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Sayfa 2’de sürüyor

Devrim
 ve sosyalizm

in 

sesini yükseltelim
!

Ünlü yazar›m›z Yaflar Kemal, geçti¤i-
miz aylarda düzenlenen “Kürt Konfe-
rans›”nda yapt›¤› konuflmay›, “ya ger-
çek demokrasi, ya hiç!” diye bitirmifl-
ti. Daha sonra bu, Kürt reformistleri-
nin öne ç›kard›¤› bir slogana dönüfltü.
Seçim sürecine girilmesiyle birlikte,
demokrasi üzerine daha çok konuflu-
lur oldu. Seçimler, “demokrasinin vaz-
geçilmez unsuru”ydu, “seçme ve se-
çilme hakk›”, en önemli demokratik
haklardan biriydi vb. K›saca demokra-
si üzerine demagojiler daha da artt›. 

Peki “gerçek demokrasi” neydi?

Demokrasi’nin bir Yunanca kelime
oldu¤u, “demo”(halk), “krasi”(yöne-
tim) kelimelerinin birleflmesinden
meydana geldi¤i söylenir ve “halk›n
kendi kendini yönetmesi” olarak ter-
cüme edilir. Fakat ilk olarak köleci
toplumda Roma ‹mparatorlu¤u döne-
minde uygulanan “demokrasi”nin, sa-
dece asilleri kapsad›¤›ndan pek söz
edilmez. Roma’n›n yönetim organ›
olan “senato”ya, sadece “asil” aileler-
den gelenlerin seçildi¤i, onlar› seçen-
lerin bile, belli bir mülk ve statüye sa-
hip olmalar› gerekti¤i, fazla bilinmez. 

K›saca “demokrasi”, ilk do¤du¤u
andan itibaren “az›nl›¤›n ço¤unluk
üzerindeki diktatörlü¤ü”nden baflka
bir fley de¤ildir. Ve köleci toplumdan
bafllayarak gelen tüm s›n›fl› toplumlar-
da, bu özelli¤i hiç de¤iflmemifltir. Fa-
kat her zaman egemenler, “demokra-
si”yi “halk›n kendi kendini idaresi”
fleklinde sunmufl, kitleleri bu flekilde
kand›rmaya devam etmifltir. Öyle ki,
iflgal ve talanlar bile, güya geri kalm›fl
toplumlara “demokrasiyi götürmek”
ad›na kutsanm›flt›r! En son örne¤ini
Irak’ta gördü¤ümüz gibi bir “demokra-
si götürme” fleklidir bu!

Emperyalist-kapitalist sistemde
“demokrasi”, sözü en fazla edilen,
ama ayn› zamanda en çok da çarp›t›-
lan kavramlar›n bafl›nda gelir. ‹nsanl›-
¤›n gördü¤ü en geliflmifl sistemin “de-
mokrasi”, onun uygulama biçiminin
de “seçimler” oldu¤unu söyler durur-
lar. Ama iflçi ve emekçiler, ezilen halk-
lar, ne bu “demokrasi”nin nimetlerin-
den yararlanabilir, ne de seçimler sa-
yesinde istedi¤i yönetimi ifl bafl›na ge-
tirebilir. 

OY
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Merhaba, 
Temmuz ay›na “bask›n erken seçimler” damgas›n›

vuruyor. Seçimlere çok az bir zaman kalmas›na ra¤-
men, seçim çal›flmalar› pek h›z kazanmad›, günde-
me a¤›rl›¤›n› henüz koyamad›. Bu tablo çok sakin
bir seçim döneminde oldu¤umuzu düflündürmesin;
tersine, pekçok siyasetçinin de aç›kça söyledi¤i gibi
“Cumhuriyet tarihinin” en karmafl›k, en zorlu, en gi-
rift seçimi yaflan›yor. Türkiye’nin emperyalist savafl-
ta hangi kampta yer alaca¤›n›n, hangi emperyalistin
Türkiye üzerinde hegemonyas›n› güçlendirece¤inin
seçimi bu ayn› zamanda. Burjuvazinin keskinleflen
iç çeliflkileri, her alanda çarp›c› bir biçimde kendisi-
ni gösteriyor: Seçimlerin yap›lma biçiminde, Kürt
halk› ve Irak-Kürt bölgesine dönük artan sald›r›lar-
da, kontra çetelerine yap›lan operasyonlarda, ‹stan-
bul’da gerçeklefltirilen Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i
zirvesinde... Bu konulara iliflkin yaz›lar› sayfalar›-
m›zda bulabilirsiniz. 

Yeni polis yasas› yürürlü¤e girdi. Böylece AB re-
formlar› ad› alt›nda kafl›kla verilen küçük k›r›nt›lar,

kepçeyle geri al›nd›. Devlet art›k, fiili olarak ger-
çeklefltirdi¤i azg›n terörünün yasal zemini-

ni de oluflturdu.
Almanya’da G8 zirvesi sona er-

di. Zirveye kat›lan “do¤al muha-
birimiz”in izlenimlerini, barikat
ve direnifl taktiklerini ilgiyle oku-
yacaks›n›z. 

Yan›s›ra, Filistin’de ortaya ç›-
kan “ikili iktidar” sürecini, GAP
Bölgesinde halk sa¤l›¤›n›n nas›l

yok say›ld›¤›n›, ‹stanbul’da “Dünyan›n Gerçek Efen-
dileri”nin düzenledi¤i Bilderberg toplant›s›n› ve
güncel haberleri dergimiz sayfalar›nda bulabilirsi-
niz. 

Yeni bir say›da buluflmak dile¤iyle...

O k u r l a r a . . .
‹flin bir yan› da; insanl›k tarihinde “demokra-

si” ad›na sa¤lanan geliflmenin de, ezilen-sömürü-
len kesimlerin büyük mücadeleleri sonucu oldu-
¤udur. “Seçme ve seçilme hakk›”n›n, asillerden
yoksul halk kesimlerine do¤ru yay›lmas›, bin y›lla-
r› bulan mücadeleler sayesindedir. Kad›nlara bu
hakk›n verilmesi, daha yüzy›l›m›z›n bafl›nda ger-
çekleflmifltir. Bu hakk›n elde edilmesinde, Ekim
Devrimi ile bafllayan sosyalizmin bas›nc›n›n, bü-
yük rolü olmufltur.        

* * *

Önümüzde yine bir seçim dönemi var ve yine
bolca “demokrasi” nutuklar› dinliyoruz. Hat›rlana-
cakt›r; bundan üç-dört y›l önce de  “AB’ye uyum”
ad› alt›nda “demokrasi” nutuklar›n›n at›lm›flt›. 

O zaman da AB demokrasisinin, burjuva de-
mokrasisi oldu¤unu söylemifltik. Hele ki Türkiye
gibi ülkelerde “demokrasi”, neresinden tutulsa dö-
külecek haldedir.  

Geçen sürede “AB’ye uyum” ad› alt›nda ç›ka-
r›lan sözde demokratik yasalar›n ne menem bir
fley oldu¤u daha iyi anlafl›ld›. Reformistlerin ve li-
berallerin yayd›klar› gibi, sorun sadece uygula-
mada ç›kan zorluklardan ibaret de¤ildi. Yasalar›n
ruhunda, içeri¤inde de ciddi bir de¤ifliklik yoktu.
Bunu yeni TCK ile çok somut biçimde gördük.
AB’ye uyumlu ya da uyumsuz hangi yasa ç›karsa
ç›ks›n, sömürü ve soygunda, hak gasplar›nda,
bask›larda, k›saca iflçi ve emekçinin yaflam›nda
bir de¤ifliklik olmad›¤›na, hatta biraz daha zorlafl-
t›¤›na, hep birlikte tan›k olduk. 

Di¤er yandan, kimi s›n›rl› de¤ifliklikler de, as-
ker ve polisin itirazlar›na yol açt›, ellerinin-kollar›-
n›n ba¤land›¤› söylendi. Önce bu s›n›rl› de¤iflik-
likler, fiilen uygulanmad›; sonras›nda ise, yeni ya-
salar ç›kart›larak eski hale tekrar dönüldü. Bunla-
ra en son eklenen “polis yasas›” oldu. “Polisin eli
so¤utulmamal›” diyerek aç›ktan iflkence ve katlia-
ma yasal k›l›flar haz›rland›. Ama hala s›zlanmala-
r› bitmifl de¤il! Genelkurmay Baflkan›, bir yandan
“terörle mücadele”yi yasal s›n›rlar içinde yapt›kla-
r›ndan dem vuruyor, bir yandan da varolan yasa-
lar›n kendilerini nas›l zor durumda b›rakt›¤›n› an-
lat›yor. Daha fazla “yetki” istiyor! Daha fazla kat-
letme, iflkence yapma, da¤›-tafl› bombalama yet-
kisi… 

‹çte ve d›flta savafl t›rmand›r›l›yor. Irak’›n Kürt
bölgesi hedefe çak›lm›fl durumda. “S›n›rötesi
operasyon” ad› alt›nda Musul-Kerkük hayalleri
kuruluyor, emperyalist savafltan pay kapma arzu-
su, ifltahlar› kabart›yor. Gençlerimizin kanlar›,
analar›n gözyafllar› üzerinde yap›l›yor tüm bu pa-
zarl›klar. Savafla haz›rlanan her ülkede oldu¤u gi-
bi hak ve özgürlükler t›rpanlan›yor, yapay çeliflki-
ler öne ç›kart›larak iç savafl tetikleniyor.

22 Temmuz seçimlerini egemenler için daha
farkl› k›lan da bu koflullard›r. Bir süredir egemen
s›n›flar›n ak›l hocal›¤›n› üstlenen Demirel bile, bu

seçimlerin bugüne kadar gördü¤ü en kritik seçim
oldu¤unu söylüyor. Emperyalistlerin ve iflbirlikçi-
lerinin ç›kar çeliflkisi öylesine keskinleflmifltir ki,
seçimlerin yap›l›p yap›lmayaca¤›, yap›ld›ktan
sonra nelerle karfl›lafl›laca¤›, hala belirsizli¤ini
korumaktad›r. AKP’nin “birinci parti” olmas› en-
gellenemezse bile, milletvekili say›s›n›n düflmesi
ve koalisyona zorlan-
mas›, seçimi dayatan-
lar›n ilk hedefidir. Bu-
nun AKP-CHP koalis-
yonu fleklinde olmas›,
öne ç›kan ihtimaller-
den biridir. Bir di¤eri
ise, CHP-MHP koalis-
yonudur ki, AKP karfl›t-
lar›n›n gönüllerinde ya-
tan aslan da budur.
Aylar öncesinde “sol-
cular CHP’ye, sa¤c›lar
MHP’ye oy versin!”
ça¤r›lar› yapanlar, ayn›
zamanda her iki parti-
nin birbirine ne çok
yaklaflt›klar›n› da orta-
ya koymufllard›r. Buna
karfl›n halen 22 Tem-
muz seçim sonuçlar›,
gerek yeni meclisin bi-
leflimi, gerekse hükü-
met kombinasyonlar›
yönüyle mu¤lakl›¤›n›
korumaktad›r.

* * *

Türkiye bir yanda seçime gidiyor, bir yanda
savafla haz›rlan›yor. Burjuva klikler, k›ran k›rana
süren mücadelenin son raunduna giriyorlar. Ve
kendi aralar›nda keskinleflen bu it dalafl›nda, kit-
le tabanlar›n› güçlendirmeye, onlar› kendi ç›karla-
r›na yedeklemeye çal›fl›yorlar. Buna da “demok-
rasi” diyorlar.

Bir kez daha yineliyoruz: S›n›flarüstü bir de-
mokrasi yoktur! S›n›fl› toplumlarda demokrasi, bir
avuç sömürücünün, ezilen, sömürülen genifl ke-
simler üzerindeki diktatörlü¤üdür. “Gerçek de-
mokrasi” ancak devrimle gelecektir. Ezilen, sö-
mürülen ço¤unlu¤un, bir avuç asalak üzerindeki
diktatörlü¤ü, ancak o zaman gerçekleflecek, “halk
cumhuriyeti” böyle yükselecektir. Onun içindir ki;
“YA DEVR‹M YA H‹Ç!” slogan› en do¤ru slogan-
d›r ve bu dönemde daha fazla yükseltilmelidir. 

“Demokrasi” üzerine yalan ve demagojilerin
artt›¤› bugünlerde görevimiz; kitlelere “siyasal
gerçekleri” aç›klamay› daha sistemli ve ›srarl› bi-
çimde yapmakt›r. Onlar› bilinçlendirmenin ve ör-
gütlemenin ilk ad›m› budur. Bu ayn› zamanda sa-
vafla ve faflizme karfl›, genifl kesimleri birlefltir-
menin, ona karfl› mücadeleyi yükseltmenin ol-
mazsa olmaz›d›r. 
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Ya Devrim Ya Hiç!

3           Türkiye’nin artan savafl haz›rl›klar›
4           Çeteler ortaya saç›l›rken
5           Kontrgerilla’n›n yasall›¤›
6           ‹fl, ekmek, özgürlük yoksa oy da yok!
7           Ekonomide rota krizden ç›k›fl yolu
8           Sosyal güvenli¤in tasfiyesi yasas› yürürlükte
9           Oyak sat›ld›
10         Yeni Polis Kanunu; “Eski”nin “Yeni” vizyonu
11         Gençli¤in kabusu ÖSS-

DTCF’de faflist sald›r›
12         Kürt halk› üzerinde bask›lar art›yor
13         Filistin’de “ikili iktidar” dönemi
14         Düzen partilerine oy yok! 
16         G8’in ard›ndan
19         KE‹ zirvesine Rusya damgas›
20         Bilderberg ‹stanbul’da
21         ‹nternetteki forum siteleri

Irkç› bir yasa; Yeni göç yasas›
22         GAP Bölgesi’nde halk sa¤l›¤›
24         Gelece¤imizin köprüsü tarihimiz
25         Fatih’in ölüm y›ldönümünde mezar anmas›
26         Devrim ve sosyalizmin sesini yükseltelim!

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
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ürkiye, son aylarda giderek temposu
artan bir flekilde savafla haz›rlan›yor.
Bu görünürde PKK ile mücadelenin

yo¤unlaflt›r›lmas› olarak lanse ediliyor fakat
yap›lan haz›rl›klar, Kuzey Irak’a (Güney
Kürdistan) dönük bir iflgal harekat› olaca-
¤›n› gösteriyor. Nisan ay›ndan itibaren s›-
n›ra yüzbinlerce askerin ve askeri araç-ge-
recin konuflland›r›lmas›, OHAL’in, sefer-
berlik yasas›nda de¤iflikliklerin gündeme
gelmesi, “tampon bölge” oluflturma giri-
flimleri vb. tüm bu haz›rl›klar baflka türlü
aç›klanamaz. 

Zaten bir süredir emekli subaylar, as›l
tehlikenin PKK de¤il, Irak’ta oluflan Kürt
bölgesi oldu¤unu aç›ktan söylemeye baflla-
m›fllard›. Son aylarda bu hedef, resmi dü-
zeylerde de ifade edilir oldu. Dolay›s›yla
karfl› karfl›ya kal›nan durum, daha önceki
y›llarda yap›lan “s›n›rötesi operasyon”lar-

dan çok farkl› bir amaç tafl›yor.  

Genelkurmay›n siyasal, toplumsal 

geliflmelere müdahalesi 

Seçim tarihinin belirlenmesinden önce
bafllayan Genelkurmay müdahaleleri, on-
dan sonra da sürdü, sürüyor…  

Bilindi¤i gibi AKP’nin cumhurbaflkan›
seçimlerinde kendi aday›nda ayak diremesi,
önce “laik-dinci” çat›flmas› körüklenerek
ve “cumhuriyet mitingleri” ile kitlesel ta-
ban oluflturarak engellenmek istendi. Bu-
nun yetmedi¤i yerde “e-muht›ra” ile darbe
sopas› salland› ve Anayasa Mahkemesi ara-
c›l›¤›yla da hukuki k›l›fa sokuldu.  

Sonras›nda da Genelkurmay, her yapt›¤›
aç›klama ile savafl haz›rl›¤›n› çok yönlü bir
flekilde yürüttü¤ünü ortaya koydu. Öyle ki,
bir yandan askeri yönden kendini yenileme
ve yasal prosedürü isteklerine uygun hale
getirme giriflimleri sürerken, bir yandan da
toplumsal dayana¤› güçlendirecek ad›mlar
at›yor. Artan flehit cenazelerini kullanarak
tüm halk› “refleks göstermeye” ça¤›r›yor
ve bu yönde kitle gösterileri yap›lmas›n› is-
tiyor. Bundan görev ç›karan “sivil toplum”
örgütleriyle “vatan elden gidiyor” miting-
leri organize ediliyor. Hem de baflta Diyar-
bak›r olmak üzere Kürt illerinden bafllaya-
rak…  

Genelkurmay, siyasal sürece do¤rudan

müdahil oldu¤u gibi, toplumsal harekete
de müdahil olmaya, onu yönlendirmeye
çal›fl›yor. “Laik-dinci” ikilemi yarat›larak
düzenlenen mitinglerden sonra flimdi de
“Kürt-Türk” çat›flmas›n› körükleyen mi-
tingler yapt›r›yor. Bir yanda da bayrak ve
silah üzerine yemin eden “kuvvayi milliye-
ci” derneklerle ve kontrgerilla çeteleriyle
askeri örgütlenmesini tamaml›yor. Sadece
ortaya ç›kan çetelerde bile emekli subayla-
r›n a¤›rl›¤› ve bunlar›n ordu mal› silahlarla
donat›lm›fl olmas›, bunun göstergesidir.
‹flin özü; hem ideolojik-siyasal, hem askeri
olarak savafl haz›rl›¤›n› çok yönlü bir flekil-
de yürütüyor.

Ordudaki yap›lanma

Son olarak Isparta-E¤ridir’de bulunan
“komando e¤itim kamplar›” her zamanki

gibi “akredite” gazetecilere aç›ld›. Burada-
ki e¤itimin ne denli zor oldu¤u ve askerle-
rin ne büyük fedakârl›k ve gönüllülükle
kendilerini adad›klar› günlerce medya ara-
c›l›¤›yla kitlelerin beynine nakfledildi.
Amaç; bir yandan Türk ordusunun ne ka-
dar güçlü oldu¤unu yaymak, bir yandan da
askerlerin haz›rl›ks›z biçimde savafla sürül-
dü¤ü, o yüzden öldükleri yönünde oluflan
yarg›y› de¤ifltirmekti. Geçti¤imiz ay iki su-
bay ölünce, en çok erlerin öldü¤ünü ya-
zan/konuflan herkese nas›l sald›r›ya geçil-
di¤ini hep birlikte gördük. 

Ard›ndan Genelkurmay Baflkan› ve Kara
Kuvvetleri Komutan›’n›n kat›ld›¤› bir bas›n
toplant›s› gerçekleflti. Bu toplant›da, Türk
ordusunun art›k “profesyonel komando
birlikleri” oluflturaca¤›, on bin civar›nda
düflünülen bu birliklerin PKK ile mücade-
lede kullan›laca¤› duyuruldu. Uzun bir sü-
redir Türk ordusunun yenilenmesi, daha
küçük ve hareketli birimler haline getiril-
mesi konufluluyor, bu yönde çal›flmalar ya-
p›l›yordu. “Profesyonel komando birlikle-
ri”, ABD ordusundan örnek al›narak gelifl-
tirilmifl bir model. Geçmiflte de “Özel Ha-
rekat Birimi” ad› alt›nda resmi ve sivil fa-
flistlerden oluflan birlikler oluflturulmufltu.
Ve bunlar, binlerce Kürdü katletmifl, en
afla¤›l›k iflkenceleri yapm›flt›. fiimdi bu bir-
likler, daha da gelifltirilmifl ve süreklilik ka-
zand›r›lm›fl flekilde yeniden oluflturuluyor.    

Öte yandan fi›rnak, Siirt ve Hakkari “gü-
venlikli bölge” ilan edilerek, bu bölgede
fiilen OHAL uygulamas›na geçiliyor. Ayr›-
ca Türkiye-Irak s›n›r›nda insans›z bir “tam-
pon bölge” oluflturma planlar› var. Bu,
bölgede yaflayan Kürtlerin topraklar›ndan
kovulmas› anlam›na geliyor. Keza “Sefer-
berlik ve Savafl Hali Tüzü¤ü”nde de¤iflik-
likler yap›lmakta, “gerginlik ve buhran”
hali eklenerek, yeni duruma yasal k›l›f uy-
durulmaktad›r.

Paylafl›mdan pay kapma kavgas› 

Son aylarda 1 Mart tezkeresinin geçme-
mesinden duyulan üzüntü ve hay›flanma
daha yüksek perdeden söylenmeye bafllan-
d›. TSK’n›n “Irak’taki Mevcut Durum ve
Al›nmas› Gereken Önlemler” bafll›kl› rapo-
runda da “Irak’›n bütünü, özellikle kuzeyi
Türkiye aç›s›ndan tam bir çözümsüzlü¤e
gidiyor; geliflmeler, uluslararas› hukuk ku-
rallar›yla çözümlenecek zeminden kay›yor;
de¤il diplomasinin, askeri çözümün de im-
kans›z olaca¤› bir durum meydana gelebi-
lir” deniliyor. Ve bu tespitlerin üzerinden
“bugünkü durumun kabul edilemeyece¤i,
Türkiye’nin buna seyirci kalamayaca¤›”
vurgulan›yor. 

Rapordan da görülece¤i gibi, Türki-
ye’nin son üç ayd›r yapt›¤› haz›rl›k, “s›n›rö-
tesi operasyonun” çok ötesindedir, do¤ru-
dan savafla girme haz›rl›¤›d›r. Genelkurma-
y›n ›srarla “siyasi iradenin gereklili¤i”ne,
peflmerge ve ABD askeri ile karfl›laflt›klar›n-
da ne yap›laca¤›n›n netleflmesine vurgu
yapmas› bundand›r. Geçti¤imiz ay ‹ran’la
ayn› zamanda Irak’›n Kürt bölgesine bom-
ba ya¤d›r›lm›flt›r. Irak’›n Türkiye’ye nota
vermesine yol açan bu olay da, Türkiye’nin
Irak’› yoklad›¤›n› göstermektedir. 

Ya ABD’nin s›n›rl› vizesine uygun hare-
ket edilecek, sonras›nda fiili durum yarat›-
larak Irak’ta kalmaya çal›fl›lacak; ya da ABD
d›fl›nda farkl› emperyalist güçlere dayana-
rak savafla dahil olunacakt›r. Türkiye, bu
açmaz içinde k›vranmaktad›r. Özellikle de
Kerkük referandumu yaklaflt›kça savafl ç›-
¤›rtkanl›¤› artmakta, bu paylafl›mda “masa-
da olamamak” Türkiye’yi ç›ld›rtmaktad›r.

Bu, Ortado¤u’da paylafl›m kavgas› yürü-
ten emperyalist güçlerin ve onlar›n iflbirlik-
çilerinin kavgas›d›r ayn› zamanda. Seçim
sonras› oluflacak meclis ve hükümeti belir-
leme çabas› da bu kap›flman›n sonucudur.
Seçim sonras› bu çabalar daha da artacak-
t›r.

Türkiye’nin Irak’a girmesi, ülke içinde iç
savafl› da tetikleyecek son derece tehlikeli
bir macerad›r. Bunu durdurmak, yükselti-
len floven-faflist demagoji ve sald›r›lara bir-
leflik devrimci bir duruflu yaratmaktan geçi-
yor. Herkesi böyle bir sorumluluk ve görev
beklemektedir. 
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Haziran ay›, art›k bir sembole dönüflen “Susur-
luk” kavram›n›n yeniden gündeme geldi¤i bir dizi
olaya sahne oldu. 

Önce 2 Haziran günü, Afyon’dan Antalya’ya git-
mekte olan bir cipe çarpan kamyon, cipteki kirli ilifl-
kiler a¤›n› ortaya döktü. Susurluk benzeri bir trafik
kazas›, kontra faaliyetleri yeniden aç›¤a ç›kard›. Hü-
seyin Mert, Turan Bal›k, Zekeriya Kocagöz isimli
ifladamlar›, emekli baflkomiser Mehmet fianl› ile bir-
likte kaza sonucu cipin içinde ölmüfllerdi. Cipin giz-
li bölmelerinde ç›kanlar, küçük bir cephanelik gibiy-
di. ‘Hayalet silah’ ad›yla bilinen ve dedektörle yap›-
lan aramalarda ç›kmayan Glock marka bir silah›n ya-
n›s›ra otomatik tüfek ve tabancalar, çok say›da mer-
mi, flarjör vb. Bununla da bitmiyordu, araban›n gizli
bölmelerinde aç›¤a ç›kanlar. Bol miktarda esrar, biber
gaz›, 100 bin dolardan fazla çek ve senet. Emekli bir
baflkomiserin de içinde bulundu¤u bir mafya örgüt-
lenmesiydi ortaya saç›lan. 

Arkas›ndan 13 Haziran günü, Ümraniye’de bir
gecekonduya düzenlenen bask›nla, büyük bir cepha-
nelik ele geçirildi. Bask›n, Trabzon Jandarma Komu-
tanl›¤›’na yap›lan bir ihbar sonucunda gerçeklefltiril-
miflti. El bombalar›, TNT kal›plar›, fünyeler dolu
olan bu gecekondunun sahibi ünlü bir isim: Hrant
Dink, Orhan Pamuk, Perihan Ma¤den, Elif fiafak gi-
bi ayd›n ve yazarlara iliflikin olarak aç›lan “Türklü¤e
hareket” davalar›nda, protesto eylemi yapanlar›n ara-
s›nda yer alan emekli astsubay Oktay Y›ld›r›m. Ayd›n-
lar› yarg›lamaya yönelik duruflmalarda, d›flar›da topla-
nan faflist güruhun elebafl›lar›ndan biri olarak yer al›-
yordu astsubay Y›ld›r›m ve yapt›¤› konuflmalarla top-
lanan güruhu sald›r›ya haz›rl›yordu. 7 Haziran
2006’da Perihan Ma¤den’in duruflmas›nda kalabala-
¤›n içinden ba¤›rarak ajitasyon çekiyordu. 27 Tem-
muz 2006’da Orhan Pamuk’un davas›nda duruflma-
da konuflma yapm›flt›. A¤ustos 2006’da Elif fiafak’›n
duruflmas›nda yine kap›n›n önünde ajitasyon çekerek
toplananlar› harekete geçiriyordu. Bu duruflmalarda
Büyük Hukukçular Birli¤i baflkan› faflist avukat Ke-
mal Kerinçsiz’le birlikte hareket ediyordu. 

Oktay Y›ld›r›m’›n dosyas› öylesine kabar›k ki, icra-
atlar› saymakla bitmiyor. Dan›fltay sald›r›s›nda ad› ge-
çen emekli yüzbafl› Muzaffer Tekin’in, Susurluk da-
vas›nda ceza alan kontrgerillac› ‹brahim fiahin’in ar-
kadafl›, Kuvvai Milliye Derne¤i’nin kurucusu, derne-
¤in ‹stanbul ‹l Baflkan›. Dernek ad›na televizyon
programlar›na ve internet sitelerinde yaz›lar haz›rl›-
yor, Kuvvai Milliye Derne¤i’nin baflkan› olan ve der-
nek üyelerine silah üzerine ölüm yemini ettiren
emekli Kurmay Albay Fikri Karada¤ ile yan yana çe-
kilmifl foto¤raflar› var. Hepsi bir yana, Susurluk’tan
fiemdinli’ye, Hrant Dink’in tehdit edilmesine kadar
her tafl›n alt›ndan, her ‘faili meçhul’ olay›n arkas›n-
dan, neredeyse bütün kontra faaliyetlerinin içinden
ç›kan Emekli Tu¤general Veli Küçük de ast-
subay Y›ld›r›m’›n ba¤lant›lar›ndan birisi.
Zaten Y›ld›r›m da herhangi bir asker
emeklisi de¤il; Özel Harp Dairesi ad›yla
bilinen kontrgerilla örgütlenmesi içindey-
ken malulen emekli olmufl. 

Kontrgerillan›n ‘hücre ev’leri

Ümraniye’de bas›lan evin gerçek niteli¤i h›zl› bir
biçimde kendini su yüzüne vurdu. Ev, kontrgerilla
örgütlenmesinin hücre evi olarak kullan›l›yordu. Ve
hücre evler bununla s›n›rl› de¤ildi. Veli Küçük ile ilifl-
ki halinde 15-20 kiflilik hücreler kuruldu¤u, Ümrani-
ye’deki evin d›fl›nda 8 hücre evinin daha oldu¤u, bu
hücrelerin “vatan›n bölünmesi tehlikesi durumlar›nda
harekete geçmek üzere” uykuda bekletildi¤i ortaya
ç›kt›. Hücre elemanlar› faflist unsurlardan seçiliyor.
Bunlar›n büyük bölümü e¤itim düzeyi yüksek ve ka-
mu görevlisi durumunda. Yapt›klar› iflin “vatansever-
lik” oldu¤u, vatan› korumak için harekete geçtikleri
anlat›l›yor.

Ümraniye’deki gecekondu, geçen y›l düzenlelen
Dan›fltay sald›r›s› sonras›nda ortaya ç›kan “kay›p
üçüncü tim ve hücre evi” idi. Gecekonduda ç›kan
bombalar ise, yine geçen y›l Cumhuriyet gazetesine
düzenlenen bombalarla ayn› seri numaras›na sahip.
Gecekonduda 30’luk sand›kta 27 el bombas› bulun-
mufltu; Cumhuriyet gazetesine ise 3 el bombas› at›l-
m›flt›. Bu el bombalar›n›n nereden geldi¤i böylece
ortaya ç›km›fl oldu. Bu bombalar›n ordu mal› olmas›,
ordu d›fl›nda herhangi bir biçimde elde edilmesinin
mümkün olmamas› oldukça çarp›c› bir durum. Da-
n›fltay sald›r›s›n›n ve Cumhuriyet gazetesine yönelik
bombalaman›n azmettiricisi olan emekli Yüzbafl› Mu-
zaffer Tekin’in, bu gecekondu ile do¤rudan ba¤lant›-
s›n›n ç›kmas›, Oktay Y›ld›r›m ile ilgili olarak “çocu-
¤um gibidir” diye konuflmas›, olaylar›n birbirleriyle
ba¤lant›s›n› da ortaya koyuyor. 

Bütün bu kontrgerilla faaliyetleri elbette ki birbi-
rinden ba¤›ms›z de¤il. Bilinen en büyük kontgerilla
flefi Veli Küçük’ün bütün bu organizasyonun bafl›nda
oldu¤u, cephaneli¤in onun denetiminde oluflturuldu-
¤u, evin “Ergenekon” ad› verilen yap›lanman›n cep-
haneli¤i oldu¤u yolundaki bilgiler bas›nda yer ald›. 

Gecekondu bask›n›n›n arkas›ndan Oktay Y›l-
d›r›m, gecekondunun sahibi Mehmet Demirtafl,
ye¤eni Ali Yi¤it tutukland›. Yüzbafl› Muzaffer
Tekin gözalt›na al›narak sorgulanmaya bafllad›.

Sonra M. Tekin’in Bursa’daki bir iliflkisinin evi ba-
s›ld› ve bu evde Tekin’e ait dinamit lokumu, baz›
notlar ve bir bilgisayar ele geçirildi. Tekin’in de tu-
tuklanmas›n›n arkas›ndan bu defa Eskiflehir’de bir
ev bas›ld› ve emekli Binbafl› Fikret Emek tutuklan-
d›. Eskiflehir’deki evde de C4 patlay›c› ile çok say›-
da silah, gizli belge, bilgisayar ele geçirildi. 

Kontrgerillay› 

yükselen halk hareketi yarg›layacak

Ev bask›n›n arkas›ndan, ortaya ç›kan gerçekler,
devletin kontgerilla örgütlenmesinin ne kadar gelifl-
kin, bu do¤rultuda yürüttü¤ü yeralt› faaliyetlerinin

ne kadar kapsaml› oldu¤unu ortaya ç›kard›. 

Trabzon’da Rahip Santaro’nun öldürülmesi,
McDonalds’›n bombalanmas›, Cumhuriyet gazetesi-
nin bombalanmas›, Dan›fltay sald›r›s›, Hrant Dink’in
katledilmesi, Hakkari’de bir kitapç›n›n bombalanma-
s›, ayd›nlar›n duruflmalar›nda protestolar düzenlen-
mesi... Bunlarla s›n›rl› da de¤il, 1 May›s 1977’de ol-
du¤u gibi iflçi ve emekçi kitlelerin eylemlerinde ger-
çeklefltirilen provakasyonlar, devrimcilerin gözalt›nda
kaybedilmesi, sokak infazlar›nda katledilmesi... Geçti-
¤imiz y›l Diyarbak›r’da bir çocuk park›nda patlayan
bomba, yak›lan ya da d›flk› yedirilen köylüler, Berga-
ma’daki köylü direnifline önderlik eden bir kiflinin
katledilmesi... 

“Vatan›n bölünmesi tehlikesine karfl›” gerçekleflti-
rilen “vatansever” eylemler, iflte bu türden faflist sal-
d›r›lard›r: ‹flçi ve emekçi kitlelerin, ayd›nlar›n en te-
mel hak ve özgürlüklük taleplerine karfl› azg›n bir flo-
ven sald›rganl›k!

fiimdi tutuklananlar için davalar aç›l›yor, yarg›la-
malar bafllat›l›yor. Ancak bu davalar›n sonuçlar› belli-
dir. Daha önce Susurluk’tan sa¤ ç›kan Sedat Bucak’›n
“hat›rlam›yorum” dedi¤i için yarg›lamadan düflürül-
mesi gibi, M. Ali A¤ca’n›n cezaevinden rahatça firar
etmesi gibi, Haluk K›rc›’n›n “yanl›fll›kla” tahliye edil-
mesi gibi, bu davalar da sonuçsuz kalacakt›r. Kimi
zaman kitle hareketinin zorlamas› sonucu, kimi za-
man kendi iç çeliflkilerinin keskinleflmesi sonucu, bu
türden yakalamalar, operasyonlar gerçeklefliyor, kont-
rgerilla örgütlenmesinin küçük bir parças› gözler
önüne seriliyor. Ancak bunun arkas› gelmiyor, bir bi-
çimde sorunlar›n› kendi içlerinde hallediyorlar. Kont-
gerilla örgütlenmesini gerçekten bütün ç›plakl›¤› ile
ortaya serecek, faflist katliamlar›n ve her türden faflist
sald›r›n›n hesab›n› soracak tek güç, kitlelerin örgütlü
gücü, devrimci hareketidir. 

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
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Çeteler 

ortaya 

saç›l›rken

Yine bir trafik kazas› sonras›nda zincirleme kirli iliflkiler a¤›
ortaya döküldü. Yine bir kamyon çetelere çarpt›.
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Kontrgerilla örgütlenmesi, devlet taraf›ndan
hiçbir zaman kabul edilmedi. Ancak devlet tara-
f›ndan her dönem bir ihtiyaç olarak görüldü ve öyle
de kullan›ld›. 

Yeralt› örgütlenmesine duyulan ihtiyaç
Burjuva hukuk, burjuvazinin ç›karlar›n› korumak

üzere düzenlenmifl bir belgedir. ‹flçi ve emekçiler
üzerindeki burjuva diktatörlü¤ünün ve burjuva sömü-
rüsünün resmilefltirilmifl belgesidir. Ancak s›n›rs›z
sömürü ve bask› sözkonusu oldu¤u zaman, huku-
kun da yetersiz kald›¤› durumlar vard›r. Çünkü yüz-
y›llar süren kitle hareketleri sonucunda, iflçi ve
emekçiler, burjuva hukuk içinde kimi iyilefltirmeler
edinebilmifllerdir. Bu mücadeleler sonucunda, burju-
vazi, kendi hukukunda kimi statüler tan›mak, kimi
haklar vermek zorunda kalabilmifltir. Mesela toplu
sözleflme ve grev hakk› böyle bir hakt›r. 

Keza dizginsiz sömürüsünü her zaman hukuksal
yollarla yürütmek de burjuvazi için pek tercih edilir
bir yöntem olmayabilmektedir. Herfleyin aç›kça kitle-
lerin gözleri önünde yürütülmesi, burjuva düzen için
y›prat›c› bir etki yaratmaktad›r çünkü. Mesela etkili
bir grevi k›rmak için burjuvazinin kullanabilece¤i hu-
kuksal yöntemler yetersiz kalabilir, iflçi önderlerini
sat›n almak, kand›rmak, grevin yap›ld›¤› flirketi ka-
pat›p iflleri taflerona vermek ya da yeni bir flirket
kurmak gibi yasal yöntemler yeterli olmayabilir. Ya
da mesela kitlelerde floven bir sald›rganl›¤› körükle-
mek için yürütülen yayg›n ajitasyon çok etkili olma-
yabilir.

‹flte kontgerilla, bu durumlarda devreye girer, mis-
yonunu bu koflullarda yerine getirir. Burjuva sömürü
çark›n› kesintisiz döndürebilmek için, tam bir kural
ve s›n›r tan›mazl›kla hareket eder ve çark›n önüne
dikilen bütün engelleri söküp atar. Sat›n al›nmayan
devrimci iflçi önderlerini “faili meçhul” yöntemlerle
katletmekten, düzene muhalif ayd›nlar› öldürmeye,
devrimci ve komünistleri gizli iflkencehanelerde sor-
gulamaktan, kitlesel ölümlere yol açan provakatif ey-
lemlere kadar her türlü yöntem kullan›l›r burada. 

Bu dizginsiz sald›rganl›¤› gerçeklefltirenler, genel-
likle yakalanamaz, “faili meçhul” olarak kal›r. Yap›-
lan sald›r›, ya “üç-befl bireysel ç›k›fl”, “devletin kon-
trolü d›fl›na ç›km›fl çeteler” olarak küçültülür, ya da
devrimcilerin-komünistlerin eylemi olarak gösterilip
onlara karfl› azg›n bir sald›r›n›n bafllat›lmas›na vesi-
le edilir. Dikkat edilen tek fley, bütün bu vahfli ve kirli
yöntemlerin, burjuvaziden ve devletin resmi yap›s›n-
dan uzak kalmas›n› sa¤lamakt›r. Kirli ifller perde ar-
kas›ndan yürütülür, devlet temiz kal›r. 

Kitlelerin bilinçlerini karartmak, sözkonusu sald›r-
ganl›¤›n gerçek yüzünü gözlerden gizlemek için, bu
ifllerin yeralt›ndan yürütülmesi, yeralt›ndan örgütlen-
mesi zorunludur. Bu nedenle, yeralt› çetelerinin, ye-
ralt› tetikçilerinin örgütlenmesinin tarihi, s›n›fl› top-
lumlar›n bafllang›c›na kadar uzan›r. 

Amerikan Gladyosu
S›n›fl› toplumlar›n bafl›ndan beri var olan yeralt›

çete örgütlenmeleri, emperyalizmle birlikte belli bir
merkezilefltirmeye tabi olmufltur. Emperyalizmin
dünyan›n her taraf›na bir a¤ gibi uzatt›¤› kollar›n›n
bir parças› da, dünyan›n her taraf›na gölge bir a¤ gi-
bi uzanan yeralt› örgütlenmesidir. Ve bu as›l olarak
da II. Emperyalist Paylafl›m Savafl› sonras›nda, sa-
vafl›n galibi olan ABD emperyalizmi taraf›ndan sos-
yalizme, sosyalist ülkelere karfl› örgütlenmifltir. 

