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1 May›s’ta Taksim’e!

ibya’ya bombalar ya¤›yor günler-
dir. Afganistan ve Irak’tan sonra,
flimdi de Libya, emperyalistlerin
aç›k iflgali alt›nda… Ve yine ayn› ar-
gümanlarla…“Halk› diktatörden kur-
tarmak”, “demokrasi götürmek”
vb…

Emperyalizmin yalan ve demago-
jisi her yerinden tel tel döküldü¤ü
halde, bu ikiyüzlü politikay› temcit
pilav› gibi ›s›t›p ›s›t›p önümüze ko-
yuyorlar. Daha düne kadar Kadda-
fi’nin ayaklar›n›n alt›na k›rm›z› hal›
sererek karfl›layanlar, elini öpenler,
çad›r›nda diz çökenler, onlar de¤il-
mifl gibi… Ve sanki onun diktatör ol-
du¤unu bilmiyorlarm›fl da, yeni fark
etmifller gibi! 

Diktatörleri bizzat iflbafl›na getir-
ten, silahland›ran, halka sald›rtan,
emperyalizmdir. fiimdi de Ye-
men’de, Bahreyn’de, ayaklanan hal-
k›n üzerine atefl açan, yüzlercesini
katleden diktatörlerin arkas›nda on-
lar vard›r. Suudi Arabistan ordusu-
nu Bahreyn’e gönderip halk hareke-
tini bast›rmak için binlercesini öl-
dürten de onlard›r. O Suudi Arabis-
tan ki, Ortado¤u’nun en despot, en
gerici rejimidir. Ama ayn› zamanda
ABD’nin en yak›n müttefiki. Onun
için oraya “demokrasi götürme” ge-
re¤i duymazlar! Aksine korur, kollar,
arkas›nda dururlar. Bir baflka ülke-
nin topraklar›na girip halk›n› katlet-
mesini teflvik eder ve sessizlikle ge-
çifltirmeye çal›fl›rlar. Bu denli ikiyüz-
lü, sahtekard›rlar.

Libya’n›n iflgali için uydurduklar›
gerekçelerin, bugün halklar nezdin-
de hiçbir inand›r›c›l›¤› yoktur. Önce-
si bir yana, Irak’ta ve Afganistan’da
yaflananlar, onlar›n “demokrasi” de-
dikleri fleyin, nas›l bir vahflet oldu-
¤unu herkese göstermifltir. ABD’nin
bu denli nefretle an›lmas›nda, bu ifl-
gallerde yaflananlar›n rolü büyüktür.
O yüzden de ABD, Libya sald›r›s›n-
da geride durmaya özen göstermifl,
Fransa’n›n öne ç›kmas›na raz› ol-
mufltur. 
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Fransa, en eski sömürgeci devletlerden biri-
dir. Emperyalizm dönemiyle birlikte gerilese de
halen sömürgeleri vard›r. Özellikle Afrika ülke-
leri, uzun y›llar Frans›z sömürgesi alt›nda yafla-
m›flt›r. Sonradan ulusal kurtulufl savafllar›yla bu
ülkeler ba¤›ms›zl›klar›n› elde etmifller, fakat
Fransa’ya ba¤›ml›l›klar› sürmüfltür. Bunlar›n
içinde en ünlüsü Cezayir’dir. Keza Tunus da
Fransa’n›n hegemonyas› alt›ndayd›. Tunus’un
diktatörü Bin Ali’ye son ana kadar destek veren
tek ülke Fransa oldu. Ve Tunus’taki yenilgi,
Fransa’n›n bugün canh›rafl bir flekilde öne at›l-
mas›na yol açt›. 

Esas›nda Tunus’ta bafllayan halk isyan›n›n,
di¤er ülkelere do¤ru yay›lmas›, bütün emperya-
listlere korkulu anlar yaflatt›. Libya’ya sald›r›n›n
en önemli nedenlerinden biri de, bu isyan dal-
gas›n› durdurabilmektir. Elbette Libya’daki pet-
rol ve Libya çöllerinde infla edilen günefl enerji-
si santralleri gibi yat›r›mlar, emperyalistler aç›-
s›ndan hayati önemdedir. 11 Eylül’den sonra
bafllayan, dünyan›n yeniden paylafl›m› kavga-
s›nda, enerjiyi ve enerji yollar›n› ele geçirmek,
emperyalistler aras› savafl›n eksenini olufltur-
maktad›r. Fakat onlar için daha önemli olan,
ezilen halklar›n, iflçi ve emekçilerin ayaklanma-
lar›n› bast›rmak, gözda¤› verebilmektir. Bu ko-
nuda bütün emperyalistler ittifak halindedir.

* * *
Emperyalistlerin Libya sald›r›s›, Türkiye’nin

durumunu da gözler önüne serdi. Sald›r›dan iki
hafta önce “NATO’nun Libya’da ne ifli var” diye
kükreyen Baflbakan Erdo¤an, sonras›nda iflga-
lin NATO flemsiyesi alt›nda yap›lmas›n› isteyen
ülke oldu. Ayn› Baflbakan, yak›n bir zamanda
Libya’ya gitmifl ve Kaddafi’nin elinden “insan
haklar›” ödülü alm›flt›. fiimdi Kaddafi’nin dikta-
törlü¤ünden, Libya halk›n› katletti¤inden dem
vuruyor. T›pk› emperyalist a¤ababalar› gibi…

Baflbakan›ndan D›fliflleri Bakan›na, Libya ile
ilgili ilk aç›klamalar› ile bugün geldikleri yer, id-
dia ettikleri gibi “ba¤›ms›z” bir d›fl politika izle-
mediklerini, izleyemeyeceklerini ortaya koyu-
yor. Emperyalizme ba¤›ml› bir Türkiye’nin, “ba-
¤›ms›z” ne iç ne de d›fl politikas› olabilir çünkü.
Obama’n›n kendilerini telefonla aram›fl olmas›-
na övünenler, Fransa’ya efelenerek durumu
kurtarmaya çal›flanlar, emperyalizmin iflbirlikçi-
si olduklar› gerçe¤ini gizleyemez haldeler. 

Öyle ki, Irak iflgali s›ras›nda Türkiye’nin de
savafla dahil olmas› için haz›rlanan 1 Mart tez-
keresinin ak›betine u¤ramamak için, meclisten
yang›ndan mal kaç›r›r gibi tezkere ç›kard›lar. 1
Mart’ta Ankara’ya akan yüzbinler, tezkerenin

reddedilmesinde önemli bir rol oynam›fllard›.
Bir kez daha ayn› durumu yaflamamak için,
CHP ve MHP gibi düzen partileriyle kol kola gi-
rerek, Libya tezkeresini onaylad›lar. Ancak an-
lafl›ld› ki, daha tezkere meclise gelmeden önce,
Türk savafl gemileri
Libya aç›klar›na çok-
tan varm›flt›. Keza ‹z-
mir NATO üssü, Libya
sald›r›s›nda merkez
olarak kullan›l›yordu. 

Böylece Türkiye,
Libya iflgalinin önemli
bir parças› haline geldi.
Zaten Irak iflgali s›ras›n-
da da tezkere ç›kmama-
s›na ra¤men baflta ‹n-
cirlik olmak üzere ABD
ve NATO üsleri kulla-
n›lm›fl, ABD askeri
mühimmat›, Türkiye
üzerinden Irak’a ulafl-
m›flt›. Fakat Irak’ta
aç›ktan savafl›n içine
girmemifl ve sonradan
da bununla övünmüfl-
lerdi. fiimdi Irak paza-
r›nda iflgalci emperya-
listlerden arta kalan k›r›nt›lar› kapmaya çal›fl›-
yorlar. Erdo¤an, “Erbil’e giden ilk Türk Baflba-
kan” olarak övgüyle takdim ediliyor. 

* * *
Libya’daki savafl›n nas›l flekillenece¤i belir-

sizdir. Türkiye de bu cang›l›n içindedir. Türkiye
halklar›, Irak iflgaline oldu¤u gibi, Libya iflgaline
de karfl›d›rlar. Ancak henüz Irak iflgalindeki gibi
büyük bir toplumsal muhalefet oluflamam›fl, ge-
nifl kitleler soka¤a ç›kamam›flt›r. Bunda ege-
menlerin Irak’tan ç›kard›klar› derslerle h›zl› ha-
reket etmesi ve birçok fleyin kapal› kap›lar ar-
d›nda yap›lmas›n›n pay› vard›r. 

Önümüz 1 May›s! Bu 1 May›s, emperyalist
iflgale karfl› da kitlelerin öfkesini ortaya koyaca-
¤› bir gün olacak. ‹flçi ve emekçiler, Kuzey Afri-
ka halklar›n›n isyan›n› selamlayacak, emperya-
lizmi ve onun iflbirlikçilerini lanetleyecek. Bu ifl-
gale ortak olmayaca¤›n› hayk›racak. 

1 May›s’ta sadece Türkiye iflçi s›n›f› ve
emekçileri de¤il, tüm dünya proletaryas›, Libya
halk›na desteklerini sunacaklar. Enternasyonal
dayan›flman›n en güzel örneklerini verecekler.
Ve hep bir a¤›zdan bir kez daha hayk›racaklar:
Emperyalizm yenilecek! Direnen Halklar Kaza-
nacak! 
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Merhaba,

“Mart-May›s süreci” olarak ifade edilen “eylem
bahar›”n›n en yo¤un dönemine girdik. 

Devrimci 1 May›s Platformu, bu defa Taksim 1
May›s›nda daha etkin bir rol oynamak üzere ça-
l›flmalar›na bafllad›. Libya’daki savafla Türki-
ye’nin de girmifl ve savaflla ilgili tezkerenin ç›k-
m›fl olmas›ndan dolay› NATO ve savafl karfl›t› ey-
lemler yükseldi. G-20 zirvesinin Türkiye’de yap›-
lacak olmas›n›n haz›rl›klar› bafllad›. Bu arada s›-
n›f mücadelesi de gerek Birleflik Metal-ifl sendika-
s›n›n grev kararlar›, gerek Belediye iflkolunda ya-
flanan “Hak-ifl darbesi”, gerekse iflten at›lan iflçi-
lerin iflyerlerinin önünde sürdürdü¤ü direnifllerle
giderek hareketleniyor. ‹flçi s›n›f› bu dönemde
yapt›¤› eylemlerle 1 May›sa ›s›n›yor. Bütün bun-
lara ek olarak, Nevin Berktafl ile ilgili kampanya-
m›z, düzenlenecek bir etkinlikle yeni bir ivme ka-
zan›yor. 

Bir yan›yla devrimci yap›lar›n birlikte hareket
etmesinin tart›fl›lmaz bir önem tafl›d›¤›, di¤er

yandan kendi güçlerimizin daha sa¤lam, daha
güçlü, daha donan›ml›, daha kitlesel

hale getirilmesi gerekti¤i bir dönem-
den geçiyoruz. Sorumluluklar›-
m›z büyük, görevlerimiz çok...

Kavgada kararl›l›k, inançta sars›l-
mazl›k her zamankinden daha bü-
yük bir önem tafl›yor. 

“‹nanc›n s›nand›¤› zor mekanlar; HÜCRELER”
kitab›n›n “Dava Dosyas›” ç›kt›. 

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

Bir sonraki say›m›zda görüflmek üzere...
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Direnen halklar kazanacak
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urjuvazi ve onun partileri, 12 Ha-
ziran’daki seçimlere haz›rlan›yor.
Çeflitli mesleklerden bürokratlar,
birbiri ard›na istifa edip, düzen

partilerinden birine adayl›k baflvurusunda
bulundular. Polis fleflerinden hakim ve
savc›lara kadar uzanan listede, bu kiflilerin
görev yaparken ne denli “tarafs›z” olduk-
lar›, bir kez daha anlafl›ld›. 

Uzun bir dönemdir birbirleriyle k›-
yas›ya mücadele eden her iki burjuva
kamp›n öne ç›kan isimleri, bugün aç›k
kimlikleriyle AKP veya CHP’den aday
aday› durumundalar. Bunlara Ergene-
kon san›klar›n› da eklendi. Baybal, Özkan
ve Haberal gibileri, CHP’den adayl›k bafl-
vurusunda bulundu. Kontrgerilla flefleri
de do¤al olarak MHP’yi tercih ettiler. Her
ne kadar MHP flimdilik onlara mesafeli
durmaya özen gösterse de… 

Bu tablodan da görüldü ki, 12 Hazi-
ran seçimleri bir kez daha “fleriatç›-
ulusalc›” fleklinde bölünmüfl olan iki
burjuva kli¤in çekiflmesine sahne ola-
cak. 

K›l›çdaro¤lu ile yenilenen CHP, oyla-
r›n› yüzde 30’lara ç›karma hedefinde.
Böylece AKP’ye daha ciddi bir rakip ola-
rak, olas› bir koalisyon hükümetinin ba-
fl›nda yer alabilecek oy potansiyeline ulafl-
may› amaçl›yor. AKP ise yine tek bafl›na
hükümet olabilecek flekilde yüzde 40’lar›n
üzerine ç›kmaya çal›fl›yor. 

Kuflkusuz bu seçimlerde AKP’nin ifli,
öncekilerden daha zor. Her fleyden önce 8
y›ld›r tek bafl›na hükümet olman›n y›pran-
m›fll›¤›n› tafl›yor. Geçmiflteki gibi ne
“ma¤dur” rolünü oynayabilir, ne de “de-
mokrasi” flampiyonlu¤u yapabilir. Gide-
rek artan biçimde kendini hissettiren
bask› ve fliddet ortam›, AKP’ye karfl›
hemen her kesimin hoflnutsuzlu¤u bü-
yüttü¤ü gibi, yalan ve demagojilerinin
de ipli¤ini pazara ç›kard›. Her iki se-
çimde de arkas›na ald›¤› burjuva libe-
raller, özellikle son gazeteci tutuklama-
lar›n›n ard›ndan AKP’ye daha fazla
karfl› ç›kar oldular. AKP, bu seçimlerde
burjuva liberallerin önemli bir k›sm›n›n,
kendisini allay›p pullayarak vitrine koy-
mas›ndan mahrum kalacak. 

Elbette AKP de çeflitli manevralarla,
bozulan imaj›n› düzeltmeye çal›fl›yor, ça-
l›flacak… Özel yetkilerle donat›lm›fl

Ergenekon savc›s› Zekeriya Öz’ün görev
de¤iflikli¤i, bu çabalardan birisi. Hazi-
ran’a kadar flu an içeride bulunan baz› ga-
zetecilerin tahliyesi de gündeme gelebilir.
Di¤er yandan “torba yasa” ile esnek ve
güvencesiz çal›flmay› yasallaflt›ran AKP,
iflçi ve emekçilerin a¤z›na bir parmak bal
çalmay› da ihmal etmiyor. Kredi borçlar›-
n›n faizlerini düflürüyor, yap›land›rma ad›
alt›nda emeklili¤i teflvik ediyor vb… Böy-
lece bir yandan artan öfkeyi boflaltacak
soluk borular› yarat›yor, bir yanda da eko-
nomiye canl›l›k kazand›r›yor. 

Daha da önemlisi, baflta ABD olmak
üzere emperyalistlerle iliflkilere özen gös-
teriyor. Libya olay›nda da görüldü¤ü gi-
bi, içeride demagojik olarak ne söylerse
söylesin, ABD’nin isteklerini yerine ge-
tiriyor. Son gazeteci tutuklamalar› üzeri-
ne ABD büyükelçisinin AKP karfl›t› söz-

leri, ABD’nin bu seçimlerde AKP’ye oy-
namayaca¤› yorumlar›na yol açm›flt›. Fa-
kat AKP, anlafl›lan bir kez daha ABD’ye
“bizi süpürmeyin, kullan›n” diyor.

Büyük olas›l›kla AKP, yeniden en faz-
la oyu alarak hükümeti kuracakt›r. Ancak
CHP’nin oylar›n› biraz daha artt›rmas› ve
daha etkili muhalefet yaparak, uzun süre-
dir yak›n›lan “muhalefet bofllu¤u”nu dol-
durmas› beklenmektedir. Böylece CHP’yi
yeni döneme daha güçlü flekilde haz›rla-
yacaklard›r. K›l›çdaro¤lu rüzgar› ile Alevi
ve Kürtlerin muhalefetini, iflçi ve emekçi-
lerin yükselen tepkisini, CHP potas›nda
eritmektir, as›l planlar›.

Burjuva seçimlerinin zaten as›l hedefi,
toplumsal muhalefeti düzen içine çekerek
emebilmektir. Bu bazen Amerikan seçim-
lerinde oldu¤u gibi “cumhuriyetçiler” ve
“demokratlar” aras›nda bir tahtaravelli gi-
bi inip ç›kan iki parti aras›nda görev de¤i-
flimi fleklinde olur; bazen de Avrupa ülke-
lerinde oldu¤u gibi, çok partililik ve koa-
lisyon hükümetleri fleklinde… Sonuçta
tüm emperyalist ve ba¤›ml› ülkelerde
seçimlerin özü ayn›d›r: S›n›f olarak
burjuvazinin diktatörlü¤ünü en uygun
biçim ve araçlarla sürdürmek… 

O yüzden, seçimlerin “bir aldatmaca-
dan ibaret” oldu¤unu söylüyoruz. ‹flte en
“demokratik” burjuva ülkelerden Belçi-
ka’da, seçimlerin üzerinden aylar geçme-
sine ra¤men hükümet kurulamad›. Ama
ülke bu süre içinde ayn› flekilde yönetili-

yor, halk› ilgilendiren önemli kararlar al›-
nabiliyor. Irak, Sudan gibi ülkelerin sözü-
nü bile etmiyoruz. Ne seçim, ne referan-
dum sonuçlar›, ne de bu sonuçlara daya-
nan hükümet ve uygulamalar› ortadad›r,
am emperyalistler ve iflbirlikçileri yine bu
ülkelerde at oynatmaya devam etmekte-
dir.

* * *
Türkiye’deki seçimlerde de durum

farkl› de¤ildir. Parti isimleri de¤iflir ama
sömürü ve zulüm devam eder. Burjuvazi
daha fazla kar elde ederken, yoksulluk ve
açl›k artar. 

Elbette her seçim döneminin kendine
has özellikleri de vard›r. ‹çte ve d›fltaki
koflullar, burjuvazinin tercihini belirleme-
de etkili olurlar. 12 Haziran seçimlerinin
sonuçlar›n› da bu koflullar belirleyecektir.

Örne¤in, seçim sonras›nda bir anayasa
de¤iflikli¤inin gündemde olmas›, bu se-
çimleri daha özgün k›lmaktad›r. Kürt hal-
k›n›n artan eylemleri, Alevilerin talep-
leri, anayasa tart›flmalar›n› flimdiden
alevlendirmifltir. TÜS‹AD’›n haz›rlatt›¤›
“anayasa tasla¤›”nda “anayasan›n de¤ifl-
tirilemez ve de¤iflmesi dahi teklif edile-
mez” denilen ilk üç maddeye dokunulma-
s›, kimliklerdeki “din” bölümünün kald›-
r›lmas›, seçim baraj›n›n düflürülmesi, ye-
rel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi de¤i-
fliklikler, baflta MHP olmak üzere düzen
partileri taraf›ndan büyük bir infialle kar-
fl›land›. Sonras›nda TÜS‹AD geri ad›m at-
m›flsa da, bu tart›flmalar yeni anayasa ha-
z›rlama sürecinde s›kça yap›lacakt›r. Ve
12 Haziran sonras› kurulacak hükümetin,
meclisin, bafl›n› a¤r›tmaya devam edecek-
tir.

Di¤er yandan Kuzey Afrika’dan Orta-
do¤u’ya do¤ru yay›lan halk hareketleri ve
yeni emperyalist iflgaller, bu seçimleri ve
sonuçlar›n› daha önemli hale getirmifltir.
Birbiri ard›na devrilen diktatörler, re-
jim de¤ifliklikleri, parçalanm›fl ülkeler
ile yeni bir dünya flekillenmektedir. Em-
peryalistler, bir süredir dünyan›n yeniden
paylafl›m› için birbirleriyle k›yas›ya müca-
dele etmekte ve pazar alanlar›n› kapmak
için yar›flmaktad›r. Yeni bir emperyalist
savafl sürecidir yaflanan. Türkiye de bir fle-
kilde bu savafl›n içine çekilmifltir. 

I ve II. Emperyalist savafllar› kendi
aç›s›ndan en uygun flekilde kapatan Türk
egemenleri, yeni emperyalist savafltan da
karl› ç›kmak istemektedir. II. Emperyalist
savafl s›ras›nda ‹nönü’nün söyledi¤i gibi
“yeni bir dünya kurulur, Türkiye’de bu
dünyada yerini bulur” mu olacakt›r; yok-
sa son 30 y›lda parçalanma korkusu yafla-
yan Türkiye’nin korktu¤u bafl›na gelecek
midir? 

K›sacas›, dünyada ve Türkiye’de yeni
bir dönem bafllarken, 12 Haziran’da se-
çimler olacakt›r. Emperyalistlerin ve ifl-
birlikçilerin planlar› ortadad›r. Önemli
olan onlar›n bu planlar›n› bozacak iflçi ve
emekçilerin neler yapaca¤›d›r. Her zaman
oldu¤u gibi son sözü onlar söyleyecektir.

Her seçim döneminin
kendine has özellikleri

vard›r. ‹çte ve d›fltaki ko-
flullar, burjuvazinin terci-

hini belirlemede etkili
olurlar. 12 Haziran seçim-

lerinin sonuçlar›n› da bu
koflullar belirleyecektir.

Seçim sonras›nda bir
anayasa de¤iflikli¤inin

gündemde olmas›; di¤er
yandan Kuzey Afrika’dan
Ortado¤u’ya do¤ru yay›-

lan halk hareketleri ve ye-
ni emperyalist iflgaller, bu

seçimleri daha önemli 
hale getirmifltir.

K›sacas›, dünyada ve
Türkiye’de yeni bir dönem
bafllarken, 12 Haziran’da

seçimler olacakt›r. Emper-
yalistlerin ve iflbirlikçilerin
planlar› ortadad›r. Önemli
olan, onlar›n bu planlar›-
n› bozacak iflçi ve emekçi-

lerin neler yapaca¤›d›r.
Her zaman oldu¤u gibi

son sözü onlar 
söyleyecektir.

B

Seçimler yaklafl›rken
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“‹nanc›n S›nand›¤› Zor Mekan-
lar: HÜCRELER” kitab›n›n “DAVA
DOSYASI”n›, yazar› Nevin Berktafl’›n
tutuklu bulundu¤u bir s›rada yay›nl›-
yoruz. Toplam 21 y›l›n› cezaevlerinde
geçiren Berktafl, bu kez cezaevindey-
ken yazd›¤› “Hücreler” kitab›na verilen
10 ayl›k hapis cezas›ndan dolay› Bak›r-
köy Kad›n Hapishanesinde bulunuyor.

Kitap, ilk olarak Ekim 2000 tarihinde
bas›ld›. Bas›l›r bas›lmaz da ilk haftas›nda
toplat›ld›. Yazar›na, yay›nevi sahibine,
matbaaya, para ve hapis cezalar› ya¤d›r›l-
d›. Yasalar de¤iflip de bu cezalar geçersiz
kal›nca, yeni maddelerden yeniden davalar
açt›lar ve yeniden para ve hapis cezalar› ver-
diler. 

Kitap, devrimci tutsaklar›n F tipi hücre ce-
zaevlerine götürülmek istendi¤i bir dönemde
yay›nlanm›flt›. Emperyalist-kapitalist sistemde
hapishane koflullar›n›, dünyadan ve Türkiye’den
örneklerle ortaya koyuyor ve ona karfl› verilen di-
reniflleri anlat›yordu. 12 Eylül cezaevlerinin hücre-
lerini, bizzat kendi yaflad›klar› üzerinden resmedi-
yor, en zor dönemlerde bile faflist yapt›r›mlara bo-
yun e¤meyenlerin oldu¤unu gösteriyordu. Bu ayn›
zamanda “F Tipi Cezaevleri”ne karfl›, devrimci tut-
saklar›n her flekilde direnece¤inin ilan›yd›. 

Egemen güçlerin kitaba olan düflmanl›¤›; onun
içeri¤ine, verdi¤i mesajlara ve zamanlamas›nad›r.
Kitab›n yay›nlanmas›ndan üç ay sonra, tüm cezaev-
lerine yönelik 19 Aral›k sald›r›s› gerçekleflti ve onlar-
ca tutsak vahflice katledildi. Fakat 19 Aral›k ayn› za-
manda, devrimci tutsaklar›n direnifl tarihine ekle-
nen, flanl› bir sayfa oldu. Günlerce süren destans›
bir direnifl, ölüme meydan okuyufl yafland›. Bu dire-
nifl, “F Tipleri”nde ölüm oruçlar›, fiili direnifllerle de-
vam etti. Yüzlercesi öldü, yaraland›, ölümcül hasa-
tal›klara yakaland›, ama devrimci kimliklerinden
ödün vermediler.

Kitap, içerde-d›flar›da hücrelere karfl› verilen
mücadelenin bir parças› olarak düflünülmüfl, haz›rl›-
¤› ve yay›nlanmas› o flekilde gerçekleflmifltir. Ve
amac›na da ulaflm›flt›r.  

Kitab›n ilk bask›s›n›n “önsöz”ünde flunlar söyle-
niyor:

“Tarih; s›n›fl› toplumla birlikte ortaya ç›kan dev-
letlerin ve ona hakim olan s›n›flar›n, ezilen, sömürü-
len kesimlerin öncülerini etkisiz k›lmak için yüzy›llar-
d›r en etkili zindan projelerini yaflama geçirme çaba-
lar›na tan›kl›k etmifltir. S›n›fl› toplumlar›n sonuncusu
olan kapitalizm ise, sömürü biçimlerinde oldu¤u gibi
‘öncü’leri ezme ve yok etme yöntemlerinde de önce-
ki toplumlar›n çok ilerisinde, en geliflmifl teknik ve
donan›mla üst noktaya ulaflm›flt›r… 

Elinizdeki kitap; egemen s›n›flar›n yüzy›llard›r
yap›p gelifltirdikleri zindanlar›, onun kapitalizmde al-
d›¤› biçimleri ve en son ölüm hücrelerinin oluflumu-

nu, bununla neyi hedef-
lediklerini ve sonuçlar›-
n› ortaya koyuyor... 12
Eylül cezaevleri ve
hücreleri, yine yafla-
yanlar›n ve ona karfl›
amans›z bir müca-
deleye giriflenlerin
kaleminden aktar›-
l›yor. ‘Direnilemez’
denilen yerde di-
reniflin, ‘baflar›la-
maz’ denilen yer-
de zaferin guru-
runu ve sevinci-
ni tatt›r›yor. ‘‹n-
san yaflaya-
maz’ raporu
verilen hücre-
lerde aylar-
ca-y› l larca

tutulan, her-
kese boyun
e¤d i r i l d i¤ i

bir yerde tek
bafl›na ‘direnifl cephesi’ olufltu-

ran ve zaferi, t›rnaklar›yla söküp alan tutsaklar›n
direnifli, bugünümüze de ›fl›k tutuyor, yol gösteri-
yor… 

Egemenlerin ‘hücre tipi cezaevi”ne geçifle haz›r-
land›¤› bir dönemde, nas›l bir sald›r› ile karfl› karfl›-
ya kal›nd›¤›n›n görülmesi ve ona karfl› mücadele
aç›s›ndan önemli bir kaynak sunuyor bizlere. Sade-
ce bu da de¤il. Olmaz› olur k›lan, imkans›z› baflaran
bir iradenin karfl›s›nda ‘ölüm hücreleri’nin bile kar
etmeyece¤i ve bu savafl› da devrimci tutsaklar›n ka-
zanaca¤› inanc›n› güçlendiriyor.”

Aradan geçen 10 y›l› aflk›n sürede, buradaki tes-
pit ve öngörülerin, yaflanm›fl gerçekler olarak tarihe
kaz›nd›¤›n› görüyoruz. T›pk› 12 Eylül cezaevlerin-
deki direnifller gibi…

Yazar, direniflini olanca sadeli¤i ve devrimci mü-
tevaz›l›k ile anlatm›fl, onun yank›lar›n› ve sonuçlar›-
n› ise tarihe b›rakm›flt›r. Ve aradan geçen süre, di-
reniflinin önemini ortaya koydu¤u gibi; tüm devrimci
tutsaklara ›fl›k tutma ve daha genifl kesimlere du-
yurma çabas›n›n da ne kadar yerinde oldu¤unu
göstermifltir. 

Kitab›n ilk bask›s›n›n üzerinden 10 y›l geçtikten
sonra, yazar›n›n kitaptan dolay› tutuklanmas›yla bir-
likte, “Hücreler” kitab›n› okumak isteyen birçok kifli
yay›nevimizi arayarak, kitab› edinmek istediklerini
bildirdiler. Fakat kitap, daha bas›ld›¤› zaman tüken-
miflti. ‹kinci bask›s›n› yapmam›z ise yasal olarak en-
gellenmiflti. Tutuklanmas›n›n ard›ndan, gelen yo¤un
iste¤i de gözönüne alarak, “Dava Dosyas›”n› bas-
maya karar verdik. Mahkemelerin iddianeme ve ka-
rarlar›n›n yan›s›ra, Nevin Berktafl’›n savunmas›n›
da bu kitapta yay›nl›yoruz. Ayr›ca davaya konu olan
“Hücreler” kitab›n›n ana bölümlerini ekledik. Ancak
ilk bölümdeki güncel tahliller içeren k›s›mlar› olabil-
di¤ince k›saltt›k. Kitab›n ilk bask›s›nda yer alan
“‹HD Cezaevi Kurultay›”na gönderilen tebli¤leri ve
daha sonra bafll› bafl›na bir kitap olarak da bas›lan
“‹zolasyon Hücreleri Ölüm Hücreleridir” bölümlerini
ç›kard›k. Yay›nlanan bölümler ise, tashihler ve an-
lam bozukluklar› düzeltilerek haz›rlanm›flt›r. Bunun-
la birlikte, yazar›n tutuklanmas›ndan sonraki gelifl-
meler de eklenmifltir. 

Amac›m›z; fazlal›klardan ar›nm›fl, okunma ra-
hatl›¤› sunan ve yeni geliflmelerle güncelleflmifl bir
flekilde, kitab› okuyucuyla yeniden buluflturmakt›r.
Tarihe flerh düflen böyle bir yap›t› basm›fl olmak, bi-
zim için ayr› bir gurur kayna¤›d›r. 

Yediveren Yay›nlar›
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Nevin Berktaş’a özgürlük!

Ç I K T I

Nevin Berktafl’›n 19 Aral›k sald›r›s› öncesi
yazd›¤› ve 2000 y›l›n›n Ekim ay›nda bas›lan
“‹nanc›n S›nand›¤› Zor Mekanlar:HÜCRELER”
kitab›, bir hafta içinde toplat›lm›fl ve hakk›nda
davalar aç›lm›flt›. Onun için k›sa sürede tüken-
di¤i halde yeniden bas›lamad›. Nevin Berk-
tafl’›n bu kitaptan dolay› tutuklanmas›n›n ard›n-
dan kitaba ilgi ve talep de artt›. Kitab›n ilk bas-
k›s›n› da yapan Yediveren Yay›nlar›, bu kez
Belge Yay›nlar› ile birlikte “Hücreler kitab›n›n
DAVA DOSYASI”n› ç›kard›lar. 

Mart ay›nda bas›lan kitab›, bu yay›nevlerin-
den ve kitapç›lardan temin edebilirsiniz. Ayr›ca
dergimize ulaflarak isteyebilirsiniz. 

Afla¤›da Yediveren yay›nlar› taraf›ndan yaz›-
lan kitab›n “sunu” bölümünü yay›nl›yoruz.



8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü’nde  bu y›l yine dünyan›n dört
bir yan›nda yüz binlerce insan so-
ka¤a ç›kt›. Türkiye'de ise ‹stanbul,
Ankara, Adana, ‹zmir, Bursa ve Mersin'de miting-
ler yap›ld›. Di¤er illerin bir k›sm›nda bas›n aç›kla-
malar› ve yürüyüfller gerçeklefltirildi. 

A¤›r çal›flma koflullar›n›n kad›nlar› iki kat vurdu-
¤u, televizyonlarda ve gazetelerde kad›n cinayet-
lerinin eksik olmad›¤›, fliddetin ve eflitsizli¤in her
gün daha da büyüdü¤ü bir döneme denk gelen 8
Mart kutlamalar›nda, yine iki 8 Mart vard›. Birisi
devrimcilerin organize etti¤i ve 8 Mart'›n k›z›ll›¤›n›
tafl›yan, di¤eri ise "erkeklerden soyutlanm›fl" flö-
len havas›ndaki mitingti.  

Devrimci 8 Mart Platformu'nun organize etti¤i mi-
ting, 6 Mart'ta Kad›köy'de gerçeklefltirildi. Aralar›n-
da PDD, BDSP HC, DK, YDK, DH, EÖC, Kald›raç,
EKA'n›n da bulundu¤u Platform bileflenleri, saat
11'den itibaren Tepe Natilius önünde topland›.
Platformun ortak pankart›n›n arkas›nda 12'de yürü-
yüfle geçen kortej, dünya komünist ve devrimci ka-
d›n önderlerin, Türkiye'de flehit düflen devrimcilerin
foto¤raflar›n›n yan› s›ra, cinsel, ulusal, s›n›fsal sö-
mürüyü anlatan dövizler tafl›d›lar. "8 Mart k›z›ld›r
k›z›l kalacak", "Yaflas›n 8 Mart", "Yaflas›n devrimci
dayan›flma", "Cinsel, ulusal, s›n›fsal sömürüye
son" sloganlar›n› atan kortejler, Kad›köy ‹skele
meydan›na yürüdüler.  

Proleterce Devrimci Durufl korteji ise,
"Emekçi kad›n›n sahiplendi¤i kavga
yenilmez" ve "Nevin Berktafl serbest
b›rak›ls›n" pankartlar›yla kat›ld›. Dünya-
daki komünist ve devrimci kad›n önderleri-
nin, Zeynep Poyraz, Selma Aybal, Songül Ka-
yabafl› ve Nilgün Gök'ün foto¤raflar› ile birlikte
Kas›m ay›ndan beri Bak›rköy'de hukuksuz bir flekil-
de tutulan komünist tutsak Nevin Berktafl'›n ser-
best b›rak›lmas› talebini içeren dövizlerin tafl›nd›¤›
kortejde, disiplinli bir durufl vard›. "Yaflas›n 8 Mart
Dünya Emekçi Kad›nlar günü", "Yaflas›n devrim ve
sosyalizm", "Kad›n olmadan devrim olmaz, devrim
olmadan kad›n kurtulmaz", "Zeynep-Nilgün yoldafl-

lar ölümsüzdür", "Selma-Songül yol-
dafllar ölümsüzdür", "Biz çelikten biz
Bolflevik müfrezeyiz", "Ba¤›ms›zl›k,
demokrasi, özgürlük, sosyalizm için

tek yol devrim", "Nevin Berktafl'a özgürlük" slogan-
lar› at›ld›. Yürüyüfl güzergah›na ise "Nevin Berk-
tafl'a özgürlük" yaz›lamalar› yap›ld›.  

