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ABD
kazanamad›¤› savafl›

yayg›nlaflt›r›yor

ünyada ve ülkemizde 1 May›s, yi-
ne büyük bir coflkuyla kutland›. 

Bu y›l›n bafl›nda Kuzey Afri-
ka’dan Ortado¤u’ya kadar uzanan
halk isyanlar›, bu ülkelerde 1 Ma-
y›s’a kat›l›m› artt›rd›. Ayn› flekilde
Yunanistan, Fransa, ‹talya gibi krize
karfl› iflçi-emekçi hareketinin yük-
sek oldu¤u Avrupa ülkelerinde de, 1
May›s yüzbinlerle kutland›. Rus-
ya’da kitleler giderek artan say›da
Lenin ve Stalin pankartlar› ve k›z›l
bayraklarla yürüdü. Latin Amerika
halklar›, bir kez daha alanlar› dol-
durdu. 1 May›s’›n do¤ufluna kay-
nakl›k yapan ABD’den Avustural-
ya’ya kadar dünyan›n dört bir yan›n-
da iflçi ve emekçiler, emperyalist-
kapitalist düzene öfkelerini hayk›r-
d›lar, taleplerini dile getirdiler. “Bü-
yük insanl›¤›n” devrim ve sosya-
lizm özlemi, bu 1 May›s’ta bir kez
daha dillendirildi.

Ülkemizde de 2011 1 May›s’› ön-
ceki y›llara göre çok daha yayg›n ve
kitlesel kutland›. Son y›llarda iflçi ve
emekçilere dönük artan sald›r›lar, 1
May›s’a kat›l›m› artt›ran önemli bir
faktördü. Di¤er yandan 1 May›s’›n
seçimlerin arifesine gelmesi, parti-
lerin ve milletvekili adaylar›n›n 1
May›s’a ilgisini artt›rd›. Uzun y›llar
verilen mücadelenin ard›ndan 1 Ma-
y›s’›n meflrulu¤unun artmas› ve ar-
t›k resmi olarak da tatil ilan edilme-
si, bu 1 May›s’›n daha yayg›n ve kit-
lesel geçmesinde rol oynad›. 

Bu 1 May›s’› özgün k›lan yönler-
den bir di¤eri ise, Kürt halk›n›n gi-
derek artan biçimde 1 May›s’a kat›l›-
m›yd›. Her ne kadar hala Newroz’da-
ki gibi bir sahiplenme ve kat›l›m
sözkonusu de¤ilse de, gerek Kürt il-
lerindeki gerekse tüm ülkedeki 1
May›s kutlamalar›na artan ilgi, gözle
görülür biçimdedir. Bu tabi ki sevin-
dirici bir geliflmedir.
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Baflta ‹stanbul olmak üzere gerçekleflen 1
May›s gösterilerinde, gençli¤in kat›l›m›ndaki ar-
t›fl, en çok dikkat çeken yön oldu. Son YGS
skandal› ve ard›ndan geliflen liseli gençli¤in ey-
lemleri, 12 Eylül sonras› ilk kez liselerde boykot
yap›lmas›, 1 May›s’taki gençli¤in kat›l›m›n› artt›-
ran faktördü. Fakat sadece liseli gençlik de¤il,
üniversiteli gençlik, iflçi-emekçi, hatta iflsiz
gençlik de alanlar› doldurdu. 1 May›s’a kat›l›m›n
artmas› ve bunlar›n içinde genç nüfusun oran›-
n›n ço¤almas›, elbette gelece¤e dönük umut ve-
rici bir geliflmeydi.

* * *
Hiç kuflkusuz 1 May›s’›n kalbi, yine Taksim 1

May›s alan›nda att›. Y›llar süren difle difl bir kav-
gan›n sonucunda Taksim, geçen y›l 1 May›s
alan› olarak, kitlelere aç›lmak zorunda kalm›flt›.
Önce “makul say›” üzerinden yap›lan pazarl›klar
delinmifl ve geçen y›l yüzbinlerce kifli, Taksim
alan›n› doldurmufltu. Bu y›l ise Taksim, hiç tar-
t›flmas›z 1 May›s alan› olarak ilan edildi ve res-
men tan›nmak zorunda kal›nd›. 

Geçti¤imiz y›l yaklafl›k 500 bin kiflinin alan›
doldurmas› üzerine, bu y›l hedef 1 milyondu. Bu
hedefe ulafl›p ulafl›lmad›¤› net olmamakla birlik-
te, geçen y›l›n çok üzerinde bir kitlenin Taksim’e
ç›kt›¤› bir gerçektir. Üç ayr› koldan yüzbinlerce
kifli, adeta bir sel gibi alana akt›. Alana ulaflmak
saatler sürdü. Özellikle fiiflli kolu, mitingin baflla-
mas›ndan sonra da alana girmeye devam etti.    

Burjuva medyan›n alt›n› özellikle çizerek
söyledikleri gibi, her renkten muhalif oradayd›,
fakat alana damgas›n› vuran renk, k›z›ld›. Bay-
raklar, dövizler ve pankartlarda devrim flehitleri-
nin, önderlerin ve ustalar›n resimleri, alan›n dört
bir yan›n› çevreliyordu. Taksim an›t›n›n etraf›n›n
üç s›ra bariyerlerle çevrilmesi ve ya¤lanmas› da
an›ta ç›k›l›p flama ve pankartlar›n aç›lmas›na
engel olamad›. 

Bu 1 May›s’ta birçok “ilk” de yafland›. Bunla-
r›n bafl›nda, kürsünün sendika a¤alar›nca iflgal
edilmesine son verilmesi geliyor. Her y›l kürsü-
ye ç›kan çeflitli konfederasyonlar›n baflkanlar›,
saatlerce konuflur ve bu da kitlenin büyük bir
tepkisine yol açard›. Hat›rlanacakt›r geçen y›l,
Türk ‹fl Baflkan› Mustafa Kumlu, baflta Tekel ifl-
çileri olmak üzere iflçi ve emekçiler taraf›ndan
yuhalanm›fl, kürsüyü ve alan› terk etmek zorun-
da kalm›flt›. Bu y›l kürsü, gerçek sahiplerinin
elindeydi. Sendikalar›n ortaklaflt›rd›klar› 1 May›s
mesajlar›, direniflçi iflçiler taraf›ndan okundu.
Keza Devrimci 1 May›s Platformu’nun haz›rlad›-
¤› ve alt›na kimi devrimci-demokrat kurumlar›n
da imza att›¤› 1 May›s metninin, hem Türkçe,
hem Kürtçe okunmas›, bir di¤er “ilk” oldu. Kürsü,
iflçilerin ve devrimcilerindi. Mitingin 1 May›s
marfl› ile bafllamas› ve 1 May›s flehitlerinin isim-
lerinin teker teker okunarak, kitlenin her bir flehit
için “burada” diye hayk›rmas›, 1 May›s’›n ruhuna
uygun düfltü. Kürsüden bu topraklarda yaflayan

çeflitli dillerden söylenen marfllar ve türküler ve
kolkola çekilen halaylar “halklar›n kardeflli¤i”ni
resmeden güzel bir tablo oluflturdu. 

Elbette kimi eksiklikler ve yanl›fllar da vard›.
Fakat genel olarak 2011 1 May›s›, olumluluklar›
bask›n olan bir 1 May›s oldu. Sadece yayg›nl›¤›
ve kitleselli¤i ile de¤il,
coflkusu ve mesajlar›y-
la da umut verdi. Kitle-
lerin kendi gücüne gü-
venini ve moralini art-
t›rd›.

* * *
Bu güven ve moral

ile önümüzdeki günlere
haz›rlanmal›y›z. Bir ay
sonra genel seçimler ya-
p›lacak. Düzen partileri,
kitleleri kand›rmak ve
düzene ba¤lamak için
birbiriyle yar›fl›yorlar.
Bize düflen görev ise,
seçim atmosferinin po-
litik ortam›ndan yarar-
lanarak, düzenin teflhi-
rine h›z vermek, devrim
ve sosyalizmin propa-
gandas›n› yükseltmek-
tir.

Bir yanda yüzde 10
baraj›, di¤er yanda veto
tehdidi ile seçimlerin demokratikli¤i ve meflrulu-
¤u daha bugünden tart›fl›l›r olmufltur. YGS
skandal›yla düzenin kurumlar›n›n çürümüfllü¤ü
ve güvenilmezli¤i en aç›k biçimde ortaya seril-
mifltir. Arka arkaya ç›kar›lan yasalarla iflçi ve
emekçilerin haklar› iyice budanm›fl, yaflam ve
çal›flma koflullar› iyice a¤›rlaflm›flt›r. Milyon do-
lar sahiplerinin say›s› artarken, yoksulluk ve ifl-
sizlik rekor düzeylere ç›km›flt›r. Bunun yan› s›ra
zindanlar mahkumlarla dolup taflmaktad›r. Tür-
kiye, anti-demokratik uygulamalar ve yasaklar-
da, dünyan›n say›l› ülkelerinin aras›ndad›r. Dü-
flünce, eylem ve örgütlenme özgürlü¤ü cende-
reye al›nm›fl, son olarak internete de yasak ge-
tirilmifltir. 

Böylesi bo¤ucu ve bask›c› rejimlerde, kitlele-
rin isyan› kaç›n›lmazd›r. Yalan ve demagoji ile
oyalamak bir yere kadard›r. Artan say›daki halk
hareketleri de bu gerçe¤i somut olarak göster-
mektedir. Türkiye halklar› da patlamaya haz›r bir
volkan gibidir. Son 1 May›s mitingleri bunu orta-
ya koymaktad›r. Bütün mesele, do¤ru bir pers-
pektif ve önderlikle bu tepkileri örgütlü bir güce
dönüfltürmek ve do¤ru hedeflere yönlendirebil-
mektir. Bu görev bizim üzerimizdedir. Çubu¤u
daha fazla örgütlenmeye bükece¤iz ve yak›n
çevremizden bafllayarak herkesi örgütlü hale
getirece¤iz. Unutmayal›m ki, örgütlü halk yenil-
mezdir.
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Yüzbinler sel olup akt›

3           Bir demokrasi oyunu; seçimler

4           Kitlesel, yayg›n, coflkulu...

5           Bayram yeri gibi    
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7           Bafl›m›z dik, aln›m›z aç›k, yine geldik Taksim’e

8           Almanya’da sendikalar›n 1 May›s talebi

9           Metalde T‹S süreci sonland›

10         Sendika a¤alar› yine parlamento yolunda

11         Nevin Berktafl serbest b›rak›ld›

12         ‘Nevin için özgürlük flark›lar›’ etkinli¤i yap›ld›

13         Cezaevinde yazmak

14         ABD kazanamad›¤› savafl› t›rmand›r›yor

16         Bireysel emeklilik

17         Sa¤l›k emekçilerinden iki günlük grev

18         Blok adaylar›na “veto” geri tepti

19         Katliam gerçe¤i

20         Tarihten bir sayfa: Gazeteci Sablon

21         Gelece¤imizin köprüsü tarihimiz

22         Kavgan›n bahar› ‘68 eylemleri

23         III- ‹mparatorun güç kaybetmesi, gerilemesi

Merhaba,

12 Eylül hücrelerini ve bu hücrelerdeki iflken-
celere karfl› direniflini anlatt›¤› “‹nanc›n s›nand›¤›
zor mekanlar; HÜCRELER” adl› kitab›ndan do-
lay› tutuklanan Nevin Berktafl tahliye oldu. Tah-
liyenin hukuksal gerekçesi bir yana, as›l nedenin
siyasal oldu¤u ve yürütülen kampanyan›n etki
düzeyinin belirleyici oldu¤u çok aç›k. Nevin Berk-
tafl’›n tahliyesi, “direniflin zaferi” anlam›na gel-
mektedir; hem 12 Eylül direniflinin hem de bu-
gün yürütülen kampanyadaki kararl› duruflun.
Bu nedenle kampanyaya flu ya da bu düzeyde
katk›s› olan herkes, bu zaferde pay sahibidir. Za-
fer kolektif gücün etkisiyle kazan›lm›flt›r. 

1 May›s, bu süreçte kazand›¤›m›z bir baflka za-
ferdir. 2004 y›l›nda Saraçhane 1 May›s›ndan bu
yana, kararl› bir biçimde verilen Taksim savafl›-
m›, geçti¤imiz y›l Taksim’in kazan›lmas› ve fethe-
dilmesiyle sonuçlanm›flt›. Bu y›l ise, alana dam-
gas›n› vuran, zafer kutlamas›, kazanma coflkusu
oldu. Ekonomik ve siyasi bask›lar›n yo¤unlaflt›¤›,
kitlelerin öncülerine karfl› sald›r›lar›n yo¤unlaflt›-

¤›, ekonomik krizin ikinci dalgas›n›n
daha fliddetli olarak yak›nlaflt›¤› gü-

nümüzde, s›n›f mücadelesinin çok
daha zorlu ve sert geçece¤ini gör-

mek zor de¤ildir. Ve bugün ihtiyac›-
m›z olan en önemli fley, proletarya-
n›n gücünü görmek, kazanma ka-

rarl›l›¤› ile harekete geçmek ve s›n›f mü-
cadelesini yükseltmektir. 

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

Bir sonraki say›m›zda görüflmek üzere...
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eçimler yaklaflt›kça, bir yanda
seçim vaadi yar›fl›, di¤er yanda
parti baflkanlar›n›n it dalafl› tam
gaz gidiyor. 

Her seçim döneminde vaatler bafl
köfleye oturur. Öyle ki “Kayseri’ye li-
man yapaca¤›m” diyen milletvekili
aday›n›n oldu¤u söylenir. Ne aday ol-
du¤u bölgeyi tan›yan, ne de vaadinin
ayaklar›n›n yere bas›p basmad›¤›n› bi-
len, ne çok parti baflkan›, milletvekili
aday› gördü bu ülke…

fiimdi de de¤iflen çok bir fley yok.
Adeta kim daha büyük atacak yar›fl›
var. Ama bu yar›flta kimse, Erdo¤an’›n
yan›na yaklaflam›yor. Bir siyasetçiden
çok, bir ç›¤›rtkan, bir flovmen gibi dav-
ran›yor Erdo¤an. Günlerce “ç›lg›n pro-
je” merak› uyand›r›yor. Sonra büyük

bir flovla bu projeyi aç›kl›yor. Projenin
kendisinden çok sunufl biçimi, reklam›
daha fazla önem kazan›yor. Ve ard›n-
dan “Kanal‹stanbul” projesini patlat›-
yor. Bunun kendisine ait olmad›¤›, k›-
sa sürede aç›¤a ç›k›nca, bu kez “olsun”
diyor, “önemli olan kimin yaflama ge-
çirdi¤i…” Hayaller, projeler üzerine
onca söylevin yalan oldu¤u aç›¤a ç›k›-
yor, o ise ifli piflkinli¤e vuruyor. Tabii
bu projenin tar›ma, çevreye verece¤i
zarar, umurlar›nda de¤il. Önemli olan
yeni rant kap›lar›n›n aç›lmas›…    

Bu seçimlerdeki vaatlerin di¤er-
lerinden tek fark›, “büyük düflün-
me” ad›na 10-15 y›l sonras›n›n sat›l-
maya çal›fl›lmas›d›r. AKP de CHP de,
seçimlerden sonra ne yapacaklardan
çok, 2023 y›l›na dair pembe tablolar
çizmeyi tercih ediyorlar. Cumhuriyetin
100. y›l› olmas› nedeniyle 12 y›l sonra-
ki Türkiye’yi pazarlamaya çal›fl›yorlar.
Bu yöntem, k›sa vadeli vaatlerle kendi-
lerini ba¤lamaktan daha fazla ifllerine
geliyor. 

Seçim sonras› için de vaatleri yok
de¤il. “Aile sigortas›”, “hilal kart” gibi,
açl›ktan ölmeyip süründürecek reçete-
ler de sunuyorlar. Ama Tansu Çiller’in
“iki anahtar” vaadi gibi, bunlar›n da se-
çim sonras› unutulaca¤› bir gerçek. 

Her yol mübah
Uzmanlar, partilerin vaatlerinin oy

oran›na çok küçük bir yarar sa¤lad›¤›n›
ileri sürseler de, düzen partileri vaat ya-
r›fl›n› sürdürüyor. Özellikle CHP, oy
oran›n› artt›rabilmek için askerlikten
yoksullu¤a, halk›n en fazla flikayet et-
ti¤i konulara “çözüm”ler sunuyor.
Tüm televizyon kanallar›nda K›l›çda-
ro¤lu’nun reklamlar› oynat›l›yor. Bir
yanda “herkesin CHP’si” sloganlaflt›r›-
l›yor, di¤er yanda yeniden halkç›l›ktan,
devrimcilikten dem vuruluyor. Her tel-
de oynayan, rotas›n› bulamam›fl bir
“yeni CHP” görüntüsü veriliyor. As›l
amaç, seçimlerde daha fazla oy almak
olunca, her yol mübah say›l›yor. 

Seçim öncesi, partilerin birbirlerine
yönelik seviyesiz suçlamalar› da artt›.

Program düzeyinde partiler birbirle-
rine benzedikçe, seçim yar›fl› da prog-
ramlar üzerinden de¤il, kiflisel, ahlaki
sataflmalar üzerinden yap›l›r oldu.
CHP’nin eski baflkan› Deniz Baykal’›n
bir kaset darbesiyle devrilmesi gibi,
MHP baflkan yard›mc›lar› da kaset vur-
gunu yediler. AKP, MHP’yi baraj›n al-
t›nda b›rakarak milletvekili say›s›n› art-
t›rmak için her yolu devreye sokuyor. 

Elbette bu durum AKP’nin seçim-
lerde istedi¤i kadar milletvekili ç›ka-
ramayaca¤› korkusunu da ele veri-
yor. 8 y›ll›k hükümet süresince y›pra-
nan AKP, bu seçimlerde de meclisin
ezici ço¤unlu¤unu ele geçirmek istiyor.
Yeni dönemde anayasa de¤iflikli¤i ve
cumhurbaflkanl›¤› seçimleri, meclis
aritmeti¤inin önemini de artt›r›yor. O
yüzden AKP, rakiplerine darbe vuracak
her yolu deniyor. Kaset savafllar› yürü-
tüyor. CHP’nin kalesi olarak bilinen ‹z-
mir’i ele geçirmek için ‹zmir Belediyesi
hakk›nda soruflturma aç›yor. Kürt ille-
rinde BDP’nin ba¤›ms›z adaylar›n› “ve-
to karar›” ile diskalifiye etmeye kalk›fl›-
yor. 

Tabi ki sadece AKP de¤il, di¤er dü-
zen partileri de AKP’ye ve birbirlerine
söylemediklerini b›rakm›yorlar. Ancak
elindeki olanaklar yönüyle AKP sal-
d›rganl›kta hepsinin üzerine ç›kabili-

yor. En baflta da kendisine karfl› aya-
¤a kalkan kitlelere tehditler savuru-
yor. YSK skandal› sonras› on binlerce
liselinin sokaklara dökülmesi karfl›s›nda
“biz de 5-10 bin genci önlerine ç›kar›-
r›z” diyebiliyor mesela. Veto karar› kar-
fl›s›nda isyan eden Kürt halk›na, BDP’li
vekillere sald›r›da s›n›r tan›m›yor. “Kürt
sorunu bitmifltir art›k” diyerek, bu ko-
nuda da milliyetçi duygular› okflamay›
sürdürüyor.

K›sacas›, seçim döneminde kullan-
d›klar› üslup ve araçlarla, gerçek sevi-
yelerini ve niyetlerini aç›¤a vurmufl olu-
yorlar. 

Seçimler aldatmacadan ibarettir
Bütün bu kirli yöntemler üzerinden

bir demokrasicilik oyunu oynan›yor.
Sözümona halk, seçimlerde kendini yö-
netecek partiyi ve adaylar› belirliyor.
Oysa her fley kapal› kap›lar ard›nda ger-
çeklefliyor. Önce emperyalist efendileri-
ne görücüye ç›k›yorlar, onlar›n onay ve
r›zas›n› al›yorlar. AKP’nin kuruluflunda
oldu¤u gibi, K›l›çdaro¤lu CHP’si de ilk
ifl olarak ABD’ye bir heyet gönderdi,
görüflmelerde bulundu. 

Partiler böyle kurulur ya da yenile-
nirken, milletvekili adaylar› da parti
baflkanlar›n›n iki duda¤›n›n aras›nda be-
lirleniyor. Adnan Menderes’in ünlü
“odunu koysam seçtiririm” demesi gibi,
parti baflkanlar›, adaylar›n› ve tabi seç-
menleri böylesine küçümsüyor.

Partilerin ve adaylar›n bu flekilde be-
lirlendi¤i bir ortamda, nas›l bir demok-
ratik seçimden bahsedilebilir ki? ‹flçi ve
emekçiler, b›rakal›m aday olabilmeyi,
istedi¤i kifliyi seçme hakk›na bile sahip
de¤iller. Hal böyleyken her 4-5 y›lda bir
seçim oyunu oynan›r. Amaç, y›pranan
hükümetleri yenilemek ve kitleleri
yeniden düzene ba¤layabilmektir. ‹fl-
çi ve emekçilere de bu oyunda düflen
rol, figüranl›kt›r. 

Bu oyunun bir parças› olmayal›m!
fiu ya da bu partinin hükümet kurmas›y-
la, iflçi ve emekçilerin yaflam koflullar›n-
da de¤iflen bir fley olmad›¤› gibi, daha
da kötüleflmifl, gelen gideni aratm›flt›r.
Burjuva parlamento seçimleri, “k›rk ka-
t›r m› k›rk sat›r m›” seçimidir. Ölümler-
den ölüm be¤enmek yerine, yaflam
hakk›m›z› savunmak için, kendi gü-
cümüze güvenmeli, her yerde örgüt-
lenmeli ve mücadeleyi yükseltmeliyiz. 

Düzenin seçimler arac›l›¤›yla kitle-
leri yalan ve demagojiyle kendine ba¤-
lama oyununu bozal›m! “Düzen parti-
lerine oy yok” diyerek, bu aldatmaca-
ya kanmad›¤›m›z› gösterelim! 1 Ma-
y›s’larda aç›¤a ç›kan gücümüzü daha
örgütlü hale getirerek, kendi iktidar›m›-
z› kurmak için, devrim ve sosyalizm
için harekete geçelim! 

Kirli yöntemler üze-
rinden bir demokrasici-

lik oyunu oynan›yor.
Her fley kapal› kap›lar
ard›nda gerçeklefliyor.

Önce emperyalist efendi-
lerine görücüye ç›k›yor-

lar, onlar›n onay ve r›za-
s›n› al›yorlar. AKP’nin

kuruluflunda oldu¤u gi-
bi, K›l›çdaro¤lu CHP’si
de ilk ifl olarak ABD’ye
bir heyet gönderdi, gö-

rüflmelerde bulundu.
Partiler böyle kurulur ya

da yenilenirken, millet-
vekili adaylar› da parti

baflkanlar›n›n iki duda-
¤›n›n aras›nda belirleni-
yor. Adnan Menderes’in

ünlü “odunu koysam
seçtiririm” demesi gibi,

parti baflkanlar›, adayla-
r›n› ve tabi seçmenleri

böylesine küçümsüyor.

S

Bir demokrasi oyunu
SEÇ‹MLER
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1 May›s 2011'de ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Ada-
na, Mersin, Diyarbak›r, Hatay, Eskiflehir, Tokat,
Kayseri, Antalya, Artvin baflta olmak üzere kitlesel,
yayg›n ve coflkulu bir flekilde kutland›. 

‹flçiler, emekçiler, ö¤renciler, kad›nlar, çocuklar,
sanatç›lar, yazarlar taleplerini hayk›rmak için alan-
lar› doldururken, tüm Türkiye’nin kalbi yine Taksim
meydan›nda att›. Mitinglerde iflçiler ve emekçiler
torba yasas›na karfl› tepkilerini dile getirdiler. Geçti-
¤imiz y›llar›n aksine mitinglere kat›l›mda ve kutlan-
mas›nda büyük bir art›fl gözlendi. 

Türkiye'de tüm iflçi ve emekçilerin kalbinin att›¤›
Taksim, en kitlesel ve coflkulu 1 May›s'›n yafland›-
¤› yer oldu. Aylar öncesinden bafllayan haz›rl›klar
kapsam›nda organizasyonu yap›lan bu 1 May›s'a
hakim olan devrimci bir atmosferdi. Y›llarca
çat›flarak, u¤runa flehitler verilerek ka-
zan›lan 1 May›s'ta devrimcilerin etki-
si sadece alana de¤il, programa
da yans›d›. Bu y›l sendika bafl-
kanlar› konuflmazken, haz›rla-
nan ana konuflmay› direniflçi ifl-
çiler okudu. Devrimci 1 May›s
Platformu'nun haz›rlad›¤› ve ileri-
ci ve devrimci kurumlar›n da imza-
s›n› koydu¤u bir metin d,e Türkçe
ve Kürtçe okunurken, bu bir ilk oldu.
‹lk kez kürsüden Kürtçe türküler söylendi,
gelen iflçi ve emekçiler Taksim'e s›¤mad›. 

Taksim meydan›na, fiiflli, Tarlabafl› ve Dolma-
bahçe yönünden kortejler oluflturarak gelindi. Mitin-
gin en kitlesel ve coflkulu kolunu fiiflli kolu olufltu-
ruyordu. Buradaki pankartlarda ve sloganlara da
yans›yan devrimci hava oldu. Devrimci kortejlerin
damgas›n› vurdu¤u bu kol, yolun iki kanad›na yay›-
larak yürüdü. 

Her iki kolda da D‹SK kortejleri önde yer ald›.
D‹SK kortejinde Birleflik Metal-‹fl ve Nakliyat-‹fl en
yo¤un kat›l›m› gösterirken, Genel-‹fl'in say›s›nda
geçen y›llara oranla bir azalma göze çarpt›. Dev
Sa¤l›k-‹fl ve Sosyal-‹fl'in kat›l›m› da iyiydi ama di-
¤er sendikalar neredeyse sembolik düzeyde kat›l›m
gösterdiler. Özellikle Birleflik Metal-‹fl'te yaflanan
grev ve devam eden direnifller öne ç›kart›ld›. Fabri-
kalar›n kendi pankartlar›yla kat›ld›¤› kortejde, "Me-
tal iflçileri tarih yaz›yor" pankart›yla geçti¤imiz ay
yaflanan greve dikkat çekildi. Nakliyat-‹fl'te de geç-
ti¤imiz aylarda direniflini kazan›mla sonuçland›ran
Nemtrans iflçilerinin kat›l›m› iyiydi. Dev Sa¤l›k-‹fl'de
ise öne ç›kan tafleronlaflt›rma sald›r›s› oldu. 

D‹SK kortejlerinin ard›ndan TMMOB, Spor-Sen,
barolar, ÇHD, PSAKD, Divri¤i Kültür Derne¤i yürü-
dü. Arkalar›ndan ise Devrimci 1 May›s Platformu
ana pankart›n›n arkas›ndan Emek ve Özgürlük

Cephesi, Proleterce Devrimci Durufl, Kald›raç ve
Halk Cephesi kortejleri oluflturuldu. Sol kolda ise
D‹SK'in ard›ndan TTB, ESP, Partizan, DHF, BDSP,
SODAP, Halkevleri, EHP, Devrimci Hareket ve di-
¤er dernekler ve kat›l›mc›lar izledi. Bu taraftan PTT
ve Canbebe direniflçileri birlikte yürüdüler. ‹HD’den
futbol taraftarlar›na, Devrimci ‘78’lilerden Suyun Ti-
carileflmesine Hay›r Platformu’na kadar çok genifl
bir kesim, kortejleriyle fiiflli kolundayd›lar. 

Yürüyüfl kollar›nda "1 May›s k›z›ld›r k›z›l kala-
cak", "Yaflas›n 1 May›s! B›ji yek gulan", "Devrim
flehitleri ölümsüzdür", "‹flçilerin birli¤i sermayeyi ye-
necek", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber
ya hiçbirimiz" sloganlar› at›ld›. fiiflli kolununun en
kitlesel kat›l›m›n› ise Devrimci 1 May›s Platfor-

mu'nu oluflturan yap›lar ger-
çeklefltirdi. Platfor-

mu'nu oluflturan
yap›lar coflkulu

ve kararl› du-
rufllar›yla ala-
n›n da en
dikkat çeken
kortejini
oluflturdular.

Halk Cephesi
arama nokta-

s›nda üstünü arat-
madan meydana girifl

yaparken, polis bariyerlerini
etkisiz hale getirdiler.  

Proleterce Devrimci Durufl okurlar› da ana pan-
kart ile Marks, Engels, Lenin ve Stalin'in resminin
yer ald›¤› bir pankart ve flehit düflen ‹htilalci komü-
nist önderlerden Osman Yaflar Yoldaflcan, Mehmet
Fatih Öktülmüfl, ‹smail Cüneyt ve Sezai Ekinci'nin
resminin yer ald›¤› pankart› tafl›d›lar. Flamalar ve
fularlar›n yan› s›ra kortejde coflku ve disiplin hakim-
di. "Yaflas›n 1 May›s! B›ji yek gulan", "1 May›s k›-
z›ld›r k›z›l kalacak", "Yaflas›n devrim ve sosyalizm",
Kurtulufl devrimde sosyalizmde", "Kahrolsun ücretli
kölelik düzeni", "Kahrolsun faflist diktatörlük", "Zin-
danlar y›k›ls›n tutsaklara özgürlük", "Biz çelikten
biz Bolflevik müfrezeyiz", "Marks, Engels, Lenin,
Stalin Yaflas›n devrim ve sosyalizm", "‹flçilerin birli-
¤i sermayeyi yenecek", "Kahrolsun emperyalist sa-
vafl" sloganlar› at›l›rken, yap›lan ajitasyon konufl-
malar›nda 1 May›s'›n nas›l kazan›ld›¤›na ve Taksim
meydan›n›n önemine dikkat çekildi. 

fiiflli kolunda Halk Cephesi, Kald›raç, DHF,
ESP, Halkevleri, kitlesel kat›l›mlar›yla dikkat çekti-
ler. Bu kolun alana girifli 13.30'a kadar sürerken,
program devam etti¤i s›rada kortejlerin girifli devam
ediyordu. Di¤er kollar çok önceden alana vard›,
fiiflli kolu yo¤unluk bak›m›ndan alana en son giren

kol oldu. 
Tarlabafl›'ndan ise KESK'e ba¤l› sendikalar ve

BDP, EMEP, SDP, TÖP vb. girdi. KESK'te her za-
man oldu¤u gibi E¤itim-Sen ve SES en kitlesel kor-
tejleri oluflturdular. Bu kola damgas›n› vuran ise
BDP oldu. Önceki y›llara göre daha kitlesel kat›lan
BDP'nin ba¤›ms›z milletvekilleri adaylar› da ora-
dayd›. BDP kortejinde son dönemde yaflanan dev-
let sald›r›lar›na karfl› direniflin damgas›n› vurdu¤u
coflku da dikkat çekti. Genel anlam›yla bu koldaki
coflku zay›f kal›rken, sloganlara kat›l›m ise cans›z-
d›. Bu kol da alana erken giren kollardan biri oldu. 

Dolmabahçe kolu ise alana en erken ve en can-
s›z giren kol oldu. Türk-‹fl ve Hak-‹fl'in önde yer al-
d›¤› her iki kolda da neredeyse slogan dahi at›l-
mazken, slogan atanlarda da daha çok gericilik ha-
kimdi. Bu kolun en kitlesel kat›l›m›n› TKP gösterdi.
Bu kolda yürüyen sendikalar ve gruplarda a¤›rl›kl›
olarak Türk bayra¤› ve gerici semboller dikkat çek-
ti. Türk Metal, mehter tak›m›yla gelmiflti mesela.
Hak-‹fl, Türk-‹fl gibi sendikalar alan› en önce terke-
den sendikalar oldular.  