II. Emperyalist Savafl sonras›nda ABD’de baflla-
yan “komünist av›” döneminde, ABD, kendisine ba-
¤›ml› bütün ülkelerde de benzer bir “komünizme kar-
fl› mücadele” kampanyas› yürüttü. Sonras›nda ise,
‘60’l› y›llar›n bafl›ndan itibaren, NATO’ya ba¤l› Glad-
yo örgütlenmesi, NATO üyesi ülkelerin içinde, yeral-
t›ndan bir a¤ oluflturmaya bafllad›. Türkiye’de de
‘60’l› y›llarda Gladyo örgütlenmesi gelifltirildi. O gün-
den beri de, özellikle kitle hareketinin güçlendi¤i dö-
nemlerde, kontrgerilla daha aktif biçimde sahneye
ç›kmakta, eylemlerine h›z kazand›rmaktad›r. 

Türkiye’de Gladyo örgütlenmesinin varl›¤›, as›l
olarak ’74 K›br›s harekat›n›n arkas›ndan, ABD ile
iliflkiler bozulunca kamuoyuna yans›m›flt›r. Daha ön-
cesinde do¤rudan ABD’den maafl ve ödenek alan
kontgerilla mensuplar›, maafllar› ABD taraf›ndan
ödenmez olunca Baflbakanl›¤a baflvurmufl, bunun
üzerine Ecevit, böyle bir örgütlenmenin varl›¤›ndan
haberdar oldu¤unu aç›klam›flt›r. Ancak, baflbakanl›-
¤a tahsis edilen örtülü ödenek bütçesinin, bu ifller
için kullan›ld›¤› da yayg›n olarak bilinmektedir. 

Sahra Talimnamesi 31-15
Sahra Talimnamesi, kontrgerilla örgütlenmesinin

yasal ama gizli tutulan dayana¤›d›r. ‹lk kez Orgene-
ral Ali Keskiner taraf›ndan imzalanarak, 25 May›s
1964 gün ve OPS: 1708-74-64 Mr.Ta.Krl. say›l› Ka-
ra Kuvvetleri Komutanl›¤› emriyle yürürlü¤e girmifltir.
Belge, Amerikan Özel Harekat Birlikleri’ne ait FM
(Field Manuel) 31-15 Talimnamesi’nin Türkçe’ye
çevrilmifl halidir. 1973 y›l›nda Bar›fl Gazetesinde ya-
y›nlanan bir haberle duyulmufltur. Haberi yay›nlayan
muhabir bir anda ortadan kaybolur ve bir daha ken-
disinden haber al›namaz. 1975 y›l›nda ise, ünlü Zi-
verbey Köflkü iflkencehanesinden geçmifl olan
emekli Yarbay Talat Turhan, bu talimnameyi yay›n-
lar. Tüm dünyada Gladyo örgütlenmesinin sorgulan-
mas›na neden olan, bu deflifrasyon olur. 

Talimname; “Gayri nizami kuvvet anlay›fl›na taraf-
tar olan, Silahl› Kuvvetler eski mensuplar›yla, gayri
nizami kuvvet teflkiline muktedir kuvvetli flahsiyetler
ve bunlar›n faaliyetleri üzerinde durulmas›”n› temel
al›yor. Ve bu kiflilerin, “bar›fl döneminde savafl hali-
nin varl›¤›n› kabul ettirmek yolunda” giriflimlerde bu-
lunmalar›n› öngörüyor. “Köylere kadar” örgütlenmeyi
gerekli gören bu talimname, kontrgerillan›n örgütlen-

me ve eylem tarz›n› da tan›ml›yor: “Sivil
bir örgütlenme fleklinde idarik taksimata
uygun hücre tipi örgütlenilmesini; tehdifl
(korkutma, dehflet salma), sabotaj, gizli
haber alma” yöntemlerini meflru görü-
yorlar ve finansman için, devletin ay›r-
d›¤› genifl ödene¤in yan›s›ra “silahl›
soygunlar›” da gündemlerine al›yorlar. 

Talimname’de “büyük bir gayri nizami
kuvvet, kaide olarak biri aç›k faaliyet
gösteren gerilla unsuru, di¤eri gizli fa-
aliyette bulunan yeralt› unsuru olmak

üzere, iki müflekkel unsurdan terekküp eder” diyor.
Aç›k faaliyet gösteren komandolar›n yan›s›ra, yeralt›
faaliyeti yürüten “hücre” örgütlenmesini ortaya koyu-
yor. Yine Talimname’de, “Bir gayri nizami kuvvetin
yeralt› unsurlar› kaide olarak kanuni statüye sahip
de¤ildir” cümlesi geçiyor. Bunun ilk çarp›c› örne¤i,
1978 y›l›nda yafland›. MHP ve Özel Harp Dairesi’nin
iliflkisini araflt›ran dönemin Ankara Cumhuriyet Sav-
c›s› Do¤an Öz, ilk kez “kontrgerilla” kavram›n› resmi
olarak rapora geçirmiflti. Ancak arkas›ndan bir sui-
kaste kurban gitti. Katil zanl›s› ‹brahim Çiftçi için ya-
p›lan yarg›lamada mahkeme “Çiftçi’nin savc› Öz’ü
taammüden öldürdü¤ü mahkememizce sabittir. An-
cak hukuki zorunluluk nedeniyle Çiftçi’nin beraati-
ne...” diye karar vermiflti. Çiftçi 1997’de MHP Genel
Baflkan aday› oldu. 

(Bu bölümdeki bilgiler 13 Haziran 2007 tarihli
Gündem gazetesinden al›nm›flt›r.)

Kontrgerilla faaliyetinin s›n›rs›zl›¤›
Talimname de resmi olarak ortaya koymaktad›r ki,

baflta devrimci ve komünist-
ler olmak üzere, düze-
ne muhalif her kesime
dönük olarak hiçbir
kuraltan›mazl›kla ve
tam bir vahfletle
düzenlenen sal-
d›r› ve katli-
amlar›n,
provokas-
yonlar›n
kayna-
¤›nda
devle-
tin ye-
ralt› fa-
aliyeti,
“paralel
ordu” olarak adland›r›lan örgütlenmesi vard›r. Bu ör-
gütlenme, bir taraftan ordu içinde resmi bir kurum
olarak güçlendirilirken, bir taraftan da son dönemde
giderek artmakta olan Kuvvai Milliye benzeri dernek-
ler üzerinden yürütülmektedir. Bugüne kadar devle-
tin kendi içinde yaflanan çeliflkilerden ya da müca-
delenin yükselmesi üzerine zaman zaman bu örgüt-
lenmelerin küçük bir bölümü su yüzüne ç›km›flt›r.
Susurluk ve fiemdinli, bunun en çarp›c› ve en fazla
ses getireni olmufltur. Bu tür durumlarda devlet bun-
lar› resmi olarak kabul etmemekte, kendisiyle ba¤-
lant›s›n› yok saymakta, di¤er taraftan onlar›n yarg›-
lanmas›n›n, ceza almas›n›n da önüne geçmektedir-
ler. Göstermelik olarak bafllat›lan yarg›lamalar için-
de, burjuva hukuk s›n›rlar› içinde bile sonuca ulaflan
bir dava yoktur. 

Kontgerillan›n 
yasall›¤›

Çetelerle ilgili her operasyon bir biçimde
Veli Küçük’e kadar uzan›yor



Yine bir seçim arifesindeyiz. Bu se-
çim al›fl›lagelmifl ola¤an bir seçim de-
¤il. Burjuva kliklerin it dalafl› sonucu
seçim tarihi erkene al›narak, “bask›n
seçim” oldu. 

Seçimler, kapitalist düzenden ve
onun kurumlar›ndan uzaklaflan kitle-
leri düzene ba¤lama amac›n› tafl›r ay-
n› zamanda. Her seçimde, iflçi emek-
çilere büyük vaatlerde bulunulur, fa-
kat son y›llarda bu vaatler bile azald›.

Seçimlerin erkene al›nmas›yla birlikte düzen parti-
leri çal›flmalar›n› h›zland›rd›lar. Her seçimde, TÜS‹-
AD’a görücüye ç›kan düzen partileri, bu gelene¤i bu
sefer de bozmad›lar. AKP’sinden CHP’sine hepsi
TÜS‹AD’›n huzuruna ç›kt›. ‹flbirlikçi TÜS‹AD flahs›n-
da emperyalist tekellere nas›l hizmet edeceklerini
anlatt›lar. Nas›lsa her biri çeflitli iflbirlikçi sermayenin
sözcüleriydi. Sözcüsü olduklar› sermayeye hizmet et-
meyecekler de, iflçi emekçilere mi hizmet edecekler?

Vaatler Yerini Milliyetçi Söylemlere B›rakt›

Burjuva siyaset bofl vaatler, bofl umutlar ve yalan-
lar üzerine kuruludur. Düzen partileri, oy avc›l›¤› için
her türlü yalan› söyler, riyakarl›¤› yaparlar. Seçimler,
kapitalist sistemin sömürü alt›nda tuttu¤u iflçi-emek-
çileri “seçilme hakk›, seçme hakk›” aldatmacas› ile
sömürüsünü gizlemenin bir arac›d›r. Demokrasinin
iflledi¤i yalan›n› s›n›fa benimsetmeye çal›fl›rlar.  

Bugün de düzen partileri bizden oy istiyorlar. Da-
has› burjuva ideologlar›, stratejistleri, eski cumhur-
baflkanlar› hepsi bir a¤›zdan sand›k bafl›na ça¤›r›-
yorlar. Elbette her biri kendi partisinin kazanmas›n›
istiyor. Ama hepsinin daha fazla öncelik verdi¤i hu-
sus, kitlelerin sand›k bafl›na gitmesidir. Biliyorlar ki,
kitlelerin sand›ktan uzaklaflmas›, sonlar›n›n yak›nlafl-
mas› anlam›na geliyor. Bu yüzden, her seçimde
olumsuzluklar›n faturas›n› kapitalist sisteme de¤il,
“kötü yöneten siyasetçilere” kesiyorlar.

Bu seçimlerde dikkat çeken önemli nokta, TÜS‹-
AD’›n huzuruna ç›kan düzen partilerinin, iflçi ve
emekçilere söyleyecekleri, sunacaklar› bir fley olma-
mas›d›r. Hepsi, emperyalistlerin sömürü kurumlar›
‹MF ve Dünya Bankas›’n›n program›n› en iyi ben ya-
flama geçiririm yar›fl›na girmifller. ‹flçi emekçilere
sunduklar› ise, laik-dinci yapay saflaflmas›na taraf ol-
maya ça¤›rmak. Ayn› zamanda terör demagojisi al-
t›nda baflta Kürt düflmanl›¤› yaparak, flovenizmi kö-
rüklemek.   

Siz bakmay›n GP’nin “mazot 1 YTL olacak, iflsizle-
re maafl ba¤lanacak” vaatlerine. Fabrikalarda çal›fl-
t›rd›¤› iflçilerin en ufak hak talebine, sendikalaflmas›-
na, iflten atma ile karfl›l›k veren GP’nin baflkan› Cem
Uzan de¤il miydi? GP’nin bu bofl vaatlerinin bas›n-
c›yla di¤er partiler de benzer fleyler söylemeye bafl-
lad›lar. Bu vaatlere kanarak verilen her oyun, özel-
lefltirme sald›r›s›, ücret düflüklü¤ü, örgütsüzlefltirme,
e¤itimin, sa¤l›¤›n paral› hale getirilmesi olarak geri
döndü¤ünü en son AKP hükümetinden biliyoruz. 

Vaatler ve gerçekler

2002 seçimleri öncesinde AKP, asgari ücreti vergi-
den muaf tutaca¤›n›, insanca yaflanacak düzeye ç›-
karacaklar›n›, iflsizli¤i düflüreceklerini, kay›t d›fl› ça-
l›flmay› engelleyeceklerini, IMF ile yeni bir stand by
anlaflmas› imzalamayacaklar›n› vb. söylemiflti. Dört
y›l›n sonunda bakt›¤›m›zda, iflçi emekçilerin haklar›n›
en fazla AKP hükümeti döneminde gasp edildi¤ini
görürüz. 

‹flsizlik, AKP hükümeti döneminde yüzde 20’lere
ç›kt›, iflsiz say›s› 5 milyon civar›na ulaflt›. Asgari üc-
reti yükseltece¤ini ve vergi d›fl› b›rakaca¤›n› vaat
eden AKP’nin asgari ücret zamm› yüzde 4’tür. 2007
için belirlenen, Temmuz ay›nda uygulamaya sokula-
cak olan asgari ücret 419 YTL olacak. Türk-‹fl’in
araflt›rmas›na göre, 2007 Nisan ay› itibar›yla açl›k s›-
n›r› 631 YTL, yoksulluk s›n›r› ise 2 bin 56 YTL olarak
saptand›. Asgari ücretli bir çal›flan›n 1 kilo ekmek
için 1 saat, 1 kilo et için de bir gün çal›flmak zorunda
oldu¤u aç›¤a ç›kt›. Yani asgari ücretle çal›flanlar,
yoksulluk s›n›r›n›n befl kat daha alt›nda bir ücretle
çal›flmaktalar. Açl›k s›n›r› bile asgari ücretten yüzde
60 oran›nda daha fazla. Ankara Ticaret Odas›’n›n
yay›nlad›¤› rapora göre, her iki lise mezunundan biri,
sigortas›z çal›fl›yor. Çal›flan nüfusun yüzde 23’ü ise
kay›td›fl›. AKP hükümeti döneminde ücretler üzerin-
deki vergi yükü artarken, kay›td›fl› çal›flma yayg›nlafl-
t›. Patronlar›n kaç›rd›¤› vergiler ve ödemedi¤i sigorta
primlerine düzenli olarak af getirdi. Bundan dolay›
SSK’n›n alaca¤› borçlar, bütçe için bir kara delik ola-
rak yans›t›l›rken, özellefltirme politikalar›na zemin ha-
z›rland›.

SEKA, PETK‹M, TÜPRAfi, TEKEL… Özellefltirme
rekoru AKP’nin elinde. Dünya Bankas›’n›n verilerine
göre Türkiye özellefltirmede birinci s›rada. OECD,
özellefltirme ve K‹T’lerin yönetimi Çal›flma Grubu
toplant›s›nda Dünya Bankas›’n›n yapt›¤› sunuma gö-
re, 2004-2005 y›llar›nda Türkiye dünyada ikinci s›ra-
da yer al›yor. “Son 4 y›la bakt›¤›m›zda da özellefltir-
mede dünyada birinciyiz” diyerek de hiç s›k›lmadan
bundan övünme pay› ç›kar›yorlar. Her özellefltirme,
binlerce iflçinin iflten at›lmas› demektir. Keza onbin-
lerce iflçinin sendikas›zlaflmas›, örgütsüzleflmesi an-
lam›na gelir.  

SSK ve sa¤l›k kurullar›, tekellere peflkefl çekilir-
ken, bütün sa¤l›k ve e¤itim hizmetleri paral› hale ge-
tiriliyor. Sosyal güvenlik hizmeti tasfiye edildi. Ç›kar›-
lan iflsizlik sigortas›nda iflsizlerin önüne öyle flartlar
konuldu ki, milyonlarca iflsiz içinden, fondan faydala-
nabilenler, ancak binleri buluyor. ‹flsizlik sigorta fonu
kasas›nda, 27 milyar 272 milyon YTL birikirken, ku-

ruldu¤undan bu yana iflsizlere yap›-
lan ödeme sadece 27 milyon 859 bin
YTL. Fonda biriken mebla¤dan iflçile-
re düflen onda biri. Elbette o paralar
kasada öyle durmuyor. Bu fondan da
iflbirlikçi tekelci burjuvazi faydalan›-
yor. AKP’nin seçim bildirgesi de bu
fonu patronlara tamamen açaca¤›n›
söylüyor. 

Çal›flma koflullar›n› düzeltece¤ini
vaat eden AKP, 4857 say›l› yeni ifl

kanunu (kölelik yasas›) yasalaflt›rarak, patronlar›n ifl-
çileri istedi¤i gibi çal›flt›rd›¤› koflullar› dayatmas›n›
sa¤lad›. Bu yasayla esnek çal›flma biçimleri atölyele-
re kadar yay›ld›. Esnek çal›flma yasas›n› arkas›na
alan patronlar, iflgücü sömürüsünü art›rarak, karlar›-
na kar katt›. Kurals›z, a¤›r çal›flma koflullar›, perfor-
mansa göre ücret, sözleflmeli personel, ödünç iflçi
vb. uygulamalar, artarak devam ediyor.  

Listeyi yolsuzlukla mücadele, tar›mda iyileflme vb.
diye uzatabiliriz. AKP’nin hükümet sürecindeki icraat-
lar› ortadad›r. Yeni seçim bildirgesinde de iflçi emek-
çilerin taleplerine dönük hiç bir ibare yoktur.

Al Birini Vur Ötekine

Seçime giren partilerin hepsi daha önceleri de çe-
flitli biçimlerde hükümet oldular. Hepsi de iflçi-emek-
çilere dönük sald›r›larda, birbirlerini aratmad›lar. AKP
öncesinde DSP’nin bafl›n› çekti¤i hükümet de befl
günde 15 yasa ç›karacak kadar görevini yerine getir-
mifllerdi. 

Hiç birinin seçim bildirgesinde ne sosyal güvenlik,
ne sa¤l›k ve e¤itimin ücretsiz yap›lmas›, ne çal›flma
saatlerinin k›salt›lmas›, ne asgari ücretlerin yoksulluk
s›n›r›n›n üzerine ç›kar›lmas› vb. bulunuyor. Hepsinin
seçim bildirgesi, iflbirlikçi tekelci burjuvazinin ve em-
peryalist tekellerin istemlerini yerine getirecekleri
sözlerle dolu. Bunlardan taleplerimizi yerine getirme-
lerini beklemek, bofluna bir hayaldir. Seçim aldatma-
calar›na kanmak ise, kapitalizme kan tafl›mak anla-
m›na gelir. 

Seçim oyununa gelmeyelim! Demokrasi olarak bi-
ze sunduklar› bu aldatmacaya kanmayal›m! Kapita-
lizmde “seçme, seçilme özgürlü¤ü” para ile geçerli-
dir. Demokrasi de paras› olan›n, yani burjuvazi s›n›f›-
n›n demokrasisidir. Onlara verecek oyumuz yoktur! 

Bizden oy istemeye gelenlerden hesap soral›m!
“‹fl, ekmek, özgürlük yoksa, OY DA YOK!” diyelim!
Sand›¤a kendi taleplerimizi, kendi sloganlar›m›z› ko-
yal›m! Bunu da yapam›yorsak geçersiz oy kullana-
l›m! Ama hiçbir biçimde düzen partilerine oy verme-
yelim! Parlamentoyu çözüm yolu olarak sunan hiçbir
parti ve aday› desteklemeyelim! Çünkü bu düzenin
ve onun kurumlar›n›n iflçi ve emekçilere verecek hiç-
bir fleyi yoktur! Bugüne kadarki yaflam tecrübesi bile
bunu görmeye yeter. 

‹flçi ve emekçilerin kurtuluflu, devrimde sosyalizm-
dedir. Gerçek demokrasi de ancak proletaryan›n de-
mokrasisi ile sa¤lanacakt›r.

Devrim ve sosyalizm için
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Bugün de düzen partileri bizden oy istiyorlar. Dahas› burju-
va ideologlar›, stratejistleri, eski cumhurbaflkanlar› hepsi bir
a¤›zdan sand›k bafl›na ça¤›r›yorlar. Hepsinin daha fazla ön-
celik verdi¤i husus, kitlelerin sand›k bafl›na gitmesidir. Bili-
yorlar ki, kitlelerin sand›ktan uzaklaflmas›, sonlar›n›n yak›n-
laflmas› anlam›na geliyor. Bu yüzden, her seçimde olumsuz-
luklar›n faturas›n›, “kötü yöneten siyasetçilere” kesiyorlar.

‹fl, ekmek, özgürlük yoksa 

OY DA YOK!

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
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Seçim tarihi yaklaflt›kça,
özellikle de erken seçim
karar›ndan sonra, burjuva
çevrelerde “ekonomik
program”›n gelece¤ine
dair kayg›lar artmaya bafl-
lad›.

Örne¤in May›s ay› sonunda, hü-
kümetin faizleri indirme yönünde
yapt›¤› aç›klamalara karfl›l›k, Merkez
Bankas› Baflkan› Durmufl, karfl› bir
aç›klamada bulundu: “Faizler indiri-
lemez!” Öte yandan, Haziran orta-
lar›nda yapt›¤› bir konuflmada Erdo-
¤an, “Sabit kurla gitmeye kalkarsa-
n›z, bunun ekonomideki intikam› o
ülkeye çok ac› olur” dedi ve ekledi:
“Dalgal› kur devam etsin”…

Bu tart›flmalar seçim öncesinde
(geçen y›l) bafllam›flt› ve biz de bu-
nu dergimizin sayfalar›nda yeri geldikçe ifllemifltik.

fiimdi sorun daha da derinleflmifl durumda. Ve bu,
emperyalist-kapitalist sistemin girdi¤i felaket rotas›ndan
hiç ba¤›ms›z de¤il.

* * *

Genifl kitlelerin yoksullaflmas›, para sermayedarlar›n
büyük servetler biriktirmesine yol açan sermayenin mer-
kezileflmesindeki artan h›z, beraberinde sistemi yeni
krizlerle bo¤uflur hale getirdi. Para politikas›, bankac›l›k,
döviz-kur vs.de yeni yollar arand›. Merkez Bankas› ka-
nunlar› de¤iflti örne¤in. Veya Merkez Bankas›’n›n yan›n-
da Para Politikas› Kurullar› oluflturuldu. Ya da para poli-
tikas› ve bankalar› hükümetlerin denetiminden ç›karan
“nominal çapa” uygulama çabas› artt› vs. Dolay›s›yla kur
çapas›, enflasyon çapas› yahut da (Amerika’da uygula-
nan) örtülü çapa kullan›lmas› gibi “çarelere” baflvuruldu.
Öyle ki, emperyalist ting-tang kurulufllar›ndan, dünyay›
üç-befl merkez bankas›n›n yönetmesi gerekti¤i sonucuna
varanlar ç›kt›. 

Emperyalist sistemin özellikle ‘90’l› y›llarda bafllayan
2000’lerde ise daha da yak›c›laflan bir flekilde artan kriz-
lerine çözüm bulma aray›fllar›, emperyalist burjuvazinin
s›k›flma noktalar›n› bugün çok daha fazla fliddetlendiri-
yor. Dolay›s›yla, “kriz atlatma programlar›”, “kriz atlat-
ma programlar›n› her koflulda uygulayan hükümetler
arama ve kurma çal›flmalar›” direkt Türkiye’ye yans›yor
ve bu nedenle ç›kan tart›flmalar da keskinlefliyor.

Türkiye’de “yüksek faiz düflük kur”a dayal› ekonomik
program, para sermayedarlar›n büyük servetler biriktir-
mesinin ve “s›cak para” ak›fl›n› güvenceye al›nmas›n›n
ürünü olarak uyguland›. 2000 ve 2001 krizinden sonra
IMF’nin çerçevesini çizdi¤i ekonomik program, hem o
dönemin hükümeti hem de AKP hükümeti taraf›ndan
eksiksiz uygulamaya sokuldu. Bunun bir sonucu olarak
Türkiye, iflçi ve emekçilerin kan›n› çeken “s›cak para
cenneti”, en yüksek faizi ödeyen “yüksek getirili ülke”
oldu. 

* * *

Emperyalist
tekeller için
yüksek getirili
ülke oldu Tür-
kiye. Çünkü
emperyalistler,

Türkiye gibi orta geliflmifllik dü-
zeyindeki ülkelere “döviz çapa-
s›”na dayal› “istikrar program›”
dayat›yorlar. ‹MF de Türki-
ye’nin bu programdan vazgeç-
meden yürümesini istiyor. Bü-
yük borç yüküyle sa¤lanan em-
peryalist sermaye ak›fl›, ülkeye bu
flekilde sokuluyor ve borç yüküy-
le oluflan cari aç›k, yine borç yü-
kü alt›na sokularak sözde kapat-
t›r›lmaya çal›fl›l›yor. Bunun ger-
çek anlam›n› kitleler yaflayarak

gördüler: Bütçe üzerinden s›rtlar›na binen yükün tafl›na-
maz hale gelmesi...

Emperyalist burjuvazi ve iflbirlikçilerinin baflka seçe-
ne¤i de yok. Bundan dolay› ifl bafl›na gelecek hiçbir
hükümet, bu program d›fl›nda baflka bir program uy-
gulayamayacak. Hiçbir burjuva partisinin ekonomik
program›n laf›n› bile etmemesi bundan. Vaatler ise yi-
ne oy avc›l›¤› için.

IMF, seçimler nedeniyle direktiflerini çoktan s›rala-
d›. IMF’nin, “Enflasyonla mücadele ve bütçe disiplini
program›” ve “s›k› para politikas›”na devam edilmelidir
yönünde yapt›¤› aç›klamalar, kurulacak hükümetin yö-
nünü neye göre çizece¤inin aç›k kan›t›. Hangi bileflim-
le kurulursa kurulsun yeni hükümet, emperyalistler için
krizden ç›k›fl yolu uygulay›p, “kapitalist krizin yükünü
üstlenen” olacak... Baflka bir yol yok! Bu da iflçi ve
emekçilerin, toplumun tüm kesimlerinin yaflam koflul-
lar›n› artan bir flekilde kötüye götürecek ve yoksullafl-
may› h›zland›racak. 

Kald› ki, emperyalist tekeller, Türkiye’yi 2007 y›l›na
“enflasyon hedeflemesi”ne geçifl yapt›rarak sokmufllar-
d›. Ve daha geçen y›l, s›cak para sahibi spekülatörler
sermayelerini çektiklerinde faizler daha da yükseltilmifl-
ti. Bugüne dek de faizleri indirmeyerek, onlar›n serve-
tini sadece güvenceye almakla kalmam›fl, büyük karlar-
vurgunlar edinmelerini sa¤layarak kitlelerin cebindeki
kurufllar› bile çekmifllerdi. 

Kuflkusuz, hükümetin faiz indirme söylemi bu tab-
loyu de¤ifltirmeye dönük çabaya tekabül etmiyor. Za-
ten emperyalist tekeller, merkez bankalar›n› hükümet-
lerin denetiminden ç›kararak sermayenin merkezilefl-
mesi yönündeki her engeli atlatacak bir yap›lanmaya
sokuyorlar. Müdahale endirekt haliyle gerçeklefliyor.
Çünkü Amerika da dahil tüm emperyalist ülkelerde
uzun sürecek, hatta ’73 Dünya Krizinden daha da de-
rin yaflanacak genel bir kriz beklentisindeler. Ve krizin
bütün faturas›n› özellikle de ba¤›ml› ülke iflçi ve emek-
çilerine ç›kartacaklar. Bu ülkemiz için de geçerli. Bu-

nu, memurlara yap›lan komik zamlardan ve Türk-‹fl bafl-
kan›n›n “üç kurufl zamma” bile “seçim nedeniyle k›yak
yapt›, biz istedi¤imizi ald›k” demesinden de anl›yoruz.
fiimdiden, verilen zamm›n dahi bütçeye ne büyük yük
getirdi¤i bu nedenle Merkez Bankas›’n›n Para Kuru-
lu’nu uyard›¤› düflünülürse, yeni dönemin iflçi ve emek-
çiler için nas›l bir tablo sunaca¤› belli oluyor. 

* * *

2007 Temmuz Seçimleri ve seçim sonras› ç›kacak
olan hükümet (veya beklentilerin d›fl›nda geliflebilecek
olas› baflka bir seçenek), son hükümet de dahil, geçmifl
dönemlerin seçimleriyle k›yaslanamayacak bir konjonk-
türde gerçeklefliyor. Her fleyden önce dünyan›n yeniden
paylafl›m›nda, gerek emperyalist tekellerin Türkiye’ye
biçti¤i rol, gerekse iflbirlikçi tekelci burjuvazinin bu pay-
lafl›mdan palazlanarak ç›kma iste¤indeki büyük ifltah›, ye-
ni oluflacak yönetimin azg›n bir sald›r›n›n mimar› olaca-
¤›n› gösteriyor. 22 Temmuz’da sand›¤a giren her oy, il-
me¤i kendi boynumuza geçirmek anlam›na gelecektir.
Ve bu oy, ekonomik program›n da siyasetin de “kitlele-
rin r›zas›”yla uygulaman›n ad› olacakt›r. Burjuva partile-
rin bütün çabas› da bu yöndedir. 

Proleter Devrimci Durufl’un fiubat 2007 tarihli 50.
say›s›nda yay›nlanan “2007’ye Aktar›lan Burjuvazinin
Krizi ve Olas› Sonuçlar›” bafll›kl› yaz›da, ekonomik
program›n burjuvazi ve iflçi ve emekçilere yans›malar›n›
ele alarak sormufltuk: Program›n 2007 y›l›nda yarataca¤›
sonuçlar, iflçi ve emekçilerin saflar›na nas›l yans›yacak? 

Yeniden vurgu yap›yoruz: Politik canlanma kaç›n›l-
maz.Sorun kadrolar›m›z›n hedefe kilitlenmesinde ve bu
canlanmay› devrim ve sosyalizm lehine de¤erlendirme-
sinde dü¤ümleniyor. Öyleyse, iktidar perspektifiyle kitle-
lere!

Kamuda T‹S ‹mzaland›

Kamuda çal›flan yaklafl›k 323 bin iflçiyi ilgilendiren
toplu ifl sözleflmesi görüflmelerinin 4. oturumunda im-
zalanan protokolle sona erdi. 

Buna göre kamu iflçilerinden 900 YTL ücret alanla-
ra 50 YTL iyilefltirme ve 140 YTL seyyanen zam, 1400
YTL ücret alanlara 140 YTL seyyanen zam, bunun
üzerinde ücret alanlara ise yüzde 10 zam yap›ld›. ‹kin-
ci y›l zamlar› ise birinci alt› ay için yüzde üç, ikinci alt›
ay için de yüzde 3 oldu. 

‹mzalanan protokolden sonra Baflbakan yard›mc›s›
Mehmet Ali fiahin, Türk-‹fl yöneticilerine teflekkür etti.
fiahin, müzakerelerin anlaflma ile sonuçland›¤›n›, top-
lu ifl sözleflmelerinde esas olmak üzere protokol met-
ni imzalad›klar›n› belirterek “yap›c› ve anlay›fll› yakla-
fl›mlar›ndan dolay›” Türk-‹fl yönetimini kutlad›. 

Bu hükümetlerin Türk-‹fl’e ilk teflekkürü de¤il. Türk-
‹fl yöneticileri burjuvaziye yapt›klar› hizmetler az de¤il
çünkü. Fakat Türk-‹fl yönetimine, iflçi s›n›f› taraf›ndan
s›n›fta kalma notu veriliyor. 2008 için alt›na imzas›na
att›¤› zam oran› yüzde 3 gibi komik bir rakam. 2007
için yap›lan iyilefltirme ve verilen seyyanen zam da;
açl›k s›n›r›n›n 800 bin YTL’yi geçti¤i, yoksulluk s›n›r›-
n›n ise 2 binlere vard›¤› günümüzde, komik düflmekte-
dir.  

Buna karfl›n AKP hükümetinin seçimlerden dolay›
T‹S’leri fazla uzatmak istemedi¤i ve Türk-‹fl’in iste¤ini
yerine getirdi¤i söyleniyor. Bu zamlar› bile çok gören-
ler, AKP’yi “seçim ekonomisi” uygulamakla, popülizm
yapmakla suçlayanlar var. Burjuvazinin iflçi s›n›f›na
reva gördü¤ü bu. 

‹flçi ve emekçiler kendi güçlerini ortaya koymad›kça,
sendikan›n da hükümetlerin de bu yaklafl›m› sürecek.   

Ekonomide rota 
krizden ç›k›fl yolu

IMF, seçimler nedeniyle direktiflerini çoktan
s›ralad›. IMF’nin, “Enflasyonla mücadele ve bütçe

disiplini program›” ve “s›k› para politikas›”na devam
edilmelidir yönünde yapt›¤› aç›klamalar, kurulacak
hükümetin yönünü neye göre çizece¤inin aç›k kan›t›.



a¤l›k alan›nda “AKP’nin devrim”leri bitmi-
yor. Bir “devrim” de haziran ay›nda patlatt›-
lar! 

“Sünnet ve ambulans paras› devletten!”
manfletiyle duyurulan “devrim paketi” neler içer-
miyor ki? Emekli Sand›¤›, Ba¤-Kur ve SSK fark›
ortadan bir anda kald›r›lm›fl. Eline kimli¤ini alan,
üniversite hastanesi, devlet hastanesi ya da lüks
özel hastanelerden birine gidip istedi¤i flekilde
sa¤l›k hizmeti alacakm›fl! Kalp, tansiyon, böbrek
ve fleker hastas› olup raporla ilaç alanlar, üç ayda
bir doktora gitmek zorunda kalmayarak, ilaçlar›n›
eczaneden alacakm›fl! Ameliyat olan hastalar için
gerekli malzemeleri hastaneler vermek zorunda
olacakm›fl!... 

AKP’nin seçim öncesi emekçilerin gözünü boya-
yarak oy kapmak için s›ralad›¤› bu pembe hayalle-
re biraz daha yak›ndan bakt›¤›m›zda, daha önce-
kiler gibi söylenenlerin tam tersinin anlafl›lmas›
gerekti¤ini görürüz.

AKP’nin sa¤l›k alan›nda att›¤› her ad›mdan
sonra emekçiler, hastanelerde hiçbir fleyin de¤ifl-
medi¤ini, hatta daha da kötüleflti¤ini yaflayarak
gördüler. 

SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devrin-
den sonra kuyruklar›n bitece¤i söyleniyordu, oysa
kuyruklar daha da uzad›. Hizmet kalitesi düflü¤ü
gibi bir de paral› hale getirildi. Özel hastaneler-
den yararlan›laca¤› söylendi, ancak sa¤l›k karnesi-
ni al›p özel hastanelere giden iflçi ve emekçiler,
tedavi ücretlerinin büyük bir bölümünü ceplerin-
den ödemek zorunda kald›lar. Bu yeni paket de,
reklam edildi¤inin aksine emekçilere dönük bü-
yük sald›r›lar› içeriyor.

AKP Hükümetinin parça parça devreye soktu¤u
uygulamalar asl›nda bir bütünün parçalar›. “Sa¤-
l›kta Dönüflüm Program›” denilen ve AKP hükü-
metinden çok önce, emperyalistler ve yerli iflbir-
likçileri taraf›ndan haz›rlanan sosyal güvenli¤in
tasfiyesi program›d›r. Program› hayata geçirmek
için dü¤meye basan AKP Hükümeti olmufltur. 

Bu program›n bütünü hayata geçirildi¤inde,
devlet hastaneleri özellefltirilecek ve sa¤l›k, tama-
men paral› hale gelecek. SSK, Emekli Sand›¤› ve
Ba¤-Kur tasfiye edilip, yerine getirilecek Genel
Sa¤l›k Sigortas›, al›nan sa¤l›k hizmetinin sadece
küçük bir bölümünü karfl›layacak. Gerisi iflçi ve
emekçilerin cebinden ç›kacak. Bu arada sa¤l›k ça-
l›flanlar› da ifl güvencesi olmayan sözleflmeli per-
sonel haline dönüflecek. 

Program›n bütünü sosyal güvenli¤in tasfiyesi ve
sa¤l›¤›n paral› hale getirilmesinden ibarettir. 

Ancak, iflçi ve emekçilerle sa¤l›k çal›flanlar›n›n
nice bedellerle kazan›lm›fl olan haklar›n› bir anda
gasp etmek o kadar kolay de¤il. Öyle de olmam›fl-
t›r. Ç›kart›lan yasalar iflçi ve emekçilerin engeline
çarpt›kça, baflka yollardan ve baflka adlarla yeni-
den devreye sokulmaya çal›fl›lm›flt›r. Son ç›kart›-
lan ve “sa¤l›kta devrim” diye sunulan “2007 Sa¤-
l›k Uygulama Tebli¤i” de Anayasa Mahkemesi ta-
raf›ndan iptal edilen “Sosyal Güvenli¤i Tasfiye Ya-
sas›”ndan baflka bir fley de¤ildir. Zaten, Sosyal
Güvenlik Kurumu Genel Sa¤l›k Sigortas› Genel
Müdürü Sami Türko¤lu, “1 Ocak 2008’e ertelenen

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›’n›n bü-
yük bir k›sm›n› bu tebli¤ ile uygulam›fl olduk” di-
yerek bu gerçe¤i itiraf ediyor. Öyle ki kendi yasa-
lar›n›n bile yetmedi¤i yerde “tebli¤” flekline soka-
rak uygulamay› bafllat›yorlar.   

2007 Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i neler getiriyor

SSK, Ba¤-Kur ve Emekli Sand›¤› fark›n›n orta-
dan kalkt›¤› müjdesi veriliyor. Oysa bu tebli¤ ile
SSK, Ba¤-Kur ve Emekli Sand›¤› tasfiye edilerek
Sosyal Güvenlik Kurumu kuruluyor. 

Herkes sigorta ayr›m› gözetmeden ve sevk al-
madan do¤rudan üniversite hastanesine ya da en
lüks özel hastaneye gidebilecek diye emekçilere
yeni umutlar sunuluyor. Bu kararla, özel-devlet
hastanesi ayr›m› ortadan kald›r›larak özellefltirme
için büyük bir ad›m at›lm›fl oluyor. 

Herkesin istedi¤i hastaneye gitmesine gelince;
Evet herkes istedi¤i hastaneye gidebilir. Ama pa-
ras›n› ödemek kofluluyla... 

Yeni tebli¤e göre, Sosyal Güvenlik Kurumu,
herhangi bir özel sa¤l›k sigortas› gibi özel-devlet
ya da üniversite ayr›m› gözetmeksizin, art›k birer
sa¤l›k flirketi haline gelecek olan hastanelerden,
hizmet sat›n alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, pa-
ket bir sa¤l›k hizmeti tan›mlayarak bunun üzerini
hastan›n ödemesini zorunlu k›l›yor. “Ben paketi
öderim, üstüne kar›flmam” diyor. Bu paketin bir
biçimi olan ve Anayasa Mahkemesi taraf›ndan ip-
tal edilen “vaka bafl›na ücret” tarifesi tebli¤ ile
yeniden getiriliyor. 

“Vaka bafl›na ücret” ne demektir? Sosyal Gü-
venlik Kurumu her muayene branfl› için bir mu-
ayene ücreti aç›kl›yor. Örne¤in, dahiliye için 40
YTL. Muayene, bütün tahliller ve filmler buna da-
hil oluyor. Hasta istedi¤i hastaneye gitmekte öz-
gür. ‹ster bütün bu ifllemlerin maliyetinin 300YTL
tuttu¤u özel hastaneye, ister 40 YTL’ye bitirdi¤i
aile hekimine, isterse de tahlil yapt›rmadan sade-
ce ilaçlar›n› yazd›rabilece¤i orta halli bir hastane-
ye. ‹flte özgürlük bu! Ama 40 YTL’lik özgürlük! 

Sami Türko¤lu bu özgürlü¤ü flöyle anlat›yor:”En
güzel hastanenin devlet hastanesi fiyat›na hizmet
vermesi isteniyor. Bu mümkün de¤il. Bu bir arz-

talep meselesi. Vatandafltan katk› pay› almayacak
bir çok özel hastane var...Vatandafllar›m›z, yüksek
ücret talep eden yerlere gitmek zorunda de-
¤il...Herkes kendine uygun bir özel hastaneye gi-
debilir”

Öyle ya sa¤l›k bir ticari meta gibi sat›ld›ktan
sonra mesele, herhangi bir ticari mal›n “arz-talep
meselesi”dir. Emekçilerin pay›na düflen ise, katk›
pay› almayan, herhangi bir tahlil yapmayan, köfle-
de kalm›fl hastaneler olacak.  

