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Do¤ru önderlik...

mperyalist-kapitalist sistemin
yap›sal krizinin, iflçi ve emekçilerin
zaten zor olan yaflam›n› daha da
katlan›lmaz hale getirece¤i ve bu-
nun da büyük patlamalara yol aça-
ca¤› belliydi. Bu, s›n›f mücadelesi-
nin defalarca kan›tlanan flaflmaz ya-
sas›yd›. Üstelik bu kez devletler, if-
lasla karfl› karfl›ya olan birçok teke-
li kurtarmak için arka arkaya “teflvik
yasalar›” ç›karm›fl, hazineyi onlar
için boflaltm›flt›. Bunlar›n do¤urdu-
¤u tüm s›k›nt›lar› da iflçi ve emekçi-
lerin s›rt›na y›km›flt›. 

Toplumun yaratt›¤› servet, tekel-
lerde birikirken; “zarar›n kamulaflt›-
r›lmas›”na duyulan öfke, ilk olarak
ABD’de soka¤a taflt›, ard›ndan Av-
rupa ülkeleri, birbiri ard›na protesto
gösterilerine, grev ve direnifllere
sahne oldu. Geçti¤imiz y›l Yunanis-
tan’la bafllayan isyan hareketi,
Fransa ve ‹ngiltere’ye s›çrad›. ‹s-
panya, Portekiz, Belçika vb. daha
birçok Avrupa ülkesinde irili-ufakl›
eylemler yap›ld›. Norveç gibi en dur-
gun ‹skandinav ülkelerinde bile ülke
genelinde protestolar oldu.

fiimdi Afrika halklar› ayakta. Tu-
nus’ta bafllayan halk hareketi, Ceza-
yir, Fas, Yemen, M›s›r, tüm Afrika ve
Ortado¤u ülkelerini de kapsayan bi-
çimde h›zla yay›l›yor. Hepsinin or-
tak keseni, iflsizlik ve açl›kt›r. Afrika
denilince zaten akla ilk gelen; flifl
kar›nlar›, kocaman gözleri, çöp gibi
bacaklar›yla kara-kuru çocuklard›r.
Koca k›ta, açl›kla özdeflleflmifltir
adeta. Emperyal sömürgecilik yüz
y›llard›r kan›n› emmifltir bu halkla-
r›n. Nispeten daha iyi durumda olan
Kuzey Afrika ülkelerinde bile, he-
men her y›l ekmek zamlar›na karfl›
eylemler yap›l›r. Ekmek, tüm ezilen
halklar gibi Afrika halklar›n›n da en
temel yiyece¤idir çünkü. 
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Tunus’la bafllayan son eylemler ise, her za-
manki “ekmek isyanlar›”ndan farkl›d›r. Halk, do¤-
rudan hükümetlere, kendilerini aç ve iflsiz b›ra-
kan sisteme yönelmifltir. Krizle birlikte çok daha
bask›c› ve yo¤un bir sömürü ile karfl› karfl›ya ka-
lan kitlelerde, b›çak kemi¤e dayanm›flt›r. Öyle ki,
bu yaflam koflullar›na dayanamay›p intihar
edenlerin say›s› devasa boyutlardad›r. Geçti¤i-
miz y›l M›s›r’da 100 binden fazla kiflinin intihar
etti¤i söylenmektedir. Tunus’taki hareketin fitili
de, iflsizlikten dolay› iflportac›l›k yapan bir gen-
cin, bu iflinin de elinden al›nmas› nedeniyle inti-
har etmesiyle atefllenmifltir. 

‹ntiharlar, yaflam›n dayan›lmaz hale geliflinin
göstergesi oldu¤u gibi, bir isyan ça¤r›s›d›r ayn›
zamanda. Yaflad›klar› yo¤un sömürü ve haks›z-
l›klara, u¤rad›klar› afla¤›lanma ve bask›lara is-
yan eden, fakat kendini çaresiz ve yaln›z hisse-
den kitlelerin içine düfltükleri açmazd›r. Böyle bir
açmaz içinde k›vranan halk, intihar d›fl›nda da
bir çözüm oldu¤unu görerek, sokaklara ç›km›flt›r
art›k. Bu ülkelerin iflbirlikçilerini ve efendileri em-
peryalist burjuvaziyi as›l ürküten de budur.

Krizin yükünü kendi ülkelerindeki iflçi ve
emekçilere y›kt›klar› gibi, daha katmerli olarak
kendilerine ba¤›ml› ülke halklar›n›n s›rt›na y›kan
emperyalist burjuvazi, bunun sonuçlar›yla karfl›
karfl›yad›r flimdi. Emperyalizme flu ya da bu dü-
zeyde ba¤›ml› olan Afrika ülke halklar›, krizin yü-
künü daha fazla kald›ramayacaklar›n› ortaya
koymufltur. Bu Tunus’ta 23 y›ll›k diktatörü kaç›r-
tacak, hükümeti y›kacak boyutlara ulaflm›fl, di-
¤erlerinde ise diktatörleri ve hükümetleri salla-
maya bafllam›flt›r. Çanlar, emperyalist burjuvazi
ve iflbirlikçileri için çalmaktad›r.

* * *
Ülkemizde de krizin a¤›r bedelini ödemek is-

temeyen iflçi ve emekçiler, çeflitli biçimlerde tep-
kilerini ortaya koymufltu. Bu kimi zaman yüzbin-
leri bulan mitinglerde ifadesini bulmufl, kimi za-
man ise direnifllerle, iflgallerle, grevlerle kendini
göstermiflti. Krizle birlikte daha da artan tafleron-
laflmaya ve sendikas›zlaflt›rmaya karfl› büyüyen
öfke, iflten at›lmalarla karfl›laflt›¤›nda eylemsel
düzeye s›çram›fl, militan ve kararl› direnifllere
yol açm›flt›. Geçti¤imiz y›l Tekel direniflinin, top-
lumun hemen tüm kesimlerinin deste¤ini alarak
böylesine uzun süreli ve çat›flmal› geçmesinde,
krizin yaratt›¤› sonuçlar belirleyiciydi.

Bugün de birçok iflyerinde direnifller sürmek-
tedir. Daha çok iflyeri önlerinde süren bu direnifl-
ler, yürüyüfllerle ve destek eylemleriyle büyü-
mektedir. T‹S süreci t›kanan Metal iflçilerinin
önemli bir k›sm› hareket halindedir ve grev kap›-
dad›r. Bütün bunlar›n d›fl›nda AKP hükümetinin
seçimlerden önce ç›karmaya çal›flt›¤› “torba ya-
sas›”na karfl› tepkiler giderek büyümekte, iflçi-
memur tüm çal›flanlar› kapsayan bir eylemlilik
sürecini tetiklemektedir. Geçti¤imiz y›l Tekel di-
reniflinin bask›s› ile “genel grev” karar› almak zo-

runda kalan sar› sendikalar, bir kez daha taba-
n›n “genel grev” bask›s› ile karfl› karfl›ya kala-
cakt›r. 

‹flçi ve emekçilerin zaten s›n›ra dayanan hak-
lar›n› da gaspetmeyi amaçlayan ve tafleronlafl-
t›rmay›, güvencesiz ça-
l›flmay› yayg›nlaflt›r›p
her kesime yayan “tor-
ba yasas›”na karfl›, çok
daha etkili eylemler ya-
p›lmas› gerekti¤i aç›k-
t›r. “Torba yasas›”na
karfl› mücadele, krize
karfl› mücadelenin en
önemli halkas› olacakt›r.
Türkiye iflçi s›n›f› ve
emekçileri, Yunan iflçi ve
emekçileri gibi günler-
ce süren genel-
grev/genel direnifl ger-
çeklefltirmedi¤i, Tunus
halk› gibi isyan edip so-
kaklar› zaptetmedi¤i
sürece, krizin yükünü
giderek daha katmerle-
flen biçimde s›rt›nda
bulacakt›r. 

Bu a¤›r yükü daha
fazla tafl›maman›n yolu
bellidir. Avrupa’dan son-
ra Afrika halklar› bunu
göstermifltir. Varolan sendikalar bu yönde zor-
lanmal›, engeller afl›lmal›d›r. Kitlelerin örgütlü
gücü karfl›s›nda duracak hiçbir güç yoktur. O
yüzden küçükten büyü¤e, basitten karmafl›¤a
örgütlenmeli, örgütlenilmelidir.

“Torba yasas›” iflçi, memur, ö¤renci, emekli
tüm kesimleri hak kayb›na u¤ratan maddelerle
doludur. Toplumun ezilen, sömürülen tüm ke-
simleriyle birlikte birleflik mücadeleyi yükselte-
cek bir zemin sunmaktad›r. ‹stanbul’daki iflçi
sendikalar›n›n flubeleri bunun ilk ad›m›n› atm›fl-
t›r. KESK’in de -geç kalm›fl da olsa- bafllatt›¤›
eylemlerle, bu sürece dahil olmas› önemlidir.
Yerellerde bafllayan birleflik hareket, merkezi bir
düzeye do¤ru s›çramal› ve tüm ülkeyi sarsmal›-
d›r. “Torba yasas›” ad› alt›ndaki bu büyük sald›-
r›y› püskürtmenin tek yolu budur.

* * *
Tunus’tan Cezayir’e, Fas’tan M›s›r’a Afrika

halklar›, emperyalist boyunduru¤a ve bask›c› re-
jimlere karfl› aya¤a kalkm›fl durumdalar. Krizle
birlikte artan iflsizli¤e ve açl›¤a daha fazla kat-
lanmayacaklar›n› hayk›r›yor, isyan bayra¤›n›
dalgaland›r›yorlar. Ve bir kez daha zaferin, dire-
nen halklar›n olaca¤›n› gösteriyorlar.

Türkiye iflçi ve emekçileri de, bu dalgaya ka-
t›lmal›, onu güçlendirmelidir. “Torba yasas›”na
karfl› birleflik mücadeleyi örmeli, bu yasa çekile-
ne kadar eylemlerini büyüterek sürdürmelidir.  

2233.. ssaayy››ddaa

Tunus, Cezayir, Moritanya, M›s›r...

3           Yeni kavga y›l›na haz›rlanmak

6           Nevin Berktafl’a özgürlük

10         “Sendikam›z› terketmeyece¤iz”

11         Torba yasas›na karfl› eylemler

12         Bericap’ta direnifl

13         Hizbul-kontra tahliyesi

14         Toplu mezarlar aç›¤a ç›kar›l›yor

15         Tarihsel gerçekler karart›lamaz

16         Do¤ru önderlik

18         Tunus’ta halk isyan›

21         Eylemler ve internetin rolü

22         2B soygun yasas›d›r

23         “Tutsak” mutluluk

24         “Zafer ne zaman gelecek bilmiyorum”

26         Gelece¤imizin köprüsü tarihimiz

27         Uluslararas› durum raporu

Merhaba,

Tunus’tan, M›s›r’dan, Sudan’dan, Yemen’den
ve daha birçok ülkeden kitlelerin ayak sesleri
geliyor. Fransa ve ‹ngiltere’de krize karfl› kitle
eylemlerinin arkas›ndan, atefl flimdi Ortado¤u-
Kuzey Afrika ülkelerine s›çrad›. Onlar›n eylem-
lerinin yaratt›¤› gümbürtü, emperyalistlerin ku-
laklar›n› sa¤›r ediyor. Emperyalistler büyük bir
telafl ve flaflk›nl›k içinde olaylar› izliyor ve müda-
hale etmeye çal›fl›yorlar. Ve ayn› zamanda kitle-
lerin y›k›c› gücünün ne kadar görkemli oldu¤u-
nu bir kere daha dehfletle hat›rl›yorlar. Dünya
halklar›, iflçi ve emekçiler ise sevinçle, coflkuyla,
umutla seyrediyor bu hareketleri. Ayaklanma-
lar giderek büyüyor, uluslararas› dayan›flma ve
destek ise art›yor. 

Son on y›la damgas›n› vuran radikal dinci kit-
le hareketlerinden farkl› olarak, iflçi ve emekçi-
lerin sömürü sistemine ve krize karfl› gerçek ta-
lepleri ve gerçek eylemleri sözkonusu. 

“‹nanc›n s›nand›¤› zor mekanlar; HÜCRE-
LER” kitab›ndan dolay› tutuklanm›fl olan

Nevin Berktafl ile ilgili kampanya-
m›z, de¤iflik biçimlerde sürüyor.
Bir taraftan yayg›n bildiri da¤›t›-

m›, afifl ve imza stantlar›yla genifl
kitlelere ad›n› duyuruyoruz, bir ta-
raftan uluslararas› kamuoyunu ve

ülkemizdeki ayd›nlar› harekete geçirmeye
çal›fl›yoruz. Nevin Berktafl tahliye oluncaya ka-
dar bu faaliyeti sürdürece¤iz. 

Gündemdeki konularla ilgili yaz›lar› dergimiz
sayfalar›nda bulabilirsiniz.   

Bir sonraki say›m›zda görüflmek üzere...

O k u r l a r a . . .

Sahibi ve Sorumlu Yaz› ‹flleri Müd: Gülizar Ç›nar Adres: Kemalpafla mah. Atatürk Bulvar› 
Bedrettin ‹nan ‹fl Merkezi No: 114-41 Eminönü/ ‹STANBUL (Aksaray Pertevniyal Lisesi karfl›s›),
Tel: (0212) 512 38 07, e-mail: devrimcidurus@hotmail.com Bask›: Berdan Matbaac›l›k, Davutpa-

fla cad. Güven San. Sit. C Blok No: 215-216 Topkap›/‹ST. Tel: (0212) 613 1211, 
YED‹VEREN YAYINLARI Yerel Süreli Yay›n Say›:23, fiubat 2011, 2 TL(KDV Dahil)

Zafer direnen halklar›n olacakt›r!



fiubat 2011 3

ir y›l› daha geride b›rakt›k. Gele-
nek oldu¤u üzere her siyasi ak›m,
geçen bir y›l› ve gelecek y›la dair
beklentilerini, kendi durdu¤u yer-

den de¤erlendirdi. Biz de bir y›la damga-
s›n› vuran geliflmeleri ... de¤erlendirece-
¤iz. Elbette bunu, siyasal de¤erlendirme-
lerimizin bir parças› olarak ele alaca¤›z.
Ayr›ca gelecek y›la dair öngörülerimiz
üzerinden, bizi nelerin bekledi¤ini, nas›l
hareket etmemiz gerekti¤ini ortaya koya-
ca¤›z.                          

* * *  
2010 y›l›, dünya ölçe¤inde emperya-

list-kapitalist sistemin krizi ve buna karfl›
yükselen mücadele ile geçti. Kriz, 2008
y›l›nda patlak vermiflti. Emperyalist-kapi-
talist devletler, “krize karfl› önlem” ad› al-
t›nda tekellerin zararlar›n› devlet bütçesin-
den karfl›layan, burjuvaziye yeni destekler

sunan bir dizi kararlar ald›. Bu kararlar,
zaten büyük bir sömürü ve bask› alt›nda
olan iflçi ve emekçilerin yaflam›n› daha çe-
kilmez hale getirdi. ‹flsizlik artt›, gerçek
ücretler düfltü, çal›flma süreleri 10-12 saa-
ti buldu, ifl cinayetlerinden yaflam›n› yiti-
renlerin say›s› iyice yükseldi, “esnek ça-
l›flma” yayg›nlaflt› vb… ‹flçi ve emekçile-
rin çal›flma ve yaflam koflullar› a¤›rlafl›r-
ken, büyük tekeller kar üzerine kar yap-
may› sürdürdüler.  

Krizin patlak verdi¤i andan itibaren
hem dünyada, hem de ülkemizde krize
karfl› yüzbinlerin kat›ld›¤› mitingler ve
gösteriler yap›ld›. Ard›ndan fabrika dire-
niflleri ve eylemler artmaya bafllad›. Fabri-
ka önü direnifller, grevler, iflgaller, patronu
ve müdürleri rehin almalar gibi militan
eylemler yayg›nlaflt›.  2010 y›l›nda ise,
krize karfl› eylemler, art›k sokak çarp›flma-
lar›na dönüfltü. Özellikle Yunanistan’da
defalarca genel grev yafland›. Baflta genç-
ler olmak üzere iflçi ve emekçiler sokakla-
ra taflt›lar. Günlerce süren tafll›-molotoflu
eylemler gerçekleflti. Benzer bir durum
emeklilik yafl›n› yükseltmeye kalkan
Fransa’da da görüldü. Emeklilerin göste-
rileriyle bafllayan eylemler, toplumun tüm
kesimlerini sard›. “Biz emeklilerin asker-
leriyiz” diyen gençler sokaklara ç›k›p po-
lisle çat›flt›lar. ‹ngiltere’de ise ö¤renci
harçlar›na yap›lan astronomik zamlar, ö¤-
rencilerin, ö¤retim üyelerinin, velilerin is-
yan›na yol açt›. Ö¤renciler, günlerce so-
kaklar› doldurdu, polisle çat›flt›, bakanl›k-

lar› bast›.  
Bu isyanlar, sadece Avrupa ile de s›-

n›rl› kalmad›. Aral›k ay›n›n son günlerin-
de Tunus’ta bafllayan iflsizlerin isyan›,
Ocak ay›nda büyüyerek devam etti. Keza
M›s›r’da, Cezayir’de halk›n hoflnutsuzlu-
¤u sokaklara taflt›. Açl›¤› ve iflsizli¤i en
derin haliyle yaflayan Afrika halklar›, po-
lis ve askerin fliddetine, onlarca ölü ve ya-
ral›ya ra¤men direniyorlar. 

Krizin patlak verdi¤i andan itibaren
bunun ML tahlilini somut veriler üzerin-
den ortaya koymufltuk. Yaflanan ne “ko-
nut” ne de “mali kriz”di. Bu, emperyalist-
kapitalist sistemden kaynaklanan yap›sal
bir krizdi. Bu konuda burjuva yalan ve de-
magojilerin yan› s›ra reformist çarp›tmala-
ra karfl› da ideolojik bir mücadele yürüt-
tük. Krizin nedeni ve sonuçlar› kadar, kri-
ze karfl› “reçeteler” üreten, kapitalizme

ak›l hocal›¤› yapan sendikalist-reformcu
tezlere de karfl› durduk, krizin ancak dev-
rim ve sosyalizmle ortadan kalkaca¤› ger-
çe¤ini hat›rlatt›k. Ayn› flekilde krize karfl›
mücadelenin, devrim perspektifi ile yürü-
tülmesi gerekti¤inin alt›n› çizdik.  

Geçti¤imiz y›l “kriz bitti” yaygaras›-
n›n gerçe¤i yans›tmad›¤›n›, krizin daha
fliddetli biçimde geldi¤ini söyledik. Nite-
kim öyle de oldu. ABD’de bafllayan kriz,
Avrupa’y› da sard›. Emperyalizme ba¤›m-
l› Asya ve Afrika ülkeleri ise bunun etki-
lerini çok daha derin yaflad›. Her kriz dö-
neminde oldu¤u gibi büyük tekeller, kü-
çükleri yutarak, iflçi-emekçileri daha fazla
sömürerek onu bir f›rsata çevirmeyi baflar-
d›. Krizin yükü s›rt›na binen iflçi ve emek-
çiler ise, giderek militanlaflan biçimlerde
eylemlerini yükseltiyor, sokaklar› savafl
alan›na çeviriyor.                              

* * * 
Ülkemizde de krize karfl› mücadele

2010 y›l›nda da sürdü. Zaten krizin patlak
verdi¤i andan itibaren yüzbinlerin kat›ld›-
¤› mitingler olmufl, fabrika önü direnifller
bafllam›fl, ard›ndan iflgaller, grevler ger-
çekleflmiflti. 2009 y›l› emekçi memurlar›n
fiili “genel grevi” ve bunun destek güçler-
le birlikte sokaklara taflmas›na tan›kl›k et-
ti. 2010 y›l›nda ise bu direnifller hem daha
yayg›n hem de daha kitlesel ve militan bir
karakter kazand›. Y›la zaten ‹tfaiye ve Te-
kel iflçilerinin direnifli ile girilmiflti. Bu di-
renifller, özellikle de 78 gün süren Tekel
direnifli, uzun y›llard›r unutulan mücadele

ve dayan›flma biçimlerini yeniden diriltti.
Tüm iflçi ve emekçiler Tekel’e bir biçim-
de destek sundular. Sar› sendikalar bu ba-
s›nçla “genel grev” karar› almak zorunda
kald›. ‹çini boflaltmaya çal›flsalar da bir
günlük genel grev yaflama geçti.

Krize karfl› mücadelenin hep içinde ol-
duk. ‹stanbul ve Ankara’da yap›lan mi-
tinglerden, Sinter’le bafllayan fabrika önü
direnifllere kadar, krize karfl› yap›lan tüm
eylemlerde bulunmaya özen gösterdik. ‹t-
faiye ve Tekel direniflinin bafl›ndan itiba-
ren içinde yer almaya çal›flt›k. Yoldafllar›-
m›z direniflçi iflçilerle birlikte çad›rlarda
kald›lar, onlara yap›lan sald›r›lar› birlikte
gö¤üslediler, çeflitli destek ziyaretleri ger-
çeklefltirdiler. Direnifllere dair “özel say›-
lar” ç›kar›ld›, yaz›lamalar yap›ld›, daha
genifl iflçi ve emekçilere duyuruldu. Öte
yandan direnifllerin iç zay›fl›klar› ifllendi,
uyar›lar yap›ld›. Fakat s›n›fla ba¤lardaki
zay›fl›klar, dolay›s›yla direniflin devrimci
bir önderlikten yoksun oluflu, sonucu be-
lirlemede, en büyük handikapt›. Buna kar-
fl›n her iki direnifle verdi¤imiz önem, yol-
dafllar›m›z›n direnifllere ilgisini artt›rmak,
iflçi s›n›f› ile ba¤lar› gelifltirmek yönünden
yararl› oldu. Direnifllere gidifl tarz›m›z
üzerine bir “iç yaz›” ç›kar›ld›, bu yöndeki
hata ve eksikliklerin afl›lmas›na çal›fl›ld›.
Keza o günlerde ç›kan “‹htilalci Komü-
nist”de (‹K) direnifl yerinde iliflki kurufl
tarz›m›z, nelere dikkat etmemiz gerekti¤i
üzerine bir yaz›lar yay›nland›. Bunlar top-
lant›larda konufluldu, bir e¤itim konusu
haline getirildi. Bütün bu sözlü-yaz›l› yön-
lendirmeler ile yoldafllar›m›z›n yönü dire-
nifllere çevrilirken, direniflteki tav›rlar›n
nas›l olmas› gerekti¤i konusunda da bi-
linçlendirildi. 

Elbette halen direnifllere karfl› duyarl›-
l›k, zaman›nda harekete geçme yönünde
eksiklikler tümden ortadan kalkm›fl de¤il.
Fakat ‹tfaiye, Tekel sürecindeki dönüflü-
mün önemli yararlar› oldu¤u da muhak-
kakt›r. Daha sonraki direnifllere; (UPS ifl-
çilerinin direnifli, “tek kiflilik direnifller”,
“ikinci Tekel direnifli” gibi direnifllere) il-
gi ve destek, bunlar üzerinden gerçekleflti.
Ancak direnifl an›nda kurulan iliflkilerin
daha sonra da sürdürülmesi, istikrarl› ve
kal›c› iliflkiler haline getirilmesi konusun-
da fazla bir mesafe al›namad›¤›n› belirt-
mek gerekir. Ki aslolan da budur. Direni-
flin yengi ya da yenilgiyle bitmesi, s›n›f
mücadelesi aç›s›ndan önemlidir kuflkusuz.
Ama daha önemli olan›, o direniflin kazan-
d›rd›klar›d›r. S›n›f›n örgütlenme ve bilinç
düzeyinde bir s›çrama yaratmas›d›r. Bu da
ancak direnifl an›nda kurulan iliflkilerin
sonradan örgütlü bir hale getirilmesiyle
mümkün olur. Direniflin do¤al önderleri
ne kadar devrimci sendikal örgütlülü¤e
çekilebilirse, s›n›f›n ileri unsurlar› ne ka-
dar komünist bir hareketin etki alan›na gi-
rerse, s›n›f mücadelesinin seyri o oranda
de¤iflebilir. Bizim de baflar› k›stas›m›z bu
olmal›d›r.                         

* * * 
2010 y›l›n›n kazan›mlar› içinde say›la-

bilecek önemli bir nokta da, sendika a¤a-

Geçti¤imiz y›l “kriz bit-
ti” yaygaras›n›n gerçe¤i

yans›tmad›¤›n›, krizin da-
ha fliddetli biçimde geldi-

¤ini söyledik. Nitekim öyle
de oldu. ABD’de bafllayan

kriz, Avrupa’y› da sard›.
Emperyalizme ba¤›ml› As-

ya ve Afrika ülkeleri ise
bunun etkilerini çok daha
derin yaflad›. Her kriz dö-
neminde oldu¤u gibi bü-

yük tekeller, küçükleri yu-
tarak, iflçi-emekçileri daha

fazla sömürerek onu bir
f›rsata çevirmeyi baflard›.
Krizin yükü s›rt›na binen

iflçi ve emekçiler ise, gide-
rek militanlaflan biçimler-
de eylemlerini yükseltiyor,

sokaklar› savafl alan›na
çeviriyor.   
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Elimize posta kanal›yla ulaflan
T‹KB(B) Merkez Yay›n Organ›

“‹htilalci Komünist”in Ocak-fiubat
2011 tarihli 72. say›s›n›n›n

baflyaz›s›n› güncel öneminden
dolay› k›saltarak yay›nl›yoruz.



fiubat 20114

lar›n›n yüzünün daha fazla
teflhir olmas›, onlara karfl›
mücadelenin yükselmesidir.
Krize karfl› direnifllerde, sar›
sendikalar›n gerçek yüzü da-
ha fazla aç›¤a ç›kt›. Ve sen-
dika a¤alar›na duyulan öfke,
eylemli bir hal almaya baflla-
d›. Özellikle Tekel direnifli,
bu öfkenin en aç›k biçimde
ortaya kondu¤u eylemlere
sahne oldu. Direnifl sürerken
Tekel iflçileri, verdi¤i sözleri ye-
rine getirmeyen Türk-‹fl’e duyduklar› öfkeyi, Genel
Merkezi iflgal ederek ortaya koydular. Ondan önce
gerçekleflen mitingte de Türk-‹fl Baflkan› Mustafa
Kumlu’nun konuflmas›n› yuhlam›fllar ve kürsüyü zap-
tetmifllerdi. 

2010 1 May›s’›nda da kürsüden konuflmaya kalkan
Kumlu’yu konuflturmad›lar, Kumlu, kitleden gelen bü-
yük tepki üzerine miting alan›ndan kaçmak zorunda
kald›. ‹flçiler, kürsüye ç›karak tepkilerini ve taleplerini
dile getirdiler. May›s ay›nda Türk-‹fl’in ‹stanbul Bölge
fiubesi, yine iflçiler taraf›ndan iflgal edildi. Verdi¤i
sözleri yerine getirmeyen Tek G›da ‹fl Genel Merke-
zi’nin önünde Tekel iflçileri yeniden çad›r kurdu. Ay-
r›ca bir çok sendikada, sendikal bürokrasiye karfl› da-
ha örgütlü bir muhalif hareket do¤maya bafllad›. Bun-
lar kendi içinde sorunlu olsalar da, iflçi ve emekçilerin
varolan sendikalara tepkileri, bu tür hareketleri cesa-
retlendiriyor ve seslerinin daha gür ç›kmas›n› sa¤l›yor. 

2010 y›l› içinde irili-ufakl› birçok iflçi direnifli ya-
fland›. Bunlar›n büyük ço¤unlu¤u iflçilerin sendikalafl-
ma giriflimleri sonucu iflten at›lmalar› üzerine gerçek-
leflti. Bu durum, varolan sendikalar›n ilgisizli¤ine ve
direnifllere yeterince sahip ç›kmamalar›na ra¤men, ifl-
çilerin örgütlenme-sendikalaflma iste¤inin boyutlar›n›
gösteriyordu. Hemen her sendikalaflma çabas›, iflten
at›lmak gibi büyük bir bedel ödemeyi getirse de, iflçi-
ler sendikal› olmaya çal›fl›yor. Ve iflçi s›n›f› “örgütlen-
meyi” sendikalaflmak olarak görüyor, bu yönde çaba
harc›yor. 

Fakat baflta Tekel olmak üzere yaflanan direnifller
üzerinden bir kez daha görüldü ki, iflçiler taban örgüt-
lerini oluflturmak zorundad›r. Bu örgütlerin varl›¤›,
sendikalar› harekete geçmeye zorlayacak, kritik afla-
malarda ise sendikaya ra¤men gereken tavr› ortaya
koymalar›n› sa¤layacakt›r. ‹flyeri komiteleri, direnifl,
grev, T‹S vb. özel anlara dönük taban örgütleri kurul-
madan, iflçi ve emekçilerin mücadelesinin baflar›ya
ulaflma flans› yoktur. 

2010 y›l›, ayn› zamanda “tek bafl›na direnifller” y›-
l› oldu. Daha önce Emine Aslan ile bafllayan “tek ba-
fl›na direnifl” y›llarca sürmüfl ve baflar›l› olmufltu. Bu
y›l ise Türkan Albayrak ve Zeynel K›z›laslan “tek ba-
fl›na direnifl” gerçeklefltirdiler. ‹flyeri önünde çad›r ku-
rarak bafllayan bu direnifller, k›sa sürede iflçi ve emek-
çilerin, ayd›nlar›n ilgisini ve deste¤ini kazand›. Artan
destek, bu direnifllerin zaferle bitmesini de koflullad›.  

“Tek bafl›na direnifller” sendikas›z olsalar da, ör-
gütlü olundu¤unda ve direnifl, örgütlü-disiplinli bir fle-
kilde sürdürüldü¤ünde, iflçilerin kazanaca¤›n› ortaya
koyuyordu.                       

* * * 
2010 y›l›n›n iflçi ve emekçiler cephesinden en bü-

yük kazan›m›, hiç flüphesiz Taksim Meydan›’n›n 32
y›l sonra ilk kez 1 May›s’a aç›lmas›d›r. Bu, y›llar sü-
ren difle difl bir kavgan›n sonucunda kazan›lan bir za-
ferdir. Komünist ve devrimciler önderli¤inde y›llarca
1 May›slarda Taksim’e ç›kma mücadelesi verilmifl, fle-
hitler, yaralanmalar, tutsakl›klar pahas›na bu ›srar sür-

dürülmüfltür. Bunun bir
sonucu olarak 2007 y›-
l›nda aç›lan ilk gedik,
2008 ve 2009’da fiili
girifllere, 2010’da ise
resmi izine dönüfltü. Ve
1978 y›l›ndan sonra ilk
kez iflçi ve emekçiler

y ü z b i n l e r l e
Taksim alan›na
akt›lar, alan›
k›z›llaflt›rd›lar. 

1 May›s’›n
içini boflaltma
çabas› da tutma-
d›, sendika a¤alar›n›n konuflmas›na izin verilmedi,
kürsü gerçek sahiplerinin eline geçti. Yüzbinlerce kifli,
devrimci marfllarla cofltu, devrimci sloganlar ve k›z›l
bayraklar alana damgas›n› vurdu.  

Bu tarihsel günde, biz de orak-çekiçli k›z›l bayrak-
lar›m›z ile alandayd›k. Dört ustan›n ve dört önderimi-
zin pankartlar› alandaki iflçi ve emekçileri selamlad›.
fiehitlerimizle, tarihimizle oradayd›k. Taksim’in 1
May›s’a aç›lmas› için verilen kavgan›n önemli bir par-
ças› olman›n gururu ile oradayd›k. Reformistlerin
“alan tart›flmas›” diye küçümsedikleri, birçok devrim-
ci örgütün reformist rüzgarlardan etkilenerek Tak-
sim’e ç›kma konusunda kararl› davranmad›klar› süreç-
lerde, do¤ru tavr› koyman›n verdi¤i güvenle oraday-
d›k.  

Taksim’in 1 May›s’a aç›lmas›, iflte bu devrimci ta-
v›r üzerinden gerçekleflmiflti. Bunda bizim önemli bir
pay›m›z vard›. 2004 Saraçhane’de gerçekleflen fiili
mitingten, 2007 ilk Taksim gedi¤inin aç›lmas›na kadar
geçen her kritik evrede do¤ru bir politik hat izledik.
Bunlar kendi içinde de¤erlendirildi¤i için yeniden gir-
miyoruz. Fakat Taksim resmi olarak kazan›ld›ktan
sonra, “Taksim’de bu ›srar niye” diyerek bu konudaki
militan tutumu küçümseyen reformistlerden, “alan tar-
t›flmas› yapmayal›m” diyerek söze bafllayan kimi dev-
rimci yap›lara kadar herkes, Taksim’in herhangi bir
alan olmad›¤›n› söylemeye bafllad›. Bir kez daha dev-
rimci kararl›l›k ve ›srar galip gelmiflti. Ama yine bir
kez daha bu kazan›mda hiçbir katk›s› olmayanlar,
onun üzerine oturmufl ve o güne dek sanki aksi yönde
çal›flmam›fl gibi, alan›n önemi üzerine yaz›lar döktür-
müfltü.  

Kendi içinde yalpalamalar› olmakla birlikte “Dev-
rimci 1 May›s Platformu”nun son 5 y›ll›k çabas›n› da
belirtmeden geçemeyiz. Herfleyden önce devrimci ya-
p›lar›n 1 May›sa birleflik bir durufl içinde kat›lmalar›,
bafll› bafl›na bir kazan›md›. Taksim’in 1 May›s’a aç›l-
mas› yönünde, platformun da büyük bir çabas› oldu.
Ne var ki, bu çabalar›n sonuç verdi¤i 2010 y›l›nda,
platform da¤›lma tehlikesi ile karfl› karfl›ya kald›. Bun-
da alan içinde provokasyon riski yaratanlar kadar, bu
sorunu platformun da¤›lmas›na gerekçe yapanlar da
suçluydu. Bugün hala, önümüzdeki 1 May›s’a bu plat-
formla gidilip gidilemeyece¤i belirsizdir. Biz tutumu-
muzu platformun varl›¤›n› sürdürmesinden yana koy-
duk. Çünkü bir hedefi kazanmak kadar, onu elde tuta-
bilmek de, birlikte davranmay› gerektirir. 1 May›s’›n
devrimci özünü koruyarak kutlanmas› için, devrimci
yap›lar›n birleflik duruflunu korumalar› flartt›r. Bütün
bunlardan dolay›, 2011 1 May›s›’na da “Devrimci 1
May›s Platformu”nu oluflturarak girmeliyiz. Bizim ça-

bam›z bu yönde olacakt›r.                              
* * * 

2010, 12 Eylül askeri faflist cuntas›n›n iflbafl›na ge-
liflinin 30. y›l›yd›. Ayn› güne “anayasa referandu-
mu”nun da denk getirilmesi, 12 Eylül protestolar›na
ayr› bir anlam yükledi. Faflist cunta döneminde haz›r-
lanan ’82 Anayasas›, AKP hükümeti taraf›ndan dema-
gojik bir flekilde elefltiriye tabi tutulmufl ve baz› mad-

delerinin de¤ifltirilmesi için referandum
dayat›lm›flt›. ’82 Anayasas›n›n tümü
de¤il, baz› maddeleri de¤iflecekti.
Bunlar, AKP’nin kendi önünde engel
gördü¤ü “yüksek yarg›” ve orduyu
hizaya sokacak de¤iflikliklerdi. AKP
ve ona yak›n duranlar, “anayasaya
evet” kampanyas› yürütürken, bafl›n›
CHP’nin çekti¤i AKP karfl›tlar› da
“hay›r” propagandas› yapt›lar. Buna
karfl›n Kürt hareketi ve baz› reformist

parti ve kurumlar, “boykot cephesi”
oluflturdu. Ayr›ca biz de dahil birçok devrimci örgüt
“boykot” takti¤i izledi.  

Bizi di¤erlerinden farkl› k›lan, ’82 Anayasas›’n›n
referanduma sunuldu¤u 7 Kas›m 1982 tarihinde de
“boykot” karar› alm›fl olmam›zd›. Bizim d›fl›m›zdaki
devrimci yap›lar, yurtd›fl›nda bir birlik oluflturmufl,
“anayasaya hay›r” kampanyas› yürütmüfltü. Nesnel
koflullar bugünkünden çok daha kötü iken, biz cunta-
n›n kendini meflrulaflt›rma, yapt›klar›n› yasal k›l›fa
sokma ve gelece¤i ona göre dizayn etme giriflimi olan
“anayasa referandumu”na alet olmayaca¤›m›z› belirt-
mifltik. Bunun seçimlerden farkl› oldu¤unu, “evet” ya
da “hay›r” seçene¤i d›fl›nda bir seçenek sunmad›¤›n›,
hangi seçene¤e oy verilirse verilsin, bu oyunun bir
parças› haline gelinece¤ini, dayatmaya boyun e¤ilmifl
olunaca¤›n› söyledik.  

12 Eylül’ün en karanl›k günlerinde ’82 anayasas›-
na “hay›r” diyenler, 2010 anayasa referandumunda
“boykot” dediler. ’82 anayasas›n› neden “boykot” et-
mediklerine dair tek bir sat›r yazmadan… Hatta ’82
anayasas› oylan›rken, sanki kendileri ortada yokmufl,
bu anayasaya ‘hay›r’ kampanyas› yürütmemifller gi-
bi… Gerçekte birço¤u ülkede yoktular, ço¤u solu¤u
yurtd›fl›nda alm›flt›. “Faflizme karfl› birli¤i” orada kur-
mufllar, ’82 anayasas›na karfl› eylem ve propaganday›
orada yürütmüfllerdi. Bu “birlik” de çok k›sa sürmüfl,
herkes birbirini suçlayarak da¤›lm›flt›.  

Biz geçmiflte de do¤ru bir politik tutum alman›n ra-
hatl›¤› ile bir kez daha “boykot” dedik. Ayr›ca hem
“boykot cephesi”nden, hem de “boykot” deyip de ör-
tük biçimde “hay›r”c› davrananlardan aram›zdaki far-
k› ortaya koyduk. Politik farkl›l›k, ap faaliyetleri ve
eylemsel olarak da kendini ortaya koydu. Yayg›n ya-
z›lama, afiflleme faaliyetinin yan› s›ra, çal›flma yürüt-
tü¤ümüz alanlarda eylemler gerçekleflti. 12 Eylül gü-
nü, sözlü ajitasyon ve sokak gösterileri yap›ld›. Hem
12 Eylül’ün 30. y›l› protesto edildi, hem de anayasa re-
ferandumuna “boykot” tavr› eylemli bir flekilde ortaya
kondu. “Sand›¤a de¤il soka¤a!” slogan›m›za uygun bir
durufl sergilemifl olduk. (…) ‹çinde kimi eksikleri ba-
r›nd›rsa da bir bütün olarak 12 Eylül ve anayasa refe-
randumuna dönük faaliyetlerimiz, olumluydu, politik
hatt›m›za uygundu.  

AKP’nin sahte 12 Eylül karfl›tl›¤›na kananlar ya da
kanmak isteyenler, “yetmez ama evet” diyenler, 13
Eylül’de cunta fleflerinin yarg›lanmas› için mahkeme-
lere “suç duyurusu”nda bulunma yar›fl›na girdiler. Bu
yar›fla “boykot cephesi” içinde yeralan reformist parti-
ler de kat›ld›. Çünkü onlar, kendilerini Kürt hareketine
endekslemifl, onlar “boykot” dedikleri için buna uy-
mufllard›. Gerçekte o güne dek izledikleri politik hat,
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tam da “yetmez ama evet”çilere denk düflüyordu. Bu-
nun böyle oldu¤u referandum sonras›, “cunta flefleri
yarg›lans›n” eylemlerinde buluflmalar›yla çok net bi-
çimde ortaya ç›kt›. Fakat AKP, b›rakal›m cunta flefle-
rini yarg›lamay›, Kenan Evren’in maafl›n› artt›rd›. Za-
ten daha önce de Abdullah Gül, Evren’i madalya ile
ödüllendirmiflti. Keza Fettullah Gülen, cunta döne-
minde mantar gibi ço¤alan ‹mam Hatip Liseleri’ni, din
dersinin zorunlu hale getiriliflini hat›rlatarak, Evren
için “cennetlik adam” demiflti. Böyle bir zihniyetin
cuntay› yarg›lamas›n› beklemek, ancak reformistlerin
ham hayali olabilirdi. 

Cunta fleflerinin yarg›lanmas› ve cunta dönemi ya-
p›lan anayasalar›n de¤ifltirilip tüm uygulamalar›n kal-
d›r›lmas›, ancak halk hareketi sayesinde gerçekleflebi-
lir. Latin Amerika ülkeleri bunun somut örneklerini
sunmaktad›r. Türkiye ile benzer dönemde askeri faflist
darbelere sahne olan ve benzer uygulamalara maruz
kalan Latin halklar›, y›llarca süren uzun mücadeleler
sonucu, cunta fleflerini yarg›lay›p müebbet hapse mah-
kum etmeyi baflard›lar. Bu, bir gün Türkiye’de de ger-
çekleflecektir.  

* * * 
2010 y›l›n›n en çarp›c› geliflmelerinden bir di¤eri

ise, Kürt halk›n›n mücadelesinin geldi¤i aflamad›r. Ha-
t›rlanaca¤› gibi 2009 y›l›nda AKP hükümetinin “Kürt
aç›l›m›”, Habur s›n›r kap›s›ndan giren PKK’lilerin
karfl›lanma merasimi ile birlikte çökmüfltü. Ard›ndan
sökün eden floven histeri, gelenler hakk›nda dava aç›l-
mas› ve baz›lar›n›n tutuklanmas› ile sonuçland›. Bir
k›sm› ise, tekrar Kandil’e, Mahmur’a döndüler. (…) 

Bafllang›çta Kürt hareketinin de etkisiyle halkta
“aç›l›m”dan beklentiler yüksekti. Politik olarak Kürt
hareketine angaje olan reformist ak›mlar da bu beklen-
tiyi pompalad›lar. Kürt sorunun bu flekilde çözülece¤i-
ne dair hayaller yayd›lar. Fakat bir kez daha flapa otur-
dular. Kürt halk› ise yeni bir hayal k›r›kl›¤› daha yafla-
d›. “Kürt aç›l›m›”n›n fiyaskosu ve yaflanan hayal k›r›k-
l›¤›, egemenlerden beklentiye girmenin ne denli yanl›fl
oldu¤unu bir kez daha gösterdi. Hak ve özgürlüklerin
seçimle de¤il, sokakta kazan›laca¤› yeniden görüldü.
Ve sokaklar bir kez daha yang›n yerine çevrildi. 

Y›l boyunca Kürt halk› sokaklar› hiç bofl b›rakma-
d›. fiehit düflen gerillalar›n› törenlerle karfl›lad›lar.
Devletin cenazeyi vermedi¤i durumlarda ortal›¤› savafl
alan›na çevirdiler. Kürt siyasetçilerinin tutuklanmas›n›
yine sokaklarda eylemlerle protesto ettiler. Her vesile
ile sokaklara ç›kt›lar, polisi tafla tuttular, karakollardan
ç›kamaz hale getirdiler.  

