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O
rtado!u’nun kaynayan yüzü

ırlangıçlar, baharın geldi!ini

müjdeleyen ku"lardır. Onların gök-

yüzünde görünmesi, so!uk kı"

günlerinin artık sona erdi!inin,

sıcak günlerin ba"ladı!ının i"areti-

dir. 

Gençlik de “devrimin kırlangı-

cı”dır. A!ır sömürü ve zorbalık

ko"ullarına ilk ba"kaldırandır onlar.

Baskıcı rejimlere ilk kafa tutan,

harekete geçendir. Ve onlar hareke-

te geçti mi, toplumun üzerine kara-

basan gibi çöken o kasvetli hava

da!ılacak, güne" kendini göstere-

cek ve masmavi bir gökyüzü ortaya

çıkacak demektir. 

Hem dünyada, hem ülkemizde

gençlik hareketiyle ba"lamı"tır top-

lumsal dönü"ümler. Aydınların en

tutarlı, en canlı kesimini olu"turan

ö!renci gençlik, fitili ate"lemi"tir.

Ülkemizde Mustafa Suphi’lerden

sonra ilk devrimci ba"kaldırı olan

’71 devrimcili!i de, genelde gençli-

!in, özelde üniversite gençli!inin

ayaklanı"ıdır. Bu ayaklanı"ta,

ODTÜ’nün ayrı bir yeri vardır. ABD

Büyükelçisi Vietnam kasabı

Commer’in arabasının yakılması,

dönemin anti-emperyalist eylemle-

rinin simgelerindendir. Deniz

Gezmi"’lerin aranır duruma dü"me-

sinden sonra sı!ındıkları mekandır

ODTÜ. Boykotların, i"gallerin sem-

bolüdür. Sinan Cemgil’lerin,

Yolda"can’ların, Fatih Öktülmü"’le-

rin okuludur. Dev harflerle “DEV-

R#M”i adeta kazımı"lardır okulun

künyesine. Sonra da kanlarıyla

sulamı"lardır…

Onun içindir ki, devrimin sesi

hiç susmamı"tır ODTÜ’de. Çünkü

DEVR#M, bir yazıdan ibaret de!ildir;

o bir ruhtur, her ODTÜ’lüyle birlikte

yeniden dirilen. O ruhla DEVR#M

me"alesinin sönmesine izin veril-

memi", sürekli harlanmı"tır. “ODTÜ

ayakta” oldu!u sürece de yanmaya

devam edecektir.

K
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2012 yılının son günleri, ODTÜ’yle ba!layıp,
tüm ülkeye yayılan gençlik eylemleriyle geçti.
Haftalarca süren bu eylemler, sadece ö"renci-
leri de"il, çalı!anları, akademisyenleriyle tüm
üniversite bile!enlerini içine aldı. Rektörler bir
yerde; ö"rencisi, çalı!anı ve ö"retim üyesi ile,
üniversitenin asli unsurları bir yerde safla!tılar.
Bu, do"ru bir safla!maydı ve gelece"e dair
umutları arttırıyordu.

AKP, devletin çe!itli kurumlarında kadrola-
!abilir, oralarda su ba!larını tutabilir. Tıpkı üni-
versitelerin rektörlerini kendi yanda!larından
ataması gibi… Ama o kurumlarda çalı!anları,
okuyanları; yani gerçek sahiplerini zapt-ı rapt
altına alması mümkün de"ildir. Bunu hiçbir
hükümet, hiçbir zorba rejimi, ba!aramamı!tır,
ba!aramaz da. Sömürü ve zorbalı"ın oldu"u
her yerde, er ya da geç isyan, ayaklanma ve
devrim olacaktır. 

ODTÜ, i!aret fi!e"ini çakmı!tır. Onu i!çi ve
emekçilerin daha da büyüyen ve militanla!an
eylemleri izleyecektir. ’80 sonrası ilk kıpırdanı!-
lar da böyle ba!lamı!tı. Ö"renci gençli"in der-
nekle!me mücadelesi ve ardından “tek tip der-
nek” yasasına kar!ı ülke çapında gerçekle!tirdi-
"i eylemler, ANAP Hükümeti’ni geri adım atmak
zorunda bırakmı!tı. Ardından ’89 i!çi eylemleri
sökün etmi!, onu emekçi memurların sendika-
la!ma mücadelesi izlemi!ti. Ve 12 Eylül’ün
ba!ta örgütlenme olmak üzere gaspetti"i haklar
birer birer alınmı!tı.

Elbette her dönemin kendine özgü yönleri
olacaktır. Ya!amda hiçbir !ey, birbirinin tekrarı
de"ildir. Fakat do"anın oldu"u gibi, toplumun
da genel yasaları vardır. Bunlardan biri de,
ö"renci gençli"in her dönem ilk kıvılcımı çaktı"ı,
fakat mücadeleyi sonuna kadar götürecek olan
en devrimci sınıfın, i!çi sınıfının harekete geç-
mesiyle, hedefe ula!ıldı"ıdır.

* * *
#!çi sınıfı, yıl boyunca çe!itli eylemlerle alan-

lardaydı. Daha çok sendikalı i!çilerin i!ten atıl-
ması üzerine direni!e geçmi!lerdi. #çlerinde
ba!arıyla sonuçlananlar da oldu. Ancak taban
örgütlülü"ün zayıflı"ı ve i!birlikçi sendikaların
tutumu, bu direni!lerin büyümesini engelledi. 

#!çi sınıfının örgütlülük düzeyinin son derece
dü!ük olması, en büyük handikap olarak kar!ı-
sına dikiliyor. Hal böyleyken arka arkaya çıkarı-
lan yasalarla, ba!ta örgütlenme olmak üzere,
en temel haklara saldırılar sürüyor. Patronların
azami karı esas alındı"ından, karın toklu"una
çalı!mak bile zorla!ıyor. Büyüyen i!sizlik, bir
tehdit unsuru olarak tüm i!çilerin üzerinde
sürekli sallandırılıyor. 

Böyle bir durumla kar!ı kar!ıya kalan

$i!ecam i!çileri, direni!e geçtiler. #stanbul-
Topkapı’daki fabrikayı Eski!ehir’e ta!ıyan
$i!ecam patronu, i!çileri ya asgari ücretle çalı!-
maya, ya da i!sizli"e mahkum etti. Tüm hakları
korunarak çalı!mak isteyen i!çiler, fabrikayı
i!gal ederek, aileleri ile birlikte büyük bir direni-
!i ba!lattılar.

Tekel’den sonra,
sınıfın bayra"ı, !imdi
$i!ecam i!çilerinin
elindedir. Sınıfın di"er
bölükleri de $i!ecam
ile dayanı!maya geç-
meli ve 2013 baharını
ba!latmalıdırlar. 

* * *
2013’e, üniversitelerin

eylemi ve $i!ecam i!çi-
lerinin fabrika i!galiyle
girdik. Bu, yeni yıla dair
umut ve beklentilerimi-
zi daha da arttırıyor. 

Uzun süredir sessiz-
li"ini koruyan üniversite-
lerin arka arkaya patla-
yan direni!leri, önümüz-
deki yıl da ö"renci genç-
li"in eylemlerinin durma-
yaca"ını gösteriyor. Üze-
rindeki baskıya, hatta yüzlercesi
tutuklu olmasına ra"men, ö"renci gençlik, top-
lumsal mücadelenin önemli bir dinami"i olarak
sahnededir artık. 

$i!ecam i!çileri ise, sınıfın kararlılı"ının ve
militanlı"ının simgesi olarak direni! bayra"ını
yükseltmi!tir. Yeni Zonguldak’ların, Seka’ların,
Tekel’lerin habercisidir.  

Engels’in söyledi"i gibi: “Biz gelecein parti-
siyiz, gelecek ise gençliindir. Biz toplumu yeni-
letirenleriz, gençlik yeniletiricileri seve seve
izler. Biz eski kokumulua karı özveri ile
yürütülen bir mücadelenin partisiyiz, özveri iste-
yen bir mücadeleye ilk olarak her zaman genç-
lik hazırdır… Biz daima en ilerici sınıfın gençli-
inin partisi olacaız!”  

2013’e girerken, “devrimin kırlangıç”larına,
yeni kavga yılına MERHABA diyoruz. Sınıfın
devrimci sezgileriyle, gençli"in dinamizminin
birle!mesiyle olu!acak nehirler, önüne çıkan
engelleri birer birer a!acaktır ve geçti"i her
yerde tohumları çatlatıp ye!ertecektir. Fakat bu
nehirlerin hedeften !a!madan denizlere, okya-
nuslara ula!ması için öncüsüyle bulu!ması
!arttır. 

Bunun bilinciyle hareket etmeli, kavganın
baharına hazırlanmalıyız!

17. sa yı da

“Devrimin kırlangıçları”na
Yeni kavga yılına MERHABA!

3           ODTÜ ayakta, gençlik sokakta

4           ODTÜ’yü kınayan rektörlerin sicili

5           Roboski’nin katilleri nerede

6           Mara! anmasına devlet engeli

7           "i!ecam i!çileri i!galde

8           Yeni yıla girerken, grev, direni!, soka#ın gücü

9           Direnen i!çiler kazanıyor

10         Rakamlarla i!çi ve emekçilerin durumu

11         Devrimci 1 Mayıs Platformu’ndan ça#rı

12         Cumartesi annelerinin sesi yankılanıyor

13         Yeniden “açılım” rüzgarları

14         Ortado#u kaynıyor

16         !kencede direnmek insana güç veriyor

18         Yürüyü!’e zorunlu yanıt

19         Ge le ce #i mi zin köp rü sü ta ri hi miz

21         Yeni yıla girerken

Mer ha ba,

2012 yılı, ekonomik krizin ikinci dalgasının
giderek daha etkili biçimde göründü!ü bir yıl
oldu. 2010 yılının sonunda Arap co!rafyasında
ba"layan kriz kar"ıtı eylemler, Avrupa’nın en geli"-
kin kapitalist ülkelerinin kapılarını dövüyor artık.
Almanya’nın bile krize girdi!ine ili"kin veriler, gün
geçtikçe artıyor. ABD’nin krizden “50 yıl boyunca
çıkamayaca!ı” kehaneti dola"ıyor ortalıkta. 

Eylemler ise, yaygınla"ıyor, kitleselle"iyor, sert-
le"iyor. Ancak en önemli sorun olarak, devrimci-
komünist bir öncünün olmayı"ı, bütün yakıcılı!ıy-
la varlı!ını koruyor. Dünya genelinde kriz kar"ıtı
kitle hareketlerine, ayaklanmalara önderlik ede-
cek örgütlenmelerin olmayı"ı, bugün hala ön
önemli sorun.

Olanaklarla birlikte görevlerin, sorumlulukların
da büyüdü!ü bir yıla daha girmi" bulunuyoruz.
Böylesine a!ır, ama bir o kadar onurlu, erdemli
bir kavganın tüm neferlerinin yeni kavga yılını
kutluyoruz. Bedenleri içeride, bilinçleri ve yürek-
leri ile dı"arıda olan komünist ve devrimci tutsak-

ların yeni kavga yılını kutluyoruz. #"çi ve
emekçilerimizin, çe"itli milliyetlerden

tüm halkımızın yeni yılını kutluyo-
ruz!    

Ve bir kez daha diyoruz ki, “en
güzel yıllar, u!runda sava"anların
olsun…”

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. Bir son ra ki sa yı mız da
gö rü" mek üze re...
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ılın son günlerinde ODTÜ’den

tüm ülkeye yayılan üniversite

gençliinin eylemleri, yıla dam-

gasını vuran bir nitelik kazandı.

Üniversite gençlii, toplumsal hareke-

tin önemli bir dinamii olduunu bir

kez daha gösterdi. Örenci eylemlerine

akademisyenler ve üniversite çalıanla-

rı da katılınca, uzun yıllardan sonra ilk

kez üniversiteler, hükümetin baskısına

ve politikalarına karı ayaa kalkmı

oldu.

Direni! dersi 
Her ey, 18 Aralık 2012 tarihinde

Babakan Erdoan'ın  “Göktürk 2" adlı

uydunun uzaya fırlatılmasını izlemek

için ODTÜ’yü ziyaretiyle baladı.

Erdoan’ı ve yeni YÖK yasasını protes-

to etmek için toplanan örencilerin

üzerine polisin azgınca saldırısı, patla-

mayı adeta fitilledi. 

O gün 3500 polis, 20 zırhlı araç ve 8

TOMA aracıyla kuatılan ODTÜ, polis

terörünü en iddetli haliyle yaadı.

Protesto yapan örencilere sadece cop,

biber gazı, tazyikli su ile saldırmadılar,

sis bombası ve kurusıkı mermi bile kul-

landılar. Bu silahlardan çıkan kapsül-

ler, bir örencinin kafasına isabet edin-

ce, ölüm tehlikesi ile karı karıya

bıraktı. Hastaneye kaldırılan örenci,

uzun bir süre youn bakımda kaldı.

Ayrıca onlarca örenci yaralandı.

Saldırılar bununla da bitmedi. Ertesi

gün 10 örenci evlerinden, yurtların-

dan gözaltına alındı, haklarında dava-

lar açıldı.

Bunun üzerine ODTÜ’lü örenciler,

"iddet Varsa, Polis Varsa, Ders Yok!"

diyerek, dersleri boykot ettiler.

Günlerce okulu terk etmediler. Ünlü

“Devrim Stadyumu”nda bulutular ve

’68 devrimci önderlerinin DEVRM

yazısının yanına kendi bedenleriyle

“ODTÜ AYAKTA” yazdılar. ’68 ruhu-

nun yaadıını bir kez daha gösterdiler.

"Yankee Go Home" sloganlarıyla titret-

tiler yine emperyalistleri ve ibirlikçile-

rini. Birçok sanatçının ve ö"retim üye-
sinin de katıldı"ı bu eylemlerle ülkeyi
bir kez daha sarstılar ve bir “direni!
dersi” verdiler.

Her yer ODTÜ, her yer direni!!
Eylemler ODTÜ ile sınırlı kalmadı.

Türkiye’nin birçok ehrinde bata üni-

versite gençlii olmak üzere, devrimci

demokrat tüm kesimler, ODTÜ ile

dayanıma eylemleri yaptı. Eylemlerin
daha da büyümesine, yaygınla!ması-
na, haftalar boyunca gündemde kal-
masına ise, üniversite rektörlerinin
arka arkaya yaptı"ı açıklamalar
neden oldu. 

ODTÜ rektörünün, “ö!rencilerin
demokratik bir hakkı kullandı!ını” söy-

lemesi ve polisin saldırısını ‘orantısız’

diyerek eletirmesi, Babakan Erdoan

bata olmak üzere AKP sözcüleri tara-

fından büyük bir tepkisiyle karılandı,

tehditler savruldu. Erdoan, aynı gün-

lerde YÖK Bakanı ile de görüerek

ODTÜ rektörü hakkında soruturma

açılmasını saladı. 

Bunun üzerine bata stanbul’daki 6

üniversite olmak üzere çeitli üniversi-

te rektörlerinden ODTÜ’deki olayları

kınayan, açıkça Babakan’a ya çeken

açıklamalar geldi. Hak etmedikleri
halde AKP’nin tercihiyle atanan bu
rektörler, hükümete olan borçlarını
bu !ekilde ödüyorlardı. Adeta düme-

ye basılmıçasına hepsi aynı anda ken-

dilerinden istenen açıklamayı yapıyor-

du.  

Fakat bu üniversitelerin devrimci,
demokrat, ilerici, yurtsever ö"retim
üyeleri ve ö"rencileri de bulunuyordu.
Bunlar, büyük bir tepki göstererek, rek-

törlerini istifaya çaırdı, üniversitelerin

bu rektörlerden ibaret olmadıını her-

kese gösterdi. Mimar Sinan,

Galatasaray, TÜ bata olmak üzere bir-

çok üniversitede, binlerce örenci ve

akademisyen, protesto gösterileri yaptı.

Rektörlere “ya istifa et, ya özür dile”
çarısı yaparak, onların gerçek yüzleri-

ni açıa çıkardılar.

Mimar Sinan Üniversitesi’nde, üni-

versite rektörünü köeye sıkıtıran

örenciler, rektörün “yanlı" anla"ıldıy-
sam özür dilerim” sözüne ramen

eylemlerini sürdürdü. Galatasaray Üni-

versitesi örencileri, rektörlük binasını

igal ederek, rektörü uzun bir süre üni-

versitede alıkoydu. TÜ’de tüm engelle-

melere ve arbedeye ramen, rektörlük

binasına kadar yürüyü yapıldı ve rek-

törden yaptıı açıklamayı geri çekmesi

istendi. Hacettepe Üniversitesi örenci-

leri ve çalıanları da, “Bugün
Hacettepe’li de!il ODTÜ’lüyüz” dediler

ve rektörlerinin kendilerini temsil

etmediini bildirdiler. 

Gençli"i kazanamayacaksınız!
AKP hükümetinin tüm kurumları

ele geçirme çabalarına ve üniversite

yönetimlerini kendi adamlarıyla dol-

durmalarına ramen, üniversiteleri
tamamen zapt-ı rapt altına almayı
ba!aramadılar, ba!aramayacaklar.
Bunu 12 Eylül bile ba!aramamı!tı.
Üniversitelerin asıl bileenleri, bata

örenciler olmak üzere, çalıanları ve

öretim üyeleridir ki, son olaylar da bu

üç bileenin birleik mücadelesiyle

gelimitir. 

Dier yandan ODTÜ’de ba!layıp
tüm ülkeyi saran eylemlerin, AKP kar-
!ıtı tüm kesimler tarafından destek-
lenmesi, !a!ırtıcı de"ildir. Daha önce

Tekel direniinde, hatta 1 Mayıslarda

bile, benzer manzaralarla karılaıldı.

Bata CHP olmak üzere tüm AKP kar-

ıtları, bugüne dek komünist ve dev-

rimcilerle özdelemi birçok simge ve

eylemi, destekler göründüler. Çünkü

buna ihtiyaçları vardı. Elbette kendile-

rinin ibaına geldii dönemde, bu des-

tekler bitecek, hatta tersine dönecektir.

Daha önceki dönemlerde yaandıı

gibi… 

Bu kesimlerin hangi amaçlarla

eylemleri desteklediini iyi bilmek ve

ona göre davranmak gerekiyor. Fakat

bu durum sözkonusu eylemlerin dev-

rimci içeriini gölgeleyemez. ODTÜ’de
simgele!en gençli"in devrimci ba!kal-
dırısı, sadece AKP’yi de"il, tüm düzen
partileriyle sistemi yok etmeyi hedef-
leyen, sömürüsüz, sava!sız, sınıfsız
bir toplum ideali içindir. Bu ideali,

düzen-içi hiçbir parti-kurum karılaya-

mayacaı gibi, engel olma giriimleri

de her defasında ters tepecektir. Hiç

biri gençlii kazanmayı baaramaya-

cak ve nihayetinde kaybeden onlar ola-

caktır. Çünkü gençlik gelecektir, gele-

cek ise sosyalizm! 

* * * 

Yılın son günlerinin gençliin dire-

niiyle kapanması, 2013 yılına daha

umutla girilmesini salamıtır. Her
baskıcı dönemlerde, ilk kıvılcımı
gençlik çakar. Bu kez de böyle olmu-

tur. Bunu içi ve emekçilerin daha da

büyüyen, militanlaan eylemleri izle-

yecek, gençliin dinamizmi ile birleen

bu eylemler, sadece AKP hükümetini

deil, tüm partileriyle birlikte ücretli

kölelik düzenini zorlayacaktır. Ve

elbette ki birgün, hepsini yerle bir ede-

cei gün de gelecektir.

ODTÜ’de simgele-
!en gençli"in devrimci

ba!kaldırısı, sadece
AKP’yi de"il, tüm

düzen partileriyle sis-
temi yok etmeyi

hedefleyen, sömürü-
süz, sava!sız, sınıfsız

bir toplum ideali için-
dir. Bu ideali, düzen-

içi hiçbir parti-kurum
kar!ılayamayaca"ı

gibi, engel olma giri-
!imleri de her defasın-
da ters tepecektir. Hiç
biri gençli"i kazanma-
yı ba!aramayacak ve

nihayetinde kaybeden
onlar olacaktır.

Çünkü gençlik 
gelecektir, gelecek

ise sosyalizm! 

Y

Ocak 2013

ODTÜ ayakta
Gençlik sokakta!
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Meydanı’nda sendikalar,

üniversite örencileri,

öretim üyeleri ve genç-

lik örgütlerinin çarısıy-

la eylem yapıldı. Kitle

Edebiyat Fakültesi,

Beyazıt Tramvay duraı ve

üniversite içinden meydana

yürüdü. “YÖK’e ve Yasasına geçit yok”, “Asistan kıyımını durdura-

caız” pankartlarıın taındıı yürüyüte, yasanın geri çekilmesi

istendi. “YÖK kalkacak, polis gidecek üniversiteler bizimle özgürle-

ecek”, “Eit, parasız, bilimsel anadilde eitim” sloganlarının atıldı-

ı eylemde Eitim-Sen, akademisyenler ve örenciler adına konu-

malar yapıldı. Konumalarda yeni yasanın üniversiteleri Anonim

irket’e dönütürdüü vurgulandı.  Eylemde ayrıca ODTÜ direnii

de selamlanarak, “örencilerin ve öretim üyesi arkadalarımızın

yanındayız” denildi.

KESK zmir’de 28 Aralık’ta yaptıı eylemle 4b, 4c ve 50d’de

çalıtırılan emekçilerin kadroya geçirilmesini talep etti. 
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ODTÜ’de yaanan olaylarla ilgili, bazı üniversite rektörlerinin

Babakan Erdoan’ı destekler nitelikte açıklamalar yapmasına

tepki gösteren akademisyenler, örencilerle birlikte birçok eyle-

me katılmı ve bu üniversite rektörlerini kınamılardı.

Üniversitelerin rektörden ibaret olmadıını, rektörün bir üni-

versite adına açıklama yapamayacaını ortaya koyan akademis-

yenler, eylemlerini sürdüreceklerini açıkladılar. Bir grup akade-

misyen bir çarı yayınlayarak, AKP Hükümeti'nin baskılarına ve

yeni YÖK Yasa Tasarısı'na karı 12 Ocak'ta Ankara'da olacakları-

nı duyurdular. Bolu Abant zzet Baysal, Akdeniz, Hacettepe,

ODTÜ, Isparta, Trakya, Van Yüzüncü Yıl üniversitelerinden

öretim elemanları ile Mülkiyeliler Birlii ve Üniversite

Konseyleri Dernei adına yapılan açıklamada, Ankara Üniversi-

tesi Cebeci Kampüsü önünde toplanarak, buradan Sakarya

Meydanı'na yürüyeceklerini bildirdiler.

Son bir yılda öretim üyelerine ve örencilere yönelik baskı-

ların arttıını belirten akademisyenler, "Yeni YÖK Yasa Tasla!ı,
gericili!in örttü!ü özelle"tirme, üniversiteleri do!rudan sermaye-
ye ba!lama, akademisyenlerin i" güvencesi ve akademik özerkli-
!ini yok etme planlarını dı"a vurdu. ODTÜ'de ya"ananlar
AKP'nin YÖK'de dahil olmak üzere onca gücü ele geçirmesine
ra!men üniversitelerdeki direnci kıramadı!ını gösterdi. ODTÜ'yü
kınayan bir metne emirle imza atan rektörler, akademi adına
yüzümüzü kızartırken, ODTÜ ile birlikte aya!a kalkan tüm aka-
demisyen ve ö!renciler gelece!e ve ülkeye olan inancımızı tazele-
diler" dediler.

ODTÜ’deki polis !iddeti yerine ö"rencilerin protestosunu kınayan 11 üniversite
rektörünün, AKP hükümetiyle olan ili!kileri açı"a çıktı. Bu üniversitelerin rektörlerinin
hemen hepsi, üniversite seçimlerinde ilk sırada yer alamamı!, ikinci, hatta üçüncü
sırada iken atanmı!lar. Ve önemli bir kısmı, Ba!bakan Erdo"an'a "fahri doktora"
ünvanı vermi!. 

Hatta aralarında AKP'nin belediye ba!kanlı"ını yapmı! rektörler bile bulunmakta-
dır. Örne"in stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Adem Esen, bir
dönem AKP Konya Selçuklu Belediye Ba!kanıdır. Belediye ba!kanı iken çöken
Zümrüt Sitesi’nde 92 ki!inin hayatını kaybetmesinin ardından açılan davada mahkum
olmu!, belediye cezayı ödemeyince belediyenin banka hesabı ve gayrimenkullerine
haciz konulmu!tu. #çi!leri Bakanlı"ı ise Adem Esen’in hakkında soru!turma izni ver-
memi!ti. 

stanbul Üniversitesi Rektörü Yunus Söylet de 2008 yılındaki rektörlük seçimle-
rinde ikinci olmasına ra"men rektör olarak atandı. Recep Tayyip Erdo"an’ın aile dok-
toru oldu"u ifade edilen Söylet, 2009 yılında Erdo"an’a fahri doktora unvanı vermi!ti.
Söylet döneminde Ö"renci Kültür Merkezi kapatıldı, #Ü’de basın açıklaması yaptı"ı,
slogan attı"ı ya da üstlerini aratmadı"ı gerekçesiyle ö"renciler hakkında sayısız
soru!turma ba!latıldı. ODTÜ'ye kar!ı ilk açıklamayı yapan Söylet'e ilk ödül YÖK'ten
geldi. YÖK, Cumhurba!kanlı"ı’na #stanbul Üniversitesi için 1. sırada onu sundu.

Marmara Üniversitesi Rektörü Zafer Gül ise, rektörlük seçimlerinde üçüncü sıra-
da yer almasına kar!ın AKP'ye yakınlı"ı yüzünden rektörlü"e atanmı!tı. Birinci olan
Necla Pur’un 482 oyuna kar!ılık Gül’ün 302 oyu bulunuyordu. 

stanbul Teknik Üniversitesi'nde rektörlük seçimlerinde 458 oyla birinci olan
Muhammed $ahin’in arkasından 317 oyla ikinci olan Mehmet Karaca 6 Temmuz
2012’de rektör olarak atandı. Karaca, rektörlü"e gelir gelmez YÖK’ün yasal ba"layıcı-
lı"ı olmayan bir tavsiye mektubunu uygulamaya sokarak 50d kadrosunda çalı!an
asistanları i!ten çıkarmaya ba!ladı, #TÜ’de büyük protestolara yol açtı. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü smail Yüksek, 6 Ekim 2012’de Recep
Tayyip Erdo"an’a fahri doktora unvanı verdi ve ”E"itim ücretini kaldıran de"erli
Ba!bakanımıza te!ekkürler” yazan ”T Cetveli” hediye etti.  

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ethem Tolga, BDP milletvekili Sabahat
Tuncel’in katılaca"ı gerekçesiyle "Cinsiyet E!itli"inin #n!ası" konferansını iptal etmi!ti.
Tolga’nın döneminde kampüs içinde reklam panoları yerle!tirilmesi ve kampüs giri!le-
rine turnikeler koyulması ö"rencilerin tepkisi çekmi!ti. 

Hacettepe Üniversitesi'nde 2011 yılındaki rektörlük seçimlerinde 657 oyla birinci
olan U"ur Erdener’in ardından 501 oyla ikinci olan Murat Tuncer rektörlü"e atandı.
Tuncer, Dilovası’ndaki endüstriyel kirlili"in yol açtı"ı kanser vakalarıyla ilgili ara!tırma
yapan Prof. Onur Hamzao"lu’nu YÖK’e !ikayet etmi! ve hakkında soru!turma açıl-
masına neden olmu!tu.  

Bingöl Üniversitesi Rektörü Gıyasettin Bayda’ın o"lu ve kızı ba!ta olmak
üzere 5 akrabasının üniversitede akademisyen olması dikkat çekiyor. Bingöl Üniversi-
tesi, Bayda! döneminde Said-i Nursi’nin kitaplarıyla evrim kar!ıtı konferansı düzenle-
mi! ve bu konferansa Bayda! konu!macı olarak katılmı!tı. 

Abant zzet Baysal Üniversitesi Rektörü Hayri Cokun, 2010’da yapılan rektör-
lük seçimlerinde 129 oyla ikinci olmasına ra"men alan ataması yapılmı!tı. Co!kun’un
profesörlü"e yükseltilmesi ile ilgili usulsüzlük tespit edilmi! ve idari soru!turma sonuç-
lanmadan Abdullah Gül tarafından rektörlü"e layık görülmü!tü. 

Uak Üniversitesi'nde 2011 yılında yapılan seçim sonucunda en çok oyu Prof.
Adnan $i!man alırken,
Abdullah Gül seçimi 40 oyla
ikinci sırada tamamlayan Sait
Çelik’i rektör olarak atamı!tı.  

Rize Üniversitesi’nde
2011’de rektörlük seçiminde,
Prof. Arif Yılmaz 176 oy ala-
rak birinci olmu!, ardından
üniversitenin adı Recep
Tayyip Erdo$an Üniversite-
si olarak de"i!tirilmi!ti. Arif
Yılmaz Kasım 2012’de Recep Tayyip Erdo"an’a fahri doktora unvanı vermi!ti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Hasan bicio$lu, Cemaate yakınlı"ı ile
biliniyor. 215 bin liraya makam arabası almasını ele!tirenlere, “Güvenli olmak zorun-
dayız. Araçların en lüksünü alaca"ım” diye cevap vermi!ti. 

Kaynak: Onur Erem-BirGün gazetesi

ODTÜ'yü kınayan rektörlerin sicili

Yeni YÖK tasarısına kar!ı Beyazıt’ta eylem

Akademisyenlerin tepkisi büyüyor



13 Kasım’da aralarında stanbul, zmir, Dersim,

Mersin, Adana’nın da bulunduu 14 ilde Demokratik

Haklar Federasyonu’na yönelik operasyon yapıldı. 61

kii operasyonda gözaltına alındı. Alınanlardan 34’ü

tutuklanarak çeitli hapishanelere konuldu. 

Polisin DHF’ye yönelik operasyonunun medya

ayaında, hedef gösterilen devrimciler ve devrimci

kurumlar faistler tarafından silahlı saldırıya uradı.

zmir’de DHF’yi ablukaya almaya çalıan faistlere

karı, devrimci ve ilerici kesimler ortak tavır koydular. 

Gözaltıları protesto etmek için stanbul, zmir,

Dersim, Ankara, Adana ve Mersin’de proteto eylemle-

ri yapıldı. 16 Kasım’da stanbul’da Galatasaray Lisesi

önünde protesto eylemi yapıldı. Eyleme aralarında

PDD’nin de bulunduu devrimci kurumlar destek

verdi. 

16 Kasım’da Dersim Ovacık’ta 24 MKP-HKO geril-

lası yakalandı. Bölgede gerillayı yakalamak için ope-

rasyon düzenleyen Türk ordusuyla gerillalar arasında

çatıma çıktı. Çatımadan sonra maaraya çekilen

gerillaların yerini tespit eden askerler, maaraya kim-

yasal gaz attı. Gerillalar bir günlük bekleyiin ardın-

dan maaradan çıktı ve gözaltına alındı. Sonrasında

çıkarıldıkları Malatya Aır Ceza Mahkemesi tarafın-

dan tutuklandılar.

9 Aralık’ta Bahçelievler Yenibosna 75. Yıl polis

karakoluna yapılan saldırının ardından yakalanan

Nebahat Arıcı, polis tarafından dövülerek linç edil-

mek istendi. Polisin darbeleriyle beyin tası çökertilen

Arıcı, Okmeydanı Hastanesi’ne kaldırıldı. 

DHKP-C üyesi olduu iddia edilen Nebiha

Arıcı’nın kaldırıldıı hastanenin önüne gelen

TAYAD’lılar, Halk Cepheliler, Grup Yorum üyeleri ve

avukatlar çevik kuvvetin saldırısına uradı. saldırdı

ve ikenceyle gözaltına aldı. ki gün üst üste yaanan

saldırılarda 20 kii gözaltına alındı. 

13 Aralık ve 14 Aralık’ta mahkemeye çıkartılan

devrimcilerden, 8’i tutuklandı, Grup Yorum üyeleri-

nin de aralarında bulunduu bazı devrimcilere ev

hapsi ve yurtdıına çıkı yasaı konuldu.  
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MKP gerillaları yakalandı

Roboski’nin katilleri nerede? DHF’ye baskın ve tutuklama

TAYAD’lılar “öldürtmeyece!iz” dedi

Roboski katliamının birinci yılında, binlerce ki!inin katıldı"ı eylemler gerçekle!tirildi. Eylemlerde
katillerin bulunması, yargılanması ve 34 köylünün katledilmesinin hesabının verilmesi istendi. 

28 Aralık 2011’de, devlet Hakkari sınırındaki Roboski köyünde kaça"a giden 34 köylüyü bom-
balayarak katletmi!ti. Köylüler “kaçak”tan geçiniyorlar ve sıkça sınırı geçiyorlardı. Bu durum,
köyün yakınındaki karakol tarafından da biliniyor ve sorun çıkartılmıyordu. Ama 28 Aralık 2011
tarihinde, insansız hava araçları tarafından sınırı geçti"i tespit edilen köylüler, PKK’li oldukları
gerekçesiyle bombalandı. Sonradan açı"a çıktı ki, “istihbarat” ABD’den gelmi!, bombalama emrini
ise Genelkurmay ve Ba!bakan birlikte vermi!ti. Üstelik köy, korucu köyü olarak biliniyordu ve en
fazla kayıp veren aile de korucuydu. 

Yapılan katliam, büyük bir tepki ve duyarlılık olu!turdu. Katliam lanetlendi ve hesabının sorul-
ması, faillerinin yargılanması talebiyle eylemler yükseltildi. Roboski’de katledilenlerin ailelerine
“sus payı” olarak verilen “tazminat”lar da reddedildi. Aileler, para de"il, adalet istediklerini devletin
yüzüne haykırdılar. Hatta sahte gözya!larıyla taziyeye gelen devletin kaymakamı, halk tarafından
linç edilmekten son anda kurtuldu. Sonrasında Hakkari’de #çi!leri Bakanı #dris Naim $ahin de hal-
kın öfkesi kar!ısında canını zor kurtardı. 

Bir yıldır verilen mücadele, devleti oldukça sıkı!tırmı! olmasına ra"men; mahkeme açma ve
sorumlulara hesap sorma konusunda adım atılmıyor. Kurumlar suçu birbirinin üzerine atıyorlar.
Halkın öfkesinin kar!ısında geri adım atmamak için, zamana yayarak geçi!tirmeye, unutturmaya
çalı!ıyorlar.

Sözde meclisin bünyesinde Uludere Alt Komisyonu kurulmu!tu. Bu komisyon, katliamın bir yılı
doldu"u halde, raporunu hazırlayıp sunamadı. Son gün basına sızan haberlerde ise, rapor tasla-
"ında, “sınırötesi operasyon için uygulanan hiyerari yöntemi uygulanmıtır. Kasıt yok, zincirleme
hata var” dendi"i anla!ıldı. Bu, katliam gerçekle!ti"i andan itibaren yapılan resmi açıklamaların
tekrarından ba!ka bir !ey de"ildi. Komisyon üyelerinden Ertu"rul Kürkçü, tasla"ın kendileri görme-
den basına da"ıtılmasına tepki gösterdi. Katliam emrinin Genelkurmay tarafından verildi"inin
zaten bilindi"ini ve bunun hükümet onayı dı!ında dü!ünülemeyece"ini belirtti. “Erdoan’ın hemen
sonra Genelkurmay’a teekkür etmesi, operasyonun hükümet onayı dahilinde olduuna dair net
göstergedir. Komisyon bakanlıı bunlar yokmu gibi davranıyor” dedi. Ve “böyle bile olsa, komis-
yonun suç duyurusunda bulunması lazım” diye ekledi.

