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rtado¤u’da süren emperyalist

paylafl›m savafl›, son günlerde Bas-
ra Körfezi’nde yaflanan gerginlikle
yeniden k›z›flt›. ‹ran, ‹ngiliz askerleri-
nin karasular›na girdi¤ini söyleyerek
15 askeri esir ald›. Bir süre diploma-
tik giriflimleri devreye sokan ‹ngilte-
re, giderek daha tehditkar aç›klama-
lar yapmaya bafllad›. 

Zaten ‹ran, uzun süredir iki sal-
d›rgan emperyalist ABD ve ‹ngilte-
re’nin hedefindeydi.  ‹ran’›n nükleer
çal›flmalar›n› bahane ederek ‹ran re-
jimini zay›flatmak için her tür yolu
deniyorlard›. Bir yandan BM’de
‹ran’a ambargo karar› ç›kartmaya
çal›fl›rken, bir yandan da ‹ran’› k›fl-
k›rtan sald›r›larda bulunuyorlard›.
Geçti¤imiz aylarda Irak’› ziyarete ge-
len ‹ran heyetinin ABD askerlerince
gözalt›na al›nmas›, ‹ran eski Savun-
ma Bakan Yard›mc›s› Asgeri’nin ka-
ç›r›lmas› ve son olarak ‹ngiliz asker-
lerinin Basra Körfezi’nde ‹ran kara-
sular›na girmesi, barda¤› tafl›ran
damla oldu. ‹ngiltere, askerlerinin
Irak sular›nda oldu¤unu iddia etse
de, Irakl› iflbirlikçi hükümet bile bu-
nu do¤rulayam›yor. 

‹ran, ‹ngiltere’nin askerlerle gö-
rüflme talebini reddetti ve
‹ngiltere’nin özür dilemesini istedi.
Gözalt›ndaki bayan askerin b›rak›l-
mas› talebine ise, onun elyaz›s› ile
mektuplar›n› yay›nlayarak karfl›l›k
verdi. Mektupta kad›n asker, ‹ngilte-
re’nin Irak’tan çekilmesi gerekti¤ini
söylüyordu.

‹ran’›n bu meydan okuyuflu, ‹ngil-
tere’nin mesajlar›n› sertlefltirdi. Bu
arada ABD, f›rsat› de¤erlendirerek
Körfez’de büyük bir tatbikat bafllatt›.
Ard›ndan Bush da ‹ran’› k›nad› ve
‹ngiliz askerlerinin rehin olarak
tutuldu¤unu söyledi. Böylece Kör-
fez’in sular›  ›s›nmaya, savafl rüzgar-
lar› ‹ran’a do¤ru esmeye bafllad›.

Bir süredir ABD’nin, ‹srail’i dev-
reye sokarak Nisan ay› içinde ‹ran’a
savafl açaca¤› söylentileri artm›flt›.
Zaten ABD, Irak iflgalinin 4. y›l›n›
doldurdu¤u bugünlerde, u¤rad›¤›
hezimeti bertaraf edebilmenin sanc›-
s›yla k›vran›yor. 
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Merhaba, 
1 May›s yaklafl›yor. Bu y›l 1 May›s tart›flmalar›

erken bafllad›. Daha fiubat ay›nda, Hrant Dink’in
cenazesinin hemen sonras›nda, 40. y›ldönümü
kutlamalar›n› yapan D‹SK, 1 May›sta Taksim
meydan›na ç›kaca¤›n› aç›klad›. D‹SK, “77 1 May›-
s›n›n rövanfl›n› almak için” Taksim’e ç›kaca¤›n›
söylüyor. Bu y›l gerçekten de Taksim’e ç›kman›n,
1 May›s› 1 May›s alan›nda kutlaman›n zemini ve
koflullar› olgunlaflm›fl durumda. Dergimizin say-
falar›nda buna iliflkin de¤erlendirmeleri bulacak-
s›n›z.   

Hrant Dink’in öldürülmesinin arkas›ndaki ger-
çekler her geçen gün biraz daha çarp›c› biçimde
ortaya dökülüyor. Devlet, resmi-sivil bütün güçle-
riyle bu cinayetin arkas›nda duruyor. 

‹ran ile ‹ngiltere aras›nda t›rmanan krizden,
Irak iflgalinin 4. y›ldönümüne, Almanya’da göç-
men kad›n olman›n zorluklar›ndan, G-8 zirvesi
haz›rl›klar›na, küresel ›s›nman›n yaratt›¤› etkiler-
den, mortgage yasas›na, Kürt kurumlar› üzerinde
artan bask›lara kadar, geçen aya damgas›n› vuran

önemli konular› sayfalar›m›zda bulacaks›n›z. 
Dergimizin May›s say›s› bir hafta ge-

cikmeli olarak ç›kacak. Sal› gü-
nüne denk gelen 1 May›s’la ilgi-
li haber ve yorumlara dergimiz-
de yer verebilmek için böyle bir
tercih yapmak zorunda kald›k.
Dergimiz, May›s ay›n›n ikinci
hafta sonu bayilerde olacakt›r.

Tüm okurlar›m›z›n, iflçi ve
emekçilerin 1 May›s bayram›n› kutluyor, hepsini
alanlara ça¤›r›yoruz.

Yeni say›da buluflmak dile¤iyle...
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“Yeni Irak planlar›”, daha fazla asker y›¤›na¤›
vb. çare olmad›. Direnifl, bütün Irak’a yay›l›yor ve
daha da fliddetleniyor. Dünya halklar›n›n ABD’ye
karfl› eylemleri de art›yor. ‹flgalin 4. y›l›nda bafl-
ta kendi ülkesinde olmak üzere dünyan›n dört bir
yan›nda protesto edildi. Bütün bunlar, ABD’yi sa-
vafl› büyütmeye zorluyor. ‹ran’› Irak’taki direnifli
desteklemekle suçlayarak, ona sald›rman›n ze-
minini güçlendirmeye çal›fl›yor. Son olarak Kör-
fez’de yaflanan krizi bu yönde kullanmaya giriflti.
Fakat ‹ran’a savafl açman›n bir dizi zorlu¤unu
göze alabilmifl de¤il henüz. Bununla birlikte, sa-
vafl her an ‹ran’› da içine alacak flekilde büyüye-
bilir. Son geliflmeler, bu aç›dan kayg› vericidir.

* * *

Ortado¤u’da savafl rüzgarlar› güçlü biçimde
yeniden esmeye bafllay›nca, Türkiye de iflin içi-
ne giriverdi. ‹ngiltere D›fliflleri Bakan›’n›n ani zi-
yareti, Türkiye’nin arabuluculu¤a soyunmas›, gö-
zalt›nda bulunan ‹ngiliz askerleriyle görüflebile-
ceklerini aç›klamas› vb. aktif bir rol üstlenmeye
giriflti. Bu do¤rultuda ‹ran Baflbakan› Ahmedine-
jat ve ‹ran D›fliflleri Bakan› ile görüflmelerde bu-
lundu.

‹ran, Türkiye ile iliflkileri belli bir düzeyde tut-
maya özen gösteriyor. Olas› bir ABD sald›r›s›n-
da Türkiye topraklar›ndan gelebilecek tehlikeleri
önlemeye çal›fl›yor. Özellikle de Türkiye’nin
Kürtlerle ilgili korkular›n› bilerek, ortak hareket
etmeyi zorluyor. Türk egemen s›n›flar› içinde va-
rolan çeliflkileri kendi lehine kullanmak istiyor. 

Buna karfl›l›k Türkiye, bir yandan Kürtlere
karfl› ‹ran’la iflbirli¤i yaparken, bir yandan da yi-
ne Kürt pazarl›¤› etraf›nda ABD’ye sözler veri-
yor. Keza MOSSAD taraf›ndan kaç›r›ld›¤› söyle-
nen Asgeri’nin son olarak Türkiye’de bulundu¤u
aç›¤a ç›kt›. Asgeri’nin efli, kaç›r›lma olay›ndan
Türkiye’yi sorumlu tutuyor. Türk güvenlik birimle-
rinin, eflini MOSSAD ve CIA’ye verdi¤ini söylü-
yor. 

Öte yandan AB’nin 50. y›l kutlamalar›na Tür-
kiye’nin davet edilmemesi ve Alman Baflbakan›
Merkel’in Türkiye’nin üyeli¤i ile ilgili sözleri, Türk-
AB iliflkilerini iyice gerginlefltirdi. AB konusunda
kitlelerde yarat›lan umut ve beklenti havas› da
giderek sönmüfl durumda. Öyle ki, CHP Genel
Baflkan› Baykal bile, Türkiye’nin AB ile iliflkileri
gözden geçirmesi gerekti¤ini, yönünü Rusya ve
Çin’e dönebilece¤ini söylebildi.

Gerek uluslararas› düzeyde, gerekse ülke
içindeki geliflmeler, egemen s›n›flar aras›ndaki
klik çekiflmelerinin son aylarda iyice t›rmand›¤›n›
gösteriyor. Özellikle cumhurbaflkanl›¤› seçimleri,
belirleyici bir önem kazanm›fl durumda. Her klik,
tüm kozlar›n› ortaya sürüyor. Laiklik-fleriat z›tlafl-
mas› özellikle t›rmand›r›l›yor. Karfl›l›kl› and›çlar
haz›rlan›yor. Ordunun darbe girifliminde buluna-
ca¤› söylentileri bilinçli bir flekilde yay›l›yor vb...   

* * *

Emperyalistler ve iflbirlikçilerin kendi arala-

r›ndaki it dalafl› t›rman›rken, kitlelere yönelik te-
rörü de art›yor. Son aylarda özellikle Kürt ku-
rumlar›na sald›r›lar had safhaya ulaflt›. DTP yö-
neticilerine, belediye baflkanlar›na aç›lan sorufl-
turmalar ve tutuklamalar yüzlerceyi buldu. New-
roz’a yaklaflan günler-
de iyice t›rmand›r›lan
terör, Newroz günü de
devam etti. Kürt simge
ve bayraklar› yasak-
land›, mitingi düzenle-
yen ve kat›lan bir çok
kifli gözalt›na al›nd›.

Faflist-floven sald›-
r›lar›n t›rman›fla geçifli
yeni de¤il kuflkusuz.
Y›l›n bafl›nda Hrant
Dink, bu t›rman›fl üze-
rinden katledilmiflti.
Aradan aylar geçme-
sine ra¤men hala ka-
tillerin arkas›nda bulu-
nan kifli ve kurumlar
ortaya ç›kar›lm›fl de-
¤il. Son olarak polis
ajan› Erhan Tuncel’in
polis ifadelerinin has›-
ralt› edildi¤i ve M‹T’le
de ba¤lant›lar› aç›¤a
ç›kt›. Sözde sorufltur-
ma halen sürüyor,
BBP Trabzon ‹l Bafl-
kan› ve yöneticileri de gözalt›na al›nd›lar, fakat
k›sa bir süre sonra b›rak›ld›lar. Bir kez daha gö-
rüldü ki, faflizme ve flovenizme karfl› kitle hare-
keti sürekli olarak yükselmedikçe, devletin oya-
lama takti¤i bitmeyecek, katliam ve cinayetleri
örtbas etmeyi sürdürecekler.

Ayn› günlerde, cezaevlerinin doldu¤u haberi
yer ald› burjuva medyada. Özellikle de h›rs›zl›k,
kapkaç, cinayet gibi adli olaylarda büyük bir ar-
t›fl vard›. Bir yandan estirilen devlet terörü ile gi-
derek artan oranda devrimci ve yurtsever tutuk-
lan›rken, bir yandan da büyüyen yoksulluk ve ifl-
sizli¤in ortaya ç›kard›¤› suçlarda patlama yafla-
n›yordu. Ama di¤er yandan Forbes dergisinin
her y›l yapt›¤› dünyan›n en zengin kiflileri liste-
sinde 23 Türk bulunuyordu. Milyonlarca insan
açl›k s›n›r›nda yaflarken, iflsizlik ç›¤ gibi büyür-
ken ve cezaevleri bundan dolay› dolup taflar-
ken, burjuvazi kar üstüne kar elde ediyor, zen-
ginli¤ini büyütüyordu. Bir yanda sefalet, bir yan-
da sefahat birikiyordu. As›l çeliflki de buradayd›.
Ve as›l savafl›m da bu noktada patlayacakt›.

* * *

2007 1 May›s›’na iflte böyle bir dünya ve
Türkiye tablosu ile giriyoruz. Bu koflullarda 1
May›s, sömürü ve zulme karfl› biriken öfkenin
alanlara taflt›¤› bir gün olmal›d›r. Art›k iflçi ve
emekçiler konuflmal›, gülme s›ras› onlara gel-
melidir!  
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Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi

Dergimizin 2005-2006 y›l› ciltleri ç›km›flt›r. 
Merkez büromuzdan temin edebilirsiniz. 
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eçimler yaklaflt›kça, baflta AKP ve CHP
olmak üzere düzen partileri aras›ndaki
it dalafl› art›yor, çeliflkiler keskinlefli-

yor. Çeflitli senaryolar, yorumlar, anketler,
tart›flmalar, sataflmalar, birbirini izliyor. Özel-
likle de cumhurbaflkanl›¤› seçimleri, rejim
aç›s›ndan son derece önemli ve as›l f›rt›na da
burada kopuyor.  

Cumhurbaflkanl›¤› seçimlerinin, hemen her
dönem ciddi bir kriz yaratt›¤› biliniyor.
TC’nin ilk cumhurbaflkan› Atatürk’ten bu ya-
na cumhurbaflkanl›¤› seçimlerinde “uzlafl-
ma”n›n esas al›nd›¤›, bunun sa¤lanamad›¤›
durumlarda ciddi sorunlar do¤urdu¤u sürekli
iflleniyor. fiimdi AKP’ye tavsiye edilen de
“uzlaflma” ile cumhurbaflkan› aday›n› belirle-
mesi. Baflta muhalif partileri olmak üzere, “si-
vil toplum örgütlerine” dan›fl›lmas›, herkesin
hemfikir olaca¤› bir aday›n seçilmesi. Geçti¤i-
miz aylarda TÜS‹AD da cumhurbaflkan›n›n
uzlaflma ile seçilmesi yönünde görüfllerini be-

lirtmiflti. Ancak geçen süre zarf›nda bu “uzla-
fl›”n›n hiç de kolay olmayaca¤› görüldü. Se-
çimlere do¤ru günler yaklaflt›kça, uzlaflmaz-
l›klar daha da artt›, ipler gerildi.

CHP Genel Baflkan› Deniz Baykal, “Erdo-
¤an cumhurbaflkan› olamaz, bunu kendisi de
anlayacak” diyerek aba alt›ndan sopa gösterir-
ken, AKP hükümeti, yarg› dahil bürokrasideki
tüm atamalar›, mecliste bekleyen yasa teklif-
lerini, cumhurbaflkanl›¤› seçimlerine kadar
dondurmufl durumda. Yüksek Hakimler ve
Savc›lar Kurumu, bu yüzden aç›kça Adalet
Bakan›n› suçlad›. 

Cumhurbaflkan› Sezer, giderayak “akflam
yeme¤i” ad› alt›nda kuvvet komutanlar›yla
toplant› yapt›. Sezer’in, efli türbanl› birinin
cumhurbaflkan› olmas› durumunda devir tes-
lim törenine kat›lmayaca¤›, flimdiden ya-
y›lmaya bafllad›. Ard›ndan emekli bir gene-
ralin “günce”si yay›nlanarak, 2003 y›l›nda
ordunun hükümete karfl› darbe girifliminde
bulundu¤u iffla edildi ve yeniden ortal›¤›
darbe söylentileri ald›.

K›saca gerilim, sadece hükümet ve ana mu-
halefet partisi aras›nda sertleflen söz düellosu
ile s›n›rl› de¤il. Cumhurbaflkan›, yarg›, ordu
vb. devletin tüm kurumlar› teyakkuz halinde.

Tart›flmalar›n kilitlendi¤i nokta: 

Erdo¤an’›n adayl›¤›

AKP, kendilerinin gösterece¤i bir aday›n
cumhurbaflkan› olaca¤›n› söylüyor ve bunun
Baflbakan Erdo¤an olmas›n› istiyor. Ancak
Erdo¤an konusunda egemen kesimler aras›n-
da süregelen tart›flmalar, farkl› alternatifleri de

düflündürtüyor. Arka arkaya yap›lan anketler-
le AKP taban› buna haz›rlan›yor. Erdo¤an,
Ar›nç ve Gül gibi AKP yöneticileri d›fl›nda
adaylar gösteriliyor, bu adaylar›n efllerinin
bafllar› aç›k olmas›na dikkat ediliyor vb…

CHP’nin bafl›n› çekti¤i kesim ise, Erdo-
¤an’›n Cumhurbaflkan› olmas›n› engellemek
için tüm güçlerini seferber ediyor. Cumhur-
baflkanl›¤› makam›n› “son kale” ilan edip,
“son kale de ele geçiriliyor” hezeyan›yla laik-
orta burjuva kesimleri k›flk›rt›yor, hatta ordu-
yu harekete geçmeye ça¤›r›yorlar. Daha da
ileriye giderek, Erdo¤an’›n yurtd›fl›nda yapt›-
¤› bir konuflmada “say›n Öcalan” demesini
dillerine dolayarak, hakk›nda suç duyurusun-
da bulunuyorlar.

Meclis ço¤unlu¤unun, hükümetin ve cum-
hurbaflkanl›¤›n›n bir partinin elinde toplanma-
s›n›n yarataca¤› tehlikelere dikkat çekenler ve
geçmiflte Cumhurbaflkan› Bayar- Baflbakan
Menderes döneminin do¤urdu¤u siyasi krizi

hat›rlatanlar da var. Benzer bir durumun ya-
flanmas› halinde, “Türkiye’de sistemin kilitle-
nece¤i”, sistemin bunu tafl›yamayaca¤› ve kri-
zi derinlefltirece¤i kayg›lar›n› ifade ediyorlar.

Erdo¤an’›n henüz çok genç oldu¤u, cum-
hurbaflkan› seçilmesi durumunda AKP’nin oy
kaybedece¤i türü gerekçelerle onu cumhur-
baflkan› olmamaya iknaya çal›flanlardan, geç-
miflte ald›¤› mahkumiyetten dolay› cumhur-
baflkan› seçilemeyece¤i, anayasa mahkemesi-
nin buna izin vermeyece¤i tehditlerine kadar,
elvan çeflit engelleme giriflimleri sürüyor. Bu
arada “usul tart›flmalar›” da devam ediyor.
Anayasa ve meclis iç tüzü¤üne göre, cumhur-
baflkanl›¤› seçimi için toplant›y› açma yeter
say›s›n›n meclisin üçte iki ço¤unlu¤u sa¤la-
mas›, yani 367 milletvekilinin olmas› gerekti-
¤i hat›rlat›l›yor. AKP’nin flu anki milletvekili
say›s› bunu karfl›lam›yor; bu durumda yeniden
“milletvekili transferleri” gündeme geliyor,
ANAP içinden baz› milletvekillerinin buna
haz›r oldu¤u, “transfer borsas›”n›n aç›ld›¤›
söyleniyor.

Seçim tahminleri, AKP’yi öne ç›kar›yor

Ortal›k cumhurbaflkanl›¤› seçimleriyle toz-
duman iken, di¤er tarafta genel seçimlerle il-
gili tahminler, yorumlar, anketler de h›z ka-
zand›. Her seçimde oldu¤u gibi “kamuoyu
yoklamas›” ad› alt›nda, baz› partiler öne ç›ka-
r›l›yor, bu do¤rultuda kamuoyu oluflturuluyor. 

Bunlar›n büyük bir k›sm›nda AKP aç›k ara
önde gidiyor. Onu CHP, DYP ve MHP izli-
yor. Meclisin yeni bilefliminde bu dört parti-
nin olaca¤› tahmin ediliyor. Böyle bir durum-

da AKP’nin tek bafl›na hükümet olamayaca¤›,
önümüzdeki dönemin “koalisyon hükümeti”
dönemini getirece¤i söyleniyor. Bu konuda da
çeflitli senaryolar devrede. En kuvvetli aday
olarak AKP-DYP koalisyonu görülüyor.

Seçim öncesi yap›lan bu yönlendirmelerden
de anlafl›l›yor ki, ABD, bu seçimlerde de
AKP’yi destekleyecek. Geçen y›l Cüneyt Zap-
su’nun Amerikal›lara söyledi¤i, “süpürmeyin
kullan›n” sözüne uygun hareket edildi¤i
görülüyor. Ancak AKP’nin bu süre boyunca
kitleler nezdinde y›pranmas› ve egemen ke-
simler aras›nda artan çeliflkiler, koalisyon ola-
s›l›¤›n› güçlendiriyor. Son aylarda Mehmet
A¤ar’›n PKK militanlar› için söyledi¤i “düz
ovada siyaset yaps›nlar” sözü baflta olmak
üzere Kürt sorununa yeni yaklafl›mlar›, keza
Evren’in “eyalet sistemi” önerisi ve buna
DYP’nin destek ç›kmas›, ABD’nin, AKP d›-
fl›nda DYP’yi de haz›rlad›¤›n› gösteriyor.

Seçimler yaklafl›rken, yine büyük vaatlerle
Genç Parti sahnede. Hat›rlanaca¤› gibi 2002
seçimlerinde GP, yüzde 7’yi aflan bir oy al-
m›flt›. DYP ve MHP’nin taban›ndan oy çald›-
¤› ve bu partilerin baraj›n alt›nda kalmas›nda
GP’nin oy oran› oldu¤u iddia edilmiflti. GP
yeniden parlat›larak, AKP’ye karfl› olan oyla-
r›n bir k›sm›n› alaca¤›, bunun da muhalif par-
tileri zay›flataca¤› ve AKP’nin ifline yarayaca-
¤› kan›s› yayg›n.

Elbette seçimlerde hesaba kat›lmas› gere-
ken bir di¤er parti DTP. DTP’nin son kongre-
sinde, seçim baraj›n›n de¤iflmemesi durumun-
da “ba¤›ms›z adaylarla” seçime kat›lacaklar›-
n› aç›klamas›, hesaplar› de¤ifltirdi. DTP’nin
15 ile 30 civar›nda milletvekili ç›kartma ihti-
mali, baflta AKP olmak üzere düzen partileri-
nin Kürt bölgelerinden ç›karaca¤› milletvekili
say›s›n› düflürecek. Ayr›ca “dört partili mec-
lis” plan›n› da bozacak. Çünkü DTP, ba¤›ms›z
milletvekilleri ile mecliste grup oluflturacak
bir güce ulaflabilir.

Kendi taleplerimizle alanlara!

Seçimler yaklaflt›kça egemen klikler aras›n-
da artan çeliflkiler, her cumhurbaflkanl›¤› seçi-
minin bir rejim krizine dönüflmesi, esas›nda
düzenin ne denli kaygan bir zemine oturdu¤u-
nu da gösteriyor. Ekonomik veya siyasi, kü-
çük bir dalgalanma, rejim aç›s›ndan ciddi bir
kriz haline dönüflebiliyor. Buna karfl›n top-
lumsal muhalefetin da¤›n›kl›¤› ve örgütsüzlü-
¤ü, bu tür sars›nt›lar› derinlefltirme, demokra-
tik hak ve özgürlükler yönünde geniflletmeyi
engelliyor. Egemen s›n›flar› rahatlatan da bu
durumdur.

Cumhurbaflkan›n›n Sezer ya da Erdo¤an ol-
mas›, iflçi ve emekçilerin yaflam koflullar› ba-
k›m›ndan bir de¤ifliklik yaratmayacakt›r. Er-
do¤an-Baykal, AKP-Genelkurmay vb. saflafl-
mas›, egemen kliklerin saflaflmas›d›r, iflçi ve
emekçilerin bu saflaflmada yeri olamaz. Fille-
rin tepiflmesinde her zaman ezilen, çimenler
olmufltur. Bu tepiflmede ezilmek istemiyorsak,
kendi taleplerimizle mücadeleyi yükseltmek
d›fl›nda çaremiz yoktur. 1 May›s, bunun için
önemli bir olanak sunmaktad›r. ‹flçi ve emek-
çiler, 1 May›s’a iyi haz›rlanarak, bu it dalafl›n-
da taraf olmad›¤›n› göstermeli, kendi günde-
miyle meydanlar› doldurmal›d›r. 

Cumhurbaflkan›n›n Se-
zer ya da Erdo¤an olmas›,
iflçi ve emekçilerin yaflam
koflullar› bak›m›ndan bir
de¤ifliklik yaratmayacak-

t›r. Erdo¤an-Baykal, AKP-
Genelkurmay vb. saflafl-

mas›, egemen kliklerin
saflaflmas›d›r, iflçi ve

emekçilerin bu saflaflmada
yeri olamaz. Fillerin tepifl-
mesinde her zaman ezilen,
çimenler olmufltur. Bu te-

piflmede ezilmek istemiyor-
sak, kendi taleplerimizle

mücadeleyi yükseltmek d›-
fl›nda çaremiz yoktur. 

SS

Egemenlerin bugünkü çeliflkisi
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8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü'nün y›ldönü-
mü dolay›s›yla, Kad›köy'de miting düzenlendi. PDD,
HKM, HÖC ESP, EKD, Odak, DHP, Kald›raç, Partizan,
Tekstil-Sen, BDSP, EHP, Al›nteri, PSAKD, Devrimci
Hareket, DKH, Devrimci Parti Mücadelesi'nde Devrimci
Komünistler, Divri¤i Kültür Derne¤i, Köz, May›sta Ya-
flam Kooperatifi, Belediye-‹fl 2 No'lu fiube, BES 1 ve 2
No'lu fiubeler, Tüm Bel Sen 4 No'lu flube taraf›ndan
organize edilen miting, 4 Mart'ta gerçeklefltirildi. 

Miting için gruplar saat 10.30'dan itibaren Tepe Na-
tilius'un önünde toplanmaya bafllad›. Kitlelerin toplan-
mas›n›n ard›ndan kortejler oluflturularak, Kad›köy ‹ske-
le meydan›na do¤ru yürüyüfle geçildi. Yürüyüfl boyun-
ca "Yaflas›n Devrimci Dayan›flma", "Yaflas›n 8 Mart
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü", "8 Mart K›z›ld›r K›z›l
Kalacak", "Devrim fiehitleri Ölümsüzdür", "Yaflas›n
Halklar›n Kardeflli¤i", "B›ji Bratiya Gelan" sloganlar›
at›ld›.

Mitinge Proleter Devrimci Durufl imzal› pankart ve
flamalar›yla kat›lan PDD okurlar› ise, "8 Mart K›z›ld›r
K›z›l Kalacak", "Yaflas›n 8 Mart Dünya Emekçi Kad›n-
lar Günü", "Faflizmi Döktü¤ü Kanda  Bo¤aca¤›z",
"Kahrolsun Faflist Diktatörlük", "Yaflas›n Devrim ve
Sosyalizm", "Yaflas›n Devrimci Dayan›flma", "Kürt Ulu-
suna Özgürlük Kahrolsun Faflist Diktatörlük" sloganla-
r›n› hayk›rd›. Ayr›ca "Orak Çekiç Silah Y›ld›z Bayra¤›-
m›z", "Yaflas›n Türkiye ‹htilalci Komünistler Birli¤i Bol-
flevik" sloganlar› yank›land›. 

Alana girerken polisler taraf›ndan verilmek istenen
karanfiller ise kitleler taraf›ndan reddedildi. Alana tüm
gruplar›n girmesinin ard›ndan, yap›lan sayg› durufluyla
bafllayan program, mitingi organize eden kurumlar ad›-
na yap›lan aç›klamayla bafllad›. Konuflmada 8 Mart'›n
tarihsel ve s›n›fsal özüne vurgu yap›l›rken, kad›nlar›n
sorunlar›n›n ancak mücadeleyle afl›laca¤›, erkek ve

kad›nlar›n beraber verece¤i devrim mü-
cadelesiyle çözüme ulafl›laca¤› söylendi.
Konuflman›n ard›ndan Grup Yorum sah-
ne ald› ve konuflmalar›nda kad›n›n kur-
tuluflunun devrimde, sosyalizmde oldu-
¤unu belirtti. Grup Yorum, söyledi¤i
marfl ve türkünün ard›ndan, Bostanc›'da ay-
n› akflam verilen konsere gitmek için alan-
dan ayr›ld›. Sonras›nda ise, mitinge kat›lan
sendikalar ad›na haz›rlanan bir metin okun-
du. Metinde, kad›n iflçilerin iflyerlerinde ya-
flad›¤› sorunlara, örgütsüzlü¤üne de¤inir-
ken, kurtuluflun örgütlenmekten geçti¤ine
söyledi. Ard›ndan Grup Vardiya sahne ald›.
Grup Vardiya'n›n sahneden inmesinden
sonra ESP kitlesinin de alandan ayr›ld›¤›
dikkat çekti. 

Ard›ndan uzun y›llar cezaevinde tutsak
kalan T‹KB(Bolflevik) davas›ndan yarg›la-
nan kad›n komünist Nevin Berktafl, konufl-
ma yapt›. Nevin Berktafl konuflmas›nda;
"sizlere devrimci kad›n tutsaklar›n gözün-
den bakmak istiyorum, onlar da flimdi sizler
gibi 8 Mart'›n coflkusunu yafl›yorlar" diyerek
tutsaklar›n özlemini ve coflkusunu anlatt›.
Hiçbir engelin, devrimcileri ve komünistleri
mücadeleden ayr› koyamayaca¤›na, kitlele-
rin en büyük ilac›n›n örgütlenme ve devrim
oldu¤una vurgu yapt›¤› konuflmas›, alk›fllar-
la karfl›lanan Berktafl'›n konuflmas›ndan sonra
TAYAD ve TUYAB ad›na konuflmalar yap›ld›. Miting,
Grup Munzur'un söyledi¤i türkülerin ard›ndan bitirildi. 

Alanda s›kl›kla "8 Mart K›z›ld›r K›z›l Kalacak", "Ya-
flas›n 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü", "Cinsel
Ulusal S›n›fsal Sömürüye Son", "Eflit ‹fle Eflit Ücret",
"Yaflas›n Devrimci Dayan›flma" sloganlar› at›ld›. 

‹stanbul'da ayn› gün, feministlerin a¤›rl›kta oldu¤u
bir miting de Ça¤layan'da yap›ld›. Ça¤layan'daki miting
karnaval havas›nda geçerken, Ankara'da 400 kifli Abdi
‹pekçi Park›'na yürüdü. Ayr›ca Bursa, ‹zmir, Adana,
Malatya, Diyarbak›r ve di¤er illerde de yap›lan miting-
ler ve bas›n aç›klamalar›yla 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
d›nlar Günü kutland›. 

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
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Emekçi Kad›nlar Günü’nde Soka¤a, Eyleme!
Berlin’de 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nde çok say›da etkinlik yap›ld›. Ancak

genel olarak görülen; 8 Mart’t› alanda kutlayanlar›n say›s›n›n giderek azalmas› ve müca-
dele içeri¤inden uzaklaflmas› oldu. Baz› feminist kad›nlar bile durumun vehametine ifla-
ret etmek için, 8 Mart eylemine ça¤r› yaparken “asl›nda 8 Mart’ta neden kalmad›, biz
kad›nlar tüm haklar›m›z› kazand›k zaten”(!)  diyorlard›. Anlafl›laca¤› gibi 8 Mart’ta çok
etkinlik vard›, ama kad›n› mücadeleye ça¤›ranlar›n say›s› azd›. 

Bizler bu sene de 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nde AG‹F- Kad›n Komitesi,
Bir-Kar, Dest-dan, Demokratik Kad›n Hareketi, Roter Oktober (K›z›l Ekim) ve Proleter
Devrimci Durufl olarak 8 Mart’ta saat 17.00’de Türkiyelilerin yo¤un oldu¤u Kreuz-
berg’de miting düzenledik. Mitinge yaklafl›k 50 kifli kat›ld›. Günün anlam›na dair Al-
manca ve Türkçe bildiriler okundu. K›sa sürede örgütlenen eyleme kat›l›m düflüktü. 

11 Mart 2007’de ise, 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’yle ilgili ortak etkinlik dü-
zenlendi. Sayg› durufluyla bafllayan etkinlik, Kad›n Hareketini dünden bugüne anlatan
film gösterimi ve fliirlerle sürdü. Etkinli¤in ikinci bölümünde panel yap›ld›. Panelin ko-
nusu kad›n hareketi ve Almanya’daki kad›n›n durumu ve Almanya’da yaflayan göçmen
kad›nlar›n sorunlar›yd›. ‹lk konuflmac›, somut olarak günümüzde Alman emekçi kad›nla-
r›n yaflad›¤› sorunu ve hareketin evrimini anlatt›. Di¤er iki konuflmac›n›n konusu ise,
göçmen kad›nlard›. ‹kinci konuflmac›, emekçi göçmen kad›nlar›n koflullar›n› gözler önü-
ne sererken, di¤er konuflmac› arkadafl, kad›na yönelik fliddeti anlatt›. Tart›flma bölümün-
de emekçi kad›nlar iflyerlerinde yaflad›klar›n› sorunlar konufluldu. 

Etkinlik ortak söylenen türkülerle sona erdi. Etkinli¤e yaklafl›k 70 kifli kat›ld›. 
Berlin-PDD

Ankara’da 8 Mart mitingi
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü Ankara'da 4 Mart günü, Sakarya Cad-
desinden Abdi ‹pekçi Park›na düzenlenen bir yürüyüflle kutland›. Sakarya
Caddesinde toplanan kitle, " Direnen Kad›n Özgür Kad›nd›r" "Yaflas›n Halk-
lar›n Kardeflli¤i " "Kad›n-Erkek Elele Mücadeleye" sloganlar›yla yürüyüfle
geçti.  
Yürüyüfle yaklafl›k 500 kifli kat›ld›. Miting alan›na gelen kitlenin yerini alma-

s›yla devrim flehitleri için sayg› duruflunda bulunuldu. Ard›ndan Türkçe ve
Kürtçe konuflmalar yap›ld›. Konuflmalarda 8 Mart Emekçi Kad›nlar Günü'nün
tarihsel ve güncel önemi anlat›ld›. Kad›nlar›n sorununlar›n›n bitmedi¤i ve ha-
la ayn› flekilde sürdü¤ü ve bunun önüne geçmenin ancak kad›n erkek birlik-
te sömürü düzenine baflkald›rmaktan geçti¤i söylendi. 19 Aral›kta cezaevin-
de katledilen, El Kadimiye hapishanesinde idam cezas›na çarpt›r›lan üç ka-
d›n, Urfa Ceylan P›narda ölen tar›m iflçisi 9 kad›n ve daha nicelerinin so-
rumlusunun, bu sistem oldu¤u bir kez daha vurguland›. 
Klara Zetkin, Rosa Lüksemburg, Nilgün Gök, Leyla Kas›m, Lale Çolak, Sa-
bahat Karatafl ve adlar› say›lamayan daha pek çok kad›n›n yolumuzu ayd›n-
latt›¤› vurguland›. Miting, tiyatro gösterisi sonras›nda, müzik gurubunun par-
çalar›yla çekilen halaylar ve mücadelenin sürece¤i vurgusuyla sona erdi.
Devrimci dayan›flman›n örneklerinin artt›¤› bugünlerde yap›lan bu etkinli¤in
büyük bir önemi vard›. Kitlenin coflkusu; alanda ve yürüyüflteki disiplin ile
at›lan sloganlara kat›l›m, önümüzdeki mücadele günlerinin daha iyi olaca¤›-
n›n belirtisiydi.

Ankara’dan PDD okurlar›

“Yeter ki kararmas›n…”
Kad›köy’deki 8 Mart mitingine, yaklafl›k bir ay kadar

önce tahliye olan Nevin Berktafl da kat›ld›. Toplam 22
y›ll›k hapis yaflant›s›yla Türkiye’de en uzun süre ceza-
evinde kalan siyasi kad›n tutsak olarak, devrimci kad›n
tutsaklar› temsilen kürsüye ç›kt›. Kürsüde yapt›¤› ko-
nuflmada; herkesin 8 Mart’›n› kutlayarak sözlerine bafl-
layan Berktafl; “Kad›nlar, her yerde oldu¤u gibi cezaev-
lerinde de farkl› uygulamalarla karfl›lafl›yor. Kad›n tut-
saklar, kad›n olmalar›ndan kaynakl› ek sorunlar yafl›-
yor. F Tip’lerine geçiflle kad›n ve erkek tutsaklar›n birbi-
rinden kopar›lmas›, kad›n hapishanelerinin açmas›, bu
sorunlar› daha da büyütmüfltür” dedi. Kendisinin de
çok uzun y›llar di¤er kad›n tutsaklar gibi zor koflullarda
içeride kald›¤›n› belirten Nevin Berktafl, Naz›m Hik-
met’ten flu dizeleri okudu: “Yat›lmaz de¤il, yat›l›r/ony›l,
onbefl y›l, daha da fazla/yeter ki kararmas›n sol meme-
nin alt›ndaki cevahir” Buna karfl›l›k, d›flar›dakilerin ka-
d›n tutsaklar› manevi yönden güçlendirmeleri gerekti¤i-
ni, onlara sahip ç›k›lmas›n› istedi. Onlar ad›na kürsüde
bulunman›n, onu ayr›ca onurland›rd›¤›n› belirten Nevin
Berktafl, herkesin 8 Mart’›n› tekrar kutlayarak konufl-
mas›n› bitirdi.  

Emekçi Kad›nlar Günü  

M‹T‹NGLERLE KUTLANDI 
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Tüm engellemelere ra¤men
Newroz coflkuyla kutland›

Bu y›l Newroz
öncesi devletin es-
tirdi¤i terör, geçti-
¤imiz y›llar› arat›r
durumdayd›. Son
iki ay içinde yüz-
lerce DTP yöneti-
cisi hakk›nda so-
ruflturma aç›ld›, tu-
tukland›. DTP il ve
ilçe binalar›na sal-
d›r›lar düzenlendi.

Newroz’un hafta
sonu kutlanmas› yasakland›. Newroz kutlamalar›nda aç›lan bayrak ve
posterlere yasaklama getirildi. Polislere izinler kald›r›ld› ve jandarma
ile takviye yap›ld›. Newroz günü ise, kutlama alanlar›, polis ve asker
birliklerince kuflat›ld›, kat›lanlar›n üstü arand›, yüzlerce kifli gözalt›na
al›nd›.

Yine ayr› kutlama vard›. Bir yerde devlet erkan›n›n yumurta tokufltu-
rup, demir dövdü¤ü  Nevruz, bir yerde ise, devasa atefllerin yak›ld›¤›,
halaylar›n çekildi¤i halklar›n kutlad›¤› Newroz vard›. Devletin tüm en-
gellerine ra¤men, yine onbinlerce kifli alanlara gelmiflti. Yine bayrakla-
r›n›, posterlerini açt›lar, yine sloganlar›n› hayk›rd›lar. DTP’nin binlerce
görevlisi de bunlar› engelleyemedi. Fakat geçen y›la k›yasla mitinglere
kat›l›m oran› düflüktü. Özellikle de Newroz’un kalbinin att›¤› Diyarba-
k›r’da bu düflüfl daha net görüldü. Keza ‹stanbul ve Mersin’de de geçen
y›llara göre bir düflüfl gözlendi. 

Uzun bir aradan sonra Diyarbak›r’daki Newroz kutlamalar›nda görü-
nen Leyla Zana, konuflmas›nda “Kürtlerin üç lideri var. Barzani, Tala-
bani, Öcalan” deyince, bu sözler hakk›nda da soruflturma aç›ld›. Ayn›
flekilde kutlamalarda konuflma yapan birçok kifliyle ilgili soruflturmalar
ve tutuklamalar bafllat›ld›. “Say›n Öcalan” denilmesinin bir suç unsuru
haline getirilmesine büyük tepki duyan kitleler, Newroz kutlamalar›nda
“Say›n Öcalan” pankartlar› aç›p sloganlar att›lar. 

