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Afrika’n›n kara gerçe¤i

ir kez daha “s›n›rötesi operas-
yon” ile savafl uçaklar›, birbiri ard›-
na havalan›yor. Baflta Kandil ol-
mak üzere PKK’nin kamplar›na
bomba ya¤d›r›yor. Bunu, kara ha-
rekat›n›n da izleyece¤i söyleniyor.

Bugüne dek hava-kara kaç “s›-
n›rötesi operasyon” yap›ld›? So-
nuçlar› ortada! Ezilen bir halk›,
bask› ve fliddetle bitirebilmek
mümkün mü? Vurmakla bir halk›n
tüketildi¤i nerede görülmüfl? Kürt
halk› yüzy›llard›r süren asimilasyo-
na, en vahfli iflkencelere, katliamla-
ra ony›llard›r direniyor. Resmi ola-
rak da kabul edilen 29. isyan› bu. 

fiu ya da bu önderlik alt›nda on-
larca isyan gerçekleflmifl. Bunlar
fliddetle bast›r›lm›fl, önderleri as›l-
m›fl, tutuklanm›fl, on binlercesi
katledilmifl, sürgüne gönderilmifl,
varl›klar› yok say›lm›fl... Ama her
defas›nda yeniden do¤rulup Kürt
olduklar›n› hayk›rm›fllar, her ulus
gibi özgürce yaflama haklar›n› sa-
vunmufllar. 

Ezilen bir ulusun özgürlük tut-
kusu, egemenlerin bombalar›ndan
daha güçlüdür! Dünya tarihi bunun
örnekleriyle doludur. Öncekiler bir
yana 25 y›l› aflk›n süredir devam
eden son Kürt ulusal mücadelesi,
bunun somut kan›t›d›r. Kürtlere
karfl› savaflan generaller bile, bu
gerçe¤i kabul etmifl durumdad›r-
lar. 

Öyleyse neden bir kez daha “s›-
n›rötesi operasyon”, hava-kara ha-
rekat›, yo¤un tutuklama haz›rl›¤›,
“belini k›raca¤›z” nutuklar›...
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AKP Hükümeti, iki y›l önce “Kürt aç›l›m›” di-
yerek, Kürt halk›n›n mücadelesiyle fiilen uygula-
maya geçirdi¤i kimi haklar› tan›ma yönünde bir
giriflimde bulundu. Ne var ki, devletin gelenek-
sel refleksleri, o güne dek kitlelerde oluflturulan
flovenizm, buna imkan tan›m›yordu. Kürt halk›-
n›n mücadelesinin ulaflt›¤› düzey de, AKP’nin
k›r›nt›lar› ile yetinecek durumu çoktan aflm›flt›. 

Esas›nda Öcalan’›n ’99 y›l›nda yakalanma-
s›ndan bu yana, AB s›n›rlar› çerçevesinde “bi-
reysel haklar” s›kça gündeme geldi. Kürtçe tür-
kü ve konuflma yasa¤›n› kald›rmak, TRT’nin bir
kanal›ndan Kürtçe yay›n yapmak gibi... Buna
karfl›n hala insanlar Kürtçe propaganda yapt›¤›
için tutuklan›yor. Sözde reform ad›na att›klar›
ad›mlar son derece göstermelik ve kitleyi aldat-
maya dönük çünkü.

Kürt halk› üzerinde bask› ve fliddet ise, hiç-
bir zaman eksik olmad›. Onlar›n en iyi bildikleri
fley buydu. Egemenlerin yüzy›llard›r halklar› yö-
netme politikas›, “papazl›k ve cellatl›k” olmufl-
tur. En demokratik göründükleri dönemde bile
“cellat”›n gölgesi hep halk›n üzerinde durmufl,
aba alt›ndan sopa gösterilmifltir. 

fiimdi bir kez daha da¤›-tafl› bombalayarak
floven duygular› okfluyor, “devletin gücünü” tüm
halka göstermifl oluyorlar! Fakat ne “papaz” rol-
leri, ne “cellat”l›klar›, Kürt sorununu çözebilir.
Emperyalist çözüm politikalar›, dünyan›n hiçbir
yerinde ulusal sorunu çözememifltir, Türkiye’de
de çözemeyecektir.

* * *
AKP hükümeti, “üçüncü dönemi”ni “ustal›k

dönemi” olarak adland›rm›flt›.. Ustal›¤›n›, iflçi ve
emekçilerle Kürt halk› üzerinde gösterece¤i bel-
liydi, öyle de oldu. Seçimlerin üzerinden iki ay
geçmeden, iflçilerin k›dem tazminat›n›n gasp›n›,
esnek çal›flman›n daha yayg›n ve resmi hale
gelmesini önüne koydu. Ard›ndan baflta g›daya
olmak üzere zam ya¤muru bafllad›. Ve son ola-
rak “s›n›rötesi operasyon” dü¤mesine bas›ld›,
savafl uçaklar› bomba ya¤d›rmaya bafllad›.

Emperyalist-kapitalist sistemi içine alan kriz
dalgas›na “bu kez te¤et bile geçemeyecek” de-
nilse de “s›cak para”n›n kaç›fl› bafllad› bile ve
Türk Liras› de¤er kaybetti. Bu, gerçekte fiilen bir
devalüasyondu. Di¤er yandan Suriye’deki gelifl-
meler, d›fl politikada “komflularla s›f›r so-
run”dan, restleflmeye, Suriye topraklar› içinde
“tampon bölge” oluflturma haz›rl›klar›na kadar
gelip dayand›. Libya’da oldu¤u gibi Suriye’de de
ABD-AB yanl›s› muhalif güçlere aç›k destek su-
nuldu. “ABD’nin tafleronlu¤unu” yapt›klar›, mu-
halif partiler taraf›ndan bile söylenir oldu.

Bir yanda baflta ABD olmak üzere sistemi
sarsan kriz ve onun Türkiye’ye etkileri, di¤er
yanda Kuzey Amerika’dan Ortado¤u’ya uzanan
iç kargaflalar, ayaklanmalar, isyanlar... Savafl
ve kriz dönemleri, egemen s›n›flar›n kitle deste-
¤ini en fazla arkas›na almak isteyece¤i dönem-
lerdir. Bunu da ideolojik olarak milliyetçili¤i öne
ç›kararak baflarabilirler. Bugün AKP’nin de yap-
t›¤› budur. Kürt halk›na karfl› floven-milliyetçili¤i

k›flk›rtmakta, Ergenekoncu olarak niteledi¤i ra-
kip kli¤in hem yöntemlerini, hem de argümanla-
r›n› kullanmaktad›r. 

AKP, içte ve d›flta elini daha güçlenmifl his-
sediyor. ABD’nin inifle geçmesini ve Türkiye’ye
olan ihtiyac›n›, ‹srail ve Kürt sorununda istedi¤i
fleyleri kabul ettirmek için kullan›yor ve belli bir
baflar› elde ediyor. Di¤er yandan rakip kli¤e ye-
ni darbeler indirmeye devam ediyor ve üstünlü-
¤ünü perçinliyor. An-
cak bu avantajlar›n ya-
n›nda dezavantajlar›
da var. Hükümet parti-
lerinin 3. dönemleri,
genellikle son dönem-
leri olur ayn› zamanda.
Tüm flimflekleri üzerle-
rine toplama pahas›na
azg›nca bir sald›r› döne-
midir bu dönem. Gidece-
¤ini bilmenin pervas›z-
l›¤› ile ba¤l› olduklar›
egemenlere borçlar›n›
ödeme zorunlulu¤u,
adeta harakiri yapt›r›r-
t›r onlara.

* * *
Kürt halk›n›, iflçi ve

emekçileri, yine zorlu
bir dönem beklemekte-
dir. Krizin yükünü çok
daha a¤›r biçimde his-
sedece¤i, elinde kalan
son hak k›r›nt›lar›n› dahi
kaybetmekle karfl› karfl›ya olaca¤› bir dönemdir
bu. Burjuvazinin topyekün sald›r›s› sözkonusu-
dur ve buna ancak topyekun bir direniflle karfl›
koyulabilir. Egemenlerin halklar› birbirine k›flk›r-
tan “böl-yönet” politikas›, en güçlü silahlar›d›r.
Bu silah elinden al›nmad›¤› sürece, iki ulusun
ve di¤er ulusal topluluklar›n iflçi ve emekçileri-
nin, b›rakal›m özgür ve eflit bir dünya kurmalar›-
n›, yaflam ve çal›flma koflullar›n› düzeltmeleri
bile mümkün olmaz.

“Baflka bir ulusu ezen bir ulus, özgür ola-
maz!” Bu sözün do¤rulu¤unu, iki halk›n iflçi ve
emekçileri, günlük hayat›n her an›nda yafla-
maktad›r. Bütün mesele, bunun bilince ç›kar›l-
mas›, egemenlerin karfl›s›na birleflik bir güç ola-
rak dikilmesidir.

* * *
Bu ay, 12 Eylül’ün 31. y›l›na giriyoruz. 12

Eylül, iflçi-emekçi haklar›n en fazla budand›¤›,
Kürt halk›n›n en a¤›r iflkenceler yaflad›¤› bir dö-
nemdi. Fakat 12 Eylül zihniyeti, kurumlar›yla bir-
likte hala sürüyor. Onu ne AKP, ne de baflka bir
düzen partisi yarg›layabilir. Yarg›layacak tek
güç, Türk’ü, Kürt’üyle emekçi halkt›r.

12 Eylül’ü birleflik mücadelenin kald›rac› ya-
pal›m! Operasyonlara, hak gasplar›na, artan ifl-
sizlik ve yoksullu¤a karfl› kol kola girerek yürü-
yelim! Halk› katledenleri unutmad›¤›m›z›, elimi-
zin yakalar›nda oldu¤unu gösterelim!

33.. ssaayy››ddaa
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Merhaba,

Dergimiz yay›na haz›rland›¤› s›rada, Libya’da
muhaliflerin, daha do¤ru bir ifadeyle NATO ifl-
galcilerinin, baflkente girdikleri ve Kaddafi’nin
evinin çevresinde çat›flmalar›n fliddetlendi¤i
söyleniyordu. 

ABD emperyalizmi ve iflbirlikçileri, Libya’da-
ki savafl› ayn› zamanda Suriye’nin üzerinde
tehdit oluflturma amac›yla da kullan›yorlar.
Esad’a, “isteklerimizi yerine getirmezsen, se-
nin sonun da bu olur” diyorlar. Dünya yine
kan gölüne dönüyor. Emperyalistler kendileri-
ne yeni sömürü alanlar› açmak için, halklar›n
üzerine bombalar ya¤d›r›yor. 

Ekonomik krizin ikinci dalgas›n›n daha flid-
detli gelmekte oldu¤unu gören ABD ve iflbirlik-
çileri, savafllarla bu krize çare bulmaya çal›fl›-
yorlar. Bu arada, Türkiye de Kandil’i bombal›-
yor, Kürt hareketi üzerindeki bask› ve terörünü
art›r›yor. Kandil’i bombalamas›, ayn› zaman-
da, Suriye’de gündeme gelecek bir iflgal duru-
munda, ülkedeki muhalefeti düzlemek anla-

m›n› da tafl›yor. Önümüzdeki dö-
nemde, devrimciler üzerindeki

bask›lar daha yo¤unlaflacakt›r. 

Bu say›m›zda gündemin yo-
¤unlu¤undan dolay› sayfa say›m›z›
ar t t › rarak
ç›k›yoruz.

Bir sonraki say›m›zda 

görüflmek üzere...
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temin edebilirsiniz.
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iyarbak›r’›n Silvan ilçesinde 13
askerin ölümünün ard›ndan Bafl-
bakan Erdo¤an, “terörle müca-
delede yeni bir dönemin baflla-

yaca¤›n›” duyurdu ilk olarak. Ard›ndan
gelen aç›klamalarla “yeni dönem”, “ye-
ni strateji” denilen fleyin, neleri içerdi-
¤i anlafl›ld›. Ve son MGK toplant›s› ile
de resmileflti. “S›n›rötesi” ve s›n›r-içi
operasyonlar bafllat›ld›.     
Özel Harekat Birlikleri, orduda profes-
yonel birimler, “süper vali”ler, s›n›r-içi
ve s›n›rötesi operasyonlar vb. ile “ola-
¤anüstü hal”in bildik yöntemleri bir
kez daha ortaya sürülüyor ve savafl
t›rman›yordu.

“Yeni dönem” olarak ifade edilen
savafl› t›rmand›rma karar›, ‹ran’›n Kan-
dil’e operasyon düzenledi¤i ve PJAK
gerillar›n› katletti¤i bir dönemde ortaya

at›ld›. Ayn› günlerde Baflbakan Erdo-
¤an, Suriye konusunda sab›rlar›n›n tafl-
t›¤›n› söylüyor, Esad’a dönük tehditle-
rin dozunu artt›r›yordu. ABD D›fliflleri
Bakan› Hilary Clinton ile “çuvalc› pa-
fla” olarak bilinen yeni CIA baflkan›
Petraus da Türkiye’ye geliyor ve birçok
görüflme yap›yordu. 

Yani Kürt sorununda “yeni dönem”,
Kürtlerin yaflad›¤› komflu ülke egemen-
lerinin sald›r›ya geçti¤i, ABD’nin üst
düzey yöneticilerinin Türkiye’ye geldi-
¤i bir döneme denk düflüyordu.

Silvan “bir dönüm noktas›” m›?
14 Temmuz’da gerçekleflen Silvan

olay›, birçok gazeteci taraf›ndan “dö-
nüm noktas›” ilan edilmiflti. Öcalan’›n
“devletle anlaflt›k, bar›fl konseyi kuru-
lacak” sözlerinin ard›ndan böyle bir
olay›n yaflanmas›, 1993’te yine bir atefl-
kes sürecinde iken, Bingöl’de 33 erin
öldürülmesini hat›rlat›yor ve ona at›f
yap›larak yeni bir kanl› sürecin baflla-
yaca¤› söyleniyordu. 

Ard›ndan Baflbakan Erdo¤an, Sil-
van’› “bir k›r›lma noktas›” ilan etti ve
“yeni bir strateji”yi devreye sokacakla-
r›n› duyurdu. Bir yandan da bunu ordu-
nun baflar›s›zl›¤› olarak gösterip, polisi
öne ç›karman›n ve Özel Harekat Birlik-
leri’ni yeniden piyasaya sürmenin vesi-
lesi yapt›. Polis teflkilat›n›n a¤›r silah-
larla donat›lmas›na önceden bafllanm›flt›

zaten. Keza ordunun profesyonelleflme-
si için de ad›mlar at›lm›flt›.

Baflta Taraf olmak üzere AKP yanl›-
s› bas›n-yay›n organlar›, geçti¤imiz y›l-
larda Da¤l›ca ve Aktütün sald›r›lar›nda
oldu¤u gibi, Silvan’daki kay›plar için
de komutanlar› suçlad›lar. 13 askerin
öldü¤ü, 7’sinin yaraland›¤› askeri birli-
¤in, önceki günlerde PKK taraf›ndan
kaç›r›lan 3 kifliyi aramak için araziye
ç›kt›klar› söyleniyordu, fakat buna uy-
gun tedbir al›nmam›fl, helikopterler za-
man›nda ulaflmam›flt› vb... Köylüler ise,
helikopterden at›lan bombalarla yang›n
ç›kt›¤›n› ve ölümlerin böyle gerçeklefl-
ti¤ini söylüyorlard›. Olayda 7 PKK ge-
rillas› da yanarak can vermiflti. 

Bunun üzerine Genelkurmay ve
‹çiflleri Bakanl›¤› iki ayr› soruflturma
bafllatt›lar. Sorumlu komutanlar görev-

den al›nd›. Tam da YAfi öncesi, TSK
bir kez daha zor durumda b›rak›ld›. 

Sonuçta AKP, hem TSK içindeki
rakip kli¤i etkisizlefltirmek, hem de
haz›rl›klar› çok önceden bafllam›fl
olan “yeni strateji”yi duyurmak için,
Silvan’› kendine meflru bir zemin
yapt›. 

“Yeni dönem”in kalemflorlar›
Silvan sonras› AKP yanl›s› bas›n,

Ergenekoncu diye suçlad›klar› kesim-
den  geri kalmayacak flekilde kalemle-
rinden kan damlatarak döflendiler. On-
binlerce sivil ve gerillan›n vahfli bir fle-
kilde katledildi¤i Sri Lanka’y› örnek
gösterip, “belini k›raca¤›z” edebiyat›-
n› yeniden bafllatt›lar.

Zaman gazetesi yazar› ve Fettullah
Gülen’in sözcüsü Hüseyin Gülerce, 27
Temmuz tarihli köflesinde flunlar› yaz-
d›: “Terörle mücdelede art›k yeni bir
dönem var. Yeni Türkiye, terörün belini
bu defa k›racak. Bu defa yetki, sorum-
luluk, inisiyatif sivil hükümette olacak...
Sivil iradenin kontrolündeki polisin,
jandarman›n, özel askeri birliklerin
ahenkli çal›flmalar›yla neler yap›laca-
¤›n› dost düflman herkes görecek.”

Benzer yaz›lar, Fehmi Koru, Yasin
Akda¤ gibi hükümete yak›nl›¤› ile bili-
nen gazeteciler taraf›ndan da kaleme
al›nd›. Ard›ndan Baflbakan’›n “yeni dö-
nem” aç›l›m› ve savafl uçaklar›n›n Kan-

dil’i bombalamas›yla birlikte, sa¤l›-sol-
lu tüm medya organlar›, savafl ç›¤›rt-
kanl›¤› yapmakta birbirleriyle yar›flt›lar.
Hepsi de asl›na rücu ederek flovenizm
zehrini kustular. 

Savafl tamtamlar›n›n böylesine
yükseldi¤i bir dönemde, 31 y›l ara-
dan sonra reformist Kürt siyasetçi
Kemal Burkay, Avrupa’dan Türki-
ye’ye dönüyor ve AKP’li bakanlar
taraf›ndan kabul ediliyordu. Ayr›ca
Demokratik Geliflim Enstitüsü, ‹ngilte-
re’ye bir gezi düzenlemifl ve buna mil-
letvekilleri, akademisyenler, gazeteciler
kat›lm›flt›. Oluflan heyet, Güney Afrika,
‹rlanda ve ‹skoçya’da, çat›flan taraflar›n
nas›l biraraya geldiklerini bizzat bu gö-
rüflmeleri yapanlardan dinliyor, yerinde
inceleliyorlard›. Özellikle IRA ve onun
siyasal kolu Sinn-Fein iliflkisi, PKK-
BDP’ye örnek olarak s›kça konu edi-
liyordu. 

Bir kez daha papazl›k ve cellatl›k
rolleriyle egemenlerin sözcüleri görev
bafl›ndayd›. Seçimlerde oylar›n› artt›-
ran ve ard›ndan demokratik özerklik
ilan eden Kürt hareketini geriletmek
için savafl yöntemleri tüm fliddetiyle
yeniden devreye giriyordu. Amaç,
masaya muzaffer bir komutan eda-
s›yla oturarak, en az tavizle sorunu
çözmüfl görünmekti. Bu arada floven
kesimlerden yükselecek sesler de kesil-
mifl olacakt›. 

“Yeni dönem” zamanlamas›
Temmuz ortas›nda Türkiye’ye gelen

ABD D›fliflleri Bakan› Clinton, Cum-
hurbaflkan›, Baflbakan ve D›fliflleri Ba-
kan› ile görüfltü. CNN Türk’te kat›ld›¤›
programda, PKK ile mücadelede, Tür-
kiye’ye her türlü deste¤in verildi¤ini
yineledi. Kürtlere de flu mesajlar› verdi:
“Türkiye’deki Kürtler, kendilerinin
Türkiye’nin tam bir parças› olduklar›n›
hissedebilerler ve di¤er taraftan da
kendileri için önemli olan Kürt kimli¤i-
ni de muhafaza etmek isteyebilirler. Bu-
radaki çizginin fliddet ve terörizm nok-
tas›nda çizilmesi laz›m.” 

Clinton sadece bu mesajla yetinme-
di, BDP efl baflkanlar› Selahattin De-
mirtafl ve Gülten K›flanak’la bizzat gö-
rüfltü. Bu görüflmede BDP’ye ‹RA ör-
ne¤ini veriyor ve PKK ile aralar›na me-
safe koymalar›n› istiyordu.

Elbette tek konu PKK de¤ildi. Baflta
Suriye ve ‹ran olmak üzere Ortado-
¤u’daki geliflmeler üzerinde duruluyor-
du. O günlerde Türkiye, -CHP’nin bile
dile getirdi¤i gibi- “ABD’nin tafleronu”
olarak Suriye yönetimine esip gürlüyor-
du. Baflbakan Erdo¤an “Suriye bizim iç
sorunumuz” diyerek, Suriye’ye müda-
halenin zeminini haz›rl›yordu. ABD ise
her f›rsatta Türkiye’yi övüyor, “bölge
lideri” diyerek k›flk›rt›yor, onun arka-
s›nda oldu¤unu ilan ediyordu.

AKP hükümeti
“aç›l›m”dan, “yeni

strateji” dedi¤i kirli savafl
yöntemlerine dönüfl
yapt›. Sözde aç›l›m

yapt›¤› dönemlerde de
askeri ve siyasi sald›r›lar

hiç eksik olmam›flt›.
Fakat flimdi bunu daha

aç›k bir flekilde savafl›
t›rmand›rarak yap›yor.

Bir yanda Kuzey
Afrika’dan Suriye’ye

kadar uzanan iç ayaklan-
malar, bir yanda kendini

dünya ölçe¤inde aç›k
biçimde gösteren kriz ve

artan kitle eylemleri,
bütün bunlar›n ülkemize

yans›yacak olmas›, 
egemenleri yine savafl
yöntemlerine yöneltti.  

D

Kürt sorununda
“yeni dönem”
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Clinton ve Petraus da bizzat Türkiye’ye gelerek bu deste-
¤i aç›kça ortaya koydular.

Bu s›rada ‹ran, Kandil’i bombal›yor ve birçok
PJAK gerillas›n› öldürüyordu. PKK kaynaklar›, 500
kadar Türk askerinin s›n›rdan ‹ran’a geçti¤ini ve ‹ran’la
birlikte sald›rd›klar›n› söylüyordu. Ayr›ca Amerikan
keflif uçaklar›n›n Kandil üzerinde dolaflt›¤›, bu bilgilerin
Türkiye’ye, oradan da ‹ran’a aktar›ld›¤› ileri sürülüyordu. 

Geçti¤imiz günlerde Türkiye, ‹ran’›n Suriye’ye ve Lüb-
nan Hizbullah’›na gönderdi¤i silahlara el koymufltu. ‹ran, bu
silahlar›n yerlerine ulaflmas› kofluluyla PKK konusunda iflbirli¤i
yapabilirdi. Daha önceden de bu konuda birlikte hareket etmifller-
di. ‹ran’l› yetkililerin “Murat Karay›lan’› yakalad›k” demeci ve
sonras›nda bunu yalanlamalar› da, ‹ran’›n Türkiye’yi PKK ile s›-
k›flt›rmas›, onu bir koz haline getirmesiydi. 

Bu olay›n hemen arkas›ndan Türkiye’nin s›n›rötesi harekat›
bafllatmas›, ‹ran’›n bu hamlesine karfl›l›k verme amac›n› da tafl›-
yordu.

PKK içinde çatlak yaratma gayreti
Son aylarda üzerinde en fazla tart›fl›lan konulardan biri de

Öcalan’›n PKK üzerinde etkinli¤ini yitirip yitirmedi¤i oldu. Öca-
lan, son olarak 15 Temmuz’a kadar uzat›lan ateflkes’in “hüküm-
süz” oldu¤unu söylemifl, devletle “bar›fl konseyi” konusunda an-
laflt›klar›n› belirtmiflti. Buna ra¤men PKK’nin askeri eylemlerini
artt›rmas›, PKK içinde Öcalan karfl›tlar›n›n varl›¤›na kan›t göste-
rildi ve bu eylemlerin Öcalan’› etkisiz k›lmak için yap›ld›¤› iddia
edildi. Öcalan ve di¤er PKK liderlerinin isimleri s›ralanarak “‹yi
PKK-Kötü PKK” ayr›m› yap›lmaya bafllad›.

Bu iddialar, Öcalan’›n devlet taraf›ndan yeterince de¤erlendi-
rilmedi¤i sav› ile tamamland›. Bugüne kadar “bebek katili” diye
lanse ettikleri Öcalan’› “çözümü isteyen lider” olarak gösteriyor
ve onu yeterince kullanamad›klar›n› söyleyerek hay›flan›yorlard›.

Ancak gerek Öcalan, gerekse Kandil, yapt›klara aç›klamalarla,
bu yorumlar› durdurdular. Öcalan, Silvan sonras› avukatlar›yla
yapt›¤› görüflmede, “yar›n bunun on kat› geliflebilir, eskisi gibi
sadece k›rsalda da de¤il, flehirlerde de olabilir” dedi. Ve bir kez
daha kendisinin isterse bir haftada silahlar› b›rakt›raca¤›n› yinele-
di. Bu sözlerin ard›ndan Öcalan’›n avukat görüflmeleri kesildi,
avukatlar›na göürflme yasaklar› getirildi.

PKK, A¤ustos ay› bafl›nda yapt›¤› bir aç›klama ile ateflkes sü-
recini bitirdi¤ini resmen duyurdu. Gerekçe olarak da Öcalan’›n
yetkililere sundu¤u 3 aflamal› protoktokolün yan›ts›z b›rak›lmas›n›
gösterdi. Öcalan “sa¤l›k, güvenlik ve özgür hareket etme imkan›
olmadan” arabulucu olarak devreye girmeyece¤ini söylemiflti.
PKK de bu koflullardan sa¤lanmadan ateflkesin sürmeyece¤ini bil-
dirdi.

Sonuç yerine
AKP hükümeti “aç›l›m”dan, “yeni strateji” dedi¤i kirli savafl

yöntemlerine dönüfl yapt›. Sözde aç›l›m yapt›¤› dönemlerde de as-
keri ve siyasi sald›r›lar hiç eksik olmam›flt›. Fakat flimdi bunu da-
ha aç›k bir flekilde savafl› t›rmand›rarak yap›yor.

Belli ki içine girilen iç ve d›fl konjonktürü de¤erlendirerek bu
sald›r›y› bafllatt›lar. Bir yanda Kuzey Afrika’dan Suriye’ye kadar
uzanan iç ayaklanmalar, bir yanda kendini dünya ölçe¤inde aç›k
biçimde gösteren kriz ve artan kitle eylemleri, bütün bunlar›n ül-
kemize yans›yacak olmas›, egemenleri yine savafl yöntemlerine
yöneltti.  

Hiç kuflkusuz bu kez de baflar›l› olamayacaklar, bunu en iyi
onlar biliyor. 30 y›ld›r süren savafl›n sonuçlar› ortada. Fakat son
kozlar›n› oynamak istiyorlar. O çok laf›n› ettikleri IRA örne¤i bi-
le gösteriyor ki,  bir örgütü güçten düflürmek, hatta yok et-
mek mümkündür, fakat bu sistem sürdü¤ü müddetçe ulusal-
s›n›fsal sorunlar› çözmek mümkün de¤ildir. IRA bitmifltir ama
‹rlanda sorunu durmaktad›r. fiiddetle veya reform k›r›nt›lar›yla
PKK’yi de bitirebilirler ama Kürt sorunu devam edecek ve
yeni isyanlar yaflanacakt›r. Ta ki, ulusal sorunu da çözecek
bir proleter devrim gerçekleflene kadar...

Zeytinburnu’nda provakasyon
Silvan’da 14 askerin ölmesinin ard›ndan

asker cenazeleri yine devlet yetkililerinin ka-
t›l›m› ile mitingler fleklinde gerçekleflti. Bir
kez daha hamasi nutuklar at›ld›, vatan-millet
edebiyat› yap›ld›. Baflbakan Erdo¤an “art›k
kimse bizden iyi niyet beklemesin” diyerek,
adeta sald›r› fitilini ateflledi. Sanki bugüne
kadar “iyi niyet” gösterilmifl gibi...

Ard›ndan ülke çap›nda ayn› gün içinde
mitingler organize edildi. Bu mitinglerde ve
sonras›nda yap›lan gösteriler s›ras›nda Kürt-
lere dönük linç giriflimleri oldu. Köyünden
gelip büyük flehirlerde çal›flmak zorunda kalan Kürt iflçilerinin kald›¤› barakalar atefle
verildi. Birçok yerde BDP il binalar›na sald›r›lar düzenlendi.

Bunlar›n içinde ‹stanbul-Zeytinburnu, günler süren bir provokasyona sahne oldu.
Bir haftay› aflk›n süren gösterilerde, BDP ilçe binas›na sald›r›ld›, bir çok dükkana bas-
k›nlar yap›ld›, kahvehaneler yerle bir edildi. 

Zeytinburnu, Kürtler, Karadenizliler ve Balkan ülkelerinden gelen göçmenlerin bi-
rarada yaflad›¤› bir ilçe. Kürtlere dönük sald›r›lar›n bafl›n› göçmenlerin, özellikle Arna-
vut göçmenlerinin çekti¤i söyleniyor. Göçmenlerin polisler taraf›ndan k›flk›rt›l›p Kürtle-
re sald›rt›ld›¤› görülüyor. 

Zeytinburnu BDP ilçe baflkan›, bölgede daha önce de sivil faflistlerin yo¤un oldu-
¤unu, fakat Kürtlerin göçüyle birlikte Zeytinburnu’nun siyasi yap›s›n›n da de¤iflti¤ini
belirtiyor. 12 Haziran seçimleri öncesinde iki seçim bürosu açt›klar›n›, aç›l›fllara 4-5
bin kiflinin geldi¤ini, seçim sonras› kutlamalar yapt›klar›n› ve bu dönemde hiçbir sald›-
r› yaflanmad›¤›n› söylüyor. Karadenizlisi, göçmeniyle birlikte kardeflce yaflad›klar›n›,
fakat Silvan olay›ndan sonra polisin bu kesimleri k›flk›rtt›¤›n›, hatta sald›r›lar› bizzat
yönetti¤ini ekliyor.

Polis, Kürtlerin bulundu¤u kahveleri bas›p GBT kontrolü yaparken, faflistlere do-
kunmuyor. Olaylar›n ard›ndan gözalt›na al›nan faflistlerin ço¤u serbest b›rak›ld›. ‹çle-
rinden sadece 3 kifli tutukland›. Buna karfl›n BDP’den 7 kifliyi tutuklad›lar. 

Olaylar›n ard›ndan Zeytinburnu’na gelen BDP milletvekilleri, bir provokasyonla
karfl› karfl›ya kal›nd›¤›n› ve bunun polis taraf›ndan k›flk›rt›ld›¤›n› söylediler, halklar›n
kardeflli¤ine vurgu yapt›lar. Sebahat Tuncel, “90’l› y›llara dönmek demek, savafl› ça-
t›flmay› derinlefltirmektir” diyerek, AKP hükümetinin Silvan sonras› gündeme getirdi¤i
Özel Harekat Timlerinin yarataca¤› sorunlara dikkat çekti.

‹stanbul Caz Festivali kapsam›nda, Cemil Topuzlu Aç›khava Ti-
yatrosu’nda “Suyun Kad›nlar›” konserinde Kürtçe türkü söyleyen Ay-
nur Do¤an, seyircilerin bir k›sm› taraf›ndan yuhaland›, sahneye min-

der ve pet flifle f›rlat›ld›. “fiehitlerin kan› daha kurumad›, Türkçe flark›
söyle” diyerek sanatç›y› protesto eden bir grup, ‹stiklal Marfl› söyleme-

ye bafllad›, sonra da konseri terk ettiler. Yer yer kavgalar›n ç›kt›¤› olay-
da, Aynur Do¤an sahneyi terketmek zorunda kald›.
14 Temmuz’da Silvan’da askerlerin ölmesinden sonra gerçekleflen konser,

ülke geneline yay›lan floven sald›r›lar›n bir parças› oldu. Ve 1999 y›l›nda Magazin Gazete-
cileri Derne¤i’nin ödül töreninde Kürtçe klip çekece¤ini söyledi¤i için çatal-b›çakla sald›r›ya
u¤rayan Ahmet Kaya olay›n› hat›rlatt›. fioven zihniyetin aradan geçen y›llara ra¤men de-
¤iflmedi¤ini, artarak sürdü¤ünü gösteren örneklerden biriydi bu. Son y›llarda Kürtlere her
tür hakk›n verildi¤ini, rahatça Kürtçe konuflup flark› söylediklerini vaazedenlere de iyi bir
cevapt›.

Aynur Do¤an, konser sonras› yapt›¤› aç›klamada; “konserde bana minder atan anlay›fl,
benim gözümde bu ülkenin birli¤ine, kardeflli¤ine, bar›fl›na ve demokratik olabilme çabala-
r›na vurulmaya çal›fl›lan ac› bir darbedir” dedi. Gerçek fluydu ki, “demokratikleflme” ABD-
AB emperyalistleriyle AKP’nin fliflirdi¤i bir balondu. Bu bazen bir konserde, bazen bir mah-
keme salonunda patl›yordu. KCK tutuklular›n Kürtçe savunma yapmalar›, mahkeme heyeti
taraf›ndan “anlafl›lmayan bir dil” olarak kay›tlara geçiriliyordu bir kez daha.

Hiç bir hak, egemenler taraf›ndan bahfledilmemifltir. Kürt halk›, Kürtçe konuflma ve
flark› söyleme hakk›n› da uzun y›llar›n mücadelesi ile ald›. Faflist floven kesimler buna ne
kadar tahammül edemeseler de, Kürt halk› y›lmak bilmez mücadelesiyle yeni haklar kaza-
na kazana ilerlemesini sürdürecektir.

Aynur Do¤an’a floven sald›r›
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Diyarbak›r’›n Silvan ilçesin-
de 14 askerin ölmesinin ard›n-
dan, “terörle mücadele” ad› al-
t›nda yine “Özel Harekat Biri-
mi” denilen kontra çeteleri pi-
yasaya sürüldü. 

Önce “Silvan bir k›r›lma
noktas›” olarak de¤erlendirildi
ve kamuoyu oluflturulmaya çal›fl›ld›. Baflbakan Erdo-
¤an “art›k kimse bizden iyi niyet beklemesin” diyerek
savafl› t›rmand›rman›n ilk iflaretini verdi. 40’› aflk›n il-
de sivil faflist gösteriler düzenlendi, BDP binalar› tafl-
land›, linç ve provokasyonlar yap›ld›.

Ard›ndan “terörle mücadelede yeni bir dönemin
bafllayaca¤›” söylendi. Erdo¤an “yeni mücadele yön-
temleri”nden, “yeni taktikler”den bahsediyordu. “Yeni”
diye ortaya ç›kan ise, en yo¤un haliyle ‘90’l› y›llarda
kullan›lan “özel harekat birimleri” oldu. 

Kirli savafl t›rmand›r›l›yor
Geçti¤imiz y›llarda polisin de a¤›r silahlar edindi¤i

ve “terörle mücadele”de daha etkin hale getirilece¤i
söylenmiflti. AKP hükümetinin ordu ile olan sürtüflme-
si ve polisi öne ç›karan tutumu biliniyordu. Polisin
t›pk› asker gibi a¤›r silahlarla donat›lmas›, “paralel
ordu kurmak”, “AKP’nin kendi ordusunu yarat-
mak” fleklinde de¤erlendirildi. Oysa as›l hedefin,
halklar oldu¤u belliydi. Amaç, halka karfl› mücade-
lede polisi daha fazla tahkim etmek, bask› ve terörü
artt›rmakt›. Silvan olay›, bunu aç›kca ilan etmenin ve-
silesi oldu. Olay›n hemen ard›ndan Özel Harekat Bir-
likleri’nin bölgeye gönderilmesi, bu konuda haz›rl›kla-
r›n çok önceden tamamlanm›fl oldu¤unu gösteriyordu
zaten.

Polise ayr›lan bütçe, AKP döneminde daha
da artt›. 2006 y›l›nda polis için “güvenlik hizmet-
leri”ne merkezi bütçeden ayr›lan pay, yüzde
4.4’ten, yüzde 5.1’e yükseldi. Emniyet ve jan-
darmadaki personel say›s› 250 bine ulaflt›. Özel
güvenlik eleman› olarak çal›flanlar ise 175 bini
geçti. Sözde “askeri vesayet” kald›r›l›yordu. O
“vesayet” hiçbir zaman kalkmayaca¤› gibi,
artan polis ve güvenlikçi say›s›yla halk›n
üzerindeki bask› ve terör daha da fliddetlen-
di.

‹çiflleri Bakan›, Özel Harekatç›’lar›n mezuni-
yet töreninde, özel e¤itimden geçirilmifl 6618
özel timcinin oldu¤unu söyledi. 2015 y›l›nda bu
rakam›n 11 bine ulaflaca¤›n›, bunlar›n 17 farkl›
bölgede görev yapacaklar›n› ortaya koydu.

‹lk olarak 1985 y›l›nda kurulan “Özel Ha-
rekat Birlikleri” 5 bin civar›ndayd›. En yo¤un
olarak kullan›ld›klar› 90’l› y›llarda bile, Özel Ha-
rekatç›lar›n say›lar› 7 bini geçmedi. Tansu Çiller
döneminde 15 bin olmas› hedeflendi, fakat bu
hedefe ulaflamadan, Özel Harekatç›lar’› geri
çekmek zorunda kald›lar. fiimdi ise zaten yak-
lafl›k 7 bin kifli ile bafll›yorlar ve bunun üç-
dört y›l içinde 11 bine ulaflaca¤›n› söylüyor-
lar.

Ayr›ca flu anda da Kara Kuvvetlerine ba¤l› 5
komando tugay› ile Jandarma Genel Komutanl›-
¤›’na ba¤l› 1 komanda tugay›n›n tamamen pro-
fosyonelleflti¤i belirtiliyor. Bu birlikler da¤l›k alan-
larda görev yap›yor. Yan› s›ra hudut birliklerinin
profesyonelleflmesi kapsam›nda 5 bin kiflinin ye-
tifltirildi¤i, 50 bin kifliden oluflan “s›n›r polisi” tefl-
kilat› kurulaca¤› bildiriliyor.

K›sacas› askeri-polisiyle say›lar› yüz bini bu-
lan profosyonel vurucu timleri ile bugüne dek
yapt›klar›ndan daha boyutlu ve daha kirli bir sa-
vafla haz›rlan›yorlar.

Özel Harekat Birlikleri’nin kanl› tarihi
Özel Harekat Birlikleri, halk›m›z›n hiç de ya-

banc›s› olmad›¤› kontrgerilla örgütlenmesidir. ‘90’l›
y›llarda sadece Kürt bölgesinde de¤il, ‹stanbul baflta
olmak üzere büyük flehirlerde de kullan›lm›fl ve bir
çok katliam gerçeklefltirmifllerdir. Onlarca devrimci
önderin, yüzlerce kadro ve sempatizan›n kanlar›n›
dökmüfller, a¤›r iflkencelerden geçirip bir ço¤unu
“kaybetmifl”lerdir.

Bafllar›nda flimdi Ergenekon’dan yarg›lanan ‹bra-
him fiahin’in bulundu¤u bu birlikler, sonras›nda kendi
içinde “ölüm mangalar›” denilen birimler oluflturmufl-
lar, en vahfli cinayetleri ifllemifllerdir. Korkut Eken, Ay-
han Çark›n, O¤uz Yorulmaz, Ercan Ersoy gibi isimler,
sonras›nda aç›¤a ç›kacak ve baz›lar› yapt›klar›n›n çok
az bir k›sm›n› itiraf edeceklerdir. 

“Faili meçhul”ler, “gözalt›nda kay›p”lar›n en fazla
yafland›¤› dönem, onlar›n dönemidir. Gerillalar›n ce-
setlerine bile iflkence yap›ld›¤›, uzuvlar›n›n kesildi¤i, o
halde pozlar›n verildi¤i y›llard›r. Ancak polis ve aske-
rin de en fazla kay›p verdi¤i, sakat kald›¤›, hepsinden
önemlisi “Vietnam sendromu”na yakaland›klar› bir dö-
nemdir de. Gerillaya ve halka yap›lan vahfli sald›r›-
lar, devlete olan kin ve öfkeyi büyütmüfl, Kürt hal-
k›n› daha fazla bilemifl, özgürlük tutkusunu ve
mücadelesini kamç›laflm›flt›r. 

fiimdi, burjuva-liberal kalemflorlar, bu katiller ordu-
suna sahip ç›k›yor, hepsinin ayn› olmad›¤›n›, iyilerin
de bulundu¤unu ve önemli ifller baflard›klar›n› söyle-

yerek aklamaya, kitle-
lere benimsetmeye ça-
l›fl›yorlar. 

90’l› y›llardaki özel
tim mensuplar›, genellikle
MHP kökenli faflistlerdi. Si-
yah kar maskeleri ve ellerin-
de tuttuklar› a¤›r silahlar›y-
la, insanl›ktan ç›km›fl görü-
nüflleriyle ürtüntü uyand›ran
bir güruhlard›. fiimdi imaj
yenileyerek görüntüyü
kurtarmaya girifliyorlar.
Tim’e girenlerin en az
lise mezunu-okumufl
gençlerden olufltu¤u,
temiz yüzlü oldu¤unu
söylüyorlar. 

Oysa bu timlerin “sark›k b›y›kl›” ya da “badem b›-
y›kl›”, yani MHP ya da AKP kökenli olmas›, ilkokul ya
da üniversite mezunu olmalar›, onlar›n katiller sürüsü
oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmiyor. Ne kadar allay›p-pulla-
salar da, halk›n haf›zas›nda yer eden bu gerçe¤i sile-
meyecekler ve kitlelere benimsetemeyecekler.

