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Seçimler bitti ama egemen kliklerin
çeliflkileri ve güç kavgalar› bitmedi.
AKP, seçim zaferini, cumhurbaflkanl›¤›
makam›n› da ele geçirerek taçland›rd›. 

AKP’nin seçim öncesi “uzlaflma”
sözleri, TBMM Baflkanl›¤›na DYP köken-
li Köksal Toptan’› getirmekten öteye git-
medi. Gül’ün cumhurbaflkanl›¤› konu-
sunda uzunca bir süre bekle-gör tavr› iz-
leyen AKP, d›flar›da ABD ve AB emper-
yalistlerinin, içeride iflbirlikçi tekelci
burjuvazinin önemli kesiminin deste¤iy-
le son hamleyi yapt› ve Gül’ü cumhur-
baflkan› seçtirdi.  

Son alt› ayda yaflanan gerilim ve ça-
t›flmadan flimdilik AKP kazançl› ç›km›fl
görünüyor. CHP’nin ve Genelkurmay’›n
muhalefeti, bugün için etkisiz. Ancak
aralar›ndaki it dalafl› bitmedi, bitmeye-
cek de. Kimi zaman örtük ve sessiz, ki-
mi zaman aç›k ve fliddetli bu çat›flma de-
vam edecek. Genelkurmay›n üç gün öne
ald›¤› 30 A¤ustos bildirisi ve artan laik-
lik vurgusu; Gül’ün cumhurbaflkan› ol-
duktan sonraki ilk karfl›laflmada komu-
tanlar›n Gül’e selam vermemesi ve
“cumhurbaflkan›m” diye hitap etmeme-
leri, -sonras›ndan afl›lm›fl gibi gösterilse
de- çat›flman›n flu ya da bu vesileyle
hortlayaca¤›n›n ilk verileri. 

AKP’nin ak›betinin, öykündü¤ü iki
partiden, Demokrat Parti gibi mi, yoksa
ANAP gibi mi olaca¤›n› önümüzdeki dö-
nemde görece¤iz. Ama her iki örnek de
iflçi ve emekçilerin mücadelesi belirleyi-
ci. Hükümetleri de, devletleri de y›kacak
esas güç; halk›n gücüdür çünkü. 

* * *

‹kinci AKP döneminin “hükümet
program›” da aç›kland›. Özellefltirme
tam gaz sürecek, tar›mda y›k›m devam
edecek, ülkenin kaynaklar› emperyalist
tekellere peflkefl çekilecek,  polisin yet-
kileri artt›r›lacak, bask› ve terör azg›nla-
flacak… Yani ilkinde oldu¤u gibi iflçi ve
emekçilere, ezilen halklara karfl› bir
“sald›r› program›” bu. En somut haliyle
Ankaral›lar›n yaflad›¤› susuzluk, g›da
ürünlerindeki fiyat art›fl›, karakollarda
artan ölümler, yolda-yolakta polis flidde-
ti, a¤›rlaflan sansür vb. yeni AKP hükü-
metinin, bundan sonraki icraatlar›n›n
göstergeleri. 

Yeni hükümet, yeni sald›r› program›...
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Merhaba, 
Geride b›rakt›¤›m›z A¤ustos ay›na damgas›n› vu-

ran iki temel konu oldu. Birincisi ve üzerinde daha
fazla durmam›z gereken, iflçi ve emekçi hareketinde
son dönemde artan hareketlilik, bafllayan ve baflla-
mak üzere olan grev ve direnifllerdir. Hava-ifl grevi,
burjuvazinin büyük çabalar› sonucunda son anda
engellendi. Ancak direnme iste¤inin ne kadar güçlü
oldu¤u da ortaya ç›kt›. Kamuda bafllayan ‘toplu gö-
rüflme’ oyununda yer almayan KESK, içinde Anka-
ra yürüflü de olmak üzere bir eylem takvimi olufltur-
du. KESK, yaflad›¤› güç ve etkinlik kayb›n›n neden-
lerini, üyelerinin rahats›zl›k duydu¤u sorunlar› daha
ciddi bir de¤erlendirmeye tabi tuttu¤u koflulda, güç-
lü ve hakal›c› bir hareketi gerçeklefltirebilir. Önü-
müzdeki ay ise Telekom çal›flanlar› baflta olmak üze-
re, pekçok sektörde s›cak günler bizi bekliyor. 

Geçen aydan önümüzdeki döneme sarkan bir bafl-
ka konu ise, seçimlerden bu yana bitmeyen tart›fl-
malar. Gerek 22 Temmuz genel seçimleri, gerekse
sonras›ndaki Cumhurbaflkanl›¤› seçimleri, burjuva-

zinin kendi içinde çeliflkilerini çok ciddi bir biçim-
de ortaya ç›kard› ve sonuçta, bir uzlaflma-

n›n de¤il, geçici bir ateflkesin ürünü
olarak tart›flmalara bir virgül kon-
du. Ancak yak›n gelecekte, bu
tart›flmalar, hem de çok daha flid-
detli bir biçimde yeniden günde-
me gelecektir. 

ABD’de bafllayan ve tüm dün-
yay› etkisi alt›na alan ekonomik
kriz, son yap›lan fi‹Ö zirvesinin

önemi, hep yenilgi ile özdefllefltirilen 12 Eylül’ün di-
renifl yüzü, anayasa tart›flmalar› ve geçen aya dam-
gas›n› vuran di¤er önemli olaylar› dergimiz sayfala-
r›nda bulacaks›n›z. 

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

O k u r l a r a . . .

Baflbakan Erdo¤an, gazeteci Bekir Coflkun’un
Abdullah Gül için “benim cumhurbaflkan›m de¤il”
demesi üzerine, “cumhurbaflkan›n› be¤enmeyen
vatandafll›ktan ç›ks›n” diyerek ne kadar “demokrat”
oldu¤unu bir kez daha ortaya koydu. Faflizmin “ya
sev, ya tert et” mant›¤›n› yineleyen Erdo¤an, “Ko-
münistler Moskova’ya”, “Türbanl›lar Arabistan’a”
dan sonra, “Cumhurbaflkan›n› be¤enmeyenler
yurtd›fl›na”y› ekledi. Emin Çölaflan gibi, burjuvazi-
nin ç›karlar›n› en keskin savunan kalemleri bile,
AKP ile ters düfltü¤ü için görevden ald›rd›. Bütün
bunlar AKP’nin yeni sald›r› furyas›n›n iflaret fiflek-
leri…    

* * *

‹çte seçim süreci ve ard›ndan cumhurbaflkanl›-
¤› seçimi, klik çeliflkilerini ön plana ç›kard›ysa da,
as›l çeliflki, burjuvazi ile proletarya aras›ndaki çe-
liflki, tüm fliddetiyle varl›¤›n› koruyor. ‹flçi ve emek-
çiler, T‹S süreci ile birlikte daha fazla seslerini du-
yurmaya bafllad›lar. Birçok iflkolunda grev karar›
al›nd›. Her ne kadar THY’nin grevi, kimi tavizlerle
durdurulduysa da, di¤er iflkollar›nda süreç devam
ediyor. Uzun y›llard›r unutulan grev, iflçi s›n›f›n›n
yeniden gündeminde. 

Öte yandan Kürt halk›n›n mücadelesi sürüyor.
DTP’nin mecliste grup kurmas›yla Kürt halk› içinde
de parlamenter hayaller yay›lmaya çal›fl›ld›ysa da,
bunu baflarmalar› kolay görünmüyor. Hem Kürt
halk›n›n deneyim ve birikimleri, hem burjuvazinin
tahammülsüzlü¤ü, buna olanak tan›m›yor. Kürt re-
formistlerinin yayd›klar› onca umut ve hayale ra¤-
men Diyarbak›r’›n seçimlere kat›l›m› en düflük il
olarak ç›kmas› bofluna de¤il. DTP, daha meclise
girer girmez faflist MHP liderinin önünde selam
durdu fakat yine de egemenlere yaranamad›, yara-
namaz da… Genelkurmay 30 A¤ustos resepsiyo-
nuna DTP’yi davet etmedi. Bunu “bölücülük” olarak
niteleyen DTP baflkan› Ahmet Türk hakk›nda da
hemen soruflturma aç›ld›.

Kürdistan’da operasyonlar tüm h›z›yla sürüyor.
‹ran, Kandil da¤›na kadar uzanan Irak’›n Kürt böl-
gesindeki s›n›r› bombard›mana tuttu. Ard›ndan
Türk ordusu da PKK üslerinin bulundu¤u yerleflim
yerlerini bombalad›. Türk ordusunun daha önce
misket bombas›, son sald›r›da ise napalm kullan›l-
d›¤› iddia ediliyor. Bölge hükümeti ad›na yap›lan
aç›klamada,  27 köyün bombaland›¤›, sivil yerleflim
alanlar›na 200’den fazla top mermisi düfltü¤ü, iki
bin ailenin göç etmek zorunda kald›¤› aç›kland›. ‹ç-
te de operasyonlar sürüyor. 11 PKK’linin kimyasal
silahlarla öldürüldü¤ü ve bu yüzden cesetlerinin ai-
lelere teslim edilmedi¤i belirtiliyor.

Abdullah Gül, “her ülkenin kendi s›n›rlar›n› ko-
ruma hakk› var” diyerek, ‹ran ve Türkiye’nin efl za-
manl› sald›r›s›na onay verdi. Böylece cumhurbafl-
kanl›¤› krizine ra¤men hangi konularda anlaflm›fl
olduklar› ve hangi konularda birlikte harekete de-

vam edecekleri görüldü.

* * *

Son dönemde Türkiye’nin ‹ran’la gelifltirdi¤i ilifl-
kiler, sadece askeri de¤il, ekonomik, ticari, birçok
alan› kaps›yor. Do¤al
gaz boru hatt› anlaflma-
s›na, önümüzdeki gün-
lerde son flekli verile-
cek. Özellikle enerji ala-
n›ndaki iliflkiler, ABD ve
‹srail’i fazlas›yla rahat-
s›z ediyor. ‹ran gaz›n›n
Türkiye üzerinden Av-
rupa’ya tafl›ma plan›na,
ABD, önce K›br›s Rum
kesiminde petrol aran-
mas›na onay vererek
tepkisini gösterdi. Son-
ra ABD’deki en yetkili
Yahudi gruplar›ndan bi-
rinin “Ermeni soyk›r›m›-
n› tan›yoruz” aç›klama-
s› geldi. Bu son gelifl-
me, Türkiye’yi telafllan-
d›rd›. ‹srail’le temasa
geçildi. Fakat t›pk› Kürt
sorunu gibi Ermeni me-
selesi de, Türkiye’nin
her ata¤›nda aya¤›na
dolanan konu olmaya
devam ediyor.  

Hal böyleyken Türk Tarih Kurumu Baflkan› Yu-
suf  Halaço¤lu, “Kürtlerin Türkmen kökenli, Kürt
Alevilerin ise Ermeni oldu¤unu” söyleyerek resmi
ideolojiye yeni argümanlar sokuyor. Daha da ileri
giderek, din de¤ifltirmek zorunda kalan Ermenilerin
hangi isimle, hangi mahallede oturdu¤unu göste-
ren bir listenin elinde oldu¤unu söylüyor. 6-7 Eylül
olaylar›nda, Marafl katliam›nda, az›nl›klar›n ve Ale-
vilerin ev ve iflyerlerinin nas›l iflaretlenerek sald›r›-
ya u¤rad›¤› hat›rlardad›r. T›pk› Nazi Almanya-
s›’nda Yahudi evlerinin üzerine çarp› konulmas› gi-
bi…

* * *

‹kinci AKP hükümeti, yeni sald›r› dalgas›yla
gelmifl bulunuyor. ‹flçi ve emekçilere, ezilen halkla-
ra, ayd›nlara karfl› sald›r›lardaki art›fl, gelecek gün-
lerin habercisi. 

Faflizmin halka sald›r›s›n›n en önemli tarihlerin-
den 12 Eylül’ün y›ldönümdeyiz. Geçen 27 y›l için-
de kaç hükümet de¤iflti fakat 12 Eylül’ün faflist özü
aynen korunuyor. Faflizme karfl› mücadele, sade-
ce hükümete karfl› de¤il, devlete karfl› mücadele-
dir. Ve devrim hedefiyle yürütüldü¤ü ölçüde baflar›
flans› vard›r. 

Örs olmak istemiyorsak, çekiç olmak zorunda-
y›z!
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Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi

Örs olmak istemiyorsak, çekiç olmal›y›z!
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›llard›r “küresel ›s›nma”n›n boyut-
lar› ve olas› sonuçlar› hakk›nda
tahminler yay›nlan›p duruyor. Hat-

ta tarih de veriliyor. Bu h›zla giderse,
2050 y›l›nda tüm dünyan›n yok olma teh-
likesi ile karfl› karfl›ya kalaca¤› söyleni-
yor mesela. Tüm insanl›¤›, susuz ve ku-
rak günlerin bekledi¤i, sa¤l›k sorunlar›-
n›n, salg›n hastal›klar›n artaca¤›, açl›ktan
milyonlarca kiflinin ölece¤i vb. s›ralan›-
yor.  

Hal böyleyken, baflta emperyalist te-
keller olmak üzere, bir bütün olarak em-
peryalist-kapitalist sistem ve onun yöne-
ticilerinin k›llar› dahi k›p›rdam›yor. On-
lar› sadece hizmet ettikleri kesimlerin
karlar› ilgilendiriyor. 

Çözüm; halk›n tasarrufuna ve 

Allah’a b›rak›ld›

‹flte son günlerde Ankara halk›n›n ya-
flad›klar›… Ankara’ya su tafl›yan baraj-
larda su seviyesi yüzde 5’e kadar indi¤i
halde, hiçbir çare almayan, seçimler dö-
neminde göstermelik ifllerle göz boyayan
Ankara Belediyesi, seçimlerden sonra
halk›, günlerce susuz b›rakt›… Öyle ki,
Mamak gibi Ankara’n›n emekçi semtleri,
tam 12 gün boyunca, sadece bir gün su
yüzü gördü. 

Öte yandan su kesintisiyle patlayan
borulardan, oluk oluk su ak›yordu Anka-
ra caddelerinden, boflu bofluna… Kapita-
lizmin bolluk içinde k›tl›k oldu¤unu, çö-
züm diye sundu¤u her fleyin, ayr› bir so-
run yaratt›¤›n›, en çarp›c› bir flekilde res-
mederek… (Belediye su kesintilerine
bafllamadan önce Ankara için standart su
tüketim miktar› günlük ortalama 850 bin
m3 iken, kesintilerin ard›ndan günlük su
tüketim miktar› 970 bin m3’e ç›kt›.)

Susuzluk, salg›n hastal›klar› da bera-
berinde getirdi. Özellikle Ankara Ça-
y›’n›n geçti¤i yerler baflta olmak üzere,
belediye taraf›ndan üstü kapat›lmayan lo-
garlardan yay›lan kokular tüm kenti sar-
d›. Kanalizasyon sistemindeki suyun
azalmas›ndan dolay›, fareler sokaklara
taflt›. ‹shal vakalar›nda art›fl bafl gösterdi.

Di¤er yandan hastaneler, susuzluktan
ameliyat yapamaz hale geldi…

Buna karfl›n Ankara Belediye Baflka-
n› Melih Gökçek, halkla dalga geçer gibi
aç›klamalar yapmay› sürdürdü. “50-60
bin kifli bir süre Ankara’dan ayr›lsa biraz
rahatlar›z” dedi, daha ilk gün. T›pk›
“okullar olmasayd›, maarifi ne güzel yö-
netirdik” diyen Osmanl› sadrazam› gibi.
Halk olmasa, susuzluk diye bir sorun kal-
mayacakt› tabi ki! Hatta halk olmasa, yö-
neticiler ne güzel idare edecekti memle-
keti! Ha Osmanl›, ha Türkiye Cumhuri-
yeti, yönetim kafas› ayn›yd›. 

Sonra, banyo yaparken aya¤›n›n alt›-
na kova koydu¤unu, halk›n da böyle yap-
mas›n› istedi. Okullar›n iki ay geç aç›la-
bilece¤ini söyledi vb… Sadece Gökçek

de de¤il, di¤er belediye ve hükümet yet-
kilileri de ayn› telden çald›lar. Susuzlu-
¤un sorumlusu halkm›fl gibi gösterip, ça-
re olarak halk› tasarrufa ça¤›rd›lar. O
günlerde toplanan Bakanlar Kurulu, Ha-
va-‹fl grevini nas›l durduracaklar›n› gün-
demlerine ald› da, susuzluk sorununu ko-
nuflmad› bile.

Bir de ifli Allaha havale ettiler. “Her
fleyi cenab› Allah bilir, ya¤mur ya¤arsa
sorun yok” diyerek iflin içinden s›yr›ld›-
lar. Ard›ndan hemen her yerde ya¤mur
duas›na ç›k›ld›. ‹stanbul Müftülü¤ü, söz-
de “vatandafllardan gelen yo¤un istek
üzerine” ya¤mur duas› karar› ald› ve
“duan›n etkisini artt›rmak” için Cuma na-
maz›n›n k›l›nmas›n› 15 dakika geciktirdi!

Kurakl›k ve açl›k tehlikesi kap›da

Susuzluk, ayn› zamanda kurakl›k de-
mek. Türkiye ilk kez bu y›l bu¤day ithal
edecek duruma geldi. Çünkü susuzlukla
birlikte tah›l ürünleri baflta olmak üzere,
birçok ürün, toplanmadan yan›p kavrul-
du. 

Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i
(TZOB) Baflkan› fiemsi Bayraktar, ku-
rakl›k nedeniyle tar›msal üretimde 5 mil-
yar YTL’nin üzerinde kay›p olufltu¤unu
belirtti. ‹ç Anadolu’da bafllayan kurakl›-

¤›n, bütün bölgeleri etkisi alt›na ald›¤›n›
ve “do¤al afet haline geldi¤ini” söyledi.
Buna karfl›n hükümetin sadece 4 ürün ve
40 ille s›n›rl› yard›m›n› da elefltiren Bay-
raktar, “kurakl›k tazminat›” ödenmesini
istedi.

Emperyalist tekellerle çökertilen ta-
r›m, flimdi kurakl›kla yok olma tehlikesi
ile karfl› karfl›ya. Küçük üretici periflan.
Tar›mdaki çöküflle birlikte kent merkez-
lerine göç art›yor. Bu da kentlerdeki so-
runlar› daha da katmerlendiriyor. Açl›k
tehlikesi giderek daha yak›n ve somut bir
tehlike olarak kendini gösteriyor.

Susuzluk, kurakl›k, açl›k, salg›n has-
tal›klar, ölüm demek… ‹nsan›n en do¤al
ihtiyac›, yaflamak için vazgeçilmez unsu-
ru, su… BM’nin karar›nda bile “sa¤l›kl›
suya eriflim, bir insan hakk›d›r” diye ge-
çiyor. Geçmesine geçiyor ama dünyada 1
milyar› aflk›n insan içilebilir suya ulafl-
maktan yoksun. Ve bu oran›n, yak›n ge-
lecekte iki-üç kat›na ç›kaca¤› öngörülü-
yor. 

Türkiye’de de son y›llarda düflen ya-
¤›fl miktar›, kifli bafl›na gerekli olan su
miktar›ndan az ve bu, her geçen y›l daha
da azal›yor. Buna karfl›n akarsular›m›z,
fabrikalardan akan at›klarla zehirlenmeye
devam ediyor. 

Yine TZOB raporuna göre, Türki-
ye’de endüstri kurulufllar›n›n yüzde
98’inde ar›tma tesisi yok! Turistik tesis-
lerin ise, yüzde 81’inde. Türkiye’deki 3
bini aflk›n belediyenin sadece 141’inde
kanalizasyon sistemi var ve sadece 43 ta-
nesinde ar›tma tesisi bulunuyor. Bu du-
rumda, kanalizasyon sular›n›n yüzde
98’si hiç ar›t›lmadan sulara kar›fl›yor.

Durum böyleyken, Ankara’da K›z›l›r-
mak, ‹stanbul’da Melen Çay›, susuzlu¤a
çözüm olarak sunulabiliyor. K›z›l›rmak
suyunun ne denli sa¤l›ks›z oldu¤u, çeflitli
sa¤l›k kurulufllar›nca ispatlanmas›na ra¤-
men, M. Gökçek, suyun temiz oldu¤unu
iddia ediyor. T›pk› Çernobil kazas› sonra-
s› çay içerek gazetelere poz veren ve rad-
yasyonun olmad›¤›n› kan›tlamaya çal›flan
ANAP’l› bakan gibi… Ya da kufl gribi
salg›n› s›-
r a s › n d a
Baflbakan
E r d o ¤ a n
ve millet-
vekilleri-
nin mec-
liste tavuk
yiyerek te-
l e v i z y o n
e k r a n l a -
r›ndan gö-
r ü n m e s i
g i b i …

Susuzluk, kurakl›k, aç-

l›k, salg›n hastal›klar,

ölüm demek… ‹nsan›n en

do¤al ihtiyac›, yaflamak

için vazgeçilmez unsuru,

su… BM’nin karar›nda

bile “sa¤l›kl› suya eriflim,

bir insan hakk›d›r” diye

geçiyor. Geçmesine geçi-

yor ama dünyada 1 milya-

r› aflk›n insan içilebilir su-

ya ulaflmaktan yoksun. Ve

bu oran›n, yak›n gelecekte

iki-üç kat›na ç›kaca¤›

öngörülüyor. 

Y

Kapitalizmin do¤a tahribat›n›n bir sonucu 

SUSUZLUK



Sonraki y›llarda kaç Karadenizli, radyasyondan dolay› kansere ya-
kalan›p öldü; kaç Kürt çocu¤u, kufl gribinden… ‹stanbul’un su so-
rununa çözüm diye sunulan Melen Çay›’nda ise, ölen bal›klar su yü-
züne vuruyor. Çevre fabrikalardan gelen at›klar›n zehriyle… 

‹flte susuzlu¤a çözüm olarak sunulan projelerin durumu! 

Susuzlu¤un sorumlusu, 

emperyalist-kapitalist sistem

Susuzluk sorunu, ne Ankara ve Türkiye ile s›n›rl›; ne de tek suç-
lular, Gökçek ve di¤er belediye baflkanlar›… Elbette onlar›n da pa-
y› var, ancak sorun çok daha boyutlu, bir sistem sorunu… 

Milyonlarca y›lla hesaplanan insanl›k tarihinde görülmeyen do-
¤a tahribat›, tarihi en fazla bir kaç yüzy›l› bulan kapitalizm taraf›n-
dan gerçeklefltirildi. Özellikle emperyalizm aflamas›yla birlikte, bu
tahribat had safhaya ulaflt›. 

Bugün sanki kendili¤inden ortaya ç›km›fl gibi sözü edilen “kü-
resel ›s›nma”, kapitalist-emperyalist sistemin azami kar h›rs›n›n ya-
ratt›¤› sonuçlardan biri sadece. Bu sistem, insan›n da bir parças› ol-
du¤u do¤an›n düflman›. Bacalardan, eksozlardan ç›kan zehirli gaz-
lar, yak›lan ormanlar, bombalarla tetiklenen depremler, yok edilen
tarihsel güzellikler… Bir canavar gibi, önüne ç›kan her fleyi yutu-
yor, tahrip ediyor… 

Çünkü sistemin tek yasas›, daha fazla kar. Öyle ki, bizzat yara-
t›c›s› oldu¤u felaketlerden bile nas›l vurgun vururum diye düflünü-
yor. Örne¤in susuzlu¤un yafland›¤› bugünlerde, akarsular›n özellefl-
tirmesi gündeme geliyor. T›pk› K‹T’leri önce zarar ediyor gösterip
özellefltirdikleri gibi, t›pk› okullara devlet deste¤ini kesip, özel
okullar› teflvik ettikleri gibi… ‹nsanl›¤›n her felaketini, her ac›s›n›,
paraya havale etmeni derdinde onlar… 

BM’nin çevre kirlili¤ine sözde bir önlem olarak ortaya att›¤›
Kyoto sözleflmesini, Amerika ile birlikte imza atmayan say›l› ülke-
lerden biri de Türkiye. Tüm ülkenin yeralt›-yerüstü zenginliklerini,
emperyalist tekellerin hizmetine sunan da bu ülkenin iflbirlikçile-
ri… Siyanürle alt›n arama izni veren, terminatör tohumlar› zorunlu
k›lan, suyu kirletip su tekellerine astronomik karlar sa¤layan, hepsi
bu ülkenin iflbirlikçileri, yöneticileri ve çanak yalay›c›lar›…

“Ya ölü y›ld›zlara götürece¤iz hayat›

Ya dünyam›za inecek ölüm”

Do¤an›n tahribat›n› ve onun bir parças› olan susuzlu¤u, bu sis-
temin giderece¤ini beklemek, ölümü beklemekle efl anlaml›d›r. Ge-
linen aflamada, kelimenin gerçek anlam›yla yaflam hakk›m›z, müca-
dele gücümüz kadar olmufltur. 

Su gibi, insan yaflam›n›n en zorunlu ihtiyac›, en do¤al hakk› için
bile, örgütlenmek ve mücadele etmek d›fl›nda bir çözüm yoktur.
Devrim ve sosyalizm, insanl›¤›n kurtuluflu oldu¤u kadar, do¤an›n
kurtuluflu için de tek çaredir. fiairin dedi¤i gibi; “ya ölü y›ld›zlara
götürece¤iz hayat›, ya dünyam›za inecek ölüm!”  

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için
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Son günlerde iflçi ve emekçiler cephesi
hareketli. Havayollar› uzun süren mücadele
sonucunda T‹S sürecini bitirdi. Buna karfl›n
Telekom, Tekstil ve Harb-ifl’e ba¤l› iflyerle-
rinde de grev karar› al›nd›, fiili grev uygula-
mas› için 60 günlük yasal prosedür bekleni-
yor. Tabi bu sürede arabulucular da görüfl-
melere devam ediyor. Tekstildeki grev ka-
rar›na karfl› tekstil patronlar› da lokavt ilan
ettiler. 

Öte yandan emekçi memurlar›n ‘toplu gö-
rüflme’ süreci devam ediyor. ‘Toplu görüfl-
me’yi Türk Kamu Sen ve Memur Sen yürü-
tüyor. KESK ‘toplu görüflme’lerden çekildi.
KESK “toplu görüflme de¤il, toplu sözlefl-
me” diyerek bir eylem takvimi ç›kard›, so-
kaklara indi. ‹stanbul, Ankara, Adana, Bur-
sa, Tekirda¤, Hatay, ‹zmir gibi büyük illerde
kitlesel bas›n aç›klamas› yapan KESK üye-
si bas›n emekçileri, ‘toplu görüflme’nin iflas
etti¤ini, toplu sözleflme istediklerini belirtti-
ler. Çeflitli illerden yola ç›karak Ankara’da
topland›lar.

Di¤er yandan parça parça iflçi eylemleri
sürüyor. Tersanede yaflanan ifl cinayetlerini
protesto etmek için bir grup tersane iflçisi,
eylem yapt›. 85 gündür direniflte olan Sa-
novel iflçilerinin direnifli sürüyor.

Diyarbak›r’da uzun zamand›r direniflte
olan Aky›l iflçilerinin direnifli devam ediyor. 

Keza 300’lü günleri geride b›rakan Petrol-
ifl sendikas›nda örgütlü Novamed iflçilerinin
direnifli de devam ediyor. 

Tuzla deride Duman Deri iflçilerinin dire-
nifli gibi, pekçok farkl› ilde ve iflkolunda çe-

flitli grevler ve di-
renifller sürüyor.  

fiimdi eylem
zaman›. fiimdi
grev zaman›…
S›n›f dayan›flma-
s› ile iflçi-memur
birlikteli¤ini sa¤-
lama zaman›… 

Çeflitli sektör-
lerin ve emekçi
memurlar›n grev ve eylem sücesinin çak›fl-
mas› birleflik eylemin elveriflli koflullar› ola-
rak görülmelidir. Bu f›rsat› iyi de¤erlendirip
s›n›f dayan›flmas›n›n güçlü bir örne¤i veril-
melidir. “‹flçi-memur elele, birleflik mücade-
leye” slogan›n› pratikte yaflam buldurman›n
zemini vard›r. Bunu hayata geçirmek, dev-
rimci-demokrat, öncü iflçi ve memurlar›n
omuzlar›ndad›r. 

Grev aç›klamas›n›n bile burjuvaziyi ne
denli korkuttu¤una tan›kl›k ettti¤imiz günler-
deyiz. Onlar›n korkular›n› büyütmek, taban
örgütlülüklerini güçlendirmek, iflçi ve me-
mur birlikteli¤ini pratik hale dökmekten ge-
çer. Türk-ifl’e ba¤l› demokrat flube baflkan-
lar›n›n ‹stanbul flubeler platformunu topla-
malar›, Hava-ifl’le dayan›flma aç›klamalar›
ve yine Hava-ifl, Haber-ifl, Harb-ifl’in ortak
hareket etme yönündeki aç›klamalar›
önemlidir. Ama bu aç›klamalar, tabandan
kopuk de¤il de tabanla beraber, kitlesel bir
flekilde yap›lsa daha anlaml› olur ve daha
güçlü vurufllar yap›l›r. 

‹flçi ve emekçiler eylemde 

Musul’da Ezidi Katliam›
Irak’›n Musul kentine ba¤l› fiengal kasabas›nda, 14 A¤ustos günü Ezidi’lere karfl› büyük

bir sald›r› düzenlendi. Sald›r›da, kad›nlar ve çocuklar dahil, 500’ü aflk›n insan öldü, yüzler-
ce kifli de yaraland›. Ezidilere dönük olarak gerçeklefltirilen bu katliam, iflgalin bafllad›¤›
2003 y›l›ndan bu yana yaflanan en büyük katliamd›r. 

Ezidiler, Kürtlerin bir k›sm›n›n dinsel inanc›n› simgelemektedir. Kürtlerin tarihsel olarak
dinsel inanc› olan Zerdüfltlü¤ün günümüzdeki sürdürücüsüdür Ezidiler. Sürekli sürgün ya-
flayan bir halkt›r ve nüfusu giderek azalmaktad›r. 

Onlara dönük gerçeklefltirilen katliam, bir yan›yla Ezidi halk›na ve kültürüne dönük bir
sald›r›d›r; di¤er yandan ise, Irak’taki Kürt politikalar›na meydan okuma niteli¤indedir. Ve
Irak’taki etnik-mezhepsel parçalanm›fll›¤› gösteren çarp›c› ve ac› bir olayd›r. 

Irak’ta her geçen gün, halklar birbirlerine karfl› düflmanlaflt›r›lmakta ve iç savafl k›flk›rt›l-
maktad›r. Bu durum en çok ABD’nin iflini kolaylaflt›rmakta, planlar›n› hayata geçirmede uy-
gun zemin oluflturmaktad›r. Irak’› tek parça olarak yönetemeyen, direnifli bir türlü durdura-
mayan ABD, üç parçaya bölerek çok daha rahat yönetebilecektir. Son bir buçuk y›ld›r, poli-
tikas›n› tümüyle bunun üzerine infla etmifltir. Gelecek y›la iliflkin silahlan sat›fl rakamlar› ve
savunma bütçesi de bunu do¤rulamaktad›r. 

ABD, gelecek 10 y›lda ‹srail’e 30, M›s›r’a 13, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine 20
milyar dolar silah sat›fl›nda bulunacak. S.Arabistan ve Körfez ülkelerine yap›lacak yard›m›,
büyüyen ‹ran tehdidine karfl›, Irak’taki ›l›ml› Sünni kesime destek stratejisi olarak aç›klan›-
yor. ABD D›fliflleri Bakan› Rice, “Yenilenen strateji, bölgedeki müttefiklerimizin radikalizm
tehditlerine karfl› durma kararl›l›klar›n› güçlendirecek” dedi. “Il›ml› kuvvetlerin güçlenmesine
yard›m, Suriye ve ‹ran’›n negatif etkilerini k›rmak için” bu stratejiyi desteklediklerini duyurdu. 
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Yine kaza haber-
leri, yine iflçi ölümle-
ri... Nas›l bir trafik ka-
zas› ki, katliam gö-
rüntülerini and›r›yor.
Etrafa saç›lm›fl insan
bedenleri... Da¤›lm›fl
giysiler, ayakkab›lar,
bir k›z›n saç tokas›,
bir baflkas›n›n yiye-
cek ç›k›n›... Ailesinin
tümünü kaybeden bir
kad›n; o art›k tek ba-
fl›na verecek yaflam
mücadelesini, o ar-
t›k tek bafl›na... Par-
çalanm›fl bir çocuk
bedeni; yaflam› hiç
tan›mam›fl, annesi-
nin kuca¤›n›n gü-
vencesinden henüz
ç›kmam›fl. Baca¤›
kopan bir adam; yaflamak için, çal›flmak için en
önemli parças›n›, bacaklar›n› kaybetmifl. Foto¤raf›
bile kan kokusu yay›yor ortal›¤a. A¤›tlar yükseliyor
kulaklar› da¤larcas›na. Sa¤ kalanlar›n telafl›, kor-
kusu, ac›s›. Yaral›lar›n ç›¤l›klar›, flaflk›nl›¤›, korku-
su... Ac›, elle tutulacak kadar somut... Ac› elle tutu-
lacak kadar güçlü... 

Bu bir film çekimi de¤il. Mevsimlik tar›m iflçileri-
nin bedenleridir etrafa yay›lan... Kad›n›, erke¤i,
genci... Analar›n kuca¤›nda dona kalm›fl bebelerin
ilk bak›fllar›...

Sadece A¤ustos ay›nda kaç katliam gibi kaza
haberleriyle geldiler tv ekranlar›na, gazete sayfala-
r›na... Ad›yaman, Ni¤de, Adapazar›, Sivas... Hele
Sivas; kimin içini da¤lamaz ki o görüntüler... Dört
gün içinde 24 kifli öldü, 86 kifli yaraland›. Hepsi de
Kürt, hepsi de yoksul, hepsi de çaresiz...

* * * 

Siz bakmay›n burjuva medyan›n üzüntülü ha-
ber sunufllar›na. Onlar timsah gözyafllar›ndan bafl-
ka bir fley de¤il. Zaten hepsi de iflçileri suçlad›lar,
kamyonlara, minibüslere t›ka basa bindikleri için.
“Günde 20 YTL için de¤er mi?” oldu manfletleri. 

