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Nüfus sorunu üzerine

mralı ile BDP heyetinin görü!me

tutanaklarının Milliyet gazetesinde

yayınlanması, hem görü!menin

içeri"i üzerinden tartı!maları alev-

lendirdi, hem de tutanakların nasıl

ele geçirildi"i hakkında spekülas-

yonları arttırdı. Özellikle Erdo"an’ın

tutanakların yayınlanmasına göster-

di"i tepki üzerine, “gazetecili"in

misyonu” öne geçti. Erdo"an açık-

ça, kendilerinin onayından geçme-

yen haberlerin yayınlanmamasını

istiyordu. “Batsın böyle gazetecilik”

diyerek de, tıpkı kendinden önceki

yöneticiler gibi “Mehmetçik gazete-

ci” istedi"ini duyuruyordu. “Basın

özgürlü"ü”ymü!, kitlelerin “haber

alma hakkı”ymı!, hepsinin sınırı

“milli güvenlik” zırhına kadardı!

Aksini yapanlar “vatan haini”,

“bölücü”, “ajan provokatör” vb. her

tür sıfata layıktı! Ve bütün bunlar,

“sürecin !effaf, halka açık bir !ekil-

de yürütüldü"ü” yaygarası içinde

yapılıyordu.

Elbette basına dönük sınırlama-

lar AKP hükümetiyle ortaya çıkmadı.

Egemenler her dönem, basın üzerin-

de tahakküm kurmu!lar ve sansür

uygulamı!lardır. Marks’ın dedi"i

gibi “maddi üretim araçlarını ellerin-

de tutanlar, entelektüel üretim araç-

larına da sahip olurlar.” Bugün

medya patronları, bizzat burjuva

sınıfın birer üyesidir. Dolayısıyla

burjuva medyanın, burjuva sınıfına

ve onun devletine zarar verecek bir

yayın yapması dü!ünülemez. Ancak

burjuvazinin klik çeki!meleri, birbiri-

nin açı"ını yakalama ve zayıf dü!ür-

me çabalarını da beraberinde getir-

mekte, burada medya önemli bir

araç olarak devreye girmektedir. Bu,

günümüzde ya!andı"ı gibi, klikler

arası çeli!kilerin keskinle!ti"i

dönemlerde, çok daha belirgin ve

açık biçimlerde yapılmaktadır. 

!
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Ne var ki AKP hükümeti, rakip kliklere darbe-
ler indirip güçlendikçe, hem büyük bir “yanda!
medya” yarattı, hem de kar!ısında yer alan klikle-
rin medya patronlarını !u ya da bu yolla “hizaya”
soktu. Buna uygun olmayan birçok gazeteci i!in-
den oldu. Muhalif gazeteciler tutuklandı. Öyle ki,
uluslararası basın kurulu!ları bile, “Türkiye gaze-
teciler hapishanesi” dediler. Tutuklu gazeteci
sayısında rekorlar kırıldı.   

* * *
Tutanakların yayınlanmasına AKP hükümeti-

nin bu tepkisi, gerçekte her !eyin halktan gizli,
kapalı kapılar arkasında gerçekle!ti"inin açık bir
kanıtıdır. “#mralı süreci” olarak adlandırılan Kürt
ulusal hareketini tasfiye amaçlı plan, yıllardır gizli
kapaklı bir !ekilde üzerinde çalı!tıkları bir plandır.
Ortado"u’daki son geli!meler, süreci hızlandıran
bir rol oynamı!tır. Irak ve Suriye’de Kürtler kendi
yönetimlerini kurarken, hatta #ran da bile özgürlük
alanları geni!lerken, en fazla nüfusa sahip olduk-
ları Türkiye’de anadillerinde e"itim haklarının dahi
tanınmamı! olması, Kürt isyanının Türkiye’de de
büyüyece"i korkusunu arttırmakta, bölünme tehli-
kesini daha somut bir tehdit haline getirmektedir.
Geçen yıl yaz aylarında PKK’nin $emdinli çevre-
sinde gerçekle!tirdi"i “alan savunması”, korkula-
rının yersiz olmadı"ını göstermi!tir. Gerçekte,
yaymaya çalı!tıklarının aksine Türkiye askeri ola-
rak yenilmi!, Kürt hareketini askeri yöntemlerle
bastıramayaca"ını anlamı!tır. 

Di"er yandan güney sınırına yerle!tirilen pat-
riot füzeleri ve Suriyeli çetelere yaptı"ı yardımlar-
la, kom!u devletlerin tepkisini üzerinde toplayan
bir ülke haline gelmi!tir. Füzelerin yerle!mesiyle
birlikte ülke içindeki “yabancı asker” sayısı artmı!,
emperyalistlerin ziyaret trafi"i hızlanmı!tır. Yeni
ABD Savunma Bakanı Kerry de aya"ının tozuyla
ilk dı! ziyaretlerini Türkiye’ye yapmı!tır. Bir kez
daha ba!ta Suriye olmak üzere Ortado"u’da
süren hegemonya sava!ında, ABD’nin çıkarları
do"rultusunda Türkiye’ye görevler biçilmi!tir. 

Türkiye, Ortado"u’daki emperyalist kapı!ma-
nın merkezi durumundadır. Esasında sava!ın
içindedir de. Ceylanpınar ve Cilvegözü’nde patla-
yan bombalar, bunun açık göstergeleridir. Her an
kendini sıcak sava!ın göbe"inde bulabilir.

Bütün bunlar, sava!a giren her ülkede oldu"u
gibi “cephe gerisi”ni sa"lama alma, içte direnen
unsurlardan temizleme çabasını arttırmaktadır.
Elbette bunların ba!ında Kürt sorunu vardır. “21
Mart’ta ate!kes, 15 A"ustos’ta silahların bırakıl-
ması” gibi bir takvim çıkarılması ve süreci hızlan-
dırma çabaları bo!una de"ildir. Erdo"an’ın açıkça
ilan etti"i gibi, kilitlendikleri tek !ey, PKK’nin silah-
sızlandırılmasıdır.  

“Yeni anayasa” ile devletin yapısında bazı
de"i!iklikler yapma ihtiyacı da, bu sürecin bir ürü-
nüdür. AKP’nin ba!kanlık ya da yarı-ba!kanlık
sistemini getirmek istemesi, sava! ve kriz ko!ulla-
rının ya!andı"ı bir dönemde, hızlı karar alma ve
hemen uygulama ihtiyacındandır. Meclisle zaman
kaybetmeye, “yüksek yargı”nın engellemelerine

tahammülleri yoktur. Adeta cunta dönemlerinde
ya!anan bir yönetim arzulanmaktadır.

Bütün bunları yapabilmesi, Kürt ulusal hareke-
tinin silahsızlandırılmasına, örgütlülü"ünün da"ı-
tılmasına ba"lıdır. Üstelik “barı!” görü!meleri ile,
Öcalan’ın a"zından ba!kanlık sistemine ve
Erdo"an’ın ba!kanlı"ına onay almı!lar, bu yönde
BDP ile i!birli"ini güçlen-
dirmi!lerdir.

* * *
AKP, “#mralı süre-

ci”nden her yönden
kazançlı çıkma pe!in-
dedir. Bu hesabı -bilinçli
ya da bilinçsiz- bozmaya
dönük en küçük bir olaya,
çok büyük tepkiler verme-
si, bu yüzdendir. Tüm
kesimlerin, kitleleri “barı!”
umudu ile oyalamalarını
istemektedir.       

BDP ile #mralı arasın-
da görü!meyi ba!latma-
sının da asıl nedeni
budur. Ba!ta Kürt halkı
olmak üzere ilerici,
demokrat tüm kesimlerin
ikna edilerek bu sürece
desteklerini sa"lamaktır.
Çünkü Kürt halkı, ya!adı-
"ı tecrübeler ı!ı"ında son
derece temkinli yakla!-
makta, “barı!” sözcü"ünün tılsımı-
na eskisi kadar kapılmamaktadır. PKK’ye silah-
sızlanma dayatılırken, “demokratik özerklik”ten
bile geri adım atılmasını tepkiyle kar!ılamakta,
“bizden her !eyi pe!in istiyorlar, kendileri taksitle
veriyor” demektedirler. 

Bugün Kürt varlı"ı kabul edilmi! ve birtakım
haklar verilmi! ise, Kürt halkı bunu örgütlü ve
silahlı gücüne borçludur. Bunun farkında olarak,
tasfiye sürecine kar!ı bir direnç geli!tirmektedir.
Sürecin mimarları ise, her tür direncin kırılması
için u"ra!makta, özellikle de medyayı bu do"rul-
tuda hareket etmeye zorlamaktadır.  

* * *
Türkiye, sadece “gazeteciler hapishanesi”

de"il, bir “halklar hapishanesi”dir aynı zamanda.
Ba!ta Kürt ulusu olmak üzere, Arap, Çerkez,
Rum, Ermeni vb. ulusal topluluklar, yüzyıllardır
baskı ve asimilasyon altındadır. Bu yüzden de bir
bütün olarak i!çi ve emekçiler üzerindeki sömürü
ve zulüm düzeni devam etmektedir. Egemenler,
bugüne dek milliyetçilik zehri ile halkları bölüp
parçalayarak yönetmeyi ba!armı!tır. 

Bu düzende her tür “özgürlük” ve “barı!”
vaadi, kandırmacadan ibarettir. Tüm halkların
ortak dü!manı olan emperyalizm ve i!birlikçilerine
kar!ı, birle!ik bir mücadele yükseltilmeden, ger-
çek kurtulu! elde edilemez! Ulusal ve sosyal kur-
tulu!un tek yolu ise, devrim ve sosyalizmdir! 

19. sa yı da

Ulusal ve sosyal kurtulu için
TEK YOL DEVRM!

3           kinci mralı görümeleri

5           HDK’nın Karadeniz turuna saldırı

6           Panzerler ölüm kusuyor

7           Kamu emekçilerine polis baskınları

8           Kriz ve sava koulunda emekçi kadınların durumu

9           “Direni çadırı bizim okulumuz”

10         “Taksim projesi, siyasi bir projedir”

11         Durmadan yükselen konutlar kime

12         mralı tutanakları ve anayasa tatımaları

14         Emekçi kadının sahiplendii kavga yenilmez

17         Kadının kurtuluu sosyalizmde

18         Güney Afrika’da iktidarın rengi farklı, özü aynı

19         Ta, yürek, barikat Gazi Direnii

20         Geçmiteki geleceimiz Komün

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

22         Nüfus sorunu üzerine

Mer ha ba,

Forbes Türkiye dergisi ubat ayında “en zengin
Türkler” listesini yayınladı. Buna göre ülkemizde
2012 yılında 35 dolar milyarderi varken, 2013
yılında bu sayı 44’e çıkmı. “Kriz var, hepimiz
fedakarlık yapmalıyız” diye içileri kapının önüne
koyan, primlerini kesen, maalarını indiren pat-
ronlar, her yıl biraz daha zenginleiyor. Dier
taraftan ülkemizde 300 bin kii, günde 2 doların
altında gelirle yaam savaı veriyor. Sefalet ve
açlık her geçen gün artıyor. 

Kitlelerin öfkesinin kabarmakta olduunu gören
burjuvazi, yeni baskı ve terör yasalarıyla, gözaltı
ve tutuklamalarla mücadeleyi geriye çekmeye
çalııyor. Devletin en büyük avantajı, kitle hareke-
tinin kendiliinden, devrimci yapıların ise daınık
ve parçalı oluudur. 

Kürt hareketi, önemli sayıda devrimci-demokrat
kurumu, kitle örgütünü kendi etkisi altında bir çatı
örgütlenmesinde toplamayı baardı. Devrimci
yapılar ise, savaa-faizme ve krize karı güçlü bir
ittifak-platform-birlik kurmak konusunda somut

adımlar atamıyor. Devrimci 8 Mart
Platformu, Devrimci 1 Mayıs

Platformu, Nato ve Füze Kalkanı
Karıtı Birlik gibi varolan birlikler,

önemli bir misyon üstlenmekle birlik-
te, devrimci yapıların çounluunu
biraraya getiren etkili odaklar olu-

turamıyor. Bugün devrim cephesinin en büyük
eksiklii budur. 

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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lki 3 Ocak 2013 tarihinde ger-
çekle!en BDP milletvekilleri
Ahmet Türk ve Ayla Akat

Ata’nın "mralı ziyaretinin üzerinden
yakla!ık bir buçuk ay geçtikten sonra,
23 #ubat’ta ikinci görü!me de gerçek-
le!ti. Aylarca süren, heyette kimlerin
yer alaca$ı tartı!masının ardından
Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Tan ve
Pervin Buldan’dan olu!an heyet,
"mralı’ya götürülerek Öcalan’la görü!-
türüldü. Görü!me sonrası Pervin
Buldan’ın yaptı$ı kısa açıklama,
Milliyet gazetesinin if!a etti$i “görü!-
me tutanakları” ve Öcalan’ın BDP
heyeti aracılı$ıyla Kandil’e, Avrupa’ya
gönderdi$i mektuplar, büyük tartı!ma-
lara yol açtı. Halen de bu tartı!malar
sürüyor.

Öcalan’ın 21 Mart Newroz günü,

“ate!kes” ça$rısı yapaca$ı, 15
A$ustos’ta ise, gerillanın sınırdı!ına
çıkmasını istedi$i söyleniyor. Biri

Ortado!u halklarının isyan günü ve

bayramı, di!eri Kürt halkının silahlı

mücadeleyi ba"lattıkları bir milat

olan bu tarihler, "imdi “barı"” adı

altında teslimiyetin ve tasfiyenin gün-

leri haline getiriliyor. Bu, aynı zaman-
da halkın mücadele tarihini bellekler-
den silme taarruzudur. 

Yayınlanan tutanaklardan da
görülmektedir ki, Kürt halkının zaten

geriye çekilmi" olan talepleri bile kar-

"ılanmamakta, bunun kar"ılı!ında

“silahların teslimi” istenmektedir.

AKP’li bakanların “entegre süreci”
dedikleri !eyin, Kürt ulusal hareketini
tasfiye etmek oldu$u, ikinci "mralı
ziyareti sonrası ortaya çıkan belgelerle
birlikte daha net biçimde görülmü!tür. 

#imdi bütün gözler Kandil’e çevril-
mi! durumdadır. PKK liderlerinden
Duran Kalkan’ın dedi$i gibi, “silahla-
rın bırakılması, silahı elinde tutan güç-
ten istenir, onlarla görü!ülmeden
çözülmez” noktasında direnilecek
midir, yoksa Öcalan’ın takvimine ve

söylediklerine aynen uyulacak mıdır?
Di$er yandan Kürt halkının “kandırılı-
yor muyuz” endi!esi ve her fırsatta
yineledi$i “bu nasıl barı!?” feryadı,
bastırılabilecek midir? Halk, bu plana
uygun hale getirilebilecek midir?

“"mralı süreci” daha yolun ba!ında
iken, bu ve benzeri birçok sorularla
belirsiz ve kaygı yüklü bir kav!aktadır.
Kesin olan, devletin aylardır Öcalan’la
görü!erek bu planı pi!irdikleri, ama
ba!ta Kürt halkı olmak üzere Kürt
hareketinin henüz son sözünü söyle-
medi$idir. 

Hükümetin isim vetoları

AKP Hükümeti ile BDP arasında
uzun süren bir isim sava!ı ya!andı.
BDP, daha ilk heyet gitmeden önce
“kurumsal kimlik”leri öne çıkarmı!,

"mralı ile görü!melere BDP ve
DTK’nın e!ba!kanlarının gitmesi
gerekti$ini vurgulamı!tı. Fakat hükü-
met, Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata’da
karar kılmı!, bu iki milletvekilini ter-
cih etmi!ti.

"kinci heyette kimlerin yer alaca$ı,
BDP ile AKP hükümeti arasında bir
irade sava!ına dönü!tü. BDP, uzun
süre “e!ba!kanlar gitmeli”de ayak
diredi. Ba!bakan Erdo$an ise, “ben
da"dakilerle kucakla!anlara izin ver-
mem” diyerek, Gültan Kı!anak ve
Aysel Tu$luk’un isimlerini çizdi$ini
duyurdu. “Da$dakiler”in lideri ile
görü!meler yapan kendileri de$ilmi!
gibi, bu tür çıkı!larla bir yandan
!oven-milliyetçi kesimlerin tepkilerini
hafifletmeye çalı!tılar, bir yandan da
inisiyatifin ellerinde oldu$unu, kimle-
rin gidece$ine kendilerinin karar vere-
ce$ini göstermeye soyundular.
Aslolarak da BDP nezdinde Kürt halkı-
nın “burnunu sürtmeye” devam
etmek, gelinen a!amanın Kürt hareke-
tinin zaferleri gibi görülmesini engel-
lemekti. Öyle ki Erdo$an, “kimlerin
gidece"ine Adalet Bakanı karar vere-

cek, ben de onaylayaca"ım” diyerek,
süreçte son sözün kendisinden çıkaca-
$ını ilan ediyordu.  

Aylarca isim yüzünden görü!mele-
rin yapılmadı$ı yanılsaması yaratıla-
rak, BDP’nin buna engel oldu$u izleni-
mini verildi. Bunun üzerine BDP,
“e!ba!kanlar gitmeli” ısrarından vaz-
geçmek zorunda kaldı. Gültan
Kı!anak, “e"er engel bensem, istifa
etmeye hazırım” dedi. BDP, Selahattin
Demirta!, Ahmet Türk ve Pervin
Buldan’ın isimlerini verdi bu kez.
Fakat Ba"bakan, birinci heyette onay

verdi!i Ahmet Türk’ün ismini,

Paris’te katledilen üç kadın devrimci-

nin cenazesindeki konu"masından

sonra çizmi"ti! Ahmet Türk’ün “bir
yandan barı!tan sözediyorlar, bir yan-
dan da Kandil’i bombalıyorlar, böyle
barı! olur mu?” sözüne öfkelenmi!,
“bizim yanımızda ba!ka konu!uyorlar,
orada ba!ka” diyerek, onu da veto etti-
$ini duyurmu!tu. 

BDP, AKP hükümetinden, verdi$i
isimlere onay beklerken, Öcalan ile
karde!inin görü!mesine izin çıktı.
Görü!me sonrası, Öcalan’dan BDP’ye
isim konusunda sorun çıkartmamaları
mesajı geldi. Ve 23 #ubat’ta $mralı’ya

giden heyet, bir kez daha hükümetin

istedi!i isimlerden olu"tu. BDP e!ba!-
kanı Selahattin Demirta! da dahil
olmak üzere tüm e!ba!kanlar devre
dı!ı bırakılmı!tı. BDP’nin  geri adımla-
rına ra$men, AKP Hükümeti, BDP ve
DTK’yı “kurumsal” olarak muhatap
almadı$ını, "mralı görü!melerini de
kendi istedi$i isimler üzerinden götü-
rece$ini göstermi! oldu. Bu kavgadan
AKP galip çıkmı!tı.

$mralı’dan gelen mesajlar

"kinci "mralı ziyaretini gerçekle!ti-
ren BDP heyetinin, dönü!te yaptı$ı ilk
açıklama, Öcalan’ın !u sözleri oldu:
“Devletin elinde de, PKK’nin elinde de
tutsaklar var, PKK elindeki tutsaklara
iyi davranmalı, umarım en kısa
zamanda ailelerine kavu!urlar.”

PKK’den elinde tuttu$u, polis, kay-
makam, savcı, korucu vb. “esir”lere iyi
davranması ve serbest bırakması söy-
leniyordu. Ya devletten? Devlet, elin-
deki tutsaklara nasıl davranıyor ve
onları serbest bırakmak için ne yapı-
yordu? 

Devletin elinde tutsak olan

KCK’lileri serbest bırakmaya dönük

hazırlandı!ı söylenen 4. Yargı paketi,

hala beklemedeydi. Geçti$imiz gün-
lerde, Bakanlar Kurulu’nda yapılan
de$i!ikliklerle kapsamı iyice

“!mralı süreci” aslo-
larak dı" faktörlerin

basıncıyla gerçekle"mi"-
tir. Irak, !ran ve

Suriye’deki geli"meler,
ABD-AB emperyalistle-

rinin Türk egemenlerin-
den Kürt sorununu bir-
takım kırıntılarla bas-

tırma yönündeki istekle-
rini arttırmı", onlar da

ba"ka çareleri kalmadı-
#ını görmü"tür. Zaten
adına “barı"” denilen

sözkonusu plan dahilin-
de egemenlerin kaybet-

tikleri hiçbir "ey yoktur.
Aksine büyük bir pazar
alanı, Irak petrollerini

rahat biçimde ba"ka
ülkelere ta"ıma gibi

birçok çıkarları
sözkonusudur.   
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Yankıları ve sonuçlarıyla

kinci mralı görümesi
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darla!tırılarak TBMM’ye yeni gönderil-
di. Orada da önce komisyonlarda görü-
!ülecek, bir süre de öyle oyalanacaktı.
Bu haliyle yasalla!sa bile, KCK’lilerin
ancak bir kısmının yararlanabilece$i
söyleniyor. Yani devletin elinde tutsak
olanların tümden serbest bırakılması,
en azından bu a!amada sözkonusu
de$il.

Hal böyleyken, AKP’den CHP ve
MHP’ye tüm düzen partileri, Öcalan’ın
“devletin elinde de tutsaklar var” sözü
üzerinden fırtına kopardılar. Bir yandan
devletle PKK’nin e!itlenmi! olmasına
duydukları öfkeyi kustular, bir yandan
da devletin elindekilere “tutsak” denileme-
yece$i, onların “terörist” oldu$u zırvasını yinele-
yip durdular. PKK’nin elinde aylardır tutulan
kendi memurlarıyla ilgili ciddi hiçbir giri!imleri
olmamı!ken, “PKK, elindekileri tabi ki bırakmalı”
demeyi de ihmal etmediler.

AKP Hükümeti, son üç yıldır “KCK operas-

yonları” adı altında binlerce Kürt siyasetçisini

tutukladı. #imdi tek vaadi, onların hepsini de

de!il, bir kısmını bırakaca!ı söylemidir. “Allah
fakirini sevindirmek için, e!e"ini önce kaybettirir,
sonra buldururmu!” diye bir söz vardır. Devlet de,
Kürtlerin elinden aldıklarını sonra vererek –o da
bir kısmını- sevinmelerini ve !ükretmelerini isti-
yor.

Esasında bir bütün olarak “"mralı süreci” diye
adlandırılan “barı!” görü!melerinde, devletin
Kürt halkının taleplerine genel yakla!ımı budur.
Yüzyıllardır dilini yasakladılar, !imdi “seçmeli
Kürt dersi” ile idare etmeleri isteniyor. En fazla
“özel okullarda okutulabilir” deniyor. Fakat “ana-
dilde e$itim” ba!ta olmak üzere kamusal alanda
Kürtçenin kullanılmasına izin verilmiyor.
Anadilde savunma “tercüman parasının kar!ılan-
ması”na ba$lanıyor. “Ba"ımsız Kürdistan”dan,
“demokratik özerklik”e kadar taleplerini geri çek-
tikleri halde, !imdi “AB kriterleri” çerçevesinde
“yerel yönetimler yasası ile yetinin” deniyor.
Ba!ta Öcalan olmak üzere PKK’li tutsakların
durumu, “ne ev hapsi, ne af, hepimiz özgür olaca-
"ız” denilerek, “do"maz ayın son per!embesi”
misali, bilinmez bir zamana ve Allaha havale edi-
liyor.  

Kürt halkının taleplerine böyle yakla!ılırken,
PKK’nin elindeki tutsakları derhal serbest bırak-
ması, daha da önemlisi sınırdı!ına çıkmaları ve
silahlarını bırakmaları isteniyor!

"kinci BDP heyetinin "mralı’ya gitti$i gün,
Ba!bakan Erdo$an, gazetecilerin bu konuyla ilgili
sorularına, sürecin asıl olarak “silahların bırakılıp
ülkenin terk edilmesiyle ba!layaca"ı”nı söyledi.
Böylece asıl ilgilendikleri konunun, PKK’ye silah
bıraktırmak oldu$unu, her !eyin bu amaç do$rul-
tusunda yapıldı$ını itiraf etmi! oldu.  

BDP heyeti, “kurye”  görevini üstleniyor

BDP heyetinin kimlerden olu!aca$ı üzerine
aylarca süren tartı!malardan sonra heyetin rolü-
nün de “kuryelik” ile sınırlı oldu$u anla!ıldı.

"kinci BDP heyeti, "mralı’ya vardı$ında M"T
görevlilerini beklediklerini, saatler sonra Öcalan
ile görü!meye götürüldüklerinde Öcalan’ın bir
M"T mensubu ile konu!tu$unu ve görü!melerin
bu M"T mensubunun nezaretinde yapıldı$ını,
M"T mensubunun sürekli tutanak tuttu$unu, çık-
tıkları televizyon kanallarında söylediler.

Görü"meler, M$T’in denetiminde yapılıyor-

du. Zaten bugüne kadar da M$T ile görü"ülerek

bir plan olu"turulmu"tu. Görü"me tutanakların-

da Öcalan, sıkça M$T’e övgüler düzüyor, Gülen

Cemaati’nin polis ve orduyu ele geçirdi!ini,

“M$T’in ele geçirilmeyen son kale” oldu!unu

söyleyerek, AKP-Cemaat çeli"kisinde AKP’den

yana bir tutum belirledi!ini açıkça ifade ediyor-

du. Geçen yıl M"T Müste!arı hakkında savcıların
açmak istedi$i soru!turmaya, “sıra Ba!bakan’a
gelecek” diyerek uyardı$ını, M"T’in direnerek bu
saldırıyı savu!turdu$unu överek anlatıyordu. 

Kısacası M$T ile Öcalan’ın hazırladı!ı bir

plan vardı ve BDP heyetine de bu planı gerekli

yerlere ula"tırmak dü"üyordu. Öcalan’ın kaleme
aldı$ı mektuplar, BDP’ye, Kandil’e ve Avrupa’ya
verilmek üzere heyete teslim edildi. "ki saati
a!kın süren görü!meler esnasında ise, BDP heye-
tinden gelen kısa sorulara, Öcalan kendi tarzınca
yanıtlar veriyor, kaygıları gidermeye çalı!ıyordu.
Kimi zaman Sırrı Süreyya Önder’e anayasada
“vatanda!lık tanımı”nı yazdırıyor, kimi zaman
Altan Tan’a “"slam entegrasyonu”ndan, peygam-
berin “Acem’in Arap’a, Arap’ın Acem’e üstünlü-

!ü yoktur” sözünü hatırlatıyor, her kesime mesaj-
larını yolluyordu. Bir yandan da Ertu$rul
Kürkçü’ye selam gönderiyor “ben hala Dev-
Genç’liyim” diyerek solcuları ve solculu$u da
unutmadı$ını ima ediyor ve “HDK’ya çok i! dü!-
tü$ünü” yineliyordu.

BDP’nin bu süreçteki misyonu, Öcalan’ın
mesajlarını ta!ımak, bu yönde kamuoyu olu!tur-
mak, varolan kaygıları gidermekti. BDP de üzeri-
ne dü!en bu görevleri yapmak için kolları sıvadı.
"mralı görü!mesinin hemen ardından televizyon
kanalları ve gazeteler aracılı$ıyla Öcalan’ın
mesajlarını aktardılar. Sonra, Kandil, Irak Kürt
Bölgesi, Avrupa yollarına dü!erek, tüm kesimleri
bilgilendirmeye, onlardan aldıklarını da Öcalan’a
iletmeye çabaladılar.

Sonuçta heyette kimler yer alırsa alsın, yapa-
cakları i!ler, misyonları önceden belirlenmi!ti.

Buna ra$men devlet, BDP’lilerin de$il,
kendi istedikleri isimleri göndererek,
sürecin her a!amasında inisiyatifin
elinde oldu$unu gösterdi. 

Egemenler umutlu, 

Kürt halkı endi"eli

Devlet, M"T aracılı$ı ile Kürt soru-
nunu kendi istedi$i do$rultuda çözmek
için bir plan olu!turmu! durumda.
Egemen sınıfların belli ba"lı kesimle-

rinin bu planı onayladı!ı, arkasında

durdu!u görülüyor. Koç Holding
adına konu!an Mustafa Koç’tan,
Sabancı’ları temsil eden Güler

Sabancı’ya kadar, i!birlikçi tekelci burju-
vazinin en büyükleri, bu süreci desteklediklerini
açıkladılar. Güler Sabancı, hızını alamayıp
“Türkiye’yi ekonomik olarak uçurur” bile dedi.
Keza TÜS"AD’ın yeni ba!kanı, aya$ının tozuyla
süreci desteklediklerini bildirdi. Hatırlanaca$ı
gibi TÜS"AD’ın eski ba!kanı Ümit Boyner de her
fırsatta Kürt sorunun silahla çözülemeyece$inin
anla!ıldı$ını, müzakere yolunun seçilmesi gerek-
ti$ini söylemi!ti. 

Patronlar kulübü TÜS"AD’ın ve i!birlikçi tek-
elci burjuvazinin en büyük kesimlerinin açıkla-
malarının ardından, ABD Ba!kanı Obama’dan da

sürece destek geldi. Obama, 16 #ubat 2013 tarih-
li Milliyet gazetesinde çıkan röportajında, “barı!-
çı çözümü alkı!lıyorum” diyordu. Ve bu süreçte
de Türkiye’ye yardım ve desteklerinin sürece$ini
bildiriyordu. Benzer açıklamalar AB’nin çe!itli
kurumlarından ve sözcülerinden de geldi.

Özcesi ABD ve AB emperyalistleriyle, onların

i"birlikçileri, “$mralı süreci”ne tam destek veri-

yorlar, arkasında olduklarını açıkça ilan ediyor-

lardı. Umutluydular, sevinçliydiler… 
Kürt halkı ise, bölgeye giden tüm gazetecile-

rin, akademisyenlerin, politikacıların belirtti!i

gibi kaygılı, endi"eli, hatta öfkeliydi. Habur süre-

cindeki gibi umutlu ve co"kulu bekleyi" yoktu

kimsede. Aksine “oyuna mı getiriliyoruz”, “kandı-
rılıyor muyuz” soruları vardı hepsinin dilinde.
"kinci "mralı heyetinde yer alan BDP milletvekili
Altan Tan, Öcalan’la görü!me sonrası katıldı$ı
televizyon kanallarında, Kürt halkının kendini
her gördü$ü yerde koluna yapı!tı$ını ve kaygıları-
nı ifade etti$ini söylüyordu. Türkiye Barı!
Meclisi, #ubat ayında Diyarbakır’da bir “Çalı!tay”
düzenledi. Çalı!tay’a katılanlardan Maya Arakon,
gözlemlerini Milliyet gazetesine !öyle aktardı:  

“Barı! annelerinden Nezahat Teke,
‘Da"dakiler bizim çocuklarımız! Ne hakla siz
bizim çocuklarımızı Avrupa’ya yollayacakmı!sı-
nız? Biz çocuklarımızı yanımızda istiyoruz, hiçbir
yere de göndermiyoruz’ diyor… ‘Hem Öcalan’la
görü!üyorlar, hem de ba!ımızın üstünden sava!
uçakları kalkıp Kandil’i bombalamaya devam edi-
yorlar! Bu nasıl barı!tır?’ diye soruyor bir ba!ka
katılımcı… Bir di"eri, ‘daha dün Lice’ye operas-
yon yaptılar, biz anlamıyoruz bu nasıl bir barı!
süreci’ diyor.” (Milliyet 28 #ubat 2013)

Kürt halkı sadece kaygısını ifade etmiyor,



HDK’nın Karadeniz turuna saldırı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) olarak, milletvekilleri Ertu"rul Kürkçü,
Sırrı Süreyya Önder, Sabahat Tuncer, Levent Tüzel’in de aralarında bulundu"u
heyet, “çözüm için müzakere, barı! için e!itlik” adıyla Karadeniz turuna ba!ladı-
lar. #lk olarak Çorum’a giden heyet önce Valilik ile görü!tü. Ardından Çorum’daki
HDK’lılar tarafından karanfillerle kar!ılandı.

Fakat ikinci durakları olan Sinop’ta, fa!ist ve gericilerden olu!an bir grubun
linç giri!imiyle kar!ı kar!ıya kaldılar. Ardından benzer bir saldırı, Samsun’da ger-
çekle!ti. Bu saldırılar üzerine HDK, Karadeniz turunu kesmek zorunda kaldı.

Demokrat yapısıyla bilinen Sinop’ta böyle bir saldırı beklenmiyordu. Fakat
HDK’nın Karadeniz turunu engellemek için Çorum’dan itibaren bir saldırı planları
oldu"u anla!ıldı. Bunun önceden yapıldı"ı ve örgütlü bir !ekilde gerçekle!ti"i
ortaya çıktı.

Sinop’taki saldırıyı Sinop Gençlik Platformu organize etmi!ti. Bu platformun
ba!ında da AKP Boyabat Gençlik Kolları Ba!kanı Olcay Kargıno"lu bulunuyor-
du. Sinop Ö"retmenevi’nde bulunan HDK’lıları protesto etmek için gelen grup,
ba!langıçta 15-20 ki!iydi. Gruba, polisin hiçbir müdahalesi olmadı, aksine onla-
rın önünü açacak !ekilde davrandılar. #!çi ve emekçilerin, devrimcilerin gösterile-
rine biber gazıyla, copla saldıran polis, bu grubun yakla!ık 10 saat gösteri yap-
malarına izin verdi. Ve bu süre içerisinde de grup giderek kalabalıkla!tı, yüzlerce
ki!iyi buldu. HDK’lılar Ö"retmenevi’nde adeta ku!atıldılar. Tıpkı Sivas
Madımak’ta oldu"u gibi…  

10 saat Ö"retmenevi’nde mahsur kalan HDK’lılar, gece güvenlik önlemleri
altında Samsun’a getirildiler. Samsun’da da milletvekillerinin bulundu"u otele ve
toplantı yapacakları soka"a toplanan fa!ist güruh, bir kez daha saldırıya geçti.
Samsun Halkevi, TKP, Devrimci 78’liler Vakfı, Ye!iller ve Sol Gelecek Partisi’nin
bulundu"u binayı saatlerce ta! ya"muruna tuttular. Bina giri!inde tüp patlatmaya
çalı!tılar, bazı katlara çıkıp Türk bayra"ı astılar. Yakla!ık 9 saat süren bu olaylar
boyunca, polisin yine hiçbir müdahalesi olmadı. Dahası her iki ilde de linç giri!i-
minde bulunanlardan gözaltına alınanların hepsi, bir gün içinde serbest bırakıldı.
Ayrıca ne Vali, ne Emniyet Müdürü hakkında bir dava açıldı.