Baflaramayacaklar!
Susurluk sonras›, ortaya dökülen pislikleriyle birlik-

te iyice teflhir olan Özel Harekatç›lar, devlet için
bir yük halini ald› ve arka plana itildi. fiimdi imaj
yenileyerek bir “kurtar›c›” gibi sunulmas› nafile-
dir. ‘90’l› y›llarda baflaramayanlar›n, bugün
baflarma flanslar› hiç yoktur.

O y›llarda emniyet müdürlü¤ü yapan ve Özel
Harekat Birimleri’nin bafl›n› çeken Mehmet A¤ar,
sonras›nda “ben devlet ad›na bin operasyon
yapt›m” demiflti. Fakat ne hakk›nda bir sorufltur-
ma aç›ld›, ne de bir cezaya çarpt›r›ld›. Keza
Özel Harekatç› polislerden Ayhan Çark›n, ger-
çeklefltirdikleri operasyonlar›, “devletin ve
MGK’n›n bilgisi dahilinde” yapt›klar›n› söyledi.
Fakat bir-kaç polis d›fl›nda sorguya al›n›p tutuk-
lanan olmad›.

AKP, sözde Ergenekon dosyas› ile “faili
meçhul”leri ortaya ç›karacak ve yarg›layacakt›.
Bunun kitleleri aldatmaya dönük bir demagoji ol-
du¤u, as›l meselenin klikler aras› savaflta üstün-
lü¤ü ele geçirmek oldu¤u, bugün art›k çok net
biçimde görülmektedir. AKP, yarg›layaca¤›n› id-
dia etti¤i kurumlar› ve kiflileri yeniden göreve ça-
¤›rmaktad›r.

Daha önceki hükümetler, bask› ve fliddeti ne
kadar art›rsalar da, Kürt halk›n›n mücadelesini
bast›rmaya baflaramad›lar. Son 25 y›ll›k süre
içinde kaç hükümet geldi geçti, kaç “terörle mü-
cadele yöntemi” denendi, fakat ezilen bir halk›n
direniflini k›ramad›lar. AKP’nin de ak›beti onlar-
dan farkl› olmayacakt›r.

Hangi hükümet gelirse gelsin, Kürt halk›-
na, iflçi ve emekçilere sald›r›da birleflmekte,
bu konuda birbirleriyle yar›flmaktad›r. Çünkü
bu bir hükümet sorunu de¤il, devlet sorunu-
dur. Hükümet de¤iflikli¤i ile, faflizm ve faflist zih-
niyet de¤iflmez. De¤iflmeyen bir baflka fley ise,
faflizmin ancak halk hareketi ile geriletip yenile-
ce¤i;  ona karfl› birleflmekten, örgütlenmekten
ve mücadeleyi yükseltmekten baflka bir çare ol-
mad›¤›d›r.

Ergenekon soruflturmas› kapsam›nda tutuklu bulunan iti-
rafç› san›klardan Ulafl Özel, bugüne dek reddedilen J‹TEM’in
ordunun bir parças›; Ergenekon denilen fleyin de, devletin ta

kendisi oldu¤unu bir kez daha ortaya koydu. 
‹tirafç› san›k, mahkemede verdi¤i ifadesinde flunlar› söyle-

di: “Ben terör örgütü mensubuydum. Daha sonra devlete tes-
lim oldum. Ben Ergenekon terör örgütüne de¤il, devlete teslim
oldum. Teslim olduktan sonra devlet beni J‹TEM Elaz›¤ Bölge
Komutanl›¤›’nda görevlendirdi. Burada komutanlar›n verdi¤i

emirler do¤rultusunda operasyonlar yap›yordum. Operasyon-
larda her öldürdü¤ümüz kifli bafl›na zarflar içinde bize para
ödülü verilirdi... Yapt›¤›m bütün iflleri devlet ad›na yapt›m.”

(Milliyet, 26 Temmuz 2011)
Para için adam öldürecek ve yalan-dolanla insanlar› y›llar-

ca hapislere att›racak kadar alçalan bu itirafç›, bugüne dek bi-
linen kimi gerçekleri de flöyle anlat›yor:

“‹stanbul’da kaç›rd›¤›m›z adam›, Tunceli’ye götürüp ope-
rasyonda yakalad›k diyorduk... Devlet görevi çerçevesinde te-
rör örgütlerinin içine girip bilgiler topluyordum... Ben cezaevin-
de yat›yor gözükürken, d›flar›da operasyonlara kat›l›yordum.”

“‹tirafç›n›n itiraflar›” diyece¤imiz bu sözler, sadece devletin
yap›s›n› ortaya koymakla kalm›yor, itirafç›lar›n rezilliklerini de
ortaya seriyor. Bugüne dek bir çok itirafç› gibi o da, “flu anda
piflman oldu¤uma piflman›m” diyor. “Keflke teslim olmay›p ça-

t›flmada ölseydim, can güvenli¤im kalmad›!” 
Devlet taraf›ndan her tür pis iflte kullan›l›p, sonra bir pa-

çavra gibi kenara at›l›nca, böyle figan ederek, salya-sümük
a¤layarak, suçlar›n›z› affediremezsiniz! Korkunun ecele fayda-

s› yok! Yapt›¤›n›z alçakl›¤›n cezas›n› er ya da geç mutlaka
çekeceksiniz! ‹nançlar›n› koruyarak flehit düflenler, halk›n için-
de yaflamay› sürdürürken, yaflayan bir ölü olan sizler alçakl›-

¤›n›zla hep lanetleneceksiniz!

‹tirafç›n›n itiraf›:
“Ergenekon, devlettir”

Yine kontra çeteler, yine kirli savafl...
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AKP Hükümeti, 3. döneminin “ustal›k dönemi”
olaca¤›n› seçimlerden önce ilan etmiflti. Ve bu “us-
tal›¤›n›” ilk olarak iflçi ve emekçiler üzerinde gös-
terdi. “Hükümet Program›”nda, k›dem tazminat›n›n
gasp› ve esnek çal›flman›n geniflleyerek yasallafl-
mas› yer al›yor. Hem de “iflsizlikle mücadele” ad›
alt›nda...

Programda aynen flöyle söyleniyor: “‹flçilerin
büyük ço¤unlu¤unun alamad›¤›, iflletmelerin üze-
rinde ödeme bask›s› oluflturan, çal›flma hayat›n›n
en önemli sorun alanlar›n›n bafl›nda gelen k›dem
tazminat› sorunu, kazan›lm›fl haklar› koruyan ve
bütün iflçilerin k›dem tazminat› garanti alt›na alan
bir fon oluflturularak çözülecektir.” 

Her zamanki gibi yine büyük bir kurnazl›kla,
sanki iflçilerin ç›karlar› için bir de¤ifliklik yap›yorlar-
m›fl gibi sunuyorlar. “‹flçilerin büyük ço¤unlu¤u” k›-
dem” alam›yorsa, devletin buna göz yummas›ndan
dolay›d›r. Patronlar, s›n›f›n aleyhinde olan yasalar›
bile yetersiz bularak, çeflitli yöntemlerle bunlar› de-
liyor ve s›n›rl› haklar› dahi gaspedebiliyorsa, s›rt›n›
bu devlete dayad›¤› içindir. Bir baflka ifadeyle bu
devlet, burjuvazinin devleti oldu¤u içindir.

Gerçek fludur ki, k›dem tazminat›n›n kald›r›l-
mas›, burjuvazinin talebidir. Ve bu talep, y›llard›r
IMF, Dünya Bankas› gibi uluslararas› sermaye ku-
rulufllar›ndan, TÜS‹AD gibi büyük patronlar kulübü-
ne kadar, burjuva s›n›f› taraf›ndan defalarca dillen-
dirilmifltir. Fakat böyle bir hak gasp›na iflçi ve
emekçilerin tepkisinin büyük olaca¤›ndan, bu-
güne dek gelen hükümetler kald›rmaya cesaret
edememifltir. Ama kay›td›fl›, esnek çal›flma yön-
temleriyle patronlar, milyonlarca iflçinin k›demini
zaten fiilen gaspetmifl durumdad›r. 

fiimdi do¤rudan ve yasal biçimde ortadan kal-
d›rmak istiyorlar. AKP hükümeti de “ustal›k döne-
mi”nde, burjuvazinin bu talebini karfl›lamay›, ilk he-
def olarak önüne koyuyor.  

Herfley burjuvazinin azami kar› için...
AKP Hükümeti geçti¤imiz y›l “torba yasas›” ad›

alt›nda bir sald›r› paketi ortaya koymufltu. Yükselen
tepkiler üzerine, k›dem tazminat›n›n gasp›n› ertele-
mek zorunda kalm›flt›. fiimdi bu erteledi¤i gasp›
gerçeklefltirmek, esnek çal›flmay› da geniflletmek
istiyor. 

Y›llard›r emperyalist finans kurulufllar›n›n
“iflçiyi kolay al-kolay ç›kar” diye dikte ettikleri,
esnek çal›flma yöntemleri ile burjuvazinin azami
kar›n› korumaya çal›fl›yor. Zaten aç›kca da, es-
nek çal›flma ile “Türkiye’de iflverenin rekabet gücü-
nü artt›raca¤›”n› söylüyor.

“Esnek Çal›flma fiartlar›” düzenlemesi, üç
farkl› alanda de¤iflikli¤i hedef al›yor. 

1) K›dem tazminat›nda iflverenin yükümlülükleri
kald›r›lacak ve ad›m ad›m gaspedilecek.

2) Bölgesel asgari ücret uygulamas›na geçile-
cek. 

3) ‹flverenin ücrete ba¤l› sigorta ve vergi mükel-
lefiyetleri azalt›lacak.

Hat›rlanacakt›r, krizin ilk patlak verdi¤i 2008
y›l›ndan itibaren, hükümet, krizin faturas›n› bur-
juvazinin üzerinden al›p, iflçi ve emekçilere y›k-
mak için bir çok yasa ç›kard›. Öyle ki, “iflsizlik
fonu” bile burjuvaziye kaynak olarak aktar›ld›.
Ve kriz döneminde bile, burjuvazi rekor düzey-
de kar elde etti.

Fakat burjuvazi, yap›s› gere¤i doymak bilmiyor.
Daha fazla kar dürtüsüyle, daha fazla sömürü ve
bask› istiyor. Hükümetler de burjuvazinin bu iste-
¤ini karfl›lamak için par-tutufl oluyorlar. AKP hü-
kümeti, bu konuda öncekilere rahmet okutacak
bir performans sergiledi. K›dem tazminat›na el
uzatacak kadar pervas›z bir sald›r› bafllatt›.

Önce kufla çevir, sonra yok et!
AKP hükümeti, al›flt›ra al›flt›ra, ad›m ad›m,

haklar› gas-
petme yön-
temini, flim-
di k›dem
tazminat›n-
da uygulu-
yor. Bir kez
daha ölümü
gösterip s›t-
maya raz›
etmeye ça-
l›fl›yor.

Yeni formül de flöyle: K›dem tazminat› için bir
fon oluflturulacak. Bu fon devlet güvencesi alt›nda
olacak. Patronlar, fona her ay personel bafl›na belli
bir yüzde oran›nda prim ödeyecekler. ‹flten ç›kar›-
lan, tazminat›n› patronu yerine bu fondan alacak!
10 y›l prim ödenen kifliler ise, iflten ç›kar›lmasa bile
istedi¤i an fondaki paray› alabilecekler...

Bu formül, k›dem yükünü patronlardan al›p
devlete yükleme, sonras›nda devletin de bunlar›
iç etme formülüdür. Bugüne dek oluflan fonlar›n
nas›l buharlaflt›¤› bilinmektedir. “‹flsizlik sigortas›”
fonunun hali ortadad›r. Devlet, fonlar arac›l›¤› ile
patronlardan yükü almakta, sonra da “kara delik”,
“hazine kald›ram›yor” vb bahanelerle, iflçi ve emek-
çilerin paras›n›n üzerine yatmaktad›r. 

K›dem, iflçilerin y›llarca çal›flarak elde etti¤i
birikimidir. Bir iflyerinde ömür tüketen, kas ve
beyin gücünü, bilgisini, birikimini harcayan iflçi-
nin, y›pranma bedelidir.  Bir yerde “yafll›l›k si-
gortas›” denilebilir. Ödenmesi sonraya b›rak›l-
m›fl bir ücret, ya da iflçinin üretti¤i de¤erin el
koyulan bir bölümünün ona geri ödenmesidir.
Yani patronun iflçilere borcudur.

Buna karfl›n patronlar, bu borcu ödememek için
ya kay›t d›fl› (sigortas›z) çal›flt›rmakta, ya da sigor-
tal› çal›flt›rsa bile, 1 y›ldan az süre için ifle almakta-
d›r. Veya iflas göstererek, ödemeden kaçmaktad›r.
Çünkü iflyerinin hesab›nda olmas›na ra¤men, kasa-
s›nda k›dem tazminat› için para bulunmaz.

fiimdi burjuvazi, zaten son derece s›n›rl› hale
getirdi¤i bu tazminattan, tamamen kurtulmak isti-
yor. Kendi borcunu, devletin üstüne y›k›yor. Mevcut
halde her y›l için, iflçinin bir ayl›k ücretini k›dem
tazminat› olarak yat›r›rken, flimdi ayl›k ücretin yüz-
de 3 ile 5 gibi küçük bir bölümünü, en fazla y›ll›k 15
gününü yat›rmay› planl›yor. Böyle olunca iflçinin
alaca¤› k›dem, otomatikman yar› yar›ya düflü-
yor. Keza, 1 y›ll›k sigortal› olmak, k›demden ya-
rarlanma koflulu iken, flimdi 10 y›la ç›kart›l›yor.
Bu durum, patronlara iflten atmada daha büyük bir
kolayl›k sa¤l›yor. Çünkü kaç y›l çal›fl›rsa çal›fls›n,
bir iflçiyi iflten att›¤›nda, tazminat›n› ödeme yüküm-
lülü¤ü bulunmuyor. 

Durum bu kadar aç›kken, Hükümet bu de¤iflikli-
¤i, “iflsizli¤i önleme” demagojisiyle sunuyor. “‹flçile-
rin büyük ço¤unlu¤u zaten k›demlerini alam›-
yorlar” diyerek, bunda kendi pay›n› gizledi¤i gibi,
tüm iflçilerin haklar›n› tam olarak almas›n› sa¤la-
mak yerine, varolan› da daha afla¤› çekiyor ve fii-
len gaspedilmesini sa¤l›yor. 

K›dem tazminat›na ilk darbe, 12 Eylül cunta-
s› ile vurulmufltu. Fakat darbe koflullar›nda bile,
burjuvazi, bu hakk› tümden gaspetmeyi göze
alamad›. AKP, flimdi bu misyona soyunmufl du-
rumda.

Elbette bunu yaflama geçirip geçiremeyece¤i,
tamamen iflçi ve emekçilerin mücadelesine, bu sal-
d›r›y› püskürtebilecek bir gücü ortaya koyabilmesi-
ne ba¤l›. 

K›dem tazminat›n›n gasp›na 

GEÇ‹T VERMEYEL‹M!

Hak gasplar›n›n yeni ad›: FON
Hükümet, k›dem tazminat›n› da “fon” olufltura-

rak gaspetme peflinde. T›pk› “konut edindirme fo-
nu”, “iflsizlik sigortas› fonu” vb. oldu¤u gibi... 

D‹SK-AR’›n “‹flsizlik Sigortas›” raporuna göre,
‹flsizlik sigortas›n›n uygulanmaya bafllad›¤›
2002’den Haziran 2011 tarihine
kadar, 49 milyar TL’lik devasa bir
kaynak olufltu¤u belirtildi. Fonda-
ki parayla, fonun gelirine doku-
nulmaks›z›n, 2 milyon 812 bin ifl-
size, 46 ay (yaklafl›k 4 y›l) maafl
ödenebilece¤i saptand›. Ancak 5
milyon iflsizden sadece 165 bini
bu haktan faydalanabildi. Ayr›ca
bu miktardan 12 milyon TL’nin ifl-
sizlik ödemeleri haricinde kulla-
n›ld›¤› da ortaya ç›kt›.
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Sar› sendikalar, yine
burjuvazinin can simidi
Hükümetin program›n› aç›k-

lamas›n›n ard›ndan, Çal›flma
Bakan›, Türk-‹fl ve Hak-‹fl bafl-
kanlar› biraraya geldiler. Ancak
her iki sendika konfederasyo-
nundan da k›dem tazminat›n›n
gasp›na karfl› tek bir aç›klama
yap›lmad›. 

Oysa Türk-‹fl’in “k›dem taz-
minat›n›n kald›r›lmas› genel
grev nedenidir” fleklinde, önce-
den al›nm›fl bir karar› bulunuyor.
Fakat “hükümet program›”nda
k›dem tazminat›n›n gasp› aç›k
aç›k belirtildi¤i halde, bu kararla-
r›n› hat›rlam›yor, hat›rlatm›yor.
Hak-‹fl ise, bir kez daha AKP’nin
sendikas› oldu¤unu kan›tlaya-
rak, k›dem tazminat› ve esnek
çal›flma ile ilgili geliflmelere
olumlu yaklaflt›klar›n› söylüyor.

D‹SK, hükümetin bu ad›mla-
r›na karfl› ç›kt›¤›n› aç›klad›. Fa-
kat sadece aç›klama ile yetindi.
Bu do¤rultuda ilk tepki, “Her-
kese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek
Platformu”nun Taksim’de ger-
çeklefltirdi¤i yürüyüflle ortaya
kondu. Ancak bunun son dere-
ce yetersiz oldu¤u aç›kt›r.  

Bu platformda yer alan dev-
rimci-demokrat sendika flubeleri,
Türk-‹fl ve Hak-‹fl’in tutumunu elefltirdiler. Ancak gelinen noktada, bu konfederasyonlar› k›na-
man›n ve protesto ile yetinmenin, bu büyük sald›r›y› engelleyemeyece¤i ortadad›r. Madem ki,
konfederasyonlar “k›dem tazminat›n›n gasp›, genel grev nedenidir” fleklinde bir karar al›nm›fl-
t›r, o halde bu karar› yaflama geçirilmelidir!

Kendilerine devrimci-demokrat diyen sendika flubeleri, merkezleri üzerinde bask› kurmal›,
al›nan karar›n arkas›nda durmalar›n› sa¤lamal›d›rlar. Sadece k›namakla, aç›klama ile görevle-
rini yapm›fl say›lamazlar. Bu pervas›z sald›r› karfl›s›nda, ciddi bir karfl› koyufl örgütlenmez ve
püskürtülemez ise, bunda onlar›n da sorumlulu¤u olacakt›r. Ve iflçilerin elleri, onlar›n da yaka-
s›na yap›flacakt›r!

‹flçiler, emekçiler!
K›dem tazminat›, y›llar önce yine büyük mücadelelerle elde edilmifl bir hakt›r. Bu hak, hem

patronlar›n keyfi biçimde iflten ç›karmalar›n› zorlaflt›rm›fl, hem de emeklilikte bir miktar birikmifl
paran›n elimize geçmesini sa¤lam›flt›r.

O yüzden patronlar, y›llard›r bu hakk› bir biçimde gaspetmenin yollar›n› ar›yor. ‹lk t›rpan› 12
Eylül döneminde vurdular. Ard›ndan tafleron sistemi ile kay›t-d›fl› çal›flt›rma, 1 y›l dolmadan ç›-
karma, iflas vb. yöntemlerle k›demi fiilen iflletmez hale getirdiler. fiimdi son darbeyi AKP hükü-
meti vurmaya kalk›yor. Sar› sendikalar› da yede¤ine alarak, iflçilerin elinde kalan son hak k›r›n-
t›s›na da sald›r›yor.

Buna izin vermeyelim!
Gerçekten de k›dem tazminat›n›n gasp›, “genel

grev nedenidir”. Sendikalar›, bu sözlerinin arkas›nda
durmaya ça¤›ral›m, bu yönde tabandan bir bas›nç
olufltural›m! Fabrikalarda, iflyerlerinde yeni de¤ifliklik
ile neleri yitirece¤imizi anlatal›m, bu do¤rultuda taban
örgütleri kural›m! Tepkimizi her yerde eylemli bir fle-
kilde gösterelim! Genel greve haz›rlanal›m! 

K›dem tazminat›m›z› gaspettirmeyece¤iz! 
Genel Grev, Genel Direnifl!
Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni!  

K›dem tazminat› hakk›,
ülkemizde ilk kez 1936 y›l›nda
yasallaflt›. ‹lk düzenlemede, 5
y›l› tamamlayan iflçilere, her 1
y›l için 15 günlük ücreti tutar›n-
da tazminat ödeniyordu. Kendi
iste¤i ile iflten ayr›lan iflçiler de
bu haktan yararlanabiliyordu.

1950'de yap›lan de¤ifliklikle iflçi lehine
bir ad›m daha at›larak, 5 y›ll›k süre 3 y›la
indirildi. 

1967 y›l›nda ç›kar›lan 931 say›l› ya-
sa ile, iflçinin ölümü halinde k›dem
tazminat›n›n mirasç›lar›na ödenmesi
yasa hükmü haline geldi. 

1971 y›l›nda ç›kar›lan 1475 say›l› yasa ile k›dem tazmi-
nat›na iliflkin sürenin toplu ifl sözleflmeleri yoluyla artt›r›labi-
lece¤i benimsendi. 

1975 y›l›nda yap›lan bir baflka de¤ifliklikle, 3 y›ll›k süre
bir y›la indirildi, 15 günlük ücret karfl›l›¤› olan k›dem tazmi-
nat› miktar› ise 30 güne ç›kar›ld›. 

K›dem tazminat› hakk›, hep ileriye do¤ru genifllerken, ilk
daralt›c› müdahale, 12 Eylül askeri darbesi ile geldi. Darbe-
nin üzerinden henüz bir ay geçmiflti ki, k›dem tazminat›na
tavan getirildi, k›dem tazminat› asgari ücretin yedi buçuk
kat› ile s›n›rland›r›ld›.12 Eylülcüler k›dem tazminat›ndan ya-
rarlanan iflçilerin ekonomik kayba u¤ramas›na yol açt›lar;
ama bu hakk› tamamen ortadan kald›rmaya yeltenemediler. 

Burjuvazi, darbe koflullar›nda bile iflçilerin tepkisinden
çekinerek yapmad›¤›n›, flimdi AKP eliyle yapmaya çal›fl›yor.

K›dem tazminat› ile ilgili ç›kart›lan özel
say›, yayg›n biçimde da¤›t›ld›.

‹flçi-emekçi eylemlerinden…

Genel-‹fl’ten protesto
‹stanbul'da belediyeler eliyle yürütülen Hizmet-‹fl'e üye

yapma operasyonlar›n›n bir yenisi de Beyo¤lu'nda
yaflan›yor. Genel-‹fl'in 20 y›ld›r örgütlü oldu¤u Be-
yo¤lu'nda belediye baflkan› yard›mc›s› Kemal
Genç'in bafl›n› çekti¤i bir ekip taraf›ndan yürütülen
bu sald›r›, 18 A¤ustos'ta Genel-‹fl 3 Nolu flube tara-
f›ndan protesto edildi. Beyo¤lu Belediye Baflkanl›¤›
binas› önünde toplanan ve "AKP operasyonlar›na
son, örgütlenmemiz engellenemez" pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde "Hizmet-‹fl'e geçmeyen üyelerinin
sürgünlere gönderildi¤i" vurguland›. Aç›klamay›
Mevsim Gürlevik yaparken, Birleflik Metal-‹fl ve Si-
ne-Sen de eyleme destek verdi. 

Direnifl kazand›
Taksim ‹lkyard›m hastanesinde tafleron firmada çal›fl›r-

ken, imzalat›lmak istenen "haklar›mdan vazgeçiyo-
rum" içerikli sözleflmeyi imzalamad›¤› için iflten at›-
lan Dev Sa¤l›k-‹fl üyesi Güllü Hano¤lu, 34günlük
direniflin ard›ndan ifle geri döndü. Direnifl boyunca
devrimci ve ilerici kurumlar›n yan› s›ra direniflteki
iflçiler de Hano¤lu'nu yaln›z b›rakmad›lar. Tafleron
sald›r›lar›n karfl›s›nda kazan›lan tekil zaferlerin, bir-
leflik mücadeleye çevrilerek tümden ortadan kald›-
r›lmas› gerekmektedir.

Balcal›’da oturma eylemi
Adana Balcal› Hastanesi yönetiminin 22 A¤ustos'ta ya-

paca¤› yeni ihaleyi protesto eden Dev Sa¤l›k-‹fl
üyesi iflçiler 19 A¤ustos'ta 3 günlük oturma eylemi-
ne bafllad›lar. Uzun bir süre tafleron iflçilerin örgüt-
lenmesi için mücadele eden ve sonunda tafleron ifl-
çilerin hastanenin kadrolu iflçileri olmas›n› kabul et-
tiren Dev Sa¤l›k-‹fl, bu ihalenin yap›lmamas› gerek-
ti¤ini belirtiyor. "Bakanl›k karar› uygulans›n, biz
hakl›y›z, biz kazanaca¤›z" pankart›n›n aç›ld›¤› ey-
lemde "Bask›lar bizi y›ld›ramaz", "‹nsanca yaflamak
istiyoruz" sloganlar› at›ld›. Eyleme devrimci ve ileri-
ci kurumlar da destek verdi

‹fl cinayetleri sürüyor
Adana'n›n Karaisal› ‹lçesi Etekli Köyü'nde Hidro Elektrik

Santrali tünel kaz›m› s›ras›nda iflçilerin üzerine 23
Temmuz'da kaya yuvarland›. Kayan›n yuvarlanma-
s› sonucu fiahin Akgün ölürken, Mehmet Bozo¤lu
a¤›r yaraland›

21 Temmuz'da Hakkari'nin Kavakl› ve Kaval aras›ndaki
çinko madenlerinde bir makinenin dev-
rilmesi sonucu Mehmet Bal›kç› iflçi
ölürken, Mehmet Ad›güzel ise a¤›r
yaraland›.

K›dem tazminat›n›n tarihçesi
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‹flçiler, emekçiler!
Kapitalizmin “ücretli kölelik düze-

ni”, uzun bir süredir “tafleron”lar
arac›l›¤›yla çok daha a¤›r çal›flma
koflullar› ve daha yo¤un sömürü
fleklinde sürüyor. Fakat art›k bu-
nunla da s›n›rl› kalm›yor, iflçiler

ve ailesi üzerinde terör estiren bir
çete niteli¤ine bürünüyor.

Hepinizin bildi¤i gibi TAfiE-
RON, ucuz iflgücü sömürüsü de-
mektir! Uzun çal›flma saatleri, zo-

runlu mesai demektir!
TAfiERON, kurals›z ve keyfi bir flekilde, ifl güvencesinden yoksun olarak

çal›flmad›r. Bu dizginsiz-yo¤un sömürünün yan›  s›ra, her türlü hakaret, küfür,
bask› ve tehdit alt›nda yaflamakt›r!

Daha da önemlisi TAfiERON, örgütsüzlefltirme, sendikas›zlaflt›rma, yaln›z-
laflt›rma demektir! Bu kadar yo¤un sömürü ve bask›y›, baflka türlü gerçeklefl-
tirmeleri mümkün de¤ildir çünkü...

K›sacas› TAfiERON, büyük patronlar›n karlar›n› artt›rmak için “küçük pat-
ronlar” arac›l›¤›yla iflçi ve emekçiler üzerinde daha fazla sömürü ve bask› kur-
ma, güvencesiz-kurals›z çal›flt›rma sisteminin ad›d›r. Ve art›k bu sistem, “tafle-
ronun tafleronu” fleklinde bir zincir halini alm›flt›r.

Tafleron terörüne dur diyelim! 
Tafleron sistemi oturmaya bafllad›kça, “ucuz iflgücü” sa¤laman›n da

ötesinde,   “bedava iflgücü” yaratma pefline düflmüfllerdir. En a¤›r koflul-
larda, afla¤›lama ve hakaret alt›nda çal›flan iflçilere, o çok düflük ücretleri
bile ödemedikleri oluyor. Ya parça parça vererek, “dilenci paras›” haline
getiriyorlar, ya da hiç vermiyor veya bir k›sm›n›  iç ediyorlar ve bu giderek
yayg›nlafl›yor.

Buna karfl› ç›kanlar› ise, tehditle korkutmakta, o da yetmezse, “çetele-
ri”ni devreye sokarak evlerine bask›n yapmakta, ailesine zarar vererek
sindirmeye çal›flmaktad›rlar.

TAfiERON art›k, vahfli kapitalizmin sadece üretim alan›ndaki bir arac›
olmaktan ç›km›fl, onun tetikçisi, gangsteri halini alm›flt›r. Semt lümpenle-
rinden, iflsizlerden kurduklar› çeteleri iflçilerin üzerine salmakta, üç-befl
kurufla sat›n ald›klar› bu mafya bozuntular›yla iflçilerin ve ailelerinin üze-
rinde terör estirmektedirler.

Tafleron sisteminin bu gaspç› ve gangsterci yüzü, giderek artan bir
flekilde ve hemen her yerde karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Geçti¤imiz günlerde Gebze’de bulunan ROTA adl› bir tafleron flirketi,
genç bir iflçi arkadafl›m›z›n ücretinin bir k›sm›n› vermemifl, hakaret ve
tehditlerde bulunmufltur. ‹flçi arkadafl›m›z›n ve ailesinin hakk›n› aramalar›
üzerine, gecenin bir yar›s› “çete”leriyle eve bask›n düzenlemifller, üzerle-
rine sald›rm›fllard›r.

Ailenin ve mahalle halk›n›n direnmesi karfl›s›nda çareyi kaçmakta bu-
lan bu “çete”nin arkas›nda TAfiERON flirketi ve bir bütün olarak TAfiE-
RON S‹STEM‹ bulunmaktad›r.

Olay polise intikal etti¤i halde, polis de bu çeteleri yakalay›p mahke-
meye ç›karmam›flt›r. Mahkemeye ç›kar›ld›klar› durumda bile serbest kala-
bilmektedirler. Sistem böyle ifllemektedir çünkü.

Taflerona karfl› birleflelim, örgütlenelim!
Onlar› böylesine pervas›z k›lan, bizim örgütsüzlü¤ümüzdür! Tepeden

t›rna¤a örgütlü ve silahl› olan bu sisteme karfl›, tek tek bireyler ve aileler
olarak direnebilmemiz mümkün de¤ildir. 

Tek çaremiz, güçlerimizi birlefltirmek, örgütlenmektir! Sendikalar› bu
do¤rultuda zorlamakt›r! 

Ücretlerimizin kesilmesine, parça parça verilmesine izin vermeyelim!

Tafleron çetelerinin tehditlerine ve terörüne pabuç b›rakmayal›m! Karfl›lar›na
birleflik bir güç olarak ç›kal›m!

Aksi halde bugün bir arkadafl›m›z›n bafl›na gelen, yar›n bizim bafl›m›za da
gelecek ve arkam›zda kimse olmayacakt›r! “Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz
için” diyerek birbirimize sahip ç›kmad›kça, bu sistem daha da cesaretlenip az-
g›nlaflacak, hepimizi vuracakt›r. “Kar›n toklu¤una çal›flmak” bile hayal olacak,
can güvenli¤imiz kalmayacakt›r! 

‹flçi kardefller!
Bizim birbirimizden baflka dayanaca¤›m›z kimse yoktur! 
Daha fazla zaman kaybetmeden omuz omuza verelim, taflerona karfl› ör-

gütlenelim! Kol kola girerek tafleron çetelerinin üzerine yürüyelim! Bu flirketleri
bulunduklar› yerlerden söküp atal›m!

Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni!
Kurtulufl Yok Tek Bafl›na! YA HEP BERABER YA H‹ÇB‹R‹M‹Z!

Devrimci Sendikal Birlik - DSB

12 Temmuz'da çal›flt›¤› Rota ‹nsan Kaynaklar› adl› flirketten paras›n› tam ala-
mayan bir iflçi, paras›n› isteyince patronun bask›, küfür ve sald›r›lar›na maruz
kald›. Ayn› akflam evi patronun çeteleri taraf›ndan bas›lan iflçi ve komflular› bu
sald›r›ya cevap verip, gelenleri kaçmak zorunda b›rakt›lar. 

Tafleron sistemin iflçileri köle gibi çal›flt›rd›¤›, hak gasplar›n›n her geçen gün
daha da pervas›zlaflt›¤› bir süreçte yaflanan bu sald›r›y› protesto etmek için Geb-
ze'de bulunan Rota ‹nsan Kaynaklar› fiirketi'nin önünde bir bas›n aç›klamas› ger-
çeklefltirildi ve tafleronlaflt›rma sistemi protesto edildi. 

6 A¤ustos'ta saat 13'te Gebze Çarfl›'da toplanan Devrimci Sendikal Birlik, Ba-
¤›ms›z Devrimci S›n›f Platformu, Emekli-Sen ve ÖDP Gebze ilçesi üyeleri, Rota
flirketine kadar yürüyüfl gerçeklefltirdi. "Taflerona karfl› birleflelim, örgütlenelim"
pankart›n› açan kitle, "Kahrolsun ücretli kölelik düzeni", "Tafleron terörüne son",
"Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Yaflas›n s›n›f dayan›fl-
mas›" sloganlar›n› atarak çarfl› boyunca yürüdü. 

Bas›n aç›klamas›nda, flunlar söylendi: “Bu ayn› zamanda bir suç duyurusu-
dur. Buradan Gebze Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na sesleniyoruz. Yap›lan bu tehdit
ve terör olay›n›n sald›rganlar› bir an önce bulunmal› ve tutuklanmal›d›r. Bu ifli az-
mettiren ROTA ‹nsan Kaynaklar› adl› tafleron firma sahibi ve yetkililerine sorufl-
turma aç›lmal›, suçlular cezaland›r›lmal›d›r. Esas olarak da biz iflçi ve emekçiler,
tafleron flirketlerin elinde “ucuz iflgücü” veya “bedava iflgücü” olmamak için ör-
gütlü mücadele edelim. Daha fazla zaman kaybetmeden omuz omuza verelim ve
birlikteli¤in gücüyle tafleronlar›n dizlerini titretelim. Tafleron çetelerinin üzerine
yürüyelim. Bu flirketleri bulunduklar› yerlerden söküp atal›m. Kendi haklar›m›z
için birleflmeli, örgütlü mücadelenin gücünü görmeli ve çal›flma hakk›m›za sahip
ç›kmal›y›z.” 

Tafleron firman›n bulundu¤u binan›n önünde bas›n aç›klamas› yap›l›rken, po-
lisin ablukas› da "Bask›lar bizi y›ld›ramaz" slogan›yla protesto edildi.  

Tafleron sald›r›s›na karfl› ç›kart›lan
DSB özel say›s›, baflta Gebze olmak üzere

iflçi havzalar›nda da¤›t›ld›.

TAfiERONA KARfiI B‹RLEfiEL‹M, ÖRGÜTLENEL‹M,

MÜCADELEY‹ YÜKSELTEL‹M!

Gebze'de, tafleron sald›r› protesto edildi



9Eylül 2011

DSB: Örgütlenme sürecini ve sonras›nda ya-
flanan geliflmeleri anlatabilir misiniz?

Gülbahar Bad: Sendikal örgütlülü¤e iten neden,
çal›flma koflullar›n›n ilkel ve insanl›k d›fl› uygulama-
lardan ibaret olmas›yd›. Çal›flma koflullar› çok a¤›r-
d›. Bunlar› bertaraf etmenin tek yolunun sendikal ör-
gütlülük ve mücadeleden geçti¤ini biliyorduk. Örgüt-
lenme çal›flmas›na bu düflünceyle bafllad›k. 

‹flten at›ld›ktan sonra neler oldu?
1.5 y›ll›k örgütlenme çal›flmas› patron taraf›ndan

duyuldu. Biz de böyle bir durumun ortaya ç›kaca¤›n›
bekliyorduk. Her sendikal mücadele, genellikle en
üst noktaya yaklaflt›¤›nda patl›yor. Biz de patron du-
yana kadar çal›flmay› gizlilikle yürüttük. Mesai saat-
leri uzun oldu¤u için iflyerinde çok s›kl›kla görüflemi-
yorduk. Güvendi¤imiz kiflilerden bafllayarak di¤er
unsurlara aç›ld›k. Bizim en büyük avantaj›m›z, ko-
flullar›n herkesçe çok a¤›r ve kötü oldu¤unun düflü-
nülmesiydi. "Ancak birlikte bir fleyler yapabiliriz" dü-
flüncesi hakimdi. ‹mza almam›z için, çal›flma koflul-
lar›n›n de¤iflmesinin sendikal örgütlenmeden geçti-
¤ini, bunun yasal hakk›m›z oldu¤unu belirtmemiz
yetti. Fakat imza almak, sendikal bilincinin oldu¤u
anlam›na gelmiyor. Bunun handikap›n› sonradan ya-
flad›k. Sendikal ve politik bilinç baflka bir fley. Sis-
tem öyle bir korku yaym›fl ki, hak arama örgütlerini
yasad›fl›ym›fl gibi gösteriyor, hakk›n› arayanlar so-
kaklarda coplan›yorlar. ‹mzalar› al›nca "bu ifl oluyor"
yan›lg›s›na düfltük. Daha fazla zaman ve enerji har-
cay›p insanlarla örgütlenme üzerine konuflmam›z
gerekirken bunu yapamad›k. Bafllang›çtaki ince de-
taylarlara dikkat etmemek, bizim için bir anlam›yla
da sonumuz gibi bir fleydi. 

‹flçilerin bilinç düzeyini daha somut açabilir
miyiz?

Bizzat kendim, bir bayan arkadafla sendikay› aç-
t›¤›mda, "ben ölüm orucuna girmek istemiyorum"
cevab›n› verdi. Baflka arkadafl›m›z, "ben sendikan›n
ne oldu¤unu bilmiyorum" demiflti. Bunu do¤al da

karfl›l›yorum, Liseyi bitirir bitirmez ifle bafllayan kifli-
lerden bahsediyoruz. Okuyanlar da üniversitelerdeki
cenderenin içinde kimliksizlefltiriliyor. Kendi s›n›f›n-
dan ziyade egemen s›n›f›n ideolojisiyle beyinleri dol-
durulmufl, onlara boyun e¤ecek bireyler olarak yetifl-
tiriliyorlar. S›n›f gibi kavramlardan ziyade, ev almak,
araba almak, lüks yaflamak hayallerini kurarak kari-
yer sahibi olmak hevesindeler. Zeka ve güçlülük de
parayla ölçülüyor. Paran kadar zekisin, paras›zl›¤›n
kadar aptals›n! Bu düflünüfl tarz›n› de¤ifltirmek için
çok ciddi emek sarf etmek gerekiyor.

Siz iflten at›lmadan önce yetki için sadece
befl iflçiye ihtiyaç vard›, patronlar›n da bask›s›yla
istifalar oldu. Bunu engelleyebilmek ad›na sendi-
kan›z ne yapt›?

Bizim öngörüsüzlü¤ümüz, acemiliklerimiz hatala-
r›m›z bir yana, sendikan›n da olaya çok müdahale
eden, olay› yönlendiren, etkileyen bir potansiyeli
yoktu. Onlar da ellerindeki var olan olanaklarla "ken-
dilerince" bir fleyler yapmaya çal›flt›lar ama yap›lan-
lar da bizim s›k›flt›rmalar›m›z üzerine oldu. Genel
anlam›yla böyle bir sendikal çal›flma varsa, bunu ke-
sinlikle bilinçli iflçilerin mahkum etmesi gerekti¤ini
düflünüyorum. ‹flyerinde örgütlenen iflçilerin örgüt-
lenme çal›flmas› temel olarak iflyerinde gerçekleflir.
‹flten at›ld›ktan sonraki süreçte, iflin rengi de¤iflir, ifl-
veren üzerinde d›flar›dan bask› unsuru olabilecek
eylemlilikler gerekir, bu da sendikalar›n iflidir. Çünkü
onlar profesyonel. ‹flleri sadece bunu örgütlemekten
ibarettir. Ben bir profesyonel sendikac› gibi düflünüp
hareket etmeyebilirim. 

Di¤er direnifllerle, sendikalarla ve yap›larla
iliflkileriniz nas›ld›, ortakl›k sa¤layabildiniz mi?

Bas›n aç›klamalar›n› ortak örgütlemenin ötesine
geçemedi. Bizler direnifle bafllad›¤›m›z süreçte di¤er
fabrikalardaki direnifller, 100'lü günleri aflm›flt›. Göz-
lemleyebildi¤im kadar›yla, uzun süren direnifllerde
yorgunluk belirtileri gösteren bir kitle vard›. Belki bir
nebze olsun yeni bir hava ve kan getirdik. Ancak

çok
da verimli bir süreç olmad›. Mücadele eden iflçilerin
bir arada olmas›, var olan direnifllerin ortaklaflmas›
geçici bir at›l›m ve atmosfer yaratt›. Fakat bunun
ötesine geçilemedi. Oysa ihtiyaç duyulan fley, ortak
eylemlilikler üzerinden yeni bir mücadele hatt› yarat-
makt›. Bu yarat›lamad›. Çünkü sürekli kendini tekrar
eden eylem biçimleri iflçiler aras›nda b›kk›nl›k yarat-
t›. Sendikalardan baz›lar› yeterli olmasa da bas›n
aç›klamalar›na kat›ld›lar. Taksim eylemliliklerinde
sendika yöneticilerini görme f›rsat›m›z oldu, ama bi-
zim ihtiyac›m›z, sendika üyesi iflçileri de orada gör-
mekti. Di¤er kurumlardan da çok az destek görebil-
dik. Gerçe¤e Ça¤r› Merkezi Çal›flanlar› bu süreçte
hep yan›m›zda oldular. Tabibler Birli¤i ve ‹HD de
süreç içinde haz›rlad›klar› raporlar ve yapt›klar› ba-
s›n aç›klamalar›yla yan›m›zda oldular. TKP, BDSP,
DiK, PDD de bas›n aç›klamalar›m›za ve Taksim ey-
lemlerine kat›l›m gösterdiler. PTT, Onteks, Lengrad
iflçileriyle Taksim'deki yürüyüfllerde beraberdik.
Bank-Sen üyesi arkadafllar da yan›m›zdayd›. Ancak
genel anlam›yla bakt›¤›m›zda bu destekler yeterli
de¤ildi. 