Kutlamalar, birçok yerde olayl› bafllad›, olayl› bitti. Diyarbak›r’da, ‹s-
tanbul’da, ‹zmir’de, yer yer polisle çat›flmalar yafland›. Polisin baz› kifli-
leri gözalt›na almaya çal›flmas›, kitleden büyük tepki ald› ve polis kimi-
sini b›rakmak zorunda kald›, alan›n d›fl›na ç›kt›. Miting da¤›l›fllar›nda
da polisle kitle aras›nda çat›flma ç›kt›. Yine yüzlerce kifli gözalt›na al›n-
d›. 

Devletin öncesi ve o gün estirdi¤i teröre ve DTP’li görevlilerin engel-
leme çabalar›na ra¤men; alanlara ç›kan kitlenin, bayraklar›n›, pankartla-
r›n› açmalar›, sloganlar›n› hayk›rmalar› engellenemedi. Bir kez daha gö-
rüldü ki, devletin ne bask› ve yasa¤›, ne Newroz’u Nevruz’laflt›rma ça-
balar›, ne de reformizmin yumuflatma giriflimleri, Newroz kutlamalar›
kitlelerin istedi¤i flekilde yap›lmas›n› önleyemiyor. Bu Newroz, bunun
görülmesi bak›m›ndan anlaml›yd›.   

Gazi Katliam›n›n 12. y›ldönümünde binler
sokaklara ç›kt›. 

1995 y›l›nda Gazi Mahallesi'nde devletin or-
ganizesinde gerçekleflen sald›r›larda kahve-
haneler taranm›flt›. Bu olay› duyan iflçi ve
emekçiler, sokaklara dökülmüfl, Gazi'yi 3 gün
boyunca barikatlarla savunmufl ve devletten
hesap sormufltu. Kurulan barikatlar›n karfl›s›n-
da acizleflen devlet, suçlu olman›n psikoloji-
siyle, kitlenin üzerine atefl açarak onlarca kifli-
yi katletmiflti.

Geçen süre zarf›nda de¤il katilleri bulmak,
onlar› aklamak için tüm gücünü ortaya koyan
devlet, cenazelerine sahip ç›kan, sorumlular›n
bulunmas›n› isteyenleri cezaland›rmay› seç-
mifl, katillerin "yarg›land›¤›" mahkemeleri,
Trabzon'a alarak, kitlelerin sahip ç›kmas›n›
engellemeye çal›flm›flt›. Ancak, her y›ldönü-
münde oldu¤u gibi, devrimciler, iflçi ve emek-
çiler, Gazi katliam›n› ve direniflini unutmad›¤›-
n› gösterdi. 11 y›ld›r oldu¤u gibi bu y›l da Ga-
zi'de kitleler soka¤a dökülerek katillerden he-
sap sorulaca¤›n› hayk›rd›. 

Sabah, ilk anma, Alibeyköy mezarl›¤›nda
gerçekleflti. Gazi flehitlerinin aileleri, Alibeyköy
mezarl›¤›nda bulunan flehitlerin mezarlar›n›
ziyaret ederek sloganlarla flehitlerini sahiplen-
di. Gazi'de ise, HÖC Gazi Cemevi önünde
toplan›rken, di¤er devrimci yap›lar Eski Kara-
kol'da toplanmaya bafllad›. Sabah saat 10'dan
itibaren kortejler oluflturmaya bafllayan kitle,
buradan Gazi Cemvevi'ne do¤ru yürüyüfle
geçti. Önde "Yaflas›n Devrimci Dayan›flma"
pankart›n›n yer ald›¤› yürüyüflte, "Katil Devlet
Hallka Hesap Verecek", "Gazi fiehitleri Ölüm-
süzdür", "Devrim fiehitleri Ölümsüzdür", "Ya-
flas›n Halklar›n Kardeflli¤i", "Türk, Kürt, Erme-
ni Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i", "Halk›m›z
Saflara Hesap Sormaya" sloganlar› at›ld›. Bu-
radan Cemevi önüne kadar yürüyen kitle, ve-
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d›ndan mezarl›¤a do¤ru yürüyüfle geçti. Grup
Yorum, yürüyüfl öncesi bir dinleti verdi. 

Mezarl›¤a do¤ru yürüyüflte en önde Gazi
fiehit ailelerinin pankart› yer ald›. Burada Ga-
zi'de flehit düflenlerin aileleri flehitlerin resim-
lerini tafl›d›lar. Mezarl›¤a gelindi¤inde ise ilk
etapta bas›n aç›klamas› okundu. Aç›klamada;
"aradan 12 y›l geçmesine ra¤men, ne suçlular
cezaland›r›ld›, ne de yakaland›. Dahas›, suçlu
olarak Gazi halk› ve flehit aileleri gösterildi.
Gazi'den sonra da katliamlar, linç sald›r›lar›
devam etti. Son olarak Hrant Dink'e kadar
uzanan bir sürece girildi" denilirken, eninde
sonunda bu iflin sorumlular›n›n cezaland›r›la-
ca¤›na vurgu yap›ld›. Aç›klaman›n ard›ndan,
Gazi flehitlerinin flahs›nda tüm devrim flehitleri
için sayg› duruflu yap›ld›. Mezar bafl›nda "Ga-
zi fiehitleri Ölümsüzdür", "Devrim fiehitleri
Ölümsüzdür", "Katil Devlet Hesap Verecek"
sloganlar› at›ld›. Eyleme kat›lan gruplardan
kendi anmalar›n› gerçeklefltirenler oldu ve
tekrar Gazi Cemevi'ne do¤ru yürüyüfle geçildi. 

Yürüyüfl güzergah›na ise T‹KB (Bolflevik)
militanlar›, T‹KB(B) imzal› "Zeynep ve Hakan
Yoldafllar Ölümsüzdür" pankart›n› ast›lar. Ay-
r›ca güzergah boyunca, T‹KB(B) imzal› “Ga-
zi’nin Hesab›n› Soraca¤›z!”, “Yaflas›n Gazi Di-
reniflimiz!”,  "Zeynep ve Hakan Yoldafllar
Ölümsüzdür!"  yaz›lamalar› yap›ld›, birçok ye-
re T‹KB(B) imzas› at›ld›.  

Devletin tüm bask› ve önmelerine ra¤men,
bir Gazi anmas› daha hesap sorulaca¤› karar-
l›l›¤›yla gerçeklefltirildi. Ayn› günün akflam› ise
Gazi'de barikatlar kurularak, devrimciler tara-

f›ndan bir eylem ger-
çeklefltirildi. Ankara'da
da Gazi'nin y›ldönü-
münde bir yürüyüfl ya-
p›ld›.  

Berlin’de Newroz
Her y›l Almanya’da merkezi olarak yap›lan

Newroz, bu y›l Berlin’de gerçekleflti. Alman
devleti, Berlin’de yap›lacak olan Newroz’u son
ana kadar engellemeye çal›flt›. Son güne kadar
Newroz’un Berlin’de yap›l›p yap›lmayaca¤› bel-
li de¤ildi, bir akflam öncesinden ancak mahke-
me karar›yla yeri ve saati kesinleflebildi. New-
roz sabah› da polisin engelleme çabalar› sürdü. 

Bu y›l Newroz’a ça¤r› Türkiye’de oldu¤u gibi
“Öcalan’›n sa¤l›¤› sa¤l›¤›m›zd›r” fliar›yla yap›l-
d›. Newroz’u düzenleyenler “bu y›l Newroz
bayram de¤il, kavga günü” diye aç›klama yapsa
da Newroz, daha çok bir bayram havas›nda geç-
ti. Buna ra¤men 18 kifli PKK yasa¤›n› ve ey-
lemlere konulan k›yafet yasa¤›n› (yüzlerin kapa-
t›lmas› vb. yasak) çi¤nedi¤i için gözalt›na al›n-
d›. Newroz’a kat›l›m, beklenen 50 bin rakam›-
n›n çok alt›na kald›. Bunda Berlin’in di¤er iller-
den çok uzakta olmas› da etkendi. Fakat eylem-
lere kat›l›m oran›nda, eskiye göre bir düflme
e¤ilimi oldu¤u da bir gerçekti.

Berlin PDD

Gazi flehitleri an›ld›
Gazi antifaflist halk direniflinin 12. y›ldönümün-

de Gülsuyu’nda meflaleli yürüyüfl yap›ld›. Yürü-
yüflü PDD, BDSP, HKM, ESP, Partizan, DHP ve
SDP birlikte örgütlediler. 11 Mart günü saat
18’de, Dinler sokak’tan bafllayan yürüyüfle, yak-
lafl›k 250-300 civar›nda insan kat›ld›. “Gazi fie-
hitleri Ölümsüzdür, Kahrolsun M‹T, CIA, Kont-
rgerilla” yaz›l› pankartta, eylemi örgütleyen bü-
tün kurumlar›n imzas› yerald›. Ayr›ca her kurum
kendi flamalar›n› açt›. Yürüyüfl s›ras›nda coflku
yüksekti, gür bir biçimde sloganlar at›ld›. Heykel
meydan›nda, Gazi katliam›n› anlatan konuflma-
n›n arkas›ndan, yürüyüfl Fatma Han›m meydan›-
na kadar sürdürüldü. Bu,Gülsuyu’ndaki eylemler
aç›s›ndan önemli bir geliflmeydi. Meydana kadar
hiç ortada görünmeyen polisler de burada kitle-
nin karfl›s›na ç›karak tedirgin etmek istediler.
Ancak baflar›l› olamad›lar. Ortak imzal› metin
burada okundu. Sonra yeniden sloganlar at›la-
rak eylem bitirildi.  

Yaflas›n Gazi Direniflimiz!
Zeynep Hakan Yoldafllar Kavgam›zda Yafl›yor!
Gazi fiehitleri Ölümsüzdür!

Gülsuyu’ndan PDD okurlar›

Gülsuyu’nda Newroz kutlamas›
Kutlama haz›rl›klar›na bir hafta önceden bölgemizdeki devrimci ku-

rumlarla birlikte bafllad›k. Newroz’a ça¤r› için haz›rlad›¤›m›z afiflleri ya-
p›flt›rd›k, el ilanlar›n› da¤›tt›k, kahve konuflmalar› yapt›k. Bu arada dev-
let de bofl durmuyordu. Çeflitli semtlerde yak›lan belediye otobüslerini
bahane ederek, akreplerle otobüslerin arkas›ndan mahallede geziyor,
gözda¤› vermeye çal›fl›yorlard›. Son akflam, mahallenin üzerinden heli-
kopterlerle uçmaya, ›fl›k tutarak yollar› ayd›nlatmaya bafllad›lar. Kitlele-
rin eyleme kat›l›m›n› düflürmeyi amaçl›yorlard›. Onlara ra¤men eyleme
kat›lan insan say›s› 350’yi buldu. 

Eylem, her kurumun ayr› yürüyüfl kolundan alana girmesiyle, saat
19.30’da bafllad›. Yürüyüfl güzergah›ndaki minibüs yoluna T‹KB(B) im-
zal› bir pankart as›lm›flt›. Yürüyüfl boyunca sloganlar›m›z gür bir biçim-
de at›ld›. Yürüyüfl kollar› meydanda toplan›nca, bir dakikal›k sayg› duru-
flu gerçeklefltirildi. Sayg› duruflu s›ras›nda kitle bir a¤›zdan “Günefle ak›n
var” fliirini okudu. Sonra ortak imzal› metin okundu. Davul-zurna eflli-
¤inde halaylar çekildi. Pir Sultan Derne¤inin müzik grubu k›sa bir dinle-
ti verdi. Bir okurumuz, haz›rlad›¤› fliiri sundu. DHP’li bir arkadafl, Mer-
can flehitleri için yaz›lan bir türküyü söyledi. Sloganlar›n hep bir a¤›zdan
ve coflkuyla at›ld›¤› eylem, iki saatten fazla sürdü.  

Eylem bitirildikten sonra kortejimizle yaklafl›k 200-300 metre daha yü-
rüdük ve sloganlar›m›z› att›k. 

Gülsuyu’ndan PDD okurlar›

Gazi fiehitleri Ölümsüzdür!



2007 1 May›s› yaklafl›yor. Günler yaklafl-
t›kça 1 May›s çal›flmalar› da h›z kazand›. 

1 May›s, iflçi emekçilerin birleflik müca-
dele günüdür. ‹flçilerin birli¤ini, halklar›n
kardeflli¤ini sa¤layan, onlar› ortak düflma-
na karfl› ayn› cephede birlefltiren kavga
günü! Proletarya enternasyonalizminin
bayra¤› alt›nda tüm emekçilerin ortak ta-
leplerle alanlara ç›kt›¤› gündür 1 May›s! 

Bu y›l da dünyan›n dört bir yan›nda iflçi ve emekçi-
ler, proleter enternasyonalizmi bayra¤›n› yükselterek,
emperyalizme, kapitalizme, faflizme, flovenizme ve
her türden gericili¤e karfl› güçlerini birlefltirecekler.
A¤›rlaflan sömürü ve yaflam koflullar›na dikkat çeke-
cek ve kendi taleplerini hayk›racaklar. Özgürlük, de-
mokrasi, ba¤›ms›zl›k mücadelesini yükseltecek, dev-
rim ve sosyalizm özlemlerini dile getirecekler. Egemen
s›n›flar›n yüreklerine korku salacak, dostlar›na güven
ve moral afl›layacaklar.

Sald›r›lar artarak sürüyor

Günlerin 1 May›s’a do¤ru akmaya bafllad›¤› bugün-
lerde, emperyalist savafl Irak, Afganistan ve Filistin’de
tüm vahfletiyle devam ediyor. Fakat hiç birinde, haki-
miyetlerini tam olarak sa¤layam›yor.  

Öte yandan dünyan›n her yerinde iflçi ve emekçilere
dönük ekonomik ve siyasi bask›lar artm›fl durumda.
Ülkemizde de iflçi s›n›f›, bu sald›r›lardan pay›n› fazla-
s›yla al›yor. Özellefltirme sald›r›s› devam ediyor. Bu
sald›r›lar sonucu on binlerce iflçi, haklar›n› kaybetti,
binlercesi iflsiz kald›. Bedeller ödeyerek kazand›¤›
sa¤l›k, e¤itim gibi temel haklar› paral› hale getirildi.
Yeni ifl yasas›yla birlikte çal›flma hayat› iyice a¤›rlaflt›-
r›ld›. Sa¤l›¤› özellefltirip paral› hale getiren “Genel
Sa¤l›k Sigortas›” flimdilik ertelendi fakat iptal edilmedi.
Sözleflmeli personel uygulamas›yla emeklilik imkans›z
hale getiriliyor. Emekçi memurlar›n bafl›ndaki sözlefl-
meli kadro sald›r›s› devam ediyor. Küçük üreticiler,
emperyalist tekellerin sömürü kurumlar› olan ‹MF ve
Dünya Bankas›’n›n dayatmalar›, kotalar› sonucu borç-
la yat›p, borçla kalk›yorlar.

Çal›flma ve yaflam koflullar› böylesine a¤›rlafl›rken,
s›n›f›n s›n›rl› örgütlülü¤ü de da¤›t›l›yor. Örgütlenmenin
önüne faflist yasalarla barikatlar dikiliyor. Sendikalafl-
ma faaliyeti yürüten iflçiler, faflist yasalar›n yan› s›ra,
iflten at›lma tehlikesini yafl›yorlar. Fabrika önü direnifl-
ler, patron ve devletin kolluk güçlerinin bask›s›yla ezil-
meye çal›fl›l›yor. T‹S süreçlerinde “ya esnek üretim ya
da ücretlerde, sosyal haklarda taviz” dayat›l›yor. Sen-
dika a¤alar› da alabildi¤ince geri noktalarda T‹S’lere
imza at›yor. 

Her yerde direnifl, her yerde mücadele 

Emperyalizmin ve iflbirlikçilerinin ezilen halklara, iflçi
ve emekçilere dönük çok yönlü sald›r›s›, her yerde di-
renifllerle isyanlarla karfl›lafl›yor.  

Irak iflgalinin y›ldönümünde baflta iflgalci ülkeler
ABD ve ‹ngiltere olmak üzere, dünyan›n dört bir ya-
n›nda milyonlarca kifli, emperyalist savafla karfl› mey-
danlar› doldurdu. Ayr›ca hak gasplar›na, düflük ücret-
lere, a¤›r çal›flma koflullar›na karfl› az›msanmayacak

biçimde iflçilerin eylemli gösterileri oldu. Almanya’da
metal sektöründe yaflanan T‹S süreçlerinde örgütle-
nen grevler, Yunanistan’da hak gasplar›na karfl› iflçi
emekçilerin birlikte örgütledikleri genel grev, Latin
Amerika ülkelerindeki halk hareketlerinin sonucunda
düflen hükümetler vb. ilk anda s›ralayabilece¤imiz ey-
lemlerdir. 

Ülkemizde artan faflist sald›r›lara karfl› kitlelerde bi-
riken öfke, art›k eyleme dönüflmüfl durumda. Bunun
son örne¤ini, Hrant Dink’in cenazesinde yaflad›k. Ke-
za, devletin devrimci kurumlara sald›rmas›, emekçi
semtlerde sokak çat›flmalar›yla, barikat savafllar›yla
karfl›land›. Gazi, 8 Mart, Newroz eylemlerine, faflizme
ve flovenizme karfl› halklar›n kardeflli¤i rengini verdi. 

‹flçi s›n›f›n›n, özellefltirme baflta olmak üzere artan
sald›r›lara karfl› biriktirdi¤i öfke ve tepki de çeflitli ey-
lem ve direnifllerle kendini ortaya koydu. SEKA ve TE-
KEL’den sonra, son olarak ‹GDAfi’ta yaflan iflgal, bu-
nun göstergesidir. 1 May›s›n öngününde Mersin Ser-
best Bölge’de 3 bin tekstil iflçisi çal›flma koflullar›n›n
iyilefltirilmesi talebiyle ifl durdurma eylemindeler. ‹s-
tanbul ‹brahim Ethem ‹laç Fabrikas›’nda çal›flan iflçiler
bir hafta üretimden gelen güçlerini devreye soktular.
Yo¤un iflgücü sömürüsü ve bask›lara karfl› iflçilerin
sendikalarda örgütlenme iste¤i devam ediyor. Emekçi
memurlar›n Mart ay› içinde özlük haklar› için mücade-
leleri, sa¤l›k alan›nda bir günlük genel grev ve “torba
yasas›”na karfl› yürüttükleri kampanya sürüyor…

2007 1 May›s›na, 2006’n›n direnifl birikimleriyle,
Mart eylemlerinin coflkusu ve Hrant Dink katliam›n› la-
netleyen yüzbinlerin ayak sesleriyle giriyoruz. 

2007 1 May›s›’n›n anlam›

2007 y›l›, Irak’ta kilitlenen emperyalist savafl›n baflta
‹ran olmak üzere di¤er ülkelere s›çrama ve Türkiye’yi
savafl›n içine çekme yönüyle de, cumhurbaflkanl›¤› ve
genel seçimlerin yap›laca¤› bir y›l olmas›yla da, içte
ve d›flta kritik bir y›l özelli¤ini tafl›yor. Bu yüzden fa-
flist-floven sald›r›lar had safhaya ç›km›fl durumda. Y›-
l›n ilk ay›nda Hrant Dink cinayeti, artan faflist örgütlen-
meler, gözalt› ve tutuklamalar, bofluna de¤il. Ayr›ca
bu y›l, ’77 1 May›s katliam›n›n 30. y›l›! Bütün bunlar,
2007 y›l›n› ve 2007 1 May›s›’n› daha özgün k›l›yor.
Dolay›s›yla 2007 1 May›s›’n›n iflçi ve emekçiler aç›s›n-
dan çok daha görkemli geçmesini gerektiriyor.

Onun içindir ki, 2007 1 May›s tart›flmalar›, aylar ön-
cesinden bafllad›. D‹SK’in 40. kurulufl y›l› vesilesiyle
Taksim’i dillendirmesi, ard›ndan “Devrimci 1 May›s
Platformu”nun Taksim aç›klamas› ve bunu takip eden
baz› kurumlar›n aç›klamalar›, bu y›lki 1 May›s’›n daha
farkl› bir anlam ve misyon tafl›d›¤›n› gösterdi.

Taksim, 1 May›slar›n en kitlesel ve devrimci kutlan-

d›¤› bir aland›r. ’77 1 May›s› kitleselli¤iyle,
devrimci coflku ve militanl›¤›yla tarih say-
falar›na geçmifltir. Yine ayn› 1 May›sta 36
iflçi, bu alanda katledilmifl, kanlar›yla alan›
sulam›flt›r. ’80 sonras› 1 May›slarda zorla-
nan, u¤runa flehitler, gaziler verilen bir
aland›r ve bu mücadele sonucu, yasal 1
May›slar›n önü aç›lm›flt›r. Bunun içindir ki,
Taksim, 1 May›sla özdeflleflmifl, 1 May›s
alan› olagelmifltir. 

Kitlesel devrimci 1 May›s’›n, ayn› zamanda y›llard›r
iflçi-emekçilere yasakl› olan Taksim’de kutlanmas›n›n
anlam› büyüktür. Kuflkusuz 1 May›s›n devrimci geç-
mesi, tek bafl›na mekanla s›n›rland›r›lamaz. Bu içerik-
te hangi alanda kutlan›rsa kutlans›n, devrimci özün-
den bir fley kaybetmez. Fakat Taksim, herhangi bir
mekan de¤ildir. 1 May›slardaki tarihsel yeri bir yana,
’77 1 May›s›’ndan beri yasaklanm›fl olmas›, devrim ile
karfl›-devrim aras›ndaki mücadelede, ona ayr› bir an-
lam yüklemifltir. O yüzden bu yasa¤›n, 2007 y›l›nda,
’77 katliam›n›n 30. y›l›nda delinmesi, oldukça önemli-
dir.

Bu tarihsel gerçeklerden ve 2007 1 May›s›’n›n öne-
minden hareketle, iflçi ve emekçilerin sendika yöne-
timlerine 1 May›s› Taksim meydan›nda kutlama yö-
nünde bask› kurmalar› flartt›r. Ancak böyle bir bas›nç
oluflursa ve sendika flubelerinden bu yönde kararlar
ç›karsa, konfederasyonlar s›k›flacak ve son anda çark
etme ihtimalleri zorlaflacakt›r. Devrimci-demokrat flube
yöneticileri, kendi merkez yöneticilerine muhalefeti
yükseltmeli, Taksim karar› ç›kartamasalar da saf›n›
Taksim’den yana belirlemelidirler. 

Eller flaltere, ayaklar Taksim’e!

Kendimizi yasall›kla s›n›rlamayan bir meflruiyet an-
lay›fl›yla hareket etmeli, özgürlük alanlar›n› kendi mü-
cadele gücümüzle açmal›y›z. Her fabrika ve iflletmede
1 May›s komiteleri oluflturmal›, bu komiteler, 1 May›-
s›n önemini anlatan toplant›lar ve etkinlikler düzenle-
melidir. Ne kadar çok taban komitesi oluflturursa, 1
May›s’a do¤ru o denli güçlü bir hareket yarat›lacakt›r. 

‹flçi-memur birlikteli¤i her iflyerinde sa¤lanmal›d›r.
Her iflyeri ve fabrika önü, 1 May›s alan› haline getiril-
meli,  iflçiler fabrikada flalterleri indirmeli, semtlerden,
okullardan, slogan ve marfllarla alanlar› zaptetmelidir.
Emekçi memurlar, sendikal bürokrasiyi aflarak “Grevli
T‹S’li sendika hakk›n›” hayk›rmal›, “Grev hakk› grevle
kazan›l›r” slogan›n› 1 May›sta yaflama geçirmelidir.

Bu 1 May›sta, emperyalist savafla, faflizme, flove-
nizme, artan hak gasplar›na karfl› flalterler inmeli, dev-
rim ve sosyalizm fliarlar› yükselmeli, alanlarda prole-
taryan›n bayra¤› dalgalanmal›d›r. 1 May›s, bir kez da-
ha proletarya enternasyonalizminin somut olarak ya-
fland›¤› bir gün olmal›d›r! Faflist-floven sald›r›lara karfl›
Kürt, Türk, Arap, Çerkez tüm iflçi-emekçi kitleler, kol
kola alanlara akmal›, “iflçilerin birli¤i halklar›n kardeflli-
¤i” fliar› yaflam bulmal›d›r! 

‹flçi ve emekçiler, artan sald›r›lara, hak gasplar›n
karfl› ’77 1 May›s›n›n ruhu ve coflkusuyla Taksim’e
ç›kma kavgas›n› vermeli, eller flaltere, ayaklar Tak-
sim’e yönelmelidir!
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Taksim, 1 May›slar›n en kitlesel ve devrimci kutland›¤› bir
aland›r. ’77 1 May›s› kitleselli¤iyle, devrimci coflku ve mili-

tanl›¤›yla tarih sayfalar›na geçmifltir. Yine ayn› 1 May›sta 36
iflçi, bu alanda katledilmifl, kanlar›yla alan› sulam›flt›r. ’80

sonras› 1 May›slarda zorlanan, u¤runa flehitler, gaziler veri-
len bir aland›r ve bu mücadele sonucu, yasal 1 May›slar›n

önü aç›lm›flt›r. Bunun içindir ki, Taksim, 1 May›sla özdefllefl-
mifl, 1 May›s alan› olagelmifltir.

“‹flçilerin birli¤i, halklar›n kardeflli¤i” fliar›yla

1 MAYIS’TA ALANLARA!

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi



ANKARA H‹LTON 
GREVE G‹D‹YOR

Ankara Hilton Oteli iflvereni ile yaklafl›k befl ay-
d›r yap›lan T‹S görüflmelerinin t›kanmas› sonucu
D‹SK\OLEY‹S Sendikas› taraf›ndan greve gitme
karar› al›nd›. Yaklafl›k 300 kiflinin çal›flt›¤› otelde,
grev karar›n›n aç›kland›¤›  bas›n aç›klamas›na
200'den fazla iflçi kat›ld›. ‹flverenin yüzde 5'lik
zamm›na karfl›l›k, enflasyonu da dikkate al›narak
% 18 zam talep eden sendika, ayr›ca kadrosuz ça-
l›flt›r›lan iflçilerin kadroya al›nmas› ve daha önce
kazanm›fl olduklar› sosyal ve ekonomik haklar›n
k›rp›lmamas›n›, "Kölelik Yasas›" olarak bilinen
4857 say›l› ifl kanununda öngörülen  seviyeye geri
çekilmemesini talep ediyor. 

Oleyis ‹ç Bölge Temsilcisi Hasan Ya¤›z, yan›-
m›za gelerek, yapt›¤› aç›klamada iflverenin kendi-
lerine "ekstra" iflçili¤i dayatt›¤›n› (kadrosuz çal›fl-
ma) ve esnek zamanl› çal›fl›lmas›nda ›srar etti¤ini,
bunun kabul edilemez oldu¤unu, 450 iflçinin çal›fl-
t›¤› bu iflyerinde; ‹flverenin bunu 200'lere çekmeye
çal›flt›¤›n› mücadelelerinin sonuna kadar sürece¤ini
ve haklar›n›n verilmemesi durumunda geri ad›m
atmayarak greve ç›kacaklar›n› belirtti. Bir iflçi ise
Otellerinin, Avrupa’daki oteller baz›nda, en çok ta-
sarruf eden otel seçildi¤ini ve performans›ndan do-
lay› bütün iflçilere 300 Avro de¤erinde birer bisik-
let hediye edildi¤ini, ancak Türkiye’deki patronun
bunu görmezden gelerek haklar›n› k›rpmaya çal›fl-
t›¤›n› anlatt›.

Daha önce de grev deneyimi olan Hilton iflçileri,
bas›n aç›klamas›nda s›k s›k "Vur Vur ‹nlesin ‹flve-
ren Dinlesin " sloganlar› att›. "‹nad›na Oleyis ‹na-
d›na Disk" sloganlar› da atan iflçiler coflkulu bir fle-
kilde sürekli alk›fl tuttu. 

Türkiye’nin turizm sektöründe örgütlülü¤ünün
çok zay›f oldu¤u böylesi bir dönemde Hilton iflçi-
leri, do¤ru yolun örgütlülükten geçti¤ini göster-
mektedir. Ancak siyasal bilincin, s›n›f perspektifli
öncü iflçilerin azl›¤›, bu mücadelenin yayg›nlaflma-
s›nda ve geliflmesinde önemli bir engeldir. Hilton
iflçisi, s›n›f›n di¤er kollar› gibi, mücadele içerisin-
de eksikliklerini görecek ve siyasal bilinci almaya
daha aç›k hale gelecektir.
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“Bu 77 1 May›s›’n›n rövanfl›d›r!”
D‹SK’e ba¤l› Genel-‹fl Anadolu Bölgesi Baflkan› Veysel

Demir ile D‹SK’in 1 May›s karar› ve iflyerle-
rinde 1 May›s çal›flmalar› üzerine konufltuk.  
DSB- D‹SK Baflkan› Süleyman Çelebi’nin bu
y›l 1 May›s’› Taksim’de kutlamak istedikleri-
ne dair demeçleri oldu. Bu konuda ne dü-
flünüyorsunuz? fiubenizin tutumu nedir?
Veysel Demir: Biz D‹SK’e ba¤l› bir flubeyiz.
Onun kararlar›na uygun hareket ederiz. Bu
y›l 1 May›s’› Taksim’de kutlama, D‹SK
Baflkanlar Kurulu’nda karar alt›na al›nd›,

bize de bildirildi. Biz de bu karar do¤rultusunda çal›flma-
lara bafllad›k.

P Ne tür çal›flmalar bunlar? 
‹fl yerlerinde toplant›lar yap›yoruz . Yapt›¤›m›z toplant›larda 1
May›s’›n anlam› ve önemini anlat›yruz. ‹flcileri Taksim’e ca¤›r›yo-
ruz. Diyoruz ki, bu 77 1 May›s›’n›n rövanfl›d›r. ‘77 1 May›s›’nda
38 iflçi orada katledildi. Bu y›l Taksim’de olaca¤›z fleklinde anla-
t›yoruz. Taban› Taksim’e ç›kma yönünde haz›rl›yoruz. Merkezden
gelen yaz›lar var. Sabah ifl bas› yapmadan önce birimlerde (mü-
dürlükler) bu yaz›lar› okuyoruz. 
Ö¤le yemeklerinde toplant›lar yap›yoruz. ‹flçilerin görüfllerini al›-
yoruz. Yapt›¤›m›z toplant›larda o gün bir eylem varsa, iflçileri ey-
leme ça¤›r›yoruz. Eyleme kat›lacaklar›n listesini ç›kar›yor ve
araç temin ediyoruz. 
P Peki iflçilerin tepkileri nas›l?  

Devletin medya üzerinden sald›¤› bir korku var. Bu korkuyu k›r-
maya çal›fl›yoruz. Ayr›ca yeni haz›rlad›¤›m›z T‹S taslaklar›nda 1
May›s’›n “ücretli izin günü” olmas›n› talep ettik. Daha öncekiler-
de “ücretsiz izin” fleklinde geçiyordu. Bize ba¤l› iflyerlerinde 1
May›s’ta “ücretsiz izin” kabul edilmifl durumda. Geçen sene, üye
say›m›z›n yüzde 80’ini alana tafl›may› baflarm›flt›k. Bu sene ne
kadar›n› götürebilece¤imizi bugünden bilemiyoruz. 1 May›s yak-
laflt›kça, daha net ortaya ç›kar. Buna ra¤men 1 May›s haz›rl›kla-
r›m›z iyi gidiyor. Temsilcilerimiz ifl yerlerinde yapt›klar› toplant›-
larda, iflçilere 1 May›s’ta Taksimde olaca¤›m›z›, bunun kontrge-
rilla ile bir hesaplaflma olaca¤›n› söylüyorlar. Alanda iflçilerin d›-
fl›nda, emekçi memurlar›n da olaca¤›n›, ayr›ca komünistlerin,
sosyalistlerin, anarflistlerin her anlay›fltan insan›n bulunaca¤›n›
anlat›yoruz.
P Bu konuda D‹SK’e ba¤l› flubelerde bir bütünlük var m› ? 

D‹SK’te ayr› bir ses ç›kmaz, bütün flubeler birlikte hareket eder.
Genel-ifl’in Genel Baflkan›, zaten D‹SK baflkan yard›mc›s›. ‹fli s›k›
tutuyoruz. Bu y›l Taksim olmas›ndan dolay› belki 1 May›sa kat›-
l›m az olabilir, ama 1 May›s’a kat›lan iflçiler kavga ruhuyla gele-
cekler. 
P 2004’te Saraçhane için de kat›l›m›n az olaca¤› yönünde endi-

fleler vard›. Türk-‹fl, Hak-‹fl Ça¤layan diyerek s›n›f› bölmüfltü de.
Ama Ça¤layan’a 10 bin kifli, Saraçhane’ye 40 bin -kifli geldi.
Evet hakl›s›n›z. O yüzden bugün bir fley söylemek erken olur.
Daha toplum 1 May›s havas›na girmedi. 1 May›s’a 20 gün kala
tart›flmalar h›zlanacakt›r. Medyan›n gündemine girecek, yetkililer
aç›klamalar yapacak… ‹flçileri korkutmak isteyecekler. Engelle-
meye çal›flacaklar… Bu da iflçileri hareketlendirecek. 
P Di¤er konfederasyonlara ba¤l› devrimci-demokrat flube yöne-

timleriyle iliflkiniz var m›? 1 May›s’ta birlikte hareket etmek yö-
nünde bir çaban›z, girifliminiz oldu mu? 
Eskiden bir araya gelmeler oluyordu. fiube Platformlar› vard›.
Fakat son dönemde iliflkimiz yok. 1 May›s’la ilgili de görüflmele-
rimiz olmad›. Belki ileriki günlerde olabilir. Türk-‹fl içerisinde
emek dostu flube baflkanlar› var. Türk-‹fl’in siyasi çizgisi belli
ama Belediye-‹fl’in baz› flubeleri, Yol-‹fl, Deri-ifl, Hava-ifl vb gibi
flubelerden Taksim’e kat›l›m bekliyoruz. Ben isterim ki, devrimci,
demokratik kitleden çok, s›n›f Taksim’e gelsin. Türkiye’nin her
yerinden yöresel giysileriyle, iflletme ve fabrikalardan iflçiler ifl
tulumlar›yla alanla aks›n. Böyle bir birli¤in yaflanmas› çok
önemli.  
P Son olarak ekleyece¤iniz bir fley var m›? 

fiartlar ve zeminler ne olursa olsun konfederasyonun karar›na
uyaca¤›z. D‹SK’in bu konuda yanl›fl yapmayaca¤›na inan›yorum. 

ABD emperyalizminin Irak'› iflgal sald›r›s›n›n 4. y›l›nda
dünyada ve Türkiye'de sokaklara dökülen kitleler, süren
iflgali protesto ederek, bu savafl›n ve iflgalin bir an önce
durdurulmas›n› istedi. Baflta emperyalist ülkeler, ABD,
‹ngiltere, ‹spanya, ‹talya ve Almanya olmak üzere tüm
dünya halklar› ayn› fliar› hayk›rarak, tepkilerini dile getir-
diler.

Türkiye'de ise ‹stanbul, ‹zmir, Ankara, Adana baflta ol-
mak üzere birçok ilde yap›lan yürüyüfller, bas›n aç›kla-
malar›yla kitleler emperyalist iflgale ve onun iflbirlikçisi
olan Türkiye iflbirlikçilerine tepkilerini ve öfkelerini dile
getirdiler. 

‹stanbul'da 17 Mart'ta Dolmabahçe ve Kad›köy'de mi-
ting ve yürüyüfller gerçeklefltirildi. Taksim'de 14.30'dan
itibaren toplanmaya bafllayan aralar›nda HÖC, HKM,
BDSP, Partizan, DHP, TKP, Halkevleri'nin de  bulundu-
¤u devrimci ve ilerici kurumlar, Dolmabahçe'ye yürüdü-
ler. En önde kurumlar›n imzalar›n›n yer ald›¤› pankart›n
tafl›nd›¤› yürüyüflte "Katil ABD Ortado¤u'dan Defol",
"^Katil ABD ‹flbirlikçi AKP", "Yaflas›n Halklar›n Kar-
deflli¤i", "Irak Halk› Yaln›z De¤ildir", "Kahrolsun Em-
peryalizm Yaflas›n Mücadelemiz", "Siyonist ‹srail Filis-

tin'den Defol", "Yaflas›n Devrimci
Dayan›flma" sloganlar› at›ld›.
Dolmabahçe'ye kadar yürüyen
kitle, burada yap›lan konuflman›n

ard›ndan devrim ve sosyalizm flehitleri için bir dakikal›k
sayg› duruflu yapt›. Bu arada yürüyüflün arkas›nda "Ker-
kük'e Girme Kardefl Kan› Dökme" yaz›l› pankart› açan
Ö¤renci Kolektifleri kitlesine sald›ran polis, bir kifliyi ya-
ralayarak gözalt›na ald›. Bu durumu protesto eden kitle
"Bask›lar Bizi Y›ldramaz", "Faflizme Karfl› Omuz Omu-
za" sloganlar›n› att›. Gözalt›na al›nan kifli daha sonra ser-
best b›rak›ld›. Yap›lan konuflmalar›n ard›ndan s›ras›yla
Grup fiehir Ifl›klar›, ‹lkay Akkaya ve Grup Yorum müzik
dinletisi verdiler. Verilen dinletinin ard›ndan eylem biti-
rildi. Eyleme 2500 civar›nda bir kitle kat›l›m gösterdi. 

Kad›köy'de ise Küresel Bar›fl ve Adalet Koalisyonu bir
miting düzenledi. Mitinge yaklafl›k 2 bin kifli kat›l›rken,
emperyalist iflgale karfl› tepki sloganlar ve konuflmalarla
dile getirildi. Burada da kitle müzik dinletilerinin ard›n-
dan mitingi bitirdi. 

20 Aral›k akflam› ise D‹SK, TMMOB, KESK'in organi-
ze etti¤i bir meflaleli yürüyüfl gerçeklefltirildi. Meflalelerle
Gümüflsuyu Caddesil'nden Dolmabahçe'ye yürümek iste-
yen 500 kiflilik kitleye polis izin vermedi. Yap›lan pazar-
l›klar sonucunda arka taraftan ‹nönü Stadyomu'na kadar
sloganlarla yürüyen kitle, eylemi burada bitirdi. 

HKP ile ilgili aç›klama
Aralar›nda dergimizin de bulundu¤u, çeflitli devrimci

demokrat kurumlar›n, Halk Kurtulufl Partisi (HKP) yay›n
organ›nda, Hrant Dink cinayeti vesilesiyle kaleme al›nan
ve devrimci kurum ve de¤erlere yönelik sald›r›s›na karfl›
ortak bir tutum al›nm›fl ve bu, bir metin ile devrimci ka-
muoyuna aç›klanm›flt›r. Afla¤›da bu metne yer veriyoruz:

HHaallkkllaarr››mm››zzaa!!

Biz, devrimci, demokrat ve yurtsever kurumlar, birbiri-
mize dönük elefltirilerde yap›c›, de¤ifltirici ve dönüfltürü-
cü bir üslup ve tarz kullanmak zorunday›z. Elefltiri ad› al-
t›nda politik olmayan, hatta küfür ve hakarete varan ifa-
delerin kullan›lmas› kesinlikle kabul edilebilir bir tarz de-
¤ildir. Böyle bir yaklafl›m, do¤ru olmad›¤› gibi, ilerici ku-
rumlar›n varl›k gerekçesine de ayk›r› düflmektedir.

S›n›f mücadelesinde dost güçlerle düflman› bir tutarak,
dost kurumlar› düflmanm›fl gibi itham etmek, devrimcile-
rin beslendi¤i de¤erlerle ba¤daflmamaktad›r. Ayr›ca böy-
le bir yaklafl›m›n düflmana hizmet etti¤i de çok aç›kt›r.

