
Ayl›k siyasal dergi                     Ekim 2007   Say›: 58      Fiyat›: 1,5 YTL (KDV dahil)

Sayfa 2’de sürüyor

Yang›nlara
fazla

bakan
gözler yaflarm

az!

Yeni AKP hükümetiyle birlikte bur-
juvazinin iflçi ve emekçilere sald›r›s›
da yeni bir safhaya ç›k›yor. Öyle ki,
TÜS‹AD patronlar›, hükümetin aç›kla-
d›¤› “sald›r› program›”n› bile az bulup
daha fazlas›n› istedi. Hatta ilk alt› ay-
da yap›lmas› gerekenleri tek tek s›ra-
lay›p, direktiflerini verdi. Bunlar
“AB’ye uyum” ad› alt›nda daha fazla
sömürü ve soygun talepleriydi. Aç›k-
ça “daha fazla kad›n ve çocuk-genç
iflgücü” istiyor, hükümetin de bir an
evvel buna uygun düzenlemeler yap-
mas›n› buyuruyordu.

Ayn› günlerde “Türkiye’nin en
zenginleri” aç›klan›yor; baflta Saban-
c›lar, Koçlar olmak üzere, iflbirlikçi te-
kelci burjuvazinin son y›llarda karlar›-
n› iki kat›na ç›kard›¤› ortaya dökülü-
yordu. Hatta dünyan›n en zengin 500
kiflisinin içinde yeralan Türklerin sa-
y›s› artm›flt›! 

Bunun iflçi-emekçi maafllar›n›n iyi-
ce eridi¤i, buna karfl›l›k uzun saatler
boyunca iliklerine dek sömürüldükle-
ri bir dönemde gerçekleflmifl olmas›,
tabi ki tesadüf de¤il. Burjuvazi, iflçi ve
emekçilerin kan›n›-can›n› emerek pa-
lazland›kça palazlan›yor, ama bir tür-
lü doymak bilmiyor. “Daha fazla kar,
daha fazla ucuz iflgücü” diye ba¤›r-
maya, iflbafl›ndaki hükümetlere emir-
ler vermeye devam ediyor.

* * *

TÜS‹AD patronlar› karfl›s›nda haz›-
rola geçen baflbakan ve bakanlar› ise,
onlar›n ç›karlar› do¤rultusunda ge-
rekli yasal düzenlemeleri yapacaklar›-
na güvenceler veriyorlar. Yeni anaya-
sa da, ona ba¤l› olarak ç›kacak tüm
yasa ve düzenlemeler de patronlar›n
ihtiyaçlar› dikkate al›narak yap›lacak.
Bundan kimsenin flüphesi olmas›n! 

Burjuvazinin doymak bilmeyen
sömürüsüne, bir noktada iflçi ve
emekçiler isyan eder de direnifle ge-
çerse, yine bu yasalar devreye gire-
cek, “devletin güvenli¤i” denilerek
grevler ertelenecek, direnifllere polis-
jandarma zoruyla müdahale edilecek,
bast›rmak için her yol denenecek…
Her fley burjuvazinin azami kar›n› ko-
rumak için… 

Ekim Devrimi 90 yafl›nda!Ekim Devrimi 90 yafl›nda!
Hala canl›, 
hala insanl›¤›n
umudu, özlemi...

Bindokuzyüzonyedi
‹kinci teflrin yedi...
Yumuflak ve derin sesiyle Lenin;
“Dün erkendi, yar›n geç,
Vakit tamam, bugün” dedi. 
Ya¤l› çar›kl›larla, ya¤l› iflçiler:
“Bugün” dedi.
Ölümü açl›ktan öldüren siper:
“Bugün” dedi. 
A¤›r, çelik, kara toplar›yla AVRORA
“Bugün” dedi.
“Bugün” dedi. 
Art›k 
Ne k›fll›k sarayda sarhofl eteklerin ipekli sesi,
Ne paskalya çanlar›nda deli duas› çar›n,
Ne Sibirya yollar›nda zincir iniltisi...
Art›k votka kadehlerinde ›slanmayacak 
Sar› sark›k b›y›klar› pameflçiklerin.
Kara topra¤›n üstünde, 
Bir avuç kan gibi yanmayacak, 
Bak›r sakallar› açl›ktan ölen mujiklerin...
Art›k kararmayacakt›r karl› sokaklar
Kara bir rüzgar gibi geçen Çar›n Kazaklar›ndan.
Sarkmayacakt›r iflçi kad›nlar›n kanl› saçlar›
Kara kalpakl› Kazaklar›n m›zraklar›ndan. 
Yand› kanatlar› iki bafll› kartal›n
Düfltü yere, 
Öldü, 
Buzlu Balt›k Denizi’nin k›y›s›nda
Bir pencere örtüldü,
Aç›ld› bir pencere...
Bindokuzyüzonyedi,
‹kinci teflrin yedi...

Naz›m Hikmet
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Merhaba, 
Kitle hareketinin derinden kaynay›fllar›, giderek da-

ha belirgin bir biçimde su yüzüne vurmaya bafllad›.
THY’nin arkas›ndan, bugün Telekom da zorlu bir T‹S
sürecine girdi. Kamu emekçileri yüzde 2,5 gibi son de-
rece yetersiz bir zam alman›n tepkisini yafl›yorlar. Ter-
sanelerde ölümler neredeyse ola¤an hale geldi. Kitleler
tepki büyütüyor ve sorunlar›na çözüm üretmeye çal›fl›-
yor. Ve yaflam›n her alan›nda üzerlerine çöken kuflat-
ma, onlara yaflam koflullar›n› iyilefltirmenin tek yolu-
nun örgütlenmekten, özgürlükler için dövüflmekten
geçti¤ini daha güçlü bir biçimde ö¤retiyor. 

Devlet ise, “Malezya olur muyuz?” diye yapay bir tar-
t›flma bafllatarak dikkatleri baflka yöne çekmeye çal›fl›-
yor. ‹flçi ve emekçileri s›n›fsal çeliflkilerden uzaklaflt›r-
mak için, önlerine yapay laik-dinci çeliflkisini koyuyor,
öfkesinin burjuvaziye yönelmesini engellemek için,
dinci-gericili¤i öne sürüyor. Di¤er taraftan burjuvazi,
her geçen gün zenginli¤ini biraz daha art›r›yor, kitlele-
ri sömürerek kazand›¤› serveti safahat içinde harc›yor. 

Seçimler ve cumhurbaflkanl›¤› tart›flmalar›n› geride
b›rakt›k. Ancak burjuvazinin iç çat›flmalar›n›n geride
kalmas› mümkün de¤il. AKP, kimi kurumlar› eline ge-

çirdi ama, as›l dengeler burjuvazinin iç çeliflki-
lerine göre flekilleniyor. TÜS‹AD ve Ge-

nelkurmay’›n ç›k›fllar›, AKP’nin ‘hi-
zay› aflmama’ çabalar›, bu gerçe¤i
çarp›c› biçimde göz önüne seriyor
zaten. 

Anayasa tart›flmalar›ndan, iflçi
eylemleri ve grevlere dönük de¤er-
lendirmelere, Irak’ta yaflam› teh-
dit eden sa¤l›k sorunlar›ndan,

yolsuzluklara ve özel güvenlik flirketlerinin gerçeklefl-
tirdi¤i katliamlara, Almanya’daki yeni ‘güvenlik’ yasa-
s›ndan Myanmar’daki direnifle kadar, geçen aya dam-
gas›n› vuran önemli geliflmeleri dergimiz sayfalar›nda
bulacaks›n›z. 

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

O k u r l a r a . . .

En son THY grevini bast›rmak için nas›l kol
kola girdiklerine ve nas›l cansiperane çal›flt›kla-
r›na tan›kl›k ettik. fiimdi de kap›da bekleyen di-
reniflleri, grevleri bast›rmak için bunu yapacak-
lar. 

Ama her fleyi onlar belirleyemezler! Ne ka-
dar güçlü görünseler de as›l güç, iflçi ve emek-
çilerde! Onun örgütlülük ve kararl›l›k düzeyin-
de…  

‹flte bugünlerde grevlerinin birinci y›l›n› kut-
layan Novamed iflçileri, bunun bir kan›t›… Ki-
min ne zaman do¤um yapaca¤›na, tuvalette ne
kadar kalaca¤›na kadar müdahale eden patron-
lara, Novamed’li kad›n iflçiler, kararl› direniflle-
riyle en güzel yan›t› veriyor. Vahfli kapitalizmi
aratmayan koflullar içinde çal›flan kad›nlar, giz-
lice örgütlenip sendikalafl›yor ve patronlar›n
karfl›s›na tek vücut olarak ç›k›yor.  

‹flte iki hafta içinde 5 arkadafllar›n› “ifl kaza-
s›” ad› alt›nda cinayetlerde yitiren Tersane iflçi-
lerinin direnifli… Kar rekorlar› k›ran patronlar,
bu cinayetleri önleyebilecek tedbirleri dahi “ma-
liyet kayb›” olarak görebiliyor, bir bareti bile iflçi-
lerin kendilerinin almas›n› isteyebiliyorlar. ‹flçile-
rin isyan› üzerine Tersane’ye koflan yeni Çal›fl-
ma Bakan› ise, yaflanan cinayetleri, patronlar›n
kar h›rs›yla de¤il, iflçilerin cehaletiyle aç›kl›yor.
Hem demagog, hem katil bunlar!    

* * *

Sömürü ve zorba düzenlerine karfl› gelen
herkese düflmanlar. ‹fl cinayetlerine karfl› dire-
nen Tersane iflçisine, onurluca çal›flmak iste-
yen Novamed’li kad›nlara, toplu sözleflme hak-
k› isteyen emekçi memura, evinin bafl›na y›k›l-
mas›na direnen emekçiye, paras›z e¤itim iste-
yen ö¤renciye… Yani flairin dedi¤i gibi; “sana
düflman / bana düflman / düflünen insana düfl-
man…” 

‹flte Hrant Dink cinayeti ve arkas›ndan orta-
ya dökülen gerçekler… Her geçen gün yeni bir
belge, yeni bir dokümanla, Hrant Dink cinayeti-
nin devletin bilgisi dahilinde nas›l planland›¤›
tescilleniyor. Hal böyleyken, faflist Ozan Arif ve
‹smail Türüt ikilisinin yaz›p söyledi¤i bir türkü ve
ona çekilen bir kliple, Hrant Dink’i katleden tetik-
çilerin nas›l kahramanlaflt›r›ld›¤› bir kez daha
gözler önüne seriliyor. 

Daha yo¤un sömürü ve soygun, daha azg›n
faflist-floven bask› ve fliddetle at bafl› gidiyor. ‹fl-
çi ve emekçileri vahfli kapitalizmin uygulamala-
r›yla sömürebilmek ve ezilen halklar› sindirip
asimile edebilmek için, devlet terörünü estirme-
leri gerekiyor çünkü. Halk›n aras›nda din, mez-
hep, ›rk ayr›m›n› körükleyerek, birbirlerine k›r-
d›rmalar›, bölüp parçalamalar› gerekiyor. Ancak
bu flekilde yönetebiliyor, sömürebiliyor ve bu
kanemici düzenlerini koruyabiliyor…

Bir yanda emperyalist savafl, bir yanda da-
ha da yo¤unlaflan sömürü… Onlar›n kar rekor-
lar› k›rmas›n› sa¤layan, beslendikleri kaynak
bunlar.  ‹flçi ve emekçilerin teri, ezilen halklar›n
kan› üzerinden daha fazla semiriyor, obezlefli-
yorlar… En büyük si-
lahlar› ise, kendileri-
nin dipten doru¤a ör-
gütlü, iflçi ve emekçi-
lerin, ezilen halklar›n
ise da¤›n›k, parçalan-
m›fl ve örgütsüz olma-
s›… 

‹flte as›l mesele bu
silah› ifllemez k›lmak-
ta. Hatta bir bume-
rang gibi onlara çevir-
mekte. Bunun da tek
yolu, birleflmekten, ör-
gütlenmekten geçiyor.
En küçük bir örgütlen-
me çabam›zdan ku-
duz köpe¤in sudan
korktu¤u gibi korkma-
lar› bofluna de¤il.
Çünkü bizim her ör-
gütlenme giriflimimiz,
onlar›n sonunu haz›r-
layacak bir ad›m. O
yüzden kabuslar› olu-
yor. 

Irak ve Filistin halk›n›n emperyalist iflgale
karfl› direnifli nas›l korkutuyor ve planlar›n› alt-
üst ediyorsa; THY’den sonra Haber-‹fl’in, Pet-
kim’in grev karar›, Novamed’li kad›nlar›n direni-
fli, tersane iflçilerinin isyan›, birleflik ve örgütlü
her hareket, onlar› korkutuyor ve sömürü çark-
lar›na çomak sokuyor.

* * *

Emperyalistler ve iflbirlikçilerinin savafl› ve
sömürüyü büyütmeye haz›rland›¤› bir dönem-
de, iflçi ve emekçiler, ezilen halklar, güçlerini
birlefltirmek ve örgütlenmek zorundalar. Aksi
halde tüm insanl›¤› bekleyen, ölüm ve y›k›md›r.
‹flçi s›n›f›n›n kurtuluflu ile tüm insanl›¤›n kurtulu-
flu, iç içe geçmifl durumdad›r. Ve Marks’›n yüz-
y›l önce söyledi¤i gibi, iflçi s›n›f› “ya örgütlüdür
HERfiEYD‹R, ya örgütsüzdür H‹ÇB‹R fiEY!”

Gücümüz örgütlülü¤ümüzdür! Devrimci bir
önderlik alt›nda harekete geçen iflçi-emekçi or-
dusunun neler baflard›¤›na tarih tan›kt›r. Önü-
müzdeki ay, tüm dünyay› sarsan ilk proleter
devrim olan Ekim devriminin 90. y›l› kutlanacak.
Yeni Ekim’ler hayal de¤il! Yeter ki bu bilinç ve
ruhla görevlerimize sar›lal›m! Yeter ki, burjuva-
ziye ve onun devletine karfl› birleflik, örgütlü
devrimci duruflu gösterelim!  

58. say›da
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Örgütlüysek HERfiEY‹Z!

3           AKP anayasas›

4           Gözalt›nda sokakta, iflkenceler ölümler sürüyor

5           Yeni ders y›l›, a¤›rlaflan sorunlar

6           S›n›f mücadelesinde etkili bir silah; Grev 

8           Dünden bugüne çocuk iflgücü sömürüsü

10         Tersaneler, Telekom, Novamed haberleri 

11         F tiplerinde devrimci tutsaklara bask›lar

12         Dünyada ve ülkemizde uçurum büyüyor

13         Irak’ta kolera salg›n›

14         Yang›nlara fazla bakan gözler yaflarmaz 

16         Avrupa’da yeni ‘güvenlik yasalar›’

17         Fransa’da tren yollar›nda grev ça¤r›s›

Almanya tren yollar›nda anlaflma sa¤lanamad›

18         Irak’ta kay›p silahlar, yolsuzluklar

19         Blackwater: “Profesyonel Katiller”

20         ‹ran’a s›ra geldi mi?

21         Myanmar’da cuntaya karfl› direnifl

22         Gelece¤imizin Köprüsü Tarihimiz 

23         Che yafl›yor

24         12 Eylül idamlar›

25         Ataman ‹nce

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi

Örgütsüzsek H‹ÇB‹RfiEY!
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Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi

urjuva klikler aras›nda varolan çe-
liflki ve çatlaklar, seçim sonras› da
sürüyor. Cumhurbaflkan› seçiminin

bitmesiyle bu çeliflkilerin nispeten durul-
du¤u izlenimi do¤sa da, yeni anayasa ha-
z›rl›klar› ile birlikte kendini yeniden orta-
ya koydu. 

Kapal› kap›lar ard›nda haz›rlanan ana-
yasaya ilk tepkiler, bu gizlili¤e oldu. Daha
fazla fleffafl›k ve “toplumsal uzlaflma”
aray›fl› istendi. Ard›ndan bu meclisin ana-
yasa haz›rlama yetkisi olmad›¤›, anayasa-
lar›n “kurucu meclis”ler taraf›ndan yap›l-
mas› gerekti¤i üzerinde duruldu. Öyle ki,
TBMM Baflkan› Köksal Toptan bile, “ku-
rucu meclis” olabilece¤ini söyledi. Buna
karfl›n hükümet, “kurucu meclis” fikrine
s›cak bakmad›¤›n›, seçimle gelmifl bir
meclisin anayasay› de¤ifltirebilece¤ini
söylemeye devam etti.

Anayasan›n yap›l›fl tarz›ndaki yöntem-
sel farkl›l›klar bir yana, as›l f›rt›na içeri¤i-
ne iliflkin koptu, kopuyor... Üniversiteler-
de türban›n serbest b›rak›lmas›ndan,
Türkçe d›fl›nda farkl› dillerde e¤itime ola-
nak tan›yan maddelerine kadar, birçok
noktadan itirazlar yükseliyor. Yine laiklik
ve bölünmezlik, temel argüman olarak
öne ç›kar›l›yor. Öte yandan Cumhurbafl-
kanl›¤›n›n yetkilerinin k›s›tland›¤›, hükü-
met ve baflbakan›n ise yetkilerinin artt›r›l-
d›¤›, “kuvvetler ayr›l›¤›” yerine “kuvvet-
ler birli¤i”nin esas al›nd›¤›, “süper baflba-
kan” olufltu¤u gibi elefltiriler de sürüyor.

Eylül ay›n›n ortalar›nda AKP’nin yeni
anayasa tasla¤›n› görüflmek üzere topla-
nan Rektörler Komitesi, yeni bir anayasa-
n›n tüm siyasi partilerin kat›l›m›yla yap›l-
mas›n›, üniversitelerde k›l›k/k›yafet ser-
bestli¤inin hukuken mümkün olmad›¤›n›
belirtti. Bu aç›klaman›n üzerine Baflbakan
Erdo¤an, “kendi ifllerine baks›nlar, anaya-
say› yapma görevi rektörlerin de¤il
TBMM’nindir” dedi. Erdo¤an’›n bu tavr›,
seçimlerden sonra biraz durulan ortam›
iyice k›z›flt›rd›. Rektörler ile hükümet ara-
s›nda süregelen sürtüflme daha da alevlen-
di. Öyle ki, üniversite aç›l›fllar›, rektörle-
rin hükümet ve anayasa tasla¤› karfl›t› söy-
levleriyle bafllad›. Bu aç›l›fllara kat›lan ye-
ni cumhurbaflkan› Gül bile, Erdo¤an’› tek-

zip edercesine, “üniversitelerin ülkeyi il-
gilendiren her konuda fikir ortaya koyaca-
¤›n›” söylemek zorunda kald›.

AKP kurmaylar›, Sapanca’da toplana-
rak anayasa tasla¤›na son halini vermeye
çal›flt›lar. Anayasa tasla¤›n›n ancak bu fle-
kilde AKP hükümetinin tasla¤› haline ge-
lece¤ini duyurdular. Buna karfl›n taslak,
hala son halini alm›fl de¤il. Oysa Eylül
ay›nda kamuoyuna sunulaca¤› bildirilmifl-
ti, flimdi de Ekim’de sunulaca¤› söyleni-
yor. Fakat çeflitli kurumlardan yükselen
itirazlar, sözkonusu tasla¤›n daha uzunca
bir süre tart›fl›laca¤›n› ve birçok de¤iflikli-
ye u¤rayaca¤›n› gösteriyor. Yöntemsel
olarak bile konunun nas›l çözülece¤inde
mu¤lakl›k sürüyor. Yani bu pilav, daha
çok su kald›raca¤a benziyor. 

TÜS‹AD’tan uyar›lar

TÜS‹AD; yeni anayasa haz›rl›¤› ile il-
gili rahats›zl›klar›n› önce baflkan› Arzuhan
Yalç›nda¤’›n a¤z›ndan, sonras›nda ise, bu
ay›n sonunda yap›lan Yüksek ‹stiflare
Konseyi (Y‹K) toplant›s›nda dile getirdi. 

Y‹K toplant›s›nda konuflan Mustafa
Koç ve Arzuhan Yalç›nda¤, AKP’nin ye-
ni anayasa haz›rl›¤› s›ras›nda gösterdi¤i
performansa tepkilerini ortaya koydular.
“Türkiye’de siyasal güçler rejim mücade-
lesine devam ediyor izleniminin sürmesi-
ne yol açacak bir anayasan›n ülkeye yarar
de¤il zarar getirece¤ine inan›yoruz” diye-
rek, anayasa etraf›nda bir kutuplaflman›n
do¤mas›n› “ciddi bir tehlike” olarak nite-
lediler.

“Türkiye’de serbest piyasa ekonomisi-
nin kal›c›l›¤›n›n sa¤lanmas› için yeni ana-
yasan›n önemli bir fayda sa¤layaca¤›na”
inançlar›n› bir kez daha yineleyen TÜS‹-
AD, anayasan›n aslolarak iflbirlikçi tekel-
ci burjuvazinin iste¤i do¤rultusunda ve
onlar›n ç›karlar›n› korumak için haz›rlan-
d›¤›n› teyit etmifl oldu. Buna karfl›n itiraz-
lar›, anayasan›n haz›rlanma biçimine,
AKP kurmaylar›n›n ifli ellerine-yüzlerine
bulaflt›ran tarzlar›nayd›. “Yeni bir anaya-
san›n haz›rlanma sürecinin metnin kendisi
kadar önemli oldu¤u” vurgusu ile de as›l

dikkat çektikleri nokta buras›yd›.   

TÜS‹AD, cumhurbaflkanl›¤› seçim
kriziyle ayyuka ç›kan iç çeliflkilerin ana-
yasa tart›flmalar›yla devam etmesinden ra-
hats›zd›. O yüzden de “toplumsal uzlaflma
kanallar› aç›k, genifl kat›l›ml›” bir anayasa
olmas› gerekti¤ini söylüyor ve “kutuplafl-
may› derinlefltiren” tutumlardan kaç›n›l-
mas›n› istiyordu. “Anayasan›n geçmifl ile
hesaplaflma anlay›fl›yla kaleme al›nmama-
s›, dönemsel politik beklentilerden ve tep-
kilerden ar›nd›r›lmas›” uyar›s›n› bofluna
yapmad›lar. Seçimlerden zaferle ç›kan,
sonras›nda Cumhurbaflkanl›¤› mevzisini
de kazanan AKP’nin bafl dönmesi ile per-
vas›z ve rövanflist hareket tarz›n› önle-
mekti TÜS‹AD’›n amac›. Bir yerde
AKP’nin zafer sarhofllu¤u ile dolu-dizgin
gidiflini frenlemek, farkl› kliklerden yük-
selen tepkileri nötralize etmekti.

Öyle ki Yalç›nda¤, daha önceki bir ko-
nuflmas›nda AKP’nin kadrolaflma h›z›n-
dan duydu¤u rahats›zl›¤› belirtmifl, özel-
likle Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n bir
“transit geçifl merkezine dönüfltü¤ü”nü
söylemiflti. (1999-2002 döneminde bu ku-
rumdan di¤er kamu kurum ve kurulufllar›-
na yaln›zca 19 kifli geçmiflken, AKP hükü-
meti döneminde 2003-2006 bu say›n›n
1850 oldu¤unu ortaya koyuyordu.)

Koç ve Yalç›nda¤’dan sonra kürsüye
ç›kan hükümet sözcüsü Cemil Çiçek ise,
“toplumun dikifl noktalar›na jilet atmay›z”
diyerek TÜS‹AD’›n mesajlar›n› ald›¤›n›
ve kendilerini ona göre düzelteceklerini
duyurdu. Anayasan›n, “de¤iflemez, de¤ifl-
tirilmesi dahi teklif edilemez” denilen ilk
üç maddesine dokunmayacaklar›na yemin
billah etti. Anayasa tasla¤›n›n tüm kesim-
lere aç›laca¤›n›, herkesin görüfllerinin al›-
naca¤›n› bir kez daha yineledikten sonra,
yöntemsel önerilerin de (kurucu meclis gi-
bi) dikkate al›naca¤›n› söyledi.

Emperyalistlerin ve 

iflbirlikçilerin anayasas›

TÜS‹AD, yeni anayasan›n, “Türki-
ye’de serbest piyasa ekonomisinin kal›c›-
l›¤›n› sa¤lamak” için gerekli oldu¤unu
söylerken, bu anayasan›n esas›nda hangi
ihtiyaçlar do¤rultusunda haz›rland›¤›n› da
ortaya koymufl oluyordu. Nitekim yeni
anayasa tasla¤›nda, emperyalistlerin ve ifl-
birlikçilerin ç›karlar› esas al›n›rken, iflçi
ve emekçinin sosyal haklar› varolan›n da
gerisine çekilmiflti.

Örne¤in yeni anayasa tasla¤›n›n 6.
maddesi “Türk milleti, egemenli¤ini ana-
yasan›n koydu¤u esaslara göre yetkili or-
ganlar› eliyle kullan›r. Türkiye’nin imza-
lad›¤› uluslararas› anlaflma ve sözleflmeler
istisnad›r” diyerek gerçekte egemenli¤in
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hiç de “kay›ts›z flarts›z milletin” olmad›¤›n› teyit edi-
yor. Esas›nda “istisna” dedi¤i fley, genel kural›, devle-
tin iflleyifl yasas›n›, bunun ruhunu oluflturuyor. Anaya-
salara da sinen bu ruh, emperyalist tekellerin ç›kar›d›r. 

Bunun anlam› flu: Yerüstü ve yeralt› kaynaklar›n›n
(madenler, enerji, su vb.) yönetim ve denetimi tama-
men emperyalist tekellere aittir ve onlar›n ç›karlar›
do¤rultusunda kullan›l›r… Türkiye, MAI ve MIGA
olarak bilinen çok tarafl› yat›r›m anlaflmas›n› imzala-
yarak ve bu yat›r›mlar›n devlet ve hükümet düzeyinde
garantileme ajanslar›na ortak olarak, zaten yaklafl›k 5
y›l önce emperyalist tekellerin ç›karlar›n›n yasalar›n
üstünde oldu¤unu kabul etmiflti. MIGA hükümlerine
göre, her ülkenin hükümeti, emperyalist tekellere karfl›
ülkede yap›lacak grev ve eylemlerden dolay› ortaya ç›-
kacak zarar› tazminle de yükümlüler. Türkiye, bunu
yasalar›na da geçirmiflti. fiimdi anayasaya da ekleyerek
tescillemifl oluyorlar. Keza “egemenli¤in kay›ts›z flart-
s›z” emperyalist tekellerin elinde oldu¤u gerçe¤ini de. 

Emperyalist ve iflbirlikçi tekellerin ç›karlar› do¤rul-
tusunda yeni maddeler koyulurken veya varolan mad-
deler yeniden düzenlenirken, iflçi ve emekçileri ilgilen-
diren “sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler” bölümü,
iyice t›rpanlan›yor. 

’82 Anayasas›nda 41. ve 65. maddeler aras›nda ye-
ralan bu bölüm, yeni taslakta 43. ve 50. maddeler ara-
s›nda yer buluyor, madde say›s› olarak bile azalm›fl du-
rumda. Daha önce tan›nan birçok hakk› da anayasal
güvenceden mahrum b›rak›p yasal düzenlemeye hava-
le ediyor. Örne¤in orman köylüsü ve kooperatifçili¤e
iliflkin maddeler, esnaf ve zanaatkar›n korunmas› ana-
yasadan ç›kar›lm›fl. Tar›m, hayvanc›l›k ve bu alanda
çal›flanlar›n korunmas›, konut hakk›, gençli¤in ve spo-
run korunmas›, sanat›n ve sanatç›n›n korunmas› gibi
haklar da anayasal güvenceden mahrum b›rak›l›yor.
Lokavt, “iflverenlerin haklar›” flekline getirilerek yerin-
de duruyor. Keza çevrenin korunmas›, planlama,
K‹T’lerin TBMM taraf›ndan denetimi gibi maddeler
de anayasa tasla¤›ndan ç›kar›lm›fl durumda.

Özcesi tekellerin ç›karlar› daha da artt›r›larak ana-
yasaya koyulurken, bir bütün olarak “sosyal haklar”
anayasal güvenceden mahrum edilerek, parlamento ço-
¤unluklar›n›n iki duda¤› aras›na hapsediliyor.  

* * *

Anayasan›n yap›l›fl tarz›na dönük elefltirilerden
“kurucu meclis” önerilerine, türban tart›flmalar›ndan
üniter devlet hezeyanlar›na kadar egemen klikler ara-
s›nda k›ran k›rana geçen anayasa haz›rl›¤›, iflçi ve
emekçilerin tamamen d›fl›nda yürütülüyor. Sar› sendi-
kalar ise, patronlarla kolkola (Ekonomik Sosyal Kon-
sey ad›yla) bu kliklere yedekleniyor. Hiç biri iflçi ve
emekçi haklar›n› sorgulam›yor, bu yönde taban› hare-
kete geçirmiyor.

Bu anayasa, emperyalistlerin ve iflbirlikçilerin ana-
yasas›! ‹flçi ve emekçiler, kendi anayasalar›n› ancak
devrimle, iktidar› ele geçirdikten sonra yapabilecekler.
Buna karfl›n hak ve özgürlüklerini geniflletmek, bunu
yasalara geçirmek için bile, s›n›fa karfl› s›n›f bilinciyle
harekete geçmek, burjuvaziyle k›ran k›rana savaflmak
zorundalar. Yeni anayasa tart›flmalar› dahil, do¤rudan
kendi gelece¤ini ilgilendiren her geliflmede söz söyle-
yebilmeleri, buradan geçiyor.    
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Geçen ay gözalt›nda Nijeryal› Festus
Okey’in Beyo¤lu Emniyeti’nde öldürülme-
sinden sonra bu kez de Polonyal› Dari-
usz Witek, s›n›rd›fl› ifllemleri için bekletil-
di¤i Kumkap› Misafirhanesi’nde kald›¤›
odada ölü bulundu. Kad›köy’de b›çakl›
bir kavgaya kar›flt›¤› iddias›yla gözalt›na
al›nan ve Kad›köy’de karakolda tutulan
Witek, sonras›nda Kumkap›’ya götürül-
müfltü. Ölümün ard›ndan yap›lan aç›kla-
ma ise her zamanki gibi pervas›zd›:
“Pantolonun astar›yla kendini asm›fl”!
Festus Okey olay›nda ise silahla vuran
polisler oldu¤u halde, suçu üstlerinden
atmaya çal›flm›fllard›. 

Son polis yasas›yla birlikte artan yetki-
lerini s›n›rs›z kullanmakta tereddüt etmeyen polis
art›k çok daha pervas›z davran›yor. Göz göre göre
insan öldürüyor sonra da temize ç›k›yor. Polis ifl-
kence yapmaya devam ederken, iflkence yapanlar,
adam öldürenler hakk›nda ya hiçbir ifllem yap›lm›-
yor, ya da mahkemeler uzun sürelere yay›larak za-
man afl›m›na u¤rat›l›yor, göstermelik cezalarla ge-
çifltiriliyor. 

Sokak ortas›nda keyfi flekilde iflkence yapmalar,
flüphelendikleri herkesi gözalt›na almalar, böbrek
dalak, kafa patlatmalar, art›k rutin hale geliyor.
Van’da da Ejder Demir adl› köylü, evinin önünde
askerler taraf›ndan taranarak öldürüldü. Öldürül-
meden önce bizzat askerler taraf›ndan tehdit edi-
len Demir, çevresindekilere öldürülece¤ini söyleyip
duruyordu. Köylülerin anlat›m›na göre karakol ko-
mutan› bizzat Demir’i kendisinin öldürece¤ini anla-
tarak tehditler savurmufltu. 

‹zmir’de 9 Eylül’de karakola müvekkilerini gör-
meyen giden avukat Mustafa Rollas, polislerin ifl-
kencesine u¤rad›. Güvenlik fiube Müdürü nezare-
tinde yürütülen iflkenceye birçok avukat da tan›k
oldu. Saatlerce ayakta bekletilen Rollas, tekmelerle
dövülürken, 11 Eylül’de ‹HD ve ÇHD ortak bir ba-
s›n aç›klamas› yaparak iflkence olay›n› k›nad›. Ya-
p›lan aç›klamada Rollas’›n iflkence gördü¤ünü Adli
T›p’ta al›nan raporun da kan›tlad›¤›na vurgu yap›-
l›rken, iflkencenin sistemli bir flekilde hastanede de
devam etti¤ine de¤inildi. Ayr›ca 2007 y›l›nda iflken-
ce olaylar›nda son y›llara göre üç kat art›fl yaflan-
d›¤› söylendi. 

Gözalt›nda adam öldürme olaylar› ve iflkencele-
riyle nam salan Beyo¤lu Emniyeti, bu ay da kendi-
ne düfleni yapt›. ‹stiklal Caddesi’nde içki alan üni-
versite ö¤rencisi Özkan Kuru’yu “Ramazan’da içki
içilmeyece¤ini bilmiyor musun” diyerek gözalt›na
alan ekip, ‹stiklal caddesinin arka sokaklar›ndaki
bir otoparka götürerek dövdü. ‹flkenceci polisler,
Kuru’nun 150 Euro’sunu da çald›. 

‹flkence olaylar›na, adam öldürmelere her gün
yenileri eklenirken, sözde iflkence yapt›klar› gerek-
çesiyle haklar›nda dava aç›lan polisler ve jandar-
malar ise, göstermelik olarak yarg›land›klar› mah-
kemelerce adeta ödüllendiriliyorlar. Son olarak Ço-
rum’da M.S. adl› kifliye iflkence yapt›klar› için hak-

lar›nda dava aç›lan jandarmalar beraat etti. M.S.
2003 y›l›nda bir operasyonda “yard›m ve yatakl›k
suçlamas›yla” gözalt›na al›nd›ktan sonra, götürül-
dü¤ü karakolda jandarmalar›n iflkencelerine maruz
kalm›flt›. 

Geçen ay Beyo¤lu emniyetinde silahla vurularak
öldürülen Festus Okey ile ilgili yeni geliflmeler olu-
yor. Gözalt›nda ölümün delillerinden olan Festus
Okey’in kanl› gömle¤i, emniyetle hastane aras›nda
kaybedildi. Yine gözalt›nda ölümü kan›tlayacak,
barut izleri de k›sa sürede yok edilerek, katillerin
aklanmas›n›n yolu döflendi.

Festus Okey’in öldürülmesini protesto etmek
için, 23 Eylül’de Taksim Tramvay dura¤›nda topla-
nan devrimci-demokrat kurumlar, Galatasaray Li-
sesi’ne kadar yürüyerek protesto gösterisi yapt›.
Yaklafl›k 70 kiflinin kat›ld›¤› yürüyüfl boyunca “Mül-
teci Olmak Suç De¤ildir”, “Hepimiz Beyaz›z Hepi-
miz Zenciyiz” sloganlar› at›ld›. 

Son olarak 27 Eylül günü Tunceli’de iki kifliye,
askerin dur ihtar›na uymad›klar› için atefl aç›ld›.
Atefl sonucu Bülent Karatafl öldü, R›za Çiçek yara-
land›. Bu sald›r›, Tunceli’de büyük bir kitle tepkisi-
ne yol açt›. Bülent Karatafl’›n cenazesi Hozat’ta 5
bin kiflinin kat›ld›¤› bir cenaze töreniyle kald›r›ld›. 

Devletin gerçeklefltirdi¤i sald›r› ve katliamlardan
dolay›, kolluk güçlerine do¤ru düzgün dava aç›lm›-
yor, aç›lan davalarda ise, e¤er ciddi bir kitle bask›-
s› yoksa aklanarak kurtuluyorlar. Di¤er taraftan,
devletin kendisi dava açmak için hiçbir f›rsat› kaç›r-
m›yor. Seçim gezisinde gitti¤i Erzumum’da elini
s›kmayan ö¤renciye, Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤,
301. maddeden dava aç›lmas›n› istiyor. Yani her
türlü protesto, hak aray›fl› yasak. 

Yasak olmayan iflkence, gözalt›nda öldürme,
sokak ortas›nda tarama… Bir taraftan demokrasi-
den bahsederek kitlelerin bilincini buland›rmaya
çal›fl›yorlar, bir taraftan da, katliam, iflkence, sokak
ortas›nda infazlar devam ediyor. Bu hakk›, kendile-
ri için ç›kart›lan yasalardan buluyorlar. Yasalar, on-
lar›n iflkencelerini, katliamlar›n› koruma alt›na al›-
yor. Onlar›n elinden bu hakk› alacak ve hesap so-
racak olan, kitlelerin sokaklara taflan öfkesi, örgüt-
lülü¤ü ve mücadele gücüdür. Bu gücü ortaya koya-
l›m!

Gözalt›nda ve Sokakta 
Öldürmeler, ‹flkenceler Sürüyor…
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Eylül ay›n›n ortalar›nda ilkö¤retim ve liselerdeki ö¤-
renciler, yeni ö¤retim y›l›na bafllad›lar. Y›llard›r birik-
mifl sorunlar›n üzerine, yenilerinin eklendi¤i bu ö¤retim
y›l›nda da ö¤rencileri ve velilerini zorlu süreçler bekli-
yor. 