Bu süreçte keflke flunu da yapsayd›k dedi¤i-
niz nelerdi?

‹flten at›ld›¤›m›z gün, öncü iflçiler olarak daha
so¤ukkanl› davran›p en az›ndan birimiz içeride kala-
bilecek flekilde davranabilirdik. Keflke ertesi gün
yapt›¤›m›z bas›n aç›klamas›na imzas›n› ald›¤›m›z
arkadafllar›m›z› deflifre etmeseydik ve iflverenin
bask›s› alt›na b›rakmasayd›k. Keflke o kap›y› terk et-
meseydik. Hergün oran›n önünde bekleseydik. Kefl-
ke öncü iflçiler olarak biraz daha birbirimizi anlayabi-
lecek diyalog içinde olabilseydik. Keflke imzas›n› al-
d›¤›m›z arkadafllardan dökülme riski olabilece¤ini
düflünebilseydik. Sosyal paylafl›m a¤lar›nda yirmi
binlere varan deste¤i ve medya deste¤ini, soka¤›n
gücüne dönüfltürecek alternatifler yaratabilseydik.
Keflke sendikalar›n bu süreçte nas›l bir çal›flma an-
lay›fl›na sahip olduklar›n› ö¤renebilseydik. Keflke ey-
lem kararlar›m›z› ve tarz›m›z› belirlerken iflçilerin ge-
ri bilinçlerinden kaynakl› bizi engelleyen eylem bi-
çimlerini de¤il de, ileriye tafl›yacak eylemliliklere gi-
riflseydik.

Son olarak neler söylemek istersiniz? 
S›n›f bilinci asl›nda iflçi s›n›f›n›n tek silah›. Bu bi-

lincin aç›¤a ç›kard›¤› enerji ve güçle, sömürüye, zul-
me, bask›ya karfl› kinimizi ve sahiplenmeyi artt›rabi-
liriz. Bu, insan olarak kalman›z› sa¤lar. ‹flte bu yüz-
dendir ki, s›n›f bilinci olmadan hiçbir mücadeleyi ör-
gütleyemezsiniz. Sesinizin duyulmas›n› istiyorsan›z,
ben de var›m diyorsan›z örgütlenin! Sadece örgütlü
oldu¤unuz zaman, istedi¤inizi gerçeklefltirebilirsiniz.

Tez Koop-‹fl'te 1,5 y›ld›r örgütlenme çal›flmalar› yapan ve 24 May›s'ta 4 iflçinin iflten at›lmas›yla
bafllayan Burger King Ça¤r› Merkezi direnifli bitirildi. 24 May›s'tan itibaren bas›n aç›klamalar›, eylem-
ler ve imza kampanyalar› yapan iflçilere, son olarak 20 Temmuz'da at›lan bir iflçi daha eklendi. Sendi-
kaya üye olan iflçiler, Burger King yetkilileri taraf›ndan yo¤un bir flekilde bask›ya al›nd›. ‹fl Mahkeme-
si'ne ifle dönüfl mahkemesi açan iflçilerin, davas› da Eylül ay›na ertelendi. 

Direniflçi iflçiler, sendika yönetiminden yeterli deste¤i alamad›¤›n› söylüyorlar. ‹flçilerin, sticker, bildi-
ri, ozalit gibi en basit ihtiyaçlar› bile karfl›lanmad›. ‹flyerinin önünde beklemeleri, çad›r kurmalar› örgüt-
lenmedi. ‹fl yo¤unlu¤u, T‹S süreci gibi bahanelerle, bu talepler yerine getirilmedi.  

Tez Koop-‹fl yönetiminin bugüne kadar yeterince ilgilenmedi¤i ilk direnifl ya da eylem de de¤il bu.
Daha önceleri plazalarda süren eylemlere de temsili bir kat›l›m göstermifllerdi. Migros'ta patronun bask›-
s›na karfl› sendikal mücadeleyi yürüten iflçilerin sürgünlerine sessiz kalm›fllard›. 

Elbette direniflçi iflçilerin de ç›kartaca¤› dersler var. En baflta kendilerine güvenmeli, yapabilecekleri-
nin azamisini yapmal›lar. Bu do¤rultuda iç örgütlülüklerini sa¤lamlaflt›r›p küçükten büyü¤e do¤ru eylem-
lerini yükseltmeliler. Sendika yöneticilerinin üzerinde büyük bir bas›nç oluflturmal›, direnifle sahip ç›kma-
ya zorlamal›lar. Sendikal bürokrasisinin yüzünü daha genifl iflçi kitlesine teflhir etmek ve devrimci iflçileri
sendika yönetimine getirmek de buradan geçmektedir. Sorunun as›l sahipleri mücadeleyi büyüttükçe,
destek güçler de ço¤alacak, direniflin kazan›mla bitmesi sa¤lanacakt›r.

Burger King Ça¤r› Merkezi’nden sendikaya üye oldu¤u için 5 arkadafl›yla birlikte at›lan ve direnen
Gülbahar Bad ile süreç üzerine 15 A¤ustos’ta yapt›¤›m›z röportaj› yay›nl›yoruz. 

“Ben de varım diyorsanız, 
Ö R G Ü T L E N İN ! ”Ö R G Ü T L E N İN ! ”
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AKP hükümetinin sözcülü¤ünü yapan
Hak-‹fl’e ba¤l› Hizmet-‹fl’in Belediye iflçileri-
ne dönük sald›r›lar› sürüyor. Buna son ola-
rak Genel-‹fl’e ba¤l› Beyo¤lu Belediyesi de
eklendi. Daha önce de Belediye ‹fl üyeleri
de tehdit ve flantajla sendika de¤ifltirmeye
zorlanm›flt›. Bu sald›r›larla ilgili Belediye ‹fl
‹stanbul 1 Nolu flube yöneticisi Hüseyin Y›l-
d›z’la yapt›¤›m›z röportaj› yay›nl›yoruz.

DSB: Hizmet-‹fl’in sald›r›lar›na karfl›
mücadeleniz ne durumda?

Hüseyin Y›ld›z: Hizmet-‹fl sendikas›,
patronlar›n giderek artan bask›, tehdit, sin-
dirme ile beraber yayg›n sürgün uygulama-
s›yla örgütlenmesini yapmak istiyor. Öyle
bir noktaya gelindi ki, belediye yetkilileri,
epey fazla say›da temsilci ve bafltemsilciyi
de y›llarca çal›flt›klar› iflyerlerinden al›p, ev-
lerine uzak yerlerdeki birimlere gönderebili-
yorlar. Yapt›¤›m›z T‹S'lerin hiçe say›lmas›
yan›nda, ifl yasalar›n› da emellerine ulafl-
mak için çi¤nemifl durumdalar. Büyükflehir
belediye müdürü, yard›mc›s›, daire baflka-
n›, her biri, Hak-‹fl sendikas›n›n temsilcisi
gibi davran›yorlar. Hizmet-‹fl ad›na örgüt-
lenme yapmay› ifl edinmifller. Bu bask›lara
karfl› yaklafl›k sekiz ayd›r iflçiler ve Beledi-
ye-‹fl sendikas› yöneticileri olarak direniyo-
ruz. Söz konusu olan, güvenceli yaflam ve
sosyal haklar›m›z› kaybetmemek. Gelece¤i-
mizi de yandafl ve kanemici sistemin iflbir-
likçisi Hizmet-‹fl'e, dolay›s›yla tafleron sen-
dikalara terk etmemek. Giderek t›rmanan
bir mücadele hatt› kaç›n›lmaz olarak bizi
bekliyor. Karfl›m›zda sendika de¤il, Ankara
ba¤lant›l› oldu¤unu düflündü¤ümüz AKP'nin
Büyükflehir Belediyesi baflkan ve yönetici-
leri var. Hal böyle olunca dünya metropolü
‹stanbul ç›¤›rtkanl›¤›n› yapan belediye yö-
neticilerinin birinci derecede ifli “tafleron
sendikac›l›k” oldu. ‹flçilere pervas›zca sald›-
r›y›, bask› ve zulmü, çal›flma yaflam›n›n bir
parças› haline dönüfltürdüler. 

Bu sald›r›lar›n arkas›nda as›l amac›n
ne oldu¤unu düflünüyorsunuz?

‹flçiler aras›nda bölünme-parçalanma ve
düflmanl›k tohumlar› at›l›yor. O çok övülen
anayasan›n 51. maddesindeki "sendika ter-
cih etme hakk› sadece iflçiye aittir" hükmü-
nü bizzat kendileri çi¤niyor. Bu maddeye
göre, belediye baflkan›, yard›mc›s›, daire
baflkan› vb. hiçbir yetkili, yönlendirme, bas-
k› yapamaz. Bu konuda yorum dahi yapa-
maz. Aç›k hükümler ortadayken, zulme va-
ran uygulamalarda ›srar, iflçilerin birli¤ini,
örgütlülü¤ünü da¤›tmak içindir. Do¤urmak
istedikleri sendikal rekabetle, tüm haklar›
gasp etmek, iflçileri y›llarca T‹S yapamaz
hale getirmek, esnek çal›flma baflta olmak

üzere, tüm düflman yasalar› hayata geçir-
mek, k›sacas› sendikas›z ve sözleflmesiz
y›llar› hedefliyorlar. "Biz müslüman›z, Hiz-
met-‹fl de müslüman, onun için Müslüman
sendikaya üye olal›m. Biz sizi ma¤dur et-
meyiz. Bu sendika daha iyidir. Ya dedi¤imi-
zi yap›p bizden olursunuz, ya da solcu bir
sendikada kal›rs›n›z, bafl›n›za gelecekler-
den sorumlu olmay›z, gözünüzün yafl›na
bakmay›z" diyorlar. En son ‹tfaiye müdürlü-
¤ümüzde arkadafllar›m›za sorgu anlam›na
gelebilecek fleyler yapan yöneticileri duy-
duk. Gün geçmiyor ki iflçilerimiz buna ben-
zer tacizlerle karfl›laflmas›n. 

Bunlara karfl› nas›l bir mücadele yü-
rütüyorsunuz?

Söz konusu iflçiler olunca, ne kadar za-
limce uygulama varsa, hepsini devreye so-
kuyorlar. Bu tuzakl› oyunlar› aç›¤a ç›kar-
mak, bu tezgah› iflçilerin fark etmesine yar-
d›mc› olmak, tafleron sendikay› teflhir et-
mek en baflta öncü iflçilerin görevidir. Sen-
dikac› olmak, tam da bu noktada varolma
nedenidir. Görevi budur. S›n›f›n davas›na
inanmak, sistemin ve patronun karfl›s›na di-
kilmek, bu kuflatmay› yarma bilinci, yetene-
¤i, cesareti ile hareket etmek gerekiyor. Bu-
nu da s›n›f›n tarihinde bulmak mümkün.
Düflük olan ücretlerin yükseltilmesi, 18-20
saatlerin 8 saatlere düflürülmesi ve bugün
de kulland›¤›m›z sosyal haklar›n tamam›,
meydanlara dökülen, fabrikalar› iflgal eden,
kad›n ve erkek iflçilerin eseridir. 19. yüzy›l›n
bu baflkald›r› ruhunu, Türkiye'de 15-16 Ha-
ziran ruhunu kuflanmak gerekmektedir.
Tüm eksik ve gerili¤imize ra¤men, iflçilerle
birlikte çetin bir mücadele yürütüyoruz. Ülke
genelinde çok yönlü hak ihlalleri, imha poli-
tikalar›, iflsizli¤in ve yoksullu¤un art›fl› dü-
flünülürse, iflçi düflmanlar›na karfl› bugünü-
müzü ve gelece¤imizi savunmak için daha
kararl› bir mücadele yürütmek zorunday›z.
8 ayd›r devam etti¤imiz örgütlenme süreci,
iflçilerin mücadele temelinde birli¤ini, tafle-
ron baflta olmak üzere tüm güvencesizlerin
örgütlenmesini de sa¤l›yor. Dönemsel ola-
rak patronlar›n kazan›mlar› olabilir, ama bu-
gün vermifl oldu¤umuz mücadele, gelecek-
teki iflçi s›n›f›n›n durumuna yön verecektir.
Ve kazanan mutlaka iflçi s›n›f› olacakt›r.

Hizmet-‹fl’in Belediyelerdeki sald›r›lar› sürüyor
“Sendikas›z ve sözleflmesiz y›llar› hedefliyorlar”

Gözalt›lar, tutuklamalar, bask›lar...

4 Dergimizin ve kitaplar›m›z›n da bas›m ifllerinin gerçeklefltir-
di¤i Berdan Matbaas›'n›n sahibi Sad›k Dafldö¤en bas-
t›¤› bir kitaptan dolay› hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Hukuki
ihlallerin yeni örneklerinden olan yarg›lama sürecinde Çe-
tin Yay›nlar› sahibi ve Güneflin Sofras›nda-Abdullah Öca-
lan'la An›lar adl› iki ciltlik kitab›n yazar› Güllü Gülseren
Aksu beraat ederken, ‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi
Berdan Matbaas›'n›n sahibi Dafldö¤en'i 1 y›ll›k hapis ce-
zas›na çarpt›rd›. Sad›k Dafldö¤en'e yarg›lama sürecinde
489 liral›k para cezas›n› ödemesi halinde cezan›n düfle-
ce¤i söylenmifl ve bu para da ödenmiflti. Makbuzlar›
mahkemeye ibraz eden Dafldö¤en, yarg›laman›n kendi-
sinden habersiz bir flekilde sürdürüldü¤ü ve bütün iç hu-
kuk aflamalar›n›n bitirildi¤ini ö¤rendi. ‹tirazlar› sonucu ce-
zan›n 6 ay ertelendi¤ini ve e¤er karar bozulmazsa, 2 Ka-
s›m'da hapise girece¤ini belirtti. Konuyla ilgili avukatlar
yapt›klar› aç›klamalarda, ilk kez böyle bir uygulamayla
karfl›laflt›klar›n›, bas›lmadan kitap toplat›lmas›n›n ard›n-
dan, böyle vahim bir durumu yaflad›klar›n› belirttiler. Tür-
kiye Yay›nc›lar Birli¤i'nden Rag›p Zarakolu, yazar ve ay-
d›nlar yapt›klar› aç›klamalarla Dafldö¤en hakk›nda verilen
hükmün bozulmas›n› istediler. "‹leri demokrasi", "insan
haklar›", "ifade özgürlü¤ü" gibi kavramlar›n da prati¤inin
bask›lar, toplatmalar ve hapis cezalar› oldu¤unu belirttiler. 

4 Temmuz ay› içinde Halk Cephesi üyeleri sokak ortas›nda
kaç›r›larak gözalt›na al›nd›. Nurtepe, Gülsuyu. Okmeyda-
n› ve Gazi Mahallesi'nde ev bask›nlar› ve sokak ortas›
kaç›rmalarda gözalt›na al›nan 8 kifli ‹stanbul Emniyet Mü-
dürlü¤ü'ne götürüldü. Gözalt›na al›nanlar, yap›lan sorgu-
lamalar›n ard›ndan, Savc›l›k sorgusunun ard›ndan ser-
best b›rak›ld›. Sald›r›lar› protesto etmek için Nurtepe'de
26 Temmuz'da Halk Cephesi taraf›ndan yürüyüfl düzen-
lendi. 

4 Temmuz ay› içinde Halk›n Günlü¤ü ve Yeni Demokrat
Gençlik dergilerine birer ay kapatma verildi. Kapatmala-
ra gerekçe olarak "örgüt propagandas›", "bölücülük" vb.
nedenler gösterildi. Kapatmalar, yap›lan eylemlerle pro-
testo edilirken, ‹zmir'de 8 DHF'li gözalt›na al›nd›, tutuklan-
d›. Bu bask›nlar ve dergi kapatmalar; ‹zmir, ‹stanbul ve
Dersim'de protesto edildi. 

Avc›lar’da polis terörü

Avc›larda 2 PDD okuru, HES’lere karfl› sticker yapt›k-
lar› s›rada, yanlar›na gelen sivil polisler taraf›ndan kimlik
kontrolu yap›lmak istendi. Bunun keyfi ve devrimcilere
karfl› yap›lan bir bask› oldu¤unu belirten PDD okurlar›,
kimlik göstermeyi reddettiler. 

Bunun üzerine polisler, gözalt›na almak için arabaya
binmeye zorlad›lar. Binmeyince de sald›rmaya bafllad›lar.
Okurlar›m›z›n “insanl›k onuru iflkenceyi yenecek” slogan›
atmas› üzerine, çevreden gelen tepkilerle birlikte, “biz sa-
dece kimlik kontrolu yapmak istiyoruz” diyerek kitleyi sa-
kinlefltirmeye çal›flt›lar. 

Toplanan kitlenin “kimliklerine bakt›ktan sonra, gençle-
ri b›rak›n” bask›s› üzerine, sadece kimli¤e bakan polisler,
“ortal›¤› niye velveleye veriyorsunuz” diyerek çekip gittiler.

Kitleye polislerin tutumunu teflhir eden konuflmalar
yap›ld› ve afifllemeye devam edildi.
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BASINA VE KAMUOYUNA
BES fiube Sekreteri Gülüzar

ATEfi’in, Çay›rova SGK Merkezi’ne
atanmas› sendikam›za ve mücadelemi-
ze sald›r›d›r, sürgündür. Bu atama der-
hal iptal edilmelidir. 

De¤erli bas›n emekçileri;
SGK ‹l Müdürlü¤ü’nde yaflanan so-

runlar, Muharrem AKBAfi’›n göreve
bafllamas›ndan bugüne giderek büyü-
mektedir. En son 28.07.2011 tarihinde,
biri flubemizin Yönetim Kurulu üyesi ol-
mak üzere iki üyemiz Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü’ne,
fiube Sekreterimiz Gülüzar ATEfi de dahil olmak
üzere 18 Sosyal Güvenlik Emekçisi, kendi istek-
leri d›fl›nda Karamürsel, Çay›rova ve Gebze
SGK merkezlerine atanm›fllard›r.  

‹stek d›fl› yap›lan bütün atamalar, gerek ata-
mas› yap›lan Sosyal Güvenlik Emekçileri, gerek-
se geride kalan Sosyal Güvenlik Emekçileri için
ciddi sorunlar yaratmaktad›r. En baflta, gidenle-
rin yaflam düzenleri bozulmaktad›r. Geride ka-
lanlar ise, bir taraftan gidenlerden kalan daha
a¤›r ifl yükü ile bo¤uflmakta, di¤er taraftan atama
bask›s›n› üzerlerinde demoklesin k›l›c› gibi his-
setmektedirler. 

Çal›flanlar›n kendi iste¤i d›fl›nda yap›lan her
atama, sadece gidenlere de¤il, as›l olarak geride
kalanlara dönük büyük bir tehdittir. 

Çal›flanlar›n iste¤i d›fl›nda yap›lan her atama,
insani ve siyasi bir sald›r› oldu¤u gibi, hukuksal
olarak da yasad›fl›d›r.  

(...)‹zmit SGK aylard›r tahammül edilemez ko-
flullarda çal›flt›r›lmaktad›r. Merkez Binan›n tadila-
ta gidece¤i bahanesiyle Vinsan prefabriklerinde,
zor koflullar alt›nda çal›flmaya zorlanm›fllard›r.
Sosyal Güvenlik Emekçileri, Vinsan prefabrikle-
rinde, iki ay boyunca yemek yerine peynir ekme-
¤e mahkum edilmifl, iki ay›n sonunda tuvaletten
bozma yemekhanesinde yemek ç›kar›lm›fl, kori-
dorlara taflan tuvalet sular›n›n içinde, ya¤mur
ya¤d›¤› zaman akan çat›n›n alt›nda flemsiye kul-
lanarak çal›flt›r›lm›fl, servislerde cirit atan farele-
rin ve kertenkelelerin aras›nda çal›flt›r›lm›fl, ser-
visler 1 saat geç kald›r›larak zorla fazla mesai
yapt›r›lmaya zorlanm›flt›r. 

Bütün bunlar yetmezmifl gibi, angarya bask›
ve sürgün tehditleri ve baflbakanl›k genelgesi ile
yasaklanan mobbing (bezdirme) yöntemlere bafl-
vurulmufltur. 

Çal›flanlara dönük her türden bask› ve ifl orta-
m›n› zorlaflt›rma uygulamas›, Muharrem AK-
BAfi’›n ‹l Müdürü oldu¤u günden bu güne

giderek artmaktad›r. 
Sendikam›z›n, Vinsan prefabriklerinde çal›flan

Sosyal Güvenlik Emekçilerinin olumsuz çal›flma
koflullar›na, zorunlu fazla mesai dayatmalar›na,
performans ücretine, a¤›r ifl yükü alt›nda ezilme-
sine, krefl hakk›n›n gaspedilmesine, kadrolaflma-
ya karfl› att›¤› ad›mlar, SGK ‹l Müdürü Muharrem
AKBAfi’› fazlas›yla rahats›z etmektedir. 

fiube Sekreterimiz Gülüzar ATEfi, kendi çal›fl-
t›¤› birim olan SGK ‹zmit Merkezi’nde bütün bu
bask›lara karfl› yürütülen mücadeleye önderlik
eden bir konumda bulundu¤u için, SGK ‹l Müdü-
rü Muharrem AKBAfi’›n özel hedefi olmufltur.   

Çal›flanlar›n iste¤i d›fl›nda yap›lan atamalar,
ayn› zamanda, kurumlar›m›zdaki kadrolaflman›n
da önünü açmay› hedeflemektedir. Birçok kamu
kurumunda yaflanan kadrolaflma ve ifl güvence-
sinden yoksun sözleflmeli personel uygulamas›
bizim kurumumuzda da hayata geçirilmek isten-
mektedir. 

Ne kadrolaflma, ne iflyerindeki bask›lar, ne de
‘sürgün tayin’ler, sendikam›z›n mücadelesinin
önünde bir engel de¤ildir. Sendikam›z, bugüne
kadar oldu¤u gibi, bundan sonra da üyelerimizin,
Sosyal Güvenlik emekçilerinin ve genel olarak
kamu çal›flanlar›n›n haklar›n› savunmaya ve bu
do¤rultuda mücadeleyi yükseltmeye devam ede-
cektir.

Yap›lan Sürgün –Atamalar yasalara ayk›r›d›r.
4688 say›l› kamu görevlileri sendikalar› yasas›na
göre sendika yöneticilerinin kendi iste¤i d›fl›nda
görev yeri de¤ifltirilemez. SGK ‹l Müdürü Muhar-
rem Akbafl bu aç›k yasa hükmüne ayk›r› davran-
maktad›r. Muharrem Akbafl suç ifllemektedir. Bir
an önce BES fiube Sekreteri Gülüzar Atefl’in
atamas›n›n iptal edilmesini eski görev yerine ia-
de edilmesini istiyoruz.

Bütün bu yasa karfl›t› uygulamalar› yapan
SGK ‹l Müdürü Muharrem Akbafl’›n istifas›n› isti-
yoruz.  

KESK KOCAEL‹ fiUBELER PLATFORMU

Sendika yöneticisi memura sürgün! PTT iflçileri direnifllerini bitirdi
PTT iflçileri tafleronlaflt›rmaya karfl› yürüttükleri 215

günlük çad›r eylemine son verdi. Yapt›klar› aç›kla-
mada, çad›r eyleminin amac›na ulaflt›¤›n› belirten
iflçiler, tafleronlaflt›rmayla ilgili mücadelelerin de-
vam edece¤ini söylediler. 

Temmuz ve A¤ustos aylar› içinde eylemler gerçekleflti-
ren PTT iflçileri, Sirkeci Büyük Postane, Ankara
PTT ve TBMM önündeydiler. Ankara'ya gidecek-
lerini kamuoyuna duyuran iflçileri, polis arayarak
"Ankara'ya gelmeyin, Meclis'in 1 km. yak›n›nda
eylem yapmak yasakt›r" tehditlerinde bulundu. ‹fl-
çiler, buna ra¤men Meclis önüne gitti ve yerlerde
sürüklenerek gözalt›na al›nd›lar. 

Çad›r eylemlerini bitirdiklerini aç›klad›klar› deklerasyon-
da, sendikal bürokrasinin tutumuna dikkat çeke-
rek "bafllang›çta 300 kifliyle üye olmaya haz›rd›k
ama üye yapmak istemediler" dediler. Polisin yo-
¤un bask›lar›n›n yan› s›ra zab›ta ve PTT özel gü-
venliklerinin de sald›r›lar›na maruz kalan iflçiler,
215 günlük direnifllerinin s›n›f aç›s›ndan iyi bir de-
neyim oldu¤unu belirttiler ve tafleronlaflma konu-
sunda sempozyum haz›rlad›klar›n› söylediler. 

Memur sendikalar›nda yönetici olan kamu emekçilerinin, kendi istekleri d›fl›nda tayinlerinin ya-
sak olmas›na ra¤men, BES (Büro Emekçileri Sendikas›) Kocaeli Yönetim Kurulu üyesi Gülüzar
Atefl, sürgüne gönderildi. 

Gülüzar Atefl, üç dönemdir BES Kocaeli flubesinde yönetimde yer al›yor. Kendi çal›flt›¤› kurum
olan Kocaeli SGK ‹l Müdürlü¤ü baflta olmak üzere, büro emekçilerinin çal›flma koflullar›n› iyilefltir-
me mücadelesinde ve genel olarak ‹zmit’teki demokrasi mücadelesinde aktif görev üstleniyor. Bu
mücadele nedeniyle, SGK ‹l Müdürü, onu yaklafl›k 270 kamu emekçisinin çal›flt›¤› kurumundan
uzaklaflt›rmak, sadece 5 kiflinin çal›flt›¤› Çay›rova SGK merkezine sürgün ederek etkisizlefltirmek
ve mücadeleden koparmak istiyor.  

Gülüzar Atefl, kamu emekçileri sendikalar›nda zaman zaman bu türden gözda¤› ve tehdit ope-
rasyonlar› yap›ld›¤›n›, üzerindeki bask›n›n kendisini y›ld›ramayaca¤›n› ve mücadelesini engelleye-
meyece¤ini söylüyor. Konu ile ilgili olarak, KESK Kocaeli fiubeler Platformu genifl kat›l›ml› bir ba-
s›n aç›klamas› gerçeklefltirdi ve bölge idare mahkemesine dava aç›ld›. Sürgün karar› geri ald›r›l›n-
caya kadar eylemler de¤iflik biçimlerde sürdürülecek. 

Yap›lan bas›n aç›klamas›n› k›saltarak yay›nl›yoruz:

Munzur festivali yap›ld›

11. Munzur Do-
¤a ve Kültür Festi-
vali 28-31 Temmuz
tarihleri aras›nda
gerçeklefltirildi. Kürt
halk›na ve gerillala-
ra yönelik yo¤un
operasyonlar›n ya-
fland›¤› bir dönem-
de coflkuyla ger-
çeklefltirilen festiva-
le kat›l›m, bu y›l geçen y›llara göre daha yüksekti. 

Panellerde Kürt sorunu, HES'ler, do¤a tahribat›, de-
mokrasi, hapishaneler vb. konular gündemlefltirildi. Pa-
nellere devrimci kurum temsilcilerinin yan› s›ra milletve-
killeri, belediye baflkanlar›, ayd›n ve sanatç›lar kat›ld›-
lar. 

28 Temmuz'da Dersim giriflinde flehir d›fl›ndan ge-
len otobüslerin karfl›lanmas›yla bafllayan etkinlikler, 31
Temmuz'da barajlar ve HES'lere karfl› yap›lan büyük
yürüyüflle son buldu. Dersim, Pertek, Hozat, Ovac›k,
Pülümür'de gerçeklefltirilen etkinliklerde tiyatro, sine-
ma, belgesel gösterimleri olurken, stad ve meydan
konserlerine on binlerce kifli kat›ld›. Grup Yorum, Grup
Munzur ve devrimci gruplar baflta olmak üzere birçok
sanatç›, türküleriyle, marfllar›yla kitleyle bulufltu. 

Devrimci kurumlar da açt›klar› stantlar ve yapt›klar›
eylemlerle festivalde yerlerini ald›lar. Açl›k grevini ölüm
orucuna çeviren Hüsnü Y›ld›z'a devrimci kurumlar›n ya-
n› s›ra, ayd›n ve sanatç›lar da destek eylemleri gerçek-
lefltirdi. Ayr›ca 1996 Ölüm Orucu flehitlerini anma ey-
lemleri ve devrimcilerin mezarlar›nda anmalar yap›ld›. 

Son gün yap›lan yürüyüfle ise on bini aflk›n kifli ka-
t›ld›. "Munzur'da baraj istemiyoruz" ve "Munzur özgür
akacak" söylemleriyle gerçeklefltirilen yürüyüfl boyunca
kitleye öfke ve kararl›l›k hakimdi. 
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! Bak›rköy Kad›n Hapishanesi'nde gardiyanlar 16 A¤ustos'ta tutsakla-
ra sald›rd›. Hediye Aksoy'un tahliye edilmesi talebiyle bafllayan
eylemlerin ard›ndan, tutsaklar "talebin neden dikkate al›nmad›-
¤›"n› sormak için hapishane müdürüyle görüflmek istemifl, ancak
bu talep reddedilmiflti. Bunun üzerine ko¤ufl kap›lar›n› döverek
protesto yapan tutsaklara gardiyanlar sald›rd›. Sald›r›larda kad›n
tutsaklar darp edildiler. Sald›r›, hapishane önünde yap›lan bir ey-
lemle protesto edildi. Sald›r›dan önce ise, Müdür'ün gardiyanlara
talimat verdi¤i ve (ziyaret gününü kastederek) "Yar›n Cuma, so-
run ç›kabilir. E¤er bir fley olursa kad›n-çocuk demeden sald›r›n,
biz devlet taraf›y›z" dedi¤i ö¤renildi.

! Sincan F Tipi'nde Seyfettin Bal isimli tutsak 21 Temmuz'da katledil-
di. 9 Aral›k 2010'da Kütahya Dumlup›nar Üniversitesi'nde sivil fa-
flistlerle kavga etti¤i için gözalt›na al›n›p tutuklanan Bal'›n daha
önce de ölümle tehdit edildi¤ini akrabalar›na söyledi¤i ö¤renildi.
"‹ntihar etti¤i" ileri sürülen Bal'›n yap›lacak mahkemesinde tahliye
olmas› bekleniyordu.

! Mardin Midyat'taki M Tipi Hapishanesi'nde 7 A¤ustos'ta tutsaklara
sald›ran gardiyanlar, fieyhmus Yalç›n adl› PKK'li tutsa¤› katletti.
Akflam saatlerinde tutsaklarla gardiyanlar aras›nda yaflanan tar-
t›flman›n ard›ndan, sald›r›n›n gerçekleflti¤i ö¤renildi. fieyhmus
Yalç›n müebbet hapis hükmü alm›flt›. Cenaze Nusaybin'de yap›-
lan törenle gömüldü. 

! Metris'ten Munzur'a Bir Firar'›n Öyküsü adl› kitab›n› 2005'te ya-
y›nlatan tutsak Halil Gündo¤an’›n haz›rlad›¤› ikinci cildi, hapisha-
ne idaresince sak›ncal› bulunarak imha edilmesine karar verildi.
Kitaplar›, dergileri matbaa aflamas›nda toplatan devlet, yeni bir
uygulamaya daha imza att›. Kitab› toplama yetkisi bas›ld›ktan
sonra mahkemelere ait olmas›na ra¤men, art›k her devlet memu-
ru, bu yetkiyi s›n›rs›zca kullanma hakk›n› kendinde buluyor. 4
A¤ustos'ta Gündo¤an'a tebli¤ edilen karara göre kitap tasla¤› im-
ha edilecek. Gündo¤an kitab› ancak 2017'de tahliye olaca¤› za-
man ç›kartabilecek. 

Dersim Çemiflgezek'te 1990-1997 y›llar› aras›nda
katledilen DHKP-C ve PKK gerillalar›n›n toplu ola-
rak gömüldü¤ü mezar, 15 A¤ustos'ta aç›lmaya
baflland›. Y›llard›r ailelerin yapt›klar› talepleri
dikkatte almayan devlet, DHKP-C gerillas› Ali
Y›ld›z'›n a¤abeyi Hüsnü Y›ld›z'›n yapt›¤› 65
günlük Ölüm Orucu'nun ard›ndan, mezar› aç-

mak zorunda kald›. Avukat Taylan Tanay, devle-
tin resmi olarak kaz›ya bafllamamas› durumunda,

20 A¤ustos günü, kitle örgütlerinden ve toplu
mezarlar konusunda uzman olan kiflilerden oluflan bir

ekiple birlikte kendilerinin açacaklar›n› bildirmiflti. Bu-
nun üzerine devlet, mezarlar› açma karar› ald›.

Yolçat› Köyü, Çemiflgezek Jandarma Karakolu
ve Gözlüçay›r bölgelerinde Malatya Savc›l›¤›'n›n

karar›yla yürütülen kaz› çal›flmalar›nda gerillalar›n kemiklerine ulafl›ld›. 
11 Nisan 1997'de yap›lan yo¤un top at›fl› sonucu ölen 24 gerilla toplu

halde gömülürken, ailelerine konuyla ilgili hiçbir bilgi verilmemiflti.  
Jandarma Karakolu bahçesinde bulunan mezarlar kaz›ld›¤›nda, gerillala-

r›n nas›l vahfli biçimde katledildi¤i de ortaya ç›kt›. Hemen hepsinin kolu, baca-
¤› kesilmifl, gözleri oyulmufl, bafllar› parçalanm›flt›. Faflizm, ölülere bile iflkence
yapm›flt›. Sonras›nda otopsi bile yap›lmadan, cenazelerin kimli¤i tespit edilme-
den, bütün ceset parçalar› birlikte topra¤a gömülmüfltü. 

65 gün boyunca yap›lan Ölüm Orucu'na TAYAD, Halk Cephesi ve ilerici
güçler destek verirken, kaz›lar›n bafllad›¤› yerde de kurum temsilcileri ve aile-
ler topland›. Hüsnü Y›ld›z ise, eyleminin 65. gününde, mezarlar›n aç›lmas› ile
birlikte eylemine son verdi. 

Y›llarca ailelerine bir mezar tafl›n› bile çok gören devlet, ancak büyük bir
›srar ve direnifl karfl›s›nda bu geri ad›m› att›. Bir kez daha direnifl kazand›.  

Hapishanelerde bask›lar, cinayetler…

Samsun’un Havza ilçesinde 16 yafl›ndaki
Gökhan Çetintafl, askerin açt›¤› atefl sonu-
cu yaflam›n› yitirdi. 20 Temmuz günü abisi
ile birlikte k›na gecesinden dönerken üzer-
lerine kurflun ya¤d›. Samsun Valisi, jandar-
man›n “dur” ihtar› yapt›¤›n›, fakat buna uy-
mad›klar›n›, jandarmaya atefl açt›klar›n› id-
dia etti. Jandarman›n dikkatli davrand›¤›na
kan›t olarak da, Gökhan’›n yan›nda buluna
a¤abeyi Habib Çetintafl’›n yafl›yor olmas›n›
gösterdi. 

Kardeflini yitiren Habib Çetintafl, jandar-
ma timinin kendilerine dur ihtar›nda bulun-
mad›¤›n›, dakikalarca üzerlerine atefl edildi-
¤ini söyledi. Kendisinin üzerinde kurus›k›
bulundu¤unu ve korkudan sadece bir el
atefl etti¤ini belirtti. 

24 Temmuz'da bu kez Silopi'de, bir pro-
testo eyleminde polisin att›¤› gaz bombas›,
13 yafl›ndaki Do¤an Teybo¤a’n›n bafl›na
isabet etti ve Do¤an, kald›r›ld›¤› hastanede
öldü. Öyle ki daha yaral› haldeyken polisler

yerde tekmelemeye devam etti. Teybo-
¤a'n›n hastaneye götürülmesi de geciktiril-
di. Bu, hukuk dilinde “taammüden adam öl-
dürmek” suçuna giriyordu.

Gökhan ve Do¤an, asker ve polis kurflu-
nuyla öldürülen onlarca çocuktan biri oldu.
12 yafl›ndaki U¤ur Kaymaz’›n 13 kurflunla
can vermesi gibi, Gökhan’›n vücuduna da
yafl›ndan fazla kurflun s›k›ld›. 

Gölgelerinden korkar hale gelen jandar-
ma timleri, bugüne dek “yanl›fll›kla” kaç in-
san› öldürdüler. “Dur ihtar›na uymad›” diye-
rek kaç devrimciyi, yurtseveri katlettiler. Ve
ard›ndan t›pk› Samsun Valisi’nin yapt›¤› gibi
özürü kabahatinden büyük aç›klamalar yap-
t›lar. 

“Terörle mücadelede yeni strateji”lerin
tart›fl›ld›¤› bir dönemde, polis ya da asker,
devlet terörünün tüm h›z›yla sürdü¤ünü ve
do¤rudan halk› hedef ald›¤›n› bir kez daha
gösterdi Gökhan ve Do¤an’›n ölümü. Ne ya-
z›k ki, son da olmayacak!...

Bu kaç›nc› katledilen çocuk?

Toplu mezarlar aç›lmaya baflland›



Bugün emperyalizmin ve iflbirlikçilerinin yeni göz-
desi, enerji ve sudur. Enerji kaynaklar›n› ele geçir-
mek, en büyük amaçlar› halini alm›flt›r. Yeni emperya-
list savafl›n tam da bu kaynaklar›n bulundu¤u Ortado-
¤u-Kafkaslar bölgesinde yo¤unlaflmas› bofluna de¤il-
dir. 

Sadece petrol ve do¤algaz gibi enerji üreten ham-
maddeleri de¤il, canl›lar›n yaflam›ndaki temel madde
olan suyu da ele geçirme savafl›d›r bu. “Su savafllar›”
esas›nda uzun bir süredir bafllam›fl bulunmaktad›r.
Önümüzdeki y›llarda bunun daha da artaca¤› beklen-
mektedir.

Her fley azami kar için...
Elbette mesele, sadece enerji elde etme meselesi

de¤ildir. Öyle olsa, Türkiye gibi bol güneflli ve rüzgarl›
bir ülkede, bu kaynaklar neden kullan›lmaz? Rüzgar,
do¤ayla bar›fl›kl›¤›, yenilenebilirli¤i aç›s›ndan hiç bit-
meyecek muazzam bir enerji kayna¤›d›r. Günefl de
öyle. Bu gün çöllerde kurulu kilometrelerce uzanan
günefl enerji panelleri arac›l›¤›yla, güneflten elektrik
enerjisi üretilebilmektedir. Yine "deniz y›lan›" diye ad-

land›r›lan bir sistemle, deniz ve okyanuslarda dalga-
lardan elektrik üreten sistemler kullan›lmaktad›r.

Bütün bunlar, do¤ay› tahrip etmeden enerji elde
edilece¤ini ortaya koymuflken, Türkiye gibi emperya-
lizme ba¤›ml› ülkelerde, tekellerin ç›karlar› her fleyin
üzerinde tutuldu¤u içindir ki, Hidro Elektrik Santralleri
(HES) veya Nükleer Enerji Santralleri gibi do¤ay› tah-
rip eden enerji santrallerine yönelmektedirler.

As›l amaç, yamaçlar›yla birlikte 49 y›ll›¤›na derele-
ri kayna¤›ndan itibaren HES flirketlerinin kamusal ala-
n›na vermektir. Bu flirketlerin hissedarlar› da büyük
oranda yabanc›d›r.

Akarsular›m›z, emperyalizme peflkefl çekiliyor
Türkiye genelinde 2000'li rakamlara ulaflm›fl olan

HES projesinin, yaklafl›k 700'ü Karadeniz bölgesinde
bulunuyor. 

2500 bitki çeflitlili¤ini bar›nd›ran yaylalar›yla, da¤-
lar›ndan süzülen dereleriyle, diflleri s›zlatan buz gibi
sular›yla, "küresel ›s›nma"dan en az etkilenen ve dün-
ya üzerinde sadece 25 bölge için tan›mlanabilen "ya-
flanabilir"lik özelli¤i tafl›yan Do¤u Karadeniz'in derele-

ri, büyük bir tehdit al-
t›ndad›r.

Herfleye sat›labi-
lirli¤i üzerinden de¤er
biçen kapitalizm için,
bu derelerin k›y›s›nda
yaflayan insanlar›n,
bu sular›n mera, ça-
y›r ve tarlalara katt›¤›
hayat›n, yaban›l ve
evcil hayvanlar için
vazgeçilmezli¤inin bir
önemi yoktur!

HES’ler konusun-
da tekellere dan›fl-
manl›k yapan kimi
kurumlar›n raporlar›
incelendi¤inde,
HES'lerde üretilecek
elektri¤in ulusal hat-
lara ba¤lant›s›n›n
hangi yöntemle yap›-
laca¤›, güzergahtaki
ormanl›k alanlar›n ve
yerleflim yerlerinin ne
olaca¤› yönünde kap-
saml› bir çal›flman›n
olmad›¤› görülüyor.
Ayr›ca inflaat esna-
s›nda oluflacak mo-
lozlar›n dere yata¤›-
na dökülmesi, orma-
n›n trafllanmas›, de-
redeki debinin hangi
mevsim normalleri
üzerinden de¤erlen-
dirilece¤i vb. pek çok
konu, uygulamada
yönetmeliklere ayk›r›-
l›klar tafl›maktad›r ve
bunlar üzerinde hiç
bir denetim yoktur.

Di¤er
yandan,
tüm Kara-
deniz bölgesinde yap›m›
planlanan 700 civar›ndaki HES ve onlarca
baraj ile üretilmesi beklenen elektrik, ihtiyac›n ancak
% 5'ini karfl›layabilecek düzeydedir. 