Halk›n Kurtulufl Partisi’nin yay›n organ› olan “Kurtulufl
Yolu” gazetesinin 24. say›s›nda yer alan, “Bu cinayetin
sebebini yaratan ABD ve AB emperyalistleridir” bafll›kl›
baflyaz›da kullan›lan dil ve üslup, yukar›da bahsetti¤imiz
yaklafl›ma denk düflmemektedir. Bu yaz›da Hrant Dink’in
cenazesine kat›lan halk›m›z ve devrimci, demokrat, yurt-
sever örgütlenmelere yönelik küfür ve hakaret dolu 32
sayfal›k yaz› kaleme al›nm›flt›r. Bu yaz›n›n ard›ndan An-
kara’da yaflanan gerginlikten sonra HKP üyelerinin orga-
nize flekilde devrimcilere yönelik b›çakl› sald›r›s› sonras›
iki devrimci b›çaklanm›flt›r. Bu sald›r› HKP taraf›ndan
sald›r›n›n meflru oldu¤u fleklinde savunulmufltur.

Tüm bu nedenlerden dolay›, biz afla¤›da imzas› bulu-
nan kurumlar Halk›n Kurtulufl Partisi ile olan iliflkilerimizi
ask›ya al›yoruz.
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HÖC, BDSP, HALKEVLER‹, PDD, KALDIRAÇ,
DEVR‹MC‹ HAREKET, DHP,  SODAP, ÖMP, KÖZ,

ESP, ODAK, EHP, PART‹ZAN, SOSYAL‹ST BAR‹KAT,
ÖDP, Yeni Dünya için ÇA⁄RI Dergisi

‹flgalin Y›ldönümünde Eylemler 



Hükümetin Temel Sa¤l›k Yasas›’nda bir çok de¤ifliklik
yapan “torba yasas›”, Cumhurbaflkan› Sezer taraf›ndan
veto edildi. Veto edilen maddeler, 1, 2, 6, 7 ve 8. mad-
deler. 1. Madde, doktorlara dayat›lan “Zorunlu Mali So-
rumluluk Sigortas›”n›; 2. Madde, flef ve flef yard›mc›l›¤›
atamalar›n›; 6. ve 8. Maddeler, yabanc› doktor çal›flt›r›l-
mas›n›; 7. Madde ise anestezi teknisyenlerinin bir uzman
gözetiminde çal›flmas›yla ilgili düzenlemeleri içeriyordu.
Hükümet, veto edilen maddeleri, “torba”dan ç›kararak,
Yasa’y›, Meclis’ten yeniden geçirmeye haz›rlan›yor. Bu-
nu yaparken Sa¤l›k Bakan› vetolu maddelerin yasadan
ç›kart›lmas›n›n geri ad›m olmad›¤›n› belirtti. Baflbakan T.
Erdo¤an ise, yabanc› doktor çal›flt›r›lmas›n›n arkas›nda
oldu¤unu söyleyerek, bu maddelerden vazgeçmediklerini
aç›kça ilan etti.

“Torba yasas›” neleri içeriyor?

Asl›nda bu “torba”ya doldurulan maddelerin ço¤u, da-
ha önce de ç›kart›lmaya çal›fl›lm›fl, ya Cumhurbaflkan›
ya da Anayasa Mahkemesi’nden dönmüfl olan maddeler.
fiimdi de Cumhurbaflkanl›¤› seçimleri öncesi gerilim ya-
ratmamak için geri çekildi. Bu sald›r›lar, hükümetin önce-
likler listesinde flimdilik beklemeye al›nd›. Ama ilk f›rsatta
yeniden gündeme getirileceklerdir. 

fief ve flef yard›mc›lar›n›n atanmas›: Yasa, e¤itim has-
tanelerinin flef ve flef yard›mc›lar›n›n atanmas›n›n s›nav-
s›z olarak ve tamamen hükümetin tercihleriyle belirlene-
bilmesini getiriyor.

AKP, bu konuyu birkaç defa daha gündeme getirdi ve
Anayasa Mahkemesi’nden geri döndü. Anayasa Mahke-
mesi taraf›ndan kendi yandafllar›n›n atanmas›n›n engel-
lendi¤i kadrolara, yine kendi adamlar›n› vekaleten atad›-
lar. Bugün, eskiden bofl b›rak›lan kadrolara ek olarak,
aç›lmas› planlanan 25 yeni e¤itim hastanesine gerekli
olan bin 500’e yak›n yeni flef ve flef yard›mc›s› kadrosu
daha eklendi. AKP, büyük bir rant alan›nda böylesine
genifl bir kadrolaflma imkan›n› elinden kaç›rmak istemi-
yor. Bu yasan›n baflka bir maddesiyle de, e¤itim hasta-
nelerindeki asistan e¤itiminin koflullar›n›n ve ö¤retim
üyelerinin belirlenmesini Sa¤l›k Bakanl›¤›’na, yani kendi-
sine ba¤lamak istiyor. Böylece e¤itim hastanelerinde tam
bir hakimiyet kurmay› hedefliyor. 

Sosyal güvenli¤i tasfiye yasas› yürürlü¤e girdi¤inde,
araflt›rma hastanelerinin özellefltirilmesi de gündeme ge-
tirilecek. Özellefltirme sürecinde, “özerklefltirme” ad› al-
t›nda, hastanelerin, mevcut yöneticilerine devredilmesi
gibi yöntemler de kullan›lacak. ‹flte AKP’nin amac› da bu
sürece haz›rlanmak için köfle bafllar›n› tutmak. Bu tür
ad›mlarla, belediye flirketlerinde oldu¤u gibi, hastaneleri
de kendi yandafllar›na peflkefl çekmenin zeminini haz›r-
lamaya çal›fl›yorlar.

Doktorlara zorunlu sigorta dayatmas›: Yasa ile, tüm
doktorlara, “t›bbi uygulamalardaki hatalar›ndan dolay›,
hastalar›n her türlü tazminat talebinin karfl›lanmas›” için
“Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas›” getiriliyor. 

Primleri, özel çal›flan doktorlar kendisi ödeyecek. Böy-
lece aile hekimli¤i sistemine geçince, bütün aile hekimle-
ri kendi yerinde çal›flaca¤›ndan, primini de kendisi öde-
yecek. Özel hastanelerde çal›flanlar›n primlerini, hastane
ödeyecek deniliyor. Ama hastaneler, bu paray› doktor-
dan keseceklerdir. Kamuda çal›flan doktorlar›n primleri-
nin yar›s›n› kendisi ödeyecek. Yar›s› da döner sermaye-
den ödenecek. Ancak hatadan dolay› mahkemeye veri-

len doktorlar›n artan prim farklar›n› yine kendisi ödeye-
cek. Sonuç olarak her koflulda primi doktorun kendisi
ödeyecek. 

Prim miktar› sabit olmayacak. Araba kasko primleri gi-
bi, doktor her mahkemeye verildi¤inde katlanarak arta-
cak. Bu uygulaman›n yap›ld›¤› Amerika’da y›ll›k prim tu-
tar›, y›ll›k kazanc›n› aflan doktorlar›n oldu¤u bildirilmekte-
dir. 

Bu uygulamayla, sa¤l›k sektöründeki altyap›, malze-
me, personel ve e¤itim eksikliklerinin oldu¤u bir ortamda,
bütün eksikliklerin faturas› doktorlara y›k›lmaya çal›fl›l›-
yor. Çünkü yasada hatalar›n nas›l tespit edilece¤i vb. dü-
zenlemeler bulunmuyor. Hastan›n flikayetçi oldu¤u her
hatadan doktor sorumlu tutuluyor. 

Bütün bunlara ra¤men, hastalar›n doktor hatalar›na
karfl› güvenceye kavuflturuldu¤u düflünülerek en az›n-
dan bu aç›dan olumlu karfl›lanabilir. Ancak, durum hiç de
öyle de¤il. Primi zorla toplayan sigorta flirketi, hastalara
tazminat ödememek için de elinden geleni yapacakt›r. 

Öncelikle, hastalar›n flikayet prosedürü aynen korunu-
yor: Hasta mahkemeye baflvuracak. Bu tür mahkemeler
en erken 6-7 y›lda bitiyor. Sigorta flirketi bu süre içinde
ödeyece¤i tazminat miktar›n›n kat kat fazlas›n› doktor-
dan kesecek zaten. Çünkü tazminat miktarlar›nda da ye-
ni bir düzenleme yap›lmam›flt›r. Bu tür davalarda komik
miktarlarda tazminat verildi¤i bas›na defalarca yans›d›.
Kald› ki, bu konularda uzmanlaflm›fl yüzlerce avukat ça-
l›flt›ran sigorta flirketleri tazminat› ödememek için elinden
geleni yapacakt›r.  

Yeni uygulamadan bir yarar› olmayan hasta zararl› bile
ç›kart›labilecek. Tazminattan korkan doktorlar, hata yap-
ma kayg›s›yla daha fazla tahlil ve tetkik isteyecek bu da
tedavi ücretlerini katlayacakt›r. Bir de tazminat korkusuy-
la doktorlarda, riskli vakalara müdahale etmekten ve so-
runlu hastalar› tedavi etmekten kaç›nma e¤ilimi ortaya
ç›kacakt›r. Yani faturan›n yine en a¤›r› hastaya ç›kart›la-
cakt›r. 

‹thal doktor dönemi bafll›yor: Yasa, kamuoyunda ithal
doktor olarak ifade edilen, yabanc› doktorlar›n çal›flt›r›l-
mas›na izin veriyor. 

Mevcut yasada, Türkiye’deki t›p fakültelerinden mezun
olanlar dahil, yabanc› uyruklu doktorun çal›flmas›na izin
verilmiyor. Çünkü yasada, Türkiye’de doktorluk yapabil-

mek için T.C. vatandafl› olma koflulu getirili-
yor. 

“Torba yasas›” ile T.C. vatandafl› olma ko-
flulu kald›r›l›yor. Buna göre, Türkiye’deki her-
hangi bir t›p fakültesinden mezun olan bir dok-
tora çal›flma izni otomatik olarak veriliyor.
Baflka bir ülkede bir t›p fakültesini bitiren dok-
torun ise, diplomas›yla birlikte denklik belgesi-
ni getirmesi çal›flma izni almaya yetiyor. Ya-
sada, yabanc› doktorlar›n yeterlili¤ini araflt›ran

hiçbir s›nav, denetleme mekanizmas› ya da baflka bir
düzenlemeden bahsedilmiyor. 

Yabanc› doktorlara çal›flma izni verilmesinin, iki önemli
etkisi olacak. Birincisi, yerli doktorlar›n zaten düflük olan
ücretleri “ucuz ithal doktorlar” sayesinde daha da geriye
çekilecek ve iflsizlik tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalacaklar.
Zaten bugün de, özel hastane ve polikliniklerde hiç de
az›msanmayacak say›ya ulaflan kaçak doktorun çal›fl-
mas›na bakanl›k göz yummaktad›r. 

‹kinci etkisi ise, hastalar üzerinde olacakt›r. Niteli¤i ve
yeterlili¤i belli olmayan ve denetlenmeyen büyük bir ya-
banc› doktorlar kitlesi, emekçilere hizmet verecek. Üste-
lik de hastan›n dilini bile bilme zorunlulu¤u olmayan bu
doktorlar›n, hatal› tedavileri karfl›s›nda, hastalar›n hakla-
r›n› koruyacak hiçbir düzenleme yoktur. 

Bu maddenin gerekçesinde, ülkedeki doktor aç›¤›ndan
bahsediliyor. Doktorun en yetersiz oldu¤u bölge Kürt ille-
rinin oldu¤u bölgedir. Ama yabanc› doktorlar buralarda
çal›flt›r›lmayacak. Çünkü Anayasa’ya göre yabanc›lar›n
devlet memuru olmas› yasakt›r. Yeterli rant bulamad›kla-
r› için, sa¤l›k flirketleri Kürt illerine yat›r›m yapmamakta-
d›r. Öyleyse bu doktorlar nerelerde çal›flacakt›r?

Birincisi, yasa, emperyalist tekellerin ve büyük serma-
ye sahiplerinin yapt›rd›¤› ve zengin bir avuç kesime hiz-
met verecek hastanelerin dünya çap›nda ünlü doktorlar›
ülkeye getirmesine olanak sa¤layacakt›r.

‹kincisi ise, büyük bir oranda emekçilere hizmet vere-
cek olan hastanelerin, Baflbakan›n deyimiyle, “ayl›k 100-
150 dolara çal›flan” ucuz doktor ihtiyac›n› karfl›lamas›n›
sa¤layacakt›r. Bugün üç kurufla kaçak çal›flan doktorla-
r›n önemli bir ço¤unlu¤unun emekçilerin oturdu¤u kenar
semtlerde çal›flt›r›lmas› da bunu do¤rulamaktad›r. 

Sa¤l›k personeline kanser dayatmas›: Mevcut düzen-
lemede, röntgen ve herhangi bir flekilde radyasyona ma-
ruz kalacak flekilde çal›flan sa¤l›k personeli günde 5 sa-
atten fazla çal›flt›r›lm›yor. Yeni yasal düzenleme ile eski
makinelerin hala a¤›rl›kta oldu¤u, yeterli denetimlerin ve
önlemlerin al›nmad›¤› bir ortamda bilimsel hiçbir gerekçe
olmadan sa¤l›k personelinin günlük çal›flma saatinin 7.5
saate ç›kart›lmas›, “kanser ol” demekten baflka bir fley
de¤ildir.

Anestezi teknisyenlerine a¤›r sorumluluk: Anestezi tek-
nisyenleri, mevcut uygulamada anestezi uzmanlar›n›n
gözetiminde, onlar›n olmad›¤› yerde ise ameliyat› yapan
uzman›n gözetimi alt›nda ve onun direktifleriyle çal›flabi-
liyor. Yeni yasal düzenleme ile bu kald›r›l›yor. Ameliyat
s›ras›nda hastan›n bütün hayati sorumlulu¤u, bu iflin ge-
rektirdi¤i donan›ma yeterince sahip olmayan anestezi
teknisyenlerine veriliyor. Bu anestezi teknisyenlerine kal-
d›rabileceklerinden daha büyük bir sorumluluk verdi¤i gi-
bi, hastalar›n sa¤l›¤›n› da riske atmaktad›r. 

* * *

Bütün bu maddelerden de görüldü¤ü gibi, “torba yasa-
s›”yla hükümetin amac›, sa¤l›¤›n özellefltirilmesine ve
özellefltirilmifl bir sa¤l›k piyasas›na ucuz ifl gücü sa¤la-
makt›r. Bir taraftan da sa¤l›k personelinin haklar›n› t›r-
panlayarak ve tazminat yükünü de sa¤l›k personelinin
üzerine y›karak sa¤l›k alan›na yat›r›m yapacak olan ser-
mayeye dikensiz bir gül bahçesi haz›rl›yorlar. Tabi bunu
yaparken de flef ve flef yard›mc›s› atamalar› konusunda
oldu¤u gibi “kendi pay›na düflen” rant› da sa¤lama alma-
y› ihmal etmiyor. AKP’nin “torba yasas›”n›n özü budur.

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
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Sa¤l›¤›n özellefltirilmesinde bir ad›m daha; 

Torba Yasas›

Sa¤l›k çal›flanlar›n›n özlük haklar› ile atama mevzuat›n› de-
¤ifltiren “Torba Yasa”, 11 Martta Ankara’da düzenlenen

eylemle protesto edildi. Eylem, Türk Tabibleri Birli¤i,
TMMOB, KESK’e ba¤l› sa¤l›kç› sendikalar› ve çeflitli ku-
rumlar taraf›ndan düzenlendi, eyleme binlerce kifli kat›ld›. 



Mortgage  (Tutsat) Yasas›, sermayedarla-
r›n kendi aralar›ndaki keskin tart›flmalar› da
aç›¤a vurarak Meclis'te kabul edildi. Tam da
ABD ekonomisinin mortgage sistemi nede-
niyle krize girdi¤i bir dönemde! 

"Kira öder gibi ev sahibi olma" slogan›
atarak "Kentsel Dönüflüm Projesi" içeri¤in-
de Mortgage sisteminin propagandas›n›
epeydir yap›yorlard›. Fakat emperyalist ser-
mayenin çekilmesi, ipotek finansman› kuru-
lufllar›n›n kurulmas›, fon oluflturulmas› vb.
konularda haz›rl›klar› tamamlayamad›klar›
için ertelemek zorunda kald›lar. Ancak kitle-
leri bu "cazip" fikre haz›rlamak ve onlar›
beklentiye sokmaktan da vazgeçmediler, oy-
sa "kira öder gibi" sözünün alt›nda büyük tu-
zaklar gizliydi. Geçti¤imiz ay, ABD banka
ve borsas›, mortgage sistemi nedeniyle
önemli bir sars›nt› geçirdi, buna ba¤l› olarak
dünya ekonomisi de yeni bir kriz beklentisi-
ne girdi. Bu geliflmeler, mortgage sistemi ile
Türkiye’deki emekçilerin nelerle karfl›lafla-
ca¤›n› da göstermifl oldu. 

10 trilyonu bulan ABD mortgage pazar›,
t›pk› Türkiye’de oldu¤u gibi büyük vaatlerle
aç›lm›flt›. Ancak geçen y›l, geri ödenmeyen
kredilerden dolay›, ABD’deki mortgage flir-
ketlerinin yüzde 25’ten fazlas› iflas etti.
Toplamda mortgage kredilerinin yüzde
20’lik k›sm› bat›k duruma geldi. Üstelik bü-
tün bunlar›n bir bafllang›ç oldu¤u, bu y›l çok
daha sert bir dalgalanman›n yaflanarak, ön-
ceki y›llarda verilen yüksek faizli kredilerin
yüzde 20’sinin geri ödenemeyece¤i tahmin
ediliyor. Bunun sonucunda 2 y›l içinde 2
milyondan fazla Amerikan ailesinin evsiz
kalaca¤› bekleniyor. 

ABD’de kitlelerin mortgage kredi faizleri-
ni ödeyemez hale gelmesi, burjuvazinin bir
kesimi için sermaye birikimi sa¤l›yor elbette
ki, keza bafllang›çta bankalar ve mortgage
kurumlar› için de bir avantaj yaratt›. Ancak
kredi ödeyememe sorununun toplumsal bir

soruna dönüflmesi, el koyduklar› ev için ye-
ni bir al›c› bulman›n yaratt›¤› s›k›nt›lar, pi-
yasadaki nakit paran›n h›zla azalm›fl olmas›,
geri dönmeyen kredi borçlar›n›n banka ve
mortgage kurumunun kasas›nda yaratt›¤›
boflluk gibi etkenler, ekonominin genel ola-
rak altüst olmas›na neden oldu.

Amerika’da bunlar yaflan›rken, Türki-
ye’de iflbirlikçi burjuvazi, sonras›nda kriz
yarataca¤› kesin olan Mortgage sistemine
bel ba¤layarak krizi karfl›lamaya haz›rlan›-
yor. Ve daha fazla kar esas›na göre ekono-
miye yeni düzenlemeler getiriyor. 

Mortgage sisteminin iflleyifli

* ‹potekli Gayri Menkul Senedi demek
olan Mortgage  Sistemine (‹potek Bankac›l›-
¤›) göre, bir ifli olanlara, ifl sahibi bir vekilin
kefil olmas› flart›yla uzun vadede banka kre-
disi verilecek.

* Böylece bir ev sat›n almas› sa¤lanan ifl
sahibi kifliye, krediler ödenmeden verilme-
yecek olan ev ipotek alt›nda tutulmufl ola-
cak. 

* Evin bedelini finans kurulufllar› belirle-
yecek. Bu belirlemenin evin gerçek de¤eri-
nin çok üzerinde olmas› kuflku götürmez.
Diyelim ki, "Uzun taksitlerle evinizin para-
s›n› ödediniz, kalan sürede de faiz ödeyece-

¤inizi unutmay›n›z"... Mortgage  Sistemi de
çok farkl› ifllemeyecektir, çünkü sistem esas
olark faiz ödemelerine dayanmakta, bedeli-
nin çok üzerinde bir maliyet ç›kar›lmaktad›r. 

* E¤er kredinin ödenmesi çok de¤il iki ay
gecikirse, eve, bedelini belirleyen finans ku-
ruluflu taraf›ndan el konulacak. Finans kuru-
luflunca geri al›nan bu ev bir baflkas›na ayn›
sistemle yeniden sat›labilecek. Hiçbir gele-
cek ve ifl güvencesi olmayan biri için evi
kaybetmek çok büyük bir olas›l›k. En küçük
bir "dara düflme"de kredisini ödeyemeyen
biri, evin gerçek bedelini çoktan ödemifl ol-
mas›na ra¤men sadece faizlerini ödeyemedi-
¤i için, sat›n ald›¤› evi kaybedebilecek.  

Asl›nda sistemin ne kadar büyük handi-
kaplar›n›n oldu¤unu burjuvazinin kendisi de
çok iyi biliyor. Ancak vuracaklar› vurgun o
kadar büyük ki, o yüzden uygulamaya soku-
yorlar. Baflbakan Yard›mc›s› A. fiener bile;
“bu sistemin ödeme gücü olmayanlara hitap
etmedi¤ini kabul etmek gerekir. Asgari üc-
retli ya da dar gelirliler bu sistemle konut sa-
hibi olamazlar” dedi. Buna ra¤men dargelir-
lilere bu sistemin ne kadar cazip oldu¤unu
anlatmaya, onlar› sisteme dahil etmeye çal›-
fl›yorlar. 

Sald›r› çok yönlü

"Kentsel Dönüflüm Projesi" kapsam›nda
iflçi ve emekçilerin evleri bafllar›na y›k›ld›.
Ayn› zamanda emekçi semtleri da¤›t›p bir
direnifl oda¤› olmaktan ç›karm›fl oluyorlard›.
Tüm sosyal, kültürel yaflamlar›n› parçala-
maya girifltiler. Yetmezmifl gibi halk› "konut
kredileri"nden yararlanmaya teflvik ettiler.
Mortgage sistemi flimdi bunu tamamlayan
bir sistem olarak, burjuvaziye yeni kar alan-
lar› açm›fl olacak. Bankalar› ihya edilecek,
inflaat sektörü ve ona ba¤l› sektörleri canlan-
d›r›lacak. Kald› ki Mortgage yasas› ç›kma-
dan sisteme geçifl yap›lm›fl olmas› bile sek-
törleri canland›rmaya yetmiflti. 

Amaçlananlar› yaflama geçirmek için,
sessiz bir toplum gerekiyor burjuvaziye.
Mortgage Sistemi, bunu baflarma noktas›nda
kozlar da sunuyor. Bafllang›çta "cazip" gö-
rünen ev sahibi olma flartlar›, gelecekte iflçi
ve emekçileri prangaya vurma sonucuna gö-
türüyor çünkü. Onlar› soymak, sömürmek
yetmiyor, harekete geçemez hale getirmek,
ba¤›ml› bir kiflilik yaratmak her fleyden çok
önem kazan›yor. En önemlisi Bakan A. fie-
ner'in ifadesiyle; "gelecek kuflaklar için de
güçlü kredilendirme mekanizmas›” olufltu-
ruyor.

Hesaplar›na göre, uzun vadede yerleflecek
olan sistem, borçla yaflamaya mahkum bir
toplum yaratacak. Hem t›pk› kredi kartlar›n-
da ortaya ç›kan durumda oldu¤u gibi, buna-

l›ma sürüklenen, intihar edenler artacak,
böylece zaten hiçbir fley yapamaz hale gelen
y›¤›nlar oluflacak; hem de en küçük bir hak
aray›fl›nda iflten at›lma korkusu yaflayan ve
borcundan baflka bir fley düflünemez hale ge-
len iflçi-emekçi ordusu yaratm›fl olacak. K›-
saca onlar› hareketsiz b›rakman›n yolu düz-
lenmifl olacak. 

Mortgage ekonomik program›n içinde

Yukar›da sayd›klar›m›z sorunun en önem-
li yönü. Ama sadece bir yönü. Bunlarla iç
içe geçen baflka bir yönü de uygulanan eko-
nomik programdan ba¤›ms›z olmamas›: Ma-
li sermayenin güçlenmesi için emperyalist
tekellerin dayatmalar›... Türk ekonomisinin
dünya emperyalist ekonomisine entegre ol-
mas›, dolay›s›yla en büyük tekellere dizgin-
lerinden boflalt›lm›fl bir sömürü ortam›n›n
yarat›lmas› ile oluflan büyük servetler sunul-
mas›... ‹flbirlikçi burjuvazinin önüne de k›-
r›nt›lar at›lmas›... Finans sektörünün, emper-
yalistlerin istedi¤i flekilde yeni bafltan dü-
zenlenmesiyle ortaya ç›kan yo¤un sömürü
ortam›... 

K›sacas› bir avuç tekel, art› de¤er sömürü-
sünden elde ettikleri sermaye fazlas›n› ak›t›p
karfl›l›¤›nda kölelik koflullar› dayat›rken, ya-
flam›m›z›n her alan›n› ipotek alt›na al›yorlar.
Mortgage Sistemi de bunlardan biri. Emper-
yalistler, konut sektörünü de tamamen elle-
rinde bulundurmay› amaçl›yor. Daha 2006
y›l›n›n ortalar›nda 63 bine yak›n yabanc›, 58
bine yak›n tafl›nmaz mülk edindiler bile. Bu-
nun arkas› ç›¤ gibi gelecek. 

Ekonomik programla ba¤lant›s› düflünül-
dü¤ünde, sald›r›n›n boyutu daha da kapsam-
l›. 2006 y›l›n›n son aylar›ndan itibaren, kur
politikas› da dahil (sabit mi yoksa dalgal› m›
olsun), faiz sistemi, bankac›l›k sektörünü
düzene sokarken, ortaya ç›kan sorunlar, yük-
sek cari aç›k gibi konular, daha fazla tart›fl›-
l›r olmufltu. Emperyalist sermaye, Türk ban-
kac›l›¤›n› (ve sanayisini) tümüyle kendisinin
hizmetinde görmek, sermayenin merkezilefl-
mesini sa¤lamak istiyor. Mortgage  sistemi-
nin buna hizmet edece¤i kesin. Öte yandan
burjuvazi, cari aç›k ve yüksek faiz gibi so-
runlar› da 2007'de yeni düzenlemelerle "çöz-
meyi" planl›yordu. fiimdi Mortgage sistemi-
nin inflaat sektörünü canland›raca¤›, bunun
da faizlerin afla¤› çekilmesinde etken olaca-
¤› dillendiriliyor. Alman Commerzbank'›n
yönetim kurulu üyesi olan Bernd Knobloch,
Mortgage Sistemi'nin baflar›l› olmas› için,
“faizlerin düflmesi ve sabit faiz oranlar›n›n
sa¤lanmas›” gerekti¤ini söylüyor. Ve Erdo-
¤an, Yabanc› Sermaye Derne¤i'nin (YA-
SED) düzenledi¤i konferansta bu kifliyle
uzun uzun görüflüyor. Meclis'ten geçmifl
olan Mortgage Sistemi ile ilgili bilgiler al›-
yor. 

* * *

Marks’›n yüz y›l önce söyledi¤ gibi, bir
yanda yoksulluk ve sefalet birikirken, di¤er
yanda sermaye birikiyor ve merkezilefliyor.
Konut sorunu da dahil kitlelerin en canal›c›
sorunlar›, daha fazla kar güdüsüyle sömürü-
nün araçlar› haline getiriliyor. Kapitalizm,
iflçi ve emekçiye insanca yaflama hakk› tan›-
m›yor. Bunun ancak devrim ve sosyalizmle
gerçekleflece¤ini bilerek, tüm engellere karfl›
k›ran k›rana bir mücadele gerekiyor.
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Mortgage 

Soygun Yasas›

Mortgage ile konut kredisi aras›ndaki farklar
* Konut kredilerinde uygulanan yüzde 5 oran›ndaki BSMV (Banka ve Sigorta Mu-

ameleleri Vergisi), mortgage’de uygulanm›yor. Bu da mortgage’nin daha avantajl› gö-
rünmesine neden oluyor. Örne¤in 100 bin YTL’lik krediyi yüzde 1.55 faizle 120 aya
varan vadede kullanan kifli, ayl›k 1901 YTL taksit öderken, bu miktar mortgagede
1.840 YTL’ye gerileyecek. 

* Ancak konut kredisinde uygulanan sabit faiz oran›, mortgagede kald›r›lacak ve dö-
neme, koflullara, ekonominin içinde bulundu¤u duruma, bankan›n kendi keyfi tutumu-
na ba¤l› olacak biçimde de¤iflken faiz uygulamas› bafllat›lacak. Bu durumda, faizlerin
bankan›n tek yanl› karar›na ba¤l› olarak de¤ifltirilmesi sonucu, her geçen gün borç
oran› artacak. 

* Konut kredisi kullan›m›nda, borcunu vadesi dolmadan önce kapatmak gibi bir seçe-
nek de var. Ancak mortgagede, borcunu vadesi dolmadan önce kapatmak isteyen biri,
anapara art› yüzde 2 erken ödeme cezas› ödeyecek. Yani banka, paray› geri almay›
de¤il, y›llar boyunca borçlu tutmay› tercih ediyor, çünkü böylece daha çok kar edece-
¤ini hesapl›yor. 

* Konut kredisinde peflinat flart› getirilmiyordu. Mortgagede ise peflinat› olmayanlar
sistemden yararlanamayacak. Peflinat›n belirlenmesi ise ‘piyasa flartlar›na’ b›rak›l›yor.
Böylece kitlelerin elindeki birikimler de bir anda buharlaflt›r›lacak. 

* Konut kredisinde, kredi kullanan kiflinin hayat sigortas› yapt›rmas› isteniyor, ancak
zorunlu tutulmuyor. Mortgagede hayat kredisi zorunlu hale getiriliyor. Yani krediyi kul-
lanan kifli bir de hayat sigortas› primlerini ödemek zorunda kal›yor. Bu durumda, si-
gorta flirketleri de ek gelir elde ediyorlar. 

* Gayrimenkulle ilgili yafl, semt, kredi vadesi gibir s›n›rlamalar, mortgagede kald›r›l›-
yor. Bankalar›n, yoldan geçen herhangi birine bile kredi kart› satmaya çal›flmalar›,
kredi kart› limitlerinin kiflinin maafl›n›n bile üzerine ç›kart›lmas›n›n, kredi kartlar›n›n
borçlar›n› nas›l devasa rakamlara ulaflt›rd›¤› ve geri ödemeleri zorlaflt›rd›¤› biliniyor.
fiimdi ayn› fley, daha da katlanm›fl olarak mortgagede yap›lacak. Mortgagede kullan›-
lan kredinin boyutu çok yüksek oldu¤u için, bu sorun daha da önem kazanacak. 



Alman hapishanelerinde, normal yasal süre içinde
flartla tahliye olacak olan RAF (K›z›l Ordu Fraksiyo-
nu) militanlar›ndan Brigitte Mohnhaupt’un yan› s›ra
Christian Klar, Eva Haule ve Birgit Hogefeld halen
tutsak. 

Alman kamuoyunda özellikle CSU (H›ristiyan Mu-
hafazafar Partisi) ve polisler taraf›ndan “piflmanl›k
göstermeyen, ifade vermedikleri için bugüne kadar
hala ayd›nlat›lamam›fl olaylarlar varken bu katiller af
edilebilir mi?” tart›flmas› bafllat›ld›. Bu tart›flma, Brigit-
te Mohnhaupt konusunda saçmal›kt›, çünkü onun af
edilme gibi bir talebi yoktu. Ancak Alman yasalar›na
göre 26 Mart 2007’de flartl› tahliye edilmesi gereki-
yordu. fiimdi bu gerçekler has›r alt› edilmeye çal›fl›l›-
yor.

Brigitte Mohnhaupt konusunda burjuvazinin öfkesi
büyük. Mohnhaupt, RAF’›n yönetici kadrolar›ndan.
1971’de yeralt›na geçmifl, 1982’de yakalanmas›ndan
sonra ifade vermemifl, uzun y›llar en a¤›r tecrit koflul-
lar›nda RAF’› birarada tutmaya çal›flm›fl ve direnifli,
kararl›l›¤› ve inanc› sonucu “Çelikten Lady” ad›n› al-
m›fl bir militan. RAF’›n tüm eylemlerinin Mohnhaupt
taraf›ndan bilindi¤i, ama bu konuda ifade vermeyi hep
reddetti¤i söyleniyor. fiu
an 57 yafl›nda olan Mohn-
haupt, on y›llard›r a¤›r tec-
rit koflullarda yaflayan eski
RAF tutsaklar› gibi, “pifl-
manl›k duyacak bir fley
yapmad›m” diyor. Ancak
RAF’›n ’97 y›l›nda kendini
fesh etmesi ile kendisi ve
RAF aras›na mesafe koyu-
yor. 

Almanya’da aylard›r öl-
dürülenlerin eflleri, o¤ullar›
TV kanallar›na ç›kart›larak
ve “bunlar katil, bizden
özür bile dilemediler, baba-
m›n hala kim taraf›ndan öldürüldü¤ünü bilmiyorum”
vb. türü programlar yap›larak, hep bir a¤›zdan “pifl-
manl›k getirmeyen, devletle iflbirli¤i yapmayan yasa-
lardan yararlanamaz” diye ba¤›r›yorlar. Burjuva dev-
let, hapishanelere kapatm›fl ancak beyinlerini ve
inançlar›n› teslim alamad›¤› devrimcilere karfl›, toplu-
mu k›flk›rtarak bunu elde etmeye çal›fl›yor. Yani kin
ve nefretini konuflturuyor. Bu tart›flmay› özellikle k›fl-
k›rtan CSU, kendi içinde önemli sorunlar yafl›yor ve
bunu kullanarak gündemi de¤ifltirmeye de çal›fl›yor.
Bu partinin etkin oldu¤u Bavyera Eyaleti, en a¤›r tec-
rit koflullar›n› uygulayan, göstermelik mahkemelerle
devrimcilere befl kez ömür boyu hapis cezas› veren
bir eyalet. 

Brigitte Mohnhaup konusunda tart›flmay› daha fazla
uzatamad›lar, çünkü yasalara göre b›rak›lmas› gere-
kiyordu ve böylece flartl› tahliye karar› da verildi. An-
cak hedefine ulaflamayan burjuva medya, silahl› mü-
cadele ve direngenli¤e duydu¤u kin ve nefretini kus-
mak için, bu kez Christian Klar’› hedefe çakt›. Mohn-
haupt, tüm karfl› kampanya boyunca demeç verme-
miflti, Klar ise hemen demeç verdi. Klar’›n tecrit ko-
flullar›n›n hafifletilmesi için savc›l›kta bekleyen bir bel-
gesi de vard›. Bu sefer Klar flahs›nda histeri tekrar
bafllad›. Klar’›n baflvurusu tabii ki reddedildi. Klar’›n
buna cevab› ise “toplumu yine zehirlemeye çal›fl›yor-

lar” oldu. Klar konusunda tart›flmalar devam edece¤e
benziyor, çünkü onun flartl› sal›verilme tarihi de 2009. 

Christian Klar: “Yeralt›nda özgürlü¤ü yaflad›m”

Ö¤retmen anne ve baban›n çocu¤u olan Christian
Klar, liseyi 1972’de bitiriyor. 1974’te ilk olarak RAF
tutsaklar›n›n hapishane koflullar›na dikkat çekmek
için Hamburg Af Örgütü’nün binas›n›n iflgalini gerçek-
lefltiriyor. 1976’da RAF’a üye oluyor ve k›sa süre için-
de RAF’›n yönetici kadrolar› aras›nda yer al›yor.

Klar’›n 1977 “Alman Bahar›’ denilen dönemde ‹flve-
renlerin Baflkan› olan Nazi döneminin önemli adamla-
r›ndan Hanns-Martin Schleyer, Federal Baflsavc› Si-
egfried Buback ve Dresner Bankas› Yönetim Kurulu
Sözcüsü Jürgen Ponto’nun öldürülmelerinde bafl rolü
oynad›¤› iddia ediliyor, ancak bugüne kadar bu ey-
lemlerde hangi RAF üyesinin ne yapt›¤› hala bilinmi-
yor. 

1979’dan itibaren tutuklama karar›yla aranan Klar,
1982’de Hamburg’da RAF’›n silah deposuyla birlikte
yakalan›yor. 1985’te Klar, Brigitte Mohnhaupt’la birlik-
te alt› kez ömür boyu, ayr›ca 15 y›l hapis cezas›na

çarpt›r›l›yor. 1992’de bir itiraf-
ç›n›n ifadesi sonucu tekrar
ömür boyu hapse mahkum
ediliyor. Klar’›n cezas› toplam
26 y›l olarak hesaplan›yor ve
serbest b›rak›lma tarihi ola-
rak da 3 Ocak 2009 tarihi be-
lirleniyor. 

Klar, 2001’de Cumhurbafl-
kan›’na af baflvurusunda bu-
lunuyor. Ve Klar’a piflmanl›k
duyup duymad›¤› soruluyor.
Klar; “Bu politik ortamda, bi-
zim mücadelemiz gözönünde
bulunduruldu¤unda, bu kav-
ram› tan›m›yoruz” diyor.

Klar’›n piflmanl›k göstermemesi üzerine bu baflvurusu
bekletiliyor. 2005 y›l›nda Klar, Berliner Ensemlesi’nde
sahne teknisyeni olarak meslek e¤itimi yapmak için
baflvuruyor ve hapishaneden bu süreler içinde d›flar›
ç›kmay› talep ediyor. Yani k›yameti koparan “tecrit
koflullar› hafifletilsin mi hafifletilmesin mi” tart›flmalar›,
bu talep üzerine iyice alevleniyor.

Ocak 2007’de Klar’›n baflvurusu, tam da hapishane
koflullar›n›n hafiflefltirimesi, yani tecritin kald›r›lmas›
karar› öncesi politikac›lar›n gündemine girdi. Bunun
önemli bir nedeni de, Klar’›n Rosa Luxemburg Konfe-
rans›’na gönderdi¤i mesaj. Mesaj›n en önemli bölümü
Klar’›n; “Kapitalizmin yenilgisi için planlar›n tamamlan-
mas› ve baflka bir gelecek için kap›n›n aralanmas› ge-
rekiyor” sözleri. Burjuva bas›n›n büyük bir k›sm›, bu
sözler üzerine sald›r›ya geçti. “Bu adam hala kapita-
lizmi elefltiriyor, ak›llanmad›, serbest b›rak›lamaz” di-
ye. Baz› sosyal demokrat bas›n organlar› da, “kapita-
lizmi elefltirmek suç ise o zaman Papa’y› da hapise
at›n” deyince, düflünce özgürlü¤ü tart›flmas› bafllad›.
Siyasi tutsaklar›n kapitalizmi tart›flma hakk› var m›
vb... 

As›l öfkenin, boyun e¤mezli¤e, 54 yafl›nda 24 y›l
a¤›r tecrit koflullar›na ra¤men sergilenen dik durufla
oldu¤u çok aç›k. “Aileler sizden piflman olman›z› isti-
yor” sorusuna Klar’›n veridi¤i yan›t; “Onlar böyle his-

sedebilir,
ama bu duygular benim duygular›m de¤il” oldu. Burju-
vazi “piflmanl›k belirt” ç›¤l›klar› att›kça, Klar’›n sesi
daha net ç›kt›: “Ben yeralt›nda özgürlü¤ü yaflad›m. Bi-
zim için illegalite siyasi mücadelenin koflullar›n› yarat-
t›. Öyle ki, yapt›¤›n her fleyden sen sorumlusun, her
fley senin elinde.”

Bu sözler ve bu durufl, burjuvaziyi ve onun sözcüle-
rini ç›lg›na çevirmeye ve sald›rganl›klar›n› artt›rmaya
yetiyor.

Tecrit, devrimci kimli¤i yok edemez!

