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Açlık grevleri üzerine

çlık grevleri, dergimizi yayına

verdi!imiz sırada, 60’lı günlere ula"-

mı" olarak devam ediyordu. PKK’li

tutsakların üç taleple ba"lattıkları

eylem, asıl olarak Öcalan’ın avukat-

larıyla görü"türülmesi noktasında

kilitlenmi" durumda. Öcalan 2011

yılının Temmuz ayından bu yana

avukatlarıyla görü"türülmüyor.

Bunun en bildik gerekçesi ise, artık

kara mizah konusu haline gelen

“koster bozuk” nakaratıdır. Açlık

grevi sürerken de avukatların görü"-

me talebi, yine “koster bozuk” enge-

line çarpmı"tır. #imdi Ula"tırma

Bakanlı!ı’nın yeni bir koster hazırla-

dı!ı söyleniyor. Bu hazırlı!ı, Öca-

lan’ın avukatlarıyla görü"mesine

ye"il ı"ık yakıldı!ı "eklinde yorumla-

mak mümkün. Çok kısa bir sürede

bunu anlayaca!ız zaten. 

Devletin Öcalan’ı avukatlarıyla

görü"türmeme ısrarı, gerçekte hiç-

bir kalıba sı!mıyor. Ne “koster”, ne

“hükümlü”lük, ne de ba"ka bir

"ey… Tek ba"ına AH$M’de süren

davaların olması bile, hukuken gör-

ü"türmeyi zorunlu kılıyor çünkü.

Ayrıca yıllardır Öcalan hükümlü

durumda iken, avukatlarıyla görü"-

türen yine bu devlet de!il miydi?

Sözde avukatlar, dı"arıya haber ta"ı-

yor! Ki bu iddiayla, Öcalan’ın 28

avukatı KCK davasında tutuklu.

Oysa biliyoruz ki, bizzat

Ba"bakan’ın görevlendirdi!i M$T

mensupları, Avrupa ve Kandil’deki

PKK liderlerine Öcalan’ın mektupla-

rını ta"ıdılar. Bunlar, belgeleriyle

ortaya çıktı. 

Açlık grevlerinin geldi!i boyut,

bu gerekçelerle daha fazla beklet-

meye olanak tanımıyor. Nasıl ki,

AKP’nin “2023 Vizyonu” olarak sun-

du!u maddeler arasında yer alan

“anadilde savunma hakkı” bir hafta

içinde meclise gelebildiyse, Öca-

lan’ın avukatlarıyla görü"mesi de

önümüzdeki günlerde gerçekle"ebi-

lir.
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Ku!kusuz Öcalan’ın avukatlarıyla görü!-
mesi, tecridi ortadan kaldırmıyor. Ba!ta Öca-
lan olmak üzere tüm tutsaklar üzerindeki tecri-
din kaldırılması, insanca ya!am ko!ullarının
sa"lanması gerekiyor. Hücre kapılarının açıl-
ması, “sohbet hakkı” dahil, sosyal bir varlık
olarak ihtiyaçlarının kar!ılanması, hasta tut-
sakların serbest bırakılması, mektup-görü!-
telefon gibi yasaklarının kaldırılması, vb. kısa-
ca tutsakların yıllardır mücadelesini verdikleri
hakların verilmesi gerekiyor.    

Ama biliyoruz ki, hücreler sadece içeride
de"il! Ve dı!arıdaki hücreler parçalanmadık-
ça, içerideki de parçalanmıyor. 

#!te son çıkan “Sendikalar ve T#S Kanunu”!
12 Eylül döneminden bugüne kadar korunan
sendikalar yasası, AKP’nin “demokratikle!tir-
me”sinden nasibini aldı! #!çilerin “barajsız sen-
dika” talebine ra"men, öyle bir ince ayar çekil-
di ki, hem birçok sendika yetkisiz kılındı, hem
de yanda! sendikalara alan açıldı. Bir de
30’dan az i!çi çalı!tıran i!yerlerinde “sendikal
tazminat hakkı” kaldırılarak, patronlara sendi-
kalı i!çileri rahatlıkla i!ten atma davetiyesi
çıkarıldı. 30’dan az i!yerlerinde çalı!an i!çile-
rin, toplam kayıtlı i!çilerin yüzde 60’ını olu!tur-
du"u, yani 6.5 milyon i!çinin fiilen sendikasız
bırakıldı"ı, bir durumla kar!ı kar!ıyayız.
Kademeli bir !ekilde getirilen yüzde 3’lük
barajın yarattı"ı sonuçların lafını bile etmiyo-
ruz…

Sömürülen, ezilen kesimleri örgütsüzle!tir-
me saldırısının en somut halidir “sendikalar ve
toplu i! sözle!mesi ili!kileri” yasası… Ve
AKP’nin “12 Eylül’le hesapla!ıyoruz” yalanın-
daki son perdedir. Bu demagojiyle attıkları her
adım, 12 Eylül’den daha beter yasa ve uygu-
lamaları getirmi!tir. ABD’nin i!gallerinin kılıfı
nasıl “demokrasi getiriyoruz” ise, AKP’ninki de
“darbelerle hesapla!ma”, “ileri demokrasi”dir! 

* * *
Benzer bir durum dı! politikadaki “kom!u-

larla sıfır sorun”da ya!anıyor. $u anda tüm
kom!ularla kavgalı, iç i!lerine müdahale eden
ve fiilen sava!ın parçası olan bir Türkiye var-
dır. Akçakale’den sonra Ceylanpınar’a da
mermiler, bombalar ya"ıyor ve oradan Suriye
toprakları bombalanıyor. Sınır bölgesinde
ya!ayan halk, ölümle burun buruna ve yı"ınlar
halinde göç ediyor. Türk egemenlerini ise ilgi-
lendiren tek !ey, Suriyeli muhaliflerin durumu.
Öyle ki Dı!i!leri Bakanı apar-topar Katar’a
giderek, muhalefetin yeni dizaynına e!lik etti.

Ve ardından Türkiye’nin, Suriye resmi temsil-
cisi olarak bu olu!umu, yani SUK’u (Suriye
Ulusal Koalisyonu) tanıdı"ını açıkladı.       

Bir yandan Suriye toprakları, di"er yandan
Kuzey Irak, Türkiye’nin bombardımanı altında.
Bir kez daha “sınırötesi operasyon” ile ba!ta
Kandil olmak üzere
PKK kampları bomba-
lanıyor. Açlık grevle-
riyle sıkı!an AKP
hükümeti, sınıriçi ve
sınırötesi operasyon-
larla gövde gösterisi
yapıyor. Di"er yandan
BDP üzerindeki baskıları
arttırıyor. 2. Ola"anüstü
Kongresi hakkında
hemen soru!turma
açılması, BDP milletve-
killerinin PKK gerillala-
rıyla kucakla!masın-
dan dolayı dokunul-
mazlıklarının kaldırıl-
ması yönündeki çaba-
lar, bunun göstergeleri.
Halen KCK davalarında
“anadilde savunma”
sorunu ya!atarak, tahli-
yeler engelleniyor. Açlık grevini protesto
eylemlerine büyük bir vah!etle saldırıyorlar.
Sadece devlet terörü ile yetinmeyip, sivil
fa!istlerin tasmalarını da çözerek, devrimci
ö"rencilerin, göstericilerin, Kürt halkının üzeri-
ne salıyorlar.

* * *
Kısacası ta!ları ba"layıp, köpekleri meyda-

na sürmü! durumdalar. Örgütlenme, ifade,
eylem hakkını yok ederek, içeride-dı!arıda
terör estiriyorlar.  

#!çi ve emekçiler, vergi yükü ve zam sa"a-
na"ı altında bunaltılırken, sendikaları kapatılı-
yor, T#S hakkı elinden alınıyor, sendikalı olma-
sı i!ten atılmasıyla e! anlamlı hale getirilerek
resmen engelleniyor…

Kürt halkının üzerine ise bombayla, silahla,
copla gidiyorlar. Açlık grevindeki tutsaklara
bile saldırı hazırlı"ı yapılıyor. 

Bilmeliyiz ki, ya!am ve çalı!ma ko!ulları-
nın düzeltilmesi, içerde-dı!arıda hücreleri par-
çalamaktan geçecektir! Tutsakların tecridine
kar!ı mücadele, dı!arıda parçalanmı!, hücre-
le!tirilmi! ya!ama kar!ı mücadeleyle kopmaz
biçimde birbirine ba"lıdır. 
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Mer ha ba,

Dergimiz yayına hazırlandıı sırada, Avrupa’da
içi sınıfı sokakları doldurmu, “krizin faturasını
ödemeyeceiz” eylemleri gerçekletiriyordu.
Krizin ikinci dalgasının iaretleri her geçen gün
artıyor. ABD’de seçimler nedeniyle ekonominin
rakamlarının olduundan daha iyi gösterildiini,
ngiltere’de olimpiyat dopinginin verileri kısmen
düzelttiini biliyoruz. Dier taraftan, Almanya ve
Çin gibi, bugüne kadar krizden dorudan etkilen-
meyen ülkelerde de yavalama belirtileri ortaya
çıktı. Bunun doal sonucu olarak burjuvazinin sal-
dırganlıı da arttı. Yapılması gereken tek ey, “kri-
zin faturasını ödemeyeceiz” eylemlerini yaygın-
latırmaktır. 

Ülkemizde tek tek iyerlerinde yerel sorunlara
ilikin sürmekte olan grev ve direnileri, devletin
genel ve daha büyük saldırılarına dönük, sendika-
ların birlikte örgütleyecekleri kitlesel gösterilere
çevirmek gerekmektedir. 

Dier taraftan Suriye savaı da gözlerden ırak
biçimde giderek piirilmektedir. ABD, savaın
dünya kamuoyundaki meruiyetini bir türlü sala-

yamamakta, Suriye’nin arkasındaki Rus-Çin
destei her geçen gün artmaktadır.

Ancak krizin boyutu savaı kaçınıl-
maz hale getirmektedir. Savaın

gündemden dütüünü düünerek
rehavete kapılmamak gerekir. 

Gün dem de ki ko nu la ra ili kin ya zı -
la rı der gi miz say fa la rın da bu la bi lir si niz.
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calan üzerindeki tecridin kaldı-
rılması, anadilde savunma ve
e!itim hakkı olarak sıralanan üç

taleple PKK’li tutsakların 12 Eylül’de
ba"lattıkları açlık grevi, iki ayı a"kın
süredir devam ediyor. BDP’nin açıkla-
malarına göre, Ekim ayı sonunda 707
tutsak açlık grevinde iken, 5 Kasım’da
-hasta ve çocuklar dı!ında tutularak-
tüm PKK’li tutsakların katılımıyla,
binlerce ki!iye ula!tı. #lk ekipte yera-
lan 60 ki"inin, sa!lık durumlarının
kötüle"ti!i bildiriliyor. 

Durum böyleyken, devletin bildik
yalan ve demagojileri, saldırganlı!ı
devam ediyor. Ba"langıçta açlık grev-
lerini görmezden gelen AKP hüküme-
ti, açlık grevlerine artan destek eylem-
leriyle birlikte burjuva medyada da
yer almasıyla, görmek ve konu"mak

zorunda kaldı. Hatta Adalet Bakanı,
Kurban Bayramı arifesinde Silivri
Cezaevi’ne giderek açlık grevi yapan
tutsaklarla da görü"tü. Taleplerinin
duyuldu!unu, anadilde savunma
konusunda de!i"iklikler yapacakları-
nı, Kürtçe seçmeli dersi ba"lattıklarını,
Öcalan’ın ailesiyle görü"tü!ünü vb.
söyleyerek, açlık grevlerine son veril-
mesini istedi. Adalet Bakanı olumlu
bir yakla"ım sergiler gibi görünürken,
Ba"bakan Erdo!an sert çıkı"ları ile
ortamı iyice gerdi. Adeta “iyi polis”-
“kötü polis” rolünü oynadılar. Hala da
bu oyun devam ediyor.

Ancak ne söylemleri, ne de oyunla-
rı yeni de!il!

Aynı yalan ve demagoji, 
aynı tehdit ve saldırganlık 
Bugüne dek ülkemizde yapılan

hemen tüm ölüm oruçlarında benzer
açıklamaları duyduk, benzer oyunlara
tanık olduk. Öyle ki, ’84 Ölüm Orucu
sürerken Kenan Evren, ölüm orucuna
girenlerin “idamla yargılanan” ki"iler
oldu!unu iddia etmi" ve “asmayıp da
besleyelim mi” lafını sarfetmi"ti. $imdi

Erdo!an da, “Öcalan’ın tecridine son”
talebine kar"ılık “idam cezası yeniden
gelebilir” tehdidini savuruyor.  

Açlık grevini sürdürenlere dönük,
yalan ve demagojiler ise, aralarına
kopya ka!ıdı koymu"çasına birbirinin
tekrarı niteli!indedir. Mesela
Erdo!an’ın Almanya ziyareti sırasında
söyledi!i, “aç kalan falan yok, az-çok
bir !eyler yiyip içiyorlar” ve “!ov yapı-
yorlar” sözleri, en bilinen argümanlar-
dan…

1984’te Metris ve Sa!malcılar ceza-
evlerindeki ölüm orucunda, cunta "efi
Kenan Evren de “gizli gizli yiyorlar”
demi"ti. Ve o eylemde 4 devrimci can
verdi, onlarcası sakatlandı. Keza
1996’da dönemin Adalet Bakanı
$evket Kazan, “kantinden yemek stok-
lamı!lar, yiyorlar” dedi!i eylemde,

tam 12 devrimci "ehit dü"tü. 2000
yılında F Tipi Cezaevlerine kar"ı ölüm
orucu ba"ladı!ında, Adalet Bakanı
Hikmet Sami Türk, “gizli gizli yiyorlar,
inanmayın” demi"ti. Ardından gerçek-
le"en 19 Aralık saldırısıyla birlikte,
122 ki"i ya"amını yitirdi. #roni olarak
“hayata dönü"” adını verdikleri bu
operasyonun gerçek adının “Tufan”
oldu!u sonradan açı!a çıkacak ve ger-
çekten de tutsakların üzerinde ölüm
ve zulüm tufanı estirilecekti. Her iki
eylemde de yüzlerce tutsak, tedavisi
mümkün olmayan hastalıklara yaka-
landı, bilinç yitimine u!radı.  

Sadece açlık grevi yapanlara de!il,
dı!arıda tutsaklara destek veren tüm
kesimlere de benzer saldırılar sürü-
yor. O eylemlerde “liderleri keyif sürü-
yor” türü iddialar, "imdi Erdo!an’ın
a!zından BDP’li milletvekilleri için
dökülüyor. BDP’lilerin “kuzu kebap”
yedikleri iddiası ve foto!raflarının ser-
vis edilmesi, aynı “çamur at, izi kal-
sın” tarzıdır. Ki bu foto!rafın açlık gre-
vinden aylar önce çekildi!i, kısa
zamanda açı!a çıktı!ı ve kendileri de
bunu itiraf ettikleri halde…

Saldırılar, sadece bu tür iftira,
yalan ve demagoji ile sınırlı de!il.
Destek eylemlerine büyük bir öfkeyle
saldırıyorlar. Yüzlerce ki!i gözaltına
alındı, tutuklandı. Hemen her eylem-
de polis terörü tüm !iddetiyle sürü-
yor, bazı yerlerde sivil fa!istlerin tas-
malarının çözüldü"ünü de görüyo-
ruz. Birçok üniversitede, ö!rencilerin
üzerine polisle birlikte sivil fa"istleri
de saldılar. Bursa, Malatya, Edirne gibi
illerde sokak gösterilerine sivil fa"ist-
lerin saldırısı, gemi azıyı aldı. Özellik-
le Bursa’nın Yıldırım ilçesinde resmi
ve sivil fa"ist saldırılar, günlerce
sürdü. Kürt halkı üzerinde büyük bir
terör estirildi.

Destek eylemleri yayılıyor
Devletin resmi ve sivil güçleriyle

saldırılarına ra!men, açlık grevlerine
destek ve dayanı"ma eylemleri hızla
büyüyor. Sanatçılar, aydınlar, ö!renci-
ler akademisyenler, hemen her kesim-
den destek eylemleri geldi. Cezaevi
önlerine yürüyü!ler, oturma eylemle-
ri, kimi kurumlarda ve meydanlarda
açlık grevleri gibi biçimlerle, açlık
grevleri sürekli gündemde tutuldu.
Son olarak BDP’li milletvekillerinden
bir grup da Diyarbakır’da açlık grevi-
ne ba"ladılar.

Elbette bunların içinden en öne
çıkanı, 30 Ekim’de BDP’nin ça!rısıyla
“topyekün direni"”e çevrilen kitlesel
eylemlerdi. Ba"ta Kürt illeri olmak
üzere ülkenin dört bir yanında yürü-
yü"ler, protestolar gerçekle"ti. Kürt
bölgelerinde kepenkler indi, hayat
durdu. Katılımın yüzde 90 oldu!u söy-
lendi.

Bu ça!rılar, sadece Türkiye içinde
de!il, dünyada da yankı buldu.
Yurtdı"ında bulunan Kürtler ve dev-
rimci-demokrat kesimler, mitinglerle,
yürüyü"lerle açlık grevcilerine destek-
lerini sunarken, devletin saldırgan
tutumunu kınadılar ve bulundukları
ülkenin yöneticilerine uyarılarda
bulundular. Özellikle Almanya’da
yapılan eylemler, kitleselli!i ile de dik-
kat çekti. Erdo!an’ın Merkel’le görü"-
mesi sırasında, protestolar iyice yük-
seldi. Bu gösterilere Alevi kurumları-
nın da katılmı" olması anlamlıydı.
Devletin Aleviler ile Kürtleri kar"ı kar-
"ıya getirme politikasına iyi bir cevap
olu"turuyordu.

Uluslararası devrimci-demokrat
kurumlar da yaptıkları açıklamalarla
açlık grevine desteklerini bildirdiler.
Latin Amerika ülkelerinden

Açlık grevindeki tut-
saklara saldırı ihtimali,
bugüne dek gerçekleen

destek ve dayanıma-
dan çok daha güçlü bir

karı koyuu gerektir-
mektedir. Bu yönde teh-
ditler artmıtır. Önceki

yıllarda olduu gibi
grevci tutsaklara zorla
beslenme dayatılması,

ya da koulara saldırı-
ya geçilmesi durumun-
da, bunu yaptıklarına

piman etmek gerekir.
Yeni bir 19 Aralık’ın

yaanmasına izin veril-
memeli, Kürt-Türk tüm
emekçiler böyle bir sal-

dırıyı durdurmak için
seferber edilmelidir.
Unutulmamalıdır ki,

“bir ulusu ezen bir ulus
özgür olamaz!” 
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Yayınevimiz tarafından Nisan 2000 tarihinde
yayınlanan “#nancın Sınandı!ı Zor Mekanlar:
HÜCRELER” kitabının yazarı Nevin Berkta"’ın
yargılandı!ı davada “3 yıl yazmama” ko"uluyla
“erteleme” kararı çıktı. 

Hatırlanacaktır; Nevin Berkta", cezaevinde
iken yazdı!ı kitaptan dolayı, 10 yıl süren bir dava
sürecinin sonunda 7 ay hapis cezası almı", ancak
yürütülen kampanya sonucu 5 ay içerisinde bıra-
kılmı"tı. Avukatının itirazıyla o dava yeniden
görülüyordu.

4 Ekim 2012 tarihindeki son duru"mada, Nevin
Berkta" hakkında,

“basın yoluyla terör örgütünün propagandasını
yapmak”tan dolayı açılan davada, yeni yasalar
gere!ince, “kovu!turmanın ertelenmesi” kararı
çıktı. Kararda, “sanıın erteleme kararı verildii
tarihten itibaren 3 yıllık süre içerisinde” aynı suçu
i"lememesi zorunlulu!u getiriliyor. “Yeni bir suç
i!lemesi halinde ertelenen kovu!turmaya devam
olunacaı” söyleniyor. 

Sözde yeni yasal düzenleme ile “basın özgürlü-
!ü” geni"letildi. Oysa bu kararda da görüldü!ü
üzere, “erteleme” kararları ile ceza “demoklesin
kılıcı” gibi, ba"ın üzerinde sallanmaya devam edi-
yor. “3 yıl boyunca” dü"üncelerini ifade etme,
yazma hakkı donduruluyor, kıskaç altına alınıyor. 

Türkü söyleyene söylememe, kitap yazana yaz-
mama, eyleme katılana katılmama cezalarıyla,
sadece bugünü de!il, gelece!i de ipotek altına
almaya kalkıyorlar. Ama nafile! Dün oldu!u gibi
bugün de dü"üncelerimizi "u ya da bu biçimde
ifade etmeye devam edece!iz. Türkülerimizi söy-
leyecek, kitaplarımızı yazacak, eylemlerimizi
yapaca!ız! Yasalar ve yasaklar, mücadelemizi dur-
duramayacak!  

4 Kasım-Aralık 2012

Avrupa’ya, Asya’dan Afrika’ya kadar ulusal
ve sosyal kurtulu" mücadelesi veren birçok
örgütten destek ve dayanı"ma mesajları
geldi.

Kısacası gerek içerde, gerekse dı"arıda
açlık grevlerine ilginin, destek ve dayanı"-
manın oldukça yüksek oldu!u görülüyor.
Bunların birço!u da eylemli aktif destek
biçimindeydi. 

Açlık grevlerine, i"çi-emekçi cephesin-
den de destek geldi. D#SK, KESK, TMMOB,
TTB gibi kurumlar, hem açıklamaları, hem
de eylemleriyle açlık grevine desteklerini
ortaya koydular. Ancak bu destek belli zayıf-
lıklar içeriyor. Bunda i"çi hareketinin genel
olarak gerilemi" olmasının payı var ku"ku-
suz. Di!er yandan açlık grevindeki taleple-
rin sadece Kürt sorunu çerçevesinde olma-
sının, tüm ülkeyi kapsayan demokratik
taleplerden hiçbirine yer verilmemi! olma-
sının da rolünü görmek gerekir.

Devletin saldırısı kar!ısında 
yek vücut olalım
Tabi ki yıllardır beyinlere zerkedilen

"ovenizmin bir eylemle son bulması bekle-
nemez. Egemenler bunun zayıflamaması,
aksine sürekli canlı tutulması için ellerinden
geleni yapıyorlar. Erdo!an’ın tam da bugün-
lerde “halkın çou idamın geri gelmesini isti-
yor” diyerek, idam tartı!masını ba!latması,
Kürt-Türk halkı arasındaki yakınla!mayı
önlemek içindir. Keza çe"itli illerde ve üni-
versitelerde artan sivil-fa"ist saldırılar da
buna hizmet etmektedir. Bunlara kar"ı daha
örgütlü ve birle"ik bir mücadelenin örülmesi
gerekti!i ortadadır. Resmi-sivil fa"istlerin
saldırılarının püskürtülmesi, aynı zamanda
"ovenizmin etkisinin kırılması demektir.

Açlık grevindeki tutsaklara saldırı ihti-
mali, bugüne dek gerçekle"en destek ve
dayanı"madan çok daha güçlü bir kar"ı
koyu"u gerektirmektedir. Bu yönde tehditler
artmı"tır. Ayrıca bazı cezaevlerinde açlık
grevindeki tutsaklara B-1 verilmedi!i, ia"e
bedeli kesildi!i için, tuz ve "ekeri de kendi
paralarıyla almak zorunda bırakıldıkları
bilinmektedir. Önceki yıllarda oldu!u gibi
grevci tutsaklara zorla beslenme dayatılma-
sı, ya da bu ko!u"lara saldırıya geçilmesi
durumunda, bunu yaptıklarına pi"man
etmek gerekir. 

Yeni bir 19
Aralık’ın ya!anmasına
izin verilmemeli, Kürt-
Türk tüm emekçiler
böyle bir saldırıyı dur-
durmak için seferber
edilmelidir. 

Unutulmamak gere-
kir ki, “bir ulusu ezen
bir ulus özgür olamaz!” 

YÖK’ün kurulu!unun 31. Yılında, "stanbul, Ankara,
"zmir, Adana, Mersin, Bursa, Malatya, Kocaeli,
Çanakkale, Dersim, Samsun, Trabzon, Sakarya, Afyon,
Diyarbakır’da eylemler yapıldı. "zmir ve Kocaeli’de
eylemlere polisler saldırırken, onlarca ö#renci gözaltına
alındı.  

Özel ve vakıf üniversitelerinin çı# gibi büyüdü#ü,
e#itimin daha gerici ve ezberci bir hale getirildi#i bir
dönemde 6 Kasım protestolarının önemli olması kaçı-
nılmazdı. Ancak bu yılki 6 Kasım protestoları yine par-
çalı geçti. Di#er yandan YÖK’ün sadece üniversite
ö#rencilerinin gündemiymi! gibi algılanması, ba!ka bir
olumsuzlu#u olu!turuyor. Ö#retim üyeleri ba!ta olmak
üzere, okumaları engellenen i!çi gençli#in, liseli gençli-
#in ve ö#renci velilerinin örgütlenememesi, eylemlerin
darla!masına sebep oluyor. 

YÖK protestolarının ilkini 3 Kasım’da Ankara’da
Gençlik Federasyonu yaptı. Yüksel Caddesi’nde topla-
nan Gençlik Federasyonu üyeleri burada basın açıkla-
ması yaptılar. Açıklamanın ardından ba!bakanlı#a yürü-
mek isteyen kortejin önünü kesen polisler, gaz bomba-
ları ve tazyikli suyla saldırdı. Saldırıda 10’a yakın ö#ren-
ci gözaltına alındı, Gençlik Fedarasyonu üyeleri ara
sokaklarda uzun süre polisle çatı!tılar. 

"stanbul’da 6 Kasım’da Beyazıt Meydanı’nda 4 ayrı
eylem yapıldı. "lk eylemi DÖB, ikincisini DAF, üçüncü-
sünü 9 Kasım’da Ankara’da miting yapma kararı alan
reformist partiler ve Genç-Sen, son eylemi de YÖK
Kar!ıtı "nisiyatif yaptı. Bu inisiyatifin içinde devrimci
gençlik örgütlerinin bir kısmı yer aldı. YÖK Kar!ıtı
"nisiyatif Çapa’da toplanıp Beyazıt’a yürürken, di#er
gruplar Laleli ve Beyazıt tramvay duraklarında toplandı-
lar. Eylemlerde basın açıklaması içerikleri AKP kar!ıtlı-
#ıyla sınırlandırılırken, e#itimin paralı ve gerici hale geti-
rilmek istenmesi protesto edildi.

Aynı gün Ankara’da Hacettepe, Ankara Üniversitesi

Cebeci
Kampüsü
ve ODTÜ’de
de eylemler  yapıldı.
Ak!am saatlerinde gençlik örgütleri Sakarya
Meydanı’na yürüyerek YÖK’ü protesto ettiler.

"zmir’de 9 Eylül Üniversitesi’nde yapılan eylem olay-
sız biterken, Ege Üniversitesi’nde yürüyü! yapan ö#ren-
cilere polis, gaz bombaları ve tazyikli suyla saldırdı.
HDK, Ekim Gençli#i, DGH vb gençlik örgütlerinin
örgütledi#i eylemde, saldırılara ö#renciler ta!larla kar!ı-
lık verdi. Edebiyat Fakültesi’ne çekilen ö#rencilere
ö#retim üyeleri de destek verdiler. Çevik kuvvetin bina-
ya girmesine izin vermeyen ö#retim üyeleri, rektörlükle
görü!tükten sonra bina önünde basın açıklaması yapıl-
dı. 24 ö#rencinin gözaltına alındı#ı ö#renildi. Aynı bile-
!enler ve sendikalar, ak!am ise Basmane’de bir eylem
gerçekle!tirerek gözaltıları protesto ettiler. 

7 Kasım’da Bo#aziçi Üniversitesi ö#rencileri
Be!ikta! AKP ilçe binasına yürümek istediler. Ancak
kapıya çıkar çıkmaz polislerin saldırısına u#radılar.
Saldırıya ö#renciler kampüs içine çekilerek ve ta!larla
kar!ılık verdiler. Yapılan saldırı, açıklamayla kınandı. 

Kocaeli Umuttepe Kampüsü’nde ise HDK bile!en-
leri açlık grevlerine destek olmak için eylem yaptı.
Ancak ÖGB’nin saldırdı#ı ö#rencilere daha sonra polis-
ler de katıldı. Onlarca ö#renci gözaltına alındı.  Ö#ren-
cilerin direni!i sırasında ÖGB’ler de yaralandı. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi önünde basın açıkla-
ması yapmak isteyen ö#rencilere de polis ve ÖGB’ler
saldırdı.  

Nevin Berkta’a “yazı yazmama” cezası!

2013 yılı cep takvimlerini
merkez büromuzdan 

isteyebilirsiniz.

YÖK protesto edildi



14 Kasım günü, Avrupa genelinde, i!çi ve
emekçiler sokaklara döküldüler. Ekonomik krize ve
krizin faturasını kitlelere yıkma çabasına kar!ı,
ETUC’un (Avrupa Sendikalar Birli"i) ça"rısıyla ger-
çekle!tirilen 24 saatlik genel grev, etkili biçimde
hayata geçti. Portekiz ve #spanya’da hayat felç
oldu, #talya ve Yunanistan’da büyük eylemler ger-
çekle!tirildi, birçok Avrupa ülkesinde de eylemler
ya!andı. ETUC ilk defa bu tarzda Avrupa genelin-
de eylem ça"rısı gerçekle!tirdi ve ça"rı, kriz politi-
kalarından bunalan kitlelerde yankı buldu. 

Eyleme en güçlü oldu"u #spanya’da, en büyük
iki i!çi sendikası CCOO ve UGT, greve tam katılım
sa"ladılar. #spanya’da i!sizlik yüzde 25’e dayanmı!
durumda ve halen i!ten çıkarmalar devam ediyor.
#spanya, 5 milyon 800 bin i!sizle, AB’nin en yüksek
i!sizlik oranına sahip. Genç i!siz oranı ise, yüzde
52’yi a!mı! durumda. Yani #spanya’da her iki genç-
ten biri i!siz. Bu oranlar, 1970’lerde son bulan
Franco fa!izminden bu yana en yüksek rakamlar.
Ülkede sa"lık, e"itim, sosyal güvenlik gibi temel
haklardan kesintiler her yeni paketle artıyor.
#spanya tarihinde sadece 9 genel grev ya!anmı!,
bunlardan iki tanesi son bir yıl içinde gerçekle!tiril-
mi!. Bu durum, krize duyulan öfkeyi de gösteriyor. 

Portekiz’de en büyük i!çi sendikası CGTP,
genel greve katılımın yüzde 90’a ula!tı"ını duyur-
du. Özellikle sa"lık sektöründe çalı!ma tamamen
durduruldu. Portekiz’de kriz paketi kapsamında
vergiler artırıldı, emeklilik ve kamu ücretlerinden
kesintiler gerçekle!tirildi. Portekiz’de geçti"imiz ay
da kriz paketlerine kar!ı eylemler yapılmı!, kitleler
parlamento binasını i!gal etmeye çalı!mı!tı.
Protestolar, kriz paketinin geriye atılmasına neden
olmu!tu.  Krize kar!ı yapılan eylemlerin, 1974’te
fa!ist diktatör Caetano’nun devrilmesinden daha
büyük gösterilere dönü!tü"ü tespit ediliyor. 

#talya 14 Kasım grevinde, en yo"un çatı!mala-
rın ya!andı"ı ülke oldu.

Yunanistan, ekonomik krizin ba!ından bu yana
26 genel grev gerçekle!tirdi. Son aylarda ise sıkça
genel grevler ya!anıyor. Bu eylemlerin önemli bir
kısmı !iddetli çatı!malarla geçiyor. Yunanistan’da
son dönemin en büyük eylemlerinden biri, Ekim
ayında Almanya Ba!bakanı Merkel’in ziyareti üzeri-
ne gerçekle!tirilmi!ti. Ziyaret, Yunanistan’ın kriz ve
saldırı paketlerinin garanti altına alınması amacını
ta!ıyordu. Uzunca bir süre Yunanistan’ın Avro
Bölgesi’nden ayrılmasını tartı!tıran Almanya, bu
tehdit ile Yunanistan’ı saldırı paketlerine ikna etme-
yi hedefliyordu. Bu nedenle Merkel’in ziyareti,
fa!izmin protestosu ile de birle!en önemli eylemle-
re sahne oldu. Bir di"er önemli eylem ise, 6 Kasım
günü parlamentoda yeni kriz paketinin oylanaca"ı
gün ya!andı. Yüzbinlerce ki!i, 48 saatlik ba!arılı
bir grev gerçekle!tirdi. Kamu çalı!anlarının ve
emeklilerin maa!larında kesinti yapan, emeklilik
ya!ını artıran, 25 bin kamu çalı!anını i!ten çıkartan
ve genel olarak i!ten çıkarmaları kolayla!tıran bu
paket, bütün sendikaların ça"rısıyla protesto edildi. 

#!sizli"in yüzde 25’e ula!tı"ı Yunanistan’da,

hükümet, ülkenin hazinesinde para kal-
madı"ını, AB’nin yardım paketini almak
için ise, kitleleri do"rudan etkileyen
kesintiler yapmanın kaçınılmaz oldu"unu
iddia ediyor. Kesintiler öncelikle ücretler-
den ve emekli maa!larından gerçekle!ti-
riliyor. 