Bunlar›n içinde Hakkari önemli bir yere sahiptir.
Hakkari’de yüzde 90 üzerinde boykot karar› uygulan-
d›. Sokaklara polis giremez hale geldi. Halk mahkeme
ve devlet kurumlar›na gitmeden sorunlar›n› kendi içle-
rindeki örgütlülük ile çözmeye bafllad›. Bu durum dev-
leti de harekete geçirdi. Referandum sonras› Hakka-
ri’de 9 köylü katledildi. Hakkari’nin Yüksekova ilçe-
sini, il yapma karar› al›nd›. Devlet sars›lan ve giderek
kaybetti¤i otoritesini yeniden tesis etme çabas›na gir-
di.  

Bu y›l içinde Kürt halk›n›n att›¤› en önemli ad›m,
kendi dilini her yerde kullanaca¤›n› ilan etmesi oldu.
Bunun bir aya¤›n› “anadilde e¤itim hakk›” için yeni
ö¤retim y›l›n›n ilk haftas›nda çocuklar›n› okula gön-
dermeyerek yapt›lar. Okul boykotu, bugüne dek bu
hakk› elde etmek için yap›lan eylemler içinde en ileri-
sini oluflturuyordu. Ard›ndan KCK davas›nda tutuklu-
lar, “Kürtçe savunma” yapmak istedilerini belirttiler.
Bunun kabul edilmemesi üzerine savunma vermediler.
Milletvekilleri meclis kürsüsünden Kürtçe konuflmalar
yapt›. Ve belediyeler “iki dilli yaflam” diyerek tüm ta-
belalara Türkçe-Kürtçe yazmaya bafllad›lar. Esnaflar,

satt›klar› ürünlerin isimlerini Kürtçe yazd›.  
Bu geliflmelere AKP baflta olmak üzere tüm düzen

partilerinin ve kurumlar›n›n tepkisi sert oldu. Ancak
Kürt halk› fiili kazan›m alanlar›n› geniflleterek müca-
delesini sürdürüyor. Ayr›ca Öcalan’›n devlet yetkilile-
ri ile görüfltü¤ü resmi olarak da kabul edildi. AKP, Ha-
ziran seçimlerine kadar nefes alabilmek için Öcalan’la
görüflmelere yeflil ›fl›k yakt›.
Ve bu görüflmeler sonucunda
seçimlere kadar “ateflkes” ka-
rar› ald›rd›, Gülen cemaati ile
iliflkilerin düzeltilmesini tel-
kin etti. 

Devlet adeta rehin tuttu¤u
Öcalan arac›l›¤› ile Kürt hal-
k›n›n yükselen mücadelesini
dizginlemeye çal›fl›yor. Fakat
bunu nereye kadar baflarabile-
ce¤i soru iflaretidir. Di¤er
yandan Güney Kürdistan’da
bir Kürt Federe Devleti’nin varl›¤› ve Türk tekelleri-
nin bu bölge ile olan iliflkileri, egemenleri Kürt sorunu
konusunda ad›m atmaya zorluyor. Baflta ABD olmak
üzere emperyalistlerin de ç›karlar› bunu gerektiriyor.
Fakat Türk egemenlerinin yüz y›ll›k floven yaklafl›m›,
en küçük bir ad›m›n at›lmas›nda bile aya¤›na tak›l›yor.  

Sonuç olarak iç ve d›fl konjonktür Kürt kimli¤i ko-
nusunda engellerin kald›r›lmas›n› dayat›yor. En baflta
hareketin geldi¤i düzey, bu engelleri zaten fiilen aflm›fl
bulunuyor. Fakat Kürt sorunu, sadece dil veya kimlik
sorunu ile s›n›rl› bir sorun de¤il. O yüzden de bu yön-
de kimi ad›mlar at›lsa bile, Kürt halk›n›n kendi kade-
rini tayin hakk› tan›nmad›¤› sürece varl›¤›n› koruya-
cak. Dolay›s›yla bir devrim sorunu olarak önümüzde
duracak. 

“Kürt aç›l›m›” ortaya at›ld›¤›ndan beri, bunun s›-
n›rlar›na dikkat çekmifl, umut ve beklenti yayman›n
yanl›fl oldu¤unu söylemifltik. Kürt hareketi ve onun
kuyru¤una tak›lanlar› bu yönde elefltirmifl, uyarm›flt›k.
Geliflmeler, tam da söylediklerimize uygun bir flekilde
oldu. Kürt halk› bir kez daha hayal k›r›kl›¤› yaflad›. Fa-
kat önemli olan, mücadele azim ve ›srar›n› yitirmemifl
olmas›d›r ki, son bir y›l bunun somut örnekleri ile do-
ludur.                          

* * * 
Bir y›l›n bu k›sa özeti bile, 2010’un iflçi-emekçi

hareketi ve Kürt halk› aç›s›ndan olumluluklar› bask›n
olan bir y›l oldu¤unu ortaya koyuyor. ‹ç zaaflar› tafl›-
makla birlikte eylemlerde gözle görülür bir art›fl var.
Ve bunlar giderek daha militan bir hal al›yor, toplu-
mun tüm kesimlerini kaps›yor. Öyle ki soka¤a ç›kma-
yan kesim nerdeyse kalmad›. Doktorlardan sanatç›lara
varana kadar herkes, haklar› için daha fazla soka¤a,
eyleme baflvuruyor. 

Y›l›n son aylar› ise, ö¤renci eylemlerine sahne ol-
du. Üniversite gençli¤i, YÖK’ün kurulufl y›ldönümün-
de ve ard›ndan gerçekleflen eylemlerde varl›klar›n›
hissettirmeye bafllad›lar. Burjuvaziye yeniden ‘68’i
hat›rlatt›lar, o y›llar›n korkusunu duyumsatt›lar. 

Her ne kadar bu eylemler bugün reformist parti ve
örgütlerin etkisi alt›nda gerçeklefliyorsa da, ö¤renci
gençli¤in mücadelesi ileriye do¤ru geliflti¤i oranda, re-
formistlerin gerçek yüzü daha fazla aç›¤a ç›kacak ve
gençlik için çekim merkezi olamayaca¤› görülecektir.
Gençlik, dinamik yap›s› ile reformizmin pasif muhale-
fetini aflarak, devrimci, militan bir rotaya girecektir. 

Anayasa referandumunun ard›ndan “demokrasi”
bekleyenler, daha bask›c› bir rejimi karfl›lar›nda bul-
dular. Çünkü AKP, rakiplerine darbe indirdikçe kendi-
ni daha güçlü hissediyor ve en baflta da iflçi ve emek-
çilere, gençlere, devrimci-demokrat kifli ve kurumlara

sald›r›ya geçiyordu. Y›l›n son aylar›nda haz›rlanan
“torba yasa” bunlardan biridir.  

Burjuvazi bir yandan krizin afl›ld›¤›n›, iflsizli¤in
azald›¤›n› söylüyor, bir yandan da iflçi k›y›mlar›na,
hak gasplar›na devam ediyor, çal›flma ve yaflam koflul-
lar›n› daha da zorlaflt›r›yor. Asgari ücrete, iflçi-memur
ve emekli ayl›klar›na 20-30 TL’lik zam yap›l›rken, g›-

da baflta olmak üzere te-
mel ihtiyaçlardaki art›fl,
ikiye-üçe katlan›yor. ‹fl-
sizlik ve yoksulluk hem
yayg›nlafl›yor, hem de da-
ha katlan›lmaz hal al›yor. 

Di¤er yandan devrim-
ci kurumlara yap›lan bas-
k›nlar, tutuklamalar, ya-
saklamalar artarak sürü-
yor. Bu sald›r›lardan ör-
gütümüz de pay›n› ald›.
2010 y›l› içinde yoldaflla-

r›m›z ap faaliyetleri s›ras›nda gözalt›na al›nd›, dövül-
dü. Ayr›ca iki yönetici yoldafl›m›z tutukland›. Y›l›n
son aylar›nda gerçekleflen son tutuklamaya karfl› bir
kampanya bafllatt›k. Bu, yoldafl›m›z› sahiplenmenin
yan› s›ra, faflizmi teflhir etmenin bir gere¤iydi. Amac›-
m›z, yaratt›¤›m›z kamuoyu bask›s›yla yoldafl›m›z› ser-
best b›rakt›rmay› baflarmakt›r. Fakat bu amaç has›l ol-
masa bile, faflizmi her yönden s›k›flt›rmak, yoldafl›m›z
flahs›nda direniflin ve örgütümüzün propagandas›n› da-
ha genifl kesimlere duyurmakt›r. Kampanyam›z ap fa-
aliyetlerimiz, sokak gösterilerimiz ile devam edecek-
tir. 

* * * 
Örgüt olarak 2010 y›l›na 5. Konferans ile girdik.

Konferans›m›z, tam da ‹tfaiye ve Tekel direnifllerinin
en parlak günlerini yaflad›¤› bir s›rada gerçekleflti. Ay-
n› zamanda tasfiyecili¤in kendini iyice kustu¤u, parça-
land›¤›, tüm rezilli¤i ile ortaya döküldü¤ü bir dönem-
di. Bu, “devrimci kopufl”umuzun ne denli isabetli ol-
du¤unun bir kez daha kan›tlanmas›yd›. 

Konferans›m›z bu geliflmelerin verdi¤i moralle
dünyada ve ülkemizdeki geliflmeleri de¤erlendirdi, ör-
gütümüzün yeni döneme yan›t verecek flekilde gelifl-
mesini önüne koydu. Politik üstünlü¤ünü, örgütsel üs-
tünlükle tamamlayabilmek için, esas olarak kadro so-
runu üzerinde yo¤unlaflt›. Temel halkan›n ihtilalci ko-
münist kadrolara sahip olmakta dü¤ümlendi¤ini tespit
etti ve kadro kriterlerini yeniden ele ald›. Tüm yoldafl-
lar›n bu kriterlere uygun hale gelmesi için yap›lmas›
gerekenleri s›ralad›. Geçen yaklafl›k bir y›l içinde
Konferans kararlar› do¤rultusunda politika ve taktikler
belirlendi, örgütsel düzenlemeler yap›ld›. Yukar›da
belirtti¤imiz gibi birçok geliflmeye do¤ru perspektif-
lerle müdahalelerde bulunuldu. (…) 

Bütün bunlar› alt alta s›ralad›¤›m›zda 2010 y›l›nda
önemli baflar›lara imza att›¤›m›z görülecektir. Ancak
halen süregelen eksikliklerimiz bulunmaktad›r. Bunla-
r› örgütümüzün ilke ve normlar› ve 5. Konferans›m›-
z›n kararlar› ›fl›¤›nda aflmakla karfl› karfl›yay›z. Önü-
müzdeki y›l›n çok daha çetin geçece¤i gözönünde bu-
lundurulursa, bunun önemi ve yak›c›l›¤› daha iyi anla-
fl›lacakt›r.  

‹flçi-emekçi hareketi, ö¤renci gençlik, Kürt halk›,
ne kadar mücadele dolu bir dönemi yaflasalar da, ML
bir önderlik bofllu¤u, en büyük handikap olarak dur-
maktad›r. Bunun afl›lmas›, bizlerin ML normlara uy-
gun çal›flmam›z ve bolflevik kadro niteliklerine bürün-
memizle olas›d›r. 2011 y›l›n›n önceki y›llardan farkl›
olmas›, mücadelenin niteliksel olarak s›çrayabilmesi,
bizlerin bu alanda alaca¤› mesafeye ba¤l› olacakt›r.
(…) 



Bak›rköy
Kad›n Ha-

pishane-
si’nde hala tutulan Nevin Berktafl’›n der-
gimize gönderdi¤i mektubu yay›nl›yoruz.

Merhaba
Uzun tutsakl›k y›llar›m, tutsakl›k-

la özgürlü¤ün içiçe geçti¤ini ve ara-
daki ayr›m›n silinip gitti¤ini bin kez
kan›tlam›flt›. “Tek bafl›ma”yken bile
yaln›z olmad›¤›m› biliyordum. 25 y›l
önce hücrede tek bafl›mayken ben,
gönderdi¤i fliirden nas›l duyguland›-
¤›m› hat›rlayarak yeniden gönderen
ve yeniden ayn› duygular› yaflatan,
daha fazlas›, heyecandan elimi yü-
re¤ime bast›rmama yol açan yolda-
fl›m, yoldafllar›m da biliyordu bunu.
“Öyle bir ufka vard›k ki art›k yaln›z
de¤iliz” diyordu flair, “gerçi gece
uzun gece karanl›k/ama bütün kor-
kulardan uzak/Bir sevdad›r böylesi-
ne yaflamak/tek bafl›na/ölüme bir
soluk kala/zindanda yatarken bi-
le/asla yaln›z kalmamak...”

“fians›mdan” ülkemde karanl›¤›n
koyulaflt›¤› y›llar› hapishanelerde
karfl›lamak düflmüfltü bana da. Öz-
gürlük alanlar›n›n geniflleyece¤i, en
az›ndan soluklanabilece¤imiz y›llar
ne zaman gelecekti bilmiyordum.
Bildi¤im tek fley bir gün mutlaka
gelece¤iydi. Toplumlar›n tarihinde
yenilgiler hep olurdu. Bense kendi
yolumu belirlemifltim ve bu nedenle
de pek çok fleyi daha anlafl›l›r bulu-
yordum. Baflkald›rmay› ö¤rendi¤i-
me göre hapishaneleri, yenilgileri
göze alm›flt›m demek ki. Birgün öz-
gür bir hayat do¤acak... Bana da-

yanma gü-
cü veren
“özgür bir
hayat”a
duydu¤um
özlemdi,
böyle bir
hayat kur-
ma iste-
¤iydi. Han-
gi iflkence-
lerden ge-
çersen geç
bu gizli
kalmaya-
cak, ama
e¤er dire-
nirsen...

Bir gün kitlelerin ruhunda f›rt›-
nalar esecek, ama e¤er direnirsen.
Kitleler suskunlu¤a geçmiflse, bu
kimseyi yan›ltmamal›. Fakat bu
uzun sürmüflse, o zaman vicdanlar›
sarsmak, genifl kesimlerin kendine
gelmesini sa¤lamak büyük u¤rafllar,
büyük bedeller ister. O durumda da
ne pahas›na olursa olsun yap›lanlar›
duyurmak, hesap sorma bilincini
uyand›rmak büyük biri ifltir. Ama
e¤er direnmiflsen...

Bunlar› düflündü¤üm ve yazd›-
¤›m için, flimdi tekrar hapishanede-
yim, ama d›flar›dan o kadar çok
mektup ve kart ald›m ki, yüre¤im
cofltu heyecandan, tuttum onu,
“kalp at›fllar›n› kimse duymaz” der-
ler, ama duydu¤unuzu hissettim.
Kimi zaman gözlerim doldu, kimi
zaman mutlulukla gülümsedim. Ba-
z›lar›n›n gizli bir dili vard› sanki, be-
ni öyle çok fley hat›rlamaya itti ki,
ikinci “Hücreler” kitab› yazabilirim.
Firavunlar zaman› de¤il ya, yak›n
bir tarih, ama “unuttu¤umu” sand›-
¤›m çok fazla ayr›nt› var. Yo, asla
unutmad›k, asla ba¤›fllamad›k. Yü-
rek dokunuflunda f›flk›r›verdi sanki.
Çünkü bir ana sevgisi ve flefkatiyle
kucaklad›n›z beni. 

‹flçiler, emekçiler, tutsaklar,
gençler, çocuklar, beni tan›yan-ta-
n›mayan çok say›da insan yazd›,
dost kalemler sihrini ak›tt› hapisha-
ne duvarlar›na. Eriyiverdi tafllar, de-
mirler... Avukatlar, arkadafllar geldi
görüflüme dayan›flmak için. Duyarl›
gazeteci arkadafllar benim nezdim-
de gerici s›n›f hukukunu mahkum
etmeye çal›flt›lar. Avrupa Konseyi
Alman Milletvekili Andej Hunko,
tüm zorluklar› ve engelleri aflarak
geldi görüfltü benimle. ‹ngilizce ko-
nufluyordu, yan›m›zdaki avukat ar-
kadafl daha çevirmeden ben sanki
anl›yordum onu. Dost bak›fllar› da-
yan›flman›n dilinin ortak oldu¤unu
gösteriyordu. “Niye ilgileniyorsun”
diyen yetkililere ra¤men gelip gö-
rüflmesi, ta 1926’da Henri Barbus-
se’ün Bulgar komünistleriyle hapis-
hanede görüflmesini hat›rlatt› bana.

Direniflteki iflçilerden gelmiflti
kartlar. Tekel’in yi¤it kad›nlar›, “biz
çad›rda sen hücrede yaln›z de¤il-
sin” diyorlard›, gö¤süm kabar›yor-
du. T›pk› bir yoldafl›m›n yazd›¤› gibi
“‹flçilerden ad›n› duyuyorum, senin-
le nerde karfl›laflt›klar›n› anlat›yor-

lar, gö¤süm kabar›yor.” Tekel iflçi-
lerinin direnifli ile gö¤süm kabar›r-
ken “köylü k›z›”yla düflüncelerim
birlefliyordu: “Söyleyecek çok fley
var, ama ka¤›da düflüncelerimi s›¤-
d›ram›yorum”... “Solu¤unu solu¤u-
ma kat›yorum” diyenle solu¤um
kar›fl›yordu gerçekten de. “Denizin
kokusunu senin için doldurdum ci-
¤erlerime”, “her koflulda dimdik
durmay› ö¤reniyoruz”, “s›ms›cak
sar›lma yolluyorum sana” diyen
yoldafllarla kucaklafl›yorum. 

Baflka siyasetlerden temsilci ar-
kadafllar, PKK davas› tutsaklar›
s›ms›cak dost selamlar›n› gönderdi-
ler hapishanelerden. Yay›nlad›¤› ki-
taplar nedeniyle hüküm giymifl ya-
y›n yönetmenleri, ç›kard›k-
lar› edebiyat dergilerinde
ürünlerimi yay›nlayabile-
ceklerini yazan dostlar,
Bitlis’ten D‹HA bas›n söz-
cüsü, Günlük’ten bir arka-
dafltan gelen kartlar, “ki-
tab›n› de¤iflik dillere çe-
virmek istiyorum” diyen
arkadafllar oldu. “Kelebek-
ler gibi özgür olman için sa-
na bu kart› yapt›m” diyen el
eme¤i dost kart›; Sinop hapis-
hanesinden gazetelerde ad›m›
duyup yazan “iyi her zaman kö-
tünün üstesinden gelir biliyo-
rum, kitab›n› sordurdum bula-
mad›m” diyerek kitab›m› so-
ran arkadafl, “Davan dava-
m›zd›r”, “yine hapsedilmen
karfl›s›nda öfke biriktiriyoruz” diye
yazan arkadafllar, hepsiyle sar›l›p
tan›fl›yoruz. Hapishanelerden ulaflan
tüm arkadafllara, zarf›n üzerinde ad-
resini gördüklerime, herkese uzan-
maya çal›flt›m buradan. Ellerine
geçmesini umarak, yan›ts›z b›rak-
mayarak tekrar bulufltum onlarla. 

fiehit yoldafllar›m›n resmini çizip
küçücük anlaml› notlar gönderen,
“sana yap›lan haks›zl›¤a boyun e¤-
meyece¤iz”, “bizimlesin, seninleyiz”
diyenler, en k›sa zamanda d›flar›da
bekleyenler, Özgür Radyo’dan tu-
tukland›¤›m› duyar duymaz yazan
dostlar, beni annemden dinleyip bir
merhaba demek isteyenler, önce-
den yaz›flt›¤›m hapishanelerden ge-
len s›cak dost merhabalar›, “onlar›n
duvarlar› tutsak etmeye yetmez” di-
yen arkadafllar, flehit yoldafllar›m›-
z›n adlar›yla yazan genç yoldaflla-
r›m, ad›m› gazetelerden duyarak
dayan›flmak isteyen genç hevaller,
Enver Gökçe’nin güzel fliiriyle bana
misafir olan arkadafl, daha önce

birlikte yatt›¤›m›z kad›n tutsaklar,
bana unutulmad›¤›m› hissettirmeye
çal›flan çabalar›yla u¤rad›lar yan›-
ma. 

PKK dava tutsa¤› arkadafllardan
çok say›da kart ve mektup almak
ayr› bir direnç katt› bana, sevincim
ikiye katland›. Kürt halk›n›n cesur
milletvekillerinin de u¤rafl verdi¤ini
duyuyorum ailemden. Tutsakl›¤›n
ne demek oldu¤unu sadece kendi
yaflamlar›ndan de¤il, ba¤r›nda ye-
tifltikleri Kürt halk›ndan, uzun y›llar
yatm›fl halk›n›n evlatlar›ndan bili-
yorlard› ve duyarl›l›klar› da buna
uygun oldu. Sebahat Tuncer gön-

derdi¤i

kart ile s›kt› elimi. Meclis’teki sade,
vakur durufllar›yla ayr›ca sayg› duy-
du¤um Kürt kad›n milletvekilleriyle
kucaklaflt›¤›m› hissettim. Hapisha-
nelerdeki Kürt arkadafllar duvarlar›
aflarak ellerimi tuttular, her fley bü-
tünlefliverdi. 17 y›ld›r içeride olan
bir tutsak, “ne de olsa Mehmet Fatih
Öktülmüfl’ün yoldafl›s›n, yan›nda-
y›z” diyor ve “19 yafl›mdan beri 19
y›ld›r tutsa¤›m, Mem ü Zin’in diyar›
Cizre’den selaml›yorum seni” diye-
rek daha önce kald›¤›m›z ayn› ha-
pishaneyi hat›rlat›yordu bir baflka
arkadafl. Geçen y›l Van’da 100 kifli
yakalan›p 15’i tutuklanan arkadafl-
lardan biri, “Güneflime olan sevda-
m›n olanca atefliyle” selamlad›¤›n›
yaz›yor. Bana yap›lanlar›n büyük
adaletsizlik oldu¤unu belirten arka-
dafl da “zorluklar› yaflamayanlar›n,
ac› çekmeyenlerin kafas› yüre¤i
bofl, yokufllar› t›rmanmayanlar›n
bacaklar› zay›f olur” diyerek bu
adaletsizliklerin hepimizi güçlendir-
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Nevin Berktaş’a özgürlük!
Nevin’den mektup var



di¤ini hat›rlat›yor ve bunu kan›tlarcas›na bir baflka il-
den “mücadele azminiz size zafer getirecektir” mesaj›
geliyor, “birilerinin hapishaneleri unutturmamas› la-
z›m” diyen tan›d›k bir tutsak arkadafl da kutluyor be-
ni. 

“Fazla yatt›¤›n› keflke avukatlar daha önce fark
edebilselerdi” diyenler, kendi hukuki durumlar›ndan
bahsedip fikir edinmek isteyenler, “mapusluk hep
sana m› düfltü”yle hay›flananlar, arkadafllar, dostlar,
yoldafllar...

Ve tabi resim çizerek beni do¤ayla buluflturan mi-
nik dostlar›m... “Hep yan›n›zday›z, unutma” diyen
küçük yoldafl›m, “büyüyünce düflüncelerimi senin
gibi hayk›raca¤›m” diyerek kocaman olmufl yüre¤iy-
le beni cesaretlendiren küçük kara k›z... 

Ve Avrupa ülkelerinden gelen dost selamlar... “Türki-
ye’deki geliflmelerle ilgilenen pek çok insan oldu¤unu ha-
t›rlatmak ve ayn› zamanda senin gibi yürekli insanlar›n
yapt›¤› iflleri bildi¤imizi ve anlad›¤›m›z› belirtmek istedim”
diyen Ola (‹sveç PEN Baflkan›). Ola’n›n yazd›¤› mektubu
‹sveççe’den Türkçe’ye çeviren Murat Kuseyri, Berlin Eya-
let Parlamento Milletvekili Kadriye arkadafl (“flimdilik iki
sat›rla dayan›flmak istiyorum” diyordu), çiçekler ve minik
hediyeler gönderen güzel arkadafl›m Kari, “Çok düflünü-
yorum ve Haziran’da seni Almanya’ya bekliyorum” diye-
rek hepsi kucakl›yor beni. “21 y›l sonra her yatt›¤›n bir
saat bile fazla yat›lm›fl bir süre” diyen avukat›m Antonia
u¤rafl›yor Berlin’de. “Belin’de seni seven ve de¤er verenle-
rin çok” diyerek sevgi dolu sat›rlar›yla u¤rayan arkadafl-
lar, Hollanda’dan Londra’dan selam gönderip kartlar›yla
ulaflanlar, so¤uk kara direnen daldaki meyve kart›yla “öz-
gürlük her fleye ra¤men dalda kalabilmektir” diyen ‹sviç-
re’den arkadafl, Belçika’dan beni kart›yla selamlayan res-
sam arkadafl. Frankfurt’ta yaflayan eski hapishane arka-
dafl›m, Almanya’da tüm enerjileriyle çal›flan yoldafllar›m,
dostlar›m.

Her zaman ve daima yan›mda olan ailem. Tabi ki de
annem. 70 yafl›nda direnç yüklü annem hala enerjisini
kat›yor. Bana güzel özellikler kazand›ran güçlü yap›s›n›
hala damarlar›ma fl›r›ngalamaya devam ediyor sanki... En
büyük ailem yoldafllar›m›n tükenmez enerjisi ile birlikte
sar›p sarmal›yor beni... Ve görüfl günleri bana aktarmaya
çal›flt›klar› internet sayfalar›ndan dost kurum ve kurulufl-
lar›n çabalar›, binlerce dayan›flma mesajlar›, selamlar›...

Bu büyük güç, 12 Eylül uygulamalar› ve bugünkü so-
nuçlar›yla hesaplafl›yor. Bilinçli kamuoyunun sesi olarak
yay›l›yor dünyan›n dört bir yan›na. Kuflkusuz bu büyük bir
çaba, sayg›de¤er bir faaliyet, fakat sonuç al›c› bir hareke-
te dönüflmesi, daha yüksek bir enerji ve örgütlülük yarat-
may› baflarmas› en iyisi olur. Faflist terör ve burjuva s›n›f
hukukunun çürütmeye çal›flt›¤› binlerce insan var. fiidde-
tin artan dozu ve hapishanelerin t›kl›m t›kl›m olmas› ara-
s›nda direkt bir ba¤ oldu¤u kesin. 120 binden fazla tutsak
ve onlar›n aileleri, çocuklar›... Hücre koflullar› çok a¤›r... 

12 Eylül’le hesaplaflmak bugünle; bugünle hesaplafl-
mak, 12 Eylül’le hesaplaflmak olacak. Bu hesaplaflma
,“zindanlar y›k›ls›n tutsaklara özgürlük”ün içeri¤i ile bir-
leflmeli. Emperyalistler ve iflbirlikçilerinin adaletine karfl›
protestolar örgütlemek ve tutsaklar›n serbest kalmas› için
mücadele ederek bunu baflarmak gerek. O zaman binler-
ce insan› öldürttü¤ünü pervas›zca söyleyenler, elini kolu-
nu sallayarak dolaflamayacaklar. Gerçek suçlular gözü-
mün içine baka baka gülerken, bizlere suçlu muamelesi
yap›lmas› tam da burjuva s›n›f adaletinin ne oldu¤unu
çok iyi anlat›yor. Bu gözü dönmüfller, çukurlar› kemiklerle
doldurdular, göz göre göre sokak ortas›nda kurflunlan›yor
insanlar›m›z. Suçlular belli, biliyorlar kim oldu¤unu ama
dokunmuyorlar. Bunun nedeni bizim suskunlu¤umuz..
Baflka söze gerek yok.

Nevin Berktafl 
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Her yeni y›l umutlar›m›z› k›rbaçlayarak
gösteriyor yüzünü. Merhaba yeni y›l›n yüzü-
ne, merhaba umutlar› harmanlanan bize!

2011 y›l› bütün sertli¤iyle geliyor. Bu
hem sermayedarlar›n karlar›n› katlayacak
olan yasa ve kararnameleriyle, hem delice-
sine sald›r›lar›yla, hem de kitlelerin nere-
deyse tüm kesimlerinin artan direnme iste-
¤i ve bunu gösterme biçimleriyle kendini
gösteriyor.

Burjuvazi, sömürüde s›n›r tan›mazken
ve tüm önlemlerini bu s›n›rs›z sald›rganl›-
¤a göre biçimlendirirken, iflçi ve emekçi-
ler buna barikat olman›n zorluklar›yla
bo¤uflarak karfl› sald›r›ya geçmeyi bafla-
racakt›r. Özgürlükler için savaflma iste¤i
artm›flsa, önüne ç›kan engelleri y›kma ve dayanma gücü geliyor, önderini
ar›yor demektir.

Öyleyse ulusal ve sosyal kurtulufl mücadelesini büyütme, savafls›z ve sömürü-
süz bir dünyay› kurma iste¤i de kaç›n›lmaz olarak yaflam bulacakt›r; hem bilin-
cinde, hem de yüre¤inde…

2011 y›l›, dünya halklar› aç›s›ndan belki de dönüm noktas› olacak ve öfkesi-
ni, umudunu, kendi benli¤ini ifade eden yürekli sesi mutlaka bulacak, o sesin
etraf›nda kilitlenerek kurtuluflun yolunu çizecektir.

Yeni y›l, bize ve dünya iflçi ve emekçilerine kutlu olsun…
Bu yeni y›l› birlikte kutlamay› ben de çok isterdim. Bunun için gösterdi¤iniz

yo¤un çaban›n yor¤unlu¤una s›ms›k› sar›l›yor, öpüyorum sizi. 31 Aral›k gecesi
sabaha dönerken saat 12’de hepinizi kucaklayaca¤›m› unutmay›n!

Nevin

Nevin Berktafl, 12 Eylül cezaevlerini, hücrelerini, iflken-
celerini anlatt›¤› “‹nanc›n S›nand›¤› Zor Mekanlar: Hücre-
ler” kitab›ndan dolay›, Kas›m ay›ndan bu yana cezaevinde-
dir. 

‹flkenceciler, caniler, tecavüzcüler, uyuflturucu baronla-
r›, “zaman afl›m›”, “tutukluluk süresi” vb yasalarla sal›veri-
lirken; Nevin gibi, bu sömürü ve soygun düzenine karfl›
mücadele edenler ise, kendi yasalar›n› bile çi¤neme paha-
s›na tutuklanmakta, y›llarca yat›r›lmaktad›r.

Nevin Berktafl, Türkiye’de en uzun süre hapis yatan bir
siyasi tutsakt›r. Yaflam›n›n toplam 21 y›l› hapiste geçmifltir.
Cezaevindeyken “Hücreler” kitab›n› yazm›fl ve tutsaklar›n

zorla “hücre tipi cezaevi”ne götürülmek istendi¤i 2000 y›l›nda, kitap bas›lm›flt›r. Bas›ld›¤›
andan itibaren de kitap ve yazar› hakk›nda say›s›z davalar aç›lm›fl, para ve hapis cezas›
verilmifltir. Nevin Berktafl’›n 6 y›l fazladan yat›r›ld›¤› ortaya ç›kt›¤› halde ve verilen ceza-
n›n buradan düflürülmesi gerekirken, yeniden tutuklanm›flt›r. 

Bu, burjuva adalet sisteminin kime karfl› ve nas›l iflledi¤inin en aç›k göstergesidir.
Nevin Berktafl, 12 Eylül iflkencelerine direndi¤i, zindanlarda faflist yapt›r›mlara boyun

e¤medi¤i için y›llarca hücrede tutulmufltur. Bunlar› kitab›nda yazd›¤› ve mücadelesine
devam etti¤i için yeniden tutuklanm›flt›r. Onun yeniden tutukland›¤› bugünlerde, faflist-
ler, iflkenceciler, caniler, befler-onar tahliye edilmektedir. Durum bu kadar çarp›c›, aç›k ve
nettir. 

Hukuksuzlu¤un böyle her yerinden lime lime döküldü¤ü bir sistemden, “adalet” bek-
lenebilir mi? Hala yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›ndan, tarafs›zl›¤›ndan söz edilebilir mi? Herkese
“eflit ve adil” yaklaflt›¤› yalan›na inan›labilinir mi?

Özgürlük ve adalet, bizim ellerimizdedir! Haks›z uygulamalara karfl› sesimiz ne kadar
gür ç›kar, ellerimiz ne kadar birleflir ve tek bir yumruk olursa, adaletsizliklere karfl› o ka-
dar güçlü mücadele edebiliriz! Ancak bu flekilde, kendi özgücümüze dayanarak haklar›-
m›z› kazanabiliriz! 

“Nevin Berktafl Serbest B›rak›ls›n!” imza kampanyas›na kat›lal›m, imza toplayal›m!
fiu an hapis tutuldu¤u Bak›rköy Kad›n Cezaevi B-4 adresine mektup ve kart ya¤d›ra-

l›m!
Onun için yap›lan gösterilere, eylemlere kat›lal›m!
Semtimizde, iflyerimizde, okulumuzda görüfltü¤ümüz herkese Nevin’in durumunu an-

latal›m, bu haks›zl›¤a tepki göstermesini sa¤layal›m!
Nevin’i ve tüm devrimci tutsaklar› faflizmin zindanlar›ndan çekip alman›n tek yolu,

birleflmek ve mücadeleyi yükseltmektir!
Nevin Berktafl Serbest B›rak›ls›n!
Zindanlar Boflals›n Tutsaklara Özgürlük!
Birlefle Birlefle / Direne Direne KAZANACA⁄IZ!

Afla¤›daki özel say›, ‹stanbul bafl-
ta olmak üzere çeflitli illerde,

emekçi semtlerde ve merkezi yer-
lerde yayg›n olarak da¤›t›ld›.

Nevin Berktafl’a özgürlük!
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4 Ocak günü Nevin Berktafl'› ceza-
evinde ziyaret eden Alman Sol Parti mil-
letvekili, Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi üyesi, Almanya Federal Parla-
mento Avrupa Birli¤i Konseyi üyesi Andrej
Hunko 6 Ocak günü ‹stanbul ‹HD flubesinde bir
bas›n aç›klamas›na kat›ld›. Bas›n aç›klamas›n› PEN,
TGDP ve ‹HD Düflünceye Özgürlük Komisyonu ortak düzenledi. Aç›klamaya Dü-
flünce Suçuna Karfl› Giriflim Sözcüsü fianar Yurdatapan da kat›ld›. 

Bas›n aç›klamas›n› TGDP Sözcüsü Necati Abay okudu. Ard›ndan Andrej Hunko,
Nevin Berktafl'la yapt›¤› görüflmedeki izlenimlerini ve süreci anlatt›. Hunko, yaklafl›k
bir ay önce geldi¤inde Nevin'le görüflmesine izin verilmedi¤ini anlatt›. Hunko ko-
nuflmas›nda flunlar› söyledi: “Davay› inceledi¤imde ilgimi çekti ve bunu her gitti¤im
yere tafl›maya karar verdim. Bir yandan demokratiklefliyor gibi görünmesine ra¤-
men, anti demokratik uygulamalar›n artt›¤›n› gördüm. Nevin’in durumu daha da faz-
la önem tafl›yor. Sadece bir kitap yazd›¤› için de¤il, bu kitapta 12 Eylül iflkencelerini
anlatt›¤› için cezaland›r›l›yor.”

fianar Yurdatapan ise yapt›¤› konuflmada, "Kitap hakk›nda davan›n sürdü¤ü dö-
nemde biz de kendimizi ihbar ettik, davaya ortak olduk. Ama flimdi Nevin Berktafl
hapiste, ben d›flar›day›m. E¤er bir suç varsa benim de içeride olmam gerekir. Ama
adaletin nas›l iflledi¤i ortada" dedi. 

PEN Hapisteki Yazarlar Komitesi Temsilcisi Halil ‹brahim Özcan da konuflma-
s›nda "Nevin'in durumu çok somut ve bir kitap var ortada. Derhal serbest b›rak›lma-
l›d›r" aç›klamas›nda bulundu. 

fiaban Dayanan ise Nevin'le ilgili eylemlerin ve kampanyalar›n devam edece¤ini
vurgulad›. 

Bas›n metnini k›saltarak yay›nl›yoruz.

Yazar Nevin Berktafl Özgürlü¤üne Kavuflturulmal›d›r 
De¤erli bas›n mensuplar›;
12 Eylül y›llar› da dahil olmak üzere toplam 21 y›l›n› cezaevinde geçirerek, kad›n

siyasi tutuklular içinde en uzun y›l içeride kalan Nevin Berktafl, 3 Kas›m günü yeni-
den tutukland›. Bu kez, 19 Aral›k katliam› öncesi kaleme ald›¤› “‹nanc›n S›nand›¤›
Zor Mekanlar: Hücreler” kitab› nedeniyle ‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›n-
dan kendisine verilen 10 ay hapis cezas› için yeniden cezaevine kondu.

1985-1987 y›llar› aras›nda Adana’daki hücreler konusundaki deneyimlerini pay-
laflmak amac›yla kaleme ald›¤› “‹nanc›n S›nand›¤› Zor Mekanlar: Hücreler” adl› ki-
tap Türkiye’de F Tipi cezaevlerinin tart›fl›ld›¤›, ölüm oruçlar›n›n devam etti¤i süreçte
yay›mland›. Kitap hakk›nda verilen toplatma karar›n›n ard›ndan aç›lan davalar ise
tam 9 y›l sürdü. 

Ceza vermeye endeksli bu yarg›lamalar sonucu kitab›n yazar› ve yay›nc›s› “adil
olmayan” yarg›n›n hedefine oturtulmufltur. Geçti¤imiz y›l kitab›n yazar› olarak Nevin
Berktafl'a 10 ay hapis, 461 lira para cezas›; ayr›ca kitab› basan “Yediveren Yay›nla-
r›” sahibi Elif Çamyar'a verilen hapis cezas› paraya çevrilmiflti. Bu karar, Yarg›tay
taraf›ndan da onayland›. 

“Hücreler” kitab›, piyasaya ç›kt›ktan 7 gün sonra toplat›ld›. Yazar›, yay›nevi sa-
hibi ve kitaba yaz›lar›yla katk›da bulunanlar hakk›nda pefl pefle davalar aç›ld›. (...)

Nevin Berktafl, muhalif kimli¤i nedeniyle daha önce yarg›land›¤› davalardan kay-
nakl› olarak ömrünün 21 y›l›n› cezaevinde geçirdi. 14. A¤›r Ceza Mahkemesi dahil,
yarg›land›¤› mahkemelerin fazladan cezaevinde yatt›¤›n› kabul etmelerine ra¤men ki-
taptan dolay› verilen cezan›n fazla yat›r›lan süreye mahsup edilemeyece¤i görüflünde.
(...) Ülkemizde baflta; Toplumla Mücadele Yasas› olarakta bilinen Terörle Mücadele
Yasas› (TMY) olmak üzere çeflitli yasal düzenlemelerle düflünce ve ifade özgürlü¤üne,
bas›n özgürlü¤üne yönelik sald›r›lar her geçen gün art›yor. Düflünce ve ifade özgür-
lü¤ü kapsam›nda aç›lan davalar›n say›s› 1200’ü geçmifl durumdad›r. Nevin Berktafl
dahil, halen cezaevlerinde 10’u yaz› iflleri müdürü, 40’›n üzerinde gazeteci ve yazar
tutuklu bulunmaktad›r. (...)

Bizler, Nevin Berktafl’›n maruz kald›¤› bu hukuk d›fl›l›¤a kamuoyunun dikkatini
çekmek amac›yla bir araya geldik. Nevin Berktafl özgürlü¤üne kavufluncaya kadar da
çabalar›m›z› sürdürece¤iz. Çünkü bir kiflinin dahi düflünce ve ifade özgürlü¤ünden
kaynakl› olarak tutuklanmas›n›, yarg›lanmas›n› ve ceza almas›n›, istemiyoruz.  Çok
geç olmadan Nevin Berktafl özgürlü¤üne kavuflturulmal› ve aram›za kat›lmal›d›r. 

TÜRK‹YE BÜYÜK M‹LLET MECL‹S‹ BAfiKANLI⁄I’NA

Afla¤›daki sorular›m›n Adalet Bakan› Say›n Sadullah ERG‹N’ce
yaz›l› olarak yan›tlanmas›n› dilerim.

Sayg›lar›mla. 14.01.2011

AKIN B‹RDAL
Diyarbak›r Milletvekili

Nevin Berktafl, 1980’den itibaren yaklafl›k 22 y›l›n› cezaevlerin-
de geçiren, ülkemizde en uzun süre hapis yatm›fl kad›n, siyasi tu-
tukludur. Cezaevlerinde kald›¤› süre boyunca hukuk d›fl› yapt›r›m-
lara boyun e¤medi¤i için, hücre cezas› da dahil, birçok cezaya
maruz kalm›fl ve infaz› yak›larak y›llarca içeride tutulmufltur. Bu
hukuk d›fl› uygulamalar yetmezmifl gibi, infaz hesab›nda yap›lan
hata nedeniyle 5 y›l 7 fazla cezaya çarpt›r›ld›¤›n› ve 1991’de yü-
rürlü¤e giren k›smi aftan yararland›r›lmad›¤› tespit edilmifl ve 2007
y›l›nda cezas›n›n dolmas›na 6 ay kala tahliye edilmifltir. 3 Kas›m
2010 tarihinde de içeride yazd›¤› bir kitap nedeniyle yeniden tu-
tuklanm›flt›r. 

Berktafl devletin F tipi cezaevlerine geçifle haz›rland›¤› bir dö-
nemde, 12 Eylül cezaevlerindeki hücreleri ve o hücrelerde geçirdi-
¤i iflkenceleri anlatan “‹nanc›n S›nand›¤› Zor Mekanlar: Hücreler”
adl› bir kitap yazd›. Kitap Nisan 2000 tarihinde Yediveren Yay›nla-
r› taraf›ndan yay›nland›. Yay›nland›¤› günden 7 gün sonra toplat›l-
d›, hakk›nda davalar aç›ld›, para ve hapis cezalar› verildi. Yasa
de¤ifliklikleri ile bu davalar düfltü¤ü halde, yeniden dava aç›ld›. 

Geçti¤imiz y›l yay›nevi sahibine para cezas›, kitab›n yazar› Ne-
vin BERKTAfi’a ise 10 ay hapis, 461 milyon para cezas› verildi ve
bu karar Yarg›tay taraf›ndan onayland›. Avukatlar› bu cezan›n,
Nevin BERKTAfi’›n daha önceden haks›z yere yatt›¤› 5 y›l 7 ay-
dan düflülmesini istedi ancak mahkeme bu talebi reddetti. Berk-
tafl, tutuklanarak Bak›rköy Kad›n hapishanesine götürüldü. 

Bütün bunlar sözde 12 Eylül Anayasas›n›n de¤iflti¤i bir dönem-
de gerçekleflti. Güya 12 Eylül’ü yapanlar yarg›lanacakt›! Oysa yar-
g›lanan yine 12 Eylül’ü anlatan kitaplar ve ona karfl› direnen mu-
haliflerdi. Nevin Berktafl’›n son tutuklan›fl›, 12 Eylül zihniyetinin ay-
n› flekilde devam etti¤inin bir göstergesidir.