Bütün burjuva yazar çizerler, mevsimlik iflçilerin
çal›flma ve yaflam koflullar›yla de¤il, ulafl›m araç-
lar› ve biçimleriyle ilgilendiler sadece. Kazalar›n,
sürücü hatas›ndan oldu¤unu, t›k›fl t›k›fl dolufllar›n-
dan kaynakland›¤›n› söyleyip durdular. Gerçek ne-
denini sorgulayan olmad›. 

Sanki mevsimlik iflçiler çok merakl›yl› bal›k isti-
fi yolculu¤a. Elbette onlar da rahat koflullarda yol-
culuk etmeyi isterlerdi. Elbette onlar da bilirdi Ege

sahillerinde denizin tad›n› ç›karmay›. Bilirlerdi
ama, kapitalizmin yoksullaflt›rd›¤› bu insanlar,
üç kurufl kazanmak için kavurucu s›cakta ‘kel-
le koltukta’ yollara dökülmek zorundayd›lar. 

Arabaya ne kadar s›k›fl›k binilirse, yol pa-
ras› o kadar ucuza gelirdi çünkü. Minibüste
çocuklar› kuca¤›na al›rsa, koltuktan tasarruf
edilirdi. Çocuk uyuyaca¤› zaman, koltuklar›n
alt› ‘kufletli’ hale getiriliverirdi nas›l olsa. Ç›k›n-
lar›n üzerine de birkaç kifli oturabilirdi. Yedek

floför, daha fazla para demek. Hatta kam-
yon kasas›na binersen, binlerce kilo-

metre yolu, sadece mazot paras›na
aflabilirsin... 

Yoksulun paras› az, ç›k›n› kü-
çük. Yoksul uça¤a binemez, lüks
otobüs firmalar›yla seyahat

edemez. Trene binerse e¤er,
kendini flansl› hisseder, biraz da-
ha ‘rahat’ koflullarda seyahat
eder trende. Çoluk çocuk birlikte
düflerler yollara. Çocuklar›n bir

k›sm› tarlada büyüklerle birlikte çal›flacakt›r; onlar
çocuk de¤il, ‘büyük insanl›k’t›r zaten. Daha küçük-
leri ise, bebeklere bakmak, bulafl›k y›kamak, ayak
ifllerini yapmak için gereklidir. Bütün aile düfler yo-
la çal›flmak için; evin geçim yükü anne-baban›n
de¤il, bütün ailenin üzerindedir. Ancak böyle geçi-
nebilirler, ancak böyle yaflayabilirler çünkü. 

Ölüm? Ölüm çok yak›nd›r yoksula, yaflam›n›n
bir parças›d›r. Doktor olmad›¤› için, ya da yollar
kardan kapal› oldu¤u için hastal›ktan ölmek; yeter-
siz beslenmekten ya da yanl›fl afl›dan ya da kötü
içme sular›ndan mikrop kapmak; ormandan odun
toplarken vahfli bir hayvan taraf›ndan parçalan-
mak; ‘dur’ diye ba¤›ran askerin dilini anlamad›¤›
için vurulmak... Hepsi yoksul içindir.

* * *

Mevsimlik iflçiler, her y›l oldu¤u gibi bu y›l da
kaza ve ölüm haberleriyle girdi, burjuva medyan›n
ilgi alan›na. Bir de faflist devletin yükseltti¤i flove-
nizmden kaynakl› linç sald›r›lar›na u¤rad›klar›nda,
haberlere konu oldular. Bunun d›fl›nda mevsimlik
iflçilerin ne durumda olduklar›, nas›l yaflad›klar›, ne
yiyip içtikleri vb. onlar›n umurlar›nda de¤ildi. Bilme-
diklerinden de¤il; gerçeklerin üstünü örtme, çarp›t-
ma çabas›ndan... Onlar›n görevleri bu de¤il miydi
zaten? 

Çok büyük bir ço¤unlu¤u Kürt’tür mevsimlik ifl-
çilerin. ‹çlerinde Türkçe bilmeyenler de büyük bir
ço¤unluktur. Gittikleri yerde hem yoksul olduklar›
için, hem de Kürt olduklar› için afla¤›lan›rlar. Yerli
iflçilerden çok daha düflük ücret al›rlar, bu nedenle
tarla sahipleri onlar› çal›flt›rmay› tercih eder. Ama

hem çal›flt›r›r, s›rt›ndan kar eder; hem de afla¤›lar,
küçümsemeyle, i¤renmeyle davran›r, en küçük bir
sorun ç›kt›¤›nda linç senaryolar› oluflturur.  

Geçen say›m›zda ifllemifltik mevsimlik tar›m ifl-
çilerinin çal›flma ve yaflam koflullar›n›. ‹fl güvenli¤i-
nin olmad›¤›na vurgu yapm›flt›k. Bar›nma sorunla-
r›n›, flovenist sald›r›lara maruz kal›fllar›n›, son de-
rece düflük koflullarla gün do¤uflundan bat›fl›na
kadar çal›flt›klar›n› vb. anlatm›flt›k. 

Onlar› oradan oraya süren, ölümüne yollara dü-
fleren, bir ekme¤e muhtaç b›rak›lmalar›d›r. ‹fl bula-
mamalar›, bulduklar› ifllerde ise, yo¤un bir sömürü-
ye tabi tutulmalar›d›r. 

* * *

Bu y›l da gelecek hayalini daha kuramayacak
yaflta genç bedenler, kamyon kasalar›nda girdikle-
ri yolculu¤u, tabutlarda tamamlad›lar. ‹nsanca bir
yaflam, insanca çal›flma koflullar› uzakt› onlara.
Örgütsüzdüler, güçsüzdüler. Bu yüzden ac› hep
onlara düfltü, ölüm hep onlara... 

Onlar “büyük insanl›¤›n” bir parças›d›rlar. 8’in-
de ifle giden, 40’›nda ölen... Herkese yetecek olan
dünyan›n nimetlerinden yoksun b›rak›lan... Ama
umudunu yitirmeyen... Umut mücadelede, umut
örgütlenmede! Umut insanda! 

Mevsimlik iflçilerin de bu ‘makus kaderleri’ni
yenmeleri buradan geçiyor.

ÖLÜM HEP BANA MI DÜfiER USTA?

Yine kaza, yine ölüm...

BÜYÜK ‹NSANLIK

Büyük insanl›k gemide güverte yolcusu

trende üçüncü mevki

flosede yayan

büyük insanl›k

Büyük insanl›k sekizinde ifle gider

yirmisinde evlenir

k›rk›nda ölür

büyük insanl›k

Ekmek büyük insanl›ktan baflka herkese yeter

pirinç de öyle

fleker de öyle

kumafl da öyle

kitap da öyle

büyük insanl›ktan baflka herkese yeter

Büyük insanl›¤›n topra¤›nda gölge yok

soka¤›nda fener

penceresinde cam

ama umudu var büyük insanl›¤›n

umutsuz yaflanm›yor. 

Naz›m Hikmet

Gözleri korkuyla, kinle, öfkey-
le dolu olan bu Kürt k›z›, 20
YTL yevmiye ile çal›flmak
üzere yola ç›km›flt›, kazada
kolunu kaybetti. Mevsimlik ifl-
çiler, yaflanan kazalara ve kay›plara ra¤men, büyük bir
çaresizlik içinde, yine kamyonlar›n kasalar›na dolufla-
rak, çal›flacaklar› yerlere gitmeye devam ediyorlar. 



Çocuk iflçiler... Bafl›m›z› hangi yana
çevirsek onlarla karfl›lafl›r›z. Büyümeden
iflçi olmufl bu çocuklar›n koflturulmad›¤› ifl
yoktur. Çocuklu¤unu yaflamadan ifl haya-
t›na at›lan gencecik bedenleri, bu çal›flma
hayat›na iten kapitalist sistemin üretti¤i
yoksulluktur. Okullar kapand›¤›nda say›lar›
artarak ço¤al›rlar. 

Bazen onlar› bir oto tamirhanesinde “18-20
anahtar›n› ver” diyen ustan›n azarlamas›yla farke-
deriz. Bazen koca otonun alt›nda yatm›fl tamir ya-
pan küçücük bedenlerin hünerli elleri ile. Her trafik
t›kan›kl›¤›nda ortaya ç›karlar, ellerinde silecekleriy-
le veya satacak birkaç parça eflya ile…  Her atöl-
yede, iflletmede yani KOB‹’lerin hepsinde mutlaka
çocuk iflgücü kullan›l›r. 

K›rsal alanlarda bu yük, daha a¤›rlafl›r çocukla-
r›n omuzlar›nda. Tarlada, harmanda çal›flmakla,
davar gütmekle geçer bütün yaflam›. Dahas›, ailesi
ile birlikte mevsimlik iflçi olarak pamuk toplamaya,
f›nd›k toplamaya, tarla çapalamaya giderler. ‹fl gü-
venli¤i mi? Mevsimlik iflçilerin yaflad›¤› katliam gibi
ifl kazalar›nda etrafa yay›lan çocuk bedenleri, ifl gü-
venli¤inin hiç olmad›¤›n› yeterince göstermiyor mu? 

Kapitalizmin ucuz iflgücü sömürü kayna¤›

Kapitalist sistemin yaflam kan› iflgücü sömürü-
südür. Kapitalist sistemde üretim araçlar›n› elinde
tutan burjuvazi, azami kar› elde etmek için yo¤un
ve ucuz iflgücü sömürüsüne ihtiyaç duyar. Üretimin
kolektif hale gelmesiyle çocuk iflçiler de üretim ala-
n›na çekilirler. Ailenin ifllerine yard›m eder, tarlada
çal›fl›rlar. Sanayinin geliflmesiyle fabrikalarda ko-
numland›r›l›rlar.   

Çocuk iflgücünün, özellikle dokuma ifllerinde kü-
çük ince parmaklar›n›n hünerini keflfeder burjuvazi.
Çocuk iflçili¤inin maliyetinin düflük olmas›n›n yan›n-
da, haklar›n› aramaktan yoksun olufllar› da cazip
gelir. Çocuklar› uzun saatler boyunca çal›flt›r›l›rlar. 

Sanayinin ilk ortaya ç›kt›¤› y›llarda çocuk iflgücü
sömürüsü, ürpertici boyutlardad›r. Mesela ‹ngilte-
re’de baca temizleyicisi olarak çal›flt›r›lan çocuklar,

oca¤›n içine sokulduktan sonra atefl yak›l›r. Yan-
maktan kurtulmak için can havliyle t›rmanan çocuk-
lar›n her taraf› kan revan içinde kal›r. Bu uygula-
mayla baca da temizlenmifl olur. Kapitalizmin tekel-
ci aflamaya evrilmesinde çocuk iflgücünden sa¤la-
nan art› de¤er sömürüsünün pay› oldukça büyü-
müfltür. Günümüzde de çocuk iflgücü sömürüsü
vahfli kapitalizm dönemini aratmayacak durumda,
fazlas› var, eksi¤i yoktur.

Türkiye’de çocuk iflçiler 

Büyük iflletmelerde çocuk iflçiler çok fazla çal›fl-
t›r›lmaz. Ama büyük sektörlerin yan ürünlerini ya-
pan KOB‹’lerde (Küçük ve orta boy ölçekli iflletme-
ler) oldukça fazla çocuk iflçi vard›r. Hiçbir sosyal
güvencesi olmadan büyüklerin yapt›¤› ifller, küçük
bedenlere yapt›r›l›r. 

Birleflmifl Milletler Çocuk Fonu (UN‹CEF) Türki-
ye’deki 15 yafl›ndan küçük çocuklar›n yüzde
27.7’sinin yoksulluk içinde bulundu¤unu, bu oran›n
k›rsal alanlarda yüzde 40.6’ya kadar ç›kt›¤›n› aç›k-
lad›, yay›nlad›¤› raporda. Yine ayn› raporda, henüz
çocuk say›labilecek 14-19 yafl aras›ndaki gençlerin
yüzde 22’si e¤itim hayat› yerine, çal›flma hayat›
içinde yer al›yor. Üstelik son derece a¤›r koflullar-
da. 

Türkiye’de 15-19 yafl aral›¤›nda 6.5 milyon
genç bulunuyor. Ve bunlar›n 1.4 milyonu çal›fl›yor.
Çal›flma hayat›nda yer alan her 100 çocuktan 82’si,
kay›t d›fl› koflullarda, sefalet ücretine çal›flt›¤›n› be-
lirtiyor. Ankara Ticaret Odas›’n›n (ATO) haz›rlad›¤›
“kay›ts›z gençler” raporuna göre, çal›flma hayat›n-
da yer alan 20-24 yafl grubundaki her 100 gençten
ise 54’ü kay›td›fl› çal›fl›yor. Kay›td›fl› çal›flan genç-
lerin yüzde 43’ü haftada 60 saatten fazla çal›flmak
zorunda kal›yor. Lise alt› e¤itime sahip gençlerin
yüzde 78’i, lise mezunu gençlerin yüzde 49’u, yük-
sek okul mezunu gençlerin yüzde 20’si kay›td›fl›
çal›flt›r›l›yor. Rapora göre 27 AB ülkesiyle k›yaslan-
d›¤›nda okulu en erken terkeden gençler, Türki-
ye’de bulunuyor. (Her iki kurum da Türkiye ‹statistik
Kurumu-TÜ‹K verilerinden yararlanm›fl. TÜ‹K’in da-
ha önce iflsizlik üzerine aç›klad›¤› rakamlar gerçe¤i
yans›tmad›¤›, düflük gösterdi¤i yönünde çok tart›-
fl›lm›flt›. Çocuk iflçiler üzerine verilen rakamlar da
gerçe¤in alt›ndad›r.)

Patronun bask›s›n›n yan›s›ra, k›demlilerin us-

talar›n bask› ve hakaretlerine de maruz
kal›rlar. Dayak, küfür, afla¤›lama... Bu
koflullar alt›nda dikkatleri daha çok da-
¤›lan çocuklar›n yetiflkinlere göre ifl ka-
zas› geçirme riski daha fazlad›r. 

A¤›r çal›flma koflullar›, uzun ifl saat-
leri içinde çal›flt›r›lan çocuklar›n, sendi-
ka, sigorta, ikramiye gibi haklardan

mahrumdurlar. Hiçbir sosyal haklar› yoktur.  

Meslek okullar›, çocuk sömürü odaklar› 

Çocuk iflçili¤i burjuvazinin o kadar çok ifltah›n›
kabart›yor ki; birçok büyük iflletme çocuk iflgücü
sömürüsünü daha fazla sömürmek için Milli E¤itim
Bakanl›¤› ile beraber meslek okullar› açm›fllar, aç-
maktalar. 

Meslek liselerinde okuyan ö¤renciler, staj ad›
alt›nda büyük fabrikalarda üç kurufla köle gibi çal›fl-
t›r›lmaktalar. Öyle ki meslek liseleri, lise e¤itimi ye-
rine burjuvaziye ucuz iflgücü üreten fabrikalara
dönmüfllerdir adeta. 

Staj için fabrikalarda çal›flt›r›lan genç iflçiler, ge-
nel olarak çocuk iflçiler, çal›flan yetiflkinler üzerinde
de bas›nç olufltururlar. T›pk› iflsizler ordusu, yani
yedek iflgücü ço¤ald›kça, çal›flanlar›n çal›flma ko-
flullar›n›n a¤›rlaflmas›, ücretlerinin düflmesi gibi…
Veya patronlar›n iflsizleri göstererek çal›flanlar›
kendi aralar›nda rekabete sokmas› gibi.  

Genellikle çocuk iflçilerin ücretleri, yetiflkinleri
ald›¤› ücretin yar›s› kadard›r. fiimdilerde ise, b›ra-
kal›m yetiflenlerin yar›s› ücreti almalar›n›, bir harçl›k
düzeyinde maafl veya günlük verilerek, yetiflkinlerin
yapt›¤› ifllerde çal›flt›r›l›yorlar. Kürt illerinde harçl›k
niteli¤inde ifl bulanlar, kendilerini flansl› say›yor. Yi-
ne ifl alanlar›n›n s›n›rl› oldu¤u Mersin, Ayd›n gibi il-
lerde, günlük 2 liraya, sabah 9’dan akflam 9’a ka-
dar çal›flt›r›lan çocuk iflçiler var. 

Patronlar, onlar›n küçük bedenlerine bakmaks›-
z›n büyüklerin yapt›¤› iflleri yüklüyorlar. Ve “sana
verece¤im ücretin çok az›yla çocuk iflçi çal›flt›r›r›m”
diyerek onlara karfl› kullan›yorlar. Hele mevsimlik
çocuk iflçiler, kavurucu s›cak alt›nda, ücret almak-
s›z›n, “ailelerine yard›m ediyorlar” diyerek ac›ma-
s›zca sömürülüyor. 

“Bir meslek sahibi olsun”

‹flçi emekçilerin yaflam koflullar›n›n görece daha
iyi oldu¤u dönemlerde, çocuklar›n› bir meslek sahi-
bi olsun diye herhangi bir ustan›n yan›na ç›rak ola-
rak “eti senin, kemi¤i benim” diyerek verirlerdi. Dü-
nün ç›ra¤›, yar›n›n ustas› olurdu. Ekonomik ve siya-
si krizin yafland›¤› günümüzde ise, ç›rakl›k maskesi
alt›nda çocuklar meslek edinmekten çok, ayak iflle-
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Sokakta oyun yerine, 
fabrikada ifl bafl›na
Patronun bask›s›n›n yan›s›ra, k›demlilerin ustalar›n

bask› ve hakaretlerine de maruz kal›rlar. Dayak, küfür, afla-
¤›lama... Bu koflullar alt›nda dikkatleri daha çok da¤›lan
çocuklar›n yetiflkinlere göre ifl kazas› geçirme riski daha

fazlad›r. A¤›r çal›flma koflullar›, uzun ifl saatleri içinde
çal›flt›r›lan çocuklar›n, sendika, sigorta, ikramiye gibi

haklardan mahrumdurlar. Hiçbir sosyal haklar› yoktur. 
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rinde kullan›l›yorlar. Küçük atelye
ve iflletme sahipleri ayakta kal-
mak için “ne kadar çok iflgücün-
den yararlan›r›m” düflüncesiyle
çocuklar› saatlerce çal›flt›r›yorlar.
Ç›rakl›k art›k meslek ö¤renmenin
bir yönelimi de¤il, sömürünün di-
¤er ad›d›r. 

Kapitalizm yoksulluk üretir.
Tekellerin pazarlar› darald›kça ifl-
çi ve emekçilerin üzerinde ekono-
mik siyasi bask›y› art›r›rlar. Yok-
sulluk artt›kça, çocuk iflgücü sö-
mürüsü de artar. Öyle ki, çocuk
yaflta ailenin geçimini sa¤lamak
için okulu b›rak›p çal›flmak zorun-
da kalanlar›n say›s› hayli fazlad›r.
Okuldan arta kalan zamanlarda
çal›flmak zorunda kalanlar da
vard›r. 

‹smail henüz 10 yafl›nda, il-
kö¤retim 4. s›n›f ö¤rencisi. Gazi-
antep’te oturan ‹smail, okul za-
man› sabah 8’de ifle gidiyor,
12’de okula. Okul ç›k›fl› eve gidip
üstünü de¤ifltirerek 6’dan 9’a ka-
dar tekrar çal›flt›¤›n› söylüyor. Ya-
z›n, okul tatil oldu¤u için 13 saat
çal›fl›yor ‹smail. “Oyun oynamaya
f›rsat buluyor musun” sorusuna,
okulda beden e¤itimi derslerinde,
bir de tenefüslerde ve pazar gün-
lerinde oynad›¤›n› söylüyor. An-
kara’da semt pazarlar›nda çal›flan
‹brahim, “aileme bakmak için çal›-
fl›yorum. Sabah 6’dan akflam 9-
10’a kadar. Çok yoruluyorum
ama mecburuz” diyor. 7. S›n›fta
okulu b›rakt›¤›n› söyleyen ‹bra-
him, günlük kazanc›n›n 20 lira ol-
du¤unu ekliyor. 

Hem okuyup hem de çal›flan
çocuklar, derslerinde nas›l baflar›-
l› olabilir ki? Derslerinde baflar›-
s›zl›¤a mahkum edilen bu çocuk-
lar, gelecekleri için çal›flmay›,
okumaya ye¤lemek zorunda kal›-
yorlar. Kapitalizm taraf›ndan yok-
sullaflt›r›lm›fl aileleri de, art›k ço-
cuklar›n›n okumas›n›, bir meslek
sahibi olmas›n› beklemek yerine,
karn›n› doyuracak, biraz da eve
maddi katk›da bulunacak her tür
iflte çal›flmalar›na raz› geliyorlar. 

* * *

Kapitalist sistem varoldukça,
çocuk iflgücü sömürüsüne hep ih-
tiyaç duyacakt›r. Dolay›s›yla ço-
cuk sömürüsünün ortadan kalk-
mas›, ancak kapitalist sistemin
ortadan kalkmas›yla mümkün ola-
cakt›r. “Gündüzleri sömürülme-
yen/geceleri aç yat›lmayan” güzel
ve güneflli günler, ancak devrim
ve sosyalizmde gerçekleflecektir.

Hava-ifl e¤itim ve örgütlenme uzman› Munzur Pekgüleç ile Hava-ifl
ve THY aras›nda süren T‹S süreci üzerine bir röportaj yapt›k. An-
cak bu röportaj, toplu sözleflme imzalanmadan önce yap›ld›. O ta-
rihte Hava-‹fl’in greve ç›kma ihtimali yüksekti. Sözleflme imzalan-
m›fl olmas›na ra¤men, son dönemde öne ç›kan bir merkez haline
geldi¤i için Hava-‹fl ile yap›lan bu röportaj› yay›nl›yoruz.

DSB: Grev aflamas›na getiren nedenleri anlatabilir misiniz?

Talepleriniz nedir?

MP: THY AO ve THY Teknik Afi ile T‹S görüflmesi yürütüyoruz.
Karfl›m›zda iki ayr› flirket var. Ama iki flirket de THY AO’ya ba¤l›. 
Temel taleplerimizi flöyle s›ralayabiliriz. Bunlar ayn› zamanda söz-
leflmede uyuflmazl›¤a yol açan temel maddelerdir. Birincisi; uçucu
arkadafllar›n yönetmeliklerden kaynakl› olarak patronun tek tarafl›
uygulamalar›n› ortadan kald›rmak. Nedir bunlar? Çal›flma sürele-
ri, dinlenme süreleri, uçufl süreleri, günlük, ayl›k, y›ll›k. ‹flte bunlar›
THY taraf›ndan tek tarafl› düzenlenmesine itiraz›m›z var. Bunlar›n
sendika ile beraber düzenlenmesi için sözleflmeye madde olarak
koymak istiyoruz. Patronlar bunu kabul etmiyor. 

Daha önceki sözleflmelerde böyle bir madde yok muydu? 

Vard›. Ama yönetmelikten kaynakl› patronlar tek tarafl› kendilere
alarak düzenliyorlard›. Bizim itiraz›m›z buna. Bütün bu düzenle-
menin tek tarafl› de¤il, bizimle beraber yap›lmas›n› istiyoruz. 
‹kinci talebimiz; toplam çal›flanlar›n hemen hemen yar›s› kadar
haftan›n belli günleri part-time fleklinde çal›fl›yorlar. Özellefltirme
süreciyle beraber neredeyse çal›flan arkadaflla-
r›n yar›s› part-time biçiminde çal›fl›yor.
Böyle ifle al›nan arkadafllar›n sosyal
haklar› yok, ücretleri düflük. Bunlar›n
çal›flma koflullar›nda, sosyal hakla-
r›nda ve ücretlerindeki sorunlar› ada-
letli bir biçimde yeniden düzenlen-
mesini istiyoruz. 
Üçüncüsü; Kadrolar›n sürekli yer-
leri de¤ifltiriliyor. Kamu iflyeri ol-
du¤u için de¤ifltirmelere, tayinle-
re müdahil olmak istiyoruz. De-
¤ifltirme ve tayinlerde bizim ona-
y›m›z›n al›nmas›n› istiyoruz. Tek
tarafl› davran›lmas›n› sonland›r-
mak istiyoruz. Yine vardiyal› ça-
l›flmalarda vardiya düzeninde
tek tarafl› yap›lmas›na itiraz›m›z
var. 
Bir di¤eri de ücret konusudur.
Ücretlerde de iyilefltirme talebi-
miz var. ‹stedi¤imiz hükümet ve
Türk-ifl aras›nda en son imzala-
nan kamu iflçileri sözleflmesinde-
ki ücret oran›d›r. T›kanmaya gö-
türen bafll›ca maddeler bunlar-
d›r. Patronlar gerek ücreti çok
görmeleri, gerekse di¤er taleple-
rimizin çözümüne yanaflmamala-
r› süreci bu noktaya getirdi. 

Genel merkezininiz bir deste¤i oldu mu? 

Hükümetin devreye girmesiyle Türk-ifl’in taraflar› yanyana getirme
çabas›n›n d›fl›nda herhangi bir katk›s› olmad›. Zaten T‹S sürecine
müdahale etmesini do¤ru bulmuyoruz. 

Önemli bir efliktesiniz. Türk-ifl merkezi sizi aflarak devreye
girip grev olmamas› için patronlarla anlaflma imzalayabilir
mi? Çünkü Türk-ifl’ten daha önce de böyle pratikler görmüfl-

tük. 

fiimdilik öyle bir fley yok. Olmaz da. Evet, Türk-ifl’in daha önce
böyle pratikleri var. Ama bizde olmaz. Sözleflmeleri üyelerimize
aç›k yap›yoruz. Bitirme karar›n› üyelerimizle birlikte veriyoruz. Di-
¤er sendikalardan fark›m›z da bu. 

S›n›f dayan›flmas› örnekleri geliyor mu?

12 Eylülden sonra sendikalar›n ciddi anlamda tasfiyesi yafland›.
S›n›f dayan›flmas› dibe vurdu. ‹stisnalar hariç sendikac›lar T‹S’leri
bile ücret sendikac›l›¤› düzeyinde sürdürmeden rahats›zl›k duymu-
yorlar. 12 Eylül’den sonra sendikac›lar siyasal sürece müdahil ol-
ma yerine hükümetlere, patronlara yak›n durmay› ye¤lediler. Sen-
dikac›lar bu anlay›fltan s›yr›lmad›klar› sürece bu dayan›flma olma-
yacak. 

Tabanla iliflkiniz nas›l? Taban›n örgütlülük durumu nedir?

Tabanla iliflkimiz iyi. Sürekli yüzyüze, içiçeyiz. Bu sektörde ve Tür-
kiye’de patronlar taraf›ndan ilk kez grev oylamas› yap›ld›. Ve dört

gün sürdü. Kanunlar›, yasalar› ihlal ederek sürdürdüler. Kap-
samd›fl› bir fley bu. Grev oylamas›nda patronlar her türlü bask›
mekanizmas›n› da kulland›lar. ‹flten atma tehditlerinden tutal›m
da sürgün vb. her türlü tehdit ve bask›. Buna ra¤men grev oyla-
mas›nda evet ç›kt›. Bu da tabanla iliflkimizin, örgütlülü¤ümüzün
iyi oldu¤unu gösteriyor. Bizce THY patronlar›n›n grev oylamas›
istemleri sendikalar›n sessizli¤inden cesaret alarak Hava-ifl’in
kararl› durufluna karfl› siyasal bir tutum sergiliyorlar. Bütün bun-
lara ra¤men Hava-ifl üyeleri sendikal› ve örgütlü yaflam› feda et-
meyeceklerini pratikte gösterdiler. 

“Hava-ifl üyeleri, sendikal› ve 
örgütlü yaflam› feda etmeyecek!”

Hava-‹fl ile THY anlaflt›
Hava-‹fl ile THY aras›nda Mart ay›ndan bu yana devam eden T‹S süreci sonuçland›. THY yö-

netiminin birçok yola baflvurarak, sendikay› devre d›fl› b›rakmaya çal›flmas›na ra¤men, çal›flan-
lar›n sendikaya sahip ç›kmalar› ve grevi istemeleri, THY yönetimini s›k›flt›rm›flt›. Çünkü yaz ay-
lar›nda gerçekleflecek bir grev, sadece turizm aç›s›ndan de¤il, ihracatç›lar aç›s›ndan da ciddi
bir s›k›nt› yaratacakt›. Bu durum, burjuvaziyi ve hükümetini oldukça telaflland›rd›. Özellikle Ha-
va-ifl sendikas›n›n, “grev ertelenirse hiçbir uçak tarifesinde kalkamaz” tehdidi, etkili oldu.  

Baflbakan Erdo¤an, “Türkiye’nin kaybedece¤ini” söyleyerek, THY yönetimine “verebilece¤iniz
en yükse¤ini verin” dedi. Hükümet ad›na Çal›flma Bakan› Murat Bafleskio¤lu ve Türk-‹fl Baflka-
n› Salih K›l›ç, taraflar› bir araya getirdiler ve 27 A¤ustos’ta uzlaflma sa¤land›.

Anlaflmadan sonra bir bas›n toplant›s› düzenleyen Hava-‹fl Baflkan› Atilla Ayçin, “ücretlerde
istedi¤imize yak›n, idari düzenlemelerde ise talebimizin tamam›n› ald›k” dedi. Ayçin, “Türkiye’de
sendika diye bir kurum ve örgütlülü¤ün, grev diye bir hakk›n oldu¤unu y›llar sonra ortaya koy-
duklar›n›” söyledi. Bir soru üzerine “greve evet” karar› ç›kmas›n›n ellerini güçlendirdi¤ini belirten
Ayçin, sözleflmenin di¤er sektörlere de örnek olmas›n› diledi.

Sözleflmede, birinci y›l tüm ücretlerde ortalama yüzde 10, çal›flma gruplar›na göre toplam 80
YTL seyyanen zam öngörülüyor. Bunun Hava-‹fl’in zam talebini karfl›lay›p karfl›lamad›¤› soru
iflareti. Çal›flma koflullar›n›n düzeltilmesi ve uçufl güvenli¤i konusunda ise, Bafleskio¤lu’nun
aç›klamas›na göre, “taraflar not alm›fl” Yani resmiyet kazanm›fl bir fley yok ortada. 

Burjuvazi, tüm kurumlar›yla grev olmamas› için yüklendi. Bunun için kimi tavizler vermeyi gö-
ze de ald›. As›l sorun, sendikalar›n grevi, gerçekten bir silah olarak kullanabilmelerinde. 



lmanya’n›n 2.
Emperyalist Savafl son-

ras› tren yollar›ndaki en büyük uyar› grev-
leri, 3 ve 10 Temmuz’da gerçekleflti. En son
1974’te o dönemki Do¤u Almanya tren yollar› iflçile-
rinin de destek verdi¤i bir günlük uyar› grevi yap›l-
m›flt›. 

Tren yollar›nda sözleflme görüflmeleri, arabulu-
cular arac›l›¤›yla devam ediyor. Bunun karfl›l›¤›nda
Alman Makinistleri Sendikas› (GDL) uyar› grevlerine
30  Eylül’e kadar ara verdi. 

Uyar› grevlerine giden yol

Alman tren yollar› flirketi ile sözleflmeye oturan
üç sendika var. Biri Alman Sendikalar Birli¤i’ne ba¤-
l› Transnet sendikas›. 134 bin üye say›s› ile en bü-
yük sendika. Di¤er ikisi ise, Memur Sendikas› ve
GDL.

GDL, 1867’de tren yollar› iflçilerine yafll›l›kta yar-
d›mc› olmas› için kurulmufl, 1919’da sendika ünva-
n›n› alm›fl, 1933 Hitler döneminde tekrar dernek ol-
mak zorunda kalm›fl ve 1937’de yasaklanm›fl. GDL,
üye say›s›n›n azl›¤›na ra¤men hem en eski sendika
olmas›, hem de tren yollar›nda elit iflçileri, yani ma-
kinistleri ve trenin içinde çal›flanlar› temsil etmesi ile
sözleflmelerde önemli bir role sahip. 

GDL, 2003’te büyük sendikalar›n sözleflmelerde
GDL üyelerini gözetmeden sözleflme imzalad›klar›-
n› aç›klam›fl ve bundan böyle kendi üyeleri için ayr›
toplu sözleflme imzalayacaklar›n› ilan etmiflti. K›sa
süreli uyar› grevine ra¤men GDL, mahkeme taraf›n-
dan ayr› sözleflme yapabilece¤ine dair karar ç›kart-
m›fl, ancak bunu 2007’ye kadar gerçeklefltireme-
mifl. 

2007’nin Mart ay›ndan itibaren GDL, kendi toplu
sözleflme koflullar›n› dile getirdi. Toplusözleflmede
hiçbir anlaflma sa¤lanamamas› üzerine 3 ve 10
Temmuz’da uyar› grevleri gerçeklefltirdi. Temmuz
sonunda grev oylamas›na gitti ve yüzde 95 evet ile
tarihinin en büyük grev karar›n› verdi. ‹flveren mah-
kemeye baflvurdu, grevi yasaklatt›. Buna ra¤men 8
ve 9 A¤ustos’ta Berlin ve Hambug tren yollar›nda
k›smi grevler gerçekleflti. GDL, mahkemeye baflvur-
du, grev yasa¤›n› kald›rtt›, ancak A¤ustos sonuna
kadar grev yapmayaca¤›n› ilan etti. T‹S görüflmeleri
arabulucular arac›l›¤›yla devam ediyor. 

Bu ara Temmuz ay›nda Transnet sendikas›, 134
bin tren yollar› iflçisi için yüzde 4.5 art›fl ile T‹S im-
zalad›. Ve GDL’nin karfl›s›na iflverenle birlikte ç›kt›,
grev k›r›c›l›¤›na soyundu. 

GDL ne istiyor?

GDL, makinistler ve treninin içinde çal›flanlar için
yüzde 31 civar›nda art›fl istiyor. Yani flu an 1500
Euro’ya çal›flan bir makinist için 2500 Euro talep

ediyor. Yine
tren restoran-
lar›nda çal›-
flanlar için,
asgari 1800
Euro talep
ediyor. 

GDL, bu iste¤ini Almanya’n›n birleflmesinden
sonra reel ücretlerin yüzde 9.5 oran›nda gerilemesi-
ne, sürekli kemer s›kma politikas›na bir son nokta
olarak koyuyor. Yine GDL, 41 saate ç›kan haftal›k
çal›flman›n, tekrar 40 saate çekilmesini talep ediyor. 