#ngiltere de krizden en fazla etkile-
nen ülkelerden biri. Ülkede günde
30’dan fazla dükkan kapanıyor, küçük
esnaf, krizin etkilerini gö"üsleyemiyor.
#ngiltere’nin durumu gerçekte çok daha
kötü olmasına ra"men, bu yıl gerçekle!-
tirilen olimpiyatlar bir nefes almasına
neden oldu. 2012’de #ngiltere ekonomisinde daral-
ma bekleniyorken, olimpiyatlar sayesinde yüzde 1
büyüme gerçekle!tirmeyi ba!ardı. 

Avro Bölgesi’nde 2012 yılında yüzde 0.8 daral-
ma bekleniyor. 2013 için beklenti ise 0’da. Avro

Bölgesi’nde i"sizlik, Eylül ayında yüzde 11.6 ile

tarihinin en yüksek seviyesine ula"tı. Rekor,

her dört ki"iden birinin i"siz oldu$u #spanya ve

Yunanistan’da. Avrupa Birli"i’nde toplam i!siz
sayısı ise 25.7 milyona çıktı. Bu rakamlar, AB’de
son bir yılda 2 milyondan fazla ki!inin i!ini kaybetti-
"ini gösteriyor. Son bir ayda ise, 170 bin ki!i i!ten
atıldı. #LO’nun açıkladı"ı rapora göre, dünya gene-
linde i!siz sayısı ise 207 milyona ula!tı. Bu i!sizle-
rin üçte biri 25 ya!ın altında genç nüfustan olu!u-
yor. Ve Ford, Credit Suise, Elektrolüx gibi birçok
tekel, önümüzdeki günlerde i!çi çıkartacaklarını
açıklıyorlar. 

#MF Ba!ekonomisti Blanchard, dünya ekonomi-
sinin düzelmesi için, krizin ba!langıcından sonra
en az 10 yıl süre gerekti"ini söyledi. 

Paketler krize çare de$il

Avrupa ülkelerinden bazıları, iflasın e!i"ine gel-
mi! durumda. Ve buna kar!ı hazırlanan kriz

“tasarruf” paketlerinin tek hedefi, i"çi ve emek-

çilerin ya"am ko"ullarından kesintiye gitmek.

Her ülkenin yönetimi, ülkedeki direni!in boyutuna
ba"lı olarak, de"i!ik düzeylerde bu kesintileri
paketleyerek parlamentodan geçiriyor. Daha fazla

i"çi-memur kıyımı, maa" ve ücretlerden kesinti-

ler, temel ihtiyaç maddelerine zamlar, emeklilik

ya"ının yükseltilmesi, vergi artırımları, çalı"ma

ko"ullarının zorla"tırılması, sa$lık ba"ta olmak

üzere sosyal hizmetlerde kesintiler, hemen

bütün paketlerin ortak noktası. Ve bütün devlet-
ler, bu kesintilerin kaçınılmaz oldu"unu, kesintiler
yapılmadı"ı taktirde ülkenin yokolaca"ını vb anlatıp
duruyorlar. 

Oysa gerçek durum bu de"il. En ba!ta kriz

paketlerinin kar"ılı$ı olarak AB fonlarından

aktarılan borç-kredi-hibe’ler, ülkenin ekonomi-

sini düzeltmek, krizi atlatmak için de$il, tekelle-

re pe"ke" çekmek amacıyla kullanılacak. Bazı
ülkeler bunu açıkça da ifade ediyor, bankaların
nakit sıkıntısını kar!ılamak üzere kullanacaklarını
söylüyorlar. Krizin patlak verdi$i günden itibaren

zaten tekellere trilyonlarca dolar pompalandı,

ama kriz bitmedi; tersine giderek daha fazla

derinle"ti. Bugün AB fonlarından gelen yardımla-
rın, bankalara pe!ke! çekilmesinin yarataca"ı
sonuç da, krizi daha fazla derinle!tirmekten ba!ka
bir i!e yaramayacaktır. 

Keza yolsuzluk ekonomisi, krizin etkilerini

kitlelere yıkmayı hedefleyen bir ba"ka unsur.

Devlet tüm i!çi ve memurların maa!larından vergi-
lerini pe!in olarak alırken, tüm tüketim mallarından
dolaylı vergileri pe!in olarak alırken, vurgun üstüne
vurgun vuran zenginler bir taraftan da vergi kaçırı-
yorlar. Sahte belgeler ve faturalarla gelirlerini
dü!ük gösteriyorlar. Devletle i! yaparken faturaları
!i!iriyor, devletin kaynaklarını kendi ceplerine akta-
rıyorlar. Bir gecede arazi vurgunları yapıyor, imar
de"i!iklikleriyle havadan para kazanıyorlar. 

Di"er taraftan, kriz nedeniyle kitlelerin kesinti

yapması istenirken, devletin lüks harcamasında

hiçbir kesinti gerçekle"tirilmiyor. Mesela ülke-
mizde kriz bahane edilerek asgari ücret dü!ük tutu-
lurken, Çamlıca’da yapılacak camiye 100 milyon
dolar harcama payı ayrılıyor; Taksim Meydanı’nı
yokedecek olan projeye milyonlar harcanıyor; ba!-
bakana yeni ve çok daha lüks bir jet alınıyor vb. 

Avrupa’da krizde olan ülkelerde de bunların
sayısız örnekleri görülüyor. Mesela Yunanistan’da

geçti$imiz yıl hükümet 45 milyar avroluk vergi

borcundan sadece 19 milyar avroyu tahsil ede-

bildi. AB’nin Yunanistan için dü!ündü"ü “kurtarma”
paketinin 13 milyar avroluk oldu"unu hatırlatalım.
Ve yine Yunanistan’da bir patronun vergi borcunu
ödemesi amacıyla maliye tarafından 2404 yılına
kadar (önümüzdeki 396 yıl boyunca) taksitlendirme
yaptı"ını örnek verebiliriz. 

Ekonomik krizde, iflas eden tekelleri kurta-

ran devletler, "imdi kendileri iflas etmekle kar"ı

kar"ıyalar. Tekeller kriz dönemlerinde patronların
harcamalarını kısmaz, ama i!çi kıyımı gerçekle!ti-
rirler; !imdi de devletler patronları korurken kamu
hizmetlerinde ve çalı!anlarında kesintiye gitmeye
çalı!ıyorlar. 

Bu nedenle, “kurtarma” paketlerinin amacı,
krize çare bulmak de"il, burjuvaziye yeni kaynak
yaratmaktır. Ve tek çözüm, Avrupalı i!çi ve emek-
çilerin yaptı"ı gibi, krizin faturasını ödememe
kararlılı"ıyla harekete geçmek, eylemler gerçekle!-
tirmektir.  
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Avrupa’da krize karı eylem
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T#S yetkisi üzerine tartı!malar,
genellikle yeni sendikala!an i!yerle-
rinde ya!anırdı. Bu kez alı!ılmı!ın
dı!ında, yılların sendikalı i!çileri
yetki sorunu ya!amaktalar.
Neredeyse bir yıldır hiçbir sendika
T#S yetkisi alamıyor. Süreç uzadıkça
da yetki alamayan i!çilerin sayısı
artıyor. Yakla!ık 600 bin i!çiyi ilgi-
lendiren 2012-2014 T#S süreci fiilen
engellenmi! durumda. Sorun 2009’dan beri bir türlü
açıklanmayan sendikalı i!çi istatistikleri.

Sendikalı i!çi sayıları belli dönem aralıkları içe-
risinde Çalı!ma Bakanlı"ı tarafından açıklanır.
2009’dan beri bir türlü sendikalı i!çi istatistikleri
yenilenmiyor. Çalı!ma Bakanlı"ı sendikalı i!çilerin
istatistiklerini !imdiye kadar patronların ve sendika-
ların verdi"i kayıtlara dayanarak belirliyordu. Fakat
AKP hükümeti yaptı"ı düzenlemeyle artık SGK
kayıtlarını esas alıyor. SGK kayıtları esas alındı-

$ından, sendikalı gözüken 3 milyon i"çi otoma-

tik olarak 700-800 binlere kadar dü"mektedir.

Bu durumda 52 olan i!çi sendikasından 42’si T#S
hakkını kaybediyor, kurumsal varlı"ını yitiriyor.
D#SK, Hak-i! tamamen yetki hakkını kaybederler-
ken, Türk-i! 10 sendika ile varlı"ını koruyabiliyor. 

Hal böyle olunca, 2009’dan beri sendikalı i!çi
istatistikleri açıklanmıyor, sürekli erteleniyor.
Ertelemenin bir nedeni i!birlikçi sendikacılarla dev-
let arasında yürütülen kirli pazarlıklar ise, di"er
neden, kriz nedeniyle ko!ulları zaten zorla!mı!
olan i!çilerin eylem potansiyelinin devleti ürkütüyor
olması. Sonuçta ertelene bugünlere kadar geldi,
tıkandı. Çalı!ma Bakanlı"ı, 2009 rakamlarının
geçerli olması için protokol önerdi. Fakat bu öneri-
ye Hak-i! kar!ı çıkınca, sürecin tıkanıklı"ı devam
ediyor, T#S’ler fiilen engellenmi! durumda. 

#"birlikçi sendikacıların kirli pazarlıkları

AKP hükümeti bilerek süreci uzatıyor. Çünkü
yarattı"ı bu fiili durum en çok AKP hükümetine ve
efendisi patronlara yarıyor. 

Sendikacılar ise üye sayılarının açıklanmasın-
dan korkar durumdalar. Üye sayıları açıklanırsa
yetkileri dü!ecek, tatlı koltuklarından olacaklar.
AKP hükümeti de bunu tepe tepe kullanıyor.
Demokles’in kılıcı olarak i!birlikçi sendikacıların
ba!ında sallandırıyor. Sallandırdıkça da daha fazla
tavizler koparıyor. Sınıfa yönelik bir saldırı dayattı-
"ında, sendikacılara yetkiyi hatırlatıyorlar. Veya
sendikacılar bir !ey istediklerinde “istatistikleri açık-
larız” demesi bile, sendikacıları tela!landırmaya
yetiyor. 

Bu durum, i!çilerin tepkisinin yükselmesini de
beraberinde getirdi. Yükselen tepkiyi dü!ürmek
için, i!birlikçi sendikacılar, “Türk-i! ba!kanı
Ba!bakan’la görü!ecek, sorun çözülecek” demeye
ba!ladılar. Yine diyalog ve uzla!ma arayı!ları ile

ba!bakanı “sorun çözücü” göstererek, i!çileri bo!
beklentiye sokmaya çalı!tılar. Bir süre sonra Türk-
i! Genel Sekreteri ve aynı zamanda Türk-metal
Genel Ba!kanı olan Pevrul Kavlak, Çalı!ma
Bakanı’yla yaptı"ı görü!me sonrası, “Hükümetin
gündeminde kıdem tazminatının fona devri yok” ifa-
desini kullandı. Ardından Hak-i! Genel Ba!kanı
Mahmut Aslan da, benzer bir açıklama yaptı. 

Sanki sendika ba!kanı de"il, hükümet sözcüsü-
ler! Gerçi Hak-i! ve Türk-i! yönetimlerinin, hüküme-
tin bir kolu gibi çalı!tıkları açık. Dolayısıyla her iki
sendikanın merkez yöneticilerinin yaptı"ı açıklama
!a!ırtıcı de"il. $a!ırtıcı olmadı"ı gibi henüz içeri"i
tam açı"a çıkmasa da kirli pazarlıkların döndü"ü
belli. #!çileri satma, pazarlık, ihanet, onların ya!am
biçimi olmu! artık. 

Anla!ılıyor ki, hükümetle yapılan pazarlıkta
kıdem tazminatının fona devrinin ertelenmesine
kar!ılık, SGK istatistikleri konu!ulmu!tur. Kaldı ki,
kıdem tazminatının hükümetin gündeminden çık-
ması da sözkonusu de"il. Uygun zemini hazırlama
pe!indeler. Ayrıca hükümetin açıkladı$ı “Ulusal

#stihdam Programı”nın temel ba"lıklarından

birini, kıdem tazminatının gaspı olu"turuyor. Ki
Hak-i! genel ba!kanının açıklamasında, “toplu i!
sözle!mesi yapılarak ya!anan ma"duriyetin gideril-
di"i taktirde kıdem tazminatı konusunda çalı!ma
ba!latacaklar” ifadesi, kıdem tazminatının hüküme-
tin gündeminde oldu"unu, sadece pazarlık sonucu
ertelendi"ini gösteriyor.  

Buna ra"men her iki sarı sendikacı da utanmaz
bir !ekilde, “mücadelemiz sonuç verdi” diyerek kirli
pazarlıklarını bir ba!arı olarak göstermekten geri
durmadılar. Onların mücadeleden anladı"ı, gizli
kapılar arkasında yapılan pazarlıklarla i!çilerin hak-
larını satmaktır. 

Uzayan süreç kime yarar

2009’dan beri yenilenmeyen sendikalı i!çi ista-
tistiklerinin ertelenmesi, patronların ve i!birlikçi
sendikacıların çıkarınadır ku!kusuz. Ma"dur olan
i!çilerdir. Süreç uzadıkça da, i!çilerin ma"duriyeti
artacak, patronlar ve onların i!birlikçileri sendikacı-
lar kazançlı çıkacaklardır. 

Yetki sorununun tıkanmasının ne tür kayıplar
getirdi"ini, i!çiler ya!amlarından biliyorlar. Gerek
i!kollarında patronların yetkiye itirazı, gerekse iki
sendikanın yetki alma mücadelesi ve birbirlerinin

yetkisine itirazları sonucu, yıllara yayı-
lan mahkeme duru!maları, i!çilerin
T#S’ten do"an hak kayıplarını getirmi!-
tir. !imdi de fiilen ya"atılan bu yetki

süreci, her "eyden önce i"çilere

dönem zammı ve sosyal hakların

kaybını getirecektir. 

Patronlar süreçlerin kendi lehine
geli!ti"ini gördüklerinden, emrinde
olan hükümet ve i!birlikçi sendikacılar

vasıtasıyla süreci uzattıkça uzatmaya çalı!ıyorlar.
Uzayan süreçle, i!çilere verilmesi gereken dönem
ücret zammı ve sosyal hakların yükümlülüklerinden
kurtulmu!, karlarına kar katmı! oluyorlar. Dahası,
i!birlikçi sendikacılar vasıtasıyla bu süreci kıdem
tazminatının gaspına çevirmeye çalı!ıyorlar.

Süreci tersine çevirebiliriz

Beklemek patronların ve i!birlikçi sendikacıların
i!ine gelmektedir. Beklemek, tepkilerimizi eritir,
sönümlenmeye götürür. Beklemek çürütür.
Mücadeleci bir sınıfı, dü!künle!tirir. 

Sermaye ve i!birlikçileri bilerek süreci uzatıyor,
bo! vaatlerle öfkemizi, tepkimizi, kinimizi bitirmeye
çalı!ıyorlar. T#S’ten kaynaklı haklarımızı unutmamı-
zı istiyorlar. Hatta T#S’i unutmamızı istiyorlar. O
halde harekete geçmeli, süreci fırsata çevirmeliyiz.
Bunun ko!ulları mevcut. Çünkü bu sadece bir i!ko-
lunu, bir sendikaya üye i!çileri ilgilendiren bir sorun
de"il; bütün i!kollarını, bütün sendikalı i!çileri ilgi-
lendiriyor. Dolayısıyla i!çilerin hepsini kapsıyor, bir-
le!ik mücadelenin zeminini güçlendiriyor. Devrimci
öncü i!çilerin ve !ube ba!kanlarının inisiyatifi ele
alıp süreci omuzlaması gerekiyor.

Yapılması gereken; yetki sürecini bekleme
de"il, tabana dayalı T#S komitelerinin hazırladı"ı
T#S talepleriyle patronların kapısına dayanmaktır.
Aynı zamanda grev komitelerini kurup, grev süreci-
ne hazırlanmaktır. Sadece böyle bir
duru!, burjuvazinin aya"ının altındaki
minderi çeker, süreci lehimize çevirir.
“Yasalar buna
el vermiyor,
yasal de"il”
söyleminin
bir hükmü
yoktur. Bu
i!birlikçi sen-
dikacıların ve
reformistlerin
söylemidir. O
yasalar bur-
juvazinin çıkarına
i!leyen yasalardır.
Yasaları a!manın fiili
militan mücadelenin
zamanı çoktan gel-
mi!tir.

TS’ler fiilen engelleniyor
TS HAKKIMIZA SAHP ÇIKALIM!

SGK kayıtları esas alındı!ından, sendikalı gözüken 3 mil-
yon i"çi otomatik olarak 700-800 binlere kadar dü"mekte-

dir. Bu durumda 52 olan i"çi sendikasından 42’si TS hakkı-
nı kaybediyor, kurumsal varlı!ını yitiriyor. DSK, Hak-i"

tamamen yetki hakkını kaybederlerken, Türk-i" 10 sendika
ile varlı!ını koruyabiliyor. Hal böyle olunca, 2009’dan beri

sendikalı i"çi istatistikleri açıklanmıyor, sürekli erteleniyor. 



12 Eylül’den bu yana yürürlükte olan sendikalar ve
T#S’lerle ilgili anti-demokratik yasalar, AKP Hükümeti
eliyle daha yasakçı hale getirildi. “Sendikalar ve Toplu
Sözle!me Kanunu” adıyla hazırlanan yasa tasarısı,
Ekim ayında TBMM’den geçtikten sonra, Kasım
ba!ında Cumhurba!kanı’nın da onayı ile yasalla!tı. 

Henüz yasa tasarısı iken ve TBMM’de onaylanma
a!amasında, çe!itli sendikalardan ve uluslararası
kurulu!lardan itirazlar, uyarılar gelmi!ti. D#SK ve Türk-
#!’e ba"lı bazı sendikalar, eylemlerle bu tasarıyı pro-
testo etmi!, 12 Eylül yasaklarının aynen devam etti"i-
ne dikkat çekmi!lerdi. Bütün bu protestolara ve itiraz-
lara ra"men, sözde 12 Eylül’e kar!ı hazırlanan yasa
tasarısı, küçük de"i!ikliklerle ama özü korunarak
kabul edildi. Hatta bazı maddeleri, varolan durumu
daha kötü hale getirdi.

Sendikal baraj gerçekte sürüyor

Bu yasayla, 28 olan i!kolu sayısı 20’ye indirildi.
Böylece i"kollarında örgütlü sendikaların toplu

sözle"me yetkisi kazanabilmeleri için gerekli i"çi

sayısı arttırılmı" oldu. Sendikaya üyelikte “noter”
!artı kaldırıldı, i!kollarındaki sendikal baraj yüzde
10’dan yüzde 3’e; i!yerlerindeki yüzde 50 barajı ise,
yüzde 40’a indirildi. Meclisteki görü!melerde yüzde 3
barajının kademeli bir !ekilde uygulanması kararla!tı-
rıldı. Buna göre, Ocak 2013’ten, 1 Temmuz 2016 tari-
hine kadar yüzde 1, 1 Temmuz 2018 tarihine kadar
yüzde 2, bu tarihten sonra ise yüzde 3 olacak. Bu
durumda Ocak 2013’e kadar geçecek olan 3 aylık
sürede baraj sözkonusu olmadı"ından, yeni kurulmu!
sendikalar toplusözle!me yapabilecek. Örne"in
TGS’den ayrılan Medya-#! ve Öz Büro-#! gibi sendi-
kalara toplu sözle!me yolu, kısa bir süreli"ine açıla-
cak.

Bilindi"i gibi sendikaların üyelikleri naylon üyelerle
!i!irilmi!ti. Gerçek rakamlar ortaya konuldu$unda,

sendikaların toplu sözle"me yapması imkansız

hale gelmi"ti. Bu durum sendikalarla hükümet ara-
sında sessiz bir anla!ma ile idare ediliyordu. Ancak
hükümet, sendikalarla her sorun ya!adı"ında, bunu
“Demoklesin kılıcı” gibi üzerlerinde sallamaktan geri
durmuyordu. Bu yasa ile birlikte artık bu oyuna bir
son verilecek, sendikalı i"çi sayısının 3 milyon

de$il, 900 bin oldu$u ilan edilecek. 

Resmi rakamlara göre, tüm ülkede sendikalı i!çi
oranı yüzde 5 dolayında, özel sektörde bu oran yakla-
!ık yüzde 2! Yeni yasada, T#S kapsamına giren i!çi
sayısı da büyük ölçüde (yakla!ık yarısı) geriye çekili-
yor. 30’un altında i!çi çalı!tıran i!yerlerinde, sendikal
nedenlerle i!ten atılan i!çiler, sendikal tazminat hakkı
alamayacaklar. Sendikal tazminat, patronlara i!çinin
bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminat
ödemesi yükümlülü"ü getiriyordu. Daha önceki yasa-
da varolan bu hak, yeni yasayla birlikte gaspedildi.
Böylece patronlara sendikalı i"çileri rahatlıkla

atma özgürlü$ü tanındı.

30 ki"inin altında çalı"an i"yerinin sayısı,

kayıtlı çalı"an i"çilerin yüzde 58’ini olu"turuyor.

Yani toplamda 12 milyon gösterilen i!çiden 6,5 milyo-

nu, bu i"yerlerinde çalı"ıyor. Gerçekte bu i"çilerin

sendikalı olma hakkı, fiilen elinden alınıyor. Çünkü
sendikalı oldu"u için i!ten atılan i!çiye, i!e iade ve
sendikal tazminat hakkı verilmedi"i için, sendikalı
olmakla i!ten atılmak özde! hale getiriliyor. Buna kar-

!ın bu 6.5 milyon i!çi, 12 milyonun içinde gösterilip,
i!kollarındaki istatistiklere dahil ediliyor. Böylece
sendika barajının yüzde 10’dan yüzde 3’e dü!mesi-
nin hiçbir anlamı kalmıyor. Gerçekte sendika barajı,
yüzde 10’un bile üzerine çıkıyor. $imdiden yüzde 1
i!kolu barajı ile 10 sendikanın barajın altında kalaca-
"ı; baraj yüzde 2’ye çıktı"ında buna 13 sendikanın
daha eklenece"i; yüzde 3 barajında ise, 6 sendikanın
daha barajın altına dü!ece"i belirtiliyor. Toplamda,

Türk-#", Hak-#" ve D#SK’e ba$lı 29 sendika barajı

a"amıyor. Yani 30 ve üzerinde i"çi çalı"tıran i"yer-

lerinde kalan yakla"ık 3 milyon i"çi için, toplusöz-

le"me yapacak sendika kalmıyor. 12 milyon kayıtlı
i!çiden sadece 2 milyon 700 bini, sendikal haklardan
faydalanabilecek. Elbette varolan sendikaların bu i!çi-
lerin bütününü örgütleyebilecek, toplusözle!me yapa-
bilecek engelleri a!abilmeleri ko!uluyla…  

Sadece bu da de"il! Grev yasakları, 12 Eylül

yasaları gibi aynen korunuyor. Birçok i!kolunda
grev yasa"ı korunurken, geçti"imiz yıllarda “torba
yasası”nda yer alan Hava i!kolundaki grev yasa"ı ise,
bu yasada geçmeyince otomatikman kalkmı! oldu.
Buna kar!ın 12 Eylül’le birlikte yasaklı hale getirilen
di"er i!kollarındaki grev yasakları sürüyor. Grev kara-
rı ise, uyu!mazlık tutana"ının tebli"i tarihinden itiba-
ren 60 gün içinde alınabilecek ve bu süre içinde altı i!
günü önceden kar!ı tarafa bildirilecek.

Tepkiler, eylemler, protestolar…

Bu süre zarfında, Uluslararası Çalı!ma Örgütü
(#LO), Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu
(ITUC), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC),
hem Ba!bakan’a, hem de Cumhurba!kanına mektup-
lar gönderdi, yasanın anti-demokratik yönlerine,
örgütlenme hakkının gaspı anlamına geldi"ine dikkat
çektiler. 

D#SK de “Sendikalar ve Yetki Sorunu Raporu”
hazırlayarak, bu yasa ile 7 i"kolunda i"çilerin yetkili

sendika bulamayaca$ını, 6 milyon 298 bin i"çi

içinse T#S’in hayal hale gelece$ini duyurdu.

Ayrıca, grev yasaklarının geni!letildi"i, devletin çalı!-
ma hayatına müdahalesinin arttı"ı, uluslararası söz-
le!melerin ayaklar altına alındı"ı, güvencesizlerin-
ta!eronların örgütlenmesi konusunda koruyucu hiçbir
önlemin alınmadı"ı, sendikal hakların kayıtlı i!çilerle
sınırlı tutuldu"u, i!yeri ve i!letme barajlarının korun-
du"u, i!yeri temsilcilerinin i! güvencesinin gaspedildi-
"i belirtildi. Bütün bunların üzerinden bu yasanın
“sendika yasası” de"il, “sendikasızla!tırma yasası”
oldu"u ifade edildi. 

Türk-#! içinde Sendikal Güç Birli"i Platformu’nu
(SGBP) olu!turan10 muhalif sendika da, yasaya ve
Türk-#! Merkezi’nin suskunlu"una tepki gösterdiler.
SGBP’nin dönem sözcüsü TÜMT#S Genel Ba!kanı
Kenan Öztürk, bu yasa ile sendikal hak ve özgürlükle-
rin 12 Eylül hukukunun dahi gerisine götürüldü"ünü
söyledi. Yasa mecliste görü!ülürken Türk-#!’in
Ba!kanlar Kurulu’nu bile toplamamasına dikkat çeken
Öztürk, Türk-#! ve Hak-#!’i, kapalı kapılar ardında
pazarlıklar yapmakla ele!tirdi, görü!lerini kamuoyuna
açık bir !ekilde ortaya koymalarını istedi.  

Yasa tasarısı TBMM’de görü"ülürken, SGBP ve

D#SK üyeleri, meclise yürümek istediler. Sabah
saatlerinde Türk-#!’in önünde toplanan SGBP,
“Vesayetçi ve yasakçı sendikalar yasası istemiyoruz”

pankartı açtı. Aynı saatlerde Kızılay’da toplanan D#SK
üyeleri de yürüyü!e geçti. “Hükümet istifa”, “Hükümet
yasanı al ba!ına çal”, “Tayyip o"lunu askere gönder”
sloganları atan i!çilerin önü polis tarafından kesildi.
Aralarında CHP milletvekillerinin de bulundu"u korteje
polis saldırdı, biber gazı sıktı. 

Deri-#! sendikası üyeleri bu yasa tasarısı
TBMM’de görü!ülürken 1 saat i! bırakma eylemi
yaptı.

12 Eylül yasaları korunuyor

Anayasa’da “her i!çi, sendikalı olma hakkına
sahiptir” diye yazıyor. Fakat ne geçmi!te, ne de !imdi,
i!çinin sendikalı olma hakkı bulunmuyor. AKP’nin
geçirdi"i haliyle bu yasa, patronların lehine de"i!tiril-
mi! oldu. Özellikle 30’un altında i!çi çalı!tıran patron-
lara, AKP’nin bir hediyesi gibiydi. Bunun ba"ta

TOBB olmak üzere i"veren örgütlerinin iste$i üze-

rine hazırlandı$ını Çalı"ma Bakanı Faruk Çelik de

kabul etti. Böylece 12 Eylül’ün bile gerisine dü!en bir
yasa ortaya çıktı. Öyle ki, 12 Eylül yasalarında ka"ıt
üstünde kalıyor olsa da varolan sendikal güvenceler
bile, kaldırıldı. 

Bu yasa, bir zorunluluk haline gelmi! dayanmı!tı.
Çünkü 12 Eylül’ün yürürlükteki yasaları ile birkaç yüz
bin kalmı! sendikalı i!çi sayısı, sahte üyelerle ka"ıt
üstünde !i!iriliyor, Çalı!ma Bakanlı"ı da resmi sahte-
lik üzerine oturmu! bu durumu kabulleniyordu. “Al
takke-ver külah” yıllarca bu !ekilde devam etti. Barajı
dü!ürecek bir yasanın yapılması, uzun süredir bir
zorunluluk haline gelmi!ti. Ama barajı kaldırmak bur-
juvazinin istemedi"i bir !eydi. O yüzden sözde baraj
indi, ama öylesine maddeler kondu ki, patronların
çıkarları esas alınarak, sendika ve T#S hakkı iyice
budandı. Hatta yanda! sendikaları ya!atabilmek için
de araya bir sürü geçici madde konularak kırk takla
atıldı. Kısacası 30 yılın handikaplarını a!mak için
zorunlu hale gelen bu yasa, 12 Eylül’ün i!çi sınıfı üze-
rindeki cenderesinden bir adım bile kıpırdamayan,
onun bile gerisine dü!en bir yasa haline geldi.

#"çi sınıfı bu yasayı parçalayacaktır

Böyle bir yasa, daha tasarı halinde iken, sendika-
lardan gelen tepkiler ve eylemler, son derece cılız
kaldı. #"çi sınıfının do$rudan örgütlenme hakkını

gaspa dönük bir saldırı kar"ısında “genel grev”

de dahil en etkili biçimlerin ya"ama geçirilmesi

gerekirken, en fazla protestolarla, basın açıklama-

larıyla yetinildi. Hak-#! ve Türk-#! Genel Merkezi,
zaten örtük biçimde yasaya destek sundular. Dostlar
alı!-veri!te görsün kabilinden kimi itirazlarla geçi!tirdi-
ler. D#SK ve SGBP’nin yasa meclise geldi"i dönemde
yükselttikleri eylemler de, bu saldırıyı püskürtecek
güçte olmadı. $imdi Anayasa Mahkemesi’ne yapıla-
cak itirazın sonucu bekleniyor…

Sendikaların uzla!ıcı tutumlarına ya da yeterli
düzeyde bir kar!ı duru!u örgütlememelerine ra"men,
i!çi sınıfının mücadele dinamikleri, bu yasayı da par-
çalayacaktır. Nasıl ki 12 Eylül yasaları, mücadeleyle
fiilen geçersiz kılınmı!sa, AKP’nin yasaları da geçer-
siz kılınacaktır!

7Kasım-Aralık 2012

Örgütlenme hakkına büyük saldırı
SENDKALAR ve TS KANUNU



“Asgari ücretten vergi alınmayacak” cümlesi,
haber bültenlerinde geçti. Haberi, i!çilere büyük bir
“müjde” olarak verdiler. Asgari ücretten vergi alın-
mamasına ili!kin düzenleme, yeni anayasanın
geçici metnine, partilerin oy birli"iyle girdi. E"er
burjuvazi ve onun partileri yeni anayasa yapma
hedefine ula!ırlarsa, Türkiye tarihinde bir ilk ya!an-
mı! olacak; asgari ücretten vergi kesilmeyecek! 

Önerge, BDP’li milletvekilleri tarafından getirildi.
Sonra tüm partiler tarafından onaylanarak “geçici”
metnin “sosyal güvenlik ve adil ücret” maddesine
eklendi. “Herkes çalı!ma, dinlenme, insan onuru ve
haysiyetine uygun ya!am sürmesini sa"layacak
düzeyde bir adil ücret hakkına sahiptir” diye ba!la-
yan madde, “Asgari ücret tespitinde çalı!anların
geçim !artları ile ekonomik durumu gözönünde
bulundurur. Asgari ücretten vergi alınmaz” diyerek
sonlanıyor. 

“Onur ve haysiyet”, “adil ücret”... Bu cümleleri
okurken, hangi ülkede, hangi sistemde ya!ıyoruz
acaba diye sormadan edemiyor insan. Öyle mi ger-
çekten? Bu düzenlemenin inandırıcılı"ı var mı?
Bunlara inanalım mı?

Geçmi" pratikler gelece$i gösterir

Kapitalist sistem, azami kar üzerinden kendini
ikame eder. Dolayısıyla vermeyi de"il, almayı
amaçlar. #!ba!ına gelen hükümetler de, i!çi emek-
çilere hep saldırı düzenlemeleri yaparlar. Bunlar,
burjuvazinin çıkarlarına dönük olur. Ancak i!çi ve
emekçilerin militan mücadeleleri sonucu kimi hakla-
rı mecburiyetten yasala!tırmak zorunda kalırlar,
onu da ilk fırsatta geri çekmeye çalı!ırlar. 

AKP hükümeti, i!çi ve emekçilere saldırıda
di"erlerine rahmet okutan bir hükümettir. En fazla
saldırı ve en yo"un sömürü, bu hükümet dönemin-
de olmu!tur. Hali hazırda saldırı paketleri devam
ediyorken, “asgari ücretten vergi alınmaz” nokta-
sında uzla!maları, hiç de hayra alamet de"ildir.
Düzen partilerinin uzla!ması, patron sendikalarının
yaptı"ı açıklamalar, “bu i!te bir bit yeni"i var”
dedirtiriyor. 

#"in önemli bir noktası, bu kesintinin ne ola-

ca$ıdır. Ücretlere mi eklenecektir, yoksa pat-

ronlara mı aktarılacaktır? Ku!kusuz BDP
milletvekilleri, yapılacak kesinti-
nin ücretlere eklenmesi
yönünde önerge vermi!lerdir.
Fakat di"er partiler bunu en
fazla ilk yıl ya!ama geçirip,
sonrasında üzerine yatacak-
lardır. 

Ama daha önemli yanı,

vergilerin asıl olarak “dolaylı

vergi” "eklinde tüketim mal-

larından alınmasıdır. Yani
asgari ücretin vergiden muaf
oldu"u durumda bile, i!çiler
tüketirken vergi ödemeye
devam etmektedirler ki, bu da

aldı"ı ücretle ya!am standartı arasındaki uçurumla
birlikte dü!ünüldü"ünde, geçim sıkıntısı yönüyle
de"i!en hiç bir !eyin olmayaca"ı anlamına gelir.