Alanda ise program 1 May›s marfl›n›n büyük bir
koro halinde söylenmesiyle bafllad›. Ard›ndan dire-
niflçi iflçilerin haz›rlad›¤› ana metin okundu. Dev-
rimci 1 May›s Platformu'nun haz›rlad›¤› metin ise
Türkçe ve Kürtçe olarak okundu. Grup Yorum, Kar-
defl Türküler ve Koma Agre Jiyan'›n söyledi¤i
marfllar ve türkülerle program son bulurken, alana
gelenlerin yüzünde coflku ve heyecan hakimdi. 

Ankara'da gerçeklefltirilen 1 May›s mitingi son
y›llar›n en kitlesel 1 May›s'› olarak dikkat çekti.
D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB taraf›ndan örgütle-
nen mitinge kortejler Gar önünde toplanarak baflla-
d›lar. Buradan S›hhiye Meydan›'na gelen kortejler-
de "‹flçilerin birli¤i sermayeyi yenecek", "Direne di-
rene kazanaca¤›z", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya
hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlar› at›ld›. Kentsel
dönüflüm kapsam›nda yer alan semtlerde oturan
emekçiler de mitinge kat›l›m gösterirken, Kamu-‹fl
adl› gerici sendikadakilerin BDP'lilere sözlü sald›r-
mas› sonucu kavga ç›kt›. Kürtlerin ve devrimcilerin
müdahale etti¤i kavgada, bu sendika alandan ç›ka-
r›ld›. Kürsüden yap›lan konuflmalarda ise örgütlen-
me ça¤r›s› yap›ld›. Mitinge çeflitli devrimci kurumlar
da kat›l›m gösterdi. Miting sonunda devrimci ö¤ren-
cilerle ‹flçi Partisi’nin gençlik kolu olan TGB'li ö¤-
renciler aras›nda çat›flma ç›kt›. 

‹zmir'de 1 May›s kitlesel bir flekilde kutland›.
Konak, Alsancak Liman ve Basmane yönlerinden
Gündo¤du meydan›na gelen kortejlerin içinde, en
kitlesel kat›l›m› KESK sa¤lad›. D‹SK ve Türk-‹fl'e
ba¤l› sendikalar›n kat›ld›¤› mitingde, devrimci ku-



Y›llarca verilen mücadelelerin zaferle taçland›¤› yerde, 1
May›s alan› Taksim'de, yine onbinlerce iflçi emekçiyle bir-
likte 1 May›s kutland›. Y›llar önce annesinin karn›n-
da Taksim'e 1 May›s'› kutlamaya gelenler, bugün
kendi çocuklar›n› al›p yine 1 May›s alan›n› doldurdu-
lar.

Haftalar öncesinden bafllayan çal›flmalar›n tatl›
yorgunlu¤u, sabah erkenden 1 May›s alan›na gel-
memizi etkilemedi. Mecidiyeköy'den fiiflli’ye do¤ru
kendi pankart›m›z› bulmak için yürüyoruz. Yolda
birçok kavga dostunu görüyoruz. Kimisiyle bafl›-
m›zla selamlafl›yoruz, kimisiyle sohbet ediyoruz.
Bayram sabah› gibi. K›sa selamlaflmalar ve soh-
betlerle ilerliyoruz. Bir arkadafl Nevin Berktafl'›n
tahliye oldu¤unu duydu¤unu, inanamayarak arafl-
t›r›p ö¤rendi¤ini ve çok mutlu oldu¤unu belirtiyor. 

Kendi pankart›m›z› ve yoldafllar›m›z› görünce,
s›cak bir sevgi yay›l›yor yüre¤imize. ‹flte birlikte
kazand›¤›m›z alana yine birlikte girece¤iz. Önlük-
lerimizi giyiyor, flamalar›m›z› al›yoruz ellerimize
ve faflizmin karanl›¤›n› y›rtarcas›na sall›yoruz ileri geri. Gelenlerle tek tek ilgileniyoruz, bu
k›z›l günde önlüklerimiz, flapkalar›m›z, flamalar›m›z ve fularlar›m›zla biz de gelen bütün
yoldafllar›m›z› ve dostlar›m›z› k›rm›z›larla beziyoruz. Saat 9.00 oldu¤unda gelenlerin say›s›
art›yor ve saat 10.00 gibi yürüyüfle bafll›yoruz. 

Disiplinli bir kortej oluflturduk. En önde Proleter Devrimci Durufl pankart›m›z, arkas›n-
dan yoldafllar›m›z›n aras›nda 4 ustan›n pankart› ve sonras›nda önderlerimizin pankart› dal-
galan›yor Taksim sokaklar›nda.

“1 May›s K›z›ld›r K›z›l Kalacak”, “Yaflas›n 1 May›s”, “Biji Yek Gulan”, “Yaflas›n Devrim
ve Sosyalizm”, “Biz Çelikten Biz Bolflevik Müfrezeyiz”, “Faflizme Ölüm Halka Hürriyet”,
“Devrim fiehitleri Ölümsüzdür”, “1 May›s fiehitleri Ölümsüzdür”, “Katil Devlet Hesap Vere-
cek”, “Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z” sloganlar›, yürüyüfl boyunca att›¤›m›z slogan-
lard›. Sloganlar›n yan› s›ra “Yürüyoruz dalgalar gibi” marfl›yla, “Kanl› pazar” marfl›n› hep
birlikte söyledik.

Y›llard›r bu alana birlikte geldi¤imiz yoldafllar›n d›fl›nda, ilk kez 1 May›s’ta Taksim'e ge-
lenler de o coflkudan nasibini ald›. Coflkulu ve disiplinli yürüyüflümüzün bafl›ndan sonuna
kadar birer Bolflevik gibi davrand›lar. Küçük çocuklar›m›z yürüyüfl boyunca gerek önlükleri
ve gerekse flama tafl›malar›yla bu sene de 1 May›s maskotlar›m›z oldular. 

Arama noktas›na gelindi¤inde, yoldafllar›m›z›n hepsi geçene kadar bekledik ve herkesi
ald›ktan sonra tekrar kortej oluflturup bu sefer daha gür at›lan sloganlar›m›z ve devrimci
duruflumuzla girdik k›z›l meydana… 

Bir pankart›m›z Sular ‹daresi’nin üzerinde dalgalan›rken bir pankart›m›z heykelin oraya,
di¤er pankart›m›z da fiiflli giriflindeki alanda yerini ald›. Flamalar›m›z heykelde sal›n›rken,
önderlerimizin bulundu¤u pankart›m›z gazetecilerin ve eylemcilerin dikkatini çekti; bol bol

fotograf çektiler. 
Miting, devrim flehitleri ad›na bir dakikal›k sayg› durufluyla bafllad›.

Sendika konfederasyonlar› ad›na aç›klamay› bu kez iflçiler okudu.
Devrimci-demokrat kurumlar›n aç›klamas›, hem Türkçe hem kürtçe

olarak okundu. 
1 May›s iflçi ve emekçiler için bir y›lbafl›yd›. Ruhi Su Dostlar Korosu

1 May›s marfl›yla açt› yeni bir mücadele y›l›n›... Grup Yorum'un flar-
k› ve marfllar›yla daha da coflan kitle, halaylara durdu. Halaylar
Kardefl Türküler ve Agira Jiyan'in söyledi¤i türküler ve flark›larla
devam etti. 

Miting 15.30'a kadar sürdü. Bittikten sonra yoldafllar›m›z› tek-
rar toparlay›p kortej oluflturarak yürüyüfle geçtik. Önceki y›llarda

Taksim’e ç›kmak için zorlad›¤›m›z bu sokaklarda, art›k devrim
and›m›z› içiyorduk. And›m›z bittikten sonra sloganlar›m›z›

at›p, bu 1 May›s› da burada bitirdik ve coflkulu geçen 1 May›s
gününün ard›ndan dillerimizde marfllar›m›zla alandan ayr›ld›k. 
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rumlar da yer ald›. Kürsüden CHP'yi destekleyen konufl-
malar ve anonslar dikkat çekti. CHP'li belediye iflçilerinin
iflten at›lmas›na dahi vurgu yap›lmazken, alana gelen mil-
letvekillerinin adlar› kürsüden anons edildi. Mitingde "‹flçi-
lerin birli¤i sermayeyi yenecek", "Direne direne kazanaca-
¤›z", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiçbiri-
miz" sloganlar› at›ld›. Miting program› kortejlerin alana de-
vam etti¤i s›rada bafllat›ld›. Sayg› durufluyla bafllayan
programda sendikalar ad›na bir konuflma gerçeklefltirildi.
Konak Belediye iflçileri de söz hakk› istedi, ancak ilk baflta
buna karfl› ç›kan sendikac›lar, iflçilerin fiili müdahalesi so-
nucunda söz hakk›n› vermek zorunda kald›lar. Kürsü
önünde bekleyen Konak iflçileri ç›kan sendikac›lar› protes-
to ettiler. 

Adana'da miting, U¤ur Mumcu meydan›nda yap›ld›.
Alana iki koldan kortejler oluflturarak gelen iflçiler, son dö-
nemdeki talepleri içeren sloganlar att›lar. Tekel iflçileri,
kürsüde yeralan Türk-ifl Bölge Temsilcisi Edip Gülnar’› yu-
halad›. Mitinge D‹SK, KESK ve Türk-‹fl'e ba¤l› sendikalar›n
yan› s›ra, BDP, BDSP, DHF, Emek ve Özgürlük Cephesi,
Halkevleri kat›ld›lar. BDP'nin kat›l›m› geçen y›llara göre
daha az olurken, Kürt halk› da a¤›rl›kl› olarak semtlerde
çat›flmal› gösteriler düzenlediler. 5 bini aflk›n bir kitlenin
kat›ld›¤› miting sayg› duruflu ve yap›lan konuflmalar›n ar-
d›ndan halaylarla son buldu. 

Bursa’da stadyum önünde kortejlerin oluflturulmas›yla
bafllayan ve Kent meydan›nda yap›lan mitingte, 1 May›s'ta
Türk-‹fl ve KESK'in a¤›rl›¤›n› oluflturdu¤u bir program olufl-
turuldu. Türk Metal-‹fl sendikas›n›n yo¤un kat›l›mla yer al-
d›¤› mitingde, reformist partilerin yan› s›ra devrimci kurum-
lar da yer ald›lar. Tüm kortejlerin alana girmesinin ard›n-
dan konuflmalar yap›ld›. Konuflmalar› geçen y›llar›n aksine
sendikac›lar de¤il, iflçiler okurken, Grup Kucaklaflma'n›n
söyledi¤i marfllar ve türkülerle program sonland›r›ld›. 

Bu y›l 1 May›s baflta Diyarbak›r, Van ve An-
tep olmak üzere Kürt illerinde de coflkuyla kut-
land›. Leyla Zana, Gülten K›flanak, Ak›n Birdal gibi
BDP’li milletvekilleri adaylar›n›n da kat›ld›¤› ve ko-
nuflmalar yapt›klar› bu mitinglerde, Kürt halk›n›n
taleplerinin yan› s›ra, mitinge kat›lan sendikalar-
dan iflçi ve emekçilerin talepleri de hayk›r›ld›.
Newroz kutlamalar›yla k›yasland›¤›nda, 1 May›sla-
ra Kürt halk›n›n kat›l›m›n oldukça zay›f  kald›¤› bir
gerçektir. Ancak gerek Kürt illerinde ve gerekse
Türkiye çap›nda gerçekleflen 1 May›slara, Kürt halk›-
n›n kat›l›m› giderek artmaktad›r. 2011 1 May›s›, seçimle-
rin arifesine de gelmesinden dolay› BDP’nin ve milletvekili
adaylar›n›n kat›l›m› da önceki y›llara nazaran yüksekti. Bu
mitinglerde kürsüden Kürtçe konuflmalar yap›lmas› ve
Kürtçe flark›lar söylenmesi, gelinen noktan›n görülmesi
bak›m›ndan da anlaml›yd›.

Bayram yeri gibi
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Bir kez daha Taksim'e yürüyece¤iz.
Günler öncesinden bafllayan haz›rl›klara
ra¤men, gündemin yo¤unlu¤undan pek 1
May›s havas› yokmufl gibi duruyordu ‹s-
tanbul. Hani “f›rt›nadan önceki sessizlik”
derler ya, öyle bir durum yaflan›yor sanki. 

1 May›s yaklaflt›kça heyecan› da art›-
yor ‹stanbul'un. Dalgalar›n k›y›lar› dövmesi
gibi, iflçiler ve emekçiler de asl›nda 1 Ma-
y›s alan›na akman›n sanc›s›n›, taleplerini
hayk›rman›n coflkusunu yaflayacaklar›n›
bilerek haz›rlan›yorlar. "Böyle bir ‹stanbul
gördü" diyordu ya, o ünlü ’77 1 May›s›’n›
Ruhi Su’nun güzel sesinden dinledi¤imiz türkü,
flimdi öyle bir ‹stanbul'u daha görmesinin vaktinde-
yiz. Kimbilir daha kaç türküye, fliire konu olacak bir
görkemlilik ve coflkuyla yaflanmal› 1 May›s. Y›llar›n
getirmifl oldu¤u özlemler, sokaklar› yara yara par-
çalan›rken, tüm Türkiye iflçi ve emekçilerinin kalbi-
nin att›¤› bir alana ç›kabilmek, de¤iflik bir duygu da
yaratm›yor de¤il. Bu alanda flehitlerimizin, yarala-
nanlar›m›z›n kan›, eme¤i var. Bu alana girmek için
mücadele ederken zindanlara düflenlerin yürekleri
var. "Bu meydan baflka meydan" denilmesi bofla
de¤il. U¤runa mücadele etti¤imiz tüm de¤erleri ger-
çe¤e dönüfltürmenin bir provas› adeta. "Haramile-
rin saltanat›n› y›kacak" bir kararl›l›k ve öfke, iflçilere
ve emekçilere güven verecek bir heyecan ve mut-
luluk yaflanmal› burada. 

Çat›flt›k, öldük, vurduk, vurulduk. Ve böyle açt›k
bu alan›... fiimdi "biz açt›k alan›” diyor ya hükümet
utanmazca, oysa bu alan› kimin açt›¤›n› herkes gibi
onlar da pekala biliyor. Hatta onlar çok daha iyi bili-
yor. Çünkü hiçbir hak çat›fl›lmadan al›nmam›fl ve
burjuvazi, en ufak bir k›r›nt›y› dahi kendi r›zas›yla
vermemifltir.  Bunu bilmenin h›nc› ve gururuyla, ifl-
çilere ve emekçilere yap›lan azg›nca sald›r›lar›n bi-
lincinde olarak giriyoruz 1 May›s’a ve 1 May›s ala-
n›na...  

Duygular pek d›fla vurulamasa da alanlarda
yans›yor o coflku. Kararl›, ma¤rur bak›fllarda ya da
bir kelimede, bir türküde... "Taksim 1 May›s alan›-
d›r"dan bafllayarak "‹flte Taksim ‹flte 1 May›s" dedi-
¤imiz zamana kadar y›llar süren bir çat›flman›n
ürünü olarak al›nd› bu meydan. Tabi ki, '77'de dü-
flenlerimizi, Mehmet Akif Dalc›lar›, '96 flehitlerinin
miras›n› yüreklerimizde tafl›yarak girdik bu muhare-
beye. Her türlü sald›r› da direnifl de yafland›. Kaç-

k›nlar da ç›kt›, kahraman da... 
Devrimciler

ve komünistler, iflçiler ve emekçilerle bu alan› ka-
zand›¤›nda, kaçanlar, rahat limanlarda miting ya-
panlar, "zafer"den bahsedebilirler mi? Ne kadar
göstermelik nutuklar çekseler de bu zaferin tad›n›
ç›karacak ve bayraklaflarak alan› dolduracak olan-
lar, en baflta flehitlerimiz olacak. Devrimci ve ko-
münistler iflçi ve emekçiler olacak. 

‹flte 2011 1 May›s'›nda damgas›n› vurmas› ge-
reken de bu zaferin coflkusu olmal›. Geçen y›l Tak-
sim'e girildi¤inde, kitlelerde durumu tam olarak an-
l›yamaman›n bir flaflk›nl›¤› da vard›. Bir tedirginlik
hakimdi. "Acaba"larla bafllayan sorular› yüzlerinden
okumak mümkündü. Yine de nehirler gibi akt›lar
alanlara ve 1 May›s mitingi bitti¤inde "gelecek y›l
daha güçlü gelece¤iz" diyerek ayr›ld›lar. 

* * *
Bu y›lki 1 May›s'ta günler öncesinden bafllayan

haz›rl›klar›n nihayete erdirilmesinin zaman›... Sa-
bah nas›l oldu demeyece¤im bu kez, çünkü bu he-
yecan› ilk kez yaflamayan biri olarak daha dene-
yimli ve bilinçliyim asl›nda. Önemli olan haz›rl›klar-
da eksiklik olmamas›. Son kontroller yap›ld›ktan
sonra sabah fiiflli'ye yola ç›kt›¤›mda, heyecan da
bafll›yor. Nas›l geçecek bu 1 May›s? Yoldafllar›-
m›zla harcanan emeklerin karfl›l›¤›n› alabilecek mi-
yiz? 

Bu y›l biz de daha coflkulu ve zafer kazanma-
n›n tad›na vararak giriyoruz 1 May›s'a! Yoldafl›m›z›
devletin elinden alabilmenin coflkusu, heyecan›, 1
May›s haz›rl›klar› sürecinde de yans›d›. Eylemler,
yürüyüfller, aç›klamalar... Birçok fley yafland› 1 Ma-
y›s öncesinde. Yine yo¤un bir y›l geçirmifl olmak,
asl›nda fark ettirmeden 1 May›s'› da doruk noktas›-
na getiren bir ifllev görüyor. Dünyada yaflanan em-
peryalist savafl, ülke içinde “torba yasas›na” karfl›
eylemler ve Kürt halk›n›n sokaklar› tutuflturmas›n›n
yan› s›ra, ö¤rencilerin s›navlarda yap›lan hilelere
karfl› hayk›r›fllar›... 

Evet kitlesel olacak da, coflkulu ve kararl› ol-
mas› da oldukça önemli. Pankartlar ve mal-
zemelerle fiiflli'ye gelldi¤imde, önce Dev-
rimci 1 May›s Platformu'nun pankart›n› ha-
z›rlay›p temsilcilere teslim ettikten sonra,
kendi haz›rl›klar›m›za geçiyorum. Sabah›n
7'si. Ama bu saatte bile insanlar gittikçe
h›zlanan bir flekilde geliyorlar. Pankartlar
haz›rlan›rken, flehir d›fl›ndan gelen otobüs-
ler yanafl›yor fiiflli'ye. Onlar da telefonlar-
dan "‹stanbul'day›z" diyererek haber veriyor

dostlar›na, sevdiklerine. "Evet ‹stan-
bul'das›n›z, kavgan›n flehrinde". 

* * *
Yoldafllar›n gelmesinin ard›ndan,

pankartlar› öne tafl›yoruz. Haz›rl›klar›m›-
z› yaparken, bolca bas›na yans›mayan
foto¤raflar›m›z da çekiliyor, röportaj yap-
mak isteyen televizyonlar da geliyor.
Yoldaflla Çin televizyonu röportaj yap›-
yor. 

Haz›rl›klar› bitiriyor ve yoldafllar›
beklemeye bafll›yoruz. Sendikalara ba¤-
l› iflçiler ve emekçiler geliyorlar. Slogan-

lar›yla, heyecanl› bak›fllar›yla. Birazdan Taksim'e
akacak olman›n kararl›l›¤›yla... 

Bu iflçilerin önemli bir k›sm› nice direnifller gör-
düler, nice yürüyüfller. Ama 1 May›s bir baflka! Za-
ten gözlerinde ve durufllar›nda bunu görmek müm-
kün. 

Daha kortejler tam oluflmadan yürüyüfl bafll›yor.
Saat 10'a gelmeden gruplar yürümeye bafllad›lar.
Dolmabahçe ve fiiflhane kolu bafllad›¤› ve bizim
kolda en yo¤un kat›l›m oldu¤u için, adeta ilk etapta
kofltururcas›na bir h›z var. Kortej düzenlemeleri da-
ha bitmemifl, önemli bir kesim daha gelmemifl oy-
sa.  

Neyse ki, k›sa sürede toparlay›p yürüyüfle bafl-
l›yoruz. Disiplin ve coflku önemli. Sloganlara kat›-
l›m ilk etapta biraz c›l›z kal›yor ki, bir ço¤unun belki
de ilk kez kat›ld›¤› ve duydu¤u sloganlar olabilir.
Ajitasyon konuflmalar› eflli¤inde sloganlara kat›l›m›
güçlendiriyoruz ve art›k tam bir disiplin ve coflku
hakim! 

Arama noktas›na yaklaflt›¤›m›zda "Kahrolsun
faflist diktatörlük", "Faflizmi döktü¤ü kanda bo¤aca-
¤›z" sloganlar›n› "Yaflas›n devrim ve sosyalizm" iz-
liyor. Arama noktas›ndan geçerken polislerin ikisi
kendi aralar›nda "bunlar›n yüzüne gülmemiz gere-
kiyor ki, onlar sinirlensinler" diyerek adeta talimat
ald›klar›n› ilan ediyorlar. 

Geçiflimizin ard›ndan alana do¤ru ak›yoruz. Bu
arada Devrimci 1 May›s Platformu'nun arkadaki bi-
leflenleriyle aram›zdaki mesafe oldukça aç›ld›. Bi-
raz daha beklemeyi tercih etmifl olmal›lar. "Biz çe-
likten biz bolflevik müfrezeyiz", "Devrim flehitleri
ölümsüzdür" sloganlar›n› hayk›r›yoruz. 

Evet bugün daha çelikten, daha coflkulu ve da-
ha öfkeli olmal›y›z. Düflenlerimiz için, önderlerimiz
için, öncü müfrezemiz için... Biz bu kavgay› devrim-
le taçland›rmaya aday olmufluz. O yans›mal› alan-
lara. 

Alana giriyoruz ve tarihsel bir kalabal›kla karfl›-
lafl›yoruz. Halaylar ve sloganlarla devam ediyoruz
miting bitene kadar. Alan›n her alan›na ulaflmaya
çal›fl›yor yoldafllar›m›z. Pankartlar›m›z dalgalanma-
l›, flamalar›m›z her tarafa as›lmal›. 

Zafer coflkusunu duyumsayarak mitingi bitirdi¤i-
mizde, yine disiplinli bir flekilde belli bir yere kadar
birlikte yürüyor ve and›m›z› içiyoruz. Ve gülen yüz-
lerle, coflkuyla, 1 May›s yorgunlu¤uyla ayr›l›yoruz
alandan. 

Bir kez daha Taksim...
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Geçti¤imiz senenin 1 May›s›’ndan sonra, bu y›l ki 1 Ma-
y›s’tan beklentilerimiz daha yüksek geldik fiiflli’ye. Sabah
9’da otobüslerden inmemize ra¤men, toplanma yerine ge-
lirken kald›r›mlar›n dolup taflmas›ndan tahminimiz-
den geç vard›k. Ama otobüsten iner inmez o büyük
kalabal›¤› ve 1 May›s alan›na do¤ru yönelen binler-
ce kifliyi görmek güzeldi...

Toplanma alan›na vard›¤›m›zda, yoldafllar›m›z›
ve mücadelelerle içeriden çekip ald›¤›m›z Nevin
Berktafl'› görmek, içimizdeki heyecan› art›rd› ve kor-
tejlere coflkuyla, yüzlerimiz gülümseyerek girdik.

Kortejler kuruldu¤unda, beklenen saatten erken
yürüyüflün bafllamas›, bizim kortej için çok sorun ya-
ratmasa da, platform ve di¤er gelen kurumlar için s›-
k›nt› yaratt›. Kurumlar›n ard arda yürüyememesini
sa¤lad›, arada büyük boflluklar›n aç›lmas›na sebep
oldu. Bu yönden biraz kopuktu ve bu kopuklu¤un se-
bebi de bir anda yürüyüflün bafllamas›yd›.

‹lk defa 1 May›s’a gelen arkadafllar›m›z vard› ya-
n›m›zda, onlar bizlerden daha heyecanl›yd›. Her an
her yere bakmaya çal›fl›p, haf›zalar›na kaz›maya çal›flt›lar bu tecrübelerini...

Bir insan için ilk kez 1 May›s’a kat›lmak önemlidir. Hayat›nda bir kilometre
tafl›d›r ve her zaman haf›zada kal›r. Bu yönden ilk kez gelen arkadafllar›n heye-
can› ve coflkusu korteje de yans›d›. ‹lk anki acemiliklerini h›zl› bir flekilde at›p
daha gür sloganlar att›k hep birlikte. Daha disiplinli bir kortej düzeni sa¤lad›k
sonra...

1 May›s alan›na girerken, giriflteki kalabal›¤›n alk›fllar›, merakl› bak›fllar›, fo-
to¤raf çekmeleri, bizi daha da mutlu etti. Yine gelmifltik 1 May›s alan›na… Aln›-
m›z aç›k, bafl›m›z dikti… Y›llardan beri verilen mücadelelerle kazanm›flt›k bunu.
O kazanc›n gururu ve mutlulu¤u vard› üzerimizde...

Alana girdikten sonra, giriflteki karfl›lama otobüsünden, "Osman Yaflar Yol-
daflcan hoflgeldiniz" gibi bir cümle kurulmas›yla, bir anda gözlerimiz parlad›.
Yoldafllarla gözgöze geldik o an. Unutmad›¤›m›z, pankart›n› tafl›d›¤›m›z yoldafl›-
m›z› duymak, güzel bir jestti bizim için.

Halaylar ve türkülerle, alanda da güzel anlar geçirdik. Özledi¤imiz yoldafllar›-
m›zla hep birlikte ayn› duygular› paylaflman›n güzelli¤ini yaflad›k.

Kürsü program›n›n bitmesiyle birlikte, geldi¤imiz gibi yine pankart›m›zla, bay-
raklar›m›zla ve sloganlar›m›zla ayr›ld›k alandan. Ve ilk defa gelenler için de bil-
medikleri bir yönümüzü göstermifl olduk, Geriye kalan 364 gün için mücadele
etmeye davet ettik...

Geçen sene ilk 1 May›s›m› yaflam›flt›m. Y›llar sonra ilk defa Taksim'de kut-
lanacak olmas›n›n heyecan› vard›. Bir o kadar da tedirgindim asl›nda. Geçen
senenin çok güzel geçmesi içimi rahatlatm›flt›. Bunun rahatl›¤› ile geldim bu se-
ne de fiiflli'ye. 

Kortejde Nevin Berktafl'› da görmek, hem heyecanland›rd›, hem de duygu-
land›rd› beni. Kendisiyle tan›flma f›rsat›m da oldu böylece. Pankartlar› haz›rla-
y›p kortejdeki yerimizi ald›k. Yürüyüfl boyunca coflkulu sloganlar att›k. 

Alana girerken daha önce kitab›n› okuyup büyük hayranl›k duydu¤um Os-
man Yaflar Yoldaflcan'›n ad›yla karfl›lanmak, tüm arkadafllar› oldu¤u gibi beni
de heyecanland›rd›. Alanda ise, yeni yoldafllarla tan›fl›p güzel diyaloglar kur-

duk. Sahne alan
devrimci gruplar› din-
lemek, at›lan toplu
sloganlara efllik et-
mek, haf›zalara kaz›-
nan güzel an›lardan-
d›.

Güzel geçen bu 1
May›s'la beraber,
mücadelemizi daha
da yükseltece¤iz. 

1 May›s Adana Numune Hastanesi'ndeki iflçilerin kazan›m gü-
nü oldu. 

1 Ocak 2011 tarihinde Adana Numune Hastanesi ve bu
hastaneye ba¤l› Fatma Kemal Timuçin Kalp Merkezi ile Seyhan
Uygulama Hastanesi’nde çal›flan 107 iflçi, "geçmifle dönük tüm
haklar›mdan vazgeçiyorum" yazan  ibranameyi imzalamad›klar›
için, yeni tafleron fir-
ma taraf›ndan iflten
at›lm›fllard›. 4 Ocak
günü iflçiler, hasta-
ne bahçesinde dire-
nifl çad›r› kurdular.
Bu süre boyunca
bas›n aç›klamalar›,
yürüyüfller ve zin-
cirli eylemle sesleri-
ni duyurmaya çal›fl-

t›lar. Direniflin 80. gününde 10 iflçi, “Bizler bu ülkenin iflçileri, emekçileri
olarak zincirlerimizden baflka kaybedecek hiçbir fleyimiz olmad›¤›n› biliyo-
ruz” diyerek, kendilerini ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü bahçesinin duvar›na zincirle-
mifl ve bu eylemde gözalt›na al›nm›fllard›. 

Bütün bu bask›lara, çad›rdaki zorlu yaflam koflullar›na, gözalt›lara ve
estirilen tehditlere ra¤men, Numune iflçisi direndi. Ve 120 gün sonra tam
da 1 May›s günü ifllerine geri döndüler. Baflhekim onlara "kazanmak m› is-
tiyorsunuz, kazand›n›z, beni altettiniz." dedi. 

1 May›s günü Numune iflçileri kazanm›fl olman›n verdi¤i yüksek bir
moral, coflku ve gururla, Adana'daki 1 May›s mitingine de kat›ld›lar. Yürü-
yüfl boyunca, "Numune iflçisi direniflin simgesi”, “Vur vur inlesin AKP din-
lesin”, “Tafleronu hastaneden süpürece¤iz" sloganlar› att›lar. 

Numune iflçileri, 1 May›s kürsüsünden, orada bulunan herkesi 4 May›s
çarflamba günü yapacaklar› bas›n aç›klamas›na davet ettiler.

1 May›s gibi anlaml› bir günde Numune iflçilerinin bu kazan›m›, tüm ifl-
çi ve emekçilere de umut oldu.

Adana’dan PDD okurlar›

“Mücadelemizi daha yükselteceğiz”

Adana Numune işçileri 
1 Mayıs’ta kazandı

“Başımız dik, alnımız açık
Yine geldik 1 Mayıs alanına”

1 May›sla ilgili olarak, merkezi yerlere ve emekçi semtlerine
Proleterce Devrimci Durufl özel say›s› da¤›t›ld›,

duvarlara afifller yap›flt›r›ld›. 
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Her y›l geleneksel olarak Alman Sendikalar Birli¤i DBG’nin Al-
manya çap›nda düzenledi¤i mitinglere yaklafl›k 450 bin iflçi emekçi
kat›ld›. 

DGB’nin tüm mitinglerde bu y›lki temel talebi, asgari ücret düzen-
lemesi ve sosyal güvenlikti. Mitingler geçen y›la benzer geliflti. Bu y›l-

ki tek fark, Berlin ve birkaç di-
¤er flehirde, “s›n›f savafl›m› için
soka¤a” ça¤r›s›yla, farkl› renk-
lerden sol gruplar›n DGB’nin
mitingine kat›lmas›yd›. 

Berlin ve genelde di¤er fle-
hirlerde de anti-faflist, anti-kapi-
talist gruplar, sendikalar›n mi-
tingine kat›lm›yor. Bu y›l grupla-
r›n ça¤r›s› üzerine, yaklafl›k 2
bin kifli, bu kortej alt›nda eyle-
me kat›ld›. Polis, günler önce-

sinden DGB’nin flefleriyle görüflerek, radikal sol gruplar›n içlerine
al›nmamas›n› talep ettiyse de, DGB’liler en az›ndan bu iste¤e uyma-
d›lar. 

Berlin’da sabah saat 9’da DGB sendikas› önünde bafllayan mitin-
ge, sendika verilerine göre yaklafl›k 15 bin iflçi ve emekçi kat›ld›. Mi-
tinge as›l rengini veren ise Berlin’de en büyük hastane olan Charite
Üniversite Hastanesi’nde çal›flanlar›n, 2 May›s sabah› saat 6’dan iti-
baren özlük haklar› için greve ç›kma kararlar›n›, alanda coflkuyla dile
getirmeleriydi. Sa¤l›kç›lar, greve dair kararl›l›klar›, slogan ve pankart-
lar›yla mitinge damgas›n› vurdular.

Krizin patlamas›ndan bu yana Avrupa’da en az soka¤a ç›kan iflçi
emekçi ülkesi itibar›yla Almanya, gerek sendikan›n düzenledi¤i mi-
tinglerde, as›l olarak da farkl› devrimci-demokrat gruplar›n düzenledi-
¤i mitingde kat›l›m ve talepler canl›yd›. 