Saldırıların ardından Ba!bakan Erdo"an, CHP ve MHP’yi suçladı. Fakat
saldırganların ba!ında bizzat AKP’li bir yöneticinin bulundu"u görüldü.
Sırrı Süreyya Önder de, önce saldırıyı örgütleyenin CHP’li Sinop Belediye
Ba!kanı oldu"unu açıklamı!tı. Sonra bunu kanıtlayamadıklarını söyleyerek özür
diledi. Mesele saldırı anında hangi partiye mensup ki!ilerin bulundu"u da de"ildi.
HDK’nın ba!ta Karadeniz olmak üzere, tüm ülkeyi dola!ma giri!imi, fa!ist devleti
rahatsız etmi!ti. Onu engellemek istediler ve bunda ba!arılı oldular. 

BDP heyeti, saldırıların ardından gezilerine bir süre ara verdiklerini açıkladı.
Heyet adına konu!an Ertu"rul Kürkçü, 81 ili kapsayan gezilerini sürdüreceklerini
belirtti. Levent Tüzel de Mart ayı içinde Balıkesir ve Çanakkale ilçelerine gide-
ceklerini duyurdu.

Sinop ve Samsun’un ardından benzer bir saldırı Hatay’da gerçekle!ti.
Hatay’da BDP E! Ba!kanı Selahattin Demirta!’ın katıldı"ı Hatay #l Kongresi’ne
ellerinde Türk bayrakları bulunan fa!ist bir grup saldırdı. Yakla!ık 500 ki!ilik
grup, BDP otobüslerini ta! ya"muruna tuttu. Otobüslerde bulunan çok sayıda
ki!i yaralandı.

Bu durum, organize bir saldırı ve linç giri!imi furyasının yeniden ba!latıldı"ını
gösteriyor. Daha önceki yıllarda da bu tür saldırılar olmu!tu. Devletin resmi güç-
lerinin bizzat organize etti"i ve sivil fa!istlerin, gericilerin kullanıldı"ı bu saldırıla-
ra kar!ı, birle!ik ve güçlü bir kar!ı saldırı örgütlemek gerekiyor. Bizzat devletin
örgütledi"i bir saldırıyı, devletin önlemesini istemek ve beklemek yanlı!tır. Olası
saldırıları önceden fark ederek hazırlıklı olunmalı ve bu saldırılar, kendi gücü-
müzle püskürtülmelidir. Saldırıları durduracak olan tek yol budur.  
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Kandil ba"ta olmak üzere gerillalara dönük bombardımana tepkisini

de ortaya koyuyor. Bombardımanı durdurmak için da$lara çıkıyor.
Operasyonlardan bıktıklarını, daha fazla ölüm istemediklerini söyleye-
rek, askeri helikopterin ini! yapmasını engelliyor.

Hatırlanacaktır; 2008’de Habur sınırından gerillaların giri!ini, Kürt
halkı büyük bir sevinçle kar!ılamı! yollara dökülüp gelenleri selamla-
mı!lardı. Bu kar!ılama, egemenleri ve onların sözcülerini fazlasıyla
rahatsız etmi!ti, hatta “sevinç gösterileri yapmayın! Türklerin hassasi-
yetlerini hesaba katın! Sevinecekseniz de evinizde, içinizden sevinin,
dı!a vurmayın!” diyenler olmu!tu. O gün bunları söyleyip yazanlar,
!imdi “Kürt halkı neden umutlu ve sevinçli de"il” diye tela!a kapılıyor,
“bu kaygıları nasıl bertaraf ederiz”in derdine dü!üyor.

Planların ya"ama geçmesi kolay de!ildir

Emperyalistlerin ve i"birlikçilerin destekledi!i ve sevinçle kar"ıla-

dı!ı bir süreci, Kürt halkının kaygıyla, endi"eyle kar"ılaması kadar

do!al bir "ey olamaz. Onların çıkarlarına olan bir geli!me, halkların
çıkarlarına, barı! ve huzuruna hizmet etmez çünkü. Halkın kendi dene-
yimleriyle ö$rendi$i salt bu gerçek bile, kaygı duymak için yeterli bir
nedendir.

Kürt halkının en temel taleplerinin kar"ılanmadı!ı, buna kar"ılık

silahlarını bırakmayı, çocuklarını sürgüne göndermeyi dayatan bir

planın, Kürt halkına bir "ey vermeyece!i ortadadır. Halk bunu anla-
mı!tır. Ne yaymaya çalı!tıkları umutlar, ne de keskin söylevler, i!e yara-
mı! durumdadır. Elbette bu yöndeki çabaları sürecektir. Ancak halkı
ikna etmeleri, bu kez çok daha zor olacaktır. 

Bu süreç asıl olarak AKP’ye yaramı"tır. Daha önce Kürt illerinde

büyük bir tepkiyle kar"ıla"an AKP’li Bakanlar, bölgede ellerini kolla-

rını sallayarak dola"makta, “barı"”ı getiren parti edasıyla her yere git-

mekte ve halka bo" umutlar vermeyi sürdürmektedir. Bizzat
Erdo$an’ın katılımıyla, Antep, Urfa ve Mardin’e çıkartma yaptılar.
Maliye Bakanı ve yeni Milli E$itim Bakanı Hakkari’ye gitti. Ki
Hakkari’de AKP, il binası yapacak yer bile bulamazken, Erdo$an “bir an
önce tabelayı asın” talimatı gönderdi.

AKP, daha sürecin ba"ından i"i sıkıya almakta, Kürt tabanını

geni"letmeye çalı"maktadır. Kürt halkının dini duygularını kullanarak
ve Müslümanlı$ı öne çıkararak, ulusal bilincini geriletme çabası içinde-
dir. Öyle ki Kürtçe e$itime kar!ı çıkarken, imamların Kürtçe vaaz ver-
melerini savunmaktadırlar. Fettullah Gülen’in de “barı! da hayır vardır”
diyerek destek sunması, AKP’nin elini iyice güçlendirmi!tir. Anayasada

ba"kanlık sistemini geçirtmeye çalı"an AKP, bu konuda deste!i Öca-

lan’dan almı"tır. Ne var ki bu durum, “$mralı süreci”ne destek sunan

liberalleri bile kaygılandırmakta, çekinceleri arttırmaktadır.

Tabi ki süreç, süt liman bir !ekilde yürümeyecektir. Ba!ından beri
belirtti$imiz gibi, “$mralı süreci” aslolarak dı" faktörlerin basıncıyla

gerçekle"mi"tir. Irak, "ran ve Suriye’deki geli!meler, ABD-AB emperya-
listlerinin Türk egemenlerinden Kürt sorununu birtakım kırıntılarla
bastırma yönündeki isteklerini arttırmı!, onlar da ba!ka çareleri kalma-
dı$ını görmü!tür. Zaten adına “barı"” denilen sözkonusu plan dahilin-

de egemenlerin kaybettikleri hiçbir "ey yoktur. Aksine büyük bir

pazar alanı, Irak petrollerini rahat biçimde ba"ka ülkelere ta"ıma gibi

birçok çıkarları sözkonusudur. Koç’tan Sabancı’ya sevinçleri bo!una
de$ildir. 

Buna ra$men yıllardır pompaladıkları !oven milliyetçili$in hezeyan-
ları ile kar!ıla!ılacaktır. ABD ve AB emperyalistleri dı!ında Ortado$u’da
pazar alanlarını korumak isteyen Rusya ve son yıllarda atak yapan Çin
gibi emperyalist ülkeler de, bu süreci kendi çıkarları do$rultusunda
de$i!tirmeye çalı!acaklardır. Daha da önemlisi, Kürt halkının ve ülke-
deki tüm i!çi ve emekçilerin tutumudur. Sava! ve kriz ko!ullarında ulu-
sal ve sınıfsal mücadelenin alaca$ı boyutlardır.

Bütün bunlarla birlikte dü!ünüldü$ünde, “barı!” süreci denilen pla-
nın, engelsiz bir !ekilde ve kolayca ya!ama geçece$ini sanmak, yanıltı-
cı olur. Daha i!in ba!ındadırlar ve süreci etkileyecek çok faktör vardır.    
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Öcalan’ın tutsak edili!i birçok yerde protesto edildi.
Bu gösterilerden 10 $ubat ak!amı Diyarbakır’da gerçek-
le!en eyleme, polisin müdahalesi sonucu 19 ya!ındaki
$ahin Öner ya!amını yitirdi. #lk açıklamayı yapan polis
kaynakları ve Diyarbakır Valili"i, Öner’in elindeki ses
bombasının patlaması sonucu öldü"ünü söylediler. Oysa
$ahin Öner, polisin akrep tipi aracının altında kalarak
can vermi!ti. 

Eylemin içinde yeralan arkada!ları, Öner’in elinde
sadece havai fi!ek oldu"unu, üzerine sürülen akrebin
altında kaldı"ını ve 10-15 metre kadar sürüklendi"ini
söylediler. Akrepten inen iki-üç polisin Öner’in ba!ına
gelip 5 dakika kadar beklediklerini, o sırada Öner’in sa"
oldu"unu, fakat ambulans ça"rılmadı"ını, sonrasında
ise, onu akrebe atıp gittiklerini bildirdiler. Olayı görenler,
Acil Servis’i telefonla arayarak ambulans ça"ırdıklarını,
fakat ambulans geldi"inde onun polisler tarafından götürülmü! oldu"unu anlattılar. Polisin yaralı
genci panzere atıp götürdü"ünün duyulması üzerine, halk $ehitlik Polis Karakolu’na yönelmi!ti.
$ahin Öner’in önce bu karakola getirildi"i, burada 25-30 dakika bekletildi"i, sonra hastaneye
götürüldü"ü ortaya çıktı.

$ahin Öner’in morgda çekilen foto"raflarında vücut bütünlü"ünde herhangi bir kaybın olmadı-
"ı, ellerinde ve avuçlarında herhangi bir yaralanma izine rastlanmadı"ı görüldü. Bu durum, “elin-
deki bomba patladı” iddiasını bo!a dü!ürüyordu. 

Daha önce de birçok genç, protesto gösterilerinde polis tarafından katledildi. Bu gençlerden
Aydın Erdem için düzenlenen anmada $ahin Öner bir konu!ma yapmı! ve !unları söylemi!ti: 

“Biz Kürt halkı olarak hep katlediliyoruz. Türk basını olayları öyle bir !ekilde yansıtıyor ki,
kimse katledildi"imizi bilmiyor… Bir can, bir aile için, annesi için ne kadar önemlidir oysa. Onun
için halkın direni!e geçmesi gerekiyor. Yeter artık acı çekti"imiz ve katledildi"imiz.”

Ne yazık ki o da tıpkı Aydın Erdem, Murat Elibol, Yahya Menek!e gibi, bir protesto gösterisi
sırasında polis tarafından katledilen gençler kervanına katıldı.

“!ntihar etti” denilerek öldürülen askerlere bir
yenisi daha eklendi. Kocaeli Darıca’da EMEP’in ilçe
yöneticili"ini de yapmı# olan Mazlum Aksu’nun,
askerli"inin bitmesine 5 ay kala, ailesine tabutu gön-
derildi. 

Elazı"’ın Maden ilçesine ba"lı
Hazar Jandarma
Karakolu’nda askerlik
yapan Mazlum Aksu, 21
$ubat günü Darıca’da
son yolculu"una u"ur-
landı. Aksu’nun G-3
silahını sol #aka"ına
dayayarak intihar etti-
"i iddia edildi. Ailesi
ise Aksu’nun solak
olmadı"ını, herhangi bir
psikolojik sorunu da
bulunmadı"ını söylüyor.
Kendileriyle Kürtçe konu#tu"u için
bazı askerler tarafından tehdit edildi"ini belirtiyorlar. 

Geçti"imiz aylarda da Sevag $ahin Balıkçı,
Ermeni oldu"u için öldürülmü#tü.

Ordu içinde “intihar” sayısı, 
“!ehit” sayısından yüksek! 
Milli Savunma Bakanı !smet Yılmaz, son 10 yılda

“#ehit” olan TSK personeli sayısının 601; intihar
edenlerin sayısını ise 965 oldu"unu belirtti. 2012
yılında 66 askerin “intihar” etti"i söyleniyor.
!HD’nin bir yıl önce 2011 yılı için hazırlamı# oldu"u
raporda ise, bu rakam 43 olarak belirtiliyor. Bu
durum, askerde “intihar” sayısının her yıl arttı"ını
gösteriyor. 

“!ntihar” dı#ında “#üpheli ölüm” kategorisine
giren asker sayısı ile birlikte dü#ünüldü"ünde,
rakamlar daha da büyüyor. Ve bunlar TSK’nın kayıt-
larına “askeri zayiat” olarak geçiyor. Ailelere ise,
“kaza kur#unu, intihar, elektrik ya da yıldırım çarp-
ması, dü#me” gibi nedenler söyleniyor.

Askeri sınıflandırmaya göre, bir bölük 100 asker-
den; bir tabur, 800-900 askerden olu#uyor. Bu
durumda son 20 yıl içinde TSK’da yakla#ık 20 bölük,
iki tabur askerin “#üpheli ölüm” sonucu ya#amını
yitirdi"ini söyleyebiliriz. Bunların önemli bir kısmı
ise Kürt, Ermeni ve Alevi. 2000-2009 yılları arasında
361 Kürt asker, “#üpheli” bir #ekilde ya#amını kay-
betti. Ezilen ulus ve mezhepten gençlerin askerlik
sırasında da özel muameleye tabi tutuldu"u ve çe#itli
biçimlerde katledildikleri görülüyor.

* * *
Devrimci-demokrat gençler, askere gitmemeli,

gitmek zorunda kalanlar ise, askerde örgütlü davran-
malı, kendi gibi dü#ünen askerleri bulmalı, onlar ara-
sında birlik ve dayanı#mayı geli#tirmeli. Aksi halde
“intihar”, “kaza” vb denilerek, yeni tabutlar gelmeye
devam edecek.

Kı!lada öldürülen
askerler

Berfo anayı yitirdik
12 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra kaybedi-

len Cemil Kırbayır’ın annesi Berfo Kırbayır, 105
ya!ında aramızdan ayrıldı. Berfo Ana, 33 yıldır
o"lunun kemiklerini arıyor, tüm kayıp yakınları
gibi, ba!ında a"layaca"ı bir mezar istiyordu.

Ba!bakan Erdo"an, meclis kürsüsünden sahte
gözya!ı ile, Berfo ananın 30 yıldır o"lunu bekledi-
"ini, o yüzden kapıyı hep açık tuttu"unu söylüyor-
du. Berfo ana, o ya!ında Cumartesi annelerinin
Ba!bakan’la görü!mesine katılmı! ve o"lunun
bulunmasını istemi!ti.  

Berfo Ana’nın cenazesi, ilkin Cumartesi annele-
rinin oturdu"u Galatasaray Meydanı’na getirildi.

Orada bir tören düzenlendi. Tabutu karanfillerle ve o"lu Cemil Kırbayır’ın resmi ile donatıl-
dı. Sonra memleketi Kars’a u"urlandı. Okçu Köyü’ndeki evine Berfo Ana ile Cemil
Kırbayır’ın büyük posterleri asıldı. Cenaze omuzlarda köy mezarlı"ına ta!ındı. Yürüyü!
boyunca “Katil devlet hesap verecek”, “Berfo Ana sana söz, Cemil’i bulaca"ız”, “Anaların
öfkesi katilleri bo"acak” sloganları atıldı.

Köy mezarlı"ında Berfo Ana için açılan mezarın yanına, vasiyeti üzerine o"lu Cemil
Kırbayır için de mezar açıldı. Kaymakamın zorluk çıkarmasına ra"men, ailesinin ısrarı üzeri-
ne Berfo ananın bu vasiyeti yerine getirildi. 

Kayıp yakınlarının sembolü haline gelen Berfo ana unutulmayacak! Cemil’in ve tüm
kayıpların hesabı birgün mutlaka sorulacak! 

Anaların iki eli, katillerinin hep yakasında olacak!

Panzerler ölüm kusuyor



18 $ubat’ta sabaha kar!ı polisin Kamu Emekçileri Cephesi’ne yönelik gerçek-
le!tirdi"i ve “DHKP-C Operasyonu” diye lanse etti"i operasyonlarda, 28 ilde 184
ki!i gözaltına alındı. Baskınlar sırasında KESK Genel Merkezi’nin de aralarında
bulundu"u kurumların yanı sıra memurların evlerinde de aramalar yapıldı. 

KESK Genel Merkez yöneticilerinden Akman $im!ek’in ve !ube yöneticilerinin
aralarında oldu"u gözaltılar sırasında evlerde aramalar yapıldı. Gözaltına alınanlar,
illerdeki emniyet müdürlüklerine götürüldü. 

Gözaltıları protesto etmek için kamu emekçileri #stanbul, Ankara, #zmir, Bursa,
Malatya, Dersim, Mersin, Adana, Hatay’da eylemler gerçekle!tirdi. Hatay’daki eyle-
me polis saldırdı. #stanbul’da ise 18 $ubat’ta 19.00’da Taksim tramvay dura"ında
KESK, TTB, TMMOB ve D#SK’in ça"rısıyla toplanan iki bine yakın ki!i Galataaray
Lisesi önüne yürüdü. “Baskılar bizi yıldıramaz, susmayaca"ız, direnece"iz” pankar-
tının yanı sıra Kamu Emekçileri Cephesi ve HDK da eyleme pankartlarıyla katıldı.
PDD’nin de katıldı"ı eyleme BDSP, Kaldıraç, Devrimci Hareket, Mücadele Birli"i
de katılarak destek verdi. Eylemde “Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıra-
maz”, “Fa!izme kar!ı omuz omuza”, “Direne direne kazanaca"ız”, “Zafer direnen
emekçinin olacak”, “Kurtulu! yok tek ba!ına ya hep beraber ya hiçbirimiz” slogan-
ları atıldı. Eylemde Sinop ve Samsun’da gerçekle!en fa!ist saldırılar da protesto
edildi. “Ya!asın halkların karde!li"i”, “Bıji bratiya gelan” sloganları atıldı. 

Galatasaray Lisesi önünde KESK adına yapılan açıklamada baskınların,
KESK’in mücadeleci anlayı!ına yapıldı"ı belirtildi ve gözaltına alınanların derhal
serbest bırakılması istendi. Kamu Emekçileri Cephesi adına açıklama yapılmasının
ardından, Grup Yorum’un söyledi"i türküler ve mar!larla eylem sonlandırıldı. 

Aynı gün Ankara’da KESK’in ça"rısıyla sendikalar, meslek odaları Adalet
Bakanlı"ı’na yürüdü ve baskınları protesto etti. Kamu Emekçileri Cephesi üyeleri
de 19 $ubat’ta Vatan Caddesi’ndeki #stanbul Emniyet Müdürlü"ü önünde açıklama
yapmak istedi. Polis, açıklamaya saldırdı ve katılanları gözaltına aldı. 21 $ubat’ta
KESK Ça"layan Adliyesi önünde açıklama yaptı ve kamu emekçilerinin serbest
bırakılmasını istedi. Gözaltına alınanlardan 55’i tutuklanarak hapispanelere gönde-
rildi.

ÇHD’nin ça"rısıyla, son dönemdeki gözaltıları ve tutuklamaları protesto etmek
amacıyla, 23 $ubat’ta Taksim’de eylem yaptı. Kurumlara dönük baskınlar, saldırı-
lar ve demagojiler kar!ısında, devrimci kurumların, sendikal örgütlerin ve kitle
örgütlerinin ortak kar!ı koyu!unu örgütlemek amacını ta!ıyan eylemler dizisinin
ilkiydi bu eylem.

Taksim Tramvay dura"ından ba!layan eylem Galatasaray lisesi önünde sona
erdi. “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz”,
“Fa!izme kar!ı omuz omuza”, “Ya!asın devrimci dayanı!ma”, “Devrimci avukatlar
onurumuzdur”, “Devrimci memurlar onurumuzdur” sloganlarının atıldı"ı eyleme
TMMOB ve TTB’nin yanısıra, PDD, Kaldıraç, EÖC, Halk Cephesi, BDSP de katıla-
rak destek verdi. Galatasaray Lisesi önünde yapılan açıklamada baskınların ve
tutuklamaların halkı sindirmek için yapıldı"ına vurgu yapıldı. Grup Yorum’un söyle-
di"i türkülerle halaylar çekildi ve eylem bitti.  

Eylemler her cuma saat 19.00’da devam edecek.
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Büro Emekçileri Sendikası 27 #ubat’ta uyarı grevine çıktı.
BES’in örgütlü oldu$u vergi daireleri, SGK kurumları, nüfus
müdürlükleri, adliyeler vb. kamu kurumlarında çalı!an 100 bin
kadar kamu emekçisi sokaklara çıktı. Greve katılım yüzde 90’ı
buldu. 

Eylem, son dönemde giderek artan hak gasplarına kar!ı bir pro-
testo ve uyarı niteli$indeydi. SGK emekçilerinin ikramiyelerini,
yargı emekçilerinin ula!ım ödenekleri, kamu emekçilerinin emekli
olduktan sonra ek ücretlerinin ödenmesi, en dü!ük memur ücreti-
nin yoksulluk sınırı olan 3 bin 481 TL’ye çıkarılması, performans
uygulaması, rotasyon adı altında sürgünlerin me!rula!tırılması,
4/B, 4/C, 4/D, 50/D kapsamında çalı!an ta!eron ve sözle!meli
memurların kadrolu yapılması, sözle!meli ve ta!eron çalı!manın
yasaklanması, T"S ve grev hakkının önündeki engellerin kaldırıl-
ması, e!it i!e e!it ücret uygulamasının hayata geçmesi talepleri,
uyarı grevinin temel talepleriydi. 

Kamu emekçileri, 81 ilde kamu kurumlarının önünde basın
açıklamaları ve kent merkezlerinde yürüyü!ler gerçekle!tirdi.
Eylemlere devrimci kurumlar da destek verdi. 

$stanbul’daki kamu emekçileri, Sirkeci Garı önünde toplanarak
Ca$alo$lu’ndaki "stanbul Defterdarlı$ına yürüdüler. “Direne dire-
ne kazanaca$ız”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “E!it i!e e!it
ücret”, “"nsanca ya!amak istiyoruz”, “Kurtulu! yok tek ba!ına ya
hep beraber ya hiçbirimiz”, “Genel grev genel direni!” sloganları-
nın atıldı$ı eyleme 2 bini a!kın ki!i katıldı. Eyleme PDD’nin de
aralarında bulundu$u devrmici ve ilerici güçler de destek verdiler.
"stanbul Defterdarlı$ı önünde basın açıklamasını "stanbul BES 3
Nolu #ube Ba!kanı Salih Aksoy yaptı. Açıklamada AKP’nin hükü-
met oldu$u dönemde kamu çalı!anlarının daha da yoksulla!tı$ı ve
i! güvencesinin yok edildi$i, örgütlenmenin önüne birçok engel ve
baskı çıkartıldı$ı vurgulandı. Kamu emekçileri taleplerinin derhal
kabul edilmesini istersen, tutuklu KESK’li emekçilerin de serbest
bırakılmasını istediler. Eylem çekilen halaylarla bitirildi. 

Kocaeli’de eyleme çıkan maliye, SGK ve adliye çalı!anları,
Kocaeli Defterdarlı$ı’nın önünde basın açıklaması gerçekle!tirdi.
Önlerine kurulu polis barikatını a!mak için farklı yoldan yürüyü!e
geçen kamu emekçileri, polisin engellemesini a!arak Belediye
"!hanı’na ula!tılar. Açıklamayı yapın BES #ube Ba!kanı Akın
#i!man, “Haklarımız ve gelece$imiz için direnece$iz. Kamu emek-
çilerinin maa!ları son 10 yılda belirgin bir biçimde erimi! satın
alım gücü belirgin bir biçimde azalmı!tır. Kamu hizmetlerinden
herkesin parasız ve e!it yararlanması için buradayız" dedi.
Açıklamanın ardından kitle da$ıldı. 

Türk Büro Sen de, birçok yerde, grev yapan BES ile birlikte
hareket etti. 

Kamu emekçilerine polis baskınları

BES greve çıktı
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Kadın i!çi ve emekçiler, çalı!ma
ve ya!am ko!ulları itibarıyla erkek
i!çi ve emekçilere göre çok daha
a"ır sorunlarla kar!ı kar!ıyadırlar.
Sava! ve kriz dönemlerinde ise, bu
sorunlar daha da büyür, i!çi ve
emekçi kadının ya!amını çekilmez
hale getirir. 

Kadın i!çilerin proletarya içinde-
ki sayıları dalgalanmaya her zaman açıktır. Çünkü
kapitalizm, kriz dönemlerinde kapıya ilk onu koyar.
Çalı!an kadınların bugün için ortalama yüzde 74.8’i
tarımda; yüzde 8.4’ü sanayi sektöründe; yüzde 16.8’i
ise e"itim ve sa"lık gibi hizmet sektöründe istihdam
edilmektedir.

Yapılan bir ara!tırmaya göre metropollerdeki
kadınların çalı!ma süresi, çe!itli nedenlerle ortalama
8 yıldır. Bundan dolayı emeklilik de hak olarak kaza-
nılmaz, çalı!ılan yıllar ise ‘yakılır’. #stihdama katılan
her 2 kadından biri, 5 sene içinde çalı!tı"ı i!ten ayrı-
lır. 

Kürt illerinde, özellikle GAP bölgesinde kadınların
büyük bir kısmı geçici i!lerde çalı!ır. Yüzde 54’le
ürün toplama ve hasat, yüzde 35.5’le tohum temizle-
me, yüzde 27.3’le çapalama, yüzde 23.7’yle ta!ıma
bölümlerinde çok dü!ük bir ücretle 12-16 saate varan
i!günleri boyunca i!gücünü satar.

Bunlara kar!ın sınıfın en örgütsüz kesimi yine
kadınlardır. #!çi sendikalarında kadın üye oranı
yüzde 10 civarındadır. Zaten sendika a"alarının da,
sınıfın bu büyük bölü"ünü örgütlemek gibi dertleri
yoktur!

Türkiye #statistik Kurumu TÜ#K’in  Kasım 2012
tarihinde açıkladı"ı sonuçlara göre, kadınlar çalı!ma
hayatında en dezavantajlı kesimi olu!turuyor.
Kayıtıdı!ı istihdamın i!gücüne katılım oranı, kadınlar
için yüzde 30,2 düzeyindedir. 2011 yılının aynı döne-
mine göre, i!gücüne katılım oranı 1,9 puan artarken,
kayıtdı!ı çalı!an kadınların sayısı 132 bin ki!i yüksel-
mi!tir. 

Kadınlarda i!sizlik oranı da giderek artmaktadır.
Çalı!ma ya!ındaki her üç kadından, sadece biri çalı!-
maktadır. Yüksekokul mezunu kadınlarda i!sizlik
oranı ise, yüzde 16,6 ile, erkeklerin oranının iki katı-
dan fazladır. Bu kategoride yer alan kadınların i!siz
sayısı bir önceki yıla göre 110 bin ki!i artı! göstere-
rek, 232 binden 342 bine fırlamı!tır. Bu yükseli!
yüzde 47’lik bir artı!a denk dü!mektedir. Buna göre,
resmi i!sizlerin yarısından ço"unu yüksekokul
mezunu kadınlar olu!turmaktadır. Di"er yandan,
“umudu kesik olanlar” ba!ta olmak üzere, i! arama
kanallarını kullanmadı"ı için i!siz sayılmayanların
yüzde 58’i kadındır. Geni! tanımlı i!sizlik, kadınlarda
yüzde 24 oranındadır. 

Kadın i!çi ve emekçiler, kriz dönemlerde her
zamankinden daha fazla i!sizlik ve kayıtdı!ı çalı!ma
ile kar!ı kar!ıya kalıyorlar. Kayıtdı!ı çalı!mada ise,
ev i!çili"i ba!ta geliyor. Yapılan bir ara!tırmaya göre,
Türkiye’de 2011 yılında temizlik-bakım i!i için
evlere giden 51 kadın öldü; 400 kadın taciz ve teca-
vüze u"radı, 3 bini a!kın kadın, i! kazasına maruz
kaldı, 5200 ev i!çisi i!siz kaldı.  

Dünya Ekonomik Formu’nun “Cinsiyet Uçurumu
Raporu”na göre Türkiye, 134 ülke içinde kadın-
erkek e!itli"i alanında yapılan de"erlendirmede,

129. sıraya gerilemi! durumda. Türkiye’den sonra
gelen ülkeler; Suudi Arabistan, Benin, Pakistan, Çad
ve Yemen... Bu raporlar, 2006 yılından itibaren yayın-
lıyor. 2006 raporunda Türkiye, 105. sırada yer almı!.
2007’de 121. sıraya, 2008’de ise 123. sıraya dü!-
mü!. Son yapılan 2009 raporunda ise 129. sıraya
kadar gerilemi!. Bu konuda sürekli bir gerileyi! söz-
konusu.

* * *
Sava! ve kriz ortamında kadın i!çi ve emekçilerin

sadece ya!am ve çalı!ma ko!ulları a"ırla!makla kal-
mıyor, taciz ve tecavüzde, kadın cinayetlerinde büyük
bir artı! ya!anıyor. Dünya ölçe"inde, her 23 saniye-
de, bir kadın tecavüze u"ruyor! 

Türkiye’deki durum da bundan farklı de"il.
Kadının Statüsü Genel Müdürlü"ü’nün ‘Türkiye’de
Kadına Yönelik Aile #çi $iddet Ara!tırması’ kadınların
yüzde 42’sinin fiziksel ve cinsel !iddete u"radı"ını,
bu !iddet olaylarının yüzde 49.9’unun yoksul kesim
kadınlarında yo"unla!tı"ını gösteriyor.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 2002 yılından
Temmuz 2009’a kadar 7 yıllık sürede kadınlara yöne-
lik !iddet ve cinayetlere ili!kin istatistikleri !öyle açık-
ladı: 2002’de 66; 2003’te 83; 2004’te 164; 2005’te
317; 20067da 663; 2007’de 1011; 2008’de 806;
2009’un ilk 7 ayında 953!

#nsan Hakları Derne"i #stanbul $ubesi’nin gerçek-
le!tirdi"i daha güncel bir ara!tırmada ise, durumun
daha da a"ırla!tı"ı görülüyor. 2005-2011 yılları ara-
sında 4190 kadının, erkekler tarafından öldürüldü-
"ü ve 3074 kadının tecavüze u"radı"ı; 2011 yılının
ilk 8 ayında ise 143 kadın öldürülürken, 76 kadının
cana kastedilen saldırılarda yaralandı"ı, bunun dı!ın-
da 2011’in ilk 8 ayında 82 tecavüz vakasının mahke-
melere intikal etti"i saptanıyor. 

Peki mahkemeler ne yapıyor? Kadın cinayetle-
rinin “a"ır tahrik altında i!lendi"i” savıyla ve kati-
lin “iyi hal”ine bakarak serbest bırakıyor! Ya da
olabilecek en az cezaya çarptırıyor ve “denetimli
serbestlik” adıyla hepsini geri salıyor. Taciz ve
tecavüze direnen kadınları ise, adeta “sen
nasıl direnirsin” diyerek yargılıyor. Örne"in,
#stanbul Sarıyer’de 21 Mart 2012 tarihinde
tecavüze u"rayan bir kadın, teca-
vüzcüsünü ısırdı"ı için 2.5 yılla yar-
gılanıyor!

Ba!bakanın “Ben kadın
erkek e!itli"ine inanmıyorum”
dedi"i bir ülkede bunlara !a!-
mamak gerekiyor. “En az üç
çocuk istiyorum” diyerek, kadı-
na bir “kuluçka makinesi” gibi
yakla!ıldı"ı, “sen dekolte giyi-
nirsen bu tür çirkinliklerle kar!ı-
la!man sürpriz olmaz” denildi-
"i, “tecavüze u"rayan kadın
tecavüzcüsüyle evlensin, yargı-

nın i! yükü hafiflesin” pervasızlı"ı ile
konu!uldu"u, kürtaj hakkına saldırıl-
dı"ı, hamilelik testlerinin kayda geçi-
rildi"i bir ülkede, kadına !iddetin,
taciz ve tecavüzün artması kadar
do"al ne olabilir? 

Ku!kusuz kadına yönelik !idde-
tin, kadın cinayetlerinin i!lendi"i,
burjuva mahkemelerinin de katilleri

de"il, kadınları suçladı"ı tek ülke, Türkiye de"il.
Emperyalist-kapitalist sistemin kadına genel olarak
yakla!ımı böyledir. Fakat Türkiye’de son yıllarda
kadına yönelik !iddet ve cinayetlerin çok büyük oran-
da arttı"ı da bir gerçektir. Bunun nedeni olarak, kri-
zin yarattı"ı sorunlar, buna kar!ı yeterince müca-
dele verememenin verdi"i çıkı!sızlık, sendikal ve
siyasal örgütsüzlük, parçalanmı!lık, bütün bunla-
rın bir ürünü olarak dı!a patlayamayan öfkenin
içe patlaması gibi nesnel faktörleri sıralamak
mümkündür. Bunlarla birlikte bir yandan artan dinci
gericilik, di"er yanda yozla!ma ve çürüme, kadına
meta gözüyle bakmada ve kadının bedenine
yönelmede en önemli subjektif unsur olarak öne
çıkmaktadır. 

Artan saldırılar, kadını örtünmeye, eve kapanma-
ya zorlamaktadır. Kadına sadece “anne” olarak de"er
biçilmekte, “daha fazla çocuk” denilerek, asıl görevi-
nin  çocuk yeti!tirmek, erke"i i!gücünü yeniden sata-
bilecek hale getirmek oldu"u i!lenmektedir.

* * *
Sava! ve kriz ko!ullarında kadın, hem ekonomik,

hem de sosyal ve fiziksel olarak büyük bir saldırı altı-
nadır. Bu hem dünyada, hem Türkiye’de böyledir.
Esasında sınıflı toplumla birlikte “ezilenin ezileni” hali-
ne getirilen kadın, kapitalist-emperyalist sistemde çok
daha büyük bir sömürü ve baskı altına alınmı!tır.
#ddia edildi"i gibi kapitalizm asla kadına özgürlük
getirmemi!tir, getiremez. Kapitalizmde kadın, “ücre-
ti ödenmemi! i!gücü” ya da i!çi sınıfının ücretlerini
dü!ürmek için kullanılan “ucuz i!gücü”dür. Ve di"er
hiçbir sömürücü toplumda olmayan !ekilde, “meta”
haline getirilen, bir tüketim maddesi gibi kullanılan,
horlanandır.