GDL, son y›llar›n TIS deneyimi ve üyelerinin ka-
rarl›l›¤› sonucu, Alman tren yollar›n›n en büyük uya-
r› grevini gerçeklefltirdi hedefine ulaflmak için. 

Ayr› sözleflme ne anlama geliyor?

Alman Sendikalar Birli¤i, GDL’yi bölücülük yap-
makla ve dayan›flmay› k›rarak T‹S’in gücünü zay›f-
latmakla suçluyor, ancak kendi yapt›¤› T‹S’e de ek
madde ekliyor. Yani GDL istedi¤ini elde ederse,
ASB’inde üye olan makinistler de GDL T‹S’inden
yararlanacak. ASB’nin en büyük korkusu makinist-
lerin GDL’ye geçmesi. K›sa süre içinde bin makinist
sendikas›n› de¤ifltirdi bile. 

GDL, mücadeleci tavr› ile gündeme oturdu ve
flimdiden ASB gibi sar› sendikalar üzerinde önemli
bir bask› unsuru oldu. ‹flçiler, tekrar mücadelenin
mümkün oldu¤unu ve grevlerin gücünü gördü. An-
cak ayr› sözleflme bir yandan sar› sendikalar›n gü-
cünü k›rarken (son sözleflmelerde makinistler hep
zararl› ç›km›flt›) di¤er yandan tüm tren yollar› iflçile-
rinin makinist vb. ayr›m› olmadan mücadelesini, da-
yan›flmas›n› k›rma ihtimali do¤du. Yani makinistle-
rin trenleri durdurma gücü, tüm tren yollar› iflçileri
için önemliyken, onlar›n örgütlü oldu¤u sendikan›n
s›rf kendi üyesi için T‹S yapmas›, gelecekte iflyeri
sendikac›l›¤› ve kalifiye duruma göre sendikac›l›¤›
yayg›nlaflt›ran ve dayan›flmay› k›rabilecek bir silah.
Bundan dolay› Alman Tren Yollar› iflvereni de ikir-
cikli. Bir taraftan sendikalar›n birbirine düflmüfl ve
parçal› sözleflme yapmas›na sevinirken, di¤er yan-
dan makinistlerin koydu¤u mücadeleci tav›r ve olufl-
turduklar› örnek, onlar› korkutuyor. 

Benzer bir durum geçen sene yaflanan doktor
grevlerinde de olmufltu. Sa¤l›k emekçileri bir bütün
olarak T‹S imzalarken, doktorlar sendikas›, “bu söz-
leflmede benim üyelerimin haklar› korunmuyor” di-
yerek, o dönem ASB’den sonra ikinci büyük konfe-
derasyon olan Ver.di’den ayr›lm›fl ve grevlerle dok-
torlar için ayr› T‹S imzalam›flt›. 2006’da doktorlar
sokaklar› ›s›tm›fl, grevlerle haklar›n› alm›fllard›. 

Geçen y›l doktorlar›n, bu y›l makinist ve tren için-
de çal›flanlar›n uyar› grevleri ve mücadeleleri, so-
kaklar› ›s›t›yor. Di¤er iflçi ve emekçilere de örnek

oluyor. Ayn› zamanda her ikisi de sosyal demokrat
parti SPD’nin örgütleri gibi çal›flan sendikalara birer
tokat niteli¤inde. Ancak bu geliflmeler, ayn› sa¤l›k
emekçileri aras›nda oldu¤u gibi, bir parçalanm›fll›¤a
yol açabiliyor. fiu dönem önemli olan haklar› için
yola ç›kan makinistlerin baflar›ya ulaflmas› ve mü-
cadele ile haklar›n› alabileceklerini göstermeleri. 

Greve yüzde 95 evet 

Tren yollar› çal›flanlar› bu kararl›l›klar›n› nere-
den al›yor!

Almanya’n›n birleflmesinden bu yana, özellikle
‘94’te yaflanan özellefltirme sonucu yaklafl›k 200
bin demiryolu iflçisi iflten at›ld›. Ücretleri son y›llarda
reel olarak yüzde 9.5 oran›nda geriledi. Buna çal›fl-
ma saatlerinin artt›r›lmas› ve vardiyalar eklenince,
demiryolu iflçilerinin kay›plar›, önemli bir durum ya-
ratt›. 

Son iki senedir Almanya’n›n büyüme h›z›n›n art-
mas›, Alman Tren Yollar›’n›n yapt›klar› karlar, ayn›
metal iflçilerinde oldu¤u gibi, “para yok dediniz ke-
mer s›kt›n›z, sesimizi ç›karmad›k, flimdi para da
çok, o zaman biz de daha fazla istiyoruz” diye ç›k›-
yorlar iflverinin karfl›s›na. Demiryolu iflçileri, ifllerini
kaybetmekten hala korktuklar›n›, özellikle tafleron
iflçili¤in bu alanda çok yayg›nlaflt›¤›n› belirtiyorlar.
Ancak onlar tam da “korktu¤umuz için hakk›m›z› al-
mal›y›z, gerekirse de grevle” diyorlar. Bunda en
önemli etken, art›k bir makinistin kazand›¤› 1500
Euro ile bir ailesini geçindiremez duruma gelmesi. 

Son dönemlerde daha uzlaflmac› çizgi izleyen
Telekom, özellefltirmeye ve iflten at›lmaya karfl›; in-
flaat iflçileri ve banka çal›flanlar›, irili ufakl› birçok ifl-
yeri, mücadele ve grev silah›na baflvuyor. Bunda,
özellikle sosyal haklar›n gasp›, özellefltirme ve y›l-
lard›r neredeyse yüzde 0 ile imzalanan T‹S’lerin pa-
y› büyük. ‹flçilerde tekrar “haklar mücadele ile al›n›r”
bilinci son y›llarda yeniden uyan›yor. Almanya’n›n
ekonomik büyümesi de, iflçilerde, koflullar›n uygun
oldu¤u ve “taleplerimizi daha rahat al›r›z” duygusu-
nu uyand›r›yor. 

Burjuva bas›n, yo¤un olarak GDL’nin üzerine git-
ti. “Tren yollar› GDL’nin elinde oyuncak, onlar›n
grev silah›n› kulland›¤› sürece her fleye evet demek
zorunda kalaca¤›z, yasalar de¤iflmeli” diyenlerin sa-
y›s› az de¤ildi. Ancak kamuoyunda greve verilen
destek de az de¤il. Daha da önemlisi grev tart›fl›lan
ve etkisi tekrar görülmeye bafllanan önemli bir mü-
cadele arac› olarak yerini ald›. 

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için
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Almanya’da tren yollar›n›n 

en büyük uyar› grevi

A Geçen y›l doktorlar›n, bu y›l makinist ve tren içinde çal›flanlar›n
uyar› grevleri ve mücadeleleri, sokaklar› ›s›t›yor. Di¤er iflçi ve emek-
çilere de örnek oluyor. Ayn› zamanda her ikisi de sosyal demokrat

parti SPD’nin örgütleri gibi çal›flan sendikalara birer tokat niteli¤inde. 



Gülsuyu-Gülensu 
Halk Festivali

7, 8, 9 Eylül tarihlerinde, “y›k›mlara, yoksullu¤a yozlaflmaya karfl› ma-
hallemize sahip ç›k›yoruz” fliar›yla, Gülsuyu Gülensu Halk Festivali yap›-
lacak.Festival, 7 Eylül saat 19:30’da Sondurak’tan bafllayan festival yü-
rüyüflü ile aç›lacak. Yürüyüflte kitle Nurettin Sözen Park›’na gelecek ve
etkinliklere saat 21:00’de bafllayacak. 

Gülsuyu’nda ilk kez devrimci yap›lar taraf›ndan ortak örgütlenecek
olan festivale, Gülsuyu ve Gülensu halk›n› sahip ç›kmaya ça¤›r›yoruz.
Yozlaflmaya tepki duyan, y›k›mlardan ma¤dur olan, herkesin sorunudur
bu. Sorunlar›m›z› alt etmenin tek yolu, örgütlü gücümüzü soka¤a, alanla-
ra tafl›maktan geçiyor. Gülsuyu’ndaki festivalde emekçi halk›m›z› bir ara-
ya getirip ortak sorunlar›m›z olan yozlaflma, y›k›mlar ve yoksullu¤a karfl›
mücadeleye ça¤›r›yoruz. 

Bu festival 3 gün sürecek. Festival etkinlikleri kapsam›nda, yozlaflma-
ya ve y›k›mlara karfl› iki ayr› panel; ayr›ca mahallemizde son dönemdeki
polis terörüne karfl› halk toplant›s› yap›lacak. Yan›s›ra, müzik dinletileri,
tiyatro ve çocuklar için kukla ve pandomim gösterileri olacak. Tüm Gül-
suyu ve Gülensu emekçilerini, halk festivaline davet ediyoruz.

ETK‹NL‹K PROGRAMI  

1. gün, 7 Eylül cuma: 19:30’da yürüyüfl bafllayacak. Aç›l›fl konuflma-
s› yap›lacak ve sinevizyon gösterisi düzenlenecek. Domane Dersim,
Grup Alarga, Grup Diyar, Grup Vardiya adl› müzik gruplar› sahne alacak
ve Tiyatro Sumuk bir oyun sunacak. 

2. gün, 8 Eylül cumartesi: Y›k›mlarla ilgili panel düzenlenecek. Babil
Halk Sahnesi bir etkinlik gerçeklefltirecek ve tiyatro oyunu sunulacak.
K›smet Y›ld›z, Birol Topalo¤lu, Grup Munzur ve Grup Yorum müzik dinle-
tileriyle sahne alacak. 

3. gün, 9 Eylül pazar: Yozlaflma ile ilgili panel gerçeklefltirilecek. Ti-
yatro ‹dil ve Tiyatro Sumuk birer etkinlik sunacaklar. Halk toplant›s› yap›-
lacak. Grup Çinko, Gülnaz O¤uz, Soner Soyer ve Hasan Sa¤lam müzik
dinletileriyle sahne alacak. 

Festivali örgütleyen kurumlar: PDD, HÖC, PART‹ZAN, DHP, BDSP,
SDP, PSAKD, DEVR‹MC‹ KOMÜN‹STLER, KÖZ (Dergimiz yay›na haz›r-
land›¤› s›rada netleflen örgütleyici kurumlar listesi böyleydi)

Y›k›mlara Yozlaflmaya ve Yoksullu¤a Karfl› Soka¤a Hesap Sormaya! 

Gülsuyu-Gülensu Festivaline Güç Ver! 

Gülsuyu’nda Polis Terörüne Son!  

Gülsuyu Gülensu PDD okurlar›

Devrim ve sosyalizm için
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HATAY'DA FEST‹VALLER VE

YEfi‹LPINAR FEST‹VAL‹
Antakya'n›n Yeflilp›nar Beldesi’nde  bu y›l dördüncüsü düzenlenen Defne

Kültür ve Sanat Festivali, her y›l oldu¤u gibi bu y›l da coflkulu geçti.
Festival 23, 24, 25, 26 A¤ustos tarihlerinde gerçekleflti. Dört gün sü-
ren festivalin birinci günü satranç, voleybol, tavla turnuvas› gibi faali-
yetler ile bafllad›. ‹kinci gün Defne Koflusu ile devam eden festival ye-
rel yazarlarla yap›lan panel ve konuflmlarla devam etti. 24, 25, 26
A¤ustos tarihlerinde etkinlikler, gündüz yap›lan panel ve konuflmalara
ek olarak, akflam programlar› ile devam etti ve yerel sanatç› ve gurup-
lar›n sahnelerinin yan› s›ra tiyatro, halk oyunlar›, tekerlemeler vb. yer
ald›.

Devrimcilerin de içinde yer ald›¤› bu festivallerin organizasyonu ayn› kifliler
taraf›ndan (okul ve ifl gibi nedenlerle ayr›lanlar› saymazsak ) dört y›l-
d›r düzenleniyor. Hatay'›n bu kesiminde nüfusun tamam›n›n Arap ol-
mas› da dikkate al›narak, etkinliklerde çok zay›f olarak anadil sorunu
ifllendi. Etkinlikler as›l olarak Arapça dilinde gerçeklefltirildi ve Arapça
flark›lar›n, türkülerin yan› s›ra derlenen arapça tekerlemelerle, tiyatro-
lar büyük ilgi gördü. Festivalin finalinde Selda Ba¤can sahneye ç›kt›-
¤›nda sahnede ayakta durmak için bile yer kalmam›flt›. Ama insanlar-
daki ilgi öylesine yo¤undu ki, evlerin çat›lar›n›, festival alan›n› gören
baflka yerleri doldurmufllard›. 

Festival, belediyenin deste¤i ve  gençlerin iradesi ile gerçeklefliyor. Maddi
olarak yöre halk›n›n sponsorlu¤unda karfl›lanan etkinlikler, bu iflbirli¤i
ile her y›l daha görkemli hale geliyor. Devrimci bas›n›n alan giriflinde
açt›¤› standlara halk›n ilgi göterdi¤i, çocuklar›n› bu etkinlikler içinde
daha çok gördü¤ü bir etkinlik ayn› zamanda Defne Festivali.

Geçen y›llara k›yasla organizasyonun daha iyi olmas› ve program›n zengin-
li¤i festivalin olumluluklar›. Di¤er taraftan, halk›n bu etkinlikler içinde
sadece dört gün ve izleyici olarak bulunmas›, pek çok gencin bu ha-
z›rl›klar›n d›fl›nda kalmas› ve kitlelerin aktif kat›l›m›n›n organize edile-
memesi, festivalin eksiklikleri aras›nda yer al›yor. Çünkü bu durum
festivali bir araç olmaktan ç›kar›p bir amaca dönüfltürmekte. Ayr›ca bir
noktay› özellikle vurgulamak gerekiyor: Farkl› konular› ele alan, sorun-
lar› irdelemeye çal›flan pek çok üründe (tiyatrolar ya da di¤er ürünler)
büyük bir acemilik, yönlendirilmemifllik göze çarp›yor. Festivali gelece-
¤e tafl›yacak, amac›na ulaflt›racak esas fley bu yönüyle atlanm›flt›r.

Antakya’da festival gelene¤i Tavla Belediyesi ile 90'lar›n bafl›na rastlar. 7
y›l süren bu festivaller, Tavla Beldesi’nin d›fl›na taflm›fl ve bütün An-
takya'y› içine alan, onbinlerin izledi¤i görkemli etkinliklere dönüflmüfl-
tü. Ancak festivalin amac›ndan sapmas›; etkinliklerinde gençli¤in rolü-
nün azalmas›na ve bir süre sonra bir flenlik havas›na bürünerek bü-
yük konserlerini düzenlendi¤i bir gösteriye dönüflmesine neden olmufl-
tu. Bunun üzerinden rant sa¤lamak isteyenlerin de anlaflamamas›
üzerine da¤›lm›flt›. Tavla Beldesi’nin açt›¤› yoldan ilerleyen Serinyol
Beldesi de ayn› hüsrana u¤ramaktan kurtulamam›flt›. (Serinyol Festi-
vallerinde jandarman›n müdahalesi de bu da¤›lmada etkili oldu). Har-
biye Beldesi’nde de ayn› sonuç yaflanm›fl ve festival halk› katmaktan
çok, konserlerin düzenlendi¤i bir etkinlik olmufltu. Bayra¤› devralan
Samanda¤ ilçesinde ve Yeflilp›nar Beldesi’nde festivaller halen yap›l-
maktad›r. 

Festivaller, nüfusun çok büyük ço¤unlu¤unun Araplardan olufltu¤u ve ayn›
kültürlerin potas›nda yo¤rulmufl bu halk›n, düzenin kültürel asimilas-
yon, yozlaflt›rma vb. politikalar›na bir tepkidir ayn› zamanda. Kitleleri
daha çok kucaklayan, onlar›n da kat›l›m›n› sa¤layan bir çal›flma yürüt-
mek, hem bu festivalleri bütün y›la yayacak bir çal›flma sa¤layacak,
hem de festivalde sergilenen ürünlerin içeri¤ini zenginlefltirecektir.

Antakya’dan bir PDD okuru

Faflistlerden Festival’e
Sald›r›

Artvin’de Halkevleri taraf›ndan düzenlenen Kemalpafla Halk Festiva-
li’nin ikinci gününde MHP’li faflistler halka sald›rd›. 

12 A¤ustos’ta gerçekleflen sald›r›da tafllar, sopalar, b›çaklar kullanan
sivil faflistler, 10 kifliyi yaralad›lar. Sonras›nda ise Halkevleri’nin Hopa ve
Kemalpafla fiubeleri’ne sald›rarak camlar› k›rd›lar. 

Jandarman›n izlemekle yetindi¤i sald›r›n›n ard›ndan toplanan anti-fa-
flistler, bir yürüyüfl düzenledi. 100 kiflinin kat›ld›¤› yürüyüflte “Hopa Fafliz-
me Mezar Olacak” slogan› at›l›rken, sald›r›y› gerçeklefltiren iki faflist dövü-
lerek cezaland›r›ld›.



Kimlik kart› yerine kullan›lacak
“elektronik kimlik” ile ilgili projenin
çal›flmalar› resmi gazetede yay›nla-
narak bafllad›. Üç aflamada uygula-
nacak projeye göre, elektronik kim-
lik, parmak izi, DNA gibi veriler de
dahil tüm kimlik bilgilerini içerecek
flekilde haz›rlanacak. 

‹çiflleri Bakanl›¤› bünyesinde yürü-
tecek çal›flma, ilk etapta pilot bir il-
çede 10 bin kifli üzerinde uygulana-
cak. Pilot çal›flma TÜB‹TAK Ulusal
Elektronik ve Kriptoloji Araflt›rma
Enstitüsü ve Sosyal Güvenlik Kurumu ara-
s›nda imzalanacak protokolle ilk ad›m›n›
atacak. ‹flletim Sistemi ve uygulamalar›
TÜB‹TAK içinde yap›lacak. Ard›ndan ku-
rumlar taraf›ndan belirlenecek pilot bir ilçe-
de çal›flmalar bafllayacak. Süreç içinde bu
çal›flma o ilçenin bulundu¤u tüm ili kapsa-
yacak. 

Kartta statik kimlik bilgilerinin yan› s›ra,
parmak izi ve baz› biyolojik bilgiler de bulu-
nacak. Gerekti¤inde karfl›laflt›rmal› parmak
izi de kullan›lacak. Foto¤raf ve vatandafll›k
kart›nda bulunan tüm bilgilerin yer alaca¤›
elektronik kart, k›sa zamanda tüm ülkeye
yay›lacak. 

Asl›nda y›llard›r gündemde olan ve MER-
N‹S projesi olarak bilinen bu çal›flman›n
amac› elbette ki bizlerin iflini kolaylaflt›rmak
de¤il. ‹nsanlar›n fifllenmesini ve tüm bilgile-
rin tek beyinde toplanmas›n› sa¤layacak
bu kimlik, tehlikeli gördükleri her oluflumu
rahatça çökertebilmek, etkisiz hale getire-
bilmek için gündemdeydi. 

“Terör” bahanesiyle emperyalist ülkeler-
de zaten de¤iflik flekilleri uygulanan bu
projenin hayata geçmesiyle kameralarla,
bilgisayarlarla kuflat›lan hayat›m›z›n tam
anlam›yla kontrol edilmesi sa¤lanacak. Kit-
lelerin tüm hareketleri, devlet taraf›ndan
elektronik ortamda denetlenebilecek. 

Polisin ve bürokrasinin iflini kolaylaflt›r-
mak, toplumu denetim alt›nda tutmak için
haz›rlanan her proje gibi bu da süslü rek-
lamlarla gündeme gelecek. Gazetelere ve
ekranlara flimdilik fazla yans›mayan bu ça-
l›flman›n gündeme gelmesi için biraz daha
zaman geçmesi gerekiyor. Zaten yeni Polis
Kanunu’yla ellerine geçirdiklerini düflün-
dükleri kozlar›, daha da pervas›zca kulla-
nacaklar. Ehliyet ve pasaport ifllemlerinde
parmak izi alma uygulamas› bafllam›fl du-
rumda. Motorlu tafl›tlara tak›lacak bir kart
arac›l›¤›yla, tafl›tlar›n tüm hareketleri, o an-
da hangi noktada oldu¤u gibi bilgiler, polis

merkezinde bilgisayar kay›tlar›na hemen
geçecek. Keza, sokak sokak koyduklar› ka-
meralarla bizi psikolojik olarak ad›m ata-
mayacak duruma getirmek istiyorlar.

‹nsanlar› sanal hayatlara hapsetmeye
çal›fl›yorlar. Geçen günlerde Dünya ‹nter-
net ‹statistikleri sitesinin araflt›rmas›na gö-
re 810 milyona yak›n nüfusu olan Avru-
pa’da 314 milyon kifli internet kullan›yor.
2000-2007 aras›nda bu oran yüzde 199
oran›nda art›fl gösterirken, Türkiye de in-
ternet kullan›m›nda önde gelen ülkelerden
biri. ‹nternet üstünden denetleyebildiklerini
düflündükleri insanlar›, elektronik yaflam›n
cazibesine hapsetmek istiyorlar. Sanal
al›flverifl merkezleri, sanal sevgili siteleri,
sanal forumlar, sanal örgütlülükler… Sa-
nall›k üzerine kurulmufl bir hayat ve bunu
gelifltirmek için oluflturulan projeler her za-
man gündemde. 

Kitleleri kontrol etmek için kullan›lan tek-
nolojinin, kitlelere de¤i, devlete faydas› ol-
du¤u aç›kt›r. Sokak kameralar›n› takarken
kulland›klar› argüman, art›k kapkaç türü
suçlar›n ortadan kald›r›laca¤› idi mesela.
Ama gerçekte, bu türden suçlar pervas›zca
devam ederken, kameralar, as›l olarak kit-
lelerin hareketlerini denetlemede kullan›ld›.
Bu türden projeler sadece kendileri için ya-
rarl›d›r. Hiçbir zaman insanl›k yarar›na bir
geliflme beklenemez de. 

Ancak onlar›n amaçlar› bir yana, hiçbir
elektronik sistem, insan›n yarat›c›l›¤›n›, dü-
flünmesini parçalayabilmifl de¤ildir. Geçici
sürelerde etkin olabilse bile, sonuçta kitle-
ler bunu etkisizlefltirecek, kurulan güvenlik
ve denetim duvarlar›n› paramparça edecek
güç ve yarat›c›l›¤a sahiptirler. 

‹nsanlar›n açl›k ve yoksulluk içinde sü-
ründü¤ü bir sistemde, ayaklanmalar›n kaç›-
n›lmazl›¤› onlar› önlemler almaya itiyor. Ne
önlem al›rlarsa als›nlar, hangi teknolojiyi
kullan›rlarsa kullans›nlar, kazanan ve bu
denetim duvarlar›n› y›kan yine biz iflçiler ve
emekçiler olaca¤›z. 

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
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Karakolda, Sokakta, 

‹fiKENCE, ÖLÜM VAR!
Polis kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren, gazete haberle-

rini, televizyon ekranlar›n›, gözalt›nda ölüm, iflkence, eylemlere
sald›r› haberleri doldurmaya bafllad›. Terörle mücadele ad›na, tüm
toplumu potansiyel suçlu olarak gören faflist diktatörlük, sokak or-
tas›nda kimlik kontrolleri, ev bask›nlar›, yerinde infazlar› tamamen
keyfi bir flekilde uygulama hakk›n› sonuna kadar kullan›yor. AB
uyum yasalar› çerçevesinde “demokratikleflme” iddias›yla  “fleffaf
karakollar” kuran, “münferit iflkence” olaylar› olarak nitelenen ba-
z› olaylarda birkaç polise göstermelik davalar açarak göz boyama-
ya çal›flan devlete, bu bile çok geldi ve demokrasi rafa kalkt›.

Polis kanununun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren neler oldu¤u-
na bir göz at›ld›¤›nda, kanunun ne kadar keyfi bir flekilde uygulan-
d›¤› görülür.

7 Haziran ay› içinde Ba¤c›lar’da bir genç, internette gürültü
yapt›¤› gerekçesiyle bir polis taraf›ndan vurularak öldürüldü. 

7 Avukat Muammer Öz, kendisine kimlik soran polislere, “kim-
liklerini” sorunca, sokak ortas›nda iflkenceye u¤rad›. 

7 Alanya’da h›rs›zl›k yapt›¤› iddias›yla “dur” ihtar› çekilen 4
çocuk annesi Narin Böyür, polis taraf›ndan aç›lan atefl sonucu öl-
dürüldü. 

7 Gaziantep’te h›rs›zl›k suçundan aranan iki kifli karakolda öl-
düresiye dövüldü. 

7 Mehmet Nezir Çirik, Beyo¤lu’nda gelen misafirini u¤urlamak
için ç›kt›¤› sokakta, kendisine kimlik soran polislere “kimlik” sor-
du¤u için gözalt›na al›nd› ve Beyo¤lu ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü bi-
nas›nda yo¤un iflkencelere u¤rad›. ‹flkenceler sonras› dala¤› parça-
land› ve dala¤› ameliyatla al›nd›. 

7 Beyo¤lu’nda gözalt›na al›nan iki Nijeryal›’dan Festus Okey,
polis taraf›ndan silahla öldürüldü. Polis
bahane olarak Okey’in “belindeki silaha
atlamas›”n› gösterdi. 

7 Esenyurt’ta otobüs yakacaklar› gerek-
çesiyle gözalt›na al›nanlar, jandarma kara-
kolunda joplu tecavüze u¤rad›lar. 

Yukar›da sayd›klar›m›z sadece en çok
öne ç›kanlar… Özellikle geçmiflten bu ya-
na, ad› iflkenceler ve gözalt›nda ölümlerle
özdeflleflen Beyo¤lu Emniyetinin sokaklar-
da estirdi¤i terörün haddi hesab› yok. Son
polis yasas›ndan sonra, bütün polis mer-
kezleri tam bir pervas›zl›kla hareket ediyor.
Çünkü yasa, her yönüyle onlar›n ç›karlar›n› gözetiyor.  

‹flkenceyi “münferit” olarak niteledikleri; yapt›klar› iflkenceleri
“duvara çarpt›”, “kendini att›” bahaneleriyle meflrulaflt›rd›klar› bir
ülkede, “demokrasi” ad›na yap›lan kimi k›r›nt›lar› dahi uygulamak
istemiyor faflizm. Art›k iflkence sokak ortas›nda aç›kça yap›l›yor,
kimsenin polise “kimlik” sorma hakk› yok. Kanunen “hak” ama
pratikte geçerlili¤i yok. A¤z›n› açt›¤›n anda ve yerde bafll›yor ifl-
kence. 

Gözalt›nda kay›plar, infazlar, iflkenceler, bu ülkenin kanl› tari-
hinde hiç eksik olmad›, bu devlet varoldu¤u sürece olmayacak da.
Ta ki, iflkenceci katiller, hak ettikleri cezalar› alana kadar. Ta ki,
iflçi ve emekçiler, faflist düzeni y›kana, kendi iktidarlar›n› kurana
kadar... 

‹nsanlar› fifllemede yeni bir ad›m;
ELEKTRON‹K K‹ML‹K

Nijeryal› Festus Okey
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nayasa tart›flmalar›, yeni bir anaya-
sa de¤iflikli¤i tasar›s› üzerinden ye-
niden bafllad›. Önümüzdeki ay bu

tart›flmalar daha da artaca¤a benziyor. 

22 Temmuz seçimlerini AKP’nin yüzde 47
gibi yüksek bir oranla kazanmas›n›n ard›n-
dan AKP’den milletvekili seçilen Prof Zafer
Üskül’ün “Anayasa’dan Kemalizmi ç›karmak
gerekir” sözüyle bafllayan bu tart›flma, üni-
versitelerde türban›n serbest b›rak›laca¤›,
Kürtçe e¤itime izin verilece¤i vb. ile devam
ediyor. Laik-dinci yapay çeliflkisi, anayasa
tart›flmalar› ile bir kez daha öne ç›kar›l›yor. 

“Anayasadan Kemalizmi ç›karmak gere-
kir” sözüne büyük bir tepki gösteren
“laik kesim”, anayasan›n
“de¤ifltirilemez” hükümleri
olarak geçen “laik ve üniter”
devlet yap›s›n›n de¤ifltirilmek
istendi¤ini iddia ediyor.
AKP’nin Anayasa de¤iflikli¤ini
savunanlar ise, “demokratik ve si-
vil anayasa” diyerek, 12 Eylül ana-
yasas›na tepki duyan tüm kesimlerin
deste¤ini arkas›na almaya çal›fl›yor. 

Bugün yeni anayasa tart›flmalar›-
n›n ve bu yöndeki giriflimlerin alt›n-
da yatan as›l gerçek ise; ’82 y›l›ndan bu yana 25
y›ld›r yürürlükte olan 12 Eylül anayasas›n›n, ege-
men s›n›flar›n bugünkü ihtiyaçlar›na uygun düflme-
yiflidir. Bugüne dek çeflitli de¤iflikliklerle idare edil-
mifl, fakat gelinen noktada yeni bir anayasa ihtiya-
c›, kendini dayatm›flt›r. (Tam12 kez, 70’ten fazla
maddesi de¤ifltirilmifltir ve art›k dikifl tutmaz hale
gelmifltir.) Elbette bu ad›mda, AKP’nin son seçim-
lerden büyük bir zaferle ç›kmas›n›n önemli bir etkisi
vard›r. AKP’yi destekleyen egemen klikler, arkalar›-
na ald›klar› bu rüzgarla devletin tüm kurum ve ya-
salar›n›, kendi ç›karlar› do¤rultusunda düzenlemek
istemektedirler. 

AKP’nin Anayasas›, 

ABD’nin ‘›l›ml› islam’ projesidir

Zafer Üstül’ün Kemalizm ilkelerinden ar›nd›r›lm›fl
anayasa teklifi ile bafllay›p, Prof. Ergun Özbudun
baflkanl›¤›ndaki 6 kifliden oluflan “taslak komisyo-
nu”nun ortaya att›¤› de¤iflikliklerle “AKP Anayasa-
s›” flekillenmeye bafllad›. Üniversitelerden yarg›ya,
MGK’dan YAfi’a (Yüksek Askeri fiura) kadar birçok
kurumun yetkileri ve s›n›rlar› yeniden saptan›yor.
Özellikle de askerin devlet yönetimindeki a¤›rl›¤›
s›n›rland›r›lmaya çal›fl›l›yor. Birçok sav ortada dola-
fl›yor, fakat taslak henüz son halini alm›fl de¤il. Ay-
n› flekilde, yeni bir anayasan›n bu meclis taraf›n-
dan m› yoksa “kurucu bir meclis” taraf›ndan m› de-
¤ifltirilmesi gerekti¤i ayr›ca tart›flma konusu yap›l›-
yor. Buna karfl›n yeni anayasa tasla¤›n›n, Eylül
ay›nda kamuoyuna sunulaca¤›, AKP yetkililerce
duyuruldu.

Zafer Üstül’ün “ideolojilerden ar›nm›fl” bir anaya-
sa olarak lanse etti¤i, “renksiz ve sivil” diye tan›m-
lad›¤› yeni anayasan›n, “ideolojilerden ar›nm›fl” ola-
ca¤› sav›, yap›lan ilk demagojidir ve esas›nda sa-
v›n kendisi bile ideolojiktir. Çünkü b›rakal›m bir
devletin yönetimini belirleyen esas ilkeleri, dünyada

hiçbir görüfl yoktur ki, bir ideolojiden ba¤›m-
s›z olsun. “‹deolojisizlik” ya da “ideolojiler

üstü” olma sav›, her zaman kendi ideolo-
jisine güvenmeyenlerin, onu aç›k aç›k

savunamayanlar›n yalan›d›r ve bur-
juva ideolojisinin daniskas›d›r. 

“Renksizlik” de, ideolojisizlik anla-
m›nda kullan›lmaktad›r, oysa yeni

anayasan›n rengi çok bellidir. 11 Ey-
lül’den bu yana ABD’nin baflta Türkiye
olmak üzere Ortado¤u ülkelerine biçti¤i
“›l›ml› ‹slam”, AKP’yi flekillendirdi¤i gibi,

yeni anayasaya da rengini verecektir. D›flar›da
ABD ve AB emperyalistlerinin, içeride TÜS‹AD,
TOBB gibi iflbirlikçi burjuvalar›n destekledi¤i bir hü-
kümetin anayasas›, tabi ki onlar›n ç›karlar› do¤rul-
tusunda haz›rlanacak, burjuva ideolojisini yans›ta-
cakt›r.

“Sivil ve demokratik anayasa” demagojisi

“Renksiz”, “ideolojisiz” anayasa söylemlerine
benzer bir di¤er çarp›tma; yeni anayasan›n “sivil”
ve “demokratik” olaca¤›d›r. Sivil ile kastedilen, as-
keri darbe sonras› gerçekleflen anayasalardan
farkl› olarak seçimle iflbafl›na gelenlerin haz›rlaya-
ca¤› bir anayasa olmas› ise, bu sadece biçimsel bir
farkt›r. Anayasan›n gerici, faflist-floven yap›s› ko-
runduktan sonra, onun “sivil” ya da askerler taraf›n-
dan yap›lm›fl olmas›, bir fley ifade etmez. Kald› ki
12 Eylül anayasas› bile bafl›nda yine Prof. ünvanl›
Orhan Ald›kaçt› taraf›ndan haz›rlanm›fl ve siviller-
den oluflan bir “kurucu meclis”ce onaylan›p refe-
randuma sunulmufltu. 

E¤er “sivil”lik, demokratikli¤in bir göstergesi ola-
rak sunuluyorsa, bu da kocaman bir yaland›r. Yeni
anayasa, gerek haz›rlan›fl biçimiyle, gerekse içeri-
¤iyle demokrasinin d’sinden bile yoksundur. Gös-
termelik dahi olsa tabandan gelen taleplere kulak
verilmemifl, yukar›dan, alel-acele ve gizlice taslak
haz›rl›¤›na giriflilmifltir. ‹çeri¤i ise, ilk duyumlardan
anlafl›laca¤› üzere, öze iliflkin hiçbir de¤iflikli¤i içer-
memektedir. Öyle ki, YÖK gibi daha kuruldu¤u an-
dan itibaren elefltiri ya¤muruna tutulan ve ö¤renci
gençlik baflta olmak üzere birçok kesimin y›llard›r
kald›r›lmas›n› istedi¤i bir kurum, sadece s›n›rland›-
r›lmaktad›r. Keza 12 Eylül generallerini yarg›lan-
maktan muaf tutan geçici 15. maddenin kald›r›l›p
kald›r›lmayaca¤› bile kesin de¤ildir. Daha birçok fa-
flist-floven madde, en fazla küçük rotufllarla ama
özü korunarak tutulmaktad›r. Örne¤in anayasan›n

66. maddesindeki “Türk devletine vatan-
dafll›k ba¤› ile ba¤l› olan herkes Türk’tür”
cümlesi, 1924 Anayasas›na benzer flekil-
de “Türk denir” gibi bir de¤ifliklikle geçiflti-
rilmifltir.