Devrimci 1 May›s’›n ça¤r›s›: “S›n›fa karfl› s›n›f”
Berlin’de her y›l oldu¤u gibi saat 18’de, devrimci-demokrat grup-

lar›n düzenledi¤i bir yürüyüfl gerçekleflti. Polis, devimci 1 May›s mi-
tingine haftalar öncesinden sald›rmaya bafllam›flt›. Yürüyüflün bafl›n-
dan itibaren de tüm yollar polis ablukas›na al›nd›. 

Toplanma yeri olan Kreuzberg köprüsünde, yüksek binalardan bi-
rine polisleri yerlefltirip, kamerayla çekmeye bafllad›lar. Tam bu s›ra-
dan bir binadan Arapça yaz›l› bir pankart, karfl› binadan da anti-fa-
flistlerin k›z›l bayra¤› dalgalanmaya bafllad›. Havai fifleklerle binaya
bir de “1 May›s-S›n›fa karfl› s›n›f” pankart› as›ld›. Kitle büyük bir çofl-
kuyla eylemcileri selamlad›. 

Eyleme 10 binin üzerinde bir kat›l›m gerçekleflti. Yol güzergah›n-
da bulunan iki banka taflland›. Polis, güzergah boyunca eylemcileri
ablukaya almaya çal›flt›ysa da, eylem devam etti. 

Bu y›l devrimci 1 May›s’›n konusu a¤›rl›kl› flehirsel dönüflüm ve
özellefltirmeydi. Berlin’in fakir semtlerinde, ‹stanbul’un gecekondula-
r›nda olana benzer bir flehirsel dönüflüm gerçeklefliyor. Böylelikle ge-
lir az olanlar, özellikle iflsizler ve göçmenler, gittikçe flehrin daha da
d›fl›na itilmeye bafllan›yor. Alternatif politik çal›flmalar›n yap›ld›¤› me-
kanlar, pefl pefle kapat›lmak zorunda b›rak›l›yor. Aylard›r flehirsel dö-
nüflüme karfl› yap›lan eylemler, bu nedenle bu y›lki 1 May›s’›n da
ana konusu oldu. 

Yürüyüflte tafl›nan pankartlar anti-kapitalist ve savafl karfl›t› pan-
kartlard›. At›lan sloganlar, kapitalist sistemin y›k›lmas› ve komünizm
kurulmas› ça¤r›s›yd›. Yürüyüfl Enternasyonel’le bafllad›, çat›flmayla
bitti. 

Greifswalt flehrinde neo-naziler yine yürütülmedi
Her 1 May›s’ta neo-naziler, 1 May›s’ta soka¤a ç›kmaya çal›fl›yor.

Y›llarca Berlin’de denediler, engellendiler. Leipzig’e geçtiler, engel-
lendiler, Bu y›l da Greifswald denediler. Greifswald’› seçmeleri, Ber-
lin’e yak›n olmas›ndan dolay›yd›. 

Berlinli anti-faflistler, 1 May›s sabah› Greifwald’a geçtiler. Yakla-
fl›k 3 bin eylemci sabahtan itibaren flehirde yürüyüfle haz›rlanan 350
neo-naziyi, yapt›klar› oturma eylemleriyle bloke etmeye çal›flt›lar ve
nihayetinde engellediler. Y›llard›r faflistlerin 1 May›s’ta yürümesini
engelleyen anti-faflistler, dayan›flman›n ve kararl›l›¤›n meyvesini top-
luyorlar. 

Almanya’da sendikalar›n 1 May›s talebi: 
“Asgari Ücret ve Sosyal Güvenlik”

YGS SKANDALI S‹STEM‹N YANSIMASI
Her zaman devrimciler taraf›ndan yaz›l›r çizilirdi s›nav sisteminin yanl›fll›¤›

üzerine. Bir bütün olarak e¤itim sistemi ve kapitalist düzen teflhir edilirdi.
fiimdi ise bütün ö¤renci ve veliler, bu e¤itim sisteminin çürümüfllü-
¤ünü kendi gözleriyle kendi pratiklerinde gördüler. 

Son birkaç y›ld›r s›navlardaki kopya
skandallar›, flifre skandallar› alm›fl bafl›n›
gidiyor. Saklamaya çal›flt›klar› sistemin çü-
rümüfllü¤ü kendisini s›nav sisteminde faz-
las›yla gösterdi. Yaklafl›k 1 milyon 700 bin
ö¤rencinin koflturdu¤u bu maratonda, y›llar
öncesinden çal›flmalara bafllayan ve bu
u¤urda yaflamlar›ndan birçok fedakarl›k
yapm›fl olan ö¤renciler, emeklerinin karfl›l›klar›n› alacaklar›n› düflünürken büyük bir hayal k›-
r›kl›¤›yla karfl›laflt›lar. 

S›navlarda çeflitli oyunlar›n döndü¤ü, baz› kesimlere s›nav sorular›n›n ve cevaplar› veril-
di¤i söylenirdi. Bu s›navda bir ad›m daha ileri gidilerek, s›nav›n flifresi veriliyor “bir tak›m”
kiflilere. Önceki s›navlarda da karfl›m›za ç›kan fley, dinci gericili¤in bu konuda nas›l çal›flt›-
¤›n› gösteriyor. Y›llarca baflta Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakülteleri olmak üzere en seçkin
okullar ‹mam Hatip mezunlar› ile dolduruldu. Ard›ndan arka arkaya Fettullah Gülen dershane-
leri aç›ld› ve en yüksek puanlar› bu dershanelere giden ö¤renciler ald›. Elbette bu baflar›,
‹mam Hatip Liseleri ve Gülen’e ait dershanelerin kendi baflar›s› de¤ildi. Geçen y›l KPSS’de,
bu y›l YGS’de aç›¤a ç›kan kopya skandallar›, asl›nda bu “baflar›”n›n arkas›ndaki nedeni tüm
ç›plakl›¤› ile ortaya koyuyordu.

YGS skandal›n›n ortaya ç›kt›¤› günden beri, baflta lise ö¤rencileri olmak üzere ö¤renci
kesim ve aileleri sokaklar› dolduruyor. 15 Nisan Cuma günü Türkiye’nin birçok flehrinde ve li-
sesinde ö¤renciler boykota ç›kt›. ‹darenin ve baz› ö¤retmenlerin tehditleri ifle yaramad›.
Boykotu engellemek için okullar›n girifl ç›k›fl kap›lar› kilitlendi, okula çevik kuvvet ça¤›r›ld›, o
güne s›navlar konuldu, ö¤rencilerin velilerine mesajlar at›larak ö¤rencilerin okuldan at›laca¤›
yönünde tehditler savruldu. Hiçbirisi ifle yaramad›. Ö¤renciler okullardan ç›kamad›klar› yer-
de okullar›n pencerelerinden hayk›rd›lar. Sistemin gerçek yüzünü gördüklerini, unutmayacak-
lar›n› ve hesap soracaklar›n›… 

YGS’nin iptali ve ÖSYM Baflkan› Ali Demir’in istifas›, en baflta gelen talepleri. Ali Demir
ise, yapt›¤› her aç›klama ile biraz daha batt›. Önce flifreyi reddetti, sonra “flifre var ama
kopya yok” dedi. Sözde bir savc›, soruflturma yapt› ve bu soruflturma alelacele tamamland›.
“Kopya çekilmedi¤ine kanaat getirildi¤i” söylenerek YGS sonuçlar› aç›kland›. Fakat ard›n-
dan bu sonuçlardaki yanl›fll›klar ortaya ç›kt›. Baz› ö¤rencilerin itirazlar› ile sonuçlar de¤iflti-
rildi. K›sacas› her aflamas›, hile ve entrika ile dolu bir s›nav süreciydi yaflanan. 

Ö¤rencilerin tepkileri halen sürüyor. Bu y›lki 1 May›s’a liseli gençli¤in kat›l›m›n›n artma-
s›nda, s›navlardaki bu rezalet ve ona karfl› geliflen ö¤renci hareketinin önemli bir rolü oldu.
Liseli gençlik, üniversite s›navlar› baflta olmak üzere taleplerini bir kez daha 1 May›s alanla-
r›nda hayk›rd›lar.

S›navlarda flifre aç›¤a ç›kt›ktan sonra “tatmin oldu¤unu” söyleyen baflta Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül olmak üzere tüm AKP’li yetkililer, artan tepkiler ve eylemlerden sonra a¤›z de-
¤ifltirmeye bafllad›lar. En son Baflbakan Erdo¤an da, sorumlulu¤u ÖSYM Baflkan›na att›, “sü-
reci iyi yönetemedi” diyerek… ÖSYM’nin flifre ve kopya skandal›n› de¤il de, durumu idare
edemeyiflini elefltiriyordu. Fakat eskisi gibi Ali Demir’in arkas›nda durmakta zorland›klar›
aç›kt›. O Ali Demir ki, akademik alanda en a¤›r suç say›lan ve ad›na “intihal” denilen bir
olayla suçlanm›fl ve özür dilemek zorunda kalm›flt›. Yani baflkas›na ait tez ve düflünceleri,
kaynak göstermeden kendisine aitmifl gibi göstererek bir dergide yay›nlam›flt›. 

‹flte böyle birine ÖSYM Baflkanl›¤› verilmiflti. Ve bu adam, milyonlarca gencin gelece¤iy-
le çok rahat oynayabiliyordu. Elbette s›nav sisteminin bozuklu¤u ve bu kopya vermeler, Ali
Demir’le bafllamad›. Ama Ali Demir flahs›nda, baflta e¤itim olmak üzere düzenin kurumlar›n›n
nas›l insanlar›n elinde oldu¤u ve ne kadar çürüdükleri görüldü. 

Liseli gençlik y›llar sonra kitlesel biçimde sokaklar› doldurdu. Hakl› taleplerle arkalar›na
önemli oranda ailelerini ve k›smen ö¤retmenlerini de ald›lar. Büyük bir ses getirdiler ve
egemenleri ürküttüler. Öyle ki, Baflbakan Erdo¤an bu ö¤rencilerin karfl›s›na 5-10 bin genci
ç›karmaktan bahsedebildi. T›pk› 12 Eylül öncesinde oldu¤u gibi, devletin kolluk güçlerinin
yetmedi¤i yerde sivil güçleri öne sürmenin ilk tehdidiydi bu. Ard›ndan Bahçeli’nin “1000
bozkurtla” meydan okumas›, kimlerin gençleri birbirine k›rd›rmak için haz›rlad›¤›n› ortaya ko-
yuyordu. T›pk› Bahçeli gibi Erdo¤an da ’80 öncesi devrimci-demokrat ö¤rencilerin karfl›s›na
“ülkücü”, “ak›nc›” ad› alt›nda gerici ve faflistleri ç›karm›fl, binlercesini katletmifllerdi.

Ünlü flair Ahmet Arif’in dedi¤i gibi; “bunlar/ engerekler ve ç›yanlard›r/ bunlar/ afl›m›za,
ekme¤imize/ göz koyanlard›r/ tan› bunlar›/ tan› da büyü”

Liseli gençlik, bunlar› tan›yarak büyüyecek. Önlerine ç›kar›lan engelleri aflarak, toplum-
sal hareketin önemli bir parças› olarak yerini alacak. 
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Birleflik Metal ‹fl sendikas› ile
MESS (Metal ‹flverenler Sen-
dikas›) aras›nda süren
2010-2011 grup T‹S süreci,
taraflar aras›nda var›lan
anlaflma ile sona erdi.
T‹S sürecinde yap›lan gö-
rüflmelerde, MESS’in dü-
flük ücret ve esnek çal›flma
biçimlerini dayatmas›
sonucunda uzlaflma
sa¤lanamam›flt›. Süreç
greve uzand› ve 21 ifl-
yerinde grev karar› al›n-
d›. Bu iflyerlerinde belli aral›klarla greve gidilme-
si kararlaflt›r›ld›. Üç iflyerinde fiili grev uygula-
mas›na gidildikten sonra, patronlarla yap›lan “ek
protokol”lerle grevler ask›ya al›nd›. 15 Nisan
2010 günü ise T‹S resmi olarak sonuçland›r›ld›.
Var›lan anlaflmaya göre “ek protokol”lerle bera-
ber yüzde 51 saat ücreti zamm› sa¤land›.

Metal iflkolunda T‹S’ler, s›n›f mücadelesinin
önemli bir yerinde durmaktad›r. Dolay›sla her
T‹S sürecinde dikkatler buraya çevrilir. Ama na-
s›l sonuçlanaca¤› önceden az-çok kestirilir. Y›l-
lard›r süregelen T‹S süreçleri, MESS’in kendi is-
teklerini dayatmas› sonucu t›kanmaya gider,
grev aflamas›na gelir. Türk Metal sendikas›,
MESS’in isteklerini kabul ederek, T‹S’i imzalar.
Birleflik Metal ise Türk Metal’i elefltirmesine ra¤-
men, bir süre sonra ayn› T‹S’e imza atar. 

30 y›ld›r süren bu tablo, Birleflik Metal ‹fl
sendikas›n›n üyelerinin tepkisini büyütmüfltü.
Her T‹S döneminden sonra sendika yönetimine
karfl› tepkilerini bir biçimde dile getiriyorlard›.

2010-2011 T‹S sürecinde Birleflik Metal ifl’in
grev karar› almas›nda, iflçilerin artan bu tepkisi-
nin rolü büyüktür. Grev karar›n›n aç›klanmas›
bile, burjuvaziyi korkuttu. Metal iflçilerinin ise
coflkusunu, sevincini artt›rd›. Ne var ki, grev ka-
rar› sadece üç iflyerinde fiilen uygulanabildi. So-
nuçta baz› ekonomik talepler k›smen karfl›lan-
m›fl oldu. Daha önemlisi 30 y›ld›r süren Türk
Metal ile MESS’in yapt›¤› anlaflman›n tüm metal
iflçilerini ba¤layan hegemonyas› k›r›ld›. MESS’in
dayatt›¤› T‹S düzeni bozuldu. MESS-Türk Metal
ittifak›na darbe vuruldu. Mücadele edince kaza-
n›laca¤› görüldü. Grev yapma cesareti artt›.
Bunlar› bu sürecin olumluluklar› olarak kaydet-
mek gerekiyor. 

Bununla birlikte bu kazan›m daha ileriye ta-
fl›nabilirdi. Yakalanan f›rsat heba edilmifl oldu.
Kuflkusuz grev karar› almak önemliydi. Fakat
Birleflik Metal ‹fl yöneticileri, grev karar› al›r al-
maz patronlarla uzlaflma telafl›na girdiler. Pat-
ronlar kadar onlar da paniklediler. Hemen ara
formül aray›fllar› bafllad›. “Ek protokol”ler, bir an
önce uzlaflma aray›fl›n›n ürünü olarak ortaya
ç›kt›. Uzlaflma aray›fl› MESS ve ona ba¤l› pat-
ronlardan gelmeliyken, Birleflik Metal ‹fl yöneti-
cileri patronlar›n pefline düfltü. Grev karar›n›
belli aral›klara yaymalar›n›n nedeni de, bu uz-
laflma aray›fllar›yd›. Çünkü ara formül olarak
“ek protokol” önerisi bizzat sendika yöneticileri
taraf›ndan sunulmufltur. Böylece Metal patronla-
r›n›n daha fazla zor duruma düflmeleri engellen-
mifl ve rahatlam›fllard›r. 

Elbette 30 y›ld›r süren T‹S düzenine darbe
vurulmufl olmas› önemlidir. Birleflik Metal ifl
sendikas› üyeleri k›smi ekonomik kazan›mlar da
sa¤lam›flt›r. Ama Birleflik Metal ‹fl sendikas›n›n

yöneticilerinin bir an önce uzlafl-
ma çabalar› ve aray›flla-
r›, bu sürecin daha ileri

kazan›mlarla bitmesini
engellemifltir. 

Konuyla ilgili Birleflik Me-
tal ‹fl Genel Sekreter
yard›mc›s› Mehmet Be-

fleli ile konufltuk.

DSB: Bize T‹S sürecini k›sa-
ca özetler misiniz?

Mehmet Befleli: Grup T‹S söz-
leflmesinin t›kanmas›n›n temel nedeni MESS’in
30 y›ld›r dayatt›¤› anlay›fl›n bu dönem de de-
vam etmesidir. MESS, Türk Metal sendikas›na
dayatt›¤›n› bize de yapt›, biz kabul etmedik. Mü-
cadele bafllad›. As›l amaç bu dayatman›n geri-
letilmesiydi. Gerek iflçilerin dayatmaya karfl›
mücadele istekleri, gerekse örgütlü oldu¤umuz
iflyerlerindeki mücadele tercihi ve gerekirse
grevler yoluyla bu sürecin sonuçlanmas› hedef-
lendi.

Dayat›lanlar neydi?
Esas itibar›yla ücret üzerineydi. Yani Türk

Metal’le imzalanan sözleflmeyi “dönemin en iyi
sözleflmesi” olarak sundular. 20 ila 38 kurufl sa-
at ücreti. Biz T‹S’in bunun çok üzerinde sonuç-
lanaca¤›n› de¤erlendiriyorduk. Sonuç da bizi
hakl› ç›kard›. Mücadelemizle MESS’in dayatma-
s›n› k›rd›k. Yüzde 80’in üzerinde, yani neredey-
se bir kat›na yak›n kazan›mlar elde edildi. Bu
da bir gerçe¤i daha aç›¤a ç›kard›. 30 y›ld›r me-
tal iflçilerine yap›lan ihaneti “en iyi sözleflme” di-
ye sunanlara, mücadele edildi¤inde çok daha
iyi sözleflmelerin yap›labilce¤ini gösterdi. 30 y›l-
l›k yalan somut olarak tüm metal iflçilerine gös-
terildi. Onlar›n verdikleri ücretin 4-5 puan üze-
rinde bir zam al›nd›. Al›nan zamm›n fark›ndan
daha önemli olan› ise, 30 y›ll›k düzenin y›k›lma-
s›yd›. 

Örgütlü oldu¤unuz iflyerlerinde sonuç na-
s›l karfl›land›? “Sadece bu kadarl›k ücret far-
k› için mi greve ç›kt›k” diyenler olmad› m›?

Öyle bir hissiyat yok. Ulafl›lan sonuçtan iflçiler
aras›nda yüzde yüz bir memnuniyet sözkonusu.
21 iflyeri grev kapsam›ndayd›. Stratejimize uy-
gun geliflmeler oldu¤u için grev karar› almam›za
ra¤men anlaflmalar yapt›k. Fiili grev uygulama-
s›na gidilmedi. Bunu flöyle de¤erlendirmek ge-
rekiyor: Savafl›n tek biçim yok. Bazen cephe,
bazen mevzi savafl› verilir. En uygun biçim han-
gisiyse onu devreye sokmak gerekir. Bu süreçte
mevzi savafl› yafland›. Savafl›n büyük bir k›sm›-
n› da sendikam›z kazanm›flt›r.

Peki geliflmeler üyelere zaman›nda bildiril-
di mi? Onlar›n söz ve karar hakk› oldu mu?

Üyelerimize sormadan anlaflma yapmad›k.
Fiili grev öncesinde yap›lan anlaflmada ve tüm
süreç boyunca iflçilerin onay› al›nd›. Biz saat
ücretini yüzde 51 artt›rmay› hedef koymufltuk.
Koydu¤umuz hedefe ulaflt›k. Baz› iflyerlerinde
bu yüzde afl›ld›. Ayr›ca flunu da belirtmek gere-
kiyor; biz üyelerimize kurufl hesab›na girmeye-
ce¤imizi, dayatmay› reddetti¤imizi, baflka bir
T‹S düzenine girece¤imizi anlatt›k. Baflar› ölçü-
lecekse, buradan ölçülmelidir.  

Düzce Organize Sanayi’de bulunan MAS-DAF fabrikas›n-
da, Birleflik Metal ‹fl sendikas›nda örgütlendiklerinden dolay›
112 iflçi iflten at›ld›. At›lan iflçiler, sedikal› olarak ifle geri dön-
mek için direnifle bafllad›lar. 

‹flçiler, 2010 y›l›n›n bafllar›nda Birleflik Metal ‹fl sendikas›n-
da örgütlenmeye bafllad›lar. Sendikan›n Çal›flma Bakanl›¤›’na
yetki tespiti için baflvurusu üzerine, sendikalaflmadan haberdar
olan patron, iflçiler üzerinde bask›y› artt›rd›. Farkl› tarihlerde
toplam 22 iflçiyi iflten ç›kard›. At›lan iflçiler 2 A¤uston 2010 tari-
hinde fabrika önünde direnifle geçtiler. Aylarca süren direnifl
sonucunda, ifle geri al›nd›lar. Fakat MAS-DAF patronu, iflyeri-
ne sendikan›n girmesine tahammül edemedi. ‹flçiler üzerinde
de¤iflik biçimlerde bask›lar› sürdürdü. 1 Nisan 2011 tarihnde
ihtiyaç olmamas›na ra¤men 10 kifliyi ifle ald›. Bu 10 kiflinin iflçi
de¤il, patronun tetikçileri oldu¤u ortaya ç›kt›. 10 kiflilik grup, ifl-
çilere tehditler savurmaya bafllad›lar. Ard›ndan servisler iptal
edildi. Kendi olanaklar›yla ifle gitmeye bafllayan iflçiler, 25/2
maddeden iflten at›ld›klar›n› ö¤rendiler. Direnifle geçen iflçiler,
patron taraf›ndan ça¤r›lan jandarmalarca gözalt›na al›nd›lar.

Bütün bu bask› ve tehditlere ra¤men MAS+DAF iflçilerinin
direnifli hem fabrika önünde, hem de ‹stanbul Ataflehir’de bulu-
nan flirket merkez ofisinin önünde sürüyor.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi'nde
Belediye-‹fl üyesi iflçilere yönelik bas-
k›lar devam ediyor. 

‹BB yöneticileri eliyle iflçilerin
Hizmet-‹fl'e üye yap›lmak istenmesi-
ne ve bask› kurulmas›na karfl› ön-
ceki süreçlerde eylemler yapan Be-
lediye-‹fl sendikas›, 20 Nisan'da da
bir yürüyüfl düzenledi. Yürüyüfle ve
eyleme Türk-‹fl üyesi Petrol-ifl, Deri-ifl,
Tek G›da-ifl, TÜMT‹S, Hava-ifl sendikalar›n
genel baflkanlar› da kat›larak destek verdiler. 

Saat 18.00'dan itibaren Belediye-‹fl Sendikas› binas› önün-
de toplanan iflçiler, "‹flveren Hizmet(ifl)çisi sendika istemiyoruz"
pankart›n›n arkas›nda kortejler oluflturan bine yak›n iflçi Büyük-
flehir belediyesi önüne kadar yürüdü. Yürüyüfl boyunca "Yan-
dafl sendika istemiyoruz", "Topbafl elini sendikamdan çek",
"Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Kah-
rolsun ücretli kölelik düzeni" sloganlar› at›l›rken, Büyükflehir be-
lediyesi önüdeki ana yolu trafi¤e kapatan iflçiler 10 dakikal›k
oturma eylemi yapt›. Sonras›nda bina önüne geçen iflçilere ko-
nuflmalar yap›ld›. ‹lk konuflma destek veren sendika genel bafl-
kanlar› ad›na Deri-‹fl sendikas› genel baflkan› Musa Servi tara-
f›ndan yap›ld›. Servi, iflçilere yönelik bask›lar› protesto eder-
ken, yap›lacak her türlü eyleme destek vermeye devam ede-
ceklerini belirtti. Ard›ndan iflçilere son dönemde yaflanan eko-
nomik ve siyasal bask›lar› anlatan bir skeç sunuldu. Skece iflçi-
ler de kat›larak destek verdi. Belediye-‹fl Genel Baflkan› Nihat
Yurdakul'un iflçilere yönelik yapt›¤› konuflmada da, bask› ya-
pan müdürlerin, fleflerin bundan vazgeçmesi istenirken, "e¤er
iflçilerimiz kendi gitmek isterlerse kap›ya kadar yolcular›m gön-
deririm. Ama bask›ya boyun e¤meyiz. ‹flçilerimiz de boyun e¤-
meyecek" diyerek hükümete seslendi ve bu bask›lara karfl›
AKP hükümetinin gerekli talimatlar› vermesini istedi. Konuflma
s›ras›nda sloganlar at›ld›. Aç›klama, daha güçlü eylem ça¤r›la-
r›yla sonuçland›. 

MAS-DAF direnişi 
sürüyor

Belediye-İş'ten sendikal
baskılara tepki

Metal’de TİS süreci sonlandı
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Yine bir parlamento seçimlerinin arife-
sindeyiz. Burjuvazi ve onun partileri çoktan
seçim atmosferine girdiler. Seçim çal›flma-
lar› dolu dizgin sürüyor. Oy avc›l›¤› için ya-
lan ve demagojiler, bofl vaatler havada
uçufluyor.

Her parlamento seçimlerinde, iflçi sendi-
kalar›n›n bafl›na çöreklenmifl iflbirlikçi sen-
dikac›lar, düzen partilerinin listelerinde yer
al›rlar. Bu seçimlerde de böyle oldu. D‹SK
baflkan› Süleyman Çelebi CHP’den, Hak-
‹fl baflkan› Salim Uslu AKP’den, Kamu-Sen bafl-
kan› Bircan Aky›ld›z MHP’den milletvekili seçile-
cek flekilde listelere girdiler. Belli ki, sendika bafl-
kan› iken, düzene yapt›klar› hizmeti, parlamentoya
girerek daha ileri tafl›yacaklar.

Kendilerinden önceki baflkanlar da ayn› yolu iz-
lemifllerdi. Bayram Meral, Necati Çelik, R›dvan Bu-
dak vb…  Bugüne dek birçok sendikac› parlamen-
toya gelip gitti. Öyle ki 12 Eylül faflist cuntas›n ba-
kan bile verdiler. Ve bu sendikac›lar, iflçi s›n›f›na
dönük sald›r› paketlerine imza att›, kimisini bizzat
kendileri haz›rlad›.

Burjuvazi, milletvekili listelerinde sendikac›lara
yer vererek, kimisini bakan yaparak, hem y›llar›n
hizmetinden dolay› onlar› ödüllendirmekte, hem de
daha etkin bir iflbirli¤i ile görevlendirmektedir.

Seçimler bir aldatmacadan ibarettir
Burjuvazi seçimleri “demokrasinin vazgeçilmez

unsuru” olarak gösterir. “Herkes seçme ve seçilme
özgürlü¤üne sahiptir” der. Oysa seçilme hakk›, para-
s› olana vard›r. Bir partiden “aday aday›” olabilmek
için bile en az 2-3 bin TL para yat›r›lmaktad›r. Parti-
lerin komisyonlar›ndan ve baflkanlar›n onay›ndan
geçip de aday olma flans›n› yakalayanlar içinse, salt
seçim propagandas› için yüz binlerce TL gerekmek-
tedir. Bu koflullarda bir iflçi ve emekçinin b›rakal›m
milletvekili olmas›n›, aday olabilmesi bile imkans›z-
d›r. 

K›sacas›, “seçilme hakk›” ka¤›t üzerinde ka-
lan haklardan biridir. Sadece paras› olanlar için-
dir bu hak. ‹flçi ve emekçilere düflen ise, bu pa-
ral› ve düzene hizmet edenlerden birilerini seç-
mektir. Bunun için sand›¤a gidip oy kullanmakt›r.
Yani “k›rk kat›r m›, k›rk sat›r m›” seçimini yapmakt›r.
Di¤er yandan her seçimde o kadar çok hile döner ki,
verilen oyun bile do¤ru say›laca¤›n›n garantisi yok-
tur. Dolay›s›yla “seçme hakk›” da aldat›c›d›r, bir göz
boyamad›r.

Fakat burjuvazi, seçimlere herkesi katmak için
büyük bir çaba harcar. Çünkü seçimler, kitleleri
düzene ba¤laman›n en önemli araçlar›ndan biri-
dir. Seçimleri, “halk›n kendi yöneticilerini seçme-
si” olarak sunar. Onlar› oy kullanmaya zorlaya-
rak, kendi istedi¤i kiflileri ve partileri yönetime
getirdi¤ine inand›rmaya çal›fl›r. E¤er halk yöne-
timden memnun olmaz ise, “siz seçtiniz, oy verme-
seydiniz” diyerek yine onlar› suçlar. Kitlelerin önemli
bir k›sm› da buna inan›r. “Elim k›r›lsayd› da falanca
partiye oy vermeseydim” der, u¤rad›¤› haks›zl›klar
karfl›s›nda. Sanki o durumdan kendisi sorumluymufl
gibi. Ve sanki gerçekten yönetime gelenleri kendisi
seçmifl gibi…

Seçimler burjuvazi için bir “soluk borusu”dur
ayn› zamanda. Düzenden uzaklaflan kitleleri ye-
niden düzene ba¤lamak, t›kanan sistemlerini afl-
mak için kulland›¤› en önemli araçt›r. Kötü gidifla-
t›n bütün sorumlulu¤unu, kapitalist sisteme de¤il, si-
yasetçilerin beceriksizli¤ine y›karlar çünkü. Y›pranan
siyasetçilerin, hükümetlerin yerine yenilerini getirir-
ler. Parlamentoyu tek seçenek, tek umut olarak su-
narlar. Böylece yollar›na devam ederler. A hükümeti
gider B hükümeti gelir. ‹flçi ve emekçiler üzerindeki
sömürü ve bask›da ise hiçbir de¤ifliklik olmaz. Aksi-
ne daha da katmerlenerek sürer. 

Seçimler ve sendikalar
Elbette seçimler gibi bir gündeme sendikalar du-

yars›z kalamaz, onun d›fl›nda duramaz. S›n›fl› top-
lumlarda sendikalar tarafs›z de¤ildir çünkü, olamaz-
lar da. 

Do¤uflu ve misyonu itibar›yla sendikalar, iflçi ve
emekçinin haklar›n› savunan mücadele ve e¤itim
okullar›d›r. Temel örgütlenme araçlar›d›r. Fakat ne
yaz›k ki, iflbirlikçi sendikac›lar arac›l›¤› ile burjuvazi-
nin hizmetine sokulmufllard›r. Bu iflbirli¤i günümüzde
daha ç›plak haliyle ortadad›r. Seçimler ise, bunun en
aç›k sergilendi¤i dönemlerdir.

Her seçim dönemi hangi sendikan›n hangi düzen
partisinden yana oldu¤u, o sendika baflkan›n›n han-
gi partinin listesinde milletvekili aday› olmas›yla ken-
disini belli ettirir. Bugün D‹SK, Hak-‹fl, Kamu-Sen’de
yafland›¤› gibi… (Elbette burada sendika genel mer-
kezlerinden bahsediyoruz. Alta do¤ru az da olsa
devrimci-demokrat sendika yöneticileri bulunmakta-
d›r.) 

Parlamentoya milletvekili vermede, Türk-‹fl birinci
s›radad›r. Türk-‹fl baflkan› Mustafa Kumlu’nun AKP
kurucular› aras›nda oldu¤u bilinmektedir. Keza Hak-
‹fl ve Memur Sen, AKP’nin bir alt örgütü gibi davran-
maktad›r. 

Memur Sen’in Nisan ay› ortalar›nda yapt›¤› genel
kurula Baflbakan Erdo¤an ça¤r›lm›fl, kürsü Erdo-
¤an’›n kullan›m›na sunulmufltur. O da Memur Sen’in

referandumda “evet” oyu kullan-
mas›na övgüler ya¤d›rm›fl, Me-
mur-Sen’in “sendikal mücadele-
de yeni bir damar açt›¤›”ndan
dem vurmufltur. Memur-Sen gibi
hükümet yanl›s› olmayan sendi-
kalar› ise, “so¤uk savafl iklimin-
den ç›kamam›fl ideolojik sendikal
anlay›fla sahip olmak”la elefltir-
mifl, grevi de “ideolojinin deli
gömle¤ini giymek” fleklinde nite-

lendirmifltir.
Baflbakan yard›mc›s› Bülent Ar›nç ise, sendika-

laflt›klar›ndan dolay› iflten at›lan iflçilere, “patronu-
nuzla anlafl›n, sendikay› öyle getirin” diyebiliyor.
Sözde sendika, anayasal bir hak. Ve bu hakk› koru-
makla yükümlü hükümet yetkilileri ise, sendikay› pat-
ronun keyfine, onun onay›na b›rak›yor. Bu hüküme-
tin baflbakan›, grevi “delilik”le özdefllefltiriyor! Ve
bunlar› bir sendika konfederasyonun kürsüsünden
söyleyebiliyor! 