Deneyimler göstermi!tir ki, sınıf mücadelesinin
geriye çekildi"i, devrim ve sosyalizm hedefinin
karartıldı"ı dönemlerde, kadına yönelik baskı ve
!iddet daha da artmı!tır. Tersten, kadın haklarının

geli!ti"i, kadının kendine güvenin
arttı"ı dönemler ise, sınıf
mücadelesinin yükseldi"i,
devrimlerin patlak verdi"i
dönemlerdir. 

O yüzden kadına yönelik
!iddeti durdurmanın en
etkili yolu, genel olarak sınıf
mücadelesini yükseltmek-
ten geçmektedir. Erkek sınıf
karde!leriyle omuz omuza
grevlerde, gösterilerde,
eylemlerde burjuvaziye kar!ı
dövü!mek, kadını özgürle!tir-
mektedir. Erke"i de kadını da
e"itecek, dönü!türecek ve
e!it hale getirecek tek yer, bu
mücadele alanlarıdır. 

Kriz ve sava koullarında
EMEKÇ KADINLARIN DURUMU

Kadın i!çilerin proletarya içindeki sayıları dalgalanmaya her
zaman açıktır. Çünkü kapitalizm, kriz dönemlerinde kapıya ilk
onu koyar. Sava! ve kriz ortamında kadın i!çi ve emekçilerin

sadece ya!am ve çalı!ma ko!ulları a"ırla!makla kalmıyor, taciz
ve tecavüzde, kadın cinayetlerinde büyük bir artı! ya!anıyor.
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Taral direni!ini, 14 $ubat günü, Birle!ik Metal-#!
#stanbul 2 Nolu $ube Ba!kanı Yılmaz Bayram ve
direni!çi i!çilerden Gazi Polat’la konu!tuk.

PDD: Direni! sürecini anlatır mısınız?  
Yılmaz Bayram: #!çiler kötü ko!ullarda çalı!ıyor-

lardı. Sendikaya üye oldular. Sendikala!tıkları duyu-
lunca 4 $ubat’ta 12 arkada!ımız i!ten atıldı ve aynı
gün saat 18’de çıkan vardiyada çalı!an 50 arkada!ı-
mızı araçlara bindirdik. Sendikamıza üye yaptık.
Niye direniyorlar? Öncelikli olarak anayasal haklarını
kullanıp sendikaya üye oldukları için direniyorlar.
#!lerine geri dönmek için direniyorlar. En önemlisi de
BM#S’in burada yetkili kılınması için direniyorlar.
#!veren hukuk dı!ı bir davranı! gösterdi"i için, i!çiler
de me!ru haklarını kullanarak çadırda direniyorlar. 

Taral’da ne üretimi yapılıyor, ne kadar i!çi
çalı!ıyor? Çalı!ma ko!ulları nasıl?

Taral’da tarım ürünleri üretiyorlar. Hem Türkiye
içine hem dı!ına i! yapıyor. Toplam 130 çalı!anı var.
2000 yılına kadar bu fabrikada fa!ist gangster sendi-
ka dedi"imiz Türk Metal-#! sendikası varmı!. 2000
yılında patronlar bu sendikaya bile tahammül ede-
memi! ve anla!malı olarak sendika gitmi!. Türk
Metal burada sadece üye alma anlamında örgütlü.
Çalı!anların ko!ulları kötü ve buna kafa yormalarına
dahi izin verilmiyor. Ücret konusunda !öyle bir örnek
verebiliriz. 18 yıl çalı!an bir i!çi 800 lira maa! alıyor,
bu her !eyi açıklıyor sanırım. 

Daha önce Türk Metal’in oldu"unu söylediniz.
#!çilerin sendikal bilinci ne durumda?

12 yıl önce Türk Metal sendikası döneminde üye
olup hala i!çili"e devam eden arkada!lar çok az. 20
civarında. Bir de Uzel’de çalı!tıklarında Türk Metal
üyesi olanlar ve fabrika kapandıktan sonra buraya
gelenler var. Yani o arkada!lara baktı"ımızda i!çile-
rin bir sınıf bilinci yürütme, sendikal mücadeleyi
aktarma gibi bir durumda olduklarını söyleyemeyiz.
Di"er arkada!ların da sendikal bilinçleri çok da ileri
düzeyde de"il. Bugün AKP’li, MHP’li ve siyasi olarak
ona yakın olan arkada!larımız direni!in öncülü"ünü
yapıyorlar. Bizimle tanı!tıktan sonra ilk defa elini
havaya kaldırıp slogan atan, hakkını ancak mücade-
le ederek kazanaca"ını 15 gün içinde kavrayan,
mücadele eden bir noktaya geldiler. Biz burada
komiteli çalı!ıp arkada!lara durumu anlatmamıza
ra"men, arkada!larımızın bazıları ekonomik beklen-
tiler açısından da heyecana kapılıp o disiplini duy-
madıkları için açı"a çıktı sendika çalı!ması. Açıkçası
sendikal bilinç daha yeni yeni olu!uyor. 

#!çiler sendikala!tıkları için atıldıktan sonra,
içeride çalı!an i!çilere de baskılar oldu"u söyle-
niyor.  

Biz ayın 4’ünde i!çileri üye yaptıktan sonra, pat-
ron buraya Maltepe 6. Noterini getirdi. Sabah 9’dan
ak!am 18’e kadar bekleyen noter, BM#S’e üye olan-
ları istifa etmeye zorlamak için buradaydı. Patron
i!çilere, Türk Metal’e geçmeleri durumunda, atılan
bütün i!çileri alaca"ını söylemi!. Aksi halde çıkı!la-
rın devam edece"ini, içeriden yönetici olanlar söyle-
mi!ler. Adil Karsan’la Ahmet Karaçam denilen ki!i-
ler, arkada!lara ciddi bir baskı yaptı ve noteri bir

gün boyunca yasal olmadı"ı halde içeride tuttu.
Arkada!larımıza i!çi atacaklarını söylediler ama
taviz vermedi arkada!lar. Yani çıkı!la bedel ödediler
ve hala kararlı duru! devam ediyor. Ciddi bir baskı
var. “O sendikaya giderseniz yakarız sizi. O sendika
PKK’ye aidat ödüyor, onun bir koludur. Bunlar komü-
nisttir. Siz sendika istiyorsanız ben size getirim” gibi
yakı!ıksız söylemlere arkada!lar boyun e"mediler.
Dı!arıda kurdu"umuz çadır, aynı zamanda bizim
okulumuz. Bu okulda 15 gün içinde geldi"imiz nokta-
yı de"erlendirecek olursam, arkada!ların durumu ilk
güne göre çok çok daha iyi. Yani önceden elini kal-
dırarak slogan atmaktan kaçınan arkada!larımız
bugün, benim önümde bana slogan önerebiliyor, yol
gösteriyor.  

#!ten atılanların yerine ne kadar i!çi alındı?
#!ten atılan arkada!ların yerine, buradan 2 ay

önce patronun kovdukları ça"ırmı!lar. Bunlardan
üçü i! ba!ı yaptı. Biz i!ba!ı yapmaya gelenlere
durumu izah etmeye çalı!tık. #çeri girmemeleri için
uyarılarda bulunuyoruz. Buna ra"men içeride i!ba!ı
yapan 4 ki!i var. Sınıfsal bir bakı! olmaması nede-
niyle girip çalı!abiliyorlar. Bir ba!ka !ey daha var. 2
ay önce atılan ve bugün i!ba!ı yapan i!çiler, bura-
dan resmen küfür edilerek kovulan ki!iler. Bugün
i!veren ça"ırdı"ında da ko!a ko!a gelebiliyorlar.
Biraz önce de söyledim, sendikamızla ilgili “#!te bun-
lar size önlük giydirecekler, 1 Mayıs’a götürecekler,
sokaklarda polisle çatı!tıracaklar” diyorlar. #!te buna
göre davranan ve dü!ünen ki!ilerdir i!ba!ı yapanlar. 

Direni! ba!ladı"ında hangi eylemler yapıldı
ve neler yapılması dü!ünüyor?

Direni! ba!ladıktan sonra bu hafta içerisinde
basın açıklaması yaptık. #stanbul’da sendika ayrımı
yapmadan tüm sendikaları ça"ırdık. #çeride çalı!an
arkada!lar da saat 12’de, yemek
paydosunda alkı!larla ve slogan-
larla yanımıza geliyorlar. Çay
saatinde de aynı !ekilde. Direni!
çadırında sabah 8, ak!am 18
arasında, atılan arkada!larımız
duruyor ve ben de bilfiil burada-
yım. Önümüzdeki hafta yapaca-
"ımız eylemler olacak ve bu
eylemleri de biz i!çi arkada!larla
konu!tuktan sonra ortaya çıkara-
ca"ız. Eylemlerin bir kısmı belli
ama süreçte duyulmasını isteme-
di"imizden sonra duyuraca"ız.  

Son olarak ne söylemek istersiniz?
Bu direni! ba!arıyla sonuçlanırsa önemli bir

kazanım olacaktır. Uzun yıllardır Topkapı bölgesin-
de, bu havzada direni! çadırı da, örgütlenme de
yoktu. Burada atılacak her olumlu adım, di"er fabri-
kalarda ve i!letmelerde de gözetlenmektedir.
Sınıfsal ba!arımız, di"er i!çileri de örgütlenmeye
sevk edecektir. Dolayısıyla bu mevzinin kazanması
için, sadece i!çilerin de"il, emekten yana olan tüm
çevrelerin buraya yönelmesi gerekiyor. 

“Mücadele yakınla!tırıyor”
Gazi Polat: Dersimliyim ve 13 ay oldu buraya

gireli. Çok kısa bir sürede oldu bu direni!.
Arkada!lar geçinemiyordu, ço"unun aldı"ı para 700-
800 liraydı ve oturup konu!tuktan sonra sendikaya
üye oldular. Ben ve yi"enim ilk atılanlar olduk.
Yi"enim 20 yıldır burada çalı!ıyordu. Buranın çok
eski ustalarından. Bize “ekonomik kriz” dediler ve
i!ten atıldık. Biz atıldıktan sonra “her !ey bitti” hesa-
bına girdi patronlar. Dı!arıya bırakmadılar. Ak!am
18.20’de çıkatttılar, servisler yok ortada. Biz de artık
eve gitmeye hazırlanıyorduk. “Bu kadarmı! demek
ki” diye dü!ünüyorduk ki, arkada!ların hiçbirinin ser-
vislere binmedi"ini gördük. Oradan giderek D#SK’e
üye olduk. 

Atılmadan önce biz üye de"ildik. Biraz da kendi
yöresel kimli"imizden kaynaklı fazla ön plana çıkmak
istemedik. Buna ra"men “sendikayı yapanlar bunlar-
dır” dediler ve bizi attılar. Faturayı direk bize kestiler.
Atıldı"ımız günden beri burada bekliyoruz. Çadırımız
3-4 gündür kurulu. Arkada!larımızla konu!uyoruz,
sohbet ediyoruz. #çerideki arkada!larla da aynı !ekil-
de. Burada duran arkada!ların görü!leri çok farklı,
ama ortak de"erler oldu"u zaman mücadele de
yakınla!tırıyor. 

“Direni çadırı bizim okulumuz”

Kuzu Deri’de direni!
Deri-i! sendikasında örgütlendi"i için i!ten çıkarılan Kuzu Deri i!çi-

si Mehmet #efik Da", 19 Aralık’tan itibaren direni!e ba!ladı. 
70’li günleri geride bırakan direni!e 19 #ubat’ta i!ten çıkarılan bir

i!çi daha katıldı. Patronun akrabası olan Ömer Yılmaz önce ücretsiz
izne çıkarıldı, ardından da i!ten atıldı. 

8 #ubat’ta i!e iade davası görülen Mehmet #efik Da"’a kar!ı, pat-
ron yalancı !ahitleri getirdi. Sendikaya üye olan Da"’ı “örgüt kurmak-
la” ve i!yeri önünde kitlesel eylemler yapmakla suçlayan patron, i!ten
atmaların yasal oldu"unu idda etti. 

Direni!e ba!lanıldı"ı günden itibaren Zeytinburnu esnafının ve hal-
kının direni!e deste"i güçlü oldu. Direni!i
ilerici ve devrimci kurumlar da ziyaret ettiler.
‘80’li yıllarda deri sanayiinin merkezi olan ve
büyük direni!lere sahne olan Zeytinburnu
bölgesinde uzun aradan sonra ya!anan ilk
direni! olan Kuzu Deri’de i!çiler kazanana
kadar mücadeleye devam edeceklerini belir-
tiyorlar.

Kuzu Deri’de i!çiler asgari ücretle çalı!tı-
rılıyorlar. Çalı!ma saatleri 12 saati buluyor.
Mesaiye bırakılan i!çilere mesai ücretleri
ödenmiyor. Buna kar!ı haklarını aramak için
sendikal örgütlenmeye yönelen i!çiler ise,
i!ten atma saldırısıyla kar!ı kar!ıya kalıyorlar.



Taksim Meydanı’nda neler planlanıyor, neler
yapılıyor; bunları $ehir Plancıları Odası !stanbul
$ube Ba#kanı Tayfun Kahraman ile konu#tuk.  

PDD: Taksim de neler oluyor, yayala!tırma
projesi nedir, süreç nasıl i!liyor? 

Tayfun Kahraman: Taksim'in yayala#tırılması
projesinde basına da yansıyan hal, Dörtyol bölgesi-
nin hepsini yeraltına alan bir proje görüntüsüdür.
Daha sonra Topçu Kı#lası'nın yeniden ihyası günde-
me geldi. Ba#bakanın 2015 seçimleri öncesi seçim
vaadlerinden biri olarak ortaya çıktı. Hemen arka-
sından 2012 yılında çok hızlı bir #ekilde projelendi-
rildi. Bu projeler, özellikle yaya aksları koruma
kurulundan geçti. $u anda da bu alanda çalı#malara
ba#landı. 

Biliyorsunuz Taksim Meydanı kapalı ve bir tüne-
lin in#aatına da ba#landı. Bu süreçte bizim de dahil
oldu"umuz bir süreç ya#andı. $ehir Plancıları
Odası, Mimarlar Odası ve Peyzaj Mimarları Odası
olarak, ortak dava konusu ettik. $u anda dava bilir-
ki#i a#amasını tamamladı. Bilirki#iler yerinde incele-
me yaptı. $imdi bilirki#ilerin açıklaması bekleniyor.
Raporlar sonrasında bizler tabi ki buradaki alan ve
plan de"i#ikli"inin durdurulmasını bekliyoruz, ama
#u anda oldu bittiye getirildi. Bir #ekilde eskiye dön-
dürülüp o alanın Taksim Meydanı hüviyetine kavu#-
turulması gerekti"ini söylüyoruz. 

Topçu Kı#lası’nın bulundu"u alanda yapılan
proje, Koruma Bölge Kurulu tarafından reddedildi.
Kurul, Taksim Meydanı'yla ve çevresiyle birlikte
de"erlendirilmesini ve Kı#la ihya edilecekse, bugün
Harbiye ba"lantı yolunu olu#turan duvarın bulun-
du"u alanın ihya edilmesi gerekti"ini söyleyen bir
karar verdi. Bu karar do"rultusunda projenin revize
edilmesini bekliyoruz. Böyle bir#ey yapılırsa, bizler
de kamuoyu adına bu itirazlarımızı mümkün oldu-
"unca azaltaca"ız. Halen istedi"imiz noktaya gele-
meyece"iz. !hale #u anda kimseye sormadan, keyfi-
yete dayalı biçimde bu alanı i#gal etmi# durumda.
Bu i#galin bir an önce ortadan kalkması, bu proje-
den vazgeçilmesi için  bizler de elimizden geldi"in-
ce mücadeleye devam edece"iz. 

Ba#bakan, “buraya alı#veri# merkezi yapaca"ız,
bir tarafına da sanat merkezi olabilir” dedi ve
“Koruma Bölge Kurulu’nun reddini reddediyorum”
#eklinde, me#ruiyetini yasal tabanından alan bir
Kurulu ve bu Kurul’un açıklamalarını yok sayan bir
açıklamada bulundu ki, bu da gerçekten bir ülkenin
yöneticisinin yapaca"ı en son i#ti, bunu da görmü#
olduk. 

Anla#ılan o ki, burayı bir alı#veri# merkezi ve bir
rezidans haline getirmek istiyorlar. Taksim’de, tek
bo# kalmı# ye#il alanda, böyle bir proje yapmanın
hiçbir akla ve mantı"a sı"madı"ı çok açık. Çünkü
burası, bu bölgede ya#ayanların, bölgeyi kullanan
milyonlarca insanın nefes alabilecekleri tek kaçı#
noktası. 

Burada bir düzenlemeye ihtiyaç var, ama bu
düzenlemeyi tamamen bir karayolu projesi olarak
dü#ünmek ve yolları alta alıp “burayı yayala#tırıyo-

ruz” diyerek yayaları, kentlileri bu meydandan
kaçırmak olmamalı. Çünkü biz 1 Mayıs'ları burada
kutluyoruz. Sevinçlerimizi burada payla#ıyoruz,
spor kar#ıla#malarında olsun, yılba#ında olsun her
zaman gitti"imiz yer Taksim Meydanı oluyor.
Taksim Meydanı, bu anlamda !stanbul için, kent
için çok önemli bir yer.  

Taksim 1 Mayıs alanı ve siyasal bir anlamı
var, öyle de"il mi? 

Taksim, tamamen siyaset yüklü bir mekan. Bu
anlamda da sürekli siyasetler tarafından Taksim
Meydanı’na müdahale edildi. ‘61 darbesinin ardın-
dan buraya süngü ve baretli bir heykel kondu.
Askerler kendi simgelerini koydular hemen ardın-
dan. Bedrettin Dalan Belediye Ba#kanı oldu"unda,
“Meydanı düzenleyece"im ve burayı dünyanın ba#-
kenti yapaca"ım” diyerek, !stanbul Tarlaba#ı yıkım-
larını gerçekle#tirdi. Recep Tayyip Erdo"an Belediye
Ba#kanı oldu"unda, 94'te Gezi Parkı’nda camii yap-
mak istiyordu. Yine Atatürk Kültür Merkezi’ne
dönük planlar ba#ka bir siyasetin ürünü olarak orta-
ya çıktı. 

Modernle#en bir ülkenin modern yüzünü ortaya
çıkarmak için yapılan bir yapıdan bahsediyoruz.
Baktı"ınızda bugünün simgesi ne olur? Alı#veri#
merkezi olur! $u anda da siyaset buraya, bugünün
simgesini yerle#tirmek istiyor. 

Kanlı ‘77 1 Mayısı sonrasında, Taksim
Meydanı'nda 1 Mayıs'ların kutlanması için verilmi#
mücadeleler sonrasında bu alanın kullanılmaya ba#-
lanması, bir eme"in meydanı oldu"unun gösteril-
mesi, çok önemli bir #ey. Bir taraftan bunları balta-
lamak için de, insanların buraya toplanmasını
engellemek için de yapılıyor.

Devrimci 1
Mayıs Platformu 1
Mayıs'ta Taksim'de
olaca"ını duyurdu.
Sendikalar da
böyle bir açıklama
yaptılar. 1 Mayıs'ta
Taksim açılır mı,
neler olur? 

Evet açıklamalar
yapıldı. Bence
olabilir, ama
bir taraftan da
tehlikeli. Çünkü
yüzbinlerce insa-
nın katılaca"ı bir
etkinlikten bah-
sediyoruz ve
orada bir hafri-
yat çukuru var.
Net bir #ekilde
güvenlik önlemle-
rinin alınması
lazım. Bu
önlemler alın-

dıktan sonra eylemi gerçekle#tirmek lazım. Orada
kutlanacaksa ki, bence de orada kutlanması gerekir,
kitlenin in#aat alanına kaymasını engellemek için
sendikalar ve Valilik tarafından önlemlerin alınması
gerekir. Aksi takdirde büyük bir sıkıntıya neden
olabilir. Belki de böyle bir sıkıntıya neden olup,
daha sonrasında ya#anacak bir felaketi bekliyorlar-
dır. Ondan sonra Taksim’i tamamen kapatmak için.
Ama kapansa da mücadeleler sonucu açılır yine.  

Buranın ihalelerini kim aldı, bu i!leri kim
yürütüyor? Halk için de"il rant için yapıldı"ına
göre, buranın rantını kim yiyecek? 

Alı#veri# merkezini kimin yapaca"ı belirsiz. Tek
bir ihale oldu. O da karayolları, dalı# tünellerinin
ihalesi. Bir in#aat firması aldı ihaleyi. Buranın ihale-
lerini kimin aldı"ını çok bilmiyorum, ama bizi esas
ilgilendiren burada yapılan i# ve kentlere bunun
zararının dokunup dokunmayaca"ını ifade etmek. 
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“Taksim Meydanı projesi, siyasi bir projedir” 

Gün geçmiyor ki, tutsaklara dönük yeni bir saldırı, ya da bir ölüm haberi gel-
mesin. Son açlık grevinden bu yana tutsaklar üzerindeki baskılar daha da arttı.

$ubat ayı içinde bir araya gelen Sa"lık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası (SES), #nsan Hakları Derne"i (#HD) ve Türkiye #nsan Hakları Vakfı
(T#HV) ortak bir açıklamayla hapishanelerdeki hak ihlallerini gözler önüne serdi.

Cezaevlerindeki 550 hasta mahpusa dikkat çekilen açıklamada, bu ki!ilerin
özgürlüklerine kavu!maması, ya!am hakkı ihlali olarak de"erlendirildi, 2010

yılında 161, 2011 yılında 41, 2012 yılında 66 mahpusun hastalık ve çe!itli
sebepler nedeniyle ya!amlarını yitirdikleri hatırlatıldı.

Mahpusların hapishane revirinden, devlet veya üniversite hastaneleri-
nin mahkum ko"u!larından asgari düzeyde bile faydalanamadı"ının vur-
gulandı"ı açılamada, “Adalet Bakanlı"ı’nın ‘kampus hapishaneler’de tam

donanımlı hastane in!a edip gerekli personel ve ekipman bulundurma-
sı, di"er hapishanelerde ise tam donanımlı ve personeli olan revir
bulundurması gerekmektedir” denildi.

Hastalık nedeniyle hapis cezasının ertelenmesinde Adli Tıp
Kurumu’nun tam yetkili kılınması, devlet hastanesi veya üniversite
hastanesinin vermi! oldu"u hastalık raporlarının kabul edilmemesi

neticesinde, mahpusun #stanbul’a götürüldü"ü, bu durumun mahpusa
ayrıca acı çektirdi"i ve genellikle rapor verilmedi"i
vurgulandı. Ayrıca cezaevi ko!ulları ve uygulamala-

rının, tutukluların sa"lı"ını ve ya!amlarını tehdit
etmeye devam etti"inin altı çizildi.

Tutsaklar üzerindeki baskılar artıyor



?
$ehirlerin her tarafı !antiye. Çe!it çe!it yükse-

len binalar. Biri bitmeden, di"er onlarcası, yüzler-
cesi ba!lıyor. Yeni projelerin ardı arkası kesilmiyor,
!ehir içinde !ehirler in!a ediliyor. #n!a edilenlerin
ço"u yüksek güvenlikli, etrafı surlarla çevrilmi!. 

Hayatımıza giren ve zorla!tıran binalar, !anti-
yeler nereye dönersek gözümüzün içine sokuluyor.
Gazete sayfaları, televizyon kanalları konut rek-
lamlarıyla dolu. En göze çarpan, son yılların hızla
yükselen A"ao"lu grubudur. Bu grubun patronu Ali
A"ao"lu kendi reklam filmlerinde kendisi oynarak
dikkatleri daha fazla üzerine çekmektedir. Hem
de öylesine pi!kince, aç kurtlar gibi di!lerini gös-
tererek... A"ao"lu gibilerinin yanına bir de sözü-
mona yoksulları konut sahibi yapmak için
Ba!bakanlı"a ba"lı kurulan TOK#’yi eklemek
gerekiyor. 

Sadece #stanbul ve Ankara’da 8 yılda yapı-
lan yeni konut sayısı 731 bin. Bunların 295 bini
#stanbul, 436 bini Ankara’da. Türkiye genelinde
ise 4 milyon 725 bin adet. (*) Maket üzerinden
yapılan reklamlarla ve yeni projelerle birlikte
dü!ünüldü"ünde, bu rakamlar daha da yüksel-
mektedir. 

Yapılan konutlara ve reklamlara bakıldı"ında,
bunlar genelde lüks konutlar. Bir i!çinin, emekçinin
bırakalım almasını, yanından geçemeyece"i, doku-
namayaca"ı türden. En ucuzu, 1+1’ler bile 100 bin
TL’den ba!lıyor. Örne"in Ankara Çukurambar,
Be!tepe bölgesinde ev fiyatları 600 bin liradan ba!lı-
yor, 700, 800 bin, 1 milyon !eklinde giderek yükseli-
yor. #stanbul daha pahalı. Tek odalı, mutfa"ı-salonu
içinde, stüdyo daire için istenen rakam Ankara’daki
400 metrekare daireye e!it. 

#!çi ve emekçiler, bu konutlara yakla!amıyor
ama, alınterleri ve kanlarıyla karıyorlar harcını.
#!çilerin teriyle-kanıyla yükselen bu konutlarda onlar
ya!ayamıyorlar. Ortaya çıkardı"ı ürünün yabancısı
oluyor bir kez daha. Milyonlarca i!çi-emekçi barınma
sorunu ya!ıyor. #çlerinden bazıları, yemeden-içme-
den kısarak, iki göz gecekondu sahibi olabiliyor veya
bankalara borçlanarak TOK#’nin 1+1, 2+1 arızalı dai-
relerini alabiliyor. TÜ#K’in hazırladı"ı rapora göre, 31
milyon ki!i sızdıran çatı, nemli duvar ve çürümü!
pencere ile kı!ı geçiriyor. Yani nüfusun yakla!ık
yarısı, insanlıkdı!ı ko!ullarda ya!am ve barınma
sorunuyla bo"u!uyor. Yapılan yeni, sa"lıklı ve lüks
konutlar ise, onların ula!amayaca"ı kadar “uzak”.

Talan ve soygun
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

(BDDK) verilerinden yola çıkan gazeteci M. Sarıkaya,
satılan konut ile i!leme giren paranın açık verdi"ini
belirtiyor. “Türkiye’deki bankalarda 1 milyon liranın
üzerinde parası bulunan gerçek ki!i sayısı 28 bin
200. 250 bin lira ile 1 milyon arası parası olan ki!i
sayısı ise 187 bin 700... Yani bankadaki 250 bin lira-
dan fazla parası bulunan ki!i sayısı 215 bin 900.
Konut kredisi kullananlar arasında, Ankara’da kulla-
nılan konut kredisi miktarı 9 milyar 990 milyon lira.
Siz deyin 10 milyar. #stanbulda ise, 27 milyar 817
milyon lira. Siz deyin 27 milyar lira. #kisi etti mi 37
milyar. #ki kentte toplam üretilen 731 bin konuttan
yüzde 10’u 1 milyon liranın üzerinde olması halinde
73 bin konut eder. Burada 1 milyon liradan fazla
parası olan ki!i sayısı 28 bin 200 oldu"una göre, geri
kalan 44 bin 800 evi, kim hangi parayla aldı. Hadi
diyelim ki konut kredisi kullandı. Bu hesap tutmuyor.
#ki ildeki konut kredilerinin tamamı 1 milyon lüks
konutlar için olsa bile 37 bin konuta yeter. Toplam 73

bin lüks konuttan geri kalan 36 binin parası nereden
geldi. Haydi diyelim ki yarısı kredi kullandı, o da yet-
mez. Çünkü bu durumda da 72 bin konut eder, bin
adedi yine açıkta kalır. Unutulmaması gereken bir
nokta daha var; o da ödenen bu paraların bir !ekilde
bankacılık sisteminden geçmek zorunda oldu"u.
Mudi sayısı tutmadı"ına, kredi miktarı da yetmedi"i-
ne göre, o zaman bu paralar nereden geliyor ve nasıl
ödeniyor? Hadi ödendi diyelim, bu paraları onlar
hangi bankaya yatırıyor? Türkiyede fiktif bir döngü
mü ya!anıyor, paranın rengi mi kararıyor” diye soru-
yor aynı tarihli yazıda. 

Tablo, kayda geçmeyen paralar oldu"unu gösteri-
yor. Vergi kaçırmanın yollarından biri. Genellikle
kayıtdı!ı i!çi çalı!tırmada kar!ıla!tı"ımız vergi kaçır-
ma, konut sektöründe kayıtdı!ı para çevirmeyle,
eksik mimari düzenleme göstermeyle vb. sürüyor.
Bakınız “yaptım oldu” reklam yıldızı Ali A"ao"lu,
Ümraniye “My Town Sitesi” projesinde 4+1 daireleri
imar planında 3+1 ve 1+1 daire !eklinde göstererek
vergide de “yaptım oldu” diyor. Aynı A"ao"lu’nun, at
sırtında reklamını yaptı"ı “Maslak 1453” projesinde,
gerek orman arazisinin satın alınmasında, gerekse
reklam filminin çekiminde usulsüzlük yaptı"ı ortaya
çıktı. Zaten yükselen tepkiler üzerine projesi de iptal
edildi. Keza Nur Cemaatine yakınlı"ıyla bilinen
Okyanus E"itim Kurumları’nın, tarihi Kemerburgaz su
kemeri arazisine okul yapmasına gelen itirazlara,
“münferit izin” denilmesi, pe!ke!in-talanın, nasıl kılıfı-
na uyduruldu"unu gösteriyor. Sarıyer’de hazineye ait
orman arazisine kurulan Koç Üniversitesi, orman ve
do"anın ne kadar rahat tahrip edildi"inin bir ba!ka
göstergesi. 

Örnekler ço"altılabilir. Fakat bu kadarı bile,
orman arazilerinin, sit alanlarının, do"anın, ekolojinin
talan ve tahrip edildi"ini göstermektedir. Azami kara
doymayan burjuvaziye, AKP hükümeti yeni rant alan-
ları açmak için ardarda yasal düzenlemeler yapmak-
tadır. 2B yasasıyla orman ve sit alanları, in!aat,
turizm !irketlerine sınırsız bir !ekilde açıldı. #!çi ve
emekçilerin ya!adı"ı, afet riski barındırmayan, !ehir
merkezlerine yakın ve güzel manzaralı semtler, afet
riski gösterilerek “kentsel dönü!üm” kapsamında
yıkılmak isteniyor. Yıkılacak bu yerler in!aat !irketle-
rine rantsal alan olarak açılıyor. 

Bu konutlar kimin için?
Hali hazırda aile fertlerine yetecek nüfustan

fazla konut oldu"u söyleniyor. Bunca fazlalı"a ra"-
men yeni konutlar durmadan yükseliyor. Zaten bu
konutlar ihtiyacı kar!ılamak için yapılmıyor,
konut metala!mı! durumda. Bir tasarruf aracı
olarak sunuluyor. Konut sahibi olanlara “farklı bir
ya!am” denilerek pazarlanıyor. “Konuta dayalı biri-
kim rejimi” kurularak, krizden kurtulmaya çalı!ılıyor. 

Di"er taraftan da milyonlarca i!çi-emekçi, barın-
ma sorunu ya!ıyor. Sokakta kalanlar, barakalarda
ya!ayanlar, bu konutlara uzaktan bakabiliyorlar
ancak. Kapitalist sistemde her alanda oldu"u
gibi, konut sorununda da “bolluk içinde yok-
luk” var. A!ırı üretim ile yüzbinlerce konut yapılır
ve stoklar birikirken, “kentsel dönü!üm”, “2B” adı
altında yapılan yasal düzenlemelerle, yeni alanlar
açılıyor. Peki neden, kimin için?

Elbette i!çi ve emekçiler için de"il! Her !ey
sermayeye azami kar alanları açmak, zenginlerin
refahını sa"lamak için... 

Çimento Mühendisleri Birli"i Ba!kanı Mustafa
Güçlü, “kentsel dönü!üm”ün gerekli oldu"unu
belirttikten sonra, “bu i!e daha çok in!aat, daha

çok çimento satmak olarak ele alınacak konu de"il.
Daha nitelikli ya!am alanları olu!turma konusu.
Böyle bakılmalı” diyor, 18.10.2012 tarihinde Radikal
gazetesine verdi"i demeçte. Zaten patronlardan
ba!ka !ey söylemesi de beklenmez! A"ao"lu da,
Maslak 1453 projesinin reklamında “insanlık için bir
!eyler yapmalıyım” demiyor mu?  

Elbette i!in bir yanını “nitelikli ya!am” olu!turuyor.
Ama burjuvazi için “nitelikli ya!am!”. #!in esas yanını
ise, azami kar olu!turuyor. Azami kar hırsıdır
konutları yükselten. Kapitalist sermaye do"ası
gere"i, azami kar neredeyse, oraya akar. Öyle ki,
bugün in!aat sektöründe el atmayan sermayedar
yok gibi. Sabancısından A"ao"lu’na, Eczacıba!ı’dan
Zorlu’ya, Torunlar’dan Do"u!’a, Ek!io"lu’ndan
Do"an Grubu’na, vb.  sanayicisi, tefecisi, tüccarı, bu
i!in içinde. 

Bu, aynı zamanda ya!adıkları ekonomik krize
çare arayı!larıdır. #n!aat sektöründeki hareketlilik
beraberinde; demir-çelik, çimento, çam, a"aç vb
sektörleri de hareketlendirir, hareketlilik yaratır.
Ama nereye kadar?

Durmadan yükselen ve milyonlarca biriken bu
konutlar, daha nereye kadar yükselecek? Elbette bir
yerde tıkanacak, bu kaçınılmaz. ABD’nin daha bir
kaç yıl önce ya!adı"ı ve hala devam eden büyük
kriz, biriken konut sorunundan patlak vermi!ti.
Keza #rlanda, #spanya, Yunanistan gibi AB ülkelerini
sarsan ekonomik krizde bankacılık sektöründeki
sorunlar, konut sektöründen etkilenmi! ve onu etkile-
mi!ti. Türkiye’yi de aynı son bekliyor. 

Bunun ilk belirtileri ortaya çıkmaya ba!ladı bile.
Önceki yıllara göre, 2012’de yüzde 5 oranında bir
küçülme ba!gösterdi. $imdi sektöre nefes aldırmak
için “kentsel dönü!üm”e yükleniyorlar. 

