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Türk burjuvazisi rol peflinde

eçimler yap›ld›, AKP yine birinci
parti ç›kt› ve tek bafl›na hükümeti
kurdu. 

Esas›nda seçim sonuçlar› çok
önceden belliydi. Ve afla¤›-yukar›
beklenen sonuçlar ç›kt›. AKP’nin
yüzde 50’lik oy oran›, beklenenin
üzerindeydi elbette. Bunu da
AKP’nin seçim hilelerinde “usta-
laflmas›”na vermek gerek. 

Öyle ki, Fetullah Gülen’in ana-
yasa referandumu s›ras›nda söyle-
di¤i gibi, “ölüleri bile mezardan
kald›r›p” oy kulland›rd›lar. Birçok
yerde, ölenlere ya da bebek yaflta
olanlara “seçmen ka¤›d›” geldi¤i
görüldü. Polisler yine hem görev
yerlerinde, hem ikamet ettikleri
yerde oy verdiler. Daha da önemli-
si, son üç y›lda astronomik düzey-
de artan seçmen say›s›yla, AKP,
gerçekten seçimlere çok iyi haz›r-
lanm›flt›(!) 

Ama “düzenin bekas›” için, ne
MHP’den ne de CHP’den “seçim
hileleri”ne dair tek bir itiraz gelme-
di. Her seçim döneminde ortal›¤›
kaplayan flaibeden, bu seçimde
eser yoktu. Seçimin meflruiyetini
tart›flt›rma konusu bile yapmad›lar. 

Belli ki, aralar›nda bir konsen-
süs oluflmufltu Zaten her biri, ken-
disini “seçimin galibi” say›yordu!
MHP, baraj›n üstünde kalarak, CHP
milletvekili say›s›n› art›rarak, AKP
ise yüzde 50 gibi büyük bir baflar›-
ya imza atarak seçimlerden bafla-
r›yla ç›km›fllard›! 

Öyle bir seçim ayar›yd› ki bu,
AKP çok yüksek bir oy ald›¤› hal-
de, anayasay› tek bafl›na de¤ifltire-
cek milletvekili say›s›na ulaflama-
m›flt›. 

S

Sayfa 2’de sürüyor
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“Al gülüm-ver gülüm” bir seçim daha bu fle-
kilde atlat›lm›fl oldu. Seçim öncesinin “kay›kç›
dövüflü”, son y›llar›n ünlü “balkon konuflmas›”
ile sona erdi. Böylece seçim mitinglerinde at›p
tutmalar›n, binbir türlü vaadin, hiçbir k›ymet-i
harbiyesi olmad›¤› bir kez daha görüldü. Gerçek
anlam›yla bir “oyun”du sahnelenen…

Onlar için önemli olan, kitleleri sand›¤a çe-
kebilmek, düzen-içi çözümlere bel ba¤lamas›n›
sa¤lamakt›. Sand›ktan ç›kan sonuçlar› kendile-
rinin belirledi¤ine, iradelerinin bir biçimde mecli-
se yans›d›¤›na inand›rmakt›. Bunda da baflar›-
s›z olduklar› söylenemez. 

Seçime kat›l›m oran›, son y›llar›n en yüksek
oran›yd›. Her ne kadar iki kifliden birinin AKP’ye
oy vermifl olmas›, fazla inand›r›c› gelmese de,
bunu AKP’nin “alamet-i farikas›”na vermek ge-
rekirdi! Böylece AKP’nin bu “gizil gücü”ne karfl›
kitlelerin korkusu artacak, karamsarl›k ve çare-
sizlik duygusu hakim k›l›nacakt›. Buna bir de “si-
vil faflizm”, “faflizmin yükselifli”, “Hitler’in gelifli”
gibi tespitler eklenince, bu korku daha da büyü-
yecek, AKP’nin yükselen gücü karfl›s›nda her-
kes daha fazla sinecekti. 

Seçim sonras› düzen partilerinden, liberal ve
reformist çevrelere kadar, kitlelere zerkedilen
düflünce buydu. Hem AKP’nin hileli oylar› kut-
san›yor, hem de AKP umac›s› ile halk korkutul-
maya, sindirilmeye çal›fl›l›yordu. Hiç kuflkusuz
bu, egemenlerin de¤irmenine su tafl›mak de-
mekti.

* * *
Seçimin gerçek galibi ise, her tür engeli afla-

rak vekil say›s›n› artt›ran Kürt halk›yd›. Seçim
sonras›nda yay›lmak istenen o karamsar ve
umutsuz hava, do¤al olarak onlar› etkilemedi.
Çünkü onlar, baraj›, “veto”yu aflarak, iple, kar›fl-
la seçim pusulas›ndaki yeri bularak, ulaflm›fllar-
d› zafere. Kelimenin gerçek anlam›yla, diflleriy-
le t›rnaklar›yla söküp alm›fllard›. Zaferi sand›kta
de¤il, sokakta kazanm›fllard›. Ve bu, öyle birkaç
ay›n, y›l›n de¤il, y›llar›n mücadelesinin ürünüy-
dü.

Ama daha çekecekleri bitmemiflti. Seçim za-
ferinin kutlamalar›n› bile çok gördüler. Zafer kut-
lamalar›, polisin kurflunlar›, gaz bombalar› ile
kana buland›. Bir kifli öldü, yüzlercesi yaraland›,
tutukland›… 

Ard›ndan Hatip Dicle’nin milletvekilli¤i düflü-
rüldü, di¤er 5 KCK tutuklusu milletvekili, serbest
b›rak›lmad›. Üstelik Dicle’nin yerine AKP, bir
milletvekili daha kazanm›flt›. Oysa seçimlerde
baraj olmasayd›, Diyarbak›r, Mardin ve A¤r›’da
birer milletvekili daha ç›kart›p 39 milletvekiline
ulaflacaklard›. AKP’nin ise üç milletvekili düfle-
cek ve 323 vekilde kalacakt›.

Elbette bu rakamlar, varolan sonuç üzerin-
den tespit edilenler. Hilesiz-hurdas›z ve gerçek-
ten demokratik bir seçimde, tüm oylar ve sonuç-
lar›n çok farkl› ç›kaca¤› aflikar. Ama burjuva dü-

zende böyle bir seçimin imkans›z oldu¤u da… 
AKP, tüm seçim hilelerine, bask›ya ve rüfl-

vete ra¤men Kürt illerinde oylar›n› artt›ramad›.
Eskisinden daha az oy ve daha az milletvekili ile
yetinmek durumunda kald›. Bunun karfl›l›¤› ola-
rak da seçilmifl milletvekillerine engeller ç›kard›-
lar. Hatip Dicle’nin meclise gelmemesi için, di-
¤er partilerle de anla-
fl›p her tür yolu denedi-
ler. YSK’ya da bunu k›-
l›f›na uydurmak düfltü.
Uysa da uymasa da… 

Kürt halk›, flimdi
vekillerinin önüne ko-
yulan bu engelleri kal-
d›rmak için sokakta. Se-
çim öncesi “veto” engeli-
ne karfl› nas›l sokaklar›
tutuflturdularsa, Hatip
Dicle ve 5 vekilini, zin-
dandan meclise yolla-
yabilmek için eylemler
yap›yor. 

Onlar, haklar›n difle
difl bir mücadele ile
al›nd›¤›n›, zaferin so-
kakta kazan›ld›¤›n› y›l-
lar›n deneyimi ile çok
iyi biliyorlar. Sadece
son seçim süreci bile
bunun somut örnekleriy-
le dolu. O yüzden seçimin gerçek zaferi, Kürt
halk›na ait. Bunu bir “seçim zaferi” olmaktan ç›-
kart›p, gerçek bir zafere dönüfltürmeyi de bir
gün baflaracaklar›ndan kimsenin flüphesi yok.

* * *
Seçimler yap›ld› ama ne AKP fliflirilmifl yüz-

de 50 oyun keyfini sürebildi, ne de egemenler
rahat bir nefes alabildi. Meclis, boykot ve yemin
kriziyle aç›ld› ve bu kriz halen sürüyor. Esas›n-
da bu “yönetememe krizi”dir. Ve önümüzdeki
dönemde daha da fliddetlenecektir. 

Sorun, CHP ve BDP’nin bir biçimde ikna edi-
lerek meclise gelmeleriyle bitmiyor. Anayasa
tart›flmalar›ndan, ekonomik krizin yeni göster-
gelerine kadar, birikmifl tüm sorunlar ortada du-
ruyor. ‹flçi ve emekçinin çal›flma ve yaflam ko-
flullar›, örgütlenme ve ifade özgürlü¤ü önündeki
engeller, artan bask› ve fliddet, uzun tutukluluk
süreleri, tecrit ve iflkence, sa¤l›k ve e¤itim ala-
n›ndaki sorunlar, Kürt halk›n›n “olmazsa olmaz”
talepleri vb. hepsi AKP hükümetini ve bir bütün
olarak egemen s›n›flar› fazlas›yla zorluyor, da-
ha da zorlayacak.

Elbette aslolan kitlelerin mücadele gücüdür.
“Yönetememe krizini” derinlefltirip, bunu iflçi-
emekçi lehine çevirecek olan da bu güçtür. Kürt
halk› bunun somut örne¤ini sunmufltur. Bir kez
daha yinelemek gerekirse; 

Hak verilmez al›n›r, zafer sokakta kazan›l›r! 
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Merhaba,

Seçimlerin arkas›ndan AKP büyük bir zafer ka-
zanm›fl gibi davran›yor, medya da el birli¤iyle
onun bu zaferini alk›fll›yor. Ama bir taraftan se-
çim sonras›nda ortaya ç›kan meclis ve yemin kri-
zi, di¤er taraftan iflaretleri giderek artan ekono-
mik krizin ikinci dalgas›, ne AKP’nin ne de bur-
juvazinin, bu “zafer”in tad›n› ç›karamayaca¤›n›
gösteriyor. 

Kürt milletvekilleri, seçimlere girme hakk›n›
sokaklarda kazanm›flt›. Bugün Yunanistan’daki
iflçi ve emekçiler, “krizi biz ç›karmad›k, biz öde-
meyece¤iz” diyerek günler süren eylemler, grev-
ler gerçeklefltiriyorlar. Ülkemizde de seçim son-
ras›nda geliflecek ekonomik ve siyasi krize karfl›
mücadeleyi yükseltmekle karfl› karfl›yay›z. Yuna-
nistan’daki, Tahrir’deki eylemler, izlenecek yolu
gösteriyor.  

‹flçi s›n›f›n›n mücadelesi ise kararl› olmakla bir-
likte da¤›n›k ve parçal› yürüyor. Direnifllerin ba-
z›lar› sadece patronlara de¤il, sendika a¤alar›na

karfl› da yürütülüyor. Birleflik ve daha güçlü di-
renifller yaratmak en önemli görev

olarak önümüzde duruyor. Ve bu-
nun için s›n›f sendikac›l›¤› pers-
pektifiyle çal›flmak zorunludur.  

Gündemdeki konularla ilgili yaz›-
lar› dergimiz sayfalar›nda bulabilir-
siniz.   

Bir sonraki say›m›zda 

görüflmek üzere...
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ZAFER SOKAKTA KAZANILIR

Ç›kt›
“Hücreler kitab› Dava

Dosyas›”n› büromuzdan ve
kitapç›lardan temin edebilirsiniz.
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esmi olarak aç›klanan seçim so-
nuçlar›na göre, AKP seçimleri
yüzde 49.9 oran›nda oy alarak
kazand›. Buna göre, ülkemizde

yaflayan her iki seçmenden biri AKP’ye
oy vermifl görünüyor. 

Bu sonuçlar üzerinden, tüm medya
ve düzen partileri, AKP’yi alk›fllama,
kazand›¤› “zafer”i kutlama yar›fl›na
girifltiler. Herkes bunun ne kadar
önemli bir zafer oldu¤undan sözediyor.
En “muhalif” bilinen yazarlar bile
AKP’nin “zaferi” önünde e¤ilmekte
acele ediyor. AKP’nin Türkiye tarihin-
de üç dönem boyunca oyunu art›rmaya
devam eden tek parti oldu¤u söylene-
rek, sonuçlar tekrar tekrar kutsan›yor.

“Zafere götüren strateji”ler üzerine öv-
güler diziliyor. 

Bir baflka kampanya, kitlelere gü-
vensizlik üzerinden yürütülüyor. K›l›ç-
daro¤lu’nun ortaya att›¤› “Stockholm
sendromu” kavram› ile, kitleler “cella-
d›n› sevecek” kadar bilinçsiz, cahil ve
çaresiz bir sürü biçiminde resmediliyor. 

Koroyu tamamlayan üçüncü ses ise,
liberal-reformist kesimlerden yükseli-
yor. “Faflizmin tabandan yükselifli” üze-
rine teoriler birbirini koval›yor.  

K›sacas›, AKP’yi “kutsamak” ama-
c›yla her fley tart›flma ortam›na ç›kart›-
l›yor. Di¤er taraftan, bu seçimlerde as›l
tart›fl›lmas› gereken seçim yolsuzluklar›
üzerine tek kelime bile edilmiyor. 

Yolsuzluk tart›flmalar› 
yap›lmayan tek seçim
Her seçimde çöplerde bulunan oy

sand›klar›, mükerrer oylar, sand›k ba-
fl›ndaki bask›lar vb. üzerine say›s›z tar-
t›flmalar yürütülür. Hem muhalefet par-
tileri, hem de bas›n, bu yolsuzluklar›
gündemlefltirir ve seçim sonuçlar›n› tar-
t›flmaya açar. Oysa bu seçimlerde, bu
yönde yükselen sesler, hem çok c›l›z
kald›, hem de h›zl› biçimde bast›r›ld›.
Bu da bize Erdo¤an’›n “ustal›k”döne-
minin en önemli unsurunun “ülkeyi yö-

netmek” üzerine de¤il, “seçim yolsuz-
luklar›” üzerine oldu¤unu gösteriyor. 

Asl›nda yolsuzlu¤un ne kadar bo-
yutlu oldu¤u, daha seçimlerden 15 gün
öncesinde çarp›c› biçimde ortaya ç›kar-
t›lm›flt›. Hem de do¤rudan bir CHP mil-
letvekili taraf›ndan! CHP Konya Mil-
letvekili Atilla Kart, AKP’nin ilk olarak
seçimleri kazand›¤› 3 Kas›m 2002 tari-
hinden 12 Haziran 2011 seçimine kadar
8,5 y›l içinde seçmen say›s›ndaki art›fla
iliflkin bir araflt›rman›n sonuçlar›n› ka-
muoyuna duyurdu. Buna göre, 3 Kas›m
2002 tarihinden 12 Haziran 2011 ta-
rihine kadar geçen sürede seçmen sa-
y›s› yüzde 21,21 art›fl göstermiflti.

Dahas›, bu art›fl›n yüzde 17,56’l›k

bölümü, 21 Ekim 2007 tarihindeki
cumhurbaflkanl›¤› referandumunun son-
ras›nda gerçekleflmifl. En h›zl› art›fl ise,
12 Eylül 2010 referandumu ile 12
Haziran 2011 seçimleri aras›nda ge-
çen 9 ayl›k sürede yaflanm›fl: Art›fl
oran› tam yüzde 14.9! 

12 Eylül 2010 tarihinde ülkedeki
seçmen say›s› 49 milyon 446 bin 269
iken, 12 Haziran 2011’de seçmen say›s›
52 milyon 758 bin 907’ye f›rlay›ver-
mifl. Sadece 9 ay içinde, seçmen say›-
s›nda yaflanan art›fl tam 3 milyon 312
bin 638. 

Asl›nda bu rakamlar baflka söze ge-
rek b›rakmadan her fleyi aç›kl›yor. Ön-
ceki dönemlerde seçim yolsuzluklar›n›n
temel biçimi sand›klar›n de¤ifltirilme-
siydi. Ancak bu son derece zahmetli,
bir o kadar da riskli bir yöntemdi. Çün-
kü her seçimden sonra, çöplerde bulu-
nan oylar, tart›flmalara neden oluyor,
seçimlerin meflruiyeti sorgulan›yordu.
En son 2009 y›l›nda gerçekleflen bele-
diye seçimlerinde, bu türden yolsuzluk-
lar nedeniyle genel olarak AKP, özel
olarak da Ankara’da Melih Gökçek, se-
çim yolsuzluklar›n›n gözler önüne ç›k-
mas›yla fazlas›yla teflhir olmufllard›. 

Bu seçimlerde ise, ortaya ç›kan

rakamlar, bize, kullan›lan yöntemin
daha “temiz” ve daha “risksiz” oldu-
¤unu gösteriyor. 12 Eylül anayasa re-
ferandumunda Fetullah Gülen, “ölüler
bile mezarlar›ndan kalkarak ‘evet’ oyu
vermeli” demifl, bu sözü epeyce tart›fl›l-
m›flt›. Görünen o ki, gerçekten de me-
zardaki ölüler yeniden nüfusa kayde-
dilmiflti! Onlar›n ad›na seçmen kart› ç›-
kart›lm›fl ve son derece rahat biçimde
onlar›n ad›na birileri oy kullanm›flt›.
Keza bebeklerin bile ‘seçmen’ gösteri-
lerek onlar ad›na oy kullan›ld›¤› olmufl-
tu. 

Bu yöntemin kullan›laca¤›, asl›nda
önceden bas›nda yer alan ama üzerinde
durulmayan kimi haberlerden de öngö-
rülebilirdi. Mesela, 20 y›l önce ölen be-
be¤i ya da birkaç y›l önce ölen aile bü-
yü¤ü ad›na seçmen kart› geldi¤ini, iki
kiflilik hanesinde 12 kiflilik seçmen lis-
tesi kaydedildi¤ini, bofl arsalara, inflaat-
lara, kümeslere onlarca seçmen yaz›ld›-
¤›n› tespit eden say›s›z ihbar gündeme
gelmiflti. 

Zaten sadece 9 ay içinde yüzde
14.9’lik, ya da 3,5 y›l içinde yüzde
17,56’l›k seçmen art›fl›n›n baflka bir
aç›klamas› da olamaz. AKP hükümeti
döneminde, sistemli bir biçimde ve
giderek artan bir oranda, hayali seç-
menler yarat›lm›fl, çoktan ölmüfl kifli-
ler yeniden nüfusa kaydedilerek seç-
men kart› ç›kart›lm›flt›. 

Bu arada, “art›k ilkel biçimde evlere
kapanarak nüfus say›m› yapmayaca-
¤›z” demagojisiyle ortaya at›lan Mernis
sisteminin çarp›kl›klar› ve “parmak bo-
yas› ilkelli¤inden kurtaraca¤›z” denile-
rek parmak boyas›n›n kald›r›lmas› gibi
yöntemler ise, “fazla seçmen-mükerrer
oy” yolsuzlu¤unun altyap›s›n› olufltur-
maktayd›. Parmak boyas›n›n kald›r›lm›fl
olmas›, farkl› kimliklerle farkl› sand›k-
larda say›s›z kez oy kullanman›n önünü
açan en önemli unsur oldu.

fiimdi bu bilgilerin ›fl›¤›nda seçim
sonuçlar›na bir kere daha bakal›m.
AKP’nin yüzde 49,9 oy ald›¤› aç›klan›-
yor. Sadece son 9 ayda, seçmen say›-
s›ndaki art›fl yüzde 14,9. Nüfus art›fl
h›z›m›z›n bu kadar yüksek olmad›¤›-
n›, bu yüzde 14,9’un ezici ço¤unlu¤u-
nun gerçek seçmenler olmad›¤›n›
dikkate alacak olursak, AKP’nin oyu
bir anda yüzde 40’›n alt›na iniveri-
yor. 

Asl›nda tek bafl›na bu sanal seçmen
art›fl›, AKP’yi yüzde 50’lerin bile üzeri-
ne tafl›maya yetiyor; baflka seçim yol-
suzluklar›na ihtiyaç kalm›yor. Ama yi-
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üzerine övgüler diziliyor.
Bir baflka kampanya, kit-
lelere güvensizlik üzerin-
den yürütülüyor. K›l›çda-

ro¤lu’nun  “Stockholm
sendromu” kavram› ile,
kitleler “cellad›n› seve-

cek” kadar bilinçsiz, ca-
hil ve çaresiz bir sürü bi-

çiminde resmediliyor.
Koroyu tamamlayan

üçüncü ses ise, liberal-
reformistlerden yükseli-

yor. “Faflizmin tabandan
yükselifli” üzerine teoriler

birbirini koval›yor.  

R

AKP’nin “zafer”i de¤il
Seçim yolsuzluklar›nda 

“ustalaflma” dönemi 
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ne de, seçim sonuçlar›n› hesaplayan bilgisayar
program›n›n; kullan›ld›¤› her ülkede ciddi tart›flma-
lar yol açan ve yolsuzluklara aç›k oldu¤u gerekçe-
siyle dünyada art›k kullan›lmayan bir say›m prog-
ram› oldu¤unu da belirtelim ve buna bir de örnek
verelim: 

Adana’da seçimlere ba¤›ms›z aday olarak giren
Hakan Bülent Yard›mc›, kendisinin, ailesinden 6
kiflinin ve apartman komflular›n›n oy kulland›¤›
sand›ktan, kendisine tek bir oy bile ç›kmad›¤›n›
aç›klad›. Efli ve çocuklar›n›n bile kendisine oy ver-
medi¤ini varsayarsak bile, en az›ndan kendi oyu
sand›kta görünmeliydi, ama YSK’n›n yapt›¤› aç›k-
lama, tek bir oy bile almad›¤›n› söylüyordu. 

Bunlar›n yan›s›ra, baflta Van, Diyarbak›r ve
‹stanbul olmak üzere birçok ilde seçim sand›k-
lar› yo¤un devlet bask›s›na maruz kald›. Sand›k
müflahitleri Kürt illerinde gözalt›na al›nd›, iflkence
gördü. Polis ve askerin seçim sand›klar›na 200
metreden fazla yaklaflmamas› ile ilgili uygulama,
seçimlerden önce de¤ifltirilerek 15 metreye düflü-
rüldü. ‹zmir’de AKP’ye mühür bas›lm›fl oy pusula-
lar› ile dolu bir araç bulundu. Yine ‹zmir’de
BDP’nin destekledi¤i ba¤›ms›z adaylara verilen
binlerce oy, ayn› zamanda AKP’ye de mühür bas›l-
d›¤› söylenerek, “geçersiz” say›ld›. Oy pusulalar›-
n›n sand›k baflkanlar›na bir hafta önceden teslim
edilmesi, bu yöndeki hilelerin rahatl›kla yap›lmas›-
n› sa¤l›yordu. Ayr›ca bu seçimlerde de polislerin
hem kay›tl› oldu¤u sand›kta, hem de görev bölge-
sinde oy kulland›¤› tespit edildi. vb. vb.  

Amaç “istikrar”
Özcesi; resmi olarak aç›klanan seçim sonuçlar›,

kitlelerin tercihlerini yans›tan gerçek seçim sonuç-
lar› de¤ildir. Bu nedenle, “AKP’nin zaferi” olarak
gösterilmeye çal›fl›lan tablonun arkas›nda baflka
gerçekler bulunmaktad›r. 

Bir taraftan emperyalistlerin Ortado¤u’ya
iliflkin hedef ve politikalar›, Libya ve Suriye
üzerinden giderek Türkiye’yi de içine çekmek-
tedir. Türkiye, Libya savafl›nda NATO’nun en
önemli dayanaklar›ndan biridir. ‹zmir’deki NATO
üssünün geniflletilmesi ve dünyadaki en büyük
NATO üslerinden biri haline getirme çal›flmas›,
Türkiye’nin bu savafltaki rolünü de art›rmaktad›r.
Türkiye’nin yan›bafl›nda Suriye’de emperyalistlerin
k›flt›rtt›¤› çat›flmalar ise, Suriye’ye emperyalist bir
sald›r›n›n zeminini oluflturmaktad›r. Yan›bafl›nda
yaflanacak bir savafl sözkonusu oldu¤unda, Türki-
ye’deki burjuvazinin kendi ç›karlar› do¤rultusunda
bu savafl›n bir parças› olmas› kaç›n›lmazd›r. 

Di¤er taraftan, 2008 y›l›nda patlak veren
krizin ikinci dalgas›n›n giderek yak›nlaflt›¤›n›n
iflaretleri h›zla artmaktad›r. 2008 ekonomik krizi
patlak verdi¤inde, krizden etkilenen bütün ülkeler-
de burjuvazi, krizin faturas›n› devletlere yüklemeyi
baflarm›flt›r. Bu nedenle her krizin do¤al sonuçla-
r›ndan biri olan flirket iflaslar› yaflanmam›fl, borçlar
devletlere y›k›larak flirketlerin kar patlamalar› yap-
malar› sa¤lanm›flt›r. Fakat bu durum devletleri çok
zor durumda b›rakm›flt›r. Bugün art›k devletler, ca-

ri aç›k ve bütçe aç›¤› problemlerine bo¤ularak iflas
noktas›na gelmifllerdir. Ülkemiz ise, krizin ikinci
dalgas›ndan en çok etkilenecek ülkelerden biridir.
Devasa boyutlardaki cari aç›k, konut sektöründe
yeniden ve çok h›zla fiyatlar›n fliflirilmesi,
üretim düzeyindeki gerileme, iflsizli¤in
ulaflt›¤› boyut, burjuvazinin kar patlamas›
yapt›¤› son iki y›lda kitlelerin daha fazla
yoksullaflmas› gibi unsurlar, krizin ikinci
dalgas›n›n ülkemizi ne kadar ciddi biçim-
de tehdit etmekte oldu¤unun göstergeleri-
dir. 

Ve bu iki ciddi gündem karfl›-
s›nda, bugün burjuvazinin ihtiya-
c› olan fley; oy kaybetmifl ve tart›fl-
mal› duruma düflmüfl bir AKP hü-
kümeti ya da bir “koalisyon” de¤il, kitlelere dö-
nük sald›r›lar›n› en pervas›z biçimde gerçeklefl-
tirecek olan, muhalif kesimleri susturmufl, “bü-
yük zafer”i ile kitlelerde çaresizlik ve acizlik
duygusunu pekifltirmifl bir hükümettir. 

Son dönemde ülkemizde Amerikan emperyaliz-
minin güç ve etkisi artmakta, Türkiye, ABD politi-
kalar›na giderek daha fazla yedeklenmektedir. Er-
genekon operasyonlar›, Türkiye’de Rus ve Çin em-
peryalistlerinin etkisini, böylece Türkiye’deki bur-
juva klikleri içinde Avrasyac› kesimlerin gücünü
azaltmakta önemli bir rol oynam›flt›r. Ancak kitle-
lerin artan yoksullaflma düzeyi ve AKP’nin sa-
vafl ve ekonomi politikalar›na duyduklar› tepki,
burjuvazi ve dolay›s›yla hükümet için en büyük
tehdittir. 

Burjuvazinin ekonomik ve siyasi pekçok sald›-
r›y› gündeme getirmeyi hedefledi¤i önümüzdeki
dönemde, güç kaybetmifl bir hükümetin ataca¤› her
ad›m, tart›flma konusu olacak, kitleler tepkilerini
eylemli hale dökmekte daha cesur ve atak davrana-
caklard›r. Bu nedenle, AKP’nin seçimlerden “za-
fer”le ç›kmas› ve tüm siyasi çevreler, muhalifler,
medya ve ayd›nlar taraf›ndan bu “zafer”in kutsan-
mas›, burjuvazinin bu dönemdeki en büyük ihtiya-
c›d›r. 

Bugün, seçim yolsuzluklar› bu kadar bariz ol-
mas›na ra¤men bu kadar “kolektif” bir tarzda ört-
bas edilmesinin ve medyada AKP’ye dönük yükse-
len alk›fllar›n nedeni budur. 

CHP’nin bu sonuçlardaki pay›
CHP’ye bu seçimlerde biçilen rol, oy kullan-

ma oran›n› yükseltmektir. ‹flçi ve emekçilerin,
düzen partilerine karfl› giderek güvensizleflen kitle-
lerin, düzenle ba¤lar›n› yeniden kurmak, sa¤lam-
laflt›rmakt›r. 

Ülkemizde son on y›lda (özellikle AKP’nin hü-
kümet kurmas›ndan bu yana), seçimlere kat›lmama
ve oy kullanmama oran›, h›zl› bir art›fl göstermek-
tedir. Ve oy kullanmaya gitmeyenlerin, ezici bir
ço¤unlu¤unun “solcu”, demokrat ve Alevi emekçi-
lerden olufltu¤u da bilinmektedir. Devlet aç›s›ndan,
oy vermeye gitmeyen bu kesim, son derece büyük
bir tehdit oluflturmaktad›r. Diktatörlükle yönetilen

ve faflist rejime sahip olan bü-
tün ülkelerde, seçime
kat›lma

oran›n›n
yükselmesi,

birinci ç›kan
partinin oy oran›n›n yük-

selmesinden daha büyük bir önem tafl›makta-
d›r. Bu nedenle devlet, bu seçimlerde kat›l›m› yük-
seltmek, sand›ktan ve seçimlerden beklentileri ar-
t›rmak istemifltir. K›l›çdaro¤lu’na verilen görev bu-
dur. 

K›l›çdaro¤lu’nun CHP’nin bafl›na geldi¤i gün-
lerde, özellikle Alevi emekçiler, CHP’den her ge-
çen gün biraz daha kopufl yaflamaktayd›lar. Alevi
kimli¤inin tan›nmas›na dönük olarak yap›lan ey-
lemler artmakta, Aleviler’in aray›fllar› ve reformist
ya da devrimci yap›lara yönelimleri güçlenmektey-
di. K›l›çdaro¤lu’nun gelifli, onlar›n umutlar›n› bü-
yüten ve yeniden düzeniçi çözüm hayallerini olufl-
turan bir rol oynad›. K›l›çdaro¤lu, tek bafl›na bütün
illeri gezdi, her yerde mitingler gerçeklefltirdi, her
yerde Tuncelili ve Alevi kitleleri yeniden CHP’ye
ba¤lamada önemli bir rol oynad›. 

K›l›çdaro¤lu görevini baflar›yla yerine getirdi.
Seçim sand›klar›na en yabanc› Alevi-demokrat ke-
simlerin bile sadece kendilerinin oy vermekle kal-
may›p, CHP için fedakarca çal›flt›klar› göründü.
Ama seçimler yap›ld›ktan sonra, CHP il teflkilatla-
r›n›n önemli bir k›sm›n›n çal›flmad›¤› ortaya ç›kt›.
Baz› illerde CHP’li belediye baflkanlar› ile millet-
vekili adaylar› birbirlerine girmifller, baz› bölgeler-
de baraj›n alt›nda kalmas›n diye MHP’ye oy ver-
mifller, baz› bölgelerde ise geçersiz oylarla ifllevsiz-
lefltirmifllerdi. 8 bin sand›kta CHP’li sand›k görev-
lisi olmas›na ra¤men sand›ktan CHP’ye hiç oy ç›k-
mamas› ise bir baflka skandald›. CHP’ye ç›kan oy,
as›l olarak K›l›çdaro¤lu’na ç›kan oydu. 

CHP isteseydi, çok daha yüksek oy alabilecek
durumdayd›. Kitlelerin AKP hükümetine artan tep-
kisi ve CHP’nin “yeni” söylemleri, buna uygun bir
zemin sunuyordu. Fakat K›l›çdaro¤lu ile yarat›lma-
ya çal›fl›lan “yeni CHP”, geçmiflten devrald›¤›
“ulusalc›”, “Ergenekoncu” kimli¤inden tam olarak
s›yr›lamad›. Bir yanda kitlelerin aray›fl ve beklenti-
leri do¤rultusunda vaatler s›ralan›yor, projeler su-
nuluyor, “solcu” bir imaj yarat›l›yor, di¤er yanda
Demirel’in has adam› olarak bilinen Mehmet Ha-
beral gibi bir isim, milletvekili aday› oluyordu.
CHP, birbiriyle çeliflik ve tutars›z görünümü ile
oturmam›fl bir parti izlenimi veriyordu. Bu da
kitlelerin tam bir güvenle CHP’ye yönelmesini en-
gelliyordu. Bu nedenle CHP, beklenilenin alt›nda
bir oy ald›. Fakat K›l›çdaro¤lu ile baflta Aleviler ol-
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mak üzere genifl bir kesimi sand›¤a çekmeyi ba-
flard›lar. Buna karfl›n AKP ve çevresi, el alt›n-
dan özellikle dini duygular› yüksek bölgelerde
“Alevi bir baflbakan m› gelsin istiyorsunuz” di-
yerek, bu kesimleri korkutup oy almaya çal›flt›.
CHP’ye oy veren Sünni kitlede ve “yeni CHP”
söyleminden ürken “ulusalc›” kesimde, belli bir
uzaklaflma yarat›ld›. Ancak bunlar daha s›n›rl›
oldu. Aslolan CHP’nin tam olarak “yeni” çizgi-
ye oturmam›fl ve kitlelere güven vermemifl ol-
mas›d›r. 

Zaten CHP’den bu dönem beklenen de
“güçlü muhalefet”tir. Yoksa hükümet partisi
olarak seçimlerden birinci parti olarak ç›kmas›
de¤il. 

Burada birinci unsur, burjuvazinin hedef ve
beklentileridir. Gerek ekonomik krizin ikinci
dalgas›n›n yaklaflan iflaretleri, gerekse Suriye ör-
tük, Libya’da aç›k yürütülen emperyalist sava-
fl›n gerekleri, burjuvazinin “güçlü ve istikrarl›”
bir hükümet örtüsüne olan ihtiyac›n› art›r›yor.
AKP’nin oyunu yükselterek seçimleri kazanma-
s›, kitlelerde manevi bask› ve y›lg›nl›k duygusu
uyand›rabilecek, direnme ve hak mücadelesini
zay›flatacak, umut ve beklentilerde yarat›lan k›-
r›lma sayesinde “yönetilebilirli¤ini” art›racak bir
unsurdu. CHP de, bu ihtiyaca uygun bir flekilde
konumland›r›ld›. Bu nedenle seçim sonras›nda
(t›pk› 2010 yerel seçimleri sonras›nda yapt›¤›
gibi), seçim yolsuzluklar›n› takipçisi ve ald›¤›
oylar›n sahibi olarak davranmad›. 

Bununla ba¤lant›l› ikinci unsur ise, parti içi
hegemonya savafl›n›n etkisiydi. CHP içinde
klikleraras› çat›flma hergeçen gün büyüdü,
CHP bürokratlar›, seçimleri kazanmaktansa,
seçim sonuçlar›na yaslanarak birbirini yoket-
me savafl›na girifltiler. CHP’nin seçimlerdeki
baflar›s› kliklerden birinin, baflar›s›zl›¤› ise di¤e-
rinin ifline geliyordu. ‹ki taraf da kendi tasfiye
operasyonlar›n› seçim sonuçlar›na göre gerçek-
lefltirecekti. Onlar›n bu “iç savafl”›, CHP’nin se-
çimde güçsüzlü¤ü olarak ortaya ç›kt›. 

Kitleler aray›fl içinde
Seçimler öncesinde, giderek artan biçimde,

kitlelerin art›k eskisi gibi yönetilmek istemedi-
¤ini, burjuvazinin ise eskisi gibi yönetemez bir
hale geldi¤ini, devrimci durumun olgunlaflmakta
oldu¤unu tespit etmifltik. Seçim sonuçlar› tam
da bu tespitimizi do¤rular
niteliktedir. 

Ülkemizde tarikatç› örgütlenmenin giderek
daha sistemli bir hal ald›¤›, kollar›n› bir a¤ gibi
çok genifl bir alana uzatt›¤›, tart›fl›lmaz bir
gerçektir. Ancak daha da tart›fl›lmaz
olan, kitlelerin yoksullaflma ve hak
kayb› karfl›s›nda tepkilerinin ve aray›fl-
lar›n›n da büyüdü¤ü gerçe¤idir. Zaten
seçim sonras›nda AKP’nin bu kadar
övülmesi, karfl›s›nda boyun e¤menin
vaazedilmesi de bunun göstergesidir. 