Ortaya ç›kan tüm bu gerçekler, niyetin elektrik üre-
timi olmad›¤›n› görmeye yeter.

HES’lere karfl› mücadele, 
emperyalizme karfl› mücadeledir
85-87 y›llar›ndan bafllayarak sessiz sedas›z sat›fl›

yap›lan derelerin ç›¤l›¤›n›, bir kaç y›l önce Rize'de,
F›rt›na Vadisi'nde duyduk ilk olarak. Ve giderek çok
daha gür bir flekilde yükselmeye bafllad› ç›¤l›klar.

HES’lerin tümü, kuruldu¤u yerlerde do¤ay› kurutu-
yor, çöllefltiriyor, do¤al güzellikleri ve canl›lar› öldürü-
yor, derelerin suyundan faydalanarak yap›lan tar›m›
yokediyor. Ve sadece birkaç on y›l içinde, geride bir
çöl ve batakl›k b›rakarak kendisi de yokoluyor. 

‹lk tepki ve duyarl›l›klar, ac›mas›z do¤a talan› üze-
rine aç›¤a ç›ksa da, k›sa bir sürede as›l meselenin
"suyun ticarilefltirilmesi" oldu¤u anlafl›ld›. Emperyaliz-
min ve yerli iflbirlikçilerinin azami kar› elde etmek için,
tüm do¤ay› tahrip etme pahas›na her fleyi tekellerinde
toplamas›yd› mesele. Dolay›s›yla HES’lere karfl› mü-
cadele, özellefltirmeye ve emperyalizme karfl› olmal›y-
d›.

HES’lere karfl› ç›kmak, sadece içinde yaflad›¤›m›z
do¤al güzellikleri, endemik bitki ve canl›lar› de¤il, ken-
di gelece¤imizi de korumak anlam›na geliyor. Ve
HES’lere karfl› yürütülen mücadele, emperyalizme ve
iflbirlikçilerine yöneldi¤i sürece kazan›m elde edebili-
yor. Yürütülen mücadelenin, burjuvazinin kar h›rs›n-
dan daha güçlü olmas› gerekiyor. 

HES’ler kitlelerin mücadelesiyle y›k›lacakt›r 
Bu mücadele, kendi örgütlülüklerini yaratmakta

gecikmedi. “Derelerin Kardeflli¤i”, “Suyun Ticarileflme-
sine Hay›r”, “Munzur’u Yaflatma”, “Sar› Yazma” vb...
Bu örgütlülükler, daha genifl kesimlerin dikkatlerini
HES’lere çekmeyi baflard› ve önemli eylemler de ger-
çeklefltirdi. Buna karfl›n “hukuksal mücadeleye” gere-
¤inden fazla önem atfedildi. 

Bugüne kadar ülke genelinde HES'lere karfl› 70 ci-
var›nda "Yürütmeyi Durdurma Davas›" aç›lm›fl ve he-
men tamam›nda durdurma karar› ç›kart›lm›flt›r. Fakat
meclisten geçirilen yeni yasalarla, korumaya al›nan
yerlerin statüsü de¤ifltirilmifl ve ya¤maya aç›k hale
getirilmifltir. Bu geliflmeler, ‹dari Mahkemelerden ç›-
kan “durdurma kararlar›n›” bofla düflürmekte, “hukuk
mücadelesi”nin s›n›rlar›n› da ortaya koymaktad›r. 

Zaten bu süreçte görülmüfltür ki; bir HES Projesi
için mahkemeden al›nm›fl olan “durdurma kararlar›”na
ra¤men, faaliyetler devam etmifltir. Ne zaman ki halk,
flantiyeleri basm›flt›r, karar ancak o zaman ilgili ku-
rumlarca uygulanmak zorunda kal›nm›flt›r. fiavflat'a
ba¤l› Meydanc›k Nahiyesi'ndeki Diyoban HES bunun
örne¤idir. 

Burada görülmesi gereken, yasalar› ç›karanlarla
dereleri satanlar›n ayn› oldu¤udur. Ve mücadelenin
s›n›rlar›n›, yasalar›n de¤il, her koflulda meflrulu¤un
belirleyece¤idir. Kazanman›n yegane yolu budur.

Festivaller genellikle bir bölgenin kültürünü yans›t›r. Kimi bölgelerde “karpuz
festivali” kimi bölgelerde “çay”, “f›nd›k”, “tütün”, “kiraz” vb… Ya o bölgeyle
an›lan bir ürün, yahut tarihi bir olay o festivale içerik kazand›r›r. Karadeniz’de
Artvin’e ba¤l› ilçelerde yap›lan festivallerde ise, son dönemde ciddi bir dejeneras-
yon yaflanmaktad›r. Yörenin kültürel dokusuna uymayan “sanatç›lar”, içeriksiz bir
program, bol alkol ve oyun havas›…

Oysa HES’ler tüm yak›c›l›¤›yla tepemizdedir. Geçti¤imiz y›l tamamlanan ka-
dastro çal›flmalar› neticesinde yayla ve meralar›m›z gasp edilmifltir, hayvanc›l›k
her geçen gün dibe vurmaktad›r… Bunlardan yal›t›lm›fl bir festival neye hizmet et-
mektedir?

12-13-14 A¤ustos tarihlerinde Hopa-Kemalpafla’da yap›lan festival bu aç›dan
olumlu bir örnektir. Leman Sam, ‹lkay Akaya, Karmate gibi müzisyen ve topluluk-
lar›n kat›l›m›yla müzikal bir zenginlik sergilenmifltir. ‹çeri¤ini de devrimci bir ruh
ve May›s’›n sonunda bafllayan Hopa olaylar› beslemifltir.

Ancak festivale Halkevleri’nin siyaset yasakç›s› mant›¤› gölge düflürmüfltür.
Önceden HES’lerle ilgili Hopa, Kemalpafla ve festival alan›nda yap›lm›fl olan Pro-
leter Devrimci Durufl ve DSB imzal› ç›kartmalara tepki gösteren Halkevciler, festi-
valin son günü de Proleter Devrimci Durufl’un HES’lerle ilgili özel say›s›n› da¤›t-
mam›za engel olmaya kalkarak siyaset yasakç›l›¤› yapt›lar. 

Di¤er yandan geçti¤imiz günlerde 23.sü yap›lan Sahara Pancarc› fienli¤i de
CHP’li Belediye Baflkan› M.Naci Köro¤lu’nun HES’ler konusunda ipli¤ini pazara
ç›kard›. Öteden beri HES’ler konusundaki ikircikli tavr› bilinen belediye baflkan›,
geçen y›l ilçenin Hayvan Pazar› için tahsisli araziyi, HES flirketine beton santrali
yap›lmas› için kiraya vermiflti. Platformun ve kimi CHP’lilerin karfl› ç›kmas› üzeri-
ne bu kiralamay› iptal etmek zorunda kald›. Ayr›ca önceden festival program›nda
yer alaca¤› kesinleflen fiavflat Derelerin Kardeflli¤i Platformu Yöneticilerinden Mu-
rat Tokdemir’in festival program›na ç›kmas›, bizzat baflkan taraf›ndan engellendi.
Protokol önünde gerçekleflen tart›flmada kendisinin bu tavr›n›n bilinçli oldu¤u vur-
gulanarak protesto edildi. 

Bizler hem bir hafta önceki Satave Festivali’nde, hem de Sahara Pancarc› Fes-
tivalinde, Derelerin Kardeflli¤i Platformu olarak çad›r kurduk. Gelenlerle sohbet
ettik. Akflam ise, sinevizyon gösteriminde bulunduk. Yine ayn› tarihte yap›lan Çav-
darl› Festivali’ne k›sa bir müzik program›yla katk› sunarak, HES’lerle ilgili verilen
mücadeleye sahip ç›k›lmas› do¤rultusunda bir konuflma yapt›k.

Artvin’den PDD okurlar›
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HES’LERE GEÇ‹T YOK!

Artvin’de Festivaller

Sular›m›z› kapitalist sömürüye terketmeyece¤iz!
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Bu y›lki YAfi
(Yüksek Askeri
fiura) toplant›s›,
son y›llarda ol-
du¤u gibi, yine
gerilimli bafllad›.
YAfi öncesi Ge-
nelkurmay Baflkan› ile Cumhurbaflkan› ve
Baflbakan aras›nda zirveler yap›ld›. Fakat so-
runlu konularda anlaflamam›fl olduklar›, Ge-
nelkurmay Baflkan› ve üç kuvvet komutan›n›n
topluca istifalar›yla gün yüzüne ç›kt›. Bu,
Cumhuriyet tarihinde ilk kez yaflan›yordu. 

YAfi, her y›l A¤ustos ay›nda toplan›yor
ve TSK içinde yeralan subaylar›n gelece¤i-
ni tayin ediyor. Terfiler, emekli edilecekler,
ihraçlar, bu toplant›larda belirleniyor. Elbette her
terfi ya da ihraç, yeni TSK’n›n fleklini ortaya ç›kar›-
yor. Hatta gelecek 10 y›llar›n hesab› yap›l›yor. O
yüzden YAfi’ta al›nan kararlar, büyük bir önem arz
ediyor. 

AKP’nin hükümet oldu¤u dönemden bu yana,
YAfi toplant›lar›n›n ayr› bir yeri oldu. Abdullah
Gül’ün 2007 y›l›nda cumhurbaflkan› seçilmesinden
sonra ise, daha kritik bir hale geldi. Çünkü YAfi’ta
al›nan kararlar›n geçerli olmas› için, Baflbakan’›n
imzas› ve Cumhurbaflkan›n›n onay› gerekiyordu.
Bafllang›çta al›nan kararlara (özellikle “fleriatç›” ola-
rak gösterilen subaylar›n ihrac›na) “muhalefet fler-
hi” koymakla yetinen Erdo¤an ve Gül, elleri güçlen-
dikçe, aç›ktan karfl› ç›kmaya ve onay vermemeye
bafllad›lar.

TSK içindeki baz› subaylar›n hükümeti devirme,
darbe girifliminde bulunma gibi suçlarla tutuklan-
maya bafllanmas›n›n ard›ndan, her YAfi toplant›s›,
ayr› bir gerginlik ve krize neden oldu. Burjuva klik-
ler aras›nda son y›llarda giderek fliddetlenen
çeliflki ve çatlaklar, en aç›k ve somut haliyle
YAfi’ta görüldü.

Bu y›l da farkl› de¤ildi. Hükümet ile Genelkur-
may aras›ndaki sorun, as›l olarak Balyoz davas›n-
dan yarg›lanan komutanlar›n terfisinde dü¤ümlen-
miflti. Baflbakan Erdo¤an ve Cumhurbaflkan› Gül,
Balyoz davas›ndan tutuklu olan 14 generalin emek-
li edilmelerini istiyordu. Genelkurmay ise, henüz
yarg› aflamas›nda iken, bu kiflilerin suçlu adledile-
rek cezaland›r›lmalar›na karfl› ç›k›yor, görev sürele-
rinin uzat›lmas›n› dayat›yordu.

Krizin afl›lmas› için yap›lan zirveler de sorunu
çözmeyince, Genelkurmay Baflkan› Ifl›k Koflener
ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlar›,
toplu halde istifalar›n› verdiler. 

Koflener, “veda mesaj›”nda, istifalar›n gerekçe-
sini, “emekli ve muvazzaf çok say›da TSK mensu-
bunun somut delillere dayanmayan iddialar nede-
niyle tutuklanmas›”, “TSK’n›n bir suç teflkilat› gibi
gösterilmesi” olarak s›ralad›. “Genelkurmay Baflka-
n› olarak personelimin hak ve hukukunu koruma
sorumlulu¤umu yerine getirmeme engel olundu-
¤undan, görevde kalma imkan›n› ortadan kald›r-
m›flt›r” dedi.

‹stifalara yol açan geliflmeler
Geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da, tam YAfi arife-

sinde, baz› subaylar hakk›nda yeni davalar aç›ld›.
Yarg›, bir kez daha TSK’dan baz› subaylar›n tasfi-

yesi için devreye girdi. ‹çlerinde eski Genelkurmay
‹kinci Baflkan› Hasan I¤s›z’›n da bulundu¤u birçok
üst düzey subay hakk›nda yakalama emri ç›kar›ld›.
Böylece 173’ü muvazzaf 77’si emekli olmak üzere
tutuklu bulunan 250 subaya, yenileri eklendi.

Di¤er yandan Silvan’da 14 askerin ölmesi üzeri-
ne, TSK’n›n yanl›fllar› bir kez daha gündeme otur-
du. Hükümetin “terörle mücadele” de polis teflkilat›-
n› öne ç›karmas›, “profesyonel ordu” haz›rl›¤›,
TSK’n›n geri plana itilmesi ve esas›nda baflar›s›z
ilan edilmesi, YAfi süreci öncesinde varolan gerili-
mi iyice t›rmand›rd›.

Bütün bunlar, kuvvet komutanlar›ndaki rahats›z-
l›¤› artt›rd› ve istifaya giden yolu düzledi. Komutan-
lar, istifa ederek, bu geliflmelere tepkisiz kalmad›k-
lar›n› göstermek ve AKP’yi zor durumda b›rakmak
istediler. Ancak bunda ne kadar baflar›l› olduklar›
tart›flma konusudur.

‹stifalardan sonra mahkemeye ç›kan albay Dur-
sun Çiçek’in de söyledi¤i gibi, komutanlar›n tutuklu
subaylar› sahiplenmesi, onlar›n moralini yükseltti.
Son y›llarda sürekli geri ad›m atmak zorunda kalan
“ulusalc›” kesimleri mutlu etti. Birço¤u istifalar›,
“onurlu durufl” olarak taltif edip alk›fllad›lar. Fa-
kat kitle deste¤i yaratmas› bak›m›ndan bir etkisi
oldu¤u söylenemez. Aksine AKP’nin ordu üze-
rinde de gücünü artt›rd›¤›n› gösterdi, onun
“durdurulamaz yükselifli”ne katk› sa¤lad›.

‹stifalar›n gösterdi¤i bir di¤er gerçek ise, baflta
ABD olmak üzere emperyalizme dayanmadan,
ordunun b›rakal›m darbe yapmay›, en küçük bir
ad›m dahi atamayaca¤› idi. Tüm darbelerin arka-
s›nda, emperyalizmin oldu¤u, ordunun iflçi ve
emekçilere, Kürt halk›na sald›r›da kullan›ld›¤›, hal-
k›n karfl›s›nda aslan kesildi¤iydi. 

Komutanlar›n istifas›, AB ve ABD taraf›ndan
“Türkiye’nin demokratikleflmesi”, “sivil otoritenin ha-
kim k›l›nmas›” fleklinde karfl›land›, bu konuda
AKP’ye aç›ktan destek verildi. Çünkü mesele, or-
dunun kendisi de¤il, ordu içindeki “Avrasyac›” ola-
rak bilinen ABD karfl›t› subaylar›n tasfiyesiydi.

AKP’den TSK’ya yeni ayar
‹stifalar›n ard›ndan, istifa etmeyen tek komutan

olan Jandarma Genel Komutan› Necdet Özel, alel-
acele köflke ça¤r›l›p jet h›z›yla terfi ettirildi. (O Özel
ki, daha önce görev yapt›¤› Kürt bölgesinde gerilla-
lar› kimyasal silahlarla katletmiflti. Bu durum genel-
kurmay taraf›ndan yalanlansa da Roj Tv’de sesi ve
görüntüleriyle birlikte yay›nland›.)

Geçen y›l, tutuklu generalerin terfisi engellene-

rek önü aç›lan
Özel’in, istifalar
sonras›nda genel-
kurmay baflkanl›-
¤›na uzanan yolu,
böylece k›salm›fl
oldu. Askeri pro-

sedüre uygun olmayan bir flekilde, hükü-
metin kanun hükmünde kararnamesiyle,
önce Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›na, ard›n-
dan Genelkurmay Baflkanl›¤›’n› atand›. 

Ve normalde 16 kifliyle toplanan YAfi,
istifalar›n ard›ndan 11 kifli ile toplanabildi.
Daha önce baflbakanla ayn› hizada otura-
rak toplant›ya baflkanl›k eden genelkurmay
baflkan› bu kez yoktu. Baflbakan s›fat›yla

Erdo¤an YAfi’› tek bafl›na yönetiyordu. Bundan
sonra böyle olacakt›. Art›k askeri “sivil”ler yönete-
cekti(!)

AKP yanl›lar›, bu durumu “askeri vesayetin
kalkmas›”, “demokrasinin geliflmesi” olarak lanse
ettiler ve AKP hükümetini bir kez daha allay›p pul-
lad›lar. 

Bunun bir “demokrasi” meselesi de¤il,
uzunca bir süredir devam eden klikler aras› sa-
vafl›n bir devam›, en fazla yeni bir aflamas› ol-
du¤u gerçe¤ini, yine gözlerden saklamaya ça-
l›flt›lar. Oysa bu art›k, kör gözüm parma¤›na cin-
sinden genifl kitlelerin gördü¤ü yal›n bir gerçektir.
AKP, polisi, M‹T’i, YÖK’ü ele geçirdi¤i gibi, son
hamleleri ile yüksek yarg› ve ordu içinde de önemli
mevziler kazanm›flt›r. Fakat hala tüm iplerin elin-
de oldu¤u söylenemez. Son YAfi kararlar› da
bunu göstermektedir.

Cumhurbaflkan› Gül’ü karfl›lamaya gelmemek
veya türbanl› eflininin elini s›kmamak gibi gerekçe-
lerle baz› subaylar›n terfisini engellemeyi, k›za¤a
çekmeyi baflard›lar. Buna karfl›n emekli edilmeleri-
ni istedikleri 14 general ve amiralin görev süresi, 1
y›l daha uzat›ld›. Bir y›l içinde duruflmalar sona
erer de beraat ederlerse, terfi haklar› sakl› kalm›fl
oldu. Di¤er yandan Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›’na
Hayri K›vr›ko¤lu’nun getirilmesini engelleyemediler.

Aslolan s›n›f savafl›d›r
AKP hükümeti döneminde ilk toplu istifa, geçen

y›l Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu HSYK’dan
gelmiflti. HSYK Baflkanvekili ve 6 üyesi, “fiilen ça-
l›flt›r›lamaz” hale geldiklerini söyleyerek istifa etmifl-
lerdi. AKP taraf›ndan yüksek yarg›n›n ele geçiril-
mesi giriflimlerine gösterilen bir tepkiydi bu. Benzer
bir tepki, flimdi Genelkurmay’dan geldi.

Ancak HSYK istifalar›, AKP’nin h›z›n› durdura-
mad›. Komutanlar›n istifalar› da AKP’nin gücünü
azaltan de¤il, artt›ran bir rol oynad›. Hatta ordunun
yeniden dizayn edilmesini kolaylaflt›rd›. Fakat ne
klikler aras› kavga, burada son buldu; ne de
“askeri vesayet” ortadan kalkt›. 

Emperyalistler ve iflbirlikçileri ihtiyaç duydukla-
r›nda, ordu yine siyasete müdahale edecek, hatta
darbe yapacakt›r. Bununla birlikte AKP hükümeti
de 9 y›ld›r “demokrasi” ad›na ne yapt›ysa, önümüz-
deki y›llarda ayn›s›n›, hatta fazlas›n› yapacakt›r.
Bunlar› durdurabilecek tek güç, iflçi ve emekçilerin
mücadelesidir. Aslolan klikler savafl› de¤il, s›n›flar
savafl›d›r.

YAfi’ta istifalar ve sonuçlar›



Demokratik Toplum Kongresi, (DTK)
14 Temmuz’da “demokratik özerkli¤i” ilan etti¤i-
ni aç›klad›.  Zaten 12 Haziran seçimleri önce-
sinde, bu seçimlerde “demokratik özerklik” tale-
binin de onaylanaca¤›n› söylenmifllerdi. Ve 12
Haziran’da BDP’nin artan oylar›n›, halk›n de-
mokratik özerkli¤e verdi¤i onay olarak yorumla-
d›lar, seçimlerden bir ay kadar sonra da bunu
ilan ettiler.

850 delegeden oluflan DTK’n›n yüzde
60’›n›n seçilmifl halk delegelerinden meydana
geldi¤i belirtiliyor. Ve DTK, bir nevi “kurucu
meclis” gibi çal›fl›yor. Seçimlerden sonra tutuklu
vekillerin serbest b›rak›lmamas› üzerine
TBMM’yi boykot eden BDP’li milletvekilleri, Di-
yarbak›r’da grup toplant›lar›n› yapm›fllar ve DTK
toplant›lar›na kat›lm›fllard›. Özerklik ilan›ndan
sonra DTK’n›n “Özerk Kürdistan Parlemento-
su”na dönüflmesi yönünde giriflimler oldu, fakat
sonra vazgeçildi.

Bunda en büyük faktör, “demokratik özerk-
lik” ilan›ndan sonra, egemen kesimlerden yükselen
tepkilerdi. ‹lan›n yap›ld›¤› 14 Temmuz günü Silvan’da
13 askerin ölmesi, floven tepkileri  daha da artt›ran
bir rol oynad›. Faflist ve gerici kesimlerden büyük bir
tepki gelirken, Kürt çevrelerinden de elefltirel aç›kla-
malar yap›ld›. Demokratik Özerklik ilan›n›n zamanla-
mas›n›n yanl›fl oldu¤u dile getirildi. DTK ad›na “de-
mokratik özerklik” ilan duyurusunu okuyan Aysel
Tu¤luk da benzer bir aç›klama yapt›. Ayr›ca fierafet-
tin Elçi, Altan Tan gibi BDP d›fl›ndan milletvekili seçi-
lenler de demokratik özerkli¤i elefltirdiler.

Demokratik özerklik konusundaki çatlaklar ve tar-
t›flmalar üzerine Van’da kamp yapan BDP milletvekil-
leri, bu karardan dönüfl olmayaca¤›n›, farkl› seslerin
ç›kmamas› gerekti¤ini söyleyerek görüfl birli¤ine var-
d›lar. Ayr›ca Ekim ay›nda meclisin aç›lmas› ile birlikte
yemin törenine kat›lacaklar›n›, Hatip Dicle dahil tutuk-
lu 6 milletvekili için AKP ile diyalog arayacaklar›n› bil-
dirdiler. Van toplant›s›n›n ard›ndan, “demokratik
özerklik talebinin anayasal güvenceye al›nmas› ve
anayasa çal›flmalar›nda daha çok rol al›nmas›” için
meclisi boykottan vazgeçtiklerini duyurdular.

* * *
Demokratik Özerklik ilan›na, egemenlerin en bü-

yük tepkisi, vergi meselesinde oldu. BDP milletvekili
Bengi Y›ld›z’›n bir gazetede ç›kan röportaj›nda “vergi-
yi yerel yönetim toplamal›, Ankara’ya vergi vermeme-
li” sözü, tüm floven kesimleri ç›ld›rtt›. Baflbakan Er-
do¤an baflta olmak üzere, birçok yetkili kifli ve ku-
rum, bunun bir savafl nedeni olaca¤›n› bildirdiler. Er-
do¤an “vergisini ödemedi¤i zaman bedelini ödemek
durumunda kal›r” diyerek tehditler savurdu. Bu tepki-
ler üzerine BDP Grup Baflkan› Selahattin Demirtafl,
“özerklikte vergi vermemek gibi bir durum yoktur” di-
yerek geri ad›m att›.

Sadece vergi konusunda de¤il, “savunma gü-
cü” konusunda da benzer çeliflkili aç›klamalar ve
geri ad›mlar oldu. Demokratik özerklik kapsam›nda
ayr› bir “savunma gücü” oluflturulmas›n›, “Kürtlerin
ayr› bir ordu kurmas›” olarak de¤erlendirip sald›r›ya
geçilmesi üzerine, bunun askeri bir birim olmayaca¤›
konusunda birçok aç›klama ve düzeltme yap›ld›.

Bir yanda demokratik özerkli¤in befl-alt› y›ld›r
zaten uyguland›¤› söylenirken, bir yanda bunun
bir temenni oldu¤u, yeni anayasa çal›flmalar›nda
gündeme al›nmas› için böyle bir yönteme baflvu-

ruldu¤u belirtildi.
Bilindi¤i gibi “de-

mokratik özerklik”
uzun bir süredir Kürt
hareketinin dile ge-
tirdi¤i bir çözüm
önerisiydi. Egemen
kesimlerden gelecek
tepkileri yumuflat-
mak için, bunu sa-
dece Kürt bölgesi
için de¤il, tüm Türkiye için önerdiklerini söylemifllerdi.
AB’ye uyum çerçevesinde haz›rlanan “yerel yönetim-
ler” tasla¤›na dayand›rm›fllar, Türkiye’nin 20 ayr›
özerk yönetimle yönetilmesini istemifllerdi.

Ulusal sorunun çözümünde, tüm dünyada bugü-
ne dek ba¤›ms›z devlet kurmaktan federasyon ve
özerkli¤e kadar bir çok yöntem uyguland›. Fakat ka-
pitalist sistem içerisinde bu tür yöntemlerin sorunu
tam olarak çözemedi¤i de ortaya ç›kt›. 

Kürt hareketi de, “ba¤›ms›z birleflik Kürdis-
tan” hedefinden, özerkli¤e kadar geriledi. Hatta
özerkli¤i bile AB’nin “yerel yönetimler” çerçevesine
çekerek iyice darlaflt›rd›. Böyle olmas›na ra¤men ge-
len tepkileri gö¤üslemekte zorlan›yor, “bir ad›m ileri,
iki ad›m geri” at›yor. Ve sonuçta ne oldu¤u belli ol-
mayan bir “demokratik özerklik” ortaya ç›k›yor.

Gerçek flu ki, PKK ve BDP, Kürt halk›n›n taleple-
rini ve bu u¤urda verdi¤i mücadeleyi, “demokratik
özerklik” ile bast›rmaya çal›fl›yorlar. Avrupa’da bulu-
nan yöneticilerden Zübeyir Aydar’›n bir gazeteci ile
yapt›¤› röportajdaki sözleri, bu durumu çarp›c› biçim-
de ortaya koyuyor. Gazetecinin “silahlar› hemen b›-
raksan›z, size destek verenler de mutlu olmaz m›”
sorusuna Aydar flöyle yan›t veriyor: “Hepimiz yöne-
tim olarak ‘biz bu iflten vazgeçtik, silah› b›rakt›k’ de-
sek, karfl›l›¤›nda bir fley yoksa, kimse dinlemez. ‹n-
sanlara kabul ettiremeyiz. Da¤daki
adam der ki, ben o zaman da¤a niye
ç›kt›m? Cezaevindeki der ki, ben o za-
man neden bu kadar y›l yatt›m? Halk
der ki, ben neden bu kadar ac› çek-
tim? Biz ancak temel meselelerde ta-
viz vermemek kofluluyla bar›fl› kitlemi-
ze anlatabiliriz.”(Milliyet-Asl› Ayd›ntafl-
bafl, 21.7.11)

BDP’liler de bir çok kez halk›n
“bar›fl yorgunu” oldu¤unu ve gide-
rek bu politikalara daha fazla tepki
gösterdi¤ini aç›klad›lar. Demokratik
özerklik ilan› da Kürt halk›n›n artan
tepkisini yat›flt›rmaya yönelik bir giri-
flimdi. Halka, özerklik ilan› ile “özgür
Kürdistan’› kuruyoruz, art›k kendi ken-
dimizi yönetece¤iz” diyerek umut ver-
meye devam ederken; egemenlere,
“özerklik, halk› devletle daha fazla bü-
tünlefltirecek, bar›flt›racak” diyorlar,
bunun bölünmeye yol açmayaca¤›”
konusunda yemin billah ediyorlar. 

‹ki taraf› birden idare etmek zorun-
da kalmak elbette kolay de¤il!

* * *
Devrimci-demokrat kesimlerin, bu

ilandan sonra “Kürt halk›n›n iradesi
demokratik özerkliktir, herkes buna
sayg› duymal›” aç›klamalar› da son

derece s›¤ ve kuyrukçudur. Demokratik özerkli¤in ne
oldu¤unu ilan edenlerin bile aç›klayamad›¤›, Kürt hal-
k›n› yat›flt›rmak amac›yla yap›ld›¤› bu kadar belliy-
ken, Kürt halk›n›n iradesini bu yönde kulland›¤›n›
söylemek, ne kadar gerçekçidir? Ayr›ca bu sistem
içerisinde özerklikten ayr›lmaya kadar hangi yöntem

belirlenirse belirlensin, ezi-
len bir halk›n sorunlar›n› çö-
zemedi¤i pratik olarak da
›spatlanm›fl de¤il midir? Ko-
münist ve devrimcilere dü-
flen görev, bu gerçekleri sü-
rekli anlatmak, halk›“düzen-
içi çözüm”ler konusunda
uyarmak, devrim ve sosya-
lizm mücadelesini yükselt-
mek, gerçek kurtuflun yolu-

nu göstermek de¤il midir? 
Kraldan çok kralc› kesilenler, bugüne dek birçok

kez hüsrana u¤rad›lar. Ama buna ra¤men iflah olmu-
yorlar. ‹deolojik-siyasi olarak yaflad›klar› erozyon
bunda belirleyicidir kuflkusuz. Di¤er yandan Kürt ha-
reketinin kuyru¤una yap›flarak siyaset yapmay›, bir
varolufl biçimi haline getirmifl durumdalar. Ancak bir
kez daha flapa oturacaklar. Fakat dün oldu¤u gibi
bundan sonra da tek bir özelefltiri vermeden, sanki
bunlar› hiç savunmam›fl gibi çok daha farkl› fleyler
yaz›p çizecekler. Ne yaz›k ki, son y›llarda belkemik-
sizlik yay›ld› ve kan›ksand›.

Komünistler, her tür floven sald›r›ya karfl› Kürt
halk›n›n yan›ndad›r. Ayr› devlet kurma dahil, uluslar›n
kendi kaderini tayin hakk›n› koflulsuz biçimde savu-
nur. Demokratik Özerklik gibi en iyi haliyle bile dü-
zen-içi bir çözümü, Kürt sorununun çözümü olarak
görmez ve savunmaz. Kald› ki Kürt hareketi bu konu-
da da birçok zikzak çizmekte, dün söyledi¤ini bugün
yalanlamaktad›r. 

Y›llard›r mücadele birikimi ile Kürt halk›, “demok-
ratik özerklik” denen ve gerçek yaflam›nda bir fley
de¤ifltirmeyen bu sözde çözümlerin çözüm olmad›¤›-
n› k›sa sürede görebilecek durumdad›r. Birgün bütün
düzen-içi çözümleri aflarak, devrimci bir yönelifle gi-
rece¤i de muhakkakt›r.
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“Demokratik Özerklik” ilan›

Türkiye Kürdistan› Sosyalist Par-
tisi PSK’n›n kurucusu Kemal Burkay,
12 Eylül öncesi gitti¤i ‹sveç’ten 31 y›l
sonra döndü. Burkay’›n ülkeye dön-
mesi için, AKP hükümeti taraf›ndan
geçti¤imiz y›llarda ça¤r› yap›lm›flt›. 

Tam da AKP’nin “teröre karfl› ye-
ni bir süreç bafllatt›¤›n›” ilan etti¤i
günlerde yurda dönen Burkay’›, gel-
dikten sonra da AKP’li bakanlar ziyaret etti, televizyon kanallar›
uzun uzun yer verdi, “bar›fl›n simgesi” olarak gösterildi. 

AKP, bir yandan savafl› t›rmand›r›rken, bir yandan da Kemal
Burkay’› getirterek, klasik “havuç-sopa” politikas›yla Kürt sorunu-
nu çözece¤ini san›yor. Kürt halk›, on y›llard›r kan› can› pahas›na
savafl›rken, Burkay gibileri yurtd›fl›nda rahat ortamlar›nda demeç-
ler verip, bar›fl ça¤r›lar› yapt›lar. Halk da bu tür uzlaflmac›lar›n de-
¤il, mücadeleyi sürdürenlerin yan›nda yer ald›. PKK’nin çizgisi bir-
çok zikzak çizip bugünkü haline gelse de, Kürt halk›, geçmiflte Ke-
mal Burkay’›n PSK’s›na ra¤bet etmedi¤i gibi, bugün onun devamc›-
s› olan HAKPAR’a da ra¤bet etmiyor.

Kemal Burkay’›n 31 y›l sonra ülkeye gelmesi, kuflkusuz bofluna
de¤il. Belli bir plan›n parças› oldu¤u aflikar. Fakat halklar›n kaderi-
ni, egemenlerin planlar› de¤il, halklar›n duruflu ve mücadelesi be-
lirliyor. Öcalan’a karfl› Burkay, BDP’ye karfl› HAKPAR’›n tutup tut-
mayaca¤›n› da Kürt halk› gösterecektir.
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KKeemmaall BBuurrkkaayy nneeddeenn ddöönnddüü??



Somali’de, Kara K›ta’n›n bu en yoksul ülke-
lerinden birinde, yine bir insanl›k dram› yaflan›-
yor. Kurakl›k, 11 milyon insan› tehdit ediyor.
Kurakl›k nedeniyle açl›k çeken onbinlerce in-
san, yaflad›¤› bölgeden uzaklafl›yor, g›da bula-
bilece¤ini düflündü¤ü bölgelere gidiyor. 

Somalililer için s›¤›nma yeri Kenya s›n›r›nda
bulunan Dadaab Kamp›. Dünyan›n en kalaba-
l›k mülteci kamp› olan bu alanda 95 bin kiflilik
yer olmas›na ra¤men, 480 bin kifli s›¤›nm›fl du-
rumda. Ve dünyan›n pekçok ülkesinde Soma-
li’deki açl›k konufluluyor, yard›m toplan›yor. 

Yard›mlar nereye gidiyor
Ülkemizde Somali’ye yard›m kampanyas›

do¤rudan AKP ve Baflbakan taraf›ndan yürütü-
lüyor. Ve bu yard›m kampanyas›n›n bir parças›
olarak 18 A¤ustos günü, Erdo¤an ve berabe-
rinde kalabal›k bir heyet Somali’ye bir ziyaret
gerçeklefltirdi. 

Düzenlenen yard›m kampanyas› öylesine
medyatik bir tarza büründürüldü ki, bir televiz-
yon program›nda birkaç saat içinde 25 milyon
lira topland›. Heyetle birlikte Somali’ye giden
yard›m›n toplam› ise 32 milyon lira. Heyetle
birlikte “süperstar” Ajda da gitti Somali’ye; So-
malili kad›nlarla birlikte göbek atma “misyonu”
ona düfltü. Kim oldu¤u ve ne ifl yapt›¤› belirsiz
Nihat Do¤an, heyette en fazla haberlere ç›kan
kifli oldu. Tek derdi kar olan burjuvazi de Ümit
Boyner, Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤ gibi temsil-
cileriyle Somali’ye gittiler, açl›kla bo¤uflan bu
ülkede nas›l bir vurgun vuraca¤›n› tespit etme-
ye çal›flt›lar. Üstelik bütün bu gösterifl, bir ta-
raftan da “solcular felaketlerde yard›m etmi-
yor” yarg›s› eflli¤inde gerçeklefltirildi. 

Devrimciler, belli bir güç ve kitle taban›na
sahip olduklar› dönemlerde, kendi ülkelerinde-
ki felaketlerde, kendi toplad›klar› yard›mlarla
birlikte, do¤rudan felaket bölgesine gitmifller,
bu bölgede felaketin izlerinin silinmesi için
halkla beraber çal›flm›fllard›r. Baflka ülkeler
sözkonusu oldu¤unda ise, kendi uluslararas›
ba¤lant›lar›n› kullanarak, yard›mlar› sözkonusu
ülkenin devrimci partilerine ulaflt›rm›fl, kitlelerle
dayan›flman›n, ac›lar›n› paylaflman›n en güzel
örneklerini sergilemifllerdir bu güne kadar. 

‹slamc› kesimin “yard›m” anlay›fl› ise, son

olarak De-
niz Feneri
davas›nda
çarp›c› bir
biçimde
kendisini

göstermifltir. Yurtd›fl›ndan toplanan yard›mlar
çantalarla ülkeye tafl›nm›fl ve buharlaflt›r›lm›fl-
t›r. Deniz Feneri kampanyas›yla toplanan para-
lar içinde, gerçekten “ihtiyaç sahipleri”ne ula-
flan miktar, yüzde 1’den daha düflüktür. Hem
Almanya’da hem de Türkiye’de Deniz Feneri
ile ilgili yolsuzluk dosyalar›n›n haddi hesab›
yoktur. 

Dünyan›n herhangi bir yerinde, Müslüman
bir ülkede bir felaket sözkonusu oldu¤unda, ül-
kemizdeki “yard›m” kurulufllar› hemen hareke-
te geçmektedir. “Bir SMS gönder, senin de kat-
k›n olsun”!! Duygu sömürüsü en üst noktadan
yap›lmakta, felaketin en ac›nd›r›c› foto¤raflar›-
n›n kullan›ld›¤› gösteriflli reklam kampanyalar›
düzenlenmektedir. Kitlelerin bütün iyi niyetle-
riyle ve kendi bo¤azlar›ndan k›sarak yapt›klar›
bu yard›mlar›n gerçek yerine ulaflmad›klar›,
yard›m› toplayan kurumlar taraf›ndan bir bi-
çimde farkl› amaçlar› için kullan›ld›klar› da ar-
t›k yeterince teflhir olmufltur. Bugün Somali
için toplanan yard›m›n ak›beti de farkl› olma-
yacakt›r. 

Burjuvazinin timsah gözyafllar›
Görünüflte Somali’deki kurakl›k ve k›tl›k bü-

tün dünyan›n dikkatini çekmifl, bütün ülkeler
Somali’ye yard›m için seferber
olmufllard›r. Ancak emperyalist-
lerin döktükleri gözyafllar› timsah
gözyafllar›d›r; gerçekte ne açl›k
ne de açl›ktan ölümler onlar›n
umurunda de¤ildir. 

En baflta yard›mlar›n düzeyine
ve niteli¤ine bakarak bunu net
olarak görebiliriz. Zenginlerin
yapt›klar› yard›mlar, vergiden
düflmektedir. Yani bu yard›mlar
onlar›n cebinden de¤il, kamuya
aktar›lmas› gereken miktardan
yap›lmaktad›r. Yard›mlar›n as›l
“finansörü”, küçük miktarlarla
(mesela ülkemizde ‘bir SMS’ ile)
yard›m yapmakta olan kitlelerdir.
Burjuvazinin as›l harcama alanla-
r›, bu ikiyüzlülü¤ü en çarp›c› ha-
liyle ortaya koyar. 

Mesela, dünya üzerindeki bü-
tün golf sahalar›n› sulamak için

harcanan su, tek bafl›na dünya nüfusunun top-
lam su ihtiyac›n› karfl›lamaya yetecek düzey-
dedir. Ya da ayn› su miktar› ile bütün Afrika’y›
yeflillendirmek, kurakl›¤› sona erdirmek müm-
kündür. Daha az golf sahas›, daha çok içme
suyu demektir. 

Mesela, biyoyak›tla çal›flan bir araban›n de-
posunu bir defa doldurmak için gerekli yak›t›n
üretiminde kullan›lan m›s›r miktar›, bir kiflinin
bir y›ll›k g›da ihtiyac›na eflittir. Tar›m ürünlerini
burjuvazinin lüks özel araçlar›n yak›t›na çevir-
mek yerine, g›da olarak kullan›ma sunduklar›n-
da açl›k sorunu da ortadan kalkacakt›r. 

Mesela, dünyada yoksulluk alt s›n›r› olarak
kabul edilen günlük 1.25 dolar gelirin alt›nda
yaflayan insan say›s› 1.4 milyar, açl›k s›n›r›n›n
alt›nda yaflayan insan say›s› ise 925 milyondur.
Di¤er taraftan, dünyadaki obez say›s› 1.87 mil-
yard›r ve bu rakam, dünya nüfusunun yüzde
28’ine denk düflmektedir. Dünyada afl›r› flifl-
manl›k, açl›ktan daha yayg›n bir sorundur. 

Bir baflka sorun ise g›da israf›d›r. Dünyada
toplam g›da israf› 48.3 milyar dolar, su israf›
40 trilyon litredir. ‹ngiltere’de ailelerin g›dalar›-
n›n yüzde 15’i, ABD’de yüzde 30’u, ‹sveç’te ise
yüzde 25’i israf edilmektedir. Sadece ‹ngilte-
re’de y›lda 1.77 milyar dolarl›k g›da çöpe git-
mektedir. 

Bu su israf› ile ilgili rakamlara, büyük tekel-
lerin faaliyetleri, mesela alt›n madenlerinde al-
t›n› y›kamak için kullan›lan ve gerçekte içme
ve sulama için ayr›lmas› gereken devasa baraj
sular› dahil de¤ildir. 

Tüm dünyada temel bes-
lenme ihtiyaçlar›n›n karfl›lana-
bilmesi için gereken para 17
milyar dolar civar›ndad›r. So-
mali’nin açl›k sorunu yenmesi
için ise sadece 1.5 milyar do-
lar yeterlidir. 

Oysa, Dünya Sa¤l›k Örgü-
tü’nün rakamlar›na göre, dün-
yada obeziteyle mücadele,
1.4 trilyon dolarl›k bir sektör
haline gelmifltir. 2012 y›l›nda
ise bu sektörün 2 trilyon dolar›
aflaca¤› belirtilmektedir. 

Dünyada kozmetik ürünle-
rine harcanan para ise y›ll›k
200 milyar dolara ulaflm›flt›r.
Sadece ABD’de kozmeti¤e ayr›lan para y›ll›k
40 milyar dolard›r. Zengin ülkelerde, estetik
için yap›lan harcama, 66 milyar dolar› bulmak-
tad›r. 