KESK Ara!tırma Departmanı’nın (KESK-AR),
2012 Eylül ayı ara!tırmasına göre, açlık sınırı,
1060 TL, yoksulluk sınırı ise 3 bin 331 TL’dir.
Bugünkü asgari ücret ise brüt 940.50 lira iken, net
ise 739.79’dır. Yani asgari ücret, yoksulluk de"il,
açlık sınırının bile çok altın-
dadır.

Peki asgari ücretten alı-
nan vergi ne kadardır?
Burjuva basında 200 TL
yazmı!tır, Çalı!ma Bakanı
da bu !ekilde açıklamalar
yapmı!tır. Oysa bu kesinti
200 de"il, 53 TL’dir. Asıl
kesinti SGK’ya yapılmakta-
dır. #!çi ve i!veren adına
yapılan prim kesintisi 268
TL’yi bulmaktadır. 30 TL de
i!isizlik sigortası fonuna
kesilmektedir. Devletin aldı-
"ı “gelir vergisi” ile toplam
355 TL’lik bir kesinti yapıl-
maktadır. Fakat di"er
kesintilerin yanında 53
TL’lik kesinti, devede kulak-
tır. Asgari ücrete -tabi o da eklenirse- eklenecek
olan da sadece bu kesintidir. Bunun da artan vergi
ve zam oranlarıyla hiçbir de"eri kalmamı! durum-
dadır.

Patronların doymak bilmez istekleri

Elbette patronlar bu küçük mebla"nın bile,
asgari ücrete yansımasından yana de"illerdir.
Onlar bir vergi yükünden daha kurtulmak için elleri-
ni ovu!turmaktadırlar. Zaten resmi rakamlarla bile
yakla!ık 3 milyon i!çiyi kaçak (kayıtdı!ı) çalı!tırıp,
kesintileri ödememektedirler. $imdi geride kalanlar

için de vergi yükünden kur-
tulmanın hesabını yap-

maktadırlar.
Önerge, daha

alt komisyonda
iken, patronlar

buna olumlu bak-
tıklarını açıkladılar.

Türkiye #!verenler
Sendikaları
Konfederasyonu (T#SK)

Genel Sekreteri Bülent
Pirler, “kararı memnuniyet-
le kar!ılıyoruz” dedikten
sonra, “ancak bizim bura-
daki öngörümüz, bu mik-
tarın i!verenlere kalması
!eklindedir” dedi.
Ardından T#SK olarak
yapılan yazılı açıkla-

mada; T#S yapan i!yerlerinde asgari ücretli i!çinin
maliyetinin daha fazla oldu"u belirtiliyor ve “toplu i!
sözle!mesi uygulayan ve uygulamayan i!yeri için
farklı düzeyde asgari ücret belirlenmeli” deniliyor-
du. 

Yani hem kesintiye göz dikiyor, hem de

asgari ücretin dü"ürülmesini istiyorlar.

Hatırlanaca"ı gibi önceki yıllarda #MF ve i!birlikçi
tekelci burjuvazi, bölgesel
asgari ücret düzenlemesi
istemi!lerdi. 

Bütün bu açıklamaların
üzerinden, düzen partilerinin
bu öneriye neden sorunsuz
bir !ekilde onay verdikleri
daha iyi anla!ılıyor. Burjuvazi
ve onun hükümeti, asgari
ücretin vergi dı!ında tutulma-
sını bu kadar kolay kabul
etmezler. Kesilen miktar ya
patronlara aktarılacaktır, ya
da yerine yeni bir vergi kılıfı
uyduracaklardır. Kaldı ki, son
aylardaki yeni vergiler, temel
tüketim maddelerine getirilen
zamlar, i!çi emekçilerin
ya!am ko!ullarını yeterince
kötüle!tirmi!tir. 

Vergilere kısa bir bakı"

Devletler iki tür vergi toplar. Dolaylı ve dolaysız
(direkt) vergi. Dolaysız vergi, gelir üzerinden alı-

nan kazanç vergisidir. Dolaylı vergi ise, tüketim

mallarından (yiyecek, giyecek, vb) alınan vergi-

dir. 

Görünürde devletler vergiyi, topluma hizmet
olarak geri sunmak için toplarlar. Oysa kapitalizm-
de vergiler, patronlara te!vik olarak verilir. E"itim,
sa"lık vb hizmetler, ücretsiz olması gerekirken
paralı hale getirilir. Son yıllarda özelle!tirilen e"itim
ve sa"lık, azami kar alanları olmu!tur. 

Vergi toplamada da korkunç bir adaletsizlik
ya!anır. Servet sahibi olan burjuvazi, çok az ver-
giyle yetinirken, i!çi ve emekçiler vergi kıskacı
altında bo"ulurlar. Dolaylı vergi, gerçekte vah"i

bir soygundur. Çünkü patrondan da i"çiden de

aynı oranda alınır. 

#stanbul Serbest Muhasebeci Mali Mü!avirler
Odası’nın (#SMMMO) yaptı"ı ara!tırmaya göre,
2011 yılında mevzuatta ki!i ve kurumları ilgilendi-
ren 299 çe!it vergi türü toplanmı!. 329.8 milyarlık
bütçe gelirinin, 277.7 milyar lirası, vergi gelirlerin-
den sa"lanmı!. Bu vergilerin yüzde 19’u ücret, kar,
faiz gelirlerinden alınmı!. Bunun da a"ırlı"ını yine
ücretliler olu!turuyor. Ama !irketler, bankalar,
“kurumlar vergisi” adı altında sadece yüzde 10’u
ödemi!ler. Mülkiyetten alınan vergiler de yüzde 2
dolayında. Mülk sahipleri, !irketler, bankalar, bu
kadar az vergi öderken, tüketimden alınan vergiler,
(ÖTV, KDV) yani dolaylı vergiler, 2011 vergilerinin
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“Asgari ücretten vergi alınmayacak” mı dediniz!?

Brüt asgari ücret 940.5

SGK primi 131.7

#!sizlik fonu 9.4

Gelir vergisi 53.4

Damga vergisi 6.2

#$Ç# ADINA KES#NT# 200.7

Asgari geçim indirimi 66.5

Net asgari ücret 739.8

#!veren adına SGK 136.4

#!verenden i!sizlik fonuna 18.8

#$VERENDEN KES#NT# 155.2

Devlete vergi+prim 355.9

Toplam maliyet 1.096
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Taksim’deki BEDA$ binası önündeki çadırda direni!lerini sürdüren BEDA$ i!çileri 170 günü geride bıraktı.
#hale sürecinin ya!andı"ı BEDA$’ta ise sessizlik sürüyor. #!çilerin her cuma gerçekle!tirdi"i Taksim yürüyü!-
leri kararlılıkla devam ettiriliyor. Di"er günlerde ise, çadıra devrimci ve ilerici güçlerin yanı sıra sanatçı ve
aydınların da ziyaretleri gerçekle!iyor. 

2 Kasım’da BEDA$ i!çilerinin yaptı"ı yürüyü! Galatasaray Lisesi önünden ba!layarak Beda! direni! çadırı
önünde sonlandı. “Atılan i!çiler geri alınsın” pankartının açıldı"ı yürüyü! boyunca, i!çiler “Beda! i!çisi yalnız
de"ildir”, “#! yoksa, adalet yoksa, barı! da yok”, “Susma haykır ta!erona hayır”, “Zafer direnen emekçinin ola-
cak” sloganları atıldı. THY satı! bürosunun önünde bir süre bekleyen i!çiler, sloganlarla i!ten atılan THY i!çi-
lerini selamladı. “THY i!çisi yalnız de"ildir”, “Ya!asın sınıf dayanı!ması” sloganlarının atılmasının ardından

direni! çadırına gelindi. Burada Beda! adına yapılan açıklamada i!çilerin i!e geri
alınması istendi. Ayrıca cezaevlerindeki açlık grevlerinin bitirilmesi için taleplerin
dikkate alınması, Meclis’ten geçirilen #! Yasası’nın iptal edilmesi istendi. #!çiler,
Ko!uyolu Hastanesi’nde direni!e ba!layan Dev Sa"lık-#! üyesi Ziya

#ncedere’nin direni!ini de desteklediklerini açıkladılar. 
Basın açıklamasının ardından, sanatçı Hilmi Yarayıcı i!çilere

müzik dinletisi sundu. Beda! i!çilerinin yürüyü!üne ilerici ve devrimci
güçler de destek verdiler. Beda! i!çilerinin bir kısmı cumartesi gün-
leri yapılan direni!çi i!çiler eylemlerine katılım göstermeye devam
ediyor.

Adana Teda!’da 9 aydır direnen i!çiler de i!e iade davasını
kazandılar. Alacaklarını istedikleri için Mart ayında i!ten atılan i!çi-
ler, direni!e geçmi! ve birçok eylem gerçekle!tirmi!, bu eylemlerden
dolayı polisin saldırısına u"rayarak gözaltına alınmı!tı. Mahkeme,
verdi"i kararda i!çilerin alacaklarının ödenmesini de istedi. 

Beda"’ta direni" sürüyor

Meclis’ten geçirilen Yeni  Kanunu’na karı

sendikalar ve kitle örgütlerinin eylemleri cılız da

olsa yapıldı. 

Kanun tasarısına karı yazılı açıklamalarda

yetinen sendikalar, içilerin baskısının olduu

durumlarda da göstermelik eylemlerle günü kur-

tarmaya çalıtılar. Sadece sendika yöneticilerinin

ve çok az sayıda içinin katıldıı eylemlere de

polisler saldırıp daıttılar. 

9 Ekim’de Meclis’e yürümek isteyen DSK ve

SGBP bileenlerine polis saldırdı. DSK üyeleri

DSK Ankara Merkezi önünde, SGBP bileenleri

ise Türk- Genel Merkezi önünde toplanarak

Sakarya Caddesi’ne yürüdüler ve burada birleti-

ler. Selanik, Yüksel caddelerini geçen kortejin önü

Akay kavaında kesildi. Yürümekte ısrar eden

korteje polis gaz bombaları ve tazyikli suyla saldır-

dı. Saldırıyı protesto etmek için oturma eylemi

yaptılar. Oturma eylemi sırasında “Zafer direnen

emekçinin olacak”, “Direne direne kazanacaız”,

“Yaasın sınıf dayanıması”, “çiye deil çetelere

barikat” sloganları atıldı. 3 kez daha barikatı zorla-

yan korteje aynı saldırı tekrarlandı. Saldırıların

ardından DSK, Türk- adına yapılan açıklamalar-

da yasanın geri alınması istenirken, eylemlerin

devam edecei vurgulandı. 

Sendikal Güç Birlii Platformu da kanunu pro-

testo etmek için 1 saatlik i bırakma eylemi yaptı.

Taksim’de yapılan yürüyü ve basın açıklamasıyla

tasarının geri çekilmesi istendi. Eyleme ilerici ve

devrimci güçler de destek verdiler. 

Aynı içerikte eylemler stanbul, zmir, Adana,

Bursa’da da yapılırken, eylemlerin devlete geri

adım attırmaktan uzak, ruhsuz ve sönük geçtii

gözlemlendi. Sendikalar bu saldırıya karı tek

mücadele biçimini basın açıklaması ve hukuki

mücadeleye indirgemi, milletvekilleri ve partilerle

yaptıkları görümelere umut balamı durumdalar.

Meclis koridorlarında yaptıkları kulislerle çözüm

arıyorlar. Ve eylemlere katılımları olabildiince

düük tutuyorlar. Kanunla ilgili yeterince bilgilen-

dirme ve içilere dönük eitimleri de gerçekletir-

miyorlar. Bu nedenle, içiler yasa konusunda hem

bilgisiz, hem de tepkisiz kalıyor. Oysa, bu kadar

iddetli saldırıları geri püskürtmenin tek yolu, en

geni içi kitlelerini sokaklara dökmek ve içilerin,

kendi sendikal örgütlülüklerine sahip çıkmalarını

salamaktır. Bu olmadıı sürece, burjuvazinin sal-

dırıları giderek boyutlanacaktır. 

yüzde 62’sini olu!turuyor. Arada çok
büyük uçurumların oldu"u gelir düzeyine
sahip kesimler, aynı oranda vergi ödeye-
rek hazineyi dolduruyorlar. Bundan büyük
bir haksızlık olabilir mi?

Yine #SMMMO’nun ara!tırmasına göre,
geçen yıl “en zengin 100 Türk”ün toplam
serveti 92 milyar 351 milyon lirayı bulur-
ken, “vergi rekortmeni 100 Türk”ün ödedi"i
yıllık vergi 530.5 lira. “En zengin 100
Türk”ün ödedi"i gelir vergisi oranı, serve-
tiyle kar!ıla!tırıldı"ında yüzde 5,7’iken,
asgari ücretten alınan gelir vergisi oranı
yüzde 15! Yakla!ık üç katı! 

Buna kar!ın “100 vergi rekortmeni”, yıl-
lık 2 milyar 40 milyon lira kazanç elde
ederken, aynı kazancı 3 milyon 215 bin
asgari ücretli ancak elde edebiliyor. Ba!ka
bir ifadeyle 32 bin 130 asgari ücretlinin

yıllık kazandı$ı geliri, bir zengin tek

ba"ına elde ediyor! Aradaki uçurum böy-
lesine korkunç boyutlarda. 

Oysa vergi, herkesin kazancına göre

alınmalı. Büyük mülk sahipleri, kar,

faiz, rant geliri elde edenler, verginin

a$ırlıklı bölümünü ödemeliler. Ayrıca

dolaylı vergiler kaldırılmalı veya çok

dü"ük miktarlara çekilmeli. 

Vergi soygunun böyle i!ledi"i bir
yerde, asgari ücretten vergi alınmaması,
onun asgari ücrete eklendi"i ko!ullarda
bile, hiç bir !ey ifade etmemektedir.

Her tür vergiden muaf, 

insanca ya"anacak bir asgari ücret

Azami kara doymayan burjuvazi, asga-
ri ücretten devlete yapılan kesintiyi de
kendi kasasına atma pe!inde. Bunun yol-
larını dö!üyor. Hizmetinde olan düzen par-
tileri de kılıfını uydurmaya çalı!ıyorlar.
“Asgari ücretten vergi almayaca"ız” diye-
rek i!çiye “müjde” veriyorlar! Hem kesintiyi
4 kat fazla gösteriyorlar, hem de bunu pat-
ronlara aktarmanın yollarını arıyorlar. 

Uyanık olmalı, bu oyunu bo!a çıkarma-
lıyız. Asgari ücretin yükseltilmesini günde-
me ta!ımalıyız. Asgari ücret, sınıf müca-
delesinin önemli bir yerinde durmaktadır.
Milyonlarca çalı!anı ve ailelerini ilgilendirir.
Ayrıca asgari ücrete yapılacak olumlu-
olumsuz bir de"i!iklik, sadece asgari
ücretlileri de"il, bütün i!çi ve emek-
çiyi do"rudan etkilemektedir.
Toplu i! sözle!melerinde pat-
ronlar, asgari ücreti baz ala-
rak pazarlık yaparlar. Keza
emekçi memurlara da asgari
ücreti emsal gösterilir.

Bundan dolayıdır ki,
asgari ücret en büyük

T#S’tir. O halde her tür vergi-
den muaf, insanca ya!ana-
cak asgari ücret talebini yük-
seltmeli, vergi soygununa
dur demeliyiz.

D#SK ve SGBP’den Yeni #" Kanunu’na kar"ı eylem



Süreyyapa!a Hastanesi’nde yeni sözle-

meyi kabul etmedii için iten atılan üç içinin

direnileri hastane bahçesinde sürerken,

Ko!uyolu Hastanesi’nde de Dev Salık-

yeri temsilcisi Ziya ncedere, Bayrampaa

Hastanesi’ne sürgün edilmesine karı direnie

geçti. 

15 Ekim’de Kouyolu Hastanesi’nde ger-

çekletirilen eylemin ardından direni çadırı

kuruldu. ncedere’ye sendika üyesi içiler,

yöneticiler ve ilerici-devrimci güçler de destek

verdi. Dev Salık- sendikası bakanı Arzu

Çerkezolu ve Ziya ncedere birer konuma ger-

çekletirdi. Çerkezolu konumasında son dönem-

de sendika üyelerine yönelik saldırılara deindi.

Süreyyapaa’da ve Kouyolu’ndaki durumu açıkla-

yan Çerkezolu amacın sendikal örgütlülüü daıt-

mak olduunu söyleyerek, tek kii kalınsa bile

mücadelenin devam edeceini  belirtti. 

Çerkezolu bu direniin Kouyolu’nun 2.

Direnii olduunu vurguladı. Kouyolu’ndan daha

önce aralarında Ziya ncedere’nin de bulunduu 4

kii, Tekel içilerine destek verdikleri için iten

atılmı, 35 günlük direniin ardından ie geri dön-

mülerdi. Kouyolu hastanesindeki eylemde “Zafer

direnen emekçinin olacak”, “Direne direne kaza-

nacaız”, “Salıkta taeron ölüm demektir” slogan-

ları atıldı. 

1 Kasım’da ise Süreyyapaa ve Kouyolu

Hastanesi’nde direnilerine devam eden direniçi-

ler stanbul l Salık Müdürlüü önünde eylem

yaptılar. Eyleme sendika üyesi salık içilerinin

yanı sıra DSK ve TTB yöneticileri de katıldı.

Yapılan açıklamada hak gasplarına son verilmesi

ve taeronun kaldırılması istendi. 

7 Kasım’da salık çalıanları Okmeydanı
Devlet Hastanesi önünde eylem yaparak 663

Sayılı Kararname ile yürürlüe giren Kamu

Hastane Birlikleri Yasası’nı protesto ettiler.

SES, Dev Salık-, TTB, TTH,TDB, Ebeler

Dernei gibi birçok kurum eylemi örgütledi.

Hastane içinde yapılan yürüyüte

“CEO’larınıza hogeldiniz demiyoruz” pan-

kartı açıldı ve “Salık haktır satılamaz”,

“Herkese eit, parasız salık”, “Salıkta tae-

ron ölüm demektir” sloganları atıldı. 

Bahekimlik önüne kadar yapılan yürüyü-

ün ardından ilk açıklaması TTB Genel

Sekreteri Ali Çerkezolu yaptı. Çerkezolu,

yasanın hastaneleri ticari iletmeler haline getirdi-

ini, salık çalıanlarının tüm haklarını gasp etme-

sinin yanı sıra, hastalara müteri olarak bakacaını

ve tamamen hesabın kar-zarar üzerinden görülece-

ini vurguladı. Üstelik, adına ‘kamu’ denilmesine

ramen bu birliklerin baına CEO’ların atandıını

ve bunun da irket mantıına göre ileyeceini

gösterdiini belirtti. Çerkezolu kamusal ve nitelik-

li salık mücadelesinin devam edeceini açıkladı. 

Çerkezolu’nun ardından Kouyolu direniçisi

Ziya ncedere konutu. Basın açıklamasını ise SES

ube Bakanı Hıdır Doan okudu. Eylem atılan

sloganların ardından bitirildi. 
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Taeron salık emekçileri direnite

Ankara’da Çankaya Belediyesi’nin !irketi olan Belde-A!’de çalı!an
Sosyal-#! üyesi i!çiler, geçmi!e dönük alacaklarının ve maa!larının
uzun zamandır ödenmemesi üzerine, Çankaya Belediyesi’ni proteto
eden kitlesel eylem gerçekle!tirdiler. Genel-#! sendika yöneticileri ve
sendika üyesi i!çiler de yürüyü!e destek verdiler. 

Sosyal-#! Ankara $ubesi önünde toplanan i!çiler, Çankaya
Belediyesi’nin Sakarya Caddesi üzerindeki ek binası önüne yürüdüler.
Pankart, flama ve dövizlerle yapılan yürüyü! boyunca “Maa!lar yatsın,
alacaklar ödensin”, “Belde i!çisi direni!in simgesi”, “Direne direne kaza-
naca"ız”, “Ya!asın onurlu mücadelemiz” sloganları atıldı. Sakarya
Meydanı’na gelindi"inde sayıları 450’yi bulan i!çiler, sloganlar, ıslıklar
ve alkı!larla Çankaya Belediyesi’ni protesto etti. 

#!çiler adına Sosyal-#! Ankara $ube Ba!kanı Murat Bozbeyo"lu
basın açıklaması okudu. Açıklamada i!çilerin geçmi! T#S dönemine ait
alacaklarının, verilen sözlere ra"men ödenmedi"i vurgulandı ve 2009

yılından itibaren
tüm alacaklarının
ödenmesi talep
edildi. Genel-#!
adına da i!çilere
destek mahiyetin-
de bir açıklama
yapıldı. 

#!çiler daha
sonra halaylar
çekti ve atılan
sloganların ardın-
dan eylemi bitirdi-
ler. Eyleme 450
ki!i katıldı. 

30 A"ustos’ta
resmi tatil oldu"u
için i!e gitmeyen ve
bu sebepten i!ten
atılan Darkmen
Tekstil i!çileri, fabri-
ka önündeki eylem-
lerinin ve bekleyi!le-
rini sürdürüyor. 

#!çiler Darkmen
patronlarının evinin
önünde ve Laleli’deki
ma"azasının önünde eylemler gerçekle!tirdi. 25 Ekim’de patronlardan
Mehmet Dark’ın evinin bulundu"u apartmanın önünde basın açıklaması ve
oturma eylemi yapan i!çiler haklarının verilmesini talep ettiler. “Mehmet
Dark, Mustafa Dark, Sibgetullah Dark çaldı"ınız haklarımızı istiyoruz” pan-
kartını açan i!çiler sloganlar attılar. “Darkmen i!çisi yalnız de"ildir”, “Zafer
direnen emekçinin olacak” sloganlarını atan i!çiler bir saatlik bir oturma
eylemi yaptı.  

#!çiler 26 Ekim ve 2 Kasım’da da Darkmen’in Laleli’deki ma"azasının
önünde eylemler yaptı. Aynı pankartı açan i!çiler sloganlarla eylem ger-
çekle!tirdi. #!çiler adına okunan basın açıklamasında, çalı!ma !artları anla-
tıldı. #!çilerin 12 saatten fazla çalı!tırıldı"ını, mesaiye kaldıklarında alacak-
larını alamadıklarını, bir hafta eve gitmeden çalı!tırıldıklarını belirten i!çiler,
haklarını ve kanunları ö"rendiklerinde ve bunu patrona ilettiklerinde tehdit
edildiklerini, 30 A"ustos’ta i!e gitmedikleri için i!ten atıldıklarını vurguladı-
lar. 

#!çiler haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladılar.
Darkmen’de 9 i!çi i!ten atılmı!tı. 

Belde-A! i"çileri alacaklarını istedi Darkmen i"çileri eylemlerini yaygınla"tırıyor



Bilgi Üniversitesi’nde iten atıldıkları için

Santral Kampüsü’nde direnilerini sürdüren

Sosyal- üyesi içilere, destek eylemleri yapıl-

maya devam ediyor. 

15 Ekim’de içilere destek için bir yürüyü

gerçekletirildi. Cami önünde toplanan içiler

ve destekçi güçler toplanan imzaları vermek için

rektörlük önüne yürüdü. “Zafer direnen emek-

çinin olacak”, “Susma haykır eitim haktır”,

“Sendika hakkımız engellenemez”, “Müteri

deil örenciyiz” sloganları atıldı. 

Rektörlük önünde ilk açıklamayı bir örenci

gerçekletirdi. Ardından Sosyal- stanbul ube

sekreteri Mahsun Turan bir konuma yaptı.

Konumada içilerin sendika üyesi olduu ve

örgütlülüü daıtmak için iten atıldıklarını

belirterek, her geçen gün çalıma artlarının

zorlatırıldıını ve kısıtlandıını vurguladı. Bilgi

Üniversitesi’nde en temel hak olan örgütlenme

özgürlüünün engellendiini açıkladı. Sorunun

sadece Bilgi Üniversitesi’nde  deil, birçok özel

ve vakıf üniversitesinde, devlet üniversitesinde

yaandıını belirten Turan, sorun çözülmezse

eylemlerinin  devam edeceini vurguladı. 

Açıklamanın ardından, oturma eylemi

boyunca toplanan 1300 imza rektörlüe dilek-

çeyle teslim edildi. Arkasından Prof. Dr. Büra

Ersanlı içilere “Akademik özgürlük” konulu bir

açıkhava dersi verdi. 

çilerin Bilgi Üniversitesi önündeki oturma

eylemi ise devam ediyor. 
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 T#S’ten do"an fazla mesai ücretlerini istedikleri için i!ten atılan Elit Çikolata i!çilerinin direni!i
devam ediyor. #!çiler, bir yandan fabrika önünde beklerken bir yandan da yaptıkları eylemlerle
seslerini duyurmaya çalı!ıyorlar. Esenyurt’ta bulunan Melodi Çikolata önünde 23 Ekim’de basın
açıklaması yapan i!çiler, i!ten atılma-
larının gerekçelerini ve ya!anan
süreci anlattılar. Patron ve Tek
Gıda-#! sendikasının i!birli"i sonucu
i!ten atıldıklarını vurgulayan i!çiler,
haklarını alana kadar eylemlerine
devam edeceklerini vurguladılar.
#!çilere di"er i!yerlerinde çalı!an
i!çiler de ilgi gösterdiler.

 Kırklareli’nin Kofçaz ilçesindeki $ekerteks tekstil fabrikasının sahibinin iflas etti"ini açıklamasıyla
i!siz kalan ve haklarını alamayan i!çiler direni!e ba!ladılar. 5 Ekim’den itibaren i!çiler, eylem-
ler gerçekle!tiriyorlar.  Fabrikada çalı!an 374 i!çi alamadıkları ücretlerini talep etmek için 13
Ekim’de !ehir merkezine yürümek istediler ancak polis i!çilerin önüne barikat kurarak engel

oldu. #!çileri sendikalar ve i!çiler ziyaret ediyorlar. D#SK
Trakya $ubesi i!çilere direni! ziyareti gerçekle!tirerek
basın açıklaması yaptı. Ayrıca i!çilere destek olmak
isteyen devrimci ve ilerici avukatlara vekalet verilmesini
engellemek için polis ailelere baskı uyguluyor. #!çiler
buna ra"men vekaletleri vermeye ba!ladılar ve hukuki
mücadeleyi de ba!latmı! oldular. 

 Tümtis üyesi DHL i!çilerinin direni!i devam ediyor. #!çilere ekim ayı içinde uluslararası dayanı!-
ma mesajları gönderildi, dayanı!ma eylemleri ve ziyaretler gerçekle!tirildi. Karadeniz’e kıyısı
bulunan ülkelerdeki ITF üyesi i!çiler adına gerçekle!tirilen ziyarete, Türk-#! #stanbul bölgesi
yöneticileri de katıldılar. Tümtis Genel Ba!kanı Kenan Öztürk 18-19 Ekim tarihleri arasında
Avrupa parlamentosu toplantısına katılarak DHL’yi ve Türkiye’de ya!anan hak ihlallerini anlattı.
11 Ekim Küresel Eylem Günü’nde de DHL i!çileriyle dayanı!ma eylemleri yapıldı. 

 THY i!çilerinin direni!i Atatürk Havaalanı’nda devam ediyor. #!çileri uluslararası sendikaların
yöneticilerinin ziyaretleri de sürüyor. #!çilerin Taksim THY bürosunun önünde yaptı"ı eylemler 3
Kasım tarihine kadar sürdü. Taksim’in in!aata dönü!türülmesinin ardından THY bürosunun da
kapanmasıyla, yeni eylem yerinin neresinin olaca"ı Hava-#! sendikası tarafından yapılacak
duyurunun ardından belli olacak. 

 Teksim’de sendikal örgütlenme yaptıkları için i!ten atılan 36 i!çinin 89 günlük direni!i patronla
yapılan görü!melerin ardından bitirildi. Teksif sendikası 3 Kasım’da yaptı"ı açıklamada, direni-
!in hangi !artlarla bitirildi"ini söylemedi. #!çiler 89 gün boyunca Merter’deki fabrikanın önünde
beklemi!, bir kez polisin saldırısına u"ramı!tı. Sendika yöneticileri ve reformistler eylemin
Merter dı!ına ta!maması için çaba göstermi!, i!çileri di"er eylemlerden de yalıtmı!tı. 

 Yeni e"itim sistemine geçilmesiyle e"itim süresi 4 yıla inen okullardan emekçiler atılma-
ya ba!ladı. Yasemin I!ıklı isimli üyeleri i!ten atılan Tez Koop-#! 5 No.lu !ube, Halil
Vedat Fıratlı ilkö"retim okulu önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, i!ten atmala-
rın durdurulması ve i!çilerin Milli E"itim Bakanlı"ı ve #l Özel #daresi bünyesine alınmasını
istedi. Açıklamaya Türk-#! üyesi sendikaların yöneticileri de destek verdi. 

 D#SK’ ba"lı Dev Maden Sen, yayınladı"ı raporda Ekim ayı içinde madenlerde meydana
gelen i! cinayetlerini açıkladı. 2006’dan 5 Kasım 2012’ye kadar 334 i! katliamı oldu"unu ve
katliamlarda 459 i!çinin öldü"ünü, 500’den fazla i!çinin yaralandı"ını açıklayan rapor, i!
katliamlarının 50’den az i!çi çalı!tıran yerlerde meydana geldi"i, yeni kanunla birlikte bunun
önleminin alınmasının daha güç oldu"unu belirtti. Ekim ayında ise 16 i! katliamında 10 i!çi-
nin öldü"ü, 26 i!çinin de yaralandı"ı rapora yansıdı. 

Bitlis’te bir tünel in!aatında meydana gelen göçükte 4 i!çi yaralandı. Ümraniye Çekmeköy’de in!a-
atta çalı!an 4 i!çi sobadan zehirlenerek öldü. 10 Ekim’de Zonguldak’da bir 28 ya!ındaki jeoloji
mühendisi Kerem Karadayı ba!ına tavandan dü!en bir parçanın çarpması sonucu a"ır yaralan-
dı. #!çiler tarafından hastaneye kaldırılan Karadayı ya!amını yitirdi. 

çi direnilerinden...

Ekim !ehitleri ve Osman Ya!ar Yolda!can 
ile ilgili afi! ve ozalitler, 

semtlere ve merkezi yerlere yapı!tırıldı.



Bir süredir TBMM çatısı altında kurulan “Darbeleri
Ara!tırma Komisyonu”nun yaptıkları, basında geni!çe bir
yer buluyor. Darbe dönemlerine dönük dinledi#i ki!iler,
onlara sorulan sorular ve verdikleri yanıtlar, haber oluyor.
Bunların içinde i!kence yapan, birçok ki!inin ölümüne
onay veren veya bizzat öldüren ki!iler de var.

Tabi hiçbiri, bunları kabul etmiyor. Olayların tanıkları
konu!tu#u ya da bizzat kendi itiraflarıyla ortaya kondu#u
zaman bile, “bilmiyorum, hatırlamıyorum” yanıtını veriyor-
lar. Kimisi daha ileri gidip, “pi!man de"ilim, o dönem o
gerekiyordu, yapmı!ım” diyebiliyor. Kimisi de davetlerini
ciddiye alıp yanıt bile vermiyor. Mesela 12 Eylül cunta
!efleri Kenan Evren ve Tahsin $ahinkaya, komisyonun
dinleme talebini reddetti. Avukatları “davete icabet etmek
zorunda de"iliz, zaten bu komisyon, gidilmesi zorunlu bir
organ de"il” dedi. 

"!te böyle bir komisyon, sözde darbeleri ara!tırıyor,
i!kencecilerden hesap soruyor! Gerçekte ise, i!kencecile-
rin, katillerin hala ne denli pervasız ve cüretkar olduklarını
görüyoruz. Neden olmasınlar ki? Kar!ılarında yaptıkları-
nın hesabını soran bir kurum ya da ki!i yok! Aksine
i!kencecisini affetmeye gelmi!, onlarla hellale!mek iste-
yen, geçmi!te yapılanları unutmaya, toplumsal uzla!ma-
yı sa"lamaya çalı!an bir grup milletvekili var. 

* * *
Bunların içinden en çarpıcı olanı, 12 Eylül döneminde

Mamak Askeri Cezaevi Müdürü olan, emekli albay Raci
Tetik’le geçen diyalogdur. Önceleri Avustralya’da oldu#u
söylenen Raci Tetik’in, "stanbul-Çamlıca’da ve son derece
lüks bir askeri huzurevinde ya!adı#ı ortaya çıkmı!tı.
Komisyon, o huzurevine giderek, Raci Tetik’le görü!tü.   

Komisyonda yer alan BDP milletvekili Sırrı Süreyya
Önder ile MHP milletvekili Atilla Kaya dı!ında komisyon
ba!kanı Nimet Ba!’ın bulundu#u görü!mede, Raci
Tetik’in yanıtları hem devletin, hem de komisyonun yakla-
!ımını çok net biçimde ortaya koydu.

Bizzat Sırrı Süreyya Önder’in yazdıklarıyla ayrıntılı bir
!ekilde basında yer alan bu görü!me, sadece komisyo-
nun rolünü de#il, reformist-liberal yakla!ımın darbecilerle-
i!kencecilerle ne kadar hesapla!abilece#ini de gözler
önüne seriyor.