Seçim sonras›nda yaflananlar da bizi
do¤rulamaktad›r. Seçim sonras›, AKP
aç›s›ndan yönetme ve  hakimiyet kri-
zinin derinleflti¤i, prestij ve etkinli¤i-
nin sorgunland›¤› bir tablo sunmufltur.
Blok temsilcilerinin Diyarbak›r’da adeta paralel
bir meclis kurmas›, CHP’nin bile tutuklu millet-
vekilleri serbest b›rak›lmadan yemin etmeyece-
¤ini aç›klamas›, oluflturulmaya çal›fl›lan AKP
otoritesini daha ilk andan darbelemifl durumda-
d›r. 

Gerçekten her iki kifliden biri AKP’ye oy
vermifl, AKP seçmen kitlesinin yüzde 50’sini
kendisine ba¤lam›fl, kitlelerin yüzde 50’si
AKP’ye güven duymufl ve inanm›fl olsa, ne
CHP bu kadar “muhalif” davranabilirdi, ne
de Kürt vekiller bu protesto eylemini gerçek-
lefltirdiklerinde floven tepkiler oluflmaks›z›n
durulabilirdi.

Gerçekten AKP’nin ald›¤› yüzde 50 oy,
onun baflar›s›n›n, kitle çal›flmas›n›n, kitlelerin
cehaletinin, tarikatç› örgütlenmenin ya da refor-
mistlerin iddia etti¤i gibi “faflizmin tabandan
yayg›nlaflt›r›lmas›n›n” sonucu olmufl olsayd›, se-
çim sonras› bir anda, meclisin ne olaca¤› gibi
bir yönetme krizi ortaya ç›kmaz; AKP’nin otori-
tesine tüm partilerin ve kitlelerin daha biatkar
davranmas› gerekirdi. 

Oysa tam tersi oldu. Bugün bizim seçimler-
den ç›karmam›z gereken en önemli sonuç bu-
dur. Seçim sonuçlar›, bütün ali-cengiz oyunla-
r›na karfl›n, burjuvazinin istedi¤i biçimde
“istikrar”› sa¤layamam›fl, yönetme krizini çö-
zememifltir. Ortaya ç›kan tablo, kitlelerin hükü-
mete, ekonomik krize, hak gasplar›na, yoksul-
laflma ve iflsizli¤e karfl› tepki ve aray›fllar›n›n
büyüklü¤ünü, ortaya ç›kan meclis yap›s›n›n da
bunu çözme gücünün olmad›¤›n› ortaya koy-
mufltur. 

Dinci-gerici örgütlenme ne kadar sistemli
çal›fl›rsa çal›fls›n, aslolan s›n›f mücadelesi, kit-

lelerin s›n›fsal talepleridir. Düzen partileri-
nin hiçbiri bu talepleri karfl›lama-

d›¤› gibi, yat›flt›racak-oyalaya-
cak durumda bile de¤ildir.
Bu nedenle kitleleri cahil sü-
rüler olarak gösteren teorile-

rin hepsinin yerinin çöplük ol-
du¤unu görelim, kitlelere güvenelim ve

devrimci durumun oluflmas›nda en önemli unsu-
ru, devrimci öncüyü güçlendirmeye çal›flal›m.

AKP’nin “zafer”i

12 Haziran
seçimlerinde
milletvekili seçi-
lenlerin s›n›fsal-
mesleki konum-
lar›, “seçme ve
seçilme hak-
k›”n›n bir aldat-
macadan ibaret
oldu¤unu bir kez
daha gösteriyor.

Bu meclis de,
daha öncekiler gibi

“seçkinler” meclisi. Ço¤u orta ve üst s›n›f mensubu.
Mesleki olarak da a¤›rl›¤›n› “profesyonel meslekler” ola-
rak adland›r›lan avukat, mühendis, mimar, doktor olufl-
turuyor. Bunlar d›fl›nda akademisyenler de önemli bir
yer tutuyor. 90 civar›nda hukukçu, 80 civar›nda mimar-
mühendis, 50’den fazla hekim-eczac› var. Bürokratlar›n
say›s› ise 50 civar›nda. 

Ama as›l çarp›c› olan›, “iflveren-sanayici-ifladam›”
olarak geçen, sermayedar kesimin ciddi bir a¤›rl›k olufl-
turmas›. Yeni mecliste 70 civar›nda sermayedar millet-
vekili bulunuyor. Bunlara özel sektörde üst düzey yöne-
ticilik yapm›fl olanlar da eklendi¤inde, say› daha da art›-
yor. 

Gerçek flu ki, düzen partilerinden meclise girenler,
zaten burjuvazinin flu ya da bu kli¤inin ç›karlar›n› temsi-
len oradalar. Daha milletvekili seçilmeden, adayl›k afla-
mas›nda burjuva kliklerden birinin deste¤ini-olurunu al-
m›fl oluyorlar. Fakat son meclisin bilefliminden de gö-
rülüyor ki, burjuvazi, kendini temsilen gönderdi¤i
vekillerle de yetinmeyerek, bizzat kendisi meclise
giriyor, kendi ç›karlar›n› do¤rudan savunmay› tercih
ediyor.

Buna karfl›n iflçi, emekçi memur, esnaf, küçük-üreti-
ci, olarak hiç kimse yok! ‹flçi ad›na sendikac› kökenli
milletvekilleri var ki, onlar da sembolik düzeyde. Eski
Hak ‹fl Baflkan› Salim Uslu ile Hak-‹fl yöneticilerinden
Hüseyin Tanr›verdi, AKP’den; D‹SK Baflkan› Süleyman
Çelebi, Genel Sekreteri Musa Çam ve Harb-‹fl Baflkan›
‹zzet Çetin de CHP’den toplam 5 sendikac› milletvekili
seçildiler. Ama bunlar›n daha sendikac› iken ne yapt›k-
lar›n› biliyoruz. Dolay›s›yla milletvekili olarak da iflçi-
emekçi haklar›n› koruyup-kollamayacaklar› flimdiden
belli. Daha önce milletvekili olan sendikac›lar ne
yapt›larsa, bunlar da onu yapacak.

Sonuç olarak; bizzat burjuva kesimlerin a¤›rl›kl› bir
flekilde bulundu¤u, di¤erlerinin de onlar›n sözcülü¤ünü
üstlendi¤i bir meclisten, iflçi-emekçi lehine yasalar›n ç›k-
mas›n›, demokratik bir anayasan›n yap›lmas›n› bekle-
mek, ham hayal. Böyle bir meclisin, milleti temsil etti¤i
de koca bir yalan. Nüfusun ezici ço¤unlu¤unu oluflturan,
iflçi-memur-küçük üretici ve esnaf›n, mecliste ne ad›, ne
yeri var.

Elbette mesleki-s›n›fsal kökenine ra¤men, eme¤i
savunanlar da ç›kabilir. Ancak bunlar s›n›fsal kö-
kenlerine ihanet ederek, devrimin saf›na geçen kifli-
lerdir. Böyle kiflilerin düzen partilerinden de¤il milletve-
kili olmalar›, üye olmalar› bile sözkonusu olamaz. Ancak
ba¤›ms›z olarak meclise girebilirler ve kapal› kap›lar ar-
d›nda dönen dolaplar› teflhir ederler. Fakat bu kiflilerin
varl›¤› da, bu düzenin meclisinin, egemen s›n›f›n yani
burjuvazi ve büyük toprak sahiplerinin meclisi oldu¤u
gerçe¤ini de¤ifltirmez.        

“Milletin vekilleri” üst s›n›ftan
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12 Haziran seçimlerinin iki kazanan› oldu¤u, ge-
nel kabul gören bir sonuçtu. Bunlardan biri oylar›n›
yüzde 50’ye ç›karan AKP, di¤eri 22 milletvekilinden
36 milletvekiline ç›kan BDP’ydi. 

AKP’nin yüzde 50’yi nas›l oluflturdu¤unu biliyoruz.
Erdo¤an, 3. döneminde as›l olarak seçim hilelerinde
“ustalaflt›¤›n›” gösterdi. O yüzden seçimin as›l galibi-
nin BDP oldu¤u aç›k bir gerçek. Hem de BDP bunu,
seçim baraj›na, “veto” engeline, “ba¤›ms›zlar”a ç›kar-
t›lan binbir güçlü¤e ra¤men gerçeklefltirdi. Ve san-
d›ktan önce sokakta kazand›.  

BDP, “Emek ve Demokrasi Bloku”nu kurarak,
hem di¤er Kürt gruplar›n› da içine ald›, hem de Türki-
ye sol hareketinden popüler isimlerle, devrimci-de-
mokrat kesimlerin deste¤ini toplad›. 

Ama BDP üzerine oynanan oyunlar, seçim önce-
sinde oldu¤u gibi, sonras›nda da devam etti. Baflta
Hatip Dicle olmak üzere KCK davas›ndan tutuklu
olan toplam 6 milletvekili, “mahkeme kararlar›” ile en-
gellendi. Bunun üzerine meclise girmeme karar› alan
BDP, grup toplant›lar›n› Diyarbak›r’da yapmaya
bafllad›. Ortaya “iki meclis”li bir durumun ç›kma-
s›, egemenleri daha fazla rahats›z etti. fiimdi bu
durumu nas›l düzelteceklerini, BDP’yi meclise nas›l

döndüreceklerini düflünüyorlar, onun formüllerini ar›-
yorlar.

Hedefe çak›lan Hatip Dicle
12 Haziran seçimlerine damgas›n› vuran; hem ön-

cesi hem sonras›yla YSK kararlar› oldu. Önce
BDP’nin destekledi¤i ba¤›ms›z milletvekillerinin de
içinde oldu¤u 12 milletvekili aday›n “veto”suyla ortal›-
¤› kar›flt›ran YSK, sonras›nda Hatip Dicle’nin millet-
vekilli¤ini düflürdü.

Tabi ki bu, YSK’n›n kendi bafl›na ald›¤› bir karar
de¤ildi. Söylendi¤i gibi ne YSK “özerk” bir kurum-
du, ne de mahkemeler “ba¤›ms›z”d›. “Veto” karar›-
n›n ard›ndan yükselen tepkiler ve bu tepkilerin soka-
¤a taflmas› üzerine nas›l geri ad›m att›larsa ve bunda
egemen kesimlerin onay›n› ald›larsa, Hatip Dicle ola-
y› da öyle flekillendi.

Hatip Dicle’nin milletvekilli¤i adayl›¤›n› onaylamak
zorunda kalan YSK, seçimlere iki gün kala Dicle’nin 1
y›l 8 ayl›k cezas›n›n Yarg›tay taraf›ndan onanmas›n›
gerekçe göstererek, milletvekilli¤ini düflürdü. Bu da
yetmezmifl gibi boflalan milletvekilli¤i için seçim yap-
t›rmak yerine, AKP’ye bir milletvekili daha hediye etti.
Sonradan anlafl›ld› ki, AKP, YSK’ya baflvurmufl, Dic-
le’nin vekilli¤inin düflürülmesini, AKP’nin Diyarba-
k›r’dan 6. s›rada yeralan ve seçilemeyen Oya Ero-
nat’›n milletvekilli kabul edilmesini talep etmiflti.

YSK’da bulunan AKP, CHP ve MHP
temsilcileri de bu talebi onaylam›flt›. K›-
sacas› düzen partilerinin ortaklafla ha-
z›rlad›klar› bir kumpas sözkonusuydu.

YSK’ya düflen, bu talebi yerine getir-
mekten ibaretti. Dicle’nin milletvekilli¤i-
nin düflürülmesiyle Oya Eronat’›n millet-
vekili kabul edilmesi ayn› anda gerçek-
leflti. Ve karar›n aç›kland›¤› sabah, Ero-
nat meclise gelip mazbatas›n› alm›flt›
bile. Tam bir kap-kaç içinde.

YSK’n›n milletvekilli¤ini iptal etmek
gibi bir görevi olmad›¤›, bunun ancak
meclis taraf›ndan yap›laca¤›, Dicle’nin
durumu ile Erdo¤an’›n 2002 y›l›ndaki
durumunun paralelli¤i, Yarg›tay’›n tam
da seçimlere iki gün kala alel-acele ce-
zay› onaylamas› vb. pek çok hukuk-d›-
fl› geliflme, kendi yasalar›n› çi¤neme
pahas›na Dicle’yi meclise almamakta
direndiklerini gösteriyordu. Dicle’nin
Kürt ulusal hareketi içindeki yeri, bunda
belirleyici oldu. Bugün KCK davas›n›n
en önemli san›¤› olarak yarg›lanan Dic-
le, SHP çat›s› alt›nda ’93 y›l›nda mecli-

se giren ilk Kürt milletvekili grubunun
da içinde bulunuyordu. Bilindi¤i gibi k›-
sa süre içinde milletvekillikleri düflürül-
dü, meclisten yaka-paça gözalt›na al›-
n›p y›llarca hapis yatt›lar.

Her defas›nda “onun durumu farkl›”
diyerek, di¤er KCK ve Ergenekon dava-
s›ndan milletvekili seçilenlerle ay›rmala-

r› da, Dicle’yi gerçekten farkl› bir yere koyduklar›n›
gösteriyor. Fakat BDP’li milletvekilleri de Dicle’yi al-
madan (bu do¤rultuda bir formülde anlaflma sa¤lan-
madan) meclisi boykot tutumlar›n› de¤ifltirmeyecekle-
rini söylüyorlar. Hatta Dicle’nin BDP’nin eflbaflkan›
seçilece¤i, bir parti baflkan› olarak uluslararas› dü-
zeyde oluflacak kamuoyunu artt›racaklar› yorumlar›
da yap›l›yor.

K›sacas› egemenler Dicle’nin önüne ne kadar en-
gel koyuyorsa, Kürt hareketi de Dicle’yi meclise getir-
mek için her tür yolu zorluyor, daha da zorlayacak
görünüyor.

Öcalan’dan destek  
BDP’li vekillerin meclis boykotu, Öcalan’›n da

deste¤ini ald›. Öcalan seçim sonras› avukatlar›yla
yapt›¤› görüflmede, AKP’nin son dönemki tutumunun
kabul edilemez oldu¤unu söyledi. Erdo¤an, seçim ön-
cesi, milliyetçi söylemin dozunu artt›rm›fl ve MHP’yi
Öcalan’› asmam›fl olmakla köfleye s›k›flt›rmaya kalk-
m›flt›. Ve ard›ndan “biz iktidarda olsayd›k Öcalan’›
asard›k” dedi. Yine “ben ve partim iktidarda oldu¤u
sürece Öcalan ‹mral›’dan ç›kamayacak, cezas›n› çe-
kecektir” diyerek, Kürt hareketinin en önemli talebi
olan, “Öcalan’a ev hapsi”ne yan›t vermifl oldu.

Elbette bunlar, Erdo¤an’›n seçim öncesi
MHP’yi baraj›n alt›nda b›rakma takti¤inin ge-
rektirdi¤i sözlerdi. Önümüzdeki dönemde Kürt
sorunun çözümü, “yeni anayasa” ile birlikte en
fazla tart›fl›lacak konu olacak ve seçim öncesi
söylenenler, bir kenara at›lacak.

Öcalan da seçim öncesi 15 Haziran olarak
belirledi¤i “çözüm için gerekli ad›mlar›n at›lma-
s›” tarihini, seçim sonras›nda 15 Temmuz’a er-
teledi. 15 Temmuz’a kadar devlet yetkililerinin
kendisiyle yeniden görüflece¤ini belirten Öca-
lan, “bu görüflmelerde pratik ad›mlar› hayata
geçiremeyeceklerini beyan ederlere, ondan

sonras› devrimci halk savafl› devreye girer” dedi.
PKK’nin liderlerinden Murat Karay›lan da, çözüm

için tek muhatab›n Öcalan oldu¤unu yineledi. Öcalan
ile devlet ad›na görüflen yetkililer aras›nda bir
protokol yap›ld›¤›, bu yönde ad›mlar›n at›lmas›
beklendi¤i söyleniyor. Bunlar›n bafl›nda Öcalan’a
ev hapsi, demokratik özerklik, KCK tutuklular›n›n ser-
best b›rak›lmas› geliyor. Yaklafl›k 2500 kifli, KCK da-
vas›ndan tutuklu bulunuyor. 

* * *
Hatip Dicle ve KCK tutuklular›n›n vekilli¤ine koyu-

lan engeller, BDP’nin meclis boykotu, Diyarbak›r’da
“ikinci meclis”, BDP’nin seçim baflar›s›n› “özerkli¤in
onaylanmas›” olarak sunmas›, egemen kesimlerde
“de facto özerklik” (fiilen özerkli¤i yaflama geçirme)
endiflesini artt›rd›. 

Seçim sonras› t›rmanan bu süreç, Kürt hareketi-
nin taleplerinin en az›ndan bir k›sm›n›n karfl›lanmas›-
n› iyice dayatt›. Cengiz Çandar’›n TESEV ad›na ha-
z›rlad›¤› “Kürt raporu”, Hasan Cemal’in Kandil röpor-
tajlar› da bu süreci haz›rlamaya dönük çabalar. Çok
sanc›l› ve çok küçük de olsa baz› ad›mlar at›lacak.
Ancak bunlar›n b›rakal›m Kürt sorununu çözmesini,
Kürt hareketinin taleplerini bile karfl›layaca¤› flüpheli-
dir. 

Vekilleri için Kürt halk› sokakta
12 Haziran seçimlerinde milletvekilli¤i hakk›n› kazanan

Hatip Dicle ile birlikte 5 KCK davas› tutuklusunun tahliyesi-
nin engellenmesi çeflitli gösterilerle protesto edildi. Kürt halk›
sokaklara dökülerek vekillerini sahiplendi. ‹stanbul, Diyar-

bak›r, Van, fi›rnak, Mersin, ‹zmir, Ankara, Hakkari
baflta olmak üzere birçok yerde kitlesel ve çat›fl-
mal› gösteriler yafland›. Polis eylemlere gaz bom-
balar› ve tazyikli suyun yan› s›ra atefl açarak
müdahale etti. 

Bu s›rada gaz bombas›ndan etkilenen 54 ya-
fl›ndaki Hatice ‹din, 18 günlük yaflam mücade-

lesi sonucunda, 1 Temmuz'da yaflam›n› yitir-
di. Hatice ‹din, 14 Haziran'da Cizre'de pro-
testo gösterilerine sald›ran polisin att›¤› gaz
bombalar›ndan etkilenmifl ve Cizre Devlet

Hastanesi'ne kald›r›larak yo¤un bak›ma al›nm›flt›. 
Gösterilere kat›lan yüzlerce kifli gözalt›na al›nd›, onlarcas› da

tutuklanarak hapislere at›ld›. Gösterilerde milletvekillerine de gaz
bombalar› ile müdahale edildi, Sabahat Tuncel yerlerde sürüklen-
di. Adeta polise tokat atman›n intikam›n› alan polis, 26 Haziran'da
fiiflli'de gerçeklefltirilmek istenen protesto gösterisine de sald›r›p,
aralar›nda milletvekillerinin de oldu¤u kitleye gaz bombas› s›kt›.

1 y›ll›k gaz bombas› sto¤unu May›s ay›nda tüketen polis, ör-
tülü ödenekten ald›klar› paralarla yeni gaz bombalar› al›yor ve
bunlar› pervas›zca kullan›yor. Hemen her gösteriye azg›nca sal-
d›rarak mahkemelerin hukuksuzluk sürecini sokaklarda devam et-
tiriyor. Bu sald›r›lara göstericiler, tafllarla karfl›l›k veriyor, barikat-
lar kuruyor, oturma eylemi yap›yor. Protesto gösterilerine kat›lan
on binler, milletvekilleri tahliye edilinceye kadar sokaklarda ola-
caklar›n› söylüyorlar. 

Seçimin galibi BDP’ye
engel üstüne engel...
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May›s›n son günü Karadeniz’in en h›rç›n dere-
lerine kan bulaflt›. Ömrünü devrimci düflüncelere
adam›fl bir e¤itim emekçisi olan Metin Lokumcu,
AKP nin günlerdir yaratmaya çal›flt›¤› provokas-
yon sonucu yaflam›n› yitirdi.

Hopa halk› daha önceden AKP’yi ilçelerinde
istemediklerini ilan etmiflti. AKP halk düflman›
genel politikalar›n›n yan› s›ra, Karadeniz’in can
damar› olan dereler üzerine kurdurmak istedi¤i
HES’lerle de Karadeniz gibi h›rç›n Hopa halk›n›n
tepkisini çekmiflti. Buna karfl›n AKP, di¤er iller-
den yapt›¤› y›¤›nakla ilçede boy gösterisi yapma-
ya kalkt›. 

30 May›s akflam›, olas› bir protestonun örgüt-
lenmesini önlemek için 40’a yak›n insan gözalt›-
na al›nd›. Hopa tarihinde görülmemifl bir polis y›-
¤›na¤› yap›ld› ilçeye.

31 May›s günü, Hopa halk› ve kitle örgütleri
durumu protesto için, Hopa Park›’nda toplan›p
bas›n aç›klamas› yapmaya karar verdi. Polis eflli-
¤inde bizzat Baflbakan›n korumalar› taraf›ndan il-
çede as›l› devrimci pankartlara yönelik müdaha-
le, barda¤› tafl›rd›. Buna karfl› ç›kan kitleyle polis
aras›nda çat›flma bafllad› ve tüm Hopa’ya yay›ld›.

En bafl›ndan beri kitlenin bafl›nda olan Metin
Lokumcu, kah kartal gibi kanatlar›n› aç›p gençle-
ri korumaya çal›fl›yor, kah polisi ve sistemi teflhir
eden konuflmalar eflli¤inde kitleyi yönlendiriyor-
du. Polis azg›nca kitleye gaz bombalar›, biber ga-
z› ve tazyikli su ile müdahalede gecikmedi. Metin
Hoca yine en öndeydi. Fakat çetin mücadele sü-
reçlerinde y›pranm›fl yüre¤i, ald›¤› darbelere daha

fazla dayanamad›. H›zla müdahale edildi ama
kurtar›lamad›. 

Bu arada kitle, miting alan›na ulaflmak için
mücadeleye devam ediyordu. Saat 11’de baflla-
mas› planlanan miting 13’te ancak bafllayabili-
yor. Baflbakan, sapsar› bir yüz ve titreyen sesiyle
ç›k›yor kürsüye. “Eflkiyalar Hopa’ya inmifl, biz
onlar› baflka yerde biliyorduk me¤er burada da
uzant›lar› varm›fl …” fleklindeki efelenmesi, kor-
kusunu gizlemeye yetmiyor. K›sa tutulan miting
sonras› konvoya düzenlenen sald›r›, korkusunun
nedensiz olmad›¤›n› ortaya koyuyor.

“Hepimiz eflkiyay›z”
Metin Lokumcu’nun haberini ald›¤›m›zda te-

peden t›rna¤a öfke kesildik. Kitlesel bir kat›l›mla
yapmal›yd›k cenaze törenini ve sistemin surat›na
bir tokat gibi inen bir devrim kürsüsü olmal›yd›
Kemalpafla…

Çat›flmalardan sonra ilçeye 9 ilden çevik kuv-
vet takviyesi yap›lm›fl. Yaklafl›k 10.000 polisten
söz ediliyor. Daha fiavflat ç›k›fl›nda Jandarma
kesti önümüzü. Arac›n yol güzergâh belgesi ol-
mamas› bahane edilerek, geçifle izin verilmeye-
ce¤i söylendi. Baflka bir araçla devam ettik yolu-
muza.

Yol boyu 5 noktada GBT sorgulamas› yap›ld›,
oraya ulaflmam›z› geciktirmeye çal›flt›lar. Kararl›-
l›¤›m›zla ve öfkemizle giriyoruz Hopa’ya. Slogan-
larla karfl›lan›yoruz. “Metin’in Katili Tayip Erdo-
¤an!”, “Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z!”,
“Metin’in Hesab›n› Soraca¤›z!”, “Hepimiz Hopal›

Hepimiz Eflk›yay›z!”…
Sloganlar›m›zla ku-

caklafl›yoruz. Cenazeyi
beklerken sloganlar›-
m›z susmuyor… “Katil
Devlet Hesap Vere-
cek!”, “Faflizme Karfl›
Omuz Omuza!”, “Yafla-
s›n Devrimci Dayan›fl-
ma!”..

K›sa bir bekleyiflin
ard›ndan k›z›l bayrakla
bezenmifl Metin Lo-
kumcu’yu tafl›yan ce-
naze arac›yla birlikte
konvoyla Kemalpa-
fla’ya hareket ediyoruz.
Polisler, yolun sa¤›nda
ve solunda mevzilen-
mifller tam teçhizat. Bir
arkadafl konuflmalarla
kitleyi yönlendiriyor:
“Araçlar›m›z durdurul-
mayacak, arama ve
kimlik kontrolü yapt›-
r›lmayacak, olas› giri-
flimlere karfl› birlikte
hareket edece¤iz, Metin
yoldafl›n cenazesini
ona lay›k bir törenle
kald›raca¤›z….”

Kemalpafla’da ara-
balardan iniyoruz. Kor-
tej oluflturmaya mey-
dan vermeyen bir kala-

bal›k var. H›nca h›nç ve
öfkeli. Metin Lokum-
cu’nun katafalk›
arabadan indiri-
lirken sloganlar
patl›yor bir daha ve saat-

lerce dinmiyor.
Kemalpafla’n›n darac›k sokaklar›-

na s›¤m›yoruz. Metin Hocan›n ölümü
Karadeniz’de yeni bir devrimci kaba-
r›fl›n müjdesi, faflizme inat. Kenardan
seyredenler üçer-befler kar›fl›yor
kalabal›¤›m›za. Yürüyüfl beledi-
ye binas›n›n önünde sona eriyor. Bu-
ras› bir miting alan› art›k. 

Mücadele arkadafllar›n›n duygulu konuflmalar›
onu tan›yan tan›mayan herkesin bo¤az›nda koca-
man bir dü¤üme, onurlu ve dik gövdelerin keskin
ve öfkeli bak›fllar›ndan süzülen gözyafllar›na kar›-
fl›yor. 

fiehit yoldafllar›m›z geçiyor gözümün önünden
birer birer. Fatih, Osman, ‹smail, Sezai… Onlar›
tan›yamad›m ama öyle görkemli izler b›rakt›lar
ki, gidece¤imiz limana varabilmek için ayak izle-
rini takip etmek yeter. Sonra Osman Akgün geli-
yor gözlerimin önüne, Ümraniye’ye sevk olurken
ki son kucaklaflmam›z… Ve daha niceleri…

Metin Lokumcu flahs›nda tüm devrim flehitleri
için yap›lan sayg› durufluyla bafll›yorum fliire: 

“…Saraylar saltanatlar çöker
Kan susar bir gün
Zulüm biter
Menekflelerde aç›l›r üstümüzde 
leylaklar da güler
Bu günlerden geriye
Bir yar›na gidenler kal›r
Birde yar›nlar ad›na direnenler…”
Lokumcu’nun yoldafllar›n›n onun devrimci ya-

flam›n› anlatan konuflmalarla devam etti tören.
Daha sonra Lokumcu’nun o¤lu ald› mikrofonu.
Sesinde en ufak bir titreme yok. “Babam flu an
yafl›yor olsayd› ve aram›zdan biri flehit olsayd›,
flu an oldu¤u gibi olsun isterdi törenin. Ve e¤er
yafl›yor olsayd›, yine ayn› biçimde ölmek isterdi,
dün oldu¤u gibi barikatlarda çarp›flarak…”

Metin Lokumcu’nun katilleri…
Törenin ard›ndan fiavflat’a dönmek için yola

ç›kt›k. Yol boyu neler yapabilece¤imiz üzerine
sohbet ederek. Yol boyu göz alt›lar›n devam etti-
¤i, tutuklanan arkadafllar›n oldu¤u yönünde ha-
berler almaya devam ettik.

Metin Lokumcu’nun katili Tayip Erdo¤an’d›.
Evet ve bu gerçek önce Karadeniz’e oradan An-
kara’ya, oradan ‹stanbul’a, ‹zmir’e Giresun’a,
Mersin’e, Gebze’ye… bomba gibi düfltü.  Ama
Metin Lokumcu’nun di¤er katilleri çok daha yak›-
n›m›zda. 

Kimler mi?
Derelerimizin etraf›nda kazma kürekle kim do-

lafl›yorsa, Metin Lokumcu’nun katili odur. ‹fl ma-
kineleriyle kim sular›m›z›n önüne set yapmaya
çal›fl›yorsa, derelerimizin k›y›s›nda flantiyeler ku-
ruyorsa, odur Metin Lokumcu’nun katili. 

Her kim ormanlar›m›z› katledip yüksek gerilim
hatlar›n› döflüyorsa, Metin Lokumcu’nun katilidir.
Her kim onlarla üç kurufl için iflbirli¤i yap›yorsa,
Metin Lokumcu’nun katili odur. 

Herhangi vali, kaymakam, muhtar, HES fiir-
ketlerinin sözcülü¤üne soyunuyorsa, Metin Lo-
kumcu’nun katili odur. 

Ve mutlaka hesab› sorulacakt›r…

“Metin ol Karadeniz!”

“Hücreler” kitab›n›n yazar› Nevin
Berktafl'a hapishanedeyken verilen PEN
Duygu Asena ödülü, 18 Haziran'da dü-
zenlenen “söze özgürlük” paneli önce-
sinde Nevin Berktafl'a verildi. 

PEN ve PEN Türkiye'nin ortaklafla dü-
zenledi¤i panel Taksim'deki Pera Müze-
si'nde yap›ld›. Saat 14.30'da bafllayan
panel öncesinde PEN Genel Baflkan›

Tar›k Günersel ve Hapisteki Yazarlar Ko-
mitesi Baflkan›, PEN Türkiye ikinci Baflkan› Halil ‹brahim Özcan yapt›klar› ko-
nuflmalarda, Nevin Berktafl'a ödül vermekten onur duyduklar›n›, “Hücreler” ki-
tab›n› çok önemsediklerini vurgulayarak teflekkürlerini bildirdiklerini belirttiler. 

Nevin Berktafl'a ödülünü ise PEN Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Oral verdi.
Ödül öncesi Nevin Berktafl yapt›¤› konuflmada "Kitab› 2000’li y›llarda yazar-
ken duvarlar›n ard›nda umuttan bir yar›n dokuyanlara ölen ama yenilmeyen-
lere adam›flt›m. Dolay›s›yla bu ödülü de onlara adam›fl olarak kabul ediyo-
rum. Bugün sizin karfl›n›zdaysam, çok büyük emekler u¤runa yürütülen mü-
cadeleler sonucu buralara kadar gelebildim. Süremden daha önce ç›kartmak
zorunda kald›lar beni. Dolay›s›yla, ödül ayn› zamanda büyük bir dayan›flma-
n›n tam ortas›na oturuyor. Ben alaca¤›m ödülü, hapishanedeki arkadafllar›-
ma, bugüne kadar çok a¤›r bedel ödemifl olan analar›m›za, halk›m›za, katle-
dilen, gelece¤imizi belirleyecek olan o büyük insanlara adamak istiyorum” de-
di. Zeynep Oral ise yapt›¤› konuflmada, kendisinin de ‹letiflim ödülünü ald›-
¤›nda hapisteki yazarlar için ald›¤›n› belirterek, Duygu Asena ödülünü Nevin
Berktafl'a vermekten mutluluk duydu¤unu belirtti. 

Ödül töreninin ard›ndan edebiyatla ilgili iki panel gerçeklefltirildi. Panellere,
Rag›p Zarakolu, Haluk ‹nan›c›, Eugene Schoulgin, Bilge Sanc› ve ‹smail Yer-
guz kat›ld›. Panelleri Elif Bereketli yönetirken, konuflmalarda Muz›r Kuru-
lu'nun Türkiye'de ortaya ç›k›fl›, uygulamalar› ve gariplikleri anlat›ld›. 

Nevin Berktafl’a PEN’den ödül



30 Hazi-
ran’da ‹stan-
bul’da Sivas
katliam›nda kat-
ledilen As›m
Bezirci ve Nesi-
mi Çimen’in mezarlar› bafl›nda
anmalar gereklefltirildi. ‹lk anma
12.00’de Zeytinburnu’nda As›m
Bezirci’nin mezar› bafl›nda yap›l-
d›. PSKAD’›n örgütledi¤i eyleme,
Proleter Devrimci Durufl, Devrim-
ci Alevi Komitesi, SODAP ve
TKP flamalar›yla kat›ld›lar. Anma
s›ras›nda “Katil devlet hesap ve-
recek”, “Sivas’› unutma, unuttur-
ma”, “Kurtulufl yok tek bafl›na ya
hep beraber ya hiçbirimiz” slo-
ganlar› at›ld›. As›m Bezirci’nin
mezar› bafl›nda sayg› duruflu ya-
p›ld›ktan sonra yap›lan aç›klama-
da, Sivas katliam›n›n unutturul-
mak istenmesine karfl› Alevilerin
ve emekçilerin sesini yükseltmesi
gerekti¤ine, katliam› yapanlar›n
yarg›lanmas›, taleplerin karfl›lan-
mas›na vurgu yap›ld›. As›m Be-
zirci’nin hayat›na de¤inildi. 

Sonras›nda kitle Kemal Türk-
ler’in mezar› bafl›nda sayg› duru-
flu yapt›. 

‹kinci anma ise saat 14.00’te
Tepe Natilius’tan Karacaahmet
mezarl›¤›na yürüyerek gerçeklefl-
tirildi. Sivas flehitlerinin foto¤rafla-
r›n›n yer ald›¤› 75 metre uzunlu-
¤undaki pankart›n arkas›nda dev-
rimci kurumlar dizildi. “Katil devlet
hesap verecek”, “Sivas’› unutma,
unutturma”, “Mad›mak oteli müze
olacak”, “Zorunlu din dersi kaldr›l-
s›n” sloganlar› at›ld›. 

Mezar bafl›na kadar yap›lan
yürüyüflün ard›ndan sayg› duruflu
gerçeklefltirildi. Sayg› duruflunun
ard›ndan Nesimi Çimen’in hayat›-
na de¤inildi. Sivas’ta yap›lacak 2
Temmuz mitingine kat›l›m ça¤r›s›
yap›ld›.

Kartal’ta Sivas anmas› 
30 Haziran’da Kartal’da 2

Temmuz Sivas Katliam›’n› anmak
için bir eylem gerçeklefltirildi. Pro-
leter Devrimci Durufl. ESP,
BDSP, BDP, Partizan ve PSKAD
taraf›ndan örgütlenen eylem, saat
19.30’da  Ahmet fiimflek Koleji
önünde toplan›lmas›yla bafllad›.
Anayolu trafi¤e keserek Kartal
Meydan›’na kadar yürüyen kitle
s›k s›k “Sivas’›n hesab› sorula-

cak”, “Katil devlet hesap verecek”, “Dün
Marafl’ta bugün Sivas’ta çözüm faflizme
karfl› savaflta” sloganlar› att›. Meydanda
yap›lan bas›n aç›klamas›nda, Sivas kat-
liam›n›n hesab›n›n sorulaca¤› belirtilir-
ken, 2 Temmuz’da Sivas’ta yap›lacak
mitinge kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›. Eylem
öncesi CHP’nin Türk bayraklar›yla gel-
mesine tepki gösterilmesi üzerine,
CHP’liler alandan kaçmak zorunda kal-
d›lar. 

Sivas’ta engellemelere ra¤men...
Sivas katliam›n›n 18. y›ldönümünde

Sivas’ta bir miting gerçeklefltirildi. Sivas
Valisi’nin günler öncesinden “Sivas’a
sokmayaca¤›z” aç›klamalar›na ra¤men,
on binler Sivas’a ak›n ederek Sivas kat-
liam›n›n hesab›n›n sorulaca¤›n› hayk›r-
d›. PSAKD baflta olmak üzere Alevi der-
neklerinin örgütledi¤i eyleme Türkiye’nin
her taraf›ndan gelen Aleviler, devrimci-
ler, demokratlar kat›l›m sa¤lad›. 

Sivas giriflinde otobüsleri durdurarak
GBT kontrolü yapan polis, “Mad›mak
utanç müzesi yap›ls›n” tabelas›n› baha-
ne ederek otobüslerin geçiflinin gecik-
mesine sebep oldu. Otobüslerden inen
kitle, “Bask›lar bizi y›ld›ramaz”, “Katil
devlet hesap verecek”, “Sivas’› unutma
unutturma” sloganlar›n› hayk›rd›. 

