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Sayfa 2’de sürüyor

Savafla
ve

faflizm
e

karfl›

B‹RLEfi‹K
MÜCADELEYE!

Son günlerde fliddeti iyice artan
savafl rüzgarlar›, floven sald›r›larla
birleflerek gemi az›ya ald›. Devletin
etkili ve yetkili kurum ve kiflilerin
a¤›zlar›ndan, yazar-çizerlerinin ka-
lemlerinden kan daml›yor. Yalan ve
demagojiyle kitlelerin en hassas
duygular›na sesleniyor, floven-milli-
yetçi bir histeri dalgas› yarat›yorlar. 

“Düflman” olarak hedefe çak›lan;
hem içeride, hem d›flar›da Kürt halk›-
d›r. ABD ya da AB emperyalistlerine
k›zg›nl›klar› ise, sadece “Kürtlere
verdikleri destek”ten ibarettir. Ne
Irak, Afganistan, Filistin halklar›na
yaflatt›klar› vahflet ve katliam, ne di-
¤er halklara çektirdikleri zulüm ve ifl-
kence… Aksine Kore’sinden, Afga-
nistan’›na kadar, ABD’nin saf›nda bu
halklara karfl› savaflan Türkiye’dir.
Yan›bafl›nda Irak halk›n›n topraklar›-
n›n ABD postallar›yla çi¤nenmesine,
üzerlerine ölüm ya¤d›rmas›na “yar-
d›m ve yatakl›k” eden yine Türki-
ye’dir. ABD’nin Ermeni tasar›s›n›
gündeme almas› üzerine tutuflan
Türk egemenleri, ‹ncirlik Üssü’nün
ABD’nin Irak iflgalinde ne kadar ha-
yati bir rol oynad›¤›n› flimdilerde iti-
raf ediyorlar. Ama hala ne ‹ncirlik’i
kapatabiliyor, ne Afganistan’dan as-
kerlerini çekebiliyorlar… 

Onlar›n ABD ve AB emperyalist-
leriyle tek sorunlar›, Kürt politikas›n-
da ç›karlar›n›n örtüflmemesidir. Ayr›
bir ulus oldu¤unu söyleyen, haklar›-
n› isteyen, devletini kurmaya çal›flan
tüm Kürtleri, Türkiye düflman ilan et-
mifltir. Kendisiyle iflbirli¤i yapan
Kürtlere bile güvenmemekte, “koru-
cular›” askeri bölgelere yaklaflt›rma-
makta, hatta baz›lar›n› PKK’ye bilgi
verdikleri sav›yla tutuklamaktad›r.
Kürt hainlerine böyle davrananlar›n,
masum Kürt halk›na neler yapt›¤›n›
ve yapabilece¤ini düflünmek zor de-
¤ildir. 

Savafl ç›¤›rtkanl›¤›na, floven sald›r›lara...Savafl ç›¤›rtkanl›¤›na, floven sald›r›lara...
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Merhaba, 
fioven sald›rganl›¤›n dizginlerinden bofland›¤›

bir dönemden geçiyoruz. Devlet bask›n bir mec-
lis oylamas› ile Irak-Kürt bölgesine girmeye ilifl-
kin bir tezkereyi meclisten geçirdi. Arkas›ndan
PKK’nin düzenledi¤i bir eylem bahane edilerek
hem Güney’deki hem de Türkiye s›n›rlar› içinde-
ki Kürt halk›na dönük olarak topyekun bir sal-
d›rganl›k bafllat›ld›. DTP binalar› yak›l›yor, Kürt-
lerin iflyerleri ya¤malan›yor, Kürtler dövülüyor,
bayra¤› kendine kalkan yapan herkes elde silah
ortal›kta terör estiriyor. Kürt ve Türk halk› birbi-
rine karfl› k›flk›rt›lmaya, düflmanlaflt›r›lmaya çal›-
fl›l›yor. 

Di¤er taraftan, Kürt bölgelerinde operasyonlar
aral›ks›z yürütülüyor, Irak’a dönük harekat ha-
z›rl›klar› tüm h›z›yla sürüyor. Türkiye savafl›n ba-
fl›ndan beri göz dikmifl oldu¤u Güney bölgesine
girmek için f›rsat kolluyor. 

Savafl haz›rl›klar› ve floven sald›rganl›k içiçe
yürütülüyor. Zaten savafl›n kitleler nezdin-

den meflrulaflt›r›lmas›n›n tek yolu,
floven-milliyetçi duygular›n
güçlendirilmesidir. Buna veri-
lecek en etkili cevap ise, savafl›
ve faflist sald›rganl›¤› içiçe ele
almak ve ona karfl› olan bütün
kesimleri kapsayacak biçimde
birleflik mücadeleyi yükselt-

mektir. “Halklar›n kardeflli¤i” fliar› etraf›nda, flo-
ven dalgaya “dur” diyebilmek, esen bu rüzgar›n
karfl›s›nda durabilmektir. 

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

O k u r l a r a . . .

Genelkurmay Baflkan› Büyükan›t, “hayal bile
edemeyecekleri yo¤unlukta ac› yaflatacaklar›n›”
söylüyor. MHP Baflkan› Bahçeli “bedel ödetece-
¤iz” diye ba¤›r›yor. 29 Ekim kutlamalar›nda tüm
subaylar, k›l›ç kuflan›yor. Bolu Tugay›, stadyuma
gelen herkese mavi bere da¤›t›p, asker and› içirti-
yor vb. vb… 

Tasmalar› çözülen sivil faflistler, baflta Kürt ku-
rumlar› olmak üzere çeflitli az›nl›klara ait yerlere
sald›r›yor, yak›yor, ya¤mal›yor… 

* * *

ABD’nin bafl›n› çekti¤i emperyalist paylafl›m
savafl›, yeni bir aflaman›n efli¤inde. Son olarak
Rusya Baflkan› Putin’in ‹ran ziyareti ve yapt›¤›
aç›klamalar, ABD’yi daha fazla zorlamaya baflla-
d›. Öyle ki Bush, “3. dünya savafl›n›n bafllayaca-
¤›” tehdidinde bulundu. Di¤er yandan ‹ran’› içten
kar›flt›rmay› sürdürüyorlar. ABD, ‹ran’a karfl› olas›
bir sald›r›y› da aslolarak Kuzey Irak’tan yürütecek.
Yani ABD’nin Kürt iflbirlikçilerine ihtiyac›, varl›¤›n›
koruyor.

Türkiye ise, bugüne dek “stratejik ortak”, “müt-
tefik” olarak tan›mlad›¤› ABD ile Kürt sorununda
dü¤ümlenen ç›kar çat›flmas›n›n bunal›m›n› yafl›-
yor. Türk egemen klikler aras›ndaki çeliflki de en
fazla Kürt sorununda ortaya ç›k›yor. Her klik, iflbir-
li¤i içinde oldu¤u emperyalist güçlerin ç›karlar›yla
örtüflen bir tarzda Kürt sorununa yaklafl›yor. AKP,
bafl›nda beri ABD’nin iflbirlikçisi olarak onunla pa-
ralel hareket etti. Ulusal kimlikten ziyade dinsel
motifleri ön plana ç›kartan, AB’nin “kültürel hak-
lar”, “anayasal vatandafll›k” gibi kriterini esas alan
bir yaklafl›m içinde oldu. Fakat k›r›nt› düzeyindeki
reformlar›n dahi ayaklar›n›n alt›ndaki zemini kay-
d›raca¤›n› düflünen, bu zemine s›k›ca tutunan ke-
simler de var. Bunlar, bir süredir Kürt federal dev-
letinin “birinci tehlike” oldu¤unu yüksek sesle dil-
lendiriyorlar ve “s›n›rötesi operasyon” talebini as›l
olarak bunun için istiyorlar. Irak s›n›r›n›n 40 km’lik
bölümünü iflgal etmeyi, Türkiye’nin do¤u s›n›r›n›n
yeniden çizilerek “tarihsel hatalar›n” düzeltilmesini
savunuyorlar. H›z›n› alamay›p Kerkük’e kadar git-
meyi savunanlar bile var.

Seçim öncesinde gündeme gelen bu talep,
AKP’nin çabas›yla ötelenmiflti. Ancak PKK’nin ar-
tan eylemleri bahane edilerek AKP köfleye s›k›flt›-
r›ld›, meclisten alel-acele “tezkere” ç›kar›ld›. Her
ne kadar AKP hükümeti, tezkerenin PKK ile s›n›r-
l› oldu¤unu ve diplomatik-siyasi çabalara a¤›rl›k
verece¤ini söylese de, son geliflmeler onun kaçak
güreflen alan›n› tümden daraltt›. Böyle bir anda
ABD, biraz süre isteyerek zaman kazanmaya ça-
l›flt›. Irak’a komflu ülkeler toplant›s›, Rice’›n Türki-
ye ziyareti, 5 Kas›m’da Erdo¤an’›n Bush’la görüfl-
mesi gibi, arka arkaya gelen görüflme trafi¤i ile
ABD, Türkiye’yi kendi belirleyece¤i s›n›rlar içine
çekme çabas›n› sürdürüyor. 

Türk savafl uçaklar› ise, günlerdir “PKK kamp-
lar›” oldu¤u söylenen yerleri bombal›yor. Esas›n-
da ABD’nin z›mnen kabul etti¤i söylenen, “s›cak

takip”, “nokta vurufllar” çoktand›r yap›l›yor. Son
günlerde F-16’lar, Irak s›n›r›n› geçerek gözda¤›
verdi.

Türkiye, kirli savafl› on y›llard›r sürdürüyor. 24
kez de “s›n›rötesi operasyon” yapt›, hem de Kürt
iflbirlikçileri Talabani-
Barzani’nin deste¤iy-
le… fiimdi onlar›n da
karfl›s›nda oldu¤u bir
operasyonun baflar›
flans›n›n olmad›¤›n›
herkes biliyor. Geçti¤i-
miz günlerde Kara
Kuvvetleri Komutan› da
bu savaflta baflar›s›z
olduklar›n› aç›kça itiraf
etti. Dolay›s›yla bunun
ad›n›n art›k “s›n›rötesi
operasyon” de¤il, sa-
vafl ve iflgal oldu¤u;
hedefin de PKK de¤il,
Kürt devleti oldu¤u gün
gibi aç›k. Haz›rl›klar da
ona göre yap›l›yor.

* * *

Bir kez daha taflla-
r›n ba¤lan›p köpekleri
sal›nd›¤› günleri yafl›-
yoruz. D›flta emperya-
list savafl batakl›¤›, içte
Kürt-Türk bo¤azlaflma-
s›, hiç bu kadar yak›n bir tehlike olmam›flt›. Halk-
lar› birbirine k›rd›rmak, iflçi ve emekçiler üzerinde-
ki sömürü ve zulmü daha fazla artt›rmak ve buna
kitleleri gönüllü hale getirmek; emperyalistlerin ve
iflbirlikçilerinin kitleleri sürüklemeye çal›flt›¤› yer,
buras›d›r. 

Bu sald›r› furyas›, sadece Kürtlerle s›n›rl› kal-
mayacakt›r. “Milli güvenlik” gerekçesiyle Telekom
iflçilerinin grevi her an ertelenebilir. Ya da patron-
lar›n istedi¤i flartlar› kabul etmeye zorlan›r. “Savafl
ekonomisi” ad› alt›nda ücretler k›s›l›r, vergiler ar-
tar, sömürü yo¤unlafl›r, açl›k ve yoksulluk, ölüm
s›n›r›na dayan›r.

Böyle anlarda esen rüzgara karfl› durmak, ona
karfl› yürümeyi baflarmak, kritik öneme sahiptir.
Gelece¤i kucaklayacak olan, tayin edici durufl da
budur. Niceliksel olarak kaç kifli oldu¤unun de¤il,
do¤ru yerde durman›n, ona uygun bir pratik sergi-
lemenin belirleyici oldu¤u anlard›r bugünler. Bunu
baflaranlar ancak halka halka geniflleyen bir etki
gücüne sahip olabilirler. Küçükten büyü¤e eylem-
lere önderlik edebilirler. 

Zor dönemlerin devrimcilerini flimdi yine böyle
bir görev bekliyor. Estirilen savafl ve flovenizm
rüzgar›na gö¤sümüzü germeli, egemenlerin yalan
ve demagojilerini büyük bir enerji ve çabayla kitle-
lere anlatmal›, rüzgara karfl› yürüyüflü bafllatmal›-
y›z. Savafl› ve faflist-floven sald›rganl›¤› durdura-
cak tek fley budur. 
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Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi

Ekim’de bu ülkede bir referandum
gerçekleflti! Referandumum Türk-
çe karfl›l›¤› “halk oylamas›!” Öyle
bir “halk oylamas›” ki, halk›n

önemli bir k›sm› habersiz. Haberdar olanla-
r›n büyük ço¤unlu¤u ise, neyin oylanaca¤›-
n› bilmiyor.  

Gariplik bununla da s›n›rl› de¤il. Refe-
randum paketini haz›rlayan AKP hükümeti
de neyi oylatt›¤›n›n ayr›m›na son anda
CHP’nin uyar›s›yla var›yor ve apar-topar
de¤iflikli¤e gidiyor. S›n›r kap›lar›nda bir ay›
aflk›n süredir oylanmakta olan referandum
maddeleri, 21 Ekim’e üç gün kala de¤ifltiri-
liyor. 

Faflizmin kendi yasalar›n› bile çi¤nedi¤i
bilinir. 21 Ekim referandumu, buna en seç-
kin örneklerden birini daha eklemifltir. Hem
de neresinden tutsan dökülen cinsinden… 

Yasalara göre, referanduma sunulan
maddelerin oylamas›, resmi gazetede ya-
y›nland›ktan ancak 120 gün sonra olabili-

yor. AKP’nin seçim öncesinde meclisten
geçirdi¤i yasa de¤iflikli¤i, o yüzden 21
Ekim’e denk gelmiflti. Fakat oylamaya su-
nulan de¤ifliklik, üç gün kala yeniden de-
¤ifltirildi. Yasal prosedüre göre bu de¤iflik-
lik sonras›nda referandumun 120 gün son-
raya ertelenmesi gerekiyordu. Ama Yüksek
Seçim Kurulu, 6’ya karfl› 7 oyla 21
Ekim’de karar k›ld›. Di¤er yandan s›n›r ka-
p›lar›ndaki oylama, 11 Eylül’den itibaren
bafllam›flt›. Ve onlar, de¤iflikli¤in ilk haline
oy vermifllerdi. Dolay›s›yla kulland›klar›
oylar, çöpe gitmiflti. 

fiimdi, bu oylar›n referandum sonuçla-
r›n› etkilemeyece¤i söyleniyor. Oysa çok
de¤il, 22 Temmuz seçimlerinde s›n›r kap›-
lar›nda verilen oylarla bir DTP milletvekili-
nin adayl›¤› düflürülmüfl, yerine AKP’li
meclise girmiflti. (S›n›r kap›lar›ndaki oy pu-
sulalar›na “ba¤›ms›z adaylar”›n ismini yaz-
mayarak!) Sonucu etkileyip etkilememe-
sinden ba¤›ms›z olarak o güne dek kullan›-
lan oylar›n çöpe gitmesi, bafll› bafl›na bir
skandald›r. Halk›, onun verdi¤i oylar› de-
¤ersizlefltirmek, hiçe saymakt›r.  

Nereden bak›l›rsa bak›ls›n, burjuva hu-
kukun hukuksuzlu¤u, keyfiyeti, en ç›plak
haliyle s›r›t›yor 21 Ekim referandumunda.
Sadece haz›rlan›fl› ve yap›l›fl biçimiyle de
de¤il, sonras›nda yaflanan kargafla ve uygu-
lamadaki sorunlar yönüyle de…

Referandum serüveni

AKP hükümeti, geçti¤imiz May›s ay›n-

da Abdullah Gül’ü cumhurbaflkan› seçtire-
meyince, (anayasa mahkemesinin 367 flart›-
n› getirmesi üzerine) apar-topar meclisi
toplam›fl ve cumhurbaflkanl›¤› seçimiyle il-
gili de¤ifliklik yapm›flt›. Referanduma su-
nulmak üzere yap›lan de¤ifliklik; cumhur-
baflkan›n›n halk taraf›ndan iki kez befl y›ll›-
¤›na seçilmesi idi. AKP, ifli garantiye almak
için bir de geçici madde koymufl, seçilecek
olan›n “11. cumhurbaflkan›” olaca¤›n› özel-
likle vurgulam›flt›. 

Fakat 22 Temmuz seçimleri, her fleyi
de¤ifltirdi. AKP, düflündü¤ünün üzerinde
oy alarak yeniden tek bafl›na hükümet olun-
ca, MHP ve DTP’nin de deste¤ini al›nca,
367 baraj›n› aflarak Abdullah Gül’ü meclis-
ten cumhurbaflkan› seçtirdi. Bu süre içeri-
sinde referanduma sunulan yasa de¤iflikli-
¤inin içeri¤ini unutmufltu bile. Baykal’›n
“geçici maddede 11. cumhurbaflkan› yaz›-
yor” hat›rlatmas› üzerine AKP, “11. cum-
hurbaflkan›”n›n yerine “12. cumhurbaflka-

n›”n› meclisten geçirdi. 

Abdullah Gül’ün cumhurbaflkan› seçil-
mesiyle birlikte referandum, AKP taban›n-
ca da gereksiz bir hal alm›flt›. Fakat AKP,
tükürdü¤ünü yalamak istemiyordu. Bir
yandan da referanduma kat›l›m›n az olaca-
¤›, meflruiyetinin tart›fl›laca¤› korkusu sar-
d›. CHP’nin de “sand›¤a gitmeyin, giderse-
niz de hay›r oyu verin” demesi, AKP’yi iyi-
ce telaflland›rd›. Daha önce 7 YTL olan
“sand›¤a gitmeme” cezas›n› 19 YTL’ye ç›-
kard›. Kitleleri para cezas›yla korkutmaya,
oy kullanmaya zorlad›. 

Sonuç; yüzde 67’lik kat›l›m oran›yla
bugüne dek yap›lan en düflük kat›l›ml› refe-
randum oldu. Hem de DTP’nin “evet” de-
mesine ra¤men… Resmi aç›klamalara göre,
42 milyonu aflk›n seçmenden 28 milyonu
oy kullanm›fl, geçerli oylar›n 19 milyonu
“evet” oyu verirken, 8 milyonu “hay›r” de-
miflti. Elbette bu rakamlar›n fliflirilmifl olma
ihtimali yüksek. Bu rakamlarla bile toplam
seçmen say›s›n›n yüzdesine vurdu¤unda
(sand›¤a gitmeyenler, geçersiz oylarla bir-
likte) referanduma “evet” oyu verenler,
yüzde 48’lerde kal›yor ki, sonuçlar›n mefl-
ruiyeti tart›flmal› hale geliyor. 

Geçen zaman zarf›nda bofla düflen, an-
lams›zlaflan referandum, uygulanabilirli¤i
yönüyle de bofllukta duruyor. Çünkü refe-
randum sonucunun uygulanmas› için daha
7 y›l geçmesi gerekiyor. Bu süre içinde, ge-
liflmeler normal seyrinde gitse bile bir ye-
rel, bir de genel seçim olacak. Hükümetin

de¤iflmesi ve referandum sonucunun daha
uygulamaya geçmeden çöpe at›lmas› yük-
sek bir olas›l›k.

Di¤er yandan anayasan›n tümünün de-
¤iflikli¤i gündemdeyken, bir-kaç maddesin-
deki de¤iflikli¤i oylatmak da iflin bir di¤er
tuhaf yönü. Anayasan›n tümündeki de¤iflik-
lik, bugünkü meclise b›rak›l›yor, ama sade-
ce cumhurbaflkanl›¤› ile ilgili birkaç madde
referanduma sunuluyor! Baflbakan Erdo¤an
ise, “Türkiye referanduma al›flacak… Her
kritik konuda halk›n oyuna baflvuraca¤›z”
diyerek, ne kadar “demokrat” oldu¤unu
gösteriyor!

Referandum, ‘halk›n onay›n› almak’
gibi demokratik bir uygulama gibi görünse
de, gerçekte halk› bir onama ayg›t› olarak
gören, halka iki seçenek (“evet” ya da “ha-
y›r”) dayatan bir uygulamad›r ve daha çok
cunta rejimlerinde görülür. Bu dayatmay›
kabullenmek, rejimi meflrulaflt›rmak anla-
m›na gelir ki, sand›¤a gitmemek tek do¤ru
tav›rd›r. ‹htilalci komünistler, ’82 Anayasa-
s› referandumuna karfl› da boykot ça¤r›s›
yapm›fl, “hay›r” oyu vermenin dahi cuntay›
meflrulaflt›rmak, dayatmay› kabullenmek
olaca¤›n› belirtmifltir.  

21 Ekim referandumu ise sadece da-
yatma yönüyle de¤il, keyfilik, hukuksuz-
luk, anlams›zl›k, halkla dalga geçme vb.
yönleriyle de kabul edilemez bir referan-
dumdur. O yüzden de Türkiye’de bugüne
dek yap›lan referandumlar içinde en düflük
kat›l›ml›s› olmufltur. Hatta DTP’nin refe-
randuma “evet” demesine, bu konuda da
AKP’nin can simidi olmas›na ra¤men Kürt
illerinde de kat›l›m düflük ç›km›flt›r. Diyar-
bak›r, 22 Temmuz seçimlerinde oldu¤u gi-
bi, 21 Ekim referandumuna da “kat›l›m›n
en düflük oldu¤u il” olarak geçmifltir. Di-
yarbak›r’da halk›n yüzde 50’si sand›¤a git-
memifltir. Diyarbak›r halk›, burjuva parla-
mentosu ve burjuva siyasetinden her geçen
gün kopmaktad›r.

‹t dalafl›na alet olmayal›m!

Egemen klikler aras›nda çat›flman›n bir
ürünü olarak do¤an ve geçen süre zarf›nda
tam bir ucubeye dönüflen 21 Ekim referan-
dumu art›k geride kald›. Ne var ki, egemen
kesimler aras›ndaki it dalafl› sürecek ve bu-
na kitleleri alet etme çabalar› devam ede-
cek. 

Bu referanduma harcanan paran›n, 100
trilyon oldu¤u söyleniyor. Bu tabi ki, bütçe-
den, yani halk›n cebinden ç›k›yor. ‹flçi ve
emekçilerin bu it dalafl›ndan u¤rad›¤› zarar,
sadece ekonomi ile s›n›rl› de¤il. Objektif
olarak egemenlerin yede¤ine düflmek, ona
kitle deste¤i oluflturmak gibi bir girdab›n
içine giriliyor. 

Buna izin vermemek için kendi taleple-
rimizle mücadeleyi yükseltmek ve egemen
s›n›flar› tüm klikleriyle birlikte karfl›m›za
almak zorunday›z. Aksi halde fillerin tepifl-
mesinde ezilen çimenler olmaktan kurtula-
may›z. 

Referandum, ‘halk›n
onay›n› almak’ gibi demok-
ratik bir uygulama gibi gö-
rünse de, gerçekte halk› bir
onama ayg›t› olarak gören,

halka iki seçenek (“evet” ya
da “hay›r”) dayatan bir uy-

gulamad›r ve daha çok cun-
ta rejimlerinde görülür. Bu
dayatmay› kabullenmek, re-

jimi meflrulaflt›rmak anla-
m›na gelir ki, sand›¤a git-
memek tek do¤ru tav›rd›r.
‹htilalci komünistler, ’82

Anayasas› referandumuna
karfl› da boykot ça¤r›s› yap-
m›fl, “hay›r” oyu vermenin

dahi cuntay› meflrulaflt›r-
mak, dayatmay› kabullen-
mek olaca¤›n› belirtmifltir.
21 Ekim referandumu ise

sadece dayatma yönüyle de-
¤il, keyfilik, hukuksuzluk,
anlams›zl›k, halkla dalga

geçme vb. yönleriyle de
kabul edilemez bir

referandumdur. 
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Burjuva hukukun iflas›:

Cumhurbaflkan› Referandumu 



14 Ekim’de yeni
cumhurbaflkan› Abdul-
lah Gül’ün k›z› evlendi.
T›pk› bir “padiflah k›z›”
gibi… Dü¤ünü korumak
için tam 7 bin polis
seferber oldu. Daha-
s› 15 gün de koruma
iflinin provas›n› ya-
p›ld›. Halk› ve bas›n›
dü¤ün merkezinden
uzak tutmakt› görev-
leri. Yeflilköy’e sefer
yapan metronun bu
durakta durmas› ya-
sakland›, havaalan›-
na gidecek olanlar, polis eflli¤inde özel
vagonlara al›nd›. Polisin bu tedbirleri, ya-
¤an ya¤murla da birleflince, trafik iyice ki-
litlendi. Bütün bu tedbirlere ra¤men, bir
emekli, “Bizim çocuklar›m›z ne olacak?”
yaz›l› bir döviz açt›. 

Bir yerde sefahat, bir yerde sefalet…
‹flçiye, memura, emekliye, bir kurufl zam-
m›n hesab›n› yapanlar, evini bafllar›na y›-
kanlar, insanl›k d›fl› koflullarda yaflatanlar,
t›pk› Osmanl› padiflahlar› gibi zevki sefa
içinde yüzüyorlar Gül’ün k›z›n›n dü¤ünün-
de bu gerçek, bir daha çarpt› suratlara.

* * *

‹stanbul Gösteri ve Kongre Merke-
zi’nde gerçekleflen nikah töreninin ard›n-
dan Adile Sultan Yal›s›’nda yemek verildi.
Yal›’›n kiras› için 16 bin 750 YTL, yemek-
ler için 22 bin 600 YTL, otopark için 2 bin
YTL ödendi¤i belirtildi. Ve toplam 150 kifli
çal›flt› bu dü¤ün yeme¤i için…

Dü¤ünün tak› töreni tam üçbuçuk saat
sürdü. Yaklafl›k 5 bin civar›ndaki davetli,
gelinli¤i diken firman›n bu ifl için özel ola-
rak dikti¤i torbalara tak›lar› b›rakt›lar. Da-
vetlilerin en az bir cumhuriyet alt›n› taka-
ca¤› varsay›larak bir hesap yap›ld›¤›nda,
sadece tak›lar›n 1 trilyonu bulaca¤› belirti-
liyor. 

Bu flaflal› dü¤üne karfl› yükselen tep-
kileri azaltmak için Abdullah Gül, dü¤ünde
toplanan tak›lar›n yar›s›n›n ayn› günlerde
ölen 13 asker ailesine verilece¤ini söyle-
di. O yüzden de tak›lar›n de¤erini olabildi-
¤ince az göstermeye çal›flt›. 400 bin YTL
oldu¤u söyleyerek asker ailelerine 200
bin YTL vereceklerini duyurmufl oldular.
Tabi o da sözünü tutarsa! Mal varl›¤› ko-
nusunda köfleye s›k›flan Çiller de serveti-
nin bir k›sm›n› “flehit aileleri”ne verece¤ini
duyurmufl fakat vermemiflti. Ayn› Çiller,
devasa servetini “nereden buldun” soru-
suna, çeyizini ve dü¤ünden gelen tak›lar›

göstermiflti. Benzer flekil-
de geçti¤imiz günlerde
Baflbakan Erdo¤an da
servetini, sadece kendi
dü¤ünleri de¤il, çocukla-

r›n›n dü¤ünlerinde
gelenlerle aç›klam›fl-
t›. Bu kervana yak›n-
da Abdullah Gül’ün
de kat›lmas› flafl›rt›c›
olmayacakt›r. Çünkü
o da di¤erleri gibi ser-
vetinin kayna¤›n› ka-
mufle edebilece¤i bir
dü¤üne kavufltu

* * *

Dü¤ünün oldu¤u gün, ‹stanbul’a ya-
¤an ya¤mur ile Alibeyköy deresi yine tafl-
t› ve yüzlerce ailenin evini su bast›, eflya-
lar› kullan›lmaz hale geldi. Ayn› saatlerde
Gül’ün k›z›n›n nikah›n› k›yan Belediye
Baflkan› Kadir Topbafl, “500 y›lda bir olan
ya¤›flta dahi art›k sel basmayacak” de-
miflti, 49 trilyon harcan›p “›slah edilen” Ali-
beyköy deresi için. Nikah flahidi Baflba-
kan ise, “‹stanbul’da art›k sel bask›nlar›
Alibeyköy’de oldu¤u gibi tarih olacak” de-
miflti. Ama Alibeyköy’ü yine sel bast›,
emekçi evleri yine çamur alt›nda kald›;
‘sosyete dü¤ünü’ ise tam bir gösterifle dö-
nüfltü.

Bütçede cumhurbaflkanl›¤›na ayr›lan
pay da artt›. Abdullah Gül’ün efli Hayrü-
nissa Gül’ün kendi zevkine göre köflkün
yeniden dayan›p döflenece¤i, bunun için
de trilyonlar›n harcanaca¤› ortaya ç›kt›.
Üstünde do¤ru-düzgün oturulmam›fl kol-
tuklar, sandalyeler, en fazla üç-befl kez
yemek yenen masalar, paha biçilmez avi-
zeler, hal›lar vb. at›l›yor. Hatta döflemeler
bile de¤ifltiriliyor. Ne için? Yeni cumhur-
baflkan› eflinin zevkine uymad›¤› için! He-
men her cumhurbaflkan›, baflbakan, ba-
kan de¤ifliminde efllerin zevkine göre büt-
çeden böylesine bofluna paralar harcan›-
yor. Hat›rlanacakt›r eski Deniz Kuvvetleri
Komutan› da yolsuzluk suçlamas›yla yar-
g›land›¤› s›rada eflinin “bafl›m› a¤r›t›yor”
diyerek parkeleri dahi de¤ifltirdi¤i, bunun
da devletten kesildi¤i anlafl›lm›flt›.  

* * *

Bu tablo karfl›s›nda ne söylenebilir
ki… fiairin dedi¤i gibi “Yiyin efendiler yi-
yin/aks›r›ncaya, t›ks›r›ncaya kadar yi-
yin/Bu zevki diyar sizin” Ama bugünün ya-
r›nlar› da var… T›pk› halk›n açl›¤› karfl›-
s›nda dalga geçer gibi “ekmek bulamaz-
larsa pasta yesinler” diyen Frans›z krali-
çesinin bafl›na gelenlerde oldu¤u gibi…     
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ortaya dökülen gerçekler 

“Yürüyüfl” dergisini satan
Ferhat Gerçek S›rt›ndan Vuruldu
6 Ekim’de Yürüyüfl dergisi sat›fl› gerçeklefltirmek isteyen HÖC üyeleri-

ne sald›ran polis Ferhat Gerçek’i s›rt›ndan vurarak a¤›r yaralad›. Semt pa-
zar›nda dergi sat›fl› gerçeklefltirmek isteyen HÖC üyelerini tehdit eden po-
lis, sat›fl›n devam etmesi üzerine, gaz bombalar›yla sald›r›ya geçti. Sald›r›-
ya barikatla direnen HÖC üyelerinin üzerine atefl açan polis, Ferhat Ger-
çek’i s›rt›ndan vururken, att›¤› gaz bombas›ndan pazara gelen halk da yo-
¤un bir flekilde etkilendi. Barikatlar›n kurulmas›n›n ard›ndan, sald›r›s›n›
artt›ran polis, Temel Haklar Derne¤i’ne bask›n düzenleyerek 16 kifliyi gö-
zalt›na ald›, derne¤i de bir süre abluka alt›nda tuttu. Polis, s›kt›klar› kur-
flunlar› toplamak için bölgeyi kuflatarak terörüne devam etti.  

A¤›r yaralanan Ferhat Gerçek, s›rt›ndaki kurflundan dolay› felç oldu.
Gözalt›na al›nanlardan Mustafa Kaya’n›n da kaburgalar› k›r›ld›. 

Temel Haklar Derne¤i Bahçelievler fiubesi Ferhat Gerçek’in vuruldu¤u
yerde gerçeklefltirdikleri eylemle, sald›r›y› protesto etti. Eylemin ard›ndan
dergi sat›fl› gerçeklefltirildi ve sonras›nda Ferhat Gerçek’in tedavi gördü¤ü
Hastanenin önünde bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi. 9 Ekim’de de
HÖC’lüler tramvay dura¤›nda yapt›klar› aç›klamayla sald›r›y› protesto et-
tiler. Ayn› gün 19’da ise devrimci ve demokrat kurumlar, artan polis terö-
rünü protesto etmek için bas›n aç›klamas› düzenledi. Aç›klamada, mahal-
lelerin ablukaya al›nd›¤›, ortal›¤›n terörize edilerek linç histerisinin yara-
t›ld›¤›na dikkat çekilerek, bask›lar›n son bulmas› istendi. Samsun’da ise
Ferhat Gerçek’e yap›lan sald›r›y› protesto etmek isteyen TAYAD’l› ailele-
re, polisler eflli¤indeki sivil faflistlerin sald›r›s› oldu. Buna ra¤men aç›kla-
ma yap›ld›.

1 May›s Mahallesi’nde Polis Terörü

9 Ekim 2007’de 1 May›s Mahallesi’ne gece bask›n düzenle-
yen 2 bin polis, ev bask›nlar› düzenleyerek 20 civar›nda devrim-
ciyi gözalt›na ald›. 8 Ekim’de mahallede istihbarat çal›flmas› ya-
pan ve mahalle halk›n› taciz eden iki sivil polisin anti faflist
gençler taraf›ndan cezaland›r›lmas›n›n ard›ndan, gece yar›s› ma-
hallenin girifl ç›k›fl›n› ve ana caddelerini panzerler, akrepler ve
tam donan›ml› polislerle kuflatan devlet, sivil polislerin silahlar›-
n›n ve kimliklerinin al›nd›¤› gerekçesini öne sürerek evlere bas-
k›nlar düzenledi. Bask›nlar s›ras›nda 1 May›s Güzellefltirme
Derne¤i baflkan›n›n ve üyelerinin de aralar›nda bulundu¤u in-
sanlar gözalt›na al›n›rken, mahkeme 7 kifliyi tutuklad›. Bu tu-
kuklama olay›n›n ard›ndan 1 May›s mahallesinde devrimci yap›-
lar bir eylem gerçeklefltirdi. Eylemde, mahalle üzerindeki bask›-
lar teflhir edildi. “Gözalt›lar, Bask›lar, Tutuklamalar Bizi Y›ld›-
ramaz”, “Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›. 

Tezkerenin Meclis’ten geçe-
rek kabul edilmesini protesto
etmek için 20 Ekim 2007’de
Taksim Tramvay dura¤›nda
bir bas›n aç›klamas› düzen-
lendi. PDD, HÖC, ESP, Par-
tizan, BDSP, EHP, DTP,
EMEP, Kald›raç’›n örgütle-
di¤i bas›n aç›klamas›na 100 kifli kat›ld›. Eylemde, “Tezkereye Hay›r!
Yaflas›n Halklar›n Birleflik Mücadelesi” pankart› aç›ld›. Yap›lan aç›kla-
mada; tezkerenin, halklar›n kan›n›n dökülmesi anlam›na geldi¤i vurgu-
land›, bundan sadece burjuvazinin ve emperyalizmin ç›kar› oldu¤u, halk-
lar›n birbirine düflman edilmek istendi¤i söylendi. Eylemde, “Yaflas›n
Halklar›n Kardeflli¤i”, “B›ji Bratiya Gelan”, “Yaflas›n Halklar›n Birleflik
Mücadelesi”, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›. Eyleme ku-
rumlar kendi flamalar›yla kat›ld›. 

Tezkereye Hay›r



“12 Eylül karanl›¤›na
s›k›lan ilk kurflun Os-
man Yaflar Yoldafl-
can ölümsüzdür”, 
“Onlar›n eylülleri üze-
rine bizim ekimlerimiz
düflecek- Soka¤a, ey-
leme, hesap sorma-
ya!” ve “Ekim flehitleri
ölümsüzdür!” slogan-
lar›n›n yer ald›¤› PDD
afiflleri ‹stanbul’un çe-
flitli yerlerine yap›ld›. 
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YÖK, 1981 y›l›nda ç›kar›lan
2547 kanunla yürürlü¤e girdi. Bu
kanunda YÖK’ün kurulufl amac›,
“YÖK sitesi”nde flöyle ortaya
konuyor: “Yüksekö¤retimin tüm
düzeyleri için etkili ve koordineli
bir merkezi planlaman›n olma-
mas›, özellikle de altm›fll› ve
yetmiflli y›llarda yüksekö¤retim
kurumlar›n›n say›s›, çeflidi ve
ö¤renci say›lar› ile baflka birçok
hususta gözlenen h›zl› art›fl
nedeniyle yukar›da belirtilen yük-
sekö¤retim sistemi bir süre sonra baflar›s›zl›k ve yozlaflma
iflaretleri vermeye bafllam›flt›r. Bunlara ek olarak 1960-80
aras›nda ortaya ç›kan siyasi, sosyal ve ekonomik sorun-
lar, yüksekö¤retimdeki kötüye gidifli daha da artt›rm›flt›r.
Bu nedenle yetmiflli y›llar›n sonunda köklü bir reform
kaç›n›lmaz hale gelmifl ve sonunda 1981 reformu yürür-
lü¤e konmufltur.” Elbetteki as›l sebep, 1960 ila 80
aras›nda yaflanan kitle hareketi ve devrimci ö¤renci
hareketinin yüksekli¤i idi. 12 Eylül faflist cuntas› ile birlik-
te di¤er alanlarda oldu¤u gibi üniversitelerde de köklü
de¤iflikliklere gidildi.

YÖK, 12 Eylül darbesinin bir ürünü ve en önemli ayak-
lar›ndan biridir. Amac›; üniversitelerde itaat eden, tek
tipleflmifl, “devletine ve milletine yararl›” insanlar
yetifltirmektir. Tüm ülkenin bir k›fllaya çevrildi¤i koflullar-
da, en ufak muhalif sese bile tahammül edemeyen cunta
flefleri, ’80 öncesinin intikam›n› her alanda almaya çal›flt›.
Bunlar›n içinden en büyük pay› alanlardan biri de üniver-
sitelerdi. Üniversiteler, bilimin ayd›nl›¤›n› de¤il, gericili¤in
ve faflizmin karanl›¤›n› yaymaya çal›flt›lar.  

12 Eylül okumay› yasakl›yordu. Tonlarca gazete ve
kitap, mahkeme kararlar›yla yak›ld›. Yüzlerce film sak›ncal›
oldu¤u gerekçesiyle yasakland›. Bu y›k›m›n üstüne kendi
karanl›k sistemlerini infla ettiler. YÖK, ‹hsan Do¤ramac›
baflkanl›¤›nda faaliyetlerine bafllad›. Üniversitelerde bil-
imsel, demokratik bir e¤itim de¤il, tamamen devletin
uygun gördü¤ü müfredata uygun bir e¤itim bafllad›. ‹lk
etapta sak›ncal› görünen ö¤retim üyelerinden 120 kifli,
üniversitelerden uzaklaflt›r›ld›. 3 bin civar›nda ö¤retmenin
görevine son verildi. Bu k›y›mdan sonra ilkö¤retimden
bafllayarak üniversiteye kadar “okutulacak” tamamen
ezberci, gerici-›rkç› bir içeri¤e sahip müfredat belirlendi.
Din dersleri zorunlu hale getirildi. Co¤rafya, matematik,
fizik, kimya gibi bilimler bile “milli” oldu. Paras› olan›n
okuyaca¤›, ya da Halit Narin’in ifadesiyle “kendilerinin
gülece¤i” bir dönemin köfle tafllar› döfleniyordu. Ezberci
mant›¤›n s›nanaca¤› s›navlar devri bafllad›. Her okul
kademesi için s›navlar belirlendi. Diyelim ki s›navlar
kazan›ld› ve üniversiteye gelindi, o zaman da har(a)ç ad›
alt›nda aidata ba¤lanaca¤›n bir dönem bafllad›. Sormak
yok, sorgulamak yok, hak aramak yok. Devlet ne derse
ona itaat et dönemi. 