BDP E!ba!kanı Selahattin Demirta! da, Roboski katliamının yıldönümünde yaptı"ı konu!ma-
da, emrin Ba!bakan tarafından verildi"ini bildiklerini söyledi. “O akam Babakan’a telefonla,
PKK’li bir grubun sınıra yaklatıını ama içlerinde siviller olduunu söylüyorlar ve operasyon için
onay istiyorlar. Babakan da ‘vurun’ diyor.” Bu bilgiyi güvenilir kaynaklardan aldıklarını belirten
Demirta!, “34 PKK’li öldü olacaktı. Tek bir PKK’li çıkmayınca, durumun vahameti anlaıldı. lk
anda ‘kimse delilleri saklayamaz, burada çok açık bir hata var’ dediler, ama iin Babakan’a daya-
nacaını bilmiyorlardı. Belki birkaç komutan harcanır diye düünüyorlardı” diyerek, bugüne kadar
faillerin neden bulunmadı"ını, komisyon raporunun neden bu !ekilde hazırlandı"ını da açıklamı!
oldu.  

Bu nedenle katliam protestoları yo"un bir öfkeyle gerçekle!tirildi. En büyük eylem, katliamın
merkezinde, Roboski köyünde yapıldı. HDK bile!enleri, sendikalar ve kitle örgütleri, 10 bin ki!inin
katıldı"ı bir anma düzenledi. Yollarda askerin çıkardı"ı engellere ra"men gelenler, Roboski’nin
hesabını soraca"ını haykırdı. BDP e!ba!kanları ve milletvekilleri, sanatçılar konu!malar yaptılar.
Kürdistan’ın birçok kentinde yapılan anmalara, esnaflar da kepenk kapatarak destek verdi. 

#stanbul’da ise HDK, 28 Aralık’ta saat 15.00’te $i!li Camisi önünde, saat 18.00’de Kadıköy
#skele’de eylemler yaptı. Ayrıca Sultangazi, Gülsuyu, 1 Mayıs Mahallesi, Nurtepe, Karayolları
Mahallesi, #kitelli semtlerinde de ak!am yürüyü!ler yapıldı. 

#stanbul Üniversitesi ö"rencileri aynı gün Edebiyat Fakültesi önünde toplanarak yürüyü! ger-
çekle!tirdi. Kitlenin önünde polis barikat kurdu, ancak ö"rencilerin kararlılı"ı barikatın kalkmasına
neden oldu. Roboski eyleminin ardından ö"renciler bu kez de ODTÜ direni!iyle dayanı!ma gös-
termek için kapı önünde “ODTÜ’ye selam direni!e devam” pankartını açtı.  

Aynı gün saat 18.00’de D#SK, KESK, TTB ve TMMOB’un ça"rısıyla sendikalar, i!çiler, emekçi-
ler, devrimci kurumlar bir yürüyü! düzenlediler. Taksim Tünel’de toplanan yakla!ık 2 bin ki!i
“Roboski’yi unutmayaca"ız hesap soraca"ız” pankartı, dövizler ve me!alelerle yürüyü!e geçti.
Yürüyü!e PDD de katılarak destek verdi. Yapılan açıklamada bir yıl boyunca Roboski katliamına
yönelik herhangi hukuki bir geli!menin olmadı"ı ve devletin olayın üzerini kapatmak istedi"i vurgu-
landı. Ancak i!çi-emekçilerin katliamın sorumlularını bildi"i ve hesap soruluncaya kadar eylemlerin
devam edece"i belirtildi. Saat 21.00’de, #HD #stanbul $ubesi Taksim meydanında 34 dakikalık
oturma eylemi gerçekle!tirdi.
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Mara! katliamının 34. yılında Mara!’ta
anma yapmak isteyen Alevi örgütleri ve ileri-
ci kurumların önüne polis ve asker barikatı
kurularak engel olundu. 

23 Aralık’ta #stanbul, Ankara, #zmir,
Adana vb. illerden yola çıkanlar, Mara! giri-
!inde, Narlı ve Pazarcık ilçelerinde durdurul-
du. Tıpkı geçen yıl oldu"u gibi bu yıl da
Mara! Valili"i anmanın yasaklandı"ını açık-
layarak kente giri!leri engelledi. 

Sivas’ta, her 2 Temmuz’da, ülkenin dört
bir yanından gelen kitleler, katliamın gerçek-
le!tirildi"i noktada, Madımak Oteli’nin önünde
protesto gösterileri gerçekle!tiriyorlar. Bu eylemler,
ne kadar içeri"i bo!altılmaya çalı!ılsa da, do"ru-
dan katliamın hesabını soran bir nitelik ta!ıyor.
1993 yılında dinci gericilerin toplandı"ı noktada,
bugün devrimci demokratların toplanıyor olu!u bile,
bir gövde gösterisi ve meydan okumaya dönü!ü-
yor. Üstelik, insanların yakılarak öldürüldü"ü bir
mekanın “kebapçı” yapılması gibi insanlık suçu
kapsamındaki bir adımı, protesto eylemleriyle geri
püskürtebilmi!ti. Bütün bu ya!ananlar, devleti faz-
lasıyla rahatsız ediyor. Çünkü her protesto, katlia-
mın devlet eliyle yapıldı"ı gerçe"ini bir kere daha
yüzlere çarpıyor, kitlelere hatırlatıyor. 

Mara!’ta tam da bu nedenle, devlet protestola-
rın kent içine girmesine engel oluyor. Çünkü
Mara!’ta ya!anan da devletin bir katliamıdır ve
zaman içinde üstünü örtmeye çalı!mı!tır. 

Mara!’ta 24 Aralık 1978 tarihinde, dinci gericiler
ve fa!istler, bir provokasyon yaratarak, Alevilerin,
devrimci-demokratların oturdu"u mahalleye saldır-
dılar. Evlerin önceden i!aretlendi"i mahallede, 4
gün süren katliam boyunca, resmi rakamlara göre
111 ki!i vah!ice katledildi. Gerçekte ise bu raka-
mın 500 oldu"u dü!ünülüyor. Binlercesi de katli-
amdan yaralı kurtuldu. Sonrasında gözaltına alı-
nanlar, bıçaklarla insanları nasıl kestiklerini, hamile
kadınların karınlarını nasıl de!tiklerini, bebekleri
nasıl sopaların ucuna takarak savurduklarını,
kadınlara nasıl tecavüz ettiklerini, ne kadar kor-
kunç bir vah!et uyguladıklarını anlattılar. Mahkeme
ifadeleri ve sonradan ortaya çıkan M#T raporları,
katliamın resmi ve sivil fa!izm eliyle örgütlendi"ini,
saldırının hazırlıklarının önceden yapıldı"ını ayrın-
tılı olarak gözler önüne seriyor. En belirgin vurgu
ise, asker ve polisin, katliamı sadece seyretmesi-
dir. 

‘70’li yılların mücadelesi içinde ba!latılmak
zorunda kalınan yargılamalar, 12 Eylül sonrasında
eritildi. Mara! katliamıyla ilgili, 1991 yılına kadar
süren davada, 804 sanık yargılandı, 29 ki!i idam, 7
ki!i müebbet hapis, 321 ki!i de 1 ile 24 yıl arası
cezalara çarptırıldı. Ancak bu cezalar, ya sanıklar
cezaevinden kaçırılarak, ya da uygulanmayarak
etkisiz hale getirildi, 1991 yılında çıkarılan kanunla
da dü!ürüldü.  

Katliamı örgütleyen fa!istler, do"rudan devlet
korumasına alındı. Devletin “derin” i!lerinde tetikçi

olarak kullanıldılar. Kitlelere ve devrimcilere dönük
pekçok saldırıda en önde yer aldılar. Öyle ki, kat-
liamı ba!latan ki!i olan Ökke! Kenger, lanetli ismi-
ni de"i!tirerek, Ökke! $endiller adıyla en büyük
“ödül”e kondu, milletvekilli"i bile yaptı. 

Mara! katliamına kar!ı yıllar boyunca protesto
eylemleri yapıldı. Mara!’ta, do"rudan katliam ala-
nında yapılan ilk miting ise, 2010 yılında gerçekle!-
ti. Binlerce ki!i gitti Mara!’a. Ama de"i!en fazla bir
!ey yoktu. Miting sırasında elleri sopalı sivil fa!ist-
ler, kitleye saldırmak istediler. Kurt i!aretleri yapa-
rak “Mara! geçmi!ini unutma” sloganları atarak
provokasyon gerçekle!tir-
meye çalı!tılar. Ökke!
Kenger’in mitingi fa!ist bir
güruhla birlikte bürosunun
balkonundan izlemesi ise,
tam bir pervasızlık örne"iy-
di. Mitinge gelenler her kol-
dan ku!atılmı!, adeta yeni-
den katliam yapılacakmı!
gibi bir baskı altına alınmı!-
tı. Bütün bu giri!imlere kar-
!ın, miting gerçekle!tirildi. 

Ancak devlet, ikinci bir
Sivas ya!anmasını istemi-
yor, kitlelerin öfkesinin ve
hesap sorma iste"inin
Mara! sokaklarında yankı-
lanmasına tahammül edemi-
yor. Onun için 2011 yılında
yapılmak istenen miting
engellendi. Yollarda durdu-
rulan arabalara gazlı-coplu
devlet saldırısı gerçekle!tiril-
di. Mara!’a giremeyen kitle-
ler, devletin saldırısına dire-
nerek kararlılıklarını göster-
diler. 

Benzer bir tablo, bu yıl
da ya!andı. Devlet, Mara!
mitinginin yapılmasına izin
vermeyece"ini, gazlı-coplu
saldırısıyla bir kere daha
göstermi! oldu. Narlı ve
Pazarcık ilçelerinde barikat-
la önleri kesilen kitle, otoba-
nı trafi"e kapatarak slogan-

lar attılar ve barikatın üzerine do"ru yürüdü-
ler. #nsanlar panzerlerin önüne yatarken,
polis ve jandarma, kitleye gaz bombaları ve
tazyikli suyla saldırdı. Gaz bombaları isabet
eden  birçok ki!i yaralandı. Kitle sık sık
“Mara!’ın hesabı sorulacak”, “Katil devlet
hesap verecek”, “Fa!izme kar!ı omuz
omuza”, “Mara!’ı unutma, unutturma” slo-
ganlarını attı. Sonrasında barikat önünde
açıklama yapan kurum temsilcileri, uygula-
manın fa!izm oldu"unu belirttiler ve
Mara!’ın hesabının sorulaca"ını söylediler.

Saatlerce süren bekleyi!in ardından otobüsle-
re binen kitle, illerine geri döndü. 

Mara! katliamının yıldönümünde Ankara,
#stanbul, #zmir’de de eylemler yapıldı. 

Devletin saldırısını püskürtecek olan tek !ey,
daha kitlesel ve daha kararlı bir direni!i örgütle-
mektir. Devletin Mara!’tan içeri kitleyi sokmama
tutumu mutlaka kırılmalıdır. Önümüzdeki yıl Mara!
protestolarını Alevi örgütlerinin inisiyatifine terk
etmeden, daha güçlü ve kitlesel biçimde Mara!’a
giderek, bu abluka kırılmalıdır. Devlet eliyle ger-
çekle!tirilen her katliamın hesabı, kitlelerin sahiple-
ni!i ve direni!iyle sorulacaktır. 

19 Kasım 2009’da
Esenyurt’ta TK#P
afi!lerini yaparken,
polisle çatı!maya
giren ve infaz edilen
Alaattin Karada",
katledilmesinin 3. yılın-
da #stanbul, #zmir ve
Hatay’da yapılan eylemlerle
anıldı. 

19 Kasım’da #stanbul Esenyurt’ta Depo kapalı caddede toplanan
BDSP “Alaattin Karada" yolda! ölümsüzdür! Devrimciler ölmez, dev-
rim davası yenilmezdir” pankartının arkasında kortej olu!turdu.
19.30’da ba!layan yürüyü!te Karada"’ın resimleri ve kızıl flamaların
yanı sıra me!aleler ta!ındı. Yürüyü!ten önce depo dura"ında bildliri
da"ıtımı yapıldı. Karada"’ın katledildi"i yere kadar yapılan yürüyü!
boyunca sloganlar atıldı, mahalle halkına ajitasyon konu!maları yapıl-
dı. Anma yapılan saygı duru!uyla ba!ladı. Yolda!larının okudu"u !iir-
lerin ardından, BDSP adına yapılan konu!mada Karada"’ın ki!ili"i ve
mücadelesi, içinden geçilmekte olan dönemin gerekleri anlatıldı. Anma
söylenen mar!ların ardından bitirildi. Proleter Devrimci Duru! ve
Halkevleri de anmaya destek verdiler. 

Hatay’da BDSP, Karada"’ın mezarı ba!ında anma yaptı. 
Sokak ortasında insanların ve kameraların önünde katledilen

Karada"’ın davası da devlet tarafından sürüncemede bırakılmaya çalı-
!ılıyor. Sadece bir polisin yargılandı"ı davada, herhangi bir tutuklama
yapılmazken, deliller de yok ediliyor. Karada"’ın avukatlarının delillerin
toplanması, kamera kayıtlarının incelenmesi ve olay yerinde ke!if
yapılması talepleri dikkate alınmıyor. Üstelik polisler olayın tanıklarını
tehdit ederek ifadelerini geri çektirmeye çalı!ıyor. Karada"’ın katilleri-
nin yargılanması için eylemler sürüyor. 

Mara anmasına devlet engeli

Alattin Karada! anıldı
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19 Aralık hapishane katliamının 12. yılın-
da anma eylemleri yapıldı ve devlet protesto
edildi. !stanbul, !zmir, Ankara, Mersin, Bursa, Eski"ehir, Adana’da ve bu "ehirlerdeki
çe"itli semtlerde yürüyü"ler, basın açıklamaları gerçekle"tirildi.

19 Aralık 2000’de devlet, hücre sistemine geçebillmek için, 20 hapishaneye birden,
10 bin asker, gaz bombaları, kimyasal silahlar, otomatik silahlar, i" makinalarıyla saldır-
mı", 29 devrimciyi kur"unlarla ve kimyasal silahlarla yakarak katletmi"ti. “Hayata dönü"”
adını verdikleri operasyonun asıl adının “Tufan” oldu#u, planların 19 Aralık’tan aylar
önce hazırlandı#ı daha sonraki yıllarda ö#renildi.  

!stanbul’da, 19 Aralık yıldönümünde Taksim’de ve Bayrampa"a Hapishanesi önünde
yürüyü"ler ve açıklamalar yapıldı. !stanbul !HD $ubesi’nin ça#rısıyla bir araya gelen
kurumlar, Taksim Tünel’den Taksim Meydanı’na kadar bir yürüyü" yaptı. “19 Aralık
cezaevi katliamını unutmadık, unutmayaca#ız” !stanbul !HD Cezaevi !zleme Komisyonu
imzalı pankartın açılmasıyla ba"layan eylemde, katledilen devrimcilerin resimlerinin yanı
sıra, katliamcıların yargılanmasını isteyen dövizler ta"ındı. Sloganlarla gerçekle"en yürüyü-
"ün ardından yapılan açıklamada, 19 Aralık katliamının devlet tarafından yapılmasına
ra#men, sorumluların yargılanmadı#ı, delillerin karartılmaya çalı"ıldı#ı, katledilenlerin
suçlu ilan edildi#i vurgulandı. Katliamının sorumlularının yargılanması için mücadelenin

devam edece#i belirtildi. Yürüyü"e Proleter
Devrimci Duru" okurları da “Zindanlar yıkılsın

tutsaklara özgürlük”, “19 Aralık’ın hesabını soraca#ız” dövizleriyle katıldılar. Aynı gün
Mücadele Birli#i Platformu Galatasaray’dan Taksim Tramvay dura#ına yürüdü.

19 Aralık’ta ö#le saatlerinde de Tecrite Kar"ı Mücadele Platformu Bayrampa"a
Hapishanesi önüne yürüyü" gerçekle"tirdi. Metro dura#ında toplanan yüzlerce ki"i katlia-
mı sloganlarla protesto etti. 16 Aralık’ta BDSP, Sa#macılar Metro
dura#ında toplanarak Bayrampa"a Hapishanesi
önüne yürüdü.

Devrimci kurumlar Gazi Mahallesi, Gülsuyu,
Okmeydanı, 1 Mayıs, Sarıgazi, Nurtepe’de 19
Aralık’ın hesabının sorulaca#ını belirten eylemler
gerçekle"tirdiler. 22 Aralık’ta ise Halk Cephesi
Cebeci Mezarlı#ı’nda mezar anması yaptı.

Proleter Devrimci Duru" okurları, 19 Aralık’ın yıl-
dönümünde merkezi yerlere ve çe"itli semtlere
“Zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük”, “19 Aralık’ı
unutmadık, unutmayaca#ız” yazılı afi"ler yapı"tırdılar.

"i#ecam i#çileri i#galde

Direni!lerle, grevlerle, grev yasaklarıyla ve
buna kar!ı verdikleri mücadeleyle gündeme
gelen $i!ecam i!çileri, bu kez Topkapı
$i!ecam fabrikasında direni!e geçti. #!çi sını-
fının mücadele tarihinde önemli direni!lere
imza atan $i!ecam i!çileri, Topkapı fabrikası-
nın 31 Aralık’ta kapatılmak istenmesine kar!ı
eylemler yaptılar ve 28 Aralık’tan itibaren fab-
rikayı i!gal ederek direni!lerini bir üst a!ama-
ya sıçrattılar. 

444’ü Kristal-#! üyesi 572 i!çinin çalı!tı"ı
fabrikayı Eski!ehir’e ta!ımak istiyorlar. Bu
ta!ınma, patron açısından pekçok önemli
avantaj getiriyor. En ba!ta, ço"u 20-25 yıldır çalı-
!an, kıdem ba!ta olmak üzere maa!ları ve primleri
ile patrona maliyeti giderek artan kadrolu ve ço"u
sendikalı i!çilerden “kurtularak”, asgari ücretle sen-
dikasız ve bir bölümü ta!eron olmak üzere yeniden
i!çi alacak, böylece karını önemli ölçüde artıracak.
Daha da önemlisi, $i!ecam i!çisinin tarihsel direni-
!inin izlerini, mücadele birikimini devralmamı! yeni
ve genç i!çilerle çalı!maya ba!layarak bir ku!ak
kopması yaratacak. Bu arada, devletin çıkardı"ı
Te!vik Yasası’ndan da yararlanarak fabrikayı
büyütecek, i!ini katlayacak. 

$i!ecam fabrikası 90’lı yılların ba!ından itiba-
ren parça parça özelle!tirildikten sonra, sırasıyla
kapatıldı. Buna kar!ı özellikle Pa!abahçe’de 1991
yılında ya!anan direni! büyük bir önem ta!ıyordu.
Zonguldak madencilerinin yolundan yürüyen
Pa!abahçe i!çileri, sadece kendilerini ve ailelerini
de"il, bütün bir Pa!abahçe halkını ve esnafını dire-
ni!in bir parçası haline getirmeyi ba!armı!tı. Ancak
mücadelenin geriye dü!mesiyle birlikte, fabribakla-
rın kapatılması engellenemedi. Topkapı $i!ecam
ise son halka olarak kalmı!tı. 

28 Aralık’ta fabrikayı i!gal eden i!çiler, 30
Aralık’ta Beyo"lu Pa!abahçe ma"azasını i!gal etti-
ler. Eyleme e!leri ve çocukları da katıldı. Ma"aza
içindeki i!gale bir süre devam eden i!çiler, arka-
sından #stiklal Caddesi’nde oturma eylemi yaptık-
tan sonra TRT binası önüne kadar yürüdüler.

Burada TRT’yi proteto ederek “neden i!çi haberle-
rine yer vermiyorsunuz?” diye sordular.

Yine 30 Aralık’ta Bakırköy Pa!abahçe ma"aza-
sı önünde yapılan eylemde, özel güvenlik i!çilere
saldırdı. Saldırıya cevap veren i!çilerden bazıları-
nın yaralanması, i!çilerin öfkesini ve kararlılı"ını
artırdı. “Bundan sonra saldırdıklarında cevabımız
daha sert olacak” diyen i!çiler, i!ini savunmakla
ya!am hakkını savunmanın aynı !ey oldu"unu,
kendi mücadeleleri kendi deneyimleri içinde ö"re-
niyorlar.  

Yeni yıla ise fabrikada yaptıkları etkinlikle girdi-
ler. Etkinli"e, i!çilerin ailelerinin yanı sıra PDD,
BDSP, SGDF, D#SK, KESK, Türk-#! Sendikal Güç
Birli"i Platformu, EMEP, TKP, Teksim i!çileri, mil-
letvekilleri ve parti yöneticileri katıldılar. Etkinlik
öncesi, i!çiler fabrikanın giri!ine direni! çadırını
birlikte in!a ettiler. Etkinlik, i!çilerin fabrika kapısın-
da ailelerin de fabrika içinde yürüyü! yapıp orta
avluda bulu!masıyla ba!ladı. Buradan etkinlik ala-
nına yürüyen i!çiler “Biz bu yola ba koyduk ölmek
var dönmek yok”, “çilerin birlii sermayeyi yene-
cek”, “Yaasın sınıf dayanıması” sloganlarını attı-
lar. Etkinlik Topkapı $i!ecam i!yeri ba!temsilcisi-
nin yaptı"ı konu!mayla ba!ladı. Ardından Kristal-#!
#stanbul $ubesi Ba!kanı Mürsel Kılıç, Kristal-#!
Genel Ba!kanı Bilal Çetinta!, Levent Tüzel,
Süleyman Çelebi, D#SK Genel Ba!kanı Erol Ekici,
SGBP adına TÜMT#S Genel Ba!kanı Kenan
Öztürk, KESK temsilcisi konu!malar yaptılar.

Konu!malarda mücadele kararlılı"ı dikkat
çekerken, !i!ecam i!çisinin direni! tarihine
atıfta bulunarak “ikinci bir Tekel direni!i
yaratma” kararlılı"ı vurgulandı. Ardından
yemekhaneye geçen kitle, burada ailelerin
ve i!çilerin kolektif bir !ekilde hazırladı"ı
yemekleri yediler. #!çiler eylem ve etkinlik
sırasında halaylar çektiler, sloganlar attılar. 

#!çilerin co!kusu ve kararlılı"ı gerçek-
ten de Tekel direni!ini hatırlatıyordu.
Konu!malarında da Tekel’e ve Pa!abahçe
direni!lerine vurgular güçlüydü. Sohbet
etti"imiz i!çilerin hemen hepsi, geçmi!te

yapılan hataların tekrarlanmaması gerekti"ini ve
asıl belirleyici olanın bilinçli i!çilerin tutumunu ola-
ca"ını vurguladılar. Özellikle son yıllardaki di"er
direni!lerle dayanı!ma noktasında eksiklikler ya!a-
dıklarını belirten i!çileden birisi, “Biz Havayolu içi-
leri direnie baladıında sendikaya onların yanına
ziyarete gidelim dedik. Ama sendika ha bugün ha
yarın diyerek oyaladı, imdi biz aynı durumdayız.
Bana dokunmayan yılan bin yaasın dememek
gerekiyor” diyerek birle!ik mücadelenin önemine
dikkat çekti. Ba!ka bir i!çinin, “ODTÜ direnii oldu-
unda bizim de buradan bir ses vermemiz gerekir-
di. Hem onlardan destek isterken yüzümüz olurdu”
sözleri ise, “sınıf dayanı!ması”nın sadece i!çi
eylemleriyle de"il, mücadeleyi yükselten her
kesimle yapılması gerekti"ini vurguluyordu. 

$i!ecam fabrikaları kapatılırken kimsenin adam
akıllı i!in ciddiyetine varmadı"ını, di"er fabrikaların
“sadece dedikodu” diyerek susturuldu"unu, ama
yıllar içinde fabrikaların kapanmı! oldu"unu gör-
düklerini söyleyen i!çiler, uyanıklı"ın elden bırakıl-
maması gerekti"ini ve fabrikadan hiçbir makinanın
çıkmasına izin verilmeyeceklerini söylediler.
Mücadelenin sertele!ece"inin de bilincinde olan
i!çiler, tarihsel bir süreç yaratmak istediklerini anla-
tarak, i!çi-emekçi her kesimden destek bekledikle-
rini belirttiler.  

Farikada bekleyi!lerine ve eylemlerine devam
eden i!çilere destek ziyaretleri sürüyor. 

“kinci Tekel’i yaratacaız!”

19 Aralık’ın hesabı sorulacak!
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#!çiler ve emekçiler, 2012 yılını
sokak eylemleri ve grevlerle kapattı-
lar. Dünyanın bütün ülkelerinde i!çi
ve emekçilerin ayak sesleri birbirine
karı!tı. Yılın bütün ayları protestolar,
militan sokak eylemleri, grev, genel
grevlerle geçti. Geli!meler gösteriyor
ki; 2013 i!çi ve emekçilerin daha
güçlü militan kitle eylemlerine sahne
olacak… 

Hindistan’da yapılan genel grevle
50 milyon ki!i sokaklara çıktı.
Hindistan tarihinin en kitlesel eylemini ger-
çekle!tirdiler. Endonezya’da 2 milyon i!çi
grev bayra"ını dalgalandırdı. Yunanistan
genel grevler ülkesi oldu. Üç yıl içerisinde
53 büyük grev ya!andı. Bunların 23’ü
genel grevdi. Keza Avrupa’nın Portekiz,
#spanya gibi birçok ülkesinde, grevlerin ve
sokak eylemlerinin ardı arkası kesilmedi.
Bunların bazıları muazzam bir etki yarattı.
#spanya maden i!çilerinin grevi bunlardan
biridir. 

Yılın son aylarında mücadele çıtası
daha yükseldi. Kasım ayı Avrupa i!çi emek-
çilerinin eylem ayı oldu. Avrupa Sendikalar Birli"i’nin
ça"rısıyla 24 saatlik genel grev yapıldı. Ça"rıya bazı
ülkelerin i!çi ve emekçileri genel grevle kar!ılık
vererek, hayatı felç ettiler. Avrupa ülkelerinin içi
ve emekçilerinin aynı günde, aynı anda grev ve
eylemlere çıkmaları, enternasyonal dayanıma-
nın zemininin güçlendi$ini gösteriyordu. 

Elbette Türkiye'de Avrupa’daki kadar olmasa da,
yükselen bu çıtanın dı!ında de"il. Bir genel grev
durumu yaanmasa da, lokal direniler, grevler
ve sokak eylemleri yıl, boyunca artarak varlı$ını
sürdürdü. THY i!çileri, Hey Tekstil i!çileri, DHL,
Roseteks, #KEA, Güven Elektrik, Beda!, Texim,
Ankara’da Togo, Cansel Malatyalı, #zmir’de Billur
Tuz, Savran Deri, Senkromeç, Micha, Kipa, Hugo
Boss, Eski!ehir’de Arçelik, Bursa’da Renault,
Bosch, Gaziantep’de tekstil i!çileri, Bolu deri i!çileri,
Adana ayakkabı i!çileri, Elazı" maden i!çileri, Ordu
Do"u! Çay i!çileri, Tekirda" metal i!çileri, vb. ilk
akla gelenler. Ayrıca kamu emekçilerinin sokak
eylemlilikleri ve bir günlük grevini, sendikaların yasal
düzenlemelere kar!ı ortak protesto eylemlerini de
eklemek gerekir. 

Direnilerin süreklili$i ve kendili$inden patla-
yan eylemler; içi ve emekçilerin, saldırılara
karı sessiz kalmayacaklarını, sinip geri çekilme-
yeceklerini gösteriyor. Lokal direni!lerin yaygınlı"ı
bir direni! gelene"i olu!turdu"u gibi, mücadelenin
daha da yükselece"inin habercisi aynı zamanda. 

Neden, neye karı
Kapitalist emperyalist sistemin krizi derinle!tikçe,

i!çi ve emekçilere saldırılar artmaktadır. Krizin nede-
ni olan tekelci sermaye kurtarma paketleri açılırken;
asgari ücret, emekli maa!lar dü!ürülmekte, tatil ikra-

miyeleri gasp edilmekte, e"itim, sa"lık gibi toplumsal
hizmetler paralı hale getirilmektedir. Örne"in
Yunanistan’da asgari ücret yüzde 22, emekli maa!-
ları yüzde 35 oranında indirilmi!tir. Kitlesel i!çi kıyı-
mı da devam etmektedir. Bütün ülkelerde a!a"ı-
yukarı benzer durumlar ya!anmaktadır.

Türkiye i!çi ve emekçileri de bu saldırılardan
nasibini fazlasıyla alıyor. AKP hükümeti sermaye-
nin istekleri do$rultusunda rekor düzeyde yasal
düzenlemeler yaptı, yapıyor. Sosyal haklardan
yoksun, kayıtdı!ı güvencesiz, kuralsız çalı!tırmanın
adı esnek çalı!ma ve ta!eron sistemi, temel çalı!ma
biçimi olmu!tur. 

Esnek çalı!manın bu denli yaygın uygulandı"ı
yetmezmi! gibi, AKP hükümetinin 2013 yılı progra-
mında “politika öncelikleri ve tedbirleri” bölümünde
“igücü piyasasındaki katılıklar giderilecek ve esnek
çalıma yaygınlatırılarak hayata geçirilecektir” deni-
yor. Evden çalıma, uzaktan çalıma, i paylaı-
mı vb uygulanmakta olan biçimlerin önü tama-
men açılacak, yasal güvenceye alınacaktır. Keza
yürürlükteki i! yasasında bulunan ama fiilen birçok
i!yerinde uygulanmayan “asıl i taerona verilmez”
maddesi kaldırılmak isteniyor. Çalı!ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in ça"rısıyla 15
Kasım’da yapılan toplantıda bunun sinyali verildi.

Yasal statüye kavu!turulan “özel istihdam büro-
ları” (Ö#B) ile i!çi simsarlarına rant kapıları açıldı"ı
gibi, kiralık i!çi piyasası olu!turuldu aynı zamanda.
Ö#B’lerin üzerinden kiralanan i!çilerin hiçbir sosyal
güvencesi bulunmuyor. Patronlar, “bizim içimiz
deilsiniz, biz sizi kiraladık” diyerek adres olarak
Ö#B’leri gösteriyor; Ö#B’ler ise, “biz sadece aracıyız”
diyerek hiçbir sorumluluk almıyor. Güvencesiz,
kayıtdı!ı, oldukça ucuz, hatta neredeyse “bele! i!çi”

piyasası açılmı!tır.
Esnek üretim biçimlerinin yaygın

uygulanı!ı, i! cinayetlerini de artırdı.
Türkiye i cinayetlerinde Avrupa
birincisi, dünya üçüncüsü “ünvanı-
nı” koruyor. Geçen yıl 1563, önceki yıl
1444 i!çi, i! cinayetine kurban gitti.
2012 yılında ya!anan i! cinayetlerinin
geçen yılın üzerinde oldu"u kuvvetle
muhtemeldir. 

2012 yılının en kapsamlı saldırısı
yılın son aylarında geldi diyebiliriz.

Sendikalar ve T#S yasasında yapılan de"i-
!iklikle, sendikal alan yeniden düzenlene-
rek, “ya yanda sendikacılık-ya da sendi-
kasızlık” dayatıldı içilere. Görünürde
yüzde 3’e dü!ürülen baraj, i!kollarının birle!-
tirilip azaltılmasıyla, eskinin yüzde 10’unun
çok çok üzerine çıkarıldı. 29 sendika T#S
yetkisini kaybetti. 30’un altında i!çi çalı!tıran
patronlar, “sendikal tazminat” ödemekten
muaf tutuldu. Böylece i!çileri hiçbir engele
takılmadan istedikleri an rahatlıkla i!ten ata-
bilecekler. Ayrıca yeni düzenlemeyle, grev

yasa$ı olan sektörlerin sayısı artırıldı, gre-
vin önündeki yasal engeller daha da katılatırıldı.
Bakanlar Kurulu’nun “grev erteleme” yetkisi oldu"u
gibi korunurken, i!çilerin grev ertelemeye kar!ı
Danı!tay’a itiraz hakkı kaldırıldı. Yüksek Hakem
Kurulu yetkili ilan edildi. Keza kamu emekçileri sen-
dikalarına dönük yapılan düzenlemeyle de, kamu
emekçilerinin hakları mevcut durumun daha
gerisine çekildi, örgütlenmeleri daha bir zorlatı-
rıldı. Ayrıca KESK’e ba"lı emekçilerin üzerinde dev-
let baskısı artırılarak, onlarca KESK üyesi sudan
sebeplerle tutuklandı. 

Bütün bu saldırılara bir de temel tüketim malları-
na yapılan zam ve vergilerin artırılmasını, ek vergi
giderlerini ekledi"imizde, i!çi emekçilerin ya!amı,
daha da kötüle!ti. #!birlikçi sendikacılar ise, bildik
rollerini oynamaktan geri durmadılar. Saldırılara
kar!ı diplomasi turları, pasif eylem biçimleriyle taba-
nı oyalamakla geçirdiler yılı. Di"er taraftan koltukla-
rını bir süre daha korumak için devletle gizli kapılar
arkasında kirli pazarlıklar yapmayı ihmal etmediler.
Sendikalar ve T#S yasasının düzenlenmesinin altına
Türk-i! ve Hak-i! genel merkezleri imzalarını atarlar-
ken, D#SK ve Türk-i!’e muhalif Sendikal Güçbirli"i
Platformu, yasanın onaylanaca"ı son günlere do"ru
göstermelik eylemlerle durumu kurtarmaya çalı!tılar. 

Patlayan öfke yükselen kitle eylemleri
Ba!ta Avrupa’da olmak üzere dünyanın her

yerinde dalga dalga yükselen i!çi ve emekçi eylem-
leri, burjuvaziye korku salmı! durumda. Eylemlerde
öne çıkan “krizin faturası krizi çıkaranlara” sloganı,
kriz !ahsında kapitalist sistemi ve onun sahibi burju-
vaziyi hedeflediklerinin ifadesi. 

Türkiye’de, Avrupa’daki düzeyde olmasa da,
direni! ve eylemliliklerdeki süreklilik, kendili"inden

Yeni yıla girerken 
GREV, D!REN!" ve SOKA#IN GÜCÜ

AKP hükümetinin saldırı yasaları, zam ve vergi soygunu,
eitim ve salıkta katkı payının artırılmasına karı yürüyü
ve mitinglerle tepkiler ortaya kondu. Bunların birçou sen-
dikalar üzerinden örgütlendi. Fakat kendiliinden patlayan,

içi havzasını saran, bulunduu kenti etkileyen, fiili grevi
hayata geçiren eylemler, 2012’nin en önemli gelimesi ara-
sında yerini aldı. Bu direniler, önümüzdeki yıl ve yıllarda,

benzer patlamaların yaanacaını göstermektedir. 
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öfke patlamaları, mücadelenin giderek yükselece"ini
gösteriyor. 

A"ır çalı!ma ko!ullarına ve dü!ük ücret politika-
larına kar!ı sendikalarda örgütlenen i!çiler, i!ten
atılma ile kar!ıla!tılar ve fabrika önlerini direni! ala-
nına çevirdiler. Keza ücretlerini alamayan i!çilerin
de ba!vurdu"u yöntem, fabrika önü direni!ler oldu.
Elbette eylem ve direni!ler fabrika önü direni!leriyle
sınırlı de"il, AKP hükümetinin saldırı yasaları, zam
ve vergi soygunu, e"itim ve sa"lıkta katkı payının
artırılmasına kar!ı yürüyü! ve mitinglerle tepkiler
ortaya kondu. Bunların birço"u sendikalar üzerinden
örgütlendi. Fakat kendili"inden patlayan, i!çi havza-
sını saran fiili grevi hayata geçiren eylemler,
2012’nin en önemli geli!mesi arasında yerini aldı.  