Önder, 22 Ekim 2012 tarihli Radikal gazetesinde,
“yetim ile kılıksız” ba!lıklı yazısında, görü!meyi anlattı.
Komisyon ba!kanı Nimet Ba!’ın onu tanıttı#ı sırada,
Tetik’in “onu tanıdım” dedi#i ve sonra sordu#u sorulara
sinirlenip, “adam olsan di"er insanlar gibi giyinirdin, krava-
tın bile yok, üstelik bıyıklarından da belli” diyerek hakaret
etti#ini söylüyor. 

Tetik, kendisinden o kadar emin ki,
ba!ta Kenan Evren olmak üzere sıkıyö-
netim komutanlarından aldı#ı takdirna-
meler, kol saati sertifikası ve hediye
edilen tele vizyon belgesiyle geliyor.
“Ben askeri cezaevi yönetmeli"ini
uyguladım, i!kence yapmadım, disipli-
ne ettim” diyor. Yaptıklarından dolayı
üzüntü duyup duymadı#ını sordukla-
rında, “asla” yanıtını alıyorlar. Öylesine
rahat, pervasız, hatta saldırgan… 

Bunun kar!ısında onlar ne yapı-
yor? S. Süreyya Önder, “Ata’nın Türk
ordusuna de"i!meyen mesajı”nı hatır-
layıp hatırlamadı#ını soruyor.
Hatırlamıyormu!! Önder, bu hitabeyi
ezbere yeniden okuyor. Bunu
Mamak’ta dayak zoruyla her gün
okuttuklarını söyleyerek... Aradan 30
yıl geçmesine ra#men, Önder’in
ezbere okuması kar!ısında Tetik,

“bravo, iyi aklınızda kalmı!” diyor. Önder, Tetik’ten bir
“bravo” alıyor! Tetik, kendinden bir kez daha gurur duyu-
yor, Ata’nın mesajını çok iyi ezberletti#i için…

MHP’lisi AKP’lisi, BDP’lisinin kol kola girip Tetik’i din-
lemeye gelmeleri bile, ba!lı ba!ına Mamak’ın “karı!tır-
barı!tır” politikasının bir ba!arısı de#il mi? Onun günümü-
ze uzanan hali, canlı bir örne#i de#il mi? Bu politikanın
mimarlarından Tetik ve di#erleri, bu tablo kar!ısında
sevinmesinler de ne yapsınlar? Tabi ki, kar!ısındakini
küçümseyecek, alaya alacak ve yine olanca kibirleriyle
yaptıklarını savunmaya devam edecekler.

* * *
Hal böyleyken Önder diyor ki, “tabutluk adı verilen

hücreler için, yakınlarımızın gözü önünde bize, bizim
gözümüzün önünde yakınlarımıza yaptı"ı i!kenceler için,
bir kez ‘üzgünüm’ deseydi, bu haliyle insanlı"ın gani vicda-
nına havale ederdim.” 

"!te zaten bütün mesele de burada! Hem “bilfiil i!ken-
cecimdir, sadece benim de"il, Mamak’tan geçen binlerce
insanın da” diyeceksin, hatta “iki yolda!ımızın ölümünden
de sorumludur” diye ekleyeceksin, sonra da a#zından
çıkacak bir “üzgünüm” kelimesi ile “insanlı"ın vicdanına
havale edip” geçip gideceksin. Böyle yakla!ıldı#ı için,
i!kenceciler ve katiller, “üzgünüm” bile demiyorlar. “Bu
devletin verdi"i bir görevdi, görevimi yaptım” diyorlar,
büyük bir rahatlıkla… 

Onlar, devletleri ve o devletin sahibi sınıfın adına
konu!uyorlar. Meseleyi ki!iselle!tirmeden dosdo"ru
ortaya koyuyorlar. Ya kar!ısındakiler? #!çi ve emekçiler
adına, ya da darbe yıllarında i!kence gören, katledilen
devrimci-demokratlar adına mı konu!uyorlar? Hayır!
#!kenceyi ki!isel bir olaymı! gibi ele alarak, dramatize
ederek, duygusal bir hava yaratarak ve sanki kendisinin
affetmesiyle sorun bitecekmi! gibi göstererek, herkesi
kandırmaya çalı!ıyorlar. #!kenceciyi affetmeyi bir “yüce
gönüllülük”, bir “erdem”mi! gibi sunuyorlar! 

12 Mart yıllarında i!kence gören "lhan Selçuk, ölme-
den önce “ben i!kencecimi affettim” demi!ti ve ardından
öyle bir furya ba!lamı!tı. Ki!i olarak Önder de i!kencecisi-
ni affedebilir! Ama i!kence bir insanlık suçudur ve insan-
lık, i!kenceyi affetmez! #nsanlı"ın bir adım daha ileri
gidebilmesi için, affetmemesi gerekti"ini bilir.
Engizisyon’dan, Ortaça" karanlı"ından bugünlere geli-
nebildiyse e"er, insanlı"ın bu tür suçları affetmemesi,
hesap sorması sayesindedir. Fa!ist Alman subayları,
Nurnberg’te yargılanabildiyse, Sovyet ordularının

Berlin’e orak-çekiçli kızıl bayra-
"ı dikmeleri, dünyanın üçte

birinde sosyalizmin zafer
kazanması sayesindedir.
"!kence, bir insanlık suçu
olarak kabul edildiyse,

fa!izm her yerde lanetlenebildiy-
se, affedilmeyip cezalandırıldıkları için-

dir. 
Hesap vermenin yerini,

özrün, hatta “üzüntü
bildirimi”nin aldı"ı,
hesap sormanın ise
“hellale!me” ile

geçi!tirildi"i bir
yerde, insanlık

adına ileri do"ru tek
bir adım atılamaz. 

* * *
Önder, yazısının

sonunda, “bu hika-
yelerden ortak iyilik
çıkmasının iki !artı”nı

sıralıyor. “Birincisi bu ara!tırma yaygınla!malı ve bir yüzle!-
me ile hakikatleri ara!tırma eylemine dönü!melidir” diyor.
"kincisi olarak ise, sürmekte olan açlık grevini hatırlatıp,
“yarın yeni komisyonlar kurulacaktır, bugün açlık grevine
kör ve sa"ır kesilenler ça"rılıp hesabı sorulacaktır. O gün
‘duymadım, bilmiyordum, hatırlamıyordum’ diyeceklere
!imdiden duyuruyorum” diye belirtiyor. 

Kürt hareketi, uzun bir süredir tıpkı Güney Afrika’da
ya!andı#ı gibi bir “Hakikatleri Ara!tırma Komisyonu”
kurulmasını istiyor. Birçok filme de konu olan Güney
Afrika’daki bu komisyonun yaptı"ı !ey, “kurban”larla
cellatları kar!ıla!tırmak, “kurban”ların ba!ından geçen
olayları anlattırıp, “iç sa"altım” sa"ladıktan sonra, cella-
dın “özür dilemesi”ni beklemek ve bu “özür”le adeta i!i
tatlıya ba"lamak… Artık geçmi!in kapandı#ını “yeni bir
sayfa” açıldı#ını herkese müjdelemek… 

Güney Afrika’daki cellatlar da, tıpkı bizdekiler gibi,
“emir kuluydum, bana öyle söylemi!lerdi” gibi gerekçeler
sıralıyorlar. Fazladan yaptıkları tek !ey, “özür dilemek”
oluyor. Kaldı ki, bu komisyonda da üzüntüsünü bildiren-
ler, özür dileyenler oldu. Örne#in Çiller, a#ladı bile. Yine
S. Süreyya Önder’in Kürt i!adamlarıyla ilgili Çiller’in
konu!masının ardından, bu ki!ilerin teker teker öldürüldü-
#ünü hatırlatması üzerine, “ben anneyim, nasıl böyle bir
!eyi yapmı! olabilece"i dü!ünebilirsiniz” diyerek gözleri-
nin doldu#unu anlattılar.  

Ölen Kürt i!adamlarından Sava! Buldan’ın e!i BDP
milletvekili Pervin Buldan’ın Çiller’in katıldı#ı komisyon
toplantısında bulunma iste#inin reddedildi#ini de, o
zaman ö#rendik. Pervin Buldan bir televizyon kanalında
bu konuyla ilgili diyor ki, “Ben Çiller’in yüzüne bakmaya-
caktım. Çünkü onda e!imin katilini görecektim. Sadece
soru soracaktım, izin vermediler.”

* * *
Biz katillerin gözlerinin içine bakarak “sen katilsin”

diye haykırmadı"ımız, suçlarını yüzlerine tek tek sırala-
madı"ımız sürece, onlar kah a"layarak, kah saldırarak
i!in içinden sıyrılacaklardır. Yüzümüze bakmaktan kork-
ması, çekinmesi gereken onlardır! Ba!larını öne e#ip, suç-
larını bir bir itiraf etmesi gerekenler de… 

Ama bunun sa#lanaca#ı yer TBMM’nin “Darbe” ya
da “Hakikatleri Ara!tırma” komisyonu de#ildir. Ancak
devrim sonrası ya da halk ayaklanmaları sonucunda
kurulan “halk mahkemeleri” kar!ısında, katiller suçlarını
itiraf eder ve af dilerler. Ama i!kencecilere, ihbarcılara,
fa!ist katillere af yoktur. Onlar yaptıklarının cezalarını
mutlaka çekeceklerdir. 

S. Süreyya Önder’in “bu hikayelerden(!) ortak iyilik
çıkmasının” ikinci maddesi olarak gördü#ü, bugün tutsak-
lara i!kence ve tecrit uygulayanlar için uyarıcı olması dile-
#i ise, hiç gerçekçi de#ildir. “Yarın yeni komisyonlar kuru-
lacaktır” diyor Önder. Bu komisyon gibi onlarcası kurulsa
ne olur? Bugünkü komisyonun ne hükmü vardır ki, onla-
rın olsun? Aksine bu komisyonlar, bugün i!kence yapan-
ları rahatlatmaktan ba!ka bir i!e yaramaz. Onlar da yarın
Raci Tetik gibi gelir, “devletin göreviydi yaptım” der ve
pi!man olmadı#ını söyler. Raci Tetik, bu sözlerinin kar!ılı-
#ında ne gördü ki, onlar da korksun! Tetik, yeniden lüks
huzurevine döndü. 

O yüzden bugünkü i!kencecileri “yeni komisyonlar-
la” korkutmak, sadece gerçeklikten uzak de"il, komiktir
de. Onları korkutan ve korkutacak olan tek !ey, devrim-
dir, devrimci adalettir. Tetik, Evren, $ahinkaya gibilerine,
“bunak ihtiyarlar” olarak bakılamaz! Bir dönemin eli kanlı
katilleri, kontrgerilla !efleridir bunlar. Bunların cezalan-
dırılmaları, sadece geçmi! bir dönemle hesapla!mak
de"il, gelece"i kurtarmaktır. Ancak o zaman bugünün
i!kencecilerini korkutabilir, i!kence ve tecridi durdurabili-
riz.  

12 Kasım-Aralık 2012

kenceciyle helallemek!?
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Pınar Aydınlar, söyledii türkülerden dolayı yargı-
lanan sanatçılardan biri. Bir ay önce verilen mahke-
me kararına göre, üç yıl boyunca Dersim’de türkü
söylemesi yasaklandı. Söz konusu yasaa göre,
“Kırmızı Gül”, “Ali Haydar”, “Kızıldere” türkülerini
sadece Pınar Aydınlar söyleyemeyecek! Bu türküleri
söylemek baka sanatçılara yasak deil. Aynı yasak
Grup Munzur için de geçerli. Pınar Aydınlar’la bu
yasak hakkındaki düüncelerini ve mücadeleye bakı-
ını konutuk.

Ben Pınar Aydınlar. Erzurum A!kaleli bir ailenin

kızıyım. Çok güzel bir annenin çocu"uyum. Bunu

özellikle belirtmek istiyorum. Benim en büyük ö"ret-

menimdir annem. Kolay bir hayatı seçmeden, zorlu

ko!ullarda, i!çi maa!ı ile iki çocu"u büyütmek, bizi

düzgün yeti!tirebilmek için canını di!ine katması,

kitap sevgisi a!ılaması… Bunlar bir ba!langıçmı!.

Annem sıradan bir kadın olsaydı, yani toplumun

sorunlarına kapalı, ya!amı yeme-içmeden ibaret

gören anlayı!ta bir kadın olsaydı, ben böyle bir insan

olmayabilirdim. Elbette bu mücadelede çok de"erli

insanlar var ve onlardan aldı"ım ö"retilerle hareket

etmeye çalı!ıyorum. Sosyalist ve devrimci kimli"e ve

mücadeleye saldıran bir ortamda, sanat yapmaya ve

üretmeye çalı!ıyorum. 

Sanatçı olmasaydım gazeteci olurdum ve büyük

ihtimalle !u anda içeride olurdum. Çünkü muhalif ve

iktidarı biraz da olsa rahatsız edenlerin hepsi içerde.

Parasız e"itim isteyen gençlerimizden, gazetecilere

avukatlara kadar. Bu yolun çok zorlu bir yol oldu"u-

nu hepimiz çok iyi biliyoruz. Mesele bu zorlu"un için-

deki gerçekli"i kavrayabilmekte... 

‘79 do"umlu biri olarak, kitaplarda okuduklarımın

ba!ka bir halini ya!ıyorum. Böyle bir ülkede müzik

yapmak çok zor. Dersim Bölgesinde türkü söylemem

üç yıl yasaklandı. Daha dün Grup Yorum’un solisti-

nin i!kencede kulakları patlatıldı, ya da keman çalan

arkada!ımızın parmakları kırıldı. Grup Munzur üyesi,

türküler söyledi"i, a"ıtlar okudu"u için, benimle bir-

likte yargılanıp Dersim’de üç yıl türkü söylememe

cezası aldı. 

Örgütlü bir sanatçı de"ilim ve örgütsüzlü"ün zor-

luklarını da ya!ıyorum, ama mücadele adına devrim

ve sosyalizm adına tavır koyan ve saf belirleyen yol-

da!larımın hepsinin yanındayım. Ben mücadelenin

hep beraber aynı hedefte yürünerek kazanılaca"ına

inanıyorum. Farklılıklar olsa da, bulu!tu"umuz en

büyük ortak payda, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya-

dır. #brahim Kaypakkaya, Mahir, Deniz, Mazlum,

hepsi bu ortak hedef için bedel verdiler. 

Bu ülkede sanatçıların ya!adıkları zorluklar, ülke

gerçe"inden ba"ımsız de"il. Bizleri yok sayan zihni-

yet, konserlerimizi yasaklıyor, asimile etmeye çalı!ı-

yor. Yeni yargı paketleriyle devrimci anlayı!ı, devrim-

ci sanatı ve sanatçıyı, susturmaya, pasifize etmeye

u"ra!ıyor. Ama biz kendimize, dünya halklarının

güzel insanlarını yol gösteren olarak seçtik. Mesela

Viktor Jara’yı çok severim. Parmakları kesildi, ama o

asla ya!amındaki dik duru!undan ödün vermedi. Ya

da Yılmaz Güney gibi çok do"ru isimler oldu hayatı-

mızda. 

Geli!meyen insan geriler. Bu bilinçteyim. Yola çık-

tı"ınızda ba!ka bir dünya görü!üne sahip olabilirsiniz,

ama insan dostlarından çevresinden çok etkilenir.

Mesela Yılmaz Güney’in önceki bakı!ı ile sonraki

politik çizgisi arasında fark var. Hapishane ko!ulların-

da kendini geli!tirdi. Kendini kapatmak yerine, örgüt-

lü mücadele içinde saf tuttu. Yılmaz Güney’i kendi-

me örnek alırım. Sokakta eylemler oldu"unda, dire-

ni!ler oldu"unda, asla benim yerim sahnedir diye-

mem. Benim yerim direni!in oldu"u yerdir. Kavgamız

ortaktır çünkü. Ben anneyim, ama yalnızca çocukla-

rım için de"il, tüm dünya çocukları için bu yolda

yürüyorum. Nice anne, baba, çocuk, yarım kaldılar

ya!amlarında. Sevdikleri i!kencede katledildi, gözal-

tında kaybedildi… Bizler tabi ki zorluklarla kar!ıla!a-

ca"ız ama mesele teslim olmamakta. Asla da teslim

olmayaca"ım. 

Bir kadın, devrimci-sosyalist bir insan olarak,

yasakları ve engelleri herkes gibi ya!ıyorum. Sahnede

oldu"um için toplumun gözü önünde olmam, belki

daha fazla ses çıkartıyor, ama zorlukları kat kat fazla

ya!ayanlar var. Çözüm yurdunu bırakıp gitmek de

de"il, çözüm yurdunda mücadele edebilmek. Bu

anlayı!la müzi"imi ve yürüdü"üm yolu olabildi"ince

dik yapmaya çalı!ıyorum. Taviz vermeden, inandı"ım

de"erleri korumaya çalı!ıyorum. 

$u anda tutsaklar açlık grevindeler. Kürt halkının

ya!am hakkının, dil hakkının, savunma hakkının elin-

den alınmasına kar!ı tabi ki sava!aca"ız. 2000’lerde

ya!anan ölüm orucunun hayatımın yanından geçme-

si, en büyük vicdan azabımdır.  O “hayata dönü!”

dedikleri operasyonlardaki pasif tavrımı dü!ününce,

içim içimi yiyor. Herkesin bir olgunluk süreci vardır.

Gerçeklikleri görebildi"i, içselle!tirdi"i dönemler,

yakaladı"ı anlar vardır. Ben bu süreci son be! yılda

yakaladım. Artık çok ciddi görevlerim oldu"unun far-

kındayım. Genç arkada!lar örnek alıyorsa, onlara

do"ru mesajlar vermeye çalı!malıyım. Umudu vere-

bilmek çok önemli… Çıkı"ım televizyon kanalların-

dan sonra, ya!lı annelerimiz, babalarımız, gördükle-

rinde boynuma sarılıyor, “kendine dikkat et, sen bize
umut oldun” diyorlar. Bu sözler trilyonlarla ölçüleme-

yecek ölçüde güzellikler… Kimisi sermayeye önem

verir, bol para da kazanırlar, ama bizim için en güzel

duygu, halkın sıkıntılardan yana durabilmektir.

Biliyorum ki, en güzel koro halk korosudur. Ve müca-

delenin en güzeli de halkla verilen mücadeledir.

Politik sanatçıların en büyük zorlu"u konserlerde

saldırılara u"ramak. Mesela yüzlerce insan sizi öpme-

ye gelirken, onlar arasından birinin, elini beline attı"ı-

nı, son anda uzakla!tırıldı"ına tanık olmak. Bu yaz

Erzincan’da böyle bir !ey ya!adım. Konserlerimize

sadece gençler de"il, ya!lı insanlarımız da geliyor,

çocuklarımız da. Kaldı ki, ya!lılar ve çocuklar çok kıy-

metli benim için. Biri giden, di"eri gelendir çünkü.

Konserlerimizde bu insanlar bir anda kolluk güçleri-

nin engellerine takılıyor ya da yasaklanıyoruz. Sokak

ortasında sata!malar ya da bir !ekilde kaldı"ın ev

veya çevrenden bile gözetim altında oldu"unu fark

ediyorsun. Ama hiçbir !ekilde kendi ya!antımdan

taviz vermeyi dü!ünmüyorum. Sevdiklerimden dost-

larımdan ili!kilerimden, mesle"imden… Direnerek

bunu a!abilece"imize inanıyorum. 

Bu, bütün alanlarda böyle. Mesela Roseteks i!çi-

leri. Ço"u da kadın i!çi. Patron, 8 Mart’ta fabrikadan

kovdu onları. O günden bu güne direndiler ve kazan-

dılar. Bu direni!i davullu-zurnalı kutlayaca"ız. Mesele,

çok popüler ya da çok göz önünde olmak, herkesin

seni alkı!laması, onaylaması de"il; mesele yaptı"ın-

dan emin olabilmek. Böyle bir duru! içinde tabi ki bir

sürü engele takılabilirsiniz. Sizden ho!lanmayan

insanlar olabilir. Zaten herkes beni severse, bende bir

bozukluk var demektir. Çok güzel bir söz vardır, “eer
düman seni överse o zaman dön kendine bak” diye.

Seven sever, sevmeyen sevmez. Benim için ortası

yok. Açık sözlüyüm. Aklıma geleni direkt konu!an bir

tipim. Bundan dolayı

kaybediyor muyum?

Kaybettiklerim kazan-

dıklarımdan daha

küçük, bunu biliyo-

rum. Payla!mak haya-

tımızda birinci sırada.

Sadece sofrayı

de"il, dostlu"u,

kavgayı, müca-

deleyi, ya!ama dair olan her !eyi payla!arak büyüte-

ce"iz.  

Sahnede çıkıp bir saat söyleyip dönüp parasını

alıp çekip gidenler var. Ama bizim anlayı!ımız bu

de"il. Bize ihtiyaç duyanların yanında olabilmek

bizim için önemli. #!çi direni!lerinde, kocasından !id-

det gören bir kadının yanında durabilmek… Be! yıl-

dır Munzur Çevre Derne"i üyesiyim. Dernek,

Dersim’de barajlara, HES’lere kar!ı mücadele veri-

yor. Biz bir yandan da çevremizden sorumluyuz.

Karadeniz’deki HES’lere sessiz kalamayız mesela. Ya

da Malatya’da yapılan füze kalkanına sessiz kalabilir

miyiz? Bir bütün olarak bölgedeki sava!lara, halkın

yok edili!ine, ufacık kızların genelevlere Amerikan

askerleri için satılmasına?  Sivas’ın, Çorum’un,

Mara!’ın bize ya!atılmasına?... Mesele mezhep de"il,

sınıf kavgası. $imdi yakmıyor, hapse yolluyorlar.

Hasret Gültekin, Nesimi Çimen, Akarsu, ya!ıyor olsa-

lardı ve devrime dönük türküler söyleselerdi, ya da

benim söyledi"im Kırmızı Gül’ü söyleselerdi, !imdi

cezaevinde olurlardı. Anlayı! de"il !ekiller de"i!iyor.

Fa!izm her yerde fa!izmdir. Kırmızı Gül, Ali Haydar

ve Mahir’e yakılan a"ıtlara yasak getirenler, bilmeli ki

biz milyonlarız.

Bana diyorlar ki, “sen sus bakası söylesin!” Niye

bu kadar korktular? Yüzle!emiyorlar çünkü. Direni!

türküleri içinde tarihsel gerçeklik var…  ‘73’de

Kaypakkaya, Diyarbakır’da i!kencede ser verip sır

vermeyen, direnen bir yi"it… Bunları ben çıkarma-

dım, tarihte var.  Tabi ki, ezgisel olarak söylenecek.

Sanatın büyük bir gücü var. Çok ki!inin ula!amadı"ı

yere ula!abiliyor. Kaygıları budur. Hala Viktor

Jara’dan, Yılmaz Güney’den bahsediyorsak, demek

ki unutulmadılar ve takındıkları tutum nedeniyle

daha asırlarca unutulmayacaklar. Kadın devrimcileri

de unutmamak lazım. Clara Zetkin, Rosa

Lüksemburglar… Programlarda, “annesiniz, korkmu-
yor musunuz, çocuklarınıza baksanız” diyorlar.

Erke"e “siz babasınız, einiz çocuklarınız aç kalma-
sın” denmiyor ama. Burada da erkek egemen, ataer-

kil anlayı! var. Devrimci sosyalistler, özellikle de

kadınların hareket alanını geni! tutar, en ön saflarda

yer almasını ister. Bu ya!am sava!ıdır, sınıf kavgası-

dır. Bunda da hepimiz varız. Kimsenin kimseden bir

üstünlü"ü yoktur. 

Herkes verimli olabilece"i alanda olmalı. Müzikte

yapaca"ım daha çok !ey oldu"unu dü!ünüyorum.

Üçüncü çalı!mamı yaptım. “Mavi Bir Dü!” siyasi tut-

saklara adanmı!tı. Çok da mutlu oldum. Birbirimizi

hiç tanımamamıza ra"men, benim için çok de"erli

olan hapishane mektupları ve hediyelerini aldım.

Önemli olan, ki!ileri yaptıklarıyla de"erlendirebilmek.

Sistem içinde her renge bürünen bukalemun gibi

insanlar var, ama bizim rengimiz belli. Biz olabildi"in-

ce kızıl insanlarız.

Son olarak tüm dergi çalı!anlarına, emekçi arka-

da!larıma, bu zorluklar içinde inadına söylediklerin-

den vazgeçmeyen arkada!larıma selamlarımı yolluyo-

rum.

“Türküler, yasalardan daha güçlüdür”



2001 yılında ABD’de ger-

çekle!tirilen 11 Eylül saldırıları-

nın ardından, emperyalistler

arasında yeni bir “payla!ılmı!

toprakların yeniden payla!ıl-

ması” mücadelesi, ba!ka bir

deyi!le, “imparatorluk” tahtı-

na kimin oturaca"ına ili!kin

bir hegemonya mücadelesi

ba!lamı!tır. Dünya tarihinde

iki defa ya!anmı! olan

büyük payla!ım sava!larının

üçüncüsü, bu süreçle birlikte

!ekillenmi!tir. 

Emperyalist payla!ım

sava!ları, biraz !ekilci bir yak-

la!ımla, pek çok ülkenin fiili

sava! durumunda olması ola-

rak algılanmaktadır. #lk iki

payla!ım sava!ının bu biçimde

ya!anması, adeta bir !ablon

olu!turmaktadır. 11 Eylül ile

birlikte ba!layan payla!ım

sava!ı ise, ilk ikisiyle biçimsel

farklılıklar ta!ımakla birlikte,

ekonomi-politik açısından

özsel olarak aynıdır. Bu aynı-

lık, literatürdeki tanımında

kendini göstermektedir. #lk iki

payla!ım sava!ı da, “payla!ıl-

mı! toprakların yeniden payla-

!ımı” ve dünyanın imparatoru-

nu belirleme temel amacına

uygun bir biçimde gerçekle!ti-

rilmi!ti. Üçüncüsü de benzer

biçimde, dünyayı yeniden

!ekillendirmeyi hedeflemekte-

dir. Ya!anmakta olan; ABD

ile Çin arasındaki hegemon-

ya kavgasıdır. Dünya pazar-

larının hegemonyası,

ABD’den Çin’e do"ru geç-

mektedir; ABD’nin çabası

bunu durdurmaktır.  

#ki emperyalist sava! ile

bugünkü sava! arasında !ekil-

sel farklılıklar elbette ki vardır.

En ba!ta, saldırgan emper-

yalistin niteli"i farklıdır. #lk

iki emperyalist sava!ta, geli!ip

güçlenmekte olan emperyalist,

geli!imine uygun biçimde,

yeni pazar alanları elde edebil-

mek amacıyla, sava!ı ilk ba!la-

tan olmu!tu. Bu defa ise, ilk

harekete geçen ve

sava!ı ba!latan, pazar

alanları tehlikeye girmi!

“eski” emperyalist güç

ABD’dir. Amacı, yeni

geli!mekte olan emper-

yalistin (Çin’in), güçlene-

rek hak iddia edecek

noktaya ula!masından

önce sava!ı ba!latmak,

rakibini güçsüzken yok

etmektir. Zaten bu neden-

le sava!ın ismini “önleyici

sava! konsepti” olarak

koymu!tur. 

#kinci farklılık,

büyük sava! ba!lama-

dan önce, hazırlık ve rakibini kontrol anla-

mına gelen, bölgesel çarpı!maların süresi ve

biçimidir. II. Emperyalist Sava!, resmi olarak 1

Eylül 1939’da, Almanya’nın Polonya’yı i!gali ile

ba!lamı! olmakla birlikte; gerçekte Japonya’nın

1931’de Mançurya’yı, #talya’nın 1935’te

Habe!istan’ı, Almanya’nın 1938 Mart'ında

Avusturya’yı, hemen ardından Çekoslovakya’yı

i!gali, sava!ın hazırlık a!aması ve ön çarpı!ma-

ları olarak görülmektedir. Hatta bazı kaynaklar,

II. Emperyalist sava!ın ba!langıcını, 1936’daki

#spanya #ç Sava!ı olarak geçirmektedir. Çünkü

#spanya’daki fa!ist saldırı, görünürde ‘iç sava!’,

gerçekte ise, bir tarafında Alman fa!izminin,

di"er tarafında enternasyonal birliklerin bulun-

du"u; di"er emperyalist ülkelerin ise seyret-

mekle yetindi"i bir sava!tır. Bu yanıyla emper-

yalist sava!ın provası niteli"indedir.

Bugünkü sava!ta ise, NATO’nun 2001’de

Afganistan’ı i!gali ba!langıçtır. Farklılık, bu

“önsava!lar”ın uzamasındadır. Bunun nedeni

!udur: II. sava!ta, bir bütün olarak emperyalist-

lerin asıl hedefi sosyalist SSCB’dir. Fa!izmin

güçlendirilmesi ve önünün açılması, bütün

emperyalistlerin ortak amacıdır. Almanya’nın

asıl olarak SSCB’ye saldırması beklenmekte,

Almanya buna yönlendirilmektedir. Bu nedenle

ilk sava!lar bir anlamda görmezden gelinmi!tir.

Hegemonya arayı!ında olan Almanya ve mütte-

fiklerine, adeta ‘pazar alanı’ olarak sosyalist

topraklar gösterilmi!tir. Almanya sosyalist ülke-

yi zayıflattıktan sonra, di"er emperyalistler de

devreye girmeyi planlamı!tır. Bu nedenle,

Almanya ve müttefikleri, ilk i!galleri sırasında,

emperyalist ülkelerden kayda de"er bir tepki

görmemi!tir. Bugünkü sava!ta ise, payla!ılmak-

ta olan bütün bir kapitalist dünyadır. Rakip iki

emperyalist güç de, kendi hegemonyasındaki

toprakları kıran kırana savunmaktadır.

Sava!, imparatorluk için yapılmakta,

imparatorluk savunulmaktadır. Bu

nedenle son derece sert ve kazananı

hemen ortaya koyamayacak biçimde

uzun süreli ya!anmaktadır. 

Bununla ba"lantılı olarak, II.

Emperyalist Payla!ım Sava!ı’nda

geli!ip güçlenmekte olan emper-

yalistler, yeni askeri teknikleri

(Almanya’nın “Yıldırım Sava!ları”

gibi) ile önemli ba!arılar kazan-

mı!tır. #!gal edilen ülkele-

rin egemen sınıfları,

hemen i!birli"i yapmakta,

halkların direni!i ise bu

yenilginin a"ırlı"ı altında

cılızla!maktadır. Bugünkü sava!ta, ABD güçsüz-

le!en emperyalist ülkedir. #!gal etti"i ülkeler

ise, rakip emperyalistin hegemonya alanlarıdır.

Bu durum, i!gal edilen ülkelerin egemen sınıf-

larının, rakip emperyalistlerden önemli ölçüde

askeri-siyasi-ekonomik yardım da alarak diren-

mesine, kitle direni!inin de buna ba"lı olarak

hızla yükselmesine neden oldu. Rakip emperya-

listlerin deste"i ile i!birlikçilerinin direnci ve

daha önemlisi i!gal altındaki halkların direni!i,

ABD’nin bu sava!ları bir türlü sonuca ula!tıra-

mamasının ana sebebidir. Kıyaslandı"ında çok

küçük sayılabilecek bu yerel sava!ları bile kaza-

namayan ABD’nin, büyük bir emperyalist sava-

!a ba!laması, giderek zorla!maktadır. Çin cep-

hesinden ise, ABD’nin buralarda güç kaybetme-

si, nihai hegemonya sava!ı ba!ladı"ında en

büyük avantajı olacaktır. Tabloya bakarak,

Çin’in “cepheyi önden kurdu"unu”, sava!ı

kendi topraklarından çok uzaklarda, ba!ka

ülkelerin topraklarında vermekte oldu"unu

söylemek, durumun en özet ifadesidir.  

Üçüncü farklılık, sava!ın taraflarının

resmi olarak netle!tirilmemesidir. Bu sava!ta

“itilaf”, “ittifak”, “müttefik” gibi net emperya-

list safla!malar yoktur. Mutlaka bir ayrı!ma

yapılacaksa, ABD önderli"indeki NATO, ya da

“Batı emperyalizmi”, ile Çin önderli"indeki

Avrasya cephesi diye özetlenebilir. Ancak bu

safla!manın kendi içinde geçi!leri (Irak sava!ı

ba!larken ABD’nin AB’yi dı!layıcı tutumu gibi) ,

dönemsel ittifakları, tek tek kesitler üzerinde

görü! ayrılıkları sözkonusudur. Kaldı ki, II.

Emperyalist Sava! sırasında da, ABD’nin

Almanya’ya gizli deste"i, Almanya’nın #ngiltere

ve SSCB ile Saldırmazlık Paktı, SSCB’nin

Almanya ile sava!ta müttefiklerinden yardım

alamaması, ancak Almanya’yı yenece"i kesin-

le!ti"inde müttefiklerinin sava!a girmesi gibi,

sınırlı da olsa geçi!ler sözkonusuydu. 

Tarihte tekerrür yoktur; tüm sava!la-

rın aynı biçimde ya!anaca"ını dü!ünmek,

diyalekti"e aykırıdır. Bu nedenle benzerlik-

ler kurarken biçimden çok, i!in özünü dik-

kate almak gerekir. Bu sürecin özünde de,

“imparatorluk tacı”nın el de"i!tirmesi,

“payla!ılmı! topraklar” üzerinde yeni bir

payla!ımın gerçekle!tirilmesi çabası vardır. 