YÖK…s›navlar› belirleyen, üniversitelerin aç›l›p
aç›lmayaca¤›na karar veren, rektörleri, dekanlar›
atayan… e¤itim-ö¤retimin tek merciisi. Toplad›klar›
haraçlarla fliflen YÖK üyeleri, emekli olduktan sonra özel
üniversiteler aç›yor, dersler veriyorlar. E¤itimde eflitlikten,
adaletten dem vuranlar, “paran kadar okursun” düsturunu
hayatlar›n›n derinliklerine kadar yediriyorlar. Üniversiteler
onlar için rant kap›s›. YÖK’le beraber üniversitelerin
özellefltirilmesi h›zland›. fiu anda faaliyet gösteren 77

üniversitenin sadece 29’u
devlet üniversitesi… Geri
kalan› vak›f veya Koç, Sabanc›,
Has gibi burjuvalar›n üniver-
siteleri…. YÖK, üniversitelerde
aç›lan milyonlarca dolarl›k
ihalelerin düzenleyicisi…
Rektörler arac›l›¤›yla okullar›n
her taraf› özellefltirildi.
Özellefltirilen yerlerde de
ö¤renciler ihtiyaçlar›n›
karfl›layabilmek için fahifl fiyat-
lar ödüyorlar.

Her y›l s›nava giren 1.5 milyonu aflk›n lise mezunu
ö¤renciden ancak yüzde 10’u üniversiteyi kazanabiliyor.
Bunlar›n büyük k›sm› özel okullarda okuyan çocuklar. ‹flçi-
emekçi çocuklar›, daha çok aç›k ö¤retim fakültelerini tercih
edip bir yandan da çal›fl›yor. Harçlar her dönem biraz
daha art›yor. Bu dönem de yüzde 5 zamla bafllad›.  

Okullardaki gerici-yoz-›rkç›-ezberci faflist e¤itime karfl›
ç›kanlar›n sonu, okuldan at›lmak oluyor. Her y›l onlarca
devrimci demokrat, yurtsever ö¤renci okullar›ndan uzak-
laflt›r›l›yor, kap›lar suratlar›na kapan›yor. Kantin fiyatlar›,
ulafl›m fiyatlar› ö¤rencilerin ödeyemeyece¤i seviyelere
ç›k›yor. Zaten zorluklarla çocuklar›n› okutabilen aileler,
varlar›n› yoklar›n› buraya yat›rmak zorunda kal›yorlar.
Ekonomik sebeplerden okulunu bitiremeyen binlerce
ö¤renci var. 

E¤itim ve ö¤retimin sorununa kafa yormayan zihniyet,
›rkç›l›k-flovenlik olunca soka¤a dökülmekten geri durmuy-
or. Rektörler toplant› yaparak, eylemlere ö¤retim
üyelerinin kat›lmas›n› zorunlu hale getiriyorlar.
Kat›lmayanlar› fiflliyor, uygun bir ortam buldu¤unda
at›yorlar.  

Ancak YÖK kuruldu¤u andan itibaren baflta üniver-
siteli gençlik olmak üzere genifl kesimlerin tepkisini ald›.
Kuruldu¤u andan bu yana da irili-ufakl› birçok eylemle
protesto edildi. Protestolar›n niteli¤i kimi zaman üniver-
site iflgalleri oldu, kimi zaman meydanlar› sloganlarla
inletmek… Sürekli üniversitelerin polis ablukas›nda tutul-
mas›na, sivil-faflistlerin sokaklara sal›nmas›na ra¤men,
devrimci-demokrat-ilerici-yurtsever ö¤renciler, her dönem
sokaklara ç›kt›. Kimi zaman ölüm pahas›na kimi zaman
gözalt›lar ve uzun tutukluluk y›llar› pahas›na paras›z
demokratik bilimsel e¤itimi savundu. 

YÖK’ün Yok olabilmesi için yap›lan eylemler sadece
ö¤rencilerle s›n›rl› de¤ildi tabii. Yer yer ö¤retim üyeleri ve
çal›flanlar›n›n tepkileri oldu, birlikte hareket edilen
zamanlar da. Ancak bunlar yeterli düzeyde ve sars›c›
boyutlara ulaflamad›. Aradan geçen bunca y›la ve 12
Eylül kurumlar› içinde en fazla protesto edilen, elefltirilen
bir kurum olmas›na ra¤men hala y›k›lmam›fl olmas›, bu
yüzdendir. 

YÖK bugün, devletin temel kurumlar›ndan biri ve
kendi alan› d›fl›nda siyasetin her alan›nda bir flekilde söz
söylüyor. fioven-›rkç› dalgan›n yükseltilmesinden,
özellefltirmelere, anayasan›n haz›rlanmas›ndan seçimlere
kadar… Devletin bürokratik sisteminin en can siperane
savunucular›ndan biridir YÖK. Onun için iflçiler ve emekçil-
er, ö¤renciler liselisiyle, üniversitelisiyle bu prangay›
k›rmak için birleflmelidir. Bu y›l flovenist dalgan›n da ger-
iletilebilmesi için 6 Kas›m’da alanlara ç›kmal›, YÖK’ten ve
onu do¤uran sistemden hesap sorulmal›d›r! 

Kuruluflunun 26. y›l›nda YÖK

Birtan Altunbafl’›n 
iflkencecilerine ceza
Hacettepe Üniversitesi’nde ö¤renciyken

16 Ocak 1991’de gözalt›na al›narak
katledilen Dev-Genç’li Birtan Altunbafl’›n
davas› sonuçland›. Gördü¤ü yo¤un iflkencel-
er sonucunda katledilen Birtan Altunbafl’a
iflkence yap›lan polislere aç›lan dava 22
Ekim’de sonuçland›. Mahkeme, iflkenceci
polislerden 4’ü hakk›nda birer y›l 4’er ay
hapis cezas› vermiflti. Verilen bu karar
Yarg›tayca onayland›. Bu karar›n ard›ndan
iflkenceci polisler “yakaland›klar›” taktirde
cezaevine girecekler. 

Birtan Altunbafl’›n iflkencecilerine dava
aç›lmas› süreci de tam yedi y›l sürmüfltü.
1998’de aç›lan iflkence davas› ancak bu y›l
sonuçland›. Pek de istemeyerek verdikleri bu
ceza, iflkencenin ve iflkencecilerin teflhir
olmas› bak›m›ndan önemli bir karar. Çünkü
daha önce mahkemelerde verilen kararlar,
ya yarg›tayca bozulmufl, ya da uzun y›llara
yay›larak zaman afl›m›na u¤rat›lm›flt›.
Göstermelik verilen cezalar›n bile yat›r›lmak
istenmedi¤i bir ortamda, iflkencecilerin
yakalar›ndan elimizin ayr›lmayaca¤›n› bir kez
daha vurgulamas› bak›m›ndan bu karar
önemlidir. 

Kürt ayd›n› Mehmet Uzun
Yaflam›n› Yitirdi

Kürt edebiyat›n›n ustalar›ndan Mehmet Uzun
Diyarbak›r’da yaflam›n› yitirdi. Uzun, bir sü-
redir tedavi gördü¤ü kanser hastal›¤›na ye-
nik düfltü. Hakk›nda Türkiye’de çok say›da
dava aç›lan Uzun, yaflam›n›n büyük bir k›s-
m›n› yurtd›fl›nda geçirdi. Kanser olduktan
sonra ülkesine dönmek istedi ve Diyarba-
k›r’a geldi. Kürtçe,
Türkçe ve ‹sveççe
yazd›¤› kitaplar
20’ye yak›n dilde
yay›nland›. Edebi-
yat alan›na pekçok
ödüle lay›k görüldü.
Cenazesi Kürt halk›
taraf›ndan görkemli
bir flekilde kald›r›ld›. 



Seçimlerden önce bafllayan ana-
yasa de¤ifltirme tart›flmalar›, AKP’nin
seçimleri kazanmas›yla h›z kazand›.
“Sivil ve demokratik bir anayasa” ya-
pacaklar›n› söyleyen AKP hükümeti,
haz›rlad›klar› anayasa tasla¤›n› parça
parça bas›na s›zd›rd›. Bu tasla¤a ba-
k›ld›¤›nda ’82 anayasas›na kimi ekle-
meler yap›ld›¤›, mant›¤›nda, ruhunda
ise hiçbir de¤ifliklik olmad›¤› görülür. Hatta ’82 ana-
yasas›ndan daha geri yönleri vard›r. 

Haz›rlanan taslakta, emperyalist ve iflbirlikçi te-
kellerin ç›karlar› esas al›nm›fl, iflçi emekçilerin sos-
yal haklar› daha geriye çekilmifltir. ‹flçi ve emekçile-
ri ilgilendiren bölümlerin (bu yaz›m›zda sadece bu
k›sm› iflleyece¤iz) her maddesi, ama ile eklenen
yasaklarla doludur. Öyle ki, ’82 anayasas›nda “sos-
yal ve ekonomik haklar ve ödevler” bölümü 24
madde iken, yeni anayasada bu 7 maddeye düflü-
rülmüfltür. Daha önceden kazan›lan birçok hak,
anayasadan ç›kar›lm›flt›r. T‹S, grev, sendikalaflma,
dernek kurma vb. en temel demokratik haklar yasal
engellerle doludur. Örne¤in T‹S ve grev hakk› önü-
ne o kadar çok engel konulmufltur ki, fiilen ifllemez
hale getirilmifltir. Emekçi memurlar için T‹S ve grev
hakk›, zaten hiç geçmemifl sadece “toplu görüflme”
denilmifltir. Ama patronlara lokavt, anayasal hal
olarak tan›nm›flt›r. Ayr›ca orman köylüsü ve koope-
ratifçili¤e iliflkin maddeler, esnaf ve zanaatkarlar›n
korunmas›, anayasadan ç›kar›lm›flt›r. Tar›m ve hay-
vanc›l›k ve bu alanda çal›flanlar›n korunmas›, konut
hakk›, gençli¤in ve sporun korunmas›, sanat›n ve
sanatç›n›n korunmas› gibi haklar da anayasal gü-
venceden ç›kar›lm›flt›r. Buradaki amaç, anayasal
güvence alt›na al›nm›fl haklar› bile budamak, bunla-
r› hükümetlerin ve patronlar›n keyfine, iki duda¤›
aras›na b›rakmakt›r.  

“Ama”l› anayasa

“Sivil ve özgürlükçü” olarak lanse edilen tasla¤›n
iflçi emekçileri ilgilendiren her maddesi, “milli gü-
venli¤in, kamu düzeninin, genel sa¤l›¤›n, baflkalar›-
n›n hak ve hürriyetin korunmas›, suçu önleme
amaçlar›yla s›n›rland›r›laca¤›” belirtilmektedir. Me-
sela “Toplu ifl sözleflmesi ve grev haklar›, milli gü-
venli¤in, kamu düzeninin, genel sa¤l›¤›n, baflkalar›-
n›n hak ve hürriyetinin korunmas› veya suç ifllen-
mesinin önlenmesi amaçlar›yla s›n›rland›r›labilir”
fleklinde düzenlenmifltir. (Madde 48.3) Yürürlükteki
anayasa da “milli güvenlik” ve “genel sa¤l›k” ile ya-
saklar getirmiflti. Yeni metinde “kamu düzeni”, “bafl-
kalar›n›n hak ve hürriyetinin korunmas›”, “suç ifllen-
mesinin önlenmesi” gibi yeni unsurlar da eklenmifl-
tir. Bir yandan “grev hakk›” deniyor ama “suç ifllen-
mesinin önlenmesi” diye bir engel dikiyor. Kim, na-

s›l suç iflleyecek? Grevini savunmak, onun gerektir-
di¤i gibi davranmak “suç ifllemek”mi oluyor? “Bafl-
kalar›n›n hak ve hürriyetinin korunmas›”... Kimin
hak ve hürriyeti? Elbette patronlar›n! Görüldü¤ü gibi
yeni taslak, ’82 anayasas›na rahmet okutacak nite-
likte.  

T‹S ve grev hakk›n› yasaklayan zihniyet, örgüt-
lenme ve sendikalaflma özgürlü¤ü tan›yacak de¤il-
dir. “Sendika kurma hakk›, milli güvenlik, kamu dü-
zeni, baflkalar›n›n hak ve hürriyetinin korunmas› ile
suç ifllenmesinin önlenmesi sebepleriyle s›n›rlana-
bilir. (Madde 47.3) Yine karfl›m›za “milli güvenlik,
kamu düzine, baflkalar›n›n hak ve hürriyeti vb” ç›k›-
yor. Sendika kurma, sendikalaflma milli güvenli¤i
nas›l tehdit eder? Sendikalaflma, sendika kurma,
baflkalar›n›n hak ve hürriyetini, kamu düzenini nas›l
bozar? ‹flçi emekçiler, bunu örgütlenemezsiniz,
sendikalaflamazs›n›z fleklinde okumal›d›r. Yine der-
nekleflme konusundaki madde flöyledir: “Herkes
önceden izin almaks›z›n dernek kurma, bunlara üye
olma ve üyelikten ayr›lma hürriyetine sahiptir”
(Madde 30.1) Hemen ard›ndan flunlar eklenmifl:
“Dernekler kanunun öngördü¤ü hallerde, hakim ka-
rar›yla kapat›labilir veya faaliyetten al›konabilir. An-
cak gecikmesinde sak›nca varsa, milli güvenli¤in,
kamu düzeninin, suç ifllenmesini veya suçun deva-
m›n› önlemenin yahut yakalaman›n gerektirdi¤i hal-
lerde, kanunla yetkili k›l›nan merci, derne¤i faaliyet-
ten men edebilir.” (Madde 30.3)Yine baflka bir mad-
dede deniyor ki, “Toplant› ve gösteri yürüyüflleri dü-
zenlemek tabi ki serbesttir, ama milli gü-
venli¤in, kamu düzeninin, genel sa¤l›¤›n,
genel ahlak›n, baflkalar›n›n hak ve hürri-
yetlerinin korunmas› veya suç ifllenmesi-
nin önlenmesi amaçlar›yla s›n›rlanabilir”
(Madde 31.2)

Bu maddeleri ço¤altabiliriz. Ama bu
kadar› yeterlidir. ‹flçi ve emekçileri ilgilen-
diren en temel haklar anayasada yer veril-
mifl gibi gözükse de, arkas›ndaki
“ama”larla bafllayan engeller, esas›nda
engellemektedir. 

Yasalar, sokaklarda yap›l›r!

Her toplumsal sistemde, siyasi erki
elinde bulunduran s›n›f, kendi ç›karlar›n›

güvenceye almak için anayasa
yapar. Yeni anayasa metni de,
emperyalist ve iflbirlikçi tekelle-
rin anayasas›d›r. Onlar›n ihti-
yaçlar› do¤rultusunda haz›rlan-
m›flt›r.  

Burjuva kliklerin anayasa
üzerindeki tart›flma ve çat›flma-
s›, anayasan›n “özgürlükçü”,

“demokratik” olmas›na dönük de¤ildir. Onlar›n ça-
t›flmas›, hangi kli¤in faflist devletin dümeninde otu-
raca¤›d›r. Zaten anayasa tart›flmalar› da üniversite-
lerde türban›n serbest b›rak›lmas›, Türkçe d›fl›nda
farkl› dillerde e¤itim vb. üzerinden yürütülmektedir.
Böylece bir yandan yapay bir saflaflma yarat›lmak-
ta, di¤er yandan bu tart›flmalar›n gölgesinde iflçi
emekçilere dönük sald›r›lar› gizlemektir. Zaten bü-
tün klikler, iflçi-emekçi haklar›n›n budanmas›nda
hemfikirdir. 

Kapitalizmin hüküm sürdü¤ü bir sistemde, iflçi
ve emekçilerin haklar›n› savunan bir anayasa bek-
lemek, saf dillilik, hayalcilik olur. Bu, kapitalizmin
do¤as›na ayk›r›d›r. Çünkü iflgücü sömürüsü üzerine
kendisini ikame eden kapitalist sistemde, emek ko-
runmaz. ‹flgücü di¤er metalar gibi al›n›p sat›lan bir
metad›r. Bu yüzden bütün üretim, azami kar sa¤la-
mak için yap›l›r. 

Yeni anayasa da dizginsizce bir iflgücü sömürü-
sü için, burjuvaziye esnek üretim biçimlerinden,
özellefltirmeye kadar her tür olana¤› sunarken; bun-
lara karfl› ç›kan iflçileri suçlu gösteren maddelerle
doludur.  

Haz›rlanan anayasa tasla¤› bir kez daha göster-
mifltir ki, iflçi ve emekçiler, ancak kendi haklar›n›
soka¤›n diliyle, anayasalara koydurabilirler. Kapita-
lizme karfl› s›n›f mücadelesini devrim ve sosyaliz-
me ba¤layarak yükselttiklerinde ancak, haklar›n›
koruyabilir, özgürlük alanlar›n› geniflletebilirler.

Devrim ve sosyalizm için
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Yeni anayasa tasla¤›nda gölgede kalan

‹fiÇ‹-EMEKÇ‹ HAKLARI 
Haz›rlanan anayasa tasla¤› bir kez daha göstermifltir ki,

iflçi ve emekçiler, ancak kendi haklar›n› soka¤›n diliyle,
anayasalara koydurabilirler. Kapitalizme karfl› s›n›f

mücadelesini devrim ve sosyalizme ba¤layarak
yükselttiklerinde ancak, haklar›n› koruyabilir,

özgürlük alanlar›n› geniflletebilirler.



Gayrettepe Telekom müdürlü¤ü iflyeri bafltemsilcisi Ye-
ner Ünal ile yap›lan röportaj› yay›nl›yoruz:
DSB: Neden greve gittiniz? Hangi taleplerde uzlafl-
ma sa¤land›? K›saca özetler misiniz?
YÜ:  ‹flçilerin talepleri, flu anda mevcut haklar›n korun-
mas›yla ilgili. ‹flveren taraf›ndan tamamen sendikas›z-
laflt›rma sald›r›s› var. Örgütsüz 12 bine yak›n eleman
var. Sendikas›z olanlar›n ald›¤› ücret, sendikal› iflçilerin
ald›¤› ücretten daha yüksek. Biz onlara verilen ücretin
ayn›s›n› talep ediyoruz. Bunun d›fl›nda ikramiyemizden,
sosyal haklar›m›zdan ciddi bir t›rpanlama var. 12 Ey-
lül’den kalan 2821-2822 yasalar› ve son 4857 ifl yasa-
s›nda var olan esnek çal›flt›rma, vardiyal› çal›flt›rma,
part-time, sendikas›z, örgütsüz çal›flma, flu anda tele-
kom iflçisine dayat›l›yor. Biz haftal›k 5 gün-45 saat çal›-
fl›yoruz, ama 45 saati kald›ral›m, haftal›k çal›flma koya-
l›m, 5 günü 6 güne yayal›m, 7. günü de iflgününden ç›-
kartal›m diyorlar.  Patronlar art›k ulusal bayramlar› da
kabul etmiyor ve de¤ifltirmek istiyor. Biz ise, ülke gene-
linde 26 bin 500 üyemizle büyük bir dirençle grevi sür-
dürüyoruz. Kesinlikle taviz vermeyi düflünmüyoruz. 

Özellefltirildikten sonra çal›flma koflullar›nda ne gi-
bi de¤ifliklikler oldu?
‘94’ten beri özellefltirme sald›r›s› var, ama sat›lma nok-
tas› son iki y›ld›r. 2005’ten itibaren, özellefltirmenin ne
anlama geldi¤ini buradaki tüm Telekom çal›flanlar› ya-
flayarak görüyorlar. Çok uluslu flirketler, ülkedeki ku-
rumlar› al›rken, çal›flanlar› iflsiz, örgütsüz b›rakarak,
sendikal yap›lar›n› da¤›tarak bir tahribata gidiyor. Ka-
mudan ayr›ld›¤›m›zdan beri iflverenin kazanma h›rs›
çok büyük, her geçen gün sosyal haklar›m›zdan, talep-
lerimizden taviz vermemiz isteniyor. Telekom çok bü-
yük bir flirket. Her alana yay›lm›fl çok kapsaml› yüzler-
ce birimi, 72 bin çal›flan› var. Çal›flanlar›n da çal›flma
koflullar› kendi içinde çok farkl›lafl›yor. Özellefltirmenin
etkilerinin her alanda birden yans›mas› da kolay de¤il.
Çal›flma koflullar›m›z›n kötüleflmesi, haklar›n gasp›,
özellefltikten iki y›l sonra flu anda belli oluyor.  

Kapsamd›fl› iflçileri durumunu da anlat›r m›s›n›z?
Özellefltirildikten sonra iflveren bir teklif getirdi. Birinci
tip dedi¤imiz 4880 ifl yasas› uyar›nca devlet memurlu-
¤undan istifa ederseniz, ücretlerinizde iyilefltirme yapa-
r›z ve tazminatlar›n›z› da flu anki ifl yasas›na göre al›r-
s›n›z dediler. Üç bin arkadafl›m›z buna uydu. Bunlar flu
anda kapsamd›fl›lar. Onun d›fl›nda 8 bin arkadafl›m›z
da 657’ye tabi normal memur statüsünden 399 sözlefl-
meli personel yasas›na geçtiler. ‹flveren onlarla 1 y›l, 2
y›l, 5 y›l süreli mukavele yapt›, niteli¤ine göre. Ve iste-
di¤i zaman onlar› baflka kuruma gönderme hakk›n› da
elde etti. Kapsamd›fl› arkadafllar bunlar. Bunlar›n vergi-

lerini flu anda flirket ödüyor, ücretlerini bunlar ödüyor.
Özellefltirmeye göre yüzde 45 devlet, yüzde 55 özel ol-
mas›na ra¤men, bu flirket yüzde yüz gibi kullan›yor. Bu
kapsamd›fl› arkadafllar genellikle idari bürolarda, yani
muhasebe, pazarlama gibi yerlerde çal›fl›yorlar. Direk
abonelerle, halkla içiçe olmayan, üretim iliflkilerinden
ziyade teknik anlamda büro k›sm›nda çal›fl›yorlar. ‹flve-
ren bu arkadafllar› flu anda bir tampon olarak tutuyor.
Sendikal örgütlülü¤ün karfl›s›nda bir sendikas›zlaflt›rma
çabas› için tutuyor. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan,
istedi¤i zaman havuza atabilece¤i flekilde tutuyorlar.
T‹S ba¤land›ktan sonra bunlar› hemen havuza gönde-
recekler; yani baflka kurumlara aktaracaklar. E¤er gön-
dermezlerse, bu arkadafllar›n örgütlü olmas› konusun-
da bizim talebimiz var. fiu anda grevde olan 26 bin 500
arkadafl›m›z ise, Telekom’daki her türlü ifli yapan, pra-
tikte çal›flan arkadafllar. 

Bu sektör, bankac›l›ktan, internetten, bas›na kadar
pekçok alan› ilgilendiriyor. Henüz bu alanlar› çok
fazla etkilemedi. Etkisi ne zaman ortaya ç›kar?
Telekom yaflam›n her alan›nda. Bankac›l›k, borsa,
ATM’ler, trafik ›fl›klar›, pos makineleri, konsolosluklara
kadar yaflam›n her alan›na yay›lm›fl durumda. Telekom
iflçisi greve ç›kt›¤› anda bunlar›n hepsi bir anda dura-
cak diye bir fley yok. Bunlar›n sistemi kurulmufl, çal›fl›-
yorlar. Ama zaman ilerledikçe, ar›zalar ortaya ç›kmaya
bafllayacak. Genel müdür kamuoyuna ar›zalar› hemen
çözece¤ini söylüyor, ama bu do¤ru de¤il. fiu anda her
taraftan flikayet geliyor, internette sorunlar yafl›yorlar,
bankalar›n ve hastanelerin ifllemleri çok yavafllam›fl.
fiimdi kamuoyunun dikkati, tezkere, referandum, son
olaylara yo¤unlaflt›¤› için çok fazla gündeme gelmiyor.
Hele bir de ya¤mur-sel gibi bir afetler olsun yeralt›ndan
giden flebekelerimizin hepsi etkilenir, sistem bir anda
ciddi çöküntü yaflayabilir. Kamuoyuna yans›tmamaya
çal›fl›yorlar ama öyle. 

Grev ve dayan›flma komiteleriniz var m›?
Tabi var. Haber ifl, birçok sendikadan daha aktif bir
sendika. Biz özellefltirmelere karfl› direniflleri yaflayarak
geldik çünkü. Greve ç›kmadan önce de bütün arkadafl-
lar›m›z›, neler yaflayabilecekleri konusunda bilgilendir-
dik. Grev komitelerimiz, nöbetçi ekiplerimiz hepsi iflli-
yor. Ne yapmas›, nas›l davranmas› gerekti¤ini bilen ör-
gütlü bir yap› olarak hareket ediyoruz. ‹lk kez greve ç›-
k›yoruz, ama daha önce Telekom iflçileri olarak, di¤er
s›n›f kardefllerimizle dayan›flma içinde olmufltuk. 

Dayan›flma konusunda bekledi¤inizi buluyor musu-
nuz?
Ziyaretlerimize geliyorlar. Bunun biraz daha ço¤alt›lma-

s› laz›m. Daha yeni greve ç›kt›k. fiubeler
platformu ziyarete gelecek. Di¤er sendika-
lardan, siyasi partilerden, kitle örgütlerinden
gelecekler. Dostlar›m›z Telekom iflçisinin
baflarmas› için u¤rafl›yor. Bu daha da büyü-

tülmeli.  

Son olarak söylemek istedi¤iniz var
m›?
‘80’den sonra greve ç›k›lmaz denildi¤i bir
aflamada, greve cesaret edilmeyen bir
aflamada Telekom iflçisi bunun önünü aç-
t›. ‹flveren iflçilerin de uzun zamandan
sonra grevi göze alabilecek güçte oldu¤u-
nu gördü. Biz buradan kazanarak ç›kt›¤›-
m›zda, bizden sonraki her tür T‹S’lerde ifl-
çi s›n›f› kazanarak ç›kacakt›r. Bu tüm
emekçilerin kazan›m› olacakt›r. 

Grevin 11. günü (27 Ekim)’de Bebek ‹flye-
ri Temsilcisi Aziz Do¤an ile yapt›¤›m›z rö-
portaj› yay›nl›yoruz. 
Grev Sürecini biraz anlatabilir misiniz?
Görüflmelerde hangi konularda t›kan-

ma yafland›?
Bizim 1 Mart 2007 tarihinden beri sözleflmemiz devam
ediyor. O günden beri bizi kaile almad› iflveren. “Bunlar
greve falan ç›kamaz” diye düflünüyordu. Hükümetle ne
görüfltüler onu bilemiyoruz tabi. Böylece son aflamaya
geldi. ‹flveren bize esnek çal›flmay› dayat›yor. Hafta
sonu çal›fl›p, hafta içi izin kullanmam›z› istediler. Yani
çal›flma koflullar› tamamen iflverenin keyfine kal›yordu.
Ücret konusunda bizim talebimiz yüzde 16’yd›. Onlar
yüzde 8 verdiler. Grev bafllayal› 11 gün olmas›na ra¤-
men, iflveren henüz bir görüflme talebinde bulunmuyor. 

Uzun zamand›r grev sözü iflçilerin bilincinden silin-
meye çal›fl›l›yordu. Greve ç›kmak nas›l bir duygu?
Gerçekten de 1980’den beri yap›lan hemen hemen ilk
kamu grevi oluyor bu. Ben 20 y›ll›k iflçiyim ilk kez greve
ç›kt›m. Tabi, bunu yaflamak farkl› bir duygu. Bizler de
buradan inançl› ve kararl› bir flekilde devam ediyoruz. 

Haber-Sen genel baflkan›, son günlerdeki atmosfer-
den kaynakl›, “E¤er devlet isterse grevi erteleyebili-
riz” dedi. Bu konuda ne düflünüyorsunuz?
Biz sonuna kadar grevi götürmekte kararl›y›z. ‹lerleyen
günlerde ne olur görece¤iz ama biz arkadafllar›m›zla
beraber kararl› bir flekilde greve devam edece¤iz. 

Devletin grev üstündeki bask›s›n› hissediyor musu-
nuz? Örne¤in burada çevik kuvvet ekipleri bekliyor.
Nas›l bir fley yarat›yor sizin üzerinizde?
fiu an polislerle bir problemimiz yok ama devlet grevi
k›rmak için çaba harc›yor. Baz› arkadafllar›m›z üzerin-
de ikna etme çal›flmalar›nda bulunuyorlar. Yine geçen
gün kesilen kablolar›n ba¤lanmas›yla ilgili üç temsilci
arkadafl›m›z gözalt›na al›nd› ifadesi al›nmak üzere.
Sonra b›rak›ld›lar. 2 gün önce de iki arkadafl›m›z daha
ifade için gözalt›na al›nd› ve b›rak›ld›. 

‹flveren görüflmeme tavr›n› ne zamana kadar sürdü-
rür sizce?
fiu ana kadar 60 bin ar›za oldu¤u haberi geldi ve iflve-
ren bunlarla bafl edemiyor. Tafleronlarla çözmeye çal›-
fl›yor ama flimdiden bir buçuk ayl›k ifl birikmifl durum-
da. Süreç biraz daha böyle devam ederse masaya
oturmak zorunda kalacaklar. ‹flveren hiçbir fley yokmufl
gibi davranmaya devam ediyor olsa bile bu ifl böyle. 

Grev süresince yap›lan baz› eylemler oldu. Bundan
sonras› için bir eylem program› var m›?
Efllerimiz ve çocuklar›m›zla eylemler yapaca¤›z. Cu-
martesi ve pazar günü için hepsini buraya getirece¤iz.
kitle örgütleri, di¤er sendikalar da buraya gelecek ve
sesimizi bir kez daha duyuraca¤›z. 

Devrim ve sosyalizm için
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Patronun esnek çal›flma dayatmalar›na, hak gasplar›na ve sendi-
kas›zlaflt›rma çabalar›na karfl› Telekom iflçisi grevle karfl›l›k verdi.
Grev bafllar bafllamaz sald›r›lar da artt›. Bir yandan kesilen kablola-
r› Telekom iflçilerinin üzerine y›kmaya çal›fl›rken, di¤er yandan med-
ya üzerinden “çok ücret istiyorlar” söylemini yay›yorlar. Grev k›r›-
c›lar›n› engelledi¤i için Haber-ifl mali sekreteri gözalt›na al›nd›. Yine
Ankara’da sabotaj yapt›klar› gerekçesiyle iflyeri temsilcisi de gözalt›-
na al›nd›. Devletin, medyan›n, patronun tüm kuflatmas›na ra¤men,
Telekom grevi tüm yurtta fire vermeden devam ediyor. Bütün illerde
grevle dayan›flma örnekleri de artarak sürüyor. Grev yerlerine dev-
rimci kurumlar, kitle örgütleri, sendikalar, demokrat ayd›n ve sanat-
ç›lar›n ziyaretleri oluyor. ‹flçi s›n›f›n›n Telekom iflçileri flahs›nda y›l-
lar sonra greve ç›kmas› oldukça anlaml›. Yaklafl›k 28 bin iflçinin ka-
t›ld›¤› grev, uzun zamand›r kamu sektöründe yaflanan ilk grev olma
özelli¤ini de tafl›yor. 

fioven ve ›rkç› bir dalgan›n estirildi¤i süreçte, grev özellikle göz-
lerden uzak tutulmaya çal›fl›l›yor. Buna karfl›n flu ana kadar 60 bin

ar›zayla bir buçuk ayl›k iflin birikmifl olmas›, iflvereni ilerleyen sü-
reçlerde köfleye s›k›flt›racak görünüyor.

Uzun y›llar önce özellefltirme kapsam›na al›nan Telekom, AKP hü-
kümeti zaman›nda özellefltirilen kamu sektörlerinden biri. Özellefltir-
menin ard›ndan, çal›flanlar üzerindeki bask›s›n› artt›ran iflveren, sen-
dikal› iflçilerin sendikadan istifa etmeleri için sözleflmeli iflçilere ver-
di¤i ücretleri daha da artt›rarak bunu sendikal› iflçiler üzerinde bir
çekim merkezi olarak kullanmak istiyor. 

Grevlerin yasakland›¤›, grevin sanki bir “suç”mufl gibi gösterildi-
¤i bir süreçte Telekom iflçilerinin greve ç›km›fl olmas›, tüm iflçi ve
emekçiler aç›s›ndan da önemli. O yüzden Telekom iflçileriyle daya-
n›flmay› büyütmeli ve herkese anlatmal›y›z. Grevdeki iflçilerle konufl-
tu¤umuzda “bas›n hiç ilgi göstermiyor art›k” diyordu. Grevin ilerle-
yen süreçlere kalmas› bas›ndaki etkisinden ziyade kitlelerin içinde
gösterece¤i etkiye ba¤l›d›r. Bu sa¤land›¤› zaman tüm sansür duvar-
lar› da, floven histeri de afl›lacakt›r. 

Bu anlaml› eylemi dayan›flma örnekleriyle güçlendirme zaman›.

Telekom iflçileri grevde 



Akdeniz Selçuk ambar›,
merkezi ‹zmir olmak üzere
Konya, Ayd›n, Denizli,
Burdur bölgelerine çal›flan
bir ambard›r. Ambarda ifl-
bafl› 8.00'de bafllar. ‹lk ya-
p›lan ifl, bölgelerden gelen
araçlar›n boflalt›lmas›d›r.
Ö¤leden sonra piyasadaki
mallar toparlanamaya
bafllan›r. Günde yaklafl›k
15 kamyon sar›l›r. Kamyo-
nun bir tanesi yaklafl›k 15
tondur. Bir günde sar›lan
kamyon yükünün toplam›
ise hemen hemen 200 to-
nu geçer. Bu yükün tama-
m› 13 iflçinin s›rt›ndan
geçmektedir. Bu a¤›r ça-

l›flma koflulu, gece geç saatlere kadar devam eder.
‹flin bitifli en erken 23.00’tür, en geç ise 02.00'ye kadar
devam etti¤i olur. Bu çal›flma temposundan dolay›, iflçi-
lerin aileleriyle olan iliflkileri tamam›yle kopuktur. Üste-
lik insanca yaflayacak ücreti alamamaktad›rlar. Baz› ar-
kadafllar›n sosyal güvencesi bile yoktur. 

Bu flartlara daha fazla dayanamayan 3 iflçi, sendikam›-
za (Tümtis) gelerek üye olmak istedi. Pazartesi noterde
kay›tlar›n› yapt›r›p ifle bafllamaya gittiler. Ancak patron
yalakalar›, hemen patrona haber vermifl. Patron da ifl-
çilere, sendikadan istifa etmeyi dayatm›fl. ‹flçiler bunu
kabul etmeyince de ifllerine son vermifl. 

Bu durum üzerine, flube baflkan›m›z birkaç arkadafl›-
m›zla birlikte Akdeniz Selçuk ambar›n›n patronuyla gö-
rüflmek için gitti. Patron, “sendika ve hukuk tan›mam”
diyerek giden temsilci arkadafllar›m›za hakaret edip ifl-
yerinden kovmaya çal›fl›nca arkadafllar›m›z, buna kar-
fl›l›k olarak patronu tokatlam›fllar. Ertesi gün, Akdeniz
Selçuk’ta bulunan 3 arkadaflla birlikte yaklafl›k 40 kifli
''Sendikal Hakk›m›z Engellenemez'' pankart›yla direnifli
bafllatt›.

‹lk 3 gün Akdeniz Selçuk’ta yaprak bile k›p›rdamad›.
Ne mal topland› ne da¤›t›m yap›ld›. 3 gün sonra 6 ar-
kadafl›m›z›n daha direnifle kat›lmas›yla say›m›z 9'a
yükseldi. Bu süreçten sonra  iflleri yürütebilmek için
patron grev k›r›c›lara, sivil faflistlere ve polise yaslan-
maya çal›flt›. Ege Ulafl›m ve Bak Kargo’dan gelen yak-
lafl›k 25 çal›flanla birlikte, Meryem denilen tafleronla,
40 kiflilik sivil faflist grupla ve bir kez daha gerçek yü-
zünü gösteren ve kimlerin hizmetkarlar› oldu¤unu orta-
ya koyan polisin deste¤iyle mallar›n› da¤›tmaya çal›flt›.
Ancak buna haz›rl›kl›yd›k, bu nedenle baflar›l› olamad›-
lar. 4.gün faflist grup polis deste¤iyle araçlar› da¤›t›ma
ç›karmaya çal›flt›, ama bizler engelledik. Direnifl yerin-
de bekleyen arkadafllar›n üzerine içerden tafl at›lma-
s›yla bafllayan çat›flmada, bizim tavr›m›z servise ç›kan
araçlar›n camlar›n› k›r›p, araç floförlerinin dövülmesi ol-
du. Böylece hak ettikleri cevab› verdik. 

Çat›flma esnas›nda polis kameras›n›n çekti¤i görüntü-
lerden, bir arkadafl›n ifadesi al›nmak istendi. P›narbafl›
Karakoluna flube baflkan›yla birlikte gidildi. Akflam
21.00 sular›nda baflkanla birlikte arkadafl›n b›raklmad›-
¤› haberi gelince, Tümtis üyesi yaklafl›k 150 kiflilik bir
grupla birlikte karakola giderek arkadafllar›m›z›n b›ra-

k›lmas› için eylem yapt›k. Eylemden 5 dakika sonra ar-
kadafllar›m›z serbest b›rak›ld›.

5. gün polis eskortu eflli¤inde da¤›t›ma ç›k›ld›, bizler
5’er ve 6’flarl› gruplar oluflturarak da¤›t›mlar› engelle-
meye çal›flt›k. Ancak polis buna müdahale etti. Ayakka-
b›c›lar sitesinden 6 kifli, Dalan Sabunlar› önünden 7 ki-
fliyi gözalt›na ald›lar. Al›nanlar›n durumunu ö¤renmek
için karakola giden flube baflkan›m›zla birlikte 4 kifli da-
ha gözalt›na al›nd›. Al›nan arkadafllardan ikisini, kara-
kolda hastanelik edilene kadar dövdüler. 17 kifli hak-
k›nda 5 ayr› dosya haz›rlan›p, pazar günü nöbetçi
mahkemeye sevk edilen arkadafllar, tutuksuz yarg›lan-
mak üzere serbest b›rak›ld›lar. Pazartesi günü arka-
dafllar›n da serbest b›rak›lmas›yla birlikte yap›lan bas›n
aç›klamas›, eylem havas›nda geçti.

Ertesi gün 10 kiflilik gruplar oluflturuldu. Bu gruplar Ak-
deniz Selçuk ambar›n›n müflterilerini dolaflarak daha
ucuz fiyata onlar›n mallar›n› örgütlü oldu¤umuz ambar-
lara aktard›lar. Burdaki amac›m›z, Akdeniz Selçuk am-
bar›n›n ifllerini kesmekti. 2 hafta sonra, günde 15 kam-
yon mal saran Akdeniz Selçuk, art›k
3 kamyon dahi mal saramayacak
duruma geldi. 

Bu defa patron kendi suçun örtbas
etmek ve hakl› konuma yükselmek
için kamuoyu yaratmaya çal›flt›. Üyesi
oldu¤u ZAMAN gazetesine giderek
verdi¤i haberde, TÜMT‹S sendikas›n›n
iflyerine gelerek iflçileri zorla üye yapt›-
¤›n›, üye olmak istemeyen iflçilerin
memleketelerine kaçt›¤›n› anlatarak;
“Ben sendikalara karfl› de¤ilim, zorbac›la-
ra karfl›y›m. Devletten ve polisten bana sa-
hip ç›kmalar›n› istiyorum'' diyor. Böylece
polis ve faflistlerin yan›s›ra dinci kesimlerin
de deste¤ini almaya çal›fl›yor. 