RAF, ‘70’li y›llarda kurulan ve sosyalizmden etkile-
nen küçük-burjuva bir örgüt ve macerac› bir eylem
çizgisine sahip. Burjuvazi, RAF’›, kurucular› aras›nda
yer alan Andreas Baader ve Ulrike Meinhof’un soyi-
simlerini biraraya getirerek “Baader-Meinhof Çetesi”
fleklinde lanse etti ve bu isim, çok yayg›n bilinir oldu.
Faaliyet gösterdikleri dönem boyunca bir çok önemli
eyleme imza att›lar ve o y›llar›n belli bafll› örgütleri
aras›nda yer ald›lar. Sadece eylemleriyle de¤il, gözal-
t› ve tutukluluk süreçlerinde izledi¤i direniflçi tutumla
da adlar›ndan bahsettirdiler. Örgütün liderleri, Alman
devleti taraf›ndan hücrelerde katledildi. Ve bunu “inti-
har ettiler” diyerek kapatmaya çal›flt›. Baflta Almanya
olmak üzere Avrupa’n›n “demokrasisi”nin ne oldu¤u,
bu olayla birlikte tüm ç›plakl›¤› ile gözler önüne seril-
di. Almanya’n›n “demokrasi” dersi vermeye çal›flt›¤›
bir çok ülke, s›k›flt›klar› her durumda “siz de RAF li-
derlerini hücrede öldürmediniz mi?” diye sordu. T›pk›
80’li y›llarda Türkiye’nin söyledi¤i gibi... Geçti¤imiz y›l-
larda RAF’›n liderlerinden Ulrike Meinhof’un katledil-
dikten sonra beyninin al›narak Alman doktorlar›na in-
celemeleri için verildi¤i aç›¤a ç›kt›. Alman devletinin
Nazi gelene¤ini sürdürdü¤ü, yeni Mengeneler’in iflba-
fl›nda oldu¤u, bu olaylarla bir kez daha ›spatland›. 

Di¤er yandan Almanya’n›n RAF militanlar› için ha-
z›rlad›¤› “yüksek güvenlikli cezaevleri”, bir çok faflist
devlet gibi, Türkiye’nin de F Tipi Cezaevleri modelini
gelifltirmesinde büyük bir rol oynad›. F Tipi Cezaevi
tart›flmalar›nda, burjuvazinin örnek gösterdi¤i yerler
aras›nda, Almanya ilk s›ray› ald›.

Fakat son geliflmeler bir kez daha gösterdi ki, “yük-
sek güvenlikli cezaevleri”, on y›llara varan tecrit ko-
flullar›, RAF militanlar›na “piflman›m” dedirtemedi¤i
gibi, F tipleri de Türkiye zindanlar›nda yatan devrimci
ve komünistleri, teslim almay› baflaramad›. 

Bu zulüm, sömürü ve zorbal›k sürdü¤ü müddetçe,
burjuvazi hangi tip cezaevi modelini yarat›rsa yarat-
s›n, komünist ve devrimcileri teslim alamayacak! Em-
peryalist-kapitalist sistemin varl›¤›, her tür isyan›n ve
baflkald›r›n as›l nedenidir çünkü. Ne yeni baflkald›r›lar
bitecek, ne de direniflçiler tükenecek! Ald›klar› önlem-
ler, uygulad›klar› yöntemler, devrim ve sosyalizm mü-
cadelesini durduramayacak ve bunun korkusunu hep
enselerinde hissedecekler! RAF militan› Klar gibi, bir
çok komünist ve devrimci, bu gerçekleri onlara hat›r-
latmaya devam edecek! 
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RAF militanlar› “piflmanl›k” dilemiyor

ALMAN BURJUVAZ‹S‹ ÇILDIRIYOR

Cezaevinde öldürülen RAF önderlerinden 
Andreas Baader ve Gudrun Ensslin, 31 Ekim 1968’de,

Frankfurt’taki mahkeme salonunda.



Bir ülke, Sierra Leone: Afrika’n›n pekçok ülkesi gibi
zengin elmas madenlerine ve aç-yoksul bir halka sa-
hip. ‹ngiltere’nin sömürgesi olarak dünyaya gözlerini
açm›fl, pekçok darbe yaflam›fl, 1992 ile 2002 y›llar›
aras›nda korkunç-kanl› bir iç savafl›n pençesinde k›v-
ranm›fl. 

Bir baba, Solomon Vandy (Djimon Hounsou): Yok-
sul bir bal›kç›. Hükümete karfl› savaflan gruplar taraf›n-
dan ailesi da¤›t›lm›fl, o¤lu kaç›r›lm›fl, kendisi elmas
madenlerinde çal›flmaya zorlanm›fl. Feodal toplumlar›n
genel bir özelli¤i olarak ailesine, özellikle de o¤luna
çok ba¤l›. 

Bir elmas kaçakç›s›, Danny Archer (Leonardo Di-
Caprio): Afrika do¤umlu bir beyaz. Eski paral› asker.
Elmas ticaretinin büyüsüne kendisini kapt›rm›fl, bu
u¤urda kendi yaflam› da dahil olmak üzere herhangi
bir de¤er tan›maz hale gelmifl.  

Bir gazeteci, Maddy Bowen (Jennifer Connelly):
Amerikal›, ‘idealist’ ve ‘hümanist’! Yasad›fl› elmas tica-
retinin s›rlar›n› aç›¤a ç›karacak bir makale yazmaya
çal›fl›yor. 

Filmin hikayesi, bu üç kiflinin üzerinden gelifliyor.
Solomon Vandy, elmas madeninde çal›fl›rken büyük
pembe ve çok de¤erli bir elmas buluyor ve sakl›yor.
Bu elmas›n varl›¤›n› duyan Danny Archer, Solomon’u
bu elmas› kendisine vermeye ikna etmeye çal›fl›yor.
Ancak Solomon önce ailesini ve o¤lunu bulmak, sonra
elmas› saklad›¤› yere gitmek konusunda kararl› davra-
n›yor. Burada da Maddy Bowen, gazeteci olman›n
avantajlar›n› kullanarak, BM’nin kamplar›na kapat›lm›fl
olan ailesini buluyor. 

Leonardo diCaprio ile Djimon Hounsou’nun Oskar’a
da aday gösterilen oyunculuklar›, filmin en güçlü yan›-
n› oluflturuyor. Bunun yan›nda Afrika k›tas›n›n hala
emperyalistler taraf›ndan bozulmam›fl olan ola¤anüstü
güzel görüntüleri; çat›flma sahnelerinin yaratt›¤› çarp›c›
aksiyon atmosferi ve s›radan insanlar üzerinde estirilen
terörün, insan›n kan›n› donduran dehfleti kullan›larak
oldukça etkileyici bir film yarat›lm›fl. Konu öylesine
çarp›c› ele al›nm›fl ve filmin ak›fl› öylesine ustal›kla ifl-
lenmifl ki, pekçok ödüle aday gösterilmesi flafl›rt›c› ol-
muyor. Ancak di¤er taraftan, filmi klasik Hollywood
kliflesi haline getiren unsurlar, perde arkas›ndan fazla-
s›yla s›r›t›yor. 

Baflroldeki Danny, çok küçük yaflta yaflad›klar› yü-
zünden duygular›n› yitirmifl birisi(babas› katledilmifl,
annesi tecavüze u¤rad›ktan sonra öldürülmüfl), ama
‘asl›nda iyi çocuk!’ (Solomon’un durumundan etkileni-
yor, ona yard›mc› oluyor ve son sahnede elmas› ona
b›rakacak kadar yüce gönüllü(!) davran›yor). Bir beyaz
olmas›na ra¤men, Afrika’n›n her metrekaresinde k›fl-
k›rt›lmakta olan iç savafllar, onu da fazlas›yla etkilemifl
ve bir ‘kurban’ haline getirmifl. Solomon’un o¤luna ve
ailesine yürekten ba¤l›l›¤› ve Maddy’nin idealizmi, onu
etkiliyor, vicdan hesaplaflmas›na sokuyor ve bir ‘kah-
raman’ haline getiriyor. Çarp›c› aksiyon sahnelerindeki
güçlü performans› da onun ‘kahraman’laflmas›n›n bir
baflka unsurunu oluflturuyor. 

Maddy gerçekten de Danny’nin ona söyledi¤i (“siz
gazeteciler laptoplar›n›z ve s›tma ilaçlar›n›zla Afganis-
tan’a, Afrika’ya geliyor ve yazaca¤›n›z yaz›larla birfley-
leri de¤ifltirece¤inizi düflünüyorsunuz”) gibi, gerçekte
insanlar›n de¤il, hikayelerin peflinde. Zaten kendisi de
“ben art›k gözlerine sinek üflüflmüfl bebekleri de¤il,
gerçek bir hikayeyi istiyorum” diyerek bunu onaylam›fl
oluyor. Çünkü “gözlerine sinek üflüflmüfl bebekler, Af-

rika’daki açl›¤› ve çaresizli¤i anlatan bir gerçek; ancak
çok ifllendi¤i için haber de¤erini yitirmifl bir konu. Ama
elmas kaçakç›l›¤› fazla üzerinde durulmam›fl, çok ya-
z›lmam›fl, yeni bir “hikaye”. Filmde ‘vicdan’› temsil
ediyormufl gibi görünüyor; gerçekte ise, Afrika’n›n sö-
mürgeci tarihine geç girmifl, bu nedenle de daha az
pay alm›fl, ancak bu pay› almak için herfleyi yapmaya
haz›r Amerikan emperyalizmini temsil ediyor. ABD’nin
‘insanl›k’ ve ‘demokrasi’ argümanlar› onda cisimlefli-
yor. Zaten bu ‘vicdan sahibi’ ve ‘idealist’ gazetecinin,
neden baflka bir ulustan de¤il de Amerika’dan formüle
edildi¤inin cevab›, filmin anafikrini de ortaya koyuyor. 

Zaten daha filmin bafllar›nda gösterilen G-8 toplant›-
s› da bunu güçlendirmeye hizmet ediyor. Toplant›daki
konuflmada ‘kanl› elmas’ ticaretinin, yani elmas ka-
çakç›l›¤›n›n Afrika halk›na ne kadar büyük bir zarar
verdi¤i söylenerek, “bu duruma art›k bir son vermek”
üzere elmas tekellerinin harekete geçmesi isteniyor.
Yani, Afrika’n›n bugün yaflad›¤› bütün ac›lar›n gerçek
sorumlusu olan emperyalistler, bu ac›lar›n bitmesinin
tek yolu olarak sunuluyor. 

Burada bir fleyin alt›n› çizerek geçelim. ‘Kanl› elmas’
sorunu 1990’lar›n sonlar›ndan itibaren emperyalist ül-
kelerin gündemine girmeye, bu kaçakç›l›¤› durdurmak
için tart›flmalar yürütülmeye baflland›. 2002 y›l›nda im-
zalanan Kimberley anlaflmas› ile ülkeler ve elmas te-
kelleri, kanl› elmaslar› almayacaklar›n›, sadece resmi
kurumlar taraf›ndan ç›kart›lan, menflei belli elmaslar›
alacaklar›n› taahhüt ettiler. Bu sürecin yürütücüsü,
Kimberley anlaflmas›n› haz›rlayan ve di¤er ülkeleri bu-
nu imzalamaya zorlayan ülke ABD emperyalizmiydi.
Afrika pazar›ndaki pay› son derece s›n›rl› olan ABD,
di¤er emperyalistleri s›k›flt›rmak ve pazardaki sözünü
art›rmak için böyle bir yol izlemiflti. Filmde, sorunu en
gündeme getiren kiflinin Amerikal› olmas› da bununla
çak›fl›yor zaten. 

Filmde Devrimci Birleflik Cephe (DBC) ad›ndaki hü-
kümet karfl›t› güçler ise, klasik ‘komünist düflman›’
Hollywood bak›fl›yla, en ‘kötü’yü temsil ediyor. Köylü-
leri küçümseyen, çocuklar› kaç›ran, onlara uyuflturucu
veren, beyinlerini y›kayan, insanlar›n kollar›n› kesen,
elmas için herfleyi yapan insan k›y›c›lar olarak resme-
diliyor DBC. Gerçekte ise ad›nda ‘devrimci’ kelimesi
geçen bu hükümet karfl› güçlere maledilen bütün bu
kötülüklerin kayna¤›nda kapitalizmin kar h›rs› oldu¤u
gizleniyor. 

Mesela, uyuflturucunun as›l olarak kapitalizme özgü
bir batakl›k oldu¤u ve as›l olarak kapitalizmin kar h›rs›
u¤runa çocuklara bile uyuflturucu vererek onlar› bu
batakl›¤a çekmeye çal›flt›¤› gözard› ediliyor. Mesela
kol keserek cezaland›rma yönteminin as›l olarak sö-
mürgeci devletlere ait oldu¤u, ‹ngiltere’nin sömürgesi
olan Hindistan’da 18. ve 19. yüzy›llarda çocuk iflçilerin
yeterince h›zl› çal›flmad›¤› durumlarda ellerinin kesile-
rek cezaland›r›ld›¤› unutturuluyor. 

Hepsi bir yana, filme ad›n› veren ‘kanl› elmas’ kavra-
m› bile, hükümet karfl›t› gruplar› hedef tahtas›na çak-
mak için kullan›l›yor. Filmin daha bafl›nda G-8 toplant›
salonunda geçen sahnede yap›lan konuflmada “elmas
kaçakç›l›¤›ndan kazan›lan para hükümet karfl›t› grup-
lar›n silahlanmas›na yar›yor” aç›klamas› yap›l›yor. El-
mas kaçakç›l›¤› da dahil olmak üzere, bir bütün olarak
elmas ticaretinden ve p›rlanta sektöründen kazan›lan
paran›n en önemli bölümünün emperyalist tekellerin
cebine gitti¤i gerçe¤i bu sözlerle, aç›kça çarp›t›l›yor. 

Filmin tan›t›mlar›nda, filme ad›n› veren ‘kanl› elmas’

ticaretinin
kayna¤›n›
aç›klarken
“iç savafl› fi-
nanse etmek
için” deyimi-
nin kullan›l-
mas› bile, as-
l›nda kapita-
lizmin kar
h›rs›n› perde-
leyen, as›l
sorumlulu¤u iç savafl› yürüten gruplar›n üzerine atan
bir ifllev görüyor. Filme göre bu gruplar, madenlerde
zorla iflçi çal›flt›r›yor, onlara büyük bir fliddet uygulu-
yor, en a¤›r koflullarda yaflamalar›na neden oluyor-
lar(!) Gerçekte ise, bir bütün olarak elmas ticareti ve
p›rlanta sektörü, Afrika k›tas›n›n kan› ve teri üzerinden
›fl›ld›yor. 

Film oyuncular› ve yönetmeni, yapt›klar› röportajla-
r›nda “kanl› elmaslar› almay›n, takmay›n” ça¤r›s›nda
bulunuyor. Ancak kaçakç›l›k ürünü olmayan, resmi el-
mas madenlerinden ç›kart›lm›fl ve resmi olarak piyasa-
ya sürülmüfl, menflei belli elmaslar›n al›nmas›nda bir
sak›nca olmad›¤›n› özellikle vurguluyorlar. Oysa kanl›
elmaslar, bu sektörün son derece küçük bir parças›n›
oluflturuyor. PAC organizasyonunun verilerine göre
1990’l› y›llarda dünyadaki elmaslar›n yüzde 15’i kanl›
elmast› ve bununda sadece yüzde 20’si hükümet kar-
fl›t› gruplar› finanse etmeye yar›yordu. Ayn› dönem için
World Diamond Council’in verdi¤i kanl› elmas oran›
ise yüzde 3.06 kadard›. 

Di¤er taraftan, elmas sektörü, son derece cazip bir
pazar oluflturuyor. National Geographic dergisinde
2002 y›l›nda yay›nlanan bir makaleye göre; dünyada
her y›l ç›kat›lan toplam elmas miktar› 24 ton. Yaz›, bu-
nun tek bir kamyon a¤›rl›¤›nda oldu¤unu özellikle be-
lirtiyor. Bu 24 ton elmas›n ç›kart›lmas› 2 milyar dolara
maloluyor, üreticiler taraf›ndan 7 milyar dolara sat›l›-
yor, son müflteriye ulaflt›¤›nda ise, bu bir kamyon tafl›n
de¤eri 50 milyar dolar› afl›yor. Aradaki 43 milyar dolar
emperyalist tekellerin cebine giriyor. 

Bu pazardaki en büyük pay, ‹ngiliz elmas tekeli De
Beers’e ait. Dünya üzerinde tam 14 elmas madeni var.
Tüm dünyan›n ham elmaslar›n›n yüzde 80’inin s›n›flan-
d›rma, de¤er biçme ve sat›fl ifllemlerini gerçeklefltiri-
yor. Alrosa, Rio Tinto gibi firmalar ise, De Beers’den
kalan pazar› büyük oranda paylaflm›fl durumdalar. 

Elmas sektöründe dünya genelinde yaklafl›k 10 mil-
yon insan çal›fl›yor. Ve bu insanlar›n ezici ço¤unlu¤u,
Afrika’daki elmas madenlerinde, binlerce metrelik de-
rin kuyular›n içinde, çamura batm›fl olarak çal›fl›yorlar.
Kamplarda kal›yor, ailelerini görmüyor, açl›k s›n›r›nda
yafl›yor, her türlü haktan yoksul olarak en a¤›r çal›flma
koflullar›na katlan›yorlar. Yani sadece kaçak elmaslara
de¤il, resmi madenlerden ç›kart›lan, etiketli olarak sa-
t›lan elmaslara da yoksul ve çaresiz Afrikal›lar›n kan›
bulafl›yor. Elmas madenlerinin oldu¤u ülkelerin haki-
miyetini eline almak için emperyalistler taraf›ndan fi-
nanse edilen iç savafllarda, milyonlarca Afrikal› ölüyor.
Zenginler p›rlantalar›n ›fl›lt›s›yla gözleri kamaflt›rs›n di-
ye, milyonlarca Afrikal› yokoluyor. 

Ve onlara en güzel sözü, John Lennon ‘70’lerde ver-
di¤i bir konserde söylüyor. fieref locas›nda oturan ‹ngi-
liz Kraliyet üyelerine dönerek flu sözleri söylüyor: “Siz
alk›fllamay›n, kanl› elmaslar›n›z› flak›rdat›n yeter.”
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‘Karanl›k’ Afrika’y› yakan ›fl›lt›n›n filmi; 

“Kanl› Elmas”



‹ran’›n, 23 Mart tarihinde 15 ‹ngiliz
askerini esir almas›, Ortado¤u’daki
havan›n birden ›s›nmas›na neden ol-
du. Basra Körfezi’ndeki güvenli¤i sa¤-
lamakla görevle ‹ngiliz f›rkateyninden
fliflme botla ayr›lan 15 denizci, yakla-
flan bir ‹ran gemisi taraf›ndan esir
al›nd›. ‹ran, ‹ngiliz askerlerinin kendi
karasular›na geçti¤ini ve bu ‘s›n›r ihla-
li’nden dolay› gözalt›na al›nd›klar›n›
aç›klad›. 

Bugüne kadar geliflmeler, as›l olarak ABD emper-
yalizminin ‹ran üzerinde bask› oluflturma çabas› biçi-
minde yaflan›yordu. ‹ran’›n nükleer tesislerini bahane
eden ABD emperyalizmi, BM baflta olmak üzere çeflit-
li emperyalist kurum ve ülkeleri ‹ran’a karfl› k›flk›rtma-
ya, ‹ran sald›r›s› için zemin haz›rlamaya çal›fl›yordu.
Son dönemde, Irak üzerinde artan ‹ran hegemonya-
s›ndan da rahats›z olan ABD emperyalizmi, çeflitli bi-
çimlerde bu rahats›zl›¤›n› göstererek, provakatif sald›-
r›lar gerçeklefltirmekteydi.

Üç aydan beri ABD’li askerlerin Irak’ta bulunan
‹ranl› diplomatlara yönelik  yürüttü¤ü operasyonlar, bu
amac› tafl›yordu. Aral›k ay›nda Cumhurbaflkan› Tala-
bani’nin ‹ran’dan gelen resmi konuklar› tutuklanm›fl,
11 Ocak’ta Erbil’deki ‹ran Konsoloslu¤u bas›larak 8
‹ranl› diplomat gözalt›na al›nm›flt›. Bunun yan›s›ra,
ABD ordusu, Kürt lider Barzani’nin verdi¤i listeye da-
yanarak, “‹ran ad›na casusluk faaliyeti yürüttükleri”
gerekçesiyle, Kuzey Irak’ta ‹ran ile ekonomik, ticari ve
siyasi aç›dan iliflkisi bulunan ifladamlar›, siyasetçiler,
yerel yöneticiler ve sanatç›lar dahil olmak üzere pek-
çok kifliyi operasyon kapsam›na ald›. ABD bu operas-
yonlarla, bir taraftan da ‹ran ile Irak aras›nda yürütü-
len ticari iliflkileri de durdurmak istiyordu. 

Bir baflka sald›r› ise, eski ‹ran Savunma Bakan
Yard›mc›s› ve Devrim Muhaf›zlar› Komutan› Ali R›za
Asgeri’nin ‹stanbul’da birden ortadan kaybolmas› oldu.
9 Aral›k 2006 tarihinde ‹stanbul’da birden ortadan
kaybolan Asgeri için, önce Bat›’ya s›¤›nd›¤› iddialar›
ortaya at›ld›. Ancak sonras›nda, Türkiye taraf›ndan ‹s-
rail’e teslim edilmifl olmas› ihtimali a¤›rl›k kazanmaya
bafllad›. Türkiye bu iddiay› reddediyor. Ancak ortadan
kaybolman›n Türkiye’de gerçekleflmifl olmas› flüphele-
ri derinlefltiriyor. Asgeri, ‹ran’›n nükleer program›yla il-
gili önemli istihbaratlara sahip bir yetkili olarak tan›n›-
yor, Devrim Muhaf›zlar›n›n Lübnan’daki faaliyetlerin-
den sorumlu tutuluyor ve 1986’da Lübnan’da uça¤›
düfltükten sonra fiii Emel örgütü taraf›ndan kaç›r›lan
‹srailli pilot Ron Arad’› esir ald›¤› iddia ediliyor. ‹srailli
bir kurulufl, 2004 y›l›nda Ron Arad’›n akibetiyle ilgili
inan›l›r bilgi getirene 10 milyon dolar ödül vaat etmiflti. 

‹srail iç güvenlik servisi fiin Beth, Hamas’›n e¤itim
için ‹ran’a militanlar›n› gönderdi¤ini ileri sürerek, ‹ran’a
dönük sald›r› için zemin haz›rlama faaliyetine katk›da
bulunuyor. 

Sald›r› haz›rl›klar›

ABD art›k ‹ran sald›r›s› için gün say›yor ve uygun
an› yakalamay› bekliyor. Bu an› yakalad›¤›nda, kendi-
sini haz›r hisseti¤inde, bir bahane bulacak ve sald›ra-

cak. Bu bahane, ‹ran’›n nükleer silah üretti¤inin ortaya
ç›kmas› ya da Irak’ta Amerikan askerlerine yönelik bir
sald›r›n›n arkas›nda ‹ran’›n oldu¤u iddias› ya da baflka
herhangi bir fley olabilir. 

fiubat ay›n›n son günlerinde ABD istihbarat birimle-
ri ‹ran’a ait bir çal›nt› dizüstü bilgisayar›n içinde, nük-
leer silah gelifltirdiklerine dair kan›tlar›n bulundu¤unu
iddia etmifllerdi. UAEK (Uluslararas› Atom Enerjisi Ku-
rumu) yetkilileri ise, “gizli bir program yürütüyorsan›z,
bunu kolayca çal›nabilecek bir dizüstü bilgisayarda
yapmazsan›z. Üstelik bilgisayardaki belgelerde Fars-
ça tek kelime olmamas› da flafl›rt›c›” aç›klamas›n›
yapt›lar. Irak’ta kitle imha silahlar› bulundu¤una dair
elinde kan›tlar oldu¤unu ileri süren, savafl bafllad›ktan
sonra ise, kitle imha silahlar›n› kullanan as›l gücün
kendisi oldu¤u ortaya ç›kan ABD, flimdi de ‹ran’a sal-
d›r› gerekçesi yapabilmek için bu türden uydurma ba-
haneler yaratmaya çal›fl›yor. 

Bu arada ‹ran sald›r›s›n›n Nisan ay›nda gerçekle-
flece¤i yönündeki iddialar giderek art›yor. ABD’li aske-
ri uzmanlar, ‹ran sald›r›s›n›n planlar›n› bile haz›rlam›fl
durumda. Buna göre, ‹ran hava üsleri, deniz üsleri, fü-
ze fabrikalar› ve komuta kontrol merkezleri, ABD’nin
ilk sald›raca¤› hedefler. Çünkü ABD, öncelikle ‹ran’›n
askeri gücünü çökertmeyi hedefliyor. Tabi ki, ‹ran’›n
nükleer tesisleri de ilk sald›r› hedefleri aras›nda yer
al›yor. 

ABD’nin ikinci uçak gemisi fiubat ortas›nda Ortado-
¤u’ya ulaflt›. Bölgedeki di¤er uçak gemisi Eisenho-
wer’le buluflan Stennis uçak gemisi, Umman Deni-
zi’ndeki yerini ald›. ABD’nin Körfez’den yürütece¤i bir
sald›r›da bu uçak gemileri kullan›l›rken, Irak’taki güç-
leri de Irak s›n›r›ndan ‹ran’a girebilecek. ABD aç›s›n-
dan önemli bir baflka nokta da ‹ncirlik hava üssü. ABD
Hava Kuvvetleri Komutan› Orgeneral Michael Mose-
ley, 20 fiubat’ta yapt›¤› bir konuflmada, ‹ncirlik’in ABD
Merkezi Komutanl›¤› için kilit bir role sahip oldu¤unu
belirtmifl, Ortado¤u, Basra Körfezi ve Güney Asya’da-
ki ABD harekatlar›n› kolaylaflt›raca¤›n› söylemiflti.
ABD, üssün kullan›m alan›n› geniflletmek ve ‹ran sa-
vafl›na da uygun hale getirmek için Türkiye ile görüfl-
meleri sürdürüyor. 

ABD ayr›ca, Türkiye’ye nükleer füze kalkan› kur-
mak için de bask›s›n› art›rm›fl durumda. Ancak Rus-
ya’n›n, füze kalkan›n›n kurulmas›n› kabul eden ülkele-
re yönelik tehditleri Türkiye’yi durduruyor. Türkiye,
hem ‹ran’la hem de Rusya ile iliflkilerinin bu kadar
h›zl› bozulmas›n› istemedi¤i için ABD’nin füze kalkan›-
n›n kurulmas›na onay vermiyor. 

‹srail de ‹ran’a sald›r› plan›na son fleklini veriyor.
‹srail, ‹ran’a sald›rmak için Irak hava sahas›n› kullan-
may› planl›yor, bununla ilgili olarak ABD ile görüflme-

ler yürütüyor. ‹ran sald›r›s›n›n ‹srail’in yürü-
tece¤i bir hava bombard›man› ile bafllama-
s› da olas›l›klar aras›nda. 

T›rmand›r›lan kriz

23 Mart’ta 15 ‹ngiliz askerinin esir al›n-
mas› ise, ‹ran’›n, ABD’nin sald›r› haz›rl›kla-
r›na verdi¤i cevap oldu. ‹ran, ‹ngiltere’ye
ve ABD’ye meydan okurcas›na, bu asker-
leri bir haftad›r elinde esir olarak tutuyor,
sorguluyor, “suçlar›n› itiraf ettiler” diye
aç›klamalar yap›yor. Üstelik, ‹ngiltere’nin
bütün bask›s›na ra¤men, askerleri henüz
kimseyle görüfltürmüyor. 

‹ran’›n bu tutumu t›rmand›r›c› bir etki
yarat›yor. ‹ngiltere, gözalt›ndaki askerleri
serbest b›rak›lmad›¤› koflulda “farkl› bir
aflamaya” geçeceklerini aç›kl›yor. ABD
ise, ‹ngiltere’yi yeterince sert tutum alma-
makla elefltirerek k›flk›rtmaya çal›fl›yor. ‹n-
giliz askerlerinin esir al›nmas›n›n hemen

arkas›ndan ABD’nin Basra Körfezinde büyük bir tatbi-
kata bafllamas›, ‹ran üzerinde bask› unsuru olufltur-
may› hedefliyor. 

Bu arada, Türkiye de arabulucu olmak üzere dev-
reye girdi. Esir askerlerle görüfltürülmek, kad›n aske-
rin serbest b›rak›lmas› gibi taleplerle ‹ran’la görüflme-
ler yapan Türkiye, henüz bir cevap alamad›. Ancak
hem Türkiye, hem de ‹ran, ikili iliflkilerini bozmak iste-
miyorlar. Kimi zaman ‹ranl› eski Komutan Asgeri’nin
kaç›r›lmas› olay›nda oldu¤u gibi perde arkas›ndan çe-
flitli ad›mlar at›lsa da, iki ülke de aradaki iplerin tü-
müyle kopar›lmas›ndan yana de¤iller. Kürt sorununa
ve Irak’›n bölünmesine iliflkin olarak iki ülke de ayn›
tutumu izledi¤i için, yar›n belli noktalarda ortak hare-
ket etmeleri gündeme gelebilir diye hesaplar yap›yor-
lar. 

* * *

‹ran’›n ‹ngiliz askerlerini esir almas›yla bafllayan
kriz, bölgedeki dengeler aç›s›ndan oldukça önemli bir
geliflmeyi gözler önüne seriyor. Bu esirlerle ‹ran, son
aylarda giderek artan bir biçimde kendisine yönelen
sald›r›lar›n intikam›n› al›yor. ‹ngiltere’ye meydan oku-
yacak kadar kendine güvenli oldu¤unu gösteriyor. Za-
ten ‹ngiltere’nin, çeflitli tehdit sözleri d›fl›nda, bir hafta-
y› aflan süredir do¤ru düzgün bir karfl›l›k vermemifl ol-
mas›, ‹ran’›n gücünü ortaya koyuyor. 

ABD ve ‹ngiliz emperyalistleri ise, sert bir karfl›l›k
vermeyerek, ‹ran’a sald›r›y› bafllatma konusunda he-
nüz tam anlam›yla haz›r olmad›klar›n› ortaya koyuyor-
lar. Gerçekten de ‹ran, Irak’tan çok daha zor bir he-
def. Hem ‹ran halk›n›n tafl›d›¤› anti-Amerikanc› bilinç
ve kendi hükümetlerine verdikleri destek, hem de Çin
ve Rusya gibi emperyalistlerin ‹ran’›n arkas›nda olma-
s›; bunlara dayanarak misilleme yapaca¤›n› söyleyen
‹ran’›n gücünü fazlas›yla art›r›yor. Ancak di¤er taraf-
tan, Irak batakl›¤›nda bo¤ulan ABD
için ‹ran’dan aç›lacak yeni bir kap›
büyük bir önem tafl›yor.
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planlar›n› bile haz›rlam›fl durumda. Buna göre, ‹ran hava üsleri,

deniz üsleri, füze fabrikalar› ve komuta kontrol merkezleri,
ABD’nin ilk sald›raca¤› hedefler. Çünkü ABD, öncelikle ‹ran’›n

askeri gücünü çökertmeyi hedefliyor. Tabi ki, ‹ran’›n nükleer te-
sisleri de ilk sald›r› hedefleri aras›nda yer al›yor. 



Irak iflgali 20 Mart günü, 4. y›ldönümünü geride b›-
rakt›. Ve geride kalan 4 y›l içinde, ABD emperyalizmi
için Irak ç›k›fls›z bir batakl›¤a dönüflürken, Irakl› kitle-
ler için yaflam koflullar› daha da zorlaflt›. ‹flgale bafl-
larken ABD emperyalizmi Irak’› bir diktatörlük alt›nda
yönetildi¤ini söyleyerek Irakl›lara ‘demokrasi’ ve ‘öz-
gürlük’ getirece¤ini iddia ediyordu. Gerçekte ise, her
iflgalci gibi, katliam ve sömürüden baflka bir fley getir-
medi. 

4 y›l sonra bilanço

’91 y›l›nda 1. Körfez Savafl›’n›n öncesinde, Irak oku-
ma yazma oran›n›n yüksekli¤i, çocuk ölümlerinin azl›-
¤› gibi konularda, di¤er Ortado¤u ülkelerine göre ol-
dukça ileri bir durumdayd›. Her ne kadar bafl›nda geri-
ci bir diktatör olsa bile, Irak’ta ekonomik ve sosyal an-
lamda geliflkin uygulamalar vard›. BAAS yönetiminin
Sovyetler Birli¤i ile yürüttü¤ü iliflkiler ve oradaki sosyal
uygulamalardan etkilenmesinin bunda önemli bir pay›
vard›. Ancak ’91 y›l›nda yaflanan savafl, bu dengeyi
altüst etti. Sonras›nda Irak’a uygulanan ambargo, kit-
lelerin g›da ve ilaç s›k›nt›s› yaflamas›na, çocuk ve be-
bek ölümlerinin artmas›na neden oldu. 2003 y›l›nda
bafllayan savafl ise, Irak halk› için bir karabasan anla-
m›na geliyordu. 

Dört y›ll›k savaflta ölen Irakl›lar›n say›s› 1 milyona
ulaflt›. Irakl›lar için ölüm, s›radan günlük bir olay hali-
ne geldi. ‹flgalciler büyük bir pervas›zl›kla sivil halka
sald›rarak çeflitli gerekçelerle insanlar› öldürdüler. Em-
peryalistlerin paramiliter kontra örgütleri de sistemli bir
cinayet ve iflkence kurumu olarak çal›flt›lar. Çöplükler-
de, yol kenarlar›nda, elleri ve gözleri ba¤lanm›fl ve ifl-
kenceyle öldürülerek at›lm›fl insanlar bulundu. ‹flbirlik-
çi Irak hükümeti de bu iflkence ve katliamlar›n bir par-
ças› oldu. ‹çiflleri Bakanl›¤› baflta olmak üzere, çeflitli
devlet kurumlar›n›n bahçelerinde, mahzenlerinde in-
sanlara iflkenceler yap›ld›, kimisi kurfluna dizildi. Ebu
Garip hapishanesi gibi resmi iflkencehanelerde ger-
çeklefltirilen vahflet, yap›lanlar gözler önüne serildik-
ten ve tüm dünyaya yay›ld›ktan sonra da azalmad›,
artt›. 

4 milyona yak›n insan ise, bulundu¤u yeri terk ede-
rek mülteci konumuna düfltü. Bunlardan 2 milyonu
Irak’› terketti, 1,7 milyonu ise, Irak içinde bulundu¤u
yerden kaçarak baflka bir bölgeye s›¤›nd›. Milyonlarca
insan gözalt›na al›nd›, iflkence gördü, çeflitli sürelerde
cezaevinde yatt›. Ev bask›nlar›nda evde bulunan in-
sanlar, yol çevirmelerde arabalar›n içinde olanlar, bir
biçimde iflgalcilerin yak›n›ndan geçmek zorunda ka-
lanlar bile, gözü dönmüfl bir sald›rganl›¤›n kurban› ol-
dular. 

Bombard›manlar ve sonras›nda iflgalcilerin bilinçli
politikalar› nedeniyle, Irak’ta iflgal sonras›nda altyap›
neredeyse tamamen çöktü. ‹ngiliz BBC ile Amerikan
ABC News adl› bas›n kurulufllar› taraf›ndan yap›lan ve
20 Mart günü yay›nlanan bir araflt›rmaya göre, Irakl›-
lar›n yüzde 88’i elektirik üretim ve da¤›t›m konusunun

kötü ya da çok kötü yönetildi¤ini
düflünüyor. Yüzde 69’luk bir kesim
ise, su temin etmenin zor oldu¤u-
nu söylüyor. 

Ekonominin çökmesi, iflsizli¤in
had safhaya ç›kmas›na neden ol-

du. Irak’ta bugün pekçok insan karne ile
yaflamaya, beslenmeye çal›fl›yor. 

Bütün bunlar direnifli büyüten bir etki
yaratt›. Irak halk›n›n ABD emperyalizmi baflta olmak
üzere iflgalci devletlere karfl› kini ve öfkesi büyüdü. Bu
da direniflin daha fazla yay›lmas›na, kitleleri daha faz-
la etkisi alt›na almas›na neden oldu. 

Ancak geçen y›ldan bu yana, özellikle 2006’n›n son
günlerinde Saddam’›n idam edilmesinin arkas›ndan
derinleflen bir biçimde, direniflin rotas›nda ve hedefle-
rinde bir sapma ortaya ç›kt›. Etnik ve mezhepsel ayr›-
l›klar, ABD’nin körüklemesiyle derinleflti ve bu ayr›l›k-
lara göre yap›lan eylemler artt›. Yaklafl›k bir y›ld›r,
ABD’nin sistemli yürüttü¤ü politikalar, provokasyonlar
sonucunda, iki kesim aras›na düflmanl›k tohumlar›
ekilmeye baflland›. fiiiler ve Sünniler birbirlerini hedef
alan eylemler yapmaya bafllad›lar, Irak direnifli, iflgal
karfl›t› içerikten mezhepleraras› iç savafla dönüflmeye
bafllad›.  

ABD bu batakl›ktan kurtulam›yor

ABD emperyalizminin Irak savafl›nda inisiyatifi eline
almak için yürüttü¤ü bütün politikalar, dönüp yine ABD
emperyalizmini vuruyor. ABD, Irak’ta mezhepler sava-
fl›n›n geliflmesi için provokasyonlar› gerçeklefltirirken,
bir taraftan da Irak’›n üçe bölünmesinin haz›rl›klar›n›
yap›yordu. Zaten Irak’taki tek iflbirlikçisi Kürt kesime
daha ilk günden verdi¤i söz de buydu. 

Ancak bu politika, ‹ran’›n Irak üzerindeki etkisinin
güçlenmesine yol açt›. Irakl› direniflçilerin ‹ran’da e¤i-
tim ald›¤›, ‹ran’›n çeflitli maddi ve askeri yard›mlarda
bulundu¤u art›k s›r de¤il. ‹ran, Ortado¤u’da Lüb-
nan’dan Irak’a uzanan bir fiii cephesi kurma yolunda
önemli ad›mlar att›. 

Bu durum, bir yan›yla Ortado¤u’daki Sünni ülkeleri
yeniden ABD ile yak›nlaflmaya itti ve bu yan›yla da
ABD’nin ifline geldi. Mesela Suudi Arabistan, son ay-
larda ABD ile iliflkilerini yak›nlaflt›rmaya, Ortado¤u’da-
ki Sünni ülkeleri kendi etraf›na toplamaya, hatta Türki-
ye ziyaretinde Türkiye’yi de bu saflara dahil etmeye
çal›flt›. ‹ran’›n çevresinde gücünü art›ran fiii blokun
karfl›s›na Suudi Arabistan’›n çevresinde oluflacak bir
Sünni blokla ç›kma çabalar› artt›. 

Ancak bu saflaflma, ‹ran’›n etkisini art›racak bir olgu
oldu¤u için, ABD aç›s›ndan ayr› bir handikap yaratt›.
Bu durumda, Irak’ta merkezi yap›n›n güçlendirilmesini
ve bölünmenin engellenmesini savunan Irak Çal›flma
Grubu’nun raporu devreye girdi. Türkiye’deki hükümet
de ABD ile paralel bir biçimde, Irak politikas›n› yeni-
den “Irak’›n toprak bütünlü¤ü ve siyasi birli¤i” olarak
flekillendirdi. 

Oysa bu durum, Irak içinde ABD’nin en yak›n iflbir-
likçisi Kürt kesimin tepkisini çeken bir etki yaratt›. 