Polis noktas›nda Halk Cephesi kortejisinin geçti¤i
s›rada polisin küfür etmesi üzerine k›sa süreli bir
çat›flma yafland›. Tüm kortejlerin alana girmesiyle

birlikte program sayg› durufluyla bafllad›. 
Paflabahçe direniflini kazan›mla taçland›ran

Türkan Albayrak Platform ad›na aç›klamay›
okudu. S›ras›yla direnifllerini sürdüren On-
teks, PTT ve direniflteki iflçiler, birer konufl-
ma yapt›lar. Komünist tutsak Nevin Berk-
tafl'›n Bak›rköy Hapishanesi'nden gönderdi-

¤i mesaj› ise, PDD temsilcisi okudu. Mesaj›n
ard›ndan "Nevin Berktafl'a özgürlük" sloganla-

r› at›ld›. 
Miting program› Grup Yorum, Grup Adal›lar ve

Grup Eme¤e Ezgi'nin söyledi¤i türküler ve marflla-
r›n ard›ndan çekilen halaylarla bitirildi.  

8 Mart'›n içini boflaltmaya çal›flan burjuvazinin
bu çabalar›n›n sonuç vermeyece¤i yans›d› alana.
8 Mart'›n k›z›ll›¤›n› dünden bugüne tafl›yan devrim-
ciler ve emekçi kad›nlar, bir kez daha kad›n erkek
el ele kavga bayra¤›n› dalgaland›rd›lar. 
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8 Mart k›z›ll›¤› alanlardayd›

Nevin Berktaş’a özgürlük!

“Nevin Berktafl’a Özgürlük”
kampanyas› kapsam›nda Yediveren
yay›nlar› taraf›ndan bir etkinlik dü-
zenleniyor. 

‹stanbul-Altunizade’de bulunan
Petrol ‹fl Genel Merkezi’nin konfe-
rans salonunda, 10 Nisan Pazar
günü gerçekleflecek olan etkin-
lik, yazd›¤› kitaptan dolay› hala
cezaevinde tutulan Nevin Berk-
tafl’la dayan›flma amac›n› tafl›-
yor. 

“Nevin Berktafl için ÖZ-
GÜRLÜK fiARKILARI” ad›n›
tafl›yan etkinlikte, Menderes
Samanc›lar, Metin Kahra-
man, Hilmi Yaray›c›, ‹lkay
Akkaya, Grup Munzur ve
Tanyeli fiiir Grubu yer al›-
yor. 

Etkinlikte, müzik ve fliir gruplar› d›fl›nda, çeflitli
konuflmac›lar da yer alacak ve sinevizyon gösterimi yap›lacak. 

Devrimci kurumlar›n kendi belirledikleri biçimlerle kat›l›m› için
davet edildi¤i etkinli¤e, Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f Platformu, Demok-
ratik Haklar Federasyonu, Devrimci Hareket, Emek ve Özgürlük
Cephesi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Halk Cephesi ve Mücadele Bir-
li¤i de kat›l›yorlar. 

Adana Çakmak caddesi, Sanat
Soka¤›’n›n giriflinde, 27 Mart Pazar
günü “Nevin Berktafl’e Özgürlük”
bafll›kl› bildiri da¤›t›ld›. 

“Nevin Berktafl serbest b›rak›ls›n”
kampanyas› çerçevesinde gerçekle-
flen bildiri da¤›t›m›na ilgi büyük ol-
du. Gencinden yafll›s›na birçok insan
bildirileri al›p okudular. ‹çlerinden
baz›lar› “kimdir bu arkadafl” diye
sordu. Nevin’i tan›yanlar ise, “yine
mi içeri ald›lar? Yeni ç›km›flt› halbu-
ki” diyerek devletin adalet sistemine
isyan ettiler. 

Ayr›nt›l› bilgi almak isteyenler de
yan›m›za gelerek Nevin Berktafl hak-
k›nda sorular sordular. Yapt›¤›m›z

sohbetlerden sonra, “peki
biz ne yapal›m, ne yapabi-
liriz” diyerek Nevin Berk-
tafl’› sahiplendiler. Nevin
Berktafl’›n da Adana’l› oldu-
¤unu söyledi¤imizde daha
çok benimsediler. Nevin
Berktafl’›n durumunu ö¤ren-
dikten sonra, o gün
Adana’ya gelecek olan
Tayyip Erdo¤an’a beddua-

lar ya¤d›r›p, “AKP’nin adaleti iflte
bu kadar” diyerek tepkilerini dile ge-
tirdiler. 

Sanat Soka¤›n ç›k›fl›ndaki esnafa
da bildirilerimizden verdik. Bildiri al-
mayanlar da yan›m›za gelerek bildi-
ri istediler bizden. Onlarla da Nevin
Berktafl ve burjuva adaleti üzerine
konufltuk. 

Biz bildiri da¤›t›m› yaparken, es-
naf da bir ihtiyac›m›z olup olmad›¤›-
n› sordu, ilgilerine teflekkür ettik.

Yan›m›zdaki bildiriler yar›m saat
içinde tükenmiflti. Da¤›t›m bittikten
sonra esnafla sohbet ettik, ard›ndan
oradan ayr›ld›k.

Adana’da bildiri da¤›t›m› Nevin Berktafl için 
ÖZGÜRLÜK fiARKILARIÖZGÜRLÜK fiARKILARI
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Birleflik Metal-ifl’e üye iflçiler, 21 y›l
aradan sonra greve ç›kt›lar. Birleflik Me-
tal-‹fl Sendikas› ile metal iflkolundaki
patronlar›n sendikas› olan MESS (Metal
Sanayicileri Sendikas›) aras›nda süren
toplu ifl görüflmelerinde, MESS’in yüzde
5.35 zam ve esnek çal›flmay› dayatma-
s›yla, T‹S görüflmelerinde uzlaflma sa¤-
lanamad›. Arabulucu süreçleri de bitti.
Grev karar› uygulanmaya baflland›. 

Bu grev karar›, elbette büyük bir önem tafl›yor.
Türkiye iflçi s›n›f›, uzun y›llardan sonra 2007 Te-
lekom grevini yeniden mücadele arenas›na sok-
tu. Fakat bu silah› yeterince etkili kullanamad›.
Bunda en önemli faktör, kuflkusuz ki, iflbirlikçi uz-
laflmac› sendikac›lar›n tutumudur. Bir di¤er faktör
ise, devrimcilerin s›n›fla ba¤lar›n›n zay›fl›¤›, s›n›f›n
örgütlülük düzeyidir. 

Metal iflçileri, dünyada grev ve halk hareketleri-
nin yayg›nlaflt›¤›, kimi ülkelerde diktatörlerin devril-
di¤i bir süreçte grev bayra¤›n› yükseltiyorlar. Ayn›
zamanda ülkemizde de bir yandan güvencesiz, ku-
rals›z, esnek çal›flman›n “torba yasa”s›yla yasal
hale getirildi¤i, bu sald›r›lara karfl› direnifllerin yük-
seldi¤i bir süreçten geçiliyor. Dolay›s›yla bu grev,
sadece metal iflçileri aç›s›ndan de¤il, tüm iflçi ve
emekçiler, güvencesiz çal›flan iflçiler aç›s›ndan da
oldukça önemli. Bütün iflçi emekçilerin gözü kula¤›,
bu grevdedir. Metal iflçisi de bu sorumlulukla hare-
ket etmelidir. 

Grevin s›n›f mücadelesindeki rolü
Grev, iflçi s›n›f›n›n elindeki en etkili silahlardan

biridir. Bu silah etkisini, iflçi s›n›f›n›n burjuvaziye ta-
leplerini kabul ettirmek için üretimden gelen gücünü
devreye sokmas›ndan al›r. Yani flalteri indirir, üretimi
durdururlar. 

Üretim patronlar›n candamar›d›r. Üretim durdu-
¤unda burjuvazinin karlar› düfler. Tüm üretimi azami
kar elde etmek için yapan burjuvazi, grevin olmas›n›
istemez. Yasalar buna göre düzenlenmifltir. Yarg›,
ordu, polis, tüm bask› mekanizmas›, buna göre ha-
z›rlanm›flt›r. Her ne kadar anayasada grev hakk›
bulunuyorsa da (ki bu, anayasaya yasad›fl› grev-
ler yap›larak geçirildi) grevi etkisizlefltiren veya
patronlara lokavt hakk› tan›yan hükümler bolca
s›ralanm›flt›r. Bunlar da yetmezmifl gibi, 12 Eylül
sonras› “Yüksek Hakem Kurulu” ad› verilen bir kurul
oluflturulmufl, bu kurul grev hakk›nda “bilirkifli” k›l›n-
m›flt›r. Ayr›ca Bakanlar Kurulu karar›yla da grev er-
teleme veya iptal etme yetkisi vard›r. Birçok grev bu
flekilde ertelenip iptal edilmifltir. 

Grev, s›n›f mücadelesinde etkili, vurucu gücü
yüksek eylem biçimidir. Proletarya ile burjuvazi
aras›nda cepheden bir savaflt›r. Bundan dolay›d›r
ki, burjuvazi, grevi yasalarla engellemeye, yasalar›n
yetmedi¤i yerde ç›plak zoru devreye sokarak dur-
durmaya kalkar. Grev karar› bile, burjuvaziyi ve
onun çanak yalay›c›lar›n› ürkütür. ‹flçi ve emekçiler
içinse grev, büyük bir sevinçtir. Grev yeri, “bayram
yeri” gibidir, grev halaylarla karfl›lan›r.

Burjuvazi ile proletarya çetin bir kavga yürütürler
grev sürecinde. Fiili kavgan›n yan›s›ra politik taktik,
psikolojik vb. çok yönlü bir savafl sürer. Ve savafl

sanat›n›n ana kural›, “verili durumda düflman›n o
anki zay›f noktas›n› tespit ederek, oradan vur-
mak”t›r. Bu kural, grev için de geçerlidir. Yap›lacak
grev, e¤er burjuvaziye zarar vermiyorsa veya
patronlar bir flekliyle üretimini sürdürüyorlarsa,
herhangi bir hükmü, cayd›r›c› gücü kalmaz. Ba-
flar›ya ulaflma flans› da ortadan kalkar. Dolay›s›yla
zamanlamas› ve sektörün genel ekonomideki yeri,
önem tafl›maktad›r. Bolca sto¤u olan bir iflyerinde
grevin pek fazla etkisi olmaz mesela. Veya grev de-
vam ederken patronlar›n stoklar›n› d›flar› ç›karmas›-
na izin vermek, grevin baflar›ya ulaflma flans›n›
azalt›r. 

Yine genel ekonomide a¤›rl›¤› olan, kilit noktada
duran, kendi d›fl›nda di¤er sektörleri de etkileyen bir
sektörde yap›lacak grevin, her iki s›n›f aç›s›ndan -
proletarya için büyük bir moral ve umut, burjuvazi
içinse önemli bir kay›p ve zarar olaca¤›ndan- etki
gücü son derece yüksek olacakt›r. 

Metal sektörü de bunlardan biridir. Metal, a¤›r
sanayi dallar›na girer. Ülke ekonomisinde kilit bir
noktadad›r. Di¤er sektörleri de bir flekliyle etkiler.
Ekonominin kilit noktas›ndaki bir sektörde grev, eko-
nomik taleplerle bafllasa dahi, h›zla siyasi bir içeri¤e
bürünür. Çünkü burjuvazinin tümünü rahats›z eder.
‹flçi s›n›f›n›n ise, genelini kapsar ve “s›n›fa karfl› s›-
n›f” bilincini gelifltirir. Metal iflçileri de kendilerini “ek-
mek mücadelesi”yle s›n›rlamamal›d›r. Bu grevi bütün
s›n›f›n grevi olarak ele almal›, öyle haz›rlanmal›d›r-
lar. 

Grev için elveriflli koflullar
Metal iflkolunun ekonominin kilit noktas›nda ol-

mas›, bu grevin en önemli avantajlar›ndan biridir. Di-
¤er yandan, dünyan›n her yerinde halk ayaklan-
malar›, grevlerin hayata geçiyor oluflu, ülkemiz-

de direnifllerin ço¤almas›, birbirini
olumlu yönde etkileyen faktörler
olarak görmek gerekir. 

Bu önemli avantajlara ra¤men,
Birleflik Metal yöneticilerinin 60 gün-
lük bir süreyi beklemeleri, grevin et-
kisini bafltan zay›flatan bir rol oyna-
m›flt›r. Bu süre içerisinde metal pat-
ronlar› stoklar›n› depolam›fllar, ala-

caklar›n›, ödemelerini, sözleflmelerini buna göre
yapm›fllard›r. K›sacas› tedbirini bafltan alm›fllard›r.
Zaten yasalar patronlardan yanad›r ve patronlar, bu
yasalara dayanarak grevi etkisiz k›lmaya çal›fl›rlar.
Burjuvazi, devletiyle birlikte greve karfl› bu denli
z›rhlanm›fl iken, sendikac›lar›n ve öncü iflçilerin grev
haz›rl›¤› çok daha güçlü olmal›d›r. Her savaflta, ön-
cesinden yap›lan y›¤›nak, savafl›n sonucunu belirler.
Grev de iflçilerle patronlar›n bir savafl› ise, böyle bir
haz›rl›k flartt›r. 

Oysa Birleflik Metal-ifl yöneticileri, greve baflla-
madan önce yeterli bir haz›rl›k yapmad›lar. En baflta
mücadeleyi yasal cendereye hapsettiler. Mevcut ya-
salara göre bile, arabulucu raporundan sonra 60
gün içerisinde herhangi bir gün diliminde fiili
greve ç›kma olana¤› varken, uzlaflma umudu ve
beklentisiyle, 60 gün beklemeyi tercih ettiler.
Türk Metal’i iflbirlikçi uzlaflmac› olarak niteleyen Bir-
leflik Metal-ifl yöneticileri (ki öyledirler, hatta faflist
mafya çeteleridir) 60 gün bekleyerek, kendileri de
uzlaflmac› bir çizgi izlediklerini göstermifllerdir.
“MESS üyeli¤inden istifa eden iflyeriyle anlaflma yo-
luna gidebiliriz” türü aç›klamalar› da, bu uzlaflmac›
tutumun bir baflka ifadesidir. 

Bugün içinde bulunulan koflullar, grevin etkili ola-
bilmesi için önemli avantajlar sunmaktad›r. Bu avan-
tajlar, do¤ru biçimde de¤erlendirildi¤inde, metal gre-
vinin baflar› flans› yüksektir. Ancak bu elveriflli or-
tam, tek bafl›na yeterli de¤ildir. Di¤er en büyük et-
ken, iç örgütlülüktür. Grev komiteleri, savunma ko-
miteleri, teknik komite, destek dayan›flmay› örgütle-
yecek komiteler vb. oluflturulmal›d›r. Yine grevde
olan bütün iflyerlerinden seçilen öncü iflçilerden
merkezi bir komite kurulmal›d›r.  Özellikle devrimci
demokrat iflçiler inisiyatifli davran›p, uzlaflmac› sen-
dikal anlay›fla izin vermemelidirler. 

Grev dersleriyle donanmak…
Grev yeri bir okuldur. Bu okul, s›n›f bilincini gelifl-

tirmek için e¤itimin yan› s›ra, yaflam›n direniflçi bir
flekilde örgütlenmesiyle baflar›l› olur. Grev çad›rla-
r›nda bir komün yaflam› kurulmal›d›r. Buna göre ifl-
bölümü yap›larak gelen g›da, giyecek, para, tek elde
toplan›p eflit bir flekilde da¤›t›lmal›, kolektif bir payla-
fl›m oluflturulmal›d›r. Grev çad›rlar›nda tüm iflçiler
bulunmal›, gelifl gidifller disiplinli olmal›d›r. ‹flçilerin
birbirleriyle kaynaflmas›n› güçlendirecek flekilde
grev çad›rlar› ziyaret edilmelidir. Grevin her aflamas›
e¤itime tabi tutulmal›d›r. 

Öncü iflçiler ve devrimci-demokrat sendikac›lar,
önceki grev deneyimlerini iyi özümsemelidirler. Bu
grevlerde yaflanan eksiklikler, yeniden tekrarlanma-
mal›d›r. Telekom grevinde yaflananlar, yak›n bir
örnek olarak haf›zalardad›r. Telekom’da iç örgüt-
lülük ve e¤itim oldukça zay›ft›. Ve iflçiler erken

Grev, Grev, Grev...
Kavga bayra¤› daha yukar›!

Metal iflçileri 21 y›l sonra greve ç›kt›. Yaklafl›k 15 bin iflçi
grev bayra¤›n› dalgaland›racak. Bu grev, tüm iflçi s›n›f›n›n
grevidir. Bütün iflçi ve emekçiler, metal iflçilerinin greviyle
dayan›flmal›d›r. ‹flyerlerinde, mahallelerde, okullarda çeflitli

biçimlerle greve destek vermelidir. 
Grev yeri kavga yeri olmal›d›r! 



Eskiflehir’de bulunan
Süsler Doruk fabrikas›nda
600-650 iflçi bulunuyor.
Bunlar›n 440’› sendikal› ve
hepsi grevde. 22 Mart’ta
grevin bafllang›c›ndan bu
yana, dönüflümlü nöbetler-
le fabrika önünde durulu-
yor, 6+2 iflçi, 12’fler saat
sabah 8 akflam 8 nöbetle-
flerek duruyorlar. 

Süsler fabrikas›n›n yan› s›ra, Renta diye baflka
bir fabrika var. Yine ayn› patron, ayn› ifl kolu… Nor-
malde Doruk’da çal›flan 60 memur grev için yap›la-
cak seçim gününde patron taraf›ndan Renta’ya kay-
d›r›lm›fl ve seçim böylece kaybedilmifl... 

Grevle birlikte fabrikada üretim durmufl halde.
Fabrikada memurlar ve örgütlü olmayan 30 kal›p ifl-
çisi çal›fl›yor sadece. Grev gözcüsü iflçilerin, fabrika
içine giriflleri izin al›n›p gerçeklefliyor. ‹flçiler, yeme-
¤e, tuvalete, özel güvenlikçilerin gözetiminde gidebi-
liyorlar. Nöbet tutacak iflçilerin listeleri haftal›k haz›r-
lan›p valili¤e veriliyor. Yani her fley, bask›larla ve
gözetimde gerçeklefliyor. Ay›n 22’sinde iflçilere öde-
me yap›lmas› gerekiyorken, daha sonra 25’ine at›l-
m›fl, ama ödemeleri yap›lmam›fl. Bu ödemeler greve
ç›k›lmadan önceki dönem için. 

Süsler Doruk’ta direnifle geçen iflçilerle görüfltük.
‹flte anlatt›klar›…

Greve gitme sebepleriniz nelerdir? 
Toplu sözleflmede yüzde 5,35 zam önerildi. Bu

oran hem komik, hemde düflük. Düflük, çünkü 2008
de yaflanan krizde flirketlerin neredeyse hepsi hükü-
metten ald›klar› teflvikler ve desteklerle s›k›nt› yafla-
mad›lar, aksine daha da büyüyenler oldu. Ama iflçile-
rin çal›flma ve yaflama koflullar› daha da kötüleflti.
Her ifl yerinde farkl› ve az zam uygulamalar› var.
Bunlar›n d›fl›nda ifl kanunu’ndaki de¤ifliklikler ve hü-
kümetin taslaklar›yla T‹S’in imzalanmas›ndan sonra
bile, taraflar›n d›fl›nda de¤iflime yol aç›labilir. Bu y›l ki
T‹S görüflmelerinde Türk Metal ‹fl, her zamanki gibi
masadan MESS patronlar›n›n bir dedi¤i ikiletmeden
anlaflarak kalkt›lar. Hatta iflçilerden tepki almamak
için sözleflmeyi karambola getirerek kurban bayra-
m›ndan bir gün önce akflam imzalad›lar. Bizler birle-
flik metal ifl olarak bu günlere kadar bize dayat›lan
T‹S’ i reddettik ve iyilefltirilmesi için çabalad›k. Hiçbir
sonuç al›namay›nca da en do¤al hakk›m›z olan gre-
ve ç›kma hakk›m›z› kullan›yoruz. 

Kriz zaman› iflten ç›karmalar oldu mu? 
Hay›r bizim fabrikam›zda olmad›. Kriz, bizlerin ko-

mik ücretlerle ve a¤›r koflullarda çal›flt›r›lmam›za gü-
zel bir neden sadece. Hatta metal sektörünün
2009’dan bu yana büyüme gösterdi¤i söyleniyor ama
tabi iflçiye yans›yan bir fley yok. 

‹çerdeki örgütlülük nas›l, kaç kifli çal›fl›yor?
Fabrikan›n flu an ki iflleyifli ne durumda? ‹çerde
üretim devam ediyor mu? 

Toplam 600-650 çal›flan var, memurlarda dahil.
2007’den bafllayarak Birleflik Metal ‹fl’de 440 örgütlü
iflçi var, greve ç›kan say› da bu. Üretim tamamen
durdu diyebiliriz. Sadece kal›p bölümünde devam
edebilir, çünkü orada 30 kiflilik örgütsüz greve kat›la-
mayacak iflçi grubu var. 

Bu güne kadar neler
yap›ld›? ‹leriki günlerde
nas›l bir yol izlenilmesi
düflünülüyor? 

Bugün greve ç›k›fl›m›z›n
4. günü. ‹lk gün grev pan-
kart›n›n as›lmas›yla birlikte
yürüyüfl gerçeklefltirdik, or-
ganize bölgenin içinde. Da-
ha sonra fabrika önüne ça-
d›r›m›z› kurup alt›flarl› grup-

lar halinde dönüflümlü olarak 12’fler saatlik nöbetler
tutuyoruz gece gündüz. ‹kifler kifli de ayn› flekilde
afla¤›daki fabrikada nöbete devam ediyor. Birleflik
Metal ‹fl’e ba¤l› yaklafl›k 10 fabrikada da greve ç›k›-
lacak 2’fler 3’er gün ara ile. 

Sizce bunlar sesinizi duyurman›z ve sonuç al-
man›z için yeterli olacak m›? Pasif ve d›flar›dan
sald›r›ya aç›k bir eylem biçimi gibi gözüküyor. 

Sesimizi duyurma konusunda biz de endifleliyiz.
Çünkü 21 y›l sonunda metal sektöründeki ilk grev,
ama ulusal medyan›n kanallar›nda veya gazetelerin-
de flimdiye kadar bir haber göremedik, yaln›zca yerel
gazetelerde ç›kt› bu haber. Arkadafllar aras›nda ko-
nuflmaya bafllad›k, hem organize sanayi içinde, hem
de flehir içinde yürüyüfller ve bas›n aç›klamalar› ya-
parak sesimizi daha da yükseltmeliyiz diye. D›flar›-
dan sald›r› konusunda bir korkumuz yok. Öyle bir du-
rumda bütün grevde olan iflçi arkadafllar›m›z›n bura-
ya toplanaca¤›na eminiz. ‹flverenin sald›r›lar› olacak-
t›r, hem tehditleriyle hem de polis ile birlikte olacakt›r.
Yak›n bir zamanda beklemiyoruz, çünkü fabrika flu
anda stoklar›n› tüketmekte. Bu da yaklafl›k 1 hafta
sürecektir. Günler geçip stoklar tükenip ve di¤er fab-
rikalarda grev pankartlar› as›ld›kça, MESS deki pat-
ronlar s›k›flt›kça, sonuç alabilecek miyiz, yoksa sade-
ce sald›r›lar m› artacak bunlar› görece¤iz. Ama bu ifli
sonuna kadar götürmekte inançl›y›z. 

Di¤er sendikalar›n T‹S’de tav›rlar› nas›l oldu? 
Metal sektöründe en çok örgütlü iflçi say›s›na sa-

hip sendika Türk Metal ‹fl. Bu y›l ki T‹S görüflmelerin-
de Türk Metal ‹fl, her zamanki gibi masadan MESS
patronlar›n›n bir dedi¤ini ikiletmeden, anlaflarak kalk-
t›lar. Hatta iflçilerden tepki almamak için sözleflmeyi
karambola getirerek kurban bayram›ndan bir gün ön-
ce akflam imzalad›lar. Bizler Birleflik Metal ‹fl olarak
bu günlere kadar bize dayat›lan T‹S’i reddettik ve iyi-
lefltirilmesi için çabalad›k. Hiçbir sonuç al›namay›nca
da en do¤al hakk›m›z olan greve ç›kma hakk›m›z›
kullan›yoruz. 

Bugüne kadar sizlere kimler destek verdi, zi-
yaret ettiler? 

Baz› sendikalardan il temsilcileri ziyaret etti. Bu-
rada ö¤rencilerden destekçilerimiz var. Ama as›l des-
te¤i iflçi arkadafllar›m›zdan beklerken, onlardan ha-
yal k›r›kl›¤› yafl›yoruz. ‹lk günkü yürüyüflümüze des-
tek olan› b›rak›n, ç›k›p alk›fllayan› bile görmedik. Ça-
d›r›m›z› ziyarete gelen birkaç arkadafl›m›z oluyor,
ama bunun d›fl›nda çok az. ‹flçi dolu servisler önü-
müzden geçiyor sürekli, ama bir tane bile durup des-
tek veren olmad› flimdiye kadar Bizi en çok üzen de
bu.

Teflekkür ediyoruz. Mücadelenizde baflar›lar
dileriz.
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zafer havas›na sokulmufltu. Uzayan greve
ve devletin psikolojik sald›r›lar›na karfl› ha-
z›rl›k yap›lmam›flt›. Ayr›ca grev k›r›c›lar›n
engellenmesinde çok yetersiz kal›nm›flt›. 

Sadece Telekom’da de¤il, son y›llarda ger-
çekleflen birçok iflçi direnifllerinde de benzer
yaklafl›mlar görüldü. Örne¤in Sinter’de sendi-
ka yöneticileri, fabrikada üretimin devam
etmesi karfl›s›nda hiç bir fley yapmad›lar.
Aksine “yeni iflçilerle üretim yapamazlar, son
kozlar›n› oynuyorlar” diyerek, erken zafer bek-
lentisi yaratt›lar. Oysa grev k›r›c›lar›na asla
izin verilmemelidir. Fabrikadan, depolardan
mal girifl ç›k›fl› engellenmelidir. Di¤er yandan
erken zafer havas› yarat›lmamal›, grevin uza-
mas› durumunda karamsarl›¤a düflülmesine
engel olunmal›d›r. 

“Üretimden gelen gücümüzü kullan›yoruz”
diyerek, bir yerde çak›l› kalmak do¤ru de¤ildir.
Elbette grev yeri bofl b›rak›lamaz. Fakat belli
bir iflbölümü ile çok çeflitli biçimler de devreye
sokulabilir. Örne¤in Tekel direniflinin büyü-
mesinde, Tekel iflçilerinin sadece çad›rlar-
da beklemeyip, AKP il binalar›na, meclise
vb dönük eylemler yapmas›, etkili olmufltu.
Metal grevi de, militan eylemlerle birleflmelidir.
MESS ve devlet kurumlar›n›n önü baflta olmak
üzere çeflitli gösteriler, eylemler yap›lmal›d›r.
Bu, iflçileri sürece aktif biçimde katt›¤› gibi,
burjuvaziyi de rahats›z edecektir. Ayn› zaman-
da kitlelerin dikkatini greve çekecek, savun-
madan ç›k›p, sald›r›ya geçilmesini sa¤layacak-
t›r. 

Her eylemin, her grevin psikolojik savafl
yönü de vard›r. Bu savafl, karfl› taraf›n morali-
ni bozma ve kitleleri kazanma amac›n› tafl›r.
Burjuvazi ve onun devleti, yalan yanl›fl bilgiler-
le her zaman kitleleri etkilemeye çal›flmakta-
d›r. Bir direnifl, bir grev sözkonusu oldu¤unda
ise, onu karalamak ve kitlelerden yal›tmak için
büyük bir çaba harcar. Örne¤in Telekom gre-
vinde, kendi eliyle sabotajlar yaparak, iflçileri
sabotajc›l›kla suçlay›p, kitlelerin tepkisini grev-
ci iflçilere yönlendirmeye çal›flm›flt›. Keza Be-
lediye iflçilerinin grevinde, “doktorlardan çok
ücret al›yorlar, biriken çöpler toplumun sa¤l›¤›-
n› bozuyor” fleklindeki demagojilerle, halk› ifl-
çileri karfl› karfl›ya getirmeye u¤raflm›flt›. 

MESS patronlar› da çok geçmeden benzer
demagojilerle sald›r›ya geçerek, psikolojik üs-
tünlü¤ü kurmaya giriflecektir. Bunu bertaraf
edebilmek için, grevci iflçilerin taleplerini ve
içlerinde bulunduklar› durumu genifl ke-
simlere anlatmas› gerekmektedir. ‹lk baflta
iflçilerin oturduklar› semtlerde ailelerinin de ka-
t›l›m›yla toplant›lar örgütlemelidir. Aileler de bu
grevin bir parças› haline gelmelidir. Esasen
grev ve militan eylemler birlefltirilirse, kitlelerin
greve ilgisi ve deste¤i artacakt›r.

* * * 
Grev iflçi s›n›f›n›n grevidir. Bütün iflçi ve

emekçiler, metal iflçilerinin greviyle dayan›fl-
mal›d›r. ‹flyerlerinde, mahallelerde, okullarda
grevle dayan›flma biçimleri büyütülmelidir.
Sendikal› iflyerlerindeki devrimci demokrat ifl-
çiler ve sendika yöneticileri, kendi sendikalar›-
n›, genel merkezlerini, konfederasyonlar›n›, zi-
yaretler ve maddi yard›mlar›n ilerisine tafl›ma
yönünde zorlamal›d›rlar. ‹fl yavafllatma, iki sa-
atlik, tam günlük dayan›flma grevleri vb. gibi
eylemli biçimler hayata geçirilmelidir. Grev yeri
kavga yeri olmal›d›r. 

Metal grevi Süsler Doruk’ta başladı
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‹flten at›ld›ktan son-
ra direnifle geçen Onteks iflçileri,

eylemlerini Carrefour içine kadar tafl›d›lar. 24
Mart akflam› polisin bask›s› ve tacizine u¤rayan On-
teks iflçilerinin her cumartesi gerçeklefltirdikleri yürü-
yüflün beflincisi, 26 Mart'ta yap›ld›. Onteks iflçilerinin
yan› s›ra PTT, Çel-Mer ve KDS direniflçilerinin de ka-
t›ld›¤› eylem, Galatasaray'dan Burger King önüne ka-
dar sürdürüldü. Direniflçi iflçilerin kendi pankartlar›yla
kat›ld›¤› yürüyüfle 200 kifli kat›ld›. Yürüyüfl coflkulu bir
flekilde yap›l›rken "Bask›lar bizi y›ld›ramaz", "Yaflas›n
s›n›f dayan›flmas›", "‹flçilerin birli¤i sermayeyi yene-
cek", "Direne direne kazanaca¤›z", "Tafleron iflçisi kö-
le de¤ildir" sloganlar› hayk›r›ld›. Yürüyüfl s›ras›nda
oturma eylemi ile caddeden geçenlere konuflmalar
yap›larak, yürüyüflün ve direnifllerin amac› anlat›ld›.
Fransa konsoloslu¤u önünde ise enternasyonel daya-
n›flma gösteren direniflçiler, "Emperyalist haydutlar
Libya'dan defolun", "Yaflas›n iflçilerin birli¤i halkla-
r›n kardeflli¤i" sloganlar› att›lar. 

‹flçiler, Burger King önünde yapt›klar› aç›klama-
da, s›n›f dayan›flmas›na vurgu yapt›lar. Son dö-
nemde direnifllere yönelik polis bask›s›n›n ve sald›-
r›s›n›n artt›¤›n›, bu bask›lar›n iflçileri y›ld›ramayaca-
¤›n› söylediler. S›ras›yla Onteks, PTT, Çel-Mer ve
KDS iflçileri söz ald›. Ayr›ca Metal Greviyle Daya-
n›flma Komitesi de eyleme kat›ld›.

Onteks’te direnen iflçilerden Gamze Kayhan ile
Onteks direniflini konufltuk. 

“Sald›r›lara boyun e¤meyece¤iz”

PDD: Süreci biraz anlat›r m›s›n›z? Neden dire-
nifltesiniz?

Gamze Kayhan: Bu fabrikada 23 y›ld›r Selüloz-‹fl
sendikas› var. Bu sendika, bir saltanat sürmektedir ve
iflçilerden yana bir sendikal anlay›fla sahip de¤ildir.
Kendi iradesini, iflçilere dayatm›flt›r. Buna, T‹S süre-
cinde müdahale etmek istedik. Sendika yönetimi, ta-
mamen patronlar›n sözcülü¤ünü yapt›. Biz buna karfl›
ç›kt›k. Sendikan›n iflçiden yana olmas› gerekti¤ini sa-
vunduk. Ve e¤er sendikal› iflçiysek, örgütlüysek, mü-
cadele etmemiz gerekiyordu. A¤›r koflullarda çal›fl›-
yorduk. 5-6 y›ll›k, 11 y›ll›k iflçi bile asgari ücretle çal›-
fl›yordu. Asgari ücretin alt›nda çal›flan vas›fs›z iflçiler
vard›. Biz buna yeter dedik. Çal›flma koflullar› her ge-
çen gün katmerlenirken, bizim ücretlerimizde art›fl ol-
muyordu. Ücretlerimizde art›fl istedik. 23 y›ld›r sendi-
ka fabrikada örgütlü olmas›na ra¤men, temsilciler ata-
ma ile geliyordu. Bu atamay› da sendika ve patron
birlikte yap›yordu. Fabrikadaki bafl temsilcimiz 15 y›l-
d›r ayn› kifli ve bu temsilci, ayn› zamanda bafl formen.
Biz kendi temsilcilerimizi oluflturmak istedik. E¤er iflçi-
lerin sözcülü¤ünü yapacaksa, temsilcileri iflçilerin ken-
disi seçmelidir. 

‹lk baflta bu iki taleple mücadeleyle bafllad›k. Da-
ha sonra T‹S’in sadece ekonomik taleplerden oluflma-
d›¤›n›n fark›na vard›k. ‹dari maddelerin de de¤iflmesi
gerekiyordu. Çünkü bu maddeler tamamen patrondan
yanayd›. Onun için 11 maddeyi kapsayan bir de¤iflik-
lik istedik. Kendimiz yapt›k, çünkü sendikadan bunu
yapmas›n› istedi¤imizde komik bahanelerle geri çevir-
diler. 60 öncü iflçiyle bafllayarak yüzlere varan say›la-
ra ulaflt›k. Bu bizim gücümüzü gösterdi. Patron ve
sendika öncü iflçileri geri çekmek, di¤er iflçilerin gö-
zünde küçük düflürmek için birçok sald›r›da bulundu.
‹flçiler olarak bir araya gelip komiteleflme girifliminde
bulunduk. Bunun fark›na varan sendika yöneticileri ve
patron “örgüt eli var bu iflin içinde” dediler. Birçok ön-
cü arkadafl›m›za “terörist” yaftas› yak›flt›rd›lar. Biz yi-

ne mücadeleye devam ettik. Çünkü biz biliyoruz ki, 23
y›ll›k saltanat kolay y›k›lmayacak. Biliyoruz ki patron
ne kadar bizim karfl›m›zdaysa, sendika yöneticileri de
o kadar karfl›m›zda. 

Bu noktaya hangi aflamalardan geçerek geldi-
niz?

Herkes düflük ücretlerle çal›fl›yor, herkes bu tem-
silcilerin a¤›r psikolojik bask›lar›na maruz kal›yor.
Bunlara dur demek için 320 sendikal› iflçinin yüzde
80’ini, tafleron iflçiler ve sözleflmeli iflçilerin de deste-
¤iyle yemek boykotu gerçeklefltirdik. Bu yemek boy-
kotundan sonra gücümüzü gören sendika yöneticileri
ve patron, toplant› yapt›lar. Patronun toplant› odalar›
“ikna ve tehdit” odalar› oldu. Sendika da ayn› flekilde
bunlar› yapt›. Bu flekilde iflçileri etkiledikleri de oldu.
Onlar›n yalanlar›n› aç›¤a ç›kard›k, e¤itimlere h›z ver-
dik. 