Eylem k›r›c›l›¤› yapmak için gelen faflistlerin
esrar içti¤ini gören arkadafllar, polise gide-
rek durumu haber verip görevlerini yapmas› gerekti¤ini
söylediklerinde, polis hiçbir müdahalede bulunmuyor.
Sadece bu bile, polisin görevini göstermeye yetiyor.
Polis, uyuflturucu ve esrar kullanan faflistlere karfl› de-
¤il, iflçilerin sendikal haklar› için yap›lan eylemlere karfl›
durarak, varl›k nedenlerini bir kez daha ortaya koydu. 

Esrar ve uyuflturucu içen faflistlerin direnifl yerinde
bekleyen arkadafllara karfl› tahrikleri artmaya bafllad›.
Araçlar› üzerimize sürmeleri, bak›fllar› ve küfürleri art›n-
ca, çat›flmaya dönüfltü. 25 kifliyle bafllayan çat›flmada,
sitenin yak›n olmas›ndan dolay› 10 dakika içinde 200
kifli topland›k. Polisle faflistler inlerine geri dönmek zo-
runda kald›lar. 

Akdeniz Selçuk patronu her geçen gün biraz daha zor
duruma düflüyor. 13 kifliyle yapt›¤› ifli art›k 25 kifliyle
yap›yor. Bu ifli yapanlara 200 YTL haftal›k verece¤ini,
sigorta yapaca¤›n› ve kadroya alaca¤›n› vaadeden pat-
ron, servise ç›kan araçlar› korumak için yaklafl›k 40 ki-
flilik faflist grubu da, s›rf sendikay› kabul etmemek için
beslemeye devam ediyor. Bizler ise çal›flma koflullar›-
m›z ve sendikal mücadelemiz için onurlu direniflimizin
5. haftas›nda kararl›l›kla devam ediyoruz. Sendikal
hakk›m›z engellemez ve HAK VER‹LMEZ ALINIR flia-
r›yla direniflimiz sürüyor.
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‹zmir’de ambar iflçileri direniyor
Ambarlar, çal›flma koflullar›n›n en a¤›r oldu-

¤u ifl alanlar›ndan biridir. Tümüyle beden gü-
cüne dayanarak ve a¤›r yük kald›rmaya dayal›
çal›flmada, iflçilerin sa¤l›klar› sürekli tehdit al-
t›ndad›r. Genelde bir sitenin içine yay›lm›fl, 10-
20 kifli civar›nda iflçi çal›flt›ran küçük iflletme-
lerden oluflmaktad›r. Bu da iflçilerin da¤›n›k ve
örgütsüz olmas›n› kolaylaflt›r›r. Çal›flma koflul-
lar› a¤›r, mesailer uzun, ifl güvencesi azd›r. Ai-
le ya da sosyal yaflam diye birfley b›rakmaz
ambar çal›flmas›. ‹flin koflullar›ndan dolay›
genç iflçi eme¤ine dayan›r. Gençler ifle vas›f-
s›z olarak girerler, emekli olma ihtimalleri ise
düflüktür. ‹flin yo¤unlu¤undan dolay› bedenler
h›zl› y›pran›r, hele ki bir sakatl›k durumu söz-
konusu olursa, iflçi bir anda ortada kal›verir.
Örgütlenmek tek kurtulufludur ambar iflçisinin. 

Ancak örgütlenmenin önünde de ciddi zor-
luklar vard›r. Akdeniz Selçuk Ambar›’nda yafla-
nan direnifl de bunun bir örne¤idir. Direniflteki
iflçilerde büyük bir kazanma kararl›l›¤› var, çün-
kü sendikal› olduklar›nda koflullar›n›n de¤iflece-
¤ini, sendikal› iflçilerin daha iyi maafl ve sosyal
haklara sahip olduklar›n› biliyorlar. Sendikan›n
onlar› yanl›z b›rakmamas› da önemli bir etken.
Sitedeki di¤er ambar iflçileri de, direniflteki iflçi-
lere destek veriyor. 

‹flçiler iflyerinin önünde sürdürüyorlar direnifl-
lerini. Aç›k havadalar, çad›r kurmalar›na izin
verilmiyor. Yemek ihtiyaçlar›n›, sendikan›n ör-
gütlü oldu¤u di¤er iflyerlerindeki iflçilerin kolek-
tif sahiplenifli ve katk›lar› ile karfl›l›yorlar. Bir
sald›r› gündeme geldi¤inde, sitedeki di¤er iflçi-
ler yard›ma kofluyorlar, say›lar› bir anda 150’ye
200’e ç›kabiliyor, yaflanan sald›r›y› bu kolektif
güçle püskürtüyorlar. Grev ziyareti gerçekleflti-
rildi¤inde, gelen ziyaretçi say›s› sembolik bir
düzeyde de olsa, kalabal›k da olsa önemli de-
¤il; sitedeki herkes toplan›yor ve sloganlarla bir
eylem havas›nda karfl›lan›yor ziyaretçiler. Yani
ziyaretçiler, direniflin havas›ndan etkilenerek
dönüyorlar geriye. Grev k›r›c›lar›n› engellemek
için, farkl› yöntemler de kullan›yorlar. 

Direnifl, eylemcilerin coflkusunun büyüklü¤ü
ile ilerliyor. ‹flverenin s›k›flma noktalar›n› iyi de-
¤erlendiriyor, yüksek bir moralle ve sendikal›
di¤er iflçilerin güçlü bir sahiplenmesiyle güzel
ad›mlar at›yorlar. 

Ancak eylem iki önemli eksiklik tafl›yor. Birin-
cisi, direniflin destek güçlerinin daha genifl bir
alana yay›lmas› konusunda at›lan ad›mlar zay›f
kal›yor. ‹kincisi ve en önemlisi, ambarlar iflko-
lunda yaflanan sendikal parçalanman›n etkileri-
ni ciddi biçimde yafl›yorlar. Tümtis ile Nakliyat-
ifl aras›nda yaflanan gerginlik ve çat›flmalar, bu
direnifle de yans›yor. ‹ki sendikan›n birlikte ha-
reket etmesi, direniflin çok daha etkili olmas›n›
sa¤layabilecek durumda iken, ‹zmir’de de ya-
flanan iç çat›flmalar›n etkisinden dolay› Nakli-
yat-ifl uzak duruyor. ‹ki sendika da bu durumun
s›n›f mücadelesine ne kadar büyük zarar verdi-
¤ini görmüyor, bunun sorumlulu¤u ile hareket
etmiyorlar. 

Yanda, direnifle aktif destek veren sendikal›
bir ambar iflçisinin direnifle iliflkin de¤erlendir-
melerini yay›nl›yoruz. 
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Almanya’da tren yollar›nda

Greve devam
Almanya’da tren yollar›nda aylard›r uyar› grevleri ve

grevler sürüyor. Alman Tren Yollar› mahkeme arac›l›¤›yla
grevleri yasaklat›yor, sendika mahkemelerde her defas›nda
bu karar› geri ald›rt›yor. Tren yollar›nda son olarak 24 ve 25
Ekimde 30 saatlik grev yap›ld›. 7400 tren çal›flmad›, 10 mil-
yonun Euro zarar meydana geldi. Anketlerde halk›n yüzde
53’ü grevlere destek veriyor. En büyük destek grevden en
çok etkilenen Do¤u Almanya eyaletlerinden geliyor. Tüm
bu olumlu koflullara ve GDL sendikas›n›n kararl›l›¤›na ra¤-
men grev uzuyor, bir türlü iflveren masaya oturtulam›yor.
Bunun önemli üç nedeni var. 

Birincisi, mahkeme yük trenlerinde ve uzak mesafeli yol-
larda çal›flan trenlerde grevi yasaklad›. Bu grevin gücünü
çok önemli ölçüde k›r›yor çünkü üretimi durduram›yor, eko-
nomiyi yeterince s›k›flt›ram›yor. ‹kincisi, tren yollar›nda üç
sendikan›n örgütlü olmas› ve en çok üyeye sahip DGB’ye
ba¤l› Transnet’in tren yollar› iflçi ve emekçileri satarak T‹S
imzalamas› ve özellefltirmeye onay vermesi. Çal›flanlar›n

gözünü boyamak için de ald›¤› yüzde 4.5’lik zamm› büyük bir baflar› olarak göster-
mesi. Üçüncüsü ise, makinisterin ayr› bir sözleflme talep etmesi, neredeyse sadece
makinistlerin örgütlü oldu¤u GDL sendikas›n›n tüm tren yollar› çal›flanlar›n›n hak-
lar›n› savunmak yerine, sadece makinistleri ön plana ç›karmas› ve bunun çal›flanlar
aras›nda “bölücülük ve ayr›mc›l›k” yap›l›yor duygusunun uyanmas›. 

Bu nedenler grevi zay›flat›yor. Çünkü Transnet’li makinistler, GDL’li makinist-
ler grevdeyken trenleri kullan›yor, baz› yerlerde otobüs flöförleri bile makinist ola-
rak ifle al›nd›, hedef tabi ki grevi etkisizlefltirmek. 

Grev s›ras›nda greve gitmeyip çal›flan tren yollar› iflçileri ile yapt›¤›m›z görüfl-
mede, kendilerinin Transnet üyesi olduklar›n› asl›nda grevi desteklediklerini, çal›fl-
ma koflullar›n›n a¤›r oldu¤unu, ço¤unun aile yaflam› diye bir fleylerinin kalmad›¤›n›,
bunun karfl›l›¤›nda ald›klar› para ile ailelerini geçindirecek durumda olmad›klar›n›
anlatt›lar. O zaman “siz de greve destek verin” dedi¤imizde, elleri ile makinistlerin
kabinlerini göstererek “treni onlar kullan›yor” deyip iflin içinden ç›kmaya çal›flt›lar.
Biraz daha s›k›flt›r›nca “bizim en büyük sorunumuz bu alanda üç sendikan›n olmas›
ve birlikte hareket etmek yerine birbirlerine düflmesi, böyle olunca onlar grevde, biz
çal›fl›yoruz, ama hepimiz grevin baflar›ya ulaflmas›n› destekliyoruz” dediler. 

Alman Tren Yollar›, grevleri yasaklatmak için yine mahkemeye baflvurdu. Özel-
like yük tafl›mac›l›¤› alan›nda iflverenler grevlere karfl› ciddi bir sald›r› içinde. GDL,
gelecek hafta yeni grev tarihlerini aç›klayaca¤›n› ilan etti ve “Alman tren yollar› bi-
zi provoke ederse, biz de buna cevap vermesini biliriz” diyerek meydan okudu. Al-
man Tren Yollar›, T‹S masas›na oturmay›p grevi sürece yayarak, greve verilen des-
te¤i azaltmay› umuyor. Makinistlerin daha etkili olabilmesi ve bu süreci k›saltmas›
ise, grevlerini yayg›nlaflt›rmalar›ndan ve di¤er tren yollar› çal›flanlar› ile kaderleri-
nin ortak oldu¤unu göstermesinden geçiyor. 

18 ve 19 Ekim’de tren yollar›nda-
ki grev son y›llar›n en kitlesel grevi-
ne dönüfltü. Tren yollar›ndaki greve
kat›l›m yüzde 73.3’le 1995’teki kat›-
l›m› (yüzde 67) geçti. Fransa’n›n
de¤iflik kentlerinde 130 miting ger-
çekleflti, yüzbinler sokaklarda Sar-
koyz’nin sosyal hak gasp› progra-
m›n› grev ve gösteri yaparak pro-
testo etti. Fransa’da ulafl›m durdu,
Paris’te metrolar çal›flmad›. Ö¤ret-
menler eylemlere destek verdi,
enerji sektörü üretimi durdurdu.
Grevlere kat›l›m›n rekor boyutlarda
oldu¤u herkesin birleflti¤i nokta ol-
du. 

Bu günlerde tüm Avrupa Birli-
¤i’nin gözü Fransa’daki grevdeydi.
Frans›z iflçiler patronlar›n gözünü o
kadar korkutmufl ki, Sarkozy’nin is-
tedi¤i “h›zl› çözüme” kimse inanm›-
yor. Sarkozy ile umutlanan AB’li
emperyalistler, bu grevle birlikte
tekrar 1995’i hat›rl›yor ve Sar-
kozy’ye, Juppe hükümetinin o dö-
nem yapmak istedi¤i ve tozlu rafla-
ra kald›rmak zorunda kald›¤› sosyal
hak gasplar› projesini hat›rlatmak-
tan kendilerini alam›yorlar. Korkula-
r› belli, Frans›z iflçi s›n›f›n›n tüm Av-
rupa’ya yeniden örnek olmas›. Al-
manya’da sosyal demokratlar flim-
diden yaflad›klar› oy kayb›ndan ve
Yeni Sol’un güçlenmesinden kay-
nakl› Ajanda 2010 sosyal haklar›na
sald›r› program›nda geri atmak ge-
rekti¤ini savunmaya bafllad›lar. 

Sarkozy, grev öncesi ve sonras›
iflçi ve emekçilere meydan okudu.
Bas›n›n 6 ayda tüm “reformlar› ha-
yata geçirece¤im” dedi¤i için ad›n›
“spedy Sarkozy” (h›zl› Sakozy) koy-
du¤u Sarkozy, bu iflin o kadar kolay
olmayaca¤›n› grevlerle anlam›fl ol-
sa da umudunu Frans›z iflçi ve
emekçilerini bölmeye ba¤l›yor.
Frans›z burjuvazisi, bu sefer sald›r›-
s›n› Fransa’da en ayr›cal›kl› iflçi ve
emekçiler diye bilinen kesimden
bafllatt›. Grev s›ras›ndaki röportaj-
lardan da görüldü¤ü gibi grevcilere
verilen yo¤un deste¤e ra¤men Sar-
kozy’nin tuza¤›na düflenler de az
de¤il. Bunlar aras›nda da en çok or-
ta direk geliyor. Çünkü Sarkozy on-
lara vergi indirimi vaad ediyor. 

Sarkozy’nin aç›klad›¤› sosyal y›-
k›m plan›na bak›ld›¤›nda ise bu sal-

d›r›dan tüm iflçi ve emekçilerin na-
sibini alaca¤› hemen belli oluyor. 

Sarkozy 6 ayda ç›karmay› plan-
lad›¤› sald›r›larla kamu alan›nda ça-
l›flan özellikle tren yollar›, kömür
ocaklar›, otobüs flöförleri ve enerji
sektöründeki 1 milyon 600 bin me-
murun özel statülü haklar›n› ellerin-
den alaca¤›n›, emeklilik yafl›n› yük-
seltece¤ini; Almanya sisteminde ol-
du¤u gibi iflsiz olup da kendisine
önerilen ifli kabul etmeyenin iflsizlik
paras›n›n kesilmesini; devlet me-
murlar›n›n say›s›n›n azalt›lmas›n›;
iflten at›l-
man›n ko-
laylaflt›r›l-
mas›n›,
yani ifl gü-
vencesinin
ortadan
kald›r›lma-
s›n›; haf-
tada 35
saatlik ça-
l›flmaya
son veril-
mesini; ifl-
yeri sendi-
kac›l›¤›n›n
yayg›nlafl-
t›r›lmas›n›;
flu an 60 olan emeklilik yafl›n›n art-
t›r›lmas›n›; flu an 1280 euro olan
asgari ücretin enflasyona ba¤l› ola-
rak belirlenmesini ortadan kald›ra-
rak bir komisyona verilmesini öngö-
rüyor.

Grevde CGT sendikas›n›n yöne-
ticilerinin aç›klad›¤› ve sendikac›lar›
en çok korktutan ise, Sarkozy’nin
demir Lady lakapl› Thaetcher’›n ‹n-
giltere’de sendikalara sald›rd›¤› gibi
sald›rmay› planlamas›. Fransa’daki
örgütlülük, tüm AB’li emperyalistle-
rin korkulu rüyas› ve hepsi Sar-
kozy’i tüm güçleriyle destekliyor. 

Ancak Fransa örne¤inde 1995’de
de görüldü¤ü gibi emperyalistler
planlar›n› yapar ancak bu sald›r›
planlar›n›n hayata geçip geçemeye-
ce¤i iflçilerin mücadele gücüne ve
örgütlülü¤üne ba¤l›d›r. Bugün de ifl-
çiler oyuna gelmeyip patronlar›n
böl-yönet politikas›n› bofla ç›kard›¤›
sürece, Sarkozy’nin flimdiden delik
deflik olan plan› grevlerin alt›nda
kalacakt›r.

Fransa`da ulafl›m ve enerji
sektörünün en kitlesel grevi



Zamlar tepemize at›lan tafllar gibi ya¤maya baflla-
d›. Kafam›z› en fazla kanatan da ekmek zamm›.

Daha önce gramaj› düflürülerek yap›lan zamdan
sonra, flimdi de ekme¤imizi, fiyat›nda yap›lan zamla
yemek zorunda b›rak›ld›k. Yani, sadece ›s›namamak,
okula gidememek, iflsiz kalmak, ilaç alamamak, kira
ödeyememek de¤il, aç kalmakla da karfl› karfl›yay›z.
Resmi aç›klamalarda bile (Türkiye ‹statistik Kurumu
TÜ‹K’in 2006 Hane Halk› Bütçe Anketi), kira art›fllar›
nedeniyle insanlar›n bo¤az›ndan k›s›p kiraya para
yetifltirmeye çal›flt›¤› ortaya dökülmüflken yap›ld› ek-
mek zamm›. ‹flçi ve emekçilerin büyük bölükler halin-
de açl›¤a terk edilmesi gibi son derece hayati öneme
sahip ekmek zamm› üzerine, en yetkili a¤›zlar›n aç›k-
lamalar› ise, kitlelerin açl›¤› ile dalga geçer nitelikte.

Ekmek zamm› tart›flmalar›, kurakl›k ve Toprak
Mahsulleri Ofisi TMO’nun bu¤day stoku yapmam›fl
olmas› üzerinde yürütülüyor. Üstelik “devlet baba” da
yüzde 30’luk zamm› fazla buluyormufl!

Oysa Türkiye’nin bu¤day rekoltesindeki düflüfl, ku-
rakl›k tehlikesi bu kadar büyümemiflken bafllam›flt›.
Kald› ki, aç›kland›¤› haliyle bile kurakl›¤›n rekolte dü-
flüflündeki etkisi, yüzde 20 oran›nda. Öte yandan
TMO’nun bu¤day al›m-sat›m ifllemlerinde zaten s›n›r-
land›r›lm›fl bir rolü var ve dahas› bu s›n›rland›r›lm›fl
rol de ortadan kald›r›lmaya çal›fl›l›yor. 

Çark Yoksul Köylüleri Ezerek ‹flliyor

Tah›l üretimi, bir zamanlar “tah›l deposu”, “bu¤day
ambar›” olan ülkemizde, fiyat politikalar› ve uygula-
malarla –özellikle de son yedi y›lda- olabildi¤ine dü-
flürüldü. 2002 y›l›nda bu¤day ithalinin serbest kalma-
s› kararlaflt›r›lm›flt› ve zaten bu tarihten sonra üreti-
min düflme tehlikesi fazlas›yla büyümüfltü. 2005’te
21 milyon ton, 2006’da 20 milyon ton olan bu¤day
rekoltesi, 2007’de 16.5 ton olarak aç›kland› örne¤in. 

Dolay›s›yla 2000’li y›llar, bu¤dayda da felaket y›lla-
r›. Türkiye’nin sadece bu¤day ithalat› (y›ll›k) 15 mil-
yon ton civar›nda olmas›na karfl›n, üretim her y›l bü-
yük miktarlarda düflüfl gösterdi. Çünkü emperyalist
tar›m politikalar› gere¤i Türkiye bu¤day› da ithal et-
mek zorunda. Dolay›s›yla, bir yandan taban fiyatlar›
bu¤day›n kilogram maliyetinin alt›nda verilirken, di¤er
yandan ödenmeyen DGD’ler (Do¤rudan Gelir Deste-
¤i), mazot ve gübre gibi en önemli tar›msal girdilerde
artan fiyatlardan beli bükülen köylülerin “alternatif
üretim”e yönlendirilmeleri, büyük ço¤unlu¤un bu¤day
ekmekten vazgeçmelerine yol açt›. 

Eskiden “bu¤day ambar›” olmas› ile övünülen Orta
Anadolu’da bu¤day rekoltesi yüzde 40’›n alt›na düfltü
mesela. Adana ve Bursa gibi illerde de bu¤day eki-
len arazilerin say›s›nda h›zla düflüfller yafland›. Ta-
ban fiyatlar›nda her y›l tekrarlanan trajedi, yaflanan
sorunlar›n önemli bir aya¤›n› oluflturuyor. Bu y›la öz-
gü bir sorun de¤il bu. 2002’de Adana’da yaflananlara
bakal›m: 

Adana ZMO’nun (Ziraat Mühendisleri Odas›) he-
saplar›na göre toplam maliyeti zaten 400 bin liran›n

üzerinde olan bu¤day›n (1 kg. bu¤day›n) taban fiyat›,
ZMO’nun tahminine göre 400 bin 625 lirayd› ve buna
yüzde 25 üretici kar› da dahildi. Oysa bu¤day taban
fiyat› hem gecikmeli olarak, hem de maliyetinin çok
alt›nda aç›klanm›flt›. 218 bin lirayd› sadece. Kap›lar›-
na hacizcilerin dayand›¤› borç içinde bo¤ulan köylü-
ler, bu¤daylar›n› aç›klanan bu fiyattan satmak zorun-
da kald›lar. Kürt illerinde ise durum daha da vahimdi,
çünkü bu¤day al›m fiyat› 180 bin liraya dek düflürül-
müfltü. 

Topraklar›na, var›na-yo¤una haciz gelmesin diye
ürününü aç›klanan taban fiyatlar› neyse ona zarar›na
satmaktan baflka çaresi kalmayan köylüler, alelacele
sat›fl yapt›ktan sonra, al›m fiyatlar›n›n 380 bin liraya
ç›kar›ld›¤›n› gördüler. Kuflkusuz, bu bir tesadüf de¤il-
di. Fiyat yükseltenler, köylünün içinde bulundu¤u du-
rumu çok iyi biliyorlard› ve bu spekülatörlerin cepleri-
ni doldurmak isteyenlerin bir oyunuydu, zaten siste-
min çark› böyle dönüyordu: Piyasay› yöneten az sa-
y›da tekelin lehine ama genifl yoksul köylülerin aley-
hine iflleyen bir çark. Fiyat politikalar›nda yaflan›yor-
mufl gibi gösterilen kargafla, asl›nda son derece dü-
zenli ifllemiflti. TMO’nun al›m fiyatlar›n› düflük tutma-
s›yla ürününü yok pahas›na spekülatörlere kapt›ran
köylüler, en temel ihtiyaçlar›n› bile karfl›layamazken;
stok yapan spekülatörler yüzde 80 oran›nda artan
al›m fiyatlar› üzerinden piyasaya ürün sürüyor ve
karlar›n› alabildi¤ince katl›yorlard›. Bu arada, ithal
bu¤day meselesinde de bir dolu soygunculuk olay›
ortal›¤› kas›p kavuruyordu.(*) Arkas›ndan ekmeklik
un, ekmek, makarna fiyatlar› da bu durumdan etkile-
niyor, kitleler açl›¤a terk ediliyordu. Sadece ekmek,
makarna gibi en genifl kitlelerin sofralar›ndan eksik
etmedi¤i ürünler de¤il, tah›l fiyatlar›ndaki art›fl nede-
niyle yem sanayicileri de fiyat artt›rd›¤› için et, yu-
murta, süt ve yo¤urt gibi temel beslenme ürünlerinin
de fiyatlar›nda fahifl art›fllar yaflan›yordu. 

Bu y›l da benzer fleyler yaflan›yor. TMO, rekoltenin
düflük oldu¤u ocak-may›s aras›nda 37.5 kurufl fiyat
ile bu¤day sat›fl›na bafllad› ve haziran ay›nda fiyatla-
r› 42.5 olarak aç›klad›. fiimdi TMO, elindeki stoklar›
47.5 kurufltan sataca¤›n› söylüyor. Polatl› Ticaret
Borsas›’nda fiyat 54.5 dolay›nda, daha önceden de
60 kurufltu. Yani TMO’nun düflük fiyatla elden ç›kar-
d›¤› bu¤day fiyatlar› –geçmifl y›llarda oldu¤u gibi-
sonraki aylarda art›fl gösteriyor ve bu art›fllar›n daha
fazlalaflaca¤› söyleniyor. Öte yandan yine ithal bu¤-
day ifllemleri bafllat›l›yor. 

Bu¤day, Ekmek Demek

Stalin’in belirtti¤i gibi “bütün paralar›n paras›d›r” ta-
h›l. Ve “basit bir meta arac› olarak de¤erlendirilmeli-
dir”. Çünkü tah›l, “yenmesi mümkün olmayan ve her-
kese sat›lamayacak olan pamuk de¤ildir. Pamuktan
farkl› olarak tah›l, içinde bulundu¤umuz bugünkü ko-
flular alt›nda, herkesin sat›n alaca¤› olmazsa olmaz
metad›r.”

Yaln›zca ‘30’lu y›llar›n dünyas›nda de¤il, bugün de
tah›l fazlas›, hem bir zenginleflme ve ekonmik-politik

güçlenme arac›, hem de k›r yoksullar›n› boyunduruk
alt›nda tutman›n arac›d›r. 

Kuflkusuz tah›l ürünlerinin en bafl›na bu¤day oturu-
yor. Bu¤day, ayn› zamanda ekmek demek. Onun
yoklu¤u ise açl›kla eflde¤er. Bizim ülkemiz (ve bizim
gibi ülkeler için) bu çok daha fazla geçerli. 2003 y›-
l›nda ekonomist Türkel Minibafl, ekmek için, “70 mil-
yonluk Türkiye’nin yüzde 80’inin birincil beslenme
ürünü” diyordu ve “nüfusun en alttaki yüzde 20’si sa-
dece ekmekle beslenmektedir” diye belirtiyordu. Yok-
sullaflma oran›n›n h›zla düfltü¤ü son dört y›l› düflü-
nürsek, sadece ekmekle beslenenlerin oran›n›n yüz-
de 20 ile de kalmad›¤› anlafl›l›r. Dolay›s›yla bu¤day,
yaflamsal önemde bir tah›l ürünü. 

‹flte bu nedenle, baflta ABD-AB gibi ülkeler de da-
hil tüm emperyalist güçler, biriken tah›l stoklar›n›
–Türkiye’nin de içinde oldu¤u- bütün ba¤›ml› ülkeler-
le yapt›klar› anlaflmalara sat›n alma koflulunu koyu-
yorlar. Elbetteki bu koflulu kitlelerin beslenme ihtiya-
c›n› karfl›lamak için de¤il, aksine, y›¤›nlar›n açl›¤›
üzerinden zenginleflmek ve güçlenmek için dayat›-
yorlar. 

AB ile yap›lan serbest ticaret anlaflmas›na göre,
zengin bir bu¤day ülkesi olan Türkiye, bu¤day yerine
onlar›n belirledi¤i baflka ürünler ekecek ve her y›l
300 bin ton ekmeklik bu¤day› AB’den sat›n alacak.
(31.7.02 tarihinden itibaren AB ile yap›lan bu anlafl-
ma gere¤i, TMO her y›l ithal ifllemleri bafllat›yor.) Bu
bir zorunluluk. Zorunluluk, AB anlaflmalar› ile s›n›rl›
de¤il. Fiyatlar›n Chicago (ABD) Borsas›’na göre belir-
lenmesi de bir zorunluluk. Yani ülkemizdeki ihtiyaçla-
r›n ne yönde oldu¤u, topra¤›n yap›s›, iklim koflullar›
vb. somut hiçbir geliflme, fiyatlar›n Chicago Borsa-
s›’n› dikkate alarak saptanmas› zorunlulu¤unu orta-
dan kald›rm›yor. Örne¤in Chicago Borsas›, aral›k
teslimi 36.5 kilogram bu¤day, 7.54 dolara sat›fl gördü
ve bu miktar bugüne dek yap›lan rakamlar›n en yük-
se¤ini oluflturdu. 

Dünya bu¤day fiyatlar›, ocak ay›ndan bu yana yüz-
de 60 oran›nda art›fl gösterdi. ABD Tar›m Bakanl›¤›
ise 31 May›s ’08 tarihine dek (piyasa y›l›n›n son tari-
hi), dünya bu¤day sto¤unun 114.8 milyon tona düfle-
ce¤i yönünde tahminlerde bulundu. 

Dünya halklar› büyük felaketlerle karfl› karfl›ya.
Emperyalist paylafl›m savafl› sadece petrol üzerin-
den de¤il su ve tar›m alanlar› üzerinden de bütün
fliddetiyle halklar› felaketlere sürükleyecek. 2000’ler
dünyas›n›n tüm emperyalist plan ve programlar›,
dünyan›n yeniden paylafl›lmas› ve pay kapma teme-
linde yürütülüyor. Bütün çat›flma ve “uzlaflma” nokta-
lar› bu zeminde artarken, elleri ezilen ve sömürülen
kitlelerin bo¤az›n› s›kmakla meflgul. 

Türkiye de daha 2000 y›l›na girmeden ‹MF ile yap-
t›¤› anlaflmalarla tar›m› yeni bafltan düzenledi. Süb-
vansiyonlar kalkt›. Taban fiyat› uygulamas›ndan vaz-
geçece¤ini taahhüt etti. Sözleflmeli Çiftçilik ve Do¤ru-
dan Gelir Deste¤i politikas›na geçifl yap›ld›. “Alterna-
tif ürün” ad› alt›nda, içlerinde bu¤day ve pamuk da
olmak üzere baz› temel ürünlerin üretiminde k›s›tla-
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malara gidildi ve bu temel ürünler
yerine emperyalistlerin belirledi¤i
ürünlerin üretimine geçildi. Ayn› za-
manda yap›lan anlaflmalarla temel
ürünleri ithal etmeyi kabul etti. 

Yani sorunun kayna¤›, hem em-
peryalist ekonomik programlar ve ta-
r›m politikalar› hem de Türk iflbirlikçi
tekelci burjuvazinin söz konusu
program ve politikalar› harfiyen uy-
makta son derece hevesli olmas›…
Bugün gelinen nokta, bütün bu uy-
gulanmakta olan program ve politi-
kalar›n sonuçlar›yla ilgili. Örne¤in sa-

dece 1999 ve 2006 y›llar› aras›nda k›rdan kente göç eden kifli
say›s› 3 milyona yaklaflt›. Bu demek ki, 7 y›lda yaklafl›k 3 milyon
kifli art›k tar›msal alanlar›n d›fl›na düfltü. Geçim derdi nedeniyle
kentlere tafl›nan y›¤›nlarca insan›n önemli bir k›sm› ifl de bulama-
d›. ‹fli olanlar› bile, iflsiz kald›¤› milyonlarca iflsizin aras›na kat›ld›,
yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflayanlar›n say›s› t›rman›fla geçti. 

Ücretli Kölelik De¤il Özgürlük Savafl› 

“Kolhoz ve Sovhozlar›n ellerinde bulundurduklar› büyük toprak
alanlar›, traktörlerin, kombinalar›n ve di¤er karmafl›k tar›m maki-
nelerinin en üretici flekilde kullan›lmas›, do¤ru ürün s›ras›n›n yer-
lefltirilmesi, topra¤›n rasyonel olarak kullan›lmas› için önlemlerin
yürütülmesi, sulama ve sudan ar›tma kanallar›n›n aç›lmas›, or-
man dikilmesi vb. için olanaklar sunmaktad›r. Toprak, diyordu
Marx, do¤ru bir flekilde iflleme tabi tutuldu¤unda, sürekli olarak
kendisini iyilefltirir. Sosyalist toplum, toprak verimlili¤inin sürekli
olarak artmas›n› ve tar›msal üretimin son derece yüksek üretken-
li¤ini güvence alt›na alan rasyonel bir tar›m sisteminin yarat›lma-
s›n›n bütün olanaklar›n› açmaktad›r. Rasyonel tar›m sistemi,
onun yo¤unlaflt›r›lmas›n› talep eder. Tar›m›n yo¤unlaflt›r›lmas›,
mevcut porka alan›na ek üretim arac› yat›r›m›n› her hektar kulla-
n›m alan›ndan azami ürün miktar›n›n al›nabilmesi amac›yla iktisat
yürütme yöntemlerinin iyilefltirilmesini gerektirmektedir. Yo¤unlafl-
t›rma, mineral ve organik gübrenin kullan›m›, verimli hayvan ›rkla-
r›n›n yetifltirilmesini, ziraat ve hayvan tekni¤inin en yeni kazan›m-
lar›n›n kullan›lmas› vs. gerektirmektedir. Bir tar›msal ürün bollu-
¤unun yarat›lmas›, tüm tar›msal kültürlerin hektar bafl›na verimle-
rinin mümkün oldu¤unca yüksek derecede artt›r›lmas›n›, hayvan-
lar›n veriminin art›r›lmas›yla paralellik içinde hayvan mevcudunun
büyütülmesini gerektirmektedir. Bu, sosyalist tar›m›n ana geliflme
çizgisidir.(**)

‹flte sosyalist tar›m›n ana çizgileri! Çünkü sosyalist tar›m, önü-
ne görev olarak “halk›n besin maddelerine ve sanayinin ham-
maddelere olan gereksinimlerini her yönlü gelifltirme”yi koymufl-
tur. Ve kapitalist tar›mda oldu¤u gibi “daha çok emek”le de¤il, ak-
sine “daha az emek”le yapmaktad›r bu görevi. ‹nsanl›¤› yücelten
sosyalizme ulaflmak gerekir. Bunun için önümüze ç›kan her so-
runla mücadele yürütmekle karfl› karfl›yay›z. 

Örne¤in ekmek zamm›na karfl› mücadeleyi yükseltmeyen bir
halk, savafls›z ve sömürüsüz bir dünya yaratamaz. Kölece çal›fl-
ma koflullar›n› reddedip demokratik hak ve özgürlükleri için sa-
vaflmayan ezilen ve sömürülen kitleler, köleli¤e mahkumdur.
Aya¤a kalkmal› ve bizden kopar›lan her dirhem hak gasp›na kar-
fl› durmal›y›z. Kazan›mlar›m›z sosyalizmin yolunu döfleyecektir.  

Dipnotlar
* AB’den ithal edilen 30 bin ton ekmeklik bu¤day›n 25 tonu “fusarium”

hastal›¤› olan bu¤dayd›. TMO ad›na ihaleye giren uluslararas› bir gözet-
men firma, mallar› al›rken sözde kontrolden geçirmiflti ama ne olumlu rapo-
ru veren firman›n ad› aç›kland› ne de sözleflme flartlar›. Uluslararas› tahkim
yasalar›na göre, hakemlik yapan ‹ngiltere’deki baflvuru merci GAFTA da
(Tar›m ve Yem Ticaret Derne¤i) bu tür durumlarda sözleflme flartlar›n› baz
ald› ve flirketler lehine kararlar ç›kartt›.

** Politik Ekonomi Ders Kitab›, 2. Cilt, sf. 216

Irak ve Afganistan iflgaline kat›lan yaklafl›k
1.5 milyon ABD askerinden 185 bininin sakat
kald›¤› resmi olarak saptand›. International
Herald Tribune gazetesinin yapt›¤› habere gö-
re, iflgalde sakat kal›p da yard›m için devlete
baflvuranlar›n say›s› 185 bin. Gazete, bu say›-
n›n 700 bine ulaflt›¤›n› yaz›yor. Giderek artan
yaral› asker say›s›n›n, ABD Emekli Asker ‹fl-
leri Kurumu’nun harp malulleri için yapt›¤›
harcamay› artt›raca¤›, bunun iflgal için yap›lan
askeri giderleri bile geride b›rakaca¤› tahmin
ediliyor. Zaten Bush hükümeti de, askerler için
yap›lan harcamalar› yüzde 83 oran›nda artt›ra-
rak bu tahminleri do¤rulad›.

ABD’nin kulland›¤› ileri teknoloji ve askeri
t›p alan›ndaki geliflmiflli¤i, kay›p say›s›n› azal-
t›rken, yaral› asker oran›n› büyütüyor. Buna
karfl›n yaralanan askerler tedavilerinin yap›l-
mad›¤›n›, gerekli ödemeleri alamad›klar›n› ile-
ri sürerek davalar aç›yorlar. Irak’tan döndük-
ten sonra “travma sonras› stres bozuklu¤u”
hastal›¤›na yakalanan bir asker, ücretsiz tedavi
hakk› kazanana kadar 12 bin dolar harcad›¤›n›
belirtip “bize yeni ödeme yap›l›ncaya kadar iki
dolara bile muhtac›z” dedi. ‹ki baca¤›n› Irak’ta
kaybeden bir çavufl ise, hükümetin protez ba-
cak masraflar›n› karfl›lamas›na ra¤men çeflitli
kurulufllardan ve ailesinden destek alarak yafla-
m›n› sürdürdü¤ünü belirtti.

Psikolojik rahats›zl›k ve intihar rekoru
ABD’nin hegemonya savafl›n›n maliyeti her

geçen gün artarken, askerlerin devlete güveni
azal›yor, yerini gelecek korkusuna b›rak›yor.
Bir de böylesine haks›z bir savafla kat›lm›fl, in-
sanl›k d›fl› uygulamalara kar›flm›fl olman›n
onursuzlu¤u, utanc› ve ölünceye dek yakalar›-
n› b›rakmayacak olan vicdan muhasebesi… 

Bu yüzden olsa gerek ABD ordusunda psi-
kolojik rahats›zl›klar ve intihar vakalar› da gi-
derek art›yor. Pentegon’un yapt›rd›¤› bir arafl-
t›rmada, Irak’taki her 5 Amerikan askerinden
birinin psikolojik sorun yaflad›¤› ortaya ç›kt›.
Askerlerin yüzde 45’i, birimlerinde “manevi
güç eksikli¤i” görüyor. Yüzde 35’i ise, buna-
l›m, depresyon ve fliddetli stres problemi yafl›-
yor. Araflt›rmaya göre, askerlerin üçte ikisinin
Irak’ta yaralanan veya ölen asker arkadafl› bu-
lunuyor ve bu durum askerlerin psikolojik
dengesini etkiliyor. Askerlerin dörtte üçü öldü-
rülebilece¤i veya a¤›r yaralanabilece¤i bir tec-
rübe yaflad›¤›n› düflünüyor ve bu durum “yo-
¤un korku, çaresizlik, dehflet” olarak ifade edi-
liyor. 

Di¤er yandan intihar oran›n›n da son 26 y›l
içindeki en yüksek düzeye ulaflt›¤› saptanm›fl
durumda. ABD Kara Kuvvetleri taraf›ndan ha-
z›rlanan rapora göre, intihar eden askerlerin
önemli bir bölümü Irak veya Afganistan’da
görev yapanlardan. ‹ntihar ve intihar giriflimi-
nin en s›k yafland›¤› yer ise Irak. Kad›n asker-
lerin intihar etme oran›n›n iki kat fazla oldu¤u-

na dikkat çekiliyor. Ve intihar edenlerin yakla-
fl›k yar›s›n›n daha önce psikiyatrik bir soruna
yakaland›¤›, davran›fl bozukluklar› “travma
sonras› stres bozuklu¤u” gibi sorunlar yaflad›k-
lar› tespit ediliyor.

Savafl suçlar› ve “soyk›r›m” 
Irak’ta iflgalin bafllad›¤› 20 Mart 2003 tari-

hinden bu yana yaflam›n› yitiren sivil say›s›n›n
1.7 milyona ulaflt›¤› belirlendi. Bu rakamlar,
BM ve Dünya Sa¤l›k Örgütü’ne dayanarak
saptanm›fl. Ölenlerin büyük bir bölümünün ise,
kad›n ve çocuklardan olufltu¤u belirtiliyor. 

Bir araflt›rma merkezinin haz›rlad›¤› rapor,
Irak’ta yaflananlar› Nazi Almanyas›’n›n Yahu-
dilere yapt›klar› ile karfl›laflt›r›p, “soyk›r›m bo-
yutuna ulaflmak üzere” diyor. Ve Irak’ta çok
ciddi oranda organ ticaretinin bafllad›¤›n› vur-
guluyor.