10.30’dan itbaren kortejler oluflurken,
Sivas’ta flehit düflenlerin resimleri, talep-
leri içeren dövizleri tafl›d›lar. Proleter
Devrimci Durufl, BDSP, ESP, DAK,
DHF, Partizan, partiler ve ilerici kurum-
lar, eyleme pankart ve flamalar›yla kat›l-
d›lar. Proleter Devrimci Durufl okurlar›
mitinge “Asla unutmayaca¤›z asla ba-
¤›fllamayaca¤›z” pankart› ve talepleri
içeren dövizlerle kat›ld›lar. Yürüyüfl s›ra-
s›nda “Katil devlet hesap verecek”, “Ya-
flas›n halklar›n kardeflli¤i”, “Mad›mak
oteli müze olacak”, “Zorunlu din dersi
kald›r›ls›n”, “Diyanet iflleri da¤›t›ls›n”,
“Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber
ya hiçbirimiz”, “Kurtulufl devrimde sos-
yalizmde” sloganlar› at›ld›. 

Mad›mak oteli önüne barikat kuran
polise tafllar ve flama sopalar›yla yükle-
nilirken, kitleye gaz bombas› s›k›ld›. Kit-
le, sloganlarla birlikte direnifle geçti. Kit-
lenin kararl› tutumuna karfl›n, PSKAD
yöneticileri mitingi bir an evvel bitirme
telafl›yla hareket etti. Kitle, mitingin biti-
minin ard›ndan otobüslerin kalkaca¤› ye-

2 Temmuz 1993 y›l›nda Pir Sultan Abdal flenlik-
leri kapsam›nda Sivas’ta bulunan ayd›n ve sanatç›-

lara yönelik sald›r›lar, katliama dönüflmüfltü. Mad›-
mak Oteli’nin etraf›n› saran gerici-faflist güruh, önce

tafllarla sald›r›ya geçti, ard›ndan yang›n ç›kararak içe-
ride bulunan (ikisi otel görevlisi) 35 kiflinin yanarak öl-
mesine neden oldu. Otelde bulunan Aziz Nesin’in he-
defe çak›ld›¤› sald›r›da, Nesin ve di¤er baz› sanatç›lar
itfaiye merdiveni ile kurtar›lm›flt›. Ancak o s›rada da
sald›r›lar devam etmifl, dönemin Refah Partili Beledi-
ye meclis üyesi, Nesin’i merdivenlerden düflürmeye
çal›flm›flt›.

Tam 8 saat süren sald›r›lar boyunca, otelin için-
dekilerin devletin tüm üst kurumlar›n› arayarak haber-
dar etmelerine ra¤men, katliam› durdurmak için hiçbir
giriflimde bulunmad›lar. O dönem DYP-SHP hükü-
meti vard› ve SHP baflkan› Erdal ‹nönü, Baflbakan
yard›mc›s›yd›. ‹nönü’ye bizzat telefonla ulafl›ld›¤›

halde, sald›r›lar›n arkas› kesilmedi. 35 kifli otelin içinde
yanarak öldükten sonra, dönemin baflbakan› Tansu Çiller,

“otel d›fl›ndaki vatandafllara bir fley olmad›¤› için se-
vinçliyiz” demiflti. Refah Partili Belediye Baflkan› ise, “gazan›z mübarek olsun
Müslüman kardefllerim” diyerek söze bafllam›flt›.

Böylesine göz göre göre bir devlet katliam› yafland› Sivas’ta. Sonras›nda
katliam san›klar›n›n yarg›lanma aflamas› da buna uygun gerçekleflti. Refah-
Yol hükümetinin Adalet Bakan› fievket Kazan, san›klar›n avukatl›¤›n› üstlendi.
Faillerin önemli bir k›sm› yakalanmad›. Bunlar›n devlet daireleri ve belediye-
lerde çal›flmaya devam ettikleri görüldü. 

Hal böyleyken, Sivas katliam›n›n gerici-faflist yüzünü ve bir devlet operas-
yonu oldu¤u gerçe¤ini örtbas edebilmek için yo¤un çaba harcand›, harcan›-
yor. AKP hükümeti de önce “Ergenekon ifli” diyerek devlet içindeki bir kli¤in
üzerine at›p kendini s›y›rmaya çal›flt›. fiimdi de otel önündeki sald›rganlar ara-
s›nda “PKK’liler de varm›fl” denilerek, PKK’nin üstüne at›lmaya çal›fl›l›yor. 

AKP, sözde Alevi aç›l›m› ile, Alevilerin tepkisini yat›flt›rmaya, katliam›n ge-
rici-faflist karakteri gizlemeye çal›flsa da bunda baflar›l› olamad›. Y›llarca Ma-
d›mak Oteli, bir lokanta olarak iflletildi. Alevilerin, devrimci-demokrat kesimle-
rin “Mad›mak Müze Olsun” talebi, duymazdan gelindi. Geçti¤imiz y›l Sivas’ta
düzenlenen 2 Temmuz gösterilerinde, kitlelerin lokantaya sald›r›s› zor durdu-
rulmufltu. Bu tepkiler üzerine lokanta kapat›ld›. 

Bu y›l ise, tam da seçim arifesinde otel kamulaflt›r›ld› ve sözde müze ya-
p›ld›. Fakat kitlelerin talebi olan “utanç müzesi”nden çok farkl›yd›. Otelin için-
de yanarak can veren 35 kifli ile, otele sald›r› s›ras›nda ölen iki sald›rgan›n
isimleri, giriflteki tabloya birlikte yaz›lm›flt›. Ve tüm ölenler ad›na toplam 37 ka-
naldan su ak›yordu. Yani katiller de katledilenler ayn› karenin içine yerlefltiril-
miflti. Aç›l›fl› yapan Vali, bunu “insanl›k” ad›na yapt›klar›n› söylüyordu. Böylesi
insanl›k d›fl› bir vahfleti gerçeklefltirenleri, katledilenlerle ayn›laflt›rmak, “insan-
l›ktan” ne anlad›klar›n› bir kez daha ortaya koyuyordu. 12 Eylül faflizminin ha-
pishanelerde yapt›¤› “kar›flt›r-bar›flt›r” politikas›n›n bir baflka versiyonuydu kar-
fl›m›zda duran. 

Ard›ndan Vali, bu y›lki anmalar›n, Mad›mak Oteli’nin önünde yap›lmas›na
izin vermeyece¤ini aç›klad›. Sözde otel, müze olmufltu. Ama flehitlerini anmak
ve katliam› lanetlemek için ülkenin dört bir yan›ndan gelen kiflilere yasakt›! 

2 Temmuz’da Sivas’a gidenlerin önü yollarda kesildi. Kimlik kontrolleri ya-
p›ld›, “Mad›mak Utanç Müzesi Olsun” pankart› sokulmak istenmedi. Kitlenin
Sivas’a girmesi engellenmeye çal›fl›ld›. Fakat gelenler, otobüslerden inerek
caddeden yürümeye bafllay›nca, otobüslere izin vermek zorunda kald›lar. Ma-
d›mak Oteli’nin önüne gelen kitleye ise, polis gaz bombalar›yla sald›r›ya geçti.

Bütün bu önlemlere ra¤men, onbinlerce kifli Sivas’a akt›. Katliam› ve ona
arka ç›kanlar› lanetledi, flehitlerini and›. Mad›mak’›n gerçekten bir utanç mü-
zesi olmas› gerekti¤ini bir kez daha hayk›rd›. Bu oyunlara kanmayaca¤›n› ve
izin vermeyece¤ini ortaya koydu. 

Onbinler 2 Temmuz’da         Sivas’tayd›

UNUTMADIK,            UNUTTURMAYACA⁄IZ!
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re kadar sloganlarla yürüdüler.    
Miting bu y›l geçti¤imiz y›la oranla daha kitlesel

geçerken, içerik yönünden alevi dernekleri yönetici-
lerinin “olay ç›kmas›n” bahanesine s›¤›narak prog-
ram› bir an önce bitirmek istemelerine sahne oldu.
Devletin günler öncesinden bafllatt›¤› “Sivas’a sok-
mayaca¤›z” tehditi, kitlelerden ziyade iflin organi-
zasyonunu yapanlarda bir tedirginlik uyand›rm›flt›.
Fiiliyatta sadece Mad›mak’›n önüne barikat kuran
devletin barikatlar› biraz daha kararl›l›kla y›k›labilir-
di. Mad›mak Oteli, miting alan›n›n 10 metre ilerisin-
deydi. Alevi örgüt yöneticileri polis barikat›na yük-
lenmek yerine, polisin önünde ikinci bir barikat
oluflturarak kitlenin öfkesini yat›flt›rma ifllevi görü-
ler. Kürsüden yap›lan konuflmalar ise sadece k›sa
ve kuru ajitasyondan öteye geçmedi.  

Di¤er illerde 2 Temmuz
2 Temmuz akflam› saat 19.00’da ‹stanbul Ka-

d›köy’de toplanan devrimci kurumlar, Kad›köy mey-
dan›na yürüyüfl yapt›lar. Yürüyüflte devrimci ku-
rumlar kendi flamalar›yla yer al›rken, “Katil devlet
hesap verecek”, “Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep
beraber ya hiçbirimiz”, “Sivas’› unutma, unutturma”,
“Sivas’›n hesab› sorulacak” sloganlar› at›ld›.   

‹zmir'de 2 Temmuz'da Alevi Bektafli Federas-
yonu ve ‹zmir Yöre Dernekleri'nin ça¤r›s›yla bir mi-
ting gerçeklefltirildi. Saat 17.00'de Cumhuriyet
Meydan›'nda toplanarak kortej oluflturan kitle, Gün-
do¤du Meydan›'na yürüdü. Alevi Dernekleri,
PSKAD, Dersim ve di¤er yöre dernekleri mitinge
pankartlar›yla kat›l›rken, devrimci ve ilerici gruplar
da yer ald›lar. Miting alan›na Sivas flehitlerinin re-
simlerinin de yer ald›¤› "Unutmad›k, unutturmaya-
ca¤›z" pankart› as›ld›. fiehit isimlerinin okunmas›

ve semah gösteriminin
ard›ndan sayg› duruflu
yap›ld›. Konuflmalarda
taleplerin karfl›lanmas›na

kadar eylemlerin sürece¤i
belirtildi. Eylemde "Sivas'›n

hesab› sorulacak", "Faflizme
karfl› omuz omuza", "Faflizmi döktü-

¤ü kanda bo¤aca¤›z", "Mad›mak oteli müze
olacak", "Bask›lar bizi y›ld›ramaz" sloganlar› at›ld›. 

Ankara’da ise saat 16.00'da bafllayan miting,
Toros sokakta toplan›lmas› ve buradan Kolej Mey-
dan›'na yürünmesiyle bafllad›. Sivas'ta yak›larak öl-
dürülenlerin ailelerinin en önde yürüdü¤ü mitinge
PSKAD, sendikalar ve devrimci gruplar da kat›l›m
gösterdiler. Miting, sayg› durufluyla bafllad›. Si-
vas'ta katledilen Sehergül Atefl'in amcas› Süley-
man Atefl ilk konuflmay› yapt›. Sivas davas›n›n da
avukatlar›ndan biri olan Atefl, dava sürecini özetle-
dikten sonra, katillerin yarg›lanmad›¤›n› belirtti.
PSKAD ad›na konuflman›n ard›ndan, Kardefl Tür-
küler konseriyle miting bitirildi. 

Mitingde s›k s›k "Sivas'›n hesab› sorulacak",
"Katil devlet hesap verecek", "Kurtulufl yok tek ba-
fl›na ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlar› at›ld›.
Mitinge 5 bine yak›n kifli kat›l›m gösterdi.

Ayr›ca Mersin, Adana, Bursa, Dersim’de de an-
malar gerçeklefltirildi.

Katliam›n üzerinden 18 y›l
geçti. Devlet o zaman nas›l
yakt›ysa 33 ayd›n›, flimdi de o
günleri unutturmak için Si-
vas'a girmeyi, yanan canlar›
anmay› yasaklad›¤›n› aç›kla-

d›. Valili¤in bu karar›na ra¤-
men onlarca otobüsle yollara ç›k›lm›flt› bile. Sivas Katliam›n› unutman›n yeni kat-
liamlara neden olaca¤›n› bilenler, geçmiflini unutup hesap sormayan›n, geçmiflte
yaflad›¤› ac›lar›n katmerlisini yaflayaca¤›n›n bilincinde olanlar, kardefllik ve daya-
n›flma duygular›yla ç›kt›lar yola.     

Biz de pankart›m›z›, flamalar›m›z› al›p bindik otobüse. Yolda türküler marfllar
söyledik. Sivas'a geldi¤imizde polis barikat›yla karfl›laflt›k. GBT yap›ld›ktan sonra
polisin otobüsleri flehir merkezine b›rakmad›¤›n› söylediler. Biz de hep birlikte
otobüslerden indik ve slogan seslerinin oldu¤u yere do¤ru gittik. Baz› otobüsler-
deki "Mad›mak müze olsun" pankartlar›n›n, polislerce Sivas'a al›nmamak istendi-
¤ini ö¤rendik. Bu karara karfl› "Sivas'›n hesab› sorulacak", "Katil polis hesap ve-
recek", "Yaflas›n devrimci dayan›flma" sloganlar›n› hep birlikte hayk›rd›k. 

Polisin otobüslerin geçifline izin vermemesi üzerine yürüyüfl karar› al›nd›. Fla-
malar›m›z›, pankart›m›z› ve eflyalar›m›z› al›p yola ç›kt›k. Flamalar›n aç›ld›¤›n› ve
insanlar›n yola döküldü¤ünü gören polis, yolu açmak zorunda kald›. Mitinge ye-
tiflmek için herkes h›zl›ca otobüslere bindi ve ilk barikat›n y›k›lmas› flerefine tür-
küler ve marfllarla yola ç›kt›k. Sivas'ta Alibaba Mahallesi'nde indik otobüslerden.
H›zl›ca pankart›m›z› ve flamalar›m›z› açt›k. fiapkalar›m›z› ve önlüklerimizi de giy-
dik. Kortej oluflturarak yürüyüfle geçtik. "Sivas flehitleri ölümsüzdür", "Sivas'›n
hesab› sorulacak", "Zorunlu din dersi kald›r›ls›n", "Diyanet iflleri da¤›t›ls›n", "Kur-
tulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiç birimiz", "Kurtulufl devrimde sosya-
lizmde", "Katil devlet hesap verecek", "Faflizme ölüm halka hürriyet" sloganlar›,
yol boyunca att›¤›m›z sloganlardand›. 

Mad›mak Oteline yaklaflt›¤›m›zda baz›lar›n›n geriye do¤ru geldiklerini gördük.
Polisin izin vermedi¤ini ve sald›r›ya haz›rland›klar›n› söylediler. Ad›mlar›m›z› h›z-
land›rd›k ve ileri do¤ru yürüdük. Biz oraya gitti¤imizde, polisin gaz›ndan etkile-
nenler geriye çekilip limonlarla iyilefltirilmeye çal›fl›l›yordu. Yap›lan anonslardan
durumun sakinleflti¤ini anl›yorduk, konuflmac›lar k›sa konuflmalar yap›yordu. Bi-
raz sonra mitingin bitirildi¤i anonsu yap›ld›. ‹nsanlar geriye do¤ru yürüyüfle geçti,
biz de pankart›m›z›n arkas›na geçip yürüyüfle geçtik. 

Yolda bizim arkam›zda yürüyen devrimci gruplarla sloganlar› ortaklaflt›rd›k.

Yan›m›zda, önümüzde yürü-
yen kitle de bizimle birlikte
slogan atmaya bafllad›.

Sonra yol boyunca sloganlar›m›z Sivas sokaklar›n› ç›nlatt›. "Ellerinde pankartlar"
marfl›n› kitleyle birlikte söyledik. Sloganlar›m›z, Cemevine kadar sürdü. 

Flamalar›m›zla yürürken biraz önce sloganlar›m›za efllik eden iki küçük k›z
geldi yan›m›za, elinde megafon olan yoldafla "amca, amca, ba¤›rsana, biz de ba-
¤›ral›m sizinle" dedi. Hepimizin yüzünde bir tebessüm belirdi ve tekrar sloganlar›
atmaya bafllad›k. Yürüyüflün bafl›nda slogan atmay› beceremeyenler, flimdi ga-
yet düzenli at›yorlard›.

Cemevine yaklafl›nca flamalar›m›z› ve pankart›m›z› toplad›k. Birkaç yoldafl
markete gitti ve yiyecek birfleyler ald›. Otobüslerin oldu¤u yere gidip çimlere otu-
rup karpuz, peynir, ekmek yedik. Sonra otobüste birlikte yolculuk etti¤imiz dostla-
r›m›z geldi yan›m›za, onlar› da sofram›za davet ettik. Bölüfltü¤ümüz ekme¤in tad›
o kadar güzel ki doyam›yoruz bir türlü. 

Ya¤mur at›flt›rmaya bafllay›nca, biz sofram›z› toplad›k ve bir eylemin ard›n-
dan daha otobüslere bindik. “Bir sonraki sefere Mad›mak Oteli'ne girmek için ge-
lece¤iz” diyerek ayr›ld›k oradan.

* * *
1 Temmuz Cuma günü heyecanla evden ç›kt›m. Sivas’a gitmemifltim daha

önce. ‹lk defa gidecek olman›n ayr› bir heyecan› vard›. Otobüslerde yerimizi al-
d›ktan sonra marfllar›m›zla türkülerimizle yolumuza devam ettik. ‹lerleyen saatler-
de haz›rl›kl› gelen yoldafllar›m›zla yiyeceklerimizi haz›rlad›k, hep birlikte yedik.
Sabaha güçlü olmak için uyuduk. 

Sabah Sivas s›n›r›na geldi¤imizde otobüslerimiz polisler taraf›ndan çevrildi.
Di¤er otobüsteki pankartlara polis el koymufltu, otobüslerin Sivas’a ilerlemesini
engellemeye çal›flt›lar. Biz de hep birlikte afla¤› indik,1 saat al›koyulunca, hep bir
a¤›zdan güçlü sloganlar at›ld›. Durumun uzamas›na müdahale eden yoldafllar›-
m›z yolu kapat›p yürüme karar› al›nca, polisler de otobüslerimizi b›rakt›, eksiksiz
yola koyulduk.

Sivas’a var›nca, hemen önlüklerimizi giydik, flapkalar›m›z› takt›k, flamalar›m›-
z› da al›p yerlerimize geçtik s›rayla. Yürüyüflümüz sloganlarla bafllad›. Etraf›ma
bak›n›p durdum yürüyüfl boyunca, merakl› gözlerle. Balkondan el sallayan› da
fark ettim, evlerine polisleri alan› da gördüm. 

Alana girdik disiplinli bir flekilde. Etkinlik bitince sloganlar›m›zla Sivas sokak-
lar›n› inleterek otobüslerin yan›na döndük. Orada yoldafllar›m›zla yemek haz›rla-
y›p, çimlerin üstünde küçük bir piknik yapt›ktan sonra dönüfl için yoluna ç›kt›k.
Benim için çok iyi bir deneyim oldu, birlikte hareket etmenin önemini bir kez daha
anlad›m.

Sivas'ta asla unutmad›¤›m›z›, asla ba¤›fllamayaca¤›m›z› hayk›rd›k

        Sivas’tayd›

          UNUTTURMAYACA⁄IZ!
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Türk-‹fl içerisinde yeralan 10 sendikan›n genel
baflkanlar›n›n imzalad›¤› “Demokratik, mücadeleci ve
güçlü yeni bir sendikal hareket için bir araya geldik,
yola ç›k›yoruz…” bafll›kl› aç›klama, 21 Haziran 2011
tarihinde Taksim’de yap›lan bir gösteriyle bas›na ve
kamuoyuna duyuruldu. 

Hava ‹fl, Kristal ‹fl, TGS, Tümtis, Deri-‹fl, Pet-
rol-‹fl, Tekg›da-‹fl, Belediye-‹fl, Tez Koop-‹fl ve Ba-
s›n-‹fl’in Genel Merkezleri’nin imzas›n›n oldu¤u aç›k-
lama, “yeni bir sendikal hareketi yaratmak” gibi bü-
yük bir iddia ile ortaya ç›k›yor.

Aç›klamada; “Türkiye sendikal hareketinin ciddi
bir t›kan›kl›k yaflad›¤›” söylenerek, varolan tablo belli
yönleriyle ortaya konuyor. Ard›ndan, “bu tablo karfl›-
s›nda yap›sal bir dönüflüme gitmek acil bir ihtiyaçt›r”
deniliyor ve bunun için “ayn› sendikal anlay›fllar› be-
nimseyen sendikalar olarak” birlikte hareket edecek-
lerini, “yüzü s›n›fa dönük, mücadeleci, birleflik bir
sendikal hareket yaratmak” yolunda ad›mlar atacak-
lar›n› belirtiyorlar.

* * *
“Yeni bir sendikal hareket yaratmak” kuflkusuz id-

dial› bir ç›k›fl. Bugüne kadar bu iddia ile birçok siya-
sal yap› ortaya ç›kt›. Ve “yeni” ad›na çeflitli örgüt bi-
çimleri ortaya att›lar. Fakat bunlar sonuçta baflar›l›
olamad›. Bunlar›n nedenleri ayr› bir yaz› konusudur.
fiimdi farkl› bir durumla karfl› karfl›yay›z. “Sendikala-
r›n t›kand›¤›ndan” ve “yeni bir sendikal hareket ya-
ratmak”tan bahsedenler, bizzat bu tablonun olu-
flumuna flu ya da bu biçimde katk› sa¤lam›fl olan
sendikac›lar. Hem de Tekg›da-‹fl, Belediye-‹fl bafl-
kanlar› gibi, daha yak›n bir zamanda iflçi eylemlerine,
devrimci-demokrat muhaliflere sald›ranlar…

Hat›rlanacakt›r; Tekg›da-‹fl genel merkezi ve
onun baflkan›, Tekel direniflinin bitirilmesinde
çok önemli bir rol oynam›flt›. Ankara-K›z›lay’da ay-
larca kurulan çad›rlar›n sökülmesinde, bizzat genel
baflkan Mustafa Türkel’in büyük çabas› vard›. Türkel,
her ay ve daha büyük bir kitle ile Ankara’ya gelecek-
leri, yerellerde eylemleri sürdürecekleri, 4-C’ye karfl›
mücadeleyi daha da yükseltecekleri gibi sözlerle iflçi-
leri kand›rm›fl, çad›rlar› kendi elleriyle sökmelerini
sa¤lam›flt›. Fakat bu sözlerinin hiçbirini tutmad›. Da-
ha kitlesel yapacaklar›n› duyurdu¤u Ankara eylemine
sadece bir kez geldi, onda da polis ablukas›na al›nan
Türk-‹fl binas›na iflçiler yaklaflt›r›lmad›. Bu konuda
herhangi bir giriflimde bulunmayan Türkel, iflçilerin
tepkileri üzerine polis korumas› alt›nda oradan kaçt›.
Türkel’in verdi¤i sözleri tutmamas› ve Tekel’in unut-
turulmas›na tepkili bir grup iflçi, Tekg›da-‹fl Genel
Merkezi önünde “ikinci Tekel direnifli”ni bafllat-
t›klar›nda ise, iflçilerin üzerine görevlilerini sürdü,
dövdürdü. 

Bunlar yaflan›rken, ayn› Türkel, Yunanistan’da
uluslararas› bir toplant›ya kat›l›yor ve “mücadeleci
sendika” üzerine söylev çekiyordu. 4-C’yi mahkeme-
lerin karar›na terk eden Tekg›da-‹fl yönetimi, ifl-
çilerin aleyhine geliflen kararlarla ile ilgili tek bir
fley yapmad›.

Benzer bir durum Belediye-‹fl yönetimi için
de geçerlidir. Geçti¤imiz y›l, bafl›n› ‹stanbul flu-
belerinin çekti¤i yönetime muhalif “demokratik
de¤iflim hareketi”ni da¤›tmak için sald›r›ya geç-
ti. Daha sonra bu hareketin içinde yeralan bir
k›s›m flube yöneticileri Hizmet-‹fl’e geçtiler ve
önemli say›da üyeyi de yanlar›nda götürdüler.
Öyle ki Belediye-‹fl’in ‹stanbul flubeleri yetki so-

runuyla karfl› karfl›ya kald›. Bu, AKP hükümetinin
Hizmet-‹fl eliyle gerçeklefltirdi¤i bir sald›r› oldu¤u
kadar, Belediye-‹fl yönetiminin kendine muhalefet
eden yönetimlere karfl› tahammülsüzlü¤ü ve anti-
demokratik uygulamalar›n bir sonucuydu.

Bunlar, yak›n tarihlerde olan ve ilk akla gelen ge-
liflmelerdir. Sözkonusu ça¤r›ya imza atan di¤er sen-
dika yönetimlerinin de kendi içinde birçok tutars›zl›¤›,
muhaliflere karfl› sald›r›lar› olabilir. Toplamdan bakt›-
¤›m›zda (baz› sendika flubelerini ve Deri-ifl gibi baz›
sendikalar› ve d›fl›nda tutarak), her biri on-onbefl y›l-
d›r yönetimde olan bu baflkanlar›n, sendikalar›n bu-
günkü durumundan bizzat sorumlu olduklar›n›, en
az›ndan onlar›n da pay› oldu¤unu söylemek yanl›fl
olmaz. Aç›klamada yer alan “sendika içi demokrasi”,
“denetim mekanizmalar›n›n etkin çal›flmas›”, “fleffaf,
hesap verilebilir bir mali yap›” gibi sendikalar›n iç
yap›s›n›n demokratikleflmesine dönük uygulama-
lar›, bunca y›ld›r bafl›nda bulunduklar› sendikala-
r›nda neden yaflama geçirmedikleri soru iflareti-
dir. Keza “yüzü s›n›fa dönük” “mücadeleci” bir
sendikac›l›k örne¤ini bugüne de¤in neden verme-
dikleri de… 

* * *
Yukar›da bir k›sm›n› verdi¤imiz iddial› sözlere, ki-

mi do¤ru tespitlere karfl›n, Türk-‹fl içinde yeralan bu
10 sendikan›n, mücadele perspektiflerinin “ILO
standartlar›” (Uluslararas› Çal›flma Örgütü) ile s›-
n›rl› oldu¤unu görüyoruz. Birçok yerde “ILO stan-
dartlar›”na at›fta bulunuluyor ve bu standartlar›n ya-
flama geçirilmesi isteniyor. Örne¤in, “iflçi ç›karmalar›-
na karfl› ILO standartlar›nda bir ifl güvencesi için mü-
cadele edece¤iz” diyorlar. Sanki “ILO standartlar›” ifl-
sizli¤e panzehirmifl gibi. Öyle olsa “ILO standarla-
r›”na uyan Avrupa ülkelerinde iflsizli¤in bu kadar art-
mas› ve iflçi k›y›m›na u¤rayan iflçilerin fabrika iflgal-
leri gibi militan mücadele yöntemlerine baflvurmalar›
nas›l aç›klanabilir?

“ILO standartlar›” kapitalist düzen içinde iflçi
ve emekçilerin daha sorunsuz bir flekilde sömü-
rüsü üzerine oturtulmufl kurallard›r. Hiç kuflkusuz
bu kurallar da t›pk› “sosyal devlet” olgusunda oldu¤u
gibi, iflçi ve emekçilerin mücadeleleri, sosyalizmin ar-
tan prestiji üzerinden oluflmufltur. Ancak sonuçta ka-
pitalist s›n›rlar içindeki halkç›-reformcu, k›smi düzelt-
melerdir bunlar. Sosyalizmin prestijinin sars›ld›¤›, ifl-
çi-emekçi hareketinin geriledi¤i dönemlerde ise, iyice
budanm›fl, ad› korunan ama içi boflalt›lan bir kabuk
kalm›flt›r geriye. 

Hal böyleyken kendisine devrimci-demokrat diyen
sendikac›lar›n dilinden, “ILO standartlar›”, “sosyal
devlet” düflmemektedir. Bir dönem KESK yöneticileri-
nin a¤›zlar›na pelesenk etti¤i “ILO standartlar›”, flimdi
“yeni bir sendikal hareket yaratma” iddias›yla yola ç›-
kan iflçi sendikac›lar›n a¤z›ndad›r. Emekçi memurla-
r›n mücadelesi, “ILO standartlar›”n› aflm›fl ve fiilen

daha ileri noktalara ulaflm›flken, “ILO standartla-
r›”ndan bahsetmek ne kadar do¤ruysa, böyle bir iddi-
ayla yola ç›kanlar›n da kendilerini ILO ile s›n›rlamas›
o kadar do¤rudur.

Fakat bu, tesadüfen veya cehaletten yap›lan bir
tercih de¤ildir. Kendini düzen-içi mücadele ile s›n›rla-
man›n do¤al sonucudur. Zaten sözkonusu 10 sendi-
kan›n da as›l hedefi, Türk-‹fl yönetimi ve AKP hü-
kümetidir. Onlar hakl› olarak Türk-‹fl yönetimini elefl-
tirmekte, s›n›fa dönük bunca sald›r› yaflan›rken, “su-
ya sabuna dokunmayan, bafltan savma eylemler”
yapt›klar›n›, “temsil etti¤i kesimlerden giderek uzak-
laflt›¤›n›” söylemektedirler. (Bir kez daha yineleyelim,
elefltirdikleri bu durumdan kendileri muaf de¤ildir) Ve
Türk-‹fl yönetimini “iktidar›n bu süreçteki sorumlulu-
¤una ortak olmakla” suçlamaktad›rlar. Bir baflka yer-
de de “platformumuz bask›c›, otoriter, anti-demokra-
tik karakteri belirgin hale gelen ‘yeni’ rejime karfl› da
demokrasiyi savunmaktad›r” deniyor. ‘Yeni rejim’ ola-
rak AKP’nin kastedildi¤i bellidir. AKP’nin iflçi düflma-
n› gerici yüzü ortadad›r. Fakat iflçi ve emekçiler sa-
dece bu hükümet döneminde sömürülmüfl, bask›
görmüfl de¤ildir. Dolay›s›yla mücadeleyi hükümetler-
le s›n›rlay›p, sisteme yöneltmemek, gerçek kurtulu-
flun yolunu gizlemektir.

* * *
Türk-‹fl içindeki muhalif sendikac›lar, “Türk-‹fl’in

güçlü, mücadeleci, demokratik bir yap›ya kavuflmas›-
n› sa¤lamak, öncelikli hedefimizdir” diyor. Belli ki
Türk-‹fl yönetimini ele geçirmeyi düflünüyorlar. Kufl-
kusuz bunda yanl›fl bir fley yoktur. Yönetimin politi-
kalar›n› elefltiren her sendikac›, muhalefet yürütebilir,
yönetime talip olabilir. Ne var ki, “yeni bir sendikal
hareket” Türk-‹fl yönetimini ele geçirmekle yarat›la-
maz. Ya da böyle bir hareketin “öncelikli hedefi” bu
olamaz, olmamal›d›r. 

Onca iddial› sözün gelip dayand›¤› “öncelikli he-
def” Türk-‹fl yönetimini ele geçirmek olursa, ileri sü-
rülen görüfllerin samimiyeti de hakl› olarak sorgula-
n›r. Çünkü yönetime aday olanlar›n, seçimlerin yak-
laflt›¤› dönemlerde en keskin sözleri sarfetti¤i çok
görülmüfltür. T›pk› düzen partilerinin seçim arifesin-
deki vaatleri, esip gürlemeleri ve sonras›nda bunlar›n
hepsini unutup, üzerine sünger çekmeleri gibi… 

Genel olarak sendikalar›n bir t›kanma yaflad›¤›,
yeni bir sendikal hareket yaratmak gerekti¤i ortada-
d›r. Ve bu yeni bir durum da de¤ildir. Son 10-15 y›l-
d›r üzerinde konuflulan, tart›fl›lan bir konudur. Fakat
mesele, bunun alt›n›n nas›l dolduruldu¤u, nas›l bir
perspektifle ele al›nd›¤› ve en önemlisi de nas›l bir
pratik sergilendi¤idir. Ama kesin olan “yeni bir sendi-
kal hareketin” tepeden de¤il, afla¤›dan tabandan ge-
liflece¤idir. Do¤ru olan da budur.

Bu 10 sendika, Türk-‹fl yönetimini ele geçirmeyi,
ya da geçmiflte D‹SK’in ortaya ç›k›fl› gibi ayr›l›p yeni
bir konfederasyon kurmay› baflarabilir. “Yeni bir sen-

dikal hareket yaratmak”tan kas›tlar› buysa, he-
deflerine ulaflabilirler. Fakat bu hedef ve yuka-
r›da özetledi¤imiz bak›flaç›lar›yla “s›n›f sendi-
kac›l›¤›” de¤il, düzen-içi sendikac›l›¤›n bir ver-
siyonu ortaya ç›kar. Zaten aç›klaman›n hiçbir
yerinde “s›n›f sendikac›l›¤›” geçmemekte-
dir. Oysa iflçi ve emekçilerin “yeni bir sendikal
hareket”ten anlad›klar›, “s›n›f sendikac›l›¤›”d›r.
S›n›f sendikac›l›¤›n›n da ufku, aç›klamadaki
içeri¤in çok ötesinde, düzen s›n›rlar›n›n d›fl›n-
dad›r.

“Yeni bir sendikal hareket yaratmak”
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Merhaba ‹NSAN...
Ben bir çocuk annesi, 41 yafl›nda lise mezunu; iflçi bir baba-

n›n k›z›y›m. fiimdiye dek hep onurumla yaflad›m. Ta ki... ismini
bile söylerken tüylerimin ürperdi¤ini hissetti¤im ça¤r› merkezine
girene dek böyleydi. O kap›dan içeri girdi¤imde, beni nelerin
bekledi¤ini bilmeden… ‹nsan bedenimle ve insan ruhumla…
Ama gelin görün ki, hala böyle miyim, bilmiyorum. 

Günde 11 saat çal›flan ben, safça ald›¤›m ücretin karfl›l›¤›nda
en iyi hizmeti vermek umuduyla geldi¤im bu kap›da, üç y›l›n so-
nunda "ben insan m›y›m?" sorusunu soruyorum flimdi. Yerküre
h›zla dönüyor. ‹nsanlar do¤uyor, ölüyor, dü¤ünler, bayramlar,
hafta sonlar› ve ille de akflamlar... Ama ben o s›rada yokum. 11
saat dediysem yanl›fl anlafl›lmas›n. Sabah yataktan kalk›fl›m en
geç 8. Çocu¤umu erkenden okula göndermek zorunday›m. Eve
geliflim gece 11. Sabah; herkesin haz›r oldu¤u rutin bir mesai
bafllang›c›. Ac› ve umutsuzlukla ilk dikkat etti¤imiz fley ise, mü-
dürümüzün yüz ifadesi. "Bugün acaba gülüyor mu? Yoksa so-

murtkan m›, sinirli mi?" E¤er gülüyorsa o gün iyi geçecek demektir. Ama somurtuyorsa,
iflte yand›k o zaman!!! Allah›m ne olur yüzündeki bu öfke, inflallah bende patlamaz! 

Her sabah birbirimize “günayd›n” demek yerine, "bugün yo¤unluk olur mu sence?" so-
rusu, birbiriyle yer de¤ifltirmifl durumda. Çünkü kendi aram›zda tutturdu¤umuz bir dil
bu: YO⁄UNLUK! O gün teyakkuz halindeyiz, zaten gerekli talimatlar, sistemimizi açar
açmaz ekrana mesajla at›lm›fl. Saat tam 11. Hatlar aç›ld›! Saat 11.30, molalara baflland›.
Mola dediysek ilk ve sondur O! Saat 12. Eyvah! Havaya üflenen sabun kabarc›klar› gibi
ça¤r›lar üstümüze ya¤›yor. Eleman eksik. Biz o kabarc›klar› patlamadan yakalamal›y›z.
Aya¤a kalkmak, suya, çaya, tuvalete, soru sormaya kalkmak yasak! Bir y›lan›n deri de¤ifl-
tirmesi gibi bir anda de¤ifliveriyoruz. Bedenimizin her metrekaresinde ald›¤›m›z maafl›n
a¤›rl›¤›n› hissediyoruz. Öfkelenmek, gülmek, s›radan konuflmak yasak! Sadece ça¤r›lar
var. Ardarda patlayan bombalar gibi ald›¤›m›z her bir ça¤r›n›n bas›nc›na, beynimizi ve be-
denimizi siper ediyoruz. "Hadi, hadi hadi!!! Çekin flunlar›..." fiak, flak flak!!! "Beklemeye
almay›n! Hadi vedalafl›n müflterilerle! Çabuk olun, daha h›zl›! Daha h›zl›..." fiak... fiak...
fiak... C›l›z bir ses oradan "Molaya ç›kacak m›y›z?" Cevap, üst perdeden "Hay›r, efendim!
Mola yapmak istiyorsan evine git!" fiak... flak... flak... "Çekin!"