Mart ay›n›n ortas›nda, Ba¤dat’ta aralar›nda ABD,
Suriye ve ‹ran’›n da bulundu¤u 13 ülkenin kat›ld›¤› bir
toplant› yap›ld›. Toplant› hiçbir sonuç alamadan da¤›l-

d›, ancak ABD, bafldüflman› olarak gördü¤ü ülkelerle
ayn› masaya oturmak zorunda kalm›flt›. 

ABD’yi s›k›flt›ran bir baflka etken ise, ülkede giderek
yükselmekte olan savafl karfl›t› hareket. Bir taraftan
savafl›n ekonomik yükünün her geçen gün artmas›
(Eylül 2001’den bu yana 290 milyar dolar› buldu. Sa-
dece 2006’da yap›lan savafl harcamas› 30 milyar do-
lar› aflt›) di¤er taraftan savaflta ölen ABD askeri say›-
s›n›n 3 binin üzerine ç›km›fl olmas›, savafla karfl› tep-
kileri yükseltiyor. Irak’ta ve Afganistan’da yaralanan
ABD askerlerinin do¤ru düzgün tedavi edilmedi¤i ve
kaderlerine terkedildi¤inin ortaya ç›kmas›, öfkeyi büyü-
ten bir etken oldu. Bu haberler üzerine ABD Kara
Kuvvetleri Bakan› Francis Harvey, istifa etmek zorun-
da kald›; ancak bu istifa da tepkileri yat›flt›rmaya yet-
medi. 

Kitleler bu tablodan rahats›zl›klar›n›, savafl›n 4. y›l-
dönümünde ABD’nin çeflitli kentlerinde gerçeklefltir-
dikleri eylemlerle protesto ettiler. Gallup’un yapt›¤› bir
araflt›rmaya göre, “Irak savafl› bir hatayd›” diyen Ame-
rikal›lar›n say›s›, yüzde 60’a yükselmiflti. 

“Ya zafer, ya hezimet”

ABD’li askeri yetkililerin Irak’taki savafl›n 6 ay içinde
kazan›lmamas› durumunda Vietnam’daki gibi bir boz-
gunla, büyük bir hezimetle karfl›lafl›laca¤› uyar›s›nda
bulunmalar›, ABD aç›s›ndan tabloyu daha da zorlaflt›-
r›yor. Bugüne kadar iflgalci güçler içinde askerlerini
geri çeken pekçok ülke oldu. Ve askerlerini geri çeken
her ülke, siyasal olarak ABD aç›s›ndan önemli bir ka-
y›p yaratt›. Ancak ‹ngiltere’nin askerlerini çekece¤ini
aç›klamas›, iflgal güçleri üzerinde çok daha fazla etkili
oldu. Bir moral bozuklu¤u ve da¤›lma havas›, iflgal
güçlerine sirayet etmeye bafllad›. Savaflta kay›plar›n
ABD için 3 binin üzerine ç›kmas›, iflgalcilerin toplam
kay›plar›n›n ise 3 bin 500’e ulaflmas› da moral bozuk-
lu¤unu art›ran bir etken oldu. Bu tabloyu ortaya koyan
ABD’li askeri yetkililere göre, iflgalin baflar›ya ulaflma-
s› için asker say›s› oldukça yetersiz. Sadece Ba¤dat
için 120 bin iflgalci askere ihtiyaç oldu¤unu söylüyor-
lar. Oysa ABD’nin Irak’taki toplam asker say›s›, 140
bin civar›nda ve bu say›y› azaltmak için üzerinde bü-
yük bir bask› var. 

Tablonun vehameti karfl›s›nda ABD Savunma Baka-
n› Gates, Irak için 2 bin 200 kiflilik ek bir birlik haz›r-
lanmas›na onay verdi. ABD’nin amac›, Ba¤dat baflta
olmak üzere yo¤unlaflt›r›lm›fl operasyonlar düzenleye-
rek direnifli bast›rmak. Ancak flubat ay›n›n ortas›ndan
beri sürdürülen bu operasyonlarda çok fazla yol ald›k-
lar›n› söylemek mümkün de¤il. ABD’nin sald›r›lar›na
karfl›l›k, direniflçiler de eylemlerini art›r›yorlar. 

ABD için Irak savafl› her geçen gün daha zor bir ha-
le geliyor. Ve ABD’nin, Irak savafl›n› Irak d›fl›nda ka-
zanma çabalar› art›yor. 

Devrim ve sosyalizm için 13Nisan 2007
Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
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ABD’li askeri yetkililerin Irak’taki savafl›n 6 ay içinde

kazan›lmamas› durumunda Vietnam’daki gibi bir
bozgunla, büyük bir hezimetle karfl›lafl›laca¤› uyar›-
s›nda bulunmalar›, ABD aç›s›ndan tabloyu daha da

zorlaflt›r›yor. Dahas› ‹ngiltere’nin askerlerini çekece-
¤ini aç›klamas›, iflgal güçleri üzerinde çok daha faz-
la etkili oldu. Bir moral bozuklu¤u ve da¤›lma hava-

s› iflgal güçlerine sirayet etmeye bafllad›.



karfl› duruflu örgütleyemiyor.

1 May›s, birlik, dayan›flma, ille de mücadele günü! Tüm dünya
halklar›n›n, iflçi ve emekçilerin, ortak düflmana, emperyalizme ve
iflbirlikçilerine karfl› kol kola girip birlikte yürüdükleri gün…  ‹flçi ve
emekçilerin, ezilen halklar›n, kime karfl›, neden ve nas›l mücadele
etmesi gerekti¤ini gösteriyor. Gerçek düflman›n kimler oldu¤unu
hat›rlat›yor. 

Bölgemizde emperyalist savafl›n, ülkemizde faflist-floven sald›r›-
lar›n artt›¤› bir dönemde 1 May›s›n bu mesajlar›n› çok iyi almal› ve
yaflama geçirmeliyiz! Savafl› ve faflizmi yok etmenin yolu; birlik, da-
yan›flma ve mücadeleden geçmektedir çünkü… 

Yepyeni bir günefl do¤ar, bizde ve ülkeler-
de…

Nerede sömürü ve bask› varsa, orada isyan
ve baflkald›r› da vard›r. Yüzy›llard›r ezilen ve sö-
mürülenler, sömürücü zorbalara karfl› direnifle
geçmifller, ancak bu sayede özgürlüklerini ka-
zanabilmifllerdir. Kölelerin ayaklanmas›n› sa¤-
layan Spartakist’ten bu yana, insanl›¤›n sömü-
rü ve zulme karfl› isyan› ve devrimleri sürmek-
tedir. Uygarl›k tarihi böyle geliflmifltir. Çünkü
tarihin motoru s›n›f mücadelesidir, devrimler-

dir.

Sömürüye ve zorbal›¤a karfl› mücadele, insan›n insanlaflma
mücadelesidir ayn› zamanda. Mücadele, insan› ve toplumu güzel-
lefltirir. Ona bir kiflilik, bir sayg›nl›k kazand›r›r. Onun içindir ki,
dünyan›n dört bir yan›nda komünist ve devrimciler, yurtseverler,
diz çökerek yaflamaktansa, ayakta ölmeyi ye¤lemifllerdir. Onun
içindir ki, Irak’ta, Filistin’de emperyalist-siyonist iflgale karfl› ölü-
müne direnifle geçilmifl, tüm ezilen halklar›n onuru korunmufltur.
Her zaman tarihe alt›n harflerle kaz›lanlar bunlard›r. Kölece boyune-
¤enler, iflbirlikçiler ve hainler de¤il… 

Bugün, emperyalist-kapitalist sistemin azg›n sömürüsü alt›nda
inleyen, topraklar› emperyalist-siyonist asker postallar› alt›nda ezi-
len tüm halklar için tek yol; direnifltir, mücadeledir. S›n›f›n ve halk-
lar›n gerçek temsilcileri, direnenlerdir. ‹nsanl›k ancak bu direnifller
sayesinde ileriye do¤ru gider. Aksi her geliflme, insanl›¤›n gerileyifli-
dir. ‹flte bugün yaflanan vahfli kapitalizm ve ilkel sömürgecilik yön-
temleri bunun aç›k kan›tlar›d›r.

Elbette her gecenin bir sabah› vard›r. Ve günefl, karanl›¤›n en
koyusunda do¤ar… Spartakistlerle bafllay›p Ekim devrimiyle sü-

ren büyük insanl›¤›n mücadelesi, savafls›z, s›n›fs›z, sömürüsüz
bir dünya kurulana kadar devam edecektir! Bu kavga,

insanl›¤›n en sonuncu kavgas› olacak; ülke-
mizde ve tüm dünyada yepyeni bir günefl
do¤acakt›r… 

1 May›s, bu günefli do¤urmak isteyenle-
rin, bu güneflin do¤mas› için mücadele eden-

lerin günüdür!   

‹flçiler, emekçiler,
gençler!

Bu y›l, ’77 1 May›s
katliam›n›n 30. y›l›! 1
May›s kutlamalar›na,
1 May›s flehitlerini
anarak bafllayaca¤›z!
‘77’den bu yana 1
May›slara yasaklanan
TAKS‹M meydan›n›,
30. y›lda yeniden
zaptetmek için zorla-
mal›y›z! 1 May›s, 1
May›s alan›nda kut-
lanmal›! 

Emperyalist sava-
fla, ülkemizin bir bi-
çimde bu savafla da-
hil edilme planlar›na
karfl› 1 May›s’ta alan-
lar› doldurmal›y›z!

Artan faflist-floven
sald›r›lara set olufltur-
mak, halklar›n kar-
deflli¤ini hayk›rmak
için 1 May›s’ta alanlara ç›kmal›y›z!

Vahfli kapitalizmi aratmayan sömürü koflullar›n›, artan hak gasp-
lar›n› durdurmak için 1 May›s’ta alanlarda olmal›y›z!

Gençli¤in, çürüme ve yozlaflma içinde erimesini, faflist-mafya
çetelerinde birer katil ve gangster haline dönüflmesini engellemek
için 1 May›s’ta alanlara ç›kmal›y›z!

Dünyan›n, zehirli gazlarla, kimyasal bombalarla yok olmas›n›
durdurmak için, 1 May›s saflar›nda yerimizi almal›y›z!

K›saca, sömürü ve zorbal›¤a karfl› ç›kan herkes, 1 May›s günü,
birlik ve dayan›flma içinde oldu¤unu göstermeli; emperyalizme ve
iflbirlikçilerine karfl› mücadeleye omuz vermelidir! Çünkü 1 May›s,
emperyalizme, kapitalizme, faflizme, flovenizme ve her türden geri-
cili¤e karfl› olanlar›n günüdür! Çünkü 1 May›s, sömürü ve zorbal›¤›
yerle bir etmek isteyenlerin, bu u¤urda savaflanlar›n günüdür! Ken-
dini böyle tan›mlayan her kifli, 1 May›s’ta, yerini almal›, 1 May›s
alan›na akmal›d›r! 

Proleter Devrimci Durufl, tüm halk›m›z› 1 May›sa, kendi saflar›na
ça¤›rmaktad›r! ‹flçi ve emekçiler Devrimci Sendikal Birlik, gençler
Proleter Devrimci Gençlik pankart› alt›nda, devrim, sosyalizm ve s›-
n›fs›z toplum u¤runa savaflanlar›n yan›nda yerlerini almal›d›r! 

Yaflas›n 1 May›s! Biji Yek Gulan!

Yaflas›n Proletarya Enternasyonalizmi!

Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni!

Yaflas›n Devrim ve Sosyalizm!

Emperyalist savafla, faflist-floven sald›r›lara karfl›

1 MAYIS’TA 1 MAYIS ALANINA! 
‹flçiler, emekçiler, gençler!

‹flçi ve emekçilerin, yüre¤i
emekten yana olanlar›n bayram›,
birlik, mücadele ve dayan›flma gü-
nü 1 May›s yaklafl›yor!  

Her y›l oldu¤u gibi bu 1 May›s’ta
da, iflçi ve emekçiler, dünyan›n dört
bir yan›nda alanlar› dolduracak, ta-
leplerini hayk›racak! 

Ülkemiz iflçi s›n›f› ve emekçileri
de dünya iflçi ve emekçi ordusunun
bir bölü¤ü olarak bu büyük günde
yerini alacak! Çeflitli ulus ve toplu-
luklara mensup iflçi ve emekçiler,
kol kola, omuz omuza yürüyecek-
ler, emperyalizmin ve faflizmin üze-
rine… 

Özgürlük ve demokrasi için… 

Devrim ve sosyalizm için… 

‹nsan›n insana kullu¤una son
vermek, sömürüsüz, savafls›z bir
dünya kurmak için…  

Tarihten geliyoruz… 

Yüzy›l öncesinden…

Yüzy›l› aflk›n bir zamand›r 1 Ma-
y›s, iflçi s›n›f›n›n kavga günü olarak
kutlan›yor. Tarihi, bir o kadar eski,
kökleri bir o kadar sa¤lam ve de-
rin…

Amerika iflçi s›n›f›, 8 saatlik ifl-
günü talebiyle 1886 y›l›n›n 1 May›s
günü büyük bir grev bafllat›r. Burju-
vazi, grevci iflçilere azg›nca sald›r›-
ya geçer. Onlarcas›n› katleder, bin-
lercesini tutuklar, dört iflçiyi ise da-
ra¤ac›na yollar. Böylece bir ilde
bafllayan grev, bu katliam üzerine
tüm ülkeye, sonra da dünyaya ya-

y›l›r. Tutuklanan iflçilerle dayan›flma eylemleri, her yerde yükselir.

Bu olaydan üç y›l sonra, 1889 y›l›nda toplanan Enternasyonal,
iflçi s›n›f›n›n 8 saatlik iflgünü talebini desteklemek ve ölen iflçileri
anmak için 1 May›s›, “birlik, mücadele, dayan›flma” günü ilan eder.
Ve 1890 y›l›ndan itibaren 1 May›slar, iflçi ve emekçilerin mücadele
günü olarak tüm dünyada kutlanmaya bafllar. Devrim ile karfl›-dev-
rimin güçlerini s›nad›¤›, birbiriyle hesaplaflt›¤› bir gün olur 1 May›s…

Ülkemizde de 1 May›slar, Osmanl› devleti döneminden beri kut-
lan›yor. Bunlardan en kitleseli, 1921-1922 y›llar›nda kutlanan 1 Ma-
y›slard›r. Bu y›llarda Osmanl›’n›n emperyalist iflgal alt›nda olmas›, 1
May›s kutlamalar›n›, iflgale karfl› protesto gösterilerine dönüfltürür. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonraki ilk y›llarda da 1 May›s-
lar “amele bayram›” olarak kutlan›r. Ancak sonras›nda ‘70’li y›llara
dek yasakl›d›r. Kimi zaman yakalara tak›lan bir karanfille, kimi za-
man yasa-d›fl› gösterilerle, ama mutlaka bir biçimde kutlanmaya
devam eder… 

‘76’da, meydanlara ç›k›l›r yeniden. ’77 1 May›s› ise, devletin pro-
vokasyonu ile kana bulan›r. Taksim meydan› yasaklan›r. Fakat kit-
lesel kutlamalar devam eder. Ta ki ’80 cuntas›na dek… ’88 y›l›ndan
itibaren yeniden bafllar kitlesel ve aç›k kutlamalar. ’89,’90, ‘91 y›l›n-
da Taksim’e aç›lan cadde ve sokaklar, iflçi ve emekçilerle, gençlerle
dolar. Dövüfle dövüfle yürünür, flehitler, yaral›lar, tutsaklar verilir…
Yasal 1 May›s kutlamalar›n›n yolu böyle düzlenir… 

Vermeyin insana izin, 

susmas› ve kanmas› için…

1 May›s’›n do¤uflu, iflçi s›n›f›n›n 8
saatlik iflgünü talebiyle bafllatt›¤› müca-
deledir. Aradan 100 y›l› aflk›n bir za-
man geçmesine ra¤men bugün hala ifl-
çiler, 8 saati aflk›n bir süre, 10-12 saat
çal›fl›yor. Bu süre zarf›nda mücadele ile
elde etti¤i kazan›mlar; 8 saatlik iflgünü
dahil, birçok sosyal, siyasal hak ve öz-
gürlük, birer birer gaspediliyor. Bunun
en büyük nedeni; sosyalist devletlerin
y›k›lm›fl, devrim ve sosyalizm dalgas›n›n nispeten gerilemifl olmas›-
d›r. Burjuvazi, bu durumdan yararlanarak iflçi s›n›f›n›n sendikal ör-
gütlülü¤ünü bile s›n›rlamakta, tüm kazan›mlar›n› yok etmeye ça-
l›flmaktad›r.

‘90’l› y›llardan itibaren artan hak gasplar›, a¤›r çal›flma ve ya-
flam koflullar›yla birlikte sürüyor. Sa¤l›k, e¤itim gibi en temel
haklar, paral› hale getiriliyor. Emeklilik yafl› yükseltilerek
‘mezarda emeklilik’ haline dönüflüyor. Düflük ücretle uzun
süreli mesailer dayat›l›yor. Artan iflsizlik oran›, çal›flanlar›n
bafl›nda Demoklesin K›l›c› gibi sallan›yor. En küçük bir hak
alma mücadelesi, iflsizlik tehdidi ile polis-jandarma zoru ile
karfl›lafl›yor. Sendikalaflmak için bile büyük bedeller ödeni-
yor…

Bu koflullarda iflçi ve emekçilerin, birlik ve daya-
n›flmaya ihtiyac›, her zamankinden daha fazlad›r.
Burjuvazi, yönetim gücünü, iflçi ve emekçileri bölüp
parçalayarak, örgütsüzlefltirip da¤›tarak elinde tutu-
yor. ‹flçi ve emekçilerin kendine karfl› mücadelesini
önlemek için, ulusal ve mezhepsel farkl›l›klar› ön pla-
na ç›kar›yor, bilinçleri çarp›t›yor, düflmanl›klar›
körüklüyor…  Oysa hangi ulus ve mezhepten
olursa olsun, iflçi ve emekçiler, ayn› çal›flma
ve yaflam koflullar›nda, ayn› sömürü ve zu-
lüm çark›nda inim inim inletiliyor. Sorun-
lar›, düflmanlar› ortak! Ne var ki, müca-
delesini ortaklaflt›ram›yor, birleflik bir

Uyan art›k uykudan uyan
Uyan esirler dünyas›

Zulme karfl› h›nc›m›z volkan
Bu ölüm dirim kavgas›

Y›kal›m bu köhne düzeni
Biz baflka alem isteriz

Bizi hiçe sayanlar bilsin
Bundan sonra herfley biziz

Bu kavga en sonuncu kavgam›zd›r art›k
Enternasyonalle kurtulur insanl›k

Tanr›, pafla, bey, a¤a, sultan
Bizleri nas›l kurtar›r

Bizleri kurtaracak olan
Kendi kollar›m›zd›r

‹syan ateflini körükle
Zulmü rüzgarlara savur

Kollar›n›n bütün gücüyle
Tav› gelen demire vur

Bu kavga en sonuncu kavgam›zd›r art›k
Enternasyonalle kurtulur insanl›k

Hem fabrikalar hem de toprak
Her fley emekçinin mal›
Tufeyliye tan›may›z hak

Dünya eme¤in olmal›
Cellatlar›n döktükleri kan

Birgün onlar› bo¤acak
Bu kan denizinin ufkundan 

K›z›l bir günefl do¤acak

Bu kavga en sonuncu kavgam›zd›r art›k
Enternasyonalle kurtulur insanl›k

Günlerin bugün getirdi¤i
Bask› zulüm ve kand›r
Ancak bu böyle gitmez
Sömürü devam etmez
Yepyeni bir günefl do¤ar
Bizde ve ülkelerde

1 May›s, 1 May›s
‹flçinin emekçinin bayram›
Devrimin flanl› yolunda
‹lerleyen halklar›n bayram›

Vermeyin insana izin
Kanmas› ve susmas› için
Hakk›n› almas› için
Kitleyi bilinçlendirin
Bizlerin ellerindedir
Gelen ›fl›kl› günler

1 May›s, 1 May›s
‹flçinin emekçinin bayram›
Devrimin flanl› yolunda 
‹lerleyen halklar›n bayram›

Yepyeni bir günefl do¤ar
Da¤lar›n doruklar›nda
Mutlu bir hayat filizlenir
Kavgan›n ufuklar›nda
Yurdumun mutlu günleri
Mutlak gelen gündedir

1 May›s, 1 May›s
‹flçinin emekçinin bayram›   
Devrimin flanl› yolunda
‹lerleyen halklar›n bayram›

Halklar›n gürleyen sesi
Yeri gö¤ü sars›yor
‹flçinin nas›rl› yumru¤u
Balyoz gibi patl›yor
Devrimin flanl› dalgas›
Dünyam›z› kapl›yor

1 May›s, 1 May›s
‹flçinin emekçinin bayram›  
Devrimin flanl› yolunda        
‹lerleyen halklar›n bayram›
Gün gelir, gün gelir
Zorbalar kalmaz gider
Devrimin flanl› yolunda 
Bir ka¤›t gibi erir gider



Newroz arifesi, son 20 y›ld›r devletin, Kürtler üze-
rinde bask›lar›n› daha da artt›rd›¤› bir kesittir. Bu kez
de öyle oldu. Hatta çok daha fliddetli ve kapsaml› bir
flekilde ve Mart ay›na gelmeden, fiubat’tan itibaren
bafllayan bir sald›r› furyas›yla…

Elbette bu sald›r› sa¤ana¤› tek bafl›na Newroz’un
yaklaflmas›yla ba¤lant›l› de¤ildi. Kuzey Irak’taki Kürt
Federe Bölgesi’nin att›¤› ad›mlar, 2007 sonunda
Kerkük referandumu, Türk egemenlerini yeterince
germifl ve sald›rganlaflt›rm›flt›. Öyle ki, “Terörle Mü-
cadele Özel Temsilcisi” Edip Bafler, “Türkiye’nin bi-
rinci önceli¤i PKK de¤il, Kuzey Irak’ta Kürdistan ku-
rulmas›” diyordu. Bafler, Mart ay› bafl›nda ABD’li
meslektafl› Ralston’la görüfltükten sonra yapt›¤› söy-
leflide; “PKK’yi etkisizlefltirmek taktik düzeydeki ted-
birlerle halledilecek bir konu, ancak di¤eri stratejik
boyutta öncelikli u¤rafl konusudur” saptamas›nda bu-
lundu. 

DTP Diyarbak›r ‹l Baflkan› Hilmi Aydo¤du’nun
“Kerkük’e yap›lan sald›r›y› Diyarbak›r’a yap›lm›fl sa-
yar›z” sözlerine büyük bir tepki gösterilmesi ve he-
men ard›ndan tutuklanmas›, bu bak›fl›n do¤al sonu-
cuydu. Yine ayn› Bafler, Aydo¤du için “yarat›k” diye-
cek kadar sald›rganlaflacak ve onu tutuklamalar› için
savc›lar› göreve ça¤›racakt›.

Dolay›s›yla baflta DTP yöneticileri olmak üzere
genel olarak Kürtlere dönük sald›r›lar›n artmas›nda,
her zaman Newroz öncesi yap›lan bildik sald›r› fur-
yas›ndan farkl› bir durum sözkonusuydu. Türkiye’nin
bölünece¤i fobisi, Irak’ta Kürt Federe Devleti’nin ku-
rulmas›ndan bu yana giderek artan bir fliddette ken-
dini gösteriyor, bu durum içte Kürtlere dönük bask›
ve sald›r›lar›n dozunu iyice artt›r›yor. 

Türk egemenlerinin kabusu: Kürdistan

Son olarak Genelkurmay Baflkan› Büyükan›t,
Amerika ziyaretinde, “Irakl› Kürt liderlerin PKK’yi
destekledi¤ini, o yüzden onlarla görüflmeyece¤i”ni
söylemiflti. Bu konuda AKP hükümetinin ve Edip Ba-
fler’in ise farkl› aç›klamalar› olmufltu. Bunun üzerine
“iki ayr› devlet mi var” tart›flmalar› bafllam›fl, Erdo¤an
ise Büyükan›t’›n kiflisel görüfllerini aç›klad›¤›n› söyle-
miflti. Büyükan›t, kiflisel görüfllerini de¤il, Genelkur-
may’›n düflüncesini ifade etti¤ini söyleyerek Baflba-
kan› bir yerde tekzip etti. Böylece Erdo¤an’›n Mart
ay› içinde Irak’a yapaca¤› gezi de iptal edildi.

Ayn› günlerde Irak’a bulunan ve Kürt liderlerle de
görüflen ABD D›fliflleri Bakan› Rice, “Kürt liderlerle
Türkiye’nin görüflmeler yapt›¤›n›” söyleyince, yap›lan
gizli görüflmeler bir kez daha aç›¤a ç›kt›. Fakat as›l
f›rt›na, Rice’›n Kuzey Irak’a “Kürdistan” demesiyle

koptu. Rice’tan k›sa bir süre önce Barzani de Türki-
ye’yi kastederek, “art›k herkes Ba¤›ms›z Kürdistan’a
al›flmal›” demiflti ve bunun üzerine Barzani’ye dönük
hakaretler al›p bafl›n› gitmiflti. Barzani’den sonra Ri-
ce’›n da “Kürdistan” demesi, egemen s›n›flar› iyice
hiddetlendirdi, kayg›lar›n› artt›rd›. AKP hükümeti,
“tercüme hatas›”, “sürcü lisan” olarak durumu hafif-
setmeye çal›flt›ysa da durum ortadayd›. ABD’li yetki-
liler ise, Rice’›n Kürdistan’› co¤rafi bölge olarak kul-
land›¤›n›, kendilerinin o bölgeye “Kürdistan” dedikle-
rini yineledi.  

Türk egemenleri ve onun sözcüleri, “Kürdistan”
sözcü¤ünden, adeta k›rm›z› görmüfl bo¤a gibi korku-
yor. Bunu her vesileyle aç›¤a vurmaktan da geri dur-
muyorlar. Birçok devletin Kürdistan olarak kabul etti-
¤i bölgeye “Kuzey Irak” demekte ›srar ediyorlar. Öyle
ki, bu ›srar, alay konusu olacak flekilde hikayelere
dönüflüyor. Geçti¤imiz y›l bir Kürt konferans›nda an-
lat›lanlar bu aç›dan oldukça çarp›c›d›r: “Güney Kür-
distan’da ‘90’lardan itibaren k›z çocuklar›na artan bir
biçimde ‘Kürdistan’ ismi konuluyormufl. Bu ismi alan-
lardan genç bir kad›n, Türkiye’deki akrabalar›n› gör-
mek için s›n›ra geliyor ve do¤al olarak kimli¤ini Türk
askerine gösteriyor. Asker, kimlikte Kürdistan ismini
görünce gözleri fal tafl› gibi aç›l›yor ve büyük bir hid-
detle ‘ad›n ne senin’ diye soruyor. Genç kad›n önce
afall›yor, sonra Türk askerinin bu hiddetin nedenini
anlayarak telaflla ‘Kuzey Irak’ diyor!”

Elbette bu olay›n gerçek olup olmad›¤›n› bilmiyo-
ruz, zaten bunun çok önemi de yok. Önemli olan,
Türk resmi görüflünün, varolan gerçekler karfl›s›nda
düfltü¤ü komik durumu resmetmesidir.

DTP yöneticileri hedefte!

fiubat ay›ndan itibaren bas›lan DTP il ve ilçe
merkezlerinin, gözalt›na al›nan, tutuklanan DTP yö-
neticilerinin, belediye baflkanlar›n›n haddi hesab› tu-
tulamaz hale geldi. Gün geçmiyor ki, bir il ve ilçede
DTP’ye bask›n düzenlenmemifl, bir yöneticisi hakk›n-
da soruflturma aç›lmam›fl olsun.

Diyarbak›r ‹l Baflkan›’n› apar topar tutuklad›ktan
sonra, Van ve Hakkari’de de DTP yöneticileri tutuk-
land›. Mahkemelerin ayn› anda tüm illerde harekete
geçmesi, bir yerlerden dü¤meye bas›ld›¤›n›n aç›k
kan›t›yd›. Soruflturma, gözalt› ve tutuklama için ge-
rekçe bulmakta zorlanmad›lar da. Öcalan’a “say›n”
diye hitap etmek, yeterliydi örne¤in. DTP eflbaflkan›
Ahmet Türk ve Aysel Tu¤luk baflta olmak üzere bir-
çok yönetici “Say›n Öcalan” dedi¤i için çeflitli cezala-
ra çarpt›r›ld›. Hatta Baflbakan Erdo¤an bile y›llar ön-
ce Avustralya’da bir radyo söyleflisinde, Öcalan’a
“say›n” diye hitap etti¤i için, Baykal taraf›ndan sald›-
r›ya u¤ram›fl, en sonu Erdo¤an hakk›nda da dava
aç›lm›flt›.

“Say›n”›n yetmedi¤i yerde, Kürtçe her konuflma
ve yaz›flma, soruflturma sebebi oldu. 8 Mart için ha-
z›rlanan Kürtçe afifller, Newroz davetiyesi, DTP yö-
neticilerinin Kongre’deki, Newroz’daki konuflmalar›
vb. her fley soruflturma gerekçesi olabiliyordu. Bu-
nun yan› s›ra Elaz›¤’da, Sakarya’da görüldü¤ü gibi
birçok yerde DTP binalar› bombalan›yor, toplant›lar›
sivil faflistler taraf›ndan bas›l›yordu. Gündem gazete-
sine arka arkaya toplatma cezalar› verildi ve Newroz
öncesinde kapat›ld›. DEP milletvekilleri hakk›nda ve-
rilen 15 y›ll›k hapis cezas› da ayn› dönemde yinelen-
di. 10 y›l tutuklu kald›ktan sonra A‹HM karar›yla ser-
best kalan DEP milletvekillerinin yeniden yarg›lanma
baflvurular› reddedilerek eski kararda ›srar edildi. 

Elbette bu sald›r›lar›n yukar›da s›ralad›¤›m›z gibi
Güney Kürdistan’daki geliflmelerle, yaklaflan New-
roz’la çok yak›n ba¤lant›s› vard›. Ek olarak DTP’nin
Ola¤anüstü Kongresi ve orada al›nan kararlar da
DTP’ye yönelik sald›r›lar›n artmas›na vesile oldu.
Kongrede yine ‹stiklal Marfl› söylenmedi¤i, Atatürk
resmi as›lmad›¤› vb. bildik nedenlerle faflist ve floven
propaganda yükseltildi, sald›r›ya geçildi. Ama daha
da önemlisi, kongrede yeniden baflkan seçilen Ah-
met Türk’ün, seçimlere ba¤›ms›z adayla girebilecek-
lerini söylemesi oldu. Bu durum, baflta AKP ve CHP
olmak üzere düzen partilerinin bölgeden ç›karaca¤›
milletvekili say›s›n› önemli oranda etkileyecekti. Da-
has› DTP, mecliste 15 ile 30 aras›nda bir milletvekili
ile grup kuracak güce ulaflabilecekti. Böylece s›kça
korkarak ifade ettikleri, “Kürt hareketinin siyasallafl-
mas›” gerçekleflecek, en fazla 4 partili (AKP, CHP,
DYP ve MHP’den oluflan) meclis hesaplar› tutmaya-
cakt›.

fiubat ay› bafl›nda yap›lan DTP’nin Ola¤anüstü
Kongresi’nde Ahmet Türk, “üniter yap› içinde co¤-
rafik bölge veya eyalete özerklik tan›nmas›” görü-

flünü yinelendi. Yeni oluflturulan DTP MYK’s›nda ye-
ralan eski DEP milletvekillerinden Orhan Do¤an ise,
“birinci hedeflerinin meclise girmek oldu¤unu” söyledi
ve “dört Kürt seçmenden üçü oyunu bize vermiyor,
Türk seçmen de bize oy vermiyor. Bu durum Türkiye
partisi olma hedefimize yak›flm›yor” dedi.

Ayn› gün bir gazetede yay›nlanan röportaj›nda
Kenan Evren’in “DTP’nin meclise girmesinin iyi ola-
ca¤›”n› söylemesi ve “Türkiye 8 eyalete bölünebilir”
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Zehirleme, soruflturma, sansür…
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demesi, korku ve telafl› daha da
artt›rd›. Öyle ki, Evren bile bölü-
cülükle itham edildi. 12 Eylül dö-
nemi boyunca onca katliam ve ci-
nayettin sorumlusu iken “dokunul-
mazl›k” z›rh› ile korunan Evren’in
bu sözlerinden sonra hakk›nda
soruflturma aç›lmas› bile istendi.
Kürt reformistleri ise, Evren’in
‘80’li y›llarda Kürtleri tan›mlarken
“karda yürürken kart kurt sesleri
ç›karanlar” demesinden, bugün
eyalet sistemini savunmas›na ge-
çiflini, “büyük bir geliflme”, “bir
olumluluk” olarak nitelediler. Ger-
çekte Evren ‘80’de oldu¤u gibi yi-
ne ABD politikalar› do¤rultusunda
konufluyordu. Evren’in sözlerini
DYP’nin sahiplenmesi de bunun
bir baflka göstergesiydi.

Öcalan’›n zehirlenmesi

fiubat ay›ndan itibaren Kürtlere artan sald›r›lar›n
önemli bir boyutunu, Öcalan’›n zehirlendi¤ine dair
bulgular›n ortaya ç›kmas› oluflturdu. Öcalan’›n avu-
katlar› yapt›klar› aç›klamada, Öcalan’›n saç teli üze-
rinde yap›lan testler sonucu, yavafl yavafl zehirlendi-
¤inin anlafl›ld›¤›n› söylediler. Saç telleri üzerinde ya-
p›lan testlerin Öcalan’a ait oldu¤unu bilmeden, konu-
nun uzmanlar› taraf›ndan yap›ld›¤›n› belirttiler. Bu
testlerde, “stronsiyum maddesi on kata yak›n düzey-
de, krom elementi de iki buçuk kat daha fazla” bu-
lundu¤u, bunun da yaflam› tehdit edecek boyutta bir
zehirlenme oldu¤u belirtildi. Stronsiyum ve kromun,
insan› yavafl yavafl öldüren iki zehir oldu¤u bilim in-
sanlar› taraf›ndan da do¤ruland›.

Bunun üzerine gerek Genelkurmay, gerekse
Adalet Bakan›, Öcalan’a kimsenin yaklaflt›r›lmad›¤›-
n›, kimseyle temasa geçirilmedi¤ini, saç telinin al›n-
mas›n›n mümkün olmad›¤›n› söylediler. ‹ddialar›
araflt›rmak yerine, saç telinin kimler taraf›ndan, nas›l
elde edildi¤ini araflt›rmaya girifltiler.

Baflta Kürt halk› olmak üzere çeflitli kurumlar›n
tepkileri ve eylemleri üzerine, Adalet Bakan› Cemil
Çiçek, doktorlardan oluflan bir heyetin Öcalan’› kon-
trol etmeye göndereceklerini söyledi. Fakat hemen
ard›ndan, “bu, uluslararas› bir yaland›r, bunu ortaya
ç›karaca¤›z” diyerek, heyeti hangi amaçlarla gönder-
diklerini de ortaya koydu. Böylece heyetin nas›l bir
sonuçla dönece¤i daha bafl›ndan belli oldu. Ve Adli
T›p Kurumu’nun 12 Mart 2007 tarihli raporunda “hü-
kümlü hakk›nda ileri sürülen zehirlenme iddialar›n›n
tamamen as›ls›z oldu¤u kesin olarak tespit edilmifl-
tir” denilmesi flafl›rt›c› olmad›.

Adli T›p Kurumu’nun geçti¤imiz y›llarda AKP hü-
kümeti taraf›ndan nas›l kadrosal tasfiyeye u¤rat›ld›¤›
ve yerine kendine yak›n kiflileri atad›¤› biliniyor. Bu
kurum meslektafllar› ve meslek örgütlerince bile
elefltiriliyor, kabul görmüyor. Dahas›, hükümetin
oluflturdu¤u bir doktorlar heyetinin ne kadar güvenilir
olaca¤› ortadad›r. Öcalan’›n bizzat doktorlar eliyle
zehirlenme olas›l›¤› yüksektir. Türkiye’de Nazi döne-
minin Mengenelerini aratmayacak doktorlar›n oldu¤u
da bir gerçektir. Özellikle siyasi mahkumlar üzerinde
deney yapmaya kalk›flt›klar› bilinen bir fleydir.

Böyle bir durumda, baflta
mesleki örgütler olmak üzere
kitle örgütlerinden oluflan bir
heyetin gitmesi, en akla yatk›n
olan›d›r. Di¤er yandan as›l ola-
rak, Öcalan üzerinde 8 y›ld›r
süregelen tecridin kald›r›lmas›,
‹mral›’dan herhangi bir cezaevi-
ne nakledilmesi flartt›r. Çünkü
Öcalan’›n tutuldu¤u koflullar,
üzerinde her tür deneyin yap›l-
mas›n› mümkün k›lmaktad›r ve
bu tehlike bundan sonras› için
de geçerlidir. O yüzden “ba¤›m-
s›z heyet” talebinin yan› s›ra ve
esas olarak “Öcalan’›n tecridi-
nin kald›r›lmas›” talebini yük-
seltmek, daha do¤ru olacakt›r.

Öcalan’›n Türk devleti tara-
f›ndan yavafl yavafl zehirlendi¤i ka-
n›tlan›rken, AB de ald›¤› kararlarla,
adeta Türk devletine destek sundu.

Öcalan’›n yeniden yarg›lanma talebi, Avrupa Konse-
yi Bakanlar Kurulunca reddedildikten sonra, zehirlen-
meye dair kan›tlarla avukatlar›n›n A‹HM’e yapt›klar›
“ihtiyati tedbir” talebi de, ayn› flekilde reddedildi. 

Baflta Adalet Bakan› Cemil Çiçek olmak üzere
egemen s›n›f sözcüleri de AB’nin ald›¤› bu kararlar›-
n›n üzerine daha rahat konuflmaya bafllad›lar. Zehir-
lenme olay›n›, “Öcalan’›n yeniden yarg›lanmas› ko-
nusunun A‹HM taraf›ndan verilen kararla gündem-
den düflmesi”ne ba¤layan Çiçek, “Öcalan’› gündem-
de tutmak için bu tür oyunlar oynan›yor” dedi. Keza
burjuva medya da AB’nin son kararlar›n› büyük bir
sevinçle karfl›lad›, “PKK’nin terörist bir örgüt oldu¤u”
savlar›n›n, art›k Avrupa ülkelerince de benimsendi¤i-
ni söyleyerek adeta zil çal›p oynad›. 

Elbette egemen s›n›f sözcüleri, her zaman sald›-
r›lar›na malzeme yapacak bir fleyler bulur ve dema-
goji yaparlar. Ancak bir kez daha görülmüfltür ki,
emperyalistlere ba¤lanan umutlar, yerle bir olmaya
mahkumdur. Onlar›n ezilen halklara ilgisi, ya kitlele-
rin büyük bask›s› sonucu, ya da konjonktürel ç›karla-
r› gere¤idir. AB kurumlar›n›n Öcalan hakk›nda ald›¤›
bu iki karar, baflta Öcalan olmak üzere Kürt refor-
mistlerinin ayaklar›n› suya de¤dirmifl midir bilinmez.
Ancak Kürt halk›nda AB’ye beslenen umut ve bek-
lentiler, çoktand›r azalmaktad›r. AB’nin son kararlar›,
bu düflüflü daha da h›zland›r›r sadece.

S›n›rötesi operasyon haz›rl›klar› sürüyor

Türk devleti, son aylarda Kürt kurumlar›na ve
halk›na yönelik sald›r›lar› artt›r›rken, s›n›rötesi ope-
rasyon haz›rl›klar› da devam ediyor.