Tebli¤, hastanelerin özellefltirilmesinin önünü
açt›¤› gibi, sa¤l›k sektöründe tafleronlaflt›rmay› da
yasallaflt›r›yor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun an-
laflma yapt›¤› sa¤›l›k flirketlerinin, Kurum’a taah-
hüt etti¤i hizmetlerin bir k›sm›n› ya da tamam›n›
sat›n alabilece¤i hükmü getiriliyor. Bu da sigorta
ile anlaflma yapan bir hastanenin, yo¤un bak›m,
tahlil, görüntüleme yöntemleri, ameliyat vb. hiz-
metleri baflka baflka flirketlerden sat›n alabilece¤i
hatta hiç hastanesi olmayan bir organizatör flirke-
tin bile sigorta ile anlaflma yap›p hizmet sat›n ala-
bilece¤i anlam›na geliyor. Sa¤l›k alan›nda tafleron-
laflt›rma demek olan bu uygulama, tam anlam›yla
insanlar›n hayat›yla oynamakt›r. 

Tebli¤in reklam› yap›l›rken, raporlu ilaç kulla-
nan hastalar›n iki y›l boyunca doktora gitmeden
ilaçlar›n› eczaneden alabilece¤i söyleniyor. Kuy-
ruklarda bunalan hastalar için ilk anda cazip gibi
görünen bu durum, asl›nda bir hak gasp›d›r. Ra-
porlu hastalar; kalp, tansiyon, fleker, böbrek has-
tal›¤› gibi kronik hastal›¤a sahip olan hastalard›r.
Bu hastalar›n belli aral›klarla hastal›klar›n›n seyri
ve ilaçlar›n yan etkileri yönünden kontrollerinin
yap›lmas› gerekiyor. ‹ki y›l eczaneden ilaç ald›r›-
larak, bu kontrol ve muayene haklar› ellerinden
al›n›yor. Ayr›ca, ilaçlarda hastalar›n hayat›yla oy-
nayacak kadar ciddi birçok yeni k›s›tlamalar da
getiriliyor. 

Sa¤l›k hizmetinde basamakland›rma sistemi
yok ediliyor. Asl›nda basamakland›rma sistemi bi-
limsel bir sistemdir. Birinci basamak hastal›klar-
dan korunmay› ve ayaktan tedaviyi içeriyor. ‹kinci
basamak ise yatarak tedavi kurumlar›d›r. Üçüncü
basamak ise üniversite ve araflt›rma hastaneleri-
dir. Birinci basamak aile hekimli¤i uygulamas›yla;
ikinci ve üçüncü basamak sa¤l›k hizmeti ise, has-
tanelerin özelefltirilmesi yoluyla paral› hale getiri-
liyor. Her sa¤l›k kuruluflu kar amac› güden birer
flirket haline getirilince, örne¤in birinci basamak-
ta çözülmesi gereken gribal enfeksiyon ya da üst
solunum yolu enfeksiyonu da üniversite hastanele-
rine gitti¤inde, üniversite hastanesi bundan flika-
yetçi olmuyor. Çünkü kar elde ediyor. Dolay›s›yla
hastal›klar›n a¤›rl›¤› ve komplike olufluna göre be-
lirlenen bilimsel basamakland›rma yok edilerek,
hastan›n ekonomik durumuna göre belirlenen “s›-
n›f”land›rma sistemi yürürlü¤e sokuluyor. Herkes
kendi s›n›f›na ve ekonomik durumuna göre hasta-
ne bulacak ve tedavisini yapt›rmaya çal›flacak. 

Yeni tebli¤ de di¤erleri gibi emekçilerin sa¤l›¤›-
n› kapitalist “arz-talep” yasas›n›n insaf›na terk
ediyor. Sa¤l›kta “arz-talep meselesi” ölüm-kal›m
meselesidir. Yani emekçilere “Paran kadar sa¤-
l›k”, “Paran yoksa da öl!” deniyor! Getirilen yeni
sistem budur.

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için
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Oyak Bank, geçti¤imiz ay›n
sonunda 2 milyar 673 milyon
dolar bedelle, Hollandal›
ING Bank’a sat›ld›. Y›llard›r
yabanc› sermayeye yap›lan
sat›fllara ulusalc› argümanlarla karfl›
ç›kan kesimler, bu sat›fla tepki gösterirken, kapitalizmin
gerçek ‘Tanr›’s›n›n para oldu¤unu unutmufla benziyorlar.

OYAK 27 May›s 1961 darbesinin ard›ndan kuruldu. Or-
du Yard›mlaflma Kurumu’yla, ordudan emekli¤e ayr›lm›fl
olan askerlerin paralar›n›n birikmesiyle bütçe sa¤layan
OYAK, iflbirlikçi tekelci burjuvazinin palazlan›p büyüdü¤ü
süreçlerde pek öne ç›kmamas›na ra¤men 1970’e gelindi-
¤inde 300 milyon dolar gibi bir bütçeye ulaflm›flt›. Dünya-
n›n hiçbir ülkesinde resmi olarak orduya ait bir kurum ol-
mamas›na ra¤men, Türkiye’de OYAK önde gelen tekeller
aras›nda yer al›yor. “Ulusalc›” söylemlerle ve ordunun en
büyük maddi gücü olmas›yla bilinen OYAK, hükümetleri
yabanc› sermayeye kap›lar›n› açmakla suçlarken, kendisi
de bofl durmuyordu. Yapt›¤› demagojilerle parsay› topla-
yan OYAK dünyan›n 13. büyük fabrikas› olan Erdemir’i
özellefltirerek bünyesine katmas›n›n yan› s›ra, silah ihale-
leri de dahil her türlü pazarda kendine yer açmaya baflla-
m›flt›. 

Oyak Bank’›n oluflmas› da 1984’lü y›llara dayan›r. Mani-
dard›r, her darbenin ard›ndan OYAK biraz daha büyüyor.
1984’te Bank Of Boston ‹stanbul fiubesi kurulur. 1990 y›-
l›na gelindi¤inde The First National Bank, Oyak, Alarko ve
Cerraho¤lu ortakl›¤›yla bu banka sat›n al›n›r. 1994’te
Oyak hisselerin tamam›n› alarak ve bankan›n ad›n› de¤ifl-
tirir. 1996 y›l›nda da Türk Boston Bank’›n ad› de¤ifltirilir.
Bankac›l›¤a at›ld›¤› ilk y›llarda sadece kurumsal bankac›-
l›k yapan ve Oyak üyelerine hizmet veren banka, 2000’li
y›llara girerken bu kabu¤unu y›rtmaya karar verir. 2001’de
özellefltirilen Sümerbank’› sat›n alarak flube say›s›n›
362’ye ç›kar›r. Oyak bununla da yetinmez, ülke içinde ya-
banc› sermaye karfl› pay kapmak için canh›rafl çaba har-
cayan ve “ulusalc›”-milliyetçi duygular› kullanan Oyak, ül-
ke d›fl›nda da tam tersi manevralara girer. 31 May›s
1994’te ‹rlanda’da Oyak Europen Finance Pic’i, 1996 y›-
l›nda da Oyak Anker Bank GmbH’› kurar. Yani bankac›l›k
sektöründe paran›n uluslararas› dolafl›m›nda da ata¤a ge-
çerler. 

Bugün bu sat›fl, Türkiye tarihinin en büyük banka sat›fl›
oldu ve hisselerin tamam› Hollandal› bankan›n oldu. Hol-
landa gazeteleri sevinç içinde “Türk hindisini ald›k” diye-
rek seviniyorlar. Oyak Bank, bankac›l›k sektöründe yüzde
3 paya sahipti. ING ise k›sa sürede bu pay› yüzde 5’e ç›-
kartaca¤›n› aç›klad›. Daha önce “Yüzde 50’den fazla his-
semizi al›rlarsa ismimizi kulland›rtmay›z” diyen Oyak yö-
neticileri, bu sat›fltan bir y›l sonra ismin de¤iflecek olmas›-
na hiçbir fley demiyorlar. Aksine bu sat›fl›n hakl›l›¤›n› sa-
vunarak, “yabanc› sermayenin ülkemize yat›r›m yapmas›-
na güvence” olduklar›n› iddia ediyorlar. 

Asl›nda bu sat›flla görülen bir kez daha flu olmufltur ki,
kapitalist ç›kar iliflkileri hiçbir de¤eri tan›m›yor. Zaman za-
man sar›ld›klar› argümanlar› da para karfl›s›nda kolayca
terk edebiliyorlar. Daha öncesinde nas›l ‹slami sermayeli
flirketlerle bunun örne¤i yafland›ysa, flimdi de milliyetçi-
floven histeriyle kitleleri yedeklemeye çal›flan gruplar için
de bu yaflan›yor. 

Devrim ve sosyalizm için
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30 Temmuz’da genel kurmay›n yapt›¤› aç›klamalara ve Kuzey
Irak’a operasyon yap›lmas› istemlerine karfl› yap›lan bas›n aç›k-
lamalar›n›n üçüncüsü gerçeklefltirildi. PDD, HÖC, ESP, Partizan,
DHP, HKM, BDSP, EHP, ODAK, ÖMP, Devrimci Hareket ve
Partizan’›n gerçeklefltirdi¤i aç›klamada “K›flk›rtmalara, Linçlere,
Provokasyonlara Son! Yaflas›n Kürt ve Türk Halklar›n›n Birleflik Mücadelesi” pankart› aç›ld›. “Ya-
flas›n Halklar›n Kardeflli¤i”, “Biji Bratiya Gelan”, “Yaflas›n Devrimci Dayan›flma” sloganlar›n›n at›l-
d›¤› eyleme 50 kifli kat›ld›. Eylemin ard›ndan bir kifli ‹zmir’deki bir mahkemeden ceza ald›¤› gerek-
çesiyle gözalt›na al›nd›. 

Eylemden önce cezaevlerinde uygulanan tecrit uygulamalar›n› protesto etmek için bir bas›n
aç›klamas› gerçeklefltirildi.

16 Haziran 2007’de “K›flk›rtmalara, Provokasyonlara, Linçlere, Katliamlara Son” talebiyle Taksim
Tramvay dura¤›nda bas›n aç›klamas› yapmak isteyen kitleye polis sald›rd›. Saat 13’te Taksim
Tramvay dura¤›nda toplanan BDSP, ESP, HÖC, HKM, DHP, SDP, Köz, Al›nteri, Ürün, Devrimci
Hareket ve Mücadele Birli¤i kitlesine, açt›klar› “K›flk›rtmalara, Provokasyonlara, Linçlere, Katliam-
lara Son! Kürt Halk›na Özgürlük” pankant›n› bahane ederek sald›ran polis, Meclis’ten geçen yeni
kanunu pratik olarak da uygulamaya bafllad›. Sald›r›da 37 kifli gözalt›na al›n›rken, eylemi izleyen
muhabmirlere ve sald›r›y› protesto eden insanlara da müdahale edilerek gözalt›na al›nd›. Gözalt›-
na al›nanlar, joplar, silahlar ve kalskanlarla dövülüp yerlerde sürüklenirken, polis minibüsünün için-
de de iflkence devam etti. Sald›r›n›n ard›ndan kurumlar ayn› akflam 18’de ‹HD’de bas›n aç›k-
lamas› yapt›lar. 

T‹S görüflmelerinde anlaflma sa¤lanamad›¤› için iflçiler 20 Haziran’da greve ç›kt›lar. Grevi k›r-
mak isteyen CHP’li belediye yönetimi tafleron iflçilerle grevci iflçileri karfl› karfl›ya getirmeye çal›flt›.
Bununla da yetinmeyerek kaymakam›, polisi devreye soktu. Çat›flmada 29 iflçi, çeflitli yerlerinden
yaraland›. 

Bütün bu sald›r›lara ra¤men grevci iflçiler, tafleron iflçilerle birleflmeyi sa¤layarak s›n›f dayan›fl-
mas›n›n güzel bir örne¤ini gösterdiler. Grevci iflçilerin “Yaflas›n ‹flçilerin Birli¤i”, “Yaflas›n S›n›f Da-
yan›flmas›” slogan›na karfl›l›k, tafleron iflçiler ellerindeki süpürgeleri b›rakarak grevci iflçilerle ku-
caklaflt›lar. 

Birlikte hareket eden iflçiler, bir yandan da, halk›n deste¤ini almak için çal›flmalar›n› sürdürüyor.
Pazar çöplerini poflete dolduruyorlar. Çöpleri ilaçl›yorlar, kendi hakl› eylemini halka anlat›yorlar.
Ayr›ca hastane ve doktor muayenelerindeki t›bbi at›klar› topluyorlar. Belediye ise grevcilerin gö-
rüflme taleplerini kabul etmiyor.

Genel-‹fl Manisa-Uflak flube baflkan› ‹smail Göde yapt›¤› aç›klamada grevin sona ermesinin ilk
koflulunun, tafleron iflçilerin ifl güvencesi oldu¤unu söyledi. Göde, “Çünkü onlar grev nedeniyle ça-
l›flmayarak s›n›f dayan›flmas›n› sergilediler. Biz de onlar›n ma¤dur edilmesine izin vermeyece¤iz”
dedi. 

OYAK Sat›ld›

Irkç›l›¤a ve milliyetçili¤e karfl›, iflçilerin birli¤i halklar›n kardeflli¤i fliar›yla 22 Haziran’da saat
18.00’de Berlin Kreuzberg’de PDD, Bir-Kar, ADHF ve SEH-Berlin taraf›ndan bas›n aç›klamas› ya-
p›ld›. Bas›n aç›klamas›nda “Kürdistan Faflizme Mezar Olacak”, “Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i” vb.
sloganlar› at›ld›. Bas›n aç›klamas› Almanca ve Türkçe yap›ld›. Aç›klama “Kürt halk›na yönelik sal-
d›r›lara karfl›, halklar›n ortak duruflunu sergilemek, hepimizin görevidir. Faflist-floven sald›r›lar› dur-
durman›n en etkili yolu, Kürt-Türk tüm iflçi ve emekçilerin kol kola ortak düflmana karfl› yürümesi-
dir.  

Emperyalistlerin ve iflbirlikçilerinin planlar› ve hesaplar›, her zaman halklar›n direnifliyle param-
parça olmaya mahkumdur.”  

Bas›n aç›klamas›nda ayr›ca Köln’de Türk Interpolü taraf›ndan arand›¤› için iade amac›yla Alman
devleti taraf›ndan gözalt›na al›nan Binali Soydan’la ilgili bas›n bildirisi okundu ve Binali Soydan’›n
derhal serbest b›rak›lmas› talep edildi. 

Berlin PDD

Salihli Belediye ‹flçilerinin Grevi Sürüyor

Taksim’de Bas›n Aç›klamas›na Sald›r›

Genelkurmay aç›klamas›na tepki

Irkç›l›¤a ve milliyetçili¤e karfl› 
‹flçilerin birli¤i halklar›n kardeflli¤i



5681 say›l› Polis Vazife ve Salahiyet Ka-
nununda De¤iflik Yap›lmas›na Dair Kanun
onaylanarak yürürlü¤e girdi. Terör demago-
jisiyle birlikte, kitleleri milliyetçilik ve floven
bir histeriye sürükleyerek, savafla yedekle-
meye çal›flan burjuvazi, toplumu bask› alt›-
na alacak uygulamalar› bir bir devreye so-
kuyor. AB rüzgar›yla sadece söylem ve fle-
kil bak›m›ndan yap›lan de¤ifliklikler, flimdi
yeniden eski haline dönüflüyor. Ona bile ta-
hammül edemedikleri görülüyor. “Ellerinin-
kollar›n›n ba¤land›¤›” fleklindeki yak›nmalar›
bir türlü bitmiyor. Bunlar›n bafl›nda da Polis
Kanunu geliyor.

Bafltan söylemek gerekir ki, en demokra-
si havarisi kesildikleri dönemlerde de hiçbir
zaman yasalar, iflçiler-emekçiler, devrimci-
ler ve demokratlar lehine olmad›. Yasalar›n
sadece yükselen kitle hareketi karfl›s›nda ifl-
levsizleflmesi söz konusudur ve kitle hareke-
ti gerilemeye bafllay›nca, eski biçimlerine
bürünmektedir. 

fiimdi yeni yasalara ihtiyaç duyuyorlar.
Tüm düzen partileri, seçim karar› al›nd›¤›
halde, meclisin bu tarz kanunlar ç›kartmas›-
na b›rak›n itiraz etmeyi, cansiperane çal›fl›-
yor. Ne de olsa emir “Pafla”lardan geliyor!
Çünkü k›z›flan emperyalist savafla bir an ön-
ce dahil olmak istiyorlar. Kuzey Irak, Musul-
Kerkük derken, Irak’›n içlerine do¤ru uza-
nan bir iflgal harekat›n›n rüyas›n› görüyorlar.
D›flta bu hedefleri gerçeklefltirmek için içeri-
nin savafla yedeklenmesi ve olas› itirazlar›n
bafltan bast›r›lmas› gerekiyor. Savafla gir-
meye haz›rlanan her ülkede, bu böyle ol-
mufltur. Faflist yasalar bir bir devreye soku-
lur, askere-polise her türlü yetki verilir, var-
sa “demokrasi” k›r›nt›lar› da rafa kald›r›l›r.
Türkiye’de de olan budur. Polis kanununda-
ki de¤iflikli¤in anlam› da budur. Pratikte uy-
gulanan bask›n›n, resmiyet kazanmas›d›r. 

* * *

Yeni kanuna göre, polisler, “olaylar› önle-
mek” ad›na öldürmekten tutal›m da, keyfi
bir flekilde kimlik kontrolüne, ev bask›nlar›-
na, parmak izi almaya yetkili k›l›nd›. Daha
kanun ç›kmadan uygulamalar bafllam›flt› za-
ten. En son 1 May›s’ta yaflanan toplu iflken-
ce, fiili s›k›yönetim, her yan›n gaz bomba-
s›yla bo¤ulmas›, binlerce insan gözalt›na
al›nmas› vb… ‹stanbul’un, ‹zmir’in, Anka-
ra’n›n en ifllek caddelerinde polisler, her 30
metreye bir kontrol noktas› koyuyor ve flüp-

heli gördü¤ünü durduruyor. ‹tiraz edeni ya-
ka paça yere yat›r›p sokak ortas›nda dövü-
yor. 

Gözalt›nda iflkence ve infazlar›n haberleri
gelmeye bafllad› bile. Son olarak Ümrani-
ye’de h›rs›zl›k suçlamas›yla gözalt›na al›nan
bir kifli, gözalt›nda öldürüldü. Devrimcilere
ve komünistlere y›llard›r uygulanan yöntem-
ler, art›k s›radan insan›n karfl›laflabilece¤i
fleyler. Keza bas›n aç›klamalar›na sald›r›lar
da yo¤unlaflm›fl durumda. Bas›n aç›klama-
lar›ndan sonra, kameraya çektikleri kiflileri
“yasad›fl› slogan atmak” suçlamas›yla evle-
rini basarak gözalt›na al›yorlar ve tutuklu-
yorlar. A¤z›m›zdan ç›kacak kelimelere dahi
kar›fl›yorlar.  

Kanunun bir maddesine göre de polis par-
mak izini alma iflini en genifl flekilde kulla-
nacak. Daha önce gözalt›na al›nan herkese
bu uygulama dayat›l›rken, flimdi sokak orta-
s›nda seçti¤i ve kendilerine göre “gönüllü”
olan kiflileri de bu kapsama al›yorlar. Pasa-
port için baflvurandan güvenlik olmak iste-
yenlere, yurtd›fl›ndan girifl yapan yabanc›la-
ra kadar herkesin parmak izini al›p arflivle-
yecek. Bu parmak izi, kifli öldükten 10 y›l
sonras›na kadar, kay›t tarihinden de 80 y›l
sonras›na kadar arflivlerde kalacak. Suça
göre suçlu bulman›n yollar›n› döflüyorlar.
Foto¤raflar› çekilen herkes, onlara göre bir
suçludur ve hiçbir alakas› olmasa bile, daha
sonra yap›lan herhangi bir teflhiste ya da
benzerlikte suçlu olabilecek. 

Polisin silah kullanma yetkisi son raddesi-
ne kadar geniflletildi. Polis art›k “dur” ihtar›
yapmadan insanlar› infaz edebilecek. Ka-
nunda olmad›¤› halde bile bunun örneklerini
binlerce kez yaflad›k. fiimdi resmiyete geç-
mesiyle beraber ne hal alaca¤›n›, Ba¤c›-
lar’da polis taraf›ndan infaz edilen gencin
flahs›nda görebiliriz. Yan› s›ra, ev, iflyeri ara-
mas›, kiflilerin üstlerinin aranmas› da yeni-
den düzenlendi bu kanunla. Art›k ”gözünü-
zün üstende kafl var” denilip flüpheliler liste-
sinde yer alabilir, y›llarca cezaevinde kalabi-
lirsiniz, hatta ölebilirsiniz. 

* * *

Onlar bu kanunlarla kitleleri susturmay›
planl›yorlar. Unuttuklar› gerçek de flu, kitle-
ler bir kez hareketlenince, hiçbir kanunu
takmazlar ve fiiliyatta ifllevsiz hale getirirler.
Meflrulu¤unu sokakta gösteren kitlenin gü-
cü, kanunlar› da bu düzeni ataca¤› gibi çöpe
atar. ‹flte Hrant Dink cenazesindeki kitlesel-
lik, iflte 1 May›s’taki kararl›l›k ve coflku. On-
lar›n bu kadar korkmas›n› sa¤layan da bu-
dur. 

‹stedikleri kadar kitleyi kendi amaçlar›na
yedeklemeye çal›fls›nlar baflar›l› olamaya-
caklar. “Teröre karfl› sessiz yürüyüfl”ün fi-
yaskosu ortada. Faflist-floven histeriyi, sa-
vafl haz›rl›klar›n› tuzla buz edecek güç de
bizde.  

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
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Yeni Polis Kanunu: 

“Eski”nin Yeni “Vizyonu”

Sivas katliam›n›n 
y›ldönümünde anma

Sivas katliam›n›n 14. y›ldönümü dolay›s›yla Karacaahmet
mezarl›¤›nda bir anma gerçeklefltirildi. 1 Temmuz'da saat
14'te Karacaahmet cemevi önündeki parkta toplanan kitle, bu-
radan mezarl›¤a sloganlarla yürüyüfle geçti. Yürüyüfl boyunca
s›k s›k "Sivas'› Unutma Unutturma!", "Katil Devlet Hesap Ver-
cek", "Sivas›n Hesab›n› Soraca¤›z", "Yaflas›n Halklar›n Kar-
deflli¤i", "Faflizme Karfl› Omuz Omuza", "Faflizmi Döktü¤ü
Kanda Bo¤aca¤›z" sloganlar› at›ld›. Karacaahmet mezarl›¤›n-
da sanatç› Nesimi Çimen'in mezar›na kadar yürüyen kitle, bu-
rada Sivas'ta yak›lanlar›n flahs›nda bir dakikal›k sayg› duru-
flunda bulundu. Katliamda ölenlerin akrabalar›ndan bir kiflinn
yapt›¤› konuflman›n ard›ndan, mezarl›k girifline kadar yürüyüfl
yap›ld›. Mezarl›k giriflinde yap›lan bas›n aç›klamas›nda, Si-
vas'› gerçeklefltiren zihniyetin hiçbir zaman de¤iflmedi¤i, farkl›
biçimlerde katliamlar›na devam etti¤i belirtilirken, Sivas'›n he-
sab›n›n er geç sorulaca¤› vurgusu yap›ld›. Bas›n aç›klamas›-
n›n ard›ndan, Grup Yorum k›sa bir dinleti verdi. 

Yürüyüfle Proleter Devrimci Durufl da pankart› ve flamala-
r›yla kat›lrken s›k s›k "Kahrolsun Faflist Diktatörlük!", "Katil
Devlet Hesap Verecek", "Sivas›n Hesab› Sorulacak", "Yafla-
s›n Devrim ve Sosyalizm" sloganlar› at›ld›. Yürüyüfle ayr›ca
HÖC, Kald›raç, Mücadele Birli¤i, Halkevleri, TKP, Sultanbeyli
Cemevi pankartlar›yla kat›ld›. Eyleme yaklafl›k bin kifli kat›ld›.

Gülsuyu’nda devlet terörü 
29 Haziran Cuma akflam› saat 7.30 da Heykel meydan›na

y›¤›nak yapan devlet mahalleyi terörize etti. Saat 8’de
PSAKD’nin 2 Temmuz flehitleri için yapaca¤› eylem alan›n›
panzerlerle kapatan devlet, görüflmeler yap›ld›ktan sonra yolu
açt›lar. Ayn› saatlerde Gülsuyu’nda Sanat ve Hayat dergisinin
yapt›¤› festivalde PDD olarak stand açt›k. 

Saat 9’da HÖC’ün yozlaflmaya karfl› mücadelede tutukla-
nanlar›n serbest b›rak›lmalar› için yapt›¤› eyleme devlet sal-
d›rd›. Bunun üzerine Dinler soka¤a do¤ru çekilen kitle, yola
barikat kurdu. Eyleme gaz bombalar› ile müdahale eden dev-
lete tafl ve molotoflarla karfl›l›k verildi. Polis ayn› anda festiva-
lin oldu¤u yöne do¤ru da gaz atarak kitleyi etkiledi. Daha son-
ra polisin heykele inmesi ile Okul dura¤›na barikatlar kuruldu.
Devletin barikatlar› yarmas› üzerine tekrar Dinler’e çekilen kit-
le burada eylemi kendi iradesiyle bitirdi. Eyleme PDD okurlar›
olarak biz ve BDSP destek verdi. Biz ayr›ca PSAKD’›n eyle-
mine de destek verdik.

Gülsuyu Gülensu PDD okurlar›

T‹KKO gerillalar› katledilldi

27 May›s’ta Dersim Çemiflgezek’te devletle girdikleri
çat›flmada flehit düflen TKP/ML T‹KKO gerillalar› Mahmut
Y›ld›r›m ve H›d›r U¤ur yap›lan cenaze törenleriyle topra¤a
verildi. 30 May›s’ta Gazi Cemevi önünde Mahmut Y›ld›r›m’›n
cenazesini yapmak için bekleyen kitle, cenazenin aileye “DNA
testi” yap›laca¤› bahanesiyle verilmemesi üzerine bir yürüyüfl
düzenledi. Yürülüfl boyunca “T‹KKO Gerillalar› Ölümsüzdür”,
“Faflizme Karfl› Omuz Omuza”, “Yaflas›n Devrimci
Dayan›flma” sloganlar› at›ld›. Yürüyüfle yaklafl›k 300 kifli
kat›ld›.

Cenaze 1 Haziran’da Gazi Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi.
H›d›r U¤ur’un cenazesi ise memleketinde sloganlar ve
marfllarla u¤urland›.
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1 milyon 700 bine yak›n ö¤rencinin üniversiteye
girmek için yar›flt›¤› Ö¤renci Seçme S›nav› 17 Ha-
ziran’da yap›ld›. Her y›l oldu¤u gibi üniversiteye
girme hayaliyle yaflayan milyonlarca ö¤renciden
sadece 150 bin kadar› “üniversiteli” olabilecek.
Bu 150 bin rakam›n›n küçük bir bölümü 4 y›ll›k üni-
versitelere yerleflebiliyor.  

Üniversite s›navlar›na giriflin flekli ve biçimi her
y›l de¤iflmektedir ama özü asla. ‹flçi ve emekçi ço-
cuklar› baflta olmak üzere milyonlarca gence umut
kap›s› olarak lanse edilen bu s›nava girip kazana-
bilmek için, kafay› kitaplardan, derslerden kald›r-
mamak yetmiyor, milyarlar› döküp dersanelere git-
mek, özel dersler almak, yard›mc› ders kitaplar›
edinmek vb. dayat›l›yor. Bir pazar kurulmufl ki, sa-
tan memnun ama alan hiç memnun de¤il! 

Liseyi bitiren binlerce ö¤renci, bu s›navla üni-
versite ö¤rencisi olman›n hayalini kurarken, s›nav-
dan sonra o milyonlar, iflsizler or-
dusuna kat›lan, flans›n› her defa-
s›nda tekrar tekrar denenmeye
zorlanan birer kobay oluyor. Çün-
kü, e¤itim sistemi ve müfredat›
her y›l de¤ifltiriliyor. 

E¤itimin içeri¤ini floven-milliyet-
çi ve bilimsel olmayan her türlü ar-
gümanla dolduran burjuvazinin tek
derdi, kendine itaat edecek bireyler yaratmakt›r.
K›flla disiplinine çevrilmifl okullarda, beynini ve ak-
l›n› burjuvazi lehine kullanacak kalifiye ele-
manlar yetifltirmenin derdindedirler. Meslek li-
seleri, onlar›n iflçi ihtiyac›n› karfl›laman›n bir
arac›yken, kolejler, özel okullar, onlara yöneti-
ci kadrolar yetifltirmenin arac›d›r. Yani üniver-
site s›nav›nda ö¤renciler de¤il, burjuvazinin
seçme hakk› vard›r. Milyonlarca ö¤renciden
hangisinin üniversiteye girip giremeyece¤ine
karar veren onlard›r.  

Eflitsiz koflullarda yap›lan bir s›navd›r bu.
Zorluklarla ve tüm maddi imkans›zl›klara ra¤-
men 11 y›l boyunca “okuyan” ö¤renciler, 180
dakikal›k bir s›nav›n sonunda geleceklerini fl›k-
larda ararlar. Asl›nda iki fl›k vard›r: Ya iflsiz ka-
lacaks›n, ya da üniversiteyi okuduktan sonra
iflsizler ordusuna kat›lacaks›n. Geçen y›llardan
da biliyoruz karfl›laflt›rmal› il bazl› rakamlar ve-
rildi¤inde, üniversiteye girme oran› en düflük
olan yerler Kürdistan’dad›r. Geçen y›l bu böl-
gede s›nava giren 3000 bin lise birincisi genç,
herhangi bir üniversiteye giremedi. Özellikle
iflçi ve emekçi çocuklar›n›n yo¤unlukla okudu¤u
devlet okullar›ndaki birincilerin birço¤u da üni-
versiteye giremedi. Üniversiteleri kazanma
oran›na bak›ld›¤›nda özel liseler, fen liseleri
hep en önde yer almaktad›r. Kolejlerde her
türlü konfor ve rahatl›k içinde s›nava giren bur-
juva çocuklar›yla, tozun, çamurun içinde bofl
derslerle s›nava haz›rlanan iflçi ve emekçi ço-
cuklar›, eflit olabilir mi? 

Üniversite s›nav›na tepkiler artmaya baflla-
y›nca, burjuva düzen partileri de bunu kullan-
man›n yollar›n› arad›. Türkiye’de genç nüfusun

fazla olmas› ve 22 Temmuz’da oy kullanacak genç-
leri avlamak için “ÖSS Kalkacak” diyerek nutuk at-
maya bafllad›lar. Sormak gerekiyor; y›llard›r bu s›-
nav var ve hiçbir zaman gündeme getirmedi¤iniz
bu talebi, flimdi neden dillendiriyorsunuz? 

Gençler, burjuva partilerin oyununa gelmemeli-
dir! Çare sadece s›nav›n kalkmas› de¤il, e¤itimin,
bilimsel, demokratik ve özgür hale gelmesidir.
Yoksa yüzbinlerce ö¤rencinin psikolojik bask›lan-
ma alt›nda pistte koflan atlar olarak görüldü¤ü,
burjuvaziye para kayna¤› olarak sunuldu¤u bu ka-
pitalist sistem, kendince bir sürü s›nav› devreye
sokmaktad›r. S›navlar okulda de¤il, hayat›n her
alan›nda karfl›m›za ç›k›yor. KPSS’den ÖSS’ye 70’e
yak›n de¤iflik s›nav var ve birinden biriyle muhak-
kak karfl›laflmak olas›. 

Üniversite s›nav sonuçlar›, Temmuz ay›n›n içinde
aç›klanacak ve tercih telafl› bafllayacak. Üniversi-

telere giren ve giremeyen
binlerce ö¤rencinin yapa-
ca¤› tek fley, hayat›n her
alan›nda bizi sömüren bu
sisteme karfl› savaflmak.

Özgür bir e¤itim, bi-
limsel ve özerk bir

üniversite müca-
delesinde yer
almak. Kurtulu-

flun tek yolu budur. 

Gençli¤in kabusu: ÖSS

Kad›köy’de ÖSS Mitingi Yap›ld›

Ö¤renci Seçme S›nav›’n›n kald›r›lmas› talebiyle 10
Haziran’da Kad›köy’de bir miting düzenlendi. Hay-
darpafla Numune Hastanesi’nin önünde kortejlerin
oluflturulmas›yla 14’te bafllayan mitingi aralar›nda
“Proleter Devrimci Gençlik”in bulundu¤u toplam on
gençlik grubu organize etti. 

Yürüyüfl güzergah› boyunca “ÖSS Kald›r›ls›n”,
“YÖK Kalkacak Polis Gidecek Üniversiteler Bizimle
Özgürleflecek”, “Katil Polis Üniversitelerden Defol”,
“Paras›z E¤itim Paras›z Sa¤l›k”, “Savafla De¤il E¤i-
time Bütçe”, “Harkese Anadilde E¤itim Hakk›”,
“Özerk Bilimsel E¤itim” sloganlar› at›ld›. 500 kiflinin
kat›ld›¤› yürüyüfl kolunda Proleter Devrimci Gençlik
panrart› da aç›l›rken, Kad›köy iskele meydan›na ge-
len kitleye, burada haz›rlanan ortak metin okundu.
Ortak metinde, üniversite s›nav›na giriflin 3.5 saate
hapsedildi¤inden, e¤itimin kalitesizli¤inden, iflçi ve
emekçi çocuklar›n›n eflitsiz koflullarda yar›fla sokul-
du¤undan sözedildi ve s›navlar›n kald›r›lmas› isten-
di. 

“ÖSS Duvar›n› Y›kal›m” temel slogan›yla yap›lan
mitinge, Grup Vardiya söyledi¤i marfllarla mitinge
destek verdi. Ayr›ca haz›rklanan tiyatro gösterisinde
de okullarda ö¤rencilerin yaflad›klar› sorunlar anlat›l-
d›.  

ÖSS eksenli ilk kez bir miting gerçeklefltirildi. ‹lk
miting olman›n vermifl oldu¤u zorluklar yafland›,
ama özellikle liseli gençlik üzerine iyi bir çal›flma ör-
gütlenebilirse, üniversite s›nav› da kald›r›lacakt›r.   

DTCF’de faflist sald›r›
S›navlar›n üçüncü günü sabahleyin saat 09:30’da s›nava gi-

ren ö¤renciler, s›n›fta 6-7 kiflilik bir faflist güruhun sald›r›s›na
u¤rad›. D›flar›dan gelen bu güruh, okuldaki faflistler taraf›ndan
yönlendirilmiflti. Sald›r›da biri a¤›r iki arkadafl›m›z yaraland›.
Sorumlular belliydi ve faflistler yakaland›¤› yerde dövüldü. Ama
faflist kudurganl›k h›z›n› alamadan yemekhanenin aç›ld›¤› ilk
saatlerde ayn› flekilde sat›r ve döner b›çaklar›yla tehditler savur-
du. H›zlar›n› alamay›p devrimci- demokrat ö¤rencilerin bulun-
du¤u Ortabahçe’yi tafla tuttu. An›nda karfl›l›k verilen sald›r›da
faflistler püskürtüldü ve bu saatten sonra da okulda bar›nma
güçleri zay›flayan faflistlerin yard›m›na polis kofltu. Okulun içi-
ne gaz bombalar› atarak sald›r›ya geçtiler. Ö¤rencilerin direnifli
karfl›s›nda gaz bombalar›yla yetinmeyip taflla da sald›rd›lar.
Okulun kütüphane binas› yo¤un gazdan dolay› bir süre girile-
medi. S›navlar iptal edildi. Okul bir sonraki haftaya kadar kapa-
t›ld›. 

Polis, ö¤rencilere karfl› sald›rgan bir tutumla yaklafl›rken eli-
mizden kurtard›¤›(okulun içinde mahsur kalm›fllard›) faflistlerin
s›rt›n› s›vazlayarak onlar› pohpohlad›. Ö¤retim üyelerine de ka-
ba davranan polis, s›k s›k sloganlarla protesto edildi. Okulun
da tatil edilmesi ve boflalt›lmas› üzerine okulda sadece devrimci
–demokratlar, sivil faflistler ile polis kald›. Faflistler okuldan ç›k-
madan, okulu boflaltmama karar›yla akflam alt›ya kadar kald›k.
Okul ç›k›fl›nda polisin slogan atmama dayatmas›na sloganlarla
karfl›l›k verdik. Okul ç›k›fl›nda say›m›z 50-60 civar›nda iken, bi-
zi bekleyenlerle birlikte 700’ü geçti. Polis, bir kez daha önü-
müzü keserek slogan atmamam›z yönünde bizi uyard›. Tekrar
sloganlarla karfl›l›k verdik ve polisi önümüzden çekilmeye zor-
lad›k. Kitlenin büyük bir ço¤unlu¤u sloganlara kat›l›nca da po-
lis, önümüzden çekildi. Yüksel Caddesine kadar slogan ve
marfllarla yürüdük. Burada da say›m›z bine yaklaflt›. Bas›n aç›k-
lamas›n› okuyan arkadafl›m›z, okulda yaflananlarla ilgili bilgi
verdi ve bu sald›r›lar›n emperyalist politikalar sonucunda yap›l-
d›¤›n›, gençli¤i sindirmeye yönelik oldu¤unu söyledi. Yürüyüfl
ve bas›n aç›klamas› s›ras›nda s›k s›k “Yaflas›n Halklar›n Kardefl-
li¤i” “Faflizme Karfl› Omuz Omuza” “Dil-tarih Faflizme Mezar
Olacak”, “Yaflas›n Devrim ve Sosyalizm”, “Faflistlerin ipleri
ABD’nin Elinde” gibi sloganlar at›ld›. 

Okulun tekrar aç›ld›¤› günlerde faflistler, polis eflli¤inde s›nav
olacaklar› s›n›flara giderken, devrimci-demokrat ö¤renciler de
kendi arkadafllar›n›n güvenli¤ini sa¤lad›. Faflistler polis koruma-
s›nda iken bile hiç bir davran›fllar›na izin verilmedi. Tepkimiz,
faflistlerin her s›nav girifl ve ç›k›fllar›nda sürdü. 2005 sald›r›s›n-
dan sonra da faflistler, polis eflli¤inde s›navlara Ortabahçeden
geçirilerek götürülmüfl ve s›k s›k protesto edilmifllerdi. Ancak
bu defa tepki o kadar büyüktü ki, polis, faflistleri binalar›n için-
den doland›rarak ve sürekli kendilerini uyararak getirip götür-
mek zorunda kald›.