Bir sendika düflünün ki, kürsüsünü burjuvazi-
nin temsilcilerine tepe tepe kulland›r›yor ve o
kürsüden grevin “delilik” oldu¤unu dinleyebili-
yor.

‹flbirlikçi sendikalar›n ve sendikac›lar›n gerçek
yüzünü bundan daha iyi ne resmedebilir? Böyle sen-
dikac›lara burjuvazi, milletvekilli¤i hatta bakanl›k kol-
tu¤u ile ödüllendirmez de ne yapar?

Bu sendikac›lar›n, “parlamentodan iflçinin, emek-
çinin hakk›n› savunaca¤›z” sözlerine inan›labilir mi?
Bu sözler, iflçi ve emekçileri seçim sand›¤›na götür-
mek, düzene ba¤lamak için uydurulmufl yalanlard›r.
Onlar, sendikac› iken burjuvaziye yapt›klar› hizmeti,
milletvekili olarak daha üst seviyede vermek ve da-
ha fazla kazanmak için adayd›rlar. T›pk› kendilerin-
den öncekilerin yapt›klar› gibi…

Düzen partilerine oy yok
Sendikalar› iflbirlikçileri arac›l›¤›yla kendi hizmeti-

ne sokan burjuvazi, nerede iflçi s›n›f›ndan yana bir
geliflme olsa, “sendikalar tarafs›zd›r”, “siyaset yapa-
mazlar”, “ideolojik davranamazlar” diyerek feryat fi-
gan ederler. Sanki kendileri bir ideolojiyi savunmu-
yormufl ve bir taraf de¤illermifl gibi… 

Ayn› flekilde sendikalaflmak için çal›flan iflçilere
de sendikay› kötülemek için “baflkanlar› lüks içinde
yafl›yor” söylemini ileri sürerler. Seçimlere geldi¤in-
de ise, “lüks içinde yaflayan” baflkanlar› partilerinden
aday gösterir ve o sendikan›n üyelerinden oy ister-
ler. 

Gerçekte sendikalar, iflçinin-emekçinin taraf›-
d›rlar, taraf› olmal›d›rlar. Ve iflçi s›n›f›n›n ideoloji-
sini savunmal›d›rlar. S›n›f sendikac›l›¤› bunu ge-
rektirir. S›n›f sendikac›l›¤›n›n politikas›nda da düzen
partilerine oy yoktur. Çünkü düzen partilerine verilen
her oy, iflsizlik ve yoksulluk olarak geri döner. Düzen
partilerine verilen oy, tafleronlaflt›rma, örgütsüz-gü-
vencesiz, düflük ücretle çal›flma demektir. Her oy,
emperyalist sald›r›lara boyun e¤mek, krizin faturas›-
n› ödemeye raz› olmak demektir.

‹flçi ve emekçiler, iflbirlikçi sendikac›lar›n se-
çim aldatmacas›na kanmamal›, “düzen partileri-
ne oy yok” fliar›yla mücadeleyi yükseltmelidir. 

Sendika a¤alar› yine parlamento yolunda

DÜZEN PART‹LER‹NE OY YOK!

Düzen partilerine verilen her oy, iflsizlik ve yoksulluk
olarak geri dönmektedir. Her oy, tafleronlaflt›rma, örgütsüz-
güvencesiz, düflük ücretle çal›flma demektir. Emperyalist
sald›r›lara boyun e¤mek, krizin faturas›n› ödemeye raz› ol-

mak demektir. ‹flçi ve emekçiler, iflbirlikçi sendikac›lar›n se-
çim aldatmacas›na kanmamal›, “düzen partilerine oy yok” 

fliar›yla mücadeleyi yükseltmelidir.
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Nevin Berktafl 16 Nisan'da
tahliye olduktan sonra, hukuki sü-
reci anlatmak için Ça¤dafl Hukuk-
çular Derne¤i'nde 23 Nisan'da ba-
s›n aç›klamas› gerçeklefltirdi. Sa-
at 12.30'da gerçeklefltirilen bas›n
aç›klamas›na ÇHD ad›na avukat
Güçlü Sevimli ve Nevin Berktafl'›n
avukat› ‹nayet Aksu da kat›ld›.
Nevin Berktafl, "Beni sizler çekip
ald›n›z. Bu kampanyay› örgütle-
yen yoldafllar›m, devrimci dostlar,
ilerici sanatç›lar ve ayd›nlara, her-
kese teflekkür ediyorum” dedi. Ar-
d›ndan “tutuklanmam nas›l hu-
kuksuz olduysa, b›rak›lmam da
ayn› hukuksuzlukla oldu” diye ek-
ledi. Avukat ‹nayet Aksu da "Ne-
vin'in dedi¤i gibi asl›nda onu ç›-
kartan ‘Nevin Berktafl'a özgürlük’
kampanyas› oldu. Hukuki müca-

delemiz hep devam etti, ama taleplerimiz reddedildi.
Asl›nda hüküm kesindi ve bozulma ihtimali de yoktu.
Ben de bunu hukuken aç›klamakta zorlan›yorum”
dedi.  ÇHD ad›na konuflan Avukat Güçlü Sevimli ise,
"Nevin'i aram›zda gördü¤ümüz için çok mutluyuz.
Hukuki olarak çözülmesi zor durumlar›, kitleler çöze-
biliyor" dedi. Aç›klama, sorular›n ard›ndan sona erdi.

Nevin Berktafl’›n bas›n toplant›s›nda da¤›t›lan
metni yay›nl›yoruz:

Dostlar, arkadafllar, de¤erli bas›n emekçileri, 
Bir  hafta önce tahliye oldum. B›rak›ld›¤›m gece,

k›sa bir aç›klama yapt›k ve ayr›nt›s›n› sonra  anlata-
ca¤›m›z› belirttik. Bugün bu nedenle sizlere ça¤r›
yapt›k. Hepiniz hoflgeldiniz. 

Biliyorsunuz keyfi bir flekilde tutukland›¤›mdan
bu yana, hem protestolar örgütlendi, hem de özgür
kalmam için yo¤un bir çaba içine girildi. Yoldafllar›m,
devrimci arkadafllar›m, avukatlar›m, iflçi ve emekçi-
ler, duyarl› gazeteciler, ilerici ayd›n ve sanatç›lar, Av-
rupa ve Türkiye PEN, Alman Sol Parti ve BDP millet-
vekilleri çok çaba gösterdi. Merkezi yerlerde kurulan
imza standlar›nda ve elden binlerce imza topland›.
Cezaevinin önünde, TBMM’de, çeflitli semtlerde ba-
s›n aç›klamalar› ve etkinlikler yap›ld›. Sokak eylem-
leri gerçeklefltirildi. Bugün sizinle yüzyüze konuflabi-
liyorsam, bu büyük kolektif gücün sayesindedir. Kat-
k›s› olan, emek veren herkese çok teflekkür ediyo-
rum. 

Bu kolektif güç, nas›l da keyfi bir flekilde tutuklan-
d›¤›m› anlatt›. ‘Hücreler’ kitab› ile ilgili on y›l içinde
birçok dava aç›ld›, sonunda on ay hapis cezas› veril-
di ve tutukland›m. Oysa daha önce kendi yasalar›n›

da çi¤neyerek infaz›m› yakm›fl, yaklafl›k 6 ay
fazladan yat›rm›fllard›. Bu 6 y›ldan, on ay›n
düflürülmesi gerekiyordu. Tutuklarken nas›l
keyfi davrand›larsa, b›rak›rken de öyle keyfi
davrand›lar. Özel bir emirle, gece vakti ser-
best b›rak›ld›m. Ne aileme, ne de avukat›ma
bilgi vermemifllerdi. Kitab›na uydurmak için
de ‘infaz durdurduk’ dediler. Beni tutuklama-
malar› gerekiyordu, flimdi ‘infaz durdurduk’

diyerek, geriye kalan iki ay için tekrar tutuklama teh-
didini savurmufl oluyorlar. Bu durumun de¤iflmesi
gerekiyor. Yasalar oraya buraya çekilerek son gün-
lerde milletvekili adaylar›na da yap›ld›¤› gibi, ‘can›m
istedi yapt›m, can›m istedi de¤ifltirdim’ denemez. 

Cezaland›rma ve öç alma, sadece iflkenceyi an-
latt›¤›m için de¤il, direnifle ve örgütlü mücadeleye
vurgu yapt›¤›m için yap›ld›. Çünkü flimdi iflkence her-
kes taraf›ndan anlat›ld›¤› gibi, dizilere bile konu ola-
biliyor. Bu nedenle de kimse tutuklanmad›. Ama
‘Hücreler’ kitab› flahs›nda 12 Eylül iflkencelerine ve
askeri yapt›r›mlar›na karfl› direnen devrimciler ceza-
land›r›l›yor. 

19 Aral›k gibi bir katliamla sald›rd›klar›nda da biz-
ler ayn› fliddetle direnece¤imizi ve tarihimizde oldu-
¤u gibi, her koflulda hücreleri yenece¤imizi anlatt›-
¤›m için de cezaland›r›l›yorum. fiimdi ‘‹nanc›n S›nan-
d›¤› Zor Mekanlar; HÜCRELER kitab› DAVA DOS-
YASI’ ç›kt›. Bu kitap okunmal›d›r. Kitapta, bugün ‘Tu-
fan Operasyonu’ ad›n› verdikleri aç›¤a ç›kan 19 Ara-
l›k katliam› ile ne amaçland›¤› bütün yönleriyle anla-
t›lmaktad›r. 

Komünist ve devrimciler, faflizme ve emperyaliz-
me karfl› savaflanlar, bilimsel bir göze ve bilince sa-
hip olarak tehlikeyi gösterirken, ona karfl› nas›l sava-
fl›laca¤›n› da önden anlat›rlar. Bunun son kan›t› 19
Aral›k katliam› oldu. Bu öngörüler dikkate al›nmal› ve
harekete o esnada geçilmelidir. 

fiu anda hapishaneler t›kl›m t›kl›m. Bask› ve ifl-
kencelere devam ediliyor. Onurumuza ve devrimci
kiflili¤imize dönük sald›r›lara karfl› direniliyor. Peflpe-
fle disiplin cezalar› veriliyor. Görüfl, mektup, telefon
yasaklar›yla tecrit edilmeye çal›fl›l›yor, infazlar› yak›-
l›yor tutsaklar›n. Bu Bak›rköy’de de uygulan›yor. Me-
sela Selver Sayg›l›, bir ayd›r tahliye olmas›na ra¤-
men, disiplin cezalar›ndan dolay› hala b›rak›lm›yor.
Mahkemelerin hukuksuzlu¤u ayn› flekilde hapisha-
nelere uzan›yor. A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbete mahkum
edilenler, ölüme mahkum ediliyor. Hasta arkadafllar,
tüm çabalara ra¤men b›rak›lm›yor. Devrimci gazete-
ciler, hiçbir dayana¤› olmadan tutuluyor. Bak›rköy’de
Hediye Aksoy, ilerlemifl kansere ra¤men serbest b›-
rak›lm›yor. Suzan Zengin, bir buçuk y›ld›r keyfi bir
flekilde tutuluyor. Paras›z e¤itim istedi¤i için Berna
ve Ferhat bir y›ld›r b›rak›lm›yor. 

Ko¤uflta kapasitenin üzerinde bir kalabal›k bulu-
nuyor, üstelik fiana ve Derya Devrim isimli iki de be-
bek bulunuyor. Biz d›flar›da, içeridekilerin sesini du-
yurmad›¤›m›z sürece bask› ve iflkence devam ede-
cek. Güçlü bir dayan›flma a¤› kuruldu¤u, kolektif bir
mücadele baflar›ld›¤› koflulda, her tür kazan›m elde
edilebiliyor. Bugün benim burada olmam da bunun
kan›t›d›r. 

Kat›ld›¤›n›z için hepinize teflekkür ediyorum.

Bu zafer hepimizin!

ÇÇIIKKTTIIÇÇIIKKTTII
Nevin Berktafl’›n 19 Aral›k sald›r›s› öncesi yazd›¤›

ve 2000 y›l›n›n Nisan 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 tükendi¤i halde yeniden bas›-
lamad›. Nevin Berktafl’›n bu kitaptan dolay› tutuk-
lanmas›n›n ard›ndan kitaba ilgi ve talep de artt›.Ye-
diveren Yay›nlar›, Belge Yay›nlar› ile birlikte “Hücre-
ler kitab›n›n DAVA DOSYASI”n› ç›kard›lar. 

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

Kitap üzerindeki bask›lar, ç›kar ç›kmaz yeniden
bafllad›. Toplatmas› olmad›¤› halde kitap, cezaevle-
rine “sak›ncal›” oldu¤u gerekçesiyle al›nm›yor, hüc-
releri anlatan bu kitap, hücrelerde okunam›yor.

Nevin Berktaş serbest bırakıldı

Yaklafl›k 22 y›l hapishanelerde kalan Nevin Berktafl, son olarak 2
Kas›m 2010 tarihinde, içerde iken yazd›¤› “Hücreler” kitab›ndan dolay›
tutuklanm›flt›. Tutuklanmas›n›n ard›ndan “Nevin Berktafl’a özgürlük”
kampanyas› bafllat›ld› ve çok çeflitli biçimlerle bu hukuksuzluk teflhir
edildi. Kampanya etkisini gösterdi ve Nevin Berktafl, Adalet Bakanl›-
¤›’n›n “özel emri” ile 15 Nisan 2011 tarihinde, akflam saat 21 sular›nda
serbest b›rak›ld›. 

Fakat bu duruma öylesine öfkeliydiler ki, “mesai saatinin geçti¤ini”
bahane ederek, kimli¤i ve paras› da dahil hiçbir eflyas›n› vermeden,
onu apar-topar cezaevinden ç›kard›lar. Ailesine ve avukatlar›na da ha-
ber verilmemiflti. Dolay›s›yla kap›da karfl›lanmas›n› bafltan engellemifl
oldular. 

Fakat ne yaparlarsa yaps›nlar, sonuçta böyle bir geri ad›m› atmak
zorunda kald›lar. Hiç kuflkusuz bu bir kazan›md›r. Ve bu kazan›mda,
“Nevin Berktafl’a özgürlük” kampanyas›n› bizzat yürütenler baflta ol-
mak üzere, kampanyaya kat›lan herkesin pay› vard›r. 

Kampanyaya bafllarken, “hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” de-
dik ve “hepimiz”, “birimiz”i, faflizmin zindanlar›ndan çekip ald›k. Dola-
y›s›yla bu zafer hepimizindir! Çok daha büyük ve birleflik bir mücadele
ile tüm siyasi tutsaklar› özgürlü¤üne kavuflturmak mümkündür. ‹flte
Arap halklar› bunun en güzel örneklerini bir kez daha verdiler.

Nevin Berktafl’›n serbest b›rak›lmas›n›n ard›ndan PDD olarak yap›-
lan aç›klamada, “Berktafl’›n özgürlü¤üne kavuflmas›, devrimci çal›fl-
man›n sonuç al›c› yönünü göstermifl oldu” denildi. “Yap›lan hukuksuz-
luk o kadar ayyuka ç›kt› ki, hapiste tutmak için dayand›klar› temel dev-
rildi” denilerek, neden serbest b›rakmak zorunda kald›klar› aç›kland›.
Ve “Nevin Berktafl'›n özgürlü¤üne kavuflmas›, devletin bir lütfu, düflün-
ce özgürlü¤üne önem vermesi de¤il, tam tersine k›ran k›rana geçen
bir çarp›flman›n ürünüdür” denilerek, as›l vurgu bunun üzerine yap›ld›.
Aç›klaman›n sonunda, duyarl›l›k gösteren herkese teflekkür edildi.

Nevin Berktafl ÇHD'de bas›n aç›klamas› yapt›
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"Nevin Berktafl için Öz-
gürlük fiark›lar›" etkinli¤i
10 Nisan Pazar günü,
Petrol ‹fl Genel Merkezi’nin
konferans salonunda yap›l-
d›. Etkinlik, devrimci bir
emekle ve dayan›flmayla
haz›rlan›rken, “Nevin Berk-
tafl'a özgürlük” kampanyas›
kapsam›nda bir baflka ad›m
oldu. 

Salon, "Nevin Berktafl serbest b›rak›ls›n" ve "Zin-
danlar y›k›ls›n tutsaklara özgürlük" pankartlar›yla
süslendi. Etkinlik saat 14'te, fliirlerin okunmas› ve
Nevin Berktafl'› anlatan sinevizyon gösterimiyle bafl-
lad›. Nevin Berktafl’›n kat›ld›¤› bir televizyon pro¤ra-
m›ndan görüntülerin yan› s›ra yaflam›ndan kesitleri
yans›tan foto¤raflar da sievizyon gösteriminde yerini
buldu. Sinevizyon gösteriminin sonunda, ‹lkay Akka-
ya duygu yüklü bir türkü ile Nevin’e selam›n› iletti. 

Ard›ndan aç›l›fl konuflmas›n› Belediye-‹fl ‹stanbul 1
Nolu fiube yönetiminden Hüseyin Y›ld›z yapt›. Ko-
nuflmadan önce devrim ve sosyalizm flehitleri için
sayg› duruflu gerçeklefltirildi. Hüseyin Y›ld›z konufl-
mas›nda, Nevin Berktafl'›n u¤runa mücadele etti¤i
yolda flehit düflenleri “aram›zda olmayanlar” olarak
and›. Osman Yaflar Yoldaflcan, Mehmet Fatih Öktül-
müfl, ‹smail Cüneyt, Remzi Basalak, Nilgün Gök ve
di¤er ihtilalci komünist flehitlerin isimlerini anarak,
onlar›n gerçekte aram›zda oldu¤unu ve yaflad›klar›n›
söyledi. Nevin Berkafl'›n da bu yoldafllar›yla birlikte
sürdürdü¤ü mücadelesinde uzun bir tutsakl›k döne-
mi yaflad›¤›n›, flimdi de 12 Eylül hücrelerini anlatt›¤›
kitab›ndan dolay› tutsak edildi¤ini belirtti.  

Devrimci çocuklar› u¤runa 30 y›l› aflk›nd›r hapis-
haneler mücadelesinin önünde yer alan ve devrimci
tutsaklar› yaln›z b›rakmayan Nevin Berktafl’›n annesi
Makbule Berktafl ise, yaflad›klar›n› anektodlar fleklin-
de anlatt›. "Onlar› sahiplenmek benim için bir onur-
dur. Sizleri burada görmek k›z›m›n ne kadar do¤ru
bir yolda oldu¤unu göstermifltir" diyerek kitleyi se-
lamlad›. Bir dönem ‹HD ‹zmit flubesi baflkanl›¤›n› da
yapan ve devrimci tutsaklar›n mücadelesinde yanla-
r›nda olan brahim Seyitcemalo¤lu da özgürlük ve bir-
li¤in önemi üzerine bir konuflma yapt›.

Nevin Berktafl'›n Bak›rköy Hapishanesi'nden
gönderdi¤i mesaj, PDD temsilcisi taraf›ndan
okundu ve kitleyi daha da duyguland›rd›.

‹lkay Akkaya, bir kez daha sahne ala-
rak güzel türkülerini seslendirdi. Tanyeli
fiiir Grubu, kat›lanlara fliir diliyle ses-
lendi.  Metin Kahraman, söyledi¤i Kürt-
çe ve Türkçe türkülerle güzel bir müzik
ziyafeti verdi. Metin Kahraman, “Nevin'le
dayan›flmak benim için bir onurdur” dedi
ve kardefli Kemal Kahraman'›n da bir dö-
nem Nevin'le birlikte hapishanede kald›¤›n› be-
lirtti. 

Etkinlik Metin Kahraman ve ‹lkay Akkaya’n›n, sa-
londakilerle birlikte söyledi¤i “Çav Bella” flark›s›yla
sona erdi. 

Etkinli¤e, Proleterce Devrimci Durufl, Halk Cephe-
si, Mücadele Birli¤i, Emek ve Özgürlük Cephesi,
ESP, Petrol-‹fl Genel Merkezi, Belediye-‹fl Genel
Merkezi ve fiube yöneticileri, PEN, TGDP yöneticile-
ri kat›ld›lar. Emek ve Özgürlük Cephesi, Mücadele
Birli¤i, Halk Cephesi, D‹SK Tüm Emekli Sen Kartal
fiubesi Yönetim Kurulu, DPM Devrimci Komünistler

ise, etkinli¤e mesaj gönderdiler.
Etkinlikte Nevin Berktafl'›n yeni ç›kan

kitab› "‹nanc›n S›nand›¤› Zor Mekanlar
Hücreler Dava Dosyas›" kitab›n›n sat›fl›
da gerçeklefltirildi.

Etkinli¤e gönderilen mesajlardan...

Merhaba dostlar,
Zindana kapat›lan ne ilk ne de son insa-

n›m›z Nevin Berktafl. Zindanlar daima ege-
men olan güçlerin egemenliklerinin deva-
m›n› garanti alt›na almak için infla edilmifl-
tir. Mimarisi de¤iflmifl ama özü asla de¤ifl-
memifltir. Bir tek amac› vard›r, düflünen in-
san›, dünyay› de¤ifltirmek isteyenleri, dört
duvar aras›nda kapat›p onu yoketmek.

Peki baflarabildiler mi bunu? Hay›r!
Dör duvar aras›nda da olsa tutsaklar,

zindanlar› mücadele alan›na çevirmeyi bil-
diler. Devrim ve komünizm mücadelemizin
direngen yan›n› temsil ettiler. Bugün önü-
müzde duran en önemli görevlerden birisi,
tutsaklar›n özgürlefltirilmesi sorunudur. Tu-
nus ve M›s›r devrimlerinde halk›n ilk talep-
lerinden biri, tutsaklar›n serbest b›rak›lma-
s›yd›. Devrime do¤ru yürüyen halk bunun
önemini bilir. Tutsaklar›n› özgürlefltireme-
yen bir halk, kendini özgür hissedemez.

Nevin Berktafl için düzenlenen bu etkin-
likte onu ve tüm devrimci tutsaklar› selam-
l›yoruz.

Mücadele Birli¤i Platformu

Dostlar
Egemenleri korkutan en önemli güçlerimizden

biri de düflüncelerimizdir. Çünkü onlara kurflun
ifllemez, onlar› öldüremezsiniz. Yüzlerce y›l son-
ra bile yeniden egemenlerin karfl›s›na dikilebilir-
ler. Bu yüzden devrimci düflünceler, egemenleri
rahats›z eden her fley gibi, yok edilmesi gereken

fleylerdir onlara göre.(..) Kendisine karfl› devrim bay-
ra¤›n› açanlar› hücrelere t›kan bu sistemi ç›ld›rtan
fleylerden biri de, hücrelerin de ifle yaramamas›d›r. ‹fl-
te bunu anlat›r Nevin Berktafl’›n kitab›... ‹flte bu yüz-
den Nevin Berktafl’›n kitab›n› toplatmakla kalmayan
egemenler, ömrünün önemli bir k›sm›n› zindanlarda
geçirmifl bu devrimciyi bir kez daha hapseder. Yapa-
bilece¤i baflka da hiçbir fley yoktur.

Egemenlerin karfl›s›nda acizlefltikleri fley, bir kitap
ve içindeki düflünceler de¤ildir sadece. Devrimci ira-

de, bilinç, karal›l›k ve inançt›r. Ama insanl›k varol-
dukça bu volkan asla sönmeyecektir... 

Bizler Emek ve Özgürlük Cephesi ola-
rak, tüm devrimci dostluk ve dayan›fl-
ma duygular›m›zla buradan bir kez
daha duvarlar›n ard›na, Nevin Berk-
tafl’a sesleniyoruz: Düflüncelerimiz,
ideallerimiz ve umutlar›m›z›n aras›na
ne duvarlar çekilebilir, ne de tel örgü-

ler... Buradas›n, yan›m›zdas›n, yan›n-
day›z. Ve hep yan›nda olaca¤›z...
Nevin Berktafl’a Özgürlük!

Yaflas›n Devrimci Dayan›flma
Emek ve Özgürlük Cephesi

Merhaba dostlar, arkadafllar,
Nevin Berktafl flahs›nda bütün devrimci tutsaklar›

selaml›yoruz. Ve bir kez daha devrimci tutsaklar onu-
rumuzdur diyoruz. (...)

19 Aral›k’ta Türkiye devrimci hareketine hapishane-
ler üzerinden bir tasfiye operasyonu bafllatan oligarfli,
karfl›s›nda ölümüne direnen tutsaklar› bulmufltur. Da-
ha ilk anda bedenlerini kurflunlara siper eden, feda
ateflleriyle kendilerini yakan tutsaklar karfl›s›nda yenil-
mifltir oligarfli.(...)

Elbette hapishanelerde teslim alma sald›r›lar› bitme-
di, bitmeyecek de. Nevin Berktafl’›n dedi¤i gibi “inan-
c›n s›nand›¤› zor mekanlar” hücrelerde hayat ve dire-
nifl sürüyor. Direniflin d›flar›daki sesi ve gücü olmak
da bize düflüyor.

Bugün burada Nevin Berktafl için toplanm›fl bulunu-
yoruz. Ancak hepimiz biliyoruz ki, Nevin Berktafl flap-
s›nda bütün tutsaklar›m›z için yüre¤imiz at›yor. Nevin’i
sahiplenmek, tutsaklar› sahiplenmektir. Bu düflüncey-
le Nevin Berktafl’a ve bütün tutsaklara bin selam.

Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!
Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz!

Halk Cephesi

Devrim ve sosyalizm mücadelesini yaratanlar ve ya-
flatanlar nezdinde devrimci bir insan olan Nevin Berk-
tafl’›n düflmana karfl› y›llard›r sürdürdü¤ü mücadeleyi
selaml›yoruz. D›flar› oldu¤u kadar zindanlar da bir
mücadele alan›d›r. Nevin Berktafl bu mücadeleyi en
iyi flekilde temsil edenlerdendir.

Devrimci tutsaklar onurumuzdur!
DPM Devrimci Komünistler

Düzenlemifl oldu¤unuz “Nevin Berktafl için ÖZGÜR-
LÜK fiARKILARI” etkinli¤inizde bulunmaktan onur du-
yuyoruz. Düflüncelerinden dolay› baflta Nevin Berktafl
flahs›nda tutuklanan devrimci-demokrat ve sosyalist-
ler, faflist düzenin bütün yapt›r›mlar›na karfl› özgürlük-
lerini savaflarak kavuflacaklar› inanc›yla tüm özgürlük
mahkumlar›n› kucakl›yor, mücadeleleri mücadelemiz-
dir fliar›yla baflar›lar diliyoruz.

Tüm Emekli Sen Kartal fiubesi Yönetim Kurulu

Nevin Berktafl’›n etkinli¤e gönderdi¤i mesaj:

Yoldafllar, arkadafllar, merhaba!
Bu toplulu¤un aras›nda oldu¤umu hissetmek, daha da

önemlisi sizlerin bir araya gelme azminizi hissetmek, ne ka-
dar güçlü oldu¤umuzu derinden duyumsat›yor bana. Heyecan
duyuyorum, coflkulan›yorum. Dünyan›n her aç›dan sars›nt›lar
geçiriyor olmas›, bu güce ne çok ihtiyac›m›z oldu¤unu da
gösteriyor. 

‹nsanl›¤› kölelefltirmek isteyenler, toplumun, kendisini köle-
lefltirenlere karfl› sessizce boyun e¤mesini istiyorlar. Bunun
için her tür arac› kullanmakta son derece pervas›zlar. Her yer
savafl alan› gibi, savaflç› bir süreç yaflan›yor. Boyun e¤ecek
kafalar varsa, onlar mutlaka ezilecekler. 

Her dönem, sömürenlerin bask› ve fliddeti, önce susturma
arac› olur. Ama kitleler, önce çekinir ve susarken, bir zaman
sonra de¤iflim süreci yaflamaya bafllar. Bu durumda bask› ve
fliddet art›k uyanma arac›na dönüflür. Yine böyle olacak... ‹flte
bu yüzden bir arada olmam›z›n önemi daha da art›yor. 

Önce toplumun belli bir kesimi sesini yükseltiyor. Biz kal-
d›rd›k bafllar›m›z›! Dayan›flman›n, kendimize ve birbirimize
güven duyman›n tad›n› yafl›yoruz. Ve bu tad› hiç kaybetmek
istemiyoruz. Kurulan s›k› ba¤lar, sadece kendi hayat›m›z› de-
¤il, birbirimizin hayat›n› da yaflad›¤›m›z› gösteriyor. Bu zen-
ginli¤i doyas›ya yaflamak istiyoruz. 

Etkinli¤e kat›lan sizleri, eme¤i geçen herkesi, sahne olacak
olan arkadafllar› s›ms›k› kucakl›yorum. 

‹yi dayan›flmalar, iyi e¤lenceler... Görüflmek üzere...
Nevin

“Nevin için ÖZGÜRLÜK fiARKILARI”
etkinli¤i yap›ld›
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Nevin Berktafl, 22 Nisan
2011 tarihinde ‹zmir Kitap Fua-
r›’nda Belge yay›nlar›n›n stan-
d›nda kitaplar›n› imzalad› ve
“cezaevinde yazmak” konulu
bir panele kat›ld›. Ahmet Ci-
han’›n yönetti¤i panelde, Belge yay›nlar›n›n sahibi
Rag›p Zarakolu, halen cezaevinde bulunan Suzan
Zengin’in mektubunu okudu. Nevin Berktafl ise, ce-
zaevinde okumak ve yazmak üzerine konufltu. Afla-
¤›da o konuflman›n baz› bölümlerini yay›nl›yoruz. 

fiu anda sizlere bakarken, içerdeki arkadafllar›-
m›n da bakt›¤›n› düflünün. Onlar›n selam›n› getirdim
sizlere. Hepiniz hoflgeldiniz.

“‹nanc›n s›nand›¤› zor mekanlar HÜCRELER” ki-
tab›n›, 19 Aral›k katliam›ndan önce hemen yazd›m.
Katliam göz göre göre geliyordu. O günlerde ad›na
“Hayata Dönüfl” dedikleri ve bugün gerçek ad›n›n›n
“Tufan operasyonu” oldu¤unu ö¤rendi¤imiz ve bilu-
mum silahlar›yla katletmeye geldikleri aç›¤a ç›kt›.
Biz onlar›n gizlice haz›rland›klar›n› biliyorduk. Bu
fliddetli sald›r›ya hem pratik olarak, hem de düflün-
sel olarak haz›rlan›yorduk. Kollar›m›z› kald›r›p teslim
olamazd›k. Biz teslim olursak, halk›m›z› da teslim
alacaklar›n› düflünüyorlard›. 2000’lerin ekonomik ve
siyasi program›n› uy¤ularken sessiz bir toplum iste-
diler. Bizi katlederek, korku salmakt› amaçlar›. Ve ilk
provalar›n› Diyarbak›r’da, Ulucanlar’da yapt›lar.

Dünyada yaflanm›fl çok say›da direnifl örneklerini
okuduk. Bizim tarihimizde de direnifl örnekleri vard›.
Bunlar bilinmeliydi. Kitab› 2000 y›l›n›n Ocak ay›nda
yazd›m, Nisan ay›nda da matbaadan ç›kt›. Ve daha
ilk haftas›nda toplat›ld›. 19 Aral›k katliam›ndan he-
men sonra da aç›lan davalar›n duruflmalar› bafllad›.
Dört ayr› dava aç›ld›. 2008 y›l›nda da 10 ay hapis
cezas› verildi. Önceki y›llarda fazladan yat›rd›klar› 6
y›ldan bu sürenin düflmesini istedik. Ama tutuklama
yoluna gittiler.