Ülkemizde; Terörle Mücadele Yasas› (TMY) olmak üzere çeflit-
li yasal düzenlemelerle düflünce ve ifade özgürlü¤üne, bas›n öz-
gürlü¤üne yönelik sald›r›lar her geçen gün art›yor. Düflünce ve ifa-
de özgürlü¤ü kapsam›nda aç›lan davalar›n say›s› 1200’ü geçmifl
durumdad›r. Nevin Berktafl dahil halen cezaevlerinde 10’u yaz› ifl-
leri müdürü 40’›n üzerinde gazeteci ve yazar tutuklu bulunmakta-
d›r.

Bu çerçevede konuyla ilgili olarak;
1. Nevin Berktafl’›n cezas›n›n infaz›n›n yanl›fl hesaplanmas›

nedeniyle 5 y›l 7 ay fazladan yatt›¤› ve 1991 de yürürlü¤e giren
k›smi aftan yararland›r›lmad›¤› tespit edilmifl ve1997 de tahliye
edilmifltir. Bu sürenin tazmin edilmesi gerekli de¤il midir?

2. Her ne kadar ayr› yasa maddelerinden kaynaklansa da
bu ma¤duriyeti giderecek bir düzenleme düflünülmekte midir?

3. Nevin Berktafl’›n daha önce uzun süre cezaevinde yatm›fl
olmas› nedeniyle beden ve ruh sa¤l›¤›n›n korunmas› yolunda ne
tür önlemler al›nmas› gerekmektedir?

4. Avukat›, Berktafl’›n 10 ay hapis cezas›na çarpt›r›lmas›n›n
ard›ndan mahkemeye baflvurarak ald›¤› cezan›n daha önce  faz-
ladan yatt›¤› 5 y›l 7 aydan düflülmesini talep etmifltir. Mahkemenin
bu talebi reddetme gerekçesi nedir?

5. Yazarlar›n mahkum oldu¤u bu tür kararlar›, düflünce ve
ifade özgürlü¤ünü güvence alt›na alan, Türkiye Cumhuriyetinin al-
t›na imza att›¤› uluslararas› sözleflmeler ve Anayasan›n 90. mad-
desi aç›s›ndan nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

 

BDP Diyarbak›r milletvekili  Ak›n Birdal’›n 
Nevin Berktafl ile ilgili olarak mecliste verdi¤i 

soru önergesinin tam metni.

Nevin Berktaş’a özgürlük!
Nevin Berktafl için bas›n aç›klamas›
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PDD okurlar› imza kampanyas›n› Taksim'de açt›¤› imza
stand›yla sürdürdü. 

Galatasaray Lisesi önünde 8 ve 9 Ocak günlerinde saat
15.00-19.00 aras›nda
masa kurularak, Nevin
Berktafl'›n sahiplenilmesi
için ça¤r›da bulunuldu.
“Nevin Berktafl Serbest
B›rak›ls›n” yaz›l› pankar-
t›n Galatasaray Lisesi
parmakl›klar›na as›ld›,
Proleterce Devrimci Du-
rufl imzal› dövizler aç›ld›.
Sözlü ajitasyon eflli¤inde
yürütülen imza stand›na
ilgi büyük oldu. Gazete-

de görüp tan›yanlar, daha öncesinde tan›flm›fl olanlar›n ya-
n› s›ra, ilk defa kim oldu¤unu ö¤renenlerle sohbetler eflli-
¤inde bir çal›flma yürütüldü. Ayr›ca Nevin Berktafl'›n yaz-
m›fl oldu¤u mektup da masay› ziyaret edenlere verildi. "Ne-
vin Berktafl kim?" sorusuyla geçip gidenlere siyasi kiflili¤ini
aç›klayan konuflmalar yap›ld›. 

Turistler de standa oldukça fazla ilgi gösterdi.
Özellikle kendilerinin de Yunanistan’daki eylemle-
re kat›ld›klar›n› söyleyen iki Yunan gencinin ilgisi
ve merak› bizim için önemliydi. Üzerimizdeki ön-
lüklerde bulunan amblem dikkatlerini çekti¤i için
yak›nl›k duymufl ve tan›flmak istemifllerdi. Tercü-
manlar› arac›l›¤›yla güzel bir sohbet gerçeklefltir-
dik ve Nevin için enternasyonal dayan›flma ad›na
imza att›lar. 

7-8 Ocak günlerinde Kartal'›n en kalabal›k yeri
olan bölgeye imza stand› açt›k.   

Stand› açt›¤›m›z yer, sahil kenar›yd›; bir taraf›n-
da çay bahçeleri, di¤er tarafta gezinti yeri bulunu-
yordu. "Hücreler kitab›na ve yazar› Nevin Berktafl'a
özgürlük" pankart›n› çift taraftan okunacak flekilde
a¤açlara ast›k. Daha haz›rl›k esnas›ndayken insan-
lar›n ilgisini üzerimize çektik. Gerek çay bahçelerin-
den gerekse gelip geçenler, sormaya bafllad›lar.
Haz›rl›¤›m›z› bitirmeden faaliyet bafllam›fl oldu. 

Kampanyam›z› anlatmaya bafllar bafllamaz,
"sosyalist anlay›fl m›" sorular› gelmeye bafllad›.
"Evet" yan›t›n› al›nca, "o zaman anlatman›za gerek
yok" diyerek imza atanlar oldu. Üzerimizdeki önlük-
lerden ve pankarttan dolay› hiçbir fley sormadan
imza atanlar da vard›. Ama biz kampanyay› anlat-
may› ihmal etmiyoruz. "Bunun bir faydas› olur mu"
diye soranlar da oluyor. Mesela durdurdu¤umuz
kalabal›k bir aileden kad›nlardan biri, “bir yarar› ola-
cak m›” diye sorunca, biz daha cevap vermeden yi-
ne yan›ndaki kad›n, "olmaz olur mu, hani kanser
hastas› biri vard›, böyle eylemler sonucu b›rakt›lar"

diyor. "Güler Ze-
re" diyoruz. "Ha
evet iflte o" diyor
ve imzal›yorlar
metni. Asl›nda
bunu söyleyenler
az da de¤il. Öne-
mini anlat›yoruz
ve büyük oranda
imzalay›p geçi-
yorlar. 
‹lk gün sadece

masa bafl›nda gelip
geçenlerden imza al-
d›k. ‹kinci günü ise,
iki koldan çay bahçe-
lerini masa masa do-
laflt›k. Kampanya
hakk›nda uzun ko-
nuflmalar›n yan› s›ra
güncel konulara dair
konuflmalar da oldu.
Nevin'i g›yab›nda ta-
n›yanlar da ç›kt›. Ne-
vin'in örgütlü bulun-
du¤u anlay›fl› tan›-
yanlar da. Hatta flehit
yoldafllar›m›z› tan›-
yanlar geldi yan›m›-
za. Bankalar Cadde-
si'nde ajitasyon ko-
nuflmalar› eflli¤inde

imza toplar-
ken yan›m›za
gelen biri, ihti-
lalci komünist-
leri tan›d›¤›n›
ve Kartal’da
’80 y›l›nda y›l-
d›r›m düflme-
siyle flehit dü-
flen Serdar
Y›lmaz'›n
komflusu ol-
du¤unu söyledi. Dost s›cakl›¤›yla imzas›n› at›p, ça-
l›flmalar›m›zda baflar›lar diledi. 

‹lk günü stand›m›z› uzaktan izleyen devlet, ikin-
ci günü müdahale etmekte gecikmedi. Stand› açt›k-
tan bir süre sonra sivil bir polis masam›za gelip "im-
za m› topluyorsunuz?" diye sordu. Biz de “evet” de-
dik. Befl dakika geçmeden amirleriyle birlikte ç›ka-
geldiler. "‹zin ald›n›z m›?" diye sordular. "Hay›r" de-
dik. Bafllad›lar "Dilekçe vermeniz gerekiyor" deme-
ye. Bütün dernekler, partiler böyle yap›yormufl. ‹zin
al›nmadan bu ifller olmazm›fl. vb. vb. Biz de "Masa-
m›z› kald›rmayaca¤›z, imza toplamaya devam ede-
ce¤iz. Sadece burada toplam›yoruz. Baflka yerler-
de de ayn› flekilde masalar kurduk topluyoruz. So-
run ç›karmay›n..." dedik. "‹hbar var, masan›z› kal-
d›rmak zorunday›z" dediler. ‹hbar olmad›¤›n›, soru-
nu onlar›n ç›kard›¤›n› ve masam›z› kald›rmayaca¤›-
m›z› söyledik. Bunun üzerine "Tamam imza topla-
man›za bir fley demiyoruz. Ama masay› kald›r›n,
masas›z imza toplay›n" dediler. Masam›z› kald›rma-
yaca¤›m›z› söyledik. Polislerle bu tart›flmay› duyan
T‹B-DER Baflkan› da yan›m›za geldi. Dostlar›m›z
da polise, sorun ç›karmamalar›n› söylediler. Bu ara-
da stand›m›z› ziyaret edip, imza metnini al›p oku-
yanlar oluyor. Biz de polisleri b›rak›p, kampanyay›
anlatmay› sürdürüyoruz. Vurgulu ve yüksek sesle
"Kitapta iflkencecileri yazm›fl, kitapta direnifli yaz-
m›fl, kitapta kendisi gibi direnen arkadafllar›n› yaz-
m›fl". Kararl›l›¤›m›z› gören polisler, bu kez de za-
man pazarl›¤a girifliyor. "Ne zaman kald›racaks›-
n›z? Saat 17'ye kadar kald›r›n!" Bize böyle bir saat
veremeyeceklerini, ne kadar kalaca¤›m›za kendimi-
zin karar verece¤ini söyledik. Bunun üzerine "ta-
mam, bugün izin veriyoruz ama yar›n da açarsan›z
bunu de¤erlendiririz" deyip gittiler. 

Polisler gider gitmez onlar›n yan›nda imza atan
bir kifli, "geçiyordum, polisleri gördüm, özel olarak
geldim" dedi. Polisler yeniden dönüp "karanl›k olun-
ca masay› toplay›n" deyince, o da polislerin duya-
ca¤› flekilde "bir fley olursa biz imza toplamaya de-
vam ederiz" diyerek sahiplenmenin güzel bir örne-
¤ini gösterdi. 

‹mza stand›m›z güzel, s›cak saatlerin yafland›¤›
ilginin büyük oldu¤u flekilde geçti. Bunu büyüterek
sürdürece¤iz. 

Kartal’da imza stand›Taksim’de imza stand›

Nevin Berktaş’a özgürlük!

Sevgili Nevin,
Benim ad›m Ola Larsmo. ‹sveç PEN Kulübünün Baflkan›y›m. Mektubun için

teflekkür ederiz. Burada birçok kiflinin Türkiye’deki geliflmeleri kayg› ile izledi¤ini,
daha aç›k bir toplum oluflturmak için sürdürülen çabalar›n yavafl gitmesinden ra-
hats›z oldu¤unu bilmeni isteriz. Ama ayn› zamanda gerçekten olumlu geliflmeler ol-
du¤unu da düflünüyoruz. Böylesi geliflmeler sizin gibi düflündü¤ünü söyleyenler,
yazanlar ve susmayanlar›n sayesinde oluyor. 

PEN olarak Türkiye’de olanlara ve demokrasi için mücadele edenlere dikkati
çekmeye çal›fl›yoruz. Bildi¤iniz gibi PEN neredeyse 90 y›ld›r var. Ve cal›flmalar›n
önemli bir bölümünü insanlar›n düflüncelerini özgürce aç›klamalar› için verdi¤i ça-
balar oluflturuyor. 90 y›l içinde dünyan›n pek çok yerinde olumlu geliflmeler oluyor.
Bu bizlere umut veriyor.

Mektubunda söz etti¤iniz yasalar Türkiye’nin modernleflmesinin önünde engel
teflkil ediyor. Geçenlerde ‹stanbul’da Avrupal› yazarlar›n bir örgütlenmeleri olan
“European Writers' Parliament”a kat›ld›m. Orada en fazla tart›fl›lan konu düflünce-
lerin serbestçe yay›lmas›n›n önünde engel teflkil eden ve pek çok yazar›n cezaev-
lerinde yatmalar›na neden olan bu yasalard›. Seni temin ederim ki oradaki yazar-
lardan pek ço¤u ülkelerine döndüklerinde bu konuya blog, dergi, gazete ve kitapla-
r›nda yer vereceklerdir.

Sana birkaç sat›r yazmak ve burada Türkiye’deki geliflmelerle ilgilenen pek çok
insan oldu¤unu hat›rlatmak ve ayn› zamanda senin gibi yürekli insanlar›n yapt›¤›
iflleri bildi¤imizi ve anlad›¤›m›z› dile getirmek istedim. 

En iyi dileklerimle,
Ola Larsmo
Aral›k 2010

‹sveç PEN Hapisteki Yazarlar Komitesi Baflkan› 
Ola Larsmo’nun tutuklu yazar Nevin Berktafl’a 

gönderdi¤i mektubu yay›nl›yoruz.

2 Ocak 2011'de
PDD okurlar› 
Nevin Berktafl'›n
serbest b›rak›l-
mas› talebiyle
Maltepe Meyda-
n›'nda bir bas›n
aç›klamas› ger-
çeklefltirdi. 



‹flbirlikçi bürokratik sendikac›lar
kendi saltanatlar›n› sürmek için yu-
kar›dan afla¤›ya do¤ru sistemini
oluflturmufl durumdalar. Bu kastlafl-
m›fl sisteme karfl› ç›kan temsilci ve

flube yöneticilerine her türlü
bask› yöntemlerini
uygulayarak sindir-

meye çal›fl›-
yorlar. Sin-
meyen, ita-
at etmeyen
temsilci ve

yönetici-
ler,

tasfiye ile karfl›lafl›yorlar. Beledi-
ye-ifl ‹stanbul flubelerine karfl› da
Genel Merkez taraf›ndan sindirme
hareketi bafllat›ld›. Tehditler, flube
arabalar›na el koyma, mühürleri
çalma vb. sald›r›lar›n arkas›ndan ih-
raç için disiplin kuruluna sevkler
bafllad›. Geliflmelerle ilgili olarak ‹s-
tanbul Büyükflehir Belediyesi Su
Ürünleri Hal Müdürlü¤ü Bafl Temsil-
cisi Hüseyin Y›ld›z ile konufltuk. (Bu
röportaj, son yaflananlar üzerine
Belediye-‹fl’e ba¤l› baz› flube bafl-
kanlar›n›n ve temsilcilerinin Hizmet-
‹fl’e geçmesinden önce yap›lm›flt›r.)

DSB: Disiplin kuruluna sevk-
ler bafllad›, bunu nas›l de¤erlen-
diriyorsunuz?

HY: Disiplin kuruluna verilen 4
arkadafl›m›z var. 4 kiflinin resmi ya-
z›s› geldi. Ama 20 kiflinin oldu¤u
söyleniyor. Tasfiye etmenin ilk
ad›mlar› bunlar. Parça parça geli-
yor. Bu 20 kifli de mücadelede öne
ç›kan insanlar.

Buraya nas›l gelindi? Neden
disiplin kurulu?

Bunun kökleri çok daha derin-
lerde. Nihat Yurdakul Türk-ifl yöne-
tici oldu¤undan bu yana fiilen de-
vam ediyor. Asl›nda öncesi de var.
Zafer Üskül AKP milletvekilidir ve
Yurdakul ile iliflki içindedir. Zafer
Üskül üzerinden Belediye-ifl bir bi-
çimde sessizlefltirmek istendi. Yur-
dakul, Türk-ifl yöneticisi oldu¤undan
bu yana, ‹stanbul baflta olmak üze-
re Türkiye’deki 50-60 bin civar›nda
belediye iflçisini unuttu. Bugüne na-
s›l gelindi? Belediye-ifl kongresine
yaklafl›k 9 ay varken, Kufladas›’nda
delegeler ve temsilcilerle iflçi kurul-
tay› düzenlendi. Bu toplant›da iflçi-
lerin sorunlar›, burjuvazinin sald›r›-
lar›n› püskürtme, örgütlenme vb
bafll›klar tart›fl›lmas› gerekirken, Ni-

hat Yurdakul bu toplant›y› kendi
sultas›n› sürdürme toplant›s›na dö-
nüfltürmeye çal›flt›. Bu toplant›da
tüm delegelerden yap›lacak kongre-
de yetkiyi kendisine vermelerini is-
tedi. Yani delegelerden iradesini
ona teslim etmesini istedi. ‹stanbul
d›fl›nda di¤er illerin tamam› “genel
baflkan nas›l uygun buluyorsa biz
arkas›nday›z” fleklinde tav›r belirle-
diler. Yaklafl›k 40 civar›nda flube
baflkan› tutumunu Nihat Yurda-
kul’dan yana belirledi. Buna karfl›
ç›kan ‹stanbul oldu. ‹stanbul dele-
geleri bunu kabul etmeyeceklerini
belirttiler. Hemen ard›ndan genel
merkezin sald›r›lar› bafllad›. ‹flyerle-

rine gidilmesin diye bir araba-
ya el konuldu. Di¤er
arabalar›n yak›tlar› ke-
sildi. Bilgisayarlar mü-

hürler çal›nd›. Bu sald›-
r›lar›n karfl›s›nda yaklaflan kongre-
ye, ‹stanbul Ankara, Bal›kesir ortak-
lafla muhalif bir liste ç›kard›k. “De-
mokratik De¤iflim Hareketi” böyle
olufltu. Program›n› tüzü¤ünü haz›r-
lad›. Kongreye kat›ld›k ve say›sal
olarak kaybettik. Ama bu kastlafl-
m›fl sisteme, iflbirlikçi sendika a¤a-
lar›na bir fley söylemek, tav›r almak
önemliydi. Y›llard›r karfl› konulma-
yan Nihat Yurdakul’a karfl› ç›k›lma-
s›, sendikam›zda süregelen yanl›fl-
lar›n tart›fl›l›yor olmas›, oldukça
önemlidir. Buna tahammül edeme-
diler. Disiplin kuruluyla ihraç etmeyi
planl›yorlar. “E¤itim semineri” ad›
alt›nda iflçileri toplay›p flube bafl-
kanlar›na ve iflyeri temsilcilerine
karfl› oluflturmaya çal›fl›yorlar. Ayn›
zamanda 4 genel merkez yönetici-
sini ‹stanbul’a gönderip, sendikan›n
yan›ndaki oteli üs olarak kullanarak,
iflçiler tek tek “ikna odalar›”na al›p
kand›rmaya çabal›yorlar. 

Disiplin kuruluna verme ama-
c› ihraçt›r. Bunu önlemek için ne-
ler yap›yorsunuz?

‹flyerlerinde bu yap›lanlar› iflçile-
re anlat›yoruz. Ne tür bir tehlikeyle
karfl› karfl›ya olduklar›n› söylüyoruz.
Burjuvazinin sald›r›lar›na, son ola-
rak “torba yasas›”na karfl› mücade-
leyle, sendika a¤alar›na karfl› mü-
cadeleyi birlikte yürütmek gerekti¤i-
ne inan›yorum. Belediye-‹fl ‹stanbul
flubeleri ve öncü, devrimci demok-
rat iflçiler olarak, baflta bizim genel
merkez olmak üzere, tüm iflbirlikçi
bürokrat sendikalara karfl› mücade-
leyi yükseltece¤iz. Art›k fiili sokak
ayaklar›n› örece¤iz. ‹lk eylemimizi
yapt›k. De¤iflik sokak eylemleriyle
bunu devam ettirece¤iz. 21 Ocakta
disipline giden 20 iflçi olmayacak,
binlerce iflçi olacak. Alacaklar› ka-
rar bizi çok da ilgilendirmiyor. Çün-

kü iflçilerin seçtiklerini ancak iflçiler
geri al›r. 

Bütün bu çabaya ra¤men, ih-
raç karar› ç›karsa, bu karar› tan›-
yacak m›s›n›z?

Karar, meflru olmaz ve bizi ba¤-
lamayacakt›r. Tam tersine daha ile-
ri tafl›yacakt›r. Ayr›ca bu bizim için
onurdur da. Çünkü biz iflçi s›n›f›n-
dan yana mücadele yürütüyoruz.
Bizi disiplin kuruluna yollayanlar
ise, burjuvazinin iflbirlikçileri. Bun-
dan sonra mücadelemizi kapitalist
sisteme ve onlar›n iflbirlikçileri sen-
dika a¤alar›na karfl› içiçe yürütece-
¤iz. Yeni bir mücadele alan› aç›lm›fl
oldu fiilen. Sendika a¤alar›na tepkili
olanlar›n, güvencesiz çal›flanlar›n,
bizim yan›m›zda olacaklar›n› düflü-
nüyoruz. 

Baflka konfederasyona gitme
düflüncesi var m›?

Türk-ifl’e ba¤l› ve di¤er konfe-
derasyonlara ba¤l› iflçilerden yana
flubelerle görüflmelerimiz sürüyor.
Bu görüflmelerin amac›, sendikal
bürokrasiye karfl› bir mücadele hat-
t› örmek, ayn› zamanda sisteme
karfl› birleflik mücadeleyi gelifltire-
bilmektir. Bugüne kadar Genel-ifl’le
iliflkisi olmayan Belediye-ifl, geçen
gün “torba yasas›”na karfl› eylem
birli¤i yapt›. A¤alar sadece Beledi-
ye-ifl’te yok. A¤alar, di¤er konfede-
rasyonlarda da, di¤er sendikalarda
da bulunuyor. 

Bu sürecin sonunda ihraçlar
gerçekleflirse, baflka sendikaya
gidilmeyecek, de¤il mi?

Biz asla baflka bir sendikaya
gitmeyece¤iz. A¤alar her yerde ol-
du¤u için bizim sendika de¤ifltirme
gibi bir düflüncemizin olmamas› ge-
rekiyor. Yer yer baz› arkadafllar›m›-
z›n uzun soluklu çetin mücadele
yerine biraz da duygusal hareket
ederek, “flu ya da bu sendikaya gi-
delim” diyenler oluyor. Bu do¤ru
de¤il. 

Demokratik De¤iflim Hareketi
sürüyor mu?

Fiilen devam ediyor. Bu hareke-
tin lokomotifi ‹stanbul’du zaten. Sa-
t›n al›nan 3-5 insan var. Ama bun-
lar hareketin kurulufl aflamas›nda
da yan›m›zda de¤illerdi. Hareket,
devam ediyor, edecek. Disiplin ku-
rulu, ihraçlar vb bunun önünü ala-
mayacak. Biz Nihat Yurdakul ve
tayfas›n›n alm›fl oldu¤u ihraç karar-
lar›n›n hiçbirini tan›mayaca¤›z.
Sendikalar iflçilerindir. Biz bizim
olan sendikam›zda duraca¤›z. Sen-
dikam›z› terketmeyece¤iz. Mücade-
lemizi sürdürece¤iz. 
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Belediye-‹fl’te muhalefeti sindirme harekat›
“Sendikamızı terk etmeyeceğiz!”

! BDSP’li Cahit Atalay, 6-7 Ekim 2009'da ger-
çeklefltirilen IMF-DB protestolar›na kat›ld›¤›
gerekçesiyle 21 Ocak'ta gözalt›na al›narak
tutukland›. BDSP Taksim tramvay dura¤›nda
bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi. Eylemde
devrimci faaliyetin engellenemeyece¤i, em-
peryalizme, kapitalizme ve bask›lara diren-
menin meflru oldu¤u vurguland›. PDD okur-
lar› da eyleme destek verdiler. 

! Ankara'da 4 ö¤renci "Ülkücü ö¤rencileri ceza-
land›racaklar›" gerekçesiyle gözalt›na al›nd›
ve tutukland›. 24 Ocak'ta sabah saatlerinde
evleri bas›larak gözalt›na al›nan ö¤renciler
tutuklanarak Sincan F Tipi'ne konuldu. Tu-
tuklamalara karfl› Yüksel Caddesi'nde yürü-
yüfl gerçeklefltirildi. 

! 26 Ocak'ta ‹zmir Haklar Derne¤i ve evleri ba-
san polisin gözalt›na ald›¤› 7 devrimciden
5'i tutukland›. Tutuklananlar Bergama Kad›n
ve Çocuk Tutukevine ve K›r›klar F Tipi Ha-
pishanesine götürüldü.

! Ceylan Yay›nlar›'n›n yazar› Hasan Basri Ay-
d›n, 85 yafl›nda ve hasta olmas›na ra¤men,
yazd›¤› dilekçelerden dolay› 22 Ocak'ta tu-
tuklanarak Metris Hapishanesi'ne konuldu.   

! Türkücü P›nar Sa¤ Malatya A¤›r Ceza Mahke-
mesi taraf›ndan 27 Ocak'ta 10 ay hapis ce-
zas›na çarpt›r›ld›. Festivalde ‹brahim Kay-
pakkaya hakk›nda yapt›¤› konuflmada “suçu
ve suçluyu övdü¤ü” iddia edilen P›nar
Sa¤'›n davas› bir süredir devam ediyordu. 

! Kot kumlama iflçilerinin malülen emeklilik hakk›
ve silikozis hastal›¤›n›n meslek hastal›¤› ol-
du¤unun kabul edilmesi için, 25 Ocak 2011
tarihinde bir dayan›flma gecesi düzenlendi.
“Sesimiz nefesiniz” ad› verilen dayan›flma
gecesine pekçok ayd›n ve sanatç› kat›larak
destek verdi. 

Tutuklamalar, bask›lar...

Sabiha Gökçen Havaalan›'nda 22 iflçinin iflten
at›lmas›yla bafllayan direnifl, eylemlerle sürüyor. 

8 Ocak'ta saat 14'te Galatasaray'da toplanan
400 iflçi ve emekçi, pankartlar ve sloganlarla
Tramvay dura¤›na kadar yürüdü. Hava-‹fl sendika-
s›n›n düzenledi¤i eyleme Tümtis, Emekli-Sen'in
yan› s›ra iflten at›lan PTT iflçileri de kat›ld›lar.
Tramvay dura¤›nda Hava-‹fl Genel Baflkan› Atilay
Ayçin bir konuflma yapt›. Ayçin, sendika hakk› ta-
n›n›ncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini
ve tüm ilerici kesimlerle birlikte bu ifli baflaracakla-
r›n› belirtti. Ayçin'in ard›ndan PTT iflçileri ad›na da
bir konuflma yap›ld›. Konuflmada direniflin baflla-
ma süreci anlat›ld› ve destek istendi. 

Sabiha Gökçen iflçileri 9 Ocak'ta da Fatih Sul-
tan Mehmet Köprüsü'nü trafi¤e kestiler. "Sabiha
Gökçen Havaliman›'nda iflten at›lan iflçi say›s› 241
+ 100 – ‹flimizi-ekme¤imizi- sendikam›z› istiyoruz /
Hava-‹fl ‹SG üyeleri” pankart›n› açan 100'e yak›n
iflçi, bir süre köprüde yürüyüfl yapt›ktan sonra poli-
sin sald›r›s›na u¤rayarak gözalt›na al›nd›lar. 
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Numune Hastanesi’nde tafleron firmada çal›flan ve hak gasp›n› ka-
bul etmedikleri için iflten at›ld›klar› için direnifle geçen iflçilerle yapt›-
¤›m›z röportaj› yay›nl›yoruz.

PDD: ‹flten neden
at›ld›n›z?

Bütün haklar›m›z›
gaspeden sözleflmeyi
imzalamad›¤›m›z için
iflten at›ld›k. Tafleronlar,
sosyal haklar›m›z› yi-
yorlar, almad›¤›m›z pa-
ray› alm›fl gibi gösterip
imzalamam›z› bekliyor-
lar. Tafleron flirket, sözleflmeyi imzalay›n, yoksa maafl›n›z› alamazs›-
n›z diye tehdit ediyor. Baz› arkadafllar korktu ve imzalad›. Biz kork-
muyoruz. Bir kifli de kalsak direnece¤iz.

Direnifle nas›l bafllad›n›z? Talepleriniz neler?
Biz her y›l yeni ihalelerle çal›flt›r›lan iflçileriz. Her yeni ihale ile, se-

nelik izinler, fazla mesailer sürekli gasp ediliyor. Bu y›l da öyle oldu.
Hastane yönetimi ve flirket yetkilileri taraf›ndan geriye dönük haklar›-
m›z verilmedi¤i halde, verilmifl gibi gösteren bir ibranemeyi imzala-
mam›z istendi. Bunu imzalamayanlar›n yeni flirket üzerinden çal›fl-
maya bafllat›lmayaca¤› söylendi. ‹mzalamam›z için bask› yap›ld›.
Sözleflmeyi imzalamak istemeyen arkadafllar Dev-Sa¤l›k ‹fl’e giderek
bilgi ald›lar. Sendika, hak kayb›n›n olaca¤› için belgeyi imzalama-
mak gerekti¤ini söyledi. Arkadafllarla toplant› yapt›k ve onurlu bir
durufl göstermeye karar vererek direnifli bafllatt›k. Öncelikli talebimiz,
ifle geri al›nmak. Örgütlü ve sendikal› hareket etmek.

Kaç kifli iflten ç›kar›ld›?
37 kifli otomasyon sekreteri, 23 güvenlik, 40 yemekhane görevlisi.

fiu an direnen 28 kifliyiz.

Yönetimden sizlerle görüflme talebi oldu mu?
Yönetime biz gittik. Baflhekim yard›mc›s› Mustafa Balkan ile görüfl-

tük. “Ben buran›n ilah›y›m, bu iflleri iyi bilirim, o yüzden geldim
Adana’ya. fiimdi gidin bafl›n›z› istedi¤iniz yere vurun” dedi. Bu kifli
Baflhekim muavinlerini de tehdit ediyor.

Hastanede yaflad›¤›n›z zorluklar neler?
Hastanenin ameliyathanesi ilkel halde. Ve tafleron iflçiler çal›flt›r›l›-

yor. Yeni gelenlerin hepsine biz e¤itim verdik, ifli ö¤rettik. Çal›flt›¤›-
m›z y›llar içerisinde bir sürü tafleron firma gördük. Biz çal›flt›kça on-
lar›n döner sermayesi kazand›. Sa¤l›kla ilgili herfleyi biliyoruz. Köy-
lere gönderseler doktorluk bile yapar›z. Buna ra¤men iflten at›l›yo-
ruz.

Bu süreçte aileleriniz size destek oluyor mu?
Biz buradayken onlar da ev ifllerini yap›yorlar, eve gitti¤imizde s›-

cak bir çay buluyoruz. O¤lum da hemflir olacak. Bana “seni böyle
görmek istemiyorum anne” dedi. Ben de k›zd›m, “biz böyle direnme-
sek, senin de ileride bu durum bekliyor” dedim.

Baflka kimler destek veriyor?
Dev-Sa¤l›k ‹fl, SES, Adana Tabibler Odas›… Emek ve demokrasi-

den yana olan tüm kurumlar, direniflimizde bizi yaln›z b›rakm›yorlar.
Ayr›ca iflten ç›kar›lan tüm iflçi arkadafllara ça¤r› yap›yoruz. Bu ar-

kadafllarla görüflüp onlar› da aram›za katmaya çal›fl›yoruz.

Adana Numune Hastanesi’nde direniş

26 Ocak'ta Meclis'te görüflülmeye bafllayan Torba Yasa'ya karfl› eylemler de-
vam ediyor. 

Torba Yasa gündeme geldi¤i andan itibaren sokaklarda taleplerini hayk›ran iflçi-
ler ve emekçiler, 26 Ocak günü ‹stanbul, Ankara, ‹zmir baflta olmak üzere birçok il-
de yürüyüfl gerçeklefltirdi. Türk-‹fl, AKP ‹l binalar› önünde bas›n aç›klamas› gerçek-
lefltirirken, KESK ve D‹SK' de yapt›klar› eylemlerle torba yasan›n geri çekilmesini is-
tediler. ‹stanbul Taksim'de HSGGP, Türk-‹fl, D‹SK, KESK, ‹TO, TMMOB kurumlar
ortak eylem gerçeklefltirdi. Galatasaray'da buluflan 3 bini aflk›n iflçi ve emekçi Tak-
sim Tramvay dura¤›na yürüdü. ‹flten at›lan Sabiha Gökçen iflçileri, PTT tafleron iflçi-
leri de yürüyüflte yerlerini ald›lar. D‹SK ve KESK'e ba¤l› sendikalar›n kat›l›m› temsili
düzeyde olurken, meslek odalar› da eyleme dövizlerle kat›ld›lar. HSGGP bileflenleri,
"Torba yasa ‹flsizlik, güvencesizlik, kurals›z çal›flt›rma demektir! Güvenli gelecek
birleflik mücadeleyle mümkündür" pankart›n›n arkas›nda yürüdüler. Proleterce Dev-
rimci Durufl ve DSB dövizlerinin de yer ald›¤› yürüyüfl boyunca "Yaflas›n s›n›f daya-
n›flmas›", "‹flçilerin birli¤i sermayeyi yenecek", "Sendikalar göreve genel greve",
"Yaflas›n iflçilerin birli¤i halklar›n kardeflli¤i",  "Kahrolsun ücretli kölelik düzeni" slo-
ganlar› at›ld›. ‹stiklal Caddesi'nden geçenlerin de yo¤un ilgi ve alk›fllar›yla eylemi
destekledikleri görüldü.

Torba yasaya karfl› birçok ilde sendikalar ve kurumlar, AKP binalar› önünde,
devlet kurumlar› önünde bas›n aç›klamalar› gerçeklefltirdiler.

D‹SK ise 20 Ocak'ta Torba Yasa'ya karfl› genel direnifl eylemleri gerçeklefltirdi.
‹stanbul'da D‹SK önünden Taksim Gezi Park›'na yürüyen yaklafl›k 500 iflçi ad›na
konuflan Süleyman Çelebi, yasan›n geri çekilmesini, aksi taktirde eylemlerin büyü-
yece¤ini belirtti.  

11 Ocak'ta ‹zmir'de Belediye-‹fl üyesi iflçiler Türk-‹fl Bölge temsilcili¤ini iflgal
ederek torba yasaya karfl› eylemler yap›lmas›n› istediler. 14 Ocak'ta Kartal'da Ge-
nel-‹fl üyesi iflçiler, kitlesel bir yürüyüfl gerçeklefltirdiler. Ahmet fiimflek Koleji önün-
den AKP Kartal ‹lçe binas›na yürüyen iflçiler ve emekçiler. taleplerini coflkulu bir fle-
kilde dile getirdiler. D‹SK'e ba¤l› Birleflik Metal-‹fl, Emekli-Sen, Türk-‹fl'e ba¤l› Deri-
‹fl, Harb-‹fl ve Yol-‹fl kitlesel kat›l›m gösterirken, UPS iflçileri, Sabiha Gökçen iflçileri
ve PTT tafleron iflçileri de kat›ld›lar. Devrimci kurumlar›n da kat›ld›¤› eylemde, Kad›-
köy yönünü trafi¤e kapatan 3 bini aflk›n kifli, sloganlarla yürüdü.

Torba yasas›’na karfl› ortak eylem karar› alan D‹SK, KESK, TMMOB, TTB, 28
Ocak’ta çeflitli illerden Ankara’ya yürüyüfl bafllatt›lar. Bu yürüyüfl, 3 fiubat’ta Anka-
ra’da gerçekleflecek mitingle son bulacak.

Torba yasas›, mecliste görüflülmeye bafllad›. Sendikalar, bu yasaya karfl› hare-
kete geçmekte geç bile kald›lar. Tabandan gelen bas›nçla ancak son aflamada ha-
rekete geçebildiler. Yürüyüfllerle AKP binas› önlerine gelip tepkileri dile getirme ka-
rar› alan Türk-‹fl, son anda yürüyüflleri durdurdu. Sadece AKP binalar› önünde ba-
s›n aç›klamas›yla yetindi. Bir kez daha iflçi ve emekçiler soka¤a dökülmedikçe, sen-
dika konfederasyonlar›n›n k›p›rdamayaca¤› görüldü.

Torba yasas›na karfl› geç harekete geçiflin bir nedeni de, AKP’nin bu yasay› se-
çim sonras›na b›rakaca¤› beklentisiydi. Fakat öyle olmad›. Burjuvazi, AKP hüküme-
tini bu yönde s›k›flt›rm›fl olmal› ki, AKP, tam da seçim öncesi böyle bir yasay› geçir-
meyi göze ald›. T›pk› anayasa de¤iflikli¤i referandumunda oldu¤u gibi içine baz› göz
boyama maddelerini de koyarak, kitleleri kand›rmaya çal›flt›. Buna karfl›n iflçi ve
emekçilerin torba yasas›na karfl› mücadeleyi giderek artan bir tempoda sürüyor.
Birleflik ve militan bir mücadele ile bu sald›r› yasas› da püskürtülebilir. Yeter ki, ka-
rarl› ve ›srarl› bir mücadele hatt› örülsün. Sendikalar bu yönde zorlans›n. Kuzey Af-
rika halklar›n›n arka arkaya ayakland›¤› bir dönemde, Türkiye iflçi ve emekçileri de
krizin yükünü daha fazla çekmeyece¤ini, burjuvazinin anlad›¤› dilden anlatabilsin… 

“Torba yasa”ya karşı eylemler 
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Yaklafl›k bir y›l önce Petrol-‹fl sendikas›nda
örgütlenen Bericap iflçilerine dönük patron bas-
k›s› giderek artt›. Sendikalaflt›klar› için çal›flma
koflullar›nda görece iyilefltirme sa¤lamak zorun-
da kalan patron, di¤er taraftan sendikadan istifa
etmeyen iflçileri parça parça iflten atarak sendi-
kas›zlaflt›rmaya çal›flt›. Son olarak 4 iflçinin iflten
at›lmas› üzerine, iflçiler üretimi durdurdu. Üretim
durunca patron, iflçilerin tümünü iflten att›. Beri-
cap iflçileri 24 Ocak'ta da fabrika önünden Geb-
ze'deki Petrol-‹fl binas›n›n önüne yürüyüfl ger-
çeklefltirdi. "Yaflas›n örgütlü mücadelemiz" pan-
kart›yla yürüyüfle geçen iflçiler, "Yaflas›n s›n›f
dayan›flmas›", "‹flçilerin birli¤i sermayeyi yene-
cek", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber
ya hiçbirimiz" sloganlar›n› att›lar. Gebzeli iflçiler
ve emekçiler de yürüyüfle alk›fllar›yla destek ver-
diler. 

Sendikal› olarak ifle geri dönmek için fabrika
önünde direnifl yapan Bericap iflçi temsilcisi Mu-
rat Varl›k'la konufltuk. 

DSB: Sürecinizi anlat›r m›s›n›z? Neden ifl-
ten at›ld›n›z?

M.V: Sendikal örgütlülü¤ümüz geçen y›l ol-
du. 26 Ocak itibar›yla sözleflmeyi yapt›k, fakat
bu süreçte yaklafl›k bir y›l boyunca iflveren sen-
dikay› hazmetmedi. Sürekli sendikaya üye olan
arkadafllar›m›za bask›lar uygulad›. En ufak bir
fleyde iflçilerden savunma istedi, ihtar verdi. Ge-
çen y›l öncü iflçilerden 6's›n› iflten att›. ‹flten at›l-
malar devam etti. Ekim ay›nda hijyen kurallar›na
uymad› diye aflç› yard›mc›s› arkadafl›m›z iflten
at›ld›. Bu atmalara karfl› bir tav›r koymam›z ge-
rekiyordu. Çünkü giderek örgütlü say›m›z düflü-
yordu. ‹kinci sözleflmede say› tespitinde yeterin-
ce rakama ulaflamayaca¤›m›z için bir eylem
yapmay› planl›yorduk. Bu arada 4 arkadafl›m›z›n
at›lmas› tuz biber oldu. ‹flçi arkadafllarla bir top-
lant› yapt›k. At›lmalara dur demek ve at›lan arka-
dafllar›m›z› tekrar ifle geri ald›rtmak için tazminat
vb. düflünmeden komple ifl b›rakarak d›flar› ç›k-
t›k. Bugün eylemimizin 25. günü. Kararl› bir fle-
kilde sürdürüyoruz. 

Kaç kifli çal›fl›yor? Direniflte kaç kiflisiniz?
Toplam 148 kifli çal›fl›yor. Sendikaya üye ol-

mayan 48 kifli. fiu an çal›flan 73 arkadafl›m›z
var. Maalesef önce bizimle hareket eden 5 kifli
tekrar ifle geri döndü. Direniflte olan ise 93 kifli. 

‹çerde üretim devam ediyor mu? Üretimi
yavafllatmak yönünde içeridekilerle iliflkileri-
niz nas›l?

Ediyor. Patron bizim k›r›lmam›z için her türlü
sistemi devreye koyuyor. Dilovas›'ndan tafleron
iflçi getirerek üretimi sürdürüyor. Tabii ne kadar
sa¤l›kl› ve kaliteli? ‹çeridekilere dönük herhangi
bir düflüncemiz yok. Bafl›nda bizimle hareket et-
meyen 48 kifli içerisinde baz›lar›n› vardiya amiri
yaparak, idari yönetime getirerek bir flekilde üre-
timi sa¤lamaya çal›fl›yorlar. Tafleron iflçileri de
çal›flt›r›yorlar, ama üretim çok düflmüfl durumda.
Bunu devam ettirmeleri zor.

Talepleriniz neler, ne istiyorsunuz?
Bizim talebimiz iflimize geri dönmek. At›lan 4

arkadafl›m›z›n da ifle geri al›nmas›d›r. fiu an biz
de iflten at›lm›fl durumday›z. Komple hepimizin
sendikal› olarak ifle geri dönmesi talebimiz. 

Patron, “sendikadan istifa ederseniz sizi
ifle al›r›m” derse tavr›n›z ne olur?

Yok kesinlikle bunun pazarl›¤›n› yapmayaca-
¤›z. Sendikal› olarak ifle geri dönene kadar dire-
niflimizi sürdürece¤iz. Zaten sendikam›z vard›.
Sözleflme yapt›k, bunun pazarl›¤› olmaz.

Ailelerinizi yan›n›za katabiliyor musunuz?
Katmak için neler yap›yorsunuz?

‹lk baflta biraz zorluklar çektik. Patron da ai-
lelerimize adam yollayarak bizim üzerimizde
bask› uygulamaya çal›flt›. Ailelerimize hakl› oldu-
¤umuzu anlatt›k. Temsilciler düzeyinde baz› aile-
lere gittik. fiu an ailelerimiz bize destek oluyor.
Mahallelerde toplant›lar yapm›yoruz. Zaten gü-
nümüzün büyük ço¤unlu¤u fabrika önünde geçi-
yor. Gelen destekçileri karfl›l›yoruz. Sendikam›-
z›n yönlendirmesi do¤rultusunda hareket ediyo-
ruz. Herhangi bir taflk›nl›¤›m›z yok. Di¤er fabri-
kalarda, Se-ba'da olsun, Mutafl'ta olsun, polise
karfl› baya¤› bir direnifl oldu. Bizde herhangi bir
fley yok. Yasalar çerçevesinde hareket ediyoruz.
Arkadafllar›m›za zarar gelmesini istemiyoruz. 