Faflistler y›llard›r kantinde terör estirmeye bafllam›fl ve okulda
gerçeklefltirdikleri her sald›r›dan sonra orda saklan›r olmufllard›.
Devrimci- demokrat ö¤rencilerin kantini basma giriflimlerinde
polis her zaman erken davran›p okula girdi ve Ortabahçede
adeta karargah kurdu.  Faflistler de okula yeni bafllayan ö¤ren-
cilere kendilerinin güçlü oldu¤u, okulu komünistlerden temiz-
leyecekleri propagandas›n› yap›yor, ancak bu propagandalar›,
ald›klar› karfl›l›kla tuz buz olmakta ve okulun ilk aylar›ndaki gi-
bi rahat davranamamaktad›rlar. Ancak polis deste¤iyle de olsa
bar›nabilmelerinden kaynakl› bir güç gibi durmakta ve ö¤renci
arkadafllar›m›za sürekli tehditler ya¤d›rmaktad›rlar. Bunun
önüne geçmek, yeni gelen arkadafllar›m›za bu konuda sahip
ç›kmak ve faflistlerin yuvaland›klar› bu mekan› da¤›tmak, gele-
cek döneme dair haz›rl›klar›m›za flimdiden bafllamak gerekiyor.
Bunun için fazlas›yla potansiyel mevcuttur. Özellikle ailelerimi-
zin kitle örgütleriyle birlikte polisin faflistleri koruyucu tavr›n›
teflhir etmesinden sonra, faflistlerin yuvas›n› da¤›tman› zemini
güçlenmifltir. Keza bu ö¤retim y›l›n›n bafl›nda hocalar›m›z›n
Cebeci kampüsünden Yüksel Caddesine kadar yapt›klar› yürü-
yüfl ve ard›ndan gerçekleflen Antifaflist Birli¤in cezaland›rmala-
r›, faflistlerin yuvalar›n› da¤›tman›n zeminini artt›rm›flt›r.

A.Ü’den PDD okuru



ürkiye’de savafl tamtamlar› artt›kça, Kürt halk›na
dönük floven-faflist sald›r›lar ve bask›lar da
art›yor. fiehit cenazeleri ile kitleler ajite ediliyor,
Kürtlere hakaret ve sald›r›lar›n dozu iyice

art›yor.

Genelkurmay’›n artan flehit cenazelerinin ard›ndan
yay›nlad›¤› bildiride “refleks gösterin” ça¤r›s›yla birlikte,
Sakarya’da iki Kürt genci, üzerinde Ahmet Kaya resimli
tiflörtler giydikleri için linç edilmek istendi. Bunu baflka
iller izledi. fiimdi de Kürt illerinde, korucular, polis ve
askerin floven gösteri ve mitingleri örgütleniyor.
Türkiye’nin hemen her ilinde, hatta ilçesinde bu tür mit-
ingler yap›l›yor. Bu mitinglerin, “cumhuriyet mitingleri”
gibi genifl kitleleri çekmeyi baflaramad›¤› bir gerçek.
Buna karfl›n Kürt-Türk düflmanl›¤› bilinçli bir flekilde
körükleniyor. Medyay› da kullanarak bu düflmanl›k
yay›l›yor, Kürt halk›na yönelen sald›r›lara hakl› bir
zemin yarat›lmaya çal›fl›l›yor. Bu ayn› zamanda hem
içte, hem d›flta savafla haz›rl›¤›n bir parças›.

Tampon bölge ve “Kürt tehciri”

Bu haz›rl›klar›n önemli ad›mlar›ndan biri olarak,
Türkiye-Irak s›n›r›nda bulunan Siirt, fi›rnak ve Hakkari
ileri “güvenlikli bölge” ilan edildi. Özal döneminden bu
yana gündemde olan Türkiye-Irak s›n›r›nda “tampon
bölge” oluflturma yönünde ilk ad›m at›ld› böylece. Irak
s›n›r›ndan da içeri girip 15-20 kilometrelik bir alan› iflgal
etmek ve bu bölgeyi insans›zlaflt›rmak planlan›yor. Bu
da bölgede bulunan önemli bir Kürt nüfusun göçe zor-
lanmas›, bir yerde “Kürt tehciri” anlam›na geliyor. T›pk›
geçmiflte Ermenilere yap›ld›¤› gibi…

Geçti¤imiz ay, s›n›ra y›¤›nak yapan Türk ordusu, ‹ran
ordusuyla efl zamanl› olarak Kuzey Irak’› (Güney
Kürdistan) top ya¤muruna tuttu. Bombalaman›n, Kandil
Da¤›’ndan, Haftanin alan›na kadar PKK’nin bulundu¤u
tüm yerleri kapsad›¤› sonradan ortaya ç›kt›. Bunun
üzerine Kandil Da¤› ete¤indeki befl köy, baflka böl-
gelere tafl›nd›. Keza “tampon bölge” kapsam›ndaki
köylerde ve yaylalarda bulunan halk da yo¤un bir
rahats›zl›k içinde. Buralarda önce “s›k›yönetim”,
ard›ndan “seferberlik hali” ilan edilerek, bölgedeki
savafl resmilefltirildi. Hatta bu il ve ilçelerdeki otobüs-
minibüs firmalar›yla bir protokol imzaland›¤›, askeri per-
sonel ve araç-gerecin tafl›nmas›nda, en küçük bir
engelin ç›kart›lmamas› hükümlerinin getirildi¤i görüldü.

Sur Belediye Baflkanl›¤›n›n düflürülmesi 

Diyarbak›r’›n Sur Belediyesi “Çok Dilli Belediyecilik”
anlay›fl› ve uygulamalar›ndan dolay› görevinden al›nd›.
Dan›fltay, Sur Belediyesi’nin Türkçenin yan› s›ra Kürtçe
ve Arapça gibi dillerle de hizmet verdi¤i gerekçesiyle
Belediye Baflkan› Abdullah Demirbafl’›n baflkanl›¤›n›n
düflürülmesine ve belediye meclisinin feshine karar
verdi.

Bu, sözde AB’ye uyum yasalar› ile Kürtlere tan›nan
k›r›nt› düzeyindeki haklar›n bile ne denli kaygan
zeminde oldu¤unu, Kürtçe konuflma hakk›n›n dahi
engellendi¤ini aç›k biçimde gösteriyor. Öte yandan
seçilmifl bir baflkan›n ve meclisin, bir mahkeme
karar›yla nas›l görevden al›nabildi¤ini, buna da
“demokrasi” denildi¤ini…

Sur Belediye Baflkan› Abdullah Demirbafl hakk›nda
ilk olarak “U¤ur Kaymaz An›t›” diktirdi¤i için, “usulsüz

harcama yapma”, “görevini kötüye kullanma”
gerekçeleriyle soruflturma aç›l›yor. Belediyelerin as›l
faaliyetlerinin “kald›r›m yenileme” oldu¤u ve yolsuzluk-
lar›n cirit att›¤› bir dönemde; 12 yafl›nda iken babas›yla
birlikte katledilen U¤ur Kaymaz ad›na an›t dikmek
kadar büyük bir suç, “görevi kötüye kullanma”! olabilir
mi? A. Demirbafl, Belediye binas›n›n karfl›s›ndaki parka
üzerinde 13 kurflun bulunan böyle bir an›t dikmekle
kalm›yor, bu an›t, Diyarbak›r’da düzenlenen
“Uluslararas› Çocuk Festivali”nin de bafllama yeri oluy-
or. Böylece Demirbafl’›n “suç dosyas›” daha da
kabar›yor! 

Sur Belediyesi birkaç y›ld›r hizmetlerini Kürtçe ve
Türkçe veriyor. Suriçi Belediyesi’nde yap›lan bir anket;
halk›n yüzde 72’sinin Kürtçe, yüzde 24’ünün Türkçe,
yüzde 1’inin Arapça ve yüzde 3’ünün Ermenice ve
Süryanice konufltu¤unu ortaya koyuyor. Sur Belediyesi
de halk toplant›lar› ve çocuklara yönelik etkinliklerde
Süryanice, Arapça ve Ermenice’yi de kullanmaya
bafllam›fl. Demirbafl, belediye hizmetlerinin yerel
oldu¤unu, halk›n diliyle yap›lmas› gerekti¤ini vurguluy-
or. Türk Hava Yollar›’n›n daha iyi hizmet vermek için
Türkçe-‹ngilizce kulland›¤›n› örnek veriyor. Dertlerinin
“bir dilin baflka dile egemen olmas›na yönelik
olmad›¤›n›” “resmi dili yaz›flma dili olarak
kulland›klar›n›” belirtmesine ra¤men böyle bir ceza
almaktan kurtulam›yor.

‹flte Kürtlerle ilgili yap›lan AB reformlar›n›n, halk›n
iradesinin yans›t›ld›¤› söylenen seçimlerin ve sözde
demokrasinin resmi…

Yeniden artan kontrgerilla eylemleri 

15 Haziran günü Diyarbak›r’›n merkezinde, Ofis
semtinde bir minibüs dura¤›nda bomba patlad›. 7
kiflinin yaraland›¤› bombalama olay›ndan sonra resmi
aç›klama, bomban›n patlad›¤› yerin yak›nlar›nda polis
binas› oldu¤u ve onun hedeflenmifl olabilece¤i
fleklindeydi. Gerçekte ise Diyarbak›r’da daha öncede
patlayan bombalarda oldu¤u gibi, bir kontrgerilla eylemi
sözkonusuydu. 

Hat›rlanacakt›r, geçti¤imiz y›llarda Diyarbak›r’da bir
parka konulan bomba sonucu çocuklar ölmüfltü. Daha
önce de fiemdinli’de arka arkaya kontrgerilla eylemleri
olmufl, bir kitapç›ya at›lan bomban›n ard›ndan halk›n
pefline düflmesiyle katiller yakalanm›fl ve bugünün
Genelkurmay Baflkan› Yaflar Büyükan›t, bu katillere “iyi
çocuklar, tan›r›m” diyerek sahip ç›km›flt›. Son günlerde
artan flehit cenazeleri ve yükseltilen flovenizm ile bu tür
kontrgerilla eylemleri yeniden hortlad›.    

Sadece Türkiye’de de¤il, yurt d›fl›nda da kontrgerilla
eylemlerinde art›fl gözleniyor. Özellikle Irak’ta, J‹TEM
ve M‹T’in yo¤un faaliyetlerde bulundu¤u ortaya ç›k›yor.
Irak’›n kukla baflbakan› Maliki bile bu faaliyetlerden
yak›n›r oldu. Maliki, “Türkiye, M›s›r ve Suudi
Arabistan’›n hükümetlerini düflürmek için bir komplo
haz›rl›¤› içinde olduklar›n›” aç›klad›. Bu ülkelerin istih-
barat örgütlerinin eski bir Baas yöneticisi baflkanl›¤›nda
hükümet kurma peflinde olduklar›n› bildirdi. 

Türkiye’nin Irak’ta yürüttü¤ü bu faaliyetlerinin as›l
amac›n›n, Kerkük referandumunu ertelemek oldu¤u
tahmin ediliyor. Bu üç ülkenin, Irak’ta fiii’ler üzerinden
‹ran’›n güç kazanmas›na karfl›, Sünni bir hükümetten
yana olduklar› ve bu do¤rultuda hareket ettikleri biliniy-

or. Maliki hükümeti y›k›l›rsa,
Petrol Yasas›, gelir paylafl›m›,
eyalet s›n›rlar› gibi konularda
s›f›rdan bafllayacak bir
uzlaflma aray›fl›na gidilece¤i,
bunun da Türkiye’nin ifline
gelece¤i ortada.

“Bir ulusu ezen bir ulus özgür olamaz!”

Kürt halk› üzerinde artan bu bask›lar›n bir amac› da,
seçimlerde DTP’nin gösterdi¤i “ba¤›ms›z adaylar›n” ola-
bildi¤ince az oy almalar›n› sa¤lamak. Bilindi¤i gibi
baflta meclistekiler olmak üzere tüm burjuva partileri
DTP’nin meclise girmesini engellemek için yüzde 10
baraj›nda anlaflt›lar. DTP’nin ba¤›ms›z adaylarla
seçime girmesinden sonra da bini aflk›n ba¤›ms›z aday
ç›kararak, seçim pusulas›n› metrelerce uzatarak yeni
zorluklar ç›karmay› sürdürdüler. Eski DEP milletvekilleri
baflta olmak üzere kimi adaylar›n› da “Yüksek Seçim
Kurulu” veto etti. Sedat Bucak gibi isimler milletvekili
aday› olurken, Kürt adaylara soruflturma üzerine
soruflturma aç›ld›, aç›l›yor… 

Bütün bu engeller yetmezmifl gibi, kontrgerilla eylem-
leri, provokasyonlar, linç giriflimleri, floven-faflist
sald›r›lar devreye sokuluyor. Bir yandan DTP’nin bir
grup oluflturacak flekilde milletvekili ç›karmas› engellen-
meye çal›fl›l›yor, bir yandan da savafl haz›rl›¤›n›n
önemli bir parças› olarak Kürt halk› sindirilmek isteniy-
or. Genelkurmay›n “ne mutlu Türküm demeyen” herkesi
düflman ilan etti¤i bir ortamda Kürtler, aç›kça hedefe
çak›l›yor. Dili engelleniyor, göçe zorlan›yor, yeni bir
soyk›r›m tehlikesi ile karfl› karfl›ya b›rak›l›yor.

Kürt halk›na artan sald›r›, ezilen, sömürülen tüm kes-
imleredir. Çünkü Marks’›n dedi¤i gibi “bir ulusu ezen bir
ulus, özgür olamaz.” Kürt halk›na yönelen sald›r›lar›,
afl›m›za, iflimize, özgürlü¤ümüze yönelmifl bir sald›r›
olarak görmek gerekir. Bu sald›r›lar›n karfl›s›na dik-
ilmek, sadece ezilen bir halkla dayan›flma de¤il, kendi
gelece¤imizi kazanman›n da tek yoludur.

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için
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Savafl ç›¤›rtkanl›¤› ile birlikte
KÜRT HALKI ÜZER‹NDE BASKILAR ARTIYOR

T

DEP milletvekili Orhan Do¤an, 29 Haziran günü
yaflam›n› yitirdi. Kamuoyu onu Kürt ulusal kurtulufl
mücadelesinin en görkemli, militan ve savaflç› gün-
lerinde, bu hareketin bir parças› olarak meclis kür-
süsünden halk›n› savunan onurlu bir Kürt ayd›n›
olarak tan›m›flt›.. Bunun sonucunda 2 Mart 1994
tarihinde meclis s›ralar›ndan cezaevi hücrelerine
gönderildi. Kendisinin iki kat› irili¤inde dev bir sivil
polisin, onu yakapaça-ensesinden tutarak araban›n
içine soktu¤u görüntüler, kitlelerin haf›zas›na ka-
z›nd›. On y›l cezaevinde yatt›, ç›kt›¤›nda yeniden
hareketin içine döndü. 22 Temmuz seçimleri için
ba¤›ms›z milletvekilli¤i adayl›¤› koymufltu. Ancak
di¤er eski DEP Milletvekilleri gibi veto yedi ve se-
çimlere girmesi engelledi. Orhan Do¤an, 24 Hazi-
ran günü, A¤r›’da düzenlenen Ahmede Xani Festi-
valinde konuflma yaparken geçirdi¤i kalp krizine ye-
nik düfltü. 
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ilistin’de, Hamas’›n son seçimleri kazan›p
hükümeti kurmas›ndan bu yana artan em-
peryalist-siyonist kuflatma, iç savafl›n kö-

rüklenmesi ve sonunda Filistin’in ikiye bölünmesiy-
le noktaland›. Gazze’de Hamas, Bat› fieria’da El
Fetih’in hakimiyetiyle iki ayr› yönetim, “ikili iktidar”
dönemi bafllad›. 

Filistin’i bu duruma getiren emperyalistler, ard
arda yapt›klar› aç›klamalarda, Bat› fieria’da kuru-
lan El Fetih hükümetine desteklerini belirttiler ve
ambargoyu Bat› fieria’da kald›racaklar›n› duyurdu-
lar. Gazze’de ise tecrit ve ambargo a¤›rlaflt›r›larak
sürüyor. Ayn› zamanda ‹srail askerlerinin
operasyonlar› devam ediyor. Son sald›r›-
larda içinde çocuklar›n da bulundu¤u on-
larca Filistinli katledildi. 

Filistin’de iç savafl t›rman›r ve sonunda
bölünme gerçekleflirken, ‹srail’de 12 Ha-
ziran’da gerçekleflen ‹flçi Partisi genel
baflkanl›k seçimlerini Ehud Barak kazan-
d›. Barak, Arafat’la Camp David görüflmelerinde aktif
rol üstlenmifl, keza 2000 y›l›nda 18 y›ll›k Lübnan ifl-
galine son vermifl bir baflbakan olarak tan›n›yor. Ye-
niden ‹flçi Partisi’nin genel baflkan› olan Barak, eski
baflkan Peretz’in yerine Savunma Bakanl›¤›’na atan-
d›, bu da y›pranan Olmert hükümetine “taze kan” ol-
du. Barak’›n eski Genelkurmay Baflkanlar›ndan biri
olmas›, ‹srail’in yeni savafllara haz›rland›¤› fleklindeki
yorumlar› da artt›rd›.

Filistin’de “ikili iktidar” dönemiyle çak›flan ‹srail’deki
bu de¤ifliklikler, emperyalizmin Ortado¤u politikas›n-
da yeni hamleleri beraberinde getirecek. Filistin’de iç
çat›flmay› bizzat körükleyen emperyalistler, Ara-
fat’tan sonra devlet baflkanl›¤›na getirilen Mahmut
Abbas’a verdikleri deste¤i, flimdi çok daha aç›k bi-
çimde yap›yorlar. ‹flbirlikçileri arac›l›¤›yla Filistin’i bö-
lüp parçal›yor, iyice güçten düflürüyorlar. 

Filistin’i parçalanmaya götüren süreç

2006 y›l›n›n Ocak ay›nda yap›lan seçimlerde Ha-
mas’›n Filistin halk›n›n yüzde 50’sinden fazlas›n›n
deste¤ini almas›yla, Filistin ile özdeflleflmifl El Fetih
iktidar› son buldu. Seçim sonuçlar›, Filistin halk›n›n
El Fetih’in emperyalistlerle uzlaflma çabalar›na, yol-
suzluk ve kirli iliflkilerine karfl› duyulan tepkinin d›fla-
vurumuydu. 

Hamas’›n hükümeti kurmas›yla birlikte emperyalist-
lerin “‹srail’i tan›” bask›s› da artmaya bafllad›. ABD
ve AB emperyalistleri, bunu kabul etmeyen Hamas’›
ve onu iktidara getiren Filistin halk›n› cezaland›rma-
ya giriflti. Filistin’e giden tüm yard›m fonlar› kesildi,
Filistin’in hayat damarlar›ndan biri olan vergi gelirleri
bloke edildi. Bundan en fazla etkilenen Gazze fleridi
oldu. Gazze’nin siyasi ve co¤rafi tecridi, ekonomik
tecritle birleflti. O bölgede yaflayan 1.5 milyon Filis-
tin’li adeta aç›k bir cezaevinde açl›¤a mahkum edildi,
açl›k ve sefaletle “terbiye edilmek” istendi. 

Bu ekonomik ambargo üzerine ço¤unlu¤u El Fetih
üyesi olan memurlar›n maafllar› ödenemez hale ge-
lince, huzursuzluk ve iç kargafla da bafllad›. Maaflla-
r›n› alamayan memurlar, Hamas’a ait çeflitli kurumla-
ra bask›nlar düzenledi. Ayn› tarihlerde ‹srail’in Gazze
plaj›nda piknik yapan Filistinli ailelerin üzerine atefl
açmas› üzerine, Filistinli militanlar›n ‹srail karakolunu
bas›p iki askeri öldürdükten sonra birini kaç›rmas›,
‹srail-Filistin savafl›n› yeniden alevlendirdi. ‹srail’in
Gazze ve Hamas’a yönelik artan sald›r›lar›na, Hiz-
bullah’›n karfl›l›k vermesiyle Lübnan savafl› bafllad›.
Buna ra¤men ‹srail’in Hamas’a yönelik operasyonlar›
h›z kesmedi. Sonraki aylarda ‹srail, 8’i bakan, 29’u

milletvekili toplam 64 Hamasl›y› tutuklad›. Böylece
Hamas hükümeti teknik olarak felç edildi. 2006 y›l›-
n›n sonlar›nda ise, Mahmut Abbas, “erken seçim”i
dayatt›. Hamas, bunu “darbe” olarak niteledi ve iç
savafl›n ilk k›v›lc›m› böylece çak›lm›fl oldu. fiubat
2007’de Mekke’de masaya oturan Hamas ve El Fe-
tih, “ulusal birlik hükümeti” için anlaflmaya vard›, fa-
kat yapay bir flekilde zoraki oluflturulan bu birlik, k›sa
sürede çat›rdamaya bafllad› ve iki grup aras›ndaki
kavga, iç savafl boyutlar›na t›rmand›. 

Bunun emperyalistler taraf›ndan k›flk›rt›ld›¤› orta-
dayd›. ABD ve ‹srail, aç›k bir flekilde El Fetih’i des-
teklediklerini söylüyordu. El Fetih içinde Muhammed
Dahlan’›n bafl›n› çekti¤i bir grup, ABD ve ‹srail’den
gelen paralarla oluflturulan maskeli timlerle “Hamas’l›
av›na” ç›k›yordu. Bunun üzerine Hamas, El Fetih
karfl›t› propaganday› artt›rd›, kendine ba¤l› din
adamlar›yla onlar hakk›nda fetvalar ç›kartt›. Bir süre
sonra da ifl ç›¤›r›ndan ç›kt›. Arafat’›n müze haline ge-
tirilen evi, Mahmut Abbas’›n karargah› dahil olmak
üzere El Fetih’e ait tüm binalar Hamas taraf›ndan
bas›ld› ve buralara Hamas bayra¤› dikildi. Dahlan’›n
kendilerine karfl› kulland›¤› yöntemlerle El Fetih mili-
tanlar› kurfluna dizildi, esir al›nd›. Ayn› muamele, Ba-
t› fieria’a El Fetih taraf›ndan Hamas’l›lara uyguland›.
Sonuç olarak birbirine düflman haline getirilmifl iki
ayr› Filistin ortaya ç›kt›. Bat› fieria’ya “Fetihistan”,
Gazze’ye “Hamasistan” denmeye baflland›.

Emperyalistler ve Siyonistlerin sevinci

‹ç savafl ve ard›ndan Filistin’in ikiye bölünmesi
üzerine Mahmut Abbas önce ola¤anüstü hal ilan etti
ve ard›ndan içinde Hamas’›n da yer ald›¤› “ulusal bir-
lik hükümeti”ni feshetti¤ini aç›klad›. Yerine El Fe-
tih’ten oluflan yeni bir hükümet atad› ve 24 saat gibi

k›sa bir sürede göreve bafllad›. 

Hamas, bu hükümeti tan›mad›¤›n› aç›klarken,
ABD ve AB emperyalistleri, hükümeti tan›mak için
adeta birbirleriyle yar›flt›lar. ‹srail de bu kervana
kat›lmakta gecikmedi. Böylece seçimle iflbafl›na
gelen Hamas hükümeti tan›nmaz ve tecrit edilir-
ken, bir darbe ile kurulan El Fetih hükümeti, em-
peryalist-siyonist kesimlerce meflru ilan edildi.
Emperyalistlerin “demokrasi” flakflakç›l›¤›n›n iki-
yüzlülü¤ü bir kez daha gözler önüne serildi.

Bununla da kalmayan ABD ve AB, Bat› fieria’da
ambargoyu kald›rd›klar›n› aç›klad›lar. ‹srail Baflba-

kan› Olmert de, El Fetih hükümeti için
“bar›fl orta¤› ile birlikte çal›flaca¤›z, bu f›r-
sat› korumak için var gücümüzü koyaca-
¤›z” dedi. Olmert’in Hamas’›n seçim ka-
zand›¤› 2006 Ocak ay›ndan itibaren elle-
rinde tuttuklar› Filistinlilere ödenmesi ge-
reken yüz milyonlarca dolar› Abbas’a gön-
derece¤i sinyalini verdi¤i de bildiriliyor.

Ayr›ca Olmert, ‹srail cezaevlerinde tutuklu bulunan
250 El Fetih militan›n›n da serbest b›rak›laca¤›n›
aç›klad›. El Fetih’e böylesi jestler yap›l›rken, Ha-
mas’a yönelik sald›r›lar art›yor. Hamas’›n Gazze’de
tek hakim olmas›n›, “‹ran s›n›r›n›n ‹srail’e dayanma-
s›” olarak yorumlayan ‹srail, bölgeye t›pk› Lübnan’da
oldu¤u gibi BM’nin “Bar›fl Gücü” göndermesini istedi.
Amaç; Hamas’›n kaynaklar›n› kurutmak, silah sevki-
yat› yollar›n› kapamak, böylece tecrit çemberini daha
da daraltmak.

K›saca emperyalist-siyonist kamp, Filistin’in bölün-
mesini büyük bir sevinçle karfl›lad› ve bu bölünmenin
derinleflmesi için ellerinden geleni yapmaya haz›r ol-
duklar›n› gösterdi. Arafat’›n Kas›m 2004’te ölümün-
den beri Filistin’in bölünmesi üzerine yapt›klar› plan-
lar›n hayata geçmeye bafllamas›, onlar› iyice ifltah-
land›rd›. Son geliflmeler üzerine “Gazze, M›s›r’a; Bat›
fieria’y› Ürdün’e mi pazarlanacak” yorumlar› artmaya
bafllad›. Emperyalizmin “böl-parçala-yönet” politikas›-
n›n son örne¤i oldu Filistin. Bilindi¤i gibi, ‹ran’›n Hiz-
bullah üzerinden Lübnan’da kurdu¤u hakimiyeti, Ha-
mas’la Filistin’de kuraca¤› endiflesi, ABD ve ‹srail’i
fazlas›yla rahats›z ediyordu. Filistin’in parçalanmas›,
Hamas’›n tecrit çemberinde iyice s›k›flmas›yla, bu
endiflenin yerini emperyalistlerin ve siyonistlerin se-
vinç ç›¤l›klar› ald›.

Filistin nezdinde 

ezilen halklar›n umudu k›r›lmak isteniyor

Son geliflmeler, dünya halklar› için de esin kayna¤›
olan Filistin direniflinin darbe almas› anlam›na geli-
yor. Bunun, hem Filistin, hem ezilen halklar›n müca-
delesi aç›s›ndan olumsuz bir etki yarataca¤› aflikar.
Zaten emperyalist-siyonist kamp›n da as›l amac› bu.
Çünkü Filistin, emperyalist kuflatma ve iflgale karfl›
direnen tüm ezilen halklara bir örnekti. Özgürlükler
u¤runa mücadele eden, haks›zl›¤a karfl› ç›kan, her
insan›n yüre¤inin bir yerinde Filistin vard›. fiimdi bu
Filistin y›k›lmak isteniyor. 

Ama bofluna! Ne kadar engel ç›kar›l›rsa ç›kar›ls›n,
hatta geçici zaferler elde edilsin, ne Filistin’in, ne de
direnen halklar›n mücadelesi durdurulabilir! Sömürü
ve zorbal›k varoldu¤u sürece, direnifl ve mücadele
de sürecek ve zafer, direnen halklar›n olacakt›r.

Filistin’li ünlü ozan Mahmut Dervifl, birinci intifada
döneminde kaleme ald›¤› fliirinde “elbet bir gün öz-
gür bir bayra¤›n alt›nda uyanacaks›n ey Filistinli!” di-
yordu. Bugünkü karanl›k tabloya ve her tür emperya-
list-siyonist oyuna karfl›n bu kehanetin gerçek olmas›
engellenemeyecektir!  

F Filistin’de 
“ikili iktidar”

dönemi
Özgürlük u¤runa mücadele eden, haks›zl›¤a karfl› direnen
her insan›n yüre¤inin bir yerinde Filistin vard›r. fiimdi bu
Filistin y›k›lmak isteniyor. Ama bofluna! Ne kadar engel
ç›kar›l›rsa ç›kar›ls›n, hatta geçici zaferler elde edilsin, ne

Filistin’in, ne de direnen halklar›n mücadelesi durdurulabilir! 



le belirlendi¤i biliniyor. Meclisteki tüm karar-
lar›n da “grup karar›”, “parti

disiplini” denilerek yuka-
r›dan dikte ettirildi¤i s›r

de¤ildir. “Halk›n vekili”
olarak gidenler, parti yöne-

timlerinin iflaretiyle parmak
kald›r›r; parti yönetimleri de

ba¤l› olduklar› egemen kesim-
lerin ve emperyalistlerin… 

Sahnede bir demokrasi oyu-
nu vard›r, fakat bütün kararlar

perde arkas›nda al›nmaktad›r. Zaten
“halk›n vekili” olarak gidenler de bu-

nun böyle oldu¤unu bilir ve oyunu kural›na
göre oynar. 

O yüzden milletvekili olacak kiflilerde sa¤-
lam bir karakter, onurlu bir kiflilik aranmaz.
Aksine ne kadar uflak ruhlu olursa o kadar
makbuldür. Dikkat edilirse, bir avuç yönetim
kademesi d›fl›nda, milletvekillerinin büyük
ço¤unlu¤u, iki laf› bir araya getirmekte bile
zorlanan, düzeysiz, bofl insanlard›r. Ve her
meclis, bu insanlar›n dalafl-
malar›, kavgalar› ile zaman
geçirir. O yüzden de dev-
rimciler, bu düzendeki parla-
mentoyu hakl› olarak “burju-
vazinin ah›r›” olarak nitelemifl-
lerdir. 

Bu “ah›ra” gönderecek mil-
letvekili, verecek oyumuz yok-
tur! Meclise hangi vekili gönderir-

sek göndere-
lim, bu sömürü
ve soygun düzeni de¤ifl-
mez! Bunu de¤ifltirecek
tek fley DEVR‹MD‹R!

Savafla ve krize 

oy yok!
Egemenler, iflçi ve

emekçileri ne kadar san-
d›¤a çekerlerse, o kadar
düzene ba¤layacaklar›n›
biliyorlar. O yüzden de en
çok oy kullanma oran›n›
yükseltmek için ç›rp›n›-
yorlar. Bu seçimlerin yaz
aylar›na gelmesi, oy ora-

n›nda düflüfl olaca¤› korkusunu daha
da artt›r›yor.  

Son yap›lan seçimlerde oy verme-
yen veya geçersiz oy atanlar›n oran›
yüzde 25’ti ve bu oran, Türkiye’nin son
20 y›l›ndaki en düflük kat›l›m›yd›. Bu,
egemenlerin en büyük korkusu ve oy
verme ç›¤›rtkanl›¤›n›n as›l nedenidir.
Bize düflense bu korkuyu daha da bü-
yütmektir! 

Madem ki, tüm düzen partileri her-
kesi oy vermeye ça¤›r›yor, madem ki,
aralar›nda it dalafl›n›n en keskin hal al-
d›¤› bir dönemde bile herkesi sand›¤a
çekmek için u¤rafl›yor; o halde onlar›n
hepsine verilecek en anlaml› yan›t, oy
kullanmamak olacakt›r! Bu, iflçi ve
emekçilerin, tüm düzen partilerine, on-
lar›n flahs›nda burjuvaziye ataca¤› en
okkal› tokatt›r!

Egemenler, içte ve d›flta savafl› yük-
seltiyor! Kürt halk›na karfl› düflmanl›¤›
körüklüyor!

Laik-dinci
diyerek

halk› bölü-
yor, birbirine

düflürüyor!
Oylar›m›zla da

bizi bunlara alet
etmek, “suç

orta¤›” yapmak
istiyor!

Ataca¤›m›z her oy,
-hangi parti olursa ol-

sun- bize yoksulluk, iflsizlik,
bask› ve iflkence olarak geri dö-
necektir! Kan, gözyafl› ve ac› ola-

cakt›r! Buna izin vermeyelim! 

Sand›¤a hiç gitmemek, burjuvazinin
oyununu bozman›n en etkili yoludur.
Ama e¤er sand›¤a gideceksek, talep-
lerimizi, sloganlar›m›z›, umutlar›m›z›
koyal›m! Ya da hepsine mühür bas›p
geçersiz k›lal›m!

Seçim aldatmacas›na hay›r!

Demokrasi için TEK YOL DEVR‹M!

Yaflas›n Devrim ve Sosyalizm!          
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‹flçiler, emekçiler, gençler!

Bir seçim döneminin daha içindeyiz. Yine
partilerin birbirleriyle girifltikleri “kay›kç› dö-
vüflünü” izliyor, vaatlerini dinliyoruz. Bu
oyun, her seçim döneminde tekrarlan›yor. Ve
her seçim döneminde, kitlelerin artan öfkesi
yat›flt›r›lmaya, kesilen ümitleri yeniden taze-
lenmeye çal›fl›l›yor. 

Zaten kapitalist sistemde, seçimlerin en
önemli amaçlar›ndan biri de bu. Açl›¤›n, ifl-
sizli¤in, sefaletin, üzerimizdeki bask› ve
zorbal›¤›n bizzat bu
emperyalist-kapita-
list sistemden kay-
nakland›¤›n› görmemi-
zi engellemek. Suçu,
partilere veya kiflilere
atarak düzeni aklamak.
Ve sözde “yeni” bir parti
ile eski düzeni sürdürme-
ye devam etmek… 

O yüzden de tüm düzen
partileri, sözbirli¤i içinde her-
kesi sand›¤a ça¤›r›yor. Kime atarsan at
ama mutlaka oyunu kullan diyor. Ve
bunu, “demokratik hak”, “vatandafll›k
görevi” olarak pazarl›yor. 

Tüm haklar›m›z bir bir gaspedilirken, söz-
de “seçme ve seçilme hakk›”m›z üzerine ne-
den bu kadar titreniyor dersiniz? 

Çünkü kendilerinin belirledi¤i, kendi ç›kar-
lar›na hizmet eden bu oyunda bizleri kullan-
mak istiyorlar. Zaten ortada hak falan da
yok! 

Bir iflçi veya emekçinin milletvekili “seçil-
me hakk›”n›n sözünü bile etmiyoruz. Sadece
aday olmak için bile milyarlar›n harcand›¤›n›
hepimiz biliyoruz. Burjuvazinin flu ya da bu
kli¤inin ç›karlar›n› savunan partiler aras›nda
bir “seçme” yapman›n da, “k›rk kat›r m› k›rk
sat›r m›”dan farks›z oldu¤unu, yak›n geçmifle
bakt›¤›m›zda bile görebilecek durumday›z.       

Bu oyunun bir figüran› olmay› reddede-
lim! “Bu kez de flunu deneyelim” diyerek bir
5 y›l›m›z›n daha çal›nmas›na izin vermeye-
lim! Gerçek anlamda “seçme-seçilme hak-
k›”n› kullanabilmek için, gerçek anlamda de-
mokrasiyi kazanabilmek için, bu oyunu bo-
zal›m! 

Yok birbirlerinden fark›
Tüm düzen partileri seçim bildirgelerini

haz›rlad›lar. Ve her zaman oldu¤u gibi yine
önce TÜS‹AD’›n önünde s›raya girdiler. ‹flba-
fl›na geldiklerinde neleri yapacaklar›n› birer
birer anlatt›lar. Önce patronlar› memnun et-
meleri, onlar›n onay›n› almalar› gerekiyordu
çünkü. 

Böyle partilerin iflçi ve emekçinin taleple-
rini karfl›lamalar› mümkün mü? 

Öyle bir dertleri, çaba-
lar› da yok zaten. ‹flçi
ve emekçileri sadece

bir oy deposu, bir sürü
olarak görüyorlar. Mey-

danlardaki nutuklarla, ya-
lan ve demagoji ile bu sü-

rüyü istedikleri gibi güdebi-
leceklerini düflünüyorlar.
fiimdiye kadar bunda baflar›-

l› da olmufllar. Ya vaatlerle
kand›rm›fl, birkaç k›r›nt› ile sat›n

alm›fllar; ya da bask› ve terörle sin-
dirmifller. Cenneti vadeden de olmufl,

“iki anahtar” sözü veren de… 

fiimdilerde ise vaatler bile k›s›lm›fl durum-
da. Terör korkusu ile kitleler terörize ediliyor.
Kimin daha Türk, daha “erkek” oldu¤u ispat-
lanmaya çal›fl›l›yor. Laik-dinci, Kürt-Türk ça-
t›flmas› körükleniyor, kitleler bu yapay çelifl-
kilerle birbirine düflürülüyor.    

‹flte AKP’sinden, CHP’sine, DP’sinden
MHP’sine seçim programlar› ortada! Hangisi
iflçi ve emekçinin taleplerini s›ralam›fl? Han-
gisi gerçekten iflçi ve emekçinin ç›karlar›n›
savunuyor? Hiç biri! 

Cem Uzan gibi bir patronun kurdu¤u parti,
“mazot 1 YTL olacak” diyerek seçim vaatleri-
nin bafl›n› çe-
kiyorsa, geri-
sini siz düflü-
nün!

Geçen se-
çim “yeni” diye
ortaya ç›kar›lan,
ma¤dur pozlar›y-
la büyük oranda
yoksullar›n oyunu
alan AKP, en fazla
özellefltirme yapan

hükümet olma s›fat›n› kazand›. Sa¤l›k, e¤itim
baflta olmak üzere her fley paral› hale geldi.
‹flsizlik ve yoksulluk daha da artt›. Hak gasp-
lar›, kontrgerilla cinayetleri, bask›-
lar, h›z›ndan bir fley kaybetmedi.
Çünkü AKP de, bir önceki hükü-
metin yani DSP-MHP koalisyonu-
nun ekonomi politikas›n› aynen de-
vam ettirdi. Oysa IMF ile olan anlafl-
malar› bitirece¤ini söyleyerek oy al-
m›flt›. Ama hükümeti boyunca IMF’nin
ve uluslararas› tekellerin her iste¤ini bir
bir yerine getirdi. Tar›m› çökertti, küçük-
üreticiyi periflan etti… 

fiimdi de bafla hangisi geçerse geçsin
ve hangi vaatlerle gelmifl olursa olsun, em-
peryalistlerin ve iflbirlikçilerinin ç›karlar› neyi
gerektiriyorsa onu yapacaklar! Sadece hiz-
met ettikleri klik de¤iflecek! Ama iflçi ve
emekçiyi soyup so¤ana çevirmekte, bask› ve
zulümde de¤iflen bir fley olmayacak!

Kendi kaderimizi kendi elimize almak d›-
fl›nda baflka bir çaremiz yok! fiimdi oy ver-
me de¤il, hesap sorma zaman›! “‹fl, ekmek
özgürlük yoksa, OY DA YOK!” deme zama-
n›!

“Burjuvazinin ah›r›”na oy yok!
Emperyalist-kapitalist sistemde parlamen-

to, burjuvazinin sömürüsünü ve her tür kirli
ifllerini gizlemek için öne koyulan bir “incir
yapra¤›”d›r! Ayn› zamanda halk›n kendi seç-
ti¤i kiflilerle yönetildi¤i,
yönetimde söz sahibi ol-
du¤u fleklindeki yan›lsa-
may› sürdürmenin bir
arac›… 

Oysa
oraya
“halk›n ve-

kili” s›fat›y-
la gidenlerin

hiç biri, halk›n
içinden ç›km›fl

de¤ildir ve esa-
s›nda halk da
seçmemifltir.

Son seçimlerde
tüm adaylar›n, parti

baflkanlar›n›n iki duda-
¤›n›n aras›nda ç›kan söz-

DÜZEN PART‹LER‹NE OY YOK!

KURTULUfi DEVR‹MDE, SOSYAL‹ZMDE!

‹fi, EKMEK, ÖZGÜRLÜK YOKSA,

OY DA YOK!

SEÇ‹M ALDATMACASINA

HAYIR!

DEMOKRAS‹ ‹Ç‹N

TEK YOL DEVR‹M!

OY VERME

HESAP SOR!