11 fiubat’ta bir imza oldu. Sat›fl sözleflmesinin im-

zas›yd›. Biz o gün sendika odas›nda bir toplant› yap-
t›k. “Siz bize sormadan nas›l imza atars›n›z?” dedik.
Bunu protesto ederek d›flar› ç›kt›k. Ayn› akflam 30 ön-
cü iflçiyle toplanarak “bu sendika bize ihanet etmifltir”
dedik. Burada sendikal anlay›fl baz›nda konufltuk, ke-
sinlikle sendikalar› kötülemek için de¤il. Temsilcilerin
seçilmesi için toplad›¤›m›z 235 imzay› Genel Mer-
kez’e gönderdik. Kendi temsilci adaylar›m›z› belirle-
mek için pazar günü bir toplant› yapmak istedik. Pat-
ron uyan›k davranarak o güne mesai koydu. Bizler de
pazar mesailerinin yasal olmad›¤›n›, istemeyen iflçinin
gitmeyece¤ini anlatan bir bildiri kaleme alarak da¤›t-
t›k. 17 fiubat günü ifl aktinin fesh edildi¤ine dair belge
verdiler. Belgede “iyi niyet ve ahlak kurallar›n›n ihlal
edildi¤i” söyleniyordu. Yasad›fl› bildiri da¤›tmak, ifl ye-
rinin önünde yüksek sesle konuflmak, ifl durdurmaya
yeltenmek vb. Bunlar, bizim sendikal faaliyetlerimiz
içine giren ve T‹S sürecinde olmas› gereken fleyler…
16 fiubat’ta 36 öncü iflçi arkadaflla beraber sendikaya
gitmek için yola ç›kt›k. Fabrika önünde bulufltuk. Fab-
rikan›n önünde, sivili, resmisi, çevik kuvveti y›¤›l›yd›.
Biz tehditlere, bask›lara boyun e¤medik. O polisler efl-
li¤inde sendikam›za gittik. E¤er biz sendikal› iflçiysek
ve sendikam›z› savunuyorsak, orada polisin ne ifli
var? Sendika neden polis ça¤›r›yor? Bu da gösteriyor
ki, sendika, patron ve polis iflbirli¤i içinde. Ve bizim
gücümüzden korkuyorlar. Bizler polislere “Buras› bi-
zim evimizdir, biz evimize geliyoruz ve biz kendi evi-
mizde istedi¤imiz kadar kal›r›z” dedik. Polis kap›y› aç-
mak zorunda kald›. fiube baflkan›na “Sürecin en ba-
fl›ndan beri sizden sand›k sözünü ald›k, temsilci seçi-
mi sözünü ald›k, ama imza at›ld›. Biz sand›¤a gitmek
istiyoruz. Sand›k konulacak” dedik. “Hay›r, sand›k ko-
nulamaz” dediler. “E¤er korkuyorsan, benim temsilci-
lerim gidecek diyorsan, kork dedik. Onlar da aday ol-
sunlar, seçilirlerse çal›fl›rlar” dedik. Sonuçta iflçiler
güç birli¤iyle belirleyecek bunu. Ama biliyorlard› ki, bu
temsilciler seçilmeyecek. Gerçekten iflçinin iradesini
temsil eden temsilciler gelecekti, bunu göze alamad›-

lar.  Biz art›k orada, sendika yöneticilerinin rengini
gördük. Kendi sendika flube yöneticimiz bile, “evet
sendika sar›d›r” dedi. Halbuki sendikaya o rengi veren
o koltukta oturanlard›r. “‹flten at›l›rsak, o fabrikada flal-
ter inecek mi? Bir iflçi at›l›rsa, bir fley yapacak m›s›n?”
diye sorduk. “Hay›r biz bir fley yapamay›z” dedi. Bu
da gösteriyor ki, önceden haz›rlanm›fl her fley. Bizi
gözden ç›kartm›fllar. “Arkadafllar biz sizi savunaca¤›z”
diyemediler. Gece vardiyas›na gittik. Sabah vardiyas›-
na gelenler içeriye al›nmad›, gece vardiyas›ndaki ar-
kadafllar da d›flar›da bekletildi. Güvenlik geldi “Arka-
dafllar ifl akdiniz feshedilmifltir” dediler. E¤er bir iflçi
iflten ç›kart›lacaksa, disiplin kuruluna ç›kart›lmas› ge-
rekir. Bizler disiplin kuruluna ç›kart›lmadan, niye iflten
at›ld›¤›m›z söylenmeden ka¤›tlara imza atmayaca¤›z
dedik. Ka¤›tlar› okumak istedi¤imizi söyledik. Okutma-
d›lar ka¤›tlar›. Temsilcilerle görüflmek istedik. Temsil-
ciler yok dediler. Bir saat sonra bizim yan›m›za geldi-
ler. Öyle bir anlay›fl ki, sen bafl temsilcisin ve senin
on befl tane iflçin iflten at›l›yor, haberin olmad›¤›n›
söylüyorsun. Temsilci, fesihnameyi okudu, ibranameyi
okumad›. ‹branamede bütün haklar›m› ald›¤›na ve ya-
sal bir ifllem yapmayaca¤›na dair bildirim yap›l›yor.
Hem tazminats›z olarak ç›kart›yorsun, hem de “bütün
haklar›m› ald›m” dememizi bekliyorsun. Bu da plan-
lanm›fl, programlanm›fl ve y›ld›rma amaçl› yap›lan uy-
gulamayd›. Biz bunlara kanmad›k. En bafl›ndan “iflten
ç›kart›l›rsak çad›r› kurar›z” demifltik. Öyle de oldu. ‹fl-
ten at›ld›k, beklemeye bafllad›k. Sendika yöneticileri
ne konuflmaya geldiler ne telefonlara cevap verdiler.
Evrensel gazetesinde genel baflkan yard›mc›s›n›n bir
demeci var: “Bu arkadafllar bizim dediklerimize uyma-
m›fllard›r, uymad›klar› için de iflten at›lm›fllard›r” diyor.
Adamlar kendileri itiraf etmifller zaten. 

At›lan iflçilerin ne kadar› direniflte?
‹lk etapta 15 iflçi at›ld›. “Bir iflçi at›lsa bile flalter

inecek, üretim durdurulacak” demifltik. Arkadafl›m›z
da ald›¤›m›z karara uyarak, bizim iflten at›ld›¤›m›z›
ö¤rendi¤inde, makinalar› durdurup bir konuflma yap›-
yor. Bu arkadafl›m›z da iflten att›lar ve 16 kifli olduk.
‹lerleyen günlerde bir arkadafl›m›z s›rf ziyarete geldi¤i
için iflten ç›kart›ld›. 17 kifli olduk. Hepimiz ekonomik
s›k›nt›lar içerisindeyiz. Tazminats›z olarak iflten ç›kar-
t›ld›k. ‹flsizlik paras› da alam›yoruz. Ama biz burada
durmam›z›n gereklili¤i bilinciyle hareket ediyoruz. O
arkadafllar›n ekonomik yanlar› a¤›r bast›¤› için yan›-
m›za gelmiyorlar. Burada 10 kifli direniyoruz. 

Fabrikada toplam kaç kifli çal›fl›yor ve ne üreti-
liyor?

Fabrikada 400’ü geçkin iflçi çal›fl›yor. Bunun 330’u
beyaz yakal›lar da dahil sendika üyesi. Tafleronlaflma
h›zla ilerliyor. Sevkiyat bölümü ve üretim bölümü diye
ayr›flma var. Sevkiyat bölümünde tafleronlaflt›rma
bafllam›fl durumda. ‹çeride ütü paketleme bölümünde-
ki iflçiler tafleron olarak ifle al›nmaya bafllad›. Bundan
kaynakl› da sendika üyeleri düflmekte. ‹flçi say›s› az
asl›nda. Üç iflçinin yapaca¤› ifli, bir iflçiye yapt›r›yorlar.
Uluslararas› bir tekel olan Onteks fabrikas›nda çal›fl›-
yoruz. Bu fabrika Can Bebe, Canped, Canleydi ürün-
leri üretiyor. 

Üye oldu¤unuz sendika destek sunmad› m›?
Di¤er sendikalardan, flubelerden destek var m›?

Türk-‹fl’in içerisinde az denilecek kadar ilerici sen-
dika var. Bunlar da fiubeler Platformu’nu kurmufl du-
rumdalar. Hava-‹fl’in deste¤i var. E¤itim-Sen’in biraz
deste¤i var. Biz sendikalardan yard›m ve destek isti-
yoruz. Birçok sendika ve siyasi partinin deste¤ini ala-
m›yoruz. CHP geldi, “Arkadafllar burada flölen yapa-
l›m, siz bütün yak›nlar›n›z› toplay›n” dediler. Buna ya-
naflmad›k. Yemek getirece¤iz, yakacak getirece¤iz gi-

D‹REN‹fi‹ YAYGINLAfiTIRIYOR
Ontex işçileri



İzmir-Konak Belediyesi’nde taşeron şir-
kette çalışırken işlerinden atılan işçiler,
direnişlerine belediye önünde kurdukları
çadırda devam ederken, polisin saldırısı-
na uğradılar. CHP ve belediye önünde
eylemler gerçekleştiren işçiler, işe geri
dönme ve sendikalı olma taleplerini hay-
kırıyor. CHP Genel Merkezi'nin seçimler-
de "büyük koz" olarak kullandığı "taşe-
ron sistemi kaldıracağız" söyleminin bir
yalan olduğu, CHP'li belediyelerin uygulamalarında görüldü. İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nde çalışırken işten atılan Kent AŞ. işçilerinin direnişleri hala tazeli-
ğini koruyorken, bu kez de Konak işçileri direnişe geçti. 

22 Mart gecesi (direnişin 27. günü) polis gece 1'de çadırı basarak 6 işçiyi
gözaltına aldı. Ayrıca işçilerin ısınmak için kullandıkları soba, battaniye ve te-
mel ihtiyaç maddeleri de polis tarafından gasp edildi. İşçilere coplarla ve
gazlarla saldıran polis, kadın işçileri de taciz etti. Yapılan saldırıya karşı işçi-
ler, 23 Mart'ta Kıbrıs Şehitleri caddesinde bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdi-
ler. "Baskılar bizi yıldıramaz", "Yaşasın sınıf dayanışması", "İşçilerin birliği ser-
mayeyi yenecek" sloganlarının atıldığı eylemde, baskılara rağmen direnişin
devam edeceklerini açıkladılar. İşçilerle dayanışma eylemleri ve ziyaretleri de
sürüyor.

Direnişlerini Topkapı'daki Avrupa Postanesi ve Sa-
rıyer'de sürdüren PTT işçileri, 3 ayı geride bıraktılar.
İşçiler, ayrıca imza kampanyası başlattılar. 

22 Mart'ta ise kendilerini Sirkeci'deki Büyük Posta-
ne'nin parmaklıklarına zincirleyen işçiler, gözaltına
alındılar. Sabah saatlerinde taleplerini haykıran dö-
vizlerle birlikte gelen üç PTT işçisi, zincirleme eylemi

gerçekleştirdi. "Yaşasın PTT direnişimiz", "Taşerona hayır", "Yaşasın sınıf daya-
nışması" sloganlarını atan işçiler, zincirleri kesildikten sonra gözaltına alınarak
karakola götürüldüler ve akşam saatlerinde bırakıldılar. 

Onteks işçileri de PTT önünde açıklama yaptları. Ayrıca Haber Sen de PTT’nin
direnişçi işçileri destekleyen ve çalışma koşullarını protesto eden bir gösteri
düzenledi.

9Nisan 2011

bi vaatlerde bulundular. ‹ki gün getirdiler ve sonras›nda durdular. Hep bir ç›kar amaçl› yap›-
yorlar. Bize destek veren sendikalar, Hava-‹fl, Tüm Bel-Sen’dir. 

‹çerideki arkadafllarla iliflkileriniz devam ediyor mu? Onlar›n ilgisi nas›l?
‹çeride de yo¤un bask› var. Önceden servisler d›flar›da ç›kmaktayd›. fiimdi üretime ya-

k›n bir yerden kalk›yor. ‹flçilere bizim sesimizin ulaflmamas› için ayr›ca bask› bir uygulan-
makta. “O iflçilere gitmeyeceksin, el sallamayacaks›n, onlar fludur, budur” gibi propaganda-
lar yapmaktalar.  El sallayan arkadafllar›m›z› “niye el sallad›n” diye tehdit ediyorlar. Ya da
buraya gelip tokalaflan arkadafllar›m›za “sen niye onlar›n yan›na gittin” diye bask› yap›yor-
lar. Yeni yeni arkadafllar›m›z kendi kabuklar›ndan ç›kmaya bafllad›lar. D›flar›dan görüflüyo-
ruz, telefonlarla iletiflim kuruyoruz. ‹çerden çok az say›da destek al›yoruz, ama bu artacak-
t›r. ‹çerideki bask›lar art›kça insanlar ya tamamen içlerine kapanacak ya da d›flar› kap› aça-
caklard›r. 

Buradaki direnifl d›fl›nda neler yap›yorsunuz?
Çad›r kurduk, kolektif bir çal›flma var. Herkes deste¤ini sunuyor, bir fleyler yap›yorlar.

Direnifl Komitesi’ni kurduk. Herkesin kendi görevi var. Sendikalar›, partileri dolaflmak için
arkadafllar›m›z var. Gün boyu geziyorlar. Dayan›flma gecesi düzenleyece¤iz. PTT iflçileriy-
le beraber. Çünkü bizler her yerde direnifller oldu¤u için, tek bafl›m›za yapmak istemiyoruz.
Direniflteki iflçileri ziyaret ediyoruz. PTT iflçileriyle direniflimizi ortaklaflt›rd›k. Her cumartesi
Galatasaray’dan Burger King’in önüne yürüyüfl ve bas›n aç›klamas› yap›yoruz. 

Son olarak ne söylemek istersin?
Biz iflçiler birlik olmad›¤›m›z sürece, sömürüye, ezilmeye baflkald›rmad›¤›m›z sürece,

sorunlarla bafledemeyece¤iz. Bugün PTT iflçileri polis terörüne maruz kald›. Konak iflçileri
polis terörüne maruz kald›. Biliyoruz ki hakk›n› arayan bütün iflçiler bu koflullara maruz ka-
lacakt›r. Dünyan›n her taraf›nda baflkald›ran iflçiler ayn› sömürüye ve bask›ya maruz kal-
maktad›r. Bu sald›r›lar, baflka iflçilere yap›lsa da, hepimize yap›lm›fl bir sald›r›d›r. Bizler bu
sald›r›ya boyun e¤miyoruz. Hep beraber hareket ediyoruz. Mücadelemize farkl› bir boyut
katarak eylemler yapt›k. CarrefourSa’larda Canbebe ürünlerini boykot ça¤r›s› yükselttik. Bu
ürünleri boykot ederken, ayr›ca marketlerdeki tekelleri de boykot ediyoruz.

Adana Numune Hastanesi iflçileri, 21 Mart pazartesi günü, direni-
flin 80. gününde, seslerini duyurabilmek için ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne
kendilerini zincirlediler. 

1 Ocak’ta Adana Numune Hastanesi ve bu hastaneye ba¤l› Fatma
Kemal Timuçin Kalp Merkezi ile Seyhan Uygulama Hastanesi'nde ça-
l›flan 107 iflçi iflten at›lm›flt›. ‹flten at›lan iflçiler o günden sonra hastane
bahçesine çad›r kurarak direnifle geçtiler. 

Direniflin 80. gününde kad›nl›-erkekli 10 iflçi, kendilerini Adana ‹l
Sa¤l›k Müdürlü¤ü bahçe duvar›na zincirlediler. ‹flçiler, zinciri önce
birbirlerine, sonra da il müdürlük binas›n›n duvarlar›na ba¤lad›-
lar.“Bizler bu ülkenin iflçileri, emekçileri olarak zincirlerimizden bafl-
ka kaybedecek hiçbir fleyimiz olmad›¤›n› biliyoruz ve AKP’nin tafleron
sistemine baflkald›r›yoruz” dediler “‹flimizi geri istiyoruz”,” Güven-
celi ifl, güvenceli gelecek istiyoruz”, “ba¤›r herkes duysun tafleron ar-
t›k son bulsun” sloganlar› at›ld›. Aralar›nda hamile bir iflçinin de bu-

lundu¤u iflçiler, polisin eylemi bitirme ça¤r›s›na sloganlarla karfl›-
l›k verdi. Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri iflçilere müdahale
etti ve 10 iflçi gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nan iflçiler Adana Em-
niyet Müdürlü¤ü'ndeki ifadelerinin ard›ndan serbest b›rak›ld›.
Afla¤›da eylemi yapan iflçilerle yapt›¤›m›z röportaj› yay›nl›yoruz. 

DSB: Eylemi yapma amac›n›z nedir?  
Ses getirmek için yapt›k. Art›k gerekli kiflilerin sesimizi duy-

mas› gerekiyor. 80. günümüzü taçland›rmak istedik ve yapt›k.

Kaç kifli zincirleme eylemine   kat›ld›? 
10 kifli kat›ld›k. Di¤er arkadafllar çad›r›m›za sahip ç›kt›lar.

Eylem nas›l oldu? 
Sabah il sa¤l›k müdürlü¤üne gittik. Oradaki demirlere zincirledik

kendimizi. “‹flimizi geri istiyoruz, “Numune iflçisi direniflin simgesi”,
“‹flte numune iflte direnifl'' sloganlar› at›ld›. Konuflmada, “80 gündür
iflsiziz, evimize ekmek götüremiyoruz, sizin aileniz yok mu, bizimle
u¤raflaca¤›n›za baflka fleylerle u¤rafl›n” dedik. Art›k birileri kulak ver-
sin sesimize.

Yetkililer ça¤r›n›zla ilgilendi mi? 
Daha önce valiye duyurmufltuk ama validen de ses ç›kmad›. ‹dare

de sorumsuz. Olan biz iflçilere oldu.

Dava açm›flt›n›z sonuç ne oldu?
Davada 8 iflçi arkadafl›m›z kazand›. Karfl› taraf tan›k getirmedi¤i

için(!) davam›z 31 Mart’a ertelendi. Biz inan›yoruz, biz kazanaca¤›z.

Gözalt›lar nas›l oldu? 
Polis 20-25 dakika da¤›lmam›z için bekledi. “Bas›n aç›klaman›z›

yap›n, da¤›l›n” dedi. Da¤›lmad›k ve kendimizi zincirledik. Sonras›nda
müdahalede bulundular. Bir kad›n arkadafl›m›z›n kolunu büktü sivil
polis, “yapma kolumu k›racaks›n” diyen arkadafl›m›za, “k›rar›z o ko-
lu” dedi. Arkadafl›m›z da “s›k›yorsa k›rsana” diye karfl›l›k verdi. Son-
rada bizi Ak›nc›lar Karakolu’na götürdüler. Oradan da Adli T›p’a.
Sonras›nda serbest b›rakt›lar. Biz de çad›r›m›za döndük. Sonuna kadar
direnmeye kararl›y›z.

Adana Numune’de zincirleme eylemi

PTT iflçileri direnifle devam ediyor

Konak Belediye iflçilerine polis sald›r›s›
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DSB: Daha önce Bele-
diye-ifl sendikas› flubesinde

baflkanl›k yapm›fl üç
sendikac›n›n Hizmet-ifl'e
geçti¤ini biliyoruz. Ne-
ler yafland›¤›n› anlat›r

m›s›n›z?
Belediye-ifl 1 No.lu

fiube Yöneticisi Hüse-
yin Y›ld›z: Geçmiflte bu-
rada yöneticilik yapm›fl
bu üç kifli, yani Serdar

Özkul, Nihat Altafl ve Hasan Koç, Belediye-ifl’te de-
mokratik bir iflleyiflin olmad›¤›n› söylüyorlard›. Biz de
Belediye-ifl’te yaflanan sorunlara dönük elefltiriler
getiriyorduk, bu nedenle yer yer kimi sorunlar› birlik-
te dile getirdi¤imiz oldu. Ancak onlar, Belediye yetki-
lileriyle birlikte Hizmet-ifl’i örgütlemeye kat›ld›lar. As-
l›nda patronun kuca¤›nda sendikac›l›k yapma çaba-
s›na girifltiler. Oysa sendikac›lar›n, iflçilerin hak ve
özgürlükleri için mücadele vermesi gerekir. Hizmet-
ifl ise, iflçi düflman› yasalar›n geçmesine, T‹S’lerin
patronlar›n dayatt›¤› gibi imzalanmas›na, iflçilerin
teslim al›nmas›na hizmet etmektedir. Ve iflkolumuz-
da, patronla birlikte örgütlenme yapmaktad›rlar. Bu
nedenle Hizmet-ifl sendikas›, iflçi düflman›d›r. Böyle
bir sendikay› iflyerine getirmeye çal›flanlar da, iflçi
düflmanl›¤› yapmaktad›r. Sendikalar›n ad›n› kullana-
rak hain ve iflbirlikçi bir yap›y› güçlendirmeye çal›fl-
makt›r. Bu da onlar›n kifliliklerini ortaya koymaktad›r.
Önümüzdeki dönemde, patronlar taraf›ndan k›dem
ve ihbar tazminatlar›n›n fona devredilmesi ya da or-
tadan kald›r›lmas› planlan›yorken, torba yasas› mec-
listen geçiriliyorken, Hizmet-ifl sendikas› ‹stanbul ifl-
çisinin teslim al›nmas›, toplumun teslim al›nmas› için
görev üstlenmektedir. 

Hizmet-ifl’in örgütlenmesi için ne tür yöntem-
ler kullan›lmaktad›r?

‹flçi düflman› eski sendikac›lar arac›l›¤›yla, iflçile-
rimize bask›n›n her türlüsünü yapmaktad›rlar. Hiz-
met-ifl'e geçmek istemeyen üyelerimizi sürgünlere
gönderme, tehdit etme çok yayg›n. Bunu müdürler,
bafl floförler, daire amirleri, iflbirli¤i halinde yap›yor-
lar. ‹flçilerin yevmiyeleri kesilmekte, T‹S'te hatta ka-
nunda bile olmayan zorlama yöntemlerle sürgüne
yollanmakta, yerleri de¤ifltirilmektedir. Temsilcileri-
mizin bile yerleri de¤ifltiriliyor. Yalanlarla, tehditlerle
ve asla yapamayacaklar› vaatlerle iflçiler kand›r›lma-
ya çal›fl›l›yor. Serdar Özkul ve Nihat Altafl, iflçilerin
isimlerini patrona gammazl›yor, sokakta gördüklerin-
de “seni bitirece¤im”, “iflten att›raca¤›m”, “torba ya-
sas›na koyup seni gönderece¤im”, “yevmiyeni kesti-
rece¤im” türü tehditler savuruyorlar. Sosyal ‹fller
Daire Baflkan› Mevlüt Bulut ve Davut Saliho¤lu’nun
kendi arkalar›nda oldu¤unu aç›ktan söylüyorlar. “Bi-
ze karfl› direnen herkesi...” diye aç›k tehditler yönel-
tiyorlar. Bu yöntemler, Hizmet-ifl sendikas›n›n patron
eliyle örgütlendi¤ini kan›tl›yor. Bütün iflçiler de bili-
yor. ‹lk dönem belediyenin araçlar›n› kullanarak, ka-
mu binalar›n› kullanarak örgütlenme yapm›fllard›.
Örne¤in Kadir Topbafl'›n ikamet etti¤i binan›n gara-
j›nda yasad›fl› flekilde noter getirilmifl, yüzlerce üye-
miz zorla üye yap›lm›flt›. Biz bunlara sessiz kalma-
d›k. ‹ki üç gün içinde iflçiler garaj› bast›, suçüstü ya-
p›ld› ve bu durum aç›¤a ç›kar›ld›. Hizmet-ifl sendika-

s› Hak-ifl konfederasyonu'nun bir sendikas›d›r. Hak-
ifl Konfederasyonu, hükümetle iflbirli¤i içinde. Türki-
ye çap›nda yüz binlerce iflçiden alaca¤› aidat sendi-
kac›l›¤› yaratmak için; iflçilerin T‹S'lerdeki dayatma-
lara ya da sald›r› yasalar›na sessiz kalmalar›n› sa¤-
lamak için; iflçileri teslim almak ve mücadelenin d›fl›-
na tutmak için; mücadele edecek sendikac›lar›n
önünü kesmek için kirli pazarl›klar yap›yor. Üstelik
tafleronlaflt›rma sald›r›s›n›n ve hak gasplar›n›n çok
yo¤un yafland›¤› bir süreçte Hizmet-ifl sendikas›, en
az›ndan 2012 y›l›na kadar iflçileri güvencesiz olarak
çal›flmak zorunda b›rakm›flt›r. Belediye-ifl sendikas›,
2012 Mart ay›na kadar geçerli olan bir sözleflme im-
zalam›flt›r. Belediye-ifl sendikas›na üye olmayan ifl-
çiler bu sözleflmeden yararlanamazlar. Bugün Hiz-
met-ifl sendikas›na geçen iflçiler, sözleflmeden kay-
naklanan haklar›n› kaybetmekle karfl› karfl›yad›r.   

Peki iflçiler Hizmet-ifl’e tepki göstermiyorlar
m›? Son geliflmeler karfl›s›nda iflçilerin tutumu
nedir?

Mesela, 31 Mart günü kendi bireysel ç›karlar› için
iflçileri zehirlemeye çal›flan eski sendika yöneticileri
Yenikap› Su Ürünleri biriminde, Hizmet-ifl sendikas›
ad›na bir toplant› yapmaya kalk›flt›lar. Birim müdürü
Arif ‹rfan Eker, kendi müdürlük odas›nda bu toplant›-
y› yapt›r›yor. Biz yetkili sendika olmam›za ra¤men
bizimle görüflmüyor, Hizmet-ifl örgütlenmesi için ya-
sad›fl› biçimde kendi odas›n› kulland›r›yor. Durumu
gören temsilcimiz “yasad›fl› biçimde toplant› yap›yor-
sunuz, buray› terkedin” demesine ra¤men, Serdar
Özkul, Nihat Altafl ve yedi kifli toplant›y› sürdürüyor-
lar. Tabi iflçilerin karakola gidip flikayet edecek hali
yok, sendikas›n› aray›p sendikas›na söyleyecek bu
durumu. Biz de gidip onlar› d›flar›ya davet ederek,
burada yetkilerinin olmad›¤›n›, yasad›fl› toplant› ya-
pamayacaklar›n› söyledik. Orada iflçi arkadafllar›-
m›z, temsicilerimiz, flube yöneticilerimiz ve çal›flan
kadrolar›m›z aras›nda karfl›l›kl› itiflmeler ve yumruk-
laflmalar yafland›. Ç›kan arbede s›ras›nda yasad›fl›
toplant› yapanlardan kolu k›r›lanlar›n vs. oldu¤unu
sonradan ö¤rendik. Daha önce de Nazmi ad›nda bir
temsilci arkadafl›m›z, iflyerine bu patron iflbirlikçisi
sendikac›lar› sokmad›¤› için, b›çakl›-sat›rl› bir sald›r›-
ya maruz kalm›flt›. Bütün bunlar iflveren eliyle yap›l›-
yor. Biz iflçilerin hiçbir biçimde zarar görmesini ve
kand›r›lmas›n› istemiyoruz. Böyle bulan›k bir dönem-
de, patron kirli bir zemini haz›rl›yor. Üstelik her türlü
yalan, hile ve bilgi kirlili¤i var.  

‹flçiler sendika de¤ifltiremezler mi? Karfl› ç›k-
t›¤›n›z fley nedir?

Elbette flöyle bir fleye sayg› duyar›z ve anlay›fl
olarak da karfl› ç›kmay›z. ‹flçi, geri olan sendikas›n›
de¤ifltirip, en do¤al hakk› olan daha ileri bir sendika-
ya geçmek isteyebilir. Bu onun en demokratik hakk›-
d›r. ‹flçi olmalar›ndan ve sendikal› olmalar›ndan kay-
nakl› bir hakt›r bu. Ancak sendika Hizmet-ifl gibi ge-
rici bir sendikaysa, buna karfl› ç›kar›z. Onlar iflçiyi
düflünmüyorlar. Bireysel ç›karlar›n›n derdindeler.
Bunun için de patronlarla kol kola en kirli yöntemleri
devreye sokuyorlar. Ama flu bilinmelidir ki, kirlili¤e
hizmet edenler bunun içinde bo¤ulacaklard›r. Patron
kuca¤›nda sendikac›l›k yapanlar bilmeliler ki, iflçile-
rin bunlar›n yakas›na yap›flacak. Hatta kendi çocuk-
lar› bile yar›n, "iflçi düflman› babam varm›fl" diyecek-

ler. Yapt›klar› fley, ihanetin en büyü¤üdür. Onlar da
biliyor. Bunu bilmeyen bir tek insan kalmayacak ‹s-
tanbul'da. Bunu da biz sa¤layaca¤›z.   

Süreç Belediye-ifl aç›s›ndan nas›l gidiyor? Di-
¤er sendikalarla iliflkiler nas›l ve iflçilerin morali
ne durumda?

Türk-ifl'e ba¤l› ‹stanbul'da yönetimleri bulunan 13
sendika, birlikte hareket etme karar› ald›. Sadece
Hizmet-ifl'e karfl› de¤il, bütün toplumsal sorunlara
karfl›, iflten atmalara, örgütlenme önündeki engelle-
rin kald›r›lmas›na karfl›, birlikte aktif bir mücadele
karar› ald›lar. Belediye-ifl de merkezi olarak bu sen-
dikalar›n içinde yer al›yor. Bu durum s›n›f mücadele-
si aç›s›ndan son derece önemli bir ad›md›r. 

Hizmet-ifl’le yürütülen mücadele konusunda ise,
iflçilerin geriye dönüfllerinde bir h›zlanma yaflan›yor.
‹flçiler, her geçen gün biraz daha gerçe¤i görüyorlar.
Biz de göstermek için çok daha fazla çal›fl›yoruz.
Bedeli ne olursa olsun bask›ya boyun e¤memek ge-
rekiyor. Art›k korkunun da afl›ld›¤›n› söyleyebiliriz.
Bundan sonra iflçileri zaptetmemiz mümkün de¤il.
Hizmet-ifl’in tehdit ve bask›lar›na karfl› büyüyen tep-
kiler, kendisini patlamalar biçiminde gösteriyor. Bü-
yükflehir Belediyesi yöneticilerinin, memurlar›n, mü-
dürlerin, Hizmet-ifl kimli¤ini bir tarafa b›rakmalar› ge-
rekiyor. Yöneticilik ayr›, iflbirlikçi-hain diye damgala-
n›p orada kalmak ayr›d›r. Bu noktada hukuki olarak
ve fiili olarak iflçiler onlar›n karfl›lar›na ç›kacak ve
yakalar›na yap›flacaklar. ‹flçiler, bask›lar›n, tehditle-
rin ortadan kald›r›lmas›n› istiyor. Evleri ve cep tele-
fonlar› aran›yor, taciz ediliyorlar. Bakanlar, milletve-
killeri ve afliret iliflkileri kullan›l›yor. Fakat iflçi sendi-
kas›n› de¤ifltirmek istemiyor. Ayr›ca Hizmet-ifl’ten
geriye dönüfller devam ediyor. Bu süreç sendikaya
ve sendikal mücadeleye ilgiyi de art›rm›flt›r. Sendi-
kam›z›n eksiklikleri, iflçilere iyi bir düzeyde e¤itim
verilmemesi, iflçilerin kand›r›lmas›n›n ya da korkutul-
mas›n›n en önemli nedenidir. E¤itimler ise hem ya-
lanlar› aç›¤a ç›kart›r, hem de korkuyu giderir. Sendi-
kam›z, temsilcilere dönük e¤itimleri vermekle birlik-
te, bundan sonra taban e¤itimine ve iflçi bilincini ge-
lifltirmeye a¤›rl›k vermelidir. ‹flçiler s›n›f bilinci alarak
haklar› ve özgürlükleri için mücadele etmeyi kavra-
d›kça, kazanma azmi de gelifliyor. Bu süreç de ol-
dukça e¤itici, ö¤retici olmufltur. Kendilerine karfl›
olanlar› tan›makta, sendikalar›na sahip ç›kman›n
önemini anlamakta ve mücadelenin bu yönünü de
ö¤renmektedirler. Sendikal mücadelenin, akrabal›k-
tan, hemflerilikten, hatta ayn› partiye oy vermifl ol-
maktan, daha önemli oldu¤unu görmektedirler. Bu
çal›flmalar›m›z yo¤unlaflt›kça, iflçi arkadafllar›m›z bi-
linçlendikçe geriye dönmeleri h›zlan›yor.  

Bizi sorarsan›z dün neredeysek, bugün de ora-
day›z. ‹flçi düflman› olan her tür e¤ilime bugüne ka-
dar karfl› durduk ve bundan sonra da mücadele
edece¤iz. Bedeli ne olursa olsun…  ‹flçiler, kendileri
için mücadele eden bir sendikay›, kendi emekleriyle
kuracaklard›r. Geleceklerini karartan bir sendikan›n,
sendika olmad›¤›n› er ya da geç kavrayacaklar ve
hainlerden-iflbirlikçilerden, para-pul, ç›kar peflinden
koflanlardan, onlar› zehirleyenlerden hesap soracak-
lard›r. Kimi k›smi ve geçici baflar›lar elde etseler de,
iflçi kendine gelecek, kendisine zarar verenlerden
mutlaka hesap soracakt›r. Böyle düflünüyorum ve
bunun mücadelesini veriyorum.

“İşçi sınıfı düşmanlığına karşı duracağız!” 



11Nisan 2011

Mart ay›, genelde s›n›f müca-
delesinin keskinleflti¤i ve top-
lumsal hareketin yükseldi¤i bir
ayd›r. Bu toplumsal hareket için-
de Kürt halk›n›n mücadelesi ayr›
bir yer tutar. Çünkü Mart ay›,
Newroz demektir. Newroz ise,
ezilen Ortado¤u halklar›n›n bafl-
kald›r› ve mücadele günüdür. 

Newroz, Türkiye’nin gündemi-
ne, Kürt ulusal hareketiyle birlik-
te girdi. ‘70’li y›llarda daha s›n›rl› bir kitle
ile ve sadece Kürt bölgesinde kutla-
nan newroz, 12 Eylül faflist rejimi-
nin hüküm sürdü¤ü y›llarda kutla-
namaz hale gelmiflti. Ancak zul-
mün en koyusunun yafland›¤›
Diyarbak›r zindan›nda Mazlum
Do¤an, 20 Mart’› 21 Mart’a
ba¤layan gecede, üç kibritle
kendini yakarak, newroz ateflini
hiç sönmeyecek flekilde nakfletti
bilinçlere. O günden sonra newroz,
küçük gruplar›n korsan eylemlerinden, si-
lahl› kitle gösterilerine ve meydanlarda milyonla-
r›n topland›¤› günlere kadar, büyük bir ›srar›n, kararl›-
l›¤›n ve azmin zaferi olarak kendi yolunu açt›.