Ama bunu ba!arabilmeleri hiç de kolay de"il.
Krizin acısını en derin haliyle ya!ayan i!çi emek-
çiler, bir de evlerinden-yurtlarından edilmek
istenmelerine tepkisiz kalmayacaklardır. Onlarda
biriken öfke patladı"ında, bu konutlar da ellerinde
patlayacak ve ba!ta in!aat sektörü ba!ta olmak
olmak üzere kapitalizm kendi yarattı"ı bataklı"a sap-
lanacaktır.

(*) Rakamlar, 8 Temmuz 2012 tarihli Habertürk gazete-

sinden Muharrem Sarıkaya’nın yazıdan alınmı!tır.
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Yeni anayasa tartı!maları uzun süre-
dir devam ediyor. Özellikle “ba!kanlık
sistemi” ve “vatanda!lık tanımı” üzerin-
den süren tartı!malar, #mralı görü!me
tutanaklarının yayınlanmasıyla iyice
alevlendi. Ba!ta liberal aydınlar olmak
üzere, demokrat kesimler, azınlıklar,
Öcalan’ın bu konudaki sözlerine büyük
bir tepki gösterdiler. “Barı!”a kar!ılık
“ba!kanlık” pazarlı"ı yapıldı"ı,
#slamcılı"ın öne çıkarıldı"ı, azınlıkların
dı!landı"ı yönünde görü!ler ortalı"ı kap-
ladı.

Yeni anayasada uzla!ılamıyor
Bilindi"i gibi AKP, uzun süredir “yeni

anayasa” hazırlı"ı içinde. Bugüne dek
12 Eylül anayasasında birçok de"i!iklik
yapıldı. En son 12 Eylül 2010 referandu-
mu ile AKP’nin iste"i do"rultusunda bazı
de"i!iklikler gerçekle!ti. Fakat bunlar,
AKP hükümetine yetmedi. Üçüncü
döneminde bu i!i tümden çözmek için
kollarını sıvadı. Anayasa tasla"ını hazır-
layıp TBMM’de olu!turulan “uzla!ma
komisyonu”na sundu.

Görünürde bütün partiler, 12 Eylül
anayasasının kaldırılmasını, yeni bir
anayasayı istiyor. Ve hepsi de “demo-
kratik anayasa”dan dem vuruyor. Oysa
hiçbirinin anayasayı daha demokratik

hale getirmek gibi bir niyeti bulunmuyor. Gerçekte
her parti, kendi siyasi duru!u ve hizmet etti"i kesim-
lerin çıkarları do"rultusunda bir anayasa için u"ra!ı-
yor. AKP’nin “yeni anayasa” ile yapmak istedi"i
asıl !eyin, “ba!kanlık” ya da “yarı-ba!kanlık”
olarak adlandırılan bir sisteme geçmek oldu"u
anla!ıldı. CHP ve MHP ise, buna kesinlikle kar!ı
çıkıyor. ’61 ve ’82 anayasasının “de"i!tirilemez ve
de"i!tirilmesi teklif dahi edilemez” olarak geçen ilk
üç maddesinin aynen korunmasını, buna ba"lı ola-
rak vatanda!lık tanımında, “Türklük” vurgusunun
kalmasını savunuyor.  

Böyle olunca TBMM’de kurulan “uzla!ma komis-
yonu”ndan “yeni anayasa” çıkmayaca"ı anla!ıldı.
Komisyonun bugüne dek 100 madde üzerinde dur-
du"u ve bunlardan sadece üçte biri üzerinde uzla!-
maya varılabildi"i söyleniyor. Bu !ekilde bir sonuca
varılamayaca"ı dü!ünülüyor.

Bu durumda BDP, “kilit parti” durumuna geldi.
Çünkü AKP’nin meclisteki sayısı anayasayı tek
ba!ına de"i!tirmeye, hatta onu referanduma götür-
meye yetmiyor. BDP ise, AKP ile “vatanda!lık tanı-
mı”nda anla!manın kar!ılı"ı olarak, “ba!kanlık sis-
temi”nin tartı!ılabilece"ini söyleyerek, AKP’ye ye!il
ı!ık yakıyor. Son olarak Öcalan’ın açıktan “ba!-
kanlık sistemi”ni savunması, tek fark olarak
ABD tipi meclisli bir ba!kanlı"ı önermesi, “barı!
kar!ılı"ında ba!kanlık” mı sorularını ve tepkile-
rini beraberinde getirdi. Bu sadece ülke içinde
de"il, ülke dı!ında da benzer yorumlara yol açtı.
#ngiliz The Guardian gazetesi, Kürt sorunundaki

müzakerenin sonucunda Erdo"an’ın “ödülü”nün,
Ba!kanlık olaca"ını yazdı.

AKP’nin yeni anayasa formülü
AKP, yeni anayasa konusunda bu yava! gidi!e

ve en önemsedi"i konularda (ba!kanlık sistemi gibi)
uzla!ma sa"lanamamasına çözüm arıyor.
Ba!bakan Erdo"an, komisyonun çalı!malarının
Mart ayı sonuna kadar tamamlayamaması halin-
de, kendi anayasa taslaklarını referanduma
sunacakları uyarısında bulundu. Ayrıca
BDP’yi kastederek “referandum nok-
tasında anla!abilirsek, onlarla
mü!terek adım atabiliriz”
dedi. BDP e!ba!kanı
Selahattin Demirta! da,
“bire bir örtü!müyor ancak
yakın oldu"umuz parti
AKP’dir” diyerek anayasa konu-
sunda AKP’ye i!birli"i yapabilecek-
lerinin sinyalini verdi.

AKP’nin “yeni anayasa”da üzerinde
en çok durdu"u konu, ba!kanlık sistemi.
Sava! ve kriz ortamında en rahat yönetme yön-
temi olarak bu sistemi öne çıkarıyorlar. Erdo"an,
“çok seri karar alma imkanı” getirece"inden dolayı
ba!kanlık sistemini istedi"ini açıkça ifade etti. Ve
bunun “Türk tipi ba!kanlık” olaca"ını söyledi.
“Türkiye’ye özgü, ba!kanlık ve yarı-ba!kanlık sis-
temlerinin kendine has do"ruları alınarak olu!turu-
labilir” diyerek, bir sentez yapmaya çalı!tıklarını
vurguladı.

AKP’nin öngördü"ü ba!kanlık sistemine göre,
ba!kan meclisi feshetmek, ülkeyi ba!kanlık karar-
nameleri ile yönetmek ve be"enmedi"i yasa tasarı-
sının yasalla!masını neredeyse imkansız kılmak
gibi ola"anüstü yetkilere sahip olacak. Ba!kan,
yasama ve yürütme yetkisini elinde tutaca"ı gibi,
yargıyı da kendisine ba"lı hale getirecek. Yani,
yasama, yürütme, yargı, tüm kuvvetler, ba!ka-
nın elinde toplanacak.

AKP’nin anayasa tasla"ında üzerinde en çok fır-
tına kopartılan konulardan biri, yargıda yapmak
istedi"i yeni düzenlemeler oldu. Sanki yargı bugü-
ne kadar gerçekten “ba"ımsız” ve “tarafsız”mı!
gibi, “ba"ımsız-tarafsız yargı elden gidiyor”
yaygarası yapıldı, yapılıyor… AKP’nin farklı ola-
rak yaptı"ı !ey, yargıyı tamamen kendine ba"la-
mak. Önünde hiçbir engel kalmamasını sa"la-
mak… 

Buna göre Yargıtay ve Danı!tay gibi yüksek
yargı organları kaldırılıyor, yerine “Temyiz
Mahkemesi” getiriliyor. Ayrıca Askeri Yargıtay da
kaldırılıyor, askeri mahkemeler disiplin suçlarıyla
sınırlanıyor. Di"er yandan Anayasa Mahkemesi’nin
üyelerinin ço"unlu"unun TBMM tarafından seçilme-
si isteniyor. Meclisin yapaca"ı anayasa de"i!iklikle-
rinin Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi-
ne son veriliyor. Gerek Anayasa Mahkemesi, gerek-
se Danı!tay ve Yargıtay yerine geçirilen Temyiz
Mahkemelerinin üyeleri, büyük oranda hükümet
partisi tarafından belirlenecek. Hakimler ve Savcılar

Yüksek Kurulu’nun da 22 üyesinin 16’sı hükümet
tarafından do"rudan atanacak.

Böylece Hükümet, yargı üzerinde tam bir tahak-
küm kurabilecek. AKP’nin 12 Eylül 2010 referandu-
mu ile yargıya çekti"i ayar, yeni anayasa önerisiyle
son !eklini alıyor. AKP, yargının tamamen kendi
denetiminde olmasını istiyor.

Bugüne dek AKP, “yüksek yargı”dan çok yakın-
dı. Çıkarmak istedikleri birçok yasanın “yüksek

yargı” vetosuna u"radı"ını, istediklerini gerçekle!-
tiremediklerini, “yüksek yargı”nın önlerine

engel dikti"ini söyleyip durdu. Ba!bakan
Erdo"an’ın “kuvvetler ayrılı"ı”ndan yakı-

nıp, “kuvvetler birli"i”ni istemesi de
bununla ba"lantılıydı. Örne"in
“kentsel dönü!üm” kapsamında

aldıkları birçok karar, yargıdan geri
döndü. AKP, önüne dikilen tüm
engelleri kaldırmak, yeraltı, yer-

üstü kaynaklarını kontrolsüz
biçimde istedikleri tekellere

pe!ke! çekmenin pe!inde.
$imdi AKP’nin bu amaç do"rultusunda

BDP’yi de yedeklemeye çalı!ması, birçok kesimde
hayal kırıklı"ına ve tepkilere yol açtı. Özellikle de
ikinci #mralı görü!mesinden sonra açı"a çıkan Öca-
lan’ın bu konudaki görü!leri, kaygıları daha da art-
tırdı.

Öcalan’dan ba!kanlık sistemine destek
Öcalan’ın 23 $ubat’ta gerçekle!en ikinci BDP

heyeti ile olan konu!malarında, üzerinde en çok
durulan konulardan biri, ba!kanlık sistemine verdi"i
destek oldu. Öcalan, “Ba!kanlık sistemi dü!ünülebi-
lir. Biz Tayyip Bey’in ba!kanlı"ını destekleriz. Biz
AKP ile bu temelde bir ba!kanlık ittifakına girebili-
riz” diyordu. AKP’nin savundu"u “ba!kanlık sistemi”
ile farkını ise, ABD’den, Rusya’dan, #ngiltere’den
örnekler vererek, ba!kanı denetleyecek bir meclis
ya da senato olması !eklinde ortaya koyuyordu.

Bir yandan “AKP’yi 10 yıldır ayakta tutan
benim”, “biz AKP’ye iktidarı altın tepside sunduk”
gibi sözlerle AKP’ye verilen deste"i itiraf ederken
ve bunun AKP tarafından istismar edilmesinden
yakınırken, bir yandan da AKP’nin !u an en fazla
ihtiyaç duydu"u ba!kanlık sistemine destek veril-
mesi dikkat çekiciydi. AKP’ye bu yakla!ım, Kürt
hareketinin açmazı olmaya devam ediyor. Buna
bir de “Sünni din karde!li"i” temelinde “yeni
ulus” yaratma giri!imi eklenince, ba!ta
Ermeniler olmak üzere Müslüman olmayan azın-
lıkların tepkisi arttı.

Hatırlanacaktır 2004 yılında “azınlık” tartı!maları
gündeme geldi"inde, Kürt siyasetçileri, kendilerinin
“azınlık” görülmesine kar!ı çıkmı!lar ve anayasada
“asli kurucu üye” olarak Kürt ve Türklerin birlikte
geçmesi gerekti"ini söylemi!lerdi. AB’nin o dönem
hazırladı"ı “ilerleme raporu”nda, “Lozan’da ‘azınlık’
olarak sadece ‘gayrimüslimler’den bahsedildi"i,
onların da Ermeni, Rum ve Musevi olarak sınırlan-
dı"ı” belirtiliyor, Kürt ve Alevilerin de “azınlık” hakla-
rından yararlanması gerekti"i söyleniyordu. PKK ve
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di"er Kürt örgütleri, “azınlık” tanımına kar!ı çıktılar
ve anayasada “Türkiye Cumhuriyeti, Türk ve Kürt
ulusundan kurulmu!tur” !eklinde geçirilmesini iste-
diler. Böylece Türk ve Kürt olmayan di"er ulusal
toplulukları ve “gayri-müslim” kesimleri dı!la-
mı! oldular.

$imdi de benzer bir söylemle kar!ı kar!ıyayız.
Öcalan, Anayasada “vatanda!lık tanımı” olarak
“Türklük” kavramına kar!ı çıkarken, “ortak bir mille-
tin üyesiyiz” diyor. Ve “millet, Arap, Türk ve Kürdü
de kapsar…  Millet #slam enternasyonalizmini ifade
eder” diyerek devam ediyor. Öcalan’ın “millet”
kavramı içinde “gayri-müslim”ler yer almıyor.
Dahası bu kesimleri dı!layıcı tutum, ba!ka söz-
leriyle de kendini ele veriyor. Örne"in, “Anadolu
#slamla!tıktan sonra, bin yıllık bir Hıristiyanlık öfkesi
var. Rum, Ermeni, Yahudi, Anadolu’da hak iddia
eder. Laiklik, milliyetçilik kisvesinde elde ettiklerini
kaybetmek istemiyorlar.” diyor. “#srail lobisi, Ermeni
ve Rumlar, ‘Kürtler ne kadar dı!lanırsa o kadar
ba!arılı oluruz’ diyorlar. Bu paralel devlettir. Bin yıl-
lık bir gelenektir” diyor. “Ermeni lobisi etkili. 2015’le
gündem olmak istiyorlar” diyor, vb…

AKP’nin “#slamcılık” !emsiyesi altında Türk
ve Kürtleri birle!tirme çabasına Öcalan da katkı
sunmu! oluyor. “#slam’ın özü adalet, hukuk ve
tasavvuftur” diyerek, “#slamın kirletilmesi”nden yakı-
nıyor. Ve ardından “Kürt halkının dini inancı kuvvet-
lidir” diyor, kendisinin de geçmi!te be! vakit namaz
kıldı"ını, hatta “Kısakürek’in gizli toplantısı”na katıl-
dı"ını belirtiyor.

Öcalan’ın M#T ve Erdo"an’la ilgili sözleri de,
Fettullah Gülen Cemaati ile AKP arasındaki
çeli!kide AKP’den yana tutum aldı"ını gösteri-
yor. Gülen’i ve Gülen’e yakınlı"ı ile bilinen
Emrullah Uslu gibilerini ABD’den talimat alan,
ABD’nin yeti!tirdi"i ki!iler olarak gösterirken,
AKP’yi bundan azade tutuyor.

Bütün bunlar alt alta kondu"unda, Öcalan ile
AKP’nin yakınla!ması, özellikle ba!kanlık sistemine
sundu"u destek ve #slama yaptı"ı vurgular, bugüne
dek Kürt hareketine destek veren ve “barı!
süreci”ni olumlayan liberal kesimlerde, Müslüman
olmayan azınlıklarda tedirginlik yarattı. “Barı!”a
kar!ı “ba!kanlık” !eklindeki dü!ünceler, a"ırlık
kazandı. Bu durum, Kürt hareketine ve “#mralı süre-
ci”ne daha temkinli bir yakla!ıma yol açtı. 

Bu düzende “demokratik anayasa” 
yapılamaz
Anayasa üzerine yürütülen tartı!malarda, en

sorunlu noktalardan biri, “demokratik anayasa”
demagojisidir. Öyle ki, “vatanda!lık tanımı” olarak
“Türk” yerine, “Türkiye Cumhuriyeti” konuldu"unda,
anayasa demokratik bir içerik kazanacakmı! gibi
bir izlenim yaratılmaktadır. 

Elbette 1924’ten bu yana yapılan tüm anayasa-
lardaki Türklük vurgusu, devletin !oven milliyetçi
yakla!ımının kaçınılmaz bir sonucudur. Bu !ekilde
sadece Kürtler de"il, bu topraklarda ya!ayan tüm
ulusal topluluklar inkar edilmekte, hepsi Türk sayıl-
maktadır. Bu da, halklar arasında e!itsizli"i, ezen-
ezilen ili!kisini getirmektedir. Oysa gerçekten
demokratik bir devletin ulusu olmaz. Sadece
ulusu da de"il, dili ve dini de olmaz. Türkiye
Cumhuriyeti, hem Türk, hem Müslüman, hem de
Sünni bir devlettir. Kürt ve di"er milliyetlerden halk-

lar dı!ında, gayrimüslim ve Alevi kesimler de baskı
altındadır. Böyle bir devletin anayasası, do"al ola-
rak !oven-milliyetçi bir karakterde olacaktır. Çünkü
anayasa, varolan durumun
resmi olarak ifade edili!in-
den ba!ka bir !ey de"ildir.

Yeni anayasada
“vatanda!lık tanımı”ndan
Türklük ibaresini çıkar-
makla, o anayasayı demo-
kratik yapamayız. Esasında
bir anayasanın “demokra-
tik” olup olmadı"ını sade-
ce ulusal soruna bakı!ından ibaret de göreme-
yiz. Ba!ta i!çi ve emekçilerin hakları olmak
üzere en temel hak ve özgürlüklere yakla!ımını
esas alırız. Ki bu açıdan bakıldı"ında, bir burjuva
devlette “demokratik anayasa”nın yapılamayaca"ını
anla!ılır. #ktidarda i!birlikçi tekelci burjuvazi ve
büyük toprak sahipleri oldu"u sürece, ne i!çi
ve emekçiler için, ne de ezilen halklar ve mez-
hepler için “demokratik bir anayasa” olmaya-
caktır.

‘Demokratik anayasa’ ancak demokratik bir halk
devleti tarafından yapılabilir. Dolayısıyla bir devrim
sorunudur. Ku!kusuz kimi demokratik hak ve
özgürlükler, mücadelenin düzeyine göre yasal ola-
rak da geçirilebilir. Ancak sözkonusu olan bir ana-
yasa ise, onun gerçekten ‘demokratik’ olabilmesi,
do"rudan devletle, devleti elinde tutan sınıflarla
ba"lantılıdır. Çünkü anayasa, temel yasadır. Ve en
demokratik burjuva devlette bile anayasalar, kapita-
list toplumsal düzenin sarsılmaz oldu"undan hare-
ket eder; kapitalizmin ilkeleri, temel direklerini olu!-
turur. Topraklar, ormanlar, fabrikalar, tüm üretim
araç ve gereçleri üzerindeki özel mülkiyet, insanın
insan tarafından sömürülmesi vb. yasalarla peki!ti-
rilir. Yurtta!ların e!itli"ini ve demokratik özgürlükleri
ya açıkça reddeder, ya da hepsini bo!a çıkarır.
Öylesine kayıtlar ve sınırlamalar koyar ki, bu hak
ve özgürlüklerin tamamen sakatlandı"ı görülür. 

Patronla i!çi, toprak sahibi ile köylü arasında,
birinciler zenginlikleri ve toplumsal a"ırlı"ı ellerinde
tuttukça, ikincilerin bunlardan yoksun kalaca"ı ve
bu ko!ullarda e!itli"in hiçbir zaman olmayaca"ı
açık de"il midir? Aynı durum, ezilen ulusların hak-
ları için fazlasıyla geçerlidir.  

“Burjuva anayasaları, sessiz sedasız uluslar ve
ırkların e!it olamayaca"ından, ba"ımsız uluslarla
ba"ımsız olmayan ulusların varlı"ından hareket
eder... Bu, bütün anayasaların temelleri itibarıyla
ulusal oldukları, yani egemen ulusların anayasaları
oldukları anlamına gelir.” (Stalin, Leninizmin
Sorunları sf:654)

Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasası da ‘egemen
ulus’un yani Türklerin anayasasıdır. Ba!ka türlü
olması da beklenemez. “Vatanda!lık tanımı” olarak
“Türklük” ya da “Türkiyelilik” kavramının kullanılma-
sı, bu durumu de"i!tirmez. Geçti"imiz günlerde
BDP E!ba!kanı Selahattin Demirta! haklı olarak
“etle tırnak gibi de"iliz, iki e!it halk olmalıyız” dedi.
Bu durum Ba!bakan’a soruldu"unda, “iki e!it halk
olmaz” deyiverdi. “Bunlar ‘iki e!it halk gibi’ dedi"in
zaman, kantara çıkarıyor. Kantar tumayabilir” diye-
rek, Türkün, Kürde a"ır basaca"ını ima etti. AKP
de anayasada “Türkiye Cumhuriyeti vatanda!ı”
!eklinde geçmesini istiyor. Ama “iki e!it halk”ı duy-

maya bile tahammül edemiyor ve
hemen reddediyor. Tıpkı “Kürt milletini
Türk ulusuyla e!it göremezsiniz” diyen
CHP milletvekili gibi...

Ne zaman ki, kesintisiz biçimde
sosyalizme geçmeyi hedefleyen

halk demokrasisi devleti
kurulur, ancak o zaman
siyasal ve demokratik
haklar gibi, ulusal haklar
da, ba!ta anayasa

olmak üzere tüm yasalar-
la güvence altına alınır.

Çünkü anayasa, esasında o güne dek elde edilmi!
kazanımların tescil edilmesi, yasalarla peki!tirilme-
sidir. 

Örne"in Sovyet Anayasası’nın ikinci bölümün-
de, “Sovyetler Birli"i, e!it uluslardan olu!an bir bir-
lik”tir diye geçer. Bu, fiilen ya!anan durumun ana-
yasaya geçirilmi! halidir. Ortada gönüllü bir birlik
vardır. Ve bu birlik sayesinde o devlet kurulmu!tur.
Orada ‘asli unsur’, ‘asli olmayan unsur’; ‘azın-
lık’, ‘ço"unluk’ gibi kavramlar yoktur. Sadece
‘e!it uluslar’ vardır. Ve tabi ki devletin dili de
yoktur. Her ulus ve ulusal topluluk, ba!ta e"itim
olmak üzere tüm alanlarda kendi dilini kullanma
hakkına sahiptir. En önemlisi de, her ulusun istedi"i
zaman kendi iradesiyle ayrılma hakkının tanınması,
bunun güvence altına alınmasıdır. Bunlar olmadan
ulusların e!itli"inden söz edilemez. 

* * *
Anayasa tartı!maları önümüzdeki günlerde

daha da artarak sürecektir. “Vatanda!lık
tanımı”ndan, “ba!kanlık sistemi”ne kadar birçok
konuda farklılıklar, safla!malarda de"i!imler çıka-
caktır. Ve tabi ki, “barı! süreci” denilen süreçte de
daha çok de"i!iklikler meydana gelecektir. O yüz-
den daha !imdiden anayasa konusunda BDP ve
AKP arasında i!birli"i olaca"ını söylemek erkendir.
Dahası, egemen kesimler arasında bu konuda
hemfikirlik yoktur. AKP içinde bile çatlaklar söz-
konusudur. Örne"in Cumhurba!kanı Abdullah
Gül, Erdo"an’ın “Türk tipi” dedi"i ba!kanlık sistemi-
ne kar!ı oldu"unu ifade etmi!tir. Bu yönüyle ba!-
kanlık sistemine geçi!in hiç de kolay olmayaca"ı
ortadadır. Anayasanın uzla!ma ile çıkmayaca"ı ise
kesindir. Egemenler arasında uzla!manın olmadı"ı
bir ortamda, anayasada temel de"i!iklikler kolay
kolay yapılamaz. En fazla “da"ın fare do"urması”
cinsinden bir anayasa çıkar. 

Dikkat edilirse “yeni anayasa” tartı!maların-
da i!çi ve emekçilerin haklarına dair tek bir söz
edilmemektedir. Dahası insanın en temel hakkı
olan çalı!ma hakkı, barınma hakkı, örgütlenme,
ifade ve eylem hakkı gibi haklar iyice tırpanlanmı!,
yok edilmi!tir. Hatta “ya!ama hakkı” elinden alın-
mı! durumdadır. Kadınlar her gün öldürülmekte,
sokakta ve !ubede polis !iddeti yüzünden ölenlerin
sayısı hızla ço"almakta, açlı"ın ve i!sizli"in verdi"i
bunalımla intiharlar artmaktadır.

Hal böyleyken hala “demokratik anayasa”dan
sözedilmesi, kitleleri kandırmaya dönük baya"ı bir
yalandır. Demokratik anayasa, demokratik bir dev-
lette yapılır. O da ancak iktidarın i!çi ve emekçilerin
eline geçti"i halk demokrasilerinde, sosyalist bir
düzende gerçekle!ecektir.



Kölelik, feodalizm, kapitalizm... Bütün sınıflı

toplumlar kadını, yani toplumun yarısını yok

saydı. Çünkü egemenler, kendi hegemonyalarına

son verecek sınıfın yarısını etkisizle!tirmek isti-

yorlardı. Bütün devrimlerde önce kadını vurdular

bu yüzden... Onun sahiplendi"i kavgadan iki kez

korktular. 1857’de fabrikalarında yakılan 129

kadın i!çinin mirasını yok etmeye çalı!tılar. 

Fakat bu miras, yüzyıllar geçmesine ra"men

de"i!medi, ku!aktan ku!a"a, ülkeden ülkeye

yayıldı. “Tek gö"üslü”, korkusuz ve vah!i Amazon

kadınlarının, ellerinde mızrakları, omuzlarında ok

ve yayları ile, erkeklerden olu!mu! ordulara kor-

kusuzca kar!ı koymaları anlatılır bir efsane gibi...

Jean Darc’ın cesareti, Rosa’nın devrimci korku-

suzlu"unda yeniden nefes almı!tır. Latin

Amerika’da silah tutan kadın gerillaları, Kürt da"-

larından selamlamı!tır Beritan’lar... Nepal’in kadın

gerillalarına uzanmı!tır korkusuzluk... #ngiltere’nin

grev yapan Kibritçi Kızları, Almanya’nın Silezyalı

dokumacıları, komün barikatlarına benzin ta!ıyan

kadınların cesaretiyle bulu!mu!tur...

Onlar Paris Komünü’nün kahramanlarıdırlar.

Bo! tencerelerini ve gözya!larını dört duvardan

evlerinde bırakıp silaha sarılırlar. Kurtulu!ları

demek olan Komün’ü savunmak için ambulansçı,

fi!ekçi, sava!çı olurlar. Komün yenilgisinden

sonra Sava! Konseyi önüne çıkartılan 1051

kadından 956’sı i!çidir. 

Sosyalist Sovyetler Birli"i’nde üretim rekorları

kıran i!çi kadınlar, do"unun gericili"ine kar!ı

kadınları örgütlemek için yollara dü!en “kırmızı

ba!örtülüler”, Alman fa!izmine kar!ı sava!an

Tanya’lardır onlar. 

Nazi kamplarından gelir sesleri.

Yakalandıklarında eteklerinin altına sakladıkları

bombayı kaptıkları gibi SS subaylarına fırlatmaları

bir olur. 

1941 Nisan’ında fa!ist i!galciler

Yugoslavya’ya girince, onlar her günkü i!lerini

yapar gibi kavgaya ko!arlar. Tarlada saban, evde

ocak yerine silahın kabzasına sarılırlar.

Yugoslavya Halk Kurtulu! Ordusu’nun 100 binden

fazla kadın üyesi vardır. Bunların dörtte biri

sava!ta !ehit dü!er. 40 bini yaralanır, 3 bini sakat

kalır... 

1908 Haziran’ında Sivas’ta 50 kadın, bo"azla-

rından geçmeyen pahalı ve pis ekme"i protesto

ederek Vilayet Kona"ı’na yürürler. Onlardan etki-

lenen 500 ki!i vilayet camlarını ala!a"ı eder, unu

ve bu"dayı ya"malar. 

Onları i!çi direni!lerinde, gecekondu semtle-

rinde, mitinglerde görürüz. Öfkeleri herkesten

daha güçlüdür. Yumruklarını kaldırıp mücadele

sloganları haykırdıklarında, herkesten daha gür

çıkar sesleri. Tari!, Tekel, Sümerbank, Novamed

i!çilerinin direni!inden tanırız. Grev kırıcılar oto-

büsleri çalı!tırmak istediklerinde, avuçları ta!

dolar hemen. Olmadı, kendilerini atarlar arabala-

rın altına, panzerlerin önüne, polis barikatının

üstüne. Fabrika i!galinde, 15-16 Haziran yürüyü!-

lerinde onlar vardır. Pa!abahçe’de, Zonguldak’ta,

direni!çi i!çiler kadar mücadeleyi sahiplendiklerini

biliriz. 

Cezaevi önlerinde görürüz onları. Katiller sürü-

sü, o"ullarının, kızlarının üstüne yürüdü"ünde,

ring aracını elleriyle, evet ellerinin on parmaklarıy-

la durdururlar. Cumartesileri a"armı! saçları,

bükülmü! belleriyle mesken tuttukları Galatasaray

Lisesi önünde, bir avuç kadın, çocuklarını arar

onyıllar boyu. Adı yasak bir ülkenin yakılmı! evle-

ri, parça parça edilmi! toprakları ve mücadele

yangınına kesmi! da"larından duyarız onları.

Kavgada yeniden dirilmeyi, özgürle!meyi anlatır-

lar. Filistinli Kerime’den Kürdistanlı Leyla Kasım’a

uzanır bu öykü. 

Kavgaya, yayından fırlayan ok gibi katılan

yurtsever-devrimci-komünist kadınları biliriz. Kürt

hareketinin direni!çi-militan kadın önderi Sakine

Cansız, dü!mana “varsa cesaretiniz gelin” haykı-

rı!ıyla sembolle!en Sabahat Karata!, 16 Mart’ta

fa!ist saldırıda katledilen Hatice Özen, silahına

devrim türküleri söyleten Meral Yakar, bomba

olup fa!izmin üzerine patlayan Yasemin Çiftçi,

ölüm orucunda ölümsüzle!en Nergis Gülmez,

Yeter Güzel, Aysun Bozda"an, Hatice Yürekli ve

di"er devrimci kadınlar… 

#!kence tezgahında cellatların yüzüne suskun-

lu"unu haykıran 19’undaki gencecik ihtilalci

komünist Selma Aybal; 18’indeki kavga bayra"ını

yükseltirken tereddütsüzlü"üyle i!kencede ölüm-

süzle!en Songül Kayaba!ı; yolda!ını korumak

için elinde silahıyla ölümün üzerine yürüyen genç

komünar Nilgün Gök; “bizsiz olmaz bu i!ler” diye-

rek Gazi barikatlarına ko!an Zeynep Poyraz,

“yeni ça"ın çocukları” komünist kadınlardır…

Adları ba!ka, yüzleri ba!kadır. Ama ö"renmi!-

lerdir, kendi kurtulu!larının insanlı"ın kurtulu!u

kavgasında oldu"unu… Kararlıdırlar; en önde atı-

lırlar kavgaya... Cesurdurlar; ölümü bir karanfil

gibi takarlar yakalarına... #nançlıdırlar; ne devletin

!iddeti-terörü-i!kencesi, ne de tüm emekçi kadın-

ların en büyük gardiyanı olan babalar-abiler-koca-

lar engelleyememi!tir onların devrimcili"ini...

Çünkü kadının özgürlü"ü, kendisini tutsak eden

sınıflı topluma, kapitalizme kar!ı mücadelenin

içindedir!

Burjuvazi kadınları kazanmak ister

Emekçi kadınların mücadeleye katılması çok

zor, çok sancılı bir süreçtir. Erkek emekçiler salt

devletin baskısına kar!ı mücadele ederken,

kadın emekçiler buna ek olarak bir de toplumsal

baskı ile, ev içindeki baskı ile mücadele etmek

zorunda kalırlar. Tam da bu nedenle, devrimci-

likleri daha kararlı, daha yenilmez olur. 

Ve yine aynı nedenle, burjuvazi, kadınla-

rın mücadeleye girmesini engellemek için,

ya da kendi politikalarına yedeklemek için,

iki kat daha fazla

çaba gösterir. Çok

çe!itli yöntemleri

vardır bunun için.

#deolojik-siyasi-eko-

nomik ve pratik,

bütün yöntemler

kullanılır. 

En ba!ta gelen

yöntem elbette

devlet baskısı-

terörü-i!kencesi-

dir. En küçük bir

hak arama mücade-

lesini bile vah!i bir

terörle bastırılmaya

çalı!ılır. #!çi direni!-

lerinde, ö"renci

eylemlerinde,

HES’lere ya da

“rantsal dönü!üm”e kar!ı eylemlerde kadınlar da

coplanır, yüzlerine gaz sıkılır. Gazi direni!i sıra-

sında çöp konteynırının yanında bir genç kızın

polisler tarafından ölümcül biçimde dövülmesinin

görüntüleri daha hala hafızalardadır. Benzer

biçimde Gazi’deki yürüyü!ün en önünde yer alan

ve militanlı"ıyla göz dolduran Zeynep Poyraz’ın

polis tarafından hedef gözeterek vuruldu"u bilin-

mektedir. 

Devrimci kadınlar, i!kence sırasında bir de

kadın olarak a!a"ılamaya, i!kenceye, taciz ve

tecavüze maruz kalır. Hamile kadınların i!kence-

de copla tecavüze u"radı"ı ya da çocu"unu

dü!ürmesi için karnının tekmelendi"i durumlar hiç

de az de"ildir. Çocuklarına yapılan i!kenceler ise,

“anne” devrimciler için en a"ır i!kencedir.

Devrim ba!arısızlı"a u"radı"ında önce kadın-

lar vurulur. Paris Komünü’ne kar!ı sava!an ve

komünü yenilgiye u"ratan Alman komutan,

“komüncülerin hepsi kadın olsaydı, yenmemiz

mümkün olmazdı” demi!tir. Alman fa!izmine kar!ı

sava!an Sovyet kadınları, yakalandıkları anda ya

idam edilmi!, ya da katledilmi!tir. Sa" kurtulan

kadınların oranı çok daha dü!üktür. 

Aile içinde kullanılan !iddet ise, devletin

!iddetiyle birle!erek, kadınları mücadeleden

koparmaya çalı!an en önemli baskı unsuruna

dönü!ür. Devrimcile!en genç kızların ezici bir

ço"unlu"u, devletin i!kencehanelerinde gördük-

leri !iddetten daha fazlasını evde babalarından,

abilerinden görürler. “Sen kız ba!ına...” diye

ba!layan cümleler, ev içindeki en

vah!i !iddetin ba!langıç konu!-

masıdır. #!ten atılan evli

kadınların eyleme geçme-

si, sadece patrona ve poli-

se kar!ı de"il, evde koca-

sına kar!ı da bir müca-

deleyi gerektirmekte-

dir. 

