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Sayfa 2’de sürüyor

AKP’nin
Diyarbak›r Ç›karm

as› ve

Güneydo¤u
Anadolu

Projesi (GAP)

mperyalist burjuvazinin içine
düfltü¤ü ekonomik kriz tüm dünya-
da etkilerini göstermeye bafllarken,
Türkiye gibi emperyalizme ba¤›ml›
ülkelerde krizin etkileri daha fliddetli
yaflan›yor. Arka arkaya sald›r› yasa-
lar› geçiyor meclisten. “Sosyal gü-
venlik”ten sonra “istihdam paketi”
de jet h›z›yla onaylan›p yürürlü¤e
girdi. Ve ard›ndan en temel ihtiyaç
maddelerine birbiri ard› s›ra zamlar
sökün etti.

Bu yasalar›, uzun süredir IMF
dikte ediyor, fakat birçok hükümet
yapmaya cesaret edemiyordu. AKP
hükümeti de bugüne dek ertelemeyi
tercih etmiflti. Alaca¤› siyasi riskleri
düflünerek bekliyordu. Di¤er yandan
“sosyal güvenlik” yasas›na karfl› ge-
liflen toplumsal muhalefet de etkili
oldu. Fakat emperyalistler ve iflbir-
likçi burjuvazi, içine düfltükleri kri-
zin de etkisiyle öyle kuvvetli bast›r-
m›fl olmal›lar ki, AKP hükümeti her
tür riski göze alarak dü¤meye bast›. 

Yerel seçimlere aylar›n kald›¤› bir
dönemde bu sald›r› yasalar›n› ç›kar-
malar›, ard›ndan yeni bir zam furya-
s› bafllatmalar›, durumun görünen-
den daha vahim oldu¤unu gösteri-
yor. Çünkü normalde seçime bu ka-
dar k›sa bir süre kalm›flken tüm hü-
kümetler “seçim ekonomisi”ne bafl-
vururlar. Sald›r›lar›n› seçim sonras›-
na saklar, iflçi ve emekçilere flirin
görünecek uygulamalar yaparlar.
Burjuvazinin ve onun sözcülerinin
klasik söylemiyle bu dönem “popü-
list politikalara” geçme dönemidir.
Oysa AKP, daha y›lbafl›nda do¤al
gaz, elektrik, su, ekmek gibi temel
ihtiyaç maddelere zam yapm›fl iken,
bunlar›n hepsine yüzde 20 dolayla-
r›nda yeni zamlar koydu. Son alt› ay
içinde baflta g›da maddeleri olmak
üzere zamlanmayan kalem kalmad›
neredeyse. 
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Hal böyle olunca enflasyon rakamlar› da he-
deflediklerinin çok üzerine ç›kt›. Uzun y›llardan
sonra resmi rakamlarla bile enflasyon çift hane-
ye döndü. Buna ra¤men TÜS‹AD patronlar›
AKP’yi “popülist politikalar” yapmakla suçlamak-
tan geri durmad›. Burjuvazi, krizin faturas›n› iflçi
ve emekçilerin üzerine y›kmak için AKP’yi tüm
gücüyle zorluyor. O da üzerine düfleni yap›yor,
yapmak zorunda kal›yor.    

* * *

ABD emperyalizminin Ortado¤u’daki payla-
fl›m savafl›nda “›l›ml› ‹slam” modeliyle ortaya
sürdü¤ü AKP, zor bir dönemeçten geçiyor. Bir
yandan ba¤l› bulundu¤u emperyalistlerin ve ifl-
birlikçilerin ç›karlar› do¤rultusunda yeni hamle-
ler yap›yor. “Sosyal güvenlik”, “istihdam paketi”
gibi iflçi-emekçi haklar›na dönük çok ciddi sald›-
r›lar bar›nd›ran yasalar ç›kar›yor. ‹¤neden ipli¤e
zamlarla hayat› çekilmez k›l›yor. Bir yandan da
farkl› kliklerin sald›r›lar›yla bafl etmeye çal›fl›yor,
kapatma davas›n› en az hasarla atlatmaya ça-
bal›yor. Fakat burjuvazinin içine düfltü¤ü kriz,
ona çok da manevra yapma flans› tan›m›yor.
AKP’ye giderayak yükleniyorlar ve bugüne dek
yapamad›klar› birçok fleyi yapt›r›yorlar. 

Bunlardan biri de “Diyarbak›r ç›karmas›” ile
yeniden gündeme getirilen GAP oldu. “GAP Ey-
lem Plan›” diye sunulan yeni paket ile Kürt böl-
gesi emperyalist ve iflbirlikçi tekellere adeta aç›k
pazar fleklinde sunuluyor. Tüm kredi musluklar›,
sübvansiyonlar onlar için aç›l›yor. Fakat toprak-
lar› susuzluktan çatlayan ve ürün alamayan kü-
çük üreticilerin feryatlar›na kulaklar t›kan›yor.
“Afet bölgesi” ilan edilmesi, borçlar›n ertelenme-
si gibi istekleri hiçbir zaman kabul görmüyor.
Buna karfl›n gerek GAP için, gerekse patronla-
r›n sigorta primi için “kaynak” olarak “iflsizler fo-
nu” devreye sokuluyor. ‹flçi ve emekçiden kesi-
len paralar, devlet eliyle burjuvaziye ak›t›l›yor.
Say›lar› on milyonu aflan iflsiz ordusuna ise,
sözde onlar için oluflan bu fondan kurufl koklat›l-
m›yor.

Her fley burjuvazinin azami kar› için! Devle-
tin tüm kurumlar› emirlerine amade! Tüm imkan-
lar› önlerine serilmifl durumda! Tabi-
i “bal tutan parma¤›n› da yal›yor.” Bugüne dek
milletvekili ve baflbakan›n ald›¤› maafllar, dudak
uçuklat›rken; Merkez Bankas› Baflkan›’n›n ayda
32 bin YTL (32 milyar) ald›¤›n› ö¤rendik. Bu or-
talama bir iflçi veya memurun ald›¤› maafl›n en
az 50 kat› demek. Bir baflka ifadeyle MB baflka-
n›n›n bir ayda ald›¤›n›, asgari ücretle çal›flan bi-
ri tam 5 y›lda kazanabiliyor. Bu kadar derin uçu-
rumun, maafllar aras›ndaki bu kadar büyük ma-

kas›n bulundu¤u bir yerde, s›n›f çeliflkilerinin
keskinleflmemesi mümkün mü?  

Burjuvazi üretimini ve kar›n› üçe katlarken,
iflçi ve emekçinin al›m gücü her geçen gün aza-
l›yor. Bunlar›n içinde en çarp›c›s› Tuzla tersane-
leridir. Tersane patronlar› ifl hacimlerini son bir
y›lda üçe katlam›fl du-
rumda. Buna karfl› ter-
saneye al›nan iflçi sa-
y›s›, üçte bir oran›nda
artm›fl. Bu, bir iflçiye
düflen ifl yo¤unlu¤u-
nun ikiye, üçe katland›-
¤› anlam›na geliyor. O
yüzden de son bir y›lda
Tuzla tersanesinde ifl ci-
nayetlerinden ölen iflçi
say›s›, geçen y›llar›n
çok üzerinde. Neredey-
se her gün bir cenaze
kalk›yor. ‹flçiler, artan
ifl yo¤unlu¤unun ve
uzun ifl saatlerinin
ölümlere yol açt›¤›n›
söylüyorlar. Ne var ki
patronlar ve onlar›n ç›-
karlar›n› savunmakla
görevli bakanlar, hiç s›-
k›lmadan bu ölümlerden
de iflçileri suçluyor. Onlar›n dikkatsizliklerine,
“köylü ve e¤itimsiz” olufllar›na ba¤l›yorlar. Daha
da ileri gidip “d›fl mihraklar”, “teröristler” diyerek,
“yavuz h›rs›z” misali suçlar›n› bast›rmaya çal›fl›-
yorlar. Ama nafile! M›zrak çuvala s›¤m›yor! Ter-
sane iflçisi de “art›k ölmek istemiyoruz!” diye
meydanlara ç›k›yor, greve gidiyor.

* * *

Bu ay büyük iflçi direnifli 15-16 Haziran’›n y›l-
dönümü. ‹flçi ve emekçiler, ya¤mur gibi ya¤an
zamlar›, sald›r› yasalar›n›, ifl cinayetlerini, ancak
yeni 15-16 Haziranlar yaratarak durdurabilir. Te-
peden t›rna¤a örgütlenmifl burjuvaziye karfl›,
ancak güçlerini birlefltirerek ve mücadeleyi yük-
selterek karfl› koyabilir. Aksi halde emperyalist-
ler ve iflbirlikçileri krizin faturas›n› bir kez daha
biz iflçi ve emekçilerin s›rt›na y›kacaklard›r. 

Krizin faturas›n› burjuvaziye ödetmek için,
birleflmeli, örgütlenmeli ve savaflmal›y›z! Burju-
vazinin ve AKP hükümetinin bu pervas›zl›¤›n›
onlara pahal›ya ödetmeliyiz! T›pk› 15-16 Hazi-
ran’da oldu¤u gibi engelleri, barikatlar› aflarak
yürümeliyiz üzerlerine. Bu sald›r› furyas›n› dur-
durman›n tek yolu budur.
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3 Dinleniyoruz

4 Ölüm kamp› Tuzla tersaneleri

5 Bu ölümlere dur demek laz›m
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8 ‹stihdam de¤il, iflsizlik paketi

9 Tank›n›z, topunuz, bomban›z, v›z gelir bize v›z

10         Onlar›n panzeri, gazlar›, bizim tafllar›m›z vard›

11         Liseli gençli¤in gelecek belirsizli¤i

13         Lübnan’da ABD’nin hegemonya savafl›

14         10. y›l›m›zda Rotam›zdan flaflmadan

16         “Hat›rla Sevgili” unutturmak istiyor- 

Hat›rlatmak bize düfler 

19         Kutup Y›ld›z› yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor

20         Yaflas›n 15-16 Haziran Direniflimiz

21         Gelece¤imizin köprüsü tarihimiz

22         AKP’nin yeniden gündemlefltirdi¤i GAP

27         Kitap sat›fl noktalar›m›z

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi

Merhaba,

Zamlar üzerimize ya¤mur gibi ya¤maya baflla-
d›. Ocak ay›nda elektiri¤e, suya, do¤algaza zam
yapm›fllard›, aradan befl ay geçmeden yeniden
do¤algaza ve elektiri¤e zam yapt›lar. Ekme¤e yi-
ne ikinci zam geldi. Yoksul sofralar›n temel g›-
das› ekmek bile art›k aslan›n a¤z›nda. G›da zam-
lar›n›n ise hiç yan›na bile yaklafl›lm›yor. Tar›mda
emperyalist talan politikas›n›n ürünü olarak, g›-
da krizi tüm dünyada ve ülkemizde yay›l›yor, bu
da yokluk ve fahifl fiyatlar olarak sofram›za yan-
s›yor. 

Sendikalar, meslek odalar› ve devrimci kurum-
lardan oluflan ‘Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu’, GSS yasas›na karfl› mücadelede
önemli bir rol üstlenmiflti. Bugün, iflçi ve emekçi
kitlelerin üzerine ya¤makta olan zam sa¤ana¤›-
na ve iflçilere iflsizlik dayatan ‘istihdam paketine’
ve Tuzla’da hala sürmekte olan ve hiçbir önlem
al›nmayan ifl cinayetlerine karfl› da mücadele
bayra¤›n› yükseltmek gerekiyor. 

1 May›s’tan ve GSS eylemlerinden ald›¤›-
m›z güçle, 15-16 Haziran büyük iflçi

direniflinin y›ldönümünde, bu sal-
d›r› furyas›n› durdurmak üzere

harekete geçelim.

Bir sonraki say›m›zda görüflmek
üzere...

OO kk uu rr ll aa rr aa .. .. ..
15-16 Haziran ruhuyla mücadeleye!

Dergimizin May›s say›s›nda 3. sayfadaki yaz›n›n
bafll›¤› teknik bir hata sonucu “AKP için yolun
solu göründü” olarak ç›km›flt›r.
Do¤rusu “AKP için yolun sonu göründü” olacakt›r.
Düzeltir, özür dileriz. 
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lay›n vehametinin ortaya ç›kma-
s›, Anayasa Mahkemesi Baflkan
Vekili Osman Paksüt’ün konu-
nun üzerine gitmesiyle oldu. Pak-

süt, kendisini takip eden arac›, bir polis
otosunun önünde durmaya zorlad›, takip-
çilerin sivil polis oldu¤u ortaya ç›kt›. Pak-
süt arac›n içinde dinleme aleti olup olma-
d›¤›na bak›lmas›n› istedi, polisler buna
izin vermediler. 

Arkas›ndan CHP Genel Sekreteri Ön-
der Sav’›n odas›nda eski Bolu valisi ile
yapt›¤› görüflme Vakit gazetesinde yay›n-
land›. Binay› arad›lar, dinleme aletine
rastlamad›lar. 

Daha önce de çeflitli bürokratlar›n ve
askerlerin dinlendi¤ine iliflkin flüpheler ya
da belgeler ortaya ç›km›flt›. Eski YÖK
Baflkan› Erdo¤an Teziç, Deniz Kuvvetle-
rinde görevli Tümamiral Kadir Sa¤d›ç,
Genelkurmay Baflkanl›¤› GES Komutan›
Tu¤general Münir Ertan vb. vb… 

Ancak bu kiflilerin dinlenmesinin, ko-
nuflma kay›tlar›n›n internet sitesi youtu-
be’da yay›nlanmas›n›n üzerine do¤ru düz-
gün gidilmedi, konu ortada kald›. Daha
önce Irak’ta görev yapm›fl, bu nedenle de
dinleme ve takip konular›nda e¤itimli olan
Paksüt’ün konunun üzerine gitmesi ve ta-
kibi deflifre etmesi, olay›n yönünü de¤ifl-
tirdi. Önder Sav olay› da bunun üzerine
geldi. 

Kimse muaf de¤il, herkes izleniyor

Yasalara göre, birisinin takip edilmesi
ya da dinlenebilmesi için mahkeme karar›
gerekiyor. Üstelik bu mahkeme karar› için
somut bir flüphe olmas› laz›m ve takip iz-
ni ancak belli bir süre için al›nabiliyor.
Sürenin sonunda somut bir kan›ta ulafl›l-
maz ise, hem yeniden izin verilmiyor,
hem de takip sürecinde elde edilen bilgiler
arflivlenmiyor. 

Ancak son dinleme olay›, devletin
yapt›¤› izlemenin s›n›rlar›n›n olmad›¤›n›
ortaya koydu. Tart›flmalar›n arkas›ndan,
Emniyet taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
faaliyetlerinin “dinleme” de¤il, “izleme”
oldu¤u, bunun ise zorunlu olarak yap›ld›-
¤› belirtildi. Benzer biçimde dinleme fa-
aliyeti yürüten Jandarman›n da bunu yap-
t›¤› aç›¤a ç›kt›.

Sadece ev, ifl ve cep telefonlar› de¤il,

‹nternet, faks gibi her türlü iletiflim aleti
de izlenebiliyor. Yani bu topraklar üzerin-
de yaflayan herkesin elektronik ortamda
att›¤› her türlü ad›m, devletin kay›tlar›nda
yer al›yor. Ve bu izleme, polis, jandarma
ve M‹T dahil olmak üzere tüm güvenlik
güçleri taraf›ndan gerçeklefltiriliyor.  

Neden üzerine gidilmiyor?

Ortada bariz biçimde devletin kolluk
kuvvetleri taraf›ndan gerçeklefltirilen bir
“özel hayata müdahale” durumu sözkonu-
su oldu¤u halde, konuyu gündeme geti-
renler do¤ru düzgün bir itirazda buluna-
m›yorlar. Bir taraftan “hukuk devleti”-
“polis devleti” tart›flmalar›n› yürütüyorlar
ama bunu da s›n›rl› bir teflhir olarak yap›-
yor ve örtük biçimde de olsa durumu ka-
bulleniyorlar. 

“Hukuk devleti” tart›flmas› asl›nda so-
nuç vermeyecek olan bir tart›flmad›r. Çün-

kü yasalar, devletin ç›karlar›n› korumak
için yap›l›r. Hukukun amac›, öncelikle
devletin bekas›n› güvence alt›na almakt›r.
Devletin ç›karlar› da kitleleri denetim ve
kontrol alt›nda tutmaktan geçiyor. Devlet
içindeki klik çat›flmalar›n›n bir ürünü ola-
rak farkl› kesimler birbirlerine karfl› da de-
netim ve kontrol ihtiyac› duyarlar. Ancak,
devlet as›l olarak kitle hareketine dönük
olarak al›r, bütün önlemlerini. Bu nedenle,
yasalarda kolluk kuvvetlerinin faydalana-
bilece¤i her türlü aç›k, her türlü yasal bofl-
luk bulunur. 

Bu denetim ve bask›n›n gerekli oldu-
¤una kitleleri ikna etmek ve gönüllü ola-
rak bunun bir parças› haline getirmek de
devletin görevleri aras›ndad›r. Kitlesel gö-
nüllü¤ü yaratmak için her türlü yalan ve
demagojiye baflvururlar. 

Kapitalizm önce “suç”u yayg›nlaflt›r›r
ve meflrulaflt›r›r, sonra da “suçla mücade-
le” ad›na kitleler üzerindeki denetimini ar-
t›r›r. Ya da “suçu önlemek” ad›na bu de-
netimi daha bafltan yarat›r. Kimi zaman
“terörizme”, kimi zaman asayifl suçlar›na”
dönük olarak bu denetimin zorunlu oldu-
¤unu anlat›rlar. Kapitalizm, “korku toplu-
mu” üzerine kuruludur. Hem genel olarak
suç iflleme oran› çok artar kapitalizmde,
hem de suç ifllenmesi olas›l›¤› ve bundan
duyulan korku. Günlük yaflamda her cep-
heden bir “sald›r› ihtimali” sözkonusudur

s›radan bir insan
için. Bu sald›r›lar›
önlemesi gereken
devlet de bunun
için herkesin izlen-
mesi gerekti¤ini,
böylece suçun ifllen-
meden önlenmesinin
mümkün oldu¤unu anla-
t›r. 

Telefon, internet ve kredi kart› hare-
ketlerini izleme; fabrikalarda, evlerde, ifl-
yerlerinde, yollarda kameralar›n her geçen
gün artmas›; parmak izi, DNA örne¤i, bi-
yometrik foto¤raf toplanmas›; günlük ya-
flamda at›lan her ad›m›n her geçen gün bi-
raz daha elektronik ortamlarda kaydedil-
meye bafllanmas› vb. her geçen gün art-
maktad›r. Bunlar›n herbiri, devletin yafla-
m› her yönden kontrol alt›na almas›n› ko-
laylaflt›rmaktad›r. Ancak bu kontrol, söy-
ledikleri gibi kapitalizmdeki suç oran›n›
azaltan bir etki yaratmaz. Tam tersine, gü-
venlik önlemleri artt›kça, suç da artmakta-
d›r. 

Dahas› kayda al›nan her bilgi, elektro-
nik ortamda suç iflleyenlerin ifline yara-
maktad›r. Bu kay›tlar sayesinde, kiflisel
bilgiler son derece korunmas›z biçimde
ortal›kta kalmaktad›r. Suçlular›n bu bilgi-
lere, üstelik de toplu halde rahatça ulafl-
mas›n›n önünde hiçbir engel yoktur. 

Herkes kendi önlemini al›yor

Devleti, kendi koydu¤u yasalara uy-
maya zorlamak önemlidir ve düzeniçi ya-
flam koflullar›n› iyilefltirme mücadelesinin
bir parças›d›r. Ancak bugün oldukça genifl
bir kitle, kendi önlemini almay›, korun-
mak için kendi bildi¤i yöntemleri uygula-
may› tercih ediyor. 

Gazetecilerden siyasetçilere, ifladam-
lar›na kadar pekçok kesim, kredi kart› te-
lefon ve internet kullan›m›n› azalt›yor,
önemli görüflmelerini aç›k alanda, her tür-
den elektronik aletten uzakta yapmay› ter-
cih ediyor. Cep telefonlar› ve bilgisayar
arac›l›¤›yla ortam dinlemesi hatta bilgisa-
yar arac›l›¤›yla ortam›n görüntü kayd›n›n
yap›ld›¤›n› art›k herkes biliyor. Bu neden-
le birfleyler konuflurken cep telefonlar›n›n
kartlar› ç›kart›l›yor, bilgisayarlar›n fiflleri
çekiliyor. Bilgisayar ve cep telefonu ile
yap›lan haberleflmelerin mutlaka kay›t al-
t›na al›nd›¤› bilindi¤i için, önemli haber-
leflmeler ya yap›lm›yor, ya da flifreli yap›-
l›yor. Elektronik aletlerin nokta tespiti ya-
p›ld›¤› bilindi¤i için, takip almak istenme-
di¤i zaman cep telefonunun kart› ve batar-
yas› ç›kart›l›yor, ya da cep telefonu hiç ta-
fl›nm›yor. 

Bütün bunlar devrimcilerin çok daha
dikkatli olmas›n› gerektiriyor. “Teknoloji-
nin nimetlerinden yararlanmak” ad›na,
düflülen rehavete ve kolayc›l›¤a son veril-
mesi gerekti¤ini gösteriyor. 

Kapitalizm önce
“suç”u yayg›nlaflt›r›r ve
meflrulaflt›r›r, sonra da

“suçla mücadele” ad›na
kitleler üzerindeki deneti-
mini art›r›r. Ya da “suçu
önlemek” ad›na bu dene-
timi daha bafltan yarat›r.
Kimi zaman “terörizme”,
kimi zaman asayifl suçla-

r›na” dönük olarak bu
denetimin zorunlu oldu-
¤unu anlat›rlar. Kapita-

lizm, “korku toplumu”
üzerine kuruludur. Hem
genel olarak suç iflleme
oran› çok artar kapita-

lizmde, hem de suç ifllen-
mesi olas›l›¤› ve bundan

duyulan korku. 

O

D‹NLEN‹YORUZ!
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Yine ifl cinayetleri... Yine Tuzla Tersaneleri...
Tersane de¤il, ölüm kamp›. Tersane de¤il, ifl cina-
yetleri atölyeleri. Birer, ikifler, befler ölüm haberleri
yükseliyor Tersanelerden. Tersane iflçisi, her ifle git-
ti¤inde, “acaba bugün eve geri dönebilir miyim” en-
diflesini yafl›yor. Onun evde b›rakt›¤› ana-babas›,
efli, çocuklar› da “acaba bugün eve gelecek mi” diye
kayg›yla bekliyorlar. 

2005’te 5, 2006’da 10, 2007’de 13, bu y›l da bu-
güne kadar 13 iflçinin yaflam›n› yitirdi¤i tersaneler-
de, bu endifleyi duymamak mümkün mü? Peki ne-
den ölümüne ifle gidiliyor? ‹flsizli¤in 10 milyonu aflt›-
¤›, yoksulluk ve açl›k s›n›r›nda yaflayan insan say›-
s›n›n 20 milyonun üzerinde oldu¤u bir yerde, ölümü-
ne ifle gidenler tabi ki olur.     

Kapitalizm öldürür

Azami kar getirisi üzerinden kendisini çeviren ka-
pitalist sistem; bu azami kar› elde etmek için yo¤un
iflgücü sömürüsüne baflvurur. Tuzla Tersanesindeki
ifl cinayetlerinin oran› G‹SB‹R patronlar›n›n kar ora-
n›n›n artmas›yla paraleldir. Patronlar›n kar oranlar›n›
art›rma güdüsü, ifl cinayetlerinin artmas›n› berabe-
rinde getiriyor. Son y›llarda Tuzla tersanesinde üre-
tim hacmi üçe katlan›rken, iflçi say›s› sadece üçte
bir oran›nda art›yor. Bu durumda bir iflçiye düflen ifl
yükünün ikiye katlanmas› ve bunun da ifl cinayetleri-
ne yol açmas› kadar do¤al bir fley olabilir mi? 

Son cinayetlerin ard›ndan konuflan G‹SB‹R pat-
ronu Murat Bayrak, tersanelerde ifl hacminin büyü-
dü¤ünü, buna karfl›n ifl güvenli¤i konusuna yeterin-
ce e¤ilemediklerini, buna f›rsat bulamad›klar›n› söy-
lüyor rahat rahat. Bunu da burjuva bas›n “patronlar-
dan özelefltiri!” diye veriyor. Cinayetin, hatta katlia-
m›n “özelefltirisi” olurmufl gibi! Bir insan›n hayat›na
kastetmek, en büyük suçlardan biridir ve cezas›
neyse verilmedir! TCK’da “taammüden adam öldür-
mek” diye bir madde vard›r ve bu suçu iflleyenlerin
müebbet hapisle cezaland›r›lmas›n› hükmeder. G‹S-
B‹R patronlar› bir, üç, befl de¤il, yüzlerce iflçiyi öl-
dürmüfllerdir. fiimdi aç›k aç›k kar h›rs›ndan gözleri-
nin bir fley görmedi¤ini, bu arada “iflgüvenli¤ini ih-
mal ettiklerini” söylüyorlar. O küçülterek söylenen
“ihmal” yüzünden yüzlerce iflçinin ölümüne, aileleri-
nin aç ve aç›kta kalmas›na yol açm›fl ne gam! Nas›l
olsa kap›n›n önünde bekleyen binlerce iflsiz var.
Tersane çal›flmaya, o da kar etmeye devam ede-
cek!

Burjuvazi için önemli olan azami kar›d›r. ‹flçilerin
sa¤l›¤› ya da ölmesi onlar› ilgilendirmez. Bundan do-
lay›d›r ki, yaflanan ifl cinayetlerini “yükselen ekono-
mide do¤ald›r” diyerek normal karfl›l›yor, herkesin
de normal karfl›lamas›n› istiyorlar. Burjuvazinin ve
onlar›n hizmetinde olan AKP hükümetinin ifl cinayet-
lerine yaklafl›m› budur.  

Hat›rlanaca¤› gibi, y›l›n ilk aylar›nda yaflanan ifl
cinayetlerine karfl› ortaya koyulan eylemsel tepkiden
dolay› Tersane havzas›na gelen Çal›flma Bakan› F.
Çelik, ifl cinayetlerini “ola¤an bir durum” olarak de-

¤erlendirmiflti. Yine tersane patronlar› da cinayetleri-
nin abart›ld›¤›n› dile getirme yüzsüzlü¤ünü gösterdi-
ler. Ayn› patronlar, kapitalist sömürüyü gizlemek, so-
rumluluklar›n› atlatmak için ifl cinayetlerinin nedeni-
ni, “iflçilerin dikkatsizli¤ine”, “köylü cahilli¤ine” ba¤la-
d›lar. Yani yine iflçiler suçluydu! 

Hele Sanayi Bakan›n›n aç›klamas› tam bir kome-
diydi. Bakana göre Türkiye Gemicilik sektörü yükse-
lifle geçmifl, bu yükselifli önlemek için iflçiler “d›fl
mihraklar›n” oyununa geliyormufl! Bakana göre
ölümleri “d›fl mihraklar” yapt›r›yormufl! Tersanede
konufltu¤umuz iflçilerin söyledi¤i gibi; “2 tonluk saç
parças›n› ‘d›fl mihraklar’ iflçilerin üzerine at›yormufl!
‹flçileri 20 metre yüksekten ‘d›fl mihraklar’ afla¤›ya
itiyormufl” vb. vb…  

Oysa ifl cinayetlerinin nedeni, ne iflçilerin cahilli-
¤idir, ne de “d›fl mihraklar.” Ortada bir “d›fl mihrak”
varsa, o da burjuvazinin doymak bilmeyen kar h›rs›-
d›r.  

‹fl cinayetlerinin bafl›nda, iflçi sa¤l›¤›, ifl güvenli¤i
tedbirlerinin al›nmamas› gelmektedir. Patronlar ifl
kazalar›na neden olan riskleri ortadan kald›rmay›,
yani ifl güvenli¤ini ve meslek hastal›klar›na yol açan
etkenleri gidermeyi, maliyet ve zaman kayb› olarak
görürler. Bu önlemleri almak, kar oranlar›n›n düflme-
sine neden olaca¤›ndan, iflçilerin ölümü pahas›na
bundan kaç›n›rlar. 

Son aylardaki eylemlerin ard›ndan sözümona
tedbirler artt›r›ld›. ‹flçilerle yapt›¤›m›z toplant›da iflçi-
lerin söyledikleri, tedbirlerin nas›l al›nd›¤›n› ortaya
koyuyor: “‹fl cinayetlerinin ard›ndan sa¤a sola uyar›-
c› levhalar ast›lar. Fakat ifl emniyeti malzemeleri ve-
rilmiyor. Kablolar aç›k. ‹skeleler güvenli de¤il. Kemer
olmadan gemiye ç›kmam›za izin verilmiyor, ancak
kemerin tak›laca¤› mekanizma gemilerde yok”. Ted-
bir almak, sadece sa¤a sola uyar›c› levhalar asmak,
kiflisel koruyucu malzemeler vermek de¤ildir. Bare-
tin, eldivenin vb tak›lmas› tonlarca a¤›rl›kta çelik
saçlar›n iflçilerin üzerine düflmesini veya elektirik
çarpmas›n› önlemiyor. As›l olarak üretime bafllama-
dan ifl kazalar›na neden olan tüm risklerin önlenme-
si, yani tüm koruyucu önlemlerin al›nmas› gerekiyor.
Azami kar peflinde koflan patronlar›n, belli bir mali-
yeti olan tedbirleri kendili¤inden almas›n› beklemek,
kapitalizmin do¤as›na ayk›r›d›r. Onlara bu tedbirleri
ald›rtacak olan örgütlü gücümüzdür. 

Tuzla tersaneleri “A¤›r ve Tehlikeli ‹fller Yönet-
meli¤i” kapsam›na girdi¤i halde bu yönetmelik bura-
da uygulanm›yor. Bu yönetmeli¤e göre yedi buçuk
saat çal›flt›r›lmas› gereken iflçiler, 9-10 saat çal›flt›r›-
l›yorlar. 27 fiubat eylemlerinden sonra baz› tersane-
lerde, bu yönetmeli¤e uyulsa da, büyük ço¤unlu¤u
yine uzun saatler çal›flt›r›yor. Afl›r› yorgunluk ve dik-
kat da¤›lmas› da, ifl cinayetlerine ve ölümlere yol

aç›yor.
Burada
da as›l
suçlu
olan pat-
ronlard›r. ‹flçiler dikkatsiz de¤ildir, iflçileri uzun saat-
ler çal›flt›ran patronlar, onlar›n dikkatlerini da¤›tmak-
tad›r. 

Tafleronlaflt›rma ve kurals›z çal›flma koflullar› va-
roldukça, ifl cinayetlerinin arkas› kesilmeyecek. ‘Ta-
fleronun tafleronu’ zincirlemesi fleklinde sistem de-
vam ediyor. Havzada 2 binin üzerinde tafleron flirke-
ti faaliyet göstermektedir. Tafleron sisteminin bu
denli çok olmas›, ifl cinayetlerini art›ran faktörlerden
biridir. Tafleron sisteminin tercih edilmesinin iki yönü
vard›r. Birincisi iflçileri parçalara bölerek esnek üre-
tim biçimlerini dayatarak örgütlenmenin önüne zor-
luklar ç›karmakt›r. ‹kincisi, ana firmalar iflin a¤›r yö-
nünü az para karfl›l¤›nda tafleron firmalara yükleye-
rek daha fazla kar elde etmektedirler. Böylece as›l
sorumluluktan kaçmakta, tafleron sistemiyle sendi-
kas›z, sigortas›z, sosyal haklardan ve ifl güvenli¤in-
den yoksun a¤›r çal›flma koflullar›n› dayatmaktad›r-
lar. Son olarak “‹stihdam paketi” yasas›yla “iflyeri
sa¤l›k ve güvenlik birimi ile iflyeri hekimi” çal›flt›rma
yükümlülü¤ünü de kald›rarak, patronlar›n ifl cinayet-
lerinde daha pervas›z davranmalar›n›n yolu iyice
düzlendi.  

“Genelde sigorta yap›lmaz, sadece sigorta girifli-
miz yap›l›r, bir-iki gün ödenir o kadar” diyor iflçiler.
Devam›nda “yevmiye sistemi ifller, en düflük yevmi-
ye 30 YTL’den bafllar. Ayl›k 900-1000 tutar, fakat
ücretlerimiz 450 YTL gösterilir. Hastam›z olur, para-
m›z yetmez, bankalar ücretlerimize bakarak kredi de
vermiyorlar” diyorlar. Kay›ts›z, kurals›z, daha do¤ru-
su patronlar›n ç›kar›na göre haz›rlanm›fl çal›flt›rma
koflullar›... Denetim mekanizmalar› iflletilmiyor. Yo-
¤un tepkiden dolay› Desan Tersanesi patronu kendi
iflyerinde sadece tek bir tafleronla faaliyet yürütece-
¤ini aç›klad›. Ama bu da oyunun bir parças›yd›. Tek
bir taflerona ba¤l› say›s›z alt tafleron varl›¤› ortaya
ç›kt›. 

Kapitalist sistemde ifl cinayetleri önlenemez ama
asgariye indirilebilir. Ölüm kamp›n› and›ran Tuzla
tersanelerinde de ifl cinayetlerine dur demek, iflçile-
rin örgütlü mücadelesinden geçer. Tuzla tersanesin-
de mücadeleyi kazanman›n yolu, uzun ve a¤›r çal›fl-
ma koflullar›na, tafleronluk sistemine karfl› kararl› bir
mücadeleyi örmekle baflar›lacakt›r. Her ifl cinayetine
karfl› hesap sorma refleksini büyüterek, üretimi dur-
durarak, fiili grevleri gerçeklefltirerek! 15-16 Haziran
gibi Türkiye iflçi s›n›f› hareketinin en büyük direnifli-
nin y›ldönümünde Tuzla iflçisinin grevi, büyük bir
önem tafl›maktad›r. Buna tüm iflçi ve emekçiler des-
tek vermelidir. 

Ölüm kamp› Tuzla Tersanelerinde 
Yine ifl cinayetleri

‹fl cinayetlerinin nedeni, ne iflçilerin cahilli¤idir,
ne de “d›fl mihraklar.” Ortada bir “d›fl mihrak” varsa,

o da burjuvazinin doymak bilmeyen kar h›rs›d›r. 
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DSB: Kaç y›ld›r tersanede
çal›fl›yorsunuz?

Kas›m: Yaklafl›k 7 y›ld›r çal›-
fl›yorum. Befl y›ld›r da ayn› ter-
sanede çal›fl›yorum. Ayn› taflero-
na çal›fl›yorum. 

Tersaneler ifl cinayetleriyle
hep gündemde. Sizin tersanede ifl cinayeti ya-
fland› m›?

Kas›m: Oldu. Bizim bir arkadafl›m›z›n bafl›na
saç düflerek vefat etti. 

Önlem al›nm›yor mu?
K: Önlem derken, bir baretle bir kemerle tek ba-

fl›na önlem al›nm›yor. Tabi ki bize “kafan›za baret,
belinize kemer tak›n” diyorlar. Ama tehlikeli ortam-
lar giderilmiyor. Mesela aç›k kablolar tamir edilmi-
yor. ‹skeleler sa¤lam de¤il. 

Do¤an: Çal›flt›¤›m›z ortam çok pis. Sabah ifle
gidiyoruz, her taraf pislik içinde. Ö¤len yeme¤e gi-
diyoruz, tozla beraber yemek yiyoruz. Çünkü gece
raspa yap›l›yor. Raspa oldu¤u gibi yemekhanenin
içinde. Duflumuz yok. B›rak duflu, gün oluyor ki,
musluklar kapal›, yüzümüzü y›kayam›yoruz. 

Neden ifl cinayetlerinin önü al›nm›yor?
K: ‹steseler tabi ki azaltabilirler. Birincisi çal›fl-

ma saatleri çok uzun. Bizim yapt›¤›m›z ifl a¤›r sa-
nayi. A¤›r sanayide bir insan›n 10-12 saat çal›flma-
s› demek, bedenen yorgunluk, halsizlik demek ki,
bu da dikkatsizli¤e yol aç›yor ve ifl kazalar›na ne-
den oluyor. ‹kincisi, boya, tiner, alkol maddeleri var
orada. Boyada uzun süre çal›fl›nca, hele kapal›
tanklarda çal›fl›nca, insan sersemlefliyor. ‹ster iste-
mez dikkat kalm›yor ve ifl kazas› meydana geliyor. 

Sigortan›z, sosyal haklar›n›z var m›?
D: Sigortam›z flöyle var. Bir gün yat›r›lm›fl, son-

ra yat›r›lm›yor. Girifl-ç›k›fl yap›yorlar. Sigorta forma-
lite. Bir ayda 10 gün ödenmiyor. Ço¤u yerde de sa-
dece girifl yap›yor, sonras› ödenmiyor. 

‹fl cinayetlerine karfl› tepkiler ortaya koyul-
du. Tepkilerden dolay› parlamentodan komis-
yon oluflturuldu. Komisyonun çal›flmalar›n› gö-
rüyor musunuz? 

K: Komisyon bir kere geldi. Bayram Meral de
içindeydi. Ayn› sorular› ben de sordum. “Önlem
alaca¤›z, alaca¤›z” dediler, ama gittiklerinden son-

ra ayn› tas, ayn› hamam.
Ortada al›nan herhangi bir
önlem yok. 

D: Al›nan önlemler sa-
dece tabela. ‹ki-üç tane
yaz› as›lm›fl. Görüntü. Sa-
atlerde bir düzelme yok,

SSK primlerin-
de bir düzelme
yok, sigortam›z
30 gün yat›r›l-
m›yor. “‹fl sa¤l›-
¤›” diyorlar, iflçi
sa¤l›¤›yla ilgili
bir fley yok. Ye-
mekhaneler
pislik içinde.
Kapal› yerlerde

yap›lan boyan›n zehirini önleyecek maskeler bile
verilmiyor. ‹flçilerin yüzde 90’n› mideden rahats›z-
d›r. Kara riskleri öylece duruyor. 

Tafleron sistemi ifl cinayetlerinin bir nedeni
de¤il midir? 

K: Herkes rant peflinde. Tafleron var, bir de ta-
fleronun alt tafleronu var. Böyle olunca adam iflçi-
nin sigortas›ndan kaç›r›r, iflçiyi uzun saatler çal›flt›-
r›r. Adam iflçinin s›rt›ndan kazan›yor. Hep kazan-
mak, hep kazanmak... ‹fl cinayetlerini
önlemek için bir fley yapmazlar. Ölü-
mün daha çok artaca¤›n› bile bile ta-
fleron sistemini uyguluyorlar. 