Gerek e¤itim-ö¤retimin niteliksizli¤i, gerek paral›
hale getirilmesi, uzun y›llard›r söz konusu olmas›na
ra¤men, bu sorunlar çözülmesi bir yana gittikçe ço¤a-
l›yor. ‹flçi ve emekçi çocuklar›yla, zengin çocuklar›n›n
aras›ndaki uçurum giderek daha da büyüyor. E¤itim-
deki f›rsat eflitsizli¤i iyice derinlefliyor.

Okullar›n, s›n›flar›n ve ö¤retmenlerin azl›¤›, devlet
okullar›ndaki ö¤rencilerin, kalabal›k s›n›flara ya da bofl
geçen derslere mahkum olmas›na neden oluyor. Yap›-
lan tüm göstermelik aç›klamalar bir yana, zorunlu pa-
ra toplama devam ediyor; zaten devlet okullara yeterli
ödenek ay›rmayarak, ailelerden para toplanmas›n› zo-
runlu hale getirmifl oluyor. Gerici-yoz e¤itimin bask›s›,
ö¤rencilerin bilinçlerini buland›rmay› amaçl›yor. Ezber-
ci sistem ise, çocuklar›n düflünmesini, tart›flmas›n›,
kavramas›n›, okuldaki daha ilk gününden itibaren ka-
pat›yor. 

E¤itim-Sen raporunda e¤itimin sorunlar›

E¤itim-ö¤retimin bafllad›¤› günlerde E¤itim-Sen
yay›nlad›¤› bir raporla sistemin çürümüfllü¤ünü ve e¤i-
timi nas›l bir rant haline getirdi¤ini ortaya koydu. Art›k
iflçi ve emekçi çocuklar›na okuman›n dahi çok görül-
dü¤ü bu raporla bir kez daha gözler önüne serildi. Ge-
rek ö¤rencilerin e¤itim gördü¤ü okul say›s›n›n yeter-
sizli¤i, gerek araç-gereçlerdeki eksiklikler, bütün aç›k-
l›¤›yla ortaya kondu. Keza yüksekö¤retime giden
“flansl›” ö¤rencilerin say›s›n›n gün geçtikçe azald›¤› ve
okula gitmenin sadece para anlam›na geldi¤i de. 

E¤itim Sen’in raporu özellikle son befl y›ll›k süreci
kaps›yor. ‹statistiklerin büyük ço¤unlu¤u da Milli E¤itim
Bakanl›¤›’n›n verilerinden al›nm›fl. Yani, do¤rudan e¤i-
tim-ö¤retimle yetkili bir bakanl›k sorunlar›n ne oldu¤u-
nu bilmesine ra¤men, çözmek için hiç bir çaba sarf et-
miyor. E¤itime, sosyal harcamalara, sa¤l›¤a ayr›lmas›
gereken bütçe, diyanete, savafla, silahlanmaya aktar›-
l›yor. 

Rapor, Türkiye’deki okullaflma oran›n› vererek
bafll›yor. Anayasada ilkö¤retim zorunlu tutulmas›na
ra¤men, okula gitmeme oran› oldukça yüksek.

2006-2007’deki verilere göre, okul ça¤›na gelen
çocuklar›n ancak yüzde 90.25’i okula gidebiliyor. Bu
oran, 1997-1998’de yüzde 84.74’tü. Göreceli olarak bir
art›fl olmas›na ra¤men, hala çocuklar›n yüzde 10’u
okula bafllayam›yor. Okula bafllayanlar›n bir k›sm›, or-
taö¤retim ve liselere gidemiyor. Yüksekö¤retime ula-
flan ö¤rencilerin say›s› ise sadece yüzde 10.5. Gerek
e¤itimin paral› hale gelmesi, gerek gün geçtikçe paha-
l›laflan hayat, ailelerin çocuklar›n› okula göndermesini
engelliyor. Aileler çocuklar›n› art›k daha fazla “geçim
kayna¤›” olarak görüyor. Okullu olma oran›nda k›zlar›n
say›s› her zamanki gibi daha az. Feodal bask›lar›n yo-
¤un oldu¤u Kürt illerinde bu oran, çarp›c› bir biçimde
düflüyor. Çocuklar›n ezici bir ço¤unlu¤u tarlada çal›flt›-
¤› ya da mevsimlik iflçi olan aileleriyle birlikte baflta il-
lere gitti¤i için, okullar›n aç›lma ve kapanma tarihleri
onlar› pek ilgilendirmiyor. Zaten pek az› okuyan bu ço-
cuklar, okullar aç›ld›ktan en az bir ay sonra bafll›yor,
okullar kapanmadan haftalar önce okuldan ayr›lm›fl
oluyorlar. 

Türkiye’de 10 milyon 845 930 ö¤renci, 34 bin 656
okulda ö¤renim görüyor. Ö¤retmen say›s› ise 402 bin

809. Rapor, son befl y›lda okul say›-
s›nda art›fl olmamas›na ra¤men, ö¤-
renci say›s›ndaki art›fla dikkat çeki-
yor. Bu okul say›s›n›n yetersizli¤inde
ise devletin Y‹BO’lar› (Yat›l› Bölge
Okullar›) yayg›nlaflt›rmas›, özellikle
köylerde birlefltirilmifl e¤itime geçme-
si gibi etmenler devreye giriyor. 2002
y›l›ndan bu yana ö¤renci say›s›nda
515 binlik bir art›fl var iken, 2002’de
35 bin 133 olan okul say›s› 2007’de
34 bin 656’ya düfltü. Ö¤retmen say›-
s› 2002-2003’te 373 bin 303’iken,
2006-2007’de 402 bin 829’a ç›kt›.
Ancak ö¤retmen aç›¤›, her geçen dönemde biraz da-
ha artt›. Zor koflullarda ifllerini yapmaya çal›flan ö¤ret-
menlerin 86 bini bu süreç içinde emekli olurken, devlet
141 bin yeni ö¤retmen atad›. Y›llard›r ö¤retmen aç›-
¤›ndan bahseden devlet, hala atanmay› bekleyen 200
bin ö¤retmeni iflsiz b›rakmaya devam ediyor. Yerine
sözleflmeli ya da vekil ö¤retmenlik sistemini geçirerek,
kendine ucuz iflgücü yarat›yor ve atamas› yap›lmam›fl,
kadrosu aç›lmam›fl bu geçici ö¤retmenleri çok a¤›r ko-
flullarda çal›flt›r›yor. Bir yandan da ifli ö¤retmenlik ol-
mayan kiflilerle niteliksiz bir e¤itim veriliyor. 

Türkiye’de üniversite ö¤rencileriyle birlikte 17 mil-
yon civar›nda ö¤renci var. Bu ö¤rencilerin 16 milyon-
dan fazlas› devlet okullar›na devam ederken 417 bin
ö¤renci, özel ya da vak›f okullar›na gidiyor. Yani para-
s› olan bir avuç seçkinin çocu¤u e¤itim-ö¤retimi sat›n
alabilirken, geriye kalanlara devlet okullar›nda sürün-
mek-çürümek düflüyor. 

Raporda, 2002’den 2007’ye kadarki bütçeden e¤i-
time ayr›lan paylar da mevcut. 2002’den 2007’ye bir
art›fl söz konusu olmas›na ra¤men, art›fl›n aldat›c› ol-
du¤u ortada. Bütçenin GSMH’ya oran› sadece yüzde
3.39. Bu oranla Türkiye, Barbados Adalar›, Brune-
i Sultanl›¤›, Fildifli Sahilleri, Kribati gibi ço¤unun ad› bi-
le duyulmam›fl ülkelerin gerisinde yer al›yor. Bu ülke-
lerin birço¤u ekonomik olarak Türkiye’nin çok gerisin-
de yer almakta. 

Burjuvazi, kar›n› art›rmak için e¤itimden sa¤l›¤a
tüm sosyal harcamalar› k›s›yor, bunlar› paral› hale ge-
tiriyor, kitlelerin sömürüsünü büyütüyor. Örne¤in, yu-
kar›da okul say›lar›n›n düfltü¤ünden bahsederken,
dershane say›s›nda ve bu dershanelere devam eden
ö¤rencilerin say›s›nda tam tersi bir durum söz konusu.
2002-2003 döneminde 2 bin 122 dershanede 606 bin
522 ö¤renci “e¤itim” görürken 2005-2007 döneminde
3 bin 986 dershaneye 1 milyon 71 bin 807 ö¤renci gi-
diyor. Yani son iki y›lda, üniversite s›nav›n› kazanma-
da okuldaki e¤itimi yeterli bulmad›¤› için dersaneye gi-
den ö¤renci say›s› yaklafl›k iki kat›na ç›km›fl. Çocu¤u-
nun üniversite diplomas› alarak ifl bulma flans›n› art›r-
mas›n› isteyen yoksul iflçi ve emekçi aileleri, en temel
ihtiyaçlar›ndan bile k›sarak milyarlar› dersane kasala-
r›na ak›t›yor. Ayn› dönemde 19 bin civar›nda olan
dershane ö¤retmeni say›s› da 46 bini aflm›fl. Devlet
memuru olarak ö¤retmenlik yapmaya hak kazanama-
yan, y›llarca atama bekleyen çaresiz ö¤retmen aday-
lar›, son derece a¤›r çal›flma flartlar›n› göze alarak
dersanelerde ö¤retmenlik yap›yorlar. Üstelik hiçbir
sosyal hak ve güvencesi olmadan. 

Hayat› sadece tek bir s›nava indirgeyen sistem,
hem ö¤retmenleri, hem de ö¤rencileri bu çark›n içinde
ö¤ütüyor; bu arada büyük karlar vuruyor. Ö¤renciler
s›nav› kazanma u¤runa ciddi psikolojik bask› alt›na gi-
riyor, sa¤l›klar›n› yitiriyorlar; aileleri de maddi olanakla-
r›n› sonuna kadar zorluyor. Ö¤retmenler ise, iflsiz ve

aç kalmamak için, dersa-
nelerin a¤›r bask› ve sö-
mürü koflullar›na katlan-
maya çal›fl›yorlar. Ve so-
nuçta, yine her y›l onbin-

lerce ö¤renci, s›navdan s›f›r puan al›yor, yüzbinlerce
ö¤renci, s›nav› kazanam›yor. Çark›n bir parças›n› da
bu oluflturuyor çünkü.  

Okullar›n fiziki yap›s›n›n yetersizli¤i de rapora yan-
s›m›fl. Okullar›n yüzde 46’s›n›n bahçesi dar; yüzde
49’u kalabal›k; yüzde 52’si derslik s›k›nt›s› çekiyor;
yüzde 50’sinin s›ra-tahta-masa gibi demirbafllar› eksik;
yüzde 65’i ders araç-gereci bulam›yor; yüzde 66’s›n›n
tuvaletleri bak›ms›z; yüzde 70’inin laboratuar-atölyesi
bulunmuyor; yüzde 72’si hijyen sorunlar› yafl›yor; Her
okulun yüzde 74’ü ödenek s›k›nt›s› çekiyor. Bu da dev-
letin “yasaklamas›na” ra¤men har(a)çlar›n istenmesi-
ne yol aç›yor. 

Devlet okullar›nda b›rakal›m bilimsel bir e¤itimi, ö¤-
rencilerin sa¤l›¤›n› korumas› bile neredeyse imkans›z.
Bir s›n›fta 53 ila 50 aras› ö¤renci e¤itim görmeye çal›-
fl›yor. Tek bir tuvaleti ilkö¤retim okullar›nda 145, lise-
lerde 117 ö¤renci kullan›yor. Okullar›n ço¤unda labo-
ratuar ve müzik odalar› yok. 

Çocuklar›n› okula gönderen ailelerin yükü de art-
m›fl durumda. Bir ailenin çocu¤unun e¤itim hayat› bo-
yunca 50 bin YTL harcad›¤› tahmin ediliyor. ‹flçi ve
emekçi ailelerinin bu paray› bulmas› imkans›z. Her tür-
lü fedakarl›¤a katlanarak çocuklar›n› bir noktaya kadar
okutabiliyorlar. 

fiatafatl› reklamlara konu olan özel okullar›n cazi-
besiyle iflçi ve emekçilerin bir k›sm›n› etkileyebiliyor
burjuvazi. Örne¤in, çocuklar›n› özel okullara gönder-
meye çal›flan ailelerin say›s›nda art›fl yaflan›yor. Bu ai-
lelerin ekonomik yap›s›n›n düzeldi¤ini de¤il, üniversite
s›nav› için tek çare olarak gördüklerini gösteriyor. S›-
n›flar›n az ö¤rencili olmas›, yiyeceklerin kaliteli olmas›,
e¤itimin niteli¤i gibi faktörler öne ç›k›yor bu karar› al›r-
ken. Ve s›n›rl› bir gelire sahip pekçok aile, buralara ö¤-
renci göndermek için bütün olanaklar›n› seferber edi-
yor.  

Rapora göre, çocuklar›n 24 kiflilik s›n›flarda okuya-
bilmesi için 145 bin yeni dersli¤in yap›lmas› gerekli.
Ortalama e¤itim süresi befl y›l ve okula devam edeme-
yen ö¤rencilerin yüzde 70’i k›z çocu¤u. fiu dönem iti-
bar›yla 70 bin olan ö¤retmen aç›¤›, 24 kiflilik s›n›flarda
e¤itime geçilmesi halinde 200 bine ç›kacak. Ama ata-
ma bekleyen ö¤retmenlerin görevlendirilmesi, bu aç›-
¤›n kolayca kapat›lmas›n› sa¤layacak.  

* * *

E¤itim Sen’in raporundan yans›yanlar, e¤itimde
sorunlar›n her geçen gün biraz daha a¤›rlaflt›¤›n› gös-
teriyor. Ancak bu sorunlar çözülmez, çare bulunmaz
sorunlar de¤il. Devletin yeterli bütçeyi ay›rmas›, e¤itim
müfredat›n› iyilefltirmesi, yeni okul infla edip tayin bek-
leyen ö¤retmenleri atamas› gibi ilk elde at›labilecek
ad›mlar bile, sistemin sorunlar›n› büyük ölçüde hafifle-
tecek. As›l çözüm ise, paras›z, eflit, bilimsel e¤itim ta-
lebinin hayata geçmesiyle gerçekleflecek. 

Yeni ders y›l›, a¤›rlaflan sorunlar...



Grev... ‹flçi s›n›f› mücadelesinde
devreye sürdü¤ü en etkileyici ve en
önemli silahlardan biri… 

‹flçi s›n›f› bu eylem biçimini her
devreye soktu¤unda, burjuvaziyi te-
laflland›rm›fl, eteklerini tutuflturmufl-
tur. Di¤er yandan iflçi s›n›f› mücade-
lesine ivme katm›fl, en geri unsurla-
r›n› bile ileri f›rlatm›flt›r. 

Son aylarda grev, yine s›n›f›n gündeminde.
Hava yollar› iflçileriyle bafllayan grev süreci ard›n-
dan, Tekstil iflçileri ve Türk Telekom iflçilerinin
grev karar› almas›yla öne ç›kt›. Grev hakk› için
mücadele eden savunma sektöründe örgütlü
Harb-ifl, Petkim’de örgütlü Petrol-ifl üyesi iflçilerin
ve kamu emekçilerinin mücadelelerinin de grev
karar› alan sektörlerle çak›flmas›, burjuvazinin
korkular›n› daha da büyüttü. Y›llard›r laf› bile edil-
meyen grevin tart›fl›lmas› ve kimi sektörlerde grev
kararlar›n›n al›nmas›, -hala uygulamaya geçilme-
se de- iflçi s›n›nf›nda bir canlanma, burjuvazide
ise bir panik havas› yaratmaya yetti. Karfl›l›kl› k›-
l›çlar çekildi. 

Özellikle Hava-ifl’in grev karar› almas›, burju-
vazinin bütün kesimlerini telaflland›rd›. Sektörle
alakas› olan-olmayan tüm burjuvazi ve onun ça-
nak yalay›c›lar› hep bir a¤›zdan, “turizm batar”,
“ekonomi geriye gider”, “ihracat durur” fleklinde
feryat figan ettiler. Grevin olmamas› için her türlü
bask› ve oyunu devreye soktular. Sonuçta hizme-
tinde olan AKP hükümetini de harekete geçirerek
grevin fiilen hayata geçmesini önlediler. Ancak
Hava-ifl’te T‹S imzalanm›fl olsa da grev, gün-
demdeki canl›l›¤›n› koruyor. Telekom iflçilerinin
grev süreci devam ediyor... 

Grevin s›n›f mücadelesindeki yeri

“Grev, iflçi s›n›f›n›n burjuvaziye karfl› üretim-
den gelen gücünü kullanarak yürüttü¤ü kolektif
bir eylemdir. ‹flçi s›n›f›n›n burjuvaziye karfl› müca-
delesi kapitalizmin tarih sahnesine ç›kmas›yla
bafllar. Ne var ki, iflçi s›n›f›n›n üretimden gelen
gücünün fark›na var›p, grev silah›na sar›lmas›,
modern sanayinin geliflmesine paralel olarak ifl-
çilerin fabrika ve iflyerlerinde yo¤unlaflmas›yla
birlikte olmufltur. Nitekim ilk grev mücadeleleri
‹ngiliz iflçi s›n›f›n›n ücret art›fllar›, çal›flma koflulla-
r›n›n düzeltilmesi vb. ortaya ç›kacakt›r. O günden
bugüne grevler, iflçi s›n›f›n›n en etkili mücadele
araçlar›ndan biri olarak kapitalist sömürününü
hakim oldu¤u tüm ülkelere yay›ld› ve çeflitli bi-
çimlere bürünerek zenginleflti. Ekonomik grevler,
örgütlü grevler, kendili¤inden grevler, siyasi grev-

ler, dayan›flma grevleri vb gibi...” (‹flyeri Komite ve
Meclisleri, sf.33, Devrimci Proletarya broflürü)

Her mücadelenin bir amac› vard›r. Grevin de
amac›; burjuvazinin sald›r›lar›n› püskürtmek, ka-
zan›lm›fl mevzileri korumak, yeni mevziler elde et-
mek ve s›n›f mücadelesini ileriye tafl›makt›r. Her
grev, taleplerin öne sürülmesiyle bafllar; yani ta-
leplerin kazan›lmas› için greve ç›k›l›r. Dolay›s›yla
grev, iflçi s›n›f›n›n burjuvaziye karfl› yürüttü¤ü mü-
cadelede en etkili ve cayd›r›c› silahlardan biridir.
Yeter ki, bu silah, gerekti¤i gibi kullan›ls›n! 

Grev tart›flmalar›n›n sürdü¤ü bu günlerde,
sendikac›lar›n “grev bizim tercihimiz de¤il”, “biz de
grev yapmak istemiyoruz”, “grevden tüm ülke za-
rar görür”, “bizi grev yapmak zorunda b›rakmay›n”
türünden aç›klamalar›, bu silah› bafltan zay›f dü-
flürmektedir. Gerek Hava-ifl sendikas› yöneticileri,
gerekse Haber-ifl sendikas›n›n yöneticilerinin
aç›klamalar›nda, grevin bofl bir tehdit olarak öne
sürüldü¤ü aç›kt›r. “Biz de grev yapmak istemiyo-
ruz”, “grev bizim tercihimiz de¤il”, “hiç arzu etme-

memize ra¤men” vb tü-
ründen aç›klamalar, en
baflta grevin bir hak olup
olmamas›, grevin meflru
olup olmamas› gibi mu¤-
lakl›klar yaratmakta, grev
silah›n› daha bafltan etki-
sizlefltirmektir. 

Grev, s›n›f mücadele-
sinde kazan›lm›fl bir hak olarak görülmelidir. E¤er
söze “grev anayasal hakk›m›z” diye bafllarsan›z,
tüm hareket alan›n›z› bunun üzerine belirlerseniz,
s›n›f› yasal cendereye hapsetmifl olursunuz. Bu
eylem biçiminin anayasada yasallaflmas› bile (ki
karfl›l›¤›nda bunu bofla ç›kartacak bir sürü yasa
da vard›r) yasad›fl› bir sürü grevle gerçekleflmifltir.
Çünkü grev, burjuvazinin bahfletti¤i bir hak de¤il-
dir. Aksine iflçi s›n›f›n›n y›llarca süren kararl› mü-
cadeleleri sonucu elde edilmifltir. ‹flgücü sömürü-
sünün oldu¤u bir üretim sisteminde, iflçi s›n›f›n›n
buna karfl› üretimden gelen gücünü kullanmas›
meflrudur. Bu yüzden grev bir hakt›r. 

Öncelikle grevin bir hak oldu¤unu meflru bir
eylem biçimi oldu¤unu tabana yaymak gerekir.
Fakat “grev yapmay› arzu etmiyoruz”, “grev terci-
himiz de¤il”, “grevde bütün ülke zarar görür” aç›k-
lamalar›, bafltan grev silah›n› zay›f› düflürdü¤ü gi-
bi, taban›n tepkilerini de eritmeye dönüktür. Grevi
iflçi ve emekçilerin elinden güçlü bir silah olmak-
tan ç›karmakta, sanki yanl›fl bir fley yap›yorlarm›fl
gibi göstermektedir. 

“Ülke ç›karlar›” söylemi, fark›nda olarak veya
olmadan, burjuvaziyle ayn› dili konuflmakt›r. Pat-
ronlar “ülkenin ç›karlar›” ad› alt›nda, iflgücü sö-
mürüsünü art›r›rlar, sermayelerine sermaye ka-
tarlar. Hükümet de “ülke ç›karlar›” ad› alt›nda
burjuvazinin ç›karlar›n› savunur. Oysa iflçi emek-
çiler bilir ki, “ülkenin ç›karlar›”ndan kendilerine
pay düflmez, bütün ganimet tekellere gider. Yine
iflçi emekçiler bilir ki, üretti¤i, imal etti¤i ürünlerin
hiçbiri kendisinin olmaz. 

Hal böyle iken kimi sendikac›lar›n “ülkenin ç›-
karlar›”ndan sözetmeleri, esas›nda iflçi s›n›f›n›n
de¤il, burjuvazinin ç›karlar›n› savunduklar› anla-
m›na gelir.  Ve bu aç›klamalarla as›l amaçlanan,
iflçi ve emekçileri, “bir an önce sözleflme olsun
da nas›l olursa olsun” havas›na sokmakt›r. Dola-
y›s›yla daha bafltan grevden kaçmakt›r. Bugünkü
sonuçlar› da bunu kan›tlamaktad›r.

Grevi savafl olarak ele almak

S›n›f mücadelesinin tarihi göstermifltir ki, re-
formistler, her dönem grevi, pahal›, baflvurulma-
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S›n›f mücadelesinde etkili bir silah olarak

Her mücadelenin bir amac› vard›r. Grevin de amac›; burjuvazinin
sald›r›lar›n› püskürtmek, kazan›lm›fl mevzileri korumak, yeni mevzi-
ler elde etmek ve s›n›f mücadelesini ileriye tafl›makt›r. Her grev, ta-
leplerin öne sürülmesiyle bafllar. Dolay›s›yla grev, iflçi s›n›f›n›n bur-
juvaziye karfl› yürüttü¤ü mücadelede en etkili ve cayd›r›c› silahlar-

dan biridir. Yeter ki, bu silah, gerekti¤i gibi kullan›ls›n! 

GREV



mas› gereken bir araç olarak görmüfl ve
öyle davranm›fllard›r. Grev yerine arabu-
lucular›n devreye girmesini isterler.   Mev-
zileri daha mücadeleden etmeden, çat›fl-
madan, terkederler. 

Komünistler ve s›n›f sendikac›lar› ise,
greve s›n›f mücadelesi içinde baflvurul-
mas› gereken olmazsa olmaz araçlardan
biri olarak bakar ve bu bak›fl do¤rultusun-
da hareket ederler. 

Elbette grev pahal› bir biçimdir. Ama
kimin için pahal›? Tabi ki patronlar için!
Grev, üretimi durdurmak ise (ki
öyledir) üretim durdu¤unda bur-
juvazinin karlar› düflecektir.
Azami kar peflinde koflan burju-
vazi, grev gibi vurucu bir eyle-
min olmas›n› tabi ki istemez. Bu
yüzdendir ki, THY’deki grev için
“turizm felç olur, ihracat durur,
ülke zarar görür” vb. diyerek ç›r-
p›n›p durmufllard›r. 

‹flçiler, grev yaparak, patron-
lar›n kar›na kar katmas›na dur
derler. ‹flte grevin etki gücü, vurucu gücü de bura-
dad›r. Bu güç, patronlar› dize getirir, iflçiler de bu
etkili silah sayesinde öne sürdükleri talepleri elde
ederler. Grevin niteli¤ini ve baflar›s›n› belirleyen,
s›n›f›n örgütlülük düzeyi, bilinç ve haz›rl›k düzeyi,
s›n›flar mücadelesinin geliflimi gibi faktörlerdir. 

Grev, iki s›n›f›n çarp›flt›¤› iç savafl› ifade eder.
Greve savafl bilinci ›fl›¤›nda haz›rlan›lmal›d›r. Sa-
vafl sanat›n›n ana kural› ise, verili durumda düfl-
man›n o anki duyarl› noktas›n› seçip vurmakt›r.
Yap›lacak grev, e¤er burjuvaziye zarar vermiyor-
sa, o eylemin herhangi bir hükmü, cayd›r›c›l›¤›,
yapt›r›m gücü olmaz. Mesela stoklar›n oldu¤u bir
sektörde veya öyle bir dönemde grevi devreye
sokmak, do¤ru bir taktik de¤ildir. Hükmü de ol-
maz. Burada grev ordusunun istedi¤i baflar›y› el-
de etmesi oldukça zordur. Veya ülke ekonomisin-
de, dünya ekonomisinde kilit rolde olmayan bir
sektördeki grevin de etki gücü fazla olmaz. 

Mesela genel ekonomideki a¤›rl›¤› olan bir
sektörde yap›lacak grevin etki gücünü düflünün.
Hele bir de ifllerin en yo¤un oldu¤u döneme denk
getirilirse. THY’de yap›lacak grev buna en iyi ör-
nek olurdu. Stokluk bir durum söz konusu de¤il.
‹hracat›n ithalat›n nakliyesinin önemli bir k›sm› ha-
vayollar›yla yap›lmakta. Yaz sezonu, turizmin en
canl› aylar›. Büyük zarar veriliyor mu? Veriliyor.
Ekonomide siyasette belirleyici nokta m›? Belirle-
yici. Dönem uygun mu? Uygun. O halde tayin edi-
ci sektör, tayin edici zaman. ‹flte politik takti¤in
do¤rulu¤u. 

Keza Telekom’da yap›lacak grev de son dere-
ce hayati önemdedir. Hükmü ve etki gücü oldukça
yüksektir. Genel ekonomide kilit bir sektördür.
Grev silah› devreye girdi¤inde tüm telefon (sabit
ve cep), internet, faks, bas›n-yay›n vb faaliyetler
durur. Dolay›s›yla bütün burjuvaziyi etkiler, ekono-
minin genelini sarsar. Her iki sektör de sadece
sektörün, iflletmelerin sahiplerini ilgilendirmez, bü-

tün burjuvaziyi etkiler, zarar verir.   

‹flte savafl›n ana kural›: Burjuvazinin o kesitte-
ki en duyarl› yerlerine vurmak!  

Ekonomik-siyasi grevler

Grevlerde genellikle ekonomik taleplerle öne
ç›karlar. Elbette siyasi taleplerle yap›lan grevler
de vard›r. Kendili¤inden bafllay›p siyasi niteli¤e
bürünen grevlere de. Fakat günümüzde tart›fl›lan
THY ve Telekom grevleri, ekonomik talepler içer-
mektedir.  

Gerçek yaflamda burjuvaziyi etkilemeyen ve
kapitalizmin temellerine dokunmayan ekonomik
grev yoktur. Her ekonomik grev veya mücadele-
de, esas›nda politik mücadelenin unsurlar›n› için-
de tafl›r. 

THY ve Telekom grevleri ekonomik taleplidir.
Fakat THY patronlar›n›n grev oylamas›n› dayat-
malar› ve çeflitli oyunlara baflvurmalar›, mücade-
leyi siyasi mecraya tafl›m›flt›r. Keza, bakanlar ku-
rulu karar›yla grev ertelemesinin tart›fl›lmas›, siya-
si bir yaklafl›md›r. 

Telekom iflçilerinin grevi de bakanlar kurulu
karar›yla ertelenebilir. Bu durumda grev, siyasi
mecraya girmifl olur. Yine uzlaflmazl›kla biten
grevlerde, YHK gibi bir kurumun devreye girip ka-
rar vermesi de siyasidir. Buna benzer bir çok ör-
nek verilebilir. Çok masumane gözüken, sadece
ücret talebiyle bafllayan grevler bile, siyasi atmos-
fere bürünebilirler. Diyelim ki, savafl dönemine
denk gelen metal sektöründeki bir grev, savafl›n
seyrini bile de¤ifltirebilir. Özcesi grev, tüm iflçi s›-
n›f›n› kaps›yor ve s›n›fa karfl› s›n›f bilincini geliflti-
riyorsa, grevin talepleri ekonomik de olsa, siyasal
bir karakter kazan›r.  

Mesela THY’de grev yap›lm›fl olsayd›, burjuva-
zinin genelini nas›l etkilediyse, iflçi s›n›f›n›n müca-
delesine etkileyecek, ona ivme kazand›racakt›.
Keza grev sürecinde olan Telekom iflçilerinin ya-

paca¤› bir grev, ekonomik talepleri afl›p,
tüm s›n›f› kucaklayabilir ve siyasal bir
niteli¤e bürünebilir.

Burjuvazi grevin olmamas› için her
türlü silah› devreme sokmay› ihmal et-
miyor. Her ne kadar yasalarda grev
hakk› gözüküyorsa da, burjuvazi grevi
ifllevsizlefltirmek için “lokavt ilan etme”
hükmünü yasalara koymufltur. Grev si-
lah›na karfl› lokavt silah›n› kullanmaktan
da geri durmam›flt›r. Nitekim tekstil ifl-
kolunda grev daha telafuz edilmeden
tekstil patronlar› sald›r›ya geçip “sendi-

kalar grev karar› al›rlarsa lo-
kavt ilan ederiz” diyerek grev
karar›n karfl› lokavt karar› al-
m›fllard›r. Yine Hava-ifl örne-
¤inde gördü¤ümüz gibi, grev
eylemini bofla ç›karmak için,
grev oylamas› istemifllerdir. Bu
sald›r›, grevi bofla ç›karmak ol-
du¤u kadar, sendikay› da dev-
re d›fl› b›rakmaya yöneliktir.
Örgütsüzlefltirmedir, sendika-
s›zlaflt›rmad›r. Keza grev çad›-

r›n› yasaklamalar›, grev gözcülerini s›n›rland›rma-
lar›, grev k›r›c›lar›n devreye sokulmas›, polis-jan-
darma sald›r›s› vb. ile grevi ifllevsiz k›lmak için el-
lerinden geleni yaparlar. Medyay› da devreye so-
karak, kitleleri yan›ltmaya, kendi yan›na çekmeye
çal›fl›rlar.  

Bütün bu siyasi bask› ve engellere karfl› iflçi
s›n›f›, “biz ekonomik mücadele veriyoruz”, “bizim
davam›z ekmek davas›” demekten ç›kmal›, eko-
nomik mücadeleyle siyasi mücadelenin ba¤›n›
kurmal›d›r. Ekonomik mücadeleyi siyasi bak›flla
ele al›p, s›n›fa karfl› s›n›f tavr›yla hareket etmeli-
dir. Burjuvaziye karfl› yürüttü¤ü mücadeleyi, dü-
zen s›n›rlar› içinde bo¤maya çal›flan reformistlere
ve sendika a¤alar›na karfl› da yürütmelidir. Talep-
lerini ancak bu flekilde elde edebilir ve bu sava-
fl›mdan ancak bu flekilde zaferle ç›kabilir. 

* * * 

Gerek Hava-ifl gerekse Haber-Sen’in grev ka-
rar› almalar›, grev ilan etmeleri olumlu bir gelifl-
medir.   Burjuvaziyi oldukça telaflland›rm›fl, y›llar-
d›r grev yapmayan iflçi ve emekçilerde de bir he-
yecan, bir canlanma yaratm›flt›r. Ama di¤er taraf-
tan bu silah›n, etkili bir tarzda gerekti¤i gibi kulla-
n›lmad›¤› da ortadad›r. 

Her iki sendika da bütün konuflmalar›nda “kap-
sam d›fl› iflçiler”den bahsetmektedir. Oysa grev
karar› sadece ilanla kalmay›p hayata geçmifl ol-
sayd›, “kapsamd›fl›l›k” da ortadan kalkard›. Kap-
sam d›fl›na neden olan özellefltirme, tafleronlaflt›r-
ma sald›r›lar›n›n önü kesilmifl olurdu. Hem kendi
taleplerini kazanm›fl, hem de iflçi s›n›f›n bütününe
kazan›mlar yarat›lm›fl olunurdu. Çünkü her iki
sektör de ekonomide kilit noktadad›r. Ve her iki
sendika da, Türk-ifl içinde farkl› yerdedir. Bu duru-
mu iyi de¤erlendirmek gerekirdi.   

Telekom iflçileri bütün bunlardan ders ç›kar-
mal› ve grev silah›n›n teti¤ine basmal›d›r. 
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Grev, iki s›n›f›n çarp›flt›¤› iç savafl› ifade eder. Greve savafl bilin-
ci ›fl›¤›nda haz›rlan›lmal›d›r. Savafl sanat›n›n ana kural› ise, verili

durumda düflman›n o anki duyarl› noktas›n› seçip vurmakt›r. Yap›-
lacak grev, e¤er burjuvaziye zarar vermiyorsa, o eylemin herhangi
bir hükmü, cayd›r›c›l›¤›, yapt›r›m gücü olmaz. Mesela stoklar›n ol-
du¤u bir sektörde veya öyle bir dönemde grevi devreye sokmak,

do¤ru bir taktik de¤ildir.Burada grev ordusunun istedi¤i
baflar›y› elde etmesi oldukça zordur. 



apitalizm daha ilk geliflti¤i y›llarda, baflta ‹ngiliz
ard›ndan Frans›z, Amerika, Alman kapitalistle-
ri, s›k›flt›klar› ilk anda "Çocuklar› al›n›z!" diye

buyurdular. 

"Çocuklar› al›n›z!.." O günden itibaren bütün fabri-
kalar, çal›flan çocuklarla doldu. "Tutsak gençli¤in ce-
zaevleri" halini ald›. Daha 4-5 yafllar›nda iplik çilesi
yapan ve yorgunluktan tezgah›n üstüne y›¤›lan ço-
cuklar vard›. 

Yoksulluk içinde k›vranan aileler, çocuklar› küçük
yaflta fabrikalara vermek zorunda kal›yordu. Çocuk
eme¤i kapitalist için en ucuz iflgücüydü. Kand›r›lma-
ya en müsait, en uysal kesimdi. Greve gidemeyen,
hiçbir pazarl›k gücü olmayan çocuk iflçiler, ayn› za-
manda ücret s›n›r›n› sürekli afla¤›ya çekmeye çal›-
flan kapitalistlerin en büyük dayana¤› durumundayd›-
lar. O yüzden kapitalistler makineyi ele geçirdikleri
zaman ilk ç›¤l›klar› flu oldu: "Kad›n eme¤i, çocuk
eme¤i!" 

De¤iflen Bir fiey Yok!

Çocu¤un ucuz iflgücü olarak sömürüsü iki yüzy›l
öncesine dayan›yor. Fakat o günden bu yana öz ola-
rak de¤iflen bir fley yok. Çocuk sömürüsü hem daha
yayg›n, hem daha pervas›z bir flekilde sürüyor. Bu-
gün dünyada 250 milyondan fazla çocuk, insanl›k d›-
fl› çal›flma koflullar›na maruz kal›yor. Her geçen gün
daha fazla çocuk iflgücü, kapitalist pazara sunuluyor. 

Daha çok gizli çal›flma ortamlar›, ev ifli ve tekstil
sektöründe yo¤unlaflan çocuk sömürüsü, sadece ya-
r›-sömürge ülkelere özgü de de¤il. Buralarda çok yo-
¤un bir art›fl göstermekle birlikte, geliflmifl kapitalist-
emperyalist ülkelerde de bütün h›z›yla devam ediyor.
Çocuk sömürüsünün de "befli¤i" olan
‹ngiltere'de çal›flan çocuklar›n yüzde
45'i kaçak iflçi durumunda. ‹spanya'da
özellikle tar›m çiftliklerinde artan bir
çocuk sömürüsü söz konusu. Asya ve
Afrika ülkelerinde bu oranlar çok daha
yüksek. Afrika'da çal›flan nüfusun
yüzde 20'si çocuk. Asya'da ise çal›-
flan çocuklar, dünyadaki toplam iflgü-
cünün yüzde 10'u gibi büyük bir raka-
ma ulafl›yor. 