Müflteriyle görüflüyorum hattay›m. Dilim, dama¤›m kurumufl. Kaç saat geçti bilmiyo-
rum. Süper vizörüme elimle su iflareti yap›yorum. Gözümden yafl geliyor, bo¤ulacak gibi-
yim. Telefonu kapatam›yorum. Yard›m için sa¤›ma soluma bak›yorum "müflteriyi als›n-
lar" diye. Kimse yok, herkes hipnozda. Son bir h›r›lt›yla müflteriye "iyi günler" diyorum.
Vizörüm bir bardak su uzat›yor bana, kana kana içiyorum. ‹yiyim! Sonra, ellerime, kolla-
r›ma, vücudumun di¤er parçalar›na bak›yorum. Bunlar bana ait de¤ilmifl gibi geliyor. O
bedenin içinde yumru gibiyim.

Yemek! Ne demek biliyor musunuz? Temiz hava almak, normal insanlara kar›flmak,
yeniden insan olmak! 30 dakika! 15 dakikada burgerim elimde! Çabuk olmal›y›m, befl
dakikada burgeri mideye indiriyorum. Burger tam olarak mideme indi mi bilmiyorum.
Bir önemi de yok, d›flar› ç›kmal›y›m. ‹flte vakit geldi. 9, 8... 3, 2, 1!!! 30 dakika tamam,
bitti. H›zla asansöre yöneliyorum. Nefes nefese içerideyim, parma¤›m› bas›yorum. ‹çim-
den bir ses soruyor; "Gülbahar, sen nesin? Hat›rl›yor musun? Kes sesini, flimdi de¤il!!”
Parmak bas›yorum, "‹yi günler, Burger King!" Ça¤r›lar, ça¤r›lar, ça¤r›lar... Çekiyorum, bir
tane, bir tane, bir tane daha... Saatler geçmifl, saat 18.00. Mola yok! Ça¤r›lar, ça¤r›lar,
ça¤r›lar... Saat 20. Mola yok! "Hadi, hadi, hadi...! fiak, flak, flak... Saat 21, mola yok!
"MOLA, MOLA, MOLA ‹ST‹YORUM, MOLA"  Sidik torbam fliflmifl, patlamak üzereyim.
Petimi de¤ifltiremiyorum, tuvalet yasak. ‹çimden bir ses "sen nesin” diye soruyor. Bir ro-
bot ya da bilgisayar›n bir parças› m›? Kes, kes, kes... ‹yi günler, Burger King, Ben
GÜLB..." 

Can›m yan›yor, içim ac›yor. Bütün bedenim ve ruhum talan edilmifl, h›rpalanm›fl. Yor-
gunum, uyuyam›yorum. Rüyamda yine "AGENT" hatas› yapt›m. Mesaim nerede ve ne za-
man bafll›yor, nerede ve ne zaman bitiyor bilmiyorum. Yüzüm ekrana dönük! Vardiyada-
y›m, omuz bafllar›mdan gözlerimle kontrol çekiyorum ürkekçe. "Acaba Serap arkamda
m›, sa¤›mda m›, solumda m›?" Ben de tik haline gelmifl, sürekli kendimi kolluyorum. 

"Yeter, yeter, yeter..."  Ç›pla¤›m, annemden do¤du¤um ilk gün gibi. Üflüyorum. ‹nsan-
l›¤›n›zla sar›n beni! Yeniden insan olmak istiyorum! ‹NSAN OLANLAR ÖNE ÇIKSIN,
BEKL‹YORUM!

GÜLBAHAR BAD
BURGER K‹NG ‹fiÇ‹S‹

15-16 Haziran direniflinin 41. y›l›nda yap›lan eylemler-
le direnifl selamland›. 

1970'te D‹SK'in kapat›lmak istenmesine karfl› sokak-
lara ç›kan ve 2 gün boyunca sendikal bürokrasiye ra¤-
men eylemlerine devam eden 150 bine yak›n iflçi, yasay›
geri çektirmeyi 4 flehit pahas›na baflarm›flt›. ‹stanbul'da
D‹SK ve Türk-‹fl'e ba¤l› sendikalar, iki ayr› eylem yapt›-
lar. D‹SK 15 Haziran'da temsilciliklerinin bulundu¤u iller-
de, ‹flkur önüne yürüyüfl gerçeklefltirdi. 

‹stanbul'daki eylem, saat 12.30'da Genel-‹fl'in Avrupa
yakas› temsilcili¤i önünden bafllad›. Yolu trafi¤e kapata-
rak ‹flkur önüne yürüyen kitle, "Yaflas›n 15-16 Haziran di-
reniflimiz", "Yaflas›n s›n›f dayan›flmas›", "‹flçilerin birli¤i
sermayeyi yenecek" sloganlar›n› att›lar. Yap›lan bas›n
aç›klamas›nda iflçi direnifline ve D‹SK'in bu direniflteki ro-
lüne de¤inildi.  

Belediye-‹fl öncülü¤ünde gerçeklefltirilen ve direniflte-
ki iflçilerin yan› s›ra devrimci kurumlar›n da kat›ld›¤› ikinci
eylem, 16 Haziran'da Taksim'de gerçekleflti. Saat
19.00'da Galatasaray'da toplanan kitle, en önde "Tafle-
ronlaflt›rmaya, güvencesizlefltirmeye, iflten atmalara kar-
fl› 15-16 Haziran ruhuyla direniyoruz" pankart›n› tafl›d›.
Türk-‹fl'e ba¤l› sendika yöneticilerinin yan› s›ra tafleron
belediye iflçileri, Burger King ça¤r› merkezi iflçileri, On-
teks, PTT, Bedafl, Kubato¤lu, Legrand iflçileri pankart ve
dövizleriyle kat›ld›lar. Proleter Devrimci Durufl, BDSP,
Devrimci Hareket, D‹K, Halkevleri ve ÖDP'de eyleme ka-
t›ld›lar. Galatasaray'dan Taksim meydan›na kadar yap›-
lan yürüyüfl boyunca "Yaflas›n 15-16 Haziran direnifli-
miz", "Zafer direnen iflçilerin olacak", "Kurtulufl yok tek
bafl›na ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Yaflas›n s›n›f da-
yan›flmas›", “Hak verilmez al›n›r zafer sokakta kazan›l›r!”,
"Genel grev genel direnifl", "Kahrolsun ücretli kölelik dü-
zeni" sloganlar› at›ld›. 

Taksim tramvay dura¤›nda ilk önce söz, direniflçi iflçi-
lere verildi. ‹flçiler s›ras›yla direnifllerini ve gelinen süreç-
teki durumlar›n› anlatt›lar. Desa iflçisi yapt›¤› konuflmada,
15-16 haziran büyük iflçi direniflinde iflçilerin sokak sokak
fabrika fabrika çat›flarak haklar›na ve sendikalar›na sahip
ç›kt›klar›n› hat›rlatarak, “bizlerin de bugün yapmas› gere-
ken fley budur dedi.”  Burger King iflçisinin konuflmas› s›-
ras›nda orada bulunan Burger King iflletmesinde çal›flan
iflçilerinin s›k s›k d›flar› bakarak, konuflmalar› dinlemeye
çal›flt›klar› görüldü. Sendikal ihanete u¤rayan iflçilere
destek olmak için "Kahrolsun sendika a¤alar›" slogan›
gür bir flekilde at›ld›. 

‹flçilerin konuflmalar›n›n ard›ndan haz›rlanan bas›n
metnini Belediye-‹fl 2 Nolu fiube Baflkan› Hasan Gülüm
okudu. Gülüm, 15-16 Haziran'›n yol göstermeye devam
etti¤ini ve yeni 15-16 Haziran'lar›n yak›n oldu¤unu belirtti.
Eylem, Adal›lar müzik grubunun söyledi¤i marfllar ve çe-
kilen halaylar›n ard›ndan bittirildi.  

15-16 Haziran ayr›ca, Ankara, ‹zmir, Adana, Mersin,
Bursa, Edirne, Diyarbak›r illerinde de yap›lan eylemlerle
selamland›. 

15-16 Haziran selamland›  Ça¤r› Merkezi’nden mektup var...
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Legrand fabrikas›nda keyfi olarak iflten ç›kar›lan
iki kad›n iflçinin direnifli sürüyor. 

Gebze Organize Sanayi’de kurulu bulunan Bu-
fer-Legrand, 100’ü aflk›n ülkede faaliyet gösteren bir
tekeldir. Elektrik malzemeleri ve sigortalar üretiyor.
Fabrika’da 400 iflçi çal›fl›yor. Fabrika kuruluflundan
itibaren Birleflik Metal-ifl sendikas›nda örgütlü. An-
cak iflçilerin anlat›m›na göre sendika patron eliyle
sözleflme dönemlerinde örgütleniyor, sözleflmenin
hemen arkas›ndan iflçiler istifa ettirilerek sendika-
s›zlafl›yor. Ve en küçük bir hak aray›fl›nda, sözlefl-
meye dönük en küçük bir itirazda, sendikan›n “yete-
rince üyemiz olmad›¤› için bir fley yapamay›z” sö-
züyle yat›flt›rmas› gündeme geliyor. 

Bu k›s›r döngüyü k›rmak isteyen öncü iflçiler,
gerçekten iflçilerin sendikal› olmas› amac›yla hare-
kete geçiyorlar. Yo¤un bir çal›flman›n sonucunda,
sözleflme öncesinde üye say›s›n› 220’ye ç›kart›yor-
lar. Ancak sözleflmeden hemen sonra, sendikal ör-
gütlenmeye önderlik eden iki kad›n iflçi iflten ç›kart›-
l›yor. 

‹flten at›lan kad›n iflçiler, direnifllerini fabrika
önünde sürdürüyorlar. Ve sendikan›n duyars›z dav-
rand›¤›n›, kendileriyle ilgilenmedi¤in söyleyerek bir
de bildiri kaleme al›yorlar. Afla¤›da, direniflçi iflçile-
rin bildirisini yay›nl›yoruz. 

Sendikalar ‹flçilerin Mücadele 
Örgütü Olmal›d›r!
Biz iki kad›n iflçiyiz. Gebze’de kurulu Bufer-Leg-

rand adl› iflyerinde çal›fl›rken, sendikam›za sahip
ç›kt›¤›m›z için iflten at›ld›k. Ama boyun e¤medik ve
direnifle geçtik. Sendikam›z Birleflik Metal-‹fl’in iflye-
rindeki yetkisinin düflmemesi için gece gündüz ça-
l›flt›k ve baflard›k. Sendikam›z yeniden iflyerinde
toplu sözleflme yapt›. Mücadele eden, iflyerindeki
örgütlülü¤ün güçlenmesi için çal›flan biz iki kad›n ifl-
çi ise iflten at›ld›k. Peki, Birleflik Metal-‹fl (BM‹S) ne
yapt›? Bize sahip ç›kmad›. Mücadeleci bir sendika
oldu¤unu söyleyen BM‹S, mücadeleci iflçileri yaln›z
b›rakt›, terk etti. ‹flyerindeki temsilciler, Gebze flube
ve BM‹S Genel Merkezi “tazminat›n›z› al›n gidin, si-
ze sahip ç›kmayaca¤›z” dedi. Bize sendikan›n flap-
ka ve önlü¤ünü dahi vermediler. Ama biz, s›n›f›m›z-
dan ald›¤›m›z güçle iflyeri önünde direnifle geçtik.
Bunu hazmedemeyen iflyeri temsilcileri, sendikan›n
yönlendirmesiyle iflyerindeki iflçileri bask› alt›na al-
maya bafllad›lar. ‹flyeri temsilcileri adeta patronun
adam› gibi çal›flt›, çal›fl›yor. ‹flçi arkadafllar›m›z›n bi-
ze sahip ç›kmas›n› önlemek için, herkesi iflten at-
makla tehdit ediyorlar. Maden-‹fl gelene¤inden gel-
di¤ini, Türk Metal’den farkl› oldu¤unu söyleyen bir
sendika bunlar› nas›l yapar? Biz iki kad›n iflçi, Ma-
den-‹fl’i ve onun unutulmaz önderi Kemal Türkler’in
mücadeleci çizgisini biliyor ve örnek al›yoruz. Bura-
dan, baflta BM‹S üyesi iflçiler olmak üzere tüm ka-
muoyuna gerçekleri aç›kl›yoruz:

Birincisi: Bu iflyerinde yaklafl›k 15 y›ldan beri
Birleflik Metal-‹fl Sendikas› örgütlüdür. Fakat y›llard›r
sendikam›z bu iflyerinde sürekli bir yetki sorunu ya-
flamaktad›r. Çünkü her toplu sözleflmeden sonra ifl-
ten atmalar bafll›yor ve iflveren tehditle, bask›yla ifl-
çileri sendikadan istifa ettirmeye çal›fl›yordu. Sendi-
ka da bu duruma aç›ktan karfl› ç›km›yor ve sessiz
kalmay› tercih ediyordu. Hatta bafl temsilci istifa et-

mek istemeyen iflçilere “bofluna ortam› germeyin,
siz flimdi istifa edin, ben sizleri sonradan gizlice üye
yapar›m” fleklinde öneride bulundu. Soruyoruz:
Bunlar ne anlama geliyor? BM‹S ile iflveren aras›n-
da özel bir anlaflma m› var?

‹kincisi: Son toplu sözleflme öncesinde de, sen-
dika bafl temsilcisi gene biz iflçileri toplam›fl ve iflye-
rinde yeterli üyeye sahip olmad›¤›m›z için iflverenin
haz›rlam›fl oldu¤u sözleflmeye imza atmak zorunda
oldu¤umuzu söylemiflti. Bunun üzerine bizler, iflye-
rinde birlikte çal›flmakta oldu¤umuz sendika üyesi
olmayan arkadafllar›m›z› da ikna ederek sendikaya
üye yapmaya bafllad›k. Bu çal›fl-
malar›m›z oldukça etkili oldu ve
60 kifli civar›nda olan üye say›m›z
220’ye ç›kt› ve sözleflme yap›ld›.
Soruyoruz: Toplu sözleflme ya-
p›ls›n diye çal›flt›¤›m›z için mi ifl-
ten at›ld›k?

Üçüncüsü: ‹flten at›lmay› ka-
bul etmeyen iflçi arkadafl›m›za
patronun adamlar› sald›rd›, saç›n-
dan sürükleyerek bir odaya kilitle-
diler. ‹flyeri temsilcileri ve sendika
bu sald›r›ya neden sessiz kald›,
neden gereken cevab› vermedi?

Dördüncüsü: ‹flten at›lmay›
kabul etmedik, bunun üzerine ifl-
veren ile sendika anlaflarak bizi
izine ç›kard›lar. fiube yöneticileri
ve iflyeri temsilcileri “bekleyin biz
bu sorunu çözece¤iz, ifller kontrol
alt›nda” dediler. Ama hiçbir fley
yapmad›lar. Soruyoruz: ‹flyerin-
den uzaklaflal›m, iflçi arkadafllar›-
m›za ulaflmayal›m ve böylece bu
durum kapans›n diye mi izine ç›-
kart›ld›k?

Beflincisi: Direnifle geçti¤imiz
halde sendikac›lar ve iflyeri temsil-
cileri bize ne önlük, ne flapka, ne
de pankart verdiler. Soruyoruz:
Neden direniflin bafllamas›n› ve
iflçilerin haklar›n› aramas›n› iste-
miyorlard›? Patrona nas›l bir söz
vermifllerdi?

Alt›nc›s›: 20 May›s Cuma gü-
nü fabrikaya gelen flube yönetici-
leri patronun temsilcileri önünde
iflçilere sesleniyor. “D›flar›daki ar-
kadafllar›n›z için bir fley yapacak
durumumuz yok” diyorlar. Soru-
yoruz: Bu konuflma neden iflve-
ren temsilcilerinin önünde yap›l›-

yor? ‹flçilere nas›l bir gözda¤›
verilmek isteniyor?

Yedincisi: ‹flçileri temsil etti-
¤ini söyleyen sözde iflçi temsilci-
lerinin sendikadaki bir toplant›da
bizi dövmekle ve a¤›z burun k›r-
makla tehdit etmesi ne anlama
geliyor? Baflta iflyeri bafl temsil-

cisi, bizim yan›m›za gelmemeleri için iflçileri tehdit
ediyor. “Liste tutuyorum, sizin durumunuz da iyi ol-
maz” diyor içeride çal›flan arkadafllar›m›za.

Soruyoruz: Bunlar kimin temsilcisi, patronla
aralar›nda nas›l bir ba¤ var?

Art›k yeter! Lâfa gelince mücadeleden söz eden,
ama mücadele eden iflçilerin iflten at›lmas›na göz
yuman ve ortak olan ikiyüzlü sendikac›lardan b›kt›k!
Bu sendikac›lar s›n›f sendikac›l›¤› gelene¤ini kirleti-
yorlar. Ama biz mücadeleci iflçiler buna izin verme-
yece¤iz. Tüm iflçi kardefllerimizi bilinçli olmaya ve
sendikalar›na sahip ç›kmaya davet ediyoruz. Biz ifl-
çiler sendikalar›m›zdan bürokrat sendikac›lar› kov-
mad›¤›m›z müddetçe sendikalar›m›z mücadeleci bir
iflçi örgütü haline gelmeyecek! Bunu çok iyi bilelim
ve ona göre davranal›m. Buradan, baflta BM‹S üye-
si iflçiler olmak üzere, tüm iflçileri ve iflçi örgütlerini
görev bafl›na ça¤›r›yoruz!

YAfiASIN LEGRAND D‹REN‹fi‹M‹Z!
YAfiASIN ONURLU MÜCADELEM‹Z!
D‹REN‹fiÇ‹ LEGRAND ‹fiÇ‹LER‹!
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Legrand iflçileri hayk›r›yor:
“Sendikalar mücadele örgütleri olmal›d›r!”

Bedafl 
iflçileri 
kazand›
A¤›r çal›flma koflul-

lar›na karfl› Enerji-
Sen’de örgütlenen ve hak gasplar›na karfl› eylem yapt›klar› için ifl-
ten at›lan Bedafl iflçileri, direniflin sonunda ifle geri al›nd›lar. 

Beyo¤lu, Ça¤layan, Sar›yer, Gazi Osman Pafla, Bayrampafla,
Avc›lar, Beyaz›t ve Güngören'den120 iflçi, Enerji-Sen’e üye olmala-
r›n›n ard›ndan, her Cuma  günü Bedafl önünde oturma eylemi ger-
çeklefltiriyorlard›. Çal›flma koflullar›n›n kötü oldu¤unu söyleyen iflçi-
ler, ifle girdiklerinde kendilerine verilen hiçbir sözün tutulmad›¤›n›,
senet imzalat›ld›¤›n›, zorla su ar›tma cihaz› ve foto¤raf makinesi sa-
t›ld›¤›n› anlat›yorlar. Bu aletlerin paralar›n›n da maafllar›ndan kesil-
di¤i, bu ifli yapanlar›n ise, tafleron firman›n ortaklar› oldu¤unu ö¤-
rendiklerinde tepki göstermifller. ‹fle al›mlar öncesi kendilerine as-
gari ücretin bir buçuk kat› maafl verilece¤inin söylendi¤ini belirten
iflçiler, asgari ücrete talim ettirilmifl, üstelik bu asgari ücretten de
kesintiler yaflam›fllard›. Üstelik yol ve yemek paralar› da kesilen ifl-
çiler, elektrik kontrolü yaparken, sald›r›lara da maruz kald›klar›n›
anlatt›lar.

‹flçiler, Cuma eylemlerinin ard›ndan tafleron firman›n hedefi hali-
ne gelmifl. Hak gasplar›n›n devam etmesi üzerine eylemlerine h›z
veren patron, iflçileri y›ld›rmak için 10 Haziran'da 10 iflçiyi iflten ç›-
karm›fl. Baz› iflçiler ise daha önceden koflullar›n kötü olmas› nede-
niyle iflten ayr›lm›fl. 

‹flten atma sald›r›s›n›n ard›ndan Bedafl önüne çad›r kurmaya
karar verdi iflçiler. Tafleron firma ise 2 saat sonra iflçileri geri ald›¤›-
n› aç›klad›, ancak bir gün sonra ayn› sald›r›y› tekrarlad›. Tekrar ça-
d›r kurma karar› al›nmas›n›n ard›ndan, patron geri ad›m att› ve iflçi-
ler 17 Haziran'da iflbafl› yapt›lar. 

Bedafl iflçileri, direniflleri boyunca Taksim'de yap›lan ortak ey-
lemlere de kat›l›m gösterdiler. Son olarak 15-16 Haziran yürüyüflü-
ne pankartla kat›lan iflçilerin kazan›mlar› da bu günlere denk geldi. 
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Seçimlere yaklafl›k bir hafta kala, 12 Eylül general-
lerinin “yarg›lanmas›”na baflland›! AKP hükümetinin,
seçim öncesi manevralar›ndan biriydi bu da. 

AKP, 12 Eylül 2010 tarihinde yap›lan anayasa refe-
randumunda, 12 Eylül generallerine dokunulmazl›k
sa¤layan geçici 15. maddeyi de ekleyerek liberal ke-
simlerin deste¤ini almay› baflarm›flt›. Ancak referan-
dum sonras›nda savc›l›klarda kuyruklar oluflturarak 12
Eylül hakk›nda suçduyurusunda bulunan bu “yetmez
ama evet”çi kesim, h›zla bir hayal k›r›kl›¤› yaflam›flt›.
Bu kesimleri seçimlerde yeniden AKP’ye döndürebil-
mek ve referandumda verdikleri sözü tutuyor görünmek
için, seçimlerden hemen önce göstermelik bir yarg› sü-
reci bafllat›ld›. 

* * *
6 Haziran günü, özel yetkili Ankara Cumhuriyet

Baflsavc› vekili, sözde Evren’i sorguya çekti. “Say›n
cumhurbaflkan›m” diye söze bafllayarak…  12 Eylül’e
tam 12 soru haz›rlam›flt›. Gazeteci tabiri ile bunlar›n
hepsi “çanak sorulard›.” Ve daha önceden Evren’e,
avukatlar›na gönderilmifl olmal›yd›. Çünkü Evren, 12
sorunun da “bekledi¤i gibi oldu¤unu” söylüyordu. Zaten
sorgulama savc›l›kta de¤il, Evren’in hastal›¤› bahane
edilerek, Ankara’da ikamet etti¤i askeri lojmanlarda ya-
p›ld›. Amaç, 12 Eylül’ü yarg›lamak de¤il, aklamakt› za-
ten. Sorulara verilen yan›tlar, bunun en aç›k göstergesi
oldu.

“Yönetime neden el koydunuz” sorusuna Evren,
“Çok bekledik, polis art›k görevini yapam›yordu, baflka
seçene¤imiz yoktu” yan›t›n› veriyor. Ve bunu, “‹ç Hiz-
met Kanunu’nun 35. maddesi”ne dayand›r›yor. Bu
maddenin “TSK’ya Cumhuriyeti koruma ve kollama gö-
revi verdi¤ini” söylüyor. Yani darbenin yasal oldu¤unu
belirtiyor.

Savc›n›n “piflman m›s›n›z” sorusuna
“Hay›r” diyor Evren. Ve büyük bir pervas›z-
l›kla ekliyor: “Bugün ayn› koflullar olsa yine
yapard›m”

As›l aklanma sorusuna geliyor s›ra. “12
Eylül darbesi, ABD’nin bilgi ve deste¤i ile
mi yap›ld›?” Belgeleriyle de ayan-beyan or-
tada olan bu gerçe¤e bile, Evren rahatl›kla
“hay›r” diyor. Darbe karar›n› bir hafta önce
komuta heyeti olarak kararlaflt›rd›klar›n›,
ABD’li yetkililere ise, 12 Eylül günü saat
02.00 s›ralar›nda, -o da bir zorunluluk do¤-
du¤u için- haber verdiklerini söylüyor.
Tanklar gece yar›s› Amerikan yard›m kuru-
luflu JUSMAT’›n bulundu¤u yere de gidin-
ce, Amerikal›lar bunun anlam›n› sormufllar,
Evren de “zaten müdahaleye iki saat kald›-
¤› için”, “söyleyin yönetime el koyuyoruz”
demifl. Mifl, m›fl… “Çocuklara masallar”
dinliyoruz Evren’den… 

12 Eylül’den hemen önce dönemin Ha-
va Kuvvetleri Komutan› Tahsin fiahinka-
ya’n›n Amerika’da olmas› ve 11 Eylül günü
ülkeye dönmesi konusunda yap›lan hat›r-
latma üzerine de Evren, hem fiahinkaya’y›
hem de 12 Eylül’ü aklamay› sürdürüyor.
fiahinkaya’n›n NATO komutan›n›n davetiy-
le Amerika’da bulundu¤unu ve bunun ön-
ceden planlanm›fl bir gezi oldu¤unu iddia
ediyor. Hatta fiahinkaya, Evren’e “isterse-
niz gitmeyeyim” demifl de, Evren “bu geziyi
iptal edersek ne cevap verece¤iz, sen git
11 Eylül’de geri dön” demifl.

12 Eylül generalleri, asl›nda darbelerini ABD’den-
NATO’dan nas›l büyük bir dikkatle saklam›fllar da, y›l-
lard›r iftira at›l›yormufl(!) Generallerin bir hafta önceden
ald›¤› karar›, ABD ancak darbeye iki saat kala, -o da
zorunluluktan- ö¤renebilmifl(!) Halkla dalga geçercesi-
ne Evren bunlar› anlat›yor. Savc› da kaydediyor. Orta-
da duran kap› gibi delilleri önüne koyup “bunlar› aç›kla”
bile demiyor, diyemiyor…

Hat›rlanacakt›r CIA, geçti¤imiz y›l 30 y›l önceki bel-
geleri iffla etmiflti. Bunlar›n içinde 12 Eylül de vard›.
Dönemin ABD D›fliflleri Bakan›’n›n Baflkan Carter’› ara-
yarak, “Türk ordusunun komuta heyeti Ankara’da yöne-
time el koydu, herhangi bir kayg›ya gerek yok. Kimler
müdahale etmesi gerekiyorsa, onlar müdahale etti” de-
di¤i ortaya ç›kt›. Zaten bu ifflaattan önce de CIA’nin “bi-
zim o¤lanlar baflard›” diyerek sevindikleri biliniyordu.

12 Eylül generallerinin yarg›lanmas› ilk gündeme
geldi¤inde, Evren, böyle bir durumda intihar edece¤ini
söylemiflti. Oysa flimdi, durum bu kadar aç›k ve belge-
liyken, hala rahat ve pervas›z biçimde maval okuyor,
okuyorlar. Çünkü gerçek bir yarg›lanma de¤il, kendileri-
ni aklamak için oluflturulmufl bir mizansenle karfl› karfl›-
ya oldu¤unu biliyor.   

Savc›, Evren’den sonra 12 Eylül’ün MGK’s›n› olufl-
turan “beflli çete”den Tahsin fiahinkaya’n›n da sorgusu-
nu yapt›. Tabii fiahinkaya da hasta! Onun da sorgusu
askeri hastane olan GATA’da yap›ld›. 

12 Eylül öncesi ABD’ye yapt›¤› ziyaret ile dikkatleri
üzerinde toplayan fiahinkaya’n›n verdi¤i cevaplar,
araya kopya ka¤›d› konmufl gibi Evren’in söyledikleriyle
birebir ayn›. 

fiahinkaya da, ABD’nin haberdar olmad›¤›n›, yap-
t›klar›ndan “piflman olmad›¤›”n› söylüyor. O fiahinkaya
ki, daha 12 Eylül y›llar›nda ad› yolsuzluklara kar›flm›fl,

F-16 füzelerinden ne kadar vurgun vurdu¤u ortal›¤a dö-
külmüfltü. Ama yapt›klar› katliamlardan da, çal›p-ç›rp-
malardan da piflman de¤iller! 12 Eylül’ün hayatta kalan
iki üyesi olarak, büyük bir piflkinlikle kendilerini ve yap-
t›klar›n› savunuyorlar.

12 Eylül’ün Deniz Kuvvetleri Komutan Nejat Tümer,
tam da o günlerde öldü. Böylece sa¤ kalan 3 general-
den biri daha eksilmifl oldu. Ve sadece Evren ile fiahin-
kaya “sorguland›”. 

Tümer’in cenazesi de devlet töreni ile kald›r›ld›.
Devlet erkan› bu törene kat›ld›, sayg› durufluna geçti,
cenaze namaz›nda saf tuttu. Ve hocan›n “merhumu na-
s›l bilirdiniz” sorusuna, “iyi biliriz” dediler. fiimdi bu ze-
vat, sözümona 12 Eylül’ü yarg›layacak!?

* * *
12 Eylül generallerini as›l biz “iyi biliriz”! Silah zo-

ruyla direniflleri k›r›lan, iflbafl› yapmaya zorlanan iflçiler
bilir. Sendikalar› kapat›lan, tüm sosyal haklar› gaspedi-
len, ücretleri düflürülen emekçiler bilir. Her sokak bafl›-
na asker dikilerek k›p›rdamaz hale getirilen halk›m›z bi-
lir. Sokakta, da¤da, zindanda kurfluna dizilen, iflkence
gören, as›lan devrimci-demokratlar bilir. 

12 Eylül’ü yarg›layacak olan da bunlard›r! Bugün
hala pervas›zca konuflan bu generaller, ancak halk›n
yarg›layaca¤› mahkemelerde yapt›klar›n› anlatacak ve
af dileyeceklerdir. Fakat asla affedilmeyecek, ba¤›fllan-
mayacaklard›r! ‹nsanl›¤a karfl› ifllenen suçlar, “zaman
afl›m›”na u¤ramaz ve affedilmez! Yafllar› kaç
olursa olsun, yapt›klar›n›n hesab› sorulur ve ce-
zas› verilir! 

AKP, 12 Eylül’ü yarg›lamak bir yana, onu
aklama görevini üstlenmifltir. Ne AKP ne de di-
¤er düzen partileri 12 Eylül’ü ve onu yapanlar›
yarg›lamak ister. Ancak yükselen bir halk
hareketi böyle bir yarg›lamay› zorunlu
hale getirebilir. Gerçek yarg›lama
ise halk mahkemelerinde olacakt›r.
Orada Evren ve tüm halk düflmanla-
r›n›n dizlerinin ba¤› çözülecek ve
tüm yapt›klar›n› itiraf edecek-
lerdir. Hem 12 Eylül’cüler-
den, hem de 12 Eylül’ü
aklamaya çal›flanlardan
mutlaka hesap sorula-
cakt›r.

yarg›lanm›yor
aklan›yor!1122 EEyyllüüll

12 Eylül’ü söz-
de elefltiren düzen-
içi muhalefet, 12
Eylül’le birlikte her fleyin süt liman oldu¤unu, generallerin
isteselerdi 12 Eylül öncesi de “asayifli sa¤layabilece¤ini” id-
dia ettiler y›llar y›l›. Ne yaz›k ki, birçok devrimci-demokrat
kesim de buna benzer flekilde, 12 Eylül’ün bir b›çak gibi
halk hareketini kesti¤ini söyleyip durdular. Direniflsiz yenil-
giyi, daha 12 Eylül gelir gelmez “geri çekilme takti¤i” ad›
alt›ndaki kaç›fl›, bu flekilde temellendirmeye kalkt›lar. 

Bak›n 12 Eylül’ün flefi bu konuda ne diyor:
“12 Eylül günü soka¤a ç›kma yasa¤› ilan edilmifl, herkes

flaflk›nl›k yaflam›fl, bir hafta boyunca herhangi bir olay olma-
m›flt›r. Ancak ard›ndan olaylar tekrar bafllam›fl ve ancak 6 ay
içerisinde kontrol alt›na al›nabilmifltir. Yönetime el koyduk-
tan sonra, terör örgütü mensuplar›n›n tümünün adres ve
kimlikleri bilinmiyordu.” (Cumhuriyet 19.6.11)

Evren, bunu baflta Süleyman Demirel olmak üzere 12
Eylül öncesi siyasi partilerin iddialar›na cevaben söylüyor.
Darbe yapmak için olaylar›n t›rmanmas›na göz yumdukla-
r›, hatta bizzat k›flk›rtt›klar› iddialar›n› çürütmek için 12
Eylül öncesini yeniden hat›rlat›yor: 

“19 ilde s›k›yönetim vard› ama, olaylar di¤er illerde de
meydana geliyordu. Hapishanede yönetim mahkumlar›n elin-
deydi… S›k›yönetim komutanl›klar›n›n bulundu¤u yerlerde
suçlular yakalan›yordu ama hapishanelerden toplu olarak
kaç›fllar sözkosuydu.” (agy)

Evren, kendini ve 12 Eylül’ü aklamaya çal›fl›rken, kimi
gerçekleri de olanca ç›plakl›¤› ile ortaya koyuyor. Gerçekten

de 12 Eylül öncesi ön-
ce 13, sonra 19 ilde s›-
k›yönetim ilan edilmifl, fakat toplumsal hareketi durdur-
maya baflaramam›flt›. Aksine hareket çok daha büyüyerek
gelifliyordu. 12 Eylül, egemenlerin baflvurmak zorunda kal-
d›klar› son çareydi. Ve 12 Eylül generalleri, cunta ile de ha-
reketi bast›racaklar›na emin de¤ildiler. Evren’in söyledi¤i
gibi, ilk flaflk›nl›ktan sonra mücadele devam etti. Kontrolü
ele geçirmeleri 6 ay› buldu. Ve e¤er sendikalar, kitle örgüt-
leri, en önemlisi de devrimci örgütler, 12 Eylül’ün daha ilk
günlerinde teslim bayra¤› çekmeselerdi, ciddi bir direnifl
sergilenseydi, de¤il 6 ay, y›llarca kontrolü ele geçiremezler-
di. Hareketin o günkü zafiyetleriyle, direnifli bir devrimle
taçland›rmak, yine mümkün olmazd› belki, fakat direniflsiz
yenilgi yaflanmaz, yenilgi olacaksa bile dövüflerek olurdu. O
zaman da 12 Eylül süreci bu kadar uzamaz, 12 Eylül’ün
hesab› çoktan görülürdü.

‹htilalci komünistler, 12 Eylül’ün ilk günlerinden bu ya-
na bunlar› söyledi ve öyle de davrand›. Birçok siyasi hare-
ketin geri çekildi¤i, yurtd›fl›na kaçt›¤› günlerde, “hücum”
takti¤ine geçti. Faaliyetlerini kesintisiz sürdürdü, mültecili-
¤i kadrolar›na yasaklad›, kitlelerin en küçük tepkisini, eyle-
mini büyütmek için canla-baflla çal›flt›. Bu süre içinde baflta
önderleri olmak üzere çok de¤erli kadrolar›n› flehit verdi.
Ama “dövüflenler de var bu havalarda” dedirtti ve devri-
min yüz ak› oldu.

12 Eylül’e dair kimi gerçekler



Ortado¤u’da Tunus ve M›s›r’›n ard›n-
dan yaflanan kitle ayaklanmalar›, emper-
yalistlerin üflüfltü¤ü bir ç›kar alan› olufl-
turdu. Bu ülkelerde kitlelerin hakl› talep-
lerle sokaklara dökülmesi, emperyalistler
taraf›ndan, hegemonya kavgas›n›n arac›
haline getirilmeye çal›fl›l›yor. Baz› ülkeler-
de, muhalif hareketler do¤rudan emper-
yalistler taraf›ndan finanse ediliyor, yön-
lendiriliyor, güçlendiriliyor. Özellikle Libya ve Suri-
ye’de, kitlelerin diktatörlük karfl›t› talepleri, emper-
yalistler taraf›ndan bir içsavafl malzemesi haline
getiriliyor. 