Kitaba faflizmin öfkesi hiç bitmedi. Çünkü hem
12 Eylül’e karfl› direnifli, hem de yeni hücre tipi sal-
d›r›lara direnece¤imizi anlat›yordu. Ve hücre tipi ha-
pishanelerde kanl› bir flekilde geçifl planalar›n›n aç›-
¤a ç›kmas›n› sa¤layan bir kitapt›.(...)

En fazla kitap, dtergi, hapishanelerde okunur.

Okumak ve yazmak bir yaflam biçimidir orada. Ülke-
mizin yazg›s›na kafa yorulur. Sadece an›, roman, fliir
vb. yaz›lmaz, araflt›rma kitaplar› da yaz›l›r. Ayr›ca
resim yap›l›r, müzükle u¤rafl›l›r. En güzel besteler
orada yap›lm›flt›r mesela. Müzik gruplar› kurulmufl-
tur. Ama bir gitar›, bir saz› içeriye alabilmek için ne
bedeller ödenmifltir.

Yani bir ürün ç›karmak, her aç›dan direnmek de-
mektir. Koflullar rahatlat›lmazsa, okumak da yazmak
da çok zorlafl›r. Herfley yasakt›r çünkü. Direnerek
al›nan haklar, solukland›¤›m›z zamanlard›r. Siyasi
tutsaklar, bu soluklanma anlar›n› çok iyi de¤erlendi-
rir. Yo¤un bir emek harcan›r, politik güncel yaz›lar,
bu emek üzerinden ç›kar. Ben Devrimci Durufl dergi-
sine yaz›yorum. Konular da çeflitli.

Yo¤un emek verilir dedim. Burada bir tufla bas›-
larak elde edilen bilgiler, orada saatler süren, gün-
lerce, aylarca yap›lan çal›flmalar sonucunda elde
edilir. Haftal›k gazete toplant›lar›m›z olur mesela.
Konular› paylafl›r, birbirimize aktar›r›z. Notlar, tutar,
arflivler yapar›z. fiu s›ralar CNN Türk’te sabah prog-
ram›nda bir masa etraf›nda o günün geliflmeleri ko-
nufluluyor ya, biz bunu taa 12 Eylül hapishanelerin-
de yapard›k. Ayr›ca öne ç›kan konularda özel top-
lant›lar, seminerler de düzenlerdik.

Köfle yaz›lar›, araflt›rma yaz›lar›, didik didik edilir.
Sat›r aralar›ndan anlamaya çal›fl›l›r, notlar tutulur.
Küpürler kesilir, arflivler yap›l›r. Bazen yap›flt›r›c› bile
bulunmaz. Örne¤in son yatt›¤›m Bak›rköy Hapisha-
nesi’nde bir prit bile verilmiyordu. Prit ki, 3 yafl›nda
çocuklar›n gitti¤i ana okullar›na bile giriyor, nas›l za-
rarl› bir madde olabilir ki!? Ama tutsaklar yarat›c›d›r.
Gelen pirinç pilav›ndan ay›rd›¤›m›z pirinçleri lapa
haline getirip fleker vb ile tutkal elde edilir. Küpür ya-
p›flt›rmak bile binbir emekle gerçekleflir.

Kald› ki en zor koflullarda bile yazanlar olmufltur.
Fuçik, Baby Sans gibi. Baby Sans, “Hücremde Bir
Gün” kitab›n› a¤›r iflkence koflullar›nda yazd› ve bel-
ki de dünyan›n en küçük karakterli yaz›s›yla d›flar›ya

gönderdi. 12 Eylül de
bizde de ayn› fleyler
yap›ld›.

Kitap okumak, yaz-
mak, hava gibi, su gibi
önemlidir içerde. O

yüzden idareler de en çok kitaplara sald›r›rlar. 19
Aral›k katliam›nda araflt›rma notlar›m›z, kitaplar›m›z
lime lime edildi. Kurtard›klar›m›z içinden ise aylarca
gaz kokusu ç›kmad›. Okurken gözlerimiz yaflar›yor-
du, öylesine sinmiflti kitap sayfalar›na...

Bugün e¤er hapishanelerden her tür siyasal ya-
z›lar ç›k›yorsa, bu büyük direnifller sonucu kazan›l-
m›flt›r. Kitap, dergi vb. girebiliyorsa, çok bedeller
ödendi¤i içindir. Bu anlamda yazmak da bir direnifl-
tir. Buna büyük de¤er biçmek gerekir. Ve bence
yazmak da mücadelenin ç›karlar›na hizmet etmelidir.
Bireyselleflmifl an›lar›n hiçbir yarar› olmaz.

* * *
Hapishanelere her aç›dan sahip ç›kmal›y›z. D›-

flar›da mücadelenin sürdü¤ü, içerdekilerle güçle
ba¤lar kuruldu¤u bilinirse, orada direnmek kolayla-
fl›r. D›flarndaki örgütlü mücadele, içeridekilere güç
tafl›r.

Halklar hapishaneleri unutmaz. Bizim de Bastille-
rimiz olacakt›r mutlaka. Birgün o duvarlar y›k›lacak-
t›r. Tunus’ta, M›s›r’da halk isyanlar›nda bunu gör-
dük. ‹lk iflleri hapishanelerdekileri ç›karmak oldu.
Bizde de böyle olacakt›r. Ama ille de “çekici al›p du-
varlar› y›kma›”y› beklemememiz gerekir. Onlarla
ba¤lar› güçlendirirsek, duvarlar› silikleflitirip aflabili-
riz. Mektuplar yaz›n, kitaplar gönderin. Onlar›n ça¤-
r›lar›na kulak verin. 

fiu anda sizlerle konuflabiliyorsam, bu d›flar›n›n
yo¤un eme¤i üzerinden oldu. Buraday›m, ama ç›kar-
ken yüre¤im ac›d›. Gerçek suçlular, kat›ller d›flarda
rahatça dolafl›rken, iflçi ve emekçilerin sorunlar›na
kafa yorduklar› için suçlananlara, a¤›r hapis cezala-
r›yla içerde tutuluyorlar. Suzan Zengin, ‹flçi-Köylü
yazar›, çevirmen; Berna paras›z e¤itim istiyor; Hedi-
ye, kanser... Bebekler ve anneler hapsediliyor.

Hepsini çekip almak gerekir. Ç›karken arkadaflla-
r›ma söz verdim. “Çok u¤raflaca¤›z ve sizleri bura-
dan ç›karaca¤›z” dedim. Mücadeleyi yükseltelim ve
ç›karal›m onlar›... 

“Cezaevinde yazmak” 

"Diyarbak›r Cezaevi Gerçe¤i ile Yüzleflme Adalet Komisyonu" Taksim Hill Ote-
li’nde yap›lan bas›n aç›klamas›nda, darbe y›llar›nda Diyarbak›r Cezaevi’nde kalm›fl
450 kifliyle görüfltüklerini, onlar›n tan›kl›klar›n› belgelediklerini söylediler.  Komisyon,
daha önce 700 kifli ile Diyarbak›r Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›'na baflvurmufl, Diyarbak›r
Baflsavc›s› da soruflturmay› bafllatma karar› ald›¤›n› aç›klam›flt›.

78'liler Giriflimi Sözcüsü Celalatin Can, sadece Diyarbak›r savc›s›n›n de¤il, hükü-
metin de bu soruflturmaya destek vermesi gerekti¤ini söyledi.

Soruflturma aç›lmas›n› istedikleri kifliler aras›nda cunta flefi Kenan Evren, Turgut
Özal'›n bafldan›flman› Orgeneral Kemal Yanak ve birçok üst düzey subay bulunuyor.
Ayr›ca tutuklular aras›nda "Mengele" lakab›yla "ünlü" Dr. Orhan Özcanl› da var.

Avukat Fikret ‹lkiz, savc›l›-
¤a verdikleri dilekçede Diyar-
bak›r Cezaevi'nde yaflanan ifl-
kence, ölüm, kasten öldürme
olaylar›n›n  "insanl›¤a karfl›
suç" kapsam›nda de¤erlendi-
rilmesi gerekti¤ini söyledi.

Komisyon, May›s ay›nda
haz›rlad›klar› raporu aç›klaya-
caklar›n› söyledi. 21 May›s'ta
ise Diyarbak›r Cezaevi'nde
kalm›fl siyasi tutsaklar, Diyar-
bak›r'da buluflacak ve dilekçe-
lerini adliyeye verecekler.

Diyarbak›r Zindan› için soruflturma
29 Nisan 2011'de saat

17:00'de Adana'da Nevin Berk-
tafl'la bir söylefli düzenlendi. 

‹HD Baflkan› Ayd›n Sincan
yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›nda, in-
san haklar› ihlallerinden söz etti

ve Adana ‹HD'nin tüm gücüyle bunlar›n üzerine gitti¤ini, mücadele-
yi sonuna dek sürdürece¤ini söyledi. Nevin Berktafl için süren hu-
kuk savafl›n›n da kazan›l›d›¤›n› belirtti. 

Nevin Berktafl ise, “Hücreler” kitab›n›n yaz›l›fl sürecini ve nede-
nini anlatt›ktan sonra, kendisinin serbest b›rak›lmas›n›n bu konuda
oluflan kamuoyunun etkisiyle oldu¤unu, ancak avukatlar›n›n fazla-
dan yatt›¤› 6 y›ldan düflmesi için hala u¤raflt›¤›n› anlatt›. 

Hapishanelerde süren bask› ve iflkencelerden örnekler vererek
anlatan Berktafl, bu bask›lara karfl› etkili bir mücadele vermek ge-
reti¤ini belirtti. Söyleflide de bulunan, Adana ‹HD’nin kurucular›n-
dan ve halen yöneticilerinden olan annesi Makbule Berktafl'›n da
mücadeleci kiflili¤ini vurgulayarak konuflmas›n› tamamlad›. 

Avukat Emine Günaflt› Ufuktepe, Nevin Berktafl'a çiçek suna-
rak kutlad›ktan sonra, bir konuflma yapt›. Ve 6 y›ll›k fazladan yat›-
r›lmas› ile ilgili açt›klar› dava hakk›nda bilgi verdi. Ayr›ca AH‹M'in
kitap nedeniyle Nevin Berktafl'›n haks›z yarg›land›¤›na dair Türki-
ye'yi mahkum etti¤ini belirtti. Söylefli kitap imzalama ve sohbetle
devam etti. 

Adana ‹HD'de söylefli
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"Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yat›r›m Sistemi Kanunu", 28 Haziran
2001tarihinde Meclis'te kabul edilmifl-
ti. 7 Ekim 2001'de yürürlü¤e sokulan
kanunun ilk uygulama tarihi de, 2003
y›l›n›n Ekim ay› oldu. 

Bireysel emeklilik sistemi, yedi y›l-
d›r uygulanmakta olan bir sistem. Bu yedi y›ll›k sü-
rede, bireysel emeklilik fonlar›n›n (2010 y›l›n›n son
ay› itabar›yla) tam yüzde 65 kazand›rd›¤› aç›kland›.
Bireysel emeklilik flirketlerine göre, bireysel emekli-
lik sistemi, "mükemmel yat›r›m enstürman›". Ayn›
flirketler, bireysel emeklilik fonlar›n› da "yüksek getiri
beklentisi olan yat›r›mc›lar›n gözdesi" olarak adlan-
d›r›p, övgülerine (kabarm›fl ifltahlar›na) devam edi-
yorlar:  "H›zla büyüyen, genç bir ülkenin sermaye
yaratmas› tasarrufu att›rmas› laz›m. Bunun da en
önemli mekanizmas› bireysel emeklilik.""

Bireysel emeklilik sistemi, uzun vadeli, ciddi bir
kaynak oluflturuyor. Türkiye'de cari aç›¤›n ilac›, “bi-
reysel emeklilik."  

Sistemin Türkiye'de ald›¤› biçimin rolü 
Sistemin altyap›s›, 1999 y›l›ndan bu yana Dünya

Bankas› (DB) önerisiyle, oluflturulmaya baflland›. Ad›
da "sosyal güvenlik sisteminin yeniden yap›land›r›l-
mas›" oldu. 

Sosyal güvenlik sisteminin tasfiyesi için, '90'l› y›l-
lar›n bafl›ndan itibaren, emperyalist tekelci burjuvazi
ile birlikte iflbirlikçi tekelci burjuvazinin yo¤un çabala-
r› oldu, fakat kitle hareketinin bas›nc›yla hayata geçi-
remediler. Ancak 2000'lerin bafl›nda AKP Hüküme-
ti'nin "Acil Eylem Plan›" ile yasa olarak Meclis'ten
geçti ve ad›m ad›m, hala devam eden bir süreç ola-
rak iflledi.  

‹lk uygulama biçimi, varolan sosyal güvenlik sis-
temini ortadan kald›rmadan, ama onu tamamlayacak
flekilde hayata geçen "iste¤e ba¤l› emeklilik siste-
mi"ydi. Sosyal güvenlik kurulufllar›n›n (Ba¤-Kur,
Emeklilik Sand›¤› ve SSK'n›n) birlefltirilmesi geldi ar-
d›ndan.  2005 y›l›nda bankac›lar, iflverenler ve ihra-
catç›lar›n, toplant›lar, seminerler yaparak üzerinde
çal›flt›¤› sistem için IMF, “e¤er sosyal güvenlik refor-
mu yasas›n›n Meclis'ten geçirilmesini baflar›rlarsa,
krediyi hemen verebileceklerini” söyledi. ‹flbirlikçi te-
kelci burjuvazi, bunu çoktand›r istiyordu zaten. Hatta
TÜS‹AD, fiili örne¤ini öneriyordu. Ayn› y›l, T‹SK'in
(iflverenler sendikas›) düzenledi¤i seminerde yasa
de¤erlendirilirken, DB'nin temsilcisi uygulamada h›z
istiyordu.  

Önce sa¤l›kta dönüflüm ad› alt›nda "sosyal gü-
venlik sistemi zarar ediyor"u pompalad›lar beynimi-
ze. Sorunluydu bu sistem! Ama asl›nda bütçelerinde
olufltu¤unu söyledikleri yükü silip atmak (çünkü ucuz
kredi olarak kullan›p tükettikleri havuzun finansman›-
n› bütçeden karfl›lamak zorunda kalm›fllard›), sistem-
de toplanan primleri burjuvaziye fon oluflturmak için
u¤rafl›yorlard›. Sosyal güvenlik sistemi bizim için de-
¤il, burjuvazi için sorundu yani. SSK primlerini ucuz
kredi fleklinde sermayeye yönelik olarak sunmalar›,
ordaki havuzun kurumas›nda önemli bir etken iken,
hem bunun da faturas›n› kitlelere ödetmek, hem de
yeni cazip havuzlar yaratmak için bulduklar› seçenek
"iste¤e ba¤l› emeklilik sistemi" oldu.  

Bu nedenle bireysel emeklilik sisteminin temel
amac›n›, "bireylerin yaratt›¤› birikimlerden oluflacak
fonlarla sermaye birikiminde art›fl sa¤lamak, serma-
ye piyasas›na kaynak yaratmak" olarak belirlediler.
DB, her ülkenin koflullar›na göre reçete yazd›. Türki-
ye'de eski sistemi kökten kald›rmadan ve yeni siste-
mi de zorunlu tutmadan gönüllülük esas›na göre uy-
gulanmas›n› istedi. Ama eski sistemin tasfiyesini içe-
ren yasalarla "aktüeryal dengede bozukluk" durumu-
nu, yeni sisteme entegre edecek flekle sokularak dü-

zenlenmesini belirledi. Böylece, meslek hastal›klar›,
engelliler, yafll›l›k, malüllük, ifl kazalar›, anal›k gibi
uzun zamana yay›lan sigorta alanlar›n›n zaman için-
de dengelenmesi ile yeni sistemin yol almas› sa¤la-
nacakt›.  

Bu nas›l olacak? 
Çal›flanlar›n tüm haklar› gaspedilirken emeklilik

yafl› yükseltilip (1999'da kabul edilen Sosyal Güven-
lik Yasas› kapsam›nda sosyal güvenlik reformunun
ilk aya¤› buydu) emeklilik maafl› düflürülecek, ayl›k
ba¤lama oranlar› azalt›l›p "uzun zamana yay›lan si-
gorta alanlar›n›n" finansman›, böylece karfl›lanm›fl
olacak. (2003'te sosyal güvenlik reformunun ikinci
aya¤›)...  Öte yandan, yafll›lar, malüller, meslek has-
talar›, ifl kazas› geçirenler, anal›k hakk›n› kullanmak
isteyenler, hem varolan haklar›n› kullanmakta binbir
zorlukla karfl›lafl›yorlar. hem de kazan›lm›fl haklar›-
n›n gasp edilmesiyle yaflam savafl› vermek duru-
munda kald›klar› için, burjuvazinin cebinden ç›kan
fazla da fley yoktu asl›nda. Ama onlar befl kuruflun
bile peflindeydiler.  

Sosyal güvenlik reformu dedikleri hak gasplar›n›n
yeni sistemle ba¤lant› sa¤lad›¤› noktada; tasarruf
edenler bireysel emeklili¤e yönelecek, edemeyenler
de durumuna katlanmak zorunda kalacak... Tam da
kapitalizmin özüne uygun bir hesap... 

Emeklilik yafl› yükseltildi. Emekli olanlar›n maafl›
geçinmelerine yetmez oldu; ilaç paralar›ndan bile ke-
sintiler art›. ‹flsizlik ç›¤ gibi büyüdü. Çal›flanlar›n beli
büküldü... Dahas›, torba yasas› ile bo¤az›ndaki ilmek
son bo¤umuna dek s›k›lmaya baflland›... "Ama ister-
sen bireysel emeklilik için ‘bir miktar’ para ay›rabilir-
sin" dendi. Asl›nda k›smen yüksek maafl alanlar›n
sisteme baflvuracak olmas›, bireysel emeklilik siste-
minin var›p varaca¤› yer... Zaten hesaplar y›¤›nlar›n
sisteme dahil olmas› üzerinden yap›lm›yor. Çal›flan
kesimlerin büyük bölükleri asgari ücrete mahkum, ifl-
sizlik ve yoksulluk dizboyu iken kitlelerin sistemden
yararlanamayaca¤› gün gibi aç›k ve bunu çok iyi bili-
yorlar, ama bir fikre de sahipler: "Bireysel emeklili¤e
para ay›rabilen ay›racak, ay›ramayan durumuna raz›
olacak"... Aynen böyle diyorlar.   

Hangi koflular›n ürünü ve 
neden bireysel emeklilik?
Dünya iflçi ve emekçilerinin pekçok dönemeçten

geçen uzun mücadele tarihinde, iki önemli dönemeç
sosyal güvenlik sistemi için de dönüm noktas› duru-
munda. Bu tarihsel dönemeçler, burjuvazinin sistem-
le ilgili kararlar almas›nda etken olmufltur. Birincisi,
1880'li (Frans›z devrimlerinden sonraki), ikincisi de
1945'li (‹kinci Paylafl›m Savafl› ve sosyalizmin ezici
zaferinden sonraki) y›llar... 

Sosyal güvenli¤in ilk kurumlar›
yard›m sand›klar›d›r kuflkusuz. ‹flçi-
lerin gelecek endiflesiyle kurduklar›
ve kendilerinin yönettikleri kurumlar
olarak do¤mufltu yard›m sand›klar›.
Frans›z devrimlerinden sonra (1830
ve 1848) büyük bir korkuya kap›lan

burjuvazi, iflçilerin temel taleplerini fliddetle bast›r›r-
ken, sendikal örgütlenmeye ve dayan›flma-örgütlen-
me araçlar› olarak bilinç s›çramas›na yol açt›¤› için
“yard›m sand›klar›”na el att›. 1880'li y›llarda, Alman-
ya Baflbakan› Bismarck, yard›m sand›klar›n› yasal
temele oturttu. Bu düzenleme, tarihe "Bismarck Mo-
deli" olarak geçti. Model ile amaçlanan, sand›klarda
biriken paran›n iflletilmesiydi. Di¤eri ve as›l amaç ise,
iflçi s›n›f› mücadelesini sistem içinde bo¤makt›. Yar-
d›m sand›klar›n›n yönetimini, iflçilerden al›p bankala-
ra verince, hem servet birikti, hem de iflçi s›n›f›n›n bi-
lincini karartarak egemenliklerini pekifltirdiler.  

‹kincisi ise, "Beveridge Model"dir. 1945'lerden
sonra, ‹ngiliz parlamenter Beveridge, sosyalizm rüz-
gar›n› arkas›na ald› ve sosya güvenlik sistemine son
fleklini verdi. 

‹kinci Paylafl›m Savafl› sonras› burjuvazi, dünya
halklar›n›n artan sosyalizm özlemi ve bu temelde
yükselen mücadelesini engelleyemeyince, onu dü-
zen s›n›rlar›na hapsetmek için "sosyal devlet mode-
li"ni benimsemek zorunda kald›. Faflist terörü eksik
etmeden, kitlelerin kimi ekonomik, sosyal, siyasal
haklar›n› kabul etme gere¤ini duydu. ‹flsizlikle müca-
dele ve istihdam art›ran önlemler olarak, üretime da-
yal› ve e¤itim-sa¤l›k-konut ve çevre sorunlar›n› çöz-
meye dönük iyilefltirmeler ve “yoksullukla mücadele”,
“sosyal güvenlik sistemi” gibi uygulamalar girdi gün-
demine. Dolay›s›yla kitlelerin yaflam düzeyini -belli
standartlar içinde- düzeltecek yasalar› yürürlü¤e sok-
makla karfl› karfl›ya kald›.  

Elbetteki tüm bunlar sermayenin ihtiyaçlar› teme-
linde sürerken, hiç de düz bir yolda ilerlemedi. ‹flçi ve
emekçilerin mücadelesi her ülkede, bilinç ve örgüt-
lenme düzeyine, mücadele tarihi geleneklerine, s›n›f-
lar aras› çeliflkilerin keskinlik derecesine göre de¤iflik
düzeylerde oldu. Ve kazan›lm›fl hak ve özgürlüklerini
-bunlara ba¤l› olarak- koruma biçimleri de farkl›l›k
gösterdi.  

1970'li y›llara gelindi¤inde, dünya kapitalizminin
yaratt›¤› yeni koflullar ve yeni kriz dalgas›, burjuvazi-
yi liberal ekonomik politikalara geçifl yapmaya zorla-
d›. Bu da, kazan›lm›fl ve geniflletilmifl haklara ve öz-
gürlük mücadelesine sald›rmadan gerçekleflemezdi.
Fakat kitle mücadelesinde dünyay› kas›p-kavuran
güçlü '68 rüzgar›, bu sald›r›lar› ezip geçti. Emperya-
list ve iflbirlikçi burjuvalar, sermaye birikiminin ihti-
yaçlar› temelinde yeniden örgütlenmeyi, ancak sos-
yalizmin yenilgisi ve '90'larda revizyonist sistemin
tümden çöküflünden yararlanarak gerçeklefltirebildi-
ler. '80'li y›llarda ba¤›ml› ülkelerde tezgahlanan kanl›
faflist diktatörlükler yard›m›yla uygulamaya sokulan
liberal politikalar, ancak '90'lar›n bafl›ndan itibaren
yayg›n bir yaflam alan› bulabildi. Özellefltirme, esnek
üretim gibi uygulamalar, temel biçim haline getirile-
rek sömürünün katmerlenmesi sa¤land›. Ard›ndan
e¤itim, sa¤l›k, sosyal güvenlik sistemi, emeklilik ko-
flullar›, ifl alanlar› ve ifl güvenli¤i gibi toplumsal refah
düzeyini rahatlatan, ayn› zamanda büyük bedellerle
kazan›lm›fl olan en temel hak ve özgürlükler, ad›m
ad›m geriletildi. Emperyalist burjvazi öncelikle ba¤›m-
l› ülke halklar›na bafllatt›¤› sald›r›lar›n›, 2000'li y›llar-
da emperyalist ülke halklar›na do¤ru yaymaya baflla-
d›.  

Dünya Bankas› (DB), Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kal-
k›nma Örgütü (OECD) ve Uluslararas› Çal›flma Ör-
gütü (ILO) gibi kurulufllar, bireysel emeklilik sistemi-
nin "ülke ekonomilerine katk›s›" üzerine çal›flmalar

B‹REYSEL EMEKL‹L‹K
Alınterimiz burjuvaziye kaynak



yürütmeye bafllad›¤›nda, '90'l› y›llara yeni giril-
miflti. OECD kapsam›nda "Emeklilik Bölümü",
bütün ülke burjuvazilerinden toparlad›¤› çal›fl-
malar› merkezilefltirilerek belli standartlara var-
d›. 1999 y›l›nda da, ülkelere üç aflamal› paket
sundu. Bunlar›n bafl›nda sosyal güvenlik siste-
minin tasfiyesi geliyordu. A¤›r sömürüye daya-
nan ve dünya ekonomisinin artan krizlerine çö-
züm olarak emperyalist burjuvazinin servetini
büyütmenin ayaklar›ndan sadece biri olan “bi-
reysel emeklilik sistemi”ni gündemlerine oturttu.  

Bireysel emeklili¤in altyap›s›na örülmesi,
'80'li y›llara dayan›r. Sosyal güvenli¤in tasfiyesi
ve bireysel emeklili¤in hayata geçmesinde ön-
cülük de, halk›na azg›n bir fliddet uygulayan fii-
li faflistleridir. Eli kanl› diktatör Pinochet, 1980
y›l›nda ç›kard›¤› bir yasa ile fonlar› yöneten
özel flirketler kurarak bireysel emeklilik sistemi-
ne iflçileri zorla sokmufltur. Özel flirketlerde bi-
riken sermaye 8 y›l içerisinde
GSY‹H'n›n (Gayrisafi Yurtiçi Has›-
la) yüzde 40'›na ulaflm›flt›r. Bu
30 milyon dolarl›k sermaye bi-
rikimi, askeri faflist diktatörlü-
¤ün döktü¤ü fiili halk›n›n kan›
üzerinden gerçekleflmifltir. O
nedenle, dünya ülkelerinde burju-
vazi için "fiili Modeli" bir idol ol-
mufltur.  

Daha sonra Latin
Amerika ülkelerinin ne-
redeyse tamam›na flu ve-
ya bu düzeyde yay›lan bi-
reysel emeklilik sistemi ne-
deniyle, Latin halklar› derin
bir yoksulluk içine girmifl ve
her baflkald›r›s› fliddetle ezil-
meye çal›fl›lm›flt›r. "Refah dü-
zeyinin artaca¤›" yalan›n›n kar-
fl›l›¤›n›, giderek bireysel emeklilik sisteminin d›-
fl›nda kalmas› ve hiçbir zaman emekli olama-
mas›yla alm›flt›r. Ama halklar bir yere kadar
dayan›r. Hele de aldat›ld›¤›n› anlad›¤›nda bent-
leri deviren seller gibi akar. Bolivarc› rüzgar,
Latin haklar›n›n nas›l akt›¤›n›n ve akaca¤›n›n
göstergesidir.   

Kapitalizmde yafll›l›kta rahatl›k hayal
Dünyada yayg›n olarak uygulanan, ABD ve

AB ülkelerinde de de¤iflik biçimlerde uygulama
alan› bulan bireysel emeklilik sistemi, Türk ifl-
birlikçi tekelci burjuvazinin de a¤z›n› suland›r›-
yor. Bireysel emeklilik "her derde deva"! 

Bizim derdimize deva olsayd›, her a¤z›n›
açan flirket temsilcisi, bu kadar ifltahla konufl-
mazd›. Zaten ülkemizin zenginliklerinin, al›nteri-
mizin, gaspedilmesinin ad› -onlar›n dilinde-
“kaynak”... El koyduklar› art› de¤erin yaratt›¤›
servete, ek servetler katmak için akla karay›
seçtikleri kesin. Sadece sömürü a¤›rlaflt›r›lm›-
yor, her fleye “kaynak” gözüyle bak›l›yor. Hat›r-
lan›rsa "2B Yasas›" ile "orman vasf›n› yitirmifl
arazilerin sat›fl›"ndan da “kaynak yaratacaklar›-
n›” söylediler. ‹flsizlik fonunun “kaynak” olarak
kulland›klar›n› biliyoruz. fiimdi de gaspedilen
iflsizlik fonunu iç etmeyi "torba yasas›" ile yasal
çerçeveye oturttular.  

"‹flsizlik fonu", "bireysel emeklilik"... Ne fla-
flal› sözler! "Maafl›n›n az bir bölümünü yat›ra-
caks›n, ama yafllan›nca rahat edeceksin"...
Yoksul kitleler için ne büyük hayal! ‹nsanlar›n
en duyarl› oldu¤u yerden vuruyorlar: ‹fl ve gele-
cek güvencesi... Kaynak, bir avuç sömürücü-
nün hiçbir zaman kapanmayacak olan doymak

bilmez ifltah›n›n ad› olmas›na ad› da, yaflam
koflullar›m›z›n düzeltilmesini istedi¤imizde, yani
"bu devasa kaynaklardan bir miktar bize ay›r›n"
dedi¤imizde, z›rn›k koklatm›yorlar. Aksine daha
nelerini alabiliriz diye gece-gündüz düflünüyor-
lar. Bu durum bize yaflam koflullar›m›z›n iyilefl-
mesi ile özgürlükler için mücadele etme aras›n-
da ne kadar dolay›ms›z bir ba¤ oldu¤unu bir
kez daha kan›tl›yor. Çünkü sistemin sömürüye
dayanan karakteri, ortaya vahfli bir uygulama
ç›kar›yor. 

O kadar çok servet biriktiyorlar ki, -hem de
bizim s›rt›m›zdan- ve de yaflam koflullar›m›z›n
iyilefltirilmesi için harcayacaklar› para, belki de
çocuklar›n›n cep harçl›¤› bile de¤il! 

O kadar çok servet biriktiriyor ve bu servet
ölümsüz olsun diye öyle çok hesap yap›yorlar
ki... "‹nsanlar› yafll›l›kta nas›l rahat ettiririz" diye
mi? Hay›r. "Dünyada yafllanma oran› art›yor,

ço¤alan emeklilerin paras›n› nas›l k›-
sabiliriz" diye.  

Örne¤in, Amerika'da yap›lan
bir araflt›rma, 2020 y›l›nda
emekli olacak insanlar›n say›s›-
n›n en yüksek seviyeye ulafla-
ca¤›n› ortaya koymufl. Alman-
ya, Fransa, ‹ngiltere'de de
ayn› fley olacakm›fl. "Allianz
Hayat ve Emeklilik" Genel
Müdürü Ömer fiengün de
"ABD'de yaflanacak
emeklilik deneyiminin di-
¤er ülkeler için bir labo-
ratuar olaca¤›n›" söyle-
mifl. (28 fiubat 2011)

fiengün, araflt›rma sonuç-
lar›n› de¤erlendirirken, (emekli ola-

caklar›n say›s›n›n artmas›na “tsunami” diyor)
genç nüfusa sahip bir ülke olan Türkiye'de,
yükselecek olan karlar›n hesab›n› yap›yor:
"Emeklilik tsunamisine kap›lmak isteyenler, bi-
reysel emeklilik sistemine dahil olacak ve sis-
tem daha da güçlenecek". Kar cenneti Türkiye
yani.  

Bireysel emeklilik sistemi daha da güçlene-
cek. Bireysel emeklilik flirketlerinden hep ayn›
sevinç nidas› yükseliyor: Karlar›m›z yükseliyor.
Anadolu Emeklilik de, sektörde 2010 y›l›nda
emeklilik fonlar›n›n getirisi ortalama yüzde 9.6
iken, kendilerinin yüzde 11.7 getiri sa¤lad›klar›-
n› aç›kl›yor. 2011'de ise 3.7 milyar TL fon bü-
yüklü¤üne ve 560 binden fazla kat›l›mc›ya
ulaflmay› hedefliyorlarm›fl.  