Grev k›r›c›lar› engellemek veya ifle geri
dönmek için daha etkin bir eylem gerekebilir. 

Fevri davranm›yoruz. Patronlar da belli bir
süre sonra anlayacaklar üretimin kalitesiz oldu-
¤unu. Zaten büyük firmalarla çal›flt›¤›m›z için ka-
litesiz mallar geri gelecektir. fiikayetler gelecek-
tir. Tafleron iflçiler yapamazlar. Ustal›k gerekti-
ren ifller var. Biz senelerimizi vermifliz, hala bil-
medi¤imiz ifller var. Trafonun önüne çad›r kur-
duk. Patronlar flikayet etti. Polisle sorun yaflad›k.
15 gündür çad›r kuramad›k. Bugün buraya kur-
duk. Yine flikayet etmifl. Polisler geldi. Yar›n ça-
d›r için belediyeye dilekçe verece¤iz. 

‹flçi direnifllerinde polis hep patronlardan
yanad›r. ‹flte Tekel iflçilerinin durumunu gör-
müflsünüzdür.

Evet bunlar› biliyorum. Ama farkl› eylemlere
baflvurursak bu sefer polisler bizi da¤›t›r. Onun
için arkadafllar›m›z›n direnci k›r›labilir. 

Çal›flma koflullar›n›z nas›ld›?
Sendikal› olmadan önce çal›flma koflullar›m›z

çok a¤›rd›. Patronlar ifllerini güçlerini b›rak›p sü-
rekli iflçiyle u¤rafl›yorlard›, 12 saat çal›fl›yorduk.
Üçlü grup sistemi yapt›lar. A-B-C fleklinde. Bir
grup gece vardiyas›yd› ve perflembeleri tatil ya-
p›yordu. Tatil yapt›¤› gün di¤er iki grubu 12 saat
çal›flt›r›p aç›¤› kapat›yorlard›. Do¤ru düzgün tati-
limiz yoktu. Her gün fabrikadayd›k. Sürekli bizim-
le toplant›lar yap›yorlard›. Sendikal› olduktan
sonra, biraz rahatlad›k. Çal›flma saatlerimiz 8'e
düfltü. Sendikal› olmadan önce bir fley diyene
veya herhangi bir problemden kaynakl› çal›fla-
mad›¤›m›zda, hemen kap›y› gösteriyorlard›. 

Sendika yöneticilerinden gelen oldu mu?
Evet genel baflkan Mustafa Öztaflk›n ve di-

¤er yöneticiler geldi. Sendikan›n temsilci kurul-
taylar› oluyor, onlara kat›l›yoruz. Di¤er fabrikalar
di¤er sendikalar bizimle dayan›flma içerisindeler.
Destek için geliyorlar. Sizin gibi arkadafllar geli-
yor, röportaj yap›yorlar. Bu hafta Çelik-‹fl ve Bir-
leflik Metal-‹fl gelece¤ini söyledi. 

PTT'de posta da¤›t›m iflinde çal›-
flan tafleron iflçilerden 200'ü ifllerinden
at›ld›lar. ‹flçiler, Topkap›'daki AVP‹M
önünde 4 Ocak'tan itibaren direnifle
bafllad›. Sar›yer ve Ankara'da at›lan ifl-
çiler de eylemler gerçeklefltirerek duru-
mu protesto ettiler. Haber-Sen'in de des-
tek verdi¤i eylemden sonra direnifl çad›r›
kuran iflçiler, yo¤unlaflan iflçi ve emekçi eylem-
lerine kat›larak durumlar›n› kamuoyuna duyuru-
yorlar. 20 Ocak'ta da Sirkeci'deki büyük posta-
ne önüne yürüyüfl düzenleyen iflçileri, PTT Genel
Müdürü Osman Tural "PTT'nin kap›s›ndan içeri-
ye giremeyeceksiniz" diyerek tehdit etti. Sir-
keci Tramvay dura¤›nda toplanarak "‹flimi-
zi istiyoruz -‹flten at›lan PTT tafleron iflçileri”
pankart›n› açan iflçiler, sloganlarla yürüyüfl gerçeklefltirdi. Bü-
yük Postane önündeki aç›klamada, kadrolu olarak ifle dönme
taleplerini hayk›ran iflçiler oturma eylemi yapt›lar. 

DSB: Bize sürecinizi anlat›r m›s›n›z? 
Cafer: 5 y›ld›r PTT'de tafleron olarak çal›fl›yorum. Y›lbafl›n-

dan bir hafta önce "ifle yeni iflçiler alaca¤›z" söylentileri baflla-
d›. Say›m›z az oldu¤u için biz de bu duruma seviniyorduk. Za-
man geçtikçe ifle iflçi almak yerine ç›karmalar bafllad›. Y›lbafl›-
na do¤ru isim listelerini asarak at›lacak arkadafllar›m›z› ilan et-
tiler. Baflmüdür listeyi kontrol ederek kendi adamlar›n› ay›klad›
ve kalanlar› kovmaya bafllad›lar. Y›lbafl›ndan sonra 5 kifli ç›-
kard›lar, bir gün sonra ise say›m›z 21 oldu. 4 Ocak'ta Haber-
Sen'le birlikte aç›klama yapt›k. Bu atmalara karfl› direnifle geçe-
ce¤imizi ve çad›r kuraca¤›m›z› belirttik. 5 Ocak'ta da çad›r›
kurduk ve 21 gündür buraday›z. Davalar açt›k ve hukuki süreci
de bafllatt›k. Direniflimizin talebi; tafleronun kald›r›lmas›, iflten
at›lanlar›n kadrolu olarak ifle geri al›nmas›. 

Çal›flma koflullar›n›z nas›ld›?
Sabah 07.00'de iflbafl› yap›yoruz, 16'ya kadar çal›fl›yoruz.

Servisimiz ve yol param›z yok. Eve gitmek için kadrolu çal›flan-
lar›n servislerini kullan›yorduk. Yol ve yemek paras› içinde ol-
mak üzere asgari ücretle çal›fl›yoruz. 4 tafleron firma var. As-
gün, Aytürk, fiahin Kurye ve F›nd›kkale. 700'e yak›n tafleron ifl-
çi çal›fl›yor. Burada at›lan iflçi arkadafllar›n say›s› 26'yd›, ancak
3'ünü daha sonra geri ald›lar. Türkiye genelinde 200'den fazla
iflçi iflten at›ld›. 

Kaç sendika örgütlü burada? At›lmadan önce
sendikalaflmak için çal›flma oldu mu?

4 sendika var. KESK, Memur-Sen, Kamu-Sen ve Türk-‹fl'e
ba¤l› sendikalar. Biz de sendikalaflmak için toplant›lara baflla-
m›flt›k, ama ilerleyemeden iflten atmalar bafllad›. 

Destekler nas›l, ziyaretler oluyor mu?
PTT de çal›flan kadrolu-tafleron olsun, iflçi-memur sendikal›-

lar olsun, yan›m›zda olduklar›n› belirtiyor ve ziyaretlerimize ge-
liyorlar. Bayer ilaçtan, matbaac›lardan, Çel-Mer'den geldiler.
Sendikalar, özellikle Haber-Sen'in deste¤i oluyor. Devrimci ku-
rumlar geliyor. Topkap› ‹flçi Derne¤i sürekli burada. 

Bugüne kadar neler yap›ld›?
Oturma eylemi yapt›k burada. Taksim'deki yürüyüfllere ka-

t›ld›k. En Son Hava-‹fl'in yürüyüflüne kat›ld›k. Sirkeci Büyük Pos-
tane önünde yürüyüfl ve eylem gerçeklefltirdik. Direnifl çad›r›n-
da toplam 3 iflçi kal›yoruz. Di¤er arkadafllar dönem dönem ge-
lip gidiyorlar. Birço¤u bu konuda kararl› davranamad›. Ancak
biz direnmeye devam edece¤iz. Oyunlara gelmeyece¤iz. 

Son olarak ne söylemek istersin?
‹flimizi geri istiyoruz ve kadrolu olarak, iflgüvencesi flartla-

r›nda çal›flmak istiyoruz. ‹flçilerin, emekçilerin ve tüm kurumla-
r›n deste¤ini bekliyoruz. 

Bericap’ta direniş Postacılar kapı önüne kondu



Yeni y›l›n ilk gün-
lerinde, Hizbullah
üyelerinin ard arda
tahliye edilmesi, kit-
lelerde büyük bir
flaflk›nl›k yaratt›. 10
y›l kadar önce “mezarevi”ne çevirdikleri
yerlerden toplanan ve 188 kifliyi katlet-
mekten tutuklanan Hizbullahç›lar, davul
zurna ve tekmil sesleriyle karfl›lan›yor, ce-
zaevi ç›k›fl›nda taraftarlar›na nutuklar at›-
yordu.

Katillerin, canilerin, tecavüzcülerin, uyufl-
turucu baronlar›n›n serbest b›rak›lmas›n›n ilk
anda yaratt›¤› flaflk›nl›k, yerini k›sa sürede
tepkilere b›rakt›. Tepkilerin hedefinde, AKP
hükümeti vard›. AKP ise, davalar› zaman›nda
bitirmeyen Yarg›tay’› suçlad›. Her iki taraf,
karfl›l›kl› demeçlerle birbirlerini suçlayarak,
gelen tepkileri savuflturmaya çal›flt›lar.

‹flin bir yan›, burjuva adelet sisteminin ne du-
rumda oldu¤uydu; di¤er yan› ise, Hizbullah ile dev-
letin yeni dönemdeki planlar›yd›.

Hizbullah için yap›lan de¤ifliklik
Tahliyelerin gerekçesi; Ceza Muhakemesi Ka-

nunu’nun (CMK) 102. maddesinde yap›lan de¤iflik-
li¤e dayan›yordu. Bu de¤iflikli¤e göre, adli davalar-
da 5, siyasi davalarda 10 y›l tutuklu olanlar, ser-
best b›rak›lacakt›. Sözde Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’ne (A‹HM) uyum için yap›lm›flt›. A‹HM,
uzun y›llar› bulan tutukluluk süreleri için Türkiye’yi
uyarm›fl, birçok davada ceza kesmiflti. Güya Türki-
ye de, artan para cezalar›n› ödemekten kurtulmak
için böyle bir düzenleme yapm›flt›. Oysa adlilerde
5, siyasi davalarda 10 y›l gibi hem son derece
uzun tutukluluk süreleri, hem de “eflitlik ilkesine”
ayk›r›l›k ile düflünüldü¤ünde, bunun A‹HM’le yafla-
d›klar› soruna çözüm olmayaca¤› ortadayd›. Ger-
çekte yap›lan, uzun tutukluluk süresine yasal bir k›-
l›f geçirmek ve aslolarak da Hizbullahç›lar› bir bi-
çimde d›flar›ya salmakt›.

Sözkonusu de¤ifliklik, 2004 y›l›nda meclisten
geçti. Yani AKP hükümeti döneminde. De¤ifliklik
önergesini haz›rlay›p meclise sunan, AKP grup
baflvekiliydi. Yasa de¤iflikli¤inin uygulamaya geç-
mesi ise, tam iki kez ertelendi. Baflta Öcalan olmak
üzere devrimci-yurtsever tutuklular›n bundan yarar-
lanmamas› için, bu gerekiyordu. De¤iflikli¤in 2010
y›l›n›n son gününde yürürlü¤e girece¤i kesinlik ka-
zan›nca, devrimci tutsaklar›n davalar› 2010 y›l›n›n
son aylar›nda alel-acele bitirildi. K›sacas›, Kürt
ulusal hareketinden ve komünist, devrimci ör-
gütlerden tutuklu bulunanlar›n bu de¤ifliklikten
yararlanmamas› için herfley yap›ld›. 

Bütün bunlar, de¤iflikli¤in as›l olarak Hizbullah
için yap›ld›¤›n› net bir biçimde ortaya koydu. AKP
de, Yarg›tay da de¤iflikli¤in, 2010 y›l›n›n son gü-
nünde yürürlü¤e girece¤ini biliyorlard›. Di¤er dos-
yalar ard arda bitirilirken, Hizbullah davas›n›n
neden 10 y›ld›r bitirilmedi¤i de ortaya ç›kt›.

AKP ile Yarg›tay’›n orta oyunu 
Böylece elbirli¤i içinde Hizbullah’› d›flar›ya sal-

d›lar. Sonra da bir ortaoyunu oynad›lar. 
Sözde Hizbullah davas› sürüyordu ve hüküm

verildi¤i zaman bu kifliler yeniden tutuklanacakt›.
Her biri “a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis” ile yar-
g›lanan bu kiflilerin, bir daha bulunamayaca¤›,
avukatlar› taraf›ndan bile televizyonlarda aç›k
aç›k söylenirken, bu yalana baflvurdular. 

Ard›ndan Hizbullah san›klar›n›n hergün karako-
la imza vermesi gerekirken, hiç u¤ramad›klar› orta-
ya ç›kt›. Günler sonra imza vermedikleri için gözal-
t›na al›nma talimat› verildi. Fakat Hizbullah liderleri-
nin büyük bir k›sm› evlerinde yoktu(!) Ç›kt›klar› an-
dan itibaren kaçacaklar› aç›k aç›k söylendi¤i ve
herkes taraf›ndan çok iyi bilindi¤i halde, hiçbir ted-
bir al›nm›fl de¤ildi. Ne “teknik takipleri”, ne uydu-
lar, en geliflkin teknolojik izleme yöntemleri,
Hizbullah sözkonusu oldu¤unda devreye sokul-
mufltu. Adeta “tavflana kaç, taz›ya tut” denmifl, ve
halkla dalga geçercesine bu oyuna kanmas› bek-
lenmiflti.

Di¤er yandan AKP ile Yarg›tay, suçu birbirle-
rinin üzerine atarak, bu durumu da klik çeliflki-
leri do¤rultusunda kullanmak istediler. Yarg›tay,
bu de¤iflikli¤i ç›karan›n AKP hükümeti oldu¤unu
söylüyordu. AKP ise, Yarg›tay’›n Hizbullah davas›-
n› bilerek 10 y›l bekletti¤ini ve tahliyelerini gerçek-
lefltirdi¤ini iddia ediyordu. ‹kisi de do¤ruydu ama
hiçbiri “Hizbullah aff›”n›n üzerlerinde kalmas›n› iste-
miyordu. 

Yarg›tay ve onunla ayn› çizgide olan kesimler,
bu vesile ile AKP hükümetini y›pratmaya çal›flt›lar.
Ergenekon san›klar› ile paralellik kurarak, AKP’nin
onlar› tutuklarken, Hizbullahç›lar› serbest b›rakt›¤›-
n› söylediler. AKP ise, bir süredir h›z verdi¤i “yük-
sek yarg›”y› kendi istedi¤i biçime sokma giriflimleri-
ne, bu olay› da bahane ederek bir ad›m daha att›.
Yarg›tay dairelerini artt›rma, Yarg›tay öncesinde
davalar›n görülece¤i ara mahkemeler kurma gibi
yeni de¤ifliklikleri gündeme getirdi.

Bu kay›k dövüflü aras›nda Hizbullahç›lar çoktan
ortadan kaybolmufl, yeni görevleri için haz›r hale
gelmifllerdi. Esas›nda Hizbullah’›n kadrolar›n›n
“piflmanl›k yasas›” ile büyük oranda serbest b›-
rak›ld›¤›, son de¤ifliklik ile liderleri dahil geride

kalanlar›n da ç›-
kar›larak görevin
tamamland›¤›
anlafl›lm›flt›. Ayr›-
ca içeride kald›k-
lar› sürede her tür

olana¤›n sunuldu¤u, interneti bile kulland›k-
lar› ve d›flar› ile haberlefltikleri ortaya ç›kt›.

Hizbullah’›n ortaya ç›k›fl› ve 
kullan›lma flekli
Bilindi¤i gibi Hizbullah, ’90’l› y›llarda t›r-

manan kirli savafl›n en önemli “vurucu
güç”lerinden biriydi. T›pk› korucular gibi,
“Kürdü Kürde k›rd›rma” politikas›n›n bir de-
vam› olarak kullan›ld›lar. Hizbullah üyelerinin
büyük ço¤unlu¤u Kürttü çünkü.  

1979 y›l›nda bir kitapevi etraf›nda topla-
nan bu grubun, bizzat devlet deste¤i ile ör-
gütlenmesinin önü aç›ld›. Kürtler aras›nda

zaten etkili olan görüfllerin yay›lmas›, Kürt halk›n›n
ulusal ve sosyal kurtulufl mücadelesini bast›rmak
için devletin elindeki en önemli ideolojik argüman-
d›. Özellikle cunta sonras› buna daha büyük bir
önem verdiler. ‹slami ak›mlar›n geliflmesine önayak
oldular. 

Kürt hareketinin serhildanlar› bafllatt›¤›
1990’dan itibaren ise, Hizbullah’› silahland›rd›-
lar ve PKK’ye karfl› mücadelede silahl› bir güç
olarak kulland›lar. Hizbullah’›n devlet taraf›ndan
silahland›r›ld›¤› belgeleriyle de ortaya ç›kt›. “Örtülü
ödenek”ten al›nan paralar›n bizzat devletin yetkili
organlar› taraf›ndan Hizbullah’a verildi¤i anlafl›ld›.
‹srail’den al›n›p Batman Valisine gönderilen fakat
“kayboldu¤u” söylenen silahlar, Hizbullah’ta ç›kt›.
TSK ile PKK gerillalar› aras›nda ç›kan çat›flmalarda
yaflam›n› yitiren gerillalar›n silahlar›, Hizbullah’›n
hücre evlerinde bulundu vb…

Hizbullah, PKK’nin etkin oldu¤u Batman, Di-
yarbak›r, Silvan ve Cizre’yi kendine üs seçti.
Buralarda düzenledi¤i sald›r›larda, sokaklarda en-
seden tek kurflun s›kma, sat›rla sald›rma, insanlar›
kaç›r›p domuz ba¤› ile ba¤layarak iflkence yapma,
diri diri topra¤a gömme gibi insanl›k d›fl› yöntemler-
le yüzlerce PKK taraftar›n› katletti. Ayr›ca devlet ile
aras›na mesafe koyan ‹slamc›lara karfl› da savafl
açt›. Onlar›n önde gelenlerini öldürdü. 2000’li y›lla-
ra gelindi¤inde devletin Hizbullah, J‹TEM, koru-
cu vb. çeflitli biçimlerdeki örgütler arac›l›¤›yla
iflledi¤i 17 bin 500 faili mechul cinayet vard›.

Bütün bu cinayetlerle ilgili Hizbullah hakk›nda
hiçbir dava aç›lmad›, tek bir Hizbullahç› yakalan-
mad›. Fakat 1999 y›l›nda Öcalan›n yakalanma-
s›yla birlikte PKK’nin rota de¤iflikli¤ine gitmesi
ve güç kaybetmesi ile, devletin Hizbullah’a ihti-
yac› kalmad›. Ve Hizbullah’› tasfiye etme karar›
ald›. Devletle yak›n iliflkisinden dolay› da etkisiz
hale getirmeleri fazla uzun sürmedi. 2000 y›l›nda li-
derini ölü ele geçirdiler, üst düzey yöneticilerini tu-
tuklad›lar. Hücre evlerine düzenlenen bask›nlarda
topra¤a gömülmüfl onlarca ceset ç›kar›ld›. 

Hizbullah, bu dönem boyunca J‹TEM  ve M‹T
ile iç içe çal›flt›. Hizbullah cinayetleri, bizzat polis
ve jandarma gözetiminde yap›l›yordu. O yüzden de
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Hizbul-kontra ad›
verilmiflti.

Devletin ku-
rumlar›yla birlikte
çal›flt›¤› M‹T’in ra-
porlar›yla da ke-
sinlik kazand›.
Son tahliyelerin
ard›ndan, J‹TEM
kurucusu Arif Do-
¤an, Hizbullah’›n
devlet taraf›ndan
kuruldu¤u ve des-
teklendi¤ini do¤ru-

lad›. “Hizbullah lideri Hüseyin Velio¤lu’nu iyi tan›-
r›m” diyen Do¤an, “Güneydo¤u illerinde Hizbul-
kontray› araflt›r›n, o zaman ne oldu¤unu anlars›n›z”
dedi. OHAL Valisi Hayri Kozakç›o¤lu da “J‹TEM,
M‹T ve Emniyet’in Hizbullah’la o dönem istihbarat
al›flverifli yapmas› gayet do¤al bir durum” demiflti.
Dönemin Batman Emniyet Müdürü ise, Hizbullah’›
kastederek; “bunlar›n Gercüfl’ün Çiçekli, Sekilli ve
Gönüllü köylerinde kamplar› var. Silah e¤itimini de
jandarmadan gelen baz› subay ve astsubaylardan
al›yorlar” diye anlatm›flt›. Yine dönemin ‹çiflleri Ba-
kan› ‹smet Sezgin, “Hizbullah, PKK’ye karfl› örgüt-
lendi” diyerek devletle ba¤lant›s›n› en yetkili a¤›z-
dan itiraf etmiflti.

Hizbullah yeniden devreye sokuluyor
Son yasa de¤iflikli¤inin as›l olarak Hizbullah’a

yarad›¤› ortaya ç›k›nca, do¤al olarak akla gelen ilk
soru, Hizbullahç›lar›n neden bu dönem b›rak›ld›¤›
oldu. Hizbullah’›n yeni dönemdeki rolü üzerine yo-

rumlar yap›ld›, de¤iflik savlar ortaya at›ld›.
Tam da seçimlere gidildi¤i bir dönemde gerçek-

leflen bu tahliyelerin, AKP’nin taban›n› memnun
edece¤i ve ‹slamc› kesimlerden alaca¤› oylar› artt›-
raca¤› söylendi. Di¤er yandan Hizbullah liderlerinin
“ba¤›ms›z aday” olabilece¤i, bundan sonra yasal
bir k›l›f alt›nda faaliyetlerini yürütecekleri ileri sürül-
dü. Her iki durumda da Kürt bölgesinde a¤›rl›¤›n›
koruyan BDP’yi geriletmeyi amaçlad›klar› orta-
ya ç›k›yordu.

Elbette tek amaç, seçimler olamazd›. Bir bü-
tün olarak Kürt hareketini geriletmek, Kürt hal-
k›n›n büyüyen isyan›n›, yine dinci gericilik ile
yat›flt›rmak ve düzen için zarars›z hale getirmek
hedefleniyordu. 90’l› y›llarda “vurucu güç” olan
Hizbullah, bu dönem siyasal bir güç olarak ifle
yarayabilirdi. “Filistin’in ‘Hamas’› yarat›l›yor”
benzetmesi bofluna de¤ildi. 

Fakat ayn› zamanda Hizbullah silahl› bir güç
olarak her an devreye sokulabilir, Kürt halk› üzerin-
de terör estirilebilirdi. Öcalan da bu yönde kayg›la-
r›n› ifade etti. Öcalan, Hizbullah tahliyelerinin ard›n-
dan, “bunlar›n bu flekilde b›rak›lmas› tesadüfi de¤il-
dir” dedi ve di¤er geliflmelerle birlikte ele alarak,
bunlar›n birbirleriyle ba¤lant›l› oldu¤unu ileri sürdü.
“50 bin kiflilik özel ordu kuruyorlar, (paral› askerler-
den oluflacak yeni düzenlemeyi kastediyor-bn) Hiz-
bullahç›lar› b›rak›yorlar. Bunlar halk›m›zla savafla-
caklar… Bölgedeki dini örgütlenmeler h›zla sürü-
yor. On bin imam kadrosundan bahseldiliyor, ce-
maatler var. Demokratik Kürt hareketini siyasi ‹s-
lamla bitirmek için yap›lan bilinçli politikalard›r ve
birbiriyle ba¤›nt›l›d›r.”

‹ster silahl›, ister siyasi bir güç olarak, -ya

da her ikisi de birden- hangi flekilde kullan›l›rsa
kullan›ls›n, Hizbullah, Kürt hareketine karfl› bir
“emniyet sübab›” olarak yeniden devreye so-
kulmufl durumda. PKK’nin Kürt illerinde tüm siya-
si ak›mlar› bir biçimde geriletti¤i halde, Hizbullah’›
yenemedi¤i, ondan korktu¤u söylenerek, Hizbullah,
bir kez daha Kürt hareketinin karfl›s›na ç›kar›lm›fl-
t›r. Hizbullah liderleri, AKP’nin “Kürt aç›l›m›”n›n
kendileri olmadan yaflama geçmeyece¤ini söyle-
mifllerdir. K›sacas›, Kürt halk›n›n yükselen müca-
delesiyle, devlet bir kez daha Hizbullah’a ihtiyaç
duymufl ve onu yeniden sahneye ç›karm›flt›r.

Yarg›n›n sefaleti   
Son olay, devletin Kürt hareketi karfl›s›nda

hamlelerini aç›¤a ç›kard›¤› gibi, burjuva adelet sis-
teminin nas›l çal›flt›¤›n› da gözler önüne serdi.
Mahkemelerin söylendi¤i gibi hiç de tarafs›z ya
da ba¤›ms›z olmad›¤› çok net biçimde görüldü.
Halk›n zaten sars›lan adalete güveni, iyice yerle bir
oldu. Yasalar›n, burjuva düzenini ve devletini koru-
mak için yap›ld›¤›, devlet ad›na ifllenen suçlar akla-
n›rken, sömürü ve soygun düzenine karfl› en küçük
bir baflkald›r›n›n, en insanl›k d›fl› yöntemlerle nas›l
cezaland›r›ld›¤› aç›k biçimde gözler önüne serildi. 

‹flkence ile insan öldürenler, uyuflturucu
tüccarlar›, katliam yapan caniler, teker teker
serbest b›rak›ld›¤› günlerde, bir kitap yazd›¤›
için, bir gösteriye kat›ld›¤› için, bir dergide ça-
l›flt›¤› için, yüzlerce devrimci, demokrat cezaev-
lerine at›l›yordu. Hizbullah tutuklular›na bilgisayar
ve internet kullan›m› sa¤lan›rken; devrimci tutsak-
lar hücrelerde tutuluyor, görüfl, mektup, havaland›r-
ma yasaklar› veriliyordu. Yüzlerce hasta tutsak ise,

Kürt halk›na karfl› yürütülen kirli savaflta, yaklafl›k 18 bin “faili meç-
hul” cinayet ifllenmifl ve bunlar, toplu mezarlara gömülerek ortadan kal-
d›r›lm›flt›. Kürt halk›, bu toplu mezarlar›n aç›lmas› için y›llard›r mücade-
le ediyor. Tüm engelleme çabalar›na, tehditlere ra¤men bu mücadeleyi
sürdürüyor. Bunun sonuçlar›n› ald›¤› da oluyor. Son olarak Bitlis’in Mut-
ki ilçesinde bunu baflarabildiler. 

Mutki ilçesinde yap›lan kaz›larda 12 kifliye ait kemikler ortaya ç›kt›.
1990’l› y›llarda yaflam›n› yitiren 36 PKK’linin toplu flekilde Mutki Jan-
darma Karakolu’na gömüldü¤ü ortaya ç›km›flt›. Bunun üzerine aileler,
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na baflvuru yapt›. Bu baflvuru üzerine kaz› çal›fl-
malar› bafllad›. 

Mutki Jandarma Karakolu çöplü¤ünde 4 ayr› yerde kaz› yapma ka-
rar› ç›kt›. ‹lk kaz›larda 12 cesede ait kemikler bulundu. Bunlar›n 9’u ay-
r› ayr› yerlere gömüldü¤ü için kimlikleri belirlendi. Üç kiflinin ise ayn›
yere gömüldü¤ü ve kemiklerin kar›flt›¤› söylendi. Kemiklerden 3’ünün
PKK’lilere, 9’unun ise sivil kiflilere ait oldu¤u ortaya ç›kt›.

Üç kaz› çal›flmas›n›n daha yap›lmas› beklenirken, jandarmaya ça¤r›-
lan bir kepçe ile, di¤er toplu mezarlar yok edilmek istendi. Gece yar›s›
jandarman›n kepçe ça¤›rd›¤›n›n duyulmas› üzerine, aileler harekete
geçti ve ‹HD yetkililerine haber ulaflt›rd›lar. ‹HD’nin giriflimleriyle, kepçe-
cinin sözkonusu bölgeye gitmesi engellendi. 

Bitlis genelinde 100’ün üzerinde toplu mezar oldu¤u söyleniyor.
Bunlardan 38’inin Mutki ilçesinde bulundu¤u belirtildi. Görgü tan›klar›,
yaflam›n› yitiren PKK gerillar›n toplu olarak getirilip çöplüklere gömül-
dü¤ünü bizzat gördüklerini söylüyorlar. Hatta bir defas›nda gömülen
insanlar›n cenazelerinin d›flar› ç›kt›¤›n›, birkaç kifliyle gidip üzerlerine

toprak att›klar›n› anlat›yorlar.
Kürt bölgesi toplu mezarlarla

dolu. Bunlar›n içinde en çok biline-
ni, 200’ü aflk›n kiflinin gömüldü¤ü
Kasaplar Deresi (Newala Qasaba).
Bu derenin aç›lmas› için yap›lan
baflvurular, her defas›nda reddedi-
liyor. ‹çlerinde PKK’nin liderlerin-
den Mahsum Korkmaz’›n da bulundu¤u bu toplu mezar için aileler, ‹HD
arac›l›¤›yla baflvuruda bulunmufltu. Savc›l›k ise, baflvuruda bulunan ai-
leler hakk›nda “suç ve suçluyu övmek”ten dava açt›. Devlet, toplu me-
zarlar› açmak yerine, bu talepte bulunan halka gözda¤› vermeyi tercih
ediyor. 

Bu katliamlar›n yap›ld›¤› dönemde Mutki Jandarma  ‹lçe Komutan›,
Arif Do¤an’d›. J‹TEM’in kurucusu ve flimdilerde Ergenekon davas›nda
yarg›lanan emekli albay Arif Do¤an, duruflmalarda J‹TEM’in faaliyetle-
rini anlat›yor, “yüzlerce kelle” ald›¤›n› övünerek söylüyor. Ve halen tu-
tuksuz yarg›lanmaya devam ediyor. 

Ergenekon davas› bafllad›¤›nda, toplu mezarlar›n aç›¤a ç›kaca¤›,
tüm katliamlar›n ayd›nlanaca¤› yalan›na baflvurulmufl, Kürt hareketi de
dahil birçok siyasal ak›m, bu yalanlara inanm›fl, umut ve beklenti içine
girmifllerdi. Aradan geçen sürede, Ergenekon davas› ad›na sadece AKP
hükümetini devirmek isteyenlerin cezaland›r›ld›¤›n›, devletin katliamlar›-
n›n ise üstünün örtülmeye devam edildi¤ini gösterdi. Mutki’deki geliflme-
ler de, toplu mezarlar›n ancak halk›n mücadelesi ve ›srar› ile ortaya ç›-
kar›laca¤›n›, bir kez daha kan›tlad›. 

Toplu mezarlar aç›¤a ç›kar›l›yor
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‹flçi-Köylü gazetesinin Nisan ay›nda yay›nlad›¤›
“Gerçekler ac›d›r, ac›t›r” bafll›kl› yaz›da, 12 Eylül son-
ras› iflkence ve zindan direniflleri ile ’84 ÖO eylemi
konu edilince, dergimizin 18. say›s›nda baz› “hat›rlat-
malar” yapm›flt›k. 

‹flçi-Köylü’de ç›kan yaz›da; TKP-ML davas› tut-
saklar›n ’84 ÖO döneminde ‹stanbul cezaevlerinde
“tek tip elbise” giymeleri “taktik bir hata” olarak de¤er-
lendiriliyor, bu durumun “sürekli sömürüldü¤ü” “ger-
çeklerin karart›ld›¤›” söyleniyordu. Buna kan›t olarak
da “T‹KB’li devrimcilerin aç›klamalar›” gösteriliyordu. 

’84 ÖO döneminde “tek tip elbise” sald›r›s›na kar-
fl› tutumun, basit bir “taktik hata” olarak ele al›nama-
yaca¤›n› belirttik. Çünkü bu sald›r›, faflist yapt›r›mlara
geçiflin bafllang›c› ve ‹stanbul cezaevlerini teslim al-
maya dönük ciddi bir sald›r›yd›. Di¤er yandan, kan›t
olarak sunulan ve “ibret verici” diye nitelendirdikleri
“aç›klamalar›” hangi yay›n organ›ndan ald›klar›n› sor-
duk. Herhangi bir kaynak gösterilmeksizin, duyumlar-
dedikodular üzerinden polemik yürütülemeyece¤ini
hat›rlatt›k.

‹kinci olarak ise, “12 Eylül döneminde merkezi dü-
zeyde kiflileri aras›nda çözülme tavr› göstermeyen bir
tane örgüt gösterilebilir mi?” diye sormufllard›. Biz de
“evet gösterilir” dedik. T‹KB’nin 12 Eylül y›llar›nda ifl-
kencede merkezi düzeyde direndi¤ini dost da düfl-
man da biliyordu. Hiçbir MK üyesi çözülmemiflti, da-
has› yönetici kadrolar› ezici ço¤unlukta direnmiflti.
Belgeler ortadayd›.

Bu iki konuda aç›klama ve düzeltme bekledi¤imizi
söyledik.

fiimdi Partizan dergisinde (say›:2010/73), verilen
yan›tlar üzerinden uzunca bir yaz› daha yay›nland›.
’84 ÖO ve neden “tek tip elbise” giydiklerine dair ay-
r›nt›lar›n anlat›ld›¤› bir bölümde, dipnot düflülerek bu
iki noktadaki itirazlar›m›za da yan›t veriliyor.

Birinci konuda verilen yan›t flu: “‘‹bret verici’ diye
nitelendirdi¤imiz aç›klamalar, Al›nteri siyasetinin ya-
y›n organlar›nda yay›nlanm›flt›r. Kendilerinin de pe-
kala bildi¤i, iki siyaset aras›ndaki ‘özel notlu’ yaz›fl-
malar› anmakla yetinmemiz anlafl›l›r olmal›d›r.”

“Al›nteri siyasetinin yay›n organlar›” gibi mu¤-
lak bir ifade olamaz. “Al›nteri” gazetesi ’93 y›l›nda
ç›kmaya bafllayan bir iflçi gazetesidir; “siyaseti” ise,
son 15 y›lda herkesin çok iyi bildi¤i büyük bir “evrim”
geçirmifltir. Bu nedenle, tarih ve somut olarak yay›n
organ› ismi vermeden kullan›lan böyle bir ifade, kendi
bafl›na zaten sorunludur. Yazar, belli ki iddialar›n›
“özel notlu yaz›flmalar” dedi¤i duyumlara dayand›r-
m›flt›r. Çünkü bu “yaz›flmalar”›n yay›nland›¤› bir yer
yoktur. O yüzden somut bir kaynak gösterememekte,
mu¤lak ifadelere baflvurmaktad›r.

‹kinci konuda ise, ne söylediklerini kendilerinin de
bilmedi¤i bir durumla karfl› karfl›ya kal›yoruz. Bize
“Adressiz Sorgular” kitab›n› referans gösterip, “bu ki-
tab› okuyanlar, gerçekten destans› direnifl sergileyen
bir dizi kadronun öyküsü ve anlat›m›nda, arad›klar›
‘kötü örnekleri’ bulmakta zorlanmayacaklar” deniliyor.  

‹flçi-Köylü’de ç›kan yaz›da; “12 Eylül döneminde
merkezi düzeyde kiflileri aras›nda çözülme tavr› gös-
termeyen bir tane örgüt gösterilebilir mi?” (abç) diye
olumsuzdan soruluyordu. Partizan’da verilen yan›tta
da “12 Eylül’de merkezi düzeyde çözülme konusuna
gelince” diye bafllan›yor. Buralardaki vurgu “merkezi
düzey”edir. Biz de diyoruz ki, T‹KB, 12 Eylül döne-
minde “merkezi düzeyde” direndi. Bu “merkezi dü-
zey”, sadece MK üyeleri ile de s›n›rl› olmayan, kadro-

lar›n ezici ço¤unlu¤unu kaplayan bir düzeydi. Bunu
12 Eylül dönemini yaflayan, az-çok araflt›ran herkes
bilir. Çünkü bu bizim iddiam›z de¤ildir. 12 Eylül’ün
polis fezlekelerinde, iddianamelerinde, mahkeme tu-
tanaklar›nda, aynen bu flekilde geçmektedir. 

T‹KB’de “merkezi düzeyde” bir çözülme olmad›¤›-
n›, onlar da pekala bilmektedir. Fakat düflman›n bile
teslim etmek zorunda kald›¤› bir gerçe¤i, çarp›tmaya
kalkmakta, hatta “en iyi savunma sald›r›d›r” esprisi ile
sald›r›ya geçmektedirler. Bunlar en hafif ifadeyle üzü-
cüdür, düflündürücüdür.

T‹KB tarihi hakk›nda biraz araflt›ran herkes, 12
Eylül sonras› ’85 y›l›na kadar örgütün faaliyetinin
-hem de merkezi düzeyde- kesintisiz sürdü¤ünü
bilir. Merkezi yay›n organ› Orak-Çekiç’in her ay dü-
zenli olarak ç›k›p iflçi ve emekçilere, hatta askeri yö-
netim alt›ndaki zindanlara ulaflt›r›ld›¤›n› ö¤renir. Tüm
örgütler bir y›l içinde çökertilmifl, merkezi yap›lar› ya
çözülme, ya da yurtd›fl›na kaç›fllarla da¤›lm›fl, faali-
yetleri tümden durmufl iken, adeta cuntayla tek bafl›-
na savaflmak durumunda kald›¤›n› görür. D›flar›da
tek bir kadrosu kalmayana dek süren k›ran k›rana bir
savaflt›r bu. O yüzden de düflman›n “boyhedefi” hali-
ne gelmifltir.    

’85 operasyonunu, bu nesnel durum üzerinden
gerçekleflmifltir. Dalga geçerek söyledikleri gibi, “ak›l-
lara seza” olmasa da “düflman›n yöntemleri” ile dar-
be yenmifltir. T‹KB belgelerinde bu operasyonun, po-
lisin giderek gelifltirdi¤i “takip yöntemleri” sonucu ger-
çekleflti¤i söylenmektedir. Ve “düflman› küçümsedik-
leri”, “takibi yeterince ciddiye almad›klar›” için özelefl-
tiri verilmifltir. ’85 operasyonunda da “merkezi düzey-
de” direnifl sergilenmifl, çözülenlerin oran›, yine son
derece düflük olmufltur. 12 Eylül döneminde sadece
bir kifli itirafç› olmufl, o da ’89 y›l›nda cezaland›r›lm›fl-
t›r.  

K›sacas›, 12 Eylül döneminde iflkencede dire-
nifl konusunda T‹KB ile di¤er örgütler aras›ndaki
fark; hepsinde merkezi düzeyde çözülmeler yafla-
n›r ve çözülme oran› direnenlerin çok üzerinde
olurken; T‹KB’nin merkezi düzeyde direnmesi,
çözülme oran›n›n direnenlere göre çok düflük kal-
mas›d›r. Mehmet Fatih’te somutlanan “ifade verme-
me” tavr› genelleflmifl, örgüt düzeyinde bir direnifl or-
taya ç›km›flt›r. Ve bu, sadece iflkencehaneler ile s›-
n›rl› kalmay›p, zindanlara, mahkemelere tafl›nm›flt›r.
Bütün bu gerçekler, hiçbir çarp›tmaya, laf doland›r-
maya meydan vermeyecek kadar aç›k, kesin ve bel-
gelidir.

Partizan’›n “tek tip elbise” ve ’84 ÖO hakk›nda
yazd›klar›na da söylenecek çok fley vard›r. Fakat
böyle bir dönemde, ne kadar gerekli oldu¤u tart›flma-
l›d›r. Sadece flunu söylemekle yetiniyoruz; çok da
uzak olmayan bu tarihlerin tan›klar›, belgeleri ortada-
d›r. Çarp›tmalar›n ve yanl›fl bilgilendirmelerin yan›ts›z
kalaca¤›n› kimse düflünmemelidir.    

Tarihimiz, güç ve gurur kayna¤›m›zd›r! Kendi
tarihleri sorunlu olanlar, bu duyguyu yaflayamaz
ve anlayamazlar. “Herkeste ayn› sorunlar yafland›”
diyerek hafifsetmeye, geçifltirmeye çal›fl›rlar. Fakat
tarihsel gerçekler bu tür laf cambazl›klar› ile örtbas
edilemeyecek kadar tarihin sayfalar›na ve belleklere
kaz›nm›flt›r. Bunlar› karartmaya kalkmak, kimsenin
haddi de¤ildir. Hiç kimse meydan› bofl san›p tarihi-
mizle istedi¤i gibi oynayamaz. Dün oldu¤u gibi
bugün de buna izin vermeyiz. 

Tarihsel gerçekler karart›lamaz! 
ölüme terk edilmiflti. Son on y›l içinde ce-
zaevlerinde 1659 tutuklu yaflam›n› yitirdi.
fiu anda 97 a¤›r hasta bulunuyor ve ce-
zaevi koflullar›nda tedavisinin mümkün ol-
mad›¤›na dair raporlar› olmas›na ra¤men,
tahliye edilmiyorlar. 

‹flte burjuvazinin adaleti!
Yarg›tay, sadece 2010 y›l› içinde 1 mil-

yon 800 bin 69 dava dosyas›n›n bekledi¤i-
ni söylüyor. Yarg›tay Baflkan› Hasan Ger-
çeker, “50 bin dava dosyas›n›n zarf›n›n bi-
le aç›lmad›¤›n›, depolara s›¤mayan dava
dosyalar›n›n baflka kurumlardan temin edi-
len depolara gönderildi¤ini” belirtiyor.

Bir yanda zarf› bile aç›lmam›fl dosya-
lar, di¤er yanda 125 bin civar›nda mah-
kumun t›ka-basa dolduruldu¤u cezaev-
leri… Bir yanda dünyan›n en büyük “ada-
let saray›”n› yapmakla övünen Adalet Ba-
kanlar›, di¤er yanda depolarda çürüyen
dosyalar ve bu durumdan yak›nan yarg›
mensuplar›… 

Cezaevleri, Cumhuriyet tarihinin en do-
lu dönemini yafl›yor. ‹çerdekilerin yüzde
60’› tutuklu durumda.  Tutukluluk süresi,
zaten bir cezaya dönüflmüfl durumda. Ama
katiller, h›rs›zlar, sahtekarlar, ellerini salla-
yarak dolafl›yor. Büyük tepkiler olufltu¤un-
da veya devletin kullanma süresi bitti¤inde
yarg› önüne ç›kar›lanlar ise, çeflitli biçim-
lerle ya çok az ceza ile s›y›r›yorlar veya bir
biçimde tahliye ediliyorlar. “Zaman afl›m›”
ve her tür yasal de¤ifliklik, bunlar için kulla-
n›l›yor. Komünist ve devrimciler içinse,
kendi yasalar›n› çi¤neme pahas›na a¤›r
cezalar veriliyor, en kötü koflullarda tutulu-
yor, ölüme terk ediliyor. 