Türkiye burjuvazisi de, co¤rafi olarak “burnu-
nun dibinde” olan bu iki ülkedeki geliflmelere do¤-
rudan müdahil olmaya bafllad›. Bafllang›çta daha
tarafs›z bir görünüm çizdi. Ancak zaman içinde
giderek ABD emperyalizminin politikalar›na ye-

deklenmeye, bu politi-
kalar›n sözcülü-
¤ünü ve öncülü-

¤ünü üstlenmeye bafllad›. “Bask› gören muhalif
kesimlere sahip ç›kmak” ve “diktatörlüklere karfl›
olmak” gibi argümanlarla, muhalif hareketlere da-
ha fazla destek vermeye bafllad› ve bu paylafl›m
kavgas›nda önemli bir rol kapmak üzere harekete
geçti.  

Libya’da muhaliflere destek 
Türkiye’nin Libya savafl›na ilk mühadalesi, “in-

sani yard›m” bahanesi ile gerçekleflmiflti. Resmi
aç›klamaya göre Türkiye savafla kat›lmayacakt›.
Ancak savafl gemileri h›zl› biçimde Libya aç›klar›-
na konuflland›r›ld›. Yine çok h›zl› bir biçimde ‹z-
mir’deki NATO üssünün durumu tart›flmaya aç›ld›.
Türkiye savafl›n merkez üssünün ‹zmir olmas› için
u¤raflt› ve sonunda varolan üssün yeniden düzen-
lenerek, NATO’nun en büyük üslerinden biri haline
getirilmesi kararlaflt›r›ld›. 

Libya’ya sald›r› için kurulan emperyalist ittifak,
askeri bir ilerleme kaydedememenin s›k›nt›s›yla
Haziran ay› içinde üç önemli ad›m att›. Bunlardan
biri ABD Savunma Bakan› Robert Gates’in, ittifak-
taki ülkelerin hava operasyonlar›na kat›larak mu-
harip görev üstlenmeleri iste¤iydi. Bu çerçevede,
Türkiye, ‹spanya, Hollanda, Almanya ve Polon-
ya’n›n, Libya’ya karfl› daha aktif olmalar›n› ta-
lep etti. Bu talep asl›nda askeri olarak Libya’y›
yenmekte zorland›klar›n›n, ilerleme kaydedeme-
diklerinin bir ifadesiydi. 

‹kinci ad›m muhaliflerin uluslararas› meflrulu¤u-
nu sa¤lama konusunda at›ld›. Birleflik Arap Emir-

likleri’nin baflkenti Abu Dabi’de yap›lan Libya Te-
mas Grubu’nun toplant›s›nda, muhaliflerin kur-
duklar› Ulusal Geçifl Konseyi’nin sözcüsü, aci-
len 3 milyar dolar mali yard›m talebinde bulun-
du. Türkiye, Kuveyt, Fransa, bu iste¤e ilk yan›t ve-
ren ülkeler oldular. Toplant›n›n hemen arkas›ndan,
Senegal Devlet Baflkan›, muhalifleri ziyaret eden
ilk devlet baflkan› oldu. 

Emperyalistlerin di¤er bir ad›m› ise, uluslarara-
s› hukuk cephesinden geldi. Uluslararas› Ceza
Mahkemesi, Kaddafi hakk›nda tutuklama karar›
ç›kard›. Bu haber, muhalifleri de harekete geçirdi;

Kaddafi’yi s›k›flt›rmak için iler-
lemeye bafllayan muhalifler,
çat›flmalar sonucunda Trab-
lus’a 80 km yaklaflt›lar. 

Türkiye hükümeti, bom-
bard›manda aktif görev alma

konusunu hemen reddederken, muhaliflerin
baflkente ilerlemeye bafllamas› üzerine, akbaba
misali harekete geçti. Temmuz ay›n›n ilk günlerin-
de Trablus Büyükelçisi merkeze al›narak büyükel-
çilik kapat›ld› ve Libya ile resmi iliflkilerin kesilmifl
oldu¤u gösterildi. Ertesi gün D›fliflleri Bakan› Da-
vuto¤lu baflkanl›¤›ndaki kalabal›k bir heyet,
muhalif isyanc›lar›n baflkenti misyonunu oyna-
maya bafllayan Bingazi’ye gitti ve Libya Ulusal
Geçifl Konseyi Baflkan› Mustafa Abdülcelil ile
görüfltü. Davuto¤lu, “Kaddafi gitmeli, Libya bölün-
memeli. Ulusal Geçifl Konseyi’ni Libya halk›n›n
meflru temsilcisi olarak tan›yoruz” sözleriyle, art›k
muhalifleri muhatap ald›klar›n› resmilefltirdi. Daha-
s›, Ulusal Geçifl Konseyi’ne 200 milyon dolarl›k
kredi açt›, ayr›ca Bingazi’de havaalan› inflaat› ve
petrol projelerine 100 milyon dolarl›k yat›r›m yapa-
ca¤›n› duyurdu. 

Suriye’de Esat ile gerilen iliflkiler
Suriye de, kitlelerin diktatörlük yönetimine bafl-

kald›rd›klar› ülkelerin aras›na kat›ld›. Ülke yöneti-
mini elinde bulunduran fiii Esad hükümetine kar-
fl›, ço¤unluk nüfusa sahip Sünni kitleler, eko-
nomik ve siyasi haklar› için protesto eylemleri
gerçeklefltirmeye bafllad›lar. Esad yönetiminin,
bu eylemlere karfl› tepkisi çok sert oldu. Gerçek-
lefltirilen say›s›z eylemde, kolluk kuvvetlerinin uy-
gulad›¤› vahfli sald›r›lar sonucunda binlerce kifli
yaraland›, yüzlercesi ise öldü.  

Esad, olaylar›n patlak verdi¤i ilk günden itiba-
ren bir taraftan muhaliflere sald›r› ve bast›rma
yöntemini kullan›rken, mültecilerin s›¤›nd›¤› Hatay
s›n›r›na asker y›¤›na¤› yaparken, bir taraftan da
genel af ç›kart›lmas›, seçim ve reform sözü veril-
mesi, protesto eylemlerinin çok güçlü oldu¤u Ha-
ma’da valinin görevden al›nmas›, yolsuzluklar› ile
ünlü ve Suriye’de en stratejik sektörleri pençesine
geçirmifl olan kuzeni Rami Mahluf’un ticari faali-
yetlerden uzaklaflt›r›lmas› vb. önemli geri ad›mlar
att› asl›nda. Ancak bunlar protestolar›n durdurul-
mas›na yetmedi. 

Devletin sald›r›lardan kaçan Suriyeliler, yak›n
ticari ve akrabal›k iliflkilerinin oldu¤u Hatay s›n›r›na
geldiler. S›n›r›n hemen yan›nda 10 binden fazla in-
san, çad›rlara yerleflerek yaflam mücadelesi ver-
meye bafllad›. Bu kampta yaflam koflullar› son de-
rece kötü. Ne kamptakilerin d›flar›yla iletiflim kur-
mas›na ne de bas›n mensuplar›n›n kampa girme-
sine izin veriliyor. BM iyiniyet elçisi olarak kamp›
ziyaret eden Angeline Jolie ise kampta koflullar›n
çok iyi oldu¤unu söyledi. Üstelik bu 10 bin say›s›-
n›n do¤ru olmad›¤›, Hatay’da kurulu kamplarda
kalan mültecilerin say›s›n›n 30 bini geçti¤i söyleni-
yor. 

Emperyalist kamplaflma ve hegemonya müca-
delesi, Suriye’de bütün çarp›c›l›¤›yla kendisini gös-
teriyor. Suriye’deki muhalif hareketi, ABD’nin
çok uzun zamand›r destekledi¤i, mali ve askeri
olarak da güçlendirdi¤i biliniyor. Merkezi Lon-
dra’da bulunan ve Suriye yönetimi karfl›t› yay›nlar
yapan Brada Tv ve muhalif gruplardan Adalet ve
Kalk›nma Hareketi’nin, 2006 y›l›ndan bu yana,
ABD’den en az 6 milyon dolar yard›m ald›¤› söyle-
niyor. Muhalif önderlerden Ferid Ghadri, Yahudi
lobisi A‹PAC üyesi ve savunma tafleronu. ‹ngiltere,
1982 y›l›nda Hama’da gerçeklefltirilen katliam›n
sorumlusu olarak tan›nan “Hama Kasab›” lakapl›
R›fat Esad’›n hamili¤ini yap›yor. R›fat Esad, o dö-
nemde Haf›z Esad’›n kardefli olarak yönetimde
söz sahibi, ancak sonra yönetimle ters düflerek ül-
keden kaç›yor ve ‹ngiltere’ye s›¤›n›yor. Fransa ise,
eski Suriye Devlet Baflkan Yard›mc›s› Abdulhalim
Haddam’›n arkas›nda duruyor. 

Di¤er taraftan, Rusya ve Çin, Suriye’ye aç›k-
tan destek veriyor, BM’den Suriye aleyhine bir
karar ç›kmas›n› engelliyorlar. Rusya’n›n, Akde-
niz’de sadece iki askeri üssü var ve bunlar›n ikisi
de Suriye topraklar›nda; Lazkiye ve Tartus’ta bu-
lunuyor. Keza ABD, Rusya’n›n Suriye’de bir
nükleer santral infla etti¤ini iddia edi-
yor, ancak Rusya böyle bir nükle-
er santral olmad›¤›n› söylü-
yor. Ayr›ca, Orta-

do¤u’daki fiii nüfusun hamili¤i rolünü bir süredir
giderek daha etkin biçimde oynamakta olan
‹ran’›n ve fiii savafl gücü Hizbullah’›n da Suri-
ye’ye destek vermek için savaflç› gönderdikleri
iddia ediliyor. 

ABD’nin USS Bataran uçak gemisinin Suriye
aç›klar›na yerleflmesi, ‹ngiliz Fort Victoria gemisi-
nin Yemen sahiline konufllanmas›, ‹ran denizalt›
ve savafl gemilerinin, M›s›r’da yaflanan ayaklan-
man›n ard›ndan Süveyfl Kanal›n› kullanarak Akde-
niz’e geçmeye bafllamas› ve K›z›ldeniz’de ser-
bestçe dolaflmas› gibi haberler de, bölgede em-
peryalist müdahalenin askeri haz›rl›klar›n›n karfl›-
l›kl› olarak yap›lmakta oldu¤unu gösteriyor. 

Son dönemde Suriye ile iliflkileri giderek güç-
lendiren Türkiye ise, savafl tamtamlar›n›n çal›nma-
ya bafllad›¤› andan itibaren ikili bir tutum izledi. Bir
taraftan yaflanan olaylar›n Suriye’deki ve ba¤lant›l›
olarak Türkiye’deki Kürt hareketini güçlendirme-
sinden korkuyor. Di¤er taraftan Suriye’de yafla-
nan kar›fl›kl›ktan Türkiye’deki burjuvazi için de
kimi olanaklar›n do¤abilece¤ini düflünüyor, bu
nedenle de ABD politikalar›n›n sözcülü¤ünü,
Esad’› “hizaya sokma” misyonunu üstleniyor. 

Halep’te 120 polisin öldü¤ü olaylarda, muhalif-
lerin kulland›¤› silahlar›n bir k›sm›n›n Türkiye’den
geldi¤i söylentisi, Suriye’den gelen muhaliflere he-
men kap› açmas›n›n yan›nda, çat›flmalar›n sert-
leflmesinin ard›ndan gelece¤i düflünülen 350 bin
mülteci için Hatay’da çad›r ve bar›nak olanaklar›-
n›n araflt›r›lmas›, Erdo¤an’›n zaman zaman yapt›-
¤› sert aç›klamalar vb. Türkiye’nin bu olaylarda,
belli çekinceleri olmakla birlikte ABD’nin yan›nda
durdu¤unu gösteriyor. 

Türkiye burjuvazisinin ilk eldeki plan› ise, mül-
tecilerin gelmeye devam etmesiyle birlikte, s›n›rda

yaflanacak belli sorunlar› bahane ederek
Suriye topraklar›na girmek, bir tam-

pon bölge oluflturmak.
Suriye’de muhalif hareke-

tin yükselmesi bir yö-
netim bofllu¤u ve kar-
gaflas› yaratt›¤› koflul-

da, “insani yard›m”
bahanesiyle olufl-
turulacak bir tam-
pon bölge, Türki-
ye’nin “Suriye

topraklar›ndan
parça ko-

parma”
hedefini

hayata
ge-

çirmede uygun koflullar› sa¤layabilir.
Türkiye’nin bu iflgalci ve gözüdönmüfl
planlar›n› farkeden ‹ran ve Suriye, böyle
bir giriflimde bulundu¤u anda Türkiye’ye
karfl›l›k vereceklerini söylüyorlar. Ancak
bu tehditler, Türkiye’nin Lozan’da kay-
betti¤i Osmanl› topraklar› konusunda ha-
yaller kurmas›n› engellemiyor. 

Suriye stratejik öneme sahip bir ülke.
Irak petrolünün Akdeniz’e ulaflmas› için
planlanan Musul-Hayfa petrol boru hatt›,
Suriye topraklar›ndan geçiyor; bu neden-
le ABD, Suriye’de kendisine ba¤›ml›, ‹s-
rail’le iyi geçinen bir yönetim istiyor. 

ABD’nin Ortado¤u müdahaleleri
ABD, Ortado¤u’da ortaya ç›kan kitle

ayaklanmalar›n› kendi lehine çevirmek
için çaba harc›yor. Bölgede ortaya ç›kan
özgürleflme ve baflkald›r› e¤ilimlerini,
kendi potas›nda eritmek, bu direnifl orta-
m›ndan faydalanarak, bölgede sars›lan
otoritesini yeniden kurmak istiyor. 

Bu politikan›n en önemli aya¤› Libya. ABD,
muhaliflerin kurdu¤u yeni yönetimi güçlendirmek
ve uluslarararas› arenada desteklenir hale getir-
mek için çeflitli ad›mlar› att› bile. 

Suriye cephesi biraz daha karmafl›k. Ortado-
¤u’da ‹ran’dan Lübnan Hizbullah’›na uzanan
fiii direnifl hatt›n›n en sallant›l› halkas›n› olufl-
turuyor Suriye. Ülkenin Sünni nüfusu bu sallant›-
y› yaratan en önemli etken. Suriye’nin “düflmesi”,
‹ran’› da zay›flatacak bir unsur. Ancak arkas›nda
Rusya ve Çin gibi emperyalistlerin aç›k deste¤inin
bulunmas›, Suriye’nin ABD için kolay bir hedef
olamayaca¤›n› gösteriyor. 

ABD, ortaya ç›kan koflullardan, bir süredir böl-
gede infla etmeye çal›flt›¤› “Sünni ittifak”› güçlen-
dirmek için faydalanmaya çal›fl›yor. Bahreyn’de
direnifle geçen fiii muhalefet, Sünni yönetimin bü-
yük bask›s› alt›nda bulunuyor. Muhalifler tutuklan›-
yor, fiii camiler y›k›l›yor ve Bahreyn yönetimi, top-
raklar›n› iflgal eden Suudi Arabistan askerlerinin
varl›¤›ndan da güç alarak fiii direniflini yoketmeye
çal›fl›yor. Yemen’de, direniflin gücü nedeniyle
Suudi Arabistan’a s›¤›nan Yemen Devlet Baflkan›
Salih’in çekilmesini, direniflçileri yat›flt›racak yeni
ve elbette ABD yanl›s› bir baflkan›n seçilmesini
dayat›yor. Bu arada bir ‹ngiliz askeri gemisi de ha-
z›r bekliyor. 

ABD’nin en somut ad›m att›¤› yer ise Suudi
Arabistan. Bölgeyi etkisi alt›na alan direnifl hare-
ketleri, bask›n›n ve fliddetin büyüklü¤ünden dolay›
Suudi Arabistan’da çok fazla etkili olamad›.
ABD’nin Suudi Arabistan üzerindeki hegemonyas›,
66 y›ll›k bir tarihe sahip. 11 Eylül sonras›nda Suu-
di Arabistan’da ABD’den bir uzaklaflma yaflanma-
s›na ra¤men, Ortado¤u’da yükselen fiii direnifl
hatt›, Suudilerin yüzlerini yeniden ABD’ye dönme-
lerine neden oldu. Suudi Krall›¤›, ABD’nin “Sün-

ni blok” projesinin temel dire¤i haline geldi.
fiimdi de bu çerçevede, ABD Suudilerle 60 milyon
dolarl›k modern silah satma, gelecekte kurulacak
nükleer santrali korumak için 35 bin kiflilik özel tim
kurma ve ‹ran’a karfl› füze savunma sistemi kurma
anlaflmalar› yap›yor. 

* * *
Dengelerin bir kere yerinden oynamas›, her

kesime “f›rsat avc›l›¤›” yapma hayali ve olana¤›
sunuyor. Çünkü bozulan dengenin yeniden nas›l
kurulaca¤›, tümüyle o dönemde yaflanan geliflme-
lere ba¤l› oluyor. Örne¤in May›s ay›nda Fransa’da
gerçeklefltirilen G-8 zirvesinde, Arap co¤rafyas›n-
daki ayaklanmalar bafll›ca gündem maddesi ola-
rak ele al›nd›. ‹syanlar›n radikal gruplar›n iktidar›-
na yol açmas›n› önlemek amac›yla 40 milyar do-
larl›k bir fon ayr›lmas› kararlaflt›r›ld›. Bu fon önce-
likli olarak Tunus ve M›s›r’a kaynak aktar›lacak.
Bu mali destek sayesinde emperyalistler, bu ülke-
lerdeki muhalifleri kendi kontrollerine almay› he-
defliyorlar. 

Türkiye ise, Libya ve Suriye’deki muhalifler-
le do¤rudan iliflkiler kurma ve onlar›n resmi
yönetime karfl› hareketlerini destekleme do¤-
rultusunda cengaverce ad›mlar at›yor. Di¤er ta-
raftan, Mavi Marmara gemisini, ‹srail ve ABD’nin
iste¤i üzerine Gazze’ye yard›m filosundan ç›kart›-
yor. Y›llar boyunca “Filistin’in dostu” görünmeye
çal›flan ve geçti¤imiz y›l Mavi Marmara gemisi ne-
deniyle k›yameti koparan Türk hükümeti, Ortado-
¤u’da yeni bir sorun kayna¤› oluflturmama ad›na
‹srail’in istedi¤ini yap›yor. 

Ancak, dengelerin yerinden oynamas›, sadece
Türkiye’ye de¤il, bölgede pazar kavgas› vermekte
olan bütün emperyalist ülkelere büyük kar kap›lar›
oluflturma olana¤› sunuyor. Bu nedenle, bundan
sonra Arap co¤rafyas›na dönük rekabet ve kap›fl-
ma daha da fliddetlenecektir.  

Türk burjuvazisi rol peflinde
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Geçti¤imiz ay, Yunanistan yine eylemlere, so-
kak çat›flmalar›na, devletin sald›r›s›na ve eylemci-
lerin direnifline sahne oldu. Son iki y›lda Yunan iflçi
ve emekçileri, say›s›z eylem, direnifl ve genel grev
gerçeklefltirdi. Aral›k 2010 tarihinden bu yana yap›-
lan genel grevlerin say›s› ise 10’u geçti. Bütün bu
eylemlerin tek bir talebi vard›: “Krizi biz ç›karmad›k,
faturas›n› ödemeyece¤iz!”

Yunanistan batar m›?
Geçti¤imiz y›l Yunanistan’›n iflas etmesi ihtimali

gündeme gelmifl, AB’nin gelece¤i de dahil olmak
üzere pekçok fley sorgulanm›flt›. Kriz dönemlerinin
ilk reçetesi olan “faturan›n kitlelere ödetilmesi” do¤-
rultusunda çeflitli giriflimlerde de bulunulmufl, ka-
muda iflten ç›karmalar, maafl indirimleri, zam ya¤-
muru, vergilerin art›r›lmas›, emeklilik yafl›n›n yük-
seltilmesi, özellefltirmeler, vb. gündeme getirilmiflti.
Öyle ki, AB’nin Yunanistan’› kurtaracak düzeyde
kredi açmas›n›n tek koflulu olarak bu reçetenin ha-
yata geçirilmesi dayat›lm›flt›. Ancak güçlü bir müca-
dele gelene¤ine sahip olan Yunan iflçi ve emekçile-

ri, yapt›klar› say›s›z eylem ve genel
grevle bu planlar› bofla ç›karmay›
baflarm›flt›. 

Haziran ay›nda AB’nin
Yunanistan için ikinci tur
kurtarma paketinin
onaylanmas› gündeme
gelince, Yunanistan
yeniden tart›fl›lmaya
baflland›. GSY‹H’inin
yüzde 150’si oran›na
ulaflan borçlar›n›n ödene-
memesi ihtimali, “iflas” se-
naryolar›n› gündeme getirdi. Üs-
telik bir de tam AB’nin onay› öncesin-
de kredi derecelendirme kuruluflu S&P Yunanis-
tan’›n notunu üç kademe birden afla¤›ya çekince,
Yunanistan’›n notu Pakistan’›n bile alt›na düfl-
müfl oldu. Bu durumda, Yunanistan’a verilecek
yard›m paketi, hükümetin onaylamas› gereken “ac›
reçete” kofluluna ba¤land›. Bunun üzerine Baflba-
kan Papandreu, parlamentodan ve parti içinden ge-

lebilecek muhalefeti azaltmak
amac›yla kabine de¤iflikli¤i yapt›
ve sald›r› paketini, onaylanmak
üzere meclise getirdi. 

Paket, toplam 14.27 milyar
euro harcama kesintisi ve 14.08
milyar euro vergi toplanmas›n›
öngörüyor. Bu 28 milyar euroluk
paketin, tümüyle iflçi ve emekçi-

lerin cebinden çal›naca¤› çok
aç›k. Toplam 50 milyar euroluk
da özellefltirme hedefleniyor.

Yani hükümet, “herfleyi satma-
y›” planl›yor. 

Bu durum, eyleme al›flk›n
kitleleri hemen harekete geçir-

di. Daha konunun parlamento-
nun gündemine gelmesini bile
beklemeden, tart›flmalar›n
bafllad›¤› anda eylemler baflla-
d›. 15 Haziran günü kamu sek-
töründe gerçekleflen özel sektör-
den de pekçok kesimin destek
verdi¤i 24 saatlik genel grevde,
ülke genelinde milyonlarca iflçi
ve emekçi, baflta PASOK hükü-
meti olmak üzere AB’yi, ‹MF’yi,
Avrupa Merkez Bankas›’n› pro-
testo ettiler. 30 Haziran’da yap›-
lacak oylama gününe kadar he-
men her gün ya genel grev ya
da yüzbinlerce kiflilik eylemler
gerçeklefltirdiler. Parlamentonun
bulundu¤u Sintagma Meyda-
n›’na sand›klar koyarak, oylama-
y› kendilerinin yapaca¤›n› ve
haklara sald›r› paketine onay
vermeyeceklerini duyurdular. Ak-

ropol’ü basarak üzerine “‹kti-
dar iflçilere” yaz›l› pankart ast›-
lar. 

Borçlar›n› ödemezse
Yunanistan’›n borçlar›n›

ödeyemez hale gelerek iflas
etmesi ihtimali, Yunanistan’a borç

veren bütün ülkeleri, baflta
AB olmak üzere korkutu-

yor. Bu korkunun birinci
unsuru, bir ülkedeki t›-
kanma ve ödeyeme-
me durumunun, bafl-
ka ülkelerde de zin-
cirleme bir etki yara-

tarak genel bir Avru-
pa krizine dönüflmesi. 
Ancak emperyalistlerin

korkusu bununla s›n›rl› de¤il.
Kapitalist ülke ekonomilerini altüst

edecek bir örnek durum oluflmas›ndan kor-
kuyorlar. Bütün kapitalist ülkelerde oldu¤u gibi,
Yunanistan’da da kriz döneminde burjuvazi da-
ha fazla zenginleflti, yoksullar ise daha fazla
yoksullaflt›. Ekonominin yolunda oldu¤u dönemler-
de, kitleleri sömürerek cebini dolduran burjuvazi,
kriz patlak verdi¤inde, azalan kar›n› devletin finan-
se etmesini istedi. Hükümetlerin borçlar›, burjuvazi
için haz›rlanan kurtarma paketlerine yap›lan harca-
malarla fliflirildi. fiimdi bu borçlar, kitlelerden ya-
p›lacak kesintilerle tahsil edilmek isteniyor. Bur-
juvaziye bir kalemde yüzmilyarlarca dolar kaynak
aktaranlar, vergi borçlar›n› silenler, flimdi yüzbinler-
ce kifliyi bir anda iflsiz ve aç b›rakarak bu aç›¤› te-
lafi etmek istiyorlar. 

‹flte bu nedenle Yunan halk› “Krizi biz ç›karma-
d›k, faturas›n› biz ödemeyece¤iz” diyorlar. Bu ne-
denle, Yunanistan’›n borçlar›n› ödeyememesi, Yu-
nan halk›n›n eylemlerinin etkili oldu¤u, bu faturay›
ödemeyi reddetti¤i, burjuvazinin planlar›n›n gerçek-
leflmesini engelledi¤i anlam›na gelecek. 

Bu yan›yla Yunanistan eylemleri çok büyük bir
önem tafl›yor. Yunan halk›n›n tutumunun baflka
ülkelerde örnek olmas›, direnifllerin t›pk› Arap
co¤rafyas›nda oldu¤u gibi dalga dalga yay›lma-
s› ihtimali, burjuvaziyi fazlas›yla korkutuyor. Bu
nedenle Yunan hükümetini ve baflbakan Papandre-
u’yu, sald›rgan kesinti paketlerini mecliste onaylat-
mas› için fazlas›yla s›k›flt›r›yor, halk›n üzerindeki
bask›y› art›rmas› için u¤rafl›yorlar. Direnifllere ra¤-
men Yunan halk›n›n yenilmesi, burjuvazi taraf›ndan
dayat›lan kesintilerin-özellefltirmelerin ve iflten ç›-
karmalar›n gerçekleflmesi, baflka ülkelerdeki iflçi ve
emekçilere de ‘ders’ olacak, onlar›n direnme azmini
k›racak bir unsur olarak bak›l›yor. 

* * *
Yunanistan’›n 11 milyonluk nüfusunun dörtte

üçünün yeni sald›r› paketine karfl› oldu¤u ifade edi-
liyor. 

Yap›lan eylemlere milyonlarca kifli kat›l›yor. Za-
ten özel sektör çal›flanlar›n› temsil eden GSEE
sendikas› 2 milyon üyeye sahip. Kamu çal›flanlar›
sendikas› ADEDY ile birlikte genel grev yapt›klar›n-
da, neredeyse Yunan halk›n›n yar›s› eyleme kat›l-
m›fl say›labilir. 

Yunanistan’da eylem bahar›

Kriz vurguncular›
Merrill Lynch Küresel Varl›k Yönetimi

ve Capgemini taraf›ndan yay›nlanan 15.
Dünya Servet Raporu’na göre, dünya-
daki varl›kl› kiflilerin say›lar› ve ser-
vetlerinde 2010 y›l›nda devasa art›fl-
lar gerçekleflti. 

Ultra-varl›kl› kiflilerin dünyadaki
say›s› 2010 y›l›nda yüzde 10.2 artar-
ken, bu kiflilerin varl›klar›ndaki büyüme
yüzde 11.5 oldu. 

Varl›kl› kiflilerin say›s› ise 2010 y›l›n-
da yüzde 8,3 artarak 10.9 milyon olur-
ken, finansal varl›klar›n›n toplam› yüzde
9,7 artarak 42.7 trilyon dolara yükseldi.
2009 y›l›nda, yani krizin en fliddetli yafland›¤› dönemde ise varl›kl›
kiflilerin say›s› yüzde 17.1, varl›klar›n›n büyüklü¤ü ise yüzde 18.9
olarak gerçekleflmiflti. 

Burjuvazinin “krizi f›rsata çevirmek” dedi¤i fley tam da buydu
asl›nda. Kriz dönemlerinde “bat›yoruz” diyen büyük tekellerin,
sonras›nda kar patlamalar› yapt›klar› üzerine say›s›z örnek yay›n-
land› bas›nda. 

“‹flas edecek” denilen dünyan›n en önemli tekellerinden Gene-
ral Elektric’in 2010’da kar patlamas› yapmas› mesela; ülkemizde
krizi bahane ederek iflçilere yüzde 35 maafl indirimi yapan, ama
ayn› döneme iliflkin yüzde 35 kar aç›klayan Erdemir mesela; iflçi
say›s›n› krizi bahane ederek üçte bir azaltt›¤› halde üretimi azal-
mayan, Türkiye’nin en büyük tekelleri aras›nda yer alan Tofafl ve
Renault mesela...

Bunlar ilk elde sayabildiklerimiz. Kriz döneminde bütün tekel-
ler, devletin bütün olanaklar›n›, mali kaynaklar›n› daha fazla kul-
lanmak, iflçiler üzerinde bask› ve sömürüyü art›rmak, rahatça iflçi
k›y›m› gerçeklefltirmek, çok daha az iflçiyle çok daha fazla ifli ya-
pabilmek için krizi bahane ettiler. Kendisi de krizde “iflas” tehlikesi
yaflad›¤› gerekçesiyle ABD hükümetinin kurtarma paketlerinden
yararlanarak yüklü miktarda para alan Merrill Lynch’in yapt›¤› bu
araflt›rma, bilinen gerçe¤in somut kan›t› niteli¤indedir.  



Seçimlerin ard›ndan ekonomideki büyü-
me rakamlar› aç›kland› ve yeni bir tart›flma
bafllad›. TÜ‹K’in her zamanki “hormonlu”
büyüme rakamlar›, ekonominin iyiye gitti¤i-
nin de¤il, tersine ciddi bir sorun yaflad›¤›n›n
göstergesi oldu. 

Aç›klanan verilere göre, Türk ekonomisi,
2011’in ilk çeyre¤inde yüzde 11 büyüme

gerçek-
lefltirmifl-
ti ve bu
rekor
“Çin’i bi-
le geride
b›rakt›k”
yorumlar›-
na yol aç-
m›flt›. Hü-
kümet ve
onun al-
k›flç›lar›,
kitleleri
kand›rmak
ve seçim
döneminde
oluflturdukla-
r› “ekonomide
baflar›l›” mak-

yaj›n› pekifltirmek için seviniyormufl gibi görünü-
yorlar. Oysa ekonominin gerçek durumu, aç›kla-
nan rakamlar›n geliflme de¤il, sorun belirtisi oldu-
¤unu gösteriyor. 

Çünkü birincisi; resmi olarak yüzde 11-12 dü-
zeyinde oldu¤u aç›klanan, gerçekte ise 2003-
2010 aras› dönemde iki kat artarak yüzde 22’lere
ulaflan iflsiz nüfus, gerçek ekonominin yaflad›-
¤› y›k›m›n somut ifadesi olarak patlamaya haz›r
bir bomba gibi duruyor. Büyümenin üretime dayal›
olmad›¤›n›n en somut göstergesi, iflsizlik rakamla-
r›n›n yerli yerinde duruyor olmas›d›r. 

‹kincisi; büyüme üretimin artmas›ndan, ger-
çek ekonominin güçlenmesinden de¤il, tüketi-
ci harcamalar›n›n artmas›ndan besleniyor. Kit-
lelerin geliri artm›yor ama tüketici kredisi kullan›m›
art›yor. Bu art›fl hem ülkenin hem de tek tek kifli-
lerin (hane halk›n›n) borçlanmas›n› derinlefltiriyor.
Haziran ay› bafl› itibariyle tüketici kredilerinin top-
lam miktar› 152 milyar TL’dir. Buna, 47 milyar
TL’lik kredi kart› borçlar› eklendi¤inde, tüketicinin
borç yükü 200 milyar TL’ye ulafl›yor. Ve h›zla bu
borcun çevrilemeyece¤i bir noktaya geliniyor. T›p-
k› 2008 y›l›ndan itibaren krize giren ve bütün dün-
yay› da krize sürükleyen ABD ekonomisi gibi.

Üçüncüsü; Merkez Bankas›’n›n bankalar›n
borç vermesini k›s›tlama karar›, ekonomiyi so-
¤utup yavafllatmay› hedefliyor. Merkez Banka-
s›, karar›n gerekçesi olarak hanehalk› borçlulu¤u-
nun artmas›n› gösteriyor. Salt bu karar bile, eko-
nomide büyüme de¤il, ›s›nma oldu¤unun göster-
gesi. 

Dördüncüsü; cari aç›k 2011’in ilk çeyre¤in-
de, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 114
art›flla 29 milyar 642 milyon dolarla rekor k›rd›.
Cari aç›¤›n böylesine rekor düzeyde yükselmesi
de bir baflka alarm noktas› olarak ekonominin so-

run yaflad›¤›n› gösteriyor. Hanehalk› borçlan-
mas›n› sorun olarak gören hükümet, devletin

borçlanmas›n›n çok daha bü-
yük bir sorun oldu¤unu

gözlerden gizlemeye
çal›fl›yor. Zaten aç›k-

lanan d›fl ticaret
verileri de bunu

ortaya koyu-
yor. TÜ‹K

verilerine
göre, y›l›n ilk

befl ay›nda ihracat,
bir önceki y›l›n ayn› dönemine
göre yüzde 20.1 artm›fl; di¤er
taraftan ithalat, bir önceki y›l›n ay-
n› dönemine göre yüzde 57.6
oran›nda artm›fl. Yani
ithalat, ihracat›n
yaklafl›k üç kat› art-
m›flt›r. Yani büyüyen
ekonomi de¤il, ithalatt›r, d›fl ti-
caret aç›¤›d›r, cari aç›kt›r. Daha
farkl› bir ifadeyle, Türkiye üreterek de¤il,
baflka ülkelerin ürettiklerini tüketerek büyüyor.

2008 y›l›nda ABD ekonomisi krize girip dünya
ekonomisini de arkas›ndan sürükledi¤inde, krizin
nedeni olan unsurlar, yukar›da sayd›klar›m›zla bü-
yük paralellik tafl›yor. ABD bir üretim de¤il, tüke-
tim toplumuna dönüflmüfltü; ABD’nin dünya üze-
rindeki kredibilitesi ve de¤erli dolar kuruna yasla-
narak ithalata dayal› bir büyüme gerçeklefltiriyor-
du; bu ithalat, ülkenin ekonomik olarak ba¤›ml›
hale gelmesine yol açt›¤› gibi “sürdürülemez” bir
özellik tafl›yordu. Hem bütçe aç›¤›, hem de cari
aç›k birlikte büyüyor, ekonomi borcu “sürdürebil-
mek” üzerine kuruluyordu. Bankalar s›n›rs›z bir bi-
çimde kitlelere kredi da¤›t›yor, ancak bu kredinin
nas›l geri dönece¤i sorusunun cevab›n› kimse ve-
remiyordu. 

Bütün bu unsurlar, ABD’de patlayan krizin te-
mel unsurlar›n› oluflturuyordu. Ki bugün Türki-
ye’nin de giderek daha fazla riskli bir hale geldi¤i-
ni pek çok ekonomi otoritesi itiraf ediyor. 

Mesela Financial Times gazetesi, bu büyü-
me oran›n›n kutlamadan ziyade “bafla¤r›s›” ya-
ratt›¤›n› söyleyerek, Türkiye’nin afl›r› ›s›nma
riski olan 7 yükselen ekonominin içinde oldu-
¤unu belirtti. Ve “Türkiye’nin özellikle kayg› veri-
ci” oldu¤unu vurgulad›. 

Keza ‹stanbul Sanayi Odas› Baflkan› Tan›l Kü-

çük, ekonominin ilerledi¤inin görüldü¤ünü, ancak
cari aç›k baflta olmak üzere k›r›lganl›klar biriktirdi-
¤ini söyledi. 

‹MF ise, cari aç›k problemi en fazla olan ülke-
lerin bafl›nda Yunanistan, Portekiz ve Türkiye’nin
geldi¤ini söylüyor. Yunanistan’›n borçlar› nede-
niyle iflas noktas›nda oldu¤unu, Portekiz’in ise,
Yunanistan’›n arkas›ndan kayg›yla izlendi¤ini ha-
t›rlatal›m. 