Bir önceki dönemin imparatoru ABD, gücü-

nü yitirmekte; devasa büyümesiyle Çin, yeni

hegemonya alanları olu!turmaktadır. Çin, eko-

nomik olarak ABD’yi geçmi!tir; siyasi olarak

bir denge durumunda oldu"u söylenebilir,

ancak bu denge Çin’in lehine giderek bozul-

maktadır;  askeri olarak ise Çin, henüz

ABD’nin gerisinde olmakla birlikte, bu alan-

da her geçen gün önemli hamleler yapmak-

tadır. (En son Varyag sava! gemisinin tanıtıl-

ması, Çin’in askeri iddialarının bir göstergesi-

dir.)  Ve son olarak, ABD’ye ba"ımlı ülkelerde

bile, Çin’in etkinli"i artmaktadır. 

* * *

Türkiye’nin bu sava!taki rolü, en çok tartı!ı-

lan konulardan biridir. Türkiye, ABD’ye mut-

lak ba"ımlı bir ülke de"ildir. Her ne kadar II.

emperyalist sava!tan bu yana ABD'ye ba"ımlılı-

"ı sürüyorsa da, sürgit böyle devam edece"i

varsayılamaz. Çünkü tarihsel olarak !ekillenmi!

ekonomik-siyasi ili!kiler, Türkiye’de i!birlikçi

tekelci burjuvazinin içinde farklı emperyalistle-

rin yer bulmasına yol açmı!tır. Türkiye’nin

emperyalist ülkelerle ili!kileri, içeride burjuvazi-

nin içindeki klik mücadelesinin düzeyine ve

dengesine göre de"i!mektedir. Dönemsel ola-

rak öne çıkan klik, i!birlikçisi oldu"u emper-

yalist ile birlikte hareket etmekte, onun

çıkarlarını yerine getirmektedir. 

Yeni emperyalist sava!ta Türkiye’nin nasıl

konumlanaca"ı da bu nedenle belirsizdir.

Türkiye’yi ABD’nin çıkarları do"rultusunda

sava!a sürüklemek isteyen kesim ile,

Avrasyacılarla ili!ki kurmak ve Çin-Rusya ittifa-

kının arabasına ba"lanmak isteyen kesim ara-

sında ciddi bir çeli!ki vardır. Dünya ölçe"inde

ABD ile Çin arasında ya!anmakta olan hege-

monya mücadelesi, ülkemizde de paralel

biçimde, onların i!birlikçileri arasında yürütül-

mektedir. Son yıllara damgasını vuran

Ergenekon-AKP çatı!ması, gerçekte

Avrasyacılar-ABD’ciler çatı!masından ba!ka bir

!ey de"ildir. Bu durum, Türkiye’nin zaman

zaman çeli!ik görünen tutumlarının temel

nedenidir. 

Ve bugün, Türkiye’nin sava!taki nihai

konumlanı!ı kesinle!mi! de"ildir; çe!itli biçim-

lerde yalpalamalar ya!anmaktadır. Kestirmeci

bir yöntemle, Türkiye’nin ABD u!a"ı ve ona ne

derse yapmak zorunda oldu"unu iddia etmek,

emperyalistler arasındaki çatı!mayı ve onun

ülkeye yansımalarını hiç anlamamak demektir.

Bunu anlamak için, her iki emperyalist sava!ta

ve "so"uk sava!"

yıllarında, Türk egemen sınıflarının emperya-

listlerle olan ili!kilerine, tarih boyunca bu ili!ki-

lerin seyrine bakmak yeterlidir. 

* * *

ABD ile Çin merkezli olarak ya!anmakta

olan hegemonya sava!ını kaçınılmaz kılan bir

ba!ka unsur, ekonomik krizin boyutudur.

Dünya tarihinde daha önce ya!anmamı! boyut-

ta olan bugünkü kriz, çe!itli biçimlerde ötelen-

meye çalı!ılmaktadır. Burjuvazi, kendi yıkımını

en aza indirgemek ve krizin faturasını kitlelere

yıkmak için, kurtarma paketlerini devreye sok-

makta, sayısız önlem almaktadır. Ancak bunlar

geçici çözümlerdir. Krizin boyutu öylesine

derindir ki, dünya tarihinde daha önce

ya!anmamı! boyutta bir yıkım gerçekle!me-

den a!ılamayacaktır. Çünkü ekonomik krizler,

hem üretim araçlarının hem de a!ırı üretimin

imhası ile a!ılabilirler. Bu yıkımı ve imhayı ger-

çekle!tirebilecek en önemli unsur da sava!lar-

dır. 

Gerek emperyalist sava!, gerekse ekono-

mik kriz, dünya çapında büyük kitlesel

eylemlerle kar!ılanmı!tır. 2001’de

Afganistan’ın i!galinin ba!lamasının ardından,

tüm dünyada sava! kar!ıtı bir hareket yüksel-

mi!; bu hareket, Irak’ın i!galini bir yıldan daha

fazla geciktirmi!tir. 2008’de ekonomik krizin

patlamasının ardından ise, i!çi ve emekçiler,

ya!am haklarını savunmak için sokaklara

dökülmü!lerdir. Arap ülkelerinde patlayan

ayaklanmalar, Avrupa ve ABD’de ya!anan

i!galler, genel grevler, kitle gösterileri, bu kri-

zin kitlelerdeki kar!ılı"ıdır. #!çi ve emekçiler,

burjuvazinin krizin faturasını yıkma çabalarına

kar!ılık, ya!am haklarını savunmak amacıyla

sayısız eylem ve grev gerçekle!tirmi!lerdir.

Burjuvazinin pek çok saldırı programı, kitlelerin

bu direni!ine çarparak yerle bir olmu!tur. 

Hem sava!, hem de kriz dönemleri, kitle-

lerin arayı!larını güçlendiren, sistemi sorgu-

latan dönemlerdir. Böylesi dönemlerde, kitle-

lerin ya!amı bir “ölüm-kalım mücadelesi”ne

dönü!ür. Ve sınıfsız-sömürüsüz-sava!sız top-

lum özlemi, hiç olmadı"ı kadar büyük bir yankı

bulur. I. Emperyalist Sava! döneminde

SSCB’nin kurulması, II. Emperyalist Sava! döne-

minde ise, dünyanın üçte birinin kapitalist

kamptan kopartılarak halk demokrasisi devlet-

lerinin kurulması bunun göstergesidir. 

11 Eylül 2001 sonrasında ABD’nin i!gal

etti"i topraklarda ve genel olarak

Müslüman ülkelerde dinci gericilik-

te bir yükseli! ya!andı. ABD’ye kar!ı etki-

li biçimde direnen kesimlerin, radikal din-

ciler olmasının bunda büyük bir payı vardır.

Avrupa’da ise eylem yapılan ülkelerde

reformizm ve troçkizm güçlenmektedir.

Bunda, kapitalizmin krizlerine kar!ı, “antikapi-

talist” olarak tanımlanan kesimlerin mücadele-

sine biçilen rol, belirleyici olmu!tur. #!çi sınıfı-

nın mücadelesinin ve önderlik misyonunun geri

plana itilmesi, yer yer unutturulması, bununla

paralel yürümektedir. 

Dünyada örnek olu!turabilecek ve çekim

yaratabilecek bir sosyalist ülkenin olmaması

en büyük dezavantajımızdır. Keza, dünya

genelinde güçlü komünist partilerin,

Komüntern gibi yol gösterici bir üst yapının

olmaması da, devrim cephesini güçten dü!üren

unsurlardır. Ancak ne radikal dincilik, ne refor-

mizm ve troçkizm, ne de burjuvazinin cepha-

neli"inden apartılmı! herhangi bir ideoloji, i!çi

ve emekçilerin sorunlarını çözemez, gerçek kur-

tulu!larını sa"layamaz. Dolayısıyla bugün, dev-

rim ve sosyalizm için mücadelenin yükseltilme-

si, son derece güncel, somut ve ivedi bir görev-

dir. 

* * *

Bu kitap, T#KB(B) 5. Konferans Belgeleri’nin,

Uluslararası Durum ve Türkiye Raporu’ndan

olu!an bölümlerle hazırlanmı!tır. (...)

Belgelerin hazırlanmasının üzerinden iki yılı

a!kın bir süre geçmi! olmasına ra"men, ortaya

konulan görü!ler güncelli"ini yitirmedi. Tam

tersine, zaman, bu görü!leri do"ruladı. Bugün

ABD ile Çin arasındaki hegemonya sava!ı

derinle!erek sürüyor ve Çin her geçen gün

yeni mevziler kazanıyor. ABD ise, “önleyici

sava!”ını kazanmak bir yana, giri!ti"i her

sava!ta Çin’in biraz daha güçlenmesine neden

oluyor. Bu süreçteki “zafer”leri bile, dönüp

kendisini vuruyor. Libya-Bingazi’de büyükelçisi-

nin linç edilerek öldürülmesi, bunun en çarpıcı

örne"ini olu!turuyor. Keza kendili"inden kitle

hareketenin kriz ve sava! kar!ıtı yükseli!i

devam ediyor. Arap dünyasında ba!layan ken-

dili"inden kitle ayaklanmaları, ABD’nin müda-

halesiyle rota de"i!tirmi! olsa bile, Avrupa

ülkelerinde i!çilerin eylem, grev ve direni!leri

giderek büyüyor. 

Ya!ananlar Konferans'taki görü! ve öngörü-

lerin do"rulu"unu kanıtlıyor. Bu yanıyla belge-

leri toplu biçimde okumak, çok daha büyük bir

önem kazanıyor. 

Yayınevimiz, elimize posta kanalıyla ula!an

bu belgelerin bir kısmını, bölüm bölüm yayın-

ladı. Bunların önemli bir kısmı, Proleter

Devrimci Duru! dergisinin de"i!ik sayılarında

yer aldı. $imdi ise kitapla!tırarak okurlara

sunuyor.  
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Yayınevimiz tarafından yayına hazırlanmakta

olan “Kriz, Sava! ve De"i!en Dengeler” adlı

kitabın “Sunu” bölümünü yayınlıyoruz. 

Kriz, Sava! ve 

DE"#$EN DENGELER
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ABD, Suriye’deki sava!ı bir biçimde
ba!latabilmek için, çok çe!itli noktalardan
giri!imlerini sürdürüyor. Ancak, adeta tut-
tu"u her dal elinde kalıyor. Sürekli birtakım
adımlar atılmasına ra"men, Suriye sava!ı
ba!layamıyor. 

Libya "ablonu Suriye’ye uymadı

ABD, Libya’da gerçekle!tirdi"i sava!ın
!ablonunu Suriye’ye de uygulamak
istedi. Ancak !ablon hayata uymadı. En
ba!ta, muhalefetin kimli"i buna izin ver-
medi. Libya’da, yönetime muhalif ve

çıkar çatı"ması olan a"iretlere

dayanmı"tı. Suriye’de ise, muhalif

a"iretler yoktu; Türkiye’nin zorlama-
sıyla, adeta ite-kaka, #stanbul’da top-
lantılar yaptırarak kurdurdu"u bir
Suriye Ulusal Konseyi (SUK) vardı ki,
Suriye’deki muhalefeti temsil etmedi"i,
gerçek bir güce sahip olmadı"ı çok
hızlı biçimde ortaya çıktı. Bir de Hür
Suriye Ordusu (HSO) denilen bir grup
olu!turuldu. Ancak bunlar da Libya’daki
!ablona uymamı!tı. Libya’da silahlı sava"ı asıl

olarak a"iretler vermi", el Kaide kadroları ise

belli noktalarda çatı"malara katılmı"lardı. HSO

ise, büyük oranda el Kaide kadrolarından ve

dünyanın her tarafından toplanmı" sava" çete-

lerinden, paralı askerlerden olu"uyordu. Ne
Suriye muhalefeti ile ne de halk ile hiçbir alakaları
yoktu. Müslüman Karde!ler ve Selefi a"ırlıklı, radi-
kal dincili"i, Sünnili"i temel alan bir çizgiye sahipti-
ler. Üstelik, yargısız infazlar gerçekle!tirmeleri,
sivil katliamları, dünya kamuoyunda büyük tepki
topluyordu. 

Hem SUK’un, hem de HSO’nun çok hızlı

biçimde ipleri pazara çıktı. Öyle ki, ABD, HSO

ile olan ili"kisini reddetmek ve gizli kapaklı

yöntemlere ba"vurmak zorunda kaldı. Mesela
HSO’nun elinde olan stinger füzelerini, gizlice gön-
derdi. 

Di"er taraftan, Kasım ayının ilk günlerinde
Katar’ın ba"kenti Daho’da gerçekle"tirdi$i top-

lantı ile SUK’a format atmak, yeni bir biçim bul-

mak ihtiyacını duydu. ABD Dı!i!leri Bakanı
Clinton, SUK’un görevini yerine getiremedi"ini,
hayal kırıklı"ı yarattı"ını ve artık muhalefetin lideri
olarak görülemeyece"ini, kendisini feshetmesi
gerekti"ini söylemi!ti. SUK Ba!kanı ise, üstelik de
Türkiye’den yaptı"ı açıklamada, “uluslararası top-
lum Suriye halkına ne verdi” diyerek, bir de üste
çıkmaya çalı!tı. Oysa ki, kendilerinin varlık sebebi
zaten “uluslararası toplum”, yani ABD’ydi. Daho
toplantısında, Suriye Ulusal Koalisyonu (kısaltması
yine SUK) adı verilen yeni bir olu!um kuruldu.
Radikal islamcıların a"ırlı"ının azaltıldı"ı, bugüne
kadar uzak duran kimi Suriyeli aydınların ve Kürt
grupların da katıldı"ı bir !ekillenme yaratıldı.
Böylece SUK’un imajı biraz düzeltilmeye çalı!ıldı. 

Türkiye, Suriye’de "ahin

Suriye muhalefeti bu kadar pespaye durumday-
ken, Türkiye’nin planları da sürekli bo!a dü!üyor-

du. Libya sava!ında Fransa’ya dü!en görev,
Suriye sava!ında Türkiye’ye verilmi!ti. Ancak
Türkiye, ABD’nin verdi"i bu görevi yerine getire-
medi. 

Türkiye en ba!ta Suriye sava!ını ba!latma
konusunda son derece atak ve istekliyken, bütün
geli!meler onun çabalarını bo!a çıkardı. 

“Tampon bölge” olu!turma konusunda birçok
giri!imde bulundu; ancak bir taraftan ABD yeterin-
ce destek vermedi, di"er taraftan Suriye hükümeti,
Suriye’nin kuzeyini (tam da Türkiye’nin tampon
bölge olu!turmak istedi"i bölgeyi) Kürt yönetimine
(PYD) bıraktı. Bu durumda tampon bölge olu"-

turma çabası, Kürtlerle do$rudan bir sava"a

girmek anlamına gelecekti, bunu göze alamadı.

PYD, hem HSO’ya hem de tampon bölge olu!tur-
ma hevesinde olan Türkiye’ye kar!ı sava!ma,
kendi bölgesini koruma görevini üstlendi.
Türkiye’nin Suriye’yi i!gal etme çabasına
Suriye’nin bu cevabı, Türkiye’nin en büyük handi-
kapına dönü!tü.  

Ba"ta Hatay olmak üzere ülkenin Suriye

sınırını HSO üssüne çevirdi, HSO sava"çılarına

silah, yiyecek, sa$lık ve barınma olanakları

sa$ladı; hatta silah ve para yardımlarını organize
etmek üzere do"rudan CIA ajanları Türkiye’ye
geldi, bölgede görev aldı. Ancak HSO, özellikle de
Hatay halkının tepkileri ve çabaları üzerine hızla
te!hir olunca, HSO’nun pervasızlıklarını sınırlamak
zorunda kaldı. Radikal islamcıların Hatay merke-
zinde görünür olmalarını engelledi, hatta HSO’nun
“Hatay” olarak belirtilen ana karargahının,
Suriye’ye ta!ındı"ı duyuruldu. 

Gerçekte ise HSO’ya deste"i daha örtük ve
gizli hale getirdi. Mesela, Hatay’daki halkın elinde-
ki ruhsatlı silahların bile devlet tarafından toplandı-
"ı duyuldu. Bunun, radikal islamcı sava!çılara
kar!ı Hatay halkında kendi"ilinden yükselen “silah-
lanmalıyız” refleksini bastırmak amacıyla yapıldı"ı
ortada. Keza, sava!çılara aylık 150 dolar maa!
ödemesinin Türkiye tarafından ba!latıldı"ı duyul-

du. Ayrıca, ekonomik krizi bahane ede-

rek i"çi ve emekçilerin ücretlerini

dü"ük tutan hükümet, kamplarda

ya"ayan 110 bin civarındaki sı$ınmacı-

ya toplamda 380 milyon dolar harcama

yaptı$ını açıkladı. Bu paranın tümü
TC’nin bütçesinden çıkmıyor elbette.
ABD’den Suudi Arabistan’dan, Katar’dan
Türkiye’ye silah ve para akıtıldı"ı bilini-

yor. Ama Türkiye’nin kendi harcaması
da oldukça artmı! durumda. 

Çe"itli provokasyonlarla sava"a

girmek için zemin olu"turmaya

çalı"tı: Suriye’nin havasahasına giren
ve Suriye tarafından dü!ürülen uça"ı,
Akçakale’ye dü!en ve sivil halkın ölü-
müne neden olan bombalamaları,
sava! propagandasının temel unsuru
haline getirdi; Rusya’dan Suriye’ye git-
mekte olan uça"ı, içinde askeri mal-
zeme oldu"u gerekçesiyle ini!e zorla-
dı, içinde arama yaptı; meclisten
Suriye’ye sava!a girmek için gereken
tezkereyi çıkardı. 

Bunların herbirinin sorunlu konular oldu"u bel-
liydi. Mesela Suriye tarafından dü!ürülen Türkiye
jetinin, neden Suriye hava sahasını ihlal etti"ini
açıklayamadı. Mesela, Akçakale’ye dü!en ve
ölüme sebep olan bomba ilk de"ildi, sonrasında
da bombalar ya"maya, ölümler ya!anmaya devam
etti, ama Akçakale’deki gibi çı"ırtkanlık, icraata
dönü!medi. Mesela, Rusya, Suriye’de askeri bir
limana sahip oldu"unu, askeri malzemeleri kendi
sava! gemileriyle do"rudan ta!ıyabilece"ini, sivil
bir uçakla nakliye yapmaya ihtiyacı olmadı"ını
söyledi, Türkiye cevap veremedi. Zaten Suriye
uça"ının ini!e zorlanmasından kısa bir zaman
sonra, Rus sava! gemisi bo"azlardan geçerek
Suriye’deki Tartus limanına gitti. Bu gemiyle
Rusya’nın her türlü askeri sevkiyat yapması müm-
kündü. 

Bugün Financial Times gazetesinde, “Türkiye
$am yolunda tökezliyor” diye makaleler yazılıyor
artık. The Guardian gazetesi, “Türkiye Suriye’deki
büyük yangınla kötü bir !ekilde yanıyor ve NATO
müttefikleri tarafından yüzüstü bırakılmı! gibi his-
sediyor” diyor. Bütün bunlar, ABD ve NATO deste-
"inin açıktan verilmemesinden kaynaklanıyor. 

ABD, bir taraftan Suriye’deki sava!a me!ruluk
yaratamadı"ı, di"er taraftan Türkiye’nin Suriye’yi
i!gal etme ve bu durumu kendisi için bir fırsata
çevirmesinden de rahatsız oldu"u için, bu açık
deste"i ortaya koymuyor. 

Ancak bu arada Türkiye Devletini tela!landıran
ba!ka bir unsur var; Mısır son dönemde daha

fazla öne çıkıyor ve adeta Türkiye’nin yerini

doldurmaya çalı"ıyor. Mısır Devlet Ba!kanı
Mursi, Suriye’ye ili!kin “tarafsız” bir görünüm sun-
maya özen gösteriyor. Hem Suriye hem de ABD
tarafı ile görü!meler gerçekle!tiriyor. Seçildikten
sonra ABD’ye gitmeyen, ama #ran’a, Çin’e ziyaret
gerçekle!tiren, hatta Rusya’ya da bir ziyaret plan-
layan Mursi, Suriye sorununun “arabulucusu” ola-
rak kabul görmeye ba!ladı bile.

Suriye 
çıkmazı
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Hazırlıklar sürüyor

Sava!ın ba!laması gecikiyor, ancak tarafların
herbiri sava!a göre konumlanmaya, sava! için
kendi hazırlıklarını yürütmeye devam ediyor. 

Resmi açıklamalarda Suriye sava!ına destek
vermeyeceklerini sayısız kez söyleyen ABD, hem

Ürdün’ün Suriye sınırına, hem de Türkiye’nin

Suriye sınırına asker sevkiyatı gerçekle"tirdi.

Adana’da #ncirlik Üssü’nde ABD ve Fransız özel
birliklerinin haftalardır konu!landırıldı"ı söyleniyor.
Ayrıca ABD’li 20 ki!ilik bir heyetin, Suriye saldırı-
sında NATO üssü olarak görev yapması kararla!tı-
rılan Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlı"ı’nda
incelemelerde bulundu"u açıklandı. 

Lübnan #stihbarat !efi Vissam el Hasan’a

dönük suikast, Lübnan’ın da Suriye sava"ına

dahil olmasına neden oldu. Hasan’ın öldürülme-
sinden Suriye’yi sorumlu tutanlar, sokaklara dökü-
lerek eylem yaptılar ve Suriye’yi tehdit ettiler.
Suriye’de ya!anacak sava!ta Hizbullah’ın
Suriye’den yana olaca"ını bilen ABD, di"er kesim-
leri de Suriye yönetimine kar!ı kendi yanına çek-
mek için bu suikastı fırsat olarak de"erlendirdi. 

Irak ise sava!ın bir ba!ka cephesi. Son
aylarda, Irak’ın Sünni Cumhurba!kanı
Yardımcısı Ha!imi’nin Türkiye’ye sı"ınması,
Irak ile ili!kilerde gerginlik yaratmı!tı. Suriye
konusunda Türkiye’nin atakları, Irak’ın $ii
yönetimini tarafından tepkiyle kar!ılanıyor.
$ii Ba!bakan Maliki, açıkça “Türkiye küstah-
ça davranıyor, durdurulmalı” sözlerini sarfet-
ti. Bu tepki sadece Suriye nedeniyle ortaya
çıkmıyor. Son haftalarda, kendisine Özgür

Irak Ordusu diyen, amaçlarının “#ran’ın

Irak’a müdahalesine ve Irak’taki !ii a$ırlı-

$ına kar"ı sava"mak, Sünni mücahitleri

tek çatı altında toplamak” oldu$unu

duyuran bir grup ortaya çıktı. Bunların,
Suriye’deki radikal cihatçılarla ba"lantılı
oldu"u çok açık ve amaç Irak’ın da içini
karı!tırmak. 

Hem Irak, hem #ran, hem de Hizbullah,
sava!ta Suriye’nin yanında olduklarını, bir
saldırıyı birlikte gö"üsleyeceklerini açıkça
ilan ediyorlar. Hizbullah’ın ve #ran Devrim

Muhafızları’nın Suriye’de Esad’ın ordu-

suyla birlikte sava"tı$ı da biliniyor.

Hizbullah artık Suriye’deki kimyasal silahları
korumak adına, bu silahların bulundu"u nok-
talarda kamp kurmu!, askeri talim yapıyor.
Suriye yönetimine bir !ey oldu"u taktirde,

silahlara el koyaca"ını dünyaya duyurmu! oluyor.  
Di"er taraftan Rusya ile Çin, BM Güvenlik

Konseyi’nde Suriye ile ilgili ABD cephesinden
gelen önerileri etkisiz hale getirmeye, Suriye’yi
korumaya devam ediyorlar. Zaman zaman “uzla!-
ma planları” hazırlayıp sunuyorlar, ancak
Suriye’de bir geri adım atmaya niyetleri olmadı"ını
da her fırsatta açıklamaya devam ediyorlar. 

Bu arada, Suriye sava!ında, hükümet ile
muhalefet arasında, askeri olarak bir denge duru-
munun olu!tu"u görülüyor. Çatı!maların devam
etti"i bölgelerde kimi zaman muhalifler bir yeri ele
geçiriyor, ordu bir süre sonra geri alıyor. Bu
durum, hem Suriye’nin hem de muhaliflerin, askeri
yönden emperyalistlerden iyi beslendi"ini gösteri-
yor. 

Üstelik, bugüne kadar Suriye ordusundan ve
hükümetinden muhalefete geçenlerden sözedilir-
ken, !imdi muhalefetin içinden Suriye devletine
geri dönenlerin adı da geçmeye ba!ladı. Bazı
komutanlar, muhalefetin sava! yöntemlerinden ve
ideolojilerinden rahatsız olarak ayrılıyorlar. Muhalif
sava!çıların a"ırlı"ının, sava! kapasitesi yüksek el

Kaide cihatçılarından olu!ması ve kuralsız biçimde
sava!maları bunun en önemli nedeni. 

Suriye sava!ı geciktikçe, hesaplar derinle!iyor,
emperyalistlerin sabırsızlı"ı artıyor. Ve böylece
sava!ın dinamikleri, çok daha geni! bir alanı etki-
leyecek !ekilde yo"unla!ıyor. 

Hatay son dönemlerde çokça gündeme gelmeye ba!ladı. Suriye halkının çekti"i acıları ba"rında his-
sedenlerin alanlara daha çıktı"ı, sıranın kendilerine gelece"ini bilenlerin sayısı arttıkça sokakların daha
çok ısındı"ı yer oldu Hatay. 

Sadece sokaklar mı ısındı? Elbetteki hayır. Valili"in her türlü etkinli"i yasakladı"ı bugünlerde okullar
ve kapalı mekanlar da iyice ısınıyor. “Ferman Valininse Sokaklar Bizimdir” diyen "Anti Emperyalist
Devrimci Gençlik Platformu"  Armutlu mahallesinde, kirli sava!ın büyüttü"ü Kürt gençleri de Mustafa
Kemal Üniversitesinde (MKÜ) alanlara çıktılar.  

21 Ekimde Platform ça"rısıyla toplanan yakla!ık 200 genç, U"ur Mumcu Meydanı’ndan Ulus
Meydanı’na yürümek istedi. Polisin yürü!e izin vermemesi üzerine, barikatı yıkmaya çalı!an devrimci
gençler polisle çatı!tı. Polis yürüyü!ü engelleyerek 5 ki!iyi gözaltına aldı. Polisin ilk müdahalesi ile geri
çekilen kitle, barikatı a!arak Armutlu Mahallesi’nde yolu kesti. 5 saat boyunca gözaltıları bekleyen kitle,
gözaltıların serbest bırakılmasıyla da"ıldı. Samanda" ilçe yolunun da geçti"i bu mahalle, aynı zamanda
devrimcileri yıllarca ba"rında saklamı!, 80'li yılların devrimci gelene"ini ya!atarak daha nice barikata
gebe olaca"ını göstermi! oldu. 

Anti-Emperyalist Devrimci Gençlik Platformu, birle!ik örgütlü mücadelenin Antakya’da önümüzdeki
dönemlerde en çok ihtiyaç duydu"umuz, insanların sempatisini kazanan ve bunu fazlasıyla hak eden
önemli platformlardan biri oldu.

Cezaevlerinde ba!layan açlık grevlerine destek olmak için KESK'in ça"rısıyla bir araya gelen kitle
örgütlerinin Ulus Meydanı’nda yaptı"ı basın açıklamasına MKÜ'den Ö#DER'de örgütlü ö"renciler de
katıldı. Aynı gün okullarında ve okulun çevresinde protesto gösterileri yapan ö"rencilere, saldırı ak!am
11'den sonra ba!ladı. Okulun çevresinde oturan ö"renciler tencere ve tavalara vurarak protestolarını
sürdürürken, küfürle sata!an bir fa!iste müdahale edince, kar!ılarında fa!ist güruhu buldular. Polisin
deste"ini arkasına almı! olan bu güruh, ö"rencilere saldırarak protestoların önüne geçmek istedi.

Ancak ö"renciler kararlıydı ve olaylar büyüyünce, polis TOMA araçlarını da kullanarak
saldırdı. 

Olayların uzun sürmesi, gecenin geç saatleri olması ve çatı!maların !ehir dı!ında
olmasına ra"men, Antakya’da kitle örgütlerinin temsilcileri olay yerine gelerek
müdahalade bulundular. Bunun üzerine devlet, göstermelik bir olarak bir kaç fa!isti
gözaltına almak zorunda kaldı. Olaylar sonraki günlerde de sürdü. 

MKÜ'de geçen yıl yakla!ık 150 ö"renciye soru!turma açılmı! ve bazı ö"rencilere
3 kez okuldan atılma cezası verilmi!ti. Sudan bahanelerle verilen bu cezalar, üniver-
sitedeki ö"rencileri susturmada belli bir etki yaratmı! olsa da, bu cezaların ö"renci-
leri yıldıramayaca"ı ortaya çıkmı! oldu.

Antakya’dan bir okur

Hatay’da gençlerin protestoları



Venezüella’da 7 Ekim günü yapılan seçimleri,
Devlet Ba!kanı Hugo Chavez yeniden kazandı.
Chavez oyların yüzde 54,42’sini alırken, 30 partiden
olu!an muhalefet koalisyonunun adayı olan
Henrique Capriles Radonski yüzde 44,97’de kaldı.
Seçimlere katılım oranının yüzde 81 oldu"u, bunun
on yıllardır görülen en yüksek katılım oldu"u açıklan-
dı.  

Yakla!ık 19 milyon kayıtlı seçmenin oldu"u ülke-
de, ba!kanlar 6 yıl için seçiliyor. Bu görevi, 1998
yılından bu yana Chavez yürütüyor. Ve bu seçimle-
rin, Chavez için en zorlu seçim oldu"u söyleniyor.
Öyle ki, Chavez, sonuçların belli olmasından

önce, “her tür sonuca hazır olalım” açıklamasını

yaptı. Capriles’in açıklaması ise, “Venezüella’nın

birçok yerine tohum ektik, bu tohumlar büyüye-

cek” "eklindeydi. Onun bu sözleri aslında, ABD’nin
Venezüella’ya ili!kin hedeflerinin daha uzun vadeli
oldu"unu, bir sonraki seçimlerin daha zorlu geçece-
"ini gösteriyordu. 

Seçim sonuçları da bunun bir ba!ka göstergesi
oldu. Chavez, ilk olarak göreve geldi"i 1998 yılında
yüzde 56, 2004’te yüzde 59, 2006’daki erken seçim-
lerde ise yüzde 63 oy almı!tı. 2007 yılındaki referan-
dumda yüzde 49 ile kaybetmesini saymazsak, girdi"i
bütün seçim ve referandumlarda oyunu yükseltmeyi
ba!armı!tı. Bu seçimlerde ise, sonuçta kazanmı"

olmasına ra$men; kendisine bir uyarı anlamına

gelen ve üzerinden atlanmaması gereken ciddi

bir dü"ü" ya"adı. Üstelik de bu dü"ü", “iktidar

olanakları”na ra$men gerçekle"ti. Durumu daha
ciddi hale getiren de budur. 

Chavez, oy oranı dü!mekle beraber, bugüne
kadar en yüksek oy sayısına ula!mı!, 7 milyon 800
bin oy almı!tı. Ancak muhalefetin hem 2006’da
yüzde 37 olan oy oranının yüzde 45’e çıkması, hem
de 6 milyon 100 bini a!an oyları, patlama anlamına
geliyordu. Bu sonuçların bir tarafında, ABD’nin
Chavez kar!ıtı propaganda faaliyetinin daha sistemli
ve yo"un hale gelmesi duruyor; di"er tarafında ise,
Chavez’in ‘sosyalist’ adını verdi"i ama gerçekte ‘ulu-
salcı-halkçı’ olmanın ötesine geçemeyen politikaları-
nın dayandı"ı sınırlar görünüyor. 

ABD’nin kar"ı faaliyeti

Amerikancı aday Capriles, “ülkenin birçok yerine
ekilen tohumlar”dan sözederken, sıradan bir ajitas-
yon kelimesi kullanmanın ötesinde, somut bir duru-
mu ifade ediyordu. Seçim kampanyası boyunca

ülkenin her yerini gezmi", toplantılar ve mitingler

gerçekle"tirmi", pekçok kesimle do$rudan

görü"meler yapmı"tı. Ve elbette bu, salt seçim
kampanyasıyla sınırlı bir durum de"ildi; ABD’nin
Venezüella egemen sınıfları ile köklü tarihsel geçmi-
!inin ve 1998’den bu yana Chavez’i güçten dü!ür-
mek için yürütülen sistemli bir çabanın, akıtılan mil-
yonlarca doların üzerine binen bir sonuçtu. 

CiudadCCS gazetesinin internet sitesinde

yayınlanan Eva Golinger’e ait yazıda, ABD hükü-

metinin Chavez kar"ıtı muhalefete milyonlarca

dolar ayırdı$ı anlatılıyor. Yazıya göre, ABD’de
bulunan National Endowment for Democracy (NED)
adlı kurulu!, 2002 yılından bugüne, Chavez kar!ıtı
gruplara 100 milyon dolardan fazla para aktarmı!.
Bu paranın 20 milyon doları ise, sadece 2012 seçim

kampanyasını finanse etmeye ayrılmı!. Mesela
Venezüella’daki i!çi sendika federasyonu CTV’nin,
2002-2003 yıllarında NED’den para ve e"itim aldı"ı
bilinmektedir. CTV’nin 1 milyondan fazla üyesi
bulunmaktadır ve Chavez kar!ıtı grevlerin örgütleyi-
cisidir. 