90’l› y›llar boyunca newroz, devletin korkulu rüyas›
oldu. Her 21 Mart’ta Kürt bölgesinde büyük kitle gös-
terileri ve çat›flmalar yafland›. Tüm yasaklamalara,
tehditlere, ola¤anüstü hallere ra¤men, Kürt halk›
newrozu kutlama ›srar›ndan vazgeçmedi. Üzerlerine
aç›lan atefle, sürülen panzere, yüzlerce ölü ve binler-
ce yaral›ya ra¤men 21 Mart’ta soka¤a ç›kt›, yürüdü
tanklar›n, namlular›n üzerine… 

Bu büyük kararl›l›k karfl›s›nda, devletin pes etmek
d›fl›nda çaresi kalmad›. Fakat bu yenilgiyi, bir biçim-
de kamufle etmesi, ona bir k›l›f bulmas› gerekiyordu.
Bu s›k›flma ile newrozun asl›nda bir Türk bayram› ol-
du¤unu keflfetti! “Türki Cumhuriyetleri”nin newrozu
y›llard›r kutlad›klar›n› söyleyerek, resmi nevruz kutla-
malar›n› bafllatt›. 

2000’li y›llar, newrozu, nevruzlaflt›rma çabas›na ta-
n›kl›k etti. Egemenler, her zaman oldu¤u gibi bir türlü
bast›ramad›klar›, bafl edemedikleri bir olguyu, ba¤r›-
na basarak bo¤ma takti¤ine geçtiler. Fakat bu da tut-
mad›. Her y›l bir yanda giderek artan say›da yüzbin-
ler newroz alanlar›n› doldururken; yumurta k›rma, de-
mir dövme mizanseni içinde gerçekleflen resmi nev-
ruzlar, trajikomik bir hal alarak giderek kayboldu.

Newrozu, “nevruz”laflt›rma çabas›, bofl bir çaba
olarak kald›. Onu yeniden tüm co¤rafyaya yayan
Kürt halk›, her newroza kendi damgas›n› vurdu.
Çünkü newrozu, newroz yapan onlard›. Demirci Ka-
wa’dan, “ça¤dafl Kawa” olarak isimlendirilen Mazlum
Do¤an’a, onun yarat›c›lar› ve sürdürücüleriydiler. Her
ne kadar 2000’li y›llarla birlikte newroz, bir karnaval,
bir flenlik havas›na sokulmaya çal›fl›ld›ysa da onun
özünü oluflturan isyan ve baflkald›r› yok edilememifl,
her zorlu dönemeçte o öz, yeniden aç›¤a ç›km›flt›. 

* * *
Çok uzun y›llar ve k›ran k›rana süren bir kavgan›n

sonunda newroz, Kürt halk›n›n egemenlere kabul et-
tirmeyi baflard›¤› bir gün olmufltur. Öcalan’›n tutuk-
lanmas›n›n ard›ndan, Kürt ulusal hareketindeki politik
de¤iflim, newrozu bar›flç›l gösterilerle kutlamaya dö-
nüfltürdü. Fakat tüm bar›fl, diyalog söylemlerine ra¤-
men, Kürt halk› newrozu hem bir ulusal bayram ola-
rak, hem de mücadele günü fleklinde kutlamay› sür-
dürdü. Özellikle son y›llarda newrozun bir isyan ve
baflkald›r› günü oldu¤u daha fazla hat›rlanmaya ve
vurgulanmaya baflland›. 

2011 newrozu da böyle
kutland›. Bir haftal›k sü-

re boyunca köyler-
den, mahallelerden
ilçe ve illere ka-
dar, Kürtlerin bu-
lundu¤u hemen
her yerde newroz
ateflleri yükseldi.

‹stanbul, Diyarba-
k›r, Van gibi büyük

illerde, yüzbinlerce kifli,
alanlarda topland›. “An

azadi, an azadi” (ya özgürlük,
ya özgürlük) olarak belirlenen bu y›l›n

newroz fliar›, milyonlarla birlikte hayk›r›ld›. Mey-
danlardan kentlerin cadde ve sokaklar›na akan
kitle, birçok yerde polisle çat›flt›. Kitlenin üzerine
yine gaz bombalar› ya¤d›, atefller aç›ld›, yaralanan-
lar, gözalt›na al›nanlar oldu. BDP’nin açt›¤› “demok-
ratik çözüm çad›rlar›”na sald›r›lar düzenlendi. Ve
Newroz haftas› boyunca devletin operasyonlar› arta-
rak sürdü. Bu operasyonlarda 7 gerilla flehit düfltü.
Gerillalar›n cenazeleri, yine büyük kitle gösterileriyle
kald›r›ld›. K›sacas› 2011 newrozu, yayg›nl›¤› ve kitle-
selli¤inin yan› s›ra, coflkulu ve militan bir flekilde geç-
ti. 

Kuflkusuz bunda Kuzey Afrika’dan Ortado¤u’ya ka-
dar yay›lan halk hareketlerinin etkisi vard›. Y›llard›r
a¤›r bask› koflullar›na ve asimilasyona karfl› dire-
nen Kürt halk›, soka¤a ç›kan, meydanlar› doldu-
ran ve diktatörleri bir bir deviren Arap halklar›n›n
direniflini sevinçle karfl›lad›, ondan ayr› bir moral
buldu. Onlarla kendisi aras›nda paralellik kurarak,
daha güvenli bir flekilde sokaklara ç›kt›, taleplerini
daha gür hayk›rmaya bafllad›.

* * * 
M›s›r’daki halk isyan›nda Tahrir meydan›n› doldu-

ran milyonlarca kiflinin diktatörü devirmesi üzerine,
Diyarbak›r’›n da Tahrir’i yarataca¤› söylenmifl ve
2011 newrozunun bu flekilde geçece¤i beklentisi ya-
y›lm›flt›. Öcalan’›n da bu do¤rultudaki sözleri, beklen-
tiyi artt›rd›. Fakat newroz yaklaflt›kça, bu yükselen
beklenti düflürüldü. Hatta Öcalan, devletle görüflme-
lerde “pratik öneriler aflamas›”na gelindi¤ini, “2011’in
çözüm y›l› olaca¤›n›” söyleyerek, devletten umut ve
beklentiyi yeniden artt›rd›. Daha önce newrozla birlik-
te bitirilece¤i söylenen “eylemsizlik süreci”, seçim
sonras›na ertelendi. Bir kez daha umutlar, seçimlere,
ard›ndan gelecek olan anayasa de¤iflikli¤ine ba¤lan-
d›. 

Son y›llarda kendine daha güvenli bir flekilde soka-
¤a ç›kan ve militan gösteriler gerçeklefltiren Kürt hal-
k›, bu newrozda, baflta Diyarbak›r olmak üzere birçok
flehir meydan›n› “Tahrir”e çevirebilirdi. Fakat bunun
konuflulmas› bile devleti ürkütmüfltü, çeflitli vaatlerle
bu newrozu da bir flekilde atlatmay› baflard›lar. 

Kürt hareketi ise, newroz için yükseltti¤i beklentiyi,
newroz sonras›na b›rakt›. Ad›na “sivil itaatsizlik” de-
dikleri meflru eylem biçimlerini, newroz sonras›nda
devreye soktu. “Anadilde e¤itim ve anadilin kamu-

sal alanda kullan›lmas›, as-
keri ve siyasi operasyonla-
ra son verilmesi, siyasi tut-
saklar›n serbest b›rak›lma-
s›, seçimlerdeki yüzde 10
baraj›n›n kald›r›lmas›” flek-
linde formüle edilen dört ta-
leple eylemleri bafllatt›.

Bu eylemlere devletin sal-
d›r›s› sert oldu. Diyarbak›r
baflta olmak üzere tüm Kürt

illerinde, toplanma yerleri polis taraf›ndan çevrildi, kit-
le ile milletvekilleri ve belediye baflkanlar› aras›na ba-
rikat oluflturuldu. Buna tepki gösteren halk›n üzerine
gaz bombas› ya¤d›r›ld›, yeni gözalt› ve tutuklama fur-
yas› bafllat›ld›. Fakat halk›n direnifli karfl›s›nda yine
gerilemek zorunda kald›lar. Yap›lan görüflmeler üze-
rine “çözüm çad›rlar›” her yerde kuruldu. Fakat bu
çad›rlar, meydanlarda ve yüzbinleri kapsayacak
flekilde de¤il, sembolik ve trafi¤i aksatmayacak
yerlerdeydi. Kürt illerinden sonra ‹stanbul Tak-
sim’de de Gezi Park›’nda kuruldu örne¤in. Dolay›-
s›yla bir “Tahrir” yaratma iddias›ndan uzaklafl›ld›-
¤› anlafl›ld›.

* * *
Eylemin ilk halinden oldukça ürken devlet, tüm güç-

leriyle bunlar› bast›rmaya çal›flt›. ‹çlerinde milletvekil-
lerinin de bulundu¤u kitlenin üzerine gaz bombalar›
ve coplarla sald›rd›. Böyle bir sald›r›ya maruz kalan
BDP milletvekillerinden Sebahat Tuncer’in polise att›-
¤› c›l›z bir tokat, Bengi Y›ld›z’›n eline ald›¤› tafl, yine
büyük bir demagoji ve sald›r› vesilesi yap›ld›. Baflba-
kan Erdo¤an’dan Bakanlara kadar, devletin en üst
kademelerinden tehdit dolu sözler sarfedildi. Bu mil-
letvekillerinin dokunulmazl›¤›n›n kald›r›lmas› bile ko-
nufluldu.

Kürt halk›n›n üzerine y›llard›r bomba ya¤d›ran, en
vahfli iflkencelerden geçiren, katleden, toplu mezarla-
ra gömen, vekillerini yaka-paça gözalt›na al›p y›llarca
cezaevinde yat›ran devlet, polise de¤en etkisiz bir to-
kad›, nas›l da büyütüyor ve “gere¤inin yap›lmas›”n›
istiyordu. Kürt vekillerin halkla birlikte eylemlerin
içinde yer almas›, onlar›n en büyük rahats›zl›¤›y-
d›. Geçti¤imiz y›l, yine bir gösteride BDP milletve-
kili Sevahir Bay›nd›r’›n üstüne tazyikli su s›karak
kalça kemi¤ini k›rm›fllard›. Bu kez gaz bombalar›
Sebahat Tuncer’in baca¤›na isabet etmifl ve mo-
rartm›flt›. Bunlarla ilgili hiçbir ifllem yapmayanlar,
utanmazca tafl ve tokat ç›¤›rtkanl›¤› yapt›lar gün-
lerce. Newrozla birlikte büyüyen Kürt halk›n›n müca-
delesini bu flekilde bast›rmaya, gözden düflürmeye
çal›flt›lar. Hatta ‹brahim Tatl›ses’in vurulmas›n› bile,
önce Irak Kürt Bölgesi’ndeki orta¤›na, sonra BDP
üyesi olan Kürtlere atmaya kalkt›lar. Olay›n arkas›nda
mafya hesaplaflmas› ç›kt›¤› halde, Kürtleri hedef gös-
terdiler.

Devletin tüm sald›r›lar›na ve demagojilerine ra¤-
men, Kürt halk› daha fazla soka¤a ç›k›yor, taleplerini
daha gür hayk›r›yor. Öcalan ve BDP yöneticileri, Kürt
halk›n›n y›llard›r yapt›¤› bu meflru eylemleri, “sivil
itaatsizlik” gibi burjuva liberal isimlendirmelerle
düzen için kabul edilebilir bir zemine çekmeye ça-
l›flsa da, halk buna do¤ru bir tan›mlamayla “ser-
hildan” diyor. O “serhildan”› biliyor. Ezilen tüm halk-
lar gibi, kurtulufllar›n›n isyan ve ayaklanmadan geçti-
¤ini, y›llar›n birikimi ve tecrübesinden ç›kar›yor. O
yüzden de “sivil itaatsizlik” ad› verilen düzen içi, pasif,
edilgen biçimlere ra¤bet etmiyor. Bu ismi ve tarz› be-
nimsemiyor. 

Filistinle intifada nas›l özdeflleflmiflse, Kürtlerle de
serhildan özleflleflmifltir. Kürt halk›, demokratik talep-
leri için soka¤a ç›k›yor, yeni serhildanlar yarat›yor.
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Gazi mahallesi ve Ümraniye 1 May›s Mahalle-
si'nde, 11-15 Mart 1995'te devlet taraf›ndan gerçek-
lefltirilen katliama karfl› halk›n gösterdi¤i direnifllerde
ölen 17 kifli, 16. y›l›nda an›ld›. 12 Mart'ta Gazi Mahal-
lesi eski karakolda toplanan kitleler, Gazi mezarl›¤›na
yürüyerek anma gerçeklefltirdi. Bu y›lki anmalar da iki
ayr› programla yap›ld›. Gazi 12 Mart Platformu ve ce-
mevi ile flehit aileleri ayr› anmalar yapt›. Proleterce
Devrimci Durufl, Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f Platformu,
Demokratik Haklar Federasyonu, Devrimci Hareket,
Kald›raç, Mücadele Birli¤i ve Partizan'dan oluflan 12
Mart platformu, anmaya günler öncesinden yapt›¤›
haz›rl›kla girdi. 

Platform bileflenleri, yayg›n afiflleme, bil-
diri da¤›t›m› ve ajitasyon konuflmalar›
gerçeklefltirdi. 10 Mart akflam› da Eski
Karakol'da etkinlik yapt›. Etkinlik prog-
ram› sayg› duruflunun ard›ndan sineviz-
yon gösterimiyle sürdü. Adal›lar, ‹syan
Atefli ve Eme¤e Ezgi müzik gruplar›
marfllar söyledi. Etkinli¤in ard›ndan, kortej
oluflturan bileflenler, cemevine kadar yürüdü.  

12 Mart'ta ise saat 10.00'dan itibaren toplanma-
ya bafllayan platform bileflenleri kortej oluflturdular.
En önde, flehit resimlerinin bulundu¤u, "Gazi katli-
am›n› unutmad›k, unutturmayaca¤›z" slogan›n yaz›l›
oldu¤u pankart tafl›nd›. Platform bileflenleri ana

pankart›n arkas›nda, kendi pankartlar› ve sembolle-
riyle kortej oluflturdu. "Katil devlet hesap verecek",
"Yaflas›n devrimci dayan›flma", "Gazi flehitleri ölüm-
süzdür", "Gazi katliam›n›n hesab›n› soraca¤›z" slo-
ganlar› s›kl›kla at›ld›. Proleterce Devrimci Durufl
okurlar› da eyleme "Asla unutmayaca¤›z, asla ba¤›fl-
lamayaca¤›z" pankart›yla kat›ld›lar. Flamalar›n yan›
s›ra Gazi ve Ümraniye'de flehit düflen T‹KB militanlar›
Zeynep Poyraz ve Hakan Çabuk'un foto¤raflar›n›n ta-
fl›nd›¤› kortejde "Tafl yürek barikat yaflas›n Gazi dire-
niflimiz", "Katil devlet hesap verecek", "Gazi katliam›-
n›n hesab›n› soraca¤›z", "Zeynep Poyraz yoldafl

ölümsüzdür", "Hakan Çabuk yoldafl
ölümsüzdür", "Faflizmi döktü¤ü

kanda bo¤aca¤›z", "Kurtulufl
devrimde sosyalizmde", "Biz
çelikten, biz Bolflevik müfreze-
yiz", "Marks, Engels, Lenin,
Stalin, Yaflas›n devrim ve sos-

yalizm" sloganlar› yükseldi.
Ayr›ca yürüyüfl güzerga-
h› üzerine “Nevin Berk-
tafl’a Özgürlük” ç›kart-
malar› yap›flt›r›ld›. Yürü-
yüfl kolu üzerine
T‹KB(B) imzalar›n›n at›l-
d›¤› görülürken, Bahar

dura¤›nda T‹KB(B) imzal› “Zeynep ve Hakan yoldafl-
lar ölümsüzdür" pankart› as›ld›. Bu s›rada "Orak Çe-
kiç Silah Y›ld›z Bayra¤›m›z", "Yaflas›n T‹KB(Bolfle-
vik)" sloganlar› duyuldu. 

Mezarl›kta di¤er platformlar›n anmas›n›n bitmesin-
den sonra Gazi 12 Mart Platformu anma gerçeklefltir-
di. Zeynep Poyraz'›n annesi ve babas›n›n da yer ald›-
¤› anma, sayg› durufluyla bafllad›. Platform ad›na ya-
p›lan aç›klamada Gazi katliam›n›n tarihsel süreci an-
lat›l›rken, devletten hesap sorulaca¤› vurgusu yap›ld›.
Platformun anmas›n›n ard›ndan Proleterce Devrimci
Durufl okurlar› Zeynep Poyraz'›n mezar› bafl›nda top-
lanarak anma yapt›lar. Flamalar›n yan› s›ra Zeynep
ve Hakan'›n resimleriyle mezar›n süslenmesinin ar-
d›ndan Zeynep Poyraz ve Hakan Çabuk flahs›nda
tüm devrim ve sosyalizm flehitleri için sayg› duruflu
yap›ld›. Ard›ndan yap›lan konuflmada, ihtilalci komü-
nistlerin tarihsel süreçlerde hep öne at›ld›¤› ve süreci
yarma kararl›l›¤›yla hareket etti¤i, flimdiki sürecin de
böyle bir kararl›l›kla hareket etmeyi gerektirdi¤i belir-

tildi. Anma s›ras›nda "Yaflas›n Tür-
kiye ‹htilalci Komünistler Birli¤i Bol-
flevik", "Orak Çekiç Silah Y›ld›z
Bayra¤›m›z" sloganlar› da yank›lan-
d›. Anma and içilmesiyle birlikte bi-
tirildi. Gazi 12 Mart Platformu'nun
yan› s›ra ayn› gün Cemevi ve flehit
aileleriyle birlikte Halk Cephesi, Ba-
r›fl, Eflitlik ve Demokrasi Platformu
da anma yapt›lar. Anmalara toplam
kat›l›m, 4 bin civar›ndayd›.

13 Mart'ta ise Ümraniye 1 Ma-
y›s Mahallesi'nde anma yürüyüflü
gerçeklefltirildi. Devrimci kurumlar›n
ve derneklerin oluflturdu¤u platform
taraf›ndan organize edilen yürüyü-
fle 500 kifli kat›ld›. Gazi ve Ümrani-
ye flehitlerinin foto¤raflar› tafl›n›r-
ken, devrimci kurumlar kendi pan-
kartlar›yla anmada yer ald›lar.   

Gazi ve Ümraniye’de yap›lan
anmalara kat›l›m geçen y›llara göre
düflüktü, fakat kitle coflkuluydu. Bu
y›lki anmada as›l öne ç›kan, anma-
dan sonra emniyette yemek yiyen
cemevi yöneticileri ve muhtarlar›n
görüntüleri oldu. Hiç de haklar› ol-
mad›¤› halde, Gazi flehitlerini kul-
lanma cüretini gösteren bu güruhun
yapt›klar› da "Gazi halk› devletle
bar›flt›" fleklinde lanse edildi. Gazi
anmalar›n›n devrimcilerin öncülü-
¤ünde ve merkezi düzeyde örgüt-
lenmesi gerekti¤i bir kez daha tüm
yak›c›l›¤› ile ortaya ç›kt›. Devlet
kendini ne kadar aklamaya çal›flsa
ve kendine iflbirlikçiler yaratsa da,
hesap vermekten kurtulamayacak.
Onlarla bar›flt›¤› iddia edilen kifliler
ise hiçbir flekilde Gazi iflçi ve
emekçilerini temsil etmiyorlar. On-
lar da halk›n öfkesinden nasiplerini
alacaklar. 

Gazi ve Ümraniye flehitleri an›ld›

Gazi Mahal-
lesi'nde 12 Mart
anmas›n›n ar-
d›ndan ekranla-
ra yans›yan an-
man›n öfkesi
de¤il, Emniyet
Müdürlü¤ü’nde

yenilen yemek görüntüleri oldu. Üstelik hiçbir dönem Gazi
anmalar›na bu kadar yer ay›rmayan burjuva medya, bu gö-
rüntüleri uzun uzun verdi ve ""Gazi halk› devletle bar›flt›"
fleklinde lanse etti. Oysa “Gazi halk›” ad›na bar›fl sofras›na
oturanlar, bir avuç cemevi yöneticisi ve iki mahalle muhtar›y-
d›. Devletin ileri demokrasi masallar›n› s›kl›kla anlatt›¤› bir
dönemde devletin böyle bir fleye ihtiyaç duymas› da "nor-
mal"di. Normal olmayan Gazi emekçi halk› ad›na kendinde
böyle bir hakk› bulan muhtarlar›n ve yöneticilerin tutumuydu
asl›nda. 

Bu görüntüler, devletin Gazi'yi unutturmak için ne denli
çaba gösterdi¤inin de bir yans›mas›yd›. Newroz sürecinde de
devletin kontrgerilla elemanlar›ndan Ayhan Çark›n’›n ekranla-
ra ç›karak, yapt›klar› katliamlar› anlatmas› ve Kürt halk›n›n
"onurlar›" oldu¤unu söylemesi, ayn› amaca hizmet ediyordu.
Sanki ekranlarda konuflan bir katil de¤il de, s›radan insand›.
Y›llard›r devrimcileri ve halk› katledenler, yarg›lanmad›¤› gibi
"kahraman" ilan edildiler. fiimdi de olabildi¤ince masumlaflt›-
r›lmaya ve uzlaflt›r›lmaya çal›fl›l›yor.

Gazi’de benzer yemeklerin yedi y›ldan beridir gizli gizli
yenildi¤i de ortaya ç›kt›. Ayn› gün Gazi'de emniyet müdürleri
taraf›ndan yemek verilirken, vali de Okmeydan› Cemevi'ni zi-
yaret ediyordu. Yani ne o gün geliflen bir fleydi, ne de yeme-
¤e kat›lanlar›n iddia etti¤i gibi, bir "tufaya düflme" söz konu-
suydu. 

Yaflananlar, devrimci yap›lar› da düflündürmelidir. Y›llar-
d›r 12 Mart anmalar›n› cemevi inisiyatifine terk ederek "koy-
duklar› programa uyar›z" diyenler, ya da ifli sadece "önden-
arkadan yürümek" derekesine düflürenler, böyle muhtarlar›

aday olarak ç›kart›p sahiplenenler, cemevi yönetimine adam
sokmak için ilkesiz ittifaklar yapanlar, kendi sorumluluklar›n›
ortaya koymal›d›r. 

Son yemek olay› ise basit bir "özür"le geçifltirilecek bir
durum de¤ildir. Yeme¤e kat›lan 75. y›l Mahallesi muhtar› Se-
dat Çetintafl, Zübeyde Han›m Mahallesi Muhtar› Ali Ekber
Palab›y›k ve Cemevi yöneticileri istifa etmeliler. Devletin yap-
t›¤› hesap ortadad›r. Kendini aklamak ve imaj›n› tazelemek...
Anmalardan önce, kendilerini devrimcilerin üzerinde gören
bu kifliler, yemek olay›n›n ard›ndan "bizden devrimcilerin al-
d›¤› tutumu bekleyemezsiniz" diyerek bahanelere s›¤›n›yor-
lar. 

Yemek olay›n›n duyulmas›n›n ard›ndan Gazi Mahalle-
si'nde devrimciler ve emekçi halk, protesto gösterileri düzen-
lediler. "Gazi emekçileri, katil devletle bar›flmayacak" talepli
yürüyüfllerde bu yeme¤e kat›lanlar istifaya ça¤r›ld›. Proleter-
ce Devrimci Durufl, DHF, Partizan, Devrimci Hareket, BDSP,
ESP ve parti ve derneklerden oluflan bileflenler ilk yürüyüflle-
rini 16 Mart'ta gerçeklefltirdiler. "Gazi halk› Gazi katliam›n›
unutmayacak" pankart›n›n aç›ld›¤› yürüyüfl, Eski Karakol du-
ra¤›nda bafllad›. Cemevi'ne kadar yap›lan yürüyüflte "Katil
devlet hesap verecek", "Gazi flehitleri ölümsüzdür" sloganlar›
at›l›rken, yeme¤e kat›lanlar›n isimleri tek tek okunarak istifa
etmeleri istendi. Cemevi önünde yap›lan konuflmada, yeme-
¤e kat›lanlar›n Gazi halk›n› temsil etmedikleri ve derhal bu-
lunduklar› görevlerden istifa etmeleri gerekti¤i söylendi. Yürü-
yüfle 200 kifli kat›ld›. 

‹kinci yürüyüfl ise 19 Mart'ta yap›ld›. Yürüyüfl öncesi yay-
g›n olarak afiflleme ve bildiri da¤›t›m› organize edildi. Yürü-
yüfl Eski Karakol'un önünden bafllayarak, 75. Y›l Mahallesi
muhtarl›¤›, Zübeyde Han›m Mahallesi muhtarl›¤› ve cemevi
önlerine gelinerek devam etti. Gazi Halk› imzal› "Katillerle ay-
n› sofraya oturan bizden de¤ildir" pankart› aç›ld›. Yeme¤e
kat›lanlar›n isimleri okunarak istifaya ça¤r›ld›lar. Sloganlar
at›ld› ve bir kez daha yeme¤e kat›lanlar›n istifalar› istendi.
350 kiflinin kat›ld›¤› yürüyüfl bas›n aç›klamas›yla sona erdi.
Gazi'de eylemlerin devam edece¤i vurguland›. 

Polisle yemek yiyenler 
Gazi halk›n› temsil edemezler 
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Çeteleflme, son y›llar-
da iyice yayg›nlaflt›. Dev-
rimcilerin bulundu¤u
semtlerde dahi  faaliyet
yürütür hale geldiler.
Devlet, devrimci faaliye-
tin sürdü¤ü semtlere,
özel olarak her tür yoz-
laflt›rma yöntemini sok-
maya çal›flt›, çeteleflmeyi
teflvik etti, onlar› kollad›,
korudu. Hatta bu çeteleri devrimci ve komü-
nistlerin üzerine sald›.   

Maltepe, Gülsuyu-Gülensu mahallesinde
11 Mart akflam› çeteler pusu kurarak iki yol-
dafl›m›z›n da içinde oldu¤u üç kifliyi kurflun-
layarak yaralad›lar. ‹ki yoldafl›m›z her iki ba-
ca¤›ndan yaralan›rken, Halk Cephesi çevre-
sinden olan di¤er kifli de tek baca¤›ndan
yaraland›. 

Arabayla gelip kurflun ya¤d›ran bu düfl-
künleflmifl, halk›na yabanc›laflm›fl, insanl›k-
tan ç›km›fl serseriler, geldikleri arabayla ka-
ç›p gittiler. 

Yaflanan sald›r› üzerine PDD,
HC, Partizan, DHF, ESP, Gülsu-
yu-Gülensu Güzellefltirme Derne¤i
ve BDP ortak eylem örgütledi.
Yaklafl›k 300 kiflinin kat›ld›¤› ey-
lem, Heykel Meydan›’ndan baflla-
d›. Gülensu Heykel meydan›nda
toplanan kitle, “Çetelerden hesab›
devrimciler soracak”, “Devrimcilere
kalkan elleri k›raca¤›z”, “Çeteler
halka hesap verecek”, “Yaflas›n
devrimci dayan›flma” sloganlar›
eflli¤inde Gülsuyu Fatma Han›m
meydan›na gelindi. Polisin gelmesi
üzerine “Katil polis, Gülsuyu’ndan
defol” sloganlar› da at›ld›. Burada
yap›lan aç›klamadan sonra, kitle
tekrar Gülensu mahallesine, ola-
y›n yafland›¤› yere yürüdü. Burada
yap›lan aç›klamadan sonra, civar
kahvelerde de konuflmalar yap›la-
rak eylem bitirildi. 

Sald›r›n›n ard›ndan mahallede
T‹KB(B) imzal› “Devrimcilere kal-
kan elleri k›raca¤›z”, “Çeteler hal-
ka hesap verecek” sloganlar›n›n
yer ald›¤› duvar yaz›lamalar› yap›l-
d›.

Yozlaflma ve çeteleflme, bu
kapitalist sistemin bir ürünü. Aza-
mi kar temel yasas›na dayanan bu
sistem ve onun sahipleri, azami
kar› elde etmek için her yolu mu-
bah sayar. Tüm çirkinli¤ini de top-
luma yaymaya çal›fl›r. Çünkü yoz-
laflma, çeteleflme, uyuflturucu, on-
lar›n soluk borusudur adeta. Kitle-
ler zehirlensin, yozlafls›n, kendi ta-
lepleri etraf›nda örgütlenmesin is-
ter. Kitleler örgütlenmedikçe onlar

da kar›na kar katacakt›r. 
Devletin besledi¤i,

oluflturdu¤u bu çetelerle
devrimci ve komünistleri
hedef almas› bofluna de-
¤ildir. Çünkü komünist ve
devrimciler, halk›n öncü
kesimleridir ve düzenin
bu yozlaflt›rma-çürütme
politikas›na karfl› bilinçli
bir mücadele yürütürler.

Halk› da bu yönde uyar›r, bilinçlendirirler.
Örgütlü ve bilinçli bir halk, burjuvazinin bu
yozlaflt›rma çabas›na geçit vermez. O yüz-
den devletin ve onun besledi¤i çetelerin ilk
hedefi, komünist ve devrimciler olmaktad›r. 

Fakat ne çeteleri, ne de kolluk güçleri,
devrimci faaliyetimizi, kitleleri bilinçlendirme
ve örgütlenme çabam›z› engelleyemez.
Gülsuyu gibi geçmiflten bu yana devrimci
faaliyetin sürdürüldü¤ü ve halk›n önemli bir
k›s›m›n›n devrimcilere sempati duydu¤u bir
bölgede çetelere geçit verilmeyecektir. 

Gülsuyu’nda çeteler üç devrimciyi yaralad›
Devrimcilere kalkan elleri k›raca¤›z!

PDD, Halk Cephesi, Partizan, BDP, GGGD,
DHF, ESP, DK imzalar›n›n yer ald›¤›, 

“Bas›na ve halk›m›za” bafll›kl› aç›klamay› 
k›saltarak yay›nl›yoruz.

Dün gece saat 23.30 sular›nda mahallemiz pa-
zar soka¤› üstünde, üç arkadafl›m›z çeteler taraf›n-
dan silahl› sald›r›ya u¤ram›flt›r. Bacaklar›ndan kur-
flunlanan arkadafllar›m›z, dün gece hastaneye kald›-
r›lm›fl ve tedavileri yap›lm›flt›r. Tamamen flans eseri
sakatlanmaktan ya da ölmekten kurtulan arkadaflla-
r›m›z›n sa¤l›k durumlar› ciddidir.

Mahallemizde son süreçte devrimci kiflilere ve
kurumlara yönelik helikopterli, kar maskeli çevik
kuvvet ve özel harekat timleri ile yap›lan operasyon-
lar, çetelerin de devrimci demokrat kifli ve kurumlara
yönelik sald›r›n›n önünü açm›flt›r. Tüm bu sald›r›lar,
yozlaflmaya karfl› verdi¤imiz mücadeleyi engelleme-
ye, sindirmeye dönüktür… 

Faflizm istiyor ki, yozlaflal›m; istiyor ki, kültürü-
müzü ve de¤erlerimizi unutal›m; istiyor ki, evlerimiz
bafl›m›za y›k›l›rken sessizce kabullenelim. Bunun
için ilk önce devrimcilere sald›r›yor… 

Korkular› büyüktür. Devrimcileri halk›n içinden
asla söküp atamayacaklar, y›ld›ramayacaklar... Ne
helikopterli operasyonlar, ne de çete art›klar›n›n teh-
dit ve sald›r›lar›, bizi mücadelemizden vazgeçire-
mez…

Çeteler halka hesap verecek!
Devrimcilere uzanan elleri k›raca¤›z!
Gülsuyu çetelere mezar olacak!
Katil polis Gülsuyu’ndan defol!
Yozlaflmaya izin vermeyece¤iz!
Halk›m›z saflara hesap sormaya!
Yaflas›n devrimci dayan›flma!

Çeteler Halka Hesap Verecek!

BASINA VE KAMUOYUNA..
2011 1 May›s’› yaklafl›yor. Geçen y›l, Taksim’de bir araya

gelen yüz binlerin kutlad›¤› 1May›s’›n ard›ndan iflçi-emekçilere,
halklara sald›r›lar›n artarak devam etti¤i; her türlü yöntemin mü-
bah say›ld›¤› bir tarzda bask›lar›n dizginlerinden boflald›¤› koflul-
lar alt›nda 1 May›s’› kutlayaca¤›z..

Bölgemizde, emperyalist sald›rganl›k ve iflgallerin Libya’da
yafland›¤› gibi yeni boyutlar kazand›¤›;

Kapitalist-emperyalist sistemin devam eden krizinin maliyetini
milyonlarca iflçi-emekçiye y›kacak sald›r› yasalar›n›n pervas›zca
gündeme getirildi¤i; 

‹flsizli¤in kitlesel boyutlara ulaflt›¤›; güvencesiz çal›flt›rman›n,
esneklefltirmenin, iflten ç›karmalar›n yayg›nlaflt›¤›; 

Yeni sald›r› yasalar› ile iflçi-emekçilerin kazan›lm›fl haklar›na
sald›r›lar›n artarak devam ettirilece¤inin aç›ktan deklare edildi¤i; 

Kürt halk› baflta olmak üzere halklara dönük imha ve inkar
politikalar›n›n fakl› politik hamlelerle devam ettirildi¤i;

Emek-sermaye çeliflkisinin giderek derinleflti¤i ve tüm bunla-
ra devletin bask›, yasak, tutuklama, tecrit sald›r›lar›n›n artarak
efllik etti¤i bir dönemde 1 May›s’› karfl›l›yoruz.

Bununla birilikte, Kuzey Afrika ve Ortado¤u’da, sömürüye ve
bask›ya karfl› umudu büyüten halk isyanlar›n›n patlak verdi¤i;

‹çerde, iflçi-emekçi direnifllerinin lokal boyutu aflamasa da
sürdü¤ü ve giderek bir kararl›l›k kazand›¤› bir dönemde 1 Ma-
y›s’› karfl›l›yoruz. 

Böylesi bir dönemde kutlayaca¤›m›z 2011 1 May›s’›n›n birle-
flik, kitlesel olmas›n›n yan›nda, devrimci özüne uygun bir flekilde
kutlanmas› hayati önemdedir.

1 May›s 2011, kapitalist-emperyalist sitemin askeri, ekono-
mik,  kültürel ve ideolojik sald›r›lar›na karfl› mücadeleyi büyütme-
nin bir ad›m› olmal›d›r. 

1 May›s 2011, Bölgemizde yeni boyutlar kazanan emperya-
list sald›r› ve iflgallere güçlü bir karfl› duruflun ortaya kondu¤u bir
gün olmal›d›r.

1 May›s 2011, direniflteki iflçilerle birlikte, sendikas›z, sigorta-
s›z, ifl güvencesiz, kölece koflullarda çal›flan, ifl bulamayan, ifl-
ten at›lan ve yok say›lan en genifl emekçi kesimlerin kitlesel bir
flekilde Taksim Meydan›’n› doldurarak sesini duyurdu¤u müca-
dele günü olmal›d›r.

Uzun y›llar süren direnifl sayesinde kazan›lan Taksim’de öz-
gürce kutlad›¤›m›z 2010 1 May›s’›ndan sonra, 1 May›s’›n alan›
üzerinde farkl› bir düflünce yoktur. 2011 1 May›s’›nda dikkat nok-
tas›, sald›r›lara yan›t olacak bir içerikte, devrimci özüne uygun
bir 1 May›s’›n örgütlenmesidir. Bunun yolu, emekten ve halktan
yana tüm devrimci, ilerici güçlerin bir araya gelerek, böyle bir 1
May›s’› nas›l örgütleyece¤ini birlikte tart›flarak netlefltirmesidir.
Bu sorumluluk hepimizindir. Sendikalar, meslek odalar›, DKÖ’ler,
siyasi partiler, devrimci güçler k›sacas› tüm emek güçleri, 2010 1
May›s’ndan ç›kartt›¤› derslerle birleflik, kitlesel ve devrimci özü-
ne uygun bir 1 May›s için bir an önce harekete geçmelidir. 