Sanayi Bakan›n›n bir aç›klamas›
vard›, okudunuz mu? “Yaflananlar›
d›fl mihraklar yap›yor” diyor. Buna
ne diyorsunuz?

K: Bu tersanede 20 binden fazla
insan çal›fl›yor. Laz› da var, Kürdü de
var, Türkü var. Ölen insan Türk de
oluyor, Laz da, Kürt de. D›flar›dan biri
gelip insanlar› iskeleden afla¤› m› at›-
yor? D›flar›dan biri gelip çelik saçlar›
insanlar›n üzerine mi düflürüyor?
Yoksa d›flar›dan biri gelip, s›rf ölüm
say›s› arts›n diye kendisini mi öldürü-
yor? Söylenen saçmal›k. 

Yap›lan eylemlere kat›l›yor mu-
sunuz?

D: 27-28 fiubat grevlerine kat›l-
d›k. Çünkü bizi ilgilendiren bir fley.
Bizi bu eyleme d›fl mihraklar yollama-
d›, kendi iste¤imizle kat›ld›k. Kendi
hakk›m› savunmak için oradayd›m. 

K: Yap›lan eylemlere kat›ld›m, bu-
gün olsa bugün de kat›l›r›m. Her gün
ölümler yaflan›yor. Bunlara dur de-
mek laz›m. 

Kar üzerine kurulu bu sistemde ifl kazalar›-
n›n önü al›n›r m› sizce?

K: Bu hükümetin, bu komisyonun ifl kazalar›n›n
önünü alaca¤›n› sanm›yorum. Rant sistemi. Beden
üzerine para kazan›lacak bir yer. Adam sadece bu-
nu düflündü¤ü için önü al›nmaz. Sorumluluklar›n›
gizlemek için yok d›fl güçler, yok örgütün elemanla-
r› fleklinde yalanlar ortaya sürüyorlar. Tabi ki bu biz
iflçilerin elinde. Biz bunun üstüne üstüne gidersek
çözülür. 

Son olarak söyleyece¤iniz bir fley var m›?
K: ‹fl koflullar›m›z›n düzelmesini istiyoruz. ‹fle

gelirken bin tane soruyla geliyoruz. Kafam›zda hep
“akflam eve sa¤ salim gider miyim” düflüncesi olu-
yor. Gelmezsek açl›k bizi bekliyor. 

‹flçileri sömürerek azami kar sa¤lamaya çal›-
fl›lan bu sistemde, ancak iflçilerin örgütlü gücü
cinayetlerini asgariye düflürür. ‹flçiler örgütle-
nir, gücünü gösterirse, ki o güç iflçi s›n›f›nda
vard›r; ifl cinayetleri azal›r. ‹fl cinayetlerinin
tümden kalkmas›, ancak kar ortam›n›n olmad›¤›
sosyalist sistemde mümkündür. Biz tersane ifl-
çilerinin yan›nda olduk, onlar›n sorunlar›n›,
hakl› mücadelesini sahiplenmeye çal›flt›k. Bun-
da sonra da yan›n›zday›z. 

Tuzla tershaneleri yine gündemde. Yine ifl cinayetleriyle. Gemi yap›m
havzas› de¤il, sanki ifl cinayetleri havzas›. ‹fl cinayetlerine tersane iflçileri
sessizce boyun e¤miyor. Daha önce de bir çok protesto ve direnifl yapt›-
lar. Onlar›n mücadelesi sonucu Tuzla Tersaneleri gündemde. Fakat hala
iflçiler ölüyor, yaralan›yor, sakat kal›yor. Son ölümlerin ard›ndan 16 Hazi-
ran günü Limter-‹fl sendikas› “fiili grev” karar› ald›. Tersane iflçileriyle son
geliflmeleri konufltuk. 

“Bu ölümlere dur demek lazım”

Cam iflçisi grev karar›n› ast›

Kristal-ifl sendikas› ile Türkiye Cam, Çimento ve Toprak
Sanayi ‹flverenleri Sendikas› aras›nda sürdürülen toplu söz-
leflme görüflmelerinin t›kanmas›n›n ard›ndan grev karar›
al›nd›. 13 fabrikada 5 bin iflçiyi kapsayan karar iflyerlerine
as›l›rken, iflçiler greve ç›kmak için yasal sürenin dolmas›n›
bekliyorlar. 

Kristal-ifl ‹stanbul fiube Baflkan› Mürsel K›l›ç, yapt›¤›
aç›klamada masada iflveren sendikas› taraf›ndan ciddi bir
teklifle karfl›laflmamalar› nedeniyle görüflmelerin t›kand›¤›n›,
iflverenin son dakikada sözleflmeyi oldu-bittiye getirerek im-
zalamaya çal›flt›¤›n› belirtti. Cam patronlar›n›n hastal›k ve
sakatlanmalardaki ifl kayb›n› iflçilerden karfl›lamaya çal›flt›¤›-
n› belirten K›l›ç, “sanki hastalanmak insanlar›n kendi terci-
hiymifl gibi davran›yorlar. Cam iflçisi iflyerinde iflini yaparken
rahats›zlan›yor, ifl kazas› geçiriyor. Kendi iflini yaparken de-
¤il. Hep çal›flacaks›n, hiç hastalanmayacaks›n, ifl kazas› ge-
çirmeyeceksin istiyorlar” diyerek cam patronlar›n›n pervas›z-
l›¤›n› dile getirdi. Bu maddenin tart›fl›lmas›na bile izin verme-
yeceklerini ve cam sektöründe tafleronlaflt›rmay› ve esnek
üretimi kabul etmeyeceklerini belirttikten sonra, cam iflçisinin
grevden çekinmedi¤ini söyledi. 

* * *
Dergimiz yay›na haz›rland›¤› s›rada, Kocaeli’nde bulunan

lastik fabrikalar›nda da grev bafllad›. Lastik-ifl Sendikas›nda
örgütlü bulunan iflçiler, Toplu Sözleflmede anlaflma sa¤lana-
may›nca greve ç›kt›lar. 
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‹flçi sa¤l›¤› ve ifl gü-
venli¤i konusu özellikle
Tuzla Tersanelerinde pefl
pefle gelen ölümlerden
sonra ülkenin gündemine
oturdu. Hatta bir dönem
birinci gündem haline gel-
di. 

‹flçi sa¤l›¤› ve ifl gü-
venli¤i, sermayenin gündemine iki flekilde gelebilir.
Birincisi, maliyet ve verimlilik hesaplar› sonucu ifl
güvenli¤i önlemleri alman›n daha karl› oldu¤unu
tespit etmifltir ‹kincisi, iflçilerin öfkesi art›k eyleme
dökülmüfltür ve kaçacak yeri kalmam›flt›r. Son dö-
nemde ikisi de yaflan›yor. 

Geçen hafta de¤indik: Sermaye “iflçi sa¤l›¤›”na
“ifl sa¤l›¤›” yönünden bak›yor. Bu ne demektir? As-
l›nda onu iflçinin sa¤l›¤› ilgilendirmiyor. Ama bir ye-
re kadar. O yer, verimlilik düflüflü oldu¤u, ek mali-
yet getirdi¤i ve ürün ve iflletme güvenli¤inin tehlike-
ye girdi¤i yerdir. ‹flte bu noktada müdahale eder.
Son dönemde tam da verimlili¤i art›rmak ve mali-
yetleri düflürmek için uygulad›¤› toplam kalite yön-
temleri içine “ifl sa¤l›¤›” konusunu da alm›flt›r. 

Bu alanda birçok araflt›rma yap›yorlar. Riskleri
tespit etme ve bu risklerle bafla ç›kma yöntemleri
gelifltiriyorlar. Yasal mevzuatlar bu do¤rultuda de-
¤ifltiriliyor. ‹flçi e¤itimleri planlan›yor. “‹fl Sa¤l›¤› Uz-
man›” e¤itimleri hayata geçiriliyor. ‹SO Kalite Stan-
dartlar› mant›¤›yla OHSAS 18001 standartlar› olufl-
turuluyor. 

‹flçi eylemlerinin bask›s› ile de baz› faaliyetler
yürüttükleri göze çarp›yor. Bu alanda en büyük zor-
lanmay› Tuzla Tersanelerinde yafl›yorlar. Çünkü,
ölümler art›k katlan›lamaz hale gelmifl durumda ve
art›k iflçilerin öfkesi patlad›. Çal›flma Bakan› “Tuz-
layla yat›p Tuzlayla kalkt›klar›n›” itiraf etmek zorun-
da kald›. Göstermelik de olsa, Meclis Araflt›rma
Komisyonlar› kuruldu ve Çal›flma Bakanl›¤› müfet-
tiflleri havzaya dolufltu. Bir tersane göstermelik ola-
rak kapat›ld›. Ama hiçbir güvenlik önlemi al›nma-
dan tekrar faaliyete bafllat›ld›. Tersane iflverenleri
iflçi e¤itimleri bafllatt›. “‹fl Sa¤l›¤› Uzman›” çal›flt›r-
maya bafllayanlar oldu. Pratikte bir fley de¤iflti mi?
Ölümler denetimler s›ras›nda bile devam etti. Pra-
tikte bir fley de¤iflmedi ama, flunu gösterdi. Tersa-
ne iflçilerinin çok az bir bölümünün eylemi bile bun-
ca fleyi yapt›rd›. Demek ki tutulmas› gereken yol
buras›. 

* * *

Hatta ifl kazalar›n›n önlenmesinin ve sa¤l›kl› ça-
l›flma koflullar›nda çal›flman›n tek yolu örgütlü bir
iflçi s›n›f› ve mücadeledir. Çünkü, denetim diyorsa-
n›z, denetimler s›ras›nda bile ölümler oluyor. Yasa
diyorsan›z, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i alan›nda in-

san› flaflk›na çevirecek derecede geliflkin, ayr›nt›l›
bir yasal mevzuat vard›r. B›rakal›m ifl kolunu, her ifl
türünde al›nmas› gereken önlemler bile o kadar ay-
r›nt›l› s›ralanm›fl ki flafl›rmamak elde de¤il. Örne-
¤in, ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl güvenli¤i Tüzü¤ü vard›r; öyle
geliflkin ve akl›n›za gelebilecek her sektörle ilgili
al›nmas› gereken önlemleri öyle ayr›nt›s›na kadar
s›ralam›fl ki okuduklar›n›za inanamazs›n›z. Hatta
bu tüzü¤ün yay›nlanma tarihinin 1973 oldu¤unu
görünce büsbütün flafl›r›rs›n›z. O dönem henüz ül-
kede kurulu olmayan ifl türleriyle ilgili önlemlerin bi-
le s›raland›¤›n› görürsünüz. Mevzuat bununla da
s›n›rl› de¤ildir. “‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Yönetme-
li¤i”, “Tehlikeli ‹fller Yönetmeli¤i”, “Titreflim Yönet-
meli¤i”, “Çocuk ve Genç ‹flçilerin Çal›flt›r›lma Usul
ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik”, “Kad›n ‹flçilerin
Gece Postalar›nda Çal›flt›r›lma Koflullar› Hakk›nda
Yönetmelik”, “Gürültü Yönetmeli¤i”, “Patlay›c› Or-
tamlar›n Tehlikelerinden Çal›flanlar›n Korunmas›
Hakk›nda Yönetmelik”, “Kanserojen ve Mutajen
Maddelerle Çal›flanlarda Sa¤l›k ve Güvenlik Ön-
lemleri Hakk›nda Yönetmelik” gibi ayr› ayr› önemli
sektörlere ve ifl türlerine yönelik daha birçok yönet-
melik bulunmaktad›r. En son olarak da hükümet,
“‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Kanunu Tasar›s›” da ha-
z›rlam›fl ve Meclis Komisyonlar›na getirmifltir. 

* * *

Geçmiflte daha geliflkin ve ileri bir fley gördü¤ü-
müzde neden flafl›rd›¤›m›zla ilgili birkaç fley söyle-
mek gerekiyor: Bu as›l olarak burjuva e¤itim anlay›-
fl›ndan kaynaklanmaktad›r. Burjuva e¤itim anlay›fl›-
na göre, kapitalizm tarihin gördü¤ü en ileri ekono-
mik sistemdir. Kendisinden öncekiler zaten geridir.
Gelecek de zaten kapitalizmdir. ‹nsanl›¤› ileriye gö-
türecek tek sistem kapitalizmdir ve sürekli de in-
sanl›¤› ileri götürmektedir. ‹nsanl›k, kapitalizm sa-
yesinde düne göre daha ileridedir. Bilim ve tekno-
lojideki bafl döndürücü geliflmeler gösterilerek ger-
çekten de öyle oldu¤u yan›lsamas› pekifltirilir. 

Bu e¤itim anlay›fl›n›n etkisiyle geçmifle, tarihe
hep geri diye bakma anlay›fl› flekillenir. Bugünkü
hak gasplar›na ve mevcut haklar›n düzeyine bak›l-
d›¤›nda, bu e¤itim anlay›fl›n›n sonucu olarak, hak-
lar›n geçmiflte daha iyi olabilece¤i düflünülemez,
daha ileri haklar ve yasalar görüldü¤ünde de flafl›r-
mak kaç›n›lmaz olur. 

Oysa flafl›rmay› gerektirecek hiçbir durum yok-

tur. ‹flçi
s›n›f› ve
bütün in-
sanl›k, dünyan›n üçte biri, 20. yüzy›l›n yar›s›nda al-
t›n bir ça¤›, sosyalizmi yaflad›. Sosyalizmin nimet-
lerinden yararlanan sadece devrimlerini yapm›fl
olan bu ülkeler de¤ildi. Kapitalist dünyan›n iflçi ve
emekçileri, sosyalist ülkelerden ald›klar› ilhamla gi-
rifltikleri büyük mücadeleler sonucu sosyalizm rüz-
garlar›n› ve kazan›mlar›n› kendi ülkelerine tafl›may›
da baflarm›fllard›r. Bizim ülkemiz de bu sürecin d›-
fl›nda kalmam›flt›r. ‹flçi s›n›f›n›n, özellikle 60’l› 70’li
y›llar boyunca giriflti¤i mücadeleler sonucu birçok
hak kazan›lm›flt›r. Bu haklar›n bir k›sm› pratikte fii-
len kullan›lm›fl, bir k›sm›n›n ise yasalara yönetme-
liklere dökülmesi baflar›lm›flt›r. Mücadele geriledi-
¤inde ise, fiilen kullan›lan haklar kullan›lamaz ol-
mufl ve sonraki kuflaklar taraf›ndan da unutulmufl-
tur. 

Yasadaki haklarlara gelince; kapitalist düzende
bir hakk› yasal güvenceye kavuflturmak onun oto-
matik olarak kullan›laca¤› anlam›na gelmez. Yasal
güvenceye sahip olsa da o hakk› kullanmak için
sürekli bir mücadele içinde olunmas› gerekmekte-
dir. Mücadelenin geriledi¤i dönemlerde yasal hak-
lar önce kullan›lamaz hale gelir, sonra da unutul-
maya bafllar. Bu yüzden, yeni kuflaklar, tarihi okur-
ken fiilen kullan›lan haklar› ve yasalar› görünce fla-
fl›r›rlar. Bunun bir nedeni burjuva e¤itim anlay›fl›y-
sa, di¤eri kuflak kopmas›d›r. 

Özellikle genç yeni iflçi kufla¤›n›n gerek dünya
gerekse ülkemiz iflçi s›n›f› mücadele tarihinden ö¤-
renece¤i çok fley vard›r. Tarihimiz de¤erli bir hazi-
nemizdir. 

* * *

Biz de iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤inin bu gün için-
de bulundu¤u durumu anlamak için tarihe bir göz
ataca¤›z. Bugün, bir çok sektörde iflçiler, ortaça¤›
and›ran koflullarda çal›fl›rken, nas›l olmufl da 30-40
y›l önce geliflkin bir “‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Tü-
zü¤ü” ç›kart›labilmifltir? ‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i
konusu ilk olarak ortaya nas›l ç›km›fl ve nas›l bir
seyir izlemifltir? Bizim ülkemizde nas›l bir geliflim
göstermifltir? Bunlar› inceleyece¤iz.

Ancak, tarihi serüvene bafllamadan önce bir ko-
nuya aç›kl›k getirmek gerekiyor. Yayg›n bir görüfl

‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i 

Tarihsel Geliflimi- I
Kapitalist düzende bir hakk› yasal güvenceye kavuflturmak onun oto-

matik olarak kullan›laca¤› anlam›na gelmez. Yasal güvenceye sahip olsa
da o hakk› kullanmak için sürekli bir mücadele içinde olunmas› gerek-

mektedir. Mücadelenin geriledi¤i dönemlerde yasal haklar önce kullan›-
lamaz hale gelir, sonra da unutulmaya bafllar. Bu yüzden, yeni kuflaklar,

tarihi okurken fiilen kullan›lan haklar› ve yasalar› görünce flafl›r›rlar.
Bunun bir nedeni burjuva e¤itim anlay›fl›ysa, di¤eri kuflak kopmas›d›r. 
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vard›r: “Bizim ülkemizde haklar mücadele ile kazan›lma-
m›flt›r, tepeden verilmifltir. Bu nedenle de verildi¤i gibi de
kolayca al›nabilmifltir.” Bu görüfl, genifl bir kesimde gayet
de inan›larak savunulur. 

Bu görüflün yanl›fll›¤›n› ortaya koymadan özellikle de ifl-
çi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i alan›ndaki geliflmelerin seyrini
aç›klamak zordur. Çünkü, örne¤in, tarihimizde sanayi kay-
nakl› iflitme kayb› için bir eyleme rastlayamay›z. Bu görüfle
göre, “evet bu sorun için mücadele edilmemifltir dolay›s›y-
la, bu alandaki hak al›nmam›fl verilmifltir” denmesi gerekir. 

Haklar› kazanma meselesi bu kadar kaba ve hak-müca-
dele fleklinde birebir karfl›l›¤› olup olmad›¤› fleklinde ifade
edilemez. 

Her bir hak k›r›nt›s› için mücadele edilmelisi gereklili¤i
s›n›f mücadelesinin temel do¤rular›ndand›r. Ancak bundan
ne anl›yoruz? Burada, her bir hak için, o hakk›n ad›n› bay-
ra¤a yazarak bir mücadele sonucu kazan›lmas› kastedilmi-
yor. S›n›f mücadelesinin seyri de böyle de¤ildir. Bir rüzgar
meselesidir sorun. Rüzgar›n kimden yana esti¤i meselesi-
dir. Yenilgi ve durgunluk dönemlerinde ayd›nlar ya burjuva-
zi için teoriler üretir ya da soyut fleylerle u¤rafl›rlar. Oysa
güçlü ve uzun süren mücadele süreçlerinde ve rüzgar›n ifl-
çiden yana esti¤i dönemlerde iflçi s›n›f›n›n haklar›n›n gelifl-
mesi için canla baflla çal›flan ve araflt›rmalar yapan ayd›n
ve bilim adamlar›n›n say›s› artar. Hatta devlet kurumlar› ve
bürokrasi içinden de böyle insanlar ç›kar. Arkas›nda iflçi
hareketinin gücünü ya da rüzgar› hisseden ayd›nlar, çal›fl-
malar› konusunda iflçi s›n›f› nezdinde kamuoyu yarat›rlar
ve iflçi s›n›f›n›n gücünden çekinen resmi kurumlar da bu
haklar› yasalara veya yönetmeliklere dökmek zorunda ka-
l›rlar. 

Baflka bir biçimi daha söz konusu olabilir: Örne¤in, Tuz-
la Tersane iflçileri, ölümler ve ifl kazalar› için mücadele edi-
yorlar ve konuyu bütün ülkenin gündemine sokuyorlar. Ül-
kede sadece Tuzla tart›fl›l›yor art›k. Bütün bir iflçi sa¤l›¤›
ve ifl güvenli¤i mevzuat›, uygulamalar›, denetim mekaniz-
malar›, ilk yard›m hastaneleri kurulmas›, tersanelerin ve
flehir içinde kalm›fl sanayinin flehir d›fl›na tafl›nmas› gibi bu
alanla ilgili bütün konular gündeme geliyor. Bu alanlarda
at›lacak ad›mlarda ve al›nan haklarda iflçilerin pay› yoktur
denilebilir mi? Ya da bu haklar al›nmam›flt›r verilmifltir de-
nilebilir mi? 

Konunun baflka bir boyutu daha vard›r. Bir çok hak da
uluslar aras› iflçi s›n›f› mücadelesinin ortak kazan›m›d›r.
Sermaye, özellikle sosyalizmin güçlü oldu¤u ve iflçi s›n›f›-
n›n yönünün o tarafa döndü¤ü dönemlerde, s›n›f hareketi-
nin önünü daha baflta kesmek için, kendi denetiminde baz›
haklar› vermeye kalk›flm›flt›r. Bizim tarihimizde de bunun
örnekleri vard›r. Bu durumda bile, içeride bir s›n›f hareketi
ve s›n›ftan yana bir rüzgar esmeden bu haklar ka¤›t üze-
rinde kalm›flt›r. 

Yani iflçi s›n›f›n›n bir mücadelesi ve eme¤i olmayan hiç-
bir hak yoktur. Mücadelenin korunmas› ve geri al›nmas›
meselesi ise farkl› bir konudur. Bugün, tarihte nice müca-
delelerle hatta flehitler verilerek al›nm›fl olan haklar bir bir
gasp edilmiyor mu? Kapitalist düzende bedeller ödenerek
kazan›lm›fl haklar› b›rakal›m gelifltirmeyi, korumak için bile
sürekli ve difle difl bir mücadele yürütmek zorunludur. 

‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i alan›ndaki her bir geliflme de,
iflçi ve emekçilerin nice mücadeleleriyle, gönlü iflçi ve
emekçiden yana olan birçok bilim insan› ve ayd›n›n yo¤un
emekleri ve ödedikleri bedellerle mümkün olmufltur. Tarih
bunun tan›¤›d›r. Biz bu tan›kl›¤› elimizden geldi¤ince aktar-
maya çal›flaca¤›z. Önümüzdeki say›da ilk ça¤dan bafllaya-
ca¤›z. 

Daha çok sınav, daha çok para...
E¤itim sistemi ve özellikle de üniversiteye gi-

rifl sistemi, liselerden bafllamak üzere y›llard›r de-
¤iflimlerden geçiyor. Neredeyse her y›l yeni bir
müfredat de¤iflikli¤i, sistem de¤iflikli¤i, s›nav sis-
temi de¤iflikli¤i oluyor. Sunulan her de¤ifliklik, bir
iyilefltirme sa¤lamad›¤› gibi, hem maddi hem de
manevi olarak bizden çok fleyler götürüyor.  

Son 10 y›lda üniversiteye girifl sistemi ÖSS,
her hükümetin dayand›¤› burjuva kli¤e ve kitle ta-
ban›na göre de¤iflikliklere u¤rad›. Tabi ki e¤itimin
burjuvazinin ihtiyac›na göre düzenlenmesi esas›
korunarak. Ve iflçi ve emekçi çocuklar›na üniversite kap›lar›n› her geçen y›l daha da kapatarak.
Onlara meslek liselerinden "nitelikli" e¤itimli iflçi ve emekçi ordusu yeterliydi. Paras› olan
okusundu. Özel üniversiteler, vak›f üniversiteleriyle yüksek karlar vurman›n yan› s›ra, kendine
kalifiye eleman yetifltirmenin yeni yöntemlerini de buldular. Neredeyse her burjuvan›n bir üni-
versitesi olmufltu. Buralarda okumak cazip hale getirildi.  

* * *

Ve üniversite s›navlar›n›n yaklaflt›¤› bir zamanda “‹ngiliz Yöntemi” diye buyurdu YÖK
Baflkan› Yusuf Ziya Özcan. Bu sistemle art›k s›navlar›n stres olmaktan ç›kaca¤›n› iddia etti.
“‹ngiliz yöntemi”ne göre ö¤renciler sadece 3 konudan sorumlu olacaklar ve y›lda en az 10 kere
s›nava girebilecekler. S›navlardan belli bir puan ald›ktan sonra üniversiteye müracaat edecekler
ve üniversiteler, kazananlar› aç›klayacak. Katsay› ve Ortalama Baflar› Puan› vb olmayacak. S›-
navlar sadece test usulü yap›lmayacak. 

Görünüflte her fley ö¤rencileri düflünerek yap›lm›fl gibi. Oysa nas›l bir aldatmaca ile karfl›
karfl›ya olduklar› sat›r aralar›nda gizli. Sistem henüz tasar› haline getirilmedi. Ancak 2007'nin
sonundan itibaren Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n da bu yönde de¤ifliklikler ön gördü¤ü biliniyor. 

AKP'nin bu s›nav sistemini önermesindeki en büyük gerekçe, ‹mam Hatip Liseleri'nin
önündeki üniversiteye girifl engellerini aflmak. Ö¤renciler, verilecek 12 konudan beflini seçip
y›l içinde istedikleri s›nava girebilecekler mi? Tek s›nav sisteminde ö¤renciler stres yap›yor ve
s›navda baflar›s›z oluyorlar diye gerekçesini de haz›rlam›fllar. Ama yine s›navl› bir sistem geli-
yor ve daha da kötüsü bu s›navlar›n art›k kendi kontrollerinde yap›lmas›n› istiyorlar. “S›navlar
Ankara'da yap›ls›n” diyorlar mesela! Ya da en az›ndan kontrollerinde tutabilecekleri illerde ol-
mas›n› buyuruyorlar. 

Bu sistemle, s›navlara girmek için ödenmesi gereken para kald›r›lm›yor. Üstelik, y›lda bir-
kaç kere s›nava girilece¤i için, birkaç kere fazladan s›nav paras› al›nm›fl oluyor. S›nav›n tek
merkezden yap›lmas› ise çok daha katmerli bir sorun. Belirlenen illere (ya da Ankara’ya) git-
mek için yol paras›, yan›nda beraber gidecek kifli için yol paras›, bir gün önceden gelip dinle-
nebilmek için otel paras›, yolda harçl›k için para vb, vb. S›nav›n kendisi bile çok daha pahal›ya
malolan bir üniversite s›nav sistemi getiriliyor. 

S›nav bittikten sonra üniversiteye gidiyor ve müracat ediyorsunuz, üniversite de size kap›-
lar›n› sonuna kadar "aç›yor". Tabi puan›n›z için de¤il paran›z oldu¤u için. Liselerden ya da orta
okullardan hat›rlars›n›z. S›nav› kazand›klar› halde özel okullara, fen liselerine girmek için bin-
lerce dolar harcayan aileler, çekilen kuralar sonucu o paralar›n da ellerinden gitmesiyle karfl›
karfl›ya kal›rlar. Yani yeni bir para tuza¤› daha. 

* * *

Ö¤rencilerin yar›fl at›na döndürüldü¤ü varolan s›nav sisteminde her fley 180 dakikada olup
bitmekte. Bütün bir y›l boyunca aileler taraf›ndan tek umut olarak görülen çocuklar, dersanele-
re gitmek zorunda kal›yor. ‹flçi ve emekçi çocuklar› için s›nav› kazanamamak demek, gelecek-
sizlik, umutsuzluk ve iflsizlik demek. Gerçi üniversiteleri bitirdikten sonra da durum çok de¤ifl-
miyor. Ama üniversite s›nav›nda baflar›s›z olmak gençler için büyük bir y›k›m anlam›na geli-
yor. Yeni uygulama ile s›nav say›s›n›n artt›r›lmas› ise, çözüm olmad›¤› gibi, dersanelere yeni
bir rant kap›s› aç›l›yor. Çünkü önceden 8 ay olan e¤itim ve haz›rlanma süresi tüm y›la yay›l›-
yor ve daha stresli hale getiriliyor. Tatil yok, dinlenme yok, temel bir e¤itim yok. S›nav, s›nav,
s›nav... 

Kapitalizmin yapaca¤› düzenlemelerin lehimize olmas›n› beklemek biraz safdillilik olur.
Yap›lan de¤iflikliklerin amac›, burjuvazinin ihtiyaçlar›na yan›t vermek, daha fazla kar elde et-
mesini sa¤lamakt›r. Yoksa emperyalist ülkelerden sistem transfer etmekle e¤itim ve ö¤retimde-
ki sorunlar çözülmeyecek, daha da karmafl›k hale gelecektir. E¤itim-ö¤retim sisteminin toptan
de¤iflmedikçe, hiçbir düzenleme gerçek anlamda iflçi-emekçi çocuklar›n› kurtaramayacakt›r.  
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Burjuvazi yeni bir sald›r› paketini
daha AKP hükümeti eliyle yasalaflt›r›p
yürürlü¤e soktu. “‹stihdam paketi” ad›
alt›nda getirilen “‹fl Kanunu ve Baz›
Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hak-
k›nda Kanun Tasar›s›” 15 May›s günü
parlamentoda onayland›. K›sa bir süre
içinde Cumhurbaflkan› taraf›ndan imzalanarak resmi
gazetede yay›nland› ve yürürlü¤e sokuldu. 

Yasan›n temel ruhunu, patronlar üzerindeki vergi
ve prim “yük”lerini düflürmek oluflturuyor. Baflka bir
ifadeyle, patronlar›n kar oranlar›n› yükseltmek için
yap›lan bir yasal düzenlemedir. Patronlar›n vergi ve
SSK primini düflürerek yeni kar alanlar› açan düzen-
leme, haliyle iflçi emekçilere de yeni sald›r›lar getir-
mekte, çal›flma koflullar›n› daha a¤›rlaflt›rmaktad›r. 

‹stihdam de¤il, kölelik dayatmas›

Yasa, SSK ve Ba¤kur prim borçlar›n› yeniden dü-
zenledi. Buna göre SSK ve Ba¤kur’a olan birikmifl
prim borcunu bir ay içinde peflin ödeyenlerin, borç
faizlerinin yüzde 85’i silinecek. Emperyalist ve iflbir-
likçi tekellerin vergi borcundan muaf tutuldu¤unu bili-
yoruz. Onlar üzerinden biriken vergi borçlar› da ge-
nellikle “af”fa u¤rar. Onlar›n kaç›rd›klar› vergilerle,
milyonlarca kiflinin sa¤l›k ve e¤itimi karfl›lanabilir.
Do¤an Holding’in Petrol Ofisi özellefltirmesinde ka-
ç›rd›¤› trilyon dolarl›k vergi hala haf›zalardad›r. Burju-
vazinin vergi kaçakç›l›¤› ile yapt›¤› vurgunlar yetmez-
mifl gibi, bir de s›k s›k biriken vergilere “af” getirilir.
Bu yasan›n da yapt›¤› budur.

Yasa ile birlikte, patronlar daha az SSK primi
ödeyecekler. Çünkü patronlar›n ödedi¤i SSK primleri
5 puan düflürüldü. Böylece devletin “kara delik” ola-
rak gösterdi¤i ve GSS yasas›n› ç›karmak için gerek-
çe olarak öne sürdü¤ü sosyal güvenlik aç›¤› daha da
büyüyecek. Buna ülkemizin kay›td›fl› çal›flt›rma cen-
neti oldu¤unu da ekledi¤imizde, “kara delik”lerin ger-
çekte kimler taraf›ndan aç›ld›¤› ve büyütüldü¤ü anla-
fl›l›r. Patronlar›n ödemedi¤i SSK primlerinden, kay›t-
d›fl› çal›flt›rmalar›ndan ortaya ç›kmaktad›r bu aç›klar.
Elbette bunu, onlar da çok iyi biliyor. Fakat amaçlar›
sosyal güvenlik kurumlar›n› tasfiye etmek olunca, bu
tür demagojileri kullanmadan edemiyorlar.

Sigortal›lar›n, malüllük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar›
primlerinden patronlar›n ödeyece¤i 5 puan da Hazi-
ne taraf›ndan karfl›lanacak. Böylece patronlar bir yü-
kümlülükten daha kurtar›l›yor. Ve iflçi-emekçilere bir
yük daha bindiriliyor. Çünkü Hazine, bizden kesilen
vergi ve primlerden olufluyor. Yani Hazine’den ç›kan
her kurufl, biz iflçi ve emekçilere yeni vergi yükü an-
lam›na geliyor. 

Biliyoruz ki, hükümetler yeni bir sald›r› yasa tasla-
¤› haz›rland›klar›nda, demagojik yalanlar› arka arka-
ya s›ralarlar. Nas›l ki GSS yasa tasla¤›nda “70 milyo-
na sa¤l›k hizmeti”, “SSK’lar kara delik” gibi yalanlar›

ileri sürdülerse, bu yasa için de hep “istihdam açaca-
¤›z” demagojisini a¤›zlar›ndan düflürmediler. Yasa-
n›n her maddesindeki gerekçe de “iflsizli¤i önlemek
ve iflveren üzerindeki yükümlülükleri art›rmak...” flek-
linde. Oysa ç›kan yasa ile ne iflsizlik önleniyor, ne de
yeni ifl alanlar› aç›l›yor. Tam tersine yeni iflsizler or-
dusu yarat›l›yor, ya¤man›n önü aç›l›yor. 

Mesela yasaya göre, yeni ifle giren kad›nlar›n ve
18-29 yafl aras› gençlerin SSK primleri befl y›l bo-
yunca “iflsizlik sigortas› fonu”ndan karfl›lanacak. “‹fl-
sizlik sigortas› fonu” çal›flan iflçilerden yap›lan kesin-
tilerden olufluyor. ‹flçilerden yap›lan kesintilerle olu-
flan fonlar›n tekelci burjuvaziye peflkefl çekilmesi mi
“iflverenlerin yükümlülü¤ünü art›rma” oluyor?! Pat-
ronlara uygulanan yüzde 5’lik sigorta priminin befl y›l
boyunca “iflsizlik sigortas› fonu”ndan karfl›lanmas›,
fonun amac› d›fl› kullan›lmas› oldu¤u gibi, yeni iflsiz-
ler yaratmaya hizmet ediyor. Gözünü kar h›rs› bürü-
müfl patronlar, befl y›l sonra bu iflçileri çal›flt›r›r m›?
Bu istihdam de¤il, iflten atmalar›n önündeki tüm en-
gelleri ortadan kald›rmakt›r. 

“‹flsizlik fonu”ndan, önüne koyulan yasal engeller-
den dolay› çok az iflsiz yararlanabiliyor. Fonda biri-
ken mebla¤›n bir k›sm›, befl y›ll›¤›na patronlar›n ce-
bine ak›t›l›yor. Geri kalan k›sm› da yine burjuvaziye
peflkefl çekilerek GAP’ta yat›r›m yapacak patronlara
aktar›l›yor. Sözde bu fon, iflini kaybetmifl ya da bir ifl
bulamam›fl milyonlarca iflsize verilecekti. Fon, çal›-
flan iflçi ve emekçiden kesilen paralarla doluyor fakat
bundan yine burjuvazi yararlan›yor. Bu, göz göre gö-
re soyulmaktan, ya¤madan baflka bir fley de¤il. 

Eski yasaya göre 150’den fazla kad›n çal›flt›ran
iflyerlerinde krefl ve emzirme odalar› açma zorunlulu-
¤u vard›. Bu da ihtiyac› karfl›lamaktan uzakt›, bir de
patronlar büyük oranda buna uymuyorlard›. Tafleron
sisteminin uygulanmas›yla birlikte, fabrikalar›n ço-
¤unda çal›flan kad›n say›s› da düflürüldü. Böylece
krefl yükümlülü¤ü neredeyse bofla ç›kar›ld›. Yeni ya-
sayla krefl ve emzirme odas›n›n aç›lma zorunlulu¤u
tümden kald›r›yor. Patronlar›n art›k krefl ve emzirme
odas› bulundurma yükümlülü¤ü yok. Yasayla, krefl
açma patronlar›n insaf›na b›rak›l›yor. Aç›lacak kreflin
iflletmesi de tafleron flirketlere veriliyor. “‹stihdam pa-
keti” ile krefl ve emzirme odas› bulundurma hakk›m›z
elimizden al›nd›¤› gibi, çocuklu annelerden para ka-
zanmay› da içeriyor. Nas›l ki Novamed fabrikas›n›n
patronlar›, Novamed’de çal›flan kad›nlara “s›rayla
hamile olun” dayatmas› yap›yor idiyse, bu yasa tüm
çal›flan kad›nlara “hamile kalmay›n” diyor. Ya da ço-
cuk sahibi olan kad›nlara “ifle gelme” diyor. Böylece

çocuk sahibi kad›nlar›n bir iflte
çal›flmas›, daha fazla zorlaflt›r›l›-
yor. 

Yasa, patronlar›n iflyeri sa¤l›k
ve güvenlik birimi ile iflyeri hekimi
çal›flt›rma yükümlülü¤ünü de kal-
d›r›yor. Önceki yasada 50’den

fazla iflçi çal›flt›r›lan yerlerde doktor bulundurulmas›
gerekiyordu. Buna ra¤men birçok iflyeri ve fabrikan›n
doktor bulundurmad›¤›n› biliyoruz. Bu yükümlülü¤ün
ortadan kalkmas›yla beraber iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i
konusunda tedbir almak patronlar›n tamamen keyfi-
ne b›rak›l›yor. 

Yine yasada hükümlü çal›flt›rma yükümlülü¤ü de
kald›r›ld›. Zaten bir biçimde cezaevine girmifl ve ce-
zas›n› yat›p ç›km›fl insanlar›n ifl bulmalar› çok zordu.
Bundan böyle ömür boyu iflsiz kalacaklar. Keza bu
yasa ile, patronlar›n engelli çal›flt›rma yükümlülü¤ü
de s›n›rland›r›ld›. Engelli çal›flt›ran fabrikalar›n SSK
primi patronlardan de¤il, Hazine’den, yani bizden ke-
silecek. Di¤er yandan 500’den fazla iflçi çal›flt›ran
fabrikalarda spor tesisi kurma zorunlulu¤u, bu yasa
ile beraber kald›r›ld›. 

Yasay› kitlelere flirin göstermek için yap›lan de-
magojilerden bir di¤eri de tafleron sisteminin düzene
koyulaca¤›, denetim alt›na al›naca¤›yd›. Yasaya göre
patron ile tafleron aras›ndaki sözleflme, yaz›l› olacak.
Ama bu nas›l denetlenecek belirsiz. Di¤er yandan ta-
fleron sistemi varl›¤›n› korudukça, aralar›ndaki söz-
leflme yaz›l› hale getirilse de iflçilerin üzerindeki a¤›r
çal›flma koflullar› ve yo¤un iflgücü sömürüsü devam
edecek.

Görüldü¤ü gibi herfley patronlar›n “yük”lerini kal-
d›rmaya, onlar›n azami kar›n› ço¤altmaya, iflçi ve
emekçilerin ise, varolan haklar›n› gaspetmeye, yeni
sald›r›lar getirmeye göre düzenlenmifl. 

Soka¤a, eyleme, mücadeleyi yükseltmeye

Emperyalist tekellerin sömürü kurumu olan
‹MF’nin direktifiyle yeni bir sald›r› yasas› olan “istih-
dam paketi” yürürlü¤e girdi. GSS de yürürlü¤e gir-
mek üzere. S›rada k›dem tazminat› ve sendikalar ka-
nunu var. 