Dünya çap›nda silahlanmaya her y›l yakla-
fl›k 1.5 trilyon dolar harcanmaktad›r. Sadece
ABD’nin silahlanma harcamalar›, 500 milyar
dolar›n üzerindedir. Ve ülkelerin silahlanmaya
ay›rd›klar› para her geçen y›l artmaktad›r. Si-
lahlanmaya harcanan paran›n sadece yüzde 1’i
bile, açl›k sorununu kal›c› olarak ortadan kald›-
rabilir.

En çarp›c› rakam ise, tekellerin kazançlar›-
d›r. Fortune dergisinin Temmuz 2011 tarihin-
de aç›klad›¤› rakamlara göre, dünyan›n en bü-
yük ilk on flirketinin toplam geliri 3 trilyon do-

lara yak›nd›r. En büyük on tekel,
tüm dünya halklar›n›n ceplerin-
den çald›¤› trilyon dolarlar›, sa-
hiplerinin kiflisel servetine kat-
makta, onlar en büyük lüks için-
de sefa sürerken, milyonlarca in-
san açl›k ve k›tl›ktan kavrulmak-
ta, hergün binlercesi ölmektedir.
En zengin yüzde 1’lik kesim,
dünya zenginliklerinin yüzde
80’ini elinde tutmaktad›r. 

Açl›¤›n tek sebebi, sömürücü
sistemdir. Egemen s›n›flar, dün-
ya zenginliklerini ve ekonomisini
kendi ihtiyaçlar›na göre kullan-
maktad›rlar. Afrika onlar için sa-
dece petrol ve de¤erli tafl made-
ni, ayr›ca köle pazar›d›r; Ortado-
¤u petrol ve do¤algaz yata¤›d›r;
dünyan›n bütün ezilenlerleri, be-
davaya yak›n iflgücüdür. Ve bu
sömürü sistemi ortadan kalkma-

d›kça, açl›¤›n yoksullu¤un bitmesi mümkün
de¤ildir.  

‘Yard›m’ de¤il sömürünün kalkmas›
Afrika’daki açl›¤›n da, kurakl›¤›n da sorum-

lusu emperyalist ülkelerin kar hesaplar›d›r.
Yüzlerce y›ld›r Afrika’n›n bütün zenginliklerini
ya¤malam›fl, k›tay› ba¤›ml› hale getirmek için
her fleyi yapm›fllard›r. Mesela, emperyalist ta-
r›m tekellerinin iste¤i do¤rultusunda, Afrika’da-
ki hükümetler, ülkelerinde tar›m› destekleme
politikalar›n› bir kenara ittiler, üstelik ithalat›
serbest b›rakt›lar. 

‘90’l› y›llarda emperyalist yard›m kuruluflla-
r›, Afrika ülkelerine g›da yard›m›n› bu¤day ola-
rak yapmaktan vazgeçti; nedeni yard›m› alan
Afrikal›lar›n, bu¤day›n bir k›sm›n› üretim için
ay›rmas›yd›. Üretim yap›lmas›n› istemeyen te-
keller, ö¤ütülmüfl un yard›m› yapt›lar.

Sonras›nda bu durum k›smen de¤iflti, bu
defa da emperyalistlerin tohum, gübre, üretim
kurallar›n›n bask›s› alt›nda yerel tar›m y›k›ma
u¤rat›ld›. Son y›llarda, tam hasat döneminde,
emperyalist yard›m kurulufllar› Afrikada hubu-
bat yard›m› yapmaktad›r; böylece yerli tar›mc›-
n›n üretti¤i hububat elinde kalmakta; ürünü sa-
tamad›¤› için borçlar›n› ödeyemeyen tar›mc› if-
las ederek topra¤›n› kaybetmektedir. 

Afrika sistemli bir biçimde açl›¤a ve ba-
¤›ml›l›¤a terkedilmifl bir k›tad›r. Bu k›ta ile il-
gilenen her emperyalistin tek amac›, ilgilendi¤i
bölgeyi kendi hegemonya alan› haline getir-
mektir. Bugün Somali’ye dönük yard›m kam-
panyalar›n›n arkas›nda yatan da budur. 

Somali, ABD aç›s›ndan stratejik önemde bir
ülkedir. Birincisi, Somalinin zengin uranyum
yataklar› ve zengin do¤algaz rezervleri bulun-
maktad›r ve ABD tekellerinin gözü bu rezervle-

re dikilmifl durumdad›r. ‹kincisi Akdeniz’i
Hint Okyanusu’na ba¤layan güzergah üze-
rindeki en önemli geçifl noktas›d›r Somali.
Dünya mal ticaretinin yüzde 90’›ndan fazla-
s›, petrol tafl›mac›l›¤›n›n ise yar›dan fazlas›
bu hat üzerinden yap›lmaktad›r. Sadece
kendi ticaretini kolaylaflt›rmak için de¤il,
Çin’in Afrika’da giderek artmakta olan ha-
kimiyetini kontrol alt›na almak için de
ABD’nin bu stratejik kavfla¤a ihtiyac› var-
d›r. Sudan ve Nijerya baflta olmak üzere,
Zambiya, Kongo, Angola gibi pekçok ülke,
Çin ile petrol ve ticaret anlaflmalar› imzala-
makta, Çin bu ülkelerde demiryolu, hava-
alan› vb altyap› yat›r›mlar› gerçeklefltirmek-
tedir. Özellikle 2008 ekonomik krizinden bu
yana Afrika ülkelerine uygun koflullarda

kredi sa¤layarak bu k›ta üzerindeki hegemon-
ya alanlar›n› geniflletmektedir. Kurakl›kla bo-
¤uflan Afrika’da, tar›m arazileri sat›n alarak ta-
r›m üretimi yapmas› da, Çin’in k›taya kök sal-
mas›n›n çarp›c› yönlerinden biridir. 

ABD’nin Somali’ye ilgisi yeni de¤ildir. ’91
y›l›nda iç savafl› bahane ederek müdahalede
bulunmufl, ’92 y›l›nda iflgal etmiflti. ’93 y›l›nda
ise, geride isyanc›lar taraf›ndan düflürülmüfl bir
ABD helikopteri, öldürülerek yerlerde sürüklen-
mifl ABD askerleri ve ciddi bir prestij kayb› b›-
rakarak, arkas›na bakmadan kaçmak zorunda
kalm›flt›. Sonras›nda, Somali’de do¤ru düzgün
bir hükümet kurulamad›, da¤›n›k afliretleri bir-
lefltiren bir yönetim oluflturulamad›. ABD iflbir-
likçisi ve etkisiz Geçici Hükümet’in karfl›s›nda,
muhaliflerin kurdu¤u fieriat Mahkemeleri Birli¤i
her geçen gün güçlendi, büyüdü. 2006 y›l›nda
ABD’nin itmesiyle bu defa Etiyopya iflgal etti
Somali’yi. Bu iflgal de yenilgiyle sonuçland›. 

ABD, her dönem Somali’ye girebilmek için
bir bahane bulmaya çal›flt›. Bu kimi zaman
korsan sald›r›lar› oldu, kimi zaman iç savafl,
kimi zaman ise radikal dinci örgütlenmelerin
hakimiyetini k›rmak. fiimdi ABD’nin bahanesi
Somali’deki kurakl›k. 

“Kara K›ta”da bir açl›k ve kurakl›k sorunu
oldu¤u, tar›m üretiminin yetersiz, bunun kitle-
lere ulafl›m›n›n da son derece k›s›tl› oldu¤u bir
gerçektir. Ancak ABD’nin amac›, bu halka yar-
d›m etmek de¤il, halk üzerinde hegemonya ku-
rarak sömürüsünü büyütebilmektir. Somali için
dünya genelinde birden olufluveren bu ilginin
alt›nda yatan tek gerçek budur. 

Türkiye’nin bu yard›m kampanyas›n›n en
aktif unsuru haline gelivermesinde ise, bu ç›kar
hesaplar›nda ABD’ye yedeklenmek d›fl›nda bir
rolü yoktur. 

Afrika’n›n Kara Gerçe¤i
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22 Temmuz günü, Norveç’in baflkenti Os-
lo, peflpefle yaflanan iki katliamla sars›ld›. Ön-
ce baflkentte meydana gelen patlamada 7 kifli
ölmüfl, birkaç saat sonra ise, baflkente ba¤l›
Utoya Adas›’nda ‹flçi Partisi’nin düzenledi¤i
gençlik kamp›na ölüm ya¤d›r›lm›flt›. Toplam
ölü say›s› 76’yd›. 

Polis üniformas› giyen Anders Behring
Breivik, katliam›n tek faili olarak hemen tutuk-
land›. Breivik’in, ABD’de gerçekleflen sald›r›-
larda görmeye al›flk›n oldu¤umuz türden “se-
bepsiz fliddet uygulayan” ve “kendini kaybet-
mifl” katillerden farkl› olarak, son derece bi-
linçli ve so¤ukkanl› bir faflist oldu¤u, daha ilk
sorgusunda görüldü. Amac›n›n “Bat› Avrupa’y›
Müslüman istilas›ndan korumak” ve “Müslü-
manlar›n ülkeye kitlesel göçünü sa¤lam›fl olan ‹flçi
Partisi’nin ihanetini cezaland›rmak” oldu¤unu aç›k-
lad›. 9 y›ld›r bu katliam› planlad›¤›, 2009 y›l›nda
kendisini ‘çiftçi’ olarak kaydettirerek bombalamalar
için gerekli olan suni gübreyi sat›n ald›¤›, katliam-
dan sadece birkaç saat önce 1500 sayfal›k bir ma-
nifestoyu internette yay›nlad›¤› ortaya ç›kt›. 

“Münferit olay” de¤il, Avrupa faflizmi
Norveç, “günümüz Avrupa’s›n›n en sakin ve en

bar›flsever ülkelerinden biri” olarak tan›mlan›yor.
Hatta ülkemizde, kabaca ‘60’l› ve ‘70’li y›llarda Al-
manya, ‘80’lerde ‹ngiltere, ‹talya ve Fransa, ‘90’lar-
da ‹sviçre ve Kanada, 2000’lerde Avustralya ve Ye-
ni Zelanda olarak çizilen göç yollar›n›n, 2000’lerin
sonundan itibaren yeni rotas› da Norveç baflta ol-
mak üzere ‹skandinav ülkeleri’ne dönmüfltü. Bu ro-
tay› belirleyen unsurlar, ülkedeki yabanc› düflmanl›-
¤›n›n ve ifl bulma olanaklar›n›n düzeyleri idi. 

Son y›llarda Norveç özellikle öne ç›k›yor, gerek
Kürt hareketinin önderlerinin “sürgün” yeri olarak,
gerekse “demokrasi sembolü” tan›mlamas›yla,
özellikle mülteciler için “yaflanabilir-örnek ülke” ola-
rak pazarlan›yordu. Tam da bu nedenle, bu ›rkç›
sald›r›n›n Norveç’te gerçeklefltirilmifl olmas›, “Avru-
pa demokrasisi” demagojisine inanm›fl kesimlerde
büyük bir flaflk›nl›k yaratt›. Ve dört bir a¤›zdan, bu-
nun “münferit bir olay” oldu¤u, “Norveç’te afl›r› sa-
¤›n olamayaca¤›” üzerine nutuklar at›lmaya baflla-
d›. 

Oysa Norveç, gösterilmeye çal›fl›ld›¤› kadar “sa-
kin” bir ülke de¤ildir. II. Emperyalist Savafl s›ras›n-
da Nazi iflgalini yaflayan bu ülkede, burjuvazi ihti-
yaç duydu¤u her dönemde sivil faflizmin yükselme-
sine önayak olmufltur. Mesela Avrupa genelinde
Nazilerin örgütlenmek için kulland›¤› Nordisk isimli
Nazi forumunun, Norveç’teki resmi üye say›s› 22
bindir; Norveç’in nüfusu ise sadece 4,5
milyon civar›ndad›r. Bu oldukça
büyük bir orand›r. Breivik
de bu sitenin üyesidir.
Yine Norveç’te, göç-
men karfl›t› ›rkç›
politikalar› savu-
nan ‹lerleme Parti-
si, geçti¤imiz y›l-
larda yüzde 23 oy
alm›flt› ve Breivik
bu partiye de üyedir. 

Sadece Norveç de¤il,

11 Eylül sald›r›lar›n-
dan bu yana, Avrupa
ülkelerinde genel olarak ya-
banc› düflmanl›¤› ve ›rkç› sal-
d›r›lar yükselmekte, Avrupa
hükümetleri de göçmenli¤i
zorlaflt›r›c› yasalar ç›karmakta-
d›r. Avrupa’da özellikle Müslüman-
lara dönük olarak “her Müslüman
terörist de¤ildir, ama her terörist Müs-
lüman’d›r” söylemi yayg›n olarak kulla-
n›lmaktad›r. Ancak yabanc› düflmanl›¤› Müslüman-
larla s›n›rl› de¤ildir. 

Mesela Avrupa’n›n yine en “demokratik” oldu¤u
iddia edilen ülkelerinden biri olan ve nüfusun beflte
birini yabanc›lar›n oluflturdu¤u ‹sviçre’de, camilerin
minareleri yasaklanm›fl, göçmen say›s›na s›n›r ge-
tirilmesi için çeflitli giriflimler bafllam›flt›r. 

Almanya’da NeoNaziler, her geçen gün güç ka-
zanmaktad›r. 11 Eylül sonras›nda Müslümanlara,
2008 ekonomik krizinden sonra ise eski Do¤u Blo-
ku ülkelerinden gelenlere karfl› yabanc› düflmanl›¤›
h›zla artmaktad›r. 

‹ngiltere, 2008’de patlayan ekonomik krizde, on-
binlerce iflçinin “yabanc›lar› ülkemizde istemiyoruz,
iflimizi çal›yorlar” diye miting yapt›klar› tek ülkedir.
Hemen her ulustan yerleflik göçmenlerin yaflad›¤›
‹ngiltere’de, ‹ngiliz Ulusal Parti’nin lideri, “‹ngiltere
Beyaz, H›ristiyan bir ülkedir” diyerek, bu göçmenle-
ri d›fllayabilmektedir. Geçti¤imiz A¤ustos ay›nda
yaflanan ya¤malama olaylar›nda, sivil faflist gençlik
örgütlenmelerinin, ya¤mac›lara karfl› mücadele et-
mek üzere sokaklara indi¤i haberleri de, ‹ngilte-
re’de ciddi bir sivil faflist hareketin oldu¤unun gös-
tergesidir. 

Ekonomik kriz dönemlerinde, bütün yabanc›-
lar ve göçmenler hedefe çak›l›rlar. Burjuvazi,
kitlelerin tepkilerini kendilerinden uzaklaflt›rmak

için yabanc› düflmanl›¤›n› ve ›rkç›l›¤›
körükler. Kimi ülkelerde, bu pro-

pagandadan etkilenen iflçiler,
iflsizli¤in ve krizin sorumlu-

su olarak, baflka ülkeler-
den gelen ve daha ucu-
za daha zor koflullarda
çal›flmay› kabullenen
iflçileri suçlarlar. Kendi

burjuvalar›na yöneltme-
leri gereken öfkelerini, ya-

banc› iflçilere yöneltirler. II.
Emperyalist Savafl öncesinde,

baflta Almanya olmak üzere pekçok ülkede fa-
flizmin bu kadar güçlü yükselebilmesinin, genifl
kitlelerde taban bulabilmesinin önemli bir nedeni
de buydu. Ekonomik krizin gerçek nedenini
gösterebilecek tek güç olan komünist partiler
güçsüz oldu¤u için, burjuvazinin “hedef fla-
fl›rtma” çabas› karfl›l›k bulmufl, faflist partiler
ekonomik krizin nedeni olarak, baflta Yahudi-
ler olmak üzere yabanc›lar› hedefe çakmay›
baflarabilmifllerdi. 

Bugün de Avrupa’da ›rkç›l›k ve yabanc› düfl-
manl›¤›, her geçen gün biraz daha yükselmekte-
dir. Geçmiflte bütün geri b›rakt›r›lm›fl ülkelerin
özlemle bakt›lar› ‘burjuva demokrasisi’nin s›-
n›rlar› bu kadard›r. Burjuvazi, kitlelerin dü-

zenden hoflnutsuzluklar›, aray›fllar›
artt›¤›nda, burjuva iktidar› tehdit
edecek boyutlara geldi¤i anda,
göstermelik demokratik haklar› da

ad›m ad›m geri alarak, faflizan yasa
ve uygulamalar› pervas›zca gün-
deme getirmektedir.  

Demokrasi kimin için?
Lenin “Proleter Devrim ve Dönek

Kautsky” adl› kitab›nda, “demokrasi”
kavram›n› savunan Kautsky ile yapt›¤›

polemikte, bizlere saf bir “demokrasi” kavram›n›n
olmad›¤›n› anlat›r. Demokrasi s›n›flarüstü de¤ildir.
O yüzden “demokrasi” denildi¤inde, “kimin için” so-
rusunu sormak gerekir. Çünkü toplumdaki herkesin
ve her s›n›f›n ç›karlar›n› ayn› anda savunmak, hep-
sinin ç›karlar›n› ayn› biçimde korumak mümkün de-
¤ildir. S›n›fsal karfl›tl›k sözkonusu oldu¤u sürece,
bir s›n›f için iyi olan, karfl›t s›n›f için kötü olacakt›r.
Burjuvazinin ç›kar›, proletaryay› sömürmekten ge-
çer; bu nedenle burjuvazinin kar›n› gerçeklefltirebil-
mesi için, proletaryan›n hak arama mücadelesinin
en sert yöntemlerle ve en çarp›k demagojilerle yo-
kedilmesi gerekmektedir. 

Burjuvazinin s›n›f egemenli¤inin oldu¤u koflul-
larda, “demokrasi” de burjuvazi için geçerlidir. Bur-
juva demokrasisi, proletarya için bir diktatörlüktür.
Di¤er taraftan, proletarya için “demokrasi”nin haya-
ta geçmesi, burjuvazi üzerinde tam bir diktatörlük
kurarak mümkün olacakt›r. Her toplum biçimi, ege-
men s››nfa “demokrasi”, ezilen s›n›fa ise “diktatör-
lük” getirmektedir. 

Bu genel do¤ru, bugün “Bat› demokrasisi” ya da
“Avrupa demokrasisi” denilen kavram için de ge-
çerlidir. Avrupa burjuvazileri, ucuz iflgücüne ihtiyaç
duyduklar› sürece, her tür göçü kolaylaflt›r›c› yasa-
lar ve uygulamalar getirdiler. Ancak kriz ve savafl
koflullar›nda kitlelerin artan yoksulluk ve iflsizli¤e
karfl› tepkisini, burjuva sömürü sistemine de¤il de,
göçmen iflçi ve emekçilere yöneltmek için harekete
geçtiler. 2001 y›l›ndan bu yana, tüm Avrupa ül-
kelerinde göçmen yasalar›n›n faflizan hükümler-
le donat›lmas›n›n, ›rkç›-faflist partilerin birçok
ülkede seçimleri kazanmas›n›n, Neo-Nazi genç-
lik hareketlerinin teflvik edilmesinin alt›nda ya-
tan gerçek budur. 

Bugün Oslo’da faflist Breivikleri yaratan siyasal-
ekonomik konjonktür, ekonomik kriz ve savafl orta-
m›nda körüklenmekte olan faflist düflüncelerden
beslenmektedir. 

Oslo’da 
›rkç›-faflist 
sald›r›
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Emperyalist ekonominin tarihinde bir ilk gerçek-
leflti ve ABD’nin notu düflürüldü. 

Kredi derecelendirme kurulufllar›, ABD hege-
monyas›n›n araçlar›ndan biri olarak kurulmufltu. Bu
kurumlar arac›l›¤›yla, ABD, ba¤›ml› ülkeler üzerin-
de kontrol kuruyor, istedi¤i ekonomik kararlar›n ge-
çirilmesini sa¤l›yor, istedi¤i zaman ülkenin ekono-
mik prestijini ve güvenilirli¤ini sarsabiliyordu. Gün
geldi, devran döndü; ABD’nin en etkili silahla-
r›ndan biri, dönüp kendisini vurdu. Hem de öyle
bir vurufl ki, ABD emperyalizminin yaflad›¤› güç ve
hegemonya kayb›n›n, çarp›c› bir göstergesi oldu. 

Borç bata¤›ndaki ABD
Asl›nda ABD’nin notunun düflece¤inin ilk belirti-

si, devletin borçlanma tavan›n›n yükseltilmesi ko-
nusunda Kongre’de yaflanan tart›flmalar sürecinde
ortaya ç›kt›. ABD, 2008 krizinde, krize çare olmas›
bahanesiyle, milyarlarca dolar› tekellere peflkefl
çekmiflti. Bu “kurtarma paketleri”, ABD bütçesinden
finanse edilmifl, bu nedenle devasa bütçe aç›¤› ve
d›fl borcu oluflmufltu. Öyle ki, ABD’de d›fl borcun
milli gelire oran› yüzde 10.5’i bulmufl, kamu borcu-
nun milli gelire oran› ise yüzde 100’ün üzerine f›rla-
m›flt›. ABD’nin borcu yasal tavana dayand›¤›
için, teknik olarak devletin yeniden borçlanmas›
ihtimali ortadan kalkt›. Bu durumda, bofl kasayla
karfl› karfl›ya kalacak, temerrüde düflmüfl olacakt›.
Temerrüde düflmesi (borçlar›n› ödeyemez hale gel-
mesi) kredi notunun düflmesi, borçlanma maliyeti-
nin artmas›, dolara güvensizli¤in oluflmas› ve Çin
ve Rusya gibi elinde yüksek dolar rezervi olan ül-
kelerin dolardan ç›kmaya yönelmesi anlam›na geli-
yordu. 

Bu sorunun çözümü için, yönetimin iki ad›m›
birden atmas› gerekiyordu. Bir taraftan bütçe aç›¤›-
n› azaltmak ad›na sosyal harcamalardan bütçe ke-
sintileri gerçeklefltirmek, di¤er taraftan kongre ka-
rar›yla borçlanma tavan›n› yükseltmek. Uzun tart›fl-
malar›n ve gerginliklerin ard›ndan Obama hüküme-
ti, borç limitinin yükseltilmesi için kongreden karar
ç›kartt›. Böylece ABD’nin temerrüde düflmesi en-
gellenmifl oldu. 

ABD’nin toplam borcu bugün 14 trilyon 400
milyar dolara ulaflm›fl durumda. Kongre’de var›-
lan anlaflmaya göre, bu rakam iki y›l içinde aflamal›
olarak toplam 2.1 trilyon dolar yükseltilecek. Anlafl-
man›n bir yan› da bütçe kesintileri. Buna göre,
önümüzdeki 10 y›l içinde sosyal hizmetlerde,
e¤itim, sa¤l›k gibi alanlarda, ABD tarihinde gö-
rülmemifl ölçüde önemli kesintiler yap›lacak ve
kitlelerin yaflam koflullar› altüst edilecek. ‹lk ke-
sinti ise, emeklilerin maafl bordrolar›ndan yüzde
4’lük kesinti olarak gerçekleflecek. Ancak bu arada,
zenginlerden çok s›n›rl› biçimde al›nmas› düflünü-

len vergi paketi, Cumhuriyetçilerin itiraz›na tak›lm›fl
durumda; askeri harcamalardan ise kesinti yap›l›p
yap›lmayaca¤› belli de¤il.

Kredi notu da düfltü
ABD hükümeti, temerrüde düflmeden borçlan-

ma tavan›n› yükseltmeyi baflard›. Ancak bu durum,
kredi derecelendirme kurumu S&P’nin ABD’nin no-
tunu AAA’dan, AA+’y düflürmesini engelleyemedi.
AAA notu, ABD’nin dünya finansal piyasalar›nda
borcunu geri ödemesi en garanti ülke, tahvillerinin
de en risksiz yat›r›m oldu¤u anlam›na geliyordu.
Notun düflmesi, ABD ekonomisinin güvenilirli¤ini
sarst›. Üstelik S&P, harcama kesintilerinin bekle-
nenden daha düflük olmas›, faizlerin yükselmesi ya
da devlet borcunu art›racak yeni mali bask›lar›n
baflgöstermesi durumunda iki y›l içinde notun biraz
daha indirilebilece¤ini aç›klayarak sorunu daha da
a¤›rlaflt›rd›. 

Notun düflmesi, bir anda dünya pi-
yasalar›n›n çökmesine, alt›n›n f›rla-
mas›na, ekonomik göstergelerin
altüst olmas›na yolaçt›. G7 ül-
kelerinin acil toplanarak krizi
engellemek için her türlü
tedbiri alacaklar›n› aç›kla-
malar› da bu sars›nt›y› en-
gellemedi. ABD’nin yaflad›-
¤› sorun öylesine büyüktü
ki, flu ya da bu aç›klamayla
ve psikolojik etkiyle gözlerden
gizlenmesi mümkün de¤ildi. 

ABD’ye bir darbe de iflsizlik rakamlar›n-
dan geldi. Kriz sonras›n›n iki kat›na ç›kan iflsizlik
yüzde 9.6’ya ulaflm›flt›. 

Ancak kötü durumda olan sadece ABD de¤ildi.
Son günlerde ortaya ç›kan tablo ve aç›klanan ra-
kamlar, emperyalist ülkelerin de ciddi sorunlar ya-
flamakta oldu¤unu gösteriyordu. 2011 y›l›n›n 2. üç
ayl›k dönemine iliflkin büyüme rakamlar› da bunu
pekifltiriyordu. Sadece ABD’de de¤il, emperyalist
ülkelerin genelinde büyüme beklentilerin çok
alt›nda kalm›flt›. ABD yüzde 1.3, Euro bölgesi
yüzde 0.8, Almanya yüzde 0.5, Fransa yüzde 0,
Japonya -1.2 büyüme göstermiflti. Kabul edilebilir
eflik olan 1.5-3.0 aral›¤›n›n çok alt›nda kalan bu ra-
kamlar, ekonomiyi yeniden sarst›. 

‹kinci dalga geliyor mu?
Son dönemde giderek artan bir biçimde, krizin

ikinci dalgas›n›n yaklaflmakta oldu¤una dair yorum-
lar giderek art›yor. Aç›klanan her veri, ortaya ç›kan
her ekonomik gösterge, bu yorumlar› güçlendiren
bir etki yarat›yor. Çünkü dünya ekonomisi, tarihin-
de görmedi¤i çarp›kl›klar ve dengesizliklerle bo¤u-
fluyor. Çare bulmak için at›lan her ad›m ise daha
büyük ekonomik çöküfllere haz›rl›k anlam›na geli-
yor. 

Bu krizin ’29 bunal›m›ndan daha fliddetli geçe-
cek olmas›n›n nedeninin, devletlerin kurtarma poli-

tikalar› oldu¤unu daha önce çeflitli yaz›lar›m›zda
ortaya koymufltuk. Kapitalizmin krizinin atlat›la-
bilmesinin tek yolu, “üretici güçlerin imha edil-
mesi”nden geçiyor. Yani flirketlerin iflas etmesi,
hammaddelerin imha edilmesi, ürünlerin çürümesi,
yayg›n ve kitlesel iflsizlik yaflanmas›, iflten at›lanla-
r›n, kriz bittikten sonra da iflgücüne geri döneme-
mesi gerekiyor. Üretimin bütün unsurlar›ndaki bu
y›k›m yafland›ktan sonra, yeni teknoloji, yeni maki-
nalar ve yeni-genç iflçilerle üretim yeniden h›z ka-
zanmaya bafllad›¤›nda, kriz geride kalm›fl oluyor. 

’29 bunal›m›nda kriz öylesine fliddetliydi ki, bü-
tün bu y›k›m yaflanm›fl olmas›na ra¤men krizi atla-
tabilmek 15 y›l ve bir emperyalist paylafl›m savafl›-
na malolmufltu. Ve sonras›nda, as›l olarak ABD’nin
yeni pazar alanlar›na aç›lmas›, dünya üzerinde sö-
mürgeci yay›lmas›n› sa¤lamas›, ‹ngiltere’nin hege-
monya alanlar›na girebilmesi sayesinde kriz atlat›-
labilmiflti. 

Bugün yaflanan krizin en önemli fark›,
üretim araçlar›nda y›k›m›n yaflanma-

mas›d›r. Kriz patlak verdi¤inde devlet-
ler, flirketlerin iflas etmesini engelle-

mek için onlara yard›m paketleri
haz›rlam›fl, bu sayede tekeller kar
patlamalar› gerçeklefltirirken, dev-
letler iflas noktas›na gelmifltir. Te-
kellerin borçlar›, devletlerin boy-

nundad›r art›k. Ve devletler, de-
vasa borçlar›n batakl›¤›nda ç›rp›n-

maktad›rlar. Mesela krizde batma teh-
didi alt›nda oldu¤u söylenen Yunanistan’›n

borcu 60 milyar dolar. Di¤er taraftan, ‹talya’n›n 2
trilyon, ‹spanya’n›n 1 trilyon dolar borcu var. ABD
ise neredeyse temerrüde düflecekti. 

fiimdi bu borç ve aç›k krizine çare olarak, bütçe
kesintilerini gündeme getiriyorlar. Ama her ülkede
büyük direnifller, bütçe kesintilerini gerçeklefltirme-
lerine izin vermiyor. Tekeller bir taraftan “kurtarma
paketleri”ni hortumlayarak, di¤er taraftan kriz baha-
nesiyle iflgücü sömürüsünü katmerlendirerek büyük
vurgunlar vurdular, ama sonras›nda sermaye biri-
kimleri yeniden yat›r›ma dönmedi; çünkü kar oran-
lar›n›n düzeyi üretim ve yat›r›m› cazip k›lm›yor ar-
t›k. Ve son gelen büyüme rakamlar›, baflta emper-
yalist ülkelerin, bütün fliddetiyle krizin ikinci dalga-
s›n›n alt›nda kalaca¤›n› gösteriyor. 

Basit bir sars›nt› de¤il, hegemonya de¤iflikli-
¤i nedeniyle ortaya ç›kan büyük bir konjonktü-
rel de¤ifliklik ile karfl› karfl›yay›z. ABD II. Emper-
yalist Savafl sonras›nda dünya ekonomisini kendi
kurallar›na göre flekillendirmiflti. Bugün ise ABD
kendi pazar alanlar›n› kaybediyor, Çin ise ABD’nin
pazar alanlar›na her geçen gün biraz daha güçlü
bir biçimde giriyor ve kök sal›yor. 

Son günlerde giderek t›rmand›r›lmakta olan Lib-
ya iflgali ve Suriye’ye dönük uyar›lar, bu kadar bo-
yutlu bir ekonomik krizin, her dönem en etkili çaresi
olarak kullan›lan “savafl” haz›rl›¤›n›n masaya sürül-
mekte oldu¤unu gösteriyor.

ABD’nin k›r›k notu
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Polis, 2 Temmuz’da
futbolda ‘temizlik’ ad›na flike ope-

rasyonu bafllatt›. 1.5 y›ll›k takiplerin sonucun-
da elde ettiklerini söyledikleri delillere dayanarak,
birçok kulüp baflkan›, antrenör, futbolcu, hakemler,
menajerler gözalt›na al›nd›, sorguland›. Gözalt›na
al›nanlardan baflta Fenerbahçe kulübü baflkan›
Aziz Y›ld›r›m olmak üzere 17 kifli tutukland›. 

Operasyondan sonras›, herfleyin çok güzel ve
de¤iflik olaca¤›n› söyleyeninden, Türk futbolunun
marka de¤erinin y›prand›¤›n› iddia edenine kadar,
birçok yorum yap›ld›. En ilerisi, futbolun endüstri-
leflmesi ve kirlenmesi üzerineydi. Fakat iflin as›l ne-
denine girilmedi. Verili hukuk çerçevesinde k›s›r
tart›flmalarla deyim yerindeyse topu dolaflt›rd›lar. 

Nihayetinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu)
15 A¤ustos’ta karar›n› aç›klad›. Kendi inisiyatifini
kullanarak karar verme yetkisi olmas›na ra¤men,
hukuki gerekçelere s›¤›nd› ve ‘flimdilik’ her fleyin
eskisi gibi olaca¤›n› belirtti. Soruflturulan 52 kifliyi,
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk
etti. Böylece Türkiye’deki futbol literatürüyle ‘dört
büyükleri düflüremezler’ tezini hakl› ç›kard›. Ard›n-
dan “kendinden flüphelenen tak›mlar varsa Avrupa
Kupalar›’na gitmesin” dedi. UEFA’n›n tak›mlar› dis-
kalifiye etmesi ihtimali var ve Türkiye’yle ayn› dö-
nemde yürüyen Yunanistan örne¤i bulunuyor. Ora-
da da iki tak›m önce küme düflürülmüfl, sonra karar
iptal edilerek tekrar yerlerine döndürülmüfltü, ama
UEFA iki tak›m› da Avrupa’dan men etmiflti. Tabi
bu karar da birçok tart›flmay› beraberinde getirdi.
TFF, korkakl›kla, topu taca atmakla suçland›. TTF,
ald›¤› kararlarda tüm kulüplerin hem fikir oldu¤unu
söylemiflti, fakat üzerinden saatler geçmeden ku-
lüpler sert aç›klamalar yapt›lar ve TFF’ye yüklendi-
ler. Bu kulüpler de PFDK’ya sevk edildiler.

Futbolda “Ergenekon temizli¤i”
As›l olarak flike operasyonunun zamanlamas›,

hedefleri, kapsam› vb. ile neden yap›ld›¤›na bak-
mak gerekiyor. 

‹lkin, bu operasyonun seçimlerden önce de-
¤il de hemen sonras›na denk gelmesi, bir tesa-
düf de¤ildir. Çokça övdüleri ve yeni ç›kar›ld›¤› için
uygulad›klar›n› iddia ettikleri yasa, yaklafl›k 2 y›l ön-
ce ç›kar›ld›. AKP, seçimlerde etkilenmemek için
operasyonu seçim sonras›na b›rakt›. ‘Suçun önlen-
mesi’ bahanesiyle birçok devrimciyi gözalt›na al›p
tutuklayan devlet, futbolda suç ifllenmesine göz
yumdu! Kendi aç›klamalar›ndan 19 maçta flike ya-
p›ld›¤›n› ö¤reniyoruz. Polis, maçlardan önce flike
yap›ld›¤›n› bildiklerini söylüyor, fakat hiçbir ifllem
yapm›yor!

‹kincisi, gözalt›na al›nan ve tutuklananlar›n
siyasal yap›lar› ve özellikleri dikkat çekici. Örgüt
lideri olmakla suçlanan Fenerbahçe kulübü baflkan›
Aziz Y›ld›r›m’›n Rusya ile gerçeklefltirdi¤i silah
ihaleleri var ve bu, Amerika’y› -tabi iflbirlikçilerini
de- rahats›z eden bir durum. Aziz Y›ld›r›m, ayn› za-
manda, Ergenekon tutuklusu ve CHP milletvekili
Mehmet Haberal’›n da kasas› olarak da tan›n›-
yor. Aziz Y›ld›r›m’› tutuklamay›, ‘biz herkese doku-

nuruz’ diyerek övünen devletin, as›l niyeti onu ‘ya-
p›flt›¤›’ kulüp koltu¤undan söküp atabilmek. Çünkü
AKP, Fenerbahçe’nin bafl›na Ülker Grubu’nu getir-
mek istiyor. Fenerbahçe basketbol tak›m›n›n isim
hakk›n› alan Ülker’i, seçim yoluyla kulübün bafl›na
getirmek mümkün olmay›nca, ‘hukuk’ devreye so-
kuldu. Y›ld›r›m, gözalt›na al›nd›¤› günlerde, Ülker
grubunun Fenerbahçe Kulübü baflkanl›¤›na
aday olaca¤› aç›kland›. Aziz Y›ld›r›m da
hapiste yapt›¤› son aç›klamada da
“art›k y›prand›m ve sadece yürek-
ten Fenerbahçe’yi detekleyece-
¤im” diyerek, çekilece¤inin sin-
yalini verdi. Sivasspor Baflka-
n› Mecnun Odyakmaz, Sedat
Peker’le akraba ve ikisi de
MHP’ye yak›nl›klar›yla bilini-
yor. Sedat Peker, devletin
kirli ifllerinde dönem dönem
kulland›¤›, flimdi Ergene-
kon’dan içeride bulunan bir
mafya lideri ve birçok maç›
‘al›p-satan’ biri. Sahalarda asker
selam›yla ünlenen eski FB futbolcu-
su Bülent Uygun da Sivasspor teknik
direktörüyken Peker’le yak›n iliflkiler içinde bu-
lunmufl bir MHP’li. Hangi tak›mda çal›flsa o tak›m-
da az ya da çok bir kirlenmifllik b›rak›yor. Eski fut-
bolcu Ümit Karan ise, Hakan fiükür’ün liderli¤ini
yapt›¤› Galatasaray futbol tak›m›n›n Nurcu örgüt-
lenmesine karfl› duran birkaç futbolcudan birisiydi.
Bundan dolay› tak›mdan ayr›lmak zorunda kalm›fl,
Alevi kökenli solcu bir teknik adam.

K›sacas› tutuklanan kiflilerin hemen hepsi,
CHP ya da MHP kimlikleriyle tan›n›yorlar. Ankara-
gücü yönetiminin bafl›nda Gökçek ailesi varken,
onlar de¤il de Ankaragücü’nün bir yöneticisi
al›n›yor ve tutuklan›yor. Fenerbahçeli futbolcu
Emre Belezo¤lu bu dönemde ad› en çok flikeyle
an›lan kifli olmas›na ra¤men tutuklanm›yor.
Çünkü Fethullahç› olarak biliniyor. Galatasaray’a
sadece göstermelik biçimde “evrak operasyonu”
yap›lmas›n›n nedeni de, Fethullahç› örgütlenmenin
düzeyi. Trabzonspor ise, seçimlerden önce tepkile-
rini bizzat AKP’ye yönelten bir kulüp olarak bilini-
yor. fiampiyonlu¤u son hafta kaç›rmalar›n›n sorum-
lusu olarak AKP’yi ve Baflbakan Erdo¤an’› gören
taraftarlar, AKP binalar›na yürüyüfller düzenlemifl-
lerdi.  E¤er flikeyse Baflbakan’›n hemen flampiyon-
luk maçlar› öncesi Aziz Y›ld›r›m’la görüflmesinin de
bu kapsamda ele al›nmas›n› istiyorlard›.

Bütün bunlar› alt alta s›ralad›¤›m›zda, bu-
günkü operasyonun, futboldaki kirlenmeyi çöz-
mek gibi bir amac› olmad›¤›, “futbolda Ergene-
kon temizli¤i” diyebilece¤imiz bir operasyon ol-
du¤u görülür. E¤er gerçekten bir flike operasyonu
olsayd›, y›llarca maçlarda flike yap›ld›¤› bizzat ku-
lüp baflkanlar› taraf›ndan, bu iflle muhatap olan ki-
fliler taraf›ndan aç›kland›¤›nda, müdahale edilirdi.
O aç›klamalar› yapan futbolcular ve teknik direktör-
ler çal›flacak tak›m bulamad›lar. F‹FA ve UEFA
baflkanlar› ve yöneticilerinin adlar›n›n dünya kupas›
maçlar›na dahi müdahaleyle an›ld›¤› bir ortamda,

kim kime ‘temizlik’ ö¤ütleyebilir ki?! 

Kirletenler temizleyemezler!
fiike operasyonlar› sürerken, hukuka müdahale-

yi yanl›fl bulan kulüp baflkanlar›, TFF’yi tak›mlar›
küme düflürmemesi yönünde bask› alt›na ald›lar.
Kulüpler Birli¤i toplant›s›na Digitürk girip, ‘e¤er dü-
flürürseniz ihaleyi iptal ederiz’ diyebildi. ‘‹talyanlar,

Juventus’u düflürdüler biz de düflürelim’ demekle
bu ifllerin olmad›¤›, farkl› güç dengelerinin

devreye girdi¤i ortada. TFF’nin ald›¤› son
karar, bunun göstergesi. Herkes yas-

land›¤› kli¤e göre pozisyonunu ve
aç›klamalar›n› belirliyor. 

Sürecin devam etti¤ini ve 25 is-
min daha sorgulanaca¤› söylüyor-
lar. Bugüne dek yap›lanlar, bun-
dan sonras› için de fikir veriyor.
Kesin olan; kirlenmenin gerçek
müsebbiblerinin onu temizleyeme-

yece¤idir. ‹laç tekelleri elinde ko-
baya dönüfltürülen sporcular mev-

cut. Doping yap›p madalya kazanan-
lar var. Kazanmak ad›na her fleyi mü-

bah görenler, futbolcular›n sa¤l›klar›n›
yok sayanlar, hayatlar›n› bitirenler, onlar›n ör-
gütlenmesi önüne engeller koyanlar, sorunlar›
çözemezler. Afrika’daki dünya kupas›n›n verileri
hat›rlardad›r. Stat inflaatlar›nda iflçilerin öldü¤ü, üc-
retlerinin bile ödenmedi¤i bir F‹FA (Dünya Futbol
Federasyonu) gerçe¤i varken, kim neyi temizleye-
cek? 

Futbolun bugün dünyadaki sektör  pay› yak-
lafl›k 250 milyar dolar. Kulüplerin flirketleflti¤i,
sponsor gelirlerinin büyüdü¤ü, ihalelerde milyar do-
larlar›n döndü¤ü bir sektörden bahsediyoruz. Kitle-
leri uyuflturman›n en büyük araçlar›ndan biri, spor-
daki baflar›. Ancak bu, parayla ölçülüyor. Kulüp
yönetimlerine devlet baflkanlar›n›n müdahale
etti¤i, klüplere yönetici olanlar›n itibar ve güç
kazand›¤›, paras› olmayan›n de¤il yönetici, üye
dahi olamad›¤› bir durum var karfl›m›zda. Kulüp
taraftarlar› ya da genel anlam›yla kitleler, bu oyun-
da birer araç ve ne kadar çok tüketirlerse o oranda
de¤erlidirler. Ülkelerin birbirine savafl açabilecek bir
noktaya geldi¤i, maçlarda ç›kan kavgalarda onlarca
insan›n öldü¤ü bir ortamda ‘temizlik’ten ya da flike-
nin olmad›¤›ndan bahsetmek hayaldir. Nas›l rüflvet
günlük hayat›m›z›n bir parças›ysa futbolda da flike
odur. 