Bizler 2011 1 May›s’›n›n yukar›da çizdi¤imiz çerçevede geç-
mesi için her türlü çabay› gösterece¤imizi deklare ediyoruz. Tüm
devrimci yap›lar›, sendika ve kitle örgütlerini güçlerini birlefltirme-
ye ve ortak davranmaya ça¤›r›yoruz.

28 Mart 2011
Devrimci 1 May›s Platformu
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Bu konuda benzetmeler fazlas›yla yap›l›yor. Em-
peryalistlerin hegemonya savafl› ve petrol yataklar›-
n› ele geçirme hedefleri yönüyle, önemli benzerlikler
de bulunuyor elbette. Ancak benzemeyen yönler de
çok daha fazla. Keza tarihte hiçbir fleyin ikinci kez
ayn› biçimde yaflanmad›¤› da diyalektik bir gerçek.
Hem emperyalistler yaflad›klar› baflar›s›zl›klardan
dersler ç›kart›yor ve bir sonraki hegemonya savafl›n-
da bunlar konusunda önden çözümler üretmeye ça-
l›fl›yorlar; hem de yaflanan her olay, kitlelerin bilin-
cinde bir de¤ifliklik yarat›yor ve onlar da kendi cep-
helerinden belli flekillenmelerler sürece giriyorlar. 

Bu nedenle, paralellikler kurarken ve gelece¤e
iliflkin öngörülerde bulunurken çok daha dikkatli ol-
mak gerekiyor. 

ABD’nin bu savafltaki en önemli avantaj›, da-
ha genifl ve etkili bir kesimi savafl›n bir parças›
haline getirebilmesindedir. Irak savafl› bafllama-
dan öncesinde, ABD, uluslararas› emperyalist ku-
rumlara karfl› adeta siyasi bir savafl bafllatm›fl gibiy-
di. AB ikiye bölünmüfl, ABD karfl›t› Almanya-Fransa
blo¤u oluflmufl, ‹ngiltere ABD’nin lehine ayr› bafl
çekmeye bafllam›flt›. ABD Baflkan› Bush, “AB’yi de
bölerim, BM’yi de da¤›t›r›m” türü aç›klamalar yap-
maktayd›. Ve bir Irak savafl› söylemi bile, Rusya ile
Çin’in sert tepkisi ile karfl›lafl›yordu. 

fiimdi ise, ABD’nin yan›nda daha genifl bir ittifak
oluflmufl gibi görünüyor. Savafla ilk bafllayan ülkenin
Fransa olmas› bu yönüyle önemlidir. “Erken öten
horoz” konumundaki Fransa, NATO ya da BM top-
lant›s›n› beklemeden Libya’y› bombalamaya baflla-
m›flt›r. Kendi hegemonyas› alt›nda bulunan Tunus’ta-
ki ayaklanmay› ve iflbirlikçisi diktatörün gidiflini sey-
retmek zorunda kalan Fransa, Libya’da ön saf› kim-
seye kapt›rmam›flt›r. 

Irak iflgali bafllamadan önce daha kesin bir karfl›
ç›k›fl gösteren Rusya ile Çin’in Birleflmifl Milletler Gü-
venlik Konseyi toplant›s›nda veto hakk›n› kullanmak
yerine çekimser kalmalar› da, ABD’nin lehine olan bir
durumdur. Onlar›n bu tutumunu, ABD’ye yedeklen-
mek olarak görmemek, daha dikkatli yorumlamak ge-
rekir. Sonuçta bugün Libya’da Kaddafi direnmeye
devam ediyorsa, bunda Rusya ve Çin’den ald›¤›
maddi ve askeri deste¤in de rolü büyüktür. Ancak
Rusya ve Çin, farkl› hesaplar› ve beklentileri nede-
niyle Libya konusunda cepheden bir tav›r almamak-
tad›rlar. Gerçekte ise Libya’da vazgeçilmez ç›karlar›
vard›r ve bu ç›karlar›n› tümüyle bir kenara b›rakmala-
r› mümkün de¤ildir. 

Türkiye, ‹talya ve ‹spanya’daki üslerin savafl için
kullan›ma aç›lmas› da son derece önemlidir. Irak sa-
vafl›nda Türkiye’nin bir cephe açmamas›, ABD aç›-
s›ndan hala savafla yenik bafllamas›n›n en önemli
sebebidir. Bugün ise, Kuveyt gibi zaten ABD ufla¤›
kimli¤i çok belirgin ülkelerin d›fl›nda, Türkiye gibi za-
man zaman ‹srail ve ABD karfl›t› ç›k›fllar› Arap halk-
lar› üzerinde olumlu izlenim yaratan müslüman bir ül-
kenin ilk günden ABD’nin yan›nda yer almas› ABD
için büyük bir önem tafl›maktad›r. 

Sonuçta ABD, bu savafla Irak savafl›ndan daha
güçlü ve etkili bir siyasi güçle bafllamaktad›r. Hatta
kendisi bafllang›çta perde gerisinde durmufl, ilk tep-
kilere Fransa paratonerlik yapm›fl, ABD sonradan ve
her aflamada belli bir meflruiyet zeminine yaslanarak
savafla dahil olmufltur. 

‹kincisi, Irak savafl› bafllamadan önce uzun
süre tart›fl›lmas›, savafl karfl›t› hareketin bafltan
flekillenmesine ve etkili bir hale gelmesine ola-
nak tan›m›flt›. Ve bu da, ABD’nin daha bafltan yenik
girmesinde önemli rol oyman›flt›. fiimdi ise, savafl
birden bafllad›. Savafl karfl›t› tepkiler ise, hem ülke-
mizde hem de dünya genelinde henüz son derece
c›l›zd›r. Irak’ta “savafl› durdurabiliriz” üzerinden bir
kendine güvenle cepheden yürütülen savafl karfl›t›

hareket, Libya’da savafl›n etkileri ortaya ç›kt›kça,
oradaki vahflet ve katliamlar göründükçe büyüyecek.
Bu savaflta, flu ana kadar söylenen sözler emperya-
listlere ve onlar›n ç›karlar›na aittir. Kitlelerin ise sözü
henüz duyulmamaktad›r. 

Di¤er taraftan dezavantajlar› daha fazlad›r.
Herfleyden önce ABD, son 9 y›lda kendisinin

do¤rudan yürüttü¤ü iki (Irak ve Afganistan), do-
layl› olarak destek vererek bafllatt›¤› iki (2006
Lübnan ve 2008 Gürcistan) savafl› kaybetmifl bir
ülkedir. ABD’nin de, uflaklar›n›n da “yenilmezlik” mi-
ti, bu sürede yerle bir olmufltur. Tersine, ABD’nin
tüm teknolojik-askeri üstünlü¤ünün, kitlelerin gücü
karfl›s›nda etkisiz kald›¤› konusunda genel bir kan›
oluflmufltur. Irak iflgali bafllad›¤›nda, ihtiyar bir köylü-
nün tüfek atefliyle helikopter düflürmesi, bu kan›n›n
en çarp›c› foto¤raf›d›r. Keza Libya’da da, daha bom-
bard›man›n ilk günlerinde bir ABD uça¤› düflürülmüfl,
köylüler uça¤›n üzerinde tepinerek poz vermifllerdir.
ABD, ezilen halklar karfl›s›ndaki psikolojik üstünlü¤ü-
nü kaybetmifl durumdad›r. Bu nedenle, daha bafltan
kitlelerde direnme iste¤i ve gücü yaratmaktad›r. 

‹kincisi, “kaleyi içeriden fethetmek”, her za-
man, d›flar›dan gelerek elde edilecek bir zaferden
çok daha kolay ve sonras› aç›s›ndan da etkilidir.
Bu nedenle ABD, iflgale bafllamadan önce, ülkedeki
iflbirlikçilerini harekete geçirmeyi tercih etmektedir.
Ancak ABD, ülke içinde dayanaca¤› “iç iflbirlikçiler”
yönüyle, Irak’ta daha avantajl› durumdayd›. 

‹flbirlikçilerin istikrar›, iktidarla olan çeliflkilerinin
ne kadar uzlaflmaz oldu¤u ile do¤rudan ba¤lant›l›d›r.
Irak’ta daha iflgal öncesinde dönemin iktidar›yla ta-
rihsel ayr›l›klar ve düflmanl›klar tafl›yan kesimler var-
d› ve ABD iflgal s›ras›nda bu kesimleri kendisine ye-
dekleyebilece¤ini düflünüyordu. Irak, etnik ve dini te-
melde zaten üçe bölünmüfl bir ülkeydi. Belli geçifller
ve kaynaflm›fl bölgeler ve asimilasyon çabalar› ol-
makla birlikte, fiiilerin Sünnilerin ve Kürtlerin yaflad›-
¤› bölgelerin s›n›rlar›n› çizmek azçok mümkün du-
rumdayd›. Ve hem fiiilerin hem de Kürtlerin, Saddam
yönetimi ile tarihsel anlaflmazl›klar› ve ba¤›ms›zl›k
talepleri bulunuyordu. Dahas› bu iki kesim, özellikle
de Kürtler, kendi içlerinde güçlü bir örgütlülü¤e ve

Irak yönetimine karfl› mücadele gelene¤ine sahipti-
ler. Kendi örgütlülüklerinin güçlü olmas›, savafl gücü-
nü de art›ran bir etki yarat›yordu. Bu nedenle iflgalin
bafllamas›, özellikle Kürtler cephesinde, kendi devlet-
lerini kurmak için “tarihsel bir f›rsat” olarak alg›land›
ve ABD’ye sonsuz bir destek verdiler. Bu deste¤in
içinde sadece kendi bölgelerinde iktidar mekanizma-
lar›n› yoketmek de¤il, Sünni ve fiii bölgelerde halka
dönük yap›lan operasyonlarda yer almak da vard›. 

Libya’da ise, kitlelerin kendi içindeki bölünmesinin
temelinde etnik ya da dini de¤il, afliretsel farkl›l›klar
vard›r. En baflta bu afliretler, kendi içlerinde örgütlü
bir yap›ya sahip de¤illerdir. Her afliretin kendi hiye-
rarflisi vard›r elbette, ancak “kolektif eylem gücü” an-
lam›na gelen bir örgütlülük de¤ildir bu. Baflka bir de-
yiflle, bugün Saddam karfl›s›nda savaflmakta olan
afliretler “muhalif”tirler, ancak “muhalefet hareketi”
de¤ildirler. Di¤er taraftan bu afliretler, son 42 y›lda,
Kaddafi’nin hegemonyas› alt›nda birleflmifl, bu hege-
monyay› kabullenmifl, Kaddafi yönetiminin bir parça-
s› olmufl durumdad›rlar. Kaddafi yönetiminden çok
memnun olmasalar ve hatta Kaddafi’ye karfl› düfl-
manl›klar› ya da iktidar hesaplar› olsa bile, son 42
y›lda görünür bir sorun yaflamamalar›, aralar›ndaki
çeliflkinin uzlaflmaz nitelikte olmad›¤›n› gösterir. Bu
nedenle Kaddafi ile kurduklar› iliflki, Sezar-Brütüs ör-
ne¤ine benzer. Sezar ölmedi¤i koflulda, Brütüs’ün
yeniden onun önünde e¤ilmesi, piflmanl›k bildirerek
ba¤l›l›k yemini etmesi ihtimali hiç de küçümsenecek
bir ihtimal de¤ildir. ABD’nin Libya’daki “iç iflbirlikçileri”
güvenilmez ve istikrars›zd›rlar. 

Üçüncüsü, baflta Arap halklar› olmak üzere
kitlelerde ABD karfl›tl›¤› çok daha artm›flt›r.
ABD’nin en önemli hegemonya ihraç kalemi, “de-
mokrasi” argüman›d›r. Ama “demokrasi” kelimesi,
dünya halklar›n›n gözünde art›k “iflgal”, “vahflet”,
“ölüm”, “bombard›man”, “iflkence”, “Amerikan hege-
monyas›” gibi kelimelerle özdefl hale gelmifltir. Hatta
art›k Arap ülkelerinde “Kahrolsun ABD” yerine “Kah-
rolsun Demokrasi” gibi sloganlar at›lmaya bafllanm›fl-
t›r. Ve bugün ABD, Libya’da yine bu “bayat yeme¤i”
›s›tmakta, baflka hiçbir argüman bulamad›¤› için yine
“ülkeye demokrasi götürmek” ten bahsetmektedir.
“Libya halk›n› diktatörden kurtarmak” gibi söylemler,
iflgalin nedeni olarak ortaya konulmaktad›r. Bu du-
rum, savafl›n meflruiyetini tart›fl›l›r k›ld›¤› gibi, dünya
halklar›n›n ABD karfl›t› tepkilerini de büyütecek bir
unsurdur. 

ABD karfl›t› tepkileri büyüten bir etken de, Irak
savafl›ndan bugüne baflkan›n imaj›nda köklü bir
de¤ifliklik olmas›na ra¤men, niteli¤inde ve savafl-
ç›-emperyal kimli¤inde bir de¤ifliklik olmamas›-
d›r. Eski baflkan Bush’un savafl politikalar›, siyasi
gaflar›, sald›rgan tutumlar› onun kiflili¤i ile ilgiliymifl
gibi davran›lm›fl, yeni baflkan Obama’ya ise daha
göreve bafllamadan önce Nobel Bar›fl Ödülü veril-
miflti. Obama’n›n “bar›fl” getirece¤i, “yumuflak güç”
kullanaca¤›, kendisi siyah oldu¤u için ezilen halklara
karfl› daha anlay›fll› davranaca¤› vb. demagojiler,
Libya savafl› ile bir kere daha yerle bir oldu. Baflkan
kim olursa olsun, ABD emperyalizminin iflgalci-hege-
monyac› politikalar›n› uygulayaca¤› bir kere daha gö-
rüldü ve halklar›n ABD’ye dönük tepkileri daha da
büyüdü.  

Bu savaflta ABD’nin dezavantajlar› daha fazla-
d›r. Ancak, bu durum, savafl hakk›nda erken yo-
rumlar yapmak için yeterli de¤ildir. Savafl›n gidi-
flat›n› belirleyecek çok fazla etken vard›r. Emperya-
listlerin askeri güçlerinden Libya üzerindeki hesapla-
r›n›n büyüklü¤üne, ekonomik yay›lm›fll›klar›ndan ifl-
birlikçilerinin beklentilerine kadar, say›s›z unsur belir-
leyici olmaktad›r. En belirleyici etken ise, kitlelerin
emperyalist savafla ve iflgale karfl› öfkelerinin bü-
yüklü¤ü olacakt›r. 

Libya 
Irak 

olur mu
?
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Libya’da iflgal bafllad›. Arap co¤rafyas›nda patlak
veren devrimleri f›rsat bilen ABD emperyalizmi ve ifl-
birlikçileri, Libya’y› iflgale girifltiler. Türkiye Devleti
ise, savafl›n tam ortas›na dalm›fl durumda. ‹zmir’deki
NATO üssü savafl karargah› olarak kullan›lacak ve
Libya savafl› buradan yönetilecek. Irak savafl›nda kit-
lelerin tepkisinden ve dönemin emperyalist dengele-
rinden dolay› savafla kat›lamayan Türkiye burjuvazi-
si, bu defa baflrolü kapmaya çal›fl›yor. 

Tarihin bir ironisi midir bilinmez, Libya savafl›,
Irak savafl› ile ayn› günlerde bafllad›. 19 Mart günü
bafllayan bombard›manda, güçler dengesi sürekli de-
¤ifliyor. Kimi zaman, bombard›man›n gücünü arkas›-
na alan iflbirlikçi afliretler baflkent kap›lar›na dayan›-
yor, kimi zaman ise Kaddafi güçleri ilerliyor ve mev-
ziler kazan›yor. Bu arada Libya topraklar› bombard›-
man atefli alt›nda kavruluyor, ölü ve yaral›lar ise sa-
y›lam›yor. 

Emperyalistler için bu savafl›n birden fazla
nedeni var. ‹lk ve en görünür neden petrol. Lib-
ya’n›n petrol rezervi, Irak’›n petrol rezervine yak›n
düzeyde. Ancak Irak’›n Akdeniz’e kap›s› yok, Irak
petrolünün Akdeniz’e geçifli Türkiye’nin kontrolüne
tabi. Irak’›n denize aç›lan tek kap›s› ise, ‹ran’›n kon-
trolündeki Basra Körfezi. Libya ise, kendi topraklar›n-
da petrol bulunmayan Avrupal› emperyalistler için
“çizmenin dibinde”. 

Di¤er taraftan, Arap co¤rafyas›nda diktatörlük
ve ekonomik kriz karfl›t› yükselmekte olan kitle
hareketini kontrol alt›na almak da emperyalistler
aç›s›ndan hayati önemde. Libya’da do¤rudan CIA
taraf›ndan finanse edilen, en geliflkin askeri teçhizat
ve silahlara bir anda sahip olan afliretlerin savafl›yla,
Arap dünyas›n›n Amerikanc› “kadife darbe”lerini bafl-
latmak istiyorlar. 

En önemli unsur ise, Ortado¤u co¤rafyas›n›
tümüyle kendine ba¤lamak isteyen ABD’nin, son
kitle hareketi dalgas›yla, varolan mevzilerini bile
kaybetmeye bafllam›fl olmas›. M›s›r’daki diktatörün
devrilmesi, ABD’nin Ortado¤u’daki en önemli iflbirlik-
çisini kaybetmesi anlam›na geliyordu. Mübarek’le bir-
likte, ‹srail’le kurulan dengelerden, Süveyfl Kanal›’n›n
kontrolüne kadar çok fazla fleyi kaybetti ABD. Bah-
reyn’deki ayaklanma ise, ABD’nin en önemli donan-
ma üssünü tehlikeye at›yordu. Üstelik, son kitle hare-
ketleri, Ortado¤u’da son y›llarda ‹ran’›n çevresinde
güçlenmekte olan fiii blokunu biraz daha güçlendiri-
yor, fiii-Sünni dengesini ‹ran’›n lehine de¤ifltiriyordu. 

Bu durum, emperyalistleri de, iflbirlikçilerini de
öylesine tedirgin etti ki, h›zl› bir biçimde müdahale
etmek zorunda kald›lar. ‹lk müdahale, Suudi Arabis-
tan’dan geldi. Suudi askerleri Bahreyn’i iflgal etti ve
‹nci Meydan›’nda toplanm›fl olan fiiiler üzerinde vah-
fli bir terör estirildi. Arkas›ndan Libya iflgali geldi. 

Ancak daha ilk günden görüldü ki, hem Kaddafi

kolay pes etmiyor; hem de Rusya ile Çin BM’den ka-
rar ç›kma aflamas›nda belli gerekçelerle pasif bir çiz-
gi izlemek ve uzlaflm›fl görünmekle birlikte, Kadda-
fi’ye örtük ama güçlü destek vermeyi sürdürüyorlar. 

Böylece Kaddafi’nin arkas›nda Rusya ile Çin, afli-
retlerin arkas›nda ise ABD, Fransa ve baflka emper-
yalistler olarak, emperyalist paylafl›m savafl›nda yeni
bir sayfa bafllat›ld›. 

Öncelikli görev: ‹flgale karfl› direnmek
Bu arada büyük bir demagoji bombard›man› da

ya¤mur gibi kitlelerin üzerine inmeye devam ediyor.
Bir taraftan ABD emperyalizmi “diktatör” Kaddafi’nin
“zulmü alt›nda inleyen direniflçiler”e verdi¤i deste¤i
hakl› ç›karmak için her tür yöntemi kullan›yor. Di¤er
taraftan ise, ABD karfl›tl›¤›, kimilerinde Kaddafi des-
tekçili¤ine kadar uzan›yor. 

Hemen belirtelim: Elbette ki Kaddafi bir dikta-
tördür ve bütün diktatörler gibi kitleler üzerinde
bask› ve terör estirmektedir. Ancak ABD’nin “di-
reniflçiler” dedi¤i afliretler de, iflgalci emperya-
listlerin “beflinci kol”u olmufltur. Her iflgal hareke-
tinde, iflgalcilerin içeriden sat›n ald›¤›, iflgali kolaylafl-
t›rmak ve kaleyi içten çökertmekle görevli bozguncu
güruhlar› bulunur. E¤er ülkedeki yönetim, kitleler
üzerinde a¤›r bask› ve sömürü uyguluyorsa, halk›n
yönetime öfkesi büyükse, bu güruhlar›n ifli kolaylafl›r.
fiu an Libya’da olan budur.

Yarat›lan puslu hava,
pekçok kesimde bir kafa
kar›fl›kl›¤› oluflturuyor ve
“kimin yan›nda yer almal›-
y›z” sorusunu sorduruyor.
Özellikle de, Libya’daki
afliretlerin muhalefeti ile,
Tunus ve M›s›r’da yaflanan
kitle hareketleri aras›nda
paralellik kuranlar, daha
ciddi savrulufllar gösteri-
yor. 

En baflta, iki taraf ile
araya kesin bir mesafe
koymak zorunludur. Hem
Kaddafi hem de ona mu-
halif afliretler, kitlelerin ta-
leplerini savunuyormufl gi-
bi görünmekle birlikte, ger-
çekte kendi ç›kar hesapla-
r›n› gerçeklefltirmeye çal›-
fl›yorlar. ‹ki taraf da em-
peryalistlere yaslanarak
iktidar kavgas› veriyor-
lar. Bu nedenle, iki taraf›
da desteklememek gere-
kir. 

‹flgal, Libya’daki dev-
rimci-demokratlar›n önüne
üç görevi birden koymakta-
d›r: Emperyalist iflgale kar-
fl› savaflmak, Kaddafi’nin
diktatörlük yönetimine
karfl› savaflmak, iflbirlikçi
afliretlere karfl› savafl-
mak. Fakat ülkenin iflgal
alt›nda olmas›, iflgale

karfl› direnifli öncelikli görev haline getirmektedir.
Öncelikle karfl› ç›k›lmas› ve kitlelerin önüne hedef
olarak konulmas› gereken; iflgalci emperyalistleri yer-
le bir etmektir. II. Emperyalist Savafl s›ras›nda Ko-
müntern’in “savafla ve faflizme karfl› birleflik cephe”
politikas›, burada da uygulanmal›d›r. ‹flbirlikçiler d›-
fl›nda en genifl kesim iflgale karfl› birlefltirilmeli, an-
cak Kaddafi ile de araya kesin mesafe konmal› ve di-
renifl büyütülmelidir.

* * *
ABD emperyalizmi, Irak ve Afganistan’›n ard›n-

dan ‹ran ve Suriye baflta olmak üzere, Ortado¤u’ya
yeni emperyalist paylafl›m savafl›n› büyütmek istiyor-
du. Ancak karfl›s›ndaki direniflin ve rakip emperya-
listlerin gücünün büyüklü¤ü, her aflamada bir duvara
çarpmas›na, 2001 y›l›ndan bu yana üstüste yenilgiler
almas›na ve hedeflerini sürekli ertelemesine neden
olmufltu. fiimdi ABD, buldu¤u bu f›rsat› de¤erlen-
dirmek, Arap co¤rafyas›nda ortaya ç›kan, “dikta-
törlükler karfl›t›” dalgadan yararlanarak, savafl›na
yeni bir mevzi kazand›rmak için harekete geçti.
Onun bu hegemonya hesaplar›n› durduracak olan
tek güç, kitlelerin eylemi olacakt›r. ABD’de, Libya’da,
Türkiye’de, Fransa’da, Ortado¤u’da, yani savafltan
do¤rudan etkilenen, savaflta haklar›n›, özgürlüklerini,
ekme¤ini ve hepsinden önemlisi can›n› kaybedecek
olan iflçi ve emekçilerin eylemi...

19 Mart'ta emperyalistlerin sald›rd›¤› Lib-
ya'ya bombalar ya¤arken, emperyalist iflga-
le karfl› tepkiler de art›yor. Baflta ABD ol-
mak üzere, Fransa, ‹ngiltere ve bunlar›n
kolluk güçlü¤ünü üstlenen NATO'yu protes-
to eylemleri Türkiye'de de yap›ld›. Devrimci-
ler, iflçiler ve emekçiler iflgali protesto et-
mek için yürüyüfller düzenlediler. Fransa
Konsoloslu¤u önünde odaklanan eylemlerde emperyalist iflgale son verilmesi
ve Türkiye hükümetinin iflgale ortak olmamas› istendi. 

NATO ve Füze Kalkan› Karfl›t› Birlik, 22 ve 26 Mart'ta gerçeklefltirdi¤i iki
eylemle iflgali protesto etti. 21 Mart'taki eylemde aralar›nda Proleterce Devri-
mi Durufl'un da bulundu¤u bileflenler, Galatasaray Lisesi'nin önünde toplana-
rak Fransa Konsoloslu¤una yürüdü. Kurumlar›n flamalar›yla kat›ld›¤› eylem-
de NATO ve FÜZE Kalkan› Karfl›t› Birlik imzal› "Emperyalist haydutlar Lib-
ya'dan defolun! Emperyalistler ve iflbirlikçiler yenilecek direnen halklar kaza-
nacak" pankart› aç›ld›. Yürüyüfl boyunca "Emperyalizm yenilecek direnen
halklar kazanacak", "Kahrolsun emperyalizm yaflas›n mücadelemiz", "NA-
TO'ya, Emperyalist üslere, ‹flgale hay›r", "Emperyalist haydutlar Libya'dan
defolun", "Yaflas›n devrimci dayan›flma", "Libya halk› yaln›z de¤ildir" slogan-
lar› at›ld›. Konsolosluk önünde yap›lan aç›klamada Libya halk›n›n üzerine
bombalar›n ya¤d›r›ld›¤› ve onlarca insan›n öldü¤ü, emperyalist iflgalin derhal
bitirilmesi gerekti¤i ve Türkiye'nin iflgale ortak olmamas› ça¤r›s› yap›ld›. Ey-
lem at›lan sloganlar›n ard›ndan bitirildi. 

26 Mart'ta ise NATO ve Füze Kalkan› Karfl›t› Birlik bileflenleri ile SODAP,
Partizan vb. kurumlar ortak eylem yapt›lar. ‹flçilerin ve emekçilerin tepkisine
ra¤men Libya'ya gitme tezkeresini Meclis'e getiren ve ‹zmir'i emperyalist sal-
d›r›n›n merkezi üssü yapan devletin protesto edildi¤i eylemde "Emperyalizm
yenilecek direnen halklar kazanacak", Katil devlet Libya'dan defol", "Kahrol-
sun emperyalizm yaflas›n mücadelemiz", "Libya halk› yaln›z de¤ildir", "Em-
peryalistler iflbirlikçiler 6. Filo'yu unutmay›n" sloganlar› at›ld›. Yap›lan bas›n
aç›klamas›nda, Libya iflçi ve emekçilerinin yaln›z olmad›¤› söylenirken, em-
peryalistlerin Libya'dan çekilerek iflgali bitirmeleri istendi.

Emperyalist iflgal 
protesto edildi

Libya’da öncelikli görev: 
‹fiGALE KARfiI SAVAfiMAK 
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‹kinci Paylafl›m
Savafl›n›n sonu görü-
nüyordu. Nazi faflist-
lerini Stalingrad'tan
söküp atan Bolflevik
partizanlar, Ku-
zey'den Güney'e
do¤ru ilerlerken, on-
lar› geldikleri yere 

-Berlin'e dek-
kovmay› hedefliyorlard›. Vistül nehrine do¤ru yol al›r-
ken, as›l mesle¤i mühendislik olan Sovyet binbafl›,
cephede gazete okuyacak zaman› bile bulabiliyordu
art›k. Tam bu k›sa dinlenme esnas›nda gelen ‹ngiliz
ve Amerikan savafl muhabirleri soru ya¤muruna tuttu
onu. Savafl› nas›l kazand›klar›n›, gururlu ama alçak-
gönüllülük içinde basitçe anlatt›. Amerikal› gazeteci la-
kayt bir flekilde a¤z›nda cikletle sordu: "Neden Ameri-
ka'y› kutlamay› en sona b›rak›yorsunuz, ABD'nin sa-
vafl›n bafl›ndan beri Rus'lara yard›m etti¤ini bilmiyor
musun?" Sovyet binbafl› sinirlendi ama kendinden
emin tavr›n› kaybetmeden, onlar zaferi çoktan kazan-
d›ktan sonra kerhen gelen yard›mlar için teflekkür etti.
Ama bu ukala yaklafl›m› cevaps›z da b›rakmad›:  "Te-
razinin bir kefesine domuz konserveleri, öbürüne de
insan kan›ndan ›rmaklar kurabilece¤ine inan›yor mu-
sunuz?  Evet, bize Studebaker arabalar›n›z› da yolla-
d›n›z biliyorum. Ama Stalingrad'ta savaflm›fl biri ola-
rak, Stalingrad'› biz kendi ellerimizle kurtard›k, bunu
da biliyorum." Savafl art›k bitmek üzereyken, yeni bir
görevle Yugoslavya'ya gitmeden önce u¤rad›¤› evin-
de, Fransa'n›n kaderini soran annesine flöyle diyecek-
ti ayn› binbafl›:  "Frans›z burjuvazisi, Almanlar›n pen-
çesinden kurtard›k diye bize afl›k olmayacak. Aksine,
bu yapt›¤›m›z› asla ba¤›fllamayacak. Stalingrad'›n an›-
s›na bir an›t için yüz Frank, sosyalizmle mücadele için
bin frank harcayacak... O Amerikal› ile konuflurken
bunu anlad›m." Do¤ru anlam›flt› Sovyet binbafl›. Sa-
vafl biter bitmez, Sovyetler Birli¤i ve her ülkenin ko-
münistlerine karfl› tam bir "cad› av›" bafllat›ld›. Baflta
ABD olmak üzere her ülkenin burjuvazisi, öncelikle
medya makinesini iflletti. Bu araçla önce kitleler k›flk›r-
t›l›yordu. Ard›ndan kontrgerilla ve silahl› faflist çeteler
bombal›yor, katlediyordu. Tekrar medya devreye giri-
yor kumpaslar düzenliyordu. Her koflulda, komünistleri
ya mezara, ya hapse göndermek için sat›n al›nm›fl ka-
lemler cay›r cay›r iflliyordu. (‹lya Ehrenburg’un
“F›rt›na” adl› destans› roman›ndan özet aktar›m)            

* * *  
Bu günlerde bas›n, "Mc Carhty"cili¤i s›kça dillendi-

rir oldu.(*) Medyada sular durulmuyor. Geçen y›l›n so-
nundan itibaren, medya holdingleri aras›nda hep var
olan rekabetin çok fazla keskinleflmesi ve düelloya
dönüflmesine tan›k olduk.  Wikileaks belgeleri de da-
hil, ortal›k bir zamanlar gizli olan raporlardan geçilmi-
yor. Bir kez daha anlafl›yor ki, holding gazetecileri,
hangi emperyalist ülkenin iflbirli¤ini yap›yorlarsa, o
emperyalist ülkenin büyükelçilerini "yolgeçen han›"na
çeviriyorlar. Hatta ayn› emperyalist güce çal›flanlar bi-
le birbirinin alt›n› oyuyor. Bu büyükelçilikler, sadece ifl-
birlikçi gazetelerin yazarlar› ile de¤il, ayn› yazarlar›n
çal›flma arkadafl› olan -veya olmayan- ajanlarla dolup
tafl›yor. Birbirini gammazlay›p iflten at›lmas›n› istemek
de dahil her tür kumpas var. Türlü-çeflit ayakl› kokufl-

mufllar sayesinde elçilikler rapor üstüne rapor haz›rl›-
yorlar. Elçiliklerin, ilgili kurumlar›na gönderdikleri ra-
porlardan anlafl›l›yor ki; bir yandan sat›n ald›klar› ga-
zetecilerin efendilerini memnun etmek için hummal›
bir flekilde çal›flt›klar›, di¤er yandan gazetelerin finan-
se edilmesi baflta olmak üzere hangi çizgide olaca¤›,
ne tür yaz›-haber ç›kaca¤›na dair ve de desteklene-
cek-desteklenmeyecek parti ve kiflilerle ilgili say›s›z
bilgi var. Ortaya kime komplo kurulacaksa ona dair
çirkef saçan ses kay›tlar› ve görüntülerden oluflan ka-
set ve CD'lerle dolu batakl›k yuvalar› ç›k›yor. Hatta
hangi gazetelerin veya gazetecilerin sat›n al›naca¤›,
sat›n al›namayanlar›n ise en az›ndan çizgilerinin nas›l
de¤ifltirilece¤i ince ince hesaplan›yor. Hemen her fley
masaya yat›r›l›rken bir yandan da milyar dolarlar dö-
külüyor. Yeni fiafak yazar› ‹brahim Karagül, 1 Mart
tezkeresinin tart›fl›ld›¤› günlerde "ABD'nin yüklü mik-
tarda para da¤›tt›¤›"n›n tart›fl›ld›¤›n›, "medyan›n adeta
ABD büyükelçili¤inden yönetildi¤ini” belirtiyor. Gazete-
nin eski yay›n yönetmeni Selahattin Sad›ko¤lu ise, o
dönem ABD Türkiye Büyükelçisi olan Edelman'›n Yeni
fiafak gazetesine geldi-
¤ini, Amerikal›lar›n s›k
s›k bürosunu ziyaret et-
tiklerini söylüyor.  Ama
hepsi susmufl! Zaten
aç›¤a ç›kanlar üzerin-
den anlat›rken de, san-
ki olanlar o dönemden
ibaretmifl, savafl yanl›s›
olmamak bir tek konu-
da (1 Mart tezkeresi)
tav›r almakm›fl gibi ve
genel anlamda ABD ve
büyükelçileri ile iliflkileri
yokmuflças›na kendilerini aklamay› ihmal etmiyorlar.
Tek bafl›na susmufl olmalar› bile halklara karfl› suç ifl-
lediklerinin kan›t›yken, daha kimbilir neler bildikleri
ama sustuklar›n› da ilan etmifl oluyorlar.                       