Newroz öncesi, Irak s›n›r›na askeri y›¤›nak daha
da artt›r›ld›. Kürt flehir merkezlerinden geçen askeri
tanklar, bir yandan Kürt halk›na gözda¤› amac›yla
geçit yaparken, bir yandan da Güney Kürdistan’a as-
keri müdahale yap›laca¤› söylentilerini canl› tuttu. S›-
n›r bölgelerinde artan hareketlili¤i yerinde görmek
için Diyarbak›r’a giden Kara Kuvvetleri Komutan› ‹l-
ker Baflbu¤, gazetecilere verdi¤i demeçte, “ihtiyaç
gerektirdi¤inde s›n›rötesi hareket yap›laca¤›n›” tek-
rarlad›. Baflbu¤, önceki y›llara göre PKK’nin güç
kaybetti¤ini de iddia etti. 

Bu arada HPG gerillalar› ile ‹ran güvenlik güçleri
aras›nda çat›flmalar fliddetlendi, karfl›l›kl› kay›plar
verildi. ‹ran devleti de t›pk› Türkiye gibi Irak s›n›r›na
askeri y›¤›nak yapmaya bafllad›. ‹ran askerlerinin yer
yer Irak s›n›r›na girdi¤i belirtildi. ABD’nin ‹ran’a sal-
d›rma ihtimali artt›kça, ‹ran’›n Kürtlere ve PKK’nin
‹ran’daki kolu PJAK’a bask›s› ve fliddeti de art›yor.
Irak’ta oldu¤u gibi Kürt iflbirlikçilerin “beflinci kol” ol-
mas›ndan çekiniyor ve flimdiden bu tehlikeyi bertaraf
etmeye girifliyor. Ancak Kürdistan’› ilhak eden di¤er
devletler gibi, gerici ‹ran rejimi de, geçmiflten bu ya-
na Kürt halk› üzerindeki asimilasyon ve bask› politi-
kas›n› sürdürüyor. 

Türkiye ise, Güney Kürdistan’da oluflacak ba¤›m-
s›z bir Kürdistan’› önlemek, varolan federe Kürt dev-
letini ise zor durumda b›rakmak için her yolu deni-
yor. Her ne kadar ABD’den bu yönde yeflil ›fl›k gör-
mese de, s›n›ra yapt›¤› y›¤›nak ile psikolojik savafl›
t›rmand›r›yor. Kürtlere karfl› ‹ran ve Suriye ile iflbirli¤i
yap›yor. Öte yandan ABD, Türkiye’nin Kürt sorununu
kullanarak, onu ‹ran’a karfl› kendi saf›nda savaflt›r-
maya çal›fl›yor. 

Ortado¤u’da tafllar yerinden oynamaya bafllad›-
¤›ndan beri, Kürt sorununda egemen s›n›flar aras›n-
da süregelen ayr›l›klar, daha fazla su yüzüne ç›kt›.
Mehmet A¤ar’dan sonra Evren’in aç›klamalar› ve
ona gösterilen tepkiler, bu çeliflkinin önümüzdeki
günlerde daha da fliddetlenece¤ini gösteriyor. Türki-
ye’nin bölgemizde süren yeni emperyalist savaflta,
nas›l bir tutum alaca¤› ve hangi safta savaflaca¤›,
esas olarak Kürt sorununda dü¤ümleniyor.

Halklar›n ortak duruflunu sergileyelim!

Emperyalistlerin ve iflbirlikçilerinin planlar› ve he-
saplar›, her zaman halklar›n direnifliyle paramparça
olmaya mahkumdur. Bunun son örne¤ini Irak halk›-
n›n direnifli vermifltir.    

Devletin, Kürt kurumlar›na yönelik bask›lar›nda,
Kürt halk›n›n yaln›z olmad›¤›n› göstermek, bu yönde
tav›rlar ve eylemler gelifltirmek, halklar aras›nda bir-
lik ve dayan›flmay› güçlendirmenin en önemli k›sta-
s›d›r. Böyle zamanlarda h›zl› hareket edilmeli, daya-
n›flma eylemleri h›zla örülmelidir. Oysa son sald›r›lar
karfl›s›nda iyi bir s›nav verilmemifltir. Kürt ve Türk
halk› ancak, emperyalist savafla ve artan faflist-flo-
ven sald›r›lara karfl› birleflik bir mücadele gelifltirirse,
bu çemberi yarabilir. Aksi halde emperyalistlerin ve
iflbirlikçilerinin planlar›n›n aleti olmaktan kurtulamaz-
lar. Bunun ac›s›n› da iki halk da çekecektir.

Kürt kurumlar›na ve halk›na yönelen sald›r›lara
karfl›, halklar›n ortak duruflunu sergilemek, hepimizin
görevidir. Faflist-floven sald›r›lar› durdurman›n en et-
kili yolu, Kürt-Türk tüm iflçi ve emekçilerin kol kola
ortak düflmana karfl› yürümesidir. 1 May›s, savafla
ve faflizme karfl› birleflik mücadeleyi yükseltmede
önemli bir gün olacakt›r. Bunu iyi de¤erlendirmek
herkesin boynunun borcudur. 

2007 1 May›s›, “iflçilerin birli¤i, halklar›n kardeflli-
¤i” fliar›n› daha da yükseltti¤i, artan sald›r›lara an-
laml› bir yan›t verdi¤i gün olmal›d›r. Burada sergile-
nen birlik ve kardeflleflme sonras›na aktar›lmal›,
egemenlerin halklar aras›na kama sokarak planlar›n›
gerçeklefltirme hevesleri, kursaklar›nda b›rak›lmal›-
d›r.

Gündem gazetesine arka arka-
ya toplatma cezalar› verildi ve
Newroz öncesinde kapat›ld›. 



Bu y›l dünyan›n en zengin sekiz ülkesinin devlet er-
kan›, 6-8 Haziran tarihleri aras›nda Almanya’n›n kuze-
yinde, Heiligendamm’da bir araya gelecek. 

G-8’in Zirvesi, Almanya’n›n Avrupa Birli¤i dönem
baflkanl›¤› ile ayn› döneme denk gelince, G-8’e karfl›
örgütlenme cephesinde, AB ve politikalar› önemli bir
odak haline geldi. G-8 Zirvesi’ne karfl› örgütlenme ça-
l›flmalar›, yaklafl›k bir y›l önce bafllad›. Zirve karfl›t› ör-
gütlenme, istenen kat›l›m düzeyine ulaflmam›flsa da
çok yayg›n bir faaliyet sürüyor. Ancak “sol”un tüm
renkleri aras›ndaki parçalanma, faaliyetlerin da¤›n›k
olmas›n› da beraberinde getiriyor. Attac, sokakta G-8
Zirvesi’ne karfl› yap›lacak eylemlere, özellikle de bari-
kat eylemlerine kat›lmayacak ve bu eylemlerin gerçek-
leflti¤i günlerde karfl› bir zirve örgütleyecek. Di¤er tüm
birlikler; anti faflistler, “Müdahaleci Sol” alt›nda topla-
nan ve kendisine “radikal sol” diyen anti-kapitalistler,
daha çok anti-›rkç› gruplar›n içinde oldu¤u Dissent,
Blokade vb. kendi aralar›nda ayr›l›klar olsa da, sokak
eylemleri konusunda hemfikirler. Hemen hemen bu
birliklerin hepsi, birkaç ayda bir gerçeklefltirilen top-
lant›larda (Eylem Konferans›) birbirlerinden haberdar
olma ve merkezi eylemleri birlikte örgütleme çabas›
içindeler. Özellikle di¤er Avrupa ülkelerindeki gruplar,
bu ifle bafl›ndan itibaren dahil edilmeye, en az›ndan
Avrupa çap›nda bir örgütleme gerçeklefltirilmeye çal›-
fl›l›yor. 

Henüz kesin olmayan bir program var. Kesin olansa;
eylemlerin bir haftaya yay›lmas›, 2 Haziran’da büyük
bir mitingle start›n verilmesi. 1 May›s’›n bu do¤rultuda
örgütlenmesi ve kapitalizm elefltirisinin a¤›rl›k kazan-
mas›. 1 May›s’tan itibarense, karavanlar›n, Alman-
ya’n›n güneyinden yola ç›karak flehir flehir eylem yapa-
rak ve ço¤alarak zirve karfl›t› eylemlerle gelmesi... 

Örgütleyenler en kötü ihtimalle on bin kat›l›mc› bek-
liyor. Bu do¤rultuda Zirve’nin gerçekleflece¤i bölgede
kamp yerleri kiraland› ve binlerce kiflinin bir hafta ora-
da kalmas› için olanaklar yarat›lmaya çal›fl›l›yor. Gö-
rev bölüflümüne bakt›¤›m›zda sadece bir grubun bunu
örgütledi¤ini görüyoruz. 

G-8 Zirvesi ›ss›z bir yar›m adac›kta yap›l›yor
G-8 Zirvesi’nin nerede yap›labilece¤ine dair Alman

devleti uzun araflt›rmalar yapm›fl ve Heiligendamm’›
seçmifl. 

Heiligendamm, Almanya’n›n en kuzeyinde yer alan
ve bir yan› deniz olan bir tatil yeri. Heiligendamm’›n
en yak›n yerleflim alan›, kilometrelerce uzakta ve ya-
r›m daire fleklinde olan bofl bir arazi. Böylece kontrol
edilmesi kolay bir yerleflim yeri. Öyle ki flu an, eylem-
cilerin Zirve’nin yap›ld›¤› yere yaklaflmamalar› için,
tüm bölge kilometrelerce, tel örgülerle örülüyor. Tel
örgülere karfl› “Telörgü Grubu” eylemler düzenlediyse
de, bu kamuoyunda fazla yer bulmad›. Bunun bir nede-

ni, eylemcilerin say›s›n›n az olmas›. Di¤er yan›, bölge-
nin çok ›ss›z bir yer olmas› ve devletin eylemcileri,
flimdiden ciddi bir flekilde terörize etmesi. 

Heiligendamm’a en yak›n flehir Rostock liman flehri.
Birçok eylem de bu flehirde yap›lacak. Ancak Ros-
tock’da, devrimci-demokrat güçler zay›f. Devlet de
flimdiden “eylemciler, flehri yak›p y›kacak” türünden
propaganda yap›yor. Eylemciler ise, tersten bu flehirde
destekçi parti ve gruplarla ba¤ kurmaya çal›fl›yor, yeni
gruplar oluflturuyor. 

Alman devletin G-8 haz›rl›klar›
G-8 karfl›t› eylemleri örgütleyenleyen gruplar›n ço-

¤u, haz›rl›klara erken bafllad›. Alman devleti de öyle. 

Alman polisi, eylem öncesi “önlemeci gözalt›” ger-
çeklefltirece¤ini söyledi. Münih gibi flehirlerde G-8
karfl›t› eylem örgütleyenlerin evleri flimdiden bas›lma-
ya baflland›. Yine daha öncesinden gerek Nato Zirvesi,
gerekse di¤er Zirve karfl›t› eylemlerde, Avrupa polisi-
nin listesine girmifl kifliler, bilgisayar üzerinden kontrol
edilerek, Almanya’ya girifline izin verilmeyecek. 

Avrupal› emperyalistlerin bu alandaki iflbirli¤i bilini-
yor. Örne¤in Fransa’da yap›lan eylemlerde, devletlera-
ras› s›n›rlar›n AB üyelerine normalde aç›k olmas›na
ra¤men, eylem dönemlerinde vagon dolusu insan, ya
s›n›rda eylem bitene kadar bekletilmifl, ya da geldikleri
yere polis zoruyla geri gönderilmiflti. Vize sorunu olan
ülkelere ise, Almanya’n›n bu ülkelerin konsolosluklar›-
na direktiflerini flimdiden gönderdi¤i söyleniyor. G-8
Zirvesi’nin “korumas›nda” yer alacak polis ve askerler-
den ise hiç bahsetmiyoruz. 

Alman devletinin, bu uygulamalar› aylar önce-
sinden aç›klamas›n›n önemli bir nedeni, göz kor-
kutmak ve kitlelerde Zirve’yi engelleme flansla-
r›n›n olmad›¤› duygusunu uyand›rmak. Di¤er
yandan Alman kamuoyunda “bu eylemcilerin ni-
yeti kaos yaratmak, yak›p y›kmak” korkusu
uyand›rarak, eylemlere yönelik tepkiyi artt›rmak.
Tabi ki ayn› zamanda, eylemleri en iyi flekilde
kontrol ederek, dünya bas›n›n›n yeralaca¤› Zir-
ve’de, devletin “demokratik” görüntüsüne zarar
vermemek(!) 

Avrupa’daki göçmenler ve G-8 Zirvesi
Baz› sendika flubeleri, özellikle Attac çerçeve-

si, kapal› salonda tart›flmalar yapmak üzere kat›-
lacaklar. Ancak bir yandan iflçi s›n›f›n› mücade-
leye ça¤›rm›fl de¤iller, di¤er yandan sendikalar›n
içinde çal›flan göçmen say›s› çok az ve sendika-
larda göçmenler konusu en alt s›ralarda bile yer
alm›yor. 

Di¤er birlikler içinde, özellikle G-8’in göç po-
litikas›na karfl› oluflan birliklerde, göçmenler var.
Fakat hem say›lar›, hem de etkinlikleri zay›f.
Çünkü Almanya ve Avrupa’da yaflayan göçmen
iflçilere ulafl›lam›yor, onlar eylemlere dahil edile-
miyor. Devrimci yap›lar, yer yer birlikler içinde
olsalar da ortak çal›flma yürütme gelene¤i çok
zay›f. Böylece Alman gruplarla birlikte hareket
eden göçmenlerin ço¤u, Afrikal›, Latin Amerika-
l› mülteciler oluyor. AB’de gittikçe iltica hakk›-
n›n alt›n›n oyulmas›na, a¤›r koflullarda yaflamala-
r›na ra¤men, bu birliklere kat›l›mlar›n›n az olma-
s›n›n önemli bir nedeni, herhangi bir para ve ha-

pis cezas› durumunda oturum haklar›n› kaybetmeleri.
Di¤eri ise, iltica baflvurusu s›ras›nda da¤›t›ld›klar› böl-
genin 30 km s›n›r›n›, “Yabanc› Polisi”nden özel izin
almadan terk etmelerinin yasak olmas›. O bölgede befl
y›ld›r yafl›yor olsalar da bu geçerli. ‹lticac›lar, genel
olarak bir örgütlülükten yoksun olduklar› için, tüm bu
bask›lar etkisini gösteriyor. 

Di¤er önemli bir sorun ise, göç konusunda çal›flan
yerel Alman gruplar›n, göç dendi¤inde daha çok iltica-
c›lar› görmeleri. fiu dönemde de AB’nin tüm göçmen-
lere s›n›rlar›n› açmas› konusu üzerine tüm güçlerini
harcamalar›. Bunu yaparken ço¤u, göçün as›l nedenle-
rini dile getirmeyi dahi unutabilliyor. Yani emperya-
listlerin Afrika politikas› sonucu Afrika’da bu kadar
savafl ve yoksullu¤un hüküm sürdü¤ünü. Bunu Afrikal›
gruplar, “siz ülkemizi y›kt›¤›n›z için biz buraday›z” di-
ye ifade ediyorlar. 

Yine savafl karfl›t› eylemlerin en düflük oldu¤u Avru-
pa ülkesi Almanya’da, G-8’e yönelik güçlü bir savafl
karfl›t› hareketi oluflturma ihtimali zay›f. Kesinleflme-
mifl eylem haftas› program›na göre, bir gün “savafl kar-
fl›t› gün” olacak. Özellikle savafl karfl›t› mücadeleyi ge-
lifltirmek için, bu güne yüklenmek gerekiyor. Bunda
di¤er AB ülkelerinden gelenlerin etkin olaca¤› tahmin
ediliyor. 

Berlin, G 8 Zirvesi’ne karfl› örgütlenmenin merkezi
olmas›na ra¤men birbirinden ba¤›ms›z yap›lan eylem
ve toplant›lardan dolay›, zay›f bir görüntü sergiliyor.
Ancak özellikle 1 May›s faaliyetlerinin flimdiden yo-
¤unlaflmas› ve temel konusunun G-8 Zirvesi olmas›yla,
yine de önemli bir yol al›nm›fl durumda. 

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için18 Nisan 2007

G-8 Zirvesi Almanya’da toplan›yor

G 8’lerin Göç Politikas›na Karfl› Birlik- Berlin

Berlin’de G-8 Zirvesi’ne karfl› birliklerden biri de “G-8’lerin
Göç Politikas›na Karfl› Birlik- Berlin”. 

Bu birli¤in temel hedeflerinden biri, G-8 Zirvesi’ni de¤erlen-
direrek her ulustan ve renkten göçmene ulaflmak, özellikle
onlar›n içinde örgütlendiklere birliklere. Di¤er hedefi ise, iflçi
göçmenleri, ilticac›lar›, ka¤›ts›zlar› vb. biraraya getirmeye
çal›flmak ve hepsinin emperyalist ülkede yaflad›¤› sorunlar›n
ortakl›¤›n› göstermek, birlikte hareket etmelerini sa¤lamak. 

Birlik, A¤ustos 2006’da anti-›rkç›l›k konusunda çal›flan
ARI’nin ça¤r›s› ile kuruldu. “Farkl›l›¤›m›z› de¤il birliktelikleri-
mizi görelim” fliar›yla ifle koyuldu. Birlik, göçmenlerin genel
olarak nas›l yaflad›klar›n› konu alan panel ve tart›flma top-
lant›lar› düzenliyor. Birli¤in flubat ay›n›n bafl›nda yapt›¤› ilk
toplant›n›n konusu, “AB kalesinin” s›n›rlar›n› nas›l korudu¤u
ve göçü nas›l engellemeye çal›flt›¤› üzerineydi. Bu toplant›-
da, AB’de kurulan özel flirketlerin, Avrupa’n›n s›n›rlar›n›n na-
s›l korunmas› gerekti¤i üzerine yürüttükleri stratejiler, AB s›-
n›r polis teflkilat›n›n nas›l çal›flt›¤› vb. ortaya kondu. ‹kinci
konu, AB ve özellikle Almanya’da iltica yasas›n›n nas›l içinin
boflalt›ld›¤› ve ç›kar›lmak üzere olan Anti-Terör yasas› üzeri-
neydi. Her iki toplant›ya da ilgi iyiydi. 

Birli¤in Nisan ay›nda 1 May›s öncesi yapaca¤› toplant›n›n
konusu ise, iflçi göçmenler. AB ülkelerinde ony›llard›r yafla-
nan iflçi göçü ve flu anki koflullar›, belli olan konulardan biri.
Almanya’da oturumu olmay›p kaçak çal›flan Kolimbiyal› ka-
d›nlar. Bu kad›nlar, 2002’de sendikay› bast›ktan sonra, otu-
rumlar› olmay›p da kaçak yaflayan iflçilerin nas›l mücadele
verdiklerini anlatacaklar. 

Birlik’in flu anki bileflenleri; ARI Berlin, Bir-Kar, ADHF,
AGIF, Proleter Devrimci Durufl



lmanya’da yaklafl›k iki milyon
500 bin Türkiyeli göçmen yafl›-
yor. Bunlardan ortalama 500 bi-
ni, Türkiye kökenli Alman va-
tandafl›.  

Almanya’da yaflayan göç-
men kad›nlar›n say›s› ise, 900
bin. Göçmen kad›nlar aras›nda-
ki burjuva kad›n say›s› dikkate
al›nmayacak kadar az. Yine
yüksek kademelerde çal›flan
kad›n say›s›, yüzde 3’den az,
üniversite okumak için gelenle-
rin say›s› oldukça düflük. Yani göçmen kad›nlar,
a¤›rl›kl› olarak ya iflçi emekçi, ya da iflsiz. 

Kendi aralar›nda 1. kuflak, 2. kuflak, burada do-
¤anlar, evlenip gelenler, ilticac›lar vb. olarak farkl›l›k-
lar gösteriyorlar. Maruz kald›klar› koflullar ise, he-
men hemen ayn›. Hepsi benzer sorunlarla karfl› kar-
fl›yalar, ancak örgütsüzlüklerinden dolay› ço¤u bu
durumun fark›nda bile de¤il. 

Göçmen kad›nlar›n belli bafll› sorunlar› 

Genel olarak kad›nlar, çifte sömürüye maruz kal›-
yor; s›n›fsal ve cinsel sömürü. 

Göçmen kad›n için ise, her iki sömürü biçimini
a¤›rlaflt›ran, göçmenlik sorunu karfl›m›za ç›k›yor.
Durum böyle olunca, burjuva demokrasisinin göbe-
¤inde göçmen kad›nlar›n ço¤unlu¤u ka¤›t üzerinde

varolan haklarla, dört duvar aras›nda geleneksel aile
yaflam›n› sürdürüyor. Geliflmifl kapitalist toplumlarda
bulunan tüm çarp›kl›klar› görerek, yaflayarak…

Türkiye’den Almanya’ya iflçi göçünün tarihi, 40
y›ldan fazla bir süreye uzan›yor. Ancak en geliflkin
kapitalist ülkelerden biri olan Almanya’da, göçmen
kad›nlar›n ço¤unun koflullar›, Türkiye’nin ekonomik
olarak en geri b›rak›lm›fl bölgelerine benziyor. 

40 y›lda ne de¤iflti?

Almanya’ya gelen göçmen iflçiler aras›nda, kad›n
say›s› az. Kad›nlar daha çok ’80 ve ‘90’lar›n bafl›nda
aile birlefliminden dolay› gelmifller. Ancak o dönem
gelen kad›nlar aras›nda yap›lan bir çal›flma, kad›nla-

r›n hemen hepsinin iflçi olarak çal›flt›¤›n› gösteriyor.
Bugün kad›n›n durumuna bakt›¤›m›zda ise, vahim
bir tablo ile karfl›lafl›yoruz.

2002’de yap›lan bir araflt›rmaya göre (göçmenler
hakk›nda yap›lan araflt›rmalar yok denecek kadar
az) 900 bin Türkiyeli kad›n›n sadece yüzde 26’s› si-
gortal› olarak çal›fl›yor. Bunlar›n ço¤unlu¤u da hiz-
met sektöründe, en çok da temizlik ifllerinde çal›fl›-
yorlar. Kaçak birkaç saat çal›fl›p da aile bütçesine
katk›da bulunanlar›n say›s›, oldukça yüksek. Ancak
bunlar, geliri en düflük olan  temizlik iflleri vb. yap›-
yor.

Türkiyeli göçmenler aras›nda iflsizlik oran›, yüzde
24. Almanya genelinde ise, yüzde 10. Sadece ’98-
2006 y›llar› aras›nda, sanayide üç milyona yak›n ifl-
çi, iflsiz kald›. ‹flçi göçmenler, on y›llard›r aflama
aflama kaybolan fabrikalarda çal›flt›klar› için, bu du-
rumdan en çok etkilenenler de onlar oluyor. Ve bu-

gün iflsizlikle en fazla bo¤uflanlar da on-
lar. Elbette yine as›l vurgunu, kad›nlar yi-
yor. Rakamlara bakt›¤›m›zda kad›n, eve
hapsolmufl durumda. 

Çal›flan göçmen kad›nlar ise, ortala-
ma Alman kad›nlardan yüzde 41 daha
az kazan›yor. Son ç›kan Hartz IV sosyal
y›k›m yasalar› ile, bir Euroluk ifllere en
çok onlar zorlan›yor ve mesleki e¤itim al-
ma hakk› da ortadan kald›r›l›yor. Yani Al-
man kad›nlar kendi alanlar›nda ifl bula-
mad›klar› durumda, ek mesleki e¤itim
yaparken, göçmen kad›nlar›n bu hakk›
da ellerinden al›nm›fl oluyor. 

Okula giden, diplomayla okulu bitiren
ve Almancay› genel olarak daha iyi ko-
nuflan, k›zlar. Ancak gençler aras›nda
Türkiye’de lise diplomas› alanlarla bir
karfl›laflt›rma yap›ld›¤›nda, Almanya’daki
göçmen gençlerin Türkiye’ye oranla yüz-
de 20 daha az diploma ald›¤› görülüyor.
Meslek e¤itim yeri bulmak göçmenler
için imkans›z hale geliyor. Bunun bir ne-

deni, not ortalamalar›nda yaflad›klar› sorun. Di¤eri
ise, her zaman Almanlara bu alanda öncelik tan›n-
mas›. Yüzbinlerce Alman genci, meslek e¤itim yeri
bulamazken, göçmen gençlerin durumunu anlatma-
ya gerek bile kalm›yor. Göçmen k›zlar için, erken ev-
lilik ve çocuk yolu gözüküyor ve bunlar genel olarak
da Türkiye’den bir akraba ile evlendiriliyor.

Yine Almanya’da üniversiteye gidenler, mutlu
az›nl›k, oranlar› yüzde 4. Üniversiteden mezun olan-
lar ise, Almanlara oranla daha zor ve daha düflük
ücretle ifl buluyor. Ayr›mc›l›k, göçmeni hep iflçi ve te-
mizlikçi görüyor.  Birçok üniversite mezunu, hem
maddi hem de statü olarak daha yüksek pozisyonla-

ra geldi¤i için Türkiye’de çal›fl-
may› tercih etmeye bafll›yor. 

Geleneksel aile yap›s›

Göçmen kad›nlara dair ver-
di¤imiz rakamlar gözönünde tu-
tuldu¤unda, bunun nelere yol
açt›¤›n› anlamak zor de¤il. Dört
duvar aras›na kapal›, temel gö-
revi çocuk büyütmek olan ka-
d›nlar ço¤unlukta. Bunlar ara-
s›nda Türkiye’den evlilikle ge-

len, yani Almanca bilmeyen kad›nlar›n say›s› yük-
sek. Almanya’daki koflullar› tan›mama, dili bilmeme,
emperyalizmin göbe¤inde hiristyan bir toplum içinde
yaflama, Almanlar taraf›ndan her alanda d›fllanma-
n›n getirdi¤i, “kendi kimli¤ini koruma” ad› alt›nda eski
geleneklere tutunma bafll›yor. Buna ayn› köyden ge-
lenlerin, aile ve akrabalar›n ayn› bölgelerde yaflama-
s› eklenince, geleneksel toplumsal bask›n› dozaj›
yükseliyor. ‹slami örgütlenmeleri hiç saym›yoruz.
Onlar kad›n› örgütlemek için, dayak yüzünen evin-
den ayr›lan kad›nlara camilerde misafir odalar› bile
veriyorlar. Almanya’daki s›¤›nma evlerine gitmeme-
leri için sorunlar›n› “kendi içlerinde” çözüyorlar. 

2001’de göçmen kad›nlarla yabanc›lar hukuku ile
ilgili bir anket düzenlenmifl. Buna göre, kad›nlar›n
yüzde 44’ü, Almanya’da yanl›fl yapar›m diye korku
içinde yafl›yor. Yüzde 39’u ise, var olan yasalar›n
anlafl›l›r olmaktan uzak oldu¤unu söylüyor. Yani ka-
d›nlar›n üçte ikisi bilinmezlik ve korku içinde yafl›yor.

Alman toplumuyla yaflanan uçurum ise, iyice de-
rinlefliyor göçmen kad›n için. Daha önce fabrikaday-
ken, hem Alman, hem di¤er ulustan kad›nlarla iliflki
kurarken, eve hapsolmas›yla, -bir de sürekli Türk TV
kanallar› izledi¤i düflünülürse- Almanya’da bulunuyor
ama asl›nda orada yaflam›yor. Çarp›kl›klar da bura-
da meydana geliyor. Yaflad›¤› yerden tamamen ko-
puk kendi içine kapal› bir yaflam sürmesi, onu iyice
yabanc›laflt›r›yor.

Göçmen kad›n›n sürekli yaflad›¤› korkulardan biri,
eflini ve çocu¤unu kaybetmesi. Bu anlafl›l›r da, Çün-
kü kad›n, çal›flmad›¤› için eflinden ayr›ld›¤›nda sos-
yal yard›ma mahkum; yaflland›¤›nda ise emeklilik
paras› alam›yor. Birinci kufla¤›n yafllanmas› ile birlik-
te, büyük aile yap›s›n›n parçaland›¤›, yeterince para
biriktirmemifl kad›nlar›n, yafll›l›kta erkeklere oranla
daha da yoksullu¤a itildi¤i ortaya ç›kt›. A¤›r çal›flma
koflullar›ndan ruhsal ve fiziksel sa¤l›¤› bozulmufl ka-
d›nlar, art›k gözle görülür hale geldi.

Kad›nlara yönelik aile içi fliddet konusunda yap›-
lan araflt›rmalar da çarp›c›. Almanya’da dayak yiyen
Türkiyeli kad›nlar›n yüzdesi, Diyarbak›r, Van vb. fle-
hirlerin yüzdesine eflit. Dayak yiyen Alman kad›nla-
r›n oran› ise, ‹stanbul’da yaflayan kad›nlar›nki kadar.
Örne¤in Berlin’deki s›¤›nma evleri Türkiyeli kad›nlar-
la dolu. S›¤›nma evlerindeki kad›n say›s›, kad›nlar›n
daya¤a boyun e¤medi¤ini de gösteriyor, ancak ge-
nelde bu kad›nlar yaln›z ve az›nl›kta kal›yor. 

Göçmen kad›n tart›flma malzemesi yap›l›yor 

yabanc›lar yasas› sertlefliyor

Almanya’da göçmen kad›nlar, son dönemlerde
zorla evlendirme ve namus cinayetleriyle gündeme
geldiler. Bu konu tüm bas›n› süslemeye bafllad›.
Göçmen kökenli reklam düflkünü entellektüel oldu-
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Almanya’da yaflayan 
Türkiyeli göçmen kad›nlar

Çal›flan göçmen kad›nlar, ortalama Alman kad›n-
lardan yüzde 41 daha az kazan›yor. Son ç›kan

Hartz IV sosyal y›k›m yasalar› ile, bir Euroluk ifllere
en çok onlar zorlan›yor ve mesleki e¤itim alma

hakk› da ortadan kald›r›l›yor. Yani Alman kad›nlar
kendi alanlar›nda ifl bulamad›klar› durumda, ek
mesleki e¤itim yaparken, göçmen kad›nlar›n bu

hakk› da ellerinden al›nm›fl oluyor. 
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Bu k›fl›n özellikle ‹stanbul ve Marmara’da s›-
cak geçmesi, küresel ›s›nma konusunu günde-
min üst s›ralar›na tafl›d›. K›fl›n ortas›nda çiçek
aç›p meyve veren erik a¤ac›, pikni¤e ç›kan ve
Antalya’da denize giren insanlar›n görüntüleri ile
Kürt illerinde kardan yollarda kalan araba görün-
tüleri, haber bültenlerinin magazin bölümlerini
süsledi. “Dünyan›n çivisi ç›km›fl” dedirten bu gö-
rüntüleri, kah haberlerin magazin havas›na kap›-
larak hayretle, kah endifleyle izledik. 

Asl›nda son birkaç y›l› düflündü¤ümüzde,
dünyan›n her taraf›nda yaflanan bu anormal ha-
va olaylar›n›n yeni olmad›¤›n› görürüz. Art›k isim
bulunamayacak kadar ço¤al›p s›klaflan kas›rga-
lar, Amerika için ola¤an hale gelmifl durumda.
Hindistan ve Bangladefl’te, bugüne kadar görül-
meyen sel felaketleri veya Dubai’ye ilk defa kar
ya¤mas› gibi haberlere al›flm›fl durumday›z.

Bilim adamlar›, pefl pefle yapt›klar› aç›klama-
larla, bütün bu afet ve anormal hava olaylar›n›
“küresel ›s›nma”ya ba¤l›yorlar. 

Küresel ›s›nma nedir?

“Küresel ›s›nma”y›, atmosfer, okyanuslar ve
kara kütleleri yüzeyindeki ortalama s›cakl›ktaki
yükselme olarak tan›mlayabiliriz. Gezegenimiz 4
milyar 650 milyon y›ll›k tarihi boyunca birçok kez
›s›nm›fl ve so¤umufltur. Ama bu seferki ›s›nma,
üzerindeki 6 milyar insanla birlikte ve insanlar ta-
raf›ndan yarat›l›yor. 

Bilim adamlar›n›n aç›klamas›na göre, dünya-
n›n h›zla ›s›nmas›n›n nedeni, atmosferde biriken
baz› gazlar›n “sera etkisi”dir. Bu gazlar, su buha-
r›, karbondioksit, metan, Hidroflorokarbonlar, Dia-
zotmonoksit gibi gazlard›r.

Sera etkisi nedir?

Su buhar›, karbondioksit, metan gibi gazlar,
atmosferde birikir. Günefl ›fl›nlar› dünyaya ulaflt›-
¤›nda bir k›sm› dünyaya ulafl›rken, bir k›sm› da
bu gazlar ve bulutlar taraf›ndan savrulur ve ›s›ya
dönüfltürülür. Ifl›nlar›n dünyaya ulaflan k›sm› ise

tekrar geri
yans›r. Bu
yans›yan
›fl›nlar›n bir
k›sm›, uzay bofllu¤una giderken, yine bir k›sm›n›
bu gazlar ve bulutlar, t›pk› seralar›n üzerini örten
cam ya da naylon gibi tutarak ›s›ya dönüfltürür.
‹flte bu etkiye, sera etkisi denir. Atmosferdeki su
buhar›, karbondioksit ve metan gibi gazlar›n mik-
tar› ne kadar fazla ve yo¤un olursa, ›fl›nlar› tutma
oran› o kadar artar. Bu da daha fazla ›s› ve daha
güçlü sera etkisi anlam›na gelir.  

Bu gazlardan su buhar› ve karbondioksit, bir
miktar da metan gaz›, dünya var oldu¤undan beri
atmosferde bulunmaktad›r. E¤er bu gazlar›n sera
etkisi olmasayd›, dünyan›n ortalama s›cakl›¤› 33
derece düflerdi ve bütün dünya buzla kapl› olur-
du. Yani, bu gazlar›n belli bir düzeyde atmosfer-
de bulunmas›, canl›lar›n yaflamas› için gerekli
olan optimal s›cakl›¤›n sa¤lan›p korunmas› için
gereklidir. 

Do¤ada karbondioksit, insanlar, hayvanlar,
bitkiler, volkanik patlamalar gibi do¤al olaylarla
üretilir. Ancak normal koflullarda do¤ada bu gaz-
lar, denge halinde bulunur. Karbondioksitin fazla-
s› fotosentezle bitkiler taraf›ndan ve içinde çö-
zünmesiyle okyanuslar taraf›ndan atmosferden
çekilir. Su buhar› ise, dünyaya ulaflan günefl ›fl›n-
lar› ve ortalama s›cakl›k sabit kald›¤› oranda, sa-
bit ve dengede olur. Yani insanlar olumsuz etkide
bulunmad›¤› sürece, do¤a kendi dengesini sa¤lar
ve dünyan›n ortalama ›s›s› da anormal bir flekilde
artmaz. Dünyan›n ›s›nmas›n›n as›l sebebi, insan-
lar taraf›ndan atmosfere kontrolsüz ve afl›r› sal›-
nan zararl› gazlard›r. 

Dünyay› ›s›tan gazlar›n artma nedenleri

Sanayi devrimi ve kapitalizmin tarih sahnesi-
ne ç›kmas›ndan sonra, sera gaz› denilen gazla-
r›n atmosfere sal›nmas›nda büyük bir art›fl ol-
mufltur. Kapitalizmin afl›r› kar h›rs› nedeniyle, kö-
mür, petrol, do¤al gaz gibi fosil yak›tlar›n tüketi-
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Dünya h›zla ›s›n›yor
Kapitalizm sadece insanl›¤› de¤il 

dünyay› da yok oluflun efli¤ine getiriyor

¤unu söyleyen Seyran Atefl gibi kad›nlar, Alman med-
yas› ile birlikte kollar› s›vad› ve göçmen kad›n› kurtar-
maya soyundu(!) 

Bunlara göre göçmen kad›n›n bask› alt›nda olmas›-
n›n nedeni, din ve bir türlü uyum sa¤lamak istemeyen
Türkiyeli erkeklerdi. Bunlar› uyuma zorlamak, yani asi-
mile etmek gerekiyordu; olmuyorlarsa gitmeliydiler, bu-
radaki burjuva demokrasisini kirletiyorlard›. vb. vb… ‹fl-
sizlikten, Almanlar›n ço¤unlu¤u taraf›ndan sosyal olarak
d›fllanm›fll›ktan, ayr›mc›l›ktan, yabanc›lar yasas›ndan
ve Almanya’n›n göç politikas›ndan, ›rkç›l›ktan, yani ka-
pitalizmin yaratt›¤› sonuçlardan tek kelime bile sözet-
meden... Hala tart›flma podyumlar›na öyle göçmenler
ç›kar›yorlar ki, onlar Almanlardan daha çok sald›r›yor
göçmen kad›na. Kad›n›n ekonomik özgürlü¤ünün olma-
mas›, e¤itimde eflitsizli¤i, temizlik yapt›¤› iflyerinde bile,
Polonyal› kad›nla rekabet halinde olmas›, hiç tart›flma
konusu de¤il! 

Alman burjuvazisinin, kad›nlar› gündeminden düflür-
memesinin, tart›fl›lan konular›n hep zorla evlilik ve na-
mus cinayeti olmas›n›n, adeta Alman toplumunda bir in-
fial yaratma çabas›n›n mutlaka bir nedeni vard›. Bizleri
fazla bekletmediler. Haz›rlanan yeni göç yasas›nda, ev-
lenme ve aile bileflim s›n›r› 21 oldu ve gelenlerin Al-
manca bilmesi flart› konuldu. Neden olarak da “zorla
evlendirmeleri engellemeye çal›fl›yoruz” dendi. Hedef
belliydi; Türkiye’den en çok göç, evliliklerle geliyor, bu-
nu en aza indirmenin yolu bulundu böylece. 

Kad›n›n çal›flma koflullar› hiç tart›flma konusu yap›l-
m›yor. Olup biten her fley, kültür ve dinle aç›klanmaya
çal›fl›l›yor. Göçmen kad›nlar aras›nda da tart›flma, a¤›r-
l›kl› bu yönde yürüyor. Kendisi hakk›nda yürütülen tar-
t›flmalara hak veren kad›n say›s›, az›msanmayacak dü-
zeyde. Bunu “Atatürkçü kad›nlar” da körüklüyor, üretim
ve örgütlenme alanlar›ndan uzak kalm›fll›k, ekonomik
ba¤›ml›l›k, toplumsal mücadeleden yal›t›lm›fll›k vb. giz-
leniyor. 

Göçmen kad›nlar ve örgütlülük

Göçmen kad›nlar içinde Türkiyeli devrimci örgütler
etraf›nda mücadele veren kad›nlar›n say›s› az. Dini ör-
gütlenmelerde ise, kad›nlar›n ço¤unlu¤u dikkat çekiyor.
11 Eylül’den bu yana baflörtülü kad›nlar›n daha çok ay-
r›mc›l›¤a u¤ramas›, -di¤er nedenlerin yan›nda- tepkisel
olarak daha fazla genç k›z›n bafl›n› kapatmas›na yol
aç›yor. Bunun d›fl›nda sosyal-demokrat örgütlenmeler-
de yer alan, az say›da göçmen kad›n var. Hakim olan,
bireysel kurtulufl anlay›fl›. Bireysel kurtuluflun, kurtulufl
olamayaca¤›n› yaflam›nda en iyi gören göçmen kad›n
olmas›na ra¤men, somut durum bu. 

2002 y›l›nda oturumu olmayan, yani Almanya’da ka-
çak yaflayan Kolumbiyal› kad›nlar, Ver.di sendikas›n›
bas›yor ve kendilerine sendikan›n sahip ç›kmas›n› isti-
yorlar. O günden bu güne mücadeleleri sürüyor. Ne var
ki, bu tür örnekler, son derece s›n›rl›. Genele hakim
olan, örgütsüzlük ve içe kapanma…

Göçmen kad›nlar aras›nda yap›lacak çal›flman›n te-
mel maddesi “Çal›flma Hakk›”, “E¤itim Hakk›” olmal›d›r.
Kad›nlar›n en büyük korkusu, çocuklar›n›n gelece¤i.
Onlarla birlikte “meslek e¤itimi hakk›m›zd›r” etraf›nda
çal›flma yürütülebilir. “Ayr›mc›l›¤a ve ›rkç›l›¤a hay›r” bu
mücadelenin önemli bir parças›. 