Öte yandan emekliler periflan! Emeklisi ol-
mayan yafll›lar daha da periflan! Öyle ki, ‹fi-
KUR'a 65 yafl›n› geçmifl insanlar baflvuruyor
ve ‹fiKUR'a ifl için baflvuranlar›n say›s›, her y›l,
bir önceki y›l› katlayarak art›yor. Emeklilerin ise
haklar› gaspediliyor, ücretleri artan pahal›l›k
karfl›s›nda eriyip gidiyor. Bir yandan da yaflam
kavgas› veren emeklilerin örgütlenme çabalar›-
na binbir engel ç›kart›l›yor. 1995 y›l›nda kuru-
lan Emekli-Sen kapat›l›yor. Bir araya gelmeleri-
nin önüne barikat kuruluyor. Mücadele içinde
gençleflen, haklar› için kavgaya tutuflan de¤il,
evinin bir köflesinde sessizce ölümü bekleyen
yafll›lar istiyorlar. Sayg› görmeyen, ifllevsiz, hu-
zurevine at›lacak tortular olarak görülmesi iflle-
rine geliyor. Huzurevleri ise, iflkence ve çile
çekme yuvas›…  

Gençken ifl bulayan yafll›l›kta rahat edebilir
mi? Özgürlükler kazan›lmadan emeklilik koflul-
lar› da düzeltilmeyecek. Özgürlükleri kazanma-
l›y›z!   
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Tam gün yasas›n› ve
performansa dayal› ücret
sistemininin yan› s›ra
sa¤l›¤›n paral› hale geti-
rilmesini protesto etmek
amac›yla, sa¤l›k emekçi-
leri 19-20 Nisan günlerin-
de Türkiye genelinde iki
günlük genel grev yapt›.
Kat›l›m›n oldukça yüksek
oldu¤u grev süresince,
acil hizmetler d›fl›nda ça-
l›flma yap›lmad›. Yürüyüfller ve bas›n aç›klamalar›yla bir kez
daha sa¤l›k emekçilerin talepleri hayk›r›ld›. 

Hükümetin ve Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n tüm tehditleri ve demo-
gojilerine ra¤men SES, TTB ve Dev Sa¤l›k-‹fl'in gerçeklefltirdi-
¤i grev halk taraf›ndan da desteklendi. Sa¤l›k emekçileri,
meydanlarda AKP hükümetinin sa¤l›¤a yönelik uygulamalar›-
n›, çal›flma koflullar›n› protesto ettiler. ‹flçileri ve emekçileri de
eylemleri büyütmeye ça¤›rd›lar. 

‹stanbul'da 19 Nisan'daki eylemlerin merkezi Cerrahpafla-
Çapa hatt› oldu. Cerrahpafla'da toplanan sa¤l›k emekçilerine
ilerici ve devrimi kurumlar da destek verdiler. Pankartlar ve
dövizler açarak yürüyen emekçiler "Sa¤l›k hakt›r sat›lamaz",
"Taflerona hay›r", "Direne direne kazanaca¤›z", "Susma hay-
k›r sa¤l›k hakt›r", "Savafla de¤il sa¤l›¤a bütçe", "Tam gün ya-
sas› iptal edilsin" sloganlar›n› atarak Haseki hastanesine yürü-
düler. Yap›lan aç›klamada devletin sa¤l›k üzerinden halka yö-
nelik sald›r›lar› teflhir edildi.

20 Nisan'da ise sa¤l›k emekçileri Haydarpafla Numune
Hastanesi'nden Kad›köy meydan›na kadar ayn› taleplerle yü-
rüyüfl gerçeklefltirdiler. Ankara ve ‹zmir baflta olmak üzere bir-
çok ilde yürüyüfl gerçeklefltiren sa¤l›k emekçilerine D‹SK,
KESK de destek verirken, bu grevin bir uyar› oldu¤u ve yasal
düzenlemeler yap›lmad›¤› koflulda grevlerin devam edece¤i
belirtildi.

Sağlık emekçilerinden 
iki günlük grev 

Direnifllerine devam eden
PTT, Onteks, Çel-Mer ve Cas-

per iflçileri, 23 Nisan'da bir da-
yan›flma etkinli¤i düzenlediler.
‹flçilerin kendi emekleriyle or-
ganize etti¤i geceye, devrimci

kurumlar da destek verdiler. 
Günler öncesinden bafllayan

afifl, bildiri çal›flmalar›yla iflçileri ve emekçileri dayan›flma
gecesine ça¤›ran direniflçi iflçiler, 23 Nisan günü sa-

at18.00'de Osmanbey'deki Haldun Dormen Tiyatro salo-
nunda bulufltular. Salonun tamam› dolarken, direniflte olan
iflçiler birer konuflma gerçeklefltirdiler. Konuflmalarda iflçi-

ler iflten at›lma ve direnifle geçme gerekçelerini aç›klaya-
rak mücadelelerini kazanana kadar sürdürme kararl›l›¤›nda
olduklar›n› hayk›rd›lar. Ayr›ca iflçi ve emekçileri 1 May›s’ta

1 May›s alan›na ça¤›rd›lar. 
Salonda s›k s›k "Direne direne kazanaca¤›z", "‹flçilerin

birli¤i sermayeyi yenecek", "Yaflas›n s›n›f dayan›flmas›"
sloganlar› at›ld›. Sinevizyon gösterimiyle bafllayan prog-

ramda, ölüm orucunda flehit düflen Hatice Yürekli flahs›nda
tüm devrim flehitleri de an›ld›. 

Grup Eme¤e Ezgi, Hasan Sa¤lam, Derya Köro¤lu, Bulut-
suzluk Özlemi, Metin Kahraman flark›lar› ve türküleriyle,

Rahime Handen ve Esenyurt ‹KE fiiir Grrubu ise fliirleriyle
iflçilere seslendi. 

Coflkulu bir atmosferde geçen etkinlik çekilen halaylar
ve horonlarla bitirildi. Etkinli¤e sendikalar ve devrimci ku-

rumlar da mesajlar gönderdiler.

Direniflçi iflçiler dayan›flma etkinli¤inde bulufltu
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BDP, 12 Haziran seçimlerine “emek, özgürlük ve demokrasi blo-
ku” ad›yla ba¤›ms›z adaylarla kat›l›yor. 1991 y›l›nda meclise giren
ve 2 Mart 1994’te dokunulmazl›klar› kald›r›larak tutuklanan Leyla Za-
na ve Hatip Dicle’nin de aralar›nda bulundu¤u toplam 64 aday gös-
teriyor. fierafettin Elçi gibi farkl› bir Kürt partisinden (KADEP Genel
Baflkan›) ve ‹slamc› Kürtlerden Ahmet Tan gibi adaylar da bulunu-
yor.  EMEP Genel Baflkan› Levent Tüzel, sanatç› S›rr› Süreyya Ön-
der ve Ertu¤rul Kürkçü de adaylar aras›nda.

BDP bu adaylar› 10 Nisan günü Diyarba-
k›r’da aç›klad›. Bir hafta sonra ise, Yüksek Se-
çim Kurulu (YSK) aralar›nda Leyla Zana, Hatip
Dicle, Gülten K›flanak, Sabahat Tuncel, Ertu¤-
rul Kürkçü’nün de bulundu¤u toplam 12 ba-
¤›ms›z aday› “veto” etti¤ini bildirdi. Bu karar›n
ard›ndan yükselen tepkiler ve Kürt halk›n›n bu-
lunduklar› hemen her yerde sokaklara dökül-
mesi ile geri ad›m at›ld›. Sorun, “hukuki” bir
sorunmufl, “evrak yetersizli¤i”nden kaynaklan›-
yormufl gibi gösterildi. Ve güya evraklar›n ta-
mamlanmas›yla sorun çözüldü. BDP adayla-
r›ndan biri hariç hepsinin “veto”su kald›r›ld›. 

Her taraf yang›n yerine dönünce ve seçimlerin meflruiyeti daha
yap›lmadan sorgulanmaya bafllay›nca, CHP, AKP’yi de s›k›flt›rmak
amac›yla “hemen meclisi toplay›p seçim baraj›n› düflürelim” önerisi
getirdi. Cumhurbaflkan› Abdullah Gül araya girdi. BDP eflbaflkan›
Selahattin Demirtafl’a randevu verdi. Her ne kadar Demirtafl, protes-
tolarda katledilen Kürt gencin cenazesine kat›laca¤›n› söyleyerek bu
randevuya gitmediyse de, Abdullah Gül’ün YSK’n›n karar›n› telafi et-
meye çal›flt›¤› belli oldu.

AKP ise, uzun bir süre sessiz kalmay› tercih etti. Yükselen tepki-
ler üzerine baz› yetkililer, YSK’dan kendilerinin de ma¤dur olduklar›-
n› söyleyerek, topu YSK’ya att›lar. Bu süre boyunca Baflbakan Erdo-
¤an ise hiç ortada gözükmedi. Her konuda demeç üzerine demeç
veren Erdo¤an, bu konuda bir fley söylemedi.

Bu karardan birkaç gün önce Erdo¤an, “Kürt sorunu diye bir so-
run kalmam›flt›r” demiflti. ‹lk baflbakan oldu¤u dönemde de Kürt so-
runu ile ilgili gazetecilerin sorusunu “görmezseniz olmaz” diye yan›t-
layan Erdo¤an, ayn› noktaya geri dönmüfl oldu. ‹ki y›l önce flaflal› bi-
çimde sunulan “Kürt aç›l›m›”ndan geriye gelinen nokta buydu. Klasik
“Kürt sorunu de¤il, geri kalm›fll›k, ekonomik sorunlar var” nakarat› yi-
neleniyordu.

Aç›k ki Kürt milletvekillerinin bir k›sm›n›n “veto” yemesi ve
BDP’nin ba¤›ms›z adaylar›n› geri çekmesi, AKP’nin ifline yarayacak-
t›. Bölgede BDP’den sonra oy alabilen tek parti AKP’ydi çünkü.
BDP’nin seçimlere kat›lmad›¤› durumda Kürt bölgesindeki tüm mil-
letvekillerini AKP alacakt›. 

Ama kald›rd›klar› tafl, ayaklar›na düfltü. Tahmin ettiklerinin çok
üstünde bir tepki ve protesto ile karfl›laflt›lar. Bir kez daha Kürt halk›-
n›, devrimci-demokrat kamuoyunu yoklad›lar. Ald›klar› yan›t hiç hofl-
lar›na gitmedi. Durumun kendi aleyhlerine döndü¤ü anda da geri
çektiler. 

Yüzde 10 baraj› yetmezmifl gibi, bir de “veto” engeli, seçimlere
ve baflta AKP olmak üzere düzen partilerine olan güvensizli¤i iyice
artt›racakt›. Her seçim dönemi oynad›klar› “demokrasi” oyunu daha
bafltan bozulacakt›. Halbuki, seçimlere en genifl kesimleri katmak,
parlamentoyu ve düzen partilerini “umut” olarak göstermek, düzenin
selameti aç›s›ndan bir gereklilikti. Bunlar›n tehlikeye girmesi,
AKP’nin ç›karaca¤› milletvekillerinden daha önemliydi. O yüzden
cumhurbaflkan› bile araya girme zorunlulu¤u duydu. Ve bütün so-
rumluluk YSK’ya at›ld›, düzmece bir “evrak yetersizli¤i” gerekçe gös-
terildi, sözde evraklar›n tamamlanmas›yla “veto karar›” geri al›nd›. 

Atmak zorunda kald›klar› bu geri ad›m, onlar› öylesine öfkelen-
dirdi ki, hemen ard›ndan Kürt halk›n›n flehrin merkezi yerlerinde kur-
duklar› “demokratik çözüm çad›rlar›”na sald›r›ya geçtiler. Onlarca
çad›r› y›kt›lar, direnenleri gözalt›na ald›lar, tutuklad›lar… 

Tüm bask›lara, katletmelere, tutuklamalara ra¤men Kürt halk› di-
reniyor. Neredeyse her gün sokaktalar. Veto karar› sonras›nda orta-
ya koyduklar› eylemlerle de özgürlük alanlar›n›n ancak mücadele ile
kazan›laca¤›n› bir kez daha gösterdiler.

18 Nisan'da Yüksek Seçim Kurumu’nun 12 ba¤›ms›z aday›n baflvurusunu veto etti¤ini aç›klama-
s›n›n ard›ndan, Kürt halk› sokaklara döküldü. Halk, vekil adaylar›na sahip ç›karak devlete geri ad›m
att›rmay› baflard›. 

Baflta Diyarbak›r olmak üzere, ‹stanbul, Mersin, Van, Hakkari, ‹zmir, Adana'da kitlesel ve militan
eylemler düzenleyen Kürt halk›na devletin sald›r›s› da vahflice oldu. Bir haftaya yak›n süren eylem-
lerde, polis kitleye silah, gaz bombas› ve tazyikli suyla sald›rd›. Bu sald›r›larda iki Kürt emekçisi ya-

flam›n› yitirdi. Diyarbak›r'da lise ö¤rencisi Halil ‹brahim Oruç, 20 Ni-
san'da gö¤süne isabet eden tek kurflunla öldürüldü. 26 Nisan'da ise,
Halil ‹brahim Oruç'un katillerinin bulunmas› talebiyle Bismil'de yap›-
lan yürüyüfle polisin gaz bombas›yla sald›rmas› sonucu, afl›r› gazdan
kalp krizi geçiren 60 yafl›ndaki Kaz›m fieker öldü. 

Eylemler s›ras›nda onlarca kifli polis kurflunuyla yaraland›, bini afl-
k›n kifli gözalt›na al›nd›. ‹çlerinden yüzden fazlas› tutukland›. Gözalt›-
na al›nanlar ve tutuklananlar aras›nda çok say›da çocuk da bulunuyor.

* * *
‹stanbul'da veto karar›n›n ard›ndan BDP'nin ça¤r›s›yla Taksim

meydan›nda toplanan binlerce kifliyi polis ablukaya almak istedi. An-
cak, kitlenin ço¤almas› ve militan tutumu karfl›s›nda, yollar› açmak zo-
runda kald›lar. Kitle, sloganlar atarak ve yeflil, sar›, k›rm›z› fularlar,

puflilerle Aksaray'daki çad›ra do¤ru uzun bir yürüyüfl yapt›. Yürüyüfl boyunca yol üstünde bulunan
devlete ait kurumlara molotoflu ve tafll› sald›r›lar gerçekleflti. Polisin kitleye sald›rmas› üzerine çat›fl-
malar yafland›. Bu eylemleri hazmedemeyen devlet, 24 Nisan'da da Aksaray'daki çad›ra sald›rd› ve
çad›r› y›kt›. Ara sokaklara çekilen kitle ise Beyaz›t'a do¤ru çat›flarak geri çekildi. 

Diyarbak›r'da eylemler, veto karar›n›n ö¤renilmesiyle bafllad›. 2006'dan beri eylem yap›lmayan
Diyarbak›r’›n merkezi Ofis'te de eylemler gerçekleflti. Kitleler polise karfl› koymada yarat›c› yöntem-
ler kulland›lar. Panzerlere karfl› belediye dozerlerini harekete geçiren halk, sokaklara barikatlar kura-
rak saatlerce çat›flt›. Çat›flmalarda polisin gerçek mermi kulland›¤› ortaya ç›kt›. Yan› s›ra gaz bombas›
ve tazyikli su da bol miktarda kullan›ld›. Eylemler ancak polisin geri çekilmesiyle duruldu. Katledi-
len ‹brahim Oruç'un 21 Nisan'daki cenaze töreninde de çat›flmalar yafland›. Eylemler s›ras›nda
200'den fazla kifli gözalt›na al›nd›.  

‹zmir'de yap›lmak istenen eyleme de polis sald›rd›. Kitle toplanmaya bafllad›¤› s›rada gerçekleflti-
rilen sald›r›da birçok kifli gözalt›na al›nd›, onlarcas› tutukland›. Tutuklananlar aras›nda BDP Konak
‹lçe Baflkan› da bulunuyor.

* * * 
Eylemler YSK’n›n geri ad›m atmas›na ve veto edilen milletvekili adaylar›n›n 6’s›n›n itiraz›n› ka-

bul etmesine neden oldu. Talepleri kabul edilen Kürt halk›, eylemlerini bitirdi. Fakat polis bu kez de
BDP'nin kurdu¤u “demokrasi çad›rlar›na” sald›rd›. Att›¤› geri ad›m›n h›nc›n› bu flekilde almaya kalk-
t›. Ama bir kez daha Kürt halk›n›n öfkesini karfl›s›nda buldu. Halk, günler boyunca sokaklar› savafl
alan›na çevirdi. Y›k›lan çad›rlar› yeniden kurdu. 

Bu eylemlerde dikkat çeken bir yön de, hedeflerin öncekilere göre daha isabetli seçilmesiydi. Da-
ha çok devlet kurumlar› ve bankalar hedefe çak›ld›. Kürt halk›, kazan›mlar›n ancak mücadele ile elde
edilebilece¤ini y›llar›n deneyi ile en iyi bilen halklardan biridir. Bunu bir kez daha göstermifl oldular. 

Veto sald›r›yla karfl› karfl›ya kalan di¤er reformist partiler ise, bas›n aç›klamas› ve birkaç protesto
gösterisiyle yetindiler. Tepki c›l›z olunca, devlet geri ad›m atmad›, veto engeli baz› reformist partile-
rin seçimlerin d›fl›na düflmesine neden oldu. Asl›nda son yaflananlar, seçimlerin bir aldatmacadan bafl-
ka bir fley olmad›¤›n›, devletin o dönemki ç›karlar›yla örtüflmedi¤i müddetçe de, kimseye siyaset yap-
ma hakk› vermedi¤ini, bu hakk›n da ancak söke söke al›nabilece¤ini bir kere daha gösterdi. 

Adana'da çad›rlara sald›r›
BDP'nin kurdu¤u 24 çad›ra ayn› anda devletin kolluk güçleri taraf›ndan bask›nlar gerçekleflti. 
Adana'da da 26 Nisan'da BDP'nin Seyhan Oba Mahallesi'nde kurdu¤u çad›rlara gece 2.00 s›rala-

r›nda bask›n yap›ld›. Yüzlerce polis eflli¤inde gerçeklefltirilen sald›r›da gaz bombalar› ve joplar da
kullan›ld›. Sald›r›da çad›rdaki eflyalar›n tümüne el konulurken, 6 kifli de gözalt›na al›nd›. 

Sabah çad›rlar tekrar kuruldu ve bas›n aç›klamas› yap›ld›. Devrimci, demokrat kurumlar da bu
aç›klamaya destek verdiler. BDP ‹l Baflkan› yapt›¤› aç›klamada bask›nlar› k›narken, çad›rlar›n kurul-
maya devam edece¤ini belirtti. Bas›n aç›klamas›na BDP'nin ba¤›ms›z milletvekilleri adaylar› da kat›l-
d›. Bu s›rada polis mahalle aralar›nda ve semtlerde onlarca kifliyi iflkencelerle gözalt›na ald›. Gözalt›-
na al›nanlar›n bir k›sm› tutukland›. Gözalt›larla ilgili Adana ‹HD'ye çok say›da baflvuru yap›ld›. Ça-
d›rlara sald›r› yap›ld›ktan sonra polisler, Çukurova Üniversitesi'ne giderek Ömer Eflki ve Osman Kü-
çükosmano¤lu isimli doktorlar› da gözalt›na ald›lar. Doktorlar›n gözalt›na al›nmas› gerekçesi, ziyaret
ettikleri çad›rda örgüt propagandas› yapt›klar› iddias› oldu. 

Doktorlar›n gözalt›na al›nmas›n›n ard›ndan ‹nönü Park›'nda bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi.
Aç›klamaya PDD de kat›larak destek verdi. "Bask›lar bizi y›ld›ramaz", "‹nsanl›k onuru iflkenceyi ye-
necek" sloganlar› at›ld›. 

Adana'daki sald›r› demokrasi çad›r›na yap›lan ikinci sald›r› oldu. Çad›r, 13 Nisan'da kurulmufltu.
Polisin ablukaya ald›¤› fiakirpafla mahallesinde insanlar evlerine hapsedilirken, sokaktan neredeyse
her geçen gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nma gerekçeleri aras›nda "Pufli takma" da yer al›yor. Sald›r›-
lar›n ard›ndan Kürt halk›, Adana'da soka¤a dökülerek barikatlar kurdular. Polise molotoflar ve tafllar-
la direnen halk, taleplerini sokaklarda dillendirdiler. 

Blok adaylar›na “veto” 
geri tepti

YSK vetosu, çad›rlara sald›r›lar…
Kürt halk› sokaklarda 
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19 Aral›k 2000'de 20 hapis-
haneye ayn› anda gerçeklefltiri-
len ve ad›na devletin "Hayata
Dönüfl" dedikleri katliamdan 11
y›l sonra, gerçekler belgelerle or-
taya ç›kmaya devam ediyor. "Öl-
melerine izin vermeyece¤iz" di-
yerek tutsaklar› kurflunlayan, diri
diri yakan devletin, kendi arflivle-
rindeki belgeler, katliam›n tama-
men planl› ve hedefli yap›ld›¤›n›
ortaya koyuyor. 

Geçti¤imiz ay içinde, ortaya
ç›kan bu belgelerde, ad›na “Tu-
fan”, “Atmaca”, “Bora” gibi isimlerle operasyonlar›n emirlerinin katiamdan önce
verildi¤i anlafl›ld›. Tutsaklarla yap›lan görüflmelerin de, zaman kazanmak için
yap›ld›¤› belgelenmifl oldu. 

O zamanki Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk ise, ç›kan belgelerden sonra
hala "operasyon planlar›ndan haberim yoktu" diyebildi. Fakat Üsküdar Cumhuri-
yet Savc›'s›n›n yapt›¤› aç›klama, onu bir kez daha yalanlad›. Savc›n›n tutana¤›-
na göre, Ümraniye Hapishane Savc›s› operasyondan günler önce, ‹l Jandarma
Komutanl›¤›'nda kritpolu odada palandan haberdar oldu. Üstelik operasyon için
Üsküdar Cumhuriyet Savc›'na gerekli talimatlar›, telefonla 15 Aral›k 2000'de ve-
renin de Adalet Bakanl›¤› oldu¤u ortaya ç›kt›. 

Ad›na “tufan” denilen operasyon, Bayrampafla Hapishanesi’ne yönelik ola-
rak planlanm›fl ve operasyon emri, 11 Ekim 2000'de verilmifl. Askerler de 15
Aral›k'tan itibaren hapishane etraf›na konuflland›r›lm›fllar. Bayrampafla'ya yöne-
lik operasyonda görev alan Elaz›¤ Jandarma Taburu'nun görev tan›m›nda bel-
ge, “Bora” ad›yla yer al›yor. Üstelik bu belgenin ortaya ç›kmas› da ‹l Jandarma
Komutanl›¤›'n›n 28 Mart 2011'de "arflivleri kar›flt›rarak bulmas›"yla gerçeklefli-
yor. 

Mahkemeye erlerin isimleri d›fl›nda birfley söylemeyen Genel Kurmay, böy-
lece "hayata dönüfl"ün asl›nda katletmek demek oldu¤unu da kabul etmifl oldu.
Bayrampafla Hapishanesi’nde diri diri yak›lan 6 kad›n tutsak olmak üzere 12
devrimci tutsak katledilirken, onlarcas› yaralanm›flt›. Operasyon s›ras›nda adeta
savafla gider gibi haz›rl›k yapan devlet, hapishane duvarlar›n›, çat›lar›n› dele-
rek, içeriye kimyasal gazlar atm›fl, tutsaklar› kurflun ya¤muruna tutmufllard›.

Bu belgenin ortaya ç›kmas›ndan birkaç gün sonra da Ümraniye Hapishane-
si için haz›rlanan “Atmaca” adl› bir belge daha ortaya ç›kt›. Ümraniye'deki ope-
rasyonlar s›ras›nda da, 1 asker ve 8 tutsak ölmüfltü.  Atmaca adl› belgede, Üm-
raniye Hapishanesi'ndeki operasyonlar için gardiyanlar›n gönüllü olarak rehin
olmas› da dahil birçok ayr›nt› yer al›yor. Belgeye göre, Ümraniye'deki operas-
yon Bayrampafla'daki operasyonun bitmesinin hemen ard›ndan bafllayacak ve
duvarlar, çat›lar delinerek içeriye gaz bombas› at›lacak. Tutsaklar›n karfl› koy-
mas› durumunda, her türlü arac›n misliyle kullan›laca¤› belirtilirken, etkisiz hale
getirilen tutsaklara iflkence yap›laca¤› da vurgulan›yor. "‹stihbarati bilgi almak
için sorgulama" denilerek, iflkenceye hukuki bir k›l›f geçiriliyor. Hapishane önün-
de toplanan tutsak yak›nlar› da belgede hedef gösteriliyor. Polisin tutsak yak›n-
lar›n› da gözalt›na almas›n›n zemini haz›rlan›yor. Yani tutsaklar öldürürken kim-
se karfl› koymas›n isteniyor. 

Ad›na "Hayata dönüfl" dedikleri operasyonun gerçek yüzü iflte bu. Yalanlar›
y›llar geçse de aç›¤a ç›k›yor. Devrimci tutsaklar›n operasyondan aylar önceki
öngörüleri do¤rulanm›fl oluyor. 

Operasyon haz›rl›klar›n› Ulucanlar'da, Burdur'da tutsaklar› katlederek, yara-
layarak yapm›fllard›. Devrimci tutsaklar›n bu sald›r›lara direnece¤ini de çok iyi
bildiklerinden, en ince ayr›nt›y› düflünerek planlar haz›rlam›fllar. 

Dünya ve Türkiye hapishanelerinde bugüne kadar devrimci tutsaklar defa-
larca katliamlardan geçirildi. Özellikle Türkiye hapishaneleri her koflulda direnifl
destanlar› yazm›fl bir tarihe sahiptir. F Tipi hücrelere de direneceklerini aylar
öncesinden ilan ettiler ve direndiler. Devlet bunu bildi¤i için, 19 Aral›k katliam›n›
gerçeklefltirdi. Devrimci tutsaklar flahs›nda kitlelere gözda¤› vermekti as›l amaç-
lar›. Ecevit, ABD'ye gitmeden önce "IMF politikalar›n› hayata geçirmek için ce-
zaevlerini teslim almam›z flart" demiflti. Tutsaklarla iflçiler ve emekçiler aras›n-
daki kopmaz ba¤›, böylesi veciz bir sözle mühürlemiflti. 

Buna karfl›n bilinçleri çarp›tmak için her türlü yalana baflvurdular, kitleleri
kand›rmaya çal›flt›lar. Ama gerçekler hiçbir zaman gizli kalmaz. Kendi belgeleri
ele veriyor onlar›. fiimdi kendi mahkemelerinde aklanmaya çal›fl›yorlar. Ama
yapt›klar› tarihe kaz›nm›flt›r. Ve asla unutulmayacak, cezas›z b›rak›lmayacakt›r.

"Hayata Dönüfl" Operasyonu’ndan Tufan'a, 
Atmayaca'ya, Bora'ya 

Katliam gerçe¤i
Devlet 30 y›l sonra itiraf etti:

K›rbay›r iflkence sonucu öldürüldü

TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu
Baflkan› Zafer Üstül, 14 Nisan’da
yapt›¤› bas›n toplant›s›nda, 12 Ey-
lül’ün ertesi günü gözalt›na al›nan
ve bir daha görülmeyen Cemil K›r-
bay›r’›n iflkence sonucu öldürüldü-
¤ünü itiraf etti. 

Hat›rlanaca¤› gibi, Baflbakan
Erdo¤an geçti¤imiz aylarda “gözal-
t›nda kaybolanlar”›n aileleriyle gö-
rüflmüfl, bunlar›n içinde 30 y›ld›r
o¤lunu görmeyen ve birgün gelir di-

ye kap›y› hep aç›k tuttu¤unu söyleyen Berfo anay› anlatarak timsah
gözyafllar› dökmüfltü. Bu olay›n ard›ndan TBMM ‹nsan Haklar› Komis-
yonu da Berfo anan›n o¤lu Cemil K›rbay›r’la ilgili soruflturma bafllatm›fl-
t›. 

Komisyon baflkan› Üstül, yapt›klar› soruflturma ile ilgili bilgi verdi¤i
toplant›da, K›rbay›r’›n 13 Eylül 1980 tarihinde gözalt›na al›narak, “sor-
gulama merkezi” olarak kullan›lan Kars Dede Korkut E¤itim Enstitü-
sü’ne götürüldü¤ünü ve 8 Ekim tarihinde de öldürüldü¤ünü bildirdi. “Ko-
misyon, bu olayda Cemil K›rbay›r’›n sorgulama esnas›nda gözalt›nda
iken öldürüldü¤ü, sorguya al›nan flah›slara kötü muamele ve iflkenceye
varan eylemlerde bulunuldu¤u konusunda kuflku duymamaktad›r. Bu
durumu o tarihte Kars’ta görev yapan üst düzey baz› kamu görevlileri
de komisyonumuza belirtmifltir” dedi.

Polis tutanaklar›, K›rbay›r için “gözalt›nda iken firar etti” fleklinde tu-
tulmufl ve 3 polis hakk›nda da “bu olaydaki ihmal ve kusurlar›ndan dola-
y› k›nama cezas›” verilmifl. Bu tutanaklar› incelediklerini aç›klayan Zafer
Üstül, “gözleri ba¤l› ve elleri kelepçeli bir kiflinin kaçmas›n›n mümkün
olamayaca¤›” kanaatine vard›klar›n› söyleyerek, “sorumluluk devletindir”
dedi.

Sonuçta 30 y›l sonra Cemil K›rbay›r’›n iflkence sonucu öldürüldü¤ü
devlet nezdinde de itiraf edilmifl oldu. Daha binlerce iflkencede ölüm ve
“gözalt›nda kay›p” olay› var. Onlar›n da ak›betlerinin Cemil K›rbay›k gibi
oldu¤undan flüphe yok. Devletin bunlardan birini itiraf etmesi bile, y›llar
süren mücadele sonucudur. Bu, AKP’nin ya da TBMM komisyonunun
de¤il, “Cumartesi Anneleri” baflta olmak üzere kay›plara kar›fl verilen
mücadelenin baflar›s›d›r. Bir kez daha görüldü ki, 12 Eylül ve onun de-
vamc›lar›n› yarg›layacak olan tek güç, halk›n mücadelesidir. 

TKP/ML T‹KKO gerillalar›
flehit düfltü

2 fiubat'ta Dersim'de TKP/ML T‹KKO gerillalar›n›n kald›¤› k›fl üssünde
meydana gelen göçükte, 5 kad›n gerilla flehit düfltü. 

Dersim Bölge Komitesi'nden yap›lan aç›klamada, ölen kad›n gerillala-
r›n TKP/ML MK Üyesi ve Dersim Siyasi Komiseri Sefagül Kesgin, Nurflen
Aslan, Gülizar Özkan, Fatma Acar ve Derya Aras oldu¤u belirtildi. 

fiehit gerillalar› anmak için 24 Nisan'da 1 May›s Mahallesi'nde Parti-
zan taraf›ndan bir yürüyüfl ve bas›n aç›klamas› yap›ld›. Saat 17.00'de
Karakol dura¤›ndan bafllayan yürüyüfl, 18 May›s Caddesi'nden 2 Eylül
Kültür ve Dayan›flma Derne¤i'ne kadar devam etti. Partizan imzal› "Halk
savaflç›lar› ölümsüzdür" pankart› aç›ld›. Yürüyüfle devrimci kurumlar da
destek verirken "Gerillalar ölmez yaflas›n halk savafl›", "Devrim flehitleri
ölümsüzdür", "Yaflas›n devrimci dayan›flma" sloganlar› at›ld›. 
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Sablon, "Fransa'n›n en iyi gazetecisi, hiç
kötü bir ünü yok". Deneme yazar› kendisi.
Ba¤›ms›z bir gazeteci. "Orjinal, deli dolu bir
adam" olarak görülüyor. Ad›, 1935 y›l›nda
yazd›¤› siyahilerle ilgili bir dizi yaz› ile ünle-
niyor. Afrika'daki sömürücülerin onlar üze-
rindeki zulmünü, nas›l bir kar kap›s› olarak
görüldüklerini anlat›yor. Yaz› dizisi öyle etkili
oluyor ki, Frans›z hükümeti baz› adamlar›n›
sömürgelerinden çekmek zorunda kal›yor.
Öte yandan kitaplar› da ç›k›yor. ‹ntiharlarla
ilgili önemli bir kitab› ve Ruslar›n da kendi
dillerine kazand›rd›klar› çocuk hapishanele-
rine iliflkin herkesçe çok be¤eni toplayan
baflka bir kitab› var. 