D‹fiE D‹fi 
DÖVÜfiE DÖVÜfiE YÜRÜNECEK

…

Kardefller!

Kollar›-pazular› k›r›la-›s›r›la

Damla damla ezilen iflçiler için;

Afls›z-›fl›ks›z, suyu-saman› ya¤malanm›fl

Bezgin, dayan›ks›z köylüler için

Ça¤r›flan kardefllerim!

Gece yar›lar›na kadar grevlerden 

Haber bekleyenler!

Candafllar›m!

…

Bak›n! Z›rhlarla çevirmifller

Tel örgüler ve tafl duvarlarla halk›n çevresini

Do¤rulsun istemiyorlar bin y›ld›r ezilenler.

Kardefller! 

H›z›n, özverinin, hareketin kardeflleri!

S›rdafllar›m! 

Bilgi ve dövüflkenlik sizi bekliyor

Nabz›na kulak verin ç›¤l›¤›n

Görün, nas›l nefes al›yor sevinç,

Sab›r nas›l da ç›rp›nt›l›.

‹flte! Al›nlar› çocuklar›m›z›n, 

bar›naklar›m›z bizim.

‹flte! Yas kunda¤› analar. 

Sessizce donat›yorlar bizi. 

‹flte! Gencecik anas› ölenlerin. 

En canl› y›¤›naklar bize.

‹flte! Ezilenler, bayraklar›m›z. 

Kardefller!

Halk›n kardeflleri!

Yoldafllar›m!

Bafllay›nca bu yolun onurlu yolculu¤u,

Ancak yaflamakla var›lan duyguda konaklan›r

Ve ancak yürüyerek söylenir flark›lar›m›z

Çünkü ad›m ad›m derinleflti ezgisi

Bilekte, diz ba¤›nda, dudakta atefllendi. 

Ve kofla kucaklaya

Ve sara sarmalaya

Ve yumruklaya yumruklaya

Hakl› ve mazlum olan›n 

Uyufluk onurunu

Uyarmak için

Kuvvetli ve zalime karfl› 

Nice sarp yerlerden geçildi buraya kadar

Ve buradan daha da dikleflerek

Dinmeden dinlenmeden

Difle difl

Dövüfle dövüfle yürünecek!

Nihat Behram



Neredeyse bir y›ld›r baflta Almanya
olmak üzere tüm Avrupa Birli¤i ülkeleri-
nin gündemlerini iflgal eden G 8 Zirvesi
sona erdi. Bir y›ld›r G 8 Zivesi’ne karfl›
örgütlenen devrimciler, anti-emperyalist-
ler, anti-kapitalister, otonomcular, anar-
flistler, anti-faflistler, reformistler... solun
her rengi flimdi G 8 karfl›t› eylemlerin
derslerini ç›kar›yor. G 8 karfl›t› eylemleri
örgütleyenlerin önemli bir umudu
2001’de ‹talya’n›n Cenova kentinde do-
ru¤a ulaflan ve sonras› Avrupa’da k›r›lan
eylem dalgas›n› tekrar yükseltmekti. Bu
hedefe ne kadar ulafl›ld›¤›n› önümüzdeki
günler gösterecek.

2 Haziran eylemindeki birlik

Birlik politikas›, G 8 karfl›t› eylemlerin
önemli bir aya¤›yd›. 2 Haziran’da yap›lan
büyük miting, G 8 Zirvesi’ne karfl› örgüt-
lenen her renkten yaklafl›k 120 örgüt,
parti, grup vb. ortaklafla örgütledikleri bir
mitingdi. Bunun özellikle Almanya için
büyük önemi var. Almanya’da önemli
gündemlerde harekete geçen sendikalar
veya güçlü parti ve örgütler olmad›¤› için
bu kadar yap›y› bir araya getirmek ve or-
tak eylem yapmak da bir o kadar güç.
Bu türden bir birlik, Almanya’n›n II. Em-
peryalist savafl sonras› yap›lan en büyük
sosyal hak gasplar›na karfl› dahi sa¤la-
namam›flt›. Bu birli¤in olumlu yan›; gen-
ci, yafll›s›, iflçisi, ö¤rencisi, her yafltan ve
her renkten G 8 karfl›tlar›n› biraraya ge-
tirmesi ve tek bir büyük eylemde birlefl-
tirmesiydi. Mitinge beklenen ve özlenen
kat›l›m yüzbinlerdi. Kat›l›m 50 bin civa-
r›nda kalsa da, sendikalar›n kat›l›m›n›n
hemen hemen hiç olmad›¤› koflullarda
bunu baflarm›fl olmak önemliydi. Devle-
tin eylemler öncesi estirdi¤i terör –insan-
lardan koku örnekleri almak, Ham-
burg’da oldu¤u gibi devrimci ve demok-
ratlar›n yo¤un oldu¤u bir semtin tüm
mektuplar›n› açmak vb.- birli¤in, daha
kararl› hareket etmesini getirdiyse de,
eylem günlerinde ortaya ç›kan önemli
eksiklikleri de ortaya ç›kard›.  

2 Haziran’da kürsüden yap›lan ko-
nuflmalar daha çok reformist kapsam-
dayd›. Yani klasik “üçüncü dünya” ülke-
lerine yard›mlar› art›r›n, borçlar› silin,
“küreselleflmenin” kötü sonuçlar›n› törpü-
leyin vb... Birli¤in reformistlerin hakimi-
yetinde oldu¤unu gösteren di¤er önemli
bir görüntü ise, polisin kitleye sald›rma-
s›yla ortaya ç›kt›. Bir yandan polis kitleye

karfl› cop,
göz yaflart›c›
bomba ve ta-
zikli su tank-
lar›yla sald›-
r›rken, kürsü
önce bofl
kald›, ard›n-
dan müzikle
program›na
devam etti. Kürsüden bir ara duyulan “polisler eylemden
defolsun, sald›r› olurken seyirci kalamay›z” diyen konufl-
mac›ya, eylem komitesinden biri, “bu eylem komitesinin
karar› de¤ildir, polisle pazarl›k yap›yoruz” diyerek kürsü-
yü tekrar ele geçirdi. Anlayaca¤›m›z kürsüdeki manzara
özellikle ’90 sonlar›nda sar› sendiklar›n 1 May›s’ta dev-
rimciler sald›r›ya u¤rarken kürsüyü apar apar terketmele-
rine benzer bir manzarayd›. 

Tüm bunlara ra¤men eylemci kitlenin çok büyük bir
ço¤unlu¤u eylem alan›ndan ayr›lmad›, yüzlerce eylemci
polisi alandan püskürtmeye çal›flt›, binlerce insan yönü-
nü çat›flmalar›n oldu¤u yere çevirdi ve birbirlerini yaln›z
b›rakmad›lar. G 8 öncesi görülen kitledeki kararl›l›k, bu-
rada da kendisini göstermeye bafllad›. 

Birlik konusunda ç›kar›lmas› gereken önemli bir ders;
militan bir durufla sahip olan ve alanda da yo¤un bir kat›-
l›mla yerini alan örgüt ve gruplar›n kendi güçlerini görüp
eylemin gerek içeri¤i gerekse de küsünün kontrolünde
kendi yerlerini almalar› gereklili¤i oldu. 

fiiddet mi bar›flç›l eylemler mi?

2 Haziran’da Siyah Blok’tan polise at›lan tafllarla
bafllayan olaylar sonras› yaflanan en önemli tart›flma,
fliddet kavram›yd›. Burjuva bas›n, Zirvenin yap›laca¤› ye-
re en yak›n flehir olan Rostock’u atefle verilmifl gibi sun-
du. Özellikle “en militan›” bildi¤i Siyah Blok’u öne ç›kara-
rak, kamuoyunda büyük tepkilere neden olan devletin G
8 Zirvesi için ald›¤› “önlemleri” hakl› göstermeye ve birli¤i
parçalamaya çal›flt›. Burjuva bas›n›n en önemli baflar›s›
ise, “fliddet” tart›flmas›n› bafllatmak oldu. G 8 Zirvesi ön-
cesi devletin estirdi¤i terör nedeniyle kamuoyunun ey-
lemcilere deste¤i 2 Haziran’da burjuva bas›n›n yapt›¤›
yay›nlarla tersine döndü. Bunda Attac gibi kendisine sivil
toplum örgütü diyen, sosyal demokrasiden kalan bofllu¤u
doldumaya çal›flan, bir yandan da militan gruplarla daha
çok diyalog içinde görülen örgüt en önemli pay› tafl›d›.
Attac, di¤er yap›lar›n haberi olmadan bas›na “aram›zda
fliddet uygulayan gruplar var, k›n›yoruz. bunlar›n bir k›s-
m› da Rostock kamp›ndad›r” dedi. Yani eylemcileri s›rt›n-
dan vurdu. Eylemcilerin ço¤unda bir moral bozuklu¤u ve
ters yönde bir tart›flma yafland›. Sanki fliddeti uygulayan
devlet de¤il de eylemcilerin att›¤› taflm›fl gibi. Devletin
Zirve öncesi ve Zirve s›ras›nda uygulad›¤› fliddetin so-
rumlusu eylemcilermifl gibi. Ya da sanki herkes “bar›flç›l”
olursa, devletin sald›r›lar› duracakm›fl gibi. 

Tüm bu toz duman içinde 2 Haziran’dan itibaren üç

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için
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G-8’in
G 8 Zirvesi’nde Eylem Haftas›

G 8 karfl›t› eylem haftas›, 2-8 Haziran tarihleri ars›nda yap›ld›.
Zirve’nin tarihi ise 6-8 Haziran’d›. 120’den fazla örgüt, kurum,
proje vb. içinde yer almas› ve bunlar›n her birinin farkl› politik
görüflleri, çok çeflitli eylemleri ortaya ç›kard›. Bu eylemlerin hep-
sine burada vermek mümkün de¤il. Eylem haftas›n› belirleyen,
afla¤›daki eylemler oldu. 

2 Haziran Cumartesi 
Sabah›n erken saatlerinden itibaren kitle Rostok’a akt›. Trenler

dolu oldu¤u için Berlin sonras› birçok durakta duramad›lar.  
Yürüyüfl boyunca birçok Samba grubu müzi¤iyle eyleme efllik

etti, Danimarkal›lar kraliçelerini kaburgalar› say›lan tahtadan Afri-
kal›lar aras›nda yürüttü, G 8 baflkanlar›n›n iki metrelik kuklalar›
önlerde yer ald›. Palyoçalar eylem boyunca her gruba tak›l›yordu.
Yaklafl›k 50 bin kifliden oluflan kortej, bitifl konuflmalar›n›n yap›-
laca¤› Rostok Liman›na kadar sloganlarla yürüdü. Arada banka
binalar›na birkaç tafl at›ld›, Limana kadar olay bundan ibaretti.
Polisler görünürde yoktu. Ara sokaklarda ise tam bir polis y›¤›l-
mas› yaflan›yordu. Rostok Liman›’na bir grup girdi, s›ra Siyah
Blok’a gelince tafllar f›rlad›. Polis sald›r›ya geçti ve saatler süren
çat›flmada binlerce polis, tazikli su s›kan tanklarla kitleyi terörize
etti. Kitlenin içine gözyaflart›c› bomba att›. Önüne geleni copla-
yan polis, o gün 100’den fazla eylemciyi gözalt›na ald›. 

Çat›flmalar yaflan›rken bir yandan da kürsüden müzik çal›n›yor-
du, eylem komitesi duruma hakim olmay› b›rakal›m, sald›r›lar s›-
ras›nda neredeyse bir saat boyunca kürsüyü bofl b›rakt›. Burjuva
bas›n, bunu bir yanda “bar›flç›l eylemciler”, di¤er yanda “olay ç›-
karmaya” can atanlar diye gösterdi. Tüm bu sald›r›lara ve eylem
komitesinin tavr›na ra¤men, kitle sonuna kadar da¤›lmad› ve ini-
siyatifi ele almaya çal›flt›. 

2 Haziran akflam› polis, Rostok’ta eylemci av›na ç›kt›. Boflalt›l-
m›fl bir kent görünümü veren Rostok sokaklar›nda polis, nerede
bir grup eylemci görse onlar›n etraf›n› sar›yor, kimlik kontrolü ya-
p›yordu. Fakat ertesi sabah da eylemcileri önleyemedi. 3 Haziran
Pazar günü 3 bin kifli tar›mda gen teknolojisinin kullan›lmas›na
karfl› sokaklara ç›kt›, emperyalistlerin tar›m politikas›n› teflhir etti.  

4 Haziran Pazartesi
Her gün bir konuya ayr›lm›flt› eylem haftas›nda. Pazartesi günü

ise G 8’lerin göç politikas› ile ilgiliydi. Emperyalist ülkelerin, s›n›r-
lar›n› kale haline getirmesi ve binlerce mültecinin s›n›rlar› geç-
mek isterken ölmesi, di¤er yandan da bu ülkelere gelebilenlerin
karfl›laflt›klar› ayr›mc› politikalar, yaflam koflullar› ve s›n›r d›fl›
edilmeleriydi. Eylem, ‘Küresel Hareket Özgürlü¤ü’ ve ‘Herkese
Eflit Haklar’ bafll›¤› alt›nda yap›ld›. ‹lk toplanma yeri sabah saat
8.00’de Rostok yabanc›lar dairesinin önüydü. Hedef o gün ya-
banc›lar dairesini çal›flamaz hale getirmekti. Ancak yabanc›lar
dairesi öncesinden o gün kapal› oldu¤unu duyurdu. ‹kinci toplan-
ma noktas› Lichtenhagen semtiydi. 1992’de özellikle Vietnaml›
iflçilerin kald›¤› yurtlar, neo Nazi güruh taraf›ndan yak›lm›fl, ölü
ve yaral›lara ra¤men devlet kimseyi yarg›lamam›flt›, tersine Al-
man ‹ltica Yasas›’n›n içini boflaltmak için bu sald›r›lar› f›rsat bi-
miflti. 

Alanda yaklafl›k 2 bin kiflinin toplanmas› ile birlikte polis, “içe-
ride yüzleri maskele kifliler var” diyerek (günefl gözlü¤ü ve kep
maske say›l›yordu art›k) kitlenin etraf›n› sarmaya bafllad›. Eylem
bitimine kadar sald›r›ya geçmeyen devlet, eylem sonras› üç kifliyi
gözalt›na ald›. Kol kola giren ve “’92’de neredeydiniz?” sloganlar›
ile yerinden ayr›lmayan kitle, daha sonra yürüyüflün yap›laca¤›
alana do¤ru yola ç›kt›. Polisin tacizi tren gar›nda da devam etti.
Daha sonra ortaya ç›kt› ki polis elinde bir fotograf  listesi ile 2
Haziran’da tespit ettiklerini bir bir gözalt›na almak istiyor. Türki-
yeli yap›lar›n direnifli ve yüzlerce eylemcinin protestosu sonucu
bundan vazgeçmek zorunda kald›. Polis ne kadar sald›rgan dav-
rand›ysa, kitlede yürüyüflünü yapmada daha da büyük bir karar-
l›l›k sergiledi. 15 dakikal›k yol, befl saatte al›nd› ama al›nd›. Dev-
let en son çareyi “siz 2 bin kifli yürüyecek dediniz ama 10 bin ki-
flisiniz” diyerek flehir merkezine yürüyüfle izin vermedi. Kitlenin
kararl›l›¤› bu barikat› da k›rmaya yeterdi, ancak örgütleyenler
“aram›zda ilticac›lar var onlar› tehlikeye atamay›z” gibi geri bir
gerekçeyle eylemi bitirme karar› ald›. Kitle bu sefer kendisine
seçti¤i cadde üzerinde tekrar pankart›n› aç›p, sloganlar›n› atarak
fiili bir yürüyüflle Liman’a indi.
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farkl› kampta kalan 10 binin üzerindeki kat›l›mc›dan bir
eksilme olmad› ve Attac’›n yapt›¤› aç›klamaya karfl› olu-
flan tepki ile Attac d›fl›ndakilerin birliklerini sonuna kadar
sürdürecekleri aç›klamas› yap›ld›. Kitle kararl›l›kla her
gün eylem program›n› hayata geçirdi. Ancak “fliddet” tar-
t›flmas› Alman solunun kendi içinde tart›fl›lmaya devam
edecek gibi gözüküyor. Devlet Zirve sonras› yapt›¤›
aç›klamalarda bu tart›flmay› kendi lehine döndürmek
için, belli gruplar› hedef tahtas›na çakt›. Militan kesimler
ise, bu tart›flmalar›, politik hedeflerin yeniden tart›flmaya
aç›lmas›, dolay›s›yla siyasallaflman›n bir parças› olarak
de¤erlendiriyor. 

Burjuvazinin keskinleflen sald›r›s›

Zirve’nin ilk günlerinde eylemciler ve fliddet tart›fl›l›r-
ken, Zirve sonras› devletin gözalt›na ald›klar›n› koydu¤u
demir kafesler tart›fl›lmaya baflland›. Zirve boyunca yak-
lafl›k 1400 kifli gözalt›na al›nd›. ‹lk günlerde Rostok fleh-
rinde sadece eylemciler ve polisler vard›. Rostok halk›
öyle bir korkutulmufltu ki, ilk günlerde kimseyi sokakta
görmek mümkün de¤ildi. Dönerciler d›fl›nda neredeyse
tüm esnaf kapal›yd›. Bu polisin her gördü¤ünü kontrol
etmesini de kolaylaflt›r›yordu. Polis, her tarafta kimlik
kontrolü ve üst aramas› yap›yordu. Gözalt›na al›nanlar›n
ço¤unlu¤u, çantas›na günefl gözlü¤ü ç›kan ve Filistin fu-
lar› tafl›yan ve siyah kapflonlu kaza¤› olan gençlerdi.
Devletin bu gözalt›larla önemli bir hedefi, gözda¤› ve in-
sanlar› fifllemekti. 

Gözalt›na al›nanlar için Rostok kentinde Almanya’n›n
önemli tekellerinden Siemens’in binas› kiralanm›flt›.
Mahkeme de bu binaya kurulmufltu. Gözalt›na al›nanlar
kafeslerde, 24 saat aç›k olan ›fl›kta, ince bir naylon üze-
rinde tutuluyordu. Her hareketleri not ediliyordu. fiu saa-
te tuvalete gitti, flu saate su istedi vb… 

Her eylemde oldu¤u gibi Zirve’de de EA ad› alt›nda
avukatlar örgütlü olarak gelmifl ve an›nda olaylara mü-
dahale ediyorlard›. Ancak bask›lar öylesine ayyuka ç›kt›
ki, avukatlar da “savunma hakk›m›z engelleniyor” diye
miting yapmak zorunda kald›lar. Avukatlar, gözalt›nada-
kiler ile görüfltürülmüyor, onlara bir gözalt› listesi verilmi-
yor, eylemlerde onlara da sald›r›l›yor, hakimlerle keyfi
olarak görüfltürülmüyorlard›. Devlet bu uygulamalar›,
“gözalt› say›s› çok, görevliler iflin üstesinden gelemedi¤i
için eksiklikler yaflan›yor” dese de avukatlar, bunun bi-
linçli bir oyun oldu¤unu, devletin yasalara göre yapama-
yaca¤› tüm hukuk d›fl› uygulamalar› “devletin görevlileri
iflin üstesinden gelemiyor” k›l›f› alt›na hayata geçirdi¤ini

aç›klad›lar. 

Bütün bunlar, burjuva
demokrasisiyle övünen bir
ülkenin manzaras›yd›. 

Kamp yaflam›: Ortak
mutfak, e¤itim çad›rlar›...

Rostok ve civar›nda 10
binden fazla insan›n kald›¤› üç büyük kamp,
bunlar›n yan›nda birçok küçük kamplar kurul-
mufltu. Eylemlerin en önemli merkezi kamplar-
d›. Bir hafta boyunca dünyan›n ve Almanya’n›n
dört bir yan›ndan gelmifl eylemciler buradan ey-
lemlere kat›l›yorlard›. Di¤er bir önemi de eylem-
cilerin kamplarda yapt›¤› eylem haz›rl›¤›n›n ya-
n›nda birbiriyle kaynaflmas›, tan›flmas› ve alter-
natif bir yaflam sunmaya çal›flmas›yd›. 

Kamplara herkes çad›rlar›n› ve uyku tulum-
lar›n› kendisi getirmekle yükümlüydü. Kurulu
olan büyük çad›rlar toplant› ve e¤itim için ayr›l-
m›flt›. Ortak mutfaklar neredeyse 24 saat bo-
yunca yemek da¤›t›yordu. Kifliden gönüllülük
temelinde her gün için 5 Euro, yemekler için de
az miktarda ba¤›fl isteniyordu. Kampta sa¤l›k
ekibi, tuvaletler, dufllar, halk mutfaklar›, gece
nöbetleri, bir gün öncesinin haberleri (Indimed-
ya yay›nl›yordu), bilgilendirme standlar›, eylem
panolar›, sabahlar› en az üç gazetenin ücretsiz
da¤›t›m›, kamp gazetesi vb. her fley kamptaki-
ler taraf›ndan örgütleniyordu. Her yap›n›n kur-
du¤u kafe gibi çad›rlarda toplant›lar, sohbetler
yap›l›yordu. Birçok ifl, -örne¤in bulafl›k y›kama-
gönüllülük temelinde yürüyordu. Kampta yafla-
nan bir tart›flma da kamp yaflam›yla ilgiliydi.
Hedef, ne savunuyorsak öyle yaflamal›y›z yö-
nündeydi. Bu tabi ki sorunsuz de¤ildi. Örne¤in
çevreciler çöplerin özenle türüne göre ayr› ayr›
kaplara konmas›, sigara izmaritlerinin etrafa
at›lmamas› vb. konusunda ça¤r› yaparken,
anarflistler bu kadar kural karfl›s›nda isyanlar-
dayd›. Kamplarda yurtd›fl›ndan gelen çok sayda
eylemci vard›.  ‹talyanca, Yunanca, ‹ngilizce,
Rusça, her dili her köflede duyabiliyordu insan.
‹ngilizce ortak dildi. Her fleyi herkesin anlamas›
için ‹ngilizce’ye çevriliyordu. Akflamlar› çad›rlar-
da yatarken Yunanca söylenen Enternasyonalle
uyuyor, sabahleyin ‹talyanca söylenen Çav Bel-
la ile uyanabiliyorduk. 

Kamplarda kalan ço¤unluk gençlerdi, özel-
likle de daha önce bu tür eylemlere kat›lmam›fl
yeni gençler. Kamplarda ve eylemlerde yafla-
nan s›cakl›k, birbirini koruma ve özen, evlerine
dönen birçok gençte “eskisiyle karfl›lafl›nca kül-
tür floku yaflad›k” söylemlerini getirdi. 

5 Haziran Sal›
Sal› günü “Savafla, Militarizme ve Silahlanmaya Hay›r”

günüydü. Eylem Caterpilar’›n önünde saat 11’de bafllad›.
Caterpilar, Filistin’de ev y›k›mlar›nda kullan›lan kepçe ma-
kinalar›n› üreten bir flirket. Buradan Rostok Warnemün-
de’ye EADS silah tekelinin önüne gidildi. Gidiflte devlet
tüm metro girifl ç›k›fllar›n› tuttu ve arama yapt›. Kitle, her
yerde sloganlar›n› yükseltiyordu. Eyleme yaklafl›k 2 bin ki-
fli kat›ld›. G 8 karfl›t› eylemler aras›nda en kötü örgütlen-
mifl ve çoflkusu zay›f eylem, savafl karfl›t› eylemdi. Bunun
önemli nedenlerinden biri, Filistin-‹srail savafl›nda Alman
solunun tutumu. Savafl karfl›t› eylem, Bush’un Çarflamba
yerine Rostok’a Sal› günü gelmesi üzerine Rostok Laage
Havaalan›na giden yolun bloke edilmesi için bitirildi.

Bush geliyor: Eylem böyle duyuruldu ve bir gecede ör-
gütlenmeye çal›fl›ld›. Havaalan› flehir d›fl›nda oldu¤u için
eylem yerine ulaflmak çok zordu. Devlet de otobüsleri dur-
duruyor, saatlerce arama yap›yordu, gaz maskesi bulundu
diye 70 kifliyi gözalt›na al›yordu. Ya da 20 km ilerdeki fle-
hir gar›na gelenlerin, gardan ç›kmas›na izin vermiyordu.
Tüm bu koflullara ra¤men alana 2 bin kifli topland›. Polis
barikatlar›n› kurmufltu. Barikat afl›lsa dahi havaalan›na
ulaflmak için kilometrelerce yol koflmak gerekiyordu. Bu
koflullar da eylemin pasif geçmesinde önemli bir etkendi.
Eylem, bir Amerikal› bayan, “Bush’a karfl› burada yapt›¤›-
m›z eylem önemli, ancak Merkel’e Amerikan üslerini ka-
patt›rmay› baflar›rsak, as›l etkili eylemi o zaman yapm›fl
oluruz. Savafl›n içinde olmayan Almanya gibi ülkeler sava-
fl›n destekçileridir asl›nda, biz Amerika’da siz de burada
kendi hükümetlerinize karfl› savafl›n” ça¤r›s› yapt›. Eylem
akflam saatlerinde sona erdi. Kurulan mobil halk mutfa¤›
her eylemde oldu¤u gibi bu eylemde de s›cak çorbalarla
eylemcileri destekledi.   

6-8 Haziran Çarflamba, Perflembe, Cuma
Çarflamba günü as›l olarak havaal›na giden yollara bari-

kat kurma günüydü ancak hem bunu örgütleyen gruplar›n
yetersiz örgütlenmesi, hem de devletin tel örgünün etraf›n-
daki kilometrelerce alan› yasak bölge ilan etmesi ve bunu
mahkemeye onaylatarak, her eylemi yasaklamas› sonucu,
Sal› akflam›ndan Zirve’nin yap›laca¤› Heiligendamm’a gi-
den yollar› ablukaya alma karar› al›nd›. Her kamp, kendine
bir yolu seçti, bu önceden bildirilmedi. Barikat kurulmak
istenen yollara yak›n bölgelerde miting yapma izni al›nd›,
kitle oraya ça¤r›ld›. Bunun için kilometrelerce tarlardan
yüründü, üç kez polis barikat› afl›ld›. Polis, tarlarda befl
parmak takti¤ini uygulayan, polis barikat›n› aflamad›¤›nda,
aflmak için tarla ortas›nda bekleyen ve toplanan kitle kar-
fl›s›nda saatler süren kovalamaca, coplama, tazikli su, göz-
yaflart›c› gazdan sonra, pes etti. Alanda toplanan 3 bin ki-
fliden, bin 500’ü yolu trafi¤e kesti. Reddelich kamp›, Bad
Doberan’da tel örgülere giden 1. Kap›’y› kapatt›. 5 bin kifli
kamptan yola ç›kt›, önde polis, arkada kitle yürüdü. Yolun
bir noktas›nda verilen iflaretle kitle ormana dald› ve barikat
kuraca¤› yolun üzerine ç›kt›. Di¤er bir barikat, Vorder Boll-
hagen’de kuruldu. Buraya devlet sald›rd› ve eylemciler geri
çekildi. Perflembe günü, yaklafl›k 4 bin kifli, bu sefer tel ör-
gülerde giden 2. Kap›’ya barikat kurdu. Çarflamba günü
Börgerende’de yaflanan mücadele, Perflembe günü bu ba-
rikatta yafland›. Devlet tazikli su ve coplarla sald›r›ya geçti.
Kitle tarlalara çekildi, sonra tekrar toparland› ve yola ç›kt›.
Bu çat›flma saatlerce sürdü, ta ki polisi dize getirene ka-
dar. “Ç›plak fiiddet” ad› alt›nda bir grup, Siyah Blok’a bun-
lar maskeli diye polis her yerde sald›rd›¤› için otoyolu iflgal
ettiler. Palyaço k›yafetliler, otoyolu baflka bir noktada kes-
tiler. 120 kifli, ana yollardaki barikatlar› desteklemek için,
yola barikat kurdu. Denizden Greenpeace eylem yapt›. Bu
barikatlar›n yan›nda küçük gruplar halinde tel örgülere
ulaflma ve aflma gruplar› vard›. Bunlar›n bir k›sm› tel örgü-
leri aflt› da. Elleriyle tel örgüleri parçalamaya çal›flan ya da
elleriyle tel örgülerinin alt›ndaki topra¤› kazan eylemci sa-
y›s› az de¤ildi. Kitlenin gösterdi¤i kararl›l›k sonucu barikat
eylemleri, Cuma sabah›na kadar sürdü. Cuma sabah› ey-
lemciler, bitifl aç›klamas› için yola ç›kt›. Barikat› kendisi
kurmufltu, bitirmek istedi¤i yerde de bitirdi.  

ard›ndan…



Kamplarda barikatlar için e¤itime devam

Blok G 8; Çarflamba, Perflembe ve Cuma günü için,
gerek Rostok havaalan›, gerekse de Zirve’nin yap›ld›¤›
Heiligendamm’a giden ana yollara etten barikat kurarak
Zirve’yi ablukaya alma, yani engelleme plan›n›, Birlik, bir
y›ld›r oluflturmufltu. Bu birli¤in içinde de onlarca örgüt,
grup, proje var. Zirve’nin yap›ld›¤› yeri ablukaya alarak
Zirve’yi engelleme veya geciktirme eylemleri, Zirve’nin
resmi bafllama tarihi olan 6-8 Haziran tarihleri aras›nda
planlanm›flt›. Bu amaçla hedef Rostok havaal›na giden
yol, iki ana yol ve bir de acil durumlar için ayr›lan bir yol-
du. Bunun d›fl›nda baflka gruplar da ‘merkezi olmayan
barikatlar’ bafll›¤› alt›nda tel örgülere yak›n yerlerde ey-
lemler yapma karar› alm›fllard›. 

Barikatlar, kitlesel olarak kurulacakt›. Bu do¤rultuda
baz› gruplar, özellikle Zirve’ye yak›n aylarda parklarda,
barikat nas›l kurulur üzerine antreman yapmaya baflla-
m›fllard›. Barikat konsepti, yani G 8 Zirvesi’ni ablukaya
alma politikas›n›n ana unsuru kitleselli¤i olunca, prog-
ramda ona göre hayata geçti. Blok G 8, yay›nlad›¤› bir
bildiri ile herkesin kafas›nda oluflan sorular› cevaplama-
ya çal›fl›yordu. Barikatlar› insanlar vücutlar›yla kuracakt›.
Herkes birbirine kenetlenecek, yerinden kalkmayacak,
polisin sald›rmas› üzerine barikatlar›n› olabildi¤ince uzun
tutmak için kollar›n bacaklar alt›ndan kenetlenmesi ve
eylemcilerin vücutlar›n› a¤›rlaflt›rarak, polisin onlar› tafl›-
mas›n› engellemesi üzerine kuruluydu. Eylemcilere bu
eylemden kaynakl› Alman yasalar›n›n hangi maddelerine
göre ceza alacaklar› da yaz›l›yd›. 

Eylem plan›, Zirve’nin yap›ld›¤› bölgenin koflullar›na
göre oluflturulmufltu. Bölge, yollar, tarlalar ve ormanlar›n
oldu¤u bir yerdi. Bu anlamda eylemin baflar›s›, kitleselli-
¤ine ve en önemlisi de kararl›l›¤›na ba¤l›yd›. Kararl›l›¤›
ve kitleselli¤i ise, kat›lacak kitlenin ön haz›rl›¤› belirleye-
cekti. Kampta barikat eylemlerine yap›lan antremanlarda
temel kural, herkesin 5-10 aras› bir grubun içinde olma-
s›yd›. Kimse yaln›z bafl›na olmal›yd›. Grubu olmayanlar
için, tan›flma toplant› saatleri belirleniyor ve kifliler grup
oluflturmak için birbiriyle tan›flabiliyordu. Gruplar›n kendi
aralar›nda eylem yerinde özel iflaretlerle nas›l haberlefle-
cekleri, gerçek isimlerinin aç›¤a ç›kmamas› için kod isim
almalar›, gruplar›na isim vermeleri, devletin cep telefon-
lar›n› engellemesi karfl›l›k ellerinde küçük telsizlerle ha-
berleflmeleri, eylem alan›nda kendi grubundakilere sahip
ç›kmalar›, grub sald›r› sonucu da¤›ld›¤›nda hemen yeni
bir gruba dahil olmalar›, kararlar›n eylem an›nda ortak
al›nmas›, hem azami demokrasiyi hem de eylemi ger-
çeklefltirmek için tart›flman›n nas›l yap›lmas› gerekti¤ini
vb. her fley üzerine konufluldu. Toplant›larda en çok dik-
kat edilen konu, herkesin kendi karar›ndan kendisinin
sorumlu oldu¤uydu. Tabi ki istenen, barikat›n sonuna ka-
dar dayanmas›yd›, ancak ayr›lmaya karar verenlerin ay-
r›lma hakk› vard›. Barikatta oturmak isteyenlerin tafl›d›¤›
bayrak rengi ile ayakta daha geride durmak isteyenlerin
bayrak rengi ayr›ld›. Herkes kendi konumuna göre bari-
katlarda yer almal› diye tart›fl›l›yordu.  

Barikat plan›n›n ana fikri flöyleydi: Miting alan› ola-
rak izin al›nm›fl bölgede hareket tarz› hep ayn› olacakt›.
Önce tüm gövde tek bafl›na harekete geçecek. Befl par-
mak takti¤i uygulanacak. Yani her bir parma¤›n bir rengi
var ve bu renkte bayrak tafl›yan bir ön grubu. Mavi, k›r-
m›z›, sar›, yeflil, aç›k mavi bayraklar. Gövde bir el gibiy-
ken iflaret verildi¤inde, parmaklara ayr›lacak, bu taktik
her komutta tekrarlanacak. Yani gerekti¤inde kalan tek
gövdeler, tekrar befl parmak takti¤i ile tekrar ayr›lacak.
Hedef; tarla ve ormanda polis kilometrelerce barikat ku-
ramayaca¤›na göre, polisin gücünü da¤›tmak, polisin ba-
rikat kurdu¤u yerlerde polis barikat›n› befl parmak takti¤i
ile seyrekleflmeye zorlamak ve nihayetinde de bu yön-
temle polis barikatlar›n›n üzerine yürüyüp barikat› afl›p
hedefe ulaflmak. 

Herkes polislerin bunlar› dinledi¤ini biliyordu, bu yüz-
den tek konuflulmayan konu her kamp›n hangi yola bari-
kat kuraca¤› konusuydu. Gençlerin kamplarda antreman-

lara kat›lmas› ve ciddiyetleri, söylenenleri bir bir uygula-
malar›, çok say›da gencin söz almas›, eylem alan›nda
yaflanan kararl›l›k ve çoflkuyu do¤rulad›. 

Barikatlar Zirve’ye damgas›n› vurdu

2 Haziran eylemi kitleselli¤i ve her yafltan ve renkten
eylemcinin bulunmas› ile önemliydi. Ancak Zirve sürecini
belirleyen barikatlar oldu. Kitle ilk defa Çarflamba günü
barikatlar› kurdu¤unda zafer çoflkusundayd›. Zirve son-
ras› yürüyen tart›flmalar ve yöntemlerde de barikatlar ön-
cesi ve sonras› bir tart›flma yaflanaca¤› aç›k. Barikatlar›n
gücü, Zirve’ye gelenleri havadan ve denizden tafl›nmak
zorunda kalmas› de¤ildi tek bafl›na. As›l önemli olan, 10
binin üzerinde insan›n bu eyleme kat›lm›fl olmas› ve her
bir bölgenin kendi özgün koflullar›na göre davr›n›p hede-
fe varmas›yd›. Yine devletin her müdahale giriflimde bir-
birine kenetlenmeyi baflarmas›yd›. Devleti, kitleye yöne-
lik büyük çapl› sald›rlardan al›koyan, tam da bu kararl›-
l›kt›. Örne¤in tarlalarlan geçerek ve üç polis barikat› ya-
rarak acil durumlar için ayr›lm›fl yola (Börgerende) bari-
kat kuran Rostok kamp›ndaki eylemciler, polisin sald›r›
haz›rl›¤›na girdi¤ini gördü¤ünde, 1500 kifli birden yere
oturdu, birbirine kenetlendi, öndekilerin üstüne tazikli su-
ya dayanmalar› için muflambalar örtüldü ve sloganlar
bafllad›. Devlet sald›r›dan vazgeçti. Çünkü olacak olanlar
ayn› Bollhagen’deki gibi (tel örgülere aç›lan 1. kap›) in-
sanlar›n tarlalara önce kaçmas›, ard›ndan toplan›p tekrar
yolu iflgal etmeleri olacakt›.  

Eylem tarz› da eylemdeki tav›r da Almanya’da özel-
likle ’70 sonlar› ve ‘80’li y›llarda Atom karfl›tlar›n›n yapt›-
¤› eylemin, G 8’e uyarlanm›fl versiyonuydu. Eylemleri ör-
gütleyenlerin ço¤u da zaten o dönemde bugünkü eylem-
cilerin yafl›nda olanlard›. 

Çarflamba akflam› her barikatta önemli sorunlar ç›kt›.
Yemek yok, su az, en önemlisi de hava çok so¤uk ve
battaniye vb. yok. Tüm hedeflere barikat-
lar kurulmufl. Tart›flma gidelim mi ka-
lal›m m› üzerinden ç›kt›. Örne¤in Ros-
tok kamp›ndakilerin bulundu¤u
yerdeki eylem komitesi,
“biz gidiyoruz, çok
yorgunuz”
dedi. Yu-
kar›da
bahsetti¤imiz
her grup bir delege gön-
deriyor, sonra delege
grubuna gidip bu
önerileri tart›fl›p
grubunun karar›n›
getiriyordu delegeler toplant›s›na. ‹ki
saat süren tart›flman›n sonucunda
600 kifli, “kalmaya devam edece¤iz”
karar› verdi, yeni eylem komitesini
seçti. Gidenler, miting yapar gibi gece
yar›s› sloganlarla gidip, ertesi sabah
bu sefer uyku tulumlar›yla tekrar ey-
lem alan›na döndü. 

Sonuç olarak son üç gün barikat-
larda yaflananlar› örgütleyenler dahi
hayal edememiflti. Yer yer kitlenin ka-
rarl›l›¤› eylemi örgütleyenleri afl›yordu.
Eylemi örgütleyenler daha temkinliy-
ken kitle her yeri kendi eylem alan›
haline getiriyordu. Engelledi¤inde mut-
laka bir sokak bulup oraya dal›p, slo-
ganlarla yürümeye devam ediyordu.
Bu Pazartesi günü devam eden göç-
menlerle ilgili eylemden bafllayarak
sonuna kadar böyleydi. Kamptada ça-
d›r›n› al›p gidenlerin yerine yeni gelen-
ler çad›rlar›n› kuruyordu. Kampa fa-
flistlerin sald›r›ca¤›n› duyanlar hey-
canla tafl toplama ifline girifliyor, anti

faflistler bu ifli bize b›rak›n deyip harekete geçiyordu.
Tarlalardan barikatlar› afla afla geçenler, bayrak tafl›yan
grubu kaybedince tüm ö¤rendiklerini ortaklafla hayata
geçirmeye, birbirine göz kulak olmaya çal›fl›yordu. Kor-
kanlar› sakinlefltirenler, polis barikat›nda açt›¤› bir delik-
ten di¤erlerini almaya çal›flanlar, yanl›z kalanlar› görüp
hemen grubuna dahil edenler. Bu gruplar›n adlar› ‘sütlaç’
ya da ‘bezelye’ gibi komik isimlerdi, yafllar› 16’dan bafll›-
yordu, bayrama gider gibi heyecanl›yd›lar, polisle karfl›-
lafl›nca bir o kadar da yarat›c› ve kararl›yd›lar. Barikatlar
kurulunca her biri di¤erine “tarih yaz›yoruz” diye sesleni-
yordu.