Körfez savafl›ndaki kay›plarla birlikte 3.9
milyon Irakl›n›n yaflam›n› yitirdi¤ini, Nazi Al-
manyas›’nda ölen Yahudilerin de 5-6 milyon
civar›nda oldu¤unu ortaya koyan rapor, 1943
y›l›nda ‹ngiltere’nin Hindistan’da 4 milyon ki-
fliyi öldürmesini, birçok ülkenin “soyk›r›m”
olarak gördü¤ünü hat›rlat›yor. Bu tarihsel veri-
ler üzerinden gerek BM’nin “Soyk›r›m Sözlefl-
mesi”nin, gerekse Cenevre anlaflmas›ndaki
maddelerin, Irak’ta yap›lanlar› aç›kça “soyk›-
r›m” olarak tan›mlad›¤›n› belirtiyor.  

Ne var ki, emperyalist-kapitalist sistemin
uluslararas› hukuku, bu örnekte de görüldü¤ü
gibi her zaman “güçlü”den yana. O dönemki
dengelere göre istenildi¤i gibi e¤ilip bükülü-
yor. As›l olarak, iflçi ve emekçiler, ezilen halk-
lar, kendi güçlerini ortaya koyup, emperyalist-
leri dize getirdi¤inde ancak, bu gerçekler bur-
juva hukukçular› taraf›ndan itiraf ediliyor. T›p-
k› ikinci emperyalist savaflta, Nazi zulmünü,
soyk›r›m baflta olmak üzere iflledikleri savafl
suçlar›n› ortaya serenin, baflta sosyalist SSCB
ve ezilen halklar›n mücadelesi oldu¤u gibi… 

Irak halk›n›n direnifli de er geç zaferle so-
nuçlanacak! ‹flte o zaman ABD ve tüm iflgalci
güçler, savafl suçlar›ndan, “soyk›r›m”dan dola-
y› yarg›lanacak! ‹fllenen hiçbir insanl›k suçu
cezas›z kalmayacak!

ABD’nin savafl suçlar› ve
“Sakatlar Ordusu” Büyüyor
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Topra¤›, havay› ve suyu zehirleyerek,
ormanlar› yok ederek do¤a katliam› yara-
t›p, sonra da oluflan felaketi “ilahi güçle-
re” ba¤layan sermaye, oluflan felaketten
bile kar elde etmenin yollar›n› ar›yor. Ya-
flanan su s›k›nt›s›n›n sorumlusu do¤rudan
sermayedir. Hükümet taraf›ndan yaflanan
kurakl›¤›n nedeni, hep küresel ›s›nmaya
ba¤land›. Peki küresel ›s›nman›n sorumlu-
su kimdir? Yeni yat›r›mlara giriflmeyen,
bilim adamlar›n›n, mühendislerin, hatta
devletin kurumlar›n›n, Meclis’in uyar›lar›-
na kulak t›kay›p hiçbir önlem almayan da
küresel ›s›nma m›d›r? 

Bu yaz Ankara ve ‹stanbul’da yaflanan
su kesintileri, bitmez tükenmez su kay-
naklar›n›n asl›nda öyle san›ld›¤› gibi çok
da sonsuz olmad›¤›n› bir kez daha gözler
önüne serdi. Bugün K›z›l›rmak ile Anka-
ra’n›n, Melen deresi ile ‹stanbul’un su so-
runun çözüldü¤ü iddia edilip gözler boya-
n›yor, ama ya yar›n ne olacak? Bütün bü-
yük nehirler, flehirlere ak›t›larak su sorunu
çözülebilir mi?

Bu yolun bir çözüm olma¤›n› anlamak
için o övünülen “büyük” su kaynaklar›n›n
ne kadar yeterli oldu¤una, Türkiye’nin su
zengini olup olmad›¤›na bir bakmak gere-
kir.

Türkiye su zengini bir ülke midir? 

Türkiye’nin su zengini bir ülke oldu¤u
daha ilkokul ça¤›nda ö¤retilir. Medyada
ç›kan haberlerle de bu desteklenir. Herkes
bitmez tükenmez su kaynaklar›m›z oldu-
¤unu benimser. Az çok co¤rafya bilgisi
olan da K›z›l›rmak, Sakarya, F›rat, Dicle,
Meriç, Asi, Seyhan, Menderes ›rmaklar›
vb. büyük nehirlerimize bakarak, bu efsa-
neye kolayca inanabilir.

Oysa gerçekler hiç de öyle de¤ildir.
Birleflmifl Milletlerden, Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne, (TBMM), Ziraat Oda-
lar›ndan, Devlet Su ‹flleri’ne kadar birçok
kurum ve bilim ad›m›n›n yapt›¤› araflt›r-
malar, Türkiye’nin flimdilik, “su s›k›nt›s›
çeken ülkeler” kategorisinde yer ald›¤›n›,
önlem almazsa nüfusunun 100 milyona
ç›kmas›yla 2025 y›l›nda “su fakiri ülke”
konumuna düflece¤ini ortaya koymaktad›r.
Birleflmifl Milletlerin yapt›¤› s›n›fland›r-
maya göre, kifli bafl›na y›ll›k su tüketimi 2
bin metreküpün alt›nda olan ülkeler, “su
s›k›nt›s› çeken ülkeler” kategorisinde yer
al›yor. Kifli bafl›na y›ll›k 1652 metreküp
su tüketimi düflen Türkiye, bu ülkeler gru-
bundad›r. Su kaynaklar› sabit kald›¤› için
2025 y›l›nda nüfusunun 100 milyona ç›-
kaca¤› öngörülen Türkiye’nin, kifli bafl›na
su tüketimi bin metreküpün alt›na düflece-
¤i için, su fakiri ülkeler kategorisine düfle-
ce¤i öngörülüyor.  

Türkiye’ye y›lda ortalama 509 milyar
metreküp (ton) ya¤›fl düflüyor. Bunun yüz-
de 63.5’i buharlaflma, terleme, tutulma ve

s›zma yoluyla kayboluyor. Kullan›labilen y›l-
l›k su potansiyeli 110 milyar metreküp civa-
r›nda. Bunun 95 milyar metreküpü yer üstü,
14 milyar metreküpü ise yeralt› su potansiye-
lini oluflturuyor. Kullan›labilir su potansiyeli-
nin yüzde 34’ü tesis yetersizli¤inden kullan›-
lam›yor. Y›ll›k kullan›lan yerüstü su miktar›
33 milyar metreküp, yeralt› suyu ise 6 milyar
metreküptür. 

Türkiye’de kullan›lan suyun, yüzde 74’ü
tar›msal sulamada, yüzde 11’i sanayide, yüz-
de 15’i ise içme ve kullanma suyu olarak tü-
ketiliyor. Y›ll›k kifli bafl›na ortalama, 1652
metreküp olan su tüketimi rakam›na, tar›msal
sulama ve sanayide tüketilen su da dahildir.
Sadece içme ve kullanma suyu aç›s›ndan bak-
t›¤›m›z zaman bu miktar iyice düflmektedir.

2001 y›l›nda TBMM’de kurulan “Yeralt›
ve Yerüstü Su Kaynaklar›m›z›n Daha Etkin
Kullan›m›n› Sa¤lamak ve Komflu Ülkelerle
Olan Su Sorununa Çözüm Bulmak” amac›yla
kurulan Meclis Araflt›rma Komisyonu Rapo-
ru’nda sonuç olarak; “ Türkiye su zengini bir
ülke de¤ildir. Ülkemiz, gerekli önlemler al›n-
mad›¤› takdirde, yak›n gelecekte su sorunlar›
yaflamaya aday ülke konumundad›r” denil-
mektedir. Ancak rapor, Meclis Genel Kuru-
lu’na getirilmeden rafa kald›r›lm›flt›r.

Bütün bu raporlardan ve ilgili kurumlar›n
araflt›rmalar›ndan da anlafl›ld›¤› üzere, Türki-
ye su zengini bir ülke de¤ildir. Dolay›s›yla,
bütün nehirlerini toplay›p flehirlere ba¤lasa
bile, yak›n gelecekte suyu yetmeyecektir. Bu
yüzden, var olan su kaynaklar›n› daha iyi ko-
ruma ve kullan›lan suyun yeniden kullan›lma-
s› yönünde yat›r›mlar yap›lmazsa, ülkeyi ka-
ranl›k bir gelecek beklemektedir.

Kurakl›¤›n sorumlusu küresel ›s›nma;

peki onun sorumlusu kimdir?

Bir dönem bilim adamlar› uyarmaya çal›-
fl›rken küresel ›s›nma ve sonuçlar› konusunda
k›l› k›p›rdamayanlar, bugün küresel ›s›nmay›
a¤›zlar›ndan düflürmüyor. ‹nsanlar susuzluk-
tan k›r›l›yor mu, sorumlusu küresel ›s›nma!
Her ya¤murun ard›ndan evleri su içinde kalan
emekçilere suçlu gösteriliyor; küresel ›s›nma!
Nehirler, su havzalar› kuruyor, yine sorumlu
küresel ›s›nma! 

Peki küresel ›s›nmadan kim sorumludur?
Tam da bu noktada, özellikle AKP hükümeti,
gerçekleri karart›p “takdir-i ilahi” diyerek so-
rumluluktan kurtulmaya çal›fl›yor.  

Böyle olunca, ony›llar boyunca içme su-
yuna yat›r›m yapmayan, yeni yat›r›m projele-
rini rafa kald›ran, bilim adamlar› ve ilgili uz-
manlar›n uyar›lar›na kulak t›kayan hükümet
ve belediye yetkilileri, suçsuz oluyor. Çünkü
suçlu, küresel ›s›nma! O da “takdir-i ilahi”
oldu¤u için dua etmekten baflka elden bir fley
gelmez! Bu nedenle de çözüm olarak sunu-
lan, ya¤mur duas›na ç›kmak! 

Oysa küresel ›s›nman›n sorumlusu, kar
h›rs›yla topra¤›, havay› ve suyu zehirleyen
AKP hükümetinin de uflakl›¤›n› yapt›¤› em-
peryalist ve yerli iflbirlikçi sermayenin ta ken-
disidir. Alt›n madeni aramalar›, plans›z hidro-
elektrik santralleri, B2 adl› orman katliam›
yasas›, nükleer santral yapma kararlar›yla,
do¤ay› katletme kararlar›n›n alt›na imza atan
AKP hükümeti, küresel ›s›nmadan ülkemizde
en çok sorumlulu¤u olanlar›n bafl›nda gel-
mektedir.

Emekçilerin su tasarrufu 

halk sa¤l›¤›ndan tasarruftur

Yaz›n yaflanan su s›k›nt›s›ndan sonra
AKP hükümeti ve belediyeleri, üç ana “çö-
züm” üretti: Birincisi, ya¤mur için dua et-
mek, ikincisi ülkenin bütün su kaynaklar›n›
özel flirketlere peflkefl çekmek, üçüncüsü ise
emekçilerin daha az banyo yapmas›. 

Onlara göre, susuzlu¤un sorumlusu, diflini
f›rçalarken ya da t›rafl olurken muslu¤u aç›k
b›rakan ve çok banyo yapan emekçilerdi.
Milyarlar harcanarak ilan panolar› haz›rlana-
rak, emekçiler su tasarrufuna ça¤r›ld›. Emek-
çiler diyoruz, rezidanslarda jakuzide zevk ya-
panlar, ya da lüks otellerin havuzlar›nda etra-
fa su s›çratarak yüzmenin zevkini ç›kartanlar,
susuzlu¤un sorumlusu olarak görülmüyordu.
Bütün suçlu elde bulafl›k y›kayan emekçiler-
di. Susuzluk konusunda öyle bir kayg› ve pa-
nik yarat›ld› ve öyle bir hava yarat›ld› ki, in-
sanlar, hafiye gibi, komflusunu izlemeye, ara-
ba ya da hal› y›kayanlar› ihbar etmeye baflla-
d›. 

Oysa kullan›lan bütün suyun yaln›zca
yüzde 15’i içme ve kullanma suyu. Böyle bir
araflt›rma yap›lmasa da bunun da çok az bir
bölümünün emekçilerin evlerinde kullan›ld›¤›
aç›kt›r. Geri kalan› sanayi ve tar›msal sula-
mada kullan›l›yor. Ama bu alanlarda suyun
yanl›fl ve bilinçsiz kullan›m› konusunda hiç-
bir fley söylenmiyor. 

Suyun yüzde 11’i sanayide kullan›lmakta-
d›r. Sanayide kullan›lan su, genel flehir flebe-
kesinden verildi¤i için, içme suyu kalitesin-
deki sudur. Oysa at›k sular›n ar›t›lmas›yla el-
de edilecek su, rahatl›kla sanayide ve tar›mda
kullan›labilir. 

Tüketilen toplam suyun yüzde 74 gibi bü-
yük bir k›sm› tar›msal sulamada kullan›lmak-
tad›r. Sulamada kullan›lan suyun yüzde 95’i
yüzeysel sulamayla ve tarlalara aç›lan kanal-
lar yoluyla yap›lmaktad›r. Bu da afl›r› sulama
ile bir taraftan afl›r› su tüketimine, di¤er taraf-
tan da topra¤›n çölleflmesine neden olmakta-
d›r. Damlama ve ya¤murlama sistemiyle ve
ürüne göre bilinçli yap›lacak bir sulamayla
büyük miktarlarda tasarruf sa¤lanabilecektir.
Nitekim TBMM Araflt›rma Komisyonunun
raporunda, yap›lan sulaman›n yüzde 25’inin
bu teknikle yap›lmas›yla yüzde 40’l›k bir su

Yaflam hakk›m›z 
mücadele gücümüz 

kadard›r!
Su yaflamd›r!
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tasarrufu sa¤lanaca¤› ifade ediliyor. Sadece bunun yap›l-
mas›yla, evlerimizde kulland›¤›m›z suyun üç kat› bir su
kullansak bile bugün yaflanan su s›k›nt›s› yaflanmaz. 

Ya da suyun nakledilmesinde kullan›lan borular ve
altyap› yenilendi¤inde de büyük miktarlarda tasarruf sa¤-
lanabilir. Ankara’da su kesintilerinin yafland›¤› bir s›rada
ana su borular›n›n iki kere üst üste patlamas›, susuzluk
yaflayan Ankaral›lar›n öfkesini patlatt›. Ama biliyor mu-
yuz ki her gün patlayan borulardan akan suyun binlerce
kat›, eski borulardan topra¤a s›z›yor. ‹stanbul, Ankara ve
‹zmir gibi büyük flehirlerde, eskimifl su borular›ndan tafl›-
nan suyun yar›s› topra¤a akmaktad›r. Borulardan kaça¤›n
önlenmesiyle bile bütün flehrin tüketti¤i suyun yar›s› ka-
dar su tasarrufu sa¤lanabilecektir. 

Bütün bunlar yap›lmay›p ilanlarla diflini f›rçalarken
suyu aç›k b›rakt›¤› gerekçesiyle emekçilere uyar›l›yor.
Oysa emekçiler aras›nda difl f›rçalama al›flkanl›¤›n›n yay-
g›nlaflt›r›lmas›, konut ve çevre temizlik ve sa¤l›k düzeyi-
nin art›r›lmas›, ülkemizin en önemli halk sa¤l›¤› sorunla-
r›ndand›r. Ülke genelinde kiflisel su tüketimi zaten çok
düflüktür: Avrupa ve Amerika’da kifli bafl›na günlük su
tüketimi 400-500 litre civar›nda seyrederken, ülkemizde
kifli bafl›na günlük su tüketimi 60-70 litre civar›ndad›r.
Kifli bafl›na günlük tüketimi bu kadar düflükken, büyük
flehirlerde bile parazit tafl›y›c›l›¤› yüzde 50’lere kadar
ç›km›flken, emekçilerden daha fazla su tasarrufu iste-
mek, sa¤l›¤›n özellefltirilmesinden sonra halk sa¤l›¤›na
vurulmufl ikinci darbedir. Emekçilere dayat›lan su tasar-
rufu, sa¤l›k tasarrufundan baflka bir fley de¤ildir. 

Su tasarrufu konusunda as›l görev devlete düflmek-
tedir. Su kaynaklar›n›n bilimsel, do¤ru ve yeterli kulla-
n›lmas›, altyap› hizmetlerinin gelifltirilmesi, at›k suyun
yeniden kazan›lmas› vb. hepsi devletin atmas› gereken
ad›mlard›r. 

Melen ya da K›z›l›rmak çözüm müdür?

Yukar›da da söyledik, Türkiye’nin su zengini oldu¤u
inan›fl› yayg›nd›r. Bu zeminde, kitlelerde, su s›k›nt›s›n›n
büyük nehirlerin sular›n›n flehirlere ak›t›lmas›yla çözüle-
ce¤i propagandas› yank› bulmaktad›r. Üç taraf›m›z›n de-
nizle çevrili oldu¤u ve en kötü ihtimalle deniz suyu ar›t›-
larak içme suyu sa¤lanabilece¤i propagandas› da son dö-
nemde popüler hale getirilmeye baflland›. 

‹stanbul’un suyu 90’l› y›llarda bitti¤inde, hemen Ist›-
rancalardan su getirildi. Peki kaç y›l yetti? 

O güvendi¤imiz “büyük büyük” nehirlerin durumla-
r›na bir bakal›m: ‹stanbul’a su getirilen Melen deresi ve
Ankara’n›n kurtuluflu için umut ba¤lanan K›z›l›rmak’›n
sanayi at›klarla kirletildi¤i ilgili kurumlarca ve bilim
adamlar› taraf›ndan aç›klan›yor. Su diye insanlara getiri-
len uzun vadede asl›nda kanser ve ölümden baflka bir fley
de¤ildir. 

Kirletilen sular›m›z bunlarla da s›n›rl› de¤ildir. Meriç
ve Marmara bölgesindeki irili ufakl› bütün dereler, sana-
yi at›klar›ndan dolay› zehir ak›t›yor. H›zla büyüyen fle-
hirlerin kanalizasyon sular› akarsulara veriliyor. Milyar-
larca metreküp su ak›tan F›rat ve Dicle nehirleri bile at›k
sularla kirletiliyor. 

3 bin 225 belediyeden yaln›zca 223’ünde içme suyu
ar›tma tesisi ve 112’sinde kanalizasyon at›k suyu ar›tma
tesisi bulunuyor. Sular› kirleten at›klar›n yüzde 55’inden
sorumlu olan sanayi tesislerinin, ancak yüzde 9’unda
ar›tma tesisi bulunuyor. Bunlar›n da önemli bir k›sm›
maliyetlerden kaçmak için, ar›tma tesisini çal›flt›rmay›p
at›klar›n› gece derelere sal›yorlar. 

Denizlerimiz de farkl› de¤ildir. Karadeniz ve Marma-
ra denizlerinde yüzmek bile sa¤l›¤a zararl› hale gelmifl-
tir. 

Kald› ki, sular› temiz olsa bile, bu ›rmaklar›n sular›
da h›zla azalmaktad›r. Sanayi kurulufllar› sadece topra¤›

ve suyu de¤il, havay› da zehirliyorlar. Kulland›klar› ucuz
yak›tlarla havaya sald›klar› karbondioksit ile küresel ›s›n-
maya ve kurakl›¤a sebep oluyor ve ormanlar› yok edi-
yorlar. Meclis’in gündeminde olan ünlü B2 yasas›yla ye-
ni bir orman katliam› furyas›na daha haz›rlan›yorlar. Bü-
tün bunlar ya¤mur miktar›n› azaltt›¤› için akarsular›n su
miktar›n› da azalt›yor.

Ayr›ca flehir flebekesine verilen suyun yar›s›, altyap›-
n›n eski olmas›ndan dolay› topra¤a kar›flt›¤› sürece, ne
Melen, ne K›z›l›rmak, ne de baflka bir ›rmak projesi so-
runu çözemez. 

Su s›k›nt›s› ve özellefltirme:

Emekçileri önce felaket psikolojisine sokuyorlar,
sonra da her felaketten oldu¤u gibi susuzluk felaketinden
de nemalanman›n yollar›n› ar›yorlar. Önce, su s›k›nt›s›na
çözüm olarak, daha fazla ›rma¤›n suyunun flehirlere ta-
fl›nmas› gerekti¤i pompalan›yor. Sonra da böyle büyük
yat›r›mlar›n alt›ndan devletin kalkamayaca¤› propagan-

das› yap›l›yor. Sonunda söz doland›r›l›p, bütün akarsula-
r›n özellefltirilmesine getiriliyor. Susuzluktan b›kan
emekçiler, “çözülsün de nas›l çözülürse çözülsün” ruh
haline sokulmaya çal›fl›l›yor. 

Bu politika yeni de¤ildir. Her özellefltirme öncesi, il-
gili sektörde bir kriz yarat›p insanlar› özellefltirmeye ikna
etme politikas›d›r. Elektri¤in özellefltirmesinden önce,
nas›l yayg›n bir elektrik kesintisi ile b›kk›nl›k yaratt›lar-
sa, yaz›n kavurucu s›ca¤›nda yap›lan su kesintileri de bu
politikan›n bir parças›d›r. 

Akarsular›n özellefltirilmesi öyle gündeme getiriliyor
ki, sanki sadece tar›msal amaçla kullan›lan suyu ve yeni
yap›lacak tesisleri kaps›yormufl havas› yarat›l›yor. Oysa
gerçek öyle de¤ildir. Latin Amerika ülkelerinde oldu¤u
gibi, flehirlere su sa¤layan barajlar ve flehir flebekelerinin
de özellefltirilmesi gündemdedir. Bu yeni ortaya at›lan
bir politika da de¤ildir. IMF ve Dünya Bankas›n›n kredi-
ler yoluyla yar›-sömürge ülkelere y›llard›r dayatt›¤› poli-
tikalard›r. Bu politikalar, yaz›n emekçilerin yaflad›¤› su-
suzluk çilesi f›rsat› de¤erlendirilerek hayata geçirilmeye
çal›fl›lmaktad›r. 

Nas›l ki sa¤l›k ve e¤itim hizmetleri bir hak olmaktan
ç›kart›larak, ad›m ad›m paras› olan›n alabildi¤i birer me-
ta haline getiriliyorsa, yaflam hakk› anlam›na gelen su da
bir hak olmaktan ç›kart›larak, meta haline getiriliyor. 

Özellefltirme deneyimleri art›k pratik yaflamda da
gösterdi ki, özellefltirilen her hizmete büyük zamlar yap›-
larak kalitesi düflüyor ve ödeyemeyenin ald›¤› hizmet
an›nda kesiliyor. Örne¤in, ‹ngiltere’de özellefltirme son-
ras› suyun fiyat› yüzde 450 oran›nda artarken, suyu sat›n
alan flirketin kar› da yüzde 692 artm›fl. Suyun özellefltiril-
mesiyle Fransa, Afrika’ya döndü. Fransa’da bile suyun
özellefltirmesinden sonra 5 milyon 200 bin insan temiz
suya ulaflam›yor ve Avrupa’n›n göbe¤inde kolera salg›n-
lar› bafll›yor. Üstelik de Ortaça¤da de¤il 21. yüzy›lda ya-
flan›yor bunlar. 

Ayr›ca, kar h›rs› ile iflletilen ›rmaklar›n sular›n›n ta-

mam› sat›lmaya çal›fl›ld›¤› için, ›rmaklar›n havzalar› ku-
ruyacak, bu havzalardaki bitki örtüsü ve hayvanlar da öl-
dürülecek, do¤an›n dengesi bozuldukça, kurakl›k ve çöl-
leflme kap›m›z› daha h›zl› çalacak. 

Sonuç; Sonucu emekçiler belirleyecektir

Evet, ortada bir su s›k›nt›s› vard›r. Birçok neden s›ra-
lanabilir. Yeterli yat›r›mlar›n yap›lmamas›, ar›tma tesis-
lerinin kurulmamas›, altyap›n›n yenilenmemesi, küresel
›s›nma vb... Bütün bunlar›n hepsini kapsayan ve iflin özü
olan neden ise, her ne pahas›na, dünyan›n yok olmas› ve
insanl›¤›n gelece¤inin karart›lmas› pahas›na da olsa, tek
düflündü¤ü fley kar ve daha fazla kar olan kapitalistler ve
emperyalist kapitalist sistemdir. Çözüm diye sunulanlar
da, do¤ay› daha pervas›zca ve s›n›rs›zca yok etmek için
önlerinin aç›lmas›ndan baflka bir fley de¤ildir. Sadece son
bir ay›n tart›flmalar›na bakmak bile bunu görmeye yeter:
Nükleer enerji yasas› ç›kart›ld›, akarsular›n özellefltiril-
mesi için çal›flmalar h›zland›r›l›yor, Kaz Da¤lar›nda alt›n
madeni arama çal›flmalar› köylülerin tepkilerine ra¤men
hükümet deste¤i ile sürdürülüyor, orman tahribat› yasas›
olan B2 Yasas› Meclis’in gündeminde... 

Peki çözüm nedir? Çözüm konusunda da birçok fley
s›ralanabilir. Konunun uzmanlar› ve bilim adamlar› çö-
züm önerilerini kamuoyu ile de paylafl›yorlar. Bir kaç›n›
sayarsak: Öncelikle suyu kirletmemek, at›k suyu ar›tmak,
flebeke kaçaklar›n› önlemek, bilimsel araflt›rmalar çerçe-
vesinde, akarsu havzalar›ndaki do¤al dengeyi bozmadan
kullan›m suyu ihtiyac›n› karfl›layacak projeler haz›rla-
mak... 

Yani soruna, insan ve do¤a merkezli ve bilimsel yön-
temlerle yaklaflmak. 

Ancak, her fleyi kar ve para olan kapitalist sistemde
bu mümkün müdür? Ya da sadece bilimsel gerçekleri
söyleyip, hükümetin bu do¤rultuda çal›flaca¤›n› ümit et-
mek ne kadar gerçekçidir?

Kapitalist emperyalist sistemde, sa¤l›k, e¤itim, sosyal
güvenlik gibi temel ihtiyaçlar›n birer birer özellefltirilip
meta haline getirildi¤i bir dönemde, sadece do¤ru ve bi-
limsel projeler sunmak yetmez. Emekçiler, di¤er temel
yaflamsal haklar› gibi sa¤l›kl› ve temiz su hakk›n› da sa-
hiplenip, mücadele ederek söküp almad›¤› sürece üreti-
len çözüm önerileri, rapor sayfalar›nda kalmaya mah-
kumdur.   

Sorunun çözümü; e¤itim, sa¤l›k, sosyal güvenlik, te-
miz çevre, insanca yaflam yani insanca yaflam hakk› için
mücadele eden emekçilerin ellerindedir. Latin Amerika
emekçi halklar›n›n su, havagaz› ve enerjinin özellefltir-
mesine karfl› verdi¤i militan mücadele ve elde ettikleri
kazan›mlar, ülkemiz emekçileri için de örnek olmal›d›r

Bizim ülkemizde de çevre katliam›na karfl› bir müca-
dele gelene¤i filizlenmektedir. Siyanürle alt›n aramaya
karfl› dün Bergama ve Ovac›k köylülerinin yapt›¤› ey-
lemleri örnek alarak bugün Kazda¤› köylülerinin yapt›¤›
eylemler; hidroelektrik santrallerle Munzur ve F›rt›na va-
dilerinin yok edilmesine karfl› yap›lan eylemler; eskiden
beri, termik santrale karfl›, bir mücadele gelene¤i olufltu-
ran Yata¤an halk›n›n yeni santrallere karfl› yapt›klar› ey-
lemler; mahallelerinin dibine zehirli variller gömülen
Tuzlal›lar›n eylemleri; nükleer santrallere karfl› yap›lan
Sinop mitingi ve eylemler; Karadeniz sahil yolunun ya-
p›m› s›ras›nda do¤a katliam›na karfl› yap›lan eylemler;
yaz aylar›nda su kesintilerine karfl› yap›lan eylemler...
Bütün bunlar, çevre katliam›na karfl› oluflan bilincin ve
bu yönde geliflen mücadelenin yap› tafllar›d›r. Yap›lmas›
gereken de budur. 

Komflumuzla su tasarrufu konusunda kavga etmek
yerine, suyu ve yaflam hakk›m›z› elimizden alanlara karfl›
gücümüzü birlefltirerek bu mücadele gelene¤inin bir par-
ças› haline gelmeliyiz. Su sorununun oldu¤u gibi bütün
sorunlar›n çözümü de buradan geçmektedir.



Böyle bir atmosferde floven-milliyetçi duygularla
soka¤a taflan kitlelerin, bir-kaç provokatör arac›l›¤›
ile DTP’ye yönelmesinden daha kolay ne olabilir?  

fioven sald›rganl›k öylesine k›flk›rt›lm›fl durum-
daki, sadece DTP ile de s›n›rl› kalm›yor, do¤rudan
Kürt halk›na, oradan da muhalif bütün kesimlere yö-
neliyor. Bursa’da Mardinli bir aileye ait marketler
zincirinin ya¤malanmas› ve Diyarbak›rl› birine ait
kahvenin tafllanmas›, Ayval›k’ta ve Manavgat’ta
DTP binas›n›n yak›lmas›, Ankara’da Halkevinin kur-
flunlanmas›, Zonguldak’ta TKP il baflkanl›¤› binas›-

n›n kap›s›n›n k›r›lmas›, Samsun’da
TKP ve HÖC binalar›n›n tafllanmas›,
Mu¤la’da iki tinerci taraf›ndan b›çak-

lanan gencin Kürtler taraf›n-
dan b›çakland›¤› dedikodu-
sunun yay›lmas› üzerine fa-
flistlerin baz› kahveleri bas-
mas›, Mersin’de SDP binas›-
n›n tafllanmas› gibi olaylar,
ilk birkaç gün içinde meyda-
na gelen ve bas›na yans›-
yan olaylard›r. Bas›na yans›-
mayan pekçok olay›n yan›s›-
ra, bu olaylara devletin mü-
dahale etmedi¤ini gören fa-
flistlerin sald›r›lar› ve kitleleri
k›flk›rtma çabalar› bundan
sonra artacakt›r. 

Halklar›n birbirine k›rd›-
r›lmas›na izin vermeyelim!

Önce kitleleri galeyana
getirip sonras›nda dizginle-
meye çal›flmak, devletin
baflvurdu¤u bir yöntem. Bu-
nu daha önce Newroz son-
ras› gelifltirilen bayrak pro-

vokasyonunda da gördük. Ne var ki, her zaman k›fl-
k›rtt›klar› kitleleri dizginleyebilmeleri kolay olmayabi-
lir. Halklar aras›na ekilen düflmanl›k tohumlar›, bir
yerde büyük bir çat›flmaya dönüflebilir. Ya da bizzat
kendileri böyle bir çat›flman›n zaman›n›n geldi¤ini

düflünüp dü¤meye
basabilirler. Geç-
mifl deneyimler,
bunun örnekleriyle
doludur.

Bugün için
Kürt-Türk çat›flma-
s›n›, egemenlerin
de istemedi¤i, bun-
dan kendilerinin
zarar görece¤ini
düflündükleri anla-
fl›l›yor. O yüzden
kontrollü bir sald›r-
ganl›kla Kürtleri
sindirmek ve kor-

kutmakla yetiniyorlar. Fakat bunun hep böyle süre-
ce¤i düflünülmemelidir. Kald› ki bugün yap›lanlar da
az de¤ildir. Ayr›ca ülkenin bir yar›s› savafl ç›¤l›klar›
ile sokaklar› doldururken, di¤er yar›s› savafla karfl›
durmakta, can ve mal güvenliklerinin tehlikede oldu-
¤unu söylemektedir. Bu manzara bile ülkenin Türk-
Kürt olarak ikiye bölünmüfllü¤ünü, ruhsal birli¤in
kalmad›¤›n› gösterir. Sorun, PKK’den ç›km›fl, Kuzey
Irak’ta kurulan Kürt devletine, bir bütün olarak Kürt
ulusuna yönelmifltir çünkü. Dolay›s›yla s›kça at›fta
bulunulan 90’l› y›llar geride kalm›flt›r art›k. Hem
dünya, hem ülkenin içinde bulundu¤u durum, çok
farkl›d›r. Bu ortamda Kürt-Türk çat›flmas›, daha cid-
di bir tehlike olarak karfl›m›zda durmaktad›r.  

Oluflturulan ortam›n bir sonucu olarak veya
bizzat emperyalist bir gücün ve iflbirlikçilerinin k›fl-
k›rtmalar›yla, hangi flekilde olursa olsun, halklar
aras›nda yaflanacak bir çat›flmaya izin vermemek,
günün acil görevidir. Bunun bir yolu, faflist-floven
propagandaya karfl› devrimci ajitasyon-propagan-
day› yükseltmek, halk› bu tehlikeye karfl› bilinçlen-
dirmektir; bir yönü ise, her tür sald›r›ya bafltan ha-
z›rl›kl› olup zaman›nda püskürtebilmektir. Bugüne
dek bu tür sald›r›larda en büyük kay›plar, haz›rl›k-
s›z olufltan ve faflizmin icazetine s›¤›nma anlay›-
fl›ndan verilmifltir. En son Sivas’ta 37 ayd›n›n göz
göre göre yan›fl› unutulmamal›d›r. Her tür sald›r›
ve katliam giriflimini durdurabilmenin en etkin yo-
lu, ona karfl› direnifli örgütlemektir. En baflta buna
kafaca ve ruhça haz›r olunmal› ve gerekli dona-
n›m yap›lmal›d›r.

Bugün için esas tehlike floven-faflist sald›rgan-
l›kt›r. Bu sald›rganl›¤a karfl› ortak mücadele hatt›
örülmeli, “halklar›n kardeflli¤i” ve “proletarya en-
ternasyonalizmi” fliar› yükseltilmelidir. Elbette bu,
Kürt milliyetçili¤ine prim vermek, onlardan kaynakla-
nan yanl›fllara göz yummak fleklinde olamaz. Özel-
likle de kritik anlarda gösterilen yanl›fl tav›rlara,
Kürt-Türk kardeflli¤ini baltalayan, ortak mücadeleyi
engelleyen tutum ve davran›fllara seyirci kal›namaz.
Bunlara karfl› durmak, ideolojik-siyasi mücadeleyi
sürdürmek, hareketin genel ç›karlar› aç›s›ndan el-
zemdir. Ancak Kürt halk›, bugün ezilen bir ulus ola-
rak, floven milliyetçili¤in sald›r›s› alt›ndad›r. Böyle
bir anda onu yaln›z b›rakmamak, sadece komünist
ve devrimcili¤in de¤il, tutarl› bir demokrat olman›n
da biricik kriteridir.       

Savafla ve faflizme karfl› 

birleflik mücadeleyi yükseltelim!

fiu ana kadar Türkiye, ABD’nin Ortado¤u’daki
paylafl›m savafl›na destek vermekle yetindi.1 Mart
tezkeresinin meclisten geçmemesi, onu savafl›n ak-
tif bir taraf› olmaktan, iflin içine dalmaktan kurtard›.
Buna karfl›n baflta ‹ncirlik olmak üzere üslerini ABD
ordusuna açt›, her tür kolayl›¤› sa¤lad›. 

fiimdi yeni bir sürecin öngünündeyiz. Her ne ka-
dar AKP hükümeti, meclisten ç›kard›¤› “s›n›rötesi

operasyon” tezkeresini  PKK ile s›n›rlamaya
çal›flt›ysa da, ok yaydan ç›kt›ktan sonra nelerin
olabilece¤ini kestirmek zordur.  Esas›nda Türk
ordusu, “PKK kamplar›n›n” oldu¤unu söyledi¤i
yerleri bir süredir bombamaktad›r da. Yani
ABD’nin izin verdi¤i ölçüde bir “s›n›rötesi ope-
rasyon” yap›lmaktad›r. Daha ilerisi, Türkiye’nin
yeni emperyalist savaflta saf›n› netlefltirip sa-
vafl›n aktif bir ülkesi haline gelmesi anlam›na
gelir.

ABD’nin izin verdi¤i ölçülerde veya ona
ra¤men, hangi biçimde olursa olsun, Türkiye’nin sa-
vafl›n içine dalmas›, hiçbir biçimde onaylanamaz.
Kürt halk›n›n üzerine bomba ya¤d›r›lmas›na seyirci
kal›namaz. 

“S›n›rötesi operasyon” tart›flmalar› bafllad›¤› an-
dan itibaren, baflta devrimci kurumlar olmak üzere
giderek geniflleyen biçimde “savafla ve faflizme kar-
fl› mücadele platformu” oluflturulmas›n› savunduk.
O dönem birçok kurum, seçimleri öne ç›kararak
böyle bir platforma gerek olmad›¤›n› söyledi. Geçti-
¤imiz günlerde tezkerenin meclise gelmesiyle olu-
flan tezkereye karfl›t› birli¤in “savafla ve faflizme
karfl› mücadele platformu”na dönüflüp kurumlaflma-

s›ndan, bir çekim merkezi haline gelmesinden yana
olduk. Yine olmad› ve kurulan birlik da¤›ld›. Bu ihti-
yaç, bugün tüm yak›c›l›¤› ile ortadad›r. Türkiye, yeni
emperyalist savafl›n merkezindedir. Bölgedeki her
geliflme, do¤rudan ya da dolayl› bu topraklar üzerin-
de yaflayan halklar› ilgilendirmekte, geleceklerini
belirlemektedir. Ve Türkiye’nin savafl›n aktif bir tara-
f› olmas›, an meselesidir. Bu koflullarda ülkenin ko-
münist ve devrimcilerine, gerçek yurtseverlere ve
demokratlar›na düflen görev; savafla ve faflizme
karfl› birleflik mücadeleyi yükseltmektir. Bunun örgüt
ve mücadele biçimlerini yaratmak, yükselen faflist-
floven sald›rganl›¤a set olmakt›r.

fiimdi gerek yerellerde, gerekse merkezi düzey-
de bu tür platformlar›n kurulmas›na önayak olal›m!
Devrimci hareketlerden bafllay›p dalga dalga genifl-
leyen çemberlerle daha genifl birlikler kural›m! Ne
sadece ABD ya da emperyalist savaflla s›n›rl›, ne
de sadece faflizm ve flovenizmle darlaflt›ran bir mü-
cadele hatt›, do¤ru bir perspektif olabilir. Emperya-
lizmle iflbirlikçilerini, savaflla faflizmi birlikte hedefe
çakan ve her ikisine karfl› mücadeleyi yükselten bir
bak›flaç›s›yla, t›pk› önceki emperyalist savafllarda
Bolfleviklerin, gerçek devrimcilerin yapt›¤› gibi prole-
ter enternasyonalizmin bayra¤› yükseltilmelidir. Bu
görev, daha fazla ertelenemez. 

er asker cenazesinde, PKK’nin yapt›¤› iddia
edilen her eylem sonras›nda, flovenizm bilinçli,
sistemli bir flekilde t›rmand›r›l›yor. Ve giderek
artan oranda kitle taban› oluflturuluyor. Son y›l-
larda mantar gibi ço¤alan, bafllar›nda emekli
askerlerin bulundu¤u, “ölmek ve öldürmek” üze-
rine yemin törenleri düzenleyen dernekler, bu
iflin bafl›n› çekiyor. Halk›n ac›s›n› sömürerek,
floven milliyetçi kanallara ak›t›yorlar. Tabi bir de
burjuva medya, yine üzerine düflen görevi fazla-
s›yla yerine getiriyor. Bir yandan ac›l› asker ai-
lelerini ekranlara, gazete sayfalar›na tafl›yarak hal-
k›n duygular›na sesleniyor, di¤er yandan en küçük
bir gösteriye bile geniflçe yer vererek, bunlara mefl-
ruiyet kazand›r›yor, bu tür gösterilerin daha da yay›l-
mas›na önayak oluyorlar. 