Kendili$inden öfke patlamasına dönüen bu
eylemlerin etkisi, yerelli$iyle sınırlı kalmadı,
bulundukları organize sanayiyi sardı; kenti etki-
ledi, etki gücü genele yayıldı. Havza ve kent dire-
ni!i potansiyeli ta!ıdıkları gibi, önümüzdeki yıl ve yıl-
larda, benzer patlamaların ya!anaca"ını göstermek-
tedir. 

Bosch, Renault, Tofa!, Arçelik i!çisinin kendili-
"inden patlayan öfkesi, sadece T#S talepleri ve Türk
Metal çetesine kar!ı görülebilir mi? Ku!kusuz hayır!
Her ne kadar i!çiler, Türk Metal’e kar!ı ayaklanıp
Türk Metal’den istifa etmeyi istedilerse de, a"ır
çalı!ma ko!ulları, dü!ük ücret, idari baskılar, onur
kırıcı davranı!lara kar!ı yıllardır biriken öfkenin
patlamasıydı ya!anan. Elbette i!birlikçi çeteci Türk
Metal, bu sömürü ve baskının etkin bir parçasıdır.
Türk Metal bir sendika de"il, metal patronlarının
tetikçili"ini üstlenmi! çete organizasyonudur.
#!çilerin Türk Metal’e tepkisi, haklı ve oldukça
önemlidir. 

Türk Metal ve onun hazırladı"ı T#S tasla"ına
kar!ı patlayan öfke, bütün metal i!çilerinin, hatta
Türkiye i!çi sınıfının öfkesidir. Di"er i!yerlerinde
görülen, sokaklara ta!an, fabrikaları i!gal eden
patlamalarda oldu"u gibi…

Yine 6 bin Gaziantep tekstil i!çilerinin kendili-
"inden patlayan 11 günlük fiili grev, çok anlamlıdır.
Bu grevle, grev yasakları fiilen delinmi!tir. 7 i!yeri-
nin i!çisi, yasaları hiçe sayarak fiili grevi hayata
geçirdi. Üstelik bu i!yerlerinin bazılarında i!çiler
sendikalı. Üyesi oldukları sendikaları da bir kenara
iterek eylemi hayata geçirdiler. Sarı sendikacıla-
rın “yasalar el vermiyor”un hükmünü kırdılar.
Kendi kurdukları “fabrikalar arası koordinasyon
komitesi” ile eylemlerini yöneterek, belli kaza-
nımlarla sonlandırdılar. Sonrasında bazı i!çilerin
i!ten atılmasının önüne geçememi!lerse de, i!yeri
komiteleri, koordinasyon komitesi gibi taban örgüt-
lülükleri üzerinden kendi özgüçlerine dayanarak
harekete geçmi! olmaları çok anlamlıdır. Bununla
birlikte, devrimci örgütlere ve sendikalara, “örgüt-
süz-tarafsız” kalmak adına mesafeli durmaları gibi
olumsuzlukları da vardır. Bundan dolayıdır ki,
kazanımlarını koruyamamı!lar, grevden sonra
i!ten atılmalara sessiz kalmı!lardır.   

Elbette bu durum, Gaziantep tekstil i!çisinin
gerçekle!tirdi"i eylemin büyüklü"ünü ve önemini
ortadan kaldırmaz. Sınıfın hanesine yazılacak
olan, yasalara ra"men grev yapılabilece"idir.
#!çiler ba!langıçta fiili grevin anlamını bilince çıkar-
mamı! olabilirler. Nihayetinde kendili"inden patla-
yan bir eylemdir. Fakat gidilmesi gereken yolu gös-
termi!lerdir. Bir di"er önemli nokta da, olu!turduk-

ları taban komiteleridir. Ve bir bütün olarak organize
sanayiyi kapsamasıdır.  

Eylem biçimleri
Fabrika önü direni!, i!çilerin en çok ba!vurdu"u

eylem biçimidir. Çadırlı fabrika önü direni!lerin bazı-
ları oldukça uzun sürdü, ayları, yılları bulan oldu.
Çadır direni!leri de"i!ik eylem biçimleriyle beslendi.
Belli saatlerde slogan atmak, yürüyü!ler örgütlemek,
direni!i ba!ka etkinliklere ta!ımak, ba!ka eylem ve
direni!lere dayanı!malar örgütlemek, belirlenmi!
merkezi yerlerde her hafta yürüyü!lü basın açıkla-
ması yapmak, aynı il sınırları içerisindeki direni!leri
bir platform biçiminde ortakla!tırmak vb… Yanısıra
blokaj eylemleri, direni!i patronların evleri önüne
ta!ımak gibi biçimler de devreye sokuldu. Keza kısa
süreli i!gal eylemleri, merkezi yerlere, yüksek bina-
lara pankart asmak, mitingler, Ankara yürüyü!leri vb
eylem biçimleriyle mücadeleyi sürdürdüler. 

Yapılan her eylemin, sınıf mücadelesine katkıları
oldu, oluyor. Devletin ve patronların tüm baskılarına
ra"men ayları deviren kararlı, ısrarlı direni!ler
önemsiz de"ildir. Gösterilen kararlılık bile, tek ba!ı-
na anlamlıdır. Bu kararlılıktır ki, Roseteks, Güven
Elektrik, Teksim, Cansel Malatyalı, Gaziantep tekstil
i!çileri gibi birçok yerde kazamın getirmi!tir. Fakat
blokaj ve patronların evleri önünde eylem yapmanın

etkisi ve hükmü daha fazla olmu!tur. Bu eylem
biçimleri patronları oldukça rahatsız ediyor, nereye
gitseler i!çilerin öfkesini enselerinde hissetmelerini
getiriyor, korkularını büyütüyor. Blokaj eylemleri
daha çok satı! ma"azalarının önünde kısmi bir
!ekilde yapıldı, yapılıyor. Bunu üretim merkezlerine
ta!ımak; orayla birle!tirerek üretimi durdurmak, girdi
çıktıları engellemek ba!arılırsa, elbette etkisi daha
büyük olur, kazanımı da…

* * *
2012 yılı boyunca i!çi ve emekçilere dönük bir-

çok saldırı oldu, çıkan yasaların hepsi, varolan hak-
larını gaspetmeye dönüktü. Buna kar!ın i!çi ve
emekçiler, direni!e geçtiler. Gösteri, i!gal, grev, blo-
kaj vb. her biçimi kullanarak haklarını savundular,
saldırılara sessiz kalmayacaklarını gösterdiler. 2013
yılında saldırılar hız kesmeyecektir. Fakat i!çi ve
emekçilerin de direni! ve eylemleri daha da büyüye-
rek ve yayılarak sürecektir. Kendi deneyimleriyle
ö"renecekler, her defasında daha ileri adımlar ata-
caklardır. Burada önemli olan, öncü güçlerin hazırlı-
"ı, i!çi ve emekçilerle olan ba"larıdır. Bu yöndeki
engelleri, yalan ve demagojileri a!abilme iradesi ve
çabasıdır. #!çi ve emekçilerin kazanımlarını kalıcı
hale getirmesi ve yeni kazanımlar elde edebilmesi;
bu konuda alınacak mesafeye ba"lı olacaktır.

Kasım ve Aralık ayı içerisinde i!çi direni!lerinin bazıları kazanımla bitti. Aylardır direni!lerini çadırlarda,
meydanlarda, caddelerde, patronların evlerinin önünde sürdüren i!çiler, taleplerinin kar!ılanmasıyla direni!le-
rini zaferle sonuçlandırdılar. Bu durum aynı zamanda i!çi ve emekçi mücadelesine moral ta!ıdı.

8 Mart’tan beri direni!lerini sürdüren Roseteks i!çileri, i!yerlerinin önündeki direni!lerini, patronun orta"ı
oldu"u Kö!eba!ı restorantları önüne ta!ıdı ve polisin saldırılarına u"radı. #natçı ve kararlı biçimde sürdürdük-
leri direni!leri, alacaklarının kar!ılanması üzerine bitirildi. Roseteks i!çileri aynı zamanda Taksim’de her
cumartesi yapılan direni!çi i!çi yürüyü!üne de düzenli katılım gösterdi.

30 A"ustos’ta resmi tatil oldu"u için i!e gitmeyen ve patronlar tarafından darp edilerek i!ten atılan
Darkmen i!çileri, Güngören’deki i!yeri önünde yaptıkları direni!lerini Laleli’deki Darkmen fabrikasının önüne,
ardından da patronun evinin önüne ta!ıdılar. Günlerce süren direni!lerinde polisin ve patronların saldırısına
u"radılar. Onlar da alacaklarının verilmesi üzerine direni!lerini kazanımla sonuçlandırdılar.

Beda i!çileri direni!lerine, iki aylık alacaklarını alamadıkları için 21 Mayıs’ta ba!ladılar. 14 Aralık’a
kadar, Beda! önünde açtıkları çadırda 24 saat bekleyen i!çiler, Bo"azköprüsü i!gali de dahil olmak üzere
birçok eylem gerçekle!tirdiler. 33 hafta boyunca her Cuma Galatasaray’dan i!yerlerine kadar yürüyü!ler yap-
tılar. 207. günde Beda!’a pankart asmak istediler. Direni!in 208. gününde imzalanan protokolle, direni!çi
sayaç okuma i!çilerinin, ihaleyi kazanan 3 !irket bünyesinde, eski çalı!tıkları yerlere göre da"ıtılmasını kara-
ra ba"ladılar. Enerji-Sen üyesi olan Beda! i!çileri, böylelikle ikinci direni!lerini de kazanımla bitirmenin co!-
kusunu ya!adılar. Ancak elektrik ihalesinin yapılması ve yeni bir !irkete devredilmesinin ardından, yeni saldı-
rılarla kar!ı kar!ıya kalma ihtimalleri yüksek. Direni! boyunca kazandıkları deneyimler, hata ve eksikliklere
ili!kin çıkardıkları sonuçlar, yeni direni! süreçlerinde yol gösterici olacaktır.   

Dev Sa"lık-#! üyesi Süreyyapaa Hastanesi i!çileri, ihaleyi alan firmanın dayatmasını kabul etmeyince
i!ten atıldılar. 3 i!çi 3 Temmuz günü çadır kurarak direni!e ba!ladılar. 145 gün sonunda bir i!çinin hemen,
iki i!çinin de daha sonra i!e ba!lamasının kabul edilmesiyle direni! kazanımla sonuçlandı. 

Bursa Uluda$ Tıp Fakültesi’nde, 29 Kasım’da yapılmak istenen ihalenin yasadı!ı oldu"unu ilan ederek
eylem yapan Dev Sa"lık-#! üyesi i!çilerden 17’si i!ten atıldıktan sonra direni!e geçmi!ti. Sa"lık i!çileri 11
Aralık’a kadar sürdürdükleri direni!lerini ba!arıya ula!tırdılar ve i!e döndüler.

stanbul Bilgi Üniversitesi’nde 24 A"ustos’ta Dolapdere kampüsündeki binaların
birinin yıkılaca"ını öne sürerek önce 13, arkasından 7 i!çinin i!ine son veril-
mi!ti. Sosyal-#! üyesi i!çiler, bunun örgütlenmeye yönelik bir saldırı
oldu"unu belirterek 4 Eylül’de direni!e geçti. Bilgi
Üniversitesi rektörlü"ünün bulundu"u Silahtar’daki
Santralistanbul kampüsünde ba!layan direni!,
basın açıklamaları, imza toplama eylemleriyle
devam etti. Direni!e geçen 3 i!çiye sendika üyesi
i!çilerin yanı sıra ö"renciler, akademisyenler, ilerici
ve devrimci kurumlar da destek verdi. 80 günlük
direni! sonucunda, 3 i!çi 26 Kasım’da eski hakla-
rıyla i!ba!ı yaptı.  

Direnen i$çiler kazanıyor



3 Devletin resmi kuru-

mu TÜK bile açlık

sınırını 1000, yoksul-

luk sınırını 3000

olarak açıkladı. Asgari ücret ise son olarak

yüzde 3’lük zam ile 780 oldu. Net asgari ücret,

açlık sınırı olarak tanımlanan tutarın yüzde

81’ini, yoksulluk sınırı olarak tanımlanan

tutarın da ancak yüzde 24’ünü karılayabiliyor.

3 Sendika örgütlülük düzeyi, darbe dönem-

lerinin bile gerisine dütü. SGK’nın Nisan 2011

verilerine göre, Türkiye’de toplam 10 mil-

yon 314 bin 95 içi var. Bu içilerin 922

bin 188’i sendika üyesi. Yani

sendikalama oranı, yüzde 8,94.

Sendikalar ve Toplu 

Sözlemesi Yasası ile içi-

lerin büyük bir

bölümünün örgütlenme

ve toplusözleme

hakkı elinden alındı.

Memurlara ise grev-

siz, yaptırımı olmayan

toplusözleme düzeni

getirildi. 15 milyon

civarındaki ücretliden

toplu sözleme hakkını

kullanabilenlerin sayısı, 500

bini bulmuyor. Buna karın

“yanda sendikacılıın” en tipik

örnei Memur-Sen, üye sayısını 10

yılda 42 binden 600 bine çıkardı.

3 sizlik resmi rakamlarda yüzde 10 civarında.

Ancak gerçek isizliin yüzde 20’lerde olduu

sendikalar tarafından saptanmı durumda.

Çalıma çaındaki nüfus, her yıl 800-850 bin

arasında artmasına karın, bu kiilerin ancak

yüzde 50’si, yani 400-450 bini igücü piyasasına

girebiliyor.

3 Son 10 yıl içinde yak-

laık 11 bin içi i cinayet-

lerinde hayatını kaybetti.

Her gün ortalama 4 içi

yaamını yitiriyor, altı içi i göremez hale

geliyor.

3 sizlik Fonu, devletin gelir kaynaı haline

dönütü. Fonda biriken 11 milyar 223 milyon

207 bin TL’lik gelir, hazineye aktarıldı.

3 Gerçekletirilen grev sayısı yıllara göre

azaldı. 2010 yılında bin, 2011 yılında 800,

2012’de ise toplam 582 kiiyi kapsayan 7

iyerinde grev gerçekleti. Bunun

nedeni sendikaların etkisizlii

ve grevlerin “milli güvenlik”

gerekçesiyle ertelenmi

olması. 

3 Son 10 yıldaki

tarım politikaları ile

tarım iyice çökertil-

di. Tarımın istih-

dama olan katkısı

yüzde 75’lerden

yüzde 25’lere;

GSMH’ye olan katkısı

yüzde 50’lerden yüzde

8’lere geriledi. 2002 yılın-

da toplam ilenen tarım alanı

3.5 milyon hektar iken, 2011

yılında 2.9 milyon hektara dütü.
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Ko!uyolu Hastanesi’nde, Dev Sa"lık-#! sendikası i!yeri temsilcisi olan
Ziya #ncedere, Bayrampa!a Devlet Hastanesi’ne sürgün olarak gönderil-
mesine kar!ı direniyor. #ncedere daha önce de 34 günlük bir direni!te yer
almı! ve direni! kazanımla sonuçlanmı!tı. Ziya #ncedere direni!ini hafta içi
ak!am 20.00’ye kadar sürdürüyor ve kendisini sendika üyesi i!çilerin yanı
sıra ilerici kurumlar da ziyaret ediyorlar. Proleter Devrimci Duru! okurları,
30 Aralık günü Ko!uyolu Hastanesi’ne bir grev ziyareti gerçekle!tirerek
Ziya #ncedere ile direni! üzerine sohbet ettiler.

Samsun Gazi Devlet Hastanesi’nde iki yıl önce ba!layan direni! devam
ediyor. Samsun’daki partiler, sendikalar ve kurumlar 16 Aralık’ta direni!çi
i!çileri ziyaret ettiler.  

Devrimci Sa"lık-#! üyesi i!çiler 5 Aralık’ta ta!eron sistemini protesto
etmek için 30 saatlik oturma eylemi gerçekle!tirdi. Taksim #lkyardım
Hastanesi önünde gerçekle!tirilen eyleme Süreyyapa!a i!çileri, Ko!uyolu
Hastanesi’nde direni!ine devam eden i!çi de katılım gösterdi. Kurulan
çadıra 30 saat boyunca D#SK üyesi sendikaların i!çileri ve yöneticilerin
yanı sıra ilerici kurumlar da destek ziyaretinde bulundu. Oturma eylemine

katılan i!çiler halaylar
ve türkülerle, yapılan
konu!malarla ve atılan
sloganlarla ta!eron sis-
temine olan tepkilerini
dile getirdiler. Devrimci
Sa"lık-#! Sendikası
Genel Ba!kanı Arzu
Çerkezo"lu, yaptı"ı
konu!mada ta!eron sis-
teminin kaldırılmasını
istedi.

2012’nin $ubat ayında Aynur Bekta!
tarafından i!ten atılan ve hiçbir alacakla-

rı verilmeyen Hey Tekstil i!çileri
direni!lerini ve eylemlerini yaygın-
la!tırıyorlar. 

Hey Tekstil’in Güne!li’deki fab-
rikası önünde uzun bir süre çadır-
da bekleyen i!çiler, eylemlerini ilk

etapta Bakırköy Meydanı’na ta!ıdı-
lar, ardından da direni!teki di"er

i!çilerle birlikte her Cumartesi
Taksim’e. 15 Kasım’dan sonra ise diren-

i!lerini Levent’te bulunan TOBB’un önüne
ta!ıdılar. 

Meclis’ten onur ni!anı sahibi Aynur Bekta!’ın da yöneticilerinden biri
oldu"u TOBB’a yürüyen i!çilerin önüne polis barikatları kuruldu, i!çiler
defalarca polis saldırısına u"radılar. Buna ra"men kararlılıkla her gün
TOBB’un önüne gitmeyi sürdürüyorlar. #!çiler ayrıca Mecidiyeköy’de bir
binaya da direni!lerini duyuran büyük bir pankart astılar ve polis tarafın-
dan gözaltına alındılar. 

8 Aralık’ta patronların Etiler Maya Residence’de bulunan evinin önüne
ta!ıdılar direni!i. Taksim’deki i!çi yürüyü!ünün ardından Etiler’e geçen
i!çiler, taksi dura"ında pankart açarak rezidans giri!ine kadar yürüdüler.
Konu!malarında Aynur Bekta!’ın i!çilerin-emekçilerin haklarını çalarak
bu zengin ya!amı sürdürdü"üne dikkat çeken i!çiler sloganlarını attılar.
Eylem boyunca rezidans binasından i!çilere alkı!larla destek olanlar da
vardı. Eylem yerine gelen polis, olayın büyümemesi için, eylemi izlemekle
yetindi. Yarım saat süren eylemin ardından i!çiler, “Aynur Bekta! hiçbir
yerde rahat edemeyecek” diyerek eylemi sonlandırdılar.

Sa$lık içisi sürgüne direniyorHey Tekstil’de direni yaygınlaıyor

Rakamlarla içi ve emekçilerin durumu

Her yıl tekrarlanan asgari ücret tiyatrosu
bu yıl da tekrarlandı. Elektri"e, do"algaza, suya
son bir yıl içinde yapılan zamlar, yüzde 100’e yakla-
!ırken, i!çi ve emekçilerle dalga geçerek yüzde 3 zam
önermeleri dahi, bu toplantıların sadece göstermelik oldu-
"unu açı"a vuruyordu. 

Asgari ücret görü!ülürken D#SK ve Türk-#!’in muhalif
kesimini olu!turan Sendikal Güç Birli"i Platformu eylemler
yaptı. 19 Aralık’ta D#SK, Saraçhane’de #stanbul Çalı!ma
Müdürlü"ü önünde; SBGP’de de Taksim’de eylem yapa-
rak, yüzde 3’lük sefalet zammına tepkilerini gösterdiler. 

Basın açıklamalarınnda, asgari ücretin ya!anacak
seviyeye çekilmesi, görü!melerin kamuoyuna açık olması
ve toplu pazarlıkla yürütülmesi istendi. Bu toplantılarda
anla!ma olmazsa i!çilerin grev hakkını kullanması
gerekti"i vurgulandı. Ayrıca asgari ücretliye su,
elektrik, do"algaz kullanımının ve ula!ımın
belli bir miktara kadar ücretsiz olması
gerekti"i belirtildi.  

AASSGGAARR  ÜÜCCRREETTEE  PPRROOTTEESSTTOO



Devrimci 1 Mayıs Platformu 2013 1 Mayıs’ında da Taksim’de olacaını açık-

ladı. 28 Aralık’ta Taksim Metro çıkıında toplanan Platform bileenleri,

Devrimci 1 Mayıs Platformu imzalı “1 Mayıs’ta Taksim’deyiz” pankartını açtı. 

Platform’un, bugünden harekete geçmesinin amacı, Taksim inaatının durdu-

rulmasıdır. Taksim meydanının harabeye çevrilmesinin bir nedeni, stanbul’un

en merkezi yerinde yeni bir rant alanı açılmasıdır. Ancak bundan çok daha

önemli olan unsur, devletin bu alandan korkusudur. 2012 1 Mayısının görkemli

ve kitlesel geçmesi, bu korkunun en önemli nedenidir. Üstelik, son iki yılda,

Avrupa ve Arap ülkelerinde sokaklara dökülen kitlelerin, kent meydanlarını

igal etmesi, buralarda direni odakları oluturması, benzer durumun ekonomik

krizden giderek daha fazla etkilenmekte olan Türkiye’de de yaanabilecei kor-

kusunu derinletirmektedir. Bu neden-

le devlet, Taksim’in bir direni

odaı olmasını engellemek ama-

cıyla bugünden harekete geçmi-

tir. Devrimci-demokrat kurumlar

ve sendikalar da, bu bilinçle dav-

ranmalı, inaatın durdurulması

ve Taksim’in eski haline getiril-

mesi için bugünden harekete

geçmelidirler. 
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#stanbul Eyüp’teki Güzeltepe Mahallesi’nde, asimilasyon ve rantın
halkalarından biri daha devreye sokulmaya çalı!ılıyor. Mahallede yeni
bir cami in!aatı ba!latıldı. 

#n!aat yakla!ık 20 yıldır proje halinde bekliyordu. Mahalle halkının
mücadelesi, bu projenin raftan inmesini engelliyordu. Bugün ise, do"ru-
dan devrimcilerin oyuyla seçilmi! mahalle muhtarı ve bazı devrimci
yapıların deste"iyle, bu AKP projesi hayata geçirilmek isteniyor. 

Güzeltepe nüfusunun büyük bölümü Alevi olmasına ra"men, haliha-
zırda 8 tane cami var zaten. 9. caminin kurulması bir ihtiyaç de"il;
Alevileri asimile etme ve rant alanı yaratma çabasının ürünü. Üstelik
tepkileri azaltmak için, mahalle halkına kültür merkezi ve cemevi yeri
tahsis edilece"i vaadi sunuluyor. Üstelik, muhtarın bu dinci gerici proje-
ye önayak olması ve bazı devrimci yapıların buna destek vermesi kitle-
lerde bir yanılsama yaratma amacıyla kullanılıyor. Devrimci gelene"i
güçlü olan mahallede, bu tablo nedeniyle bir kafa karı!ıklı"ı yaratılmaya
çalı!ılıyor. 

Esasında mahallenin, cami de"il ama, kültür merkezi, cemevi, kre!,
lise, ye!il alan vb birçok önemli ihtiyacı var. Zaten caminin bulundu"u
alan mahallenin okuluna aitti. Süreç içinde bu alana bir cami in!a edildi.
Sonrasında ise “cemaate yetmiyor” bahanesiyle geni!letilme çalı!mala-
rına ba!landı. Kitle mücadelesi sonucunda, önce ye!il alan yapılaca"ı,
sonra sa"lık oca"ına çevrilece"i vb de"i!iklikler yapıldı, arkasından
gündemden dü!ürüldü. Sa"lık oca"ı ba!ka bir alana yapıldı. Kamuya ait
olan bu alan ise, kimsenin haberi olmadan cami derne"inden birilerine
satıldı. Diyanetten alınan “ibadethane yeri” belgesi de kullanılarak i!i
me!rula!tırmaya çalı!tılar. Son a!amada ise belediye ba!kanı, kayma-
kamlık ve muhtarlık devreye girerek in!aatı ba!lattılar. Ortaya dökülen
spekülasyonlara kar!ı devrimci kurumlar halkla beraber projenin asıl
amacını te!hir etti ve in!aatın durmasını istedi. Bu amaçla toplantılar
düzenlendi, geni! bir çevre bu toplantılara katıldı. Bununla birlikte çe!itli
eylemler örgütlendi. Bu arada, muhtar, çe!itli yalanlar ve karalamalarla
durumu çarpıtmaya, kitlelerin bilincini bulandırmaya çalı!tı.  

Güzeltepe’de de evler iaretlendi
Alevilere dönük sindirme ve asimilasyon politikası, Mara!’ta katliam

protestosunun engellenmesiyle, Malatya’da Ramazan’da sahura kalk-
mayan ailenin evinin tahrip edilmesiyle, birçok ilde Alevilerin kapılarının
i!aretlenmesiyle, Cemevlerinin yoksayılması bazı yerlerde açıktan
engellenmesiyle, üniversite sınavına din dersi sorularının da eklenme-
siyle, Alevi nüfusun fazla oldu"u mahallemizde ihtiyaç olmayan bir
caminin in!aatıyla sürdürülüyor. Devrimcilerin deste"iyle seçilen muhtar
ise, mahallenin ihtiyaçlarına dönük projeler için u"ra!aca"ına, bu dinci
gerici politikanın aleti oluyor. 

Aralarında PDD, TKP, Halk Cephesi, SDP, TÖP’ün yanı sıra mahal-
lede bulunan köy derneklerinin ve PSKAD’ın bulundu"u kurumlar,
“Camiye de"il ranta kar!ıyız” sloganıyla eylemlere ba!ladılar. Afi!ler,
yürüyü!ler, bildiri da"ıtımı, imza standları, kitle toplantıları vb. halkın
yo"un katılımıyla sürüyor. Eylemler, devletin yo"un baskısı altında ger-
çekle!iyor. Mesela eyleme ça"rı için yapılan afi!ler, sivil polisler tarafın-
dan sökülüyor. 25 Kasım’da yapılan eylemin ardından, cami in!aatı
durana kadar her pazar günü eylem yapma kararı alındı. 

Mahallede cami in!aatına kar!ı direni!in büyümesi, devletin psikolo-
jik saldırısını da artırdı. 29 Aralık gecesi, mahalledeki 10 ev siyah sprey-
le i!aretlendi. Olayın farkedilmesi ve mahallelinin harekete geçmesi
üzerine, i!aretlemeyi yapanlar kaçtılar. Daha önce ba!ka Alevi mahalle-
lerinde de gerçekle!en bu saldırı, kitlenin tepkisini büyüttü. Her pazar
günü yüzlerce ki!inin katılımıyla yapılan yürüyü!, 30 Aralık günü 2 bin-
den fazla mahallelinin katılımıyla gerçekle!ti. Kapıların i!aretlenmesine
tepki duyan halk, yürü!üye katılarak bu tepkisini ve saldırıya kar!ı ses-
siz kalmayaca"ını gösterdi. 

Güzeltepe’de polis korumasında cami in#aatı: 
RANT ve AS$M$LASYONA KAR"IYIZ!

TAKSM Ç-EMEKÇLERN, HALKIN MEYDANIDIR!
TAKSM 1 MAYIS ALANIDIR!

#stanbul Büyük!ehir Belediyesi Meclisi’nden AKP’nin ço"unluk oylarıyla apar
topar alınan bir kararla Taksim Meydanı halka kapatılmak isteniyor.

Her zaman yaptıkları gibi yalanla, demogojiyle Taksim Meydanı’nın yayalara
açılaca"ı söyleniyor. Daha !imdiden görüldü"ü gibi yapılan, Taksim Meydanı’nın
insansızla!tırılması, halka kapatılmasıdır.

Bugüne kadar ne zaman halkın yararına, i!çi-emekçilerin yararına düzenleme
yapıyoruz deseler, katlanılmaz hayat ko!ullarının daha da kötüle!ti"ine tanık olduk.
Bu sefer farklı olaca"ını neden dü!ünelim?

Taksim, bu ülkenin siyasi mücadele tarihinde, önemli yere sahip bir alandır. 40
yıldır Taksim Meydanı 1 Mayıs’larla birlikte anılmaktadır. 1977’de 34 yolda!ımızı
!ehit verdi"imiz ve 78 yılından itibaren 1 Mayıs’lara kapatılan alanın adıdır.
Sonrasında, tekrar kazanmak için bedeller ödedi"imiz, bu u"urda 89’da Mehmet
Akif Dalcı’nın !ehit dü!tü"ü ve 2007’den itibaren sokak sokak çatı!arak tekrar 1
Mayıs’a kazanılan 1 Mayıs alanıdır.

Yıllarca gazla, copla, on binlerce polisle i!çi-emekçilere kapatamadıkları Taksim
Meydanını, yayala!tırma adı altında yapmak istedikleri düzenleme ile kapatmaya
çalı!ıyorlar.

Taksim ve çevresi aynı zamanda kültür-sanat etkinliklerinin en yo"un gerçek-
le!ti"i, adeta #stanbul’un kalbinin attı"ı bir bölgedir.

Ortada net bir projeleri bile yoktur. Zaten onlar için projenin de bir önemi yoktur.
Yeter ki, alan halka kapatılsın. Bunu sa"layacak her türlü proje olabilir. Topçu
Kı!lasından da vazgeçebilirler, ba!ka düzenlemelerden de.. Sonuna kadar zorlaya-
cakları ise, meydanın siyasi mücadele tarihindeki yerini silmek, meydanın ruhunu
öldürmektir.

Taksim, çevresiyle birlikte #stanbul halkına, i!çi-emekçilere kapatılarak,
#stanbul’a biçilen yeni rol gere"i, finans, kongre ve turizm merkezi olarak turistlerin
gezdi"i bir bölge haline getirilmek istenmektedir. Ruhu öldürülmü!, tarihi silinmi! bu
meydanda yaya olarak ifade edilenler ancak turistler olabilir.

Burjuvazi, siyasi iktidar, Tunus’tan, Mısır’dan, Bahreyn'den, #spanya’dan,
Yunanistan’dan sonra halkın toplandı"ı meydanlardan daha çok korkar hale gel-
mi!tir. Bir avuç azınlı"ın sömürü ve zulüm düzenine kar!ı patlayan ve patlayacak
isyanların korkusunu iliklerine kadar hissetmektedir. Bunun için Taksim Meydanını
kapatma tela!ındadırlar.

Taksim Meydanı, i!çi-emekçilere, halka kapatılamaz. Proje iptal edilmeli,
Taksim Meydanı, bugüne kadar oldu"u gibi, bundan sonra da tarihine uygun olarak
var olmaya devam etmelidir.

Bizler, yıllarca sokak sokak direnerek tekrar kazandı"ımız Taksim Meydanını
bırakmayaca"ımızı, 2013 1 Mayısı’nda da Taksim Meydanında olaca"ımızı bura-
dan ilan ediyoruz.

DEVRMC 1 MAYIS PLATFORMU
28.12.2012

Devrimci 1 Mayıs Platformu’ndan 
1 MAYIS’A ÇA%RI



27 Mayıs 1995... 30 kadar insan geldi
Galatasaray Lisesi’nin önüne... “Kayıplarımızı isti-
yoruz” diye haykırdılar. Devlet, devrimcileri, demok-
ratları, Kürtleri, ilericileri, sokak ortasında infaz edi-
yor, gözaltına alıp kaybediyor, kimsesizler mezarlı-
"ına gömüyordu. Yükselen kitle hareketini bastır-
mak için her türlü yolu deniyor, yine de halkı sindi-
remiyordu. 

Gazi barikatlarının hemen sonrasıydı. Hasan
Ocak 20 Mart 1995 tarihinde gözaltına alınmı! ama
kendisinden hiç bir haber alınamamı!tı. Aylar
süren mücadeler sonucunda, cesedi Beykoz’da
tanınmaz halde bulundu. Otopsi sonuçları ancak
1998 yılında açıklandı. Ocak’ın iple bo"ularak öldü-
rüldü"ü anla!ılmı!tı. Polis her zamanki gibi kabul
etmedi. Hasan Ocak’ın cenazesi 25 Mayıs’ta bin-
lerce ki!inin katıldı"ı görkemli bir törenle kaldırıldı.
#ki gün sonrasında ise yıllarca sürecek ve bugünle-
re kadar gelecek olan kayıp ve faili meçhul eylem-
lerinin ilki yapıldı. 

Arjantin’de cunta sürecinde kayıplarını arayan
Plaza de Mayo analarının eylemleri, Cumartesi
eylemlerine esin oluyordu. Gün geçtikçe kitleselle!-
ti. Eylemler yapıldıkça kayıpların sayısı açı"a çıkı-
yor, hesap soruluyordu. Hüseyin Toraman'lar,
Fehmi Tosun'lar, Cemil Kırbayır'lar, Talat
Türko"lu'lar, #smail Bahçeci'ler, Ali ve Ayhan
Efeo"lu karde!ler ... Liste uzayıp gidiyor, her hafta
yeni bir foto"raf ekleniyordu. Devlet, “kayıpları bul-
mak ve sorumluları yargılamak” yerine, yakınlarını
arayanları hedef tahtasına çakıyor, eylemlerine sal-
dırıyor, gözaltına alıyor, tutukluyordu. 

Cumartesi annelerine ilk büyük saldırı Temmuz
1995’te yapıldı ve 37 kayıp yakını yerlerde sürükle-
nerek gözaltına alındı. 1 Mayıs 1996’nın kitleselli"i
ve devrimci etkisiyle, devlet saldırılarının boyutu ve
biçimini de"i!tiriyor, Eski!ehir tabutlu"unu yeniden
açılıyordu. Tutsakların bu saldırıya kar!ı ba!lattı"ı
açlık grevleri, Cumartesi eylemlerine de damgasını
vurdu. "Habitat II" toplantılarının da yapıldı"ı o gün-

lerde, 8 Haziran 1996’da ikinci gözaltı süreci
ya!andı. Analar, kadınlar, çocuklar, babalar yerler-
de sürüklenerek gözaltına alındı, coplandı, i!ken-
celerden geçirildi.  

Saldırılar içeride ve dı!arıda pervasızla!ıyordu.
Devrimci tutsakların 12 !ehit pahasına püskürttü"ü
ilk halkadan sonra, Diyarbakır hapishanelerinde
Eylül 1996’da 10 PKK’li tutsak katledildi. Artan
tutuklamalar, katliamlar, sokak ortası infazlar, dev-
rimci hareketin kadro kaybını büyütürken, toplum-
sal hareketi de zayıflatıyor ve yenilgi sürecine giril-
mesini beraberinde getiriyordu. 

Cumartesi anneleri de bu saldırılardan nasibini
fazlasıyla aldı. Kayıplarını arayanlar da kaybedili-
yor, infaz ediliyordu. Çocuklar, Galatasaray
Meydanı’nda büyüyor, devleti tanıyor, ö"reniyordu.
Cumartesi Anneleri’nin oturma eylemlerinin 170.
haftasında, 15 A"ustos 1998’de devlet artık anala-
rın önüne barikatlar kuruyor, yürütmek istemiyordu.
200. hafta olan 12 Mart 1999’a kadar dayaklarla,
gaz bombalarıyla ve gözaltılarla geçen bir süreç
ya!andıktan sonra, eylemler kesintiye u"radı.
Ancak yine de aralıklarla sürüyordu. 1999
Temmuz’unda Bol!evik tutsakların itirafçılı"a ve
hücre sistemine kar!ı ba!lattı"ı açlık grevi sırasın-
da ya!anan gözaltılı, çatı!malı eylemlerin ardın-
dan, 2009’a kadar eylemlere ara verildi. 