* * * 

Barikatlar›n belki de en önemli kazanc›, bu kadar
genci eyleme çekmek, ortak hareket ettiklerinde, örgüt-
lendiklerinde neler baflarabildiklerini görmeleri oldu. Y›l-
lard›r afl›lamayan polis barikatlar›n› bu sefer aflm›fl ve
hedefe ulaflm›fl olmak, kafalarda örülen barikatlar›n da
y›k›lmas›n›n önünü açt›. 

Burjuva bas›n›n tüm sald›r›lar›na, korkudan bir flehri
neredeyse boflaltmalar›na ve kamuoyunda eylemcilere
karfl› olumsuz bir rüzgar estirmelerine ra¤men, eylemci-
ler, kararl›l›klar› sonucu, hakl›l›klar›n› ve devletin terörü-
nü, yeniden kitlelerin gündemine sokmay› baflard›. Örne-
¤in Rostok 2 Haziran’da boflalt›lm›fl bir kent görünümün-
deyken, Perflembe günü yerel halk eylemcilere su, bat-
taniye tafl›d›. Tarlalar› hasar gören köylüler, “devlet ey-
lemcileri caddeden yürütseydi onlar da tarlaya girmezdi”
aç›klamas› yapt›lar. 

Cuma günü bitifl aç›klamas›na gitmek için barikatlar-
dan yürüyerek Bad Doberan’a gelen eylemcilerden biri
mikrofondan sesleniyordu: “G 8’ler meflru de¤il, meflru
olan bizim  eylemlerimiz!”  Bir di¤eri; “hiç birimiz bu ka-
dar›n› hayal edemiyorduk, 2.5 gün tüm yollar› iflgal ettik,
tarih yazd›k burada, bunu biliyormusunuz!” diyordu. Za-

fer, eylemcilerin olmufltu.
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G 8 Zirvesi karar alamad›

6-8 Haziran tarihleri aras›nda yap›lan Zirve’den iste-
nilen sonuçlar ç›kmad›. Tüm baflbakanlar, kameralar kar-

fl›s›nda biralar›n› yudumlad› ve böylece ne kadar anlaflt›klar›n›
göstermifl oldular. Kameralar›n arkas›nda ise durum çok farkl›yd›.

Almanya’n›n en önemli konular›nda biri, iklim de¤iflikli¤iydi. Hede-
fi, iklimi koruma ad› alt›nda masraflar› ABD ve Çin’e y›kmak, yenile-

nebilir enerji teknolojisini satarak karlar›n› artt›rmakt›. Zirve’nin en
önemli baflar›s› olarak kamuoyuna lanse ed›len iklim konusunda, Al-
manya bir ad›m yol dahi alamam›flt›. Çin, Zirve öncesi kendisine ait

bir iklim koruma program› oldu¤unu ilan etti. ABD Baflbakan› Bush ise,
ABD ile AB’nin ortak hareket ediyor görüntüsü vermek zorunda kald›¤›
için, bilirkiflilerin maskaral›k olarak niteledi¤i Seragazlar› emisyonunu yüz-
de 50 azaltacaklar›n› aç›klad›. Sadece aç›klad›. Ba¤lay›c› hiçbir belgeye im-
za atmad›. Afrika konusunda AIDS gibi enfeksiyon hastal›klar› için befl y›l
içinde 60 milyar dolar yard›m yap›laca¤› aç›kland›. Senegal Baflbakan› bu
karara tepki olarak, “Afrika hasta de¤il, fakir” cevab›n› verdi. Verilecek 60
milyar dolar› kimin verece¤i, nas›l verilece¤i belirlenmedi. 60 milyar diye
aç›klanan yard›m miktar›na, daha önce söz verilmifl ancak verilmemifl para-
lar da dahil. G 8’ler, Afrika için 2005’de verilen para yard›m› sözlerini ye-
rine getirmeye çal›flacaklar›n› söylediler. En az›ndan bu konuda daha iyi bir
sonuç bekleyen reformistler, ciddi biçimde hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›. 

‹ngiltere’nin G 8’i geniflletme karar› reddedildi. Gerekçe olarak Rus-
ya’n›n dahi kat›lamad›¤› Ekonomi Bakanlar›n›n›n toplant›s›na Çin’in da-
vetli olmas› ve “büyüyen bir G 8’in verimli olamayaca¤›”. Ancak kayg›lar
devam ediyor. ‹hracat konusunda Japonya’y› dahi sollayan Çin’in, siyasi
karar organlar› içinde olmamas›n›n uzun süre gitmeyece¤i konufluluyor. 

Meksika, Brezilya, Güney Afrika, Çin ve Hindistan için, G 8, ‘Heiligen-
damm Süreci’ ad› alt›nda bir ara formül buldu. Bu ülkelerle ilgili konular,
onlarla yap›lan toplant›larda onlarla birlikte konuflulacak. Bunun nas›l bir
flekil alaca¤› konusunda ise iki y›ll›k bir çal›flma süresi kondu. Yani G 8’ler
Çin’e dair almak istedikleri kararlar› alamad›lar. Sadece patent hakk› konu-
sunda tehditlerini savurdular. Gümrük kontrolleri artt›r›lacak, Çin gibi ül-
kelere sahte markalara karfl› savafl açmalar› için teknik yard›m verilecek. 



Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i
Örgütü’nün (KE‹) kuruluflunun
15. y›ldönümündeki zirvesi, 25
Haziran’da ‹stanbul’da gerçek-
lefltirildi. Zirveye, Rusya’n›n ye-
ni do¤algaz boru hatlar› projesi
damgas›n› vurdu. 

KE‹’nin üzerinden Karadeniz hakimiyeti

KE‹’nin kuruluflu, ’92 y›l›nda Sovyetler Birli¤i’nin
da¤›lmas›n›n arkas›ndan bafllayan sürecin ürünü-
dür. Bu dönemde, Türkiye, ABD’nin Kafkaslar’a
uzanan köprüsü rolünü üstlenmifl durumdayd›.
Türki Cumhuriyetleri her cepheden kuflatmak, bu
yeni pazarlara ABD’nin tafleronu olarak da olsa gir-
mek istiyordu. Bu amaçla, bu dönemde kurulan
çeflitli örgütlenmeler içinde yer ald›, çeflitli örgüt-
lenmelerin kurulmas› için de önayak oldu. KE‹,
Türkiye’nin de kurulmas› için u¤raflt›¤› örgütlen-
melerden biriydi. Bu nedenle Daimi Uluslararas›
Sekretaryas›’na da evsahipli¤i yap›yor. 

KE‹’nin kuruluflunun bir baflka unsurunu da
Rusya’n›n gelece¤e iliflkin hesaplar› oluflturmufltu.
Berlin’de çöken duvar›n alt›nda kalan Sovyetler
Birli¤i, kendi ülkesinin da¤›lmas›n›n kaç›n›lmazl›¤›-
n› kabul etmek zorunda kalm›flt›. Ancak bu da¤›l›-
fl›n tespih tanelerine dönmemesi, her ayr›lan›n
uzak köflelere savrulmamas› için baz› önlemler al-
may› da ihmal etmedi. Bütün eski cumhuriyetleri
bünyesinde bar›nd›ran Ba¤›ms›z Devletler Toplulu-
¤u, çeflitli cumhuriyetlerle kurulan çeflitli iflbirli¤i
örgütleri bu önlemlerin bafl›nda geliyordu. KE‹ de,
Rusya’n›n bu amaçla kurdu¤u, kendi çevresini da-
ha örgütlü ve daha kendine ba¤l› tutmay› amaçla-
yan bir kurumdu. 

Kuruluflu hem Rusya, hem de Türkiye üzerinden
hesaplar yapan ABD taraf›ndan büyük umutlarla
karfl›lanan KE‹, kendisinden beklenen misyonu ye-
rine getiremedi. Kuruluflundan k›sa bir süre sonra
rölantiye al›nd› ve geriye düfltü. Türkiye kendi
amaçlar›n› daha do¤rudan iliflkiler kurarak yerine
getiriyordu. Rusya ise, Karadeniz’e k›y›s› olan ülke-
lerden Karadeniz’in NATO’su olarak görülen Black-
seafar örgütlenmesini kurmufltu ve bu örgüt KE-
‹’den daha etkin ve daha önemli bir rol üstlenmiflti. 

Do¤algaz hatlar› ile hakimiyet

Zirvenin hemen öncesinde Rusya, yeni do¤algaz
boru hatlar›na h›z verece¤ini aç›klad›. Rusya, Avru-
pa’ya ve Akdeniz’e do¤rudan ve daha sorunsuz do-
¤algaz boru hatlar› kurmak planlar›n› art›k gerçek-
lefltirmeye bafllad›¤›n› ilan ediyor. 

Bu hatlardan birisi, Yunanistan ve Bulgaristan
üzerinden geçen Burgaz-Dedea¤aç boru hatt›. Zirve
öncesinde Rusya, bu hat için anlaflmay› imzalad›.
Rusya, do¤algaz› Akdeniz’e Türkiye’nin bo¤azlar›n-
dan geçen gemiler arac›l›¤› ile gönderiyor. Ancak
bu gemilerin geçiflleri, baflta bo¤azlar›n güvenli¤i
olmak üzere çeflitli s›k›nt›lar yarat›yor, ayr›ca Rus-
ya istedi¤i düzeyde do¤algaz sevkiyat›n› gerçekleflti-
remiyor. Bunun yerine, Bulgaristan ve Yunanistan
üzerinden Ege Denizi’ne ulaflacak bir boru hatt›,
Rusya aç›s›ndan daha ifllevli görünüyor. Ancak bu
boru hatt›, Türkiye’yi devre d›fl› b›rak›yor. 

Rusya’n›n yine zirve öncesinde aç›klad›¤› bir bafl-
ka boru hatt› ise, Gazprom ile ‹talyan petrol flirketi
EN‹ aras›nda imzalanan anlaflma ile Rus ve Türk-
men gaz›n› Avrupa’ya nakledecek olan Güney Ak›-
m› boru hatt› projesi. Bu boru hatt› Rus toprakla-
r›ndan, Karadeniz zeminine yerlefltirilecek denizalt›

boru hatt›yla Bulgaristan’a ulaflacak, oradan Avru-
pa’ya tafl›nacak. 

Rusya’n›n zirvenin hemen öncesinde aç›klad›¤›
boru hatt› projeleri, en fazla Türkiye’yi rahats›z edi-
yor. Çünkü Burgaz-Dedea¤aç projesi, Bo¤azlardan
gemiyle geçen do¤algaz yolunu, Güney Ak›m› da
Hazar Denizi ve Ortado¤u’daki do¤algaz› Türkiye
üzerinden Avrupa’ya tafl›may› planlayan Nabucco
boru hatt› projesini bofla düflürüyor. Keza Rus-
ya’n›n Kazak petrolünü ve Türkmen do¤algaz›n›
büyük oranda sat›n almas›, Bakü-Ceyhan-Tiflis
petrol boru hatt›ndan geçecek olan petrolü do¤ru-
dan etkilemifl ve azaltm›fl durumda. Öyle ki, için-
den yeterince petrol geçmedi¤i koflulda, bu boru
hatt›n›n maliyetini bile karfl›lamas› zor görünüyor. 

‹stanbul zirvesinin önemi

Türkiye aç›s›ndan ise bu zirvenin öncekilerden
daha ileri bir anlam› vard›. Türkiye için KE‹ art›k,
ilk kuruldu¤u dönemlerde oldu¤u gibi, bölge ülke-
lerine aç›lmak için bir araç misyonunu tafl›m›yor.
Türkiye, bu hedefin kendisi için çok büyük oldu¤u-
nu gördü; zaten somut olarak kayda de¤er bir ba-
flar› da elde edemedi. Bu nedenle KE‹’nin Türkiye
aç›s›ndan as›l anlam›, Rusya ile olan iliflkilerine
ba¤lanm›fl durumda. Rusya ile kurulan iliflkiler ise,
burjuvazinin içindeki klik çat›flmalar›na ba¤l› ola-
rak gelifliyor. 

Türkiye’de burjuvazinin klikler içinden bir kesi-
mi, Rusya ile iliflkilerin güçlendirilmesini savunu-
yor. ‘90’lar›n bafllar›ndan itibaren Rusya’ya ve eski
cumhuriyetlere yat›r›mlar yapan bu kesim, bu ba-
kir pazarlarda oldukça palazlanm›fl durumda. Bu
kesim, bir taraftan Osmanl›’ya kadar uzanan Türk-
Rus iliflkilerinin derinli¤ine dayan›yor, bir taraftan
da dünya hegemonyas›n› giderek kaybetmekte olan
ABD karfl›s›nda, güçlenmekte olan Rus emperyaliz-
mine s›rt›n› yaslamak istiyor. Rusya’n›n son dö-
nemde ABD karfl›s›nda giderek güçlenen bir ko-
numda olmas›, bu kesimin elini güçlendiriyor. Ge-
rek Irak savafl› ve ‹ran krizi ile büyüyen ABD’nin
Ortado¤u savafl›nda, gerekse son G8 zirvesinde
Rusya, ABD karfl›s›nda oldukça önemli bir güç sa-
hibi oldu¤unu ortaya koydu. Böylece Türkiye’den
Rusya ile iflbirli¤ini savunanlar›n eli güçlendi. Son
dönemde, ordu içinde baz› generallerin Rusya’ya
yak›nlaflmaktan yana olduklar› yönünde giderek
artan haberler, Rusya-Türkiye iliflkilerinin güçlen-
mekte oldu¤unun bir baflka göstergesi. 

Rusya için ise, do¤algaz en önemli hegemonya
araçlar›ndan birisi. Hegemonya savafllar›nda do¤al-
gaz› devreye sokarak pekçok ad›m atabiliyor. Mese-
la yaflad›klar› ‘kadife darbe’lerin arkas›ndan Rusya
ile mesafelerini art›ran Gürcistan ile Ukrayna’n›n
do¤algaz›n› k›fl ortas›nda keserek ya da fahifl fiyat-
lar uygulayarak büyük bir bask› unsuru olarak
kullanabilmiflti. Keza Merkel’in Baflbakan seçilme-
sinin arkas›ndan ABD’nin politikalar›na yedeklen-
meye bafllayan Almanya’y› da do¤algaz ile cezalan-
d›r›lmaya bafllayan Rusya, bu politikas›ndan ol-
dukça büyük bir baflar› elde ediyor. Do¤algaz k›-
s›nt›s›ndan büyük zarara u¤rayan ülkeler, Rusya
ile yeniden iliflkilerini bir rotaya sokmaya çal›fl›yor-

lar. 

Do-
¤algaz
boru
hatlar›
için de
benzer
bir du-
rum sözkonusu. Varolan boru hatlar›, bugün art›k
Rusya’n›n sorun yaflamaya bafllad›¤› ülkelerden ge-
çiyor, ya da geçmesi planlan›yor. Rusya ise, Ukray-
na ve Gürcistan gibi ülkeleri devre d›fl› b›rakacak
bir biçimde kendi do¤algaz hatlar›n› infla etmeye
bafll›yor. 

Türkiye de Rusya’n›n bu politikas›ndan nasibini
al›yor. Türkiye, emperyalizme ba¤›ml›l›k iliflkileri
konusunda, son y›llarda oldukça sallant›l› bir çizgi
izliyor. Burjuvazi içinde Rusya’ya yönelenler ol-
makla birlikte, özellikle hükümette ABD’ci bir kim-
li¤inin olmas›, burjuva politikalarda ABD etkisinin
bask›n oldu¤unu gösteriyor. Her ne kadar Türki-
ye’nin ABD’nin rotas›nda savafla girmesini sa¤laya-
mad›ysa da, ABD iflbirlikçisi burjuvazi, kritik afla-
malarda, kendi a¤›rl›¤›n› hissetiriyor. Rusya da do-
¤algaz boru hatlar› konusunda ald›¤› bu kararlarla
Türkiye’yi bir yerde cezaland›rm›fl oluyor. Türkiye
aç›s›ndan büyük bir önem tafl›yan boru hatlar›n›
devre d›fl› b›rakarak, onu güvenilmez bir partner
olarak gördü¤ünü ortaya koyuyor. 

Rusya’n›n bu takti¤i etkili de oluyor. Türkiye’deki
Rus iflbirlikçisi kesimler, bu tabloyu gördüklerinde,
zirve öncesinde epeyce telaflland›lar. Çeflitli biçim-
lerde yapt›klar› aç›klamalarla, KE‹ zirvesine ve Ka-
radeniz çevresindeki iliflkilere büyük bir önem ver-
diklerini anlatt›lar. Türkiye’nin 1 May›s 2007 tarihi
itibariyle, KE‹’nin 6 ayl›k dönem baflkanl›¤›n› dev-
ralm›fl olmas›n›n bir f›rsat oldu¤unu, bunu de¤er-
lendirmek gerekti¤ini söylediler. Rusya da zirveden
sonra Türkiye’yi ilgilendiren Nabucco do¤algaz bo-
ru hatt› projesine destek verebilece¤ini söyleyerek,
bir anlamda Türkiye ile iplerin tümden kopmas›n›
da istemedi¤ini göstermifl oldu. Di¤er taraftan,
ABD iflbirlikçisi kesimler, tersine, Rusya ile mesa-
feyi açmak için bir bu durumu de¤erlendirmeye ça-
l›flt›lar. Mesela baflta Baflbakan Erdo¤an ve D›fliflle-
ri Bakan› Gül olmak üzere, hükümet yetkilileri zir-
veye pek ilgi göstermediler. 

* * *

KE‹’ye üye olan ülkeler, sadece Karadeniz’e k›y›s›
olan ülkelerle s›n›rl› de¤il. KE‹’nin asli üyeleri Gür-
cistan, Azerbaycan, S›rbistan, Bulgaristan, Moldo-
va, Arnavutluk, Ermenistan, Yunanistan, Roman-
ya, Ukrayna, Türkiye ve Rusya. Gözlemci ülkeler
aras›nda ise yok yok; ABD, ‹srail, Almanya, Fran-
sa, ‹talya, Polonya, Beyaz Rusya, H›rvatistan, Çek
Cumhuriyeti, Slovakya, Tunus, Avusturya ve M›s›r. 

Rusya, KE‹ örgütlenmesini, üye ülkeler üzerinde
bir hegemonya arac› olarak görüyor ve bu ülkeleri
kendi denetiminde tutmaya çal›fl›yor. ABD ve ‹srail
gibi ülkelerin de bu örgütlenmeye dahil olmalar›
ise, Rusya’n›n Karadeniz’deki tekelini k›rmak, ken-
dilerine bir alan açabilmek. Bu rekabette bugün
Rusya, daha avantajl› bir konumda görünüyor. 
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KE‹ zirvesine Rusya damgas›

KARADEN‹Z EKONOM‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ ÖRGÜTÜ

Rusya için ise, do¤algaz en önemli hegemonya araçlar›n-
dan birisi. Hegemonya savafllar›nda do¤algaz› devreye so-
karak pekçok ad›m atabiliyor.Rusya’n›n bu takti¤i etkili

de oluyor. Türkiye’deki Rus iflbirlikçisi kesimler, bu tablo-
yu gördüklerinde, zirve öncesinde epeyce telaflland›lar. 
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1 Haziran günü, ‹stanbul’da emperyalistlerin
en önemli kurumlar›ndan biri say›lan Bilderberg
toplant›lar›n›n 55.si gerçeklefltirildi. Gizlilik ku-
rallar› ile kamuoyunun dikkatini çeken Bilder-
berg toplant›lar›, genel olarak dünya üzerindeki
hegemonya savafl› aç›s›ndan oldukça büyük bir
önem tafl›yor. 

ABD’nin hegemonya kurumu

Bilderberg toplant›lar›n›n ilki 1954 y›l›nda
Hollanda’n›n Oosterbeek flehrinde bulunan Bil-
derberg otelinde yap›ld›. ‹smini de burada ald›. ‹lk top-
lant› Hollanda Prensi Bernhard’›n ça¤r›s›yla gerçekleflti-
rilmiflti ve “Atlantik ülkeleri aras›nda dayan›flma olufltur-
mak” amac›n› tafl›d›¤› ilan edilmiflti. Gerçekte ise Bilder-
berg, II. Emperyalist Paylafl›m Savafl› sonras›nda oluflan
yeni dengeler ve hegemonya kurma çabalar› ile do¤ru-
dan ba¤lant›l›yd›. 

Ça¤r›c›s› Hollanda olsa bile, toplant›n›n sahibi bafl›n-
dan itibaren ABD emperyalizmi oldu. Savafl sonras›nda,
ABD emperyalizmi, siyasi, askeri ve ekonomik pekçok
kurum ve yöntem kullanarak dünya üzerindeki hege-
monyas›n› art›rmaya çal›flm›flt›. Savafl›n galibi ABD em-
peryalizmi, Sovyetler Birli¤i’nin kazand›¤› büyük zaferin,
genel olarak burjuvalarda ve kapitalist ülkelerin yönetim-
lerinde yaratt›¤› korkulardan faydalan›yordu. Bu korku-
lar, bu ülkelerin ABD’ye ‘s›¤›nmalar›n›’ kolaylaflt›ran,
ABD ile iliflkilerini güçlendiren bir rol oynuyordu. Bu
koflullardan faydalanan ABD, herbiri savafl sonras›nda
kurulan emperyalist kurumlarla, kendi inisiyatifini kapi-
talist dünyaya yaymaya yöneldi. NATO ile askeri, BM ile
siyasi, ‹MF ve Dünya Bankas› ile ekonomik hegemonya-
s›n› infla etmeye bafllad›. Marshall Plan› ve Truman Dok-
trini ile, ekonomik s›k›nt›lar içinde bo¤uflan ülkelere yar-
d›m gönderiyor, bu yard›mlarla ülkeleri kendi rotas›na
sokuyordu. Bilderberg toplant›lar› ise, bu sürecin en
önemli parças›d›r. 

Emperyalist burjuvazinin do¤rudan yönetimi

Bilderberg’i, di¤er bütün emperyalist hegemonya
kurumlar›ndan ay›ran yan›, onun, do¤rudan burjuvazi
taraf›ndan düzenleniyor olmas›d›r. 

Di¤er bütün kurumlar, devletin farkl› kademelerinde
bulunan yöneticilerin kat›l›m›yla oluflturulmaktad›r. Ki-
misine askeri yetkililer, kimisine hükümet görevlileri, ba-
kanlar, baflkanlar vb kat›lmaktad›r. Burjuva devlet içinde,
her türlü seçilmifl ya da atanm›fl yetkilinin, burjuvazinin
ç›karlar›n› temsil etti¤ini, onun sözcülü¤ünü yapt›¤› ger-
çe¤i, genel bir ML do¤rudur. Bu kesimlerin herbiri,
burjuvazinin sömürü politikalar›n› kitlelere dayatmakta,

burjuvazinin ç›-
karlar› do¤rultu-
sunda konufl-
maktad›rlar. Ve
kitleler bu poli-
tikalara tepki
gösterdi¤inde,
karfl›lar›nda bur-
juvaziyi de¤il,
bu sözcüleri bu-
lur. Kitlelerin
tepkileri hükü-
metlere, bakan-
lara, askeri yet-
kililere vb yönel-

tilir. Sözcüler de¤ifltirildi¤inde, vitrin yenilendi¤inde, ay-
n› burjuvazi, yeni bir hükümet ya da yeni bir baflkanla
sömürü politikalar›na kald›¤› yerden devam eder. Em-
peryalist kurumlar da benzer bir iflleyifle sahiptir. Emper-
yalist burjuvazi, kendi sömürü politikalar›n›, emperyalist
kurumlardaki bu sözcülerinin a¤z›ndan ortaya koyar,
kitleler sadece bu kadar›n› görür. 

‹flte Bilderberg’in fark› burada çarp›c› bir biçimde
ortaya ç›kmaktad›r. Onlara “dünyan›n gerçek efendileri”
denmesinin nedeni de budur. Bu toplant›lara do¤rudan
emperyalist burjuvazi kat›lmakta, politika ve hedeflerini
do¤rudan kendi a¤z›ndan ortaya koymaktad›r. Dünya-
n›n her taraf›ndaki ülkelerden gelen baflkanlar, yönetici
adaylar›, bürokratlar vb, emperyalist hegemonya yön-
temlerini do¤rudan birinci a¤›zdan dinlerler bu toplant›-
larda. General Motors, ‹BM, Ford, BP, Exxon, Shell,
Unilever gibi emperyalist tekellerin yöneticileri, bu top-
lant›lar›n do¤rudan düzenleyicileridirler. Ve bu emper-
yalist tekeller, tek tek ülkelerin iç politikalar›ndan, genel
emperyalist ç›karlar›na kadar her konuda istek ve amaç-
lar›n›, buraya kat›lan kiflilere do¤rudan bildiriyor ve bu
do¤rultuda harekete geçmesini istiyorlar. Toplant›ya ka-
t›lan kiflilerin, sonras›nda bulunduklar› ülkede geldikleri
konum, üstlendikleri görevler ve ortaya koyduklar› dü-
flünceler, emperyalist burjuvazinin amaçlar›na ulaflt›¤›n›n
göstergelerinden biri. 

Mesela yap›lan ilk Bilderberg toplant›s›na, Avru-
pa’daki anti komünist sendikalara CIA’n›n deste¤ini ak-
taran Amerikan Federasyonu Avrupa ‹flçi Temsilcisi ‹r-
ving Brown’›n kat›lmas› önemlidir. Avrupa’da yükselen
sosyalizm sempatisine karfl› ABD baflta olmak üzere em-
peryalist dünyan›n ald›¤› bir önlemdi bu çal›flma. 

Mesela 1991’de gerçeklefltirilen toplant›ya kat›lan
Bill Clinton’un, iki y›l sonra 1993’de ABD’ye baflkan se-
çilmesi, Bilderberg’in rolünü gösteren çarp›c› bir örnek-
tir. Keza Tony Blair de 1993’te Yunanistan’da yap›lan
toplant›ya kat›lmas›n›n arkas›ndan, 1994’te ‹ngiliz ‹flçi
Partisi’nin baflkanl›¤›na gelmifl, 1999’da da ‹ngiltere
Baflbakan› olmufltur. 

Bu toplant›lara bürokratlar›n önemli bir k›sm›, son-
ras›nda kendi ülkelerinde önemli görevlere gelmekte, ya
da zaten önemli bir görevde bulunuyorlarsa,
emperyalist politikalar do¤rultusunda hareke-
te geçmektedirler. Toplant›lara kat›lan medya
mensuplar› ise, emperyalizmin yeni döneme
iliflkin politika ve söylemlerini kitlelere yayma
ve benimsetme görevini üstlenmekte, bu
do¤rultuda konuflma ve yaz›lar›n›n rotas›n›
yenilemektedirler. 

Bu toplant›lar›n en önemli unsuru olan
gizlilik konusundaki titizli¤in nedenini de
burada aramak gerekir. Güvenli¤i do¤rudan
CIA taraf›ndan al›nan bu toplant›lara kat›lan-
lar›n, toplant›n›n içeri¤ine dair konuflmas› ke-
sin bir biçimde yasaklanm›fl durumdad›r. Ke-

za, toplant›larda tutanak tutulmuyor, kay›t yap›l-
m›yor oluflu da oldukça önemlidir. Di¤er bütün
emperyalist kurumlar, sonuçta bir biçimde ka-
muoyunun gözü önünde hareket ederler. Gizli
görüflmeleri, perde arkas›nda yürütülen pazarl›k-
lar› bir kenara b›rakacak olursak, toplant›larda
kimin ne söyledi¤i, nas›l oy kullan›ld›¤›, tart›fl-
malar›n nas›l yürütüldü¤ü, bas›n›n ve kamuoyu-
nun gözleri önünde yürütülmektedir. Bilder-
berg’de ise, burjuva hesaplar›n ve sömürü plan-
lar›n›n vahflili¤inin, pervas›zl›¤›n›n ve sald›rganl›-
¤›n›n gözler önüne ç›kmas›n› istemeyen emper-

yalistler, mutlak gizlilik istemektedirler. 

‹stanbul’da gündem ‹ran savafl›

Bugüne kadar Türkiye’de iki Bilderberg toplant›s›
yap›lm›fl. Bu toplant›lar›n yap›ld›¤› tarihler, hem dünya-
n›n genel durumu, hem de ABD’nin Türkiye’ye dönük
hedefleri aç›s›ndan özel bir önem tafl›yor. 

‹lk toplant› 18-20 Eylül 1959 tarihinde gerçekleflti-
rilmifl. Ülkenin montaj sanayine geçmeye haz›rland›¤›
bir tarih bu. Yar› sömürge ülkelerin de GATT toplant›-
lar›na al›nmaya bafllad›¤› ‘Dillon Raundu’nun (1960-61)
hemen öncesine rastlayan bir tarih ayn› zamanda. Top-
lant›dan sonra Demokrat Parti ile ABD’nin aras›n›n aç›l-
d›¤›n›, ABD’den istedi¤i yard›m› alamayan Demokrat
Parti’nin yüzünü Sovyetler Birli¤i’ne dönmeye bafllad›¤›-
n› ve 27 May›s darbesinin bunun üzerine gerçeklefltiril-
di¤ini söyleyebiliriz. 

Türkiye’deki ikinci toplant› ise 25-27 Nisan 1975’te
gerçeklefltirilmifl. Bu da oldukça önemli bir tarih. Türki-
ye’de kitlelerin tüketim ekonomisiyle tan›flmaya bafllad›-
¤›, kapitalizmin gelifliminin h›z kazand›¤›, 12 Mart dar-
besinin etkilerinin hafiflemeye bafllamas›yla birlikte dev-
rimci hareketin yeniden yükselifle geçmeye bafllad›¤› bir
tarih bu. Ayn› zamanda, 1974 K›br›s harekat›n›n ve
Türkiye Almanya iliflkilerinin güçlenmeye bafllamas›n›n
üzerinden, ABD emperyalizminin Türkiye’yi yeniden
kendi rotas›na almaya çal›flt›¤› bir tarih.

Bugün ise, toplant›n›n as›l gündemi emperyalist sa-
vafl. Afganistan’dan Irak’a, yeni emperyalist savafl›n yafla-
d›¤› s›k›nt›lar ve bunlar› çözme yöntemleri gündem oldu
toplant›da. Ancak en önemli gündem, ‹ran’d›. Türki-
ye’nin Afganistan’da daha aktif bir rol üstlenmesini iste-
yen ABD emperyalizmi, ‹ran savafl›nda da Türkiye’yi ya-
n›na yedeklemek istiyor. 

ABD emperyalizmi aç›s›ndan bu toplant›, bugüne
kadar olanlardan daha büyük bir önem tafl›yor. Dünya
üzerindeki hegemonyas› zay›flamaya bafllayan, Afganis-
tan ve Irak’ta giriflti¤i savaflta baflar›s›zl›¤a u¤rayan, pa-
zarlar›n› giderek kaybetmekte olan ABD emperyalizmi,
bu toplant›da kendisine yeni bir rota çizmeye çal›fl›yor. 

Bilderberg 
‹stanbul’da

Bilderberg toplant›s›n›n yap›ld›¤› otel
ve toplant›ya kat›lanlar, CIA ve M‹T

taraf›ndan çok s›k› korundular. 

Türkiye’den toplant›ya kat›lan baz› isimler
TÜS‹AD Baflkan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤, eski

TÜS‹AD Baflkan› Erkut Yüceo¤lu, Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa Koç, Coca Cola Company ‹cra
Baflkan› Muhtar Kent, Bo¤aziçi Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ayfle Soysal, Devlet Bakan› ve Baflmüzakereci Ali Baba-
can, eski D›fliflleri Bakan› ve Afganistan’da uluslararas› bir-
li¤in sivil yönetimini üstlenen Hikmet Çetin, BM Kalk›nma
Program› Baflkan› Kemal Dervifl, Ümit Boyner, Cem Duna,
Emre Gönensay, gazeteciler Cengiz Çandar, Mehmet Ali
Birand, Hasan Cemal, Sedat Ergin, Cüneyt Ülsever.
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‹nternette, forum sitelerinde zaman zaman
bizi ilgilendiren kimi yaz›lar ç›kmakta; bu ya-
z›lar üzerinden, taraftarlar›m›zdan ve çevre-
mizdeki insanlardan çeflitli sorular gelmekte-
dir. Öncelikle flunu belirtelim: Bu yaz›lar›n
bizimle hiçbir ilgisi yoktur! Hiçbir yoldafl›m›z
ve do¤rudan iliflki içinde oldu¤umuz hiçbir
taraftar›m›z, bu sitelerde bizimle ilgili yaz›fl-
malara kat›lmaz, bizim ad›m›za polemiklere
girmez. 

Genel olarak internet kullan›m› konusun-
daki yaklafl›m›m›z bilinmektedir. ‹nternetin
devlet taraf›ndan en rahat ve do¤rudan de-
netlenen yerler oldu¤u aç›kt›r. Buna karfl›n
pek çok devrimci yap›, interneti, bir örgüt-
lenme, genifl kesimlere ulaflma arac› olarak
görüp kullanmaktad›r... Günlük haber sayfa-
s› haz›rlayanlardan, internet sayfalar›na
günlük, ayl›k, y›ll›k olarak kaç kiflinin girdi¤i-
nin hesab›n› tutanlara ve bununla övünenle-
re kadar, internet hayranl›¤›nda s›n›r kalma-
m›flt›r…  

Lenin’in ünlü sözü bilinir. “Komünist bir ör-
gütün göstergeleri nedir” sorusuna Lenin,
temel ilkeleri s›ralad›ktan sonra ekler: “Ama
bütün bunlar›n üstünde ve ötesinde, Komü-
nist Partinin en önemli göstergesi, güvenlik
sorununa yaklafl›m›d›r.” Lenin, güvenlik ko-
nusuna öyle bir önem vermifltir ki, s›ralama-
da onu 1. s›raya bile koymam›fl, 1. s›ran›n
üzerine yerlefltirmifltir. 

Bizim için de güvenlik sorunu bu kadar
önemli, bu kadar hayatidir. Bu nedenle,
devletin do¤rudan denetledi¤i internet ve
cep telefonu konular›nda çok daha özel bir
hassasiyet göstermekteyiz. Çünkü cep tele-
fonu ile yap›lan tek bir görüflme, internette
yaz›lan tek bir kelime, devletin kay›tlar›na
girmektedir. Evinizdeki ya da iflyerinizdeki
bilgisayardan, devrimci dergilerin maillerine
ya da sitelerine tek bir defa girmek bile,
devletin kay›tlar›na girmek için yeterlidir.
Devlet, bir operasyon düzenleyece¤i zaman,
bu kay›tlar› tek tek kontrol etmekte-
dir…  Son y›llarda yap›lan örgüt
operasyonlar›nda cep telefonu ve
internet kullan›m›n›n önemli bir
rol oynad›¤› ortadad›r. (…) 

‹kinci bir sorun ise, ör-
gütlenme faaliyetinin
tufllarla yürütülemeyece-
¤i gerçe¤idir. Örgütlen-
me faaliyeti yüzyüze ger-
çeklefltirilecek bir faali-
yettir. ‹nsanlar›n yaflam›-
na girerek, onlarla do¤ru-
dan temas ederek, kifli-
liklerini, yaflamlar›n›,

al›flkanl›klar›n›, ailelerini, ifl koflullar›n›
yak›ndan gözlemleyerek yürütebilir.
Yüzlerce-binlerce kilometre öteden tufl-
lara de¤en parmaklarla de¤il. …  

‹nternet, ad› üzerinde ‘sanal ortam’d›r.
Karfl›m›zdaki insan da ‘sanal’ bir varl›kt›r. ‹n-
ternet kullan›m› s›ras›nda, insanlar›n farkl›
kimlikler edindikleri bilinir. Gerçekte olduk-
lar› gibi de¤il, olmak istedikleri gibi davran-
maktad›rlar. Son derece korkak biri bir forum
sitesinde bol keseden tehditler savurabilir
mesela. Üç-befl devrimci kelime ö¤renmifl bi-
risi, kendisini usta teorisyen olarak pazarla-
yabilir. Korktu¤u için devrimcilerin kortejleri-
ne bile girmeyen biri, bir örgüt ad›na forum-
larda polemik yürütebilir. Hatta bir polis,
devrimci bir yap›n›n sempatizan› gibi görü-
nerek o yap› ile iliflki kurmak isteyebilir, ya
da devrimci bir yap›n›n kadrosu gibi görü-
nüp, görünürde örgütlenme faaliyeti, gerçek-
te ise provakatif bir faaliyet yürütebilir. Bu
forum sitelerinde, tart›flmalar s›ras›nda her-
kesin birbirini polislikle suçlamas› bofluna
de¤ildir. Gerçekten de orada yaz›flanlar›n
ne kadar›n›n polis oldu¤unu tahmin etmek
kolay de¤ildir… Ve aç›kt›r ki, örgütlenme fa-
aliyeti, bilgisayar›n bafl›nda, rahat koltu-
¤unda, gerçekte kim ve ne oldu¤unu bir ke-
nara b›rakarak bol keseden at›fllarla yürütül-
mez.

Sonuçta internet, çok genifl bir olanakm›fl
gibi görünse de, gerçekte tehlikeli bir tuzak-
t›r. Kullan›m alan› ne kadar s›n›rl› tutulursa,
verece¤i zarar da o kadar s›n›rl› olacakt›r.
Bütün bunlardan dolay›, tüm yoldafllar›m›za
ve çevre unsurlar›m›za, bir kere daha flunu
hat›rlatal›m: Forum siteleri bizden uzak ol-
mas› gereken alanlar›n bafl›nda gelmekte-
dir. Forum sitelerinde bizim ad›m›za ya da
bizimle ba¤lant›l› olarak yürütülen tart›flma-
lar›n hiçbirisi bizi ba¤lamamaktad›r. Bu yaz›-
lar; ya bizi tan›mad›¤› ve bu konuya yakla-
fl›m›m›z› bilmedi¤i halde bizim ad›m›za ko-
nuflma hakk›n› kendinde bulan kifliler tara-
f›ndan, ya da polis taraf›ndan yaz›lmakta-
d›r. Her iki durumda da uzak durulmal›d›r. 

Son bir söz de bize bu forum sitele-
rinden bahseden ve o yaz›lar› soran

yoldafllar›m›zad›r. Onlar da art›k,
bakmak amac›yla bile olsa bu fo-

rum sitelerine girmekten, internet-
te bizi araflt›rmaktan,
Google arama motoruna
örgüt ismini (ya da bize
ait çeflitli isimleri) yaza-
rak meraklar›n› tatmin
etmekten vazgeçmelidir-
ler. Güvenlik unsuru bu
durumda da tehlikeye
girmektedir, bu yüzden
yanl›flt›r.

‹nternetteki forum siteleri
Elimize posta kanal›yla ulaflan T‹KB(B) Merkezi Yay›n
Organ› ‹htilalci Komünist’in May›s-Haziran 2007 tarihli

59. say›s›ndan k›salt›larak al›nm›flt›r.

Irkç› bir yasa:

“Yeni göç yasas›”
Almanya’da her y›l yeni bir göç yasas› ç›karmak moda oldu.