GSS sald›r›s›na karfl› oluflan güçlü tepki, ne ya-
z›k ki, “istihdam paketine” yans›mad›. “‹stihdam pa-
keti” somut bir tepkiyle karfl›laflmadan geçti. ‹flbirlikçi
sendikac›lar, bu sald›r›y› gündemlerine dahi almad›-
lar. Sendika a¤alar›na bas›nç uygulayacak olan bi-
zim örgütlü eylem gücümüz ise yeterli olmad›. 

O halde varolan örgütlülüklerimizi güçlendirmeli,
birbirini izleyen bu sald›r›lara karfl› “soka¤a, eyleme,
genel greve” fliar›n› yükseltmeliyiz! Bu sald›r›lara kar-
fl› iflsizlerle çal›flanlar›n birleflik örgütlü mücadelesini
yükseltme zaman›! Protesto de¤il, hak alma bilinciyle
hareket etmeliyiz! Kapitalizmi bir bütün olarak hedef
tahtas›na çakmal›y›z! 

‹stihdam de¤il, iflsizlik paketi
Hükümetler yeni bir sald›r› yasa tasla¤› haz›rland›klar›nda, demagojik

yalanlar› arka arkaya s›ralarlar. Nas›l ki GSS yasa tasla¤›nda “70 milyo-
na sa¤l›k hizmeti”, “SSK’lar kara delik” gibi yalanlar› ileri sürdülerse, bu
yasa için de hep “istihdam açaca¤›z” demagojisini a¤›zlar›ndan düflür-
mediler. Yasan›n her maddesindeki gerekçe “iflsizli¤i önlemek ve iflve-

ren üzerindeki yükümlülükleri art›rmak...” fleklinde. Oysa ç›kan yasa
tam tersine yeni iflsizler ordusu yarat›yor, ya¤man›n önü aç›l›yor.



Günler yaklaflt›kça heyecan›m›z daha art›yor. Ha-
z›rl›klar›m›z› son kez gözden geçiriyoruz. Her fley
tamam. Sabah toplanma yerinde buluflmak üzere
yoldafllardan ayr›l›yorum.

Son geliflmeleri ö¤renmek için telefon ediyorum.
Yoldafl yeni geliflmeler oldu¤unu, akflam D‹SK’te
toplant› olaca¤›n› söylüyor. “Acaba ne olabilir?” diye
düflünüyorum. Olabilecekleri gözlerimin önünden
geçiriyorum. Tabi buna göre planlar›m›z› da... Sen-
dikalar›n vazgeçme ihtimali akl›ma geliyor. Ama bu-
na çok fazla ihtimal vermiyorum. Bu saatten sonra
geri dönüfl yok. Sadece Türk-‹fl’in sallant›l› duru-
mundan endifleliyim. fiiflli’ye var›yorum. D‹SK bina-
s›na do¤ru yürürken “Bekle bizi ‹stanbul” dizeleri ak-
l›ma geliyor. “Bekle bizi fiiflli-Taksim yar›n buralar›n
hakimi biz olaca¤›z” diyorum içimden. 

D‹SK binas›na yaklaflt›kça müzik sesleri kulaklar›-
m› t›rmal›yor. D‹SK’in önü kalabal›k. ‹nsanlar cadde-
yi doldurmufl, gruplar halinde sohbet ediyorlar. Kimi-
si halay çekiyor, kimisi türkü söylüyor. ‹çeri girip top-
lant›ya kat›lan yoldafl› buluyorum. Planlar de¤iflmifl
üç koldan yürüyüfl tek kola inmifl. Ve en kötüsü de
sendikac›lar bu karar› tüm bileflenlerle de¤il, kendi
bafllar›na alm›fllar. Biz de haz›rl›klar›m›z› tekrar göz-
den geçiriyoruz. Bu durumda pankartlar›n bir k›sm›-
n› D‹SK binas›na tafl›mak gerek. 

1 May›s akflamdan bafllam›fl oldu. ‹lerleyen saat-
lerde pankartlar›m›z da geldi. D›flarda müzik ve ha-
laylar devam ediyor. Hele bir horon tepen laz arka-
dafllar var ki. En çok da dikkati onlar üzerine çeki-
yor. ‹flçilerin birli¤i halklar›n kardeflli¤inin örne¤i ya-
flan›yor. Herkesin gözleri ›fl›l ›fl›l. Herkes kavgaya
haz›r. Kavga dostlu¤u, kavga arkadafll›¤›n›n s›cakl›-
¤› herkesi sarm›fl, sarmalam›fl. 

Saat 23.30’a do¤ru Agos gazetesinin oldu¤u cad-
deye yani fiiflli-Taksim yoluna ç›k›yorum. Amac›m
hem etrafa bir göz atmak hem de bulabilirsem yiye-
cek bir fleyler almak. Etraf sakin. Devlet hala bura-
larda konumlanmam›fl. Simitçiler hala aç›k. Bir mik-
tar simit bir miktar po¤aça al›p geri dönüyorum. Al-
d›klar›m› devrimci dostlarla paylafl›yoruz. Yukar› üst
katlara ç›k›yorum. Bütün katlar h›nca h›nç dolu.
Sohbet edenler, uyuyanlar… D›flar›s› hep hareketli.
Marfllar halaylar hiç susmuyor. Yoldafllar olarak
kendi içimizde nöbetleflerek uyuyoruz. 

Gün sabaha do¤ru evriliyor. Bulundu¤umuz soka-
¤›n Taksim yönüne bir polis arabas› geliyor. Soka-
¤›n bafl›nda duruyor. Onlara do¤ru gidiyoruz. He-
men hareketlenip uzaklafl›yor. Çok geçmeden bu
kez arka caddede baflka polis arabalar› gözüküyor.
Kitle oraya yöneliyor. Bunu gören polis arabalar›
uzaklafl›yor. Bu da çat›flma saatinin yaklaflt›¤›n›
gösteriyor. 

Sabah›n ›fl›klar› ortal›¤› ayd›nlatmaya bafllad› ya-
vafl yavafl. Çok geçmeden soka¤a y›¤›nak bafll›yor.

Yoldafllar› y›¤›na¤›n oldu¤u ön tarafa
topluyoruz. Önlüklerimizi giymifliz, fla-
malar›m›z aç›k. Faflist devlet tank›yla

topuyla, gaz bombalar›yla dikilmifl karfl›m›za. Olduk-
ça rahat›z. Neler olaca¤›n› biliyoruz. Yeni karfl›lafl-
m›yoruz bu durumla. Kaç kez böyle çat›flmalardan
geçtik. ‹lk kez çat›flmaya girenler, ilk kez eyleme ge-
lenler de bu rahat ortamdan etkileniyorlar, onlar da
çok rahat. Herkes heyecanl› ama korku diye bir fley
yok yüreklerde. 2007 1 May›s’› gözlerimin önünde
canlan›yor. Faflizmin gaz bombalar›na, vahflice sal-
d›r›lar›na karfl› barikatlar› afla afla Taksim’i zaptet-
mifltik. 2007 1 May›s’› böyle kazan›lm›flt›. Gelin ulan
gelin. Topunuz, tank›n›z, v›z gelir bize v›z. Biz bu
kavgalar içerisinde pifltik, çeliklefltik. 

Pat... pat... pat... ‹lk çarp›flma D‹SK önünde bafl-
lad›. Önce gaz bombalar›, tazikli boyal› su s›k›yorlar.
Panzer üzerimize üzerimize geliyor. Tazikli suya ga-
za ve panzere karfl› bedenlerimizi siper yap›yoruz.
Kontrollü bir flekilde geri geri çekiliyoruz. 

Kitlenin büyük bir k›sm› D‹SK’e giriyor. D‹SK’in
içerisine de boyal› su ve gaz s›k›yorlar. ‹lk çarp›flma
böyle geçiyor. Elbette bu kadar gazdan etkilenenler,
bay›lanlar oluyor. Durumu kötü olanlara yard›m edi-
yoruz. ‹lk yard›m ilac›m›z limonlar devrede. Dene-
yimliler belli. Onlar deneyimsizlere nas›l davranma-
lar› gerekti¤ini anlat›yorlar. “Sak›n yüzünüzü y›ka-
may›n” diyen bir ses duyuluyor. Çünkü su de¤ince
vücut daha çok yan›yor. “Elinizi gözlerinize sürme-
yin”, “Elbisenizi yüzünüze sürmeyin” diye bir ses da-
ha yükseliyor. El ve elbise sürdükçe ten daha çok
yan›yor. “Ne olursa olsun gaz ortam›nda gaz s›kar-
larken, gözlerinizi kapatmay›n” diyorum. Gaz s›k›ld›-
¤›nda gözleri kapatmak erken etkilenmeye, erken-
den bafl dönmesine, bay›lmaya yol aç›yor. Yan›mda
kötü olanlara yard›m ettikten sonra yoldafllar› ar›yo-
rum. Gördü¤üm yoldafllara sar›l›yorum, iyiler. Hem
de çok iyi olduklar›n› söylüyorlar. Gözleri ›fl›l ›fl›l.
Gözlerinde gelecek okunuyor. 

Bu ilk çarp›flmada bir grup yoldafl›m›z bizden ko-
puyor. Onlar D‹SK’in arka sokaklar›nda devletle ça-
t›flmada olduklar›n› telefonla bildiriyorlar. Daha içer-
deki gaz›n etkisi geçmeden yine d›flar› caddeye ç›k›-
yoruz. “Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z”, “Fafliz-
me Karfl› Omuz Omuza”, “‹nad›na 1 May›s ‹nad›na
Taksim” sloganlar› daha gür, daha coflkulu at›l›yor.
Yine caddenin hakimiyiz. Bir taraftan da D‹SK yöne-
ticileri sakin olmam›z› söylüyorlar ve D‹SK’li iflçiler
d›fl›nda herkesin içeride olmas›n› istiyorlar. Asl›nda
herkesin kim oldu¤u belli. Gerekçeleri, devrimci
sembollere devlet sald›raca¤›… 

Elbette bunu kimse dinlemiyor. Önlükler giyili, fla-
malar aç›k. Sloganlar daha bir öfke ile at›l›yor. Yum-
ruklar daha s›k›l›. Devlet cadde bafllar›na y›¤›nak
yapm›fl bekliyor. Karfl›l›kl› bekleme hali epeyce sü-
rüyor. Tabii bizim sloganlar›mz, marfllar›m›z hiç sus-
muyor. Çarp›flmaya ara verilmifl, her iki s›n›f da güç
topluyor diyebiliriz. 

Bekleme vakti doldu. Düflman maskelerini takt›.
Yeniden çarp›flma bafllayacak. Arkadafllar yeniden
sald›r›ya haz›rlan›yorlar. “Kaçmay›n. Kap›n›n önünü
aç›k b›rak›n.” Ayn› anda birkaç ses kar›fl›yor birbiri-
ne. Pat... pat.... pat... Yeniden bafllad›. Üzerimize
gaz, tazikli boyal› su s›k›yorlar. S›k›n ulan s›k›n biz
öyle kolay kolay ölmeyiz! Panzer üzerimize üzerimi-
ze geliyor. Gaz bu. Bir yerde nefesini kesiyor, y›¤›l›-
yorsun yere. Yine D‹SK binas›n›n içerisine çekiliyo-
ruz. ‹çeriye de s›k›yorlar. ‹çeride hengame devam
ediyor. Kitle üst katlara ç›kmaya çal›fl›yor. Ama mer-
divenler çok dar. Gazdan etkilenmemek mümkün
de¤il. Öksürenler, kusanlar, yere düflüp bay›lanlar.
Limonlar devrede. Bir taraftan da içeriyi havaland›r›-
yoruz. Yoldafllar›m› buluyorum, ›fl›l ›fl›llar, mutlular. 

Hiçbir fley bizi y›ld›rm›yor. Yine eylemdeyiz iflte,
yine sokaklarday›z! Sloganlar›m›z inletiyor her taraf›.
En çok da “‹nad›na Taksim ‹nad›na 1 May›s” slogan›
at›l›yor. Bir ara “doktor yok mu, ambulans yok mu”
sesleri duyuyorum. Kötüleflenler var. Hemen ambu-
lansla hastaneye yollan›yor. Karfl›l›kl› bekleyifller ye-
niden sürüyor. Faflist devlet, gaz bombalar›yla bizi
da¤›taca¤›n›, y›ld›raca¤›n› san›yor. Ama y›lg›nl›k
yok. Direnifl daha güçlü sürüyor. Sendika yöneticileri
yine sakin olmam›z›, saat 10’a kadar sakin bekleme-
mizi söylüyorlar. Saat 10’da milletvekilleri gelecek-
mifl, o zaman toplan›p yürüyüfle geçecekmifliz! 

Kitle öfkeli. Marfllar, sloganlar devam ediyor. Bir
süre sonra yeniden çat›flma haz›rl›klar› bafll›yor. Po-
lisler gaz maskelerini takt›lar. Pat... pat... pat... Ayn›
anda tazikli-boyal› su, gaz bombalar› üzerimize ya-
¤›yor. Her çarp›flma bir öncekinden daha uzun sürü-
yor. Bu da daha fazla gaz daha fazla tazikli suyun
üzerimize s›k›lmas› demek. Yine D‹SK’in içerisine
dolufluyoruz. Ayn› flekilde içeriye gazl› suyu s›k›yor-
lar. Bu kez di¤er caddeye bakan pencereleri aç›yo-
ruz Kitlenin bir k›sm› üst katlara ç›karken bir k›sm›-
m›z da pencerelerden di¤er caddeye geçiyoruz. 

Hiçbir fley olmam›fl gibi sloganlar›m›z devam edi-
yor. Yoldafllar› aray›p buluyorum. Bu arada üzerimiz
de s›kt›klar› boyadan dolay› k›pk›rm›z› olmufl. Bir
yoldafl “yüzün kan olmufl hep” diyor heyecanla.
“Kan de¤il boya” diyor di¤eri. fiimdi her iki caddede-
yiz. Her çat›flma sonras› oldu¤u gibi kötüleflenlere
yard›m ediliyor. Hemen caddeye ç›k›l›p sloganlara
devam ediliyor. Bu arada ilk çarp›flmada bizden ko-
pan yoldafllar, Taksim ‹stiklal Caddesi’ne ç›kt›klar›n›
bildirdiler. fiiflli Etfal, Bomonti taraflar›nda da çat›fl-
malar oldu¤u haberleri gelmeye bafllad›. O s›rada
D‹SK Baflkan› bir bas›n aç›klamas› yapt›. Taksim’e
ç›kma kararl›l›¤›n› vurgulad›. Yine çarp›flma vakti
geldi. Tekrar gaz, tazikli su. D‹SK’e çekiliyoruz. Ayn›
flekilde içeriye tazikli su, boyal› su s›k›yorlar.  

Direnifli k›rmak mümkün de¤il. Tekrar sokaktay›z.
Daha öfkeliyiz. Sloganlar›m›z iniyor düflman›n sura-
t›na. Hele Emekli-Sen’li iflçiler... 20’sindeki gençler-
den kadar dinç, kavgada ›srarl›lar. Gaza, suya bana
m›s›n demiyorlar. “‹flçilerin hepsi vard› siperlerin ba-
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Tankınız, Topunuz, Bombanız 

Vız Gelir Bize Vız!
Gecikmeli gelen baz› 1 May›s yaz›lar›n›, 2008 1 May›s›n›n öne-
minden dolay› bu say›m›zda da yay›nlamaya devam ediyoruz. 
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fl›nda/yüzlerinde uzun sakal/ gözlerinde
kavga var” marfl› yaflam buluyor adeta.
Öfke art›k sendika baflkanlar›na dönüyor.
“Yukar›da ne oturuyorsunuz, afla¤› inin,
yürüyüfle geçelim. Barikat› aflal›m. Saat
10’u niye bekliyoruz” fleklinde ba¤›r›yor
iflçinin biri. Baflka iflçiler de saat 10’u
beklemeye isyan ediyorlar. 

Tam 6 kez fiili karfl›l›kl› çat›flma yafl›-
yoruz. Birçok gözalt›y› da ellerinden ald›k.
Düflman›n en etkili silah› gaz bombalar›-
d›r. Ellerinde gaz bombalar› olmasa her
defas›nda çok rahat püskürtebiliriz. Ama
o çok güvendikleri etkili silahlar› gaz bom-
balar› da direniflimizi k›rmaya fayda etmi-
yor. fiiflli’de çat›flmalar sadece D‹SK’in
önünde sürmüyor. Bomanti, Mecidiyeköy,
Etfal, Osmanbey, Kurtulufl vb. çat›flma
haberleri her yerden geliyor. Buralar›n bir
ço¤unda yoldafllar›m›z da bulunuyor.

Beklenen saat geldi. Asl›nda bu saat
10 beklentisi olmasa bir yerden yar›p
Taksim’e gitme olas›l›¤› güçlü. Yukar›dan
milletvekilleri, sendika baflkanlar› iniyor
afla¤›. Bütün kitle de afla¤› iniyor. Flama-
lar›m›z aç›k. Kortej halindeyiz. Emniyet
ve milletvekilleri aras›nda görüflme sürü-
yor. Görüflme uzad›kça sab›rs›zl›klar da
art›yor. Sendika baflkanlar› ve milletvekil-
leri geri dönerken “Yaflas›n Halklar›n Kar-
deflli¤i” slogan›n› at›yoruz. Çünkü DTP
milletvekileri de bulunuyor. 

Baflkanlar ve milletvekilleri yan›m›zdan
geçerek soka¤›n öbür ucuna gidiyorlar.
Herhalde yürüyüfl bu taraftan olacak diye
düflünüyorlar. Öbür cadde yürümeye da-
ha olanakl›. Bir taraftan da “arkada kal-
d›k” diye hay›flan›yorum. Çünkü bulundu-
¤umuz caddeye göre konumlanm›flt›k ve
önlerdeydik. Me¤er bofluna hay›flanm›-
fl›m. Bir de bakt›m sendika baflkanlar›
otobüsün üzerine ç›km›fllar. Baflkanlar
tek tek konufltuktan sonra “Her taraf 1
May›s alan›d›r, her taraf Taksim’dir” diye-
rek burdaki toplanmay› bitirdiler. 

Bizim hedefimiz Taksim! Ablukadan
nas›l ç›kaca¤›z onu düflünüyorum. Tan›-
d›k biriyle karfl›lafl›yorum. Yeni geldi¤ini
söylüyor. Mecidiyeköy taraf›ndan girmifl.
Mecidiyeköy’de y›¤›na¤›n çok oldu¤unu,
Osmanbey yönünün daha zay›f oldu¤unu
söylüyor. Osmanbey yönüne do¤ru gidi-
yoruz. Geçmek için önlük ve flamalar›m›-
z› ç›kar›yoruz. Osmanbey yönüne geçifle
izin yok. Mecidiyeköy yönüne gidiyoruz.
Kenardan aç›k bir taraf var. Oradan ilerli-
yoruz. Önümüzde bir kifliyi gözalt›na al-
m›fllar götürüyorlar. Kitle müdahale ede-
rek elinden al›yor. Hürriyet tepesi taraf›n-
da ara soka¤a sloganlar atarak giriyoruz.
Arkam›zdan gaz bombalar›n› savuruyor-
lar. Yoldafllara bak›yorum. Kay›p yok, he-
pimiz bir araday›z. Bomonti, Kurtulufl yö-
nünden Taksim’e ç›kaca¤›z. Vay be bu
sokaklarda da ne çat›flmalar olmufl. Bari-
katlar kurulmufl, kald›r›m tafllar› sökül-
müfl. Arkam›zda baflka gruplar da bizi ta-

kip ediyorlar. Bir yoldaflla karfl›lafl›yoruz.
‹leride 150 kiflinin Taksim’e do¤ru yürü-
dü¤ünü söylüyor. H›zlan›yoruz onlara ye-
tiflmek için. Geçti¤imiz bütün sokaklarda
çat›flma izleri hala taze. 

150 kiflilik gruba, devrimci dostlar›m›za
yetifliyoruz. Onlar da bir sürü gaz yemifl
ve k›rm›z›ya boyanm›fllar. T‹KB(B) mili-
tanlar› “Yaflas›n T‹KB(Bolflevik)”, “Orak
Çekiç Silah Y›ld›z Bayra¤›m›z” sloganlar›-
n› at›yorlar. Biz kitlenin arkas›nday›z. Kit-
le Okmeydan›’na do¤ru yöneldi. “Hedef
Taksim, Taksim’e” fleklinde ba¤›rd›m, fa-
kat ön tarafa sesimi duyuramad›m. Ayr›l-
d›k Taksim’e do¤ru yöneldik. Bizle bera-
ber ayr›lan baflka gruplar da oldu. fiimdi
Tarlabafl›’n›n ara sokaklar›nday›z. Her
halimizden eylemci oldu¤umuz belli. Ka-
d›nlar balkonlar-
dan bizi alk›fll›-
yor. Zafer ifla-
retleriyle selam
veriyorlar. Bafl-
ka eylemci
dostlar›m›zla
karfl›lafl›yoruz.
Hemen yan›m›-
za kofluyorlar.
“Size ne yap-
m›fllar böyle” diye hayretlerini belirtiyorlar.
fiiflli D‹SK’ten geldi¤imizi söylüyoruz. On-
lar da Taksim’e ç›kmak için bütün sokak-
lar› zorlad›klar›n›, her sokakta çat›flma
yaflad›klar›n› söylüyorlar. Yukar› do¤ru
t›rman›yoruz. Dolapdere, Kas›mpafla yö-
nü de devlet taraf›ndan tutulmufl. Taksim
taraf›ndan daha s›k› tutulmufl. Girdi¤imiz
sokakta bir çat›flma yafl›yoruz. Biz tafllar-
la onlar gaz bombalar›yla sald›r›yorlar.
Araya çekiliyoruz. Baflka bir sokaktan dö-
nüyoruz. Her girdi¤imiz sokakta çat›fl›p
aralara çekiliyoruz. Karfl›laflt›¤›m›z dostlar
giderek da¤›l›yorlar. Girdi¤imiz aralarda
baflka gruplarla karfl›lafl›yoruz. Telefo-
num çal›yor. Telefonun ucundaki yoldafl
sevinçli mi sevinçli. TV haberlerinden yol-
dafllar›m›z›n ‹stiklal’de yürüdüklerini gör-
dü¤ünü, pankart›m›z› açt›klar›n› söylüyor.
Bu güzel haberi hemen yan›mdaki yol-
dafllarla paylafl›yorum. 

Bir baflka sokak, bir baflka çat›flma
alan›. Her sokakta çat›fl›yoruz. Say›m›z
giderek azald›. ‹stiklal’deki yoldafllar› ar›-
yorum. Oran›n durumunu ö¤renmek için.
Ordan da da¤›lmalar›n yafland›¤›n›, kitle-
nin az kald›¤›n› söylüyorlar. Coflkulu, se-
vinçli, mutlu bir flekilde yoldafllarla kucak-
lafl›p da¤›l›yoruz. 

2008 1 May›s’› faflist devletin vahfli te-
rör sald›r›s›yla an›laca¤› gibi, ayn› za-
manda güçlü direnifl örnekleriyle tarihe
geçecek. Faflist devletin her türlü sald›r›-
s›na ra¤men onbinlerin Taksim direncini
k›ramad›lar. Taksim’e kitlesel bir flekilde
ç›k›lamasa da onbinlerin yüzü Taksim’e
dönük saatlerce çarp›flt›. 2008 1 May›s’›
kazan›mla sonuçland›.

Onların panzerleri, gazları, 
bizim taşlarımız vardı

2007'deki 1 May›s›'nda Okmeydan›'nda s›k›fl›p kalm›fl, Taksim'e git-
memenin üzüntüsünü yaflam›flt›k. Geçen y›l›n direngenli¤i bizim
de öfkemizi büyütmüfl ve 2008 için Taksim'e nas›l ç›k›l›r hesaplar›-
n› yapmaya bafllam›flt›k. Bu y›lki 1 May›s tart›flmalar›n› da an an
takip ediyorduk. Son gün geldi¤inde çok heyecanl›yd›k. Acaba 1
May›s günü ne olacak? Taksim'e ç›kabilecek miyiz? Direngenlik,
militanl›k ve kararl›l›k boyutunun da geçen y›l› aflabilecek nitelikte
olabilece¤ini düflünüyorduk. 

Sabah fiiflli'deki toplanma yerine varmak için 5 kifli hareket ettik. Yolda
nelerle karfl›laflaca¤›m›z› bilmiyorduk. Henüz sabah haberlerini de
seyretmedi¤imizden ne oldu¤unu da pek bilmiyor, ama tahmin
edebiliyorduk. 

‹lk barikatla Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde karfl›-
laflt›k. Kimseleri fiiflli yönüne b›rakm›yorlard›. Onlar
için ne kadar az kat›l›m olursa, o kadar baflar›l› say›l›r-
lard›. Biz de arka sokaklardan gitmeye karar verdik ve
ayr›larak fiiflli Adliyesi'nin önüne vard›k. Oraya geldi¤i-
mizde kitle toplanm›flt› ama yaflanan en büyük sorun
inisiyatif koyma noktas›yd›. Baz› yap›lar pankartlar›yla
bekliyor ama inisiyatif koyam›yorlard›. Hatta öyle ki,
polis arabalar› tek bir flekilde içimize dal›yor, inisiyatifi
koyabilecek cesaret gösterilemedi¤inden müdahale
edemiyorduk. Sloganlar at›l›yordu. En sonunda daya-

namayarak ellerinde pankartlar› olan arkadafllara gidip, “inisiyatif
koyacaks›n›z koyun, beklemeyelim" dedik. “D‹SK'ten gelecek ha-
bere göre hareket edece¤iz" dediler. Oysa D‹SK sald›r› alt›ndayd›
ve böyle bir lüksümüz yoktu. Polis de D‹SK'ten haber gelmesini
bekleyecek de¤il ya, sürekli sald›r›yordu. Ara sokaklara çekildik ve
çat›flmaya bafllad›k.

Çat›flma biraz da¤›n›k yürümesine ra¤men, direngenlik ve kararl›l›k
iyiydi. Hiç kimse birbirinin hangi yap›dan oldu¤unu bilmeden 1 Ma-
y›s için çat›fl›yordu. Biz bu arada yapt›¤›m›z telefon görüflmesiyle
Taksim'de 12.30'da toplanma olaca¤›n› ö¤reniyor ve çat›flarak o
yöne do¤ru gidiyorduk. Caddeye aç›lan her sokakta bir çat›flma
vard› ve tafllar›m›zla onlar›n gaz›na, panzerine karfl› koyuyorduk. 

Çat›fla çat›fla saat 11.30 gibi ‹stiklal Caddesi'ne geldik. Burada saati
beklemeye bafllad›k ama birkaç grup kendili¤inden eylemi baflla-
t›nca yürüyüfl bafllam›fl oldu. En önde “Proleter Devrimci Durufl”
pankart›n› gördük. Polis barikat›n›n üzerine cesaretle yürünüyor-
du. 50-60 metre gidillmiflti ki, polisin sald›r›s› tekrar bafllad›. Bizler
ara sokaklara çekilerek tekrar tafllar›m›za sar›ld›k. 12.30'da Dev-
rimci 1 May›s Platformu'nun inisiyatifinde eylem olaca¤› için rahat-
t›k ve tekrar caddeyi zorlayaca¤›m›z bilmenin heyecan› içindeydik. 

Saat geldi¤inde yeniden ‹stiklal Caddesi'ne ç›kt›k ve pankartlar›m›zla,
sloganlar›m›zla yürümeye bafllad›k. "‹flte Taksim ‹flte 1 May›s",
"Yaflas›n 1 May›s", "Faflizme Karfl› Omuz Omuza" sloganlar›n› at›-
yorduk. Polisin sald›r›s› yeniden bafllay›nca ara sokaklara çekilme-
ye bafllad›k. Bu s›rada ‹stiklal Caddesi üzerinde T‹KB(B) pankart›-
n› gördük ve bu y›lki 1 May›s'›n tek illegal pankart›yla karfl›laflt›k.
Mutlu da olduk. Her fleye ra¤men devrimciler kendini temsil eden
materyalleriyle alanlara ç›kabiliyordu. Sald›r›n›n ard›ndan bizler S›-
raselviler taraf›nda kald›k. Her sald›r›dan sonra Cihangir'e do¤ru
iniyorduk ve Taksim'den gittikçe uzaklaflmam›za ra¤men her bul-
du¤umuz bofllukta yüzümüyü oraya dönüyorduk. 

Bu y›lki 1 May›s'ta direngenlik, militanl›k ve cesaret taktire flayand›.
Devrimci birlikteli¤in coflkusunu ve büyüklü¤ünü tüm ruhumuzda
hissederek ve Taksim'i kazand›¤›m›z› bilmenin huzurunu tafl›yarak
ayr›ld›k 1 May›s'tan. Eksikliklerimizi daha iyi düflünerek, gelecek
y›llara daha donan›ml› ve bilinçli ç›kaca¤›m›z› biliyoruz.

Yaflas›n 1 May›s!
Yaflas›n Taksim 1 May›s Direniflimiz!



Lise ö¤renimi gören genç, ya yüksekö¤renime
devam etmek ya da bir ifl bulup çal›flmak durum-
dad›r. Fakat bu iki seçenek de birçok engelle örül-
müfltür.   

‹flçi ve emekçi çocuklar›n›n a¤›rlaflan ekonomik
güçlükler ve paral› ö¤retim karfl›s›nda yüksekö¤re-
time devam etme koflullar› giderek ortadan kalk-
maktad›r. Tüm zorluklara katlanarak okumak iste-
se bile, ald›¤› lise ö¤renimiyle üniversite s›navlar›-
n› kazanma olas›l›¤› s›n›rl›d›r; kazand›¤›nda istedi-
¤i bölüme girme yüzdesi ise neredeyse s›f›rd›r. Ör-
ne¤in 2004 y›l›ndaki verilere göre, ÖSS s›nav›nda
ilk s›ray›, daha önceki y›llarda oldu¤u gibi fen lise-
leri (yüzde 97) alm›flt›r. Bu liseleri yüzde 93 ile
Anadolu liseleri izlemektedir. ‹flçi ve emekçi ço-
cuklar›n›n a¤›rl›kta oldu¤u düz liseler, yüzde 59’da
kal›rken, meslek liseleri ile akflam liseleri, s›rala-
mada sonlarda yer alm›flt›r. Onlar›n büyük ço¤un-
lu¤u da 2 y›ll›k meslek yüksek okullar›na ya da
aç›kö¤retime kay›t yapt›rabilmektedirler. Bu du-
rum, sadece 2004 y›l› ile s›n›rl› de¤ildir. Düz ve
meslek liselerinden mezun olan iflçi-emekçi çocuk-
lar›na üniversite kap›lar› her geçen y›l daha s›k›
flekilde kapat›lmaktad›r. 

Öte yandan liseyi bitiren genç, üniversiteye gir-
se, hatta istedi¤i bölümü kazansa ve mezun olsa
dahi, ifl bulma garantisi yoktur. Ankara Ticaret
Odas›`n›n 2006 y›l›nda haz›rlad›¤› bir raporda, 15-
24 yafl grubu aras›ndaki iflsiz say›s›n›n 1.5 milyo-
nu aflt›¤› belirlenmifltir. Raporda genç nüfusun
yüzde 39`unun at›l durumda oldu¤u saptanm›flt›r.
Bunlar›n içinde lise mezunu olanlar›n oran› büyük-
tür. Ancak üniversite mezunu iflsiz say›s› da her
geçen y›l artmaktad›r. 2001 krizinde bir milyondan
fazla “beyaz yakal›”n›n iflini kaybetti¤i tespit edil-
mifltir. D‹SK’in 2007 A¤ustosunda yay›nlad›¤› bir
araflt›rmaya göre de, 15 yafl üstü çal›flabilir nüfu-
sun yar›s›ndan fazlas› iflsiz kalmaktad›r. Lise me-
zunlar›n›n yüzde 13’ü, üniversite mezunlar›n›n
yüzde 10’u iflsizdir. 

2007 y›l› itibar›yla liseler 3 y›ldan 4 y›la ç›kar›-
larak, okullardaki y›¤›lma ve bunun ailelere yükü
daha da artt›r›lm›flt›r. Her hükümet döneminde bir
kez daha sil bafltan ele al›nan ve de¤ifltirilen e¤i-
tim sistemi, sadece ö¤rencileri etkilemekle kalma-
makta, iflçi ve emekçi ailelerin cebini daha fazla
yakmaktad›r. Keza yine iflçi ve emekçilerin cebin-
den ç›kan parayla oluflan devlet bütçesi de heba
edilmektedir. Örne¤in son sistem de¤iflikli¤i ile 4
milyon adet lise birinci s›n›f kitab›n›n çöpe gitti¤i,
bunun maliyetinin ise 3 trilyon (3 milyon YTL) ol-
du¤u söylenmektedir.

‹lk ve ortaö¤renimle birlikte toplam 13 y›ll›k e¤i-
tim, sarfedilen emek, katlan›lan ac›lar ve yap›lan

masraflar, lise bitiminde bir “hiç” olmaktad›r. Her
y›l, yenileriyle kabaran “iflsizler ordusu”, kapita-
list için daha ucuz iflgücü, daha kolay iflten ç›-
karma, dolay›s›yla daha fazla sömürü ve kar
demektir. 

Kapitalizm gençli¤i uyuflturuyor, 

intihara sürüklüyor

‹fl bulamayan, bulsa bile gerek maddi, gerekse
manevi olarak tatmin olamayan genç, bir bunal›m
girdab›na itilir. Her üniversite s›nav sonuçlar› aç›k-
land›ktan sonra intiharlar›n artmas›, gençlerin ya-
flad›klar› bunal›m›n bir göstergesidir. 

2002 y›l›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n tüm illere
gönderdi¤i genelgede, genç intiharlar›n›n, en çok
okul baflar›s›zl›¤› sonucunda gerçekleflti¤i belirtil-
mifltir. Bunu, “karfl› cins taraf›ndan reddedilmek”,
“kiflileraras› çat›flmalar” gibi di¤er faktörler izle-
mektedir. Yine Bakanl›k verilerine göre, Türkiye’de
intihar aç›s›ndan en riskli yafl grubu, 15-24 yafl
aras› olarak saptanm›flt›r. Özellikle ergenlik döne-
minde intiharlar›n s›k yafland›¤› belirtilmektedir.

‹ntihar eden gençler aras›nda uyuflturucu kulla-
nan, depresyona girenlerin oran› ise oldukça yük-
sektir. Son y›llarda gençler aras›nda ruhsal bozuk-
luklar ve uyuflturucu kullan›m›, çok büyük oranlara
ulaflm›fl durumdad›r. Bilgi Üniversitesi’nin 2005 y›-
l›nda yapt›¤› bir araflt›rmaya göre, ülkemizde
uyuflturucu kullan›m yafl› 14`e kadar düflmüfltür.
Bu oran, büyük flehirlerde 12’ye kadar inmektedir.
Daha çok sigaraya özentiyle bafllayan madde kul-
lan›m›, gençleri beyaz zehirin tuza¤›na düflürmek-
te ve her y›l onlarca ba¤›ml› genç, bunal›ma gire-
rek intihara sürüklenmektedir. 

Hiç flüphesiz gençli¤i uyuflturan ve katleden,
bu e¤itim sistemi ve kapitalizmdir. O yüzden de
kapitalizmin gençli¤e bunal›m d›fl›nda verece¤i hiç
bir fley yoktur. Kapitalizmin geleceksizli¤i ve çürü-
müfllü¤ü, gençli¤i de gelecek güvensizli¤ine, ruh-
sal bunal›mlara, yozlu¤a ve çürümeye sürükle-
mektedir.

Bunun bir di¤er göstergesi, son y›llarda iyice
artan mafya çeteleri ve gençli¤in bu çetelere özen-
dirilip yönlendirilmesidir. “Lise ö¤rencileri ve maf-
ya” konulu bir araflt›rmada, lise ö¤rencilerinin yüz-
de 17’si kendilerini ‘çete üyesi’ olarak tan›tm›flt›r.
2005 y›l›nda Kad›köy, Üsküdar, Sultanbeyli, Kar-
tal, Bayrampafla, ?iflli, Fatih ve Bahçelievler ilçele-
rindeki 25 lisede ö¤renim gören 743 ö¤renci ara-
s›nda yap›lan araflt›rmada, ö¤rencilerin büyük
oranda mafya özentisine sahip oldu¤u, bunun da
televizyonlarda yay›nlanan mafya dizilerinden kay-
nakland›¤› belirlenmifltir. Çocuklarda özentinin en
fazla oldu¤u dönemin, ergenlik dönemi oldu¤una
dikkat çeken araflt›rma, mafya tipi haber ve prog-
ramlar›n zihinsel geliflimleri ve empati duygular›
geliflmemifl çocuklarda olumsuz etki yapt›¤› sap-
tanm›flt›r. 

2007 y›l›nda ya-
y›nlanan TBMM Ço-
cuk ve Gençlerdeki
?iddeti Araflt›rma Ko-
misyonu raporunda
ise, her 12 gençten
birinin çete üyesi ol-
du¤u belirtilmektedir.
Ayn› zamanda her on
gençten birinin delici-kesici alet tafl›d›¤› saptan-
m›flt›r. Araflt›rmada; gençlerin yüzde 6.2’si kumar
oynarken, yüzde 22.4’ü flans oyunlar› oynamakta-
d›r. Ve yine son y›llarda “adli suçlar”da büyük bir
patlama olmufl, cezaevleri dolup taflm›flt›r. Bu
“suç”lar›n büyük ço¤unlu¤unun gençler taraf›ndan
ifllendi¤i görülmektedir. 

Broflürümüzün giriflinde de belirtti¤imiz gibi,
burjuvazi gençlik dönemini her zaman “tehlikeli”
görmüfl ve ona hep “suçlu” muamelesi yapm›flt›r.
Suçu bizzat üreten sistemin kendisi oldu¤u halde,
bunu gizleyebilmek için gençleri “günah keçisi” ilan
etmifltir. Gençleri çetelere özendiren de, onu suça
teflvik eden de bizzat bu düzendir. Tehlikeli ve za-
rarl› olan gençlik de¤il, düzenin ta kendisidir.