Adalet yoksa bar›fl da yok! 
Hakk›n› arayan iflçilere, ifl isteyen iflsiz-

lere, paras›z ö¤renim için mücadele eden
ö¤rencilere, kredi borçlar›n› ödeyemeyen
küçük üreticiye, anadilini kullanmak iste-
yen Kürt halk›na, k›sacas› iflçi-emekçi, ezi-
len halk›n taleplerine copuyla, biber gaz›y-
la, panzeriyle sald›ran, gözalt›na alan, tu-
tuklayan hatta öldüren bir adalet sistemine,
halk›n isyan etmemesi mümkün müdür?

Burjuva adalet sistemi, her yerinden tel
tel dökülmektedir. Hizbullah tahliyeleri ile
birlikte, halk›n adalete olan güvensizli¤i iyi-
ce depreflmifltir. Böyle olunca herkes kendi
adaletini kendisi vermeye kalkmakta, bu
da bireysel suçlar› artt›rmaktad›r.    

Adaletin olmad›¤› bir yerde bar›fl da
olamaz! Ünlü flair Brecht’in dedi¤i gibi; “ek-
me¤i piflirip da¤›tan kimse / adaleti de on-
lar da¤›tmal›d›r” Böyle bir adalet sistemi de
ancak, iflçi-emekçi iktidar›nda mümkün
olacakt›r. Bu sistem kurulana kadar, halk
kendi örgütleri arac›l›¤›yla sorunlar›n› çöz-
meyi esas almal›d›r.

Kürt halk›, kendi meclislerini, komünle-
rini oluflturarak, sorunlar›n› bu meclislerde
çözmeye çal›flmaktad›r. Burjuva düzenin
kurumlar›n› oldu¤u kadar, Hizbullah’›n
“ölüm mangas›” veya bir siyasi figür olarak
yeniden devreye sokulmas›n› bofla ç›kar-
mak da, kendi iç örgütlülüklerini sa¤lam-
laflt›rmaktan geçmektedir. 
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Tunus’taki yang›n, iflsiz kald›¤› için seyyar sat›c›-
l›k yapan bir üniversite mezununun bedeninden f›fl-
k›ran alevlerle bafllad›. 

Zab›talar tezgah›na el koyduklar›nda, karn›n› do-
yurmak için son çaresi de elinden al›nm›fl olan Mu-
hammed Buazizi, bu durumu protesto etmek için 17
Aral›k 2010 tarihinde bedenini atefle verdi. Bu du-
rum, krizin etkisini ciddi olarak yaflayan, yoksulluk
ve iflsizlik pençesinde k›vranmakta olan Tunus iflçi
ve emekçilerini harekete geçirdi. Kitleler sokaklara
döküldü, eylemler bütün ülkeyi sard›. 

Eylemlere kat›lan iflçi ve emekçiler, yaflad›k-
lar› açl›k ve yoksullu¤un simgesi olarak gördük-
leri herfleye sald›rd›lar. Devlet kurumlar›, diktatö-
rün ailesine ait mülkler, emperyalist kurumlar, kara-
kollar, bankalar, lüks yaflama ait mekanlar, eylem-
lerdeki öfkenin yöneldi¤i hedef oldu. Devlet sald›r›s›-
n›n da, kitle kararl›l›¤›n›n da en üst noktada yaflan-
d›¤› eylemler, bir ay içinde ülkedeki tüm dengeleri
altüst etti. Ayaklanan Tunus halk› 23 y›ld›r ülkenin
bafl›na çöreklenmifl olan Zeynel Abidin Bin Ali dikta-
törlü¤ünü yerle bir etti. 

Diktatörün sonu
Kitlelerin eylemleri karfl›s›nda egemen s›n›flar›n

ilk tepkisi, vahfleti art›rarak hareketi bast›rmakt›r.
Tunus’ta da böyle oldu. Kitlelerle devletin kolluk
güçleri aras›nda çok fliddetli çat›flmalar yafland›,
devlet azg›nca sald›rd›.  S›k›yönetim ilan edildi, ordu
sokaklar› iflgal etti, resmi rakamlara göre 80’den faz-
la eylemci öldürüldü, yüzlercesi yaraland›.

Kitle eylemlerinin kararl›l›kla yay›lmas›, çat›flma-
lar›n fliddetlenmesi, devletin bir taraftan sald›r›lar›
art›r›rken, bir taraftan da çeflitli vaatler ileri sürmesi-
ne yol açt›. Önce 300 bin kifliye istihdam sa¤layaca-
¤›n› aç›klad› Bin Ali. Arkas›ndan ucuz g›da sözü ver-
di. Sonra bütün faturay› hükümete ç›kartarak ‹çiflleri
Bakan›n› görevden ald›. Bunlar kitleleri yat›flt›rmaya
yetmedi. Eylemler giderek Bin Ali’nin ve ailesinin
malvarl›¤›na yönelmeye bafllad›. Eylemlerin baflla-
mas›ndan yaklafl›k bir ay sonra, 13 Ocak’ta, Bin Ali
2014 seçimlerinde bir daha aday olmayaca¤›n› aç›k-
lad›. Ertesi gün ise 6 ay içinde seçimleri yapaca¤›n›
söylemek zorunda kald›. Kitleler, 23 y›l süren dikta-
törlü¤e 6 ay daha katlanmak istemiyorlard›. Aç›kça
art›k bu düzeni sürdüremeyece¤ini gören ve cangü-
venli¤inin kalmad›¤›n› anlayan Zeynel Abidin Bin Ali,
14 Ocak akflam› uça¤›na atlayarak ülkeyi terk etmek
zorunda kald›. 

Tarihin ironisi; bugüne kadar diktatörlü¤ünü
Fransa’n›n sayesinde ve Fransa’n›n yard›m›yla
sürdüren Bin Ali, Fransa’ya s›¤›nma talebine
karfl›l›k alamad›. Uça¤› havadayken Fransa taraf›n-
dan reddedildi¤i için Suudi Arabistan’a s›¤›nmak zo-
runda kald›. 

“Diktatör gitti, diktatörlük sürüyor”
Diktatör gitti, ancak düzenin bekçileri diktatörlük

rejimini, maske de¤ifltirerek sürdürme çabas›na gi-
riflti. Bin Ali’nin ülkeyi terk etti¤inin duyulmas›n›n ar-
kas›ndan, diktatörlük döneminin baflbakan› Muham-
med Gannufli, yönetimi devrald›¤›n› aç›klad›. Ve he-
men, ayaklanmaya önderlik edenler aras›nda bulu-
nan Tunus Genel ‹flçi Sendikas›’n›n (UGTT) da için-
de yerald›¤› bir “ulusal birlik hükümeti” kurdu. Bu hü-
kümette, Bin Ali’nin partisi RCD’nin (Demokratik
Anayasal Birlik Partisi) üyeleri de önemli bakanl›kla-
ra getirildi. 

Tunus’ta kendili¤inden patlak veren eylemler bü-
yüyerek flehirleri sarmaya bafllad›¤›nda, UGTT sen-
dikas› da büyük bir rol oynam›flt›. Diktatör devrildik-
ten sonra ise, “iktidar” kavgas›n›n içine girerek dikta-
törün partisiyle ayn› hükümet içinde yer almay› ka-
bullenmiflti. Diktatörün baz› akrabalar›n›n tutuklan-
mas›, cezaevlerindeki eski muhalif isimlerden baz›-
lar›n›n serbest b›rak›lmas›, yolsuzluklar›n üzerine gi-
dilece¤inin aç›klanmas› vb kimi “reformlar”la, kitlele-
rin art›k yat›flaca¤› ve sendikan›n da içinde oldu¤u
bu hükümetin ülkeyi yönetece¤i düflünülüyordu. 

Ancak kitlelerin diktatörlük dönemine dönük
öfkesi ve nefreti, sendikan›n uzlaflmac› tutumu-
nu aflan biçimde eylemlerin sürmesine neden ol-
du. Kitle eylemlerinde temel talep, eski diktatör par-
tisi RCD’nin yeni hükümet içinde kesinlikle yer alma-
mas›yd›. RCD’ye yeni “ulusal birlik hükümeti”nde
koltuk verilmesi, “diktatör gitti, diktatörlük sürüyor”
slogan›n›n yayg›nlaflmas›na neden olmufltu. Eylem-
ler, eylemlere polisin azg›nca sald›r›s› ve diktatörlük
tart›flmalar› sürdü. Ve sadece bir gün sonra, Tunus
Genel ‹flçi Sendikas›, hükümeti tan›mama karar›
alarak, hükümetteki üç temsilcisini çekti.

Sendikan›n tutumunda çarp›c› olan, RCD partisi-
nin üyelerinin hükümette yer almas›na karfl› ç›km›fl
olmas›na ra¤men, diktatörlü¤ün as›l temsilcisi duru-
mundaki eski baflbakan Muhammed Gannufli’ye yö-
nelik tutum almaktan kaç›nmas›yd›. Sendika lideri
yapt›¤› aç›klamada, esas koflullar›n›n yeni hükümet-
te eski hükümetten hiçbir bakan›n bulunmamas› ol-
du¤unu, ancak anayasal olarak yeni hükümeti kur-
makla görevli olan Ganuflfli’ye dönük bir itirazlar›n›n
bulunmad›¤›n›, taleplerinin Gannufli’yi hedeflemedi-
¤ini belirtti.

Sendikan›n bu tutumu, onun reformist kimli¤ini
de ortaya sermifl oldu. Kendili¤inden patlayan kitle
hareketinin yaratt›¤› rüzgar, sendikay› da peflinden
sürüklemifl, sendika birçok noktada eylem kararlar›
almak durumunda kalm›fl, ancak “iktidar kavgas›”
bafllay›nca, hareketin yaratt›¤› ortamdan yararlana-
rak belli noktalara çöreklenebilece¤ini düflünmüfltü.
Fakat kitleler, diktatörlük dönemine karfl› öylesi-
ne büyük bir öfke ve nefret tafl›yorlard› ki, sendi-
kay› da aflan biçimde, diktatörlü¤ün her türlü
uzant›s›na karfl› mücadeleye devam etmifllerdi.  

Tunus’taki k›v›lc›m, Arap ülkelerinde yang›n
Tunus’taki eylemler, Arap co¤rafyas›na dalga

dalga yay›ld›. Benzer biçimde diktatörlüklerle yöne-
tilmekte olan Arap ülkelerinde de kitleler sokaklara
döküldü. Kimi yerlerde güçlü kitlesel protestolar, ki-
mi yerlerde ise kendini yakma eylemleri peflpefle
patlak verdi. M›s›r, Moritanya, Cezayir, Fas, Ürdün,
Libya, Umman, Birleflik Arap Emirlikleri ve hatta dik-
tatör Bin Ali’ye s›¤›nma izni veren tek ülke olan Suu-
di Arabistan... 

Tunus’ta yaflanan ayaklanma ve diktatörlü-
¤ün devrilmesi, bölgedeki bütün iflçi ve emekçi-
ler için umut oldu; Tunus’un yapt›klar›n› görün-
ce, kendileri de “yapabiliriz” duygusunu yafla-
maya bafllad›lar. Açl›k ve yoksulluk nedeniyle ger-
çeklefltirilen kendini yakma eylemleri, büyük bir ça-
resizlik duygusunun ürünüydü asl›nda. Bu eylemler
sonras›nda yükselen kitle hareketi ise, kitlelerin bas-
k› karfl›s›nda kölece bir boyune¤ifl de¤il, öfke biriktir-
di¤ini ortaya koydu. Barda¤› tafl›ran son damla, ya-
flanan birikimlerin bir anda patlamas›na vesile oldu.
“Yenilmez kale” denilen diktatörlerin, kitlelerin
y›k›c› gücü karfl›s›nda, rüzgarda ka¤›t gibi sav-
ruldu¤u görüldü. 

Diktatörlük bask›s› alt›nda yaflayan halklar, en
gösteriflli yaflamlar› sürdürenlerin, arkas›na bakma-
dan can›n› kurtarma telafl›yla kaçt›¤›na tan›k oldu.
Ve kendi ülkelerinde de soka¤a ç›kabileceklerini,
güçlerini birlefltirerek harekete geçebileceklerini, ör-
gütlü hareket ettiklerinde karfl›lar›nda hiçbir gücün
duramayaca¤›n› gördüler ve harekete geçtiler. He-
nüz eylemleri Tunus kadar güçlü, örgütlülükleri
sa¤lam, kararl›l›klar› diktatör devirmeye yeterli
de¤il. Ama onlar›n harekete geçmifl olmas›, o ül-
kelerdeki diktatörlerin büyük bir panik yaflamas›-
na neden oldu. Arap dünyas›nda halk hareketi so-
nucu devrilen ilk diktatör olan Bin Ali’nin arkas›na
bakmadan kaç›fl›nda, kendi geleceklerini, kendi kor-
kular›n›, kendi halklar›n›n öfkelerini gördüler. 

Bugün M›s›r’da Mübarek 29 y›ld›r, Cezayir’de
Buteflika 12 y›ld›r, Libya’da Kaddafi 41 y›ld›r, Su-
dan’da Beflir 17 y›ld›r, Ürdün’de Kral Hüseyin ve ai-
lesi 46 y›ld›r diktatörlüklerini sürdürüyorlar. Arap ül-
kelerinin tümü refah ve zenginlikle an›l›yor, ancak
kitleler dayan›lmaz boyutlarda bir yoksulluk ve açl›k
yafl›yorlar. Diktatörlük rejimleri, iktidarlar›n› büyük bir
bask› ve terör ile yanyana giden yozlaflma, yolsuz-
luk ve sefahat üzerine infla etmifl durumdalar. Ve
bugün 23 y›ld›r diktatör olan Bin Ali’nin kaç›fl› ile bir-
likte kendi ülkelerine de s›çrayan eylemler, protesto-
lar, Arap diktatörlerinin korkudan titremesine neden
oluyor. 

Karfl›-devrim de ifl bafl›nda
Tunus’taki ayaklanman›n yaratt›¤› korku, karfl›-

devrim faaliyetine de h›z kazand›rm›fl durumda. Bu-
nun birinci ve en önemli aya¤›n›, ülke içinde yürütü-
len faaliyetler oluflturuyor. Diktatör gitmifl olsa bi-
le, devlet kurumsallaflmas›, her türden kitle hare-
keti ile mücadele etmek, sömürü düzenini devam
ettirmek üzerine kurulu oldu¤u için, kendi meka-
nizmalar›n› harekete geçiriyor. Ya¤malama ve
kundaklama olaylar› bugün için öne ç›kan yön oldu. 

Tunus’taki kitle hareketinde, benzerlerinden farkl›
olarak, ya¤malama olaylar› yaflanmad›. Kitleler, bur-
juvazinin kurumlar›na, lüks mekanlar›na zarar verip
tahrip ederken, buralar› ya¤malamay› de¤il, yerle bir
etmeyi hedefliyorlard›. Kendi içinde oldukça
önemli bir iç disiplin oldu¤u anlam›na geliyor bu
durum. Ancak Bin Ali’nin adamlar›, sivil polisler ve
gizli çeteler, ya¤malama ve kundaklama olaylar›na
girifltiler. Ma¤azalar›n ya¤malanmas›, bir tren istas-
yonunun kundaklanmas› ilk duyulan olaylar. Keza
araçlarla sokaklarda dolaflan, insanlara ve evlere
rastgele atefl eden, altyap›y› tahrip eden sabotajc›lar
ve provakatörler de ayaklanman›n baflar›s›n› gölge-
leme, iç huzursuzluk ç›karma amac›n› güdüyorlar. 

Kitleler ise, buna karfl›l›k kendi örgütlülüklerini

Tunus’ta halk isyanı
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güçlendirerek mücadele ediyorlar. Halk pekçok yer-
de b›çaklar ve tahta sopalarla kendi bölgelerinde
ya¤malama hareketlerini engelliyor. Her kentte, her
mahallede savunma komiteleri kuruyor, bu ko-
miteleri bütün ülke geneline yayg›nlaflt›rmaya
çal›fl›yorlar. Komite olan her bölgede sokaklarda
devriye gezerek halk› korumaya bafllamalar›,
hatta diktatörlük döneminin milis güçleri ile ça-
t›flmaya girerek onlar› öldürmeleri, devrimin ken-
di taban örgütlenmelerini ve silahl› gücünü ya-
ratmas› yönüyle son derece çarp›c› bir geliflme.

Di¤er taraftan ‹srail’in, karfl›devrim faaliyetleri
için Tunus’a el att›¤›na iliflkin haberler yay›l›yor. Ay-
r›ca, Libya üzerinden s›zmalar oldu¤u, bunlar›n sa-
botaj planlar› yapt›klar› söyleniyor. “Tunuslular›n
Ben Ali’ye ömür boyu itaat etmifl olmalar› gerekti-
¤i”ni söyleyen Libya diktatörü Kaddafi’nin, ayaklan-
man›n kendi ülkesine taflmamas› için sabotaj faali-
yetleri örgütlemesi son derece akla yak›n. 

Emperyalist ülkeler ise, ayaklanman›n bir an
önce durdurulmas› ve sömürü düzeninin yeni-
den kurulmas› için canh›rafl bir faaliyet içindeler.
Fransa kendi tutumunu Bin Ali’yi ülkesine kabul et-
meyerek gösterdi zaten. Kendi ülkesinde göçmen
bulunan Tunuslular›n ve di¤er Arap-Afrika halklar›-
n›n son birkaç y›la damgas›n› vuran ve Fransa’y›
ciddi olarak tehdit eden eylemlerini unutmam›fl görü-
nüyor. Bu nedenle bugüne kadar pervas›zca kullan-
d›¤› ufla¤›n›n iktidar› kaybetmesi üzerine, kendisi de
bir tekme indiriveriyor. Nas›l olsa, bir diktatör gider,
bir baflkas› gelir. Önemli olan flimdi kitle hareketinin
yat›flmas› ve yeni bir iflbirlikçi hükümetin kurulmas›-
d›r.

Benzer bir ikiyüzlülük, ABD taraf›ndan da göste-
riliyor. Wikileaks’tan s›zan belgelerde Tunus’taki dik-
tatör ailesini “mafya çetesi” olarak nitelendiren ABD,
bugüne kadar Fransa’n›n hegemonyas›nda olan Tu-
nus’a girebilmek, kendisine ba¤layabilmek için kar-
fl›s›na ç›kan bu “f›rsat”› de¤erlendirmek üzere hare-
kete geçti. Ukrayna, Gürcistan gibi ülkelerde CIA-
Soros darbelerini tezgahlamakta baflar›l› olan ABD,
Tunus’taki hareketi kendi yan›na çekmek için ilk
günden itibaren, eski diktatörlükle aras›na belli bir
s›n›r çekti, ancak kitle hareketinin bast›r›lmas› ihti-
maline karfl› tümüyle karfl›s›na da almad›. Diktatör
devrilmeden önce ç›kan olaylarda Bin Ali hükümetini
“afl›r› güç kullan›m›ndan” dolay› elefltirdi. En çarp›c›
aç›klama ise ABD D›fliflleri Bakan› Hillary Clin-
ton’dan geldi. Clinton, El-Arabiyya televizyonuna
verdi¤i demeçte, “Biz taraf de¤iliz. Olaylar dindi¤in-
de Tunuslu yöneticilerle iliflkiye geçece¤iz” dedi. Ya-
ni olaylar bitti¤inde diktatör hakimiyetini sa¤lam›flsa
onunla, kitle hareketi diktatörlü¤ü y›km›flsa, yeni hü-
kümetle iliflki kuracaklar. Emperyalizmin as›l ç›kar›-
n›n kendi kar›n› sa¤lamak oldu¤u, bunun kimden ve
nas›l geldi¤i ile hiç ilgilenmedi¤i, daha somut biçim-
de ifade edilemezdi herhalde. 

Arap dünyas›na “model ülke” 
Tunus, Roma’ya karfl› ciddi bir direnifl göstermifl

olan Kartaca uygarl›¤›na dayanan köklü bir tarihe
sahiptir. 1574’te Osmanl› ‹mparatorlu¤u taraf›n-
dan iflgal edildi, 18. yy’da ise Fransa’n›n sömür-
gesi oldu. 78 y›l süren sömürge dönemi, 1956’da
ba¤›ms›zl›¤›n ilan› ile bitti. Tunus’un ilk devlet
baflkan›, I. Emperyalist Savafl döneminden itiba-
ren Tunus’ta ba¤›ms›zl›k mücadelesine önderlik
eden ve dünyada geliflmekte olan sosyalizmin et-
kisiyle “Arap sosyalizmi” söylemlerini öne ç›karan
Habib Burgiba oldu. Diktatörlü¤ün ilk ad›mlar›n-
dan biri ise, Burgiba’n›n kendisini “ölünceye kadar
baflkan” olarak seçtirmesiyle at›lm›flt›. Ancak bir
diktatörü y›kmak, baflka bir diktatörün ifli oldu.
Zeynel Abidin Bin Ali, Kas›m 1987’de gerçeklefl-
tirdi¤i darbe ile Burgiba’y› devirdi, koltu¤a kendisi

yerleflti. 
Bin Ali, diktatörlü¤ünü garanti alt›na almak için,

Burgiba dönemine göre daha örtük, ama daha kesin
tedbirler alm›flt›. Mesela, bugüne kadar bütün se-
çimleri, t›pk› di¤er diktatörlük rejimlerinde oldu¤u gi-
bi, yüzde 90-95 düzeyinde oy alarak kazanm›flt›.
Keza seçim kanunu muhalefet partilerine 163 üyeli
parlamentoda sadece 21 sandalyelik kontenjan tan›-
d›¤› için, muhalefetin meclisteki güç ve etkisinin art-
mas› kesin olarak engellenmiflti. 

Nüfusu 10.5 milyon olan bu küçük Arap-Müslü-
man ülke, Kuzey Afrika ve Arap dünyas›nda model
olarak gösteriliyor. Anayasas›nda “laik” yazan tek
Arap ülkesi. Bir yan›yla II. Emperyalist Savafl s›-
ras›nda Sovyet sosyalizminden etkilenmesi, bir
yan›yla da “laik” Fransa’n›n hegemonyas›ndan
hiç kurtulamamas›, Tunus devletinin, kuruldu¤u
günden itibaren islamc› hareketlere karfl› mesa-
feli durmas›na neden olmufltu. Zaman zaman
güçlenmeye çal›flan islami örgütlenmeler ise, devle-
tin fliddetli bask›s›, yasaklamalar, tutuklamalarla kar-
fl›laflt›. Öyle ki, “kamu hizmeti almak için” bile olsa,
resmi kurumlara baflörtülü girifl yasakland›. Bugün
Tunus’ta kayda de¤er tek ‹slami örgütlenme, Nakda
(Dirilifl) hareketi. Gücü ve etkisi son derece s›n›rl› ve
son yaflanan kitle eylemlerinde varl›k gösteremedi. 

Ço¤u fleriatla yönetilen Arap ülkelerinin aksine,
Tunus’ta ‹slami örgütlenmelere bu kadar kesin bir
tav›r al›nmas›nda bir etken de, emperyalizmin Tu-
nus’a biçti¤i rol ile ilgilidir. Tunus, baflta Fransa ol-
mak üzere Avrupa burjuvazisinin tatil merkezi
haline getirilmifltir. Öyle ki, milli gelirinin yüzde
65’ini turizm dahil olmak üzere hizmet sektörü
gelirleri oluflturmaktad›r. Sanayi üretiminin pay›
ise sadece yüzde 15’tir. Akdeniz sahilleri turizm
cennetine dönüfltürülmüfl, çöl halindeki güney böl-
geleri ise kendi kaderine terkedilmifltir. Topraklar›n›n
yüzde 30’u tar›m alan› olmas›na ra¤men, tar›m üre-
timi emperyalizmin ihtiyaçlar›na göre düzenlendi¤i
için ülkede g›da s›k›nt›s› yaflanmaktad›r. 

Tunus’un Arap ülkeleri için “model ülke” olarak
sunulmas›nda iki temel unsurdan birisi “laik” yap›s›
ise, di¤eri emperyalist ekonomi politikalar›na tam
uyum göstermifl olmas›d›r. 

1990’lardan itibaren Tunus, ‹MF politikalar›-
n›n tamam›n› uygulayan bir ülke. ‘87’de bafla ge-
len Bin Ali, aflamal› olarak, ülkede eski diktatör Bur-
giba taraf›ndan kurulan 204 güçlü ve etkili kamu ku-
ruluflunu özellefltirmiflti. Her türden korumac› tedbir-
ler kald›r›lm›fl, ülke ekonomisi emperyalistlerin tala-
n›na aç›lm›flt›. ‹MF verilerine göre, 90’l› y›llarda ülke
y›ll›k yüzde 5 büyüme h›z› ile emperyalistlerin sürek-
li övgüsünü al›yordu. 2007 y›l›nda, Afrika ‹çin Dünya
Ekonomik Forumu, Tunus’u, k›tan›n “rekabet gücü
en yüksek” ekonomisi ilan etmiflti. Ve Tunus da, em-
peryalizme ba¤›ml› olarak “büyüyen” di¤er yar›sö-
mürge ülkelerle ayn› kaderi paylaflm›fl, ayn› süreci
yaflam›flt›. 

Özellefltirmelerle gelen s›cak para ve turizmden
gelen ama istikrar› olmayan dövizler, ülke ekonomi-

sinin “büyüdü¤ünü” gösteriyor, ekonomik parametre-
leri sürekli yükseltiyordu. Emperyalist politikalara
h›zl› entegrasyonun sonucu olarak ülkede lüks ifl ve
e¤lence mekanlar› kuruluyor, turistler için befl y›ld›zl›
oteller ve plaj tesisleri h›zla yay›l›yor, caddelerde
lüks ciplerin say›s› inan›lmaz bir art›fl gösteriyordu.
Medya taraf›ndan “Avrupal›-Bat›l›-zengin Tunus”
imaj› tüm araçlarla pazarlan›yordu. 2004 y›l›nda bir
Afrika Kupas› ve 2005 y›l›nda bir de Dünya Basket-
bol fiampiyonas› düzenledi¤inde, art›k Tunus’un
önünde hiçbir engel kalmad›¤›, gelifliminin daha da
h›zlanaca¤› propagandas› doru¤a ç›km›flt›. 

Ancak Tunus’ta büyüyen tek fley ekonomi de-
¤il, gelir da¤›l›m›ndaki uçurumdu. Zenginlerin
lüksü ve sefahat› artarken, yoksullaflma, iflsizlik
ve açl›k da giderek artmaktayd›. Üniversite me-
zunlar› aras›nda iflsizlik 1984’te sadece yüzde 0.7
iken, 1997’de yüzde 4’de, 2010’da ise yüzde 20’ye
t›rmanm›flt›. Tunuslu 20 aile inan›lmaz bir lüks için-
de yaflarken, genç nüfus içindeki iflsizlik yüzde
36’ya ulaflt›. Toplam 10.5 milyon nüfusu olan Tu-
nus’ta 1 milyon genç, Avrupa’da kendisine ekmek
kap›s› ar›yor. E¤itim sisteminin kalitesi o kadar dü-
flük ki, OECD ülkeleri listesinde son 10 içinde yer
al›yor. E¤itim, ulafl›m, sa¤l›k gibi alanlarda devlet
deste¤i sistemli olarak azalt›l›yor. 

Di¤er taraftan Bin Ali dönemi boyunca ülkede
azg›n bir bask› ve vahflet rejimi hüküm sürdü. Med-
ya sansürlenmifl, internet k›s›tlanm›flt›. En küçük bir
hak arama çabas› bile inan›lmaz cezalarla karfl›lan›-
yordu. Gösterilerde polis atefl aç›yor, eylem yapan
sendikac›lar tutuklan›yor, gizli cezaevlerinde vahfli
iflkenceler yap›l›yor, sansüre uymayan gazeteler ka-
pan›yordu. 30 bin asker ve 120 bin polis, sömürü
düzenini korumak için görevlendirilmiflti. 

K›sacas› Tunus, kitlelerin ac›lar› ve yoksun-
luklar› üzerine infla edilmifl bir tatil cennetiydi.
Ve tatilini Afrika’n›n gözal›c› do¤al güzelliklerini ya¤-
malayarak geçirmek isteyen Avrupal› zenginler için
bir “güvenli ve istikrarl›” bir mekan olarak düzenlen-
miflti.   

Krizin faturas›n› ödememek için 
Arap akademisyenler taraf›ndan BM için yap›lan

bir araflt›rmaya göre, dünyada son 20 y›lda yaflam
standartlar›n›n en fazla düfltü¤ü ülkeler, Arap ül-
keleridir. BM Nüfus Fonu’nun tespitlerine göre ise,
Arap ülkelerinin büyük bir bölümü ekonomik kriz
içinde. Arap ayd›nlar›, bu krizin I. Emperyalist Payla-
fl›m Savafl› sonras›nda ba¤›ms›zl›klar›n› elde etme-
ye bafllayan Arap dünyas›ndaki en büyük ekonomik
bunal›m oldu¤unu söylüyorlar. Çünkü tümü emper-
yalist ülkelerin yar›-sömürgesi durumundaki
Arap ülkeleri, 2008’de patlak veren krizin do¤ru-
dan sonuçlar›n› yafl›yorlar. Emperyalist ülkeler,
krizi sömürgelerine devredecek ad›mlar att›kça, bu
ülkelerin yoksulluk ve açl›k düzeyi her geçen gün bi-
raz daha art›yor. Özellikle temel g›da fiyatlar›ndaki
art›fl ve iflsizlik, kitlelerin yaflamlar›n› dayan›lmaz
hale getiriyor. 

Bugün Tunus’ta patlayan ve di¤er Arap ülkeleri-
ne de h›zla yay›lmakta olan ayaklanma ve eylemler,
bu krizin etkisiyle ortaya ç›k›yor, kitlelerin krizin fatu-
ras›n› ödememe çabas›n› ifade ediyor. Eylemlerin
as›l ç›k›fl noktas›n›n iflsizlik ve son 2-3 y›lda de-
vasa art›fllar gösteren g›da fiyatlar› olmas› da
bunu gösteriyor. 

Tunus, bütün diktatörlük uygulamalar›na kar-
fl›n, Arap co¤rafyas›nda “solcu” sendikalar›n ve
kitle örgütlerinin en güçlü oldu¤u ülke durumun-
da. Zaten son ayaklanma, bu durumu ortaya koyu-
yor. Ayaklanma, kendili¤inden patlam›fl olmakla bir-
likte, sonras›nda Tunus Genel ‹flçi Sendikas›’n›n ve
Tunus ‹flçileri Komünist Partisi’nin (T‹KP) etkisi oldu-
¤u anlafl›ld›. Kitlelerin h›zl› örgütlenmeleri, kendi ta-
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ban örgütlerini yaratmalar›, ya¤malamala-
ra ve sabotajlara karfl› mücadele etmesi,
silahl› direnifl komitelerinin kurulmas› vb
unsurlar ilerici-devrimci güçlerin etkisinin
fazla oldu¤unu gösteriyor. 

Di¤er taraftan, pekçok ülkenin komü-
nist partisi, Tunus ayaklanmas›n› selaml›-
yor ve destek eylemleri yap›l›yor. Porte-
kiz Komünist Partisi, M›s›r Komünist Par-
tisi, Irak Komünist Partisi ve Malta Komü-
nist Partisi ilk olarak destek verenler ara-
s›nda. Keza baflta Fransa olmak üzere
Tunus’a destek eylemleri her geçen gün
büyüyor, Arap dünyas›ndaki bu görkemli
ayaklanman›n verdi¤i coflku, gösterilere
damgas›n› vuruyor. 

Belli ki, emperyalistler aç›s›ndan Bin
Ali ya da baflkas›, farketmiyor. Bafla ki-
min geldi¤i de¤il, emperyalistlerin ç›karla-
r›n› ne kadar savundu¤u önemli. Bugün
öncelikle Tunus ordusu bir “emniyet
subab›” olarak öne ç›kart›l›yor. Eylem-
ler s›ras›nda as›l sald›r›lar›n polis taraf›n-
dan gerçeklefltirilmesi, Bin Ali’nin orduyu
küçülterek kendi polis gücünü büyüttü¤ü-
nün bilinmesi ve hatta ordunun eylemler
s›ras›nda kitlelere “biz halk›z” diyerek flid-
det uygulamamas› gibi unsurlar, kitlelerin
gözünde ordunun meflrulu¤unu art›ran bir
etki yarat›yor. Önümüzdeki dönemde
ordu, y›pranmam›fl devlet kolluk gücü
olarak ayaklanmay› uzlaflarak bast›r-
mada bir rol oynayabilir. 

Kitlelerin bugün en önemli talebi, dik-
tatörlük uzant›lar›n›n olmad›¤›, yeni bir
hükümetin kurulmas›d›r. Ve bununla ba¤-
lant›l› olarak iflsizlik ve pahal›l›¤›n gideril-
mesidir. Kapitalist sistemin s›n›rlar› içinde
bunun olmayaca¤›n›, kapitalist ekonomi-
nin kitleleri yoksullaflt›rma-bir avuç zengi-
ni daha da zenginlefltirme üzerine kurulu
oldu¤unu, bu nedenle kapitalizm koflulla-
r›nda açl›k ve yoksullu¤un bitmeyece¤ini
biliyoruz. ‹fl ve ekmek u¤runa verilen mü-
cadele ve ayaklanmalar, belli kazan›mlar
sa¤lasa bile, kitleler sokaklardan uzaklafl-
t›r›ld›¤›nda yeniden gaspedilecektir. Ve
bu süre içinde halk› kand›rmak, uyufltur-
mak, eylem gücünü zay›flatmak için, hem
silahl› güçlerin bask›s›, hem “solcu” görü-
nen reformistlerin demagojisi, hem de
emperyalistlerin yalan-dolanlar› devreye
girecektir. Tunus halk› da bunu kendi tec-
rübeleriyle anlayacak, kendi deneyimleri
içinde piflecek ve kendi komünist önderli-
¤ini yaratarak devrim ve sosyalizm u¤ru-
na savafl›m› yükseltecektir. 

Ancak daha bugünden Tunus iflçi ve
emekçileri çok önemli bir fleyi baflarm›fl-
t›r. Son on y›la damgas›n› vuran kitle
hareketleri, ya ABD’nin gerçeklefltirdi-
¤i CIA-Soros darbeleridir, ya da radi-
kal islamc› hareketlerin ABD iflgaline
karfl› direniflleri. Tunus, son on y›lda
ilk defa, kitlelerin kendi gerçek taleple-
ri u¤runa ayaklanmas›na, diktatörü
yerle bir etmesine örnek oldu. Ve onun
verdi¤i moral, dünyan›n her taraf›nda
coflkuyu yükseltmifl, kitlelerin y›k›c› gücü-
ne güveni tazelemifl, dünya halklar›n›n
kendi ülkelerinde mücadeleyi yükseltme
ça¤r›s›na dönüflmüfltür. 

Bugün bu ayaklanma bast›r›lsa ya da
eritilse bile, geriye kalacak olan bu umut
ve mücadele ça¤r›s›d›r.

Proleterce Devrimci Durufl ve Emek ve Özgürlük Cephesi’nin ça¤r›s›yla biraraya gelen devrimci, demokrat 
kurumlar›n 29 Ocak’ta Taksim’de gerçeklefltirdi¤i dayan›flma eyleminde okunan metni k›saltarak yay›nl›yoruz.

Tunus'ta küresel krizin a¤›rlaflt›rd›¤› iflsizlik ve yoksullu¤a karfl› patlak veren ayaklanma, 23 y›ld›r ülkenin bafl›na
çöreklenmifl olan Zeynel Abidin Bin Ali'yi ülkeden kaçmak zorunda b›rakt›. (...)

Üstelik Tunus'taki hareket, radikal dinci örgütlenmelerin önderli¤inde yaflanm›yor. Tam tersine, radikal dinci örgüt-
lenmeler, hareketin d›fl›nda duruyor. Son y›llarda eski Sovyet co¤rafyas›nda yaflanan ve burjuva klik rekabetinden
kaynaklanan renkli darbelere de benzemiyor Tunus'taki hareket. Kitleler ekonomik krizin faturas›n› ödemeyi reddedi-
yor, kendi yoksulluklar› ile egemen s›n›flar›n sefahat› aras›ndaki çeliflkinin hesab›n› soruyor. Arap co¤rafyas›n›n en
"laik" ülkesi Tunus'ta ilerici ve "sol" iddial› sendikalar ve muhalefet partileri harekete yön vermeye, kitlelerin kendili¤in-
den patlamas›n› daha örgütlü ve daha bilinçli hale getirmeye çal›fl›yor. Öte yandan Tunus'ta iktidar bofllu¤u devam
ediyor. ‹fl bafl›na getirilen geçici hükümet sokaktaki emekçi kitlelerin bas›nc›ndan dolay› fiilen ifllevini yitirmifl, da¤›lm›fl
durumda. Ayaklanma sona ermifl de¤il. Ancak Tunus'taki burjuva diktatörlü¤ünün bir baflka biçimiyle sürdürülüp, sür-
dürülemeyece¤ine Tunuslu emekçilerin sokaktaki iktidar›n› tüm ülkede iktidar yapacak iradesi belirleyecektir.

Ve bugün, Tunus'ta bafllayan ayaklanma, Ortado¤u ve Kuzey Afrika ülkelerinde kitlelerin deste¤ini ve dayan›flma-
s›n› arkas›na alarak ilerliyor. Cezayir'de, Libya'da, Ürdün'de, M›s›r'da ve Moritanya'da hatta Arnavutluk'ta emekçi kitle-
ler Tunus'u örnek alarak harekete geçiyorlar. Bir taraftan kendi ülkelerinde de hak mücadelesi verirken, di¤er taraftan
Tunus ile dayan›flma eylemleri gerçeklefltiriyorlar. Suudi Arabistan, Birleflik Arap Emirlikleri gibi pek çok ülkede ise iflçi
ve emekçiler Tunus'taki hareketi destekliyorlar. Özellikle Tunus'taki s›n›f kardefllerini örnek alan M›s›rl› emekçiler, yo-
¤un devlet terörüne ra¤men demokrasi ve sosyal adalet gibi taleplerle militan sokak gösterilerine devam ediyor. Aya-
¤a kalkan emekçiler Hüsnü Mübarek baflkanl›¤›ndaki zorba yönetime ve emperyalistlere korku sal›yor.(...)

Ezilen ve sömürülen iflçi ve emekçiler, krizin faturas›n› ödememek için, diktatörlerin yolsuzluk ve sefahatlerinin he-
sab›n› sormak için, insanca yaflam koflullar›na sahip olmak için harekete geçiyor. Kitlelerin öfkesi emperyalistleri ve
iflbirlikçilerini korkudan titretiyor. Bölgedeki di¤er diktatörler, kendilerinin de sonunun ne olaca¤›n› görerek panikle çare
ar›yor. Ama sömürücülerin hiçbir çabas› çare olmayacak, emekçi kitlelerin y›k›c› gücü karfl›s›nda sömürü düzeni yerle
bir olacak. 

Bizim ülkemiz de ekonomik krizin etkilerini do¤rudan yafl›yor. Krizi bir f›rsata çevirerek, faturas›n› kitlelere yükle-
mek ve karlar›na kar katmak isteyen egemen s›n›flar, sald›r›lar›n› artt›r›yor. Ülkemizde iflsizlik ve yoksulluk her geçen
gün art›yor. Öyle ki, art›k gazeteler açl›ktan ölen bebek haberlerini manflete tafl›yor. 

Gerçeklefltirdi¤i hak gasplar› ile gözü doymayan egemen s›n›flar, flimdi de torba yasa ile yeni bir sald›r› paketini
dayat›yor.(...) E¤er bu yasa geçerse, arkas›ndan k›dem tazminat› ve özel istihdam bürolar› gibi iflçi s›n›f› ve emekçileri
derinden etkileyecek daha büyük hak gasplar› gündeme getirilecek. Her dört gençten birinin iflsiz oldu¤u ülkede bafl-
bakan ç›k›p "Her üniversite mezunu ç›k›p ifl bulacak diye bir fley yok" buyuruyor. El konulan gelece¤i için mücadele
edenleri suçlu ilan ederek sald›r›yor. Bu sald›r›larla devrimcileri y›ld›racaklar›n› san›yorlar. 

Ancak bu o kadar kolay de¤il. Bu topraklarda iflçi-emekçiler pekçok yasay› sokaklarda bozmufl, egemen s›n›flar›n
sald›r›lar›n› sokaklarda püskürtmüfllerdir. Bugün yine böyle direnifllere güçlü kitle hareketlerine ihtiyaç duydu¤umuz bir
dönemdeyiz. Yaflad›¤›m›z co¤rafyadaki s›n›f
mücadelesi tarihi ve birikimleri bize izlenecek
yolu göstermektedir. Bugün bo¤az›m›za sar›l-
m›fl olan egemen s›n›flar›n sald›r›lar›na karfl›
yapaca¤›m›z, Tunus iflçi ve emekçilerinin yap-
t›¤› gibi sokaklara dökülmek, özgürlüklerimiz
ve taleplerimiz için dövüflmektir. Her türlü geri-
ci ve sömürücü diktatörlü¤ü yerle bir etmenin,
krizin faturas›n› ödemeyi reddetmenin, açl›ktan
ölümlere, iflsizlik intiharlar›na, yoksullaflman›n
çürütücülü¤üne karfl› direnmenin yolu budur. 

S›n›fs›z ve sömürüsüz bir dünya özlemi,
kitlelerin mücadelesine yön verecektir. 

Tunus emekçilerinin mücadelesini selaml›-
yoruz!

* Tunus halk› yaln›z de¤ildir!
* Yaflas›n bask› ve sömürü düzenine

karfl› direnen halklar›n mücadelesi!
* Zafer direnen emekçinin olacak! 
* Emperyalizm yenilecek, direnen halk-

lar kazanacak! 
* Diktatörler yenilecek, direnen iflçi s›n›-

f› kazanacak!
* Yaflas›n proletarya enternasyonalizmi!
* Yaflas›n enternasyonalist dayan›flma!
* Milyonlar aç, milyonlar iflsiz. ‹flte kapi-

talist sisteminiz!