Krize çare aray›fl›, krizi büyütür
Yapt›klar› böbürlenme aç›klamalar› bir yana,

son dönemde devletin ald›¤› kimi önlemler, eko-
nomide bir sorun oldu¤unu ve buna çareler bul-
maya çal›flt›klar›n› gösteriyor. Önce bankalar›n

toplad›klar› mevduatlar için “zorunlu karfl›l›k” oran›
art›r›ld›. Yani bankalar›n toplad›klar› nakit içinde,
Merkez Bankas›’n›n el koyaca¤› bölüm büyütüldü.
Arkas›ndan kredi kullan›m›n› zorlaflt›racak, yani
tüketici kredilerini k›sacak düzenlemeler yap›ld›. 

At›lan bu ad›mlar, tüketimi azaltmay›, iç ta-
lebi k›smay› ve büyüme h›z›n› yavafllatmay›

hedefleyen ad›mlard›r. Böylece art›k sürdü-
rülemez hale gelen ve kendisi bir kriz kay-
na¤› olan cari aç›¤›n azalt›lmas› planlan-
maktad›r. 

E¤er bu önlemler ifle yaramazsa, t›pk›
Yunanistan’da ya da ‹ngiltere’de oldu¤u
gibi, kamu harcamalar›n›n k›s›lmas›, kit-
lelerin gelirlerinin azalt›lmas› (maafllar›n
düflürülmesi, iflten ç›karmalar›n artmas›
vb) ve vergilerin art›r›lmas› gibi sald›r›-
lar gündeme gelecektir.  

Ancak bu da kendi içinde sorunlu
bir durumdur. Birincisi, al›fl›lan ya-
flam düzeyinin alt›na itmeye dö-
nük her önlem, tepkiye yol aça-
cakt›r. Yunanistan’da son bir y›lda
say›s›z grev ve eylem gerçekleflti-
ren kitleler buna bir örnektir. Bizim
ülkemizde de, krizin patlak verdi¤i

2009 y›l›ndan itibaren, “krizin fatura-
s›n› ödemeyece¤iz” içerikli say›s›z eylem, miting
vb gerçeklefltirilmiflti. 

Di¤er taraftan, kapitalist ekonomi hep daha
fazla tüketmek üzerine kuruludur. Bu tüketimin
k›s›lmas›, burjuvazinin kar oranlar›n› düflürecek,
düflen karlar›n› farkl› noktalardan dengelemeye
çal›flan burjuvazi krizi derinlefltiren ad›mlar ata-
cakt›r.  

Krizden kurtulmak için at›lan her ad›m, kri-
zin derinleflmifl olarak yeniden ortaya ç›kmas›-
na neden olur. AKP’nin en önemli baflar›s›n›n
ekonomi oldu¤u propagandas›n› yapanlar, krizi
gözlerden gizleme ad›na yarat›lan suni iyileflme
tablosunun bugün t›kand›¤›n› ve her taraf›ndan
patlamakta oldu¤unu görmektedirler. 

Çünkü 2008’de patlak veren kriz, söylendi¤i gi-
bi atlat›lmam›fl, sadece üstü örtülmüfltür. Özellikle
devlet bütçelerinden yap›lan kurtarma yard›mlar›,
krizin h›z›n› kesmeye yaram›flt›r. 

Ancak krizin ikinci dalgas›, hem de öncekinden
çok daha fliddetli bir biçimde yükselecektir. Bu
depremde, en riskli ülkelerden birisi de Türkiye’dir.
Hiçbir göstermelik rakam bu gerçe¤i de¤ifltirmez. 
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dedikleri
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12 Eylül yarg›lanacak beklentisinin pompalan-
d›¤› bu günlerde hapishanelerden gelen iflkence
haberleri 12 Eylül’ü aratm›yor.

Hapishanelerde iflkence kesintisiz olarak bütün
fliddetiyle sürüyor. ‹ç ve d›fl güvenlikten sorumlu
en yetkili olan müdür ve subaylar da dahil olmak
üzere gardiyanlar, askerler taraf›ndan iflkence ya-
p›lmakta ve Adalet Bakanl›¤› ile savc›l›klar da göz
yummaktad›r. Öte yandan, çocuk yaflta olan tut-
saklar -ki bunlar›n say›s› binlercedir- en fazla ifl-
kenceye tabi tutulan kesimdir. Hakaret etme, azar-
lama, afla¤›lama, itekleme, tokatlama, saçlar›ndan
çekip bafl›n› duvarlara vurma, iflkencenin en hafifi-
dir! 

Coplamak, su borular›yla dövmek, tazyikli su
s›kmak, hatta yaralar›na tuz basmak gibi Ortaça¤
yöntemleri hala sürmektedir. Zaten hücrelerde tu-
tulan tutsaklar her tür bahaneyle hiçbir eflyan›n ol-
mad›¤› ve en küçük bir ihtiyac›n›n bile karfl›lanma-
d›¤› tek kiflilik beton hücrelere dövülerek at›lmakta-
d›r. En yayg›n iflkence, sözde arama bahanesi ile
yap›lan talanlar, hastane ve mahkemelere götürü-
lürken ve istek d›fl› yap›lan sürgün-sevklerde ya-
flanmaktad›r. Dahas›, hapishanelere her giriflte ç›-
r›lç›plak soyarak yap›lan onur k›r›c› aramalar, ifl-
kenceye bahane yap›lmakta ve bunlar, amac›n
arama de¤il, iflkence oldu¤unun en bariz flekilde
ortaya koymaktad›r. 

‹flkencenin yeri, zaman›, mekan› yoktur! Kori-
dorda, hücrede, ko¤uflta, ring arac›n›n içinde, mü-
dür odas›nda, giriflte-ç›k›flta her yerde yap›lmakta,
fakat özel olarak ayr›lm›fl sesten yal›t›k süngerli
hücrelerde yap›lan›, giderek yayg›nlaflan bir iflken-
ce flekli haline gelmektedir. Hatta hapishane d›fl›-
na ç›kar›l›p, ›ss›z ve ormanl›k alanlarda iflkence
yap›lan yerler de vard›r.

*   *   *

Kuflkusuz, tutsaklar sadece fiziki iflkenceye
maruz kalm›yorlar. Hapishane yaflam›n›n her an›
iflkence haline getiriliyor. Bir saat gibi k›sa bir sü-
reyle k›s›tlanan görüfllerin süresi, baz› yerlerde
keyfi olarak 20 dakikaya dek düflürülüyor. Mektup
ve yay›nlar en geç üç gün içinde verilmesi gerekir-
ken, haftalarca geciktirildi¤i oluyor. Kapasitenin
üzerinde adeta t›k›lan tutsaklar›n önemli bir bölü-
mü yerde yat›yor. ‹lk girenlere tecrit uygulamas›
yap›l›yor ve uzun süre hiçbir ihtiyac› karfl›lanm›yor.
Tecrit sonras› da ifl bitmiyor!

Fahifl kantin fiyatlar›yla, yast›k-battaniye-çarflaf
gibi idarenin vermesi gereken en acil ihtiyaçlar bile
kantinden sat›n ald›r›lmaktad›r. Tutsaklar, çocuklar
gibi piknik çatal-kafl›klar›yla yemek yemeye ve
bunlar k›r›ld›¤› için kantinden sürekli sat›n almaya
mecbur b›rak›lmaktad›r. Elektrik paras›n›n al›nmas›
yetmezmifl gibi, sürekli elektrik kesintileriyle günlük
yaflam zorlaflt›r›lmaktad›r. En gerekli giysilere ya-
sak getirilerek adeta tek tip elbiseye mahkum et-
mektedirler. Tutsaklar, özellikle k›fl aylar›nda üflü-
me ve hastalanmayla karfl› karfl›yad›r. S›cak su
keyfi flekilde ak›t›lmayarak, banyo yapma koflullar›-
n› ortadan kald›rmaktad›r.

Ve daha pek çok insanl›k d›fl› uygulamalarla,
tutsaklara, her karesi zindana çevrilmifl bir yaflam
dayat›lmaktad›r. 

Tutsaklar›n soluklanabilece¤i temel haklar› ise,
gasp edilmifl durumdad›r. On saatlik ve di¤er hüc-
relerde kalan arkadafllar›yla ortak alanda sohbet
etme haklar› uygulanmayarak, tecrit koflullar›n› en
a¤›r flekilde yaflatmaktad›rlar.

Dahas›, bir mahkeme de hapishanenin içinde
kurulmufltur! Müdür, baflgardiyan, doktor, teknis-
yen vs.den oluflan Disiplin Kurullar›, her bahaneyle
ceza keserek tahliyeleri engellemektedir. Bu en-
gellemeler, aylarca, hatta y›llarca sürebilmektedir.     

K›sacas›, insanlar›n kiflili¤i par-
çalans›n diye bütün iflkence meka-
nizmalar› iflletiliyor. Hastaland›¤›
halde ölüme terk edilenler, hiçbir
delile dayanmaks›z›n y›llarca tutsak
edilenler, sürekli ve a¤›r disiplin ce-
zalar›yla tahliyesi engellenenler, en
küçük ihtiyac›n dahi karfl›lanmama-
s›… Bütün bunlar hapishane içinde
hapishane yaratma ve ideallerini
terk ederek onurunu yitirmifl insan
tipi yaratma anlay›fl›ndan kaynak-
lanmaktad›r. 

*    *    *
Devrimci tutsaklar, güneflsiz hüc-

relerinde ci¤erlerini doldurmak için
ald›klar› her nefese, a¤›r bedel öde-
mekle karfl› karfl›ya.  Kiflili¤ine dö-
nük sald›r›lar› engellemek u¤runa

direniyor ve her koflulda insanl›¤›n yaratt›¤› en yü-
ce idealleri ayakta tutmaya çal›fl›yorlar. Halk düfl-
manlar›na, insanl›k suçlar›na karfl› direnirken on-
lar, yaflam› diz çökerek de¤il dik bafllar›yla savu-
nuyorlar. Kifliliksizlefltirme ve düflkünlefltirme politi-
kas›na karfl› amans›z bir mücadele veren devrimci
tutsaklar, insanl›k ad›na ne varsa onu diri tutmaya
çal›fl›yorlar. O halde, onlar› sahiplenmek gelece¤i-
mizi sahiplenmektir.

Ne zaman sisteme karfl› mücadele yükselse,
kitlelerin yöneldi¤i ilk hedeflerden biri hapishaneler
oluyor. Bunun tersi de do¤ru. Tutsaklar›na sahip
ç›kan bir halk, sisteme vurmak için gelece¤ini örü-
yor demektir. Bu nedenle burjuvazi, her yöntemi
kullanarak tutsaklar› yaln›zlaflt›rmak ister. Özellikle
emperyalist ülkelerde bunu baflard›¤› da görülmüfl-
tür. Kuflkusuz bu durum, dayan›flma ve birlikte ha-
reket etme gelene¤inin zay›flat›lmas› ve bireycili¤in
yayg›nlaflt›r›lmas›yla da yak›ndan iliflkilidir. Dolay›-
s›yla toplumun bu de¤erlerinin korumas› ile, hap-
sedilmifl evlatlar›na sahip ç›kmas› aras›nda dolay-
s›z bir ba¤ vard›r.

Kazan›lm›fl her hakk›n ard›nda, yaz›lm›fl direnifl
destanlar›nda, devrimci tutsaklar›n da büyük eme-
¤i oldu¤unu kim bilmez. Ama bu ayn› zamanda d›-
flar›da yürütülen mücadele ile birleflti¤inde, gerçek
anlam›n› bulmufltur. Çünkü hayat›n hücreleflmesi
ile tutsaklar›n hücrelerde çürütülmeye çal›fl›lmas›
aras›ndaki fark silinmifl ve bu iki mücadele alan›
birbiriyle iç içe geçmifltir. Öyleyse, büyük yar›nlar
için mücadele ve üzerimize çekilen duvarlar›n y›k›l-
mas›, “tutsaklara özgürlük” kavgas›ndan ba¤›ms›z
yürümeyecek… Öncelikle “zindanlar y›k›ls›n tut-
saklara özgürlük” fliar›n›n ne kadar meflru oldu¤u
bilince ç›kar›lmal› ve kitlelere bu bilinç tafl›nmal›d›r. 

Devrimci tutsaklar›n sesi olmak ve onlar›n ta-
leplerini en genifl kitlelerin içine yaymak, kuflkusuz
çok önemli bir görevdir. Genel olarak demokratik
hak ve özgürlükler mücadelesi, tutsaklar›n özgür
kalmas› için verilecek olan mücadeleyle birlikte ele
al›nmal› ve yürütülmelidir. Bu ikisini birbiriyle iç içe
örmenin önünde hiçbir engel yoktur.

Zindanlar y›k›ls›n tutsaklara özgürlük!

Suzan Zengin tahliye edildi

‹ki y›la yak›n bir süredir düzmece polis fezlekeleriyle Bak›r-
köy Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Suzan Zengin, 14 Hazi-
ran'da görülen duruflman›n ard›ndan tahliye edildi. 10. A¤›r Ce-
za Mahkemesi'nde görülen duruflmaya Zengin’e destek için
Uluslararas› Pen Genel Baflkan Yard›mc›s› Eugene Schoulgin,
Türkiye Yazarlar Birli¤i’nden Rag›p Zarakolu, Gazetecilere Öz-
gürlük Platformu’ndan Yurdanur Atadar, Mehmet Demir ve Tu-
tuklu Gazetecilerle Dayan›flma Platformu’ndan Necati Abay ve
“Hücreler” kitab›n›n yazar› Nevin Berktafl da kat›ld›. 

Suzan Zengin savunmas›nda, iddianamedeki suçlamalarla
hiçbir ilgisinin bulunmad›¤›n›, gazeteci-çevirmen oldu¤unu belit-
ti ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti de, hiç bir dayanak-
lar› olmad›¤› halde iki y›ld›r tuttuklar› Zengin'i tahliye etme kara-
r› ald›. 

Tutsaklar üzerindeki iflkenceler art›yor
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Merhaba yoldafl
Yine maphusluktan yaz›yorum sana. Üzgü-

nüm. Hem de çok üzgünüm. D›flar›da onca ifller,
görevler varken, ben kötü bir tesadüf sonucu gö-
zalt›na al›nd›m. Tutukland›m. 

“Kötü bir tesadüf” dedim. Kelimenin tam anla-
m›yla öyle. fiüphe üzerine GBT uygulamas› sonu-
cu gözalt›na al›nd›m. Beni resmi polisler, yani
“toplum polisi” ald›. Beylikdüzü’nde saat sabah
11’e do¤ru otobüs dura¤›na girdim. Dura¤a girer-
ken ekip arabas› geliyordu. Bana yöneldiler, kim-
lik sordular. Durakta 6-7 kifli daha vard›. Üzerimi
arad›lar. ‹nce arama yapt›lar. ‹kna olmad›lar, ikin-
ci kez arad›lar... GBT yapt›lar. “Araman var, bin
arabaya” dediler. Öyle t›p›fl t›p›fl binece¤imi sand›-
lar. “Binmiyorum” dedim. Üçü birden atlad› üze-
rime. “Yaflas›n Devrim ve Sosyalizm”, “‹nsanl›k
Onuru ‹flkenceyi Yenecek”, “Kahrolsun Faflist
Diktatörlük” sloganlar›n› att›m. Beni arabaya bin-
diremediler. Bo¤uflma yerde devam etti. Zar-zor
arkadan kelepçeleri takabildiler. 

Kelepçeler bile¤ime oturuyor. Ama yerden kal-
d›ram›yorlar. Biraz yerde sürüklediler. Bir dostu-
mun verdi¤i güzelim ceketim (hapishanede farket-
tim) bu esnada y›rt›lm›fl. ‹nsanlar birikiyor. Durak-
takilerin d›fl›nda baflka insanlar da geliyor. Tepki
gösteriyorlar. Özellikle bir kad›n, çok tepki göste-
riyor, k›z›yor polislere. Polisler ona da k›z›yor,
ama kad›n geri çekilmiyor. Beni sahiplenmeyi sür-
dürüyor. Epey u¤rafltan sonra beni arabaya att›-
lar. Bu kez de araban›n kap›s›n› kapatam›yorlar.
Çünkü kap›y› tekmeliyorum. Biri bacaklar›ma ya-
p›fl›yor, öyle kap›y› kapat›yorlar. 

Karakolday›z. Götüren polisler, “arabaya bin-
medi, slogan att›” demesiyle karakolun bütün po-
lisleri topland›. Gelen soruyor, “neden aran›yor,
nerede ald›n›z”, vb. Götürenler “terör” diyorlar.
Biri “dünkü adam m›” diye soruyor, “yok” diyor-
lar. Demek ki dün birfleyler olmufl orada. Ve bir
adam› ar›yorlar. Baflka yerlerden sivil ekipler geli-
yor. Ellerim arkadan kelepçeli. “Kalk” diyorlar,
kalkm›yorum, “otur” diyorlar oturmuyorum. Sinir
küpü oluyorlar. Bir taraftan tutanak tutuyorlar.
GBT’me tekrar tekrar bak›yorlar. “97’den beri
aran›yormufl” diyorlar. Üzerimi tekrar tekrar ar›-
yorlar. San›r›m dört-befl kez arad›lar. Ayakkab›m›
ç›kar›p alt keçesine bile bak›yorlar. Tutanak tutu-
yorlar bir yandan da “bu tutanaklar› imzalamaz”
diyorlar. Öyle de oldu, imzalamad›m. “Nerede
oturuyorsun, ne ifl yap›yorsun” diye soruyorlar.
Hiç cevap alam›yorlar. Zaten baflka da soru sor-
muyorlar. Gelen sivil ekiplerden biri papazl›k yap-
maya kalk›yor. Söze de “biz de çok dövük, kafa
göz k›rd›k ama bir ifle yaramad›, her fley diyalog-
la” diyor. Araya girdim. “Yap›n, vurun, k›r›n, za-
ten yap›yorsunuz, yapmad›¤›n›z fley mi” dedim.
“Yok o eskidendi” diyerek kesti. 

‹lk gelen ekip “biz almayaca¤›z” dedi, gitti.

‹kinci ekip de “biz almayaca¤›z, flube-
den gelip alacaklar” dedi. Tuvalete
gitmek istedim, götürmediler. Ellerim
arkadan kelepçeli, sandalyenin arka-
s›na at›lm›fl flekilde, salon gibi bir yer-
de bekletiliyorum. Gelen ikinci ekip,

“bu polis vurmufl, flubeden gelip alacaklar” diyor.
Psikolojik iflkence yap›yorlar. Bu söylemin üzerine
beni çempere al›yorlar. Kelepçeli ellerimi bir de
bofl sandalyeye kelepçeliyorlar. Bir süre daha böy-
le bekletildikten sonra hücreye götürüyorlar. Bu-
rada tekrar üzerimi ar›yorlar. Ayakkab›m›, panta-
lonumu, iç çamafl›r›m› ç›kar›yorlar. Ellerim arka-
dan kelepçeli halde. “‹nsanl›k onuru iflkenceyi ye-
necek” slogan›n› at›yorum. Elbiselerimi tekrar
kendileri giydiriyorlar. Tuvalete gitmek istedi¤imi
söylüyorum. Kelepçeli halde tuvalete sokmaya ça-
l›fl›yorlar. Kelepçeyi açmalar›n› istiyorum. Açma-
yacaklar›n› söylüyorlar. Beni gözalt›na alan polis-
lerden biri, “ben fermuar›n› indiririm, öyle tuvale-
tini yap” diyor. Kabul etmiyorum. Ellerim arka-
dan kelepçeli hücreye at›l›yorum. Hücrede epey
bekledikten sonra hücre nöbetçisine tuvalete git-
mek istedi¤imi tekrar söylüyorum. Te-
lefonla aray›p iki-üç polisi yard›m için
ça¤›r›yor. ‹ki polis geldikten sonra ke-
lepçem aç›l›yor, tuvalete giriyorum. Bir
süre sonra beni hücreden ç›kar›yorlar.
Ç›karan polisler, “almayacaksan›z niye
bu saate kadar beklediniz. Saat 4.30
böyle ifl mi olur” diye söylendiler.

Hastaneye gidiyoruz. Muayene oda-
s›na polisler de giriyor. Ç›kmalar›n› isti-
yorum. Ç›km›yorlar. Doktorla tart›fl›yo-
rum. Doktor “ben polislerin kalmas›n›
istiyorum” diyor. “Doktorluk mesle¤ini
nas›l yap›yorsun? Nas›l yemin ettin?
Ben siyasiyim, devrimciyim. Tinerci ka-
til de¤ilim. Neden çekiniyorsun?” vb.
Ama doktor ayn› durdu¤u yerde. Al›-
n›rken ve karakolda darp edildi¤imi,
karakolda iflkence gördü¤ümü söyle-
dim. Kelepçeler zaten bileklerime otur-
mufl, izler oldu¤u gibi aç›kta. Doktor,
polisleri d›flar› ç›karm›yor ama vücudu-
mun her taraf›n› inceliyor, notlar›n› al›-
yor, kollar›mdaki morluklar› yaz›yor,
bileklerimdeki izleri yaz›yor.

Oradan DGM’ye. Arka kap›dan içeri
al›yorlar. ‹fllemler bittikten sonra Met-
ris Cezaevi’nin yolunday›z. Tabi ellerim
arkadan kelepçeli. 

Ve cezaevindeyim. Cezaevine geldi-
¤imde saat 19.30 olmufltu. Giriflte ifl-
lemler yap›ld›ktan sonra ayakkab› ç›-
karma konusunda bir sorun yaflad›k.
Önce ikna etme çabalar›... Bakt›lar ol-
muyor, kald›rd›lar ayaklar›m›, öyle ç›-
kard›lar ayakkab›lar›m›. Zaten ayakka-
b›lar aya¤›mda emaneten duruyordu.
Çünkü emniyette ba¤c›klar›n› ç›karm›fl-
lard›. Bir dokunuflta ç›k›verdiler aya-
¤›mdan. 

Burada tekli hücrelerde kal›yorum... Biliyor-
sun buras› geçici. Baflka cezaevine sevk yapacak-
lar. Buradaki arkadafllar, “nas›l olsa sevk olaca-
¤›z” düflüncesiyle kitap dergi vb istememifller...
Anl›yaca¤›n›z bir an önce kitap, dergi istiyorum. 

Cezaevinde her fley s›n›rl›. Bir de hafta sonu
gelirsen, daha bir mahrumiyet yafl›yorsun. Her
fley dilekçe ile hallediliyor ya, hafta sonu dilekçe-
ler de al›nm›yor. Dolay›s›yla kantin ihtiyaçlar›m›
hemen temin edemedim. Acil ihtiyaçlar› arkadafl-
lardan sa¤lad›k... Kantine yazd›klar›m, Pazartesi
de gelmedi. Gerekçe, “param hesab›ma ifllenme-
mifl”! Sal› günü kantin alabildim. Ha bu arada
avukat›m geldi, görüfltük.

Hücrelerde kal›yoruz. Kap›lar›m›z sürekli ka-
pal›. Hergün belli saatlerde havaland›rmaya ç›k›-
yoruz... Günün bir k›sm›n› havaland›rmada geçiri-
yorum, di¤er k›sm›n› da hücrede gazete okuyarak
geçiriyorum.

(...) fiimdiden sizi çok özledim. Sevgiyle, has-
retle kucakl›yorum.

Yoldafl›n›z...  
31.05.2011

“Mesele esir düşmekte değil
TESLİM OLMAMAKTA BÜTÜN MESELE!”

Toplu mezarlar aç›ls›n!
Ali Y›ld›z’›n cenazesi verilsin!

1997’de vurularak öldürülen ve toplu mezara gömü-
len Ali Y›ld›z’›n cenazesini almak için Y›ld›z’›n abisi Hüs-
nü Y›ld›z ve annesi Sakine Y›ld›z, süresiz açl›k grevine
bafllad›lar. Dersim Yeralt› Çarfl›s› üstünde kurduklar› ça-
d›rda bafllayan açl›k grevi, dergimizin yay›na haz›rland›-
¤› s›rada, 20’li günlere ulaflm›flt›.

Hüsnü Y›ld›z yapt›¤› aç›klamada, kardeflinin 14 y›ld›r
kay›p oldu¤unu belirtti. 3 fiubat 2011 tarihinde Çemifl-
gezek’te bulunan bir toplu mezar için suç duyurusunda
bulunduklar›n›, bu mezar›n aç›lmas›n› talep ettiklerini
söyledi. Fakat dosyan›n savc›l›klar aras›nda aylarca do-
laflt›r›ld›¤›n› ve cenazelerini bir türlü alamad›klar›n› bil-
dirdi. Hüsnü Y›ld›z, “benim ve ailemin tank›, topu, yasa-
lar› ç›karma, kararlar verme gücü yok. Sadece bedeni-
miz var” diyerek neden açl›k grevine gittiklerini aç›klad›.

Anne Sakine Y›ld›z ise, 14 y›ld›r çocu¤una hasret ol-
du¤unu söyleyerek, “baflucunda a¤layaca¤›m bir meza-
r› olsun istiyorum” dedi. Bütün kay›p analar› gibi, o da
bir mezar tafl› istiyor ve bu bile onlara çok görülüyor.

‹nsan Haklar› Derne¤i’nin rakamlar›na göre, Türki-
ye’deki toplu mezarlardaki ceset say›s› 2 bin civar›nda.
Baflta Van ve Bitlis olmak üzere 16 ilde yo¤unlaflan top-
lu mezarlar›n say›s› 123’ü buluyor. Cinayetlerin kimya-
sal gaz, zehir ve kurfluna dizme yoluyla ifllendi¤i de
saptanm›fl durumda. Dernek, 1247 PKK’linin cenazesine
toplu mezarlarda ulafl›ld›¤›n› da belirtiyor. 

Bugüne dek toplu mezarlar›n aç›lmas› için birçok ey-
lem yap›ld›. Ve uzun mücadeleler sonucunda bunlar›n
bir k›sm›n›n aç›lmas› sa¤land›. fiimdi Ali Y›ld›z’›n ailesi,
çocuklar›n›n cesedine ulaflmak ve bir mezara gömebil-
mek için direniyor. Bu direnifl, faflizmin katliamlar›n›
teflhir etme, toplu mezarlar› açt›rma mücadelesinin
önemli bir parças›d›r. Bunu güçlendirmeli, destek ve da-
yan›flmay› artt›rmal›y›z.  

Dergimizin okurlar›ndan Zeynel Sarar, 27 May›s günü gözalt›na
al›nd› ve tutukland›. Gözalt›na al›n›fl›ndan itibaren direnen 

Zeynel Sarar, polis iflkencesini ve tecrit ortam›n›, bir yoldafl›na
yazd›¤› mektupta anlat›yor. Mektubunu k›saltarak yay›nl›yoruz. 
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! 4 Temmuz 1968- Derby fabrikas›nda iflgal
Derby fabrikas›nda iflçiler, D‹SK’le toplu sözleflme-

nin yap›lmas› için fabrikay› iflgal ettiler ve iflgal son-
ras›nda bu amaçlar›n› gerçeklefltirdiler.

! 4 Temmuz 1918- Sovyet Anayasas› kabul edildi
Ekim Devrimi’nin ard›ndan ülkenin sosyalist inflas›-

na giriflen komünistler, Sovyetler, toplad›klar› Tüm
Rusya Merkez Yürütme Kurulu’nun 5. toplant›s›nda
anayasay› kabul ettiler. Bu anayasaya göre art›k özel
mülkiyete son verilmifltir.  

! 12 Temmuz 1992- DS militanlar› katledildi
Devrimci Sol militanlar›, Niyazi Ayd›n, ‹brahim Er-

do¤an, ‹brahim ‹lçi, Cavit Özzaya, Hasan Eliuygun,
Nazmi Türkcan, Fitnöz Dikme, Birol Karakaya, Zey-
nep Eda Berk, Yücel fiimflek, Ömer Coflkun›rmak,
Buluthan Kangalgil, ‹stanbul ve Ankara’da devlet ta-
raf›ndan yap›lan bask›nlar›n ard›ndan katledildiler.

! 14 Temmuz 1982- Diyarbak›r’da ÖO
Diyarbak›r Cezaevi’ndeki bask›lara karfl› PKK MK

üyesi Kemal Pir ve Hayri Durmufl, PKK savaflç›lar›
Ali Çiçek ve Akif Y›lmaz bafllatt›klar› ölüm orucunda
flehit düfltüler. 

! 14 Temmuz 1789- Frans›z ‹htilali’nin devam
etti¤i günlerde, halk Bastille zindan›n› basarak
tüm tutuklular› serbest b›rakt›.

! 16-17 Temmuz 1936-
Franco ‹spanya’da ku-
rulmufl olan cumhuriyeti
ezmek için harekete geç-
ti.

! 17 Temmuz 1986-
‹HD kuruldu.
12 Eylül y›llar›nda ceza-

evlerinin kap›lar›nda fafliz-
min sald›r›lar›na direnen
tutsak ailerinin ve ayd›nlar›n önderli¤inde ‹HD kurul-
du.  

! 20 Temmuz 1923- Meksikal› devrimci 
Pancho Villa öldürüldü. 

! 24 Temmuz 1968- Vedat Demircio¤lu 
katledildi
6. Filo’nun kovulmas›n›n ard›ndan devrimci ö¤renci

av›na ç›kan devlet, yurtlar› basarak birçok ö¤renciyi
gözalt›na ald›, yaralad›. Ö¤renci hareketinin önderle-
rinden Vedat Demircio¤lu da bu bask›nlar sonucu
a¤›r yaraland›ktan sonra, flehit düfltü. 

! 27 Temmuz 1996- ‘96 ÖO sona erdi
Tutsaklar›n tüm cezaevlerinde faflist genelgelere ve

bask›lara karfl› bafllatt›klar› açl›k grevleri ve ölüm
orucu eylemi 12 flehitle sona erdi.

! 27 Temmuz 1966- Çorum belediye
iflçilerinin Ankara yürüyüflü.

! 1 A¤ustos 1969- Demirdöküm Fab-
rikas›’nda ‹flgal
Türk-‹fl’teki Cevher-‹fl’ten istifa ederek

D‹SK’e ba¤l› Maden-‹fl’e geçerler. ‹flçile-
rin bu sendika de¤iflikli¤i devletin tepki-
sini çeker ve binlerce askerle iflçileri ku-
flat›r. Oturma eylemine bafllayan iflçiler,
fabrika iflgaline geçerler. Bu iflgal ve di-
renifl, iflçilerin zaferiyle sonuçlan›r

! 4 A¤ustos 1914- I. Emperyalist
paylafl›m savafl› bafllad›.

! 5 A¤ustos 1895-Engels öldü.
Marks’la beraber, bilimsel

sosyalizmin kurucusu
olan Engels, ML’nin

bir bilim olarak orta-
ya ç›kmas› ve yay›l-
mas›nda büyük kat-
k›lar› olmufl bir us-
tad›r. Marksizme
büyük katk›lar›na

ra¤men kendisini

“ikinci keman” kabul eder. Askeri konulardaki ilgisi
ve yetene¤inden dolay› “General Engels” ismini de
tafl›maktad›r. 

! 13 A¤ustos 1913- Agust Bebel Öldü
Almanya Komünist Partisi önderlerindendir. Siyasi

ve ideolojik olarak kendini iyi gelifltirmifl, iflçi köken-
li birisidir. Kad›n sorununa iliflkin olarak ortaya koy-
du¤u belirlemeler, ML’ye katk› anlam›n› tafl›makta-
d›r. 

! 15 A¤ustos 1984-fiemdinli ve Eruh Bask›nlar›
Kürt Ulusal Mücadelesi’ni bafllatt›¤›n›, PKK bu bas-

k›nlarla duyurur. 

! 18 A¤ustos 1944-Ernst Thael-
man Katledildi
Almanya Komünist Partisi’nin ön-

derlerinden Thaelman, Almanya’da
gerek faflizme gerekse sosyal de-
mokratlara karfl› verdi¤i mücadeleyle
iflçilerin ve emekçilerin kalbinde yer
etmifltir. Mücadelenin her alan›nda
komünist kiflili¤ini yans›tan Thael-
man, nazi kamplar›nda direnifli ör-
gütleyen, içinde yer alan biriydi. Kendisinin serbest
kalmas› için Almanya’da ve dünyada kitlesel eylem-
ler gerçeklefltirildi. Alman Nazizmi yenilgisinin ke-
sinleflmesiyle, arkas›nda ne var ne yoksa yok etmeye
giriflti. Thaelman da 18 A¤ustos 1944’de idam edildi. 

! 19 A¤ustos 1936-F. Garcia Lorca Kurfluna Di-
zildi
Yazd›¤› fliirlerle faflizme karfl› halka direnme gücünü

ve bilincini afl›lamaya çal›flan Lorca, Franco yönetimi
taraf›ndan kurfluna dizildi. 

! 25 A¤ustos 1948-Demokratik Kore Cumhuri-
yeti ‹lan Edildi
Tarihi boyunca sürekli iflgallerle karfl› karfl›ya kalan

Kore, 1919’dan itibaren Japonya’ya karfl› ba¤›ms›zl›k
mücadelesine giriflmifltir. 1930’lardan itibaren baflla-
yan mücadele, Komünist Parti’nin önderli¤inde ulusal
kurtulufl mücadelesine dönüflür. Ancak ABD Ko-
re’nin güneyini iflgal edince, yap›lan referandumla
Kuzey’de 1948’de Cumhuriyet ilan edilir.

27 fiubat 1933’te Naziler Alman parlamento binas›
Reichstag’› atefle verdiklerinde, amaçlar› komünistleri
hedef alacak bir provokasyonu bafllatmakt›. O günler-
de, III. Enternasyonal Yürütme Komitesi üyesi olarak
Almanya’da bulunan Georgi Dimitrov, bu provakos-
yonun bafl hedefleri aras›ndayd›. Parlamentoyu Bolfle-
viklerin yakt›¤›n› iddia eden Naziler, Dimitrov’u, iki
Bulgar komünistini ve bir Alman komünist milletveki-
lini tutuklayarak yarg›lamaya bafllad›lar. Gerçekte ise
kendileri yarg›lanmaya baflland›. Çünkü Dimitrov, bir kürsü haline getirdi¤i
mahkemede, yarg›layan bir savunma gerçeklefltiriyordu. “Ben proletaryan›n
öncüsüyüm. Sosyalizm u¤runa mücadele hayat›m›n özüdür” sözleriyle bitir-
di¤i savunmas›, Alman mahkemesinin iddialar›n› yerle bir etmekle kalmam›fl,
büyük bir politik darbe de indirmiflti. Ve dava süreci, tüm dünyada dayan›fl-
ma kampanyalar›n›n gerçeklefltirildi¤i bir kitle hareketine dönüfltü. 

1900’lerin bafllar›nda, bir iflçi olarak mücadeleye bafllam›flt› Dimitrov; son-
ras›nda Bulgar iflçi s›n›f›n›n önderi haline gelmekle kalmad›, faflizme karfl›
mücadele konusunda yapt›¤› teorik aç›l›mlarla dünya proletaryas›n›n önderi
oldu. Komünist enternasyonalin yöneticili¤ini, sendikal çal›flma uzmanl›¤›n›
yapt›. 

‹htilalci Komünistlerin Temmuz fiehitleri

Temmuz 1980-Kenan Özbilek
Adana’da faflistlerle girdi¤i bir çat›flmada a¤›r yaralanarak has-

taneye kald›r›ld›. Burada a¤›r iflkencelere maruz kalan Kenan,
direniflinin ard›ndan flehit düfltü. Onun ölüm biçimini duyan Os-
man Yaflar Yoldaflcan “T‹KB’li böyle savafl›r, böyle ölür” söz-
lerini söylemiflti. Bu sözler, Kenan Özbilek için ç›kar›lan afiflle-
rin de slogan› oldu.

29 Temmuz 1991-Yunus Durmaz
Bir eylem haz›rl›¤›nda polis çemberinin

içine düfltü amaçemberi yarmay› baflard›.
Ancak elindeki bomba yere düflünce,
çevdede oyun oynayan çocuklara zarar
gelmesin diye bomban›n üzerine atlaya-
rak flehit düfltü. Yunus genç yafl›na ra¤-
men, göstermifl oldu¤u özelliklerle mü-
cadelede öne ç›km›fl ve 1990’l› y›llar›n ilk flehidi olmufltu.