Dershaneler, en dolays›z ve en aç›k bir 

sömürü çark›d›r

Liselerin 4 y›la çekilmesiyle birlikte 13 y›la ç›-
kan paral› ö¤retimde; kay›t, spor, yak›t vb. paralar›
ile süren soygunun en son ve en astronomik olan›,
dershane soygunudur. Bafllang›çta üniversiteye gi-
rebilmek için ortaya ç›kan ve h›zla yay›lan dersha-
neler, sonras›nda Ortaö¤retim Kurumlar S›nav›na
(OKS) haz›rl›ktan Kamu Personeli Seçme S›na-
v›’na (KPSS) kadar, her tür s›nava haz›rl›¤› amaç
edinen çok büyük bir sektör halini alm›fl durumda-
d›r. Son olarak OKS’nin kald›r›lmas›yla birlikte, y›l
içindeki baflar› puan›n› yüksek tutma ve y›lsonu
yap›lacak s›navlara haz›rlanma zorunlulu¤u, ders-
haneleri ilkokul ö¤rencilerine kadar indirmifltir. 

Daha iyi okullarda okuyarak üniversiteye gire-
bilme umudunu sömüren bu sektör, tamamen e¤i-
tim sisteminin yetersizli¤inin ve çarp›kl›¤›n›n bir
sonucu olarak hayat bulmaktad›r. Öyle ki, son y›l-
larda dershaneye gitmeden üniversiteyi kazanma
ihtimali yok denecek düzeye düflmüfl, her lise son
s›n›f ö¤rencisinin dershaneye gitmesi adeta ol-
mazsa olmaz bir kural haline gelmifltir. 

S›nav sisteminin ortaya ç›kard›¤› “gölge e¤itim
sektörü” olarak adland›r›lan dershaneler, her ge-
çen y›l katlanarak büyümektedir. Bu sektör, yükse-
kö¤retime geçiflte kendince bir görev üslenmifltir.
Yaln›zca ö¤rencileri üniversite girifl s›navlar›nda
baflar›l› k›lmay› amaç ve görev edinmifl bu kurum-
lar›n, gerçek anlamda ö¤retim yapmas›n› bekle-
mek, iflin do¤as›na ayk›r›d›r. Zaten son y›llardaki
ÖSS s›navlar›nda “s›f›r” çeken ö¤rencilerin artarak
ço¤almas› da hem lise e¤itiminin geldi¤i düzeyi,
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LİSELİ GENÇLİĞİN GELECEK BELİRSİZLİĞİ
Yay›nevimiz taraf›ndan Mart 2008 tarihinde

bas›lan “Liseli Gençli¤in Sorunlar› ve Örgütlenmesi”
bafll›kl› broflürden al›nm›flt›r.
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hem de dershanelerin verdi¤i e¤itimi or-
taya koymaktad›r.

Burjuva çocuklar›n›n özel okul-
larda ve özel kurslarla üniversite-
ye girme olana¤›, elbette ki çok
daha fazlad›r. Dolay›s›yla ders-
haneler, aslolarak yoksul aile
çocuklar› için kurulmufl bir ka-
pand›r. Milyarlarla ifade edilen
dershane ücretleri, iflçi ve
emekçi ailelerin elinde avucun-
da kalan paralar› da çeken e¤i-
timde soygunun zirvesidir.

Üniversitelerde ö¤renim gören
ö¤rencilerin % 92'si, Ö¤renci Seç-
me ve Yerlefltirme S›navlar›na haz›r-
l›k için özel kurslara devam ederek
ve/veya kitap, dergi, v.b. sat›n alarak har-
camalar yapm›fllard›r. Bu s›navlara hiçbir harcama
yapmadan haz›rlanan ö¤rencilerin oran› yaln›zca
% 8'dir. Ailelerin ayl›k gelirleri ile kurslar için öde-
nen miktarlara bak›ld›¤›nda, en alt gelir grubunda-
ki ailelerin ayl›k gelirlerinin yaklafl›k 6 kat›n› kurslar
için harcad›klar› görülmektedir. Üst gelir gruplar›n-
da ise kurs için yap›lan harcamalar yaklafl›k bir ay-
l›k gelirle karfl›lanmaktad›r. 

Öyle ki, ö¤renci ailelerinin haz›rl›k kurslar› için
yapt›klar› harcamalar›n tutar›, üniversitelerin bir
y›ll›k cari harcamalar›n›n % 50’sini bulmaktad›r.
Türk E¤itim Derne¤i’nin (TED) yapt›¤› araflt›rmaya
göre, bir y›ll›k ÖSS haz›rl›k harcamalar› 2,9 milyar
dolard›r. 4 y›ll›k bir fakülteyi bitiren üniversite me-
zununun ailesine maliyeti ise, toplam 28 milyar li-
raya ulaflmaktad›r. Bütün bu masraflardan sonra
üniversiteden mezun oldu¤u halde ifl bulamayan
yüzbinlerce gencin, toplam masraf› trilyonlara
ulaflmaktad›r. E¤itim sisteminin de kapitalizmdeki
her fley gibi sadece ve sadece azami kar dürtüsü-
ne göre iflledi¤ini gösteren çarp›c› verilerdir bunlar.

Özel dershane, ö¤retmen ve ö¤renci say›s›

Kaynak: MEB istatistikleri 2007 ve MEB özel
e¤itim kurumlar› genel müdürlü¤ü

Di¤er yandan dershaneler, dinci-gerici propa-
ganda ve örgütlenmenin de merkezi durumunda-
d›rlar. Baflta Fettullah Gülen olmak üzere dinci ta-
rikatlar, özellikle yoksul ama zeki çocuklar› paras›z
okutma ad› alt›nda kapana k›st›rmakta, sonras›n-
da kendi kadrosu haline getirmektedir. Son y›llar-
da Kürt illerine de el atm›fllar, yoksul Kürt ve Alevi
çocuklar›n› bu a¤›n içine almaya bafllam›fllard›r.
OKS ve ÖSS s›navlar›nda dereceye giren çocuk-

lar›n önemli bir k›sm›n›n, bu tarikatlara
ba¤l› dershanelerde e¤itim gördükleri

ortaya ç›km›flt›r. Türkiye’de varolan
3 bin dershanenin 2 bininin Fettul-
lahç›lar›n elinde oldu¤u söylen-
mektedir. Bu durum, dershane-
lerin iflçi-emekçi ailelerin sade-
ce paralar›n› de¤il, çocuklar›n›
çald›¤›n›, dinci-gericili¤in yay›l-
mas›nda önemli bir yere sahip
oldu¤unu göstermektedir.  

Üniversite s›navlar›

2007 y›l›nda üniversite s›nav›-
na iki milyona yak›n ö¤renci bafl-

vurmufltur. ÖSYM’den yap›lan aç›kla-
maya göre tam rakam, 1.775.100 kiflidir.

Bir önceki y›l, yani 2006 y›l›nda ise, baflvu-
ranlar›n say›s› 1.679 bin kiflidir. Buna göre ÖSS’ye
girecek olanlar›n say›s› yüzde 4,5 art›fl göstermifl-
tir. 

Devlet ‹statistik Enstitüsü'nün verilerine göre,
yüksekö¤retim ça¤ nüfusu (18-21 yafl) 2000 y›l›n-
dan itibaren sürekli artma e¤ilimindedir. Ayn› flekil-
de ortaö¤retimdeki okullaflma oran› da artmakta-
d›r. Yüksekö¤retime girifl için baflvuran ö¤renci sa-
y›s›, özellikle sekiz y›ll›k temel e¤itimle birlikte da-
ha da artm›flt›r. Buna göre, önümüzdeki befl y›l
içerisinde yüksekö¤retime girifl için baflvuran aday
say›s›n›n iki milyonu aflaca¤› tahmin edilmektedir.
Liselerin 4 y›la ç›kar›lmas›yla 2008 y›l›nda mezun
verememesi, ÖSS’ye baflvurular› yüzde 25 oran›n-
da azaltm›flsa da, art›fl trendi sürecektir ve önü-
müzdeki y›llarda 2 milyonu aflma ihtimali yüksektir.

Üniversiteye baflvuru say›s›
bu kadar artarken, üniversite ka-
pasiteleri bu denli artmakta m›-
d›r? Tabi ki hay›r! Hem de bir çok
il ve ilçede “gecekondu üniversi-
teler” infla edildi¤i halde. Üniversi-
te s›navlar›na baflvuranlar›n say›-
s›, 2 milyona do¤ru t›rman›rken,
herhangi bir yüksek ö¤renim ku-
rumuna girmeyi baflaranlar 400-
500 bin civar›ndad›r. Geriye kalan
yaklafl›k bir buçuk milyon genç ne
yapacakt›r? Onlara herhangi bir ifl
imkan› sunulmakta m›d›r? 

Ülkemizde say›s› 12 milyonu
aflan genç nüfus, toplam iflgücü-
nün yüzde 18’ini oluflturuyor. ‹fl-
gücüne kat›l›m oran› ise yüzde
40’›n biraz üzerindedir. D‹SK-
AR’›n, Türkiye ‹statistik Kuru-
mu’nun verilerini kullanarak yapt›-
¤› araflt›rmada, Türkiye’de iflsizle-
rin yüzde 41’inin 25 yafl alt› genç-
lerden olufltu¤u ortaya konuluyor.
Bu iflsizlerin yüzde 37’den fazlas›,
lise ve üniversite mezunudur. Ya-
ni her y›l yaklafl›k bir-bir buçuk
milyon lise mezunu genç, s›nav›
kazanamad›¤› gibi, ifl de bulama-
makta, büyük oranda iflsizler or-

dusuna kat›lmaktad›r. 

Öte yandan üniversite s›navlar›n› kazan›p
“mutlu az›nl›k” içinde yeralmak da gençler için kur-
tulufl olamamaktad›r. Artan harç paralar›, bar›nma
sorunlar›, kitap, ulafl›m vb. masraflar, üniversiteli
gencin ailesine olan yükünü artt›rmakta, a¤›r ders
programlar› hem okuyup hem çal›flmay› zorlaflt›r-
maktad›r. Yan› s›ra faflist bask›lar ve disiplin ceza-
lar›yla, üniversitelinin okulu bitirebilmesi de büyük
bir mesele halini alm›flt›r. Bitirdikten sonra ifl bul-
ma olana¤› da giderek azalmaktaktad›r. Türkiye
‹statistik Kurumu’nun 2007 rakamlar›na göre, üni-
versite mezunu erkeklerin dörtte biri; üniversite
mezunu kad›nlar›n ise neredeyse yar›s› (yüzde
47’si) iflsizdir. 

Üniversite s›navlar› kapitalizmin “bireysel kurtu-
lufl” mant›¤›n›n bir yans›mas›d›r. Arkadafllar›n›n
baflar›s›zl›¤› üzerine yükselen bu sistem, hiç adil
olmad›¤› gibi, bilimsel de de¤ildir. Bu sisteme gö-
re, s›nav an›na kadar ö¤rencilerin ald›klar› e¤itim
aras›ndaki farkl›l›klar, bilgi ve yeteneklerdeki farkl›-
l›klar, önemli de¤ildir, önemli olan sonuçtur. Her-
kese ayn› sorular ve ayn› süre verilmifltir ya, bu
üniversite s›navlar›nda “herkesin eflit oldu¤unu”(!)
göstermektedir. 

‹flin bir di¤er boyutu ise, faflist e¤itim sistemiyle
gençlere “amaç” olarak sunulan üniversiteyi ka-
zanma fikri, genci en az bir y›l boyunca sosyal,
kültürel, sportif çal›flmalar›ndan geri durmak zo-
runda b›rakmas›d›r. Böylece bu sistem, s›navdan
baflka bir fley düflünmeyen, toplumsal ve siyasal
sorunlara uzak, asosyal gençler yaratmaktad›r.
Zaten hedeflenen de budur.

Y›llar Özel Ders-
hane Say›s›

Ö¤retmen 
Say›s›

Ö¤renci 
Say›s›

2002-2003 2.122 19.891 606.522

2003-2004 2.586 23.730 668.673

2004-2005 2.984 30.537 784.565

2005-2006 3.928 41.031 925.299

2006-2007 3.986 47.621 1.071.827

Devrimci yay›nlar üzerinde 
bask›lar art›yor

May›s ay› içinde devletin devrimci-sosyalist bas›na yönelik sald›r›-
lar› artarak devam etti. Yaz› iflleri müdürlerine verilen yüksek
para cezalar›n›n yan› s›ra kapatmalar pefl pefle ya¤d›r›ld›. Dergi-
lerdeki yaz›larda örgüt propagandas› yapmak, suçu ve suçluyu
övmek, halk› kin ve nefrete tahrik etmek gibi gerekçelerle dava
açan savc›lar Devrimci Demokrasi, Mücadele Birli¤i, Halk Ger-
çe¤i ve Barikat dergilerine kapatma verdi. Ayr›ca yay›n hayat›na
yeni bafllayan günlük Alternatif gazetesi de ç›kar ç›kmaz bir ay-
l›k kapatma cezas›na çarpt›r›ld›. 

Geçti¤imiz aylarda ayn› gerekçelerle Yürüyüfl, At›l›m ve K›z›l Bay-
rak dergileri de kapat›lm›flt›. Özellikle son y›llarda dergileri yük-
sek para cezalar›yla y›ld›rmaya çal›flan devlet, flimdi de kapat-
malar› devreye sokmufl durumda. Kapatmalar›n as›l gayesi mü-
cadelenin yükseldi¤i bir dönemde faaliyeti kesintiye u¤ratmak
çabas›d›r. 

Dergimiz de mahkemelerde yarg›lanmaya devam ediyor. 53. say›-
m›zdaki ‹nternet Forum siteleri, T‹KKO gerillalar› ve mezar an-
malar›n› anlatan yaz›lar›m›zdan dolay› yaz› iflleri müdürümüzün
yarg›lanmas› sürüyor. 

Devrimci sosyalist bas›n üzerindeki bask›lar›n artt›r›lmas› ayn› za-
manda iflçilere ve emekçilere de gözda¤› vermektir. Ancak hiç-
bir dönem devrimci bas›n›n sesini k›smay› baflaramad›lar. Dev-
rimci bas›n bundan sonra da inançlar›n› hayk›rmaya devam ede-
cek.



Devrim ve sosyalizm için
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May›s ay›n›n ilk haftas›, uzun bir aradan
sonra yeniden Lübnan’da savafl çanlar› çalma-
ya bafllad›. ABD destekli Lübnan Hükümeti,
Hizbullah’a darbe vurmak amac›yla harekete
geçti. Ancak ülkeyi yeniden bir iç savafl›n efli¤i-
ne getiren olaylar, Hizbullah’›n daha da güçlen-
mesiyle sonuçland›. 

Lübnan’da yaflanan geliflmeler, sadece Lüb-
nan’la s›n›rl› de¤il. ABD emperyalizminin ‹ran’a
dönük savafl politikalar›yla yak›ndan ba¤lant›l›.
Bu nedenle, Lübnan’da çat›flmalar bafllad›¤›
anda, gözler yeniden ‹ran’a ve ABD’nin haz›rl›klar›-
na döndü. 

Lübnan’da Hizbullah’›n ‘önlenemez’ yükselifli

May›s ay› bafl›nda yaflanan olaylar›n fitilini atefl-
leyen geliflme, ABD destekli Lübnan hükümetinin,
Hizbullah’› etkisizlefltirme çabas› ile bafllad›. 

Kas›m ay›ndan beri cumhurbaflkanl›¤› seçimi,
Hizbullah ile hükümet aras›ndaki kilitlenmifl durum-
da. ‹ki taraf›n da kabul edece¤i bir aday bulunama-
d›¤› için cumhurbaflkan› seçilemiyordu. Bu koflullar-
da Fuad Sinyora hükümeti, Hizbullah’›n silah tedari-
kini ve iletiflim a¤›n› kesmek üzere harekete geçti.
Örgütün televizyon kanal› El Manar dahil olmak üze-
re iletiflim a¤›n›n Lübnan’›n güvenli¤ine zarar verdi-
¤ini söyledi. Hizbullah, ‹srail’le yaflanan savafl›n ar-
kas›ndan kendi GSM telefon flebekesini kurmufl ve
kendi haberleflmesini bafllatm›flt›. Üstelik Beyrut Ha-
vaalan› Güvenlik Müdürün, havaalan›na kameralar
yerlefltirip Hizbullah’›n izlemesini sa¤lam›flt›. Bunun
üzerine hükümet, müdürü görevden ald›. 

Buna karfl›l›k, Hizbullah, yüksek g›da ve yak›t fi-
yatlar›ndaki krizden etkilenen kitleleri harekete geçir-
di ve ücretlerin art›r›lmas› talebiyle sendikalar 7 Ma-
y›s günü bir günlük greve ç›kt›lar. 

Grev, Hizbullah’›n hükümetin sald›r›s›na cevab›y-
d›. Zaten Sinyora Hükümeti, grevi “Suriye’yi geri ge-
tirmeyi amaçlayan silahl› bir darbe” olarak tan›mlad›.
Hizbullah lideri Nasrallah ise hükümetin kararlar›n›
“ABD ve ‹srail ad›na aç›lan savafl ilan›” olarak gör-
düklerini söyledi ve meydan okudu. 

Bundan sonra olaylar çok h›zl› bir biçimde t›r-
mand›. Hükümet güçleri ile Emel örgütünün de des-
tekledi¤i Hizbullah güçleri aras›nda çat›flmalar ya-
flanmaya bafllad›. Çat›flmalarda 70’e yak›n kifli öldü,
onlarca kifli yaraland› ve Hizbullah güçleri k›sa süre-
de hükümete ait önemli yerleri ele geçirdiler. Sünni
semtleri zaptettiler, Hariri’nin televizyonunu kapatt›r-
d›lar, gazetesini kundaklad›lar, konutunun duvar›na
roket att›lar, Beyrut’un bat› bölgesinin denetimini eli-
ne ald›lar. Beyrut Havaalan›n›n arkas›ndan liman da
kapat›ld›. Üç gün süren çat›flmalardan sonra, hükü-
metin ça¤r›s›yla iç savafl› önlemek üzere devreye
giren ordu, hükümetin Hizbullah karfl›t› kararlar›n›
iptal etti. Yaklafl›k 15 gün sonra da Genelkurmay
Baflkan› Miflel Süleyman Cumhurbaflkan› seçilerek
seçim krizine de nokta kondu. 

Böylece hükümetin kald›rd›¤› tafl aya¤›na düfl-
müfl oldu. Hizbullah, hükümete geri ad›m att›rarak
ve daha da güçlenmifl olarak ç›kt› çat›flmalardan. 

‘Vekaleten savafl’ alan› Lübnan

Lübnan, Ortado¤u içinde, di¤erlerinden daha
özel bir yere sahip. Nüfusu, siyasi, etnik ve dini ola-
rak oldukça parçal› bir yap›s› var. Frans›z manda

yönetiminden kalma olan anayasal sistemi, din ve
mezhep temeline göre toplumu ‘kompart›manlara’
ay›rarak yönetmeyi hedefliyor. Karmafl›k yap›s›ndan
dolay›, di¤er Ortado¤u ülkelerinde oldu¤u gibi fleriat
ilkeleri uygulanam›yor ve di¤erlerinden daha ‘Bat›l›’
bir görünüm yarat›yor. Ama ayn› zamanda ülkede
‘70’li y›llarda yaflanan iç savafl döneminde yayg›n
biçimde kullan›ld›¤› gibi, iç savafl›n etnik ve mez-
hepsel temelde yaflanmas› ve halk›n birbirini k›rma-
s› anlam›nda ‘Lübnanlaflmak’ deyiminin de kayna¤›-
n› oluflturuyor. 

Ancak bugün Lübnan’daki çat›flmalar, iç siyasi
dengelerin de¤il, ‘d›fl mihraklar›n’ ürünü olarak yafla-
n›yor. ‹ran savafl›n›n provas›, Lübnan üzerinden ya-
p›l›yor. 

Savafl haz›rl›klar›, 2005 y›l›nda Lübnan Baflba-
kan› Hariri’nin öldürülmesinin üzerinden bafllam›flt›
ilk olarak. ABD’nin eski BDT co¤rafyas›nda uygula-
d›¤› ve önemli bir baflar› da sa¤lad›¤› ‘kadife darbe-
ler’in bir örne¤i de Lübnan’a tafl›nd›. Hariri’nin öldü-
rülmesinin arkas›nda Suriye’nin oldu¤u iddias›yla kit-
leler sokaklara döküldü, ‘Sedir a¤ac› devrimi’ ad›yla
eylemler yap›ld› ve Suriye’nin ülkedeki iflgali bitirme-
si ve Lübnan topraklar›n› terketmesi baflar›ld›. Bu
olaylar döneminde, görünürde Suriye, Lübnan üze-
rindeki etkisini kaybetmifl, Lübnan ABD’nin rotas›na
girmiflti. Gerçekte ise, Hizbullah her geçen gün güç
kazand› ve ABD’nin en ciddi tehdit olarak gördü¤ü
‹ran’a yak›nlaflt›. ABD’nin karfl›s›nda Suriye’den da-
ha büyük bir güç olan ‹ran dikilmeye bafllad› Lüb-
nan’daki dengeler üzerinden. 

Arkas›ndan 2006 Temmuzundaki ‹srail-Hizbullah
savafl› geldi. Bir ay süren savafl, adeta ABD ile
‹ran’›n savafl›yd›. ‹srail’in arkas›nda ABD vard›, Hiz-
bullah’›n arkas›nda ise ‹ran. Lübnan hükümeti ve or-
dusu, bu savafla neredeyse hiç kar›flmad›lar. Hiz-
bullah önce savaflt›, bugüne kadar hiç yenilmemifl
olan, bu nedenle de savafl› daha bafltan psikolojik
olarak kazanan ‹srail ordusunu yendi, arkas›ndan
savafl›n yaralar›n› sarmak, y›k›mlar›n› yeniden infla
etmek üzere harekete geçti. Hizbullah’›n kazanmas›,
Ortado¤u’da ‹ran’›n elini güçlendirmifl, ABD’nin ‹ran
savafl›n› biraz daha ileriye atmas›na neden olmufltu. 

Ancak bu arada, Hizbullah’›n güç kaybetmesi
için çeflitli manevralar da gerçeklefltirdi. Geçti¤imiz
fiubat ay›nda Hizbullah’›n tepesindeki ikinci isim ola-
rak bilinen Mugniye, fiam’da suikaste u¤rad›. Ancak
Hizbullah, misilleme girifliminde bulunmad›. May›s
ay› bafl›nda, Lübnan hükümetinin ald›¤› karar da
Hizbullah’› zay›flatmay› amaçl›yordu. Fakat bu ad›-
m›, Hizbullah’›n ilk defa silahlar›n› içte kullanmas›
sonucunu getirdi. Hükümetin kendisiyle bafledecek
gücü olmad›¤›n› bilen Hizbullah, gövde gösterisi
yapt›ktan sonra geriye çekildi. 

‹ran’la savafl daha yak›n

Hegemonya savafl›n›n geldi¤i aflamada, ABD’nin

‹ran’a sald›rma-
s› art›k bir zo-
runluluk halinde-
dir. ABD aç›s›n-
dan Irak savafl›na bafllamak çok zorlu bir sürecin
sonunda gerçekleflmiflti. Bugün ‹ran savafl›na baflla-
mak, ABD için çok daha zorlu bir hale geldi. ABD bir
taraftan di¤er ülkeleri ve kendi halk›n› bu savafl›n
zorunlulu¤una ikna etmeye, bir taraftan da ‹ran’›n gi-
derek büyüyen askeri ve siyasi gücünü etkisizleflti-
recek manevralar yapmaya çal›fl›yor. Ortado¤u’da
att›¤› her ad›m ‹ran’›n gücünü art›r›rken, bunu ba-
flarmas› oldukça zor. 

2003 y›l›nda Irak savafl›na bafllarken, karfl›s›n-
daki tek hedef Irakl› güçlerdi ve bunun kolay bir za-
fer olaca¤›n› düflünüyordu. Geçen 5 y›l içinde, Filis-
tin’de Hamas’›n, Lübnan’da Hizbullah’›n gücünü ar-
kas›na alan, onlar› da güçlendiren önemli bir odak
haline geldi ‹ran. 

ABD, bütün bu koflullar› dikkate alarak bu sava-
fla haz›rlan›yor. ABD’nin hiç beklenmedik bir anda
‹ran’a sald›raca¤› yönündeki tahminler giderek art›-
yor. ABD’nin ciddi bir haz›rl›k içinde oldu¤unun ifla-
retleri de art›yor. Nisan ay›nda Centcom baflkanl›¤›-
na ABD’nin sald›rgan politikalar›na sad›k oldu¤u bili-
nen bir isim, General David Petraeus atand›. Mart
ay›nda ABD’nin Lübnan karasular›ndaki askeri gücü
6. Filo’ya ba¤l› kuvvetlerle art›r›ld›. Nisan ay›nda ‹s-
rail ‘Dönüm Noktas›-2’ ad›n› verdi¤i, tarihinin en bü-
yük askeri tatbikat›n› gerçeklefltirdi. Bush’un Ortado-
¤u’ya gerçeklefltirdi¤i gezi, Türkiye’nin durup durur-
ken Suriye ile ‹srail aras›nda görüflmeleri bafllatmas›
gibi geliflmeler de bununla ba¤lant›l›. 

ABD’de 4 Kas›m 2008’de yap›lacak olan Bafl-
kanl›k seçimlerine sadece 5 ay kald›. Cumhuriyetçi
Parti’nin aday› ile Demokrat Parti’nin henüz netlefl-
meyen iki aday aday›, pekçok konuda farkl› görüfller
ileri sürmekle birlikte, bir konuda hemfikirdirler: ‹ran
bir tehdittir ve ‹ran’a karfl› askeri seçenek masada-
d›r!

Yeni seçilecek baflkan kim olursa olsun, ‹ran’a
savafl konusunda tereddütsüz davranaca¤›n› gör-
mek zor de¤il. Ancak yeni bir baflkan›n, göreve gelir
gelmez savafla giriflmesindense, Bush’un görevi b›-
rakmas›ndan önce (yeni baflkan Kas›m ay›nda seçi-
liyor, görevi Ocak ay›nda devral›yor) giderayak yeni
bir savafla giriflmesi, ABD’nin ç›karlar›na daha uy-
gun görünüyor. Irak savafl› nedeniyle zaten baflar›-
s›z ve y›pranm›fl görünen Bush, savafl› bafllatt›¤›n-
da, yeni baflkan bafllat›lm›fl olan savafl› sürdürmekle
karfl› karfl›ya kalacak. 

Son aylarda Ortado¤u’da hareketlilik giderek ar-
t›yor. Lübnan’da yaflananlar da bunun bir parças›.
Lübnan, ‹ran savafl› öncesinde bir prova alan›. Hiz-
bullah’› güçten düflürmek amac›yla at›lan her ad›m,
‹ran’› güçten düflürmeyi hedefliyor. ‹ran savafl› ise,
art›k daha yak›n görünüyor.

Lübnan’da ABD’nin 
hegemonya savafl›



Dergimizin yay›n hayat›na giriflinin
onuncu y›l›nday›z… Böyle zamanlarda
y›llar›n ne kadar çabuk geçti¤i düflünü-
lür, onca zaman›n bir göz aç›p kapa-
mayla nas›l bu kadar h›zl› geçti¤ine fla-
flarak bak›l›r. 

Biz de bir yandan bu duyguyu yafl›-
yor, bir yandan da geçen o zorlu on y›l-
da geldi¤imiz noktan›n onurunu, mutlu-
lu¤unu, coflkusunu duyumsuyoruz…

* * *

"Köklerimiz Topraktan Tarihten Geli-
yoruz" demifltik ilk say›m›z›n kapa¤›nda.
Ve Fatih yoldafl›n ölümü kucaklad›¤›
günde, gülümseyen yüzü, denetleyen
gözleriyle ç›kt›k… Böyle ç›kmak, denet-
leyen gözlerini hep üzerimizde hisset-
mek, hem büyük bir sorumluluk yüklü-
yor, hem de onur veriyordu. 

Yay›na bafllad›¤›m›z dönem hiç de ko-
lay de¤ildi, devrimci mücadelenin gerile-
meye bafllad›¤› bir zamanda, sayfalar›m›z
iflçi ve emekçilerin zorlaflan yaflam ve
çal›flma koflullar›yla, ona karfl› mücade-
lenin yol ve yöntemleriyle doldu. Zor dö-
nemden geçen Kürt ulusal hareketine
devrimci sorumluluk bilinciyle elefltiri ve
uyar›lar›m›z oldu. Tasfiyecili¤e ve tesli-
miyete karfl› her dönem devrimci bir du-
rufl sergiledi. Ve her zaman baflta Kürt
halk› olmak üzere ezilen halklar›n müca-
delesini sayfalar›na tafl›d›, onu öne ç›kar-
d›. Emperyalist-siyonist iflgale karfl› dire-
nen Irak, Filistin, Afgan, Lübnan halk›n›n
direnifllerine yer verdi, onlardan dersler
ç›kard›. Avrupa’dan Latin Amerika’ya,
Asya’dan Afrika’ya direnen iflçi ve emek-
çilerin eylemlerini
duyurdu, proleter en-
ternasyonalist bir ba-
k›flla ele ald›, yorum-
lad›.

En yo¤un f›rt›nalar
alt›nda kimi zaman
koflarcas›na, kimi za-

man ad›m ad›m yürüdük. Umudumuzu,
öfkemizi, coflkumuzu büyüttü f›rt›na. Bi-
raz daha sa¤lamlaflt›k. 

‹deolojimizden ald›¤›m›z suyu dam›tt›k
her bir sat›r›m›za. ML bak›flaç›yla yorum-
lad›k her olay›, her geliflmeyi… Güncel
politika ve taktiklerimizi en sade dil ile
iflledik ince ince… Unutturulmak istenen
temel de¤erleri hat›rlatt›k her defas›nda.
Devrimin ve sosyalizmi kararl›l›kla ve
militanca savunduk her daim…  

Grevlerin, direnifllerin, eylemlerin biz-
zat içinde yer alarak, içeriden gözlemlere
dayanarak de¤erlendirmeyi esas ald›k.
Olumluluklar› kadar eksiklerine dikkat
çekmeye, yol göstermeye çal›flt›k. Anla-
m›n› buldu teori ve politika, prati¤e dö-
küldükçe. Ö¤renip ö¤rettik, ö¤retip ö¤-
rendik… Ve her seferinde öngörülerimizi
s›nad›k prati¤in mihenk tafl›nda. Ozan›n
dedi¤i gibi “Çok flükür/her s›namada/al-
n›m›z›n ak›yla ç›kt›k”… Kendimize, mü-
cadeleye, kitlelere güvenimizi perçinleye-
rek…

Dünya ve Türkiye devrimci hareketi-
nin de¤erlerini, geleneklerini tafl›d›k say-
falar›m›za. ML usta ve önderlerin, flehitle-
rimizin hayatlar›n›, deneyimlerini iflledik,

hemen
her sa-
y›da.
“Kuflak
kopma-
s›”na,
unutul-
malar›-
na izin

vermemek için tüm
devrimci de¤erlere sa-
hip ç›kt›k. Düzenin yoz-
lu¤una, çürümüfllü¤üne
karfl› bu de¤erleri hat›r-
latt›k, yücelttik. Lyon
barikatlar›ndan Paris
Komününe, Ekim dev-
riminden Mustafa Sup-
hilere, Denizlerden,
Mahirlerden ‹bolardan,
15-16 Haziranlara,
Ölüm Oruçlar›ndan
Adressiz Sorgulara ve
daha tarihimizde ne var-
sa k›pk›z›l, gelenek ve de-
¤erler, hepsini “Gelece¤imi-
zin Köprüsü” yapt›k. Fa-
tih'in, Osman'›n, ‹smail'in,
Sezai’nin, Remzi'nin ihtilalci
komünist kiflili¤ini yans›t-
maya çal›flt›k yeni kuflakla-
ra. Nilgün'ün, fiaban'›n, Yu-
nus'un, Eralp'in gençlik ate-
flini tafl›d›k sayfalar›m›za... 

Fabrika önlerinde, sokak-
larda, okullarda iflçi, emekçi
ve gençlerle bulufltu dergi-
miz, özel say›m›z, afifl, kufl
ve pullar›m›z… Meydanlara
ç›kt›, eylemlerde slogan›m›z,
dövizimiz, pankart›m›z ol-
du… Cezaevi direnifllerinden
savafl karfl›t› eylemlere, SE-
KA direniflinden NATO zir-
vesine, GSS protestolar›n-
dan 1 May›slara, elimizde

bayrak oldu,
onurla tafl›-
y›p asla ye-
re düflürme-
di¤imiz…

* * *

Zaman bir "su gibi"
akt› adeta. Köklerimize
ulaflt›, büyüttü ve

meyveye durdu… Her
say›m›z, yeni bir

ürün, yeni bir
soluk ve
coflkuydu.
Ayn› zaman-
da daha ileri-

ye, daha gü-
zele, daha mü-

kemmele do¤ru
bitmeyen bir yürü-

yüfl… Geçen her sü-
rede daha da olgun-
laflt›, büyüdü… 

Her say›m›zda
kendimizi biraz daha
gelifltirdik. Teknik
yetkinli¤imizi artt›r-
maya çal›flt›k. Dev-
rimci bir yay›nda ol-
mas› gereken öz-bi-
çim bütünlü¤ünü
vermeye u¤raflt›k.
Rosa Lüksenburg’un
söyledi¤i gibi dev-
rimci bir yay›n›n “‹n-
giliz çimleri gibi hep
ayn› boyda, tekdü-
ze” olmamas›na
gayret ettik. Ama
ayn› zamanda “yap-
boz tahtas›na” dönü-
flen, sürekli de¤iflen
bir hafifli¤e de izin
vermedik. Oturmufl
sayfalar›m›z oldu¤u
gibi her say›da yap-
t›¤›m›z yenilikler de
vard›. Yenilenerek
ve sürekli gelifltire-
rek ulaflt›k, iflçi ve

emekçilere, gençlere, kad›nlara…   

Dergimiz daha genifl kitlelere ulaflt›k-
ça, onlardan öneriler ve katk›lar geldikçe
daha yetkin, daha geliflkin say›lara ulafl-
t›k. Be¤enileriyle onurland›k, daha da

flevklendik, yerinde elefltiri ve önerileriy-
le hata ve eksiklerimizi asgariye indirme-
yi baflard›k. 

Kapatmalarla, cezalarla da karfl› kar-
fl›ya kald›k birçok kez. Yaz›lar›m›z DGM
cenderesinde yarg›land›, kapat›ld›, topla-
t›ld›… Cezalar ya¤d›r›ld› yaz› iflleri mü-
dürlerimize… Müdürlerimiz, okurlar›m›z,
gözalt›na al›nd›lar, tutukland›lar… “Dev-
rimci durufl”umuz her koflul alt›nda orta-
ya koyduk. Tavizsiz ve bafl› dik yürüyü-
flümüz kesintisiz devam etti. Tam 10 y›l
süreli bir yay›n› kesintisiz flekilde sürdü-
rebilmek önemliydi; bu önemi bilerek
hareket ettik. Her ay tam zaman›nda
ulaflt› dergimiz okurlar›n eline. Bu, iflimi-
ze verdi¤imiz önemin, okurlar›m›za duy-
du¤umuz sayg›n›n, harekete karfl› so-
rumlulu¤umuzun ve ciddiyetimizin bir
sonucuydu.  

* * *

“Köklerimiz Topraktayd›” ve bu top-
raklar bereketliydi. Yeter ki ona gereken
emek verilsindi. Biz de kendi pay›m›za
düfleni yapmaya çal›flt›k 10 y›ld›r. Dalla-
r›m›z›n budand›¤› zamanlar da oldu tabii.
Ama her budamadan sonra
daha sa¤lam ç›kt›k. Kökleri-
miz s›k› s›k›

topra¤a tutunmufltu çünkü.  

Zor dönemlerde do¤ru bildi¤in yolda
flaflmadan yürümek bir erdemdir. Ayn›
zamanda son derece meflakkatli, sab›r-
l›, zor bir ifltir. Ne var ki, ancak bu zor-
luklar› gö¤üsleyenler, gelece¤e yürüye-
bilirler. 

Biz gelece¤i, devrimi, sosyalizmi, s›-
n›fs›z-sömürüsüz bir dünyay› temsil edi-

yoruz. Omuzlar›m›zda bu yükün a¤›rl›¤›n›
hissetti¤imiz kadar, onurunu, coflkusunu
da duyuyoruz. T›pk› nehirler gibi ak›yo-
ruz denize do¤ru…

Nehirler gibi rotam›zdan flaflmadan,
engelleri afla afla… Nehirler ki, cofltu¤u
zaman akköpüklü dalgalar› vurur karaya.
Durgunlaflt›¤›nda ise dibini, onun alt›nda-
ki potansiyeli görürsünüz. Bilirsiniz ki ye-
ni bir dalgalanmada o potansiyel aç›¤a
ç›kacak ve denize do¤ru flahlanacakt›r.
Her geçti¤i yerde yeni dereciklerle birle-
flecek, kirini pas›n› atarak ulaflacakt›r
okyanuslara. Atalar›m›z “akan su kir tut-
maz” demifller, ar›nman›n, yenilenmenin
hareket halinde olmas› gerekti¤ine atfen.   

10 y›l›m›z› geride b›rakt›¤›m›z bu gün-
lerde, biz de ar›narak, geliflerek, coflarak
“o büyük hedefe” koflumuzu sürdürüyo-
ruz. Engellerle, zorluklarla dövüfle dövü-
fle, bileniyor, olgunlafl›yor, büyüyoruz.
Birçok olanaks›zl›klar, zorluklar içinde,
ama çizgimizden, de¤erlerimizden asla
ödün vermeden, cesaret ve kararl›l›kla
yürüyoruz. Bu yürüyüflün bizi getirdi¤i
yerden bakt›¤›m›zda, onuncu y›ldönümü-

nün anlam› da-
ha da büyüyor.  

Daha nice
on y›llara… 

Ayn› inanç,
azim ve cofl-
kuyla…

10. y›l›m›zda
ROTAMIZDAN fiAfiMADAN...

Y›ld›zlar, rüzgar ve su.
Baflüstünde bir gemici korosu

Su gibi, rüzgar gibi, y›ld›zlar gibi
Bir türkü söylüyor

Y›ld›zlar gibi, rüzgar gibi, su gibi bir türkü
Bu türkü diyor ki, “Korkumuz yok!

‹nmedi bir gün bile gözlerimize
Bir k›fl akflam› gibi karanl›¤› korkunun”

Bu türkü diyor ki, 
“Bir gülüflün atefliyle yakmas›n› biliriz

ölümün önünde cigaram›z›”
Bu türkü diyor ki,

“Çizmifliz rotam›z›, dostlar›n alk›fllar›yla de¤il
g›c›rt›s›yla düflman›n difllerinin”

Bu türkü diyor ki, 
“Dövüflmek...”