Y›l boyunca göçmenlere dair bir konu bulunuyor –bu y›l
zorla evlilik ve suç iflleyen genç göçmenler- tüm burju-
va bas›n› doldurdu. Göçmen kökenli ve flimdi “Alman
olmaktan gurur duyuyorum, bu göçmenleri adam etmek
gerekiyor” giyen sat›l›klar da TV programlar›n› süsledi
ve Almanya’ya göçü daha da zorlaflt›rd›lar. Zaten tart›fl-
malar›n temel nedeni de bu. Bir yandan yeni göçleri en-
gellemek di¤er yandan iflçi ve emekçilerin gündemlerini
bu konularla belirleyerek hem “günah keçisi” bulmak,
hem de miliyetçi bir taban yaratmak. Ayn› zamanda
uzun y›llard›r buralarda çal›flan ve iflsiz olan yabanc›lar›
k›skaç alt›na alarak en ucuz ifllerde çal›flmalar›n› sa¤la-
mak. 

Haziran ortas›nda yasalaflmas› beklenen yeni göç yasas›n›n
en önemli maddeleri flunlar:

4 Almanya d›fl›ndan evlenen yabanc›lar, bir gelire sahip ol-
mad›klar› sürece efllerini getiremiyorlard›. fiimdi Alman
vatandafllar›na da bu flart getirildi. Ancak bu Alman va-
tandafllar› sonradan vatandafl olanlar. Yani art›k Alman-
ya’da do¤ufltan Alman olan ve sonradan Alman olanla-
ra karfl› ayr› uygulamalar getiriliyor. 

4 Evlenenler Almanca dil bilgileri olmad›¤› sürece vize ala-
mayacaklar.

4 Geçen göç yasas› ile entegrasyon kursu ad› alt›nda zorun-
lu dil kurslar› getirilmiflti. O zamandan dil bilgisi s›nav›n›
geçmeyenlerin yard›mlar›n›n kesilece¤i ilan edilmiflti.
fiimdi ise s›n›r d›fl› edilebilmelerinin koflulunu sa¤layan
yasa ç›kar›lmak isteniyor. 

4 Daha önce 23 yafl›na kadar ögrenci olanlar gelirlerinin ya-
flamlar›n› sürdürmeye yeterli oldu¤unu ›spatlamadan
vatandafl olabiliyordu, flimdi bu yasa ortadan kald›r›la-
rak vatandafl olmalar› zorlaflt›r›l›yor. 

4 Oturum alamayan ilticac›lar› ve ülkeye ka¤›ts›z girenleri
daha h›zl› s›n›r d›fl› edebilmek için, jet s›n›r d›fl› etmeler
yasalaflt›r›l›yor. Örne¤in mahkemeye baflvurma haklar›
ellerinden al›nmak isteniyor. 

4 Dört y›ldan fazla süredir Almanya’da olan ilticac›lar›n al-
d›klar› yard›m› ad›m ad›m kesmeyi yasalaflt›rmak isti-
yorlar. 

Bir çok göçmen örgütü ve devrimci, demokrat kesimler ile
birlikte G 8’lerin göçmen politikas›na karfl› birlik-Berlin
(AG‹F, AR‹, ADHF, Bir-Kar ve PDD) yeni göçmen yasa-
s›na karfl› kitleleri “yeni göç yasas› ›rkç› bir yasa” sloga-
n›yla soka¤a ça¤›rd›. 21 May›s’ta 500 kiflinin kat›ld›¤›
eylem Berlin’de SPD merkezinin önünden bafllad› ve
CDU’ya kadar yüründü. ‹kinci eylem 1 Haziran’da ger-
çekleflti. Eylemlerin zay›f noktas› göçmenlere ulafl›lacak
bir ajitasyon propaganda faaliyetinin eksikli¤i ve göç-
menlerin ço¤unun eylemlere kat›lmamas›, onlara ulafl›-
lamamas›. Göçmenler önlerinde duran birçok zorlu¤a
ra¤men haklar› için soka¤a ç›kmad›¤› sürece a¤›rlaflt›-
r›lm›fl yeni göç yasalar›n›n ard› arkas› kesilmeyecek. 
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IV- GAP’ta koruyucu ve birinci basamak 
sa¤l›k hizmetleri çökmüfltür

Bir toplumun sa¤l›k düzeyini koruyucu he-
kimlik ve birinci basamak sa¤l›k hizmetleri yan-
s›t›yorsa, koruyucu hekimlik ve birinci basamak
sa¤l›k hizmetlerinin yeterli ve etkin olup olma-
d›¤›n› da, en iyi flekilde, ana ve çocuk sa¤l›¤›n›n
düzeyi ve bulafl›c› hastal›klar›n s›kl›¤› ile yayg›nl›¤› gös-
terir. 

Bu bölümde ana ve çocuk sa¤l›¤›n›n tablosunu ve böl-
genin nas›l salg›n hastal›klar›n tehdidi alt›nda oldu¤unu
ortaya koymaya çal›flaca¤›z. 

1) Ana sa¤l›¤›
Ana ve çocuk sa¤l›¤›n›n en önemli göstergesi ise, an-

ne ve bebek-çocuk ölüm h›zlar›n›n düzeyidir. Anne ve
bebek-çocuk ölüm h›z›n› belirleyen etkenler; aile planla-
mas›, gebelik tespiti, -do¤um öncesi ve do¤um sonras›
bak›m- do¤umun, sa¤l›k personeli taraf›ndan bir sa¤l›k
kuruluflunda yapt›r›lmas›, yeni do¤an çocuklar›n bak›m›
ve afl›lanmas›, gelifliminin takip edilmesi, hijyen ve çev-
re sa¤l›¤› gibi koruyucu ve birinci basamak sa¤›l›k hiz-
metleri yan›nda, ekonomik durum, e¤itim düzeyi vb.
olarak s›ralan›r. 

Yukar›da koydu¤umuz, sosyal, e¤itim, altyap›, birinci
basamak sa¤l›k hizmetleri ve baflka birçok alanda yafla-
nan ciddi yetersizlikler ve derin ulusal eflitsizliklerin so-
nuçlar›, ana ve çocuk sa¤l›¤› alan›nda bütün ç›plakl›¤› ile
aç›¤a ç›kmaktad›r. 

Sa¤l›ktaki sorunlar›n faturas› anne ve çocu¤a: Aile
planlamas› çal›flmalar›n›n ve ana-çocuk sa¤l›¤› hizmetle-
rinin yetersizli¤i, ana ve çocuk ölüm oranlar›n› yükselt-
mektedir. Bölge’de, 45-49 yafl grubu kad›nlarda ortala-
ma gebelik 9, tamamlanm›fl do¤um 8, yaflayan çocuk 6-7
aras›ndad›r. Bu da her 9-10 gebeli¤in 2-3’ünün ölü do-
¤um ya da düflükle sonuçland›¤›n›; 8 canl› do¤umdan
sonra 1 ya da 2 çocu¤un öldü¤ünü gösteriyor. Canl› do-
¤an bebeklerin yüzde 18.5’i kaybedilmektedir. Bölge’de
hamilelik geçiren her kad›n, bir çocu¤unu düflükle, bir
çocu¤unu da do¤umdan sonra kaybetmifltir. Yine bölge-
de gebelik geçiren kad›nlar›n, yüzde 7.5’i bir ya da daha
çok kez ölü do¤um yapm›flt›r. Bir ya da daha fazla is-
temsiz düflük yapan kad›nlar›n oran› ise, yüzde 26.7 gibi
yüksek bir orand›r. Düflük, ölü do¤um ve evde do¤um
s›ras›nda sadece bebek de¤il, anne ölümleri de yüksektir. 

Bütün bu rakamlar, anne ve bebek ölümleri, Türkiye
ortalamas›n›n iki kat›ndan fazlad›r.

Do¤um öncesi ve sonras› bak›m hizmetleri: Gebelik
geçirmifl olan kad›nlar›n yüzde 92.21’i herhangi bir sa¤-
l›k personeli taraf›ndan izlenmemifl ve do¤um öncesi
herhangi bir bak›m hizmeti almam›flt›r. Sa¤l›k Bakanl›-
¤›’n›n verilerine göre, gebe bafl›na izlem say›s› GAP
Bölgesi için 0.43, Türkiye geneli için ise 1.68’dir. Sa¤l›k
Bakanl›¤› standartlar›na göre, en az 6 olmas› gereken iz-
lem say›s›, Türkiye geneli için de son derece eksiktir.
Kürt illerinde ise durum, 4 kat daha kötüdür. 

Yine anne ve bebek sa¤l›¤› için son derece önemli
olan tetanos afl›s›, hamile kad›nlar›n yüzde 78.1’ine ya-
p›lmam›flt›r.

Do¤um sonras› bak›m alan kad›nlar›n oran› ise, sadece
yüzde 5.4’tür.

Do¤um hizmetleri: Gaziantep’te kent merkezini kap-
sayan bir araflt›rmada, do¤um yapan kad›nlar›n yüzde
65’inin bir sa¤l›k kuruluflunda, yüzde 95’inin ise bir sa¤-

l›k personeli yard›m›yla do¤um yapt›¤› saptanm›flt›r. Bu
bölgenin en iyi sonucudur. Ama özellikle bölgenin do-
¤usunda durum daha kötüdür. Geleneksel köy ebesinin
yapt›rd›¤› do¤um oran›, GAP genelinde yüzde 35.8, fi›r-
nak’ta yüzde 67, Siirt’te yüzde 54, Batman’da yüzde 54,
Diyarbak›r’da yüzde 51’dir. Türkiye genelinde gelenek-
sel köy ebelerinin do¤um yapt›rma oran›, yüzde 10.4’tür.
Aradaki uçurum, sa¤l›k hizmetindeki eflitsizli¤in derinli-
¤ini göstermesi aç›s›ndan önemlidir.  

Do¤umu bir sa¤l›k kuruluflunda yapma oran›, bölgede
yüzde 51 düzeyindeyken, Türkiye genelinde yüzde 73
düzeyindedir. 

Baflka bir araflt›rmada, (*) sa¤l›k kuruluflu d›fl›nda do-
¤um yapan kad›nlar›n oran›,  Bat›’da (**)1983 y›l›nda
yüzde 37 iken,  2003 y›l›nda yüzde 8.5’e düflürülmüfltür.
Güney’de yüzde 67’den yüzde 21.5’e, Kuzey’de yüzde
63’ten yüzde 14.7’ye düflürülmüfltür. Ayn› dönemde he-
men hemen tamam› Kürt illerinden oluflan Do¤u’da ise,
yüzde 84’ten yüzde 45.6’ya ancak düflürülebilmifltir. Bu
araflt›rmaya göre, 1983 y›l›nda Bat›’da sa¤l›k kuruluflu
d›fl›nda yap›lan bir do¤uma karfl›l›k, Do¤u’da 2.27 do-
¤um, sa¤l›k kuruluflu d›fl›nda yap›l›rken, 2003 y›l›nda,
bu oran bire karfl›, 5.3’e ç›km›flt›r. ‹lginçtir, bu dönem
tam da GAP-Bölge Kalk›nma ‹daresi’nin  “Bölgenin di-
¤er bölgelerle aras›ndaki fark›n giderilece¤i” iddias›n›
ortaya att›¤› y›llard›r. Görülmektedir ki, aradaki fark ka-
panmak bir yana daha da aç›lm›fl, eflitsizlik daha da de-
rinleflmifltir. 

2) Çocuk Sa¤l›¤›
Çocuklar›n izlenmesi: 0–59 ay(5 yafl alt›) çocuklar›n

yüzde 95’i sa¤l›k oca¤› ebesince herhangi bir zamanda
izlenmemifltir. Bu oran k›rsal kesimde yüzde 97’ye kadar
yükselmektedir. Çocuklar›n yaln›zca yüzde 4.8’i ebeler-
ce bir veya daha fazla görülmüfltür. fianl›urfa’da kentsel
alanda bile çocuklar›n ancak yüzde 2.6’s› ebelerce görül-
müfltür. Sa¤l›k Bakanl›¤› verilerine göre çocuk bafl›na
ortalama izleme say›s› Türkiye geneli için, 3.24 iken,
GAP Bölgesi’nde bu say› 1.05’e kadar düflmektedir.
Sa¤l›k Bakanl›¤› standard›ndan bir hayli geride olan iz-
leme say›s›, GAP Bölgesi için çok daha kötüdür. Eflitsiz-
lik burada da görülmektedir. 

Çocuk geliflimi: GAP Bölgesi’nde, 5 yafl alt› çocukla-
r›n yüzde 40’a yak›n› malnütrisyonludur(beslenme yet-
mezli¤i). Bu oran, Diyarbak›r’da yüzde 54’tür. Beslen-
me yetersizli¤i olan çocuklar›, yüzde 35.6’s› yafl›na göre
k›sa(bodur), yüzde 15.1’i yafl›na göre düflük a¤›rl›k-
l›(kavruk), yüzde 4.4’ü ise boyuna göre düflük a¤›rl›kl›-
d›r(zay›f). Baflka bir araflt›rmada ise, Türkiye genelinde
5 yafl alt› çocuklar›n yüzde 22’si bodur, yüzde 9.7’si
kavruk, yüzde 2.3’ü zay›f olarak bulunurken; a¤›rl›kl›
olarak, Kürt illerinden oluflan “Do¤u Anadolu”da çocuk-
lar›n yüzde 42.9’u bodur, yüzde 20.1’i kavruk, yüzde
3.8’i ise zay›f olarak tespit edilmifltir. Bu da Kürt çocuk-
lar›n›n iki kat daha fazla beslenme yetersizli¤i içinde ol-
du¤unu gösteriyor. 

Ankara Gölbafl›’nda yap›lan bir çal›flmada çocuklar›n
yüzde 14.5’inin boyca, yüzde 7.6’s›n›n a¤›rl›kça malnüt-
risyonlu oldu¤u tespit edilmifltir. Antalya’da yap›lan ça-

l›flmada ise bu oranlar, s›ras›yla yüzde 7.6 ve
yüzde 3.8’e kadar düflerken; Diyarbak›r’da
yüzde 46’ya, fianl›urfa’da yüzde 45’e kadar
ç›kmas›, eflitsizli¤i çarp›c› bir flekilde göster-
mektedir. 

Afl›lama: GAP Bölgesi’nde 5 yafl alt› ço-
cuklar›n, ancak yüzde 30’u tam afl›l›, yüzde
34.7’si koruyuculu¤u olmayan eksik afl›l›y-

ken, yüzde 18.1’i ise hiç afl›lanmam›flt›r. Yüzde 17.2’si-
nin ise, ailesi afl›l› olup olmad›¤›n› bile bilmemektedir.
Bunlar en iyi ihtimalle eksik afl›l›d›r. Baz› illerde ise du-
rum daha da kötüdür. Örne¤in, fi›rnak’ta çocuklar›n an-
cak yüzde 6.7’si tam afl›l›d›r. Hiç afl›l› olmayanlar›n ora-
n› ise yüzde 30’a yak›nd›r. Bat›, Güney, Orta ve Ku-
zey’de ise tam afl›l› çocuklar›n oran› yüzde 60’lardad›r. 

Çocuklar›n hastal›klardan korunabilmesi için, afl›lan-
ma oran›n› yüzde 80’lere ç›kartmak gerekmektedir. Bu
oran k›zam›k için yüzde 90’d›r. Ancak biraz önce söyle-
di¤imiz gibi bu oran GAP Bölgesi’nde yüzde 30’dur. 

Çocuklar›n afl›lar›n›n eksik oluflu, gerekli oran›n yaka-
lanamamas›, zaman›nda yap›lmamas›, so¤uk zincirinde
yaflanan sorunlar nedeniyle bozulma riski olan afl›lar›n
kullan›lmas›, kampanyalar fleklinde sistemsiz bir afl›la-
man›n yap›lmas›, afl›lar›n koruyuculu¤unu büyük oranda
zay›flatmaktad›r. Keza çocuklar›n yüzde 12.8 gibi yük-
sek bir oran›n›n k›zam›k geçirmesi, afl›laman›n etkin ya-
p›lmad›¤›n›n en önemli göstergesidir. 

Türkiye ortalamas›na bak›ld›¤›nda, özellikle bat› ille-
rinde, 12-23 ayl›k çocuklar›n afl›lanma oran› yüzde
80’leri aflmaktad›r. Marmara bölgesinde ise yüzde 90’la-
r› bulmaktad›r. 

Yayg›n hastal›klar: Sadece Türkiye’de de¤il, bütün
yar›-sömürge ülkelerde çocuk ölümlerine yol açan en
önemli iki hastal›k olan Akut Solunum Yolu Enfeksiyo-
nu(ASYE) ve ishalli hastal›klar, Kürt illerinde de yayg›n
olarak görülmektedir. 2003 y›l›nda yap›lan araflt›rmada,
GAP Bölgesi’nde, çocuklar›n yüzde 27.5’inin son bir ay-
da öksürüklü bir hastal›k geçirdi¤i belirlenmifltir. Bu
oran Gaziantep’te yüzde 42.8 olarak bulunmufltur. Yine
Gaziantep’te yap›lan bir araflt›rmada, mevsimlere göre
de¤iflmekle birlikte, çocuklarda yüzde 13 ile yüzde 76
aras›nda de¤iflen oranlarda ASYE tespit edilmifltir. 

Ayn› araflt›rmada, çocuklar›n yüzde 29’unun son 15
gün içinde ishalli bir hastal›k geçirdi¤i tespit edilmifltir.
Siirt’te çocuklar›n yüzde 75’i, Diyarbak›r’da yüzde 39’u,
fi›rnak’ta ise yüzde 78’i son 15 gün içinde ishalli bir
hastal›k geçirmifltir. 

Bebek ölüm h›z›: Bütün bu ana-çocuk sa¤l›¤› koflulla-
r›ndaki gerilik, bebek ve çocuk ölümlerindeki art›flta
yans›mas›n› bulur. 

2003 verilerine göre, Bat›’da bebek ölüm h›z› binde
22, Güney’de 29 iken Do¤u’da  41’dir. Yap›lan kay›tlara
göre bile, Bat›’da bir bebek ölürken Do¤u’da 2 bebek öl-
mektedir. Oysa Kürt illerinde ölen yüzlerce bebek ve ço-
cu¤un  kay›tlara geçme flans› bile olmuyor. Bu yüzden
gerçek rakam›n 3-4 kata ç›kt›¤›n› tahmin etmek zor de-
¤ildir. 

Derin ulusal eflitsizlik k›skac›ndaki Kürt halk›n›n sa¤l›k sorunlar› ve

GAP Bölgesi’nde Halk Sa¤l›¤› (3)

(*) Türkiye Sa¤l›k ‹statistikleri 2006 (Aral›k 2005)
(**) age 
Bat›: Marmara Bölgesi ve Mu¤la’n›n kuzeyindeki Ege Bölgesi
sahil illerini kaps›yor.
Güney: Gaziantep ve Kilis ile bütün Akdeniz Bölgesi illerini
kaps›yor.
Orta: ‹ç Ege ve ‹ç Anadolu Bölgesi illerini kaps›yor.
Kuzey: Karadeniz Bölgesi’nin bütün sahil illerini kaps›yor.
Do¤u: Birkaç il d›fl›nda a¤›rl›kl› olarak Kürt illerini kaps›yor.

Yaflam›n di¤er birçok alan›nda oldu¤u gibi sa¤l›k ve sosyal
güvenlik alan›nda da, Kürt ve Türk iflçi ve emekçilerinin sorun-
lar› da düflman› da ortakt›r. Sorunun ç›k›fl noktas› da, ulusal ve
sosyal kurtulufl mücadelelerini birlefltiren devrimci bir program
alt›nda, Kürt, Türk ve bütün milliyetlerden iflçi ve emekçilerin,

ortak düflmana karfl› birleflik mücadelesinin örülmesidir.
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3) Bulafl›c› ve salg›n hastal›klar
Kanalizasyon sistemindeki ciddi eksiklikler; çöp top-

lama ve depolamas›n›n sa¤l›ks›zl›¤›; topra¤›n ve su kay-
naklar›n›n kirletilmesi; içme ve kullanma suyunun yeter-
sizli¤i, klorlanmamas› ve önemli bir bölümünün içileme-
yecek kadar kirli olmas›; sebze ve meyve bahçelerinin
kanalizasyon suyu ile sulanmas› vb. bir bütün olarak alt
yap› sisteminin çökmüfl durumu, bulafl›c› hastal›klar›n
yayg›nlaflmas› ve salg›nlar yapmas› için zemin haz›rla-
maktad›r. Bütün bunlara bir de koruyucu hekimlik ve bi-
rinci basamak sa¤l›k hizmetlerindeki ciddi yetersizlik
eklenince, özellikle yaz aylar›nda patlayan salg›nlar ka-
ç›n›lmaz olmaktad›r. 

Bulafl›c› hastal›klar›n bir k›sm›, sinek ve böcekler-
le(vektörlerle) bulafl›r: Alt yap›n›n çöktü¤ü bir yerde
sivrisinek ve karasinek bol miktarda bulanmaktad›r.
Sa¤l›k Müdürlükleri verilerine göre, 1997-1998-1999
y›llar›nda, bütün Türkiye’de görülen, s›tma hastalar›n›n
yüzde 80’i GAP bölgesinde görülmüfltür. S›tma, sivrisi-
nekler arac›l›¤›yla bulaflan bir hastal›kt›r. Yine ayn› y›l-
lar›n verilerine göre, karasineklerin arac›l›k yapt›¤› bü-
tün trahom hastalar›n›n yar›s› GAP bölgesinden ç›km›fl-
t›r. Tatarc›k sine¤inin tafl›y›c›s› oldu¤u flark ç›ban›, hala
bölgede varl›¤›n› sürdürmektedir. 

Bulafl›c› hastal›klar›n bir k›sm› da su ve besinlerle bu-
laflmaktad›r: GAP Bölgesi’nde yaflayanlardan al›nan d›fl-
k› örneklerinde, yüzde 6 civar›nda tifo ve dizanteri ya-
pan mikrop bulunmufltur. Bu kadar çok insan›n tifo ve
dizanteri mikrobu tafl›d›¤› ve altyap› hizmetlerinin çök-
tü¤ü bir ortamda tifo ve dizanteri salg›nlar› kaç›n›lmaz-
d›r. Nitekim, 1997-1998-1999 y›llar›nda neredeyse tifo
hastalar›n›n tümü, dizanteri hastalar›n›n ise yar›s› GAP
Bölgesi’nden ç›km›flt›r. Çi¤ süt ürünlerinden ve çi¤ etten
bulaflan burusella hastalar›n›n yar›s› da GAP Bölge-
si’ndedir. 

Yine ayn› araflt›rmada, bütün GAP bölgesinden al›nan
d›flk› örneklerinin yaklafl›k yar›s›nda, en az bir parazit
tespit edilmifltir. Bu, çok yüksek bir orand›r ve bölgede-
ki altyap› hizmetlerinin çöktü¤ünün en önemli kan›t›d›r.
Parazitlerin ilac›n›n ucuz ve tedavisinin de kolay olmas›-
na ra¤men, bu derece yayg›n olmas›, altyap› hizmetleri
gibi, koruyucu ve birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinin
de çöktü¤ünü göstermektedir. 

V- Sonuç yerine

Kürt Halk›n›n ulusal taleplerini duymazl›ktan gelen
egemenler, sorunu, ekonomik ve bölgesel geri kalm›fll›-
¤a, feodal a¤alara ve fl›klara ya da co¤rafi ve iklim ko-
flullar›na ba¤lamay› gelenek haline getirmifllerdir. Bu
teflhise ba¤l› olarak da,  GAP, DAP(Do¤u Anadolu Pro-
jesi) gibi bölgesel kalk›nma programlar› ve ekonomik
teflvik kampanyalar›yla bu sorunun çözülebilece¤ini pro-
paganda etmektedirler. GAP’›n hedefinin, “Güneydo¤u
Anadolu Bölgesi halk›n›n gelir düzeyini ve hayat stan-
dard›n› yükselterek, bu bölge ile di¤er bölgeler aras›nda-
ki geliflmifllik fark›n› ortadan kald›rmak” olarak konul-
mas› da bu propagandan›n bir parças›d›r. 

Yukar›da koydu¤umuz tablodan da bütün aç›kl›¤› ile
görüldü¤ü gibi, bu “hedef”in yürürlükte oldu¤u
1980’lerden bu yana, ulusal eflitsizlikten baflka bir fley
olmayan “bölgeler aras› geliflmifllik fark›” daha da derin-
leflmifltir. Üstelik de Kürt köylüsünün önemli bir kesimi
bat› illerine göç etti¤i ve nüfus azald›¤› halde kapat›lan
sa¤l›k ocaklar› nedeniyle, sa¤l›k oca¤› ve sa¤l›k perso-
neli bafl›na düflen nüfus daha da artm›flt›r. 

Türk tekelci iflbirlikçi burjuvazisi, b›rakal›m Kürt hal-
k›n›n yaflam koflullar›n› düzeltmeyi, 1980’lerden bu ya-
na, yürüttü¤ü kirli savaflla, yüzlerce köyü yak›p bomba-
layarak, milyonlar› bulan Kürt köylüsünü sürerek, ya-
flam koflullar›n› daha da kötülefltirmifltir. Kirli savafl,
Kürt halk›na, ekonomik, sosyal, sa¤l›k her yönden bü-
yük bir y›k›m getirmifltir. 

Egemenler,  ”yoksulluk, e¤itim ve sa¤l›k gibi sorunlar
sadece ‘Do¤u ve Güneydo¤u’ da yaflanm›yor. Karadeniz

ve ‹ç Anadolu’nun birçok böl-
gesinde de ayn›, hatta daha da
a¤›r sorunlar yaflan›yor” propa-
gandas›yla, Kürt halk›n›n ulusal
taleplerinin üzerini bugün de
örtmeye çal›flmaktad›r. Ne yaz›k
ki, bu propaganda, Türk iflçi ve
emekçileri içinde de belli bir yank›
bulmaktad›r. Bunun nedenlerinden
birisi, gerçekten de Kürt illeri
d›fl›nda da ihmal edilmifl böl-
gelerin olmas› ve bu propa-
gandaya belli bir inand›r›c›-
l›k zemin yaratmas› ise, di-
¤er önemli bir nedeni de körüklenen flovenizmdir. 

Konumuz aç›s›ndan, yani sa¤l›k aç›s›ndan, bakt›¤›-
m›zda, ülkedeki tek eflitsizlik ulusal eflitsizlikler de¤ildir
elbette. Di¤er alanlarda oldu¤u gibi sa¤l›k alan›nda da
eflitsizliklerin bafl›nda s›n›fsal eflitsizlik gelmektedir. B›-
rak›n Karadeniz ya da ‹ç Anadolu’yu, ‹stanbul gibi met-
ropollerde bile sosyal güvencesi olmayan, paras› olmad›-
¤› için sa¤l›k hizmeti alamayan onbinlerce emekçi bu-
lunmaktad›r. Her tür belediye hizmetinin en iyisini alan
burjuva soyguncular›n nezih semtleri ile yolu ve kanali-
zasyonu bile olmayan emekçi semtler yan yana durmak-
tad›r. Burjuvaziye hizmet veren, en son teknoloji ve ala-
n›nda en iyi doktorlarla donat›lm›fl ihtiflaml› hastaneler
bir tarafta, hastaneler önünde uzayan kuyruklar ve yeflil
kart bile alamay›p ölüme mahkum edilen emekçiler di-
¤er taraftad›r. K›rla kent, metropol flehirlerle di¤er flehir-
ler aras› ve bölgeler aras› eflitsizlikler de mevcuttur. 

Ama yukar›da koydu¤umuz tablodan da görüldü¤ü gi-
bi, Kürt halk›n›n u¤rad›¤› eflitsizlikler, di¤er bölgelerin
u¤rad›¤› eflitsiz muameleden daha derindir. Ayr›ca Kürt
iflçi ve emekçileri, u¤rad›klar› s›n›fsal eflitsizli¤e ek ola-
rak, ulusal eflitsizliklere de maruz kald›klar›ndan etkile-
rini daha derin hissetmektedirler. Ulusal eflitsizlik, kirli
savafl›n dayatmas›yla göç eden Kürt emekçilerle birlikte,
art›k Bat› metropollerine de tafl›nm›flt›r. Kirli savafl ne-
deniyle metropollere gelen Kürt emekçileri, metropolle-
rin en yoksul kesimini oluflturmakta ve emekçi semtleri-
nin bile en sa¤l›ks›z yerlerinde oturmaktad›rlar. Ço¤u ifl-
siz ve herhangi bir sa¤l›k güvencesinden yoksundur.

Kürt halk›n›n sa¤l›k sorunlar›n›n temelinde ulusal eflit-
sizlik ve s›n›fsal sömürü yatmaktad›r. Sorunun böyle ko-
nuluflu, ayn› zamanda sorunun çözümüne de ›fl›k tutar; 

Soruna böyle bak›ld›¤›nda, Kürt illerindeki sa¤l›k so-
runlar›n›n, örne¤in, Karadeniz Bölgesi’nde yaflanan sa¤-
l›k sorunlar› gibi çözülemeyece¤i bütün aç›kl›¤› ile gö-
rülür.

‹kincisi, GAP ve DAP gibi bölgesel projelerle ya da
ekonomik teflviklerle de sorunun çözülemeyece¤i anlafl›-
l›r. Çünkü Kürdistan’da da s›n›f çeliflkileri yo¤undur.
GAP Bölgesi’nde, topraklar›n yüzde 65’i, yüzde 5 gibi
az›nl›k olan büyük toprak sahiplerinin elindedir. Ortala-
ma 5 hektar ve alt›nda topra¤a sahip olan küçük çiftçile-
rin sahip oldu¤u toprak ise, bütün topraklar›n ancak yüz-
de 10’udur. Çiftçi ailelerinin yüzde 38’i ise, topraks›z-
d›r. (***) Yeterli topra¤› olmayan ya da hiç topra¤› ol-
mayan, küçük, topraks›z-yoksul Kürt köylüsüne, GAP’›n
verimli ovalar›n›n sulanmas›, ekonomik kalk›nma getir-
memifltir. ‹leride de getirmeyecektir. Hatta h›zla ellerin-
deki topraklar› da kaybettikleri gibi, makineleflme dola-
y›s›yla, Bölge’de, tar›m iflçisi olarak bile ifl bulamad›kla-
r›ndan, il il dolaflmaktad›rlar. Özellikle yaz aylar›nda,
Kürt emekçileri, baflka bölgelere mevsimlik iflçi olarak
da¤›ld›klar› için, flehirler boflalmakta, esnaf ise ifl yapa-
bilmek için, sonbahar›, tar›m iflçilerinin yolunu gözle-
mektedir. 

Kullan›lan di¤er bir argüman, GAP’›n bölgede bir kal-
k›nma sa¤layaca¤› ve ifl sahalar› yarataca¤› üzerinedir.
Evet, gerek emperyalistlerin, gerekse yerli iflbirlikçisi
sermayedarlar›n Kürdistan’a yönelik olarak ciddi yata-
r›m planlar› vard›r. Bu do¤rudur. Ama bu yat›r›mlar yo-
luyla Kürt iflçi ve emekçilerinin ekonomik, sosyal, sa¤-
l›k ve e¤itim gibi sorunlar›n›n çözülece¤i büyük bir ya-
land›r. 

Emperyalistlerin ve yerli
iflbirlikçilerinin, Kürdistan
için yapt›klar› planlar›n te-
melinde, ucuz ifl gücü cen-
neti yarat›p karlar›n› katla-
mak yatmaktad›r. IMF ve
TÜS‹AD’›n, ortaya att›¤›
“bölgesel asgari ücret” for-
mülü de bu plan›n bir par-
ças›d›r. Burjuvazinin Kür-
distan plan›, flovenizm ve
inkar politikalar›yla, “ken-
di Çin’ini yaratma” hedefi-
nin iç içe geçti¤i, bir sömü-

rü cenneti yaratma program›ndan baflka bir fley de¤ildir. 

Dolay›s›yla ne GAP ile verimli ovalar›n sulanmas›, ne
“kalk›nma programlar›”, ne de herhangi bir burjuva
program, “Kürt sorunu”nu ve de yaflam›n her alan›na ya-
y›lan derin ulusal eflitsizlikleri çözemez.

Üçüncü olarak, DTP’li ulusalc›-halkç› belediye yöne-
timlerinin çabalar› ile PKK’nin “ulusal kültürel özerk-
lik” temelinde talepleri ve “yerel yönetimlerin yetkisinin
art›r›lmas› ya da eyalet sistemi” gibi belediyeci yakla-
fl›mlar da, Kürt halk›n›n yaflam›n› çekilmez k›lan ulusal
eflitsizlikleri yok edemez. Çünkü sadece ekonomik ola-
rak baksak bile, Kürdistan’da yarat›lan de¤erlerin önem-
li bir bölümü Bat›’ya aktar›l›rken, merkezi hükümetten
bölgeye, çok s›n›rl› yat›r›m ve kaynak aktar›lmaktad›r.
Kürdistan’›n devasa sorunlar›n›n ise, yerel yönetimlerin
s›n›rl› kaynaklar›yla çözülemeyece¤i aç›kt›r. Kald› ki
ulusal bask›, inkar ve imha politikalar› alt›nda bu hiç
mümkün de¤ildir. 

Kürt halk›n›n sorunlar›n›n s›n›fsal sömürü ve derin
ulusal eflitsizliklerden kaynakland›¤›n› ve bu tespitin çö-
züme de ›fl›k tuttu¤unu söylemifltik. Buna konumuz aç›-
s›ndan bakarsak;

Burjuvazinin son dönem sa¤l›k, sosyal güvenlik, e¤i-
tim ve sosyal politikalar ile ifl yasalar› konusunda yo-
¤unlaflt›rd›¤› sald›r›lar, Kürdistan’daki iflçi ve emekçile-
rin yaflam›n› daha çekilmez hale getirmekle kalmayacak,
Türk iflçi ve emekçilerin yaflam›nda da büyük bir y›k›ma
yol açacakt›r. Burjuvazinin sosyal güvenli¤i tasfiye etme
ve sa¤l›¤› özellefltirme program› hayata geçti¤inde, ko-
ruyucu ve birinci basamak sa¤l›k hizmetlerini tasfiye et-
ti¤i için, yukar›da ortaya koydu¤umuz vahim tablo, tam
bir felakete dönüfltürecektir. Tabii milyonlarca paras› ol-
mayan Türk iflçi ve emekçiyi de ölüme mahkum edecek-
tir. 

Yaflam›n di¤er birçok alan›nda oldu¤u gibi sa¤l›k ve
sosyal güvenlik alan›nda da, Kürt ve Türk iflçi ve emek-
çilerinin sorunlar› da düflman› da ortakt›r. Sorunun ç›k›fl
noktas› da, ulusal ve sosyal kurtulufl mücadelelerini bir-
lefltiren devrimci bir program alt›nda, Kürt, Türk ve bü-
tün milliyetlerden iflçi ve emekçilerin, ortak düflmana
karfl› birleflik mücadelesinin örülmesidir. Tutulacak do¤-
ru mücadele hatt› budur. 

Ancak, bu, Kürt halk›n›n acil talepleri için mücadele
edilmeyece¤i anlam›na gelmiyor. Bugün acil olarak,
Kürt halk›na köylerde hizmet verecek kadar sa¤l›k oca¤›
ve hastane yap›lmas›; sa¤l›k ocaklar›n›n donan›m›n›n ve
ev ziyaretleri için gerekli araçlar›n sa¤lanmas›; yeterli
sa¤l›k personeli atanmas›; sa¤l›k personelinin gönüllü
çal›flmas› için özendirici önlemler al›nmas›; bu konuda
ilgili meslek örgütleri ve sendikalar›n, Kürt halk›yla bir-
likte karar vererek gerekli giriflimlerin yap›lmas›; herke-
se ücretsiz ve eflit sa¤l›k hizmeti sa¤lanmas›; yeterli kay-
nak aktar›larak altyap› sorunlar›n›n çözülmesi talepler
vb. baflta gelen taleplerdir.

Halklar›n kardeflli¤i ve s›n›f›n birli¤i de, ulusal ve
sosyal kurtulufl kavgas› da, bu ve benzer talepler için yü-
rütülen ortak mücadele içinde örülebilecektir. Kürt hal-
k›n›n di¤er bütün ekonomik, sosyal, demokratik sorunla-
r›nda oldu¤u gibi sa¤l›k alan›ndaki sorunlar› da böyle
bir mücadele içinde çözüm yoluna girecektir.

(***) Mustafa Sönmez (1990)



Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için

24 Temmuz 2007

P 4 Temmuz 1968- Derby fabrikas›nda ifl-
gal
Derby fabrikas›nda iflçiler, D‹SK’le toplu söz-

leflmenin yap›lmas› için fabrikay› iflgal ettiler ve
iflgal sonras›nda bu amaçlar›n› gerçeklefltirdiler.

P 4 Temmuz 1918- Sovyet Anayasas› kabul
edildi
Ekim Devrimi’nin ard›ndan ülkenin sosyalist

inflas›na giriflen komünistler, Sovyetler, topla-
d›klar› Tüm Rusya Merkez Yürütme Kuru-
lu’nun 5. toplant›s›nda anayasay› kabul ettiler.
Bu anayasaya göre art›k özel mülkiyete son ve-
rilmifltir.  

P 12 Temmuz 1992- DS militanlar› katledil-
di
Devrimci Sol militanlar›, Niyazi Ayd›n, ‹bra-

him Erdo¤an, ‹brahim ‹lçi, Cavit Özzaya, Hasan
Eliuygun, Nazmi Türkcan, Fitnöz Dikme, Birol
Karakaya, Zeynep Eda Berk, Yücel fiimflek,
Ömer Coflkun›rmak, Buluthan Kangalgil, ‹stan-
bul ve Ankara’da devlet taraf›ndan yap›lan bas-
k›nlar›n ard›ndan katledildiler.

P 14 Temmuz 1982- Diyarbak›r’da ÖO
Diyarbak›r Cezaevi’ndeki bask›lara karfl› PKK

MK üyesi Kemal Pir ve Hayri Durmufl, PKK
savaflç›lar› Ali Çiçek ve Akif Y›lmaz bafllatt›k-
lar› ölüm orucunda flehit düfltüler. 

P 14 Temmuz 1789- Frans›z ‹htilali’nin de-
vam etti¤i günlerde, halk Bastille zindan›n›
basarak tüm tutuklular› serbest b›rakt›.

P 14 Temmuz 1889- 2. Enternasyonal ku-
ruldu
Paris Komünü ile 1. Dünya Savafl› aras›nda fa-

aliyet gösteren ve özellikle 1900’lü y›llardan
sonra revizyonizme kayan, savafl y›llar›nda da
emperyalist ç›karlar do¤rultusunda kararlar ala-
rak sosyal floven bir politika izleyen 2. Enter-
nasyonal kuruldu. 

P 16-17 Temmuz 1936- Franco ‹spanya’da
kurulmufl olan cumhuriyeti ezmek için hare-
kete geçti.

P 17 Temmuz 1986- ‹HD kuruldu.
12 Eylül y›llar›nda cezaevlerinin kap›lar›nda

faflizmin sald›r›lar›na direnen tutsak ailerinin ve
ayd›nlar›n önderli¤inde ‹HD kuruldu.  

P 20 Temmuz 1923- Meksikal› devrimci
Pancho Villa öldürüldü. 

P 24 Temmuz 1968- Vedat De-
mircio¤lu katledildi
6. Filo’nun kovulmas›n›n ard›ndan

devrimci ö¤renci av›na ç›kan devlet,
yurtlar› basarak birçok ö¤renciyi gö-
zalt›na ald›, yaralad›. Ö¤renci hare-
ketinin önderlerinden Vedat Demir-
cio¤lu da bu bask›nlar sonucu a¤›r
yaraland›ktan sonra, flehit düfltü. 