26 Temmuz 1996- Tahsin Y›lmaz
27 Temmuz 1996- Ulafl Hicabi Küçük
27 Temmuz 1996- Osman Akgün
‘96 y›l›nda yaflanan Ölüm Orucu  eyleminde flehit düfltü-

ler. Fatih’in “Biz Kazanaca¤›z!” fliar›n› rehber edindiler ve
süreci yarmak, direnifli kazanmak için öne f›rlad›lar. 

12 Temmuz 1949-Dimitrov öldü
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‹kinci emperyalist dünya
savafl›n›n vahfleti hala tele-
vizyon görüntülerinden, ba-
s›ndan, ç›kan kitaplardan ve
birebir canl› tan›klardan an-
lat›l›r. Emperyalistlerin kendi
aralar›ndaki savafl›nda ölen
ve sakat kalan milyonlarca
insan, evini terk eden, yok-
sullaflan ve hayatlar› y›k›lan
milyara yak›n insan say›s›...

Hitler ve Nazi’lerin 1930’lu
y›llar›n ortalar›na do¤ru bafl-
latt›klar› iflgal ve sald›r›larla
bafllayan hamleler, ‹talya’n›n
hamleleriyle büyümüfl, niha-
yetinde tarihin gördü¤ü en
büyük y›k›m› yaratan ikinci
emperyalist dünya savafl›
1939’da bafllam›flt›. Emper-
yalistlerin baflta kendi arala-
r›ndaki ç›kar çeliflkileri olmak
üzere, Sovyetler Birli¤i’ni y›kmak istemeleri de bu savafl› tetikleyen
ana faktörlerden biriydi. Savafl sonuna kadar 50 milyondan fazla in-
san öldü. 35 milyonu sakat kald›. Y›k›lan milyonlarca ev, duran hayat,
sömürülen ve ezilen iflçiler-emekçiler, karlar›na kar katan emperyalist
tekeller...

Savafl›n bitmesine az bir zaman kala vahfli bir sald›r› da ABD em-
peryalizmi taraf›ndan Japonya’ya at›lan atom bombalar›yla gerçeklefl-
tirildi. ‹kinci emperyalist savafl y›llar›nda denemelerine bafllayan atom
bombas›, zaten bitmifl olan bir savaflta, gövde gösterisi düzenlemek
ve dünya halklar›n› tehdit etmek amac›yla, Japonya’n›n Hiroflima ken-
tinde kullan›ld›. 

“Küçük Çocuk” ad› verilen atom bombas›, 10 bin metre yükseklikten
kentin üzerine b›rak›ld› ve yere 580 metre kala patlad›. Patlaman›n ilk
an›nda yüksek ›s›dan kaynakl› 70 bin insan asfaltlara yap›flarak can
verdi. Yay›lan radyasyonla da bu say› artt› ve ölü say›s› 200 bini aflt›. 

‹lk anda ç›kan sakatl›klardan daha beteri günümüze kadar yans›yan
sakat do¤um oranlar›n›n artmas›d›r. Bugün hala kentte sakat do¤um-
lar meydana geliyor. Denemeleri gizlilikle yürütülen bu çal›flman›n y›-
k›mlar›na tarih tan›kl›k etmeye devam ediyor. 

9 A¤ustos’ta ayn› y›k›m, bu kez Nagazaki’de yafland›. Burada da 75
bin insan ilk anda, 75 bini de ilk befl y›l içinde öldü. Radyasyondan
kaynakl› sular ve toprak zehirlenmiflti. Ne içecek su, ne de herhangi
bir yiyecek vard› zehirlenmeyen. 

Bugün foto¤raflarda ve görüntülerde “uzak” bir geçmifl olarak anlat›-
lan, belgesellere konu olan atom bombas›n›n y›k›m›na tan›kl›k eden-
lerin yan› s›ra, hala etkilerinin en a¤›r flekilde görülmesi, emperyalist-
lerin karlar›n› insan yaflant›s›n›n üstüne infla etti¤ini göstermeye yeter.
Onlar için insan, savaflta harcanacak malzemedir. 

O savafl›n ve sald›r›lar›n vahfletini anlatan emperyalistler, bir yan-
dan timsah gözyafllar› dökerken, bugün hala dünyan›n birçok noktas›-
n› savafllara ve y›k›mlara mahkum ediyor. Her gün yeni bir kimyasal
silah›n, bomban›n bulundu¤u ve denendi¤i aç›klan›yor. Fiilen de Irak
halk›n›n, Afgan halk›n›n, özgürlük mücadelesi veren gerillalar›n üstün-
de deneniyor. 

Hiroflima ve Nagazaki sald›r›lar› ve y›k›m›, binlerce insan taraf›ndan
lanetlenmeye devam ediyor her y›l. Emperyalistler bu ac›lar›n, vahfle-
tin hesab›n› verecekler. Özgür ve bar›fl içinde bir dünya, ancak iflçi ve
emekçilerin verece¤i mücadeleler sonucu oluflacakt›r. 

7 Temmuz 1993-R›fat Ilgaz öldü
“Okutma Üzerine” isimli fliirinde “S›n›f›n azan›y›m mimli, ‘Hababam S›n›f›’n›n

yazar›y›m ünlü. Kim ne derse desin, çocuklar için yazd›m hep” demiflti R›fat Il-
gaz. Çocuk edebiyat›na kazand›rd›¤› yap›tlar da, yetiflkinler için yazd›klar› kadar
önemliydi. 

“70 yafl›n bana kazand›rd›¤› deneyimlerden en baflta geleni, küçümsenmeye-
cek çocuk ve torun say›s›d›r” diyen Ilgaz’›n 15 y›ll›k ö¤retmenlik deneyimi de on-
lar› yak›ndan tan›mas›na olanak sa¤lam›flt›.  

Çocuklar, Ilgaz’›n sat›rlar›nda insan› gördüler, insan olman›n gereklerini anla-
d›lar. Öyküleri, hep mutlu sonla bitmiyordu, di¤er çocuk kitaplar›n›n aksine. Fakat
bu, onlara baflka kazan›mlar edinmesini sa¤l›yordu. Ilgaz, çocuk kitaplar›n› da
ayr› bir bak›fl, ayr› bir emek ve heyecanla yazd›. 

7 Temmuz 1993’te ayr›lan Ilgaz’› farkl› k›lan önemli bir yönü de buydu. Dik
duruflu, haks›zl›klara karfl› mücadele edenlerden destek ve dayan›flmas›n› eksik
etmeyifliyle tarihe mal olmufl yazar ve flairdir Ilgaz. “K›r›lacak dal de¤iliz karayel-
lerde / Savrulacak yaprak de¤il / Köküz gövdeyiz ölümsüz / ‹zimizden gelenlerle”
demifltir bir fliirinde. Ve gerçekten de öyle yaflam›flt›r. Ayd›nlar› hicvetti¤i “Ayd›n
m›s›n” fliiri de unutulmayacak fliirleri aras›ndad›r.

14 A¤ustos 1956-Bertolt Brecht Öldü
Yazd›¤› fliirler ve oyunlar, bugün bile dünyada milyonlarca iflçi ve emekçi taraf›n-

dan, devrimciler taraf›ndan bilinen Brecht… Alman faflizmine karfl› mücadele için-
de yer alan, sanatla devrim, sanat-
ç›yla parti aras›ndaki iliflkiyi güçlü bir
biçimde tan›mlayan bir flairdir. Gerek
fliirlerinde, gerekse tiyatro eserlerin-
de, faflizme karfl› mücadele, yeralt›
savafl›m› ve direnifl önemli bir yer tu-
tar. Sanat›n› mücadelenin içinde yo-
¤urarak, gittikçe olgunlaflt› ve fafliz-
me karfl› mücadelede fliirlerini bir si-
laha dönüfltürdü. O savafl›n y›k›m›
karfl›s›nda direnci, inanc› afl›lad› iflçi-
lere ve emekçilere. Sade ama son
derece güçlü bir anlat›ma sahip olan
eserleri, bugün de de¤erinden kay-
betmemifltir. 

6 A¤ustos 1945 
Hiroflima’ya atom bombas› 

24 Temmuz 2002-Adnan Yücel’in ölümü
Kavgan›n flairi olarak bilinen Adnan Yücel, 12 Eylül’ün en karanl›k y›llar›nda,

umudunu kaybetmeyenlerdendi. Bu umut ve aray›fl, onun ihtilalci komünistlerle
buluflturdu. En güzel ürünlerini o y›llarda verdi. En güzel fliirlerini, 12 Eylül karanl›-
¤›na karfl› verilen görkemli direniflten ilham alarak yazd›. “Yeryüzü aflk›n yüzü
oluncaya dek”  fliir kitab›, onun sanat›n›n doru¤udur. Bu kitap için övgülerde bulu-
nanlara, “yazana de¤il, yazd›rana bakmak laz›m” diyerek, sanat›n dayanmas› ge-
reken do¤ru rotay› ortaya koyuyordu. Sonras›nda Kürt halk›n›n direniflinden ald›¤›
ilhamla “Ateflin ve güneflin çocuklar›” adl› fliir kitab›n› yazd›. Çukurova Çeflitleme-
si, Gelenek Tohumu gibi eserleri, flehitlerimizin görkemli yaflamlar›n› ve direniflle-
rini anlat›r. Kavgan›n flairi ismini almas› da bundand›r. 

Aln›n›zda dalgalanan bayraklar ad›na
bayraklarda yaflayan ölümsüzler ad›na
durmak yok bu kofluda, teslim olmak yok
a¤›t yok dilimizde dizlerde, titreme yok
kaç günefl sönerse sönsün içimizde
hep ayd›nl›kta yakalayaca¤›z ölümü
ya flafak sökerken
ya günefl yükselirken

sizin sesiniz olup sizi hayk›raca¤›z
Biz kazanaca¤›z!
Biz kazanaca¤›z!
Biz kazanaca¤›z!

Yüre¤ini ve hayat›n› getirmiyorsan
beraberinde

Hiç zahmet etme, aram›za kat›lmak için
Kat›lmanla ayr›lman bir olur

Rahat bir yer ar›yorsan,
S›cak sudan so¤uk suya girmeyecekse elin

Hiç zahmet etme, 
yaran›n en güzel çiçek oldu¤u 

Bu meydana gelmeye
Bu yol ancak bafl koyanlar içindir

Burada sen yemekte en sonuncu
Edinmede en sonuncu

Uykuda en sonuncu
Ama ölmede birinci olmal›s›n.



27 Haziran'da Dersim-Ovac›k'taki Burnak kö-
yü ç›k›fl›nda askerlerin pususuna düflen 3
MKP/HKO gerillas› çat›flarak ölümsüzleflti. Saat
22.00 civar›nda meydana gelen çat›flmada,
Ozan Derman, ‹smail Perktafl ve Abidin De-
mir saatlerce çat›fl›. 

MKP yapt›¤› aç›klamada "Yi¤it üç savaflç›-
m›z önünde sayg›yla e¤iliyoruz" diyerek müca-
delenin devam edece¤ini belirtti. fiehit düflen
gerillalar Malatya Adli T›p Kurumu’na sonra Der-
sim'e getirildi. Dersim'de binlerce kifli taraf›ndan
karfl›lanan gerillalar 1 Temmuz'da sloganlarla
topra¤a verildi.  

29 Haziran'da ise Dersim'de TKP/ML T‹KKO
gerillas› Yurdal Y›ld›r›m ve HPG gerillas›
Mazlum Erenci çat›flarak flehit düfltüler. HPG
taraf›ndan yap›lan aç›klamada çat›flman›n saat
1.30 s›ralar›nda Çemiflgezek'te meydana geldi-
¤ini, Yurdal Y›ld›r›m'›n çat›flmada flehit düfltü¤ü-
nü, yaralanan Mazlum Erenci'nin de teslim ol-
mamak için kendisini bombayla patlatt›¤› ifade
edildi. 

Gerillalar› anmak için 2 Temmuz'da Gazi
Mahallesi'nde bir anma yürüyüflü yap›ld›. Yeni
Demokrasi Aile Birli¤i taraf›ndan örgütlenen ve

Eski Karakol dura¤›nda bine yak›n kiflinin top-
lanmas›yla bafllayan eyleme devrimci kurumlar
da destek verdi. En önde Mark, Engels, Lenin,
Stalin ve Mao'nun foto¤raflar›n›n tafl›n›rken,
YDAB imzal› "Halk savaflç›lar› ölümsüzdür" pan-
kart› aç›ld›. Dersim'de flehit düflen befl gerillan›n
resimlerinin tafl›nd›¤› ve Gazi Cemevi'ne kadar
süren yürüyüfl boyunca sloganlar at›ld›. MKP-
HKO militanlar› fiair Abay Lisesi'nde "MKP geril-
lalar› ölümsüzdür" pankart›n› açarak bir süre kit-
lenin önünde yürüyüfl gerçeklefltirdi. Sonras›nda
pankart yol güzergah›na as›l›rken, TKP-ML T‹K-
KO militanlar› da yaz›lamalar yapt›lar. BDSP,
ESP, Halk Cephesi de yürüyüfle destek verir-
ken, Gazi Cemevi önünde flehit düflen gerillalar
flahs›nda sayg› duruflu yap›ld›. 

Anma program›n›n ard›ndan MKP-HKO ve
TKP-ML T‹KKO militanlar› caddeyi barikatlarla
keserek Karakol'a do¤ru yürüyüfle geçti. Polisin
gaz bombalar›yla sald›rmas›n›n ard›ndan molo-
toflarla karfl›l›k veren militanlara di¤er devrimci
yap›lar da destek verdi.  

3 Temmuz'da saat 19.00'da Partizan'›n ça¤-
r›s›yla Sar›gazi'de bir anma yürüyüflü gerçeklefl-
tirildi. 

22 Temmuz-A¤ustos 2011

Fatih yoldafl›n ölüm y›ldö-
nümü yaklafl›yordu. Anma ön-
cesi mezarlar› haz›rlamak için
günler öncesinden Silivrikap›
Mezarl›¤›'na gittim. Farkl› bir
kap›dan girdi¤imden mezar›n
yerini kar›flt›rd›m. Ben mezar› ararken mezarl›k
çal›flanlar›ndan birisi seslendi; "birisini mi ar›yor-
sun?" “Osman Yaflar Yoldaflcan” dedim, “onun
mezar› daha yukar›da” dedi ve beni mezara gö-
türdü. Sonra da “Ataman ‹nce'ye de u¤rayacak
m›s›n, onun mezar› da afla¤›da” dedi. “Tamam
ben bulurum art›k” dedim, “Fatih'in mezar› da
yan mezarl›kta” diyerek sözlerini tamamlad›. Gö-
revliye teflekkür ettim. Onun tutumundan çok et-
kilenmifltim. Ankara'da Karfl›yaka mezarl›¤›nda
Denizlerin, Mahirlerin mezarlar›n›n yerini nas›l
mezarl›ktaki herkes biliyorsa, burda da bizim fle-
hitlerimizi biliyorlard›. fiehitlerimizi sadece me-
zarl›ktakilerin de¤il, birgün herkesin duyaca¤›n›,
bilece¤ini düflündüm. 

Osman yoldafl›n mezar› her zaman bak›ml›yd›.
Ben tekrar sularla mezar› bir kez daha y›kad›m ve oradan Ataman ‹nce'nin me-
zar›na geçtim. Mezarl›¤a gitti¤im zaman, mezarlar› bulamay›nca “yoldafl›m ner-
desin” diye seslenirdim içimden, bana yol göstereceklerini düflünürüm her za-
man. O gün de yine “Ataman yoldafl neredesin” dedim ve Ataman'›n mezar ta-
fl›nda k›rm›z› renklerle yaz›lm›fl ismini gördüm, onu da sulay›p y›kad›ktan son-
ra, Fatih yoldafl›n mezar›na gittim.

Kutup Y›ld›z›'m›z›n mezar› ne kadar da güzel. Mezar tafl›ndaki y›ld›zlar bile
Fatih'i simgeliyor. Anma gününe birkaç gün kala, baflka bir yoldaflla yoldafllar›n
mezarlar›n› yine ziyaret etmifltik. Yan›m›zda getirdi¤imiz atefl çiçeklerini mezar-
lara dikerken "bizim yoldafllar›m›z da atefl gibiydiler" demekten kendimizi ala-
mad›k. Osman Yaflar Yoldaflcan'›n mezar›na geldi¤imizde burada da topra¤› ha-
valand›rmak için görevlilerin birisinden çapas›n› istedik, yard›m isteyip isteme-
di¤imizi sordu, “biz yapaca¤›z” dedik. O da “biraz para toplay›n da mezarlar›n
topraklar›n› ço¤altal›m” dedi, teflekkür edip gönderdik.

Pazar günü anma yap›lacak, sabah erkenden gidiyorum mezara, getirdi¤im
karanfillerden b›rak›yorum yoldafllar›n mezarlar›na. Son kez bak›yorum mezar-
lara, her fley güzel ve düzenli. Fatih yoldafl›n ölüm y›ldönümü oldu¤u için Fa-
tih'in mezar›na geliyorum ve karanfillerden y›ld›z yap›yorum mezar›na. ‹flte ku-

tup y›ld›z›m›z… 
Akflam belirledi¤imiz saatte

yoldafllarla tekrar Fatih'in me-
zar› bafl›na toplan›yoruz. Genç
yoldafllar mezarlar› elleriyle y›-
k›yorlar. Ölüm Orucu fiehitleri

için bir dakikal›k sayg› durufluyla bafll›yor anma-
m›z. Sayg› duruflu esnas›nda bir yoldafl, “Biz Kaza-
naca¤›z” fliirini okuyor. Sonra bir yoldafl Fatih hak-
k›nda bir konuflma yap›yor. "Mehmet Fatih Öktül-
müfl'ü ve flehitlerimizi anmak sadece mezar bafllar›-
na gelmek de¤ildir.” diyor. “Onlar› anmak, onlar›n
özelliklerini ö¤renmek, kuflanmak ve gelifltirmek de-
mektir. Fatih yoldafl, tarihimize birçok de¤er kat-
m›flt›r. O de¤erleri büyütecek olan bizleriz. Fatih
yoldafl bu güvenle son yolculu¤una ç›kt›. O vasiye-
tinde ‘bendeki mal-mülk belli o da siz yoldafllar›m-
da fazlas›yla var’ derken tam da bu güvenle kendin-
de olan özelliklerin bizde oldu¤unu söylemiflti. Fa-
tih yoldafl flu anda burada yatm›yor, o aram›zda ve
yeni Fatihler olarak onun bofllu¤unu doldurma-
ya and içiyoruz.” "Mehmet

Fatih öktülmüfl yoldafl ölümsüzdür",
"Ölüm orucu flehitleri ölümsüzdür",
"Kahrolsun faflist diktatörlük", "Yafla-
s›n devrim ve sosyalizm" sloganlar›n›
at›yoruz hep birlikte. Karanfillerle süs-
lenen mezara Fatih’in resmini b›rak›yo-
ruz.

Ard›ndan Fatih’le ayn› eylemde ve
ayn› gün flehit düflen Haydar Baflba¤'›n
mezar›na geçiyoruz. Burada da bir sayg›
duruflunda bulunuyoruz. Oradan Ataman
‹nce'nin mezar› bafl›nday›z, sayg› duruflu
ve okunan fliirin ard›ndan son olarak Os-
man Yaflar Yoldaflcan'›n mezar›nday›z.
Sayg› duruflu ve okunan fliirinden sonra,
geldi¤imiz gibi mezarl›ktan ayr›l›yoruz. 

Ayr›l›rken mezarl›ktaki görevliyi gö-
rüyorum, hafif tebessüm ediyor bize.

M. Fatih Öktülmüfl ve 
Ölüm Orucu fiehitlerini And›k  

Dersim’de flehit düflen gerillalar
19 Kas›m 2009'da Esenyurt'ta polisler taraf›ndan katledi-

len TK‹P militan› Alattin Karada¤ mahkemesi, 24 Haziran'da
Bak›rköy Adliyesi'nde görüldü. 9. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde
görülen mahkemenin 4. duruflmas› boyunca BDSP adliye
önünde aç›klama ve oturma eylemi yapt›. "Devrimciler ölmez
devrim davas› yenilmez" pankart›n›n aç›ld›¤› eyleme Onteks
ve PTT iflçilerinin yan› s›ra EHP de destek verdi. "Devrimciler
ölmez, devrim davas› yenilmezdir", "Polis vuruyor, mahkeme-
ler bak›yor", Alattin Karada¤ ölümsüzdür", "Bedel ödedik be-
del ödetece¤iz", "Katil devlet hesap verecek" sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemde yap›lan aç›klamada katliama ve mahkeme
sürecinin geliflimine vurgu yap›l›rken, katillerin cezaland›r›lma-
s› istendi. PTT ve Onteks iflçileri de birer konuflma yapt›. 

Mahkemeye Karada¤'›n ailesi ve avukatlar› kat›ld›. Tan›k-
lar, olay yerinde Karada¤'›n yaral› olarak, savc›n›n gelece¤i
bahanesiyle bekletildi¤ini, yaral› polisin hastaneye götürüldü-
¤ünü belirtti. Daha sonra Karada¤'›n öldü¤ünü duyduklar›n›
anlatt›lar. Avukatlar ise, kamera kay›tlar›n›n istenmesine ra¤-
men hala mahkemeye getirilmedi¤ine de¤indi. Mahkeme he-
yeti kamera kay›tlar›n›n istenmesine, bilirkifli tespitinin beklen-
mesine karar vererek duruflmay› 26 Eylül 2011 tarihine ertele-
di. 

BDSP ve Karada¤ ailesi, avukatlar ÇHD'de bas›n aç›kla-
mas› düzenleyerek hukuki süreci anlatt›lar. 

Alattin Karada¤ davas› ertelendi

“Mehmet Fatih Öktülmüfl 
Kavgam›zda Yafl›yor! Ölüm Orucu
fiehitleri Ölümsüzdür!” sloganlar›-
n›n yer ald›¤›  stickerlar ve afifller,

çeflitli emekçi semtlerine, 
iflçi havzalar›na ve merkezlere 

yap›flt›r›ld›. 
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Büyüyen Alman tekelleri,
üretim teknolojisi daha dü-
flük ve eskimifl olan ‹ngiliz
emperyalizmi ile dünyan›n

dört bir yan›nda kavgaya gi-
riflti. Bunlar›n içinde belki
de en önemlisi, “Yak›ndo-

¤u” olarak da adland›r›lan
Anadolu ve Mezopotam-

ya’yd›. Ki bu bölge, tama-
men Osmanl› topraklar›

içindeydi. Dolay›s›yla Os-
manl› topraklar›, Alman

emperyalizminin isteklerine
ulaflmas› için stratejik 

öneme sahipti. 
Almanya, bu topraklar-

dan Basra Körfezi’ne uzan-
may›, ‹ngilizlerin Süveyfl

Kanal› yolundan geçen 
deniz yoluna paralel bir 

demiryolu kurmay› 
amaçl›yordu.

yüzy›l›n sonlar›, dünya-
n›n paylafl›lmas› kavga-
s›na geç kat›lan Alman-
ya’n›n en ifltahl›, en h›z-
l› dönemiydi. Alman te-

kellerinin büyük bir h›zla büyümesi, ye-
ni pazarlar› zorunlu k›l›yordu. Bu da
paylafl›lm›fl topraklar›n yeniden paylafl›-
m›n›, bu u¤urda k›yas›ya mücadeleyi ge-
rektiriyordu. 

Büyüyen Alman tekelleri, üretim
teknolojisi daha düflük ve eskimifl olan
‹ngiliz emperyalizmi ile dünyan›n dört
bir yan›nda kavgaya giriflti. Bunlar›n
içinde belki de en önemlisi, “Yak›ndo-
¤u” olarak da adland›r›lan Anadolu ve
Mezopotamya’yd›. Ki bu bölge, tama-
men Osmanl› topraklar› içindeydi. Dola-
y›s›yla Osmanl› topraklar›, Alman em-
peryalizminin isteklerine ulaflmas› için
stratejik öneme sahipti. Birinci olarak;
Alman dokuma sanayinin en önemli
hammaddesi pamuk, en çok bu toprak-
larda yetifliyordu. Ayr›ca g›da ve tah›l
ihtiyac›n› da buradan karfl›layabilirdi.
‹kincisi; karayolu ile ulafl›labilecek bir
bölgeydi ve ‹ngiliz savafl filosunun men-
ziline girmiyordu. Üçüncüsü; buradan
Hindistan’a kadar uzanabilir, en önemli
rakipleri Çarl›k Rusya’s›na ve ‹ngilte-
re’ye güçlü darbeler indirebilirdi. Mezo-
potamya’da genifl petrol yataklar› oldu-
¤u da biliniyordu. Almanya, bu petrol
yata¤›ndan mahrum kalmak istemiyor-
du. Özcesi Osmanl› topraklar›, Alman
emperyalizmi için, dünyaya aç›l›mda

bir “ç›k›fl üssü”, bir “s›çrama tahtas›”
olma özelliklerine sahipti.  

O yüzden de Almanya’n›n Osmanl›
ile iliflkilerini gelifltirmesi ve Hindis-
tan’a uzanmada büyük önem biçti¤i Ber-
lin-Ba¤dat demiryolu imtiyaz›n› ele ge-
çirmesi gerekiyordu. Almanya, bu top-
raklardan Basra Körfezi’ne uzanmay›,
‹ngilizlerin Süveyfl Kanal› yolundan ge-
çen deniz yoluna paralel bir demiryolu
kurmay› amaçl›yordu.

Tabi ki bu, öyle kolay olmayacakt›.
1880’lere kadar Osmanl› devleti üze-
rinde etkin olan, ‹ngiltere, Fransa ve
Rusya gibi ülkeler vard›. Fransa ve
‹ngiltere, Osmanl›’y› ekonomik ola-
rak kendilerine ba¤›ml› hale getirmifl-
lerdi. Ve daha o y›llarda Osmanl›, bir
yar›-sömürge haline gelmiflti. Alman-
ya’n›n en büyük avantaj› ise, eski y›l-
lara dayanan Prusya-Osmanl› askeri
iliflkileriydi. Sonraki y›llarda Alman si-
lah tekeli Krupp, Osmanl› ile büyük si-
lah ticareti sözleflmeleri yapmay› baflar-
d›. Osmanl› ordusunun Alman generalle-
ri taraf›ndan e¤itilmeye baflland›¤› 1800
y›llar›n›n sonlar›nda ise, Alman silah sa-
nayi, Osmanl›’da tekel durumuna geldi.
Alman generaller, I. emperyalist savafla
do¤ru Osmanl› Genelkurmay Baflkanl›-
¤›na kadar getirilecek ve Osmanl› su-
baylar›n›n Prusya tipi kafa yap›s›yla ye-
tiflmesinde büyük rol oynayacakt›.  

Almanya’n›n rakip emperyalistle-
re karfl› bir di¤er avantaj›, demiryolu
imtiyazlar›n› büyük oranda almay›

baflarmas›yd›. Bu öyle bir imtiyazd› ki,
demiryolu ile birlikte ülkenin yeralt›-ye-
rüstü zenginliklerinin önemli bir k›sm›
onu yapan emperyaliste gidiyordu. Çün-
kü demiryolunun iki yan›ndaki 20 kilo-
metrelik alan, demiryolunu yapan flirke-
te veriliyordu. O alan içinde bulunan
tüm maden ocaklar›n› iflletme, ormanlar›
kesme, ma¤azalar ve depolar yapma
hakk›n› da elde ediyordu. Ayr›ca kilo-
metre bafl›na nakit gelir güvencesi verili-
yor, bu güvence de, yolun geçti¤i san-
caklar›n aflar›yla sa¤lan›yordu. Ve imti-
yaz süresi 99 y›ld›.  

Emperyalistler, özellikle Ba¤dat-
Basra demiryolu imtiyaz›n› almak için
çok u¤raflt›lar. Bu hat, bölgenin yeniden
paylafl›m›nda stratejik konumdayd› çün-
kü. O yüzden de I. Emperyalist savafla
kadar olan dönem boyunca bu hat, bü-
yük bir çekiflmeye sahne oldu. ‹lk imti-
yaz› kazanan Almanya olmas›na karfl›n,
‹ngiltere ve Rusya, Mezopotamya’ya ka-
dar s›zan bu demiryolu hatt›n› Almanla-
ra yapt›rtmamak için birçok engel ç›kar-
d›lar. Her iki emperyalist de bu bölgeyi,
kendi hakimiyet alanlar› olarak görüyor-
lar, baflka bir emperyalist gücün girmesi-
ni engellemek için her yolu deniyorlard›. 

Almanya’n›n “bar›flç›l yay›lma”    
politikas› 
Almanya, rakip emperyalistlerinin

direncine ve engelleme çabalar›na ra¤-
men, demiryolu imtiyaz› baflta olmak
üzere önemli kazan›mlar elde etti. Bun-
da, büyük bir mali s›k›nt› içinde olan Os-
manl› hükümetine, o dönem Deutsche
Bank’›n sa¤lad›¤› krediler, (Alman-
ya’n›n en büyük bankas›) önemli rol oy-
nad›. Zaten Almanya, burjuva devlet
ayg›t›n›n, finans kapitalin ç›karlar›
do¤rultusunda hareket etti¤ini göste-
ren en tipik örnekti. Genelkurmay, si-
yasal yönetim, üniversiteler, k›sacas›
tüm üst yap› kurumlar›, Alman tekelleri-
nin, özellikle de savafl baronlar›n›n em-
rindeydiler.  

O y›llarda Osmanl› topraklar› içinde
yeralan çeflitli uluslar›n ba¤›ms›zl›k mü-
cadeleleri art›yordu. Ayr›ca a¤›r sömürü
koflullar› alt›nda bulunan halk›n da is-
yanlar› bafllam›flt›. Dönemin Osmanl›
padiflah› Abdulhamit, bu isyanlar› ve
ezilen halklar›n ayaklanmalar›n› bast›r-
mak için, demiryolu hatt›n› istiyordu.
Çünkü o bölgelere h›zla asker gönder-
meyi ancak bu flekilde baflarabilirdi. 

Almanya, bu konuda ideolojik ola-
rak da Osmanl›’ya destek verdi. Ab-
dülhamit’in Pan ‹slamizm ile ‹ttihat Te-
rakki’nin Turanc› ideolojisi, onun da ifli-
ne geliyordu. Almanya’n›n dünya hege-
monyas›n› ele geçirmesi, -di¤er emper-
yalistlerden farkl› olarak- y›k›lmaya

Emperyalistler aras› kap›flmada
TÜRK‹YE’DE EGEMEN SINIFLARIN

KL‹K ÇATIfiMALARI - 2

Elimize posta kanal›yla ulaflan 
T‹KB(B) 5. Konferans Belgeleri’ni 

yay›nlamay› sürdürüyoruz.
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koymakta gecikmedi. 
“Bu büyük ‘bar›flç› kültür eseri’nin al-

t›nda, Küçük Asya köylülü¤ünün ‘bar›flç›’
yoldan tümüyle harap edilmesi yatmakta-
d›r… Do¤u istibdat› taraf›ndan yüzy›llar-
dan beri ac›mas›zca sömürülen köylülerin
elinde devlete verilen miktardan sonra,
kendi geçimleri için hemen hemen yaln›z-
ca birkaç ekin sap› b›rakan bir köy ekono-
misinin kurak topraklar›ndan, demiryolla-
r› için gerekli olan ulafl›m ve kar düzeyini
sa¤lamak do¤al olarak mümkün de¤ildi…
Beklenen kapitalist kar›n oluflmas› için ka-
panmas› gereken aç›k, Osmanl› hükümeti
taraf›ndan ‘kilometre teminat›’ ad› alt›nda
demiryolu flirketine her y›l düzenli ödeni-
yordu… Bu ek tahsisat›n teminat ve karfl›-
l›¤› olarak Osmanl›, Avrupa sermayesinin
temsilcili¤ine, yani Duyuni Umumiye ‹da-
resi’ne Türkiye’deki devlet gelirlerinin
ana kayna¤›ndan bir dizi vilayetin aflar›n›
devretti. Osmanl› hükümetince Avrupal›
alacakl›lara sürekli rehin edilen ‘aflar’,
çok eski dönemlerden beri köylülerin do¤-
rudan koyun, bu¤day, ipek vb. ürünleri
teslim etmesine dayan›yordu… Herkes
yapt›¤› masraf› ç›karmak ve mümkün olan
en büyük kazanc› toplamak istedi¤inden
aflar, köylüye yaklaflt›kça bir ç›¤ gibi bü-
yümekteydi… ‹flte Avrupa sermayesinin
yürüttü¤ü kültürel çal›flma kanal›yla, Tür-
kiye’nin iktisaden kalk›nd›r›lmas›’n›n iç
mekanizmas›…” (aktaran Lothar Rath-
mann-Alman Emperyalizminin Türki-
ye’ye Girifli -Belge Yay›nlar› sf:82)

Emperyalizmin sömürgelefltirme 
arac› olarak demiryollar› 
Osmanl› köylüsünün iliklerine dek sö-

mürülmesinin ad› olan “aflar”, mültezim
ad› verilen vergi toplay›c›lar› taraf›ndan
toplan›rd›. Devlet, “aflar”› bu mültezimlere
aç›k artt›rma yoluyla, peflin para karfl›l›-
¤›nda önceden sat›yordu. Bunlar da her
sanca¤›n “aflar”›n› bir baflka madrabaza
devreder, onlardan daha küçük arac›lara
geçerdi. Bütün bu aflamalar içinde yeralan
kesimlerin büyük kazançlar elde edebil-
mesi, tabi ki “aflar”›n daha fazla art›r›lma-
s› ile sa¤lan›yordu.