Venezüella’daki ABD Büyükelçili$i, muhalefet

hareketinin en önemli oda$ı konumunda. Elçili"in
bütçesi bile bir fikir vermeye yetiyor. 2010 yılında
elçili"in bütçesi 16 milyon dolar civarındayken, 2011
yılında 18 milyon doları a!ıyor, 2012 yılında ise 24
milyar dolara ula!ıyor. Üstelik elçilikte bir “büyükelçi”
bile yok, en üst görevli bir “maslahatgüzar”. Bu
ko!ullarda, büyükelçili"in bütçesinin asıl olarak
muhalefeti fonlamaya yaradı"ını anlamak zor de"il. 

Bu parasal destek öylesine pervasız ki, 2011 yılı-
nın $ubat ayında ABD Ba!kanı Obama, “Chavez
kar!ıtı grupları desteklemek için” kongreden açıkça 5
milyon dolar bütçe istedi. Yani artık i!ler gizli kapaklı
ve “örtülü ödenekler”den de"il, açıktan yürütülüyor.
Üstelik de ekonomik kriz nedeniyle bütçeden birçok
kesinti yapılmasına ra"men, Venezüella’ya akıtılan
paradan kesinti yapılmıyor. Keza, OAS’a (Amerikan
Devletleri Örgütü) ait 48 milyon dolarlık resmi bütçe-
nin de önemli bir kısmı Venezüella, Küba ve Bolivya
için ayrılmı! durumda. 

ABD’nin muhalefete yardımları sadece para akıt-
makla sınırlı de"il. Gönderdikleri uzmanlar ve danı!-
manlarla, seçim kampanyaları adeta
Washington’dan yönetiliyor. Yine ABD’li kurulu!lar-
dan olan IRI (Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitü) ve
NDI (Ulusal Demokrasi Enstitüsü) do"rudan siyasi
yönlendirmeler gerçekle!tiriyor. USAID (Uluslararası
Kalkınma Ajansı) ve NED aracılı"ıyla kalkınma pro-
jeleri hazırlanıyor. 

Zaten henüz 40 ya!ında olan Capriles’in bu
kadar etkili bir kampanya yürütmesinin ve bu kadar
büyük bir ba!arı elde etmesinin arkasında,
Chavez’in gelmesinden sonra rahatları bozulan yerli
i!birlikçilerin ve ABD emperyalizminin bulundu"unu
görmek zor de"il. 

Chavez döneminin kazanımları

Aslında Chavez’in seçimlerde oy kaybetmesini,
sadece Capriles’in arkasındaki emperyalist deste"e
ba"lamak do"ru olmaz. Çünkü emperyalizmin mali
gücü ve propagandası ne kadar yo"un olursa olsun,
aslolan Chavez’in kendi durumu, ülkenin politik-

ekonomik hattıdır. 

Chavez ba!a geldi"inden buyana, kitlelerin
ya!am ko!ullarında çok önemli de"i!iklikler gerçek-
le!tirilmi!tir. Mesela Venezüella, gelir da"ılımındaki
uçurumun en bozuk oldu"u ülkelerden biriyken, bu
açı belli oranda kapatılmı!tır. Gelir da"ılımındaki
bozuklu"u ölçmeye yarayan ‘Gini Katsayısı’, ABD’de
0,47’yi gösterirken, Venezüella’da 2008’e kadarki on
yıllık dönemde 0,49’dan 0,41’e dü!tü. (0-1 arasında-
ki skalada, 0’a yakla!tıkça e!itsizli"in azaldı"ını gös-
terir) Yine bu dönemde Venezüella’da, Dünya
Bankası tarafından kabul edilen “yoksulluk oranı”
göstergesi yarıya indi. 1998’de halkın yüzde 44’ü
yoksul, yüzde 17’si ise a!ırı yoksuldu; 2011’de yok-
sulluk oranı yüzde 26’ya, a!ırı yoksulluk ise yüzde
7’ye kadar geriledi. 

Üstelik bu hesaplamalar, nakit gelirler üzerinden

yapılıyor,
çe!itli yardım-
lar, ücretsiz
sa"lık ve e"itim
hizmetleri de dik-
kate alındı"ında,
ya!am ko!ulla-
rında, bu veriler-
den daha büyük iyile!me oldu"u ortaya çıkar. 

Venezüella’da sosyal yardım çalı!maları kam-
panyalar tarzında yürütüldü. Misyon Adentro kapsa-
mında sa$lık hizmetleri ücretsiz hale getirildi ve

yaygınla"tırıldı. Bugün 15 bin Kübalı doktor
Venezüela’da ücretsiz sa"lık hizmeti veriyor, kar!ılı-
"ında Küba, Venezüela’dan petrol alıyor. Yine aynı
kampanyada çocuk ölüm oranı yüzde 32 azaltıldı.
Bebek ölüm hızının binde 21’den 14’e dü!ürülmü!
olması da, beslenme ve sa"lık standartlarının yük-
seldi"inin önemli bir i!areti. 

Misyon Robinson kapsamında Venezüella’da
okuma yazma kampanyaları düzenlendi.

Kampanya öylesine etkili oldu ki, 2011 yılında, ülke-
de okur-yazar olmayan kimse kalmamasının be!inci
yılı kutlandı. Ayrıca lise ve üstü okullara kayıt yaptır-
ma oranı iki buçuk katına çıktı; e"itim ça"ındakilerin
yakla!ık üçte biri lise ve üstü okullarda okuyor. #lk 9
yıllık e"itime devam edenlerin oranı ise yüzde 95’i
a!tı.   

Misyon Vivienda kapsamında, Chavez baraka-

larda ya"ayan yoksullara 3 milyon konut yapaca-

$ını duyurdu. 2011’den bu yana 200 bin konut in!a
edildi. 

Ayrıca i"sizlik oranı 1998’de yüzde 16,4 düze-

yindeyken, bugün 6,5’e dü"mü" durumda.

Gecekondu mahallelerinde a!evleri kuruldu. Yeni #!
Yasası ile haftalık çalı!ma saatleri 44’ten 40’a indi.
Hangi nedenle i!ten ayrılırlarsa ayrılsınlar, kıdem
tazminatı hakkı tanındı. Ücretli do"um izinleri 18 haf-
tadan 26 haftaya çıkarıldı. 

2001 yılında çıkartılan yasa ile toprak reformu
ba!latıldı. Arkasından çiftçi kooperatifleri kuruldu ve
bunlara kredi deste"i sa"landı. 

2001 yılında çıkartılan Hidrokarbon Yasası ile,

petrol sektörü kamula"tırıldı. Emperyalist tekelle-

rin, ba"ta petrol olmak üzere mülklerine ve yatı-

rımlarına el konuldu. 2001’de, petrol tekeli
Petroleos de Venezüella (PDVSA) kamula!tırıldı"ın-
da, muhalefet bir genel grev örgütleyerek kar!ılık
verdi. 2002 yılında Chavez’e dönük bir darbe ger-
çekle!tirildi ve Venezüella #!adamları Birli"i’nin ba!-
kanı, geçici hükümetin ba!kanı ilan edildi. Ancak iki
gün süren darbe sonrasında, darbeciler, Chavez
destekçisi milyonlarca insanın sokak gösterileri
sonucunda geri adım atmak, hükümeti yeniden
Chavez’e teslim ederek çekilmek zorunda kaldı.
Sonuçta, Chavez’in petrolü kamula!tırma çabası
ba!arıya ula!mı! oldu. Bugün artık, PDVSA bir dev-
let !irketi ve Çin, Rusya gibi emperyalist ülkelerin
Venezüella'daki petrol arama çalı!malarından, her
ko!ulda yüzde 60 büyük ortak olma ayrıcalı"ını elin-
de tutuyor. 

Venezüella’da 5 fabrikanın i!çi-devlet ortak yöne-
timinin kurulması da, altı çizilmesi gereken noktalar-
dan biri. Chavez’e kar!ı gerçekle!tirilen darbenin
ba!arısızlı"a u"raması ve ülkedeki kamula!tırmala-
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rın artmasının ardından, birçok tekel, fabrikalarını
bırakarak ülke dı!ına kaçtı. Bu dönemde özellikle
2002-03 petrol grevini destekleyen fabrikalar sahip-
siz kaldı. Alcasa Alimünyum Fabrikası, Venepal
Ka"ıt Fabrikası, Cacao Agro-industria çikolata fabri-
kası, Tachira Tekstil Fabrikası ve Caigura Domates
Fabrikası i!çi kooperatifleri ve devletin ortak yöneti-
mine verildi. Chavez döneminde genel olarak i!çi ve
çiftçi kooperatifleri desteklenmi!, 2003-06 arasında
127 bin 143 kooperatif kurulmu!tu. 

Toplamda, 14 yıllık Chavez yönetimi döneminde,
kitlelerin ya!am ko!ullarında önemli bir iyile!me sa"-
landı. Ancak bu iyile"tirmeler, sosyalist bir devle-

tin giderek kalkınan ekonomisinin de$il; sınırlı

düzeyde halkçı özellikler ta"ımakla birlikte özün-

de kapitalist bir ekonominin icraatlarıydı. Bu
yanıyla, kitlelerde bir de"i!ime ve ülkede sosyalist
in!aya yol açmadı. Sonuçta, Chavez’in, elindeki ikti-
dar olanaklarına ra"men oy kaybı ya!aması ve ABD
i!birlikçisi muhalefet ile arasında yüzde 9 gibi son
derece dü!ük bir oy farkı olmasının nedenlerini, bu
halkçı-kapitalist ekonominin kendi içindeki açmazla-
rında aramak gerekir. 

Chavez’in açmazları

Chavez’in politikalarının en önemli zaafı, kitlele-

rin ya"am ko"ullarındaki düzelmenin, ülkedeki

ekonomik geli"me ile de$il, sosyal yardım prog-

ramlarıyla gerçekle"tirilmi" olmasındadır. Ücret-
siz e"itim, sa"lık, barınma gibi unsurlar, elbette ki,
sosyal devlet programında yer alan standart unsur-
lardır. Ancak asıl refah unsurunun yardım kampan-
yaları ile sa"lanması önemli bir sorundur.
Sosyalizmde, “çalı"mayan yemez” ilkesi geçerli-

dir ve herkes üretime katıldı$ı oranda pay alır.

Olması gereken, kitlelerin çalı"maya, üretmeye,

proleterle"meye te"vik edilmesidir. Sosyalist
Sovyetler Birli"i’nde “komünist cumartesiler”le,
“Stahanovist yarı!malar”la ba!arılmaya çalı!ılan
budur. Çünkü proleterlerin dönü!ümü, sosyalist üre-
tim ve ekonomiyi sahiplenmesi, ülkenin gelece"i açı-
sından en önemli unsurdur. Bu ko!ullarda parasız
e"itim, sa"lık gibi unsurlar ise, devletin “bah!etti"i”
de"il, kitlelerin kazandı"ı haklardır.  

Yardım kampanyaları ise kapitalist devlete

özgüdür. Kapitalizmin özünde var olan e"itsizli$i

ve gelir da$ılımındaki uçurumu, “sadaka”larla

kapatmayı hedefler. Burada önemli olan sadakanın

maddi de"eri de"il, biçimidir. Plazma televizyon
da"ıtımı ile makarna da"ıtımı arasında özsel bir fark
yoktur. Her ikisi de kitleleri dü!künle!tirici, lümpen-
le!tirici, edilgenle!tiricidir. Kendisi üreterek kazan-
mak yerine devletin “ihsanı”nı bekleyen çürütücü bir
unsurdur. #!in ilginç yanı, kitleler bir kere “sada-

ka”ya alı"tırıldı$ında, ba$lılık duyguları de$il,

talepkarlıkları artar. Her seferinde daha fazlasını

bekler, yapılmadı$ında ise, memnuniyetsizlik

ba"lar. Ve daha fazla yardım yapan birileri çıktı-

$ında, hemen saf de$i"tirirler. 

Dahası, bu tarzda yapılan “refah artırma” çalı!-
masının sınırları vardır. 2007 yılından bu yana,

ülkede yoksullu$un azalmasının “dura$an” bir

seyir izledi$i tespit edilmi"tir. 

Üstelik, gerçekten çalı!arak kazananlar, “sada-
ka”lardan medet umanları küçümser, “bedavacı” ola-
rak mahkum eder ve dı!larlar. Venezüella’da sendi-
kaların Amerikancı muhalefete yakın olmaları,
Chavez’in ise daha çok yoksul emekçiler ve yarı
i!siz kesimlerden oy alması çarpıcıdır.  

#kinci önemli unsur, Chavez’in yardım kam-

panyalarının petrol gelirleriyle finanse edilmesi-

dir. Venezüella, son yapılan tespitlere göre, yakla!ık
296 milyar varillik petrol rezervi ile, Suudi Arabistan’ı
da geride bırakarak dünyada en zengin petrol
rezervlerine sahip ülkesi haline gelmi!tir.
Venezüella’nın ihracatının yüzde 90’ı petroldür.
Üstelik petrolün fiyatı her geçen gün artmaktadır.
Chavez’in ba!a geldi"i 1998 yılında petrolün varili 17
dolar iken, bu rakam günümüzde 120 dolara,
Venezüella’nın yıllık petrol geliri 320 milyar dolara
ula!mı!tır. Bu rakam, ülkenin ekonomik göstergeleri-
ni olumluya çevirmektedir. Chavez hükümeti, 120
dolardan sattıkları petrole 40 dolar taban belirlemi!,
40 doların üstü, yardım kampanyalarına ayrılmı!tır.

Bu durumun üç önemli dezavantajı vardır.
Birincisi, yüksek petrol fiyatının getirisi, tatminkarlık
yaratmakta ve gerçek ekonominin geli!imini durdur-
maktadır. Mesela Venezüella, gıdada ve temel

sanayi ürünlerinde dı"a ba$ımlı bir ülkedir. Her
iki ba"ımlılık da, yarın daha ciddi sorunlara yolaça-
caktır. Gıda ve sanayide kendine yeterli olmayan
ülkeler, emperyalizme ba"ımlılıktan kurtulamazlar.
#kincisi, Venezüella’nın ithalatı, bu nedenle dı"

borcu artmaktadır. Ülkenin 1999’da 33 milyar dolar
olan dı! borcu, 2012’de 150 milyar dolara ula!mı!tır.
Dı! borç da ayrıca bir ba"ımlılık göstergesidir. Üçün-
cüsü, Venezüella’nın en yüksek petrol ihracı yap-

tı$ı ülke ABD’dir. Venezüella’nın günlük 3,2 milyon
varil petrol ihracatının yakla!ık yarısı, yani 1,5 milyon
varili ABD’ye gerçekle!tirilmektedir. Bu ekonomik

ba$ımlılık, Venezüella’da 14 yıllık Chavez hükü-

metine ra$men, ABD etkisinin silinememesi, tam

tersine son seçimlerde görüldü$ü gibi güç

kazanmasının en önemli unsurudur. 

Chavez döneminin çözemedi"i üçüncü önemli
sorun ise, toplum içindeki "iddetin her geçen gün

artmasıdır. Venezüella’da yılda ortalama 100 bin
ki!i ba!ına 45 cinayet oranıyla, dünyada !iddetin en
yaygın oldu"u ikinci ülkedir. Bu oran, 1999 yılında,
100 bin ki!i ba!ına 29’du. Hırsızlık ve cinayet, özel-
likle yoksul gecekondu mahallelerinde son derece
yaygın. 2011 yılında resmi rakamlara göre 19.335

ki"i cinayetlere kurban gitti. Ölenlerin %80’i yok-

sul mahallelerde oturan gençlerden olu"uyor. Bu
gençler, çalı!mak yerine çetelere katılmayı tercih
ediyorlar. 

Bütün bu unsurlar, Amerikancı muhalefet adayı-
nın seçim kampanyasının en önemli argümanlarıdır.

Ülkenin dı! borcunun artması; Venezüella parası
Bolivar’ın 1999’dan buyana de"er kaybetmesi;
enflasyonun 2012’de yüzde 30’lara yükselmesi; elek-
trik kesintilerinin ya!am ko!ullarını zorla!tıracak
düzeyde olması; gıda fiyatlarının yüksekli"i; petrol
fiyatı arttı"ı için petrol gelirleri artmakla birlikte, ihraç
edilen petrol miktarının 1999’dan bu yana yüzde 20
dolayında azalması; Venezüella’nın dünya yolsuz-

luk sıralamasında 182 ülke arasında 172. sıraya

yerle"mesine neden olacak kadar büyük bir yol-

suzluk ekonomisi; Chavez hükümetinin, ailesinin

ve bürokratlarının bu yolsuzluk ekonomisinden

en büyük payı alarak zenginle"meleri, petrol rantı

ve ithalat üzerine oturan yeni bir zengin sınıfın

(Bolivarcı burjuvazi deniyor bunlara) olu"ması

gibi veriler, Capriles tarafından seçim kampanyası
boyunca sistemli biçimde i!lendi. Oldukça yaygın bir
kampanya yürüten Capriles, çok geni! kesimlere bu
söylemlerini ula!tırmayı ba!ardı.

Bunlara ek olarak, kooperatiflerin durumunun her
geçen gün bozuldu"u, ülkedeki GSY#H içinde özel

sektörün payının artmaya devam etti$i, hatta

ülkede kamu sektörünün ekonomiye oranının,

mesela Fransa’nın bile gerisinde oldu$u tespit

ediliyor. Ülkenin finans sistemi, gıda ithalatı ve da"ı-
tımı, ülkenin en güçlü kapitalist tekellerinin elindedir. 

Seçim sonuçları Chavez’e uyarıdır

Chavez yönetimi, “21. yy sosyalizmi”nden söze-
den ama gerçekte anti-ABD’cilikle sınırlı bir politika
izleyen bir yönetimdir. Genel olarak antiemperya-

list de$il, ABD’ye muhaliftir, di$er taraftan Çin ve

Rusya emperyalizmi ile ili"kiler geli"tiren bir çiz-

gisi vardır. Mesela Venezüella’daki petrol yatakları-
nın önemli bir kısmı Rusya tarafından i!letilmektedir.
Çin ise, Latin Amerika’ya yapaca"ı en büyük ikinci
rafineriyi Venezüella’ya kuraca"ını açıklamı!tır.
Rusya ile askeri ili!kileri vardır ve Rusya’dan silah
satın almaktadır. Chavez’in seçim kampanyalarında
Çin’in büyük etkisi vardır. 

Bu nedenle ülkede gerçek bir de"i!im ya!anma-
makta, uygulanan sosyal politikalar, asıl olarak

2000 sonrasında Latin Amerika’da genel olarak

yükselen kitle hareketinin etkisiyle gerçekle"-

mektedir. Petrol gelirleri, bu politikaları kolayla"-

tırıcı bir etki sa$lamaktadır. Ancak kapitalizmin
özüne aykırı bir uygulama olmadı"ı için, bu politika-
ların etkisini yitirmesi, sürdürülemez hale gelmesi ve
rakiplerin taktikleri kar!ısında güçten dü!mesi müm-
kündür. 

ABD, bu köklü sömürgesinden, onun zengin pet-
rol kaynaklarından ve Latin Amerika’daki hegemon-
yasını zaafa u"ratan çizgisini de"i!tirmeye çalı!mak-
tan vazgeçmeye niyetli de"ildir. Amerikancı muhale-
fet hareketi de bu do"rultuda örgütlenmektedir.
Muhalefet, 2005 yılında gerçekle!tirilen parlamento
seçimlerini boykot etmi!, 2010’da ise seçimlere gire-
rek yüzde 49,5 civarında oy almı!tı. Chavez bu
seçimlerde, parlamentodaki üçte iki ço"unlu"unu
(kararname çıkarma hakkını) kaybetmi!ti. 2012
seçimlerinde ise, zorlanarak kazandı"ını, “sonuçların
belirsizli"i”nden sözederek kendisi de ifade etmi!ti. 

Yanısıra, ba!kent Karakas’tan sonra ülkenin en
büyük eyaleti olan Miranda ba!ka olmak üzere, bazı
önemli eyaletlerin muhalefetin elinde olması, Chavez
yönetimini güçten dü!üren bir unsurdur. Özel sektö-
rün bu kadar güç kazanması ve ABD ile ekonomik
ili!kilerin bu kadar güçlü olması, seçim sonuçlarının
gösterdikleri, Chavez yönetimi için önemli bir uyarı-
dır. 
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19 Ka sım 1942... #kin ci em per ya list pay la !ım
sa va !ı nı so na er di ren ta yin edi ci çar pı! ma nın ka -
za nıl dı "ı gün… Fa !ist Hit ler or du la rı, Sov yet ler'e
do" ru iler le yi !in de bü yük "za fer ler" el de et mi! ve
ni ha yet Sta lin grad ka pı la rı na ka dar da yan mı! tır.
Fa !iz min ya" ma cı, ta lan cı yü zü nü açı "a çı ka rır ca -
sı na Na zi or du la rı, gir dik le ri her ye ri al tı na  üs tü ne
ge tir mi!, ya !a mı tem sil eden ne var sa yo ket me ye
ça lı! mı! tır. 

Na zi or du la rı, yer yü zün de ilk kez ka pi ta liz min
yü zü ne dev rim !a ma rı nı in di ren sos ya list Sov yet ler
Bir li "i'nin ku ru cu su, bü yük ön der Sta lin'in adıy la
anı lan Sta lin grad'ın ka pı la rı na da yan mı!, ay lar ca
sü ren sa va! bo yun ca ken ti hem ka ra dan hem de
ha va dan yo "un bir bom bar dı ma na ta bi tut mak ta dır.
Sov yet hal kı, bu ken ti her ne pa ha sı na olur sa ol -
sun, ade ta tüm var lı "ı nı or ta ya ko yar ca sı na sa vun -
mak ta dır. Çün kü bu ra sı Sta lin grad'dır. Sta lin, sos -
ya liz min ye nil mez li "i nin sim ge si dir. Onun adıy la
anı lan Sta lin grad'da, sos ya liz min ye nil mez, ele ge -
çi ri le mez ka le le rin den bi ri ol mak du ru mun da dır.
Bu nu iyi bi len fa !ist Hit ler or du la rı, Sta lin grad'ın ele
ge çi ril me si ne ay rı bir önem ver mek te ve va rı nı yo -
"u nu or ta ya koy mak ta dır. 

Bü yük Ana yurt Sa va !ı'nı bü yük bir yi "it lik ve fe -
da kar lık la yü rü ten, tüm dün ya emek çi le ri nin umut
ba" la dı "ı Kı zıl Or du, Ba! ko mu tan Sta lin'in ke sin
ta li ma tı nı al mı! tır: "Ne pa ha sı na olur sa ol sun bir
adım ge ri gi dil me ye cek!" 

#! te bu emir, yi "it Kı zıl Or du as ker le ri ni ve Sta -
lin grad hal kı nı fa !iz me kar !ı sa va !ın da da ha bir
yü rek li kı lar. So yet hal kı, çok bü yük bir sa va! yü -

rüt tü "ü nün bi lin cin de dir. Bu sa va !ı ka zan mak zo -
run da dır. Yer yü zün de ilk kez fi liz ve ren sos ya lizm,
fa !ist Hit ler or du la rı ta ra fın dan yok edil mek, si lin -
mek is te ni yor dur çün kü. An cak yüz yıl lar bo yu ge ri ci
Çar lık re ji mi al tın da yö ne ti len Sov yet halk la rı, öz -
gür lü "ün ne de mek ol du "u nun an la mı nı kav ra mı!,
onun sun du "u mad di ve ma ne vi tüm ni te lik le ri tat -
mı! tır ar tık. Ve Sov yet ler Bir li "i, dün ya sos ya lizm
sa a!ı nın ka za nıl mı! bir cep he si dir. Ka za nıl mı! olan
bu cep he, çok bü yük be del ler pa ha sı na bi le ol sa
sa pa sa" lam ko run ma lı dır, ko ru na cak tır… 

Bir Na zi su ba yı nın üst le ri ne yaz dı "ı mek tup ta ki
!u ifa de ler, Sta lin grad için yü rü tü len çıl gın ca di re ni -
!in gü cü nü or ta ya se ri yor: "Vol ga'ya ula! ma mı za
yal nız ca bir ki lo met re kal dı, fa kat bu bir ki lo met re yi
bir tür lü ge çe mi yo ruz. Bu bir ki lo met re için ya pı lan
sa va!, bü tün Fran sa'nın ele ge çi ril me si için ya pı lan
sa va! tan da ha uzun sür dü."

140 gün sü ren Sta lin grad ku !at ma sı sı ra sın da
Al man or du su, en bü yük ka yıp la rı ver di. Sta lin, "çe -
lik" de mek ti, Sta lin grad da çe lik ten bir ka le! Sta lin -
grad çar pı! ma sın da fa !ist Al man or du la rı 700 bin
as ker, 1000 tank ve 1400 uçak kay bet ti. 

140 gün lük di re ni !in so nun da fa !ist Hit ler or du -
la rı, Kı zıl Or du'nun de mir yum ru "u nu ye mi!, çil
yav ru su gi bi ka çı !a rak, tüm cep he ler den ge ri sin
ge ri Al man ya'ya do" ru kaç ma ya ba! la mı! lar dı. Fa -
!ist na zi or du la rı nı ön le ri ne ka tan Kı zıl Or du'nun
mu zaf fer iler le yi !i, fa !iz min ba! ken ti Ber lin'de mec -
lis bi na sı Re ics htag'ın te pe si ne orak çe kiç li bay ra -
"ın di kil me siy le taç lan dı. 

Yıl lar sü ren, mil yon lar ca in sa nın öl dü "ü ikin ci

pay la !ım sa va !ı so na er di ril mi! ti. Bu sa va !ın ka za -
nıl ma sı nın be de li, Sov yet ler cep he sin de çok a"ır dı.
1917 Ekim Dev ri mi'nden ikin ci pay la !ım sa va !ı nın
ba! la dı "ı an'a ka dar, ye ni den in !a edi len Sov yet
ül ke sin de ki her !ey yer le bir ol mu!, yıl lar yı lı bü yük
emek ler ve ri le le rek ya ra tı lan de "er ler yo ke dil mi! ti.
An cak on la rı ya ra tan So yet halk la rı nın öde dik le ri
bu bü yük be de lin kar !ı lı "ın da, dün ya nın üç te bi ri
sos ya lizm kam pı na da hil ol mu!, halk de mok ra si si
yö ne tim le ri ba !a geç mi! ti.  

Bu za fer de Sta lin ve Sta lin grad, hiç !üp he siz en
bü yük pa ya sa hip ti. Öy le ki, da ha son ra ki yıl lar da
em per ya list i! ga le kar !ı di re nen her li der Sta lin’le,
her !e hir Sta lin grad’la öz de! le! me ye ba! la dı. Son
ola rak Irak’ın i! ga li sı ra sın da bu isim le rin sık ça kul -
la nıl dı "ı na ta nık ol duk. Ke za son yıl lar da Rus ya’da
ar tan Sta lin sev gi si ni ken di ha ne si ne yaz ma ya kal -
kan Pu tin, Sta lin’e ben ze til mek ten ol duk ça mem -
nun. Ne var ki Sta lin, ML ide olo ji nin !e kil len dir di "i
bir ön der di ve ver di "i sa va! da, bu gün kü Rus ya gi -
bi ABD kar !ı sın da em per ya list bir güç ol mak için
de "il, i! gal al tın da ki sos ya list ana va ta nı sa vun mak
için di. On dan do la yı tüm dün ya i! çi sı nı fı ve emek -
çi le ri nin, ezi len halk la rın bü yük bir des te "i ni al dı.
Ve on dan do la yı, Sta lin ve Sta lin grad, di re ni !in ve
za fe rin sim ge si ol du. 

Sta lin ve Sta lin grad isim le ri, em per ya list i! ga le
kar !ı mü ca de le hep ya !a ya cak! Ezi len halk la ra
esin kay na "ı ol ma ya de vam ede cek! 

19 Ka sım 1942- Sta lin grad di re ni i nin za fe ri

“Bir adım bi le ge ri gi dil me ye cek”

Yu na nis tan’da dar be ol -

mu tur ve Al bay lar Cun ta sı

ik ti da rı ele ge çir mi tir. Yu -

nan hal kı nın üze rin de bir si lin dir gi bi geç -

mek he de fin de dir cun ta. Ama cun ta ya kar ı

ey lem ler ar tar ve bü yür. 

Po li tek nik Üni ver si te si ö ren ci le ri de 14

Ka sım’da di re ni e ge çer. Yu na nis tan Üni ver -

si te li Ö ren ci ler Bir li i (EE FE) ön der li in de

di re ni e ge çen ö ren ci ler, 3 gün bo yun ca ke -

sin ti siz ey le me de vam eder ler. Ö ren ci le rin

ça rı sı tüm hal ka dır ve cun ta ya kar ı di re ni -

in bü yü tül me si ni is te mek te dir. Ey lem ler bo -

yun ca on lar ca ki i vu ru la rak öl dü rü lür. An cak ey lem ler dur maz ve

Po li tek nik Üni ver si te si i ga li de vam eder. 

Cun ta cı lar, 16 Ka sım’da üni ver si te nin du va rı nı yı ka rak 36 ö ren ci -

yi kat le der. Kat le di len her ö ren ci, bas kın sı ra sın da cun ta ya kar ı te -

hir ko nu ma lar ya par ve slo gan lar hay kı rır lar. Di re ni in ar dın dan,

üni ver si te ö ren ci le ri, çe it li dev rim ci ör güt ler ku rar lar ve di re ni le ri -

ni bü yü te rek, ik ti da rı ele ge çir me ye, sos ya lizm mü ca de le si ne gi ri ir -

ler. 

14 Ka sım’da Hu kuk Fa kül -

te sin de ba la yıp 3 gün sü ren

Po li tek nik di re ni i, sa de ce

ken di çe pe riy le sı nır lı kal ma mı, i çi ve emek çi le ri

de pe i ne tak mı tır. Bin ler ce ki i so kak la ra çı ka rak

Po li tek nik Üni ver si te si’ne ula ma ya ça lı mı tır. 

Po li tek nik ö ren ci le ri di re ni le ri ni so nu na ka dar

bü yük bir ka rar lı lık la ve mi li tan ca sür dür mü ler dir.

Ey lem le ri ni sa de ce ken di ta lep le riy le sı nır lan dır ma -

mı, cun ta yı he def tah ta sı na çak mı, kit le le re bu bi -

lin ci ver mi ler dir. Ölen 36 ö ren ci nin mi ra sı üze -

rin den 1974’te al bay lar cun ta sı dev ril mi ve Yu nan

hal kı bir kez da ha aya a kalk ma yı ba ar mı tır. 

Po li tek nik ru hu, her yıl Yu na nis tan’da ya pı lan kit le sel ve mi li tan

ey lem ler le ya a tıl ma ya de vam edi yor. Yu nan ö ren ci le ri, bu ta rih ten

al dık la rı güç le, her tür lü sal dı rı ya ve bas kı ya mo lo tof lar la, ta lar la kar -

ı koy ma sı nı ba a rı yor. Bush’u ül ke den ko va bi li yor lar, ei tim hak la rı -

na uza nan po li ti ka la ra ge ri adım at tı ra bi li yor lar. 

Po li tek nik, sa de ce Yu na nis tan ta ri hi ne de il, tüm dün ya di re ni ta -

ri hi ne geç mi ve önem li ders ler bı rak mı bir di re ni tir ve ha la iz len -

me si ge re ken yo lu gös ter me ye de vam edi yor. 

14 Kasım 1973- Politeknik direni!i
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 1 Ka sım 1954- Fran sız sö mür ge ci li "i ne kar -
!ı  Ce za yir Kur tu lu! Sa va !ı ba! la dı

Ce za yir’de ya a yan ilk top lu luk Ber be ri ler di ye
bi li nir. M.Ö. 813-814 yıl la rın da Kar ta ca cı lar’ın eli -
ne ge çer. 7. asır da s la mi ye ti yay mak is te yen Müs -
lü man lar’ın eli ne ge çen Ce za yir, son ra sın da Os -
man lı m pa ra tor lu u ege men li i al tın da ya ar.
1830 yı lı na ge lin di in de ise Fran sız lar, Ce za yir’i i -
gal eder ve tam 130 yıl sü ren ba ım sız lık sa va ı da
bu sü reç ten son ra ba lar. Fran sız lar, bir çok kit le
kat lia mı yap ar. kin ci dün ya sa va ı’nda Ce za yir,
Fran sız la rın en bü yük as ke ri güç de po la rın dan bi ri
ola rak kul la nılır. Ce za yir li ler yap tık la rı bu fe da kar -
lı ın kar ı lı ın da ba ım sız lık bek le di ler. Ama Fran -
sa bu ra la rı ken di top rak la rı ilan et ti. Ce za yir 1950
se ne sin de ör güt le ri ni kur du. 1954 yı lın da si lah lı
mü ca de le fii len ba la dı ve 1962 yı lın da ba a rıy la
so nuç lan dı. Fran sız sö mür ge si ol du u dö nem de
Ce za yir’de 2 mil yon dan faz la in san kat le dil di. 

 8 Ka sım 1938- Al man ya’da “Kris tal Ge ce”
Ya hu di le re ait ev ler, i yer le ri ve si na gog lar o ge -

ce ya kı lıp yı kıl dı. 