P 27 Temmuz
1996- ‘96 ÖO
sona erdi
Tutsaklar›n tüm

cezaevlerinde fa-
flist genelgelere
ve bask›lara karfl›
bafllatt›klar› açl›k
grevleri ve ölüm
orucu eylemi 12
flehitle sona erdi.

P 27 Temmuz 1966- Çorum bele-
diye iflçilerinin Ankara yürüyüflü.

P 12 Temmuz 1949- Dimitrov’un ölümü 
27 fiubat 1933’te Naziler Alman parlamento

binas› Reichstag’› atefle verdiklerinde, amaçlar›
komünistleri hedef alacak bir provokasyonu
bafllatmakt›. O günlerde, III. Enternasyonal
Yürütme Komitesi üyesi olarak Almanya’da
bulunan Georgi Dimitrov, bu provakosyonun
bafl hedefleri aras›ndayd›. Parlamentoyu Bolfle-
viklerin yakt›¤›n› iddia eden Naziler, Dimit-
rov’u, iki Bulgar komünistini ve bir Alman ko-
münist milletvekilini tutuklayarak yarg›lamaya
bafllad›lar. Gerçekte ise kendileri yarg›lanmaya
baflland›. Çünkü Dimitrov, bir kürsü haline ge-
tirdi¤i mahkemede, yarg›layan bir savunma
gerçeklefltiriyordu. “Ben proletaryan›n öncüsü-
yüm. Sosyalizm u¤runa mücadele hayat›m›n
özüdür” sözleriyle bitirdi¤i savunmas›, Alman
mahkemesinin iddialar›n› yerle bir etmekle kal-
mam›fl, büyük bir politik darbe de indirmiflti.
Ve dava süreci, tüm dünyada dayan›flma kam-
panyalar›n›n gerçeklefltirildi¤i bir kitle hareke-
tine dönüfltü. 
1900’lerin bafllar›nda, bir iflçi olarak mücade-

leye bafllam›flt› Dimitrov; sonras›nda Bulgar ifl-
çi s›n›f›n›n önderi haline gelmekle kalmad›, fa-
flizme karfl› mücadele konusunda yapt›¤› teorik
aç›l›mlarla dünya proletaryas›n›n önderi oldu.
Komünist enternasyonalin yöneticili¤ini,
sendikal çal›flma uzmanl›¤›n› yapt›.  

24 Temmuz 2002 
Adnan Yücel’in ölümü
Kavgan›n flairi olarak bilinen Adnan
Yücel, 12 Eylül’ün en karanl›k y›lla-

r›nda, umudunu kaybetmeyenlerdendi.
Bu umut ve aray›fl, onun ihtilalci ko-

münistlerle buluflturdu. En güzel
ürünlerini o y›llarda verdi. En güzel
fliirlerini, 12 Eylül karanl›¤›na karfl›

verilen görkemli direniflten ilham ala-
rak yazd›. “Yeryüzü aflk›n yüzü olun-
caya dek”  fliir kitab›, onun sanat›n›n

doru¤udur. Bu kitap için övgülerde bulunanlara, “yazana de¤il, yazd›rana
bakmak laz›m” diyerek, sanat›n dayanmas› gereken do¤ru rotay› ortaya ko-

yuyordu. Sonras›nda Kürt halk›n›n direniflinden ald›¤› ilhamla “Ateflin ve
güneflin çocuklar›” adl› fliir kitab›n› yazd›. Çukurova Çeflitlemesi, Gelenek
Tohumu gibi eserleri, flehitlerimizin görkemli yaflamlar›n› ve direnifllerini

anlat›r. Kavgan›n flairi ismini almas› da bundand›r. 

Aln›n›zda dalgalanan bayraklar ad›na
bayraklarda yaflayan ölümsüzler ad›na

durmak yok bu kofluda, teslim olmak yok
a¤›t yok dilimizde dizlerde, titreme yok

kaç günefl sönerse sönsün içimizde
hep ayd›nl›kta yakalayaca¤›z ölümü

ya flafak sökerken
ya günefl yükselirken

sizin sesiniz olup sizi hayk›raca¤›z
Biz kazanaca¤›z!
Biz kazanaca¤›z!
Biz kazanaca¤›z!

‹htilalci Komünistlerin Temmuz fiehitleri

Temmuz 1980-Kenan Özbilek
Adana’da faflistlerle girdi¤i bir çat›flmada a¤›r yaralanarak has-

taneye kald›r›ld›. Burada a¤›r iflkencelere maruz kalan Kenan,
direniflinin ard›ndan flehit düfltü. Onun ölüm biçimini duyan Os-
man Yaflar Yoldaflcan “T‹KB’li böyle savafl›r, böyle ölür” sözleri-
ni söylemiflti. Bu sözler, Kenan Özbilek için ç›kar›lan afifllerin de
slogan› oldu.

29 Temmuz 1991-Yunus Durmaz
Bir eylem haz›rl›¤›ndad›r. Çembe-

re al›n›r ama bu çemberi yarmay›
baflar›r. Ancak elindeki bomba ye-
re düfler, çevresinde çocuklar oy-
namaktad›r. O da kimseye zarar
gelmesin diye bomban›n üzerine
atlayarak flehit düfler. Yunus genç
yafl›na ra¤men, göstermifl oldu¤u
özelliklerle mücadelede öne ç›km›fl
ve 1990’l› y›llar›n ilk flehidi oldu.

26 Temmuz 1996- Tahsin Y›lmaz
27 Temmuz 1996- Ulafl Hicabi Küçük
27 Temmuz 1996- Osman Akgün
‘96 y›l›nda yaflanan Ölüm Orucu  eyleminde flehit düfltüler. Fa-

tih’in “Biz Kazanaca¤›z!” fliar›n› rehber edindiler ve süreci yar-
mak, direnifli kazanmak için öne f›rlad›lar. 
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Mehmet Fatih Öktülmüfl’ün ölüm y›ldönümü
olan 17 Haziran’da, Devrimci Durufl okurlar›, M.
Fatih Öktülmüfl nezdinde, 84 ÖO flehitleri ile tüm
ÖO flehitlerini anmak için Silivrikap› mezarl›¤›nda
topland›. Resmi-sivil polislerin kuflatmas› alt›nda
gerçekleflen anmada, önce Fatih’in mezar› bafl›na

gelindi ve
mezara ka-
ranfiller b›ra-
k›ld›. Meh-
met Fatih ve
tüm ölüm
orucu flehit-
leri için yap›-
lan sayg› du-
ruflunda “Biz
Kazanaca-
¤›z” fliiri
okundu. Bir
yoldafl›, Fa-
tih yoldafl›n
mücadelesi-
ni ve onu an-
man›n anla-
m›n› anlatan
k›sa bir ko-

nuflma yapt›. “Biz Kazanaca¤›z” fliar›yla son bulan
konuflman›n ard›ndan marfllar söylendi. Fatih’in
mezar› bafl›ndaki anma, “Mehmet Fatih Öktülmüfl
Ölümsüzdür!”, “ÖO fiehitleri Ölümsüzdür!”, “Ya-
flas›n Devrim ve Sosyalizm” sloganlar›yla sona er-
di. 

Ard›ndan, 84 ÖO eyleminde Fatih’le birlikte
flehit düflen DS militan› Haydar Baflba¤’›n mezar›-
na geçildi, mezara karanfiller b›rak›larak sayg› du-
ruflunda bulunuldu. Son olarak, 12 Eylül’e s›kt›¤›
ilk kurflunla ölümsüzleflen komünist önder Osman
Yaflar Yoldaflcan’›n mezar›na gidildi, oraya da ka-
ranfiller b›rak›ld› ve sayg› duruflunda bulunuldu. 

Fatih’in mezar› bafl›nda yap›lan konuflma:

“B‹Z KAZANACA⁄IZ!”

Bugün buraya Fatih yoldafl nezdinde tüm
ölüm orucu flehitlerini anmak için topland›k. ’82
Diyarbak›r, ’84 Sa¤mac›lar-Metris, ’96 ve 2000 fle-
hitleri… Ve Baby Sands nezdinde tüm dünya
ölüm orucu flehitlerini anmak için…

Fatih yoldafl›n ölüm y›ldönümünde, bugüne
dek ülkemizde ve dünyada ölüm orucunda flehit
düflen tüm flehitleri birlikte an›yoruz. Çünkü o sa-
dece dönemine damgas›n› vurmakla kalmad›, ge-
lecek on y›llar›n da kaderini belirleyen bir durufl
içerisinde oldu. Bugün ülkemizde her fleye ra¤-
men hapishaneler teslim al›namad›ysa, Fatih yol-

dafl›n bu duruflu ve ’84 ölüm orucu belirleyici
önemdedir…

Fatih yoldafltan ö¤renmek, sadece onun yafla-
m›n›, karakteristik özelliklerini ö¤renerek, okuya-
rak, dinleyerek olmaz. Fatih olmak baflka bir fley-
dir çünkü. Bunu onun 35 y›ll›k yaflam›na baka-
rak da anlayabiliriz. Devrime adanm›fl k›ran k›ra-
na geçen mücadele içerisinde flekillenmifl bir ko-
münist kiflilik… Demek ki, Fatih olmak, k›ran k›-
rana bir mücadele hatt› içinde geçekleflebilir. Ad›
üzerinde o bir KUTUP YILDIZI! Yönümüzü ona dön-
mek, onun yol göstericili¤ine yürümemiz flartt›r…  

fiehit yoldafllar›m›z›n ölümsüzlü¤e eriflmesi,
onlar›n fikirlerinin, ideallerinin gelece¤e tafl›nma-
s›yla mümkündür. T›pk› bir tohum gibi topra¤a
düflerler onlar. Ama yeflerirse, büyürse, tohum ya-
fl›yor demektir. Biz de Fatih yoldafl›n ide-
allerini gelece¤e tafl›yan oldu¤umuz sü-
rece onu yaflatabiliriz. Vasiyetini hat›rla-
yal›m: “Bendeki mal-mülk belli, o da siz
yoldafllar›mda zaten var” demiflti. Bu-
gün her yoldafl kendi flahs›nda Fatih’i
yaflatmal›. Bize duydu¤u bu güvene la-
y›k olabilmeliyiz. 

fiehitlerimizi mezar› bafl›nda anma-
n›n anlam›, onlar› tüm benli¤imizde du-
yumsayabilmektir. T›pk› Remzi yoldafl
gibi… Remzi, Fatih yoldafl›n mezar› ba-
fl›nda onun kendisine flöyle seslendi¤ini
duyumsam›flt›: “Buraya beni ziyarete
de¤il, kendinizdeki beni görmek için ge-
lin. Bugün buraya geldiyseniz, ben za-
ten sizin içinizdeyim.” ‹çimizdeki Fatih’e
mücadele içinde piflmekle eriflebiliriz.
Bugün buraya onu anmaya gelen tüm
yoldafllar da, “‹stanbul’un Fatih’i ben
olaca¤›m” diyerek sorumluluk üstlen-
meli…

Önemli tarihsel bir dönemden geçiyo-
ruz. Emperyalistler dünyay› yeniden
paylaflman›n hesab› içindeler. ‹flbirlikçi
tekelci burjuvazi bu paylafl›mdan pay
kapmak için büyük bir hevesle çal›fl›-
yor. Bizler bu tarihsel süreci, devrim ve
sosyalizmin yarar›na de¤erlendirmek gi-
bi bir sorumlulukla karfl› karfl›yay›z. Ve
bu nedenle de asl›nda büyük bir flansa
da sahibiz. Genifl kitlelerle kucaklafl-
mak, y›ldönümünü kutlad›¤›m›z 15-16
Haziranlar› yeniden yaratmak için var-
gücümüzle çal›flmal›y›z. Bugün Fatih’i
ve tüm flehitlerimizi anman›n anlam› bu-
dur.

Devrim ve sosyalizm bilinciyle eksik-
lerimizi tamamlad›¤›m›zda t›pk› Fatih
yoldafl›n söyledi¤i gibi;

“B‹Z KAZANACA⁄IZ! B‹Z KAZANA-
CA⁄IZ! B‹Z KAZANACA⁄IZ!” 

Kendini aday›fl›n ad›: 
OSMAN
AKGÜN
Osman Akgün, militanl›¤›n,

yarat›c›l›¤›n, dava
adam› olman›n simgesidir. Osman Yaflar Yoldaflcan
Müfrezesi’nde yeral›p Adil Özbek haininin cezaland›rma
eyleminde yer al›fl› s›ras›nda da, tutsakl›k y›llar›nda öz-
gürlük eylemlerinin bafl›n› çekmesinde de bu özellikleri
görülür. En küçük f›rsat› olana¤a dönüfltürme, renklen-
dirme, derinlefltirme vard›r. 

’80 öncesi DY taraftar› olan Osman, 12 Eylül dönemindeki
teslimiyete ve tasfiyecili¤e öfke doludur. ‹htilalci komü-
nistle tan›flt›¤› ’89 y›l›nda, saf›n› belirlemesinde, tasfi-
yeci çizgiye duydu¤u öfkenin pay› vard›r. Fakat o, bu
tercihi yapmas›n› sadece direnifl gelene¤ine ba¤lamaz.
Direnifl çizgisinin alt›nda yatan ML ideoloji ve her flart
alt›nda mücadeleyi sürdüren yeralt› örgütüdür onu as›l
cezbeden. Ölene kadar da bu ilkelerin savunucusu olur.

Bir çat›flman›n ard›ndan yaral› olarak tutsak düfltü¤ünde “ben
ölümü hep böyle düflledim” demifltir. Zindan direniflleri-
nin en önünde dövüflenidir. Ayn› zamanda halaylar›n
de¤iflmez bafl›, anma ve etkinliklerin organizatörüdür.
’96 genel direniflinde ise kendini ÖO’ya önerenler ara-
s›ndad›r. O s›rada yazd›¤› bir fliirinde “Ölüm ne ki, ye-
ter ki yüzümüz düflmana dönük olsun” demifltir. Söyledi-
¤i gibi de flehit düflmüfltür.

Sanatç› kiflili¤iyle, militanl›¤›, yoldafl s›cakl›¤› ile uzlaflmazl›-
¤›, insanal özellikleri ile düflmana karfl› kin ve öfkeyi
kendi kiflili¤inde bütünlefltiren ender insanlardand›r Os-
man. Ölüme ad›m ad›m yaklafl›rken bile büyük bir so-
rumlulukla örgütün içindeki tart›flmalara dair düflüncele-
rini yazm›fl, uyar›larda bulunmufltur. “Vasiyet” niteli¤in-
deki sözleri, yoldafllar›na yol göstermifl, onu ve umutla-
r›n› yaflatma sözü vermifllerdir. 

Osman Akgün, devrim ve sosyalizm mücadelesinde daima
yaflayacakt›r. 

M. Fatih Öktülmüfl’ün ölüm y›ldönümde

MEZAR ANMASI

M. Fatih Öktülmüfl’ün ölüm y›ldönümünde,
Proleter Devrimci Durufl imzal› afifller, ‹stan-
bul’un merkezi yerlerine ve semtlere as›ld›. 
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Zaten bu seçimler, bugüne
dek yap›lan seçimler içinde

ayr› bir özelli¤e sahip. Çünkü
egemen s›n›flar aras›ndaki çe-

liflkiler, son derece keskin bi-
çimler ald› ve dengeler sürekli

de¤ifliyor. Oysa daha önceki
seçimlerde egemen kliklerden

biri, a¤›rl›¤›n› hissettirir ve
seçim sonuçlar› az-çok belli

olurdu. Fakat bu kez, seçimin
olup olmayaca¤›, savafla girip
girilmeyece¤i, seçimde hangi

partinin kazanaca¤›, yeni
meclisin bileflimi ve olas›

hükümetin hangi partilerden
olaca¤›, hemen her fley

belirsizli¤ini koruyor.

y›l›na girerken, bu y›l›n emperya-
listler ve iflbirlikçileri için bir dö-
nemeç olaca¤›n›, önemli kararlara
imza at›laca¤›n› belirtmifl, devrim

cephesinin de ona göre haz›rlanmas› ge-
rekti¤ini söylemifltik. Y›l›n ilk alt› ay›n›
geride b›rakt›¤›m›z bugünlerde, dünyada
ve Türkiye’deki geliflmeler, bu öngörümü-
zü fazlas›yla do¤rulad›.     

Önümüzdeki alt› ay ise, yeni geliflme-
lere gebe. Olas› geliflmeleri az-çok tahmin
edip bugünden haz›rlanmak, yaflamsal
önemde. Y›l›n ilk yar›s›na kabaca göz att›-
¤›m›zda, di¤er yar›s›n›n nas›l geçece¤inin
ipuçlar›n› da yakalayabiliriz. Ve buradan
ç›kar›lan sonuçlarla eksiklerimizi tamam-
layabiliriz.                          

* * *  

Emperyalistlerin aralar›nda süregelen
çeliflkiler, bu dönemde daha fazla su yüzü-
ne vurdu ve saflaflmalar› h›zland›rd›. AB
emperyalistleri, ABD’ye daha fazla yana-
fl›rken; Rusya-ABD çeliflkisi, “so¤uk sa-
vafl” y›llar›n› hat›rlatacak boyutlara t›r-
mand›. Irak bata¤›ndan kurtulamayan
ABD, Ortado¤u’daki hedeflerine ulafl-
makta hala zorlan›yor, fakat Kafkaslar ve
Do¤u Avrupa’da yeni pazarlar ele etme
çabas›n› sürdürüyor. Bu ülkelerde kurula-
cak “füze kalkan projesi”ne ise Rusya çok
sert karfl›l›k verdi, vermeye devam ediyor.  

Öte yanda ise Çin, ABD ve AB emper-
yalistlerinin giderek artan korkusu haline

geliyor. Son toplanan G-8 zirvesi-
nin de temel konusu, Çin’in büyü-
mesini durdurabilmekti. Sözde Af-
rika’ya “insani yard›m” ad›na,
Çin’in Afrika pazar›na girmesini
engellenmeye çal›flt›lar. Ya da çev-

re kirlili¤ine duyarl›l›k ad›na Çin’i “Kyoto
anlaflmas›n›” imzalamaya ça¤›rd›lar. Buna
karfl›l›k Çin, bunlar›n hiçbirini kabul et-
meyece¤ini duyurdu, büyüme arzusu ve
h›z›ndan bir fley kaybetmeyece¤ini ilan et-
ti. 

Bütün bunlar,  4. Konferans›m›z›n
“uluslararas› durum” tahlilinde ortaya
koydu¤u, “emperyalist kamplaflman›n
AB-ABD ile Çin-Rusya biçimine do¤ru
kayd›¤›” tespitini teyit eden geliflmelerdir.
Elbette tüm emperyalistlerin kendi arala-
r›ndaki çeliflkileri, varl›¤›n› korumaktad›r.
Ancak bu iki kamp giderek daha belirgin
bir hal almaya bafllad›. Özellikle de Al-
manya’da Merkel’in, Fransa’da Sar-
kozy’nin seçimleri kazanmas›ndan sonra
AB’nin ABD’ye yak›nlaflmas› artt›. Irak
savafl› öncesindeki ABD’ye karfl› oluflan
Almanya-Fransa ekseni, yerini Rusya ve
Çin’e karfl›, ABD-AB yak›nlaflmas›na b›-
rak›yor.                           

* * * 

Türkiye’deki geliflmeler ise, dünyan›n
h›z›na ayak uyduran bir tempoya ulaflm›fl
görünüyor. Özellikle de son bir-iki ayd›r
çok h›zl› geliflmeler yafland›, yaflan›yor…  

Cumhurbaflkanl›¤› seçimiyle keskinle-
flen egemen kliklerin aras›ndaki çeliflki,
“cumhuriyet mitingleri”, darbe tehditleri
ile had safhaya ulaflt› ve “erken seçim”i bir
zorunluluk haline getirdi. Seçim sürecine
girilmesiyle birlikte tüm kesimlerin se-
çimlere kilitlenece¤i beklenirken, Kürt

bölgesinde çat›flmalar›n fliddetlenmesiy-
le, “teröre karfl› savafl” ç›¤›rtkanl›¤› yeni-
den yükseldi. Genelkurmay’›n “teröre
karfl› kitlesel karfl› koyufla” ça¤›ran bildi-
risi ise, faflist-floven sald›rganl›¤› iyice
artt›rd›, daha örgütlü ve resmi bir nitelik
kazand›rd›. Nitekim bildirinin hemen ar-
d›ndan Sakarya’da iki Kürt gencine kar-
fl› linç giriflimi gerçekleflti, asker cenaze-
leri, resmi erkan›n da artan kat›l›m›yla,
faflist-floven gösterilere dönüfltürüldü.
Dahas› Kürt illerinde bile floven gösteri
ve mitingler örgütlendi. ‹P gibi karfl›-
devrimci bir parti, Diyarbak›r’da miting
yapabildi. 

‹çte floven-faflist sald›rganl›k körük-
lenirken, d›flta da savafl haz›rl›¤› tüm h›-
z›yla sürüyor. Bir süredir daha yüksek
perdeden ifade edilen Kuzey Irak’a (Gü-
ney Kürdistan) “s›n›r ötesi operasyon”
haz›rl›klar›, son raddeye dayanm›fl bulu-
nuyor. S›n›ra y›¤›na¤›n ard›ndan, Hakka-
ri, fi›rnak ve Siirt illerini kapsayan bölge,
“tampon bölge” ilan edilerek boflalt›lma-
ya baflland›. ABD’nin s›n›rl› bir operas-
yona izin verdi¤i, AKP hükümetinin de
bunu destekledi¤i biliniyor. Ancak kimi

kesimler, operasyonunun Kerkük’e kadar
uzamas›n› istiyor. Zaten Genelkurmay da
bir süredir öncelikli tehdidin PKK de¤il,
Irak’ta oluflan Kürt bölgesi oldu¤unu dil-
lendirdi. Ve hedefe Barzani’yi çakt›. Bu
yönleriyle Türkiye’nin olas› bir “s›n›rötesi
operasyonu”, daha önceki y›llardan çok
farkl› bir nitelik tafl›yor. Bu, Türkiye’nin
savafl›n içine çekilmesi anlam›na geliyor.
‹çte ise Kürt-Türk çat›flmas›n›n fitilini
ateflleyecek, belki de bir iç savafl› tetikle-
yecek ciddi bir tehlikeyi bar›nd›r›yor.  

Geliflmelerin bu seyri, seçimlerin be-
lirlendi¤i tarihte, yani 22 Temmuz’da ya-
p›l›p yap›lmayaca¤›n› bile tart›flmal› k›ld›.
Zaten bu seçimler, bugüne dek yap›lan se-
çimler içinde ayr› bir özelli¤e sahip. Eski
cumhurbaflkan› Demirel bile, bu seçimle-
rin, Türkiye aç›s›ndan en zor seçim döne-
mi olaca¤›n› söyledi. Çünkü egemen s›n›f-
lar aras›ndaki çeliflkiler, son derece keskin
biçimler ald› ve dengeler sürekli de¤ifli-
yor. Oysa daha önceki seçimlerde egemen
kliklerden biri, a¤›rl›¤›n› hissettirir ve se-
çim sonuçlar› az-çok belli olurdu. Fakat
bu kez, seçimin olup olmayaca¤›, savafla
girip girilmeyece¤i, seçimde hangi parti-
nin kazanaca¤›, yeni meclisin bileflimi ve
olas› hükümetin hangi partilerden olaca¤›,
hemen her fley belirsizli¤ini koruyor.  

Tam da böyle bir ortamda her an sava-
fla girilebilir. Zaten Irak, Haziran ay›n›n
bafl›nda Türk ordusunun s›n›r› geçti¤ini
aç›klad› ve Türkiye’ye nota verdi. Her ne
kadar Türkiye, bunun tatbikat oldu¤unu
aç›klasa da tüm haz›rl›klar savafla dönük
yap›l›yor. Bunun ABD’nin onaylad›¤› bi-
çimde mi, yoksa daha ileri mi olaca¤› flim-
dilik belli de¤il. Fakat Türkiye’nin Irak
bata¤›na girmesiyle birlikte, savafl›n seyri-

Seçimler, savafl haz›rl›klar›, floven-faflist sald›r›lar…

DEVR‹M ve 

SOSYAL‹ZM‹N 

SES‹N‹ YÜKSELTEL‹M!

2007

Elimize posta kanal›yla ulaflan T‹KB(B)
Merkezi Yay›n Organ› “‹htilalci Komünist”in

May›s-Haziran 2007 tarihli 59. say›s›n›n
baflyaz›s›n› güncel öneminden dolay›

k›salt›larak yay›nl›yoruz.
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nin de¤iflece¤i kesindir, Türkiye’deki iç den-
geler de ona göre yeniden flekillenecektir.      

* * * 

Emperyalistler ve egemen s›n›flar aç›s›n-
dan y›l›n geçen ilk alt› ay›, böylesine hare-
ketli ve keskin virajlarla doluyken, devrim
cephesinin durumu daha büyük bir önem ka-
zan›yor. Ne var ki yer yer ileriye s›çray›fllar›
olsa da istikrarl› bir ilerlemeden bahsedile-
mez, uzun y›llar› bulan durgunluk dönemi
hala afl›labilmifl de¤il.  

Y›l›n bafl›nda Hrant Dink cinayetine kar-
fl› geliflen öfke seli ve yüzbinleri bulan kitle
gösterilerinin arkas› gelmemifl, faflist-floven
sald›rganl›k yeniden gemi az›ya alm›flt›. Ar-
d›ndan egemen kliklerin it dalafllar› sürece
damgas›n› vurdu ve kitleler, laik-dinci yapay
çeliflkisine alet edilmeye çal›fl›ld›. Bunda
belli bir baflar› da kazand›lar. Bu süre zarf›n-
da devrim ve sosyalizm ad›na bir ses yüksel-
tilemedi. Her ne kadar “cumhuriyet miting-
leri” anti-emperyalist sloganlar› ve devrim
cephesinin kimi argümanlar›n› kullansa da,
Atatürk posterleri ve Türk bayraklar›yla flo-
ven-milliyetçili¤i körükledi ve klik çekiflme-
lerine kitlesel taban yaratt›. 

1 May›s’a yaklaflan günlerde yeniden ha-
reketlenen devrim cephesi, ’77 1 May›s kat-
liam›n›n 30. y›l›nda Taksim’e ç›kma hede-
fiyle canland› ve nihayetinde Taksim’e ç›k-
may› baflararak önemli bir zafer kazand›. 1
May›s sonras› da devam eden protesto gös-
terileriyle bu dalga, bir-kaç hafta daha sür-
dü. Sonras›nda ise, Genelkurmay’›n artan
savafl haz›rl›¤›, hükümetle bu konudaki sür-
tüflmeleri baflat hale geldi. Laik-dinci çelifl-
kisi, “teröre karfl› olanlar/terörü destekle-
yenler” fleklinde yeni bir biçim almaya bafl-
lad›. “Ne mutlu Türküm” demeyen herkesi
düflman ilan eden Genelkurmay, sadece
Kürtlere de¤il, flovenizme karfl› olan tüm ke-
simlere aç›kça savafl ilan etti. 

Egemen klikler aras›nda varolan çeliflki-
lerin en keskin hal ald›¤› zamanlarda bile
unutulmamas› gereken temel gerçek, bu
kliklerin hepsinin iflçi ve emekçiler, bir bü-
tün olarak devrim cephesi karfl›s›nda yekvü-
cut olaca¤›d›r. Bu kez de öyle olmufltur. Bir-
birleriyle her gün h›rlaflan bu klikler, hükü-
meti ve muhalefetiyle birlikte seçimlerdeki
yüzde 10 baraj›n› korumak, “ba¤›ms›z”
adaylar›n meclise girmesini engellemek ko-
nusunda aralar›nda en küçük bir pürüz ç›k-
madan ortak hareket etmifltir. Keza patlayan
bombalar› bahane ederek, sözde AB’ye
uyum ad›na yapt›klar› s›n›rl› de¤ifliklikleri
de kaflla göz aras›nda kald›r›p, polisin yetki-
lerini yeniden artt›rm›fllard›r. Bu konularda
tam bir uyum içinde olduklar› bir kez daha
kan›tlanm›flt›r. 

Kitlelerin seçim aldatmacas›na alet ol-
mamalar› için, egemen kliklerin aras›ndaki
çeliflkinin, geçici ve tali; aslolan›n ise, s›n›f
mücadelesi oldu¤u, gerçek çeliflkinin klikler
aras›nda de¤il, s›n›flar aras›nda yafland›¤› iyi
kavrat›lmal›d›r. Bu it dalafl›nda taraf oluna-
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mayaca¤›, “kötünün iyisi”nin tercih edile-
meyece¤i, bunun “bin kat›r m›, bin sat›r
m›”dan farks›z oldu¤u somut gerçekler üze-
rinden gösterilmelidir.                                

* * * 

Bir yanda seçim, bir yanda savafl haz›r-
l›klar› ve artan faflist-floven sald›r›lar…
Böyle bir ortamda devrimin sesini yükselt-
mek, devrim ve sosyalizm fliarlar›n› genifl
kesimlere ulaflt›rmak, çok daha yaflamsal bir
önem kazanm›fl bulunuyor. Seçim atmosfe-
ri, bu noktada bize önemli bir olanak sunu-
yor. Bunu iyi bir flekilde de¤erlendirmeliyiz.
Bir yandan egemen kliklerin gerçek yüzünü
ortaya sermeli, bir yandan da her seçim dö-
neminde ortal›¤› kaplayan reformist hayal-
lere dur demeliyiz.  

Bu seçimlerde kitlelerin, AKP’nin poli-
tikalar›na ya da dinci yap›s›na duyulan tep-
ki ile CHP’ye yönelmeleri güçlü bir olas›-
l›kt›r. Bizim hedef kitlemiz içinde de bu tür
e¤ilimlerle karfl›laflabiliriz. Ya da DTP ve
di¤er reformist partilerin adaylar›na oy ver-
meyi savunanlar ç›kabilir. O yüzden
CHP’nin iflçi-emekçi düflman› yüzünü sergi-
lemek, onun hükümet oldu¤u dönemde yap-
t›klar›n› hat›rlatmak, bugün de ekonomi po-
litikas›yla di¤er partilerden fark› olmad›¤›n›
ortaya koymak, somut görevlerimiz aras›n-
dad›r. Keza DTP ve di¤er reformist partile-
rin parlamentoya girmesiyle de¤iflen bir fley
olmayaca¤›n›, bu partilerin uzlaflmac› ve
devrime zarar veren yap›lar›n› anlatmak da
bizim iflimizdir. Parlamentonun, “burjuvazi-
ni ah›r›” ve faflizmin “incir yapra¤›” oldu¤u-
nu ›srarla anlatmal›, as›l kararlar›n farkl›
yerlerde al›nd›¤›n› hat›rlatmal›, bu demok-
rasi oyununa alet olmamaya ça¤›rmal›y›z.
“Düzen Partilerine OY YOK!”,  “‹fl, ekmek,
özgürlük yoksa OY DA YOK!” , “Kurtulufl
Devrimde, Sosyalizmde!”, “Seçimler çare
de¤il, TEK YOL DEVR‹M!” gibi sloganla-
r› daha genifl kitlelere yaymal›, devrimin ve
sosyalizmin sesini duyurmal›y›z. 

Di¤er yandan, h›zlanan savafl haz›rl›¤›na
ve artan faflist sald›r›lara karfl›, kitleleri
uyarmak, buna uygun örgüt ve mücadele bi-
çimlerini devreye sokmak gibi bir görev bi-
zi beklemektedir. Kitleleri savafla ve fafliz-
me karfl› birlefltirmek, örgütlemek ve savafl-
t›rmak, günün en önemli görevdir. fiimdiden
bunun haz›rl›klar› yap›lmal›, buna uygun bir
konumlan›fl içine girilmelidir.                       

* * * 

2007’nin egemen s›n›flar için kritik bir
y›l olaca¤›, geçen alt› ayl›k sürede ortaya
ç›km›fl bulunuyor. Devrim cephesi de bu sü-
reci kendi lehine iyi bir flekilde de¤erlendir-
melidir. Zikzakl› s›çray›fllara süreklilik ka-
zand›rmak, iflçi ve emekçilerle ba¤lar› güç-
lendirmeye ba¤l›d›r. Bu yöndeki f›rsatlar ve
olanaklar iyi kullan›lmal›d›r. 

Devrimci güçlerin ortak hedefler etra-
f›nda birlikte hareket etmeleri, elbette
önemlidir ve sürecin yar›lmas› aç›s›ndan el-
zemdir. Bugüne dek bu yönde at›lan ileri

ad›mlar da olmufltur. Ama ayn› zamanda bu
ad›mlar›n kendi içinde eksiklikleri ve yan-
l›fllar› da bar›nd›rd›¤› bir gerçektir. Son ola-
rak yaflanan 1 May›s deneyimi bu yönüyle
de ö¤reticidir. Kendi ad›m›za, devrimci bir-
likleri güçlendirmenin, aslolarak daha inisi-
yatifli bir pratik ortaya koymam›zdan geçti-
¤ini bilerek hareket etmeliyiz. “‹ktidar pers-
pektifi”ni yitirmeden ve en tutarl› anti-fa-
flist, anti-emperyalistlerin komünistler oldu-
¤unu bir an bile unutmadan, devrimci güç
ve eylem birliklerine önderlik etmeli, kat›l-
mal›y›z.  

Bu kuflkusuz ortak siyasal hedefler etra-
f›nda bir birliktelik olacakt›r. Örne¤in se-
çimlerde ba¤›ms›z adaylar ç›karanlarla ya
da boykot takti¤ini savunanlarla ortak hare-
ket etmemiz sözkonusu olmaz. Keza savafla
ve faflizme karfl› birlikteliklerde, flovenist ve
milliyetçi yaklafl›mlarla aram›za s›n›r çek-
memiz flartt›r. ‹deolojik-siyasal mücadeleyi
ise, eylem birli¤i yapt›¤›m›z yap›lar içinde
de duraksatmadan sürdürmemiz, olmazsa
olmazd›r. Ancak bu flekilde yükseltilen mü-
cadele devrim ve sosyalizme hizmet eder.
Aksi halde s›n›f mücadelesine katk›s› olma-
yaca¤› gibi, k›sa erimli ve da¤›lmaya mah-
kum olur. 

Tüm yoldafllar›m›z, son aylarda kitleler-
de artan politizasyonu, girilen seçim döne-
miyle birlikte iyi bir flekilde de¤erlendirme-
li, ajitasyon-propaganday›, kitlelerle yüz yü-
ze temas› artt›rmal›d›r. Faflist-floven sald›r›-
lara ve savafl haz›rl›¤›na karfl› kitleyi bilinç-
lendirmeli, bu yönde haz›rl›klar›n› tamamla-
mal›d›r. Sadece örgütümüzün de¤il, devri-
min gelece¤i de bu süreçte koyulan tav›rla-
ra ba¤l› olacakt›r.  

Bu sorumlulukla örgütümüzün önümüze
koydu¤u görevleri yerine getirelim, ç›kart›-
lan dersler ›fl›¤›nda eksiklerimizi tamamla-
yal›m! Devrim ve sosyalizmin yükselen se-
si olal›m! Demokrasi oyununa, savafl haz›r-
l›klar›na karfl› kitlelerin beynine flu gerçe¤i
nakfledelim: YA DEVR‹M, YA H‹Ç!  

S›n›flar üstü bir demokrasi yoktur ve
gerçek demokrasi, proleter demokrasiyle
gelecektir. Az›nl›¤›n ço¤unluk üzerindeki
diktatoryas›ndan, (burjuvazinin, iflçi, emek-
çi ve ezilen ulus ve topluluklar üzerindeki
diktatörlü¤ü) ço¤unlu¤un az›nl›k üzerindeki
diktatoryas›na (iflçi ve emekçilerin, burjuva-
zi üzerindeki diktatörlü¤ü) geçifl, ancak
devrimle mümkündür. Savafls›z, sömürüsüz
bir toplum isteyen herkes, devrim ve sosya-
lizm mücadelesine kat›lmal›, ona destek ol-
mal›d›r.  

Bize düflen, düzene muhalif tüm kesim-
leri çeflitli biçimlerde örgütlemek, devrim
ve sosyalizm saflar›na katmakt›r. Seçim ve
savafl ortam›n›, daha genifl kitlelerin gerçek-
leri görmesi yönüyle de¤erlendirmek, çare-
siz ve yaln›z olmad›klar›n› gösterebilmektir.
Tüm faaliyetlerimiz ve eylemlerimiz, bu he-
def do¤rultusunda olmal›, saflar›m›za yeni
güçler katmay› baflarmal›d›r.
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Sayfa 2’de sürüyor

Devrim
 ve sosyalizm

in 

sesini yükseltelim
!

Ünlü yazar›m›z Yaflar Kemal, geçti¤i-
miz aylarda düzenlenen “Kürt Konfe-
rans›”nda yapt›¤› konuflmay›, “ya ger-
çek demokrasi, ya hiç!” diye bitirmifl-
ti. Daha sonra bu, Kürt reformistleri-
nin öne ç›kard›¤› bir slogana dönüfltü.
Seçim sürecine girilmesiyle birlikte,
demokrasi üzerine daha çok konuflu-
lur oldu. Seçimler, “demokrasinin vaz-
geçilmez unsuru”ydu, “seçme ve se-
çilme hakk›”, en önemli demokratik
haklardan biriydi vb. K›saca demokra-
si üzerine demagojiler daha da artt›. 

Peki “gerçek demokrasi” neydi?

Demokrasi’nin bir Yunanca kelime
oldu¤u, “demo”(halk), “krasi”(yöne-
tim) kelimelerinin birleflmesinden
meydana geldi¤i söylenir ve “halk›n
kendi kendini yönetmesi” olarak ter-
cüme edilir. Fakat ilk olarak köleci
toplumda Roma ‹mparatorlu¤u döne-
minde uygulanan “demokrasi”nin, sa-
dece asilleri kapsad›¤›ndan pek söz
edilmez. Roma’n›n yönetim organ›
olan “senato”ya, sadece “asil” aileler-
den gelenlerin seçildi¤i, onlar› seçen-
lerin bile, belli bir mülk ve statüye sa-
hip olmalar› gerekti¤i, fazla bilinmez. 

K›saca “demokrasi”, ilk do¤du¤u
andan itibaren “az›nl›¤›n ço¤unluk
üzerindeki diktatörlü¤ü”nden baflka
bir fley de¤ildir. Ve köleci toplumdan
bafllayarak gelen tüm s›n›fl› toplumlar-
da, bu özelli¤i hiç de¤iflmemifltir. Fa-
kat her zaman egemenler, “demokra-
si”yi “halk›n kendi kendini idaresi”
fleklinde sunmufl, kitleleri bu flekilde
kand›rmaya devam etmifltir. Öyle ki,
iflgal ve talanlar bile, güya geri kalm›fl
toplumlara “demokrasiyi götürmek”
ad›na kutsanm›flt›r! En son örne¤ini
Irak’ta gördü¤ümüz gibi bir “demokra-
si götürme” fleklidir bu!

Emperyalist-kapitalist sistemde
“demokrasi”, sözü en fazla edilen,
ama ayn› zamanda en çok da çarp›t›-
lan kavramlar›n bafl›nda gelir. ‹nsanl›-
¤›n gördü¤ü en geliflmifl sistemin “de-
mokrasi”, onun uygulama biçiminin
de “seçimler” oldu¤unu söyler durur-
lar. Ama iflçi ve emekçiler, ezilen halk-
lar, ne bu “demokrasi”nin nimetlerin-
den yararlanabilir, ne de seçimler sa-
yesinde istedi¤i yönetimi ifl bafl›na ge-
tirebilir. 
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