Son 15 gün içinde arka arkaya ve topluca asker-
lerin öldürülmesi, floven t›rman›fl› daha da artt›rd›.
Eline bayra¤› alan bir gurup, istedi¤i yerde trafi¤i ke-
serek eylem yap›yor. Devletin kolluk güçleri de buna
göz yumuyor, hatta teflvik ediyor. Birçok il ve ilçede
ise, faflist-floven “sivil toplum örgütleri”nin ortak mi-
tingleri, gösterileri düzenlendi. Buralara onbinlerin
kat›lmas› için yo¤un çaba sarfedildi. Ö¤renciler,

devlet memurlar›, bu eylemlerin bafl›na geçirildi.
Hatta okullarda ölen askerler için sayg› duruflu yap-
t›r›ld›. Keza futbol baflta olmak üzere spor karfl›lafl-
malar›, milliyetçi slogan ve sembollerle doldu taflt›.
Daha pasif duranlar içinse, evlerine, iflyerlerine bay-
rak asmalar›, akflam saat dokuzda ›fl›klar›n› söndür-
meleri tavsiye edilerek, tüm halk› bu rüzgar›n içine
çeken çeflitli yöntemler gelifltirildi.

Ac›lar›n sömürüsü üzerinden 

maddi-manevi kazanç

‘90’l› y›llar›n bafl›nda ihtilalci komünistlerin yük-
seltti¤i “Kirli savafla alet olmak istemiyorsan KÜR-
D‹STAN’A ASKERE G‹TME!” kampanyas›n›n kon-
tras› yaflama geçirilmeye çal›fl›ld›, çal›fl›l›yor… Bay-
rakl› gösteriler ço¤u kez “askerlik flubeleri” önünde
bitiriliyor ve genç-yafll›, kad›n-erkek birçok kifliye
“ben de asker olmak istiyorum” dilekçeleri yazd›r›la-
rak bu flubelere veriliyor. Elbette bu sembolik bir
baflvuru, hiçbir geçerlili¤i yok, ancak bir seferberlik
ruhu yarat›lmaya, “ölme ve öldürme” kültürü yay›l-
maya çal›fl›l›yor. Baflbakan Erdo¤an ile MHP Bafl-
kan› Bahçeli aras›nda söz düellosuna da neden
olan “bedel ödeme-bedel ödetme” tart›flmas› da ay-
n› amaca hizmet ediyor.

Yan› s›ra üç ayl›k e¤itimle da¤lara sürülen as-
kerlere, bunlar›n iflçi-emekçi çocu¤u olmas›na, üst
düzey subaylar›n de¤il de erlerin ve küçük rütbeli

subaylar›n ölmesine duyulan tepkiler de nötralize
ediliyor. D›fliflleri Bakan› Babacan’dan, Büyük Birlik
Partisi Baflkan› faflist Muhsin Yaz›c›o¤lu’na kadar,
birçok “devlet adam›” kendi yak›n›n› da “flehit ver-
diklerini” söyleyip duruyorlar. Eski baflbakanlardan
Çiller’in o¤lunun evinin önünde askerlik yapmas›-
na, ayn› flekilde Baflbakan Erdo¤an’›n o¤luna çü-
rük raporu al›p askerlikten muaf tutmas›na karfl›
yükselen öfkeyi bu flekilde yat›flt›rmaya çal›fl›yor-
lar. Geçen aylardaki bir çat›flmada ölenler aras›nda
bir binbafl›n›n da olmas› adeta imdatlar›na yetifl-
miflti. Bu yöndeki tepkilere, “iflte art›k subaylar da
ölüyor, gözünüz ayd›n” diyerek, nas›l sald›r›ya geç-

tikleri hat›rlardad›r. Oysa hala ölenler, iflçi-emekçi
çocuklar›d›r. Kürttür, Türktür, Arapt›r… Ne üst dü-
zey subaylar vard›r onlar›n aras›nda, ne general,
bakan, baflbakan, ne de TÜS‹AD patronlar›ndan
birinin o¤lu, yak›n›… 

Egemenler ve sözcüleri, sadece ölen askerler
üzerinden duygu sömürüsü yapmakta, onu hem
kitle deste¤ine, hem de paraya havale etmeye
çal›flmaktad›rlar. Son olaylar üzerinden bafl›n›
Milli Tak›m Teknik Direktörlü¤ünü yapan Fatih
Terim’in çekti¤i ölen asker ailelerine yard›m kam-
panyas›, “Mehmetçik Vakf›”na yönlendirilerek,
vakf›n kasalar› dolduruldu. Bu arada milli tak›m,
ç›kt›¤› maçlarda son y›llar›n en baflar›s›z sonuçlar›
ald›, ama bu kampanyay› bafllatan Fatih Terim’e
kimse dokunamad›. Kontrgerilla flefleriyle içli-d›fll›
olan Terim, son kampanya ile de s›rt›n› sa¤lam
yerlere dayad›¤›n› bir kez daha gösterdi.

DTP’ye artan bask›lar, bask›nlar… 

Okul s›ralar›ndan stadyum tribünlerine, askerlik
flubelerinin önünden cadde ve sokaklara uzanan flo-
ven gösteriler, bu kez Demokratik Toplum Partisi’nin
tafllanmas›na, bas›lmas›na kadar t›rmand›. Eline
bayra¤› alan, DTP önünde her tür eylemi yapma
hakk›n› buldu kendisinde. Silah›yla parti binas›n›n
kap›s›na dayan›p, içerdekilere tehditler savuranlar
oldu. 

Bafllang›çta DTP önündeki gösterilere göz yu-
man devlet, giderek bu protestolar›n denetiminden
ç›kt›¤›n› fark ederek, biraz dizginlemeye çal›flt›. Ge-
rek hükümet yetkilileri, gerekse Genelkurmay, halk›
“sa¤duyuya”, ça¤›rmaya bafllad›lar. ‹flin Kürt-Türk
çat›flmas›na kadar uzanmas›n›, en az›ndan flimdilik
istemediklerini ortaya koydular. Yeniden Marafl, Ço-
rum, Sivas hat›rland›. ’80 öncesi bizzat devletin pro-
vokasyonu ile bu illerde “Alevi-Sünni, Kürt-Türk” ça-
t›flmas› örgütlenmifl ve yüzlerce insan katledilmiflti.
fiöylesi bir konjonktürde benzer hadiselerin yaflan-
mas›n›n, ifllerine gelmeyece¤ini anlad›lar. Milli E¤i-
tim Bakan›, gösterilere, ö¤renci ve ö¤retmenlerin
kat›l›m›n› yasaklad›. Hükümetin medyaya son olay-
larla ilgili yay›n yasa¤› getirme giriflimi oldu.

DTP üzerindeki bask›lar, zaten bir süredir t›r-
mand›r›l›yordu. Genelkurmay Baflkan›’n›n “savc›lar
gerekeni yaps›n” sözü üzerine baflta Ankara olmak

üzere DTP binalar›na sald›r›lar düzenlendi. Sald›r-
ganlar, serbest b›rak›larak, durumu sessizlikle ge-
çifltirerek, yeni sald›r›lar›n yolu düzlendi. Kürt bas›n›
üzerindeki bask› ve terör artt›r›ld›, arka arkaya ka-
patma cezalar›yla sesi k›s›lmaya çal›fl›ld›. “Milletve-
killerinin dokunulmazl›¤›”na ra¤men “çifte standart”
getirilerek DTP milletvekilleri hakk›ndaki davalar
sürdürüldü, yeni davalar aç›ld›. Ya¤malayanlar, ça-
l›p-ç›rpanlar, iflkenceciler, katiller “dokunulmazl›k”
z›rh›na bürünürken, salt düflüncelerinden dolay›
DTP’lileri yarg›lamaya devam ettiler. DTP’li belediye
baflkanlar› tutukland›, ona destek veren DTP yöneti-
cileri gözalt›na al›nd›, içlerinden baz›lar› tutukland›
vb… Sadece bu da de¤il. Her f›rsatta PKK’yi “terö-
rist örgüt” olarak görmeleri, bu flekilde nitelemeleri
istendi. Bunu reddeden milletvekili ve partililere kar-
fl›, kara-çalma kampanyas› bafllat›ld›. Her asker ce-
nazesi sonras›nda DTP’nin PKK’yi k›nay›p k›nama-
d›¤› tart›fl›ld›. PKK ile ba¤lar› gündeme getirildi,
“PKK’nin meclis koridorlar›nda gezdi¤i” söylene-
rek DTP milletvekilleri hedef gösterildi. CHP Ge-
nel Baflkan› Baykal, ‹spanya’n›n ETA’n›n legal
partisi konumundaki Batasuna’y› kapatmas›n›
örnek göstererek, DTP’nin de kapat›lmas›n› sa-
vunacak kadar ileri gitti.  

Buna karfl›n DTP milletvekilleri hep alttan al-
maya, savunmada kalmaya devam ettiler… Bi-
nalar› bas›l›p tafllan›rken bile, PKK’nin eylemleri-
ni k›nay›p k›namad›klar›n› soran gazetecilere,
“DTP’ye yönelik bask›lar› niye kimse k›nam›yor”,
“bu olaylar› niye yazm›yor, sormuyorsunuz” diye
ç›k›flmad›lar. Üzüntülerini belirtip arabulucu ola-
caklar›n› yineleyip duruyorlar. Bu geri tutumlar›,
üzerlerindeki bask›n›n daha da artmas›ndan
baflka bir sonuç vermedi tabi. 

Savafla ve faflizme karfl› 

B‹RLEfi‹K MÜCADELE!

Ölenler, iflçi-emekçi çocuklar›d›r.
Kürttür, Türktür, Arapt›r…
Ne üst düzey subaylar vard›r
onlar›n aras›nda, ne general,
bakan, baflbakan, ne de TÜS‹AD
patronlar›ndan birinin o¤lu, yak›n›. 

Egemenler ve sözcüleri, sadece
ölen askerler üzerinden duygu
sömürüsü yapmakta, onu hem kitle
deste¤ine, hem de paraya havale
etmeye çal›flmaktad›rlar.

Oluflturulan ortam›n bir sonucu
olarak veya bizzat emperyalist bir

gücün ve iflbirlikçilerinin
k›flk›rtmalar›yla, hangi flekilde olur-
sa olsun, halklar aras›nda yaflana-
cak bir çat›flmaya izin vermemek,

günün acil görevidir. Bunun bir yo-
lu, faflist-floven propagandaya kar-
fl› devrimci ajitasyon-propaganday›
yükseltmek, halk› bu tehlikeye kar-
fl› bilinçlendirmektir; bir yönü ise,

her tür sald›r›ya bafltan haz›rl›kl›
olup zaman›nda püskürtebilmektir.

H



Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 17. Ulusal Kon-
gresi, 15-21 Ekim tarihleri aras›nda gerçeklefltirildi.
73 milyon üyeye sahip olan ÇKP Kongresine, 8 ay
süren seçimler sonucunda belirlenen 2 bin 213 de-
lege kat›ld›. 

Kongrenin ilk gününde, Partinin 16. Merkez Ko-
mitesinin “Çin’e özgü sosyalizmin bayra¤›n› yüksel-
telim ve orta halli refah toplumunu kurmada yeni za-
ferler için çal›flal›m” bafll›kl› raporunu Çin Devlet
Baflkan› Hu Jintao okudu. Kongre’de parti tüzü¤ü-
nün de¤ifltirilmesinin yan›nda, Devlet Baflkan› Yar-
d›mc›s› da dahil olmak üzere, birçok üst düzey yet-
kili Merkez Komite’ye seçilemedi. Kongrede yafla-
nan kadro de¤iflimi, Devlet Baflkan› Hu Jintao’nun
gücünü art›rmas› olarak yorumland›. 

17. Kongre, befl y›l önce gerçekleflen 16. Kon-
gre’nin bafllatt›¤› yeni dönemin devam› niteli¤indey-
di. 16. Kongre’de eski kuflak siyasetçiler tamamen
de¤ifltirilerek yeni kuflak siyasetçiler görev bafl›na
getirilmiflti. Devlet Baflkan› Ziang Zemin’in yerine
Hu Jintao’nun getirilmesi de bunun ürünüydü. Yeni
dönem, 11 Eylül sald›r›lar›n›n arkas›ndan yeniden
kurulacak olan yeni dengelere Çin’in de haz›rlanma-
s›n› simgeliyordu. Hem savafl politikalar›na, Çin’in
dünya ekonomisindeki alaca¤› yeni ve güçlü role.
Eski dönemin kadrolar›yla yeni dönemin politikalar›
uygulanamayaca¤› için, daha genç ve bu politikala-
ra uyum sa¤layabilecek kadrolarla yola devam edil-
miflti. 17. Kongre bunun devam›yd›. 

Ziang Zemin, ABD’yi düflman olarak gören ve
hep temkinli yaklaflan muhafazakar de¤erleri temsil
ediyordu. Hu Jintao ise oldukça farkl› bir çizginin
temsilcisi oldu. ABD ile ekonomik iliflkilerini güçlen-
dirdi, ABD’nin pazar›na dald›, ucuz Çin mal›n›
ABD’de satt› ve karfl›l›¤›nda ald›¤› ka¤›tlar sayesin-
de, Çin’i ABD’nin en fazla borçlu oldu¤u ülke duru-
muna getirdi. Bugün ABD’nin en büyük korkusu,
Çin’in elindeki dolar rezervlerini piyasaya sürmesi-
dir; çünkü Çin bunu yapt›¤›nda ABD ekonomisi bu
yükün alt›ndan kalkamayacakt›r. Hu Jintao liderli¤in-
deki Çin, sadece ABD’ye de¤il, ABD’nin “arka bah-
çesi” Latin Amerika’ya, Afrika’ya, ABD iflgali alt›nda-
ki Irak’a, ABD’nin iflbirlikçisi konumundaki Kuzey
Irak’taki Kürt bölgesine ve daha dünyan›n pekçok
bölgesine girdi. Bu alanlarda ABD’nin en büyük ra-
kibi haline geldi, ABD’nin “arka bahçesi”ni ise, on-
binlerce kilomekte uzaktan kendi “arka bahçesi” ha-
line getirdi. Dünya Ticaret Örgütü’nde ABD karfl›t›
etkili bir blok oluflturdu ve ABD’nin politikalar›n›n
DTÖ’den geçmesini engellemeye bafllad›. 

Bunun yan›nda, Çin pazar›n› di¤er emperyalist
ülkelere aça¤› yolunda aç›klamalar yapt›, özellefltir-
meleri anayasa maddesi haline getirdi; ama sadece
küçük iflletmeleri özellefltirmeye açt›, büyük kamu
iflletmelerinin hiçbirini özellefltirmedi. Böylece gelen
yabanc› sermayenin ülke ekonomisindeki gücünü
ve etkisini s›n›rl› tuttu. 

Hu Jintao yönetimindeki Çin, geleneksel politika-
lar›ndan vaz geçmeden dünya üzerinde h›zla yay›l-
d›. ABD ile hiçbir konuda aç›ktan çat›flma yaflama-
dan, her alanda ABD’ye geri ad›m att›rmaya baflla-
d›. ABD’yi karfl›s›na almad›, içine girerek ekonomi-
sinin derinliklerine kadar iflledi. Ve iç kamuoyunda,
“dünyaya sosyalizm bayra¤›n› tafl›yan”, “üçüncü
dünyadaki ezilen halklar›n savunucusu” olarak “‹kin-
ci Deng Siaoping” s›fat›yla alk›flland›. 

“Çin modeli sosyalizm”

Kongre’de okunan raporda en güçlü vurgular,
kitlelerin refah düzeyinin art›r›lmas›, sosyal devlet
uygulamalar›n›n ve kamu hizmetlerinin güçlendiril-
mesi üzerine yap›lm›flt›. Bilimsel geliflme anlay›fl›n›n
önceli¤inin geliflme, çekirde¤inin ise “herfley insan
için” oldu¤u söyleniyordu. fiehirler ve köyler ile farkl›
bölgeler aras›ndaki geliflim ad›mlar›na eflgüdüm
sa¤laman›n, ekonomi ile toplum, insan ile do¤a ara-
s›nda uyumlu geliflme yaratman›n önemi anlat›l›yor-
du. 2020 y›l›na iliflkin geliflme hedeflerinde, çubuk
mutlak yoksullu¤un tümüyle giderilmesi, herkese te-
mel sa¤l›k hizmeti verilmesi, tüm vatandafllar› kap-
sayan sosyal güvenlik sisteminin kurulmas›, çevreyi
korumaya dayal› sektör yap›s›, enerji ve kaynak ta-
sarrufu gibi konular›n alt› çiziliyordu. Temel kamu
hizmetlerinde eflitlik sa¤lanmas›, kültür, e¤itim ve
kamu sa¤l›¤› çal›flmalar›na yönelik yat›r›mlar›n art›-
r›lmas›, istihdam eflitli¤inin sa¤lanmas›, daha den-
geli bir gelir da¤›l›m›n›n gerçeklefltirilmesi gibi he-
defler de ÇKP MK’s›n›n raporunda yer al›yordu.
“Halk›n demokrasisi, sosyalizmin can damar›d›r” de-
niliyor; vatandafllar›n siyasete kat›l›m›n›n art›r›lmas›
ve partili olmayanlar›n yönetici görevlere daha fazla
getirilmesi konusunda ad›mlar at›laca¤› söyleniyor-
du.  

Bütün bu vurgular, öncelikle ülke içine bir mesaj
anlam›n› tafl›yordu. Çin’in son on y›l içinde çok h›zl›
bir ekonomik büyüme gerçeklefltirdi¤i biliniyor. Ama
bu büyüme ayn› zamanda Çin’deki iflçi ve emekçile-
rin ucuz iflgücü ve yo¤un sömürüsü üzerinden ger-
çeklefltirildi. Çin burjuvazisi güçlenirken, Çinli emek-
çilerin yaflam koflullar› kötüleflti, gelir da¤›l›m›ndaki
uçurum büyüdü. 

ÇKP’nin raporunda vurgular›n özellikle buraya
yap›lmas›, bir yan›yla kendi ülkesinde iflçi ve emek-
çi kitlelerin gözünü boyama, onlardaki hoflnutsuz-
luklar› ve özlemleri bast›rma amac›n› tafl›maktad›r.
Di¤er yandan, ÇKP bu sözlerle dünyaya da bir me-
saj vermektedir. Çin emperyalizmi, gitti¤i yerlere
“Çin modeli sosyalizm”i götürmektedir. Bu ismi kul-
lanarak kitlelerin sempatisini kazanmakta; kamulafl-
t›rmalar ile birlikte devlet kapitalizmini, ABD’nin diz-
ginsiz liberal ekonomik politikalar›n›n karfl›s›na al-
ternatif olarak ç›karmakta; böylece kendi hegemon-
yas›n› son derece güçlü ve etkili bir söylem üzerin-

den daha kolay yaymaktad›r. Latin Amerika’da,
‹ran’da, Çin’e ba¤l› olarak hareket etmekte olan di-
¤er ülkelerde giderek güçlenmekte olan “sosyalizm”
ya da “Çin modeli sosyalizm” söylemleri, kayna¤›n›
buradan almaktad›r. 

Raporda “Çin’in bat›l› demokrasileri örnek alma-
yaca¤›” özellikle belirtilmifltir. Rusya, Orta Asya ve
Çin’de “demokrasi” kavram› “ABD darbesi” ile öz-
deflleflmifl durumdad›r. Çünkü ABD, hegemonyas›n›
“demokrasi” bayraktarl›¤› üzerinden yaymaktad›r.
Yüzy›l›n bafl›ndan beri bu böyledir. ABD kendisini
tüm dünyaya “demokrasinin befli¤i” olarak lanse et-
mifl, iflgal etti¤i ülkelere “demokrasi” getirece¤ini
vaadetmifl, renkli darbeleri “demokrasi” bayraktarl›¤›
alt›nda yapm›flt›r. Böylece “demokrasi” kelimesi kir-
lenmifl, inand›r›c›l›¤› kalmam›flt›r. 

Bugün Çin’in yapt›¤› da ABD’nin yapt›¤›na ben-
zer bir yöntemdir. Çin de “sosyalizm” bayra¤›na sa-
r›lmakta, gitti¤i yerlere “sosyalizmi” getirece¤ini vaa-
detmektedir. Ama t›pk› ABD’nin yapt›¤› gibi, Çin için
de bu kavram, bir demagojiden ibarettir. Çin de t›pk›
ABD gibi, yeni pazar alanlar›na daha rahat girebil-
mek, yeni sömürgeler elde edebilmek, hegemonya-
s›n› daha rahat yayabilmek için, bu iflçi ve bu kav-
ramdan yararlanmaktad›r. Hem de bu öyle bir kav-
ramd›r ki, iflçi ve emekçilerin, ezilen halklar›n özle-
mini duydu¤u bir düzeni anlatmaktad›r. Çin’in bugün
kendi emperyal amaçlar›n› gizlemek için kamuflaj
olarak kulland›¤› “sosyalizm” kavram›, çok daha sin-
si ve tehlikeli bir emperyalist güç olarak geldi¤ini
göstermektedir.  

ÇKP konrgesinde okunan rapor, Çin’in bu söy-
lemlerini, önümüzdeki dönemde daha da güçlendi-
rece¤ini göstermektedir. 
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olonya’da Kas›m ay›nda gerçek-
lefltirilen erken genel seçimler, yöne-
timin de¤iflmesi ile sonuçland›. ‹ki y›l
önce seçimleri kazanarak bafla gelen
Hukuk ve Adalet Partisinin oylar›
yüzde 32’de kal›rken, ana muhalefet
partisi Yurttafl Platformu, yüzde 41
oy alarak seçimleri kazand›. Böylece
ABD iflbirlikçisi ve milliyetçi muha-
fazakar Lech ve Jaroslaw Kaczynski
kardefllerin ülkeyi cumhurbaflkan› ve baflbakan
olarak yönetti¤i iki y›ll›k dönem sona erdi. AB ve
Rusya ile iliflkileri güçlendirme çabas›nda olan ve
merkez sa¤da duran Donald Tusk hükümeti döne-
mi bafllad›. 

Parlamento’nun alt kanad› ‘Sejim’ ile Sena-
to’nun sandalyelerinin belirlenmesi için yap›lan
seçimlere kat›l›m oran›, yüzde 55,3 oldu. Bu oran,
1989’da Polonya’da revizyonist iktidar›n y›k›lma-
s›n›n arkas›ndan, bugüne kadar yap›lan seçimler-
deki en yüksek kat›l›m oran› olarak tespit ediliyor. 

‘‹kizler’in dönemi bitti
Asl›nda her iki partinin de kökeni komünizm

karfl›t› ‘Dayan›flma Hareketi’ne dayan›yor. Ancak
2005 y›l›nda gerçeklefltirilen seçimlerde bir ayr›fl-
ma yaflanmaya bafllam›fl, Hukuk ve Adalet Partisi
daha milliyetçi söylemlere yönelmiflti. 

Partinin liderleri olan ikiz kardefller, organize
suç ve yolsuzluklarla mücadele sözü vermifl, sos-
yal devletin güçlendirilmesinden, otoyol ve konut
inflaat›n›n art›r›lmas›ndan ve ‘Katolik de¤erlere
dönüfl’ten sözetmiflti. Ayr›ca AB ile Reform An-
laflmas›n›n müzakere edildi¤i süreçte daha mesafe-
li ve tutucu bir çizgi izlemifl, “‹kinci Dünya Sava-
fl›’nda birçok vatandafl›m›z öldürülmeseydi, bugün
nüfusumuz daha fazla olurdu” diyerek baflta Al-
manya olmak üzere pekçok ülke ile aras›na mesafe
koymufl, AB’nin idam cezas› aleyhine bir gün ilan
etme giriflimlerine engel olmufltu. ABD iflbirlikçisi
olan Kaczynski kardefller, Irak savafl›nda ABD’nin
yan›nda yer alm›fllard›. 

Bu politikalarla 2005 Eylül ay›nda genel se-
çimlere, 2005 Ekim ay›nda ise Cumhurbaflkanl›¤›
seçimlerine kat›lan Kaczynski kardefller, hem bafl-
bakanl›¤› hem de cumhurbaflkanl›¤›n›, yaklafl›k
yüzde 50 civar›nda oy alarak kazanm›fllard›. 

Seçimler, en baflta ABD’yi sevindirmiflti. Po-
lonya, Eylül 2003’ten bu yana Ba¤dat’›n güneyin-
de konuflland›r›lan uluslararas› gücün sorumlulu-
¤unu üstleniyordu. Fakat sonras›nda Polonya’da

savafl karfl›tl›¤›n›n güçlenince, Kaczynski hüküme-
tinden önceki merkez sol hükümet, 2006 bafllar›n-
da Irak’taki askerlerini çekece¤ini aç›klam›flt›. ‹s-
panya’n›n savafltan çekilmesi, Bulgaristan, Maca-
ristan ve Ukrayna gibi ülkelerin Irak’taki askerleri-
ni çekme karar› ald›¤› bir dönemde, Polonya’n›n
da bu kervana kat›lmas› ABD’nin iflini çok zorlafl-
t›ran bir durumdu. Çünkü ABD, ‹ngiltere, Güney
Kore ve ‹talya’dan sonra (2005 y›l›nda ‹talya, he-
nüz askerlerini geri çekmemiflti) Irak’ta en fazla
asker bulunduran ülke Polonya idi. 2005 seçimle-
rini kazanan Kaczynski kardefller ise, savaflta
ABD’nin yan›nda kalacaklar›n› göstermifl, önceki
hükümetin asker geri çekme karar›n› reddetmiflti. 

Kaczynski kardefller, baflta bulunduklar› iki y›l-
l›k süre boyunca, Rusya konusunda da, ABD yan-
l›s› ve olumsuz bir tutum izlediler. Mesela 2006
Kas›m›nda, AB’nin Rusya ile yeni bir stratejik or-
takl›k anlaflmas› Polonya’n›n itirazlar›na tak›lm›flt›.
Polonya, Litvanya ile birlikte, bu dönemde AB’nin
Rusya’ya daha sert bir tutum tak›nmas›n› istiyor-
du. 

Irak’tan çekilme, Rusya ile yak›nlaflma
Son iki y›l› ABD politikalar›na yedeklenmifl

olarak geçiren Polonya, seçimlerin arkas›ndan
Rusya’ya daha yak›n duraca¤›n›n ilk iflaretlerini
verdi. 

Seçimleri kazanan Yurttafllar Platformu’nun li-
deri Donald Tusk, daha seçimlerden önce, kazan›r-
sa Irak’taki 900 askerini geri çekece¤ini aç›klam›fl-
t›. Ayn› günlerde, Irak’ta gerçeklefltirilen sald›r›-
larda Polonya Büyükelçisinin yaralanmas›, onun
bu ad›m›n› güçlendiren bir etki yaratt›. Seçimler-
den sonra ise, 2008 bafllar›nda bu askerleri çekece-
¤ini duyurdu. 

Polonya, seçimler sonras›nda ABD karfl›t› bir
ad›m› da füze kalkan› konusunda att›. Kalkan›n
kurulmas› konusunda ABD’nin en çok önem ver-
di¤i ülkelerden biri olan Polonya, bunu daha belir-
siz bir hale getirdi. Füze kalkan›n›n kurulmas›n›n

yarataca¤› güvenlik endiflelerini dile getiren Tusk,
bu görüflmelerin kesilebilece¤i ihtimalinden sözet-
ti. 

Tusk, Varflova’n›n birinci önceli¤inin Rusya ile
iliflkileri gelifltirmek oldu¤unu söyleyerek AB-
Rusya Ortakl›k ve ‹flbirli¤i Anlaflmas›n›n önünde
engel olmayacaklar›n›, tersine Rusya ile iliflkilerin
önem vereceklerini söyledi. 

* * *
Do¤u Bloku’nun y›k›lmas›n›n arkas›ndan

ABD’ye yaklaflan ülkeler, son y›llarda yeniden
Rusya’n›n etraf›nda toplanmaya bafllad›. Bafllan-
g›çta “demokrasi” söylemlerinin etkisiyle ABD’ye
kayan bu ülkelerde, kapitalizmin y›k›m›yla karfl›-
laflt›kça, kitlelerin eski günlere özlemleri artt›. Ke-
za bafllang›çta Irak savafl›nda ABD’nin yan›nda
yer alan bu ülkeler, savafl›n sonuçlar›yla karfl›lafl-
t›kça, savafl karfl›tl›¤› da artmaya bafllad›. Bu ko-
flullarda yaflanan s›k›flma, onlar›n dalgalanmalar
yaflamas›na neden oluyor. Kitlelerin yaflam koflul-
lar›na duydu¤u hoflnutsuzluk ve hangi parti gelirse
gelsin sonuçlar›n de¤iflmeyece¤ine iliflkin yaflad›¤›
karamsarl›k, seçimlere kat›l›m oran›n› da düflürü-
yor. Bu durum, siyasi partilerin iflini daha da ko-
laylaflt›r›yor. Farkl› emperyalist ülkelerin el att›¤›
bu ülkelerde, seçimleri kazanan parti, kitlelerin öz-
lemlerini duydu¤u konulara iliflkin söylemleri kul-
lanarak, ülkenin yönünü de¤ifltirmeye çal›fl›yor. 

Dayan›flma Sendikas›n›n baflkan› Lech Walesa,
‘80’li y›llar boyunca Polonya’n›n Rusya’dan ve
Do¤u Blokundan kopmas›, ABD’ye yak›nlaflmas›
için u¤raflm›fl, bir kitle hareketi yaratmay› da ba-
flarm›flt›. Bunun sonucunda 1989’da Do¤u Blo-
ku’nun da¤›lmas›nda Polonya bafl› çekmiflti. Bu-
gün ise kitleler, her seçimde de¤iflen hükümetlere
ve onlar›n izleyece¤i politikalara güvensiz durum-
dalar. Rusya ise, ABD’nin etkisi alt›ndaki bu ülke-
de, eski ve köklü ba¤lar›n› kullanarak yeniden he-
gemonyas›n› kurmak için çaba harc›yor. Son se-
çim sonuçlar›, bu konuda epeyce yol ald›¤›n› gös-
teriyor. 

Polonya, seçimler sonras›nda ABD karfl›t› bir ad›-
m› da füze kalkan› konusunda att›. Kalkan›n kurul-

mas› konusunda ABD’nin en çok önem verdi¤i ülke-
lerden biri olan Polonya, bunu daha belirsiz bir hale

getirdi. Füze kalkan›n›n kurulmas›n›n yarataca¤› gü-
venlik endiflelerini dile getiren Tusk, bu görüflmelerin

kesilebilece¤i ihtimalinden sözetti.

Polonya’da seçimler 
ve yeni dönem
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akistan’›n eski baflbakanlar›ndan Benazir Butto,
8 y›ll›k sürgün hayat›n›n arkas›ndan, ülkesine dön-
dü¤ü gün bombalarla karfl›land›. 18 Ekim tarihinde,
Pakistan’›n en büyük kenti Karaçi’de, Butto’nun dö-
nüflünü kutlamak üzere biraraya gelen 200 bin kifli-
lik grubun içinde eylem yapan intihar bombac›s›,
136 kiflinin ölümüne, yüzlerce kiflinin de yaralanma-
s›na neden oldu. O s›rada z›rhl› arac›n›n içinde bu-
lunan Benazir Butto ise, sald›r›dan yara almadan
kurtuldu. 

Benazir Butto, Pakistan’a dönece¤ini aç›klad›k-
tan sonra, bu tür sald›r›lara iliflkin tehditler almaya
bafllam›flt›. Aralar›nda Taliban yanl›s› örgütlerin de
bulundu¤u gruplar, ülkenin Afganistan s›n›r› civar›n-
da bulunan bu gruplara karfl› ç›kaca¤›n› söyleyen
Butto’ya sald›racaklar›n› aç›klam›fllard›. Ancak, bu
tehditleri ciddiye almad›¤›n› söyleyen Butto, Pakis-
tan’a dönüflünü hiçbir fleyin engelleyemeyece¤ini
belirtmiflti. 

Düzenlenen sald›r›, Butto’nun karar›n› de¤ifltir-
medi, bu sald›r›ya ra¤men ülkesinden ayr›lmayaca-
¤›n›, planlar›n› de¤ifltirmeyece¤ini duyurdu. 

Karaçi’de düzenlenen sald›r›n›n arkas›ndan Be-
lucistan eyaletinde de patlamalar yafland›. Butto
yanl›lar› ise, Karaçi’de düzenlenen intihar sald›r›s›n›
protesto etmek amac›yla Butto’nun do¤um yeri Lar-
naka’da eylemler düzenlediler. 

Baflbakanl›ktan sürgüne

Benazir Butto, 1988 y›l›nda Baflbakan seçilmifl,
1990 y›l›nda ise görevden al›nm›flt›. 1993 y›l›nda
tekrar seçilmifl, ancak hakk›ndaki yolsuzluk suçla-
malar›ndan dolay› ancak 3 y›l baflta kalabilmiflti. Bu
suçlamalar›n siyasi amaçl› oldu¤unu iddia eden
Butto, kendisini savunmak ve suçlamalardan aklan-
mak yerine, kendi iste¤iyle sürgün yaflant›s›n› seç-
miflti. Sürgün y›llar›n› Londra ve Dubai’de geçiren
Butto, bu süre boyunca Pakistan Halk Partisi’nin li-
derli¤ini yürütmeyi sürdürdü. 

8 y›l sürgün yaflayan Butto, Pakistan Devlet
Baflkan› General Pervez Müflerref ile yapt›¤› pazar-
l›klar sonucunda ülkesine geri döndü. 

Ocak ay›ndaki seçimler öncesinde elini sa¤lam-
laflt›rmak isteyen Müflerref, Butto’nun deste¤ine ihti-
yaç duydu. Devlet baflkanl›¤› görevini bir dönem da-
ha yürütmek amac›yla, Butto ile uzlaflma yoluna git-
ti. Bu uzlaflmaya göre, Butto Müflerref’in yeniden
Cumhurbaflkan› seçilmesine destek verdi; karfl›l›-
¤›nda Butto’nun hakk›ndaki yolsuzluk davalar›na,
Pakistan hükümetinin karar›yla af ç›kart›ld›. Seçim-
lerden sonra ise, Butto’nun yönetime ortak olmas›,
Müflerref’in Genelkurmay Baflkanl›¤› görevinden is-
tifa etmesi kararlaflt›r›ld›. 

Bu pazarl›¤›n ard›ndan, Ekim ay› içinde gerçek-
lefltirilen Devlet Baflkanl›¤› seçimlerini Müflerref ye-
niden kazand›. Böylece Butto’nun ülkeye dönmesi-
nin de yolu aç›lm›fl oldu. 

Pakistan’da sular durulmuyor

Müflerref ile Butto kendi aralar›nda bir anlaflma

yaparak geleceklerini garanti alt›na almaya çal›fl›-
yorlar. Ancak, bu anlaflma, iki taraf aç›s›ndan da
pürüzsüz ve sorunsuz de¤il. Butto’nun liderli¤ini
yapt›¤› Pakistan Halk Partisi içinde, Müflerref’le uz-
laflmaya muhalif olan kesimler var. Onlar askerin
yönetimden elini tümden çekmesini istiyorlar. 

Di¤er taraftan, ülke içinde de Müflerref’e dönük
olarak giderek artan bir muhalefet bulunuyor. Pakis-
tan Yüksek Mahkemesi, Müflerref’in önüne sürekli
yeni engeller ç›kart›yor ve onun ald›¤› kararlar› tar-
t›flmal› hale getiriyor. Mesela 6 Ekim’de gerçekleflti-
rilen Devlet Baflkanl›¤› seçimleri öncesinde, Müfler-
ref’in bir dönem daha Devlet Baflkanl›¤› görevini yü-
rütmesinin yasal olup olmad›¤›n› tart›flmaya açt›.
Keza hükümet taraf›ndan Butto’ya ve baflka baz› si-
yasetçilere af ç›kartan anlaflma da Yüksek Mahke-
me’nin itiraz›na tak›ld›. Mahkeme bu anlaflmay›
kendisinin de onaylamas› gerekti¤ini, bunu onayla-
mad›¤› koflulda anlaflman›n geçerli olmayaca¤›n›
duyurdu ve anlaflmay› gözden geçirmeye karar ver-
di¤ini aç›klad›. Müflerref’in Devlet Baflkanl›¤› yetkile-
riyle onaylad›¤› bu anlaflmay›, Yüksek Mahkeme’nin
anayasaya ayk›r› bulmas› ihtimali yasal olarak var. 

Devlet Baflkanl›¤› seçimlerinin muhalefet taraf›n-
dan boykot edilmesi de Müflerref’in meflrulu¤unu
sorgulatan bir baflka etken. Muhalefet, askeri ünifor-
ma tafl›yan birisinin Devlet Baflkanl›¤›’na aday ola-
mayaca¤›n›, bu nedenle Müflerref’in seçildikten son-
ra de¤il, aday olmadan önce Genelkurmay Baflkan-
l›¤›’n› b›rakmas›n› istiyor. Müflerref ise, seçimlerden
sonra Genelkurmay Baflkanl›¤›n› b›rakaca¤›n› ve si-
vil yönetime geçifl sa¤layaca¤›n› söylüyor. Bu sözü
yeterli bulmayan muhalefet partileri, seçim s›ras›nda
parlamentoyu terkederek boykot gerçeklefltirdiler.
Butto liderli¤indeki Halk Partisi ise, önceden yap›lan
pazarl›¤a uygun olarak Müflerref’i destekledi. 

Pakistan’da Devlet Baflkan›n› federal ve bölge-
sel meclisler seçiyor. Millet Meclisi, Senato ve 4 vi-
layetin (Pencap, Sind, Kuzey Bat› S›n›r›n ve Belu-
cistan) meclislerinin üyeleri, Devlet Baflkan›’n›n kim
olaca¤›n› belirliyor. Bu nedenle muhalefetin tutumu
önem tafl›yor. 

’99 y›l›nda bir darbe ile bafla geçen ve 8 y›ld›r
hem Genelkurmay Baflkanl›¤› hem de Devlet Bafl-
kanl›¤› görevini birarada yürüten General Müflerref
seçimleri kazand›; ancak adayl›¤›n›n anayasaya ay-
k›r› olup olmad›¤› tart›flmas› henüz sonuçlanm›fl de-
¤il. Yüksek Mahkeme bu konudaki karar›n› aç›kla-
mad›. Mahkeme onay vermeden önce seçim sonuç-
lar› resmiyet kazanm›yor. Bu olas›l›¤a karfl›l›k, Mü-
flerref “ola¤anüstü önlemler”e baflvurma olas›l›¤›n›
bir tehdit unsuru olarak gündemde tutuyor. 

Taliban’›n güçlenen etkisi

Pakistan’da halk deste¤ini giderek yitirmekte
olan Müflerref, en büyük tehdidi Taliban güçlerinden
görüyor. Y›l›n bafl›ndan bu yana, giderek artan Tali-
ban etkisi, Müflerref’i s›k›flt›ran bir etki yarat›yor. 

2001 y›l›nda Pakistan ABD’nin Afganistan iflgali-
nin önemli destekçilerinden biri olarak savafl›n için-
de yer alm›flt›. Ancak daha o dönemden itibaren, ül-

kenin Kuzey ve Güney Veziristan bölgeleri Afganis-
tan’dan kaçan Taliban savaflç›lar›n›n ve beraberin-
deki yabanc› destekçilerinin geçifl noktas› olarak fle-
killenmeye bafllad›. Afganistan’daki savafl› bir türlü
kontrolü alt›na alamayan ABD, Pakistan’› s›k›flt›ra-
rak, bu bölgeyi etkisiz hale getirmesini istedi. 

Bunun üzerine Pakistan ordusu, bu bölgede bü-
yük operasyonlara bafllad›. Ancak Taliban’›n güçlü
direnifli, ordunun 2004 y›l›nda büyük kay›plar ver-
mesine neden oldu. Bir süre sonra da Pakistan hü-
kümeti, bölgeyi fiilen militanlar›n kontrolüne b›rakan
çeflitli bar›fl anlaflmalar› imzalamak zorunda kald›.
Ancak anlaflmalardan sonra da bölgede kimi hedef-
lere dönük sald›r›lar düzenlemeye devam etti.
ABD’nin verdi¤i özel istihbarat bilgilerine dayanarak
yap›lan bu operasyonlar›n yan›s›ra, do¤rudan
ABD’nin düzenledi¤i operasyonlar da gerçeklefltiril-
di. 2006 sonu ve 2007 bafllar›nda Güney Veziristan
ve Bajaur bölgelerinde düzenlenen iki sald›r›, bölge-
deki militan gruplara büyük kay›plar verdirdi; ancak
onlar›n intikam tehditlerini de art›rmas›na neden ol-
du. 