‹kinci Paylafl›m Savafl› esnas›nda da
anti-faflist bir direniflçi Sablon. Yolu Ausc-
hwitz Nazi Kamp›na'da dek uzanm›fl. Ona,

New York'tan büyük bir edebiyat ödülü de getiren ve
pek çok dile çevrilen kitab› ise, bu ölüm kamplar›n›
anlatt›¤› kitap.                                                             

* * * 
1950'li y›llarda, Sablon -kuflkusuz bu özellikleriyle

de¤il- Sovyetler Birli¤i'nin sosyalist sistemine hiç sem-
pati duymuyor oluflu, aksine, milyonlarca insan›n
inand›¤› gibi onlar›n yeni bir savafl ç›kartaca¤›n› düflü-
nen biri olmas›yla, Amerikan Transoc Ajans›'n›n ilgisi-
ni çekiyor. Transoc'un Avrupa direktörü Frans›z Nivel-
le, "Rusya'da ne olup bitti¤ini" ö¤renmesi için Sovyet-
ler Birli¤i'ne göndermeyi teklif ediyor. Onlar›n vize ve-
rece¤i bütün özellikleri tafl›d›¤›n›, Bolfleviklere karfl›
ç›k›fl›n› belirten yaz›s› veya konuflmas› olmad›¤› için
daha avantajl› oldu¤undan hareketle kendisini seçtik-
lerini söyleyerek... 

Sablon, teklifi kabul ediyor ve yüklü bir avansla 6
ay kalmak üzere Moskova'ya gidiyor. 

Ama 6 ay geçmesine gerek kalm›yor. Moskova ve
bu bilmedi¤i sistem, daha önceki yan›lg›lar›n› tuzla-
buz ediyor. Hayat›n, Bat›'da yürütülen demogojileri
çürüttü¤ünü görüyor. "‹ngilizler, Frans›zlar gibi yafla-
m›yor Rus halk›, anlay›fllar›, sevinçleri, kederleri ken-
dilerine göre", "ajans›n cehenneme dek yolu var"...
Böyle düflünmeye bafll›yor.

O, do¤ru bildi¤inden baflka yazamayan dürüst bir
gazeteci, hakl›dan yana... Yaflam›nda daha önce de
benzer bir fley yaflam›flt›. 1937 y›l› bafl›nda, Franco'yu
destekleyen bir Frans›z gazetesi, onu Burgos'a gön-

derip ‹spanyol milli-
yetçilerini yazmas›-
n› istemifllerdi. O
da gördü¤ü gerçek-
leri yazm›flt›: Flan-

jistlerin vahfletini,
onlar› Almanlar›n
yönetti¤ini, asker-
lerin "kara cahil
sefih yaflay›fl›n›"...
Gazete yay›nlamam›fl-
t› yaz›lar›n›...

Sablon, Tran-
soc Ajans› ile ilgili
düflündü¤ünün de öte-
sinde fleyler ö¤renmiflti üstelik.
Boflbo¤az bir ajan, onun da Transoc için çal›flan ajan-
lardan biri oldu¤unu zannederek ajans›n gerçek yüzü-
nü anlatt›. Anlad› ki, bir gazete ajans› falan de¤il, kira-
l›k katiller bürosuydu Transoc. "Dürüst bir ifl oldu¤unu
sanm›flt›m, me¤er çirkefleflmifl, hemen avanslar›n›
geri ödeyece¤im" diyerek ajans› araflt›rmaya bafllad›.
Karfl›s›nda onu dehflete düflüren bir tablo vard›. Ajan-
s›n, ABD'li senatör Low'dan ibaretmifl gibi görüntüsü,
esas›nda albay Roberts'dan, Donavan, Herriman,
Mongan, Dupanot, aliminyum kral›, uranyum, ithalat›
yapan "AB grubu" gibi tekellere ve yönetcilerine dek
uzan›yordu ucu, ve gerçek anlamda bir cinayet flebe-
kesiydi.                                                                      

* * * 
Senatör Low, Sablon'daki de¤iflimi, elçilik ve ajan-

lar arac›l›¤›yla ö¤rendi¤inde, onun Moskova'dan hiç
dönmeyece¤ini farzederek hemen bir komplo haz›rl›-
¤›na girdi. Frans›z gazetesi "Somedi Soir"da, Bill Cos-
ter (Transoc'un Çekoslovakya ajan›) imzas›yla, zehir-
zemberek bir yaz› ç›kt›: Ba¤›ms›z, dürüst bir gazeteci
olarak bilinen Sablon, Moskova'n›n 1 No'lu ajan›yd›.
Kremlin, ba¤›ms›z geteciler taraf›ndan kurulan ve tek
amac› do¤ru haber yapmak olan ciddi kurulufl Tran-
soc'un casuslukla kundakç›l›k yapt›¤›n› kan›tlamaya
çal›fl›yordu. Sablon, kad›n ve para düflkünüydü ve
1936'lardan itibaren Fransa'daki Sovyet ajanlar›dan
para alarak casusluk yap›yordu. Zaten onun gerçek
yüzünü sevgililerinden biri olan Sonya adl› kad›n an-
latm›flt›. Üstelik, Transoc Avrupa temsilcisi Nivelle ve
Çek temsilcisi Bill Coster'a para karfl›l›¤›nda cinayet-
ler iflleme ve kar›fl›kl›klar ç›karmay› teklif etmiflti. En
ünlü gazeteciler dahil herkes Sablon'un üyesi oldu¤u
Bas›n Birli¤i'nden at›lmas›n› istiyordu, vs... 

Nivelle, Sablon'un böylece elinin kolunun ba¤lan-
d›¤›n› düflünüyordu. Neals'a (Fransa’da görevli Ameri-
kal›), "sadece Humanite (Frans›z Komünist Partisi ya-

y›n organ›) yay›nlar" dedi. Fakat Sablon'la görüfltük-
ten sonra onun neler yapabilece¤ini sezinleyen Neals,
Sablon'u öfkelendirmemek ve "komünistlerin eline ar-
ma¤an sunmamak” gerekti¤ini düflünüyordu. Humani-
te'a gitmesinin kötü bir durum yarataca¤›n›, B. Cos-
ter'a yazd›r›lan isabetsiz yaz›y› mahkum ederek, Sab-
lon'a sus pay› vermek gerekti¤ini söyledi. Nivelle'nin

gidip Sablon'u yat›flt›rmas›n› istedi. 
Fakat Sablon, kurulan bu komployu, at›lan

çamuru hiçbir zaman unutmad›.                         
* * *  

Evini sat›p ald›¤› avans› geri ödedi. Tran-
soc'la ilgili yaz›lar›n› dört ayr› ajansa götürdü.

Hepsi reddetmiflti yay›nlamay›. Le Monde gazetesi de
"okuyucu mektubu" olarak bile kabul etmedi. Franc-
T›reur ve La Patrie gazetelerinden özel dostlar›na
baflvurdu, olmad›. 

Ama y›lacak, geri çekilecek bir karakterde de¤ildi
Sablon. Kitap olarak yay›nlayacakt›. Kimseye minnet
etmeden, bütün kitaplar›n› sat›fla ç›kararak ve kendi
paras› ile basacakt› kitab›n›. Ad›na "Ölüm Komplosu"
dedi. Geceler boyu çal›flt›. "Kendi al›nyaz›s›n›, Fran-
sa'n›n, ça¤›n›n yazg›lar›n› düflünerek" yazd›. "Yalan
söylüyorlar, korkutuyorlar, k›flk›rt›yorlard›. Ajansa ilifl-
kin aç›klamalarda bulunmas›n› önleyenler de onu ça-
mura bulayanlar da onlard›. Bafllar›nda, Amerika'day-
ken gördü¤ü o açgözlü ifladamlar›, Kongo'da zencileri
iflkencede inim inim inleten alçaklar, sat›lm›fl lafebele-
ri, gazeteci taslaklar›, dün Hitler'i öven bugün Neals'›n
ayaklar› dibinde sürünen o alacal›-bulacal› karanl›k
savafl partileri vard›. Bunlar bir yandan Rusya'y› yerle
bir etmek... bir yandan grev yapmas›nla diye, hiçbir
fley istemesinler hatta düfl bile kuramas›nlar diye ken-
di iflçilerini eziyorlard›."

Kar›s› kitaplar› satmamas›n›, komünistlerin yay›n-
layabilece¤ini söylüyordu. "Zaten inanm›fllar› inand›r-
man›n bir yarar› var m›" diyordu Sablon. "Rusya'ya
gitmeden önceki ruh halimi an›ms›yor musun? Rusla-
r›n bize sald›racaklar›na inan›yordum. Bir çoklar› hala
böle düflünüyor. Özellikle onlar için yazd›m ben bu ki-
tab›."

Gerçekten de, Sablon gibi komünist olmayan ama
savafl istemeyen birinin dilinden, gerçekte savafl›
ABD'nin ç›karmak için haz›rl›k yapt›¤›n› belgeleriyle
okuyan kiflilerde, çok büyük bir yank› uyand›rm›flt› ki-
tap. Bütün zorluklar› aflarak insanl›¤a yapt›¤› hizmeti
ayakta alk›fllad› kitleler. 

Sablon, e¤er do¤rular› yazacaksa gazeteciydi, ak-
si halde de¤il. 

(‹lya Ehrenburg'un Dipten Gelen Dalga kitab›ndan
özetlenmifltir.)
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19 Kas›m 2009'da Esenyurt'ta
devrimci faaliyeti s›ras›nda polis-
ler taraf›ndan katledilen TK‹P militan› Alaattin Karada¤
davas›n›n 3. duruflmas› 21 Nisan'da Bak›rköy Adliye-
si'nde görüldü. 3. duruflmaya damgas›n› vuran olay ise
sivil polislerin salona san›k katil polis O¤uzhan Vural'›
korumak  ad›na silahlarla girmeleri oldu. Avukatlar›n or-
taya ç›kard›¤› bu durum karfl›s›nda mahkeme heyeti ilk
baflta tepkisiz kal›rken, yap›lan itirazlar›n ard›ndan sivil
polislerin silahlar›n› emanete b›rakmas›na karar verildi. 

Daha önceki duruflmada al›nan "olay yerinde keflif" karar› ise mahkeme-
nin keyfi tutumuyla belirsiz bir noktaya büründü. Keflif günü, keflfi erteleyen
mahkeme baflkan›, bu duruflmada sanki bu karar hiç al›nmam›fl gibi davran-
d›. Salonda keflif yapt›rmak gibi bir gerabet içerisinde hareket eden mahkeme
heyeti, avukatlar›n itirazlar›yla karfl›laflt›. O¤uzhan Vural'›n tutuklanmas› talebi
ise reddedilerek duruflma 24 Haziran'a ertelendi. 

Duruflma günü BDSP, Bak›rköy adliyesi önünde toplanarak katliam›n ay-
d›nlat›lmas›n› istedi. BDSP imzal›  "Devrimciler ölmez devrim davas› yenilmez"

ve "Alattin Karada¤ davas› ay-
d›nlat›ls›n" pankartlar›n›n aç›l-

d›¤› eylemde, "Alattin Karada¤ ölümsüzdür", "Katil dev-
let hesap verecek", "Devrim flehitleri ölümzüzdür", "Katip
polis hesap verecek" sloganlar› at›ld›. Yap›lan bas›n aç›k-
lamas›nda Alattin Karada¤'›n katledildi¤ini görenlerin
tehdit edilerek ifadelerini de¤ifltirmeye zorland›¤› belirtil-
di. Bas›n aç›klamas› ve oturma eylemine partiler ve sen-
dikalar da destek verdi.  

23 Nisan'da ise Alattin Karada¤'›n abisi Abdullah
Karada¤ ‹stanbul ÇHD fiubesinde bas›n aç›klamas› yaparak 3. duruflmada
yaflananlar› kamuoyuyla paylaflt›. Bas›n aç›klamas›na PDD de destek verdi. 

Ayr›ca BDSP, Alattin Karada¤ duruflmas›na ça¤r› amac›yla 16 Nisan'da
Galatasaray'dan Taksim meydan›na kadar bir yürüyüfl düzenledi. Yürüyüfl bo-
yunca "Alattin Karada¤ ölümsüzdür", "Katil devlet hesap verecek", "Katil polis
hesap verecek", "Polis vuruyor mahkeme koruyor" sloganlar› at›ld›. Bas›n
aç›klamas›nda duyarl› kesimler duruflmaya ça¤r›ld›. Eyleme PDD, EÖC ve EHP
de kat›ld›.

Gazeteci Sablon

Karada¤ davas›nda keyfiyet sürüyor
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! 3 May›s 1962-Açlar Yürüyüflü Yap›ld›
Yap›-‹fl Sendikas›’n›n Ankara’da düzenledi¤i yürü-

yüfl, iflsizli¤i protesto amac› tafl›yordu. 5 bin kadar ifl-
çi ve iflsizin kat›ld›¤› yürüyüflte, Meclis hedeflendi ve
polislerle çat›flma yafland›. 300 kiflinin gözalt›na al›n-
d›¤› eylem, ‘60’l› y›llardaki yükseliflin habercisiydi.

! 5 May›s 1818-Karl Marx Do¤du
Komünizm teorisinin mimar› ve örgütle-

yicisi olan Marx için onun ölene kadar
yan›nda olan yoldafl› Engels flöyle diyor-
du: “Marks, her fleyden önce bir devrim-
ciydi. Kapitalist toplum ile onun yarat-
m›fl bulundu¤u devlet kurumlar›n›n y›-

k›lmas›na flu ya da bu biçimde katk›da bulunmak,
kendi öz durumunun ve gereksinimlerinin bilincini,
kendi kurtulufl koflullar›n›n bilincini, kendisine ilk
onun vermifl bulundu¤u proletaryan›n kurtulufluna
yard›mda bulunmak, onun gerçek yönelimi iflte buy-
du. Savafl›m onun en sevdi¤i aland›. Ender görülür
bir tutku, bir direngenlik ve baflar› ile savaflt› O.” 

! 5 May›s 1981- IRA militan› Boby Sands ceza-
evinde ölüm orucunda öldü.

‹rlanda’n›n ba¤›ms›zl›¤› için mücadele eden ‹rlanda
Kurtulufl Ordusu-‹RA militan› Boby Sands ve yoldafl-
lar›, siyasi tutukluluk hakk› ve tek tip elbisenin kald›-
r›lmas› için ölüm orucuna bafllad›lar. Kuzey ‹rlan-
da’n›n Maze cezaevinde gerçeklefltirilen ölüm orucu
eylemi, toplam 217 gün sürdü ve Boby Sand ile bir-
likte 9 yoldas› öldüler. Eylem d›flar›da da çok büyük
bir kitle deste¤i almas›na ra¤men, o dönem ‹ngiltere
Baflbakan› olan “Demir Lady” lakapl› Thatcher ve
hükümeti geri ad›m atmad›. Sans, içerde iken millet-
vekili seçilmifl olmas›na ra¤men ç›kar›lmad›. Fakat
Sans ve yoldafllar›n›n bü eylemi, tüm dünyay› sarst›.
Büyük bir sempati uyand›rd›. Cenazelerine yüzbinler
kat›ld›. IRA’n›n silahl› militanlar› cenazenin güvenli-
¤ini ald›lar. Baby Sands, ÖO eyleminin simgesi oldu.
Hem ülkemizde, hem de dünyada devrimci tutsaklara
esin kayna¤› oldular. ÖO eylemi daha s›k baflvurulan
bir eylem biçimi haline geldi.  

! 9 May›s 1974- Al-
manya’da K›z›l Ordu
Fraksiyonu RAF liderle-
rinden Ulrike Meinhof,
Stutgard’daki Stemmhe-
im cezaevindeki hücre-
sinde öldürüldü. 

! 13 May›s 1974- Kürt
kad›n savafl› Leyla Qa-
s›m, Irak Baas rejimi ta-
raf›ndan katledildi. 

29 Nisan 1974 tarihinde
Ba¤dat Havaalan›nda uçak
kaç›rma eylemi s›ras›nda 5
arkadafl›yla birlikte yaka-
lanan Leyla Qas›m, Kürt
kad›n gerillalar›n önderle-
rinden biridir. 

! 18 May›s 1982- 
Diyarbak›r cezaevinde   
Dörtler’in gecesi

Diyarbak›r cezaevi, 12 Eylül sonras›nda vahfli iflken-
celerin yap›ld›¤› bir cezaeviydi. Kürt tutsaklar üzerin-
de özel bir asimilasyon ve iflkence uyguland›. Bu bas-
k›lara karfl› ilk direnifl, Mazlum Do¤an’›n 1982 New-
rozunda hücresinde yakt›¤› üç kibrit ile atefllendi.
Mazlum Do¤an’›n flehit düflmesinin arkas›ndan, bunu
direnifl ça¤r›s› olarak benimseyen dört PKK’li tutsak,
Ferhat Kurtay, Mahmut Zengin, Necmi Öner ve Eflref
Any›k, 17 May›s gecesi, bedenlerini atefle verdiler.
Arkas›ndan Kemal Pir ve arkadafllar›n›n ölüm orucu
eylemi bafllad›. Artarda gelen bu eylemler, cezaevin-
deki koflullar› çok az iyilefltirdiyse de, genel olarak
Kürt tutsaklar üzerinde olumlu bir etki yaratt› ve dire-
nifl çizgisini oluflturdu. Kürt hareketinin ‘84 at›l›m›n-
da bu direnifllerin etkisi büyük oldu. 

! 18 May›s 1973-TKP-ML’nin kuru-
cusu ve önderi ‹brahim Kaypakkaya
Tunceli’de yaral› olarak yakaland›k-

tan sonra, Diyarbak›r Ce-
zaevi’nde gördü¤ü iflken-
celerle katledildi. 

‹brahim Kaypakkaya, Do-
¤u Perinçek’in bafl›n› çekti¤i
T‹‹KP’in oportünist görüfllerini reddede-
rek, devrimci bir kopufl gerçeklefltirdi ve
TKP-ML’yi kurdu. Büyük oranda Ma-
o’nun fikirlerinden etkilenen Kaypakka-
ya, Türkiye’yi t›pk› Çin gibi “yar›-feo-
dal, yar›-sömürge” olarak de¤erlendirip,
devrimin “k›r›n flehri kuflatmas›” ile bafl-
layacak “halk savafl›” stratejisiyle ger-

çekleflece¤ini savundu. Bu do¤rultuda k›rsal bölgelere
çekildi ve köylülük içinde faaliyete bafllad›. Bu faali-
yetler esnas›nda polisle girdi¤i çat›flmada yaral› ola-
rak ele geçti. Çok vahfli iflkencelere maruz kald› ve
büyük bir direnifl sergiledi. Kaypakkaya’n›n ad› “ifl-
kencede ser verip s›r vermemek”le özdeflleflti. ‹htilal-
ci komünistler 12 Eylül y›llar›nda iflkencehanelerde
direnifl destanlar› yazarak Kaypakkaya’n›n bu miras›-
n› sahiplendiler ve ileriye tafl›d›lar.  

! 19 May›s 1895- Kübal› devrimci ve flair Jose
Marti Öldürüldü

Küba’n›n ‹spanya’ya karfl› ba¤›ms›zl›k mücadelesi-
nin simgesi olan Jose Marti, Küba Devrimci Parti-
si’nin kuruluflunda yer ald›. Ayn› zamanda “partili sa-
natç›” olan ve fliirlerinde yal›n bir dil kullanan Marti,
çat›flmada öldü. Ülkemizde Türkçeye de çevrilen
“Ayn› yal›nl›kla ölmek isterim” adl› fliiriyle tan›n-
maktad›r.:“Ayn› yal›nl›kla ölmek isterim /K›rda bir çi-
çek gibi sakin, gösteriflsiz / Mum yerine y›ld›zlar par-
las›n üzerimde / Yeryüzü uzans›n alt›mda sessiz / Ben
ayd›nl›k ve özgürlük delisiyim / Vars›n hainleri sakla-
s›nlar so¤uk bir tafl alt›nda / Dürüstçe yaflad›m ben /
Karfl›l›¤›nda / Yüzüm do¤an günefle dönük ölece¤im.” 

! 31 May›s 1971 Nurhak Direnifli
20 kiflilik THKO grubu, Malatya-

Kürecik’te bulunan ABD radar üssüne
sald›r› düzenlemek üzere hareke geçti-
ler. Askerler taraf›ndan kuflat›ld›klar›n-
da girdikleri çat›flma sonucu THKO
önderlerinden Sinan Cemgil, Kadir
Manga, Alpaslan Özdo¤an flehit düfltü

‘68’de gençlik içinden ç›kan devrimci önderler,
Deniz Gezmifl, Yusuf Arslan ve Hüseyin ‹nan,
devrimin örgütlü ve silahl› bir tarzda gerçeklefltiri-
lebilece¤ini kavrayarak, Türkiye Halk Kurtulufl
Ordusu-THKO’yu kurdular ve silahl› mücadeleyi
bafllatt›lar. 

Yapt›klar› eylemler, kamulaflt›rmalar, boykotlar,
k›sa sürede yank› buldu ve halk içinde sempati
toplad›. Tabi ki, burjuvazi için de bir korku kayna¤› oldu. 1971 y›l›na gelin-
di¤inde, iyice s›k›flan devlet, çareyi darbe yapmakta buldu. 12 Mart yar› as-
keri faflist darbesi, bir yandan varolan örgütlülükleri da¤›t›p halk› bask› alt›na
ald›; bir yandan da devrimci önderleri tutuklay›p katletti. 

THKO önderleri de darbeden sonra da¤lara çekilerek ilk gerilla birliklerini
oluflturmaya girifltiler. Deniz Gezmifl, Yusuf Arslan ve Hüseyin ‹nan, bu ha-
z›rl›klar içindeyken yakaland›. Deniz ve Yusuf, Sivas’›n fiark›flla ilçesinde
polisle girdikleri çat›flmada, Hüseyin ise, bir ihbar sonucu yakaland›. 

Her türlü hukuksuzlukla sürdürülen yarg›lama sürecinde, idam cezas› veril-
di. Bu önceden al›nm›fl bir karard›. Bu karara karfl› büyük bir tepki olufltu.
‹damlar› engellemek için, THKP-C ve THKO militanlar› birlikte eylemler ör-
gütlediler. Aralar›nda Mahir Çayan’›n da bulundu¤u 10 devrimci, K›z›lde-
re’de katledildi. Bu katliam›n ard›ndan Deniz, Hüseyin ve Yusuf idam edildi-
ler.

Ancak devlet istedi¤ini elde edememifl ve bu yi¤it genç devrimcilere boyun
e¤dirememiflti. ‹dama sloganlarla, marfllarla giden Deniz, Hüseyin ve Yusuf,
gittikçe artan bir sevgi ve coflkuyla halk›n gönlünde yer etti. Denizler dara-
¤açlarnda boyune¤mezli¤in simgesi oldu.12 Eylül y›llar›nda idam sehpalar›-
na ç›kan devrimciler de, Denizlerin izinden gittiler. ‹dam sehpalar›n› kendile-
ri devirdiler, devrim ve sosyalizm fliarlar›n› hayk›rd›lar. Deniz, Yusuf, ‹nan,
“dara¤ac›nda üç fidan” olarak simgeleflti, cocuklar›m›za isim, devrimimizin
unutulmaz sembolleri oldu.

May› Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler

May›s 1980- Serdar Y›lmaz
Örgütçü özellikleriyle öne ç›kan, iflçi ve emekçi-

lerle iliflki kurmada ve onlar› örgüte kazanmada ör-
nek bir yaflam süren Serdar, Kartal’da y›ld›r›m düfl-
mesi sonucunda öldü. 

18 May›s 1976- Fevzi Aslansoy
Ankara ö¤renci gençlik hareketinin ileri militanlar›ndand›.

Onun bu karakterini iyi bilen polisin sivil faflistlerle iflbirli¤i
içinde kurdu¤u kallefl bir pusuda kurflunlanarak öldürüldü.

6 May›s 1972-Dara¤ac›nda üç fidan



22 May›s 2011

’68 Mart-Roma; binlerce ö¤renci, gün boyu
polisle çat›flt›. 

’68 Nisan-NewYork; Colombia Üniversitesini
iflgal eden ö¤rencilerle polis aras›nda saatler sü-
ren bir savafl yafland›. 

’68 May›s-Paris; ö¤renciler barikatlar kurarak
polisle çat›flt›lar. Paris’in kuruluflundan bu yana en
çetin sokak savafllar› verildi. Hükümetin düflmesi-
ne ramak kalan bir genel grev bafllad› ve Paris so-
kaklar›nda bir milyon iflçi-ö¤renci yürüdü. 

’68 Haziran; Berlin, Brüksel, Stockholm,
Amsterdam, Londra ve ‹stanbul... Binlerce ö¤-
renci okullar› boykot ediyor, caddelerde polisle ça-
t›fl›yordu. 

* * *
’68 Bahar›’nda tüm dünya bu haberlerle sars›l›yordu. Tüm egemenlerinin

bafllar›, ö¤rencilerin tafllar› ve molotoflar› ile dertteydi. Gençlik istiyor, istekleri
için savafl›yordu. Söz hakk› istiyor, vermiyorlar m›- iflgal ediyordu! Yürümek isti-
yor, yürütmüyorlar m›- çat›fl›yordu! Gençlik baflkald›r›yordu!

Dünya devrimci hareketinde ’68 bahar› diye bilinen bu eylemler, baflta ö¤ren-
ci gençlik olmak üzere, iflçi ve emekçileri, toplumun tüm ezilen-sömürülen kesim-
lerini içine ald›. K›sa sürede tüm dünyaya yay›ld›, emperyalizme karfl› büyük bir
devrimci kalk›flma yafland›. Barikat savafllar›ndan, genel grevlere, okul iflgallerin-
den, silahl› eylemlere kadar, çok çeflitli biçimlerle sürdü. Ve birçok ülkede yeni
devrimci örgütlerin kurulmas›na, yeni önderlerin ç›kmas›na kaynakl›k etti. 

O y›llarda ABD emperyalizmi Vietnam’› iflgal alt›nda tutuyordu ve yenilmek
üzereydi. Eylemin ilk ç›k›fllar›n› da savafla kat›lmak istemeyen Amerikal› gençler
yapm›fllard›. Amerika’da devasa mitingler düzenleniyor, Vietnam halk›n›n hakl›
savafl› destekleniyor ve ABD’li emperyalistlerin Vietnam’dan derhal çekilmesi is-
teniyordu. 

Dalga dalga yay›lan bu hareketlilik, Fransa’da da yank›s›n› buldu. Barikatlar
ve devrimler ülkesi Fransa’da ö¤renci gençlik, üniversite iflgalleri, boykotlar ve
gösterilerle harekete geçti. 10 May›s’ta Paris’te devrimci ö¤renciler taraf›ndan
kurulan barikatlara polisler ve faflistler sald›r›nca, iflçi s›n›f› da ö¤rencilere destek
vermeye bafllad›. 1 günlük genel grev yap›ld›. 1 milyon iflçinin ve emekçinin ka-
t›ld›¤› mitingle, sald›r›lar protesto edildi ve o günden sonra grevler tüm ülkeye
yay›ld›. Ard›ndan di¤er emekçi kesimler de soka¤a ç›kt› ve büyük protesto göste-
rileri bafllad›. Ama reformist Frans›z Komünist Partisi’nin eylem k›r›c› politikalar›
yüzünden bu eylemler sönümlendi. 

* * *

’68 hareketi Türkiye’nin de gençlik hareketini yo-
¤un bir flekilde etkiledi.’68 May›s›nda “NATO’ya Ha-
y›r!” kampanyas› yap›ld›. Ard›ndan “üniversite refor-
mu” olarak adland›r›lan bir dizi demokratik talep için
boykotlar, iflgaller bafllad›. Bunlar›n içinde ODTÜ ifl-
gali, en öne ç›kan›d›r. ‘71’de Nurhak da¤lar›nda fle-
hit düflen THKO’nun önderlerinden Sinan Cemgil’in
yapt›¤› bir konuflman›n ard›ndan iflgal gerçekleflti.
Bir ay sonra ’68 Temmuzunda 6. Filo’nun gelmesiy-
le, anti-emperyalist protestolar artt›. Bu protestolar-
dan dolay›, polisin ‹TÜ Ö¤renci Yurdu’na bask›n› ve
Vedat Demircio¤lu’nun katledilmesi, eylemleri daha
da yükseltti. Binlerce ö¤renci önce Taksim’e, sonra
Dolmabahçe’ye yönelerek ABD askerlerini denize at-
t›lar. 

‘68’in Kas›m ay›nda Vietnam kasab› CIA ajan› Commer, ABD’nin Ankara bü-
yükelçili¤ine atand› ve ülkeye gizlice sokuldu. 6 Ocak 1969’da  ODTÜ’ye geldi¤i
duyulunca, içlerinde komünist önder Osman Yaflar Yoldaflçan ve Mehmet Fatih
Öktülmüfl’ün de bulundu¤u kalabal›k bir ö¤renci grubu taraf›ndan Commer’in
arabas› yak›ld›.

Commer’in arabas›n›n yak›lmas› ve 6. filonun denize dökülmesi eylemleri, ’68
gençlik hareketinin ABD emperyalizmine ve iflbirlikçilerine karfl› bafllatt›klar› mü-
cadelenin simgesi oldular. Bu eylemler ayn› zamanda gençli¤in reformist bar›flç›l
partilerden devrimci tarzda kopuflunu da ivmelendirdi. ‘68 ö¤renci hareketlerinin
üzerinden ’71 devrimci at›l›m› mayaland›. 

* * *
’68 bahar›n›n üzerinden birçok bahar geçti. Kimileri nostalji sayd› ‘68’i; kimile-

ri “ne kadar yanl›fl yapt›klar›n›” s›ralay›p nedamet getirdi. Ama hiçbir fley, ‘68’in
dünyay› sarsan bir anti-emperyalist dalga oldu¤u gerçe¤ini karartamad›. 

’68 demek, isyan ve baflkald›r› demektir. ‹nsanl›¤›n tüm ac›lar›n›, kendi ac›lar›
olarak sahiplenmek, egemenler taraf›ndan dayat›lan yoz-bencil yaflam› bir ka¤›t
gibi buruflturup atmak demektir. 

Bizler, ç›plak gö¤üsleriyle süngülerin, silahlar›n üzerine yürüyenlerden ö¤re-
nece¤iz ‘68’i... Tafl ve molotof atmaktan yorulmayanlar›n, kald›r›m tafllar› ile bari-
katlar kuranlar›n sesinden dinleyece¤iz… Reformist-pasifist partileri afl›p ilerle-
yen ’68 sürecinden dersler ç›karaca¤›z... Daha güçlü ve sa¤lam vurufllar› ad›m
ad›m örerken, yine Deniz gibi hayk›raca¤›z: “Ak›n var ak›n/Günefle ak›n/Günefli
zapt edece¤iz/Güneflin zapt› yak›n!”

‘68’li olmak, devrimci olmakt›r! 68’i temsil etmek, o idealler u¤runa mücadele-
yi sürdürmektir! Denizleri, Mahirleri, ‹bolar› ve Fatihleri, Osmanlar›, ç›kartan ’68
bahar›, bizim yüre¤imizde ve bilincimizde gelecek kuflaklara tafl›nacakt›r.

Kavgan›n bahar›Kavgan›n bahar›
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‹kinci Emperyalist Paylafl›m Savafl›, resmi
olarak Almanya’n›n Polonya’ya sald›rmas›yla 1
Eylül 1939’da bafllad›. Hitler, as›l hedefi olan
Sovyetler Birli¤i’ne sald›r›y›, 22 Haziran 1941’de
bafllatt›. 8 May›s 1945’de K›z›l Ordu, Berlin’e
sosyalizm bayra¤›n› dikti ve insanl›k tarihinin bu
en kanl› savafl›n› sona erdirdi.

8 May›s 1945, insanl›¤›n yüre¤ine savafl›n
bitimi, faflizmin yenilgisi ve sosyalizmin zaferi
olarak kaz›nd›.

* * *
8 May›s konusunda kapitalizmin tarih çarp›-

t›c›l›¤› hiç bitmedi. Sosyalizmin bu büyük zaferi-
ni karartmak ve halklar›n Stalin’e besledi¤i hay-
ranl›¤› yok etmek için büyük bir gayret sarfetti-
ler, hala da ediyorlar. Bunda flafl›lacak bir fley
de yok. Çünkü faflizme darbe vurmak, kapitaliz-
me darbe vurmakt›. Vuran da sosyalizmin tem-
silcisi Sovyetler Birli¤i’ydi.