AKP’nin “demokrat”l›¤› ne kadar ise, ha-
z›rlatt›¤› anayasan›n “demokratik”li¤i de o
kadar olacakt›r. AKP’nin “demokrasi”sinin,
AB’nin “demokrasisi” ile s›n›rl›, hatta onun
da gerisinde oldu¤u, geçen 4.5 y›ll›k süre-
de fazlas›yla ortaya serilmifltir. ‹fade öz-
gürlü¤ü önündeki en büyük engel olan
301. maddenin de¤ifltirilmesine bile ya-
naflmam›flt›r AKP hükümeti. Yeni TCK ve
sonras›nda yap›lan de¤iflikliklerle polisin

yetkilerini artt›ran da yine bu hükümettir.  

AKP’nin YÖK, MGK, YAfi gibi kurumlara itiraz›
ve çeliflkisi de, öze iliflkin de¤ildir. O, kendi gene-
rallerinin ve hocalar›n›n, bu kurumlar›n bafl›nda ol-
mas›n› istemekte, ona engel teflkil ettikleri için s›-
n›rlamaya gitmektedir. YÖK’ün yerine yetkileri artt›-
r›lacak olan “Üniversiteleraras› Kurul” ile amaçla-
nan, üniversitelerdeki laik-kemalist kadrolar› tasfiye
ederek, yerine dinci kadrolaflmay› gerçeklefltirmek-
tir. Türban meselesini de bu flekilde çözerek kendi
taban›n› memnun etmek istemektedir. Keza her y›l
YAfi kararlar› ile “emekli” edilen dinci subaylar›n
tasfiyesini, YAfi kararlar›na yarg› yolunu açarak
durdurmaya çal›flmaktad›r. Baflbakan Erdo¤an, bu-
güne dek YAfi kararlar›na “muhalefet flerhi” koy-
makla yetinmifltir, flimdi bu s›n›rl› muhalefeti genifl-
letmeye, ordu içinde de güçlerini artt›rmaya çabala-
maktad›r.    

Demokratik hak ve özgürlükler, 

mücadele ile kazan›l›r

“12 Eylül Anayasas›”n›n kald›r›lmas› talebi, y›llar-
d›r devrimci demokrat kesimler taraf›ndan yükseltil-
di. ‹flçi ve emekçiler, örgütlenme, grev ve toplu
sözleflme gibi temel haklar›ndaki engellerin; ö¤ren-
ci gençlik ise YÖK’ün kald›r›lmas› için y›llarca mü-
cadele etti. Kürt halk›, anayasan›n “de¤ifltirilemez,
de¤ifltirilmesi teklif dahi edilemez” maddeleri ara-
s›nda yer alan “üniter devlet”in “tek dil, tek millet”
vb. tekçi yaklafl›m›na karfl› kendi kimli¤ini ortaya
koyan büyük bir mücadele gerçeklefltirdi. Keza ay-
d›nlar, baflta ifade özgürlü¤ü olmak üzere temel
hak ve özgürlüklerin k›s›tlanmas›na karfl› çeflitli bi-
çimlerde tepkilerini gösterdiler. K›sacas›, toplumun
önemli bir kesimi, 12 Eylül anayasas›na karfl› y›llar-
d›r mücadele ediyor. Ne var ki bu mücadele, birle-
flik bir tarzda yükselip, 12 Eylül anayasas›n› çöpe
atmay› baflaramad›. Fiilen geçersiz k›ld›¤› madde-
leri oldu, fakat tümden ortadan kald›ramad›. 

fiimdi “AKP’nin anayasas›” gündemde. Bunun
özü bak›m›ndan “12 Eylül Anayasas›”ndan çok
farkl› olmayaca¤›, bugünden bellidir. Çünkü de¤i-
fliklik, iflçi ve emekçilerin, ezilen halk ve kesimlerin
mücadelelerinin bas›nc›yla gerçekleflmiyor. Ege-
men kliklerin kendi aralar›ndaki çeliflkilerinden ve
bugünkü ihtiyaçlar›ndan kaynaklan›yor. Dolay›s›yla
bu de¤iflikli¤in, uzun y›llard›r 12 Eylül anayasas›na
karfl› mücadele eden kesimlerin taleplerini karfl›la-
mas› mümkün de¤ildir. Böyle bir yan›lg›ya düflül-
memeli, AKP’nin yede¤i haline gelinmemelidir.

ANAYASA 
TARTIfiMALARI 
ve GERÇEKLER 

A

“Anayasalar, insan derisiyle 
kapl›d›r.”



“12 Eylül Anayasas›” bugün de¤ilse yar›n kald›r›lacakt›r. Fakat bu
düzen de¤iflmedi¤i sürece, anayasalar›n gerici-floven karakteri de-
¤iflmeyecektir. Çünkü bu karakter, 12 Eylül Anayasas› ile s›n›rl› de-
¤ildir. Kökleri ta Osmanl›’ya kadar uzanan tarihsel bir devaml›l›¤›
vard›r. 1876’da kabul edilen ve “Kanun-i Esasiye” (Temel Kanun)
ad›yla bilinen ilk anayasan›n ruhu, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan
sonraki anayasalara da tafl›nm›flt›r. 1921, 1924 Anayasalar›nda,
“Kanun-i Esasiye”nin kimi maddelerini aynen korumufltur hatta. Ör-
ne¤in Kanun-i Esasiye’nin 8. maddesinde yeralan “hangi din ve
mezhepten olursa olsun bila istisna Osmanl› tabir olunaca¤›” ifadesi,
1924 Anayasas›nda “Türkiye ahalisine din ve ›rk farkl› olmaks›z›n
vatandafll›k itibar›yla Türk itlak olunur” fleklinde geçirilmifltir. Tek
fark, Osmanl› yerine Türk’ün konmas›d›r. Keza, “devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlü¤ü”, “resmi dilin Türkçe, devlet dairelerin-
de çal›flmak için Türkçe bilmenin flart olmas›” gibi hükümler de Ka-
nun-i Esasiye’den aynen aktar›lm›flt›r.   

Tarihsel gerçekler de göstermektedir ki, sömürü ve soygun düze-
ni varoldu¤u sürece, temel esaslar aynen korunacakt›r. Yeni anaya-
sa de¤iflikli¤i ile “demokratik bir anayasa”ya kavuflulaca¤› beklentisi
bofl bir hayaldir. Kitlelerin yükseltece¤i mücadele ile kimi haklar›n
al›nmas›, anayasada kimi de¤iflikliklerin yap›lmas› mümkündür, fakat
bu düzenin esas›na iliflkin olamaz. Bugüne dek yap›lan anayasalar
içinde demokratik hak ve özgürlükler bak›m›ndan en genifli olan ’61
Anayasas›, dünyada ve Türkiye’de yükselen iflçi, emekçi ve gençli-
¤in mücadelesi sonucunda elde edilebilmifltir. Bugün de kimi yasa-
larda de¤ifliklik gerçekleflecekse, bu biçimde olacakt›r.  

“Demokratik anayasa” devrimle mümkündür

Bugüne dek elde edilen tüm hak ve özgürlükler, büyük savafl›m-
lar sonucunda ve büyük bedeller ödenerek kazan›lm›flt›r. Ve yasa-
lar, bu mücadeleler sonucu de¤ifltirilmifl, demokrasi bu flekilde gelifl-
tirilmifltir. Bugün “evrensel ilke” olarak kabul edilen hiçbir hak ve öz-
gürlük yoktur ki, u¤runa savafl›m verilmemifl olsun. Hiçbirini sömürü-
cü s›n›flar, bahfletmemifltir. Her biri, insanl›¤›n bin y›llar süren müca-
delesi sonucunda, kan ve can pahas›na elde edilmifltir. Onun içindir
ki, baz› ayd›nlar, anayasalar› “insan derisiyle kapl› anayasalar” ola-
rak ifade etmektedir.

Bugün de demokratik hak ve özgürlükler mücadelesini yükselt-
mek, iflçi ve emekçilerin anayasa tart›flmalar›na verece¤i en anlaml›
yan›t olacakt›r. Son y›llarda slogan haline getirildi¤i gibi, “mücadele
edenler her zaman kazanmazlar, ama kazananlar hep mücadele
edenlerdir.” 

‹flçi s›n›f› ve emekçi kitleler, kendi talepleriyle sokaklara ç›kmal›,
örgütlenme, grev, toplu sözleflme vb. haklar› önündeki engelleri iflle-
mez hale getirmelidir. Ö¤renci gençlik, kampuslerden alanlara ak-
mal›, baflta YÖK olmak üzere gençli¤i cendereye sokan her tür ku-
rum ve yasan›n kald›r›lmas› için sesini yükseltmelidir. Kürt halk›, ye-
niden serhildanlarla kendini ortaya koymal›d›r. Meclise soktu¤u ve-
killer ile ricac› bir flekilde hak elde edilemeyece¤ini görmeli ve yeni-
den aya¤a kalkmal›d›r.

K›saca anayasa tart›flmalar›n›n yap›ld›¤› böyle bir dönemde, tüm
ezilen sömürülen kesimler kendi taleplerini hayk›rmal›, egemen s›n›f-
lar› bu yönde zorlamal›d›r. Fakat gerek içerik gerek biçim olarak “de-
mokratik anayasa” ancak devrimle mümkündür. Onun içindir ki, de-
mokratik hak ve özgürlükler mücadelesi, devrim ve sosyalizm hede-
fine ba¤lanmak zorundad›r. Ancak bu hedefe ba¤lanm›fl bir müca-
dele ile özgürlük alanlar› geniflletilebilir ve ancak devrim ve sosya-
lizm ile insanl›¤›n gerçek kurtuluflu sa¤lanabilir. Onu yasalarla gü-
vence alt›na alan, demokratik, sosyalist bir anayasa da ancak böyle
bir ortamda gerçekleflebilir. T›pk› baflta Sovyetler Birli¤i olmak üzere
devrim yapm›fl ülkelerde oldu¤u gibi… 

Ne 12 Eylül, ne AKP Anayasas›! “Demokratik anayasa” bizim mü-
cadelemizle kazan›lacakt›r! Anti-emperyalist demokratik halk devrimi
ve kesintisiz sosyalizme geçifl, anayasa ile pekiflecek, iflçi ve emek-
çilerin devleti, dünyan›n en demokratik anayasas› ile taçlanacakt›r.
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nayasa, bir devletin yö-
netim fleklini belirleyen
esas ilkeleri, temel ku-

rallar› ortaya koyar. Ad› üzerin-
de o ‘ana’ yasad›r. Tüm yasala-
r›n anas›, onlar›n temelidir. Di-
¤er birçok yasa, ona ba¤l› ola-
rak belirlenir, hukuksal temel
sunar. Bu yasalar›n anayasa ile
çeliflmemesi, onunla bütünlük
arz etmesi flartt›r.

Ve anayasa, elde edilmifl,
güvence alt›na al›nm›fl kaza-
n›mlar›n tescil edilmesi, yasa-
larla pekifltirilmesidir. Dolay›-
s›yla anayasalar, gelecekte ger-
çekleflecek olanla, hedeflerle ilgilenmez,
bugünle, varolan durumla ilgilenir. Bafla-
r›lm›fl olandan, flimdi olandan hareket eder.
Pratikte ulafl›lm›fl, elde edilmifl kazan›mla-
r›n sonuçlar›n› gösterir. Onu herhangi bir
partinin program›ndan ay›ran da bu özel-
likleridir. Ne geçmiflte kalabilir, ne gelece-
¤i saptayabilir. Onun misyonu verili du-
rum üzerinden hareket ederek fiilen ger-
çekleflmifl olanlar› hukuksal bir nitelik ka-
zand›rmakt›r.  

Tarihteki ilk devlet ve ilk anayasa

‹lk anayasa, tarihte devletin ilk olarak
ortaya ç›kt›¤› Atina’da görülmüfltür. “Yan
yana yaflayan afliretlerin basit bir konfede-
rasyonu yerine tek bir halk biçiminde kay-
naflmas›yla oluflan” Atina kent devleti, ulu-
sal bir Atina hukukunu oluflturur. These-
us’a maledilen ilk anayasa da bu dönemde
ortaya ç›kar. Atina yurttafl›, yabanc›s› ol-
du¤u bir afliret topraklar›nda bile belirli
haklara sahiptir ve hukuksal korunma al-
t›ndad›r. 

Anayasa kurucusu Theseus, bütün hal-
k›, gens, kabile ya da afliretlerine bakma-
dan üç s›n›fa; soylular, çiftçiler ve küçük
zaanatç›lar olarak bölmüfltür. Kamu görev-
leri hakk›n› da yaln›zca soylulara verir.
Sonras›nda soylular aras›ndan seçilmifl
arkhonlar devletin bafl›na geçerler. Soylu-
lar›n bafll›ca merkezi Atina ve çevresidir.
Deniz ticareti ve korsanl›k, onlar› zengin-
lefltirir ve mali serveti ellerinde toplarlar.
Soylular›n geliflen ve yay›lan mali ege-
menli¤ini ve küçük köylülü¤ün sömürüsü-
nü onaylamak için yeni yasalar gereklidir.
“Attika’daki bütün tarlalar üzerinde bu
mülkün flu kadar para için falanca kifliye

rehin edilmifl oldu¤u yaz›l› ipotek tafllar›y-
la dolmufltu” diye yazar Engels. “Köylü
e¤er eski tarlas›nda yar›c› olarak kalmas›-
na ve eme¤inin ürününün alt›da beflini ye-
ni efendisine kesenek olarak verirken, bu-
nu alt›da biriyle yaflamas›na izin verilmifl-
se kendini mutlu saymal›yd›… Borçlu ala-
cakl›ya borcunu ödemek için çocuklar›n›
köle olarak yabanc›lara satmak zorunday-
d›… Ve vampir kana doymam›flsa borçlu-
nun kendisini köle olarak satabilirdi. ‹flte
Atina halk› içinde tatl› bir uygarl›k günefli-
nin do¤uflu böyle oldu.” (Ailenin, özel
mülkiyetin, devletin kökeni, sf:131) 

Ne zamanki iflbölümü ve s›n›fsal ayr›m-
lar ortaya ç›kt› devlet olgusu kendini gös-
terdi. Ve ne zamanki devlet olgusu ortaya
ç›kt›, anayasa ve yasalar olufltu. Devlet gi-
bi onun yasalar› da toplumun içinden do¤-
mufl ama onun üstünde yer alm›flt› ve git-
gide ona yabanc›laflan bir güç haline geldi-
ler. Bu olgu, ayn› zamanda toplumun uz-
laflmaz karfl›tl›klara bölündü¤ünün, kendi
kendisiyle çözülmez bir çeliflki içine girdi-
¤inin resmiydi. Karfl›t iktisadi ç›karlara sa-
hip s›n›flar›n kendilerini ve toplumu bir sa-
vafl›n içinde eritip bitirmemeleri; çat›flmay›
hafifleten, “düzen” s›n›rlar› içinde tutan bir
güce gereksinimleri vard› ve bu da devleti,
onun anayasas›n› do¤urdu.

Anayasalar, 

devletlerin s›n›f›na göre belirlenir 

Yeni anayasa tart›flmalar›yla gündeme
gelen; “ideolojilerin afl›ld›¤›”, “renksiz”
anayasa argümanlar›, anayasan›n ilk ortaya
ç›kt›¤› sürecin bilinmesiyle birlikte tuzla
buz olmaktad›r. Çünkü anayasa, b›rakal›m

‹ki ayr› s›n›f

‹K‹ AYRI ANAYASA
A

Öyleyse anayasa ve s›n›flar, birbirini d›fllayan
de¤il, birbiriyle iç içe olan kavramlard›r. Her

toplumsal düzen,  üretim iliflkileriyle belirlenmifl
ve ona uygun anayasalar oluflmufltur.
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s›n›flarüstü ve ideolojisiz olmay›,
tam da s›n›flar›n ç›k›fl›yla birlikte
tarih sahnesinde görülmüfltür. Ve
devleti elinde tutan soylular›n ç›-
karlar› do¤rultusunda haz›rlanm›fl,
onlar›n daha da zenginleflmesine,
sömürüyü yo¤unlaflt›rmalar›na hiz-
met etmifltir.

Öyleyse anayasa ve s›n›flar, bir-
birini d›fllayan de¤il, birbiriyle iç
içe olan kavramlard›r. Her toplumsal düzen,  üre-
tim iliflkileriyle belirlenmifl ve ona uygun anayasa-
lar oluflmufltur. “Antik devlet, her fleyden önce kö-
leleri boyunduruk alt›nda tutmak için köle sahip-
lerinin devletiydi; t›pk› feodal devletin, serf ve an-
garyac› köylüleri boyunduruk alt›nda tutmak için
soylular›n organ› ve modern temsili devletin de
ücretli eme¤in sermaye taraf›ndan sömürülmesi
aleti olmas› gibi...” (Engels, age sf:201)

Her devletin de yasalar›, bu yasalarla donat›l-
m›fl hapishaneleri, mahkemeleri, silahl› birlikleri(or-
du ve polis) oldu. Bir üst yap› kurumu olarak hukuk,
geliflen iktisadi alt yap›n›n üzerinden olufltu ve her
dönem hakim olan s›n›f›n ç›karlar›n› gözetti, onlara
hizmet etti. Köleci toplumda köle sahiplerinin huku-
ku, feodal toplumda senyörlerin hukuku, kapitalizm-
de ise, burjuvazinin hukuku vard›. Ve bu hukukun
temel çerçevesini çizen anayasalar›...

Bütün bu toplumlar, sömürücü s›n›flar›n egemen-
li¤i alt›nda süren toplumlar oldular. Dolay›s›yla ana-
yasalar› ve yasalar› da köleleri, serfleri, iflçileri sö-
mürmek için yap›ld›. ‹flçi ve köylülerin devleti ele
geçirdi¤i halk cumhuriyetlerinde ve proletarya dik-
tatörlü¤ünün kuruldu¤u sosyalist devletlerde ise, du-
rum tam tersi oldu. Az›nl›¤›n ço¤unluk üzerindeki
diktatörlü¤ü ve sömürü son buldu. Do¤all›¤›nda
baflta anayasa olmak üzere yasalar da buna göre fle-
killendi. 

Bunlar›n içinde en ileri örne¤i temsil eden Sovyet
anayasas›, “demokratik anayasa”n›n hem yap›l›fl bi-
çimi, hem içeri¤i ile nas›l olmas› gerekti¤ini göste-
ren somut bir örnektir. 

Sosyalist anayasa, en demokratik anayasas›d›r

Devrimden sonra Rusya’da ilk anayasa, 1918 y›-
l›nda yap›ld›. Devrimin ilk y›llar›n›n verdi¤i ola¤a-
nüstü dönem bu anayasaya damgas›n› vurdu. ‹kinci
anayasa ise 1924 y›l›nda gerçekleflti. Bu ayn› za-
manda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i ad›na
yap›lan ilk anayasayd›. Fakat 1924 y›l›nda Sovyet
iktidar›, kapitalizmin belli ölçülerde varl›¤›na izin
vermek zorunda kalm›flt›. NEP dönemi (Yeni Eko-
nomi Politika) olarak geçen bu dönemde, kapitalist
unsurlar›n tasfiyesi henüz gerçekleflmemiflti. Endüs-
tri eski ve geriydi, teknik yönden s›k›nt›lar afl›lama-
m›flt›. Dolay›s›yla 1924 anayasas›na bu dönemin
özellikleri damgas›n› vurdu.

Bu dönem 1936 y›l›nda sona erdi. Ekonominin
bütün alanlar›nda kapitalizm tasfiye edildi. A¤›r sa-
nayi gelifltirildi, zengin ve modern tekni¤e ulafl›ld›.
Sosyalist üretim biçimi egemen sistem haline geldi.
Ekonominin bütün alanlar›nda sosyalist sistemin za-

feri gerçekleflti ve NEP döneminin sonuna gelindi. 

Bu yeni durum, yeni bir anayasay› gerekli k›l›-
yordu. 6 fiubat 1935 y›l›nda al›nan bir kararla “ana-
yasa komisyonu” oluflturuldu. 

“Bir y›l süreyle komisyon, ortak amaç için insan-
lar›n örgütlendikleri -hem devlet hem de gönüllü ku-
rulufllar›n- bütün tarihi biçimlerini inceledi. Sonra
haz›rlanan teklif 1936 Haziran›nda, hükümetçe ge-
çici olarak kabul edildi ve 6 milyon adet bas›larak
halka sunuldu. Tasar›, 36 milyon kiflinin kat›ld›¤›,
527 bin toplant›da tart›fl›ld›. Ayr›ca bütün gazeteler,
halk›n gönderdi¤i mektuplarla doluydu. 154 bin de-
¤ifliklik teklifi yap›ld›.” (Stalin Dönemi, Anna
Strong, sf.83) 

‹tirazlar ve öneriler dikkate al›narak son de¤iflik-
likler de yap›ld›ktan sonra 25 Kas›m 1936’da yeni
anayasa kabul edildi. 

Yeni bir anayasan›n haz›rlanmas› için komisyo-
nun oluflturulmas› ile kabul edilmesi aras›nda geçen
yaklafl›k iki y›ll›k süre ve bu süre zarf›nda halk›n
tüm kesimlerinin anayasan›n haz›rlanmas›na bizzat
kat›lmas›, Sovyet anayasas›n›, yani sosyalist anaya-
say›, baflta burjuva anayasas› olmak üzere daha ön-
ceki tüm anayasalardan ay›ran en temel farkt›r.

Sadece bu da de¤il tabi. 

Burjuva ülkelerin yasalar›, kapitalist toplumsal
düzenin sars›lmaz oldu¤undan hareket ederler. Bu
anayasalar›n esas›n› kapitalizmin ilkeleri oluflturur.
Toprak, ormanlar, fabrikalar, üretim araç ve gereçle-
ri üzerindeki özel mülkiyet, insan›n insan taraf›ndan
sömürülmesi, bir kutupta toplumun ço¤unlu¤unu
oluflturan emekçilerin geçim koflullar›n›n güvensizli-
¤i, di¤er kutupta ise tüm yaflamlar› güvence alt›na
al›nm›fl az›nl›¤›n israf› vard›r. Anayasa da kapitaliz-
min bu ve benzeri temel direklerine dayan›r. Bunlar›
yans›t›r, yasalarla pekifltirir. 

Sosyalist anayasan›n temelini ise sosyalizmin il-
keleri oluflturur. Toprak, ormanlar, fabrikalar, tüm
üretim araçlar› üzerinde sosyalist mülkiyet, sömürü-
nün ve sömürücü s›n›flar›n ortadan kald›r›lmas›, ço-
¤unlu¤un sefaletine, az›nl›¤›n har vurup harman sa-
vurmas›na son verilmesi, herkesin güvenceli ifl sahi-

bi olabilme hakk›, dinlenme, e¤i-
tim hakk› vb. sosyalizmin temel
direkleri vard›r. 

Burjuva anayasalar›, toplumun
uzlaflmaz s›n›flar›ndan zenginlik-
lere sahip olanlar›n ç›karlar› üze-
rine haz›rlan›r. Hangi parti iflbafl›-
na gelirse gelsin, siyasal yönetim,
yani burjuvazinin iktidar› elinde
tutmas› de¤iflmez. Anayasa, mülk

sahibi s›n›flar›n yarar›na olan toplumsal iliflkileri
pekifltirmek için haz›rlan›r. Sosyalist anayasa ise,
toplumda uzlaflmaz s›n›flar olmad›¤›, toplumun
iki dost s›n›f iflçi ve köylülerden olufltu¤u, ikti-
darda bu emekçi s›n›flar›n oldu¤u, siyasi yöneti-
min ise, en ileri s›n›fa, proletaryaya düfltü¤ünü
ortaya koyar. Anayasa, emekçilerin yarar›na olan
toplumsal iliflkileri pekifltirir.

Burjuva anayasalar›, uluslar ve ›rklar›n eflit ol-
mayaca¤›ndan, tam ba¤›ms›z uluslarla, ba¤›ms›z

olmayan uluslar›n varl›¤›ndan, bunlar›n ilkine göre
daha az haklara sahip bulundu¤undan hareket eder.
Bütün bu anayasalar, temelleri itibar›yla ulusald›r;
yani egemen uluslar›n anayasalar›d›r. Sosyalist ana-
yasa ise, enternasyonaldir. Bütün ulus ve ›rklar›n
eflit oldu¤undan hareket eder. Ulus ve ›rklar›n geç-
miflleri ve flimdiki durumlar›ndan, güç ve güçsüz-
lüklerinden ba¤›ms›z olarak, toplumun ekonomik,
kültürel, sosyal yaflam›n bütün alanlar›nda eflit hak-
lara sahip olmas› gerekti¤ini ortaya koyar.

Burjuva anayasalar›n bir k›sm›, demokratik hak
ve özgürlükleri aç›ktan reddeder. Bir k›sm› ise, bu
ilkeleri tan›r ancak öylesine kay›tlar ve s›n›rlamalar
koyar ki, hemen hepsi ka¤›t üzerinde kal›r. Sözde
yurttafllar›n eflitli¤inden bahseder örne¤in, fakat ifl-
verenle iflçi, toprak sahibiyle köylü aras›nda birinci-
ler zenginlikleri ve toplumsal a¤›rl›¤› ellerinde tut-
tukça, ikinciler ise bunlardan yoksun kald›kça, yani
sömürenle sömürülenler varoldu¤u sürece, gerçek
eflitli¤in olmayaca¤›n› gözlerden saklamaya çal›fl›r.

Sosyalist anayasa ise, her tür kay›t ve s›n›rlama-
dan uzakt›r. Bütün yurttafllar eflit ve aktiftir. Kad›n-
erkek ayr›m›, bir yerde ikamet eden, etmeyen ayr›-
m›, e¤itim görmüfl, görmemifl ayr›m› tan›maz. Her
yurttafl›n toplumdaki yerini servet durumu, ulusal
kökeni, cinsi, görevi de¤il, kiflisel yetenekleri ve
yapt›¤› ifl belirler. Sosyalist anayasada, daha da
önemli olarak, bu haklar› garanti alt›na al›n›r. Sade-
ce yurttafllar›n eflit oldu¤unu ilan etmekle kalmaz,
sömürü rejimini ortadan kald›rarak bunun zeminini
yarat›r. Demokratik özgürlükleri s›ralamakla yetin-
mez, gerek maddi, gerek yasal olarak güvence alt›na
al›r. (Kaynak: Leninizmin Sorunlar›, Stalin)

* * * 

Bütün bu farklar, sosyalist anayasay›, burjuva
anayasas›ndan ve bugüne dek oluflan sömürücü s›-
n›flar›n anayasalar›ndan temelde ay›rmakta, dünya-
n›n en demokratik anayasas› haline getirmektedir. 

‹flte iki ayr› s›n›f, iki ayr› devlet ve iki ayr› anaya-
sa… Bir yanda burjuvazinin, di¤er yanda proletar-
yan›n, bir yanda kapitalizmin, di¤er yanda sosyaliz-
min anayasas›…

Sosyalist anayasa ise, her tür kay›t ve s›n›rlamadan uzakt›r. Bütün yurttafl-
lar eflit ve aktiftir. Kad›n-erkek ayr›m›, bir yerde ikamet eden, etmeyen ayr›m›,

e¤itim görmüfl, görmemifl ayr›m› tan›maz. Her yurttafl›n toplumdaki yerini
servet durumu, ulusal kökeni, cinsi, görevi de¤il, kiflisel yetenekleri ve yapt›¤›
ifl belirler. Sosyalist anayasada, daha da önemli olarak, bu haklar› garanti al-
t›na al›n›r. Sadece yurttafllar›n eflit oldu¤unu ilan etmekle kalmaz, sömürü re-
jimini ortadan kald›rarak bunun zeminini yarat›r. Demokratik özgürlükleri s›-

ralamakla yetinmez, gerek maddi, gerek yasal olarak güvence alt›na al›r. 



ginli¤i artmaya bafllad›, kendisi de efli de
memurdu, bafllar›na bir fley gelece¤inden
korkuyordu. Önce ortal›k sakinleflene
kadar kalmay› düflündü. Fakat akraba-
s›n›n bu m›zm›zlanmas› can›n› s›kt› ve
evden ayr›ld›… Yoldafllar›na ulaflabile-

ce¤i bir eve kendini atmak istiyordu.

Soka¤a ç›kt›¤›nda askerler,
bakkala vb gitmek isteyenlere, ihti-

yaçlar›n› hemen giderip evlerine dönmelerini,
soka¤a ç›kma yasa¤› ilan edildi¤ini anlat›yor-
du. Caddeye ç›kt›, sa¤›na soluna bak›nd›, or-
tada hiç araba görünmüyordu. Bir özel otoyu
gördü uzaktan, el kald›rd› hemen. Özel oto
yaklaflt› ve yan›nda durdu. Bu, yaflam›nda
yapt›¤› ilk ve son otostop olacakt›! 

Bir hikaye uydurdu orada. O gece ak-
rabalar›nda kalm›flt› ve evden ç›km›fl bulu-
nuyordu. Annesi kendi evlerinde merak
içinde onu bekliyordu. Gidece¤i yeri söy-
leyip götürüp götüremeyeceklerini sordu.

“Tabi” dedi, araban›n önünde oturan iki
genç adamdan biri. Sevinmiflti, araban›n ar-

kas›na geçti. Araba hareket ettikten bir süre
sonra bir telsiz sesi çal›nd› kula¤›na! Bir polis
otosuna bindi¤ini o zaman anlad›. Ama yapa-
cak bir fley yoktu. Sakin olmaya çal›flt›, sorula-
r›na sakince cevaplar verdi. Polisler de zaten
onunla fazla ilgili de¤illerdi. Yollar, askerler tara-
f›ndan tutulmufltu. S›kça aramalara tak›l›yorlar-

d›. Araban›n önündekiler polis kimliklerini
göstererek bu engelleri birer birer aflt›-

lar. Evinin oldu¤u-
nu söyledi¤i bölge-
ye geldiklerinde, te-
flekkür edip indi
arabadan... 

Art›k daha fazla
dikkatli olmalar›
gereken bir döne-
me girmifllerdi. Üs-
tündekileri iyi bir
flekilde kamufle
edip ulaflt›rmal›yd›
yoldafllar›na. Bir
kese ka¤›d›n›n alt›-
na yerlefltirdi bir
k›sm›n›. Eline bir
eldiven geçirerek,
Adana’n›n ünlü di-
kenli incirlerini de
onlar›n üstüne
koydu. Kese ka¤›-

d›n›n a¤z›n› aç›k b›rakt›. Biliyordu ki, dikenli in-
ciri gören hiçbir polis ya da asker, onu boflat-
maya kalkmayacakt›.

Daha sonra Fatih’le karfl›laflt›klar›nda, bafl›n-
dan geçen olaylar›, büyük bir heyecanla anlatt›.
Fatih’ten bir “aferin” almay› bekliyordu. Fatih,
onu dikkatle dinledi. Sonra, “öyle bir günde ak-
rabalar›nda kalmay›p soka¤a ç›kmakla iyi yap-
mam›fls›n” dedi. “Küçük-burjuva gururumuz,
güvenli¤imizden daha önemli de¤il.” Bozuldu
önce. Ama Fatih konuyu iyice açt› ve önemini
kavratt›. Rahatlam›flt›…  

Yeralt› kurallar› konusunda daha önce de ti-
tizdiler, ama art›k çok daha fazla dikkat ve ya-
rat›c›l›k gerekiyordu… Ve tabi sab›r, ›srar, kitle-
lerle ba¤, ikna gücü…

* * *

‹htilalci komünistlerin faaliyetlerinde 12 Ey-
lül sonras›nda da kesinti olmad›.15 Eylül günü
yay›nlad›klar› bildiride, “hücum” diyorlard›. 12
Eylül’ü, “faflist askeri darbe” olarak niteliyorlar
ve esas olarak halk hareketini bast›rmak için
yap›ld›¤›n› sapt›yorlard›. Generallerin “sa¤a da
sola da karfl›y›z” sözlerinin, bir demagojiden
ibaret oldu¤unu, as›l hedefinin komünist ve dev-
rimciler olaca¤›n› söylüyorlard›. Cuntay›, “taraf-
s›z”, “arabulucu”, “hakem” gibi görmek, büyük
bir yan›lg› olurdu; ona karfl› yap›lmas› gereken
mücadeleyi daha da yükseltmekti. “Sald›r›” tak-
ti¤i dediler ad›na. Ve tüm kadrolar›n› buna uy-
gun konumland›rd›lar, donatt›lar.   

Halka da ça¤r›lar› vard›: 11 Eylül günü halen
devam eden grev ve direnifller, 12 Eylül’den
sonra da sürmeliydi. Hiçbir mevzi direniflsiz terk
edilmemeliydi. Bulunduklar› her yerde, bu dire-
nifllerin içinde olacaklard›.

Sözlerinde durdular. Büyük-küçük birçok di-
reniflin içinde oldular, eylemler örgütlediler.
Baflta illegal yay›n organlar› Orak-Çekiç olmak
üzere yay›n faaliyetleri durmaks›z›n sürdü. ‹flçi
ve emekçiler, 12 Eylül’den sonra da onlar› hep
yanlar›nda gördü. Ne göçtüler, ne kaçt›lar… 

Ama sar› ve reformist sendika önderleri,
cunta flefinin “teslim olun” ça¤r›s›na hemen bo-
yun e¤erek, askeri garnizonlar›n önünde kuyru-
¤a girmifllerdi bile. T‹P, TS‹P, TKP gibi modern
revizyonist partilerin ve onlar›n güdümündeki
derneklerin yöneticileri de öyle. Grev ve direnifl-
leri süren iflçileri yüz üstü b›rakarak, generalle-
rin düdü¤ü ile birlikte hizaya geçmifllerdi. Elle-
rinde valizler, tutuklanmaya gidiyorlard›, salha-
neye giden koyunlar gibi…

Dönemin en kitlesel örgütleri, DY,
TDKP, Kurtulufl gibi örgütlerin yöneti-
cileri ve kadrolar› ise, k›sa sürede or-
tadan kayboldular. Onlara göre dö-
nem, “geri çekilme” dönemiydi(!)
Böyle bir ortamda savaflmak, delilikti,
cinayetti(!) Hareket yükselene kadar
ortada görünmemek, en do¤ru taktik-
ti(!) Bugünün MLKP’sinin öncüllerin-
den TKP/ML Hareketi, 12 Eylül’den
hemen sonra “ekonomik mücadele
dahi verilemez” diyor ve mücadeleyi
tatil etti¤ini aç›kl›yordu.  