‹nsanl›¤›n eli 21. yüzy›la uzanm›fl-
ken, Pakistan'da bir çocuk daha 4 ya-
fl›ndayken hal› fabrikas›na köle olarak
sat›labiliyor. Tayland'da "çocuk fahi-
fleler" turizm sektörünü canland›rma-
n›n bir arac› olarak kullan›l›yor ve sa-
y›lar› ç›¤ gibi art›yor. Brezilya'da "so-
kak çocuklar›" t›pk› köpekler gibi so-
kak ortas›nda kurflunla avlan›yor. 

Türkiye Çocuk ‹flçi Cenneti

Türkiye, genç nüfusa sahip bir ülke. 12-19 yafl
grubunu oluflturan çocuklar›n say›s› 11 milyon civa-
r›nda. Bu çocuklar›n yüzde 37'lik bölümü, yani 4 mil-
yon kadar› Türkiye'nin 22 milyonu aflan iflgücü ordu-
su içinde yer al›yor. 

Yeni bir ö¤retim y›l› daha bafllad›. Ve çocuklar›n
neredeyse yar›s› okula gidemiyor. Bunlar›n önemli
bir kesimi ailelerini geçindirmek için çal›flan çocuklar.
A¤›rl›kl› olarak tar›m kesiminde çal›flmakla birlikte,
kentlerdeki gecekondular da, çocuk iflgücünün kay-
na¤› durumunda. 

Kentlerde "çocuk pazar›"n›n en büyük müflterisi
ise, küçük ve orta büyüklüklerdeki iflletmeler. Bura-
larda çocuklar, a¤›r çal›flma koflullar› alt›nda uzun ifl-
günü boyunca ve çok düflük ücretle çal›fl›yor. ‹fle ilk
girdiklerinde hemen hepsinin ellerine süpürge tutufl-
turuluyor. Asl›nda bu bir simge. Yüzy›llardan beri de
böyle gelmifl. Süpürge; ifle en bafl›ndan bafllamak
gerekti¤inin, ustaya ve patrona itaatin, boyun e¤dir-
menin ilk arac›. Bugün de çocuklar›n yüzde 74'ü te-
mizlik ve getir-götür ifllerinde kullan›l›r. 

Çocuklar ifle ilk girdikleri zamanki duygular›n›
flöyle ifade ediyorlar. "Çok heyecanland›m", "Ustam
gibi olmay› hayal ettim", "Harçl›¤›m› ç›kartaca¤›m için
çok sevindim"... Ama bu güzel duygular çal›flman›n
a¤›rl›¤› karfl›s›nda k›sa sürede piflmanl›¤a dönüflü-
yor. Çocuk iflçiler üzerine yap›lan bir alan çal›flmas›-
na göre; "önce çok sevindim sonra piflman oldum"
diyenler büyük bir ço¤unluk. Ç›rakl›k, erkek çocuklar
için askerli¤e kadar katlan›lmas› gereken bir yük. Da-
ha çok konfeksiyonda çal›flan k›z çocuklar› içinse,
evden kurtulufl, "özgürlük" anlam›na gelen çal›flma,
zamanla evlendi¤inde kurtulaca¤›n› düflündü¤ü ve o
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Dünden bugüne, ‹ngiltere’den Türkiye’ye

ÇOCUK ‹fiGÜCÜ SÖMÜRÜSÜ 
Kapitalizmin ilk ortaya ç›kt›¤› günden bu

yana, burjuvazinin kad›n ve çocuk
eme¤i üzerindeki pervas›z sömürüsü

devam ediyor…  

Geçti¤imiz günlerde toplanan TÜS‹AD,
ikinci AKP hükümetinden isteklerini s›-

ralad›. Hükümetin haz›rlad›¤› yeni prog-
ram› bile be¤enmeyen, AKP’nin seçim

beyannamesinin gerisinde bulan TÜS‹-
AD, 6 ay içinde tamamlanmas›n› iste-

dikleri “öncelikler listesi”ni ilan etti. 

Dokuz maddeden oluflan bu listenin
içinde iki madde var ki, burjuvazinin ka-

d›n ve çocuk iflgücüne doymak bilmez
açl›¤›n› bir kez daha ortaya koyuyor.

Bunlardan biri, “meslek e¤itiminin
imam-hatip sorunun gölgesinde kalma-
s›na son verilmesi” ki, burjuvazi meslek

liselerindeki bu çocuk-gençlerle hem
ucuz, hem kalifiye ara eleman ihtiyac›n›
karfl›layabilsin! Di¤eri, “kad›nlar›n iflgü-
cüne kat›lmalar›n›n önünün daha fazla
aç›lmas›” ki, burjuvazi daha düflük üc-

retle kad›nlar› çal›flt›rabilsin ve bu saye-
de genel olarak ücretleri afla¤›ya çeke-

bilsin! 

K›saca TÜS‹AD, nam-› di¤er “patronlar
kulübü”,  daha fazla çocuk ve kad›n›

sömürecek düzenlemeleri, AKP hükü-
metinin bir an önce yapmas›n› buyuru-

yor. Daha fazla kar için daha çok çocu-
¤un ve kad›n›n kan›na susad›¤›n›, onlar›

iliklerine dek sömürmek istedi¤ini ilan
ediyor. Çocuk ve kad›n iflçiler, yetiflkin

erkek iflçilere göre çok daha ucuza ge-
liyor çünkü. Sigortas›z, sendikas›z, dü-

flük ücretle çal›flt›rd›klar› gibi, her tür
haktan da mahrum b›rak›l›yorlar. Ayr›ca

grev ve direnifl dönemlerinde onlar›
“eylem k›r›c›s›” olarak da kullanabiliyor-

lar. Bofl yere de¤il” daha fazla çocuk
ve kad›n iflçi” diye ç›¤l›k atmalar›…

‹ki yüzy›l öncesine dayanan çocuk ve
kad›n iflgücü sömürüsü, bugün de tüm
h›z›yla sürüyor. TÜS‹AD patronlar›n›n,

son toplant›lar›nda ortaya koyduklar› is-
tekleri, bu gerçe¤i bir kez daha gözler

önüne seriyor sadece…

‹flte kapitalizmin flafa¤›nda ve anayurdu
‹ngiltere’de çocuk iflçi sömürüsü… ‹flte
21. yüzy›l›n Türkiye’si… Yer ve zaman

çok farkl› ama kapitalizmin afl›r› kar h›r-
s› ve bunun için daha fazla çocuk-kad›n

iflgücü talebi ayn›…  

K

Onlar bizim gelece¤imizdir. Açl›¤›, yoksullu¤u, iflsizli¤i
birlikte paylafl›yoruz. Küçücük bedenlerine düzenin tüm

pisli¤i, a¤›rl›¤› çöküyor. Onlara verebilece¤imiz en önem-
li fley, onurlu, mücadeleci bir miras b›rakmakt›r. 



güne kadar çekilmesi gereken bir çile... 

"Aileye yük olmamak", "bir katk›da bulun-
mak", "meslek ö¤renmek" vb. için daha çocuk

yaflta bafllayan "ücretli kölelik", bir ömür boyu
yakalar›n› b›rakmayacak oysa. 

Ç›rakl›k: A¤›r ‹flçilik

Uluslararas› Çal›flma Örgütü
(ILO), Avrupa Sosyal Güvenlik fiart›,
UN‹CEF, Birleflmifl Milletler gibi tüm
uluslararas› örgüt ve anlaflmalar ço-
cuklar›n çal›flt›r›lmas› için 15 yafl s›-
n›r› koymufltur. Fakat di¤er ülkelerde
oldu¤u gibi Türkiye'de de bu s›n›r ifl-
lemez. 

1986 y›l›nda ç›kar›lan Ç›rakl›k ve
Meslek E¤itim Kanunu (ÇMEK), ç›-
rakl›k alt yafl s›n›r›n› "aday ç›rakl›k"
ad› alt›nda yasal olarak da 11 yafl›na
kadar çekmifltir. Üst yafl s›n›r›n› ise,
25’e kadar uzatm›flt›r. Bununla birlik-
te "18 yafl›n› doldurduktan sonra
sözleflmesi devam eden ç›raklar hak-
k›nda 1475 say›l› ifl kanunu hüküm-
leri uygulunamaz" denilmektedir.
Çünkü 1475 say›l› ifl kanununda, as-
gari ücret, sendika, grev, k›dem taz-

minat› gibi haklar vard›r. Oysa
çocuk iflçiler için "asgari ücretin
yüzde 30'u" belirlenmifltir
ÇMEK'e göre. 

Yine bu yasayla ç›raklar, "ö¤-
renci" say›larak ifl yerinde çal›-
flan iflçi say›s›na dahil edilmez-
ler. Grev kesinlikle yasakt›r. Da-
has› çocuklar "grev k›r›c›s›" ola-
rak kullan›l›r. Çal›flma saatleri,
yetiflkinlerden farks›z, hatta da-
ha kötüdür. Haftal›k mesaileri
ortalama 45-50 saat kadard›r.
Günde 10-12 saat çal›fl›rlar.
Hafta sonu tatilleri bile gasp edi-
lir. Çocuk iflçilerin yüzde 78'i y›l-
l›k izinlerini kullanamazlar. 

Sigortas›z, sendikas›z ve hiç-
bir güvenceleri olmadan çal›flt›r›-
lan çocuklar deri ifl kolu ya da
ayakkab› yap›m› gibi, kimyasal
zehirlerin kullan›ld›¤› ifl yerlerin-
de yo¤un olarak istihdam edilir-
ler. Sözüm ona Anayasa'n›n 50.
maddesinde ve ‹fl Kanunu'nda,
çocuklara yasaklanm›flt›r bu
"tehlikeli" ifller. 10-12 saat alkol,
tiner kokular› aras›ndaki çocuk-
lar›n uyuflturucu ba¤›ml›s› haline
gelmesi hiç de flafl›rt›c› de¤ildir.
(Türk-‹fl'in bir araflt›rmas›na gö-
re, çal›flan çocuklar›n yüzde
32'si sigara, yüzde 7'si sürekli
içki kullanmaktad›r.)

Çal›flma koflullar›nda oldu¤u
kadar ifl kazalar› ve meslek has-
tal›klar›nda da yetiflkin iflçilerden
farkl› durumda de¤ildir çocuk ifl-

çiler. ‹fl kazas› ve meslek hastal›klar›n›n yüzde
11'ini 12-19 yafl grubundaki çocuklar oluflturmak-
tad›r.

Bütün bu rakamlar buzda¤›n›n sadece görü-
nen k›sm›d›r. Çünkü veriler, 12-19 yafl grubunu
kapsamaktad›r. Oysa 12 yafl›n alt›nda milyonlar-
ca çocuk çal›flmaktad›r. Ayr›ca çocuk iflçilerin
önemli bir k›sm›n›n kaçak çal›flt›r›ld›¤› göz önüne
al›n›rsa, bu yafl grubunu bile tam olarak yans›tt›-
¤› söylenemez. Öte yandan çocuk sömürüsü
amac›n› tafl›yan ve say›lar› giderek artan meslek
ve teknik lise ö¤rencileri, tatil dönemlerinde ya
da okul d›fl›ndaki zamanlarda çal›flan çocuklar,
bu rakamlara dahil de¤ildir. 12 yafl›n alt›nda bu-
lunan 17 milyon çocuk içinde ne kadar›n›n ifl gü-
cüne dahil oldu¤u ve hangi alanda çal›flt›¤› konu-
sunda ise hiçbir veri yoktur.

Gelecek Onlar›n Elinde

Tüm a¤›r ve çekilmez koflullara ra¤men ço-
cuk iflçiler, gelece¤e hiç de kötümser bakm›yor-
lar. Yaflad›klar›n› "kader" ve "kurtulunmaz" olarak
gören sadece yüzde 11.5'tir. "Kader de¤il" diyen
yüzde 53.9 ve "kader ama kurtulunur" gören yüz-
de 30.8’dir. Toplam yüzde 84.7 gibi büyük ço-
¤unluk, gelecekten umutludur.  (…)

Haklar›n› savunacak her tür örgütlülükten
yoksun olmalar›na karfl›n, çocuklar gelecekten
umutlular. Yetiflkinlerle birlikte yürüttükleri müca-
deleye, kendilerine güvenmektedirler. 

Çocuk iflçilerin sorunu, esas olarak iflçi s›n›f›-
n›n yetiflkinler k›sm›n›n sorunudur. Gerek ücret-
lerin düflürülmesinde, gerek "grev k›r›c›s›" olarak
kullan›lmas›nda çocuk eme¤i, bafl›ndan itibaren
yetiflkinlerin karfl›s›na rekabet amac›yla ç›kart›l-
m›flt›r. Kapitalistlerin bu hevesini kursa¤›nda b›-
rakmak, çocuklar›n a¤›r sömürü koflullar›n› iyilefl-
tirme mücadelesine en büyük deste¤i sunmak,
ilk baflta s›n›f›n öncülerine düflmektedir. 

16 yafl›ndan küçük çocuklar›n çal›flt›r›lmama-
s›, çal›flan çocuklar›n sigortal› ve sendikal› olma
hakk›, s›n›f›n, grev, T‹S, tazminat gibi tüm hakla-
r›na sahip olmas›, a¤›r ve tehlikeli ifllerde çal›flt›-
r›lmamas›, çal›flma saatlerinin 18 yafl›n alt›nda
olanlar için en fazla 6 saatle s›n›rland›r›lmas›,
fazla mesainin yasaklanmas›, iki gün hafta sonu
ve y›lda bir ay tatil gibi temel haklar› için yürüttü-
¤ü mücadelede s›n›f›n birleflik gücü harekete
geçmelidir. 

* * *

Onlar bizim gelece¤imizdir. Açl›¤›, yoksullu¤u,
iflsizli¤i birlikte paylafl›yoruz. Küçücük bedenleri-
ne düzenin tüm pisli¤i, a¤›rl›¤› çöküyor. Onlara
verebilece¤imiz en önemli fley, onurlu, mücade-
leci bir miras b›rakmakt›r. 

Ücretli kölelik düzeni y›k›lmad›kça, çocuk sö-
mürüsü son bulmayacak. Onlara bu düzeni y›ka-
cak silah› verelim! Onu hakk›yla kullanacaklar›n-
dan kimsenin flüphesi olmas›n!

16 fiubat 1995 tarihli Al›nteri gazetesinden 
al›nm›flt›r.
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1800'ler ‹ngilteresi'nden...

"John, 4 yafl›n› doldurdu¤u gün toprak ürün vermedi. Anne ve
babas› domuzlar›, koyunlar› ve kazlar› satt›lar... Domuzlardan
sonra sat›lma s›ras› ona geldi. Annesi flehre gitti. ‹flçi kiralama
bürosunda, adam›n önünde diz çöktü. Adam John'u sat›n alma-
y› reddetti. 

- Öksüz ve yurttan çocuklar› almak bizim için daha hesapl›, dedi
adam sert bir flekilde. 

Köylü kad›n a¤lay›p inledi... 

- Ac›y›n bize efendim... Çocuk iki erkek kadar çal›flabilir. E¤er
bu yükü üzerimizden al›rsan›z tanr› gönlümüze göre verecek. 

En sonunda beyefendi tiksinerek aya¤›n› çekti ve kabul etti."

* * *

"Ad› Pegi’ydi... Henüz daha 10 yafl›nda bile olmayan bu öksüz
çocuk, bir nine kadar sinirli ve yorgundu. Rengi yeflile çalan bu-
rufluk bir yüzü vard›. Bu yüzde çocuksu hiçbir fley kalmam›flt›.
Düz saçlar›n›n küle benzeyen rengi beyaza çal›yordu. 

... 8 yafl›ndayken çocuk esirgeme yurdundan dayanamay›p kaç-
t›. 1.5 y›l polisten saklanmay› baflard›. Meyhane ve kilise kap›la-
r›nda dileniyordu. Bir toprak a¤as›n›n mutfak erzak› için flehire
gelen sarhofl ufla¤›, Pegi'yi sokaktan ald› ve Kardigan yak›nla-
r›ndaki bir ormanda ona tecavüz etti. Çok dindar biri olan uflak,
kaçak çocu¤u hemen polise teslim etti. Pegi'yi dövüp tekrar yur-
da gönderdiler ve k›sa bir süre sonra da fabrikaya satt›lar. 

...Pegi çok yoruluyordu. E¤irme makinas›n›n kolunu çevirmek
hiç de kolay bir fley de¤ildi. ...Toprak zemin öyle so¤uktu ki, k›z
›s›nmaya çal›flarak saman y›¤›n› al›p kazan›n alt›na dald› ve
oradaki odunlar›n aras›na gömüldü. Is›nma sorunu ile ilgilenen
iflçi, sabah geldi¤inde haz›rlanm›fl olan oca¤a hiç bakmadan
yakt›. Yanan bir çocu¤un benzeri olmayan korkunç ç›¤l›¤› her
tarafa yay›ld›... Pegi öldü."

Atefli Çalmak, Ounyana Srebryakova



Tuzla tersanesinde iki hafta içinde
befl iflçi,  yaflam›n› yitirdi. 21 A¤us-
tos'ta Torgem tersanesine tafleron ifl
yapan Gemsa adl› firmaya ba¤l› çal›-
flan Cabbar Ongun, elektrik çarpmas›
sonucu öldü. Onun üzerinden 2 gün
geçmeden bu kez Selah Tersanesi
için çal›flan Bora Denizcilik'in tafleron
iflçisi 28 yafl›ndaki Günay Akarsu
elektrik çarpmas› sonucu öldü. Elek-
tri¤in üçüncü kurban› ise 1 hafta son-
ra Umut Gemi adl› tafleron firmada
çal›flan Bayram Tatl› (36) oldu. Bir
gün sonra da 30 yafl›ndaki Kenan
Kara... Ancak Kara'y› elektrik çarp-
mas› de¤il, "afl›r› s›cakta çal›flma ne-
deniyle geçirdi¤i kalp krizi" öldürdü.
12 gün içinde ölen beflinci kifli 40 ya-
fl›ndaki Bekir Özmen'di. Özmen elek-
trik çarpmas›n›n son kurban› oldu.

Kuflkusuz tersanede yaflanan ifl cina-
yetleri ve bunlara karfl› yap›lan protesto-
lar yeni de¤il. Daha önceleri de ifl cina-
yetleriyle gündeme geldi tersane havza-
s›. Ama bu kez iki haftada befl ölüm ya-
flan›nca, buna karfl› tepki de daha yük-
sek oldu. Bakan› ve milletvekillerini aya-
¤›na getirdi. Sözde incelemelerde bulu-
nan Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Baka-
n›’n›n bu cinayetlere “normal bir fley”
demesi, tepkileri daha da artt›rd›. 

Kapitalist sistemde, üretim, toplumun
refah› için yap›lmaz, azami kar sa¤la-
mak için yap›l›r. Amaç azmi kar› kazan-
mak olunca, ifl kazalar›na karfl› tedbir
almak patronlar için fuzuli maliyet ve za-
man kayb› say›l›r. Dahas› iflçinin sa¤l›-
¤›, yaflam›, patronlar için hiç önemli de-
¤ildir. Yaflanan ifl kazalar›n› da iflçinin
dikkatsizli¤ine ba¤layarak, yo¤un iflgücü
sömürüsünü gizlemeye çal›fl›r. Oysa ifl-
çilerin dikkatsiz davranmas›na yol açan
da patronlar›n bitmeyen kar h›rs› ve onu
sa¤lamak için dayatt›klar› a¤›r çal›flma
koflullar›, uzun ifl saatleridir. 

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
taraf›ndan yay›nlanan tersanelerde ifl
kazlar› raporu bile tersanelerin nas›l bir
cehennem oldu¤unu gösteriyor. Rapora
göre geçen y›l tersanelerde 276 ifl kaza-
s› gerçekleflmifl ve 12 iflçi yaflam›n› yi-
tirmifl, 258 iflçi yaralan›rken 6 iflçi de sa-
kat kalm›fl. Bakanl›¤›n yay›nlad›¤› “Ter-
sanelerde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Teftifl
Projesi” raporuna göre, ifl kazas› sonu-
cu ölüm ve yaralanmalar, en fazla yük-
sekten düflme nedeniyle gerçeklefliyor.
Di¤er nedenler ise, cisim çarpmas› ve
elektrik çarpmas› olarak s›ralan›yor. 99
bafll›k alt›nda 1061 eksik tespit edilmifl.
Bu eksikliklerin bafl›nda “patlamadan
korunma döküman› olmamas›, acil du-

rumlarla ilgili düzenlemenin yap›lmama-
s›, kiflisel koruycu döküman›n kullan›l-
mamas›, elektrik tesisat›n›n kontrolünün
yap›lmamas›” geliyor. Rapor, ifl kazala-
r›n›n en büyük nedenini, iflçilerin e¤itim-
sizli¤ine ba¤l›yor. Tespit ettikleri 1061
eksi¤in tümünün patronlardan kaynak-
land›¤› ortadayken, patronlara dönük
herhangi bir cezai yapt›r›m söz konusu
de¤il. Suçlu iflçilerin e¤itimsizli¤i oluyor. 

Rapor, sorunlar› s›ralad›ktan sonra
çeflitli önerilerde de bulunmufl. G‹S-B‹R
bünyesinde faaliyet gösteren sa¤l›k biri-
mi gibi uygulamalar›n paylafl›m›n› sa¤la-
yarak ortak platform ve organizasyonla-
r›n oluflturulmas›, tersanelerde ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i konusunda sektör k›lavuzu
haz›rlanmas›, iflyerlerinde makinelerin-
araçlar›n bas›m ve kontrollerinin yap›l-
mas› ve makinelerin kullan›lmas› için
e¤itimler yap›lmas›, yap›lacak ifle uygun
kiflisel koruyucu malzemelerin temin
edilmesi, tersanede ifl sa¤l›¤› ve ifl gü-
venli¤i iç denetimlerinin birlik bünyesin-
de oluflturulacak ekip taraf›ndan yap›l-
mas› gibi…

Bakanl›k iflin çözümünü, ifl kazalar›n›
yaratan ve hiçbir önlem almayan pat-
ronlara havale ediyor. Zaten patronlar›n
hizmetinde olan hükümet ve onun ba-
kanl›¤›ndan efendilerine dönük bir cezai
yapt›r›m beklemek de hayalcilik. Milyon-
larca liral›k yat ve gemilerin yap›ld›¤› ‹s-
tanbul Tuzla'daki tersanelerde, patronla-
ra, bir baretin paras›n› karfl›lamak bile
çok geliyor. Tuzla'daki iflçilerin ço¤unun
sigorta ve ifl güvenli¤i yok.

‹fl cinayetlerini ancak iflçilerin örgütlü
mücadelesi geriletilir. ‹flçiler tersane ce-
henneminde ifl cinayetlerinde ölmek is-
temiyorlarsa, kapitalizme karfl› örgütlen-
mek, oralar› burjuvazi için cehenneme
çevirmek zorundalar.

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
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Telekom ‹flçisi Grev Silah›n› Tetiklemeli

Telekom’da örgütlü Haber-‹fl Sendikas› ilan ettikleri grevi bayram sonras›nda uygu-
lamaya geçeceklerini aç›klad›. T‹S görüflmeleri t›kanma noktas›na gelince grev
sürecine girildi. Arabulucular›n devreye girmesi de çözüm olmad›. ‹lan edilen
grev, uygulama aflamas›nda. 

‹flçi s›n›f›n›n grev ilan› dahi burjuvaziyi fazlas›yla korkutmaya yetiyor. Hava-‹fl’in
grev ilan› hat›rlardad›r.   Burjuvazinin havayollar›nda yaflad›¤› korkuyu daha at-
latamadan Telekom iflçilerinin grev ilan›, onlar› terletmeye devam ediyor. Bu-
nunla birlikte, t›pk› Hava-‹fl de oldu¤u gibi Haber-‹fl üyesi iflçilerin üzerinde de
bask›lar art›yor. Grev tarihi aç›klan›r aç›klanmaz patronlar yine hükümeti dev-
reye soktular. AKP hükümeti de Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’› görevlen-
dirdi. 

Telekom iflçilerinin grev haz›rl›k toplant›lar› devam ederken, Ulaflt›rma Bakan› da
turlar›na devam ediyor. Binali Y›ld›r›m, bir arabulucudan çok sergiledi¤i prati-
¤iyle patronlar›n temsilcisi gibi davranarak gerçek konumunu bir kez daha gös-
terdi. Haber-‹fl’le yapt›¤› ilk görüflmede “ikramiye talebinizden vazgeçin, üret
talebinizi revize edin” diyerek patronlar›n istemlerini dayatt›. 

Haber-‹fl ‹stanbul 1 No’lu fiube Baflkan› Levent Dokuyucu, iflçilerle yapt›¤› toplan-
t›da, “bizim asla vazgeçemeyece¤imiz maddeler var. ‹kramiye kapsam, haftal›k,
çal›flma süreleri ve ücret konusudur. Bu dört madde de anlaflma sa¤lanamazsa
sözleflme imzalanmaz… Sadece birisi üzerinde anlaflma olmaz ise de sözleflme
olmaz” dedi. 

Özellefltirme ile birlikte kapsamd›fl› iflçiler de artt›. Telekom patronlar› iflçileri sen-
dikas›zlaflt›rmak, örgütsüzlefltirmek için, sendikas›z kapsam d›fl› çal›flanlara sen-
dikal› iflçilerden daha fazla ücret veriyorlar. 

Telekom iflçisi önemli bir s›navla karfl› karfl›ya. Grev ilan› ve iddial› konuflmak yet-
mez. Patronlar›n ve devletin sald›r›lar›n› püskürtecek olan ve öne sürülen talep-
leri kazand›racak olan, grev silah›n›n hayata geçirilmesidir. Telekom herhangi
bir sektör de¤ildir. Telekomda yap›lacak grev, yaflam› önemli ölçüde etkileye-
cek, hatta durduracakt›r. Patronlara çok büyük zararlar verecektir. Sadece Tele-
kom patronlar›n›n de¤il, tüm burjuvazinin can damar›n› t›kayacakt›r.

Dolay›s›yla burjuvazinin tümünü etkileyecek konumdad›r Telekom grevi. Bu yüz-
dendir ki grev yap›lmamas› için devletin bütün kurumlar›n› seferber etmifltir. 

“7 ayd›r bekliyoruz. Sab›r art›k yeter. Grev uygulamansa daha fazla beklemeden
bafllamal›y›z. Patronlara Telekom iflçisinin taleplerinin arkas›nda nas›l durdu¤u-
nu göstermeliyiz” diyor bir Telekom iflçisi. ‹flçilerin greve istekli ve haz›r ol-
duklar›n› ifade ediyor.  

Telekom iflçileri kendi güçlerine güvenmeli. Bu güç, örgütlü durufllar›ndan, örgütlü
mücadele edifllerindendir. Tarihi belirlenmifl greve iyi haz›rlanmal›, elinde çok
etkili bir silah oldu¤unu unutmamal›d›r. Eller grev teti¤ine beyinler kapitalizme
ve onun devletine kilitlenmelidir.

Tersanelerde ‹fl Cinayeteleri
Durmak Bilmiyor

Novamed Grevi 1. Y›l›n› Devirdi

Antalya Serbest Bölgesi’nde bafllad›klar› grevlerinde birinci y›l› geride b›rakan No-
vamed’li kad›n iflçilerle dayan›flma eylemleri yap›ld›. Örgütlenmenin yasak oldu¤u,
her türlü emek hakk›n›n gasp edildi¤i serbest bölgelerdeki sald›r›lar›n bir halkas› olan
Novamed iflçileri, üç y›l boyunca gösterdikleri örgütlenme faaliyetinin ard›ndan sendi-
kal› oldular. Ama serbest bölgede yeralan iflyerinin patronu sendikay› kabul etmeyince
greve ç›kt›lar. 

25 Eylül’de ‹stiklal Caddesi’nde toplanan Novamed Greviyle Kad›n Dayan›flma
Platformu’nun organize etti¤i eylem saat 19 civar›nda bafllad›. Odakule’ye kadar slo-
ganlarla ve marfllarla yürüyen kitle, “Erkek egemen kapitalizme kad›nlar direniyor”
pankart›n› tafl›d›. 400 kiflilik kitle “Novamedli Kad›nlar Yaln›z De¤ildir”, “Sendika
Hakk›m›z Grev Silah›m›z”, “Eflit ‹fle Eflit Ücret” sloganlar› att›. Odakule’ye kadar yü-
rüyen kitle, Kürtçe, Türkçe, Arapça, Lazca türküler eflli¤inde bir k›sm›n› Antalya’ya
u¤urlad›. 

Ankara’da Çal›flma Bakanl›¤›’na faks çekme eylemi gerçeklefltirilirken, ‹zmirli ka-
d›nlar da Sümerbank önünden Antalya’ya do¤ru hareket ettiler.

Antalya’ya hareket eden kad›nlar, Liman Caddesi’nden Antalya Serbest Bölgesi’ne
yürüyüfle geçti. Serbest bölgeye b›rak›lmayan kad›nlar, bu durumu protesto ettikten
sonra, Serbest Bölge yan›ndaki parkta eylemlerine devam ettiler. 

500 kiflinin çeflitli flehirlerden gelerek yapt›¤› eyleme, Almanya, Romanya, Belçika
ve ‹spanya’dan gelen sendikac›lar destek verdi. Eylemde konuflan Novamed iflçileri,
grevlerinin  uzun zaman geçse de baflar›ya ulaflaca¤›na inand›klar›n› söylediler.
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F Tipi hücrelerde keyfi uy-
gulamalar devam ediyor.
Adalet Bakanl›¤›’n›n yay›nla-
d›¤› genelgeler, ya hiç uygu-
lanm›yor, ya da k›rp›larak uy-
gulamaya devam ediyor. Tut-
saklar›n haklar› keyfi bir fle-
kilde k›s›tlan›rken, fiziki ve
psikolojik iflkencenin her tür-
lüsü uygulan›yor. Görüfl yasa-
¤›ndan hücre cezas›na, mek-
tup yasa¤›ndan sürgünlere ka-
dar her türlü “disiplin” cezas›
eksik olmazken, yeni F tipi
hücrelerin inflaatlar› birer bi-
rer bitirilip sevkler yap›l›yor. Anayasa, demokrasi tart›flmalar›n›n
ortal›¤› toz-dumana bo¤du¤u bir ortamda, gözalt›nda iflkence ve
ölüm olaylar›nda art›fllar söz konusuyken, cezaevine dönük bask›lar
da büyüyor. 

‹zmir Cezaevi ‹zleme Komisyonu son iki ayda cezaevindeki bas-
k›lara dönük raporunu 19 Eylül’de aç›klad›. Rapora göre; 

* Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’nde kalan Cengiz Pilav ve arkadaflla-
r›, dayat›lan soyarak aramaya karfl› ç›kt›klar› için, sald›r›ya u¤rad›-
lar. Sald›r› sonucu tutsaklar›n elbiseleri y›rt›ld›. 

* Sami Özdil ve tutsak arkadafllar› mahkemenin hak ihlallerine
itiraz ettikleri için askerlerin sald›r›s›na u¤rad›lar.

* Gökhan Oruç adl› tutsa¤›n kantinden ald›¤› albümdeki ay› fi-
gürü sak›ncal› oldu¤u gerekçesiyle kopar›ld›. 

* Ayd›n Burgucu ve Cengiz Bal tahliyeleri geldi¤i halde, ald›kla-
r› disiplin cezalar› bahane edilerek b›rak›lmad›lar.

* Tutsaklar›n hesaplar›nda para yat›r›lmas›na ra¤men, cezaevi
idaresi hesapta “para yok” diyerek kantin ihtiyaçlar›n› engelliyor.

* Agos gazetesinin Ermenice sayfalar› E¤itim Kurulu taraf›ndan
y›rt›l›rken, Partizan, Odak ve Do¤ru Seçenek dergilerine toplatmas›
oldu¤u gerekçesiyle el konuldu. Tiroj, Azadiya Welat ve iki Kürtçe
gramer kitab› çevirisi yap›lmad›¤› gerekçesiyle tutsaklara verilmedi. 

* Hasan fiahingöz adl› tutsa¤›n cezaevinde yazd›¤› fliirleri, bilgi-
sayara çekilmesi için yak›nlar›na verildi, sonras›nda cezaevine gön-
derilen bu bilgisayar ç›kt›lar›, sak›ncal› oldu¤u gerekçesiyle içeriye
al›nmad›.  

* Tutsaklar›n yazd›klar› mektuplar sak›ncal› oldu¤u için gönde-
rilmedi.  

* A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet cezas› alan tutsaklar›n havaland›rma
saatleri 6 ay önce 3 saatten 2 saate düflürüldü. 

24 Eylül’de TUYAB da F tiplerinde tutsaklar üzerinde uygula-
nan bask›lar› protesto etmek için bir bas›n aç›klamas› yapt›. Taksim
tramvay dura¤›nda yap›lan aç›klamada, tutsaklar üzerindeki bask›la-
ra, disiplin cezalar›na de¤inildi. Ayr›ca Adalet Bakanl›¤›’n›n yay›n-
lad›¤› genelgeyle 10 saat olmas› gereken tutsaklar›n bir arada bu-
lunma hakk›, eksik uygulan›rken, Tekirda¤’da bu sürenin 5 saate
düflürüldü¤ü belirtildi. Yeni aç›lan K›r›kkale F Tipi’ne de Sincan F
Tipi’nden 28 PKK’li tutsa¤›n dövülerek sevk edildi¤ine de vurgu
yap›lan aç›klamada TUYAB imzal› “Hapishanelerdeki ‹nsanl›k D›fl›
Uygulamalara Son” pankart› aç›ld›. 

K›r›kkale F Tipi’ne yaklafl›k 70 kifli sevk edilirken, bunu protesto
eden Sincan F Tipi’ndeki tutsaklar›n hücrelerine de sald›r›lar dü-
zenlenerek, tutsaklar dövüldü. ‹HD Ankara fiubesi’nin yapt›¤› aç›k-
lamada, sevk için seçilen özel askeri birli¤in, tutsaklar› sevke götür-
meden önce dayaktan geçirdi¤i bildirildi.

F Tiplerinde 
Bask› ve iflkence sürüyor

26 Eylül 1999’da Ulucanlar’da katledilen
10 devrimci 8. y›lda çeflitli eylemlerle an›l-
d›. 

Ulucanlar’da kald›klar› ko¤ufllar›n kaba-
l›k olmas›ndan dolay› kendilerine ko¤ufl
verilmesini talep eden tutsaklar, bu talep-
leri kabul edilmeyince bofl olan bir ko¤uflu
iflgal etmifllerdi. Devlet devrimci tutsakla-
r›n direniflini  ilk önce kap›lar› üstlerine ki-
litleyerek, yiyeceklerini vermeyerek, görüfl
yasaklar› ve disiplin cezalar›yla k›rmaya
çal›flt›. Ancak baflar›l› olamay›nca, F tipi
hücrelerin yeni yeni dillendirmeye bafllan-
d›¤› bir dönemde, tutsaklar›n hücreye na-
s›l geçirilece¤inin bir provas›n› yaparak,
sald›r›ya geçti. Silahlar, gaz bombalar›,
kasaturalarla ko¤ufllara dald›lar. Direnifl
saatlerce sürdü, devrimci tutsaklar, ölümü
sloganlar ve halaylarla karfl›lad›lar, son
ana kadar büyük bir moral üstünlükle sal-
d›r›lar› gö¤üslediler. Devlet 10 tutsa¤› kur-
flunlarla ve iflkencelerle katletti. Sa¤ ka-
lanlar› ise yo¤un iflkencelerle baflka ceza-
evlerine sürgüne gönder-
di. 

Katliam›n y›ldönümünde
Ankara, ‹zmir, Bursa ve
Adana ve ‹stanbul’da ger-
çekleflen eylemlerde kat-
liama olan öfke bir kez
daha hayk›r›ld›. Anka-
ra’daki eylem 26 Eylül’de
Ulucanlar Cezaevi’ne yü-
rüyüfl fleklinde gerçekleflti.
“Yaflas›n Ulucanlar Direni-
flinimiz”, “Analar›n Öfkesi
Katilleri Bo¤acak”, “Katil
Devlet Hesap Verecek”

sloganlar› at›ld›. Cezaevi önünde yap›lan
aç›klamalarda katliam›n hesab›n›n sorula-
ca¤› vurguland›. Cezaevi kap›s›na karan-
fillerin b›rak›lmas›n›n ard›ndan, Karfl›yaka
mezarl›¤›nda ‹smet Kavakl›o¤lu, Halil Tür-
ker ve Önder Gençaslan’›n mezarlar› ba-
fl›nda anma yap›ld›. 

‹zmir’de Kemeralt›’nda toplanan kurum-
lar da bir eylem gerçeklefltirdi. Buradaki
eylemde de sorumlular›n yarg›lanmas› is-
tendi. 