* * * 
Burjuva gazetecili¤i geçmiflte nas›l ifllemiflse bu-

gün de böyle iflliyor ve hatta daha fazlas›... 1940'l› y›l-
lardaki Alman gizli raporlar› aç›¤a ç›kt›ktan sonra,
"Cumhuriyet gazetesi"nden Yunus Nadi ve o¤lu Nadir
Nadi'nin ve "Tasvir-i Efkar" gazetesi baflyazar› Ziyad
Ebuzziya'n›n ayr›ca yazar Peyami Sefa'n›n Almanlarla
iflbirli¤i içinde oldu¤unu, "Son Posta gazetesinden Se-
lim Rag›p Emeç'in Alman Bas›n Ateflesi"nin yönlendir-
mesiyle baflyaz›lar kaleme ald›¤› ve karfl›l›¤›nda yüklü
paralar ödendi¤ini ö¤renmifltik. Öte yandan, ayn› ra-
porlar›n, "Akflam gazetesi"nde yazan ve ayn› zaman-
da Meclis'te görevi olan mebus Necmettin Sadak'›n
Almanlar'dan ald›¤› para karfl›l›¤›nda gazetenin çizgi-
sini de¤ifltirerek Alman yanl›s› yaz›lar yazd›¤›n› da or-
taya koymufltu.  ‹kinci Paylafl›m Savafl›ndan faflist
Nazi Almanya's› yenik ç›k›nca, Almanlar, iflbirlikçi bul-
makta savafl öncesi ve savafl esnas›ndaki kadar rahat
olamad› kuflkusuz. Fakat kapitalist-emperyalist siste-
min yasalar› ifllemeye devam etti. Ve bu sefer dünya-
n›n yeni efendisi ABD, flef de¤ne¤ini eline ald›. ABD'li
diplomatlar›n Türkiye'de bas›n-yay›n üzerine nas›l ça-
l›flt›klar›n›, baz› diplomat kaynaklar›ndan ö¤rendik.
Onlar›n kaleme ald›¤› raporlara göre, 1960'l› y›llarda,
Tercüman gazetesinin nas›l kuruldu¤u gün yüzüne

ç›kt›. Il›caklar›n gazetesi
"Tercüman"›n içeri¤inin
"AP'yi (Demirel'i) destek-
leme, CHP ve ‹nönü'yü
hedefe çakma, özel sek-

törü destekleyip komünizm karfl›tl›¤› yapma" çizgisinin
ise "›l›ml› muhafazakar" olarak belirlendi¤i görüldü.
Yani ABD'nin Türk versiyonu, ekonomik-siyasi politi-
kalar›n›n yürütücüsü gazete olarak kuruldu "Tercü-
man". 1968'lerde, ayn› kayna¤a göre, ABD'li diplomat-
lar›n, "Cumhuriyet gazetesi" yaz› iflleri müdürü de da-
hil, önemli yazarlar›n› "Yeni ‹stanbul gazetesi"ne geç-
mesi için sat›n almaya çal›flt›klar› ve gazetenin çizgisi-
ni "›l›ml› solcu" olarak de¤ifltirmek için planlar yapt›k-
lar› anlafl›ld›. Bir yandan da, Amerikan karfl›t› ve solcu
olarak bilinen "Akflam gazetesi"nden baz› yazarlarla
ABD'lilerin görüfltü¤ü ve gazetenin ABD karfl›tl›¤›ndan
nas›l uzaklaflt›r›laca¤›n›n konufluldu¤u ortaya ç›kt›. Bu
görüflmeler sonucunda, ilk elde "Akflam"›n serbest
kürsü köflesinde, ABD büyükelçisinin NATO hakk›nda
yazd›¤› bir yaz›n›n yay›mlat›ld›¤› da.                             

* * *  
Burjuva medyan›n ifllevi her daim de¤iflmez: Kitle-

leri sessiz köleler haline getirmek, yan›ltarak bilincini
buland›rmak ve kendi öz sorunlar›ndan uzaklaflt›rmak,

oyalamak... Fakat savafl ko-
flullar›nda bu rolleri özel önem
kazan›r. Ve kiral›k kalemlerin
ifllemesi olmazsa olmaz hale
gelir, ama ille de tek ses ç›k-
mas› için burjuvazinin di¤er
kanatlar› da dahil her ses
susturulmaya çal›fl›l›r. Klikler
aras› çat›flma keskinleflti¤i
için ekranlar, gazete sayfalar›,
yeni bas›lan kitaplar, çekilen
filmlerle tam bir savafl alan›na
döner. Emperyalist tekellerin
daha önce bir denge olufltura-
rak 'çözüm' noktas›nda uzlafl-

t›klar› paylafl›m alanlar›n›n, art›k çözülemez noktaya
gelmesi ve önceki "uzlaflmak zorunda kalma" durumu-
nun geçersiz hale varmas› ile ortaya ç›kan tablo, ay-
nen medyaya yans›r. Çat›flan ç›karlar keskinleflti¤i ve
tam da bu noktada devreye "zor yoluyla çözüm" girdi-
¤i için, medyan›n rolü de buna uygun olarak artar. Ta-
raflar›n üstlendi¤i misyona göre de medya patronlar›-
n›n kalemi çal›flmaya, çenesi ifllemeye bafllar.  Çünkü
o güne dek sürmekte olan d›fl ve iç politika yeni bir
evreye s›çram›fl, yüzlerdeki tüm perdeler inmifltir. Her
ülkenin burjuvazisi bu yeni durumu koflullayan düzen-
lemelere göre kendini ortaya koyarken, de¤iflik güçle-
re hizmet edenler hummal› bir çal›flma ama keskin bir
çat›flma içerisine girer. Ülke içerisinde hangi emperya-
list gücün iflbirlikçileri etkileri olursa, rakiplerine karfl›
üstünlü¤ü o kuracakt›r çünkü. Ama bu durumu -esas
olarak- flöyle okumak gerekir: ‹flçi ve emekçileri, top-
lumun tüm kesimlerini kim yedeklerse, üstünlü¤ü o ele
geçirecektir.  Dolay›s›yla tepkiler büyüyece¤ine göre,
önlerine bu tepkileri etkisizlefltirme görevi koyarlar.
Yani kitlelerin açl›k, iflsizlik, düflük ücret, a¤›r çal›flma
koflullar›yla cebelleflirken düflünemez hale getirilmesi
ve kim-kimdir, ne-nedir kafa yormamas› için bilincinin
karart›lmas›... Bunun için, devrimci komünistlerin, sa-
vafl karfl›t› güçlerin öncelikle mutlak flekilde susturul-
mas› gerekir. Sadece zor yoluyla, imah ve katletme-
lerle, hapishaneleri doldurmakla de¤il, çembere al›p
etkisizlefltirmek de dahil her yol mübaht›r. Bu durum-
da medyan›n "dehfletli gücü" daha fazla ortaya ç›kar.

MMeeddyyaaddaa KKaazzaann KKaayynn››yyoorr



Ortal›¤›, floven-milliyetçi söyle mler kaplar.
Kin ve nefret tohumlar› saç›l›r, halklar afla¤›-
lan›rlar. Örne¤in Kürtler ve Alevilere hakaret-
ler ya¤ar. Ad› "kelleci general"e ç›km›fl ga-
zeteci k›l›¤›nda katiller köfle kaparken, ço-
cuklara tecavüz eden gazeteci bozmalar›
mahkemelerce sal›n›r. Ama öte yandan
Hrant Dink gibi enternasyonalist gazeteciler
hedefe çak›l›r, katledilmesi meflru hale getiri-
lir.  Çünkü onlar›n ayakkab›lar› deliktir. Sus-
tuklar›, söylemedikleri için para almazlar.
Ruhunu holdinglere satmazlar. Bafl›n› soktu-
¤u evinin, masa-sandalyeden öte hiçbir lük-
sü olmayan yoksul bürosunun kiras›n› öde-
mekte zorlanan, ço¤u zaman aç dolafland›r
onlar. Hayat› da dahil her tür bedel ödemeyi
göze alarak gerçeklerin peflinde koflanlard›r.
Torba yasas› meclisten geçerken derdine
düflecek bir koltu    ¤u yoktur.                        

* * * 
Bir gazete düflünün ki, bütün köflelerini -

neredeyse haber sayfalar›n› da- baflka ga-
zetelerde çal›flanlarla ilgili verip verifltiren
yaz›larla dolduruyor. "Emniyet kulisleri" diye
bafll›yor, "polis içinden s›zan bilgiler" diyor,
"soruflturma etraf›ndaki kimi çevreler"den
bilgi ald›¤›n› söylüyor... Bir gazete düflünün

ki (san›k neyle
suçland›¤›n› bilmi-
yor, savc› 'gizli' di-
yor, avukat› mü-
vekkili ile ilgili hiç-
bir belgeye ulafla-
m›yor), san›k hak-
k›nda boy boy "bil-
giler" yay›nl›yor.
Gazeteci mi, polis

mi, savc› m› oldu¤u anlafl›lam›yor! Öte yan-
dan bir "gazeteci" Simonlara" karfl› "Mösyö-
leri" yaz›yor ve de gidip zaten polis olan
"karfl›-kitap yazar›n›” bir polis gibi nas›l sor-
guya çekti¤ini anlat›yor kitab›nda. Bir gaze-
teci düflünün ki, kendi bildiklerini s›r gibi sak-
larken, rakip olarak gördü¤ü gazetecilere
"bildiklerinizi ne zaman aç›klayacaks›n›z" di-
ye f›rça at›yor. Bir gazeteci düflünün ki, ayn›
gazetede çal›flan baflka gazeteciyi iflten at-
t›rmaya çal›fl›yor. Baflka bir gazeteciye de
nerede kimlerle yemek yedi¤ini, kimlerle
sohbet etti¤ini bildi¤ini söylüyor köflesinden.
Kimileri sald›r›da, kimileri savunmada. Kimi-
leri tehdit ediyor, kimileri korktu¤unu söylü-
yor. Bütün telefonlar dinleniyor ve dinlenen-
ler "bir dostumuzla bile konuflamaz hale gel-
dik" diyor. Üstelik dinlenen telefonlar baz›
gazetecilere yay›nlamas› için veriliyor ve on-
lar da bunu köflelerinde gani gani kullan›yor.
Bir haber spikeri düflünün ki, "onlar PKK'li,
yok bir de tek tek mi gömecektik tabi ki toplu
gömdük" diyen katil kere katil birine ekranda
konuflturmas› yetmezmifl gibi, bafl›n› salla-
yarak onay veriyor. Bir TV habercisini düflü-
nün ki gençlik mücadelesini bafltan ezmek
için birkaç örgüte birden üye oldu¤u iddi-
as›yla tutuklanan gençlere, “marjinal illegal
örgüt üyeleri" diyor, yetmiyor gençlerden biri
hedefe çak›l›yor ve ekranda k›l›k-k›yafetini
de¤ifltirip silahl› eylem haz›rl›¤› içinde oldu¤u
yönünde haberini yap›yor.  Bunlar›n hepsinin
sureti var karfl›m›zda. Yaz›l› sözlü döktürü-
yorlar. Ama bizim duydu¤umuz ses "arkada-
ki ses"... Bu arada M‹T içindekiler de dahil
hükümet görevlileri ile ilgili özel araflt›rmalar-
la dosyalar düzmüfl M‹T görevlisine dair, kü-

çücük haberler yap›l›yor. Üstelik bu
görevli, toplad›¤› bilgileri baflka ülke-
lerin istihbarat örgütleri için özel ola-
rak haz›rlam›fl.  Gördü¤ümüz gibi
devletin bütün teflkilatlar›, buna par-
lamento da dahil, kaynayan kazan. 

Türkiye gibi birçok emperyalistin
gözü olan bir ülkede iflbirlikçileri de
son derece çeflitli ve hepsi de tüm
kurumlarda etkin olmak için k›yas›ya
savafl›yor. "Gizlilik" halka karfl›... Bir-
birlerine bilgi s›zd›r›yorlar, ajanlarla
dolup tafl›yor ortal›k. Rakiplerini göz-
den düflürmek için kullan›lanlar ise
aysbergin görünen yüzü. Altta kalan
görünmeyen yüzü ise ancak halklar›n
mücadelesi ortaya ç›karabiliyor. T›p-
k›, Çarl›¤›n bütün gizli anlaflmalar›n›,
Okrana'n›n gizli belgelerini 1917
Ekim Devrimi'nin aç›¤a ç›karmas› gi-
bi.  

* McCartycilik: ‹kinci Paylafl›m Sa-
vafl› sonras›, Amerika'da on binlerce in-
san komünist partisine üye olduklar›
gerekçesi ile tutuklan›r, a¤›r hapis ce-
zalar› verilir ve iflinden kovdurulurlar.
Rosenbergler gibi elektrikli sandalyede
katledilenler olur. Bu süreç, siyasi lera-
türe "cad› av›", "McCartycilik" olarak
geçer. McCarty Amerikal› bir senatörün
ad›d›r. 

Nisan 2011 19

K›br›s’ta Ocak ay›ndan bu ya-
na gerçekleflen mitingler ve genel
grev, Türk egemenlerini fazlas›yla
rahats›z etti. Baflbakan Erdo¤an
K›br›s halk›na “besleme” derken,
‹çiflleri Bakan›, “nankörlük”le suç-
lad›. Türk egemenlerinin bak›fl
aç›lar›n› ortaya koydular bir kez
daha… Ayn› zamanda Erdo¤an,
“oran›n bizim için stratejik önemi
var” diyerek K›br›s üzerinde yüzy›llard›r süren sömürgeci yaklafl›m›n
alt›ndaki gerçe¤i de itiraf etmifl oldu.

K›br›s, Akdeniz’deki üç büyük adadan biri. Kuzey Afrika ile Orta-
do¤u ülkelerine en yak›n mesafede bulunmas›, sömürgeci güçlerin bu
aday› en önemli “üs”lerden biri haline getirdi. Uzun y›llar Osmanl›’n›n
sömürgesi alt›nda olan K›br›s, 1878 y›l›nda ‹ngiltere’nin eline geçti.
1960 sonras›nda ise, ‹ngiltere, Türkiye ve Yunanistan’›n garantörlü-
¤ünde sözde bir ba¤›ms›z K›br›s Cumhuriyeti kuruldu. Gerçekte em-
peryalizme ve iflbirlikçilerine ba¤›ml› bir K›br›s vard›. 1974 y›l›nda,
Türk ordusunun iflgali ile ikiye parçaland›. Ve daha sonra Kuzey K›b-
r›s’ta ad›na KKTC denilen bir devletçik kuruldu. Bugüne kadar hiçbir
ülkenin tan›mad›¤› bu devletçik, resmi olarak da Mersin iline ba¤l› gö-
rülüyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti’nin s›n›rlar› içinde!

K›sacas› K›br›s halk›, hiçbir dönem emperyalistlerden ve iflbirlikçi-
lerden yakas›n› kurtaramad›. Buna duyduklar› tepkiyle, giderek daha
fazla sokaklara ç›k›yor ve iflgali lanetliyorlar. Türkiye’nin iflgalinden bu
yana, kara paran›n akland›¤›, her tür kay›td›fl› iflin yap›ld›¤›, kumar ve
uyuflturucunun merkezi haline getirilmesinden duyduklar› rahats›zl›¤›
ortaya koyuyorlar. Ayr›ca son y›llarda K›br›s’ta bafllat›lan özellefltirme
furyas› ve memurlar›n maafllar›ndaki düflüfl, K›br›s halk›nda barda¤›
tafl›ran damlalar oldu.

K›br›s’ta en sonu 2 Mart’ta olmak üzere büyük mitingler gerçeklefl-
ti. Bu mitinglerde en s›k at›lan slogan, “Ankara elini yakam›zdan
çek”ti. “‹flgalci TC, K›br›s’tan defol” pankartlar› tafl›nd›. Tafl›nan pan-
kartlardan biri de, “Ayfle evine dön, biletin bizden” di. ’74 K›br›s iflgal
harekat›n›n flifresi; “Ayfle tatile ç›kt›”ya at›fta bulunarak… 

Türkiye’nin iflgalinden bu yana, baflta Karadeniz bölgesi olmak
üzere binlerce kifli adaya yerlefltirildi. Bugün Türkiye’den gidenlerin
oran›n›n, K›br›sl› Türklerin say›s›n› geçmifl olabilece¤i söyleniyor. ‹fl-
galinden bu yana bilinçli bir flekilde say›m da yap›lm›yor. K›sacas›
Türkiye, her aç›dan tam bir iflgalci gibi davran›yor. Bütün kirli ifllerini
de K›br›s’ta yap›yorlar. Kontrgerilla cinayetlerinin tetikçileri K›br›s’ta
e¤itiliyor örne¤in. K›br›s’ta öldürülen gazeteci Kutlu Adal›’n›n efli, ko-
cas› öldürüldü¤ünde Abdullah Çatl›’n›n K›br›s’ta oldu¤unu birçok kez
söylemiflti.

Türkiyeli komünist ve devrimciler, bafl›ndan beri TC’nin iflgalini k›-
nad›lar ve K›br›s’›n kaderini K›br›s halk›n›n belirlemesinden yana ol-
dular. K›br›sl› devrimciler de hedeflerinde Türk egemenleri oldu¤unu,
Türkiye halklar›yla hiçbir sorunlar› olmad›¤›n› ortaya koydu. Son mi-
tinglerde at›lan sloganlardan biri de, “Türkiyeli-K›br›sl› kardefl, Ankara
kallefl”ti. Ayn› günlerde Türkiye’de de K›br›s halk›yla dayan›flma ey-
lemleri gerçekleflti. 

Yüzy›llard›r sömürgeci-emperyalist kuflatma alt›nda askeri bir üs
olarak kullan›lan K›br›s’ta, halk, emperyalizme ve iflbirlikçilerine karfl›
öfkesini daha fazla göstermeye bafllad›. Genel grev ve mitinglerle so-
kaklara ç›k›yor ve egemenleri korkutuyorlar. 

Kuzeyi ve Güneyi ile K›br›s halk›, mutlaka kendi kaderini belirleye-
cek, emperyalistleri ve tüm iflbirlikçilerini bu güzel adadan kovmay›
baflaracakt›r.

K›br›s halk› hayk›r›yor:
‹fiGALC‹LER DEFOLUN!

Ayd›n m›s›n?

Kilim gibi dokumada mutsuzlu¤u
Gidip gelen kara kufllar havada 

Saflar tutulmufl top sesleri gerilerden
Taban›nda depremi kara güllelerin

Duyuyor musun?
Kald›r bafl›n› kan uykulardan
Böyle yürek böyle atardamar

Atmaz olsun
Ses ol, ›fl›k ol, yumruk ol!

Karayeller bafl›na indirmeden çat›n›
Sel sular› bast›¤›n topra¤› dönüm dönüm

Al›p götürmeden büyük denizlere
Çabuk ol!

Tam ça¤› bafllaman›n do¤an günle
Her sat›r›nda buram buram al›nteri

Her sayfas› günlük günefllik
Utanma suçun tümü senin de¤il
Y›rt otuzunda ald›¤›n diplomay›

Alfabelik çocuk ol!
Yollar kesilmifl alanlar sar›lm›fl

Tel örgüler çevirmifl yöreni
F›r›l f›r›l al›c› kufllar tepende

Benden geçti mi demek istiyorsun
Aç iki kolunu iki yan›na

Korkuluk ol!
R›fat Ilgaz

Halk demokrasisi devleti, baflka ülke halklar›n›n egemenli¤ine
ve ba¤›ms›zl›¤›na gölge düflüren davran›fllarda bulunmaz. Bu-
nun için K›br›s’taki iflgalin tamamen kald›r›lmas›n› ve askeri bir-
liklerin derhal geri çekilmesini sa¤lar. K›br›s’taki Rum ve Türk

halk›n›n kendi kaderini kendisinin tayin etmesini savunur. 
(T‹KB(B) Program›ndan)
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ABD’de iflçi s›n›f› hareketi, Wiscon-
sin’den yükselen güçlü bir dalga ile yeni-
den gücünü ve etkisini ortaya koydu. 

16 fiubat tarihinde Wisconsin’de ka-
mu iflçilerinin ve ö¤rencilerin bafllatt›¤›
eylemler, h›zla ABD’nin pekçok eyaletine
yay›ld›, yüzbinlerce kiflinin kat›ld›¤› deva-
sa gösterilere dönüfltü. Ö¤retmenler, pi-
lotlar, emekliler, savafl gazileri, traktörlü
çiftçiler, hatta kimi zaman, eylemlere sal-
d›rmas› için görevlendirilen polisler ey-
lemlere kat›l›yor, büyütüyor, baflka eya-
letlere de yay›lmas›n› sa¤l›yorlar. New
York gibi önemli merkezi bir yerden, Ohi-
o, ‹ndiana gibi iç ve daha tutucu bölgele-
re, Miami gibi turistik tatil merkezlerinden,

Teksas gibi “cang›l” alanlara, Nevada gibi “vahfli
bat›”ya kadar ABD’nin pekçok eyaleti, iflçilerin ve
destekçilerinin gürleyen ayak sesleriyle inledi. 

Yüzbinlerce emekçi sokaklarda
Wisconsin’de geçti¤imiz y›l Kas›m ay›nda yap›-

lan eyalet seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Parti,
bütçe aç›¤›n› kapatma bahanesiyle, iflçilere ve
emekçilere dönük fliddetli bir sald›r› dalgas›n› bafl-
latt›. 

Wisconsin Valisi Scott Walker, bu sald›r›n›n ilk
etab›n› kendi eyaleti için haz›rlam›flt›. “Acil Bütçe
Onar›m Yasa Tasar›s›” ad› verilen, ama kitleler ta-
raf›ndan “Walker Yasas›” olarak tan›mlanan bu
yasaya göre, sendikalar›n toplu sözleflme hakk›
ortadan kald›r›lacak, kamu çal›flanlar›n›n sosyal
haklar›nda k›s›tlamalara gidilecek, maafllar do¤-
rudan iflveren taraf›ndan belirlenecek, kamu ça-
l›flanlar›n›n emeklilik ve sa¤l›k sigorta primleri
iki kat›na ç›kart›lacak. Eyalet kurumlar›nda çal›-
flan 300 bin emekçi bu yasadan do¤rudan etkileni-
yor. 

Sald›r›n›n büyüklü¤ü, kitlelerin sokaklara dökül-
mesine neden oldu. Sadece yasadan do¤rudan et-
kilenen kamu çal›flanlar› da de¤il; baflta iflçiler ve
ö¤renciler olmak üzere, toplumun bütün kesimleri
eylemlere kat›ld›. Say›s›z yürüyüfl ve gösteri ger-
çeklefltirildi, öyle ki, Wisconsin, Vietnam’daki
ABD iflgaline karfl› ’68 y›l›na damgas›n› vuran
eylemlerden bu yana en güçlü ve kitlesel ey-
lemlere sahne oldu. 

Bir aydan fazla zamand›r, hemen bütün sektör-
lerde ifllerin yavafllamas›na hatta kimi zaman dur-
mas›na neden olacak düzeyde ifl b›rakmalar, yerel
grevler ve okul boykotlar› hemen hergün yafland›;
kitleler ifllerini b›rak›p miting alanlar›na kofltular.
Ancak çok daha etkilisi, do¤rudan meclisin çal›fl-
mas›n› durduracak düzeyde gerçeklefltirilen iflgal
eylemiydi. Binlerce iflçi bir ay boyunca eyalet
meclisinin çevresini kuflatarak kamp kurdu ve
gece gündüz nöbet tuttu. Meclis koridorlar› ey-
lemcilerle dolup taflt›. Amaç, Demokrat Partili se-
natörlerin, yasan›n oylanmas›na kat›lmas›n› engel-
lemekti. Kap›lar› tutan eylemciler, Demokratlar›n
içeri girmesine, Cumhuriyetçilerin ise d›flar› ç›kma-
s›na engel oluyorlard›. 

Kitle tepkisi öylesine yüksekti ki, asl›nda ülke
genelinde bu türden sald›r› yasalar›na onay veren
Demokratlar, burada eylemleri desteklemek zo-
runda kalm›fllard›. Hatta birçok Demokrat sena-
tör, yasan›n oylamas›na kat›lmamak için eyaleti
terketti. 

Meclisin bahçesinde oturma eylemi yapan kit-
lelere, Amerika’n›n dörtbir yan›ndan destek ya¤d›.
Birçok eyalet, kendi eylemini gerçeklefltirerek
destek sundu. Kimileri ise, direniflin kalbine, Wis-
consin’in baflkenti Madison’a akt›lar. Binlerce des-
tekçi, arabalara doluflarak eylemcilerin yan›na kofl-
tu. Direnifl, ilginç destek biçimleri de yaratm›flt›.
Mesela, meclis binas›na en yak›n pizzac›lara dün-
yan›n dört bir taraf›ndan, mesela M›s›r’dan, Finlan-
diya’dan, Avustralya’dan meclis iflgalcilerine ulaflt›-
r›lmak üzere pizza sipariflleri ya¤d›. Eyleme kendisi
gelip kat›lamayanlar, eylemcilerin g›da ihtiyac›n›
karfl›lamaya çal›flt›lar. 

Eylemlere en anlaml› destek ise M›s›r’dan
geldi. Wisconsin’deki iflçiler “M›s›r halk› gibi biz de
sokaklarday›z” yaz›l› ve Walker’la Mübarek’in re-
simlerinin yan yana koyuldu¤u dövizler de tafl›d›lar.
Bu arada Kahire’deki grevci iflçiler de, düzenledik-
leri gösterilerde “M›s›r Wisconsin’li ‹flçileri Destekli-
yor” yaz›l› dövizler tafl›yarak s›n›f kardefllerine da-
yan›flma mesajlar›n› gönderdiler.

Kriz yeniden ve daha güçlü
2008 y›l›nda ABD’de kriz ilk patlak verdi¤inde,

burjuvazi devletin bütün olanaklar›n› kullanarak if-
laslar›n› önlemiflti. “Kurtarma paketleri” ad› alt›nda
devlet bütçesinden sermayeye yüzmilyarlarca dolar
ak›t›lm›flt›. “Kurtar›lan” flirketlerin hemen hepsi,
sonras›nda devasa kar patlamalar› gerçeklefltir-
mifllerdi. Öyle ki, kriz döneminde “bat›yoruz” diye
en fazla feryat edenler, sonras›nda en büyük karla-
r› aç›klayanlar oldu. Devletin kaynaklar›n› hortumla-
ma konusunda rutin zamanlarda çok fazla çaba
harcamak, çeflitli manevralar ve demagojiler yürüt-
mek zorunda kalan burjuvazi, krizi bahane ede-
rek, hiç sorunsuz ve tart›flmas›z biçimde yüz-
milyarlarca dolar› bir anda cebine indirmeyi ba-
flard›. 

Mesela bugün tart›flmalar›n oda¤›nda olan ve
“pazarl›k yapma flans›m›z yok, çünkü hiç param›z
kalmad›” diyen Wisconsin valisi Walker, göreve
geldi¤i birkaç ay içinde sermayeye 150 milyon do-
larl›k vergi indirimi gerçeklefltirmiflti. fiimdi kapat-
mak zorunda oldu¤unu iddia etti¤i bütçe aç›¤› ise
137 milyon dolar. Yani burjuvaziye gerçeklefltirdi¤i
vergi indirimini finanse etmek için kamu emekçileri-
nin haklar›na sald›r›yor. 

Devlet, burjuvaziyi bir kere daha zor durumdan
“kurtarm›fl”t›. Ancak kurtarma paketinin büyüklü¤ü,
oluflan bütçe aç›¤›n›n büyüklü¤ü ile do¤ru orant›l›y-
d›. Ve bugün, bu bütçe aç›¤›n› finanse etmenin
tek yolu, krizin faturas›n› kitlelere ödetmek,
devletin kitlelelere verdi¤i kaynaklar› yani kamu
maafllar›n› ve e¤itim-sa¤l›k-ulafl›m vb kamu hiz-
metlerini k›s›tlamakt›. 

Kriz ilk patlak verdi¤inde, devletin açt›¤› s›n›rs›z

kaynaklar, burjuvazi için krizi büyük bir “f›rsat” ve
“kar” olana¤›na çevirmiflti. Böylece, gerçekte kitle-
lerin yaflam koflullar›nda büyük bir sars›lma ger-
çekleflmesine ra¤men, ekonomik parametrelerde
ortaya ç›kan rakamlar, bir “bahar havas›” olufltur-
mufl ve krizin bitti¤i demagojilerini etkili k›lm›flt›. 

Oysa kriz mali piyasalarla de¤il, üretim ra-
kamlar›yla ilgili bir sorundu. Mali piyasalarda
göstergelerin yükselmesi, üretim rakamlar›n›
de¤ifltiren bir unsur de¤ildi. K›sacas›, kriz bit-
memifl, sadece bitmifl gibi davran›larak ötelen-
miflti. Geçekte ise, kitleler krizin etkilerini derin-
den yaflamaktayd›lar. 

Mesela Yale Üniversitesi siyaset bilimcileri,
2009'u takip eden 18 ay içerisinde, tüm hanelerin
yüzde 93'ünün en az bir defa ciddi boyutta ekono-
mik flok yaflad›¤›n› tespit ettiler. CNN'in yapt›¤› bir
baflka araflt›rmaya göre ise, "yemek fifli" ad› verilen
g›da yard›m› kullan›m›n›n son bir y›l içinde yüzde
16 art›fl›yla birlikte, art›k her yedi Amerikal›dan biri,
ülke çap›ndaki mali yard›m programlar›na ba¤›ml›
hale geldi. Baflkent Washington’da nüfusun yüzde
21.5’i açl›kla yüzlefliyor. Yoksul ‹flçi Aileleri Projesi
kapsam›nda yap›lan araflt›rmalara göre, ABD'de ifl-
çi ailelerinin hemen hemen üçte birinin geliri, en te-
mel ihtiyaçlar›n› karfl›lamalar›na bile yetmiyor. 2007
ve 2009 aras›nda, düflük gelirli ailelerin oran›, yüz-
de 28'den 30'a ç›kt›. Pew Araflt›rma Merkezi tara-
f›ndan haz›rlanan ve son bulgulara iflaret eden ra-
porlara göre, ABD iflgücünün yar›s›ndan fazlas›
(yüzde 55) Aral›k 2007'de bafllayan resesyondan
beri ya iflsizlikle, ya da düflük ücret ve artan çal›fl-
ma saatleriyle karfl› karfl›ya kald›. ABD’de bankalar
2010 y›l›nda 1 milyondan fazla eve el koydu, 3 mil-
yon ev ise hacizlik ve el konulmay› bekliyor. 2005
y›l›nda el konulan ev say›s› sadece 100 bindi. 

Bu rakamlar, ABD’de emekçilerin krizden ne
kadar etkilendi¤ini göstermeye yetiyor. Ama bu
arada, ABD bankalar›nda ve hedge fonlar›nda yö-
neticiler gözkamaflt›r›c› primler almaya ve lüks ya-
flamlar›na devam ediyorlar; en büyük flirketler kar
patlamalar› gerçeklefltiriyorlar; ABD’de tüm hol-
dinglerin 2010 y›l›ndaki toplam kar› 1.66 trilyon do-
lara yükseliyor; ABD tek bafl›na dünyan›n geri kala-
n›n›n toplam› kadar askeri harcamalar gerçeklefltiri-
yor; ve bütün bunlar, kitlelerin cebinden finanse
edilmeye çal›fl›l›yor. 

Wisconsin’de aya¤a kalkan iflçi ve emekçi-
ler, bu yükü tafl›mayacaklar›n› söylüyorlar. 1
May›slar›, 8 Martlar› yaratan Amerikan iflçi s›n›f›,
bir kez daha aya¤a kalk›yor ve Amerikan sokaklar›,
yeniden iflçilerin ayak sesleriyle inliyor.

‹flçinin ayak sesleri‹flçinin ayak sesleri
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! 2 Nisan 1948-Sabahattin Ali öldü
Savafl y›llar›n›n yoksullu¤u içinde okuyarak ö¤retmen

olan Sabahattin Ali, 1932 y›l›nda Atatürk’ü yeren bir fli-
ir okudu¤u iddias›yla tutuklanm›flt›r. ‹çi-
mizdeki fieytan roman›n› yazmas›n›n ar-
d›ndan Nihat Ats›z’a hakaret etti¤i iddi-
as›yla sivil faflistlerin tepkisini çekmifltir.
Bakanl›k taraf›ndan görevinden al›nan Sa-
bahattin Ali, ‹stanbul’a giderek gazetecili-
¤e bafllam›flt›r. Aziz Nesin ve R›fat Ilgaz’la
birlikte ç›kard›¤› Markopafla, Malum Pafla,

Merhum Pafla ve Öküz gibi mizah dergilerinde politik
görüfllerini ve elefltirilerini yazmaya devam etmifltir. An-
cak bu dergiler de isminin “Milli fief”i ça¤r›flt›rd›¤› iddi-
as›yla kapat›lm›flt›r. Bu davalar yüzünden üç ay ceza-
evinde de kalm›flt›r.Geçirdi¤i zor günlerin ard›ndan yurt-
d›fl›na ç›kmak istemifl ama pasaport verilmeyince kaçak
yollardan gitmeyi tercih etmifltir. Para karfl›l›¤›nda an-
laflt›¤› Ali Ertekin taraf›ndan Bulgaristan s›n›r›nda öldü-
rülmüfltür. Ali Ertekin ise birkaç hafta içinde serbest b›-
rak›lm›fl ve sonras›nda CHP üyesi ve emniyet mensubu
oldu¤u anlafl›lm›flt›r. 

Sabahattin Ali’nin öldürülmesi, ülkemizde ifllenen ilk
faili meçhul cinayetlerden biridir. Eserlerinde ezilenlerin
haklar›n› savunan, sisteme muhalif olan Sabahattin Ali,
Kuyucakl› Yusuf, Kürk Mantolu Madonna gibi romanla-
r›n yazar›d›r. fiiir, öyük, makale ve f›kra yazarl›¤› d›fl›n-
da çeviriler de yapm›fl önemli ayd›nlar›m›zdan biridir. 

! 4 Nisan 1968-Amerikal› siyah lider Martin Lut-
her King öldürüldü

1929 y›l›nda do¤an King, siyahlar›n
haklar›n› kazanmas› için mücadele
eden liderlerden biridir. Birçok eylem
düzenleyen King, Memphis’te kald›¤›
otel odas›n›n balkonunda u¤rad›¤› si-
lahl› suikast sonucu öldürüldü. 

! 8 Nisan 1973-Pablo Picasso öldü
‹spanyol ressam Pab-

lo Picasso 1937’de yap-
t›¤› Guernica adl› ese-
riyle tan›nm›flt›r iflçiler
ve emekçiler aras›nda.
1881’de do¤an Picasso,

Paris’e 1900’lerin bafl›nda gitmifl
ve yoksulluk içinde bir yaflam ge-
çirmifltir. Resimlerde daha çok
geometrik imgelerin kullan›lmas›
anlam›na gelen Kübizm ak›m›n›n
kurucusu olarak tan›n›r. En çok
eser veren ressam olarak bilinir.
Guines’e göre 13.500’den fazla
tablosu, 100 bin bask›s›, 34 bin ki-
tap resmi ve 300’den fazla heykeli
vard›r. Ancak onu Picasso yapan
Guernica’d›r. Nazi Almanyas›n›n
bafllatt›¤› ‹spanya iç savafl›nda,
vahfleti ve korkunç y›k›m› anlatan
bu tabloyu gören bir Alman ressam hayranl›¤›n› belirt-
mek için “Bunu siz mi yapt›n›z” der. Picasso ise “Hay›r
siz yapt›n›z” diyerek faflizme olan tepkisini sanat›yla di-
le getirdi¤ini belirtir. 

! 11 Nisan 1945- Buchenwald kamp› ayakland›.
II. Emperyalist savafl s›ras›nda Alman faflizminin kur-

du¤u toplama kamplar›ndan olan Buchenwald, isyan
gerçeklefltiren tek toplama kamp› olma özelli¤ini tafl›-
maktad›r. 1933 y›l›nda gizli olarak aç›larak Alman ko-
münistlerin tafl›nd›¤›, sonras›nda Nazilerin iflgal etti¤i
topraklardan, 18 ulustan komünistlerin, antifaflistlerin,
Sovyet askerlerinin hapsedildi¤i bu kampta, üzerlerinde-
ki vahfli teröre ra¤men, ola¤anüstü bir direnifl yarat›lm›fl-
t›r. Kampta enternasyonal bir komite kurulmufl, sadece
kamptaki tutsaklar de¤il, çevrede bulunan toplama
kamplar› bile bu komitenin alt›nda örgütlenmifltir. Bu
örgütlülük, 900 adet silah›, kamp içinde yay›n yapmak
üzere bir teksir makinesini ve hatta küçük bir çocu¤u
Nazi teröründen saklamay› baflarm›fl, tutsaklar›n
yaflam›na önderlik etmifl, en sonunda da bir ayaklanma
bafllatm›flt›r. Alman proletaryas›n›n önderi Ernst Thael-
man, uzun y›llar tutsak olarak kald›ktan sonra, bu kamp-
ta ensesine kurflun s›k›larak katledilmifltir. 