Kayıplarını arayan analara bu kadar saldırgan
olan devlet, kaybedenleri korumaya devam etti.
“1000 operasyon yapmakla” övünen Mehmet A"ar,
Susurluk’ta isimleri açı"a çıkan Ayhan Çarkın,
Korkut Eken vb. birçok isim, “devlet için kur!un
atan da kur!un yiyen de !ereflidir” denilerek devle-
tin güvencesiyle infazlarına devam etti. Buna kar-
!ın çok fazla de!ifre olanlar, yükselen tepkiyi bas-
tırmak için göstermelik de olsa yargılandılar, tutuk-
landılar. Fakat hem çok az cezalar aldılar, hem de
onlar için özel olarak tahsis edilen cezaevlerinde,
“tatil yapıyoruz” dedikleri yerlerde kaldılar. 

“Ergenekon operasyonu” denilen süreçle birlikte

ortaya dökülen “yeni pisliklerin” ardından, analar 31
Mart 2009’da eylemlerine kaldıkları yerden devam
ettiler. Her Cumartesi, Galatasaray önünde ellerin-
de kayıpların resimleri ile, a"layacakları bir mezar
ba!ı olmasını istediler. 24 Kasım 2012’de 400.
Haftayı geride bıraktılar. 

17 yıl boyunca Galatasaray Lisesi’nin önünde
Berfo Ana’nın, Emine Ana’nın, Kürt analarının,
babaların, çocukların “Kayıplarımızı istiyoruz” slo-
ganları yankılandı. Üstlerine boca edilen gaz bom-
balarına, tazyikli sulara ra"men, i!kenceli gözaltıla-
ra, “kaybedilme tehditlerine” ra"men... 

Devlet aynı saldırganlık ve pervasızlıkla devam
ediyor saldırılarına. Birçok devrimciyi i!kenceden
geçiren, katleden timin ba!ında yer alan Sedat
Selim Ay gibi i!kencecileri ödüllendiriliyor, terfi etti-
riyor. Ama ne yaparsa yapsın, mücadeleyi durdura-
mıyor. En ba!ta analarımızın elleri, onların yakala-
rına yapı!mı! durumda. Cumartesi annelerine olan
öfkelerinin asıl nedeni de, analarımızın öfkesinden
duydukları korkudur. 

Cumartesi annelerinin 17 yıldır haykırdı"ı,
Plaza de mayo analarının Arjantin’den seslendirdi-
"i, aslında aynı ortak acı, ama bir o kadar ortak bir
gücün ve kararlılı"ın ifadesidir. Onların sesi sadece
basit bir vicdan çı"lı"ı de"ildir. Sahiplendikleri dev-
rimci, komünist, yurtsever, ilerici o"ullarının, e!leri-
nin, karde!lerinin kararlılı"ı ve sesidir. Onların bu
mücadele içinden çıkardıkları sloganı bir kez daha
haykırıyoruz: Anaların öfkesi, katilleri bo"acak!

Cumartesi Anneleri’nin sesi yankılanmaya devam ediyor

Proleter Devrimci Duru! Dergisinin
yazarlarından NEV"N BERKTA#’ın
derlemi! oldu$u '"nancın Sınandı$ı
Zor Mekanlar HÜCRELER' ve 'Darbe
Yenilgi Direni! 12 EYLÜL' kitapları
üzerine, 22-23 Aralık tarihinde
Paris'te söyle!iler organize edildi.

Etkinli$imiz iki gün DKAM ve
ACTIC derneklerinde düzenlendi.
Katılımcı arkada!ların çe!itli
soruları ve kattıkları yorumlarla
birlikte canlı ve sohbet havasın-

da geçti. Hazırladı$ımız afi!leri,
Türkiyelilerin yo$un oldu$u Strasbourg St-denis böl-

gesine yapı!tırarak duyurusunu yaptık. Yine
çe!itli bölgelerde yapmı! oldu$umuz ev ziyare-
tiyle, kitlelerle bulu!masını sa$lamaya çalı!tık.
Ayrıca maillerle de davet ça$rısı yapıldı. Sık

sık panel gece ve konser türü etkinliklerin yapıldı$ı Paris’te, söyle!imiz, kulla-
nılan yöntem ve içerik  bakımından da  ilk defa olması itibarıyla ayrı bir  anlam
ta!ıdı.

Söyle!imize, çe!itli kurum yönetici ve taraftarlarının yanı sıra, sendikal
çalı!malar içinde yer alan arkada!lar da katılım gösterdi. Burjuvazi ve çe!itli
reformist ve revizyonistler tarafından unutturulmaya çalı!ılan tarihimizin, o
günleri ya!ayanlar tarafından bugünün gençli$ine anlatılması ve gelece$e ı!ık
tutması, oldukça önemliydi. Ayrıca 19 Aralık katliamının yıldönümüne denk
gelmesi de, daha bir özgünlük kattı. 

Söyle!ilerimiz, Avrupa’da ya!ayan Türkiyeli göçmen i!çi ve emekçilerin,
ülkemizdeki mücadeleye katkılarının arttırılmasının önemi üzerine vurgularla
ve NEV"N BERKTA#’ın kitaplarının  imzalı satı!a sunulmasıyla son buldu.

Fransa’dan PDD okurları

12 Eylül ve Hücreler kitabı üzerine
PAR!S’TE SÖYLE"!

12 Ocak 2013
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Ba!bakan Erdo"an’ın yılın son günlerinde
Öcalan’la görü!üldü"ünü açıklaması, Kürt soru-
nunda “barı!çıl çözüm” hayallerini yeniden yük-
seltti. Ardından yeni yılın ilk günlerinde BDP
milletvekilleri Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata’nın
#mralı’ya götürülerek Öcalan’la görü!türülmele-
ri, ikinci “Kürt açılımı” olarak yorumlanıp, büyük
bir iyimserlik havasının esmesine yol açtı. Her
ne kadar gerek AKP, gerekse BDP tarafından
“ihtiyatlı iyimserlik” lafları edilse de, ortalı"ı “açı-
lım” rüzgarları kapladı.

Hatırlanaca"ı gibi, 2009 yılında ba!layan
“Kürt açılımı”, bir grup gerillanın Habur sınırın-
dan giri!i ile “zirve” yapmı!, fakat bu aynı
zamanda “açılım”ın sonu olmu!tu. Büyük bir
kitle ile kar!ılanan bu gerilla grubu hakkında
sonradan davalar açılmı!, bir kısmı tutuklanmı!, bir
kısmı da geri gitmi!ti. Ardından KCK operasyonları
ba!ladı ve binlerce Kürt politikacı tutuklandı.
Hemen her gösteriye polis saldırısı gerçekle!ti.
Bazı yerlerde Kürtlere dönük linç giri!imleri oldu.
Öcalan üzerindeki tecrit a"ırla!tırıldı. Sınır-içi ve
ötesi operasyonlar hız kazandı vb… Kısaca Kürtler
üzerindeki baskı ve !iddet daha da arttı.

Daha düne kadar bu saldırılar sürerken, !imdi
ne oldu da yeniden “açılım” rüzgarları esmeye
ba!ladı? Bir yılı a!kın süredir Öcalan, avukatlarıyla
bile görü!türülmezken, hatta avukatları hakkında
davalar açılıp tutuklanırken, !imdi ne oldu da BDP
milletvekilleriyle görü!türüldü? Ba!bakan Erdo"an,
daha bir-kaç ay önce Öcalan’ın asılması gerekti"i-
ni söylerken, !imdi neden Öcalan “barı!ı sa"laya-
cak en önemli aktör” olarak lanse edilmeye ba!lan-
dı.

Son açlık grevinin Öcalan’ın ça"rısıyla bitirilmi!
olması mı, Öcalan’ı yeniden “muhatap alınacak tek
ki!i” yapmı!tı? Öcalan’ın tecridine kar!ı Kürt halkı-
nın sokak eylemleri ya da BDP’li vekillerin Öca-
lan’la görü!me yöndeki ısrarları mı?

Elbette bunların hepsi, egemenler üzerinde bir
basınç olu!turmaktır. Özellikle de kitlesel tutukla-
malara, katliamlara ra$men Kürt halkının dire-
niinin kırılamaması, aksine giderek daha
büyüyen bir kitlesellik ve militanlıkla karılarına
dikilmeleri, önemli bir faktördür. Fakat içinde
bulunan konjonktürde Ortado$u’daki gelime-
ler, hepsinin üzerine çıkmı, belirleyici olmu-
tur.  

Suriye’nin Kuzeyi’nde Kürt özerk bölgesinin
kurulması, Irak’taki Federal Kürt Devleti’nin Irak
merkezi yönetimi ile artan gerginli"i ve ba"ımsız
bir devlet olma yönündeki adımları, Türk egemen-
leri bir süredir en fazla kaygılandıran geli!melerdir.
Kürt sorununun giderek daha fazla uluslararası bir
karakter kazanması, Türkiye’deki Kürtlerin durumu-
nu gündeme getirmekte ve egemenlerin ba!ını
daha fazla a"rıtmaktadır. Bata ABD olmak üzere
emperyalistlerin Kürt sorununun kendi çıkarları
do$rultusunda çözümü için Türkiye’ye yaptı$ı
baskı artmıtır. Öyle ki, ABD’nin birçok dü!ünce
kurulu!u, önümüzdeki yıllarda Ortado"u’da bir Kürt
devletinin kurulaca"ı ve Türkiye’yi zor günlerin
bekledi"ine dair raporlar hazırlamı!tır. Bütün bun-
lar, Türk egemenlerini uyarmak, harekete geçmeye
zorlamak içindir. 

Esasında AKP hükümetinin i!ba!ına getirilme-
sinde, Kürt sorununun emperyalist çözümü, en
önemli maddelerden biriydi. Nitekim AKP de “AB

kriterleri” adına, Kürt dili
üzerindeki yasakları
kaldırma, Kürtçe tel-
evizyon, seçmeli
ders gibi adımlar
attı. Bunlar “Kürt
açılımı”nın ayaklarını
olu!turdu. Fakat asıl
sorun, PKK’nin silah
bırakmasını sa"lamaktı,
onun için de Habur’la bir giri! yapıl-
dı, ama yükselen !oven dalga üzerine hızla geriye
çekildi. Sürekli “havuç-sopa” politikası izleyerek, bir
yandan Kürtlerin talepleri kar!ılanıyormu! gibi
yapıldı, bir yandan da baskı ve terör, olanca !idde-
tiyle devam etti.

Bu yönüyle de"i!en bir !ey olmayacaktır.
“Papazlık ve cellatlık” fa!izmin vazgeçemeyece"i
yönetim biçimleridir. Bazen biri, bazen di"eri bas-
kın olarak devam eder. AKP !imdi yeniden “papaz-
lık” yöntemlerini devreye sokmu!tur. Ama tabi “cel-
latlı"ı” elden bırakmadan… 

“Kürt açılımı” olarak sunulan !eyin içeri"inde
neler vardır? #lk etapta gerillanın sınır ötesine
çekilmesi, ardından BM gibi bir kuruma silahların
teslimi, PKK yönetim kadrosunun uzak bir ülkeye
sürgün edilmesi, Kürtçe savunma hakkı ile KCK’li
tutsakların bırakılması, Öcalan üzerindeki tecridin
kaldırılması, en fazla “ev hapsi” ve ardından siyasi
af… 

Bunlarla Kürt sorununun çözülemeyece"i açık
de"il midir? Esasında “Kürt sorunu” de"il, “PKK
sorunu” çözülmek istenmekte ve PKK’ye silah
bıraktırma üzerinde durulmaktadır. Sonuçta örgüt-
süz ve silahsız bir halkın kendili$inden direni-
lerini daha rahat bastıracaklarını bildiklerini
için, asıl bu noktaya odaklanmılardır. BDP
yöneticilerinin sıkça “biz barı! yapılacak son ku!a-
"ız” demeleri, Kürt halkındaki kopu!a dikkat çek-
meleri bo!una de"ildir. Irak ve Suriye’deki geli-
melerle daha bir moral kazanan Kürt halkının,
Türkiye’de de benzer ekilde ayaklanmasının
önüne geçebilmek için, egemenlerin ellerini
çabuk tutmaları gerekmektedir. Artık duvara
dayanmı!lardır.

Öcalan’la görü!meleri yürüttü"ü söylenen MT
Müstearı Hakan Fidan’ın, ilk önce Dıileri
Bakanı ile birlikte Ankara’da toplanan büyükel-
çilere bilgi sunması bile, bu projenin emperya-
listlerin dayatması ile gerçekleti$inin göster-
gelerinden biridir. Aynı zamanda TBMM’nin ne
kadar göstermelik bir kurum oldu"unu da bir kez

daha gözler önüne sermi!tir. TBMM’den önce
büyükelçiler bilgilendirilmekte, emperyalistlere
do"rudan haber ula!tırılmaktadır. “TBMM’de
mutabakat sa"lanması” lafları ise, kamuoyunu
olu!turma çabasından ba!ka bir !ey de"ildir.
Nitekim CHP Genel Ba!kanı Kemal
Kılıçdaro"lu, kendilerine ve meclise bilgi sunul-
du"u takdirde, bu “açılıma” destek verece"ini
söylemi!tir. MHP’ye dü!en rol de her zamanki
gibi !ovenizm çı"ırtkanlı"ıdır ki, onu da belli bir
dozda yapaca"ı anla!ılmı!tır. 

Sonuçta bu kez düzen partileriyle
belli bir anla!ma dahilinde

süreç yürütülmek isten-
mektedir. Fakat yıllar-

dır kıkırttıkları
ovenizmi kontrol-
lü bir ekilde diz-
ginleyerek, büyük
tavizler verilmeye-

ce$ini garanti ede-
rek ilerlemeye çalııl-

maktadır. Erdo"an,
BDP’li vekillerin görü!mesinin

ardından yaptı"ı ilk açıklamada,
Öcalan’a ev hapsi ve genel affın gün-

demlerinde olmadı"ın söylemi!tir mesela. BDP’liler
de çok sıkı bir !ekilde uyarılmı! olmalılar ki, Öca-
lan ile görü!meden sonra konu!mamaya özen
göstermi!lerdir. “Yeni bir Habur” ya!amamak
adına sevinç gösterileri yapmaları da yasaklanmı!-
tır. BDP milletvekili Pervin Buldan’ın sözleriyle,
“Ahmet Türk’ün gözlerindeki ı!ıltıya” bakarak,
durumu anlamaya ve anlatmaya ba!lamı!lardır.
Dönemin en sık kullanılan sözü “yo"urdu üfleyerek
yemek” olmu!tur. BDP E!ba!kanı Selahattin
Demirta! da, Ba!bakan’ın geçmi!te sarfetti"i söz-
leri unuttuklarını, geçmi!e de"il, gelece"e baktıkla-
rını söylemi!tir. Kısacası BDP havaya hemen gir-
mi! ve kendinden istenilenleri yapmaya ba!lamı!-
tır.

Bütün bunlar da göstermektedir ki, bu kadar
sınırlı bir “açılım” bile, çok kolay sa$lanmaya-
caktır. Daha !imdiden egemenler, Kandil’den
yapılan açıklamadan rahatsızlı"ını ifade etmi!ler-
dir. Elbette PKK yönetimi, kendilerinin fikri alınma-
dan ve kendi geleceklerinden emin olmadan, her-
hangi bir adım atmak istemeyecektir. Bugünün
elveri!li konjonktüründe, kendi adlarına en iyi
anla!mayı yapmaya çalı!acaklardır. Zaten Öcalan
da Kandil ve Avrupa ile rahat görü!me olana"ı
talep etmi!tir. Aralarında farklar çıksa da bunlar
nüanstır. PKK uzun yıllardır “barıçıl çözüm”
istemektedir. Bu, Özal’ın vaatleriyle ve Talabani
aracılı"ı ile gerçekle!en ’93 yılındaki ilk ate!kes
sürecinden bu yana böyledir.  Ne var ki, aradan
geçen yakla!ık 20 yıllık sürede bütün barı!çıl
çözüm umutları suya dü!mü!tür. 

Bugün de ba!latılan “açılım”da, “bu pilav daha
çok su kaldıracaktır.” Dünyadaki ve ülkedeki her
gelime, sözkonusu “açılım”ı u ya da bu oran-
da etkileyecek, de$itirecektir.

Söylendi"i !ekliyle “açılım”ın aynen gerçekle!ti-
rildi"i ko!ullarda da, Kürt halkının e!itlik ve özgür-
lük talepleri kar!ılanmayacak, dolayısıyla varlı"ını
koruyacaktır.  Kürt ulusunun da ko!ulsuz biçimde
kendi kaderlerin tayin hakkı, ancak devrimle birlikte
gerçekle!ecektir.

Yeniden Yeniden 
“açılım” “açılım” 

rüzgarlarırüzgarları



!srail’i korumak ve Suriye sava"ında kullanılmak
için Türkiye’ye söz verilen Patriot füzeleri gelmeye
ba"ladı. Bu füzeler, !ran ve Suriye’nin tehditlerine,
Rusya’nın sert açıklamalarına neden oluyor. Türkiye,
her geçen gün biraz daha sava"ın içine çekiliyor.
Füzelerin gelmesi bu durumu hızlandıracak bir
unsur. Di#er taraftan, Rusya Akdeniz’e bir sava"
gemisi daha gönderdi. Ortado#u, sadece Suriye
üzerinden de#il, genel olarak daha hızlı kaynamaya
ba"ladı. 

Suriye’de sava" sürüyor

Yılın son günlerinde Rusya tarafından yapılan
kimi açıklamalar, Esad’ın arkasındaki deste#i çektik-
leri biçiminde yorumlandı. Keza Esad’ın sı#ınacak
ülke aradı#ı yolundaki dedikodular da az de#ildi.
Oysa bu, Libya’da ya da Irak’ta ya"andı#ı gibi,
kolayca gerçekle"ebilecek bir durum de#il.
Rusya’nın Suriye’deki askeri ve ekonomik çıkarları
son derece önemli. Ve ancak, bu çıkarları garanti
altına alabilece!i, eskisinin devamı niteli!inde bir
yönetim de!i"ikli!i gerçekle"ece!ine kesin kana-
at getirdi!inde, Esad’dan vazgeçebilir. Ama o
gün henüz gelmedi. Suriye’deki sava" tüm "iddetiy-
le sürüyor ve askeri olarak denge, kısmen muhalefe-
tin lehine bozulmu" gibi görünse bile, sava"ın genel
olarak onların lehine döndü#ünü söylemek, do#ru
olmaz. 

Suriye’deki sava"ın önemli bir cephesini Türkiye
olu"turuyor. Ba"langıçta, asıl olarak silahlı radikal
dinci grupların silahlandırılıp e#itilip, Hatay üzerinden
Suriye’deki sava"a gönderilmesi görevini üstlenmi"
durumdaydı. Bir süredir buna Urfa üzerinden Güney
Kürdistan’da yürütülen sava" da eklendi. Artık
Türkiye silahlı çeteleri Kürdistan’a göndererek
sava"malarını da sa#lıyor. Bununla da yetinmiyor,
Türk subaylar, e!ittikleri birliklerin ba"ında, do!-
rudan operasyonlara gidiyorlar. En son, Suriye’de
havaalanındaki askeri uçaklara sızmaya çalı"an 4
Türk subayın (bazı kaynaklara göre 10 subay)
Suriye ordusu tarafından yakalandı#ı ileri sürülmü"-
tü. 

Suriye’de özerk denebilecek bir Kürt bölgenin
kurulması, Türk Devleti açısından en sorunlu durum.
Bu nedenle El Kaide çetelerinin bir kısmını artık
buraya yönlendiriyor. Geçti#imiz Kasım ve Aralık
aylarında, PYD ile El Kaide çeteleri Serekaniye
bölgesinde birçok defa sıcak çatı"ma ya"adılar.
Kimi zaman iki taraf arasında ate"kes ilan edilse
bile, yine Türkiye’nin kı"kırtmasıyla, çatı"malar yeni-
den ba"ladı. Ancak PYD’nin kar"ısında a#ır kayıplar
veren çeteler, geri çekilmek zorunda kaldılar. 

Aralık ayı içinde, Türkiye’de Suriye muhalefe-
tinin üç önemli toplantısı gerçekle"tirildi. Önce
Antalya’da HSO’nun askeri yöneticileri toplandılar.
Öyle ki bu toplantıda, HSO’nun “Genelkurmay
Ba"kanı” seçildi. Arkasından Aralık ortasında
!stanbul’da Suriyeli Türkmenler toplandı. Türkiye’nin
deste#i öylesine belirgindi ki, açılı" konu"masını
Meclis Ba"kanı Cemil Çiçek gerçekle"tirdi. Son ola-
rak da Urfa’da “Esad sonrasını görü"mek için” 600
ki"inin katıldı#ı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda
HSO’nun komutanlarından Casim Ugla, Suriye’nin
yüzde 70’ini denetim altında bulundurduklarını iddia
etti. Keza kimyasal silahları ele geçirdikleri de muha-
lefetin iddiaları arasında. Di#er taraftan, Rusya ise,
Suriye’nin kimyasal silahlarının güvence altına alın-
mı" oldu#unu söyledi. 

ABD, Obama’nın yeniden seçilmesinin ardından
Suriye’deki sava"a “çeki düzen vermek” üzere hare-
kete geçti. !lk olarak Kasım ayında Katar’da yapılan
bir toplantı ile, Suriye Ulusal Konseyi’nin (SUK) ismi
ve bile"imi de#i"tirildi, SMDK (Suriye Muhalif

Devrimci Güçler
Koalisyonu) kuruldu. Suudi
Arabistan, Katar ve
Türkiye tarafından kuru-
lan ve finanse edilen
SUK, Suriye’deki bütün
muhalefeti kapsamadı!ı, Kürtlere kar"ı "oven
yakla"tı!ı ve Müslüman Karde"ler’in a!ırlı!ı
oldu!u için tepki topluyordu. Asıl gücünü radi-
kal #slamcı çetelerden alıyordu, özellikle de
yürüttükleri kirli sava" nedeniyle çok hızlı biçim-
de te"hir olmu"tu. SMDK ise, daha geni" bir kesi-
mi kapsamayı hedefliyor. Özellikle Kürt grupların bu
koalisyona girmesini fazlasıyla önemsiyorlar.
Suriye’nin kuzeyinde, kendi silahlı güçlerine ve
kendi yönetim organlarına sahip, ba#ımsız bir oda-
#ın bulunmasını istemiyorlar. 

SMDK’nın içine Suriye Kürtleri Ulusal Meclisi
(ENKS) dahil edildi. Ancak PYD, onların Kürt hare-
ketini temsil etmedi#ini, bu nedenle SMDK’ya katıl-
malarının kendilerini ba#lamadı#ı duyurdu. Bugün
bir taraftan, Türkiye’den giden HSO güçleri ile çatı"-
maları sürerken, di#er taraftan, SMDK ile de masa-
ya oturup birlikte hareket etmek için görü"meler
yürütülüyor. PYD, bu görü"melerde, ba"ta kendi
ba!ımsız askeri gücünü korumak olmak üzere,
Kürt kimli!ine dönük hakların verilmesi ko"uluy-
la, HSO’ya dahil olmadan birlikte hareket edebi-
lece!ini açıkladı. 

12 Aralık’ta Fas’ta düzenlenen “Suriye’nin dostla-
rı” toplantısı, hem SMDK’nın me"ruiyetini uluslarara-
sı kamuoyuna kabullendirme toplantısıydı, hem de
yakın gelecekte bir “sürgünde hükümet” olu"turulma-
sının adımıydı. Artık ABD, daha somut adımlar
atmaya hazırlanıyor. 

Ancak önemli bir sorun El Kaidecilerin durumu.
SMDK’nın ilan edilmesinin ardından, El Kaideciler,
koalisyona girmeyi reddederek bir "eriat devleti
kuracaklarını ilan ettiler. Sonrasında, bu grupların
koalisyona girecekleri, ancak daha fazla temsiliyet
istedikleri konu"uldu. Sonuçta, koalisyonun içinde
olsalar bile, ayrı ba" çekecekleri, kendi iktidar alanla-
rını olu"turmaya çalı"acakları ve Suriye’de hüküme-
tin devrilmesi durumunda, tıpkı Mısır’da oldu#u gibi
yönetimi ele geçirmeye çalı"acakları açık. 

En çarpıcı geli"me ise, Fransa’da ya"andı. Libya
konusunda ABD’nin tetikçili#ini üstlenen Fransa dev-
leti, Suriye’de de “ba"rol”ü kaptırmamak için u#ra"ı-
yor. SUK’un tanınması durumu bile tartı"malıy-
ken, Fransa’ya “büyükelçi” ataması gerçekle"tir-
diler. Fransa, SUK’un, kendisini tanıyan ba"ka ülke-
lere de “büyükelçi” ataması gerekti#ini söylüyor. 

Suriye sava"ında kazanan belli de#il, ancak kay-
beden belli: Suriye halkları iki yıldır bu sava"ın vah-
"etini ya"ıyorlar. BM kaynaklarına göre ölü sayısı 60
bine yakla"tı, mültecilerin sayısı ise yarım milyonu
geçmi" durumda.

Filistin’de yeni durum

Kasım ayının sonlarında, Filistin cephesinde iki
önemli geli"me ya"andı. Birincisi, Birle"mi"
Milletler, Filistin’e  “üye olmayan gözlemci dev-
let” statüsü tanıdı. Bu durum, topraklarındaki !srail
i"gali sürmekle birlikte, Filistin’in uzun zamandır bek-
ledi#i “devlet olarak tanınma” konusunda atılmı" bir
adım anlamına geliyordu. Aslında bu, Filistin halkı-
nın a!zına çalınmı" bir parmak baldan ba"ka bir
"ey de!ildi. !srail, yeni yerle"im planları kararla"tı-
rırken, Filistin üzerindeki abluka sürerken, !srail iste-
di#i anda bombaları ya#dırırken, BM’nin “devlet” sta-
tüsü vermesinin somut pratik bir anlamı yoktu. 

Asıl önemli geli"me ise, bürokratların masaların-

da de#il, sava" alanında ortaya çıkan durumdu.
Kasım ayının sonlarında !srail, Hamas’ın askeri lideri
Caberi’yi öldürerek yeni bir saldırı ba"lattı. Hamas
ise kar"ılı#ında Tel Aviv ve Kudüs’e füze saldırısı
gerçekle"tirdi. Bu olay, hem Hamas hem de Filistin
konusunda yeni bir duruma i"aret ediyor. Öncelikle,
#srail ilk defa kendi topraklarında bu kadar ciddi
bir tehdit altında kaldı. Hamas’ın elinde, #srail’in
kalbini vuracak kadar etkili füzelerin oldu!u
bilinmiyordu; bu saldırıyla açı#a çıkmı" oldu. Tam
da bu "ok nedeniyle, !srail her zamanki kara hareka-
tını ba"latmak konusunda tereddütte dü"tü.
Cansimidi, Mısır’dan geldi. Kara saldırısının hazırlık-
ları yapılırken, devreye ABD girdi. Mısır
Cumhurba"kanı Mursi’nin de Hamas’la görü"mesiy-
le, bir ate"kes sa#lanmı" oldu. !srail’i, bu kadar
güçlü füzelere sahip bir Hamas’la beklenmedik bir
sava"tan “kurtarmı"” olmanın etkisiyle, Mursi’ye hem
ABD ba"kanı hem de !srail yetkilileri tekrar tekrar
“te"ekkür” ettiler. Hatta, Mısır’a hemen bir !MF kredi-
si de çıkardılar. 

Hamas’ın, askeri gücünün ula"tı#ı boyutun görül-
mesi son derece önemliydi. Di#er taraftan, ate"kes
görü"melerinin do#rudan Hamas’la yürütülmü"
olması, ona emperyalistler nezdinde bir me"ruiyet
de kazandırmı" oldu. Üstelik, Mısır’dan kapı açılma-
sı, in"aat malzemeleri ba"ta olmak üzere çe"itli
maddelerin giri"ine izin verilmesi de Gazze üzerinde-
ki ablukanın kırılması yönüyle büyük bir önem ta"ı-
yordu. Tüm bunlar, halkta da bir zafer havası yarattı. 

Di#er taraftan, ya"ananlar, !ran ile Hamas’ın ili"-
kisini de sorgulatan bir etki yarattı. #srail’in öldürdü-
!ü Hamas lideri, #ran’la askeri ili"kileri-anla"ma-
ları yürüten yetkili isimdi. Onun öldürülmesi, son
dönemde !ran etkisindeki $ii kamptan uzakla"makta
olan Hamas’ın bir ba#ını daha koparmı" oldu.
Hamas’ın Suriye’deki bürosunun Katar’a ta"ınmasın-
dan sonraki önemli bir geli"meydi bu. Ancak Hamas,
askeri gücünü de asıl olarak !ran’dan sa#lıyor. !srail
kar"ısındaki en önemli avantajı, !srail’deki ABD
silahlarının kar"ısına, !ran kaynaklı geli"kin silah sis-
temleriyle çıkabiliyor. Hamas, bu üstünlü!ünü kay-
betmek ve #ran’dan koptu!u ko"ulda ABD’ye
ba!ımlı hale gelmek de istemiyor. 

Bu tablonun karı"ıklı#ına bakınca, Filistin cephe-

sinde i"lerin nasıl
geli"ece#ini zamanla
görece#iz. Kesin
olan "u ki,
Ortado#u’da giderek
güçlenmekte olan
dinci gericilik,
Filistin’de de Hamas
"ahsında yankısını
buluyor. Hamas’ın
gittikçe güçlenmesi,
geçmi"te devrimci-
ulusal önderliklere
sahip olan Filistin’in,
bugün büyük orada
radikal dincili#in etki-
si altına girdi#ini
gösteriyor. 

Mısır’da kitlele-
re ra!men "eriatçı
anayasa

Ortado#u’daki
dinci gerici geli"imin bir yanını da Mısır’daki anaya-
sa tartı"maları olu"turuyor. 21 Kasım günü, Mursi,
kitlelerin “Yeni Firavun kararları” adını verdi!i
kararnameyi yayınladı. Bu kararnamede yeralan,
25 Ocak direni"i ve ayaklanmasında yaralananlar ile
ölenlerin ailelerine maa" ba#lanması, Mübarek
döneminin yöneticileri hakkında yeniden soru"turma
açılması gibi maddeler, kitleleri kandırmayı hedefli-
yordu. Çünkü bunlar, son iki yıldır kitlelerin talepleri
arasında yeralıyordu. Di#er taraftan, göreve geldi#i
günden bu güne aldı#ı bütün kararların tartı"ılamaz
ya da yargılanamaz oldu#una, kurucu meclisin
kapatılamayaca#ına, kendisinin görev süresinin iki
ay daha uzatılaca#ına dair maddeler de kararname-
nin içine yerle"tirilmi"ti. Kararnameye asıl niteli#ini
veren de buydu. Bu kararnameyle, Mursi, tartı"ıla-
maz hale geliyor, yargıyı devredı"ı bırakarak kendi
yetkilerini sınırsız hale getiriyordu. Ve somut olarak
Müslüman Karde"ler’in, zaten tartı"malı olan iktidarı-
nı sa#lamla"tırma amacını ta"ıyordu. 

Kitleler bu kararnameye eylemlerle yanıt verdi.
Kahire, Süvey", Port Said ve !skenderiye kentleri
ba"ta olmak üzere, Mısır’ın her bölgesinde kitleler
sokaklara döküldüler. Birçok yerde Müslüman
Karde"ler’in yasal partisi olan HAP (Hürriyet ve
Adalet Partisi) büroları ate"e verildi. Tahrir’de kitleler
meydanı yeniden i"gal ettiler, günlerce çadır kurdu-
lar. Mursi’nin buna yanıtı ise, devrik diktatör
Mübarek’in tarzında oldu. Mübarek’in Tahrir’de kul-
landı#ı “Baltacılar” benzeri çeteler, Mursi tarafından
kitlelerin üzerine gönderildi. Müslüman Karde"ler,
Mursi’yi desteklemek amacıyla alana geldiler ve
alandaki i"galci muhaliflere saldırdılar. Çatı"malarda
çok sayıda insan yaralandı ve öldü. Ancak bu saldı-
rılar, kitleleri yıldırmaya yetmedi. 5 Aralık günü 100
bin ki"i Cumhurba"kanlı!ı sarayını ku"attı.
Sarayın önünde ordu ve polis tarafından kurulan
barikatlar yıkıldı ve eylemciler sarayın kapısına
dayandılar. 

Adeta ayaklanma günlerini hatırlatan bu
eylemler üzerine, 9 Aralık günü Mursi kararna-
meyi iptal etti!ini açıklayarak geri adım attı.
Ancak bu göstermelik bir geri adımdı. Gerçekte ise,
kararnameden çok daha "iddetli bir saldırı olan ana-
yasa referandumu için hazırlıkları hızlandırmı"tı. 

Referandum 15 ve 22 Aralık
günleri gerçekle"ti. 83 milyon nüfu-
sa sahip Mısır’da, referanduma
katılım oranı yüzde 30’da kaldı.
Üstelik oy kullananların sadece
yüzde 63.8’i ‘evet’ oyu vermi"ti.

Yani toplamda nüfusun yüzde 20’sinden daha azı
yeni anayasa tasla!ını onaylamı"tı. Üstelik 2 bin
civarında hakimin denetiminde ve 250 bin asker ve
polisin korumasında yapılan bu referandumda, yol-
suzluk iddiaları da son derece yüksekti. 

Müslüman Karde"ler, bütün güçleriyle referandu-
mun ba"arıya ula"ması için u#ra"tı. Muhalefetin
temel güçlerinden olan UKC (Ulusal Kurtulu"
Cephesi) de referanduma katılma ve ‘hayır’ oyu
verme kararı almı"tı. Muhalefetin daha radikal
kesimleri ise, boykot ça#rısı yapmı"tı. Sonuçta, kitle-
lerin ezici ço#unlu#u referanduma katılmamı" oldu. 

Yeni anayasa, Müslüman Karde"lerin mani-
festosu niteli!indeydi. Anayasa, "eriatın yasama-
nın ana kayna#ı oldu#unu belirtiyor; "eriatla ilgili
konularda El Ezher Camii ve Üniversitesi’ne danı"ı-
laca#ını söylüyor; Sünni mezhebinin kurallarını
temel alıyor; kadın haklarını, ‘aile’ kavramı içinde
eritiyor; ayaklanma sonrasında yönetimi üslenen
Yüksek Askeri Konsey’i kaldırarak Türkiye’deki MGK
benzeri bir kurum olu"turup, askerin yönetimde
yeralmasını sa#lıyor; Mursi’ye sınırsız yetkiler tanı-
yor.

Mısır’da diktatörlü#ü deviren eylemler sürecinin
içinde yeralmayan, diktatörün devrilece#ini anladık-
tan sonra eylemlere katılan Müslüman Karde"ler
(MK), yönetim de#i"ikli#i ve seçimler gündeme
gelince, bütün güçleriyle yüklendiler. Yükselen kitle
hareketinin devrimci önderlikten uzak ve örgütsüz
olu"u, MK’nın manevralarının ba"arıya ula"masına
neden oldu. Askerin ve emperyalistlerin deste#ini
arkasına alan MK, seçimleri kazandı. Aradan geçen
süre içinde gerek yargı kademelerinde, gerekse
bürokrasi cephesinde yaptıkları de#i"ikliklerle, kendi
mekanizmalarını olu"turmaya ba"ladılar. 

Mursi’nin uluslararası arenada gerçekle"tirdi-
!i kimi hamleleri ise, emperyalistler nezdinde
kabul görmesini sa!ladı. ABD’yi rahatsız eden !ran
ve Çin’le ili"kileri olsa da, durumu kabullenmek ve
Mısır’daki ili"kilerini bu yeni zeminde kurmak zorun-
da kaldı. 

Ancak Mısır halkı bu durumdan son derece
rahatsız. “Devrimimizi çaldılar” sözü artık daha yay-
gın kullanılıyor. Özellikle ayaklanma günlerinde
önemli bir rol oynayan ve mücadelenin içinde özgür-
le"en kadınlar, "eriatçı anayasanın kendileri için
büyük bir tehdit oldu#unun bilincindeler. Yeni anaya-
sa, her türlü demokratik hakka, ayaklanmada elde
edilmi" kazanımlara dönük önemli bir saldırı. Di#er
taraftan, ayaklanma ekonomik krizin etkileri üzerin-
den patlak vermi"ti; oysa Kasım ayında yapılan !MF
yardımı, kitlelerin üzerindeki ekonomik baskıyı da
artıracak bir unsur. 