Toplamda,

mücadele

etmek isteyen

kadınların ve

genç kızların

önünde, a!ma-

ları gereken çok

büyük bir barikat

vardır. Mücadeleye inandı-

"ı oranda cesareti ve kararlılı"ı da

artan kadın, her tür !iddete kar!ı korkusuz-

lu"u ku!anmak, saldırının ve vah!etin üzerine

militanca yürümekle yükümlüdür. 

Burjuvazinin kadınları etkisizle!tirmek için

kullandı"ı ikinci yöntem, onları alıkla!tırmak,

yozla!tırmak ve bireyselle!tirmektir. Bu konu-

da burjuvazinin en büyük yardımcısı, ev i!lerinin

tüketici ve alıkla!tırıcı etkisidir. Özellikle ev kadın-

ları, evin dört duvarının arkasında, sabahtan

ak!ama kadar bitmez tükenmez ev i!leri içinde,

gelenek ve göreneklerin, dinci-gerici kültürün

ku!atması altında duygu ve dü!ünceleri hapsol-

mu! biçimde ya!amaya mahkum edilmi!tir. Bir ev

kölesidir o. Bu kölelik, ço"u kez bu durumu do"al

görecek ve kabullenecek bir bilinç !ekillenmesi ile

içiçedir. Bütün ev kadınları, bu kölelik kar!ısında

homurdanır, ama ezici ço"unlu"u bu durumun

de"i!ebilece"i konusunda bir fikre de sahip de"il-

dir; “böyle gelmi!, böyle gider” diye dü!ünür.

Onlarda bireyselle!me de had safhadadır, ya!a-

mın tüm sorunları kar!ısında “tek ba!ına” oldu"u

duygusu kaçınılmaz bir hale gelmi!tir.  

Sadece ev kadınlarını de"il, bütün kadınları

hedef alan bir alıkla!tırma-yozla!tırma-bireysel-

le!tirme saldırısı ise, “moda” üzerinden yürütül-

mektedir. Televizyon programları, reklamlar,

pembe diziler, “romantik komediler”, onun hayal

dünyası ile gerçeklik arasındaki ba"ı koparması-

na neden olacak kadar yo"un bir bombardıman

!eklinde ya"maktadır. 

Son yıllarda giderek artan biçimde kullanılan

bir yöntem ise, her ya!tan kadında “güzel olmak”

dü!üncesinin saplantıya çevrilmesi çabasıdır.

Yüksek topuklu ayakkabılar, açık ve pahalı kıya-

fetler giymek, makyaj yapmak ve mutlaka güzel

görünmek gerekti"i propaganda edilmektedir.

Zeka, çalı!kanlık, ki!isel beceriler, insani erdem-

ler... kapitalizmin yoz dünyasında bunların hiçbir

önemi yoktur. Gencecik kızlara “dünyadaki en

önemli sorun”un güzel olmak-güzel görünmek

oldu"u ö"retilmekte, liseli kızlar bile birer cinsel

metaya çevrilerek “pazara”-erkeklerin be"enisine

sunulmaktadır. 

Üstelik bu, “asla yalnız kalmamalısın” fikriyle

birlikte pompalanmaktadır. Buna göre, kadınlar

e"er bir erkekle birlikte de"ilse, mutlaka “eksik”tir,

“kusurlu”dur, “erkek bulmayı beceremiyor”dur;

kadın ve moda programlarını seyrederek, kendisi-

ne “erkek bulma”nın yollarını ö"renmelidir! Hangi

ya!ta olursa olsun, kadınların mutlaka bir erkekle

birlikte olması gerekti"i vaaz edilmektedir. Öyle

ki, “buldu"u erke"i kaybetmemek için”, kadın-

ların ezici ço"unlu"u her türden a!a"ılanma-

ya, çok a"ır saldırılara katlanmaktadır. 

Emekçi kadının sahiplendi!i 
Neden Emekçi Kadınlar Günü?

Bugün artık giderek artan sayıda kesim, 8 Mart’ı “Dünya Kadınlar Günü” olarak kutlamaktadır.

Öyle ki, devrimci yapılar ve reformist partiler arasında bile, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” diyenle-

rin sayısı giderek azalmaktadır. Ve burada sorun salt “emekçi” kelimesinden ibaret bir sorun de!il-

dir. Kadının özgürle"me mücadelesine bakı"la, kadını toplumsal olarak konumlandırmayla ilgili bir

farklıla"ma sözkonusudur. 

8 Mart, kadının ezilmesinin nedeni olan kapitalizme kar"ı bir kavga ça!rısı olarak mı kutlana-

cak? Yoksa, renkli ve çalgılı bir karnaval havasında, içi bo"altılmı" göstermelik mesajlar e"li!inde,

adeta bir “anneler günü” formunda kutlanarak, yüzyılların biriktirdi!i öfke düzen kanallarına mı

akıtılacak? Fark bu kadar açık ve derindir. Sadece “kadın”a-kadın sorununa bakı"ın de!il, sınıflar

mücadelesini ele alı"ın da somut bir ifadesidir. 

Günlük pratik olarak öne çıkan sorunlar için reform taleplerinin öne çıktı!ı, sorunu sınıf de!il

cins odaklı olarak ele alan bir mücadele tarzının giderek daha baskın hale gelmektedir. Kadına

yönelik "iddet-tecavüz-cinayet, kadın sorununun tek ya da en önemli unsuru olarak ele alınmakta-

dır ve buna kar"ılık kadın sı!ınma evleri, yasal düzenlemeler ve erkeklere kar"ı “kadın dayanı"ma-

sı”nın çözüm olarak sunuldu!u reformist bir yakla"ımdır bu. Oysa sınıf mücadelesinin genel yükse-

li"i dı"ında, kadın sorununu da emekçi kadına dönük her türden saldırının da püskürtülebilece!i

bir seçenek yoktur. 

8 Mart’ın dünya devrim hareketine kazandırılması süreci bile, bunun somut kanıtıdır. 

1857’li yılların ‘vaatler ülkesi’ Amerika’da, Newyork kentinde, sömürünün had safhası ya"anır.

Ço!u kadın 40 bin dokuma i"çisinin elleri, a!ır çalı"ma ko"ullarından dolayı "altere uzanır. Günde

kimi zaman 16 saate varan sürelerde çalı"ıp dü"ük ücret almalarına kar"ı ba"layan bir direni"tir bu.

Amerikan burjuvazisiyle di"e di" bir kavga ba"lar. Grevin yaygınla"aca!ından korkan i"veren, grevci-

leri fabrikaya hapseder. Ardından “"üpheli” bir nedenle çıkan yangında 129 kadın i"çi yanarak can

verir. Günlerden 8 Mart’tır... 

Bu alev, mücadeleyi yükseltir. !"gününün kısaltılması ve bazı siyasi haklar için Manhattan iplik

i"çisi kadınlarının yaptı!ı greve polis acımasızca saldırır. 140 emekçi kadın öldürülür, yüzlercesi

tutuklanır. Günlerden yine 8 Mart’tır... 1910 yılında Kopenhag’ta toplanan Sosyalist Kadınların

!kinci Konferansı’nda Clara Zetkin’in önerisi üzerine 8 Mart, emekçi kadınların mücadele günü ola-

rak ilan edilir. 

8 Mart’ın nasıl yaratıldı!ı dahi, onun hiç de sınıflar üstü bir kavram olmadı!ını gösterir.

Devrimci mücadele ve sosyalizm dı"ındaki tüm seçenekler, kadını, asıl dü"manı olan kapitalizmle

kar"ı kar"ıya getirmez. Bu yüzden de kadına en büyük zararı verir. 

Bolivyalı bir madencinin e"inin Birle"mi" Milletler’de yaptı!ı konu"ma bu yanıyla oldukça çarpı-

cıdır. Domitilia Barrio, madenci e"i ve maden i"çilerinin mücadelesinde önemli görevler üstlenen

bir direni"çidir; üstelik bu mücadele sürecinde gördü!ü i"kenceler yüzünden çocu!unu kaybetmi"-

tir. Domitila Barrio, Birle"mi" Milletler’in düzenledi!i ve katılımcıların ço!unun burjuva çevrelerden

olu"tu!u bir toplantıya katılır. Onun sözleri, ba"ta feministler olmak üzere, kadın sorununun çözü-

münün kapitalizme kar"ı mücadeleden geçti!ini görmeyenler için bir ders niteli!indedir:

“Senyora, sizi bir haftadır tanıyorum. Her sabah ba!ka bir elbise ile geliyorsunuz, oysa ben

hergün aynı elbiseyi giyiyorum. Zarif bir güzellik salonunda geçirecek zamanı ve harcayacak

parası olan biri gibi hergün saçlarınız yapılmı! ve yüzünüz makyajlı geldiniz, ben bunları yapamı-

yorum. Her ö"leden sonra bu binanın kapısında sizi eve götürmek için bekleyen !oförünüzü ve

arabanızı görüyorum; elbette beni hiç kimse beklemiyor. Eminim gerçekten zarif bir eviniz ve

kom!ularınız vardır, de"il mi? Oysa biz madenci karıları, bize lojman olarak verilen küçük evlerde

oturuyoruz ve kocalarımız öldü"ü, hastalandı"ı ya da i!ten atıldı"ı zaman evi 90 gün içinde ter-

ketmek zorundayız. Sonra kalacak hiçbir yerimiz yok. #imdi senyora, söyleyin bana: Sizin duru-

munuzla benimki arasında hiç benzerlik var mı? Siz ve ben e!it de"ilken siz ve ben bu kadar

farklıyken, ikimiz arasındaki hangi e!itlikten konu!aca"ız?”

KAVGA YEN"LMEZ!
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Pekçok kadının, dayak yedikten sonra yeniden
kocasına-sevgilisine dönmesi, üstelik “benim yüzüm-
den oldu”, “söylediklerim onu sinirlendirdi”, “beni sev-
di"i-kıskandı"ı için böyle yaptı” sözleriyle daya"ı
“ho!görmesi” ve me!rula!tırması, sıradan kadının
ya!adı"ı alıkla!manın ve yozla!manın somut örne"i-
dir. 

Burjuvazinin kadınları mücadeleden kopar-
mak için kullandı"ı bir ba!ka yöntem ise, fa!iz-
min ya da gericili"in piyonu haline getirmektir.
Burjuvazi, ideolojik bombardımanıyla kadınların
bilinçlerini karartarak fa!izmin ya da gericili"in gönül-
lü savunucusu, hatta aktif militanı haline getirebilir.
Özellikle devrim dalgasının dü!tü"ü, mücadelenin
geriye çekildi"i ve etkisizle!ti"i dönemlerde, emekçi
kadın kitlelerin, yı"ınlar halinde fa!izmin ve gericili"in
pençesine dü!mesinin örnekleri az de"ildir. 

Bugün ülkemizde tarikat örgütlenmesinin önemli
bir unsuru, kimisi e"itimli ev kadınlarıdır. Bunlar, ev
toplantıları, mevlütler, okumalar vb ile, emekçi kadın
kitleler içinde çok geni! bir örgütlenme a"ına ula!mı!
durumdadırlar. Türban kar!ıtı eylemler ba!ta olmak
üzere pekçok eylem, dinci-gericilik tarafından ku!atıl-
mı! kadınlar tarafından gerçekle!tirilmektedir. 

Fa!izm bu i!i çok daha sistemli yürütmektedir.
Hitler Almanyası ve Mussolini #talyası bunun çarpıcı
örnekleriyle doludur. Almanya’da sava! sırasında
e!ini-o"lunu yitirmi! kadınların gösteriler yapması ve
komünistlere saldırması; $ili’de Allende’ye kar!ı
küçük-burjuva kadınların “tencere gösterileri” düzen-
lemesi ve Allende’ye yapılan darbeyi desteklemeleri;
#talya’da fa!izme maddi destek vermek isteyen
kadınların alyanslarını bile partiye teslim etmesi,
hatta sadece Roma’da 250 bin alyansın toplanmı!
olması, fa!izm tarafından kazanılan kadınların ne
kadar tehlikeli olaca"ının göstergeleridir. 

Kadın kitleleri kazanmak, devlet açısından toplu-
mun ço"unlu"unu (yarısını de"il) kazanmak anlamı-

na gelmektedir. Çünkü kadınlar, kararlı biçimde
savundukları dü!ünceleri, en ba!ta kendi ailelerine
yaymak için son derece yo"un biçimde çalı!ırlar.
Çocuklarının ve e!lerinin dü!üncelerini de"i!tirmek,
onlar için temel hedef durumundadır. 

Geri bilinçli ve korkak bir kadın, direni!teki e!ini
ya da devrimci çocu"unu mücadeleden koparmak
için, duygusal baskıdan tartı!maya kadar her tür
yöntemi nasıl kullanıyorsa, fa!izmin-gericili"in piyo-
nu-kadrosu olmu! bir kadın da, çocu"unu ve e!ini
yanına çekmek için tüm gücünü, bildi"i bütün yön-
temleri kullanacaktır. Üstelik bunu, kadını en fazla
a!a"ılayan, küçümseyen, kadını ya!amdan silen,
yokeden bir sistemin yaygınla!ması için yaptı"ının
farkına bile varmadan…  

Kadınların, kendilerine kar!ı en saldırgan olan,
haklarını en fazla gaspeden dinci-gerici ya da fa!ist
devletlere verdi"i bu destek, burjuvazinin ideolojik
bombardımanının göstergesidir. Burada bir !eyin
altını çizmek gerekir. Bu bombardıman, en fazla
küçük-burjuva ve burjuva kadınlarda etkili olmakta-
dır. Fa!izmin kitle tabanı küçük burjuvazidir ve
küçük-burjuva kadınlar bu propagandadan etkilen-
meye daha müsaittir. 

#!çi kadınlar için ise; her zaman söyledi"imiz
gibi, aslolan sorunları “kadın” olmaktan önce
“i!çi” olmaktır. Sınıfsal bilinçleri çok geri olsa bile,
ya içgüdüsel olarak ya da do"rudan ya!amlarını
belirleyen sınıfsal sorunlar nedeniyle, fa!izmin uygu-
lamalarına kar!ı daha mesafelidirler. Hatta fa!ist
ülkelerde ilk direni!ler, i!çi kadınların eylemleriyle
ba!lamı!tır. 

Feminizm de burjuvazinin ideolojik saldırı
yöntemlerindendir. Burjuvazi emekçi kadınların
bilinçlenmesini, kadın sorununun gerçek nedenlerini
görmesini engellemek için feminizmi te!vik etmekte-
dir. Çünkü feminizm için, hedef burjuvazi, kapitalizm
ya da bir bütün olarak sömürücü toplumsal sistemler

de"il; “erkek”tir. Bu
nedenle, fenimizmin
eylemleri, kapitalizme
kar!ı de"il, “erke"e”
kar!ı gerçekle!ir. 

Kadın sorununa
sınıfsal yakla!ımın
özünde, kapitalizme
kar!ı kadınla erke"in
birlikte mücadelesi var-
dır. Bu mücadelenin
içinde kadın, çok yönlü
bir geli!im sa"lar.
Öncelikle sınıfsal

sömürünün özünü ve
kadın

sorununun nereden kaynaklandı"ını, kendisinin
neden ezildi"ini ö"renir, kavrar. Bu sömürü ve ezil-
mi!lik, onun özgüvenini de yoketmi!tir, bu mücadele-
nin içinde özgüvenini yeniden kazanır. Dahası, i!çi
erke"in kendisine dü!man de"il, mücadelede omuz
omuza yürüyece"i kavga yolda!ı oldu"unu, prati"in
içinde ö"renir. #!çi-emekçi kadın, sınıfsal mücade-
le içinde pi!tikçe, i!çi-emekçi erkekle giderek
daha fazla e!itli"i ya!amaya ba!lar. 

Emekçi erkek için de aynı süreç i!ler. Kendisiyle
birlikte mücadele eden kadının, “cahil”, “eksik-etek”
olmadı"ını görür, ya!ar, ö"renir. Kendisiyle aynı
ko!ullarda polisle çatı!an, grev çadırında kalan, yol-
larda yürüyen kadına saygısı artar; emekçi kadına
de"er vermeyi, dikkate almayı ve e!itli"i, mücadele-
nin içinde ö"renir. Ortak mücadele, kadınla erke"in
birlikte dönü!mesini, sorunları birlikte gö"üslemeyi
ö"renmesini, kendili"inden de olsa sınıf bilincini bir-
likte kazanmasını sa"lar; payla!mayı, dayanı!mayı,
birbirine sahip çıkmayı ö"retir. Mücadele yükseldik-
çe, kadın da erkek de, birbirleriyle kurdukları ili!kiler
de farklıla!ır.

#nsanların ya!amlarındaki kötülükler, sorun-
lar, eksiklikler ve her türden sıkıntılar için, yöne-
lecekleri bir hedefe, saldıracakları-sava!acakları
bir unsura ihtiyaçları vardır. Sorunlar nedeniyle
biriken öfkenin bo!alaca"ı bir alan zorunludur.
Komünist ve devrimciler, bu hedefin burjuvazi ve
sınıflı toplum oldu"unu net biçimde gösterir ve ona
kar!ı mücadelenin zorunlulu"unu anlatır. Sıradan
erkekler bu hedefe, evindeki çaresiz kadını çakar;
tüm öfkesini, kadına yönelik !iddeti artırarak bo!altır.
Feministler ise sıradan erkeklerin bilinçsizce yap-
tı"ının tersini, üstelik de bilinçli olarak yapmakta-
dır; hedefe erkekleri çakmakta, kadının ya!adı"ı
tüm baskı, !iddet ve her türden sorunun nedeni-
nin erkek oldu"unu anlatmaktadır. 

Feminizm, en ba!ta kadın ile erke"i ayrı!tırarak
araya bir kama sokmaktadır. Burjuvazinin i!çi ve
emekçilere dönük “böl-parçala-yönet” politikasının
cins alanına uygulanmasıdır bu. Kadın emekçi ile
erkek emekçinin ayrı saflarda ve hatta birbirinin kar-
!ısında oldu"unu iddia etmektir. Bunun iki do"al
sonucu vardır. Birincisi, eylem çizgilerini sadece
kadınların “erkeklerden” kaynaklanan sorunları
ile sınırlı tutmaktır. Feminist eylemlerinin, kadına
yönelik !iddet ve tecavüz, hükümetin do"um politika-
ları vb. ile sınırlı olmasının nedeni budur. #kinci
sonuç ise, erkekleri eylemlerden dı!lamak, kov-
mak ve hatta eylem alanındaki erkek gazetecilere,
erkek simitçilere bile saldırmaktır. (En son 2012
yılında feminist platformun Kadıköy’de gerçekle!tirdi-
"i mitingde ya!andı"ı gibi.) 

Feministlerin “e"itim” tarzında, kadınlar sürekli
erkeklere kar!ı dü!manla!tırılmakta, günlük jargon-

da bile erkekler sürekli hedefe çakılmakta,
kadınlar emekçi kimliklerinden, sınıfsal
konumlarından uzakla!tırılarak sürekli cins
kimli"i öne çıkarılmaktadır. 

Mesela liseli genç kızlara bile kadın
denmesi, özünde “cinsiyetçi” bir bakı! açı-
sıdır. Do"adaki bitkilerin ve hayvanların

isimleri bile ya! ve fiziksel geli!im unsuru-
na ba"lı olarak tanımlanmaktadır (Kuzu-

koyun, fidan-a"aç vb). Ama fiziksel-
biyolojik geli!imin bir evresini

ifade eden “kız” kavramı, femi-
nistlerin literatüründen tümüyle
çıkartılarak, yerine, her ya!
grubu için “kadın” kavramı
konulmu!tur. Yakında “ilkokullu

Kadının cins olarak ezilmesi-sömürülmesi, özel mülkiyetin
ortaya çıkması ve sınıflı topluma geçilmesiyle baladı. Kadının
cins olarak ezilmesini sömürülmesini, kendinden önceki toplumsal
sistemlerden alan kapitalist sistem ise, kadının üzerinde sınıfsal,
cinsel, ulusal sömürüyü kat be kat artırdır. Bu sömürü ve baskıdan
kurtulu ancak, sınıflı toplumun yıkılmasıyla olur. Bunun yolu da
devrim ve sosyalizmden geçer. 

Ezilen ve sömürülen bir cins olarak kadının kurtuluu, ezilen ve
sömürülen sınıfın kurtuluundan baımsız deildir. Bu yüzdendir ki,
nerede bir direni varsa, kadın-erkek içiler eleledir. Bu yüzdendir ki,
sınıflar mücadelesi boyunca bütün direniler, kadınla erkein birlikte
mücadelesiyle gerçeklemitir. Paris Komünü de barikatlarda erkek
siperdalarıyla savaan petrolcü kadınlar, Ekim Devrimi’nde erkek yol-
dalarıyla yiitçe çarpıan Bolevik kadınlar, Avrupa’da erkek arkadala-
rıyla birlikte genel grev bayraını en önde kuanan içi kadınlar, Ankara’da
kadın-erkek birlikte direniiyle Tek-el olan kadınlar... Devrim ve sosyalizm
mücadelesinde erkek yoldalarıyla beraber ölümsüzlük kervanına katılan dev-
rimci ve komünist kadınlar... Emek ordusunun yarısı, göün yarısı, kavganın
yarısı kadınlar...

Bata kadın yoldalarım olmak üzere tüm devrimci ve içi-emekçi kadınların
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum. 

Trabzon E Tipi Hapishane’sinden 
Tutsak #htilalci Komünist Zeynel Sarar

Kadın olmadan devrim olmaz, 
Devrim olmadan kadın kurtulmaz!
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kadınlar” ifadesini duymak !a!ırtıcı olmayacaktır. 
Mesela, e!itlikten, erkeklerle birlikte mücadeleden, kadın

sorununa sınıfsal yakla!ımdan sözetmek “erkekle!tirmek”
olarak tanımlanmaktadır. Üstelik her türden sınıfsal nitelikten
yoksun olarak “kadın olmak” en önemli unsur olarak sunul-
maktadır. Geçmi!te “Tansu Çiller de kadın ama Kürt halkına
en büyük saldırılar onun döneminde gerçekle!ti” dedi"imiz-
de, “ama o erkekle!mi!” diyenler, bugün “erkek” olmayı,
“egemen sınıf” olmak, “kadın” olmayı “ezilen sınıf” olmak
biçiminde e!itlemi! durumdalar. Sistemli biçimde kavramlar
sınıfsallıktan çıkarılmakta, her!eyin kar!ısına cinsel bir kav-
ram konmaktadır. Oysa devrimciler ve komünistler, ne
erkekleri “kadınla!tırmayı” ne de kadınları “erkekle!tir-
meyi” savunmaz. Cins kimlikleriyle de"il, sınıfsal kimlik-
lerle konu!ur. Emekçi kadınla emekçi erke"i “devrimcile!tir-
meyi” savunur. Çünkü gerçekte sınıf olarak “egemen” olan,
“burjuva kadın ve erkek”tir. Ezilen ise, “emekçi kadın ve
erkek”tir. 

Sınıfsal kavramların yerine cins kavramlarıyla konu!-
mak, zaten kendi ba!ına bile mücadelenin sınıfsal özünü
karartan bir unsurdur. Zaten burjuvazinin hedefi de, kitlele-
rin sınıfsal mücadeleden uzakla!ıp farklı “u"ra!lar” bulması-
nı sa"lamak, öfkelerini bo!altacakları düzeniçi kanallar
yaratmaktır. 

Bu durum, burjuvazi için son derece güvenli bir alandır.
Öyle ya, kadın ve erkek emekçiler birlikte, mesela asga-
ri ücretin yükseltilmesi için mücadele ettiklerinde, ya da
sendikal haklarının gaspedilmemesi için mücadele
ettiklerinde, burjuvazi için ciddi bir tehdide
dönü!ürler. 

Onun yerine, !iddete kar!ı tencere-düdük
eylemleri, mücadeleci özünden soyundurul-
mu! ve polislerin çiçek verdi"i 8 Mart kutla-
maları, tam da burjuvazinin istedi"i !eydir.
Bu eylemlerde kadınlar “erkek” !iddetine
olan öfkelerini bo!altmakta, sonra evlerine
geri dönmektedir. Burjuvazi ise sırça sarayla-
rında güven içindedir. Feminizm, bunu
ba!armaktadır. 

“Sosyalist feministler” kendilerinin sınıfsal
baktı"ını, feministlerle aynı dü!ünmediklerini,
sadece “kadın”ların de"il, “emekçi
kadın”ların sorunlarını ele aldıklarını söyler.
Ancak burjuva ideolojik argümanlarını
kendilerine isim olarak seçmeleri (ba!ına
“sosyalist” eklenmi! olsa bile sonuçta “feminist” ismini
kullanmaları) mücadele alanında ise “sosyalistler”le
de"il, “feministler”le birlikte hareket etmeleri, 8 Mart tar-
tı!malarında feministlere daha yakın olduklarını söylemeleri,
durdukları yeri asıl gösteren unsurlardır. 

* * *
Devrimci mücadelenin bir parçası olarak kadın sorunu-

nun, komünist partiler ve Komüntern tarafından sahiplenildi"i
ilk dönemlerde, kadınların ayrı eylemler yapması, ayrı kurul-
taylar-kongreler toplaması daha ola"an bir durumdu.
Soka"a çıkmada, kendine güvenmede zayıflıkları olan
kadınların güçlenmeleri, tecrübe kazanmaları ve kendilerini
ifade etmeleri için böyle bir yöntem bulunmu!tu. 

Ancak komünist hareketin hiçbir evresinde, kadınların
ayrı bir örgütlenme kurması, ayrı bir mücadele hattı çizmesi
sözkonusu olmadı. Tam tersine, “devrim ordusunun yarısı”
olarak, devrim ordusunun erkek yarısı ile birlikte örgütlenme-
ye ve mücadele etmeye zorunlu oldu"unun farkında oldu. 

Clara Zetkin, bunu çok somut olarak !öyle ifade etmi!ti: 
“Kadın sorunu, büyük toplumsal sorunun yalnızca bir

parçasıdır ve ancak proletarya, cinsiyet ayrımı gözetmeksi-
zin bütün sömürülenlerin ve ezilenlerin ortak mücadelesi
içinde kapitalizmi parçaladı"ında ve komünizmi in!a etti"in-
de bu büyük sorunla birlikte çözülebilir.” (Kadın Sorunu Üze-
rine, Marks-Engels-Lenin-Stalin-Komüntern-Clara Zetkin,
#nter Y, sf. 282)

Kadının kurtulu!u sosyalizmde!
Kadının kurtulu!u sorunu, ekonomik-siyasi-kültürel, maddi-manevi çok yönlü bir geli!me

sürecidir. Maddi alt yapının güçlendirilmesi, hukuk alanındaki tüm e!itsizliklerin giderilmesi,
gerici önyargılar, gelenek ve göreneklerle sava!ılması, cehaletin kökünden kazınması...
1917 Ekim Devrimi’yle kurulan Sosyalist Sovyetler Birli"i, kadının kurtulu!un önemli bir
örne"ini sunar bize. 

Sovyetler Birli"i, kadının kurtulu!unu sosyalizmin in!a sürecine bırakan kendili"indenci
bir anlayı!ta de"ildi. Yüzyılların kadına ta!ıdı"ı kölelik mirasından kurtulu! için katedilecek
uzun mesafeler vardı elbette. Ancak Sosyalist Sovyetler, bu mesafenin önemli bir kısmını
binbir zorluk ve özveri içinde hayata geçirdi. 

Ekim Devrimi’nin hemen ardından genç i!çi-köylü devleti, ilk yazılı yasasını kadına ve
aileye ili!kin olarak çıkardı. Bu yasa, kadın-erkek e!itsizli"ini her !eyden önce hukuken
ortadan kaldırdı. Yasaya göre, bo!anma kolayla!tırıldı. Gönüllü birlikteli"e dayanmayan her
ba", kölele!tirici ve baskıcı sayıldı. Yine aynı yasayla e!ler birbirine e!it kabul edildi. Evlilik,
tantanalı tören malzemesi olmaktan çıkarıldı, basit bir kayıt i!lemine dönü!türüldü. E!ler
isterlerse kendi soyadlarını ta!ıyabiliyor, evlilik rejimi mal varlıklarının ayrılı"ına dayalı hale
getiriliyordu. Çocuklar ise, ister evlilik içi, isterse evlilik dı!ı olsun, e!it haklara sahip kılını-
yordu. Çalı!an kadın, do"um öncesi ve sonrası toplam 16 hafta süreyle izinli sayılıyor,
ücreti kesintisiz ödeniyordu. Çocu"un ise devlet tarafından bakımı garanti altına alınıyordu. 

Buraya kadar saydıklarımızın kimi maddeleri tanıdık gelebilir. Bugün ülkemizdeki bur-
juva hukuk sistemi de biçimsel olarak -çok daha geri de olsa- benzer

kararlar alıyor. Ancak çok açık olan bir !ey var ki, bahsetti"imiz
yasalar, bugünden 100 yıl önce ve gerici de"erlerin çok yo"un
ya!andı"ı bir do"u toplumunda çıkıyordu. Daha önemli olanı da,
biçimsel, edir-güdür bir de"i!ikli"i de"il, yasa maddelerinin top-
lumsal ya!amın düzenlenmesiyle desteklendi"i ve gerçekten

ya!ama geçti"i özde bir de"i!ikli"i ifade ediyordu. 
Ekim devriminin kadını yasalar önünde e!it sayması

önemli ama ilk adımdı. Gerçek kurtulu!un sa"lanabilmesi
için kadınlar toplumsal üretime çekilmeli, sosyalizmin in!a-
sında ekonomik-politik-kültürel faaliyetlerin ön safında yer
almalıydılar. Ancak tüm zamanını çama!ıra, bula!ı"a,
çocuk bakımına, ev i!lerine ayıran emekçi kadın bu hakla-
rı etkin bir biçimde nasıl kullanacaktı? Sosyalizm, bunun
için özel önlemler aldı ve ev i!lerini kadının sırtından ala-
rak toplumsalla!tırdı. Merkezi çama!ırhaneleri olan ev
komünleri, komünal mutfaklar, kre!ler, anaokulları, oyun
alanları, çocuklar için yaz kampları vb. köyde ve kentte
hayata geçirildi. 

Yıkılması gereken en önemli kale ise, yüzlerce yıllık feodal geleneklerin, dinsel önyargı
ve alı!kanlıkların kapanına kısılan kadının, ezilmi!li"i ve a!a"ılanması nedeniyle kendi
gücüne duydu"u güvensizlikti. Bu, tek ba!ına yasalarla de"i!tirilecek bir durum de"ildi.
Sosyalist devlet, bunun için ola"anüstü bir çaba sarfetti. Ka"ıt üstünde yazılanları pratikte
kullanılabilir kılınacak çok yönlü bir seferberlik, örgütlenme ve özendirme faaliyeti gerçek-
le!tirdi. Bu konudaki en çetin sava!, Sovyetler’in Do"u Cumhuriyetleri’nde verildi. Binlerce
yıllık geleneklerin kocaya, peçe takmadı"ında kadını öldürme hakkı verdi"i bir co"rafyaydı
burası. Ta!kent’te kadın hakları hakkında propaganda yapıp peçe takmamayı savunan
kadınlar, gericiler tarafından vücutları parçalanarak, kafaları ta!la ezilerek, ya da diri diri
yakılarak cezalandırıldılar. 

Sosyalist devlet, kadının kurtulu!u konusunda gösterdi"i ola"anüstü çabanın kar!ılı"ını,
manevi de"erleri yüksekte, kültürel ve e"itsel açıdan donatılmı! bir toplum yaratarak aldı.
1913 yılına kadar kadınlar tüm i!çi sınıfının yüzde 24’ünü olu!tururken, bu rakam 1933’te
yüzde 33’e çıktı. 1928’den 1932’ye kadar olan dönemde #!çi Üniversiteleri’ne devam eden
kadın sayısı, yüzde 16’dan yüzde 30’a yükseldi. Bilim ve tekni"in tüm dallarında ö"renim
gören kadınların sayısında ise, büyük artı!lar oldu. Örne"in daha 1932 yılında tıp fakültele-
rinde ö"renim gören kadınlar, tüm ö"rencilerin yüzde 68.3’ünü olu!turuyordu. Bu de"i!iklik-
ler, sadece rakamların de"i!ikli"i de"il, koyu bir gericili"in de yıkılması anlamına geliyordu. 

Sosyalizm, binlerce yıldır süregelen köleli"i bir anda, ya da kısa sürede ortadan kaldıra-
maz. Sosyalizm, kadını nihai kurtulu!a götürecek yolu açar; ancak esas olan, üretici güçle-
rin ve üretim ili!kilerinin devrimci tarzda geli!tirilmesi ve dönü!türülmesi temeli üzerinde,
kadını tam kurtulu!a götürecek toplumsal ve ekonomik önlemlerin uygulanması, bunun top-
lumun en ücra kö!elerine kadar yaygınla!tırılması ve bu çabaların sürekli kılınmasıdır.
Sosyalist Sovyet devleti bunu ba!armı!tır.
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Güney Afrika Cumhuriyeti, son dönemde sıkça haberlere konu oluyor.
Geçen yıl gerçekle!en madenci grevine, polisin saldırısı sonucu 34 i!çinin katle-
dilmesi ile adını duyurdu. Son olarak, bir gencin polis arabasına ba"lanarak
sürüklenmesi ve feci bir !ekilde can vermesiyle gündeme geldi. Sanki kölelik
döneminden kalma bir sahne ya!anıyordu. Ya da o dönemi anlatan bir film
karesi. Polislerin inip kalkan copları ve tekmeleri arasında polis arabasının arka-
sına ba"lanmı! bir !ekilde sürüklenen bir siyah genç… Ve bu vah!et, siyahların
iktidarda oldu"u bir ülkede, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde ya!anıyordu.

O Güney Afrika ki, onlarca yıl azınlıkta olan beyazların yönetimi altında inim
inim inleyen siyahların, bu zulme kar!ı direni!iyle, Mandela önderli"indeki dire-
ni!in zaferiyle bilinen bir ülkeydi. Ve Mandela, ulusal kurtulu! mücadelesi veren
birçok öndere esin kayna"ı olmu!tu. Hatta Öcalan’la da paralellikler kuruldu.
Geçti"imiz günlerde Mandela’nın avukatı Türkiye’ye gelerek, bir çok etkinli"e
katıldı.