Adana’da ise, “Ulucanlar› Unutmad›k,
Hesap Soraca¤›z” pankart›n›n aç›ld›¤› ba-
s›n aç›klamas› ‹nönü Park›’nda gerçeklefl-
ti. 

Bursa’da Ahmet Vefik Pafla Tiyatrosu
önünde   bir eylem gerçekleflti. Katliam
sorumlular›n›n yarg›lanmas›n›n istendi¤i
aç›klamada “Devrim fiehitleri Ölümsüz-
dür”, “Yaflas›n Devrimci Dayan›flma”, slo-
ganlar› at›ld›. 

‹stanbul’da ise Karacaahmet mezarl›¤›n-
da yap›lan eylemle katliam protesto edildi. 

Ulucanlar fiehitleri An›ld›… 

Gülsuyu’nda, Ulucanlar katliam›n› protesto için 
ortak eylem gerçeklefltirildi. 

Gülsuyu’nda Halk Festivali

Festival 7 eylül cuma akflam›, yürüyüfl ile bafllad›. 200 kiflilik kitle “Y›k›mlara, Yoksullu¤a
ve Yozlaflmaya Karfl› Gülsuyu Festivalinde Bulufluyoruz” pankart› ile festival alan›na do¤ru
coflkulu sloganlarla yürüyüfle geçti. Okul ve heykel dura¤›nda birer konuflma yap›ld›ktan son-
ra devrim flehitleri için sayg› duruflunda bulundu.

Festival alan›nda kendi stand›m›z› açt›k ve yay›nlar›m›z›, kitaplar›m›z› bu standa yerlefltir-
dik. Stand›m›z›n arkas›na PDD imzal› pankart›m›z› ast›k. Yan›na da Fatih, Osman, ‹smail ve
Sezai yoldafllar›n resimlerinin bulundu¤u büyük bir pankart ast›k. 

Festival öncesinde standlarla ilgili tart›flmalar yap›l›rken, Troçkistlerin stand açmas›na karfl›
ç›km›flt›k. Ancak Festivali örgütleyen kurumlar içinde yap›lan oylamada, Troçkistlerin de
stand açmas›na izin verilmiflti. Biz de buna karfl›l›k, karfl›-devrimci gördü¤ümüz Troçkistlerin
stand›n›n karfl›s›na “Stalin Savunulmadan Komünist Olunmaz” yaz›l› bir döviz ast›k. 

Festivali, PDD, HÖC, Partizan, BDSP, DHP, Pir Sultan, Güzellefltirme Derne¤i, DPM.DK,
ESP ve HKM ile birlikte örgütlemek üzere haz›rl›klara bafllam›flt›k. Sonras›nda yaflanan tar-
t›flmalarda, ESP festival örgütlenmesinin d›fl›na düfltü. Haz›rl›k çal›flmalar› s›ras›nda afifller
bast›rd›k ve Gülsuyu’nun her yerine ast›k, finansman› sa¤lamak için kartlar bast›rd›k ve da-
¤›tt›k. 

Gülsuyu Gülensu emekçileri gerçeklefltirdi¤imiz bu ilk festivali sahiplendiler. Buradan
edindi¤imiz tecrübeyle seneye daha güzel bir festival örgütleyece¤iz. 

Gülsuyu-Gülensu PDD okurlar› 
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Rakamlar›n dili...Rakamlar›n dili... Rakamlar›n dili...
Dünyada ve ülkemizde zen-

gin-fakir aras›ndaki uçurum gi-
derek daha da derinlefliyor.

Her y›l FORBES Dergisi ta-
raf›ndan yap›lan "Dünyan›n En
Zenginleri" listesi, bu y›l da
aç›kland›. Listeye serveti 1 Mil-
yar Dolar› aflanlar dahil ediliyor.
Bu y›l toplam 538 dolar milyar-
derinin adlar› s›raland›. Bu kifli-
lerin servetlerinin toplam›n›n 1,7 trilyon dolar oldu-
¤u belirtiliyor. Bu rakam›n Fransa’n›n toplam y›ll›k
milli üretiminin üzerinde oldu¤una da dikkat çekili-
yor. 

2005 y›l›nda 102 olan dolar milyarderlerinin sa-
y›s› 1 y›lda 793'e ç›karken, bu kiflilerin toplam mal
varl›¤› ayn› dönemde yüzde 18 artarak 2.6 trilyon
dolara ulaflt›.

Elbette bu art›fl; halklar›n ak›t›lan kan› üzerinden,
vahfli kapitalizm koflullar›nda iliklerine dek sömürü-
len iflçi ve emekçiler üzerinden elde ediliyor.

Türkiye’de de burjuvazi rekor k›r›yor 

Sadece dünyada de¤il, ülkemizde de durum ayn› 

Forbes dergisinin aç›klad›¤› listede, Türkiye'den
de 5 kifli bulunuyor. Çukurova Holding Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Mehmet Emin Karamehmet’in 109. ol-
du¤u listede, Sabanc› Holding Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Sak›p Sabanc› 116, Koç Holding Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Rahmi Koç 182, Do¤ufl Holding Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Ferit fiahenk 234. ve Kemal
Uzan 312. s›rada yer alm›fl.

Ekonomist dergisinin geçti¤imiz günlerde aç›kla-
d›¤› “en zengin 100 Türk” araflt›rmas›na göre de,
Türkiye’nin en zengin ailelerinin malvarl›¤› 150 mil-
yar dolardan 170 milyar dolara ulaflm›fl. En zenginle-
rin servetlerini geçen y›la göre yüzde 30-35 oran›nda
artt›rd›¤› tahmin ediliyor. Zirvenin ilk s›ras›n› yine
Koç ve Sabanc› al›yor. Onlar› Do¤an, fia-
henk, Ülker, Dinçkök, Karamehmet,
Eczac›bafl› vb izliyor. Sabanc› Holdin-
gin net kar›, geçen y›l›n ayn› dönemi-
ne göre yüzde 93 artm›fl. Yani kar›n›n
neredeyse ikiye katlam›fl. Sabanc›, b›-
rakal›m Türkiye’yi dünyan›n en
zengin 100 ailesi içine giriyor.
Dünya s›ralamas›nda Sabanc›
75. Koç, 113. s›rada... 

Araflt›rma baflka ilginç so-
nuçlara da dikkat çekiyor. Ör-
ne¤in geçen y›l 1 milyar dolar›n
üzerinde serveti olanlar 41 kifli
iken, bu y›l 44’e yükselmifl. Ya-
ni en zengin 100 ailenin yakla-
fl›k yar›s› milyar dolarl›k zen-
ginli¤e sahip. Bu zenginlerin
“‹stanbul trafi¤inden kaçmak
için” özel uçaklar veya helikop-
ter ald›klar› gözlemlenmifl. Ve
genellikle fiyatlar› 3 milyon dolar

ile 90 milyon dolar aras›nda olan yal›larda oturduk-
lar›, yorgunluklar›n› atmak içinse y›lda iki kez de-
toks merkezlerine gittikleri belirlenmifl. Bu merkez-
ler içinde Tayland’›n gözde oldu¤u söyleniyor.

TÜ‹K’ün (Türkiye ‹statistik Kurumu) rakamlar›
da yukar›daki araflt›rmay› do¤ruluyor. Buna göre
Türkiye’deki en zengin ailelerin ayl›k geliri, Türkiye
ortalamas›n›n 50 kat›! Kald› ki bu, Türkiye ortalama-
s›n›n üzerinden hesaplan›yor. Asgari ücretle yafla-
mak zorunda kalan bir iflçi ve emekçiyle k›yasland›-
¤›nda 100 kat›n üzerine ç›k›yor. Yap›lan hesaba göre
2005 y›l› itibar›yla en zenginlerin evine en az 60 bin
697 YTL giriyor. Asgari ücret 419 YTL!

Ya iflçi ve emekçilerin durumu

Ayn› günlerde Türk-‹fl taraf›ndan yap›lan aç›kla-
mada; yoksulluk s›n›r› 2.044 YTL, açl›k s›n›r› ise,
628 YTL olarak aç›kland›. 26 milyon insan›m›z›n
açl›k s›n›r›nda yaflad›¤› da tespit edildi. 

Yine ayn› günlerde hükümetle memurlar aras›nda
süren toplu görüflmelerde, hükümet memurlara yüz-
de 2’lik zam teklif ediyordu. KESK’in hesab›yla bu
zam, 1.7 YTL art›fla denk geliyor ki, “bu parayla
günde 3 simit al›nabilir ancak” diyorlard›.

TÜB‹TAK’›n yapt›¤› bir araflt›rma ise, ülke nüfu-
sun yüzde 75’inin düflük gelirle yaflamak zorunda ol-
du¤unu tespit ediyor. Yine resmi kay›tlara göre, ço-
cuklar›m›z›n yüzde 36’s› çal›fl›yor.

‹flsizler oran›n› da geçti¤imiz ay aç›klayan TÜ‹K,
iflsizli¤in geçen y›la göre 40 bin dolay›nda artt›¤›n›

yaklafl›k 3 milyon iflsiz oldu¤unu ortaya koydu.
Elbette gerçek iflsiz say›s› TÜ‹K’in rakamlar›-

n›n çok üzerinde. Sadece Haziran ay›
içinde 371 bin kiflinin iflten at›ld›-

¤› saptanm›fl durumda. Genç
nüfusta iflsizlik ise daha yük-

sek. Yüzde 18.4

Sabanc›lar, Koçlar, kar
oranlar›n› neredeyse yüz-
de 100 art›r›rken, en faz-
la vergi ödeyenlerin iflçi

ve emekçiler oldu¤u
bir kez daha
tescil edildi.
Bu y›l›n 7
ay›nda (Ocak-
Temmuz) gelir
vergisi tevki-
fat›n›n nere-
deyse yar›s›n›

çal›flanlar›n karfl›-
lad›¤› saptand›.

Çal›flan, üre-
ten, en fazla vergi
ödeyen iflçi ve
emekçiler, açl›k s›n›r›nda yaflarken; elini so¤uk su-
dan s›cak suya koymayan, hiçbir de¤er yaratmayan
asalaklar, karlar›na kar kat›yor. Özel uçaklar›yla do-
lafl›yor, yal›larda oturuyor, Tayland’a geceli¤i 1000
dolara detoks yapt›r›yor!

AKP döneminde 

burjuvazi rekora doymuyor

‹flçi ve emekçiye üç kuruflluk zamm› çok gören
AKP hükümeti, iflbirlikçi tekelci burjuvazinin karla-
r›na kar katmas› için elinden geleni yap›yor. Yasala-
r›, anayasalar› onlara göre yeniden düzenliyor. Boflu-
na de¤il bu burjuvalar›n “bir parti kurmam›z gerek-
seydi, ancak AKP kadar ç›karlar›m›z› koruyabilirdi”
demeleri. AKP hükümeti dönemi, emperyalist ve ifl-
birlikçi tekeller aç›s›ndan en rahat vurgun vurduklar›
dönem oldu çünkü. 

Yeni hükümetin de bir öncekini aratmayaca¤›,
ortaya koydu¤u programdan bellidir. Bu bile burju-
vaziyi memnun etmemifl, daha fazlas›n› istediklerini
belirtip önlerine 6 ayl›k süre koymufllard›r. Aç›kça
daha fazla kad›n ve çocuk iflgücü istediklerini belir-
tip, yeni kar rekorlar› k›rmaya soyunmufllard›r. 

Bir yanda sefahat, bir yanda sefalet…. Bir yanda
kar›n› iki kat›na ç›karan burjuvalar, kahvalt› masa-
s›nda 40 çeflit yiyecek bulunan Baflbakan, di¤er yan-
da bir kap yemek için uzayan kuyruklar, ölen iflçiler,
artan yoksulluk, iflsizlik… 

* * *

Marks’›n yüz y›l öncesinde söyledi¤i gibi “bir
yanda servet birikirken bir yanda sefalet birikiyor”
‹flte gerçek kutup bu! Ne dinci-laik, ne alevi-sünni,
ne Türk-Kürt! As›l kutup emek ve sermaye aras›nda.
Ve bu kutup, bu uçurum her geçen gün daha da bü-
yüyor. 

Hangi hükümet gelirse gelsin, (dinci, faflist, libe-
ral…) iktidarda burjuvazi oldu¤u sürece, ona hizmet
edecek, onun ç›karlar›n› gözetecektir. ‹flçi ve emek-
çiler ise ancak kendi güçlerine dayanarak haklar›n›
söke söke alabilirler. Ve ancak bir devrimle kendi
iktidarlar›n› kurabilir ve insan gibi yaflayabilirler…
“Geceleri aç yat›lmayan/gündüzleri sömürülme-
yen/ekmek, gül ve hürriyet” ancak o zaman gerçek-
leflir. 

Dünyada ve ülkemizde 

UÇURUM BÜYÜYOR
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Irak’ta yediden yetmifle insanlar koleradan k›r›l›-
yor. Kolera, önce Kürt Yönetimi alt›ndaki Süleymani-
ye ve Kerkük’te bafllad›. Salg›n, bafllang›çta her za-
man oldu¤u gibi saklanmaya çal›fl›ld›. Ancak, Tem-
muz ve özellikle de A¤ustos ay›nda bütün bölgeye
h›zla yay›l›nca ve ard›ndan ölümler bafllay›nca, aç›k-
lanmak zorunda kal›nd›. 

Süleymaniye ve Kerkük’ten bafllayan salg›n, h›zla
Erbil, Halepçe, Musul ve bütün Kürt bölgesine yay›l-
d›. A¤ustos ay›nda Ba¤dat’a ulaflt›. Eylül ay› içinde
ise, T›kr›t’a ve nihayet Irak’› boydan boya geçerek
Basra’ya kadar ulaflt›. 

Eylül ay› sonu itibariyle, Dünya Sa¤l›k Örgütü ve
Irak Yönetimi taraf›ndan yap›lan resmi aç›klamalarda
bile kolera hastal›¤›na yakalananlar›n say›s› 30 bini,
ölenlerin say›s› ise 20’yi geçti. Savafl koflullar›nda
hastaneye baflvurmayan hastalar›n ve ölenlerin oldu-
¤u düflünüldü¤ünde, bu rakam›n çok daha fazla ol-
du¤u tahmin ediliyor. 

Kolera salg›n› bu kadar k›sa bir sürede nas›l ya-
y›ld›? Tedavisi basit olan bu hastal›ktan bu kadar in-
san nas›l ölüyor? Bütün bunlar›n yan›t›, Irak halk›n›n
yaflad›¤› emperyalist iflgal ve savafl koflullar›nda
sakl›d›r. 

Kolera salg›n›yla bu koflullar›n nas›l bir iliflkisi ol-
du¤una geçmeden önce, kolera hastal›¤› hakk›nda
k›sa bir bilgi vermek gerekli olacak.

Kolera hastal›¤›

Kolera, Vibrio Kolera denilen bir bakteri taraf›n-
dan oluflturulan ve bol sulu ishalle seyreden bir has-
tal›kt›r. Kolera olan bir kifli, günde 10-15 litre su kay-
beder ve tedavi edilmezse h›zla ilerler, ölüme neden
olur. Bu kadar h›zl› seyreden ve ölüme kadar götü-
ren bir hastal›k olmas›na ra¤men, asl›nda tedavisi
basit olan ve uygun tedavi yap›ld›¤› zaman, ölümcül
olmayan bir hastal›kt›r. Tedavisinde, bol s›v› ve ge-
rekli ise antibiyotik kullan›l›r. Genellikle kiflilerde kus-
ma da oldu¤u için, damar yolundan serumla bol mik-
tarda s›v›-elektrolit, tuz ve fleker verilmesi gerekir.
Tedavisi ucuz ve basit olan koleradan insanlar ölü-
yorsa, bu, o ülkenin genel sa¤l›k düzeyinin ve sosyo-
ekonomik geliflmifllik düzeyinin çok kötü oldu¤unu
gösterir.

Vibrio kolera, d›flk› ve idrarla at›l›r, kanalizasyon
sistemi ile yaflam alanlar›ndan uzaklaflt›r›l›r. Kanali-
zasyon sistemi bozuk veya yetersizse, fosseptik çu-
kur kullan›m› yayg›nsa, kolera mikrobu topra¤a kar›-
fl›r. Su flebekesi de bizim ülkemizde oldu¤u gibi çok
eski ise, zaman zaman su kesintileri de oluyorsa, ya
da flebeke suyu olmad›¤› için su kuyulardan sa¤lan›-
yorsa, topra¤a kar›flan mikroplu kanalizasyon suyu
ile içme suyu kar›fl›r. ‹çme suyu ile kolera mikrobu
genifl bir alana, bir flehre, hatta bir ülkeye yay›l›p bü-
yük salg›nlar oluflturabilir. Bir ülkede kolera salg›n›
görülüyorsa bu, o ülkenin alt yap›s›n›n, dolay›s›yla
da sosyo-ekonomik düzeyinin kötü oldu¤unu göste-

rir. Hele de genifl bir alana yay›l›yorsa, altyap›n›n ta-
mamen çöktü¤ünün göstergesidir. Bir de koleradan
ölümler oluyorsa, o ülkenin sa¤l›k sistemi de çökmüfl
demektir. 

Kolera Irak’ta neden bu kadar

h›zl› yay›ld› ve ölümcül oldu

Kolera salg›n›n›n özelliklerini ve altyap› koflulla-
r›yla iliflkisini böylece ortaya koyduktan sonra, Irak’ta
neden bu kadar
h›zl› ve genifl bir
alana yay›ld›¤› ve
neden bu kadar
ölümcül oldu¤u ra-
hatl›kla anlafl›labi-
lir. 

Irak halk› y›llar-
ca süren ambargo
ablukas› alt›nda
salg›n hastal›klar-
dan k›r›ld›ktan
sonra, bir de Ame-
rikan bombalar›yla altüst edildi. ‹flgalinden bu yana
Amerika’n›n öldürdü¤ü Irakl›lar›n say›s›n›n bir milyo-
na ulaflt›¤› söyleniyor. 

Zaten eksik olan altyap›, kanalizasyon ve su fle-
bekesi, Amerikan bombalar›n›n hedefi oldu. Sa¤l›k
sistemi çökertildi. 

Amerika, Irak’› yeniden imar etti¤ini aç›klarken,
hala flehirleri havadan bombalayarak altyap›s›n› tah-
rip ediyor. Onun yeniden imardan anlad›¤›, petrol te-
sislerinin tamiri ve kendi güvenli¤i. Irak halk›n›n sa¤-
l›¤› zerre kadar umurunda de¤il. Zaten her gün onlar-
ca Irakl›y› kurfluna dizip bombalayarak öldürmüyorlar
m›? Onlarcas› da koleradan ölsün umurlar›nda m›!

Kanalizasyon ve su flebeke sistemi bozuk olan
Irak’ta bir bölgeden bafllayan kolera salg›n›, iki ayda
bir bafltan bir bafla, kuzeyden güneye bütün Irak’a
yay›ld›. Kerkük’te tahrip olan kanalizasyon sistemin-
den, tahrip olan su flebeke sistemine la¤›m kar›flma-
s› sonucu, salg›n›n bafllad›¤› biliniyor. Süleymani-
ye’de de içme suyu flebekesinden bulaflt›¤› tespit
edildi. Irak’ta su flebeke sistemi büyük oranda tahrip
edildi¤i için, kuyulardan sa¤lanan suyun kullan›lmas›
yayg›nlaflm›fl durumda. Bütün bunlar›n sonucu ola-
rak salg›n h›zla yay›ld›.

Amerika sadece alt yap›y› tahrip ederek de¤il, ül-
keye klor sokulmas›n› yasaklayarak da bu salg›n›n
do¤rudan sorumlusu olmufltur. Patlay›c› yap›m›nda
kullan›ld›¤› gerekçesiyle bir süredir, Irak’a klor sokul-
mas›n› engelleyen Amerika, salg›n›n h›zla yay›ld›¤›
A¤ustos ve Eyül aylar›nda bile, Ürdün s›n›r›nda bek-
letti¤i 100 bin ton klorun ülkeye girmesine engel ol-
du. Binlerce Irakl› kolera hastal›¤› ile bo¤uflurken klor
hala Ürdün s›n›r›nda bekletiliyor. 

Sa¤l›k sistemi ve koruyucu sa¤l›k hizmetleri çök-

tü¤ü ve ilaç bulunamad›¤› için, ko-
lera gibi tedavisi basit olan bir has-
tal›k, tedavi edilemeyen kifliler üze-
rinden h›zla yay›l›yor ve basit ilaçla-
r›n ve serumun olmamas› nedeniyle
ölümlere neden oluyor. 

Salg›n›n ilk ortaya ç›kt›¤› s›rada
Irak yönetimi bütün dünyaya yard›m
ça¤r›s›nda bulundu. Emperyalist
savaflta ve iflgalde Amerika’ya des-

tek vererek bir milyon Irakl›n›n katledilmesine ortak
olan ülkelerin hiç birinden ciddi bir destek gelmedi.
Yaralanan Türkmenlere ambulans uçak gönderen
Türkiye ise, binlerce Irakl› koleradan k›r›l›rken, yar-
d›m göndermek yerine, “terörle mücadele anlaflmas›”
ad› alt›nda yeni katliamlar›n önünü açman›n peflinde

kofluyor. Irak halk›, savafl ve y›k›m için-
de Ortaça¤ koflullar›na götürürken ve
ortaça¤ hastal›klar› içinde bütün dünya-
n›n gözleri önünde k›vran›rken yine yal-
n›z b›rak›ld›. 

Emperyalist savafllar›n milyonlarca emekçinin sa-
dece silahlarla ve bombalarla de¤il, yoksulluk, açl›k
ve salg›n hastal›klarla da k›r›ma u¤rat›ld›¤›, Irak ger-
çekli¤inde bir kez daha bütün dünyan›n gözleri önü-
ne serildi.

Kolera Türkiye’nin de sorunu de¤il midir?

Irak’ta kolera salg›n› haberleri duyulduktan sonra,
yetkililer, Türkiye için bir tehlike olmad›¤›n› ve s›n›r-
larda önlem al›nd›¤›n› aç›kl›yorlar. Ama gerçek hiç
de öyle de¤il! Üstelik kolera salg›n›n›n Irak’tan gel-
mesi de gerekmiyor. Çünkü kolera salg›nlar›na biz
de yabanc› de¤iliz. Diyarbak›r’da s›k s›k rastlan›r ve
her defas›nda yetkililer taraf›ndan yalanlanarak üstü
kapat›lmaya çal›fl›l›r. 

Köy yakmalar ve sürgünlerle Diyarbak›r baflta ol-
mak üzere flehirlere sürülen Kürt köylüsü, alt yap›
hizmetlerinin olmad›¤› çad›rlarda yaflamaya zorlan›n-
ca, kolera salg›nlar›nda da patlama yafland›. Bu y›l
su kesintileri yüzünden sular›n kirlenmesi nedeniyle
Ankara’n›n göbe¤inde bile kolera vakalar› görüldü,
ama yine örtbas edildi. ‹stanbul’da emekçi semtlerde
zaman zaman daha dar alanlar› kaplayan kolera sal-
g›nlar› görülüyor. Ama bütün bunlar gizleniyor. 

Asl›nda kolera bildirimi zorunlu hastal›klar liste-
sindedir. Hastay› gören sa¤l›k personeli hemen ilgili
kurumlara bildirmek zorundad›r ve genellikle de bildi-
rir. Ancak, yetkili mercilerden yap›lan müdahalelerle
resmi kay›tlara baflka teflhis yaz›larak kolera gizlenir. 

Sonuçta, ülke olarak kolera salg›nlar› bizim de
yabanc›m›z de¤ildir. Yetkililerin aç›klamalar›n›n aksi-
ne, hele de su kesintilerinin kap›da oldu¤u bir dö-
nemde en önemli tehlikelerden biri olarak ülkemizin
de gündeminde olan bir hastal›kt›r ve her an bir yer-
lerde bir salg›n›n patlamas› beklenmektedir.

Irak’ta kolera salg›n› 
Sorumlusu emperyalist savafl!



balamakt›r. Onlar›n flahs›nda “yeni insana”, “sosyalist insana” ulaflmak, her
geçen gün biraz daha mükemmelleflmektir. 

Ne zaman onlarda olan bizde yoksa, o özellikler afl›nm›fl, unutulmuflsa, o
zaman ne flehitlerimize, ne de onlar›n kanlar› ile yazd›¤› tarihimize sahip ç›-
kabiliriz. fiehitlerimiz gerçek anlamda iflte o zaman ölürler. Halk›m›z›n deyi-
miyle “kemikleri s›zlar, yatt›klar› yerde rahat uyumazlar”

fiehitlerimiz, düflman›n üzerine büyük bir feda ruhuyla, sak›nmas›z ve
bafllar› dik yürüdülerse, gelece¤e ve gelece¤i örecek olan örgütlerine, yol-
dafllar›na duyduklar› güvendendir. Kavranmas› gereken budur, bu iç içe ge-
çifltir… 

Tarihimizde edindi¤imiz savaflç› karakterimizi, flehitlerimiz flahs›nda ya-
ratt›¤›m›z de¤er ve normlar›m›z› korumak ve gelifltirmektir görevimiz… ‹flte
bu yüzdendir, onlar› her yönüyle tan›mam›z, temel niteliklerini bilmemiz ve
bunlar› kendi flahs›m›zda yaflatma zorunlulu¤umuz…  

Yakalanmas› gereken temel halka, flehitlerimizle buluflmakt›r. Bir alanda
bir eksikli¤i gidermiflsek, aflmam›z gereken bir efli¤i aflm›flsak, kazanmam›z
gereken bir özelli¤i edinmiflsek, bütün potansiyelimizi kolektif üretime kat-
mak için zorluyorsak, flehitlerimizin savafl ça¤r›s›na cevap veriyor, onlarla
bulufluyoruz demektir. ‹flçi ve emekçilerin yak›c›laflan önderlik sorununu
yüre¤imizin derinliklerinde hissediyor, onlar›n sorunlar›n› içten ö¤reniyor,
grev ve direnifllerine kofluyorsak, flehitlerimizle bulufluyoruz demektir. Hiç-
bir sorumluluktan kaçm›yor, eksikliklerimizin üzerine gidiyor, yaflanan her
bofllu¤u doldurmaya aday oluyorsak, flehitlerimizle bulufluyoruz demektir...  

Onlar› iyi tan›mal›, yaflamlar›n› yaflamlar›m›z yapmal›y›z. Silahlar›yla k›-
z›llaflt›rd›klar› gökyüzünü ancak böyle fethedece¤iz! Kendilerini tereddütsüz-
ce feda ettikleri o görkemli güne ancak böyle kavuflaca¤›z! Onlara o büyük
günü ancak bu flekilde arma¤an edece¤iz… 

O zaman öldüklerini sananlar görecekler ki, flehitlerimiz arkalar›nda b›-
rakt›klar› dünyay› saracak k›z›l isyan›m›z›n alevlerinde, milyonlar olarak ye-
niden dirilmifller… Milyonlar olarak…

* * *

T›pk› flehitlerimiz gibi gözümüzü k›rpmadan yang›nlara bak›yoruz. Onlar-
la birlikte daha da harlanan aleve… Ve bakt›kça, gözlerimizdeki yafllar göz-
bebeklerimizde donuyor. H›nc›m›z ve öfkemiz ise daha da kabar›yor… Ama
biliyoruz ki, “dövüflenler ölenlerin tutmaz yas›n›” Yas tutmuyoruz, hay›r!
Onlar› büyük bir özlemle, coflkuyla ve gururla an›yoruz… 

Her eksikli¤imizde, her zorlan›fl›m›zda “sessiz sitemlerini” duymal›, de-
netleyen gözlerini üzerimizde hissetmeliyiz. Her ileri ad›m›m›zda, her baflar›-
m›zda ise, onlarla kucaklaflman›n, onlarla bütünleflmenin mutlulu¤unu du-
yumsamal›y›z. Onlar› herhangi bir ölüden farkl› k›lan, her zaman yaflayan
bir varl›k haline dönüfltüren de budur. 

Onlar, büyük insanl›¤›n savafls›z, sömürüsüz, s›n›fs›z bir dünya kurma
kavgas›nda her zaman yaflayacaklar! Hep ma¤rur, bafl› dik, onurlu…

29 Eylül 1980’de faflist cuntaya s›kt›¤› “ilk kurflun”la ölümsüzleflen Os-
man Yaflar Yoldaflcan; 25 Ekim 1981’de iflkencede katledilen Ataman ‹nce;
23 Ekim 1992’de bir kamulaflt›rma sonras› ç›kan çat›flmada flehit düflen fia-
ban Budak, ayn› eylemde yakalanan ve teflhir masas›n› tekmesiyle y›kan, bu
yüzden de faflist cellatlar›n kudurmuflcas›na sald›r›s›na u¤rayan Remzi Basa-
lak; bu yoldafllar›n katlediliflinden bir hafta sonra 30 Ekim 1992’de trafik ka-
zas›nda yitirdi¤imiz Sezai Ekinci; ve bir y›l sonra 14 Ekim 1993’te yine bir
kamulaflt›rma eyleminde vurulan “yeni ça¤›n çocu¤u” Genç Komünar Nilgün
Gök… Ekim ay›nda flehit düflen ve o yüzden de “Ekim flehitleri” olarak an›-
lan ihtilalci komünistlerdir bunlar… 

Her biri bir cihan parças›d›r. Namluya sürülmüfl kurflun, yay›ndan f›rlayan
oktur… Komutan, eylem adam›, örgütçüdür… Kendi flah›slar›nda devrimi ve
sosyalizmi, gelece¤in insan›n› temsil eden birer semboldür…

Ekim ay›, tüm dünyay› yerinden sarsan 1917 devriminin, tarihe “Ekim
devrimi” olarak geçen ilk proleter devrimin gerçekleflti¤i ayd›r. Ayn› zaman-
da binlerce devrim ve sosyalizm flehidinin topra¤a düfltü¤ü ay… ‹htilalci ko-
münistler de en fazla flehidi bu ayda verdiler. Onun içindir ki, “Ekim flehitle-
ri”ni tüm devrim ve sosyalizm flehitlerini anma ay› ilan ettiler. Ekim ay›nda
yitirdikleri yoldafllar› flahs›nda tüm flehitleri bir kez daha yad ettiler. 

Ekim flehitleri, enternasyonaldir. Onlar sadece bu ülkenin iflçi ve emekçi-
leri için de¤il, tüm insanl›k için, tüm dünya proleterleri ve ezilen halklar için
flehit düfltüler. O yüzden de flairin dedi¤i gibi “dünya savafl›n›n flehitleri”dir-
ler. 

Bu topraklar›n yetifltirdi¤i en büyük flair Naz›m Hikmet, TKP’nin kurucusu
Mustafa Suphi ve yoldafllar›n›n katledilifli üzerine yazd›¤› fliire “Yang›nlara
fazla bakan gözler yaflarmaz” dizeleriyle bafllar. “Dövüflenler ölenlerin tutmaz
yas›n›” diye bitirir. Devrim ve sosyalizm flehitlerine nas›l yaklaflmak gerekti-
¤ini en iyi anlatan sözlerdir bunlar. 

* * *

fiehitlerimiz deriz hep… Bunun ne demek oldu¤unu, onlar› anman›n, on-
lar› yaflatman›n ne anlama geldi¤ini çok fazla düflünmeden… Onlar› anmak
ve yaflatmak, u¤runda flehit düfltükleri davay› sahiplenmek ve ileriye tafl›-
makt›r oysa. Onlar›n özelliklerini ö¤renmek ve bu özellikleri edinmek için ça-

Yang›nlara fazla bakanYang›nlara fazla bakan
gözler yaflarmaz!gözler yaflarmaz!

Sizler!

Dünya savafl›n›n flehitleri!

Bizim mutlulu¤umuz için topra¤a kar›flanlar!

Yaflayanlar kadar sizin için de

Söylüyorum türkülerimi…

Sizinim ben dostlar, sorumluyum size

Canl›lara karfl› nas›l sorumluysam.

Ve bir gün, alçal›rsam yalan söyleyecek kadar,

Sapmamam gereken bir yola saparsam;

Ve e¤er inanmad›¤›m sözler söylersem bir gün,

Onlar› gere¤ince yayamadan daha

Ve henüz tepki gelmeden yaflayanlardan

Sizin sessiz siteminiz ulaflacak bana…

Ve ölenlerin verece¤i yarg›

Sarsar, en az canl›lar›nki kadar ruhu.

Yaflas›n içinde son nefesime dek

Zaferin ve o büyük vedalaflman›n salvosu…

“Yang›nlara fazla bakan gözler yaflarmaz

Aln› k›z›l y›ld›zl› bafl, secdeye varmaz.

Dö¤üflenler ölenlerin tutmaz yas›n›.

Yine fakat bir y›ld›r›m zulmeti y›rtsa,

Sa¤›r gö¤ün koynundaki çan› hayk›rtsa,

An›yoruz gö¤sünüzün son sayfas›n›.

Eski cihan yeni cihan önünde e¤il!

Aram›zdan birkaç yoldafl ay›rmak de¤il,

Her ne yapsan varaca¤›z emelimize!”



Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için
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“Güvenli¤i gerekçe göstererek özgürlü¤ünden
vazgeçen, sonunda her ikisini de kaybedecektir” slo-
gan›yla, 22 Eylül’de 15 bin kifli eylemdeydi. Eyleme
her yafltan ve her kesimden insanlar gelmiflti. Slo-
ganlar, döviz ve pankartlar çeflitliydi. Bunlardan birin-
de, Hiristiyan Demokrat Parti’den ‹ç ‹flleri Bakan›’n›n
foto¤raf› maske haline getirilmifl ve üzerine “Terör
sensin” yaz›lm›flt›. 

Miting, Almanya’da ateflli süren tart›flmalar›n tam
ortas›na düfltü. Alman Savunma Bakan› “Teröristler
uçak kaç›r›rsa, uça¤› içindeki yolcularla birlikte hava-
ya uçurmak laz›m” deyip, y›llard›r süren tart›flmay›
tekrar alevlendirdi. Bu konu, Sosyal Demokrat Parti
döneminde de gündeme gelmifl, ancak Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan reddedilmiflti. Savunma Baka-
n›’n›n Anayasa’da de¤ifliklik yap›lmad›¤› sürece, eli
kolu ba¤l› oldu¤u için, de¤ifliklik için kamuoyuna ihti-
yac› vard›. Ayn› partiden ‹ç ‹flleri Bakan› Schaeuble
ise, mitingin konular›ndan biri olan sanal alanda, ya-
ni internette genel bir arama-tarama yasas› talep
ediyordu. “Nükleer silahlarla Almanya’ya sald›r› ola-
bilir, bunu engellemek için her araç mübaht›r” diyor-
du. Ancak her iki bakan›n›n kald›rd›¤› tafl, ayaklar›na
düfltü. Yap›lan anketlerde yüzde yetmifle yak›n Al-
man, “bunlar panik ortam› yaratmak istiyor” dediler.
As›l tepkiyi alan, tabi ki sivil yolcular›n içinde bulun-
du¤u uça¤› düflürme önerisiydi. 

Tüm bu “güvenlik” histeri ortas›nda, sonbaharda
ç›kar›lmak istenen Telekomünikasyon Yasas›’na kar-
fl› “Denetim ve Kontrol Devleti ‹stemiyoruz” bafll›¤›
alt›nda bir miting yap›ld›. Bu y›l›n Nisan ay›ndan iti-
baren bafllayan bu do¤rultudaki eylemlere birkaç yüz
kifli kat›l›rken, son mitingde 15 bin kifli sokaktayd›. 

Yeni Yasa Neler Getirecek?

Yeni yasa, Avrupa Parlamentosu taraf›ndan Aral›k
2005’de ç›kar›lm›fl, Avrupa Komisyonu taraf›ndan
onaylanm›fl ve AB’de oldu¤u gibi di¤er ülkelerin tek
tek kendi yasalar›na bunu entegre etmeleri için bu
sonbahara kadar da süre verilmiflti.  

Yasaya göre; telefonla ve internetle yap›lan tüm
görüflmeler, en az alt› ay en çok 24 ay depolanacak.
Bu bilgi havuzu da polis, iç ve d›fl gizli servis, güm-
rük ve s›n›r polisi ve vb. taraf›ndan kullan›labilecek.
Bu bilgiler bir suç ifllendi¤ini düflünüldü¤ü durumda,
mahkemeler taraf›ndan kullan›labilecek. Yani kim ki-
minle, ne zaman, hangi numaradan telefonla görüfl-
müfl, inetnetten kime e-mail göndermifl, hangi sayfa-
lara girmifl fifllenecek. Hangi profildeki insan›n hangi
sayfalara girdi¤i, bir eylemde bulunup bulunmad›¤›
cep telefonu üzerinden tespit edilecek vb. vb. 

Bu maddeler, Alman Anayasa’s›n›n özgür haber-
leflme hakk›n› zedeledi¤i için Alman yasalar›nda da
kapsaml› de¤ifliklikler gerektiriyor. 