Mısır’da önümüzdeki dönemde ekonomik ve
siyasi saldırıların artaca!ı çok açık. Önemli olan,
halen sokaklarda bulunan kitlelerde yarataca#ı de#i-
"im ve dönü"üm. Mısır’da ayaklanma günlerinde
kurulan Ba#ımsız Sendikalar Konfederasyonu ba"ta
olmak üzere, örgütlü güçlerini artırdıkları oranda bu
saldırıları püskürtmeleri mümkün olacaktır. 

Irak karı"ık

Irak’ta, $ii a!ırlıklı yönetim, son dönemde bir
taraftan Kürt bölgesine, di!er taraftan Sünni
yöneticilere dönük saldırılarını artırdı. Bu durum,
Irak’ta gerilimin sürekli tırmanmasına neden oluyor.

Türkiye de, Sünni kesime verdi#i destek nedeniyle
bu sorunların do#rudan tarafı durumunda. 

Irak’ın Sünni Cumhurba"kanı Yardımcısı Tarık
Ha"imi’nin, ülkeden kaçarak Türkiye’ye sı#ınması,
Türkiye’nin $ii yönetime kar"ı tutumunun en çarpıcı
göstergesiydi. Bugün Ha"imi, daha rahat konumla-
naca#ı Katar’a geçmi" durumda. Ancak Irak’ta Sünni
yöneticilere dönük saldırılar sürüyor. 

$ii Ba"bakan Maliki, El Irakiye Bloku’nun Sünni
Maliye Bakanı !savi’yi tutuklattı. Bunun, Sünni ve $ii
kesim arasında bir denge unsuru olarak görülen
Talabani’nin Almanya’ya hastaneye götürülmesin-
den birkaç saat sonraya denk gelmesi önemliydi.
Irak’taki ABD güçleri hemen teyakkuza geçti ve ger-
ginli#i azaltmaya çalı"tı. Onbinlerce Sünni Iraklı,
!savi’ye yapılan bu saldırıyı protesto gösterileri
düzenledi. 

Federal Kürdistan Bölgesi’nde ya"anan gerginlik
ise, önce Maliki’nin Kürt yönetiminin petrol anla"-
malarını tanımadı!ını duyurması ile ba"lamı"tı.
Kürdistan yönetimi, bu açıklamaya tepki gösterdi ve
anla"maları sürdürece#ini söyledi. Hemen arkasın-
dan, Maliki’nin, Dicle Operasyon Kuvvetleri adı
altında orduya yeni bir kanat eklemesi ve bu
ordunun Kasım ayı ortasında Kerkük,
Selahaddin ve Diyala eyaletlerine gönderilmesi
üzerine gerginlik tırmandı. Kürdistan Bölgesel
Yönetimi Ba"kanı Barzani, kendi silahlı birliklerini
Kerkük’e gönderdi ve sava"a hazırlanma talimatı
verdi. Yakla"ık iki ay süren gerginlik Talabani’ni ara-
buluculu#yla son buldu, iki tarafın ordusu da geri
çekildi. Ancak petrol anla"maları konusundaki belir-
sizlik sürüyor.  

Bu durum Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor.
Türkiye, Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile çok sayıda
ekonomik anla"ma yapmı" durumda. !n"aattan gıda-
ya birçok alanda yapılan anla"malar bir yana, son
dönemde Türkiye’nin en çok petrol ithalatı Kürdistan
bölgesinden gerçekle"iyor. Ambargo nedeniyle !ran
yerine artık Kürdistan’dan daha fazla petrol alıyor.
Geçmi"te kurulmasını engellemek, sonrasında tanı-
mamak ve ili"ki kurmamak için tehditler savuran “kır-
mızı çizgiler”den sözeden Türkiye, bugün Barzani ile
ili"kileri iyi tutmak için büyük çaba harcıyor. Bu
nedenle, Maliki’nin bu açıklaması, Türkiye’yi de
zarara sokan bir unsur. 

$ii Ba"bakan Maliki ile Suriye’deki sava" nede-
niyle gergin olan ili"kiler, bu süreçte, gerek Ha"imi
konusundaki tutum, gerekse Kürdistan nedeniyle
daha da tırmanmı" oldu. Öyle ki, Enerji Bakanı
Taner Yıldız, petrol ve gaz konulu konferansa katıl-
mak üzere Erbil’e uçakla gitmek istedi#inde,
Maliki’nin emriyle Irak hava sahasına sokulmadı,
Yıldız, Erbil’e gidemedi. 

* * *

Sava"lar, ekonomik kriz dönemlerinin kaçınılmaz
unsurudur. 11 Eylül’den bu yana kesintisiz biçimde
devam eden sava" da, dünyadaki pazar alanlarının
artık emperyalistlere yetmemesinin ürünüdür. 

2008’de patlak veren krizin, artık kolay kolay
düzelmeyece#i konusunda yorumlar giderek artıyor.
Krizden etkilenmedi!i söylenen Almanya da
krize girdi, ABD ekonomisinin toparlanma i"aret-
lerine çok uzak oldu!u biliniyor, hatta krizin 50
yıl sürece!ini söyleyen ekonomistler var. Bu
ko"ullarda, pazar alanlarını ve enerji kaynaklarını
ele geçirmeye yönelik sava" daha da kaçınılmaz
hale geliyor. Türkiye devleti, bu sava"ta en önde yer
almak ve kendine pay kapmak için büyük bir hazırlık
içinde. Sava"ı durduracak tek unsur ise, i"çi ve
emekçilerin, devrimci öncüleri ile birlikte sava" kar"ı-
tı hareketi yükseltmeleri.

Ortado!u’nun kaynayan yüzü
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Devrimci dü!üncelerle çok genç bir ya!ta tanı!tım.
Sömürüsüz, sava!sız, insanların mutlu ve onurlu ya!a-
yabilece"i, ihtiyaçlarının kar!ılanabilece"i farklı bir
dünya istiyordum ve bu dü!üncelerime denk dü!en
sosyalizmi benimsedim. Bu dü!üncelerle tanı!tı"ım
dönemde, sosyalizmle yönetilen ülkeler de vardı.

iddetle ilk karılamanız ne zaman oldu?
Okulda, sokakta, i!yerleri ve fabrikalarda, her

yerde fa!istler ve devrimciler arasında süren çatı!ma-
nın içerisinden geldim. Mücadeleye girdi"im ilk zaman-
larda, fa!istlerle bizzat yumruk yumru"a kavgaların
içinde de oldum. ... Sonrasında çok defa yakalandım,
polis !iddeti, yani devletin do"rudan !iddetine defalar-
ca maruz kaldım. 21 yıl, i!kencelerin çok yo"un uygu-
landı"ı dönemlerde hapishanede kaldım.

lk defa hangi gerekçeyle tutuklandınız?
#lkinde Adana’da yakalandım. Devrimci kitaplar sat-

tı"ı için çokça göze batan bir kitabevinde çalı!ıyordum.
Dolayısıyla da mimlenmi!tim, beni sık sık gözaltına
alırlardı... 1981 ve 1983 gözaltılarımda tutuklandım.
1984’e dek idamlar son derece yo"un bir biçimde
devam ediyordu ve bizler de kitlelerin idamlara kar!ı
ayaklanmasını istedi"imiz için idamlara, i!kencelere ve
baskılara kar!ı örgütlenme faaliyeti yürütüyorduk.
Onlar her tür muhalif yayını yasaklıyordu, ama biz
daha özgür oldu"umuz yöntemler bularak mücadele
ediyorduk. O dönemde yayınlarımız gizli çıkıyordu.
Zaten ben de illegal bildiri da"ıtırken yakalandım.
1983’teki son yakalanı!ımın ardından cezaevine gir-
dim.

damların ve toplumsal iddetin zirveye ulatı$ı
bir dönemde, tutuklanmayı ve ikenceyi göze ala-
rak fikir mücadelesi veriyordunuz. Mücadelenizi
yürüttü$ünüz koulları nasıl de$erlendiriyorsunuz?

Devrimci dü!üncelerle tanı!mamdan bir yıl sonra
askeri cunta geldi. Daha evveli de zaten cunta öncesi
sıkıyönetimdi. O yıllarda !iddet sadece polis merkezle-
rinde ya!anmıyordu. Sıkıyönetim ve sivil fa!istler eliyle
hayatın her alanına tesir ediyordu... #!kencenin alabil-
di"ine artması ve daha sistematik olarak kullanılması
cunta yıllarına rastlar.

Sistematik ikence 12 Eylül sürecinde devletin
sefereber etti$i en kritik araçlardan biriydi.
Devletin bu aracıyla karılatı$ınızda ne hissetti-
niz?

Bana göre “i!kence” bir devlet politikasıdır; devletin
kitleleri sindirme politikası olarak kullandı"ı hapishane-
leri, mahkemeleri ve idamları tamamlayan bir yöntem-

dir. Sınıflar üstü, bir takım psik-
loljisi bozuk ki!ilerin uyguladı"ı
bir !ey de"il; aksine, sömürücü
sınıfa hizmet etmesi için uygula-
nan bir yöntemdir. Sistemlerinin

tehlikeye dü!tü"ü anlarda ba!vurulan,
ma"lup olmaya ba!ladıklarında da
doru"a çıkartılan bir uygulamadır. 12
Eylül öncesi süreç de kitlelerin çok
fazla örgütlendi"i, derneklerin, sendika-
ların yasal ve yasadı!ı partilerin çok
güçlü oldu"u bir dönemdi. 12 Eylül’le
birlikte sivil fa!istler çekildi yerine dev-
let terörü geçti. Öz olarak ikisi birbirin-
den farklı de"ildi fakat yöntem de"i!ti.
Demokratik hak ve özgürlükler ortadan
kalktı ve bizler çok yo"un bir !iddetle

kar!ıla!tık. Bu !iddet süreci ba!ladı"ı anda kendimi
!öyle konumlandırdım: “Dü!üncelerimdeki gibi bir ülke-
de ya!amak istiyorum. Tek ba!ıma da kalsam beni
yenmelerine izin vermeyece"im...” Kendime uygulanan
i!kenceleri dü!ündü"üm vakit, o anda hissetti"im acı-
dan ziyade, onlar kar!ısındaki dik duru!umu hatırlarım.
Elbette ki yapılanlar ola"anüstü acı veriyor, ancak
yenilmi! olsaydım o acıyı çok daha derinlerde hissede-
cektim.

1980 öncesi ve sonrasındaki toplumsal iddet-
ten payınızı devlet elinde ikence görerek aldınız.
Ne tip ikence metodlarıyla karılatınız?

Çok zengin biçimler kullanıyorlardı. Kendi kar!ıla!-
tıklarımı anlatayım; en ba!ta falaka gelir zaten. Çe!itli
askı tipleri uygulanırdı; bazen çarmıh, bazen de Filistin
askısı. Askıdayken veya askı dı!ında elektrik verme,
çırılçıplak soyma gibi yöntemler… Kaba daya"ı ve
hakaretleri hiç saymıyorum ancak onların etkisi de çok
korkunçtur. Parmakla ellerde sigara söndürme, par-
makların arasına bir !eyler koyup darbeyle zedeleme,
buzun üstüne yatırma, so"uk su dökme gibi hepsi bir-
birinden beter bir sürü !eyi ya!adım ve tanık oldum.

Bütün bu ikencelere direnmeyi nasıl baardı-
nız?

Biraz önce de söyledim, ideallerine ve kitlelerin
gücüne duyulan inanç, insanı i!kence kar!ısında daya-
nır kılıyor. Kar!ılarında ba"ırmadım, bir defalı"ına “ah”
bile demedim. Buna da çok öfkeleniyorlar zaten.
#çeride bazı arkada!ların hiç ba"ırmadıklarını fark
ettim. “bunu ben de ba!arabilirim” diye dü!ündüm.
Sonra ba"ırmamayı da ba!ardım. #!kenceci, i!kence
yaptı"ı ki!iyi ba"ırtarak, dinleyenleri de, i!kence bekle-
yenleri de etkiliyor. Ba"ırmayarak bunu önlemi! olu-
yorsun, i!kenceciyi çok fena bir moral bozuklu"una
u"ratıyorsun. Seni çözme umudu ortadan kalkıyor.
Zaten i!kenceci, bu i!i yıllardır yaptı"ı için hemen anlı-
yor direnip direnmeyece"ini. Onun malzemesi de
i!kence yapaca"ı insan… Bir seferinde kolumdan tuta-
rak i!kenceye götürüyorlardı. #!kenceci kolumu tutar
tutmaz, “yine gardını aldın” dedi. Anlıyor, “bunu götü-
rüyorum ama bu yine konu!mayacak” diyor... Esas
olarak bedenine de"il, yüre"ine ve ruhuna etki etmek
isteyen i!kencecinin elinden, bu imkanını, dirençle alı-
yorsun. #!kencede direnmek, insana büyük bir güç
veriyor. #!kenceciler kadın-erkek ayrımı yapmazlar,
orada fazlasıyla e!itiz. Ancak kadınların direni!i, bir
kadın tarafından i!kencede yenilmi! olmak onlar için
daha a"ır oluyor. #!kenceye direnebilen bir kadın da
kendi gücünün bir kez daha farkına varıyor.

Belki ikenceler sizde ie
yaramadı ama di$er dava arka-
dalarınızda çözülmelere tanık-
lık ettiniz mi? Bu iddet ve
baskı amacına ulatı mı?

Tabi, ku!kusuz ki ba!ardılar.
$öyle ifade etmek lazım; böyle bir

planı uygulamaya ba!ladıklarında mutlaka bir süreli"i-
ne kazanıyorlar. Bu radikal, terörize yöntemlerle her
tarafa saldırıyorlar, ancak bir devrimci, düzenin hep
böyle gitmeyece"ini bilir. Devletin gözünde bir ki!i kit-
lelere umut, co!ku veriyorsa, bu ki!inin yeteri kadar
bilinçli olup olmamasının hiç bir önemi yoktur. Bunun
farkına gençken, ilk yakalandı"ım yıllarda vardım.
Hatta “ezersem bu i!i devam ettirmez, öz güveni kay-
bolur ve benim istedi"im hali alır” diye dü!ünerek daha
fazla !iddet uyguluyorlar. Bu anlamda evet, devlet
amacına ula!mayı ba!ardı. E"er daha fazla insan
mücadele edebilmi! olsaydı, 12 Eylül’ün amaçladı"ı
düzenin gelmesini engelleyebilirdik. Bugün dü!ünsel
ve kurumsal olarak devam eden yapı 12 Eylül’ün ürü-
nüdür. Dövü!süz bir yenilgi alındı. Bizim ku!a"ımızda-
ki herkes, ben ve arkada!larım gibi davransaydı,
bugün böyle olmayacaktı. Her askeri fa!ist rejimde,
çok büyük acılar, kayıplar ya!anır, ancak direnildi"i
zaman mutlaka kazanılır.

kenceyle mücadelede izlenebilecek gerçekçi
yol size göre ne olmalı?

Ben i!kencenin zaman zaman geriletilebilece"ine,
ancak bu sistemde asla tamamen ortadan kalkmaya-
ca"ına inanıyorum. Önemli olan, i!kenceyi yapıldı"ı
sırada yenmektir. Kimileri polislerin vicdanına sesleni-
yor, onların galiba biraz insani !eyler olduklarına inanı-
yorlar. Ama i!kenceyi te!hir ederek, barbarlı"ını anla-
tarak, çok fazla bir yere varamayız. Muhakkak ki bun-
ları da yapmalıyız ama aslolan i!kenceye, uygulandı"ı
sırada direnmek, onu yenmek, i!e yaramazlı"ını gös-
termektir. Örne"in i!kence zoruyla ifade imzalatılması
çok yaygın. Elbette i!kence yapan suçlu, ancak o ifa-
deyi de imzalamamak lazım. Böylece mahkemelerde
de daha dik durarak konu!abilirsin, “Bana i!kenceyle,
zorla ifade imzalatmaya çalı!tılar ama ben direndim ve
buna ra"men imzalamadım. Çünkü suçum yok” demek
i!kenceciye daha fazla tesir eder. #!kence altında asla
ifade imzalamadım. Söyledikleri hiç bir !eye cevap
vermedim, sustum sadece.

Eski Emniyet Genel Müdürü ve çileri Bakanı
Mehmet A$ar, geçti$imiz günlerdeki bir açıklama-
sında “kence, sert sorgu yöntemidir” diyordu.
Size göre onursuz bir muamaele sorgu yöntemi
olabilir mi?

#!kence yüzyıllar boyu hukuki olarak yasaldı.
#nsanlar buna tepki vermeye ba!layınca ka"ıt üzerinde
yasaklandı, ancak gizli olarak sürdü. Gizlenemez oldu-
"u durumlarda da “Bunlar münferit olaylar, psikolojisi
bozuk ki!ilerin eylemleri” gibi açıklamalar kullanıldı.
Ama bazen Mehmet A"ar gibileri bunu gizleyemeye-
cek kadar pervasızla!abiliyor. Mamak Askeri
Cezaevi’nde i!kence yapmı! birini Meclis’te ifade ver-
meye ça"ırıyorlar, “Ben bilmiyorum, hatırlamıyorum,
orada yoktum, !öyleydi, böyleydi” gibi cevaplar veriyor,
yani dalga geçiyor. Bu sistem içerisinde i!kence
yapanları açı"a çıkartmak gerekir. Halkın gözünde
mutlaka onların i!kenceci olarak lanetlenmesini sa"la-
mak gerekir, çünkü i!kence gerçekten lanetlenecek bir
insanlık suçudur. Ve asla uygulanmamalıdır. Fakat
i!kencecilerin istedi"imiz düzeyde cezalandırılabilmesi
için de ek bir mücadele gerek. Çünkü yasalar onları
koruyor, hatta ödüllendiriyor. Mehmet A"ar’ın yattı"ı,
pa!alar gibi götürüldü"ü cezaevine bakın. Güya 12
Eylül’ü yargılayacaklar; ama Kenan Evren, çok ya!lıy-
mı! da, duru!maya gelemezmi!… Oysa bizim ya!lıla-
rımıza öyle davranmıyorlar, dedelerimizi tekmeleyip

“kencede direnmek, 
insana büyük bir güç veriyor”

Türkiye’nin en uzun süre hapis yatan siyasi tutsaklarından Nevin Berkta,
mücadelesini, direndii ikenceleri, cezaevi yıllarını ve yasaklanan kitaplarını

“Türkiye’den iddet Hikayeleri” adlı dergiye anlattı. Cankız Çevik ve Dou
Erolu’nun gerçekletirdii röportajın bazı bölümlerini kısaltarak yayınlıyoruz.
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öldürdüklerine de tanık olduk... Kenan Evren’in aya"ı-
na, lojmanına, hastanelere gidiyorlar. “Pa!am, pa!am”
diye konu!uyorlar, son derece yumu!ak sorular yönel-
tiyorlar. O da, “bugün olsa yine yapardım” diyor. #!te
bunun içindir ki, çok !iddetli bir halk hareketi gerekiyor.
$ili’de ve Arjantin’de de benzer !eyler oldu, birçok
defa i!kenceciler hükümetler tarafından affedildi, ama
kitleler buna kar!ı çıktı. Halk harekete geçmedi"i tak-
dirde i!kenceciler !iddetli cezalara çarptırılamazlar.

1983’te ilk defa hüküm giydiniz. Sonra aralıklar-
la 2005’e kadar cezaevlerinde kaldınız. iddetin
1980’den 2000’li yıllara do$ru biçim de$itirdi$ine
ahit oldunuz. Elbette cezaevlerindeki yöntemler
de de$iti, eskiden gündemde olmayan tecrit siste-
mi yaklaık 10 yıldır en büyük tartıma konusu. O
dönemin en uzun tutukluluk yaayanlarından biri
olarak, bu de$iimi nasıl de$erlendiriyorsunuz?

12 Eylül döneminde de bir i!kence yöntemi olarak
hücreler vardı, ama sistem olarak ko"u! düzeni
benimsenmi!ti. Biraz daha fazla “uslandırmak” istedik-
lerini hücrelere atıyorlardı, ancak !imdi topyekün hücre
sistemine geçildi. Bazı cezaevlerinde 13-14 ki!ilk yer-
ler olsa da, ço"u yapılan tadilatların ardından hücre
tipi oldu. Bu, 2000’lerin programıdır. Hücre sistemi
i!kencenin bir biçimi; idam etmiyor da, yıllarca hücre-
lerde tek ba!ına tutarak ölüme gönderiyor. #damla kar-
!ıla!tırmak yersiz, ikisi de birbirinden beter.
Cezaevlerindeki hücre dönü!ümünü dünyadaki geli!-
melerden ba"ımsız ele alamayız. Bana göre bir sava!
olgusu var. Dünya toprakları yeniden payla!ılıyor,
Türkiye’deki i!birlikçilere ve burjuvaziye de bu sava-
!ımda çok önemli görevler dü!üyor. Hapishaneler de
buna uygun olarak yeniden in!a ediliyor. Her sava!
olgusunda hükümetler aracılı"ıyla, kitlelerin ve onlara
önderlik yapaca"ı dü!ünülen kesimlerin sessizce
sava! politikalarını kabul etmeleri istenir. #çeride bir
hareket istemiyorlar, tümüyle dı!arıya odaklanmak isti-
yorlar. Sadece askerlerin çarpı!aca"ı bir durumdan
bahsetmiyorum, kitleleri de sava!tıracaklar. Bir halka
zulmederken, o politikayı ba!ka bir halkın da destekle-
mesini istiyorlar. Sadece sindirmek veya susturmak
hedefinde de"iller, onların politikalarının !ak!akçılı"ı-
nın yapılmasını istiyorlar. $u günlerde idam cezası
yeniden tartı!ılıyor. Ancak idamların en a"ır ya!andı"ı
zamanda bile kimseyi çözemediler, kimse diz çökmedi.
Bir tane yalvaran çıkmadı devrimciler içinde. #dam,
tecrit, i!kence kullanılan her yöntem kitleleri ve önder
güçleri yok etmek ve sindirmek için. Sınıf mücadelesi-
nin düzeyine göre yöntemler her geçen gün a"ırla!ı-
yor.

Bugünkü tutukluluk sistemindeki de$iimin en
önemli sebeplerinden biri belki de devletin Hayata
Dönü Operasyonu’ndan edindi$i tecrübeler.
Benzer durumlarla karılamamak adına eitlik-
çi bir düzen isteyen kitlenin yıpratılmasını,
ruhen kırılmasını uygun gördüler.
Operasyonların da canlı bir tanı$ı olarak o
dönemi nasıl de$erlendiriyorsunuz? Bu denli
yaygın bir saldırı bekliyor muydunuz?

2000’lerin ba!ında devletin saldırıya geçmek
üzere oldu"unu anlamı!, hazırlıklarımızı yapmaya
ba!lamı!tık. 1999’da Ulucanlar Cezaevi’nde ya!a-
nanların bir gözda"ı oldu"unu kavramı!tık. Bu
nedenle her yerde hazırlıklıydık ve nöbetçilerimiz
vardı. Üstelik böyle bir saldırıyı bekledi"imiz için

tatbikatlar bile yaptık, ölümüne direnecektik. Devlet
öyle dönemlerde ba!ka türlü de saldırıya geçiyor; bir
anda basında “hapishaneleri teröristler ele geçirdi”
gibisinden kitleleri korkutacak, tepki uyandıracak söy-
lemler yer almaya ba!ladı. Bir yandan da ko"u! siste-
minin kötülüklerinden dem vuran, hücre sisteminin çok
daha medeni oldu"unu ileri süren ba!ka bir propogan-
da sürüyordu. Biz de hücre sisteminde i!lerin anlatıldı-
"ı gibi olmayaca"ını ifade ediyorduk. Ama her !eye
ra"men devletin saldıraca"ını biliyorduk. Geldikleri
zaman neler yapabileceklerinin de farkındaydık.
Neticede saldırıyı ba!lattılar; onların !iddetine denk bir
direni!le kar!ıla!ınca silah da kullandılar, i!kence de
yaptılar, yaktılar da. Her !eyi yaptılar.

Onlarca kiinin ölmesi pahasına devletin yeni
cezaevi modelindeki ısrarının sebebi neydi?

Etrafınıza bakın; çalı!ma ko!ulları çok kötüle!iyor,
ücretler dü!üyor, çalı!ma saatleri artıyor. #!sizlik çok
yaygın hale geliyor, insanlar artık her i!i kabul etmek
durumunda. Ya!am ko!ulları her geçen gün a"ırla!ı-
yor. Devlet bunları nasıl kabul ettirecek? Bir sindirme
operasyonuna ihtiyaç var. Önce bizim gibi insanlara,
içeriye aldıklarına saldırıyor. Bir !eylerin bilincinde
olan, mücadele eden insanları halihazırda hapsetti"i
için önce onları bastırma yoluna gidiyor. Her dönem
böyle oldu, içeridekileri bastırıyor ki dı!arıdakiler de
etkilensin. Bu tür !eyler insanların bilincinde büyük bir
!a!kınlık olu!turur. Katliamın ertesinde insanlarda, bir
!ey yapamamanın çaresizli"i ba!ladı. “Devlet onlara
bunu yapıyorsa bize alasını yapar” gibi bir ortak algı
olu!tu. Ancak saldırıların vah!et boyutu de"il, ona
kar!ı nasıl direnildi"i de kitlelerde yer eder... Yani sal-
dırının !iddeti ne olursa olsun mutlaka direnmek gere-
kiyor.

2000 yılının Ekim ayında çıkan “nancın
Sınandı$ı Zor Mekanlar: Hücreler” kitabınıza ilikin
yargı süreci nasıl ilerledi?

Kitabı, devletin yapaca"ı saldırıyı fark etmem üze-
rine kaleme aldım. Neye hizmet etti"i anla!ılınca kitap
hemen toplatıldı. Kitap hakkında açılan çok sayıda
davanın sonunda 3 yıl 9 ay ceza verildi. Sonra yasa-
lardaki de"i!iklikler yüzünden dava yeniden görü!üldü
ve neredeyse yargı süreci 10 yıl sürdü. En son 2010
kasım ayında, yeniden tutuklandım. O zaman büyük
bir tepki olu!tu. 7 buçuk ay yatacaktım, ancak olu!an
tepkilerden dolayı 5 buçuk ay sonra beni serbest
bırakmak zorunda kaldılar. Yeni gelen yargı paketi
yüzünden verilen ceza 3 yıl ertelendi. Yani diyece"im,
yasak hala benim üzerimden kalkmı! de"il. “Yeni bir
kitap yazarsan yine alırız” diyorlar bana. Pınar
Aydınlar türkü söylememe yasa"ı aldı. Üç yıl boyunca
türkü söylemeyecek. Bu da benzer bir durum. Sözde
yasayı demokratikle!tirmi! gibi görünüyorlar ama daha
a"ır bir durum yarattılar. Bir yazara üç yıl yazma
demek ne demek? Öyle olmayacak tabi, biz yazmaya
söylemeye devam ediyoruz.

Aynı süreçte bir de fazladan hapis yattı$ınız
ortaya çıktı.

O süreç de Yargıtay’da !u anda. 6 yıl fazladan

yatırıldı"ım için tazminat istedik ancak reddediyorlar.
Fazladan hapis yattı"ım yıllar önce kabul edilmi!ti
ama geçmi!teki kararın !u an için bir anlamı olmuyor.
Artık “Yattım, çıktım” da diyemiyorum. Üzerimdeki
baskı devam ediyor.

“12 Eylül: Darbe Yenilgi Direni” kitabınız hak-
kında açılmı bir dava var mı?

Hayır. Kitap “erteleme cezası”ndan önce çıkmı!tı.
12 Eylül’ün tartı!ıldı"ı bir dönemde de “12 Eylül:
Darbe Yenilgi Direni!” isimli kitabım çıktı. Çünkü tarihi-
miz ate! altında. $u anda 12 Eylül yargılanıyormu!
gibi bir hava olu!turarak aslında o dönemi aklamaya
çalı!ıyorlar. Direnerek çürüttü"ümüz her !eyi yeniden
tartı!tırıyorlar. ABD’nin olanlardan haberi yokmu!,
sa"a da sola da vurmu!mu!… Toplumsal belle"i
de"i!tirmeye çalı!ıyorlar. Amaçları, devrimcileri ve
halk hareketini ezmekti. Sa"cılara yapılanlar, koskoca
bir topluma çektirilenlerin yanında solda sıfır kalır. $u
anda da, mahkemelerde, i!kence altında bunu açı"a
çıkaranlar, direnenler yargılanıyor. Kitap, 12 Eylül’de
direnenleri konu!turuyor, o günleri hatırlatan, o
dönemde devrimcilere ve kitlelere yapılanları anlatan
bir ara!tırma niteli"inde ve böyle bir dönemde çıkması
da çok isabetli oldu.

Tüm hayatınız boyunca sürdürdü$ünüz müca-
deleyi ve yaadıklarınızı de$erlendirdi$inizde, bası-
nın rolünü nerede görüyorsunuz?

Egemen sınıflar neyi istiyorlarsa burjuva medyası
onu yazıyor. E"er farklı !eyler yazıyorlarsa mutlaka bir
rekabet halinde oldukları içindir. Birine yapılan i!ken-
ceyi öne çıkarıyorsa, i!kenceye kar!ı oldu"undan
de"il, ba!ka biriyle bir derdi oldu"undandır. Bir ba!ka
holdingle, kurumla derdi vardır. Tıpkı i!kenceciler gibi,
burjuva basın da bize çok yo"un saldırılarda bulunu-
yor. Onlara polis, CIA, M#T, kontrgerilla’dan servis edi-
len !eyleri aynen yazıyorlar... Direnmi!sen bunu gizli-
yor. Bazen gizleyemez hale geldi"i de oluyor; 1984’te
ölüm orucunda ölen yolda!ımız Mehmet Fatih Öktül-
mü! yakalandı"ında, gazetelerde !unlar yazıldı:
“Bozuk plak gibi adım Dilaver Yanar diyor ba!ka da bir
!ey demiyor.” Basına göre bu i!kence olmadı"ının
göstergesi. Yani onun o yo"un i!kenceler altında bile,
üzerinde yakalanan sahte kimlikte direniyor olmasını
öyle bir manipüle ediyor ki, i!kencenin olmadı"ına
kanıt olarak gösterebiliyor. Açlık grevlerinde de her
dönem “yiyorlar” diye yazdılar. 1984 ölüm orucunda da
19 Aralık Katliamı öncesinde de böyleydi, bugünkü
açlık grevlerinde de böyle. $imdi de, “içeride yemek
yiyorlar, !i!manlıyorlar” gibi laflar ediliyor. Bir ba!ka
taktik de kitlelerin hayran oldu"u liderlere saldırmak.
Ba!bakan diline doladı, cezaevlerindekiler açlık gre-
vindeyken, milletvekilleri “kuzu kebap” yiyorlarmı!.
Onları halkın gözünde onları itibarsızla!tırmaya çalı!ı-
yorlar. Kaldı ki, ilgili foto"rafların açlık grevlerinden çok
önce çekildi"i ortaya çıktı.

#!kenceci senin güven duydu"un bütün insanları,
bütün de"erleri yerle bir etmek istiyor ki, senin umudu-
nu kırabilsin. Dı!arıda da bunu basın yapıyor. Bazen
de !öyle oluyor; 1984-1985 döneminde Adana
Cezaevi’ndeki i!kenceleri ortaya çıkarttık. “Ülkeye
demokrasi geliyor” havasının yaratılmaya çalı!ıldı"ı
bir dönemde basının bir kısmı bu olaylarla çok ilgilen-
di. Ancak bizi dü!ündükleri, i!kenceye kar!ı oldukları
için de"il, kendilerine hizmet eden bir !ey buldukları
için ilgilendiler. 12 Eylül gibi yalanlarının ortaya çık-
masının çok zor oldu"u dönemlerde bile direnenler
gerçe"i su yüzüne çıkarabildiler. Yani burjuva basın
gerçekleri maniple edebiliyor ama gerçekler uzun
süre saklı kalamaz, bir gün mutlaka açı"a çıkar.
Kısacası gerçekleri yazan devrimci-demokrat basını
dı!ında tutarsak, burjuva basın ona servis edilenleri
yazar ya da i!ine gelirse ve de kitlelerin gözünde çok
te!hir edilmi! bir olay varsa yazmak zorunda kalır.
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18 Kasım 2012 tarihli Yürüyü! dergisinin “Özgür Tutsaklardan” kö!esinde, “Sol’la ilikiler ideolojik
mücadele üzerine oturtulmalıdır” ba!lıklı bir yazı yayınlandı. Fakat “ideolojik mücadele” adına yazı-
lanlar, hapishanelerdeki tüm direni!lerin kendileriyle ba!ladı"ı, bugüne dek gerçekle!en “eylem birlik-
leri”nin de kendi çabalarıyla yapıldı"ı savıdır. Hapishanelerde gerçekle!en belli ba!lı direni!ler,
“eylem birlikleri” buna örnek gösterilmektedir. Bunlardan biri de ’84 yılında T#KB ile Devrimci Sol’un
(DS) birlikte gerçekle!tirdi"i ölüm orucudur. Yazının geneline ili!kin söylenecek !eyler vardır, fakat
biz burada kısaca ’84 ÖO hakkında söyledikleri üzerinde duraca"ız. 

Deniyor ki; “1984’te Metris Hapishanesi’nde TKB’li tutsaklarla birlikte ölüm orucu direniini örgüt-
lemesi tarihi bir mevzi yaratmıtır. Kaldı ki, TKB’nin hapishane tarihinde doru dürüst geçmiine
dönük tek söz edebildii de ’84 ölüm orucudur. O da Dayı’nın, önder kadrolarımızın emei, çabasıyla
hayata geçen bir birliktir.”

#lkin !unu belirtelim: 12 Eylül hapishane direni!leri '84 ÖO'dan ibaret de"ildir. '84'e dek geçen
zaman diliminde (ki oldukça uzun bir süredir) birçok hapishanede fa!ist yaptırımlara kar!ı direni!ler
oldu. Bunların içinde zaferler de yenilgiler de vardı, ama bu, büyük direni!ler ya!andı"ı gerçe"ini
karartmaz. Örne"in neden Yürüyü!, #stanbul dı!ındakileri (Çukurova’yı, Kürdistan’ı mesela) anlat-
maz. Ya da #stanbul’daki Davutpa!a, Hasdal, Alemdar gibi askeri hapishanelerdeki direni!lerden ve
buradaki tutumlarından bahsetmez? 

T#KB’nin 12 Eylül direni!i, dost-dü!man herkesin teslim etti"i, etmek zorunda kaldı"ı bir direni!tir.
O direni!, ne ’84 yılıyla, ne de Metris’le ve zindanlarla sınırlıdır. Dı!arıda süren kesintisiz mücadele
ile, i!kencede-zindanda-mahkemede devam eden, bütünlüklü bir direni! çizgisidir. 12 Eylül’ün bütün
dönemine ve bütün alanlarına yansıyan bu direni! çizgisini yok saymaya kalkmak, “tarih
yazıcılı"ı”nda güvenilirli"ini ba!tan yitirmektir.