Temmuz ay›nda, ordunun baflkentteki Lal Cami-
i’ne düzenledi¤i bask›nda 200’den fazla insan öldü.
Bunun üzerine afliretler, hükümetle aralar›ndaki ba-
r›fl anlaflmalar›n› tek yanl› olarak feshederek, ordu
ve polis hedeflerine sald›rmaya bafllad›lar. 

Pakistan, savafla ABD’nin saflar›nda kat›lm›flt›.
Ancak Afganistan’daki direniflin büyümesi, savafltan
kaçanlar›n Pakistan’a geçerek burada Taliban güç-
lerini örgütlemesi gibi etkenler, Pakistan’da radikal
dinci hareketin büyümesine yol açt›. Sadece kuzey
bölgelerdeki afliretler içinde de¤il, Pakistan’›n gene-
linde radikal dincilerin kitle deste¤i her geçen gün
yükseldi. Kitle hareketindeki bu de¤iflim ve di¤er
emperyalistlerin verdi¤i deste¤in etkisiyle, Pakistan
içinde klik çat›flmalar› da h›z kazand›. 

Devlet Baflkan› Müflerref’e dönük olarak son dö-
nemde artan bask›, bir taraftan Taliban etkisindeki
kitle hareketinden, bir taraftan da Pakistan egemen
s›n›flar› içindeki klik çat›flmalar›ndan kayna¤›n› al›-
yor. Benazir Butto’nun, Pakistan’a gelmeden önce
ABD’ye “terörizmle mücadele” konusunda iflbirli¤i
sözü vermifl olmas›, onun da Taliban’›n hedefi hali-
ne gelmesine neden oluyor. Bugün kendi aralar›nda
belli bir uzlaflma sa¤layarak Pakistan yönetimini
paylaflmaya çal›fl›yorlar. Ancak Pakistan’daki hare-
ket ve kargafla her geçen gün biraz daha fliddetle-
nece¤e benziyor.
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P 1 Kas›m 1954-
Frans›z sömürgecili¤ine karfl› 
Cezayir Kurtulufl Savafl› bafllad›.
Cezayir’de yaflayan ilk topluluk Berberiler

diye bilinir. M.Ö. 813-814 y›llar›nda Karta-
cac›lar’›n eline geçer. 7. as›rda ‹slamiyeti
yaymak isteyen Müslümanlar’›n eline ge-
çen Cezayir, sonras›nda Osmanl› ‹mpara-
torlu¤u egemenli¤i alt›nda yaflar. 1830 y›l›-
na gelindi¤inde ise Frans›zlar, Cezayir’i ifl-
gal eder ve tam 130 y›l süren ba¤›ms›zl›k
savafl› da bu süreçten sonra bafllar. Frans›z-
lar, birçok kitle katliam› yapar. ‹kinci dün-
ya savafl›’nda Cezayir, Frans›zlar›n en bü-
yük askeri güç depolar›ndan biri olarak kul-
lan›l›r. Cezayirliler yapt›klar› bu fedakarl›-
¤›n karfl›l›¤›nda ba¤›ms›zl›k beklediler.
Ama Fransa buralar› kendi topraklar› ilan
etti. Cezayir 1950 senesinde örgütlerini kur-
du. 1954 y›l›nda silahl› mücadele fiilen bafl-
lad› ve 1962 y›l›nda baflar›yla sonuçland›.
Frans›z sömürgesi oldu¤u dönemde Ceza-
yir’de 2 milyondan fazla insan katledildi. 

P 8 Kas›m 1938-
Almanya’da “Kristal Gece”
Yahudilere ait evler, iflyerleri ve sinagoglar

o gece yak›l›p y›k›ld›. 

P 10 Kas›m 1918-
Berlin Ayaklanmas›
1. Emperyalist Paylafl›m Savafl›’n›n tüm

y›k›m›n› yaflayan Alman iflçi ve emekçileri
bir ayaklanma gerçeklefltirdi. Ayaklanma
sonras›nda 2. Wilhelm Hollanda’ya kaçt›. 

P 18 Kas›m 1986-
Netafl Grevi
12 Eylül’den sonra yap›lan ilk grevlerden

biri olan NETAfi, iflçiler ve emekçilere uy-
gulanan bask›lar›n k›r›lmaya bafllad›¤› y›lla-
r›n ürünü olarak öncü bir nitelik de tafl›-
maktad›r. 1980 öncesi de sendikal ve poli-
tik mücadelenin mevzilerinden biri olan
NETAfi iflçileri, toplu sözleflme maddele-
rinde anlaflma sa¤lanamamas› üzerine greve
ç›kt›lar. 3150 iflçinin kat›ld›¤› grev 93 gün
coflku, militanl›k ve kararl›l›kla sürdürüldü. 

P 19 Kas›m 981-
Enver Gökçe’nin Ölümü
1920 y›l›nda Erzincan’da do¤du. Ankara

Üniversite-
si’ni 1948’de
bitirdi. Kad›r-
ga’da yöneti-
cilik yapt›¤›
okulda, 141.
maddeden
dolay› ceza
ald› ve 7 y›l
cezaevinde
yatt›. Sonra-
s›nda gazetelerde çal›flan Enver Gökçe kav-
ga fliirleri yazd› ve 1981’de öldü. 1973’te
“Dost Dost ‹lle Kavga”, 1977’de “Panzer-
ler Üstümüze Kalkarlar”, ölümünden sonra
1982’de E¤in Türküleri, 1981’de Bütün ya-
p›tlar› yay›nland›. 
Panzerler / Üstümüze / Kalkarlar
Armut / Çiçe¤indeyiz / Me¤er
Sokakta / Düflenler / Var 
Ve / Okulda / Gösteride / ‹flkencede
Ve / Ma¤arada
K›flda / Karda / K›yamette
Silahl› / Silahs›z / Ve yaln›z

P 21 Kas›m 1831-
Lyon Ayaklanmas› Bafllad›
Lyon’da çal›flan tekstil iflçileri, makinelefl-

menin ard›ndan düflen ücret baremlerinin
yükselmesi için eylemler düzenler.
Belediye binas›na gider ve yetkililer-
le görüflür. Yetkililer bir yandan gö-
rüflmeleri yaparken, bir yandan da
askeri haz›rl›klara giriflir. Lyon iflçi-
lerinin taleplerini bast›rmak için sal-
d›r›ya geçerler ve Lyon’lular da bele-
diye saray›n› ve flehrin önemli mer-
kezlerini ele geçirerek barikatlar ku-
rarlar. “Kulübelere Bar›fl, Saraylara
Savafl” slogan› bugün hala geçerlili-
¤ini koruyan bir slogan olarak
Lyon’da ortaya ç›kar. 

P 29 Kas›m 1944-
Arnavutluk Devrimi Baflar›ya Ulaflt›
‹talyan faflizmine karfl› bafllayan direnifller,

ikinci dünya savafl› süresince emperyalizme
ve faflizme karfl› direnifle dönüfltü. Enver
Hoca önderli¤inde birleflen Arnavutluk iflçi
ve emekçileri demokratik devrimi yaparak
sosyalizmin inflas›na geçtiler ve y›llarca
emperyalist sald›rganl›¤a karfl› sosyalizmin
savunulmas›nda kararl›l›k gösterdiler.

Kas›m Ay›nda fiehit Düflen 
‹htilalci Komünistler

24 Kas›m 1976-‹smail Gökhan Edge
Mehmet Fatih Öktülmüfl’ün yetifltirdi¤i

devrimcilerden biri olan Gökhan Diyarba-
k›r zindanlar›nda iflkenceler alt›nda öldü.
21 Kas›m 1979-Ali Algül
‹MT’ye kat›lan ve T‹KB’nin ilk üyeleri

aras›nda yer alan Ali Algül Halk›n Kurtulu-
flu taraf›ndan katledildi. 

Yunanistan’da darbe olmufltur ve Albaylar Cun-
tas› iktidar› ele geçirmifltir. Yunan halk›n›n
üzerinde bir silindir gibi geçmek hedefindedir
cunta. Ama cuntaya karfl› eylemler artar ve büyür.
Politeknik Üniversitesi ö¤rencileri de 14 Kas›m’da
direnifle geçer. Yunanistan Üniversiteli Ö¤renciler
Birli¤i (EEFE) önderli¤inde direnifle geçen ö¤renciler,
3 gün boyunca kesintisiz eyleme devam ederler. Ö¤ren-
cilerin ça¤r›s› tüm halkad›r ve cuntaya karfl› direniflin büyütülmesini
istemektedir. Eylemler boyunca onlarca kifli vurularak öldürülür. An-
cak eylemler durmaz ve Politeknik Üniversitesi iflgali devam eder.
Cuntac›lar, 16 Kas›m’da üniversitenin duvar›n› y›karak 36 ö¤renciyi
katleder. Katledilen her ö¤renci, bask›n s›ras›nda cuntaya karfl› teflhir
konuflmalar yapar ve sloganlar hayk›r›rlar. Direniflin ard›ndan, üniver-
site ö¤rencileri, çeflitli devrimci örgütler kurarlar ve direnifllerini bü-
yüterek, iktidar› ele geçirmeye, sosyalizm mücadelesine giriflirler. 

14 Kas›m’da Hukuk Fakültesinde bafllay›p 3 gün süren Politeknik direni-
fli, sadece kendi çeperiyle s›n›rl› kalmam›fl, iflçi ve emekçileri de pefli-
ne takm›flt›r. Binlerce kifli sokaklara ç›karak Politeknik Üniversite-
si’ne ulaflmaya çal›flm›flt›r. Politeknik ö¤rencileri direnifllerini sonuna
kadar büyük bir kararl›l›kla ve militanca sürdürmüfllerdir. Eylemlerini
sadece kendi talepleriyle s›n›rland›rmam›fl, cuntay› hedef tahtas›na
çakm›fl, kitlelere bu bilinci vermifllerdir. Ölen 36 ö¤rencinin miras›
üzerinden 1974’te albaylar cuntas› devrilmifl ve Yunan halk› bir kez
daha aya¤a kalkmay› baflarm›flt›r. 

Politeknik ruhu, her y›l Yunanistan’da yap›lan kitlesel ve militan eylem-
lerle yaflat›lmaya devam ediyor. Yunan ö¤rencileri, bu tarihten ald›k-
lar› güçle, her türlü sald›r›ya ve bask›ya molotoflarla, tafllarla karfl›
koymas›n› baflar›yor. Bush’u ülkeden kovabiliyorlar, e¤itim haklar›na
uzanan politikalara geri ad›m att›rabiliyorlar. 

Politeknik, sadece Yunanistan tarihine de¤il, tüm dünya direnifl tarihine
geçmifl ve önemli dersler b›rakm›fl bir direnifltir ve hala izlenmesi ge-
reken yolu göstermeye devam ediyor. 

POL‹TEKN‹K D‹REN‹fi‹
14 Kas›m 1973

P 28 Kas›m 1820-Friedrich Engels Do¤du
Komünizm biliminin Marks’la beraber en büyük

kuramc›s›, pratisyeni Engels Almanya’da do¤du.
Bir fabrikatörün o¤luydu ama o yaflam içinde ger-
çe¤i bularak proletaryan›n yan›nda kurtuluflu gördü
ve s›n›f savafl›mlar› tarihinin bilimini ortaya koydu.
Marks’›n yan›nda “‹kinci keman” oldu¤unu söyle-
yecek kadar mütevaz›, barikatlarda savaflacak kadar
gözü pek ve cesur. “General Engels” lakab›n›n bo-
fluna verilmedi¤ini kan›tlarcas›na teorik-pratik ön-
cülü¤ün gereklerini yerine getiren bir devrim ustas›. 



Ve onlar biliyorlar ki "O"
"Dün erkendi yar›n geç, 
Vakit tamam, bugün" dedi.
Ve onlar "anlad›k, bildik" dediler.

Yürüyor onlar K›fll›k Saray'a
Putilovski Zavot'tan Bolflevik Kirov.
-“Bugün büyük bir gündür yoldafllar, diyor
büyük bir gündür

Ve ihtar ederim ki çapul yapmak isteyenlere
art›k K›fll›k Saray ve bütün Rusya
iflçinin ve köylünündür"

"Vakit tamam, bugün!"
"Bugün" ayaklanma günü... "Bugün" eski rejimi

y›kmak, iktidar› ele geçirmek günü... Y›llard›r binbir
emek, çaba ve bedelle ilmek ilmek örülmüfl, ter ve
kanla sulanm›fl, ateflle s›nanm›fl yorgun bedenlerin,
uykusuz gözlerin umuduyla nak›fl gibi ifllenmifl bir
çal›flman›n zafer günü... Ve kavgada çok daha zorlu
bir etab›n ilk günü...

‹ktidar› elde tutmak için verilecek savafl›m, onu
ele geçirmek için verilecek savafl›mdan çok daha
büyük güçlükleri içinde tafl›yor. Sovyet devrimi ger-
çekleflti¤inde emperyalizm ve bütün dünya gericili¤i
(hatta devrime kadar olan süreçte devrim saflar›nda
flu veya bu düzeyde yer alm›fl pekçok örgüt ve kifli)
onun birkaç gün içinde yok olaca¤›n› düflünüyordu.
Böyle düflünmek için önemli bir gerekçeleri de var-
d›. Yüzlerce y›ll›k yönetim tecrübesine sahip olan
burjuvazinin karfl›s›nda, yönetmek konusunda hiç-
bir tecrübesi olmayan proletaryan›n baflar› flans› ol-
mad›¤›n› düflünüyorlard›.

Derler ki, yüz gün dolmadan yenilgiye u¤rayan
ilk proletarya iktidar› Paris Komünü'nden sonra,
Ekim Devrimi'nin yüzüncü gününde Lenin, Kremlin
Meydan›'ndaki karlar›n üzerinde coflku ve sevinç-
ten, mutluluk ve heyecandan yuvarlanarak "Baflar-
d›k" diye hayk›r›yormufl.

Asl›nda Lenin, burjuvazinin iktidar›na karfl› sa-
vafl›rken yönetmeyi ö¤renmiflti. Çünkü O, kitleleri
çarl›¤a karfl› mücadeleye sevk ederken, bir gün
uzaklarda bir zamanda, iktidar› ele geçirecekleri gi-
bi bir hatta yürümemifl, tersine onlar› sadece prole-
tarya partisinde, sadece kitle örgütleri ve sendika-
larda örgütlenmelerini de¤il, iktidar organlar› yara-
tarak her gün yönetmeyi ö¤renmiflti. ‹ktidar› fiilen
ele geçirdikleri devrimin ilk günlerinde sorunlar
olanca a¤›rl›¤› ile üstüne y›¤›ld›¤›nda onlar› çöze
çöze ilerlemesini de ö¤renmiflti Lenin. Att›¤› her
ad›mdan bir ders ç›kararak, kitlelere sa¤lam ve sar-
s›lmaz bir güven duyarak ve partinin kolektif gücü-
ne yaslanarak yürümesini biliyordu zaten. Proletar-
yan›n iktidar›n› infla ederken de elbette ki en büyük
güç bunlard›. 

Gencecik Sovyet devletinin sorunlar› ola¤anüstü
büyüktü. Kitab›n konu ald›¤› devrimin ilk y›llar›nda
Sovyet ülkesi, her aç›dan korkunç bir kuflatma al-
t›ndayd›. Emperyalist savafl bütün fliddeti ile sürü-
yordu. 

Tüm maddi olanaklar, insan gücü ve en de¤erli
komünistler, sosyalizmi infla etmek için de¤il, em-
peryalist iflgalcileri ülkeden kovmak için seferber
edilmiflti. Halk inan›lmaz bir açl›k çekiyordu. Eski-

den devrimin saflar›nda yer alan pek çok örgüt, ar-
t›k karfl›-devrimin saflar›na geçmiflti; ayaklanmalar
örgütlüyor, grev ve direnifller fleklinde halk› k›flk›rt›-
yor ve sabotajlar düzenliyorlard›. 

Savafl› sürdürmek Sovyet devleti için olanaks›z-
d›. Bu, sosyalizmin yok olmas› anlam›na gelirdi.
Bar›fl ise, Ukrayna'n›n bir bölümünden vazgeçmeyi
gerektiriyordu. Lenin için bu, ola¤anüstü koflullarda
al›nm›fl çok zor bir karard›. Ukraynal› komünistler,
durumun vehametinin çok iyi fark›ndayd›lar. Sosya-
lizmin kazanmas› için kendilerinin ödemek zorunda
olduklar› bedeli kabullenerek bar›fl imzalanmas› yö-
nünde oy kulland›lar. Lenin, Ukraynal› komünistlere
bu durumun çok uzun sürmeyece¤ini, Almanya'da-
ki devrimin olgunlaflmas›na ve Alman proletaryas›-
na güvenmeleri gerekti¤ini tavsiye ederek, neler
yapacaklar›n› ayr›nt›l› bir flekilde anlatm›flt›.

Daha devrimin ilk dönemlerinde Petrograd'daki
Putilov fabrikas› iflçilerinin greve bafllad›klar›n› dü-
flünebiliyor musunuz? Sovyet Devrimi hakk›nda az-
buçuk bir fleyler okumufl olan herkes, Putilov fabri-
kas›n›n ismine rastlam›flt›r. Onlar devrimin öncüleri,
ayaklanman›n kalbiydiler. Devrimden sonra da sos-
yalist inflan›n "savaflç›s›" oldular. Tar›mda kolektif-
lefltirme hareketinde gönüllü seferberlikler düzenle-
diler. Nerede bir sorun varsa, Putilovlu komünist ifl-
çiler yard›ma koflard›. Onlar Lenin'in en çok güven-
di¤i ve inand›¤› iflçilerdi. Petrograd ise Lenin için
tüm iflçi s›n›f›n›n nabz›n› ölçtü¤ü, kitlelerin coflkusu
ya da bitkinli¤ini de¤erlendirdi¤i bir barometreydi.
Ve açl›k, o kadar dayan›lmaz bir hale gelmifl, Men-
flevikler ve Sosyalist Devrimciler'in karfl›devrimci
faaliyetleri o kadar artm›flt› ki, Putilov fabrikas› iflçi-
leri bile greve bafllam›flt›. Alk›fllanmaktan hiçbir za-
man hofllanmam›fl olan Lenin, Putilov iflçilerinin
karfl›s›na konuflmak için ç›kt›¤›nda uzun alk›fllara
hiç müdahale etmeden iflçileri neredeyse teker te-
ker gözden geçirdi. Onlar›n her halini duyumsama-
ya çal›fl›yordu. Nelerin devrimci kald›¤›n› anlamaya
çal›fl›rcas›na keskin gözleriyle tek tek hepsini inceli-
yordu. Ülkede yaflanan korkunç boyuttaki açl›¤› ve
buna neden olan karfl›-devrimci faaliyetleri, gerçe-
¤in bütün ac›mas›zl›¤› ve ç›plakl›¤› ile anlat›rken,
konuflmas›n›n her kelimesinde sadece Petrograd ifl-
çilerini de¤il, devrimi yeniden kazan›yor ve "Ya Za-
fer Ya Ölüm" fikrini bütün hücrelerinde hissettirerek
ifllerini bafl›na dönmesini sa¤l›yordu. 

Menflevikler ve Sosyalist Devrimciler, Bolflevik-
ler'in her ad›m›nda önlerine engeller ç›kar›yor, ayak
ba¤› oluyorlard›. ÇE-KA'n›n (Karfl›devrim ve Sabo-
tajla Mücadele Ola¤anüstü Komisyonu) faaliyetleri-
ni karalamaya çal›fl›yor, Tar›m Bakanl›¤›'n› çal›flt›r-
m›yor, sa¤l›k çal›flmalar›n› engelliyor, sabotajlar dü-

zenliyorlard›. Özellikle demiryollar›ndaki sa-
botajlar öylesine had safhaya ulaflm›flt› ki
Lenin, çok güvendi¤i ÇE-KA Baflkan› Çer-
jinski'yi Ulafl›m ‹flleri Halk Baflkanl›¤›'na ata-
mak zorunda kald›. Kitlelerin özellikle bu ko-
nuda gelen flikayetlerini, Lenin fazlas›yla cid-
diye alarak titizlikle inceliyor ve sabotörlerin,

Menflevikler'in karfl›-devrimci faaliyetlerini aç›¤a ç›-
karmaya çal›fl›yordu. "Her iyi komünist ayn› za-
manda iyi bir ÇE-KA'c›d›r" diyerek kitlelerin de bu
konuda duyarl› olmas›n› sa¤l›yordu. 

Devrimin ilk günlerinin müthifl kargaflas› içeri-
sinde yönetim mekanizmas› da yavafl yavafl flekille-
niyordu. Hükümet için gereken flemay› kafas›nda
oluflturan Lenin, son rötufllar› da h›zla yaparak ko-
miserlikler kuruyor, görevler veriyor, genelgeler ya-
y›nl›yor, Kalinin, Sverdlov, Cerjinski ve Stalin gibi
deneyimli ve sa¤lam komünistlerle birlikte iflleri dü-
zene sokuyordu. Mesela, toprak sorunu ilk ele al›-
nan konulardan biriydi. Ayr›nt›l› bir inceleme sonu-
cunda Parti'nin toprak program› oluflturulmufl ve
hemen hayata geçirilmeye bafllanm›flt›. Sadece me-
rak›ndan gelmifl bile olsa, komiserli¤e baflvuran tek
bir insan dahi geri çevrilmiyor, en küçük sorunlarla
ilgileniliyor, sorun ne olursa olsun, dile getirene bir
cevap veriliyordu. Hatta k›sa zaman içerisinde bir
"›v›r-z›v›r komisyonu” kurulmufltu. Sonradan Halk
Komiserleri Küçük Kurulu ad›n› alan bu komisyon,
Lenin'in çok ciddiye alarak yak›ndan denetledi¤i bir
kurumdu. Çünkü Rusya'n›n hemen her taraf›ndaki
iflçi ve emekçilerden gelen kiflisel ya da genel bü-
tün flikayetler, bu komisyonda ele al›n›yordu. 

Ola¤anüstü yoksulluklar ve yoksunluklar, Bolfle-
vikler'in azmi ile yarat›c› bir biçimde gideriliyordu.
‹lk Mali ‹fller Komiserli¤i Bölümü, salt eski bir kane-
pe ve onun üzerine ilifltirilmifl "Mali ‹fller Komiserli-
¤i" yaz›l› bir ka¤›ttan ibaretti. Halk Komiserli¤i Ku-
rulu Sekreteri'nin tek malzemesi bir daktiloydu. Üs-
telik bu daktiloyu kullanacak kimse olmad›¤› için
kendisi iki parmakla t›k›rdat›yordu. ‹lk Sovyet Dev-
leti Kasas› ise, basit bir elbise dolab›yd›. Dolab›n
önü sandalyelerle çevrilmifl ve bafl›na bir de nöbetçi
konmufltu. 

Sosyalist devletin yarat›lmas› ve Lenin... Bu ikisi
öylesine kopmaz ba¤larla birbirine ba¤lanm›fl ki, bi-
risini di¤eri olmadan düflünmek mümkün de¤il...
Zaten kitaptaki an›lar›n sahiplerinden her biri, pro-
letaryan›n iktidar›n›n kurulmas›nda at›lan her ad›m›,
Lenin hakk›nda ola¤anüstü yüksek duygularla iç
içe geçirerek anlat›yorlar. Lenin'in tasas›z, nefleli
gülüflü hakk›nda ise bir ‹ngiliz'in söyledikleri bunun
somut örneklerinden birini oluflturuyor:

"Bu, gücün gülüflüdür ve bu gücün kayna¤› Le-
nin'in sadece muhteflem yeteneklerinde de¤il, ko-
münizmdedir. Toplumsal s›rlar›n ve sorunlar›n çö-
zümünde öylesine bir anahtara sahip ki, komünizm
öngörünüsünde öylesine büyük bir güven ve sars›l-
mazl›k sa¤l›yor ki, baflka hiçbir devlet adam›, ken-
dinden, planlar ve projelerden bu kadar emin ola-
maz."

Lenin, çal›fl›rken yapt›¤› ifli çok ciddiye al›yor,
en küçük bir ayr›nt›y› bile gözden kaç›rmadan te-
mel noktalara parmak basmay› yani "bo¤ay› boy-
nuzlar›ndan tutmay›" biliyordu. ‹nsanlara çok de¤er
veriyordu. Öyle ki, Volga'da çal›flan iflçilerin alkol
sorunuyla ilgilenirken; Spasski kulesindeki Kremlin
saatinin onar›lmas› ve Enternasyonal'in ezgilerini
çalmas› iflini baflarabilecek uzmanlar ararken; ç›kan
bir soruna Sverdlov'lular›n (Sverdlov Üniversitesi
ö¤rencileri) müdahale etmesini isterken; Klinzli ku-
mafl fabrikas›ndaki iflçilere "Lütfen, bana hediye
göndermeyiniz ve bu samimi ricam› iflçilere de ileti-
niz" diye yazarken; ya da karfl›s›na ç›kman›n heye-
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can›yla haz›rland›¤› törensel konuflmay› unu-
tan komsomol delegeleri heyetiyle s›cak,
dostça, rahat bir konuflma bafllat›p onlar›n aç
oldu¤unu ö¤renince de Sverdlov'a "Birinci
Tüm Rusya Gençlik Birli¤i Kongresi Diva-
n›'n›n on bir üyesine bir ö¤len yeme¤i" diye
not yazarken, hep ayn› titizlikle yaklafl›yor,
kitlelere ve yoldafllar›na duydu¤u sayg›y› en
berrak haliyle ifade ediyordu. 

Lenin, afl›r› çal›flmaktan, yorgunluktan
uyuyakalm›fl bir görevliyi gördü¤ünde, komi-
serin ifle enerji toplamakla bafllamas›n›n çok
iyi oldu¤unu söyleyecek kadar sevecen; fo-
to¤raf çekebilmek için kendisinden bir rande-
vu koparmaya çal›flan foto¤rafç›y› reddecek
kadar mütevazi; tek tek kiflilere büyük so-
rumluluklar isteyen görevler verecek kadar
çevresindekilere güven duyan; görevlerini bi-
linçli bir biçimde aksatanlara ve ayak sürü-
yenlere karfl› ola¤anüstü bir öfke ve h›fl›mla
yüklenecek kadar hatalarla uzlaflmaz bir ön-
derdi.

Çok nadiren öfkelenirdi Lenin. Ancak on-
dan azar ifliten hiç kimse al›nganl›k göster-
mezdi. Çünkü o, en saf haliyle kiflisel onur
duygusu tafl›r ve etraf›ndakilerin de bu duy-
gular›n› korumaya özen gösterirdi. Ald›¤› gö-
revleri lay›k›yla yerine getirmede ayak dire-
yenleri ise as›l konumlar›na geri gönderme
konusunda hiç tereddüt etmezdi.

Zaman› kullanmada çok titizdi Lenin.
Tüm toplant›lar› kendisi yönetiyor ve her ko-
nuflmac›ya zaman› hat›rlat›yordu. Gereksiz
gevezelikler, uzun raporlar ona göre aç›kça
bir sabotajd›. Toplant›larda rapor sunanlar
için 15 dakika, konuflmac›lar için 5 dakika
süre tan›yordu. Raporunu uzun haz›rlam›fl bi-
risini ertesi gün özel görüflmek üzere ça¤›r›r
ve bir saat boyunca neden k›sa rapor yazma-
s› gerekti¤ini usanmadan anlat›rd›. Hiçbir
toplant›ya geç kald›¤› görülmemiflti. Geç kal-
may› al›flkanl›k haline getiren kiflilere karfl›
her zaman ac›mas›z olurdu. Görevini almak
da dahil, her tür cezan›n uygulanmas›n› ister-
di. Bofl kald›¤› her zaman önünde okumak
üzere aç›k bir kitap olur, kald›¤› yerden de-
vam ederdi. Alk›fllar bile ona göre zaman
kayb›yd›. Alk›fllar›n uzad›¤› durumlarda saati-
ni göstererek bitirmelerini isterdi.

Sa¤l›k sorununu çözmek için çok büyük
bir çaba harcam›fl ve önceliksiz görevlerin-
den biri olarak koymufltu önüne. Salg›n has-
tal›klar, bitlenme gibi kitlelerin sa¤l›¤›n› tehdit
eden fleylere karfl› kitleleri e¤itmek için kom-
somollar›, komünist iflçileri seferber ederek
savafl açm›fl, "Evleri Islah Haftas›" vb. kam-
panyalar düzenlemiflti. Özellikle ana-çocuk
sa¤l›¤›n› çok önemsiyordu. Dünyada ilk defa
zenginlerin villalar›, saraylar, lüks evler, iflçi
ve emekçilerin tedavileri için kullan›l›yordu.
Yoldafllar›n›n sa¤l›¤› ile çok yak›ndan ilgile-
nirdi. K›r›m'daki zengin villalar›, yazl›klar›
baflka ülkelerin devrimcilerine ve sendikac›-
lar›n uluslararas› kurulu taraf›ndan gönderilen
baflka ülkelerin iflçilerine de aç›k olan tedavi
ve dinlenme merkezlerine dönüfltürmüfltü.
Zor koflullarda yaflayan eski illegallerin ya-
flam koflullar›n›n düzeltilmesi; kalp hastas›
yoldafllar›n›n hükümet binas›ndaki merdiven-
leri ç›kmak zorunda kalmamas› için asansör
tamiri ile bizzat ilgilenmesi, onun için çok
ola¤an tav›rlard›. Hasta olan bir yoldafl›n›n
"genel tamirata gönderilmesi için" not yaz-

mas›, sa¤l›¤›na dikkat etmeyen bir baflka
yoldafl›na "devletin mal›na zarar verdi¤i" için
sitem etmesi ve bütün yo¤un ifllerin aras›nda
bile bu tür fleyleri unutmayarak denetlemesi,
yoldafllar›na verdi¤i de¤erin sonucuydu. 

Ezilen ulusun sorunlar›na karfl› duyarl›yd›
ve halklar›n kardeflli¤ini infla etmeye büyük
bir önem veriyordu. Sibirya ile Kanak Cum-
huriyeti aras›nda ciddi tart›flmalara neden
olan ‹rtifl Bölgesi sorununu, kendisi do¤rudan
müdahale ederek çözmüfltü. ‹rtifl'in Ka-
nak'lardan ayr›larak kendilerine ba¤lanmas›-
n› isteyen Sibiryal› temsilciye, bunun bütün
floven düflmanl›klar› güçlendirecek bir istem
oldu¤unu anlatarak, "bu soruna Sibirya'n›n
da¤lar›ndan bakmamak gerekir. Ayn› flekilde
Büyük ‹van'›n çar kulesinden de. Belki Hima-
laya'dan, ama ‹ngiliz gözlü¤ü ile de¤il" diyor-
du. ‹rtifl bölgesine Çarl›k döneminde zorla
yerlefltirilmifl olan Ruslar'›n oradan gönderile-
rek sadece Kanaklara b›rak›lmas›n› isteyen
Kanak Cumhuriyeti sözcüsüne ise, "tarihsel
haks›zl›k"lar›n ne anlama geldi¤ini anlat›yor
ve ekonomik-kültürel iç içe geçmiflli¤in so-
nuçlar›n› gösteriyordu.

Kitab› okurken en fazla yüzleflti¤imiz fley,
devrimin gerçekli¤i... Bugün birçoklar› için
devrim çok uzaklaflm›fl durumda. Yenilgi dö-
nemlerinde bu tür düflüncelerle çok s›k karfl›-
lafl›r›z. Oysa "devrimin zaman›" bizim çal›fl-
malar›m›za ba¤l›d›r... Günlük pratik her ifle
devrimin ruhunu katabilmek… Devrimi ya-
k›nlaflt›rmak budur. O nihai gelece¤in bir so-
runu de¤il, bugünün bir sorunudur. Zaten,
teorik olarak "gelecek", ilk kez Lenin'le bu-
günümüze yaklaflm›flt›r. O, proletaryan›n bü-
tün örgüt biçimlerini, emperyalist-kapitalist
sistemin sömürdü¤ü bütün toplumsal tabaka-
lar› birlefltiren ve onlar› ortak mücadeleye
sevk eden organlar› oluflturup burjuva toplu-
mu içinde s›n›f›n organlar› özelli¤i kazanma-
s›n› sa¤layarak organik bir bütünlük içinde
ba¤lamas›yla kazanm›flt›r devrimi.

Rus proletaryas›, di¤er toplumsal tabaka-
lar› burjuvazinin etki alan›ndan ç›kar›p onlar›
özgürlü¤e kavuflturacak bir önderlik gerçek-
lefltirebilmeyi baflarmas›na borçludur Sovyet
Devrimi'ni. Çünkü devleti ele geçirmek, pro-
letaryan›n kendisini bir güç olarak örgütleme
yetene¤ine ba¤l›d›r. Güçler dengesini kendi
lehine çevirebilmesi ise, onu tamamen ele
geçirmekle mümkün olacakt›r. 

Lenin gibi sosyalizmi güncel bir sorun
olarak ele al›p proletaryan›n önüne koydu¤u-
muz oranda iktidar yaklaflacakt›r... 
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“Halklar›n kardeflçe birli¤i”
Ekim devrimi 90 yafl›nda! Ve hala insanl›¤›n umudu, özlemi, gelece¤i…

Yeni bir emperyalist savafl›n yafland›¤›, ülkemizin de bu savafl›n mer-
kezinde yer ald›¤› günümüzde, Ekim devriminin y›ldönümünü kutla-
mak, çok daha büyük bir önem ve anlam kazanm›fl bulunuyor. Sta-
lin’in Ekim devriminin 10. y›l› kutlamalar›ndaki konuflmas›, özellikle
devrimin “uluslararas› niteli¤i”ne yapt›¤› vurgular ise, hala güncelli¤ini
koruyor. Ve Ekim devrimi, iflçi ve emekçilerin, ezilen halklar›n müca-
delesine ›fl›k tutmaya, izlenmesi gereken yolu göstermeye devam edi-
yor… 

“Ekim Devrimi, emperyalizmi yaln›zca kendi egemenlik merkezlerinde,
yaln›zca ‘metropoller’de sarsmakla kalmad›. Emperyalizmin sömürge
ve ba¤›ml› ülkelerdeki egemenli¤ini y›kmaya çal›flarak, emperyalizmin
gerisine, onun çevre bölgelerine de vurdu.

Büyük toprak sahipleri ve kapitalistleri devirerek Ekim Devrimi, ulusal ve
sömürgesel bask› zincirlerini kopard›, büyük bir devletin, istisnas›z tüm
ezilen halklar›n›, bu bask›dan kurtard›. Proletarya, ezilen halklar› kur-
tarmadan kendini kurtaramaz. Ekim Devrimi’nin ay›r›c› özelli¤i, onun
SSCB’de bu ulusal ve sömürgesel devrimleri, ulusal düflmanl›k ve ulus-
lararas›ndaki çat›flmalar bayra¤› alt›nda de¤il, ama SSCB’de yaflayan
milliyetlerin iflçi ve köylülerinin karfl›l›kl› güven, kardeflçe bir yak›nlafl-
ma bayra¤› alt›nda milliyetçilik ad›na de¤il, ama enternasyonalizm
ad›na gerçeklefltirmifl bulunmas›d›r. 

Ulusal ve sömürgesel devrimler, bizim ülkemizde proletaryan›n yönetimi
ve enternasyonalizm bayra¤› alt›nda gerçeklefltirilmifl bulunduklar›
için parya-halklar, köle-halklar iflte bu nedenle, kendi örnekleri ile bü-
tün dünyan›n ezilen halklar›n› kendilerine çekerek, insanl›k tarihinde
ilk kez olarak gerçekten özgür ve gerçekten eflit halklar durumuna yük-
selmifltir.

Bu demektir ki, Ekim Devrimi, yeni bir ça¤, dünyan›n ezilen ülkelerinde,
proletarya ile ittifak halinde proletaryan›n yönetimi alt›nda, sömürge-
sel devrimler ça¤›n› açm›flt›r.

Eskiden, dünyan›n çok eski ça¤lardan beri, afla¤› ve üstün ›rklar halinde
birinciler, uygarl›¤a yeteneksiz ve sömürüye adanm›fl; tek uygarl›k ta-
fl›y›c›lar› olan ikinciler ise, birincileri sömürmekle görevli, siyahlar ve
beyazlar halinde bölünmüfl bulundu¤unu düflünmek ‘normal’ idi. fiim-
di, bu söylenceyi ortadan kalkm›fl ve reddedilmifl olarak düflünmek ge-
rek. Ekim Devrimi’nin en önemli sonuçlar›ndan biri de, kurtulmufl,
sovyetik geliflme yoluna sürüklenmifl Avrupal› olmayan halklara, ger-
çekte onlar›n gerçekten ileri kültür ve uygarl›¤› gelifltirme bak›m›ndan
Avrupal› halklardan daha yeteneksiz olmad›klar›n› göstererek, bu söy-
lenceye ölümcül bir darbe indirmifl olmas›d›r.

Eskiden ezilen halklar›n tek kurtulufl yönteminin burjuva milliyetçili¤i
yöntemi, uluslar›n birbirlerinden so¤umas› yöntemi, birbirlerinden ay-
r›lmalar› yöntemi, çeflitli uluslar emekçi y›¤›nlar› aras›ndaki ulusal
düflmanl›klar›n pekifltirilmesi yöntemi oldu¤unu düflünmek ‘normal’
idi. fiimdi bu söylenceyi yalanlanm›fl olarak düflünmek gerek. Ekim
Devrimi’nin en önemli sonuçlar›ndan biri de, ezilen halklar›n proleter,
enternasyonal kurtulufl yönteminin gerçekte olanakl› ve akla uygun tek
do¤ru yöntem oldu¤unu göstererek, çok çeflitli halklardan iflçi ve köy-
lülerin, özgür kat›lma ve enternasyonalizm temeline dayal› kardeflçe
birli¤inin, gerçekte olanakl› ve akla uygun oldu¤unu göstererek bu
söylenceye ölümcül bir darbe indirmifl olmas›d›r. Bütün ülkeler emek-
çilerinin tek bir dünya ekonomisi biçiminde gelecekteki birli¤inin ön-
örne¤i olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i’nin varl›¤›, bunu
dolays›z bir kan›t olarak kullanmaktan geri kalamaz.

Ekim Devrimi’nin bu ve öbür benzer sonuçlar›n›n, sömürge ve ba¤›ml› ül-
kelerdeki devrimci hareket üzerinde ciddi bir etki yapmaktan geri kala-
mayacaklar›n› söylemek gereksiz. Çin’de Endonezya ‘da, Hindis-
tan’dan vb. ezilen halklar›n devrimci hareketinin büyümesi ve bu halk-
lar›n SSCB için duyduklar› sevginin art›fl› gibi olaylar, bunun do¤rulu-
¤unun kuflku götürmez belirtisidir.

Sömürgelerin, ba¤›ml› ülkelerin sars›lmaz sömürü ve bask› ça¤› geçmifltir.
Sömürgeler ve ba¤›ml› ülkelerdeki kurtulufl devrimleri ça¤›, bu ülkeler

proletaryas›n›n uyan›fl ça¤›, bu proletaryan›n devrimdeki hegemonyas›
ça¤› gelmifltir.”