Y›llarca televizyonlarda teknik-taktik analizler
yapt› yorumcular. Kitleler, 4-4-2 ve 3-5-2’ye s›k›flt›-
r›ld›, futbolcular›n kazand›klar› milyon dolarlara
özenmesi amaçland›. Kapitalizmin takti¤i de, strate-
jisi de, ruhu da azami kard› oysa.  

‹lk ortaya ç›kt›¤›nda futbol, iflçilerin yemek mo-
lalar›nda oynad›¤› kolektif bir spordu. Ancak kapita-
lizm, tüm insani de¤erleri kirletti¤i gibi, baflta futbol
olmak üzere sporun her türünü kirletti. Temizlene-
bilmesi için önce onun yok edilmesi gerekiyor. Bu
da ancak proleter ahlak ve proleter spor kurallar›-
n›n geçerli olaca¤› sosyalist sistemle mümkün ola-
cak.

fiike flutu direkte patlad›!
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Son dönemin
moda reklam
sloganlar›ndan bi-
risi de bu. Bir de
“tatil seni özledi…”! 

Eskiden “tatil” kavram›,
erkekler için kahvede daha
uzun zaman geçirmek; çal›-
flan kad›nlar için ise, evin k›fll›k yiyece¤ini
haz›rlamak, y›ll›k temizli¤ini yapmak anlam›na
gelirdi. Ayr›ca efl-dost ziyaretleri yap›l›r, uzun za-
mand›r görülmeyen uzak akrabalara çoluk çocuk
gidilir, bahçe ile u¤rafl›l›r, tamirat yap›l›r, genel
olarak ev çevresinde birikmifl ifller aradan ç›kart›-
l›rken dinlenmifl de olunurdu. Toplumsal bir var-
l›k olan insan, yine insanlarla kurdu¤u iliflkiler
içinde ve yine bir fleyler üreterek dinlenir, yenile-
nir ve çal›flmaya haz›rlan›rd›. 

“Tatile gitmek” ise, zenginlerin ya da orta ke-
simlerin ayr›cal›¤›yd›. Gezmek, görmek para ge-
rektirdi¤i için, genifl kitleler bu ayr›cal›ktan yarar-
lanamazd›. 

“Eskiden” derken birkaç kuflak de¤il, sadece
bir on-onbefl y›l öncesinden söz ediyoruz. Sonra
kapitalizm, afl›r› üretimini eritmenin yeni bir yön-
temi olarak, “tatil” kavram›n› soktu yaflamlar›-
m›za. Y›l›n 11 ay›nda üretim bantlar›nda tüketil-
dikten sonra, tüketim bantlar›na uzand› emek or-
dusu. Tek tip çal›flma ve tek tip tatil biçimi yara-
t›ld›. Tek tip “e¤lence” ve “dinlenme” anlay›fl›
propaganda edildi. Reklamlar, televizyon prog-
ramlar›, “uzman” görüflleri… Hepsi ayn› fleyi söy-
lüyordu: Y›l›n 11 ay› boyunca kan ter içinde, bü-
yük bir hoflnutsuzluk ve bezginlikle çal›flan insan-
lar, y›l›n bir ay›nda (ya da y›ll›k izinleri ne kadar-
sa) gezmeli, e¤lenmeli ve ç›lg›nca tüketmeli… En
önemlisi, para harcamal›, al›flverifl yapmal›, gör-
dü¤ü her fleyi sat›n almal›, yani bolca tüketmeli!
Y›l›n 11 ay› boyunca çal›fl›p kazand›¤› bütün pa-
ray›, al›flverifl merkezlerinde ya da deniz kenarla-
r›nda harcamal›! 

Üstelik bu öylesine bir “tatil” anlay›fl›yd› ki;
“tatile ç›kmak” tan›d›¤› insanlardan, yapt›¤› ifl-
lerden, yaflad›¤› mekanlardan her türlü kaç›fl an-
lam›na geliyordu. Her fleyden ve herkesten uzak
bir biçimde, kendi çekirdek ailesi ile birlikte, hiç-
bir ifl yapmadan, hiçbir fley üretmeden, sadece
ve sadece haz odakl› yaflamak: Sabaha kadar
müzikli yerlerde kafa fliflirmek, ö¤lene kadar ya-
takta yatmak, ö¤leden akflama kadar deniz ke-
nar›nda uzanmak… Ve her aflamada s›n›rs›z para
harcamak… 

Böyle bir tatilin sonucunda ise, dinlenmifl, ra-
hatlam›fl ve yo¤un bir üretim temposu için yeni-
lenmifl bedenler ve zihinler yerine,  kaçmaya ça-
l›flt›¤› dünyaya yeniden s›k›flt›r›lm›fl, daha yorgun
ve daha stresli insanlar ç›kt› karfl›m›za. Daha ifle
bafllad›¤›n›n ikinci günü, gelecek y›l›n tatili hayali
ile yaflayan, mutsuz ve bu koflullarda mutlu ol-
mas› imkans›z insanlar…

‹nsan olmak için; emek
Asl›nda, ekonomik krizin oldu¤u, yüzbinlerce

iflçinin asgari ücretle çal›flt›¤› günümüz koflulla-
r›nda, nüfusun ne kadar› böyle bir tatili gerçek-
lefltirebilir, ayr› bir sorun. Ama yine de kitleler,
buna özendirilmekte, kimileri bütçesinden k›sa-
rak, olanaklar›n› zorlayarak reklamlardaki gibi bir
tatilin ancak karikatürünü gerçeklefltirebilmekte,
genifl bir kesim ise, eriflemedi¤i bu yaflamlarla il-
gili hayaller kurmaya zorlanmaktad›r. 

Kullan›lan reklam slogan›, insan›n yapt›¤› ifle
yabanc›laflmas›n›n en çarp›c› ve en özlü ifadesi-

dir. Üretmek için de¤il, y›lda birkaç hafta da olsa
üretimden kaçmak, çal›flmaktan kurtulmak için
y›l boyunca çal›flmak… Hem de sevmedi¤in bir
iflte, b›kk›n, hoflnutsuz, zoraki ve ölümüne çal›fl-
mak… Hem de sürekli iflten at›lma tehdidini, de-
moklesin k›l›c› gibi tepende hissederek çal›fl-
mak…

Oysa insan›n do¤as› üretmek üzerine kurulu-
dur. Üretmek, yaflama bir fley katmakt›r. Üret-
mek, do¤ay› de¤ifltirmektir. Ve her üretim, insa-
na özgü yeni bir de¤er yarat›r. Bu nedenle üret-
mek, baflarmak, son derece özel bir mutluluk
kayna¤›d›r. Ortaya ç›kan her ürün, çözülen her
sorun, fethedilen her makine, dönüflen her ham-
madde, insan›n toplumsal gelifliminin basamakla-
r›d›r.

Engels üretim ile “insanlaflma” aras›ndaki ev-
reyi çok çarp›c› bir biçimde anlat›r. Üretmenin ve
eme¤in, “insan›n insanlaflmas› süreci”nin en
önemli parças›, maymundan insana evrimin en
önemli unsuru oldu¤unu söyler.

“Ekonomi politikçiler, emek bütün zenginlikle-
rin kayna¤›d›r, der. Gerçekten de bir kaynakt›r-
ona, zenginli¤ine çevirdi¤i materyali sa¤layan
do¤a ile birlikte. Ama bundan da s›n›rs›zca daha
fazla bir fleydir. O, tüm insanlar›n varoluflunun
birincil temel kofluludur ve belirli bir anlamda,
bu öyle bir ölçüdedir ki, emek, insan›n kendisini
yaratt› demek gerekir.” (Do¤an›n Diyalekti¤i, sf.
186, Sol Yay›nlar›) 

A¤açlara t›rmanmak eli farkl›laflt›rm›fl, el gi-
derek kavrama, yiyece¤i tutma ifllevlerini üstle-
nirken vücut dikleflmifltir. Elin geliflmesi, organiz-
man›n di¤er k›s›mlar›n› da do¤rudan etkileyerek
de¤ifltirmifltir. El bir kere serbest duruma geldik-
ten sonrad›r ki, “insan”›n tarihi flekillenmeye bafl-
lam›flt›r. Ki bu yüzbinlerce y›ll›k bir de¤iflim süre-
cini ifade eder. 

Emekteki geliflime paralel olarak dil geliflmifl,
bu ilerleme beynin geliflimini h›zland›rm›fl, ayn›
süreç duyu organlar›n› da oluflturmufltur. Arka-
s›ndan alet yap›m›, aletlerin çeflitlenmesi, metal-
lerin ifllenmesi ve en sonu sanat ve bilimin ortaya
ç›k›fl›… Engels burada elin ve el eme¤inin gide-
rek arka plana geçmesini, onun yerine beyin
ürünlerinin çok daha önemliymifl gibi görünmeye
bafllamas›n› da anlat›r. 

“Önce kafan›n ürünü olarak ortaya ç›kan ve
insan toplumlar›na egemen gibi görünen bütün
bu oluflumlar karfl›s›nda, çal›flan elin daha müte-
vazi ürünleri arka plana geçti; bu, eme¤i planla-
yan kafa henüz ilk bafllang›ç durumundaki top-
lumsal geliflme basama¤›nda (örne¤in ilkel bir ai-
le durumunda) kendisininkinden baflka illerle
planlanm›fl eme¤e sahip olabildi¤i ölçüde daha
fazla oldu. Toplumun h›zl› geliflmesinin bütün ka-
zançlar› zihne, beynin geliflmesine ve etkinli¤ine
dayand›r›ld›; insanlar etkinliklerini gereksinimle-
riyle aç›klamak (gene de bunlar zihinde yans›r

ve bilinçleflir) yerine, düflün-
celeriyle aç›klamaya al›flt›lar.
Böylece zamanla, özellikle
antik dünyan›n bat›fl›ndan
bu yana zihinleri etkilemifl
olan idealist dünya görüflü

olufltu.” (age. sf.194)
Bu aflama, art›k dev-

letlerin kuruldu¤u, insan›n
insan› sömürmeye bafllad›¤›

aflamad›r. Öncesinde, kafa
eme¤i ile kol eme¤i aras›nda bir
fark yoktur. Sömürücü toplum-
larda ise, kafa eme¤i ile kol
eme¤i her geçen gün biraz daha

ayr›flt›r›lm›fl, kafa eme¤i yüceltilerek kol eme¤i
küçümsenmifl, kol eme¤i ile çal›flanlar afla¤›lan-
m›flt›r. 

Kafa eme¤i ile kol eme¤i aras›nda yarat›lan
bu uçurum, iflçinin eme¤inin ürünlerine yabanc›-
laflmas› ile birleflince, çal›flmak, üretmek, emek
harcamak bir angaryaya dönüflmüfltür. Çal›flmak
bo¤ucu bir hale gelmifl, çal›flanlar bir taraftan ifli-
ni kaybetme korkusunu yaflarken, bir taraftan da
iflten kaçmak için çok güçlü bir istek ortaya ç›k-
m›flt›r. Çal›flma hayat› yabanc›laflt›r›c› olunca, ta-
til dönemi de yozlaflt›r›lm›fl, lümpenlefltirilmifltir. 

Çal›flmak ve üretmek
‹nsan›n sömürüsü üzerine kurulu olan s›n›fl›

toplumlarda, tek tek bireylerin sevdi¤i ifli ve zevk
alarak yapmas› son derece zordur. En sevdi¤in
ifli yaparken bile, sömürü çarklar› üretim süreci-
nin flu ya da aflamas›n› terörize edecek, çal›flma-
y› bo¤ucu hale getirecektir. 

Ancak kapitalizmin çal›flma anlay›fl› da, tatil
anlay›fl› da, kafa eme¤ini yücelten, kol eme¤ini
afla¤›layan yaklafl›m› da bize uzak olmal›d›r. Yap-
t›¤›m›z ifl her ne olursa olsun, onu en iyi biçimde
yapmak gerekir. Doktorsak iyi bir doktor, iflçiy-
sek iyi bir iflçi, sanatç›ysak iyi bir sanatç› olmak-
t›r en do¤rusudur. ‹flini sevmeyen, kaçmak ya da
kaytarmak d›fl›nda bir fley düflünmeyen, sürekli
flikayetlenen iflçiler, ifl arkadafllar› taraf›ndan “gü-
venilmez” olarak damgalan›rlar. ‹flinde baflar›l›
olan iflçilerin çevrelerinde güven oluflturmalar› ve
çal›flma koflullar›n› düzeltme ve çal›flma saatlerini
azaltma mücadelesine arkadafllar›n› katmalar› da
daha kolayd›r. Zaten “dinlenme hakk›”, sadece
y›lda birkaç hafta izin kullanmaktan ibaret de¤il,
as›l olarak günlük çal›flma süresinin k›salt›larak,
farkl› u¤rafllara zaman ay›rabilme hakk›d›r. 

Di¤er taraftan, burjuvazinin tüketim ç›lg›nl›¤›-
na dayal› yozlaflt›r›lm›fl tatil anlay›fl› bize yabanc›-
d›r. Tatil, üretimin farkl›laflm›fl biçimi olmal›d›r.
‹nsan›n her zaman yapt›¤› iflten farkl› bir ifl yap-
mas›d›r en dinlendirici olan. Bu dönem moda
olan deyimle “kafay› boflaltmak” de¤il, farkl› bir
konuya yo¤unlaflmak, beynin dinlenmesinin en
do¤ru yöntemidir. Masabafl› ifller yapanlar›n top-
rakla u¤raflmas›, kol eme¤i ile çal›flanlar›n sanat-
edebiyatla ilgilenmesi, yeni fleyler ö¤renmeye dö-
nük geziler, kurslar vb çok çeflitli faaliyet alanlar›
aras›nda tercih yap›labilir. Ancak iki unsur temel
önemdedir; üretime dönük zaman geçirilmelidir
ve toplumsal bir varl›k oldu¤umuz unutulmamal›-
d›r.  

“Hayvan d›fl do¤adan yaln›zca yararlan›r ve
salt varl›¤› ile onda de¤ifliklikler oluflturur; insan
onda de¤ifliklikler oluflturarak, amaçlar›na yarar
duruma sokar, ona egemen olur. ‹nsan›n öteki
hayvanlardan son ve temel fark› budur, bu fark›
oluflturan da yine emektir.” (age. sf. 196)

çal›fl›yoruz”!?
“Hepimiz 
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‹ngiltere’nin baflkenti Londra’n›n Tot-
tenham bölgesinde 4 A¤ustos akflam›,
polisler Mark Duggan isimli siyah bir
genci öldürdüler. Duggan’›n ailesi cesedi
teflhis etmeye giderken, karakolun önün-
de 300-400 kiflilik bir kitle topland›. Ba-
r›flç›l bir protesto eylemiydi bu. Fakat po-
lis, 16 yafl›ndaki bir genç k›z› coplamaya
bafllay›nca, protesto eylemi isyana dö-
nüfltü. Polis arabalar›, belediye otobüsle-
ri yand›. Büyük ma¤azalar ve dükkanlar
ya¤maland›. Olaylar ertesi gün Lon-
dra’n›n di¤er semtlerine de yay›ld›. Ve
ard›ndan di¤er illere…

Olaylar›n patlak vermesinden 3 gün
sonra Baflbakan tatilini yar›da keserek
Londra’ya döndü. Ve gelir gelmez de

“güveni sa¤lamak için her fleyi yapaca¤›z” diyerek
bask› ve fliddeti artt›raca¤›n›n ilk iflaretini verdi. Ar-
d›ndan eylemci gençlere tehditler savurdu. “Bu suç-
lar› ifllemek için yeterince büyük oldu¤unuzu düflü-
nüyorsan›z, cezaland›r›lmak için de yeterince bü-
yüksünüz!” 

Eylemciler, çal›flmak için de “yeterince büyü-
müfllerdi” ama büyük ço¤unlu¤u iflsizdi. ‹ngilte-
re’deki baz› gazeteciler, 30’lu yafllar›ndaki birçok
gencin bugüne kadar bir iflte çal›flmad›¤›n›, bundan
sonra da çal›flmas›n›n mümkün olmad›¤›n› yazd›lar. 

‹ngiltere, ekonomik krizin yafland›¤› ve bunun en
fazla yoksul kesimleri vurdu¤u bir ülke. 1930’lardan
beri en adaletsiz dönemini yaflad›¤› söyleniyor.
Londra’n›n en zengin yüzde 10’luk kesimi, en fa-
kir yüzde 10’luk kesiminden 273 kat daha fazla
kazan›yor. Protestolar›n bafllad›¤› Totenham ve ya-
y›lan di¤er bölgelerin ortak özelli¤i de, yoksullar›n
ve göçmenlerin yaflad›¤› bölgeler olmas›. Bu bölge-
lerde oturanlar, sosyal haklar›n da hükümetin kesin-
tileriyle ellerinden al›nmas› sonucu iyice yoksullaflt›.
‹flsizlik, yoksulluk ve gelecek güvencesizli¤i içinde

yaflayan gençler,
“potansiyel suçlu”
muamelesi   görü-
yor, polis taraf›ndan
coplan›yor, hatta
son olayda yafland›-
¤› gibi öldürülüyor-
lar.            

* * *
29 yafl›ndaki

Mark Duggan, bindi-
¤i taksinin durdurul-
mas› sonras›nda
polis kurflunuyla öl-
dürüldü. Polis, Dug-
gan’›n kendilerine
atefl etti¤in söylü-
yordu, fakat görgü
tan›klar› farkl› anlat›yordu. Ba¤›ms›z Polis fiikayet-
leri Komisyonu’nun yürüttü¤ü soruflturman›n sonucu
da polisin atefl etti¤ini ortaya koydu.

Guardian gazetesinin yay›nlad›¤› verilere göre
‹ngiltere’de siyahlar›n beyazlara oranla polis taraf›n-
dan durdurulma ve aranma oran› 26 kat daha yük-
sek! 2005 ve 2009 y›llar› aras›nda polisin arama
yapt›¤› Asya kökenlerin say›s› yüzde 84 siyahlar›n
say›s›ysa yüzde 51 artm›fl. Ocak ve May›s aylar›
aras›nda Totenham’da 5497 kifli durdurulup aran-
m›fl. Aramalarda, özellikle de ev bask›nlar›nda
sürekli ölüm olay› yaflan›yor. 1998’den bu yana
gözalt› s›ras›nda 333 kifli polis taraf›ndan öldü-
rülmüfl ve hiçbir olayda polis ceza almam›fl. 

Bunlara son olarak Mark Duggan eklendi. Bu
“yarg›s›z infaz” üzerine bafllayan isyan, yaklafl›k bir
hafta sürdü. Sadece siyahlar de¤il, di¤er göçmenler
de protesto eylemlerine kat›ld›lar. 

Olaylar›n, 80’lerden sonraki en büyük halk
hareketi oldu¤u söyleniyor. Tottenham ve Brix-
ton’da 1981 ve 1985’te de aylanmalar yaflanm›flt›.

Dönemin ‹ngiltere Baflbakan› “Demir Lady” la-
kapl› Teatcher da krizin yükünü halk›n s›rt›na
y›karak aflmaya çal›flm›fl, iflsizlik ve yoksullukla
birlikte ›rkç›l›k da artm›flt›. 1985’teki isyan, si-
yah bir gencin tutuklanmas› ve sonras›nda evi-
ne yap›lan bask›nda annesinin kalp krizi geçi-
rerek ölmesinin ard›ndan, Broadwater Farm
adl› belediye evlerinde patlam›flt›. Son isyan da
yine ayn› yerden toplanan kitlenin protesto yü-
rüyüflü ile bafllad›. Bu, kitlelerin “toplumsal ha-
f›za”s›n› gösterdi¤i gibi, geçen sürede bölgenin
yap›s›nda de¤iflen bir fley olmad›¤›n› da anlat›-
yor. 

Aradan geçen 25 y›lda Tottenham’›n nüfu-
su, gelen göçmenlerle birlikte daha da artt›.
Genç nüfusu ço¤ald›¤› halde, bir kez daha
ekonomik krizin pençesinde, artan iflsizlik ve
yoksullukla karfl› karfl›ya kald›lar. Gençlik ara-

s›ndaki iflsizlik yüzde 23 civar›nda. Totenham’da
ise her iki iflsizden biri genç. Gençlerin yüzde 40’›
yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yafl›yor. Ayr›ca Gençlik
Kulüpleri gibi kurumlar›n kaynaklar›n› keserek daya-
n›flma a¤lar›n› çözerek yaln›z ve çaresiz b›rak›ld›lar.
Uyuflturucu ve gangsterlik, tek geçim kayna¤›;
çete ve silah, tek güvenceleri halini ald›. Bu böl-
genin bir kaç kilometre ötesinde zenginlerin lüks ya-
flam› da ayr› bir öfke kayna¤›. Bütün bunlar birleflti-
¤inde, yoksul ve göçmen gençlerin her an patlama-
ya haz›r bir volkan haline gelmesine flaflmamak ge-
rekiyor.

Bir ‹ngiliz yazar›, “25 y›ld›r Tottenham’da oturu-
yorum. Bu semt, futbol tak›m› ve
gençlerin polisle giriflti¤i çat›fl-
malarla ünlüydü. 25 y›l son-
ra hiçbir fley de¤iflmedi”
diye yaz›yordu, olayla-
r›n ard›ndan. Bir bafl-
kas›, “gelecekleri çal›-
nan gençler, dünyaya

Duggan’›n yak›nlar› soruyor: 
“NEDEN ÖLDÜRDÜNÜZ?”

Londra’n›n Tottenham bölgesinde 300 kiflilik bir grup, 4 A¤ustos’ta
polis taraf›ndan öldürülen 4 çocuk babas› 29 yafl›ndaki Mark Duggan için
protesto yürüyüflü düzenledi.

Mark Duggan adl› genç, polis taraf›ndan silahla vuruldu. Mark Dug-
gan’›n yak›nlar›, cenaze günü polise Duggan’›n neden öldürüldü¤ünü sor-
dular, fakat hiçbir cevap alamad›lar. 

4 A¤ustos’taki protesto, ilk önce sakin bir sekilde Tottenham Polis Ka-
rakolu’nun önünde bafllad›, sorular›na cevap alamayan Mark Duggan’›n
yak›nlar›, öfkelenip baz› yerleri yakmaya bafllad›lar. 2 tane polis arabas›n›
ve 1 yolcu otobüsünü yakt›lar, bankalar›n camlar›n› k›r›p, bankamatikler-
deki paralar› ald›lar.

Olaylar büyüdükçe say›lar› da büyüyen gençler, polis karakolunu tafl
ya¤muruna tuttular. ‹tfaiye, kalabal›ktan dolay›, yanan yerlere hemen ula-
flamad›, gelmeleri uzun sürdü.

Bu s›rada Baflbakan da ‹talya’da lüks villas›nda tatildeydi. Olaylar›n
üçüncü günü Londra’ya gelme gere¤i duydu. O güne kadar polisler de
yetkileri olmad›¤› için silah, tank gibi fleyler kullanamad›lar. Kimi ‹ngiliz-
ler, facebook gibi sosyal paylafl›m sayfalar›nda ‹ngiliz askerlerinin olaylara
müdahale etmesini istese de bunu yapmad›lar. Bu arada Londra Belediye

Baflkan› da tatildeydi. Geldi¤inde büyük bir
tepki ald›.

Olaylar k›sa sürede Londra’n›n di¤er
semtlerine s›çrad›. (Hackney, Enfield, Croy-
don vb) Ayr›ca Londra d›fl›na da uzan-
d›. Birmingham, Manchester,
Liverpool gibi flehirlerde de en
küçü¤ü 7 yafl›nda olan göç-
men çocuklar ve gençler so-
kaklara ç›kt›lar. Olaylar›n bafl-
lama sebebi, siyahi gencin öldürülmesiydi. Ancak sonra çeflitli ev ve iflyer-
lerini ya¤malamaya dönüfltü. Londra’n›n Dalston bölgesinde Türk ve Kürt
esnaf birleflip iflyerlerini koruma alt›na ald›lar. 

Olaylar›n bitmesinden sonra Tottenham’da belediye yard›m kampan-
yas› bafllatt›, 1 haftadan k›sa bir sürede 16 bin sterlin topland›. Y›k›lan,
yak›lan yerlerin onar›m› için de ellerini halk›n cebine dald›r›yorlar. 

fiimdi polisler bask›n düzenliyor. 16 bin polisin görev yapt›¤› Lon-
dra’da yüzlerce gözalt› oldu, 160’tan fazla kifli tutukland›. Çocuklar›n› ak-
flam saatlerinde d›flar› yollad›klar› için baz› ailelere de ceza verecekleri
söyleniyor. Baflbakan, bu olaylar› bahane ederek, polise daha fazla yetki
verdi ve cezalar› artt›rd›.

‹ngiltere’den PDD okuru

“gelece¤i çal›nanlar”›n isyan›
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öfkelerini kusu-
yor” diyordu. Ve
ekliyordu: “Lon-
dra, sadece bir
bafllang›ç, genç-
lerin protestosu
tüm Avrupa’ya
yay›lacak”

Bir y›l› aflk›n
süredir Yunanis-
tan’da bafllayan

sokak eylemleri ve genel grevler, ‹spanya ve ‹talya’y› da içine
ald›. ‹ngiltere’de ise, ilk olarak geçen y›l üniversite ö¤ren-
cileri sokaklara dökülmüfltü. Hükümetin, ‘tasarruf’ plan›
kapsam›nda, harçlar› 3 binden 9 bin Pound’a kadar ç›kar-
mak istemesi üzerine yüz binlerce ö¤renci soka¤a ç›kt›.
Günler süren eylemlerde ö¤renciler, Muhafazakar Parti binas›-
n› iflgal etmifl, camlar› indirmifl, eflyalar› tahrip etmifllerdi. Ar-
d›ndan 26 Mart’ta son y›llar›n en büyük iflçi eylemi gerçekleflti.
Hükümetin iflten ç›karma planlar›n› da içeren kamu kesin-
tilerine karfl› sadece Londra’da befl yüz bin kifli yürüdü,
baz› göstericiler banka ve büyük ma¤azalar›n camlar›n› k›rd›,
polisle çat›flt›. 30 Haziran’da emeklilik haklar›ndaki kesinti-
leri protesto eden 750 bin kamu emekçisi, ülke çap›nda
greve gittiler. Son olarak da yoksul mahallelerin gençleri
ve göçmenler isyan bayra¤›n› çekti. 

* * *
Elbette devrimci bir örgütlülükten ve önderlikten yoksun

kitlelerin isyan›, yanl›fl hedeflere de yönelebiliyor, ya¤mac›l›k
bafl gösterebiliyor. ‹ngiltere’de de banka ve büyük ma¤azala-
r›n yan› s›ra küçük dükkanlara ve evlere de sald›r›lar oldu. Bu
durum, benzer sorunlar› yaflamas›na karfl›n küçük esnaf›n ve
halk›n di¤er kesimlerinin tepkisini toplad›. Devletin de kullan-
mas›yla bu kesimler, karfl› karfl›ya geldiler. Türk ve Kürt göç-
menlerin, isyanc›lara karfl› ev ve iflyerlerini korumas›, bunun
‹ngiliz bas›n› ve devleti taraf›ndan övülerek örnek gösterilme-
sinde yafland›¤› gibi… 

Büyük oranda ekonomik güçlükler nedeniyle oraya
yerleflen ve en a¤›r ifllerde çal›flarak tüm kazanc›yla kü-
çük bir dükkan açan Türkiyeli göçmenlerin onu korumaya
çal›flmas› kadar do¤al bir fley olamazd›. O dükkan, onun
her fleyidir çünkü. Ancak ‹ngiltere dahil Avrupa ülkelerindeki
Türkiyeli göçmenler de di¤erleri gibi ekonomik krizin etkilerini
ve artan ›rkç›l›¤›n sonuçlar›n› bizzat yafl›yorlar. Onlar›n da sa-
f›, bulunduklar› ülkelerin egemenlerinin de¤il, iflçi ve emekçile-
rin, di¤er göçmenlerin yan›d›r. Egemenlerin klasik “böl-parça-
la-yönet” politikas›na alet olmamal›d›rlar. Hele ki, EDL (‹ngiliz
Savunma Birli¤i) gibi faflist örgütlerin sokaklara ineceklerini
aç›klamas›ndan sonra. Zaten olaylardan ard›ndan 3 bin kiflinin
kat›ld›¤› “Kesintilere Karfl› ‹nisiyatif”in düzenledi¤i protesto yü-
rüyüflüne, Türkiyeli göçmenler de kat›ld›. Yürüyüflte "Esas
ya¤mac›lar bankerler" denildi. Ayr›ca, "yerimiz, haks›zl›¤a kar-
fl› isyan edenlerin yan›d›r" denilerek, yoksul semtlerdeki polis
abukas› k›nand›, devletin uygulad›¤› kesintilere karfl› “genel
grev” ça¤r›s› yap›ld›.

‹ngiltere’deki isyanc›lar›n bir k›sm›, kendilerinin ya¤malama
olaylar›na kar›flmad›klar›n›, bunlar› onaylamad›klar›n› söylü-
yorlar. Kendili¤inden patlayan isyanlarda, bu tür olaylar›
durdurabilmek kolay de¤ildir. Gerçekten devrimci bir ör-
gütlülük ve disiplinle bunlar önlenebilir veya asgariye çe-
kilebilir. Bankalardan ve büyük ma¤azalardan al›nanlar›n ka-
mulaflt›r›lmas› ve eflit biçimde halka da¤›t›lmas› sa¤lanabilir.    

‹flsizlik ve yoksulluk girdab›yla pençeleflen, üstüne üs-
tük afla¤›lanan, katledilen iflçi ve emekçiler, giderek daha
örgütlü ve disiplinli hareket etmeyi ö¤renecektir. Benzer
sorunlar yaflayan kesimleri karfl›lar›na almamay›, aksine bun-
lar› birlefltirmek gerekti¤ini kavrayacakt›r. ‹flte o zaman ege-
menlerin üzerine daha güçlü bir flekilde yürüyecekler, haklar›-
n› söke söke alacaklard›r.

“Bir düdük çal›nacak denilmiflti /Bir düdük
/Üfürü¤ü Newyork’ta, Washington’da /Sesi ku-
laklar›m›zda bir düdük” demiflti flair, 12 Ey-
lül’ün nas›l geldi¤ini anlat›rken. Yükselen halk
hareketini ve devrimci dalgay› bast›rmak için
ABD ve iflbirlikçilerinin son çaresiydi 12 Eylül
askeri faflist cuntas›. Çünkü daha önce ileri
sürülen sivil faflist piyonlar, onlar›n cinayet ve
katliamlar›, durduramam›flt› halk›n coflkun
akan selini. 

Ard›ndan devletin kolluk güçleri polis ve
askerin sald›r›lar› bafllad›. Marafl’ta, Çorum’da,
Sivas’ta kontrgerillan›n katliamlar› gerçekleflti.
Ve bu katliamlar, 13 büyük ilde s›k›yönetim ila-
n›na gerekçe yap›ld›. Baflta ‹stanbul, Ankara,
Adana gibi hareketin yüksek oldu¤u illerde s›-
k›yönetim uyguland›, askerler cadde ve sokak-
larda dolaflmaya bafllad›. Bu, cuntan›n provas›
niteli¤indeydi. Fakat s›k›yönetim de sökmedi.
S›n›f mücadelesi daha da büyüyerek devam
etti. 

‹ran ve Nikaragua devrimleriyle sars›lan
ABD, Türkiye’yi de kaybetmekten korkuyordu.
‹ran’› yitirince, bir aya¤› topal kalm›fl ve Türki-
ye’ye duydu¤u ihtiyaç artm›flt›. Di¤er yandan
ABD tekellerinin ve iflbirlikçilerinin azami kar›,
yükselen iflçi-emekçi hareketiyle zora girmiflti.
Tüm dünyada bafllatt›klar› neo-liberal politika-
lar› Türkiye’de de yaflama geçirmek istiyorlar-
d›. 24 Ocak Kararlar› bu yüzden al›nm›flt›. Fa-
kat bunun uygulanabilmesi için, grev ve dire-
nifllerin bitmesi, iflçi ve emekçilerin bu direnifl-
lerle elde etti¤i hak ve özgürlüklerin gaspedil-
mesi gerekiyordu.

12 Eylül askeri faflist cuntas›, iflte böyle bir
çok faktörün birleflmesiyle ama aslolarak Tür-
kiye tarihinin en büyük halk hareketini bast›r-
mak amac›yla tezgahland›. Onun içindir ki, ifl-
bafl›na gelir gelmez, komünist ve devrimcilere
yöneldi. Grev ve direnifllerin son bulmas›, iflçi
ve emekçilerin a¤›r sömürü koflullar›nda çal›fl-
t›r›lmas›, ancak bu flekilde mümkün olacakt›
çünkü. O yüzden yüzbinlerce insan› gözalt›na
ald›, iflkenceden geçirdi. Komünist ve devrimci
önderleri, iflkencede, evde, sokakta, dara¤aç-

lar›nda katletti. Sendikalar ve her türlü örgütlü-
lük, grevler, direnifller yasakland›. Kitaplar ya-
k›ld›, sansürlendi. ‹lerici ayd›n ve ö¤retim üye-
leri görevlerinden uzaklaflt›r›ld›. Tüm halk›n
üzerinde bir terör ve vahflet uygulayarak sin-
dirmeye çal›flt›. 

Tabi ki, dikensiz bir gül bahçesi yoktu
önünde. Bu vahflete direnenler de vard›. ‹rili-
ufakl› iflçi, emekçi direniflleri gerçekleflti. ‹htilal-
ci komünistler bulunduklar› tüm alanlarda faali-
yetlerini sürdürdüler. Yeralt› yay›n organlar›yla,
bildiri ve afiflleriyle iflçi ve emekçilere ulaflt›lar,
onlara güç ve moral verdiler. Örgütleri taraf›n-
dan yüzüstü b›rak›lan birçok devrimci kadro ve
taraftar› toplamaya, faaliyetin içine çekmeye
çal›flt›lar. Ancak Türkiye devrimci hareketinin
önemli bir kesimi, cuntan›n daha ilk günlerinde
“geri çekilme” karar› alm›fl ve büyük bir k›sm›
kapa¤› yurtd›fl›na atm›flt›. Bu koflullarda bir
avuç komünist ve devrimcinin direnifli, sonucu
de¤ifltirmeye yetmedi. 

12 Eylül, Türkiye Devrimci Hareketi'nin ge-
neli aç›s›ndan dövüflsüz bir yenilgi oldu. Bu-
gün hala devrimci hareketin kendini toparlaya-
mamas›nda bu yenilginin büyük rolü vard›r.
Keza 12 Eylül generallerinin hala yarg›lanma-
m›fl, 12 Eylül anayasas›n›n de¤iflmemifl olma-
s› da, bununla ilgilidir.

Bugün burjuva klik çat›flmalar›nda “darbe
karfl›tl›¤›” ile prim yapmaya çal›flanlar, 12 Eylül
geldi¤inde b›rakal›m en küçük bir karfl› koyu-
flu, ona nas›l yaltaklanaca¤›n› flafl›ranlard›r.
Zaten dinci gericili¤in en fazla yayg›nlaflt›¤›
dönem de 12 Eylül dönemi olmufltur. Devrim
tehdidi karfl›s›nda faflizm ve gericilik her za-
man kol kolad›r. Bugün de iflçi ve emekçilere
de sald›r›da, komünist ve devrim düflmanl›¤›n-
da aralar›nda en küçük bir fark yoktur. Onlar›n
darbe karfl›tl›¤› da, anti-emperyalistlikleri de,
kitleleri yedeklemek için baflvurduklar› dema-
gojiden ibarettir. 

12 Eylül’ü tüm uygulamalar›yla birlikte tari-
hin çöp kutusuna atacak olacak yine iflçi ve
emekçilerin mücadelesi olacakt›r. Onu gerçek
anlamda halk yarg›lacakt›r!

12 Eylül’ün hesab›n› halk soracak!

12 Eylül darbesi ile birlikte
650 bin kifli gözalt›na al›nd›

1 milyon 683 bin kifli fifllendi

210 bin tane dava aç›ld›

230 bin kifli s›k›yönetim mahkemelerinde yarg›land›

14 bin kifli vatandafll›ktan ç›kar›ld›

388 bin kifliye pasaport verilmedi

23 bin 700 dernek faaliyetten men edildi

644 cezaevinde 52 bin kifli tutuklu ve hükümlü vard›

171 kifli iflkencede katledildi

18 devrimci idam edildi

39 ton kitap, gazete, dergi yak›larak yok edildi;

40 bin tonu, yok edilmek üzere depolara sakland›

927 yay›n yasakland›

1980’de sendikal› iflçi say›s› 5 milyon 721 bin 74 iken,     

1985’te sendikal› iflçi say›s› bir milyon 711 bin 74 oldu.

Bir iflçinin 1979’da günlük ücreti 8.4 dolar iken, 1985’te günlük ücreti 

4.0 dolara düfltü

D›fl borç; 1979 y›l›nda 14.2 milyar dolar iken, 1987’de 36.0 milyar dolara 

yükseldi.
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" 1 Eylül 1939: II. Emperyalist paylafl›m savafl›
bafllad› 

" 1 Eylül 1987-Didar fiensoy Öldü
1986'da kurulan ‹HD'nin kurucu üyelerisiydi.Anka-

ra'da tutsak yak›nlar›n›n yapt›¤› eylemde polisin sald›-
r›s› sonucu yaflam›n› yitirdi. 

" 2 Eylül 1969-Vietnam Devrimi'nin Önderi   
Ho Chi Minh Öldü

1941 y›l›nda Vietminh'i kurarak direnifle önderlik
etti. Direnifl 1945 y›l›nda baflar›ya ulaflt›, fakat
1946'da Fransa'n›n sald›rmas›yla 1954'de kadar süre-
cek bir gerilla savafl› bafllad›. Birleflmifl Milletler'in
karar›yla Vietnam ikiye bölündü. Savafltan sonra De-
mokratik Vietnam Cumhuriyeti’nin bafl›nda bulunan
Ho Chi Minh, 1961'de görevinden ayr›ld›. ABD'nin
sald›rmas› üzerine 1965'te tekrar direniflin bafl›na geç-
ti ve 1969'da yaflam›n› yitirdi. Vietnam direnifli, tüm
ezilen halklara esin kayna¤› oldu.

" 6-7 Eylül 1955 ‹stanbul ve ‹zmir’de gayri
müslimlere ›rkç› sald›r›lar düzenlendi.

" 8 Eylül 1943- Julius Fuçik idam edildi 
Nazi iflgali y›llar›nda yeralt› faaliyetini örgütleyen

Çek komünisti Fuçik, 1942 Nisan’›nda Gestapo
taraf›ndan tutukland› ve bir y›l sonra Berlin’de idam
edildi. ‹çerdeki günlerini “Dara¤ac›ndan Notlar” adl›
kitab›nda toplad›.ve d›flar›ya ulaflt›rd›. 

" 9 Eylül 1976- Mao
Zedung öldü. 

Uzun süreli halk savafl›
stratejisiyle devrimi ger-
çeklefltiren ÇKP ve Mao,
bu stratejinin yar›-sömür-
ge, yar›-feodal tüm ülkeler
için geçerli oldu¤unu ileri
sürdü. ML’den etkilen-
mekle birlikte felsefi ola-
rak Konfonçyüs’e dayand›.
Devrim sonras›nda ise, bir
çok konuda revizyonist bir
çizgi izledi. Devrim sonra-
s›nda milli burjuvaziyi pa-
lazland›ran ÇKP, devlet
kapitalizminin yollar›n›
düzlemifl oldu. Mao’dan sonra ÇKP’nin bafl›na geçen
Deng Siao Ping, bu süreci daha da ileri götürerek
Çin’i sosyal-emperyalist bir ülke haline getirdi. 

" 10 Eylül 1920-TKP Kuruldu
Türkiye’nin ilk komünist partisi Türkiye Komünist

Partisi Mustafa Suphi önderli¤inde Bakü’de kuruldu.
Emperyalizme karfl› mücadele vermek için Türki-
ye’ye gelen Mustafa Suphi ve 15 yoldafl›, Kemalist
gericilik taraf›ndan Karadeniz’de katledildi. 

" 12 Eylül 1977-Steve Bico Katledildi
Güney Afrika Cumhuriyeti direnifl örgütlerinden

SASO'nun kurucusu Bico, ›rksal ayr›ma
karfl› mücadele etti¤i için a¤›r iflkenceler
alt›nda katledildi. 

" 14 Eylül 1973-Victor Jara Katle-
dildi

fiili'de askeri faflist darbenin ard›ndan
gitar›n› bir devrim arac› haline getiren
Victor Jara, Unitad Popular'›n müzik gru-
bunda yer alan sanatç›yd›. Stadyumda
tutsak edilence, direnifl marfllar› ve flark›-
lar›n› orada çalmaya bafllad›. Ancak fa-
flistler, Jara'n›n önce ellerini k›rd›lar. Jara
bu kez de gitars›z flark›lar›n› söylemeye
devam etti. Bunun üzerine katledildi. 

" 16 Eylül 1976-DGM Direnifli
gerçekleflti

" 20 Eylül 1985-Ruhi Su Öldü
Türkiye'de halk müzi¤inin önemli sa-

natç›lar›ndan biridir Ruhi Su. Devletin
icazetinde müzik yapmay› reddetti¤i için,
hedefe çakt›¤› isimlerden biri. Türküleri,
marfllar›, onun sesinden tan›d› genç nesil-
ler. Bu nedenle befl y›l hapis cezas›na
çarpt›r›ld›. Kanser tedavisi için yurtd›fl›na
gitmesi gerekti¤inde de ona pasaport ver-

mediler. Öldü¤ünde 73 yafl›ndayd›. 