‹flçi ve iflsiz göçmen kad›nlar› ve erkekleri, ele ele
yaflam koflullar›n› düzeltmeye, kapitalist sisteme karfl›
mücadeleye ça¤›r›rken, temel sloganlar›m›z bunlar ol-
mal›. 

Sanayi devrimi ve kapitalizmin tarih sahnesine
ç›kmas›ndan sonra, sera gaz› denilen gazlar›n at-

mosfere sal›nmas›nda büyük bir art›fl olmufltur.
Kapitalizmin afl›r› kar h›rs› nedeniyle, kömür, pet-

rol, do¤al gaz gibi fosil yak›tlar›n tüketiminde afl›r›
ve kontrolsüz bir art›fl yaflan›r. Bir taraftan da ka-
pitalizmin afl›r› kar h›rs›, do¤an›n ac›mas›zca tah-

rip edilmesini do¤urmufltur. Böylece sera etkisi
yapan gazlar›n atmosferde, do¤an›n emme kapa-
sitesinden fazla birikmesi, dünyan›n ortalama ›s›-

s›n›n art›fl›na neden olmufltur.
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minde afl›r› ve kontrolsüz bir art›fl yaflan›r. Bu da at-
mosferde, karbondioksit, metan, Hidroflorokarbon-
lar, Diazotmonoksit ve daha bir çok zehirli gaz›n
h›zla birikmesine yol açm›flt›r. Bir taraftan da kapita-
lizmin afl›r› kar h›rs›, do¤an›n ac›mas›zca tahrip
edilmesini do¤urmufltur. Ormanlar›n kontrolsüz bir
flekilde yok edilmesi, atmosferdeki karbondioksitin
emilme kapasitesini de düflürmüfltür. Böylece sera
etkisi yapan gazlar›n atmosferde, do¤an›n emme
kapasitesinden fazla birikmesi, dünyan›n ortalama
›s›s›n›n art›fl›na neden olmufltur. 

Normal koflullarda do¤a taraf›ndan dengelendi¤i
için, dünyan›n ›s›nmas›nda aktif rolü olmayan su
buhar›n›n atmosferdeki miktar› da, dünyan›n ortala-
ma ›s›s›n›n artmas›yla yükselmeye bafllar. Bu da su
buhar›n›n atmosferde daha da artmas›na neden
olur. Dünyay› sürekli ›s›tan bir k›s›rdöngü, böylece
oluflmufl olur.  

Nitekim bilim adamlar›n›n atmosferdeki karbon-
dioksit miktarlar› ve dünyan›n ›s›s›n›n art›fl› konu-
sunda yapt›¤› ölçümler de, dünyay› ›s›tan etkenlerin
as›l olarak kapitalizmin do¤ay› kirletme ve tahrip et-
mesinden kaynakland›¤›n› aç›kça göstermektedir. 

18. yüzy›l›n ortas›ndan, Sanayi Devrimi’nden bu
yana, karbondioksitin atmosferdeki miktar› yüzde
31’lik bir art›fl göstererek, metre küpte, 281 ppm’-
den (milyonda bir birim) 368 ppm’e ulaflm›flt›r. Bilim
adamlar›n›n yapt›¤› araflt›rmalara göre, atmosferde
biriken karbondioksit miktar›, 55 milyon y›l boyunca
oldu¤undan daha fazlad›r. Dünyay› karbondioksitten
20 kat daha fazla ›s›tan metan gaz›n›n atmosferdeki
miktar›, ayn› dönemde iki kat artm›flt›r. Karbondiok-
sitten 300 kat daha fazla ›s›t›c› etkiye sahip olan
Diazotmonoksit gaz›n›n miktar› ise, yüzde 17 art-
m›flt›r. Dünyay› ›s›tmas›n›n yan›nda ozon tabakas›-
n› da delen ve buzdolab›nda so¤utucu olarak kulla-
n›lan Hidroflorokarbonlar›n atmosferdeki miktar› ise,
20. yüzy›l boyunca büyük bir art›fl göstermifltir. 

Bu gazlar›n kapitalistler taraf›ndan üretilmesinde
afl›r› bir art›fl›n olmas›n›n yan›nda, gelifltirilen yeni
teknolojilerle atmosfere yeni gazlar da b›rak›lmakta-
d›r. Bunlar›n en önemlisi, 2000 y›l›nda atmosfere b›-
rak›lmaya bafllanan Triflorometil Sülfür Pentaflorid
adl› yeni bir sentetik bilefliktir. Atmosfere birkaç y›l-
d›r b›rak›lmas›na ra¤men miktar› h›zla artmaktad›r. 

Dünyan›n ortalama ›s›s›n›n art›fl›n›n bu gazlarla
paralellik göstermektedir. Dünyan›n s›cakl›¤› Sanayi
Devrimi’nden bu yana 2 derece artm›flt›r. Baflka bir
araflt›rmaya göre de, s›cakl›k art›fl› son y›llarda da-
ha da h›zlanm›flt›r. Buna göre bu 2 derecenin bir
derecesi son 30 y›l içinde olmufltur. Gece s›cakl›¤›
da her on y›lda, 0.36 derece art›fl göstermifltir. 

Bu ›s› art›fllar› küçük gibi görünebilir. Ama daha
yak›ndan bakarsak önemli bir art›fl oldu¤u görülür:
Bu son 30 y›l içindeki bir derecelik art›fl, son 400
bin y›l›n en yüksek art›fl›d›r. Dünyan›n en s›cak üç
yaz› olan 1998, 2002 ve 2003 yazlar›, son on y›l
içinde gerçekleflmifltir. Bütün bunlar, dünyadaki
›s›nman›n daha da h›zlanarak artt›¤›n› gösteriyor.
Bilim adamlar›, önümüzdeki yüzy›lda gerçekleflecek
3 derecelik bir art›fl›n birçok kentin sular alt›nda kal-
mas›na ve büyük felaketlere yol açaca¤›n› öngörü-
yorlar. 

Dünyan›n ›s›nmas›n›n, do¤rudan kapitalizmin
do¤ay› tahrip eden azami kar h›rs›ndan kaynaklan-
d›¤›n› bilim adamlar›n›n bu ve daha birçok araflt›r-

mas› da net bir flekilde ortaya koymaktad›r.

Dünyan›n ›s›nmas›n›n sonuçlar›

Dünyada birçok üniversite ve bilim çevresi, çe-
flitli araflt›rmalar ve konferanslar yaparak, dünyan›n
›s›nmas›n›n sebepleri ve sonuçlar› üzerine uyar›c›
aç›klamalar yap›yorlar. 

Bu aç›klamalara göre, dünyan›n ›s›nmas›n›n en
önemli sonucu buzullar›n erimesi. Alaska’da yazlar›
s›cakl›k 28 dereceye kadar ç›k›yor. Eriyen buzlar›n
aras›nda insanlar denize girebiliyor. Antarktika’da
1978 y›l›ndan beri yap›lan gözlemlerde buzullar›n
yüzde 20’sinin eridi¤i tespit edildi. Kuzey Kutbu’nda-
ki s›cakl›k art›fl›n›n dünyan›n genel ›s› art›fl›ndan iki
kat daha h›zl› artt›¤› tespit edildi. Sibirya’da, dünya-
n›n 11 bin y›ll›k en genifl donmufl bölgesinde, Fran-
sa ve Almanya’n›n toplam alan› kadar buz kütlesi
erimeye bafllam›fl durumda. 

Buzullar›n bu h›zda erimeyi sürdürmesi duru-
munda yüzy›l›n sonunda dünyada buzul kalmayaca-
¤› bildiriliyor. Bu da bugünkü deniz seviyesinin 110
metre yükselmesine sebep olacak. Sahillerdeki he-
men hemen bütün flehirler, Hollanda gibi ülkeler ve
verimli k›y› ovalar› sular alt›nda kalacak.

Dünyan›n ›s›nmas› ve buzullar›n erimesi ile ciddi
iklim de¤ifliklikleri, sel, kas›rga, kurakl›k gibi felaket-
ler oluflacak.

Sel, su bask›nlar› ve kurakl›k nedeniyle yüz mil-
yonlarca insan göçle ve açl›kla karfl› karfl›ya kala-
cak.

Büyük ilkim de¤ifliklikleri genifl bir bitki örtüsü-
nün, hayvanlarda birçok türün yok olmas›na neden
olacak. Besin zincirinin bozulmas› nedeniyle insan-
lar için de büyük bir g›da s›k›nt›s› bafl gösterecek.

Dünyan›n ›s›nmas› ve bölgeler aras› ›s› farklar›-
n›n ortadan kalkmas›, birçok hastal›¤›n bugüne ka-
dar görülmedi¤i alanlarda da görülmeye bafllamas›-
na ve yeni hastal›klar›n ortaya ç›kmas›na neden
olacak. K›r›m Kongo Kanamal› Atefli’nin bugüne ka-
dar görülmedi¤i alanlarda ortaya ç›kmas›n›n nedeni
dünyan›n ›s›nmas›d›r. Yeni hastal›klara direnci ol-
mayan onbinlerce insan› salg›nlar ve ölüm bekliyor.

Su savafllar› daha bugünden bafllam›fl durumda.
‹yice k›tlaflan su, g›da ve yaflam alanlar› için savafl-
lar da artacak.

Kyoto Protokolü çözüm müdür?

Kyoto Protokolü, 1997 y›l›nda, Japonya’n›n Kyo-
to flehrinde imzaland›. Protokol’e imza atan ülkeler,
2012 y›l›na kadar atmosfere sald›klar›, baflta kar-

bondioksit olmak üzere, befl sera gaz›n›n miktar›n›
1990 y›l› rakamlar›n›n yüzde 5’i kadar azaltacaklar›-
n› taahhüt ediyorlard›. Protokolü, Amerika, Avustral-
ya ve Rusya gibi ülkelerin imzalamamas›yla tart›fl-
malar y›llarca sürdü. Rusya’n›n da imzalamas›ndan
sonra ancak 2005 fiubat›nda yürürlü¤e girebildi. 

S›n›r olarak konulan sürenin yar›s›na gelinmesi
bir tarafa, yap›lacak indirim miktar›ndan daha fazla-
s› tart›flmayla geçen 8 y›l içinde zaten atmosfere
sal›nd›. Yüzde 5 gibi kendisi de komik olan bir he-
def iyice anlams›z hale geldi. Üstelik bu yüzde 5’lik
indirim bile yap›lmad›. Atmosfere sal›nan karbondi-
oksitin yüzde 25’inden sorumlu olan ABD ve ilk s›-
ralarda yer alan Avustralya, anlaflmaya imza atma-
d›¤› için bu yönde hiçbir çabaya girmedi. Yine at-
mosfere sal›nan karbondioksitin yüzde 13,6’s›ndan
sorumlu olan Çin, yüzde 4,2’sinden sorumlu olan
Hindistan ve toplam yar›ya yak›n›ndan sorumlu olan
yar›-sömürge ülkeler, “geliflmekte olan ülke” ad› al-
t›nda protokolün d›fl›nda tutuldu. Tabi ki, bu durum,
do¤ay› kirleten, üretimlerini yar›-sömürge ülkelere
kayd›ran emperyalist ülkelerin, protokolden kaçmak
için bulduklar› bir çözümdü. Ayr›ca atmosfere sal›-
nan karbondioksitin yüzde 15’inden sorumlu olan
uçak yak›tlar› da bu protokolün d›fl›nda tutuldu.
Protokole dahil olan ülkelerin de bu yönde somut
ad›mlar atmamas›n› ise hiç saym›yoruz.

Bütün bunlar ortadayken, Kyoto Protokolü’nü bir
çözüm gibi sunan ve ülkelere bunu imzalamas› ça¤-
r›s› yapanlar ya yeterince bilgi sahibi olmayanlar ya
da düpedüz emekçi kitleleri yanl›fl hedeflere yönelt-
meye çal›flanlard›r. 

Ya barbarl›k içinde yok olufl, ya sosyalizm!

Bilim adamlar›n›n yapt›¤› araflt›rmalara göre,
karbondioksitin bugünkü düzeyini koruyabilmesi için
bile, atmosfere sal›nan karbondioksit miktar›nda
yüzde 60’lara varan bir indirim yapmak gerekmekte-
dir. Bu da petrol, do¤algaz, kömür gibi enerji kay-
naklar›n›n yerine günefl, rüzgar vb. yenilenebilir ve
do¤aya zarar vermeyen enerji kaynaklar›n›n kulla-
n›lmas›n› ve do¤ay› kirleten teknolojilerin terk edil-
mesini gerektiriyor. Petrol ve enerji kaynaklar›n›n
paylafl›m› için, yeni bir emperyalist savafla tutuflmufl
olan emperyalist ülkelerin, böyle kararlar› alaca¤›n›
zannetmek bofl ve tehlikeli bir hayaldir. Kapitalist
sömürücüler, insanl›¤› ve do¤ay› yok eden ama
ucuz olan bugünkü teknolojisini bafltan afla¤› de¤ifl-
tirip, pahal› olan, do¤aya ve insan sa¤l›¤›na zarar
vermeyen yeni teknolojileri koymaz. Bu onun azami
kar için bütün dünyay› bile yok edebilecek do¤as›na
ayk›r›d›r.

Topra¤›, denizleri ve havay› zehirleyen, dünyay›
yok oluflla karfl› karfl›ya getiren kapitalizmin, insanl›-
¤a felaket, sefalet, hastal›k ve ölümden baflka vere-
cek hiçbir fleyi olmad›¤› bir kez daha bütün aç›kl›¤›
ile gözler önüne seriliyor. 

Sadece insanl›k de¤il, do¤a ve dünya da ancak
sosyalizmle kurtulacakt›r. Bunun d›fl›nda iflçi ve
emekçilerin önüne sunulan her fley, onlar› oyala-
mak ve dünyan›n yok olufla do¤ru h›zla ilerlemesine
seyirci olmakt›r. 

Roza Lüksemburg’un yüzy›l›n bafl›nda söyledi¤i
söz bugün bütün aç›kl›¤› karfl›m›zda duruyor:

Ya barbarl›k içinde yok olufl, ya sosyalizm!

Küresel ›s›nma h›zla art›yor ve buzullar eriyor
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P 2 Nisan 1948- Sabahattin Ali Öldü
“fiehirler bana bir tuzak
‹nsan sohbetleri yasak
Uzak olsun benden uzak
Benim meskenim da¤lard›r” 
dizelerinin yazar› Sabahattin Ali’nin ölümü, ülkemizde de-

mokrat ayd›nlara yönelik “faili mechul” cinayetlerin ilklerin-
den biriydi. Eserlerinde ‘30’lu y›llar›n kent ve k›r yaflam›n›n
çeliflkilerini ele alm›fl, genellikle ac› çeken emekçi insanlar›n

gündelik yaflam›n› ifllemiflti. Eserlerinden dolay› üç kez tutukland›, çeflitli cezaev-
lerinde yatt›. Devletin yo¤un bask›s›yla karfl› karfl›ya kald›. Kuyucakl› Yusuf,
Kürk Mantolu Madonna, ‹çimizdeki fieytan romanlar›nda, günlük-s›radan bir hi-
kayeyi toplumsal bir elefltiriye dönüfltürmeyi baflarm›flt›. 

P 4 Nisan 1968- Amerikal› siyah lider Martin Luther King Öldürüldü

P 8 Nisan 1973- Pablo Picasso Öldü
‹spanya ‹ç Savafl› s›ras›nda Alman uçaklar› ‹spanya’n›n Guernica kentini öylesine

bombalam›fllard› ki, tafl tafl üstünde kalmam›flt›. Picasso’nun bundan esinlenerek
yapt›¤› Guernica tablosu, en bilinen ve en önemli yap›tlar›ndan biridir. Bu resmi
Fransa’da bir sergide gören Alman subay›, Picasso’ya “Ne kadar güzel yapm›fls›-
n›z” dedi¤inde, Picasso’nun cevab› “Ben de¤il, siz yapt›n›z” olmufltu. Resim sa-
nat›ndaki ürünleriyle tan›nm›flt› Picasso. Ama ayn› zamanda karikatürist, grafikçi,
heykeltrafl, seramikçi, dokumac›, giysi ve sahne düzenleyicisi, flair, tiyatro yazar›,
antifaflist savaflç› ve Frans›z Komünist Partisi üyesiydi. II. Emperyalist paylafl›m
savafl› bafllamadan önce, “benim resimlerim düflmana karfl› sald›r› ve savunma si-
lah›d›r” diyordu. Savafl bafllad›ktan sonra ise “flimdi anl›yorum ki, düflmana karfl›
salt sanat›mla de¤il, tüm varl›¤›mla savaflmak zorunlu olmufltur” demiflti. 

P 13 Nisan 1977- Plaza de Mayo Analar›’n›n ilk eylemi.
Arjantin’de cunta taraf›ndan

kaybedilen, katledilen yak›nla-
r› için her perflembe günü, Pla-
za de Mayo meydan›nda eylem
yapan analar, uzun y›llar bo-
yunca cuntan›n büyük bask›s›-
n› gördüler.  Cunta flefleri on-
lar› “perflembe delileri” sözle-
riyle afla¤›lad›, üzerlerinde te-
rör estirdi, hatta içlerinden
92’si, t›pk› çocuklar› gibi kaybedildi, katledildi. Ancak zaman içinde etkili bir
muhalefet mevzisi oluflturdular, say›lar› ve kararl›l›klar› artt›. Ülkemizde de Cu-
martesi anneleri” eyleminin esin kayna¤› oldular. 

P 16-17 Nisan 1992- Devrimci Sol savaflç›lar› flehit düfltü.
Sabahat Karatafl, Sinan Kukul, Taflk›n Usta, Eda Yüksel, Arif Öngel, fiadan Ön-

gel, Ercüment Özdemir, Hüseyin K›l›ç, Sat› Tafl, Ayfle Nil Ergen ve Ayfle Gülen,
bulunduklar› evlerde, polis kuflatmas› alt›nda çat›flarak yi¤itçe flehit düfltüler. 

P 19 Nisan 1943- Varflova Ayaklanmas› bafllad›.
II. Emperyalist paylafl›m savafl› s›ras›nda Yahudilerin, kendilerine dönük vahflet

ve katliamlara karfl› gerçeklefltirdikleri
tek silahl› direnifl Varflova Ayaklan-
mas›’d›r. Varflova’da 450 bin Yahudi,
etraf› duvarlarla çevrilen bir gettoya
hapsedilmiflti. Ve buradaki Yahudile-
rin onbinlercesi aç b›rak›larak, iflkence
yap›larak ya da gaz odalar›na gönderi-
lerek katledildi. 1943 Nisan›na gelin-
di¤inde, geride sadece 60 bin Yahudi
kalm›flt›. Bu koflullar alt›nda 19 Nisan
günü patlayan silahl› ayaklanmada,

yüzlerce Alman askeri öldürülürken, 13 bin Yahudi katledildi. Geride kalanlar
Treblinka toplama kap›na gönderildi. Kamptan kaçmay› baflaranlar ise Polonya
direnifl hareketine kat›ld›lar. 

P 22 Nisan 1870- Lenin Do¤du
“Yüzlerce, binlerce y›ld›r ilk kez köle sahiple-

rine karfl› bir devrimle ‘cevap vermek’ için ve-
rilen söz tam› tam›na yerine getirildi ve tüm
güçlüklere ra¤men yerine getirilecek. Biz bafl-
lang›c› yapt›k. Ne kadar zamanda ve ne za-
man, hangi ulusun proleterleri bu eseri sonuna
vard›r›rlar, bunun önemi yok. Önemli olan bu-
zun k›r›lm›fl, yolun aç›lm›fl ve gösterilmifl ol-
mas›d›r.” Büyük Ekim Devrimi’ne önderlik
ederek sömürü düzenini yerle bir eden Lenin,
do¤umunun 137. y›l›nda “bütün ülkelerin iflçi-
leri ve ezilen halklar”a yol göstermeye devam
ediyor. 

P 22 Nisan 1997- Tupac Amaro (MRTA) gerillalar› katledildi. 
Peru’daki Japon büyükelçili¤ini iflgal eden gerillalar, eylemlerinin 126. gününde

Peru komandolar›n›n yapt›¤› operasyon sonucu katledildi. 

11 Nisan 1985- Enver Hoca Öldü

Arnavutluk devriminin yi¤it önderi Enver Ho-
ca öldü. II. Emperyalist paylafl›m savafl› s›ra-
s›nda bütün Avrupa’y› dizginsiz bir sald›rgan-
l›kla iflgal eden Hitler faflizmi, Arnavutluk’ta

büyük bir direniflle karfl›laflt›. Arnavutluk Ko-
münist Partisi’nin önderli¤inde, da¤lardaki antifa-

flist direniflçileri, komitac›lar› birlefltiren En-
ver Hoca, 28 bin flehit ve 10 bin esir
pahas›na faflizmi püskürtmeyi baflard›.
Sonras›nda ülkesinde demokratik halk
devrimini gerçeklefltirerek sosyalizmin
inflas›na bafllad›. Enver Hoca yaflam›
boyunca ML’ye ba¤l› kald›. Stalin’in

ölümünden sonra Kruflçevci, Titocu ve Maocu revizyonizmlere karfl› müca-
dele bayra¤›n› yükseltti. “Üç Dünya Teorisi” ve “Avrupa Komünizmi” gibi
anti ML ak›mlara karfl› mücadele yürüttü. 

18 Nisan 1979
‹htilalci Komünistlerin ilk flehidi Azmi Akan

Adana Hac›bayram Karakolunda gözalt›nda bulunan T‹KB
sempatizanlar›n› kurtarmak için, Sezai Ekinci’nin komutas›nda
düzenlenen bask›nda, Azmi Akan karakoldaki polisler taraf›n-
dan vuruldu. A¤›r yaral› olarak yoldafllar› taraf›ndan hastane-
ye götürülen Azmi, ilk flehit olman›n onuruna ulaflt›. 
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1 May›s, s›n›f mücadelesi içinde-

ki di¤er günlerden farkl› olarak,

devrimle karfl›devrim güçlerinin

cepheden karfl› karfl›ya geldi¤i,

karfl›l›kl› olarak güçlerini s›nad›-

¤› en önemli gündür. ‹ki düflman

s›n›f, güç ve örgütlülük düzeyini,

savaflma haz›rl›¤›n›, 1 May›s gü-

nü bütün netli¤iyle ortaya koyar.

Bu nedenle, 1 May›slarda yafla-

nan çarp›flma, daha fliddetli, kar-

fl›-devrimin sald›r›s› daha güçlü,

devrim cephesinin canl›l›k, cofl-

ku ve militanl›¤› daha yo¤undur. 

Ülkemizde 1 May›s dendi¤i za-

man ilk akla gelen günün, ’77 1

May›s› olmas›n›n alt›nda yatan

neden de budur. 

Bu y›l 1 May›s tart›flmalar› çok erken
bafllad›. Genellikle Mart eylemlerinin ar-
kas›ndan bafllard› 1 May›s haz›rl›klar› ve
tart›flmalar›. Çünkü Mart eylemlerinin
seyri, 1 May›s’› da belirlerdi. Bu nedenle
her siyasi yap›, 1 May›s politikas›n› Mart
süreciyle ba¤lant›l› olarak olufltururdu.
Tabi devlet de… 

Bu y›l ise, daha Mart eylemleri baflla-
madan önce 1 May›s üzerine konuflmalar
yo¤unlaflt›. Hatta uzun y›llar›n arkas›n-
dan ilk defa Taksim’e ç›kma düflüncesi,
genifl kesimler içinde yank› bulmaya bafl-
lad›. 

Kimi devrimci yap›lar, bugüne kadar
çeflitli biçimlerde 1 May›s’ta Taksim’e
ç›kmak gerekti¤ini gündeme getirmifl, fa-
kat sonras›nda ise geri ad›m atm›flt›. Ki-
mileri ise, kendi dar kadro güçleriyle ve
kitlelerden kopuk bir biçimde her sene
Taksim’de korsan koymak konusunda ›s-
rarl› bir çizginin sürdürücüsü olmufltu. 

Biz ise, ’92 y›l›ndan sonra ilk defa bu
sene, Taksim’e ç›kabilece¤imizi, ç›kmak
gerekti¤ini savunuyor, 1 May›s çal›flma-
lar›m›z›n eksenine bunu koyuyoruz. Bu
nedenle, bu senenin di¤erlerinden fark›n›
iyi kavramal›y›z. Bu sene neden Tak-
sim’e ç›kmak gerekti¤ini savunuyoruz,
gerçekten ç›kabilecek koflullara sahip mi-
yiz sorular›n›n cevab› bilince ç›kart›lma-
dan, 1 May›s çal›flmalar›n› do¤ru bir ze-
minde ve Taksim kararl›l›¤›yla yürüte-
meyiz. 

1 May›s alan› Taksim’dir!

1 May›s, s›n›f mücadelesi içindeki di-
¤er günlerden farkl› olarak, devrimle kar-

fl›devrim güçlerinin cepheden karfl› karfl›-
ya geldi¤i, karfl›l›kl› olarak güçlerini s›-
nad›¤› en önemli gündür. ‹ki düflman s›-
n›f, güç ve örgütlülük düzeyini, savaflma
haz›rl›¤›n›, 1 May›s günü bütün netli¤iy-
le ortaya koyar. Bu nedenle, 1 May›slar-
da yaflanan çarp›flma, daha fliddetli, karfl›-
devrimin sald›r›s› daha güçlü, devrim
cephesinin canl›l›k, coflku ve militanl›¤›
daha yo¤undur. 

Ülkemizde 1 May›s dendi¤i zaman
ilk akla gelen günün, ’77 1 May›s› olma-
s›n›n alt›nda yatan neden de budur.
’77’de ‹stanbul’da 500 bin kifli ile Tak-
sim meydan›na y›¤›lan kitlenin ortaya
koydu¤u güç ve gövde gösterisi, ülke-
mizde s›n›f mücadelesinin en görkemli
günlerinden birini ifade etmektedir. Dev-
letin belli bafll› noktalara yerlefltirdi¤i te-
tikçileriyle kitlenin üzerine atefl açmas›,
panzerlerle birço¤unu ezmesi, bu büyük
günü kendi hanesine yazma çabas›n›n
ifadesidir. ’77 1 May›s›, devletin belli
bafll› provokasyonlar›ndan biridir.

Türkiye Devrimci hareketi, baflka 1
May›slarda ve baflka alanlarda da flehit-
ler, gaziler vermifltir. Ancak ’77 1 May›-
s›na iflçi s›n›f› taraf›ndan yarat›lan mili-
tanl›k ve ihtiflam, Taksim meydan›n›n “1
May›s alan›” olarak simgeleflmesine yol
açm›flt›r. 

Bu nedenle ’80 cuntas› sonras›, kitle
hareketinin yeniden toparlanmaya baflla-
d›¤› y›llarda, ilk 1 May›s’larda hedef,
Taksim olmufl, Taksim’e ç›k›lmaya çal›-
fl›lm›flt›r. ’89, ’90 1 May›slar›nda flehitler
ve gaziler verilerek Taksim meydan› zor-
land›. ’91 1 May›s›nda ise, Saraçha-

ne’den Taksim’e uzanan bir gösteri plan-
land›. 

1 May›s’› Taksim’de kutlamak için
gösterilen bu kararl›l›k ve kitle hareketi-
nin ileriye do¤ru evrilmekte oluflu, devle-
ti tedirgin etmiflti. Bu nedenle ’92 y›l›n-
dan itibaren, 1 May›slara yasal olarak
izin vermek zorunda kald›. Böylece hem
Taksim tart›flmalar›n› bir biçimde geriye
itmifl, hem de sendika a¤alar›n›n yard›-
m›yla kendi izin verdi¤i s›n›rlar içinde
kutlanmas›n› sa¤lam›flt›. Gaziosmanpafla,
Ça¤layan, Pendik gibi çeflitli alanlar, ya-
sal-izinli 1 May›slar›n kutlanmas› için
devletin belirledi¤i alanlar aras›nda yer
ald›. 

Kad›köy’deki ’96 1 May›s› belli yön-
leriyle bunun d›fl›na ç›kan bir çizgi izle-
mifl olsa da, hemen sonras›nda ’97’den
itibaren 1 May›slar Ça¤layan Abide-i
Hürriyet meydan›n›n kitleden kopuk ve
dar alan›na s›k›flt›r›ld›. Otoban olarak
çevrili ve devletin tam denetim kurabildi-
¤i, istedi¤i biçimde sald›rabildi¤i bu alan,
1 May›s kitlesini bo¤an ve bunaltan bir
hale geldi. 

2004 y›l› ise, bu durumu de¤ifltiren
önemli bir milat oldu. “Ça¤layan’da bo-
¤ulmayaca¤›z” diye bafllayan tart›flma,
Saraçhane meydan›n› kazand›rd›. Ancak
bu tart›flmalar s›ras›nda, “1 May›s alan›”
yeniden hat›rland› ve hedef olarak dile
getirilmeye baflland›. 

2004’te Saraçhane’yi 

yaratan koflullar

Hiçbir eylem biçimi, s›n›f mücadelesi
içinde kazan›lm›fl ya da kaybedilmifl hiç-
bir mevzi, öznel ve nesnel koflullar›n or-
tak etkisinden ba¤›ms›z olarak ele al›na-
maz. 2004 y›l›nda Saraçhane’den Yeni-
kap›’ya kadar uzanan görkemli 1 May›s
kutlamas›n› yaratan öznel ve nesnel ko-
flullar, bu nedenle önemlidir. 

2003 y›l›, savafl karfl›t› eylemlerin
coflkusuyla geçmiflti. Özellikle y›l›n ilk
yar›s›nda 1 Mart tezkeresinin geri püs-
kürtülmesi, güçlü, militan ve kitlesel sa-
vafl karfl›t› eylemlerin yap›lmas› gibi
önemli bir ivme yakalanm›flt›. Sonras›n-
da bu eylemler, Irak’taki geliflmelere
ba¤l› olarak belli bir gerileme yaflad›.
Ancak devrimcilerin güç ve etkisinin or-
taya ç›kmas›n› sa¤layan bir etki yaratm›fl-
t›. 

Savafl karfl›t› hareket, eylemlerin ge-
riye çekilmesiyle birlikte bir da¤›lma da
yaflad›. Ancak bu da¤›lma, devrimciler
aç›s›ndan yeni bir bafllang›ç anlam›na ge-
liyordu. Savafl karfl›t› hareketi birlefltir-
mek, en genifl kesimleri içine katmak
amac›yla oluflturulan koordinasyonun
içinden, reformistler, ayd›nlar, troçkistler
vb ayr›l›nca, devrimciler, bir anlamda
‘mecburen’ kendi bafllar›na kald›lar. Ko-
ordinasyonun ileriye do¤ru gitti¤i dö-

Son y›llar›n 1 May›s deneyimleri üzerinden

Bu y›l 
neden Taksim?
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Hrant Dink’in vurul-

du¤u gün, binlerce ki-

fli, birkaç saat içinde

toplanarak Tak-

sim’den fiiflli’ye kadar

yürüdü. Cenazenin ol-

du¤u gün ise, yüzbin-

lerce insan (baz› gaze-

teler 300 bin civar›n-

da oldu¤unu yazd›lar)

tam 8 kilometrelik yol

boyunca marfllar›yla

sloganlar›yla yürüdü.

Di¤er her fley bir ya-

na, bu yürüyüfl bile,

kitlelerin bilinçlerinde

derin izler b›rakt›.

Yüzbinlerce insan,

kolkola yürümenin,

bir hedef do¤rultu-

sunda ortak hareket

etmenin, büyük bir

güç oldu¤unu hisset-

menin tad›na vard›. O

insan selinin, o kolek-

tif hareketin bir par-

ças› olmak, son dere-

ce önemliydi. Ve bunu

yaflayan herkes, kitle-

lerin devasa gücün-

den etkilendi. Salt bu

olay bile, kitlelerin

toplumsal olaylara ba-

k›fl›n› de¤ifltirecek bir

rol oynad›. Bu gelecek

aç›s›ndan son derece

önemli bir olgudur. 

nemlerde, devrimcilerin kendi içinde ayr› bir
platform oluflturmalar›, birlikte hareket et-
meleri ve koordinasyon üzerindeki etkilerini
art›rmalar› gerekti¤ini savunuyorduk. Ancak
bunu hayata geçirmeyi baflaramam›flt›k. Ko-
ordinasyonun da¤›lmas›, kendili¤inden bu
platformu oluflturmufl oldu. Bu ayn› zaman-
da, uzun y›llar›n arkas›ndan kurulan ilk dev-
rimci platformdu. 

Arkas›ndan DEHAP’l›lar›n HÖC’lülere
sald›rmas›yla birlikte, devrimcilerin platform
kurmalar› yönünde ikinci bir ad›m at›lm›fl ol-
du. Böylece devrimci yap›lar›n birlikte hare-
ket etmesi, d›fl›m›zdaki güçlerin karfl›s›na
kolektif bir iradeyle ç›kmas› konusunda bir
flekillenme güçlenmeye bafllad›. 

8 Mart eylemi de kendi içinde önemli bir
s›çramay› ifade ediyordu. Son y›llarda femi-
nistlerle birlikte yap›lan 8 Mart eylemleri,
devrimci yap›lar içinde tart›flmalar›n derin-
leflmesine neden olmufltu. Feministlerin bas-
k›c› ve dayatmac› bir tarzda, kendi kimlikle-
rini ve ideolojik çizgilerini 8 Mart’a hakim
hale getirme çabalar› 2003 y›l›nda ayyuka
ç›km›flt›. Ve 2003 y›l›nda, bizim de içinde ol-
du¤umuz kimi devrimci yap›lar, 8 Mart’ta
ortaya ç›kan feminist tabloya, sorunu kad›n-
erkek çeliflkisine indirgeyen ve aç›kça erkek
düflmanl›¤› yapan yaklafl›mlara tahammül
edemez hale gelmiflti. Bunun sonucunda, 8
Mart’›n feministlerden ayr› kutlanmas› kara-
r› al›nd› ve devrimcilerden oluflan bir plat-
form kuruldu. 

Bu platform, ayr› bir miting yapma kara-
r› ald›. Ancak devlet, ortaya ç›kan devrimci
tablodan rahats›zd›. Bu nedenle devrimci
platformun miting baflvurusunu reddetti, re-
formistlere ve ESP’ye miting yapma izni
verdi. Miting izni verilmemifl olmas›, asl›nda
devrimci platformda bir dalgalanmaya yol
açm›flt›. Baz› devrimci yap›lar, yasal mitinge
kat›lman›n daha iyi olaca¤›n› savunmaya
bafllad›lar. Ancak sonuçta karar, izin veril-
memesine ra¤men meflru bir miting yap›lma-
s› yönünde al›nd›. Üstelik devletin sald›r›s›
durumunda ikinci bir toplanma yeri de belir-
lendi, 8 Mart’› kurtaran da bu oldu. Gerçek-
ten de devlet, 8 Mart mitinginde insanlar top-
lanmaya bafllamadan sald›rd› ve da¤›tt›, an-
cak ikinci toplanma yerine kitlenin önemli
bir k›sm› ulaflmay› baflard› ve son derece mi-
litan, coflkulu bir miting gerçeklefltirildi. 

Bu mitingin baflar›yla gerçeklefltirilmifl
olmas›, devrimcilerin kendine güveninde
önemli bir aflamay› ifade ediyordu. O dö-
nemde AB heyeti ile Türkiye aras›nda yap›-
lan görüflmelerde, AB’nin Türkiye’ye bask›
unsuru olarak kullanmak için “kad›nlar›n da-
yak yemesi” üzerinden yürüttü¤ü propagan-
da da devrim saflar›n›n ifline yarad›. Konu,
kitleler nezdinde de tart›fl›ld›, 8 Mart’ta dev-
rimcilerin eylemine yönelik onay ve yak›nl›k
artt›. 

2004 y›l› Haziran ay›nda NATO zirvesi-
nin ‹stanbul’da yap›lacak olmas›, 1 May›s’›
etkileyen bir baflka faktördü. Emperyalist sa-
vafl ve iflgal karfl›t› bilinç, hala canl›l›¤›n› ko-

ruyordu. Zirvenin ‹stanbul’da toplanmas›na
tepkiler çok büyüktü ve daha Mart eylemle-
ri döneminde, NATO zirvesi gündemdeki
yerini almaya bafllam›flt›. Zaten 2004 1 Ma-
y›s›nda öne ç›kan da, emperyalist savafl kar-
fl›tl›¤› ve NATO protestolar› oldu. 

1 May›s tart›flmalar› bunun üzerinden
bafllad›. 8 Mart’›n hemen arkas›ndan kimi
devrimci yap›lar, “Taksim’e ç›kmak” üzeri-
ne propagandaya bafllad›lar. Keza, “Ça¤la-
yan’da bo¤ulmayaca¤›z!” söylemleri de h›z
kazand›. Bu, bir yan›yla y›llard›r Ça¤la-
yan’da yaflanan devlet bask›s›na karfl› yo-
¤unlaflan öfkenin, bir yan›yla da 8 Mart’ta
oluflan kendine güvenin ifadesiydi. Ve he-
men Devrimci 1 May›s Platformu kuruldu,
haz›rl›klara bafllad›. 

Biz bütün bu yaflananlar›n üzerinden,
2004 1 May›s›’nda Ça¤layan’a gitmemek
konusunda kararl›yd›k. Ancak Taksim tar-
t›flmalar› için henüz erken oldu¤unu düflünü-
yorduk. Çünkü kitlelerin buna haz›r olmad›-
¤›n› görebiliyorduk. O yüzden ara bir çö-
züm, Taksim’in yolunu açacak farkl› bir
meydan üzerinde durduk. Bunun için en uy-
gunu Saraçhane idi. Hem 8 Mart’la Saraçha-
ne’nin yolu aç›lm›flt›, hem de ’91 1 May›s›n-
da, orak-çekiçli bayraklar›m›zla Saraçha-
ne’de yürüyüflü bafllatan biz olmufltuk. Sa-
raçhane’nin bizde ayr› bir yeri vard›. Ça¤la-
yan-Taksim uçlaflmas›ndan, Saraçhane öne-
risiyle, hem kitlelerin o anki durumuna uy-
gun bir yer bulunmufl olacakt›, hem de Tak-
sim’e ç›kman›n zemini güçlenecekti. O yüz-
den önerimiz, Saraçhane oldu.

Kitlelerden kopuk bir flekilde, sadece
devrimci güçlerle birlikte Taksim’e gitmek-
ten yana de¤ildik, olmad›k da. Kitlelerin
sendikalarla birlikte ayr› bir alanda topland›-
¤› koflullarda, devrimcilerin tek bafllar›na
Taksim’de devletle çat›flmas›, do¤ru bir tu-
tum de¤ildi. ’89, ’90, ’91 y›llar›nda yaflanan
Taksim 1 May›slar› da bunun bir parças›d›r.
O y›llarda, sendikalar›n ayr› bir alanda yasal
bir miting düzenlemesi gibi bir durum söz-
konusu de¤ildi. Tersine, devrimci demokrat
sendikac›lar, iflçiler ve kitleler, devrimciler-
le birlikte Taksim’i zorlam›fllard›. Bu ey-
lemlere kat›lan insan say›s›, binlerle ifade
edilmekteydi.