AKA-DER, BA⁄IMSIZ DEVR‹MC‹ SINIF
PLATFORMU, DEMOKRAT‹K HAKLAR FE-
DERASYONU, DEVR‹MC‹ PROLETARYA,
D‹P-G, EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHES‹,
EMEKÇ‹ HAREKET PART‹S‹, ‹fiÇ‹ KARDEfi-
L‹⁄‹ PART‹S‹,  KALDIRAÇ, KÖZ, PROLE-
TERCE DEVR‹MC‹ DURUfi

Tunus emekçilerinin mücadelesini destekliyoruz

‹stanbul’da Tunus halk›yla dayan›flmak ve destek ver-
mek amac›yla 29 Ocak’ta bir yürüyüfl gerçeklefltirildi. Tak-
sim Tramvay dura¤›nda 16.30’da toplanan kurumlar, “Tu-
nus’tan M›s›r’a emekçi halklar ayakta, Zafer direnen
emekçilerin olacak” yaz›l› ve kurum imzalar›n›n bulundu-
¤u pankart arkas›nda fla-
malarla kortej oluflturdu-
lar. Galatasaray Postane-
si önüne kadar yürüyen
kitle s›k s›k “Tunus halk›
yaln›z de¤ildir”, “M›s›r
halk› yaln›z de¤ildir”,
“Emperyalizm yenilecek
direnen halklar kazana-
cak”, “Yaflas›n proletarya
enternasyonalizmi”, “Ya-
flas›n iflçilerin birli¤i
halklar›n kardeflli¤i”, “Diktatörler yenilecek iflçi s›n›f› ka-
zanacak”, “Milyonlar aç milyonlar iflsiz, iflte kapitalist sis-
teminiz” sloganlar›n› att›. 

Galatasaray Postanesi önünde gerçeklefltirilen aç›kla-
mada, Tunus’ta bafllayan ayaklanman›n di¤er Arap ülkele-
rine yay›ld›¤›n› ve diktatörleri sarst›¤›, bu ayaklanman›n
emperyalistlerin ve iflbirlikçilerin korkusunu büyüttü¤ü,
dünya iflçi ve emekçilerine örnek teflkil etti¤i vurgulan›r-
ken, Türkiye’deki ‘torba yasa’ya ve hak gasplar›na karfl› iz-
lenecek yolun Tunuslu iflçi ve emekçilerin yolu oldu¤u be-
lirtildi. Eylem sloganlar›n at›lmas›n›n ard›ndan son buldu.  

Tunus ve Mısır halkı yalnız değildir!



Dergimiz
yay›na haz›r-
land›¤› s›rada,
M›s›r’da da kit-
leler sokaklara
döküldü, ey-
lemlere baflla-
d›. Bugün art›k,
Tunus’tan son-

ra M›s›r’da da Devlet Baflkan› Mübarek’in devrilmesi
tart›fl›l›yor. Emperyalistler panik içinde. En baflta, Tu-
nus’ta patlayan yang›n›n di¤er ülkeleri de kavurma-
s›ndan, kitlelerin özgürlük ve ekmek talebinin devrim-
lerle taçlanmas›ndan korkuyorlar. ‹kinci büyük korku-
lar› ise, M›s›r’›n emperyalist dünya içindeki rolü ile il-
gili. ABD’nin iflbirlikçisi olan M›s›r’da devlet yönetimi,
Ortado¤u co¤rafyas›nda yaflanan bütün önemli ça-
t›flmalarda, savafllarda, ülkeler aras› sorunlarda ade-
ta tampon rolünü üstlenmifltir. Hatta “Ortado¤u’da
Suriye’siz savafl, M›s›r’s›z bar›fl olmaz” diye bir de-
yim bile üretilmifltir. ABD’nin müslüman karakolu, ‹s-
rail’i ilk tan›yan Ortado¤u ülkesi olmak ve bölgede ‹s-
rail’in yapamad›¤› her fleyi, Arap halklar›n› içeriden
hançerleyerek yapmak gibi bir konumu vard›r M›-
s›r’›n. fiimdi M›s›r’da bafllayan ayaklanma, baflta
ABD olmak üzere, bölgede oluflturulmufl emperyalist
dengeleri yerinden oynatacak bir niteli¤e sahiptir. 

Yaflanan eylemler pekçok yönden ele al›nmal›d›r.
Son on y›lda gerçekleflen en önemli kitle eylemleri
olarak niteleyebilece¤imiz bu ayaklanmalar, s›n›f mü-
cadelesinin deneyimlerine büyük katk›da bulunacak,
belki de ony›llar sonra yeniden demokratik halk dev-
rimlerinin iflaret fifle¤ini çakacakt›r. 

Bu yaz›da as›l üzerinde durmak istedi¤imiz
konu ise, eylemler s›ras›nda internetin kullan›m›-
na biçilen misyon ve gerçeklefltirilen övgülerdir. 

Bas›nda, Tunus ve M›s›r’da ayaklanman›n inter-
net-twitter üzerinden örgütlendi¤i, dünyada ilk “twitter
devrimi”nin gerçekleflmekte oldu¤u konusunda say›-
s›z haber yap›l›yor. Bu o kadar sistemli bir biçimde
yap›l›yor ki, birkaç fley söylemeden geçmek isteme-
dik. 

‹nternet kullan›m› konusunda son dönemin “mo-
da” ak›mlar›na uymayan bir siyasi çizgimiz oldu¤u bi-
liniyor. Konunun, insan kiflili¤ini deforme eden-sos-
yolojik bozukluklar yaratan yan›na, ya da güvenlik
boyutuna bu yaz›da girmeyece¤iz. Gerçekten inter-
net üzerinden bir ayaklanma örgütlemek mümkün
mü, sadece bu soruyu soraca¤›z.

‹nternet üzerinden, mesela “içki içme özgürlü¤ü”
ile ilgili bir eylem örgütlenebilir elbette (30 Ocak 2011
akflam› için böyle bir internet örgütlenmesi yap›lm›fl-
t›). Ama bir parça internet ile u¤raflan herkes, inter-
netten gelen maillerin büyük ço¤unlu¤unun ya konu-
suna bakarak açmadan, ya da ilk birkaç cümleyi
okuduktan sonra gerisini okumaya gerek duymadan
silindi¤ini bilir. Ve orada yaz›l› olanlar da hemen unu-
tulur. 

Ülkemizde her meflru eylem için internetten ça¤r›
yap›lmaktad›r. Devrimci kurumlardan sendikalara,
kot tafllama iflçilerinden meslek odalar›na, çeflitli bi-
çimlerde devletin sald›r›lar› ile karfl› karfl›ya olan de-
mokrat ayd›n ve sanatç›lardan çevrecilere kadar her-
kes, örgütleyece¤i eylemin duyurusunu internetten
yapar ve mutlaka “duyarl›l›k” ça¤r›s› ekler. Ama eyle-

min kat›l›mc›lar›, birebir örgütlenme faaliyeti içindeki-
lerden ibarettir. Sadece ça¤r›y› duyarak, sadece
internetten bir mail okuyarak bir eyleme (devlet
için risk tafl›yan bir eyleme) kat›lan insan say›s›
parmakla say›labilecek kadar az›nl›ktad›r. Yani
“tek bir mesajla binlerce kifliye ulaflmak” denilen fley,
son dönemin moda söylemiyle “flehir efsanesi”dir.
Evet mail binlerce kifliye gider, hepsi bu. Maili alan-
lardan sadece birkaç tanesi gerçekten ilgilenir, belki
eyleme de kat›l›r, ama kalan binlerce kiflinin yapt›¤›
tek fley, “sil” komutunu iflaretlemektir. 

Her ülkede, say›s›z kurum internet üzerinden
eylem ça¤r›s› yapmaktad›r, ama eylemlere kat›l›m
son derece düflüktür. Sözümona Tunus’ta ya da
M›s›r’da ise internet üzerinden örgütlenen eylem-
lerle diktatörler devrilmektedir!? 

Kimse böyle bir söylemin do¤ru oldu¤unu düflün-
memelidir. Örgütlenme, özellikle de devleti, kurulu
düzeni tehdit eden bir örgütlenme, kesin olarak
devletin elinin ulaflamayaca¤› kanallardan ger-
çeklefltirilir. Yüzyüze iliflki içinde ve do¤rudan hi-
tap ederek kurulan iliflkiler içinde örgütlenir tek tek
insanlar, ya da kitleler. Zaten örgütlü olan insan-
lar›n, zaten “piflmifl” olan bir eylem için, son
dakika ça¤r›s› amac›yla interneti kullanmalar›
mümkündür ve bu, baz› fleyleri h›zland›rmaya
yarayabilir sadece. Ama internetin gücü de, et-
kisi de bununla s›n›rl›d›r. Onun d›fl›nda bir an-
lam yüklenmemelidir. 

‹nternete çok büyük misyonlar yüklemeye ni-
yetli olanlar, (e¤er bugüne kadar hiç denememifl-
lerse) hemen yar›n bir eylem ça¤r›s› yaps›nlar ve
gidip beklesinler, bakal›m kaç kifli gelecektir? Ya
da internet sayfalar›n›n ziyaretçi say›s› ile övünen-
ler, eylemlerde kortejlerine, salt internet üzerinden
kurulan iliflki ile kaç kifli geldi¤ini bir düflünsünler.
Ya da, bu hareketlerin internet sayesinde örgüt-
lendi¤ini iddia edenler, M›s›r’da iki gün boyunca
internet ve cep telefonlar› kesildi¤i, hatta soka¤a
ç›kma yasa¤› konuldu¤u halde, eylemlerin nas›l
sürdü¤ünü, kitlelerin meydanlarda nas›l toplanma-
ya devam etti¤ini aç›klas›nlar. 

Koflullar olgunlaflmad›¤› sürece, internet-
ten ya da yaz›l› bas›ndan ya da sözlü ajitas-
yonla vb. kitleleri sokaklara dökmek mümkün
de¤ildir. Koflullar olgunlaflt›¤›nda ise, kitlelerin
sokaklar› zaptetmesi için tek bir iflaret bile ye-
terlidir. B›rakal›m interneti, sabit telefonun bile ol-
mad›¤› koflullarda, partinin ça¤r›s›yla ayn› gün, ül-
kenin her taraf›nda yüzbinlerce-milyonlarca insan
sokaklara dökülebilmifl, devrimi gerçeklefltirebil-
mifltir. Gerçek bir örgütlülük sözkonusu oldu-
¤unda, tek bir ça¤r›, ayaklanmay› bafllatmaya
yeter. Ekim Devrimi baflta olmak üzere, tarihteki
bütün kitle ayaklanmalar› ve devrimlerinde ayn›
durum sözkonusudur. Önemli olan internetin
yayg›nl›k düzeyi de¤il, partinin örgütlülük dü-
zeyidir. 

‹nternetin etkisi son derece s›n›rl› oldu¤u hal-
de, son dönem kitle eylemlerinde ona bu kadar
övgüler dizilmesi, devletin resmi politikas›d›r.
Özendirmek ve faaliyetleri internetle s›n›rlan-
d›rmak amac›yla özel olarak bu propaganda
yap›lmaktad›r. Böylece çok daha kolay bir dene-
tim kurabilecek, pekçok eylemi gerçekleflmeden

bast›rma olana¤›na sahip olacakt›r. 
Fakat kendisi son derece gizli çal›flmaktad›r.

Kontrgerilla faaliyetlerinden, resmi kurumlar›na
kadar, devletlerde gizlilik esast›r. Geçti¤imiz gün-
lerde ABD’nin en zengin ve dünya ekonomisinde et-
kili 200 emperyalist burjuva, ABD’nin California sahil-
lerinde internet, cep telefonu, facebook ve tw›tter
kullan›m›n› yasaklayarak bir toplant› gerçeklefltirmifl-
tir. Zirve yap›ld›ktan sonra ancak, haber bas›nda yer
alm›flt›r.   

Burjuvazi ve onun devleti, kitlelerin ve rakiplerinin
duymas›n› istemedi¤i konularda bu kadar titiz davra-
n›rken, kitlelere yasall›¤› tavsiye etmekte ve devlet
denetimindeki araçlar› öne ç›karmaktad›r. Sistemin
gelece¤i aç›s›ndan son derece ciddi kitle eylemleri
yaflan›rken, kendi gelece¤ini sa¤lama alma çabas›-
d›r bu. O yüzden altyap›s› hiç olmadan ayaklanma-
n›n internetten örgütlendi¤i yolundaki sözlere asla iti-
bar edilmemelidir. 
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Hrant Dink katledilmesinin 4. y›l›nda bir kez daha
an›ld›. Agos gazetesi önünde 14.30'daki anmaya ka-
t›lmak için Taksim ve Mecidiyeköy'de toplanan kitleler,
19 Ocak’ta saat 13.30'da yürüyüfle geçtiler. Taksim
Tramvay dura¤›nda toplanan 2 bin kifli, "Unutmaya-
ca¤›z!", “Affetmeyece¤iz!” yaz›l› pankartlar›n arkas›n-
da kortej oluflturdular. PDD okurlar›n›n da dövizleriyle
kat›ld›¤› yürüyüfl boyunca "Katil devlet hesap vere-
cek",  "Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i", "Faflizme karfl›
omuz omuza", "Faflizmi döktü¤ü kanda bo¤aca¤›z",
"Hrant için adalet için" sloganlar› at›ld›. Mecidiye-
köy'den yap›lan yürüyüfl ve ö¤le saatlerinden itibaren
gazetenin önünde toplananlarla birlikte 10 bine yak›n
bir kitle, anmay› gerçeklefltirdi. 

Saat 15.00'de sayg› durufluyla bafllayan anma,
faflistler taraf›ndan katledilen gazeteci Abdi ‹pekçi’nin
k›z› taraf›ndan okunan aç›klamayla devam etti. Anma-
da katillerin yarg›lanmas› ve arkas›ndaki güçlerin aç›-
¤a ç›kar›lmas› istendi. Kitle s›k s›k att›¤› sloganlarla
gerçek katillerin bulunmas› ve hesap sorulmas›n› iste-
di. “Faili meçhul” cinayetlerle yak›nlar›n› kaybetmifl
olan ailelerinin de yer ald›¤› Agos önündeki eyleme
PDD okurlar›n›n yan› s›ra birçok devrimci kurum kat›-
l›m gösterdi. 

Anman›n sona ermesinin ard›ndan kitle, trafi¤i ka-
patarak Taksim’e yürüdü. Ayn› günün akflam› da Tak-
sim tramvay dura¤›ndan Galatasaray'a meflaleli bir
eylem yap›ld›. 3 bin kiflinin yürüdü¤ü eylem boyunca
"Katil devlet hesap verecek", "Faflizme karfl› omuz
omuza", "Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i", "B›ji bratiya
gelan", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya
hiçbirimiz" sloganlar› at›ld›. Proleterce Devrimci Durufl
okurlar›n›n da dövizleriyle kat›ld›¤› eylem, söylenen
marfllar›n ve müzik dinletisinin ard›ndan sona erdi. 

Ayr›ca ayn› gün, Ankara, ‹zmir, Diyarbak›r'da da
Hrant’› anma eylemleri yap›ld›. 

Hrant Dink an›ld›



Maliye Bakanl›¤›, Orman Bakanl›¤›, Bay›nd›rl›k ve
‹skan Bakanl›¤›’n›n haz›rlad›¤› “2B Yasa Tasar›s›”,
tüm teknik çal›flmalar› tamamlanarak, Bakanlar Kurulu
Toplant›s›’na haz›r hale getirildi ve bir ay içerisinde de
Meclis’e gelmesi bekleniyor. 

2B konusu, ilk olarak 1970 y›l›nda gündeme gel-
miflti. 1960 Anayasas›’ndaki Orman Kanunu, salt
1970 y›l›nda de¤ifltirilmekle kalmad›, 1982 Anayasa-
s›’nda da geniflletildi. fiimdi 2B, daha kapsaml› olarak
yeniden geniflletiliyor. Göreve geldi¤i günlerden itiba-
ren AKP Hükümeti, say›s›z talan yasas› ç›kard› ve gö-
zünü “Orman Kanunu”na dikti. Hükümetin 2B gündemi
yeni de¤il yani. Fakat daha önce haz›rlad›¤› yasa ta-
sar›s›, tepkiler nedeniyle, dönemin cumhurbaflkan›
Ahmet Necdet Sezer taraf›ndan veto edilmiflti. Ama,
gördü¤ümüz gibi 2B’de büyük bir ›srar var. Burjuvazi
on y›llard›r bu yasay› geniflletmekte s›n›r tan›mad›.
Böyle olunca gelecekte de ne kadar ve nereye kadar
geniflletilece¤i belli de¤il.

Bu s›n›r tan›mazl›k, mevcut 2B arazilerinin ve bu-
nun içindeki yerleflim alanlar›n›n sürekli geniflletilme-
sinde de yaflan›yor. Maliye Bakanl›¤›, var olan 2B ala-
n›nda yaklafl›k yüzde 5’lik bir k›sm›n›n (22 bin 233
hektar) yerleflim bölgesi oldu¤unu tespit ediyor, ama
Orman (ve Çevre) Bakanl›¤›, 2B alan›n›n yüzde 50’si-
ni sat›fla ç›karaca¤›n› aç›kl›yor. Ve sözde “bütçeye
kaynak yaratmak” ad›na 25 milyar dolarl›k gelir elde
edilmesi öngörülüyor.

Öte yandan, flimdiden 2B alan› olarak tespit edilen
arazilerin pazarl›¤› yap›l›yor. Dahas›, iflgal etti¤i ara-
ziyi 2B kapsam›na sokmak için ifllem yapt›ranlar›n
say›s› oldukça kabar›k. Hangi dalaverelerin döndü-
¤ü, araya kimlerin sokuldu¤u bilinmiyor! Ama yerleflim
bölgelerinin TOK‹ ve belediyelere devredilerek “Kent-
sel Dönüflüm Projesi”nin hayata geçirilece¤ini bilmek,
nas›l bir rant kap›s› olaca¤›n› anlatmaya yetiyor. 

“2B”nin Anlam›
Burjuvazi için 2B, yeni rant kap›s› ve yüksek kar

demek iken, iflçi köylü ve yoksul kitleler için evsizlik,
topraks›zl›k, yerinden yurdundan sökülüp at›lmak ve
iflsizlik gibi pek çok felaketin kap›s› demek. Yasada
belirlendi¤i haliyle ise, 6381 say›l› kanunun ikinci mad-
desi (b) bendinin k›sa yaz›l›m› demek oluyor. Buna
dayanarak “orman niteli¤ini kaybeden topraklar” oldu-
¤u söylenen, oysa bilinçli bir çaba ile orman olmaktan
ç›kar›lm›fl arazilere 2B ad›n› veriyorlar.

Söz konusu araziler, baz› ülkelerin (örne¤in
Lüksemburg’dan iki kat daha genifl) yüzölçümle-
rinden de daha büyük. Yaklafl›k 500 bin hektar olan
2B alan›n›n içinde “orman vasf›n› yitirmifl araziler” ola-
rak tespit edilen arazi miktar› 420 bin hektar. “Tekrar
ormana dönüfltürülece¤i” söylenen araziler de sadece
50 bin hektardan biraz fazla. Böyle sapt›yorlar ve sat›-
fla ç›karacaklar› 420 bin hektarl›k alan için öncelikle
36 ilde bafllayacaklar›n› aç›kl›yorlar. 

Sat›fla ç›kar›lacak arazilerin büyük ço¤unlu¤u
sahil fleridinde. Ve hemen hepsi spekülatörlerin elin-
de. Ço¤u da yap›m›na bugüne dek göz yumulmufl
olan turistik tesisler ve zaten iflgal edilmifl yerler. Ayn›
zamanda “do¤al nitelik vasf›n› kaybetmifl”, “orman
vasf›n› yitirmifl araziler” dedikleri yerler bunlar. 

Ormanlarda nitelik kayb› nas›l yafland›?! Herkes
de biliyor ki, y›llard›r yerli-yabanc› para babalar›na
peflkefl çekilerek... Kesip-biçip üzerine çok katl› bina-
lar kondurarak... Mülk edinmifl yabanc›lar için tatil
merkezleri haline getirilmifl yerler... Lüks villalar, golf
sahalar›, tenis kortlar›, güzellik salonlar› ve yüzme ha-
vuzlu otellerle dolu sahiller ve yeflil alanlar... Hiçbiri
toplu yaflam alanlar› da de¤il. Yoksullar›n yan›n-
dan geçemedi¤i, burjuvalara güvenli ve onlara
tahsis edilmifl e¤lence merkezleri... Akdeniz, Kara-
deniz, Ege ve Marmara k›y›lar›n› saran, yeflil alanlar›n
do¤all›¤›n› yok edip, yerli-yabanc› flirket veya kiflilerce
el konulmufl ya da hibe edilmifl araziler... 

fiimdi bu orman iflgalcileri, bir anlamda affa u¤ra-
yarak 2B Yasas› ile yasal statüye kavuflturulacaklar.
Önce gasp et, sonra hükümete yasa ç›kartt›r mülk
sahibi ol! ‹flte “orman vasf›n› yitirmifl araziler” ve
2B yasas›... Y›llard›r verimli tar›m arazilerinde ve or-
manl›k alanlarda kurulan yasad›fl› yap›laflmaya statü
kazand›rmak için defalarca yönetmelikler ç›karmalar›
yetmemifl, peflkefl yasalar› Meclis’ten geçirmeyi ifl edi-
nen emre amade bir hükümet. Ve ülke topraklar›, ser-
mayenin hizmetinde ucu-buca¤› olmayan bir derya.

2B tablosunu topraklar›ndan sökülüp at›lacak
olan orman köylüleri ve evleri bafl›na y›k›lacak
emekçiler tamamlayacak. Planlanan bu... Kentsel
Dönüflüm Projesi kapsam›nda yoksul halk›n bafl›n›
soktu¤u evler yerle bir edilecek. Belediyelere ve TO-
K‹’ye devredilecek bu araziler, küçük bir az›nl›k için
servet kayna¤› olurken emekçi kitlelere büyük bir y›-
k›m getirecek. Ortal›k konuttan geçilmez, süslü ama
bofl binalar endam eylerken, sadece kiras›n›-elektrik-
su paras›n› dahi ödeyemeyen yoksul kitleler ve her y›l
ölüm oran›n›n artt›¤› evsizler yok bu ac›mas›z tablo-
nun içinde. Orman köylüleri ve orman iflçi ve memur-
lar› da var. 

Orman köylüsü topra¤›ndan kovuluyor
2B yasa tasar›s›na göre, orman köylüleri de yafla-

d›klar› araziyi sat›n alabilirlermifl. Oysa, orman köylü-
sü, orman köylerinin do¤al ortam›nda oldum olas› ya-
flayan, zaten o ortam›n do¤al sahipleridir. Bu bilinmez
mi? Bilinir, ama haydutluk böyle bir fleydir. Ödeyeme-
yecekleri paray› istemenin ise baflka hiçbir ad› yoktur.
Bu “efle¤ini boyay›p satmaya” da benzemez. 

Ama daha da ötesi 2B: Gerçek iflgalcileri ödüllen-
dirmek, do¤al sahiplerine ise iflgalci muamelesi yap-
mak... Bir yanda do¤an›n yap›s›n› bozan, arazileri
ya¤malarken orman ekosistemine zarar veren servet
düflkünü ya¤mac›lar, di¤er yanda do¤ay› koruyup gö-
zeten ve onun yap›s› bozulmas›n diye yo¤un emek
harcayan geçimini de oradan kazanan yoksul köylü-
ler... Her zaman oldu¤u gibi burjuvazinin yasalar› bi-
rincilerden yana iflliyor. ‹kinciler, istenen paray› öde-
yemeyece¤i için kovulacak olan orman köylüleri... K›r
iflçi ve emekçileri içinde yoksulluk oran› en yüksek
kesimler. Dolay›s›yla, hem arazi sat›n alacak güçleri
yok hem de zaten gerçek sahipleri onlar oldu¤u için
bir parça topra¤›n›, mülkünü satma talebi yok. Aksine,
onlar›n yaflamlar›n› sürdürme talepleri var: Son dere-
ce a¤›r çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesi ve geçinme-
lerine yetmeyen düflük ücretlerin artt›r›lmas›... 

Say›lar› da az›msanmayacak kadar çok onlar›n.
20 binden fazla orman köyünde 8 milyon orman

köylüsü yafl›yor. Kötü yaflam koflullar› kentlere göç
etmeye zorlad› onlar› ve flimdi 2B kapsam›ndaki arazi-
lerde (büyük tar›m topraklar›n› da kaps›yor) yaflayan-
lar için de göç etme oran›n›n çok fazla artaca¤› kesin.
Sadece örgütlülükleri bölünüp parçalanan, sendikalafl-
malar› önüne say›s›z engelle karfl› karfl›ya kalan or-
man köylüleri de de¤il, 30 binden fazla orman iflçi ve
memurunu da etkileyecek, iflini-gücünü kaybedenler
olacak. 

Neden 2B, neler olacak?!
Bir “neden” sorusuna gerek var m›d›r?! Günefl na-

s›l do¤uyor ve nas›l bat›yorsa burjuvazi de öyle ya¤-
malar, sömürür. Kriz dönemlerinde ise özellikle üretimi
baltalar, talan eder. “Neden” sorusunun yan›t› bunun
içindedir. Asl›nda “neler olacak” sorusunun yan›t› da.
As›l sormam›z gereken “ne yapaca¤›z” sorusudur. ‹flte
bunu sorarken nedenini ve neler olaca¤›n› da bilme-
miz gerekir. 

Aç›k ki, burjuvazi krizden ç›kmak için iflçi ve emek-
çilerin s›rt›na yeni yükler bindiriyor. Onlar› açl›¤a ve
ölüme terk ediyor. Üretimi en aza indirmek, ekili tar›m
alanlar›n› daraltmak ve yeni sömürü odaklar› bulmak
için savaflmak da dahil her yola baflvuraca¤›n› ilan
ediyor. Bütün yapt›klar›n›n da bizim yarar›m›za oldu-
¤unu iddia ederek güzel günler vaat ediyor. Gerçekte
öyle de¤ildir. Aksine ülkenin ekonomik gücünü tüketir,
en genifl kitleleri yoksullu¤a mahkum eder, örne¤in 2B
ekonomik gücümüzü tüketen bir giriflimdir. Ayn› za-
manda -yukar› bölümlerde yazd›klar›m›zla s›n›rl› olma-
yan- ormanlar› tüketerek. Brezilya’da oldu¤u gibi kor-
kunç sel felaketlerinde oldu¤u gibi önüne ne gelirse
süpürece¤i bir yola sokuyor. 

Oysa dünyam›z batakl›klar› bile a¤açlarla kuru-
tan ifllevsiz alanlar› bile insanl›¤›n hizmetine su-
nan sosyalist sistemi tan›d›. Yüzy›l yaflayacak mefle
a¤açlar› dikti Sovyet insan›. Biyologlar orman a¤aç-
land›rma sorunlar› üzerine kafa patlatt›. Sadece kapal›
bürolar›nda de¤il, araziye ç›k›p iflçilik yapt› bilim in-
sanlar›. Kurakl›kla savaflt›lar ve iflçiler öyle yürekten
çal›flt› ki “do¤ayla düello yap›yoruz” dediler, “s›cakla-
r›n dizginlerini elimize alaca¤›z”... Bilimin elinden hiç-
bir fley kurtulmad›. Çünkü insanl›¤›n hizmetine sunul-
mufltu, sermayeye de¤il... Çabuk büyüyen kavak türü
keflfettiler, yeni mefle a¤ac› dikme biçimini gelifltirdiler
ve sadece bir ayda 95 bin hektar alan› a¤açland›rd›-
lar. Ve bunlar› 1917’de kurduklar› güzel ülkelerini ikin-
ci Paylafl›m Savafl›’nda Nazi faflizminin yerle bir etme-
sinden y›llar sonra yeniden kurarken yapt›lar. Önce
onlar› Berlin’e dek kovup iyi bir ders verdikten sonra
onca insan kayb›na ra¤men... Yani 20 y›ll›k gencecik
bir ülkeyken bütün felaketleri yene yene ilerlediler.
Kimseden yard›m almadan, kredi dilenmeden, kendi
öz güçleriyle, tek bafllar›na...

Öyleyse dik dural›m! Örgütlenelim, savaflal›m;
kendi ellerimizle yarataca¤›m›z iyi bir dünya için! Hiç-
bir güç örgütlenmenin ve aya¤a kalkman›n önünde
duramaz! Tunus’ta bile haramilerin saltanat›na neler
olabilir görüyoruz. Bizim de günümüz gelecek... T›pk›
güneflin batmas› ve do¤mas› gibi...  
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“2B” soygun yasas›d›r NNiitteellii¤¤ii BBüüyyüükkllüükk HHeekkttaarr›› ((%%))
Köy Yerleflim Alan› 7.035 1.5

Belde Yerleflim Alan› 8.514 1.8
‹lçe yerleflim alan› 6.624 1.4

Toplam yerleflim alan› 22.223 4.7
Sera alan› 2.365 0.5

Narenciye alan› 8.041 1.7
Zeytinlik, f›nd›k, ba¤, bahçe 111.115 23.5

Otlak, yaylak, k›fllak 35.419 7.4
Di¤er ekili alanlar 294.206 62.2
Toplam (yaklafl›k) 500.000 100

2B arazilerinin durumu

Kaynak: TC Maliye Teftifl Kurulu



Teni de saçlar› gibiydi. Sar›-
fl›n yüzünde, kara gözleri zeytin
gibi dururdu. Zekas›n› saçan ›fl›l-
t›l› bak›fllar›n› etraf›na çevirdi¤in-
de yan›nda mutlaka birilerini bu-
lurdu. Minicik bedenini tepeden t›rna¤a duygu yüklü
san›rd›n ona bak›nca. Konuflurken öne do¤ru ç›k›k gü-
zel dudaklar›yla de¤il sadece, gözleri, aln›, vücuduyla
anlat›rd› duygular›n›. Kafllar›n› çatt›¤› zaman aln› ade-
ta konuflurdu. Daha iki yafl›nda bile de¤ildi oysa. Bu
kadar anlam› nas›l yüklüyordu tüm hücrelerine? Bilin-
mez!

fiana... Ad› bu... Hapishane duvarlar› içinde iki ya-
fl›nda bile olmamak mutsuz olmak m› demek? fiana,
Lazca’da mutluluk demekti. Annesi “mutluluk çal›fl-
makt›r” anlay›fl›na gönül vermiflti ve k›z›n›n ad› sanki
idealindeki toplumu ça¤r›flt›r›yordu. Onun gözlerinden
saç›lan ›fl›lt›lar gelecekteki toplumun ›fl›¤› olup flimdi
hapishane karanl›¤›n› ayd›nlat›yordu. Ad› gibi “fl”, “fl”
c›v›lt›lar yay›l›rd› demir parmakl›klara. Gözlerine bak›l-
maya görsün, beton duvarlar›n kasveti da¤›l›verirdi.
Annesi, kendi bafl›na gelenleri k›z›n›n da çekmesine
çok üzülür, dört duvarla onun da tan›flm›fl olmas› kar-
fl›s›nda yüre¤i s›k›fl›rd›. Ama o büyük ac›yla birlikte ya-
flamak zorundayd›. Ona yepyeni büyük bir güç katan,
bu ac›yla birlikte yaflamas›yd› belki de, kimbilir?! fiana
gülüp neflelendi¤inde dünyalar onun olurdu. Ne de-
mekti ki fiana?! Mutlu olsun k›z›... Hep mutlu olsun...
Etraf›na da mutlulu¤u duyumsats›n, yar›nlar›n yüzünü
yans›ts›n... Annesinin bu dile¤ine cevap verircesine
hareketli, capcanl›, flen-flakrakt› fiana.

27 kiflilik bir ailesi vard› onun. Annesinin d›fl›nda
bir dolu hala, teyze, abla, anneanne ve bir de bebek...
Bir yafl›nda bile olmayan Derya Devrim. Evleri 12
odayd›, küçücüktü odalar, küçücüktü bahçe. Bir sürü
yemek masas› vard› salonda. E¤er yeme¤ini yerse di-
¤er masalara gitmesine izin verirdi annesi. Huysuzluk
eder de annesinin kuca¤›ndan kay›p kaçarsa di¤er
masalara, “fiana, yeme¤ini yedin mi?” diye sorarlard›.
Annesinden “Hay›r yemedi” sesi yükselmiflse, fiana
kabul edilmezdi masalara. Hemen annesine koflar
uzatt›¤› lokmay› at›verirdi a¤z›na. Yemek konusunda
annesine naz edemezdi. Öyle minicikti ki, büyümesi
için yemesi gerekiyordu O’nun. Nerde olursa olsun ço-
cu¤una iyi bakmak annesi için de vazgeçilmezdi. Üs-
telik çocuklar›n› hapishanenin buz gibi beton duvarlar›
aras›nda büyütmek zorunda kalan anneler için, “iyi
bakma”n›n anlam›n›n bambaflka oldu¤unu o da fark
ediyordu. fiimdi çocuk büyütmek hem yaflam› hem
ideallerini büyütmekti. Çocu¤unun gelece¤ini büyütü-
yordu, fiana’y› büyütüyordu... fiana, onun soluk al›p-
vermesini sa¤layan hava gibiydi. Tüm sevdiklerinin ci-
simleflmifl haliydi... 

K›z›n›n en ilginç ama en hazin hali, ellerini arkada
kavuflturup volta atmas›yd›. “Hapishanede bir çocuk”
gerçe¤i baflka hiçbir zaman bu kadar çarp›c› flaklama-
d› oradakilerin yüzüne. Volta eflittir hapishane... Yü-
rekleri burkan bir sahne... Ama iflte kahkahalarla gülü-
yorlard›. Trajedi bazen güldürür insan›, o sahneye bir
tepki gibi. 

fiana, annesinin yan›nda olmak zorundayd›. Sanki
savafl ortam›ndaki çocuklar gibiydi... Ülkesi bir felaket
yaflayan o da bu felaketin içine düflüveren çocuklar gi-
biydi... Neyi bulsa, ne görse, onu oyuncak haline geti-
riyordu. Çocuktu fiana. Oynamadan edemezdi. Onun
için volta da bir oyundu. Annesi ile annesinin arkadafl-
lar› ile birlikte oynad›klar› bir oyun... 

Tek “gerçek” oyunca¤›, bir bez bebekti. Halalar›n›n
özene-bezene dikti¤i boyu kadar bir bez bebek... Her
k›z çocu¤u gibi annesi kendisine nas›l davran›yorsa o
da bez bebe¤e öyle davran›yordu. P›flp›fll›yor, uyutu-
yordu... Okfluyor, konufluyor, ara ara da yasaklar ko-
yuyordu... 

fiana’lar›n evinde baz› zamanlar ilginç fleyler olu-

yordu. Ara s›ra kendisi ve 27 kiflilik ailesi gibi olmayan
birileri geliyordu. O zaman annesi de dahil herkes
odas›na çekiliyor, sadece befl kifli masalara oturuyor
gelenlerle konufluyordu. Zaman zaman kendi ad›n› da
duyuyordu. Sunay halas› oyuncak istiyordu fiana için.
Devrim Derya için ayn› marka mama ve bez istiyordu,
yürüteç istiyordu. Yürüteç demir kullan›lmadan imal
edilmiflse ve ailesi getirirse alacaklard›. Oyuncak için
“olmaz” diyorlard›. Sunay, “en az›ndan ailelerimiz kre-
fle yat›rs›n, oradan verin bize” diyordu savc›ya. Savc›
ve müdürmüfl konufltuklar›. Savc› “Krefle ba¤›fl yapan
kurum ve kurulufllar getirirse size verebiliriz, bakanl›-
¤›n emri bu” diyordu. Babas›na da sadece ayda bir ke-
re verebilirlermifl. Bu hapishanede onlarca çocuk var-
m›fl. ‹ki güne bir hangisiyle u¤raflacaklarm›fl...

Neden hep s›n›rlar vard›? ‹stedi¤i zaman neden
babas›na gidemiyordu. Bu iflin baflka bir yolu yok
muydu, bilmiyordu. Babas›n› özlüyordu. Ama görevli
bayanlar annesinden al›p babas›na götürdüklerinde
annesini özlüyordu. Baflka bir yaflam var m›yd›, henüz
tan›flmam›flt›. Annesi ise ondan ayr›ld›¤›nda, yaflam›
çok a¤›r geçiyordu, içi yan›yordu, yak›c› bir özlem ka-
vuruyor, harl›yordu yüre¤ini. Ya çocu¤unun, henüz ko-
rumas›z ruhu neler yap›yordu acaba? Ne olup bitti¤in-
den habersiz hayat nas›l geçiyor anlam›yordu fiana. 

Bir hafta sonra babas›yla birlikte aç›k görüfle geldi-
¤inde kollar›n› s›ms›k› dolad› annesine. Annesi ve ba-
bas› bir aradayd›. Ne güzeldi... Görüfl saati doldu¤un-
da annesinin kuca¤›ndan ald›lar fiana’y›. Karfl›l›kl› a¤-
l›yorlard›. Neler oluyordu? Görüflçüler ç›kar›l›rken ar-
kadafllar› dolufltu annesinin yan›na: “fiana neden yok
kuca¤›nda?” Kimli¤i yokmufl!

Sunay halas› k›zg›nl›kla konufluyordu gardiyanla:
“‹yi de, kimli¤i kap›da babas›ndan alm›fl öyle gönder-
mifller gardiyanlar. Söyleseydiniz kap›daki görevli kim-
li¤i babas›na tekrar verseydi. Hem çocuk annesinin
yan›nda, burada kal›yor, biliyorsunuz. Çocu¤u ko¤u-
flun kap›s›nda size verdik, siz götürdünüz babas›na.
‹ki yafl›nda çocu¤un ille de kimli¤i mi gerekiyor?”...
“Hay›r” diyordu görevli bayan, “kimli¤i görmemizi iste-
diler, veremem”. Annesi sessizce gözyafllar›n› dökü-
yordu. Bir yandan a¤lad›¤› için k›z›yor kendisine, diflle-
rini s›k›yor, ama engelleyemiyordu gözyafllar›n›. Su-
nay h›fl›mla yürüdü gitti, müdürle görüflecekti. fiana
d›fl kap›ya gidip babas›n›n kuca¤›nda bekledi. A¤la-
maktan gözleri k›z›l bir renk alm›flt›. ‹çini çekiyordu.
Müdürün izniyle Sunay halas›n›n kuca¤›nda geri dön-
dü¤ünde kimse dokunmad› anne-k›za... Tek vücut ol-
mufllard›... Öyle s›k› sar›lm›fllard› ki, her fleyi unuttular!

“Bu çocu¤un burada ne ifli var, ver d›flar›ya git-
sin”... Hapishane yönetimi böyle düflünüyordu. Onlara
göre ak›ls›zl›k ediyordu annesi... Oysa bu ne ak›l, ne
de yürek ifliydi. Çocuk iflte! Çocuk annesinden ayr›la-
maz, anne çocuktan kopart›lamaz. Dünyalar› verseler
annesinin sevgisinin yerini tutamaz, ana flefkati hiçbir
fleyle de¤iflemez. 

C›v›lt›lar›yla flak›d›¤› zaman dingin bir denizin sü-
zülen dalgalar› okflard› herkesin yüzünü. Ya da a¤aç-
lar›n tatl› h›fl›rt›s›yla hafif bir serinlik vurur, gözlerini ka-
pat›p güzel bir iç çektirirdi insana.. Do¤a fiana’yd›...
Nefle fiana’yd›... Hüzün de... En güzel kahkahalar› at-
t›r›rd› sevdiklerine. Onun tasas›z, su gibi berrak gülüflü
bulafl›rd› etraf›na. Ad› gibi mutluluk yayan fiana, en
çok çevresindeki bu flenlik havas›ndan hofllan›rd›. An-
nesinin yüzünde küçücük bir hüzün görse koflar sar›-
l›rd› boynuna: “Aylama anne”... ‹kna edemezdi annesi.
“K›z›m a¤lam›yorum” derdi, o yine inanmaz boynuna
dolad›¤› kollar›n› açmazd›: “Aylama anne”... 

Y›lbafl› gecesi de böyle oldu. ‹nsan›n yüre¤inin en

ince damarlar›na
dokunan pürüz-
süz sesiyle bir
Laz türküsü tut-
turmufltu annesi.
O gece arkadafl-
lar›na adeta bir
konser veriyor-
du. Türkü hü-
zünlü, bir aflk hikayesini anlat›yordu. O da ara ara
gözlerini kapat›p türkünün nameleri aras›nda gezintiye
ç›k›yordu. fiana türküye can veren annesini dinliyordu,
ama aniden yüzü de¤iflti. Dudaklar›, çenesi titredi.
Kofltu öptü annesini. Yanaklar›n› okflad›. Dayanamad›,
sar›ld›: “Aylama anne”... Annesi kesti türküyü: “A¤lam›-
yorum k›z›m, türkü söylüyorum”. Olmad›... fiana anne-
sinin a¤lad›¤›n› zannediyordu. Nefleli bir türkü tutturdu
topluluk.

Bu yüzden mi bilinmez, a¤lamas› da bir garip olur-
du fiana’n›n. Ellerini yüzüne kapat›r, tabureye gömer-
di. Yüzüne bakard› annesinin, tekrar gömülürdü tabu-
reye. Sars›l›r, sars›l›rd›... Yine bakard› annesine. E¤er
hala ilgilenmemiflse, yüzüne götürür ellerini tekrar ka-
pan›rd›. Çok da gururluydu. Kazara “kokuyor, alt›n›
doldurmufl” dendi¤ini duymas›n, a¤lard› sessizce ka-
çard› oradan. O yüzden annesine gizlice haber verilir-
di. Annesi de fark etti¤inde al›p götürürdü çakt›rma-
dan. Son derece temiz, güzel giydirirdi fiana’y›.

Bu büyük aile, her ö¤le ve akflam “bahçe”ye ç›kar-
d›. Teyze ve halalar, ablalar birer ikifler toplanmaya
bafll›yordu. Böyle anlarda en çok Sunay halas›n›n
anonsundan hofllan›yordu. O, “haydi, sloganc›lar” diye
ba¤›rd›¤›nda hepsi halka olacak ve hiç olmad›k flekil-
de yüzleri de¤iflecekti. Oysa onlar hep güler yüzlüydü,
niye ciddilefliyorlard› ki?!

fiana da Sunay halas› gibi ba¤›r›rd›, hem de var
gücüyle “Sboban”.. . Önce kucaklarda dolafl›rd›, sonra
yüzünü yukar› odalara do¤ru kald›r›r tekrar ba¤›r›rd›:
“Sboban”... Herkes topland›¤›nda da o da annesinin
kuca¤›na koflard›. “Biz bitti demeden sen konuflma,
anlaflt›k m› fiana?” Onu böyle uyaran Sunay halas›na
bafl›n› sallard›. Sonra da hepsinin yüzünü tek tek ince-
lemeye koyulurdu. Kafllar›n› çatar, a¤›zlardan dökülen
heceleri anlayacakm›fl gibi dinlerdi. Dayanamaz, an-
nesinin kuca¤›ndan iner ellerini arkaya atar s›raya gi-
rerdi. Toplulu¤un pozisyonu de¤iflmeden gözler O’na
dönerdi. Öyle sevimli olurdu ki, gevflememek için ken-
dileriyle tam bir savafl verirlerdi. Sloganlar sona erince
halka da¤›l›r, onun etraf›na y›¤›l›rd› ve O bundan çok
hofllan›rd›. “Bitti” der, ç›rpard› minik ellerini. fiimdi de
nöbetçinin “yemek haz›r” demesini beklerdi. 