" 20 Eylül 1992- Kürt ayd›n› Musa Anter katle-
dildi.

" 21 Eylül 1995-Buca Cezaevi'nde Katliam
Ac›lan atefl sonucunda DHKP-C tutsaklar› Turan

K›l›ç, U¤ur Sar›aslan ve Yusuf Bal flehit düfltü. 

" 22 Eylül 1976 Profilo Direnifli

" 23 Eylül 1973-Pablo Neruda Öldü
“Halk›m ben, parmakla say›lmayan/Sesimde p›r›l

p›r›l bir güç var/Karanl›kta boy atmaya/Sessizli¤i afl-
maya yarayan... / Biz halk›z, yeniden do¤ar›z ölüm-
lerle” dizeleriyle bilinen fiili’li ozan, yazd›¤› fliirler,
kitlelere direnme ruhu ve coflku tafl›m›flt›r. fiiirleri
dünya dillerine çevrildi ve 1971 y›l›nda Nobel ödülü
kazand›. 

" 24 Eylül 1969-'68 Hareketinin Devrimci Ön-
derlerinden Taylan Özgür polisler taraf›ndan kat-
ledildi. 

" 25 Eylül 1996-Diyarbak›r Cezaevi'ne demir
çubuklarla ve silahlarla sald›ran devletin iflkence-
cileri, 10 PKK’li tutsa¤› katletti

" 26 Eylül 1999-Ulucanlar Cezaevi'nde Katliam
F Tipi Cezaevleri'ne tutsaklar›n tafl›nmas›n›n ön-

günlerinde devlet, Ulucanlar'da yapt›¤› katliamla bir
prova gerçeklefltirdi. Özel yetifltirilmifl iflkenceci katil-
ler silahlarlarla tutsaklara sald›rd› ve  iflkencelereden
geçirerek vahflice katletti. Sald›r›da Önder Gençaslan,
Zafer K›rb›y›k, ‹smet Kavakl›o¤lu, Habip Gül, Ümit
Alt›ntafl, Aziz Dönmez, Ahmet Savran, Abuzer Çat,
Mahir Emsalsiz ve Halil Türker flehit düfltü. Öldü

" 28 Eylül 1864-I. Enternasyonal kuruldui   

"29 Eylül 1902 Emile Zola Öldü

Türkiye Devrimci Hareketi’nin ender sanatç›lardan biridir
Y›lmaz Güney. Sinema salonlar›nda bilet sat›fl›yla bafllayan sa-
nat hayat›, Fransa'da Cannes film festivalinde taçland›r›lan bir
baflar›ya dönüflmüfltür.   

Kendi deyimiyle “sanat› bir silah gibi” kulland›. “Devrimci
sanat, toplumsal, siyasal, kültürel de¤iflimleri ve kavgay›, hem
tan›k olarak anlatan, hem de onu etkileyen sanatt›r. Sadece ta-
n›k olmak, izlemek ve yans›tmak yeterli de¤ildir, ayn› zamanda
bu süreci etkileyen bir yönü olmal›d›r.” diyordu. Söyledi¤i gibi
tan›k olmak ve yans›tmakla yetinmedi, süreci etkileyen bir kifli oldu.

Halk›n yaflad›¤› yoksullu¤un, sömürünün, ac›n›n, bask›n›n içinde geliyordu.
Onu yetifltiren topra¤› iyi tan›yordu. Ne burjuvaziye duydu¤u s›n›f kini, ne de
devrime besledi¤i ateflli tutku bir an bile sönmedi. “As›l dayana¤›m›z kendi top-
raklar›m›zd›r. Umut  kendi topraklar›m›zda ve kendi halk›m›zdad›r.” diyerek ifa-
de etmiflti bunu. Eserlerinin düflündüren, sorgulatan, dönüfltüren ve yol gösteren
özelli¤i kayna¤›n› tam  da buradan al›yordu. Tüm  filmlerinin ortak paydas›
UMUT’tu. Umut ise devrimde, sosyalizmdeydi.  

Bu yüzden faflizmin ona yönelen sald›r›lar› hiç bitmedi. Filmleri yasakland›,
yak›ld›. Yaflam›n›n 12 y›l›n› cezaevlerinde geçirdi. Fakat o, duvarlardan taflan bir
yarat›c›l›kla senaryo, öykü, roman yazd›, cezaevinden d›flardaki filmlerini yönetti.

12 Eylül y›llar›nda cezaevinden firar ederek Fransa'ya kaçt› ve yaflam›n› bura-
da sürdürdü. Ülkesinden hiçbir dönem kopmad› ve verdi¤i eserlerle hep halk›n›
anlatt›. A¤›r cezaevi koflullar› sa¤l›¤›n› afl›r› derecede bozmufltu, kansere yakalan-
d›. 1984 y›l›nda hastal›¤› yenemeyerek genç yaflta ve en verimli y›llar›nda ara-
m›zdan ayr›ld›. fiimdi Paris’te komünarlar›n yan›nda yat›yor. Komünarlar›n batta-
neyisiyle ›s›n›yor.

‹htilalci Komünistlerin Eylül fiehitleri

8 Eylül 1981- Selma Aybal
Henüz 18’inde ama Osman’›n, Fatih’in iyi

bir ö¤rencisi oldu¤unu çoktan kan›tlam›fl...
Bask› komitesinde çal›flan Selma, darbenin en
zor ve karanl›k günlerinde dahi, fabrikalar›,
emekçileri yoksun b›rakmad› ihtilalcilerin bil-
dirilerinden....

Fakat hain Adil Özbek sayesinde yoluna pusu kurmufltu polis-
ler... Yaral› halde iflkenceye ald›lar onu. ‹flkence tezgah›nda bir ihti-
lalci komünist susuyor, ölümüne direniyor. 

9 Eylül 1979-Vedat Çataltepe
Genç yafl›nda tan›flt›¤› örgütüyle k›sa sürede bütünleflti. Semtinde si-
vil faflistlere karfl› nöbet halindeyken karfl›s›na ç›kan gece bekçisini
göndermek istemiflti. Fakat arkas›n› döner dönmez gece bekçisinin
açt›¤› atefl sonucu flehit düfltü.

29 Eylül 1980-Osman Yaflar Yoldaflcan
T‹KB MK üyesi Osman Yaflar Yoldaflcan, 12 Ey-

lül’den 17 gün sonra, ‹stanbul-Ba¤c›lar’da devletin
kolluk güçleriyle girdi¤i çat›flmada flehit düfltü. Os-
man, 12 Eylül’e s›k›lan ilk kurflun oldu. 

9 Eylül 1984 -Y›lmaz Güney yaflam›n› yitirdi



25Eylül 2011

12 Eylül faflist rejimi, devrim-
ci ve komünistlere, iflçi ve emek-
çilere, halk›n tüm kesimlerine
karfl› bafllatt›¤› “sindirme ve ezme
harekat›” kapsam›nda cezaevleri-
ni teslim almaya, bafltan itibaren
özel bir önem verdi. 

Bas›n ve tüm iletiflim araçla-
r›yla yapt›¤› propaganda; yüzler-
ce devrimcinin katledilmesi, on
binlercesinin cezaevlerine doldu-
rulmas›n›, karakollar› ve karar-
gahlar›n› yetersiz buluyordu. Ce-
zaevlerine hapsetti¤i devrimcile-
rin bilinçlerine, ruhsal dünyalar›-
na hükmetmeyi ve onlar› her aç›-
dan teslim almay› hedefliyordu.
Kaleyi içten fethetmeyi amaçlad›-
lar. 

Askeri hapishaneler bu temel-
ler üzerine infla edildi ve öncelikle
tüm hapishaneleri teslim alma fa-
aliyetine bafllamak için azg›n bir
terör estirdi. 

Siyasi tutsaklar bundan böyle
askerdi! Devrim-devrimcilik bitmiflti! Boyun e¤-
meyi, itaati ö¤renecek, adam olacaklard›! 

“Er Politikas›” ad› alt›nda hedeflenen, cezaev-
lerindeki tüm devrimci tutsaklar›n siyasi kimli¤ini
yok etmek, onlar› faflist rejimle uyum içinde ve
her emre uysalca boyun e¤en, siyasi- ideolojik-
politik, tüm de¤erlerini yitirmifl insanlar haline ge-
tirmekti. Sonra da yo¤urduklar› piflman, y›lg›n,
dönek, hain hamuruna dilediklerince flekil vere-
ceklerdi.

* * *

“Er Politikas›” ad› alt›nda, Selimiye Askeri Ce-
zaev’ndeki devrimci kad›n tutsaklara sald›r›n›n
resmen uygulamaya konuldu¤u tarih 5 Ocak
1981…

Selimiye Askeri Cezaevi Müdürü Önder Murat,
siyasi kad›n tutsaklar›n karfl›s›nda savafl
esirleriyle konufluyormuflças›na komutan
edalar›ndayd›: “Bugünden itibaren hepiniz
askersiniz. Burada oldu¤unuz müddetçe
her kurala bir asker olarak emir ve ko-
muta zinciri dahilinde kay›ts›z-flarts›z
uyacaks›n›z.” Ama onun komutan
bozmas› halleri siyasi kad›n tutsakla-
ra sökmezdi. Cevaplar› da haz›rd›:
“Siyasi tutukluyuz biz, asker de¤iliz
ve asla olmayaca¤›z. Her flart ve ko-
flulda devrimcili¤imizin gerektirdi¤i
gibi davranaca¤›z. Bu kadar!”

Aralar›nda konufltular. Uzun
uzun tart›flt›lar. Ve kararlar› kesindi:
Hiçbir askeri yapt›r›ma uyulmaya-
cak…  fiubeye ve hücreye almak is-
terlerse direnilecek…  fiubeye zorla
götürülürlerse de, bunu protesto et-
mek için açl›k grevi yap›lacak, slogan
at›lacak ve marfl söylenilecek…  

Cezaevi ‹daresinin ilk önlemlerin-
den biri, kad›n tutsaklar› bölmekti. Bir

grubu tecrit bölümüne atarak iletiflimlerini engel-
lemek ve güçlerini zay›flatmak istedi. Ama an›nda
hepsi 3 günlük protesto açl›k grevi yapt›lar.

Yasaklardan ibaret bir yaflamla önce dirençle-
rini k›rmay› amaçl›yordu idare, ama iflin özü hep-
sine diz çöktürmekti. Devrimci tutsaklar ise, diz
çökmek nedir bilmezlerdi. Onlar ideallerini yaflat-
makta da kararl›yd›lar. Devrim mücadelesinde yi-
tirdikleri arkadafllar›n› anmak için sayg› duruflun-
da bulunuyor, marfl söylüyor, fliir okuyorlard›.
Önemli mücadele günlerinin y›ldönümlerinde et-
kinlik düzenliyor, örgütlerinin kurulufl y›ldönüm-
lerinde kutlama yap›yorlard›. 

12 Mart faflizmini protesto etmek ve devrim
flehitlerini anmak için de bir program düzenledi-
ler. Ama bu sefer sloganlar›n› yüksek sesle att›lar
ve gürül gürül marfl söylediler. Askerler, kad›n
polis ve kad›n gardiyanlar ko¤ufllar› bast›. “Kesin
sesinizi” diyorlard›. Tutsaklar›n hiçbiri ne k›m›lda-
d› ne de sesini alçaltt›. Programlar›n› kesmeden
devam ettiler. Ko¤ufllar› basanlar tutanak tutup
geldikleri gibi geri gittiler. Tutsaklar›n haklar›nda
dava aç›ld›. Gerekçe “toplu isyan ve Enternasyo-
nal marfl›n› söylemek”ti. Ko¤uflça gidiyorlard›
mahkemeye…  Dava düfltü ama idare üç kifliye 3
ay görüfl yasa¤› verdi.

Tutsaklar›n kararl›l›klar›, yapt›r›mlar› ifllemez
hale getiriyordu. Bu durumda idare, zulmetmeyi
amaçlamaya bafllad› ve ataklar› gecikmedi: hava-
land›rmaya ç›kma süresi azalt›ld›. Yemek ve ek-
meklerin miktar› k›s›ld›. Kantin ve banyo yasakla-
r› bafllad›. Yetinmedi: Havaland›rma yasakland›…
Ko¤ufl kap›lar› kilitlenerek tuvalete ç›kma ihtiyac›
günde üç kez ile s›n›rland›… Gazete almak ve gö-
rüfle ç›kmak yasak kapsam›na al›nd›… 

Kad›n tutsaklardan biri flubeye iflkenceye gö-
türüldü. Ko¤ufltakiler, arkadafllar›n›n iflkenceye
götürülmesini protesto etmek için topluca slogan
att›lar, marfllar söylediler önce. Ard›ndan açl›k
grevine bafllad›klar›n› dilekçe ile bildirdiler.

Askerler elektrikli coplarla cezaevinin içine
girdi. Devrimci tutsaklar da ranzalarla ko¤ufl ka-

p›lar›na barikat kurdular. Askerler ko-
¤ufllara giremiyordu. Tutsaklar›n direni-
flini etkisizlefltirmek için kap›lara elektrik
verdiler. Ya¤l› sular döküyorlard› aralar-
dan. Ya¤l› suyun içinde kum ve çak›l da
vard›. Eflyalar pislik içinde kalm›flt›. Su
yoktu… Tuvalete gidemiyorlard›…
Ama kad›n tutsaklar›n marfl sesleriyle
inliyordu duvarlar. Gece yar›lar›na dek
marfl sesleri kesilmedi. “Arkadafl›m›z
flubeden getirilsin” slogan› y›rt›yordu
gecenin sessizli¤ini. Ko¤ufllar Birinci
Ordu ve S›k›yönetim Komutanl›¤›n›n
alt›ndayd›. BURASI SEL‹M‹YE’YD‹.

Üç gün dayanabildi idare. Üçüncü
gün, tüm yasaklar›n kalkaca¤›n› ve
flubedeki arkadafllar›n›n getirilece¤ini
söylediler. Tutsaklar ancak bu söz ile
direnifllerine son verdiler. Ve ayn› gün
flubede iflkence alt›nda olan arkadafllar›
ko¤ufla getirildi.

Fakat yasaklar›n kalkaca¤› sözünden

sonraki rahatlama fazla uzun sür-
medi. Yeniden ko¤ufl kap›lar› kilit-
lendi ve her ko¤ufl bafl›na bir de as-
ker dikildi. Tuvalet ihtiyac›n› gider-
mek için günde sadece üç kez izin
vard›. Daha fazla ç›kabilenler, böb-

reklerinde hastal›k oldu¤unu doktor raporuyla ka-
n›tlayabilenlerdi. Efli-benzeri olmayan bir kepaze-
lik! ‹flkencede s›n›r yok!

Devrimcilere kara çalma furyas› ise tüm h›z›y-
la sürüyordu. Devrimcileri cani, terörist olarak
göstermek ve toplumda korku, panik ve y›lg›nl›k
yaymak için ak›l almaz bir kara propaganda yap›-
l›yordu. Gazete sayfalar› Mamak cezaevi’nin nas›l
örnek bir cezaevi haline getirildi¤ine dair resim ve
yaz›larla doluydu. Her sayfa ve her köfle yaz›s›,
12 Eylül faflizmine itaat vaazlar›yla döfleniyordu.
Sokak ortas›nda, çat›flmalarda kurflunlanan dev-
rimcilerin foto¤raflar›yla yüklüydü sayfalar. TV
ekranlar› nedamet getiren, yapt›klar›ndan pifl-
manl›k duyanlarla doluydu. “Kay›ts›z flarts›z ita-
at, yoksa ölüm”…  Komünist ve devrimcilere,
toplumun tüm kesimlerine verilmek istenen me-
saj buydu.  

Devrimci tutsaklara iflkence yapmakla görev-
lendirilmifl askerler, özel olarak faflist e¤itimden
geçiriliyordu. Komünist ve devrimcilerin “vatan
haini” ve “terörist” oldu¤u yönünde özel ve kap-
saml› dersler veriliyordu. Devrimci tutsaklar, her
f›rsatta bu propagandan›n yalan oldu¤unu, nas›l
bir dünya gerçeklefltirmek istediklerini, ideallerini,
yap›lmas› gerekenleri, “politik tutsak” olman›n
anlam›n› anlat›yor, yorulmak bilmez bir karfl›-pro-
paganda yürütüyorlard›. Askerler aras›nda dev-
rimci tutsaklara sevgi ve sempatiyle yaklaflanlar
da vard›, yard›mc› olanlar da. 

Bu askerlerden birinin ko¤ufl kap›s› önünde
a¤larken gördü kad›n tutsaklar. Erkekler ko¤u-
flunda 60 yafllar›nda bir tutsa¤›n istiklal marfl›
söylemiyor diye askerlerin elektrikli coplarla kafa-
s› parçalan›ncaya dek dövdü¤ünü ve adam›n has-
taneye kald›r›ld›¤›n› anlatt› a¤layarak. “Hiç insan
babas› yafl›nda bir adama el kald›r›r m›? Böyle
bir dünyan›n Allah belas›n› versin” diyordu. Da-
yanamad›¤›n› söylüyordu.  

Selimiye esas›nda sadece kad›n tutsaklar›n
kald›¤› bir cezaeviydi. Fakat flubede iflkenceye
u¤ram›fl erkek tutsaklar, baflka cezaevlerine gön-
derilmeden önce, Selimiye’de “gözetim ko¤uflu”
nda iki-üç ay bekletiliyorlar, sonra de¤iflik ceza-
evlerine sevkediliyorlard›. Onlara “er politikas›”
harfiyen uyguluyorlard›. Say›mda tekmil vermek,
”komutan›m” dedirtmek, istiklal marfl› söyletmek,
zorla spor yapt›rmak, yemek duas› okutturmak
gibi askeri yapt›r›mlar iflkence alt›nda sürüyordu.
Amaçlar›,  baflka cezaevlerine  daha “göze-
tim”deyken devrimci de¤erleri yok edilmifl, ce-
zaevi idaresinin her istedi¤ini yapan “iyi halli tut-
saklar” olarak göndermekti. Onursuzlaflt›rmak-
t›… Yapt›r›mlara uymayanlara ise, sürekli olarak
iflkence yap›yorlard›.

Kad›n tutsaklar›n büyüyen direniflleri, S›k›yö-
netim Komutanl›¤› için iflin içinden ç›k›lmaz bir
hal alm›flt›. Birinci Ordu’nun ortas›nda ve S›k›yö-
netim Komutanl›¤›’n›n içinde böyle bir direnifl
oda¤›n›n bulunmas›ndan son derece rahats›zd›lar.
Ve yak›nda Metris Askeri Cezaevi aç›l›yordu. Seli-
miye’deki kad›n tutsaklar da oraya götürülecekti. 

Yeni bir direnifl oda¤› do¤uyordu…

(Gelecek say›da; Metris Askeri Hapishanesi)  

Selimiye ve Metris’te Kad›n Tutsaklar….
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Anadolu’daki emperyalist
iflgal, Türk-Kürt iflçi ve

emekçilerin büyük direniflle-
riyle k›r›ld›. Mustafa Suphi
önderli¤indeki komünistler

de ulusal kurtulufl savafl›n›n
yan›nda yer ald›lar. Lenin
önderli¤inde yeni kurulan
sosyalist Sovyetler Birli¤i,
bu savafla maddi-manevi

büyük bir destek sundu. Bü-
tün bu koflullar›n bir araya

gelmesiyle, emperyalist iflgal
k›r›labildi. Ne var ki, bu ha-
reketin siyasi önderli¤i, ulu-
sal ticaret burjuvazini temsil
eden Kemalistlerin elindey-
di. Kemalist önderlik, s›n›f-

sal yap›s› gere¤i, Osman-
l›’n›n yar›-sömürgeleflme-

sinde arac› rolünü üstlenen
az›nl›k burjuvazisine karfl›y-
d›lar. ‹flgalci emperyalistlere

ve iflbirlikçilerine karfl› 
mücadeleleri ise s›n›rl›

bir nitelik tafl›yordu. 

enin’in söyledi¤i gibi
emperyalist bar›fl, “sa-
vafllara verilen ara”dan
ibarettir. I. Emperyalist
Savafl sonras› yap›lan
bar›fl da, bir sonraki sa-

vafl›n zeminini haz›rlad›. Savafltan yenik
ç›kan ve kolu-kanad› k›r›lan Almanya,
bu iflin bafl›n› çekiyordu. Alman karfl›t›
emperyalist blokun en büyük korkusu,
Almanya’n›n Basra Körfezine kadar ya-
y›lma arzusu ve bu yönde katetti¤i me-
safe olunca, savafl sonras› yap›lan anlafl-
malar›n bafll›ca hedefi de, Almanlar›
Balkanlar ve Ortado¤u’dan koparmak
olmufltu. 

“Hasta adam” Osmanl›’y› parçalay›p
paylaflma planlar› ise, k›smen gerçeklefl-
ti. Savafl sonras› Türkiye’de bafllayan
ulusal kurtulufl hareketi, iflgal plan›n›n
en az›ndan bir k›sm›n› baflar›s›z k›ld›.
Buna karfl›l›k, zengin petrol bölgesi olan
Irak ve Suriye, ‹ngiliz ve Frans›z emper-
yalistlerinin hakimiyeti alt›na girdi. Bal-
kanlar, zaten I. Emperyalist Savafl önce-
si Osmanl›’dan kopmufltu. Geriye kalan
Anadolu topraklar› üzerinde Türkiye
Cumhuriyeti kuruldu. Anti-emperyalist
niteli¤i c›l›z olan bu burjuva-demokratik
devrim, tamamlanamadan yeniden em-
peryalizmin kuca¤›na oturdu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk dönemi
I. Emperyalist Savafl›n sonuna do¤-

ru, Alman emperyalistlerinin savafl› kay-
betti¤i s›ralarda Osmanl› topraklar›n›n

önemli bir bölümü ‹ngiliz, Frans›z, ‹tal-
yan emperyalistleri ve Yunan gericileri
taraf›ndan iflgal edilmiflti. Bu iflgale kar-
fl› Anadolu’nun çeflitli bölgelerinde
ayaklanmalar bafllad›. Ve bu ayaklanma-
lar, ulusal kurtulufl savafl›na dönüfltü. 

Savafl›n temel gücünü genifl köylü
y›¤›nlar› oluflturuyordu. ‹flçi s›n›f›, flehir
küçük-burjuvazisi de bu savaflta etkin
rol oynad›lar. Marks, daha 1800’lü y›lla-
r›n ortalar›nda, o keskin bak›fl› ile flunla-
r› söylüyordu: “Türk köylüsünü -dolay›-
s›yla Türk halk y›¤›nlar›n›- inceledik ve
onun kiflili¤inde Avrupa köylülü¤ünün
kesinlikle en ak›ll› ve en dürüst temsilci-
lerinden birini gördük.” (aktaran Novi-
çev-Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Yar›-
Sömürgeleflmesi-Onur yay›nlar› sf:154) 

Emperyalist iflgal, Türk-Kürt iflçi
ve emekçilerin büyük direniflleriyle
k›r›ld›. Mustafa Suphi önderli¤indeki
komünistler de ulusal kurtulufl savafl›n›n
yan›nda yer ald›lar. Lenin önderli¤inde
yeni kurulan sosyalist Sovyetler Birli-
¤i, bu savafla maddi-manevi büyük bir
destek sundu. Bütün bu koflullar›n bir
araya gelmesiyle, emperyalist iflgal k›r›-
labildi.

Ne var ki, bu hareketin siyasi önder-
li¤i, ulusal ticaret burjuvazini temsil
eden Kemalistlerin elindeydi. Kemalist
önderlik, s›n›fsal yap›s› gere¤i, Osman-
l›’n›n yar›-sömürgeleflmesinde arac› ro-
lünü üstlenen az›nl›k burjuvazisine kar-
fl›yd›lar. ‹flgalci emperyalistlere ve iflbir-
likçilerine karfl› mücadeleleri ise s›n›rl›
bir nitelik tafl›yordu. Zaten daha zafer

kazanmadan iflgalci emperyalistlerle uz-
laflma yoluna girdiler. 1920 y›l›nda ‹tal-
ya, 1921’de Fransa gibi iflgalci emperya-
listlerle, 1923 y›l›nda ise Amerikan em-
peryalistleriyle, onlara çeflitli imtiyazlar
tan›yan anlaflmalar yapt›lar. Ulusal kur-
tuluflun zaferinden sonra da, yabanc› ser-
mayeye davetiye ç›kar›ld›. 1924 ‹zmir
‹ktisat Kongresi’nde al›nan kararlar bu-
nun aç›k ilan› oldu. 

Önderli¤in burjuva s›n›f karakte-
ri, emperyalizmle ve feodalizmle ba¤-
lar› koruman›n yan› s›ra, devrim kor-
kusuyla hareket etmesinde de kendini
gösterdi. Mustafa Suphi ve yoldafllar›n›
alçakça katlederek bu niteli¤ini bafltan
belli etti. Hem devrimin demokratik bir
muhteva kazanarak ilerlemesini durdur-
dular, hem de emperyalistlere kendileri-
ni kan›tlam›fl oldular.

Ulusal kurtulufl savafl› ile elde edi-
len, sadece “siyasi ba¤›ms›zl›k”t›. Em-
peryalistlerle sürdürülen iliflkiler,
ekonomik ba¤›ml›l›¤› getiriyor ve do-
lay›s›yla yar›-sömürge yap› devam
ediyordu. Kemalist iktidar›n ulusal
özelli¤i, yaln›zca az›nl›k burjuvalar söz-
konusu oldu¤unda ortaya ç›kt›. O zama-
na kadar ticareti elinde tutan ve emper-
yalistlerin do¤rudan bayili¤ini üstlenen
Yahudi, Rum, Ermeni gibi az›nl›k burju-
valara karfl›, Türk burjuvazisi kendi pa-
zar›na hakim olma savafl›n› verdi.

K›sa bir süre sonra da kitlelere dönük
faflizan sald›r›lar bafllad›. ‹flçi birlikleri
kapat›ld›, sendikal harekete ve grevlere
önderlik eden iflçiler zindanlara at›ld›,
grevler yasakland›. Kürt halk›na dönük
olarak da bask› ve zulüm politikalar› ar-
tarak sürdürüldü. Bu amaçla ‹stiklal
Mahkemeleri kuruldu, faflist Mussolini
‹talya’s›n›n yasalar› al›nd› ve uyguland›.

1929 bunal›m› tüm dünyay› sar›nca,
burjuvazi ve toprak a¤alar›, faturay› iflçi
ve emekçilerden ç›kard›lar. Bunal›m ko-
flullar›nda, emperyalist burjuvazi de Tür-
kiye’ye yat›r›m yapmaya fazla ra¤bet et-
miyordu. C›l›z olan burjuvazi, d›fl kredi
imkanlar›ndan büyük oranda yoksun ka-
l›nca, devletçili¤e yöneldi. Bunu, palaz-
lanman›n kald›rac› yapt›lar. Bu dönem,
sömürü daha da yo¤unlaflt›, faflist terör
artt›.

Yayg›n kan›n›n aksine devletçilik,
Kemalizmin temel felsefesi oldu¤u
için de¤il, o günkü koflullar›n burju-
vazinin ç›karlar› aç›s›ndan devletçili¤i
gerektirdi¤i için uygulanan bir model
olmufltur. Zaten Atatürk de “özel giri-
flim ve bireysel etkinlik, temeli meydana
getirir” demifl ve içinde bulunan koflul-
lardan dolay›, “devletin ekonomiye el at-
mak zorunda” kald›¤›n› belirtmifltir.
Gerçekte devlet, ekonomide sermaye bi-

Emperyalistler aras› kap›flmada
TÜRK‹YE’DE EGEMEN SINIFLARIN
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da faflist diktatörlü¤ün kurulmas›ndan
sonra da dünya egemenli¤ini ele geçirme
savafl›na yeniden haz›rlanmaya bafllad›.
Hedef yine ayn›yd›: Balkanlar ve Ortado-
¤u’ya aç›lmak, buralarda hegemonya ku-
ran di¤er emperyalistlere darbeler vura-
rak üstünlü¤ü ele geçirmek. Fakat bu kez
Ortado¤u’ya girmek, sosyalist Sovyetler
Birli¤i’ne de sald›rmak, onun güney ka-
nad›n› koparmak anlam›na da geliyordu.
O yüzden Türkiye, Almanya için yeniden
fethedilmesi gereken bir hedef haline gel-
di. Bu hedef do¤rultusunda ‘30’lu y›llar›n
ikinci yar›s›ndan itibaren, bir yandan yo-
¤un bir Alman propagandas› bombard›ma-
n› yapt›lar, bir yandan da ekonomik ve si-
yasi olarak Türkiye ile iliflkilerini gelifltir-
meye çal›flt›lar. 

1933-1938 y›llar› aras›nda Almanya,
Türkiye’nin bafll›ca hammadde al›c›s›
ve sanayi tesisleri sat›c›s› durumunday-
d›. 1941-44 y›llar› aras›nda ise, Türki-
ye’nin en büyük ticaret orta¤› haline
geldi. I. emperyalist savafl dönemine at›fta
bulunan Almanlar, s›kça Almanya-Türki-
ye aras›ndaki “silah kardeflli¤i”nden dem
vurdular. Bunu o y›llarda Türkiye’yi yan-
lar›na çekmenin argüman› yapm›fllard›.
Ard›ndan artan ticari iliflkileri kullanarak,
“ekonomi kardeflli¤i” terimini de ekledi-
ler. 

Almanya, ‹ngiltere’yi Türkiye’nin d›fl
ticaretinde birinci s›ray› tutmaktan uzak-
laflt›rd›. Türkiye’nin ithalat›nda ‹ngiliz-
lerin pay› 1924-36 y›llar› aras›nda yüz-
de 17.7’den 6.6’ya, ihracattaki pay› yüz-
de 14.7’den 5.4’e düfltü. Ayn› durum
Fransa için de geçerliydi. 1937-38 y›lla-
r›nda ‹ngiliz-Amerikan karfl›-sald›r›s› ol-
duysa da, Almanya bu sald›r›y› da durdur-
may› baflard›. Alman tekelleri, ikinci em-
peryalist savafla kadar Türkiye’deki sa-
nayi tesislerinin yüzde 80’nini kurmufl-
tu. Alman tekellerinin ekonomik gücü ve
Almanya’n›n siyasal etkisi, ‹ngiltere ve
Fransa’dan daha bask›n durumdayd›. Bu
da Türkiye’yi Almanya ile iflbirli¤i yap-
maya itiyordu.

Türkiye, herfleyden önce Almanya’n›n
silahlanmas› için gerekli olan hammadde-
lere sahipti. Bunlar›n içinde krom ve pa-
muk, Almanya’n›n en fazla ihtiyaç duydu-
¤u maddelerdi. 1938’de Türkiye’den yap›-
lan ithalat›n yüzde 29’u Almanya’n›n “ha-
yati önemde” dedi¤i bu mallardan olufltu.
Krom, silah sanayisinde çeli¤e kat›lan bir
maden oldu¤u için Almanya’n›n “olmazsa
olmazlar”›ndand›. Türkiye, kromda dünya
üretiminin yüzde 17’sine sahipti. Alman-
ya, savafl boyunca krom ihtiyac›n›n büyük
bir k›sm›n› Türkiye’den karfl›lad›. 

Krom, ikinci emperyalist savaflta iki
ayr› kampta yer alan emperyalistlerin,
Türkiye’yi kendi saflar›na çekme çabala-

r›nda önemli bir yer tuttu. Savafl s›ras›nda
‹ngiltere ve Fransa, Türkiye ile bir gizli
anlaflma yaparak piyasaya ç›kacak bütün
krom cevherini almaya çal›flt›. Fakat sava-
fl›n ilerleyen y›llar›nda iyice zorlanan bu
iki emperyalist ülke, sadece kromu de¤il,
di¤er mallar› da söz verdikleri oranda ala-
maz duruma düfltüler. Bu durum Alman-
ya’ya yarad›.Ve krom dahil bir çok ham-
madde, Almanya’ya verilmeye devam etti.

Türkiye a¤›r sanayiye sahip olmad›¤›
için silahlar› d›flar›dan almak zorundayd›.
Almanya, Alman silah tekeli Krupp’un
bafllatt›¤› Türk ordusunun silah ihtiyac›n›
karfl›lama gelene¤ini, sonraki y›llarda da
sürdürdü. Alman silahlar›yla donat›lm›fl
bir ordu, yedek parça, teknik bilgi ve ö¤re-
ticiler konusunda da Almanya’ya muhtaç
olacakt›. Böylece Alman mallar› ve dona-
t›m› ile birlikte uzmanlar da Türkiye’ye
ak›n etti. Bu uzmanlar, do¤al olarak Al-
man flirketlerin ç›kar›na çal›fl›yor, di¤er
emperyalistlere güçlük ç›kar›yorlard›. Ay-
n› flekilde askeri dan›flmanlar da Türk or-
dusunu Alman ordusu gibi e¤itiyorlard›.
Türk genelkurmay› dahil, ordunun üst ve
orta dereceli subaylar›, Alman faflist gene-
raller taraf›ndan e¤itildi.

Oysa I. emperyalist dünya savafl›nda,
Almanya ile birlikte savafla kat›lan Türk
ordusu a¤›r yenilgiler alm›fl, arkas›ndan
y›k›ma u¤ram›flt›. Buna ra¤men Almanya,
TC kurulduktan sonra da gelifltirdi¤i eko-
nomik-ticari iliflkilerle, siyasi olarak da et-
kinlik kurmay› baflard› ve I. emperyalist
savaflta oldu¤u gibi, ikincisinde de Türki-
ye’den azami oranda yararland›.

‹ngiltere ve ABD’nin TC ile iliflkileri
‹ngiltere, Osmanl› dönemindeki gücü-

nü, TC’nin ilk y›llar›nda da korudu. Al-
manya kadar özel bir yönelim içine girme-
se de, eski iliflkileri ona belli bir avantaj
sa¤l›yordu. Di¤er yandan Almanya’dan
farkl› olarak daha yayg›n sömürgelere
sahipti. O yüzden de Türkiye’ye ihtiya-
c›, Almanya kadar yaflamsal de¤ildi.
Ancak Türkiye’nin baflka bir emperya-
list gücün etkinli¤ine girmesine de se-
yirci kalamazd›. 1927 y›l› verilerine göre,
Türkiye’de ‹ngiliz sermayeli 32 flirket bu-
lunuyordu. Ard›ndan 21 flirketle Fransa, 9
flirketle Almanya geliyordu. Türkiye’nin
en büyük yat›r›mlar›ndan Karabük Demir
Çelik Fabrikas› da, Amerikan firmas›n›n
‹ngiltere flubesi taraf›ndan kurulmufltu.
Dolay›s›yla ‹ngiltere, Osmanl›’n›n y›k›l-
mas›ndan sonra da bu topraklar üze-
rinde en fazla söz sahibi olan emperyal
bir güç durumundayd›. 

Her fleyden önce Türkiye, ‹ngiltere’nin
en büyük sömürgeleri olan Hindistan ve
Avusturalya’ya, Süveyfl kanal› yoluyla
uzanan deniz ba¤lant›s›yd›. M›s›r, Filistin

rikimini çabuklaflt›rma rolünü oynam›fl,
sanayi burjuvazisinin ve büyük toprak sa-
hiplerinin ç›karlar›n› desteklemifltir.

Buna karfl›n II. Emperyalist Savafla
kadar a¤›r sanayinin kurulmas› sa¤la-
namad›. Makine sanayi yok denecek dü-
zeydeydi. 1950’de bile makine sanayi ülke
ihtiyac›n›n ancak yüzde 5’ini karfl›layabili-
yordu. Silah sanayi, bafllang›ç döneminde
çak›l›p kalm›flt›. Bu alanlarda emperyaliz-
me ba¤›ml›l›k sürdü. Sadece hafif sanayi-
nin baz› dallar›nda geliflme kaydedildi.

Esas›nda Osmanl› döneminde hangi
emperyalist güç, bu topraklarda ege-
menlik kurmuflsa, TC’den sonra da ay-
n› güçler a¤›rl›klar›n› korudular. Farkl›
olarak ABD’nin daha etkin bir girifl
yapt›¤›n› ve ikinci emperyalist savafl
sonras›nda di¤erlerini geride b›rakt›¤›n›
söyleyebiliriz. Örne¤in 1927 y›l› rakamla-
r›na göre, Türkiye’de ‹ngiliz sermayeli 32
flirket faaliyet gösteriyordu. Ard›ndan 21
flirketle Fransa, 9 flirketle Almanya geli-
yordu. Türkiye’nin en büyük yat›r›mlar›n-
dan Karabük Demir Çelik Fabrikas›, Ame-
rikan firmas›n›n ‹ngiltere flubesi taraf›ndan
kurulmufltu. Keza Türk Hava Kuvvetleri,
Amerikan ve ‹ngiliz uçaklar›yla donat›l-
m›flt›. 

Finans ve sanayi burjuvazisi güçlen-
meye bafllad›kça, devletçili¤in elefltirisi
de artt›. Egemen çevreler içinde tabaka-
laflmalar ve gerginlikler ortaya ç›kt›. ‹smet
‹nönü ve Celal Bayar isimlerinde somutla-
nan klik çekiflmesi, kendini daha fazla gös-
terir oldu. ‹nönü’den sonra 1937’de Ba-
yar’›n baflbakanl›¤›nda kurulan yeni hükü-
met, devletçili¤in geriletilmesi, özel ser-
mayenin daha etkin hale getirilmesi göre-
vini üstlendi. Bafllang›çta tek parti duru-
munda olan CHP içerisinde yer alan bu iki
klik, sonraki y›llara damgas›n› vuracak ve
devletin yap›s›nda önemli çatlaklar olufltu-
racakt›. Daha koyu bir devletçilik yanl›s›
olan ve bürokrat kapitalist e¤ilimi temsil
eden ‹nönü kli¤i ile, devletçili¤in frenlen-
mesini isteyen özel sektörün, daha çok da
bankerlerin temsilcisi olarak kendini gös-
teren Bayar kli¤i aras›ndaki çatlak,
1930’lu y›llarda bafllad› ve giderek büyü-
dü. ‹kinci emperyalist savafl sonras›nda bu
çeliflki, kopma noktas›na gelecek ve Bayar
kli¤i, Demokrat Parti ad›yla siyaset sahne-
sindeki yerini alacakt›.  

1938’de Atatürk’ün ölümünün ard›n-
dan cumhurbaflkanl›¤a getirilen ‹nönü,
ikinci emperyalist savafl›n sonuna kadar
geçen sürede ipleri elinde tuttu. Ad›na
“milli flef dönemi” denilen bir dönem bafl-
lad›.

Almanya’n›n artan etkinli¤i
I. emperyalist savafltan yenik ç›kan Al-

manya, kendini h›zla toparlad›. 1933 y›l›n-
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Hatay’›n Arap ulusalc›lar›n eline geç-
mesindense, Türkiye’ye vermeyi tercih
ettiler. Böylece Türkiye’ye bir jeste bu-
lunup, karfl›l›¤›nda ‹ngiliz-Frans›z blo-
kunun yan›nda yer almas›n› istediler.  

I. emperyalist savaflla birlikte Ortado-
¤u’da söz sahibi olmaya bafllayan emper-
yalistlere ABD de eklenmiflti. Savafl son-
ras› gücünü artt›ran ABD, Musul pet-
rollerinin yüzde 25’ini elde etti. Keza
Osmanl›’n›n parçalanmas› üzerinden
manda projesiyle dikkatleri üzerine
çekti. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan
sonra da iliflkilerini gelifltirdi. Türkiye’nin
stratejik önemi ve hammadde kaynaklar›,
ABD petrol tekellerinin ifltah›n› kabart›-

yordu. Ancak Cumhuriyetin
ilk y›llar›nda ABD’nin etki-
si s›n›rl› kald›. Bunda Sov-
yetler Birli¤i ile kurulan ilifl-
kilerin de rolü vard›. Türki-
ye’nin ilk befl y›ll›k plan›n›n
neredeyse yar›s›, SB’den
gelen kredilerle gerçeklefle-
cekti. O yüzden ABD’nin o
dönem için haz›rlad›¤› plan-
lar, Türkiye taraf›ndan red-
dedildi.

Buna karfl›n ABD, 1936

y›l›ndan sonra, Türkiye’nin d›fl ticare-
tinde Almanya’dan sonra ikinci s›raya
oturdu. Türkiye’yi Almanya’ya kapt›r-
mamak için yo¤un ataklar yapt›. ‹kinci
emperyalist savafl öncesinde Türkiye’nin
‹ngiltere’nin bafl›n› çekti¤i kampa geçme-
si için çaba sarfetti. Almanya’y› kendisi
aç›s›ndan daha tehlikeli bir rakip gördü-
¤ünden ‹ngiltere’nin yan›nda saf tutmufltu.  

Almanya’n›n sald›r›lar› karfl›s›nda
Fransa’n›n teslim olmas›, ‹ngiltere’nin ise
s›k›flmas›, ABD’ye yarad›. Her iki emper-
yalistin Akdeniz ve Ortado¤u’daki etkin-
lik alanlar›n› yavafl yavafl ele geçirdi. Bun-
lar›n içinde Türkiye de vard›. ‹lkin ‹ngilte-
re ve Fransa’ya ayr›lan, fakat içine düfl-
tükleri durumdan dolay› alamad›klar›
Türk krom cevherini ‹ngiltere’den devral-
d›. 1940-41 y›llar›nda Amerikan tar›m
makineleri ve silahlar› da Türkiye’ye gel-
di. 