 16 Kasım 2000- Ahmet Kaya Paris’te öldü. 

 18 Ka sım 1986- Ne ta! gre vi
12 Ey lül’den son ra ya pı lan ilk grev ler den bi ri

olan NE TA, i çi ler ve emek çi le re uy gu la nan bas -
kı la rın kı rıl ma ya ba la dı ı yıl la rın ürü nü ola rak ön -

cü bir ni te lik de ta ı mak -
ta dır. 1980 ön ce si de sen -
di kal ve po li tik mü ca de le -
nin mev zi le rin den bi ri
olan NE TA i çi le ri, top -
lu söz le me mad de le rin -
de an la ma sa la na ma -
ma sı üze ri ne gre ve çık tı -
lar. 3150 i çi nin ka tıl dı ı
grev 93 gün co ku, mi li -
tan lık ve ka rar lı lık la sür -
dü rül dü. 

 18 Kasım 1937- Der sim is ya nın da Se yit Rı -
za  asıl dı.

 19 Ka sım 2010- TK#P militanı Ala at tin Ka -
ra da" !e hit dü! tü.

 19 Ka sım 981- $air En ver Gök çe öldü

 21 Ka sım 1831-Lyon Ayak lan ma sı ba! la dı
Lyon’da ça lı an teks til i çi le ri, ma ki ne le me nin

ar dın dan dü en üc ret ba rem le ri nin yük sel me si için
ey lem ler dü zen ler. Be le di ye bi na sı na gi der ve yet -
ki li ler le gö rü ür. Yet ki li ler bir yan dan gö rü me le ri
ya par ken, bir yan dan da as ke ri ha zır lık la ra gi ri ir.
Lyon i çi le ri nin ta lep le ri ni bas tır mak için sal dı rı ya
ge çer ler. Lyon’lu lar da be le di ye sa ra yı nı ve eh rin
önem li mer kez le ri ni ele ge çi re rek ba ri kat lar ku rar -

lar. “Ku lü be le re Ba rı,
Sa ray la ra Sa va” slo -
ga nı bu gün ha la ge -
çer li li i ni ko ru yan bir
slo gan ola rak Lyon’da
or ta ya çı kar. 

 29 Ka sım 1944-
Ar na vut luk Dev ri -
mi’nin zaferi
tal yan fa iz mi ne

kar ı ba la yan di re -
ni ler, ikin ci dün ya
sa va ı sü re sin ce em -
per ya liz me ve fa iz me
kar ı di re ni e dö nü -
tü. En ver Ho ca ön -
der li in de bir le en
Ar na vut luk i çi ve
emek çi le ri de mok ra -
tik dev ri mi ya pa rak
sos ya liz min in a sı na
geç ti ler ve yıl lar ca
em per ya list sal dır gan -
lı a kar ı sos ya liz mi
savundular.

 1 Ar al›k 1934- Sos ya list Sov yet ler Bir li -
"i’ne yö ne lik em per ya list ça l›! ma la r›n so nu -
cun da MK üye si Ki rov öl dü rül dü. 

 1 Ara l›k 1989- 12 Ey lül dar be si nin ar d›n -
dan üni ver si te li genç li "in ilk i! ga li olan ‹s tan -
bul Üni ver si te si Ba s›n Ya y›n Yük sek Oku -
lu’nun i! ga li ger çek le! ti.

 5 Ara l›k 1936- SSCB’de Sos ya list Ana ya sa
ka bul edil di

 9 Ara l›k 1987- Fi lis tin ‹n ti fa da s› ba! la d› 

 10 Ara lık- Dün ya #n san Hak la rı gü nü

 13 Aralık 1980- Erdal Eren Asıldı

 16 Ara lık 1933-Di mit rov Le ip zig Du ru! ma -
sın da ün lü sa vun ma sı nı yap tı

 19 Ara l›k 2000- Cezaevleri katliamı
Ce za ev le rin de ki si ya si tut sak la ra kar › vah i bir

kat li am ger çek le ti ren dev let, 28 dev rim ci nin e hit
dü me si ne ne den ol du. Kat li am s› ra s›n da sür mek te
olan ÖO di re ni de bu gü ne ka dar top lan 122 dev -
rim ci e hit dü tü. 

 20 Ara l›k 1949-  Abi din Di no ya !a m› n› yi -
tir di. 

 24 Aralık 1978- Mara! Katliamı
Devrimci mücadelenin yükseliini engellemeye

çalıan faizmin düzenledii  kitle katliamlarından
biriydi Mara katliamı. MHP'li sivil faistlerin üç
gün boyunca süren saldırıları sonucu 111 kii yaa-
mını yitirdi, 210 ev ve 70 iyeri yakılıp yıkıldı. Darbe
öncesi gerçekletirilen kitle katliamları ve ardından
ilan edilen sıkıyönetimler faist cuntaya giden süre-
cin köetalarıydı. 

 30 Aralık 1922- Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetleri Birli"i kuruldu 

4 Ka sım 1918'de Ki el Ayak lan ma sı ile ba la yan
Al man Dev ri mi, 8 Ka sım'da Ber lin'e sıç ra dı. 9 Ka -
sım sa ba hı Spar ta kist ler ve Dev rim ci  çi Tem sil ci -
le ri, ge nel grev ça rı sı ya pan iki ay rı bil di ri ya yın -
la dı lar.  çi ler em ni yet sa ra yı nı ele ge çi re rek ce za -
ev le rin de ki si ya si tut sak la rı öz gür lük le ri ne ka vu -
tur du lar. SPD'li ba kan lar hü kü met ten çe ki le rek
ge nel gre ve ka tıl dı lar. SPD ve USPD, Halk Tem sil -
ci le ri Kon se yi'ni kur du lar. Ayak la nan pro le tar ya
ise, ken di i çi ve as ker kon sey le ri ni kur mu, si ya -
sal ik ti da rı ele ge çir mi ti. m pa ra tor II. Wil helm
Hol lan da'ya kaç mı tı. Kit le le rin üze rin de en faz la et ki ye sa hip olan SPD,
"par la men ter de mok ra si den" ya nay dı. Rus ya'da ger çek le en sos ya list dev -
ri min Al man ya'ya ta ı na ca ın dan kor ku yor, bu ne den le de va ro lan sis te mi
ko ru ya rak sür dür mek is ti yor du. Spar ta kist ler'in ise ge ni i çi ke sim le ri içe -
ri sin de ki et ki si ise son de re ce za yıf tı. Al man pro le tar ya sı nın ayak lan ma sı -
na ve cum hu ri ye tin ilan edil me si ne ra men es ki Al man dev le ti nin tüm ku -
rum la rı ayak ta, ol du u gi bi du ru yor du. Yi it Al man pro le tar ya sı nın iki ay
bo yun cu sü ren ayak lan ma sı kan lı bir bi çim de vah i ce bas tı rıl dı. Spar ta kist -
ler'in ön der le ri  Karl Li eb necht ile Ro sa Lü xem burg, ayak lan ma nın bas tı -
rıl ma sın dan son ra kat le dil di ler.

24 Ka sım 1976-#s ma il Gök han Ed ge
Meh met Fa tih Ök tül mü'ün ye ti tir -
di i genç dev rim ci, Di yar ba kır zin -
dan la rın da i ken cey le kat le dil di. 
21 Ka sım 1979-Ali Al gül 
MT'de yer alan ve TKB'nin ilk
üye le rin den olan Ali Al gül, Hal -
kın Kur tu lu u ta ra fın dan kat le -
dil di. 
9 Ara lık 1979-Ha mit Te kin 
15-16 Ha zi ran di re ni i da hil dö ne min
bü tün i çi ey lem le ri ne ka tıl dı, sı nıf için -
de ça lı ma yü rüt tü, Dev rim ci Sen di kal
Bir lik’nin ku ru cu lu u nu yap tı. Hal k›n
Kur tu lu u ta ra f›n dan kat le dil di.  
11 Ara lık 1980-Me tin Ay dın
Os man Ya ar Yol da can öl dü ün de
"Ada na'n›n Os man’› ben ola ca ›m" de -
mi ti. Bir ey lem ha z›r l› ›n day ken Ki re -
mit ha ne Ma ha lle si'nde po lis ler ta ra f›n -
dan çev ril di ve sa at ler ce sü ren bir ça t› -
ma da, tıp kı Os man gi bi, di re ni des ta nı
yaz dı. 

21 Ara lık 1983-#s ma il Cü neyt
TKB MK üye si s ma il Cü -

neyt, 21 Ara lık 1983'te Gay -
ret te pe i ken ce ha ne le rin -
de i ken ce ci cel lat lar ta ra -
fın dan kur u na di zi le rek
kat le dil di. Ör gü tün ih ti -

yaç la rı te me lin de, ken di ni
ye ni le yip a ma nın bir sim -

ge si olan s ma il Cü neyt,
TKB'nin ku rul ma sın dan emek çi kit le ler
içe ri sin de kök sal ma sı na ka dar he men
her alan da bir çok gö rev ler üst len mi ve
her za man bun la rın üs te sin den ba a rıy -
la gel me si ni bil mi tir. O ne den le ör güt
için de ki adı "Sta lin Me met" idi. Her tür
an ti-ML an la yı kar ı sın da uz la maz ol -
du u ka dar fa ist dik ta tör lük kar ı sın -
daki uz la maz ve sa va çı tu tu mu, i ken -
ce ci cel lat la rın boy he de fi ha li ne gel me -
si ne ne den ol mu ve bu yüz den ya ka la -
nır ya ka lan maz kur u na di zi le rek kat le -
dil mi tir. 

9 Ka sım 1918-Al man Pro le tar ya sı ayak lan dı

Ka sım-Ara lık Ay›n da $e hit Dü!en ‹h ti lal ci Ko mü nist ler



Ve onlar biliyorlar ki "O"
"Dün erkendi yarın geç, 
Vakit tamam, bugün" dedi.
Ve onlar "anladık, bildik" dediler.
Yürüyor onlar Kı!lık Saray'a
Putilovski Zavot'tan Bol!evik Kirov.
Ve ihtar ederim ki çapul yapmak isteyenlere
artık Kı!lık Saray ve bütün Rusya
i!çinin ve köylünündür"

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

yıkma, iktidarı ele geçirme günü... Yıllardır binbir
emek, çaba ve bedelle ilmek ilmek örülmü!, ter ve
kanla sulanmı!, ate!le sınanmı! yorgun bedenlerin,
uykusuz gözlerin umuduyla nakı! gibi i!lenmi! bir
çalı!manın zafer günü... Ve kavgada çok daha zorlu
bir etabın ilk günü...

#ktidarı elde tutmak için verilecek sava!ım, onu ele
geçirmek için verilecek sava!ımdan çok daha büyük
güçlükleri içinde ta!ıyor. Sovyet devrimi gerçekle!ti-
"inde emperyalizm ve bütün dünya gericili"i, onun bir-
kaç gün içinde yok olaca"ını dü!ünüyordu. Böyle
dü!ünmek için önemli bir gerekçeleri de vardı.
Yüzlerce yıllık yönetim tecrübesine sahip olan burju-
vazinin kar!ısında, yönetmek konusunda hiçbir tecrü-
besi olmayan proletaryanın ba!arı !ansı olmadı"ını
dü!ünüyorlardı.

Derler ki, Ekim Devrimi'nin yüzüncü gününde
Lenin, -yüz gün dolmadan yenilgiye u"rayan ilk prole-
tarya iktidarı Paris Komünü'nü geçtikleri için- Kremlin
Meydanı'ndaki karların üzerinde co!ku ve sevinçten,
mutluluk ve heyecandan yuvarlanarak "Ba!ardık" diye
haykırıyormu!. 

Sosyalist devletin yaratılması ve Lenin... Bu ikisi
öylesine kopmaz ba"larla birbirine ba"lanmı! ki, birisi-
ni di"eri olmadan dü!ünmek mümkün de"il... Onun
devrimin en zorlu anlarında bile co!kusundan, ne!e-
sinden bir !ey kaybetmeden çalı!ması hakkında, bir
#ngiliz'in söyledikleri bunun göstergesidir.

"Bu, gücün gülü!üdür ve bu gücün kayna"ı
Lenin'in sadece muhte!em yeteneklerinde de"il,
komünizmdedir. Toplumsal sırların ve sorunların çözü-
münde öylesine bir anahtara sahip ki, komünizm
öngörünüsünde öylesine büyük bir güven ve sarsıl-
mazlık sa"lıyor ki, ba!ka hiçbir devlet adamı, kendin-
den ve projelerden bu kadar emin olamaz."

Lenin, burjuvazinin iktidarına kar!ı sava!ırken
yönetmeyi ö"renmi!ti. Çünkü o, kitleleri çarlı"a kar!ı
mücadeleye sevk ederken, onları sadece proletarya
partisinde, sadece kitle örgütlerinde örgütlenmelerini
de"il, iktidar organları yaratarak, yönetmeyi ö"renmi!-
ti. #ktidarı fiilen ele geçirdikleri devrimin ilk günlerinde,
sorunlar olanca a"ırlı"ı ile üstüne yı"ıldı"ında da,
onları çöze çöze ilerlemesini ö"rendi. Attı"ı her adım-
dan bir ders çıkararak, kitlelere sa"lam ve sarsılmaz
bir güven duyarak ve partinin kolektif gücüne yaslana-
rak yürümesini biliyordu zaten. Proletaryanın iktidarını
in!a ederken de elbette ki en büyük güç bunlardı. 

Gencecik Sovyet devletinin sorunları ola"anüstü
büyüktü. Sovyet ülkesi, her açıdan korkunç bir ku!at-
ma altındaydı. Emperyalist sava! bütün !iddeti ile
sürüyordu. Tüm maddi olanaklar, insan gücü ve en
de"erli komünistler, sosyalizmi in!a etmek için de"il,
emperyalist i!galcileri ülkeden kovmak için seferber
edilmi!ti. Halk inanılmaz bir açlık çekiyordu. Eskiden
devrimin saflarında yer alan pek çok örgüt, kar!ı-dev-
rimin saflarına geçmi!ti; ayaklanmalar örgütlüyor,
halkı kı!kırtıyor, sabotajlar düzenliyorlardı. 

Sovyet Devrimi hakkında az-buçuk bir !eyler oku-
mu! olan herkes, Putilov fabrikasının ismine rastla-
mı!tır. Onlar devrimin öncüleri, ayaklanmanın kalbiydi-
ler. Nerede bir sorun varsa, Putilovlu komünist i!çiler
yardıma ko!ardı. Onlar Lenin'in en çok güvendi"i i!çi-
lerdi. Ve açlık, o kadar dayanılmaz bir hale gelmi!,
Men!evikler ve Sosyalist Devrimciler'in kar!ıdevrimci
faaliyetleri o kadar artmı!tı ki, Putilov fabrikası i!çileri
bile greve ba!lamı!tı. Lenin bu i!çilerin kar!ısına geçti
ve ülkede ya!anan açlı"ı, buna neden olan kar!ı-dev-
rimci faaliyetleri, gerçe"in bütün acımasızlı"ı ve çıp-
laklı"ı ile anlattı. Konu!masının her kelimesinde sade-
ce Petrograd i!çilerini de"il, devrimi yeniden kazanı-
yor ve "Ya Zafer Ya Ölüm" fikrini bütün hücrelerinde
hissettirerek, i!lerini ba!ına dönmesini sa"lıyordu. 

Devrimin ilk günlerinin müthi! karga!ası içerisinde
yönetim mekanizması da yava! yava! !ekilleniyordu.
Hükümet için gereken !emayı kafasında olu!turan
Lenin, son rötu!ları da hızla yaparak komiserlikler
kuruyor, görevler veriyor, genelgeler yayınlıyordu.
Kalinin, Sverdlov, Cerjinski ve Stalin gibi deneyimli ve
sa"lam komünistlerle birlikte i!leri düzene sokuyordu. 

Mesela, toprak sorunu ilk ele alınan konulardan
biriydi. Ayrıntılı bir inceleme sonucunda Parti'nin top-
rak programı olu!turulmu! ve hemen hayata geçiril-
meye ba!lanmı!tı. En küçük sorunlarla ilgileniliyor,
sorun ne olursa olsun, dile getirene bir cevap veriliyor-
du. Hatta kısa zaman içerisinde bir "ıvır-zıvır komisyo-
nu” kurulmu!tu. Sonradan Halk Komiserleri Küçük
Kurulu adını alan bu komisyon, Lenin'in çok ciddiye
alarak yakından denetledi"i bir kurumdu. Çünkü
Rusya'nın hemen her tarafındaki i!çi ve emekçilerden
gelen ki!isel ya da genel bütün !ikayetler, bu komis-
yonda ele alınıyordu. 

Ola"anüstü yoksulluklar ve yoksunluklar,
Bol!evikler'in azmi ile yaratıcı bir biçimde gideriliyor-
du. #lk Mali #!ler Komiserli"i Bölümü, salt eski bir
kanepe ve onun üzerine ili!tirilmi! "Mali #!ler
Komiserli"i" yazılı bir ka"ıttan ibaretti. Halk
Komiserli"i Kurulu Sekreteri'nin tek malzemesi bir
daktiloydu. Üstelik bu daktiloyu kullanacak kimse
olmadı"ı için kendisi iki parmakla tıkırdatıyordu. #lk
Sovyet Devleti Kasası ise, basit bir elbise dolabıydı.
Dolabın önü sandalyelerle çevrilmi! ve ba!ına bir de
nöbetçi konmu!tu. 

Lenin, çalı!ırken yaptı"ı i!i çok ciddiye alıyor, en
küçük bir ayrıntıyı bile gözden kaçırmadan temel nok-
talara parmak basmayı yani "bo"ayı boynuzlarından
tutmayı" biliyordu. #nsanlara çok de"er veriyordu. Öyle
ki, Volga'da çalı!an i!çilerin alkol sorunuyla ilgilenir-
ken; Spasski kulesindeki Kremlin saatinin onarılması
ve Enternasyonal'in ezgilerini çalması i!ini ba!arabile-
cek uzmanlar ararken; çıkan bir soruna
Sverdlov'luların (Sverdlov Üniversitesi ö"rencileri)
müdahale etmesini isterken; Klinzli kuma! fabrikasın-
daki i!çilere "lütfen, bana hediye göndermeyiniz ve bu
samimi ricamı i!çilere de iletiniz" diye yazarken; ya da
kar!ısına çıkmanın heyecanıyla hazırlandı"ı törensel
konu!mayı unutan komsomol delegeleri heyetiyle
sıcak, dostça, rahat bir konu!ma ba!latıp onların aç
oldu"unu ö"renince de Sverdlov'a "Birinci Tüm Rusya

Gençlik Birli"i Kongresi
Divanı'nın on bir üyesine
bir ö"len yeme"i" diye not
yazarken, hep aynı titizlikle
yakla!ıyor, kitlelere ve yol-

da!larına duydu"u saygıyı en somut haliyle ifade edi-
yordu. 

Zamanı kullanmada çok titizdi Lenin. Tüm toplantı-
ları kendisi yönetiyor ve her konu!macıya zamanı
hatırlatıyordu. Gereksiz gevezelikler, uzun raporlar
ona göre açıkça bir sabotajdı. Toplantılarda rapor
sunanlar için 15 dakika, konu!macılar için 5 dakika
süre tanıyordu. Raporunu uzun hazırlamı! birisini
ertesi gün özel görü!mek üzere ça"ırır ve bir saat
boyunca neden kısa rapor yazması gerekti"ini usan-
madan anlatırdı. Hiçbir toplantıya geç kaldı"ı görülme-
mi!ti. Geç kalmayı alı!kanlık haline getiren ki!ilere
kar!ı her zaman acımasız olurdu. Görevini almak da
dahil, her tür cezanın uygulanmasını isterdi. Bo! kal-
dı"ı her zaman önünde okumak üzere açık bir kitap
olur, kaldı"ı yerden devam ederdi. Alkı!lar bile ona
göre zaman kaybıydı. Alkı!ların uzadı"ı durumlarda
saatini göstererek bitirmelerini isterdi.

Sa"lık sorununu çözmek için çok büyük bir çaba
harcamı! ve öncelikli görevlerinden biri olarak koy-
mu!tu önüne. Salgın hastalıklar, bitlenme gibi kitlele-
rin sa"lı"ını tehdit eden !eylere kar!ı kitleleri e"itmek
için komsomolları, komünist i!çileri seferber ederek
sava! açmı!, "Evleri Islah Haftası" kampanyaları
düzenlemi!ti. Özellikle ana-çocuk sa"lı"ını çok önem-
siyordu. Dünyada ilk defa zenginlerin villaları, saray-
lar, lüks evler, i!çi ve emekçilerin tedavileri için kulla-
nılıyordu. Yolda!larının sa"lı"ı ile çok yakından ilgile-
nirdi. Kırım'daki zengin villaları, yazlıkları, ba!ka ülke-
lerin devrimcilerine ve sendikacıların uluslararası
kurulu tarafından gönderilen ba!ka ülkelerin i!çilerine
de açık olan tedavi ve dinlenme merkezlerine dönü!-
türmü!tü. Zor ko!ullarda ya!ayan eski illegallerin
ya!am ko!ullarının düzeltilmesi; kalp hastası yolda!la-
rının hükümet binasındaki merdivenleri çıkmak zorun-
da kalmaması için asansör tamiri ile bizzat ilgilenmesi,
onun için çok ola"an tavırlardı. Sa"lı"ına dikkat etme-
yen bir ba!ka yolda!ına "devletin malına zarar verdi"i"
için sitem etmesi ve bütün yo"un i!lerin arasında bile
bu tür !eyleri unutmayarak denetlemesi, yolda!larına
verdi"i de"erin sonucuydu. 

Ezilen ulusun sorunlarına kar!ı duyarlıydı ve halk-
ların karde!li"ini in!a etmeye büyük bir önem veriyor-
du. Sibirya ile Kanak Cumhuriyeti arasında ciddi tar-
tı!malara neden olan #rti! Bölgesi sorununu, kendisi
do"rudan müdahale ederek çözmü!tü. #rti!'in
Kanak'lardan ayrılarak kendilerine ba"lanmasını iste-
yen Sibiryalı temsilciye, bunun bütün !oven dü!man-
lıkları güçlendirecek bir istem oldu"unu anlatarak, "bu
soruna Sibirya'nın da"larından bakmamak gerekir.
Aynı !ekilde Büyük #van'ın çar kulesinden de” diyordu.
#rti! bölgesine Çarlık döneminde zorla yerle!tirilmi!
olan Ruslar'ın oradan gönderilerek sadece Kanaklara
bırakılmasını isteyen Kanak Cumhuriyeti sözcüsüne
ise, "tarihsel haksızlık"ların ne anlama geldi"ini anlatı-
yor ve ekonomik-kültürel iç içe geçmi!li"in sonuçlarını
gösteriyordu.

Devrim nihai gelece"in bir sorunu de"il, bugünün
sorunudur. Zaten, teorik olarak "gelecek", ilk kez
Lenin'le bugünümüze yakla!mı!tır. O, proletaryanın
bütün örgüt biçimlerini, emperyalist-kapitalist sistemin
sömürdü"ü bütün toplumsal tabakaları birle!tiren ve
onları ortak mücadeleye sevk eden organları olu!tu-
rup, burjuva toplumu içinde sınıfın organları özelli"i
kazanmasını sa"layarak kazanmı!tır devrimi.

Lenin gibi devrimi güncel bir sorun olarak ele alıp,
proletaryanın önüne koydu"umuz oranda, iktidar yak-
la!acaktır...

“Yönetmeyi nasıl ö"rendik” kitabından yararlanılmı!tır. 
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EKM DEVRM ve LENN
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Açlık grevi, egemenlere
kar!ı bir savunma biçimi

olarak geli!mi! ve insa-
nın insan tarafından

sömürüsünün ba!ladı"ı
yerde ortaya çıkmı!tır.

Baskı ve zorbalık altında
olanların, kendilerini

ifade etme, duyurma biçi-
midir açlık grevleri. Daha

çok da ba!ka bir çarenin
kalmadı"ı ko!ullarda,

bedenlerin bir silaha
dönü!mesi, bir yaptırım
aracı haline getirilmesi-
dir. En çok zindanlarda
gündeme gelmesi de bu

yüzdendir. Kendini savu-
nacak hiçbir silaha sahip
olmayan tutsaklar, açlık

grevine ba!vurmak zorun-
da kalmı!lardır. Çünkü

seslerini ancak bu !ekilde
duyurabilmi!lerdir. 

li tutsakların 12 Eylül’de ba-

lattıkları süresiz açlık grevi,

yeniden açlık grevlerini ve

ölüm oruçlarını gündemin en

önemli maddesi haline getirdi. Açlık

grevlerinin tarihi, ölüm orucu ile farkı,

süresi, talepleri vb. çeitli yönleriyle

konuulmaya, tartıılmaya balandı.

Burjuva medyada, açlık grevleri üzeri-

ne haberler ve yorumlar arttı. 

Fakat bunların büyük çounluu,

çarpık, eksik ve yanlıtır. Özellikle

açlık grevlerinin tarihi ile ilgili,

Gandi’den IRA’ya, hatta Filistinli tut-

saklara kadar birçok örnek verilirken,

ülkemizdeki süresiz açlık grevleri

(SAG) ve ölüm oruçları (ÖO) hakkın-

da tek bir kelime edilmemesi dikkat

çekicidir. Sanırsınız ki, bu toprak-
larda bugüne dek hiç SAG ve ÖO
ya!anmamı!tır. Bu bilinçli bir karart-

ma, belleklerden silme çabasıdır. 

Ama nafile! Çünkü ülkemiz SAG
ve ÖO eylemleri yönüyle, dünyada
e!ine az rastlanır bir zenginli"e
sahiptir. Öncesi bir yana, 12 Eylül

sonrasında onlarca kez SAG, birçok

kez de ÖO yaandı. En sonu 2000

yılında devrimci tutsakların ülke

çapında gerçekletirdikleri ölüm

orucu eylemi vardır ki, devletin “haya-

ta dönü” adını verdii tüm cezaevleri-

ne aynı andaki saldırısıyla, toplam 122

kiinin ölümüyle sonuçlanmıtır.

Gerek yankıları ve sonuçları bakımın-

dan, gerekse de 10 yıl kadar önce

yaanmı olması yönüyle, hiç de unu-

tulacak, üstünden atlanıp geçilecek,

bir eylem deildir. Fakat tıpkı 12 Eylül

yıllarında olduu gibi, burjuva kalem-

orlar bugün de, yurtdıında yapılan-

ları bir bir sıralarken, ülke içinde yapı-

lanlara kör, saır ve dilsizdirler.    

SAG ve ÖO tarihi konusunda çok

bariz bir ekilde sırıtan bu yaklaım,

SAG ile ÖO arasındaki farktan, bugü-

ne dek yaanan SAG ve ÖO’lardaki

taleplerin çarpıtılmasına kadar uzanı-

yor. Bunda Kürt hareketinin yaklaı-

mının da rolü olduunu belirtmek

zorundayız. 

Bütün bunlar, SAG-ÖO tarihi, ele

alını tarzı, talepleri ile ilgili doru bil-

gilenmeyi ve tarihsel gerçekleri hatır-

latmayı gerekli kılıyor.

Tarihteki önemli açlık grevleri
Medyada son günlerde en fazla

yazılıp-konuulan konulardan biri,

açlık grevlerinin tarihidir. Bu konuda

iddialar muhtelif. Kimileri peygamber-

ler dönemine kadar dayandırıyor.

Zülküf Peygamber ve ona inanan bir-

kaç kiinin, ilk açlık grevi eylemini

balatanlar olduu söyleniyor mesela.

Tiranların yalan ve zulmüyle halkın

bozulduu ve Zülküf Peygamber’i din-

lemez hale geldikleri, bunun üzerine

peygamberin yanına birkaç arkadaını

alarak bir maaraya çekildii, halka da

“sizler tövbe edinceye, doruya, iyiye,
güzele inanıncaya kadar kendimizi aç
tutacaız” dedii rivayet olunur. Halk

önce buna inanmaz, fakat aradan gün-

ler geçtikçe telalanmaya balar. Bu

kez egemenlerin üzerine yürürler,

onların saraylarını talarlar. Kırkıncı

günde ise, maaranın önüne gelip,

tövbe ettiklerini duyururlar. Zülküf

Peygamber ile arkadaları, o zaman

maaradan çıkarak eylemlerini sona

erdirir. 

Tarihteki ilk açlık grevi, gerçekten

de Zülküf Peygamber’in eylemi midir

bilinmez, ancak açlık grevinin, ege-

menlere karı bir savunma biçimi ola-

rak gelitii ve insanın insan tarafın-

dan sömürüsünün baladıı yerde

ortaya çıktıı kesindir. Baskı ve zor-
balık altında olanların, kendilerini
ifade etme, duyurma biçimidir
açlık grevleri. Daha çok da baka bir

çarenin kalmadıı koullarda, beden-

lerin bir silaha dönümesi, bir yaptı-

rım aracı haline getirilmesidir. En çok

zindanlarda gündeme gelmesi de bu

yüzdendir. Kendini savunacak hiçbir

silaha sahip olmayan tutsaklar, açlık

grevine bavurmak zorunda kalmılar-

dır. Çünkü seslerini ancak bu ekilde

duyurabilmilerdir. 

Zaten tarihte “siyasi hak arama
mücadelesi” olarak ilk kez, Çarlık
Rusya’sında Sibirya’ya sürgüne
gönderilen mahkumlar tarafından
gerçekle!tirilmi!tir. Dünya çapında

duyulması ve giderek birçok ülkeye

yayılması ise, 1909 yılında
#ngiltere’de oy kullanma hakkı
için, kadınların ba!lattıkları açlık
grevi ile olmutur. Bununla birlikte

açlık grevi denilince ilk akla gelen

isimlerin baında, Gandi vardır.

Hindistan’da #ngiliz sömürgesine
kar!ı direni!in sembolü olan
Gandi, birçok kez açlık grevi yap-
mı! ve bu eylemler Hindistan’ın

ngiliz sömürgeciliinden kurtulma-

sında önemli bir rol oynamıtır. 

Açlık grevlerinin ölüm orucu halini

alarak tüm dünyayı sarstıı eylemlerin

baında ise, IRA militanlarının 1981
yılında gerçekle!tirdikleri eylem
gelir. O dönem milletvekili seçilen

Baby Sans ve yoldaları, ngiltere’nin

rlanda üzerindeki sömürü ve zulmü-

ne, cezaevlerinde artan baskısına, tek

tip elbise dayatmasına karı ölüm oru-

cuna balarlar ve yaklaık iki ay

boyunca tüm dikkatleri üzerlerine

çekerler. Dönemin ngiltere Babakanı

Theatcher’ın uzlamaz tutumu -ki o

yüzden “demir lady” lakabını alacak-

tır- Baby Sans’ın da aralarında bulun-

duu 10 IRA militanının ölümüne

neden olur. Fakat Gandi’de “pasif

eylem biçimi” olan açlık grevi, IRA

militanlarının dıarıda silahlı ve kitle-

sel eylemleriyle birleerek, son derece

etkili bir eylem biçimine dönüür.

Açlık grevleri
üzerine 

PKK’
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Ülkemizde açlık grevleri, 
ölüm oruçları
Ülkemizde de açlık grevleri, asıl ola-

rak cezaevleriyle özdelemitir. Nazım

Hikmet’ten Deniz Gezmi’lere kadar,

birçok devrimci tutsak, zindanlarda

açlık grevi yaparak taleplerini duyur-

mulardır. Ancak 12 Eylül’e kadar, bu

grevler kısa sürelidir. Çou kez bir duru-

mu protesto için yapılmı, ya da taleple-

rin kabulüyle veya elde edilemeyeceine

ikna edilerek bitirilmitir. 

12 Eylül’ün ilk aylarında da birçok

cezaevinde açlık grevleri balar, ama

hepsi bir ayı bile bulmadan bir ekilde

sonlanır. Tutsaklar da idare de açlık

grevleri konusunda tecrübesizdirler.

Balangıçta 15 gün içinde ölünecei

düünülmektedir. Daha sonra bu süre,

bir aya çıkar. Doktorlar, tıbben bir kii-

nin sadece su içerek yaam süresinin 15-

20 gün olacaını söylemektedir. Bu

yönde yapılan “bilimsel aratırmalar”

bunu vermitir. Fakat bu, “inanç faktö-

rü” dıında tutularak yapılan bir deney-

sel sonuçtur. 

IRA militanlarının ’81 yılında
cezaevlerinde ba!lattıkları direni!,
ülkemizdeki tutsaklar tarafından da
ilgiyle takip edilir. O zamana kadar,

en fazla bir aylık SAG’lar yapılmıken,

IRA militanlarının direnii, ölüm orucu-

nu tutsakların gündemine sokacak ve

kafalardaki sınırları parçalayacaktır.

Çünkü IRA militanları 60’lı günlerde

ölmülerdir.

#lk olarak Diyarbakır zindanında
PKK’li tutsaklar ölüm orucuna ba!-
larlar. Asıl talepleri ikencenin bitmesi-

dir. darenin, bu konuda söz vermesiyle

eylemi bitirirler. Fakat çok kısa bir süre

sonra ikenceler eskisinden daha azgın

biçimde yeniden balar. Bunun üzerine

bir kez daha ölüm orucuna gidilir. Ve

’82 Temmuz’unda balayan eylemde,

Kemal Pir, Hayri Durmu!, Ali Çiçek,
Akif Yılmaz !ehit dü!er. Diyarbakır

zindanında daha sonraki yıllarda da

açlık grevleri, ölüm oruçları olacak ve

birçok tutsak ehit düecektir.