Uzun yıllar tıpkı Öcalan gibi bir adada hapis tutulan Mandela, “barı! görü!-
meleri” sonucu serbest kalmı!, sonra da Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ba!kanı
seçilmi!ti. Irkçı yönetim gitmi!, yerine siyahların yönetimi geçmi!ti. Fakat iktida-
rın sömürücü niteli"i de"i!medi. Ve giderek ırkçı yönetimden farksız hale geldi. 

Güney Afrika’da yayınlanan News 24 haber sitesinde yer alan bir yorumda
!unlar söyleniyor: 

“Güney Afrika nüfusunun büyük ço"unlu"u bugünkü rejimde de yoksulla!-
maya devam ediyorsa, ülkenin gelece"inden pay alma umutları yoksa, aparthe-
id (ırkçı rejim) gerçekten sona erdi diyebilir miyiz? (…) Apartheide kar!ı müca-
dele, bu düzeni de"i!tirmedi… Bir ‘demokratik apartheid devleti’ kurdu…
Sömürgecili"in, apartheidin çekirdek ilkesi, siyah nüfusun büyük kısmını yoksul-
lu"a mahkum etmekti… Bugün ırk ayrımı kalktı, ama bu çekirdek ilke oldu"u
gibi duruyor.” (Ergin Yıldızo"lu, Cumhuriyet 20 $ubat 2013)   

Sonuçta Afrika’nın burjuva sınıfının ve yöneticilerinin rengi de"i!ti sadece.
Siyah bir diktatörlük kuruldu. Geçti"imiz yıl patlak veren madenci grevinin lider-
lerinden vinç operatörü Evans Ramoko, yakla!makta olan ba!kanlık seçimleriy-
le ilgili !unları söylüyor: “Yalnızca ba!kan Zuma’yı devirmek yetmez, ANC
(Mandela’nın önderli"inde kurulan ve !imdi iktidar olan Afrika Ulusal Kongresi)

bir bütün olarak yoksulla-
rın çıkarlarını unutmu!-
tur. ANC’ye artık oy ver-
meyece"im” (agy)

Geçen yıl patlak
veren grevlerin bu yıl da
sürdü"ü belirtiliyor.
Madencilerden sonra
!arapçılıkla u"ra!an çift-
liklerde de !iddetli grev-
ler ya!anıyor. Ve yine bu
grevlere polis saldırıları
oluyor. Bu saldırılarda iki
ki!inin ya!amını yitirdi"i,
13 i!çinin de yaralandı"ı
söyleniyor.

Nereden nereye
gelindi"ini gösteren çar-
pıcı bir di"er örnek ise, Maden #!çileri Sendikası’nın eski lideri Cyril
Lamphola’nın bugünkü durumudur. Lamphola’nın, Marikana bölgesinde apart-
heide kar!ı düzenledi"i bir grevde çıkan çatı!mada 2 maden i!çisi ya!amını
yitirmi!ti. Geçen yıl yine Marikana grevinde çıkan çatı!mada 34 i!çi katledildi.
Ve Lamphola bu süre içerisinde zengin bir i!adamına dönü!mü! olarak, bu kez
maden !irketinin yönetim kurulunda yer alıyordu. Yani bu katliamın suç ortakla-
rından biriydi.

Güney Afrika örne"i, gerçek kurtulu!un sınıfsal olması gerekti"ini; ırksal,
etnik, mezhepsel hakların asla yeterli olmayaca"ını gösteren somut bir örnek
olarak kar!ımızda duruyor. #ktidarların renginin, mezhebinin ya da ulusunun
de"i!mesinin, i!çi ve emekçiler açısından herhangi bir farklılık yaratmadı"ını,
onların üzerindeki sömürü ve zorbalı"ın aynen devam etti"ini çarpıcı biçimde
gösteriyor. #!çi ve emekçilerin kendi iktidarlarını kurana kadar, bu sömürücü sis-
temin devam edece"ini, Güney Afrika pratik bir ders olarak ö"retiyor.

GÜNEY AFR"KA’DA
"ktidarın rengi de#i!ti, özü kaldı

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, geçti!imiz yıl gerçekle"tirilen
madenci grevi sırasında, 16 A!ustos 2012 günü 

34 madenci katledilmi"ti. 

Tunus’ta muhalefette bulunan Demokrat
Yurtseverler Partisi Genel Sekreteri ükrü Belaid, 6
ubat günü silahlı saldırıya urayarak öldürüldü. Bu,
Tunus’ta diktatörlüün devrilmesinden bu yana ilk
siyasi cinayetti. Belaid aynı zamanda muhalif 12 par-
tiden oluan Halk Cephesi Koalisyonu’nun da lider-
leriydi. Ve Aralık 2010’da, diktatör Bin Ali’yi deviren
ayaklanmaların önderlerinden biriydi. 

Belaid, Müslüman Kardeler’in Tunus’taki kolu
En Nahda’nın provokatif saldırılar düzenlemek üzere
çeteler oluturduunu ileri sürmütü. Selefi gruplar-
dan oluturulan bu çetelerin, gizlice silahlandırılarak
karı-devrimci faaliyet yürüttüünü açıklamıtı.
Hemen arkasından kendisi böyle bir suikastle öldü-
rüldü. 

Kitleler Belaid’in öldürülmesi karısında hemen
sokaklara döküldüler. Birçok kentte polis eylemcilere
saldırdı ve sokaklarda çatımalar çıktı. Cenaze töreni

de ayrı bir gösteriye dönütürüldü. Halk
Cephesi, ülkede protesto amaçlı genel grev ça-
rısı yaptı; Tunus’un, 50 bin üyesi bulunan en
büyük içi sendikasının da desteiyle genel
grev gerçekletirildi. Kitleler bu gösterilerde,
hem suikastin aydınlatılmasını, hem de ülke-
nin Müslüman Kardeler’in etkisinden kurtarıl-
masını istiyorlardı. Suikastin sorumlusu olarak
dorudan hükümeti görüyor ve tepkisini En
Nahda partisine yöneltiyordu. 

Belaid suikasti, muhalefet partilerinin meclisi
boykot etmeleriyle yeni bir evreye tırmandı.
Baskıların bir anda bu kadar younlaması üzerine,
Tunus babakanı Hamadi Cebali, suikastin ertesi
günü, hükümeti feshettiini açıklamak zorunda
kaldı. Bir teknokratlar hükümeti kuracaını ve en
kısa zamanda genel seçimlere gidileceini söyledi. 

Tunus’ta, Bin Ali’nin 14 Ocak 2011’de iktidarı
bırakarak kaçmasının ardından kurulan üçüncü
hükümet de, kitlelerin mücadelesi karısında tutuna-
mayarak istifa etmek zorunda kaldı. 2011’deki kitle
eylemlerinin ardından Bin Ali’nin babakanı
Muhammed Gannui, hükümeti kurma görevini üst-
lenmi, ancak sadece bir ay dayanabilmiti.
Ardından göreve gelen Beci Caid el Sebsi hükümeti,
Ekim 2011’deki seçimleri kaybetti. Bu seçimleri,
Müslüman Kardeler’in kurduu En Nahda partisi,

yüzde 42 oy alarak kazandı ve kurulan koalisyon
hükümetinin büyük ortaı oldu, Hamadi Cebali, yeni
hükümetin babakanıydı. Halk Cephesi ise, hükümet
karıtı laik ve solcu partilerin yer aldıı bir muhale-
fet koalisyonuydu. Halk Cephesi liderlerinden ükrü
Belaid’in 6 ubat’ta öldürülmesinin ardından, Cebali
hükümeti de gitti. 

En Nahda’nın Ekim 2011’deki seçimleri kazanma-
sının ardından, “Arap corafyasının en laik ülkesi”
olarak bilinen Tunus’ta dinci-gerici saldırılar pepee
patlak vermiti. Müslüman Kardeler üzerinden sele-
filiin güçlendirilmesi, erkee 4 kadınla evlenme
hakkı veren maddenin anayasaya eklenmesi çabası,
evlilik yaının 14’e düürülmesi, artan yolsuzluklar
ve “Devrimi Koruma Birlii” adı verilen silahlı güçle-
rin kitlelere karı saldırı aracı olarak kullanılması,
Siliana ve Gafsa'da gösteri yapan içilere polis tara-
fından ate açılması, Tunus’un kültürel gelenekleri
arasında yer alan Sufi tapınaklarına dönük saldırılar
ve Tunus’un El Kaide’nin kadro ve silah kaynaına
dönümü olması gibi unsurlar hükümete karı ho-
nutsuzlukları çok hızlı biçimde yükseltmiti. 

Tunus’ta kendiliinden patlak veren bir ayaklan-
ma ile hükümeti deviren, ancak devrimci önderlik-
ten yoksun olduu için süreci devrime taıyamayan
kitleler, bugün Müslüman Kardeler’in ülke içindeki
etkisine karı yeniden sokaklara çıkmı durumdalar. 

Tunus halkı yine sokakta



19Mart 2013

Ga zi Di re ni !i, 1995 yı lın da Ce me vi’ne ya kın bir
kah ve ha ne ye dü zen le nen kont rge ril la sal dı rı sı ile
ba! la mı! tır. Sal dı rı ha be ri du yu lur du yul maz, olay
ye ri ne in san lar gel me ye ba! lar. Bun lar ara sın da yol -
da! la rı mız da var dır. Ve on la rın ilk i!i, ön le ri ne çı kan
her ke si olay dan ha ber dar edip, kah ve ha ne nin önün -
de top lan ma ya ça "ır mak olur. Gün ler den pa zardır,
va kit ler den ak !am sa at le ri... Bir ma çın nak len ya yı nı
do la yı sıy la kah ve ler tık lım tık lım dır. Kah ve le re gi rip
ya pı lan sal dı rı yı an la tır lar, mi ni büs le ri dur du rur lar.
15-20 da ki ka için de, yüz ler ce ki !i yi top la ma yı ba !a -
rır lar. 

Ga zi, o yıl lar da da bir çok dev rim ci ha re ke tin ça -
lı! ma yü rüt tü "ü bir böl ge dir. Sı nıf sal ola rak i! çi-
emek çi ke sim le rin otur du "u, Kürt-Ale vi yo "un lu "u -
nun bu lun du "u, an ti-fa !ist mü ca de le nin yük sek ol du -
"u sa yı lı semt ler den bi ri dir. #h ti lal ci ko mü nist le rin Ga -
zi’de ki ça lı! ma la rı ise, ma hal le nin ku ru lu! dö nem le ri -
ne ka dar uza nır. 12 Ey lül yıl la rı nın en ka ran lık dö -
nem le rin de, ya yın fa ali ye ti ke sin ti siz sü ren Orak-Çe -
kiç, Ga zi’nin ge ce kon du la rı na da ula! tı rıl mak ta, ça -
mur lu yol la rı na ba ta-çı ka bil di ri ler da "ı tıl mak ta dır.
‘80’le rin ikin ci ya rı sın dan iti ba ren böl ge nin yol, su,
elek trik gi bi be le di ye hiz met le ri ne ula! ma sı için ya pı -
lan ey lem le rin için de yer alır lar. Hal kın do "al ön de ri
ni te li "in de yol da! la rı mız, bu mü ca de le nin ba !ı nı çe -
ker. Sem tin genç le ri ba! ta ol mak üze re, böl ge hal kı
üze rin de ar tan bir et kin lik sa" la nır. Bü tün bun lar dan
do la yı, sal dı rı dan anın da ha ber dar ol mak ta ve ona
kar !ı he men bir di re ni !i ör güt le mek te zor luk ya !a -
maz lar. 

Kı sa sü re de bin ler ce ki !i Ce me vi’nin önün de top -
la nır. Sal dı rı da bir de de nin de öl me si, a"ır lık lı ola rak
Ale vi le rin otur du "u bu böl ge de, bir in fi al ya rat mı! tır
ade ta. Top la nan kit le, do "al ön der ko nu mun da ki yol -
da! la rı mı za bak mak ta dır. Yol da! lar, “Ka til ler Ka ra -
kol da!” di ye rek slo ga nı pat la tır ve he de fi gös te rir.
Tra fi "i ke se rek “Ka til Po lis”, “Fa !iz mi Dök tü "ü Kan da
Bo "a ca "ız!” slo gan la rıy la ka ra ko la do" ru yü rü yü !e
ge çer ler. Ya kın bir ta rih te bir si mit çi, bu ka ra kol da öl -
dü rül mü! tür. Hal kın po li se kar !ı bü yü yen öf ke si, bu
sal dı rıy la bir lik te ta !ar. Kar !ı la rı na çı kan po lis oto la rı -
nı ta! ya" mu ru na tu tar lar. Kö !e Du ra "ı’nı geç tik ten
son ra, bi ri le ri kit le yi du ra "ın a!a "ı sın da ki ca mi ye
yön len dir me ye kal kar. Bu tam da dev le tin is te di "i
“Ale vi-Sün ni ça tı! ma sı”na dü! mek ola cak tır. Kit le de
bir dal ga lan ma olur. Yol da! la rı mız kit le nin önün de
et ten du var örer ler. Bu nun bir Ale vi-Sün ni ça tı! ma sı
ol ma dı "ı nı, ka til le rin po lis ler ve fa !ist ler ol du "u nu,
on la rı da ka ra kol da ara ma mız ge rek ti "i ni söy ler ler.
Kit le nin yö nü nü ye ni den ka ra ko la çe vi rir ler. Kit le yi
ca mi ye yön len dir me ye ça lı !an ki !i yi bu lup, bu nun
pro vo ka tör lük ol du "u nu söy ler ler, kit le için de te! hir
eder ler. Bu, Ga zi di re ni !i nin ka de ri ni be lir le yen kri tik

an lar dan bi ri dir. Ve ora da yol da! la rı mı zın koy -
du "u ini si ya tif, be lir le yi ci ol mu! tur. Bu ana ka dar, di -
"er dev rim ci ör güt ler den kim se yok tur. Ta ki, kit le ka -
ra ko lun önü ne de le ne dek…  

Ka ra ko lun önü ne gel di "in de, bin ler ce ki !i ka ra ko -
lu ta! la ma ya ba! lar. Po lis ise kor ku için de kit le nin
üze ri ne ate! aç mak ta dır. Ka ra ko lun et ra fı ba ri kat lar la
çev ril mi! tir. Bu sı ra da Ce me vi yö ne ti ci le ri ve muh tar,
kit le yi ye ni den Ce me vi’ne dön dür me ye ça lı !ır. Ka ra -
kol’un yan ta ra fın da po lis le rin üs ola rak kul lan dı "ı bir
tak si du ra "ı var dır. Yol da! lar, “Fa !ist Yu va lar Yı kı la -
cak” slo ga nı atar lar ve bu du ra "ı ta! ya" mu ru na tu -
tar lar. Dört yol ci va rın da ki fa !ist çe te le re ya tak lık ya -
pan 4-5 i! ye ri de ay nı akı be te u" rar. Yi ne fa !ist bi ri -
ne ait Top çu lar #n !a at’ın ka sa la rı açı lıp i! çi-emek çi le -
rin borç lis te si ve i! ma ki ne le ri ya kı lır. Yol da! la rı mız
bu ra lar da ya" ma ya pıl ma ma sı için kit le yi uya rır lar.
Ve üç gün sü ren bu bü yük halk di re ni !in de, ya" ma
ola yı ya !an maz, fa !ist ler dı !ın da kim se ye za rar ve ril -
mez.

Ce me vi yö ne ti ci le ri, kit le yi sa kin le! tir me ye ça lı! -
mak ta, “sav cı ge le cek” di ye rek sa "a-so la te le fon et -
mek te dir. Bu nun üze ri ne yol da! lar, di "er dev rim ci
ya pı la ra, bir ko mi te kur ma öne ri si ni gö tü rür ler. Red -
de dil mez, ama ko mi te o ge ce de "il, an cak er te si gün
ku ru la bi le cek tir.

Ge ce ya rı sın dan iti ba ren ba! ka semt ler den de
kit le ler, akın akın Ga zi’ye ge lir. Ok mey da nı, Nur te pe,
#ki tel li vb. #s tan bul’un emek çi semt le ri, yüz ler ce-bin -
ler ce ki !iy le Ga zi’ye akar. O böl ge ler de ki yol da! la rı -
mız bu na ön cü lük et mi! ve kit le yi Ga zi’ye ta !ı mı! tır.
Bun la rın için de “biz siz ol maz bu i! ler” di ye rek Ga -
zi’ye ko !an ve ora da !e hit dü !en Zey nep Poy raz da
var dır. Ba! ka böl ge ler den ge len yol da! lar, Ga zi’de ki
yol da! lar la bir ara ya ge lip ilk de "er len dir me yi ya par -
lar. Ka rar la rı; “bu ra da öl me li yiz”dir.  

Er te si sa bah ka ra kol ci va rın da ça tı! ma ye ni den
ba! lar. Ara la rın da Zey nep Poy raz yol da !ın da !e hit
dü! tü "ü ça tı! ma, o gün ya !a nır. #s tan bul’un bir
ucun dan Ga zi’ye ko !an Zey nep, Ga zi di re ni !in de ki
ilk !e hi di miz olur. Bu olay, yol da! la rı mız da ki sa va! -
ma az mi ni da ha da kam çı lar.

$e hit ve ya ra lı la rın art ma sı üze ri ne, cad de ler de
ba ri kat ku rul ma ya ba! la nır. “Ba ri kat ku ru la cak, can
gü ven li "i sa" la na cak” slo ga nıy la her kes, et raf ta ne
bu lur sa ge ti rip ba ri kat la rı güç len dir me ye ça lı !ır. Bu
ara da dev rim ci ya pı lar dan olu !an bir ko mi te ku rul -
mu! tur. Ko mi te ku rul duk tan son ra, i! ler da ha ör güt lü
bir !e kil de yü rü me ye ba! lar. Ce me vi yö ne ti ci le ri nin
et ki si, iyi ce aza lır. 

Ba ri kat la rın ar ka sın da, nö bet sis te min den, mo lo -
tof yap ma ya, ba sın la ili! ki ler den, böl ge ye ge len le ri
yer le! tir me ye va ra na dek, her !ey, bel li bir i! bö lü mü
içe ri sin de ger çek le !ir. Ko mi te, ta lep le ri ni 4 mad de de

top lar: 1- $e hit le ri mi zin ce na ze le ri bi ze ve ri le -
cek, 2- Gö zal tın da ki ler ser best bı ra kı la cak, 3-
So ka "a çık ma ya sa "ı kal dı rı la cak, 4- As ker ve
po lis Ga zi’den çe ki le cek. Bu dört ta lep ka bul
edi le ne dek di re ni !in sü re ce "i her ke se du yu ru -
lur. 

Üçün cü gü nün sa ba hı, ba ri kat la rın ar ka sın -
da ki kit le azal mı! tır. Ba zı si ya si ya pı lar, kit le nin

çe kil di "i ni, sa de ce ön cü le rin kal dı "ı nı söy le ye rek,
ken di le ri nin de çe ki le ce "i ni bil di rir ler. #k na et me ça -
ba la rı so nuç suz ka lır. Dev let, o gün ba ri kat la ra sal dı -
rır. Bir ba ri ka tı 20-30 ki !iy le sa vun mak du ru mun da
kal mı! lar dır. Ev ler den ge tir dik le ri tüp le ri si lah gi bi
kul la nır lar. Yüz ler ce mo lo to fu fır la tır lar. Dü !en ba ri -
kat la rı ate !e ve rip bir son ra ki ne güç le ri ni yı "ar lar.
Sa at ler ce sü ren bu ba ri kat sa va !ı, di "er böl ge ler den
ge len ler le bir lik te güç le nir ve za fer le so nuç la nır. Di -
re ni !in ka de ri ni be lir le yen, önem li bir a!a ma da bu -
ra da ya !an mı! tır. Ba! ta yol da! la rı mız ol mak üze re
ba ri kat la rı terket me yip sa va !an la rın, bun da ro lü bü -
yük tür. 

Dev let, di re ni !i kır mak için, Bü lent Ece vit’i, Zül fü
Li va ne li’yi ge ti rir. An cak kit le, bun la rı yu ha la ya rak
gön de rir. Bu nun üze ri ne as ker dev re ye gi rer. Kit le nin
po li se olan tep ki si ni as ker le gi der me ye ça lı !ır lar.
“As ker halk ço cu "u” üze rin den de ma go ji yap ma ya
ba! lar lar. Ale vi kit le si üze rin de ki Ke ma liz min et ki si ni
kul lan mak is ter ler. An cak dev rim ci ler, “Bu as ker ler
Si vas’ta ‘can’ la rı mız ya nar ken ne re dey di?” di ye so -
rar, yıl lar dır kir li sa va !ı yü rü ten le rin, Kürt hal kı na zul -
me den le rin, bu as ker ler ol du "u nu söy ler ler. Dev le tin
as ker ko zu nu da böy le ce bo !a dü !ü rür ler. 

Bu na ra" men bir tu" ge ne ral ba! kan lı "ın da, dev -
le tin Ce me vi yö ne ti ci le riy le gö rü! me le ri sür dür mek te -
dir. Bu gö rü! me le re ko mi te adı na bir yol da !ı mız da
ka tı lır. Ne tu" ge ne ra lin teh dit le ri, ne ce me vi yö ne ti ci -
le rin uz la !ı cı ta vır la rı, kar et mez. Dört ta lep ka bul
edi le ne ka dar di re ni !in sü re ce "i bir kez da ha yi ne le -
nir. Top lan tı bu rest le! me ile da "ı lır. 

Bir sü re son ra rad yo dan Va li li "in, di re ni! çi le rin
ta lep le ri ni ka bul et ti "i du yu ru lur. Tu" ge ne ral, te le fon -
la ko mi te ye ula !ır, ce na ze le rin yo la çık tı "ı nı, ba ri kat -
la rın açıl ma sı nı söy ler. Ko mi te,“ce na ze ler ge le cek,
ba ri kat lar son ra açı la cak” der. Ge ne ral, bu nu da ka -
bul eder. Za fer çı" lık la rı yük se lir bu kez Ga zi so kak -
la rın da…

Yol da! lar he men bir eve gi rip pan kart yap mak
için bez is ter ler. Ev aha li si, bir çar !af ve rir. Ayak ka bı
bo ya sı ile Zey nep yol da !ın pan kar tı nı ya zar lar. Ce -
na ze ler gel di "in de pan kart ha zır dır. Zey nep’i ta !ı yan
ara ba yı çe vi rip üze ri ne orak-çe kiç li bay ra "ı se rer ler
ve tüm Ga zi !e hit le ri ni mar! lar la slo gan lar la u"ur lar -
lar.  

Ga zi di re ni !i de vam et ti "i sı ra da, #s tan bul ba! ta
ol mak üze re Tür ki ye’nin dört bir ya nın da pro tes to
gös te ri le ri ya pıl mak ta dır. Bun lar dan bi ri de Üm ra ni -
ye-1 Ma yıs Ma hal le si’nde ger çek le !ir. Bu gös te ri de
po lis, kit le nin üze ri ne ate! açar. Ey le min ör güt le yi ci -
le rin den Ha kan Ça buk yol da!, ora da a"ır ya ra la nır
ve kal dı rıl dı "ı has ta ne de ya !a mı nı yi ti rir. Ha kan, Ga -
zi di re ni !in de yi tir di "i miz ikin ci yol da !ı mız olur. Ga zi
ve 1 Ma yıs ma hal le le rin de top lam 23 ki !i, bu bü yük
di re ni! te can ve rir ler. 

Ta
Yürek
Barikat

Yaasın Gazi Direniimiz!
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“Ko mün sa va! çı la rı nın anı sı, sa de ce Fran sa i! çi si
için de "il, tüm dün ya pro le tar ya sı için kut lu dur. Çün kü
Ko mün ye rel ve sı kı sı kı ya ulu sal bir amaç için de "il,
emek çi in san lı "ın, bü tün a!a "ı lan mı! la rın, bü tün kü -
çük dü !ü rül mü! le rin kur tu lu !u için sa va! tı. Top lum sal
dev ri min ön cü sa va! çı sı olan Ko mün, pro le tar ya nın
acı çek ti "i ve sa va! tı "ı her yer de sev gi ler ka zan dı.
Ya !am ve ölüm tab lo su, dün ya ba! ken ti ni eli ne ge çi -
ren, iki ay dan çok elin de tu tan i! çi hü kü me ti im ge si,
pro le tar ya nın kah ra man ca sa va !ı mı nın ve ye nil gi sin -
den son ra ki acı la rı nın gö rü nü !ü, tüm bun lar mil yon -
lar ca i! çi nin ru hu nu tu tu! tur du, sos ya liz me olan
inanç la rı nı can lan dır dı ve sev gi le ri ni ka zan dır dı.” (Le -
nin, Ko mün Ders le ri, sf.61) 

Fran sa top ra "› dev ri min top ra "› d›r. 1789 Bü yük
Fran s›z Dev ri mi, 1830 $u bat, 1848 ve Ha zi ran, 1848
ayak lan ma la r›, ni ce kah ra man l›k des ta n› na sah ne ol -
mu! tur. Fran s›z hal k›, ya rat t› "› de "er ler le ge le ce "e
sa de ce mi li tan l› "› ta !› mak la kal ma m›!, ay n› za man da
Mark sist dü !ün ce nin ge li !i min de pay sa hi bi ol mu! tur.
Marks'›n ta ri hin ilk ko mü nis ti ola rak ni te le di "i, 1789
Fran s›z Dev ri mi'nin ön der le rin den olan Ba be uf, yi ne
Fran sa top rak la r›n da ye ti! mi! tir. ‹! te Pa ris Ko mü nü
bu dev rim ci ge le nek le ri ta !› yan Pa ris pro le tar ya s› n›n
el le rin de !e kil le nen ta ri hin ilk pro le tar ya dik ta tör lü "ü -
dür. 

141 yıl ön ce Fran sa pro le tar ya sı, “gök yü zü nü fet -
he çık tık la rı” Ko mün’le ilk kez, pro le tar ya dik ta tör lü "ü -
nün de ne yi mi ni gös ter di ler dün ya i! çi ve emek çi le ri -
ne. Gö zü pek lik le ri ve ce sa ret le riy le, Lyon ba ri kat la rın -
dan, 1848 dev ri mi nin ye nil gi le rin den çı kar dık la rı ders -
ler le, da ha güç lü bir !e kil de çık tı lar bur ju va zi nin kar !ı -
sı na. $an lı ’17 Ekim Dev ri mi’nin esin kay na "ı, ay nı
za man da bu gü ne de ı!ık tu tan bir fe ner ol du lar. Ezi -
len ler ezen le ri ne kar !ı, ta rih bo yun ca ni ce kav ga la ra
gir di ler, ni ce be del ler öde di ler ve öde dik le ri be del le rin
kar !ı sın da ka zan dık la rı nı gön de ri ne çek ti ler yü rek le -
rin. O ka za nım lar ki, i! çi ve emek çi le rin bey nin de bir
ha yal ol mak tan çı kıp ger çe "e dö nü! tü ilk kez Pa ris
Ko mü nü’nde...

Komün’e giden yol
Na po le on Bo na par te'in 2 Ara l›k 1851'de ger çek -

le! tir di "i hü kü met dar be siy le ulu sal mec li si da "› ta rak
kur du "u im pa ra tor luk, 1870 y› l› na ge lin di "in de tam bir
ç›k maz için dey di. Bu sü re de bur ju va zi, ser ma ye bi ri ki -
mi ve s› na i ge li !im yö nün de önem li ad›m lar at m›! du -
rum day ken emek çi kit le ler gö rül me mi! bir se fa let ya -
!› yor lar d›. 

Ya !a nan ho! nut suz luk la r› ge ri pla na itecek ve
Fran s›z la r› bir bü tün ola rak "kay na! t› ra cak" bir d›!
ma ce ra zo run lu lu "u, Bo na part'› 1870'de Bis marck
Prus ya s›'na sa va! ilan et me ye it ti. Sa de ce 46 gün sü -
ren sa va! tan son ra Bo na par te tes lim ol du. Bu ye nil gi -
den he men iki gün son ra 4 Ey lül 1870'de Pa ris Dev ri -
mi pat lak ver di. Pro le tar ya n›n dam ga s› n›n ol duk ça
be lir gin ol du "u 1870 Pa ris Dev ri mi'yle ye ni cum hu ri -
yet ilan edil di. 

Dev rim son ra s› hü kü me ti bur ju va zi ye ve ren Pa ris
hal k›, Ulu sal Mu ha f›z'a gi re rek si lah lan d›. Egemen

sınıf-
lar, s›rf Pa -
ris'i si lah l› i! çi ler den ar›n d›r -
mak için, “söz de dü! man-
esas ta s› n›f kar de !i” olan Bis -
marck or du la r› na Pa ris'i tes -
lim et ti. Pro le te rlerin el le rin -
de ki si lah la ra el koy mak için,
cep he bir lik le ri ni 18 Mart
1871'de Pa ris'e gön de ren
Thie res ulu sal iha net hü kü -
me ti, hiç um ma d› "› bir ce vap -
la kar !› la! t›: "Vi ve la Co mü -
ne!" (Ya !a s›n Ko mün!) Ta ri -
hin ilk pro le tar ya dik ta tör lü "ü
için ar t›k "Ale a Iec ta Est!" (Ok
Yay dan Ç›k t›!) 

Bu an dan son ra ge ri dö -
nü! ol maz d›. Çün kü Le nin'in
de Bol !e vik le re yö ne lik ola rak
Ekim 1917 Ayak lan ma s›'na
ça" r› ni te li "in de ki bil di ri sin de
be lirt ti "i gi bi "Ey lem de du rak -
sa ma ölüm de mek ti!" ‹! te tam
da bu yüz den da ha ön ce Pa -
ris pro le tar ya s› n›n ayak lan -
ma ya kal k›! ma s› n› tam bir
"ç›l g›n l›k" ola ca "› n› be lir ten
Marks, o an dan son ra bu ç›l -
g›n l› "a or tak ol du. Ko mün'ü
so nu na ka dar des tek le di, yol
gös ter di. An cak bun la r› ya -
par ken, ha ya t› bo yun ca hiç bir
"ç›l g›n l› "a" kal k›! ma m›!, "so -
"uk kan l› efen di" ama ay n› za -
man da opor tü nist bey ler gi bi
ah kam kes me di. 

‹lk si ya sal ka ra r›, "sü rek li
or du nun kal d› r›l ma s› ve si lah -
lan d› r›l m›! halk ile de "i! ti ril -
me si" olan Ko mün'ün sa de ce
par la men ter bir ku rum de "il,
hem ya sa ma y› hem de yü rüt -
me yi üst le nen bir or gan ol ma s›, yö ne tim gö rev li le ri ve
me mur la r› se çim le gö re ve gel me si ve her an gö rev -
den al› na bil me si, i! çi üc ret le riy le ay n› üc re ti al ma s›
ka rar la r› ona "pro le tar ya dik ta tör lü "ü” dev le ti  özel li "i ni
ka zan d› ran te mel nok ta lar d›. 

Öy le ki, Marks ve En gels, Ko mü nist Ma ni fes to'da
son ra dan yap t›k la r› tek dü zelt me yi i! te bu ör nek ten
ha re ket le yap m›! lar d›r. Ko mün ör ne "in den ha re ket le,
i! çi s› n› f› n›n es ki dev let ay g› t› n› ele ge çi rip ken di
amaç la r› için kul lan ma ya ca "› n›, ak si ne onu k› r›p par -

ça la ma s› ge rek ti "i ni bir kez da ha or ta ya
koy duk tan son ra, im ha edi len es ki ay g› t›n
ye ri ne ko nu la ca k olan, an cak Pa ris Ko mü nü
ti pin de bir pro le tar ya dik ta tör lü "ü ola bi lir di.  

Dev le tin ni te li "i ne ili! kin bu te mel ad›m -
la r›n ya n› s› ra, di nin dev let i! le rin den uzak -
la! t› r›l ma s›, e"i ti min pa ra s›z ha le ge ti ril me si,
i! çi s› n› f› na yö ne lik sö mü rü cü ya sa la r›n kal -
d› r›l ma s› gi bi ile ri ad›m lar da at›l d›. 

An cak Ko mün "ilk" ol ma n›n ge tir di "i le -
ke le ri ta !› mak tan da ka ç› na ma d›. Fran s›z
Ban ka s›'na el ko nul ma ma s›, Pa ris için de ki
kar !› dev rim ci le rin ezil me sin de te red düt lü,

hat ta ho! gö rü lü olun ma s›, bun la r›n ba !›n da
ge len ler dir. Bun la r›n te me lin de, en önem li

za af olan mer ke zi yet çi lik ve oto ri te ek sik li "i
yat mak ta d›r. Ve bun dan kay nak la nan si ya sal

ve eko no mik ha ta lar, Ko mün'ün yö ne ti mi nin
a"›r l›k l› ola rak Blan qu ci ve Pro ud hon cu la r›n elin de

ol ma s›n dan kay nak lan m›! t›r. Bir en ter nas yo na -
le ba" l› Mark sist le rin ye ter li bir gü ce sa hip ola -
ma ma s› d›r. 

Ke za Bur ju va hü kü me ti nin apar to par kaç t› -
"› Ver sa iy'e sal d› r› ya p›l ma s› ye ri ne se çim ler le
u" ra !›l ma s›, Ver say Hü kü me ti'ne za man ka -
zan d›r m›! t›r. El bet te he men bir gün son ra 19
Mart 1871'de Ver say'a sal d› r› n›n ör güt le ne bil -
me si, Ko mün'ün ya !a ma s› için son de re ce el -
ve ri! siz olan nes nel ko !ul la r› kök ten de "i! tir -
me ye cek ti. Ama ini si ya ti fin güç len di ril me si ve
oto ri te bo! lu "u nun dol du rul ma s› aç› s›n dan çok
önem li bir ad›m ola bi le cek ti. 

Pa ris'in çev re sin de de vam eden sa va! 27
Ma y›s'ta Bis marck'›n s› n›f sal yar d› m›y la Ver -
say l›'la r›n Pa ris'e gir me sin den son ra kor kunç
bo yut la ra ula! t›. Pa ris bir haf ta bo yun ca Ko mü -
nar la r›n ka n›y la su lan d›, ate !iy le yan d›. Ço cu -
"un dan ih ti ya r› na, er ke "in den ba ri kat lar da yan -
g›n ç› kar mak için ge rek li pet ro lü ta !› yan pet rol -
cü ka d›n la r› na ka dar bin ler ce ko mü nar, ba ri kat
ba ri kat dö vü! tü ler. Ve 28 Ma y›s 1871'de Bel le -
vi le ve Me nil mar to ni te pe le ri üze rin de ye nik
dü! tü ler.