Kitleler bir anda, örgütsüz ve öndersiz kald›-
lar. Faflist cunta, Türk-‹fl d›fl›nda tüm sendikala-
r› ve dernekleri kapatm›flt›. Devrimci örgütlerin
önemli bir k›sm› ise, “geri çekiliyoruz” diyerek
Avrupa yollar›n› tutmufllard›. Tasfiyecilikle mül-
tecili¤in birbirini besleyerek derinleflece¤i ve
Türkiye devriminin sonraki y›llarda da büyük
zararlar görece¤i yeni bir süreç bafllam›flt›…

* * *    

Fakat mücadele yine de b›çak gibi kesilme-
di. Grev ve direnifllerin sürdü¤ü fabrikalarda su-
baylar, iflçileri iflbafl› yapmaya zorlad›. Hatta ifl
makinelerin, tezgahlar›n bafl›na asker diktiler.
Sendikas›z, öncüsüz kalan iflçilerin büyük k›sm›,
iflbafl› yapt›. Ama faflist bask› öylesine yo¤undu
ki, kendili¤inden ve tekil de olsa patlamalar, ey-
lemler oluyordu. Yer yer yemek boykotlar› ger-
çeklefliyor, iflçiler tepkilerini bir biçimde ortaya
koyuyordu. 

Geçen y›llarda seyirci rekorlar› k›ran “Babam
ve O¤lum” filmi, 11 Eylül’ü 12 Eylül’e ba¤layan
gece ile bafllar. Kar›s› do¤um yapacak olan bir
adam›n ç›rp›n›fl›d›r sahneye ilk yans›yan. Adam
yard›m ister, ba¤›r›r, sesini duyurmaya çal›fl›r;
ama apartmanda tek bir komflu, kap›dan bafl›n›
ç›kart›p bakmaz, ne oluyor diye. Soka¤a ç›kar
yine feryat-figan, fakat tek bir araba, tek bir in-
san yoktur. Çaresizlik içinde, do¤um sanc›s› ile
k›vranan eflini bir hastaneye yetifltirmeye çal›fl›r.
Ona yard›m edecek kimse yoktur, gecenin ka-
ranl›¤›nda tek bafl›nad›rlar... 

Sabah gün ›fl›d›¤›nda, adam yolun kenar›nda
kan revan içinde iken, askeri bir cemse durur
yan›nda. Cemseden inen bir asker, ordunun
darbe yapt›¤›n› söyler. 12 Eylül, her yönden y›-
k›mla gelmifltir adam›n üzerine… Omuzlar› biraz
daha çöker, gözlerindeki ›fl›k iyice söner… Efli-
ni, hastaneye ulaflt›ramadan do¤um gerçeklefl-
mifl, fakat efli ölmüfltür. Sonraki günlerde çal›fl-
t›¤› gazetede iflini de kaybedecek, iflkenceli sor-
gulardan geçecektir…

Seyirci, o geceki anormalli¤in sebebini, cem-
seden inen askerin ordunun müdahale yapt›¤›n›
söylemesi ile anlar. Demek ki, 11 Eylül gecesi
böyle yaflanm›flt›r! ‹nsanlar kap›dan bafl›n› ç›ka-
ramam›fl, do¤um sanc›s›yla k›vranan bir kad›na
yard›m etmekten bile korkmufltur! Sokaklarda,
caddelerde yaprak k›m›ldam›yordur! Bu ne kor-
ku, bu ne kasvettir böyle!...

* * * 

Filmlerde, romanlarda 12 Eylül, genellikle
böyle resmediliyor.  Evet, 12 Eylül bir vahflet
dönemiydi, fakat sadece vahfletten ibaret de¤il-
di. Ve 11 Eylül ile 12 Eylül, bir b›çak s›rt› gibi
birbirinden böylesine keskin biçimde ayr›lma-
m›flt›. Bu, olas› da de¤ildi zaten. 12 Eylül öncesi
tarihinin en yüksek halk hareketini yaflayan bir
ülkede, her fleyin bir gecede fl›p diye kesilmesi,
ortal›¤›n bir anda süt-liman olmas› mümkün
müydü? 

Gösterildi¤i gibi 12 Eylül gelir gelmez, halk
sinmedi ve 12 Eylül hemen daha ilk günden za-
fer kazanmad›. Bu bir süreçti. Ve karfl›l›kl› güç-
ler dengesinin sonucunda her fley belli olacakt›.

Devrim cephesinin 12 Eylül’ü nas›l karfl›layaca-
¤›, ona nas›l yan›t verece¤i önemliydi. Zaten 12
Eylül generalleri de erken bir zafer beklentisi
içinde de¤illerdi. Hatta son derece tedirgindiler,
gelece¤in neler getirece¤ini onlar da bilmiyordu.
Daha ilk demeçlerinde, “sa¤a da sola da karfl›”
olduklar›n› söylemeleri, dönemin MHP baflkan›
Türkefl dahil, tüm parti baflkanlar›n› ve yönetici-
lerini gözalt›na almalar› bofluna de¤ildi. Kitlele-
rin düzen partilerine ve onlar›n liderlerine duy-
du¤u tepkiyi ve “can güvenli¤i” kayg›lar›n› sö-
mürerek, desteklerini almay› amaçlad›lar. Bun-
da belli ölçüde baflar›l› da oldular. Fakat baflar›-
lar›ndaki as›l etken, devrimci hareketlerin haz›r-
l›ks›zl›¤› ve gereken tavr› gösterememeleri oldu.

* * *

1980 y›l›n›n 11 Eylül günü -gecesi de dahil-
devrimci örgütlerin kadro ve taraftarlar› aç›s›n-
dan oldu¤u kadar, iflçi ve emekçiler aç›s›ndan
da, daha önceki günlerden farkl› de¤ildi. 

Grevler, direnifller sürüyordu. ‹flçi s›n›f›, tari-
hinin en yüksek grev zaman›n› yafl›yordu. Sade-
ce grevle kalm›yor, Tarifl’te yafland›¤› gibi aktif,
çat›flmal› bir direnifl sergileniyordu. Çukurova
gibi baz› yerlerde, bölgesel genel grevler ger-
çeklefliyordu. Bir iflyerindeki grev veya direnifl,
di¤er fabrikalara s›çr›yor, oradan semtleri de
kaplayan genel direnifle bürünüyordu. 

Sivil faflist sald›r›lar yer yer sürüyordu, fakat
devrimci örgütlerin önderli¤inde, faflizme karfl›
mücadele, bir halk hareketi boyutuna ulaflm›fl,
sivil faflistler birçok bölgeden, birçok okuldan
sökülüp at›lm›flt›. Sokaklarda devrimciler nöbet
tutuyor, kimlik soruyor, faflistlerin girmesine izin
verilmiyordu. Hemen her gece, duvar yaz›lama-
lar›, afifller yap›l›yor, bildiriler da¤›t›l›yordu. Yani
geceleri de sokaklar bofl de¤ildi. Emekçi semt-
lerde yaflayan halk da bunu bilirdi. Gece uyan›k
olanlar, balkonlardan devrimcilere seslenir, polis
görmüfllerse uyar›r, ya da “flu duvara yaz›n” di-
yerek yard›mc› olurlard›. Zaten bu faaliyetleri
yapanlar kendi çocuklar›yd›. Ya akrabas›, ya
komflusu, k›saca “mahallenin çocu¤u”…

11 Eylül gecesi de, iflte böyle gecelerden bi-
riydi… Faaliyetler tüm h›z›yla devam ediyordu.
Sabah, kal›nan yerden devam edilecekti. Bir
fabrika direniflinde bildiri da¤›t›lacakt› mesela.
Veya bir askeri eylem, bir kitle gösterisi örgütle-
necekti. Komite toplant›s› olacakt› ya da. E¤itim
çal›flmas› yap›lacakt›. Bir yerden bir yere illegal
yay›n veya silah tafl›nacakt› vb... ‹flçi fabrikas›na
gidecekti, memur dairesine, ö¤renci okuluna…
Ama bunlar›n hemen hepsi, ayn› zamanda bir

direnifl, eylem yeriydi. Hak-
lar›n› alana kadar eylemleri-
ni sürdüreceklerdi…

12 Eylül sabah›, “soka¤a
ç›kma yasa¤›” ile karfl›laflt›
herkes. Sadece zorunlu ifle
gitmesi gerekenler, askerler
taraf›ndan al›n›p yerlerine b›-
rak›l›yordu… Ama ya o gün
sokakta olan devrimciler?
Devrimci yarat›c›l›k devreye
giriyordu burada.

* * *

11 Eylül akflam› ‹stan-
bul’dan Adana’ya yola ç›kan
bir komünist, 12 Eylül saba-
h›n› tam Adana’ya girerken,
otobüsün içinde karfl›lad›. Oto-
büs floförünün radyosundan ç›kan ç›-
z›rt›l› ses, “silahl› kuvvetler yönetime el
koymufltur” diyordu. Derin uykusundan s›çrad›
birden. Otobüsteki di¤er yolcular da uyanm›flt›
ve her kafadan bir ses ç›k›yordu. O da bu tart›fl-
maya kat›lmak istedi. Fakat hemen üzerindeki
eflyalar ve Fatih yoldafl›n uyar›lar› geldi akl›na.
Fatih, otobüse bin-
meden önce s›k› s›k›
tembih etmiflti, tafl›-
d›¤› fleylerden dolay›
rahat davranmamas›
konusunda… Fatih’in
bu uyar›s› flimdi daha
fazla önem kazan-
m›flt›. Otobüsün için-
deki yorumlara çok
kat›lmak istemesine
ra¤men sustu… Bir
yandan da h›zla dü-
flünmeye bafllad›. Bu
halde otogara inmesi
riskli olabilirdi. Akl›-
na flehrin giriflinde
oturan bir akrabas›-
n›n evi geldi. Otobü-
sü flehrin giriflinde
durdurdu. Yürüyerek
akrabas›n›n evine
ulaflt›. Ancak sokak-
ta askerlerin kon-
trolleri artm›flt›. Ve
evin penceresinden
bunlar görülüyordu.
Akrabas›n›n tedir-

12 Eylül Sadece teslimiyet de¤il 
bir direnifl dönemidir...

Bir bir çekilirken teslim bayraklar›
Ve kaçmalarla uzarken

Göçmelerle tozarken Avrupa yollar›
Durdu bir avuç yi¤it
Bir tutam k›r çiçe¤i

Ölüm dedi¤iniz de ne ki
Gözümüzde hainler kadar küçük

Ve zafere inanc›m›z
Ölümsüzleflen ölümler kadar büyük

Onlar ki bir ayr›kotu tarlas›nda
Bir tutam çiçektiler

Binlerce ihanet çirkinli¤inde
Bir avuç direnci güzellediler
Hiç bir fley bitmemiflti daha

Gülerek girdiler zulüm tufan›na
Ölerek girdiler

Ve en dayan›lmaz›nda tufanlar›n
Adlar›n› bile söylemediler

(...)
Bin kez budad›lar körpe dallar›m›z› 

Bin kez k›rd›lar
Yine çiçekteyiz iflte, yine meyvedeyiz 

Bin kez korkuya bo¤dular zaman› 
Bin kez ölümlediler 

Yine do¤umday›z iflte, yine sevinçteyiz. 
Bitmedi daha sürüyor o kavga 

Ve sürecek 
Yeryüzü aflk›n yüzü oluncaya dek!

Adnan Yücel



Fabrika önleri, servise binifl noktalar›,
komünistlerin iflçilere ulaflma, sözlü-
yaz›l› propaganda yapma yerle-
riydi. Bazen bir bildiri, bazen
sözlü ajitasyonla, bu direniflleri
di¤er s›n›f kardefllerine ulaflt›r›-
yor, onlar› da harekete geçme-
ye ça¤›r›yorlard›. ‹flçi evlerine
kap› alt›ndan “Orak-Çekiç” at›-
l›yor, onlar› hem ülkede ve dün-
yadaki geliflmelerden, iflçi-
emekçi direnifllerinden haberdar
ediyor; hem de devrimcilerin
hepsinin kaçmad›¤›n›, dövüflenle-
rin de oldu¤unu gösteriyorlard›. 

Bütün bunlar, ulafl›lan iflçi ve emek-
çilerin hemen harekete geçme-
sini sa¤lam›yorsa da, büyük
bir moral veriyor, güven taze-
liyorlard›. Kimi burjuva ga-
zete ve dergilere bile san-
sürün uyguland›¤› bir dö-
nemde, devrimci bir yay›-
n›n ç›kmas› ve ellerine geçmesi, ayr› bir öneme
sahipti. Sadece iflçi ve emekçiler aç›s›ndan de¤il,
kendi kaderine terk edilmifl, çeflitli örgütlerin
kadro ve sempatizanlar› aç›s›ndan da Orak-Çe-
kiç, neredeyse tek haber alma kayna¤›yd›. Bu
dönem birçok devrimci ile ba¤lar kuruldu. Onlar-
dan biri de Sefaköy’de ‹smail Cüneyt komutas›n-
da Aslan Tel ile birlikte çat›flmaya giren ve flehit
düflen Mehmet Ali Do¤an’d›.

* * *

Tabii devrimci tutsaklar aç›s›ndan çok daha
özel bir yeri vard› OÇ’nin. 12 Eylül öncesinde
bafllayan direnifl örneklerinin anlat›ld›¤› yaz›lar,
12 Eylül sonras› “‹flkencede, zindanda, mahke-
mede D‹RENME SAVAfiI” bafll›¤› alt›nda sürekli-
lik kazanm›flt›. Bu direnifl örnekleri, hem tecrübe
kazand›r›yor, hem de di¤er cezaevlerinden ha-
berdar ediyordu. Diyarbak›r cezaevindeki direnifli
ve Mazlum Do¤an’›n flehit düflüflünü, PKK’li tut-
saklar, ilk olarak OÇ’den ö¤rendiler. Sonras›nda
görüflçüleri arac›l›¤› ile kesinlefltirdiler. Keza ‹s-
tanbul cezaevlerindeki direnifl örnekleri, özellikle
de Anadolu’nun çeflitli cezaevlerinde yatan tut-
saklar için çok önemli bir kaynakt›. 

“Sök apoletlerini binbafl›!” bafll›kl› bir yaz›
vard› mesela. fiubede direnerek gelen bir komü-
nist, daha cezaevine ad›m›n› atar atmaz, cezaevi
komutan›n› karfl›s›nda buluyor. Komutan, diren-
cini bafltan k›rmak için bir söylev çekiyor önce,
cezaevi kurallar›na ve uymayanlar›n bafl›na gele-
ceklerine dair. Sonra bir cümleyi tekrar etmesini
istiyor, inançlar›na uymayan bu cümleyi söyle-
miyor tutsak. “Yat›r›n” diyor komutan ve asker-
ler, gardiyanlar üflüflüyor üstüne. Falakaya yat›-
r›yorlar. Komutan, “ben sana bunu söyletemez-
sem, apoletlerimi sökerim!” diyor ve iflkenceye
bizzat kendisi de kat›l›yor. Sonunda yorgun dü-
flüp b›rakan onlar oluyor. Ve komünist tutsak,
“sök apoletlerini binbafl›!” diyor… Bunun gibi bir-
çok direnifl destan›, OÇ arac›l›¤› ile yay›l›yordu.

Her biri ayr› bir moral ve inanç afl›la-
yarak…

Sadece haber ve direnifl ör-
nekleri yönüyle de¤il, ideolo-
jik-siyasal yönden de eflsiz
bir kaynak sunuyor OÇ.
Hem kendi yoldafllar›n›

e¤itiyor, hem farkl› örgüt-
lerden devrimcileri, ileri
iflçi ve emekçileri… 12

Eylül’ün emperyalistlerle
ve iflbirlikçi burjuvazi ile

ba¤lar›n›, gelifl nedenlerini,
amaçlar›n› ortaya koyuyor
mesela. 12 Eylül’ü “bona-

partizm” olarak niteleyen
ak›mlarla tart›fl›yor, onun

faflist karakterini sergi-
liyor. Ordu ve Kema-

lizm hakk›ndaki ya-
n›lsamalar› ele al›-
yor ve Türkiye dev-
rimci hareketinin

bu yöndeki zaafl› bak›fl›n› ortaya koyuyor. “Fa-
flizmin ve Reformizmin Paralelleri” bafll›¤› alt›nda,
reformizme karfl› mücadele edilmeden faflizme
karfl› mücadele edilemeyece¤ini anlat›yor. Ve
“tasfiyecilik” elefltirisi ile 12 Eylül’e karfl› müca-
delenin ne denli önemli oldu¤unu, bunun tarihsel
sorumlulu¤unu, tasfiyecili¤in yaratt›¤›/yarataca¤›
tahribatlar›, nedenleri ve sonuçlar›n› çok yönlü
bir flekilde hemen her say›s›nda iflliyor.

Her yaz›s› bir dalgalanma yarat›yor, içerde,
d›flar›da… Tart›flmalar, tav›rlar, tecritler… Ama
hakl› ç›kan hep onlar oluyor. Çünkü sadece do¤-
rular› söylemiyorlar, onu pratikleriyle de ortaya
koyuyorlar. Cuntaya karfl› savaflmak gerekir di-
yorlar ve savafl›yorlar, direnmek gerekir diyorlar,
direniyorlar… Dostun da düflman›n da sayg›s›n›
böyle kazan›yorlar…

* * *

12 Eylül’e s›k›lan “ilk kurflun”
oluyor Osman Yaflar Yoldaflcan. 

12 Eylül’ü “gelecekleri varsa gö-
recekleri de var” diye karfl›layan,
“çivi çiviyi söker” diyen Osman, 29
Eylül günü çok sevdi¤i yoldafl› (ay-
n› zamanda teyzesinin o¤lu) Fatih’le
birlikte, bir eylem haz›rl›¤› içindey-
ken karfl›lafl›yor katilleriyle. Önce
iki yoldafl birlikte çat›fl›yorlar, sonra
birbirlerini kaybedip tek bafllar›na
sürdürüyorlar direnifllerini. Osman,
bir inflaata s›¤›n›yor ve oray› bir ka-
leye çeviriyor. Sloganlar yaz›yor in-
flaat›n duvarlar›na. Etraf›n› saran
asker-polis güruhunun “teslim ol!”
ça¤r›lar›na “‹htilalci Komünistler Teslim Olmaz”
diye hayk›r›yor. Ve son bombas›n› f›rlat›yor üzer-
lerine… 

Osman’›n ölümü bir manifesto oluyor, direnifl
manifestosu… Osman’n›n afiflleri donat›yor dört

bir yan›. Onun hayat›n› ve mücadelesini anlatan
broflür dolafl›yor elden ele… 

“S›k› durun! Kaçmad›k, yenilmedik… Çünkü
Spartaküs, atefl ve ruh demektir, yürek ve can
demektir. Çünkü Spartaküs, zafer özlemini, s›n›f
bilinçli proletaryan›n mücadele azmini temsil et-
mektedir… Bunlar elde edildi¤i zaman biz ister
yaflayal›m, ister yaflamayal›m, program›m›z ya-
flayacakt›r. Ve kurtulan halklar›n dünyas›na ege-
men olacakt›r. Her fleye ra¤men…” 

Spartakist hareketinin önderlerinden Karl Li-
ebknech’in bu sözleriyle bafll›yor broflür. Ve ihti-
lalci komünistlerde, Yoldaflcan flahs›nda bir ye-
mine dönüflüyor.

“Adana’n›n Osman’› ben olaca¤›m” diyor Me-
tin Ayd›n. 11 Aral›k günü, Adana sokaklar›n›
ç›nlat›yor, kurflun sesleri… Saatlerce süren bir
çat›flmadan sonra flehit düflüyor Metin de, komu-
tan›na verdi¤i sözü tutarak… Selma Aybal, Ata-
man ‹nce, faflizmin kendi ininde “ben komünis-
tim” diye hayk›rman›n, iflkencede komünist dire-
niflin örneklerini sunuyorlar, yol aç›yorlar… ‹s-
mail Cüneyt, tutsak ve flehit düflen her yoldafl›-
n›n bofllu¤unu doldurmak için ç›rp›n›yor. Sadece
iyi bir örgütçü ve propagandist olmakla kalma-
y›p, iyi bir komutan olmaya da çal›fl›yor. Os-
man’›n erken ölümüyle do¤an bu bofllu¤u dol-
durmaya çabal›yor. Ve ’83 y›l›n›n Mart ay›nda
Sefaköy’de bir direnifl destan› daha yaz›yorlar,
Aslan ve Mehmet Ali’yle birlikte. ‹smail, çemberi
yararak ç›k›yor bu çat›flmadan ve faflizmin boy
hedefi haline geliyor. “Stalin Mehmet” ismi gaze-
telere geçiyor. ‹smail, yine faaliyetlerin bafl›nda
devam ediyor mücadelesine. Ta ki Aral›k ay›nda
tutsak düflüp, Gayrettepe hücresinde kurflunla-
nana dek…

Daha birçok ihtilalci komünist, düflmana tes-
lim olmamay› ilke ediniyor, son mermilerine ka-
dar çat›fl›yorlar. En vahfli iflkencelere maruz kal›-

yor, fakat adlar›n› bile
söylemiyorlar. Fatih’in
önderli¤inde ifade verme-
me gelene¤ini bafllat›p,
bunu örgüt tavr›na yük-
seltiyorlar. Zindanlarda
hiçbir faflist yapt›r›ma bo-
yun e¤miyor, direnifllerin,
açl›k grevlerinin, ölüm
oruçlar›n›n bafl›n› çeki-
yorlar. Mahkemelerde
yarg›lanan de¤il, yarg›la-
yan oluyorlar. Daha az
ceza alma kayg›s›ndan
uzak, programlar›n›, gö-
rüfllerini uzun uzun yaz›-
yorlar, okuyorlar. Dahas›
böyle bir mahkemeyi ta-
n›mad›klar›n›, hayk›r›yor-

lar heyetin surat›na. 

Bu tarih böyle yaz›l›yor…12 Eylül ve direnifl
denildi¤i zaman ihtilalci komünistlerin akla gel-
mesi bofluna de¤ildir. Onda kaç komünistin kan›
ve teri vard›r.     

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için

16 Eylül 2007

12 Eylül darbesini ‘Hücum’ komutuyla karfl›layan Osman
Yaflar Yoldaflcan, 29 Eylül 1980’de, Ba¤c›lar’da kuflat›ld›¤›

bir inflaat› direnifl kalesine çevirerek flehit düfltü. 

Sendika a¤alar› teslim olmasayd›, 11 Eylül
günü süren grev ve direnifller, 12 Eylül

sonras›nda devam ederdi.
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* * *

Elbette sadece ihtilalci komünistler di-
renmiyor. Örgütünün “geri çekilme” kara-
r›na ra¤men, da¤da, sokakta, evde çat›-
flan, iflkencede, zindanda direnen tek tek
devrimciler de var. ‹htilalci komünistlerin,
bu devrimcilerden fark›, direnifllerini örgüt
düzeyine ç›karmalar›, önderlerinden,
sempatizan ve taraftarlar›na kadar ayn›
çizgiyi izlemeleridir. Bu sadece bir direnifl
çizgisi de¤il, 12 Eylül faflizmi ile her yön-
den mücadele çizgisidir. 

8 Ekim 1980’de faflist cunta, Necdet
Adal›’y› asarak bafllar idam serisine. Ga-
zetelerde küçük bir haberdir Necdet. Oy-
sa Denizlerin as›ld›¤› Ankara’da, t›pk› De-
nizler gibi karfl›lam›flt›r idam›, bafl› dik ve
sloganlarla… Komünistler, “idamlara ha-
y›r” kampanyas› bafllat›r hemen. Di¤er
tüm devrimcileri idamlara karfl› eylem
birli¤ine ça¤›r›r. Ama s›n›rl› bir flekilde sa-
dece Partizan’la gerçekleflir bu eylem bir-
li¤i. Ülke topraklar›nda eylem birli¤ine
yanaflmayan örgütler, yurtd›fl›nda “Fafliz-
me Karfl› Birleflik Direnifl Cephesi” kur-
duklar›n› aç›klayacaklard›r aylar sonra.
Ancak bu sözde cephe de fazla sürmeye-
cek, bir süre sonra da¤›lacakt›r.

Tüm sokaklar›n tutuldu¤u günlerde
bildiriler da¤›t›l›r ev ev… Duvar yaz›lar›
yaz›l›r, pullar yap›flt›r›l›r; “‹damlara Hay›r!”
diye. 12 Eylül generalleri, as›lan ilk dev-
rimcinin ard›ndan iki de MHP’li faflisti
asarlar ki, hem sola, hem sa¤a karfl› ol-
duklar›n› göstermek ve kitlelerden gele-
cek tepkiyi bafltan önlemek için… Dev-
rimci hareketlerden de bu yönde ciddi bir
karfl› koyufl görmeyince, idam sehpalar›
birbiri ard›na kurulmaya bafllan›r. 

26 Ekim’de s›ra Serdar Soyergin’de-
dir. Adana Cezaevi’nin hücrelerinde tutu-
lan Serdar’a komünist tutsaklar ulafl›r,
hücreden ko¤ufllar›na almak ve onu ver-
memek isterler ama baflaramazlar. O ge-
ce tüm tutsaklar sabaha kadar nöbet tu-
tar. Serdar’›n hücreden al›nd›¤› duyuldu¤u
anda sloganlar yükselir tüm ko¤ufllardan.
Serdar da sloganlarla yan›t verir ve yi¤it-
çe ç›kar idam sehpas›na… Ayn› anda
alevler yükselir cezaevinden. Devrimci
tutsaklar, ko¤ufltaki her fleyi yakmaya
bafllam›flt›r. ‹syana dönüflür, eylem… As-
kerler atefli ve tutsaklar›n direniflini sön-
dürmekte zorlan›r. Bu kez gazeteler,
“Adana cezaevinde isyan” diye manflet-
ten verirler. Serdar’›n idam haberi bunun
içinde yer al›r. Belki de 12 Eylül idamlar›-
na karfl› gösterilen en ciddi direnifltir Ada-
na cezaevi isyan›.

Ertesi gün, Adana halk›, Serdar Soyer-
gin ismini duvarlara yaz›lan yaz›lardan da
görecektir. Komünist tutsaklar, havalan-

d›rma duvarlar›n› da Serdar’la doldura-
cakt›r, görüflçüler görsün diye. Bir de bro-
flür haz›rlay›p vereceklerdir, bas›l›p da¤›t-
mas› için. “Faflist cunta, seni kurdu¤un
dara¤açlar›nda asaca¤›z!” bafll›¤› ile ya-
y›nlan›r broflür. ‹damlara hay›r kampan-
yas›n›n önemli bir parças› olarak elden
ele dolafl›r…

* * *

Ne 11 Eylül’ü 12 Eylül’e ba¤layan ge-
ce, filmlerde, romanlarda anlat›lan gibidir.
Ne de 12 Eylül geldi¤inde mücadele b›-
çak gibi kesilmifltir. Bunu böyle yans›tan-
lar, ya cehaletlerinden, dönemi bilmedik-
lerinden; ya da bilinçli bir flekilde, kendi
teslimiyetlerini meflru ve hakl› göstermek
için çarp›tmaktad›r.  

Oysa 12 Eylül’ün hakimiyetini kurma-
s›, yaklafl›k 6 ayl›k bir süreyi bulmufltur.
E¤er 12 Eylül’ün hemen ard›ndan sendi-
ka yöneticilerinin ihaneti ve kimi devrimci
örgütlerin teslimiyeti olmasa, bu süre çok
daha uzun tutacak, belki de faflist cunta-
n›n zafer kazanmas› engellenecekti. Çün-
kü faflizmin zaferi, ne mutlakt›r, ne de ka-
derdir. Her fley mücadelenin gücüne ba¤-
l›d›r.

Bir di¤er çarp›tma da, 12 Eylül’den
sadece iflkence, zulüm, idam, vahflet ola-
rak sözedilmesidir. 12 Eylül ayn› zaman-
da bir direnifl dönemidir. Ve sadece ülke-
miz aç›s›ndan de¤il, dünyaya örnek olabi-
lecek direnifller yarat›lm›flt›r. ‹flkence ve
zindan direniflleri, bunlar›n bafl›nda gelir.

Komünistler, 12 Eylül’ün kesin üstün-
lü¤ünü sa¤lad›¤› bir dönemden sonra, (8.
ayda) “sald›r›” takti¤i yerine “geri çekil-
me” takti¤ine geçmifl, ancak faaliyetlerin-
de kesinti yapmam›flt›r. Ta ki ’85 y›l›nda
büyük bir darbe alana dek… Mültecili¤e
ise hiç bulaflmam›fl, tek bir kadrosunun
bile yurtd›fl›na gitmesine izin vermemifltir. 

Denilebilir ki, bir avuç komünist ve
devrimcinin direnifli neyi de¤ifltirebilir ki?
Engels’in sözüyle karfl›l›k vermifllerdir bu-
na da: “Sert bir çarp›flmadan sonraki bir
yenilgi, devrimci önemi kolayca kazan›-
lan bir zafere eflit bir olayd›r. (…) Arkala-
r›nda, yaflayanlar›n ruhunda, devrim za-
man›, enerjik ve tutkulu bir eylemin en
büyük uyar›c›lar›ndan biri olan bir öcalma
iste¤i b›rak›rlar. Her savafl›mda…yenilme
tehlikesi vard›r. Ama bu yenildi¤ini kabul
etmek ve vuruflmaks›z›n teslim olmak
için bir neden midir?”

Böyle düflündüler ve böyle hareket et-
tiler. Ve arkalar›nda bir direnifl miras› b›-
rakt›lar. Bugünün ve yar›n›n devrimcileri,
bu miras›n üzerinden yükselsin diye. Çün-
kü biliyorlard› ki, “Tarihin en güzel yerin-
de/SON SÖZÜ HEP D‹RENENLER SÖY-
LER”       

F Tipi cezaevlerinde 

bask›lar sürüyor

F Tiplerinde iflkenceler ve bask›lar yo¤unlaflarak sürüyor.
Y›l bafl›nda yay›nlanan genelgeye ra¤men, tutsaklar›n hak-
lar›, çeflitli bahaneler üretilerek, disiplin cezalar›yla engelleni-
yor. “Ola¤an” bir uygulama haline getirmeye çal›flt›klar›, tu-
tuklan›p cezaevine yeni gelene giriflte iflkence, hasta tutsak-
lar›n tedavilerinin engellenmesi vb. ise pervas›zlaflarak sürü-
yor. Ankara’da gözalt›na al›nan 87 HÖC’lü götürüldükleri F
Tiplerinde giriflte yo¤un bir flekilde iflkenceye maruz kald›lar. 

‹HD ‹stanbul fiubesi, 16 A¤ustos tarihinde flube binas›nda
yapt›klar› bir toplant›yla “Cezaevlerindeki insan haklar› ihlal-
leri “SIR” de¤ildir bafll›kl› cezaevi raporunu aç›klad›. Bu ra-
pora göre,
tutuklular›n
ortak me-
kandan ya-
rarlanmas›
konusunda
cezaevleri
idareleri
zorluk ç›-
kart›yor.
Tutsaklara
sa¤l›k hiz-
meti veril-
miyor ya
da çok yetersiz olarak veriliyor, doktorlar muayene etmeden
tutuklulara ilaç veriyor. Tutuklular›n spor yaparken boyunlar›-
n›n alt›na koyduklar› gazetelere, çöp kovas› olarak kulland›k-
lar› pet fliflelere kadar “amaç d›fl› kullan›lamaz” diyerek el
konunuyor. 

TAYAD’l› aileler taraf›ndan 19 A¤ustos tarihinde EMO ‹s-
tanbul fiubesinde düzenlenen forumda konuflan Halk›n Hu-
kuk Bürosu avukatlar›ndan Bart›n Timtik, Adalet Bakanl›¤›
taraf›ndan ç›kart›lan genelgenin uygulanmad›¤›n› söyledi.
Genelgede bulunan 10 saatlik görüfl hakk›n›n k›smen sade-
ce Tekirda¤ 1 No’luda uyguland›¤›n›, Tekirda¤ 2 No’lu ve
Sincan’da uygulanmad›¤›n›, Gebze’de 10 saat yerine 7-8
saat olarak uygulanmaya çal›fl›ld›¤›n›, Edirne’de ise idare ta-
raf›ndan 2,5 saat olarak önerilen görüflmelerin tutsaklar tara-
f›ndan kabul edilmedi¤ini aktard›. 

Öte yandan, Sincan F Tipi’nde tutsaklar, görüfle ç›karken
kollar›na damga vurulmas› uygulamas› nedeniyle görüfle
ç›kmama eylemi yapt›lar. 

F Tipleri’nde tedavileri engellenerek ölüme terk edilen Erol
Zavar ve Yaflar ‹nce, hala tahliye edilmezken, May›s ay›nda
tutuklanan Nevin Yaylac› isimli bayan tutsak, bafl a¤r›s› fli-
kayetinin gardiyanlar ve doktorlar taraf›ndan ciddiye al›nma-
mas› sonucunda hücresine geri gönderildi, Ancak Yaylac›
fenalaflarak Hacettepe Hastanesi’ne kald›r›ld›. Beyin kana-
mas› geçirdi¤i anlafl›lan Yaylac›, ameliyata al›nd› ve bir süre
sonra tahliye edildi. 

Tutuklu Gazetecilerle Dayan›flma Platformu, yapt›¤› aç›k-
lamayla tutsak gazetecilerin say›s›n›n 24 oldu¤unu duyurdu.
Son olarak Gaziantep’te yay›n yapan Çoban Atefli gazetesi
sahibi Yasin Yetiflgen, 22. say›daki “Kuzey Kürdistan” ibare-
sinden dolay› tutukland›.



emmuz ay›n›n ortalar›nda
ABD piyasalar›ndan bafllayan
sallant›, A¤ustos’un ilk günle-

rinde bütün dünyada borsalar› etkile-
yen bir f›rt›naya dönüfltü. ABD’de
ciddi bir ekonomik krizin bafllang›ç
ad›mlar› ortaya ç›km›flt›, piyasalara
yans›yan da bunun görünmesi oldu. 