#stanbul cezaevlerinde ise, ’84
Nisanı’nda T#KB ve DS’li tutsaklar,
kitlesel olarak ba!lattıkları açlık
grevlerini, 45. günde ölüm orucuna
çevirirler. Bu eylemde öne çıkan talep,

idarenin “tek tip elbise” (TTE) dayatma-

sıdır. Tutsaklar, TTE dayatmasının

ardından dier faist yaptırımların

sökün edeceini bildikleri için (dier

cezaevlerinde öyle olmutur) barikatı

TTE’de kurup, saldırıyı bu noktadan

Bu eylemlerden
sonra cezaevlerinde
fa!ist yaptırımlara

kar!ı direni!ler yay-
gınla!mı! ve sonun-
da kazanan tutsak-
lar olmu!tur. Fakat
devletin cezaevleri-
ne dönük saldırıları
hiç bitmez. Yapılan
eylemlerin sonucu

olarak belli hakların
elde edildi"i ve göre-

ce daha rahat
ortamların sa"lan-

dı"ı yıllar olmu!tur,
ama sınıf mücadele-
si en sert biçimleriy-
le cezaevlerinde her
zaman sürer. Çünkü
orada i!çi ve emek-
çilerin, ezilen halk-

ların “öncü”leri var-
dır. Devlet, o

“öncü”leri diz çök-
türmek için olanca
gücüyle yüklenir.

Hem fiziki, hem psi-
kolojik tüm yöntem-

leri devreye sokar.
Tutsakların inançla-

rını yok etmek,
davasına, halkına

ve kendine güvenini
bitirmek için her

yolu dener. 

püskürtmek isterler. T#KB MK üyesi
Mehmet Fatih Öktülmü!, DS mili-
tanları Abdullah Meral, Haydar
Ba!ba" ve Hasan Telci !ehit dü!erler.
TKB’li tutsakların ilk ÖO ekibinde yer

alan Aysel Zehir, bilinç yitimine urar

ve bir daha eski haline dönemez. Fakat

idare, onlara TTE giydirmeyi baara-

maz, faist yaptırımları uygulayamaz.

Daha sonra bata stanbul olmak üzere

dier cezaevlerinde de TTE uygulaması

kalkacaktır.  

Diyarbakır ve #stanbul cezaevle-
rindeki ölüm orucu eylemleri, fa!iz-
me boyun e"mektense ölümü ye"le-
menin, en zor !artlar altında bile,
bedenini bir silaha çevirip adım
adım eriyerek, ölme pahasına direni-
!in onurlu yolunu açmı!tır. Hatta

PKK’nin ’84 yılında silahlı mücadeleyi

balatmasında, zindan direniinin çok

büyük bir rolü olduu bilinir. Türkiye

devrimci hareketi açısından da ’84 ÖO

eylemi, içerde-dıarıda faist cuntaya

karı en etkili eylem biçimi olmu, tut-

sak yakınlarının örgütlenmesinin ilk

nüvesi burada atılmıtır. Bu eylemler-

den sonra cezaevlerinde faist yaptırım-

lara karı direniler yaygınlamı ve

sonunda kazanan tutsaklar olmutur.

Fakat devletin cezaevlerine dönük

saldırıları hiç bitmez. Yapılan eylemle-

rin sonucu olarak belli hakların elde

edildii ve görece daha rahat ortamların

salandıı yıllar olmutur, ama sınıf

mücadelesi en sert biçimleriyle cezaev-

lerinde her zaman sürer. Çünkü orada

içi ve emekçilerin, ezilen halkların

“öncü”leri vardır. Devlet, o “öncü”leri

diz çöktürmek için olanca gücüyle yük-

lenir. Hem fiziki, hem psikolojik tüm

yöntemleri devreye sokar. Tutsakların

inançlarını yok etmek, davasına, halkı-

na ve kendine güvenini bitirmek için

her yolu dener. 

‘90’lı yılların ortasından itibaren bu

yolun en önemli aracı, “F Tipi

Cezaevleri”dir. Bunlar, tek ve üç kiilik

hücreler halinde, tam bir izolasyon

altında, tutsakların kolektif hareketini

önlemek, yalnızlatırıp yok etmek için

hazırlanan cezaevleridir. Tutsakların
“tabutluk” adını verdi"i bu cezaevle-
rine kar!ı ilk büyük eylem, ’96 yılın-
da ba!lar. Yeni tutuklananların

Eskiehir’de kurulan bu tabutluklara

atılması üzerine, tüm cezaevlerinde dev-

rimci tutsaklar ölüm orucuna balarlar.

Bir dönem Mehmet Aar’ın, sonrasında

evket Kazan’ın Adalet Bakanı olduu

bir sırada meydana gelen bu eylem,

Eskiehir’deki tabutluun kapatılmasıy-

la 69. gün sona erer. Fakat bu süre için-

de 12 devrimci yaamını yitirir, onlarca-

sı sakat kalır. 

Hücrelere karı tutsakların ilk eyle-

mi baarıyla sonuçlanmıtır, ama devlet

bu cezaevlerini açmaktan vazgeçmemi-

tir. Bu kez burjuva medya aracılııyla

kara propagandayı son derece etkin

biçimde devreye sokar. Bir yanda “otel

gibi” diyerek hücrelerin reklamı yapılır,

dier yanda kou sisteminin zararları,

“kou aalıı”ndan, “uyuturucu”ya

kadar, kendilerinin müsebbibi oldukları

sorunlar ilenerek ortaya dökülür.

Bunların siyasi tutuklularla hiç ilgisi

yoktur; ama hücreler asıl olarak siyasiler

için hazırlanmıtır. Onlar hakkında

demagoji ise hazırdır: “Cezaevleri terörist
yetitirme kampı oldu”, “sempatizan girip
terörist çıkıyorlar” vb… 

Burjuva medyada bu manetleri atıp,

F Tipi Cezaevlerine methiyeler
düzenlerin bir kısmı, Ergenekon
davasından tutuklanıp oralara atılın-
ca, hücrelerin ne kadar insanlık dı!ı
oldu"una dair kitaplar yazdılar.
“Etme bulma dünyası” sözünü bir kez

daha kanıtlarcasına…

2000 yılında tüm cezaevlerinde
ba!layan ölüm orucunda, devletin
cezaevlerine saldırısıyla büyük bir
katliam ya!andı. Katliam sırasında 28

kii yaamını yitirdi. F Tiplerine götürü-

len tutsaklar orada çok daha kitlesel bir

ekilde ÖO’yu sürdürdüler. Arka arka-

ya ölümlerin balamasıyla birlikte, dev-

let ölüm sınırına gelen tutsakları tahliye

etmek zorunda kaldı. Bunların bir kısmı

dıarıda da eyleme devam ettiler. Ve

toplamda 122 kii yaamını yitirdi, bir-

çou da geri dönülmez hastalıklara

yakalandı.

Bütün bu belli balı ölüm orucu

eylemlerinin dıında defalarca uzun

süreli açlık grevleri de yapılmıtır.

Sonuç olarak dünyada belki de en fazla

açlık grevi ve ölüm orucu yaanan bir

ülkedir Türkiye. 

Sadece cezaevlerinde deil, dıarıda

da bu eylem biçimi uygulandı, uygulanı-

yor. Bazı içi eylemlerinde de gündeme

geldi. ki yıl önceki Tekel direnii hatır-

lardadır. Keza tek kiilik direnilerde de

açlık grevleri yapıldı. En son Cansel

Malatyalı iine geri dönmek için açlık

grevi yaptı. Elbette dıarıda çok daha

farklı direni yolları olduu için, fazla

tercih edilmemesi gereken bir eylem

biçimidir. Ama komünistler, hiçbir dire-

ni biçimini reddetmezler. çinde bulu-

nan koullar, hangi biçimi gerektiriyor-

sa, onu devreye sokarlar. Buna ramen
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SAG ve ÖO asıl olarak tutsakların eyle-

midir. Çünkü onların direni biçimleri

sınırlıdır ve seslerini en güçlü ve en

uzun süreli, böyle duyurabilmektedirler.

SAG ve ÖO Talepleri
PKK’li tutsakların açlık grevi, “talep-

ler” tartımasını da beraberinde getirdi.

Bir yandan Kürt basını “ilk kez siyasi
talepli açlık grevi” diyerek, öncekilerin bu

yönlü talepleri görmezden geldi; dier

yandan egemen sınıf sözcüleri ve burju-

va liberaller tarafından “açlık grevlerinde
siyasi talep olmamalı” söylemleri arttı.

Açık ki, her iki yaklaım da doru

deildir. Birincisi, gerek ’84 yılında,
gerekse ’96 ve 2000 yıllarındaki ÖO
eylemlerinde “siyasi talepler” ileri
sürülmü!tür. ’84 yılında TKB’li tutsak-

lar, cezaevine dönük taleplerin dıında,

o yıllarda arka arkaya gerçekleen idam-

lara karı “idamlar kaldırılsın” talebini

de dile getirdiler. ’96 ve 2000 yıllarında

ise, içi-emekçilerin çalıma koulların-

dan, anti-emperyalist taleplere kadar bir

dizi talep sıralanmıtı. Hatta 2000 yılın-

da siyasi taleplerin çokluu sorun

olmu, bunlar direniin ilerleyen günle-

rinde sınırlanmıtır. 

Elbette asıl odaklanan nokta, ‘84’te

TTE iken, ’96 ve 2000 yılında “hücre tipi

cezaevleri”dir. Yani tutsaklar, dorudan

yüz yüze kaldıkları sorunları öne çıkar-

mılardır. Fakat bu, dier talepleri yok

saymak anlamına gelmez. Somut, elde

edilebilir taleplerin yanı sıra, propagan-

dif amaçlı siyasi talepler de ileri sürül

mütür. Birinci kısımda yer alanlar, SAG

veya ÖO’nun bitirilmesi için yerine geti-

rilmesi gereken zorunlu maddeler iken,

ikinci kısımda yer alanlar, gündeme

alınmasını, tartıılmasını salamak ve bu

yönde bir kamuoyu oluturmak için

konulmutur. Egemenler, bazen ikinci

bölümdeki talepleri öne çıkararak “bun-

lar kabul edilemez maddeler” demagoji-

sini yapmılardır. Ancak tutsaklar, asıl

somut talepler üzerinde younlamı,

dierlerini de bu ekilde tartıtırmayı

baarmıtır. 

in dier bir yanı, devletin genel
bir uygulamasına kar!ı toplu bir
direni! örgütleniyorsa, bunun do"ru-
dan “siyasi” bir nitelik ta!ıyaca"ıdır.
Marks’ın deyimiyle; 8 saatlik igünü için

bir fabrikadaki direni, “ekonomik

mücadele” kapsamında iken, tüm ülke-

deki içilerin 8 saatlik igünü için direni-

i, “siyasi” bir nitelie sahiptir. Çünkü

içilere dönük bir yasanın, -bir fabrikada

deil- tüm ülkede kaldırılması talep edi-

liyordur. Böylece karısına tek tek pat-

Somut, elde edilebi-
lir taleplerin yanı
sıra, propagandif

amaçlı siyasi talep-
ler de ileri sürül
mü!tür. Birinci

kısımda yer alanlar,
SAG veya ÖO’nun

bitirilmesi için yeri-
ne getirilmesi gere-
ken zorunlu madde-

ler iken, ikinci
kısımda yer alanlar,
gündeme alınmasını,
tartı!ılmasını sa"la-
mak ve bu yönde bir

kamuoyu olu!tur-
mak için konulmu!-

tur. Egemenler,
bazen ikinci bölüm-

deki talepleri öne
çıkararak “bunlar

kabul edilemez mad-
deler” demagojisini
yapmı!lardır. Ancak

tutsaklar, asıl
somut talepler üze-
rinde yo"unla!mı!,

di"erlerini de bu
!ekilde tartı!tırmayı

ba!armı!tır. #!in
di"er bir yanı, devle-
tin genel bir uygula-
masına kar!ı toplu

bir direni! örgütleni-
yorsa, bunun

do"rudan “siyasi”
bir nitelik

ta!ıyaca"ıdır.

ronları deil, dorudan devleti alıyor-

dur. 

F Tipi Cezaevleri de, burjuvazinin

tüm tutsaklara yönelmi genel bir politi-

kasıydı. Ve tutsaklar, toplu halde F

Tipleri için direnie geçtiklerinde, do-

rudan siyasal mücadele veriyorlardı.

Dolayısıyla ’96 ve 2000 yıllarındaki ÖO

eylemleri, tamamen siyasi nitelikteydi.

Zaten son derece iddetli, kıran kırana

bir çarpıma biçiminde geçmesinde,

bunun önemli bir rolü vardır. Aynı

durum Tekel içilerinin 4-C yasasını

kaldırmak için balattıkları direni için

de geçerlidir. 

Kısacası PKK’li tutsaklar, “ilk kez

siyasi taleple açlık grevi” yapmıyorlar.

Fakat bütün taleplerin Kürt sorunu
ile sınırlı olması ve tutsakların
ya!am ko!ullarıyla ilgili hiçbir tale-
bin yer almaması yönüyle bir “ilk”i
olu!turuyorlar. Ama bu durum,

bugünkü açlık grevini eksik ve zayıf

düüren bir yöndür. Hem egemenlerin

demagoji zeminini güçlendirmesi bakı-

mından, hem de -ve daha önemli ola-

rak- tüm tutsakları, Türkiye içi ve

emekçilerini kapsamaması bakımından

böyledir. 

Adalet Bakanı bata olmak üzere

hükümet sözcüleri, ısrarla açlık grevi-

nin talepleri arasında cezaevi koulla-

rıyla ilgili bir durum olmadıını belirti-

yorlar. Cezaevi koullarında bir sorun

olmadıını, bununla ilgili bir talep olsa

düzeltebileceklerini söyleyerek, varolan

durumu merulatırıyor, aklıyorlar.

Oysa Türkiye’deki cezaevi koulları,

belki de en kötü dönemini yaıyor.

Kapasitesinin çok üzerindeki yıılma

ile, tutsakların yatacak yer bulamadıı,

o yüzden kavgaların, isyanların çıktıı

bir dönemden geçiyoruz. Soyarak ara-

manın dayatıldıı, disiplin cezalarının

yadıı, infazların yakıldıı, tutsaklar

arasında “göz teması”nın dahi yasaklan-

dıı, ailelere bile görü yasaı verildii

bir dönemden… Böyle bir dönemde,

tutsakların koullarına dair tek bir tale-

bi koymamak, en azından genel olarak

“tecridin kaldırılması”nı istememek,

doru olmamıtır. 

Elbette ki, Öcalan üzerindeki tecrit,

özel olarak aırlatırılmı bir tecrittir ve

onu en baa yazmak gerekir. Fakat bu,

dier tutsakların durumunu hafifset-

mez, genel olarak tecride karı mücade-

leyi ortadan kaldırmaz. Dier yandan

Öcalan’ın avukatlarıyla görümesi,

onun üzerindeki tecridin kaldırıldıı

anlamına da gelmez. Öyle ki, balangıç-

ta “Öcalan üzerindeki tecridin kaldırıl-

ması” talebi, imdi avukatlarının görü-

türülmesi talebine kadar geri çekilmi

durumdadır. Zaten daha önce Öcalan

avukatlarıyla görütürülüyordu, ama

yine aır bir tecrit altındaydı. Doru slo-

gan “Öcalan’a özgürlük” olmalıdır.

Somut talep ise “ev hapsi”dir, en geri-

sinden mralı’nın kapatılıp oradaki tüm

tutsakların herhangi bir cezaevine nak-

ledilmesidir. Bu gerçeklemediinde,

Öcalan üzerindeki (yanındaki tutsakla-

rın da), aırlatırılmı tecrit devam edi-

yor demektir.

“Anadilde savunma” konusunda
AKP adım atmak zorunda kalmı!tır.
Kürt tutsakların mahkemeleri bundan

dolayı, zaten tıkanmı durumdaydı. Son

olarak açlık grevinde bu talebin ileri

sürülmesi, süreci hızlandırdı ve AKP bu

yönde bir tasarı hazırladı. “Anadilde

eitim” konusu ise, imdilik “seçmeli

ders” ile geçitiriliyor ama bu noktada

da açık kapı bırakılıyor. Hem okul boy-

kotları, hem de açlık grevi, “anadilde

eitim” meselesini daha fazla konuulur

ve gerçekleebilir kıldı. 

Gerek öncekiler, gerekse PKK’li tut-

sakların son açlık grevi, bu tür eylemler-

de “siyasi taleplerin olmaması” savını,

pratik olarak da çürütüyor. SAG ve

ÖO’da siyasi talepler tabi ki olmalıdır.

Bunların bir kısmı karılanır, bir kısmı

ise kitlelerdeki bilinç dönüümüne ve

devletin zorlanmasına hizmet eder. Ki

bugüne dek ileri sürülen “siyasi talep-

ler”, bunu somut olarak da göstermitir. 

Açlık grevinde kafa karı!ıklı"ı
Açlık grevi konusundaki kafa karı-

ıklıı ve çarpıtmalar, sadece tarihi ve

talepleri ile sınırlı deil. Açlık grevinin

süresi, “ölüm sınırı”, SAG ve ÖO ile

arasındaki fark, vb. birçok konuda sür-

mektedir.

Genel olarak açlık grevi, hiçbir ey

yemeden, sadece su, tuz ve eker ile

sürdürülen bir eylem biçimidir. Çay ve

sigara içilmektedir. Ancak ilerleyen

günlerde mide bunları da kabul etmez.

Süresiz açlık grevi, ya da ölüm orucu-

nun farkı, içilen-alınan eylerde deil,

eylemin içeriindedir. 

Açlık grevi, bir olayı, bir durumu

protesto etmek için yapılıyorsa, önce-

den kaç gün yapılacaı bellidir. 3 gün-

lük, bir haftalık protesto açlık grevleri

çok yapılmıtır. Bu bazen açıkça deklare

edilir, bazense sadece yapanlar tarafın-

dan bilinir. Ama sonuçta süresi bellidir.

Süresiz açlık grevinde ise, çeitli talep-

ler sıralanmıtır ve onların karılanması

istenmektedir. Dolayısıyla süresi, karı
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2000’li yıllarda ise, açlık grevinin yaz

ayları yerine kıın balaması, kendiliin-

den olumlu bir etki yaratmı, vücudun

su kaybını azaltmı, bu nedenle ölüm

süresini uzatmıtır mesela. Keza daha

önceki grevlerden tecrübe kazanan dok-

torlar ve tutsaklar, “doru bildikleri yan-

lıları” düzelterek, daha uzun yaamayı

salamılardır. Örnein önceden açlık

grevine giren kiinin hareketsiz kalma-

sı, fazla efor sarfetmemesi gerektii

doru bilinir ve öyle davranılırken; son-

radan, hareket halinde olmanın vücudu

daha dinç tuttuu görülmü ve eylemci-

ler güçleri yettii oranda hareket etmi-

lerdir. En önemlisi de “su-tuz-!eker
dengesi” denilen oranın tespit edil-
mesi ve her eylemciye bu oranda
verilmesidir. Bitkisel çayların da içil-

mesiyle, bu süre 200’lü günlere kadar

uzamıtır. 

Asıl önemli olan ise B-1’in beyin

hücreleri açısından yaamsal öneminin

kefedilmesi ve B-1 alınmaya balanma-

sıdır. Böylece daha önceki ÖO’larda

60’lı günlerden itibaren balayan bilinç

kaybı ve devletin böyle anlarda direni-

çiye zorla serum vererek eylemi kırma

çabasıyla ortaya çıkan sakatlıklar, olabil-

diince aaıya çekilmitir. ÖO’nun

baından itibaren B-1 alan direniçiler,

ölüm anına kadar bilinç yitimi yaama-

mılardır. Sanıldı"ının aksine B-1’in
en önemli misyonu ölüm süresini
uzatmak de"il, Wernice-Korsakof
(hafıza kaybı ve kasların kontrolü-
nün kaybı) hastalı"ını önlemektir.
Bu yanıyla da direniçilerin salıı ve

eylemin gidiatı bakımından son derece

önemlidir.  

Bugünkü açlık grevinde devletin B-

1’i vermemesi, hatta ailelerinden gelen

B-1’lere bile el koyması, balı baına çok

ciddi bir saldırıdır. Amaç, tutsakların

bilincini kaybetmelerini salamak ve o

anda müdahalede bulunmaktır ki, böyle

bir durumda ölümden çok sakatlar çıka-

caktır. Doktorların da bu duruma tepki

vermeleri ve B-1’in tutsaklara verilmesi-

ni mutlaka salamaları gerekir.

Tutsaklar ve doktorlar, on yıllardır

süren SAG ve ÖO eylemlerinin deneyi-

mine sahiptirler. Neyin doru olduu-

nu, neyin, ne kadar alınıp alınmaması

gerektiini en iyi onlar bilirler. Elbette

devlet de bu konuda tecrübe edinmitir.

Onlar da eylemi bir ekilde kırmanın ve

tutsakları sakat bırakmanın derdinde-

dirler. Bu, eylem boyunca süren bir

savatır. Ve her aaması büyük bir geri-

lim içinde kıran kırana süren bir sava…

Egemenler, psikolojik savatan fiili

saldırılara kadar her yolu deneyerek

eylemi bitirmeye çalıırlar. Bugün de

yapmaya çalıtıkları budur. “ov yapı-

yorlar”dan, idam tehdidine, B-1 veril-

memesinden, müdahale hazırlıına

kadar, bu çok açık biçimde görülmekte-

dir. Tutsaklar ise talepleri kabul
edene dek direni!lerini sürdürmeye
ve zaferle taçlandırmaya kilitlenmi!-
lerdir. Bazen “ölümün adı”dır zafer,

bazen somut bir kazanımdır. Önemli

olan, her aamada kararlı olmak, dü-

manın bile saygısını kazanmaktır.

Bütün demagojileri tuzla-buz edecek

olan tek ey, bu durutur.  

2000’deki ÖO’da yukarı sıraladıı-

mız faktörlerin toplamı olarak yaam

süresi uzamı, devletin “yiyorlar” dema-

gojisi de artmıtı. Ancak ölüm, 100’lü

günlerden itibaren pe pee geldi ve kit-

lesel bir hale dönütü. Devlet, ölüm sını-

rındaki direniçileri tahliye etmek

zorunda kaldı. Bu onlar adına büyük bir

geri adım, tutsaklar adına ise siyasi bir

zaferdi. 

Dier yandan 2000’den itibaren

“ölüm sınırı”nın günler üzerinden belir-

lenmesi durumu da deiti. Bilimsel
olarak, direni!çilerin eyleme ba!lar-
kenki kilosunun yarısına kadar dü!-
tü"ü noktanın “ölüm sınırı” oldu"u
belirlendi. Böylece u ya da bu gün

olmaktan çıktı, her direniçinin kilosu-

na, bünyesine ve vücut direncine göre

belirlenir oldu. Elbette direniçilerin,

bata mide rahatsızlıkları olmak üzere

önceki hastalıklarının böyle zamanlarda

tetiklenmesi, ya da çeitli yanlı müda-

haleler, bu süreyi kısaltabilir ve ölüm

her an gelebilir. Ya da direniçiler, dev-

letin tutumuna göre, suyu bile keserek

ölümü hızlandırabilirler. Bu, her eyle-

min kendine özgü koulları içinde gün-

deme gelebilecek ve deerlendirilecek

eylerdir.     

Sonuç olarak
PKK’li tutsakların üç talebi, (Öca-

lan’ın tecridine son verilmesi, ana-
dilde savunma, anadilde e"itim)
demokratik, aynı zamanda siyasi
taleplerdir ve desteklenmelidir.
Fakat tüm tutsakların ko!ullarına
dönük bir talep ile Türkiye genelini
kapsayan demokratik bir talebin
olmaması yönüyle eksiktir. “Öcalan

ve tüm tutsaklar üzerindeki tecride

son”, “Zindanlar Yıkılsın, Tutsaklara

Özgürlük” sloganlarıyla birlikte, bu

eylemlere katılmalı, destek ve dayanı-

ma yükseltilmelidir.

PKK’li tutsakların, ’96 ve 2000 yılla-

tarafın bu konuda atacaı adımlara göre

belirlenecektir. Elbette onun da bir sını-

rı vardır ki, bu sınır artık “geri dönüle-

mez nokta” denilen, bir zamanlar bir ay,

sonrası deneyimler sonucu 60 güne

çıkan süredir. SAG’a balayanlar, kendi

içinde o sınırı saptayıp, o güne dek

devam ederler. Fakat ileri sürülen talep-

lerin ancak ölümlerle gerçekleecei

düünülüyorsa ve zaten ölümü göze ala-

rak eyleme balanmısa, ya batan

ÖO’yu ilan ederler, ya da SAG’ın belli

bir gününde eylemlerini ÖO’ya çevirdik-

lerini duyururlar. 

PKK’li tutsaklar, eylemlerine “süre-

siz-dönüümsüz açlık grevi” demiler-

dir, ölüm orucu deil. Fakat bazı yerler-

de “ölüm orucu” olarak da geçmektedir.

Babakan Erdoan da “sadece bir kii

ölüm orucunda” diyerek, durumu ciddi

olan sadece bir kiiymi gibi yansıtmak-

tadır. Oysa SAG ya da ÖO; ilerleyen

günlerde hepsi için ölüm riski bulun-

maktadır. ÖO’da ölüm kararlılı"ı ba!-
tan ilan edilmi!tir. SAG da, ise her an
bitirme olasılı"ı açık bırakılmı!tır.
Fark budur, ama ölüm her iki biçim-
de de ya!anabilir. Direniçilerin salık

ve moral durumları, içinde bulunduu

koullar, ölüm süresini belirlemektedir.

Sonuç olarak, AG, SAG, ÖO gibi bir-

birine yakın fakat farkları da olan bu

eylem biçimlerini, yerli yerine kullan-

mak, sulandırmamak önemlidir. Bu,

hem kitleye verilen mesajlar yönüyle,

hem de devletin eylemin ciddiyetini ele

almasını salamak yönüyle gereklidir.

Tabi her eyden önce eylemi yapanların

kendilerine duydukları saygı bunu

gerektirir. 

Dier bir nokta, “ölüm sınırı”yla ilgi-

li yapılan farklı açıklamalardır. 30’lu

günlerden itibaren hemen her gün için,

“ölüm sınırı” denilmektedir. Kitleleri

galeyana getirmek ya da devleti zorla-

mak amacıyla yapılan bu tür abartılı

deerlendirmeler, inandırıcılıı kaybet-

tirir. Oysa 12 Eylül yıllarında gerçekle-

en ÖO eylemlerinde bu “sınır”ın 60’lı

günler olduu ortaya çıktı. Bunu devlet

de çok iyi bilmektedir. (’84 yılında

Metris ve Samalcılar’daki ölüm orucu

sırasında, doktorlar “siz bilimi alt-üst

ettiniz” demilerdir. Çünkü direniçiler,

en aır artlar altında 70’li günlere kadar

yaamıtır.) 

Yukarıda da belirttiimiz gibi bu

“sınır” koullara göre deimitir. ’96’da

yaz aylarında, üstelik de aırı sıcaklarda

gerçekletirilen ÖO eyleminde, vücu-
dun terlemeyle de artan a!ırı sıvı
kaybı ölümleri hızlandırmı!tır.

Tutsaklar ve dok-
torlar, on yıllardır
süren SAG ve ÖO
eylemlerinin dene-
yimine sahiptirler.
Neyin do"ru oldu-
"unu, neyin, ne

kadar alınıp alın-
maması gerekti"ini
en iyi onlar bilir-
ler. Elbette devlet
de bu konuda tec-
rübe edinmi!tir.
Onlar da eylemi

bir !ekilde kırma-
nın ve tutsakları
sakat bırakmanın
derdindedirler. Bu,

eylem boyunca
süren bir sava!tır.

Ve her a!aması
büyük bir gerilim

içinde kıran kırana
süren bir sava!…
Egemenler, psiko-
lojik sava!tan fiili
saldırılara kadar

her yolu deneyerek
eylemi bitirmeye
çalı!ırlar. Bugün

de yapmaya çalı!-
tıkları budur.
Tutsaklar ise

talepleri kabul
edene dek direni!-
lerini sürdürmeye
ve zaferle taçlan-
dırmaya kilitlen-
mi!lerdir. Bazen
“ölümün adı”dır

zafer, bazen somut
bir kazanımdır. 

Kasım-Aralık 2012



27Kasım-Aralık 2012

rındaki tüm cezaevlerini kapsayan ÖO

eylemlerine katılmamaları, PKK’nin geç-

mi çizgisini terk ederek, “siyasal

çözüm” kulvarına girmesiyle balantılı

gelimitir. O yıllardan bu yana cezaev-

lerinde de uzlamacı-teslimiyetçi bir

çizgi izlemiler ve bu durum, genel ola-

rak tutsakların mücadelesini zayıf

düürmü, PKK’li tutsaklar ile devrimci

tutsaklar arasında mesafenin açılmasına

neden olmutur. 

Bugün ise PKK’li tutsaklar, sadece

Kürt sorunuyla ilgili taleplerle açlık gre-

vindedir. Dier devrimci tutsaklar, siya-

sal görüleri dorultusunda, eyleme u

veya bu oranda destek vermektedirler.

Ancak devletin açlık grevindeki tut-
saklara saldırısı ya da !ehitlerin gün-
deme gelmesi durumunda, hepsi
buna kar!ı ortak bir duru! sergileye-
cektir. Komünist ve devrimciler, ulu-
sal hareketin sınırlılı"ını ve zaafları-
nı bilerek, ele!tirilerini-uyarılarını
ortaya koyarak, deste"ini sunar ve
devletin saldırıları kar!ısında asla
yalnız bırakmaz. Bugünkü açlık grevi-

ne de bu perspektifle yaklaır.

Eylem 40’lı günlerden itibaren, dier

kesimlerin katılımıyla dıarıda güçlü bir

sahiplenie sahiptir. Hemen her gün,

bata Kürt bölgeleri olmak üzere, birçok

yerde kitle gösterileri olmakta, toplu

açlık grevleriyle destekler artmaktadır.

Aydın ve sanatçılardan, örenci ve aka-

demisyenlere, sendikalardan kitle örgüt-

lerine kadar yaygın bir direni aı

örülmütür. Yurt içinde olduu kadar,

yurtdıında da eylemler sürmekte, ulus-

lararası dayanıma büyümektedir. Son

olarak BDP’li milletvekillerinin de açlık

grevine balamaları, devlet üzerindeki

baskıları younlatıracaktır.

Bütün bunlar eylemin güçlü yanlarını

oluturuyor. Onun dört duvar arasında

kalmayıp sokaa çıktıını, kitlelere mal

olduunu gösteriyor. Her ne kadar

talepler, Öcalan’ın avukatıyla görütü-

rülmesi noktasına çekilmise de, anadil-

de savunmanın meclise getirilmesi ve

anadilde eitimin zeminin güçlenmesi

yönüyle belli sonuçlar alındıını ortada-

dır. Buna karın devlet, sınır-içi ve sınır-

ötesi operasyonları arttırarak, attıı geri

adımları kamufle etme çabası içindedir.

Gelinen noktada mesele, eylemin

finalinin doru zamanda ve doru bir

ekilde gerçeklemesi, bata Kürt halkı

olmak üzere tüm sömürülen, ezilen

kesimlerde moral ve cokuyu, kendine

güveni arttıracak bir ekilde sonuçlan-

masıdır.  
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Açlık grevleri üzerine

çlık grevleri, dergimizi yayına

verdi!imiz sırada, 60’lı günlere ula"-

mı" olarak devam ediyordu. PKK’li

tutsakların üç taleple ba"lattıkları

eylem, asıl olarak Öcalan’ın avukat-

larıyla görü"türülmesi noktasında

kilitlenmi" durumda. Öcalan 2011

yılının Temmuz ayından bu yana

avukatlarıyla görü"türülmüyor.

Bunun en bildik gerekçesi ise, artık

kara mizah konusu haline gelen

“koster bozuk” nakaratıdır. Açlık

grevi sürerken de avukatların görü"-

me talebi, yine “koster bozuk” enge-

line çarpmı"tır. #imdi Ula"tırma

Bakanlı!ı’nın yeni bir koster hazırla-

dı!ı söyleniyor. Bu hazırlı!ı, Öca-

lan’ın avukatlarıyla görü"mesine

ye"il ı"ık yakıldı!ı "eklinde yorumla-

mak mümkün. Çok kısa bir sürede

bunu anlayaca!ız zaten. 

Devletin Öcalan’ı avukatlarıyla

görü"türmeme ısrarı, gerçekte hiç-

bir kalıba sı!mıyor. Ne “koster”, ne

“hükümlü”lük, ne de ba"ka bir

"ey… Tek ba"ına AH$M’de süren

davaların olması bile, hukuken gör-

ü"türmeyi zorunlu kılıyor çünkü.

Ayrıca yıllardır Öcalan hükümlü

durumda iken, avukatlarıyla görü"-

türen yine bu devlet de!il miydi?

Sözde avukatlar, dı"arıya haber ta"ı-

yor! Ki bu iddiayla, Öcalan’ın 28

avukatı KCK davasında tutuklu.

Oysa biliyoruz ki, bizzat

Ba"bakan’ın görevlendirdi!i M$T

mensupları, Avrupa ve Kandil’deki

PKK liderlerine Öcalan’ın mektupla-

rını ta"ıdılar. Bunlar, belgeleriyle

ortaya çıktı. 

Açlık grevlerinin geldi!i boyut,

bu gerekçelerle daha fazla beklet-

meye olanak tanımıyor. Nasıl ki,

AKP’nin “2023 Vizyonu” olarak sun-

du!u maddeler arasında yer alan

“anadilde savunma hakkı” bir hafta

içinde meclise gelebildiyse, Öca-

lan’ın avukatlarıyla görü"mesi de

önümüzdeki günlerde gerçekle"ebi-

lir.
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