‘84’e kadar #stanbul’un birçok farklı hapishanesinde ve tabi ki Metris’te bir dizi direni! ya!andı.
Bunların hepsinde ihtilalci komünist tutsaklar yer aldılar, ba!ı çektiler. Sadece Metris’te de"il, bulun-
dukları tüm hapishanelerde tek ba!larına kalma pahasına direndiler. Bunların içinde en öne çıkanı
ve zaferle biteni Adana’dır. Hem de yenilen bir hapishane, yılları bulan büyük bir direni!le aya"a kal-
dırılmı!tır. Direni! içinde eylem birli"i de yaratılarak, direni!inin genele yayılması sa"lanmı!tır. Keza
Antakya’da eylem birli"i yapmak için aylarca u"ra!ılmı!, zaman verilmi!, kimsenin direni!e geçme-
yece"i, bunun açıkça ifade edildi"i noktada, örgüt olarak direni!e geçilmi!tir. Mamak’ta içlerinde
Sezai Ekinci’nin de bulundu"u 4 devrimci kalmı!tır sadece, fa!ist yaptırımlara uymayan.
Davutpa!a’da ihtilalci komünist tutsakların direni!i, hele ki, ölümüne bir “ho! geldin” falakasından
zaferle kalkarak, “sök apoletlerini binba!ı” diyen komünistin direni!i dilden dile yayılmı!tır. Peki bu
hapishanelerde hiç “özgür tutsak” yok muydu? Biz oldu"unu biliyoruz! 

’84 ÖO’ya gelince; bu konuda T#KB ile DS’nin farklı bakı!açılarına sahip oldu"u kimse için sır
de"ildir. Eylemin taleplerinden, yürütülü! ve bitirili!ine kadar farklılıklar vardır. Fakat ÖO, fa!izme ve
teslimiyete kar!ı bir direni! oldu"u için, farklılıklar de"il, birlik öne çıkarılmı! ve çok zorunlu kalmadı"ı
sürece bu farklılıkların üzerinde durulmamı!tır. Ne zaman ki, T#KB’nin bu eylemdeki rolü küçültülme-
ye ve tarih çarpıtıcılı"ı yapılmaya kalkı!ılmı!tır, o zaman “zorunlu açıklama”larda bulunulmu!tur. 

Bugün de ’84 ÖO’da farklılıklar de"il, birlik ve onun yarattı"ı ba!arı konu!ulmalıdır. Fakat aradan
geçen zamana ve T#KB’de ya!anan tasfiyecili"e yaslanarak, 12 Eylül sürecindeki direni! tarihi çarpı-
tılmaya kalkı!ılırsa, elbette bunlar yeniden hatırlatılır. Bu çok uzak bir geçmi! de de"ildir. Tanıklar ve
belgeler ortadadır. 

Tarih, isteyenin eline bir silgi alıp silebilece"i ve yeniden yazabilece"i bo! bir sayfa de"ildir
çünkü. Adı üzerinde “tarih” oldu"u için, zamanında kan ve terle yazılmı!tır ve onu kimse silemez.

Yürüyü!’ün iddiasının aksine, T#KB’nin 12 Eylül direni!ine ve hapishanelere dair anlataca"ı çok
!ey vardır. T#KB için ’84 ÖO, bırakalım 12 Eylül’ü, zindan direni!inin de sadece bir parçasıdır. 12
Eylül’e ve 12 Eylül’deki hapishane direni!ine dair sadece ’84 ÖO’dan bahseden, ondan öncesini yok
sayan “Yürüyü!” çizgisidir.   

T#KB’nin 12 Eylül direni!ini, dürüst aydınlardan farklı siyasi yapılara kadar birçok devrimci, de-
mokrat anlatmı!tır. Hatta dü!man bile öfkeden kudurarak da olsa, bu direni!i kabul etmek, önünde
e"ilmek zorunda kalmı!tır. Sadece 12 Eylül dönemi de de"il, bugüne dek ya!anmı! tüm hapishane
direni!lerinde, ihtilalci komünist tutsaklar yer almı!, kimi yerlerde ba!ı çekmi!tir. Hapishanelerde bir
direni! gelene"i yaratılmı!sa, bunda tartı!masız rolleri vardır.

“Özgür tutsak” yazarı, 'ben merkezcilik' yaparak, hapishanelerdeki tüm direni!leri kendisiyle ba!-
latmakta, kendisinin olmadı"ı direni!leri yok saymaktadır. 12 Eylül’ün tek hapishane direni!i ‘84
ÖO’ymu! gibi davranmakta ve bunda da abartıya kaçmaktadır. Oysa her abartılan !eyde oldu"u gibi
gerçek de"erini bile yitirme tehlikesine yol açmaktadır.

Hiç kimse ve hiçbir kurum-örgüt, “ben, ben” diye ba"ırarak büyüyemez. Eylem birli"i ve dostluk
adına onca laf edip de, tarihe geçmi! eylemleri “ben olmasaydım gerçekle!mezdi” diyerek ve “siper-
da!larını” küçülterek, yeni birlikler kurulamaz. Aksine geçmi!teki olumlulukları da batıran ve gelece-
"e dair umutları kıran bir yakla!ımdır bu. 

Ne aradan geçen yıllar, ne de tasfiyecilik, T#KB’nin 12 Eylül dönemindeki direni!i ortadan kaldıra-
bilir. O, tarihsel bir gerçek olarak belleklere kazınmı!tır. Ve ihtilalci komünist hareketin devamcıları,
bu tarihe sahip çıkarak, ona yeni halkalar ekleyerek, yollarına devam etmektedir. Devrimimizin ileriye
do"ru gitmesi için, tarihe nesnel yakla!ılmalı, olumluluklarını alarak, eksiklerini a!arak yürünmelidir.
Özellikle tarihe mal olmu! eylemler konusunda çok daha hassas yakla!ılmalıdır. 

Yürüyü#’e zorunlu yanıt:

TAR$H$M$Z BUGÜNÜMÜZDÜR, YARIMINIZDIR!

Bilindii gibi ‘70’li yıllarda Latin Amerika’nın birçok ülkesinde
askeri darbeler gerçekleti. Bunlardan biri de Arjantin’di. 1976-
1983 yılları arasında hüküm süren askeri cunta döneminde, yakla-
ık 30 bin kii katledilmiti. “Plaza de Mayo anneleri” olarak tarihe
geçen direni, Arjantinli annelerin mücadelesi, bizdeki kayıplar
mücadelesine, “Cumartesi anneleri”ne esin kaynaı olmutu.

Arjantin’de cunta döneminin yargılanması sürüyor. Aralarında
30 kadar eski askerin de bulunduu 68 kii, uçaklardan atılarak
öldürülen 789 kiinin faili olmaktan yargılanıyor. “Ölüm Uçuları”
olarak adlandırılan bu cinayetleri ileyen pilotlardan biri, 1995
yılında suçunu itiraf etmiti. Ve yargılanarak 640 yıl hapse mah-
kum olmutu. tiraflarında, her hafta, en az 10-15 tutuklunun bin-
lerce metre yükseklikten aaı atıldıını söyledi: “Önce dans etme-
leri için akıcı bir müzik çalınıyordu. Daha sonra baka bir cezaevi-
ne tahliyeleri için aı yapılmaları gerektii söyleniyordu ve anas-
tezide kullanılan ‘pentotal’ aılanıyordu. Çok geçmeden tamamen
uyuuyorlardı ve kamyonlara bindirerek piste götürüyorduk.”

imdi yaklaık 5 bin kiinin ikenceden geçirilerek kaybedildii
cinayetler sorgulanıyor. 2 yıl sürecek olan davada 830 kiinin din-
lenecei bekleniyor. 

Arjantin’de ’83 yılında cuntanın devrilmesinin hemen ardından
balayan yargılamalar, ‘87’de ilan edilen genel af ile sekteye ura-
mıtı. Mücadeleler sonucunda, 2003 yılında bu aflar geçersiz kılın-
dı ve yargılamalar yeniden baladı. Aralarında cunta efi
Videala’nın da bulunduu 300 kii aır hapis cezalarına çarptırıldı.
Halen devam eden davalarda 700’ü akın kii tutuklu olarak yargı-
lanıyor.

Victor Jara’nın katilleri de yargıda
ili’de 11 Eylül 1973’te gerçekleen askeri darbe sonrası katle-

dilen devrimci müzisyen Victor Jara’nın da katilleri 40 yıl sonra
yargılanıyor. 7 eski asker tutuklanırken, ABD’de yaayan bir zanlı
hakkında da tutuklama emri çıkartıldı. 

Victor Jara, Pinochet öncülüünde gerçekleen darbe sonrası,
Santiago stadyumuna götürülen onbinlerce kiiden biriydi. ili
Komünist Partisi üyesi olan 40 yaındaki Jara, gördüü ikenceye
ramen gitarıyla devrimci marlar söylemeye devam etmi, dier
tutsakların da marlara katılmasıyla direni büyümütü. Gitar çal-
masını engellemek için parmaklarını kırdılar, türkülerini susturmak
için dilini kestiler. Birkaç gün sonra da vücudunda onlarca kurun
ve ikence izleriyle ölü bulundu. 3 bini akın kiinin öldürüldüü
ili’de, bir askerin Jara’yı katlettiini itiraf etmesinin ardından,
2009’da dava açılmıtı. imdi 7 asker daha bu dava kapsamında
tutuklandı.                                      

Arjantin ve ili’deki bu gelimeler, aradan yıllar geçse de,
“insanlık suçu” ileyenlerin birgün mutlaka bulunup yargılanacaı-
nı gösteriyor. Ve doal olarak bizdeki 12 Eylül yargılamalarını akla
getiriyor. Bizdeki cunta efleri “yalılık” bahanesiyle mahkemeye

getirilmiyor, sorgularında piman olma-
dıklarını söylüyorlar. Yaklaık 1 milyon
kiiye ikence yapan, binlercesini kat-
leden, asan katiller ise hala rahatça

dolaıyorlar. 
Bu durum da gösteriyor ki, devletin

ikence ve cinayetleri, ancak toplumsal
hareketin yükselmesiyle ve direnler

tarafından yargılanabilir. Aradan yıllar
da geçse, 12 Eylül katilleri de bulu-
nup yargılanacaktır. Arjantin ve ili
halkı, bunu somut olarak göstermitir. 

Cuntacılar yargılanıyor
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 1 Ocak 1949-Çin Halk Cum hu ri ye ti Ku rul du
1921 yı lın da kurulan Çin Ko mü nist Par ti si 

ÇKP, “köy lü dev rim ci si” bir çiz gi ye sa hip ti ve mil -

li bur ju va zi ile it ti fak kur mak ge rek ti i ni sa vu nu -

yor du. Ba ın da Çan Kay ek’in bu lun du u mil li -

yet çi hü kü me te des tek ver di. 1931’de Ja pon ya

Man çur ya’yı i gal edin ce, Çan Kay ek, Ja pon la ra

kar ı di ren me me ka ra rı al dı. ÇKP, i ga le kar ı

köy lü di re ni i ni ör güt le me ye ba la dı. Hü kü met

yol suz luk la ra bat mı tı ve kit le le rin gö zün de ki

me ru iye ti ni kay bet mi ti. Ja pon lar la kar ı di re ni

ile bir lik te ÇKP de bü yü dü ve kı sa za man da bir -

çok böl ge yi “kur ta rıl mı” ilan et ti. 1949 yı lın da

Ma o ön der li in de ki ÇKP Çin dev ri mi ni ger çek le -

tir di ve Çin’de ye ni bir dö nem ba la dı. 

 3 Ocak 1982- Alem da" ce za evin de, ye ni den i! -
ken ce ye al›n mak is te nen tu tuk lu lar için ya p› lan
di re ni!te 3 tu tuk lu öl dü rül dü. 

 4 Ocak 1991- Zon gul dak ma den
i!çi le ri nin 
An ka ra Yü rü yü !ü.
48 bin içi yi kap sa yan top lu söz le me -

de an la ma sa lan ma y›n ca, on bin ler ce

ma den i çi si, ta ri hi Zon gul dak-An ka ra

yü rü yü ü nü ba lat t›. 3 Ocak ge nel gre -

vi nin ar d›n dan ba la yan ma den ci yü rü -

yü ü, Bo lu’nun Men gen il çe sin de ku ru lan ba ri kat -

la dur du ru la bil di an cak. ‹ çi ler bu ba ri ka t› aa cak

güç tey di, fa kat ön le rin de ki as›l ba ri kat, sen di ka c› -

lar d› ve i çi ler, bu ba ri ka t› aa ma d› lar. Fa kat ta ri -

he ma lo lan bü yük bir di re ni ger çek le tir di ler. ’89

Ba har ey lem le riy le ba la yan sü re cin zir ve si ni

olu tur du lar.

 5 Ocak 1996- Üm ra ni ye ce za evin de kat li am
Fa ist dik ta tör lü ün az g›n ca sal d›r d› › dev rim ci

tut sak lar ba ri kat lar ku ra rak di ren di ler. Dev rim ci

tut sak lar dan DHKP-C'li R› za Boy ba, Ab dül me cit

Seç kin, Or lan Özen ce za evin de, Gül te kin Bey han

da has ta ne de e hit dü tü. 

 6 Ocak 1969-Kom mer’in Ara ba s› Ya k›l d›
OD TÜ’ye bir kon fe rans için ge len ve ‘Vi et nam

Ka sa b›’ ola rak bi li nen ABD Bü yü kel çi si Kom mer,

yo un pro tes to lar la kar › la t›. Ey lem ler, ara ba s› -

n›n ya k›l ma s›y la so nuç lan d›. Bu eylem, genç lik

için de em per ya liz me kar › yük se len öf ke nin gös -

ter ge siy di. 

 8 Ocak 1996-Ev ren sel ga ze te si mu ha bi ri Me -
tin Gök te pe gö zal tın da kat le dil di.

 9 Ocak 1905- Rus ya'da "Kan lı Pa zar"
Çar'a di lek çe ver mek için sa ra ya yü rü yen 140 bin

i çi nin üze ri ne ate açıl dı ve bin ler ce i çi öl dü rül -

dü.  çi ler bu yü rü yü e ön der lik eden ve Çar'ın

aja nı ol du u an la ı lan

Pa paz Ga pon'un oyu nu -

na gel mi ler di. Fa kat bu

olay 1905 dev ri mi ni te -

tik le di ve i çi ler Pa paz

Ga pon’u öl dür dü ler.

 15 Ocak 1919’da 
Al man dev ri mi nin 
iki önem li ön de ri 
Ro sa Lu xem burg ve 
Karl Li eb necht Ber lin’de
kat le dil di ler. 
Baını Kautsky’nin çek-

tii Al man sos yal de mok -

rat la r›, “va tan sa vun ma -

sı” adı al tın da I. em per -

ya list sa va ta ken di bur -

ju va la rı na des tek ver di -

ler. Sa va ›n ar d›n dan da Al man

bur ju va zi nin yar d› m› na ko up hü -

kü me te gir di ler. lk yap t›k la r› i ise,

i çi s› n› f› n›n ön der le ri ne az g›n ca

sal d›r mak  oldu. Rosa ve Karl ise,

Al man sos yal de mok rat la r› n›n iz le -

di i po li ti ka la r› id det le ele ti re rek

sa va a kar › ol duk la r› n› aç›k la m› -

lar d›. Sov yet dev ri mi nin ger çek le -

ti i o ko ul lar da Al man em per ya liz mi nin de dev -

rim le y› k›l ma s›, tüm dün ya i çi ve emek çi le ri ne

yep ye ni umut lar aça cak, Sov yet ler Bir li i’nin

dün ya ge ri ci li i kar › s›n da tek kal ma s› n› da ön le -

mi ola cak t›. An cak Al man dev ri mi ye nil giy le so -

nuç lan d›, Rosa ve Karl katledildiler. Ve sos yal de -

mok rat ha in ler, Hit ler’e ik ti da r› tes lim ede rek fa -

iz min Al man ya ve dün ya üze rin de az g›n bir te -

rör es tir me si ne ze min ha z›r la d› lar.

Bu gün bata Al man ya olmak üzere tüm dünya-

da milyonlarca ki i on la r› anıyor. Sos yal de mok -

rat ha in ler ise halk la r›n nef re ti ni ka za na rak ta rih -

te ki yer le ri ni al d› lar.  

 19 Ocak 2007- Hrant Dink’in kat le dil di
De mok rat bir ay d›n olan Hrant Dink, ön ce Er me -

ni ol du u için he def ha li ne ge ti ril di, ar ka s›n dan

dev le tin do ru dan ba lan tı sı ol du u fa ist çe te ler

ta ra f›n dan kat le dil di. An cak Hrant Dink’in ce na -

ze tö re ni, dev le tin bü tün he sap la r› n› al tüst et ti.

Kit le le re y›l g›n l›k ve kor ku sal -

mak is te mi ti; fakat yüz bin -

ler ce ki i nin ka t›l d› › ce -

na ze tö re ni, dev le te bü -

yük bir mey dan oku -

may d›. Kit le ler bü tün

bir gün sü ren bir yü rü -

yü le, gör kem li bir tö -

ren le kal d›r d› lar Hrant

Dink’in ce na ze si ni. 

 21 Ocak 1924- Le nin öldü
Ekim devriminin mimarı, ML’nin kurucusu Lenin

54 yaında hayatını kaybetti. Mayokovski, yazdıı

iirle bu anı ölümsüzlerdirdi. “1924 yı lı nın 20
Ocak gü nü.../Ka li nin’e ne olu yor? /Tit ri yor el le -
ri…/ Fe la ket mi? Yok ca nım!/ Ya da … Ha yır, bu
ol maz, ola maz! / #ni yor ka fa mı za yük sek ta van./
Ba" lar e!il di,/du var lar üs tü mü ze üs tü mü ze yü rü -
yor... / Za yıf anı nı yen di, / aya !a kal kı yor Ka li -
nin./ Fa kat…göz ya "ı nı tu ta maz ki, bı yı !ı/#" te "ıp!
"ıp!..ya na !ın dan akı yor.../ $a ka !›n da at› yor güm
güm kan,/ ko pa cak da mar lar:/ “Dün sa at al t› y› el li
ge çe/ yol da" Le nin’i kay bet tik” di yor./ O yas l› gün,
/ yüz y›l lar bo yun ca/ yas l› bir ef sa ne gi bi ka la cak./
Umut suz luk, ye is,/ erit ti de mi ri bi le./ Bol "e vik ler,
rüz gar da tit re yen/ yap rak gi bi in le di,/hep bir a!›z -
dan./ An la ya l›m ar ka da" lar,/ bu na s›l ol du?/di ye.”

 22 Ocak 1980- Ta ri! Di re ni !i
Ta ri fab ri ka s›n da dev le tin dev rim ci i çi le ri i ten

ç› ka ra ra rak fa ist kad ro la ma ya git me si üzerine

direnie geçen i çi le re po lis sal d›r d›. 50 i çi ya ra -

la nır ken, 600 i çi gö zal tı na alın dı.  çi ler bu sal dı -

rı ya kar ı fab ri ka yı i gal et ti ve halk la bir lik te di -

re ni e geç ti. Bu di re ni ve i gal ey le mi, sı nıf ha re -

ke ti açı sın dan önem li et ki ler bı rak tı. 

 22 Ocak 1946-Ma ha bad Kürt Cum hu ri ye ti 
ilan edildi 

 28 Ocak 1963- Ka vel Di re ni !i
Pat ro nun uy gu la d› › halk gasp la r› na kar › i çi ler,

fab ri ka y› i gal et ti ler. Po li sin dü zen le di i sal d› r› y›

bü tün ‹s tin ye hal k› n› da ar ka la r› na ala rak püs -

kürt tü ler.

 23 Ocak 1983- TKP-ML Ha re ke ti mi li ta nı 
Ali Ak ta! Ada na Ka pa lı ce za evin de idam edil di.

Tür ki ye pro le tar ya s› n›n ilk ön der le ri Mus ta fa Sup hi,

Etem Ne jat ve yol da la r›, 28-29 Ocak 1921'de Ke ma list

bur ju va zi ta ra f›n dan hi ley le ve vah i ce kat le dil di ler.

Mus ta fa Sup hi, Tür ki ye ko mü nist ha re ke ti nin ilk ön -

de ri dir. Si nop'ta mah kum iken kaç t› › Rus ya'da sa va

ne de niy le esir ola rak tu tul du. Ta o cak la r›n da ça l› t› r› l›r -

ken esir Türk ler ara s›n da ör güt le me  faaliyetine baladı.

Çar l› a kar › yü rü tü len mü ca de le ye, ar d›n dan Bol e vik Par ti si'ne ka t›l -

d›. Us ta ör güt çü lü ü, bo yun e mez ve fe da kar ya p› s› ve teoriye

ilgisiyle yol da la r› ara s›n da siv ril di. II I.En ter nas yo nal’in Ku ru lu Kon -

gre si'ne ka t›l d›. Do u halk la r›, özel lik le de Türk le rin bu lun du u yer -

ler de pro pa gan da ve ör güt le me ça l› ma la r›n da bu lun du.

Tem muz 1918'de Türk Sol Sos ya list le ri Kon gre si, Mos ko va'da Mus -

ta fa Sup hi ön der li in de top lan d›. Bu ra da al› nan ka rar ge rein ce 10

Ey lül 1920'de Tür ki ye Ko mü nist Par ti si Ku ru lu Kon gre si Ba kü'de ya -

p›l d›. Mus ta fa Sup hi ön der li in de ki TKP, o gü nün ko ul la r› na uy gun

bir prog ram ve dev rim stra te ji si ne sahipti. Ulu sal Kur tu lu avaını

sos yal dev rim le taç lan d›r mak istiyordu. 

Kon gre'de be lir le nen karar do rul tu sun da bir gö nül lü ler ala y› ile yo -

la ç›k t›lar. Fakat yol boyunca birçok engelle karılatılar, saldırılara

uradılar. Trab zon'da zor la mo tor lu bir san da la bin di ril di ler ve ar ka -

dan ge len Ke ma list bur ju va zi nin tetikçilerinin sün gü lü, b› çak l› sal d› r› -

s›y la vah i ce kat le dil di ler. 

On be ler, Tür ki ye ko mü nist ha re ke ti nin ilk e hit le ri dir. Ka ra de niz

üze rin de iki s› n›f çar p› t›. Mus ta fa Sup hi ve yol da la r› da va m› za uy -

gun bir yi it lik le öl dü ler. “Ka ra de niz on be ke re aç tı gö sü nü / on be

ke re ör tül dü. / On be le rin hep si / Bir ko mü nist gi bi öl dü.”

28 Ocak 1921-Mustafa Suphi ve yolda!ları katledildi



Yoldalar,
Bir yılı daha geride bıraktık. Yeni yıla büyük

umutlarla giriyoruz.
Geride bıraktıımız yıl, kapitalist-emperyalist

sistemin ekonomik krizi giderek derinleti.
Emperyalist sava hız kazandı. Emperyalistler ve
ibirlikçileri, krizin ve savaın acı faturasını içi ve
emekçilere yüklemeye çalıtılar, çalııyorlar. Ama
nafile!

Bata Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın
dört biryanında “krizin faturası, krizi çıkaranlara”
iarıyla içi ve emekçiler ayakta. Dalga dalga
genel grevlerle, militan sokak eylemleriyle, enter-
nasyonal dayanımayı büyüterek “kederli nehir
yollarının / sürülmü topraın ve ehirlerin bahtı /
bir afak vakti deimi olur” diyerek, devrim ve
sosyalizm bayraını yükseltiyorlar. Avrupa’da
“komünizm heyulası” tekrar canlandı, dünyaya
yayılıyor.

Yeni yıla devrim ve sosyalizm umudunun daha
büyüyecei inancıyla, bata siz yoldalarım olmak
üzere, devrimci dostların, içi ve emekçilerin yeni
kavga yılını kutluyorum.

Trabzon Hapishanesi’nden
Tutsak ihtilalci Bolevik Zeynel Sarar 

20 Ocak 2013

Tutsaklara yeni yıl mesajımız
A!a"ıdaki yazı, dergimizin devrimci tutsaklara gönderdi"i yeni yıl mesajıdır.

Eline ula!an-ula!mayan tüm komünist ve devrimci tutsakların yeni kavga yılını
bir kez daha kutluyoruz.

“Ey aç memelerin
Dirençli çocukları
te sütü bol bir afak
Girdi yine koynumuza çırılçıplak”

Dünyada ve ülkemizde, grevlerle, direnilerle, isyanlarla geçen bir yılı geride bıraktık.
Krize ve savaa karı her yerde eylemler yükseldi. çi ve emekçiler, krizin faturasını ödeme-
mek için, sokaklara çıktı. Ezilen halklar, emperyalist igale ve kıkırtmalara karı direnilerini
sürdürdü. Örenciler, paralı öretime, sömürü ve zorbalık rejimine öfkelerini ortaya koydular. 

Ve tabi tutsaklar da bu direni kervanının önemli bir parçası olduunu gösterdi. 2012
yılında hapishaneler, üzerinde en çok konuulan konulardan biri oldu. Kapasitesinin çok
üzerindeki doluluk oranlarıyla, artan ikence ve keyfi uygulamalarıyla, disiplin cezalarıyla,
tecridiyle, yıl boyu gündemden dümedi. Urfa’da balayıp dier hapishanelere sıçrayan isyan-
lar, çocuk tutsakların uradıı istismara yükselen tepkiler ve yılın son aylarını kaplayan
açlık grevleri ile tutsaklar, yıla damgasını vuran kesim oldu.

Emperyalistler ve ibirlikçileri, içlerine dütükleri krizi atlatabilmek için, içi ve emekçilere,
ezilen halklara daha fazla saldırıyor, savaı tırmandırıyorlar. Buna karın kitleler her yerde
direnie geçiyor. Zindanları tıka-basa doldursalar da, yıınlar halinde katletseler de, insanlıın
özgür, eit ve kardeçe bir yaam isteini ve mücadelesini durduramıyorlar, durduramayacak-
lar da...

te bu yüzden, her yeni yıla olduu gibi, 2013’e de umutla giriyoruz. Geçtiimiz yıl
Tunus ve Mısır’da balayan halk isyanları ile DEVRM, bir kez daha kitlelerinin en yakıcı
talebi olarak yükselmiti. Önderlik eksiklii ile bu hedefe ulaamadılarsa da, kırk yıllık dik-
tatörleri devirmilerdi. Bugün ise, dinci gericilie karı isyandalar. Kitleler kendi yaam tecrü-
beleriyle öreniyor ve savaıyor. Doru bir önderlikle, çok daha iyisini baaracaını gösteri-
yor...

Rosa Lüksemburg’un 100 yıl önce söyledii gibi, insanlık ya barbarlık içinde yok olacak,
ya da devrim ve sosyalizmle, insanlıın altın çaına ulaacak... Biz komünist ve devrimcile-
rin varlık nedeni de, ikinci seçenei kuvvetlendirmek, onu gerçek kılmak deil mi zaten? 

Bu savaımda devrimci tutsaklar, ehitlerimizden sonra en önde dövümenin sembolleri,
onurlarımız olarak hep yanıbaımızdalar. Gerçekte sadece tutsaklarımızın deil, tüm insanlıın
etrafı dikenli tellerle çevrilmi durumda. Herkesin kurtuluu, “çitlerin olmadıı bir dünya” ile
mümkün olacak. 

Bu duygularla yeni kavga yılınızı kutluyoruz. En güzel yıllar, urunda dövüenlerin olsun!
Özgür yarınlarda görümek dileiyle...

Proleter DEVRMC DURU         

Em per ya lizm ve onun i! bir lik çi si Ba tis ta re ji -
mi nin bas k› s›y la bu na lan Kü ba hal k›, y›l la r›n
ge tir mi! ol du "u ezil mi! lik le mü ca de le eder.
Yüz y›l lar bo yun ca ba! ta ‹s pan yol lar ol mak
üze re, bü yük em per ya list dev let ler ta ra f›n dan
is ti la ya u" ra yan Kü ba, ABD em per ya liz mi nin
gi de rek güç len me siy le ar ka bah çe ha li ne ge ti -
ril mek is te ni yor du. Eko no mik ve kül tü rel ba -
k›m dan ge ri b› ra k› lan Kü ba hal k›, a"›r ko !ul -
lar da ya !am mü ca de le si ve ri yor du. 

19. yüz y› l›n or ta la r›n dan iti ba ren ABD’li !e -
ker tüc car la r›, ha ki mi ye ti ele ge çir di ler. 1868-
1878 y›l la r› ara s›n da ‹s pan ya’ya kar !› ABD’nin
ha ki mi yet sa va !› sü rer ken, Kü ba hal k› da ba -
"›m s›z l› "› n› ka zan mak için mü ca de le edi yor -
du. Kü ba l› !a ir Jo se Mar ti ön der li "in de ilk ge -
ril la bir lik le ri ku rul du. ‹s pan ya ada ya 200 bin as ker ç› kar d›. $e ker pan ca r›
üre ti mi nin dur ma s›n dan ra hat s›z olan ABD’li ka pi ta list le rin is te "i üze ri ne ‹s -
pan ya’ya sa va! aç›l d›. ‹s pan ya, bu sa va! ta ye ni lin ce Kü ba’dan çe kil di ve
Kü ba, 1901’de ba "›m s›z l› "› n› ka zan d›. Fa kat bu kez de ABD’nin ha ki mi ye ti
al t› na gir di. ABD em per ya liz mi nin ç› kar la r› do" rul tu sun da ha re ket eden
Ba tis ta re ji min de ar tan i! siz lik ve yok sul luk, ye ni ayak lan ma la r› do "ur du.
Fa kat bun lar !id det le bas t› r›l d›. 

1953 y› l›n da Fi del Casr to ön der li "in de yüz ka -
dar ge ril la, Mon ca da K›! la s› bas k› n› n› dü zen le di.
Bu bas k›n da ge ril la la r›n bü yük bir bö lü mü ölür -
ken, Fi del Cas tro ve Ra ul Cas tro tut sak dü! tü ler.
Hal k›n ar tan bas k› s› kar !› s›n da iki y›l son ra Cas -
tro ser best b› ra k›l d› ve Mek si ka’ya git ti. Bu ra da
Che’yle ta n›! t› lar. “26 Tem muz Ha re ke ti” ku rul du,
ge ril la lar, Kü ba’ya gir mek için ha re ke te geç ti ler.
Bu ra da ya pa cak la r› bas k›n ko or di nas yon suz luk
yü zün den ger çek le !e me yin ce bir çok ge ril la ha ya -
t› n› kay bet ti. Ge ri de ka lan 15-20 ka dar ge ril la Si -
er ra Ma es tra da" la r› na çe kil di.  

Ge ril la lar da" lar da ha kim di ve halktan aldıkları
destek, gün geç tik çe ar t› yor du. Ge ril la la r›n ba !a -
r› la r› art t›k ça Ba tis ta’n›n or du su ve po li si için de
çö zül me ler art t›. Ba tis ta, 12 bin ki !i lik bir or duy la

da" la ra ope ras yo na gi ri! ti. Bu ope ras yon da ge ril la lar, as ker le ri püs kürt tü -
ler. Ge ne ral Cas til lo ile Cas tro kar !› l›k l› ate! kes ilan et ti ler. Cas tro, bu ara -
da ge ril la la r› tek rar da" la ra ta !› d›. 21 A"us tos’ta to par la nan güç ler le !e hir -
le re do" ru sal d› r› ya geç ti ve 30 Ara l›k’ta ba !a r› ya ula! t›. Kü ba dev ri mi ger -
çek le! mi! ti. 1959 y› l› na Kü ba hal k›, dev rim le gir mi! ve em per ya liz min
önem li kö !e ta! la r›n dan bi ri da ha dü! mü! tü. 6 Ocak’ta Cas tro yö ne ti mi al -
d› ve Ba tis ta re ji mi nin ka l›n t› la r› da or ta dan kal d› r›l d›. 

1 Ocak 1959- Küba Devrimi
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Kapitalizmi ve onun
kurumlarını ne gözlerde

büyütmek, ne de iç zaaflarını
düünerek küçültmek doru-

dur. Her ikisi de kaderci, ken-
diliindenci yaklaımdır ve
sonuçta burjuvazinin deir-

menine su taırlar. Devrimci
bir yaklaım, Lenin’in söyle-
dii gibi “hastalıı doru bir
ekilde tedavi edebilmek için,
doru tehis koyma” yaklaı-

mıdır… O yüzden ML’ler,
dönemi çok yönlü bir ekilde

deerlendirmeye tabi tutar,
devrim lehine onlardan nasıl

yararlanmak gerektii üzerin-
de ciddiyetle dururlar.

Bundan sonrası, öncünün bu
yöndeki becerisine, ısrarına,

kararlılıına, kadrolarını
ekillendirmesine vb. 

kalmıtır. Bilindii gibi,
ML’ler, dünyayı sadece

yorumlamakla kalmaz, aynı
zamanda deitirirler. 

ir yılı daha geride bırakıp yeni
yıla girerken, dünyada ve ülke-
mizde ya!anan belli ba!lı olay-

ları hatırlamak, oradan yeni yıla
dair öngörülerde bulunmak ve görev-

lerimizi saptamak; önümüzdeki döne-
me daha hazırlıklı girmek açısından,
yapılması gereken/yapılmasında fayda
olan de$erlendirmelerdir. Bu bakı! açı-
sıyla her yılın sonunda böyle bir de$er-
lendirme yapıyoruz. 

Esasında gelece$e dair beklentileri,
planları olan her kurum ve ki!i, bunu
yapıyor. Uluslararası tekellerden,
büyük i!letmelere, emperyalist kurum-
lardan devletlere kadar, burjuvazi de
kendi açısından geçen bir yılın “kar-
zarar bilançosu”nu çıkarıyor, devletler,
“gelir-gider dengesi”ni gözeterek büt-
çelerini hazırlıyor, emperyalist dü!ün-
ce kurulu!ları, gelecek yıllara dair
kehanetlerini sıralayarak efendilerini
uyarıyor vb… 

Kısacası burjuvazi, bu i!i, daha sis-
temli bir !ekilde ve son derece kap-
samlı olarak ele alıyor, kendince
sonuçlar çıkarıyor, tedbirler alıyor. Ne
var ki, sistemin açmazları, kendi için-
deki handikapları, tüm bu çabalarına
ra$men, onları krizlerden, sava!lar-
dan, buna ba$lı olarak geli!en direni!-
lerden, isyanlardan kurtaramıyor, kur-
taramayacak da…

Bu sistemi yıkma misyonuyla ken-
dini ortaya koyan komünist ve devrim-
cilerin, -en az burjuvazi kadar- geçen
dönemi artıları ve eksileriyle de$erlen-

dirip sonuçlar çıkarması ve gelece$e
bu dersler ı!ı$ında hazırlanması,
olmazsa olmazdır. Sınıf olarak burju-
vazi, elindeki tüm olanakları seferber
ederek, böylesine ciddi bir hazırlık
yaparken; i!çi ve emekçilerin ve onları
temsil eden örgütlerin, bunu yapma-
ması akıl karı de$ildir. (…)

Kapitalizmi ve onun kurumlarını
ne gözlerde büyütmek, ne de iç zaafla-
rını dü!ünerek küçültmek do$rudur.
Her ikisi de kaderci, kendili$indenci
yakla!ımdır ve sonuçta burjuvazinin
de$irmenine su ta!ırlar. Devrimci bir
yakla!ım, Lenin’in söyledi$i gibi “has-
talı!ı do!ru bir "ekilde tedavi edebilmek
için, do!ru te"his koyma” yakla!ımıdır…
O yüzden ML’ler, dönemi çok yönlü
bir !ekilde de"erlendirmeye tabi tutar,
devrim lehine onlardan nasıl yararlan-
mak gerekti"i üzerinde ciddiyetle
dururlar. Sistemin açmazlarını, her
somut geli!mede yeniden irdeleyip,
i!çi ve emekçilere göstermeye çalı!ır-
lar. Kapitalizmin ve onların akıl hoca-
larının “çözüm” diye sunduklarına,
“sorun” diye bakar ve bu “sorunların”
da ancak sistemin yıkılmasıyla ortadan
kalkaca$ını bilerek hareket ederler.