Ö¤rendi¤i iki kelimelik cümleler anonslard›: “Ye-
mek haz›y”, “Çay haz›y”, “görevli bayan”... Gardiyanla-
ra sadece “görevli bayan” demeyi ö¤renmedi, onlar
say›ma girdi¤inde “merhaba” demeyi de ö¤rendi. Ga-
yet nazik bir çocuktu fiana. Birine kazara de¤di¤inde
“paydon” diyordu. Kap› aç›l›r da biri revire ya da avu-
kata giderse “hoflçakay” der, ellerini sallard›. H›zla
sökmüfltü kelimeleri... Herkesin, bu büyük ailenin tüm
ilgisi onun üzerindeydi. fiana, sevgi halesiyle s›k› s›k›
kuflat›l›yordu. Bu kocaman arkadafllar›yla oynamaktan
hofllan›rken, çocuklardan genellikle uzak duruyordu.
K›skan›yor muydu onlar›, yafl›tlar›n› arkadafltan saym›-
yor muydu?! Yafl›tlar›yla oynamay› hiç ö¤renemedi¤i
için gördü¤ü zaman pek de ilgilenmiyordu onlarla. Yan
ko¤uflta fiiray vard›. Yafl›tlard›. Görüfl günleri rastlafl›r-
lard›. Kürt k›z› fiiray, Laz k›z› fiana’ya halklar mozai¤i
oluflturur, k›sa bir an bakarlard› birbirlerine.

Çocuklar büyüyordu... 
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HHaappiisshhaanneeddee bbiirr ççooccuukk:: 

““TTUUTTSSAAKK”” MMuuttlluulluukk
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1800'lü y›llar›n ilk yar›s›nda, dünya, iflçi di-
reniflleri ve halk isyanlar›yla alev topu gibiydi. 

Bu ülkeler aras›nda Fransa bafl› çekiyordu.
‹syanlar ülkesi Fransa... 

Rekabet koflullar›, burjuvalar›n iflçileri sömü-
rüsünde s›n›r b›rakm›yor, ayn› zamanda azg›n
sömürüye malzeme yap›l›yordu. Patronlar top-
lant›lar›nda karlar›n›n hesab›n› yap›yor, iflçilere
atefl püskürüyorlard›. “Buras› ‹ngiltere de¤il” di-
yorlard›. “Burada ipe¤in fiyat›n› düflürecek bu-
harl› makineler yok. Lanet olas› ‹ngilizler bir top
ipe¤in fiyat›n› 50 Franga düflürdüler, bizim top-
lar›n fiyat› ise 90 Frank. Korkunç bir rekabet
içindeyiz. ‹ngiltere'dekiler hariç Viyana, Elber-
feld, Köln ve Milano'da 20 bin rakip dokuma
tezgah› var.” 

‹flçiler ise perifland›. Sabah›n köründen gece
yar›lar›na dek çal›fl›yor, ekmek ve yatacek bir
yatak bulunca seviniyorlard›. Ölüm, hastal›k,
befl paras›zl›k “kaderleri” olmufltu adeta. Bu
“kaderi” nas›l de¤ifltireceklerini ise bilmiyorlar-
d›. ‹pek böce¤inin ince tozu ci¤erlerini, g›rtlak-
lar›n› yiyiyordu iflçilerin. Ad›na “Oht›k hastal›¤›”
diyorlard›. Hastal›k gencecik iflçi bedenlerini sa-
r›yor ve birkaç y›l içinde de öldürüyordu onlar›.
Bir iflçi ailesinden üç-dört o¤ul birden bu hasta-
l›ktan ölüyordu. A¤›r vergiler ise ücretleri sürek-
li düflürüyordu. Doktor nedir bilmezdi bu iflçiler.
Küçük atölye sahipleri de iflçilerin saflar›na ka-
t›l›yordu. Geliflmifl makinelerin rekabetinde da-
yanamayan say›s›z dükkan sahibi, iflyerinin ka-
p›s›na kilit vuruyordu. Hala kapatmam›fl olanlar
da evini ve ekme¤ini iflçileriyle paylaflmak zo-
runda kal›yordu. 

Homurtular içten içe öfkeye dönüflüyordu.      
* * * 

‹sviçre-Cenevre'den gelen Darmstad'l› Al-
man genci Johann Stock, Savoie da¤lar›ndan
geçerek, Lyon flehrine geldi. 19 yafl›ndayd› ve
yetenekli bir dokuma iflçisiydi terzi Stock. Fran-
sa'n›n zengin Rhöne Bölgesi'nde bulunan Lyon
flehri, geçim derdine düflerek yola koyulan ya-
banc› iflçilere kucak aç›yordu. Ama Lyon'un
kuca¤›nda açl›k, yoksulluk, hastal›k vard› iflçi-
ler için.

J. Stock, Lyon'da Croix Rousse'de küçük bir
dükkan› olan Bouvri Usta'n›n yan›nda çal›fl›yor
ve 15-18 saat çal›flt›¤› halde kiras›n› bile öde-
yemiyordu. 

Bu böyle devam etmezdi! Nihayet öfke pat-
lad›...

‹flçiler ve küçük atölye sahipleri dilekçe ile
Vali'ye ç›kt›lar. Tek istekleri vard›: Sabit ücret

baremi verilsin... 
Vali, sorunla ilgilenme sözü verdi iflçilere.

Patron ve iflçi temsilcilerinden oluflan bir top-
lant› yapma sözü verdi. Tehlikenin de fark›n-
dayd› Vali...

Anlaflma günü Valilik önünde, içlerinde
Stock'un da bulundu¤u on binlerce iflçi birikti.
Ama fabrika sahipleri “Nuh” diyor “Peygamber”
demiyordu. Tüccar Broche, “Lyon kayn›yor,
her tarafta isyan var” diyerek, iflçilerin ücretleri-
ni yükseltme talebini reddediyordu. Ancak gece
yar›s›na do¤ru 150 Lyon burjuvas› pes etti. 

Gecenin karanl›¤› on binlerce iflçinin sevinç
ç›¤l›klar›yla ayd›nlan›yordu.

Ama Lyon burjuvalar› bofl durmad›. Toplant›
üstüne toplant› yapt›. Bu sözü tutmaman›n yol-
lar›n› konufluyorlard›. Kan ak›tmak için naralar
atanlar vard›. Ani bir ziyaretle toplant›ya gelen,
burjuvalar›n elini s›kma yar›fl›na girdikleri gene-
ralin her sözü bir top atefli gibiydi: “Benim as-
kerlerimin, o pislik sürüsünün her birini bin
parçaya ay›rd›¤›n› görmek için sab›rs›zlan›yo-
rum.”

fiiddet kullanacaklard›. Paris'e Saray'a haber
sald› burjuvalar. 

Sahibinin sesi gazeteler de a¤z›na geleni
söylüyordu iflçilere: 

“Ne a¤laman›n bir gere¤i var, ne de susma-
n›n herhangi bir yarar›. Lyon sorununun teme-
linde çok önemli bir fley gizli. Zenginler ve yok-
sullar aras›nda sürdürülen bir iç savafl. Bizim ti-
caret ve sanayi toplumumuzun çok ciddi bir ül-
seri var, t›pk› di¤er sanayi toplumlar› gibi. Bu
korkunç ülser iflçilerdir...”

“‹flçisiz fabrika yok. Durmadan artan ve sü-
rekli bir fleyler isteyen iflçi s›n›f›ndan normal in-
sanlara art›k rahat yok. ‹flyerlerinde yüzlerce ifl-
çinin bafl›nda olan fabrika sahipleri, köleli¤in
bafl›ndaki bir çiftlik sahibinin, kölelerin ayak-
lanma tehlikesiyle her an karfl› karfl›ya oluflu
gibi bir tehlike ile yüzyüze. Bu iflçiler, San Do-
minya yerlileri gibi vahfli. Barbarlar, ne yaz›k
ki, Kafkasya'da ya da Tatar steplerinde de¤il;
bizim fabrikalar›m›z›n, sanayi kentlerimizin s›-
n›rlar› içerisinde ve uygar toplumumuz her an
tehlike alt›nda...”

* * *
25 Ekim'de ücret bareminin kabul edilmesi-

nin üzerinden yaklafl›k üç hafta geçti. Patronla-
r›n anlaflmaya uymayaca¤›n› anlam›flt› iflçiler.
O gün binlerce iflçi Croix Rousse meydan›nda
topland›. Kürsü olarak kullant›klar› at arabas›
üzerinde konuflan s›n›f kardefllerini dinliyorlard›.
“Kardefller, kand›r›ld›k, aldat›ld›k! Üç tabur as-

ker flehre yaklafl›yor.
Fabrika sahipleri 25
Ekim'de imzalanan
anlaflmaya uymu-
yorlar. Üç haftadan
fazla sab›rla bekle-
dik. Eme¤imizin
karfl›l›¤›nda ald›¤›-
m›z parayla yafla-
yam›yoruz. Lanet
olas› tüccarlar,
kendi imzalad›kla-
r› ücret baremine gülmekle kalmad›lar, askerle-
ri ça¤›rd›lar ve Lyon iflçilerine kendilerince bir
gece yaflatacaklar. Kardefller, geri çekilmemeli-
yiz. ‹fli durdurup flehre gidelim. Ama birlikte
hareket edelim. Sizi sakin ve mant›kl› olmaya
davet ediyorum. Provokasyona ra¤men iflçilerin
kanunlara uyduklar›n›, kan istemediklerini
gösterelim onlara. Bizim tek bir slogan›m›z var:
Çal›flarak yaflamak ya da savaflarak ölmek!”

Çok yenilgiler gören Stock, y›llar sonra, tec-
rübeli bir iflçi önderi olarak, o an için flöyle ko-
nuflacakt›: “E¤er Paris'te yüzbin olsayd›k ne
olacakt›? E¤er Lyon'da ‘Ücret baremi’ için de¤il
de iktidar için savaflsayd›k ne olacakt›? Zafer!
‹flte o zaman zafer bizim olacakt›”. Ama iflçiler
bu bilinçte de¤ildi henüz. 21 Kas›m 1731 saba-
h›n›n ›fl›klar›yla sokaklarda binlerceydiler. Ve
sadece “ücret baremi” istiyorlard›.

“Ayaklar›n›n alt›ndaki caddeden kopard›k-
lar› tafllar› at›yorlar, sonra da ç›plak ellerle ve
sopalarla dövüflüyorlard›. Ölüler arkadafllar›na
barikat oldu. Stock da, öyle bir barikat›n arka-
s›na sakland›. Stock'un ustas› Bouvri, ölen düfl-
manlar›n ellerindeki silahlar› al›p iflçilere da¤›t›-
yordu. Evlerden çocuklar ve kad›nlar yard›ma
kofltular. Meydandaki silah dükkan›n›n camla-
r›n› k›rd›lar, sonra da babalar›na, kocalar›na,
o¤ullar›na, kardefllerine; tabanca, tüfek, b›çak
ve k›l›ç tafl›d›lar. Askeler bir an duraklad›lar,
sonra geri çekilmeye bafllad›lar. ‹flçiler ‘Çal›fla-
rak yaflayal›m ya da savaflarak ölelim’ slogan-
lar› ile Lyon'a girdiler.”

Tarihe “Lyon Ayaklanmas›” olarak geçen üç
günlük ayaklanma böyle bafllad›. 

Ellerine geçen her fley barikat malzemesiydi
art›k. Parke tafllar›, direkler, at arabalar›, yatak-
lar, masalar... Stratejik noktadaki evleri boflal-
t›p askerlerden ald›klar› toplar› yerlefltirdiler.
Mahalle mahalle koca bir kenti sarm›flt› asker-
ler. S›n›f kardefllerine ulaflmak isteyen iflçiler,
asker kuflatmas›n› yara yara, savafla savafla
geliyordu meydana do¤ru. Aralar›nda hemen

ne zaman gelecek bilmiyorum, "ZAFER ama gelece¤ini biliyorum..."
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iflbölümü kurulmufltu. Çorba piflirip ekmek
dilimleyenler, yemek piflirenler, kurflun ta-
fl›yanlar, iflçi gruplar› aras›nda ba¤lant› ku-
ranlar, yaral›lar için çad›r kurup, yaral›lar›
tedavi edenler, pankart-bayrak haz›rlay›p
asanlar, silahlar› temizleyenler, sarg› bezi
olarak kullan›lacak bezleri y›kayanlar...

‹flçiler taraf›ndan Bölge Valisi ile bir-
likte esir al›nan generalin diflleri aras›n-
dan söyledi¤i gibi “müthifl bir disiplin”
vard› ve saflar› sürekli büyüyordu. Öyle
ki, Lyon Garnizon Komutan› General Ro-
ger'›n kurdu¤u ve iflçi zanaatç›lardan olu-
flan on befl bin kiflilik “Savunma Ordusu”
iflçilere karfl› koymadan s›n›f kardeflleri-
nin yan›na geçti. 

Stock gibi iflçiler, kurduklar› “‹flçi Bir-
likleri” ile zay›f ev eflyalar›ndan oluflturduklar›
barikatlar arkas›ndan, en geliflkin silahlarla do-
nanm›fl askerlerle savafl›yorlard›. Ve de sald›r›y›
püskürtmeyi baflard›lar. Her ev, her bahçe, her
cadde, hatta her mezar için, her kar›fl toprak
için savaflt›lar. Yüzlerce iflçinin ölmesi pahas›-
na... Subaylar da dahil, eli silahl› askerleri devi-
rerek. 

General, (kenti tekrar çembere almak üzere)
ordusunu fiehir d›fl›na çekmek zorunda kald›.
Plan› bozulan iflçi liderleri, “‹flçi Komitesi”ni tek-
rar toplad›lar. Stock'un ifl arkadafl› ve ustas›n›n
o¤lu, köprüye barikat kurmay› önerdi. Kad›nlar
ve çocuklar derhal kurdu barikat›. fiehirden
“‹flcçi Birli¤i” yetiflene dek köprüyü onlar koru-
yacakt›. “‹flçi Birli¤i” yetiflmek üzereyken bari-
kat bafl›ndakiler öldürülmüfltü. ‹lk düflen Je-
an'›n yafll› annesiydi. 

‹flçiler ölümüne savafl›yordu ve öyle bir di-
siplin vard› ki, fark›nda olmadan devrimci ada-
letin kat› ve bir o kadar hakkaniyetli yan›na
vurgu yap›l›yordu: Çapulcu de¤illerdi, burjuva-
zinin savafl kurallar› onlara yabanc›yd›. Talan
ve h›rs›zl›k olmayacakt›. Yapanlar ölümle ceza-
land›r›lacakt›. Esirlere kötü muamele yoktu...

‹lk gece, ölen arkadafllar›n› topra¤a vermek-
le geçti. Yüzlerce iflçi, meflalelerin ayd›nlatt›¤›
törenlerle gömüldü. 

Kral, sonucu ö¤rendi¤inde art›k 24 Kas›m
olmufltu. “‹flçi Komitesi”, elinde iflçi kan› olma-
yan adaylardan oluflan ve iflçi oylar›yla seçilen
yöneticiler istediklerini belirten bildirileri çoktan
da¤›tm›flt›. “Aram›zda ceset da¤lar› olanlarla
anlaflma yapmayaca¤›z” diyordu bildiri.              

* * * 
Vali “iflçilerin bir lideri yok” diye düflünüyor-

du ve bunun ne anlama geldi¤ini çok iyi biliyor-
du. “‹flçi Komitesi” ile bir toplant› yapt› hemen.
Onlara bildirinin içeri¤ini de¤ifltirmeleri için
çokça dil döktü. ‹kna oldu iflçiler. Cumhuriyet
istemiyorlard›! Krala sad›k kalacaklard›! Herkes
iflinin bafl›na dönecekti!

Prens, 20 bin kiflilik orduyla Lyon'a geliyor-
du. Yo¤un bir tutuklama furyas›n›n bafllayaca-
¤›n› anlayan “‹flçi Komitesi”, savafl› yöneten iflçi

önderlerini saklad›, kimisi-
ni baflka ülkelere gönderdi. Stock ve

Myonie çektikleri ›st›rab› paylaflt›lar birbirleri ile:
Ne zaman iflçilerin de bir önderi olacakt›?

“Çok kötü” diyordu Myonie, “Ne yapmak ge-
rekti¤ini bilmiyorum. Biz kazand›k. Lyon'a sa-
hip olduk; sonra da itiraz bile etmeden geri ver-
dik. fiimdi ne yapal›m? Barem için savaflal›m
m› yoksa efendilerin verece¤i sadakay› m› bek-
leyelim? Ne zaman bir insan ç›kacak, ne zaman
iflçilerin de bir ö¤retmeni olacak ve onlara nas›l
savaflmalar› gerekti¤ini ö¤retecek, kazand›klar›
durumda bile niye hala birer zavall› köle olarak
yaflamak zorunda kald›klar›n› anlatacak?”

Stock, tekrar Almanya'ya döndü¤ünde y›l-
larca bunun aray›fl› içinde oldu. Ço¤u kez kim-
selere güvenmedi de. Özellikle, çok konuflup
bir fley yapmayan, iflçi ve emekçilerden uzak
yaflayan ayd›nlara... 

Ama o, mücadele içinde olmadan yaflaya-
mazd›. Özgürlük, eflitlik ve kardefllik ilkesiyle
köylülük aras›nda faaliyet yürüten “‹nsan Hak-
lar› Komitesi”ne girdi. Gizli toplant›lar›na kat›ld›.
Kendisi gibi dokuma iflçisi olan efliyle birlikte il-
legal bildiriler da¤›tt›.                                        

* * * 
Yakaland›klar›nda kaybettiler birbirlerini

efliyle. Stock, y›larca hapishanede vahfli iflken-
celere maruz kald›. Efli Alman polisi taraf›ndan
Fransa s›n›r›na at›lm›flt›. Y›llar sonra yine bir ey-
lem an›nda karfl›laflt›klar›nda efli “Zaferi ne za-
man kazanaca¤›z” diye soruyordu. “Bilmiyo-
rum” dedi Stock, “Ne zaman zafer gelecek bil-
miyorum ama gelece¤ini biliyorum”.

Stock, arkadafllar› onun cehennem gibi ya-
flad›¤› hapishaneden kaç›rd›klar›nda, art›k aya¤›
topald›, kamburlaflm›fl, hastal›klara kalm›flt›.
Ama yine y›lmad›, yorulmad›... Hep mücadele-
nin içinde oldu. Reformistlerle de tan›flt›, anar-
flistlerle de... Ça¤›n devrimcileri proletaryan›n
davas› konusunda berrak bir bilince sahip de-
¤ildi. Kimi köylülere gidiyordu, kimi umutsuz
eylemler yap›yor, suikastlar düzenliyordu. Ba-
beuf'un fikirleri revaçtayd›.                                

* * * 

Birgün iflçilerin de ö¤retmeni olaca¤›na
umudunu hiç yitirmeyen Stock, onu bir top-

lant›da konuflurken buldu. “Yeni tarih dev-
rimler tarihidir” diyen Karl Marks't› bu. Di-

yordu ki, “Proletaryan›n, kendisinin d›-
fl›nda güvenebilece¤i birileri yok. Onun
kurtuluflu, içinde yaflad›¤› koflullar›
yok etmekle mümkün. Ama iflçinin,
ça¤dafl toplumun tüm insanl›k d›fl› ko-
flullar›n› yok etmeksizin içinde bulun-
du¤u koflullar› de¤ifltirmesi mümkün
de¤il”. Marks da Stock da birbirlerinin
ad›n› duymufltu asl›nda. Stock için
Marks, “Günümüzün Spartaküs'ü de-
sene” demiflti. “Devrimler ça¤›nda Jo-
hann Stock gibi kalfalar dünyay› bir
düzene sokmak için korkunç bir güce

dönüflebilirler.” 
Stock art›k 30 yafl›ndayd›. Marks da 26...

‹kisi de henüz gençti. “Gençlikleri ait olduklar›
s›n›f›n gençli¤iyle, bu s›n›f›n masum ilk görüfl-
leriyle, ilk isyanlar›n tecrübesizli¤iyle birlikte
geçmiflti. Bu ikisinin de gençli¤iydi. fiimdi on-
lar, kendilerini olgun hissediyorlard›.”

Stock “önderini ve dostunu bulmufltu”.
Marks da proletaryan›n içinden ç›kan önder bir
kadroyu. Bir de, o ve onun gibi kadrolar› örgüt-
lü bir güce dönüfltürmeyi...                                

*** 
Aradan bir buçuk as›rdan fazla bir zaman

geçti... Dünyan›n her köflesinde ne zaman ki
Stocklar önderini ve dostunu buldu, onlar hep
ya sosyalizm ve halk cumhuriyetleri ile tan›flt›
ve sömürüsüz bir toplumda yaflaman›n doyum-
suz güzelli¤ini tatt›, ya da bu u¤urda savaflt› ve
bu savafl›n insanl›¤a ne büyük de¤erler kazan-
d›rd›¤›n› gördü.

Bizim Stocklar›m›z olmad› m›? Kaç kez ye-
nilmifl ve belini do¤rultmufl bir mücadele tarihi-
ne sahip olarak düzinelerce Stock'umuz oldu
bizim. Profilo’da, Demirdöküm’de, Tarifl’te,
Zonguldak’ta, 15-16 Haziranlarda say›s›z iflçi
önderi ç›kt› ortaya. Fabrika iflgallerinden, bari-
katlardan, sokak savafllar›ndan geçerek e¤itildi-
ler, s›n›f mücadelesinin ateflinde pifltiler. Buna
en son Tekel direniflinden ç›kan iflçi önderleri
de kat›ld›. 

Direniflçi iflçiler, polis fliddetini, s›n›f iflbirlikçi
sendikac›lar›, reformistleri görmedi mi? Direnifl
boyunca önlerine hep engel ç›karan, devrimci-
lerle buluflmas›n› önlemek için akla karay› se-
çen bunlar de¤il miydi? 

‹flçiler ne zaman ki devrim ve sosyalizm fik-
riyle tan›fl›p Marksist-Leninist Partiyle bulufla-
cak, o zaman önünde savafls›z-sömürüsüz bir
dünya ufku aç›lacak.

* Stock'un ve Marks’›n ilk gençlik y›llar›n›
“Atefli Çalmak” roman›n›n birinci cildi anlat›yor.

5 ciltlik “Atefli Çalmak” roman›n›n yazar› 
Galina Serebryakova
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" 1 fiubat 1979-Abdi ‹pekçi Öldürüldü
Milliyet Gazetesi’nin genel yay›n yönetmenli¤ini s›-

rada Mehmet Ali A¤ca, Abdullah Çatl›, Oral Çelik
gibi faflistler taraf›ndan düzenlenen bir süikastle öldü-
rüldü. Devlet taraf›ndan yönlendirilen sivil faflistler
yarg›lanmad›¤› gibi, resmi görevlerle yurtd›fl›na gön-
derildi. 

" 10 fiubat 1969- 6. Filo eylemi 
’68 hareketinin ö¤renci gençli¤i, ‹stanbul ve Anka-
ra’da 6. Filo’nun geliflini protesto ettiler. 16 fiubat’ta
gerçekleflen ve bu kez ço¤unlu¤unu iflçilerin olufltur-
du¤u protesto eyleminde ise, devlet destekli dincilerin
sald›r›s› sonucu “Kanl› Pazar” olarak tarihe geçen
olaylar yaflan›r. ABD’nin 6. Filosu’nun ‹stanbul’a ge-
liflini protestosu ve ABD askerlerinin denize dökül-
mesi, sadece gençlik hareketi aç›s›ndan de¤il, Türki-
ye devrimci hareketi aç›s›ndan da önemlidir. Çünkü
ülkemiz tarihindeki belli bafll› anti-emperyalist ey-
lemlerden biridir. Keza tarihe “Kanl› Pazar” olarak
geçen olaylar da, karfl›-devrimin provokasyonlar›n›
bilmek aç›s›ndan önemlidir. O günden sonra da fafliz-
min bu tür provokatif eylemleri sürmüfl ve her defa-
s›nda “Kanl› Pazar”› akla getirmifltir.

" 11 fiubat 1925-fieyh Said ‹syan›
Elaz›¤’›n E¤il buca¤› Piran köyünde bafllayan ayak-
lanma yaklafl›k iki ay sürdü. fieyh Said’in önderlik et-
ti¤i bu ayarlanmaya, bölgedeki dört afliret de kat›lm›fl,
devlet güçlerini bölgeden ç›karmay› baflarm›fllard›.
Devlet, bu ayaklanma karfl›s›nda seferberlik ilan etti.
Takrir-i Sükun Kanunu ç›kar›ld›, Türkiye’deki sol
muhalefete karfl› da bask› uyguland›. fieyh Said ve
beraberindekiler Varto yak›nlar›nda yakaland›lar ve
Diyarbak›r’da idam edildiler. fieyh Said isyan›, Kürt
baflkald›r›lar› içinde en önemlilerinden biridir. 

" 13 fiubat 1967-D‹SK kuruldu
K›sa ad› D‹SK olan Devrimci ‹flçi Sendikalar› Konfe-
derasyonu, 1960’lar›n bafl›nda yükselen s›n›f mücade-

lesinin bir ürünü olarak ’67
y›l›nda kuruldu. 1960’l›
y›llar›n bafl›nda sendika, toplu
sözleflme ve grev hakk›n›n ka-
zan›lmas› için yap›lan yayg›n
ve kitlesel eylemlerde iflçilerle
polis sok s›k karfl› karfl›ya ge-
liyordu. Yükselen bu militan
mücadele sonucunda Türk-
‹fl’in Amerikan tip sar› sendi-
kac›lk çizgisi daha fazla aç›¤a
ç›kt›. Türk-‹fl’ten kopan Las-
tik-‹fl, Bas›n-‹fl, Maden-‹fl ve
G›da-‹fl sendikalar› taraf›ndan
D‹SK kuruldu. Do¤al iflçi ön-
derlerinin, militan direniflçi ifl-
çilerin D‹SK’te toplanmas›yla
k›sa sürede etkinli¤ini artt›rd›.
Fakat D‹SK her zaman re-
formcu bir mevzide kald›. Ba-
fl›na çöreklenen revizyonist-
reformist yöneticileri D‹SK’in
devrimci s›n›f sendikas› oldu-
¤unu iddia etmelerine ra¤men, D‹SK, s›n›f›n sendika
a¤alar›n› aflan eylemlerine de hep set oldu. Bunlar›n
içinde 15-16 Haziran ve Tarifl, en fazla bilinenidir.
D‹SK, 12 Eylül faflizmi karfl›s›nda da hiçbir direnifl
sergilemeden teslim oldu. 12 Eylül’den sonra yeniden
kurulan D‹SK, “ça¤dafl sendikac›l›k” ad› alt›nda daha
aç›k bir s›n›f iflbirli¤i ve teslimiyet çizgisi izledi. 

" 17 fiubat 1600-Giordano Bruno Yak›ld›
‹talya’n›n Napoli flehrinde do¤an Giordano Bruno, fi-
lozof, astronom, matematikçi ve yazard›. Napoli’de
Dominiken Manast›r›na girifliyle teoloji inceledi ve
eski filozoflar ve düflünceleri üzerine kapsaml› bir ça-
l›flma yapt›. 1576 y›l›nda ‘mezhep sapk›nl›¤›’ yüzün-
den hakk›ndan dava aç›ld›. Soruflturmaya neden olan
görüfllerinde ›srar eden Bruno, bir süre sonra Cenev-
re’ye kaçmak zorunda kald›. Ama buradan da ayn›

sebepler yüzünden Almanya’ya gitti. Davetli
olarak gitti¤i Venedik’te kiliseye teslim edilen
Bruno, iflkencelere ra¤men fikirlerinden cayd›r›-
lamad›. Konuflmas›n› önlemek için a¤z› ba¤la-
nan Bruno, Cempodi Flori meydan›nda diri diri
yak›larak öldürüldü. Bruno ba¤naz Katolik Kili-
sesi’nin vahfli cezaland›rma sistemince öldürül-
dükten sonra, günümüze kadar, bilim ve ilerleme
ad›na çal›flmalar› nedeniyle gericili¤in sald›r›s›na
u¤rayanlar› simgeleyen önemli bir simge oldu. 

" 19 fiubat 1972- Ulafl Bardakç› katledildi
THKP-C’nin kuruluflunda önemli bir rol oyna-

yan ve ’68 kufla¤›n›n yi¤it devrimcisi Ulafl Bar-
dakç›, Arnavutköy’de bir evde polis taraf›ndan

kuflat›ld›. Ulafl, kendinden önce flehit düflen yoldafllar›
gibi son kurflununa dek çat›flarak flehit düfltü. 

" 22 fiubat 1848- Bebel do¤du
Lenin’in “iflçi y›¤›nlar›n›n en çok sevdikleri liderler”

aras›nda sayd›¤› Alman komünist Au¤ust Bebel do¤-
du. Bir iflçi olarak kendini bilimsel sosyalizm ö¤reti-
siyle yetifltirmeyi baflaran Bebel, birçok önemli yap›ta
da imza att›. Bunlar›n içinde “Kad›n ve Sosyalizm”
en çok bilinen eseridir.

" 24 fiubat 1948-Komünist Manifesto yay›nland›
Marks ve Engels taraf›ndan kaleme al›nan Komünist
Manifesto, iflçi s›n›f›n›n siyasal mücadelesinin neden-
lerini ve hedeflerini ilk kez bilim-
sel bir tarzda ortaya koydu¤u siya-
sal bir metindir. Ayn› zamanda
proletaryan›n siyasi partisinin dev-
rimci program› olma özelli¤i tafl›r.
Sosyalizm tarihinin en önemli
metinlerinden biri olan Komünist
Manifesto, “Avrupa’da bir haya-
let dolafl›yor: Komünizm hayale-
ti” diye bafllar ve burjuvazinin
komünizmden duydu¤u büyük
korkuyu ifade eder. Ve son söz-
leri “bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz!”dir. 150 y›l-
dan fazla bir zaman önce kaleme al›nm›fl olmas›na
ra¤men ne burjuvazinin komünizm korkusu bitmifltir
ne de iflçi s›n›f›n›n kurtuluflunun kendi eseri olaca¤›
gerçe¤i. Komünist Manifesto, bugün de güncelli¤ini
ve tarihsel önemini korumaktad›r.

Ekim devriminin üzerinden henüz birkaç ay
geçmiflti. ‹ç kar›fl›kl›klar, tümüyle kontrol alt›na
al›namam›flt›. Yeni biten bir savafl›n tahribatla-
r›yla ülke ekonomisi felç olmufl, halk korkunç
bir sefalet içinde yafl›yordu. Ama Alman emper-
yalizminin sald›r›s›, bir anda ülkenin devrimci
bir kabar›flla muazzam bir seferberli¤e geçmesi-
ne neden oldu. Ekim devrimini yaratan proletar-
ya, Parti’nin ça¤r›s›na, K›z›l Ordu alaylar› olufl-
turarak cevap verdi. Alman iflgalcilerinin geri
püskürtüldü¤ü gün olan 23 fiubat 1918, K›z›l
Ordu’nun do¤um günü oldu. 

Devrimin ilk y›llar›nda sadece Alman ve Ja-
pon emperyalizminin vb. ordular›yla de¤il; Kolçak gibi, Denikin gibi,
karfl›devrimin uflaklar›yla da savafl›yordu. 1918-22 y›llar› K›z›l Ordu’nun
en zorlu dönemiydi. Savaflç›lar›n pek çok fleyi eksikti, ama önemli bir fle-
ye sahiptiler: Sosyalizm inanc›na ve baflarma kararl›l›¤›na. ‹lk günlerin,
ellerinde derme çatma silahlar› bile olmayan proleter gönüllüleri, dünyay›
dize getiren yi¤it savaflç›lara, komutanlara dönüflmüfllerdi. 

‹kinci Emperyalist Paylafl›m Savafl›nda, Almanlar›n bütün sald›r›lar›nda
baflar› kazanm›fl olan ‘Beflinci Kol’ faaliyeti ve ‘Y›ld›r›m Savafllar›’, Sov-
yet topraklar›nda hiçbir ifle yaramam›flt›. Moskova kentinin do¤al bir kale
biçiminde infla edilmifl oldu¤unu, emperyalistler Moskova kuflat›ld›¤›nda
fark etmifllerdi. Moskova kuflatmas› s›ras›nda do¤rudan Stalin’in bafl›nda
oldu¤u birlikler, flehrin sokaklar›nda rahatça manevra yapabiliyorlard›. 

Savafl bafllad›¤›nda, ilk 9 haftada K›z›l Ordu’nun kay›plar›, emperyalist
ülkelerin akl›n› durduracak kadar çoktu. Fakat ayn› ordu, 1945 May›s›nda
Berlin’deki Reichstag’da (Alman parlamento binas›) k›z›l bayra¤› dalga-
land›r›yordu. 

K›z›l Ordu, 1918’de olabilecek en a¤›r koflullar alt›nda korumufltu Sov-
yet ülkesini. 1945’te ise, Alman faflizmini ve dünya gericili¤ini dize ge-
tirmifl olarak selaml›yordu dünya halklar›n›. K›z›l Ordu’nun zaferi, sosya-
lizmin zaferiydi. 

fiubat Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler

9 fiubat 1978-Atilla Acartürk
‹htilalci komünistlerle tan›flmas› 1974 y›l›na dayan›yor-

du, ancak, örgütün kuruluflunu görememiflti. Ankara’da
ö¤renci iken, faflistlerin kurdu¤u bir pusuda flehit düfltü.

17 fiubat 1996-Nurettin Demir
Daha 18 yafl›nda iken, kurulufl y›ldönümü için gerçek-

lefltirilen bir korsan gösteri sonras›nda geri
çekilirken çat›flarak flehit düfltü. 

22 fiubat 1980-Hac› Köse
‹skenderun iflçi ve emekçilerinin do¤al

önderi Hac› Köse, iflkencede katledildi.
Örgütçü ve militan özellikleriyle öne ç›kan
Hac›, mücadelemizde yafl›yor, yaflayacak... 

23 fiubat 1918-KIZIL ORDU KURULDU
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5. Konferans›m›z, ülke-
miz devriminin günümüz-

deki en önemli ihtiyac›n›n,
sa¤lam bir yeralt› örgütü ve

çelikten kadrolar oldu¤u-
nun alt›n› bir kere daha

çizdi. Büyük ekonomik kriz
ve bu kriz nedeniyle yafla-

nacak emperyalist savafl
koflullar›nda, ülkemiz dev-

rimini gerçeklefltirmenin
tek koflulunun, örgüt ve

kadro sorununda dü¤üm-
lendi¤ini tespit etti. Sadece

kitlelerle genifl ve yayg›n
ba¤lar kurmak de¤il, bu

kitleleri örgütlü ve devrim
savaflç›s› haline getirebil-

menin yolunun da buradan
geçti¤ini ortaya koydu. 

‹htilalci Komünistler
olarak, sürece, ideolojik-si-
yasi ve örgütsel yönden da-
ha donan›ml›, daha haz›r-

l›kl› girmeliyiz. 

Girifl
1. Kongremizin üzerinden 7 y›l, 4.

Konferans›m›z›n üzerinden ise 4 y›l geç-
ti. Kongremizi, 11 Eylül sald›r›lar›n›n
hemen arkas›ndan, savafl tamtamlar›n›n
çal›nd›¤› bir dönemde gerçeklefltirmifltik.
11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleflen sal-
d›r›lar, dünyada hegemonya dengelerinin
yerinden oynad›¤›n›n göstergesi oldular.
Ayn› zamanda, bu dengenin yeniden ku-
rulabilmesinin tek yolu olan “paylafl›l-
m›fl topraklar›n yeniden paylafl›m›” için,
yeni hegemonya savafllar›n›n iflaret fifle-
¤i görevini de üstlenmifllerdi. Ancak Af-
ganistan ve Irak’ta yaflad›¤› yenilgi,
ABD’nin askeri gücünün sorgulanma-
s›na neden olurken, siyasi gücünün de
eskisi kadar etkili olmad›¤›n› gösterdi. 

4. Konferans›m›z, emperyalistler ara-
s›ndaki hegemonya mücadelesinin flid-
detlendi¤i bir dönemde gerçeklefltiril-
miflti. Güç ve etkinli¤ini kaybetmeye
bafllam›fl olan ABD emperyalizmi, hege-
monya alanlar›n› ve “imparatorlu¤u”nu
korumak için çok daha sald›rgan ve ka-
rarl› bir politika izliyordu. Çin ve Rusya
ise, “kurtlar sofras›”ndaki paylar›n› art›r-
mak, paylafl›lm›fl topraklar›, kendi ç›kar-
lar› do¤rultusunda yeniden paylaflt›rmak
için, daha fazla çaba harcamaya baflla-
m›fllard›. Kendilerine daha güvenli bi-
çimde siyaset sahnesine ç›k›yorlard› ar-
t›k.  O günden bu yana dünya genelinde,
emperyalistlerin arkas›ndaki saflaflmalar
derinleflti. ‘90’l› y›llar›n bafl›ndan itiba-
ren ilan edilen “tek kutuplu dünya” “çok
kutuplu” hale geldi. 

Ülkemizin durumu da, dünyadaki ge-
liflmelerden ba¤›ms›z de¤ildi elbette.
Burjuvazinin klik çat›flmalar›, belki de
TC’nin kurulmas›ndan bu yana en üst

noktaya ç›kt›. Giderek keskinleflen em-
peryalist kamplaflma, Türkiye’deki iflbir-
likçi tekelci burjuvazinin de hangi safta,
hangi emperyalistin arkas›nda yer alaca-
¤› üzerinden fliddetli bir çat›flma bafllatt›.
11 Eylül sonras›, iflbirlikçi burjuvazinin
att›¤› her ad›mda, bu çat›flman›n iflaretle-
ri göründü. 

Son bir buçuk y›la damgas›n› vuran
ise, ABD’de bafllayarak dünyay› etkisi
alt›na alan ekonomik kriz oldu. ‘70’ler-
den bu yana ertelenen ve kronikleflen afl›-
r› üretim krizi, 2008 y›l›nda, bütün dün-
yay› birden vurdu.’80 sonras› y›llara
damgas›n› vuran, ‘90’larda ise dizginsiz
biçimde uygulanan “neoliberal” ekono-
mik sistem yerle bir oldu. 

Kriz, “ABD’nin ekonomik modelinin
iflas›” olarak tan›mland›. Bu durum, kri-
zin merkezi ve nedeni olarak tespit edi-
len ABD’nin, ekonomik hegemonyas›-
n›n sonunu ifade ediyordu.  “Neolibe-
ral” ekonominin ve vahfli kapitalist sö-
mürünün kitlelerin gözünde teflhir ol-
mas›, yeni aray›fllar› gündeme getirdi.
‹flgüvencesi, gaspedilen haklar›n geri
verilmesi, sa¤l›k, e¤itim, ulafl›m gibi
kamu hizmetlerine rahat ulaflabilmek
gibi talepler, tüm dünyada iflçi-emekçi
hareketinin en önemli talebi haline
geldi. “Krizin faturas›n› ç›karanlar öde-
sin” tüm eylemlerin temel slogan›yd›.

“Yeni ekonomik model” aray›fl›,
bugüne kadar krizden en az etkilenen
Çin ekonomik modelinin prestijini ar-
t›rd›. Çin, emperyalist bir ülke olmas›na
ve emperyalist sistemin kurallar› içinde
bir ekonomik model uygulamas›na ra¤-
men, krizin yaratt›¤› konjonktür, Çin’in
daha fazla öne ç›kmas›na neden oldu.
Keza, krizden etkilenen yar›-sömürge ül-

kelerin, ‹MF reçeteleri ve kredileri yeri-
ne, çok daha uygun koflullar tafl›yan Çin
kredilerine yönelmesi, Çin’in dünya
ekonomisi üzerindeki a¤›rl›¤›n›n artma-
s›na, yar›-sömürge ülkelerin ekonomik
olarak Çin’e daha fazla ba¤lanmas›na
yol açt›. 

Kriz, s›n›flar mücadelesini güçlen-
diren bir etki yaratt›. Krizin faturas›n›
ödemek istemeyen iflçi ve emekçiler,
dünyan›n her taraf›nda eylemler gerçek-
lefltirdiler. Bu eylemler, genel grevden,
iflgal ve patronlar›n rehin al›nmas›na
uzanan çeflitlilikte ve militan bir karak-
terde sürdü.

Hem ülkemizde, hem de dünya gene-
linde krize karfl› eylemler oldukça etkili
bir rol oynad›. ‹zlanda’dan Yunanistan’a
kadar, krizden en çok etkilenen ülkeler-
de, kitleler sokaklara döküldüler. Yuna-
nistan gibi mücadele gelene¤i güçlü ama
devrimci hareketi zay›f ülkelerde, onbin-
lerce insan militan eylemler gerçeklefl-
tirdiler ve bu eylem süreci, yeni devrim-
ci örgütlerin do¤mas›na, güçlenmesine
yol açt›. 

Emperyalist-kapitalist sistemin en
etkili ekonomik krizlerinden olan bu
kriz, emperyalist sistemin de temelle-
rini sarst›. Kitle eylemlerinin yükselen
ivmesi, s›n›f mücadelesinin yönünün
eskisinden farkl› ve daha etkili bir yö-
ne girdi¤ini gösterdi.

2000’li y›llar, dünyada s›n›f ve kit-
le hareketinin yükseldi¤i, ancak dev-
rimci yap›lar›n güç kaybetti¤i y›llar
oldu. ML önderlik bofllu¤u, kitlelerin
farkl› aray›fllara yönelmesine neden ol-
du. Bir taraftan reformizm ve parlamen-
tarizm, di¤er taraftan dinci gericilik yük-
seldi. 

Dinci gericili¤in yükselmesinin ne-
deni, Afganistan, Irak savafllar›nda ve
Lübnan iflgalinde radikal ‹slamc› dire-
nifl hareketlerinin kazand›¤› baflar›y-
d›. ABD’nin ve ‹srail’in “yenilmezlik”
mitini yerle bir eden bu direnifller, Müs-
lüman ülkelerde radikal ‹slamc› hareket-
lerin güç ve prestijini art›rd›. 

Güney Amerika ülkelerinden esen
“sol” rüzgarlar ise, 2000’nin ilk on y›-
l›na damgas›n› vuran en önemli gelifl-
meydi. Güney Amerika ülkelerinin bü-
yük ço¤unlu¤unda, Bolivarc› hükümetler
bafla geldiler. Bir taraftan Güney Ameri-
ka’daki Bolivarc› yönetimler, di¤er ta-
raftan Nepal’de Maocular›n kazand›¤›
seçim zaferleri, parlamentarist ve refor-
mist e¤ilimlerin artmas›na neden oldu. 