! 13 Nisan 1977-
Plaza De Mayo Analar›’n›n ‹lk Eyle-

mi
Arjantin’de askeri diktatörlü¤ün kay-

betti¤i, katletti¤i devrimcilerin aileleri
her Perflembe günü Plaza De Mayo
meydan›nda toplanmaya bafllad›lar.
Cunta sadece devrimcilere karfl› de¤il,

ailelerine karfl› da azg›n bir terör estirmekteydi. Ya-
k›nlar›n› aramak ve bulmak, hesap sormak için ey-
lem yapanlar da cuntac›lar taraf›ndan kaybediliyor,
katlediliyordu. 92’tanesi bu flekilde kaybedildi.
Ancak “Perflembe Delileri” dedikleri analara geri
ad›m att›ramad›lar ve etkin bir gücün oluflmas›n› en-
gelleyemediler. 

! 16-17 Nisan 1992-Devrimci Sol savaflç›lar› flehit
düfltü

Sabahat Karatafl, Sinan Kukul, Taflk›n Usta, Eda Yük-
sel, Arif Öngel, fiadan Öngel, Ercüment Özdemir, Hüse-
yin K›l›ç, Sat› Tafl, Ayfle Nil Ergen ve Ayfle Gülen, bu-
lunduklar› evlerde polis kuflatmas› alt›nda çat›flarak
ölümsüzlefltiler. 

! 19 Nisan 1943-Varflova Ayaklanmas› bafllad›
Yahudilerin Nazi faflizminin düzenledikleri vahflete

karfl› yapt›klar› tek silahl› direnifltir. 450 bin Polonyal›
Yahudi hapsedildikleri gettoda, aç b›rak›larak, iflkence
yap›larak ya da gaz odalar›na gönderilerek katledildiler.
1943 y›l› Nisan ay›-
na gelindi¤inde ka-
lan 60 bin Yahudi
silahl› ayaklanmaya
bafllad› ve yüzlerce
Alman askeri öldü-
rüldü. Ayaklanma
s›ras›nda 13 bin Ya-
hudi katledildi. Ge-
ride kalanlardan bir
k›sm› yakalanarak farkl› kamplara gönderildiler. Kaçabi-
lenler ise Polonya’daki halk direnifline kat›ld›lar. Varflo-
va Ayaklanmas›, direnme gelene¤i olmayan, faflizmin
sald›r›lar› karfl›s›nda sessizce teslim olan geleneksel orta
kesim Yahudi tutumunun tersine, Yahudi iflçi ve emek-
çilerinin direnifli olarak geliflti. 

! 22 Nisan 1997-Tupac Amaro (MRTA) gerillalar›
katledildi

Peru’daki Japonya büyükelçili¤ini iflgal eden gerilla-
lar, eylemlerinin 126. gününde düzenlenen büyük bir
operasyonla katledildi. 

! 22 Nisan 1912- Pravda yay›nlanmaya bafllad›. 

! 24 Nisan 1916- Dublin ayaklanmas› bafllad›.

! 25 Nisan 1974- Portekiz ‘Karanfil Devrimi’ 

Enver Hoca, Arnavutluk devriminin önderi olmas›n›n
yan›nda, Sovyet ve Çin revizyonizmine karfl› verdi¤i mü-
cadele ile de tan›n›r. 

II. Emperyalist Savafl döneminde, Arnavutluk’taki dev-
rimci örgütleri birlefltirerek, ba¤›ms›zl›k mücadelesine ön-
derlik etmifl ve bu mücadeleyi devrimle taçland›rm›flt›. 

Stalin’in ölümünden sonra ‘60’l› y›llarda Kruflçev re-
vizyonizmine savafl açt›. ‘70’li y›llarda ise, bu defa “Mao
Zedung Düflüncesi” (MZD) ve “Üç Dünya Teorisi”ne

(ÜDT) karfl› ideolojik mücadeleyi yükseltti. “Emperyalizm ve Devrim”
adl› kitab›, tüm dünya komünistlerine ›fl›k tuttu. 

3 milyon nüfuslu bu küçük ülkede, Enver Hoca bu dönem uluslararas›
komünist hareketin önderli¤ini de üstlendi. Ülkemizde de komünistlerin
ÜDT ve MZD’ye karfl› mücadele bayra¤›n› açmas›nda, Enver Hoca’n›n
önemli bir rolü oldu.

Emperyalist ülkelerin yan› s›ra Sovyet ve Çin revizyonistlerinin Arna-
vutluk’u boyun e¤dirme çabalar›na karfl›, “Arnavutluk halk› gerekirse ot
yer, boyune¤mez” diyerek meydan okudu. Ve ölene kadar da her tür ku-
flatmaya karfl› direndi, Arnavutluk’u tek sosyalist ülke olarak yaflatmay›
baflard›. 

1985 y›l›nda ölen Enver Hoca, dünya devrim tarihine oldukça önemli
bir miras b›rakt›. Ve ML önderler aras›nda onurlu yerini ald›. 

Nisan Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler

Azmi Akan-18 Nisan 1979
‹ltilalci komünistlerin ilk flehidi olan Azmi Akan Adana’da
gözalt›nda tutulan T‹KB sempatizanlar›n› kurtarmak için,
Sezai Ekinci komutas›nda bir karakola düzenlenen bask›n-
da vuruldu. A¤›r yaral› olarak yoldafllar› taraf›ndan hasta-
neye götürülen Azmi, ilk flehit olman›n onuruna ulaflt›.

11 Nisan 1985-Enver Hoca öldü
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ABD cephesinden as›l so-
run, Rusya’n›n Çin’le yak›n-

laflmas› ihtimaliydi. ABD’li
strateji uzmanlar›, ‘90’lar›n

ikinci yar›s›ndan itibaren,
ABD’nin ç›karlar› için en

tehlikeli sald›r›n›n Çin’den
gelece¤ini öngören raporlar
haz›rl›yorlard›. Ve bu rapor-
lardaki ikinci önemli unsur,

Rusya ile Çin’in yak›nlaflmas›
ihtimalinin, ABD aç›s›ndan

çok daha büyük bir tehlike ol-
du¤unu gösteriyordu. Bu ne-
denle ABD, uzun bir süre bo-
yunca Rusya’y› aç›ktan karfl›-
s›na almamaya çal›flt›. Rusya
ise, bir taraftan da¤›lan Sov-
yet co¤rafyas›nda hegemon-

yas›n› yeniden kurmak, bir ta-
raftan ülke içinde burjuva

klik çat›flmalar›n› sonuçlan-
d›rmak, bir taraftan da as›l

olarak petrol ve do¤algaz ih-
racat›na dayal›, üretim yan›

zay›f olan ekonomilerinin ya-
flad›¤› darbeyi atlatmak çaba-
s›ndayd›. Bu kadar iç sorunla

u¤rafl›rken bir taraftan da
ABD gibi güçlü bir düflmanla

erken bir karfl› karfl›ya 
gelifl istemiyordu. 

ABD, Rusya karfl›s›nda 
mevzi kaybetti
Sovyetler Birli¤i’nin da¤›ld›¤›, Rus-

ya Devlet Baflkan› olarak karikatür gibi
bir adam olan Yeltsin’in seçildi¤i, Rus-
ya’n›n ‹MF kredilerine ba¤›ml› bir hale
geldi¤i ‘90’l› y›llar›n bafllar›nda, ABD
“rakipsiz” kalman›n tad›n› ç›kart›yordu.
Ancak bu sevinci çok fazla sürmedi.
Rusya’dan ilk ciddi darbeyi, 1999 Koso-
va savafl› s›ras›nda yedi. ABD bu savafl-
ta BM’den karar ç›kartamad›¤› için, NA-
TO güçleriyle sald›r›ya geçmek zorunda
kalm›flt›. Üstelik askeri üstünlü¤üne ve
bütün fliddetli sald›r›lar›na ra¤men, Mi-
loseviç’i dize getirememifl, savafl› bitiren
ad›m, Rusya’n›n diplomasi baflar›s› so-
nucunda at›labilmiflti. Ayn› y›l›n sonun-
da, Rusya devlet baflkanl›¤› görevi Yelt-
sin’den Putin’e geçince, ABD aç›s›ndan
Rusya ile iliflkilerde sanc›l› günler baflla-
d›. 

Putin döneminin ilk y›llar›nda, Rus-
ya’n›n ABD ile kurdu¤u iliflkiler, daha
çok “kaçak güreflmek” olarak tan›mlana-
bilir. Rusya’n›n kendi içinde tam otur-
mam›fl iliflkileri, ABD karfl›s›ndaki duru-
flunu da s›k›nt›ya sokan bir etki yaratm›fl-
t›. Rusya ile ABD’nin ç›karlar› aras›n-
da tarihsel uzlaflmazl›klar vard›. Za-
ten bu uzlaflmazl›k nedeniyle ABD,
Rusya karfl›s›nda hep temkinli dav-
rand›, savunma stratejisini Rusya’y›
hedef alacak flekilde düflündü. Mesela
ABD’nin stratejik bir önem verdi¤i “fü-
ze savunma kalkan›” projesi, Rusya’y›
hem Kore ve Japonya üzerinden do¤u-
sundan, hem de Balkan ülkeleri ya da
Türkiye üzerinden bat›s›ndan kuflatmay›
hedefliyordu. Ve Rusya’n›n da ABD ile

iliflkilerde kesin olarak karfl› ç›kt›¤› tek
konu, bu kalkan›n kurulmas›yla ilgili
ad›mlard›. 

Ancak 2000’lerin bafllar›nda, her iki
ülke de kendi nedenleriyle, bu uzlaflmaz-
l›klar› derinlefltirmekten kaç›nd›lar.
ABD cephesinden as›l sorun, Rusya’n›n
Çin’le yak›nlaflmas› ihtimaliydi. ABD’li
strateji uzmanlar›, ‘90’lar›n ikinci yar›-
s›ndan itibaren, ABD’nin ç›karlar› için
en tehlikeli sald›r›n›n Çin’den gelece¤ini
öngören raporlar haz›rl›yorlard›. Ve bu
raporlardaki ikinci önemli unsur, Rusya
ile Çin’in yak›nlaflmas› ihtimalinin,
ABD aç›s›ndan çok daha büyük bir tehli-
ke oldu¤unu gösteriyordu. Bu nedenle
ABD, uzun bir süre boyunca Rusya’y›
aç›ktan karfl›s›na almamaya çal›flt›. 

Rusya ise, bir taraftan da¤›lan Sovyet
co¤rafyas›nda hegemonyas›n› yeniden
kurmak, bir taraftan ülke içinde burjuva
klik çat›flmalar›n› sonuçland›rmak (Ho-
dorkovski ve Berezovski gibi baz› Rus
oligarklar›na dönük “mülksüzlefltirme”
sald›r›lar› vb) bir taraftan da as›l olarak
petrol ve do¤algaz ihracat›na dayal›, üre-
tim yan› zay›f olan ekonomilerinin yafla-
d›¤› darbeyi atlatmak çabas›ndayd›. Bu
kadar iç sorunla u¤rafl›rken bir taraftan
da ABD gibi güçlü bir düflmanla erken
bir karfl› karfl›ya gelifl istemiyordu. 

Bütün bu dönem boyunca, iki ülke
aras›nda karfl›l›kl› ziyaretler, anlaflmalar,
iyi niyet ve dostluk mesajlar› vb pefl pe-
fle ya¤d›. Rusya’n›n NATO’ya dolayl›
dahil edilmesi ve G-8 zirvelerine kat›l-
mas› gibi önemli de¤iflimler de yafland›.
Hatta görünen tablo, pek çok kesimde iki
ülkenin aras›ndaki köklü sorunlar›n çö-
züldü¤ü, iki emperyalistin “uzlaflt›¤›”,

art›k kendi aralar›ndaki sorunlar› bir ke-
nara b›rakt›klar› yan›lsamas›n› yaratt›. 

Oysa iki taraf da kendi cephesinden
güç toplamaya çal›fl›yordu. Rusya bu dö-
nem boyunca ABD’den gelen hiçbir fle-
ye aç›ktan karfl› ç›km›yor göründü, ama
Rusya’n›n ç›karlar›na dokunan hiçbir
ad›ma da izin vermedi. ABD’yi oyalama
takti¤i izlerken, gerçekte onun hege-
monya alanlar› içinde alttan alta kendi
ba¤lant›lar›n› kurdu, geçmiflte kendisine
ba¤›ml› ülkelerle iliflkilerini yeniden
güçlendirdi. Rusya kendi içindeki “so-
runlar›” düzledikten, artan petrol ve
do¤algaz fiyatlar› nedeniyle ekonomi-
si rahatlad›ktan, eski Sovyet co¤rafya-
s›nda ve Ortado¤u ülkelerinde eski
pazar alanlar›ndaki hegemonyas›n›
yeniden güçlendirdikten sonra,
ABD’nin karfl›s›na çok daha rahat ve
pervas›z biçimde ç›kmaya bafllad›. 

Önemli efliklerden birisi, 2007 fiubat
ay›nda gerçeklefltirilen Münih Konfe-
rans› oldu. Putin bu konferansta yapt›¤›
konuflmada, do¤rudan ABD hegemon-
yas›n› hedef ald› ve “art›k tek kutuplu
dünya bitmifltir” dedi. Uluslararas› huku-
ku ihlal eden en önemli gücün ABD ol-
du¤unu ve ABD’nin kendi eyaletleri ara-
s›nda bile yasal farkl›l›klar varken, dün-
yaya tek tip “demokrasi” götüremeyece-
¤ini söyledi. ABD’nin ‹srail’in nükleer
gücü karfl›s›nda sessiz kald›¤›n›, bu ne-
denle ‹ran’a yapt›r›mlar konusunda
ABD’nin yasaklar›na uymayaca¤›n› be-
lirtti. Rusya içinde faaliyet gösteren,
ABD destekli sivil kurulufllara izin ver-
meyece¤ini; SB da¤›ld›¤› zaman Rus-
ya’n›n s›n›rlar›na gelmeyece¤ine dair an-
laflma yapan ABD’nin bu anlaflmaya uy-
mayarak Bulgaristan ve Romanya’da as-
keri üsler kurmas›na karfl›l›k, tepki gös-
terece¤ini de özel olarak belirtti. Münih
Konferans›, adeta, Rusya’n›n ABD’ye
meydan okuma konferans›na dönüfltü.
Putin, büyük bir güvenle Rusya’n›n ra-
hats›zl›k duydu¤u her konuda tepkileri
en sert dozdan ifade ederken, bütün bun-
lar, ABD taraf›ndan sessizlikle karfl›lan-
d›. Ayn› günlerde, Çin, Rusya ve Hindis-
tan D›fliflleri Bakanlar›, yapt›klar› toplan-
t›larda “çok kutuplu” bir dünya kurmak
için çal›flacaklar›n› ifade ediyorlard›. 

2007 y›l›, Rusya’n›n “do¤algaz
kart›”n› daha etkili kullanmaya baflla-
d›¤› bir y›l oldu ayn› zamanda. 2006
y›l›n›n bafl›nda, k›fl›n en so¤uk zaman›n-
da Ukrayna’n›n gaz›n› keserek yaratt›¤›
krizi, 2007 y›l›nda yeniden ve daha so-
mut olarak gündeme getirdi Rusya. Do-
¤algaz krizi, ABD menfleli “turuncu dar-
be”ye Rusya’n›n verdi¤i cevapt›. Ve bu
o kadar etkili bir cevapt› ki, ABD yanl›s›
hükümet devrildi ve Rusya yanl›s› Yanu-

III- “‹MPARATOR”UN
GÜÇ KAYBETMES‹

GER‹LEMES‹
Elimize posta kanal›yla ulaflan, T‹KB(B) 5. Konferans

Belgeleri’ni yay›nlamay› sürdürüyoruz.
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ve bu topraklardaki ABD üslerini bomba-
lamaya bafllad›, baflkent Tiflis’e kadar da-
yand›. 

ABD taraf›ndan öne itilen Gürcistan
için bu basit bir iflgal olacakt›. Ancak Rus-
ya da savafla dahil olunca, ABD Gürcis-
tan’a destek aç›klamakta gecikti. Bu arada
Abhazya da savafla dahil oldu ve Rus as-
kerleri Abhazya’ya da girerek bu cepheyi
güçlendirdi. Keza savaflç›l›klar› ile ünlü
Kafkas halklar›, Osetya’n›n yan›nda sa-
vaflmak üzere bölgeye ak›n etmeye baflla-
d›lar. Gürcistan cephesinde ise, Irak’tan
ABD uça¤› ile apar topar getirilen Ameri-
kal› siyah askerler vard› savafla kat›lan.
ABD’nin savafl gemileri de Karadeniz’e
ç›kt›. Savafl›n dördüncü günü, Fransa’n›n
da devreye girmesi ile Rusya savafl› dur-
duraca¤›n› ve ateflkes imzalayaca¤›n› ilan
etti. 

Saakaflvili bafla geldi¤inden beri as-
keri bütçesini 30 kat art›ran, ABD’den
askeri uzman, silah ve teçhizat alan
Gürcistan, ABD taraf›ndan bu savafl
için uzun zamand›r haz›rlan›yordu.
ABD ayr›ca 2008 sonuna kadar “s›n›r so-
runlar›n› çözdü¤ü takdirde” NATO’ya al›-
naca¤› sözünü vermiflti. Yak›n bir zaman
önce, fiubat 2008’de Kosova’n›n ba¤›m-
s›zl›k ilan›na Rusya’n›n sesini ç›karama-
m›fl olmas› da Gürcistan’› cesaretlendiren
bir unsurdu. K›sacas› Gürcistan, ABD ta-
raf›ndan bu savafl›n içine itildi. 

Befl gün süren savafl, Rusya’n›n
Osetya ile Abhazya’n›n ba¤›ms›zl›¤›n›
tan›d›¤›n› aç›klamas›yla sonuçland›.
ABD, BM’yi toplayarak Gürcistan yanl›s›
karar ç›kartmaya çal›flt›; ancak Rusya’n›n
BM’deki veto yetkisi yüzünden bir karar
ç›karmas› mümkün olmad›. AB ülkeleri,
bir taraftan petrol ve do¤algaz konusunda
Rusya’ya ba¤›ml› olduklar›, di¤er taraftan
Gürcistan’›n iflleri k›z›flt›ran tutumunu
do¤ru bulmad›klar› için tav›rs›z kalarak
Rusya’ya örtük destek vermifl oldular. Çin
ise, fi‹Ö (fianghay ‹flbirli¤i Örgütü) arac›-
l›¤›yla, genel olarak Rusya’y› desteklese
bile, Osetya ve Abhazya’n›n ba¤›ms›zl›¤›-
n›n tan›nmas›na ortak olmad›. Di¤er taraf-
tan, ABD’nin savafl gemilerinin Karade-
niz’e ç›kmas›, Rus savafl gemilerinin Ak-
deniz’e inme zorunlulu¤unu yeniden gün-
deme getirmiflti. Rusya, SB zaman›nda
Suriye’de bulunan askeri üssün yeniden
kendisine verilmesini talep etti. Venezüel-
la ise, Rus donanmas›n›n bir ziyarette bu-
lunmak üzere Atlantik’i aflarak Venezüel-
la’ya kadar uzanmas›n› istedi. 

Gürcistan savafl› ile SB’nin da¤›lma-
s›n›n arkas›ndan, Rusya eski hegemon-
ya bölgesinde kendisinin tek “patron”
oldu¤unu gösteren bir ad›m att› ve ka-
zand›. Böylece ABD’nin Rusya’y› çevre-
leme planlar›na en önemli darbeyi de vur-

mufl oldu. Üstelik savafl s›ras›nda hedefini
ABD’ci baflkan Saakaflvili ile s›n›rlad› ve
Gürcü halk›n› kazanacak aç›klamalar yap-
t›. “ABD’ye güvenmeyin, sizi atefle sürüp
ortada b›rak›yor” mesaj›n› verdi. Bu ayn›
zamanda, Ukrayna’dan Balkan ülkelerine
kadar, Rusya’dan uzaklaflarak ABD’ye
yaklaflan bütün ülkelere bir mesajd›. 

ABD, bütün dünyan›n gözü önünde
Gürcistan’› savafla sürmüfl, karfl›s›na
Rusya dikilince etkisiz kalm›flt›. Rusya,
sonuçlar› ne olursa olsun Osetya’y› ko-
rumak için Gürcistan ile savafla girifl-
mede bir an bile duraksamam›flt›. ABD
ise, Gürcistan’› korumak için Rusya ile sa-
vafla giriflmeyi göze alamam›flt›. Rusya
“buras› benim topraklar›m” demiflti; ABD
buna tabi olmak zorunda kalm›flt›. Gürcis-
tan savafl›, ABD’nin bu süreçte ald›¤› en
büyük yenilgilerden biri oldu. 

Ortado¤u’da ABD de¤il, 
‹ran güçleniyor
ABD, bir baflka büyük yenilgiyi ise,

2006 y›l› yaz›nda ‹srail’in Lübnan savafl›
s›ras›nda yaflad›. Yenilgi ‹srail’indi, an-
cak fatura, t›pk› Gürcistan savafl›nda
oldu¤u gibi ABD’ye kesildi. Asl›nda ‹sra-
il’in plan› baflkayd›. Haziran ay›n›n son
günlerinde Gazze’ye sald›rd›. Bahanesi,
Filistinliler taraf›ndan esir al›nan ‹srail as-
kerini geri almakt›. Bunu hem bir prestij
savafl› olarak görmüfltü, hem de Filistinli-
lerin bir daha ‹srail içinde kaç›rma-öldür-
me eylemi yapamayacak hale gelmesini,
güçsüz düflmesini istiyordu. ‹srail Gaz-
ze’den içeriye girer girmez, tam bir imha
savafl› bafllatt›. 

Lübnan’da Hizbullah, ‹srail’e sald›ra-
rak iki ‹srail askerini kaç›rd› ve Filistin’e
yönelik sald›r›y› kendi üstüne çekti. Ve ‹s-
rail 6 y›l önce boflaltt›¤› Lübnan toprakla-
r›n› yeniden iflgale bafllad›. Savafl 34 gün
sürdü. Güney Lübnan kentleri, ‹srail bom-
bard›man›yla yerle bir edildi, hastaneler,
yollar, siviller hiçbir ayr›m gözetilmeksi-
zin bombaland›. Lübnan devleti ve ordusu,
savafla hiçbir biçimde kat›lmad›, Hizbullah
ile ‹srail’i bafl bafla b›rakt›. Ancak sonuçta,
kazanan Hizbullah oldu. 

En baflta Hizbullah’›n askeri gücü
ortaya ç›kt›. Kulland›¤› füzeler, ‹srail
için ciddi bir tehdit oluflturmufltu. Savafl
sonras›nda, y›k›lan kentlerdeki yard›m
faaliyetlerini son derece örgütlü bir bi-
çimde yürütmüfl, kitleleri seferber ede-
rek temel kurumlar› yeniden infla etme-
yi baflarm›flt›. 

Savafl›n kaybedeni ‹srail’di. Kuruldu-
¤undan bu yana, Ortado¤u’nun içinde çok
özel bir yeri olan ‹srail’in askeri ve polis
gücü, tart›fl›lmaz bir üstünlük tafl›yordu.
’48 y›l›nda Filistin’in iflgalini son derece
h›zl› bir biçimde gerçeklefltirmifllerdi. ’67

keviç yeniden bafla geçti. Bunun üzerine
Rusya, ayn› hamleyi yine bir ABD darbesi
ile kaybetti¤i Gürcistan’a ve darbe olma-
mas›na ra¤men son dönemde ABD ile ya-
k›nlaflmaya bafllayan Azerbaycan ile Bela-
rus’a karfl› gerçeklefltirdi: Gaz›n fiyat›n›
yükseltti, ödenmedi¤i koflulda gaz› kesme
tehdidinde bulundu. 

Rusya, 48 milyon metreküp do¤algaz
rezervleriyle dünyan›n en büyük gaz re-
zervlerine sahip ve dünyan›n toplam do-
¤algaz rezervlerinin üçte birini tek bafl›-
na elinde bulunduruyor. Bu ekonomik
zenginli¤i, dünya siyaset sahnesinde de et-
kili bir rol oynamas›na olanak veriyor.
Kendisinden uzaklaflan ve ABD hegemon-
yas›na giren BDT ülkelerini, yeniden kon-
trol alt›na almak için do¤algaz belirleyici
bir unsur haline geliyor. Do¤algaz boru
hatlar› ise, çok daha genifl kesimlerde Rus-
ya etkisini güçlendiriyor. Mesela Almanya
baflta olmak üzere AB ülkeleri, Rus-
ya’dan gelecek do¤algaza ba¤›ml› du-
rumdalar. Keza Türkiye de, do¤algaz it-
halat›n›n yaklafl›k yüzde 70’ini Rus-
ya’dan karfl›l›yor. Rusya’n›n gaz kesme
tehdidi, bu gaza ba¤›ml› durumdaki bütün
ülkeleri epeyce ürkütüyor. Sadece kendi
do¤algaz› da de¤il, Kafkas do¤algaz ve
petrollerini Rusya’y› “bypass” ederek alma
çabalar›n› da sürekli kesintiye u¤rat›yor.
Mesela ABD’nin en önemli petrol projesi
olan Bakü-Ceyhan boru hatt›, onbefl y›ldan
fazla bir süre sürüncemede kald›, inflaat›
bafllad›ktan sonra ise, Rusya’n›n Azerbay-
can petrolünün önemli bir bölümünü anlafl-
ma ile kendisine ba¤lamas› ve alternatif
olarak Samsun-Ceyhan Mavi Ak›m boru
hatt›n› iflletmesiyle bofla düflmüfl oldu.
Benzer biçimde son y›llarda en çok üzerin-
de durulan ve Kafkaslar, Ermenistan, Tür-
kiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak olan
Nabucco boru hatt› da, Rusya taraf›ndan
engellenmeye çal›fl›l›yor. Rusya’n›n Türk-
menistan ve Kazakistan ile 2007 y›l›nda
imzalad›¤› anlaflmalar ile, bu boru hatt›n›n
da bofla düflmesi sözkonusu art›k. Rusya,
bölgenin gaz ve petrolünü d›flar›ya ulaflt›-
racak kendi denetimindeki projelere h›z
kazand›rm›fl durumda. Avrupa’ya Ukray-
na’n›n d›fl›nda Karadeniz-Bulgaristan üze-
rinden gaz gönderecek bir hat üzerinde ça-
l›flma yürütüyor. Kafkas petrolü için de
Güney Ak›m projesini infla ediyor. 

ABD-Rusya iliflkilerinde 
“füze kalkan›” krizi
ABD’nin “Ulusal Güvenlik Savunma

Kalkan›” ad›yla gündeme getirdi¤i füze
kalkan› krizi, yaklafl›k on y›ld›r ABD-Rus-
ya iliflkilerinin en önemli gündem madde-
sidir. Kalkan, ilk olarak ’99’da Yugoslav-
ya savafl› s›ras›nda gündeme geldi. 2000
y›l›ndan itibaren ise, ABD somut olarak

ABD’nin bu kalkana
iliflkin olarak öne

sürdü¤ü temel amaç;
Rusya’dan ya da

Çin’den f›rlat›lacak
bir füzeyi, daha yola

ç›kt›¤› anda tespit
ederek, havadayken
imha edebilmek. Bu
gerekçeyle ABD, kal-
kan› kendi toprakla-
r›na de¤il, tehdit un-
suru olarak gördü¤ü
ülkelerin burnunun
dibine kuruyor. Ger-
çek amaç ise, sadece
bir füze sald›r›s›n›
engellemek de¤il,

sözkonusu ülke top-
raklar›n›n yüzlerce
kilometrelik alan›n›
sürekli kontrol alt›n-

da tutmak. Çünkü
kalkan iki bölümden
olufluyor. Bir bölümü
radarla sürekli füze
kontrolü yap›yor, -ki
bu ayn› zamanda her
türden elektronik ta-
kibi de kolaylaflt›ra-

cak bir sistem oluyor.
Di¤er bölümü ise,

f›rlat›lan füzeyi ha-
vada imha edecek fü-
zelerin durdu¤u bir

platform oluflturuyor.
Radar sistemi ile füze
platformu, iki farkl›
ülkeye kuruluyor. 
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‹ran’la ba¤lant› içinde yürüttüler. ‹ran,
hem Irak’l› fiiilere hem de Hizbullah’a
verdi¤i destekle, bölgede fiiilerin birleflme
noktas› ve lideri oldu. 

Hamas ise, fiii olmamas›na ra¤men,
bu saflarda yerini ald›. Hamas, Filis-
tin’de her geçen gün güç kazan›yordu. El
Fetih’in sürekli ABD ile uzlaflmac› tutu-
mu; kitlelerin her geçen gün yaflam alanla-
r›n›n daralmas› ekonomik ve siyasi olarak
sistemli sald›r›lara u¤ramalar›; Hamas’›n,
t›pk› Hizbullah gibi “e¤itim”, “sa¤l›k” gi-
bi alanlara el atmas› ve yoksullu¤a karfl›
örgütlenmeler kurmas›; Irak savafl› sonras›
Müslüman co¤rafyas›nda dinci-gerici ha-
reketlerin ABD karfl›t› savaflta güç ve
prestij kazanmas› gibi unsurlar Hamas’›n
güçlenmesini sa¤lad›.  

Bu koflullar alt›nda, 2006 y›l› Ocak
ay›nda Filistin’de yap›lan seçimlerde, Ha-
mas’›n çok yüksek bir oy fark›yla birinci
parti olarak ç›kmas›, ABD ve ‹srail’in bü-
yük bir telafla kap›lmas›na neden oldu. As-
l›nda Hamas, “iktidar” olabilmek için çiz-
gisinden pek çok tavizler vermeyi göze
al›yordu. Mesela bir y›ld›r intihar eylemi
yapm›yordu; hükümeti tek bafl›na de¤il El
Fetih’le birlikte kurmak istiyordu; seçim
öncesinde “Yahudi düflman›” imaj›ndan
kurtulmak için çal›flm›flt›; ‹srail ile do¤ru-
dan görüflmese bile arac›lar yoluyla görüfl-
meleri sürdürece¤ini aç›klam›flt› vb. An-
cak ABD ve ‹srail, bu tavizleri bile kabul
etmediler, seçim sonuçlar›n› yok sayarak
El Fetih’in yönetimi almas› için bast›rd›-
lar. K›sa süren bir koalisyon döneminden
sonra, 2007 Haziran›nda El Fetih ile Ha-
mas aras›nda çat›flmalar bafllad›. Bat› fieri-
a’da Mahmut Abbas baflkanl›¤›nda ve
ABD taraf›ndan meflru görülen bir yöne-
tim, Gazze’de ise, Hamas’›n fiili yönetimi
kuruldu. ‹srail ve ABD için bu kabul edi-
lemez bir durumdu. Hamas’› yok etmek ve
Filistin halk›n› sindirmek için, sonuçsuz
bir çabaya girifltiler. 2008 y›l› Aral›k ay›n-
da yaflanan ve do¤rudan sivilleri hedef
alan, kimyasal silahlar›n kullan›ld›¤› Gaz-
ze sald›r›s› da bu çaban›n bir parças›yd›.
Ancak onlar›n her sald›r›s› Hamas’› daha
da güçlendirdi. Hamas ise, bölgede en bü-
yük deste¤ini Lübnan Hizbullah’› ile
‹ran’dan buldu. Bölgedeki ABD karfl›t› fiii
ittifak›n bir parças› haline geldi.  

‹ran, sadece kendisi de¤il, müttefik-
leri ile de Ortado¤u’da güçlenmeyi sür-
dürüyor. Lübnan’da Hizbullah, Filis-
tin’de Hamas, Irak’ta fiiiler, bulunduk-
lar› ülkede hem siyasette daha etkin ha-
le geliyorlar, hem de ABD karfl›t› kitleyi
kendi yanlar›nda toplamay› baflar›yor-
lar. Di¤er taraftan, ‹ran’›n nükleer gü-
cü konusunda Rusya ve Çin, ABD’nin
kararlar›n› bofla düflürmek için her fleyi
yap›yor. Kimi zaman BM’den karar ç›k-

mas›n› engelliyor, kimi zaman ‹ran’›n da
nükleer tesis kurma hakk›n› savunuyor, ki-
mi zaman ambargo karar›na imza atmala-
r›na ra¤men gizlice ticari ve askeri iliflkile-
rini sürdürüyorlar. ‹ran hem Ortado¤u’da-
ki önemli siyasi unsurlar›n ve daha önem-
lisi kitlelerin deste¤ini arkas›na al›yor,
hem de ABD’nin rakibi olan emperyalist-
ler taraf›ndan korunup savunuluyor. 

ABD ise, ne emperyalistlerin deste¤ini
arkas›na alabiliyor ne de daha önce eski
SB co¤rafyas›nda yapt›¤› gibi ‹ran halk›n›
etkileyerek “kadife darbeler” gerçekleflti-
rebiliyor. Bu durum, olas› bir ‹ran savafl›-
n›n ABD için yeni ve daha etkili bir batak-
l›¤a dönüflmesi ihtimalini art›r›yor ve
ABD’nin en önemli hedeflerinden olan
‹ran savafl› bir türlü bafllayam›yor. 

Af-Pak savafl› ve ABD’nin ç›kmaz›
11 Eylül sald›r›lar›n›n arkas›ndan

ABD’nin ilk olarak hedefe çakt›¤› ülke
olan Afganistan, Kafkas petrol ve do¤al-
gaz›n Hint Okyanusu’na aç›lmas›nda son
derece kritik öneme sahipti. ABD, 11 Ey-
lül’ü bahane ederek büyük bir h›zla ülke-
nin iflgaline giriflti. Ancak Taliban direnifli
güçlendi, yay›ld› ve Afgan savafl›, ABD
için giderek daha büyük bir batakl›¤a dö-
nüfltü. 

Taliban’›n sadece kitle gücü de¤il,
savafl gücü de her geçen gün artt›. Önce-
sinde Taliban, as›l olarak güney bölgele-
rindeki iflgal güçlerine karfl› sald›r›lar
gerçeklefltiriyordu. 2009 y›l›ndan itiba-
ren ise, siyasal ve askeri anlam› çok bü-
yük sembolik hedeflere yönelmeye bafl-
lad›. Mesela 2009’un son günlerinde C‹A
merkezinde en üst düzey yetkili de dahil
olmak üzere 7 CIA yöneticisini öldürmey-
le sonuçlanan intihar sald›r›s›, ABD’nin
son 30 y›lda karfl›laflt›¤› en etkili sald›r›
olarak tan›mlan›yor. Keza, Taliban’›n ta-
n›mad›¤› seçimlerin arkas›ndan kurulan
yeni iflbirlikçi hükümetin bakanlar›n›n ye-
min ederek göreve bafllayacaklar› gün, Ka-
bil’de, en iyi korunan bina olan meclis bi-
nas›na 20 intihar bombac›s› taraf›ndan
gerçeklefltirilen intihar sald›r›s›, Afganis-
tan’da iflgalciler ve iflbirlikçiler için hiçbir
yerin “güvenli” olmad›¤›n› anlat›yordu. 