2004 y›l›nda ise, iflçilerin nezdinde he-
nüz Taksim netleflmifl bir hedef haline gel-
memiflti. Ancak di¤er taraftan, devrimcilerin
bas›nc›, iflçi sendikalar›n›n tabanlar›nda da
bir hareketlenme yaratt›. D‹SK ve KESK,
bu hareketlenmenin, hem devrimcilerden
hem de kendi tabanlar›ndan gelen bas›nc›n
etkisiyle, 1 May›sa 3 gün kala Saraçhane
meydan›n› aç›klamak zorunda kald›lar. Ça¤-
layan’a kesin olarak gitmemek gerekiyordu,
Taksim için ise henüz erkendi. Bu alan›n, 8
Mart eyleminde devletin sald›rd›¤› Saraçha-
ne meydan› olmas›, ayr› bir anlam da kazan-
d›rm›flt›. O gün, devletin bütün tehditlerine
ve Türk-ifl a¤alar›n›n kitleyi bölme çabalar›-
na ra¤men, 40 bin kiflinin Saraçhaneye ak-
mas›, ‹stanbul’un en merkezi yerinden geçe-

rek yürüyüfl yapmas›, kitle hareketinde
önemli bir dönüm noktas›n› ifade ediyordu. 

2005’te bir ad›m geriye

2004 1 May›s›, Taksim’i yaklaflt›ran bir
etki yaratm›flt›. 2005 ise SEKA direniflinin
ateflinin bütün ülkeyi sard›¤› koflullarda bafl-
lad›. Daha Ocak ay›n›n ortalar›nda bafllayan
SEKA direnifli, ülkenin bütününde iflçi-
emekçi kitlelere güç ve moral kayna¤› oldu.
Uzun y›llard›r ilk defa bu kadar büyük ve et-
kili bir direnifl yaflan›yordu. Hatta iflçilerin
kendilerini fabrikaya kapatarak, kap›lar›
kaynaklayarak sürdürdükleri iflgal, 12 Eylül
öncesinin büyük iflçi direnifllerini hat›rlat›-
yordu. T›pk› SEKA gibi özellefltirme kapsa-
m›nda olan di¤er fabrikalar da büyük bir
dikkat ve coflku ile izliyorlard› SEKA’y›.
Hatta “SEKA k›v›lc›m, Tekel yang›n ola-
cak!” sloganlar›, büyük bir h›zla yay›l›yor-
du. Baflta ‹stanbul olmak üzere, pekçok il-
den, Adana, Ankara gibi uzak bölgelerden,
otobüslerle iflçi ve emekçiler, SEKA’ya des-
tek ve dayan›flma ziyaretlerine geliyorlard›.
SEKA’n›n militan ve coflkulu direnifli, ülke-
deki atmosferi h›zla de¤ifltirdi. 

Mart eylemlerine SEKA’n›n coflkusuyla
ve geçen senenin deneyimleriyle bafllad›k. 8
Mart’ta devrimcilerin ayr› ve militan bir ey-
lem yapmalar› art›k meflrulaflm›flt›. Bu coflku
bütün Mart eylemlerine damgas›n› vurdu. 

‹flte bu koflullarda, 1 May›s› bir ad›m da-
ha ileriye tafl›man›n olanaklar› oluflmufltu.
‹lk defa olarak biz, 1 May›s› Taksim’de kut-
laman›n mümkün oldu¤unu, bunu zorlamak
gerekti¤ini savunduk. 

Ancak, devlet de geliflmelerin fark›nday-
d›. Kitlelerde Taksim’e ç›kma isteminin gi-
derek güçlendi¤ini görüyordu. Bu nedenle
önlemlerini önceden almaya bafllad›. Mer-
sin’de Newroz kutlamalar› s›ras›nda bayrak
üzerinden provokasyon gelifltirerek floven
histeriyi körükledi. Arkas›ndan Nisan ay›n›n
bafl›nda Trabzon’da bildiri da¤›tan TA-
YAD’l›lara yönelik faflist bir linç giriflimini
örgütledi. Ve h›zl› bir biçimde floven dalga
ile linç histerisini yükseltti. 2005’in son de-
rece güçlü ve devrimci bafllayan havas›, bu
olaylar üzerine sönmeye, yerini tedirginlik
almaya bafllad›. Mart sonundan itibaren rüz-
gar, karfl›devrimden yana döndü. Bu durum
kitlelerin moralini etkiledi ve ivme afla¤›ya
do¤ru düfltü. 

Asl›nda, devrimci yap›lar bunun üzerine
ç›kabilecek bir güce sahiptiler. Ancak h›zl›
ve inisiyatifli bir tutum almakta geciktiler.
Devletin sald›r›lar› bofla ç›kart›lamay›nca, 1
May›s süreci de bundan do¤rudan etkilendi.
2004 1 May›s›n›n arkas›ndan Taksim’e ç›k-
man›n koflullar› olgunlaflm›fl iken, bir ad›m
geriye düflüldü ve Kad›köy’deki 1 May›sa
raz› olundu. Ancak bütün bu olumsuz hava-
ya ra¤men, 2005 1 May›s›, son y›llar›n en
yayg›n ve kitlesel kutlanan 1 May›s› oldu. 

2006 da bunun bir devam› biçiminde ya-
fland›. Taksim tart›flmas›n›n önüne geçmek
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2004 1 May›s› sonra-

s›nda yapt›¤›m›z ça¤-

r›, bugün art›k ger-

çekleflmifl durumda-

d›r. Baz› sendika flu-

belerinin konfederas-

yonlara ra¤men dev-

rimcilerle birlikte yü-

rümeyi seçmeleri ve

bunu flube karar› ola-

rak resmilefltirmeleri,

1 May›s öncesinde

üzerinde durulmas›

gereken bir tav›rd›r.

Bir kere yol aç›ld›¤›n-

da, üzerinden yürüyen

çok olur. Kastlaflan

bir kabukta oluflan bir

çatlak, bütün kabu-

¤un paramparça ol-

mas›na yol açabilir.

Konfederasyonlar da

bugün bunun korku-

sunu yaflamaktad›rlar.

1 May›s için geri bir

karar ald›klar› koflul-

da, bu karar› çi¤neye-

rek devrimcilerle bir-

likte hareket edecek

flube say›s› artacakt›r.

Ve bu tür durumlar-

da, hareketin yükselifl

e¤iliminde oldu¤u ko-

flullarda, konfederas-

yon tüzü¤ü, yapt›r›m

gibi fleyler, engelleyi-

ci, cayd›r›c› bir rol oy-

namaz. Bu nedenle

konfederasyonlar, 1

May›s için tutum be-

lirlerken, tabanlar›n-

da var olan kaynama-

y› dikkate almak zo-

runda kalacaklard›r.

için sendikalar bir ay önceden Kad›köy’de
olacaklar›n› aç›klad›lar. Bu karar, devrimci-
lerin farkl› bir tutum almas›n› engelledi.
Devrimcilerin tutumu, 1 May›s›n içeri¤ini
güçlendirmek ve devrimcilefltirmek üzerine
kuruldu. 

Bu sene Taksim’e ç›kabiliriz!

Bu sene ise, Taksim’e ç›kman›n koflulla-
r› olgunlaflm›fl durumdad›r. 

Bu havay› yaratan ilk etken Hrant
Dink’in cenazesidir. Hrant Dink’in vuruldu-
¤u gün, binlerce kifli, birkaç saat içinde top-
lanarak Taksim’den fiiflli’ye kadar yürüdü.
Cenazenin oldu¤u gün ise, yüzbinlerce insan
(baz› gazeteler 300 bin civar›nda oldu¤unu
yazd›lar) tam 8 kilometrelik yol boyunca
marfllar›yla sloganlar›yla yürüdü. Di¤er her
fley bir yana, bu yürüyüfl bile, kitlelerin bi-
linçlerinde derin izler b›rakt›. Yüzbinlerce
insan, kolkola yürümenin, bir hedef do¤rul-
tusunda ortak hareket etmenin, büyük bir
güç oldu¤unu hissetmenin tad›na vard›. O
insan selinin, o kolektif hareketin bir parças›
olmak, son derece önemliydi. Ve bunu yafla-
yan herkes, kitlelerin devasa gücünden etki-
lendi. Salt bu olay bile, kitlelerin toplumsal
olaylara bak›fl›n› de¤ifltirecek bir rol oynad›.
Bu gelecek aç›s›ndan son derece önemli bir
olgudur. 

Cenaze töreninin bu kadar görkemli hale
gelmesinin önemli bir nedeni, son y›llarda
artan resmi-sivil faflist sald›r›lara duyulan
tepkidir. Ülkemiz tarihi, ‘faili meçhul’ katli-
amlarla doludur. 12 Eylül y›llar›nda iflkence-
de, sokak ortas›nda katletmeler son derece
yayg›nd›r. ‘90’l› y›llarda -t›pk› ’80 öncesin-
de oldu¤u gibi- bu sald›r›lar, baflta Kürt ay-
d›nlar› olmak üzere demokratlara, ö¤retim
üyelerine kadar uzand›. Pek çok ayd›n, so-
kak ortas›nda katledildi, ama devlet katilleri
yakalamad›. Dahas›, bir biçimde yakalanan
katiller, do¤rudan devlet korumas› alt›na
al›nd›. ’96 y›l›nda Susurluk kazas›n›n arka-
s›ndan ortaya dökülen gerçekler, kontra ör-
gütlenmesinin ne kadar genifl bir etki alan›na
sahip oldu¤unu göstermiflti. Keza 2005 so-
nunda yaflanan fiemdinli olay›nda da, kon-
tran›n bir baflka yüzü, çarp›c› bir biçimde or-
taya ç›kt›. Hem Susurluk, hem de fiemdinli
sonras›nda h›zla geliflen kitle hareketi, çok
genifl kesimlerin resmi faflizmin sald›r›lar›na
karfl› tepkilerini yo¤unlaflt›rd›. Hrant Dink’in
vurulmas›, bu tepkilerin ulaflt›¤› son nokta-
d›r. Bugüne kadar biriken ve yo¤unlaflan
tepkiler, bu olayla birlikte aç›¤a ç›km›fl, kit-
lelerin sokaklara taflmas›na neden olmufltur.
Cenazeye kat›lanlarla yap›lan röportajlarda
ço¤unun, “art›k yeni cinayetler görmek iste-
miyoruz”, “bu cinayetlerin son bulmas› için
yürüyoruz” demesi, bunun göstergesidir.  

Bu tepkiler, ayn› zamanda sivil faflizmin
sald›r›lar›na da yönelmektedir. Son iki y›l-
d›r, devrimci-demokrat kesimlere dönük si-
vil faflist terör ve linç giriflimleri artan bir
çizgi izlemektedir. Ramazan ay›nda sokakta
sigara içmekten, 1 May›s için kurulan stand-

lara kadar her fley, durumdan rahats›z olan
sivil faflist odaklar›n terörüne maruz kald›.
301. maddeden yarg›lanan ayd›nlar›n mah-
kemeleri ise, sivil faflizmin gövde gösterisi
arenas›na dönüfltü. Ayd›nlar ve demokratla-
r›n, çeflitli görüfllerinden dolay› ald›klar› teh-
dit mektuplar›n›n haddi hesab› yoktu. Artan
bu floven-faflist sald›rganl›k, ayd›nlar› ve de-
mokrat kitleleri de do¤rudan etkiledi. Hrant
Dink’in cenazesinde, bir taraftan da kendi
üstlerindeki bu bask›ya tepki gösterdiler. Ve
cenazede oluflan bu atmosfer, kitle hareketi-
nin seyrini yükselten bir etki yaratt›. 

Sürece damgas›n› vuran ikinci olay ise,
8 Mart mitinginde ortaya ç›kan tablodur. Bu
y›l 8 Mart kutlamalar›nda yine saflar, dev-
rimciler-feministler olarak netleflti¤inde,
sendika konfederasyonlar› kendi yerlerini,
feministlerin yan›nda belirlediler. Ancak ba-
z› sendika flubeleri, konfederasyonlar›n›n
karar›na ra¤men, kendi flubelerinde ayr›ca
karar ç›kartt›lar ve devrimcilerin saflar›nda
yerlerini ald›lar. Bu son derece önemli bir
geliflmeydi. 

2004 1 May›s›, Saraçhane ve Ça¤layan
olarak ikiye bölündü¤ünde, Türk-ifl içindeki
kimi devrimci-demokrat sendikalara “neden
konfederasyonunuzun karar›n› çi¤neyerek
Saraçhane’ye gelmediniz”, “neden kendi flu-
benizde ayr›ca bir karar ç›kartmad›n›z” so-
rular›n› sormufltuk. Ve devrimci-demokrat
tabanlara sahip flubeler, Türk-ifl’in iradesini
tabi olarak Ça¤layan’a gitmifl olman›n ezik-
li¤ini derinden yaflad›lar. Gerçekten de kon-
federasyonun karar› geri bir içerikte oldu-
¤unda, en az›ndan tek tek flubeler, hatta tek
tek iflyerleri bu karar› çi¤neyebilmeli, kendi
tutumlar›n› daha ileriden koyabilmelidirler.
Do¤ru olan budur. 2004 1 May›s› sonras›n-
da yapt›¤›m›z ça¤r›, bugün art›k gerçeklefl-
mifl durumdad›r. Baz› sendika flubelerinin
konfederasyonlara ra¤men devrimcilerle
birlikte yürümeyi seçmeleri ve bunu flube
karar› olarak resmilefltirmeleri, 1 May›s ön-
cesinde üzerinde durulmas› gereken bir ta-
v›rd›r. Bir kere yol aç›ld›¤›nda, üzerinden
yürüyen çok olur. Kastlaflan bir kabukta olu-
flan bir çatlak, bütün kabu¤un paramparça
olmas›na yol açabilir. Konfederasyonlar da
bugün bunun korkusunu yaflamaktad›rlar. 1
May›s için geri bir karar ald›klar› koflulda,
bu karar› çi¤neyerek devrimcilerle birlikte
hareket edecek flube say›s› artacakt›r. Ve bu
tür durumlarda, hareketin yükselifl e¤ilimin-
de oldu¤u koflullarda, konfederasyon tüzü-
¤ü, yapt›r›m gibi fleyler, engelleyici, cayd›r›-
c› bir rol oynamaz. Bu nedenle konfederas-
yonlar, 1 May›s için tutum belirlerken, ta-
banlar›nda var olan kaynamay› dikkate al-
mak zorunda kalacaklard›r.

Taksim tart›flmalar›nda dikkate al›nmas›
gereken üçüncü olay ise, son aylarda ger-
çeklefltirilen pekçok eylemin Taksim mey-
dan›na taflm›fl olmas›d›r. Bu yönüyle Tak-
sim’de yürümek meflrulaflm›flt›r. Hrant
Dink’in cenazesi bu aç›dan da bir dönüm
noktas›d›r. Hrant Dink’in öldürüldü¤ü gün,

binlerce kifli Taksim meydan›nda toplanm›fl-
t›r. On y›llard›r devrimcilere kapal› olan
Taksim, devleti hedef alan sloganlarla sar-
s›lm›flt›r saatler boyunca. Birkaç gün sonra,
cenaze töreninde de yürüyüfl güzergah› Tak-
sim’den geçmifltir. Yüzbinlerce kifli, Taksim
meydan›ndan, büyük bir öfke seliyle akm›fl-
t›r. Sonras›nda devrimcilerin yapt›¤› çeflitli
bas›n aç›klamalar› ve yürüyüfl eylemleri de,
Taksim meydan›na taflmaya bafllam›flt›r. Bu
durum, Taksim meydan›nda 1 May›s’› kut-
laman›n ön haz›rl›klar›n› oluflturmufltur. 

Dördüncüsü, D‹SK’in yapt›¤› aç›klama-
d›r ki, asl›nda o da kayna¤›n› yukar›da say-
d›¤›m›z geliflmelerden almaktad›r. D‹SK,
’77 katliam›n›n 30. y›ldönümü nedeniyle ve
“katliam›n arkas›ndaki gerçekleri aç›¤a ç›-
karmak” hedefiyle bu 1 May›s’ta Taksim’e
ç›kaca¤›n› aç›klad›. 2007’nin D‹SK’in kuru-
luflunun 40. y›ldönümü olmas› ve bunu daha
görkemli bir biçimde kutlama iste¤i de Tak-
sim konusundaki tutumunun bir baflka nede-
niydi.

D‹SK’in ve di¤er sendika konfederas-
yonlar›n›n her 1 May›s’ta önce Taksim mey-
dan›na gelerek çelenk b›rakt›klar›n›, sonra-
s›nda miting alan›na geçtiklerini biliyoruz.
Keza, D‹SK’in geçmiflte de pekçok defa
kendi durumundan ileri aç›klamalar yap›p
son dakikada geri ad›m att›¤›na da tan›k ol-
duk. Ancak D‹SK’in bu y›l yapt›¤› aç›kla-
may› bunlarla kar›flt›rmamak gerekiyor.
D‹SK, yukar›da sayd›¤›m›z bütün bu gelifl-
melerin ›fl›¤›nda, bu y›l gerçekten de Tak-
sim’e ç›kman›n koflullar›n›n olgunlaflt›¤›n›
gördü ve bunu önden ifade etti.

Devrimciler böyle bir dönemde kitleler-
den kopuk bir biçimde Taksim’e ç›kmak gi-
bi bir düflünce içinde olmazlar. D‹SK de
benzer bir biçimde, devrimciler olmadan
Taksim’e ç›kamayaca¤›n›n fark›ndad›r.
2004 1 May›s›nda Saraçhane karar›n› al›r-
ken de devrimcilerin kararl›l›¤›ndan ve ba-
s›nc›ndan etkilenmiflti. Bugün de devrimci-
lerin kararl› duruflu, D‹SK’in Taksim’e ç›k-
ma karar›n› güçlendirecektir.

Hava bu kadar olumlu yönde seyreder-
ken, kitle hareketi ileriye do¤ru giderken,
devlet de elbette ki bofl durmayacak, inisiya-
tifi kendi eline almak için çeflitli manevralar
gelifltirmeye çal›flacakt›r. Bask›y› art›rmak
ya da sendika a¤alar›n› sat›n almak ya da
baflka türden yöntemleri devreye sokabilir.
Ancak kitlelerin bilinçlerinde belli s›çrama-
lar›n yafland›¤› bir dönemde, devrimciler ka-
rarl› duruflu ile devletin oyunlar›n› bofla ç›-
karmak zor olmaz. 2004 1 May›s›nda yafla-
nan da bu olmufltur. Hem kitle hareketinde
s›çrama, hem de devrimcilerin kararl› duru-
flu, daha ileri mevzileri elde etmenin anahta-
r›d›r. 

Bugün de ihtiyac›m›z olan bu kararl›l›k-
t›r. Yukar›da sayd›¤›m›z etkenlerden dolay›
bu y›l, di¤er y›llardan farkl› olarak Taksim
hedefi, son derece somut bir hedeftir; Tak-
sim’e ç›kma olana¤› önceki y›llardan daha
güçlüdür. D‹SK’in ve di¤er konfederasyon-
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Hareketin yükselifli,

patlamalar biçimde

yaflanmaktad›r. Ve bu

patlamay› zaman›nda

farketmeyen, hareke-

tin niteli¤ini zaman›n-

da do¤ru olarak kav-

ramayan siyasi yap›-

lar, kitlelerin bile çok

gerisine düflerek, yer

yer fiyaskoyla sonuç-

lanan kararlar alabil-

mektedir. T›pk› 2004

1 May›s›nda Saraçha-

ne yerine “s›n›f›n ya-

n›nda olmak” ad›na

Ça¤layan meydan›na

gidenlerin düfltü¤ü

durum gibi.

Bugün de benzer bir

tehlike vard›r. Yukar›-

da ortaya koydu¤u-

muz koflullar, 2007 1

May›s›nda Taksim’e

ç›kman›n son derece

güçlü bir olas›l›k ol-

du¤unu göstermekte-

dir. Ancak daha hala

devrimci yap›lar için-

de bile ikircikli duran-

lar bulunmaktad›r.

Kitle hareketinin du-

rumunu tam olarak

kavrayamayan bu

devrimci yap›lar, Tak-

sim konusundaki tar-

t›flmalarda as›l olarak

iki yanl›fla düflmekte-

dirler. 

lar›n tutumunu belirleyecek, kitlelere güven
verecek olan da, devrimcilerin bu hedefteki
›srar›, ortak hareket etmeleri olacakt›r. 

1 May›s çal›flmalar› bu bilinçle yürütül-
melidir. Kitlesel, birleflik, devrimci 1 May›s›
gerçeklefltirmek için, güçlü bir performans
ortaya koyulmal›, Taksim hedefi bu y›l fet-
hedilmelidir!

Devrimcilerin misyonu

Son y›llar, mücadelenin genel olarak ge-
ri seyretti¤i, durgunluk ve y›lg›nl›k ruh hali-
nin bask›n oldu¤u, devletin sald›r›lar›n›n yo-
¤un, iflçi s›n›f› ve emekçi kitlelerin, bir bütün
olarak devrim cephesinin mücadelesinin da-
ha geri oldu¤u bir dönemdir. 

Ancak di¤er taraftan, yine ayn› dönemde
çok görkemli direnifller, çok militan eylem-
ler gerçekleflti. Mesela bir SEKA direnifli, ifl-
çilerin büyük bir kararl›l›kla yürüttü¤ü mili-
tan bir direniflti, bu nedenle de bütün ülkede
yank›s›n› bulabildi. Mesela 2004 y›l›nda, Sa-
raçhane konusunda devlet, tehditlerini art›r-
d›kça, kitlelerde ters etki yaratt›, Saraçha-
ne’ye gitme iste¤ini güçlendirdi. Mesela
Hrant Dink’in öldürülmesi, kitleler üzerin-
deki bask› ve terörü art›rmay›, en s›radan de-
mokratik tepkileri bile susturmay› hedefler-
ken, yüzbinlerce insan›n sokaklara dökülme-
sine yol açt›. 

‹flçi ve emekçi kitlelerin üzerindeki bas-
k›, kimi zaman öylesine patlamalara yol aç-
maktad›r ki, genel durgunluk ve yenilgi ha-
vas› bir anda tersine dönebilmektedir. Kitle
hareketinin yükselifli, genel ve istikrarl› bir
yükselifl biçiminde olmasa da, s›çramalar bi-
çiminde yaflanmaktad›r. 

‹çinde bulundu¤umuz durumu daha
önemli k›lan da onun bu yan›d›r. Hareketin
yükselifli, patlamalar biçimde yaflanmakta-
d›r. Ve bu patlamay› zaman›nda farketme-
yen, hareketin niteli¤ini zaman›nda do¤ru
olarak kavramayan siyasi yap›lar, kitlelerin
bile çok gerisine düflerek, yer yer fiyaskoyla
sonuçlanan kararlar alabilmektedir. T›pk›
2004 1 May›s›nda Saraçhane yerine “s›n›f›n
yan›nda olmak” ad›na Ça¤layan meydan›na
gidenlerin düfltü¤ü durum gibi.

Bugün de benzer bir tehlike vard›r. Yu-
kar›da ortaya koydu¤umuz koflullar, 2007 1
May›s›nda Taksim’e ç›kman›n son derece
güçlü bir olas›l›k oldu¤unu göstermektedir.
Ancak daha hala devrimci yap›lar içinde bi-
le ikircikli duranlar bulunmaktad›r. Kitle ha-
reketinin durumunu tam olarak kavrayama-
yan bu devrimci yap›lar, Taksim konusunda-
ki tart›flmalarda as›l olarak iki yanl›fla düfl-
mektedirler. 

Birincisi; “D‹SK söylüyor ama, yar›n
çark edebilir...” diye bafllayan itirazlar›d›r.
Unuttuklar› nokta fludur; D‹SK, bu sene
Taksim’e ç›kma zeminin oldu¤unu görmüfl-
tür. Ancak D‹SK bunu devrimciler olmadan
yapamaz. Nas›l 2004 y›l›nda devrimcilerin
kararl› duruflu, D‹SK’in ve KESK’in Saraç-
hane konusunda kararl› durmalar›n› getirdiy-

se, flimdi de D‹SK’in Taksim konusunda ka-
rarl› davranmas›n›n tek koflulu, devrimcile-
rin  kararl› davranmas›d›r. D‹SK’in devrim-
cilerin bas›nc›na, kararl›l›¤›na ve zorlamas›-
na ihtiyac› vard›r. Ancak devrimciler ikir-
cikli davrand›kça ve “D‹SK söyledi ama...”
diye güvensizce geri durdukça, D‹SK’e de
daha rahat geri ad›m atma ortam› yarat›r. 

‹kincisi; politikan›n verili durum üze-
rinden yap›ld›¤› unutulmaktad›r. “1 Ma-
y›s’ta Taksim’de!” vurgusunu, ajitasyon-
propaganda materyallerinde aç›kça ifade et-
meme e¤ilimi de bundan kaynaklanmakta-
d›r. 1 May›s yaklafl›rken, koflullar de¤iflirse
e¤er, mesela ABD’nin ‹ran sald›r›s› bafllar-
sa, mesela Türkiye’nin Güney Kürdistan’a
bir sald›r›s› gündeme gelirse, mesela devle-
tin özel bir sald›r›s› gerçekleflirse, k›saca öz-
nel ya da nesnel koflullarda beklenmeyen ve
önemli bir de¤ifliklik gerçekleflirse, o zaman
politikam›z da do¤al o anki durum üzerin-
den belirlenecektir. E¤er koflullar politika
de¤iflikli¤ini gerektirirse, nedenlerini ortaya
koyarak, yeni bir politika belirlemek müm-

kündür. Ancak bugünün tablosu net olarak
ortaya konmal›, somut politika da bu tablo
üzerinden net olarak belirlenmelidir. 

Devrimciler, s›n›f mücadelesinin her-
hangi bir parças› de¤il, öznesidirler. Özel-
likle 1 May›s gibi, devrimle karfl›-devrimin
aç›ktan ve en cepheden karfl› karfl›ya geldi¤i
günlerde, devrimcilerin misyonu çok daha
büyük bir önem kazanmaktad›r. Bu misyona
uygun olarak daha aktif, daha kararl›, daha
belirleyici bir tutum almal›d›rlar. 

Bu y›l Taksim’e ç›kman›n koflullar› ol-
gunlaflm›flt›r. Bunu görmek ve bütün çal›fl-
may› bunun üzerine oturtmak zorunludur.
Yar›n herhangi bir geliflme olursa, o zaman
gündeme al›n›p de¤erlendirilir, bugünden
kehanetlerde bulunarak, karamsar olas›l›klar
üzerinde durarak, nesnellikten kopuk kayg›
ve çekinceler ifade etmek, at›labilecek
ad›mlar› da zay›flat›r, engeller. 

Tarih, kaç›r›lm›fl f›rsatlara yak›nmalar
üzerinden kurulmaz. Tarihin yap›c›lar›, f›r-
satlar› zaman›nda gören ve do¤ru de¤erlen-
direnler olmufltur her zaman.

Devrimci 1 May›s Platformunun ça¤r›s›d›r!

2007 1 May›s’› yaklaflmaktad›r. Emperyalist iflgalin ve sald›rganl›¤›n artt›-
¤›, milyonlarca iflçi ve emekçiye kölelik ve sefalet koflullar›n›n dayat›ld›¤›,
›rkç›, flovenist histeri dalgas›n›n t›rmand›r›ld›¤›, tüm bunlara devletin bask›,
yasak ve terörünün efllik etti¤i bir dönemde 1 May›s’› karfl›l›yoruz. Böylesi
bir dönemde bu sald›r›lara karfl› tarihsel ve güncel anlama uygun birleflik,
kitlesel, devrimci bir 1 May›s’›n örgütlenmesi hayati önem tafl›maktad›r. 

Bilindi¤i gibi 2007 1 May›s’› s›n›f mücadelesi tarihimizin önemli bir günü
olan 1 May›s ’77 katliam›n›n 30. y›l›na denk gelmektedir. 37 insan›m›z›n
katledildi¤i ve o günden bugüne devletin katliam gelene¤inin bir simgesi ha-
line gelen ’77 Taksim 1 May›s katliam›n›n y›ldönümü önümüzdeki 1 May›s’a
tarihsel bir anlam yüklemektedir. 

Bu anlam ile birlikte düflünüldü¤ünde, 2007 1 May›s’›n›n birleflik, kitlesel,
devrimci bir tarzda Taksim’de kutlanmas› bir gerekliliktir. Nitekim k›sa bir
zaman dilimi içinde D‹SK Baflkanlar Kurulu ve bir tak›m kurumlar da bu
yönde bir karar alm›flt›r. Bu kararlar olumludur. Di¤er sendika konfederas-
yonlar› da bu yönde karar almal›d›r. 

Mevcut flartlar içerisinde iflçi ve emekçilere kapat›lan Taksim Meyda-
n›’nda tarihsel ve güncel anlam›na uygun bir 1 May›s eyleminin gerçeklefl-
mesi her fleyden önce devrimci kurumlar›n, sendika ve kitle örgütlerinin or-
tak bir irade göstermesine, daha bu günden bir araya gelerek etkin ve yay-
g›n bir ön haz›rl›k çal›flmas› yapmas›na, en genifl kitleleri böylesi 1 May›s’a
haz›rlayarak devletin bu noktada oluflturaca¤› engelleri aflmas›na ba¤l›d›r. 

Bizler 2007 1 May›s’›n›n emperyalist sald›rganl›¤a, sosyal y›k›m sald›r›la-
r›na, neoliberal politikalar, Kürt ulusuna yönelik imha ve inkar uygulamalar›-
na, ›rkç›l›¤a ve flovenizme, devlet terörüne yan›t olacak bir tarzda tarihsel
ve güncel anlam›na uygun olarak Taksim’de kutlanmas›n› hedeflemekteyiz. 

2007 1 May›s’›n›n yukar›da çizilen çerçevede “’77 katliam›n›n hesab›n›
sormak için, Taksim’de 1 May›s yasa¤›na son vermek için, birleflik, kitlesel,
devrimci 1 May›s’› Taksim’de birlikte örgütlemek için” tüm devrimci yap›lar›,
sendika ve kitle örgütlerini güçlerini birlefltirmeye, bir araya getirmeye ça¤›-
r›yoruz. 

Devrimci 1 May›s Platformu
(Al›nteri, Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f Platformu, 

Demokratik Haklar Platformu, Devrimci Hareket, 
Emekçi Hareket Partisi, Haklar ve Özgürlükler Cephesi, 

Halk Kültür Merkezleri, Kald›raç, Köz, Odak, 
Partizan, Proleter Devrimci Durufl, Yeni Dünya ‹çin Ça¤r›)
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Köklerimiz Toprakta 
Tarihten Geliyoruz
Derleyen: Devrim Zafer
fiehitler Albümü… Herbiri mücadele-
nin farkl› bir cephesinde flehit düfl-
müfl komünistlerin, rehber olan ya-
flamlar›...

Yol Ayr›m›
Derleyen: Osman Fatih
Komünist bir örgütün tarihinde yafla-
nan tasfiyecilik ve buna karfl›n ide-
olojik, siyasal ve örgütsel olarak ger-
çeklefltirilen ç›k›fl›n siyasal belgesi…
Tasfiyecili¤in çözümlenifli…

‹lk Kurflun
Derleyen: A. ‹smail
12 Eylül’den 17 gün sonra, faflist
cuntaya ilk kurflun olan komünist ön-
der Osman Yaflar Yoldaflcan’›n bi-
yografisi… Ölümsüz proletarya kah-
raman›n›n ö¤reten yaflam›…

‹nanc›n S›nand›¤› Zor Mekanlar; 
Hücreler
Derleyen: Nevin Berktafl
Komünist tutsak Nevin Berktafl’›n 12
Eylül ve ard›ndan gelen hücre sald›-
r›s›n› anlatt›¤› kitap, en zor koflullar-
da bile direnmenin onurunu yans›t›-
yor. 

Duvarlar›n›z›n Hükmü Yok
Derleyen: Mehmet Fatih Öktülmüfl
19 Aral›k cezaevleri katliam› ve hüc-
re sald›r›s›na karfl› yürütülen büyük
ölüm orucu direniflinin siyasal dersle-
ri… Tutsaklar›n direnifl günceleri…

Savafl ve Devrimci Durufl
Derleyen: Sezai Ekinci 
11 Eylül sald›r›s›yla birlikte bafllayan
yeni emperyalist paylafl›m savafl›n›n
ilk aflamas›n›n ekonomik, siyasal ve
sosyal koflullar›n›n çözümlemeleri,
emperyalistlerin haz›rl›k düzeyleri…

T‹KB(B) I. Kongre Belgeleri
Derleyen: ‹smail Cüneyt
T‹KB(B)’nin yeni emperyalist payla-
fl›m savafl›n›n öngününde yapt›¤› ve
örgütsel-siyasal hatt›n› gözden geçi-
rerek, program ve tüzü¤ünü
oluflturarak yeni döneme haz›rland›¤›
I. Kongre’sinin belgeleri…

Stalin Üzerine Gerçekler
Derleyen: Alman Komünist Partisi
Almanya’da 1970’li y›llarda yay›nla-
nan ve Stalin’e dönük karaçalmalara
önemli cevaplar veren kitab›n Türkçe
bask›s›.

Savafl Haz›rl›klar›nda Bir Dönemeç
3 Kas›m Seçimleri

Derleyen: Azmi Akan
Türkiye’de bir savafl hükümeti kurul-
mas› için yap›lan 3 Kas›m 2002 se-
çimleri ve Türkiye Devrimci Hareke-

ti’nin “taktik”, “devlet” ve “demokrasi”
konusundaki yanl›fl yaklafl›mlar›.

‹flkencede Direnme Savafl›
Derleyen: Remzi Basalak

Adressiz Sorgular kitab›n›n devam›...
Son y›llarda iflkencede direnme oran›-
n›n düflme nedenlerini, yeniden direni-

fli yükseltmenin koflullar›n› ve flehit
komünistlerin direniflleri...

‹flçi S›n›f› Hareketi ve Görevler
Derleyen: Hamit Tekin

‹flçi s›n›f›n›n tarihsel deneyimlerini ve
gerçek gücünün bu deneyimlerde yat-
t›¤›n› anlatan kitap, iflçi s›n›f› hareketi-
nin t›kanma noktalar›n› ve aflma yönü-

nü ortaya koyuyor. 

Piflmanl›k Yasalar› ve 
‹tirafç›l›¤a Karfl› Mücadele

Derleyen: Osman Akgün
Yeniden “Topluma kazand›rma yasa-

s›” ile karfl›m›za ç›kan piflmanl›k yasa-
lar›na, itirafç›l›k ve hainlik olgusuna

yaklafl›m, komünistlerin bu konudaki
tarihsel tutum ve belgeleri. 

Yeni Emperyalist 
Savafl›n Ekonomi Politi¤i

Derleyen: Selma Aybal
Savafl ve Devrimci Durufl kitab›n›n
devam›... ABD emperyalizmini yeni
emperyalist savafla bafllamaya iten

ekonomik ve siyasi koflullar ve Irak’ta
kurulan ABD batakl›¤›...

Kutup Y›ld›z›
Derleyen: ‹smail Gökhan Edge

Bulundu¤u her alanda kitlelerin büyük
sevgisini ve sayg›s›n› kazanan, Türki-
ye Devrimci Hareketi’nin direnme ge-

lene¤inin oluflmas›nda tarihsel bir rolü
olan, komünist önder Mehmet Fatih

Öktülmüfl’ün yaflam öyküsü. 

Emperyalist Savafl ve 
Kürt Sorunu

Derleyen: Nilgün Gök-Eralp Yazar
Komünistlerin ulusal soruna bak›fl› ve
Kürdistan’a temel yaklafl›mlar›yla bir-
likte, emperyalist savafl koflullar›nda

Kürt hareketinin evrimi...

T‹KB(B) 4. Konferans Belgeleri
Derleyen: Ataman ‹nce

T‹KB(B)’nin, örgütsel durumunu,
emperyalist paylafl›m savafl›n› ve

Türkiye’nin savafla karfl› konumunu
de¤erlendirdi¤i 4. Konferans›. 

Broflürlerimiz

Komünistler Ne ‹çin Savafl›yor?
T‹KB(B) Program ve Tüzü¤ü

Derleyen: ‹smail Cüneyt

Herkese ‹fl, Herkese Çal›flma Hakk›
‹fl güvencesi yasa tasar›s›n›n,
iflçi-emekçi kitlelere getirdikleri

Yeni ‹fl Yasas›; KÖLEL‹K YASASI
En temel haklar›m›z› gaspeden Yeni
‹fl Yasas›na karfl› yap›lacak tek fley

s›n›f savafl›m›n› yükseltmektir. 

Emperyalist Savafl ve Gençlik
Derleyen: Nilgün Gök

6. Filolar› denize döken, ‘68 devrimci
dalgas›n› yaratan gençlik, anti

emperyalist savafl›n önünde olmal›d›r.

Gücümüz Örgütlülü¤ümüzdür!
Derleyen: Ulafl Hicabi Küçük

“Yeni ça¤›n çocuklar›” örgütlülü¤ü ile
güçlüdür, örgütlülü¤ü ile özgürleflir. 
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Sayfa 2’de sürüyor

Bu
y›l neden

Taksim
?

O

Emperyalizme, faflizme ve tüm gericili¤e karfl›Emperyalizme, faflizme ve tüm gericili¤e karfl›
rtado¤u’da süren emperyalist

paylafl›m savafl›, son günlerde Bas-
ra Körfezi’nde yaflanan gerginlikle
yeniden k›z›flt›. ‹ran, ‹ngiliz askerleri-
nin karasular›na girdi¤ini söyleyerek
15 askeri esir ald›. Bir süre diploma-
tik giriflimleri devreye sokan ‹ngilte-
re, giderek daha tehditkar aç›klama-
lar yapmaya bafllad›. 

Zaten ‹ran, uzun süredir iki sal-
d›rgan emperyalist ABD ve ‹ngilte-
re’nin hedefindeydi.  ‹ran’›n nükleer
çal›flmalar›n› bahane ederek ‹ran re-
jimini zay›flatmak için her tür yolu
deniyorlard›. Bir yandan BM’de
‹ran’a ambargo karar› ç›kartmaya
çal›fl›rken, bir yandan da ‹ran’› k›fl-
k›rtan sald›r›larda bulunuyorlard›.
Geçti¤imiz aylarda Irak’› ziyarete ge-
len ‹ran heyetinin ABD askerlerince
gözalt›na al›nmas›, ‹ran eski Savun-
ma Bakan Yard›mc›s› Asgeri’nin ka-
ç›r›lmas› ve son olarak ‹ngiliz asker-
lerinin Basra Körfezi’nde ‹ran kara-
sular›na girmesi, barda¤› tafl›ran
damla oldu. ‹ngiltere, askerlerinin
Irak sular›nda oldu¤unu iddia etse
de, Irakl› iflbirlikçi hükümet bile bu-
nu do¤rulayam›yor. 

‹ran, ‹ngiltere’nin askerlerle gö-
rüflme talebini reddetti ve
‹ngiltere’nin özür dilemesini istedi.
Gözalt›ndaki bayan askerin b›rak›l-
mas› talebine ise, onun elyaz›s› ile
mektuplar›n› yay›nlayarak karfl›l›k
verdi. Mektupta kad›n asker, ‹ngilte-
re’nin Irak’tan çekilmesi gerekti¤ini
söylüyordu.

‹ran’›n bu meydan okuyuflu, ‹ngil-
tere’nin mesajlar›n› sertlefltirdi. Bu
arada ABD, f›rsat› de¤erlendirerek
Körfez’de büyük bir tatbikat bafllatt›.
Ard›ndan Bush da ‹ran’› k›nad› ve
‹ngiliz askerlerinin rehin olarak
tutuldu¤unu söyledi. Böylece Kör-
fez’in sular›  ›s›nmaya, savafl rüzgar-
lar› ‹ran’a do¤ru esmeye bafllad›.

Bir süredir ABD’nin, ‹srail’i dev-
reye sokarak Nisan ay› içinde ‹ran’a
savafl açaca¤› söylentileri artm›flt›.
Zaten ABD, Irak iflgalinin 4. y›l›n›
doldurdu¤u bugünlerde, u¤rad›¤›
hezimeti bertaraf edebilmenin sanc›-
s›yla k›vran›yor. 