Kriz çok h›zl› yay›ld›

Milyarlarca dolarl›k flirket birleflmelerindeki fi-
nansman ihtiyac›yla bafllayan kriz, ABD’deki
mortgage flirketlerinin likidite s›k›nt›s›na girmesiy-
le derinleflti ve yayg›nlaflt›. 26 Temmuz günü
ABD konut piyasas›yla ilgili verilerin aç›klanmas›-
n›n arkas›ndan, dünya piyasalar›nda sert düflüfl-
ler bafllad›. Kriz çok h›zl› bir dalga halinde yay›l-
maya bafllad›. 

Bunu bafllang›çta basitçe mali piyasalarda bir
likidite krizi olarak aç›klama e¤ilimi a¤›r bas›yor-
du. Bu nedenle piyasalara likidite sürerek krizin
afl›laca¤› yönünde beklentiler olufltu. Ancak ABD
Merkez Bankas› (FED), Avrupa Merkez Bankas›
(ECB) ve Japonya Merkez Bankas›n›n piyasaya
milyarlarca dolar para sürerek krizi aflma çabalar›
bir sonuç vermedi. FED’in piyasalar›n normal iflle-
yiflini sürdürmelerini sa¤lamak için gerektikçe liki-
dite sa¤layaca¤›na iliflkin güvence vermesi de ye-
terli olmad›. Bankalar birbirlerine borç vermeyi
durdurdu. Banka kredi limitlerinin yükselmesi ve
kredi kullanma koflullar›na kurallar getirmesi, flir-
ket sat›nalmalar›n› da durduran-iptal ettiren bir rol
oynad›. 

ABD’nin en büyük mortgage kredi flirketi olan
Countrywide, bugüne kadar rastlamad›klar› bü-
yüklükte problemlerle karfl› karfl›ya olduklar›n›
aç›klad›, flirket borsada de¤er kaybetmeye baflla-
d›. ABD’de riskli mortgage kredisi veren kurulufl-
lardan NovaStar Financial, zarar etti¤ini aç›klad›.
Frans›z BNP Paribas ile dünya bankac›l›k devi
Alman Deutsche Bank’› da mortgage krizi vur-
du. Her iki banka, kendilerine ba¤l› baz› fonlar›n
ödemelerini durdurduklar›n› aç›klad›lar. ABD’li
Blackstone flirketi, kendine ba¤l› fonu kapatma
karar› ald›. 

Kriz di¤er ülkelere de çok h›zl› bir biçimde
yay›ld›. Kendi ülkelerinde likidite krizine giren
bankalar ya da fonlar, baflka ülkelerdeki yat›r›m-
lar›n› satarak o ülkeden ç›k›yorlar. Bu durum, bu
ülkelerde de h›zl› sat›fllar› getiriyor, bu ülkelerin
borsalar› düflüyor, piyasadan h›zl› biçimde para
ç›k›fl› oldu¤u için o ülkeler de krize giriyor. 

Serbest piyasa ekonomisi kriz üretir

Liberalizm, yani serbest piyasa ekonomisinin
özü “b›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z geçsinler” söz-
leriyle simgelefltirilmifltir. Devlet küçüldü¤ü, piya-
salar›n ifline kar›flmad›¤› zaman, piyasalar›n çok
daha iyi iflledi¤ini savunur liberalizm. Devletin gö-
revi, iflçi-emekçilerin kazan›lm›fl haklar›n› tasfiye
etmek ve kitleleri, özel flirketlerin dizginsiz sömü-
rüsüne açmakt›r liberal ekonomiye göre. K‹T’leri
‘kar etmiyor’ diye satmas›, ucuz ya da bedava
hizmet sunan kurumlar› ‘verimsiz yat›r›m’ diye ka-
patmas›, en temel ihtiyaç maddelerini sa¤layan
sektörleri, tekellerin ya¤mas›na açmas› ve gerisi-
ne kar›flmamas› gerekir devletin. Gerisini serbest
piyasa kurallar› kendisi belirler, liberalizmin savu-
nusu budur. 

Ekonomi iyi giderken kapitalist iflletmeler, en
tatl› karlar› vururlar bu sistem içinde. Üzerlerinde
hiçbir denetim, hiçbir kontrol arac› istememeleri-
nin nedeni de budur zaten. Ama ekonomi kötüye
gitmeye bafllad›¤› anda, en liberali bile, hemen
devletçi kesiliverir. “Hepimiz ayn› gemideyiz” di-
yerek, kendileri batarsa ekonominin de bataca¤›
yaygaras›n› kopar›rlar.  Devletin hemen müdaha-
le etmesini, kendilerini kurtarmas›n› isterler. 

Devlet de yapar bunu zaten. ABD, Avrupa, Ja-
ponya ve Kanada merkez bankalar›n›n, piyasaya
likidite sürmek için batan mortgage kurumlar›n›n
tahvillerini sat›n almas› bu yüzdendir. Merkez

bankalar›, piyasaya de-
¤il, devletin sahibi olan
tekellere likidite sun-
mufltur asl›nda. Devle-
tin bütçesini, kitlelerden
toplanan paralar›, en
büyük, ama batma teh-
likesi yaflayan tekelle-
rin kurtar›lmas› için se-
ferber etmifltir. 

Likidite krizi mi, 

ekonomik kriz mi?

Mali piyasalarda or-
taya ç›kan ve kimi za-
man mali kriz, kimi za-
man likidite krizi olarak
isimlendirilen krizler,
özünde farkl› unsurlar
tafl›mas› bir yana, dev-

letin piyasaya para pompalamas›yla, bat›k flirket-
leri kurtarmas›yla ve iflçi emekçi kitlelerin ciddi
düzeyde yoksullaflma yaflamas›yla atlat›labiliyor,
ya da daha do¤ru bir ifadeyle ertelenebiliyordu.
Ancak bu defa, merkez bankalar›n›n piyasaya
sürdü¤ü likidite miktar›n›n yüksekli¤ine ra¤men
kriz bitmiyor, bitirilemiyor. Bu da krizin yap›s›n›
daha detayl› olarak sorgulamay› gerekli k›l›yor. 

Kapitalizmin ekonomik yasalar›ndan, üretim
anarflisi ve azami kar h›rs›ndan kaynaklanan bu-
nal›mlar›n temel özellikleri flunlard›r: Önce küçük
flirketlerden bafllayan ve giderek büyük flirketleri
de etkisi alt›na alan yayg›n iflaslar, kitlesel iflten
ç›karmalar ve kitlelerin genel yoksulluk düzeyinin
artmas›, üretimin, özellikle de a¤›r sanayi üretimi-
nin yavafllamas›, bir tarafta depolarda stoklar
beklerken, di¤er tarafta al›m gücünün çok düflme-
si… Yaklafl›k bir ayd›r baflta ABD olmak üzere
dünyan›n pekçok ülkesini etkisi alt›na alan krizde,
bunlar›n ilk belirtilerini görmeye bafllad›k bile. Kri-
zin konut sektöründe patlak vermesi, sorunu da-
ha da vahim hale getiren bir etken. Çünkü konut
sektörüyle ba¤lant›l› olarak baflta demir-çelik ol-
mak üzere inflaatla ilgili bütün alanlar, bu krizden
do¤rudan etkilenecek. 

Asl›nda ABD, 2000’lerin bafllar›ndan itibaren,
büyük bir ekonomik kriz tehlikesiyle içiçe yafl›yor.
Ve bu tehlikeyi, her gündeme geldi¤inde, çeflitli
manevralarla ertelemeyi baflar›yor. 2001 y›l›nda
kriz belirtileri bafllam›flken bir anda patlak veren

11 Eylül sald›r›s› ve arkas›ndan Afganistan
iflgali, 2003’te yeniden kriz belirtileri olufltu-
¤unda Irak iflgali ve konut sektöründeki can-
lanma, ABD ekonomisini uçurumun kenar›n-
dan çeviren etkenlerdi. Ancak ABD’nin eko-
nomik k›r›lganl›klar›, o günden bu güne daha
da derinleflti. Üretti¤inden çok tüketen, halk›
kredilere dayal› olarak yaflam standart›n›
yükselten, bu nedenle ithalata dayal› bir tü-
ketim gerçeklefltiren, bu ithalat› karfl›layabil-
mek için karfl›l›ks›z para basan ve en büyük
rakibine-Çin’e sürekli olarak borçlanan bir
ABD ekonomisi var karfl›m›zda. Ve hepsin-
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ABD’de mortgage krizi

Büyük krizin bafllang›c› m›?
T

Liberalizm, “b›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z geçsinler” sözleriyle simgelefl-
tirilmifltir. Devletin görevi, iflçi-emekçilerin kazan›lm›fl haklar›n› tasfiye et-

mek ve kitleleri, özel flirketlerin dizginsiz sömürüsüne açmakt›r liberal eko-
nomiye göre. Ekonomi iyi giderken kapitalist iflletmeler, en tatl› karlar› vu-
rurlar bu sistem içinde. Ama ekonomi kötüye gitmeye bafllad›¤› anda, en
liberali bile, hemen devletçi kesiliverir. “Hepimiz ayn› gemideyiz” diyerek,
kendileri batarsa ekonominin de bataca¤› yaygaras›n› kopar›rlar. Devletin

hemen müdahale etmesini, kendilerini kurtarmas›n› isterler. 



den önemlisi, ‘90’l› y›llar›n bafllar›ndan itibaren sanayi üretimini bir
kenara b›rak›p kolay para getiren, ama ülkenin ekonomisine katk›da
bulunmayan biliflim sektörüne yöneldi¤i için dünya pazarlar›ndaki re-
kabet gücünü ve sanayisinin kendi kendine yeterlili¤ini, her geçen
gün biraz daha kaybeden bir ABD ekonomisi. Bu koflullarda krizleri
aflmak için buldu¤u en etkili yol savafllar. 

Kapitalizmin devrevi krizlerinin en önemli yanlar›ndan birisi flu-
dur: Kriz evresinden yeniden canlanma evresine geçmenin tek belir-
tisi ve tek koflulu, krizden önceki refah düzeyinden daha genifl bir
büyüme yakalayabilmektir. ABD’nin en büyük handikap› da budur.
Tarihindeki en büyük kriz, ’29 y›l›nda yaflanan ve II. Emperyalist
Paylafl›m Savafl›n›n ön belirtisi olan krizdir. (Ki ’29 krizi de t›pk› bu-
gün oldu¤u gibi, ABD’li çiftçilerin ald›klar› tar›m kredilerini ödeyemez
hale gelmesiyle patlak vermiflti.) Bu kriz, ABD’nin elinde bulunan sö-
mürgelere s›¤amad›¤›, ekonomik olarak daha genifl bir alana ihtiyaç
duydu¤unun göstergesi olmufltur. Zaten savafl sonras›nda ele geçir-
di¤i yeni hegemonya alanlar›, ekonomiyi uzun bir süre rahatlatm›flt›r. 

Ancak bugün ABD’nin yaflayaca¤› olas› bir krizi çok tehlikeli hale
getiren etken de budur. ABD, ulaflabilece¤i en genifl hegemonya

alan›na ‘90’l› y›llar›n ilk yar›s›nda
ulaflm›flt›r. Bu dönemde dünyan›n
büyük bir bölümünde hegemonyas›-
n› ilan etmifl, dünya pazarlar› üze-
rinde en büyük söz sahibi haline
gelmifltir. Bugün ise, art›k ekonomik
olarak güç kaybetmeye bafllam›fl,
gerileme evresine girmifl bir ABD
vard›r karfl›m›zda. Bu nedenle, dün-
ya üzerindeki hegemonyas›n› eko-
nomik de¤il, askeri gücüyle kurma-
ya çal›flmaktad›r. Oysa belirleyici
olan ekonomik güçtür; politika eko-
nomiye ba¤l› olarak gelifltirilir, aske-
ri güç ise politikan›n yetmedi¤i nok-

tada devreye girer. Yani ekonomi gerilerken, bafll› bafl›na etkili ola-
cak, büyüyecek bir askeri güç sözkonusu olamaz. Askeri güç, sade-
ce krizleri ertelemeye yarar, ekonomiyi düzeltemez, pazar alanlar›n-
da gerçek bir hegemonya kuramaz. 

Di¤er taraftan, bugün ‘90’l› y›llar›n aksine, ABD’nin karfl›s›nda
çok ciddi iki rakip güç durmaktad›r; Rusya ve Çin. Bu iki ülkeden
özellikle Çin, ABD’nin sürekli olarak borçland›¤›, bu nedenle de ba-
¤›ml› hale geldi¤i bir ülkedir. Ve Çin, geçmiflte ABD’ye mutlak bir bi-
çimde ba¤›ml› olan pekçok ülke içinde olmak üzere, dünya pazarlar›
üzerinde h›zla yay›lmakta, kendi hegemonya alan›n› güçlendirmek-
tedir. 

Yani ABD’nin, b›rakal›m ‘90’l› y›llardan daha büyük bir ekonomik
genifllemeye ulaflmas›n›, her geçen gün biraz daha daralmas›, dün-
ya pazarlar›ndaki gücünü kaybetmesi sözkonusudur. Bugün için bu-
nu askeri gücüyle kapatmaya çal›flmakta, yürüttü¤ü savafllarla eko-
nomisine soluk borusu yaratmaya çal›flmaktad›r. Ancak bu geçici bir
durumdur. 

Yaflanan krizin ekonomik verileri önümüzdeki günlerde daha faz-
la ortaya ç›kacak. Krizi erteleyebilmek için piyasaya likidite sürmek,
faiz oranlar›n› düflüreceklerini ilan etmek gibi ad›mlar at›l›yor. Ancak
bugünkü koflullarda bu ad›mlar›n krizi çözmek de¤il, daha da derin-
lefltirece¤ini söylemek mümkün. Likiditenin fazla pompalanmas›,
enflasyonist bask›y› art›ran, faizlerin indirilmesi de ekonominin ya-
vafllamas›na neden olan etkenlerdir çünkü. Buna ra¤men geçici bir
rahatlama yaflamalar›, en az›ndan k›sa bir süreli¤ine de olsa piyasa-
lar› sakinlefltirmeleri olas›d›r. 

Ancak ABD, fliflirilmifl rakamlarla, yarat›lan kredi köpükleriyle
oluflturulan yalanc› bahar havas›n›n son dönemine girmifl durumda-
d›r. Tepeden inifl çok h›zl› olacakt›r.
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Mortgage piyasas› 
nas›l iflliyor?

Mortgage kredi kurumlar›, 20-25-30 y›l vadelerle ve iki tür kredi veriyorlar.
Biri faiz oran› görece yüksek ama sabit faizli kredi. Yani kredinin al›nd›¤› günün
faiz oran› biraz daha düflük olsa bile 30 y›l boyunca de¤iflmeyecek olan bir faiz-
le ödeme yap›l›yor. 

Di¤eri ise de¤iflken faizli kredi. Buna göre, kredinin verilmesinin arkas›ndan
ilk birkaç y›l boyunca resmi faiz oranlar›n›n alt›nda bir faiz uygulan›yor, sonra-
s›nda ise, faizler, piyasalardaki dalgalanmaya b›rak›l›yor. Bu nedenle bu kredi-
nin riski daha yüksek oluyor, ancak ilk y›llarda belli düzeyde bir rahatlama getir-
di¤i için ödeme gücü zay›f olan kifliler, riski göze alarak bu faiz biçimini tercih
ediyorlar. Buna suprime mortgage (yüksek riskli mortgage kredisi) deniyor. 

Asl›nda mortgage kurumlar› da, ödeme gücü zay›f olan, kredi sicili çok par-
lak olmayan kiflilere bu tür suprime mortgage vermekte daha istekli davran›yor-
lar. Sistem, ülkemizde bankalar›n, sokaktan geçen kiflileri durdurarak kefilsiz,
koflulsuz biçimde kredi kart› vermeleri ile ayn› biçimde iflliyor. Gözünü kar bürü-
müfl kapitalist ekonominin, k›sa vadede kar elde etmek için kendi kuyusunu
kazman›n› en çarp›c› örneklerinden biridir bu iflleyifl. 

Bunun yan›nda, kimi mortgage kredi kurulufllar›, sat›n al›nacak evin de¤eri-
nin yüzde 110 üzerine kadar kredi verebiliyor. Mesela 150 milyarl›k bir ev sat›n
almak için kredi baflvurusunda bulundu¤unuzda, 165 milyarl›k kredi alabiliyorsu-
nuz. Evin yay›nda bir de araba sat›n alabiliyorsunuz. Bir baflka yöntem de evin
de¤erini oldu¤undan daha fazla göstererek fazla kredi almak. Bu durum yaflam
standart›n› yükseltiyor, borçla zengin bir görünüm sa¤l›yor. 

Ancak ilk birkaç y›ldan sonra ödeme güçlü¤ü ortaya ç›k›yor. (ABD’de iki y›l
önce 30 y›ll›k kredilerin faizi yüzde 4 idi, bugün ikiye katlanarak yüzde 7,5-8 dü-
zeyine kadar yükseldi) Faizlerdeki yükselifl, zaten gelir düzeyi sorunlu olan kifli-
lerin ödeme s›n›rlar›n›n üstünde borçla karfl› karfl›ya kalmas›na neden oluyor. 

Bu arada evin de¤erindeki düflme de bu borç sarmal›na ekleniyor. Bu du-
rumda mortgage flirketi eve, arabaya ve krediyi alan kiflinin elinde baflka ne
varsa ona el koyuyor. Krediyi alan kifli, evi sat›n ald›ktan sonraki birkaç y›l borç-
la zenginleflmifl göründükten sonra, evi sat›n almas›ndan öncekine göre daha
yoksullaflm›fl, elindeki herfleyi kaybetmifl biçimde ortada kal›yor. Ve bir anda
onbinlerce, yüzbinlerce insan bu hale geliveriyor. (ABD’de son birkaç ayda, yük-
sek riskli gruptaki icral›k konut say›s› yüzde 75 düzeyinde art›fl göstermifl du-
rumda.)

Di¤er taraftan, bu tür kredileri açan mortgage kurumu, verdi¤i kredi ve ipo-
tekledi¤i konut karfl›l›¤›nda varl›¤a dayal› menkul k›ymetler ç›kar›yor. Ya da
bankalar›n müflterilerine verdikleri konut kredileri, krediyi veren bankalar taraf›n-
dan, bu iflin toptanc›l›¤›n› yapan finans kurumlar›na sat›l›yor; toptanc›lar, ald›k-
lar› konut kredileri karfl›l›¤›nda varl›¤a dayal› menkul k›ymetler ç›kar›yorlar.
Menkul k›ymetler yat›r›mc›lara, pazarlan›yor ve tüm dünyada sat›fla ç›kart›l›yor.
Konut kredilerinin geri dönmemeye bafllad›¤› durumda, menkul k›ymetlerin ar-
kas›ndaki varl›k çökmüfl oluyor. Her bir mortgage kurumu, kendisiyle ba¤lant›l›
ifl yapan, borçlanma ve krediler zincirinin bir parças› haline gelen birkaç flirketi,
kendisiyle beraber iflasa sürüklüyor. 

Bu mortgage kurumlar›n›n ilk y›llardaki karl› görüntüsü ve borsadaki yüksek
de¤eri nedeniyle ona yat›r›m yapan, emekli ikramiyesini, birikmifl paras›n› bu
flirketin hisselerine yat›ran ‘küçük yat›r›mc›’ ise, flirketin iflas›yla birlikte elindeki
de¤ersiz ka¤›tlarla birlikte iflas zincirinin bir baflka parças› haline geliyor. 

Hacizli evleri, tahvilleri elinde toplayacak denli büyük bir likiditeye sahip olan
tekel, bu krizden güçlenmifl olarak ç›k›yor. Ya da art›k sat›lmas› olanaks›z, pa-
raya çevrilmesi, geriye dönüflü olmayan tahvilleri merkez bankas› taraf›ndan
paraya çevrilen, yani devlet taraf›ndan kurtar›lan tekel, krizi kara çevirmifl olu-
yor. 
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ngiltere, 1969 y›l›ndan beri iflgal
alt›nda tuttu¤u ‹rlanda toprakla-
r›n› boflaltmaya ve askerlerini

geri çekmeye bafllayaca¤›n› aç›kla-
d›. Ancak bu tam bir geri çekilme
de¤il. 5 bin askerden oluflan bir bir-
lik, ‹rlanda’da kalmaya devam ede-
cek. Yani ‹ngiltere, ‹rlanda halk›na
kendi hegemonyas›n› ve iflgal gün-
lerini hiç unutturmayacak bir sembol
b›rak›yor geride. 

‹lk olarak 1169 y›l›nda adaya
asker ç›kartan ‹ngiltere, ‹rlanda’y›
kesin olarak topraklar›na katt›¤›nda
tarih 1801’i gösteriyordu. Ancak bu
tarihe kadar, ‹ngiltere’nin say›s›z ifl-
gali ve ‹rlandal›lar›n say›s›z direnifli
gerçekleflmiflti.

Yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren
mücadele yeni bir evreye girdi. ‹r-
landa, ba¤›ms›zl›k yanl›s› Katolikler
ile ‹ngiltere sömürgesi olarak kal-
mak isteyen Protestanlar aras›nda
ikiye bölündü. 1905 y›l›nda Katolik
Artur Griffith taraf›ndan Sinn Fein
partisi kuruldu. Protestanlar ise Uls-
ter Birlikçi Partisi kurdu.

Almanya’da ve Rusya’da dev-
rimci hareketlerin h›z kazand›¤› bir
dönemde, ‹rlanda’da da 1916’da
Paskalya Ayaklanmas› olarak bili-
nen direniflte Dublin kentindeki si-
lahl› devrimciler, James Connoly
önderli¤inde ayaklanma bafllatt›lar,
kentteki önemli binalar› ele geçirdi-
ler. ‹ngiliz ordusu, fliddetli bir sald›r›
bafllatt›. Günler süren çat›flmalar›n
arkas›ndan, direnifl bast›r›ld›, Ja-
mes Connoly’nin de aralar›nda ol-
du¤u 15 devrimci idam edildi, yüz-
lerce insan tutukland› ve iflkenceler-
den geçirildi.

1918’de Sinn Fein, parlamento
seçimlerinde büyük bir baflar› elde
etti. Ancak milletvekilleri Londra’da-
ki parlamentoya gitmeyerek, toplan-
t›lara kat›lmay› reddettiler. Kendini
‹rlanda Meclis üyeleri sayarak ihti-
lalci bir cumhuriyet hükümeti kurdu-
lar.

Sinn Fein’in silahl› kanad› olarak
kurulan ‹rlanda Gönülleri’nin arka-
s›ndan oluflturulan ‹RA, 1920 y›l›n-

da Michael Collins önderli¤inde ge-
rilla savafl›na bafllad›. 

1920'de ‹ngiliz Parlamentosu-
nun ç›kard›¤› ‹rlanda Hükümeti Ka-
nunu ile biri Belfast'ta, di¤eri Dub-
lin'de olmak üzere iki ‹rlanda Parla-
mentosu meydana getirildi. ‹ngilte-
re, 1921'de ‹rlanda-‹ngiltere Antlafl-
mas› ile sonradan ‹rlanda Cumhuri-
yeti diye an›lacak olan Serbest ‹r-
landa Devletini, ‹ngiliz Milletler Top-
lulu¤u içinde yer alan ba¤›ms›z bir
dominyon olarak tan›d›. 

‘20’lerden itibaren direnifller inifl-
ler ve ç›k›fllarla devam etti. 1969 y›-
l›nda ‹ngiltere, ‹RA ve ‹rlanda halk›-
na dönük olarak en kapsaml› sald›-
r›y› 300 bin asker ile bafllatt›.

1980’li y›llar, ‘demir leydi’ lakapl›
‹ngiliz Baflbakan Margaret Thatc-
her’in azg›n sömürüsü alt›nda geçti.
‹RA’ya karfl› dizginsiz bir fliddet uy-
gulad› Thatcher. 1981 y›l›nda, ‹RA
üyesi Boby Sands ve 21 arkadafl›,
siyasi tutukluluk haklar›n›n tan›nma-
s› ve tek tip elbise uygulamas›n›n
kald›r›lmas› talebiyle ölüm orucuna
bafllad›lar. Eylemde on devrimci fle-
hit düfltü. 

1991 y›l›nda ‹RA ile ‹ngiltere
aras›nda görüflmeler bafllad›. bu
sürecin sonunda ‹RA, 1994’te ey-
lemlerine son verdi¤ini aç›klad›. Da-
ha önce 1972 ve 1975 y›llar›nda da
ateflkes ilan eden ‹RA, dördüncü ve
son ateflkesi, 1997 y›l›nda ilan etti.
Son iki ateflkes, ‹RA’n›n bölünme-
siyle sonuçlanm›flt›. Bar›fl görüflme-
lerini onaylamayan bir grup, ‘Ger-
çek ‹RA’ ad›yla mücadeleye devam
karar› alm›flt›, ancak çok fazla etkili
olamad›. 

‹RA, silahl› mücadeleyi yükseltti-
¤i dönemlerde, çok güçlü bir halk
deste¤ini arkas›na alm›flt›. Dini ve
ulusal motiflerin birlefltiricili¤inin de
etkisiyle ‹rlandal› kitleler, ‹RA’y› sa-
hipleniyorlard›. Öyle ki, gerilla cena-
zeleri, silahl› gerillalar›n kat›ld›¤› bü-
yük kitlesel eylemler biçiminde ger-
çeklefltiriliyor, ÖO eylemindeki Boby
Sands cezaevinde iken milletvekili
seçiliyor, ‹RA içinde say›s›z ‘uyuyan
gerilla’ (günlük yaflam›na devam
eden ve ihtiyaç oldu¤unda eyleme
kat›lan gerillalar) bulunuyordu. An-
cak mücadele ufkunun ulusal kurtu-
luflçulukla s›n›rland›r›lmas›, önder-
lerden kay›plar›n çoklu¤u ve uzun
süren gerilla mücadelesinde yor-
gunluk; verilen mücadelenin gücüne
ve harcanan eme¤in büyüklü¤üne
denk bir kazan›mla bitmemesine
neden oldu. 

9 Eylül 1984-Devrimci Sanatç› 
Y›lmaz Güney ‘in Ölümü

Türkiye sinemas›n›n devrimci sanatç›s›
Y›lmaz Güney, 1 Nisan 1937 y›l›nda
Adana’da do¤du. Küçük yaflta ev-
den kaçan Y›lmaz Güney, o yafl-
lardan itibaren çal›flmaya baflla-
d›. O yafllarda eme¤iyle geçin-
menin, fakirli¤in ne demek oldu-
¤unu gören Y›lmaz Güney’in sanat›na, içinden geldi¤i iflçi-
ler ve emekçilerin yaflamlar› yön verdi. 

Sinemaya at›ld›¤› ilk dönemlerde daha çok macera tarz›
filmler çekmesine ve oynamas›na ra¤men, hep bir ezilmiflli¤in, umutsuzlu¤un izleri-
ni yaflayan kahramanlar› tafl›d› beyaz perdeye. Türk sinemas›nda parlak yaflamla-
r›n, kitlelerin uzaktan hayranl›kla seyretti¤i ama ulaflamad›¤›, y›ld›zl› sanatç›lar›n
popüler oldu¤u bir dönemde Y›lmaz Güney, halktan kahramanlar› yaratm›flt›. 

Onun kahramanlar› yoksuldur, ezilmifltir, ama hakl›n›n, do¤runun yan›nda olan,
bunun mücadelesini veren ‘bizden’ insanlard›r. O ‘çirkin kral’d›r. Bu yüzden büyük
bir sevgiyle ba¤r›na basar kitleler Y›lmaz Güney’i. 

Onun sinemaya at›ld›¤› dönemler, ayn› zamanda Türkiye halklar›n›n, demokratik
haklar› için, ifl için, özgürlük için hareketlendi¤i y›llard›r. Zaten süreç ilerledikçe bu
hareketlilik ve yeni yeni filizlenmeye bafllayan devrimci gençlik, hem yaflam›na
hem de sanat›na yans›yacakt›r. 

Sinemaya yak›n olmak için hukuk fakültesini b›rakt›. Küçük yafllarda sinemalarda
film bobini tafl›yarak bafllad›¤› sinema yaflant›s› boyunca 114 filme yönetmen,
oyuncu, senarist ve yap›mc› olarak imza att›. Filmleri Adana, Antalya ve Berlin’de
düzenlenen festivallerde ödüller kazand›. 1970’li y›llara gelindi¤inde Y›lmaz Gü-
ney, Türkiye halklar› taraf›ndan en çok tan›nan ve sevilen sanatç› olma özelli¤ini
kazanm›flt›. 1970’li y›llardaki toplumsal de¤iflim ve devrimci at›l›m, Y›lmaz Güney’i
do¤rudan etkiledi. Bireysel kahramanl›k filmlerinden, toplumsal içerikli filmlere ge-
çifl yapt›. Filmleri halklar›n ba¤r›nda sevgi ve umut uyand›r›rken, devletin gözünde
kin uyand›r›yordu. ‹flte bu koflullarda Adana’da bir savc›y› öldürmek suçundan ce-
zaevine girdi. Cezaevinde bulundu¤u süreç içinde kendini hem siyasi olarak gelifl-
tirdi, hem de film senaryolar› yazarak d›flar›da çekilmesini sa¤lad›. fiiirler, öyküler
yaz›yordu. Filmleri ödüller almaya devam ediyor, Y›lmaz Güney Türkiye sinemas›n-
da kendi tarz›n› yarat›yordu. “Arkadafl”, “Umut”, “A¤›t”, “Yol”, “Sürü”, “Duvar” gibi
önemli filmlere imza att›. 

Devrimci kiflili¤ini her daim aç›klayan ve pratikte de bunun gereklerini yapan
Y›lmaz Güney, birçok aranan devrimciyi evinde saklayarak, maddi-manevi her türlü
yard›mda da bulunuyordu. O, kavgas›n› kendi alan›nda veriyordu. Birçok filmini
kendisinin olmad›¤› flartlarda çektiler. Yol ve Sürü iki filmdir buna örnek olarak. Bu
filmlerin senaryosunu yazarak d›flar›ya göndermifl, d›flar›da çekilen filmlerin nere-
deyse her karesini, her an›n›, içinde bulundu¤u en zor koflullarda bile, yak›ndan
takip ederek yönlendirmifltir. 

12 Eylül darbesinden sonra yurtd›-
fl›na ç›kan Y›lmaz Güney, Fransa’da
çekti¤i Duvar filmiyle ödüller ald›. Ay-
r›ca  cezaevindeyken çekti¤i Yol fil-
miyle Cannes film festivalinde en iyi
film dal›nda büyük ödülü kazand›. 

Ancak, uzun y›llar süren cezaevi ya-
flant›s›ndan sonra bozulan sa¤l›¤›
hasretle de birleflince, daha da ilerle-
di ve 9 Eylül 1984’te Fransa’da öldü. 

Y›lmaz Güney, hala Türkiye halklar›-
n›n ba¤r›nda yaflamaya devam edi-
yor. Sineman›n en çok bilinen ve sevi-
len figürü olmas›nda, halklar›n ac›s›n-
dan yo¤rulan ve onlara umut tafl›yan
sanat›n›n etkisi büyüktür. 

‹

Kavgay› 
Bir yapra¤›n üzerine yazmak isterdim
Sonbahar gelsin yaprak dökülsün diye
Öfkeyi 
Bir bulutun üzerine yazmak isterdim
Ya¤mur ya¤s›n bulut yok olsun diye
Nefreti 
Karlar›n üzerine yazmak isterdim
Günefl açs›n karlar erisin diye
Dostlu¤u ve sevgiyi 
Tüm yeni do¤mufl bebeklerin 

yüre¤ine yazmak isterdim
Onlarla birlikte büyüsün 

bütün dünyay› sars›n diye

Y›lmaz Güney

‹rlanda’daki iflgal bitiyor
‹ngiltere askerlerini çekiyor
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P 1 Eylül 1987-Didar fiensoy Öldü.
Devrimci tutsak ailelerinin önderlerinden biri ve

‹HD’nin kurucusu olan Didar fiensoy tutsaklar›n
yapt›¤› açl›k grevlerine destek vermek için yap›lan
eylem için gidilen Ankara’da polisin sald›rmas› so-
nucunda yaflam›n› yitirdi. 

P 2 Eylül 1969-Vietnam Vietnam Devrimi’nin
Önderi Ho Chi Minh Öldü.
Fransa’da Komünist Parti’nin kurucular›ndan olan

Ho Chi Minh (Ad› Vietnam dilinde ‘›fl›¤a kavuflturan
kifli’ anlam›na geliyor), birçok ülkede devrimci faali-
yette bulundu. Komüntern delegeli¤i yapt›ktan son-
ra, Vietnam’da (Vietminh) kurdu. 2 Ekim 1945’te
Vietnam ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›. 

P 11 Eylül 1973-fiili’de Askeri Darbe
fiili’de yükselen halk hareketi sonucunda, halkç› po-

litikalar savunan Alende’nin baflkanl›¤›ndaki Halk›n
Birli¤i koalisyonu iktidara geldi. Bunu sindiremeyen
ABD, Pinochet liderli¤inde faflist bir darbe tezgahla-
d›. Darbe sonras›nda Salvador Allende elinde sila-
h›yla çat›flarak ölürken, darbeciler binlerce insan› ifl-
kencelerde, sokak infazlar›nda katletti. 

P 12 Eylül 1977-Steve Bico Katledildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin direnifl örgütlerinden

SASO’nun kurucusu Bico, ›rk ayr›mc›l›¤›na karfl›
mücadele etti¤i için katledildi. 

P 12 Eylül 1980-Türkiye’de Askeri Faflist Darbe

P 14 Eylül 1973-Victor Jara Katledildi.
Devrimci bir sanatç› olan Jara, emperyalizme ve fa-

flizme karfl› müzi¤ini bir silah haline getirmiflti. Uni-
tad Popu-
lar’›n mü-
zik gru-
bunda
60’l› y›l-
lardan be-
ri yer al›-
yordu. fii-
li’deki fa-
flist darbenin ertesi günü on binlerce insan›n doldu-
ruldu¤u ve iflkenceden geçirildi¤i Santiago stadyu-
munda direnifl flark›lar› çalmaya bafllad›. Bunu engel-
lemeye çal›flan faflistler, gitar çalamamas› için Ja-
ra’n›n ellerini k›rd›. Ancak Jara flark›lar›n› söyleme-
ye ve söyletmeye devam etti, bunun üzerine darbeci-

ler taraf›ndan katledildi. 