Ba¤dat demiryolunun yap›m›, di¤er
birçok yolun yap›m› gibi, köylü üzerin-
deki vergi yükünün artmas› üzerinden
gerçekleflti. O dönemki Osmanl› içinde
bulunan 74 sanca¤›n, 24’ünün aflar›, “kilo-
metre güvencesi”nin ödemesi için rehin
al›nm›flt›. Bu sancaklardan toplanan aflar
vergisinin yaklafl›k yüzde 70’i emperya-
listlere gidiyordu. Böylece emperyalistler,
Anadolu köylüsünün s›rt›ndan büyük kar-
lar elde ettiler. Kilometre güvencesini sa¤-
lamak için vergi yükü artt›, temel ihtiyaç
maddelerinin fiyatlar› yükseldi, köylü da-
ha fazla çal›flt›¤› halde, daha az beslenir

duruma geldi. 
Bu konuda Marks, 1879 y›l›nda yazd›-

¤› bir mektupta flunlar› söylüyor: 
“Genellikle demiryolu, d›fl ticaretin

geliflmesinde uçsuz bucaks›z bir at›l›m ge-
tirmifltir. Ama büyük ölçüde hammadde ih-
raç eden ülkelerde bu ticaret, y›¤›nlar›n
yoksullaflmas› ve y›k›m›n› art›rm›flt›r. Bu-
nun nedeni yaln›zca hükümetler taraf›n-
dan demiryolu yap›m› için bu y›¤›nlara
zorla kabul ettirilen yeni borçlar›n bu y›-
¤›nlar taraf›ndan ödenmesi gereken genel
vergi tutar›n› art›rm›fl olmas› de¤ildir. Ay-
n› zamanda… önceden çok ucuz olan yerel
ürünlerden bir ço¤u, örne¤in meyve, fla-
rap, bal›k, av  hayvanlar›n›n pahal›laflma-
s› sonucu, y›¤›nlar taraf›ndan büyük ölçü-
de eriflilmez bir düzeye ç›kmas› ve böylece
ulusun tüketiminden uzaklaflmas›d›r… Bü-
tün bu de¤ifliklikler, büyük toprak sahiple-
ri, tefeciler, tüccarlar, bankac›lar, demir-
yolu sahipleri için çok karl› olmufltur, ama
gerçek üretici için çok öldürücü olmufl-
tur.” (aktaran Noviçev - Osmanl› ‹mp.
Yar›-sömürgeleflmesi- Onur Yay›nlar›
sf:51) 

Ayn› konuda Lenin de “Emperyalizm”
kitab›n›n önsözünde flunlar› söylemekte-
dir: 

“Demiryollar› yap›m›, basit, do¤al,
demokratik, kültürel, uygarlaflt›r›c› bir gi-
riflim gibi görünür. Bu, darkafal› küçük-
burjuvalar›n gözlerine böyle göründü¤ü
gibi, kapitalist köleli¤in i¤rençli¤ini mas-
kelemeleri için cepleri doldurulan burjuva
profesörlerinin gözlerine de böyle görü-
nür. Asl›nda bu giriflimleri, binlerce nok-
tadan üretim araçlar›n›n özel mülkiyetine
ba¤layan kapitalist ba¤lar, demiryolu ya-
p›m›n›, (sömürgelerin ve yar›-sömürgele-
rin) bir milyar insan için, yani dünya nü-
fusunun yar›dan fazlas›n› oluflturan ba-
¤›ml› ülkelerdeki insanlar için ve ‘uygar-
laflm›fl’ ülkelerde sermayenin ücretli köle-
leri için bir bask› arac› haline getirmifl-
tir.” (Emperyalizm-sol yay›nlar›- sf:11) 

Demiryolu yap›m›n›n Osmanl›’ya ç›-
kan maliyeti, bu durumu tüm ç›plakl›¤› ile
ortaya sermektedir. Osmanl› bütçesinden
demiryoluna ayr›lan miktar; 1889 y›l›nda
7.981 lira iken, 1909 y›l›nda 748.910 lira-
ya ulaflm›flt›. Tabi ki bu büyük mebla¤,
baflta köylüler olmak üzere Osmanl› s›n›r-
lar› içinde bulunan halklar üzerindeki yo-
¤un sömürü ve bask› ile karfl›lan›yordu.
Osmanl›’n›n emperyalizme ba¤›ml›l›¤›,
ayn› zamanda yerli sanayinin geliflmesine
de darbe indiriyordu. Yap›lan bir hesapla-
maya göre, Osmanl›, 1889-1914 y›llar›
aras›nda sadece “kilometre güvencesi”
olarak verdi¤i paralarla, emperyalistle-
rin yapt›¤› demiryolundan 1400 km da-
ha fazla demiryolu yapabilirdi. Emper-
yalistlerin o y›llarda, bugünkü Türkiye s›-

mahkum despotik padiflahl›¤›n sürmesini
gerektiriyordu. Bu yönüyle di¤er emperya-
listlerden ayr› politikalar izliyor, bu da Al-
manya-Osmanl› yak›nlaflmas›n› artt›r›yor-
du. Hem ezilen halklar›n ayaklanmalar›-
n› bast›r›yor, hem de baflta ‹ngiltere ol-
mak üzere di¤er sömürgeci güçlerin Os-
manl›’y› paylaflma planlar›na karfl› du-
ruyordu. Bu politika, Almanya’n›n Os-
manl› üzerindeki siyasal etkisini güçlendir-
di. Alman tekellerinin egemenli¤ini kur-
mas›na zemin haz›rlad›.

Osmanl› aç›s›ndan Almanya, kendisin-
den sürekli toprak koparmaya çal›flan ‹n-
giltere, Fransa ve Rusya’ya karfl›, daha az
tehlikeliydi. Almanya’y› di¤er emperya-
listlere karfl› bir “denge unsuru” olarak de-
¤erlendiriyor ve bu sayede pazarl›k gücünü
artt›rmaya çal›fl›yordu. Almanya da, her
yeni emperyalist güç gibi, paylafl›lm›fl
pazar alanlar›na girerken, kendini fark-
l› gösteriyor, ülke topraklar›nda gözü ol-
mad›¤›n› söylüyordu. Öyle ki, yay›lmac›
niyetlerini gizlemek için, Osmanl›’ya gön-
derdi¤i asker ve sivil görevlileri, Alman
devlet memuriyetinden istifa ettiriyor ve
bunlar›, Osmanl› devlet memuriyetine ge-
çiriyordu. Ayn› zamanda “kültürel” ata¤›
da bafllatm›flt›. Demiryolu imtiyaz›n› ka-
zand›¤› yerlerde Alman “ö¤retmenler” or-
taya ç›kt›. Bu bölgelerde protestan Alman
misyonerlerinin say›s› h›zla artt›. Bunlar›n
görevi, Alman burjuvazisinin dünyayaya
bar›fl ve iyilik tafl›d›¤›n›, insanl›¤›n mutlu-
lu¤u için çal›flt›klar›n›, bölge insan›n› refa-
ha ulaflt›raca¤›n› vaaz etmekti.

Almanya’da geliflen Pan-Cermen hare-
keti, h›zla büyüyen Alman nüfusunun, Os-
manl›’da demiryolu imtiyaz› al›nan bölge-
lere yerlefltirilmesini öneriyordu. Bu saye-
de Almanya’n›n hem nüfus sorunu çözüle-
cek, hem de Anadolu’ya yerleflen Alman-
lar sayesinde gelecekte oradan toprak talep
edebileceklerdi. Bu yöndeki niyetleri far-
keden Osmanl›, tedirgin oldu ve demiryolu
anlaflmalar›nda bu bölgelere Almanlar›n
yerleflmesini engelleyecek maddeler koy-
durdu. Bu durumun ç›karlar›n› zedeledi¤i-
ni gören Alman burjuvazisi, özellikle de
Deutsch Bank yönetimi, Pan-Cermen is-
teklerin önünü kesti. Almanya’n›n “bar›fl-
ç›l yay›lma” konusunda ›srarl› davranmas›-
n› istedi ve Almanya’y› bu rotada tuttu.

Almanya’n›n “bar›flç›l yay›lma” ad›-
n› verdi¤i bu politika, emperyalizmin
yeni-sömürgecili¤e geçiflinin ilk ad›mlar›
olarak da görülmelidir. Bu konuda Al-
man burjuvazisine en büyük destek, refor-
mistlerden geldi. Alman sosyal-demokra-
sinin reformcu kanad›, “emperyalizmin
kültür misyonu” üzerine övgüler dizdi.
Devrimci kanad›n temsilcisi olan Rosa
Lüxemburg ise, Almanya’n›n bu propa-
gandas›n›n alt›nda yatan gerçekleri ortaya
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rerken, kendini
farkl› gösteriyor, ül-
ke topraklar›nda gö-
zü olmad›¤›n› söylü-
yordu. Öyle ki, ya-
y›lmac› niyetlerini
gizlemek için, Os-

manl›’ya gönderdi¤i
asker ve sivil görev-
lileri, Alman devlet

memuriyetinden isti-
fa ettiriyor ve bunla-

r›, Osmanl› devlet
memuriyetine geçiri-
yordu. Ayn› zaman-
da “kültürel” ata¤›
da bafllatm›flt›. De-
miryolu imtiyaz›n›
kazand›¤› yerlerde
Alman “ö¤retmen-

ler”, misyonerler or-
taya ç›kt›. Bunlar›n
görevi, Alman bur-

juvazisinin dünyaya-
ya bar›fl ve iyilik ta-
fl›d›¤›n›, insanl›¤›n
mutlulu¤u için ça-
l›flt›¤›n›, bölge insa-
n›n› refaha ulaflt›ra-
ca¤›n› vaaz etmekti.
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n›rlar› içinde yapt›¤› demiryolu 3 bin 700
kilometredir. Bu uzunluktaki demiryolu-
nun bir kilometresi bile Osmanl› taraf›ndan
yap›lmam›flt›r. 

19 yy sonunda Osmanl›’daki demiryo-
lu için yat›r›lan yabanc› sermayenin yüzde
41.4’lük pay›, Almanya’ya aitti. Bir baflka
ifade ile 2. 200 kilometrenin üstündeki yo-
lu Almanlar yapm›flt›. Geri kalan emperya-
listlere ait demiryolu ise 1.700 kilometre
kadard›. (Kaynak: Osmanl› ‹mparatorlu¤u-
nun Yar›-Sömürgeleflmesi)

Almanya’n›n h›zl› yükselifli
Almanya, sadece demiryolunda de¤il,

di¤er alanlarda da rakiplerini zorlayan
ataklar yapt› ve Alman tekellerinin ekono-
mik gücü, h›zla yay›ld›. Ucuz Alman mal-
lar› tüm dünya pazar›n› oldu¤u gibi Os-
manl› pazar›n› da ele geçirdi. 1897’de Al-
manya, Osmanl› meta ithalat› içinde 16.
s›radan 4. s›raya yükseldi. Onun önünde
‹ngiltere, Fransa ve Avusturya bulunuyor-
du. Almanya’n›n o y›llardaki ticaret firma-
lar›n›n ve komisyoncu bürolar›n›n say›s›
ise, 23’ten 216’ya ç›km›flt›. Fransa 38, ‹n-
giltere 86, Rusya 1 firmaya sahipti. Alman
burjuvazisi gerek silah ve cephane ticareti,
gerekse demiryolu yap›m› gibi çok önemli
iki ekonomik alanda ‹ngiliz-Frans›z em-
peryalistlerine üstünlük sa¤lamay› baflard›.
Ve giderek Osmanl› d›fl ticaretinde birinci
s›raya yükseldi.

Almanya’n›n bu h›z›, Jön-Türklerin ba-
fla geçti¤i 1908 y›l›nda, belli bir süreli¤ine
durdu. Almanya, bafllang›çta Jön-Türk-
lerin (Genç Türkler) iflbafl›na gelmesin-
den rahats›z olmufltu. Çünkü Jön-Türkle-
rin bir kesimi, -ki bunlar a¤›rl›kl› olarak
ayd›n ve memurlardan oluflan sivil kesim-
di- Alman karfl›t› ve ‹ngiliz-Frans›z hayra-
n›yd›lar. Jön-Türkler -‹ttihat ve Terakki
Cemiyeti- Osmanl›’n›n artan mali ba-
¤›ml›l›¤›na, içine düfltü¤ü duruma yük-
selen tepki üzerine kurulmufltu. Yeni
oluflan burjuvazinin, toprak sahiplerinin
temsilcileri ile baz› ayd›n ve subaylar›n ör-
gütüydü. Fakat büyük oranda emekçilerin
ve ezilen halklar›n da deste¤ini arkas›na
ald›. Çünkü, farkl› ›rklar ve dinler ara-
s›nda tam eflitli¤i savunuyor, parlamen-
ter demokratik bir rejim kuraca¤›n›
söylüyordu. Ama iktidara geldikten sonra,
bu vaadlerin hiçbirini yerine getirmediler.
Aksine kitlelerin devrimci yöndeki tüm ta-
leplerini bast›rd›lar. Yap›lan sadece Os-
manl›’n›n mutlak monarfliden, meflruti mo-
narfliye geçmesiydi. S›n›rl› bir af ile yurtd›-
fl›ndaki mültecilerin dönmesi sa¤land›, pa-
diflaha ba¤l› gizli polis da¤›t›ld›, yüksek
memur ve subaylar aras›ndaki gericilerin
bir k›sm› tasfiye edildi. Burjuvazi aç›s›n-
dan bunlar yeterliydi. Böylece 1908 Jön-
Türk ayaklanmas›, burjuva demokratik bir
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devrime dönüflmeyen, anayasal bir hare-
ket olarak kald›. 

Bafllang›çta Jön-Türkler içindeki Fran-
s›z-‹ngiliz hayranlar›n›n a¤›r basmas›, Al-
manya’n›n ç›karlar›na k›smi de olsa zarar
verdi. Fakat 31 Ekim 1909 tarihindeki
gerici ayaklanman›n ve Yunanl›lar›n
Girit’te hak iddias›n›n arkas›nda ‹ngil-
tere’nin oldu¤u anlafl›l›nca, ‹ngiliz em-
peryalizmine karfl› güvensizlik artt›. Bu
durum ‹ttihat ve Terakki içindeki den-
geleri de¤ifltirdi. Parisli ve Londral› jön-
türk mültecileri saf d›fl› edildi. Yönetici
konumuna jöntürklerin asker kanad› geldi.
Bunlar›n büyük ço¤unlu¤u Prusya tipi e¤i-
tilmifl Mahmut fievket Pafla, Enver Pafla
gibi kiflilerdi. Bunlar, Osmanl›’y› yeniden
Alman emperyalizmine ba¤›ml› hale getir-
diler. 

Jön-Türklerin asker kanad› haki-
miyeti kurunca, Ba¤dat demiryolu ya-
p›m›na yeniden baflland›. Fakat Türk ti-
caret burjuvazisi, varolan durumu kendi
lehine kullanmak istiyordu. Büyük bir de-
miryolu yap›m› planlad›lar. Osmanl›’n›n
ekonomik durumunun buna yetmeyece¤i-
ni biliyorlard›. O yüzden fiyatlar› artt›rma
yoluna gittiler, emperyalist kap›flmay› flid-
detlendirdiler. Eskisine göre farkl› koflul-
lara dayanan imtiyaz program› ç›kard›lar.
Bu program çerçevesinde imtiyaz almay›
isteyen bir çok emperyalist tekel oldu. En
fazla ilgiyi de Samsun’dan Sivas ve di-
¤er illere uzanacak Do¤u hatt› çekiyor-
du. Çünkü bu yollar Ba¤dat demiryolu
ile içiçe giriyordu. Dolay›s›yla bu hatta
sahip olmak, Körfez’e kadar uzanmak
demekti. Fransa’n›n yan› s›ra ABD’nin de
özel bir ilgisi vard›. ABD, o y›llarda Os-
manl›’ya yeni giriyordu. Di¤er emperya-
listlere göre oldukça geriden geliyordu.
Fakat dünya ölçe¤inde t›pk› Almanya gi-
bi, o dönemin h›zla geliflen yeni emperya-
list ülkesiydi. Ama Samsun-Sivas hatt›n›
almay› baflaramad›. Çünkü Frans›z emper-
yalistlerinin Osmanl›’ya bask› yapma ola-
naklar›, ABD’den daha fazlayd›. Ve bu
hat, Frans›zlar›n elinde kald›.

Jön-Türkler dönemi, as›l olarak
Almanya’ya yarad›. I. emperyalist sa-
vafla kadar uzanan bu süreçte, Alman-
ya, Osmanl› devletini yar›-sömürgesi
haline getirdi ve kendi ç›karlar› do¤rul-
tusunda savafla soktu. 

Savafl arifesinde k›z›flan 
emperyalist rekabet
Almanya, kendi aç›s›ndan elveriflli

olan koflullara karfl›n, Berlin-Ba¤dat de-
miryolunu tamamlay›p, Basra körfezine
ulaflmay› baflaramad›. I. emperyalist sava-
fl›n öngününde, emperyalist kap›flma, Os-
manl› topraklar› üzerinde bütün fliddetiyle
yaflan›yordu çünkü. Fransa ve ‹ngiltere,

y›llard›r Osmanl›’ya yerleflmiflti. Alman-
ya’n›n dar ama önemli bir cephede, -silah
ticareti ve demiryolu yap›m›- üstünlük
sa¤lamas›na karfl›n, her iki emperyalist
güç de Osmanl› üzerindeki hakimiyetleri-
ni yitirmek istemiyorlard›.

‹ngiliz emperyalizmi, Ortado¤u’da as›l
olarak Rusya ve Fransa ile karfl› karfl›ya
bulunuyordu. O yüzden de Almanya’n›n
bölgeye giriflini bafllang›çta fazla umursa-
mad›. Hatta Almanya’y› Rusya’ya karfl›
‘kalkan’ olarak kulland›. Almanya, Rus ve
Frans›z ç›karlar›na el att›¤› sürece, ‹ngilte-
re için sorun yoktu. Ama Almanya’n›n
bölgedeki h›zl› ilerleyifli ve kendi alan›na
do¤ru yay›lmas› üzerine, o güne dek izle-
di¤i politikay› de¤ifltirmekle karfl› karfl›ya
kald›. Almanya ile olan ç›kar çat›flmas›,
Fransa ve Rusya ile olan rekabetinin üze-
rine ç›kt›. Sadece Osmanl› topraklar›nda
de¤il, dünya ölçe¤inde ‹ngiliz-Frans›z
veya ‹ngiliz-Rus çat›flmas›, yerini ‹ngi-
liz-Alman çat›flmas›na b›rakm›flt›.   

Dünyan›n yeniden paylafl›m kavgas›n-
da Osmanl› topraklar›, ‹ngiltere için çok
önemliydi. ‹ngiltere’den Hindistan’a uza-
nan yol, bu topraklar üzerinden geçiyordu.
Alman emperyalizminin bu bölgeye yer-
leflmesine izin veremezdi. Bundan dolay›
‹ngiltere, 1902 y›l›ndan sonra Ba¤dat
demiryolu projesine karfl› bir koalisyon
oluflturmaya bafllad›. Ba¤dat demiryolu
projesi karfl›tlar›n› bir araya getirdi.
‹ngiltere’nin Rusya ve Fransa ile I. Em-
peryalist paylafl›m savafl›na kadar süre-
cek ittifak›, bu süreçte at›ld›.

‹ngiliz-Alman çeliflkisi öyle bir radde-
ye vard› ki, ‹ngiltere için art›k bafldüflman
Almanya’yd›. O yüzden anti-Alman bir
blok oluflturdu. Bu bloku koruyabilmek
için, Almanya’n›n da göz dikti¤i Fas’›,
Frans›zlara yem olarak vermeyi bile göze
ald›. Böylece Almanya karfl›s›nda ‹ngiliz-
Frans›z ittifak› olufltu. Ard›ndan buna
Rusya da eklenecekti.

‹ngiltere-Fransa-Rusya blo¤una
karfl› 1905 y›l›nda Almanya-‹talya-
Avusturya ittifak› olufltu. Emperyalist-
lerin bu saflaflmas›, I. emperyalist sava-
fl›n da hangi ülkeler aras›nda geçece¤i-
nin ilk iflaretiydi. Fakat Almanya’n›n ba-
fl›n› çekti¤i bu blok, di¤eri kadar sa¤lam
de¤ildi. Bu blokta ‹talya, “yumuflak karn›”
oluflturuyordu. ‹talya’n›n, Almanya ve
Avusturya-Macaristan’la ç›kar çat›flmas›
belirgin bir hal alm›flt› çünkü. Gerek Afri-
ka’da, gerekse Osmanl›’da ‹talya’n›n ç›-
karlar›yla, bu iki ülke karfl› karfl›ya geli-
yordu. Bu durum, Almanya-Osmanl› ilifl-
kilerini bile etkileyecekti. 

1911 y›l›nda Libya üzerinden bafllayan
Osmanl›-‹talya savafl›, Almanya’n›n Os-
manl› ile olan iliflkilerini zor soktu. Çünkü
‹talya, Almanya’n›n müttefiki durumun-
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dayd›. Ard›ndan patlak veren Balkan sava-
fl›, Osmanl›’y› iyice güçsüz düflürdü. Bu
geliflmeler, ‹ngiltere’nin ifline yarad›. Os-
manl›, ‹ngiltere’ye Ba¤dat-Basra Körfezi
bölümünün yap›m imtiyaz›n›n vermek zo-
runda kald›. Ard›ndan ‹ngiltere ile Alman-
ya bir anlaflma yapt›lar. ‹ngiltere, Alman-
ya’n›n demiryollar›n› engellemeyecekti, fa-
kat son nokta Basra olacakt›, Körfez’e ç›k›fl
yoktu. Böylece ‹ngiltere, Almanya’n›n
Körfez’e ç›kma, oradan dünyaya aç›lma
hayallerine büyük bir darbe indirmifl oldu.

Alman emperyalizmi, sadece 1916 y›-
l›nda, o da k›sa bir süreli¤ine Berlin’den
Basra’ya uzanan alana tek bafl›na hakim
olabildi. Böylesi bir genifllemeye
ABD’den de büyük bir tepki geldi. Al-
manya gibi yeni geliflen ve Almanya’dan
da h›zl› büyüyen ABD için, rakibinin bu
ad›m›, pazar kavgas›nda onu zorlayacak bir
ad›md›. Bu durum, ABD’nin I. emperyalist
savafla kat›lmas›na yol açan en önemli fak-
tör oldu. ABD, Almanya karfl›s›nda yer
alan emperyalist ittifak lehine a¤›rl›¤›n›
koydu. 

Gelinen aflamada, Almanya’n›n baflta
‹ngiltere olmak üzere di¤er emperyalistler-
le büyük bir savafl› göze almas› gerekiyor-
du. Bu, paylafl›lm›fl topraklar›n yeniden
paylafl›m› için verilen ilk emperyalist
dünya savafl› olacakt›. Avrupa’n›n o dö-
nemdeki emperyalist çeliflkilerin dü¤ümü-
nü, yaln›zca savafl çözebilirdi. Almanya,
uzun süredir askeri olarak güçlerini bu sa-
vafla haz›rl›yordu. 1914 yaz›nda haz›rl›kla-
r›n› tamamlad›. Art›k her fley, savafl›n fitili-
ni ateflleyecek bir bahaneye kalm›flt›. Sa-
raybosna suikasti, bu bahaneyi sa¤lad›. 

Öte yandan Osmanl›’n›n d›fl borçlar›
Jön-Türkler döneminde devasa boyutlara
ulaflm›flt›. Emperyalist savafl öncesi yüz-
de 200 oran›nda artan borçlarla, mali
ba¤›ml›l›¤› daha da artt›. Bu durum Al-
manya karfl›s›nda Osmanl›’y› iyice zor du-
rumda b›rak›yordu. Darbeci yöntemlerle
iflbafl›na gelen ‹ttihat ve Terakki yöneti-
mi, yine darbeci yöntemlerle Almanya
ile 1914 y›l›nda gizli bir anlaflma yapt›.
Bu anlaflma ile Osmanl›, Almanya saf›nda
I. Emperyalist savafla giriyordu. Ve Os-
manl› ordusu, do¤rudan Alman Genelkur-
may›na ba¤lan›yordu. Böylece daha önce
orduyu düzeltmek için ‹stanbul’a gelen Al-
man askeri heyeti, I. emperyalist savafl s›ra-
s›nda Osmanl› ordusuna el koymufl oldu.

Yeni geliflen Türk burjuvazisi, bu em-
peryalist kap›flmada saf›n› Almanya’dan
yana belirledi. Ama savafl öncesi Osman-
l›’n›n hangi safta yer alaca¤›, son ana kadar
tam bir kesinlik kazanmam›flt›. Hatta ‹ngil-
tere, son ataklar›yla Almanya’y› ve onun
iflbirlikçilerini bir hayli zor duruma sok-
mufltu. Enver Pafla’n›n bafl›n› çekti¤i ‹ttihat
ve Terakki’nin son anda ve gizli bir anlafl-

ma ile Osmanl›’y› Almanya saf›nda sava-
fla sokmas› da bunun göstergesiydi.

Savafl dönemindeki emperyalist 
kamplaflma ve iflbirlikçileri
Osmanl›, emperyalist ülkelerin gözün-

de uzun süredir “hasta adam” olarak nite-
leniyordu. Çarl›k Rusyas›, ç›karlar›n›, bu
“hasta adam”›n ölmesinde görüyordu. O
yüzden de Osmanl›’y› canland›racak hiç-
bir yat›r›m yapmad›¤› gibi, yapanlara da
engel olmaya çal›fl›yordu. Savafl tazminat-
lar› ile Osmanl›’n›n tepesine biniyor, bafl-
ta demiryolu olmak üzere yap›lacak tüm
yat›r›mlar için ayr›lan paray› çekiyordu.
Almanya’n›n Berlin-Ba¤dat demiryoluna
bu flekilde ciddi engeller ç›karmay› baflar-
d›. ‹ngiltere ve Fransa’n›n, Rusya’dan
farkl› olarak Osmanl› topraklar›nda kimi
yat›r›mlar› olsa da, onlar da ç›karlar›n› Os-
manl›’n›n da¤›lmas› ve parçalanmas›nda
görüyorlard›. Dolay›s›yla I. emperyalist
savafl öncesi oluflan bu “üçlü ittifak”
anti-Alman blokta bulufltuklar› gibi,
Osmanl›’n›n gelece¤i konusunda da
hemfikirdiler. 

Almanya ise, dünyaya aç›lma hede-
finin Osmanl› topraklar›ndan geçti¤ini
düflünüyor ve Osmanl›’y› ayakta tut-
maya çal›fl›yordu. Bir dönem padiflah II.
Abdülhamit ile, ard›ndan Jön-Türkler yö-
netimiyle kurdu¤u iyi iliflkiler, bu bak›fl›
daha da güçlendirdi. O yüzden Osman-
l›’n›n içteki halk ayaklanmalar› ve ezilen
uluslar›n ba¤›ms›zl›k mücadeleleriyle y›-
k›lmas›na, ya da emperyalist ülkeler tara-
f›ndan parçalan›p bölüflülmesine karfl› ç›-
k›yor, bu yönde Osmanl›’y› maddi-mane-
vi destekliyordu. Fakat Almanya ile ittifak
halindeki ülkeler, -karfl› blok kadar- bu
konuda fikir birli¤i içinde de¤ildiler.
Özellikle ‹talya, Kuzey Afrika’da ve Ak-
deniz’de Osmanl›’dan toprak koparmaya
çal›fl›yordu. Buna ra¤men her iki blokun
bafl›n› çeken Almanya ve ‹ngiltere aç›s›n-
dan bak›ld›¤›nda, Osmanl›’n›n gelece¤ine
dair planlar konusunda iki z›t yaklafl›m›n
oldu¤u görülür. ‹ngiltere ve onun yan›n-
da saf tutan emperyalistler, “hasta
adam”›n art›k ölmesini ve ondan kalan
ganimetleri paylaflmak isterken, Al-
manya, “hasta adam”› iyilefltirmeyi ve
onun s›rt›ndan semirmeyi planl›yordu.

Emperyalist bloklar›n bu denli keskin
saflaflmas›, Osmanl›’n›n o dönemki ege-
menleri aras›nda da karfl›l›¤›n› buldu. As›l
olarak yeni geliflen burjuvazinin temsilci-
si olan Jön-Türkler, Osmanl›’n›n varo-
lan topraklar›n› korumay› ve o toprak-
larda yaflayan herkesi Türklük flemsi-
yesi alt›nda birlefltirmeyi hedefliyorlar-
d›. Her burjuva gibi Türk burjuvazisi
de kendi pazar›n›n hakimi olma derdin-
deydi. ‹deolojik olarak da Osmanl›’n›n

ümmetçili¤inden uzaklafl›p, milliyetçili¤i
öne ç›kard›lar. Pan-Türkist, Turanc› gö-
rüfllerle, bölgedeki tüm Türkleri tek devlet
çat›s› alt›nda toplamay› amaçlad›lar. Bal-
kanlar’daki ulusal hareketler, Jön-Türkle-
ri etkilemiflti. Osmanl› topraklar› içinde
yer alan ulus ve ulusal topluluklar art›k
kendilerini “Osmanl›” görmeyip ulusal
kimlikleriyle ortaya ç›k›nca, ‹ttihat ve Te-
rakki Cemiyeti’nde de Türklük vurgusu
arttmaya bafllad›. Ve Jön Türkler (Genç
Türkler) ad›yla da siyaset sahnesinde yer-
lerini ald›lar.

Feodal dönemin imparatorlu¤u olan
Osmanl›, kapitalizme geçifl yapamad›. En
baflta ekonomik alt yap› yönünden zay›f
kalm›fl, artan mali ba¤›ml›l›¤› ile de bunu
gidermesi mümkün olmam›flt›. 1800’lü
y›llar›n ortalar›nda emperyalizmin yar›-
sömürgesi haline geldi. Jön-Türkler, Os-
manl›’n›n bu durumuna tepki ve müdaha-
le giriflimiydi. Ancak Osmanl›’n›n içine
düfltü¤ü durum, onlara fazla manevra ala-
n› tan›m›yordu. O yüzden de Osmanl›’y›
parçalama planlar› olan ‹ngiltere’nin bafl›-
n› çekti¤i bloktan yana olmaktansa, Os-
manl›’y› korumay› uygun bulan Alman-
ya’n›n yan›nda saf tutmay› tercih ettiler.
Ve Almanya ile birlikte büyük bir macera-
ya at›ld›lar. 

‹stibdat›n kalesi ve toprak beylerinin
temsilcisi gerici sultanl›k ise, zevahiri kur-
tarma derdindeydi. Emperyalist kuflatma
alt›nda varolan durumunu daha fazla ko-
ruyamayaca¤›n› biliyordu. Toprak kayb›-
na ra¤men saltanat›n› korumay› esas al-
m›flt›. Emperyalist paylafl›mdan arta kalan
Anadolu topraklar› üzerinde Osmanl› sal-
tanat›n› sürdürmekti art›k tek amaçlar›.
Bütün tercihlerini de bu yönde yapt›. Böy-
lece Jön-Türk’lerin Almanya ile birlikte
girdikleri maceral› yola karfl›l›k, kendile-
rince daha sa¤lamc› bir yolu seçmifl oldu-
lar. Eskiye dayanan iliflkiler üzerinden ‹n-
gilizlere ile pazarl›¤a oturdular. Her fleyi
kaybetmektense s›n›rl› bir toprak parças›
üzerinde bile olsa, saltanat› sürdürmek, bir
kazançt› onlara göre. Çünkü biliyorlard›
ki, Almanya ve Jön-Türklerin kazanmas›
durumunda, zaten geriye itilmifl olan sal-
tanat, tümden y›k›lmakla karfl› karfl›ya ka-
lacakt›. O yüzden saray›n ç›karlar›, ‹ngi-
liz-Frans›z emperyalizmi ile uzlaflma-
dan geçiyordu. Ve böylece saflar netleflti.  

Almanya, savafl öncesi, Fransa ve Rus-
ya’y› kolayl›kla yenebilece¤ini, ‹ngilte-
re’yi de masaya oturmak zorunda b›raka-
ca¤›n› düflünüyordu. ‹ngiltere ise, arkas›na
ABD’nin de deste¤ini alm›fl olarak, Al-
manya’y› dize getirece¤ini, dünya hege-
monyas›n› sürdürece¤ini umuyordu. Fakat
öyle olmad›. Her iki emperyalist kamp›n
planlar›, daha savafl sürerken arka arkaya
patlayan halk ayaklanmalar› ve devrimler-
le bozuldu. 
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En baflta 1917 Ekim devrimi, Çarl›k Rus-
ya’s›n› ortadan kald›rd›. Çarl›¤›n di¤er emper-
yalistlerle yapt›¤› gizli anlaflmalar› ortaya ser-
di ve bu anlaflmalar›n geçersiz oldu¤unu du-
yurdu. Bunlar›n içinde “Skyes Picot” olarak
bilinen, Ortado¤u’yu, dolay›s›yla Osmanl›’y›
emperyalistlerin kendi aralar›nda paylaflma
anlaflmas› vard› ki, bu Türkiye’deki ulusal
kurtulufl savafl›n› da tetikleyen önemli bir fak-
tör oldu. 1917 devrimi, yaln›z Türkiye’de
de¤il, dünyan›n dört bir yan›nda ezilen
halklar›n, iflçi ve emekçilerin ayaklanmas›-
na itilim sa¤lad›.

Yükselen devrim dalgas›, emperyalistleri
en fazla tehdit eden, planlar›n› alt-üst eden bir
geliflmeydi. Daha savafl sürüyorken 1916 y›-
l›nda ‹rlanda’da iflçi ve emekçiler, devrimci
Connolly’nin önderli¤inde emperyalist savafla
ve üzerlerindeki bask›ya karfl› ayakland›lar.
Almanya’da Liebnecht önderli¤inde iflçiler
ve gençler, 1 May›s 1916’da sokaklara ç›kt›-
lar. Ayn› y›l Almanya’da cephane iflçilerinin
grevi oldu, Alman filosundaki bahriyeliler
ayakland›. Avusturya-Macaristan ordusunda
da¤›lma belirtileri artt›. Kitlelerin savafl koflul-
lar›nda iyice dayan›lmaz hale gelen yaflam ko-
flullar›na karfl› isyan›, ayaklanmalara, devrim-
lere dönüflüp arka arkaya patlak verdi.

Tabi ki, her iki kampta yer alan emper-
yalistler, bu devrimci isyanlara karfl› düfl-
manca tav›r ald›lar. Alman devlet baflkan› II.
Wilhelm, daha 1905 y›l›nda fiansölye Bü-
low’a flunlar› yazm›flt›: “E¤er temel sorun,
burjuvan›n hayat› ve mülkiyeti için korku duy-
madan, sosyalistlerimiz yüzünden savafl için
ülke içindek tek insan olsun alamamam›z ise,
e¤er kan banyosu gerekliyse, önce sosyalistle-
ri öldürür, kellelerini uçurur, zarars›z hale ge-
tirir, sonra da d›fl savafla yöneliriz.” (Alman
Emperyalizminin Türkiye’ye Girifli / Lothar
Rathmann-Belge Yay›nlar› sf:87) 

Alman egemenleri, sadece o y›llarda de¤il,
savafl s›ras›nda da zor anlar yaflad›lar. Hem d›-
flarda, hem de içeride tecrit oldular. ‹mdatlar›-
na, “vatan savunmas›” ad› alt›nda burjuvazi-
nin ç›karlar›n› savunan Alman sosyal-demok-
ratlar›, Kautsky ve çevresi yetiflti. Böyle bir
dönemde hükümete ortak olarak, onlara en bü-
yük deste¤i sundular. Ve savafl sonunda Al-
manya’n›n yenilgisini belgeleyen, a¤›r flartlar
getiren Versaille anlaflmas›n› imzalamak da
onlara düfltü. Yenilen Alman ordusuydu, fa-
kat bu yenilgiyi üstlenen sosyal-demokrat-
lar oldu. Sonraki y›llarda Alman burjuvazisi,
Alman ordusunun yenilmedi¤ini, bu kötü an-
laflman›n sosyal-demokratlar yüzünden yap›l-
d›¤›n› söyleyecekler, yenilginin tüm faturas›n›
da onlar›n üzerine atacaklard›. Ve hain sosyal-
demokratlar bunu göze alarak rollerini oynad›-
lar. Almanya, bu yenilginin rövanfl›n› almak
için k›sa süre sonra yeniden savafla haz›rlana-
cakt›. Ve birincisinden çok daha kanl› bir sa-
vafl›n bafl aktörü olacakt›.

Sürecek
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Türk burjuvazisi rol peflinde

eçimler yap›ld›, AKP yine birinci
parti ç›kt› ve tek bafl›na hükümeti
kurdu. 

Esas›nda seçim sonuçlar› çok
önceden belliydi. Ve afla¤›-yukar›
beklenen sonuçlar ç›kt›. AKP’nin
yüzde 50’lik oy oran›, beklenenin
üzerindeydi elbette. Bunu da
AKP’nin seçim hilelerinde “usta-
laflmas›”na vermek gerek. 

Öyle ki, Fetullah Gülen’in ana-
yasa referandumu s›ras›nda söyle-
di¤i gibi, “ölüleri bile mezardan
kald›r›p” oy kulland›rd›lar. Birçok
yerde, ölenlere ya da bebek yaflta
olanlara “seçmen ka¤›d›” geldi¤i
görüldü. Polisler yine hem görev
yerlerinde, hem ikamet ettikleri
yerde oy verdiler. Daha da önemli-
si, son üç y›lda astronomik düzey-
de artan seçmen say›s›yla, AKP,
gerçekten seçimlere çok iyi haz›r-
lanm›flt›(!) 

Ama “düzenin bekas›” için, ne
MHP’den ne de CHP’den “seçim
hileleri”ne dair tek bir itiraz gelme-
di. Her seçim döneminde ortal›¤›
kaplayan flaibeden, bu seçimde
eser yoktu. Seçimin meflruiyetini
tart›flt›rma konusu bile yapmad›lar. 

Belli ki, aralar›nda bir konsen-
süs oluflmufltu Zaten her biri, ken-
disini “seçimin galibi” say›yordu!
MHP, baraj›n üstünde kalarak, CHP
milletvekili say›s›n› art›rarak, AKP
ise yüzde 50 gibi büyük bir baflar›-
ya imza atarak seçimlerden bafla-
r›yla ç›km›fllard›! 

Öyle bir seçim ayar›yd› ki bu,
AKP çok yüksek bir oy ald›¤› hal-
de, anayasay› tek bafl›na de¤ifltire-
cek milletvekili say›s›na ulaflama-
m›flt›. 

S

Sayfa 2’de sürüyor