Mitingte özellikle gazeteciler, doktorlar ve protes-
tan klisesi temsilcileri konuflma yapt›lar. Gazeteciler,
“böylece haber alma kaynaklar›m›z denetlenecek,
elefltirel gazetecili¤in alt› oyulacak” dediler. Protes-
tan klisesi temsilcisi, y›lda iki milyon kiflinin telefonla

onlara dertlerini anlat›p çözüm arad›¤›n›, bu yöntem-
le tüm bu insanlar› korkutarak yard›m istemelerinin
önüne geçilece¤ini, bireyin özel yaflam›n›n bu ya-
sayla ortadan kald›r›lmaya çal›fl›ld›¤›n› anlatt›. Dok-
tor ve avukatlar, gizlilik alt›nda olan hasta ve müvek-
killerinin art›k hiçbir korumas›n›n kalmayaca¤›, tüm
havuzu kontrol alt›nda tutanlar› denetlemenin, yani
denetleyenleri denetlemenin mümkün olmad›¤›n›
vurgulad›lar. 

Elektronik Hastal›k Sigorta Kart›, 

Parmak ‹zi Olan Nüfus Cüzdan› ve Pasaport...

Doktorlar, devletin Elektronik Hastal›k Sigorta Kar-
t› ile ifllemleri h›zland›rd›¤› iddias›n›n bir yalan oldu-
¤unu, as›l yap›lan›n hastan›n tüm kay›tlar›n›n merke-
zi bir havuzda toparlanmas› ile ilaç flirketlerine çal›-
fl›ld›¤›n›, yine her hastan›n hangi hastal›¤›n›n oldu¤u
bilgileri burada kay›tl› olaca¤› için, sigortalar›n mas-
rafl› hastalar› almayaca¤›n›, bilginin “yanl›fl” ellere
düflmesi ile flantaj vb. mümkün olaca¤›n› anlatt›lar.
“Hasta bilgilerinin gizlili¤i” ilkesinin bu flekilde tama-
men çi¤nendi¤ini söylediler. Devlet, sigorta kart›n›n
sahibi olmayan kifliler taraf›ndan kullan›lmas›n› en-
gellemek için, bu kart› ç›kard›¤›n› söylese de inand›-
r›c› olmuyor. Çünkü flu an kullan›lan sigorta kartlar›
foto¤rafl› ve doktorda kimlik göstermek zorunlulu¤u
var zaten. 

Almanya’da pasaport ve kimlikler chipli. Yani chip-
de taranm›fl bir fotograf var. Bu y›l›n Ekim sonuna
ise parmak izinin oldu¤u kimlikler ç›kacak. Bunun
devam›nda da irisli kimlikler. Bu da “teröristlerin” ül-
keye giriflini engellemek olarak gerekçelendiriliyor.
Ancak flimdiye kadar eylemde bulunan hiç kimsenin
baflka birisinin pasaportu ile ülkeye girifl yapt›¤› tes-
pit edilmemifl. 

Di¤er bir yeni yasa tasla¤› ise P‹N numaras›. Her-
kese bir P‹N numaras› verilecek. Bu numara her yer-
de kiflinin kimli¤ini tespit etmek için kay›tl› olacak. 

Tüm bu histeri “saklayacak birfleyi olmayan›n
korkmas›na da gerek yok” slogan› ile yürütülüyor.
Cumartesi günü eylemciler ise, “biz bir Nazi dönemi-
ni atlatt›k, korkmam›z gereken çok fley var” dediler. 

Almanya’da çok önemli bir alan gözden kaç›yor
bu kontrolleri sayd›¤›m›zda. O da sosyal yard›m ve
iflsizik paras›, yani Hartz IV alanlar. fiu an devlet, ya-
salar› kapsam›nda onlar›n evlerine ani bask›nlar dü-
zenleyebiliyor, yatak odalar›na vb. her yere girebili-
yor, konto dekontlar›n› inceliyor, bulunduklar› flehrin
d›fl›na izinsiz ç›kanlar›n paras›n› kesiyor, de¤iflik sa-
atlerde iflsiz kiflinin gerçekten evde olup olmad›¤›n›
telefonla kontrol edebiliyor. fiimdi de anket yapmaya
zorluyor onlar›. Yok hangi tatil yerini seviyorlarm›fl,
hangi diziyi en çok izliyorlarm›fl vb. Yine Ordu, ‹fl ve
‹flçi Bulma Kurumlar›na iflsizlerden asker devflirmek
için bürolar açm›fl durumda. Paral› asker ar›yorlar!
Her iki uygulamaya karfl› yap›lan eylemler flimdilik
bu uygulamalar› yavafllatt› ise de tepkiler ço¤alma-
d›kça uygulama o yöne. 

“Güvenlik” yasalar› kime hizmet ediyor?

AB ülkelerinin hepsi için ç›kar›lan bu yasa, henüz
çok az ülke taraf›ndan imzalanm›fl durumda. Kamu-
oyunda istenilen düzeyde olmasa da önemli bir hass-
sasiyet var.

11 Eylül sonras› masaya konulan bu yasalar, Avru-
pa Parlamentosu’nda tart›fl›lsa da üzerinde bir uzlafl-
ma sa¤lanamam›flt›. Bunun önemli nedeni burjuva de-
mokratik ülkelerin temel özgürlükler konusundaki vaa-
diydi. Ancak 2004’te Madrid’de patlayan bombalardan
sonra, Avrupa Komisyonu yasa tasla¤›n› parlamento-
ya sundu. 

Bu yasaya uzmanlar ayn› Irak savafl›nda oldu¤u gi-
bi “önleyici yasa” diyorlar. Yani hedeflerinin, herhangi
bir olay meydana gelmeden olay› ayd›nlatmak ve ön-
lemek oldu¤unu söylüyorlar. Ancak yap›lan araflt›rma-
larda tüm telefon ve internet görüflmeleri depolansa
da olaylar› ayd›nlatma oran›, 0.006 olmufl. 

O zaman bu yasalar niye ç›kar›l›yor?

Devlet, bu yasalarla korku yaymak, herkesi birbiri-
ne güvensizlefltirmek istiyor. Daha önemlisi ise, ‘önle-
yici konseptle’ önümüzdeki y›llar geliflebilecek olan
tüm baflkald›r›lar›n önünü almay› amaçl›yor. ‹nsanlar
hakk›nda tüm bilgileri elinde toplayarak, ola¤anüstü
bir DENET‹M ve KONTROL ayg›t› kurmak istiyor. Bu
yöntemle herkesin her hareketini kontrol alt›nda tutma
ve susturma olana¤›na sahip olmaya çal›fl›yor. Sosyal
ayaklanmalardan, devrimlerden korkuyor.  

Göçmenlerin pay›na ne düflüyor?

Özellikle erkek ve müslüman olan herkes için mer-
kezi bilgi havuzu oluflturulmufl durumda. ‹lticac›lar›n
tümü zaten parmak iziyle kay›tl›, yani solun her rengi-
nin devletin havuzunda bilgisi var zaten. Di¤er yandan
politik olan mültecilerin hepsinin izlendi¤i, telefonlar›-
n›n dinlendi¤i gerçe¤ini herkes biliyor ya da en geç
vatandafll›¤a baflvurdu¤unda anl›yor. Göçmenler sü-
rekli oturum uzatmaya gitti¤i için, en geç 2005’te ç›-
kan yasayla sürekli polisten ve gizli servisten bilgi is-
tendi¤inden, kabar›k dosyaya sahip. 

Bu yasalar AB’de yaflayan herkesin hakk›n› k›s›tl›-
yor, ancak göçmenleri daha a¤›r vuruyor. Bir defa on-
lar 11 Eylül’den beri zaten potansiyel suçlu. Di¤er
yandan, sürekli oturumlar› tehlikede. fiüphe üzerine
dahi s›n›r d›fl› edilebiliyorlar. Ceza yasas›ndaki 129 a
maddesi ile Alman solu terörize ediliyor. 129 b ile de
yurtd›fl›nda “illegal” faaliyet gösterenlere yard›m ya-
takl›k edenler, üyesi olanlar vb. çeflitli cezalara çarpt›-
r›l›yor. 129 b, 129 a kadar yayg›n kullan›lmasa da, ça-
balar o yöne. 

Mitingde özellikle kendisine “radikal sol” diyen
gruplar, “Hepimiz 129a’y›z” slogan›yla yürüdüler. Bir
de “politik tutsaklara özgürlük” slogan› dilden düflme-
di. Hareket, istenilen genifllikte olmasa da gittikçe yay-
g›nlafl›yor. Göçmenler de bu hareketin içinde olmal›,
bulunduklar› ülke halklar›yla omuz omuza vermelidir.

Avrupa’da “güvenlik yasalar›”na karfl› yükselen talep

“Korku yerine Özgürlük!”
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Sarkozy seçim sürecinde Fransa’y›
tekrar eski gücüne kavuflturma ve AB
içinde en belirleyici ülke haline getirme
sözü verdi. Bu sözün anlam› Avrupa Bir-
li¤i’nin 2010 Ajandas›’n› –yani Alman-

ya’n›n ve birçok AB ülkesinin hayata ge-
çirdi¤i sosyal hak gasplar› ajandas›n›- ha-
yata geçirmek için kollar› s›vayaca¤›yd›.
Seçimden sonra ifle de o h›zla koyuldu.
Fransa’da planlanan boyutta bir hak gasp›
gerçeklefltirmek için “Sosyalist Parti”yi
ve sendikalar› sat›n almas› gerekiyordu.
Di¤er yandan iflçilere fliirin gözükerek
vatanseverlik ad›na kendilerini feda et-
meleri gerekti¤ine inand›rmas› gerekiyor-
du. 

Sarkozy, göçmen kökenli bir Frans›z’›
Adalet Bakan› yapt› ve son y›llarda Fran-
sa’y› atefl topuna çeviren gençlere yöne-
lik cezalar› a¤›rlaflt›rd›. Yine göçmen ya-
salar›n› –tüm Avrupa’da oldu¤u gibi-
sertlefltirdi, binlerce ka¤›ts›z› s›n›rd›fl› et-
ti. Buna karfl› göçmenlerin soka¤a taflma-
s› önemliydi, ancak güçleri sald›r›y› dur-
durmaya yetmedi. 

Sarkozy’de zaten her fleyi oldu bittiye
getirmek istiyor. Kimseye düflünme, yani
eylem flans› tan›mak istemiyor. O da bili-
yor ki, atefl bir yerden bafllad› m› ifli zor,
çünkü ondan öncekiler de her defas›nda
ellerini yakt›. 

Sarkozy, geçen hafta uzun süre sendi-
kalarla tart›flt›. Kamuoyuna vermek iste-
di¤i görüntü, bafl›ndan beri oldu¤u gibi
“sosyal uzlaflma” yöntemi alt›nda direnifli
bafl›ndan bo¤mak, ya da güçsüz k›lmakt›. 

Sarkozy, 6 ayda ç›karaca¤› yeni yasa-
lar› aç›klad›. Kamu alan›nda çal›flan özel-
likle tren yollar›, kömür ocaklar›, otobüs

flöförleri ve enerji sektöründe çal›flan 1
milyon 600 bin memurun, özel statülü
haklar›n› ellerinden alaca¤›n›, emeklilik
yafl›n› yükseltece¤ini bildirdi. Almanya
sisteminde oldu¤u gibi, iflsiz olup da ken-

disine önerilen ifli
kabul etmeyenin,
iflsizlik paras›n›n
kesilmesi; devlet
memurlar›n›n say›-
s›n›n azalt›lmas›;
iflten at›lman›n ko-
laylaflt›r›lmas›, ya-
ni ifl güvencesinin
ortadan kald›r›lma-
s›; haftada 35 saat-
lik çal›flmaya son
verilmesi; iflyeri
sendikac›l›¤›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas›;

flu an 60 olan emeklilik yafl›n›n artt›r›l-
mas›; flu an 1280 olan asgari ücretin enf-
lasyona ba¤l› olarak belirlenmesini orta-
dan kald›rarak bir komisyona verilmesi,
Sarkozy’nin yasalar› içinde.  

Bu önerileri “sol sendikalar” diye bili-
nen CGT ve CFGT, “gerçekleflmesi im-
kans›z” olarak nitelediler. Sürenin k›sal›-
¤›na dikkat çekip, uzlaflman›n bu yolla
sa¤lanamayaca¤›n› söylediler. Önümüz-
deki süreç sendikalar›n tutumunu daha
net gösterecek. 

AB’nin gözü ise Fransa’n›n üzerinde.
Burjuva bas›n, Sarkozy’nin Fransa’da
bunlar› gerçeklefltirmesini bir yandan zor
görürken, di¤er yandan Frans›z iflçi ve
emekçilerinin iki elinin balda oldu¤unu,
AB’nin hiçbir yerinde olmayan haklara
sahip olduklar›n›, zevk için grev yapt›kla-
r›n› yaz›p duruyor. Fransa’da son y›llarda
önemli hak gasplar› yafland›, ancak her
hak gasp›n›n önüne Frans›z iflçi ve emek-
çilerinin direnifli geçti. 

AB iflçi ve emekçilerinin de gözü
Frans›z iflçi ve emekçilerinin üzerinde.
Onlardan hep güç ve örnek alan Avrupal›
iflçiler için de Fransa’da önümüzdeki
günlerde yaflanacak olanlar belirleyici
olacak. 

Tren yollar› iflçi ve emekçileri, Sar-
kozy’nin aç›klamas›n›n hemen ard›ndan,
bu sald›r› plan›na karfl› 18 Ekim’de greve
ç›kma karar› ald›lar. Avrupa’ya erken ge-
len k›fl ›s›naca¤a benziyor. 

Sarkozy’nin jet hak gasp› ajandas›na karfl›:

Tren yollar›nda grev ça¤r›s›

‹sviçre’de ›rkç›l›¤a karfl› 

Tafl ve atefl
18 Eylül’de, ‹sviçre Adalet Bakan› Blocher’in Ekonomi

Fuar›’n› ziyaretinde s›ras›nda, 2500 kifli “suç’ iflleyen yaban-
c›lar›n s›n›r d›fl› edilmesi referandumuna karfl› sokaktayd›. 

Polis eylemin sonuna do¤ru sald›rd›. Sald›r›ya cevap ve-
ren eylemciler ve polis aras›nda iki saat süren çat›flmalar
yafland›. Tafllar havada uçufltu, sokaklar atefle verildi. 

Eyleme beklenenin üzerinde bir kat›l›m gerçekleflti. ‹sviçre
göçmenlere yönelik sald›r› konusunda bafl› çeken ülkelerden
biri. K›sa aral›klarla gittikçe sertlefltirilen yabanc›lar yasas›
ç›kar›l›yor, aç›ktan ›rkç›l›k yap›l›yor. 

Almanya Tren Yollar›nda
Anlaflma Sa¤lanamad›

30 Eylül’de kadar arabulucular, Alman Demir Yollar› ve
Alman Makinist Sendikas› GDL aras›nda t›kanan toplu söz-
leflmeye çözüm bulacaklard›. Eylül ortas›nda yap›lacak olan
toplant›dan herkes umutluydu, ancak umulan olmad›. 

GDL, makinistler için istedi¤i zamdan vazgeçmedi. Tren
yollar› çal›flanlar› için as›l tehlikeli olan ise, 134 bin üyeli
Transnet sendikas›n›n Alman Demir Yollar› iflvereninden da-
ha çok, GDL’ye sald›rmas› ve anlaflma masas›n› terk etme-
siydi. Böylece kamuoyunda iki sendika anlaflam›yor, yoksa
Alman Demir Yollar› anlaflmaya haz›r havas› hakim oldu. 

Transnet, daha önce yüzde 3.4 art›flla sözleflmeyi imzala-
m›fl, ancak GDL daha yüksek zam al›rsa onun da Trans-
net’e üye iflçilere uygulanaca¤› maddesini koymufltu. ‹ki
sendika aras›ndaki sorun, makinistlerin GDL’de örgütlü ol-
mas› ve yüzde 31 zam talep etmeleri. Transnet, bunu bölü-
cülük olarak de¤erlendiriyor. GDL, T‹S görüflmelerinin t›kan-
mas› üzerine henüz yeni eylem plan›n› aç›klamad›, ancak
ihracat flampiyonu Alman devletinin ulafl›m› kontrol alt›nda
tutmak için grevi önlemenin yollar›n› arad›¤›, daha önce ya-
saklanmaya çal›fl›lan uyar› grevlerinde görülmüfltü.  

‹ki sendika kendi aralar›nda kavga ederken, Alman Demir
Yollar›’n›n özellefltirilmesi tart›flmalar› ve haz›rl›klar› son sü-
rat devam ediyor. Özellefltirme sonucu tren yollar›nda iflçi
k›y›m› bekleniyor. 



rak savafl›, ABD aç›s›ndan tam bir karadelik
özelli¤i tafl›yor. Haziran 2007 itibariyle, ABD’nin
Irak’ta harcad›¤› paran›n toplam› 505 milyar
dolara ulaflt›. Savafl›n ayl›k maliyeti ABD’ye

10.1 milyar dolara patl›yor. ‹ngiltere’nin Irak’a yapt›-
¤› harcamalar ise, ayl›k 160 milyon dolar civar›nda.
Hesab› küçülttü¤ümüzde rakam›n çarp›c›l›¤› daha
net ortaya ç›k›yor. Irak iflgalinin ABD’ye saniyelik
maliyeti 4 bin dolar› buluyor. Amerikan Kongresi
Bütçe Ofisi, Irak ve Afganistan’daki savafllar›n ma-
liyetinin 1 trilyon dolardan fazla olaca¤›n› tahmin
ediyor. Haz›rlanan rapora göre, flu anda Irak’ta 160
bin, Afganistan’da 25 bin asker bulunuyor ve yak›n
bir gelecekte bu say›n›n azalaca¤›na dair bir belirti
de yok.  

Irak’›n resmi olarak maliyeti bu olmakla beraber,
gayriresmi maliyeti de hiç de az›msanmayacak bo-
yutlarda. Irak’ta gerçeklefltirilen yolsuzluklar›n had-
di hesab› yok. Ve bunlar, as›l olarak ABD’li yetkili-
ler taraf›ndan gerçeklefltiriliyor. 

Son iki ayda tart›flmalara damgas›n› vuran ka-
y›p silahlar konusu bunun bir parças›. ABD’de aç›k-
lanan Say›fltay raporunda, “Ordu, Irak güçlerine
verildi¤i bildirilen 110 bin AK-47 makineli tüfek (Ka-
laflnikof), 80 bin tabanca, 135 bin koruma ekipman›
ve 115 bin kask›n ak›betinin ne oldu¤unu söyleye-
miyor” ifadesi yer al›yor. Haziran 2004-Eylül 2005
tarihleri aras›nda kaybolan bu silahlar›n, ne zaman
ve kime teslim edildi¤ine dair hiçbir kay›t bulunmu-
yor. Bu silahlar›n bir k›sm›n›n El Kaide’ye karfl› sa-
vaflmas› için Sünni direniflçilere verildi¤i biliniyor.
Bir k›sm›yla PKK silahland›r›l›yor. Silahlar›n bir k›s-
m›n›n da Türkiye’deki Dan›fltay sald›r›s› ve Rahip
Santaro cinayeti gibi kontra eylemlerinde kullan›ld›-
¤› aç›¤a ç›kt›. 

‹flgalin önündeki engelleri kald›rmak ya da iflgali
kolaylaflt›rmak için Irak’taki çeflitli örgütlere silah ve
para yard›m› yap›lmas›, iflgalin bafl›ndan bu yana
kullan›lan bir yöntem. Bu nedenle 190 bin silah›n
ortadan kaybolmas› tesadüfi ve tekil bir olay de¤il.
Say›fltay’›n raporu yaklafl›k bir, buçuk bir y›ll›k sü-
reye iliflkin olarak tutulmufl. 4,5 y›ll›k raporlar orta-
ya döküldü¤ünde rakam bunun birkaç kat›na rahat-
l›kla ç›kacakt›r. Çünkü ABD, iflgalde zorluklarla kar-
fl›laflt›kça, karfl›s›ndaki direniflle bafl edemedikçe,
sat›n alma yöntemini s›n›rs›z bir biçimde kullanma-
ya çal›flm›flt›r. T›pk› iflgalin bafllad›¤› ilk günlerde
bekledi¤inin çok üzerinde bir direniflle karfl›laflt›¤›
zaman, savafla 20 günlük, nedeni belirsiz bir ara
vermesi gibi. Bu süre içinde, do¤rudan ABD’nin üst
düzey yetkilileri taraf›ndan diplomatik turlar at›lm›fl,
rüflvetler verilmifl, böylece Ba¤dat sat›n al›nm›flt›. 

Emperyalist savafl›n do¤as› da bunu gerektiri-
yor zaten. Emperyalist hesaplar do¤rultusunda si-
lahlar ve paralar s›n›rs›z bir biçimde ya¤d›r›l›yor.
Bir taraftan do¤rudan bürokrasinin üst tabakalar›n-
da bulunan yöneticiler eliyle silah kaçakç›l›¤› ve pa-
ran›n önemli bir k›sm›n› iç etme, zimmetine geçir-
me gibi yolsuzluklar gerçeklefltiriliyor ve bu yöneti-
ciler, yürütülen kirli savafl›n rant›yla kendi paylar›na
zenginlefliyorlar. Bir taraftan da karfl› taraf› sat›n al-
mak için bu araçlar kullan›l›yor. Her iki durumda
da, kimin kime ne kadar silah ya da para teslim et-
ti¤inin hiçbir kayd› tutulmuyor. 

Harcanan paran›n hesab› yok!

Kay›p silah skandal›ndan daha önce, fiubat
ay›nda patlayan yolsuzluk skandal› da bu çark›n
nas›l iflledi¤ini gösteren çarp›c› bir örnek. ‹flgalin
hemen arkas›ndan, ABD’den Ba¤dat’a uçaklarla
nakit para yolland›. Bu banknot desteleri 360 ton
a¤›rl›¤›ndayd› ve miktar› 9 milyar dolard›. ‹lk elde
gönderilen bu paran›n ne oldu¤u, kime verildi¤i,
nereye harcand›¤› belli de¤il. Para asl›nda, zaten
Irak’a ait bir parayd›; Irak’›n petrol gelirleri, BM’nin
yürüttü¤ü g›da karfl›l›¤› petrol programi ve Saddam
Hüseyin döneminden kalma dondurulmufl hesapla-
ra ait bir parayd›. Ve sözde, “Irak’›n yeniden yap›-
land›r›lmas›” için kullan›lacakt›. O dönem, Irak’taki
geçici yönetimin bafl›nda bulunan Paul Bremer, bu
paran›n nereye harcand›¤›n› aç›klayam›yor. O dö-
nem, ABD’de yönetimi de Paul Bremer’e nakit ola-
rak bu kadar paran›n niye gönderildi¤ini de aç›kla-
yam›yor. 

Yine iflgalin ilk y›llar›na iliflkin bir yolsuzluk
skandal› da ihaleler konusunda patlad›. 2003-2004
y›llar›nda Irak’›n yeniden yap›land›r›lmas› ile ilgili
olarak ihaleye verilmesi gereken ifllerin, do¤rudan
belli müteahitlere verildi¤i, bunun karfl›l›¤›nda büt-
çeden sorumlu subaylar›n 8 milyon dolar rüflvet al-
d›¤›, ayn› çark›n içindeki arac›lar ve daha düflük
pay sahiplerinin ise, lüks villalardan özel tatillere
kadar de¤iflik düzeylerde rüflvet ald›¤› ortaya ç›kt›.
Asl›nda bunlar aç›¤a ç›kanlar ve daha küçük ölçekli
ifller. Mesela iflgal hükümetinin Baflkan Yard›mc›s›
Dick Cheney’in bafl›nda bulundu¤u flirket olan Hali-
burton’un ald›¤› ihaleler ise henüz gündeme bile
getirilmedi. Oysa, “Irak’›n yeniden yap›land›r›lmas›”
konusunda en büyük pastay› Haliburton’a ay›rm›fl-
lard›. 

Bir yolsuzluk da petrol konusunda ortaya ç›kar-

t›ld›. New York Times’in may›s ay›nda yay›nlad›¤›
bir habere göre, Irak’›n milyarlarca dolarl›k petrolü
kay›p. 2003’teki iflgalden bu yana, Irak’›n 2 milyon
varillik günlük üretiminden 100 ile 300 bin varili çe-
flitli biçimlerde ortadan kayboluyor. Varil bafl›na or-
talama 50 dolardan hesap yap›ld›¤›nda, günlük ka-
y›p 5 milyon ile 15 milyon dolar aras›nda de¤ifliyor.
4,5 y›la ulaflan iflgal süresi boyunca, toplam miktar
milyarlarca dolarl›k kay›p oluyor.

‹flgalde geçen süre boyunca, 1 milyondan fazla
Irakl›, 3 binden fazla ABD askeri öldü; 2,5 milyon
kadar oldu¤u tahmin edilen Irakl› ise komflu ülkele-
re mülteci olarak kaçt›. ABD emperyalizmi, baflta
kendi ülkesi olmak üzere tüm dünyada teflhir oldu,
iflgali ve savafl› protesto eylemleri dünyaya yay›ld›.
Asker cenazelerinin, savafl›n ekonomiye verdi¤i za-
rar›n yaratt›¤› tepkiler, hükümeti oldukça zor duru-
ma soktu. Savafl›n maliyeti, düflünülenin çok üzeri-
ne ç›kt›. 

Savafl›n rant› çok büyük

Ancak buna ra¤men, ABD bu iflgali sürdürmek-
te son derece kararl› davran›yor. Ortaya ç›kan yol-
suzluk tablosuna bakmak, bunun nedenini anlama-
ya yetiyor. Patlayan yolsuzluk skandallar›, asl›nda
Irak’ta yaflanan yolsuzluklar›n son derece küçük bir
parças›, s›n›rl› tarihler aras›nda yaflanm›fl s›n›rl›
miktarlar bunlar. Bunlara bakarak, 4,5 y›l boyunca
ne kadar büyük vurgunlar›n vuruldu¤unu görmek
ise mümkün. Resmi yollarla kazan›lan rant ve kar
ise bunun çok daha üstündedir. ABD’li tekellerin
Irak’ta elde ettikleri kazanç s›n›rs›zd›r. 

Son aylarda Irak’taki baflar›s›zl›k üzerine, do¤-
rudan ABD’li yetkililer taraf›ndan yap›lan aç›klama-
larda bir art›fl oldu. ‹flgalin ilk y›l›nda Irak’taki koa-
lisyon güçlerine komuta eden emekli General Ri-
cardo Sanchez, Haziran ay›nda yapt›¤› aç›klamada
“Irak’ta baflar›s›z olduk” dedi ve Irak’taki durumun
“iç karart›c›” oldu¤unu söyledi. ABD Baflkan› Bush
da geçti¤imiz günlerde yapt›¤› aç›klamada, “Irak’ta
bir zaferden sözedilemez” dedi. Irak iflgalinin bafla-
r›ya ulaflmad›¤›, “demokrasi getirme” yolundaki de-
magojilerin tüm dünyan›n gözünün önünde tuzla
buz oldu¤u, Irak halk› için yaflam›n her cephesinde
iflkence, yokluk, açl›k, göç ve ölüm anlam›na geldi-
¤i ortada. Ancak bütün bu s›k›nt›lar içinde, ABD’li
tekeller büyük bir rant elde etmeyi baflard›lar. Bu
nedenle savafl› Irak’la s›n›rl› tutmay›p, ‹ran’› da içi-
ne alacak biçimde büyütmeyi hedefliyorlar.
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Irak’ta kay›p silahlar, yolsuzluklar

Savafl›n rant› artt›
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“Blackwater” Türkçe ad›yla “Kara Su”. Irak’ta
emperyalist iflgal sonras› görev yapan “güvenlik flir-
ketleri”nden birinin ad›. Kara Su da petrol demek.
Yani Amerika’n›n Irak’taki petrol rezervlerini hedefle-
yen sald›r›lar›na uygun bir isim. Zaten dünyan›n her
taraf›n› bu yüzden kana bulamad›lar m›?

Blackwater’in ismi 190 bin silah›n kaybolmas›
olay›yla gündem oldu. Kendi çal›flanlar›n›n itiraflar›y-
la kan›tlanan bu durum, flirketin silah kaçakç›l›¤›
yapt›¤›n› da gösterdi. Tabi ki bu kaçakç›l›k ABD em-
peryalizminin denetiminde yürüdü. Çünkü bu kaybo-
lan 190 bin silah orduya ait olanlard›. 

Silah ve petrol tekellerine tüm imkanlar› açan
ABD, Irak’taki iç savafl› k›flk›rtmak ve kitleler üzerin-
de terör estirmek için bu güvenlik flirketlerini devre-
ye sokuyor. ABD askerlerinin yapamayaca¤› “ifl”ler
bu flirketlere ihale ediliyor ve bunu hak etmek için
de bu flirketler, ellerini her türlü pisli¤e bulamaktan
kaç›nm›yor. Sokak infazlar›, ev bask›nlar›, camilere
roket ve bomba sald›r›lar›, al›flverifl merkezlerinin ta-
ranmas› ve di¤er provokasyonlar... 

Yapt›klar› katliamlar öylesine ayyuka ç›kt› ki,
Blackwater ismi son aylarda daha s›k duyulmaya
bafllad›. Son olarak bu flirkete ba¤l› katiller, El Yar-
murk kentinin Nüfur meydan›nda etrafa rasgele aça-
rak aralar›nda kad›n ve çocuklar›n da bulundu¤u 20
kifliyi öldürdü. 

‹flgal ordusunun kontrgerillas›
Irak’ta say›lar› her geçen gün artan güvenlik flir-

ketlerinin yapt›¤› katliamlar ve iflkencelerin ancak
çok az bir k›sm› kamuoyuna yans›yor. fiu anda
Irak’ta görev yapan 169 bin ABD askeri var iken, 190
bin kifli güvenlik flirketlerinin personeli durumundaki
“paral› askerler” daha do¤rusu katiller sürüsü… Son
dört y›lda Irak’ta adeta egemenlik kuran bu flirketler,
Amerikal› görevlilerin korunmas›ndan cezaevlerine,
devriye görevlerine kadar birçok “güvenlik” ifllemini
yürütüyorlar. 

Ebu Garib Cezaevi’nde tutsaklara iflkencelerin
görüntülerini hat›rlamakta kimse zorluk çekmeyecek-
tir. Ç›r›lç›plak soyulan tutsaklara tecavüzden kaba
daya¤a kadar her türlü iflkence yap›lm›fl, bu iflkence-
yi yapanlar da görevlerini iyi yapt›klar›n›n verdi¤i mut-
lulukla pozlar vermifllerdi. Kamuoyuna yans›yan ifl-
kence görüntülerine karfl› artan kitle tepkisini bast›r-
mak için de birkaç göstermelik mahkeme aç›lm›fl ve
hafif cezalarla katiller ödüllendirilmiflti. Üstelik bu ifl-
kenceyi yapanlar emirleri üstlerinden ald›klar›n› bildir-
melerine ra¤men, Amerikal› hiçbir üst rütbeli hakk›n-
da soruflturma aç›lmad›. 

fiimdi Blackwater adl› flirketin paral› askerleri gün-
demde. Bu flirkete mensup dört askerin bundan dört
y›l önce Felluce’de direniflçiler taraf›ndan öldürülme-
sinin ard›ndan, Felluce günlerce bombalanm›fl, çoluk
çocuk demeden birçok sivil öldürülmüfltü. Televizyon
ekranlar›ndan günlerce bu katliam› izlettirdiler. Sözde
“terörist” av›na ç›kan emperyalist vampirler, evleri,
camileri, sivillerin gittikleri al›flverifl merkezlerini, dü-
¤ünleri hedefleyerek sald›r›lar düzenlemiflti.

Blacwater’›n kirli sicili
Blackwater flirketi, 1997 y›l›nda Amerika Carolina

merkezli askeri ve güvenlik flirketi olarak kuruldu. Ku-
rucular› Eric Prince ve Al Clark. Eric Prince, eski bir
Amerikan deniz kuvvetleri mensubu. 1992’de girdi¤i
deniz kuvvetlerinde birçok katliam›n gerçekleflti¤i;
Bosna, Haiti, Ortado¤u ve Akdeniz’de görevlerde bu-
lundu¤u belirtiliyor. Bu görevlerin sivil halk› katletmek,

halklar› birbirine k›rd›rmak vb. görevler oldu¤u aç›k.
Yani Eric Prince’in geçmifli “parlak”. Babas› ölünce
27 yafl›nda Blackwater flirketini kurmufl. Zaten milyo-
ner olan Prince, babas›na ait otomobil yedek parças›
ifli yapan flirketi 1.3 milyon dolara satm›fl. Y›lda 40
bin kifliye askeri ve güvenlik e¤itimi veren flirketin, “ifl
hacmi”nin yüzde 90’›n› Amerikan hükümeti sa¤l›yor. 

“Dünya çap›nda genifl kapsaml› profesyonel; As-
keri; Kanun Yürütme; Güvenlik; Bar›fl Düzenleyici,
Denge Sa¤lay›c›” parolas›yla hareket eden flirketin
elinde bir orduda olmas› gereken silahlar mevcut.
“Little Bird” isimli MD-530 tipi helikopterler, büyük as-
keri operasyonlarda kullan›l›yor. Kargo tafl›mas›nda
kullan›lan Skorsky S-92 helikopter, Irak’ta hala kulla-
n›lan AB 492 türü helikopter, personel tafl›mada kul-
lan›lan BEA –RG-31 Route Irish araçlar›, milyonlarca
dolarl›k araçlardan sadece baz›lar›. Yani Irak’ta görev
yapan 177 güvenlik flirketi içerisinde en sa¤lam do-
nan›ma ve ba¤lant›ya sahip olan Blackwater.

Bu “karanl›k” flirketlerin her birinin y›lda 100-150
bin dolar kazand›¤›, kimi özel görevler içinse 1 ila 5
bin dolar aras›nda para ald›klar› söyleniyor. “Karan-
l›klar ordusu” olduklar› için isimleri kay›tl› de¤il. Ölüle-
ri ve yaral›lar› da istatistiklerde yer alm›yor. Buna kar-
fl›n Irak’ta flimdiye kadar 700’e yak›n ölü, 8 bin de ya-
ral› b›rakm›fllar. 

Ba¤dat’ta Amerikal›lar›n s›k›flt›¤› “yeflil bölge” için-
deki tüm görevlerden onlar sorumlu. Siyah gözlükleri,
çelik yelekleri ve otomatik silahlar›yla, korumadan
çok korkutma görevini üstlenmifl durumdalar.  

Kukla hükümet bile Blackwater’› istemiyor
Blackwater’in gerçeklefltirdi¤i katliam›n ard›ndan,

ABD’nin kuklas› durumundaki Irak hükümeti de flirke-
tin sözleflmesini feshedece¤ini aç›klad›. Ancak ad›
üzerinde, kukla oldu¤u için herhangi bir yapt›r›m gü-
cüne sahip de¤il. ‹flgal ordusu gibi bu “karanl›k or-
du”ya da yapabilece¤i bir fley yok. Nitekim ABD, kat-

liam›n sorumlular›n›n bulunaca¤›n› ve cezaland›r›la-
ca¤›n› söyleyerek konuyu kapatt›. fiirketin bundan
sonra dikkatle izlenece¤i konusunda da söz verdiler.
Tabi bunun ne anlama geldi¤i aç›k. Birkaç “perso-
nel”e verilecek göstermelik cezalarla örtbas edilecek.
fiirket ise, yeni operasyonlar›n› daha gizli yapmaya
devam edecek. 

Türkiye hükümeti de Blackwater’in kaybetti¤i 190
bin silah›n bir bölümünün PKK’n›n eline geçti¤ini iddi-
a ederek ABD’den operasyon düzenlemek için izin is-
tedi. Bir yandan Amerika’ya giden Baflbakan Erdo-
¤an, “PKK’nin elinde tank, tüfek var” diyerek ABD’ye
sitemlerini iletirken, bir yandan da Türkiye’ye gelen
Irak ‹ç ‹flleri Bakan› ile “s›n›r güvenli¤i” konusunda
anlaflma yap›lmaya çal›fl›ld›. Ancak bu anlaflma, Tür-
kiye’nin “s›cak takip” ad› alt›nda koparmak istedi¤i
Irak’a girme iznini vermedi. Türkiye’nin tüm u¤rafllar›-
na karfl›n Irak Kürt yönetiminin de bask›s› ile kukla
hükümet, buna imza atmad›. Elbette bu karar›n arka-
s›nda ABD bulunuyor. ABD’nin bafl›nda beri Türki-
ye’nin Irak’a girmesine s›cak bakmad›¤› biliniyor.  