“Hastalı$ın te!hisi”, dönemin her
yönden irdelenip kavranması, ku!ku-
suz çok önemlidir. Bu, onun yıkılması
için en do$ru yöntemleri, en do$ru
silahları bulup, kullanma olana$ı
sunar. Ama yeterli olmadı$ı/olmayaca-
$ı a!ikardır. Bundan sonrası, öncünün
bu yöndeki becerisine, ısrarına, karar-

lılı$ına, kadrolarını !ekillendirmesine
vb. kalmı!tır. Bilindi$i gibi, ML’ler,
dünyayı sadece yorumlamakla kal-
maz, aynı zamanda de#i$tirirler. Bir
ba!ka ifadeyle, de$i!tirmek için
yorumlarlar. Yapılan tüm de$erlendir-
meler bunun içindir.

De#i$tirmek içinse, elimizdeki
en güçlü silahımız örgütümüzdür.
Örgütümüzü yetkinle$tirmek, onu
daha geni$ kesimlere do#ru ta$ı-
mak, hem nicel, hem nitel olarak
büyütmek; devrimi o oranda yakın-
la$tırmak, i$çi ve emekçilerin çıkar-
larını korumak demektir. Kongre ve
konferanslarda yaptı$ımız dönemsel
de$erlendirmeler, ya da her yıl sonun-
da en öz haliyle ortaya koydu$umuz
yıllık de$erlendirmeler, ancak bu
yönde bir geli!im sa$ladı$ı oranda, bir
anlam ta!ır. Do$ru bir !ekilde ele alın-
mı! ve amaca uygun davranılmı! olur.
(…)

I- Dünyada sava$ ve kriz 
Dünyada ve ülkemizde, bu yılın en

belirgin özelli$i, kriz ve sava!ın etkile-
rinin daha fazla hissedilir olmasıdır.
Bu, emperyalistlerin kendi aralarında-
ki ili!kilerden i!birlikçilerine kadar,
tüm sistemi kapsadı$ı gibi, i!çi ve
emekçilerin giderek daha da zorla!an
ya!am ve çalı!ma ko!ullarını da belirle-
mekte, direni!lerin ve halk hareketleri-
nin temel nedeni olmaktadır. 

2008’de ABD’de ba$layan kriz,
son iki yıldır AB ülkelerinde olanca
yıkımıyla devam ediyor. !zlanda ve
Yunanistan’la ba$layan bu yıkım,
!spanya, !talya, Portekiz, Güney
Kıbrıs gibi ülkeleri de içine alarak,
tüm Avrupa’yı sarsan bir nitelik
kazandı. Emperyalist burjuvazi, krizi
ötelemek ve krizin yükünü i!çi-emek-
çilere yıkmak için yeni yasa ve uygula-
malarla, kazanılmı! hakları gaspetme-
ye, daha yo$un sömürü ortamı yarat-
maya çalı!tı. Buna kar!ılık, i$çi ve
emekçilerin de eylemleri, direni$le-
ri, genel grev-genel direni$ boyutla-
rı kazanarak büyüdü. Özellikle
Yunanistan’da son iki yıl içinde 23 kez
genel grev ya!andı. Yılın son aylarında
"spanya, Portekiz ve "talya’da da genel
grev ve direni!lerle hayat durdu. 

Sadece Avrupa’da de$il, Afrika’dan
Asya’ya tüm dünyada krize kar!ı
eylemler, isyanlara, halk ayaklanmala-
rına dönü!tü. Hindistan’da 50 milyon
i!çi sokaklara çıktı. Hindistan, tarihi-
nin en büyük genel grevlerinden biri
ya!andı. Endonezya’da 2 milyon i!çi

B

Yeni yıla 
girerken…

Elimize posta kanalıyla ula"an T#KB(B) Merkez Yayın Organı “#htilalci Komünist”in
Kasım-Aralık 2012 tarihli sayısının ba"yazısını güncel öneminden dolayı kısaltarak 

yayınlıyoruz. Ara ba"lıklar tarafımızdan konulmu"tur.
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genel grev yaptı. "ki yıl önce Tunus ve
Mısır’da ba!layıp Ortado$u’ya yayılan
Arap halklarının direni!i, bu yıl da
sürdü. Ayaklanmalar, emperyalistler
tarafından farklı bir yöne kanalize edilin-
ce, kitleler yeniden sokakları doldurdu.
Bu ülkelerde yıkılan diktatörlerin yerine,
"slamcı hükümetler i!ba!ına gelmi!lerdi.
Di#er kesimlere göre daha örgütlü
olan ve dünya ölçe#inde gücü ve
prestiji artan !slamcı akımlar, Arap
ayaklanmalarını kendi lehlerine
de#erlendirmeye çalı$tılar. Ba!ta ABD
olmak üzere emperyalistlerle olan ba$la-
rını da kullanarak seçimlerden birinci
parti olarak çıktılar ve hükümeti kurdu-
lar. Emperyalistler ise, bu ülkelerde
denetimi tümden yitirmemek ve bir halk
devrimini önlemek için "slamcıları tercih
etti. Türkiye’de AKP gibi bir misyonu
oynamalarını tavsiye ederek, "slamcılara
olur verdiler. Hatta AKP’yi özel olarak
görevlendirip, bu ülkedeki "slamcı parti-
leri yönlendirmeye çalı!tılar.  

Fakat kitleler, “devrim” iste#i ile
mücadeleye atılmı$lardı, beklentile-
rinin kar$ılanmadı#ı noktada, bu kez
“devrimimizi çaldılar” diyerek
sokakları doldurdular. Bu yıl ise,
Mısır’ın yeni ba!kanı “Müslüman
Karde!ler”in lideri Mursi’nin,
Mübarek’ten bile fazla yetkiye sahip
olmaya çalı!ması, kitleler tarafından
“yeni Firavun” olarak nitelendirildi ve
büyük tepkilere yol açtı. Hazırlanan
“yeni anayasa tasla$ı”nın Enver Sedat
döneminde hazırlanmı! olan yürürlükte-
ki anayasadan tek farkı, "slami vurgula-
rın daha fazla artmı! olmasıydı. Öyle ki
Mısır, teokratik bir devlet haline geti-
riliyordu. Mısır halkı, bu giri$ime
kar$ı bir kez daha Tahrir Meydanı’nı
doldurdu, günlerce meydanda oturma
eylemi yaptı. 15 Aralık’ta gerçekle!en
anayasa referandumunda, “"slamcı ana-
yasa” ço$unlu$u aldı; fakat seçimlerin
hileli yapıldı$ı söyleniyor ve eylemler
devam ediyor.

Kuzey Afrika’dan Türkiye’ye uzanan
yeni bir “ye!il hat”la kar!ı kar!ıyayız.
ABD, kendine ba$ımlı “ılımlı "slam”
modelini yaygınla!tırmaya, “Sünni ekse-
ni” denilen, Ortado$u’da "ran’a kar!ı bir
eksen olu!turmaya çalı!ıyor. Fakat Mursi
ba!kan seçildikten sonra, emperyalistler
arası dengeyi koruyan bir politika izle-
meye ve "slami bir anayasa yapmaya
giri!ti. ABD, devrim tehdidine kar!ı
"slamcılarla uzla!ma yapmı!tı, ancak son
geli!meler onu da rahatsız etmeye ba!la-
dı. Ne var ki, !u anda farklı bir seçene$i
de bulunmuyor. 

Benzer biçimde Tunus’ta da !slamcı

Güney Afrika
Cumhuriyeti’ndeki

madencilerin direni!i
aylarca sürdü.

Direni!i kırmak için
polisin gerçekle!tirdi-
"i saldırılar, katliama
dönü!tü. Tam 34 i!çi
katledildi. Ama dire-

ni! devam etti.
Direni!i öne çıkaran

bir di"er etken, Güney
Afrika Cumhuriyeti

yönetiminin saldırgan
tutumuydu. Ki bu

yönetim, Mandela’nın
önderli"inde, ırkçı

“Aparthied” rejimine
kar!ı yürütülen müca-

deleler sonucunda
iktidara gelmi!ti.

Yönetimde beyazların
ya da siyahların

olmasının, sömürünün
ve zulmün devam

etmesi yönüyle hiçbir
de"i!iklik yaratmadı-
"ının, en açık göster-

gesi oldu madenci
direni!i. Sömürü ve
zorbalık düzeninin
ortadan kalkması
için, ırksal-ulusal-

mezhepsel de"i!iklik-
lerin de"il, sınıfsal

de"i!imin gereklili"i,
madenci direni!ine
yapılan saldırılarla
bir kez daha gözler

önüne serildi.

partinin öncülü#ünde kurulan koa-
lisyon hükümetine kar$ı tepkiler
yükseldi. Sendikalar, genel grev
kararı alarak, bir günlü#üne ya$amı
durdurdular. Halk, yeniden sokakları
doldurdu. Bunun üzerine “teknokratlar
hükümeti” kurulması yönünde ça$rılar
arttı…  

"ki yıl önce Tunus’ta ba!layıp di$er
Arap ülkelerine do$ru yayılan halk hare-
ketleri, esas olarak krizle birlikte artan
i!sizli$e ve yoksullu$a bir tepkiydi.
Tunus’taki ayaklanma da, zaten i!siz bir
gencin kendini yakmasıyla ba!lamı!tı.
Mısır’da ise, uzun süre direnen Mübarek
rejimi, halk hareketine i!çi sınıfının da
katılmasıyla, genel grevin ba!lamasıyla
birlikte devrilmi!ti. Ne var ki, komü-
nist, devrimci bir önderlikten yoksun
olmaları, bu halk hareketlerinin dev-
rime ula$masını engellemi$ ve
emperyalistlerin hamleleriyle yolun-
dan saptırılmı$tı. Son geli!meler, ya!a-
nanların devrim olmadı$ını gösterdi$i
gibi, bu tür hareketlerde öncünün rolü-
nün önemini bir kez daha ortaya koydu.

Krize kar!ı Afrika kıtasının sadece
Kuzeyi de$il, Güneyi de hareketlenmi!
durumda. Güney Afrika
Cumhuriyeti’ndeki madencilerin direni-
!i aylarca sürdü. Direni!i kırmak için
polisin gerçekle!tirdi$i saldırılar, katlia-
ma dönü!tü. Tam 34 i!çi katledildi. Ama
direni! devam etti. Direni!i öne çıkaran
bir di$er etken, Güney Afrika
Cumhuriyeti yönetiminin saldırgan
tutumuydu. Ki bu yönetim, Mandela’nın
önderli$inde, ırkçı “Aparthied” rejimine
kar!ı yürütülen mücadeleler sonucunda
iktidara gelmi!ti. Yönetimde beyazla-
rın ya da siyahların olmasının, sömü-
rünün ve zulmün devam etmesi
yönüyle hiçbir de#i$iklik yaratmadı-
#ının, en açık göstergesi oldu maden-
ci direni$i. Sömürü ve zorbalık düzeni-
nin ortadan kalkması için, ırksal-ulusal-
mezhepsel de$i!ikliklerin de$il, sınıfsal
de$i!imin gereklili$i, madenci direni!i-
ne yapılan saldırılarla bir kez daha göz-
ler önüne serildi.

Krizin i!çi ve emekçilerin sırtına
yıkılmasına kar!ı tüm dünyada geli!en
bu eylem ve direni!ler, burjuvaziyi zor
durumda bırakıyor. Yunanistan’da oldu-
$u gibi birçok ülkede düzen partileri
iyice eriyor, seçimler çare olmuyor, bir-
biri ardına kurulan hükümetler, aldıkla-
rı kararları ya!ama geçiremiyorlar. Son
çare olarak ba!vurulan “teknokratlar
hükümeti” de eylemleri durdurmayı
ba!aramadı. Bir demokrasi örne$i olarak
sunulan AB, her yanından dökülmeye
ba!ladı. 

En bariz haliyle AB’de görülmekle
birlikte, ABD ve di$er emperyalistler
için de de$i!ik boyutlarda kriz sürmek-
tedir. Ve bu ekonomik kriz boyutuyla
da sınırlı kalmayan, siyasi, toplum-
sal, kültürel, ahlaki, çok yönlü bir
krizdir. Pe! pe!e devrilen hükümetler,
artan cinayetler, katliamlar, cinnet geçir-
meler, yozla!manın ve dü!künle!menin
geldi$i boyut, bu çok yönlü krizin sonuç-
larıdır. 

Krizi a$manın en etkili yolu 
olarak sava$ tırmanıyor.
Burjuvazi, krizlerini ancak, a$ırı

üretimle elde edilen ürünleri ve üre-
tim araçlarını imha ederek a$abilmi$-
tir. Bu imhayı da asıl olarak sava$lar
üzerinden gerçekle$tirmi$tir. Bölgesel
sava!lar bir yana, I. ve II. emperyalist
sava!lar, böylesi kriz dönemlerini a!ma
çabasıdır aynı zamanda. Bir yandan
varolan ürünlerin ve üretim araçlarının
imhası gerçekle!irken; bir yandan da
yeni pazarlar ve sömürü alanlarıyla
nefes alma olana$ına, bu sayede ula!ır-
lar. Dolayısıyla kriz, sava!ların ebesi
gibidir. Ya!anan krizin ’29 bunalımı ile
kıyaslandı$ı dü!ünülürse, sadece bu
bile, yeni bir emperyalist sava!ın kaçınıl-
maz oldu$unu gösterir. 

Elbette her iki emperyalist sava!ta
oldu$u gibi, sava!lar devrimleri de tetik-
ler ve sömürü alanlarının daralmasına
yol açar. Fakat emperyalistler için
sava$, tıpkı kriz gibi, önünü alamaya-
ca#ı yapısal bir sorundur. Eskisinden
çok daha ciddi sorunlarla kar$ıla$aca-
#ını bilse bile, bundan kaçınamaz.
Dahası, pazar alanlarını kaybetmenin
verdi$i sıkı!ma ve sava!ta yeni pazar
alanlarına ula!ma umut ve beklentisi ile
bu yönde çabaları ve giri!imleri artar.  

Esasında ABD’nin Afganistan ve Irak
i!galleriyle ba!lattı$ı sava!, uzatmalı ve
kesintili bir !ekilde de olsa devam
etmektedir. Önce Libya’da, sonra
Suriye’de gerçekle!enler, bu sava!ın
farklı biçimlerle sürdü$ünün göstergesi-
dir. ABD, Irak ve Afganistan’da aldı-
#ı yenilginin de etkisiyle, Libya ve
Suriye’de do#rudan i$gal yerine,
i$birlikçileri aracılı#ıyla hakimiyet
kurmaya çalı$tı. Hem bu ülkelerin
kom!ularındaki i!birlikçilerini harekete
geçirdi; hem de bizzat ülkeyi mezhepsel-
ulusal temelde bölerek, bir kaos ve iç
sava! yarattı. Libya’da oldu$u gibi,
Suriye’yi de benzer yöntemlerle ele
geçirmek istedi. Ancak Suriye’nin
arkasında yeralan !ran, Rusya ve Çin
gibi ülkelerin tutumları ve Suriye
halkının i$birlikçi çetelere prim ver-
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memesi, bu amacına ula$masında
büyük bir engel olarak kar$ısına
dikildi. 

ABD’nin Ortado$u’daki asıl hedefi
"ran’dır. Suriye sava!ı, "ran ile yapılan
örtülü bir sava!tır. "ran’ı Ortado$u’da
yalnızla!tırma ve çevreleme politikasının
devamıdır. Ama Suriye a!amasında çakı-
lıp kalmı!tır. Di$er yandan Irak’ı i!gal
etmesine ve orada kendi i!birlikçilerini
i!ba!ına getirmesine ra$men, Irak’ta bile
hakimiyetini kurabilmi! de$ildir. Maliki
hükümeti, !ran’la ili$kileri geli$tir-
mekte, hatta Rusya ile silah anla$ma-
sı yapabilmektedir. Her ne kadar
ABD’nin uyarısı ile bu anla!ma iptal edil-
mi!se de, Irak’ta sular durulmamaktadır.
Irak Merkezi Hükümeti ile Kürt Federe
Devleti arasında bir süredir devam eden
“so$uk sava!” her iki tarafın askeri birlik-
lerini harekete geçirmesiyle “sıcak” gün-
ler ya!amaktadır. ABD, Irak’ı, “Ba$ımsız
Kürt Devleti” ile korkutmakta ve kendi-
sine ba$lı kaldı$ı oranda buna izin ver-
meyece$ini duyurmaktadır. Fakat Irak
Merkezi Yönetimi ile iplerin koptu#u
noktada, Kürt devletine vize verecek-
tir. Bu yönde hazırlıklar da yapılmakta-
dır. Türkiye’de AKP hükümeti ile
Barzani arasında son dönemde artan ili!-
kiler, bu do$rultudaki adımlardır.

ABD, sadece Ortado$u’da de$il, geç-
mi!te “arka bahçesi” sayılan Latin
Amerika’da da güç kaybetmeye devam
ediyor. Son on yıl içinde arka arkaya
yönetimlere gelen “Bolivarcı” hükü-
metler, Çin ile ili$kileri geli$tiriyor-
lar. Bu yıl yapılan seçimleri de bu hükü-
metler kazandı. Varolanlar yerlerini
korurken, buna yenileri eklendi.
ABD’nin büyük paralar finanse ederek
destekledi$i muhalefetler ba!arılı olama-
dı. Bir zamanlar ABD’nin mutlak haki-
miyetinde olan bu bölge, !imdilerde
Çin’in “arka bahçesi” durumunda. Öyle
ki, Venezüella Ba!kanı Chavez, Çin’in
sözcüsü gibi davranıyor ve ba!ta "ran
olmak üzere Ortado$u ülkeleriyle de ili!-
kilerini geli!tiriyor.

Kısacası, 2000 yılından itibaren
ABD’de ba! gösteren irtifa kaybı, bu yıl
da devam etti. Ba!kan Obama’nın ikinci
kez seçimleri kazanması ile, “yumu!ak
güç” adını verdikleri, “içte ve dı!ta daha
ılımlı bir görünüm sergileme politikası”,
giderek yerini sertle!meye bırakacaktır.
ABD ba$kanların ikinci (son) dönem-
leri, genel olarak saldırıların daha
pervasız bir $ekilde yapıldı#ı dönem-
lerdir. Nitekim Obama da ikinci kez
seçildi$inde, Suriye muhalefetini güçlen-
dirmek ve Suriye’de kesin sonuca ula!-
mak için daha fazla i!in içine girmi!tir.

Türkiye, emperyalist-
kapitalist sistemi
saran krizin etkisi
altındadır. Her ne

kadar ekonomik veri-
ler !i!irilerek ve

demagojik açıklama-
larla resmi a"ızlardan
krizin olmadı"ı söy-
lense de, krizin temel
belirtileri ortadadır.

Bunların ba!ında
i!sizlik oranı gelir ki,
resmi rakamlarda bile
bu oran, yüzde 10’dur.
Gerçekte ise bunun iki
katı bir i!sizlik oldu-
"u bilinmektedir.

Daha önce yüzde 4
olarak saptanan
“büyüme oranı”,

yüzde 3’lerin altına
dü!mü! durumdadır.
Türkiye’nin en fazla

ihracat yaptı"ı
Avrupa’da ya!anan

kriz, ihracatı da etki-
lemi!tir. Bunu

Ortado"u ülkeleri ile
dengelemeye çalı!ır-
ken, Suriye sava!ı ile

birlikte, bu olana"ı da
zayıflamı!tır.

Bütün göstergeler,
Türkiye’de krizin var-
lı"ını ortaya koymak-
tadır. #imdilik dı!arı-

dan gelen “sıcak
para” ile çarklar dön-

dürülerek bu durum
perdelenmektedir.

Fakat bu kez de “cari
açık” sorun olmakta,

cari açı"ı indirmek
için “ekonomiyi

so"utmak” adına üre-
timi azaltma yoluna
gidilmektedir. Bu da

i!sizli"i daha da
artırmaktadır. 

ABD’nin en önemli rakibi olarak
yükselen Çin ise, krizden en az etkile-
nen ülke olarak büyümesini sürdür-
mektedir. ÇKP’nin 10 yıllı$ına yaptı$ı
seçimler bu yıl gerçekle!mi! ve yeni
yönetimle Çin’in emperyalist bir süper
güç olarak ilerlemesinin sürece$i belli
olmu!tur. Yıllardır sessiz ve derinden
ilerleyen Çin, dünyanın “yeni imparato-
ru” olma yönünde önemli bir mesafe
katetmi! durumdadır. Ayrıca ABD’nin
her yenilgisi, Çin hanesine artı puan
olarak geçmekte, Çin’in dünya üze-
rindeki etkisini ve prestijini arttır-
maktadır. Ortado$u’da Suriye ile kilit-
lenen sava!ta da Çin’in BM’de veto yet-
kisini kullanması ve "ran üzerinden des-
te$i, önemli bir rol oynamaktadır.

Özcesi, dünya ölçe$inde emperya-
list-kapitalist sistemin krizi sürmektedir
ve bu krizi a!manın önemli bir aracı ola-
rak emperyalist sava! devrededir. Bu
durum emperyalistlerin ve i!birlikçileri-
nin kendi aralarındaki çeli!ki ve kavgayı
derinle!tirmekte, yer yer öne çıkarmak-
tadır. Bununla birlikte i!çi ve emekçile-
rin, ezilen halkların mücadelesi de
büyümekte, devrim ve kar!ı-devrim,
krize ve sava!a kar!ı mücadelede somut-
la!maktadır. Bu yılki tüm geli!meler,
dönemin bu karakteristik özelliklerini
belirginle!tirmi! ve adeta altını bir kez
daha çizmi!tir.

II- Türkiye’de krizin ve sava$ın 
etkileri
Türkiye, emperyalist-kapitalist siste-

mi saran krizin etkisi altındadır. Her ne
kadar ekonomik veriler !i!irilerek ve
demagojik açıklamalarla resmi a$ızlar-
dan krizin olmadı$ı söylense de, krizin
temel belirtileri ortadadır. Bunların
ba!ında i!sizlik oranı gelir ki, resmi
rakamlarda bile bu oran, yüzde 10’dur.
Gerçekte ise bunun iki katı bir i!sizlik
oldu$u bilinmektedir. Daha önce yüzde
4 olarak saptanan “büyüme oranı”,
yüzde 3’lerin altına dü!mü! durumda-
dır.  Türkiye’nin en fazla ihracat yaptı$ı
Avrupa’da ya!anan kriz, ihracatı da etki-
lemi!tir. Bunu Ortado$u ülkeleri ile den-
gelemeye çalı!ırken, Suriye sava!ı ile
birlikte, bu olana$ı da zayıflamı!tır.

Bütün göstergeler, Türkiye’de krizin
varlı$ını ortaya koymaktadır. #imdilik
dı!arıdan gelen “sıcak para” ile çarklar
döndürülerek bu durum perdelenmek-
tedir. Fakat bu kez de “cari açık” sorun
olmakta, cari açı$ı indirmek için “eko-
nomiyi so$utmak” adına üretimi azalt-
ma yoluna gidilmektedir. Bu da i!sizli$i
daha da artırmaktadır. Di$er yandan
Türkiye tarihinde en büyük özelle$-

tirmeler, bu dönemde gerçekle$mi$-
tir. Öyle ki köprüler, otoyollar bile satı-
!a çıkarılarak, büyük tekellere altın tep-
side sunulmu!tur. 

Her özelle!tirme, yeni i!çi kıyımı ve
yeni zamlar demektir. Zamlar artık ruti-
ne ba$lanmı!tır. Elektrik ve do$algaza
yapılan zamlar, zaten otomatikman
di$er mallara da yansımakta ve ba!ta
gıda olmak üzere temel ihtiyaç maddele-
ri sürekli biçimde zamlanmaktadır.
Buna kar!ılık asgari ücret ba!ta olmak
üzere, i!çi ve memurların ücretlerine
yüzde 3-4 gibi komik oranlarda zamlar
yapılmaktadır. TÜ"K gibi resmi bir
kurum bile “açlık sınırı”nı 1000 (bin) lira
olarak belirlemi!ken, asgari ücret bunun
çok altındadır. 

Kısacası i!çi ve emekçiler, krizin
sonuçlarını bizzat ya!amlarında giderek
a$ırla!an biçimde hissetmektedirler.
Dı!arıdan “sıcak para” aynı !ekilde gel-
meyecek, ya da gelse bile onun da kapa-
tamadı$ı noktaya varılacaktır. "!te o
zaman krizin boyutu, kendini tüm !id-
detiyle her yerde gösterecektir.  

Böyle bir durumda i!çi-emekçi hare-
ketinde büyük bir patlama olaca$ını çok
iyi bilen burjuvazi, AKP hükümeti eliyle
art-arda yasalar çıkarmakta, bugünden
önünü almaya çalı!maktadır. Kıdem
tazminatını gaspetme giri$imi,
tabandan gelen baskıyla, i$çi sendi-
kalarının grev tehdidi kar$ısında
$imdilik geriye çekildi. Ancak “sen-
dikalar ve T!S kanunu” ile, sınıfın
örgütlenmesine çok büyük bir darbe
vuruldu. 30’dan az i!çi çalı!tıran i!yer-
lerinde, “sendikal tazminat hakkı” gas-
pedildi. Sendikal tazminat, sendikalı
i!çiyi attı$ı durumda, patronlara i!çinin
bir yıllık ücret tutarından az olmamak
üzere tazminat ödemesi zorunlulu$u
getiriyordu. Bunun kalkmasıyla birlikte
patronlar, sendikalı i!çileri rahatlıkla
atma özgürlü$üne kavu!tu. Bu tür i!yer-
lerinin, kayıtlı çalı!an i!çilerin yüzde
58’ini olu!turdu$u dü!ünülürse, ayrıca
birçok patronun i!yerini bölerek 30’dan
az i!çi çalı!tırdı$ı ve bunun son yasayla
birlikte daha da artaca$ı göz önüne alı-
nırsa, sendikalı i!çilerin her an i!ten atı-
laca$ı, sendikalı olmanın bedelinin daha
da a$ırla!aca$ı kendili$inden anla!ılır.

Bu yasa çıkmadan önce de, birçok
i!yerinde sendikalı i!çi, i!ten atılmı!tı.
Önümüzdeki yıl, bunun devasa boyutla-
ra ula!aca$ını !imdiden söyleyebiliriz.
Burjuvazi, krizin yükünü i!çi ve emekçi-
lere yıkmak için adeta ta!ları ba$lıyor,
köpekleri salıyor. Ama i!çi ve emekçiler
de birçok yerde direni!e geçerek, sessiz
kalmayaca$ını gösteriyor. 
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2012 yılında gerçekle$en i$çi-
emekçi direni$lerinin-grevlerinin ana
nedeni, i$ten çıkartmalar ve dü$ük
ücretler oldu. Borusan, Hey Tekstil,
THY, Togo ayakkabı, Beda!, Darkmen,
Rosateks, Teksim gibi i!yerlerinde i!ten
atılan i!çilerin direni!leri, yıl boyunca
sürdü. Bursa’da Bosch i!çilerinin direni-
!i, Antep’te Ba!pınar Organize
Sanayi’nde tekstil i!çilerinin fiili direni!-
leri, yılın öne çıkan eylemleriydi. Ayrıca
Ankara’da "n!aat Mühendisleri
Odası’ndan, "stanbul’da Ki$ılı’dan atılan
kadın i!çilerin, tek ki!ilik direni!leri de
devam etti. Hatta bazı kesitlerde belirle-
yici bir önem kazandı.

Ço$u sendikalı oldukları için i!ten
atılan i!çilerin ba!lattıkları direni!ler,
i!yeri önünde oturma gibi biçimlerden,
haftanın belli günlerinde !ehrin merkezi
yerlerinde gösterilere, i!yeri i!gallerine
kadar uzandı. Birço#u sendikalı olarak
i$e dönmeyi ba$arıp somut kazanım
elde ederken; bir kısmı, belli bir
kamuoyu yarattı#ını söyleyerek eyle-
mini sonlandırdı. Bu direni!lerin hafta-
nın bir günü ve saatinde tek merkezde
toplanması, ortak protesto gösterileri
yapması, -tümünü kapsamamakla birlik-
te- birle!ik mücadelenin örülmesi bakı-
mından olumluydu. Ancak bazı sendika-
cıların ısrarı ile direni!leri “mahkeme
süreci”ne bırakma e$ilimi bitmi! de$il-
dir. Buna ra$men son ana kadar direni!-
lerini sürdürüp zaferle taçlandıranlarda
artı! vardır ki, bu sınıf hareketi açısından
sevindirici bir geli!medir.

Patronlar ve devlet, uzun süre
bekleterek direni$çileri yıpratmaya
ve kırmaya çalı$ıyorlar. Bu yılki dire-
ni!lerde öne çıkan Hava-"!’in direni!i de
bu örneklerden biridir. Hava-"!, imzalan-
mayan dönem sözle!mesini ve Hava
i!koluna getirilen grev yasa$ını protesto
etmek için, Mayıs ayında bir günlük grev
yaptı. THY yönetimi ise, 350 ki!iyi i!ten
atarak, buna kar!ılık verdi. Bunun üzeri-
ne ba!layan direni!, çe!itli biçimlerle
devam etti. Hava i!kolundaki grev yasa-
$ı kaldırıldı, fakat atılan i!çiler halen i!e
alınmadı. Elbette bunda, sendikaların
daha etkili eylem biçimlerini devreye
sokmamasının da rolü var. Bütün bunlar,
devrimci i!çilerin sendikalarda daha
aktif çalı!maları gerekti$ini ve taban
örgütlenmelerinin önemini bir kez daha
gösteriyor.

Benzer bir durum memur sendikaları
için de geçerli. Bu sendikaların kurulu!u-
na önderlik eden KESK, pasif tutumu
ve anti-demokratik uygulamalarıyla
güç kaybetmeye devam ediyor.

Gerek yaygınlık,
gerekse kitlesellik
bakımından daha

önceki yılları geride
bırakan 2012 1

Mayısı, ne yazık ki,
örgütlülük ve disiplin
düzeyiyle son derece
geriydi. Bununla bir-
likte ba!ta Taksim

olmak üzere 1
Mayıslara devrimci
bir hava egemendi.

Önümüzdeki dönem-
de, 1 Mayıs’ların içi-

nin bo!alması tehlike-
si vardır ve buna izin

verilemez.
Taksim in!aatı, 1
Mayıs’la ilgili bir

ba!ka tehlikedir. 2012
1 Mayısı’nda ortaya

çıkan, örgütsüz de
olsa kitlesellik, kendi-
li"inden mücadelenin

yükselmekte oldu"unu
göstermektedir. Di"er
taraftan, Avrupa ve
Arap ülkelerindeki

ayaklanma, direni! ve
grevlerde, kentlerin
merkezi meydanları
önemli bir rol oyna-
mı!tır. Meydanlarda

kurulan çadırlar,
sadece eylem de"il,

örgütlenme ve bilinç
dönü!ümüne de ola-
nak sa"lamaktadır.
Türkiye’deki ekono-

mik kriz, Taksim için
de aynı ihtimali gün-
deme getirmektedir.
Burjuvazi, Taksim

in!aatıyla, bir yandan
kentin en merkezi
yerinde yeni rant

alanı olu!tururken,
di"er yandan, meyda-

nı, direni! alanı
ruhundan uzakla!tır-

mayı amaçlıyor. 

Bunda devletin saldırılarının payı
var ku$kusuz. Ama daha belirleyici
olanı, KESK’in militan çizgiden
uzakla$masıdır. Ba!ta e$itim ve sa$lık
olmak üzere birçok alana dönük çok
ciddi saldırıların ya!andı$ı bir dönemde,
KESK’in eylemleri son derece sönük kal-
mı!tır. Yıl boyunca yapılan eylemler,
a$ırlık olarak basın açıklaması ve
Ankara mitingleri !eklindedir ki, bu
mitingler için de gerekli ön çalı!ma
yapılmadı$ından etkisiz kalmaktadır.
En etkili eylemi, 23 Mayıs’ta “toplu
görü!me” oyununa ve yüzde 4 gibi
komik maa! zamlarına kar!ı yapılan bir
günlük grevdir. Di$er memur sendikala-
rının da katılımıyla bu grev, kitlesel bir
!ekilde gerçekle!ti. Fakat “4+4+4” gibi,
e$itimi daha da gerici hale getiren bir
yasaya kar!ı KESK’in eylemleri son
derece yetersizdi ve bir bütün olarak
mücadele çizgisinde hep gerileyen bir
seyir izledi.

!$çi-emekçi hareketi açısından
geçen bir yılın -ba$arıyla biten diren-
i$lerin çoklu#una ra#men-  parlak
geçmedi#ini söylemeliyiz. Örne$in
sendikal örgütlenmeye dönük çok ciddi
bir saldırıyla kar!ı kar!ıya kalındı$ı
halde, buna büyük bir direni!le yanıt
verilemedi. D"SK’in gerçekle!tirdi$i bir-
kaç yürüyü! ve eylem dı!ında herhangi
bir tepki gösterilmedi. Buna ra$men,
i$çilerin sendikala$ma iste#i ve bu
yöndeki çabası sürdü. Ta!eron i!çileri,
bunun en belirgin örne$idir. Di$er yan-
dan metal i!kolunda fa!ist Türk-Metal’e
tepkiyle Birle!ik Metal "!’e geçi!ler arttı.
Bu geçi!leri durdurmak için, gangster
sendikacılı$ın tipik bir örne$i olarak
Türk-Metal, fa!ist çeteleri i!çilere saldırt-
tı, patronlarla i!birli$i içinde birçok i!çi-
yi i!ten attırdı. Fakat Metal i$kolunda
hem Türk Metal’e hem de patronlara
kar$ı mücadele devam etmektedir.
Toplu Sözle!me sürecinin ba!ladı$ı
bugünlerde, metal i!çileri bir kez daha
hareketli bir döneme girmi!tir. 

Sadece i!çi-emekçi hareketi açısın-
dan de$il, toplumsal hareket açısından
da belirleyici bir öneme sahip 1 Mayıs,
2012 yılında da Taksim’de ve yakla!ık
bir milyon ki!iyle kutlandı. Bugüne dek
yapılan 1 Mayıs mitingleri içinde en kit-
lesel 1 Mayıs buydu. Öyle ki, dünyada
bile kitlesellik bakımından Küba’dan
sonra ikinci sırayı Türkiye aldı. Son yıl-
lardaki 1 Mayıslar, tüm toplumsal
muhalefetin toplanma ve kendini
ifade etme günü oldu. Kendilerine
“anti-kapitalist Müslümanlar” diyen bir
kesim bile, bu yılki 1 Mayıs’a katıldı. 

Gerek yaygınlık, gerekse kitlesellik
bakımından daha önceki yılları geride
bırakan 2012 1 Mayısı, ne yazık ki,
örgütlülük düzeyiyle son derece
geriydi. Da#ınıklık, örgütsüzlük,
disiplinsizlik, en belirgin özelli#iy-
di. Bununla birlikte ba!ta Taksim olmak
üzere 1 Mayıslara devrimci bir hava ege-
mendi. Reformizm ve sarı sendikalar, 1
Mayısı istedikleri noktaya çekmeyi ba!a-
ramadılar. Elbette önümüzdeki yıllar,
eksiklikleri giderici adımlar atmak
gerekmektedir. Aksi halde 1
Mayıs’ların içinin bo$alması tehlike-
si vardır ve buna izin verilemez.