Ara gon; "Ben ki, bir ço cu "un kin den faz la
de "il di bil dik le rim... Par tim göz le ri mi ka zan d›r d›
ba na ve bel le "i mi!" di ze le rini he nüz ya z ma m›! -
t›. Pa ris pro le tar ya s› n›n ise, hem bil dik le ri bir
ço cu "un kin den faz la de "il di; hem de on la ra
göz le ri ni ve bel lek le ri ni ka zan d› ra cak s› n›f par -
ti le ri yok tu.  

Ko mün her !ey den ön ce dev rim ci pro le tar -
ya n›n s› n›f ik ti da r› d›r. Bu nun ge rek tir di "i te mel
özel lik le ri ni ba" r›n da ta !› mak ta d›r. Ay n› za -
man da ilk tir. Ve do "um le ke le ri ni ta !› ma s› da
ka ç› n›l maz d›r. Ar t›k bu an dan iti ba ren ya p›l ma -
s› ge re ken, al›n ma s› zo run lu te mel özel lik le ri
al mak, le ke le ri te miz le mek tir. Marks'›n ih ti lal ci
ö" re ti sin de, Le nin ve Sta lin'in SSCB'de yap t› "›
bu dur. 

Ta ri hin ilk pro le tar ya dik ta tör lü "ü nün k› z›l
bay ra "› yüz y› l› a! k›n sü re dir dal ga la n› yor. Bu -

nu sa de ce 72 gün sür me sin den de "il, dö vü! ken ru -
hun dan ve o mi ra s› ger çek ten hak ede rek sa hip le -
nen ler den al› yor. Bu gün bur ju va zi ve re for mist ler ne
söy ler se söy le sin ler, mah ke me ler de "ben ba ri kat lar da
dö vü! tüm, öl dü rül dü "ü me yan m› yo rum, ben bir ko -
mü na r›m!", "be ni sa" b› rak sa n›z in ti kam di ye ba "›r -
mak tan ge ri kal ma ya ca "›m!" di ye hay k› ran "ç›l g›n ca
gö züpek gö "ün fet hi ne ç› kan ko mü nar lar" ge le ce "e
ka l› yor.  

Mart 1993 ta rih li Dev rim ci Pro le ter Genç lik Der gi si'nden

kı sal tı la rak alın mı! tır.

Geçmi!teki gelece"imiz

KOMÜN

Sava! barikat!
Diren barikat!

Aya"a kalk 
bütün hınçla

Paris’in !arkısı ol
Dalgalan kızıl kızıl

Havalan mermi mermi
Kızıl kanın 

ve cesetlerin üzerinden
Sava! barikat!

Boyun e"meden öl!
Zafer mutlaka 

gelecek!

#!çi yı"ınları!
Hiçbir !ey 

unutulmadı!
Fransa’nın 
proleterleri

tüm dünyaya ait.
Diren barikat!

Yükselt bayrakları!

Silahın elinden 
kopartılana dek

Özgürce ölüme dek
Sen en sonuncusu

inatla savundun barikatı
Ölen Paris’te.

Sen ki
seni hiç kimse 

yenemedi!

Broniewski
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 4 Mart 1919- Ko mün tern ku rul du

II. En ter nas yo nal, em per ya list pay la !ım sa va -
!ın da !o ve nist bir çiz gi iz len me si so nu cu da $ıl dı.
Ekim Dev rim’nin ger çek le! me si sa va !ı bi tir di ve
ulus la ra ra sı ko mü nist ha re ke ti to par la mak ama -
cıy la Ko mün tern ku rul du. Le nin ve Sta lin ön der -
li $in de Mos ko va'da ku ru lan Ko mün tern, 2. Em -
per ya list Pay la !ım Sa va !ı'na ka dar dün -
ya dev rim ci le ri ne ve ko mü nist le ri ne
teo rik-pra tik olarak ön der lik etti. 

 5 Mart 1953- Sos ya list in "a -

nın mi ma rı ve II. Em per ya list

sa va" ta fa "iz mi di ze ge ti ren ML

usta Sta lin öl dü.

 9 Mart 1952- Kol lan ta i Öl dü

Sov yet ler Bir li $i’nde ka dın so ru nun da önem li
ça lı! ma lar yap mı! olan ka dın ko mü nist Kol lan -
ta i, Sev gi Ba$ la rı, Mark sizm ve Cin sel Dev rim gi -
bi ki tap la rıy la, ye ni top lu mun ye ni ka dı nı nı ta -
nım la ma ya ça lı! mı! tı. Aynı zamanda yeni kuru-
lan Sovyet devletinin ilk diplomatlarından biri
oldu.

 10 Mart 1919- Spar ta kist ha re ke tin ön der -

le rin den Le o Jo qic hes kat le dil di. 

 9-11 Mart 1992- 

Bo !a zi çi i" ga li

463 ma den i! çi si nin
Zon gul dak-Koz lu ma den
ocak la rın da kat le dil me si
üze ri ne, Genç Ko mü nar -
lar Bo $a zi çi Üni ver si te -

sin de i! gal ey le mi
ger çek le! tir di. Bu,

genç li $in i! çi sı nı -
fıyla da ya nı! ma k
için gerçekle!en
ilk i!galdi.  

 14 Mart 1930-

Ma ya kovs ki öl dü

Sos ya liz min !a i riy di
Ma ya kovs ki. Ekim dev ri -
min de en ön saf lar da sa va! tı. Dev rim ger çek le! -
tik ten son ra ise, sos ya liz min kül tür-sa nat ala nın -
da ku rul ma sı nı üst len di. Yok sul emek çi hal kın
bu lun du $u her yer de, iri be de niy le, bul du $u her -
han gi bir yük sek li $e çı ka rak, gür se siy le !i ir le ri -
ni okur du. Par ti li bir sa nat çıy dı. Par ti nin be lir le -
di $i bü tün po li ti ka lar, önü ne koy du $u he def ler,
Ma ya kovs ki’nin !i ir le rin de es te tizm le bu lu !ur -

du. “#a ir i! çi dir” dedi ve bir
i! çi di sip li niy le ele aldı
sanatsal faaliyetlerini. 

 16 Mart 1919-

Bol"evik Partisi’nin kurucu-

larından, yeraltı sava"ının

ustası, mükemmel örgütçü

Sverdlov ya"amını yitirdi

 16 Mart 1978- Be ya zıt

kat lia mı

"s tan bul Üni ver si te sin de
dev rim ci ve de mok rat ö$ -
ren ci le rin okul dan çık tı $ı sı -
ra da pat la yan bom ba so nu -
cu 7 ö$ ren ci öl dü. Dev let
eliy le plan la nan ve dev -
rim ci ha re ke tin önü nü al -
ma yı amaç la yan bu kat li -
am, sonrasında göster-
melik yargılama ile
katiller serbest kaldı. 

 16 Mart 1988-

Ha lep çe kat lia mı 

ABD em per ya liz mi nin

des te $i ni o gün ler de ar ka sı na alan Irak’ın gerici
diktatörü Sad dam Hü se yin, Ha lep çe'de Kürt hal -
kı na kim ya sal si lah lar la sal dır dı. Sal dı rı da 5 bin
Kürt ha ya tı nı yi tir di. Kim ya sal gaz la rın et ki si nin
yıl lar ca sür dü $ü gö rül dü. 

 18 Mart 1883- Pro le tar ya nın ide olo ji si nin

ya ra tı cı sı Karl Marx öl dü

 28 Mart 1940- II. Em per ya list sa va" sı ra sın -

da fa "ist Al man ya ta ra fın dan, Ausc hwitz top la -

ma kam pı ku rul du. 

 30 Mart 1972- Kı zıl de re di re ni "i

De niz Gez mi!, Hü se yin "nan ve Yu suf As lan'ın
ida mı nı ön le mek is te yen THKP-C ve THKO mi li -
tan la rı or tak bir ey lem le 3 "n gi liz'i ka çır dı lar ve
To kat’a ba$ lı Kı zıl de re kö yün de giz len di ler. Kö -
yün muh ta rı nın ih ba rı so nu cu dev le tin kol luk
güç le ri bas kın dü zen le di. Kı zıl de re'de sa at ler ce
sü ren bir ça tı! ma ya !an dı ve ça tı! ma da THKP-C
ön de ri Ma hir Ça yan’la birlikte Ci han Alp te kin,
Ah met Ata soy, Sa ba hat tin Kurt, Er tan Sa ru han,
Hü da i Arı kan, Si nan Ka zım Özü do$ ru, Ni hat

Yıl maz, Ömer Ay na ve Saf fet Alp !e hit dü! -
tü. Kı zıl de re dev rim ci da ya nı! ma nın en
gü zel ör nek le rin den bi ri ol du. 

Newroz, efsaneye göre, MED kralı DEHAK’ın kafa-
sındaki yarasına iyile!mesi için her gün iki genç
insanın beynini merhem olarak sürmesinden gelir.
DEHAK, yoksul MED halkının çocuklarını zalim-
ce kurban eder ve beyinlerini çıkarıp kafasındaki
yarasına sürermi!. Binlerce insanı kendisine kur-
ban eden DEHAK, ya!adıkça bu acıların sürece-
$ini dü!ünen DEM"RC" KAWA, elinde balyozu
DEHAK’ın sarayını basar. Ve zalim DEHAK, DEM"RC"
KAWA’nın balyozunun kafasına inip kalkmasıyla ölür. MED halkı o
günü da$larda, ovalarda ate!ler yakarak kutlar ve o günden bugüne
efsanele!erek gelen kurtulu!un ve özgürle!menin geleneksel bir bayra-
mı olarak kutlar.  

Newroz,  80'li yılların sonlarından itibaren Kürt hareketinin yüksel-
mesiyle birlikte kitlesel, militan ve yaygın biçimde kutlanmaya ba!lan-
mı!tır. Bu durum, egemen sınıfları fazlasıyla rahatsız etmi!, yıllar
boyunca 'Newroz sendromu' ya!amı!tır. Onu yasaklarla, katliamlarla
engelleyemeyceklerini anlayınca da devletin resmi kutlamalarıyla çar-
pıtmaya çalı!mı!tır. Kürt hareketinin 'siyasal çözüm'e yönelmesi ve
Öcalan'ın yakalanmasından sonra, Newroz'un etkisi iyice zayıflamı!,
militanlı$ından, kitleselli$inden ve yaygınlı$ından çok !ey kaybetmi!-
tir. Fakat sonraki yıllarda beklenen “barı!” gelmeyince, Newroz yeni-
den kitlesel, yaygın kutlanmaya ba!lamı!, geçti$imiz yıl bazı illerde
yasaklanması ise çatı!malı Newroz’ları yeniden ya!atmı!tır. Sömürü ve
zulüm sürdü$ü müddetçe Newroz, Ortado$u halklarının bir isyan günü
olarak ya!atılmaya devam edecektir.

Mart ayında "ehit dü"en ihtilalci komünistler

24 Mart 1983 - Meh met Ali Do !an ve As lan Tel

"smail Cüneyt’in ba!ında yer aldı$ı ihtilalci
komünist müfreze, bir eylem hazırlı$ında
iken, polisin baskınına u$radı.
Sefaköy’deki eve gece yarısı yapılan
baskında son mermilerine kadar çatı!tılar.
Evi, tıpkı Yolda!can gibi granitten bir kal-

eye dönü!türdüler. 12 Eylül’ün yukarıdan
a!a$ıya hakimiyetini tamamen kurdu$u, devrimin yenilgisinin
kesinle!ti$i o günlerde, “dövü!enler de var bu havalarda” dedirt-
tiler ve Sefaköy’le sarstılar bu kez ülkeyi. Sefaköy, fa!ist cuntaya
kar!ı direni!in bitmedi$ini, ihtilalci komünistlerin mücadeleyi
kesintisiz sürdürdüklerini gösterdi.

4 Mart 1992 - Eralp Ya zar

"z mir'de ku ru lu! yıl dö nü mü için dü zen le nen bir kor san ey lem de
ça tı !a rak !e hit dü! tü."h ti lal ci ko mü nist ha re ke tin 90’lı yıl lar da ki
atı lı mın da öne çı kan kad ro lar dan bi riy di ve kı sa za man da ge li !e -
rek "s ma il Cü neyt müf re ze sin de yer al mı! tı.

13 Mart 1995 - Zey nep Poy raz, 

30 Mart 1995 - Ha kan Ça buk 

Ga zi'de pat lak ve ren bü yük an ti-fa !ist direni!te !ehit dü!tüler. 

Ortado"u halklarının isyan günü NEWROZ        
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Egemen sınıflar, her
dönem çocuk ve do"um

politikalarıyla u"ra!-
mı!lardır. Bu kimi

zaman nüfus artı! hızını
durdurmaya, kimi

zaman yükseltmeye
dönük müdahaleler biçi-
minde olur. Egemenlerin

ihtiyaçları o dönemde
neyi gerektiriyorsa, o

do"rultuda bir ideolojik
bombardıman yürütülür.

Kapitalist sistemde ise,
bu çok daha sistemli

hale getirilmi!tir. 

a#ist devlet, son zamanlarda
üst üste attı"ı adımlarla, nüfus
sorununa sistemli biçimde

yönelmi# durumda. Bunun en
somut ifadesi, Erdo"an’ın açıklamala-
rında ve gerçekle#tirilen yeni yasal
düzenlemelerde kendisini gösteriyor. 

Erdo"an önce “her aile üç çocuk yap-
malı” dedi. Arkasından kürtajı yasak-
lamak, sezaryan do"umu zorla#tırmak
ve istisnai hale getirmek gerekti"i do"-
rultusunda açıklamalar yaptı. Kürtajın
süre sınırı de"i#tiren yeni bir düzenle-
me yapıldı. Gelen tepkiler üzerine
sezaryan konusunda yasaklama geti-
remedi, ancak bir anda devlet hasta-
nelerinde normal do"um dayatması
ola"an bir uygulama haline geldi.
Üstelik bu dayatma nedeniyle, do"um
sırasında bebek ve anne ölümlerinde
patlama ya#anmaya ba#ladı.
Erdo"an’ın son “talimatı” ise çocuk
sayısı artırmak konusunda oldu. “Tek
çocuk gerilemedir, iki çocuk gerilemedir,
üç çocuk yerinde saymaktır, dört çocuk
ilerlemedir, be" çocuk refaha kavu"mak-
tır” dedi Erdo"an. Ülkedeki ekonomik
sıkıntıların tek nedeni olarak çocuk
sayısını ba#at sorumlu haline getirmi#
oldu.

Ama bu ne Erdo"an’la, ne de
Türkiye ile sınırlı. Daha önce “uygarlı-
"ın” bir göstergesi olarak sunulan “az
çocuk”, #imdilerde çözülmesi gereken
bir sorun olarak ele alınıyor. Öyle ki,
ba#ta Almanya olmak üzere Avrupa
ülkeleri “ya#lı nüfus”larını dert etmeye
ba#ladılar. Oralarda da politikacılar,

“daha fazla çocuk” söylemini arttırdı-
lar. Ve bu yönde yasal düzenlemeler
yapmaya, çocuk ba#ına maddi yardım-
ları, te#vikleri arttırmaya ba#ladılar.
Nüfuslarını gençle#tirme ve ço"altma
derdine dü#tüler.

Egemen sınıflar, her dönem çocuk
ve do"um politikalarıyla u"ra#mı#lar-
dır. Bu kimi zaman nüfus artı# hızını
durdurmaya, kimi zaman yükseltme-
ye dönük müdahaleler biçiminde olur.
Egemenlerin ihtiyaçları o dönemde
neyi gerektiriyorsa, o do"rultuda bir
ideolojik bombardıman yürütülür. 

Kapitalist sistemde ise, bu çok
daha sistemli hale getirilmi#tir.
“Uzman görü#leri”nden doktor tavsi-
yelerine, Erdo"an gibi politikacıların
konu#malarından hastane uygulama-
larına kadar, her alanda yapılan pro-
paganda ve buna uygun hukuksal
düzenlemelerle, evlerin yatak odaları
kontrol edilmeye çalı#ılır.
Burjuvazinin dönemsel ihtiyaçlarına
uygun olarak, nüfus ve do"um üzerine
politikalar yürütülür…

“Burjuvazinin dönemsel ihtiyaçları...”
dedik. Bu, ‘90’lı yıllarda çocuk sayısını
azaltmaya dönük bir biçimde kendisi-
ni gösteriyordu, bugün ise çocuk sayı-
sını artırma biçiminde… 

Burjuvazinin nüfus beklentisi 
görecelidir
!lk olarak Marks ve Engels, burju-

vazinin nüfus sorununa yakla#ımının,
ya da daha net bir ifadeyle, “nüfus
yasası”nın, farklı dönemlerde farklı

biçimler aldı"ını ortaya koydular.
Marks, nüfus yasasının, her zaman
ve her yerde aynı olmadı"ını söy-
ler. Tersine, her geli#me a#amasının,
kendine özgü nüfus yasası oldu"unu
öne sürer. “Üretici güçlerin de!i"ik dere-
celerde geli"meleri ile, toplumsal ko"ullar
ve bunlara yön veren yasalar da de!i"ir”
der. (Kapital, cilt 1, Almanca 2. baskı-
ya önsöz, sf. 26-27, Sol Y.) Engels ise,
“bize göre iktisat yasaları denilen "eyler,
do!anın sonsuz yasaları olmayıp, gelip
geçici tarihsel yasalardır” demektedir. 

Ekonomik kriz dönemleri, sava#
hazırlıkları, kapitalizmin geli#me
süreçleri, refah dönemleri, ucuz i#gü-
cüne daha fazla ihtiyaç duyulan
dönemler vb. her birinin gereksindi"i
nüfus oranı farklıdır. Nüfusun bur-
juvazi için asıl anlamı, “yedek
i!gücü ordusu”na duydu"u ihtiyaç-
tadır. 

Ekonomik geli!me dönemlerin-
de, burjuvazi çok büyük bir i!gü-
cüne, yanı sıra yedek i!gücü ordu-
suna ihtiyaç duyar. Bu artı-nüfus,
çalı#anların ücretlerini dü#ürmek,
çalı#ma ko#ullarını a"ırla#tırmak ve
vah#i kapitalizmin i#ini kolayla#tır-
mak için gereklidir. Keza sava!
dönemlerinde de burjuvazinin,
kendi çıkarları için daha yo"un bir
tempoyla çalı!acak, sava!acak-öle-
cek genç i!çi ve emekçilere ihtiyacı
vardır. Böylesi dönemlerde burjuvazi,
nüfus artı#ını körüklemek için özel
yasal düzenlemeler gerçekle#tirir. 

Di"er taraftan, ekonomik geli!i-
min belli bir a!amasında, özellikle
de kendili"inden de olsa sınıf
mücadelesinin yükseldi"i dönem-
lerde, nüfusun azalmasını ister
burjuvazi. Kitleleri az çocuk yapmaya
ikna etmek için çe#itli ideolojik argü-
manların ve yasal düzenlemelerin
hepsi pe#pe#e devreye sokulur. Keza
kriz dönemlerinde de artı-nüfus,
burjuvazi için büyük bir yük hali-
ne gelmektedir. Böylesi dönemlerde,
açlıktan, salgın hastalıktan ya da do"al
afetlerdin kitlesel ölümler, burjuvazi
için bulunmaz “do"um kontrol yön-
temleri”ne dönü#ürler. Emekçi ordu-
sunun önemli bir bölümü bu kitlesel
ölümlerle vah#i biçimde “imha edilir-
ken”, burjuvazi nüfusun dengelenmi#
olmasından memnuniyet duyar. 

“Bugünün i"çisi, sanki özgürmü" gibi
görünür; çünkü o bir kez ilk ve son olarak
satılmaz, gündelik, haftalık, yıllık olarak
parça parça satılır; özgürmü" gibi görü-
nür, çünkü onu, sahibi bir ba"kasına sat-

Nüfus sorunu
üzerine

F
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maz; bunun yerine belli bir ki"inin kölesi
olmadı!ı, tüm mülksahibi sınıfın kölesi
oldu!u için, kendisi, kendini satmaya zorla-
nır. Onun açısından, i"in özünde bir "ey
de!i"mez; e!er bu özgürlük benzeri görü-
nüm, bir yandan ona ister-istemez bir mik-
tar gerçek özgürlük veriyorsa, öte yandan,
hiç kimsenin onu besleme güvencesi verme-
mesi gibi bir eksikli!i de beraberinde getirir;
burjuvazi onun çalı"tırılmasında, onun var-
lı!ında bir çıkar görmez olursa, efendisinin,
burjuvazinin herhangi bir an onu reddetme-
si ve açlıktan ölmeye terketmesi tehlikesi
içindedir. Öte yandan burjuvazi, eski kölelik
düzenine bakı"la bu "imdiki düzenlemede
çok daha iyi durumdadır; yatırdı!ı sermaye-
den fedakarlık etmeksizin gerekli gördü!ü
anda çalı"tırdı!ı ki"ileri i"ten çıkarabilir ve
Adam Smith'in inandırıcı biçimde ortaya
koydu!u gibi, i"ini, köle eme!inden çok
daha ucuza yaptırabilir. 

Bunun sonucu olarak, Adam Smith'in
çok do!ru bir biçimde ortaya koydu!u gibi:
‘#nsana yönelik talep, ba"ka herhangi bir
meta için oldu!u gibi, zorunlu olarak, insan
üretimini düzenler; çok yava" oldu!u zaman
hızlandırır, çok hızla ilerlerse durdurur.’

Herhangi bir meta için oldu!u gibi! E!er
elde az i"çi varsa, fiyatlar, yani ücretler
artar; i"çiler daha çok gönenir, evlilikler
artar; ve yeter sayıda emekçi sa!lanıncaya
kadar daha çok çocuk do!ar ve daha fazlası
ya"ar-büyür. E!er elde çok fazlası varsa
fiyatlar dü"er, i"sizlik, yoksulluk ve açlık ve
onun sonucu olarak da hastalık artar ve
"artı nüfus" ortadan kaldırılır.” (Engels,
!ngiltere’de emekçi sınıfların durumu,
sf. 134-135)

Burjuvazi, en sistemli demagojilerini
“insan” kavramı üzerine yürütür,
“insan”a ne kadar de"er verdi"ini anla-
tır. Di"er sömürücü sistemlerden farklı
olarak “insan” unsurunu her #eyin üze-
rinde tuttu"unu söyleyip durur. Bu do"-
rultuda göstermelik düzenlemeler, yasa-
lar yapar. 

Mesela son dönemde engelliler, ya#-
lılar, çocuklar vb için yapılan düzenle-
meler, maddi katkı ve ya#amsal kolaylık-
lar vb. burjuvazinin “insan”ı önemsedi-
"inin göstergesi olarak sunulmaktadır.
Hele ki “i#gücünün dı#ında” kabul edi-
len, bu yanıyla da burjuvaziye kar getir-
mek bir yana adeta “yük” olarak görülen
bu kesimler için yapılan düzenlemeler,
gerçekten de kafa karı#tırıcı bir etki
yaratmaktadır. Oysa bu düzenlemelerin
her biri öncelikle toplumsal mücadele-
nin burjuvaziyi mecbur bıraktı"ı son
derece sınırlı sonuçlardır. !kincisi gös-
termeliktir; gerçekte burjuvazinin onları
“i#e yaramaz” görmesinin getirdi"i a#a-

“#nsan” da burju-
vazi için alınıp satı-
labilir bir metadır,
bir “de"er”i vardır.
Kendisine ne kadar

kar getirdi"i ile ilgi-
lenir. Tıpkı fazla
üretilmi! tekstil

ürününün ucuzlama-
sı gibi, nüfusu art-
mı! olan i!çi-emek-
çilerin de “de"er”i

dü!er, “fiyat”ı ucuz-
lar. Ve tıpkı tekstil-

de fazla üretimin
ekonomik krize ve
ürün imhasına yol
açması gibi, “artı
nüfus” burjuvazi

için bir soruna dön-
ü!tü"ünde de fazla

üretimin imhası
sözkonusu olur.  

"ılama, ya#amın her anında kendini
ortaya koymaktadır. Üçüncüsü, özünde
“AB kriterleri”, “BM insani geli#im
endeksi” gibi kayıtlarda iyi bir yer edin-
meye, uluslararası “kredisini” yükselt-
meye dönüktür. Yani ondan bir çıkar
sa"lamaktadır.

Gerçekte burjuvazinin gözünde
“insan” kavramının hiç bir önemi yok-
tur. “#nsan” da burjuvazi için alınıp
satılabilir bir metadır, bir “de"er”i
vardır. Kendisine ne kadar kar getir-
di"i ile ilgilenir. Tıpkı fazla üretilmi#
tekstil ürününün ucuzlaması gibi, nüfu-
su artmı# olan i#çi-emekçilerin de
“de"er”i dü#er, “fiyat”ı ucuzlar. Ve tıpkı
tekstilde fazla üretimin ekonomik krize
ve ürün imhasına yol açması gibi, “artı
nüfus” burjuvazi için bir soruna dönü#-
tü"ünde de fazla üretimin imhası söz-
konusu olur.  

Vah!i kapitalizm, 
nüfusun artmasını ister
Feodalizmin nüfus yapısı da"ınık

olmayı gerektiriyordu. Yerle#im alanla-
rı, tarım yaptıkları arazinin yakınında
olmalıydı çünkü. Kapitalizmin geli#me-
ye ba#laması ve makinala#ma düzeyinin
artması, nüfusun artmasına ve bir araya
toplanmasına yol açtı. !malatın geli#me-
si, i#çiye ihtiyacı artırıyordu. Ücretler
hızla yükseliyordu ve daha iyi kazanma
iste"iyle kırdan kente göç dalgası büyü-
yordu. Burjuvazi, i#çilerin binlercesini
tek bir çatı altında toplayarak üretime
sokmaya ba#ladı. 

“Burjuvazi, nüfusun, üretim araçlarının
ve mülkiyetin da!ınık durumuna giderek
daha çok son veriyor. Nüfusu bir araya top-
lamı", üretim araçlarını merkezile"tirmi" ve
mülkiyeti birkaç elde yo!unla"tırmı"tır.”
(Komünist Manifesto, sf. 14) 

Kapitalizmin do"um yeri ve “dünya-
nın atölyesi” !ngiltere’ye ili#kin rakam-
lar, bu merkezile#menin hızını ve
yo"unlu"unu çarpıcı biçimde gösterir: 

“19. yüzyılın ba"ında #ngiltere’de ...
ancak be" kentin nüfusu 50 binin üzerin-
deydi. $imdi ise, (19. yüzyılın ortaları kas-
tediliyor-nba.) nüfusu 50 binin üzerinde 28
kent var.” (Kapital 1, sf. 629)

Engels ise, !ngiltere’de Emekçi
Sınıfların Durumu adlı kitabında, özel-
likle sanayi proletaryasının nüfus artı#
hızını daha ayrıntılı vermektedir. 

“Ve eldeki malzemenin daha saf hale
geli"i, daha geli"kin gereçler, yeni makine-
ler ve i"bölümünün daha da yetkinle"mesi
sonucu, #ngiltere'nin metal ticareti ilk kez
öne çıktı. Birmingham'ın nüfusu 1801'de
73.000 iken 1844'te 200.000'e yükseldi;

Sheffıeld'ın nüfusu 1801'deki 46.000'den
1844'te 110.000'e çıktı.” (sf. 58)

Kapitalizmin yeni geli#ti"i döneme
ait olan bu veriler, bugünün emperya-
list-kapitalist sisteminde çok daha deva-
sa boyutlara ula#mı# durumdadır.
Sadece Türkiye’nin son 50 yılına bak-
mak bile, bu gerçe"i çarpıcı biçimde
gözlerimizin önüne serer. Örne"in
‘60’lı yıllarda !stanbul’un nüfusu 1 mil-
yon civarında iken, bugün 15 milyonluk
bir metropol olmu#tur. O yıllarda
Türkiye’deki nüfusun yüzde 70’i kırlar-
da ya#arken, bugün bu oran, yüzde
30’lara, 20’lere kadar gerilemi#tir. 60’lı
yıllardan itibaren artarak süren “ekono-
mik göç” ba#ta !stanbul olmak üzere
belli ba#lı sanayi kentlerinde nüfus pat-
lamasına yol açmı# durumdadır. Buna
‘90’lı yıllarda Kürt ulusal hareketini bas-
tırmak amacıyla yapılan “zorunlu göç”
de eklenmi#tir. Ancak aslolan kapitaliz-
min geli#mi#lik düzeyine ko#ut olarak
gerçekle#en ekonomik göçtür. Çünkü
nüfus yo"unlu"unun belli ba#lı sanayi
bölgelerinde toplanması, emperyalist-
kapitalist tüm ülkeler için geçerlidir.
Yani bu durumun asıl nedeni, burju-
vazinin i!gücüne duydu"u ihtiyaç-
tan dolayı, geni! köylü kitlelerini
kentlere çekmesi ve proleterle!tir-
mesidir. 

Kentlere bu kadar çok nüfus yı"ılır-
ken, onların ba#ını sokacakları, ya#aya-
cakları bir ev, yani barınma sorunları
hiç dü#ünülmemi#tir. Gelenler, ya atöl-
yelerin bir tarafında kurulmu# yatakha-
nelerde kalmı#lar, (böylece haftalar
boyunca kapıdan dı#arı çıkmadan üreti-
mi sürdürmü#ler) ya da fabrikaların
etrafına yapılmı# barakalarda en temel
insani ihtiyaçlarından yoksun, yı"ınlar
halinde ya#amı#lardır. Buralar, la"ım
sularıyla iç içe, havasız, rutubetli, çok
küçük ve ya#anmayacak derecede kötü,
ev bile denemeyecek deliklerdir. Kırdan
kente fabrikada çalı#maya gelen i#çiler,
bu deliklerde veya fabrika yatakhanele-
rinde üstüste yı"ılmı# halde ya#amak
zorunda kalmı#lardır. !ngiltere’deki ilk
proleterler, “sıcak yataklar” adını ver-
mi#lerdir bu yatakhanelere. Çünkü bir
i#çi grubu uykudan kalkıp i#e ba#lar-
ken, di"er i#çi grubu uyumaya gelmek-
tedir ve yataklar, so"uyacak zamanı bile
bulamamakta, sürekli “sıcak” kalmakta-
dır. 

Nüfusun artması, burjuvazi için
yedek i#gücü ordusunun da büyümesi
anlamına gelir. Bu durum, kentlerdeki
i#çilerin ya#am ko#ullarını daha da
kötüle#tirir. !#çiler, açlıktan ve ya#am
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ko#ullarının kötülü"ünden kaynaklanan
sonsuz sa"lık sorunlarıyla bo"u#urlar;
hastalıklı ve geli#memi# çocuklar yeti#ti-
rirler. Kadın ve çocuk eme"inin de fabri-
kaya çekilmesiyle, “aile” kavramı gide-
rek da"ılır, sefaletin boyutu nedeniyle
ahlaki çöküntü ve yozla#ma yaygınla#ır.
Öyle ki, yo"un çalı#ma ve kötü ya#am
ko#ullarının çalı#ma iste"ini ve perfor-
mansını dü#ürdü"ünü tespit eden ve
i#çilerin geli#kin makineleri kullanma
becerisinin artmasını isteyen burjuvazi,
günlük 12 saatten fazla çalı#an i#çiler
için çareler aramaya ba#lar. Bu çabanın,
fabrikada üretilen kuma#ın kalitesini
artırmaya çalı#maktan çok da farkı yok-
tur. Uzun i#günü saatlerine i#çilerin tep-
kisi ve yükselen mücadelenin de bir
sonucu olarak i# saatleri giderek dü#e-
cektir. Fakat burjuvazi, makinele#menin
de geli#mesiyle, i#çiden elde edilen artı
de"eri sürekli arttıracak, her ko#ulda
azami karını sa"lamaya çalı#acaktır. 

Fa!izm ve sava!, 
nüfus artı!ını körükler
Nüfus artı#ının en #iddetle körüklen-

di"i dönemler, sava#a hazırlık dönemle-
ridir. Hitler Almanyası ve Mussolini
!talyası, bunun en çarpıcı örnekleridir. 

Hitler’in programı olarak tanımla-
nan, Alman fa#istlerinin 1932 yılındaki
seçim bildirgesinde, “kadının ve erke!in
insan soyunu sürdürme görevi, birlikte
çalı"madan daha önemlidir” deniyordu.
Hitler, yoksulları az çocuk yapmakla
suçluyor, emekçi kadınların fabrikaya
gitmek yerine, çocukların annesi olarak
evde oturması gerekti"ini söylüyordu.
!ki yıl sonra ise, “nüfus sava"ında ilk zafe-
ri” kazandı"ını ilan etti. 1933’te evlenme
sayısı 630 bin iken, 1934’te 740 bini bul-
mu#, do"um oranı ise iki katına çıkmı#-
tı. Fakat ola"an do"umlarla da yetinme-
yerek, “ari ırkın sürdürülmesi” için
“insan haraları” kurdurdular. Buralarda
kaçırılmı# ya da gönüllü olmu# güzel
Alman kadınlarla, sava#ta ba#arı kazan-
mı# Nazi subaylarının “Alman ulusuna
yara"ır nesiller yeti"tirmesi” göreviyle bir
araya getirildi.  

Fa#ist Mussolini, “sayı güç demektir,
çocuk yapınız” diye sesleniyordu kadınla-
ra. En az dört çocuk istiyordu, ünlü bal-
kon konu#malarında. “Be"ikleri bo" duran
halklar imparatorluk kuramazlar” diyordu.
Dönemin fa#ist “tıp uzmanları”, “çok
çocuk do!uranın daha sa!lıklı olaca!ını”
vaaz ediyordu. En çok çocuklu çiftleri
Venedik Sarayı’nda a"ırlıyor, çok çocuk-
lu annelere törenle altın madalya takı-
yorlardı. 

Fa!izm, sistemli
terör ve baskısıyla

birle!mi! demagoji-
sini en güçlü biçim-
de kadın üzerinde

uygular. Çünkü
öncelikli hedefi,

kadını eve hapsede-
rek kölele!tirmek,
üstelik bir üreme

makinasına çevir-
mektir. Do"acak her

çocuk, fa!izmin
çıkarları do"rultu-
sunda sava!a gide-
cek askerdir çünkü.

Ve burjuvazinin,
ölecek çok fazla

sayıda askere ihti-
yacı vardır.