Bu türkü diyor ki, 
“Ifl›kl› büyük, ›fl›kl› genifl ve s›n›rs›z bir limana

dümen suyumuzda sürüklemek denizi”
Bu türkü diyor ki,

“Y›ld›zlar, rüzgar ve su”
Baflüstünde bir gemici korosu

Bir türkü söylüyor;
Y›ld›zlar gibi, rüzgar gibi, su gibi bir türkü

Naz›m Hikmet
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“Tarih en belirsiz fley-
dir” denir; “çünkü iktidar›
ele geçiren her kesim, onu
yeniden yazar”. “Hat›rla
Sevgili” de tarihi yeniden
yazmak istiyor. Egemen
s›n›flar›n ç›karlar› do¤rultusunda geçmifli yeniden fle-
killendirmek oldukça zor bir ifltir. Hele ki bu yak›n ta-
rihse ve bu tarihi yaflayanlar, yaratanlar hala bu tari-
he sahip ç›k›yorsa...

Dizide, Denizlerin idam›na kadar olan bölüm, tar-
t›flmaya aç›k ve çarp›t›lm›fl yanlar›na ra¤men, olduk-
ça genifl bir izleyici kitlesine ulaflt›. Verdi¤i olumsuz
mesajlar›na ve çekimlerdeki ‘okul müsammeresi’ ha-
vas›ndaki acemiliklere ra¤men, ‘68’in devrimci hava-
s›n› solumam›za yard›mc› oluyordu. Tabi ki, 27 Ma-
y›s’ta yap›lan darbenin arkas›ndan Demokrat Parti’yi
ma¤dur göstermesi; ’68 sürecinde Deniz ile Mahir’i
karfl›laflt›rarak aç›ktan Deniz’i öne ç›karan bir tutum
izlemesi; hatta o dönemde devletin kimi sald›r›lar›n-
dan Mahir’in eylemlerini sorumlu tutmas›; ’68 kufla-
¤›n›n bir baflka önderi olan ‹brahim Kaypakkaya’dan
hiç sözetmemesi gibi ciddi hatalar› vard›. Keza De-
niz’le ilgili olarak ›srarl› bir biçimde “kimseyi öldür-
medi”, “62 Anayasas›n› savundu” gibi yönleri öne ç›-
karmas› ve Deniz’in son sözlerinde geçen “Türk ve
Kürt halklar›n›n kardeflli¤ine” vurgu yapan cümleyi
ç›kartmas›, Deniz Gezmifl’in devrimci kimli¤ini aç›k-
ça yok sayan bir tutumdu. Deniz de içinde olmak
üzere ’68 devrimcileri, emperyalizme ve faflizme kar-
fl› mücadele bayra¤›n› yükseltmifl, her türlü bask›ya
direnerek flehit düflmüfl, ülkemiz devrim tarihinde
çok önemli bir kilometre tafl›n› oluflturmufllard›. Oysa
dizide, onlar›n mücadelesi düzeniçi muhalefet çizgisi-
ne; “dünyay› de¤ifltirmek hedefiyle” yola ç›km›fl dev-
rimci kimlikleri, çocuksu ve romantik bir gençlik he-
yecan›na indirgenmeye çal›fl›l›yordu. 

Bunlar›n yan›nda, 27 May›s darbesi ile 12 Mart
darbelerini ayn›laflt›ran, devletin sald›r›lar›n› salt
kontrgerilla faaliyetine indirgeyen, devlete karfl› mü-
cadeleyi siliklefltiren, devrimci eylemleri, adeta kont-
gerillan›n daha rahat sald›r›lar organize etmesine ze-
min haz›rlamaktan baflka bir ifle yaramayan sonuç-
suz faaliyetler olarak gösteren çarp›tmalar da az de-
¤ildi. 

Ancak buraya kadar sayd›¤›m›z olumsuzluklar›n
ve siyasi mesajlardaki çarp›tmalar›n tümü, Denizlerin
idam›na kadar olan bölümlerde daha belli belirsiz ve
daha perde gerisinde duruyordu. ‘68’lerin anlat›ld›¤›
bölümlerde diziye hakim olan, devrimci havas›n›n
güçlülü¤üydü. Deniz Gezmifller ve dizinin baz› baflrol
karakterleri diziye devrimci bir hava kat›yordu. En
baflta Deniz Karayel karakterinin devrimci duruflun-
daki netlik (mesela Deniz Karayel babas›n› da sevgi-
lisini de çok seviyor, ama asla mücadele ile onlar
aras›nda bir tercih yapmaya çal›flm›yordu); genel
olarak iflkencede direnme çizgisinin hakim olmas›;
tarihsel olaylara iliflkin gazete küpürlerinin ve belge-
sel görüntülerin de verilmesi; dizinin aç›k olarak dev-
rimci-demokrat kesimlerden yana saf tutmas› gibi
unsurlar olumluluklar›yd›. 

Tafl›d›¤› olumsuzluklara ra¤men, onun bu olumlu
yanlar›, dizinin seyirci kitlesinin h›zla artmas›na ne-
den oldu. Devrimci demokrat kesimlerle birlikte, nos-
talji yapmak isteyenler, keza tarihi merak eden genç-
ler aras›nda dizi, oldukça popüler oldu. Bu noktadan
sonra da gerçek yüzünü, as›l amac›n› göstermeye
bafllad›. 

‘70’li y›llar ve THKO’nun sa¤a evrimi  
’68 kufla¤›, devrimci demokrat kesimler aras›nda

genel olarak kabul gören özellikler tafl›yordu ve bu
yönüyle çarp›tmalara da fazla aç›k de¤ildi. Ancak
‘70’li y›llar, pekçok aç›dan farkl›yd›. En baflta dev-
rimciler aras›nda görüfl farkl›l›klar› derinleflmeye bafl-
lam›flt›. Kimileri geçmiflin devrimci militan çizgisini
sahiplenip ileriye tafl›rken, kimisi de bu çizginin öze-
lefltirisini vererek daha yasalc›-reformist kulvarlara
do¤ru yelken aç›yordu. Bu kesimin bafl›n› çeken, ’80
y›l›nda TDKP ismini alan, ‘90’l› y›llarda ise EMEP çiz-
gisini oluflturan Halk›n Kurtuluflu idi. Bafllang›çtaki
devrimci-militan çizgisinden, yasalc›-reformist kulva-
ra do¤ru yürümeye bafllayan bir baflka örgüt ise,
Devrimci Yol’du. 

“Hat›rla Sevgili” dizisinin ‘70’li y›llar› anlatan üçün-
cü dönem bölümleri as›l olarak bu iki örgütün çevre-
sinde gelifliyor. ‘70’li y›llar, bu iki örgüt merkeze al›-
narak anlat›ld›¤›nda, ortaya ç›kan çarp›kl›klara flafl›r-
mamak gerekiyor. Hele ki, dizinin senaryo dan›fl-
manlar› aras›nda, THKO’dan EMEP’e uzanan süre
boyunca hareketin önderli¤ini yapan, bu nedenle de
çizginin bütün sevaplar›n›n ve günahlar›n›n sorumlu-
lu¤unu da paylaflan birinin olmas›, diziye damgas›n›
vuruyor. 

‘70’li y›llara geçilmesiyle birlikte, dizide kaybolan
ilk fley, devrimci hava oldu. Bu havay› veren bütün
oyuncular, ’68 döneminin sonunda öldükleri için,
‘70’li y›llara damgas›n› vuran, onlar›n de¤il, daha sö-
nük, daha geri planda duran karakterlerin havas›yd›.

‘70’li y›llar›n devrimcilerini temsil eden karakterler
ile ’68 hareketinin karakterleri aras›ndaki fark bile,
dizinin geçirdi¤i de¤iflimi çarp›c› bir biçimde ortaya
koyuyor: ’68 hareketinin temsilcileri son derece s›-
cak, canl›, coflkulu, nefleli, bulunduklar› ortama ade-
ta ›fl›k saçan, etraflar›ndakiler taraf›ndan çok sevilen
karakterlerdi. ‘70’li y›llar için seçilen karakterler ise,
bunun tam tersi; cans›z, donuk, mekanik, görünüm
olarak da daha sönük, hatta kimisi oldukça itici tiple-
melerdi. 

Yaflanan olaylar ise son derece anlams›z ama HK
ile DY çizgisinin daha o dönemde giderek yasalc›la-
flan çizgisini düflününce do¤al karfl›lanabilecek tür-
dendi. Örgüt toplant›lar› dergi bürolar›nda yap›l›yor,
görev da¤›l›m›, kod isim belirlenmesi vb dergi büro-
lar›nda konufluluyor, k›sacas› örgütler dergi bürola-
r›ndan yönetiliyor. 12 Eylül sonras›nda cuntan›n
mahkemelerinde yarg›lan›rken DY’lilerin “biz örgüt
de¤il, dergi çevresiyiz”, TDKP’lilerin “biz silahl› eylem
yapmad›k, silahl› örgüt de¤iliz” savunmalar›n›n alt›n-
da yatan, bu çizgisiydi elbette. 

‘70’li y›llara iliflkin dizide yap›lan siyasi çarp›tma-
lar da, THKO’dan EMEP’e uzanan bak›fl aç›s›ndaki
çarp›kl›kla do¤rudan ba¤lant›l›. ’68 dönemine iliflkin
belli belirsiz vurgular›n, burada baflat hale geldi¤ini
görebilmek hiç de zor de¤il. 

Bu bölümlerde, devletin sald›r›lar›, kontrgerilla fa-
aliyetlerine indirgeniyor. ’77 1 May›s›’nda, Çorum’da,
Marafl’ta, Sivas’ta gerçeklefltirilen kitle katliamlar›n›n
faturas› kontrgerillaya kesiliyor. Devletin bu sald›r›-
lardaki rolü gizleniyor. Devrimci faaliyet ise, sivil fa-
flistlerin sald›r›lar›n› art›rmaktan, kontrgerillan›n daha

rahat hareket etme-
sine zemin haz›rla-
maktan baflka bir ifle
yaram›yor. Zaten dev-
rimci faaliyet ad›na gösteri-
len do¤ru-düzgün bir fley de yok. Biraz
1 May›s mahallesinde gecekondu yap›m›, biraz Fat-
sa’da belediyecilik faaliyetleri... Bir de dergi bürola-
r›nda gerçeklefltirilen örgüt toplant›lar› ve karfl›dev-
rimcileri cezaland›rmaya dönük istihbarat çal›flmala-
r›. 

Di¤er taraftan, devrimcilerin kazan›m›na dönük
olarak da (mesela Fatsa’daki çal›flmalar konusunda)
sürekli ve farkl› a¤›zlardan tekrarlanan replik; “Bu du-
ruma izin verilmeyece¤i belliydi!” Reformistlere göre,
devrimciler devletin izin verdi¤i bir alanda ve izin ve-
rilen s›n›rlar içinde mücadele yürütmelidir, bu s›n›rlar
biraz afl›ld›¤›nda devlet hemen müdahale eder ve ye-
niden o s›n›rlar›n içine iter. Ya da baflka bir deyimle
“Devlet çok güçlüdür, onunla kimse bafledemez!”
E¤er devletle ‘bafletmek’ mümkün de¤ilse, geriye tek
çözüm yolu kal›yor, yasal mücadele yöntemlerini
kullanmak ve devleti y›kmay› de¤il, tamir etmeyi he-
deflemek! Bu noktada dizideki CHP milletvekiline gö-
rev veriliyor ve onun flahs›nda parlamentoya, parla-
menter mücadeleye öylesine övgüler diziliyor ki...
Verilen mesaj çok aç›k; üstelik ola ki anlamayan ç›-
kar diye ayn› replik farkl› a¤›zlardan tekrar tekrar
söyleniyor: “Bunlara izin vermeyecekleri belliydi!”
Fatsa’da, 1 May›s mahallesinde, ’77 1 May›s›nda, vb.
vb… Devrimciler düzene karfl› mücadele etmekle,
kapitalist sisteme alternatif bir sistem kurmaya çal›fl-
makla u¤raflmamal›, çünkü “birileri” buna izin ver-
mez! Ama CHP milletvekili, hem partisinin içindeki
yanl›fll›klara, hem de sistemin olumsuzluklar›na karfl›
en ön safta, cesur ve y›lmaz bir savafl yürütebilir! 

12 Eylül sözkonusu oldu¤unda ise, yap›lan çarp›t-
malar had safhaya var›yor. Karfl›m›zda öylesine bir
12 Eylül var ki, generaller oturmufl, kendi aralar›nda
anlaflm›fl, uygun günü bekliyorlar gibi gösteriliyor. Ne
emperyalistler var ortada ne de burjuvazi. Darbeyi
kim istiyor, niye istiyor belli de¤il. ABD’lilerin kendi
aralar›nda konuflurken kulland›¤›, “bizim çocuklar
baflard›” cümlesinin ne anlama geldi¤ini, senaryoya
bakarak anlamak mümkün de¤il; e¤er tarih bilgisi
yoksa, araya kar›flm›fl baflka bir filmin sahneleri bile
zannedilebilir. Burjuvazinin darbedeki rolü de özenle
gizlenmifl. Her olayla ilgili araya gazete küpürleri ko-
nuyor, ama ne 24 Ocak kararlar›, ne de TÜS‹AD ta-
raf›ndan gazetelere verilen ilan-muht›ra üzerine tek
bir kelime geçmiyor. 

Dizi tam da burjuvazinin a¤z›ndan, tüm sorunu
devrimciler ile MHP’li faflistler (ve bununla ba¤lant›l›
olarak kontrgerilla) aras›nda yaflanan çat›flmalardan
ibaret gösteriyor. Devlet, 12 Eylül darbesini gerçek-
lefltirirken “sa¤-sol çat›flmas›na” son verdiklerini du-
yurmufltu. Bizim diziden seyretti¤imiz 12 Eylül önce-
si süreç de faflistler ile devrimciler aras›nda yaflanan,
kontrgerilla taraf›ndan t›rmand›r›lan olaylardan iba-
ret. Ne büyük kitle hareketleri, ne iflçi s›n›f›n›n yarat-
t›¤› görkemli mücadele, ne daha iyi bir yaflam özlem-
leri... Sadece birkaç devrimci, birkaç faflist, birkaç
kontrgerilla...

“Hat›rla Sevgili” unutturmak istiyor!

Hat›rlatmak bize düfler!
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Devrimcili¤i faflizme karfl› müca-
deleden, hatta daha dar bir biçimde
sivil faflizme karfl› mücadeleden iba-
ret gören küçük burjuva devrimcili-
¤inin olay› böyle anlatmas› çok da
flafl›rt›c› de¤il. Kendileri ne yaflad›lar-
sa, o gün nas›l bakt›larsa, o kadar›n›
görebiliyorlar. Bugün bile fazlas›na
gözlerini kapat›yorlar. Oysa onlar›n
gördüklerinden çok daha fazlas› ya-
flanmaktayd›. 

En baflta kitle hareketinde çok
büyük bir yükselifl sözkonusuydu. ‹fl-
çiler, hak talep ediyor, gerçekleflme-
di¤i koflulda grev ve direnifl silah›n› kullan›yordu.
Hatta kimi yerlerde bölgesel genel grevler yaflan›yor-
du. Bunlar sadece ekonomik de¤il, politik grevlerdi
ayn› zamanda. ‹flçi s›n›f›, ülke tarihindeki en yayg›n
ve büyük eylemleri gerçeklefltiriyor ve çok önemli
haklar elde ediyordu. Burjuvaziyi çok s›k›flt›racak bir
genel grevin bafllamas› ise çok uzak görünmüyordu.
Kitleler art›k eskisi gibi yönetilmek istemiyordu ve
bütün bu direnifller burjuvazinin kar›ndan götürüyor-
du. 

Bir taraftan yönetme krizi de bafllam›flt›. Hükümet-
ler birbiri ard›na devriliyor, cumhurbaflkanl›¤› seçim-
leri tam bir krize dönüflüyordu. ’74 y›l›nda y›ld›z› par-
lat›larak kitlelere afyon olmas› için piyasaya sürülen
‘halkç›’ Ecevit’in de maskesi düflmüfltü. Hiçbir hükü-
met, kitleler nezdinde kabul görmüyor, bu yüzden de
tutunam›yordu. Burjuvazi de art›k eskisi gibi yönete-
miyordu. 

Burjuvazi, devrimci hareketin rotas›n› de¤ifltirmek,
etkisini düflürmek için sivil faflist güruhu etkili bir bi-
çimde kullanmaya bafllad›. Baflta DY olmak üzere
pekçok örgüt, bu politikan›n çekim alan›na girdiler.
Mücadeleyi sivil faflistlerle çat›flmaya indirgeyip, ar-
kada duran burjuvaziyi ve onun hesaplar›n›, haz›rl›k-
lar›n› göremez hale geldiler. “Devrim, daha sald›rgan
bir karfl›devrim örgütleyerek büyür” diyor Marks.
Devrimci hareketin yükselifli, sivil faflist sald›r›lar›n,
kontrgerilla faaliyetlerinin, Marafl, Sivas, Çorum gibi
kitle katliamlar›n›n, giderek daha fazla bölgede s›k›-
yönetim ilan›n›n büyümesiyle karfl›lan›yordu. Buna
ra¤men hareketi bast›rmak mümkün olmuyordu. 

Di¤er taraftan ABD de Türkiye’de yaflanan kitle
hareketinden rahats›zd›. Ortado¤u’daki en önemli
ayaklar›, ‹srail-‹ran ve Türkiye üçlüsü idi. ’79 y›l›nda
yaflanan ‹ran devrimi, bu ayaklardan birini koparm›fl-
t›. fiimdi de geliflen devrimci hareket üzerinden, Tür-
kiye’nin bu halkadan kopmas› ihtimali ortaya ç›km›fl-
t›. Oysa Türkiye, özel olarak da ‹ncirlik üssü, ABD
için büyük önem tafl›yordu ve Türkiye’yi kaybetmeyi
göze alamazd›. Bu arada SB’nin Afganistan’› iflgal et-
mesi de ABD’yi s›k›flt›ran önemli bir unsurdu. ABD,
Türkiye’yi sa¤lama almak, geliflen kitle hareketini
bast›rmakla karfl› karfl›yayd›. 

Hem ABD emperyalizmi, hem de iflbirlikçi tekelci
burjuvazi, yükselen devrimci dalgadan zarar görüyor-
du ve buna bir son vermek üzere harekete geçtiler.
24 Ocak kararlar›n›n uygulanabilmesi ve giderek bü-
yüyen devrimci hareketin bast›r›labilmesi için son se-
çenek, askeri faflist darbe idi; önce Fatsa’da provas›-
n› yap›p, arkas›ndan hayata geçirdiler. 

“Hat›rla Sevgili” dizisinde çarp›t›lan konulardan bi-
ri de darbenin niteli¤idir. Ülkede onar y›l arayla ger-
çeklefltirilen üç darbe ayn›laflt›r›l›yor ve genel bir
“darbe karfl›tl›¤›” edebiyat› yap›l›yor. Üstelik de en
baya¤› reformist bir söylemle; “demokrasi yeniden
kesintiye u¤rad›” replikleri eflli¤inde. Parlamentonun
varl›¤› “demokrasi” ile özdefllefltirilerek. 

“Demokrasi” kelimesinin kendi bafl›na hiçbir an-
lam ifade etmedi¤ini, ML literatürden haberdar olan

birisinin bile bu kelimeyi duydu¤u
zaman “kimin için demokrasi” soru-
sunu soraca¤›n› hat›rlatal›m. Bir s›n›f
için demokrasinin, baflka bir s›n›f
için diktatörlük anlam›na geldi¤ini,
fakat ülkemizde “burjuva demokra-
sisi”nin bile yaflanmad›¤›n› belirte-
lim. Esas›nda ülkemizde hiçbir dö-
nem burjuva demokrasisi olmad›.
Cumhuriyetin ilk y›llar›ndaki Kema-
list iktidar her ne kadar “imtiyazs›z,
s›n›fs›z kaynaflm›fl bir kitle” dema-
gojisini yapsa da gerçekte tek parti
diktatörlü¤üydü. ‹kinci emperyalist

savafl›n öngününde faflizmin ad›m ad›m yükseldi¤ini,
savafl y›llar›nda ise kendini aç›k biçimde ortaya koy-
du¤unu görüyoruz. 12 Mart ve 12 Eylül’de ise, yar›-
askeri, askeri faflist diktatörlükler biçimine büründü.  

Bunun yan› s›ra üzerinde durulmas› gereken bir
baflka konu, üç askeri darbenin ayn› biçimde ele al›-
namayaca¤›d›r. Di¤erlerinden farkl› olarak 27 May›s
darbesinin hedefi, yükselen kitle hareketi de¤ildi. Ak-
sine o, ayd›nlar›n ve gençli¤in, flehir ve k›r emekçile-
rinin DP hükümetine karfl› hoflnutsuzlu¤unu ve ey-
lemlerini arkas›na alarak klik çekiflmesinde kullan-
m›flt›r. 27 May›s, Atatürk döneminden bu yana çat›-
flan ‹nönü ile Bayar kli¤ini aras›nda yaflanan çekifl-
menin bir ürünüdür ve Bayar-Menderes kli¤inin hü-
kümetten düflürülmesiyle sonuçlanm›flt›r. Fakat yay-
g›n kan›n›n aksine 27 May›s’›n da ilerici bir yönü yok-
tur. Darbenin içinde Türkefl gibi faflistler de, kimi an-
ti-faflist reform yanl›lar› da bulunmaktad›r. Fakat
ikinciler belirleyici olamazlar. Yükselen mücadelenin
bir sonucu olarak kimi demokratik hak ve özgürlük-
ler elde edilebilir sadece. 12 Mart ve 12 Eylül darbe-
leri ise, de¤iflik dozlarda olmakla birlikte, kitlelere ve
devrimci hareketin yükselifline son vermeyi hedefle-
mifl, iflçi ve emekçilerin haklar›n› gaspederek tüm
kitle üzerinde büyük bir terör estirmifllerdir. 

Dizide bu gerçekler tümüyle bir kenara b›rak›l-
makta, bu dönemin popüler söylemiyle genel bir
“darbe karfl›tl›¤›” propagandas› yap›lmaktad›r.

Bir di¤er yönü, DY ve TDKP d›fl›ndaki devrimci ya-
p›lar›n tümden yok say›lmas›d›r. Sanki sadece bu iki
örgüt ve bir de ‹GD’liler varm›fl gibi davran›l›yor. Son
bölümlerinde ise, TDKP propagandas› iyice çi¤lefli-
yor. TDKP’nin yay›nlar›n›n isimleri üstüste geçiyor,
replikler TDKP için yaz›l›yor. 

Bu tabloyu daha da kötü hale getiren ise, idamlar
karfl›s›ndaki tutumudur. Öyle bir hava estiriliyor ki,
Deniz Gezmifl’ten sonraki en önemli idam TDKP’li Er-
dal Eren’in idam›ym›fl gibi davran›l›yor. Oysa 12 Ey-
lül’ün ne ilk idam›d›r Erdal Eren, ne de son. Necdet
Adal› ile bafllayan, herbiri sadece kendi örgütlerini
de¤il, bütün devrimcileri kanatan idamlar peflpefle
gelmifltir. Erdal Eren’in fark›, yafl›n›n 18’in alt›nda ol-
mas›d›r. Bir de, asker öldürdü¤ü konusunda somut
bir kan›t bulunmamas›d›r. Zaten repliklerde de vurgu
›srarla buraya yap›lmaktad›r. Sanki böyle bir ceza-
land›rma eylemine kat›lm›fl devrimci ve komünistle-
rin idam edilmesi normalmifl gibi!  

12 Eylül’ü anlatmak herkesin harc› de¤ildir
Dizide yap›lan siyasi hatalar üzerine söylenecek

pekçok fley var. Sadece belgeler de¤il, o dönemin ta-
n›klar› hala yafl›yor ve bütün devrimci yap›lar›n bu di-
zideki çarp›tmalara iliflkin söyleyecek sözü vard›r.
Ancak 30 May›s tarihinde yay›nlanan bölümün arka-
s›ndan, bizim aç›m›zdan, sorun çok daha özel bir ha-
le dönüfltü. Dizinin bu bölümü 12 Eylül darbesiyle
bafllad› ve darbe sonras›n› anlatmaya giriflti. Ve had-
dini aflt›! Böylece bize cevap hakk› do¤du!

12 Eylül darbesine karfl› dizideki karakterler tek

bir tav›r gelifltiriliyor: Darbeye karfl› flu anda hiçbirfley
yap›lamaz! Evden d›flar›ya ç›kamayanlar, kapa¤›
yurtd›fl›na atmaya çal›flanlar, Mamak’ta faflistlerle
ayn› ko¤uflta kalmay› kabul eden ve yapt›r›mlara tes-
lim olanlar, bavulunu toplay›p s›raya girenler... 

“Bir bir çekilirken teslim bayraklar›/Kaçmalarla
uzarken/göçmelerle tozarken Avrupa yollar›” diyor
flair Adnan Yücel. Tam da o ruh halini resmedercesi-
ne…

Dizinin dan›flmanlar›, 12 Eylül’de yaflanan gerçe-
¤in bir yan›n› oldukça iyi bir biçimde yans›tmay› ba-
flarm›fllar. Gerçekten de flaflk›nl›ktan ne yapacaklar›-
n› bilemez hale geldiler; kadrolar›n› ortal›kta kendi
bafllar›na b›rakt›lar; cezaevlerinde teslim oldular;
mahkemelerde en az ceza alma derdine düfltüler. Sa-
dece TDKP de¤il, baflta DY ve Kurtulufl olmak üzere,
dönemin en “büyük” örgütleri ayn› fleyleri ton fark›y-
la yaflad›lar.  

Aralar›ndaki ton farklar›n› bir kenara b›rak›rsak,
devrimci örgütlerin genel olarak tavr› birbirine benzi-
yordu: Direnmeden, dövüflmeden yenilgiyi kabullen-
mek! 11 Eylül akflam›na kadar “önderlik” ettikleri kit-
leyi bir anda ortada b›rakmak! 11 Eylül akflam›na ka-
dar savunduklar› “ideallerini”, “bir gün mutlaka” ge-
lecek olan o belirsiz tarihe, uzak gelece¤e ertelemek!
Ama öncelikle kendi can›n› kurtarmak!

Küçük burjuva devrimcilerin ufku öylesine sivil fa-
flizme karfl› mücadele ile daralm›flt› ki, arkadaki dev-
let, burjuvazi ve emperyalizm gibi unsurlar, gözlerden
uza¤a, geriye düflmüfltü. TDKP ve DY gibilerinde
sa¤c›l›k ve yasalc›l›k hastal›¤› öylesine derinlere iflle-
miflti ki, s›k›yönetim ilan› ve Fatsa bask›n› bile düze-
niçi mücadele hayallerini y›kmaya yetmemiflti. 

‹flte bu yüzden, 11 Eylül akflam›na kadar güçlü bir
biçimde esen devrimci rüzgar, 12 Eylül sonras›nda
önce büyük bir flaflk›nl›¤a, arkas›ndan pani¤e yol aç-
t›. Örgütler da¤›ld›, kadrolar kendi inisiyatiflerine b›-
rak›ld›, kitleler kaderlerine terkedildi. Sakland›klar›
evlerin derinliklerine gömülenlerin üzerinde örüm-
cekler ba¤larken, Avrupa’ya kaçanlar ortal›¤› toz du-
mana katt›. Bu yüzden yaflad›klar› bozgun da çok bü-
yük oldu. Bu bozgun sadece iflkencede çözülmekle,
cezaevlerinde teslim olmakla da s›n›rl› kalmad›; ör-
gütler tasfiye edildi, tasfiyecilik sürecinden, de¤iflik
oranlarda bütün örgütler etkilendi. Özcesi bir silindir
gibi geçti 12 Eylül devrimcilerin ve kitlelerin üzerin-
den. 

Tek tek örgütlerin kimi kadrolar›, kimi alanlardaki
birimleri, örgütlerinin “geri çekilme” karar›na ra¤men
direnme yolunu seçti. Bulunduklar› alanlarda kendi
güçleri oran›nda birfleyler yapmaya çal›flt›lar. Baz›la-
r› yi¤itçe flehit düfltü, kalanlar›n hepsi yakaland›. 

Dizinin “dan›flmanlar›” da, 12 Eylül’de ne yaflad›y-
sa, onu anlat›yor, onun teorisini yap›yorlar. Kendi
ay›plar›n› gözlerden gizlemek için, o “büyülü” sözün
arkas›na s›¤›n›yorlar: “Hiçbirfley yap›lamazd›!”

Tarihi kendi ç›karlar› do¤rultusunda yeniden yaz-
maya çal›fl›yorlar. Ama tarih, onlar›n yazd›¤› gibi ya-
flanmad›. Teslim olanlar›n, dökülenlerin, kaç›p gö-
çenlerin yan›nda, D‹RENENLER DE VARDI BU HA-
VALARDA! 

“Durdu bir avuç yi¤it/Bir tutam k›r çiçe¤i/Ölüm
dedi¤in ne ki/Gözümüzde hainler kadar küçük/Ve
zafere olan inanc›m›z/Ölümsüzleflen ölümler kadar
büyük” 

‹htilalci “bir avuç yi¤it”, her aç›dan di¤er devrimci
yap›lardan farkl› bir çizgi izlemiflti 12 Eylül öncesinde
de, sonras›nda da. Mücadelenin sadece sivil faflizme
de¤il, resmi faflizme karfl› da yürütülmesi gerekti¤ini
savunmufl ve buna uygun davranm›fllard›. Yasal der-
gi bürolar›nda de¤il, yeralt›nda örgütlenmeyi esas al-
m›fllard›. Legal yay›n de¤il, illegal yay›n ç›kartarak,
illegal da¤›t›m a¤› kurarak giderek sertleflen s›k›yö-
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netim koflullar›na haz›r-
lanm›fllard›. Darbenin
gelece¤ini önceden far-
kederek, örgütlenme
mekanizmalar›n› ve
mücadele araçlar›n›
buna uygun hale getir-
mifller, militan ve sa-
vaflç› bir ruhla kitle
çal›flmas› ve eylem
hatt› izlemifllerdi. 

Bu nedenle 12
Eylül geldi¤inde,
flaflk›nl›k ya da pa-
nikle de¤il, “hü-

cum!” komutuyla kar-
fl›lad›lar darbeyi. Mültecili¤e karfl› kesin

bir tav›r ald›lar, yurtd›fl›na ç›kmay› kesin olarak ya-
saklad›lar. Kolay dönemlerde tatl›su devrimcili¤i ya-
p›p, zor günler geldi¤inde can›n› kurtarmaya çal›fl-
mak onlara göre de¤ildi. Zor günleri püskürtmenin
yolu, kitleleri harekete geçirmenin yolu, zorluklar› afl-
man›n yolu daha fazla direnmek, daha fazla mücade-
le etmekten geçiyordu; öyle de davrand›lar. 

Marks'›n dedi¤i gibi "e¤er mücadeleye ancak son
derece elveriflli koflullarda girilmesi gerekseydi, tarihi
yapmak elbette çok kolay olur"du... Elveriflli koflul-
larda herkes kolayca devrimcilik yapm›fl, her türlü
küçük burjuva devrimcili¤i kendisine yaflam alan›
yaratm›flt›. Koflullar sertleflti¤inde ise, akla kara ka-
dar kesin bir ayr›m ortaya ç›kt›.  

“Onlar ki bir ayr›kotu tarlas›nda/Bir tutam çiçek-
tiler/Binlerce ihanet çirkinli¤inde/Bir avuç direnci
güzellediler/Hiç bir fley bitmemiflti daha/Gülerek gir-
diler zulüm tufan›na/Ölerek girdiler/Ve en dayan›l-
maz›nda tufanlar›n/Adlar›n› bile söylemediler”

Tarih, direnen tek hareket olarak onlar›n ad›n› yaz-
d› sayfalar›na alt›n harflerle. ‹flkencehanelerde gör-
kemli direnifl örnekleri yaratt›lar; cezaevlerindeki
bask›lara karfl› direnifllerin en önünde yer ald›lar,
Bunlar›n yetmedi¤i koflullarda Ölüm Orucu eylemiy-
le en üstten tav›r koydular. Yeralt› yay›n›n› ve yeralt›
örgütlenmesini esas alarak, en a¤›r bask› koflullar›n-
da bile kitle çal›flmas›n› sürdürdüler. Kuflat›ld›klar›
her evi, her alan› bir kaleye çevirerek son mermileri-
ne kadar savundular. Mültecili¤in “güvenli” karanl›k-
lar›nda bo¤ulmay› de¤il, ülkenin ayd›nl›k günlerini
kurmay›, buna önderlik etmeyi seçtiler. Ve bütün
bunlar›, tek tek kadrolar olarak de¤il, örgüt olarak,
örgüt tutumu gerçeklefltirdiler. 

Bir tek onlar›n direnifli ve di¤er devrimci yap›lar›n
tek tek kadrolar›n›n iyi niyetli çabalar› yetmedi cun-
taya geri ad›m att›rmaya. Oysa darbenin yap›ld›¤› ilk
günlerde, burjuvazi de çok emin de¤ildi bu kadar ko-
lay zafer kazanaca¤›ndan. Büyük bir direnifl bekliyor-
lard›, ama devrimcilerin örgütlü bir direnifliyle karfl›-
laflmad›lar. Buna ra¤men, zaferlerini ilan etmeleri, ül-
kede tam olarak hakimiyetlerini kurmalar› için ’81
yaz›na kadar u¤raflmalar› gerekmiflti. 

Bugünün reformistleri, dünün küçükburjuva dev-
rimcileri istedikleri kadar tarihi çarp›tmaya çal›fls›n-
lar; darbeyi püskürtmenin koflullar› vard›, bu baflar›-
labilirdi. Yap›lacak tek fley, direnifli büyütmek, kitle-
leri seferber etmekti. Bu direniflin kolay olmayaca¤›
ortadayd›. A¤›r kay›plar verilece¤i kesindi. Belki de
darbeyi püskürtmeyi baflaramayacakt›. Ancak her
koflulda direnmek gerekiyordu. 

12 Eylül’de ihtilalcilerin direnme karar›n› almalar›-
n›n arkas›nda, ML ustalar›n ve önderlerin böylesi dö-
nemlerde ald›klar› karar ve ç›kard›klar› sonuçlar var-
d›. Engels'in 1848 devrimleri zincirinin halkas› olan
Prusya Devrimini anlat›rken söyledikleri ders niteli-
¤indeydi. “Sert bir çarp›flmadan sonraki bir yenil-

gi, devrimci önemi aç›s›ndan kolayca kazan›lan
bir zafere eflit bir olayd›r. (...) Berlin meclisi ve halk,
büyük olas›l›kla bu iki kentin yazg›s›n› paylafl›rlard›
ama övünçle ölürlerdi ve arkalar›nda, yaflayanlar›n
ruhunda devrim zaman› enerjik ve tutkulu bir ey-
lemin en büyük uyar›c›lar›ndan biri olan, bir öcal-
ma iste¤i b›rak›rlard›. Her savafl›mda düelloyu ka-
bul eden herkesin yenilme tehlikesini göze alaca¤›
aç›kt›r. Ama bu, yenildi¤ini kabul etmek ve vurufl-
maks›z›n teslim olmak için bir neden midir?" Marks
da "savaflmadan yenik düflme" durumunda "iflçi s›n›-
f›n›n moral bozuklu¤unun, belli bir say›daki 'ön-
der'lerin yitiminden çok daha büyük bir mutsuzluk
oldu¤u"na dikkat çekmiflti. 

12 Mart darbesi, ’68 devrimcilerinin büyük direni-
fli ile karfl›laflm›flt›r. Bu nedenle darbeciler istedikleri-
ni baflaramam›fl, kitlelerde moral bozuklu¤u yarata-
mam›fllard›r. Bu direniflin sonucu olarak, devrimciler
belli say›daki önderlerini yitirilmifl olmakla birlikte,
al›nan yenilgi dövüflerek al›nd›¤› için gelece¤e çok
güçlü miras b›rakm›flt›r. Ve mücadelenin yeniden to-
parlanmas› çok h›zl› olmufl, ‘68’in devrimci etkisi,
birkaç y›l içinde yeniden yeflermifl, kitlelerde daha
büyük bir atefli tutuflturmufltur. 

12 Eylül ise Türkiye Devrimci Hareketi aç›s›ndan
dövüflsüz bir yenilgidir. Tam da bu nedenle, Marks’›n
söyledi¤i gibi iflçi s›n›f›ndaki moral bozuklu¤u, terke-
dilmifllik duygusu, devrimcilere güvensizli¤i, yeniden
mücadeleye at›lmadaki titrekli¤i çok daha büyük ve
derin olmufltur. 12 Eylül’ün üzerinden 30 y›l geçmifl
olmas›na ra¤men, daha hala “12 Eylül kufla¤›”n›, si-
lindir gibi ezilip geçilen devrimci hareketi, hala topar-
lanamam›fl olman›n sanc›lar›n› konufluyoruz, yafl›yo-
ruz. Hareket dövüflmeden yenildi¤i için, bir türlü ye-
nilginin a¤›rl›¤›n› üzerinden atam›yor, dövüflme gücü-
nü kendinde bulam›yor. Yer yer yükselifller olsa bile,
kitleler devrimcilere tam bir güven duyam›yor, mü-
cadeleye s›n›rs›zca at›lma gücünü kazanam›yor. Kit-
leler devrimcilerden koptuklar› için burjuvazinin ve
emperyalizmin ideolojik propagandas›na daha aç›k
hale geliyor, çürüme, yozlaflma ve yabanc›laflma her
yana siniyor. 

Bu tablo, en baflta DY gibi TDKP gibi 12 Eylül’de
dövüflmeden yenilgiyi kabul eden devrimci yap›lar›n
eseridir. Bu nedenle eski TDKP’lilerin yapmas› gere-
ken, popüler diziler arac›l›¤›yla yenilginin ve teslimi-
yetin teorisi de¤il, özelefltirisidir. 

Zor dönemlerde ayakta kalmaya, direnmeye, ide-
allerini savunmaya gücü yetmeyenlerin, bu dönemler
hakk›nda konuflmaya hakk› ve haddi yoktur!

“Saraylar saltanatlar çöker/Kan susar birgün/Zu-
lüm biter/Menekfleler de aç›l›r üstümüze/Leylaklar
da güler/Bugünlerden geriye/Bir yar›na gidenler ka-
l›r/Bir de yar›nlar ad›na direnenler”

Zor dönemleri tek bafl›na direnerek gö¤üsleyen,
en a¤›r s›navlardan baflar›yla ç›kan, ideallerini ve dü-
flüncelerini en zor koflullar alt›nda savunan ihtilalci-
ler, onur duyulacak görkemli bir tarih yaratm›fllard›r.
Bu tarih, bu güçlü miras, kendisini sahiplenenleri
mutlaka ileri tafl›yacak, yaflad›klar› zorluklar› aflma
gücü verecektir. 

“Bin kez k›rd›lar körpe dallar›m›z›/Bin kez budad›-
lar/Yine çiçekteyiz iflte yine meyvedeyiz/Bitmedi da-
ha sürüyor o kavga/Ve sürecek/Yeryüzü aflk›n yüzü
oluncaya dek...”