(*) 5 Kas›m 1927 tarihli Pravda’da yay›nlanan makaleden al›nm›flt›r. (Marksizm,
Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu –sol yay›nlar sf:283-285)
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19. yüzy›l boyunca toprak reformu so-
runuyla ve iç savafllarla u¤raflan Mek-
sika, bir türlü geliflimini tamamlayama-
d›. Bu sanc›l› süreçte de Meksika hal-
k›n›n büyük ço¤unlu¤u fakirlefliyor ve
vahfli bask›lar alt›nda eziliyor, açl›¤a
mahkum ediliyordu. Meksika’da kapita-
listleflme süreci, ABD, ‹ngiltere, Fransa
ve ‹spanya gibi sömürgecilerin vas›ta-
s›yla tamamlanmak istendi ve haliyle
geri bir ülke profili ortaya ç›kt›. Ad›n›
sayd›¤›m›z ülkeler kendilerine Pazar
yaratmak amac›yla demiryolu yap›m›,
bankac›l›k sektörü gibi alanlar›n yan›
s›ra, pamuk, kenevir gibi sanayi bitkile-
rini dayatt›. Meksika’n›n geleneksel ta-
r›m bitkileri olan fleker kam›fl› ve m›s›r
ise süreç içinde yok olma tehlikesi ya-
flad›. 1907’de New York Borsas›’nda
bunal›m yafland›. Bunal›m, ABD em-
peryalizmine ba¤›ml› ekonomisi olan
Meksika’y› da alt üst etti.  Bu üretim ve
infla süreci, iflçilerin ve emekçilerin s›r-
t›ndan yap›ld›. Düflük ücretlerle, hiçbir
güvencesi olmadan çal›flmak zorunda
b›rak›lan yoksul ço¤unluk, hak arama
mücadelesine girdi¤i anda devlet terö-
rünü karfl›s›nda buldu. Grevler, kanl›
bir flekilde bast›r›ld›, en ufak örgütlülü-
¤ün oluflmas›na izin verilmedi. Bu da
kitlelerdeki öfkeyi büyüttü. Diaz’a karfl›
büyüyen öfke, Diaz’›n demokratik se-
çimleri kabul etmesiyle sonuçland›. Di-
az’a karfl› Madero baflkanl›¤a aday ol-
du, ancak kitlelerde genifl destek bu-
lunca Diaz, Madero’yu tutuklatt›. Ve
diktatörlü¤üne devam etti. Ekim’de Di-
az’› Temsilciler Meclisi’nin tekrar bafl-
kan seçmesinin ard›ndan Madero, 20
Kas›m’a kadar halk› silahl› ayaklanma-
ya ça¤›rd›. Coahiula Valisi de ona ka-
t›ld›.  Ayaklanmay› güneyde Emiliano
Zapata ve Pancho Villa gibi önderler
de destekledi. Bafllayan devrimle bir-
likte orduyla çat›flmalar yafland› ve
devrimciler baflar›lar›n› artt›rd›kça Diaz
da geri ad›m atmak zorunda kald›. Ma-
dero, 6 Kas›m 1911’de Baflkan seçildi
ancak baflkan seçildikten sonra u¤ru-
na mücadele eden hiçbir fleyi yapma-
d›. Üstelik yönetimini tamamen Diaz
zaman›ndan kalan bürokrasi üzerine
infla etti. Zapata, Modero’ya al›nan

topraklar›n derhal yerli halka geri
verilmesi talebini iletti. Madero bu-
na yanaflmay›nca Zapata, yöneti-
me karfl› tav›r ald› ve mücadeleye
giriflti. Bu arada darbeler birbirini
izledi ve Modero’nun yerine Ge-
neral Victoriano Huarte 1913’te
geldi. Ancak bir y›l sonra Carran-
za, ayn› yöntemle bafla geldi. Car-
ranza, baz› reformlara imza att›.
Topraklar›n malikanelerden al›n-

mas› ve köylüye da¤›t›lmas›n›, tar›mda
kapitalistleflmeyi ve yabanc› sermayeyi
k›rmay› amaçlad›. Haz›rlanan yasada
iflçilere kimi haklar tan›nd›. Ancak Car-
ranza da süreç geçince diktatörlük he-
veslisi oldu ve muhaliflerini temizledi.
Zapata’y› da 1919’da öldürttü. Bu ola-
y›n ard›ndan Pancho Villa da mücade-
leyi b›rakt›. Carranza Amerika Birleflik
Devletleri’nin deste¤ini alarak yöneti-
mini pekifltirdi
Maya’lar›n ve Azteklerin torunlar› olan
Meksikal›lar, tarihleri boyunca katliam-
larla ve iflkencelere maruz kald›lar. Ta-
rih kitaplar›nda orada yaflayan uygar-
l›klar, geri olmakla suçlanm›fl, Avrupa-
l›lar›n oralara uygarl›k götürdü¤ünden
bahsedilmifltir. Argümanlar hiçbir za-
man de¤iflmiyor. O zaman ‹spanyollar
k›l›çlarla insanlar› katlettiler, bugünkü
emperyalist sald›rganlar bombalarla si-
lahlarla katlediyolrlar. 
Meksika Devrimi, birçok zorlu süreçler-
den geçti. 500 y›ll›k sömürge süreci
yaflayan Meksika, devrimden sonra da
sömürgeleflme yolunda ad›m ad›m
ilerledi. ABD’nin arka bahçesi ülkele-
rinden biri olma ifllevi, gelen yönetim-
lerce benimsendi. Yönetimler, bunu
benimsemesine ra¤men, halkta sö-
mürgecilere ve iflbirlikçilerine karfl› her
zaman bir öfke birikimi yafland›. Mek-
sika Devrimi’nin önderlerinden Emilia-
no Zapata’dan ad›n› alan Zapatistalar,
bugün devrim mücadelesine devam
ediyor ve kimi dönem baflar›l› vurufllar
yap›yorlar. Ancak Zapatistalar›n da
handikap›, devrim sürecini sadece
ABD karfl›tl›¤›yla s›n›rl› tutmalar› ve
toprak reformu talepleriyle yetinmeleri.
Sömürücü tüm s›n›flar› hedefine çak-
mayan hiçbir devrim baflar›ya ulafl-
maz. Kendi burjuvazisiyle uzlaflan hiç-
bir devrim, uzun zamanl› yaflamad› ve
yaflayamaz da. Özellikle Latin Amerika
ülkeleri bunun örneklerini çok s›k ya-
flad›lar. Onun için komünist bir önderli-
¤in olmamas› en büyük eksiklik olarak
ortaya ç›k›yor. Ama ezilen iflçiler ve
emekçiler, mücadelenin büyümesiyle
bu önderli¤e de eriflecek bilince ulafla-
cakt›r...  

Meksika Devrimi
19 Kas›m 1942... ‹kinci emperyalist

paylafl›m savafl›n› sona erdiren
tayin edici çarp›flman›n kazan›l-
d›¤› gün… Faflist Hitler ordular›,
Sovyetler'e do¤ru ilerleyiflinde
büyük "zaferler" elde etmifl ve
nihayet Stalingrad kap›lar›na ka-
dar dayanm›flt›r. Faflizmin ya¤-
mac›, talanc› yüzünü aç›¤a ç›ka-
r›rcas›na Nazi ordular›, girdikleri
her yeri alt›na  üstüne getirmifl,
yaflam› temsil eden ne varsa yoketmeye çal›flm›flt›r. 

Nazi ordular›, yeryüzünde ilk kez kapitalizmin yüzüne devrim flamar›n› indiren sosyalist
Sovyetler Birli¤i'nin kurucusu, büyük önder Stalin'in ad›yla an›lan Stalingrad'›n ka-
p›lar›na dayanm›fl, aylarca süren savafl boyunca kenti hem karadan hem de havadan
yo¤un bir bombard›mana tabi tutmaktad›r. Sovyet halk›, bu kenti her ne pahas›na
olursa olsun, adeta tüm varl›¤›n› ortaya koyarcas›na savunmaktad›r. Çünkü buras›
Stalingrad'd›r. Stalin, sosyalizmin yenilmezli¤inin simgesidir. Onun ad›yla an›lan
Stalingrad'da, sosyalizmin yenilmez, ele geçirilemez kalelerinden biri olmak duru-
mundad›r. Bunu iyi bilen faflist Hitler ordular›, Stalingrad'›n ele geçirilmesine ayr›
bir önem vermekte ve var›n› yo¤unu ortaya koymaktad›r. 

Büyük Anayurt Savafl›'n› büyük bir yi¤itlik ve fedakarl›kla yürüten, tüm dünya emekçi-
lerinin umut ba¤lad›¤› K›z›l Ordu, Baflkomutan Stalin'in kesin talimat›n› alm›flt›r:
"Ne pahas›na olursa olsun bir ad›m geri gidilmeyecek!" 

‹flte bu emir, yi¤it K›z›l Ordu askerlerini ve Stalingrad halk›n› faflizme karfl› savafl›nda
daha bir yürekli k›lar. Soyet halk›, çok büyük bir savafl yürüttü¤ünün bilincindedir.
Bu savafl› kazanmak zorundad›r. Yeryüzünde ilk kez filiz veren sosyalizm, faflist
Hitler ordular› taraf›ndan yok edilmek, silinmek isteniyordur çünkü. Ancak yüzy›l-
lar boyu gerici Çarl›k rejimi alt›nda yönetilen Sovyet halklar›, özgürlü¤ün ne demek
oldu¤unun anlam›n› kavram›fl, onun sundu¤u maddi ve manevi tüm nitelikleri tat-
m›flt›r art›k. Ve Sovyetler Birli¤i, dünya sosyalizm saafl›n›n kazan›lm›fl bir cephesi-
dir. Kazan›lm›fl olan bu cephe, çok büyük bedeller pahas›na bile olsa sapasa¤lam
korunmal›d›r, korunacakt›r… 

Bir Nazi subay›n›n üstlerine yazd›¤› mektuptaki flu ifadeler, Stalingrad için yürütülen
ç›lg›nca direniflin gücünü ortaya seriyor: "Volga'ya ulaflmam›za yaln›zca bir kilo-
metre kald›, fakat bu bir kilometreyi bir türlü geçemiyoruz. Bu bir kilometre için
yap›lan savafl, bütün Fransa'n›n ele geçirilmesi için yap›lan savafltan daha uzun sür-
dü."

140 gün süren Stalingrad kuflatmas› s›ras›nda Alman ordusu, en büyük kay›plar› verdi.
Stalin, "çelik" demekti, Stalingrad da çelikten bir kale! Stalingrad çarp›flmas›nda fa-
flist Alman ordular› 700 bin asker, 1000 tank ve 1400 uçak kaybetti. 

140 günlük direniflin sonunda faflist Hitler ordular›, K›z›l Ordu'nun demir yumru¤unu
yemifl, çil yavrusu gibi kaç›flarak, tüm cephelerden gerisin geri Almanya'ya do¤ru
kaçmaya bafllam›fllard›. Faflist nazi ordular›n› önlerine katan K›z›l Ordu'nun muzaf-
fer ilerleyifli, faflizmin baflkenti Berlin'de meclis binas› Reicshtag'›n tepesine orak
çekiçli bayra¤›n dikilmesiyle taçland›. 

Y›llar süren, milyonlarca insan›n öldü¤ü ikinci paylafl›m savafl› sona erdirilmiflti. Bu sa-
vafl›n kazan›lmas›n›n bedeli, Sovyetler cephesinde çok a¤›rd›. 1917 Ekim Devri-
mi'nden ikinci paylafl›m savafl›n›n bafllad›¤› an'a kadar, yeniden infla edilen Sovyet
ülkesindeki her fley yerle bir olmufl, y›llar y›l› büyük emekler verilelerek yarat›lan
de¤erler yokedilmiflti. Ancak onlar› yaratan Soyet halklar›n›n ödedikleri bu büyük
bedelin karfl›l›¤›nda, dünyan›n üçte biri sosyalizm kamp›na dahil olmufl, halk de-
mokrasisi yönetimleri bafla geçmiflti.  

Bu zaferde Stalin ve Stalingrad, hiç flüphesiz en büyük paya sahipti. Öyle ki, daha son-
raki y›llarda emperyalist iflgale karfl› direnen her lider Stalin’le, her flehir Stalin-
grad’la özdeflleflmeye bafllad›. Son olarak Irak’›n iflgali s›ras›nda bu isimlerin s›kça
kullan›ld›¤›na tan›k olduk. Keza son y›llarda Rusya’da artan Stalin sevgisini kendi
hanesine yazmaya kalkan Putin, Stalin’e benzetilmekten oldukça memnun. Ne var
ki Stalin, ML ideolojinin flekillendirdi¤i bir önderdi ve verdi¤i savafl da, bugünkü
Rusya gibi ABD karfl›s›nda emperyalist bir güç olmak için de¤il, iflgal alt›ndaki sos-
yalist anavatan› savunmak içindi. Ondan dolay› tüm dünya iflçi s›n›f› ve emekçileri-
nin, ezilen halklar›n büyük bir deste¤ini ald›. Ve ondan dolay›, Stalin ve Stalingrad,
direniflin ve zaferin simgesi oldu. 

Stalin ve Stalingrad isimleri, emperyalist iflgale karfl› mücadele hep yaflayacak! Ezilen
halklara esin kayna¤› olmaya devam edecek! 

19 Kas›m 1942-Stalingrad direniflinin zaferi

“Bir ad›m bile geri gidilmeyecek”
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Türkiye’nin att›¤› ad›mlar
ve ald›¤› kararlar, dünyada-

ki geliflmelerden ba¤›ms›z
de¤il. Dünya üzerinde

ABD’nin hegemonyas› her
geçen gün azald›kça, rakip
emperyalistler güç kazana-

rak ABD’nin pazarlar›na
girdikçe, ABD Irak savafl›n-

da bir batakl›¤›n içine
gömüldükçe, ABD’ye ba-

¤›ml› olan ülkeler de kendi
rotalar›n› de¤ifltirmeye

bafll›yorlar. 
‹flin do¤as› da budur zaten.
Türkiye ile ABD aras›ndaki

iliflkiler, dünyadaki gelifl-
melerden ba¤›ms›z ve bu

geliflmelerden hiç etkilen-
meyen bir uflak-sömürgeci
iliflkisi de¤ildir, olamaz da. 

on dönemde giderek artan bir bi-
çimde Türk-Amerikan iliflkilerinin
durumu ve düzeyi tart›fl›l›yor. Ya-
flanan geliflmeler üzerinden ‘strate-
jik ortakl›k’ iliflkisi sorgulan›yor,

Türkiye ile ABD aras›nda nas›l bir iliflki ve
sorun oldu¤u üzerine polemikler yürütülü-
yor. Son olarak Hakkari-Da¤l›ca’da ger-
çeklefltirilen PKK eylemi sonras›nda,
Türk-Amerikan iliflkileri daha fliddetli bir
biçimde sorgulanmaya baflland›. 

Sald›r›n›n arkas›ndan, Türk egemen s›-
n›flar› içinde bask›n olan e¤ilim, Irak Kürt
bölgesine(Güney Kürdistan) dönük bir
operasyonun gerçeklefltirilmesi oldu. Bu
operasyon karar›, ABD’nin bölgeye dönük
planlar› ve ç›karlar›yla  çeliflen bir karard›.
Fakat Türk egemen s›n›flar› aç›s›ndan da
Irak’ta bir Kürt devleti kurulmas›, Türki-
ye’nin “k›rm›z› çizgi”leri olacak kadar ha-
yati bir sorundu. Irak iflgalinden bu yana
her ne kadar bu “k›rm›z› çizgiler” siliklefl-
miflse de Türkiye, bu durumu hazmedemi-
yor, f›rsat›n› buldu¤u anda da yeni hamle-
ler yapmaktan geri durmuyordu. Örne¤in
Kerkük referandumunun ertelenmesi, Tür-
kiye aç›s›ndan önemliydi ve ona zaman ka-
zand›rd›. ABD’nin bölgede güç yitirmesi
ile Türkiye’ye duyaca¤› ihtiyac›n artaca¤›
düflünülüyor, giderek daha bask›n bir poli-
tika izleniyordu. Son aylarda artan PKK
eylemlerini de bu yönde de¤erlendirdiler.
Y›llard›r kafalar›nda olan Irak’›n Kuzey
bölgesinde “tampon bölge” oluflturma dü-
flüncesini daha yüksek sesle dillendirmeye
bafllad›lar ve bu do¤rultuda harekete geçti-
ler. “S›n›rötesi operasyon” karar›n› (çeflitli
görüfl ayr›l›klar›n› tafl›makla beraber) Türk
egemen s›n›flar› blok olarak ald› ve ABD
de s›n›rl› bir operasyona raz› oldu¤unu be-
lirtmek ihtiyac›n› duydu; tabi ki Türki-
ye’nin Irak Kürt yönetiminden izin almas›
ve belirlenen s›n›rlar› aflmamas› kayd›yla. 

Bu geliflmeler ve yaflanan dalgalanma-

lar, oldukça kafa kar›flt›r›c› bir etki yarat›-
yor. Burjuva medya üzerinden tam bir
bombard›man gerçeklefltiriliyor. Yap›lan›n
Türkiye’yi de savafla sokma amac›n› tafl›-
yan dan›fl›kl› bir dövüfl oldu¤undan, provo-
kasyon gerçeklefltirilmek istendi¤ine kadar
birbirinden çok farkl› yorumlar havada
uçuflup duruyor. As›l olarak Türkiye’nin
ABD’nin stratejik orta¤› oldu¤u (ya da
Türkiye Devrimci Hareketi’nin geneline
hakim olan bir üslupla, “Türkiye’nin
ABD’nin ufla¤› oldu¤u”) ona uygun hare-
ket etmesi gerekti¤i üzerinde yo¤unlafl›yor.
yorumlar› da bu çerçeveye uygun olarak
flekilleniyor. Bu bak›fl aç›s›yla ABD’ye bu
kadar ba¤›ml› oldu¤u düflünülen Türki-
ye’nin att›¤› ad›mlar karmafl›k ve içinden
ç›k›lamaz bir labirent haline geliyor. 

Dünyadaki geliflmelerden 

ba¤›ms›z de¤il

Türkiye’nin att›¤› ad›mlar ve ald›¤› ka-
rarlar, dünyadaki geliflmelerden ba¤›ms›z
de¤il. Dünya üzerinde ABD’nin hegemon-
yas› her geçen gün azald›kça, rakip emper-
yalistler güç kazanarak ABD’nin pazarlar›-
na girdikçe, ABD Irak savafl›nda bir batak-
l›¤›n içine gömüldükçe, ABD’ye ba¤›ml›
olan ülkeler de kendi rotalar›n› de¤ifltirme-
ye bafll›yorlar. 

‹flin do¤as› da budur zaten. Türkiye ile
ABD aras›ndaki iliflkiler, dünyadaki gelifl-
melerden ba¤›ms›z ve bu geliflmelerden hiç
etkilenmeyen bir uflak-sömürgeci iliflkisi
de¤ildir, olamaz da. 

ABD’nin en yak›n iliflkide oldu¤u ‹sra-
il bile, ABD’nin yaflad›¤› dalgalanmalar-
dan kendisine göre sonuçlar ç›karmaktad›r.
ABD’nin icazetiyle kurulmufl olan, d›fl po-
litikas›n› ABD’ye göre flekillendiren ‹srail
bile, zaman zaman ABD’ye karfl› gelebil-
mektedir. Mesela ABD izin vermedi¤i, hat-
ta yasak koydu¤u halde, ‹srail Çin’e silah
sat›fl› gerçeklefltirmifltir. ’99 y›l›nda imza-

lanan “ABD-‹srail stratejik ortakl›k an-
laflmas›” ABD ile ‹srail aras›ndaki iliflki-
lerin, ‹srail’in ABD’ye ba¤l›l›¤›n›n ve
ABD’nin ‹srail’i koruma düzeyinin en
üst ifadesi olan, son derece önemli mad-
deler içeren bir anlaflmad›r. Ama ‹srail
buna ra¤men Çin ile iliflki kurmakta sa-
k›nca görmemifltir. 

Bir baflka örnek NATO’nun ya da
BM’nin ald›¤› kimi kararlard›r. II. Em-
peryalist Savafl sonras›nda ABD’nin si-
yasi ve askeri ç›karlar›n› savunmak ve
ABD hegemonyas›n› di¤er ülkelere ka-
bul ettirmek amac›yla kurulan bu iki ku-
rumda ABD, son y›llarda istedi¤i birçok
karar› ç›karmay› baflaramam›flt›r. ’99 y›-
l›nda Yugoslavya’n›n iflgali üzerinden
bafllayan ayr›flma, Afganistan ve Irak sa-
vafllar›nda çok daha belirgin olarak su
yüzüne ç›km›flt›r. 

Çin ve Rusya’n›n siyaset sahnesine
her geçen gün daha güçlü ve daha etkili
olarak girmesi, ABD’ye ait pazar alanla-
r›n› ele geçirmeye bafllamas›, dünyadaki
emperyalist dengeleri de¤ifltiren bir et-
kendir. Geçmiflin güçlü Sovyetler Birli-
¤i’ne yaslanan, sonra SB da¤›l›nca orta-
da kald›¤› için ABD’ye yaklaflan pekçok

ülke, bugün eski iliflkilerine geri dönmek-
tedir. Çin, ABD’nin mutlak hegemonyas›
alt›nda olan Latin Amerika ülkelerinin bü-
yük bir bölümünü kendisine ba¤lam›fl du-
rumdad›r. Çin ve Rusya, kimi zaman eko-
nomik iliflkileri kullanarak girmektedir
ABD’nin hegemonyas› alt›ndaki ülkelere.
Kimi zaman yar› sömürge ülkelerin burju-
vazisi içindeki klik çat›flmalar›ndan yarar-
lanmaktad›rlar. Kimi zaman ise, ABD’nin
dünyan›n her taraf›nda terör estirmesinin,
girdi¤i ülkelerde kitleler üzerinde büyük
bir vahflet uygulamas›n›n yaratt›¤› anti-
Amerikan duygular›, kitlelerin tepkilerini
sömürmektedirler. 

Kulland›klar› yöntemler bir yana, so-
nuç olarak di¤er emperyalistler, ABD’nin
güç ve etkinli¤inin darbelenmesine, dünya
üzerindeki hegemonyas›n›n zay›flamas›na
yol açmaktad›r. Keza, Irak direnifli,
“ABD’nin yenilmezli¤i” efsanesini param-
parça ederek ilerlemektedir. Bu da, dünya
halklar›nda ABD’ye karfl› olan tepkileri,
ona karfl› koyma, ondan uzaklaflma iste¤ini
büyütmektedir. 

Irak savafl› pekçok yönden Vietnam sa-
vafl› ile karfl›laflt›r›lmakta, s›kça bu yönde
paralellikler kurulmaktad›r. Gerçekten de
pekçok yönden Irak’ta ABD’nin düfltü¤ü
durum, Vietnam savafl›ndaki durumuna
benzemektedir. Ancak Vietnam’a benze-
meyen çok önemli bir yan› vard›r ve bu yan
gözlerden kaç›r›lmadan de¤erlendirilme
yap›lmal›d›r. ABD Vietnam’da ald›¤› a¤›r
yenilginin arkas›ndan, kendisini toparlaya-
cak ve dünya üzerindeki hegemonyas›nda
bu yenilgi nedeniyle ortaya ç›kan çatlakla-
r› kapatabilecek ekonomik ve siyasi koflul-
lara sahipti. Bugün ise, ekonomik olarak
güç kaybetti¤i, rakip emperyalistlerin bü-
yüdü¤ü, halklar›n nefretinin güçlendi¤i ko-
flullarda, Irak yenilgisi, ABD’nin zaten
bafllam›fl olan çöküflünü h›zland›ran bir et-
ki yarat›yor. 

Yeni emperyalist savafl›n gölgesinde

Türk-Amerikan 
‹liflkileri
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ABD, bu çöküflü geciktirmek, durdur-
mak, dengeleri yeniden kendi lehine çevir-
mek için çok çeflitli hamleler yap›yor. ‘‹mpa-
ratorluk’ miras›n›n, egemen s›n›flar›n binler-
ce y›ll›k yönetme tecrübelerinin yaratt›¤› bi-
rikimi en iyi biçimde de¤erlendirmeye çal›fl›-
yor. Ancak kapitalist sistemin kendi ekono-
mik yasalar› var ve ABD emperyalizmi, bu
yasalar›n kaç›n›lmaz sonucu olarak güç kay-
betmeye devam ediyor. Ve bugünkü koflullar
içinde, bu durumu tersine çevirecek, de¤iflen
dengeleri yeniden ABD’nin lehine düzenle-
yecek bir veri görünmüyor. 

Dünyada en ‘Amerikanc›’ kurum ve ül-
keler bile, bu de¤iflimi görüyor ve gelecek
planlar›n› buna göre yap›yorlar. Kimisi bu
de¤iflim içinde geliflmekte olan emperyalist
ülkelerle ba¤lar›n› güçlendiriyor ve onlar›n
yan›nda yer al›yor. ABD’nin ‘45’lerden bu-
yana kurdu¤u hegemonyan›n y›k›ld›¤› koflul-
larda kendisi için yeni f›rsatlar›n ve olanakla-
r›n ç›kaca¤›n› düflünüyor. ‘Yükselen’ gücün
yan›nda yer alarak ondan nemalanmaya çal›-
fl›yor. Kimisi ise, Rusya ve Çin gibi emperya-
list ülkelerin geliflmesinin kendisinin gelece-
¤i aç›s›ndan da bir tehlike oldu¤unu düflünü-
yor ve ABD’nin yan›nda yer alarak güç kay-
betmesini engellemeye çal›fl›yor. Nas›l bir
dünya hegemonyas› kuraca¤›, kurulu düzen-
de ne tür de¤ifliklikler yapaca¤› belirsiz olan,
üstelik de göstermelik bile olsa ‘sol’ söylem-
lere yaslanan Çin gibi bir emperyalist ülkenin
kendisi aç›s›ndan bir tehdit oluflturaca¤›n›
düflünerek, iktidar›n› ABD’nin arabas›na
ba¤lamaya çal›fl›yor. Belirsiz bir gelecekten
korkuyla, “bildik düflman ABD” ile iliflkile-
rin sürmesinin daha ‘güvenli’ oldu¤unu dü-
flünüyor. 

Bu süreçte, kimi ülkelerde burjuvazi blok
olarak saf›n› netlefltirirken, pekçok ülkede
ciddi çalkant›lar yaflan›yor. Burjuvazinin par-
çal› yap›s›, hangi emperyaliste s›rt›n› yasla-
yaca¤› konusunda netleflmifl bir çizginin ol-
mamas›, klik çat›flmalar›n› beraberinde geti-
riyor. Bu ülkeler dönemsel olarak de¤iflen, o
günkü dengelere göre hareket eden bir çizgi
izliyorlar. 

Türkiye’de, ‘90’l› y›llar›n sonlar›ndan iti-
baren yaflanan pek çok geliflme, bu nesnel
durum üzerine oturmaktad›r. Bu süre boyun-
ca farkl› hükümetlerin ald›¤› pekçok karar;
burjuvazinin yönelimindeki pekçok belirsiz-
lik; devletin yapmaya çok kararl› göründü¤ü
bir konuda bile atmak zorunda kald›¤› geri
ad›mlar; ayn› dönemde birbiriyle çeliflik dav-
ran›fllar; devletin farkl› kademelerinde ortaya
ç›kan görüfl ayr›l›klar› bununla ba¤lant›l›d›r. 

‘74’teki K›br›s harekat›ndan önce ABD
ile ipler gerildi¤i zaman, dönemin Cumhur-
baflkan› ‹nönü, “Yeni bir dünya kurulur, Tür-
kiye de onun içinde yerini al›r” demiflti. fiim-
di de ABD’nin kurdu¤u hegemonya dünyas›-
n› altüst eden yeni bir dünya kuruluyorken,
Türkiye de onun içinde yerini almaya çal›fl›-
yor. 

Ancak bu yerini alma çabas›, Türkiye’de-
ki egemen s›n›flar›n hemfikir oldu¤u, blok
halde hareket ettikleri bir süreç içinde ilerle-
miyor. Türkiye’de burjuvazi tarihsel olarak
çok parçal› bir yap›ya sahip. Osmanl›’dan bu
yana farkl› emperyalistlerle kurulan tarihsel
ba¤lar, bir biçimde etkisini gösteriyor, bunun

yan›nda yeni iliflkiler de kuruluyor. Burjuva-
zi içinde son 50 y›l›n al›flkanl›klar› ile kurulu
düzenini bozmak istemeyen, bu nedenle de
ABD ile iliflkileri eski rotas›na sokmaya çal›-
flan kesim ile, yeni düzen içinde yeni yerler
oluflturmak ve en iyi yeri kapmak için u¤ra-
flan kesim aras›nda fliddetli bir rekabet ve ça-
t›flma sürüyor. 

Ve bu çat›flma henüz sonlanmam›fl olsa
da, özellikle 11 Eylül sald›r›lar›n›n arkas›n-
dan, Türkiye’nin her geçen gün ABD’den bi-
raz daha uzaklaflmakta oldu¤unu görmek ge-
rekiyor. 

Burjuvazinin içindeki rekabet, biraz daha
keskinlefliyor, çat›flma sertlefliyor; t›pk› yürü-
tülmekte olan emperyalist savafl içinde, em-
peryalistler aras›ndaki çat›flman›n sertleflme-
si gibi. Yaflanan her olay›n alt›nda bir ABD
komplosu, bir ABD plan› aramak; bugün ye-
nilmekte olmas›na ra¤men ABD’nin her an
kendisini toplayarak savafl› ve dünya hege-
monyas›n› yine kendi lehine yürütece¤ini
düflünmek; Türkiye’nin de hala ABD’nin ka-
y›ts›z flarts›z ufla¤› oldu¤unu iddia etmek, bu-
günün nesnel gerçeklerine ayk›r›d›r. Nesnel
gerçekleri do¤ru tespit etmeden yap›lacak
politikalar ise, yaflamla çeliflecek ve yenilgi-
ye mahkum olacakt›r. 

11 Eylül öncesi 

de¤iflmeye bafllayan dengeler

11 Eylül 2001 sald›r›lar›n›n arkas›ndan
tüm dünyada esmeye bafllayan savafl rüzgar-
lar›, Türkiye’yi de do¤rudan etkilemiflti el-
bette. I. Emperyalist Savafl’tan yenilgiyle ç›-
kan, II. Emperyalist Savafl’› ise seyretmek
zorunda kalan Türkiye, bu savaflta aktif rol
oynamak istiyordu. 

O tarihlerde Türk devletinin ABD’ye
olan ba¤›ml›l›¤› henüz tart›fl›lmaya bafllan-
mam›flt›. 12 Eylül darbesinin planlay›c›s›
ABD, ‘80’li y›llarda Türkiye üzerindeki he-
gemonyas›n› ekonomik, siyasal, askeri ve
kültürel olarak epeyce güçlendirmiflti çünkü.
Türkiye’nin “küçük Amerika” olma hayalle-
rinin doruk noktas›na ç›kt›¤› y›llar ise,
Özal’›n cumhurbaflkan› oldu¤u ‘90’l› y›llar›n
bafllar› idi. Sosyal emperyalist Sovyetler Bir-
li¤i’nin da¤›ld›¤›, ABD’nin “yeni dünya dü-
zeni”ni ilan etti¤i ve tüm dünya üzerinde he-
gemonyas›n› kurma ata¤›na bafllad›¤› y›llar
da ‘90’lar›n bafllar›yd›. ’91 y›l›ndaki Körfez
savafl› bir anlamda start vermiflti. Irak, Ku-
veyt’i iflgal etmifl, ABD de Irak’a sald›rm›fl-
t›. Ama günümüzde oldu¤u gibi güç bela
toplad›¤› zay›f ülkelerle de¤il, neredeyse tüm
dünya, ABD’nin yan›nda yer alm›flt›. Rus-
ya’n›n etkisiz kalan karfl› ç›k›fllar›n› bir kena-
ra b›rak›rsak, ABD hiçbir engelle karfl›lafl-
madan yürütmüfltü Irak savafl›n›. 

Rusya’n›n bile ‹MF reçetelerine ba¤›ml›
hale geldi¤i, Yeltsin gibi ABD iflbirlikçisi bir
kukla taraf›ndan yönetildi¤i bu y›llar,
ABD’nin dizginsiz ilerleyifline tan›k oldu.
ABD rüzgar› son derece güçlü esiyordu;
Türkiye de bu rüzgarla yelkenlerini fliflirerek
biraz yol almak istedi. En uygun alan eski
SB’den da¤›lan Kafkas ve Orta Asya Cum-
huriyetleriydi; Türkiye, ABD’nin tafleronu
olarak bu ülkelere dald›. 

‘90’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren em-

peryalist dengelerde kimi de¤ifliklikler orta-
ya ç›kmaya bafllam›flt› asl›nda. Mesela ’96
y›l›nda Rusya ve Çin’in önderli¤inde Kaza-
kistan, K›rg›zistan ve Tacikistan’›n kat›l›-
m›yla fianghay Befllisi’nin kurulmas› bunun
en önemli ad›mlar›ndan biriydi. Keza Rus-
ya’n›n önderli¤inde Karadeniz’e k›y›s› olan
ülkeleri kapsayacak biçimde Blackseafor’un
kuruluflu da önemli bir ad›md›. 

Rusya ve Çin’in toparlanmaya bafllama-
s›, emperyalistler aras› dengeleri zorlamaya
bafllad›. Ancak bunun somut olarak ilk
önemli görüntüsü, ’99 y›l›nda Yugoslav-
ya’n›n NATO taraf›ndan iflgal edilmesi süre-
cinde ortaya ç›kt›. ABD, ilk defa “gerekirse
bu operasyonu tek bafl›ma yapar›m” sözünü
kullanmak zorunda kald›. ABD’nin ç›karlar›-
n› gözetmek amac›yla kurulmufl olan emper-
yalist kurumlar›n, ABD’ye ilk baflkald›r›s›y-
d› bu. Sonuçta ABD, bu savafl› tek bafl›na yü-
rütmek zorunda kalmad›, üzerine NATO
flemsiyesini çekmeyi baflard›. Ancak bu ta-
rihten sonra bir daha tafllar yerine oturmad›. 

Türkiye’de ABD’ye dönük ilk baflkald›-
r›lar da bu tarihlerde ortaya ç›kt›. ’99 y›l›nda
Öcalan’› yakalayarak Türkiye’ye teslim et-
mesi önemli bir ad›md›. Ancak 2000 y›l›nda
gerçeklefltirilen cumhurbaflkanl›¤› seçimleri
ABD’nin planlar›n› altüst etmiflti. ABD’nin
plan› Türkiye’de baflkanl›k sisteminin uygu-
lanmaya konulmas› ve Demirel’in de baflkan
seçilmesiydi. Ancak Türkiye’de ABD karfl›t›
burjuva klikler, Demirel’in seçilmesine karfl›
olduklar›n› kesin bir dille ifade edince, bir
uzlaflma aday› bulunmak zorunda kald› ve A.
Necdet Sezer cumhurbaflkan› seçildi. Ve tabi
ki, baflkanl›k sistemi konusu bir daha günde-
me gelmemek üzere düfltü. Ayn› dönemde,
Demirel’e yak›nl›¤› ile bilinen ve ABD iflbir-
likçisi bankalar›n ço¤u peflpefle iflas ettirildi
ve devlet taraf›ndan el konuldu; bu el koy-
malar ve o dönemde mafyan›n çeflitli kesim-
lerine dönük olarak gerçeklefltirilen operas-
yonlar, yakalamalar ABD’ci kesimlere dö-
nük önemli bir darbe anlam›n› tafl›yordu. 

Ayn› y›llarda “devletin yeniden yap›lan-
d›r›lmas›” ad› alt›nda, ABD’nin devletin çe-
flitli kurumlar›n› kendisinin mutlak hege-
monyas› alt›na alma çal›flmalar› da önemli
darbeler ald›. Bu kapsamda gündeme getiri-
len yasa tasar›lar›n›n önemli bir k›sm› haya-
ta geçmedi. Yerel yönetimler reformu, ban-
kac›l›k reformu, vergi reformu, seçim siste-
mi ve baflkanl›k sistemi gibi konular›n pek-
ço¤u, hiç dokunulmadan rafa kald›r›ld›.

ABD’nin dünya üzerindeki hegemonyas›
küçük bir çentik ald›¤›nda bile, Türkiye’deki
iflbirlikçileri ciddi s›k›nt›lar yaflamaya baflla-
m›fllard›. Türkiye ile iliflkilerini güçlendiren
Rusya ve Çin emperyalistlerinin iflbirlikçile-
ri, ABD iflbirlikçilerinin rahat hareket etme-
sinin önünde büyük bir engel oluflturuyordu. 

Bu dönemde kitle hareketi de burjuvazi-
nin rahat hareket etmesini, sald›r› politikala-
r›n› dizginsizce hayata geçirmesini engelli-
yordu. ‘99’da yaflanan iki ayr› depreme (19
A¤ustos Marmara depremi ve 12 Kas›m Bo-
lu depremi) devletin ilgisiz kalmas› ve insan-
lar› kendi kaderlerine terk etmesi karfl›s›nda
yükselen kitle tepkisi, 2000 y›l› Aral›k ay›n-
da memurlar›n gerçeklefltirdi¤i ‘genel grev’,
üzerlerindeki vergi yükü a¤›rlaflan esnaflar›n
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buna karfl› tepkileri ve eylemleri, Tofafl, Re-
nault ve Seka fabrikalar›nda gerçekleflen iflçi
eylemleri vb hareketlilik, kitlelerin biriken
öfkesinin ifadesiydi. O y›llarda MGK toplan-
t›lar›nda konuflulan en önemli gündem mad-
desi “sosyal patlama tehlikesi” idi. Kitlelerin
tepkilerinin yo¤unlaflma düzeyi, burjuvaziyi
giderek daha fazla korkutuyor, bu tepkiyi bo-
flaltmada daha fazla zorlan›yorlard›. 

11 Eylül sonras›

11 Eylül 2001’de gerçekleflen sald›r›lar›n
arkas›ndan, ABD hemen “teröre karfl› savafl”
ilan etti, terörün kayna¤› olarak Usame bin
Ladin’i gösterdi ve onun yaflad›¤› Afganis-
tan’› hedefe çakt›. NATO ve BM gibi emper-
yalist kurumlar›n da kendisiyle beraber hare-
kete geçmesi için ça¤r› yapt›. Ancak di¤er ül-
keler, öncelikle ABD’yi biraz oyalama yolu-
na gittiler. Hemen harekete geçmektense za-
man kazanmak için u¤raflt›lar. Ve ABD’nin
art›k tek bafl›na da olsa harekete geçme karar-
l›l›¤›n› gösterdi¤i noktada onlar da iflgalin
içinde yer ald›lar. 

11 Eylül sonras›nda Türkiye’nin tutumu
da bu yönde oldu. Acele etmeyen, di¤er ülke-
lerin karar›n› bekleyen bir çizgi izledi Türki-
ye. ABD’nin ça¤r›s›, Türkiye’yi hemen hare-
kete geçirmeye yeterli olmam›flt›. Ve daha
savafl›n bafl›nda, Türkiye’nin ABD ile birlik-
te hareket etmek konusunda temkinli davra-
naca¤› böylece ortaya ç›km›fl oldu. 

Afganistan iflgalinin bafllamas›n›n arka-
s›ndan Irak da gündeme gelmeye, savafl›n
ikinci aflamas› olarak tart›fl›lmaya baflland›.
Ancak Türkiye’nin tutumu yine temkinli, yi-
ne beklemeyi tercih eden bir tutumdu. 