Taksim’de ba!layan in!aat, 1
Mayıs’la ilgili bir ba!ka tehlikedir. 2012
1 Mayısında ortaya çıkan kitlesellik ve
bu kitleselli$in verdi$i kendine güven,
devleti fazlasıyla ürkütmü!tür. Örgütsüz
de olsa bu kitlesellik, kendili$inden
mücadelenin yükselmekte oldu$unu
göstermektedir. Devlet, 2013 yılında
aynı tablonun yeniden ortaya çıkmasını
engelleme çabasındadır. Di$er taraftan,
Avrupa ve Arap ülkelerinde ya!anan
ayaklanma, direni! ve grevlerde, kentle-
rin merkezi meydanları çok önemli bir
rol oynamı!tır. Kitleler bu meydanları
i!gal etmekte, çadır kurarak günlerce
meydanda ya!amakta, buraları sadece
direni! de$il, aynı zamanda e$itim ve
bilinç dönü!ümü alanlarına çevirmekte-
dir. Türkiye’de derinle!mekte olan eko-
nomik kriz, Taksim meydanı için de
aynı ihtimali gündeme getirmektedir.
Burjuvazi, Taksim in!aatını ba!latarak,
bir taraftan kentin en merkezi yerinde
yeni bir rant alanı olu!tururken, di$er
taraftan, meydanı insansızla!tırmak,
daha do$ru bir ifadeyle direni! alanı
olmaktan uzakla!tırmak gibi bir amaç
ta!ımaktadır. 1 Mayıs’ta ya da yeni
kriz dalgasında, kitlelerin Taksim’e
yı#ılmasını fiziksel olarak da engel-
lemek için o meydanı yok etmeye
giri$mi$tir. Yıllar süren mücadeleler
sonucunda kazanılan Taksim’in 2013’te
“in!aat” gerekçesiyle verilmemesini
önlemek için hazırlıklara !imdiden ba!-
lanmalı ve her ne pahasına olursa olsun
Taksim’den vazgeçilmemelidir. 

2012 1 Mayısı’nda göze çarpan bir
di$er yön de gençlerin katılımındaki
artı!tı. !$çi-emekçi gençli#in yanı sıra
ö#renci gençlik de giderek artan
oranda mücadeledeki yerini almaya
ba$ladı. Kitlesel merkezi bir örgütlen-
meden yoksun olmasına kar!ın, yıl
boyunca ö$renci eylemleri eksik olmadı.
Ö$renci gençli$in, ’80 sonrası en önem-
li mücadele günü olan 6 Kasım YÖK
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protestoları, yine parçalı biçimde gerçek-
le!ti fakat gerek kitleselli$i, gerekse mili-
tanlı$ı yönüyle, önceki yılların üzerin-
deydi. Yılın son günlerinde ODTÜ’de
gerçekle!en direni! ise, üniversite gençli-
$inin toplumsal hareketin önemli bir
dinami$i olarak ba!larını kaldırdıklarını
gösteriyordu. Son yıllarda artan ö$renci
tutsak sayısı da, bunun göstergelerin-
dendi. Po!i takmaktan, mar! söylemeye,
konsere katılmaktan halay çekmeye
kadar en sıradan olaylardan dolayı yüz-
lerce ö$renci tutuklandı.

Sadece ö$rencilerin de$il, bu yıl
tutuklu gazetecilerin sayısı da artı$
gösterdi. Öyle ki, uluslararası kurumlar
bile, “Türkiye gazeteci hapishanesi” tes-
pitini yaptılar. Öncü kesimler, gerçek
anlamda dört duvar arasına kilitlenir-
ken; geni! yı$ınlar dı!arıda örülen duvar-
larla nefes alamaz hale getirildi.

Bu kesimlerden biri de Alevilerdir.
AKP hükümetinin son döneminde
Aleviler üzerindeki baskısı, daha da
artmı$tır. “"slamın bir kolu” varsayıla-
rak, cemevi talepleri geri çevrilmekte,
ibadetlerini camilerde yapmaları söylen-
mektedir. Varolan cemevlerinin zorunlu
giderleri kar!ılanmadı$ı gibi, elektrik ve
suyunu keserek zorda bırakmaya ve kimi
gerekçelerle kapatılmaya çalı!ılmaktadır.
E$itimde yapılan de$i!ikliklerle, zorunlu
din dersine, Kuran ve peygamberin
hayatı gibi dersler eklenmi!, sözde seç-
meli, gerçekte zorunlu bu derslerle Alevi
çocukları üzerindeki dini baskı yo$unla!-
mı!tır. Bununla da kalmayarak birçok
ilde Alevi evlerinin i!aretlenmesi ve
Ramazan ayında Malatya’da oldu$u gibi,
oruç tutmayan Alevilere linç giri!imleri
ya!anmaktadır. Sivas’ta, Mara!’ta ger-
çekle!en Alevi katliamlarına dönük pro-
testo gösterileri, bu yıl da çe!itli biçimler-
de engellenmeye çalı!ıldı. Buna kar!ın
Alevilerin mitingleri her geçen gün
daha kitleselle$mekte, saldırılara
kar$ı protesto eylemleri ço#almakta-
dır. Ne var ki, Alevi örgütleri parçalı ve
reformist tutumlarıyla, bu dinamizmi
dizginlemekte, onun daha militan ve hak
alıcı bir mücadele hattına girmesine
engel olmaktadır.

"!çi emekçilere dönük olarak bir sal-
dırı da “rantsal dönü!üm” projesiyle
gündeme getirildi. Bu projeyle, i$çi
emekçilerin evleri ba$larına yıkıla-
cak, emekçi semtlerdeki evler yıkıla-
rak yerlerine yüksek güvenlikli lüks
konutlar ve alı$veri$ merkezleri diki-
lecektir. Bu konutlardan ev almayı hayal
bile edemeyen emekçiler, kentin dı!ına
sürüleceklerdir. Sözkonusu proje öylesi-
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ne pervasız bir saldırganlık ta!ıyor ki,
hazırlanan yasa, bir site projesi içinde
kalan evin, sa$lam olsa bile yıkılmasına
izin verirken; yıkımlara direnenleri
hapse atmayı öngörüyor. Burjuvazi, bu
“rantsal dönü!üm” projesi ile iki !eyi
birden hedefliyor. Bir taraftan direni!
oda$ı ve geçmi! direni! geleneklerine
sahip semtleri yıkımla da$ıtmak, di$er
taraftan yeni konut yapımıyla in!aattan
mobilyaya, beyaz e!yadan tekstile kadar
pek çok sektörde canlanma yaratmak.
Yani burjuvazi, giderek derinle!en eko-
nomik krize, emekçilerin sırtından bir
soluk borusu daha yaratmaya çalı!ıyor.

Yurtta sava$, dünyada sava$          
Bir yandan i!çi ve emekçilere, ö$ren-

cilere, ezilen halklara ve inançlara saldı-
rılar artarken; bir yandan da sava! hazır-
lıkları en üst düzeye çıkartıldı.
Malatya’ya yerle$en “füze
kalkanı”ndan sonra, $imdi de Güney
illerimiz “patriot füzeleri” ile doldu-
ruluyor. Her ikisi için de “savunma”
amaçlı denilen bu teçhizatlar,
Ortado$u’da ABD üslerini ve "srail’i
korumak için konu!lanmı! durumda.
Suriye sınırında zaten fiilen sava! hali
sürüyor. Eylül ayında Urfa’nın Akçakale
ilçesine dü!en toplarla, çocuk ve kadın-
lardan olu!an 5 ki!i ya!amını yitirdi.
Bunu fırsat bilen AKP hükümeti, meclis-
ten hızla “sava! tezkeresi”ni çıkardı.
Tezkerede “yabancı ülkeler” denilerek,
Suriye ile sınırlı kalmayan, di$er ülkele-
ri de içine alan bir geni!likte hükümete
yetkiler verildi. Akçakale’den sonra
Ceylanpınar, yo$un top ve mermi ate!i-
ne maruz kaldı. Hatay’ın birçok sınır
ilçesi, zaten aylardır aynı durumda.

Türkiye, Suriyeli muhalif çetelere
“yardım ve yataklık” yapıyor.
Yediriyor, içiriyor, e$itiyor, tedavi edi-
yor ve Suriye’ye kar!ı sava!tırıyor. Bu da
yetmiyor, tanklarını sınıra yı$ıyor, ora-
dan Suriye topraklarını bombalıyor, bazı
Türk komutanları bizzat çetelerin ba!ına
geçip sava!ıyor. Suriyeli çeteler de
Hatay ba!ta olmak üzere sınır bölgele-
rinde silahlarıyla dola!ıyor, hatta halkı
tehdit ediyorlar. Buralarda Suriyeli
muhaliflere ve onlara bu zemini sa$la-
yan AKP hükümetine kar!ı tepkiler, yıl
boyunca yükseldi. Özellikle Hatay’da
kitlesel yürüyü!ler, mitingler gerçekle!-
ti. Artan tepkiler üzerine hükümet, mül-
teci kamplarına çeki-düzen vermek
zorunda kaldı. 

Türkiye, Suriye politikasıyla
Ortado$u halklarının nefretini de üze-
rinde topladı. Yakın bir zaman önce

“bölgenin lideri” olarak !i!irilen
Erdo$an, !imdi “en sevilmeyen lider”
durumunda. Kısa sürede Esad rejimi-
nin yıkılaca#ı varsayımıyla kendini
fazlasıyla öne çıkaran Türkiye, bu
süre uzadıkça, zor durumlara dü$tü.
ABD’nin bile “geçi! hükümeti”ne razı
geldi$i bugünkü a!amada, “Esad gitme-
den olmaz” çı$lıklarını kesmek zorunda
kaldı. Aynı zamanda "ran, Irak ve Rusya
ile ili!kileri iyice bozuldu. Suriye’nin
sınırlarına “patriot füzeleri”nin yerle!-
mesine bu ülkelerden sert açıklamalar
geldi. Türkiye, bölgede sava$ı kı$kır-
tan ülke olarak görülmeye ve lanet-
lenmeye ba$ladı. 

Yıllardır Türkiye’nin dı! politikası,
Atatürk’ün “yurtta sulh, cihanda sulh”
sözüyle ifade edilirdi. Elbette bu dema-
gojik bir sözdü. Ama son birkaç yıldır bu
sözün tam aksine “yurtta sava!, dünya-
da sava!” ya!anıyor. AKP’nin “kom!u-
larla sıfır sorun” diye ba!ladı$ı dı! politi-
kada, bugün sorun ya!amadı$ı kom!u
kalmadı.  

Hal böyleyken sava$a kar$ı tepki-
ler, olması gereken düzeyin oldukça
altındadır. Oysa ülkemizde sava! ve
ABD kar!ıtlı$ı oldukça yüksektir. Irak
i!gali döneminde bu durum çok net
biçimde görülmü!tür. Benzer bir top-
lumsal muhalefet, ne yazık ki, bugün
yaratılabilmi! de$ildir. Fakat bu artık bir
zorunluluk haline gelmi!tir. Kendi adı-
mıza da bu yönde görevler koymalı ve
daha yo$un bir çaba içinde olmalıyız.

Bölgede artan sava! durumu, Kürt
sorununu daha fazla öne çıkardı, ulus-
lararası niteli$ini daha belirgin kıldı. Bir
yanda Irak’ta kurulan Federe Kürt
Devleti’nin ba#ımsızlı#a do#ru
adımları, di#er yanda Suriyeli
Kürtlerin özerklik ilan etmesi ve
kendi bölgelerini yönetmeye ba$la-
maları; egemenlerin “birle$ik
Kürdistan” korkusunu büyüttü.
Bilindi$i gibi Kürdistan, 1638 yılında
Kasr-ı #irin anla!masıyla Osmanlı ve
"ran devletleri arasında ikiye bölünmü!,
1923’te ise Lozan anla!masıyla birlikte
"ran, Irak, Suriye ve Türkiye arasında
dört parçaya ayrılmı!tı. Irak ve Suriye’de
Kürt yönetimlerinin kurulması, "ran’da
daha fazla hakların elde edilmesi, gözle-
ri Türkiye’ye çevirdi. Bu durum Türk
devletini daha fazla zorlamaya ba!ladı.
Kürt hareketinde ise moral ve co!kuyu
arttıran, eylemleri büyüten bir rol oyna-
dı. 

PKK, uzun yıllardan sonra yeni-
den “alan hakimiyeti”ne dönük giri-
$imlerde bulundu. #emdinli’de birkaç
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namadı. Kürt hareketinin asıl kilitlendi-
$i, “müzakerelerin ba!laması” ve “Öca-
lan’ın muhatap alınması”, açlık grevinin
de sonunu getiren yakla!ım oldu. Ancak
grev bittikten sonra avukatların Öca-
lan’la görü!me talebi yine reddedildi,
KCK operasyonları ise tüm hızıyla
devam ediyor.

Hapishaneler, önümüzdeki yıl ve yıl-
larda gündemin ön sıralarında yerini
almaya devam edecektir. Kriz ve sava$
ortamında devletin saldırıları daha
da artaca#ından, içerideki tutsakların
sayısı eksilmeyip ço#alacak, bu da
zorla$an ko$ullarda yeni direni$leri,
isyanları tetikleyecektir. Buna dı!arı-
dan daha da büyüyen eylemlerle destek-
ler artmalıdır. Ba!ta hasta tutsakların
serbest bırakılması olmak üzere, tecride
kar!ı mücadele, sınıf mücadelesinin
kopmaz bir parçası olarak sürdürülmeli-
dir. Düne kadar tecrit, komünist ve dev-
rimci tutsaklar ve onların yakınları tara-
fından mücadeleye konu edilirken,
artan tutuklu sayısı ve direni!lerle, geni!
bir kesimin ilgi alanına girmi!tir. Bu
durum, “zindanlar bo!alsın, tutsaklara
özgürlük” sloganını, somut bir talep ola-
rak yükseltmenin zeminini güçlendir-
mi!tir. 

Hukuk ve adaletin, en çok tartı!ılan
kavram oldu$u bir dönemden geçilmek-
tedir. Devletin bir bütün olarak, devrim-
ci-demokrat ki!i ve kurumlara saldırdı$ı,
iç çeli!kilerinden dolayı klik çatı!mala-
rıyla da birçok ki!inin mahkemelerde
yargılandı$ı bir dönem ya!anmaktadır.
Kadın cinayetlerindeki artı!tan, cinnet
geçirmelere kadar, gerici-fa!ist baskılan-
manın yarattı$ı patlamalar ve ruhsal
çöküntü her yerde görülmektedir.
Devletin adalet sistemine inancın
iyice yitirildi#i bir ortamda, toplum-
sal adaleti sa#lamak için mücadele-
nin yükselmesi $arttır. Aksi halde ki!i-
sel intikamlar artacak, bu da daha büyük
bir çöküntüye, çürümeye yol açacaktır.

Bu yıl Ergenekon, Balyoz gibi burju-
va klikler arasındaki çatı!ma sonucunda
açılan davalarda kritik noktaya gelindi.
Balyoz davası sonuçlandı, aralarında
generallerin de bulundu$u toplam 325
asker a$ır cezalara çarptırıldı. Özel
Yetkili Mahkemeler, “gizli tanık”lar,
polisin delil toplama biçimleri vb. daha
fazla tartı!ılmasına ra$men, AKP’nin
rakip klikleri sindirme çabaları devam
ediyor. 

2012 yılında buna AKP-Cemaat
kavgası da eklendi. M"T Müste!arı
Hakan Fidan’ın savcılık tarafından ça$-
rılması, bir süredir devam etmekte olan

Ba!bakan Erdo$an ile Fettullah Gülen
Cemaati arasındaki sürtü!menin daha
görünür hale gelmesiydi. Özellikle polis
ve yargıda güçlü olan Cemaat, “Kürt açı-
lımı”ndaki ba!arısızlı$ı kullanarak, M"T
Müste!arı’nın aya$ını kaydırmaya giri!-
ti. Erdo$an, alelacele çıkardı$ı bir yasa
ile buna kar!ı durdu. Açıkça
Müste!ar’dan sonra sıranın kendisine
gelece$inden duydu$u endi!eyi ifade
etti.  

Bu çeli!kiler, önümüzdeki yılda da
sürecektir. Erdo$an’ın ortaya attı$ı “ba!-
kanlık sistemi” ve 2014 yılında yapılacak
olan cumhurba!kanlı$ı seçimleri, çeli!ki
ve çatlakları daha da derinle!tirecektir.
Fakat aradan geçen sürede ne burjuva
klik çeki!melerinin, ne de dinci kesimle-
rin kendi aralarındaki çatlakların,
demokrasi mücadelesiyle hiçbir ili!kisi
olmadı$ı, tüm çıplaklı$ı ile gözler önüne
serilmi!tir. Sözde darbeler, darbeciler
yargılanmaktadır. Oysa 12 Eylül’de
darbe yapıp yüzbinlerce ki!iyi i!kence-
den geçiren, katleden, asan, her tür
demokratik kurumu kapatan cunta !ef-
leri, hasta oldukları gerekçesiyle mahke-
me salonuna bile getirilmezken; AKP’ye
kar!ı “darbe giri!imi”nden yargılanan-
lar, 20 yılın üzerinde a$ır cezalara çarp-
tırılmı!tır. Ergenekon ile kontrgerillanın
de$il, “Avrasyacılar”ın yargılandı$ı ger-
çe$i, yıllar sonra herkesin gözünün içine
sokulmu! durumdadır. “12 Eylül yargıla-
nıyor” balonu da artık sönmü!tür. 

Sadece 12 Eylül’ü de#il, tüm dar-
beleri yargılayacak ve kontrgerillayı
açı#a çıkartacak olan tek güç, halkın
gücüdür. Bunları bir gün gerçek anlam-
da yargılayacak olan da halk mahkeme-
leri olacaktır.

III- 2013’e girerken…
2012’ye Aralık ayının son gününe

rastlayan Roboski (Uludere) katliamıyla
girilmi!ti. Devlet F-16 sava! uçaklarıyla
bombalayarak, kaçakçılık yapan ço$u
çocuk 33 ki!iyi katletmi!ti. Ardından
bunun bir “kaza”, “istihbarat yanlı!lı$ı”
oldu$u açıklandı. Kaçakçıları PKK’li
sandıkları için öldürdüklerini söyleye-
rek, özrü kabahatinden büyük açıklama-
lar yaptılar. Ba!ta Kürt halkı olmak
üzere geni! kesimlerden gelen tepkiler
üzerine de katledilenlerin ailelerine taz-
minat ödeyerek olayın üstünü kapatma-
ya çalı!tılar. Aylar sonra ABD’de çıkan
bir gazete haberinde, istihbaratın ABD
tarafından verildi$i, fakat katliamın
Türk yetkililer tarafından yapıldı$ı
Pentagon kaynaklarına dayanarak açık-
landı. Belli ki, ABD katliamın suçunun

hafta bunu ba!ardı da. Ayrıca içlerinde
CHP Dersim milletvekili Hüseyin Aygün
olmak üzere birçok politikacıyı kaçırdı,
yol kesip propaganda yaptı, vb… Kürt
halkının eylemleri de hiç durmadı. 14
Temmuz ve 16 Kasım’da bir günlük
genel direni!ler ya!ama geçirildi. Ba!ta
Kürt illeri olmak üzere birçok yerde
kepenkler indirildi, okullar boykot edil-
di, hayat durduruldu. Buna kar!ın devle-
tin saldırıları da hız kesmedi. Hemen
tüm eylemlere polis azgınca saldırdı. Bu
saldırılarda ölenler, yaralananlar, tutuk-
lananlar oldu. 2012’ye KCK operasyonla-
rı adı altında onlarca gazetecinin tutuk-
lanmasıyla girilmi!ti. Bu operasyonlar yıl
boyunca devam etti. Halen binlerce ki!i-
nin tutuklulu$u devam ediyor.

2012 yılı hapishanelerin öne çıktı-
#ı, isyanlar ve açlık grevleriyle üze-
rinde çok duruldu#u bir yıl oldu.
Pozantı çocuk cezaevinde cinsel taciz ve
tecavüzün duyulmasıyla ba!layan olaylar
zinciri, sürgünlerle devam etti.
Hapishanelerin kapasitelerinin çok üze-
rinde dolması ve en temel hakların veril-
memesi, Urfa’da isyana yol açtı.
Tutuklular, yataklarını yakarak bu duru-
mu protesto ettiler. Yataklarıyla birlikte
yanarak ölen tutuklular oldu. Ardından
isyanlar, tüm bölge cezaevlerini sardı.
Antep, Adana, Osmaniye, Ceyhan,
Mardin cezaevlerinde isyan ate!i yüksel-
di.

Siyasi tutsaklar üzerindeki baskı-
lar da artarak sürdü. Tecridi daha bir
koyula!tıran disiplin cezaları artarken,
yeni açılan F Tiplerinde soyarak arama
dayatması ve buna kar!ı direni!ler yıl
boyunca devam etti. Bunların içinde en
fazla ses getiren, 12 Eylül’de ba!layan
PKK’li tutsakların açlık greviydi. Öcalan
üzerindeki tecride son verilmesi, anadil-
de savunma ve e$itim hakkı talepleriyle
ba!layan açlık grevi, 40. günden itibaren
çok geni! kesimlerin deste$ini de alarak
büyüdü. Dı!arıda da birçok yerde açlık
grevleri ba!ladı, grev çadırları kuruldu,
gösteriler yapıldı. Kürt illerinde iki kez
genel direni! gerçekle!ti. 60’lı günlerde
BDP’li milletvekilleri de açlık grevine
ba!ladılar. Abdullah Öcalan’dan gelen
grevin bitirilmesi mesajı ile 67. günde
açlık grevlerine son verildi. Bu eylem, bir
kez daha hapishaneler gerçe$ini gözler
önüne serdi. Açlık grevleri ve ölüm oruç-
larını tartı!tırdı. Son açlık grevi, ülke
içinde ve dı!ında büyük bir deste$i arka-
sına almasına kar!ın, gerek taleplerin
darlı$ı, gerekse de bitirili! biçimiyle,
daha geni! kesimleri katma ve büyük bir
kazanımla sonlandırma olana$ını kulla-

Avrupa’da sürmekte
olan kriz ve ona
kar!ı büyüyen

eylemler, birçok
yerde “sol” hükü-
metleri i!ba!ına

getirdi. Bununla bir-
likte fa!ist partiler
de güçlenmeye ba!-

ladı. Krize kar!ı,
devrimci bir çıkı!

yapılamazsa,
Avrupa’da bir kez

daha fa!izmin yük-
seli!ine tanık olabi-
liriz. Kriz ve sava!
dönemleri, “merkez
sa" ve sol” denilen

ve tahtaravelli
misali biri inip biri
çıkan klasik düzen
partilerini eritiyor.
Benzer bir durum

Türkiye için de
geçerlidir. AKP daha

fazla yıpranıyor,
CHP de kitlelerde

bir umut ve beklenti
yaratamıyor. Buna

kar!ın krizin etkileri
ve sava!ın boyutu,

i!çi-emekçi mücade-
lesini yükseltece"i

gibi, Kürt hareketini
de daha kalıcı

sonuçlar almaya
götürecektir.

Devrimci güçler, bir-
le!ik bir güç olarak
ortaya çıkmazsa,

sa" ve sol milliyet-
çilik artacak, fa!iz-

min kitle tabanı
geni!leyecektir.

Özellikle sava! kar-
!ıtı güçleri birle!tir-
mek ve krize kar!ı
geli!en i!çi-emekçi

eylemlerine önderlik
etmek, iki temel

görevdir. 
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SON ÇIKAN K!TAPLARIMIZ
Paylaılmı topraklar yeniden paylaılırken, 

Kriz, Sava ve DE%EN DENGELER
11 Eylül saldırılarının ardından, dünyada

yeni bir “payla!ılmı! toprakların yeniden
payla!ılması” mücadelesi ba!lamı!tır.
Dünya pazarları ABD’den Çin’e do"ru geç-
mektedir; ABD’nin tüm çabası bunu dur-
durmaktır.

Dünya ölçe"inde ABD ile Çin arasında
sertle!en hegemonya mücadelesi, ülke-
mizde de onların i!birlikçileri arasında
“Ergenekon-AKP çatı!ması” görünü-
münde ya!anmaktadır.  

Hem sava!, hem de kriz dönemle-
ri, kitlelerin arayı!larını güçlendiren,
sistemi sorgulatan dönemlerdir. Her

iki emperyalist sava!ta geli!en devrimler, bunun göstergesidir. Bugün bir
sosyalist ülkenin olmaması bugün en büyük dezavantajımızdır.

Kitap, yeni emperyalist payla!ım sava!ında, emperyalistlerin ve ülke-
mizdeki i!birlikçilerinin hegemonya mücadelesini ve 2008’de ba!layan
ekonomik krizle birlikte, sava!a ve krize kar!ı giderek yükselmekte olan
sınıf mücadelesini anlatmaktadır. 

Darbe, Yenilgi, Direni
12 EYLÜL
Bugüne dek 12 Eylül’e dair çok !ey

yazıldı, söylendi… O dönemin en pes-
paye unsurları bile, “demokrasi kahra-
manı” kesildiler! Hepsi 12 Eylül’e kar-
!ıydı, hatta ona direnmi!lerdi(!)

Bu konuda asıl konu!ması gereken-
ler, 12 Eylül’e kar!ı her cephede direni!
bayra"ını yükseltenlerdi. Ki onlar, 12
Eylül’ün en karanlık günlerinde, hiç kim-
senin en küçük ses çıkarmaya cesaret
edemedi"i o kasvetli yıllarda konu!mu!-
tu. Hem de fa!izmin kendini en güçlü
hissetti"i inlerinde; i!kencede, zindanda,
mahkemede, dara"açlarında devrimin onurlu sesini yükseltmi!lerdi.

Bu kitapta !imdi onlar konu!uyor. 12 Eylül’ün sadece kan ve vah!etten
ibaret olmadı"ını, aynı zamanda direni! manifestolarının yazıldı"ı bir
dönem oldu"unu ortaya koyuyorlar.

Bir yenilgi hastalı$ı
TASFYECLK
Son yirmi yıl içinde Türkiye Devrimci Hareketi’nde en çok kullanılan

kavramlardan biri oldu tasfiyecilik. Ne var ki tasfiyecilik olgusu
oldukça dar biçimde ele alındı. Ço"u kez kendi

içinde bir kesimin tasfiyesi olarak kullanıldı.
En fazla ki!ilerle, belli kesitlerle açıklanarak-
geçi!tirildi. Oysa tasfiyecili"in ideolojik-siya-
si-örgütsel birçok boyutu vardı ve kökleri
oldukça derindi.

Ülkemizde tasfiyecili"in köklü geçmi!i,
ona kar!ı sava!ımı da oldukça zorlu kılı-
yor ve kararlı bir mücadeleyi gerektiri-
yor.Tasfiyecilik “bir yenilgi hastalı"ı”dır.
Onun en çıplak ve en etkili oldu"u
dönemler, yenilgi yıllarıdır. 

Ülkemizde yenilgi yıllarının uza-
ması, tasfiyecili"i de uzatan ve

depre!tiren bir rol oynamı!tır. Öyle ki,
12 Eylül yıllarında tasfiyecili"e kar!ı cepheden mücadele eden ihtilalci
komünist hareket içinde bile tasfiyecilik ya!anabilmi!tir. 

Rusya’da 1905 yenilgisinin ardından ortaya çıkan tasfiyecili"e kar!ı
Bol!eviklerin mücadelesini anlatan Lenin’in “Tasfiyecilik Üzerine” kitabı
gibi, Türkiyeli Bol!eviklerin gerek 12 Eylül’de, gerekse sonrasında tasfi-
yecili"e kar!ı verdikleri mücadeleyi kapsayan bu kitabın, tasfiyecilikle ilgili
bir ba!vuru kayna"ı olması, en büyük kazanım olacaktır. 
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üzerine kalmasından kaçıyor, topu Türk
egemenlerine atıyordu. Sonuçta katlia-
mın, ABD ve i!birlikçilerinin ortakla!a
gerçekle!tirdi$i teyit edilmi! oldu. 

Katliamın üzerinden bir yıl geçti$i
halde, herhangi bir soru!turma açılmı!
ve katilleri ortaya çıkarılmı! de$il.
Aksine katliama tepki duyanlar, protesto
edenler, gözaltına alındı, tutuklandılar.
Fakat ba!ta Kürt halkı olmak üzere dev-
rimci-demokrat tüm kesimler, bu katlia-
mın pe!ini bırakmadı, bırakmayacaklar
da…

Geçti$imiz yıla damgasını vuran kriz
ve sava!, 2013’te daha derinle!mi! ola-
rak kar!ımıza çıkacak. Bunların sonuçla-
rı da do$al olarak daha yıkıcı bir hal ala-
cak. Bu durum, i!çi-emekçi eylemlerine,
ezilen halkların direni!lerine de yansıya-
cak, daha büyük grevlere, eylemlere,
ayaklanmalara yol açacak. Devrim iste-
mi, daha geni$ kitleler tarafından dile
getirilecek ve gündemde olmaya
devam edecek. 

Avrupa’da sürmekte olan kriz ve ona
kar!ı büyüyen eylemler, birçok yerde
“sol” hükümetleri i!ba!ına getirdi. Ya da
Yunanistan’da oldu$u gibi “radikal”
görünümlü “sol cephe” büyük bir oy pat-
laması ya!adı. Bununla birlikte fa!ist par-
tiler de güçlenmeye ba!ladı. Benzer bir
geli!me "spanya’da da görülüyor. Krize
kar$ı, devrimci bir çıkı$ yapılamazsa,
Avrupa’da bir kez daha fa$izmin
yükseli$ine tanık olabiliriz. Kriz ve
sava! dönemleri, “merkez sa$ ve sol”
denilen ve tahtaravelli misali biri inip
biri çıkan klasik düzen partilerini eriti-
yor. Herkesi çıplak kimli$i ile siyaset
yapmaya zorluyor ve kutupla!mayı arttı-
rıyor.

Benzer bir durum Türkiye için de
geçerlidir. AKP giderek daha fazla yıpra-
nıyor. Ne var ki, CHP de kitlelerde bir
umut ve beklenti yaratamıyor. Buna kar-
!ın krizin etkileri ve sava!ın boyutu, i!çi-
emekçi mücadelesini yükseltece$i gibi,
Kürt hareketini de daha kalıcı sonuçlar
almaya götürecektir. Bu durum hem
toplumsal dönü$ümleri hızlandıra-
cak, hem de devletin yapısında de#i-
$imleri zorlayacaktır. AKP’nin “ba!-
kanlık sistemi” ve “kuvvetler ayrılı$ı”na
dönük ele!tirileri, böyle bir hazırlı$ın i!a-
retidir. Tabi ki AKP, “Dimyat’a pirince
giderken, evdeki bulgurdan” da olabilir.
AKP’ye kar!ı yükselen muhalefet, sarsıcı
boyutlara ula!ırsa, seçimlerin öne çekil-
mesi, gündeme gelebilir. Ve Türkiye
yeniden “koalisyon hükümetleri”ne
dönebilir.

Ekonomik krizin yanı sıra derinle-

$en siyasi kriz, Türk egemenlerini
daha fazla tela$landıracaktır. Önü-
müzdeki yıl, Kürt hareketi açısından
önemli geli!melere gebedir… Devrimci
güçler, geli!en bu elveri!li zeminden
yararlanıp birle!ik bir güç olarak ortaya
çıkmazsa, sa$ ve sol milliyetçilik artacak,
fa!izmin kitle tabanı geni!leyecektir.
Dolayısıyla önümüzdeki yıl ve yıllar açı-
sından komünist ve devrimcilerin politi-
kaları ve çalı!maları, tayin edici bir
öneme sahiptir. Özellikle sava! kar!ıtı
güçleri birle!tirmek ve daha aktif kılmak,
krize kar!ı geli!en i!çi-emekçi eylemleri-
ne önderlik etmek, dönemin öne çıkardı-
$ı iki temel görevdir. 

* * *
Gerek dünyada, gerekse Türkiye’de

çok önemli geli!melerin ya!anaca$ı bir
yıla giriyoruz. Bu kaotik ortamda öncü-
nün rolü, çok daha büyük bir önem
kazanıyor. Yukarıda belirtti$imiz gibi,
tek tek her kadro ve bir bütün olarak
örgüt, kendini bugünlere hazırlamalıdır.
Tunus ve Mısır’daki geli!meler göster-
mi!tir ki, kitleler ne denli öfkeli ve sava!-
kan da olsa, komünist ve devrimci bir
önderlikten yoksunsa devrimi gerçekle!-
tiremiyor. Böylesi alt-üst olu$ dönem-
lerinde kim daha örgütlü ve hazırlık-
lı ise, onlar kazanıyor. 

Ama yine aynı örnekler göstermi!tir
ki, krize ve sava$a kar$ı tek kurtulu$
yolu, devrim ve sosyalizmdedir. Dinci
ve milliyetçi akımların, sahte anti-emper-
yalist, anti-kapitalist maskesi, bir süre
sonra dü!mekte ve gerçek yüzleri açı$a
çıkmaktadır. Kitleler bu kez de onlara
kar!ı mücadeleyi yükselmektedir. Ancak
bu, uzun süren, sancılı bir dönem
demektir. Her iki burjuva akıma kar!ı
kitleleri daha ba!tan bilinçlendirmek ve
sava!tırmak için, devrimci bir öncünün
varlı$ı elzemdir. 

Büyük devrimci önder Roza
Lüksemburg’un 100 yıl önceki öngörü-
sü, tüm yakıcılı$ı ile bugün de kendini
hissettirmektedir. !nsanlık, ya barbar-
lık içinde çürüyüp yok olacak; ya da
devrim ve sosyalizmle, sınıfsız,
sömürüsüz, sava$sız bir topluma
do#ru ilerleyecektir. Bizim görevimiz,
“ya, ya da” ikilemini ortadan kaldırıp,
teke indirmek; tüm insanlı$ın kurtulu!u
için devrim ve sosyalizmi gerçekle!tir-
mektir.

2013, tüm dünyada bir kez daha dev-
rim ve sosyalizm rüzgarının esti$i bir yıl
olsun! Ülkemizde komünist ve devrimci
hareketlerin toparlandı$ı, i!çi ve emekçi
hareketine yön vermeye ba!ladı$ı bir yıl
olsun! (…) 
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O
rtado!u’nun kaynayan yüzü

ırlangıçlar, baharın geldi!ini

müjdeleyen ku"lardır. Onların gök-

yüzünde görünmesi, so!uk kı"

günlerinin artık sona erdi!inin,

sıcak günlerin ba"ladı!ının i"areti-

dir. 

Gençlik de “devrimin kırlangı-

cı”dır. A!ır sömürü ve zorbalık

ko"ullarına ilk ba"kaldırandır onlar.

Baskıcı rejimlere ilk kafa tutan,

harekete geçendir. Ve onlar hareke-

te geçti mi, toplumun üzerine kara-

basan gibi çöken o kasvetli hava

da!ılacak, güne" kendini göstere-

cek ve masmavi bir gökyüzü ortaya

çıkacak demektir. 

Hem dünyada, hem ülkemizde

gençlik hareketiyle ba"lamı"tır top-

lumsal dönü"ümler. Aydınların en

tutarlı, en canlı kesimini olu"turan

ö!renci gençlik, fitili ate"lemi"tir.

Ülkemizde Mustafa Suphi’lerden

sonra ilk devrimci ba"kaldırı olan

’71 devrimcili!i de, genelde gençli-

!in, özelde üniversite gençli!inin

ayaklanı"ıdır. Bu ayaklanı"ta,

ODTÜ’nün ayrı bir yeri vardır. ABD

Büyükelçisi Vietnam kasabı

Commer’in arabasının yakılması,

dönemin anti-emperyalist eylemle-

rinin simgelerindendir. Deniz

Gezmi"’lerin aranır duruma dü"me-

sinden sonra sı!ındıkları mekandır

ODTÜ. Boykotların, i"gallerin sem-

bolüdür. Sinan Cemgil’lerin,

Yolda"can’ların, Fatih Öktülmü"’le-

rin okuludur. Dev harflerle “DEV-

R#M”i adeta kazımı"lardır okulun

künyesine. Sonra da kanlarıyla

sulamı"lardır…

Onun içindir ki, devrimin sesi

hiç susmamı"tır ODTÜ’de. Çünkü

DEVR#M, bir yazıdan ibaret de!ildir;

o bir ruhtur, her ODTÜ’lüyle birlikte

yeniden dirilen. O ruhla DEVR#M

me"alesinin sönmesine izin veril-

memi", sürekli harlanmı"tır. “ODTÜ

ayakta” oldu!u sürece de yanmaya

devam edecektir.
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