Devrimcili¤i reformistlefltirme çabalar› boflunad›r
Bu tür filmleri çekenlerin s›¤›nd›¤› temel argüman

“herfleyi anlatmak mümkün de¤il”dir. Herfleyi de¤il,
sorunun temelini anlatmak gerekir, bu temeli anlata-
mayacak olanlar da bu ifle soyunmamal›d›r. 

Birkaç ay öncesine kadar, dizideki devrimci hava-
n›n yüksek oldu¤u günlerde, diziden etkilenen genç

kuflak “böyle bir diziyi neden yay›nl›yorlar” diye sor-
maya bafllam›flt›. Geçen zaman, bunun nedeni daha
belirgin bir biçimde ortaya ç›kard›. Burjuvazinin dev-
rimci önderleri, de¤erleri ve faaliyeti metalaflt›rma ve
tüketme amac›n›n önemli bir parças› olarak haz›rlan-
d› bu dizi. Önce alt perdeden, sonra giderek daha
yüksek sesle, devrimci faaliyet düzeniçi reformist
muhalefet s›n›rlar›na çekildi. Deniz Gezmifl ve arka-
dafllar›n›n yaratt›¤› devrimci de¤erler “kimseyi öldür-
memiflti”, “anayasay› savunuyordu”, “Kemalizmi sa-
vunuyordu” sözlerinin arkas›nda eritilmeye çal›fl›ld›. 

’68 önderlerini, Deniz-Mahir-‹brahim’leri kendin-
den önceki “solcu” “sosyalist” parti ve kiflilerden ay›-
ran temel kriter, parlamenterizme karfl› yaklafl›m ol-
mufltur. Denizlerin baflkald›r›s›, reformizme ve düze-
niçili¤e karfl› bir tepkiydi. Ama dizinin senaryo dan›fl-
manlar›, bugünkü kendi durumlar›n› meflrulaflt›rabil-
mek için,“olanak verilseydi Deniz de parlamentoda
mücadele yürütürdü” diyecekler neredeyse. Böylece
tam da burjuvazinin istedi¤i gibi, Deniz’i ba¤r›na ba-
sarak bo¤maya, devrimci yönlerini yokederek, Che
gibi metalaflt›rmaya girifltiler.

Son dönemde, ‘parlamenter sosyalizm’ hayallerin-
de büyük bir art›fl var. Venezüella’daki, Nepal’deki
geliflmeler, bu hayalleri giderek büyütüyor. Seçimler-
le devrimcilerin iktidar› ele geçirebilece¤i ve devrimi
parlamento arac›l›¤›yla gerçeklefltirebilece¤i gibi bir
yan›lsama yarat›l›yor. Geçmiflte bu türden düflünce-
leri durup dinlemeyi bile reddeden kimi devrimci ya-
p›lar, flimdi bu geliflmelerden oldukça etkilenmifl gö-
rünüyorlar. Bu durum, ülkemizde reformizmin zemi-
nini güçlendiriyor, devrimcileri de çekimalan›na al›-
yor. Burjuvazi, dizi arac›l›¤›yla bu türden düflünceleri
güçlendirmek, yayg›nlaflt›rmak istiyor. Son dönemde
kitle hareketinde ortaya ç›kan yükselme e¤iliminin
devrimci kanallara de¤il, reformist kulvara akmas›n›,
kendisi için daha tehlikesiz ve kabuledilebilir s›n›rlara
çekilmesini istiyor. 

Dizinin yay›nlanmas›ndaki ikinci unsur ise, kitle
hareketinin giderek yükselifle geçti¤i, geçmiflin dev-
rimci yükselifl günlerine özlemlerin ve aray›fllar›n art-
t›¤› bir dönemde, bundan rant elde etmekti. Hem
böyle bir diziyle rating rekorlar› k›r›yor ve devasa rek-
lam gelirlerli elde ediyorlard›; hem de ülkemiz tarihin-
deki en önemli iki devrimci yükselifl dönemini, genç
kuflaklara çarp›k ve suland›r›lm›fl bir tarzda, tehlike-
sizlefltirerek anlat›yorlard›. 

Dizi bugün, çizgisini daha aç›ktan ortaya koyuyor,
siyasi mesajlar›n› daha aç›ktan veriyor. Devrimcili¤i,
burjuvazi için kabul edilebilir s›n›rlara çekmeye, re-
formistlefltirmeye, mücadeleyi parlamentonun s›n›r-
lar› aras›na hapsetmeye çal›fl›yor. Ve devletin sald›r›-
s› sözkonusu oldu¤unda direnmemeyi, ‘hiçbirfley
yapmadan’ durmay› tavsiye ediyor. Ancak devrimci-
lik, reformistlerin a¤z›ndan ve burjuva televizyon ka-
nallar›ndan anlat›labilecek, bu türden çarp›tmalarla
etkisizlefltirilebilecek bir fley de¤ildir. Kitlelerin yaflam
koflullar›n› düzeltme istemi, aray›fllar› bu kadar yük-
sekken, devrimci mücadelenin yüksek oldu¤u günle-
re duydu¤u özlem bu kadar güçlüyken, bunu baflar-
mas› mümkün de de¤il. 

Hareket, akacak yata¤›n› bulmakta bugün belki
zorlan›yor, ama yaflad›¤› do¤um sanc›lar›d›r; bu san-
c›lar, zor da olsa do¤ru yata¤a ulaflacakt›r. ’71 dev-
rimcilerinin ve onun miras›n› daha ileriye tafl›yan ih-
tilalcilerin kan›yla, can›yla yaratt›¤› direnme gelene¤i
ve alt›n harflerle tarihe kaz›nm›fl olan gelene¤i, o dö-
nemde direnmifl olan tek tek devrimcilerin yaratt›kla-
r› de¤erlerle birlikte, 12 Eylül darbesinin alt›nda kal-
m›fl olan bütün kesimleri, yeniden aya¤a kald›racak
olan tek güçtür.  

“Ne açl›k – ne zulüm – ne de kan/Ancak biz ka-
zand›¤›m›z zaman”
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"Bana 14'lümü getirin, 
Beyazlar Stalingrad'a sald›r›yor"

"Bana
14'lümü
getirin
Beyazlar 
Stalingrad'a
sald›r›yor"

Tanklar›, süngüleri ve mi¤ferleriyle Beyazlar geli-
yordu. 

Bir Frans›z yurtseverinin, Polonya'l› bir çocu¤un,
bir Çek komünistinin kurumufl kan lekeleri vard› çiz-
melerinde... Odesa 60 gün, Sivastopol 250 gün, Le-
ningrad 900 gün direnmiflti Beyazlara... Ve flimdi Sta-
lingrad'da, yani Moskokova'ya 70 kilometre yak›nda,
bembeyaz karlar›n üzerine gamal› haç›n gölgesi düfl-
müfltü. Moskova; yayan gitsen 12 saat, uçakla uçsan
10 dakika mesafedeydi... Öyle yak›nd› Beyazlar bu
kente; neredeyse bir adam boyu kadar... Ve öyle
uzakt› Beyazlar bu kente; sosyalizmin yaratt›¤› 'yeni
insan' boyu kadar... Nikolay Maslenko, telafls›z bakt›
siperinden gelenlere... Beyazlar›n ordusu, tek bir yeflil
fidan ve umutlu tek bir insan b›rakmamak için yürü-
yordu. Düflmanlar flaflk›nd›; "k›z›l fleytan sürüsü" izin
vermiyordu bundan öteye gitmelerine... Dostlar umut-
luydu; her sabah direnen Stalingrad haberleriyle yeni-
den do¤uyordu insanl›k... Maslenko'nun kula¤›nda tek
bir çelik ses: "Volga'dan öte toprak yok"... Yani bir
ad›m geri gidilmeyecek... Ganj'›n, Amazon'un, Nil'in,
Times'›n, Aras'›n k›y›s›ndakiler nereden bilsinler Mas-
lenko'yu... Ad›n› bile duymam›fllard›r. Ama biliyor 'bü-
yük insanl›k', Volga'n›n k›y›s›ndan Ortaça¤'a yuvarlan-
mayacak dünya... Ve Maslenko bunun için savafl›yor. 

Siperinden bakt› Maslenko, cephanesi bitmiflti...
Kalkt›, bir avuç kar att› Alman tanklar›na. Küfretti, ba-
¤›rd›, alamad› h›rs›n›. Ve elleriyle yap›flt› bir tank›n
zincirine... Ezildi, a¤›r çelik paletlerin alt›nda. Fakat
yap›flt›klar› yerde kald› bileklerinden kopan parmakla-
r›... Çünkü elleri daha güçlüydü, Moskova'y› fethe ge-
len ordunun tanklar›ndan...

Elleriyle tel örgüyü s›k›ca kavrad› Fatih. Olanca
gücünü toparlay›p tekerlekli sandalyeden yar› do¤ru-
lur vaziyete gelerek birkaç saniye kald›: "Sorun bizim
ölmemiz, yaflamam›z sorunu de¤il. Biz ölebiliriz, hatta
ikinci grup arkadafllar da... Ama kazanan biz olaca¤›z,
biz kazanaca¤›z!" Bir heykel gibi do¤rulup demir par-
makl›kla bütünleflmiflti bunlar› avukat›na söylerken...
Ruhr havzas›nda, Asturias maden ocaklar›nda, Brezil-
ya'da, Ere¤li'de demir dökenler bilir miydi onlara yap›-
flan iki elin böyle inançla s›kaca¤›n›... Zaman›n birin-
de Haydarpafla Askeri Hastanesi'nde, bir görüfl kabi-
ninde bu sahneye tan›k olaca¤›n›... Ya da bir kelepçe

olup, bir eylül sabah› umudun kollar›na tak›laca¤›n›...
fiili'de Allende'yi öldürenler, Santiago'ya gözyafl› dök-
türenler flimdi bizimkileri kurfluna diziyordu. Zindanlar,
dara¤açlar›, iflkencehaneler, önlerinde gençlerimizin
vuruldu¤u duvarlar, kapat›lan sendikalar... Bir bafltan
bir bafla eylülle yaralanm›fl bir ülke... Dört y›l geçmiflti
o 'Eylül'ün ard›ndan... fiimdi dört mevsim sar› yaprak
ya¤›yordu insanlar›n üzerine. D›flar›y› 'yaprak k›m›lda-
maz' hale getirenler, içeriden de bir teslim bayra¤›
kald›rmak istiyordu. '84 Ölüm Orucu, buna karfl› yük-
seltilmifl bir direnifl bayra¤›yd›. 

Fatih bir heykel gibi do¤rulup tuttu¤u tel örgüyü b›-
rakt› a¤›r a¤›r ve tekerlekli sandalyesine oturdu. Bir
deri bir kemik kalm›flt›. Güçlükle dik tuttu¤u belli olan
bafl›, incecik boynunun üzerinde duruyordu. ‹ki iri zey-
tin tanesi gibi gözlerden biri pamukla kapat›lm›fl, biri
zor görüyordu. ODTÜ'de Commer'in arabas› yak›l›r-
ken alevden kamaflm›flt› o gözler... Çukurova'da çat-
lam›fl ›rgat ellerini s›karken içten bir tebessümü konuk
etmiflti o gözler... ‹flkencehanelerde, düflmanla her
karfl›laflt›¤›nda bir kartal gözü gibi sertleflmiflti. Ve
dostlar›n önünde mütevazi, yard›mc›, tamamlay›c›,
unutulmaz bir çift olmufltu o gözler... ‹htilalcilerin her
parças›nda denetleyen, yol gösteren, flekil veren, ara-
nan, sevilen, görülünce güç al›nan yoldafl gözleri ol-
mufltu onlar... Merkez komite toplant›lar›nda ince bir
p›r›lt›y›, gelece¤e do¤ru dikilen bak›fllar› konuk etmiflti
o gözler... Can yoldafl› Osman Yaflar Yoldaflcan'la
birlikte Ba¤c›lar yokuflunu taram›fl, en ince askeri
planlar› ele alm›flt›... Ve ölüm orucuna tart›flmas›z
adayl›¤›n› yazd›¤› mektubunu ifllemiflti o gözler... fiim-
di, görmese de rahat, vakur, ma¤rur gözlerdi onlar...
1949'da Trabzon'da bafllay›p 1984'te Haydarpafla As-
keri Hastanesinde bitecek olan bu yaflam›, elden gel-
seydi tekrarlamak, yine ayn› yoldan -hem de eksikleri-
mi tamamlayarak- giderdim rahatl›¤›yla yine gülen, yi-
ne gülen, yoldafl gözleri... 

Gözlerini k›st› Kujebergünof... Kar›n içinde seçile-
meyen birfleyler görünüyordu. Kar, bir kardefl gibi ya-
k›nd›r Sovyet insan›na... Derin bir nefes alman›n bah-
tiyarl›¤› gibi rahatça iner buraya ve üç mevsim terket-
mez anayurdunu... Bu yüzden anayurt savunmas›nda
onun da rolü vard›r; Alman askerine düflman, kendi
askerine dosttur kar... Kar›n içinde seçilemeyen de,
zar zor ilerleyebilen Alman tanklar›d›r. Ne ki, cepahe-
nesi bitmifltir Kujebergünof'un... Ve kar›n u¤ultusunun
ona tafl›d›¤›, az önce ölen komutan›n›n söyledi¤i son
sözlerdir: "çekilmek imkan› yok, arkam›z Moskova..."
Kujebergünof, f›rlay›p ç›kt› siperden, yerden bir su f›fl-
k›rmas› gibi... Ve kollar›n› kavuflturup gö¤sünün üze-
rinde dimdik yürüdü tanklara do¤ru... Kurflunlar karn›-
n› biçtiler, ma¤rur güldü ve kavufluk kollar›n› çözme-
den yere düfltü. Karadeniz'in öte yakas›ndan bir el
uzand› Kujebergünof'un kavufluk kollar›na...

"Bana 14'lümü getirin, Beyazlar Stalingrad'a sald›-
r›yor"

"Bana 14'lümü getirin..."

"Bana 14'lümü..."

Kesik kesik ama net ç›k›yor Fatih'in sesi... Bir kaç

gün öncesine kadar Apo ile yar›flan bilinci flimdi kapa-
l›, say›kl›yor... Dostlar "Eyüp Sabri Tuncer kolonyas›"
göndermifl...  Tam Fatih'in sevdi¤i gibi...

Yüzünde hep o ma¤rur ifade; güzel dünyas›nda
dolafl›yor. Cezayir'den dostlar gelmifl ziyarete, Frans›z
iflgaline direnen... ‹spanya'dan cumhuriyetçiler gelmifl,
No Pasaran'›n sahipleri... Baby Sands yan›nda, gaze-
telerden takip etmiflti Fatih onu... Siyahiler flark› söy-
lüyor, hep nefleli ve isyankar...  fiili'den gelmifl bizim-
kiler, Santiago stadyumunda Viktor Jara'y› dinlemifller
az önce... Bak Filistin'liler burada, ne kadar benziyo-
ruz onlarla, ayn› günefl ›s›t›yor bizi... Osmanl› padifla-
h›, ‹ran fiah›, Rus Çar› yerinde mi flimdi diye anlat›yor
Bolflevik Sergey... Dostlar doyum olmaz size... Ama
"Beyazlar Stalingrad'a sald›r›yor. Bana 14'lümü geti-
rin..." Elmac›k kemiklerine kar çarp›yor Fatih'in... ‹flte
Alman tanklar›... Yürüyorlar, insanl›¤›n yaratt›¤› o
muhteflem eserin üzerine... Moskova'n›n önünde dire-
niyor gelecek, onur aya¤a kalk›yor, kar gibi bembeyaz
bir sayfa daha aç›l›yor belle¤inde insanl›¤›n... "Bana
14'lümü getirin"... "Bana 14'lümü..." Ne kadar iflkence-
den geçti vücudu, ne kadar uzun y›llar cezaevlerinde
kald› ve ne büyük bir enerjiyle çal›flt› bu beyin... fiimdi
bir deri bir kemik ama yine de sporcu formunu koru-
yor vücudu... Geriliyor Fatih, bir çat›flmada sanki, sila-
h›n› ateflliyor flimdi, yüzü gergin, hedefini dövüyor kur-
flunlar... Ve kar kapl›yor her taraf›... Düflman flaflk›n,
"ölürken bile silah›n› say›klayan bir iradeyi yenemeye-
ce¤imi anlam›flt›m" diyor binbafl›... Dost ma¤rur, "gök
gürlemeyince yer gülmez" diye selaml›yor Fatih'i... 

Haziran'da ya¤mur ya¤›yor ‹stanbul'a... Haydarpa-
fla Askeri Hastanesinin az afla¤›s› Kad›köy R›ht›m›...
Açelya sat›yor çingeneler... Vapurlar yanafl›yor, kala-
bal›k gidiyor, kalabal›k geliyor... Mart›lar at›lan simitleri
alm›yor bugün... Metris'in duvarlar›na çarp›yor haber;
‹stanbul'un sokaklar›n› dolafl›yor; Adana'n›n pamuk
tarlalar›na, fabrikalar›na ulafl›yor; ‹zmir, Ankara, Mer-
sin... tüm dünya duyuyor bunu: "FAT‹H ÖLDÜ YOL-
DAfiLAR, BAfiLAR YUKARI!"

Bir saka kuflu gelip konuyor Haydarpafla Askeri
Hastanesinin tel örgülerine... Kanatlar›nda taze bir kar
kokusu var... 

Bilir misiniz Saka kuflunun öyküsünü?

Kufllar ülkesinde o k›fl çok a¤›r ve uzun sürer.
Kufllar›n dayanacak güçleri, s›¤›nacak yerleri kalma-
m›flt›r. Yap›lmas› gereken bellidir; günefle gidilip ora-
dan bir parça atefl al›nacak ve yeryüzü ›s›t›lacakt›r...
Bal›kç›l kuflu gitmek istemez, "ben o kadar yola daya-
namam" der. Baykufl hiç oral› olmaz, "ben durumumu
de¤ifltirmek istemiyorum" der. Bülbül, "bu kadar yol
benim sesimi bozar" der. Ortaya saka kuflu ç›kar,
"ben giderim" der. Ama bir avuç içi kadar küçüktür sa-
ka kuflu... Buna ra¤men kararl›d›r, yola koyulur bile.
Günefle do¤ru uçar, uçar, uçar... O büyük ayd›nl›¤a
yaklaflt›kça tüyleri yanar... Ama bir parça günefli al›p
yere do¤ru inmeyi baflar›r. Yeryüzü ›s›n›r, mevsimler
de¤iflir... Dünyan›n bütün cesur kufllar›, kanatlar›ndan
bir parça tüyü saka kufluna arma¤an ederler; bu yüz-
den o, hepsinden bir rengi kendinde birlefltirir... Ve
ondan sonra ne zaman saka kuflu ortaya ç›ksa, in-
sanlar bunu ilkbahar›n müjdecisi olarak kabul eder. 

“Kutup Yıldızı” 
Yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor 
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Kal›n sopalar› ellerinde on binlerce el kalkt› gökyü-
züne. Kocaman, mücadeleci on binlere yürek att› ayn›
anda. “Savafl Bafllad›” pankart›yla on binerce ad›m
düflmana korku sald›. Panzerler, coplar, tanklar, umu-
runda de¤ildi onlar›n. Biraz sonra düfleceklerdi belki
kurflun ya¤murunun alt›nda kavga alanlar›nda. Ama
bedenlerindeki kurflun delikleriyle yürüyeceklerdi düfl-
man›n inad›na. Çünkü onlar kölece yaflama dur de-
mifllerdi. Çünkü onlar gelece¤in sahipleriydiler. Bunun
için de gözüpektiler, kararl›yd›lar, militand›lar. ‘Ben’
yoktu onlar›n aras›nda, ‘biz’ vard›; bölünmüfllük uzakt›
onlardan, bütünlük vard›; yaln›zlaflma yoktu, dayan›fl-
ma vard›. Çünkü onlar flunu iyi biliyorlard›: Bizi bizden
sonrakine ba¤layan zincirin eksik kalmamas› için, so-
nuna kadar gitmek gerekir. 

Bu yeryüzüne s›¤mayan günler, 15-16 Haziran di-
renifliydi. Türkiye iflçi s›n›f› tarihinde bir dönüm nokta-
s›yd›.

* * *

1940'l› y›llar›n sonundan itibaren kabu¤unu k›rma-
ya bafllayan iflçi s›n›f› hareketi, burjuvaziyi s›k›flt›rma-
ya bafllam›flt›. Gerek burjuvazinin kendi içindeki çelifl-
kileri, gerekse iflçi s›n›f›n›n giderek bilinçli bir eylemlili-
¤e dönen hareketlili¤i, s›n›rlar› parçalamaya bafllam›fl,
27 May›s 1960'da yap›lan askeri darbeden sonra ha-
z›rlanan 1961 anayasas›nda iflçilerin ve emekçilerin
örgütlenmesi yönünde maddeler yer alm›flt›. 

Burjuvazinin vermek zorunda kald›¤› kimi hak ve
özgürlükler, yeterli olmam›flt›. ‹flçi s›n›f›, direnifller, ifl-
galler ve eylemlerle, grevli-toplu sözleflmeli örgütlenme
haklar›n› da kazand›. Devletin, Amerikanc› sar›-gang-
ster sendika fleklinde düflündü¤ü Türk-‹fl de iflçi s›n›f›-
n›n önünde duramaz hale gelmiflti. Artan iflsizlik, dü-
flük ücret dayatmas› ve birbiri üzerine kat kat eklenen
zamlar, kitlelerin öfkesini ve aray›fllar›n› büyütüyordu.
1967 y›l›nda Türk-‹fl'ten ayr›lan iflçiler, D‹SK'i kurarak
mücadelelerinde yeni bir mevzi kazand›lar. 

Ama bu arada burjuvazi de bofl durmuyordu, büyü-
mekte olan toplumsal dinamikleri bast›rmak için yeni
yöntem ve aray›fllar içine girmiflti. 1961 Anayasas›'n›n
ard›ndan CHP hükümetiyle yoluna devam eden devlet,
1965'e geldi¤inde Adalet Partisi hükümetinde tercih
k›lm›flt›. Bu biraz da zorunluluktu. "Özgürlükçü" ve
"eflitlikçi" diye sunulan anayasal haklar›n da budanma-
s›n›n zaman› gelmiflti. AP hükümeti, haz›rlad›¤› anti-
demokratik yasalar› birer birer gündeme getirdi. Ancak
1968 konjonktüründe bu yasalar› hayata geçirmesi
mümkün de¤ildi. Öyle ki, 1963'te yürürlü¤e giren 274
ve 275 say›l› yasalar› budamak için uygun bir zaman›
kolluyorlard›. 

Bu yasalar›n de¤ifltirilmesi için ilk ad›m, iflbirlikçi
Türk-‹fl taraf›ndan at›lm›fl ve yeni bir yasa tasar›s› ha-
z›rlanm›flt›, ancak o günkü koflullarda bu yasa mecliste
görüflülememiflti. 1969-1970 yasama y›l›nda AP ve
CHP taraf›ndan yeni bir yasa tasar›s› Meclis'e sunul-
du. Bu tasar›n›n oluflmas›nda da yine bir dönem Türk-
‹fl'te görev alm›fl, sendikac› milletvekillerinin imzas›
vard›. 

Yasa tasar›s› o kadar a¤›r hükümler getiriyordu ki,
iflçilerin sendikaya üyeli¤inden, sendikan›n ço¤unluk
sa¤lamas›na, konfederasyon oluflturabilmesine kadar
birçok kazan›m› yok ediyordu. Örne¤in bir iflçinin sen-
dikaya üye olabilmesi için en az üç y›l çal›flmas› gere-

kiyordu. Yasadaki as›l amaç,
iflçi s›n›f›n›n örgütlülü-

¤ünü da¤›tmak,
grev ve toplu
sözleflme
haklar›n›
elinden ala-
rak silahs›z
b›rakmakt›. 

‹flçiler yasan›n derhal geri çekilmesini istediler.
D‹SK, iflçilerden gelen tepkiler üzerine bildiriler yay›n-
lamak gere¤i duydu. ‹flçilerin içinde yasaya karfl› Ey-
lem Komiteleri oluflturulmufltu. Yasan›n derhal geri çe-
kilmemesi halinde her türlü meflru direnifl hakk›n› kul-
lanacakt›. 11 Haziran'da oluflturulan Heyet Ankara'ya
giderek Demirel'le görüflmek istemifl, ama Demirel bu
heyeti kabul etmemiflti. Heyet, Ecevit'le de görüflmüfl,
Ecevit "Yasan›n bu kadar a¤›r maddeler içerdi¤ini bil-
medi¤ini" söylemiflti. Ancak heyet görüflme yapt›¤› gün
tasar› Meclis'te kabul edildi.

14 Haziran günü s›n›f›n kabaran öfkesi dizginlene-
mez bir hale geldi. 1000’e yak›n iflyeri temsilcisi 14
Haziran’da toplanarak D‹SK yönetimini s›k›flt›rd›lar.
D‹SK, alttan gelen bu bask› karfl›s›nda çaresiz kald› ve
15 Haziran günü için bir yürüyüfl karar› ald›. K›sa ve
göstermelik bir yürüyüfl planlam›fllard›. Ancak bekle-
dikleri gibi olmad›, öfke bütün s›n›rlar› parçalad›. 

15 Haziran'da ‹stanbul, Ankara, ‹zmir ve Kocae-
li'nde eylemlere bafllad›lar. Fabrikalar› boflaltan iflçiler,
caddeleri trafi¤e keserek flehir merkezine do¤ru akma-
ya bafllad›lar. ‹lk günkü eylemlerde a¤›rl›kl› olarak
D‹SK'e ba¤l› 70 bin iflçi yer ald›. Alibeyköy, Ka¤›thane,
Levent, Topkap›, Kartal, Pendik gibi iflçi semtleri de
ayaklanm›fl, iflgaller bafllam›flt›. Polis ve asker barikat-
lar› birer birer afl›l›yor, hedefe yürünüyordu. Polisin
müdahale etmeye çal›flt›¤› yerlerde çat›flmalar sonuna
kadar devam ediyordu. 

15 Haziran'da Eyüp'te gözalt›na al›nan dört iflçi, ifl-
çilerin karakolu basmas› sonucu b›rak›lmak zorunda
kal›nd›. "Zinrcirlerimizden Baflka Kaybedecek Bir fieyi-
miz Yok", "‹flçiyiz Güçlüyüz" sloganlar›n›n yaz›l› oldu¤u
pankartlar tafl›n›yordu iflçilerin ellerinde. Kocaeli'nde
iflçiler, Pirelli ve Good Year fabrikalar›na iki koldan yü-
rüyerek, eyleme kat›lmalar›n› istediler. Ancak Lastik-‹fl
sendikas› yöneticileri, iflçilerin kat›lmas›na izin verme-
diler. Direnifl Komiteleri gün içinde 10 bin protesto tel-
graf›n› çekti hükümete. Ankara ve ‹zmir'de iflçiler iflyer-
lerini iflgal etmiflti. ‹lk gün Türk-‹fl'e ba¤l› iflçiler de ey-
lemlere kat›l›m göstermifl, s›n›f kardefllerini yaln›z b›-
rakmam›fllard›. EAS, Mutlu, Koruma Tar›m ‹laçlar›,
Chreysler, Cibali Tekel Kutu fabrikalar›ndan akan iflçi-
ler Demirdöküm, Sungurlar, Tekfen'den ç›kan iflçilerle
omuz omuza vermifllerdi. 

16 Haziran günü, iflçiler yine ayn› güzergahlardan
yola ç›karak çat›flmaya bafllad›lar. Ankara'da Sana-
yi'ye yürümek isteyen iflçilerin ve ö¤rencilerin önünü
kesen polis, onlarca kifliyi gözalt›na ald›. ‹stanbul'da
hedef, Taksim meydan›yd› ve iflçiler her koldan Tak-
sim'e akmaya çal›fl›yordu. Devlet, birinci günden ders
alm›fl ve Unkapan› köprüsüyle Galata köprüsünü kal-
d›rm›flt›. ‹flçiler sandallarla, kay›klarla geçiyordu Tak-
sim yakas›na. Levent ve Mecdiyeköy hatt›ndaki yürü-

yüfller, ‹stinye'deki Kavel fabrikas›nda bafllayarak bü-
yümüfltü. Eylemler, bütün yollar› kapatm›fl, hayat› dur-
durmufltu. 

Anadolu yakas› ise çat›flmalar›n en sert geçti¤i
yerler oldu. Kartal ve Üsküdar'a ulaflmaya çal›fl›yorlar-
d›. Polis ve jandarma yollara barikat kurmufltu. ‹flçiler,
silahlar›na sar›lan kolluk güçlerine ra¤men barikatlar›
aflmay› baflar›yorlard›. Yan› bafl›nda ölen arkadafllar›-
n›n öfkesini de kuflanarak afl›yorlard› tüm engelleri.
Polis ve asker arabalar›n› parçalayarak hedefe do¤ru
yol al›yorlard›. Tercüman ve GP tabelalar› yerlerde sü-
rüklenerek parçalan›yordu. 

Gebze'de AEG, Çivi, T›rpan, Timas, Demir Çekme
ve Arçelik'te çal›flan 10 bin iflçi, Ankara asfalt›na ç›k›p
yürüyüfle geçti. ‹zmit'teki iflçiler de tekrar Pirelli fabri-
kas›na yöneldiler. Lastik-‹fl'in tüm engellemelerine ra¤-
men buradaki iflçiler de eylemlere kat›ld›. ‹flçilerin ‹z-
mit'e sokulmamas› yönünde asker ve polise talimat ve-
rilmesine ra¤men, tüm barikatlar› ezerek geçtiler. 

16 Haziran'daki eylemlere 168 iflyerinden 150 bin
iflçi kat›lm›fl ve önceki günün aksine bu sefer Türk-‹fl
üyesi iflçiler a¤›rl›¤› oluflturmufltu. 16 Haziran'daki ey-
lemlerde 5 iflçi ölmüfl, 200'den fazla iflçi yaralanm›fl ve
yüzlercesi de gözalt›na al›nm›flt›. Devlet ise çözümü
s›k›yönetim ilan etmekte bulmufltu. Ve reformist sendi-
kac›lar›, bu büyük direnifli durdurmakla, iflçileri evlerine
göndermekle görevlendirmifllerdi. 

D‹SK Baflkan› Kemal Türkler, radyodan yapt›¤› ko-
nuflmada, iflçilere direnifli b›rakmalar› yönünde ça¤r›-
larda bulundu. ‹flçiler bu iflbirlikçi tutuma ra¤men ey-
lemlerini devam ettirme karar› alarak evlerine döndü-
ler. Ama hükümet ayn› gün s›k›yönetimi meclise sun-
mufl ve kabul ettirmiflti. S›k›yönetim karar› uyar›nca
eyleme kat›lan tüm iflyerleri askerler taraf›ndan kuflat›l-
d›. ‹flçilerin d›flar›ya ç›kmas›na izin verilmedi. Ard›ndan
evler bas›larak, sendikac›lar, öncü iflçiler ve devrimci-
ler gözalt›na al›nd›. Auer, Vita, Pirelli, Good Year, Türk
Demir Döküm, Sungurlar gibi büyük fabrikalarda as-
kerler, iflçilerin ifl yavafllatmas› üzerine içeriye girerek
zorla çal›flt›rmaya kalkt›. Patronlar da direnifli k›rama-
yacaklar›n› anlay›nca, binlerle ifade edilen iflçi ç›kart-
malar›na bafllad›. 

‹stanbul ve ‹zmit'teki s›k›yönetim ilan›n›n ard›ndan,
direnifli ‹zmirli iflçiler devralm›fl ve 18 Haziran'da yap-
t›klar› eylemlerle devleti protesto etmiflti. ‹stanbul ve
‹zmir'deki s›k›yönetim 17 Eylül'e kadar sürdü. S›k›yö-
netime ra¤men direnifller, dalga dalga ülkenin her tara-
f›na yay›lmaya devam etti. 

15-16 Haziran Büyük ‹flçi Direnifli, burjuvazinin bu-
gün de kabusudur. Türkiye devrimci hareketi ve iflçi s›-
n›f›, öyle iki gün yaflatm›flt›r ki, flehitler pahas›na mü-
cadelenin nas›l yürütülece¤ini göstermifltir. 15-16 Hazi-
ran'›n deneyimini tafl›yan iflçi s›n›f›, gerek sendikal bü-
rokrasinin, gerekse burjuvazinin eylemler karfl›s›nda
nas›l etkisizleflti¤ini görmüfltür. Ve onun birikimiyle
‘70’li y›llar boyunca mücadelelerini daha da yükselt-
mifl, bir çok temel hakk› kazanmay› bilmifltir.

Bugün iflçi s›n›f›, daha büyük bir sald›r› dalgas›yla
karfl› karfl›ya. GSS ve ‹stihdam Paketi meclisten geçti.
Her gün yüzlerce iflçi iflten at›l›yor, baflta tersaneler ol-
mak üzere iflçiler ifl cinayetlerinde ölüyor. Bu sald›r›lar›
püskürtmek, yeni 15-16 Haziran'lar› yaratmaktan geçi-
yor. Türkiye iflçi s›n›f› gücünü ve kararl›l›¤›n› ortaya
koydu¤unda bu sald›r›lar› püskürtecektir. ‹ki ay kadar
önce GSS'ye karfl› sokaklar› dolduran iflçi s›n›f›, 1 Ma-
y›s'ta devletin barikatlar›na ra¤men Taksim’e ç›kma
kararl›l›¤›n› gösterenler, yeni 15-16 Haziran'lar› yarata-
bilecektir. Burjuvazi de bunun korkusuyla yaflamakta-
d›r.  

fiimdi yine "Savafl Bafllad›"" hayk›r›fl›yla sokaklar›
zaptetmeye! Yeni 15-16 Haziranlar yaratmaya! 

Yaflas›n 
15-16 Haziran 

Direniflimiz!
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P 1 Haziran 1971- Hüseyin Cevahir ‹stanbul-
Maltepe’de çat›flmada flehit düfltü.

P 2 Haziran 1991-Ahmed Arif Öldü
Direngen fliirlerin flairi Ahmed Arif liseyi bitirdikten sonra

fliir yazmaya bafllad›. Yazd›¤› fliirler yüzünden iki kere
141'den ceza ald› ve hapis yatt›. fiiirlerini ‘Hasretinden
Prangalar Eskittim’ adl› kitapta toplad›. Kürt halk›n›n ac›la-
r›n› ve umutlar›n› oldukça etkili bir dille anlatt› kitab›nda. 
Ve günefl yasak duvarlar vard›r
Ve korkunçtur yaln›zl›¤› ranzalar›n
Sen yata¤›nda yanüstü düflmüflsün
Dudaklar›nda dost cigaran
Kays›lar belki bu gece çiçek açacakt›r
Çalm›fl k›fllalar›n yat borular›
Kalm›fls›n en güzel kavgalar›n haricinde
Kalbin, Zonguldak'ta çökmüfl bir kuyu
Kafan, sokak çarp›flmas›nda Çin'de

P 3 Haziran 1949-Mikhail Kalinin Öldü
"Partinin o¤lu" Kalinin, 1875 y›l›nda

Petrograd'da do¤du. Çocuklu¤u ve gençli-
¤i yoksulluk içinde geçti. 1889 y›l›nda
devrimci mücadeleye at›ld›. RSD‹P için-
deki Menflevik-Bolflevik ayr›flmas›nda te-
reddütsüz Bolflevik saflarda yer ald›. A¤›r
illegalite flartlar›nda mücadelesini yürüten
Kalinin birçok kez gözalt›na al›nd› ve a¤›r

iflkencelerden geçti. Özgürlü¤e her kavufltu¤unda mücadele-
yi daha güçlü bir flekilde kucaklad›. 1912 y›l›nda MK yedek
üyeli¤ine seçilen Kalinin, Ekim Devrimi'nin ard›ndan Pet-
rograd Belediye Baflkanl›¤› yapt›. 1922 y›l›nda Komünist
Partisi Merkez Yürütme Üyeli¤i'ne getirildi. 3 Haziran
1949'da yakaland›¤› hastal›k sebebiyle hayata gözlerini
yumdu. Kalinin, devrim mücadelesinde her türlü görevi üst-
lendi ve baflar›yla yerine getirdi. Lenin ve Stalin'le birlikte
devrimin önemli hamlelerinde yer ald›. Sosyalist insan›n ye-
tifltirilmesi için yaz›lar yazd›. Bu yaz›lar 'Devrimci E¤itim,
Devrimci Ahlak' ismiyle ülkemizde de yay›nland›. 

P 3 Haziran 1963-Naz›m Hikmet Öldü
Naz›m Hikmet, genç bir devrimci olarak Sovyetler

Birli¤i’ne ilk gitti¤inde, orada gördü¤ü sosyalist infladan ve
kültürel çal›flmalardan çok etkilendi. Ülkesine geri döndük-
ten sonra pekçok defalar soruflturmaya u¤rad›, y›llarca hapis
yatt›. fiiirlerinde toplumsal sorunlar› büyük bir coflku ve
umutla iflledi. Hapisteyken de üretmeye devam etti. Orhan

Kemal ve ‹brahim Balaban’› hapiste
tan›d› ve onlar›n büyük sanatç›lar
olmas›nda önemli rol oynad›. Hapisten
ç›kt›ktan sonra, öldürülece¤ini anlayarak
yurtd›fl›na kaçt›. Kendi ülkesinde yasakl›
olan Naz›m, bir dünya flairi olarak 1963
y›l›nda Sovyetler Birli¤inde öldü.
YAfiAMAYA DA‹R
Yaflamak flakaya gelmez
Büyük bir ciddiyetle yaflayacaks›n
bir sincap gibi mesela
yani, yaflam›n d›fl›nda ve ötesinde hiçbir

fley beklemeden
yani, bütün iflin gücün yaflamak olacak
Yaflamay› ciddiye alacaks›n
yani, o derecede, öylesine ki,
mesela, kollar›n ba¤l› arkadan, s›rt›n

duvarda
yahut, kocaman gözlüklerin, 
beyaz önlü¤ünle bir laboratuarda
insanlar için ölebileceksin
hem de yüzünü bile görmedi¤in 
insanlar için
hem de hiç kimse seni buna 
zorlamam›flken
hem de en güzel, en gerçek fleyin
yaflamak oldu¤unu bildi¤in halde
yani, öylesine ciddiye alacaks›n ki yaflamay›
yetmiflinde bile, mesela zeytin dikeceksin
hem de öyle çocuklara kal›r falan diye de¤il
ölmekten korktu¤un halde ölüme inanmad›¤›n için
yaflamak yani a¤›r bast›¤›ndan

P 8 Haziran 1844-Silezyal› Dokumac›lar›n 
Ayaklanmas›
Silezya'da binlerce iflçi kölece çal›flma koflullar›na karfl› so-

kaklara döküldü. Ayaklanmay› bast›rmak için Prusya gerici-
li¤inin askerleri iflçilerin üzerine atefl açt›. 11 iflçi öldü, yüz-
lercesi yaraland›. Silezya ayaklanmas› iflçi s›n›f›n›n kapita-
lizme karfl› gerçeklefltirdi¤i önemli ayaklanmalardan biriydi. 