ABD bu savafl› kazanabilmek için,
Taliban’la gizli görüflmeler yapmak da
dahil olmak üzere, pek çok yöntem kul-
land›. Afganistan’daki asker say›s›n› art›r-
d›, NATO ülkelerini daha fazla asker gön-
dermeye zorlad›, iflbirlikçisi savafl a¤alar›-
n› besledi, ülkenin altyap›s›n› güçlendire-
ce¤ini aç›klad› vb. vb… Ancak bunlar›n
hiçbiri, kitlelerde iflgale duyulan tepkiyi
ve bu sayede güçlenen Taliban’› dur-
durmaya yetmedi. Özellikle NATO as-
kerleri taraf›ndan sürekli ve dizginsiz bi-
çimde gerçeklefltirilen “yanl›fll›kla” sivil

y›l›nda, üç Ortado¤u ülkesiyle birden sa-
vaflm›fl, sadece birkaç gün içinde M›s›r’dan
Sina yar›madas›n›, Suriye’den Golan tepe-
lerini kopartarak, savafl› kazan›mla bitir-
miflti. Bütün bunlar ‹srail için bir “yenil-
mezlik” miti yaratm›flt›. Bölgedeki hiçbir
ülke, ‹srail’e karfl› bir savafla giriflmeyi
göze alam›yordu. Hizbullah, ‹srail’in sa-
dece ordusunu de¤il, prestijini de yene-
rek, bu düflünceyi yerle bir etti. 

Bu yenilgi, ayn› zamanda ABD’nin
de ‹ran (ve dolayl› olarak Çin) karfl›s›n-
da yenilgisi anlam›na geliyordu. Çünkü
Lübnan’daki Hizbullah’›n silah ve mali
gücü, ‹ran taraf›ndan karfl›lanm›flt›. O
günlerde ‹ran-Türkiye-Suriye hatt›ndan
geçen T›rlar›n, Hizbullah’a silah tafl›d›¤›na
dair epeyce dedikodu yay›lm›flt›. Ancak
ABD, ‹srail’i ayn› düzeyde destekleyeme-
miflti. Topu topu 34 gün süren savaflta, ‹s-
rail’in baz› silah ve mühimmatlar› tüken-
mifl, ama Hizbullah’›n lojistik deste¤i hiç
azalmadan, son ana kadar savafl üstünlü¤ü-
nü korumufltu. Keza, “teknolojiyi iyi takip
etmek”, ‹srail’in en önemli savafl üstünlük-
lerinden biriydi; ancak Hizbullah, savafl
bafllad›¤› anda cep telefonlar›n› ve interne-
ti kapatarak, eski sistem kurye yöntemini
devreye sokarak, ‹srail istihbarat›n› da bo-
fla ç›karmay› bilmifl, ‹srail’i adeta “karan-
l›kta” dövüfle mecbur b›rakm›flt›. 

Emperyalist kurumlar›n devreye gir-
mesi savafl› bitirdi, ‹srail geriye çekildi.
Ama savafl›n bafllama gerekçesi olan esir
askerini kurtarmay› baflaramam›flt›. Keza
Hizbullah karfl›s›nda, tarihinin en büyük
insan kayb›n› yaflam›fl, askeri bir yenilgi
alm›fl, prestij kaybetmiflti. 

Bu durum, ABD’nin Ortado¤u’ya
yönelik ‹srail ile ilgili planlar›n› da zaa-
fa u¤ratt›. ABD ‹ran’a, ‹srail taraf›ndan
bafllat›lacak bir savafl› da bir seçenek ola-
rak masada tutuyordu. ‹srail’in yenilgisi ve
güç kayb›, bu seçene¤i zay›flatan bir unsur
oldu. Keza savafl bir yan›yla ABD ile Çin
aras›nda geçmiflti. ABD, ‹srail’i ulusla-
raras› kamuoyu nezdinde do¤ru dürüst
desteklemezken, Çin çok farkl› biçimler-
de Hizbullah’›n arkas›nda durdu¤unu
göstermiflti. Mesela Venezüella, savafl›n
sürdü¤ü bir ay boyunca, adeta Çin elçili¤i
gibi hareket ederek çok sert aç›klamalar
yapm›fl, Rusya ve ‹ran ziyaretleri gerçek-
lefltirmifl, ‹srail’deki büyükelçili¤ini geriye
çekmifl, sald›r›lar›n devam etmesi duru-
munda tüm iliflkilerini kesece¤ini aç›kla-
m›flt›.  

‹ran, Irak savafl›n›n bafllamas›ndan
bu yana, Ortado¤u dengeleri içinde her
geçen gün biraz daha güç kazan›yor. En
baflta, Irakl› fiiilerin “hamisi” haline gel-
di, fiiilerin liderleri ‹ran’a say›s›z kez gidip
geldiler, burada e¤itim gördüler ve
ABD’ye karfl› siyasi ve askeri savafl›,

Gürcistan savafl› ile
SB’nin da¤›lmas›n›n
arkas›ndan, Rusya

eski hegemonya böl-
gesinde kendisinin

tek “patron” oldu¤u-
nu gösteren bir ad›m
att› ve kazand›. Böy-
lece ABD’nin Rus-

ya’y› çevreleme plan-
lar›na en önemli dar-
beyi de vurmufl oldu.
Üstelik savafl s›ras›n-
da hedefini ABD’ci

baflkan Saakaflvili ile
s›n›rlad› ve Gürcü
halk›n› kazanacak
aç›klamalar yapt›.

“ABD’ye güvenme-
yin, sizi atefle sürüp
ortada b›rak›yor”
mesaj›n› verdi. Bu
ayn› zamanda, Uk-
rayna’dan Balkan
ülkelerine kadar,

Rusya’dan uzaklafla-
rak ABD’ye yaklaflan

bütün ülkelere bir
mesajd›. ABD, bütün
dünyan›n gözü önün-
de Gürcistan’› savafla

sürmüfl, karfl›s›na
Rusya dikilince etki-
siz kalm›flt›. Rusya,
sonuçlar› ne olursa

olsun Osetya’y› koru-
mak için Gürcistan
ile savafla giriflmede
bir an bile duraksa-
mam›flt›. Gürcistan
savafl›, ABD’nin bu
süreçte ald›¤› en bü-

yük yenilgilerden 
biri oldu. 
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da, ABD emperyalizmi de gelecekte yafla-
nacak bir savafl› öngörebiliyor, stratejistle-
ri bu konuda say›s›z raporlar yay›nl›yor-
lard›. ABD’nin hesab›, Çin yeterince
güçlenerek kendi pay›n› istemek üzere
harekete geçmeden önce, “ilk sald›ran”
avantaj›n› kullanmak, “önleyici vurufl”
ile Çin’i daha büyümeden güçsüzlefltir-
mekti. Ancak bu plan dahilinde
ABD’nin att›¤› her ad›m, sonras›nda
kendisini vuran bir bumeranga dönüfl-
tü. 

En baflta, dünya genelinde Müslü-
man kesimlerde dinci gericili¤in büyü-
mesine yol açt›. Ancak bu büyüme, “so-
¤uk savafl” döneminde oldu¤u gibi
ABD’nin bilinçli bir tarzda yürüttü¤ü “ye-
flil kuflak” projesinden farkl› olarak, ABD
karfl›t› bir içerik tafl›yordu. Müslümanlar
için ABD karfl›tl›¤› ile birleflen, radikal-si-
lahl› ve çok gerici bir dinci-gericilikti bu.
Ortado¤u’da Irak ve Filistin, Ön Asya’da
Afganistan ve Pakistan’dan bafllay›p, En-
donezya’dan Somali’ye kadar uzanan çok
genifl bir co¤rafyada, dinci-gerici dalgan›n
yükselmesine, kitleselleflmesine ve eylem
gücünün artmas›na neden oldu. Ve bu güç,
aç›kça ABD’yi hedef al›yordu. Üstelik de,
Pakistan üzerinden, nükleer silahlara erifli-
mi olanak dahiline girmiflti. 

‹kincisi; Ortado¤u’da ‹srail gibi son
derece önemli bir arac›s›n›n-müttefiki-
nin-Ortado¤u’nun ba¤r›na saplanm›fl
hançerinin güç ve etkinli¤i azald›. ‹srail
gibi, bütün Ortado¤u ülkelerinin belli bir
temkinlilikle yaklaflt›¤›, karfl›s›na almak
istemedi¤i, askeri gücü “yenilmez” görü-
nen bir ülke, Hizbullah gibi “yar› afliret-
yar› ilkel” gördü¤ü bir güce yenildi. 2006
y›l› Haziran ay›nda gerçekleflen savaflta,
yenilen ‹srail oldu, ama güçlenen ‹ran’d›. 

Üçüncüsü; Irak savafl› bafllad›¤›n-
dan bu yana yaklafl›k 7 y›ld›r bütün ça-
balar›na ra¤men ‹ran’› hedefe çakmay›,
‹ran’a sald›rmay› baflaramad›. ‹ran’a
dönük siyasi bombard›man› bu süre bo-
yunca sürekli inifller-ç›k›fllar yaflad›, ancak
ne BM ve NATO gibi ülkeleri ikna edebil-
di, ne de kendisinde ‹ran’a tek bafl›na sal-
d›racak gücü görebildi. ‹ran ise, Filistin’de
Hamas’a, Irak’taki fiiilere ve Lübnan’da
Hizbullah’a verdi¤i destekle, Ortado¤u’da
son derece etkili bir fiii direnifl hatt› (Ha-
mas fii-
i olmamas›na ra¤men bu cephede yer ald›)
kurdu ve Ortado¤u dengelerinde Suudi
Arabistan’dan bile daha etkili olma gücü-
ne ulaflt›. 

Dördüncüsü; ABD Irak’ta belli bir
yol alm›fl ve direnifli zay›flatm›fl gibi gö-
rünse bile, ülkeyi kontrol alt›na alama-
d›. Kürt bölgesi ve petrol yataklar› gibi
son derece önemli bir konuda bir yengeç
sepeti oluflturdu. Ne ülkeyi birlefltirebildi,

ne de Kürt bölgesini koparmak gibi, Irak’›
cehenneme çevirecek bir ad›ma cesaret
edebildi; bu kargafla nedeniyle, Irak konu-
sunu sürüncemeye b›rakt›. Üstelik ülkenin
içinde ‹ran’›n etkisi artt›. Sald›rmay› dü-
flündü¤ü ‹ran, Irak’taki boflluktan yarar-
lanmay› baflard›.  

Beflincisi; ABD iflbirlikçilerini kay-
betmeye bafllad›. Giriflti¤i savafllar›n ta-
mam›nda direnifller yafland›¤› için, asker
gönderen bütün ülkelerde, kitlelerin savafl
karfl›tl›¤› ve tepkisi büyüdü. Bu durum her
bir ülkenin yönetimini zor durumda b›rak-
t›, birço¤unda yönetimler de¤ifltirildi. ‹s-
panya gibi baz› ülkeler, tamamen ABD
karfl›t› saflara yerlefltiler. ‹ngiltere ve
Avustralya’da hükümet de¤ifliklikleri ya-
fland›; yeni gelen yönetimler, kitle hareke-
tinin tepkisinden dolay›, aç›ktan ABD’ci
görünmeme çabas›na girdiler. Fransa ve
Almanya’da yap›lan seçimlerde, ABD’ye
daha yak›n duran klikler seçimleri kazan-
d›; ancak savafl›n dengeleri, onlar› da her
konuda ABD’nin yan›nda yer almaktan
al›koydu, ABD’nin kararlar› ve talepleri
konusunda fazla atak davranmad›lar. Ba-
flar›s›z savafllar, ABD’nin müttefiklerini
zor durumda b›rakt›, birço¤u ABD ile ara-
s›na mesafe koydu. Bugün art›k ABD, ye-
ni bir savafla baflka ülkelerden asker bul-
makta, uluslararas› emperyalist kurumlara
dayanarak yeni bir ülkeye savafl bafllatma
karar› almakta son derece büyük s›k›nt›
yafl›yor. 

Alt›nc›s›; Gürcistan savafl›nda Rus-
ya’ya karfl› “yenilmifl” olmas›, güç ve
prestij kayb›na neden oldu. ABD, 11
Eylül’den bu yana giriflti¤i bütün savafllar-
da, iflgal etti¤i bütün ülkelerde, o ülkenin
halk›na karfl› savafl›yordu ve halk›n direni-
fliyle karfl›lafl›yordu. Gürcistan savafl›nda
ise, ABD ilk defa baflka bir emperyalist ül-
keyle, Rusya’yla, aç›ktan savafla giriflmek-
le karfl› karfl›ya kald› ve geri çekildi; Gür-
cistan’› Rusya karfl›s›nda güçsüz b›rakt›.
Bu savafl, ABD’ye ba¤›ml› ülkelerin bir
tedirginlik yaflamas›na neden oldu. ABD
ile baflka ülkelerin ç›kar çat›flmas› yaflad›-
¤› ba¤›ml› ülkeler, Gürcistan savafl›ndan
sonra ABD’ye çok da fazla güvenmemele-
ri gerekti¤ini ö¤renmifl oldular. 

Elbette ABD, kendisine ba¤›ml› ülke-
leri art›rmak, daha fazla ülkeyi kendisine
tabi hale getirmek için durmaks›z›n u¤rafl-
t›. Mesela Myanmar ve Tayland’da darbe
giriflimlerinde bulundu. Sincan’› kar›flt›ra-
rak Çin’e zarar vermeye u¤raflt›. Türki-
ye’yi kazanmak için AKP üzerinden bafl-
latt›¤› “Ergenokon” operasyonlar› ile Tür-
kiye’deki “Avrasyac›” klikleri zay›flatma-
y› hedefledi. Polonya ve Çek Cumhuriyeti
ile füze kalkan›n›n kurulmas›na iliflkin an-
laflmalar imzalad›. Ancak bütün bu ad›m-
lar, hem kesin olarak bu ülkeleri kendi saf-
lar›na-hegemonya alan›na çeken sonuçlar

ölümleri, devasa boyutlara ulaflan yolsuz-
luklar ve uyuflturucu kaçakç›l›¤›, kitlelerin
her geçen gün biraz daha büyüyen yoksul-
laflmas›, Taliban’a deste¤i art›rd›. Taliban
bafllang›çta sadece güney eyaletlerinde
güçlü iken, giderek kuzeye do¤ru ilerleme-
ye bafllad›. Pakistan’›n kuzey bölgelerini
lojistik merkez haline getirdiler ve baflken-
te kadar girdiler. 

ABD, Pakistan’daki Taliban gücünü
bahane ederek Pakistan’› da bu savafla
dahil etti ve “Af-Pak savafl›” ismini ve-
rerek iki savafl› birlefltirdi. Pakistan’daki
iflbirlikçi hükümetin güçsüzlü¤ü, ABD’nin
do¤rudan müdahalesini getirdi; 2008 y›l›-
n›n Eylül ay›nda, ilk kez ABD ve NATO
güçleri Pakistan topraklar›nda operasyon-
lar düzenlemeye bafllad›lar. 

Ancak bu durum kitlelerin tepkisini de
Taliban’›n gücünü de büyüttü. Pakistan’›n
kuzey bölgeleri neredeyse tamamen Ta-
liban’›n kontrolüne geçti. Zaten yolsuz-
luk bata¤›na batm›fl ve kitleler nezdinde
güven kaybetmifl olan hükümet, bir bölge-
yi (Svat vadisi) Taliban’›n kontrolüne b›-
rakmak zorunda kald›. Taliban bu bölgede
fleriat kurallar›n›n geçerli oldu¤u bir yöne-
tim kurdu. Ve Pakistan içinde yay›lmaya,
daha genifl bir alanda etkisini art›rmaya de-
vam etti. Bir taraftan ABD karfl›tl›¤›, di¤er
taraftan yan›bafllar›ndaki Taliban direnifli,
kitlelerin dinci gerici Taliban güçlerine
kaymalar›n› kolaylaflt›rd›. ABD bask›y› ar-
t›rd›kça, Pakistanl› kitleleri kaybetti. Üste-
lik Pakistan uzun y›llar boyunca Çin tara-
f›ndan desteklenen nükleer güce sahip bir
ülke. Ve bugün ABD, Pakistan devletiyle
birlikte bu nükleer gücün de Taliban’›n eli-
ne geçmesi korkusunu yafl›yor. 

Bugün art›k ABD’li stratejistler ve ko-
mutanlar, ne Afganistan’a daha fazla asker
göndermenin, ne halka dönük demagojik
propagandan›n, ne de Taliban’› sat›n alma
çabas›n›n bir sonuç sa¤lamayaca¤›, Afgan
savafl›n› kazanman›n mümkün olmad›¤›
yolunda görüfllerini ifade etmekten çekin-
mez hale geldiler.  

“ABD’nin savafl›” sonuç vermiyor
ABD emperyalizmi, 11 Eylül sald›r›la-

r›n›n arkas›ndan “önleyici savafl doktri-
ni”ni aç›klad›¤›nda, daha önce yaflanm›fl
iki emperyalist paylafl›m savafl›ndan ç›kar-
d›¤› en önemli sonucu ortaya koyuyordu.
Di¤er emperyalist paylafl›m savafllar›nda,
geriden gelmekte olan ve güçlenen yeni
emperyalist ülke, kurulu düzene baflkald›-
r›yor, kendi pazar alanlar›n› yaratmak üze-
re harekete geçiyordu. Ve böylece baflla-
yan emperyalist paylafl›m savafllar›, kurulu
düzeni bozarak, eski hegemonyac› ülkeyi
güçten düflürerek, yeni emperyalistlerin
pazarlar›n› geniflletmesini sa¤layarak son
buluyordu. 

Çin’in giderek büyüyen gücü karfl›s›n-

‹ran, Irak savafl›n›n
bafllamas›ndan bu

yana, Ortado¤u den-
geleri içinde her ge-
çen gün biraz daha
güç kazan›yor. En

baflta, Irakl› fiiilerin
“hamisi” haline gel-
di, fiiilerin liderleri

‹ran’a say›s›z kez gi-
dip geldiler, burada
e¤itim gördüler ve

ABD’ye karfl› siyasi
ve askeri savafl›,
‹ran’la ba¤lant›

içinde yürüttüler.
‹ran, hem Irak’l› fii-
ilere hem de Hizbul-
lah’a verdi¤i destek-
le, bölgede fiiilerin
birleflme noktas› ve
lideri oldu. Hamas
ise, fiii olmamas›na
ra¤men, bu saflarda

yerini ald›. 



bunun üzerinde çal›flmaya bafllad›. Genel
olarak ABD-Rusya iliflkilerinin daha “uz-
laflmac›” seyretti¤i dönemlerde bile, füze
kalkan› gündeme geldi¤inde bir anda k›-
l›çlar çekildi. 

ABD’nin bu kalkana iliflkin olarak öne
sürdü¤ü temel amaç; Rusya’dan ya da
Çin’den f›rlat›lacak bir füzeyi, daha yola
ç›kt›¤› anda tespit ederek, havadayken im-
ha edebilmek. Bu gerekçeyle ABD, kalka-
n› kendi topraklar›na de¤il, tehdit unsuru
olarak gördü¤ü ülkelerin burnunun dibine
kuruyor. Gerçek amaç ise, sadece bir fü-
ze sald›r›s›n› engellemek de¤il, sözkonu-
su ülke topraklar›n›n yüzlerce kilomet-
relik alan›n› sürekli kontrol alt›nda tut-
mak. Çünkü kalkan iki bölümden oluflu-
yor. Bir bölümü radarla sürekli füze kon-
trolü yap›yor, -ki bu ayn› zamanda her tür-
den elektronik takibi de kolaylaflt›racak bir
sistem oluyor. Di¤er bölümü ise, f›rlat›lan
füzeyi havada imha edecek füzelerin dur-
du¤u bir platform oluflturuyor. Radar siste-
mi ile füze platformu, iki farkl› ülkeye ku-
ruluyor. 

ABD’nin kalkan için hedefledi¤i yer-
ler, Güney Kore, Tayvan, Çek Cumhuriye-
ti, Polonya, Bulgaristan, Türkiye, Roman-
ya gibi ülkeler. Ancak ABD’nin planlar›
gerçe¤e uymuyor, bu ülkeler, ABD’nin
planlar›n› sorunsuz uygulayam›yor. Çin,
Tayvan ile 1949 y›l›ndaki devrimden bu
yana yaflad›¤› sorunlar› belli düzeylerde
çözmeye bafllad›¤› için, kalkan için Tay-
van ad› art›k eskisi kadar çok geçmiyor.
Balkan ülkeleri ise, ABD ile bu iliflkiyi
kurmay› istemelerine ra¤men, bir taraftan
kendi halklar›n›n anti Amerikan tepkileri,
di¤er taraftan Rusya’n›n bask›s› nedeniyle
bu konuda somut bir ad›m atam›yorlar.
Rusya, kalkan için ad› gündeme gelen her
Balkan ülkesini tehdit ediyor, kalkan kuru-
lursa, en baflta bu ülkelere füze gönderece-
¤ini aç›kça ilan ediyor. Bu durumda,
ABD’nin füze kalkan› projesi ilerleme
kaydedemiyor.

ABD, Rusya’y› rahatlatmak amac›yla,
kalkan›n hedefinin ‹ran oldu¤unu, baflka
bir ülkenin hedeflenmedi¤ini aç›kl›yor.
Ancak füzelerin kurulmas› için belirlenen
yerler ‹ran’› de¤il, Rusya’y› iflaret ediyor. 

ABD’nin savunma bütçesine ay›rd›-
¤› pay, y›ll›k 800 milyar dolar›n üzerin-
de. Rusya’n›n ay›rd›¤› pay ise, sadece
200 milyar dolar civar›nda. Buna ra¤-
men Rusya’n›n askeri gücü, ABD’yi tedir-
gin ediyor ve önlemini bu kalkan› kurarak
almak istiyor. 

Tam da böylesine sanc›l› tart›flmalar›n
oldu¤u bir dönemde, 2007 y›l› yaz aylar›n-
da Rusya menzili 5 bin 500 km olan yeni
füzeler gelifltirdi¤ini aç›klayarak ABD’nin
korkular›n› büyüttü. Bu aç›klaman›n he-
men arkas›ndan, Rusya, AKKA anlaflma-
s›ndan çekildi¤ini de duyurdu. AKKA an-

laflmas›, (Avrupa Konvansiyonel Silahlar
Anlaflmas›) NATO ile Varflova Paktlar›
aras›nda ’90 y›l›nda imzalanm›flt› ve Rus-
ya’n›n ABD karfl›s›ndaki yenilgisini sim-
geliyordu. Anlaflma Rusya’n›n BDT ülke-
lerinde silah ve asker konuflland›rmas›n›,
NATO’nun ise, Rusya’n›n s›n›r›ndaki ül-
keleri silahland›rmas›n› s›n›rl›yordu. An-
cak bu anlaflma NATO ülkelerinden çok
Rusya üzerinde yapt›r›m getiren bir anlafl-
mayd›. En baflta, Rusya taraf›ndan imza-
lanm›fl olan bu anlaflma, NATO üyesi ül-
keler taraf›ndan imzalanmam›flt›. Keza,
Gürcistan ve Moldova’daki askerlerini
çekmesi için Rusya sürekli uyar›l›rken ve
Rus ordusunun kendi topraklar› üzerinde-
ki hareketinin, silahl› kuvvetlerinin sevki-
yat›n›n s›n›rlanmas› dayat›l›rken, Rusya
s›n›r›ndaki ülkeler NATO’ya al›nm›fl, yani
NATO Rusya’n›n s›n›rlar›na kadar dayan-
m›flt›. Hatta ABD, Gürcistan ve Ukray-
na’n›n da NATO’ya al›nmas›n› istiyor, an-
cak Rusya’n›n sert tepkisinden çekinen di-
¤er NATO ülkelerinin muhalefeti nede-
niyle bu ad›m› atam›yordu. 

Rusya, kendisini zor durumda b›rakan
maddelerine ra¤men bugüne kadar bu an-
laflmadan çekilmeyi göze alamam›flt›. An-
cak bugünün daha güçlü ve kendine gü-
venli Rusya’s›, bu anlaflmadan çekildi¤ini
ilan ederek, hem ABD’nin füze kalkan›
projesine etkili bir yan›t vermifl, hem de
ABD’ye meydan okumufl oldu. 

2007 fiubat ay›nda Münih Konfe-
rans›nda siyasi olarak ABD’nin hege-
monyac› gücünün karfl›s›na dikilen
Rusya, ayn› y›l›n Temmuz ay›nda da as-
keri olarak ABD’nin tehditlerini dikka-
te almad›¤›n› gösteren bir ad›m atm›flt›.

Gürcistan savafl›n›n 
kaybedeni; ABD
Rusya’n›n AKKA’dan ayr›ld›¤›n›

aç›klamas›ndan bir y›l sonra, ABD ile
Rusya, askeri olarak karfl› karfl›ya geldiler.
Savafl›n efli¤ine kadar gelmiflken, durumu
yumuflatan ve sald›r› aflamas›na geçmeye
cesaret edemeyen ülke ABD oldu. 

Güney Osetya, Acarya ve Abhazya,
Sovyetler Birli¤i’nin da¤›ld›¤› dönemde,
di¤er Cumhuriyetler gibi, 1991 ve ’92 y›l-
lar›nda ba¤›ms›zl›klar›n› ilan etmifllerdi.
Ancak Gürcistan, bunlar›n ba¤›ms›zl›¤›n›
tan›mam›flt›. ‹çlerinden Acarya, geçti¤i-
miz y›llarda Gürcistan s›n›rlar›na dahil ol-
may› kabul etti. Abhazya ile Güney Oset-
ya’n›n tart›flmal› durumu ise, devam edi-
yordu. 

8 A¤ustos 2008 günü, Gürcistan ordu-
su Güney Osetya’ya girdi. 70 bin nüfuslu
ve halk›n yüzde 90’› Rus pasaportu tafl›-
yan da¤l›k G. Osetya’y› h›zl› bir biçimde
dize getirece¤ini düflünüyordu. Ancak
Rusya, beklenmedik biçimde, s›n›r› aflarak
G. Osetya’ya girdi, Gürcistan topraklar›n›
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yaratmad›; hem de bu ülkelerin hepsini
kendisine tabi k›lm›fl olsa bile, kaybettikle-
rinin yan›nda, kazanc› kayda de¤meyecek
kadar küçük kald›. 

Yedincisi; ABD’nin “imaj de¤ifltir-
me” çabalar› da baflar›s›zl›kla sonuçlan-
d›. Savafl›n ve ABD’nin güç kayb›n›n bü-
tün faturas› Bush’a ve Bush dönemi politi-
kac›lar›na ç›kart›ld›. Ancak yerine Obama
getirildikten sonra da ABD’nin durumu
de¤iflmedi. Obama yine savafl politikalar›-
n› savundu, yine Afganistan’a asker gön-
derme karar› ald›, yine ‹ran’› hedefe çakt›.
Üstelik Obama, di¤er ülkeleri ikna edebil-
mek için “yumuflak güç” kullanma ad›na,
düflük ve zay›f bir görünüm, geriden bir
profil çizmeye bafllad›. Suudi Arabistan
kral› ile Japon imparatorunun karfl›s›nda
yerlere kadar e¤ilmifl bir Obama foto¤raf›,
günlerce bas›n› meflgul etti.

Sekizincisi; ABD’nin Kafkaslar’a
dönük “seçim bahanesiyle kadife darbe-
ler” plan› genel olarak baflar›s›z oldu.
Bu darbelerin ilk provas›, ’99 Kosova sa-
vafl› sonras› 2000 y›l›nda S›rbistan’da ya-
p›lm›fl, parlamento binas› önünde gerçek-
lefltirilen kitle gösterileriyle, seçim sonuç-
lar› de¤ifltirilmiflti. Arkas›ndan BDT içinde
ABD yanl›s› ayr› bir blok oluflturan GUU-
AM (Gürcistan, Ukrayna, Özbekistan,
Azerbaycan ve Moldova) ülkelerine s›ra
gelmiflti. Bu blok içinde isim s›ras›na göre
darbeler bafllad›. 2003 y›l›n›n Kas›m ay›n-
da Gürcistan’da ve bir y›l sonra 2004 Kas›-
m›nda Ukrayna’da gerçeklefltirilen “kadife
darbeler”le ABD yanl›s› baflkanlar seçtiril-
di; Özbekistan ve K›rg›zistan’da ise darbe
giriflimleri baflar›s›zl›kla sonuçland›. An-
cak Gürcistan ve Ukrayna’da da ifller,
ABD’nin istedi¤i gibi gitmedi. Ukrayna,
Rusya’n›n gerek do¤algaz, gerekse di¤er
ekonomik-siyasi bask›lar› sonucunda, afla-
mal› olarak yeniden Rusya’n›n çekim ala-
n›na girdi, nihayet 2010 y›l›n›n bafllar›nda
gerçeklefltirilen son seçimle, yeniden Rus
yanl›s› baflkan aday›n›n kazanmas›na ta-
n›kl›k etti. Gürcistan ise, Rusya karfl›tl›¤›-
n›n bedelini, fahifl do¤algaz fiyatlar› ve
kendi topraklar›nda Rusya’ya yenilerek
toprak kayb› ile ödedi. ABD’nin düzenle-
di¤i “kadife darbe”lerin bir baflka sonucu
ise, Orta Asya cumhuriyetlerindeki askeri
üslerini kaybetmesi oldu. Bir ABD darbesi
ile karfl› karfl›ya kalan Özbekistan ve K›r-
g›zistan, Afgan savafl› bafllad›¤›ndan beri
ABD’nin hizmetine açt›klar› askeri üsleri
kapatt›lar, ABD askerlerini ülkelerinden
kovdular. 

Ekonomik-siyasi-askeri güç kayb›
ABD’nin ekonomik, siyasi ve askeri

olarak yaflad›¤› güç kayb› giderek daha
gözle görülür hale geliyor. 

ABD, dünyada ekonomik üstünlü¤ü-
nü kaybetti. Son ekonomik krizin özellik-

ABD, dünyada eko-
nomik üstünlü¤ünü
kaybetti. Son ekono-
mik krizin özellikle
de ABD’den baflla-
m›fl ve tüm dünyay›

etkilemifl olmas›, kri-
zin sorumlusu olarak

ABD’nin hedefe
oturtulmas›na neden
oldu; ABD’nin eko-
nomik modelini de

tart›flmal› hale getir-
di, yeni aray›fllar› ar-
t›rd›. Di¤er yandan
11 Eylül sonras›nda
girdi¤i bütün savafl-
lar› kaybetmifl olma-
s›, ABD’nin askeri
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Katrina kas›rgas› s›-
ras›nda, ABD’nin

devlet olarak yaflad›-
¤› “çaresizlik” ve fe-
laketten etkilenenlere
yard›m bile ulaflt›ra-
mayacak kadar bü-
yük bir beceriksizlik
ise, iflin toplumsal
yan›n› oluflturdu. 
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le de ABD’den bafllam›fl ve tüm dünyay› etkilemifl olmas›,
krizin sorumlusu olarak ABD’nin hedefe oturtulmas›na ne-
den oldu; ABD’nin ekonomik modelini de tart›flmal› hale ge-
tirdi, yeni aray›fllar› art›rd›. 

Di¤er yandan 11 Eylül sonras›nda girdi¤i bütün savafl-
lar› kaybetmifl olmas›, ABD’nin askeri gücünü de tart›fl-
mal› hale getirdi. Silahlanmaya ay›rd›¤› bütçe ne kadar bü-
yük olursa olsun, ABD, Irak’ta ve Afganistan’da “ilkel” gör-
dü¤ü direniflçiler karfl›s›nda askeri üstünlük sa¤layamad›. 

Ekonomik ve askeri olarak yaflad›¤› güç kayb›, siyasal
olarak da ABD’nin sözünün dinlenirli¤ini ortadan kald›r-
d›, siyasal gücünü de zay›flatt›. Katrina kas›rgas› s›ras›nda,
ABD’nin devlet olarak yaflad›¤› “çaresizlik” ve felaketten et-
kilenenlere yard›m bile ulaflt›ramayacak kadar büyük bir be-
ceriksizlik ise, iflin toplumsal yan›n› oluflturdu. Benzer biçim-
de, Haiti’de 2010 bafllar›nda yaflanan depremin arkas›ndan,
insani yard›m ve g›da de¤il, asker göndermesi, havaalan›n›
iflgal etmesi, Fransa’dan gelen yard›m uçaklar›n›n inmesine
izin vermemesi ve yard›m bekleyen depremzedeler üzerinde
terör estirmesi ile “insanl›¤›n sonu” de¤erlendirmelerinin ya-
p›lmas›na neden oldu. Ve ony›llar boyunca yarat›lan ABD
mitinin, ABD hayat tarz›na iliflkin ideolojik bombard›man›n
kas›rgaya kap›l›p savrulmas›na, enkaz›n alt›nda yokolmas›na
yol açt›.  

ABD, 11 Eylül sonras›nda att›¤› her ad›mda baflar›s›z
oldu. Tarih kendi kurallar›n› iflletti ve Çin’in “önlene-
mez” yükselifli sürdü. “Önleyici savafl” ise, ABD’yi güçten
düflüren, zay›flatan, dünya genelinde güç ve prestij kayb›
yaflatan bir savafla dönüfltü.  

ABD, bütün bunlara ra¤men, aray›fllar›n›, ç›k›fl yolu bul-
ma çabalar›n› sürdürmeye devam ediyor. Somali’den Ye-
men’e kadar kendisine yeni hedefler belirliyor; yeni savafl ha-
z›rl›klar› yap›yor. Haiti gibi bir ülkeyi iflgal etmek için dep-
rem felaketinin yaratt›¤› “savunmas›z” durumu kullan›yor.
Çin ile yak›nlaflmakta olan ülkeleri yan›na çekmek için taviz-
ler veriyor, tehdit ediyor, sat›n almaya çal›fl›yor. Obama’y›
baflkan seçerek ve ona Nobel “bar›fl” ödülü verdirerek, ülke-
nin imaj›n› de¤ifltirmek, dünya halklar›n›n sempatisini kazan-
mak istiyor. Stratejistleri say›s›z araflt›rmalar yap›yor, rapor-
lar haz›rl›yor, planlar kurguluyor. 

“Sermaye, kar olmamas› ya da çok küçük bir kar olma-
s› halinde dehflete kap›l›r. Münasip bir kar olsun aslan ke-
silir. Yüzde 10’luk emin bir karla her yere gider, her ifle gi-
riflir. Yüzde 20 ile canlan›r. Yüzde 50 ile cüreti mutlaklafl›r.
Yüzde 100 ile bütün kanunlar› ayaklar alt›na al›r. Yüzde
300 için ifllemeyece¤i cinayet yoktur.” diyor Marks. (Akta-
ran, Alman Emperyalizminin Türkiye’ye girifli, Belge Yay›n-
lar›, sf. 83) Hiçbir hegemon güç, kolayca yenilgiyi kabul et-
mez; pazar alanlar›n› baflka bir emperyaliste sorunsuz biçim-
de devretmez. Hiçbir emperyalist tekel son ana kadar savafl-
maks›z›n kar›ndan vazgeçmez. ABD de bu savafl› vermek,
kar›n› cengaverce savunmak, pazar alanlar›n› ne pahas›na
olursa olsun elinde tutmaya çal›flmak zorunda. Bu nedenle
yenilgiyi kabullenmiyor, de¤iflik ç›k›fl yollar› bulmaya, bun-
lar›n her birini denemeye çal›fl›yor. Ama Çin de ayn› biçim-
de kar ve hegemonya savafl› veriyor. Yafllanm›fl ve güçten
düflmüfl bir emperyalist ile genç, canl› ve sa¤lam bir ekono-
mik altyap›ya sahip bir emperyalist aras›ndaki pazar paylafl›-
m› savafl› yaflan›yor. 

Tarihi geriye çevirebilmek mümkün olsayd›, ne Roma
imparatorlu¤u y›k›l›rd›, ne de “topraklar› üzerinde günefl
batmayan” büyük Britanya ‹mparatorlu¤u… Bugün de
tarih, kendisinden sonra imparatorluk taht›na oturmaya haz›r-
lanan Çin karfl›s›nda ABD’nin gerilemesine tan›kl›k ediyor. 