Öte yandan bu “güvenlik flirketleri”nin Türkiye’den
de “paral› asker” toplad›¤› ortaya ç›kt›. Irak iflgalinin
bafllad›¤› günlerde, sadece Irak Kürdistan›’nda çal›fl-
mak için 4 binden fazla baflvuru yap›ld›¤› belirtiliyor.
fiirket, kabul etti¤i Türk vatandafllar›na iliflkin çal›flma
koflullar› ve belgelerini gizli tutuyor. Türkiye’den kaç
kiflinin Irak’ta “paral› asker” olarak çal›flt›¤›n› da söy-
lemiyor.  

Emperyalizmin yeni yükselen sektörü
11 Eylül sonras›, emperyalist savafl›n start alma-

s›yla birlikte, bu “karanl›k ordu”lar›n önü iyice aç›ld›.
Rumsfeld doktrini olarak geçen savafllar›n özellefltiril-
mesi, emperyalizmin yeni ve karl› bir alan› açmas›n›
getirdi. Amerikan savafl makinesinin üzerinde yükse-
len flirket ise Blackwater oldu. 

Irak’›n iflgalinden beklediklerini bulamayan birçok
sektörün aksine, paral› asker sektörü Irak iflgali ile
birlikte yükselen sektör. Her fleyi paraya tahvil eden
emperyalist sistemin son büyük icad›. Daha önce ki-
flileri ve flirketleri koruma görevi yapan bu flirketler,
sonras›nda emperyalist devletlerin her tür karanl›k ifli-
ni yapan bir orduya dönüflüyor. Emperyalistler, bunla-
r› pis ifllerinde kullan›yor, böylece ellerini kirletmemifl
oluyorlar. Çünkü bu askerler, askeri yarg›dan muaf-
lar. Cenevre anlaflmas› onlar› ba¤lam›yor. Ne asker,
ne siviller, ne Amerikan ne de Irak yasalar›na göre
yarg›lanabiliyorlar. 2003 y›l›ndan bu yana sadece
Irak’ta kar›flt›klar› olay, bini afl›yor. Ama bunlar›n hiç-
birinden yarg›lanm›fl de¤iller. Yarg›land›klar› iki olay,
biri ifl arkadafl›n› öldürmekten, di¤eri çocuk pornosu
indirmekten…

Tam bu skandallar ve katliamlar ortas›nda Irak’›n
üçe bölünmesi yolunda da önemli ad›mlar at›lm›fl du-
rumda. ‹flte bu tarz güvenlik flirketlerinin yapt›klar›
provokasyonlarla birbirine k›rd›r›lan ve aralar›na nef-
ret tohumlar› ekilen halklar, öldürülmeye yok edilme-
ye devam ediyor. ‘Kara Su’yu daha iyi denetleyebil-
mek ve kar edebilmek u¤runa… 

Blackwater gibi “karanl›k ordular”, Irak’l›lar aras›n-
da  “kuduz köpek” olarak an›l›yorlar. Onlar için Ameri-
kan askerlerinden farkl› de¤iller. Hepsi iflgalci sürü-
sü… Emperyalizme karfl› direnen halklar, bir gün
mutlaka emperyalist iflgale son verecekler. Katiller
sürüsünden de iflledikleri suçlar›n hesab›n› tek tek
soracaklar. Emperyalizmin her tür yasas›ndan muaf
olabilirler, ama halklar›n yasas›ndan yakalar›n› kurta-
ramayacaklar! 
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Blakckwater: 
“Profesyonel 

Katiller” 
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ABD Baflkan› Geor-
ge Bush, Eylül ay› orta-
s›nda yapt›¤› ‘ulusa
seslenifl’ konuflmas›n-
da, Irak’a iliflkin ola-
rak ilk defa ‘zafer’
kazanmaktan bah-
setmedi. Konufl-

mas›nda y›l
sonuna kadar
5700, gele-
cek yaz ayla-
r›nda ise 25

bin askerin çekilebilece¤ini söyledi. Ancak Irak’ta
‘zafer kazanmak’tan sözetmedi. 

ABD, Ba¤dat’a girdikten yaklafl›k bir ay kadar
sonra, ‘zafer’ ilan etmiflti. Ancak aradan geçen 4,5
y›l›n arkas›ndan, bugün art›k bunun bir zafer ol-
mak bir yana, ABD emperyalizmi için a¤›r bir hezi-
mete dönüfltü¤ü ortada. ABD, Irak’ta hakimiyeti
sa¤layamad›; iflgale karfl› direnifli k›ramad›; ‘de-
mokrasi’ ve ‘diktatörden kurtulufl’ vaadetti¤i Irak
halk›n›n yaflam› eskisine göre çok daha kötü bir
hale geldi; ABD askeri gücünün ‘yenilmezli¤i’ fikri
tuzla buz oldu; ABD dünya üzerinde prestijini ve
bununla ba¤lant›l› olarak hegemonya alanlar›n›
kaybetmeye bafllad›. Bütün bu sonuçlar, ABD’nin
Irak’ta bir ‘zafer’ kazanmad›¤›n› zaten y›llard›r
gösteriyor. Ancak ABD yönetiminin bunu örtük ve
dolayl› da olsa kabul etmesi, önemli bir geliflme. 

ABD, 2007’nin bafl›nda Yeni Irak Plan›’n› aç›k-
larken, 30 bin kadar yeni asker göndermek gerek-
ti¤ini söylemiflti. Böylece y›l içinde, Irak’taki 130
bin olan asker say›s› 160 bine ç›km›flt›. fiimdi
ABD, bunun sadece 5700’ünü geri çekece¤ine
dair kesin olmayan bir ihtimalden sözediyor; 25
bin askerin yaza kadar çekilmesi ise, önümüzdeki
dönemde haz›rlanacak yeni raporlara ba¤l› hale
getiriliyor. Yani ortada aç›kland›¤› gibi bir asker
çekme faaliyeti yok. 

Ancak di¤er taraftan, ABD’nin bölgeye yönelik
yeni haz›rl›klar› oldu¤u da ortada. ABD’nin Irak’tan
sonra ‹ran’a girmek istedi¤i bilinen bir gerçek. Son
geliflmeler, ‹ran sald›r›s›n›n yaklaflm›fl oldu¤unu
gösteriyor. 

‹ran’a karfl› sald›rgan tutum
Bush, yapt›¤› konuflmada, “Irak’tan çekilmeleri

halinde, ‹ran’›n do¤acak kaostan yararlanarak
nükleer silah edinme çabalar›n› art›raca¤›n›” söy-
ledi. ABD Baflkan Yard›mc›s› Dick Cheney’in,
‹ran’a hava sald›r›s› düzenlenmesi konusunda son
dönemde daha ›srarl› bir tutum içinde olmas›,
Bush’un bu konuflmas›yla birlefltirilince, ‹ran’a dö-
nük sald›r› haz›rl›klar›n›n artt›¤› ortaya ç›k›yor. 

Zaten, sald›r›n›n nas›l gerçeklefltirilece¤inin
planlar› haz›r. ABD Hava Kuvvetleri bünyesinde
kurulan gizli bir ekip, sald›r›n›n biçimi üzerine ça-
l›flmalar yürütüyor. “fiah Mat Projesi” ad› verilen

ekip, geçti¤imiz Haziran
ay›ndan bu yana çal›flmala-
r›n› sürdürüyor. ‹ngiliz The
Sunday Telegraph gazetesi,
‹ran’da vurulabilecek 2 bin
hedefin listelendi¤ini duyur-
du. Haberde, sadece nükle-
er tesislerin vurulmas›n› ve-
ya 2-3 gün sürecek genifl çapl› bir bombard›man›
öngören bafll›ca iki plan haz›rland›¤› belirtiliyor. 

Fransa Cumhurbaflkan› Nicolas Sarkozy, ge-
çen ay dünyan›n “ya atom bombal› bir ‹ran, ya da
‹ran’›n bombalanmas›”yla karfl› karfl›ya oldu¤unu
söyleyerek, Bush’un yan›nda oldu¤unu göstermifl-
ti. Hemen arkas›ndan Fransa D›fliflleri Bakan›
Bernard Kouchner’in “En kötüsüne haz›rlanmal›-
y›z, bu da savaflt›r” ifadesini kullanmas›, Fran-
sa’n›n bu savaflta ABD’nin yan›nda aktif olarak
yer almaya haz›rland›¤›n› gösteriyor. ‹ngiltere’de
savafl karfl›t› tepkilerden dolay› Blair’in Baflbakan-
l›ktan ayr›lmas›yla ABD’nin yan›nda boflalan yeri,
Fransa doldurmaya haz›rlan›yor. 

‹srail Suriye’yi neden bombalad›
‹srail’in 6 Eylül’de Türk hava sahas›n› kullana-

rak Suriye’yi bombalamas›, ‹ran’a dönük sald›r›n›n
iflareti niteli¤indeydi. Suriye’nin, bombalaman›n
bafllamas›yla birlikte ‹srail uçaklar›na atefl açt›¤›
ve uçaklar› püskürttü¤ü bu sald›r›y›, ‹srail,
ABD’nin bilgisi ve onay› dahilinde yapm›fl. Suri-
ye’nin nükleer tesis kurmas›ndan flüphelenen ‹sra-
il, bu tesislerin yeri oldu¤unu düflündü¤ü bölgeyi
bombalam›fl. Yine bir ‹ngiliz gazetesi Observer,
sald›r›n›n ‹ran’›n nükleer tesisleri için yap›lacak
operasyonun provas› oldu¤unu söylüyor. Suri-
ye’ye giren uçaklar›n niteli¤i, tafl›d›klar› bombalar
ve kulland›klar› yöntem, ‹ran’a dönük bir sald›r›
için haz›rl›k niteli¤ini tafl›yor. 

‹srail’in daha önce bu türden bir prova giriflimi,
onu vuran bir silaha dönüflmüfltü. Geçen y›l Tem-
muz ay›nda yaflanan Lübnan savafl› da bu türden,
‹ran’a sald›r› haz›rl›¤› için prova niteli¤inde baflla-
m›flt›. Zaten Lübnan devletinin ve ordusunun hiç
kar›flmad›¤› savafl, ‹srail ile Lübnan Hizbullah’›
aras›nda, daha aç›k bir ifadeyle ‹srail ile Hizbul-
lah’›n arkas›ndaki ‹ran aras›nda yaflanm›flt›. Ve
savafl› kazanan ‹ran olmufltu. 

‹srail Suriye’ye dönük bu türden sald›r›lara çok
nadiren baflvuruyor. Resmi olarak 1973’ten bu ya-
na savafl halinde olan ‹srail ile Suriye, pratikte bir
savafl yürütmüyorlar. Ama ‹srail 1973 sonras›nda
ilk olarak 2003 y›l›nda fiam yak›nlar›ndaki bir Filis-
tin kamp›n› bombalam›flt›. ‹kinci sald›r›s› ise ge-
çen y›l›n Haziran ay›nda yaflanm›flt›. ‹srail uçak-
lar›, Suriye Devlet Baflkan› Beflar Esad’›n bulun-
du¤u yazl›k konutuna yak›n uçufl gerçeklefltirmifl,
bunun üzerine Suriye de bu uçaklara atefl açm›flt›.  

Türkiye bafllang›çta kendi topraklar›ndan
yürütülen bu sald›r›dan habersiz gibi göründü. An-

cak uçaklar›n yönü, uçufl s›ras›nda boflalan ve b›-
rak›lan iki yak›t tank›n›n Türkiye topraklar›na düfl-
mesi, tatbikat gerekçesiyle Türkiye topraklar›nda
bulunan ‹srail uçaklar›n›n Suriye’yi bombalad›¤›n›
kan›tl›yor. Türkiye hava sahas›n› kullanmas›,
TSK’n›n da iflin içinde oldu¤unu gösteriyor.
TSK’n›n haberi olmadan hava sahas› aç›lmayaca-
¤› için, Türkiye ordusu, ‹srail’in Suriye’ye sald›r-
mas›na göz yummufl oluyor. 

ABD’nin kamuoyu yaratma çabas›
ABD, bu sald›r›ya sadece kendisinin askeri

olarak de¤il, müttefikler yönüyle de haz›rlanmas›
gerekti¤ini biliyor. Bu nedenle, di¤er ülkeleri ikna
etmeye, onlar› da savafla ortak etmeye çal›fl›yor. 

Bu konuda önemli ad›mlardan birini bir süredir
gündemde tutuyor. ‹ran’daki Devrim Muhaf›zlar›
adl› orduyu ‘terörist’ ilan edece¤ini söylüyor. Dev-
rim Muhaf›zlar›, ‹ran’›n as›l ordusundan farkl› bir
yap›lanma. 1979’daki devrimden sonra Ayetullah
Humeyni taraf›ndan kurulmufl, kendi hava, deniz
ve kara kuvvetleri olan bir askeri güç. ABD bu or-
duyu, ‹ran ordusundan daha etkili ve kendisi için
daha ciddi bir güç olarak görüyor ve bu nedenle
hedefe çak›yor. 

‹kinci ad›m ise, Eylül ay›n›n sonunda gerçekle-
flen BM toplant›s›nda geldi. ‹ran’a uluslararas›
yapt›r›m uygulanmas› için ABD somut olarak ça¤-
r›da bulundu. Asl›nda 2007 y›l›n›n bafl›ndan bu
yana, ABD, ekonomik yapt›r›m konusunu gün-
demde tutuyor. Buna karfl›l›k ‹ran da y›l boyunca,
çeflitli ülkelerle ikili iliflkilerini art›rarak, onlarla ikili
ekonomik anlaflmalar imzalama yolunu seçmiflti.
Türkiye ile imzalanan do¤algaz anlaflmas› da bun-
lardan biriydi. Bu anlaflmalar sayesinde ‹ran, eko-
nomik yapt›r›m tehdidini, daha hayata geçmeden
önce ifllevsizlefltirmeyi amaçlam›flt›. fiimdi ise
Bush, BM’nin ekonomik yapt›r›m karar› almas› için
bast›rd›. Fransa ve Almanya da bu yapt›r›m ça¤r›-
lar›na ortak oldular. Ancak BM Güvenlik Konseyi-
nin 5 daimi üyesi (Fransa dahil) ve Almanya,
‹ran’a karfl› yeni yapt›r›mlar için Uluslararas› Atom
Enerjisi Kurumu’nun Aral›k ay›nda sunaca¤› rapo-
ru bekleme karar› ald›lar. 

Yapt›r›m karar› Aral›k ay› sonras›na kalm›fl gö-
rünüyor. Ancak savafl›n bafllamas› için herhangi
bir tarihi, raporu, ya da olay› beklemek gerekmi-
yor. ABD, kendi planlar›n›n haz›r oldu¤u, ‹ran’dan
ve Çin, Rusya gibi ‹ran’›n arkas›ndaki emperyalist
ülkelerden gelecek tepkileri gö¤üsleyebilece¤ini
düflündü¤ü anda savafl› bafllatacakt›r. Kaç›n›lmaz
olan bu savafl›n tarihini belirleyecek olan budur. 

‹ran’a s›ra geldi mi?
‹ran’a sald›r›n›n nas›l gerçeklefltirilece¤inin planlar›

haz›r. ABD Hava Kuvvetleri bünyesinde kurulan gizli
bir ekip, sald›r›n›n biçimi üzerine çal›flmalar yürütüyor.

“fiah Mat Projesi” ad› verilen ekip, geçti¤imiz Haziran
ay›ndan bu yana çal›flmalar›n› sürdürüyor.
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eçti¤imiz ay, askeri yönetim taraf›ndan benzin
fiyatlar›n›n iki kat›na ç›kmas›n›n ard›ndan pat-
lak veren eylemler, giderek büyüyor. Zamm›n

arkas›ndan protesto eylemi yapan Budist rahiplere
polisin sert tav›r koymas›ndan bir ay sonra, rahipler
bu defa daha haz›rl›kl› ve daha örgütlü bir biçimde
meydanlara döküldüler. Rahipler, askeri yönetimin, 5
Eylül’de Pokkoku’daki eylemde gerçekleflen sert mü-
dahalesi yüzünden özür dilemesini istiyorlar. Özür
için verdikleri süre 23 Eylül’de dolunca, gösterilere
bafllad›lar. 

Darbe karfl›tl›¤›ndan renkli darbe giriflimine
Onbinlerce kiflinin birden sokaklara döküldü¤ü ey-

lemler, h›zla 100 bin kiflilik bir kitleye ulaflt›. 20 bin
Budist rahibin bafl›n› çekti¤i eylemlere, ço¤unlu¤u
üniversite ö¤rencisi 80 bin kifli kat›ld›. 

Askeri yönetimin bu eylemlere tepkisi ise sert ol-
du. Cuntan›n Dini ‹fller Bakan›, Budist rahiplere bir
muht›ra vererek, olaylara son verilmesini, aksi taktir-
de “yasalara uygun önlemleri alacaklar›n›” söyledi.
Ve askeri yönetim, görece sakin geçen ilk birkaç gü-
nün ard›ndan, müdahalelere bafllad›. 

Önce askerler belli bafll› manast›rlar› kuflatarak
Budist rahiplerin hareket etmesini engellemeye çal›fl-
t›. Bunu protesto etmek için toplanan göstericileri
coplad› ve havaya atefl açt›. Halk aras›nda rahiplere
büyük bir sayg› duyuldu¤u için devlet onlara yönelik
do¤rudan sald›r›lar›n› s›n›rl› tutmak zorunda kald›.
Mesela göstericilere atefl açarak onlarcas›n› öldür-
mesine ra¤men, rahipleri öldürmekten uzak durdu.
Ancak gösterilere önderlik eden rahipleri tutuklamak-
tan da kaç›nmad›. 

Rahiplerinin belli s›n›rlamalarla karfl›laflmalar›
sonras›nda, özellikle baz› bölgelerde gösterilerin ön-
derli¤inin ö¤rencilere geçti¤i ve sivillerin eylemlere
kat›lmas› için daha fazla çaba harcand›¤› söyleniyor.
Ayn› günlerde, gerçeklefltirilen protesto eylemlerinin,
son birkaç y›lda farkl› ülkelerde yaflanm›fl, ABD pa-
tentli renkli darbeler ile benzerlikleri ortaya ç›kmaya
bafllad›. T›pk› di¤er renkli darbelerde oldu¤u gibi, ya-
p›lan eylemlere bir isim tak›lm›fl, rahiplerin k›yafetle-
rinden yola ç›karak “safran devrimi” ad› konmufltu.
Eylemciler “demokrasi” istediklerini söylüyorlard›; oy-
sa Asya topraklar›nda, “demokrasi” kelimesi “ABD
hegemonyas›” olarak okunmaktad›r. Ev hapsindeki
muhalif siyasi lider Aung San Suu Kyi ile kurulan
ba¤lant› da, eylemlerin ABD destekli oldu¤u kan›s›n›
güçlendiriyor. Eylemciler, evinden ç›kamayan Suu

Kyi’nin evine giderek onu orada selamlad›lar.
1991’de Nobel Bar›fl ödülü alan, yani ABD taraf›n-
dan ödüllendirilen Suu Kyi 62 yafl›nda ve son 17 y›-
l›n, toplam 11 y›l›n› ev hapsinde geçirdi. 

Olaylar›n fliddetlendi¤i günlerde Myanmar yöneti-
mi, ülkedeki haberleflme sistemini, gazete da¤›t›m›n›
ve internet eriflimini de engellemeye bafllad›. Böyle-
ce bir taraftan ABD’nin do¤rudan müdahalelerini en-
gellerken, bir taraftan da estirdi¤i terörün dünya ba-
s›n›nda yer almas› ihtimalini ortadan kald›rm›fl oldu.
Ancak ABD, kendi teknoloji olanaklar›n› kullanarak
bu engeli delmeyi baflard›. Uydudan al›nan görüntü-
leri dünyaya yayan ABD, bunlardan yola ç›karak, de-
mokrasi havarisi kesildi ve Myanmar cuntas›na karfl›
tepkileri örgütlemeye çal›flt›. 

Olaylar üzerine geliflen tepkiler, olaylar›n gerçek
niteli¤ini de ortaya seriyor asl›nda. Rusya ve Çin,
BM’nin Myanmar cuntas›na karfl› bir yapt›r›m uygula-
mas›na karfl› ç›karken, cuntaya karfl› en sert tepki,
ABD, Avustralya ve Japonya’dan (yani ABD’ye ba-
¤›ml› ülkelerden) geldi. Malezya, Tayland, Endonez-
ya, Filipinler, Japonya ve Avustralya’da, Myanmar
cuntas›n› protesto edenler sokaklara döküldü. 

Avrupa Parlamentosu da Myanmar’daki askeri yö-
netimi k›nad› ve bu ülkeye yönelik yapt›r›mlar›n a¤›r-
laflt›r›lmas›n› kararlaflt›rd›. Myanmar, Birleflmifl Mil-
letler Güvenlik Konseyi toplant›s›nda da gündeme
geldi ve cunta yönetimine itidal ça¤r›s› yap›ld›. Bir-
leflmifl Milletler Özel Temsilcisi ‹brahim Gambari’nin
de bölgeye gitti. Hollanda ve Fransa hükümetleri,
Myanmar’daki askeri yönetime yapt›r›m uygulanmas›
konusunda görüfl birli¤ine vard›lar ve Avrupa Birli¤i
düzeyinde etkili önlemler al›nmas›n›, yapt›r›m uygu-
lanmas›n› istediler. Baflta Total petrol flirketi olmak
üzere Frans›z ve Hollanda flirketlerine, bu ülkeye ya-
t›r›m yapmama ça¤›r›s› yap›ld›. 

ABD ise, Myanmar’da “demokrasi olmamas›n›”
protesto etmek için, Savunma Bakan› ve Genelkur-
may Baflkan› dahil olmak üzere 14 üst düzey Myan-
mar yetkilisine, ekonomik yapt›r›m uygulama karar›
ald› ve bu kiflilerin ABD bankalar›ndaki tüm mal var-
l›klar›n› dondurdu. 

“Dünyan›n ilk yerleflimcileri” 
“Myanmar” yerli dilinde “dünyan›n ilk yerleflimcile-

ri” anlam›na geliyor. 12. yy.da ülke yine bu ismi kul-
lan›yormufl. Britanya ‹mparatorlu¤unun sömürgesi
olduktan sonra ise ‹ngilizler “Burma” ad›n› takm›fllar.
1948’de, ‹ngiltere’den ba¤›ms›zl›¤›n› elde eden ülke,
“Birmanya” ya da “Burma” olarak kullan›lan ad›n› de-
¤ifltirip yeniden “Myanmar” ad›n› almay›, ancak
1988’deki kitle hareketlerinden sonra baflarabiliyor.
Bu isim de¤iflikli¤i ABD, Avustralya, ‹rlanda ve ‹ngil-
tere taraf›ndan tepkiyle karfl›lan›yor ve yeni ismi tan›-
m›yorlar. BM, ülkenin ismini “Myanmar Birli¤i” flekliy-
le tan›yor. Avrupa Birli¤i ise, iki ismi birden “Bur-
ma/Myanmar” olarak kullan›yor. 

‹ngiliz sömürüsünden kurtulmak, Myanmar halk›-
n›n sömürüden kurtulmas› anlam›na gelmiyor.
1948’den 1962’ye kadar yo¤un iç kar›fl›kl›klar yafla-
n›yor, bu tarihten sonra ise, kesintisiz bir biçimde as-

keri diktatörlükle yönetiliyor. 1988 y›l›nda gerçekleflti-
rilen cunta karfl›t› kitle eylemleri, cuntan›n sert müda-
halesiyle karfl›lafl›yor; 3000 kifli ölüyor bu olaylar s›-
ras›nda. Arkas›ndan 1990 y›l›nda seçimler yap›l›yor
ve muhalefet lideri Aung San Suu Kyi’nin Ulusal De-
mokrasi Birli¤i, yüzde 60 oy alarak seçimleri kazan›-
yor. Ancak askeri yönetim, seçim sonuçlar›n› tan›-
mayarak Suu Kyi’yi ev hapsine al›yor ve kendi yöne-
timine devam ediyor. Emperyalistler ise, 1991 y›l›nda
Suu Kyi’ye Nobel Bar›fl Ödülü vererek sahip ç›k›yor-
lar. 1996 y›l›nda bu defa ö¤renci eylemleri t›rman›yor
cuntaya karfl›. Ancak bu da kanla bast›r›l›yor. 

45 milyon nüfusa sahip bu ülkenin insanlar›n›n et-
nik yap›s› kar›fl›k, ancak din oldukça önemli bir olgu;
nüfusun yüzde 90’› Budist ve Budizmin dini-felsefi et-
kileri yaflamlar›nda belirleyici. Su kaynaklar› zengin,
hatta yer yer batakl›k olan ülkede, pirinç ve bal›kla
besleniyorlar, köylerde suyun üzerine kaz›klarla otur-
tulmufl evlerde bar›n›yorlar, sarp kayal›klar›n ve en-
gebeli da¤lar›n hakim oldu¤u sert bir co¤rafyada ya-
fl›yorlar. Nüfusun yüzde 85’i okuma yazma biliyor ve
5-9 yafl aras› çocuklara zorunlu ücretsiz e¤itim söz-
konusu. Nüfusun çok büyük bir bölümü tar›mla u¤ra-
fl›yor. Sanayileflme öylesine geri ki, nüfusun sadece
yüzde 10’u sanayi alan›nda çal›fl›yor.

Dünyan›n unutulmufl görünen bir köflesinde, unu-
tulmufl görünen bir parças› Myanmar. Ama paylafl›l-
m›fl topraklar› yeniden paylaflma mücadelesi sürdü-
ren emperyalistlerin onu unutmas› mümkün de¤il el-
bette. Myanmar, ‹MF’den Dünya Ticaret Örgütüne,
BM’den, Asya Kalk›nma Bankas›na, Uluslararas›
Atom Enerjisi Ajans›’ndan Uluslararas› Sivil Havac›-
l›k Örgütün’ne kadar pekçok emperyalist kuruma
üye. Zengin do¤algaz ve petrol yataklar›na, su kay-
naklar›na (ihtiyac› olandan fazla elektrik üretimi ger-
çeklefltiriyor) tropikal iklimin bir sonucu olarak büyük
ormanl›k alanlara ve bu sayede kereste kaynaklar›-
na, bak›r, kalay ve de¤erli tafllar›n ç›kar›ld›¤› maden-
lerle sahip. Ve bu do¤al kaynaklar› nedeniyle emper-
yalistlerin hegemonya savafl›n›n tam ortas›nda yer
al›yor Myanmar. 

‹ngiltere’nin sömürgesinden kurtuldu¤undan bu
yana Bat›l› emperyalistlere mesafeli duruflu, iliflkileri-
ni as›l olarak Çin ve Hindistan’la yürütüyor oluflu,
baflta ABD olmak üzere bat›l› emperyalistlerin h›flm›-
n› çekiyor. Bir taraftan ülkede nefes ald›rmayan bir
cunta yönetiminin sömürüsü, bir taraftan emperya-
listlerin oynamaya çal›flt›¤› oyunlar, yoksul Myanmar
halk›n›n yaflam›n› daha da zorlaflt›r›yor. 

G

Myanmar’da cuntaya karfl› direnifl
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P 1 Ekim 1949-
Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu
Çin Komünist Partisi, Mao Zedung ön-

derli¤inde bir köylü devrimi gerçeklefltir-
di. Önce Japonya’n›n iflgaline, sonras›n-
da ABD’nin müdahalesine karfl› geliflen
direnifl, kitlelerin büyük deste¤ini alarak
devrimci mücadeleye dönüfltü. Demokra-
tik halk devrimini gerçeklefltiren Çin’de,
önderli¤in ufkunun s›n›rl› olmas›, sosya-
lizm perspektifinin olmamas› gibi etken-
lerden dolay›, demokratik devrimle s›n›r-
l› kald›. ‘Kültür devrimi’ ad› verilen c›l›z
bir okuma yazma seferberli¤i ve ekono-
mik olarak k›smi iyilefltirmelere ra¤men,
ülkede devrim ilerletilemedi. 

P 5 Ekim 1934-
Asturias Ayaklanmas›
‹spanya’n›n Asturias bölgesindeki ma-

den iflçileri, devlet bask›s› ve faflist terö-
re karfl› ayaklanma bafllatt›lar. Asturi-
as’ta maden ocaklar›n›n bulundu¤u böl-
gede geliflen eylemleri, devrimci ve ko-
münist partilerden ve sendikalardan olu-
flan bir devrim komitesi yönetmekteydi.
6 Ekim’de devrimciler yönetimi ele geçi-
rip ‹flçi ve Köylü Cumhuriyeti’ni kurdu-
lar. Hükümet, Fas’ta bulanan yabanc›
lejyon askerlerini, Asturias’taki kurulan
komüne müdahale etmek üzere ça¤›rd›.
‹flçiler lejyon askerlerin iki hafta boyun-
ca, tüm güçleriyle direndiler. ‹ki hafta
içinde 3 bin kifli öldürüldü ve direnifl
bast›r›ld›. 1934’teki halk ayaklanmas› ve
onun kanl› biçimde bast›r›lmas›, iki y›l
sonra bafllayacak olan iç savafl›n haberci-
siydi. 

P 7 Ekim 1988- Tuzla katliam›
TKP-ML T‹KKO üyesi 4 devrimci, bir

eylem haz›rl›¤› s›ras›nda arabayla gider-
ken, Tuzla köprüsü alt›nda devlet tara-
f›ndan durduruldu ve öldürüldüler. 

P 8 Ekim 1978-
Bahçelivler Katliam›
Sivil faflistlerin gerçeklefltirdi¤i katliam-

da 7 T‹P’li ö¤renci iflkence edilerek öl-
dürüldü. Katliam› gerçeklefltirenler ara-
s›nda yer alan Abdullah Çatl›, Oral Çe-

lik, Haluk K›rc› gibi isimler, sonraki y›l-
larda sivil faflist hareketin önderleri hali-
ne geldiler ve devletin en kirli ifllerini
gerçeklefltiren ekibi oluflturdular. 1996
y›l›nda Susurluk kazas›nda ölen Abdul-
lah Çatl›, ‹stanbul’dan Azerbaycan’a ka-
dar pekçok farkl› noktada kontra eylem-
leri gerçeklefltirmiflti. Haluk K›rc›, bugün
bile devletin en fazla korudu¤u, hapisten
ç›kmas› için özel olarak u¤raflt›¤› bir
kontra mensubu. Oral Çelik ise, 12 Eylül
öncesinden bugüne, elinde devrimcilerin
kan› olan mayfa adam›d›r. Bahçelievler
katliam›n›n yarg›lamas› do¤ru düzgün
yap›lmam›fl, katliam›n belgeleri devletin
mahkemelerinde örtbas edilmifltir. Sivil
faflist katillerin yarg›lamas›n›, kitlelerin
yükselen mücadelesi gerçeklefltirecektir. 

P 11 Ekim 2005-
fiair ve Yazar Atilla ‹lhan Öldü
1925 y›l›nda ‹zmir’de do¤an Atilla ‹l-

han, yazar, flair, senaryo yazar› ve yönet-
menlik yapt›. 12 Eylül öncesinde yükse-
len toplumsal hareketten etkilendi ve
toplumsal içerikli fliirler yazd›. Kavgaya
ça¤›ran dizelerin unutulmaz flairi oldu.
Ancak 12 Eylül sonras›, Kemalizm’in et-
kileri, eserlerinde a¤›r basmaya bafllad›.
Devrimci mücadelenin geriledi¤i y›llarda
ayd›nlarda görülen tipik kitlelere güven-
sizlik onda da geliflti ve Kemalizm’in
sözcülerinden biri oldu.  

P 14 Ekim 1971 
Hikmet K›v›lc›ml› Öldü
TKP’nin 1923’teki ikinci kongrede mer-

kez komiteye seçilen Hikmet K›v›lc›ml›,
22 y›l cezaevinde kald›. Kemalizm, dev-
let ve ordu konusunda yanl›fl ve çarp›k
fikirlere sahip olan K›v›lc›ml›, inançla-
r›ndan taviz vermeyen kiflili¤iyle yer etti
belleklerde. 12 Mart sonras› arand›¤› için
gitti¤i Zagreb’de öldü. 

P 22 Ekim 1984-
Kürt fiair Ci¤erhun Öldü
Kürt halk›n›n yetifltirdi¤i en önemli kifli-

liklerden biri olan Ci¤erhun’un fliirleri
Kürt ulusal mücadelesini anlatan önemli
kaynaklard›r. 

17 Ekim 1889-Rus Yazar Çerniflevski Öldü

Rusya’n›n yetifltirdi¤i en önemli yazar-
lardan biri olan Çerniflevski, toplumsal
geliflime ve sorunlara karfl› duyarl› olan
politik bir hat izledi. Görüflleri dönemin
devrimci fikirleriydi ve yazd›klar› yüzün-
den cezaevine girdi. Piflmanl›k dilemesi
istendi ama o dilemedi, mücadelesine de-
vam etti. Yazd›klar›yla dönemin devrim-
cilerine oldu¤u kadar Lenin’e de esin
kayna¤› oldu. Çerniflevski’nin özellikle
Nas›l Yapmal› adl› roman› dünya edebi-
yat›n›n en önemli eserleri aras›na girdi.
Rusya’da henüz devrimci hareketin çok
geri oldu¤u bir dönemde yazd›¤› romanda, sosyalist ekonomi, sosyalist
insan iliflkileri ve sevgi konular›n› oldukça etkileyici bir yaklafl›m ve
güzel bir üslupla iflledi. Nas›l Yapmal›, bugün de devrimci fikirlere ya-
k›nl›k yaratmada önemli bir rol üstlenmektedir. 

Arnavutluk devriminin komü-
nist önderi Enver Hoca Arna-
vutluk’un Cirokastra’da flehrin-
de 16 Ekim 1908’de do¤du.
Genç yafllardan itibaren Zago
gericili¤ine karfl› mücadele
eden Enver Hoca, Fransa’da
gördü¤ü ö¤renim süresince ML görüfllerini güçlendirdi. Ülkeye dön-
dü ve mücadelesine devam etti. 1941 y›l›nda Arnavutluk’taki tüm
gruplar› bir araya getiren kongrede Arnavutluk Komünist Partisi ku-
ruldu ve Enver Hoca Genel Sekreterli¤e seçildi. 

‹kinci Emperyalist Paylafl›m Savafl› s›ras›nda Arnavutluk, ‹talyan
faflist ordusu taraf›ndan iflgal edilmiflti. ‹flgale karfl› yükselen direniflin
önderli¤ini Komünist Parti yürütüyordu. KP, da¤lara çekilen antifaflist
çetelerin ve milis güçlerinin de mücadelesine yön veriyor, onlar›n
partiye ba¤l› ve koordineli bir flekilde çal›flmas›n› sa¤l›yordu. 

‹flgale karfl› direnifl, devrim mücadelesiyle birleflti ve Arnavutluk
demokratik devrimini gerçeklefltirdi. Enver Hoca, devrim sonras›nda
devlet baflkan› seçildi ve devrimin inflas› sürecinin bafl›nda yer ald›.
Sovyetler Birli¤i’nde Stalin’in ölümünden sonra bafllayan revizyonist-
leflme süreci, Enver Hoca için yeni bir dönemi bafllatt›. Kruflçev re-
vizyonizmini tespit ve teflhir eden Enver Hoca, dünya komünist hare-
ketinin Kruflçev revizyonizmine karfl› mücadelesinin önderli¤ini yap-
t›. Sovyetler Birli¤i’ndeki geriye dönüfl sürecini tahlil etti. ‘70’li y›l-
larda ise, bu defa Çin’den yükselen revizyonist görüfllerle mücadele
etmeye bafllad›. Dünyay› kamplara bölen ve her ülkenin proletaryas›n›
kendi burjuvazisi ile iflbirli¤i yapmaya ça¤›ran revizyonist Üç Dünya
Teorisi ve Mao Zedung Düflüncesi’ne karfl› mücadele bayra¤›n› yük-
seltmek görevi, yine Enver Hoca’ya düflmüfltü. 

Stalin’den sonra, dünya komünist hareketinin önderli¤ini Arnavut-
luk Emek Partisi ve onun lideri Enver Hoca devrald›. Sadece birkaç
milyon nüfusu olan kendi küçük ülkesinin s›n›rlar›n›n çok ötesinde
bir rol oynad›. Enver Hoca’n›n ölümü, dünya komünist hareketi için
de önemli bir kay›pt›. 