8 May›s, Federal Almanya’da resmi olarak
ilk defa 1985’de dile getirildi. ‹lk defa faflizmin
yenilgisi konufluldu. O güne dek 8 May›s hiç ya-
flanmam›fl gibi davran›lm›flt›. 1965’e kadar Bav-
yera Eyaleti’nin tarih kitaplar›nda ikinci emper-
yalist savafl›n ve bu savaflta Almanya’n›n rolü-

nün hiç yer almamas›n› düflünürsek, bunu daha
rahat anlayabiliriz. Do¤u Almanya’da ise her y›l
8 May›s “Alman halk›n›n faflizmden kurtuluflu”
olarak kutlan›yordu. 

* * *
8 May›s 1945, Sovyetler Birli¤i’nin dostlar›-

na güven ve düflmanlar›na korku sald›. Sos-
yalizmin en ac›mas›z düflman› ABD, kendi ç›-
kar› için Alman faflizminin kurumlar›n› gös-
termelik olarak yarg›lad›ktan sonra, onlar›
tekrar iflbafl›na getirdi ve so¤uk savafl› bafl-
latt›. Devreye ilk olarak, Alman Gizli Servi-
si’nin Nazi elemanlar›yla birlikte çal›flmas›
girdi. Ellerindeki Sovyetler Birli¤i’ne karfl›
olan bilgileri alan ABD, bunlar› yeni bir sa-
vafl için kullanmaya kalkt›. Ard›ndan ordu
baflta olmak üzere tüm devlet daireleri, d›-
fliflleri bakanl›¤›n›n neredeyse tümü, faflist-
lerle dolduruldu. Ölüm ferman› vermifl ha-
kimler, savc›lar, doktorlar, hepsi ifl bafl›nda
kald›. Onlara resmi olarak af ç›kart›ld›.
Brecht’in dedi¤i gibi “Araban›n sadece teker-
lekleri de¤ifltirilmiflti”.

Emperyalizmden baflka bir tav›r da beklene-
mezdi. Hitler’i Sosyalist SSCB’yi yok etmek üze-

re k›flk›rtan ve y›k›lmas›n› büyük bir umutla bek-
leyen “Bat›l› müttefikler”, Sovyet halklar›n›n mu-
azzam direnifli karfl›s›nda flaflk›na ve hüsrana
u¤rad›lar. SSCB’nin kesin zaferini gördükten
sonra, Almanya’ya karfl› harekete geçtiler.
Amaç; ABD’yi savafl› kazanan ve Avrupa’ya de-
mokrasiyi getiren güç olarak gösterebilmekti.

Fakat Berlin’e ilk giren K›z›lordu oldu ve
orak-çekiçli k›z›l bayra¤› Berlin’de parla-

mento binas›n›n (Reichstag) tepesine
dikti. 

* * *
Emperyalist devletlerin
resmi tarihi, 8 May›s’›

hangi k›l›fa sokmaya
çal›fl›rsa ça-

l›fls›n,
kitlele-

rin bi-
lincinde 8
May›s ve sa-

vafl›n sonu dendi-
¤inde, hep Berlin’de

dalgalanan k›z›l bay-
rak akla geliyor. Stalin

ve k›z›l ordu, emper-
yalist iflgale karfl› dire-

niflin sembolleri olarak
bilinçlere kaz›lm›fl durum-

dad›r. Bu gerçe¤i, hiçbir ya-
lan ve demagoji gölgeleyemez.

8 May›s 1945
Sosyalizmin faflizme karfl› zaferi
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ABD cephesinden as›l
sorun, Rusya’n›n Çin’le
yak›nlaflmas› ihtimaliydi
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 hege-
monyas›n› yeniden kurmak,
bir taraftan ülke içinde bur-

juva klik çat›flmalar›n›
sonuçland›rmak, bir taraftan

da as›l olarak petrol ve
do¤algaz ihracat›na dayal›,

üretim yan› zay›f olan
ekonomilerinin yaflad›¤› dar-

beyi 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. 

ABD-Rusya iliflkilerinde
 “füze kalkan›” krizi

ABD’nin “Ulusal Güvenlik Savun-
ma Kalkan›” ad›yla gündeme getirdi¤i
füze kalkan› krizi, yaklafl›k on y›ld›r
ABD-Rusya iliflkilerinin en önemli gün-
dem maddesidir. Kalkan, ilk olarak
’99’da Yugoslavya savafl› s›ras›nda
gündeme geldi. 2000 y›l›ndan itibaren
ise, ABD somut olarak bunun üzerinde
çal›flmaya bafllad›. Geride b›rakt›¤›m›z
dönemde de, genel olarak ABD-Rusya
iliflkilerinin daha “uzlaflmac›” seyretti¤i
dönemlerde bile, füze kalkan› gündeme
geldi¤inde bir anda k›l›çlar çekilirdi. 

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, havaday-
ken imha edebilmek. Bu gerekçeyle
ABD, kalkan› kendi topraklar›na de¤il,
tehdit unsuru olarak gördü¤ü ülkelerin
burnunun dibine kuruyor. Gerçek amaç
ise, sadece bir füze sald›r›s›n› engelle-
mek de¤il, sözkonusu ülke topraklar›-
n›n yüzlerce kilometrelik alan›n› sü-
rekli kontrol alt›nda tutmak. Çünkü
kalkan iki bölümden olufluyor. Bir bölü-
mü radarla sürekli füze kontrolü yap›-
yor, ki bu ayn› zamanda her türden elek-
tronik takibi de kolaylaflt›racak bir sis-
tem oluyor. Di¤er bölümü ise, f›rlat›lan
füzeyi havada imha edecek füzelerin
durdu¤u bir platform oluflturuyor. Radar
sistemi ile füze platformu, iki farkl› ül-
keye kuruluyor. 

ABD’nin kalkan için hedefledi¤i
yerler, Güney Kore, Tayvan, Çek Cum-
huriyeti, Polonya, Bulgaristan, Türkiye,
Romanya gibi ülkeler. Ancak ABD’nin
planlar› gerçe¤e uymuyor, bu ülkeler,

ABD’nin planlar›n› sorunsuz uygulaya-
m›yor. Çin, Tayvan ile 1949 y›l›ndaki
devrimden bu yana yaflad›¤› sorunlar›
belli düzeylerde çözmeye bafllad›¤› için,
kalkan için Tayvan 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 Rus-
ya’n›n bask›s› nedeniyle bu konuda so-
mut bir ad›m atam›yorlar. Rusya, kalkan
için ad› gündeme gelen her Balkan ülke-
sini tehdit ediyor, kalkan kurulursa, 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›y-
la, kalkan›n hedefinin ‹ran oldu¤unu,
baflka bir ülkenin hedeflenmedi¤ini
aç›kl›yor. Ancak füzelerin kurulmas›
için belirlenen yerler ‹ran’› de¤il, Rus-
ya’y› iflaret ediyor. 

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

Tam da böylesine sanc›l› tart›flmala-
r›n oldu¤u bir dönemde, 2007 y›l› yaz
aylar›nda Rusya menzili 5 bin 500 km
olan yeni füzeler gelifltirdi¤ini aç›klaya-
rak ABD’nin korkular›n› büyüttü. Bu
aç›klaman›n hemen arkas›ndan, Rusya,
AKKA anlaflmas›ndan çekildi¤ini de
duyurdu. AKKA anlaflmas› (Avrupa
Konvansiyonel Silahlar Anlaflmas›),
NATO ile Varflova Paktlar› aras›nda ’90
y›l›nda imzalanm›flt› ve Rusya’n›n ABD

karfl›s›ndaki yenilgisini simgeliyordu.
Anlaflma Rusya’n›n BDT ülkelerinde si-
lah ve asker konuflland›rmas›n›, NA-
TO’nun ise, Rusya’n›n s›n›r›ndaki ülke-
leri silahland›rmas›n› s›n›rl›yordu. An-
cak bu anlaflma NATO ülkelerinden çok
Rusya üzerinde yapt›r›m getiren bir an-
laflmayd›. En baflta, Rusya taraf›ndan
imzalanm›fl olan bu anlaflma, NATO
üyesi ülkeler taraf›ndan imzalanmam›fl-
t›. Keza, Gürcistan ve Moldova’daki as-
kerlerini çekmesi için Rusya sürekli
uyar›l›rken ve Rus ordusunun kendi top-
raklar› üzerindeki hareketinin, silahl›
kuvvetlerinin sevkiyat›n›n s›n›rlanmas›
dayat›l›rken, Rusya s›n›r›ndaki ülkeler
NATO’ya al›nm›fl, yani NATO Rus-
ya’n›n s›n›rlar›na kadar dayanm›flt›.
Hatta ABD, Gürcistan ve Ukrayna’n›n
da NATO’ya al›nmas›n› istiyor, ancak
Rusya’n›n sert tepkisinden çekinen di-
¤er NATO ülkelerinin muhalefeti nede-
niyle bu ad›m› atam›yordu. 

Rusya, kendisini zor durumda b›ra-
kan maddelerine ra¤men bugüne kadar
bu anlaflmadan çekilmeyi göze alama-
m›flt›. Ancak bugünün kendine daha
güçlü ve kendine güvenli Rusya’s›, bu
anlaflmadan çekildi¤ini ilan ederek, hem
ABD’nin füze kalkan› projesine etkili
bir yan›t vermifl, hem de ABD’ye mey-
dan 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
askeri olarak ABD’nin tehditlerini
dikkate 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 geldi-
ler. 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›¤› dönem-
de, di¤er Cumhuriyetler gibi, 1991 ve
’92 y›llar›nda ba¤›ms›zl›klar›n› ilan et-
mifllerdi. Ancak Gürcistan, bunlar›n ba-
¤›ms›zl›¤›n› tan›mam›flt›. ‹çlerinden
Acarya, geçti¤imiz y›llarda Gürcistan
s›n›rlar›na dahil olmay› kabul etti. Ab-
hazya ile Güney Osetya’n›n tart›flmal›
durumu ise, devam ediyordu. 

8 A¤ustos 2008 günü, Gürcistan or-
dusu Güney Osetya’ya girdi. 70 bin nü-
fuslu ve halk›n yüzde 90’› Rus pasapor-
tu 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, Gürcis-

III- “‹MPARATOR”UN
GÜÇ KAYBETMES‹
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Geçen say›da yer verdi¤imiz T‹KB(B) 5. Konferans Belgeleri’ndeki bu bölümde
teknik bir nedenden dolay› yaz›, kendi içinde kar›flm›fl ve anlafl›lamaz bir hale
gelmifltir. “ABD-Rusya iliflkilerinde ‘füze kalkan›’ krizi” ara bafll›¤›ndan itibaren

baflgösteren kar›fl›kl›ktan ötürü, okuyucular›m›zdan özür diliyor ve yaz›y›
bu bölümden itibaren yeniden yay›nl›yoruz.
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yapt›. “ABD’ye güvenmeyin, sizi atefle
sürüp ortada b›rak›yor” mesaj›n› verdi. Bu
ayn› zamanda, Ukrayna’dan Balkan ülke-
lerine kadar, Rusya’dan uzaklaflarak
ABD’ye yaklaflan bütün ülkelere bir me-
sajd›. 

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
savafla 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 ‹s-
rail’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 ordu-
su, savafla hiçbir biçimde kat›lmad›, Hiz-
bullah 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. Sa-
vafl sonras›nda, y›k›lan kentlerdeki yar-
d›m faaliyetlerini son derece örgütlü
bir biçimde yürütmüfl, kitleleri seferber
ederek temel kurumlar› yeniden infla
etmeyi 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
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 Go-
lan tepelerini kopartarak, savafl› kazan›m-

la bitirmiflti. Bütün bunlar ‹srail için bir
“yenilmezlik” miti yaratm›flt›. Bölgedeki
hiçbir ülke, ‹srail’e karfl› bir savafla gi-
riflmeyi göze alam›yordu. Hizbullah, ‹s-
rail’in sadece ordusunu de¤il, prestijini
de yenerek, 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 ma-
li gücü, ‹ran taraf›ndan karfl›lanm›flt›.
O günlerde, ‹ran-Türkiye-Suriye hatt›n-
dan geçen t›rlar›n Hizbullah’a silah tafl›d›-
¤›na dair epeyce dedikodu yay›lm›flt›. An-
cak ABD, ‹srail’i ayn› düzeyde destekle-
yememiflti. Topu topu 34 gün süre savafl-
ta, ‹srail’in baz› silah ve mühimmatlar› tü-
kenmifl, ama Hizbullah’›n lojistik deste¤i
hiç azalmadan, son ana kadar savafl üstün-
lü¤ünü korumufltu. Keza, “teknolojiyi iyi
takip etmek”, ‹srail’in en önemli savafl üs-
tünlüklerinden biriydi; ancak Hizbullah,
savafl bafllad›¤› anda cep telefonlar›n› ve
interneti kapatarak, eski sistem kurye yön-
temini devreye sokarak, ‹srail istihbarat›n›
da bofla ç›karmay› bilmifl, ‹srail’i adeta
“karanl›kta” dövüfle mecbur b›rakm›flt›. 

Emperyalist kurumlar›n devreye gir-
mesi savafl› bitirdi, ‹srail geriye çekildi.
Ama savafl›n bafllama gerekçesi olan esir
askerlerini kurtarmay› baflaramam›flt›. Ke-
za Hizbullah karfl›s›nda, tarihinin en bü-
yük insan kayb›n› yaflam›fl, askeri bir ye-
nilgi 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
uluslararas› kamuoyu nezdinde do¤ru dü-
rüst desteklemezken, Çin çok farkl› bi-
çimlerde Hizbullah’›n arkas›nda durdu¤u-
nu göstermiflti. Mesela Venezüella, sava-
fl›n sürdü¤ü bir ay boyunca, adeta Çin el-
çili¤i gibi hareket ederek çok sert aç›kla-
malar yapm›fl, Rusya ve ‹ran ziyaretleri
gerçeklefltirmifl, ‹srail’deki büyükelçili¤i-
ni geriye çekmifl, sald›r›lar›n devam etme-
si durumunda tüm iliflkilerini kesece¤ini
aç›klam›flt›. Arkaplanda yürütülen ABD-
Çin savafl›n›n kazanan› da Çin’di. 

‹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 geldi, fiiile-
rin liderleri ‹ran’a say›s›z kez gidip geldi-
ler, 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 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-

tan topraklar›n› ve bu topraklardaki ABD
üslerini bombalamaya bafllad›, baflkent
Tiflis’e kadar dayand›. 

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 taktirde” 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¤›l-
mas›n›n arkas›ndan Rusya, eski hege-
monya bölgesinde kendisinin tek “pat-
ron” oldu¤unu gösteren bir ad›m att› ve
kazand›. Böylece ABD’nin Rusya’y› çev-
releme planlar›na en önemli darbeyi de
vurmufl oldu. Üstelik savafl s›ras›nda hede-
fini ABD’ci baflkan Saakaflvili ile s›n›rlad›
ve Gürcü halk›n› kazanacak aç›klamalar

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. 



25May›s 2011

tin’de her geçen gün güç kazan›yordu. El
Fetih’in sürekli ABD ile uzlaflmac› tutu-
mu; kitlelerin her geçen gün yaflam alan-
lar›n›n daralmas› ekonomik ve siyasi ola-
rak sistemli sald›r›lara u¤ramalar›; Ha-
mas’›n, t›pk› Hizbullah gibi “e¤itim”,
“sa¤l›k” gibi alanlara el atmas› ve yoksul-
lu¤a karfl› örgütlenmeler kurmas›; Irak sa-
vafl› sonras› Müslüman co¤rafyas›nda
dinci-gerici hareketlerin ABD karfl›t› sa-
vaflta güç ve prestij kazanmas› gibi unsur-
lar 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
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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 direni-
fli 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›. Ön-
cesinde Taliban, as›l olarak güney böl-
gelerindeki iflgal güçlerine karfl› sald›r›-
lar gerçeklefltiriyordu. 2009 y›l›ndan iti-
baren ise, siyasal ve askeri anlam› çok bü-
yük sembolik hedeflere yönelmeye baflla-
d›. 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,
Kabil’de, en iyi korunan bina olan meclis
binas›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 de yapmak
dahil olmak üzere pek çok yöntem kul-
land›. Afganistan’daki asker say›s›n› ar-
t›rd›, NATO ülkelerini daha fazla asker
göndermeye zorlad›, iflbirlikçisi savafl
a¤alar›n› besledi, ülkenin altyap›s›n› güç-
lendirece¤ini aç›klad› vb, vb. Ancak bun-
lar›n hiçbiri, kitlelerde iflgale duyulan
tepkiyi ve bu sayede güçlenen Taliban’›
durdurmaya yetmedi. Özellikle NATO
askerleri taraf›ndan sürekli ve dizginsiz
biçimde gerçeklefltirilen “yanl›fll›kla” sivil
ölümleri, devasa boyutlara ulaflan yolsuz-
luklar ve uyuflturucu kaçakç›l›¤›, kitlele-
rin her geçen gün biraz daha büyüyen
yoksullaflmas›, Taliban’a deste¤i art›rd›.
Taliban bafllang›çta sadece güney eyalet-
lerinde güçlü iken, giderek kuzeye do¤ru
ilerlemeye bafllad›. Pakistan’›n kuzey böl-
gelerini lojistik merkez haline getirdiler
ve baflkente kadar girdiler. 

ABD, Pakistan’daki Taliban gücü-
nü bahane ederek Pakistan’› da bu sa-
vafla dahil etti ve “Af-Pak savafl›” ismi-

ni vererek iki savafl› birlefltirdi. Pakis-
tan’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
operasyonlar düzenlemeye bafllad›lar. 

Ancak bu durum kitlelerin tepkisini de
Taliban’›n gücünü de büyüttü. Pakis-
tan’›n kuzey bölgeleri neredeyse tama-
men Taliban’›n kontrolüne geçti. Zaten
yolsuzluk bata¤›na batm›fl ve kitleler nez-
dinde güven kaybetmifl olan hükümet, bir
bölgeyi (Svat vadisi) Taliban’›n kontrolü-
ne b›rakmak zorunda kald›. Taliban bu
bölgede fleriat kurallar›n›n geçerli oldu¤u
bir yönetim kurdu. Ve Pakistan içinde ya-
y›lmaya, daha genifl bir alanda etkisini ar-
t›rmaya devam etti. Bir taraftan ABD kar-
fl›tl›¤›, di¤er taraftan yan›bafllar›ndaki Ta-
liban direnifli, kitlelerin dinci gerici Tali-
ban güçlerine kaymalar›n› kolaylaflt›rd›.
ABD bask›y› art›rd›kça, Pakistanl› kitlele-
ri kaybetti. Üstelik Pakistan uzun y›llar
boyunca Çin taraf›ndan desteklenen nük-
leer güce sahip bir ülke. Ve bugün ABD,
Pakistan devletiyle birlikte bu nükleer gü-
cün de Taliban’›n eline geçmesi korkusu-
nu yafl›yor. 

Bugün art›k ABD’li stratejistler ve ko-
mutanlar, ne Afganistan’a daha fazla as-
ker göndermenin, ne halka dönük dema-
gojik propagandan›n, ne de Taliban’› sat›n
alma çabas›n›n bir sonuç sa¤lamayaca¤›,
Afgan savafl›n› kazanman›n mümkün ol-
mad›¤› yolunda görüfllerini ifade etmek-
ten çekinmez hale geldiler.  

“ABD’nin savafl›” sonuç vermiyor

ABD emperyalizmi, 11 Eylül sald›r›-
lar›n›n arkas›ndan “önleyici savafl doktri-
ni”ni aç›klad›¤›nda, daha önce yaflanm›fl
iki emperyalist paylafl›m savafl›ndan ç›-
kard›¤› en önemli sonucu ortaya koyuyor-
du. Di¤er emperyalist paylafl›m savaflla-
r›nda, geriden gelmekte olan ve güçlenen
yeni emperyalist ülke, kurulu düzene bafl-
kald›r›yor, kendi pazar alanlar›n› yarat-
mak üzere harekete geçiyordu. Ve böyle-
ce bafllayan emperyalist paylafl›m savaflla-
r›, kurulu düzeni bozarak, eski hegemon-
yac› ülkeyi güçten düflürerek, yeni emper-
yalistlerin pazarlar›n› geniflletmesini sa¤-
layarak son buluyordu. 

Çin’in giderek büyüyen gücü karfl›s›n-
da, ABD emperyalizmi de gelecekte yafla-
nacak bir savafl› öngörebiliyor, stratejist-
leri 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. 
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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

gücünü de tart›flmal›
hale getirdi.

Ekonomik ve askeri
olarak yaflad›¤› güç
kayb›, siyasal olarak
da ABD’nin sözünün
dinlenirli¤ini ortadan
kald›rd›, siyasal gü-
cünü de zay›flatt›.

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. 

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 is-
temedi¤i, askeri gücü “yenilmez” görünen
bir ülke, Hizbullah gibi “yar› afliret-yar› il-
kel” gördü¤ü bir güce yenildi. 2006 y›l›
Haziran ay›nda gerçekleflen savaflta, yeni-
len ‹srail oldu, ama güçlenen ‹ran’d›. 

Üçüncüsü; Irak savafl› bafllad›¤›ndan
bu yana yaklafl›k 7 y›ld›r bütün çabala-
r›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 fiii olmamas›na ra¤men bu cephede
yer ald›) kurdu ve Ortado¤u dengelerinde
Suudi Arabistan’dan bile daha etkili olma
gücüne 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 sepe-
ti oluflturdu. Ne ülkeyi birlefltirebildi, ne de
Kürt bölgesini koparmak gibi, Irak’› ce-
henneme çevirecek bir ad›ma cesaret ede-
bildi; bu kargafla nedeniyle, Irak konusunu
sürüncemeye b›rakt›. Üstelik ülkenin için-
de ‹ran’›n etkisi artt›. Sald›rmay› düflündü-
¤ü ‹ran, Irak’taki boflluktan yararlanmay›
baflard›.  

Beflincisi; ABD müttefiklerini kay-
betmeye bafllad›. Giriflti¤i savafllar›n ta-
mam›nda direnifller yafland›¤› için, as-
ker gönderen bütün ülkelerde, kitlelerin
savafl karfl›tl›¤› ve tepkisi büyüdü. Bu
durum her bir ülkenin yönetimini zor du-
rumda b›rakt›, birço¤unda yönetimler de-
¤ifltirildi. ‹spanya gibi baz› ülkeler, tama-
men ABD karfl›t› saflara yerlefltiler. ‹ngil-

tere ve Avustralya’da hükümet de¤ifliklik-
leri yafland›; yeni gelen yönetimler, kitle
hareketini tepkisinden dolay› aç›ktan
ABD’ci görünmeme çabas›na girdiler.
Fransa ve Almanya’da yap›lan seçimler-
de, ABD’ye daha yak›n duran klikler se-
çimleri kazand›; ancak savafl›n dengeleri,
onlar› da her konuda ABD’nin yan›nda
yer almaktan al›koydu, ABD’nin kararla-
r› ve talepleri konusunda fazla atak dav-
ranmad›lar. Baflar›s›z savafllar, ABD’nin
müttefiklerini zor durumda b›rakt›, birço-
¤u ABD ile aras›na mesafe koydu. Bugün
art›k ABD, yeni bir savafla baflka ülkeler-
den asker bulmakta, uluslararas› emper-
yalist kurumlara dayanarak yeni bir ülke-
ye savafl bafllatma karar› almakta son de-
rece 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 savafl-
larda, iflgal etti¤i bütün ülkelerde, o ülke-
nin halk›na karfl› savafl›yordu ve halk›n
direnifliyle karfl›lafl›yordu. Gürcistan sa-
vafl›nda ise, ABD ilk defa baflka bir em-
peryalist ülkeyle, Rusya’yla, aç›ktan sa-
vafla giriflmekle karfl› karfl›ya kald› ve ge-
ri çekildi; Gürcistan’› Rusya karfl›s›nda
güçsüz b›rakt›. Bu savafl, ABD’ye ba¤›m-
l› ülkelerin bir tedirginlik yaflamas›na ne-
den oldu. ABD ile baflka ülkelerin ç›kar
çat›flmas› yaflad›¤› ba¤›ml› ülkeler, Gür-
cistan savafl›ndan sonra ABD’ye çok da
fazla güvenmemeleri gerekti¤ini ö¤ren-
mifl 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›flat-
may› hedefledi. Polonya ve Çek Cumhu-
riyeti ile füze kalkan›n›n kurulmas›na ilifl-
kin anlaflmalar imzalad›. Ancak bütün bu
ad›mlar, hem kesin olarak bu ülkeleri
kendi saflar›na-hegemonya alan›na çekti-
¤i sonuçlar yaratmad›; hem de bu ülkele-
rin hepsini kendisine tabi k›lm›fl olsa bile,
kaybettiklerinin yan›nda, kazanc› kayda
de¤meyecek kadar küçük kald›. 

Yedincisi; ABD’nin “imaj de¤ifltir-
me” çabalar› da baflar›s›zl›kla sonuç-
land›. Savafl›n ve ABD’nin güç kayb›n›n
bütün faturas› Bush’a ve Bush dönemi po-
litikac›lar›na ç›kart›ld›. Ancak yerine
Obama getirildikten sonra da ABD’nin
durumu de¤iflmedi. Obama yine savafl po-
litikalar›n› savundu, yine Afganistan’a as-
ker gönderme karar› ald›, yine ‹ran’› he-
defe çakt›. Üstelik Obama, di¤er ülkeleri
ikna edebilmek için “yumuflak güç” kul-
lanma 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 Oba-
ma foto¤raf›, günlerce bas›n› meflgul etti.

Sekizincisi; ABD’nin Kafkaslar’a
dönük “seçim bahanesiyle kadife dar-
beler” plan› genel olarak baflar›s›z ol-
du. Bu darbelerin ilk provas›, ’99 Kosova
savafl› sonras› 2000 y›l›nda S›rbistan’da
yap›lm›fl, parlamento binas› önünde ger-
çeklefltirilen kitle gösterileriyle, seçim so-
nuçlar› de¤ifltirilmiflti. Arkas›ndan BDT
içinde ABD yanl›s› ayr› bir blok oluflturan
GUUAM (Gürcistan, Ukrayna, Özbekis-
tan, 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›nda Gürcistan’da ve bir y›l sonra 2004
Kas›m›nda Ukrayna’da gerçeklefltirilen
“kadife darbeler”le ABD yanl›s› baflkan-
lar seçtirildi; Özbekistan ve K›rg›zis-
tan’da ise darbe giriflimleri baflar›s›zl›kla
sonuçland›. Ancak Gürcistan ve Ukray-
na’da da ifller, ABD’nin istedi¤i gibi git-
medi. Ukrayna, Rusya’n›n gerek do¤al-
gaz, gerekse di¤er ekonomik-siyasi bask›-
lar› sonucunda, aflamal› olarak yeniden
Rusya’n›n çekim alan›na girdi, nihayet
2010 y›l›n›n bafllar›nda gerçeklefltirilen
son seçimle, yeniden Rus yanl›s› baflkan
aday›n›n kazanmas›na tan›kl›k etti. Gür-
cistan ise, Rusya karfl›tl›¤›n›n bedelini, fa-
hifl do¤algaz fiyatlar› ve kendi toprakla-
r›nda Rusya’ya yenilerek toprak kayb› ile
ödedi. ABD’nin düzenledi¤i “kadife dar-
be”lerin bir baflka sonucu ise, Orta Asya
cumhuriyetlerindeki askeri üslerini kay-
betmesi oldu. Bir ABD darbesi ile karfl›
karfl›ya kalan Özbekistan ve K›rg›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-
¤ünü kaybetti. Son ekonomik krizin
özellikle de ABD’den bafllam›fl ve tüm
dünyay› etkilemifl olmas›, krizin sorumlu-
su olarak ABD’nin hedefe oturtulmas›na
neden oldu; ABD’nin ekonomik modelini
de tart›flmal› hale getirdi, yeni aray›fllar›
art›rd›. 

Di¤er yandan 11 Eylül sonras›nda
girdi¤i bütün savafllar› kaybetmifl ol-
mas›, ABD’nin askeri gücünü de tart›fl-
mal› hale getirdi. Silahlanmaya ay›rd›¤›
bütçe ne kadar büyük olursa olsun, ABD,
Irak’ta ve Afganistan’da “ilkel” gördü¤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 ola-
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rak yaflad›¤› “çaresizlik” ve felaketten etkile-
nenlere yard›m bile ulaflt›ramayacak kadar bü-
yük bir beceriksizlik ise, iflin toplumsal yan›n›
oluflturdu. Benzer biçimde, Haiti’de 2010 bafl-
lar›nda yaflanan depremin arkas›ndan, insani
yard›m ve g›da de¤il, asker göndermesi, hava-
alan›n› iflgal etmesi, Fransa’dan gelen yard›m
uçaklar›n›n inmesine izin vermemesi ve yard›m
bekleyen depremzedeler üzerinde terör estir-
mesi ile “insanl›¤›n sonu” de¤erlendirmelerinin
yap›lmas›na neden oldu. Ve ony›llar boyunca
yarat›lan ABD mitinin, ABD hayat tarz›na ilifl-
kin 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 kuralla-
r›n› iflletti ve Çin’in “önlenemez” 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 bulma çabalar›n› sürdürmeye devam
ediyor. Somali’den Yemen’e kadar kendisine
yeni hedefler belirliyor; yeni savafl haz›rl›klar›
yap›yor. Haiti gibi bir ülkeyi iflgal etmek için
deprem felaketinin yaratt›¤› “savunmas›z” du-
rumu kullan›yor. Çin ile yak›nlaflmakta olan ül-
keleri yan›na çekmek için tavizler veriyor, teh-
dit ediyor, sat›n almaya çal›fl›yor. Obama’y›
baflkan seçerek ve ona Nobel “bar›fl” ödülü ver-
direrek, ülkenin imaj›n› de¤ifltirmek, dünya
halklar›n›n sempatisini kazanmak istiyor. Stra-
tejistleri say›s›z araflt›rmalar yap›yor, raporlar
haz›rl›yor, planlar kurguluyor. 

“Sermaye, kar olmamas› ya da çok küçük
bir kar olmas› halinde dehflete kap›l›r. Müna-
sip bir kar olsun aslan kesilir. Yüzde 10’luk
emin bir karla her yere gider, her ifle giriflir.
Yüzde 20 ile canlan›r. Yüzde 50 ile cüreti mut-
laklafl›r. Yüzde 100 ile bütün kanunlar› ayak-
lar alt›na al›r. Yüzde 300 için ifllemeyece¤i ci-
nayet yoktur.” diyor Marks. (Aktaran, Alman
Emperyalizminin Türkiye’ye girifli, Belge Ya-
y›nlar›, sf. 83) Hiçbir hegemon güç, kolayca
yenilgiyi kabul etmez; pazar alanlar›n› baflka
bir emperyaliste sorunsuz biçimde devretmez.
Hiçbir emperyalist tekel son ana kadar savafl-
maks›z›n kar›ndan vazgeçmez. ABD de bu sa-
vafl› vermek, kar›n› cengaverce savunmak, pa-
zar alanlar›n› ne pahas›na olursa olsun elinde
tutmaya çal›flmak zorunda. Bu nedenle yenilgi-
yi kabullenmiyor, de¤iflik ç›k›fl yollar› bulma-
ya, bunlar›n her birini denemeye çal›fl›yor.
Ama Çin de ayn› biçimde kar ve hegemonya
savafl› veriyor. Yafllanm›fl ve güçten düflmüfl
bir emperyalist ile, genç, canl› ve sa¤lam bir
ekonomik altyap›ya sahip bir emperyalist ara-
s›ndaki pazar paylafl›m› savafl› yaflan›yor. 

Tarihi geriye çevirebilmek mümkün ol-
sayd›, 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›rlanan Çin karfl›s›nda ABD’nin
gerilemesine tan›kl›k ediyor.
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