Savafl›n bafllad›¤› dönem, Türk egemen
s›n›flar› içindeki saflaflman›n da daha net bi-
çimde aç›¤a ç›kt›¤› bir dönem oldu. Öca-
lan’›n yakalan›p Türkiye’ye teslim edilmesi-
nin arkas›ndan Nisan ‘99’da yap›lan seçim-
lerden sonra oluflturulan Ecevit-Y›lmaz-Bah-
çeli hükümeti, sadece bir koalisyon hüküme-
ti de¤il, ayn› zamanda burjuvazinin farkl› ke-
simlerinin hükümette temsilini gerçeklefltiren
bir uzlaflma hükümetiydi. Ancak bu uzlaflma-
da ibre burjuva klikler nezdinde ortay› ve
eflitli¤i de¤il, ABD’ye görece daha uzak bir
duruflu iflaret ediyordu. Afganistan iflgalinin
sürdü¤ü, Irak’›n hedefe çak›ld›¤› dönemde
Ecevit’in Saddam’a destek veren tutumu da
bunun göstergesiydi. Ocak 2002’de Ecevit’in
ABD’ye gitti¤i gün, Rusya Genelkurmay
Baflkan›’n›n Türkiye’ye gelerek önemli bir
askeri-ekonomik iflbirli¤i anlaflmas› imzala-
mas› da bu çeliflkilerin göstergesiydi. Keza
dönemin Genelkurmay Baflkan› K›vr›ko¤-
lu’nun, görev süresi boyunca hiç ABD ziya-
reti gerçeklefltirmemifl olmas› da benzer bir
duruflun ifadesiydi. 

Y›llarca “ABD ufla¤›” olarak tan›mlanan
Türkiye’de ortaya ç›kan bu tablo, burjuvazi-
nin içinde ABD’ye mesafeli duruflun ve di¤er
emperyalistlere yak›nlaflman›n giderek daha
etkili olmaya bafllad›¤›n› gösteriyordu.
‘91’deki Körfez Savafl› s›ras›nda Özal’›n “bir
koyup üç alaca¤›z” propangandas› ile cenga-
verce öne at›l›fl›, ABD’nin hemen arkas›nda
durarak pastadan en büyük pay› kapma çaba-
s› 2001 y›l›nda tam tersine dönmüfltü. Türk
devleti, di¤er devletlerin tutumuna bakarak

politika belirliyor, ABD’nin ça¤r›lar›n› duy-
mazdan geliyordu. 

Elbette ki ABD bu duruma hemen müda-
hale etti! Ecevit hastaland›; ‘öldü ölecek’
söylentilerinin eflli¤inde ve Kemal Dervifl
önderli¤inde partisi parçaland›; koalisyon
hükümeti çat›rdad› ve erken seçim karar› bu
koflullar alt›nda al›nd›. 

3 Kas›m 2002’de gerçeklefltirilen seçi-
min galibi AKP, ayn› günlerde Genelkurmay
Baflkanl›¤› görevine gelen yeni isim ise Hil-
mi Özkök’tü. ABD devlet yönetiminin en
önemli iki kademesini ele geçirmeyi baflar-
m›flt›. Yeni kurulan AKP hükümeti,
ABD’nin savafl hükümeti misyonunu tafl›-
yordu. Hilmi Özkök hemen bir ABD ziyare-
tine ç›karak gerekli talimatlar› ald›. 3 Ka-
s›m’da seçilemeyen Erdo¤an, CHP’nin de
ortak oldu¤u düzmece bir senaryo ile 3 Ka-
s›m’dan 3 ay sonra seçildi. ABD art›k kendi-
si için hiçbir pürüzün kalmad›¤›n›, Türki-
ye’nin yan›nda savafla girmesinin önündeki
bütün engelleri temizledi¤ini düflünüyordu. 

Ancak ABD, kitle hareketinin gücünü
dikkate almadan hesap yap›yordu, bu neden-
le de hesaplar› yanl›fl ç›kt›. Seçimler, ülke-
mizde kitlelerin devletin kurumlar›na karfl›
güvensizli¤inin ve tepkilerinin derinleflti¤i,
iflsizlik ve yoksullu¤un buna ba¤l› olarak da
çözüm aray›fllar›n›n had safhaya ç›kt›¤› bir
döneme denk gelmiflti. Bu nedenle seçim sü-
recine damgas›n› vuran en önemli olgular,
seçim öncesinde en gerici, en floven, hatta fa-
flist partilerin bile kendilerini solcu gösterme
yar›fl›na giriflmifl olmas›, ama buna ra¤men
seçimlere kat›l›m oran›n›n oldukça düflük
ç›kmas›yd›. Kitleleri kazanmak için kendisi-
ni solcu ve demokrat göstermeye çal›flan par-
tilerin varl›¤› bile seçimlere kat›l›m oran›n›
yükseltmeye yetmemiflti. 

Bu kitle tepkisi, 1 Mart günü Türkiye’nin
ABD’nin yan›nda Irak savafl›na girmesi için
TBMM’de yap›lan oylaman›n sonucunu be-
lirleyecek düzeye ulaflt›. ‹çeride oylama ya-
p›l›rken Ankara’da toplanan 100 bin kifli “sa-
vafl tezkeresine hay›r” demiflti; içerde ise,
ABD’nin politikalar›n› onaylamak üzere ifl
bafl›na getirilen milletvekillerinden baz›lar›
bu sese kulaklar›n› t›kayamam›fl, tezkere
meclisten onay alamam›flt›. 

Bu sonucun ortaya ç›kmas›nda, ülkemiz-
deki kitle tepkisi kadar önemli olan bir baflka
etken ise, dünya genelinde giderek yüksel-
mekte olan ABD karfl›t› kitle hareketleriydi.
Tüm dünyada, savafl karfl›t› ve ABD’yi pro-
testo eden eylemler yükseltiliyordu.
ABD’nin rakibi olan emperyalistler de bu or-
tamda ABD karfl›t› politikalar›n› uygulamak
için daha rahat bir zemin buluyorlard›. 

Savafl›n bu ilk aflamas›nda Almanya ve
Fransa gibi önemli ve etkili Avrupal› emper-
yalistler, Rusya ve Çin ile ayn› saflarda yer
ald›lar. O dönemde, en büyük düflman olarak
gördükleri ABD’yi durdurmak için birlikte
hareket etmede bir sak›nca görmüyorlard›.
ABD’nin yan›nda ise ‹ngiltere, ‹talya ve ‹s-
panya gibi ülkelerin yan› s›ra, çok say›da kü-
çük ülke bulunuyordu. Zaten onlar›n deste¤i
de sembolik olman›n ötesine geçmiyordu. 

ABD’nin en büyük güvencesi AKP, 1
Mart günü tezkerenin meclisten geçirilmesi
iflini baflaramam›fl, böylece asli görevini ye-

rine getiremiflti. AKP, herfleye ra¤men
ABD’nin kimi isteklerini tezkeresiz ve perde
arkas›ndan yürütmeye devam etti. 2003 Ha-
ziran›nda AKP hükümeti Bakanlar Kurulun-
da haz›rlanan bir kararname ile ‹ncirlik’i
“Anti Terör Üssü” ad› alt›nda “Transit Üs”
haline getirdi. Bu kararname ile ‹ncirlik üs-
sünden kalkan uçaklar, Irak’›n üzerine bom-
ba ya¤d›rd›, ‹skenderun ve Mersin Lima-
n›’na yanaflan gemilerden inen asker ve as-
keri techizat›n K. Irak’a aktar›lmas› gibi fa-
aliyetleri sürdürüldü. 

Sonras›nda ayn› y›l›n ekim ay›nda tezke-
re (biraz daralt›lm›fl olarak) yeniden meclise
getirildi ve bu defa kabul edildi. O günden
bu güne, her y›l›n haziran ay›nda, ABD’nin
Türkiye topraklar›n› lojistik geçifller için kul-
lanmas›na izin veren bir kararname, hükümet
taraf›ndan imzalan›yor ve ABD buna daya-
narak ‹ncirlik üssünden Irak’a çeflitli askeri
sevkiyatlar gerçeklefltirebiliyor. Ancak 1
Mart’ta geçmeyen tezkere, Türk-Amerikan
iliflkilerinde önemli bir k›r›lma noktas›n›
oluflturdu. 

1 Mart Tezkeresi; bir dönüm noktas›

Türkiye’nin 1 Mart günü ABD’nin ya-
n›nda Irak savafl›na girmemesi, son derece
önemli bir dönüm noktas›n› ifade ediyor.
ABD’nin kaderini belirleyen, bu tezkere ol-
mufltur. Ya da daha gerçekçi bir ifadeyle,
ABD’nin dünya üzerindeki hegemonyas›n›n
ne kadar sars›ld›¤›n› bu olay çarp›c› bir bi-
çimde ortaya ç›karm›flt›r. Tüm dünyada kit-
leler taraf›ndan protesto edilen ABD, kendi-
sine en ba¤l› iflbirlikçiler olan AKP hüküme-
tinden bile istedi¤i karar› ald›rmay› baflara-
m›yordu art›k.

Türkiye’nin savafla girmemesi, ABD’nin
Irak savafl›n› fazlas›yla zorlaflt›ran bir etki
yaratt›. ABD, Irak’› iki koldan kuflatmay›,
Kuzeyden ve Güneyden eflgüdümlü olarak
yürütülecek bir savaflla ele geçirmeyi hedef-
liyordu. Türkiye’nin savafla girmesi, bu pla-
n›n bir aya¤›n› topal b›rakt› ve belki de sava-
fl›n bütün kaderini de¤ifltirecek bir rol oyna-
d›. Kürtler tam da bu aflamada devreye girdi-
ler. 

Savafl›n bafl›nda k›smen temkinli yakla-
flan Kürt hareketleri, bu koflullar› kendileri
için bir f›rsat olarak gördüler ve bu bilinçle
harekete geçtiler. Savaflta ABD’nin yan›nda
aktif olarak yer ald›klar› koflulda, y›llard›r
kendilerine ‘vaadedilen’ devlete kavuflabile-
ceklerini düflündüler. 

Kürt iflbirlikçi yöneticileri için ‘ba¤›ms›z
bir devlet’ kurma sorunu, ba¤›ms›zl›k için
savaflmaktan de¤il, emperyalistlerin icazeti-
ne s›¤›nmaktan geçiyordu. ’91 Körfez Sava-
fl› döneminde ABD’den bu yönde bir söz al-
m›fllar, hatta bu konuda giriflimde de bulun-
mufllard›. Ancak Türkiye’nin karfl› ç›kmas›
sonucu, ABD onlara ba¤›ms›z devlet ilan et-
me iznini vermedi, bunu belirsiz bir sürece
b›rakt›. fiimdi Irak savafl› onlar için son dere-
ce önemli bir f›rsat anlam›na geliyordu. Çün-
kü bu savaflta ABD’nin ‘içeriden’ yard›ma
ihtiyac› vard› ve Kürtlerin ba¤›ms›z bir dev-
let kurmas›na karfl› ç›kan Türkiye, ABD’yi
yaln›z b›rakm›flt›. Bu koflullarda ABD’nin
yan›nda yer al›rlarsa, bekledikleri ödülü ala-
caklar›n› düflündüler. 
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Bu planlarla Kürtler, ABD’nin yan›nda
savafla kat›ld›. Kürt iflbirlikçileri, ABD’nin
gözüne girebilmek için, en kirli iflleri üstlen-
diler. Irak halk›na dönük sald›r›larda ön saf-
larda yer ald›lar. Pekçok fii-
i ya da Sünni kasabas›n›n iflgali s›ras›nda
ABD askerlerinin giremedikleri sokaklara
girdiler, yapamad›klar› iflleri yapt›lar. ‹sra-
il’den sonra, Ortado¤u’nun kalbine saplanan
ikinci hançer oldular, Ortado¤u halklar›n›n
düflmanl›¤›n› kazand›lar. 

Ancak bunlar›n karfl›l›¤›nda bekledikleri
ba¤›ms›z devlet kurma ad›m›n› bir türlü ata-
mad›lar. Ortado¤u ile bir biçimde ilgisi olan
hiçbir devlet, Kürtlerin ayr›lmas›n› ve Irak’›n
parçalanmas›n› istemiyordu. Bir taraftan
Irak’taki en zengin petrol yataklar›n›n Kürt
bölgesinde olmas›, bir taraftan Kürtlerin ay-
r›lmas› ile da¤›lacak olan Irak’ta iç savafl ç›k-
ma olas›l›¤›, bir taraftan, bölünecek bir
Irak’›n, Ortado¤u’daki güç dengelerini altüst
edece¤i gibi etkenler, di¤er devletlerin buna
karfl› ç›kmas›na neden oluyordu. 

Türkiye’nin karfl› ç›k›fl› ise, çok daha özel
hesaplara dayan›yordu. Bir taraftan Kürt böl-
gesindeki petrol üzerinde Osmanl›’dan kal-
ma ‘haklar’›n› gündeme getiriyor; di¤er ta-
raftan, güneyde kurulacak bir Kürt devleti-
nin, Türkiye s›n›rlar› içinde yaflamakta olan
Kürt halk›n›n da ba¤›ms›zl›k istemlerini güç-
lendirece¤inden korkuyordu. 

Kürtler büyük bir giriflkenlikle ABD’nin
maflas› olarak bölgede hareket ederken, Tür-
kiye de onlar› dizginleyebilmek için bölgede-
ki Türkmenleri güçlendirmeye çal›flt›, Ker-
kük referandumunu engellemeye u¤raflt›,
Kürt bölgesinde kendi denetimini kurmaya
çabalad›. 2003 Temmuzundaki ‘çuval krizi’
iflte bu dönemde gündeme geldi. ABD asker-
leri, Kürt bölgesinin Süleymaniye kentindeki
Türk askerlerinin bafl›na çuval geçirerek gö-
zalt›na ald›lar, günlerce sorguda tuttular. Bu
sald›r›s›yla ABD, Türkiye’ye aya¤›n› denk
almas›n›, Kürt bölgesine çok da fazla müda-
hale etmemesini, Türkmenleri k›flk›rtmaktan
vazgeçmesini söylemifl oluyor, bir taraftan da
1 Mart tezkeresinin intikam›n› al›yordu. Kürt
bölgesi art›k ABD bölgesiydi. Bu bölgeye
yönelik her müdahale, ABD’ye yap›lm›fl bir
müdahale olacakt›. ‘Çuval krizi’ ile ABD,
bafltan bunun önünü kesiyordu. 

ABD, Türkiye’nin Kürt bölgesi konusun-
daki hedeflerine bafltan itibaren karfl›yd›, bu
bölgeye Türkiye’nin girmesini istemiyordu.
Zaten Türkiye’yi Irak savafl›na çekmek ister-
ken de, Türkiye’nin Ba¤dat ya da Basra gibi
Sünnilerin ya da fiiilerin hakimiyetindeki
bölgelerde görev yapmas›n› istemiflti. Tabi
Türkiye savafla girmifl olsayd›, ona da mutla-
ka bir pay ay›rmak, Kürt bölgesine iliflkin
Türkiye’nin isteklerinin en az›ndan bir k›s-
m›n› yerine getirmek zorunda kalacakt›. Tür-
kiye’nin savafla girmemesi, dengeleri tersine
çevirdi. fiimdi ABD, Kürtleri kendisine Tür-
kiye’den daha yak›n görüyor ve daha fazla
güveniyor. Di¤er taraftan da Türkiye, ‹ran ve
Suriye ile “Kürt karfl›t›” ayn› zamanda “ABD
karfl›t›” bir safta birleflmeye do¤ru daha h›zl›
ilerliyorlar.

Türkiye savafla girmedi

‹flgalin ilk aylar›ndan sonra, savafl konu-

su her geçen gün biraz daha geriye düfltü.
Bütün dünyada yükselen tepkilere ra¤men,
kitle hareketinin savafl› durduracak boyuta
ulaflamam›fl olmas›, bir k›r›lma yaratm›flt›.
Asl›nda devrimcilerin önderli¤inde ve dev-
rim hedefiyle yürütülmedi¤i sürece hiçbir sa-
vafl karfl›t› kitle hareketinin baflar›ya ulaflma-
s› mümkün de¤ildi. Lenin’in “Ya devrimler
savafllar› önler, ya savafllar devrimlere yol
açar” sözü de bunu ifade ediyordu. 

Bu gerçe¤in görülmemesi, k›r›lman›n
gün geçtikçe daha etkili olmas›na yol açt›.
Savafl karfl›t› eylemler, Irak iflgali öncesinde-
ki h›z›n› kaybetti, sonra iyice azald› ve sem-
bolik hale geldi. Zaman zaman önemli olay-
lar olmakla birlikte, savafl›n genel seyri,
ABD’nin her geçen gün biraz daha geriye
gitti¤i, “Irak batakl›¤›nda” bo¤ulmaya baflla-
d›¤› bir hale dönüfltü. Irak’ta ölen insan say›-
s› 1,7 milyona kadar ulaflt›; Irak’ta ordudan
kaçan ABD’li asker say›s› binleri buldu;
ABD’ye dönen asker cenazesi say›s› da bin-
lerle ifade edilmeye baflland›. Savafl›n vahfle-
ti her geçen gün artt›. 

Bu dönem, ABD’nin müttefiklerinde de
önemli de¤iflimler gerçekleflti. ‹spanya ve
‹talya’da yönetim de¤iflikli¤i oldu ve bu ül-
keler savafltan çekildiler. Savafl›n bafl›nda
ABD’nin karfl›s›nda duran Almanya ve Fran-
sa ise, ABD’ye daha yak›n bir çizgi izleme-
ye bafllad›lar. Bafllang›çta ABD’nin baflar›s›z
olmas›n› isteyen Almanya ve Fransa,
ABD’nin güç kaybetmesinin, emperyalist
sistemdeki dengelere de zarar verece¤ini ve
bu zarar›n kendilerini de etkileyece¤ini gör-
dükçe, ABD’ye daha yak›n durmaya bafllad›-
lar. 

Türkiye’nin bu süreçte savafla girmesi
için ABD, çok fazla çaba gösterdi. 2003 Ka-
s›m ay›nda ‹stanbul’da patlayan bombalar
bile bu çaban›n ürünüydüler. ‹stanbul’da ön-
ce Sinagoglarda, arkas›ndan ‹ngiliz Konso-
loslu¤u ve HSBC bankas›nda patlayan bom-
balar, Türkiye’yi savafla sokmaya çal›flan
provakatif eylemlerdi. Ancak yeterli olmad›. 

Yine bu dönemde, ABD ile Türkiye ara-
s›nda çok yo¤un bir ziyaretçi trafi¤i yafland›.
Türkiye’ye önemli ABD’li yetkililer geldi-
ler, Türkiye’den önemli heyetler ABD’ye
gittiler. Bu arada “Stratejik Vizyon Belgesi”
ad›n› verdikleri, ama ba¤lay›c› bir hükmü ol-
mayan bir anlaflma da haz›rlad›lar. ABD
pekçok farkl› noktadan hareket ederek Tür-
kiye’yi kazanmaya çal›flt›; ancak Türki-
ye’nin dengeleri çok de¤iflmiflti. 

Türkiye savafla girmedi, ama Türkiye’de-
ki ABD iflbirlikçileri pekçok gizli anlaflma
ile ABD politikalar›na paralel ad›mlar att›lar.
Savafla lojistik destek sa¤lad›lar; Irak’taki
ABD üslerinin ihtiyaçlar›n›n Türkiye’den
karfl›lanmas›n› kolaylaflt›rd›lar; Kürt bölgesi
ile ekonomik iliflkileri güçlendirdiler. Türki-
ye’deki en Amerikanc› flirketler, Kürt bölge-
sinde çeflitli yat›r›mlar yapt›lar, ihalelelere
girdiler, ticaret anlaflmalar› imzalad›lar. Bu-
gün Kürt bölgesindeki g›dan›n yüzde 40’›,
elektiri¤in yüzde 20’si, inflaat malzemeleri-
nin çok büyük bir bölümü Türkiye’den karfl›-
lan›yor. Türkiye, resmi olarak Kürt bölgesini
tan›m›yor olsa bile, ABD iflbirlikçisi Türk
flirketleri, Kürt bölgesini adeta istila etmifl
durumdalar. 

Bugün Kürt bölgesi iflgal edilebilir mi

Ekim ay› içinde gerçeklefltirilen PKK ey-
lemleri, Kürt bölgesine dönük operasyon ve
iflgal söylemlerini bir anda t›rmand›r›verdi.
Geçti¤imiz Nisan ay›nda da benzer bir du-
rum yaflam›flt›k; Genelkurmay taraf›ndan t›r-
mand›r›lan bir operasyon ve iflgal söylemi
uzun bir süre gündemi meflgul etmifl, sonra
erken seçim atmosferi içinde bu konu unu-
tulmufltu. Bugün ise daha ciddi bir t›rman›fl
sözkonusu. Bir taraftan flovenizm yükseltili-
yor, bir taraftan da geçti¤imiz haftalarda bas-
k›n bir biçimde meclisten ç›kart›lan tezkere
kullan›larak Kürt bölgesine girmenin haz›r-
l›klar› yap›l›yor. 

Hakkari-Da¤l›ca’daki askerlerin öldürül-
mesi üzerine, operasyon söylemi öylesine
güçlüydü ki, hemen ertesi günü savafla girile-
cek gibi bir hava estirildi. Ancak birkaç gün
içinde bu hava sönmeye bafllad›. Önce ABD
D›fliflleri Bakan› Rice’den “bize birkaç gün
verin” iste¤i geldi, arkas›ndan Irak’tan gelen
heyetle görüflmeler yap›ld›, sonuçta Erdo-
¤an’›n 5 Kas›m’da gerçeklefltirece¤i ziyarete
kadar bekleme e¤ilimi belirginleflti. Türki-
ye’deki egemen s›n›flar›n ortaya koydu¤u bu
çeliflik tutum, yeniden kafa kar›fl›kl›¤› yarat-
t› ve yanl›fl yorumlar›n havada uçuflmas›na
neden oldu. Bu yanl›fl yorumlar›n bafl›nda,
Türkiye’nin ABD’den ba¤›ms›z ad›m atama-
d›¤›, ABD izin vermedi¤i için Irak’a gireme-
di¤i, asl›nda tezkereyi de ABD’nin istedi¤i
gibi ç›karm›fl olduklar› geliyor. Oysa gerçek
bu de¤ildir. 

Kafa kar›fl›kl›¤›na zemin oluflturan en
önemli etken, 22 Temmuz’da yap›lan seçi-
min sonuçlar›d›r. Seçimlerde AKP oy oran›-
n› kendisinin de beklemedi¤i bir oranda art›-
rarak, gücünü ve etkisini büyüterek ç›kt›.
Cumhurbaflkanl›¤› seçimlerinin t›kanma
noktas› olan konu da seçimlerin rüzgar›yla
sorunsuz halledildi ve Gül cumhurbaflkan›
seçildi. Arkas›ndan önemli kurumlara
AKP’li kadrolar yerlefltirilmeye baflland› ve
atama bekleyen vekil bürokratlardan Yarg›-
tay Baflkanl›¤›na kadar pekçok AKP’li, dev-
let kademelerine yerlefltirildi. 

Bu durum, “AKP ve ABD Türkiye’yi ele
geçirdiler” yorumlar›n› flekillendirdi. Bu ya-
n›lg›, “hükümet” ile “iktidar” ve “devlet”
kavramlar› konusunda yaflanan kargafladan
kayna¤›n› al›yor. 

Daha önce çeflitli yaz›lar›m›zda ayr›nt›l›
biçimde iflledi¤imiz gibi, bunlar bir ve ayn›
kavramlar de¤ildir, bunlar› birbiri yerine kul-
lanmak ciddi yan›lg›lar yarat›r. K›saca ifade-
lendirmek gerekirse; ekonomik gücü elinde
tutan kesim “iktidar”d›r; “devlet” iktidar›n
yönetme ayg›t›d›r; “hükümet” ise devletin
yürütme kurumlar›ndan biridir. 

AKP, hükümeti ve devlet içindeki önem-
li kurumlar› ele geçirmifltir; iktidar› de¤il.
AKP, Amerikanc› bir partidir; bu yan›yla hü-
kümetin ve devlet içindeki önemli kimi ku-
rumlar›n Amerikanc› bir yönetime sahip ol-
du¤unu söyleyebiliriz. Ancak bu “iktidar”›n
dolay›s›yla devletin Amerikanc› oldu¤u an-
lam›na gelmez. 

Normal bir iflleyiflte, iktidardaki güç den-
gelerinin hükümete ve devletin di¤er kurum-
lar›na orant›l› bir biçimde yans›mas› gerekir.
Bu ya somut olarak her bir kli¤in kendi tem-
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silcisini devlet ve hükümet içinde konumlan-
d›rmas›yla mümkün olur; ya da tek siyasi
partinin hakimiyeti bile olsa, bu siyasi parti-
nin, iktidar dengelerini gözeterek hareket et-
mesiyle. Yani en Amerikanc› parti olan
AKP, ABD karfl›t› burjuvazinin ç›karlar›
do¤rultusunda hareket etmek, kararlar almak
ve bunu uygulamak zorunda kalabilir. 

‹ktidardaki güç dengeleri, hükümete ve
devlet kademelerine orant›l› bir biçimde
yans›mad›¤›nda neler olabilece¤ini kestir-
mek güç de¤il; ya bir erken seçim, ya hükü-
metteki kiflinin “hastalanmas›-ölmesi”, ya da
askeri darbe... Tafllar do¤ru yerde de¤ilse
e¤er, burjuvazinin tek yapaca¤› onlar› kendi-
si için en do¤ru yere koymakt›r; hangi yön-
temle olursa olsun. Bugün yaflanan da budur. 

Meclisten ç›kart›lan tezkere de, Irak’a
operasyon karar› da, Türkiye’nin Kürtlere
karfl› bir tutumla savafla dahil olmas› da,
ABD’nin istedi¤i bir fley de¤ildir, ABD’nin
ç›karlar›na ayk›r›d›r. Bu nedenle bunu dur-
durmak, bu dalgay› yavafllatmak için çok bü-
yük çaba harcamaktad›r. Tabi ki, hamili¤ini
yapt›¤› Kürt iflbirlikçilerini de gözden ç›kar-
madan. 

Buna ra¤men Türkiye, Irak’a girme ko-
nusunu geciktirmekte, adeta ABD’nin iste¤i-
ne boyun e¤ercesine ertelemektedir. Ancak
bu, ABD’nin Türkiye üzerindeki etkisinden
ziyade, farkl› sebeplere dayanmaktad›r.

Birincisi; kendi yükseltti¤i floven dalga,
burjuvaziyi ürkütmeye bafllam›flt›r. Kitleleri
maniple etmek amac›yla bafllat›lan flove-
nizm, Kürt-Türk düflmanl›¤› biçiminde h›zla
yay›lmaktad›r. Bu durum, burjuvazi aç›s›n-
dan da son derece tehlikelidir. Çünkü bu
düflmanl›k, h›zla iç savafla evrilme potansi-
yellerini tafl›maktad›r. Kitlelerin etnik temel-
de bölünmesi, saflaflmas› ve çat›flmaya bafl-
lamas›, ülkenin parçalanmas›na kadar gide-
cek bir süreci bafllatabilir. Kürt ve Türk hal-
k›n›n, özellikle son on y›lda yaratt›¤› karfl›-
l›kl› birikimler, k›flk›rt›lan tepkiler, bunun
zeminini haz›rlam›fl durumdad›r. 

‹kincisi; Türkiye’nin Kürt bölgesine gir-
mesi de benzer bir süreci, daha h›zl› bir bi-
çimde gündeme getirebilir. Türk devletinin
güneydeki Kürt halk›na sald›rmas› ve onlar-
la bir savafla giriflmesi, Türkiye’deki Kürtle-
rin de hem kendi kardefllerine yard›m etmek
amac›yla, hem de kendi devletlerini kurmak
amac›yla harekete geçmelerine neden ola-
cakt›r. Türk devletinin en büyük korkusu da
budur. Bu durumda, e¤er savafl› h›zla kendi
kontrolüne alamazsa, sadece güneyde de¤il,
Türk devletinin s›n›rlar› içinde de bir Kürt
devletinin kurulmas›n› seyretmek zorunda
kal›r. 

Üçüncüsü; savafla girmek kolay, ç›kmak
zordur. Türkiye, ABD’nin karfl› saflar›nda
savafla dahil olursa, çok uzun sürecek olan
bu savaflta çok fazla güç kaybedebilir. Savafl
oldukça a¤›r ve sanc›l› ad›mlarla ilerliyor.
Irak savafl› bafllad›¤›ndan bu yana 4 y›l geç-
ti, ama ne zaman bitece¤i belli de¤il; Afga-
nistan savafl›n›n üzerinden 6 y›l geçti, ama
direniflçiler her geçen gün biraz daha güçle-
niyorlar; ‹ran’a sald›r› haz›rl›klar› 3 y›ld›r
yap›l›yor, ama sald›r› bir türlü gerçeklefltiri-
lemiyor. Bugün Türkiye savafla girerse, çok
uzun bir savafl yürütmek zorunda kalabilir.

Oysa Türkiye, hedeflerine daha kolay ve da-
ha sanc›s›z ulaflmak istiyor, bu zorlu¤u göze
alam›yor. 

Bütün bu nedenlerden dolay›, Türkiye,
oyalan›yor, zaman geçiriyor ve savafla gir-
mek için hiç acele etmiyor. Ama bir taraftan
da bir biçimde s›n›r› geçiyor, Irak’a giriyor
ve Kandil Da¤›’na operasyon gerçeklefltiri-
yor. 

Türkiye’nin savafla girmesini ne ABD,
ne de Irak’taki iflbirlikçi Kürt yönetimleri is-
tiyor. Çünkü onlar›n ç›karlar› Türkiye ile
karfl› karfl›ya olmay› de¤il, yanyana olmay›
gerektiyor. Di¤er taraftan, Türkiye’nin sava-
fla girmesi PKK’nin ifline geliyor; çünkü
Türkiye’yi savafl›n içinde çekerse, ABD ile
karfl› karfl›ya gelip Türkiye’nin zor duruma
düflece¤ini, isteklerini karfl›layaca¤›n› düflü-
nüyor. ‹ran’›n ifline geliyor; çünkü bölgede
ABD’nin müttefiki olan Türkiye’de ondan
tamamen kopacak ve ‹ran’a dönük bir sald›-
r› olas›l›¤› daha da azalacak. Rusya ve
Çin’in ifline geliyor; çünkü “Kürt karfl›tl›¤›”
temelinde Türkiye, ‹ran ve Suriye’nin birlik-
te hareket etmelerini ve ABD karfl›t› bir saf
oluflturmalar›n› kolaylaflt›r›yor. 

Gelinen aflamada, ABD’li yetkililer bile
“art›k Türkiye için ‘stratejik ortak’ tan›m›n›
kullanamay›z” diyorlar. Çünkü yaflanan her
geliflme Türkiye’yi ABD’den biraz daha
uzaklaflt›r›yor. Savafl, Türkiye ile ABD’nin
ç›karlar›n›n giderek daha fliddetli çat›flmas›-
na neden oluyor. Ve ABD-Türkiye aras›nda-
ki mesafe biraz daha aç›l›yor. 

Günlük de¤erlendirmeler yapmamak

‹çinde devrimci yap›lar›n da bulundu¤u
pekçok siyasi yap›, yaflanan kimi önemli
olaylar› fazla abartmakta, erken de¤erlendir-
meler yapabilmektedir. Bu de¤erlendirmey-
le çeliflen farkl› bir önemli olay gerçekleflti-
¤inde ise, bu defa tam tersi yönde ama yine
erken de¤erlendirmelere yönelmektedirler. 

Mesela 1 Mart 2003’teki tezkere meclise
gelmeden önce, “Türkiye ABD ufla¤›d›r,
ABD ne isterse yapacakt›r” diyenler olduk-
ça fazlayd›. 1 Mart akflam› ise, bu defa rüz-
gar tersten esmeye bafllam›fl, “Türkiye
ABD’nin yan›nda savafla girmeyecek” sözü
her taraftan yükselir olmufltu. 

Mesela ABD Irak savafl›na bafllamadan
önce, savafl karfl›t› hareketin tüm dünyada
yükseldi¤i bir dönemde, ABD’nin bu savafla
bafllayamayaca¤› yolundaki sözler fazlas›yla
artm›flt›. ABD, savafls›z bir biçimde Ba¤-
dat’a girdikten sonra bu defa “ABD istedi¤i
her savafl› kazan›r” sözleri yükseldi. Savaflla
birlikte Irak’taki direnifl de yükselip ABD
yeni ‘Vietnam batakl›¤›’na saplan›nca,
“ABD kesinlikle yenilecek” sözleri revaçta
oldu. Ama savafl uzay›p, ABD yeni manev-
ra alanlar› yaratt›kça, tekrardan ABD’nin
önünde hiçbir gücün duramayaca¤› de¤er-
lendirmeleri yap›l›yor. 

Üstelik bütün bu çeliflik görüfller, farkl›
zamanlarda ayn› derginin sayfalar›nda görü-
lebiliyor. Çünkü tek bir olaya, genellikle de
son olaya bak›larak de¤erlendirme yap›l›-
yor. Yaflanan kafa kar›fl›kl›¤›n›n, bu kadar
çeliflik fikirleri ayn› kesinlikle savunman›n
en önemli nedeni de budur. 

Oysa siyasette iliflkiler görünenden çok
daha karmafl›k, çok daha derindir. Lenin, bir
ülkenin savafla iliflkin politik duruflunu ta-
n›mlayabilmek için, onun son yirmi y›l›n›
gözden geçirmek gerekti¤ini söyler. Çünkü
bu yirmi y›ll›k süre boyunca, o ülkeninin gi-
diflat›ndaki dönemsel dalgalanmalar da, dö-
nemsel olmayan genel e¤ri de çok net biçim-
de görülebilir. Dönemsel dalgalanmalar, o
anki konjonktürün etkisiyle yaflanan olaylar,
her zaman genel e¤riye uyum sa¤lamayabi-
lir, o e¤rinin içindeki sivri noktalar olarak
tablodaki yerini al›r. Herhangi bir geliflmeye
iliflkin yorum yaparken kullan›lmas› gereken
yöntem budur. 

Türkiye-ABD iliflkilerinin yorumlan›fl›n-
da da bu yöntem temel al›nd›¤›nda daha
do¤ru ve isabetli sonuçlara ulafl›lacakt›r.
Türkiye’nin tarihi içinde ‘80’li ve ‘90’l› y›l-
lar, ABD’ye ba¤›ml›l›¤›n en üst noktaya ç›k-
t›¤› y›llard›r. Ve bu durum, o y›llarda tüm
dünyada yükselen ABD hegemonyas›ndan
ba¤›ms›z de¤ildir. Yine ayn› dönemde, ABD
taraf›ndan Türkiye’ye “sosyalizme karfl› ye-
flil kuflak” içinde bir rol verilmesi ve Türki-
ye’nin ABD için bir “ileri karakol”, “vurucu
güç” misyonu yüklenmesi de bununla ba¤-
lant›l›d›r. Ancak dönem de¤iflmifl, ‘90’lar›n
sonlar›na do¤ru di¤er emperyalistler de dün-
ya sahnesine daha etkili ç›kmaya bafllam›fl,
11 Eylül ise dünyan›n hegemonya dengeleri-
ni yerinden oynatm›flt›r. Türkiye’nin ABD
ile iliflkileri de bu dönemden itibaren de¤ifl-
meye bafllam›flt›r. Bu de¤iflim, her geçen
gün daha fazla gözle görülür olmakta ve de-
rinleflmektedir. ABD’den uzaklaflmaya ko-
flut bir biçimde, di¤er emperyalistlerle iliflki-
ler ise, biraz daha güçlendirmektedir. 

Ancak bu bile, Türkiye’nin ABD’den
tümden koptu¤u, bir daha ve hiçbir konuda
onun yan›nda yer almayaca¤› anlam›na gel-
mez. Türkiye’deki ABD iflbirlikçisi burjuva-
zi, ipleri eline alabilmek, ABD’nin ülkemiz-
deki etkisini güçlendirebilmek için, mücade-
le etmeye devam etmektedir. Bunu baflarma-
s›, bugünkü dengeler içinde ve k›sa vadede
mümkün görünmüyor. Ancak, özellikle sa-
vafl sözkonusu oldu¤unda “Enver Pafla”lar›n
ç›kmas› ihtimali olanaks›z de¤ildir. Bilindi-
¤i gibi, I. Emperyalist Paylafl›m Savafl› s›ra-
s›nda, Osmanl› ‹mparatorlu¤u henüz savafla
girip girmeme konusunda tam bir karara
varmam›fl iken, Enver Pafla, Almanlarla yap-
t›¤› gizli bir anlaflman›n sonucu, iki Alman
gemisinin, Osmanl› bayra¤› çekerek Rus-
ya’ya sald›rmas›n› sa¤lam›fl, bu olay Os-
manl›’n›n da savafla girmesiyle sonuçlan-
m›flt›. 

Savafl dönemlerinde bu türden “bask›n”
geliflmeler yaflanmas›, do¤rudan kitleleri et-
kileyen ve kitle bilincini manüple edecek
provokasyonlar gerçeklefltirilmesi mümkün-
dür; burjuvazi bu türden yöntemleri rahatl›k-
la kullan›r. Bu nedenle kesin ve mutlak de-
¤erlendirmelerden, an’› yorumlayan ama ge-
nel tabloyu gözden kaç›ran ifadelerden uzak
durmak gerekir. “Paylafl›lm›fl topraklar›n ye-
niden paylafl›m›” mücadelesi, son derece
sert mücadelelere sahne olacak, k›l›ç gibi
keskin hamlelerle ilerleyecektir. Bu sertlik,
koflullarla beraber dengelerin de de¤iflmesi-
ni zorunlu k›lar. 
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Sayfa 2’de sürüyor

Savafla
ve

faflizm
e

karfl›

B‹RLEfi‹K
MÜCADELEYE!

Son günlerde fliddeti iyice artan
savafl rüzgarlar›, floven sald›r›larla
birleflerek gemi az›ya ald›. Devletin
etkili ve yetkili kurum ve kiflilerin
a¤›zlar›ndan, yazar-çizerlerinin ka-
lemlerinden kan daml›yor. Yalan ve
demagojiyle kitlelerin en hassas
duygular›na sesleniyor, floven-milli-
yetçi bir histeri dalgas› yarat›yorlar. 

“Düflman” olarak hedefe çak›lan;
hem içeride, hem d›flar›da Kürt halk›-
d›r. ABD ya da AB emperyalistlerine
k›zg›nl›klar› ise, sadece “Kürtlere
verdikleri destek”ten ibarettir. Ne
Irak, Afganistan, Filistin halklar›na
yaflatt›klar› vahflet ve katliam, ne di-
¤er halklara çektirdikleri zulüm ve ifl-
kence… Aksine Kore’sinden, Afga-
nistan’›na kadar, ABD’nin saf›nda bu
halklara karfl› savaflan Türkiye’dir.
Yan›bafl›nda Irak halk›n›n topraklar›-
n›n ABD postallar›yla çi¤nenmesine,
üzerlerine ölüm ya¤d›rmas›na “yar-
d›m ve yatakl›k” eden yine Türki-
ye’dir. ABD’nin Ermeni tasar›s›n›
gündeme almas› üzerine tutuflan
Türk egemenleri, ‹ncirlik Üssü’nün
ABD’nin Irak iflgalinde ne kadar ha-
yati bir rol oynad›¤›n› flimdilerde iti-
raf ediyorlar. Ama hala ne ‹ncirlik’i
kapatabiliyor, ne Afganistan’dan as-
kerlerini çekebiliyorlar… 

Onlar›n ABD ve AB emperyalist-
leriyle tek sorunlar›, Kürt politikas›n-
da ç›karlar›n›n örtüflmemesidir. Ayr›
bir ulus oldu¤unu söyleyen, haklar›-
n› isteyen, devletini kurmaya çal›flan
tüm Kürtleri, Türkiye düflman ilan et-
mifltir. Kendisiyle iflbirli¤i yapan
Kürtlere bile güvenmemekte, “koru-
cular›” askeri bölgelere yaklaflt›rma-
makta, hatta baz›lar›n› PKK’ye bilgi
verdikleri sav›yla tutuklamaktad›r.
Kürt hainlerine böyle davrananlar›n,
masum Kürt halk›na neler yapt›¤›n›
ve yapabilece¤ini düflünmek zor de-
¤ildir. 

Savafl ç›¤›rtkanl›¤›na, floven sald›r›lara...Savafl ç›¤›rtkanl›¤›na, floven sald›r›lara...