16 Ekim 1908
Enver Hoca Do¤du



Che… Ad› devrimciler için de emperyalistler
için de çok fley ifade ediyor. Devrimciler için, Küba
devriminin önderlerinden biri ve enternasyonal
devrimcili¤in simgesi… Emperyalizm için, karizma-
s›ndan, yak›fl›kl›l›¤›ndan dem vurularak sömürül-
meye çal›fl›lan, içi boflalt›lan, tüketim arac› haline
getirilen bir nesne… Bir yanda emperyalizm tara-
f›ndan hiç olmayacak devrim hayallerinin metaya
dönüflmüfl “romantik kahraman›”. Bir yanda “ger-
çekçi olup imkans›z› iste”yenlerin devrimci önde-
ri… 

* * *

Ernesto Gueavera de la Serna, ‹spanyol ve ‹r-
landa kökenli bir ailenin en büyük çocu¤u olarak
14 Haziran 1928’de do¤du. Che’nin ailesinin köke-
ni ‹spanya’da Bask’l›lara dayan›yor. Çocuklu¤unda
ast›m hastal›¤›yla bo¤uflmas›na ra¤men iyi bir
sporcuydu. Gençlik y›llar›nda Pablo Neruda fliirleri-
ni okudu. Kendisi de fliirler yazd›… Okudu¤u kitap-
lar aras›nda felsefe, sosyoloji dikkat çekerken, po-
litikaya da e¤ilim duydu. Jack London, Jules Ver-
ne gibi romanc›lar›n›n yan› s›ra gençli¤in getirmifl
oldu¤u bir açl›kla her çeflit kitab› okuyup araflt›rd›.
Ayr›ca foto¤raf çekip, hayatla iç içe büyüdü. 

1948’de t›p ö¤renimi için Buoenes Aires Üni-
versitesi’ne girdi ve 1953’te okulu bitirdi. Che,
1951 y›l›nda arkadafl› Alberto Granado ile birlikte
Latin Amerika ülkelerini motosikletle bir bafltan bir
bafla dolaflt›. Peru ve Amazon k›y›lar›na kadar gitti-
ler. Amaçlar› cüzam kolonilerinde gönülü olarak
çal›flmakt›. Che’nin bu seyahatini anlatt›¤› günlük,
filme de çevrildi. Bu yolculuklar› Che’nin yoksullu-
¤u ve halklar›n ezilmiflli¤ini yak›ndan görmesini
sa¤larken, zaten sol e¤ilimli olan görüflleri Mark-
sizm’den etkilenmeye bafllad›. Art›k bu yoksullu¤u
ve fakirli¤i ancak devrimin yok edece¤ine inan›yor,
bu do¤rultuda kendini gelifltirmeye çal›fl›yordu. Ha-
yali, birleflik bir Latin Amerika devrimi gerçekleflti-
rebilmekti. 

T›p ö¤renimi bittikten sonra Guatemala’ya gitti.
Latin Amerika ülkelerinin ulusal ve sosyal kurtulufl
mücadelelerinin yükseldi¤i bir dönemde, Guatema-
la’da da solcu bir baflkan vard›. Toprak reformu
yapmaya çal›fl›yordu. Che, burada kendini mü-
kemmellefltirerek iyi bir devrimci olmay› düflünü-
yordu. Guatemala’da Che, birçok ülkeden devrim-
ciyle tan›flt›. Bu ba¤lant›lar› sonras›nda ona çok
fley kazand›rd›. Ekonomik durumu kötüleflen Che,
Guatemala’dan bir süre ayr›ld›. Geri döndü¤ünde
solcu hükümete karfl› darbe giriflimi ile karfl›laflt›.
Darbe süresince Che, direniflte yer ald›. K›sa bir
süre silahl› birliklerde bulundu, ancak silahl› birlik-
ler gerekli hamleyi yapmakta bocalay›nca, doktor-
lu¤u sürdürdü. Hükümeti devirmeyi baflaran darbe-
cilerin bask›s› art›nca Che, Meksika’ya kaçt›. Che
bu süreçte, emperyalizm konusundaki görüfllerini
netlefltirdi ve devrim mücadelesine tüm benli¤iyle
at›lmaya karar verdi. 

1954 y›l›nda Meksika’da Guatemala’da tan›flt›¤›
devrimcilerle ba¤lant› kurdu. Onlar Raul Castro ile
tan›flmas›n› sa¤lad›lar. 1955’te cezaevinden ç›kan
Fidel Castro ile tan›flmas›n›n ard›ndan, Castro’nun
bafl›n› çekti¤i “26 Temmuz Hareketi”ne kat›lmaya
karar verdi. ‹lk etapta örgütün doktoru olarak gö-
revlendirilmesine ra¤men, silahl› e¤itimlere de ka-
t›ld› ve bu alandaki yetene¤iyle dikkatleri üzerine
çekti.  

* * * 

25 Kas›m 1956’da Meksika’dan yola ç›kan ey-
lemci grubun içinde bir tek Che Kübal› de¤ildi. Fi-
del ve arkadafllar› karaya ayak bast›klar› anda Ba-
tista’n›n askerleri taraf›ndan sald›r›ya u¤rad›lar. An-
cak 15-20 kadar devrimci, Sierra Meastra da¤lar›-
na ulaflt› ve burada Batista diktatörlü¤üne karfl› ge-
rilla savafl›na bafllad›. Che “doktorluktan savaflç›l›-
¤a geçti¤i an” diye anlatm›flt›r ilerleyen günlerde o
tarihi. 

Che art›k, savafl›n ustas› olmufl, yoldafllar› için
vazgeçilmez bir lider, düflmanlar› içinse korkulan
bir devrimciydi. O kadar ki, tüm eylemlerin en teh-
likeli ifllerini üstlenen Che’nin ekibi oluyor, bundan
da baflar›yla ç›kmas›n› biliyordu. Gittikçe büyüyen
gerilla hareketi, tüm Küba’y› içine alacak flekilde
geniflledi ve 1 Ocak 1959’da Batista’n›n Küba’dan
kaçmas›yla devrimi gerçeklefltirdi. 

Devrimden sonra Che, Küba vatandafl› oldu. Bir
süre Batista döneminde görevli kiflilerin yarg›land›-
¤› mahkemelerin ve cezaevlerinin sorumlulu¤unu
üstlendi. Ulusal Toprak Reformu Enstitüsü’nde bir
müddet görev yapt›ktan sonra, Merkez Bankas›
Baflkanl›¤›’na atand›. -Bu konuyla ilgili geçen diya-
log gayet hofl bir diyalogtur. Önemli bir toplant›da
Castro aran›zda ekonomist olanlar parmak kald›r-
s›n demifl. Bir tek Che parmak kald›rm›fl. Che’ye
“Senin ekonomiden anlad›¤›n› bilmiyordum” diyen
Casro’ya Che, “Ben senin aran›zda komünist var
m› diye sordu¤unu anlad›m” demifl. ‹spanyolca’da
ekonomist ve komünist sözcükleri birbirine çok ya-
k›n bir flekilde söylenmektedir- Ancak Che yine de
bu görevini baflar›yla yerine getirdi. Che asl›nda
paran›n kalkmas›ndan yanayd›, bu yüzden paraya
olan tepkisini paralar›n üzerini imzalayarak göster-
di. Che sonradan ülkenin yeniden inflas›nda Sanayi
Bakan› olarak görev yapt›. Sosyal aktivitelere de
s›k sak kat›ld›. Ulusal çapta düzenlenen satranç
turnuvalar›na kat›ld›¤› gibi, gençlerin yetiflmesine
de yo¤un bir emek harcad›. 

Amerika’n›n Domuzlar Körfezi ç›karmas›n›n
püskürtülmesinde aktif rol ald›. Amerika ile SSCB
aras›nda patlak veren ve bugün hala konuflulan
krizde, füzelerin Küba’ya sokulmas›n›n en bafl sa-
vunucusu oldu. Küba ad›na son görevini Birleflmifl
Milletler Heyeti Baflkan› olarak yapt›. Üç ayl›k bir
seyahate ç›kt›. 28 fiubat 1965’te Cezayir’de son
konuflmas›n› yapt›. Bu konuflmas›nda; “ölümüne
olan bu mücadelede hiçbir s›n›r yoktur. Dünyan›n

hiçbir ye-
rinde
meydana
gelen
olaylara
kay›ts›z
kalamay›z.
Bir ülkenin emperyalizme karfl› zaferi bizim zaferi-
mizdir. Yenilgisi de bizim yenilgimizdir” dedi.            

* * *

Bu seyahatin ard›ndan Küba’ya dönen Che,
tüm görevlerini b›rakt› ve Küba’dan ayr›ld›. Ayr›l-
mas›n›n ard›ndan birçok spekülasyon yap›ld›. Ki-
misi Sovyet-Çin çekiflmesine, kimi Sovyetler’in fü-
zeleri çekerek Küba’ya ihanet etti¤i fikrine kap›l-
mas›na ba¤lad›. Castro, Che’nin ölümünden sonra
okumas› için b›rakt›¤› tarihsiz mektubunu aç›klad›.
Mektubunda Che, baflka ülkelerinin devrimlerine
yard›mc› olmak istedi¤ini belirtiyor ve buralara git-
meyi tercih etti¤ini söylüyordu.

Kongo’da gerillalar› e¤iten Che, ast›m hastal›-
¤›n›n nüksetmesiyle birlikte, Kongo’daki karfl›dev-
rim sald›r›lar›n›n artmas› ve Kongo devrimci birlik-
lerinin k›s›r çekiflmelere düflmesinin ard›ndan bura-
dan ayr›ld› ve Demokratik Almanya Cumhuriye-
ti’ne gitti. Küba’ya gitmesinin “tüm ba¤lant›lar› ko-
pard›¤›n›” aç›klayan mektubundan sonra ahlaki ol-
mayaca¤›n› düflündü¤ü için böyle yapm›flt›. Che,
Latin Amerika ülkelerine geçti. Bolivya’da, Bolivya
Ulusal Hareketi’nin e¤itilmesinde ve eylemlerin ör-
gütlenmesinde yerini ald›. K›smi baflar›lar da elde
edildi. Ancak ülkenin sosyo-ekonomik yap›s›ndaki
yanl›fl tahlillerden kaynakl› baflar›ya ulafl›lamad›.
Bir süre sonra gerilla birlikleri s›k›flt›r›ld›. 

Che’nin birli¤i bir muhbirin ihbar etmesi sonucu
8 Ekim’de kuflat›ld›. Che ve baz› gerillalar sa¤ ya-
kaland›. Bolivya devlet Baflkan› “Che’nin kellesini
La Paz’da sergilemek istiyorum” demiflti ve Che 9
Ekim1967’de yarg›s›z bir flekilde infaz edildi.

* * *

‹flte Che’nin k›sa hayat›… Bugün Che posterleri,
birçok gencin üzerinde ya da odas›nda bulunuyor.
Tan›mayan yok gibi. Ancak Che’yi burjuvazi “asi
gençli¤in simgesi” olarak gösteriyor. Che’nin fikir-
lerini, mücadelesini, enternasyonal devrimcili¤ini
gözlerden gizlemeye çal›fl›yor  

Che bir meta de¤il, bir devrim sembolü ve kah-
raman›d›r. Che’nin hayat›n› ve yapt›klar›n›, genç
nesillere anlatmak, burjuvazinin bu oyununu boz-
mak görevimizdir. Keza devrimin bir hayal de¤il,
gerçek oldu¤unu genifl kitlelere göstermek gerekir.
Che’nin dedi¤i gibi gerçekçi olduktan sonra, bafla-
r›lamayacak hiçbir fley yoktur. 

De¤erli olan; ne sat›l›¤a ç›kar›lan Che’nin saç›-
d›r, ne de di¤er materyalleridir… De¤erli olan,
Che’nin b›rakt›¤› kararl›l›k, mücadele ve halklara
adanm›fl sadakattir. Che’den bize kalan gerçek mi-
ras budur. 

Devrim ve sosyalizm için
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“Ölüm nereden ve nas›l gelirse gelsin...”

CHE YAfiIYOR!



Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için

24 Ekim 2007

“Sizleri ve ezilen halklar ad›na mücadeleyi, er-
ken b›rakmak zorunda kald›¤›m için üzgünüm ama
bundan ve içinde bulundu¤um durumdan hiçbir
zaman piflmanl›k duymadan ve flu k›sac›k yafla-
m›mda hiçbir flahs› ç›kar gözetmeden ezilen halk-
lar ad›na verilen mücadele yerimi almaya çal›flt›m
ve bundan dolay› gurur duyuyorum. Hakim s›n›f-
lar›n göstermek istedi¤i gibi biz hiçbir zaman sa-
vunmas›z insanlara karfl› katliam girifliminde bu-
lunmad›k. Fakat onlar›n bizi böyle göstermeleri ve
faflistlerle bizi ayn› kefeye koyarak cezaland›rma-
lar›, bizim nezdimizde ezilen halklar›n mücadelesi-
ne yap›lan bir sald›r›d›r” diye yazm›fl Necdet
Adal› ailesine ve tüm devrimcilere. T›pk› Deniz-
ler, Hüseyinler, Yusuflar gibi… T›pk› Pir Sultan-
lar, Tanyalar gibi… Boyunlar›na tak›lan ya¤l› ur-
gan›, halklar›na ve devrime olan inançlar›yla, bu
kavgada bulunman›n onuruyla tafl›yan nice dev-
rimci ve halk önderleri gibi. 

Necdet Adal›… 12 Eylül faflist diktatörlü¤ünün
ast›¤› ilk devrimciydi. Henüz yafl› çok gençti ama
egemen s›n›flar her dönem oldu¤u gibi halk›n bafl-
kald›r›s›n› katliamlarla, idamlarla ve infazlarla
susturmaya çal›flt›¤› için Necdet gibi daha binlerce
genci katletmekten geri durmad›.  

‹damlar… ‹ster silahla, ister iple, ister giyotinle
olsun hep onurluca karfl›lad›lar onu devrimciler.
Tanya, idama giderken “Geliyor bizimkiler, duyu-
yorum seslerini” diyordu. Daha 18 yafl›ndayd› ama
halk›na, partisine olan inanc› o ipin ucunda fliirle-
fliyordu. Denizler, Hüseyinler, Yusuflar sloganlar-
la gittiler idama, devrime ve halka inançlar›n› hay-
k›rd›lar. Onlar, 12 Mart muht›ras›n›n ard›ndan,
halk›n mücadelesini geriletmek için as›lm›fllard›.
Ama mücadele sonras›nda çok daha genifl kitleler-
le büyüyerek sürdü. 

Aradan on y›l geçmiflti ve 12 Eylül, 12 Mart’›n
baflaramad›¤›n› yapmaya çal›flt›. Sokaklar, kara-
kollar, cezaevleri birer iflkence yuvas›na dönüfltü-
rüldü. Her taraf soluksuz b›rak›lmak istendi. Kim-
senin güvenece¤i bir tek kifli kalmamal›yd›, gele-
ce¤e dair hiçbir umut beslenmemeliydi. Çünkü
umut biterse her fley biterdi. Ne kadar çok isterler-
di egemenler, dara¤ac›na götürdükleri devrimcile-
rin ayaklar›n›n titremesini, bunun propagandas›n›
yapmay›. ‹stedikleri gibi olmad› ve 12 Eylül y›lla-
r›nda idam edilen devrimciler, Denizlerin gelene-
¤ini sürdürdüler.  

12 Eylül’de ilk as›lan Necdet Adal› oldu. Adal›
7 Ekim 1980’de Ankara’da idam edildi. Henüz 12
Eylül’ün üzerinden bir ay geçmeden. Sonras›nda

18 devrimci daha idam
edildi. 12 Eylül’cüler
“sa¤a da sola da karfl›-
y›z” diyorlard› ya, arada
göstermelik olsun diye
8 sivil faflisti de ast›lar.
O kadar azg›nd›lar ki,
yafl› tutmayan devrimci-
lerin yafl›n› büyüttüler.
Erdal henüz 17’sinde
h›zla yarg›land› ve 13
Aral›k 1980’de idam
edildi. Geçti¤imiz gün-
lerde Erdal’a idam ceza-
s› veren mahkeme heye-
tinde tem muhalif flerhini koyan hakim konufltu.
Onun yafl›n›n küçük oldu¤unu ve yarg›land›¤› as-
ker öldürme olay›nda Erdal’›n önden atefl etti¤ini,
ancak askerin arkadan vuruldu¤unu, bunun daha o
zamandan bilindi¤ini söylüyordu. 

Aceleleri vard›… Kimse uyanmadan, gece ya-
r›lar›nda geldiler hücrelere. Korkuyorlard› gün›fl›-
¤›ndan…   ‹dama giden devrimciler sloganlar›n›
hayk›rd›lar, devrime olan inançlar›n› döktüler sa-
t›rlara.  ‹çerde devrimci tutsaklar, sloganlar›, açl›k
grevleri, isyanlar› ile onlar›n u¤urlad›. D›flar›da ise
cuntan›n estirdi¤i teröre inat, ihtilalci komünistler
sokaklar› “‹damlara Hay›r!” pullamalar› ve yaz›la-
malar›yla doldurdu. Bildirilerle ulaflt› iflçi ve
emekçi evlerine, servislere, fabrika önlerinde…  

Son dara¤ac›, 24 Ekim 1984’te ‹lyas Has ile
H›d›r Aslan’a kuruldu. Evren “Asmayal›m da bes-
leyelim mi” diyordu att›¤› nutuklarda. Ama ceza-
evlerinde ölüm oruçlar›, açl›k grevleri ve fiili dire-
nifllerle umut serpilmeye devam ediyordu. Tutsak
yak›nlar› ilk hareketlenen kesim olmufl, onca bas-
k›ya ra¤men seslerini yükseltmifllerdi. Toprak ye-
niden filize duruyordu…

Karanl›¤›n en koyu oldu¤u an asl›nda ayd›nl›¤a
en yak›n olunan and›r. Ya¤l› urgan, 12 Eylül’de
Necdet Adal›, Serdar Soyergin, Erdal Eren, Veysel
Güney, Ahmet Saner, Kadir Tando¤an, Mustafa
Özenç, Seyit Konuk, ‹brahim Ethem Coflkun, Ne-
cati Vard›r, Ramazan Yukar›göz, Ömer Yazgan,
Erdo¤an Yazgan, Mehmet Kambur, ‹lyas Has ve
H›d›r Aslan’›n boyunlar›na geçirildi. 

1984’ten itibaren resmen idam yap›lmad›. Hat-
ta idam›n kald›r›lmas› tart›flmalar› günlerce sürdü.
Ama sokak ortas›nda infazlar, gözalt›nda kay›plar,
iflkencede katletmeler, ev bask›nlar› hep oldu ve
bu sistemde de var olmaya devam edecek. Ta ki,

bu düzen y›k›l›ncaya kadar...

Onlar flehitlerimizin cenazelerini bile kaç›-
r›yor, mezarlar›n› sakl›yor, son mektuplar›n›
dahi vermek istemiyorlar. Veysel Güney’in
mezar› y›llardan sonra bulunabildi örne¤in. Bi-
liyorlar ki, onlardan kalacak her miras, her sa-

t›r, mücadelenin biraz daha harlanmas›na, s›n›f ki-
nimizin büyümesine neden olacak. 

fiehitlerimiz bizi izlemeye devam ediyor. Onla-
r›n yüzünü k›zartmayaca¤›z. Mustafa Özenç, ida-
ma gitmeden önce yazd›¤› fliirinde ne kadar da gü-
zel ifade etmifl devrime duydu¤u inanc›, devrim ve
sosyalizm mücadelesinde hep yaflayacaklar›n›…  

“O büyük gün geldi¤inde

ben kimbilir kaç y›ldan beri

ebedi yata¤›mda topra¤›n derinliklerinde

sonsuz bir uykuda uyuyor olaca¤›m

fakat al›nca ne zamand›r bekledi¤im haberi

uyan›p, sesimi kimse duymadan

o büyük zaferin tarifsiz coflkusuyla 

kara topra¤›n alt›ndan ben de hayk›raca¤›m.

Unutup geçmiflte kalan ac› dünü

Kimbilir belki bir k›fl günü 

Üzerimi yorgan gibi kaplayan

Bembeyaz kar›n so¤u¤undan

Ya da sonbahar mevsiminde 

Kemiklerime iflleyen ya¤murdan duyaca¤›m

Ve milyonlar› saran o doyulmaz sevince 

Ben de sessizce ortak olaca¤›m

Mevsim ilkbahar s›cak bir yaz olsa da

Gece gündüz fark etmez ben her zaman haz›r›m

Ad›m›n yaz›ld›¤› tafl bile y›k›lsa 

Kalmam›fl da olsa dünyada mezar›m

Hat›rlay›p tek canl› gelmese de bafl ucuma 

O müjdeyi ben do¤adan alaca¤›m

Nas›rl› ellerce yarat›lan o görkemli bayrama

Fark etmeden ben de kat›laca¤›m”

‹lk idam Necdet Adal›

12 Eylül idamlar›

9 Ekim 1980-
Necdet Adal› ‹dam Edildi



Adana’n›n “Sedat”›, “sürme gözlüsü”, ‹stanbul’un
“Kara Murat”› ATAMAN ‹NCE’yi, birçok yönü ve
özellikleriyle anlatmak mümkün. Ama her fleyden
önce farkl› bir yönetici ve önder özellikleriyle anlat›l-
mal›d›r. Hele ki, bürokratik-kariyerist önderlik tarz›-
n›n devrimci harekete sirayet etti¤i bir dönemde
onun o mütevazi, sessiz ama gerekti¤i yerde kat› ve
uzlaflmaz tutumu, ayn› zamanda özelefltirel tarz› çok
daha önem kazan›yor. 

Bölgemize ‹K üyesi olarak geldi¤inde Ataman’la ilk
karfl›laflmam›zdaki duygular›m, flaflk›nl›k ve garipse-
meydi. Bir defa, ‹K’da yer almas› yönüyle oldukça
gençti. (Onun henüz 14 yafl›nda kavgaya at›ld›¤›n›
bilemezdik tabi) ‹kincisi, son derece sade, güler yüz-
lü, alçakgönüllüydü. Gençli¤i ve yap›sal özelikleriyle
akran›m›z gibiydi. Yan›nda ayn› düzeyde bir yoldafl›-
n›z›n, sevdi¤iniz bir arkadafl›n›z›n yan›ndaym›fl gibi
bir rahatl›k duyabilir, espriler yapabilirdiniz. Birlikte
çal›flt›¤›, ayn› evi paylaflt›¤› genç yoldafllarla flakala-
fl›p bo¤ufltu¤u bile olurdu. K›saca Ataman o güne
dek tan›d›¤›m›z ‘önder’ tipine hiç benzemiyordu. O
dönem, yafllar› 15-20 aras›nda olan bizlere göre ‘ön-
der’ olarak gördüklerimiz ‘yafll›’ yoldafllard›. Bizimle
iliflkileri ciddi ve mesafeliydi. O yüzden Ataman’›n
birçok tavr›na flafl›p kal›yor ve yad›rg›yorduk… 

Onu ilk zamanlar sadece örgütçü özellikleri ile ta-
n›m›flt›k. Ama Ataman gerçekten çok yönlüydü. fie-
hit cenazelerimizde, yasad›fl› gösterilerimizde elinde
otomatik silah en önde yürürken de görecektik, yol-
dafllar›m›z›n mezar› bafl›nda kitleye çekti¤i ajitasyon
ve silahlar havada içtirdi¤i devrim and›yla da. Örgü-
tümüzün askeri eylemlerinde, cezaevi yaflam›nda,
katliamlarda, firarlarda... O sessiz, mütevazi insan›n
ne çok yetenek tafl›d›¤›n›, zaman bize gösterecekti. 

Kitlelere Aç›kl›k ve Özelefltiri

Ataman’la ilk görüflmemde yaflad›¤›m flaflk›nl›k,
onunla birlikte geçen kimi olaylarda daha da art›yor
fakat onu tan›d›kça bu flaflk›nl›k, giderek büyük bir
sevgiye ve sayg›ya dönüflüyordu. 

Bunlardan biri, o y›llarda çok moda olan farkl› si-
yasetlerle yap›lan tart›flma toplant›lar›ndan birinde
yafland›. Konu, Mao Zedung’tu. O dönem, tart›flma-
s›z, önder, hatta ‘usta’ kabul edilen Mao Zedung’un
taraf›m›zdan ‘revizyonist’ ilan edilmesi, bomba etkisi
yapm›flt› tüm devrimci hareketlerde. ‘Üç Dünya Te-
orisi’nin reddi ile bafllayan ve ard›ndan Mao Zedung
Düflüncesi’nin de reddini izleyen bafl›n› AEP’in çekti-
¤i uluslararas› komünist hareketin Türkiye Devrimci
Hareketi’ni sarsan bafl döndürücü geliflmeler yaflan›-
yordu. Biz de kuruluflumuzdan itibaren baflta ÜDT
olmak üzere MZD’ye karfl› ç›karak o güne dek kesin
do¤ru görülen birçok anlay›fl› yerle bir etmifltik. ‘Yar›
feodal, yar› sömürge’ tahlilinden ‘halk savafl›’na ka-
dar Çin Devrimi ve Mao’dan etkilenerek flabloncu bir

flekilde Türkiye’ye uyarlanan teorileri
elefltirerek adeta bir ç›¤›r açm›flt›k. Tar-
t›flma toplant›s› ald›¤›m›z yap› ise, Ma-
o’cu çizgiyi ›srarla ve en kat› haliyle sa-
vunan Partizan’d›. 

Toplant›, Ataman yoldafl›n sorumlu-
luk bölgesinde al›nm›flt› ve dolay›s›yla
haz›rl›¤› da konuflmac›lar› da onlar be-
lirleyecekti.  

Toplant›ya güle oynaya gidildi. Bizimkiler toplant›-
dan üstün ç›kacaklar›ndan gayet emin ve rahatt›lar.
O yönde espriler yap›p gülüyorlard›. Bahar aylar›na
girmifl olmam›zdan dolay› toplant› yeri, flehrin d›fl›n-
da k›rsal bir alanda seçilmiflti. Oraya ulaflt›¤›m›zda
Partizanl› arkadafllar›n daha önceden gelmifl oldukla-
r›n› gördük. Tart›flma yerlerini alm›fl ve ciddi bir fle-
kilde bekliyorlard›. Yine ayn› bölgeden farkl› siyasi
hareketlere mensup devrimciler de gelmiflti dinleyici
olarak.

Toplant›y› yönetecek bir kifli belirlendikten sonra
(bu görev daha çok tart›flma yapan gruplar d›fl›ndan
gelenlerden seçilirdi) toplant› bafllad›. ‹lk söz hakk›
bize verildi ve sözcü konumundaki yoldafl uzunca bir
girifl konuflmas› yapt›. Ayn› flekilde Partizanl› arka-
dafllar da sözcüleri vas›tas›yla uzun uzun kitaplardan
al›nt›lar yaparak görüfllerini kan›tlamaya çal›flt›lar.
Toplant›ya birçok kitap da getirip önlerine y›¤m›fllar-
d›. Daha önceden belirledikleri bölümleri aç›p aç›p
al›nt›lar› okuyorlard›. 

Bize gelince, bölge komitemizin ve sözcümüzün
gerek haz›rl›klar›, gerekse de tart›flmada sergiledikle-
ri performans oldukça vasatt›. Tart›flma ilerledikçe
bizimkiler gerekli yan›tlar› vermekte zorlan›yor, top-
lant› üstünlü¤ünü karfl› tarafa kapt›r›yorlard›. Bu ka-
dar hakim oldu¤umuz bir konuda böyle bir tabloyu
hiç beklemiyorduk. Karfl› taraf, tart›flmay› oldukça
ciddiye alm›fl ve iyi haz›rlanm›flt›. Süre ilerledikçe, s›-
k›nt›m›z da artmaya bafllad›. ‹çim içimi yiyordu. S›-
k›nt›dan k›vrand›¤›m› fark eden Ataman yan›ma gel-
di ve ‘konuflmak istiyorsan, söz al konufl’ dedi. 

Toplant›ya gelirken özel bir haz›rl›k yapmam›flt›m.
Görevli yoldafllar›n iyi bir haz›rl›kla geleceklerinden
ve toplant›dan çok net bir üstünlük kuraca¤›m›zdan
emindim. Çünkü MZD hakk›nda di¤er siyasetlerle
daha önceden de irili ufakl› bir dizi tart›flma yaflam›fl-
t›k. Yay›n organlar›m›zda sayfalarca yaz›lm›fl, Maocu
ak›mlarla polemikler yürütülmüfltü. Ayr›ca hemen
tüm kadrolar›m›z, komitelerimiz Mao Zedung konu-
sunda özel bir e¤itimden geçmifl, ML temel klasikler
ile Mao’nun neredeyse bütün ciltleri hatmedilmiflti.
Gerçi aradan bir y›la yak›n bir zaman geçmiflti ama
bunlar öyle k›sa sürede unutulacak konular de¤ildi. 

Haz›rl›ks›z geliflin s›k›nt›s›na ra¤men eskiye daya-
nan bilgilerime güvenerek biraz da Ataman’›n cesa-
retlendirmesiyle söz ald›m. Yoldafllar›n eksik b›rakt›-
¤›n› düflündü¤üm konular› açt›m ve karfl› taraf›n ileri
sürdü¤ü savlar› çürütecek görüfllerimizi ortaya koy-
maya çal›flt›m. Daha sonra Ataman da k›sa bir ko-
nuflma yapt›. Durumu biraz toparlamaya çal›flt›. Bu
çabalarla toplant› sonuna do¤ru dengeyi sa¤lam›fl gi-
bi olduk. Yine de içim buruktu ve k›zg›nd›m. Böyle
bir sonucu hak etmedi¤imizi düflünüyor, haz›rl›ks›z
gelen komiteye de kendime de k›z›yordum. Sonuçta
toplant›, adeta bir ‘pat’ durumuyla, iki taraf›n birbiri-
ne tam üstünlük kuramamas›yla sonland›. Ayr›ca,

kavgas›z, gürültüsüz, el s›k›flarak ayr›lan bir tart›flma
toplant›s› yapm›fl olman›n olumlulu¤u da vard›. 

Geldi¤imiz yoldan geri dönüyorduk. Giderken ki
hava yoktu tabii. Son ataklarla durumu kurtarm›flt›k
ama yine de ezik bir mutluluktu bu. Özellikle lümpen
özellikleri bask›n olan kimi sempatizanlar, bu duru-
mu abart›p üst perdeden konuflmaya bafllad›lar: ‘Biz
yendik’, ‘ezdik’, vb. ifadelerle üstün ç›kt›¤›m›z› söylü-
yorlar, a¤›rlaflan havay› da¤›tmaya, etraflar›n› gül-
dürmeye çal›fl›yorlard›. Bunun üzerine Ataman mü-
dahale etti: ‘Hay›r, üstün falan de¤ildik. Karfl› taraf›
küçümsemenin, konuya hakimiz diye haz›rl›ks›z geli-
flimizin karfl›l›¤›n› ald›k. Daha önceki tart›flmalarda
üstün gelmifl olman›n rahatl›¤›, baflar› sarhofllu¤u ile
hareket ettik. Bize iyi bir ders verdiler” dedi.

‹flte Ataman buydu. Büyük bir içtenlik ve aç›kl›kla,
en geri taraftar›m›z›n önünde çekinmeksizin özelefltiri
veren alçakgönüllü bir önderdi o. 

Ataman’›n bu sözleri ile ortal›¤› derin bir sessizlik
kaplad›. Herkes biliyordu ki Ataman, içten içe kabul
edilen ama söylenmeye cesaret edilemeyen gerçe¤i
dile getirmiflti. Bu ac› gerçek sindirilmeliydi önce.
Havadaki a¤›rl›¤› yine Ataman’›n sesi bozdu. ‘Ama –
dedi- bunun alt›nda da kalmayaca¤›z. Bundan sonra
daha haz›rl›kl› olaca¤›z ve bunun rövanfl›n› alaca¤›z.’
Herkesi rahatlatm›flt› bu kez. Ve hepimiz, gerçekten
bundan sonra öyle bir toplant› yaflanmayaca¤›n› bili-
yor, ona inan›yorduk. Yeniden güle oynaya, espriler
yaparak yolumuza devam ettik. 

Kadrolara Yaklafl›m ve Düzeltme Yöntemi

Ataman’›n önderlik anlay›fl›ndaki fark› ve büyüklü-
¤ünü, her olayda daha iyi anlayacak ve ilk zaman-
lardaki garipseyiflimden, hatta kimi etkilenmeler ve
önyarg›larla bir yönetici olarak zay›f bulmamdan do-
lay› üzülecek, utanacakt›m. Bu durumun rahats›zl›¤›-
n› o kadar derin yafl›yordum ki, Ataman’a aç›lmak,
onunla konuflup özür dilemek iste¤i her geçen gün
art›yordu. 

Faflizmin ve oportünizmin sald›r›lar›n›n iyice yo-
¤unlaflt›¤› günlerdi. Her gün, gözalt› ve tutuklama,
çat›flma ve ölüm haberleri al›yorduk. Bulundu¤umuz
bölgelerde gece-gündüz nöbet tutmaya bafllad›k.
Böyle nöbetlerden birinde Ataman’la yaln›z kald›¤›-
m›z bir anda, daha fazla dayanamay›p girdim konu-
ya. K›sa ve kesik kesik anlatmaya çal›flt›m. ‹lk göz-
lemlerimi, bunun nedenlerini, sonra yan›ld›¤›m› anla-
y›fl›m›, ard›ndan yaflad›¤›m piflmanl›¤›… Ataman’›n
fark ettirmese de k›zaca¤›n›, önyarg›lar üzerine bir-
iki fley söyleyece¤ini bekliyordum ama olmad›. Ata-
man, beni bir kez daha flafl›rtt›. 

‘Bunlar› biliyordum’ dedi. Kendisine aktar›ld›¤›n›
söyledi. (Benim ve benim gibi önyarg›l› de¤erlendir-
melerin kariyerist ‘sekreter’ taraf›ndan onu ezmenin
arac› haline getirilebilece¤ini nereden bilebilirdik)’
Bunlar› duydu¤umda üzüldüm tabi. Ama sizlerin
devrimci özelliklerini düflündükçe nas›l k›zabilirdim
ki? Ben de zamana b›rakt›m.’

Gerçekten de o güne kadar hakk›ndaki düflüncele-
rimi bildi¤ine dair en küçük bir imada bulunmad›¤›
gibi hiçbir zaman k›rg›n ya da so¤uk yaklaflmam›flt›.
Her zaman dostça, yoldaflça davrand›. Düflündü¤ü
gibi ‘zaman’ sorunu olumlu bir flekilde çözdü. Ama
bunda hiç kuflkusuz Ataman’›n özellikleri, yaklafl›m›

Devrim ve sosyalizm için

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi

Adana’n›n “sürme gözlü”sü 
‹stanbul’un “Kara Murat”›

ATAMAN ‹NCE
Ataman ‹nce, “Ekim flehitleri” olarak her y›l and›¤›m›z ihtilalci ko-
münist bir önderdir. Faflist cuntan›n en azg›nca sald›rd›¤› bir dö-
nemde 25 Ekim 1981 tarihinde ‹stanbul’da iflkencede katledildi.

Afla¤›daki yaz›, Ataman’›n en belirgin özelliklerini bir yoldafl›n›n ka-
leminden sunuyor. “Proleter Devrimci Durufl” dergisinin Ekim 2000

tarihli say›s›nda yay›nlanan bu yaz›y›, Ataman’› yeni kuflaklara ta-
n›tmak ve onun özelliklerini unutmamak için yeniden yay›nl›yoruz. 
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belirleyici oldu. Hem onu gerçek anlamda tan›mam,
hem de hakk›ndaki tüm önyarg›l› düflüncelerime ra¤-
men son derece olgun-vakur yaklafl›m› beni utand›r-
m›fl ve de¤ifltirmiflti. Buna ra¤men yine her zamanki
alçak gönüllü¤ü ve sevecenli¤i ile kendi pay›n›n hiç
sözünü bile etmeden, aksine beni onure eden sözler-
le ve bende yaratt›¤› üzüntüyü ve ac›y› olabildi¤ince
hafifleterek sorunu kapat›yordu. 

Ataman’›n büyüklük taslamak, kendini oldu¤un-
dan farkl› göstermek gibi bir derdi olmad› hiçbir za-
man. Bozulmam›fl her devrimci gibi, sindirerek ve
hak ederek bulundu¤u yere gelen her yönetici gibi,
oldu¤u gibi göründü hep. Kendine karfl› da elefltirel-
di. Kendine güvenli bir insand› çünkü. Kadrolar› an-
lamaya çal›fl›r, onlarla birlikte ö¤renmekten en kü-
çük bir rahats›zl›k duymazd›. Ama hepsinden önem-
lisi, devrimin ve örgütünün kazan›m›n›, her fleyin
üzerinde görürdü. Bundan dolay›d›r ki, genç yoldafl-
lar›n›n kendi hakk›ndaki olumsuz önyarg›lar›n›, yap›-
lan haks›zl›klar› olgunlukla karfl›layabilmifl ve hiç
hissettirmeden kald›rmas›n› baflarabilmiflti. 

Konuyu açm›fl, konuflmufl olman›n, bu a¤›rl›ktan
kurtulman›n rahatl›¤› vard› içimde. Ama o anda ö¤-
rendiklerim, içine düfltü¤üm durum ve Ataman’›n ya-
fl›n›n o çok üstünde olgunlu¤u ve büyüklü¤ü karfl›-
s›nda, -onun tüm çabas›na ra¤men- ezildim. Fakat
bu olay›n bana kazand›rd›¤› çok önemli fleyler oldu.
Bir daha bu tür yan›lg›lara düflmemeye, bilinçsiz de
olsa kimi hesaplara alet olmamaya yemin ettim. 