P 13 Haziran 1969-Alpagut ‹flgali
Çorum Özel ‹daresi'ne ait Alpagut Linyit ‹flletmesi iflçileri,

iflletmeyi iflgal ederek yönetime el koydu. 786 maden iflçisi,
bir ‹flçi Konseyi kurarak fabrikay› ifllettiler. Direnifl jandar-
man›n sald›rmas›yla bitirildi ancak iflçiler de haklar›n› ka-
zand›lar. ‹flgal 34 gün sürdü ve bu süre içinde iflçiler yöneti-
mindeki üretim yüzde 50 oran›nda artt›. 

P 17 Haziran 1883-Bulgaristan Devrimi'nin
Önderi 
Dimitrov do¤du

P 20 Haziran 1933-Clara Zetkin Öldü
Alman Sosyal Demokrat Parti üyesi olan Zetkin,

emekçi kad›n›n özgürleflmesi mücadelesinde önemli
katk›larda bulundu. 8 Mart'›n Dünya Emekçi Kad›n-
lar günü olarak kutlanmas›n› öneren de Zetkin'di. 

P 27 Haziran 1905-Potemkin Ayaklanmas›
Egemen s›n›fa karfl› bir savafl gemisinde ilk kez

ayaklanma ç›kt›. 1905 Devrimi Potemkin'deki ayaklanmayla
start ald›. Odessa liman›nda demirleyen gemideki mürette-
bat devrimin bast›r›lmas›ndan sonra Rusya'y› terk ederek
Romanya'ya s›¤›nd›. Çarl›k rejimi Potemkin'e atefl açmaya
cesaret edemiyordu. Potemkin 1917 Ekim Devrimi'nden
sonra Rusya'ya geri döndü. 

P 28 Haziran 1926-ÇEKA Baflkan› Cerjinski Öldü
Ekim Devrimi'nin ard›ndan karfl›devrimci güçlerle mücade-

le etmek için kurulan ÇEKA oldukça önemli bir rol oyna-
m›flt›. Cerjinski, parti taraf›ndan ÇEKA'n›n bafl›nda görev-
lendirilmiflti. 

P 30 Haziran 1847-Komünist Ligasi Kuruldu
Bilimsel sosyalizmin kurucular› Karl Marx ve Friedrich

Engels Komünist Ligas›’n› kurdular. Komünist Ligas›, yap›-
lan toplant›lar sonucunda Marx ve Engels’e iflçi s›n›f› ve
ezilenlerin uluslararas› bildirgesini yazma görevini verdi.
Bunun üzerine çal›flmalara bafllayan Marx ve Engels, fiubat
1848’de Komünist Manifesto’yu haz›rlad›lar. Manifesto, o
güne kadar yay›nlanan ve tüm insanl›¤› ilgilendiren üç bil-
dirgeden biriydi. Tabi ki, bir devrimci s›n›f›n, proletaryan›n
gelece¤in toplumunu kurma projesinin bildirgesi olarak tek-
ti. 

P 30 Haziran 1925-fieyh Sait ve 46 Arkadafl› 
‹dam Edildi.

P 30 Haziran 1980-Çorum Olaylar› Bafllad›. 
Devlet eliyle organize edilen katliamlar›n biri de Çorum'da

yafland›. Gün Sazak'›n devrimciler taraf›ndan öldürülmesini
bahane eden faflistler, Alevi ve Sunni mahallelerini birbirine
düflürmek için provokasyonlara bafllad›lar. Mahalleler ara-
s›nda kurulan barikatlarla gerginlik artt›r›ld›. Sonras›nda
Sunni mahallelerden örgütlenen sivil faflistler Alevilerin ev-
lerini ve iflyerlerini atefle vermeye bafllad›lar. Olaylarda 26
kifli ölürken, yüzlerce kifli yaraland›. 600'e yak›n aile ise Ço-
rum'u terk etmek zorunda kald›. 

Haziran Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler
21 Haziran 1978-Muzaffer Mutlu
‹stanbul'da sivil faflitler taraf›ndan katledildi. 
30 Haziran 1980-Songül Kayabafl›
15-16 Haziran'›n y›ldönümünü olan 15 Haziran

1980'de Kartal'da düzenlenen silahl› korsan gös-
teri sonras›nda polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›
ve iflkenceden geçirilerek katledildi. 

17 Haziran 1984- Mehmet Fatih Öktülmüfl
Ölüm Orucu eyleminde flehit düfltü

2. Emperyalist Paylafl›m Savafl› sonras›nda
dünyada hakimiyetini ilan eden ABD emper-
yalizmi, SSCB'nin kendini toparlamas›n›n
ard›ndan ifllerin san›ld›¤› gibi kolay olmad›-
¤›n› anlam›flt›. Atom bombas› atarak Japon-
ya'da yüz binlerce kifliyi katleden ABD, ayn›
bomban›n SSCB taraf›ndan da üretildi¤ini

ö¤rendi. Ülke içinde sosyalizmin prestijinin giderek artmas›na karfl›, mu-
halif kesimleri y›ld›rmak için komünist av› bafllatt›. McCarthy'cilik ola-
rak bilinen bu dönemde her kesimden binlerce kifli komünist oldu¤u
"suç"lamas›yla gözalt›na al›nd›. Birçok sendikac›, devrimci, sinema
oyuncusu, sanatç› vb. mahkemeye ç›kart›ld›, en yak›n dostlar› hakk›nda
yalan ifadeler vermeye, onlar› komünist ajan olarak suçlamaya zorland›.
Elia Kazan gibi hainler arkadafllar›n› ajanl›kla suçlamaktan çekinmezken,
ifade vermeyi kabul etmeyen onurlu insanlar üzerinde büyük bir bask›
oluflturuldu. Devletin bask›s› sonucu bu insanlar›n hayatlar› altüst oldu,
ifllerinden-evlerinden oldular, pekço¤u tutukland›. 
Rosenberg'ler de 1939'da evlenmifllerdi. Ethel ve Julius sendikal faali-

yetler içinde bulundular. Sürekli grev ve direnifllerden kaynakl› iflsiz kal-
d›lar, yoksulluk içinde yaflad›lar. ‹ki çocuklar› oldu Rosenberg'lerin. 17
Temmuz 1949'da Sovyet Ajan› olmak suçlamas›yla tutukland›lar. 
Amerikan Komünist Partisi üyesi olan Ethel ve Julius Rosenberg her se-

ferinde komünist kimliklerini savundular. Ajan olduklar›na dair iddialar›
reddettiler ve onurlar›yla ölüme gittiler. ABD hükümeti, af dilemeleri
noktas›nda diretti. E¤er af dilerlerse çocuklar›na kavuflacaklard›. "Ya suç-
suzlu¤umuza inanan onca insan, onlar da bizim çocuklar›m›z de¤il mi?
Onlara ihanet etmeyece¤iz" diyerek militan durufllar›n› korudular. Onlar
19 Haziran 1953'te evlilik y›ldönümlerinde elektrikli sandalyede idam
edildiler. Rosenbergler emperyalizmin yalanlar›na, çarp›tmalar›na karfl›
yükselen onurlu bir ses ve simge oldular. 

19 Haziran 1953
Rosenberg'ler Katledildi
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Baflbakan Erdo¤an’›n
Diyarbak›r ç›karmas› ile

GAP’› yeniden gündeme ge-
tirmesi, ayn› anda TRT’nin
bir kanal›n›n Kürtçe yay›na
ayr›lmas›, asimilasyon süre-
cini aktiflefltirme çabas›d›r.
Kapat›lma davas› görülür-

ken yap›lan bu ç›k›fl,
AKP’nin baflta Kürt halk›

olmak üzere kitleler nezdin-
de y›pranan itibar›n› yeni-
den tesis etmeyi amaçlar-

ken, esas olarak sözcülü¤ü-
nü üstlendi¤i emperyalist ve
“yerli” burjuvalar›n ç›karla-
r›n› yaflama geçirme u¤rafl›-

d›r. ABD ve AB’nin y›llar-
d›r dillendirdi¤i Kürt soru-
nunun “emperyalist çözü-
mü” do¤rultusunda at›lan

bir ad›md›r.

aflbakan Erdo¤an, 27
May›s günü 12 bakan›
ve çok say›da milletve-
kili, bürokrat›yla Diyar-
bak›r’a “ç›karma” yapt›.
Kürt sorununa çözüm

ad›na kendinden daha önceki hükümetler
gibi, o da GAP (Güneydo¤u Anadolu
Projesi) silah›na sar›ld›. Kapatma davas›
ve telekulak skandallar›yla s›k›flt›¤› bir
dönemde, bu “ç›karma” ile kendine bir
nefes borusu açmak istedi. Hem Kürt so-
rununa, hem de ülkenin ekonomik so-
runlar›na kafa yoruyor, çözüm üretiyor-
mufl gibi görünmeyi hedefledi. As›l ola-
rak da Kürt illerine, özellikle de Diyar-
bak›r’a yerel seçimlerde yüklenmenin
start›n› vermifl oldu.

Hat›rlanaca¤› gibi Erdo¤an, 22 Tem-
muz seçimlerinden sonra “Diyarbak›r ve
‹zmir’i istiyorum” diyerek, yerel seçim-
lerde bu iki flehre as›laca¤›n› ilan etmifl-
ti. Diyarbak›r’›n Kürt ulusal hareketi aç›-
s›ndan önemini biliyordu, dolay›s›yla
“Diyarbak›r’› kazanmak” Kürt hareketi-
ni siyaseten yenilgiye u¤ratman›n en
önemli göstergesi olacakt›. Ayn› zaman-
da egemen güçlere AKP’nin Kürtlerden
oy alabilecek tek düzen partisi oldu¤unu
gösterecekti. Nitekim AKP’ye kapatma
davas› aç›lmas›n›n ard›ndan, hükümet
sözcüsü Cemil Çiçek, “AKP kapat›l›rsa
Kürt sorunu daha da büyür” diyerek,
burjuva kliklerin bam teline bas›yor, kar-
fl› sald›r›ya geçiyordu.

‹flte böyle bir ortamda Erdo¤an’›n
Diyarbak›r ç›karmas›, bir taflla birden
fazla kufl vurmay› hedefleyen bir özelli-
¤e sahip. AKP’ye gelecek ad›na puan
kazand›r›rken, ekonomik kriz içine giren
emperyalist ve iflbirlikçi burjuvaziye
alan açma amac›n› güdüyor. Kürt soru-
nunda ‘emperyalist çözüm’ün yolunu

düzlüyor. “Ekonomik kalk›nma” argü-
man› ve bunun en önemli politikas›
GAP, bu kez Erdo¤an’›n a¤z›ndan yine-
leniyor. “Kültürel haklar” konusunda
ise, “TRT’nin bir kanal›n›n farkl› lehçe-
lerde yay›n yapmaya ayr›laca¤›” müjde-
si veriliyor! 

DTP’nin tavr›

Baflbakan Erdo¤an’›n Diyarbak›r’a
gidece¤i belli olduktan sonra, Diyarbak›r
Belediye Baflkan› Osman Baydemir, Er-
do¤an’› karfl›lamaya gitmeyece¤ini ve
toplant›ya kat›lmayaca¤›n› aç›klad›. Da-
ha önceki y›llarda Erdo¤an’›, Kürt soru-
nunda yeni aç›l›mlar getirecek “de¤iflim-
ci”, “demokrat” baflbakan olarak karfl›la-
yan Baydemir, son geliflini “yerel seçim-
ler öncesi propaganda amaçl›” diye nite-
leyip bir nevi protesto ediyordu. 

Bu tav›r esas›nda, Kürt reformist ha-
reketin AKP’ye karfl› besledikleri umut
ve beklentilerin bir süreden beri kaybol-
mas›n›n, yerini AKP karfl›tl›¤›na b›rak-
mas›n›n bir sonucudur. Bilindi¤i gibi
Kürt hareketi, yak›n geçmiflte AKP’yi
“statükoya karfl› de¤iflimin taraf›” olarak
lanse etmifl, AB’ye girme çabalar›n› des-
teklemifl, “Kopenhag kriterleri”ni yafla-
ma geçirecek, Kürt sorunun çözümünde
büyük ad›mlar atacak bir parti olarak
görmüfltü. Kürt halk›nda da böyle bir
beklenti yaratt›. Fakat AKP’nin hükü-
mette oldu¤u süre içinde yapt›klar›, bu
beklentileri teker teker y›kt›. Daha da
önemlisi, AKP’nin kendi tabanlar›na oy-
namas› ve bunda belli bir baflar› elde et-
mesi, Kürt reformistlerinin AKP’ye kar-
fl› tutumunu tümden de¤ifltirdi. Son se-
çimlerde AKP, bir yandan da¤›tt›¤› rüfl-
vet niteli¤indeki sadakalarla, bir yandan
da din istismar›yla, Kürt halk›ndan
önemli bir oy almay› baflard›. Hatta baz›

Kürt illerinde DTP’den fazla oy ald›¤›
oldu. Özellikle Fettullah Gülen’e ba¤l›
tarikatlar arac›l›¤›yla dinci gericilik
bölgede etkisini artt›rm›flt›. Elbette
bunda Kürt hareketinin AKP hakk›nda
yayd›¤› umut ve beklentilerin pay› bü-
yüktü.

fiimdi DTP, bu durumu telafi etme-
ye çal›fl›yor. Aya¤›n›n alt›ndaki topra-
¤›n kayd›¤›n›, bunun da AKP arac›l›-
¤›yla yap›ld›¤›n› görüyor. 22 Temmuz
seçimleri sonras›nda AKP’yi bölgede
kendisine en ciddi rakip ve “en önemli
tehdit unsuru” addetmeye bafllad›.
AKP’nin son bir y›ld›r DTP’yi “PKK
terörist bir örgüttür” demeye zorlama-
s›, hatta DTP’nin kapat›lmas›na onay
vermesi, aradaki mesafeyi iyice açt›.
Son noktay›, “s›n›rötesi operasyon”
koydu. O güne dek “ordu karfl›t›” flek-
linde sunulan AKP’nin orduyla el ele
operasyonlar gerçeklefltirmesi, Kürt
halk›nda büyük bir tepkiye yol açt›.
Operasyonlara karfl› gelifltirilen “Ede
Bese” eylemleri ve ard›ndan gerçekle-
flen Newroz kutlamalar›nda en s›k at›-
lan slogan “Katil Erdo¤an” oldu. Bun-
dan birkaç y›l öncesinde “demokrat”,

“de¤iflimci” diye sunulan ve desteklenen
Erdo¤an’a, Kürt halk›n›n lay›k gördü¤ü
s›fat art›k buydu ve her eylemde en çok
protesto edilen kifli olmufltu.       

Baflta Diyarbak›r Belediye Baflkan›
olmak üzere DTP’nin, AKP’ye ve onun
son Diyarbak›r manevras›na karfl› tutu-
mu farkl›laflmakla birlikte, “TRT’den
Kürtçe yay›n” gündeme geldi¤inde,
AKP’nin bu atraksiyonuna en büyük
deste¤i de veren yine DTP’ydi. Devletin
resmi kanal›ndan yap›lacak yay›n›n içe-
ri¤inin floven-milliyetçi bombard›man
ile yozlaflt›r›c›-çürütücü karakterini gör-
mezden geldi. Ve bir kez daha görüldü
ki, Kürt reformistlerinin Kürt sorununda
‘çözüm’ olarak sunduklar›, “Kopenhag
kriterleri”nin ötesine taflmayan “kültürel
haklar” ile s›n›rl›yd›. 

Benzer bir yaklafl›m›, “ekonomik
kalk›nma” ad›na Kürt bölgesinin emper-
yalist tekellere aç›lmas› ve GAP’a sun-
duklar› destekte de görebiliyoruz.
AKP’nin son Diyarbak›r ç›karmas›na
karfl› durufllar›, kendilerinin aç›kça ifade
ettikleri gibi, GAP’a de¤il, AKP’nin bu-
nu yerel seçimler öncesinde dillendiril-
mesine, seçim propagandas›na malzeme
yapmas›nayd›.

Geçti¤imiz y›llarda Baydemir, em-
peryalist ve iflbirlikçi tekellere ça¤r› ya-
parak flöyle sesleniyordu: “E¤er bir fab-
rikan›z varsa, biz bunun on olmas› için
ne yapmam›z gerekiyorsa onu yapman›n
iddias› içindeyiz. Önümüzdeki on y›ll›k
zaman dilimi içerisinde kentimiz Diyar-
bak›r, bölgenin motor gücü olacakt›r.
Tam da bu noktada bugün kentimize ge-
lecek olan sermaye, on y›l sonran›n devi
olacakt›r. Onun için biz biz olal›m bu za-
man dilimini kaç›rmayal›m.” Konuflma-
s›n›n devam›nda; “Türkiye d›fl›nda ‹ran,

AKP’nin Diyarbak›r ç›karmas›yla 

yeniden gündemleflen

Güneydo¤u Anadolu Projesi 
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Irak ve Suriye’deki Kürt nüfus düflünüldü-
¤ünde Kürt bölgesi, taze pazar ve büyük bir
potansiyel tafl›yor” diyerek, tekellere aç›k
davetiye ç›kar›yordu.

Gerçekte GAP ile emperyalistlerin ve
iflbirlikçilerinin amaçlar›, Kürt bölgesinin
kalk›nmas›, iflsizli¤in son bulmas›, Kürt
halk›n›n refaha kavuflmas› m›d›r? GAP’›n
tamamlanmas›yla Kürt halk› ekonomik
olarak eflitlenecek, bu yöndeki dengesizlik
ortadan kalkacak m›d›r? Bu, tam da “Kürt
sorunu yoktur, sorun ekonomik eflitsizlik-
tedir” diyenleri hakl› ç›karm›yor mu? Ya
da DTP’nin yeni sözcüsü Emine Ayna’n›n
dedi¤i gibi, herhangi bir Anadolu ili ile
Kürt illeri aras›nda ekonomik s›k›nt›lar yö-
nünden bir farkl›l›k yok da, sorun sadece
“kültürel haklar” da m› dü¤ümleniyor? 

Oysa Kürt sorunu ne sadece “ekono-
mik”, ne de “kültürel haklar”la s›n›rl›d›r.
Böyle niteleyenler, bu sorunun gerçek bo-
yutlar›na gizlemekte, dolay›s›yla sorunu
çözme niyeti ve iradesine sahip olmad›kla-
r›n› göstermektedirler. Dahas› egemenle-
rin, her sömürü-soygun politikas›n›, “re-
fah”, “eflitlik”, “demokrasi” gibi kitlelerin
özlemlerini kullanarak pazarlad›klar›, daha
rahat yaflama geçmesi için bu yalan ve de-
magojilere baflvurduklar› kimse için s›r ol-
masa gerekir.

GAP’›n k›sa tarihi

1936 y›l›nda Atatürk döneminde “Elek-
trik ‹flleri Etüd ‹daresi” ad›yla bafllayan ve
Keban Baraj› ile start alan bu proje, ’77 y›-
l›ndan itibaren GAP (Güneydo¤u Anadolu
Projesi) ad›n› alm›flt›r. Türkiye’nin en bü-
yük, dünyan›n ise 8. büyük projesi olan
GAP, Ad›yaman, Batman, Diyarbak›r, An-
tep, Kilis, Mardin, Siirt, Urfa ve fi›rnak ol-
mak üzere toplam 9 ili kaps›yor. 

“Verimli Hilal” veya “Yukar› Mezopo-
tamya” olarak adland›r›lan ve insanl›k tari-
hinde “medeniyetin befli¤i” olarak bilinen
bu bölgenin yüzölçümü ve nüfusu, ülkenin
yaklafl›k % 10'unu oluflturmaktad›r. GAP
tamamland›¤›nda, bu yüzde 10’luk bölüm-
den elde edilen elektrik, su ve g›da, ülkenin
ihtiyaçlar›n›n neredeyse yar›s›n› karfl›laya-
cakt›r. Bugün bile GAP barajlar›n›n üretti-
¤i hidrolik enerji (yaklafl›k 15.5 milyar ki-
lovatsaat), Türkiye’nin toplam hidrolik
enerji üretiminin de yaklafl›k % 43'lük k›s-
m›n› oluflturmaktad›r. Türkiye’de pamu¤un
üçte biri, k›rm›z› mercime¤in yüzde 86’s›,
bu¤day ve arpan›n yüzde 15’i bu bölgede
üretiliyor. Petrolün ise yüzde 99’u bölge-
den karfl›lan›yor. Konya ovas›n›n bile
GAP’tan sulanmas› planlan›yor. Ne var ki,
tüm ülkeye elektrik, su, g›da ulaflt›ran bu
bölgede, elektrikler yanmaz, sular akmaz,
halk açl›k tehlikesiyle yüz yüzedir. 

GAP’›n amac›, “bölgenin gelir düzeyi-
nin ve hayat standartlar›n› yükseltilmesi”
olarak belirlenmifltir y›llar y›l›. Fakat ara-
dan geçen 50 y›l› aflk›n sürede bölge
halk›n pay›na düflen, açl›k, susuz-
luk ve devlet teröründen baflka bir
fley olmam›flt›r. Öyle ki GAP böl-

gesinde “kifli bafl›na düflen gelir” ülke ge-
nelinin en fazla yar›s› kadard›r. Baz› iller-
de bu oran çok daha aç›kt›r. Türkiye’de ki-
fli bafl›na düflen gelirin 5 bin dolar oldu¤u
y›llarda, Diyarbak›r’›n semtlerinde oturan-
lar›n gelirleri y›ll›k 350 dolard›r. Diyarba-
k›r Belediyesi’nin yapt›¤› bir araflt›rmaya
göre, Diyarbak›r halk› k›fl›n so¤ukta, yaz›n
s›cakta açl›ktan k›r›l›yor. Diyarbak›r gene-
linde 20 bin ailenin açl›k düzeyinde g›da
yard›m›na ihtiyac› oldu¤u saptanm›flt›r.
Bir hanede ortalama 7 kiflinin kald›¤›, baz›
mahallelerdeki evlerde ise bunun 30 kifliyi
buldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Diyarbak›r hal-
k›n›n sorunlar›na ‘çözüm’ bulma iddias›n›
tafl›yan “sivil toplum örgütleri”nin kadro-
lar› ise, Diyarbak›r kentinin çevresine ku-
rulan lüks uydu kentlerde oturmaktad›r. 

‘70’lerde bu proje, F›rat ve Dicle nehir-
leri üzerindeki sulama ve hidro-elektrik
üretimi amaçl› olarak planland›. ‘80’lerde
ise çok sektörlü sosyo-ekonomik bölgesel
bir kalk›nma plan›na dönüfltürüldü. Kal-
k›nma plan›, sulama, hidroelektrik, enerji,
tar›m, k›rsal ve kentsel altyap›, ormanc›l›k,
e¤itim ve sa¤l›k gibi sektörleri kaps›yordu.
22 baraj, 19 hidroelektirik santral› ve 1.7
milyon hektar alanda sulama sistemleri ya-
p›m›n› öngörmekteydi.  

1989'da “GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi
Teflkilat›” kuruldu ve “GAP Master Plan›”
haz›rland›. GAP, “çok sektörlü entegre
bölgesel kalk›nma projesi”ne dönüfltü.
Master Plan’da, temel amaç; "Bölge’nin
geliflmifllik düzeyini en k›sa sürede ülkenin
genel düzeyine yükseltmek" olarak tan›m-
lanm›fl ve temel strateji olarak Bölge'nin
"tar›ma dayal› ihracat üssü" haline getiril-
mesi benimsenmiflti. 

Buna karfl›n 1990-2007 y›llar› aras›nda
bütçeden y›lda ortalama yüzde 7 oran›nda
pay ayr›ld›¤›, o yüzden de hidroelektrik
projelerinin ancak yüzde 74’nün, sulama
projelerinin yüzde 14’ünün tamamlanabil-
di¤i aç›kland›. GAP’taki sulama hedefinin
1.5 milyon hektar tar›m arazisi olmas›na
karfl›n bugün sadece 280 bin hektarl›k ala-
n›n sulanmaya aç›lm›fl oldu¤u belirtiliyor.
Bu projelerin tamamlanmamas› nedeniyle
bölgedeki ürün kayb›n›n yüzde 90’lara
ulaflt›¤› kaydediliyor. Kurakl›k ve tuzlan-
ma nedeniyle bu¤day, arpa ve mercimek
gibi tah›l maddelerinde büyük bir azalma
görülüyor. Kurakl›k, sadece tar›m arazile-
rini de¤il, otlaklar› da etkiliyor. Otlaklar›n
kiralar› üçe-dörde katlan›rken, hayvan ba-
fl›na düflen ot miktar› da büyük bir düflüfl
içinde. Diyarbak›r Tar›m ‹l Müdürlü¤ü ka-
y›tlar›na göre geçen nisan ay›nda il d›fl›na
ç›kar›lan hayvan say›s› 6 bin iken, bu y›l
132 bine yükselmifl durumda.

Bafllang›ç tarihi 1936’ya dayanan, yani
50 y›l› aflan bu projenin tamamlanma

tarihi, sürekli olarak ileriye at›lm›fl-
t›r. Geçti¤imiz y›llarda, 2005 y›-

l›nda bitirilmesi planlanan
GAP’›n, yat›r›mlar›n dur-
mas› nedeniyle tamamla-
namad›¤› ve 2010 y›l›na er-

telendi¤i belirtilmiflti. 2008

y›l›n›n May›s ay›nda ise Baflbakan Erdo-
¤an, bu projenin bitifl tarihini 2012’ye ka-
dar uzatm›fl oldu. Bu tarihi tutturmalar› da
mümkün görünmüyor.

GAP tekellerin ya¤mas› alt›nda

Dünyan›n 8 büyük projesinden biri
olan GAP tabi ki, emperyalist ve iflbirlikçi
burjuvazinin ifltah›n› kabartan bir proje.
Ucuz iflgücü, ucuz arazi, verimli toprakla-
r›, yan› s›ra zengin hammaddesiyle emper-
yalistlerin ilgi alan›nda. Üç ülkeye komflu
olmas›, s›n›r ticareti aç›s›ndan da öne ç›-
karmakta, petrol boru hatt›, GAP sulama
imkan› ve doymam›fl pazar› ile “cazibe
merkezi” olmay› sürdürmektedir. Fakat
bafllang›çta bölgenin ulafl›m ve altyap› so-
runlar›, ‘70’li y›llarda ise artan ulusal ve
toplumsal hareketler, bu tekellerin bu iflta-
h›na gem vurdu. Azami kar dürtüsüyle ha-
reket eden burjuvazi için, bölgeye yat›r›m
yapmak riskliydi çünkü. Türk devleti, bu
tekellere gerekli güveni ve garantiyi vere-
memiflti. Bunun bafl›nda Kürt ulusal hare-
ketini bast›rmak geliyordu. Bunu tam anla-
m›yla baflaramay›nca, GAP da on y›llard›r
tamamlanmayan bir proje olarak kald›. 

Bununla birlikte emperyalistlerin ve ifl-
birlikçilerinin GAP’a ilgisi her zaman sür-
dü. Baflta ABD olmak üzere, ‹talya, Al-
manya, Fransa, Kanada, Japonya vb. bir-
çok emperyalist ülkenin giriflimleri oldu.
AB, OECD, BM, Dünya Bankas› gibi
uluslararas› kurulufllar da eksik kalmad›.
Çeflitli kredi ve yard›mlarla bölge üzerinde
etkili olmaya çal›flt›lar, çal›fl›yorlar… 

Bölgeye ilgi gösteren birçok emperya-
list ülkenin yan› s›ra ‹srail’i özel olarak
vurgulamak gerekiyor. ‹srail’in suya ihti-
yac› ve bu konuda Türkiye ile olan anlafl-
malar› biliniyor. Manavgat suyu projesi
için son olarak AKP hükümeti ile ikili an-
laflmalar yapt›. Erdo¤an, 2004 y›l›nda
Amerikan Yahudi Kongresi’nden bofluna
“cesaret örne¤i” ödülü almad›. ‹srail, GAP
bölgesinde de yaklafl›k 500 bin dönüm top-
ra¤a “arac›lar” vas›tas›yla sahip olmufl du-
rumda. Sadece tar›m ve sanayi alan›nda
de¤il, enerji alan›na da yat›r›m yap›yor. ‹s-
rail’in girdi¤i yerde MOSSAD’›n faaliyet
göstermemesi düflünülemez. “Tar›msal ifl-
birli¤i” ad› alt›nda yerlefltirdikleri mühen-
dis, dan›flman, askeri yetkili, diplomatlar
ile ajan faaliyeti sürdükleri, Sudan, Etop-
ya, Kenya gibi Afrika ülkelerine de bu fle-
kilde girdikleri biliniyor.  

‹srail’in bu ataklar›n›n, ABD’den ba-
¤›ms›z olmad›¤›n› belirtmeye gerek yok.
Zaten ABD, GAP’la yak›ndan ilgilenen
emperyalist ülkelerin bafl›nda geliyor. Or-
tado¤u üzerindeki hegemonya savafl›, bu
ilgiyi daha da artt›rd›. Ortado¤u’nun petrol
rezervlerinin korunmas› aç›s›ndan GAP,
stratejik bir noktada duruyor çünkü. 

ABD, GAP’a yat›r›m yapan tekelleri
arac›l›¤›yla bölgeyi denetimi alt›nda tut-
maya çal›fl›yor. 1997 y›l›ndan bu yana
GAP’a onlarca heyet gönderdi. Bu heyet-
ler çeflitli görüflmeler yapt›, incelemelerde
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bulundular. Dönemin ABD Büyükelçisi,
“Bölgede güvenlik durumunun süratle
iyileflmesi, yabanc› yat›r›mlar› çekmek
için anayasal de¤ifliklikler, hükümetin
ekonomiyi istikrara kavuflturmaya yöne-
lik azimli çal›flmas›, özellikle Güneydo-
¤u Anadolu Bölgesi’ne girecek yat›r›m-
c›lara cömert teflvikler, Bakü-Ceyhan
boru hatt›n›n gelifli ile yeni bir dönemin
aç›lacak olmas›” fleklinde s›ralam›flt›
bölgeye artan ilgilerini. Gerçekten de o dö-
nemde emperyalist tekellerin önündeki tüm
engelleri kald›ran “uluslararas› tahkim ya-
sas›” da ç›km›fl, yolu iyice düzlemiflti. 

ABD, heyetler halinde yap›lan bu ziya-
retlerin ve incelemelerin sonunda, GAP
için, “özel büro” açmaya karar verdi. An-
tep’e kurulan büronun ayn› zamanda Nite-
likli Sanayi Bölgeleri (NSB) için veri taba-
n› oluflturma gibi bir görevi de bulunuyor.
Ayr›ca ABD’nin GAP bölgesinde t›pk› La-
tin Amerika ülkelerinde oldu¤u gibi büyük
plantasyonlar kurarak, her y›l “mevsimlik
iflçi” olarak farkl› bölgelere giden Kürt
emekçilerini buralarda istihdam etmeyi
planlad›¤› da söyleniyor. (Plantasyon siste-
mi, mevsimlik ama sabit ücretli iflgücüne
dayanan büyük çiftliklerde kuruluyor.)

Irak iflgali ile birlikte ABD’nin GAP’a
olan ilgisi do¤al olarak artt›. “Büyük Orta-
do¤u Projesi” kapsam›nda Türkiye ve
Kürtlerle iliflkisini yeniden flekillendirme-
ye çal›flt›¤› bu dönemde, AKP hükümeti
eliyle birçok ad›mlar att›. Baflta Adana
Konsoloslu¤u olmak üzere bir çok yetkilisi
GAP bölgesine gitti, araflt›rmalar yapt›. ‹fl-
gal sonras›nda Irak, GAP Bölgesi'nden en
fazla ihracat yap›lan ülkeler içinde birinci
s›raya yükseldi. Irak'a çok çeflitli g›da ve
temizlik maddelerinin yan› s›ra büyük
oranda çimento sat›ld›. Elbette bunlar GAP
bölgesinde bulunan tekelleri ihya etti.
ABD bombalar›yla y›k›lan Irak, emperya-
list tekeller eliyle yeniden infla ediliyor, aç
ve aç›kta b›rak›lan halk bu tekellerin g›da
maddelerine muhtaç b›rak›l›yordu. 

Esas›nda GAP, bafl›ndan itibaren em-
peryalist tekellerin elinde flekillenen bir
proje. Keban baraj›n›n inflas›n› ‹talyan fir-
mas›, Karakaya baraj›n› ise ‹talyan-‹sviçre
mütahitlik firmas› üstenmiflti. Atatürk ba-
raj›n›n türbinleri, EJVA adl› uluslararas›
bir konsorsiyum taraf›ndan yap›ld›. Bu
konsorsiyom, Alman, ‹talyan ve ‹sviçre’li
firmalardan olufluyordu. Barajda yer alacak
elektrik santrali ihalesini de Alman Sie-
mens firmas› kazanm›flt›. Yan› s›ra yabanc›
ve yerli ortakl›klarla yap›lan yat›r›mlar da
olmufltu.  

Emperyalist tekellerin yan› s›ra Koç,
Sabanc›, Çukurova, Uzan, Yaflar Holding
gibi “yerli” tekeller de bölgeye üflüflmüfl
durumda. Sabanc›, Çukurova ve Yaflar
Holding’in y›llar öncesinden ‘arac›lar’ ile
yüz binlerce dönüm sulanabilir arazileri
kapatt›klar› söyleniyor. Keza Kürt burjuva-
zisi de bu projeden nemalanmaya çal›fl›yor.
Zaten TÜS‹AD, Antep ve Diyarbak›r’dan
kimi iflverenleri kendi bünyesine katt›.
GAP bölgesine yat›r›m yapanlar›n içinde

69 ortakl› “Do¤u Holding” de bulunuyor.
Bu holding, “anlaflmal› çiftçilik” yönte-
miyle tar›m alan›na da el att›. GAP kap-
sam›nda yer alan illerde “serbest bölge”
kurulmas› üzerine ‹talyan ve ‹srail ile or-
takl›klar kurdu.

Elbette bütün bu tekeller, uluslarara-
s› kurumlardan ve devletlerden elde etti-
¤i teflvikler, kredilerle yat›r›m yapmakta-

d›r. Önleri yasal düzenlemelerle aç›lmakta,
güvenlikleri al›nmakta, vergiden muaf tu-
tulmakta, devlet deste¤i sa¤lanmaktad›r.
Bütün bunlar›n iflçi-emekçilerden kesilen
vergilerden elde edildi¤i ortadad›r. Resmi
aç›klamalara göre GAP’a bugüne dek 19
milyar dolar harcanm›flt›r. Tamamlanmas›
için daha 13 milyar dolara ihtiyaç vard›r.
Erdo¤an’›n Diyarbak›r ç›karmas›nda bu
kayna¤›n özellefltirme gelirleri ve ‹flsizlik
Fonu’ndan sa¤lanaca¤› bildirilmifltir. Bir
kez daha iflçi ve emekçinin cebinden çal›-
nan paralar, emperyalist ve iflbirlikçi tekel-
lere ak›t›lacak ve bu büyük proje ancak bu
flekilde tamamlanacakt›r. 

Bölge halk›n›n durumu

GAP bafl›ndan beri, “bölgeye refah ge-
tirece¤i, hayat standartlar›n› ve gelir düze-
yini yükseltece¤i” fleklinde pazarland›.
Oysa gerçekler bunun hiç de böyle olmad›-
¤›n› gösteriyor.

Yukar›da ortaya koydu¤umuz gibi te-
keller GAP’› parsellerken, bölge emekçile-
rinin pay›na yar›c›l›k, iflçilik ve ço¤u za-
man iflsizlik düflüyor. Bölgedeki iflletme-
lerde, iflçiler sendikas›z, sigortas›z olarak
ayl›k 160 milyon lira ücretle çal›fl›yor.
Bölge iflçiler için cehennem iken, sermaye
için cennet! ‹flçiler 12 saat çal›flt›r›l›yor.
Özellikle kad›n iflçilere daha fazla ra¤bet
var, kad›nlar› daha fazla ve kolay sömürü-
yorlar. K›sacas› Kürt halk›na ‘umut’ olarak
sunulan GAP, esas›nda dizginsiz bir sömü-
rü ve talan projesi.

Örne¤in GAP’la birlikte bölgede iflsiz-
li¤in büyük oranda çözülece¤i söyleniyor.
“GAP Master Plan›”nda yaklafl›k üç buçuk
milyon kifliye ifl olana¤› yarat›laca¤› belir-
tiliyor. Baflbakan’›n son Diyarbak›r gezi-
sinde ise bu oran, 4 milyona ç›kar›ld›. Fa-
kat GAP kapsam›nda bugüne dek yap›lan-
lar, bunun tersini ispatl›yor. 

GAP’›n bugüne kadar enerji projeleri-
nin yüzde 74, sulama projelerinin yüzde
14’ünün gerçekleflti¤i, toplam nakdi ger-
çekleflmenin ise yüzde 50’ler civar›nda ol-
du¤u düflünülürse, istihdam›n da en az ya-
r›s› kadar gerçekleflmesi gerekirdi. Bu da
yaklafl›k 2 milyon Kürt iflçi ve emekçiye ifl
olana¤› demektir. Oysa bugüne kadar ger-
çekleflen yat›r›mlarda bölge insan›n› de-
¤erlendirmek yerine, farkl› bölgelerden ifl-
çi getirildi¤i biliniyor. Örne¤in Atatürk ba-
raj›, Urfa tüneli gibi büyük projelerin infla-
atlar›nda 14 bin civar›nda iflçi çal›flt›¤› hal-
de, bu iflçiler daha çok Karadeniz’den geti-
rildi. Bunun gerekçesi olarak da “Kürt iflçi-
lerinin ‘ihmalkar’ olduklar›” ileri sürüldü.
Bunun üzerine dönemin Harran ilçesi bele-

diye baflkan› “GAP için gerekli e¤itim ço-
cuklar›m›za verilmiyor, biz yine ›rgat kala-
ca¤›z. Yabanc›lar gelip buray› paylaflacak-
lar” demiflti. Bölge halk›nda hakl› olarak
bu duygu hakim. Bugüne kadar yap›lan,
bundan sonras› konusunda da bir fikir ver-
meye yetiyor.