P 16 Eylül 1942-Arnavutluk Ulusal Kurtulufl
Cephesi Kuruldu.
‹talyan iflgaline karfl› bafllayan direnifl, devrimin ya-

p›lmas›yla sonuçland›. Sonras›nda sosyalizmin inflas›
sürecine girildi. 

P 16 Eylül 1976-DGM
Direnifli
‹flçilerin yo¤un direnifliy-

le karfl›laflan DGM’ler,
aç›lmadan kapanmak zo-
runda kald›. Yo¤un bir di-
renifl, grev ve boykotla
karfl›lanan bu faflist mah-
kemeler, halk gücünün
demokratik haklar› kazan-
mada ne kadar etkili oldu-
¤unun iyi bir örne¤iydi. 

P 20 Eylül 1992-Kürt Ayd›n› Musa Anter Katle-
dildi.

P 21 Eylül 1995-Buca Cezaevi
Katliam›
Temmuz ay›nda DHKP-C tut-

saklar›n›n gerçeklefltirdi¤i özgür-
lük eyleminden sonra bask›s›n›
artt›ran devletin bu tavr› direnifl-
lerle karfl›land›. 21 Eylül’de si-
lahlarla gelen devlete karfl› bir
kez daha barikatlar kuruldu. Ba-
rikatlar›n bafl›nda direnen tutsak-
lardan DHKP-C’li tutsaklardan
Turan K›l›ç, U¤ur Sar›aslan ve
Yusuf Bal flehit düfltü. 

P 23 Eylül 1923-Bulgaris-
tan’da Faflist Ayaklanmaya
Karfl› ‹lk Ayaklanma Bafllad›.

P 23 Eylül 1973-Pablo Neru-
da Öldü.
Pablo Neruda, fliirleriyle de¤il,

yaflam› boyunca göstermifl oldu-
¤u pratikle de halk›n direniflinde
önemli yer oynad›. Yazd›¤› fliir-
ler devrimci hareketten, halktan
besleniyor, onlara direniflçi bir

ruh, coflku, özgürlük tutkusu vermek üzere geri dö-
nüyordu. 

P 24 Eylül 1969-’68 Hareketinin Önderlerinden
Taylan Özgür Polisler Taraf›ndan Katledildi.

P 25 Eylül 1996-Diyarbak›r Cezaevi  Katliam›
’96 May›s-Temmuz Cezaevleri Genel Direnifli’nin

12 flehit pahas›na kazan›mlarla sonuçlanmas›n›n he-
men iki ay sonras›nda, Diyarbak›r zindanlar›nda dev-
let silahlar ve demir çubuklarla PKK’li tutsaklara
sald›rd›, on tutsa¤› katletti. 

P 26 Eylül 1999-Ulucanlar Cezaevi’nde
Katliam.
Devlet, F tipleri hücrelere geçiflin ilk provas›n› Ulu-

canlar’da yapt›. Askerler ve polisler, silahlar› ve gaz
bombalar›yla sald›rd›. Sald›r› s›ras›nda 10 devrimci
tutsak, iflkence yap›larak katledilirken, birço¤u da
a¤›r yaraland›. Devrimci tutsaklara katliam sonras›
yo¤un iflkenceler uyguland› ve baflka cezaevlerine
sürgüne gönderildiler. 

Eylül Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler

8 Eylül 1981-Selma Aybal
T‹KB Adana Bask› komitesi üyesi olan Selma

Aybal, hain Adil Özbek’in itiraflar› sonucunda
polisler taraf›ndan katledildi. Bir yoldafl›yla ko-
nuflmas›nda, ölümünün saatlerce süren bir çat›fl-
mada olmas›n› istedi¤ini söylemiflti Selma. Os-
man gibi olmas›n› istiyordu. Yoldaflcan gibi çat›-
flarak ölemedi ama iflkencede bedenini silaha çe-
virerek direniflin baflka bir mevzisinde, ama t›pk›
Osman gibi düflman› yenilgiye u¤ratarak flehit düfltü. 

9 Eylül 1979-Vedat Çataltepe 
Genç yaflta tan›flt›¤› T‹KB’yle k›sa süreli birlik-

teli¤ine ra¤men, göstermifl oldu¤u direnifl ve at›l-
ganl›k, tarihe yaz›ld›. Semtini faflistlerden koru-
mak için nöbet bafl›ndayd› Vedat. Karfl›s›na ç›-
kan gece bekçisini göndermek istedi ve arkas›n›
döndü. Ancak gece bekçisi arkas›ndan kurflun
s›kt›. Vedat da ona bir kurflun s›kt›. Vedat orada
öldü. Bekçi de Vedat’›n kurflunuyla hak etti¤i so-
na gitti. Cenazesi ise anti faflist bir gösteriye dö-
nüfltü. 

20 Eylül 1985
Ruhi Su’nun ölümü

Türkiye’de halk müzi¤inin sevilmesinde, çok
önemli bir etkisi vard›r Ruhi Su’nun. Devletin
icazetinde müzik yapmay› reddetti. Birçok
marfl, türkü ve eser onun sesinden kitlelere coflkuyu, umudu ve direnifli
anlatt›. Ancak bunu yapmas›n›n bedelini devlet onu befl y›l cezaevine ka-
patarak ödetmeye çal›flt›. Yine de baflar›l› olamad›. Kanser olan Ruhi Su
tedavisi için yurtd›fl›na ç›kmak zorundayd›. Devlet pasaport vermeyerek,
tedavisini engelledi. Ruhi Su, 73 yafl›nda öldü. 
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2005 y›l›nda Kazakistan’›n
baflkenti Astana’da gerçeklefl-
tirilen zirve ise, bir ad›m daha
ileriye gidiyor ve örgütün ge-

nifllemesini öngörüyordu.
ABD ile sorunlar› olan

‹ran’›n yan›s›ra, ABD’nin he-
gemonyas› alt›na almak için

özel olarak u¤raflt›¤› Pakistan
ve Hindistan, gözlemci üye

olarak zirveye kat›ld›lar. Zir-
vede yap›lan bir aç›klama,

ABD’ye aç›ktan meydan oku-
ma anlam›n› tafl›yordu. fi‹Ö

üyeleri, ABD’nin Afganis-
tan’daki savafl› gerekçe göste-
rerek Özbekistan ve K›rg›zis-
tan’dan geçici olarak ald›¤›

askeri üsleri hemen boflaltma-
s›n› istiyordu.

anghay ‹flbirli¤i Örgütü’nün (fi‹-
Ö) 7. zirvesi, 16 A¤ustos tarihin-
de K›rg›zistan’›n baflkenti Bifl-
kek’te gerçeklefltirildi. Zirveye

fi‹Ö üyeleri Çin, Rusya, Kazakistan, Ta-
cikistan, Özbekistan, K›rg›zistan’›n yan›-
s›ra, ‹ran, Mo¤olistan, Pakistan, Afganis-
tan, Hindistan ve Türkmenistan gözlemci
olarak kat›ld›. 

Zirvenin hemen öncesinde, fi‹Ö üyesi
ülkelerin tümünün kat›ld›¤› bir ortak as-
keri tatbikat düzenlendi. ‘Bar›fl Görevi
2007’ ad› verilen tatbikat, iki ülkede bir-
den (Rusya ve Çin) gerçeklefltiriliyordu
ve fi‹Ö tarihinin en büyük askeri tatbikat›
olma özelli¤ini tafl›yordu. ‹ngiliz gazetesi
Times, bu tatbikat›n NATO’ya rakip nite-
likte oldu¤unu ve ABD’nin Asya’da ya-
y›lma ihtimaline karfl› fi‹Ö’nün askeri gü-
cünün bir denge unsuru olarak görüldü-
¤ünü yazd›. Times’in yorumu do¤ruydu,
sadece tatbikat de¤il, fi‹Ö’nün kendisi
ABD’ye karfl› bir güç birli¤i ve meydan
okuma anlam›n› tafl›yordu. 

fi‹Ö’nün kuruluflu

Örgütün kuruluflu 1996 y›l›na kadar
uzan›yor. fianghay’da Rusya, Çin, Kaza-
kistan, Tacikistan ve K›rg›zistan’›n bira-
raya gelmesiyle, ‘fianghay Befllisi’ ismiy-
le kuruldu. Kurulufl amac› bafllang›çta
üye ülkeler aras›ndaki s›n›r sorunlar›n›
çözmek ve üye ülkeler aras›ndaki s›n›r-
larda, asker say›s›n› karfl›l›kl› olarak
azaltmakla s›n›rl› idi. Bunun yan›nda üye
ülkeler aras›nda bilim ve teknoloji, kültür
ve e¤itim, enerji ve ulaflt›rma, çevreyi ko-
ruma konular›nda iliflkilerin gelifltirilme-
si, dostluk ve iyi komfluluk iliflkilerinin

güçlendirilmesi gibi daha genel amaçlar
da ifade ediyordu kurulufl bildirgesi. An-
cak o y›llarda, etkili bir örgüt olarak siya-
set sahnesine ç›kt›¤› söylenemez. 

2001 y›l›n›n Haziran ay›nda Özbekis-
tan’›n da birli¤e kat›lmas› ile üye say›s›
alt›ya ç›kt›, ismi de bugünkü halini ald›.
fi‹Ö, “terör, ayr›l›kç› hareketler ve dinsel
fanatizme karfl› mücadele” amac›yla ku-
ruluflunu ilan etti. 11 Eylül sald›r›lar›n›n
arkas›ndan bu gerekçe, pekçok ittifak›n
ve örgütün kurulufl gerekçesi haline geti-
rildi. Ama daha 11 Eylül sald›r›lar›ndan
önce, bunu kurulufl amac› olarak aç›kla-
yan ilk örgüt fi‹Ö oldu. 

Örgütün kurulufl amac›, do¤rudan
ABD’nin hegemonyac› politikalar›n› he-
defliyordu asl›nda. Sovyetler Birli¤i’nin
da¤›lmas›n›n arkas›ndan, cumhuriyetler-
deki ABD etkisi gün geçtikçe daha fazla
art›yordu. Bu cumhuriyetlerin pekço¤un-
da ve Rusya’n›n kendi içinde ortaya ç›-
kan, ayr›l›kç›, dinsel fanatik ve silahl›
mücadele veren hareketlerin arkas›nda
ABD’nin bulundu¤u biliniyordu. En çar-
p›c›s› ve güçlüsü Çeçenistan’da ortaya ç›-
kan bu hareketler, ABD taraf›ndan do¤ru-
dan destekleniyor, Rusya’ya karfl› güç-
lendiriliyordu. Hem Rusya, hem de Çin,
ABD’nin Asya’ya bu kadar yak›nlaflma-
s›ndan rahats›zl›k duyuyorlard›. fi‹Ö,
ABD’nin bu politikalar›na karfl›, Rusya
ve Çin’in kendi ‘arka bahçelerini’, kendi
hegemonya hedeflerini koruma amac›yla
ortaya ç›kt›. 

2002 y›l›nda gerçeklefltirilen zirve, bu
amac›n daha aç›ktan ortaya konmas›na
sahne oldu. Zirvedeki en çarp›c› konu bir
“anti-terör ajans›”n›n kurulmas›n› öngö-

ren anlaflman›n imzalanm›fl olmas›yd›.
ABD, 11 Eylül’ün arkas›ndan bafllatt›¤›
Afganistan sald›r›s› ile bölgeye daha
fazla yerleflme, Orta Asya Cumhuriyet-
lerinde üsler elde etme olana¤›n› ele ge-
çirmiflti. Rusya ve Çin ise, buna karfl›l›k
fi‹Ö’nün gücünü art›rmay› hedeflemifl-
lerdi. Kurulacak “anti-terör ajans›”, bu-
nu gösteriyordu. 2003 y›l›nda fi‹Ö’nün
terörle mücadele merkezi kuruldu. 2004
Haziran›nda Taflkent’te yap›lan toplan-
t›da ise merkezi Özbekistan’da olacak
RATC (Bölgesel Anti-terör Teflkilat›)
kurulmas› kararlaflt›r›ld›. 

2004 y›l›ndaki zirvede, Mo¤olistan
ilk gözlemci üye olarak örgüte al›nm›fl-
t›. fi‹Ö, belli düzeylerde ABD etkisinin
sürdü¤ü ülkelerin do¤rudan örgüte üye
olmas›n› ve karar sürecinde oy hakk› ol-
mas›n› istemiyordu. Geçifl sürecini ken-
di inisiyatifinde gerçeklefltirmek isteyen
Rusya ve Çin, bu nedenle gözlemci üye
statüsünü hayata geçirdiler. 

2005 y›l›nda Kazakistan’›n baflkenti
Astana’da gerçeklefltirilen zirve ise, bir
ad›m daha ileriye gidiyor ve örgütün ge-

nifllemesini öngörüyordu. ABD ile sorun-
lar› olan ‹ran’›n yan›s›ra, ABD’nin hege-
monyas› alt›na almak için özel olarak u¤-
raflt›¤› Pakistan ve Hindistan, gözlemci
üye olarak zirveye kat›ld›lar. Zirvede ya-
p›lan bir aç›klama, ABD’ye aç›ktan mey-
dan okuma anlam›n› tafl›yordu. fi‹Ö üye-
leri, ABD’nin Afganistan’daki savafl› ge-
rekçe göstererek Özbekistan ve K›rg›zis-
tan’dan geçici olarak ald›¤› askeri üsleri
hemen boflaltmas›n› istiyordu. IISS Mili-
tari Balance 2004-05 verilerine göre, Öz-
bekistan’›n Hanabad üssünde 900, K›rg›-
zistan’da 950 ve Tacikistan’da 14 ABD
askeri bulunuyordu. 

2005 y›l›ndaki zirve, örgütün askeri
iflbirli¤ini güçlendirmesi yönüyle de
önemli bir zirve oldu. Zirvenin hemen ar-
kas›ndan Rusya ve Çin, ilk ortak askeri
tatbikatlar›n› gerçeklefltirdiler. 2003 y›-
l›nda fi‹Ö üyesi ülkelerin 1000 kadar as-
keri görevlisi ‘teröre’ karfl› ortak bir tatbi-
katta biraraya gelmifllerdi. Ancak 2005
y›l›nda yap›lan askeri tatbikat, bundan
daha önemli ve daha kapsaml›yd›. 

2006 y›l›ndaki zirveye damgas›n› vu-
ran ise, enerji konusunda yap›lan anlafl-
malar ve kurumsallaflmay› güçlendirme
çabas› oldu. Zirve öncesinde Çin Devlet
Baflkan› Hu Jintao, Özbekistan, Kazakis-
tan, Tacikistan ve K›rg›zistan devlet bafl-
kanlar›yla biraraya gelerek yeni enerji an-
laflmalar› imzalad›. 1997 y›l›ndan beri
tart›fl›lan ancak 2004 y›l›nda somut ad›m
at›lan Kazakistan-Çin petrol boru hatt› da
bu zirve öncesinde art›k faaliyete geçiril-
miflti. Çin bu ülkelerin herbiriyle ayr›ca
ekonomik alanda anlaflmalar gerçeklefltir-
di. Tacikistan ve K›rg›zistan’dan elektirik

ABD’ye karfl› Asya’da yükselen tehdit

fianghay ‹flbirli¤i Örgütü

fi
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almak, K›rg›zistan ve Özbekistan’›
Çin’e ba¤layacak bir demiryolunun
inflas›, Türkmenistan ve Özbekis-
tan’da petrol ve do¤algaz aramak,
Kazakistan’da enerji yataklar›na ya-
t›r›m yapmak vb. anlaflmalar, Çin’in
Orta Asya Cumhuriyetleri ile iliflki-
lerini güçlendirme çabas›n›n göster-
geleriydi. 

2006 y›l›ndaki zirveye Afganis-
tan’›n onur konu¤u olarak kat›lmas›
da önemli bir geliflmeydi. 2004 y›-
l›ndan itibaren fi‹Ö, Afganistan’la
görüflmelerde bulunarak çeflitli protokoller
imzalam›flt›. fi‹Ö’nün amac› Afganistan’›
örgüt bünyesine alarak, ABD’nin bölgede
kalma bahanesini ortadan kald›rmakt›.
2007 y›l›ndaki zirveye ise, hem Afganistan,
hem de Türkmenistan gözlemci üye olarak
dahil edildi. 

Gözlemci üyelerin önemi

Örgüte ilk olarak gözlemci üye yap›lan
Mo¤olistan, fi‹Ö bölgesinin tam ortas›nda
yer alan bir ülkeydi ve onu örgütün içine al-
mamak, ciddi bir güvenlik zafiyeti yarat›r,
Mo¤olistan’›n gelecekte ABD’ye aç›k bir
kap› olmas›na olanak sa¤lard›. Di¤er taraf-
tan, Çin’in ‹ç Mo¤olistan bölgesinde, Mo-
¤olistan’la birleflmeyi savunan gruplar var-
d› ve Mo¤olistan, Çin’i içeriden parçala-
mak için bir üs görevi üstlenebilirdi. Mo¤o-
listan’›n örgüte al›nmas› her iki tehlikeyi de
bafltan bertaraf ediyordu. 

Hindistan’›n birli¤e al›nmas› da önemli
bir ad›md›r. Hindistan’›n üyeli¤i Rusya’n›n
›srar› sonucudur. Çin ise, Hindistan ile
önemli sorunlar yafl›yor olmakla birlikte,
örgüte üye olmas›n›n gerekli oldu¤unun
fark›ndad›r. Hindistan ile Çin iliflkileri, da-
ha 1950’li y›llardan itibaren bozulmufltu.
Tibet’ten kaçan Dalay Lama, Hindistan’a
giderek burada Çin’in tepkilerine ra¤men
sürgünde bir Tibet hükümeti kurmufltu. Bu
tarihten itibaren Çin-Hindistan gerginli¤i
de bafllam›flt›. Di¤er taraftan, 1962 y›l›nda
Çin-Hindistan s›n›r çat›flmalar› bafllad›. Her
iki gerginlik s›ras›nda da Sovyetler Birli¤i
Hindistan’›n yan›nda yer ald›. SB’nin da-
¤›lmas›n›n arkas›ndan, Hindistan ABD’ye
yak›nlaflt›, ABD ve ‹srail ile yak›n askeri
iliflkiler kurdu. ABD, Çin’e karfl› bir denge
unsuru olarak Hindistan’a büyük bir önem
veriyordu. Dahas›, Rusya-Hindistan-Çin
yak›nlaflmas›n›n kendisi için çok büyük bir
tehlike oldu¤unu görerek bunu durdurmaya
çal›fl›yordu. Daha’97 y›l›ndan itibaren Pen-
tagon’un ve Beyaz Saray’a ba¤l› strateji ku-
rumlar›n›n haz›rlad›klar› raporlarda, bu üç
ülkenin biraraya gelmesinin ABD aç›s›n-
dan büyük bir tehlike yarataca¤›na iflaret
ediliyordu. ABD için bu ittifak olas›l›¤›n›
bafltan engellemek, kendi gelece¤i aç›s›n-
dan büyük önem tafl›yordu. Bu amaçla,
ABD, Hindistan’a çok say›da geziler dü-

‹ran’›n fi‹Ö’ye
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de, üstelik de Irak’›n
arkas›ndan s›ran›n

‹ran’a gelece¤i,
ABD’nin ‹ran’› iflgal
edece¤i biliniyorken
‹ran’›n fi‹Ö’ye al›n-

mas›, ABD’nin hedef-
lerinin önüne büyük
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zenledi, ‘stratejik ittifak’ kurmak
üzere anlaflmalar imzalad›, nükle-
er ve askeri kapasitesine gelifltir-
mek için yard›m etti. 

Pakistan ise Çin’in iste¤i ile
örgüte üye olarak al›nd›. Radikal
islamc› örgütlerle kurdu¤u iliflki-
ler nedeniyle Rusya ve Özbekis-
tan, Pakistan’a karfl› mesafeli
yaklaflmaktad›rlar. Ama Çin,
böyle bir ittifakta Pakistan’›n da
yer almas›n› istedi. Çin’in bir
amac› Hindistan’a karfl› bir denge

unsuru olarak kullanmakt› Pakistan’›. Bir
amac› ise Afganistan sald›r›s› s›ras›nda
ABD ile iliflkilerini güçlendiren Pakis-
tan’›n tümden ABD’ye kaymas›n› engelle-
mekti. Pakistan, tarihinin farkl› dönemle-
rinde, hem ABD ile hem de Çin ile güçlü
iliflkiler kurmufltu. Bugün ise Çin, Pakis-
tan’› Bat› Asya savunma hatt›n›n en önem-
li unsuru olarak görmekte ve askeri olarak
güçlendirmektedir. Hindistan’›n nükleer si-
lahlara yöneldi¤i dönemde, Çin’in de Pa-
kistan’› nükleer ve askeri olarak güçlendir-
mesinin alt›nda yatan budur. 

Pakistan’da son dönemde yaflanan ge-
liflmeler, Pakistan’›n da Çin’e daha fazla
yak›nlaflmas›na neden olmaktad›r. ’99 y›-
l›nda bir darbe yaparak hükümeti deviren
ve bafla geçen Devlet Baflkan› General Mü-
flerref’in koltu¤u son günlerde ciddi sars›n-
t›lar yaflamaktad›r. Radikal dinci ak›mlar
her geçen gün Pakistan’da daha da güçlen-
mekte, etkinliklerini art›rmaktad›rlar. ABD
ise, bir taraftan bu ak›mlardan baz›lar›yla
iliflki kurup onlar› güçlendirirken, bir taraf-
tan da bu ak›mlar› kontrol alt›na alamad›¤›
gerekçesiyle Müflerref’i s›k›flt›rmaktad›r.
Özellikle Temmuz ay›nda yaflanan Lal
Mescidi bask›n›n›n arkas›ndan, hem
ABD’nin bask›s› daha da artm›fl hem de
Müflerref yönetimine dönük olarak içteki
muhalefet ve kitle tepkisi yükselmifltir. Bu
durumda, Müflerref yönetiminin güç kayb›
h›zlanm›flt›r. Üzerindeki ABD bask›s›n› ha-
fifletmek isteyen Pakistan, Çin’le ve fi‹Ö
ile iliflkilerini güçlendirmeye çal›flmakta-
d›r. 

‹ran’›n fi‹Ö’ye al›nmas› ise, ABD’nin
hegemonyas›na aç›kça bir meydan okuma
anlam›n› tafl›maktad›r. ABD’nin ‹ran’› ‘fler
ekseni’ olarak ilan etti¤i bir dönemde, üste-
lik de Irak’›n arkas›ndan s›ran›n ‹ran’a ge-
lece¤i, ABD’nin ‹ran’› iflgal edece¤i bilini-
yorken ‹ran’›n fi‹Ö’ye al›nmas›, ABD’nin
hedeflerinin önüne büyük bir engel dikmifl-
tir. Art›k ‹ran’›n arkas›nda Rusya ve Çin
gibi iki büyük emperyalist ve fi‹Ö gibi bü-
yük bir örgüt bulunmaktad›r. 

‹ran’›n al›nmas›, hem Rusya’n›n hem
de Çin’in iste¤idir. Her iki ülkenin de ‹ran
ile iliflkileri çok yönlü ve içiçe geçmifl du-
rumdad›r. Mesela nükleer silahlanma ko-
nusunda, Çin’in ‹ran’a teknoloji ve bilgi

yard›m› yapt›¤› bilinmektedir, Rusya da
‹ran’da nükleer santraller kurmaktad›r.
ABD’nin ‹ran’a dönük en büyük suçlamas›
olan nükleer silah sistemlerini gelifltirme-
sinde hem Rusya’n›n hem de Çin’in deste-
¤i tart›flmas›z durumdad›r. Sadece nükleer
konuda de¤il, genel olarak askeri konular-
da bu ülkelerin ‹ran’a büyük bir deste¤i
vard›r. Çin, ‹ran’›n askeri sanayisinde bü-
yük bir rol oynamaktad›r. ‹ran-Irak savafl›
s›ras›nda, Çin ‹ran’a yüklü miktarlarda si-
lah satm›flt›r. Rusya da ‹ran’a sistemli bir
biçimde silah satmaktad›r. Özellikle füze
sistemlerini ‹ran Rusya’dan sat›n almakta-
d›r. Di¤er taraftan ‹ran’›n zengin do¤algaz
ve petrol yataklar› da hem Rusya hem de
Çin’in hedefi halindedir. Çin, her geçen
gün büyüyen enerji ihtiyac›n› karfl›layabil-
mek için, Rusya ise enerji kaynaklar› üze-
rindeki tekel konumunu güçlendirebilmek
için, bu yataklara ihtiyaç duymaktad›rlar. 

‹ran’› fi‹Ö içinde önemli hale getiren
bir baflka etken de Ortado¤u’daki fiii varl›-
¤›d›r. Irak’taki fiii örgütlerin ‹ran ile iliflki-
de oldu¤u, ‹ran’›n bu örgütlere askeri e¤i-
tim, para ve teknik konularda yard›mc› ol-
du¤u bilinmektedir. Filistin-‹srail sorunun-
da da taraflardan birisi fiii Hizbullah’t›r.
Keza Lübnan-‹srail savafl› s›ras›nda Lüb-
nan’daki Hizbullah’›n arkas›nda ‹ran’›n
oldu¤u daha somut biçimde ortaya ç›km›fl-
t›. Hatta savafl›n ‹srail ile Lübnan aras›nda
de¤il, Çin destekli ‹ran ile ‹srail aras›nda
yafland›¤›n›n verileri fazlas›yla görülmüfl-
tü. Ortado¤u’daki fiii nüfus üzerinde bü-
yük bir etkisi olan ‹ran’›n fi‹Ö’ye al›nma-
s›, Pakistan’daki fiii-Sünni gerginliklerini
stabilize edecek bir durumdur. Ancak da-
ha da önemlisi, fi‹Ö, ‹ran üzerinden Orta-
do¤u’daki Amerikan karfl›t› önemli bir ke-
sim üzerinde etki kurabilecek, Ortado¤u
dengelerinde önemli bir unsur haline gele-
cektir. 

‹ran, fi‹Ö içinde sadece Rusya ve
‹ran’la de¤il, fi‹Ö üyesi di¤er ülkelerle de
iliflkilerini güçlendirmeye çal›fl›yor. Mese-
la fiubat 2006’da Tacikistan ve Afganistan
ile imzalad›¤› bir anlaflma ile Tacikistan’da
üretilen elektiri¤in Afganistan üzerinden
‹ran’a ulaflt›r›lmas›n› sa¤layacak yüksek
gerilim hatlar›n›n inflas›n› karar alt›na al-
d›rd›. Bu hatlardan geçecek olan elektiri¤i
üretecek olan santrallerin yap›m›nda ise
Rusya yard›mc› olacak. Kazakistan’la
Türkmenistan üzerinden ‹ran’a ulaflacak
petrol boru hatt›n›n ve ‹stanbul-‹ran-Türk-
menistan-Özbekistan üzerinden Kazakis-
tan’a ulaflacak demiryolu konteyn›r tafl›ma-
c›l›¤› hatt›n›n inflas› için anlaflmalar yapt›.
2005 y›l› A¤ustosunda, ‹ran’da Ahmedine-
cad’›n seçilmesinin arkas›ndan geçen yak-
lafl›k bir y›ll›k süre içinde Kazakistan ile
‹ran aras›nda 20 civar›nda karfl›l›kl› ziyaret
gerçeklefltirildi. fi‹Ö’nün son zirvesine
gözlemci olarak kat›lan Türkmenistan’la
da iliflkilerini güçlendirmeye çal›fl›yor ‹ran.
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Ve Türkmenistan’dan sat›n ald›¤› do¤alga-
z› her y›l biraz daha art›r›yor, bu gaz için pi-
yasan›n üzerinde fiyat veriyor. 2005 y›l›nda
5,8 milyar m3 olan ithalat›n›, 2007’de 14
milyar m3’e ç›kart›yor. Karfl›l›¤›nda ise,
olas› bir savafl durumunda ‹ran’›n üst düzey
siyasileri ve ruhani liderinin Türkmenis-
tan’a tahliyesinin mümkün olup olamad›¤›-
n› araflt›r›yor. 

Afganistan iflgali, ABD’nin Orta As-
ya’ya daha rahat girmesine, Orta Asya ül-
kelerinde askeri üsler edinmesine ve darbe-
ler gerçeklefltirmesine neden olmufltu; an-
cak Afganistan’da hakimiyetini kurmas›na
neden olmam›flt›. Afganistan’da yükselen
Taliban direnifli, baz› bölgelerin tamamen
Taliban’›n eline geçmifl olmas› gibi etken-
ler, ABD iflgalinin baflar›s›zl›kla sonuçlan-
mas›n›n en önemli nedenidir. Ancak
ABD’nin baflar›s›zl›¤› sadece direniflin bü-
yümesiyle s›n›rl› de¤ildir. Afganistan’›n
ABD eliyle kurulan resmi hükümeti de
ABD politikalar›ndan her geçen gün biraz
daha uzaklaflmaktad›r. Rusya’n›n bu ülke
üzerindeki etkisi, daha iflgalin bafllad›¤›
günlere kadar uzan›r. ’79 y›l›nda Afganis-
tan’› iflgal etti¤i halde onu hegemonyas› al-
t›na almay› baflaramayan Rusya, bugün
ABD’nin iflgal etti¤i Afganistan’da kendi
hegemonyas›n› infla etmeye çal›fl›yor. Af-
ganistan’›n fi‹Ö’ye al›nmas› ise, ABD’nin
Orta Asya’da bulunma gerekçesini ortadan
kald›rmay› hedefliyor. 

Türkmenistan’› fi‹Ö’ye yak›nlaflt›ran et-
ken ise, bölgede giderek artmakta olan ‘ka-
dife’ darbeler oldu. Sovyetlerin da¤›lmas›n-
dan bu yana ABD ile Rusya aras›nda bir
denge politikas› izlemiflti Türkmenistan.
Kimi zaman ABD’ye biraz daha fazla ya-
k›nlaflm›fl, kimi zaman ise Rusya ile çeflitli
anlaflmalar imzalam›flt›. Ve ‘tarafs›z’ oldu-
¤unu söyleyerek fi‹Ö’den de uzak duruyor-
du. Ancak yaflanan Amerikan darbelerinin
kendisine de yaklaflt›¤›n› farketmek, (ABD
bas›n›nda Türkmenistan’›n Devlet Baflkan›
Türkmenbafl›’n›n bir ‘diktatör’ oldu¤u yo-
lundaki sert elefltiri yaz›lar› artmaya baflla-
m›flt›) Türkmenistan’›n tutumunu de¤ifltirdi
ve fi‹Ö’ye gözlemci üye olmas›n› sa¤lad›.
Rusya ve Çin ise, stratejik bir co¤rafyada
bulunan do¤algaz zengini bu ülkenin, bir
darbe ile ABD’nin hegemonyas›na geçme-
sini istemedikleri için ad›mlar›n› h›zland›r-
d›lar. Rusya, Türkmenistan’la do¤algaz›n
önemli bir bölümünü kendisine satmas›n›
sa¤layan bir anlaflma imzalad›. Çin ise,
Türkmenistan’la stratejik iflbirli¤i anlaflma-
s› imzalad›. Böylece 2006 y›l›nda fi‹Ö’ye
kat›lmas› kararlaflt›r›lan Türkmenistan,
2007 zirvesine gözlemci üye olarak kat›ld›. 

Bölgedeki ‘kadife’ darbeler

2000 y›l›nda S›rbistan’da bafllayan
ABD patentli ‘kadife’ darbeler dönemi, Öz-
bekistan’da durdurulmufl görünüyor. Bu
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dönemin bafllar›nda, ABD’nin hamlesi kar-
fl›s›nda di¤er emperyalist güçler haz›rl›ks›z
yakalanm›flt›. Bu yeni bir durumdu, alt›nda
yatan etkenler tam olarak görülememiflti,
bu nedenle ABD’nin baflar›s› çok kolay ol-
mufltu. 

2000 y›l›nda S›rbistan’da kitleler so-
kaklara dökülerek Miloseviç’i koltu¤undan
ettiklerinde, bunun ‘kadife’ darbeler zinci-
rinin ilk halkas› oldu¤u çok fazla farkedil-
memiflti. S›rbistan’›n arkas›ndan Beyaz
Rusya’da bir giriflim oldu, ancak baflar›ya
ulaflmad›. Kas›m 2003’te Gürcistan’da ger-
çekleflen ‘Gül devrimi’, S›rbistan’dan daha
büyük bir etki yaratt›. Bir y›l sonra Kas›m
2004’te bu defa Ukrayna ‘Turuncu devrim’
ile koptu Rusya’n›n etraf›ndaki halkadan. 

S›ra K›rg›zistan ve Özbekistan’a geldi-
¤inde, art›k herkes biliyordu kullan›lan
yöntemi. Ayn› söylemler, ayn› argümanlar,
ayn› yöntemlerle gerçekleflen hareketler...
Çin ve Rusya’n›n, kendi ülkelerindeki
ABD kökenli sivil örgütlenmeleri denetim
alt›na almaya, bu örgütlenmelerin faaliyet-
lerini k›s›tlamaya hatta kapatmaya baflla-
malar› bu tecrübeye dayanmaktad›r. Keza,
bu konuda kitaplar ç›kartarak bürokratlara
da¤›tmalar› ve darbelerin nas›l planland›¤›-
n› devlet nezdinde bir e¤itim konusu haline
getirmeleri de önemlidir. Kendi ülkelerinde
ya da ülkenin bir bölümündeki ayr›l›kç› bir
hareket üzerinde darbe giriflimleriyle karfl›-
laflmamak için, önlemlerini h›zla art›rd›lar. 

Asl›nda K›rg›zistan ve Özbekistan da
belli bir haz›rl›kla karfl›lad› bu süreci. Buna
ra¤men, K›rg›zistan’da Mart 2005’te baflla-
yan darbeyi, K›rg›zistan Devlet Baflkan›
Akayev gö¤üsleyemedi, ülkeden kaçmak
zorunda kald›. Üstelik Akayev, daha darbe-
den birkaç ay önce “K›rg›zistan’da darbe
olmaz” diye aç›klama yapm›flt›. Özbekistan
ise, May›s 2005’de Andican’da bafllayan
olaylar› yüzlerce sivilin ölmesi pahas›na,
sert biçimde bast›rd› ve darbeyi önlemifl ol-
du. 