Ataman’la o günden sonra da birlikte oldu¤umuz
çok zamanlar oldu, ama o, bir daha bu konuyu hiç
açmad›. Tek tesellim, ona düfltü¤üm yan›lg›y› açm›fl
ve piflmanl›¤›m› paylaflm›fl olmakt›. 

Kadrolar›n ve Örgütün Önünü Açan Bir Önderlik

Muzip gülüflünle, sevimli hallerinle bizi ziyarete gel-
di¤in görüfl kabinindeki yüzünle karfl›mdas›n Ata-
man. fiaflk›nl›k ve sevinç ç›¤l›klar›m›z aras›nda ‘nas›l
girdin’ sorumuza, ‘bir yolunu buldum iflte’ demifltin.

Cezaevine yeni girmifltim henüz. fiube sürecimi
anlatt›m ona. O dönem en uzun kalanlardand›k. O
yüzden ‘öldü’ haberleri yay›lm›fl, yoldafllar› ve tüm
tan›d›klar› büyük bir telafl ve endifle sarm›flt›. ‹flkence
yöntemleri üzerine konufltuk. D›flar›da iken bu konu-
da ne kadar cahil oldu¤umuzu ve baz› fleyleri yanl›fl
ö¤rendi¤imizi söyledim. ‘Mesela bir yoldafl, falakaya
iki-üç kez yat›r›ld›ktan sonra ayaklar›n uyufltu¤unu,
hiçbir fley hissetmedi¤ini söylemiflti. Ben de öyle
olaca¤›n› bekledim. Ama tam tersi her defas›nda ac›-
n›n fliddeti daha da artt›’ dedim. ‘Ya o hiç iflkence
görmemifl, ya da benim ayaklar›m çok farkl›’ diye de
ekledim. Güldük birlikte. Daha birçok olay› dolu diz-
gin s›ralad›m. Dikkat etmemiz gereken fleyleri, poli-
sin nelerde yo¤unlaflt›¤›n›, ölümü yak›n›mda hissetti-
¤im zamanki duygular›m›… ‘Yazsana bunlar›’ dedi. ‹fl
yazmaya gelince, s›k›nt›l›yd›. Konuflmak gibi rahat
olmuyordu. O yüzden geçifltirmek istedim. ‹flte anla-
t›yordum ya, o da di¤er yoldafllara aktars›nd›. ‘Yanl›fl
bilgilendirdikleri için baflkalar›na k›z›yorsun, ayn› du-
rumun bir daha yaflanmamas›n› istiyorsan yazmal›-
s›n’ dedi. Bu konuda ›srarl› oldu. Daha sonra görüflü-
müze gelen sorumlu yoldafla da bildirmifl olmal› ki,
ayn› istem ondan da geldi.  

O zamanki halimle bu tür yaz›lar›n önemini, yara-
taca¤› etkiyi, gelece¤e tafl›yaca¤› desleri tahmin ede-
mezdim. Ayr›ca nereden bafllay›p nas›l anlataca¤›m›,
orada yaflanlar› tam olarak nas›l ifade edece¤imi bi-
lemiyor, bunun s›k›nt›s›n› yafl›yordum. Ama el mah-
kumdu art›k. Yoldafllar yazmam› istiyordu. Ne yap›p
edip bu yaz› ç›kmal›yd›. Yazmaya oturdum ve bir
oturuflta hepsini yaz›p bitirdim. ‹flkence yöntemleri
kadar, papaz ve cellat rollerini, bunlar›n etkilerini, di-
reniflin alt›nda yatan nedenleri o anki ç›kar›mlar›mla
ortaya sermeye çal›flt›m. ‹llegalitenin önemini yafla-
d›¤›m örneklerle anlat›p, d›flar›da gerek kurallar ge-
rekse e¤itim yönüyle nelere dikkat etmek gerekti¤ini
yazd›m. Tabii, böyle bir yaz›n›n yaz›lmas›ndaki as›l

nedene; iflkence konusundaki toylu¤un afl›lmas›, de-
neyimlerle önceden haz›rl›kl› k›l›nmas› üzerine dur-
dum. 

Yaz›, önce bölgemizde bir ‘iç yaz›’ olarak da¤›t›ld›.
Sonra da Orak-Çekiç’te ç›kt›. 12 Eylül y›llar›ndaki
‘Direnme Savafl›’ köflesinin ilk denemesiydi denilebi-
lir. Yoldafllar, yaz›y› sadece belli ara bölümlere ay›r-
m›fl, bir de güzel bir bafll›k koymufllard›. ‘Asla Ko-
nuflmamak, Sonunda Ölüm Olsa Dahi!”

‹flkencede, cezaevinde direnen birçok yoldafl›m›z›n
yaz›lar› ç›kt› daha sonra bu köflede. Ve bu köfle, si-
yasi polisin, s›k›yönetim mahkemelerinin kay›tlar›na
geçti. ‘Kadrolar›n› böyle e¤itip haz›rl›yorlar’ diye.
Gerçekten de birçok yeni, tecrübesiz yoldafl›m›z›n di-
reniflinde o köflede yay›nlanan yaz›lar›n önemli etkisi
olmufltur. Tek tek direnifllerin örgüt düzeyinde direni-
fle yükselmesinde iyi bir araç, önemli bir katk› sun-
du. Hiç flüphe yok ki, bu konudaki ›srar› ve öngörü-
süyle bizleri teflvik eden Ataman gibi önder yoldaflla-
r›m›z›n pay› büyüktür. 

“Yapmak, En ‹yi Söyleme Tarz›d›r”

1. Konferans›m›z yeni yap›lm›flt›. Ataman da dele-
ge olarak kat›lm›flt›. Ne yaz›k ki, konferanstan çok
k›sa bir süre sonra yakaland›. ‹flkencede direnifl gele-
ne¤imize bir halka daha ekleyerek…

‹çerde ilk karfl›laflmam›zda bana gözleri parlayarak
konferans kararlar›n› anlatt›. Belgelerin ç›kt›¤›n› ve
cezaevine ulaflt›¤›n› söyledi. Tabi kendinin kat›ld›¤›na
dair en küçük bir belirti yoktu. Bilinmemesi gereken
fleyleri –söylemek flöyle dursun- hissettirmek bile
onun yapmayaca¤› bir fleydi.

Gerçek kimli¤i flubede aç›¤a ç›km›fl olmas›na ra¤-
men hepimizden ustaca gizlenmesini bildi. ‹smi abi-
sinden dolay› ünlüydü. Oportünistler daha d›flar›da
iken sa¤da-solda ‘Aktan’›n kardefli buralardaym›fl’
gibi gevezelikler yapm›flt›. Fakat Ataman kimli¤ini o
süre boyunca gizleyebilmiflti. Ayn› tutumu cezaevin-
de de sürdürdü.

Cezaevi anonsundan ‘Ataman ‹nce’ ismini duyu-
yorduk zaman zaman. Ama isim benzerli¤ine veri-
yorduk. Ayn› ko¤uflta kalan yoldafllar bile Ataman’›n
gerçek ismini bilmiyordu. Çünkü Ataman, ismi
okundu¤unda hiç ald›r›fl etmez, yapt›¤› ifle devam
edermifl. Daha sonra hissettirmeden neden ça¤r›ld›-
¤›n› ö¤renir, gerekeni yaparm›fl.

Yo¤un iflkencelerden geçerek gelmiflti. Zaten zay›f
olan bünyesi, iyice zay›f düflmüfltü. 

Daha ilk geldi¤i gün yoldafllar onun için ayr› bir
yere özel yemek haz›rlay›p getiriyorlar. Ataman, ‘Bu
ne?’ diyor. “Senin için haz›rlad›k yoldafl, iyi fleyler
yemen laz›m” diyorlar. Ataman yeme¤i al›yor ve
orada bulunanlar›n flaflk›n bak›fllar› aras›nda çöpe
döküyor. “Herkes nerede ve ne yiyorsa ben de onu
yiyece¤im” diyor. Baz› kiflilerin ‘ayr›cal›kl›’ davran›fl-
lar içinde oldu¤unu, d›flar›dayken duyuyor Ataman.
Bu kadar keskin davran›fl›n›n alt›nda bu tarza duydu-
¤u tepki ve önünü alma çabas› yat›yor. Ve gerçekten
de Ataman’›n bu tavr›ndan sonra her tür ‘ayr›cal›k’
ortadan kalk›yor, hiç kimse buna cesaret dahi ede-
miyor. 

‹flte Ataman buydu. Fazla konuflmaz, havalara gir-
mez, ama bir tav›rla, bir hareketle çok fley anlat›r ve
adeta b›çak gibi keserdi. Jose Marti’nin, ‘yapmak, en
iyi söyleme tarz›d›r’ sözü Ataman’› çok iyi tan›mlar.

Onun bu tarz›na bir örnek daha.: 

’80 öncesi y›llarda, devrimci saflara anti-faflist
özellikleri olan çok say›da lümpen genç kat›lm›flt›.
Bunlar›n içinden kendini ar›nd›ran, flehit düflenler de
oldu, bu özellikleri sürdürüp bir dizi hata ve yanl›fla
batan da…

Böyle unsurlardan biri, dönemin kendine özgü
yanlar›ndan dolay› h›zla ileri f›rlam›fl, birçok ifle de el
atm›flt›. Herkes onun zay›fl›klar›n›, yetersizliklerini bi-
lir, ama öyle kabul ederdi. Yetenekleri ve o s›ra yap-

t›¤› ifller, zay›f yanlar›n› kapat›yordu çünkü. Okumay›
hiç sevmezdi mesela. Bildirileri okumadan da¤›tan
tiplerdendi. Fakat daha vahim olan›, eski özelliklerini
yeni duruma uydurarak sürdürmesiydi. Geçmifli,
uyuflturucudan h›rs›zl›¤a kadar uzanan her tür pisli¤i
bar›nd›r›yordu. Yafl›n›n çok genç olmas›n›n da etki-
siyle devrimci olduktan sonra bunlardan kopmas›n›
bilmiflti. Ama tabii ki, izleri bir ç›rp›da kaybolmuyor-
du.

O y›lar, sivil faflistlerle mücadelenin öne ç›kt›¤› ve
k›yas›ya çat›flmalar›n sürdü¤ü y›llard›. Tüm semtler,
okullar, iflyerleri devrimci ya da faflistlerin denetimin-
de olmak üzere ikiye ayr›lm›fl, adeta ‘kurtar›lm›fl böl-
ge’ler ilan edilmiflti. Ve buralarda, üstünlük kimde ise
onlar nöbet tutar, kimlik kontrolü yapar, üst arama-
s›na kadar tam bir denetim kurulurdu. Bizim deneti-
mimizde olan bölgeler de vard›. Lümpen özellikleri
tafl›yan genç devrimciler de görev al›rlard›. Faflist ol-
duklar›ndan flüphelendikleri olursa kendi tarzlar›nca
araflt›r›r ve kesinlefltirdiklerinde iyice döverlerdi. 

Sözünü etti¤im yoldafl›m›z da bu tür nöbet ifllerinin
daimi unsurlar›ndan biriydi. Yakalad›klar› faflistleri
dövdükten sonra üzerinde bulunan kalem, çakmak,
yüzük vb. de¤erleri eflyalara da ‘el koyar’d›. Oysa ör-
gütün, -kimlik d›fl›nda- bu tür gasplara onay› yoktu.
Sorumlu yoldafllar, bu tür davran›fllar› elefltirir, ama
özellikle de ona karfl› hoflgörülü davran›p es geçer-
lerdi. Bu yaklafl›mla, onun o eski özelliklerini daha
masum bir flekilde sürdürmesine göz yummufl, pirim
vermifl olurlard› asl›nda. O da ‘el koyma’lar›n çap›n›
giderek büyütür, zay›f ve zaafl› yönlerini daha da pe-
kifltirir ve adeta bir erdemmifl, ona özgü bir yetenek-
mifl gibi davran›rd›. Evet ald›¤› her fleyi örgüte su-
nard›. Ona göre örgütün ihtiyaçlar›n› karfl›l›yordu.
Ama ‘amaçla-araç’ aras›ndaki iliflki yanl›fl kuruluyor
ve her yolu mübah gören bir anlay›fl yerlefliyordu. 

Ataman, onun bulundu¤u bölgeye ‘sorumlu’ olarak
geldi¤inde, Ataman’›n gençli¤i ve dostça yaklafl›m›,
birço¤umuz gibi onu da yan›ltm›flt›. Di¤er ‘sorumlu’
ile nas›l bir iliflki kurduysa aynen sürdürebilece¤ini,
hatta Ataman’la daha rahat olaca¤›n› san›yordu.
Ama bir olay, ona farkl› bir ‘sorumlu’ ile karfl› karfl›-
ya oldu¤unu çok sar›c› bir flekilde gösterdi. 

Ataman’la olan ilk randevular›n birine elinde koca-
man bir teyple gider. Ataman elindeki teybi görünce
flafl›r›r ve “bu da ne böyle” der. “Teyp abi, faflistler-
den ald›m, sana getirdim, ihtiyac›n vard›r, dinlersin”
der böbürlenerek. Ataman’›n sevinece¤ini, hatta s›rt›-
n› s›vazlayaca¤›n› san›r. Fakat Ataman durumu an-
lar. Hiçbir fley söylemeden teybi al›r yere b›rak›r, et-
raf›na bak›n›p kocaman bir tafl bulur ve teybin hur-
das›n› ç›karacak flekilde taflla parçalar. ‘Bir daha sa-
k›n böyle fleylerle gelme’ der. Bizimki buz keser,
ama bu olay gerçekten de ‘son’ olur. Böylece Ata-
man’› çok seven ama ondan bu türlü dersler ald›klar›
için hata yapmamaya dikkat eden onlarca, yüzlerce
genç devrimciler kervan›na o da kat›l›r. (1)

Ataman’›n 12 Eylül sonras› üstlendi¤i ve hakk›yla
yerine getirdi¤i büyük sorumluluklarda, oportünizme
ve faflizme karfl› direniflinde, en sonu iflkencehane-
lerde ser verip s›r vermeyerek flehit düflüflünde, hiç
kuflku yok ki, onun bu uzlaflmaz, kararl› yap›s›n›n
büyük rolü olmufltur. 

Cezaevi, Katliam, Firar…

Çok yo¤un ve kitlesel iflkencelerin yafland›¤› bir
dönemdi. Sadece komünist ve devrimciler de¤il, s›-
radan insanlar›n dahi iflkenceye tabi tutuldu¤u gün-
lerdi. O yüzden hemen her yoldafl hakk›nda polis,
birçok bilgi ve ayr›nt›l› ifade alabiliyordu. Özellikle
bölge sorumlular›yla ilgili çok bilgi toplamaya çal›fl›-
yordu. Bunlardan biri de Ataman’d›. Gerçek kimli¤i
bilinmedi¤i için bolca tip tarifi al›yorlard›. Öyle ki,
ayakkab› numaras›n› bile kay›tlara geçirmifllerdi.
Üzerindeki ablukay› iyice artt›rd›lar ve bir gün bir
yoldafl› ile birlikte yakalad›lar. Kimli¤ini aç›¤a ç›kar-
may› baflarm›fllard› ama a¤z›ndan tek bir kelime dahi
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alamad›lar, o zaman da. 

Cezaevinde kald›¤› alt› ay gibi k›sa bir süre içinde
cezaevi yaflam›n› düzeltme, komün hayat›n› kolektif-
lefltirme, siyasal düzeyi yükseltme, yoldaflça iliflkileri
oturtmada çok önemli de¤ifliklikler yaratt›. 

O geldi¤inde temsilcili¤imizi genç bir yoldafl yap›-
yordu, birçok eksi¤i vard›, ama varolanlar içinde en
iyisi oldu¤u için o görevlendirilmiflti. Ataman geldi-
¤inde; ‘yoldafl temsilcili¤i yürütmeye devam etsin,
inisiyatifini k›rmayal›m, eksikliklerini tamamlar›z’ de-
di. O güne kadar d›flardan gelen daha ileri düzeydeki
kadrolar, di¤er siyasetlerde de bizde de temsilcili¤i
üstlenirdi. Ataman bu konuda da farkl› bir yaklafl›m-
la hareket etmifl, yerinde ve do¤ru bir kararla yine
bize güzel bir örnek olmufltu. 

Ataman’›n geliflinden k›sa bir süre sonra, firar giri-
flimini bahane eden faflist idare, ko¤ufllara bask›n
yapt›. Gecenin bir yar›s› asker-gardiyan eli silahl› gü-
ruh, koridorlar› doldurdu. Tutsaklar›n nöbet sistemi
sayesinde durumdan haberdar olmas›yla tüm ko¤ufl-
larda barikatlar kuruldu. Onlar da tüm silahlar› kufla-
narak gelmiflti. Cezaevi duvarlar›na keskin niflanc›la-
r› yerlefltirmifller, kurflun ve bombalarla sald›r›ya
geçmifllerdi. Devrimci tutsaklar ise ellerinde ne var-
sa, tüp, ranza, hatta elektrik kablosu, her fley bir si-
laha dönüfltürmüfl, amans›z bir kavga bafllam›flt›. Bir
süre sonra ko¤ufllardan birinden ‘‹smailler Ölmez!’
slogan› duyuldu. Ard›ndan ‘‹smailler, Ahmetler Öl-
mez!’ Ve belli aral›klarla yeni bir isim daha eklenerek
sloganlar devam ediyordu.  Sabaha do¤ru, tan yeri
a¤ar›rken dörde ç›km›flt› flehit say›s›...(2) 

Hepimiz bir yoldafl›m›z›n, tan›d›k bir devrimcinin
ismini duyaca¤›m›z korkusuyla nefeslerimizi tutmufl-
tuk. Sabaha kadar slogan atmaktan sesimiz de k›s›l-
m›flt› iyice. Güneflin etraf› yeni yeni ayd›nlatmaya
bafllad›¤›, evlerinde iflçilerin, emekçilerin, ö¤rencile-
rin ifle-okula gitmek için kalkt›¤› saatlerde bir hayk›-
r›fl yükseldi ko¤ufllar›n birinden.  “HALKIMIZ UYA-
NIN FAfi‹ST KATL‹AM VAR!” Bütün gücünü toplaya-
rak hayk›ran bu ses, cezaevi çevresindeki gecekon-
dularda, oradan flehrin di¤er varofllar›na, fabrikalar›-
na, okullar›na ulaflt›. Tüm flehirde yank›land›. ‹flçiler
flalterleri indirip cezaevine akt›. Semtler aya¤a kalkt›.
Tüm engellemelere ra¤men demir kap›lar› k›rarak
tutsaklarla görüflmeyi baflard›lar. 

Dört devrimci firar etmifl, dört devrimci de flehit
düflmüfltü. Ve tüm devrimci tutsaklar flehitlerinin bafl›
üzerine yemin ettiler. Bu duvarlar› mutlaka aflacak,
onlar›n idealleri için savaflmaya devam edeceklerdi.
Çok de¤il üç-dört ay gibi k›sa bir süre sonra, cezaevi
duvarlar›n› afl›p s›cak mücadelenin içine dalanlar ol-
du. Bunlardan biri de Ataman’d›. Ç›kt›¤› gün görüflü-
müze gelen bir yoldafl, ‘özgürlükten selam’›n› iletti
bize. Onun sa¤-salim d›flar›da oldu¤unu ö¤renmek
ve bu güzel selam›n› almak, yüre¤imizi sevinçle,
gözlerimizi yaflla doldurdu. Baflarm›flt›k iflte! ‹dare-
nin, devletin ruhu bile duymam›flt›. (Bu toplu firarlar,
aylar sonra aç›¤a ç›kacakt›.) 

Ondan ald›¤›m son haber bu oldu. ‘Özgürlükten
selam’›n› ald›ktan bir y›l sonra, ölüm haberini alaca-
¤›m›z› nereden bilebilirdik…

Deniz’lerden Ataman’a

Onu son görenlerin akl›nda kalan tek fley; yüzünün
çok flifl oldu¤u, tan›nmaz hale getirildi¤i ve ‘ben ko-
münistim’ hayk›r›fl›d›r. 14 yafl›nda kavgaya at›lan Di-
yarbak›rl› bu Kürt delikanl›s›, ’81 Ekim’inde daha 25
yafl›nda genç bir fidan iken flehit düfltü. Ama bu on
y›ll›k mücadele yaflam›na o kadar çok fley s›¤d›rd›,
ç›rakl›ktan ustal›¤a o kadar h›zla kofltu ki, devrimin
hem sade bir neferi, hem de önderi olmay› baflard›. 

Deniz Gezmifl ve o dönemin devrimcileri ile geçen
k›sac›k süre, onun için çok de¤erli ve gelece¤inde
önemli yer tutan bir zaman dilimidir. Onlardan her
zaman büyük bir hayranl›k ve sevgiyle bahseder ve
adlar›n›n geçti¤i her yerde, bu sayg› ve sevgi gözleri-

nin parlay›fl›ndan fark edilirdi. 

‘Cezaevinin maskotu gibiydim’ diye anlatm›flt› bir
defas›nda. 15 yafl›nda Deniz’lerle Mamak’ta geçen
an›lar›n›… Futbol maçlar›n›n de¤iflmez oyuncusu ol-
du¤unu, herkesin kendi tak›m›na almaya çal›flt›¤›n›
ama Deniz’in onu hep kendi tak›m›nda oynatt›¤›n›
biraz da gururlanarak anlatm›flt›. 

“Kimi geceler Deniz’in sesiyle irkilirdik. Deniz,
hücresinden gür sesiyle ‘Bir baba hindi’ tekerlemesi-
ne bafllar ve ‘Erim’e de bindi’ ile bitirirdi. (Nihat
Erim, 12 Mart yar›-askeri faflist diktatörlü¤ünün bafl-
bakan›yd› ve Denizler onun döneminde as›ld›.) ‹lk
andaki flaflk›nl›k, yerini gevflemeye b›rak›r ve hepi-
mizi kahkahalara bo¤ard›” demiflti. Zaten Deniz’i çok
espritüel, hayat dolu bir insan olarak tarif ederdi. De-
niz’den ve o dönemki devrimcilerden çok etkilendi¤i
belliydi. 

Ataman ’71 devrimcilerinin militan ve ihtilalci özel-
liklerini, ayn› zamanda duygu yüklü, insansal yanla-
r›n›, sadeliklerini alm›fl, o özellikleri yeni dönemin
gerekleriyle birlefltirerek kendine maletmiflti. 

Geçmiflinden, çocuklu¤undan gülerek ve sevecen-
likle söz ederdi hep. Evin en küçük çocu¤u oldu¤u
için annesinin üzerine nas›l titredi¤ini, a¤abeyleri gibi
onun da gidece¤inden duydu¤u kayg›yla onu nas›l
sak›narak büyüttü¤ünden söz ederdi. Ama bu yo¤un
çabalar›n kar etmedi¤i ve Ataman’›n daha çocuk de-
necek yaflta kavgaya at›ld›¤› durumda da nas›l kol-
land›¤›n› annesine duydu¤u sevgiyle an›msard›. “An-
nemi üzmemek için, bir süre ne yapt›¤›m› gizlemeye
çal›flt›m. Ama eve her gece yorgun geliyor ve kendi-
mi yata¤a at›yordum. Böyle gecelerden birinde ‘fa-
flizme, emperyalizme, sosyal emperyalizme karfl›
Halk Kurtuluflu’ diye say›klamaya bafllam›fl›m. Gün-
düz yapt›¤›m›z dergi sat›fllar›n› rüyamda görüyormu-
flum demek. Sabah kalkt›¤›mda annem vahvahlana-
rak; ‘O¤lum, sana gazete mi satt›r›yorlar yoksa, pa-
ran yetmiyorsa daha fazla vereyim’ diyerek cebime
para s›k›flt›rmaya çal›flmas›n m›? Ne yapaca¤›m› fla-
fl›rd›m. Annem, gerçekten para kazanmak için satt›-
¤›m› düflünüyordu.”

Onun devrimci olmas›nda a¤abeylerinin, özellikle
de Aktan ‹nce’nin önemli bir yeri oldu¤u tart›flma gö-
türmez. Ataman, Aktan’›n kardefli ya da bir yak›n›
oldu¤unu hissettirmeden, ondan övgüyle söz ederdi.
Abisi, yoldafl›, önderiydi O. Ve bir döneme damgas›-
n› vuran karizmas›yla birçok devrimci gibi Ataman’›
da fazlas›yla etkilemiflti. Böylesine ba¤land›¤› ve ya-
flam›nda çok önemli bir yeri olan abisinin gerilemesi
ve 12 Eylül sonras› mücadeleyi terk etmesi karfl›s›n-
da ise, hiç tereddüt etmeden gereken tavr› koydu.

Onu büyük k›lan özelliklerden biri de, her kritik
dönemeçte gösterdi¤i net ve kesin tav›rlar olmufltur.
O, HK oportünizminin her tür sald›r›lar›na oldu¤u ka-
dar, grup-çevre özelliklerine, kariyerist-bürokratik
önder tarz›na da cepheden tav›r koymas›n› bilmifltir.
Bunu yapan o güne dek çok de¤er verdi¤i, sevip
sayd›¤›, devrimci olmas›nda büyük bir paya sahip
yoldafl›, abisi olsa bile….

Ataman’›n bu tav›rlar›ndan bugün için de al›nmas›
gereken çok ders oldu¤u aç›kt›r. O, kiflileri de¤il, ör-
gütü ve devrimi hep ön planda tutmufl, yönünü ona
göre belirlemifltir. ‹smail Cüneyt, Sezai Ekinci yol-
dafllar gibi Ataman da örgüt bilinci ve kültürünün ge-
liflmesi, grup-çevre al›flkanl›klar›ndan ar›nmas› için
yo¤un çaba sarf eden genç önderlerimizdendi. K›sa
ama dolu dolu geçen onurlu yaflam›nda örgüt-içi
mücadelesi de bir o kadar tavizsiz ve net olmufltur.
Bu yönüyle bugün de bize örnek ve önderdir. 

“ATO Ölmüfl!”

12 Eylül sonras›, kaçk›nl›¤›n ve teslimiyetin diz bo-
yu oldu¤u bir dönemde ‹stanbul’da arfl›nlamad›¤› yer
yoktu Ataman’›n. O, sadece kendi örgütünü ayakta
tutmak ve gelifltirmekle kalm›yor, tasfiyeci örgütlerin
yüzüstü b›rakt›¤› devrimci unsurlar› toparlamaya,

devrim cephesini güçlendirmeye çal›fl›yordu. O dö-
nem, farkl› yap›lardan birçok insan› kazanm›fl, dev-
rimci kalmalar›n› baflarm›flt›r. 12 Eylül sonras› faali-
yetlerimizin kesintisiz sürmesinde, iflçi ve emekçile-
rin en küçük tepkisinin örgütlenmesinde Ataman’›n
büyük eme¤i vard›r. O yüzden de faflist cuntan›n boy
hedefi yapt›¤› komünist ve devrimcilerden biriydi
Ataman. Cuntadan çok k›sa bir süre önce cezaevin-
den firar etmifl olmas›, onu ayn› zamanda “firariler”
listesine sokmufl, daha ciddi aran›r yapm›flt›. 

Onun ölümü, içerde-d›flarda tüm yoldafllar›n›n
ba¤r›na kara sapl› bir b›çak gibi sapland›. 

“ATO ölmüfl!” Onu tan›yan yoldafllar›n›n ATO’suy-
du o. Ama bu iki kelime, Ato’un ölmüfl olmas›, söy-
leyenin de duyanlar›n da inanamad›klar›, inanmak
istemedikleri bir fleydi. 

Dalga dalga yay›ld› kötü haber. Ve yine dört duvar
aras›nda iken ulaflt› bize. ‘Ataman ‹nce ismindeki
yoldafl›m›z› iflkencede katletmifller’ dedi bir yoldafl,
avukat görüflünden geldi¤inde. “ATAMAN ‹NCE!”
HK’l›lar›n Aktan’›n kardefli olarak yayd›klar› bir isim
olarak kalm›fl belleklerimizde sadece. 

Onu tan›yor muyduk? Hiç karfl›laflm›fl m›yd›k? Bu
bizim, hepimizin dostu, can yoldafl›, abisi miydi yok-
sa? O olabilir miydi, O muydu? Hay›r! Olmamal›yd›! 

Bu kez “öldü¤ü kesin miymifl, bir yanl›fll›k olamaz
m›, belki hastahane, belki… “ Ç›rp›n›fllar›m›z boflu-
nayd›. Ama inanmak, inanabilmek ne kadar zordu… 

“Kesin” dediler. “‹flkenceciler hakk›nda dava aç›l-
m›fl” dediler. “Tüberkülozdan öldü¤üne dair düzmece
bir rapor haz›rlam›fllar” dediler… 

Yoldafllar›m›z Ataman’›n hesab›n› soraca¤›n› her
yerde hayk›rd›. ‹flin peflini b›rakmad›lar. Her mahke-
me duruflmas›, Ataman hakk›nda yap›lan suç duyu-
rusu, iflkencecilere karfl› kin ve öfkenin hayk›r›ld›¤›
kürsüler yap›ld›. D›flar›da ‹smail Cüneyt’in önderli-
¤inde her yere Ataman’›n ad› yaz›ld›. Yoldafllar o en
karanl›k günlerde faaliyetlerini iki kat›na ç›kararak
çal›flt›lar. Ajitasyon-propaganda faaliyetleri kadar ey-
lemsel olarak da çal›flmalar›n düzeyini artt›rd›lar… 

‘ATO öldü’ mü gerçekten? 

Sen hep bizimlesin Ataman! Emperyalizme, fafliz-
me ve tasfiyecili¤e karfl› seninle birlikte savafl›yoruz.
Yine senden güç al›yor, gösterdi¤in, ö¤retti¤in özel-
liklerinle donanarak ve yeni Atamanlar yaratarak
kavgan›, kavgam›z› sürdürüyoruz. Sen rahat uyu!

Dipnotlar

1- Bizim aram›zda ad›yla ‘Deniz’, gerçek ismiyle Rama-
zan Ceviz, Ataman’la birlikte firar eden ikinci yoldafl›m›z-
d›. fiube tavr› konusunda örgüte aç›k davranmad›¤›ndan
dolay› görevlerinden al›nd›. 12 Eylül sonras› dönemin
a¤›rl›¤›n› da kald›ramayarak örgütten ayr›ld›. Daha sonra
T‹KKO saflar›nda yer ald›. Uzun y›llar cezaevinde yatt› ve
ç›kt›ktan k›sa bir süre sonra ’92 y›l›nda Kartal’da polisle
girdi¤i çat›flmada yoldafllar›yla birlikte flehit düfltü. Ada-
na’ya gelen cenazesi yoldafllar›m›z›n büyük bir kat›l›m› ve
çabas›yla görkemli bir flekilde kald›r›ld. Tüm hata ve ek-
sikliklerine ra¤men kendini aflma çabas›yla mücadeleye
devam edip en sonu flehitlik mertebesine ulaflan Ramazan
Ceviz’i ve birlikte düfltü¤ü yoldafllar›n› sayg›yla an›yorum.

2- ’80 Haziran’›nda Adana Kapal› Cezaevi’nde gerçekle-
flen firar ve ard›ndan yap›lan katliamda ismini hat›rlad›¤›m
‹smail fiahin ve 14 yafl›ndaki Ahmet’le birlikte dört dev-
rimci flehit düflmüfltü. Firarilerden biri olan Mustafa Özenç
ise, dört-befl ay gibi k›sa bir süre sonra çat›flarak yakala-
nacak ve yine Adana Cezaevi’nin avlusunda as›lacakt›. 26
Ekim’de Serdar Soyergin, Aral›k ay›nda ise Mustafa
Özenç ayn› yerde as›larak flehitler kervan›na kat›ld›lar.
Onlar, Deniz’lerin dara¤açlar›ndaki boyun e¤mez miras›n›
sürdürdüler. Sloganlarla, marfllarla u¤urland›lar ve sandal-
yelerine tekmeyi kendileri vurdular. Adana Cezaevi’nde
katledilen dört devrimciyi, Serdar Soyergin, Mustafa
Özenç ve idam sehpalar›nda yi¤itçe flehit düflenleri say-
g›yla an›yorum.
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Sayfa 2’de sürüyor

Yang›nlara
fazla

bakan
gözler yaflarm

az!

Yeni AKP hükümetiyle birlikte bur-
juvazinin iflçi ve emekçilere sald›r›s›
da yeni bir safhaya ç›k›yor. Öyle ki,
TÜS‹AD patronlar›, hükümetin aç›kla-
d›¤› “sald›r› program›”n› bile az bulup
daha fazlas›n› istedi. Hatta ilk alt› ay-
da yap›lmas› gerekenleri tek tek s›ra-
lay›p, direktiflerini verdi. Bunlar
“AB’ye uyum” ad› alt›nda daha fazla
sömürü ve soygun talepleriydi. Aç›k-
ça “daha fazla kad›n ve çocuk-genç
iflgücü” istiyor, hükümetin de bir an
evvel buna uygun düzenlemeler yap-
mas›n› buyuruyordu.

Ayn› günlerde “Türkiye’nin en
zenginleri” aç›klan›yor; baflta Saban-
c›lar, Koçlar olmak üzere, iflbirlikçi te-
kelci burjuvazinin son y›llarda karlar›-
n› iki kat›na ç›kard›¤› ortaya dökülü-
yordu. Hatta dünyan›n en zengin 500
kiflisinin içinde yeralan Türklerin sa-
y›s› artm›flt›! 

Bunun iflçi-emekçi maafllar›n›n iyi-
ce eridi¤i, buna karfl›l›k uzun saatler
boyunca iliklerine dek sömürüldükle-
ri bir dönemde gerçekleflmifl olmas›,
tabi ki tesadüf de¤il. Burjuvazi, iflçi ve
emekçilerin kan›n›-can›n› emerek pa-
lazland›kça palazlan›yor, ama bir tür-
lü doymak bilmiyor. “Daha fazla kar,
daha fazla ucuz iflgücü” diye ba¤›r-
maya, iflbafl›ndaki hükümetlere emir-
ler vermeye devam ediyor.

* * *

TÜS‹AD patronlar› karfl›s›nda haz›-
rola geçen baflbakan ve bakanlar› ise,
onlar›n ç›karlar› do¤rultusunda ge-
rekli yasal düzenlemeleri yapacaklar›-
na güvenceler veriyorlar. Yeni anaya-
sa da, ona ba¤l› olarak ç›kacak tüm
yasa ve düzenlemeler de patronlar›n
ihtiyaçlar› dikkate al›narak yap›lacak.
Bundan kimsenin flüphesi olmas›n! 

Burjuvazinin doymak bilmeyen
sömürüsüne, bir noktada iflçi ve
emekçiler isyan eder de direnifle ge-
çerse, yine bu yasalar devreye gire-
cek, “devletin güvenli¤i” denilerek
grevler ertelenecek, direnifllere polis-
jandarma zoruyla müdahale edilecek,
bast›rmak için her yol denenecek…
Her fley burjuvazinin azami kar›n› ko-
rumak için… 

Ekim Devrimi 90 yafl›nda!Ekim Devrimi 90 yafl›nda!
Hala canl›, 
hala insanl›¤›n
umudu, özlemi...

Bindokuzyüzonyedi
‹kinci teflrin yedi...
Yumuflak ve derin sesiyle Lenin;
“Dün erkendi, yar›n geç,
Vakit tamam, bugün” dedi. 
Ya¤l› çar›kl›larla, ya¤l› iflçiler:
“Bugün” dedi.
Ölümü açl›ktan öldüren siper:
“Bugün” dedi. 
A¤›r, çelik, kara toplar›yla AVRORA
“Bugün” dedi.
“Bugün” dedi. 
Art›k 
Ne k›fll›k sarayda sarhofl eteklerin ipekli sesi,
Ne paskalya çanlar›nda deli duas› çar›n,
Ne Sibirya yollar›nda zincir iniltisi...
Art›k votka kadehlerinde ›slanmayacak 
Sar› sark›k b›y›klar› pameflçiklerin.
Kara topra¤›n üstünde, 
Bir avuç kan gibi yanmayacak, 
Bak›r sakallar› açl›ktan ölen mujiklerin...
Art›k kararmayacakt›r karl› sokaklar
Kara bir rüzgar gibi geçen Çar›n Kazaklar›ndan.
Sarkmayacakt›r iflçi kad›nlar›n kanl› saçlar›
Kara kalpakl› Kazaklar›n m›zraklar›ndan. 
Yand› kanatlar› iki bafll› kartal›n
Düfltü yere, 
Öldü, 
Buzlu Balt›k Denizi’nin k›y›s›nda
Bir pencere örtüldü,
Aç›ld› bir pencere...
Bindokuzyüzonyedi,
‹kinci teflrin yedi...

Naz›m Hikmet
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