Son ekonomik kriz ise, yeniden dö-
nülüp Marks’a bak›lmaya bafllanmas›
ve kapitalist sistemin bir bütün olarak
sorgulanmas›, Sovyetler Birli¤i’nin
sosyalist dönemdeki ekonomik duru-
munun yeniden incelenmesi yönüyle
olumlu bir etki yaratt›. Ancak yine de,
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de “eflitsiz geliflme yasas›”d›r. Benzer bi-
çimde, diyalekti¤in temel kurallar›ndan bi-
ri, “do¤ada her fley sonsuz bir de¤iflim
içindedir; de¤iflmeyen tek fley de¤iflimdir”
ilkesidir. Diyalektik bize, verili durumda
ortaya ç›kan herhangi bir fleyin, asla ve as-
la “mutlak” ve kal›c› olmad›¤›n›, kaç›n›l-
maz biçimde bozulaca¤›n› ve baflka bir
forma girece¤ini söyler. “Eflitsiz geliflim”
yasas› ise, diyalekti¤in bu ilkesini tarihsel-
toplumsal süreçlere uyarl›yor; bugün geri-
de ve zay›f görünen bir emperyalist ülke-
nin, yar›n en güçlü ülke haline gelebilece-
¤ini, arkadan gelenin öne geçebilece¤ini,
önde duran›n geriye düflebilece¤ini anlat›-
yor. 

ABD’nin “tek kutuplu” dünyas›n›n ve
“tarihin sonu”nun ilan›na da bu gözle bak-
mal›y›z. Daha bu sözlerin “mürekkebi ku-
rumadan”, ‘90’lar›n ikinci yar›s›ndan iti-
baren, Rusya ve Çin, tarih sahnesine daha
etkili bir biçimde ç›kmaya bafllad› ve
ABD’nin karfl›s›na dikildiler. Çin “yükse-
len” emperyalist olarak, Rusya ise hem
toprak hem de prestij yönüyle kaybettikle-
rini geri almak isteyen bir emperyalist ola-
rak, seslerini yükseltmeye bafllad›. Yani
ABD’nin “küresel” imparatorlu¤u,
‘90’lar›n sonunu bile göremedi. 

Bu y›llarda iki temel geliflme ABD’nin
taht›nda gedik açt›. Küçük gibi görünen bu
iki gedik, gerçekte taht› yerle bir edecek
bir çatla¤›n habercileriydi. Birincisi ’96
y›l›nda Çin ve Rusya’n›n, Kazakistan,
K›rg›zistan, Tacikistan ve sonras›nda
Özbekistan’› da alarak kurduklar›
fianghay ‹flbirli¤i Örgütü (fi‹Ö) oldu. Bu
örgüt, ABD inisiyatifinin d›fl›nda ve bu
inisiyatife karfl› bir ittifak› ifade ediyordu.
Zaten sonras›nda da fi‹Ö, ABD’nin Orta
Asya’daki ç›karlar›n›n önündeki en büyük
engel haline geldi. Mesela Afganistan sa-
vafl› s›ras›nda son derece büyük bir öneme
sahip olan K›rg›zistan ve Özbekistan’daki,
ABD’nin kulland›¤› askeri üsler, Çin ve
Rusya’n›n etkisiyle 2007-2008 y›llar›nda
kapat›ld›, ABD ordusu bu ülkelerden ko-
vuldu. ‹kinci olay ise, ’99 y›l›nda NA-
TO’nun Yugoslavya’y› iflgal hareketiy-
di. ABD bu iflgal karar›n› BM’den ç›karta-
bilmek için çok u¤raflm›fl ve baflaramam›fl-
t›. ABD’nin “di¤er ülkeler desteklemese
de, tek bafl›ma kalsam da bunu yapaca-
¤›m” dedi¤i ilk olay, ‘99’daki bu savaflt›r.
Sonras›nda ABD, bu sözü daha s›k kullan-
mak zorunda kald›. Ve bu söz, ABD’nin,
“bir savafl› tek bafl›na yürütebilece¤ine da-
ir askeri üstünlü¤ü”nün de¤il, baflka ülke-
leri kendi peflinden savafllara sürükleye-
mez hale gelmifl siyasi güçsüzlü¤ünün
göstergesi oldu. Keza bu savaflta hem Rus-
ya hem de Çin ile ciddi karfl› karfl›ya gelifl-
ler yaflad›. ABD’nin askeri olarak kazana-
mad›¤› savafl, Rusya’n›n diplomasisi ile
sonuçlanabildi. Keza ABD’nin Çin’in Ko-
sova büyükelçili¤ini “kazayla” bombala-
mas›, iki ülke aras›ndaki gizli savafl› ve

restleflmeyi aç›¤a ç›kard›. 
De¤iflim tek bir günde yaflanmad› el-

bette. ‘90’l› y›llar boyunca bu de¤iflim da-
ha örtük, daha perde arkas›nda yol ald›. Bu
nedenle de gözlerden gizli kald›. Ortaya
ç›kan bu türden olaylar ise, “tekil” ve “te-
sadüf” olarak yorumland›. ABD, ideolojik
olarak o kadar bask›n bir söylem kul-
lanmaktayd› ki, yenilmezli¤ine neredey-
se bütün dünyay› inand›rm›flt›. Her fley-
den önce psikolojik olarak ABD’nin “ye-
nilmezli¤i” bilinçlere kaz›nm›flt›. Bu ne-
denle, yaflanan olaylar›n “tesadüf” de¤il de
dünya siyaset sahnesinde kaç›n›lmaz ola-
rak yaflanan de¤iflimin iflaretleri oldu¤unu
görebilmek kolay de¤ildi. Bunu ancak ML
ideolojik bak›flla irdeleyenler görebilirdi.

11 Eylül sonras›nda ise, bu de¤iflim
h›z kazand›. 11 Eylül sonras›n› “çok ku-
tuplu dünya” olarak tan›mlamak mümkün.
ABD, Çin ve Rusya baflta olmak üzere,
Avrupal› ve Japon emperyalistleri de kata-
rak, dünya hegemonya terazisinin belli bir
denge durumu oluflturdu¤unu söyleyebili-
riz.  

Hem 2002 y›l›ndaki I. Kongremizde,
hem de 2005 y›l›ndaki 4. Konferans›m›z-
da, bu yöndeki tespitlerimizi ve de¤iflimin
yönünü, bütün hatlar›yla ortaya koymufl-
tuk. Yeni emperyalist savafltaki güçler
dengesi, tek tek emperyalist ülkelerin he-
saplar› ve potansiyelleri üzerine de¤erlen-
dirmelerimizi ayr›nt›l› olarak yazd›k. 

Her ikisinde de üzerinde durdu¤umuz
as›l konu, di¤er emperyalistlerin hedef-
leri ve hesaplar› ne olursa olsun; yeni
emperyalist paylafl›m savafl›n›n, as›l ola-
rak ABD ile Çin aras›nda geçece¤i, di-
¤er emperyalistlerin de bu iki ülkeye gö-
re saf belirleyece¤i, bu iki “kaptan”›n
arkas›nda saf tutaca¤› üzerineydi. 

O y›llardan sonraki geliflmeler bu duru-
mu daha belirgin hale getirdi. Di¤er em-
peryalist ülkeler, bugün de tam olarak saf-
lar›n› belirlemifl de¤iller. Zaten savafl kes-
kin halini al›ncaya kadar, hesaplarda ve
saflaflmalarda çok çeflitli de¤ifliklikler ya-
flan›r, bu do¤ald›r, tarihteki benzer örnek-
lerde de böyle olmufltur. Hatta savafl baflla-
d›ktan sonra bile saf de¤ifltirenler ç›kabilir.
Güçler dengesindeki de¤iflmelere ve her
ülkenin burjuvazisinin kendi içindeki klik
çat›flmalar›na ba¤l› olarak yerleri de¤iflebi-
lir. Çünkü ülkelerin siyasetini belirleyen
tek bir etken yoktur. Tarihsel birikimler,
güncel ç›karlar, kurulan ekonomik iliflkile-
rin derinli¤i ve tabi ülke içindeki s›n›f mü-
cadelesinin düzeyi, ülke yönetimlerinin si-
yasi kararlar› üzerinde etkide bulunur. 

Mesela ‹ngiltere’nin savafla iliflkin tu-
tumu hakk›nda konuflmak genel olarak da-
ha kolayd›r. ‹ngiltere, II. Emperyalist sa-
vafl sonras›nda ABD’ye angaje olan bir
çizgi izlemifltir. Bugün Çin ya da Rusya ile
ittifak kurmas› ihtimali son derece düflük-
tür ve ancak çok önemli konjonktürel de-
¤iflimlere ba¤l›d›r. ‹ngiliz burjuvazisinin

dünya genelinde komünist ve devrimci ha-
reketin, yaflanan ekonomik ve siyasi altüst
oluflu haz›rl›kl› biçimde karfl›lad›¤›n›, bu
altüst oluflu devrim ve sosyalizm yönüne
çekmeye muktedir oldu¤unu -en az›ndan
flimdilik- söyleyemiyoruz. Bu durum, önü-
müzdeki dönemde en önemli eksikli¤imiz-
zaaf›m›z olarak kendini hissettirmeye de-
vam edecektir.

Tarihsel dönüm noktalar›nda, önem-
li altüst olufl günlerinde büyük devrim-
ler ve kitle hareketleri patlak vermifltir.
Altüst olufl dönemleri, devrim ve sosya-
lizm idealini gerçe¤e dönüfltürmek aç›s›n-
dan en uygun f›rsatlar› sunar. Devrimin
nesnel koflullar›, her zamankinden daha
elveriflli, kitlelerin aray›fllar› her zaman-
kinden daha büyüktür. 

Elbette ki sadece nesnel koflullar, dev-
rimi gerçeklefltirmek için yeterli de¤ildir.
Ve ne yaz›k ki, devrimin öznel koflullar›,
ülkemizde son derece zay›ft›r. Bu neden-
le, bugün öncelikli görev, öznel koflullar›
güçlendirmek, devrime önderlik edecek
örgütsel güce ulaflabilmektir. Çünkü, kit-
lelerin kabaran dalgas›, hoflnutsuzlu¤u ve
aray›fllar›, e¤er akacaklar› devrimci bir ka-
nal bulamazlarsa, baflka kanallara akar. Bu
kimi zaman dinci gerici hareket olur, kimi
zaman reformizm, kimi zaman baflka bir
burjuva ak›m…

5. Konferans›m›z, ülkemiz devrimi-
nin günümüzdeki en önemli ihtiyac›n›n,
sa¤lam bir yeralt› örgütü ve çelikten
kadrolar oldu¤unun alt›n› bir kere daha
çizdi. Büyük ekonomik kriz ve bu kriz ne-
deniyle yaflanacak emperyalist savafl ko-
flullar›nda, ülkemiz devrimini gerçeklefl-
tirmenin tek koflulunun, örgüt ve kadro
sorununda dü¤ümlendi¤ini tespit etti.
Sadece kitlelerle genifl ve yayg›n ba¤lar
kurmak de¤il, bu kitleleri örgütlü ve dev-
rim savaflç›s› haline getirebilmenin yolu-
nun da buradan geçti¤ini ortaya koydu. 

‹htilalci Komünistler olarak, sürece,
ideolojik-siyasi ve örgütsel yönden daha
donan›ml›, daha haz›rl›kl› girmeliyiz. Dev-
rim ve sosyalizm idealimizi gerçe¤e dö-
nüfltürebilmek için, daha fazla sa¤lamlafl-
mal›, güçlenmeli, kitlelerle ba¤lar›m›z› de-
rinlefltirmeliyiz.

I. HEGEMONYA EL 
DE⁄‹fiT‹R‹YOR

“Eflitsiz geliflim” ve “sonsuz de¤iflim”
ABD, ‘90’l› y›llar›n bafllar›nda, Sov-

yetler Birli¤i da¤›lmas› ve revizyonist
kamp›n ortadan kalkmas›yla birlikte dünya
egemenli¤ini ilan etti¤inde, bunun “tarihin
sonu” oldu¤unu iddia edenler ç›km›flt›. On-
lar›n teorilerine göre, iki kutuplu dünya
bitmiflti, art›k ABD’nin tek kutuplu hege-
monyas› sözkonusuydu ve bu somut duru-
mu de¤ifltirebilecek hiçbir fley olamazd›!!!

Ancak sistem niyetlerle de¤il, kendine
özgü yasalar›yla iflliyor. Bu yasalardan biri

Diyalektik bize,
verili durumda orta-
ya ç›kan herhangi

bir fleyin, asla ve as-
la “mutlak” ve kal›-
c› olmad›¤›n›, kaç›-
n›lmaz biçimde bo-
zulaca¤›n› ve baflka
bir forma girece¤ini
söyler. “Eflitsiz geli-
flim” yasas› ise, di-
yalekti¤in bu ilkesi-
ni tarihsel-toplumsal
süreçlere uyarl›yor;
bugün geride ve za-
y›f görünen bir em-
peryalist ülkenin,

yar›n en güçlü ülke
haline gelebilece¤i-
ni, arkadan gelenin
öne geçebilece¤ini,

önde duran›n geriye
düflebilece¤ini anla-
t›yor. ABD’nin “tek
kutuplu” dünyas›n›n

ve “tarihin so-
nu”nun ilan›na da

bu gözle bakmal›y›z. 
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l› bir ekonomik üstünlük de¤ildir. 2 trilyon
dolarl›k rezerv paras›n›n, yaklafl›k 1.8 tril-
yon dolarl›k bölümünün dolar ve ABD ka-
¤›tlar› olmas› ve ABD’nin en büyük “borç
vericisi” olmas› yönüyle de böyledir. Öyle
ki, “ABD ekonomisini ayakta tutan
Çin’dir” sözü, giderek daha genifl bir ke-
sim taraf›ndan kabul görmektedir. 

Emperyalist güç dengeleri ve saflaflma-
lar, pek çok de¤iflkenle birlikte zaman için-
de kendini daha net biçimde ortaya koya-
cakt›r. Biz de bunlar› izlemeye, yorumla-
maya ve geliflimini-durumunu irdelemeye
devam edece¤iz. Ancak birçok belirsizlik
devam etse bile, bir fley belirli ve kesindir:
Yeni emperyalist paylafl›m savafl›, dünya
hegemonyas› kavgas›, ABD ile Çin aras›n-
da yaflanacakt›r. ‹lk günden beri üzerinde
durdu¤umuz ve geçen süre içinde art›k en
görmeyen gözlerin bile inkar edemeyece¤i
kadar kesin bir biçimde ortaya ç›kan ger-
çek budur.  

“‹mparator” olmak
ABD’nin imparatorlu¤u, umdu¤undan

çok daha k›sa sürdü. ABD, imparatorlu¤u-
nun -deyim yerindeyse- “sefas›n›n süreme-
den” kendini tahttan düflmüfl buldu. Ancak
bu durum yine de, emperyalist sistemin
as›l “patron”unun ABD oldu¤u; emperya-
list sistem ile ABD emperyalizmi aras›nda
dolay›ms›z bir ba¤ oldu¤u gerçe¤ini de¤ifl-
tirmiyor. Gerçekte II. Emperyalist savafl
dönemine kadar uzanan ABD “patronlu-
¤u”, 1989 y›l›nda revizyonizmin duvar›n
y›k›lmas›n›n ve 1991 y›l›nda Sovyetler
Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n arkas›ndan, tek
rakibinin de güçten düflmesiyle, önemli bir
noktaya yükselmifl oldu. “Art›k bütün dün-
yan›n birbiri ile kopmaz ba¤larla ba¤land›-
¤›” tezlerine dayanan, “küreselleflme” ad›
verilen ve sadece on y›l kadar süren bu dö-
nem, 11 Eylül sald›r›lar› ile son buldu. 

Bu dönem boyunca, “imparator” olma-
n›n kriterleri de tart›fl›ld› durdu. Gerçekten
de, dünyan›n “patronu” olabilmenin ba-
z› kriterleri sözkonusudur ve hem geride
b›rakt›¤›m›z ABD emperyalizmi dönemi-
ni, hem de bugün “patron” olma yolunda
h›zla ilerleyen Çin’i anlayabilmek aç›s›n-
dan bunlara bir göz atmakta fayda vard›r. 

Dünya imparatoru olman›n ilk koflu-
lu, elbette ki, ekonomik-siyasi ve askeri
olarak, dünyan›n di¤er ülkelerine k›yas-
la, tart›flmas›z bir üstünlü¤e sahip olma-
y› gerektirir. Bu üç temel konu ile do¤ru-
dan ba¤l› olarak, kültürel bir üstünlük ve
kültürel bir çekicilik de zorunludur. Kül-
türel üstünlük, ekonomik-siyasi-askeri
üstünlü¤ün d›fl›nda ya da ötesinde bir
unsur de¤ildir. Tersine, bu üç alandaki
üstünlü¤ün, göze görünür bir hal alma-
s›d›r. Kültürel üstünlük, hegemonyan›n,
görünen ve “gönüllü k›lan” yüzüdür. Eko-
nomik-siyasi-askeri üstünlük bir kere sa¤-
land›ktan sonra, kitleleri sadece fiziksel-
hukuksal olarak de¤il, kültürel olarak da

sömürebilmenin arac›d›r. Ve bu kültürel
sömürü, ideolojik bir argümanla, sömürü-
nün ideolojik formuyla da bütünleflmekte-
dir. 

Baflka bir deyiflle, sömürülen kitlelerin,
bu konuda gönüllük göstermeleri, adeta,
baflkas› de¤il de “o devlet” taraf›ndan sö-
mürülmeye istekli olmalar› gerekir. Bu
“imparatorluk ›fl›lt›s›” olarak da tan›mla-
nan bir unsurdur. “‹mparator” konumuna
yükselen her sömürgeci devletin, bu yan›l-
samaya, bu “çekim etkisine”, bu “gönüllü
olarak kölelefltirici” etkiye sahip oldu¤unu
görebiliriz. 

Roma imparatorlu¤u, ilk ve en çarp›c›
örnektir. ‹mparatorluk, bir taraftan fetihler
ve iflgallerle, di¤er taraftan, kültürel hege-
monya ihrac›yla gerçeklefliyordu. Ro-
ma’n›n kültürel hegemonik argüman› “ben
Roma vatandafl›y›m” cümlesiydi. Roma
vatandafl› olmak için Roma’da do¤mak,
Roma s›n›rlar› içinde yaflamak gibi köken
ba¤l›l›¤› ya da co¤rafi yak›nl›k vb aranm›-
yordu. Fethedilmifl topraklarda yaflayan
asillere de Roma vatandafll›¤› verilebili-
yordu. Ya da tersten, iktidar› k›zd›ran kifli-
ler, Roma vatandafll›¤›ndan ç›kar›l›yordu.
Roma d›fl›nda Kartaca gibi bir-iki devlet
haricindeki topluluklar, “barbarlar” olarak
tan›mlan›yordu ve bu “barbarlar”a karfl›
“Roma vatandafl›” olmak büyük bir üstün-
lük ve ayr›cal›k belirtisiydi. “Roma vatan-
dafll›¤›”, Roma imparatorlu¤unun yay›lma-
c› gücünün yan›nda kültürel üstünlü¤ünün
ifadesiydi ve fethedilen topraklardaki asil-
lerin, peflinde kofltuklar› bir ünvand›. 

Benzer bir durum, büyük Britanya ‹m-
paratorlu¤u için de geçerliydi. “Topraklar›
üzerinde günefl batmayan” Britanya ‹mpa-
ratorlu¤u, ticaret ve fetihlerle yarat›lm›flt›.
Ama gücü, ekonomik ve askeri gücünün
yan›nda, imparatorlu¤un yaratt›¤› kültürel
üstünlük “›fl›lt›s›”yla besleniyordu. ‹ngilte-
re’nin sömürgelerine götürdü¤ü ideolojik
argüman “uygarl›k”t›. ‹ngiltere’nin sömür-
gesi olmak, “uygarl›k”›n bir parças› olmak
anlam›na geliyordu. 

Mesela Güney Afrikal› ilk siyah bafl-
kan Nelson Mandela flunlar› söylüyor:
“Ben bir ‹ngiliz okulunda yetifltim ve o za-
man ‹ngiltere, dünyadaki iyi olan her fleyin
anavatan›yd›. ‹ngiltere’nin ve ‹ngiliz tarih
ve kültürünün üzerimizdeki etkisinden ben
kurtulamad›m.” Yani kölelefltirilmifl halk›-
n›n ulusal kurtulufl savafl›na önderlik eden
biri bile, bu hegemonyan›n çekim gücüne
kap›labiliyordu.

Sömürge ülkeler, ekonomik, siyasi ve
askeri olarak hegemonya alt›na girdikçe,
iflbirlikçi kesimlerde, sömürüde bir gönül-
lülük ortaya ç›k›yordu.  ‹mparatorlu¤un
kültürel çekim alan›, bilinçleri de köleleflti-
ren bir etki yarat›yordu. Ve bilinçlerin kö-
leleflmesi, insanlar›n fiziksel olarak köle-
leflmelerinden çok daha tehlikeli, köle sa-
hipleri aç›s›ndan ise en büyük avantajd›.
Böylece, köleleri yönetmek çok daha ko-

tercihi bellidir. Ancak ‹ngiliz iflçi s›n›f›n›n
mücadelesi, bir de¤ifliklik yaratabilir, ‹n-
giltere’nin savafl karfl›s›ndaki konumunu
de¤ifltirebilir. 

Tersten bir örnek ise Fransa’d›r. Fran-
sa’n›n ABD ile iliflkileri, Frans›z burjuva-
zisinin iç çeliflkilerine ba¤l› olarak de¤ifle-
bilmektedir. Sarkozy öncesinde Fransa,
ABD karfl›t› bir çizgi izlerken, Sarkozy’nin
seçilmesinden sonra dengeler de¤iflmifltir.
Sarkozy’nin “Amerikan köpe¤i” olarak
resmedildi¤i karikatürler az de¤ildir. Bu
de¤iflim, Frans›z burjuvazisinin tercihlerini
ortaya koymaktad›r. Fransa, tarihsel olarak
ABD ile mesafeli bir ülkedir. Frans›z bur-
juvazisi, ikinci emperyalist savafltan güç-
süz ç›km›flt›. Bu savafltan en karl› ç›kan
ABD ile iliflkileri iyi tutmak zorundayd›.
Buna karfl›n Avrupa’da ABD’nin etkisini
zay›flatmay› amaçlayan bir “çelik tröstü”
oluflturarak, Almanya ile birlikte AB’ye
uzanan sürecin ilk ad›mlar›n› att›lar. 

Fransa sözkonusu oldu¤unda, iki fleyi
daha hesaba katmak gerekir. Birincisi,
Frans›z iflçi ve emekçilerinin ABD karfl›tl›-
¤›, baflka pek çok ülkeden daha güçlü ve
etkindir. Bu nedenle, Frans›z burjuvazisi-
nin tercihleri ABD’den yana olsa bile, her
dönem ABD’nin güdümünde kararlar al-
may› baflaramamakta; kitlelerin tepkisini
hesaba katmak zorunda kalmaktad›rlar.
‹kincisi, ABD’nin nas›l bir “imparator” ol-
du¤u bilinmektedir. ‹deolojik argümanla-
r›ndan ekonomik modeline kadar her fleyi
Fransa için “tan›d›k”t›r, Fransa’n›n da için-
de oldu¤u sistemin bir parças›d›r, sömürü
yöntemleri ve ç›karlar› pek çok noktada or-
taklaflmaktad›r. Çin ise, “bilinmeyen” bir
güçtür. Onun nas›l bir “imparatorluk” ya-
paca¤› belirsizdir. ‹deolojik argümanlar›-
n›n “sosyalizm” vurgusuna dayanmas› ise,
“devrimler ülkesi” Fransa’n›n burjuvazisi
için ürkütücü bir tehdit olarak alg›lanmak-
tad›r. Bu durum, Frans›z burjuvazisinin
“tan›d›k emperyalist”e yak›n durmas› so-
nucunu yaratabilir. Bütün bu faktörler,
Fransa’n›n savafltaki konumlan›fl›n› belir-
siz hale getirmektedir. Fransa’n›n yerini ve
tutumunu, bu de¤iflkenleri göz önünde tu-
tarak izlemeye devam etmek gerekir. 

Paylafl›m kavgas› ve rekabet as›l ola-
rak ABD ile Çin aras›nda yaflanmakta-
d›r. Ama bu da art›k “eflitler aras›” bir
rekabet düzeyinde de¤ildir. Askeri aç›-
dan üstünlük, halen ABD’nin elindedir.
ABD, dünyada toplam 1,3 milyar dolarl›k
askeri harcamalar›n yüzde 45’ini yani ne-
redeyse yar›s›n› tek bafl›na gerçeklefltir-
mektedir. Dünyan›n geri kalan›n›n askeri
harcamalar›n›n toplam›, ABD’nin harca-
malar›na ancak yetiflmektedir.  Siyasal
olarak bir denge durumundan belki sö-
zedilebilir. Ancak ekonomik üstünlük,
uzun zamand›r tart›flmas›z biçimde
Çin’in elindedir. Bu, sadece ucuz iflgücü
çal›flt›rarak düflük maliyet-düflük fiyat üze-
rinden ihracat avantaj› kazanmas›yla s›n›r-

Sömürge ülkeler,
ekonomik, siyasi ve
askeri olarak hege-

monya alt›na
girdikçe, iflbirlikçi

kesimlerde, sömürü-
de bir gönüllülük
ortaya ç›k›yordu.

‹mparatorlu¤un kül-
türel çekim alan›,

bilinçleri de kölelefl-
tiren bir etki yarat›-
yordu. Ve bilinçlerin
köleleflmesi, insan-
lar›n fiziksel olarak
köleleflmelerinden
çok daha tehlikeli,
köle sahipleri aç›-

s›ndan ise en büyük
avantajd›. Böylece,
köleleri yönetmek

çok daha kolay olu-
yordu. Mesela ülke-
mizde ‘60’l› y›llarda
ABD, NATO üsleri
ile birlikte süt tozla-

r›, beslenme
al›flkanl›klar› ve

Hollywood filmleriy-
le, kültürel olarak
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mik üstünlükle üretimi artm›fl, maliyeti
ucuzlam›fl, ihracat› kolaylaflm›flt›. I. ve II.
Emperyalist savafllar s›ras›nda y›k›ma u¤-
rayan ülkelere borç vererek kendisine ba-
¤›ml› hale getirmiflti. Dünyan›n en ücra
köflesine kadar yay›lm›fl “dolar efsanesi”
herkesin bafl›n› döndürmüfltü. 

Siyasi ve askeri gücü, ekonomik gü-
cüne ba¤l› olarak gelifliyordu. Borç ver-
di¤i ya da ihracat yapt›¤› ülkelerle imzala-
d›¤› anlaflmalar, onlar› daha fazla ba¤›ml›
k›l›yor, siyasi kararlar›n› da ABD lehine
çeviriyordu. Bunlar›n yeterli olmad›¤› afla-
mada, askeri gücü devreye giriyor, fiili ifl-
galler ve savafllar da gündeme geliyordu.
Ancak bunlar daha istisnayd›. 

ABD’nin “yumuflak gücü”nün dayana-
¤› ekonomik gücüydü. Ekonomik gücü
oldu¤u sürece, baflka ülkeleri sömürge-
lefltirmek için, “sert güç”e çok fazla ih-
tiyaç duymad›. ABD’li stratejistler, Bush
dönemini “sert güç” dönemi olarak tan›m-
l›yorlar. Ancak bunu sanki iradi bir unsur,
bir tercih meselesi olarak göstermeye çal›-
fl›yorlar. 

Bush dönemi gerçekten de ABD’nin
genel olarak askeri gücünü, zor yöntem-
lerini daha fazla kulland›¤›, kullanmak
zorunda kald›¤› bir dönem oldu. Irak ifl-
gali, Afganistan iflgali, di¤er ülkeler üze-
rinde “sopa sallanmas›”, ABD’ye karfl› ç›-
kan herkesin tehdit edilmesi, AB ülkele-
rinden itirazlar geldi¤inde “eski k›ta” de-
nilerek küçümsenmesi ve iplerin kopar›l-
mas›, “gerekirse BM’yi de da¤›t›r›m” türü
sözler… Bunlar›n hepsi Bush döneminde
yaflanm›fl ve ABD tarihinde pek de örne¤i
bulunmayan tutumlar olmufltu gerçekten
de. Çünkü Bush dönemi politikalar›, zor
kullanarak veya zor tehdidi ile di¤er ül-
keleri “hizaya sokma” fleklindeydi. An-
cak bu Bush’un tercihi de¤il, ABD eko-
nomisinin güç kaybetmesinin, impara-
torluk gücünün azalmas›n›n getirdi¤i
do¤al bir sonuçtu. ABD, kurtlar sofras›n-
daki yafll› kurt muamelesi görüyordu. Geç-
mifl güzel günlerin bitti¤ini kabullenmek
istemeyen yafll› kurt da, hala gençli¤inde-
ki gibi güçlü oldu¤unu kan›tlama çabas›na
girmiflti. 

Bush dönemindeki çabalar, ABD’nin
yeniden güç kazanmas›n› sa¤layamad›,
sa¤layamazd› da. Güç kayb›n›n nedenleri
giderilmeden, askeri güç kullanarak hege-
monyas›n› sürdürmesi mümkün de¤ildi
zaten. Ancak bu gerçeklik bir kenara b›ra-
k›larak, sanki yap›lanlar Bush’un kendi
hatas›ym›fl gibi gösteriliyor ve Obama’n›n
“yumuflak güç” kullanaca¤› aç›klan›yordu. 

Obama söylendi¤i gibi “yumuflak güç”
ile ABD’nin hegemonyas›n› yeniden tesis
edebilir mi? Bunun olamayaca¤›n›, Oba-
ma’n›n iflbafl›na gelmesi üzerinden geçen
bir y›l kan›tlam›fl durumda. Obama, kitle-
lerdeki savafl karfl›tl›¤›n› kullanarak oyla-
r›n› artt›rm›flt› fakat ne Irak, ne de Afga-

nistan’da savafl sona ermifl de¤il. Aksine
Afganistan’a daha fazla asker gönderiyor,
NATO kapsam›ndaki ülkelerden de daha
fazla asker istiyor. Obama imaj›na bir des-
tek de Nobel bar›fl ödülü ile geldi. Fakat
Obama, ad› “bar›fl” olan bu ödülü ald›¤›
konuflmada, savafl›n gerekliliklerinden söz
etmek durumunda kald›. Böylece hem No-
bel bar›fl ödülü sahtekarl›¤› bir kez daha s›-
r›tt›, hem de Obama imaj› bir darbe daha
ald›. K›saca Obama, istese de “yumuflak
güç” denilen bar›flç›l yöntemlerle
ABD’nin sars›lan gücünü ortadan kald›ra-
maz.   

Di¤er yandan “yumuflak güç” kullan-
mak ad›na yapt›klar› da, ABD’nin as-
l›nda gerilemekte oldu¤unun bir baflka
kan›t›d›r. Mesela Obama, “yumuflak güç”
kullanmak ve ikna etmek ad›na, son dö-
nemde pek çok devlet baflkan›n›n önünde,
beline kadar e¤iliyor. 2009 y›l› Nisan
ay›nda iki gün üst üste Suudi Arabistan
Kral›’n›n, Kas›m ay›nda da Japonya ‹mpa-
ratoru’nun önünde yerlere kadar e¤ilen bir
Obama foto¤raf› gördük. ‹nsan›n akl›na
hemen Clinton’un karfl›s›nda duran Ecevit
foto¤raf› geliyor. Vücut dili çok fleyi ifade
ediyor. Ecevit’in el-pençe duran hali, Tür-
kiye’nin ABD sömürgesi oldu¤unun ona-
y›yd› asl›nda. Bugün Obama’n›n da “iyi
iliflkiler kurma” ad›na baflka ülkelerin yö-
neticilerinin karfl›s›nda e¤ilmesi, Oba-
ma’n›n kiflisel zaaf›n›n de¤il, ABD “impa-
ratorlu¤u”nun art›k yerlere e¤ilmekte ol-
du¤unun göstergesidir. Obama’n›n “yu-
muflak güç” kullanma ad›na att›¤› her
ad›m, ABD’nin gücünün biraz daha azal-
m›fl oldu¤unun, ABD’nin art›k sömürgele-
ri üzerinde bile etkisini kaybetmekte oldu-
¤unun göstergesidir. Buna ra¤men kitlele-
rin Bush yönetimine duydu¤u büyük öfke-
yi yat›flt›rabilmek için Obama figürü ile
“yumuflak güç” argüman›na baflvurulmufl,
böyle bir görünüme ihtiyaç duyulmufltur. 

Yaz›n›n bafl›nda da belirtti¤imiz gibi,
kültürel hegemonya, “imparatorlu¤un” ay-
naya yans›yan görüntüsüdür. Devlet iliflki-
lerindeki ba¤›ml›l›¤›n kitlelere uzanan
ucudur. “‹mparator” ekonomik-siyasi-
askeri gücünü kaybettikçe, kültürel gü-
cünü de kaybediyor, iflbirlikçilerinde
ortaya ç›kan gönüllülük, tersine dönü-
yor. Emperyalizmin sömürüsü teflhir ol-
dukça, kitlelerin tepkisi emperyalist
simgelere, kültürel unsurlara, ideolojik
argümanlara karfl› da yöneliyor. Mese-
la, cola-hamburger’e dayal› beslenme tar-
z›n›n asl›nda son derece sa¤l›ks›z oldu¤u
ve obezite hastal›¤›na yol açt›¤›; Hollywo-
od film endüstrisinin hep ayn› tarz basit
filmler yaratt›¤›; e¤itim sisteminin gençle-
ri sistemli biçimde cahillefltirdi¤i; televiz-
yon kültürünün kitleleri aptallaflt›rd›¤›;
GDO’lu tar›m›n insan sa¤l›¤›na büyük za-
rar verdi¤i; sa¤l›k sisteminin dünyan›n en
kötü sosyal güvencesizlik üzerine kurulu
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lay oluyordu. Mesela ülkemizde ‘60’l› y›l-
larda ABD, NATO üsleri ile birlikte süt
tozlar›, beslenme al›flkanl›klar› ve Holl-
ywood filmleriyle, kültürel olarak da giri-
yor ve Türk iflbirlikçileri “küçük Amerika”
olma hayalini yayarak, kitlelere bunu em-
poze ediyordu. 

Bugün Obama’n›n uygulamas› istenen
“yumuflak güç” iflte böyle bir fleydi. 

“Yumuflak güç”, ekonomik güçtür
Asl›nda, 2000’li y›llara gelinceye ka-

dar, ABD emperyalizmi de bu gücü, bu yö-
netme rahatl›¤›n› ve kültürel çekimi dünya
halklar›na uygulamay› baflarm›flt›. Özellik-
le ‘50’li, ‘60’l› y›llar, tüm dünyada, kül-
türel olarak da ABD rüzgarlar›n›n esti-
¤i, ABD hayranl›¤›n›n en üst noktalara
ç›kt›¤› y›llard›. Jean pantolonlar, hambur-
ger-cola mönüleri, Hollywood filmleri tüm
dünyan›n yemek-giyim-sinema tercihlerini
belirliyordu. Her y›l binlerce insan
ABD’den “yeflil kart” (ABD vatandafll›¤›
hakk›) alabilmek için kuyruklara giriyor,
s›navlardan geçiyor, bir biçimde “kapa¤›
ABD’ye atmak” için y›rt›n›yorlard›. Gelifl-
mifl kentlere “küçük Amerika” denmesi
adeta bir övgü olarak alg›lan›yordu. Ve
ABD emperyalizmi, dünyada “demokra-
si”nin simgesiydi, dünyadaki “gerici rejim-
ler”e ya da “diktatörlükler”e, “demokrasi”
ve “insan haklar›” götürmeyi vaat ediyor-
du. 

Görünüm böyleydi. Yarat›lan parlak
ambalaj ve ya¤d›r›lan demagoji bom-
bard›man›, gözlerin kamaflmas›na ne-
den oluyor, gerçekte nas›l bir sömürge-
cilik ve fetihçilik yafland›¤› saklan›yor-
du. ABD’nin daha kuruluflundan itibaren,
K›z›lderililer ve yerliler üzerinde soyk›r›m
uygulad›¤›; bugün siyah biri baflkanl›k kol-
tu¤una oturmufl olsa bile, 30 y›l öncesine
kadar, yasal olarak bile siyahlar›n ikinci s›-
n›f muamele gördükleri, yak›ld›klar›, as›l-
d›klar›, linç edildikleri; 1898’de, “tarihin
ilk emperyalist savafl›”nda Filipinler’i ifl-
galinden, 1993’te Somali’yi iflgaline kadar
say›s›z iflgal ve fetih gerçeklefltirdi¤i; ’29
y›l›ndaki büyük bunal›m s›ras›nda insanla-
r›n kitleler halinde açl›ktan k›r›ld›¤› ve
30’lu y›llar boyunca ülkenin mafya ve çete
batakl›¤›nda can çekiflti¤i; ‘50’li y›llarda
McCarty döneminde bafllat›lan “cad›
av›”nda, düzene karfl› en küçük bir muha-
lefet gösteren herkesin, sistem taraf›ndan
fliddetle cezaland›r›ld›¤› ve daha buna ben-
zer pek çok anti-demokratik, insanl›k d›fl›
uygulama gözlerden gizleniyordu. 

Çünkü ABD, yükselifl dönemini yafl›-
yordu. Ekonomik olarak gün geçtikçe
büyüyor, dünya üzerindeki güç ve hege-
monyas› art›yordu. ABD ekonomisinin
en büyük üstünlü¤ü, topraklar›nda zengin
olarak bulunan alt›n yataklar› ile, kurulufl
dönemine damgas›n› vuran vahfli kapitaliz-
min yaratt›¤› devasa üretimdi. Bu ekono-
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oldu¤u; milyonlarca insan›n açl›k s›n›r›n›n alt›nda kald›¤›; evsiz-
lerin, sokakta ya da karavanda yaflayanlar›n ç›¤ gibi büyüdü¤ü
vb. üzerine her geçen gün daha fazla fley yaz›l›yor, konufluluyor.
Bu tart›flmalarla, dünya genelinde ABD kültürüne karfl› tepkiler
art›yor. 

ABD’nin ideolojik argümanlar›na karfl› en çarp›c› tepki ise,
iflgal alt›ndaki ülkelerden geliyor: Afganistan ve Irak’ta düzen-
lenen eylemlerde “Kahrolsun demokrasi” slogan› at›l›yor.
“Demokrasi” kavram›yla “ABD sömürgecili¤i” kavramlar›, kit-
lelerin gözünde öylesine bütünleflmifl ki, “Kahrolsun ABD” slo-
gan›n›n yerine “Kahrolsun demokrasi” ya da “Demokrasi istemi-
yoruz” sloganlar› rahatl›kla geçebiliyor ve ayn› anlam› veriyor. 

ABD emperyalizmi, en büyük güç ve prestij kayb›n› halk-
lar›n nezdinde yafl›yor. Geçmiflin “demokrasi befli¤i”, “insan
haklar› savunucusu” ABD emperyalizmi, flimdi hem kendi
halk›n›n hem de dünya halklar›n›n gözünde, iflkenceci, iflgal-
ci, sömürgeci, sald›rgand›r. Sömürge halklar›n ak›n ak›n git-
meye çal›flt›¤› “rüyalar ülkesi” ABD, flimdi orada yaflayanlar için
bir kabusa dönüflüyor. Sadece ABD’de de¤il, “Bat›l› demokrasi”
olarak alk›fllanan Avrupa ülkelerinde de, eylemlerde devletin
sald›rganl›¤›, iflkence yap›ld›¤›, polisin pervas›zca insan vurdu-
¤u, özellikle siyahlara ve di¤er az›nl›klara karfl› vahfli bir fliddet
uyguland›¤›, art›k yayg›n olarak biliniyor, konufluluyor, televiz-
yon haberlerinde s›kça karfl›lafl›l›yor. 

Ve bugün art›k çok daha fazla say›da strateji kuruluflu,
think thank yap›lanmas›, ABD’nin resmi ve sivil örgütlen-
meleri, ABD’nin giderek gücünü kaybetmekte oldu¤una, 10-
20 y›l içinde s›radan bir emperyalist konumuna gelece¤ine
dair raporlar yay›nl›yorlar. Hatta “kahin”ler, ABD’nin parça-
lanaca¤›na, ayr› devletlere bölünece¤ine dair “öngörü”lerde,
“kehanet”lerde bulunuyorlar. Zay›flayan bütün imparatorlukla-
r›n, sadece güç de¤il, toprak da kaybettiklerini düflünürsek, bu
“kehanet”ler çok da ak›ld›fl› görünmüyor.  

Bugün, ekonomik olarak giderek yükselen “imparator” olan
Çin ise, kültürel-ideolojik olarak da dünya genelinde bir etki ya-
ratmaya “imparatorluk ›fl›lt›s›”n› yaymaya bafll›yor. Dünyan›n
her taraf›na, “Çin mal›” ihracat ürünleri ile birlikte Uzakdo-
¤u kültürü de gidiyor. Latin Amerika’dan Afrika’ya, ABD’den
Ortado¤u’ya, Avrupa ülkelerinden eski BDT co¤rafyas›na kadar,
dünyan›n her taraf›nda Çin mallar› sat›l›yor, Çinli flirketler
bat›l› emperyalist tekelleri ele geçiriyor, büyük miktarlarda
toprak sat›n al›yor, Çin devleti baflka devletlerle önemli eko-
nomik-siyasi anlaflmalar yap›yor, 2009 krizinden etkilenen
ve ‹MF’den kredi alamayan ülkeler çok Çin’den düflük faiz-
li ve uzun vadeli krediler al›yor. Çin’in hegemonik gücü sürek-
li ve h›zla büyüyor. Bu arada, Amerikan aksiyonlar›ndan s›k›lan
insanlar Çin filmlerinin dinginli¤i ve derinli¤inden sözediyorlar;
ABD’de Çin lokantalar›n›n haz›r yemekleri, hamburger ve pizza
gibi Amerika’ya özgü bilinen yemeklerden bile daha çok tüketi-
liyor; Çin felsefesi-Budizm-Konfüçyüs merak ediliyor, Çince
ö¤renmek isteyenlerin say›s› art›yor vb… Çin’in en önemli ide-
olojik argüman› ise “sosyalizm”! Çin, gitti¤i ülkelere, sömür-
gelerine “Çin modeli sosyalizm” götürüyor. Amerikan “de-
mokrasisi”nden b›kan, bu “demokrasi”nin daha fazla iflkence ve
sömürü anlam›na geldi¤ini ö¤renen dünya halklar›, “sosyalizm”
kavram›n›n çekicili¤ine kap›larak Çin’e karfl› daha fazla yak›nl›k
duymaya bafll›yorlar. 

‹flin kültürel-ideolojik görünümü, ekonomik-siyasi durumun
d›flar›ya yans›yan yüzüdür. Bugün ABD’nin yaflad›¤› güç kayb›-
n›n ve Çin’deki geliflmenin daha kapsaml› bir de¤erlendirmesini
yapabilmek için, bu ülkelerin ekonomik-siyasi-askeri geliflimle-
rine bakmak gerekiyor. ABD’nin hegemonyas›n› güçlendirme
süreci ve bu hegemonyan›n kaç›n›lmaz bir unsuru olarak yaflad›-
¤› bugünkü ekonomik kriz ile birlikte Çin’i büyüten ve ABD’nin
bugün en güçlü rakibi haline getiren dinamikleri, ekonomik-as-
keri-siyasi aç›lardan ele almak gerekiyor. 