ABD aç›s›ndan darbelerden biri baflar›-
ya ulaflm›fl olmakla birlikte, gerçekte her
iki ülkeyi de kaybetti. Dahas›, bu darbeler,
ABD ile belli düzeylerde iliflki sürdüren,
ABD’yi karfl›lar›na almak istemeyen Orta
Asya cumhuriyetlerinden baz›lar›n›n, ABD
ile ipleri tümden koparmas›na, hepsinin

Rusya ve Çin’e daha fazla yak›nlaflmalar›-
na neden oldu. Çünkü bu ülkelerin devlet
baflkanlar›, kurduklar› iyi ve dengeli iliflki-
lere ra¤men, bir gün kendilerinin de
ABD’nin hedefi haline geleceklerini anla-
m›fllard›. 

Özbekistan, Sovyetlerin da¤›lmas›n›n
arkas›ndan, Rusya’dan uzaklaflm›fl, ABD
ile daha yak›n iliflkiler kurmufltu. ABD’ye
öylesine yak›nlaflm›flt› ki, kendisi gibi olan
baz› cumhuriyetlerle birlikte GUUAM adl›
bir örgütün içinde yer alm›flt›. Kat›l›mc› ül-
kelerin adlar›n›n baflharfleriyle tan›mlanan
bu örgüt (Gürcistan, Ukrayna, Özbekistan,
Azerbaycan ve Moldova), Rusya karfl›t›,
ABD yanl›s› bir çizgi izliyor, bölgede
ABD’nin güçlenmesini istiyordu. Ancak
bu bile ABD’ye yeterli gelmiyordu. Çünkü
bu ülkelerin yöneticileri, her fleye ra¤men
SB gelene¤inden geliyor, SB’nin izlerini,
al›flkanl›klar›n› tafl›yor, bu nedenle Rus-
ya’y› aç›ktan karfl›lar›na almaya da çekini-
yorlard›. Bu ülkelerde -adeta isim s›ras›yla-
yaflanan darbeler, ABD’nin, ülke yönetim-
lerinde Rusya’ya ait izleri tümden silme,
kendisine mutlak ba¤l› yeni bir yönetim
eliti oluflturma iste¤inin ifadesiydi. ABD’yi
güçlendirece¤ine zay›flatan, bölgede tutun-
mas›n› zorlaflt›ran etken de bu oldu. S›ran›n
kendisine gelece¤ini düflünen bölge ülkele-
ri, ABD’den uzaklafl›p yeniden yüzlerini
Rusya’ya ve Çin’e dönmeye bafllad›lar. 

Özbekistan’daki dönüfl çok keskin bir
viraj biçiminde gerçekleflmiflti. May›s
2005’te Andican’da bafllayan olaylar, Dev-
let Baflkan› ‹slam Kerimov’un koltu¤unu
tehlikeye att›. Kerimov’un tepkisi de buna
denk bir sertlikte oldu. Andican olaylar›n›n
arkas›ndan ABD’nin Kerimov’un fliddet
kullanmas›n› sert bir dille elefltirmesi ve
demokrasi nutuklar› atmas› karfl›s›nda, Öz-
bekistan hemen ABD uçaklar›n›n uçufllar›-
na s›n›rlama getirdi ve ayn› günlerde Çin
ile stratejik ortakl›k anlaflmas› imzalad›.
Arkas›ndan GUUAM örgütünden ç›kt›¤›n›
aç›klad›. Üç ay sonra gerçekleflen fi‹Ö zir-
vesinde de, ABD’nin Orta Asya’daki üsle-
rini boflaltmas› konusunda bir karar ç›kar-
t›lmas› için ›srarl› oldu ve karar ç›kartt›.
Yani fi‹Ö’yü arkas›na alarak ABD’ye bü-
yük bir darbe indirmifl oldu. 

Özbekistan bundan sonra rotas›n› Rus-
ya ve Çin ile ba¤lant›l› olarak flekillendir-
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2007 y›l›nda Orta Asya ülkelerinin askeri potansiyelleri
(Tablo 26.3.07 tarihli Cumhuriyet Strateji ekinden al›nm›flt›r.)
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meye bafllad›. Rusya ile zaten Haziran
2004’te imzalanm›fl ‘stratejik ortakl›k’ an-
laflmas› bulunuyordu. Darbe girifliminin ar-
kas›ndan, Kas›m 2005’te Rusya ile mütte-
fiklik anlaflmas› imzalad›. Anlaflma “bütün
alanlarda iflbirli¤i” içeriyordu. Bu anlaflma,
Andican olaylar›n›n arkas›ndan AB’nin si-
lah ve diplomatlara vize ambargosuyla kar-
fl› karfl›ya kalan Özbekistan için, yeniden
bir darbe giriflimiyle karfl›laflt›¤›nda uygu-
layaca¤› fliddete destek ve Kerimov yöneti-
mini koruma garantisi anlam›n› tafl›yordu.
Bu anlaflma, Rusya’ya da ‘ulusal güvenli¤i
tehlikeye girdi¤inde’, Özbekistan’›n üsleri-
ni kullanma hakk› veriyordu. Özbekistan,
ABD’nin üslerini boflaltt›r›p ABD’yi ülke-
sinden ç›kart›rken, üslerini Rusya’n›n kul-
lan›m›na açm›fl oluyordu. Bu Rusya için sa-
dece askeri bir zafer de¤il, ABD karfl›s›nda
önemli bir psikolojik zafer anlam›na da ge-
liyordu. 

Özbekistan-Rusya iliflkilerindeki yak›n-
laflma bununla da s›n›rl› kalmad›. Ocak
2006’da, Rusya’n›n hegemonyas›nda olan
Avrasya Ekonomik Birli¤i’ne üye oldu.
Haziran 2006’da da Kolektif Güvenlik An-
laflmas› Örgütü’ne (KGAÖ) tam üye oldu.
Bu örgüt Rusya aç›s›ndan büyük bir önem
tafl›yor. Örgüt May›s 1992’de, yani SB’nin
da¤›lmas›n›n arkas›ndan Rusya’n›n önder-
li¤inde, Kazakistan, K›rg›zistan, Özbekis-
tan, Tacikistan ve Ermenistan’›n kat›l›m›y-
la kurulmufltu. 1993 y›l›nda Azerbaycan,
Gürcistan ve Belarus da örgüte kat›ld›lar.
Ancak Nisan 1999’da Azerbaycan, Gürcis-
tan ve Özbekistan örgütten ayr›ld›lar. Öz-
bekistan, KGAÖ’den ayr›ld›ktan hemen
sonra, 1997’de ABD güdümünde kurulmufl
olan GUAM’a üye oldu. Rusya, Özbekis-
tan’›n yeniden KGAÖ’ye üye olmas› için
bask› yap›yordu. Andican olaylar›, bunu
kolaylaflt›rm›fl oldu. 

Sovyetlerden kopan Orta Asya devletle-
rinin hepsiyle s›n›rdafl olan ve bu devletle-
rin tümünde var olan Özbek nüfusundan
dolay› onlar üzerinde etkisi olabilecek olan
Özbekistan’›n ABD’den koparak Rusya ve
Çin ile iliflkilerini güçlendirmesi, fi‹Ö’yü
daha da güçlendirecek bir ad›m oldu. 

Özbekistan Devlet Baflkan› Kerimov,
kendisine dönük ABD merkezli sald›r›y›
püskürtmeyi baflarm›flt›. K›rg›zistan’da ise,
darbe baflar›ya ulaflt›, yönetimi de¤ifltirdi.
Darbe yap›lan di¤er ülkelerden farkl› olarak
K›rg›zistan’da muhalefet çok parçal›, çok
bafll›yd›; en güçlü muhalefet lideri olan
Kurmanbek Bakiyev devlet baflkan› seçildi.
Ancak Bakiyev yüzünü h›zl› bir biçimde
Rusya’ya döndü. Daha seçildi¤i gün yapt›-
¤› ilk aç›klamada, fi‹Ö zirvesinde al›nan ka-
rar do¤rultusunda ABD’nin K›rg›zistan’da-
ki üssü boflaltmas›n› istedi. K›rg›zistan’da-
ki ABD üssü, Çin için de büyük bir sorun
oluflturuyor. Bu üsten kalkan AWACS
uçaklar›, 10-20 dk. içinde Do¤u Türkis-
tan’a girebilmekteydi. Keflif uçaklar› hava-
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land›¤›nda, bütün Do¤u Türkistan’daki he-
defleri takip alt›na alabilmekteydi. Bu ne-
denle Çin de bu üsten rahats›zl›k duyuyor-
du.

K›rg›zistan, bir taraftan ABD üslerini
art›k istemediklerini belirtirken, di¤er ta-
raftan, Rusya’n›n Fergana Vadisi’nin K›r-
g›z k›sm›nda kalan Ofl bölgesinde 2. askeri
üssünü açmas›n› istedi. Bu iste¤in duyul-
mas› tepkilere yol aç›nca, fi‹Ö bünyesinde
ya da KGAÖ bünyesinde yeni bir askeri üs
aç›labilece¤ini söyledi. 

Fergana Vadisi Orta Asya cumhuriyet-
leri için kritik bir nokta. Buras› radikal is-
lamc› hareketler için bir merkez özelli¤ini
tafl›yor. 1999 y›l›nda bölgeye Afganis-
tan’dan s›zan 1500 kadar silahl› militana
karfl› K›rg›zistan yönetiminin hiçbir ad›m
atamad›¤› ve dokuz hafta boyunca bu gru-
bun Fergana Vadisi’ne hakim oldu¤u bili-
niyor. Bu vadi, sadece K›rg›zistan de¤il,
önemli düzeyde müslüman nüfusa sahip
Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan için
de önemli bir sorun yuma¤› durumunda.
Ve bu bölgeyi kendi bafl›na savunamayaca-
¤›n› bilen K›rg›zistan, radikal islamc› hare-
ketlerin en büyük destekçisi ABD’den de-
¤il, Rusya’dan yard›m istiyor. 

Rusya’n›n K›rg›zistan’da zaten bir as-
keri üssü bulunuyor. ABD’nin 2001 y›l›nda
K›rg›zistan ve Özbekistan’da üs edinmesi-
nin arkas›ndan, Rusya, Ekim 2003’de K›r-
g›zistan’da, Ekim 2004’te ise Tacikistan’da
askeri üsler edinmiflti. Keza darbe sonra-
s›nda K›rg›zistan, ABD üssü için fahifl dü-
zeyde kira isterken, Rusya’n›n üssü için
hiçbir fley talep etmiyor, çünkü Rus üssü-
nün KGAÖ bünyesinde aç›lm›fl oldu¤unu,
kendisi de bu örgüte üye oldu¤u için üsten
kira talep etmesinin do¤ru olmad›¤›n› söy-
lüyor. ABD, Afganistan savafl›ndan fayda-
lanarak askeri gücünü bölgeye daha erken
sokmufltu, ancak Rusya sonras›nda daha
avantajl› duruma geçti. 

Emperyalistlerin 

bölge üzerindeki rekabeti

K›rg›zistan kadar yoksul bir ülke olan
Tacikistan da hegemonya savafllar›n›n ala-
n› durumunda. Sovyetlerin da¤›lmas›n›n
arkas›ndan, 1992-97 y›llar›n› Taciklerle
Özbekler aras›ndaki iç savafl koflullar›nda
geçiren Tacikistan, ancak Rusya’n›n müda-
halesi sonucunda iç savafla bir son verebil-
di. Savafl›n sona ermesinin arkas›ndan Rus-
ya, ‘güvenlik’ gerekçesiyle, Tacikistan-Af-

ganistan s›n›r›na 25 bin kiflilik bir askeri
birlik yerlefltirdi. Tacikistan, Rusya’n›n
hegemonyas›nda olan bütün örgütlere üye;
BDT, fi‹Ö, KGAÖ ve Avrasya Ekonomik
Toplulu¤u. Ekonomisi zay›f, petrol yatak-
lar› ve alüminyum kaynaklar› olmas›na
ra¤men, bunlar› ifllemede yeterli de¤il. Af-
ganistan’dan sonra en önemli uyuflturucu
üretimi ve kaçakç›l›¤› bu ülkeden gerçek-
lefltiriliyor. 

Tacikistan yeralt› zenginlikleri ya da
do¤al kaynaklar›yla de¤il ama co¤rafi ko-
numuyla bölgede giderek büyük bir önem
kazan›yor. Afganistan, Çin, K›rg›zistan,
Özbekistan ve ‹ran ile s›n›r olan ülke, eski
‘ipek yolu’ güzergah›nda, bir geçifl ülkesi
olma özelli¤ini tafl›yor. Bu özelli¤i ile de
hem Rusya hem de ABD aç›s›ndan büyük
bir önem tafl›yor. ABD, Özbekistan’› kay-
betmesinin, K›rg›zistan’la da iliflkilerinin
so¤umas›n›n arkas›ndan, Tacikistan’› elin-
de tutmaya çal›fl›yor. Di¤er taraftan, Taci-
kistan’da 2004 Ekimi’nde bir askeri üsse
sahip olan Rusya, özellikle son üç y›lda
yapt›¤› ekonomik yat›r›mlar ve karfl›l›kl›
imzalanan önemli anlaflmalar ile iliflkilerini
güçlü tutmak istiyor. Tacikistan ise, ABD
ile Rusya aras›ndaki bu rekabetten yarar-
lanmak amac›n› tafl›yor. 

Emperyalist ülkelerin herbiri, bu yoksul
ülkeyi maddi olanaklarla sat›n almaya çal›-
fl›yor. Mesela ABD ve AB, Afganistan ifl-
galinin bafllamas›n›n arkas›ndan Tacikis-
tan’a 140 milyon dolar kredi verdi. Bir ön-
ceki y›l bu rakam 10-15 milyon dolar civa-
r›ndayd›. Çin ise, altyap› inflas› için, 900
milyon dolar yard›m yapt›. 2006 Kas›m›n-
da gerçekleflen baflkanl›k seçimleri sonra-
s›nda da, yeniden seçilen Devlet Baflkan›
Rahmanov ile iliflkileri iyi tutmak için, em-
peryalist ülkeler yard›m bafllatt›lar. Rusya,
4 adet askeri helikopter verirken, ABD,
ekonomik yat›r›m sözü verdi. 

ABD, Orta Asya cumhuriyetlerinde
gerçeklefltirdi¤i darbelerin ters tepti¤ini, bu
ülkelerdeki devlet baflkanlar›n›n kendi kol-
tuklar›n› korumak için ABD’den uzaklaflt›-
¤›n› görünce, politika de¤ifltirmeye yönel-
di. Tacikistan’da seçim sürecine çok fazla
kar›flm›yor görünürken, Kazakistan’da
Aral›k 2005’te gerçekleflecek devlet bafl-
kanl›¤› seçimlerinden iki ay önce, Devlet
Baflkan› Nazarbayev’i destekledi¤ini aç›k-
lad›. Özbekistan’› cezaland›rmak için al-
d›klar› sert tutum sonras›nda onu tamamen
kaybetti¤ini gören AB de Kazakistan ve
Tacikistan ile iliflkilerini iyi tutmak için
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denizalt›

Tank
Z›rhl›
araç

Av
uça¤›

Askeri
helikopter

Silah

3 mln 704 bin 2750 190 120 45 bin 165 bin 26 bin 33 bin 75 bin

3 mln 546 bin 1950 90 19 33 bin 111 bin 5 bin 13 bin 46 bin

NATO

fi‹Ö

(Tablo 27.8.07 tarihli Cumhuriyet Strateji ekinden al›nm›flt›r.)
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fazlas›yla çaba harc›yor. 

Orta Asya cumhuriyetleri içinde en ge-
nifl co¤rafyaya ve en zengin petrol rezervle-
rine sahip olan Kazakistan da ABD’ye tem-
kinli yaklaflan ülkeler aras›nda yer al›yor.
Bir taraftan Çin, bir taraftan Rusya ile s›n›r
komflusu olmas›, onun d›fl politikas›n› da
belirleyen önemli bir etken. Kazakistan
KGAÖ’ye, Rusya hegemonyas›ndaki Ortak
Ekonomik Alan yap›lanmas›na, fi‹Ö’ye üye
bir ülke. Rusya, Kazakistan’a daha özel bir
önem veriyor ve onu hegemonyas› alt›nda
tutmaya çal›fl›yor. 

Kazakistan ise, Rusya’ya tam bir ba¤l›-
l›k göstermektense, Rusya ile Çin aras›nda
bir denge politikas› izlemeyi tercih ediyor.
Hatta bölgedeki darbeler sonras›nda epeyce
alttan almaya bafllayan ABD ve AB ile de
belli s›n›rlar içinde kalmakla birlikte iliflki-
sini sürdürüyor. Mesela 2006 y›l›n›n Hazi-
ran ay›nda, Kazakistan Devlet Baflkan› Na-
zarbayev, üstelik de Putin’le yapaca¤› bir
görüflmenin hemen öncesinde, Bakü-Tiflis-
Ceyhan boru hatt› için yap›lan anlaflmaya
kat›ld›. Bu boru hatt›, Rusya’n›n ç›karlar›na
zarar veren bir hat. Keza 2006 y›l›n›n Ekim
ay›nda da, AB ile Kazakistan aras›nda ener-
ji anlaflmas›n›n imzalanmas› konusunda gö-
rüfl birli¤ine varm›flt›. Rusya’y› devre d›fl›
b›rakarak Ortado¤u ve Orta Asya petrolle-
rini Türkiye üzerinden Avrupa’ya tafl›yacak
olan Nabucco petrol boru hatt› projesi, Ka-
zakistan petrolünü de tafl›may› planl›yordu.
Rusya ile de iliflkileri so¤utmak istemeyen
Kazakistan, Rusya’ya, dünyan›n en zengin
petrol ve gaz rezervlerinin bulundu¤u Kara-
çaganak bölgesini ay›rd›. Buradaki rezerv-
lerin iflletmesini üstlenen konsorsiyumda
Rusya’n›n önemli bir pay› var, ayr›ca böl-
geden ç›kart›lan gaz, Rusya’ya, onun belir-
ledi¤i fiyattan verilecek. Kazakistan’daki
petrol yataklar› öylesine zengin ki, Çin’de
bundan kendisine düflen pay› al›yor. Çin ile
Kazakistan aras›nda Türkmenistan’dan
bafllayan ve Kazakistan’dan geçerek Çin’e
ulaflan bir petrol boru hatt› inflas› bafllat›l-
m›fl durumda. 

Bir di¤er sorun ise, ABD’nin ›srarl› bir
biçimde gündeme getirdi¤i Kazakistan-
NATO iflbirli¤i konusudur. Rusya buna
karfl›l›k Kazakistan’›n KGAÖ içinde daha
aktif rol almas›n› istiyor. Asl›nda Rusya ile
Kazakistan aras›ndaki askeri iliflkiler, tarih-
ten gelen güçlü bir altyap›ya sahip. Sovyet
döneminden kalma savunma sanayi tesisle-
ri, askeri-tatbikat poligonlar› ve uzay üssü,
Kazakistan’da varl›¤›n› sürdürüyor. Sov-
yetler Birli¤i 1955 y›l›nda, Kazakistan’›n
güney bat›s›nda Baykonur uzay istasyonu-
nu kurmufltu ve SB’nin uzaya gönderdi¤i
roketler buradan f›rlat›lm›flt›. Bugün de
Rusya, Kazakistan ile uzay çal›flmalar› ko-
nusunda iflbirli¤ini sürdürüyor. Sözkonusu
üs, füze sald›r›lar›n› önden tespit etmekte
de önemli bir rol oynuyor. Nisan 2006’da

fi‹Ö, daha bugün-
den, ABD için önemli
bir tehdit haline gel-

mifl durumda. Üyeleri-
nin ve gözlemci üyele-
rinin (Çin, Rusya, Pa-
kistan, Hindistan ve
‹ran) sahip olduklar›

nükleer güç, ABD’nin
karfl›s›nda çok büyük
bir toplama ulaflmak-
tad›r ve dünyan›n en
büyük nükleer gücü-

dür. Tüm fi‹Ö üyeleri-
nin toplam asker say›-
s› 6.100 milyon kiflidir.
Dünya nüfusunun üç-
te birini (2.583 milyar
kifli), 37.306 milyon

kilometrelik yüzölçü-
müne sahip bir alan›
etkisi alt›nda tutmak-

tad›r. Örgütün iki üye-
si Rusya ve Çin, BM

Güvenlik Konseyi’nin
daimi üyesidir ve kri-

tik konularda veto
hakk›n› kullanarak is-
temedikleri kararlar›n
ç›kmas›n› önlemekte-

dirler. 

iki ülke aras›nda SB döneminden kalma as-
keri noktalarla ilgili anlaflmalar yenilendi. 

Rusya ile askeri iliflkileri daha geliflkin
olmas›na ra¤men Kazakistan hava savun-
ma sistemlerinin modernizasyonunu Rus-
ya’ya vermek yerine, Rus, ‹ngiliz, Frans›z
ve ABD’li savunma flirketlerinin kat›ld›¤›
bir ihale açmay› ye¤ledi. 

fi‹Ö’nün son zirvesi

Orta Asya ülkeleri, zengin do¤algaz ve
petrol yataklar›, hidro elektirik santrallerin-
de üretilen elektirik enerjisi, zengin uran-
yum kaynaklar›, yeralt› ve yerüstü zengin-
likleriyle, bütün emperyalist ülkelerin iflta-
h›n› kabart›yor. ABD’nin bölgeye bu kadar
önem vermesinin, darbeler, anlaflmalar, sa-
t›n almalar vb yolu ile burada kendi hege-
monyas›n› infla etmek istemesinin alt›nda
yatan da budur. Ancak ABD’nin dünya ge-
nelinde güç ve etkinli¤ini kaybetti¤i, baflla-
d›¤› iflgalleri sonuçland›ramad›¤›, iflgal etti-
¤i ülkelerde direniflleri k›ramad›¤› bir dö-
nemde, üstelik de Rusya ve Çin gibi güç-
lenmekte olan iki büyük emperyalistin ku-
flatmas› alt›nda olan bir bölgede, etkili bir
güç haline gelmesi ihtimali düflüktür. Son
fi‹Ö zirvesi, Rusya ve Çin’in bölgedeki ha-
kimiyetinin ne kadar güçlendi¤inin de gös-
tergesiydi. 

Son zirveye damgas›n› vuran, özellikle
Çin’in ald›¤› mesafe oldu. Çin Devlet Bafl-
kan› Hu Jintao, zirve öncesinde ve s›ras›n-
da örgüte üye Orta Asya devletleriyle ikili
görüflmelerde bulundu ve onlarla çeflitli an-
laflmalar imzalad›. K›rg›zistan’la “iyi kom-
fluluk ve dostluk” anlaflmas› imzalad›, Ta-
cikistan’la iki ülke aras›nda her alanda ifl-
birli¤ini güçlendirme karar› ald›, Kazakis-
tan’la kurulan ‘stratejik ortakl›k’ iliflkisinin
seviyesinin yükseltilmesi kararlaflt›r›ld›. 

fi‹Ö’nün nas›l bir örgüt oldu¤unun ta-
n›mlanmas› konusunda geçmiflten bugüne
yürütülen tart›flmalar, bu zirvede sonuçlan-
d›r›ld› ve fi‹Ö’nün bölgesel bir güvenlik ör-
gütü oldu¤u aç›kland›. Bu Rusya’n›n iste-
medi¤i bir sonuç oldu. Rusya, fi‹Ö’nün as›l
olarak s›n›r sorunlar›n›n düzenlenmesi ve
ekonomik iliflkilerin güçlendirilmesi için
kurulmufl bölgesel bir örgüt olarak tan›m-
lanmas›nda ›srar ediyordu. Askeri bir örgüt
olarak tan›mlanmas›na ise karfl› ç›k›yordu.
Çünkü Rusya, kendi hegemonyas›n›n oldu-
¤u KGAÖ örgütünün bölgesel askeri bir
örgüt olmas›n› istiyordu. fi‹Ö’nün bu mis-
yonu üstlenmesi, KGAÖ’nün ifllevini za-
y›flatacakt›. Çin ise tersine, fi‹Ö’nün böl-
gesel askeri bir örgüt olarak tan›mlanma-
s›nda ›srar ediyordu. Görünen o ki, bu ko-
nuda Çin’in iste¤i belirleyici oldu. 

Asl›nda her iki ülke de, Orta Asya’ya
s›zmaya çal›flan NATO ve ABD karfl›s›nda
güçlü bir askeri ittifak oluflturmak konu-
sunda istekliler. fi‹Ö, her geçen gün büyü-
yen, güçlenen bir çizgi izliyor. Bunda bir

taraftan ABD’nin ‘kadife darbeler’ benzeri
sald›rgan hegemonyac› politikalar›, bir
yandan ABD’nin dünya genelinde güç ve
prestij kaybetmekte oluflu, bir taraftan ise,
Çin ve Rusya’n›n bölge ülkeleri üzerindeki
hegemonyalar›n› art›rmak için ekonomik,
askeri ve kültürel her tür yöntemi sistemli
bir biçimde uygulamalar› etkili oluyor. 

Zirve, Rusya ile Çin’in iliflkilerinin de
eskisine göre daha güçlü oldu¤unu göster-
di. Her iki ülke de ABD’ye rakip emperya-
listlerdir. Hegemonya savafl›, onlarla ABD
aras›nda geçmektedir, çünkü ABD’nin
özellikle ‘90’l› y›llar boyunca dünya üze-
rinde infla etti¤i hegemonyas›, bu ülkelerin
ç›karlar›yla çat›flmaktad›r. Ancak bu savafl-
ta, oynad›klar› roller farkl›d›r. Rusya, 11
Eylül sonras›ndaki ilk y›llarda, ABD’nin
karfl›s›na aç›ktan ç›kmayan, kimi zaman
onunla müttefik gibi görünen, ama ç›karla-
r› tehdit alt›nda oldu¤unda tavizsiz davra-
nan, bu arada kendi planlar›n› sistemli ve
sab›rl› bir biçimde hayata geçiren, hege-
monya alanlar›n› ad›m ad›m büyüten bir
çizgi izlemifltir. 2007 bafl›ndan itibaren ise
Rusya, ABD karfl›s›nda daha sald›rgan bir
çizgiye geçifl yapm›flt›r. Bugün emperyalist
savafl›n öne ç›kan iki rakibi ABD ile Rus-
ya’d›r. Ancak Çin, her geçen gün artan
ekonomik gücü, ABD’nin arka bahçesi de
dahil olmak üzere dünyan›n her köflesine
uzanan kollar›, giderek büyüyen askeri gü-
cü ve tafl›d›¤› potansiyeller ile, bu savafl›n
gizli unsurudur. Bugün hiçbir konuda ABD
ile karfl› karfl›ya gelmiyor olmas›na ra¤-
men, ABD’nin as›l korkulu rüyas› Çin’dir.
Asl›nda Rusya ile Çin aras›ndaki rekabet
ve pazar savafllar› gelecekte daha belirgin
bir biçimde ortaya ç›kacakt›r. Ancak bu-
gün, iki ülke ABD karfl›tl›¤› konusunda bir-
leflmifl durumdad›rlar. fi‹Ö’yü ABD aç›s›n-
dan büyük bir tehdit haline getiren de bu-
dur.  

fi‹Ö, daha bugünden, ABD için önemli
bir tehdit haline gelmifl durumda. Üyeleri-
nin ve gözlemci üyelerinin (Çin, Rusya,
Pakistan, Hindistan ve ‹ran) sahip oldukla-
r› nükleer güç, ABD’nin karfl›s›nda çok bü-
yük bir toplama ulaflmaktad›r ve dünyan›n
en büyük nükleer gücüdür. Tüm fi‹Ö üyele-
rinin toplam asker say›s› 6.100 milyon kifli-
dir. Dünya nüfusunun üçte birini (2.583
milyar kifli), 37.306 milyon kilometrelik
yüzölçümüne sahip bir alan› etkisi alt›nda
tutmaktad›r. Örgütün iki üyesi Rusya ve
Çin, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üye-
sidir ve kritik konularda veto hakk›n› kulla-
narak istemedikleri kararlar›n ç›kmas›n›
önlemektedirler. 

fi‹Ö, ABD aç›s›ndan, II. Emperyalist
Savafl y›llar›ndan ve Stalin’in önderli¤inde
devasa bir büyüme yakalayan Sovyetler
Birli¤inden bu yana, hiç karfl›laflmad›¤› ka-
dar büyük bir cayd›r›c› güç haline gelmifl-
tir. 
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Köklerimiz Toprakta 
Tarihten Geliyoruz
Derleyen: Devrim Zafer
fiehitler Albümü… 
Herbiri mücadelenin farkl› bir cephe-
sinde flehit düflmüfl komünistlerin,
rehber olan yaflamlar›...

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

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

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

Duvarlar›n›z›n Hükmü Yok
Derleyen: Mehmet Fatih Öktülmüfl
19 Aral›k 2000 tarihindeki cezaevleri
katliam› ve hücre sald›r›s›na karfl›
yürütülen büyük ölüm orucu 
direniflinin siyasal dersleri… 
Tutsaklar›n direnifl günceleri…

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

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

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

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

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

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

‹flkencede Direnme Savafl›
Derleyen: Remzi Basalak

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

fli yükseltmenin gereklerini ve flehit
komünistlerin direnifllerini anlat›yor... 

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

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

nin t›kanma noktalar›n› ve 
aflma yönünü ortaya koyuyor. 

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

Derleyen: Osman Akgün
“Topluma kazand›rma” ad› alt›nda kar-
fl›m›za ç›kart›lan piflmanl›k yasalar›na,
itirafç›l›k ve hainlik olgusuna yaklafl›m,

komünistlerin bu konudaki 
tarihsel tutum ve belgeleri. 

Yeni Emperyalist 
Savafl›n Ekonomi Politi¤i

Derleyen: Selma Aybal
Savafl ve Devrimci Durufl kitab›n›n de-

vam›... ABD emperyalizmini yeni em-
peryalist savafla bafllamaya iten eko-
nomik ve siyasi koflullar ile Irak’ta de-

rinleflen ABD batakl›¤›...

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

Bulundu¤u her alanda kitlelerin büyük
sevgisini ve sayg›s›n› kazanan, Türki-
ye Devrimci Hareketi’nin direnme ge-
lene¤inin oluflmas›nda tarihsel bir rol

üstlenen, komünist önder Mehmet
Fatih Öktülmüfl’ün yaflam öyküsü. 

Emperyalist Savafl ve 
Kürt Sorunu

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

Kürt hareketinin evrimi...

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

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

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

Broflürlerimiz

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

Derleyen: ‹smail Cüneyt

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

Yeni ‹fl Yasas›; KÖLEL‹K YASASI
En temel haklar›m›z› gaspeden

Yeni ‹fl Yasas›n›n maddeleri

Emperyalist Savafl ve Gençlik
Derleyen: Nilgün Gök

‘68 devrimci dalgas›n› yaratan gençlik,
anti emperyalist savafl›n önünde

yeral›r.

Gücümüz Örgütlülü¤ümüzdür!
Derleyen: Ulafl Hicabi Küçük

“Yeni ça¤›n çocuklar›” örgütlülü¤ü ile
güçlüdür, örgütlülü¤ü ile özgürleflir. 
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Seçimler bitti ama egemen kliklerin
çeliflkileri ve güç kavgalar› bitmedi.
AKP, seçim zaferini, cumhurbaflkanl›¤›
makam›n› da ele geçirerek taçland›rd›. 

AKP’nin seçim öncesi “uzlaflma”
sözleri, TBMM Baflkanl›¤›na DYP köken-
li Köksal Toptan’› getirmekten öteye git-
medi. Gül’ün cumhurbaflkanl›¤› konu-
sunda uzunca bir süre bekle-gör tavr› iz-
leyen AKP, d›flar›da ABD ve AB emper-
yalistlerinin, içeride iflbirlikçi tekelci
burjuvazinin önemli kesiminin deste¤iy-
le son hamleyi yapt› ve Gül’ü cumhur-
baflkan› seçtirdi.  

Son alt› ayda yaflanan gerilim ve ça-
t›flmadan flimdilik AKP kazançl› ç›km›fl
görünüyor. CHP’nin ve Genelkurmay’›n
muhalefeti, bugün için etkisiz. Ancak
aralar›ndaki it dalafl› bitmedi, bitmeye-
cek de. Kimi zaman örtük ve sessiz, ki-
mi zaman aç›k ve fliddetli bu çat›flma de-
vam edecek. Genelkurmay›n üç gün öne
ald›¤› 30 A¤ustos bildirisi ve artan laik-
lik vurgusu; Gül’ün cumhurbaflkan› ol-
duktan sonraki ilk karfl›laflmada komu-
tanlar›n Gül’e selam vermemesi ve
“cumhurbaflkan›m” diye hitap etmeme-
leri, -sonras›ndan afl›lm›fl gibi gösterilse
de- çat›flman›n flu ya da bu vesileyle
hortlayaca¤›n›n ilk verileri. 

AKP’nin ak›betinin, öykündü¤ü iki
partiden, Demokrat Parti gibi mi, yoksa
ANAP gibi mi olaca¤›n› önümüzdeki dö-
nemde görece¤iz. Ama her iki örnek de
iflçi ve emekçilerin mücadelesi belirleyi-
ci. Hükümetleri de, devletleri de y›kacak
esas güç; halk›n gücüdür çünkü. 

* * *

‹kinci AKP döneminin “hükümet
program›” da aç›kland›. Özellefltirme
tam gaz sürecek, tar›mda y›k›m devam
edecek, ülkenin kaynaklar› emperyalist
tekellere peflkefl çekilecek,  polisin yet-
kileri artt›r›lacak, bask› ve terör azg›nla-
flacak… Yani ilkinde oldu¤u gibi iflçi ve
emekçilere, ezilen halklara karfl› bir
“sald›r› program›” bu. En somut haliyle
Ankaral›lar›n yaflad›¤› susuzluk, g›da
ürünlerindeki fiyat art›fl›, karakollarda
artan ölümler, yolda-yolakta polis flidde-
ti, a¤›rlaflan sansür vb. yeni AKP hükü-
metinin, bundan sonraki icraatlar›n›n
göstergeleri. 

Yeni hükümet, yeni sald›r› program›...