Fransa’da ikinci emperyalist sava#
sırasında iktidara gelen Petain de
Fransız kadınlarından “en az üç çocuk”
istiyordu. Fransa’da “Anneler günü”
kutlamaları, bu dönemde ba#lamı#,
düzenlenen törenlere tüm annelerin
katılması zorunlulu"u getirilmi#ti. 7
Mart 1942’de çıkartılan bir yasa ile
“çocuk dü#ürmek”, “Fransız halkına
zarar verecek eylem” kapsamına alınmı#,
çocuk dü#ürenler ve dü#ürmeye yar-
dımcı olanlar için ölüm cezası belirlen-
mi#ti. 

Nazi ideologlarından Frick, “anne
kendini bütünüyle çocuklara ve aileye ada-
malıdır; kadın da erke!e” diyerek, kadını
eve kapatan ve sadece e#-anne olarak
konumlandıran fa#ist yakla#ımı özetle-
mektedir. Zaten uygulama da buna
uygundur. Almanya’da 30 Haziran
1933 tarihli bir kararname ile devlet,
evli bütün kadınları i#ten çıkarmak için
ilk giri#imi ba#lattı. Kızların liselere
gidi#ine engeller getirildi, ev ekonomisi
dersleri verecek özel okullar kuruldu,
kalabalık ailelere ödenekler artırıldı ve
bütün sistem çok çocuk yapmaya göre
#ekillendirildi. 

!talya’da 1927 yılında çıkarılan bir
kararname ile kadınların ücretleri, aynı
i#kolunda çalı#an erkek i#çilerin ücret-
lerinin yarısına indirildi. Arkasından
kız ö"rencilerin üniversitede okumasını
zorla#tıran kararlar alındı. 1938’de
kadınların kamu görevlerindeki kadro
toplamının ancak yüzde 10’unu olu#tu-
rabilece"i yasala#tı. 1942 yılında “Rocco
yasası” yürürlü"e sokularak, bizdeki
“töre cinayetleri”ne benzer biçimde,
erkeklere “onurlarını korumaları gerekti-
!inde”, e#ini, kızını, annesini, karde#ini
öldürme hakkı verildi. 

Hristiyanlı"ın merkezi Vatikan, 8
Ocak 1956’da çıkardı"ı genelgesinde,
kürtajı yasakladı"ı gibi, kadınların
do"um biçimini de belirlemeye çalı#-
mı#tır. Papa, kadınların “#ncil’de yazdı!ı
gibi”, “büyük a!rılar içinde do!um yapma-
ları” gerekti"ini, “a!rı çekmeden yapılan
do!umun, annede çocu!a kar"ı sevgi
yönünden bir kayıtsızlı!a yol açtı!ını, bu
nedenle do!um a!rılarını azaltmaya çalı"-
manın yanlı" oldu!unu” söylemektedir. 

Bugün benzer #eyleri ülkemizde
ya#ıyoruz. Bir taraftan Erdo"an’ın
a"zından çocuk sayısı sürekli yükselti-
lirken (en son be# çocu"a kadar geldi),
bir Papa edasıyla “sezaryan do!uma kar"ı
oldu!unu” ilan ediyor. Di"er taraftan
do"um izninin uzatılması, fazla çocuk
için te#vik yardımı gibi unsurlarla, kadı-
nı çalı#ma hayatından uzakla#tırılmaya

çalı#ıyor. Bu ideolojik bombardıman,
sadece AKP’nin gerici-gelenekçi yönün-
den kaynaklanmıyor. Devletin fa#ist
niteli"i ve sava# hazırlıkları da bu yön-
deki çabaları artırıyor. 

Fa#izm, sistemli terör ve baskısıyla
birle#mi# demagojisini en güçlü biçim-
de kadın üzerinde uygular. Çünkü
öncelikli hedefi, kadını eve hapse-
derek kölele!tirmek, üstelik bir
üreme makinasına çevirmektir.
Do"acak her çocuk, fa#izmin çıkarları
do"rultusunda sava#a gidecek askerdir
çünkü. Ve burjuvazinin, ölecek çok
fazla sayıda askere ihtiyacı vardır. I.
emperyalist sava#ta 10 milyon, ikinci-
sinde ise 54 milyonu a#kın insan öldü.
90 milyon civarında yaralıdan 28 milyo-
nu, yani yakla#ık üçte biri, ömürlerinin
geri kalan kısmını sakat geçirdi. 

Sadece kapitalist sistemde de"il,
genel olarak sömürücü toplumlarda
sava#larda ölüm kaçınılmaz durumda-
dır. Son 1500 yıl içinde yakla#ık 14 bin
sava#ın gerçekle#ti"i, bu sava#larda yak-
la#ık 3 milyar insanın öldü"ü tahmin
edilmektedir. Bunların içinde, özellikle
Afrika kıtasının durumu çok çarpıcıdır.
17. yüzyılda Afrika, dünya nüfusunun
be#te birini barındırırken, özellikle
emperyalistler tarafından kı#kırtılan iç
sava#larda müthi# bir nüfus kaybına
u"ramı#, günümüzde dünya nüfusunun
sadece onda birini olu#turacak kadar
nüfusu azalmı#tır. 

Burjuvazi ne zaman sava! çı"ırt-
kanlı"ına ba!lasa, ya da ne zaman
i!çi sınıfı üzerindeki baskı ve sömü-
rüsünü artırmaya yönelse, öncelikle
nüfus sorununa, kadınların do"ur-
ganlı"ına el atıyor. 

Karl Marks’ın kızı Elenor Marks,
1887’de yazdı"ı bir yazısında, “erkek-
ler için de kadınlar için de cinsel
baskının ardından her zaman fela-
ket olaylarının geldi"i gerçe"ini
kavrama zamanıdır” demektedir.
Devletin yatak odasına karı#maya ba#la-
ması, en ba#ta fa#izmin ve sava#ın,
di"er taraftan emek sömürüsünün tüm
#iddetiyle toplumların üzerine çökmek-
te oldu"unun somut göstergelerinden
biridir. 

Papaz Malthus 
ve nüfus dü!manlı"ı
Çıkarı genel olarak a#ırı nüfustan

yana olan burjuvazinin, bu a#ırı nüfus-
tan korktu"u ve bunu durdurmaya
çalı#tı"ı dönemler de vardır. 18. yüzyı-
lın sonları, bunun çarpıcı örne"ine
sahne olmu#tur. 
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1789 Fransız burjuva devrimi, tüm
dünyayı, ama özellikle de Kıta
Avrupası’nı derinden sarstı. O dönem-
de, köklü toplumsal dönü#ümler yarat-
maya çalı#an i#çi sınıfının öncü-devrim-
ci unsurlarıyla, egemen sınıflar arasında
kıyasıya bir mücadele ya#andı. !#çi ve
emekçiler üzerinde artan baskı ve terör,
en küçük ba#kaldırıya a"ır cezaların
gündeme gelmesi, burjuvazinin temel
yöntemlerinden oldu. 

Bir ba#ka yöntemi ise, ideolojik
mücadele ile i#çi sınıfını güçten dü#ür-
me çabasıydı. Burjuvazi, hızla artan
i!sizli"in, a!ırı ve kontrolsüz do"um-
lar nedeniyle nüfusun ço"almasın-
dan kaynaklandı"ını, bunun da
sorumlulu"unun i!çi sınıfı ve emek-
çi halk yı"ınları oldu"unu iddia edi-
yordu. Tüm kötülüklerin ve yoksullu-
"un, “nispi fazla nüfus”tan kaynaklandı-
"ı yolundaki teoriler, burjuvazinin ideo-
logları tarafından keskin biçimde savu-
nuluyordu. 

18. yüzyılın sonlarında !ngiliz Devlet
Kilisesi’ne ba"lı olan Papaz Thomas
Robert Malthus ‘Toplumun Gelecekteki
Geli#ime Etkileri Açısından Nüfus !lkesi
Üzerine Bir Deneme’ adlı yapıtıyla, bu
ideologlar arasında en öne çıkan oldu ve
burjuvazinin sadık u#aklı"ında üzerine
dü#eni fazlasıyla yerine getirdi. 

Malthus, !ngiltere’de 1795’te hala
yürürlükte olan ve yoksullara yardım
etmeyi zorunlu gören “Yoksullar
Yasası”nı “utanç verici” buluyor ve
yasaklanmasını istiyordu. “Utanç verici”
buldu"u #ey, yoksullu"un varlı"ı de"il,
onlara yardım edilmesiydi. Çünkü yok-
sullara yardım etmenin ve onlara geçici
i# olanakları yaratmanın yoksullu"u
azaltmadı"ını, tersine te#vik etti"ini
iddia ediyordu. Yoksullu"un ve açlı"ın
temel nedeninin ise, nüfus artı#ı oldu"u-
nu, nüfus bu kadar hızla artmazsa yok-
sullu"un da ortadan kalkaca"ını savunu-
yordu. 

Teorisini #öyle özetliyordu: “Nüfusun
gücü yeryüzünün, insan geçimini sa!lama
gücüne kıyasla sınırsız ölçüde büyüktür.
Nüfus kısıtlanmadı!ında geometrik oranla
ço!alır. Geçim araçları ise, ancak aritmetik
oranda artar. Sayılarla ufak bir tanı"ıklık,
birincisinin ikinciye kıyasla ne denli güçlü
oldu!unu gösterecektir. Geçim araçlarının
sa!lanmasındaki güçlük, nüfus üzerinde
güçlü ve sürekli bir kısıtlamayı gerektirir...”

Malthus’un bu çarpık görü#leri üzeri-
ne Engels #unları yazmı#tı. 

“Burjuvazinin proletaryaya kar"ı en
açık sava" ilanı Malthus'un Nüfus Yasası
ve onunla uyarlı olarak hazırlanan Yeni

Burjuvazi, hızla
artan i!sizli"in,

a!ırı ve kontrolsüz
do"umlar nedeniyle
nüfusun ço"alma-
sından kaynaklan-

dı"ını, bunun da
sorumlulu"unun i!çi
sınıfı ve emekçi halk
yı"ınları oldu"unu

iddia ediyordu. Tüm
kötülüklerin ve yok-

sullu"un, “nispi
fazla nüfus”tan
kaynaklandı"ı

yolundaki teoriler,
burjuvazinin ideo-
logları tarafından

keskin biçimde
savunuluyordu. 
Malthus’un gör-

evi, sömürüyü ve
sınıfları gizlemekti.
Proletaryanın i!gü-

cünün burjuvazi
tarafından nasıl

sömürüldü"ünü, üre-
tilen zenginliklerin
burjuvazi tarafın-
dan nasıl yutuldu-
"unu, gelir da"ılı-

mındaki çarpıklı"ı,
bir avuç zengin lüks
içinde ya!arken i!çi
ordularının sefalete

itildi"ini, “artı
nüfus” teorisiyle

gözlerden saklamak
ve suçu, çok çocuk
yapan i!çi-emekçi
ailelere atmaktı. 

Yoksullar Yasasıydı. Malthus'un ... son
vargısını birkaç sözcükle "öyle özetleyebili-
riz: Dünya nüfusu her zaman a"ırı boyutta-
dır; o nedenle yoksulluk, sefalet, güçlük ve
ahlaksızlık egemendir; insanlı!ın kaderi,
önsüz-sonsuz kaderi çok sayıda, o nedenle
de kimi zengin, e!itimli, ahlaklı, kimi azçok
yoksul, sıkıntıda, cahil ve ahlaksız farklı
sınıflar halinde varolmaktır. Bundan pra-
tikte çıkan sonuç –ki Malthus da zaten bu
sonucu çıkarmı"tır– yapılan yardımlar ve
alınan yoksullara yardım vergisinin tam
anlamıyla saçma oldu!udur; ... sorun artı
nüfusun nasıl desteklenece!i de!il, ama ola-
bildi!i ölçüde nasıl engellenece!idir.
Malthus açık bir dille, ya"ama hakkının,
daha önce dünyadaki her insan için varol-
du!u vurgulanan ya"ama hakkının saçma
oldu!unu ilan etmektedir. Malthus bir oza-
nın dizelerini alıntılayarak, yoksulun,
do!anın verdi!i ziyafete geldi!ini, ama
ba"ını sokacak yer bulamadı!ını söyler ve
ekler: "do!a ona kar"ısından yıkılmasını
emreder". Çünkü o, do!madan önce toplu-
ma, kendisinin iyi kar"ılanıp kar"ılanmaya-
ca!ını sormamı"tır. #"te tüm gerçek #ngiliz
burjuvaların çok do!al olarak pek sevdi!i
kuram budur; çünkü çok göz boyayıcı bir
mazerettir, üstelik bugünkü ko"ullarda için-
de epey de do!ru vardır. O zaman, e!er
sorun "artı nüfusu" yararlı hale getirme-
mek, onu kullanı"lı nüfus haline getirmek
de!il de, en az itiraz edilecek bir biçimde
açlıktan ölmeye terketmek ve çok çocuk
yapmasını önlemek ise, tamam bu yeterin-
ce basit ve açık, ama artı nüfusun da kendi-
sinin gereksizli!ini görmesi ve lütfedip
açlıktan ölmeyi kabul etmesi ko"uluyla.”
(!ngiltere’de emekçi sınıfların durumu,
sf. 368)

Malthus’un görevi, sömürüyü ve
sınıfları gizlemekti. Proletaryanın
i#gücünün burjuvazi tarafından nasıl
sömürüldü"ünü, üretilen zenginliklerin
burjuvazi tarafından nasıl yutuldu"unu,
gelir da"ılımındaki çarpıklı"ı, bir avuç
zengin lüks içinde ya#arken i#çi ordula-
rının sefalete itildi"ini, “artı nüfus” teo-
risiyle gözlerden saklamak ve suçu, çok
çocuk yapan i#çi-emekçi ailelere atmak-
tı. 

Egemen sınıfların yüzyıllar boyunca
yaptı"ı gibi, bütün kötülüklerin fatura-
sını ezilen sınıfa yüklemekten ba#ka
bir#ey yapmıyordu Malthus. O dönem,
Fransız Devrimi’nin yarattı"ı konjonk-
tür bütün Avrupa’yı etkilemi#; i#çi sını-
fının ya#am ko#ullarını iyile#tirme
mücadelesi hızla yükselmi#; i#çiler sınır-
sız üretim yaptıkları halde yoksulluktan
kurtulamamalarının hesabını sormaya
ba#lamı#lardı. Malthus, tam da bu nok-

tada, i#çilerin önüne yeni bir #ey koyu-
yor, yoksulluktan kurtulabilmek için bir
araç sunuyordu: “Az çocuk yaparsanız,
refah düzeyi artar!” 

Benzer bir durum, 1990’lı yıllarda
yeniden ve yaygın olarak ortaya çıktı.
Hem Türkiye’de hem de Avrupa ülkele-
rinde az do"um te#vik edildi, nüfus
artı# hızının yava#laması “modernle#-
me”de ve “kalkınma”da son derece
önemli bir fırsat olarak sunuldu. ‘90’la-
rın ba#ına damgasını vuran, do"um
kontrol yöntemlerinin yaygınla#tırılma-
sı, hatta do"um oranının yüksek oldu"u
Kürt illerinde özel kampanyalar düzen-
lenmesiydi. !deolojik olarak da,
“uzmanlar” televizyonlarda sürekli az
çocu"un faydalarını anlatıyor, 1-2 çocu-
"un daha sa"lıklı büyüdü"ünü vaazedi-
yorlardı. 

BM’nin ‘90’lı yılların sonunda yayın-
ladı"ı bir rapor, dünyada nüfus patla-
masının siyasal-sosyal-ekonomik sorun-
ları beraberinde getirdi"ini, hatta çevre-
sel sorunların bile nüfus artı#ına ba"lı
oldu"unu; ‘90’ların ba#ından itibaren
nüfus artı# hızının yava#lamasının,
“insanlı"ın en büyük ba#arısı” oldu"u-
nu yazıyordu. BM’nin modern
Malthus’çuları, çevre kirlili"ini bile
nüfus artı#ına ba"lıyordu. Onlara göre
“fazla nüfus”un çıkardı"ı atıklar ve
yarattı"ı hava kirlili"i, çevre sorunlarını
içinden çıkılmaz hale getirmi#ti! Oysa
tek bir nükleer bombanın atmosferde
yarattı"ı kirlilik, topra"ı ve suyu zehirle-
mesinin yanında, tek tek insanların
yarattı"ı kirlili"in ne kadar etkili olabi-
lirdi ki?  

Keza nüfusun azalmasının, “ki!i
ba!ına dü!en milli gelir”de bir artı!
yarataca"ını söylüyordu modern
Malthusçular. Ancak “ki!i ba!ına
dü!en milli gelir”in, “ki!ilere da"ıtı-
lan bir gelir” olmadı"ını unutuyor-
lardı! Toplamda ülkenin zenginli"i artı-
yor ve istatistiklerde milli gelir oranları
yükseliyordu elbette. Ancak asıl büyük
yükseli#, bu milli gelirden burjuvazinin
aldı"ı payda oluyordu. Milli gelirin art-
ması, en zengin kesimin servetini artı-
rırken, en yoksul kesimin yoksullu"u
büyüyordu. 

Bu konuda rakamlar çarpıcıdır.
Mesela TÜ!K’in (Türkiye !statistik
Kurumu) 2009 yılı Gelir ve Ya#am
Ko#ulları Ara#tırması sonuçlarına göre,
ülkemizde en zengin yüzde 20’lik
kesim ile en yoksul yüzde 20’lik kesi-
min, ülkenin toplam gelirinden aldı"ı
pay arasındaki fark, tam 8,5 kattır. En
yüksek gelire sahip yüzde 20’lik kesim,
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yüzde 47,6 pay alırken, en yoksul yüzde
20’lik kesimin toplam gelirden aldı"ı
pay sadece yüzde 5,6’dır. Bu oranlar, en
zengin ve en yoksul yüzde 10’luk, yüzde
5’lik kesimlere do"ru daraltıldıkça, uçu-
rum büyümektedir. “Milli gelir”, “mille-
te” de"il, asıl olarak en zengin kesimin
cebine aktarılmaktadır. 

Aslında, AKP uzantısı konumundaki
TÜ!K, artık yüzde 10’luk, 5’lik kesimle-
rin hesaplanmasını açıklamayı bırakmı#-
tır. Ama onun açıklamaması, yoksullu"u
gizlemeyi ba#aramamaktadır. Forbes
Türkiye dergisinin yaptı"ı Türkiye’nin
en zenginleri listesine göre, Türkiye’de
2013 yılında, 44 Türk i#adamı ‘dolar mil-
yarderi’ konumuna yükselmi#tir. 2012
yılında Türkiye’deki dolar milyarderi
sayısı ise 35’tir. Di"er taraftan,
Türkiye’de 300 bin ki#i, günde 2 doların
altında gelirle geçinmeye çalı#maktadır.
Birilerinin zenginle#mesi, ba#kalarının
yoksulla#ması pahasınadır. 

Do"um oranı, zenginlik 
ya da yoksulluk yaratmaz
Aslında burjuvazinin her iki yöndeki

propagandası da gerçekleri gizlemek
amaçlıdır. Ne yüksek do"um oranı,
fa#ist liderlerin ya da Erdo"an’ın söyle-
di"i gibi refah getirir; ne de yoksulluk
a#ırı nüfus artı#ından kaynaklanmakta-
dır.

Zenginlik yüksek do"um oranına
ba"lı olsaydı, mesela kadın ba!ına
ortalama 7 çocuk dü!en Somali’nin
dünyanın en zengin ülkelerinden
birisi olması gerekirdi. Hatta genel
olarak Afrika’nın, en zengin kıta olması
kaçınılmazdı. Oysa yıllardır emperya-
listler tarafından zenginlikleri ya"ma-
lanmakta olan Afrika, açlık, sefalet ve
salgın hastalıklarla kırılmakta, kalan kit-
leler ise, vah#i iç sava#larda katledilmek-
tedir. 

Keza nüfus yo"unlu"u da aynı biçim-
de ele alınmalıdır. Mesela topraklarının
geni#li"ine göre nüfusunun yo"unlu"u
son derece dü#ük olan Afganistan,
Malthus’un teorisine göre çok zengin bir
ülke olmalıdır; nüfusu 400 milyona yak-
la#mı# olan ABD ise, hergün açlıktan
kırılan binlerce insanıyla gündeme gel-
melidir. Ama elbette ya#anan gerçek bu
de"ildir. 

Di"er taraftan, yoksulluk da do"um
oranına ba"lı de"ildir. Engels, “bilim de
bir önceki ku"a!ın aktardı!ı bilgi kitlesine
orantılı olarak artar, yani en sıradan ko"ul-
lar altında bile bilim geometrik diziyle artar”
der, Malthus’a cevap verirken.
Malthus’un, “nüfus geometrik, zenginlikler

Sosyalist Sovyetler
Birli"i’nin zenginli-
"i, kapitalist ülke-

lerle kıyaslanmaya-
cak biçimde devasa
boyutlarda artmı!-
tır. Üstelik bu artı!,

do"rudan halka
yansıyan, kitlelerin
ya!am ve çalı!ma

ko!ullarını iyile!ti-
ren bir artı!tır.

Kitlelere yoksulluk
de"il, refah ve güç
getirmi!tir. Çünkü
sosyalist Sovyetler
Birli"i’nde, zengin-
liklere el koyan bir
avuç sömürücü zen-

gin yoktur. Tüm
zenginlikler, kitlele-
re da"ıtılmaktadır.  
Yoksullu"un ve zen-
ginli"in gerçek nede-

ni, sınıfların ve
sömürünün varlı"ı-
dır. Burjuvazi, i!çi-
nin üretti"i artıde-
"ere el koymakta,

yaratılan zenginlik-
lerin büyük bölümü-
nü kendi tekelinde

toplamaktadır. 

aritmetik olarak artar” sözünü en ba#tan
çürüten bir unsurdur bu. 

Rakamlar da bunu do"rulamaktadır.
1938 yılında sosyalist Sovyetler
Birli"i’nde sanayi üretimi 1913 yılına
göre yüzde 908.8 gibi ola"anüstü “geo-
metrik” bir büyüklükle artarken, bu
oran ABD’de yalnızca yüzde 120,
!ngiltere’de yüzde 113.3 ve Fransa’da
ancak yüzde 93.2 gibi bir oranda art-
mı#tır. Sosyalist Sovyetler Birli"i’nin
zenginli"i, kapitalist ülkelerle kıyaslan-
mayacak biçimde devasa boyutlarda
artmı#tır. Üstelik bu artı#, do"rudan
halka yansıyan, kitlelerin ya#am ve
çalı#ma ko#ullarını iyile#tiren bir artı#-
tır. Kitlelere yoksulluk de"il, refah ve
güç getirmi#tir. Çünkü sosyalist
Sovyetler Birli"i’nde, zenginliklere el
koyan bir avuç sömürücü zengin yok-
tur. Tüm zenginlikler, kitlelere da"ıtıl-
maktadır.  

Yoksullu"un ve zenginli"in ger-
çek nedeni, sınıfların ve sömürünün
varlı"ıdır. Burjuvazi, i#çinin üretti"i
artıde"ere el koymakta, yaratılan zen-
ginliklerin büyük bölümünü kendi
tekelinde toplamaktadır. 

Mesela ABD’de, i#çilerin ücretleri ile
kapitalistlerin karları oranlandı"ında,
#öyle bir tablo ortaya çıkmaktadır. 1889
yılında i#çilerin milli gelirden aldı"ı pay
yüzde 70 oranındayken, 1918 yılında
bu oran yüzde 61’e, 1929 yılında yüzde
47’ye, 1939 yılında ise yüzde 45’e
dü#mü#tür. Bir avuç kapitalist, zenginli-
"in yarısından fazlasını alırken, geni#
i#çi kitlelerine sade yüzde 45 dü#mekte-
dir. 

Üretim araçlarının sahibi olan
kapitalist, ürüne de el koymaktadır.
#!çinin payına dü!en ise, ölmeyecek
kadarla yetinmektir. Burjuvazi ancak,
i#çinin i#gücünü yeniden üretmesine
yetecek kadar bir pay ayırır. !#çinin
aldı"ı ücret ve mesaisinin uzunlu"u, bir
i#gününün sonunda tükenen i#gücünü,
evde yeniden üretmesini sa"layacak
yemek-uyku-dinlenme payına göre
belirlenmi#tir. Ve yedek i#sizler ordusu
ne kadar büyükse, bu pay o kadar
küçülmekte, sefaletin en alt sınırına
do"ru çekilmektedir. 

Yoksullu"u ortadan kaldırmanın
yolu ise, sömürüyü ve sınıfları orta-
dan kaldırmaktır.  

Proletarya, 
nüfus artı!ından korkmaz
Burjuvazinin amacı, sınırsız bir

yedek i#gücü ordusundan sonsuz
biçimde yararlanabilmek ve kesintisiz

biçimde üretim yaparak azami karı elde
edebilmektir. Ancak üretimin a#ırısının
sistemi tehdit eden bir krize dönü#mesi
gibi, nüfusun a#ırı hale gelmesi de bur-
juvaziyi zora sokan bir durumdur. Bu
birçok farklı biçimde kendini göster-
mektedir. 

Mesela azınlıkları ve göçmenleri
“kendi ulusundan” olan proleterlerden
daha ucuz i#gücü olarak yararlanan bur-
juvazi, bir taraftan i#sizli"in sorumlusu
olarak bu kesimleri hedefe çakıp “ulusal
birlik ve bütünlük” demagojileriyle mil-
liyetçili"i geli#tirmektedir. 

Keza ekonomik kriz döneminde
i#siz kitlelerin açlıktan, sefaletten ve
hastalıktan ölümleri kar#ısında, asıl suç-
lunun “tav#anlar gibi üreyen cahil
kadınlar” oldu"u demagojisine sarılır.
Her çocu"un yoksullu"u artırdı"ını,
nüfusun daha az olması ko#ulunda zen-
ginli"in artaca"ını vaazeder. Her ko#ul-
da, yoksullu"un ve açlı"ın sorumlulu"u-
nu kitlelere yıkar. Bazen kafatasçı bir
mantıkla ırksal özelliklere ba"lar bunu
(“siyahlar zeki de"ildir, bu yüzden
yönetilmeleri gerekir” vb.), bazen sınıf-
sal özelliklere (“köylüler çok çocuk
yapar, çünkü toprakta çalı#acak insana
ihtiyaç vardır. $ehirde çok çocuk yap-
mak, köylülükten kurtulamamaktır”
vb.)

Burjuvazinin nüfus artı!ından en
fazla korktu"u dönemler ise, kitle
hareketinin yükseli! dönemleridir.
Bu süreçlerde, kendisini yokedecek bir
dalganın kabarı#ını görür yı"ınların
büyümesinde. Bu nedenle, sömürüye
kar!ı ba!kaldıran, ya!am ko!ullarını
iyile!tirmek ve toplumsal zenginlik-
ten aldı"ı payı büyütmek isteyen
kitleler, burjuvazinin en büyük kor-
kusudur. Bu yüzden dikkatlerini da"ıt-
mak için büyük bir u"ra# verir; kitleleri
çe#itli biçimlerde bölerek, ya#anan
olumsuzlukların sorumlulu"unu bazı
kesimlere yükler, di"erlerini onlara
kar#ı kı#kırtır. Küçük burjuvazi, bu pro-
pagandanın ve bölme çabasının ilk
hedefidir ve en çok etkilenen kesimidir. 

Oysa sınıfların ve sömürünün
olmadı"ı bir dünyada, kitleler bili-
mi de insanlı"ın çıkarları do"rultu-
sunda kullanarak sonsuz bir üretim
gücüne sahip olurlar. !nsanın do"ayla
mücadelesi, siyasal-ekonomik-çevresel
sorunlar yaratmadan zenginlikleri artı-
racak, kitleler bu zenginliklerden ger-
çekten hak ettikleri payı alacaklardır.
Bu e!it ve özgür toplumsal düzende,
ne kadar çocuk yapıldı"ı da tümüyle
e!lerin kendi iradesine ba"lı olacak-
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tır. Çünkü çocukların bakımı ve e"itimi, toplu-
mun sorumlulu"unda olacaktır. Do"um yapan
anneyi sosyal ya#amdan koparıp eve hapsetmedi-
"i, çocu"u aileye yük haline getirmedi"i için de,
nüfus özgürle#ecektir. 

Bugün ise, sorun ne kadar çocuk yapıldı"ı,
nüfusun ne kadar arttı"ı de"il; bu çocukların nasıl
yeti#tirildi"i, bu nüfusun sınıf mücadelesinin nere-
sinde durdu"udur. Çocuklar, ait oldukları proleter
sınıfın ideolojisi-kültürü do"rultusunda, her tür-
den burjuva özentiden uzak yeti#tirilebildi"inde,
i#çi-emekçi nüfus kendi sınıfsal çıkarları do"rultu-
sunda harekete geçirildi"inde, kitleler sınıfların ve
sömürünün olmadı"ı bir dünya için mücadeleye
seferber edildi"inde, fazla nüfus da fazla çocuk da
proletarya için “korkutucu” ve “yoksulluk (ya da
zenginlik) getirici” bir unsur olmaktan çıkacaktır.
Bu konuda son sözü Lenin’e bırakıyoruz. 

“Bu, köylünün, zanaatçının, aydının, genel olarak
küçük-burjuvazinin psikolojisini proletaryanınkinden
ayıran köklü bir farklılıktır. Küçük-burjuvazi, yıkıma
gitmekte oldu!unu, ya"amının giderek daha zor oldu-
!unu, varolma mücadelesinin daha acımasız oldu!unu,
kendi durumunun ve ailesinin durumunun giderek
daha umutsuzla"tı!ını görüyor ve bunu duyuyor. Bu,
tartı"ma götürmez bir olgudur ve küçük-burjuvazi buna
kar"ı çıkmaktadır. Ama nasıl kar"ı çıkıyor? Umutsuz
bir biçimde yokolan, gelece!inden umudu kesmi",
morali bozulmu" ve ürkek bir sınıfın temsilcisi olarak
kar"ı çıkıyor. Yapacak bir "ey yok... acılarımıza ve
me"akkatlerimize, yoksullu!umuza ve a"a!ılanmamıza
yolaçan daha az çocuk olsa -küçük-burjuvazi böyle
yakınıyor. 

Sınıf bilincine sahip i"çi, bu görü"ten uzaktır. Ne
denli içten, ne denli yürekten olursa olsunlar, bu tür-
den yakınmalarla bilincinin köreltilmesine izin vermez.
Evet, biz i"çiler ve küçük mülk sahibi yı!ınlar, kaldırı-
lamaz bir baskı ve acılarla dolu bir ya"am sürdürüyo-
ruz. Bizim ku"a!ın kar"ı kar"ıya bulundu!u güçlükler,
babalarımızın çektiklerinden daha da zordur. Ama bir
yönden, biz, babalarımızdan daha "anslı sayılırız. Biz
dövü"meyi ö!renmeye ba"ladık ve hızla ö!reniyoruz.
En iyisini babalarımızın yaptı!ı gibi, birey olarak
dövü"mek de!il, bizim kafamıza yabancı gelen burjuva
lafebelerinin sloganları için de!il, kendi sloganlarımız
için, sınıfımızın sloganları için dövü"meyi ö!rendik.
Babalarımızdan daha iyi dövü"üyoruz. Çocuklarımız
bizden daha iyi dövü"ecekler ve zafer onların olacaktır. 

#"çi sınıfı yokolmuyor, büyüyor, güçleniyor, cesa-
ret kazanıyor, kendini sa!lamla"tırıyor, kendini e!iti-
yor ve kavgada çelikle"iyor. Serflik, kapitalizm ve
küçük üretim açısından kötümseriz, ama i"çi sınıfı
hareketi ve amaçları yönünden son derece iyimseriz.
Yeni yapının temellerini daha "imdiden atıyoruz ve
çocuklarımız bu yapıyı tamamlayacaklardır. Yalnızca,
"tanrıya "ükür, kendi kendimize geçinip gidiyoruz.
E!er çocu!umuz olmazsa bu kadar yeter." diye ürkekçe
fısılda"an duygusuz ve bencil küçük-burjuva çiftlere
uygun dü"en yeni-malthusçulu!un kayıtsız "artsız
dü"manı olu"umuzun nedeni -tek nedeni budur.”
(Lenin, !#çi Sınıfı ve Yeni Malthus’çuluk, 16
Haziran 1913)
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Nüfus sorunu üzerine

mralı ile BDP heyetinin görü!me

tutanaklarının Milliyet gazetesinde

yayınlanması, hem görü!menin

içeri"i üzerinden tartı!maları alev-

lendirdi, hem de tutanakların nasıl

ele geçirildi"i hakkında spekülas-

yonları arttırdı. Özellikle Erdo"an’ın

tutanakların yayınlanmasına göster-

di"i tepki üzerine, “gazetecili"in

misyonu” öne geçti. Erdo"an açık-

ça, kendilerinin onayından geçme-

yen haberlerin yayınlanmamasını

istiyordu. “Batsın böyle gazetecilik”

diyerek de, tıpkı kendinden önceki

yöneticiler gibi “Mehmetçik gazete-

ci” istedi"ini duyuruyordu. “Basın

özgürlü"ü”ymü!, kitlelerin “haber

alma hakkı”ymı!, hepsinin sınırı

“milli güvenlik” zırhına kadardı!

Aksini yapanlar “vatan haini”,

“bölücü”, “ajan provokatör” vb. her

tür sıfata layıktı! Ve bütün bunlar,

“sürecin !effaf, halka açık bir !ekil-

de yürütüldü"ü” yaygarası içinde

yapılıyordu.

Elbette basına dönük sınırlama-

lar AKP hükümetiyle ortaya çıkmadı.

Egemenler her dönem, basın üzerin-

de tahakküm kurmu!lar ve sansür

uygulamı!lardır. Marks’ın dedi"i

gibi “maddi üretim araçlarını ellerin-

de tutanlar, entelektüel üretim araç-

larına da sahip olurlar.” Bugün

medya patronları, bizzat burjuva

sınıfın birer üyesidir. Dolayısıyla

burjuva medyanın, burjuva sınıfına

ve onun devletine zarar verecek bir

yayın yapması dü!ünülemez. Ancak

burjuvazinin klik çeki!meleri, birbiri-

nin açı"ını yakalama ve zayıf dü!ür-

me çabalarını da beraberinde getir-

mekte, burada medya önemli bir

araç olarak devreye girmektedir. Bu,

günümüzde ya!andı"ı gibi, klikler

arası çeli!kilerin keskinle!ti"i

dönemlerde, çok daha belirgin ve

açık biçimlerde yapılmaktadır. 

!

Sayfa 2’de sürüyor