Bir yandan farkl› bölgelerden iflçi tafl›-
n›rken bir yandan bölge topra¤›, çeflitli ara-
c›larla emperyalistlere ve iflbirlikçilerine
sat›lmaktad›r. Geçen süre zarf›nda Trab-
zon ve Toroslardan yüzbinlerce kiflinin
bölgeye göç etme baflvurular› olumlu kar-
fl›lanm›fl, küçük üreticiler lehine kullan›l-
mas› gereken Ziraat Bankas› Fonlar›’ndan
yararlanmalar› özendirilmifl. Buna karfl›l›k
sular alt›nda kalan yerleflim birimlerinden
yüzbinlerce kifli, GAP bölgesine yerleflti-
rilmesi gerekirken, farkl› bölgeler adres
gösterilmifl. Örne¤in Atatürk baraj›ndan
dolay› su alt›nda kalan yüzlerce köy boflal-
t›ld›ktan sonra, buradaki köylülere Ay-
d›n/Söke’de toprak verilece¤i söylenir.
Köylülerin bunu reddetmesi üzerine tazmi-
nat da verilmez. Topra¤›ndan edilen bin-
lerce köylüye, Urfa amele pazar›nda gün-
lük ifl bulmaktan baflka yol kalmaz.

GAP projesinin bölge halk›n› hem sos-
yal, hem de ekenomik anlamda rahatlata-
ca¤› vaat edilmesine ra¤men halk aras›nda-
ki gelir da¤›l›m› uçurumu giderek büyü-
yor. Zengin daha zengin olurken, yoksul
daha derin bir ç›kmaza giriyor. Zaten GAP
kapsam›ndaki topra¤›n yaklafl›k üçte biri
a¤alar›n ve büyük toprak sahiplerinin elin-
de. Köylülerin yüzde 40’› topraks›z. Proje-
ye göre hazine arazileri, 10 y›l eflit taksitle-
re bölünerek köylülere sat›lacak. Toprak
a¤alar›n› topraklar›na ise dokunulmaya-
cak. Bu uygulama ilk olarak Urfa’da baflla-
d›. Ceylanp›nar, Siverek, Hilvan ve Viran-
flehir’de 4029 köylüye 260 bin dönüm top-
rak da¤›t›ld›. Esas›nda projenin amac›, ha-
zine arazilerini büyük toprak sahiplerine
peflkefl çekmek. Köylülerin giderek daha
da kötüleflen ekonomik durumuyla bu tak-
sitleri ödeyemeyece¤i ve toprak sahipleri-
ne satacaklar› kimse için s›r de¤il. Tar›mda
modernleflme ve sulama sonucu küçük
çiftçiler ya piyasa koflullar›ndan ya da dev-
letin fiili yapt›r›mlar› sonucu toprak kaybe-
derken, toprak büyük kapitalist iflletmele-
rin elinde toplanacakt›r. Zaten as›l istedik-
leri topraklar›n küçük üreticilerin eline
geçmesi de¤il, büyük toprak sahiplerinin
elinde toplanmas›d›r. Bu koflullarda Kürt
köylüsü, kendi tarlas›nda ›rgat olarak çal›-
flacakt›r. 

Bölgedeki köylüye topra¤›n› sat›p iflçi
olmaktan baflka seçenek b›rakmayan sis-
tem, onlar› istihdam da etmeyince, iflsizlik
sorunu daha da deprefliyor. Türkiye Ziraat
Mühendisleri Odas›’n›n yapt›¤› bir araflt›r-
maya göre, bölgenin en önemli sorunu ola-
rak iflsizlik. Bu oran, yüzde 43 düzeyinde.
Mühendisler, GAP'›n halk›n yaflam›nda bir
de¤iflim yaratmad›¤›n›, aksine toprak sa-
hipleri ile yoksul halk aras›ndaki gelir ada-
letsizli¤ini artt›¤›n› söylüyorlar. 

F›rat, Dicle gibi büyük nehirleri olan ve

GAP kapsam›n-
daki topra¤›n yakla-
fl›k üçte biri a¤ala-
r›n ve büyük toprak
sahiplerinin elinde.

Köylülerin yüzde
40’› topraks›z. Pro-

jeye göre hazine
arazileri, 10 y›l eflit
taksitlere bölünerek
köylülere sat›lacak.
Toprak a¤alar›n›

topraklar›na ise do-
kunulmayacak. Esa-
s›nda projenin ama-
c›, hazine arazilerini
büyük toprak sahip-

lerine peflkefl çek-
mek. Köylülerin gi-
derek daha da kötü-
leflen ekonomik du-
rumuyla bu taksitle-
ri ödeyemeyece¤i ve
toprak sahiplerine
satacaklar› kimse

için s›r de¤il. Zaten
as›l istedikleri top-

raklar›n küçük üre-
ticilerin eline geç-
mesi de¤il, büyük

toprak sahiplerinin
elinde toplanmas›-
d›r. Bu koflullarda

Kürt köylüsü, kendi
tarlas›nda ›rgat ola-

rak çal›flacakt›r. 



Devrim ve sosyalizm için

25Haziran 2008Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi

ülkenin elektrik ihtiyac›n›n yaklafl›k yar›-
s›n› karfl›layan bölgede, su ve elektrik s›-
k›nt›s› hiç bitmiyor. Elektrik belli yerlere
gönderilmifl ancak s›k s›k kesintiye u¤ru-
yor. Bazen aylarca elektriksiz kal›n›yor.
Bu durum, suyu da etkiliyor. Bölge halk›,
daha önce içme suyunu kuyulardan iyi
kötü karfl›lad›klar›n›, flimdi elektrikler ke-
silince kuyudan su da çekemediklerini
söylüyorlar. Halk, susuzluktan banyo ya-
pamaz, bahçedeki a¤açlar› sulayamaz hale
geliyor. Yol ve kanalizasyon sorunlar› de-
vam etti¤i ve temiz su kullanamad›klar›
için, birçok hastal›¤a yakalan›yorlar. Böl-
gede s›tma ve flark ç›ban› tehlike saçmaya
devam ediyor. Sa¤l›k ocaklar› var ama ça-
l›flacak doktor, hemflire yok.  

Sa¤l›k sorunlar› gibi e¤itimde de sorun-
lar sürüyor. Okullaflma oranlar› Türkiye or-
talamas›n›n çok alt›nda. GAP Bölgesi'nde
1999 y›l› itibari ile ilkö¤retimde ö¤retmen
bafl›na 43 ö¤renci düfltü¤ü saptanm›fl. Bu
oran Türkiye genelinde 1 ö¤retmene 30 ö¤-
renci fleklinde. Keza derslik bafl›na 63 ö¤-
renci düflerken, Türkiye genelinde 48 ö¤-
renci düflüyor. Okuma oran›, ilkö¤retimde
% 69, ortaö¤retimde % 25, yüksekö¤retim-
de % 4. KONDA’n›n 2007 y›l›nda yapt›¤›
araflt›rmada ise, bölgede nüfusun yüzde
12’si diplomas›z, yani ilkokulu bile bitir-
memifl durumda. Toplam nüfusun yar›dan
fazlas› ise (yüzde 52’si) ilkokul mezunu
veya diplomas›z. Yani aradan geçen yakla-
fl›k on y›lda e¤itim alan›nda da de¤iflen çok
fazla bir fley yok.

Bütün bunlar köylüleri isyan etme nok-
tas›na getirmifl. Küçük bir az›nl›k GAP’›n
nimetlerinden yararlan›rken, çok büyük bir
ço¤unluk bolluk içinde k›tl›k yafl›yor. GAP
kapsam›nda barajlarda üretilecek olan
enerji GAP bölgesine da¤›t›lm›yor. Da¤›-
t›m flebekesinin merkezi Ankara’da. 

Bölgede y›llard›r görev yapan bir ziraat
mühendisi, "‹flin as›l sahibi, yani yöre insa-
n› iflin d›fl›nda tutuluyor. Devlet bu ülkenin
bir vatandafl› olarak kabul etti¤i insanlara
güvenmiyor” diyor. 2001 y›l›nda GAP re-
vizyon plan›n›n haz›rlay›c›lar›ndan Mar-
mara Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Kenan Mortan ise; "Kendi ad›ma bölgede-
ki insanlara bir özür borçlu oldu¤umu dü-
flünüyorum" diyor.  “GAP'› konuflurken on-
lara flunlar olacak, bunlar olacak diye umut
vermifltik. fiimdi anl›yorum ki devletin bu
konuda bir samimiyeti yokmufl. Bizi de bu
oyuna alet ettiler. Plan›n alt›na imza att›¤›-
m›zdan dolay› utanç duyuyorum. Tabi-
i ki devletin de oradaki insanlara özür bor-
cu var. Umut vaat ettiler ve yerine gelmedi.
Bugün GAP yap›ls›n m› yap›lmas›n m› di-
ye karfl›ma gelse yap›ls›n demem."

Bizzat projenin içinde yeralan ve y›llar-
d›r bölgede çal›flan bu kifliler, GAP’la böl-
ge halk›n›n nas›l aldat›ld›¤›n› ortaya koyu-
yorlar.

GAP’la birlikte yaflanan de¤iflimler

Bütün bunlar alt alta s›raland›¤›nda
GAP’›n tamamlanmas› durumunda bölge-

de sadece ekonomik de¤il, sosyal, kültü-
rel, s›n›fsal vb. çok ciddi de¤ifliklikler
olaca¤› kendili¤inden anlafl›l›r. Bunda
amaç, bir yandan tekellere yeni pazar
alanlar› açmak ise, bir yandan da k›rdan
kente göçü h›zland›rarak Kürt ulusal ha-
reketini bo¤mak, Kürtlerin kültürel özel-
liklerini yitirmesini, daha h›zl› asimile ol-
mas›n› sa¤lamakt›r. 

Farkl› bölgelerden, özellikle Karade-
niz’den iflçi getirmelerinin bir nedeni, Kürt
emekçilerinin daha çok vas›fs›z-e¤itimsiz
olmas› ise, daha önemli bir nedeni de böl-
genin demografik yap›s›n› de¤ifltirmektir.
Baflbakan Erdo¤an her f›rsatta üç çocuk
yap›lmas› yönünde tavsiyelerde bulunur-
ken, di¤er yanda Kürt nüfusunu azaltma-
n›n yollar› aranmaktad›r. Ekonomik zor-
luklar ve “nüfus kontrolü” ile do¤urganl›k
oran›n› düflürmeye çal›fl›lmaktad›rlar. Ör-
ne¤in 1973 y›l›nda Kürt bölgesindeki do-
¤urganl›k oran› yüzde 7.3 iken, ‘98’de
4.2’ye inmifltir.

Ulusal kurtulufl hareketlerini bast›rmak
için yüzy›llard›r egemenlerin kulland›klar›
yöntemlerin bafl›nda, bölgenin demografik
yap›s›yla oynamak gelir. Türk egemenleri
de iflgal ettikleri topraklarda bunu devreye
sokmufllard›r. Prof. Orhan Türkdo¤an’›n
“GAP’›n soyo-kültürel yönü” adl› çal›flma-
s›, bu amac›n aç›kça dillendirilmesi yö-
nüyle çarp›c›d›r. “Etnik ve göçerler bloku
yörede milli bütünleflmeyi engelleyen bir
tak›m kültür adac›klar› olarak karfl›m›za
ç›karlar. O halde GAP ile gündeme gelme-
si gereken önemli bir husus da bölgenin
hetrojen yap›s›n›n homojen kimli¤e dö-
nüfltürülmesi olmal›d›r… Özellikle Kara-
deniz insan›n›n ferdiyetçi, giriflimci ve at›-
l›mc› kimli¤inden yararlanmak ve birer
motivasyon unsuru olarak kullanmak ama-
c›yla bölgeye Karadeniz köylülerini yer-
lefltirmek yararl› sonuçlar getirir.” 

Ne ac›d›r ki, kendileri de ulusal bir top-
luluk olan Lazlar, Topal Osman örne¤inde
oldu¤u gibi, bir kez daha ulusal ve toplum-
sal hareketi bast›rmak için kullan›lmakta-
d›r. Hat›rlanacakt›r, geçti¤imiz aylarda
burjuva bas›nda yer alan belgelerde de, ‹s-
met ‹nönü ve ard›ndan Ecevit döneminde
Kürtlerin Türkiye’nin çeflitli illerine göçe
zorlanmas›, Karadenizlilerin ise Kürt böl-
gelerine yerlefltirmesi planlar› yay›nlan-
m›flt›. Bu yönde oldukça önemli bir yol al-
d›klar› da gerçektir. Geçen y›l KONDA
flirketinin Milliyet için yapt›¤› araflt›rmada
toplam nüfusun üçte birinin (tam rakam,
yüzde 38) yer de¤ifltirdi¤i ortaya ç›km›flt›r.
Bunlar›n çok önemli bir k›sm›, “Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu” olarak geçen Kürt
bölgesidir. Baflta devlet terörü ve ekono-
mik s›k›nt›lar, Kürt halk›n› y›llard›r göçe
zorlamaktad›r. Bu da daha çok k›rdan ken-
te ak›n biçiminde olmakta, bir yandan Di-
yarbak›r, Urfa, Antep, Mardin gibi Kürt il-
leri, di¤er yandan ‹stanbul, ‹zmir, Ankara
gibi metropoller bu göçe maruz kalmakta-
d›r. Bu nüfus sirkülasyonun bir sonucu
olarak metropol ve büyük flehirlerin çevre-
si gecekondularla dolmakta, evinden, yur-

dundan, topra¤›ndan kopart›lan insanlara
ifl olanaklar› sunulmad›¤› için de iflsizler
ordusu ç›¤ gibi büyümektedir. Örne¤in Di-
yarbak›r nüfusunun 1990-96 y›llar› aras›n-
da yüzde 116 artt›¤› saptanm›flt›r. 

GAP’›n  “köye dönüfl”, “istihdam”,
“emek yo¤un” olmak üzere üç temel proje-
si bulunuyor. Ayr›ca “toplu konut” projesi
var. Geri dönüfl için 5524 konut yap›lm›fl.
GAP bölgesinde bulunan 3551 köy ile
1538 daha küçük yerleflim birimi merkezi
köylerde toplanacak. GAP ile yarat›lmak
istenen bu de¤iflim, ayn› zamanda Kürt
halk›n›n asimilasyonunu h›zland›rma ama-
c›n› tafl›yor. K›rsal alanlar›n ulusal ve top-
lumsal mücadelelerde stratejik önemi bili-
nir. Buralar, savaflç›lar›n bar›naklar›, mev-
zileri, kollar›, kanatlar›d›r. Kürt ulusal ha-
reketinin motor gücü olan köylülük atomi-
ze edilerek “deniz kurutulacak”, ulusal ha-
reketin kolu/kanad› k›r›lacakt›r. 

GAP ile ortaya ç›kacak manzaray› da-
ha net görebilmek için Keban baraj›n›n ta-
mamlanmas›yla ortaya ç›kan durumu ince-
lemek yeterlidir. 1936 y›l›nda karar verilen
‘60’ta yap›m›na bafllanan ve ‘74’te bitiri-
len Keban baraj› ve Elaz›¤ ilinde yaflanan-
lar oldukça ö¤reticidir. Baraj›n bitiminden
sonra 30 bin kiflilik bir iç göç olay› yaflan-
m›fl, bu da siyasal, sosyal, kültürel bir dizi
sorunu beraberinde getirmifltir. Bu göçle
Elaz›¤’da yeni bir iflçi kitlesi oluflur, iflsiz-
lik, konut sorunu, gecekondulaflma artar.
Az da olsa varolan ulusal ve toplumsal di-
namikler, faflist hareketin bilinçli bir flekil-
de palazland›r›lmas›yla silinir, asimilasyon
ve yabanc›laflma en uç noktalara var›r. 

Bilindi¤i gibi GAP, sadece enerji, sa-
nayi, tar›mla ilgili bir proje de¤il. Ekono-
mik, sosyal, kültürel, e¤itim, sa¤l›k vb.
çok daha kapsaml› bir proje. Dolay›s›yla
GAP ile bölgenin sadece ekonomik, sos-
yal, kültürel dokusu de¤il, tarihsel zengin-
likler de yok olma tehlikesi ile karfl› karfl›-
ya. Atatürk baraj› için oluflan göl, Van ve
Tuz gölünden sonra Türkiye’nin üçüncü
büyük gölü durumunda. Bu göl ile 86’s›
höyük, 18’i köprü, 36’s› antik yerleflim ol-
mak üzere çok say›da tarihi eserin sulara
gömülmesi sözkonusudur. Samsat ve Ha-
sankeyf’in yok olmas›, sadece Kürt tarihi
ve kültürü aç›s›ndan de¤il, insanl›k aç›s›n-
dan da büyük bir kay›p olacakt›r. Yan› s›ra
ekolojik dengenin bozulaca¤›, bölgenin
step ikliminin Akdeniz iklim kufla¤›na
yaklaflaca¤› tahmin edilmektedir. Bölgede-
ki ya¤›fl oran› artacak yeni bir meteroloji
ortaya ç›kacakt›r. ‹klimsel de¤iflim yeni
canl› türleri ve parazitlerin yo¤unlaflmas›n›
getirecek, yeni sa¤l›k sorunlar›n› da yara-
tabilecektir.

GAP’›n bir de uluslararas› farkl› bir
boyutu var. F›rat ve Dicle nehirlerinin Su-
riye ve Irak topraklar›n› da sulamas›, GAP
projesine bu iki ülkeyi de müdahil yapt›.
Bu iki nehir üzerine Türkiye’nin kurdu¤u
barajlar, Suriye ve Irak’a akan su miktar›-
n› do¤al olarak azalt›yor. Bu ülkeler, Tür-
kiye’nin iletti¤i su miktar›n› -do¤al s›n›r
geçifl hakk› gere¤i- yetersiz bulduklar›n›,
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mevcut uygulaman›n uluslararas› anlaflmalara ay-
k›r› oldu¤unu belirtiyorlar. Türkiye ise miktar›n
yeterli oldu¤unu söylüyor ve iki ülkeyi kötü su
yönetiminden dolay› suçluyor. GAP bölgesine ‹s-
rail ve ABD’nin yat›r›mlar› da Suriye’yi rahats›z
ediyor. ‹srail’in Golan tepelerindeki iflgali devam et-
tirmesi de, su kaynaklar› tükenen ‹srail’in buradaki
kaynaklara el koyma istemine ba¤lan›yor. 

Bilindi¤i gibi su, giderek petrolden daha fazla
önem kazan›yor. Su kaynaklar›n› ele geçirmek için pet-
rolden daha büyük çat›flmalar›n yaflanaca¤› bekleniyor.
Ortado¤u, bu iki kayna¤›n bulundu¤u yer olmas›yla em-
peryalist paylafl›m savafl›n›n da merkezinde bulunuyor. 

Sonuç yerine

1936 y›l›nda dönemin iktisat vekili Celal Bayar, Kürdistan’a
yapt›¤› bir inceleme gezisinden sonra 69 sayfal›k bir “flark raporu”
haz›rlar. Ve o raporda flunlar› yazar: “fiart’ta bugün için dahi tama-
men yerleflti¤imiz iddia olunmaz. ‹stinad edece¤imiz en mühim
kuvvet, ordumuz ve jandarmad›r” 

Bu yüzden de GAP’›n tarihi, Celal Bayar’›n sözü edilen geziyi
yapt›¤› 1936 y›l›na dek uzan›r. Ve GAP, bir yandan kapitalist geli-
flimin, azami kar dürtüsünün zorunlu k›ld›¤› bir proje olarak flekil-
lenirken, bir yandan da  Türkiye’nin Kürt bölgesine nüfuz etmesi-
nin, ordu d›fl›nda farkl› ve daha etkili bir kuvvetle varolabilmesinin
arac› olmufltur. Esas›nda “geri kalm›fll›¤› aflma” amaçl› tüm proje-
ler, öncelikle Kürt sorununun inkâr›, sonra da bölgenin ekonomik,
siyasi ve askeri bak›mdan farkl› hesaplarla kullan›lmas› anlam›n›
tafl›maktad›r.

Ne var ki, bu projelerin yaflama geçmesi için Kürt ulusal hare-
ketinin yenilgiye u¤rat›lmas› gerekmektedir. Bunun için bir yandan
hareketin önderli¤i askeri yöntemlerle etkisizlefltirilmeye çal›fl›l›r-
ken, bir yandan da Kürt halk›n›n asimilasyonunu h›zland›racak
araçlar devreye sokulmaktad›r. Baflbakan Erdo¤an’›n Diyarbak›r
ç›karmas› ile GAP’› yeniden gündeme getirmesi, ayn› anda
TRT’nin bir kanal›n›n Kürtçe yay›na ayr›lmas›, asimilasyon süreci-
ni aktiflefltirme çabas›d›r. Kapat›lma davas› görülürken yap›lan bu
ç›k›fl, AKP’nin baflta Kürt halk› olmak üzere kitleler nezdinde y›p-
ranan itibar›n› yeniden tesis etmeyi amaçlarken, esas olarak sözcü-
lü¤ünü üstlendi¤i emperyalist ve “yerli” burjuvalar›n ç›karlar›n› ya-
flama geçirme u¤rafl›d›r. ABD ve AB’nin y›llard›r dillendirdi¤i Kürt
sorununun “emperyalist çözümü” do¤rultusunda at›lan bir ad›md›r.

Son MGK toplant›s›nda “s›n›rötesi operasyonlara” karfl›l›k Ku-
zey Irak’taki Kürt bölgesi ile iyi iliflkilere girme karar›, GAP’›n ye-
niden canland›r›lmas› ile birlefltirilmifltir. Bu y›llard›r ABD’nin is-
tedi¤i bir tablodur. Özellikle Irak iflgalinden bu yana bu yöndeki is-
teklerini yüksek sesle dillendirmifltir. Irak iflgali döneminde
ABD’nin Büyükelçisi Robert Pearson, Kürdistan'›n tümünün tek
bir ekonomik pazar olarak ele al›nmas› gerekti¤ini söylemiflti.
“Anadolu'nun güneyini, do¤usunu ve Kuzey Irak'› al›rsan›z, tek bir
ekonomik bölge oldu¤unu görürsünüz. Bütün ulafl›m yollar›, haber-
leflme hatlar›, petrolün sevki, hep bu yönde gidiyor. Salt navlun ma-
liyeti aç›s›ndan bakt›¤›n›zda di¤er yollara k›yasla bu güzergáh›n da-
ha cazip oldu¤unu görürsünüz. Gerçek flu ki, ortak bir yaklafl›ma
odaklanmam›z gerekiyor. Bu odaklanma içinde, Irak'›n kuzeyinde
Türk yat›r›mlar›n›, petrol ticaretini art›rarak, yerel düzeyde ticareti
teflvik ederek, sadece o bölgeye de¤il, ayn› zamanda Güneydo¤u ve
Do¤u Anadolu'ya da refah getirebilirsiniz” demiflti.

Belli ki ABD, AKP dönemi bitmeden bu yönde ad›mlar atmas›-
n› istemiflti. AKP de üzerine düfleni yapt›. Hem Kürt bölgesel yöne-
timiyle resmi görüflmeleri bafllatt›, hem de GAP ve TRT’den Kürt-
çe yay›nla “emperyalist çözüm” konusunda biraz daha mesafe kat
etmifl oldu.

Bunlar, ABD ve AKP hükümetinin planlar›. Egemen klikler
aras›nda süregelen çeliflkiler, daha da önemlisi iflçi-emekçi cephe-
sinden artan eylemlilikler ve Kürt halk›n›n emperyalist çözümler-
den uzaklaflmaya bafllamas›, bu planlar›n yaflama geçmesinin hiç de
kolay olmayaca¤›n› gösteriyor.

Afla¤›daki bölüm yay›nevimiz taraf›n-
dan ç›kar›lan “Emperyalist Savafl ve Kürt

Sorunu” bafll›kl› kitaptan al›nm›flt›r.

(...) Gerek ça¤›m›zda, gerekse
Türkiye Kürdistan› özgülünde (Ku-
zey Kürdistan) ulusal sorun, ulusal

devletin kurulmas›n›n engellenmesi
ve kültürel eflitsizlikle s›n›rlanamaz. Böyle bir
s›n›rlama ezen ve ezilen ulus milliyetçiliklerine
kaynakl›k etmenin de ötesinde, ulusal sorunun
devrim sonras› çözüm süreçlerini karart›r, per-
deler. 

1980 öncesinde birçok siyasal grup, Türk
halk› ile Kürt halk› aras›ndaki eflitsizli¤in yal-
n›zca siyasal-hukuki alanda görüldü¤ünü, ulusal
faktörlerden kaynaklanan ekonomik-sosyal-kül-
türel eflitsizliklerden söz edilemeyece¤ini, fark-
lar varsa bile bunlar›n co¤rafi etkenlerden ve ka-
pitalizmin eflitsiz geliflme yasas›ndan ileri geldi-
¤ini söylerken bu mant›ktan hareket ediyordu.
Asl›nda tekyanl›l›k ve indirgemecilikle malul
bu yaklafl›mla, Kürt sorununu ekonomik gerilik
ve bölgesel farkl›l›kla aç›klayan resmi propa-
ganda aras›nda belli bir paralellik vard›r. Çünkü
ters yönlerden hareket ediyor görünmekle bir-
likte, her ikisi de parçay› bütünden, nedeni so-
nuçtan, ekonomiyi siyasetten koparmakta birle-
fliyorlar.

T. Kürdistan›’n›n ekonomik, sosyal ve kül-
türel gerili¤inde kapitalizmin eflitsiz ve dengesiz
geliflim yasas›n›n da pay›n›n bulundu¤u do¤ru-
dur. Kapitalist bir toplumda ulusal sorun ister
olsun, ister olmas›n kent ile k›r, sanayi ile tar›m,
çeflitli sektörler ve bölgeler aras›nda eflitsizlikler
her zaman olacakt›r. Ne var ki Kürdistan’›n ge-
ri kalm›fll›¤›n› s›rf bu yasayla aç›klamaya kal-
k›flmak, tarihsel ve ulusal gerçekleri unutarak si-
yasal ilhak›n gerisinde yatan ekonomik moti-
vasyonlar› gizlemek demektir. Halbuki hiçbir
s›n›f, hiçbir devlet, belli bir amac› ve ç›kar› ol-
maks›z›n, bask› olsun diye bask› yapmaz. Türk
egemen s›n›flar›n›n devlet olarak örgütlenme
hakk› üzerinde kurduklar› tekelin alt›nda yatan
motivasyonun, Kürdistan’›n yeralt› ve yerüstü
kaynaklar›n›n ya¤malanmas› ile ba¤lant›l› oldu-
¤unu anlamak için kahin olmaya gerek yoktur. 

Türk bölgelerden T. Kürdistan›’na geçen bi-
rinin sanayi ve tar›msal yap›lar aras›ndaki fark-
lar›, yoksulluk art›fl›n›, kültürel gerili¤i, karakol-
lara yak›n infla edilmifl devlet iflletmelerini, ula-
fl›m kanallar›n›n ak›fl yönünü daha ilk anda far-
ketmemesi imkans›zd›r. S›n›r bölgelere do¤ru
gittikçe seyrelen modern yap›lar›, iflletmeleri,
yollar›; dikenli tellerle ve askeri kulelerle çevril-
mifl yasak bölgeleri; yabanc› ve yerli tekellere
ait modern maden iflletmelerini salt siyasal
amaçlarla aç›klamak zordur. Kuflkusuz en geri
Kürt illerine rastlamak da olas›d›r, ama bu, ge-
nel bir k›yaslama içinde istisnad›r ve ikincil bir
durumdur.

K›sacas›, Türk nüfusun yaflad›¤› bölgeler
aras›nda yap›lan bir karfl›laflt›rmada, ulusal ay-

r›mc›l›¤›n izlerini yaflam›n her alan›nda görmek
mümkündür.(...) Sanayiden tar›ma, ticaretten
bankac›l›¤a, sa¤l›ktan e¤itime kadar uzanan
eflitsizlikler vard›r... Kürt halk›n›n geçim, bes-
lenme, bar›nma, sa¤l›k, e¤itim, vs. koflullar›
Türk bölgelerin en geri kalm›fl yörelerinden bile
kötüdür. Zaten Kürdistan’›n ‘mahrumiyet böl-
gesi’ say›l›p, buraya tayin edilen Tür memurla-
ra ‘zorunlu hizmet’ getirilmesi ve ek ücret veril-
mesi de bundan kaynaklan›r.

Eflitsiz ekonomik yap›lar›n yol açt›¤› en
önemli sonuçlardan biri, yerli nüfusun oldukça
yoksul bir yaflam sürdürmek zorunda b›rak›lma-
s›d›r.(...)  Kürt halk›n›n beslenme ve bar›nma
koflullar› yoksulluk düzeyinden farkl› bir tablo
çizmez. Bölge protein kaynaklar› bak›m›ndan
çok zengin oldu¤u halde, geçimini sa¤lamak
için bunlar› tüketemeyen halk, genellikle tah›l
ve bakliyatla beslenir. Özellikle da¤ köylerinde
hayat›nda hiç muz, limon, portakal, havuç, ›spa-
nak, f›nd›k, past›rma vs. tatmam›fl yoksul insan-
lar vard›r. Kötü ve dengesiz beslenme, ma¤ara-
dan pek farkl› olmayan, depremlere ve karak›fla
dayan›ks›z, penceresiz, susuz ve elektriksiz ba-
r›naklar ve pis içme sular›, trahom, s›tma ve tü-
berküloz gibi salg›n hastal›klara ve Türkiye or-
talamas›n› aflan çocuk ölümlerine neden olmak-
tad›r. Sa¤l›k hizmetlerinin çok az olmas› da bu
durumu a¤›rlaflt›ran bir di¤er etkendir. Kürdis-
tan illeri Türkiye’de hekim, hemflire, ebe, sa¤l›k
oca¤›, eczane bafl›na düflen insan say›lar›n›n en
yüksek rakamlara ulaflt›¤› yerlerdir.  

Türkiye’nin en fazla elektrik enerjisi üreti-
len bölgeleri aras›nda yer alan Kürdistan, üretti-
¤i elektrikten en az yararlanan bölgedir...

Kürdistan’daki düflük e¤itim düzeyi bölge-
nin atmosferini oluflturan yar› ortaça¤ havas›n›
tamamlar niteliktedir. Kürt halk› bölgedeki a¤a-
lar›n, fleyhlerin, afliret reislerinin gerici-dini ide-
olojilerinin Türk flovenizmiyle bulanm›fl koz-
mopolit etkisinin bombard›man› alt›ndad›r.
Anadilde e¤itim yasa¤›n›n düzledi¤i alana para-
flütle indirilmiflçesine Türkçe e¤itim yapan
okullar›n ifllevi asimilasyon sürecini h›zland›r-
makt›r. Ama bir yanda da cehaletin sürmesinden
ve e¤itim düzeyinin en alt seviyede kalmas›n-
dan büyük yararlar umulur. Üstelik okul olan
köylerde çocuklar›n bir k›sm› çeflitli nedenlerle
(yoksulluk, nüfus kayd› olmay›fl›, dini ektiler
vs.) okullara gönderilmezler. Öte yandan, perso-
nel azl›¤›, okul say›s›n› düflüklü¤ü ve s›n›flar›n
kalabal›kl›¤› yüzünden ilk ve orta e¤itimin kali-
tesi düflüktür. Üniversite s›navlar›nda en az ba-
flar›l› olan on ilin hepsi de Kürdistan’dad›r.

Bu eflitsizlikler TV, radyo, gazete gibi ileti-
flim araçlar›nda; sinema, tiyatro, folklor gibi
kültürel kurumlardan spor tesislerine vs. daha
farkl› de¤ildir. K›sacas›, Kürt halk› üzerindeki
vantuzlar›n› yaflam›n her alan›na uzatan ulusal
bask› ve soygun sistemi, Kürdistan’›, girifl kap›-
s›na ‘TC’ yazan bir hapishaneye çevirmifltir. Bu
hapishane temelinden y›k›lmad›kça, Kürdis-
tan’›n siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yafla-
m› da düzelmeyecektir.

Kürdistan’da ekonomik ve sosyal eflitsizlik



‹STANBUL adresleri
MEPH‹STO 
‹stiklal Cad. No:125 Beyo¤lu
Tel: 0212 249 06 87  (Dahili 12 Hat)

GENÇ MEPH‹STO
Muvakk›thane Sok. No:15 Kad›köy
Tel: 0216 414 35 41

SEYHAN K‹TAP MÜZ‹K
Muvakk›thane Sok. No:9/13 Kad›-
köy
Tel: 0216 414 12 53

B‹R‹K‹M K‹TABEV‹
Zeytinlik Mah. Ömer Naci Sok.
No:27 (Dadyan Ermeni Kilisesi Ar-
kas›) 
Bak›rköy
Tel: 0212 583 32 70

S‹MURG K‹TAPEV‹
‹stiklal Cad. Hasnun Galip
Sok.No:2B Beyo¤lu
Tel. 0212 292 27 12

SEMERKANT K‹TABEV‹
‹stiklal Cad. Süslü Saks› Sok. No:5 
Beyo¤lu
Tel: 0212 244 47 01

HAZ‹RAN K‹TABEV‹ 
Marmara Cad. Çilek Sok. fieker
Ozan Pasaj› Avc›lar

Anadolu Adresleri
ANKARA
D‹PNOT BASIM YAYIM
Selanik Cad. No:82/32 K›z›lay
Tel: 0312 419 29 32

BOLU
MASMAV‹ LTD.
‹zzet Baysal Cad. Beliko¤lu Al›flve-
rifl Merkezi No:19-16
0374 217 50 75

D‹YARBAKIR
4- AVESTA K‹TABEV‹
Ekinciler Cad. Nuklan Apt. No:2 Ofis
0412 223 58 99

ERZ‹NCAN
FAKÜLTE K‹TABEV‹
Ordu Cad. Ordu ‹flhan› No:101 
0446 223 25 48

ELAZI⁄
J‹YAN K‹TABEV‹
R›zaiye Mah. Kaz›m Hoca Sok.
No:11
0424 212 44 84

HATAY
FERDA K‹TABEV‹
Yeniflehir Mah. 19. Sok. No:11 
‹skenderun
0326 614 42 90

EZG‹ K‹TABEV‹
Gündüz Cad. Köseo¤lu Pasaj›No:10 
0326 212 62 12

ADANA
BARIfi BÜFE
Reflat Bey Mah. T. Cemal Beriker
Bulvar›THK önü Seyhan
0322 458 20 29

‹ZM‹R
‹LPA YAYIN
K›br›s fiehitleri Cad. 1443. Sok.
No:48/A Alsancak
0232 463 23 01

DEVR‹M K‹TABEV‹
853. Sok. No: 33/B Konak
0232 441 84 36

MERS‹N
ANT‹K SAHAF K‹TABEV‹
fiehit Mustafa Mah. 3512. Sok.
No:8-B Tarsus-
0324 613 71 34

HALK K‹TABEV‹
Fatih Sultan Mehmet Cad. No:21 
Silifke
0324 714 37 26

URFA
LOTUS K‹TABEV‹
Atatürk Cad. Ziya Öncel Apartman›
Alt› No:18
0414 314 53 27

TUNCEL‹
BARAN K‹TABEV‹
Yeralt› Çardfl›s› No:36
0428 212 51 23

ESK‹fiEH‹R
ADIMLAR K‹TABEV‹
Hoflnudiye Mah. Bayrak Sok. No:9
(Doktorlar Cad) 
0222 221 62 29

KONYA
NÜVE KÜLTÜR MERKEZ‹
Zafer Meydan› Fevzi Çal›k Çarfl›s›
Arkas› Dilek Apt. K:2 No:2
0332 353 85 77

ZONGULDAK
MERD‹VEN K‹TABEV‹
Mithatpafla Mah. Tevfik Fikret Sok.
No:4 AKM Yokuflu
Tel: 0372 252 51 58

Devrim ve sosyalizm için
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Dergimizi afla¤›daki kitapç›larda bulabilirsiniz

Abonelik ücreti: 6 ayl›k 20 YTL
Hesap numaras›: Yediveren Kökleri Yay›nevi- Garanti Banka-
s› fiiflli fiubesi- 152 / 6298889
Abonelik ücretine posta masraf› dahildir. 6 ayl›k ücreti hesaba
yat›ran okurlar›m›z, banka dekontunu merkez büromuza faks-
lad›klar›nda, dergimizi adreslerine göndermeye bafllayaca¤›z.
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Sayfa 2’de sürüyor

AKP’nin
Diyarbak›r Ç›karm

as› ve

Güneydo¤u
Anadolu

Projesi (GAP)

mperyalist burjuvazinin içine
düfltü¤ü ekonomik kriz tüm dünya-
da etkilerini göstermeye bafllarken,
Türkiye gibi emperyalizme ba¤›ml›
ülkelerde krizin etkileri daha fliddetli
yaflan›yor. Arka arkaya sald›r› yasa-
lar› geçiyor meclisten. “Sosyal gü-
venlik”ten sonra “istihdam paketi”
de jet h›z›yla onaylan›p yürürlü¤e
girdi. Ve ard›ndan en temel ihtiyaç
maddelerine birbiri ard› s›ra zamlar
sökün etti.

Bu yasalar›, uzun süredir IMF
dikte ediyor, fakat birçok hükümet
yapmaya cesaret edemiyordu. AKP
hükümeti de bugüne dek ertelemeyi
tercih etmiflti. Alaca¤› siyasi riskleri
düflünerek bekliyordu. Di¤er yandan
“sosyal güvenlik” yasas›na karfl› ge-
liflen toplumsal muhalefet de etkili
oldu. Fakat emperyalistler ve iflbir-
likçi burjuvazi, içine düfltükleri kri-
zin de etkisiyle öyle kuvvetli bast›r-
m›fl olmal›lar ki, AKP hükümeti her
tür riski göze alarak dü¤meye bast›. 

Yerel seçimlere aylar›n kald›¤› bir
dönemde bu sald›r› yasalar›n› ç›kar-
malar›, ard›ndan yeni bir zam furya-
s› bafllatmalar›, durumun görünen-
den daha vahim oldu¤unu gösteri-
yor. Çünkü normalde seçime bu ka-
dar k›sa bir süre kalm›flken tüm hü-
kümetler “seçim ekonomisi”ne bafl-
vururlar. Sald›r›lar›n› seçim sonras›-
na saklar, iflçi ve emekçilere flirin
görünecek uygulamalar yaparlar.
Burjuvazinin ve onun sözcülerinin
klasik söylemiyle bu dönem “popü-
list politikalara” geçme dönemidir.
Oysa AKP, daha y›lbafl›nda do¤al
gaz, elektrik, su, ekmek gibi temel
ihtiyaç maddelere zam yapm›fl iken,
bunlar›n hepsine yüzde 20 dolayla-
r›nda yeni zamlar koydu. Son alt› ay
içinde baflta g›da maddeleri olmak
üzere zamlanmayan kalem kalmad›
neredeyse. 

E

Yeni sald›r› paketleri, zamlar, ifl cinayetleriYeni sald›r› paketleri, zamlar, ifl cinayetleri