ABD, Türkiye ile ‹ngiltere kanal›yla
iliflki kurmay›, savafl dönemiyle birlikte
giderek ortadan kald›rd›. ABD Baflkan›
Roosevelt, 1941 y›l›nda Türkiye’nin sa-
vunmas›n›n, ABD savunmas› için hayati
önem tafl›d›¤›n› aç›klad›. 1942 y›l›ndan iti-
baren de Amerikan silahlar› Türkiye’ye
do¤rudan gelmeye bafllad›. Bu y›ldan son-
ra Türkiye’nin ABD ile iliflkileri artt›.  

ve K›br›s’ta bulunan ‹ngiliz üsleri için
uçufl yolu ve petrol boru hatlar›n› koruya-
cak bir siperdi. O yüzden Almanlar›n Tür-
kiye’ye s›zmas›, ‹ngiltere’nin candamarla-
r›n› t›kamas› anlam›na geliyordu. Alman-
ya’n›n savafl öncesi bu ata¤›na, gözyum-
mas› düflünülemezdi. Türkiye’yi kendi sa-
f›na çekmek için çok u¤raflt›. Fakat savafl
y›llar›nda ekonomik gücü ve buna ba¤l›
olarak siyasal etkisi giderek azald›¤› için
baflar›l› olamad›. Türkiye, savafl boyunca
Almanlara deste¤ini gizli-aç›k sürdür-
dü. Ta ki, Almanya’n›n yenilgisi kesin
bir hal al›ncaya dek… 

Buna karfl›n ‹ngiltere’nin Türkiye ile
iliflkilerini gelifltirme çabas› hep sürdü. Bu
do¤rultuda kimi tavizler ver-
meye de yanaflt›. Türkiye-
Fransa aras›nda anlaflmazl›k
konusu olan Hatay’›n Türki-
ye’ye verilmesi için Fran-
sa’y› zorlad›. Çünkü Alman-
ya, Türkiye’yi bu konuda
k›flk›rt›yor, Fransa’ya karfl›
savaflt›rmak istiyordu. 1938
y›l›nda yap›lan anlaflma ile
Hatay, Türkiye’ye verildi.
Bunda o y›llarda geliflen
Arap ulusal kurtulufl hareket-
lerinin de pay› oldu.

SSCB D›fliflleri Halk Komiser Veki-
li’nden SSCB D›fliflleri Halk Komiser-
li¤i’ne
Ankara 24 Kas›m 1938
‹nönü, bizi bu alt-üstlüklerin patlak ver-
mesi halinde, Türkiye’nin asla SSCB’ye
düflman kampta yer almayaca¤›na te-
min etti. E¤er SSCB’ye bir sald›r› girifli-
mi olursa, Türkiye onun yan›nda sald›r-
gan›n yolunu t›kayacak ve onu s›n›r›-
m›zdan b›rakmayacakt›. ‹nönü bunu
aç›kça bildirdi ve sözlerinin Sovyet hü-
kümetinin dikkatine sunulmas›n› istedi.-
Potemkin (sf 15)

SSCB D›fliflleri Halk Komiser Veki-
li’nden SSCB D›fliflleri Halk Komiser-
li¤i’ne
Ankara 30 Nisan 1939
Menemencio¤lu, Türkiye’ye yap›lacak
iktisadi yard›m›n Almanya’n›n sat›n al-
mad›¤› Türk mallar›n› ‹ngiltere’nin sat›n
almas› biçiminde olabilece¤ini aç›klad›.
Türkiye’nin parasal yard›ma da ihtiyac›
vard›r ve askeri ikmaller ise hayatidir.
‹ngiltere, Türkiye’nin bütün bu hususlar-
daki somut taleplerini taahhüt edene
de¤in karfl›l›kl› bir yard›m antlaflmas›
imzalanamaz. Bu nedenle ‹ngiltere’yle
ilkede anlaflma yap›ld›ktan sonra, Tür-

kiye’ye neyi ne miktarlarda verebilece-
¤ini belirlemek için özel bir komisyon
kurulmas› gerekmektedir. Menemenci-
o¤lu’nun ifadesiyle Türkiye “paran›n
önüne konmas›n›” talep edecektir.- Po-
temkin (sf 42)

SSCB D›fliflleri Halk Komiser Veki-
li’nden SSCB D›fliflleri Halk Komiser-
li¤i’ne
5 May›s 1939
‹smet (‹nönü-bn)Türkiye’nin Alman-
ya’n›n sald›r›s›na u¤rayabilecek ilk ülke
olabilece¤ini kabul ediyordu. Böyle bir
sald›r›n›n büyük bir ihtimalle Romanya
ve Bulgaristan yoluyla Kuzey’den gele-
bilece¤inde Sovyet hükümetiyle muta-
b›kt›. ‹smet için böylesi bir durumda
SB’nin yard›m›n›n ne olabilece¤inin ön-
ceden bilinmesi çok önemlidir. ‹ngiltere
ve Fransa, Türkiye’ye bir hayli vaadde
bulunuyorlard›, ancak niyetleri ne kadar
iyi olursa olsun, Türkiye ile Bat› aras›n-
daki ulafl›m› kesebilecek bir savafl›n
ç›kmas› halinde, Türkiye’ye yard›m sa¤-
layabilecek durumda olamayacaklard›...
E¤er Türkiye SB’den böylesi bir yard›-
m›n gelece¤ini güvenceye al›rsa, faflist
Almanya ile bir çat›flmaya girmekten
kaç›nmayacakt›. -Potemkin (sf 48)

Bay Churchill’den Bay Stalin’e ki-
flisel mesaj
19 Eylül 1941’de al›nm›flt›r
Güney’de büyük ödül Türkiye’dir.
E¤er Türkiye kazan›labilirse, bir di¤er
kuvvetli ordu elde mevcut olacakt›r.
Türkiye bizimle birlikte savafla gir-
mek ister, ancak bir korkusu vard›r
ki, bu da sebepsiz de¤il. Türklerin

yoksun bulundu¤u teknik malzeme ik-
mali ve önemli ölçüde ‹ngiliz kuvveti
sa¤lanmas› konusunda söz verilmesinin
üzerinde kesin bir etki yapmas› muhte-
meldir. (sf 71)
(...) 21 Eylül 1941 
En çabuk ve en etkili yard›m›n Türki-
ye’nin Almanlar›n birliklerini geçirme ta-
leplerine karfl› direnmeye ikna edilmesi
ya da daha iyisi savafla bizim yan›m›z-
da kat›lmas›yla gelmifl olaca¤› kan›s›n-
day›m. Buna gereken a¤›r›l›¤› verece¤i-
nizden eminim...
Winston Churchill (sf 74)

Baflbakan bay Churchill’den Baflkan
Stalin’e çok gizli ve kiflisel mesaj
Baflkan Roosevelt’e Türkiye hakk›nda
baz› ön düflüncelerimi bildirdim ve onun
da benden ba¤›ms›z olarak benzer gö-
rüfllere sahip oldu¤unu ö¤rendim. Bana
göre Türkiye’yi baharda bizim yan›m›z-
da savafla sokmak için yo¤un bir biçim-
de çaba harcamal›y›z. Bu amaçla Türki-
ye’nin statüsünü ve toprak bütünlü¤ünü
garanti eden bir ‹ngiliz-Sovyet anlaflma-
s›na Birleflik Devletler’in de kat›lmas›n›
isterim... (10 A¤ustos 1941’de Anka-
ra’daki Sovyet ve ‹ngiliz Büyükelçileri,

ülkelerinin bu karar›n› Türk hükümetine
bildirdiler.) E¤er Türkiye’yi savafla so-
kabilirsek, Karadeniz’de sizin sol cena-
h›n›za bir sevkiyat güzergah› açma ile
ilgili harekatta bir ilerleme kaydetmifl ol-
makla kalmay›p ayn› zamanda sizin
Kafkaslardaki ana petrol ikmal yerlerini
baflar›yla savunman›z aç›s›ndan Mihver
için hayati önem kazanan Romen petrol
sahalar›n› Türk üslerinden a¤›r bir flekil-
de bombalayabiliriz...
24 Kas›m 1942 (sf 91)

Stalin’den Baflbakan bay Churchill’e
kiflisel ve gizli mesaj
27 Kas›m 1942’de gönderilmifltir
Türkiye’yi bizim yan›m›zda baharda sa-
vafla sokmak için her fleyi yapman›n
gereklili¤i ile ilgili olarak Baflkan Roose-
velt ve size kat›l›yorum. Bu kuflkusuz
Hitler ve onun suç ortaklar›n›n k›sa sü-
rede yenilgisi için çok fley ifade eder.
(sf 93)

Baflbakan bay Churchill’den bay Sta-
lin’e çok gizli ve kiflisel mesaj
30 Ocak’ta Adana’da bütün önemli
Türklerle bulufltum ve uzun dostça ko-
nuflmalar›m›z oldu. (Churcill, 30 Ocak
1943’te Türkiye’nin 1943 A¤ustos’una
kadar savafla kat›lmas› için yollar haz›r-
lamak amac›yla Adana’ya geldi ve gö-
rüflmelerde bulundu) Her ikimize de ya-
k›nlaflmakta epey mesafe katetmifl ol-
duklar›na kuflku yok ve Almanya’dan
gelen haberler de onlar› oradaki koflul-
lar›n kötü oldu¤una inand›rm›fl bulun-
maktad›r. ‹lk ifl, flimdiye kadar çok az

Savafl sonras› SSCB D›fliflleri Bakanl›¤›, savafl süresi boyunca kendi yaz›flmalar›n›
ve ‹ngiltere baflbakan› Churchill, ABD Baflkan› Roosevelt ile SSCB Baflkan› Stalin

aras›nda gidip-gelen yaz›l› mesaj ve mektuplar› yay›nland›. Cumhuriyet Yay›nlar› tara-
f›ndan Türkçe de bas›lan bu belgelerde, Türkiye’nin savafl boyunca ne denli kaypak
bir politika izledi¤i, ‹ngiltere ve ABD’nin de SSCB’ye karfl› bu politikaya nas›l çanak

tuttuklar› görülüyor. Stalin’in, Churchill ve Roosevelt’e verdi¤i yan›tlar ise, hem Türki-
ye’nin Alman yanl›s› tutumunu, hem de ABD ve ‹ngiltere’nin oyalama takti¤ini ortaya

seren niteliktedir. Bu yaz›flmalardan, konumuzla ilgili baz› bölümleri yay›nl›yoruz.

SSCB, Türkiye’nin
emperyalist ülkelerce si-

lahland›r›lmas›ndan
hakl› olarak kuflku du-
yuyordu. Bunun savafl

sonras›na haz›rl›k oldu-
¤unu düflünüyorlard›.
Sonraki geliflmeler, bu
kuflkular›n› do¤rulad›.
Türkiye, savafl sonra-

s›nda ABD’nin Sovyet-
ler Birli¤i’ne karfl› üssü

durumuna geldi. 
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ABD, 1945 y›l›nda Türkiye’nin ihraca-
t›nda yüzde 43.8’e ulaflt›. Türk piyasas›n-
dan Alman mallar›n› uzaklaflt›rd› ve ‹ngil-
tere’nin arac›l›¤›n› tümden kald›rd›.

Türkiye’nin savafltaki “tarafs›zl›¤›”
Türkiye, ikinci emperyalist savaflta

sözde tarafs›z kald›. Gerçekte ise, iki kamp
flekline bölünmüfl olan emperyalist devlet-
ler aras›nda rüzgara göre tav›r gelifltirdi,
“denge” politikas› izledi.

Türkiye’nin savafl süresince izledi¤i
“tarafs›zl›k” politikas›, asl›nda faflist Al-
manya’dan yana taraf olmakt›. Her ne ka-
dar Almanya’n›n bafl›n› çekti¤i “mihver
devletleri” saf›nda savafla girmediyse de,
savafl boyunca Almanya’ya büyük hizmet-
ler sundu. Aç›ktan Almanya taraf›na geç-
memesi, ‹ngiltere ve daha sonra artan öl-
çüde ABD ile geliflen iliflkilerdendi. 

Esas›nda egemen s›n›flar içinde her iki
emperyalist kamp›n da sözcüleri bulunu-
yordu. Savafl boyunca kimi zaman biri, ki-
mi zaman di¤erinin üstünlü¤ü ele geçirdi-
¤i oldu. Fakat mutlak bir üstünlük sa¤lana-
may›nca ve Almanya’n›n savafl›n sonlar›na
do¤ru yenilece¤i anlafl›l›nca, Türkiye’nin
tutumu da de¤iflmeye bafllad›. E¤er Al-
manya, sosyalist Sovyetler Birli¤i’ni y›ka-
bilseydi, hatta baz› bölgeleri koparabilsey-

Türkiye’nin savafl süre-
since izledi¤i “tarafs›z-
l›k” politikas›, faflist Al-

manya’dan yana taraf ol-
makt›. Savafl boyunca Al-
manya’ya büyük hizmet-
ler sundu. Aç›ktan Al-
manya taraf›na geçme-
mesi, ‹ngiltere ve ABD

ile geliflen iliflkilerdendi.
Egemen s›n›flar içinde

her iki emperyalist kam-
p›n da sözcüleri bulunu-
yordu. Savafl boyunca ki-
mi zaman biri, kimi za-

man di¤eri üstünlü¤ü ele 
geçirdi.

di, Almanya’n›n saf›na geçmesi an mese-
lesiydi. Savafl sonras› ortaya ç›kan belge-
ler, bunu aç›kça ortaya koyuyor. (*)

Almanya, Türkiye’yi kendi saf›na
çekmek için, ele geçirdi¤i topraklardan
baz›lar›n› Türkiye’ye vermeyi bile dü-
flündü. Yer yer bunu Türk yetkililerin ku-
laklar›na f›s›ldad› da. Kuzey Suriye, Mu-
sul, birkaç Ege adas›, Türkiye ile görüfl-
melerde dile getiriliyor, kesin sözler veril-
memekle birlikte, egemenlerin bu konu-
daki zaaflar›na oynan›yordu. Türk yetkili-
ler ise daha aç›k taleplerde bulundular.
Kafkaslarda Almanya ile iflbirli¤i yapma-
ya haz›r Türkler oldu¤unu bildirdiler. Bu-
nun karfl›l›¤›nda Türkiye, Kafkaslarda
kendi etkinli¤i alt›nda tampon devletle-
rin kurulmas›n› istiyordu. Zaten Al-
manya’n›n Sovyetler Birli¤i’ne sald›r-
mas›n›n ard›ndan, Türkiye’de Turanc›-
l›k yeniden hortlam›flt›. Almanya ise bu
teklifi reddetmeyerek Türkiye’nin heves-
lerini hep canl› tuttu.

Türk egemen s›n›flar› içindeki ‹ngi-
liz ve Alman iflbirlikçileri, sosyalist
SB’ye düflmanl›kta birlefliyor, ona kar-
fl› birlikte hareket ediyorlard›. O yüzden
de Türkiye’nin savafl›n d›fl›nda kalmas›,
daha sonra göstermek istedikleri gibi, em-

peryalist savafla karfl› olmalar›ndan de¤il,
aksine bu savafl›, emperyalist devletlerin
sosyalist SB’ye karfl› savafl› olarak görme-
lerindendi. Türk yetkilileri, her f›rsatta ‹n-
giltere ve Almanya’y› bu konuda birlikte
hareket etmeye ça¤›rd›lar.

Savafl boyunca Bo¤azlar konusu bafl-
ta olmak üzere Sovyetler Birli¤i’nin alehi-
ne, faflist Almanya’n›n ise ç›karlar›na uy-
gun tutum ald›lar. Alman-Sovyet çat›flma-
s›nda Türkiye’nin yürekten Almanya’n›n
yan›nda olaca¤›n› bildirdiler. Alman-
ya’dan tek istekleri, bu konuda ‹ngiltere
ile görüfl birli¤i içinde hareket etmeleriy-
di. 

Sovyet iflgali süresince Almanya’ya
eflsiz hizmetlerde bulundular. Alman or-
dusu, Türkiye’den herhangi bir sald›r› gel-
meyece¤ini bildi¤i için, o tarafa birlik
ay›rma gere¤i duymad›. Böylece Türki-
ye, 1944 y›l›na kadar Almanya’n›n bir
kanad›n› korumufl oldu. Hitler, 1942 y›-
l›nda Türkiye’yi aç›ktan “güney kanad›-
n›n siperi” olarak tan›mlad›. Ayn› zaman-
da Bo¤azlar ve Anadolu üzerinden, mütte-
fiklerin SB’yi malzeme bak›m›ndan des-
teklenmesini önlemifl oldular; bu durum,
SB’ye yard›mda isteksiz olan ‹ngiltere ve
ABD’nin de ifline geldi. Di¤er yandan Al-
man savafl gemilerine, çeflitli kamuflajlar-

verebildi¤imiz modern silahlarla onlar›
donatmakt›r... Benim görüflüme göre y›l
bitmeden bizim yan›m›zda savafla gire-
bilirler... SB’nin büyük gücü aç›s›ndan
savafl sonras› konumlar›ndan do¤al
olarak endifle duymaktalar. Kendi dene-
yimlerime dayanarak SSCB’nin flimdiye
kadar hiçbir anlaflma ya da taahhüdünü
bozmam›fl oldu¤unu kendilerine söyle-
dim. ‹yi bir antlaflma yapman›n zaman›-
n›n flimdi oldu¤unu ve Türkiye için en
emin yerin bar›fl masas›nda bir muharip
gibi muzafferlerle birlikte oturmas› oldu-
¤unu belirttim... SSCB’den gelecek her-
hangi bir dostça davran›fla, eminim ki
cevap vermeye haz›r olacaklard›r. 1
fiubat 1943 (sf 97)

Baflkan Stalin’den Baflbakan bay
Churchill’e kiflisel mesaj
6 fiubat 1943’te gönderilmifltir
Türklerin SB’den gelecek herhangi bir
dostça davran›fla cevap vermeye haz›r
olabilecekleri yolundaki aç›klaman›za
atfen, bizim Türkiye ile iliflkili olarak ge-
rek Sovyet-Alman savafl›n›n patlak ver-
mesinden birkaç ay önce, gerekse sa-
vafl bafllad›ktan sonra dostça niteli¤i ‹n-
giliz hükümetince de bilinen birçok aç›k-
lama yapt›¤›m›z› belirtmenin uygun ola-
ca¤›n› düflünüyorum. Türkler, Almanlar›
k›zd›rmaktan korkarak buna bir karfl›l›k
vermediler. Önerdi¤iniz bu davran›fla
da ayn› biçimde karfl›l›k verecekleri var-
say›labilir.
Türkiye’nin uluslararas› konumu olduk-
ça nazik kalmaktad›r. Bir yandan SB’ye
dostluk ve  tarafs›zl›k anlaflmas› ve ‹n-
giltere’ye karfl›l›kl› yard›m ve sald›r›ya

karfl› koyma anlaflmas› ile ba¤l›d›r; öte
yandan Almanya’n›n Sovyetlere sald›r›-
s›ndan üç gün önce tamamlanan dost-
luk antlaflmas› ile Almanya’ya ba¤l›d›r.
fiimdiki koflullarda Türkiye’nin SB ve ‹n-
giltere’ye olan yükümlülüklerini yerine
getirmesiyle, Almanya’ya olan yükümlü-
lüklerini yerine getirmeyi nas›l ba¤dafl-
t›rmay› düflündü¤ünü bilemiyorum. Bu-
na ra¤men Türkler, SB ile daha yak›n
ve dostça iliflkiler istiyorlarsa, b›rak›n
öyle söylesinler. Böyle bir durumda SB
onlar› yar› yolda karfl›layacakt›r.(sf 100)

Roosevelt’ten Stalin’e
18 Mart 1944’te al›nm›flt›r
Türk kromunun Almanya için önemin-
den çok etkilemem nedeniyle krom ko-
nusunda kiflisel bir mektubu, bugün
Baflkan ‹nönü’ye uçakla yollad›m...
Baflkan ‹nönü’ye yazd›¤›m mektubun
metni flerhen flöyledir:
“... Fark›nda oldu¤unuz gibi Ruslar Ni-
kopol’un (Ni¤bolu-ç) ele geçirilmesiyle,
Almanlar› önemli manganez kaynakla-
r›ndan yoksun b›rakmay› baflard›. Bir-
çok amaçla Türk krom cevheri manga-
nezin yerini alabilir ve Almanlar›n Niko-
pol’den gelen manganezden yoksun
kalmalar› sonucunda Alman savafl üre-
timi için Türkiye’den sa¤layaca¤› kro-
mun önemi artar. Türkiye’den Alman-
ya’ya nakli devam eden büyük krom
cevheri ikmallerinin flimdi Birleflmifl Mil-
letler için derin endifle yaratan bir me-
sele haline gelmifl oldu¤u aç›kt›r. Al-
manlar›n Türk krom cehvherinden daha
fazla yararlanmas›ndan nas›l al›konula-
bilece¤ine en iyi siz karar verebilirsiniz.

Yarat›c› dehan›z› bildi¤im için bunun
üstesinden gelecek bir yöntem bulaca-
¤›n›z› ümit ederim...” (sf 123)

Stalin’den Roosevelt’e kiflisel-gizli
Türklerin korumu Almanya’ya teslimi
hakk›ndaki Türkiye Baflkan›na gönder-
di¤iniz mektubun tasla¤›n› zikreden me-
saj›n›z› alm›fl bulunmaktay›m. Türklere
yap›lmas›n› tavsiye etti¤iniz önerinin,
olumlu sonuçlar›ndan ümidimizin az ol-
du¤unu söylemem gerekmesine ra¤-
men, yap›lmas›n›n tam zaman›d›r san›-
r›m. 20 Mart 1944  (sf 125)

Bay Churchill’den Mareflal Stalin’e
kiflisel ve çok gizli mesaj
12 Temmuz 1944’de al›nm›flt›r
Türkiye, Mihver Güçleri’yle iliflkilerini
derhal koparmaya isteklidir. Savafl ilan
edilmesi gerekti¤i konusunda sizinle
mutab›k›m, ancak bunu onlardan istedi-
¤iniz taktirde korkar›m, hem flehirlerini
korumak amac›yla flu an için onlara
tahsis etmemize imkan olmayan uçak-
lardan talep ederek, hem de Bulgaris-
tan’da ve Ege’de flu anda bizim için
mümkün olmayan müflterek harekata
girmemizi isteyerek kendilerini savuna-
caklard›r... Bence ilk ad›m olarak Al-
manya ile iliflkilerini koparmas› daha
ak›ll›cad›r. Ondan sonra kendilerine ha-
vadan yap›lacak intikam sald›r›lar›na
karfl› birkaç fley gönderebiliriz. Böylece
birlikte oldu¤umuz süre içinde savafla
girebilirler. Bundan önceki savaflta
Türklerin ittifak› Almanlar için çok de-
¤erliydi. Türkiye’nin iliflkilerini koparma-
s›, Alman ruhuna indirilmifl bir darbe

olacakt›r. Bence böyle bir darbeyi indir-
memin oldukça iyi bir zaman›d›r.(sf127)

Baflkan Stalin’den Baflbakan bay
Churcill’e gizli ve kiflisel
12 Temmuz tarihli mesaj›n›z al›nd›...
Türkiye sorunu, Büyük Britanya, Sov-
yetler Birli¤i ve ABD hükümetlerinin ge-
çen y›l sonunda Türk hükümetiyle yap›-
lan görüflmelerden pek iyi bildikleri ger-
çekler ›fl›¤›nda incelenmelidir. Kuflku-
suz Türkiye’nin daha Kas›m veya Aral›k
1943’de Hitler Almanyas›’na karfl› Müt-
tefiklerin yan›nda savafla girmesi için
ülkelerimiz hükümetlerinin ne kadar ›s-
rar etti¤ini hat›rlayacaks›n›z. Bunlardan
bir sonuç al›namad›. Bildi¤iniz gibi Türk
hükümetinin giriflimiyle görüflmeleri ge-
çen May›s ve Haziran aylar›nda ta-
mamlad›k. Üç müttefik hükümetince ge-
çen y›l sonuç al›namad›. Türkiye’nin
ataca¤› gönülsüz bir ad›ma iliflkin ola-
rak, bunun müttefiklere nas›l bir yarar›
dokunaca¤›n› flu anda göremiyorum.
Türk hükümetinin Almanya ile iliflkilerin-
de ald›¤› kaçamak ve belirsiz tavra ba-
k›ld›¤›nda, Türkiye’yi kendi bafl›na b›ra-
k›p üzerinde daha fazla bask› yapmak-
tan vazgeçmek daha iyi olacakt›r. Tabii
ki, bu, Almanya ile savaflmaktan kaç›-
nan Türkiye’nin savafl sonras› mesele-
lerdeki özel hak taleplerinin dikkate
al›nmayaca¤› anlam›na gelir.
15 Temmuz 1944 (sf 128-129)

Kaynak: “SSCB D›fliflleri Bakanl›¤›, 2.
Dünya Savafl›’nda Stalin, Roosevelt ve
Churchill’in Türkiye Üzerine Yaz›flmala-
r›” (Cumhuriyet Yay›nlar›)
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II. emperyalist savafl
boyunca Türkiye’nin

faflist Almanya ile
olan iliflkilerine, iflçi

ve emekçilerden tepki
yükseliyordu. Bu tep-

ki, Almanya’n›n
SSCB’ye sald›rmas›y-
la daha da artt›. Fa-

kat bu eylemler, faflist
bask› ve terörle bast›-

r›l›yordu. 
Almanya, SSCB tara-
f›ndan yenilgiye u¤-
rat›l›nca, Türk ege-
men s›n›flar› büyük

bir tedirginlik duydu-
lar. O güne dek ko-

münizme karfl› savafl-
ta Almanya’ya gü-

venmifller, hatta
SSCB’nin y›k›lmas›n-
dan sonraki planlar›
bile yapm›fllard›. Sa-
vafltan sosyalist Sov-
yetler Birli¤i zaferle
ç›k›nca ve tüm Avru-
pa’da ayaklanmalar
patlak verince, “Av-
rupa’n›n bolfleviklefl-
mesi” korkusu hepsi-
ni sard›. Bu noktada
tek güvence olarak

ABD’yi gördüler. Ve
ABD ile iliflkileri da-
ha fazla gelifltirmeye 

yöneldiler. 

la bo¤azlar› açt›lar. Almanya’ya her koflul
alt›nda verdikleri krom ile, Alman silah sa-
nayine yapt›klar› yard›m ve Alman casus-
lar›na ev sahipli¤i yapmalar› ile, bu liste
uzuyordu.

Asl›nda Türkiye’nin 1939 y›l›nda ‹ngil-
tere ve Fransa ile yapt›¤› bir anlaflma vard›.
Bu anlaflmaya göre “mihver devletleri”nin
(‹talya, Almanya, Japonya) Balkan ülkele-
rine sald›rmas› durumunda, Türkiye, onla-
ra savafl açmakla yükümlüydü. Fakat bu
anlaflmadan bir y›l sonda 1940 y›l›nda, ‹tal-
ya’n›n Balkanlara müdahalesine ra¤men,
Türkiye “mihver devletleri”ne savafl açma-
d›. Gerekçe olarak da, ‹ngiltere ve Fran-
sa’n›n söz verdi¤i yard›mlar› yapmad›¤›,
Türkiye’nin yeterince silahland›r›lmad›¤›n›
söylediler. Türkiye, savafl›n sonuna kadar
‹ngiltere ile olan ittifak yükümlülü¤ünü ye-
rine getirmedi.

Almanlar, savafl döneminde Türki-
ye’nin D›fliflleri Bakan› ve ard›ndan Baflba-
kan› olan fiükrü Saraço¤lu’nu ‹ngiliz-
Amerikan yanl›s› olarak görüyordu. Buna
karfl›l›k Savunma Bakan› (sonradan D›flifl-
leri Bakan› olan) Numan Menemencio¤lu,
Genelkurmay Baflkan› Fevzi Çakmak ile
Harp Akademileri Baflkan› Ali Fuat Er-
den’i kendi saflar›nda görüyordu. ‹ngiliz
yanl›lar›n› s›n›rlamaya çal›fl›rken, kendile-
rine taraf olanlar› cesaretlendirmeye ve da-
ha aktif k›lmaya çabal›yordu. 1943 y›l›nda,
‹ngiliz yanl›s› kesimlerin Türkiye’de darbe
yapmaya haz›rland›¤›n› yayd›lar. Bu darbe
ile ‹ngilizlerin Türkiye’yi kendi saf›na çe-
kece¤ini söylediler. Gerçekten öyle bir dar-
be plan› vard›ysa, bozmufl oldular, yokduy-
sa da ‹ngilizlere karfl› tepki oluflturdular. 

Sadece ‹ngiltere için de¤il, Sovyetler
Birli¤i hakk›nda da maniplasyon yapt›lar.
Alman Büyükelçisi Von Papen’e Türki-
ye’de bir suikast giriflimi oldu, fakat Papen
bu sald›r›dan yara almadan kurtuldu. Sui-
kastin arkas›nda SSCB büyükelçili¤i oldu-
¤u ve suikasti Türkiyeli komünistlerin yap-
t›¤› söylendi. Bunun üzerine yeni bir ko-
münist av› bafllat›ld›, birçok kifli tutuklan-
d›, Türkiye-SSCB iliflkileri daha da gerildi.
Sonradan bu suikastin bir provokasyon ol-
du¤u anlafl›lacakt›.

Dünya hegemonyas› için birbirine gi-
ren emperyalist ülkeler, ba¤›ml› ülkeleri
de savafl›n içine çekmek için birçok pro-
vokasyon yap›yor, entrikalar çeviriyor-
du. Bu durum, flu ya da bu emperyalistin
iflbirlikçisi olan kliklere de yans›yor, içte
klik çat›flmalar› iyice fliddetleniyordu.

Sovyetler Birli¤i’nin Alman ordusunu
geri püskürtmesi ve savafl› kazanaca¤›n›n
anlafl›lmas› üzerine, Türk egemen s›n›flar›
da de¤iflen dünyan›n durumuna uymak zo-
runda kald›lar. ‹nönü’nün “yeni bir dünya
kurulur, Türkiye’de orada yerini al›r” sö-
zü, bofluna söylenmemiflti. 

Bafl›ndan beri Almanya ile iliflkileri
iyi tutmaya çal›flan Numan Menemenci-
o¤lu ile Fevzi Çakmak görevlerinden al›n-
d›. Ard›ndan Almanya ile iliflkilerini kes-
tiklerini aç›klad›lar. Buna karfl›n savafl bo-
yunca Türkiye’de Alman Büyükelçili¤i
yapm›fl olan Von Papen’i dostça u¤urlad›-
lar; ‹nönü, bir kez daha “arac›l›k hizmet-
lerine haz›r oldu¤unu” yineledi. (**)

Ve 23 fiubat 1945’te Türkiye, mih-
ver devletlerine savafl ilan etti. Bu, bi-
çimsel bir ilandan baflka bir fley de¤ildi.
‹nönü’nün dedi¤i gibi, yeni bir dünya ku-
ruluyordu. Türkiye’nin de buna ayak uy-
durmas› gerekiyordu. Örne¤in Birleflmifl
Milletlere girmesi için, savaflta müttefik-
lerin saf›nda görünme zorunlulu¤u vard›.
ABD, 1 Mart’a kadar süre vermiflti, Tür-
kiye de bu süre dolmadan müttefiklerin
saf›na geçmifl oldu.

Türk egemenlerinin 
komünizm korkusu
II. emperyalist savafl boyunca Türki-

ye’nin faflist Almanya ile olan iliflkilerine,
iflçi ve emekçilerden tepki yükseliyordu.
Bu tepki, Almanya’n›n SSCB’ye sald›r-
mas›yla daha da artt›, iflçilerin ve gençle-
rin protesto gösterileri bafllad›. Fakat bu
eylemler, faflist bask› ve terörle bast›r›l›-
yordu. Di¤er yandan Turanc›-faflist görüfl-
lere kap›lar sonuna dek aç›l›yordu. Yuka-
r›da belirtildi¤i gibi çeflitli provokasyon-
lar da yaratarak devrimci-demokratlar tu-
tuklan›yor, üzerlerindeki bask› artt›r›l›-
yordu. 

Almanya, SSCB taraf›ndan yenilgiye
u¤rat›l›nca, Türk egemen s›n›flar› büyük
bir tedirginlik duydular. O güne dek ko-
münizme karfl› savaflta Almanya’ya gü-
venmifller, hatta SSCB’nin y›k›lmas›ndan
sonraki planlar› bile yapm›fllard›. Bu sa-
vafltan sosyalist Sovyetler Birli¤i zaferle
ç›k›nca ve tüm Avrupa’da ayaklanmalar
patlak verince, “Avrupa’n›n bolfleviklefl-
mesi” korkusu hepsini sard›. Bu noktada
tek güvence olarak ABD’yi gördüler. Ve
Almanya’n›n gerilemeye bafllamas›ndan
itibaren ABD ile iliflkileri daha fazla ge-
lifltirmeye yöneldiler. 

Sovyetler Birli¤i’nin Almanya’y› ge-
ri püskürtmesi, sadece Avrupa’da de-
¤il, tüm dünyada ulusal ve sosyal kur-
tulufl hareketlerine büyük bir moral ve
güç katt›. O tarihten itibaren emperya-
list savafl, bir anda anti-faflist bir niteli-
¤e büründü. Türk egemenlerini korkutan
ve müttefiklerin saf›na geçmede bu kadar
ikircimli davranmas›na, son ana kadar
beklemesine neden olan da, savafl›n bu
de¤iflen yönüydü. Onlar, tüm emperyalist-
lerin birlikte SSCB’ye sald›rmalar›n› isti-
yorlard›. Almanya ve ‹ngiltere aras›nda
böyle bir itifak›n yap›lmas› için çok u¤-

raflt›lar. Gerçekte de her iki emperyalist
kamp, SSCB’nin y›k›lmas› konusunda
hemfikirdiler. Fakat bunu di¤erinin yap-
mas›n› bekliyor, o yönde birbirlerini k›fl-
k›rt›yorlard›. Sald›ran taraf›n güç kaybe-
dece¤ini biliyor, onu bekliyorlard›. Girdi-
¤i her yeri k›sa zamanda ele geçiren Al-
manya’n›n, erken zaferlerle bafl› döndü,
zafer sarhofllu¤una kap›ld› ve SSCB’ye
sald›ran taraf oldu. Onun bu hatas›n›n ‹n-
giltere ve ABD çok iyi de¤erlendirdiler.
Fakat onlar da SSCB’nin böylesine güçlü
bir direnifl gösterece¤ini beklemiyorlard›.
Bu büyük direnifl tüm dünyay› etkileyip
de emperyalist-kapitalist sistemin üçte bi-
rini kopar›p al›nca, kald›rd›klar› tafl› ayak-
lar›na düflürmüfl oldular. Yoksa Almanya
karfl›s›nda blok oluflturan emperyalistlerin
gönlünde yatan, ‹ngiliz iflbirlikçisi Türk-
lerin a¤z›ndan aç›ktan söylenmiflti zaten.
“Biz Rusya’n›n mezarda, Almanya’n›n ise
ameliyat masas›nda olmas›n› istiyoruz.”
(Türkiye’de faflist Alman propagandas›,
Onur yay›nlar›- sf :163) 

Türkiye’nin savaflla birlikte artt›rd›¤›
silahlanma yar›fl› da gelece¤e dönük bir
haz›rl›kt›. Hem Almanya’dan hem de ‹n-
giltere ve Amerika’dan bol miktarda silah
al›nd›. Buna karfl›n savafla girmemekte
büyük bir direnç gösterildi. Almanya’n›n
yenilece¤i anlafl›l›nca, ABD ve ‹ngiltere,
Türkiye’nin savafla girmemesinden yana
oldular. Bunun üzerine Sovyet D›fliflleri
Bakan› Molotof, Ekim 1943’te ‹ngiliz ve
ABD’li yetkililere -Türkiye’ye çok say›da
silah satt›klar›n› bildi¤inden- “e¤er sava-
fla girmeyeceklerse bu silahlar› neden al›-
yorlar” diye sordu. (age sf:246) 

Molotof ve SSCB, Türkiye’nin em-
peryalist ülkelerce silahland›r›lmas›n-
dan hakl› olarak kuflku duyuyordu. Bu-
nun savafl sonras›na haz›rl›k oldu¤unu dü-
flünüyorlard›. Sonraki geliflmeler, bu kufl-
kular›n› do¤rulad›. Türkiye, savafl sonra-
s›nda ABD’nin Sovyetler Birli¤i’ne
karfl› üssü durumuna geldi. 

Di¤er yandan egemen s›n›flar, savafl›n
tüm yükünü, iflçi ve emekçilerin, ezilen
halklar›n s›rt›na y›kt›lar, kendileri ise kar
üzerine kar yapt›lar. 1943-44 y›llar›nda
bütçenin yüzde 54’ü orduya ayr›lm›flt›.
Bir milyonluk ordunun seferber durumda
tutulmas› ve al›nan yüksek miktardaki si-
lahlar, bu durumu yaratm›flt›. Bütçedeki
kronik aç›k, borç al›narak veya para bas›-
larak kapat›lmaya çal›fl›ld›. Bu da hayat›n
daha da pahalanmas›na yol açt›. 1938’de
geçim endeksi 100 iken, 1945’te 354’e
yükseldi. ‹flçi ve köylülerin durumu daha
da kötüleflti. Düflük gelirle pahal›laflan
mallar› alamaz hale geldiler. Gerçek üc-
retlerin de düflmesi ile iflçilerin sat›nalma
gücü yüzde 50 oran›nda azald›.

Buna karfl›n savafl vurguncular› ve
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karaborsac›lar artt›. Sermaye birikimi
özendirildi. ‹ki bin Türk kapitalisti milyo-
ner oldu. 1942 y›l›nda ç›kar›lan “varl›k ver-
gisi yasas›”, savafl zenginlerini yaratmada
önemli bir ifllev gördü. Bu yasa ile savafl›n
önemli bir yükü de gayri-müslim burjuvalar›n
ve esnaflar›n s›rt›na y›k›ld›. Hem de as›l ola-
rak Rum, Yahudi ve Ermeni az›nl›klar›n. Çün-
kü di¤er yabanc›lar›n devletleri devreye gire-
rek vergileri büyük oranda düflürmeyi sa¤lad›-
lar. Örne¤in ‹ngiliz uyruklulardan istenen 7
milyon, 2.5 milyona indirildi. Amerikan uy-
ruklu flirketlerin vergisi 300 bin liradan 30 li-
raya çekildi. Türk burjuvalar› gelirlerinin yüz-
de 5’ini vergi olarak verirken, Rumlardan ge-
lirlerinin yüzde 156’s›, Yahudilerden yüzde
179’u, Ermenilerden yüzde 232 oran›nda ver-
gi ald›lar. Bu yaln›z y›ll›k gelire de¤il, serve-
tin önemli bir k›sm›na el koymak anlam›na
geliyordu. Yasa 1944’te kald›r›ld›. Yaklafl›k
iki y›l için Türk devletine 221 lira gelir sa¤la-
m›flt›.

Savafl›n ard›ndan Türkiye üzerine çekiflen
emperyalistlerden Fransa ve ‹talya çok k›sa
zamanda geride kald›lar. Almanya, savafltan
sonra büyük bir çöküfl yaflad›¤›ndan hiç flans›
kalmam›flt›. Savafl› galip bitirmesine ra¤men
bitkin düflen ‹ngiltere ise, Osmanl› devleti ve
TC’nin ilk kuruldu¤u dönemdeki birinci ko-
numunu yitirdi. Bu büyük emperyalist güçler
aras›nda en karl› ç›kan ABD oldu.

Sürecek

Dipnotlar
(*) Savafl sonras›nda ele geçirilen Alman bel-

gelerinde bu durum tüm aç›kl›¤› ile ortaya seril-
mifltir. Bu belgeleri kaynak gösteren Johannes
Glasneck, “Türkiye’de Faflist Alman Propagan-
das›” adl› eserinde flunlar› yaz›yor: “Önde gelen
Türk politikac›lar›n›n Alman görüflme ortaklar›-
na, ‹ngiltere ile ittifak› salt bir ‘dekor’ olarak gör-
düklerini, bolflevizmin yokedilmesine karfl› hayati
önemde ilgi duyduklar›n› söylemeleri, herhalde
yaln›z taktik gere¤i de¤ildi. Örne¤in Numan (Me-
nemencio¤lu) Türkiye’nin tutumunun, ‘Alman ç›-
karlar›na uygun düfltü¤ünü, çünkü Türkiye’nin ta-
rafs›zl›¤› ile Rusya’ya karfl› savaflta Almanya’n›n
sa¤ kanad›n› korudu¤unu, bunun Almanya’n›n as-
keri güç kullanmas›na gerek kalmad›¤›n›’ Clodi-
us’a (Alman ticari temsilcisi-bn) kan›tlamaya ça-
l›fl›yordu.” (sf 163)

(**) ‹kinci emperyalist savafl döneminde
SSCB’nin D›fliflleri Halk Komiser vekilli¤i yapan
Potemkin’in SSCB D›fliflleri Halk Komiserli¤i’ne
gönderdi¤i 3 May›s 1939 tarihli mektupta, 1941-
43 y›llar› aras›nda Almanya’n›n Türkiye’deki bü-
yükelçisi olan Von Papen’in misyonu flu flekilde
aktar›l›yor. “Çin Büyükelçisi Toung beni göreme-
ye geldi ve Viyana’da bulundu¤u s›ralardan beri
tan›d›¤› Von Papen ile aralar›nda geçen bir ko-
nuflmadan söz etti... Kendi sözcükleriyle, Papen,
Türkiye’ye Mihver ve karfl›t kamptaki devletler
aras›ndaki tarafs›zl›¤›n› sa¤lamak göreviyle gel-
mifltir. Almanya, ‹ngiltere’den tek bir fley istemifl-
tir: Do¤u Avrupa ve Balkanlar’da hareket özgür-
lü¤ü...” (Stalin, Churchill ve Roosevelt yaz›flma-
lar›, sf 43)
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Afrika’n›n kara gerçe¤i

ir kez daha “s›n›rötesi operas-
yon” ile savafl uçaklar›, birbiri ard›-
na havalan›yor. Baflta Kandil ol-
mak üzere PKK’nin kamplar›na
bomba ya¤d›r›yor. Bunu, kara ha-
rekat›n›n da izleyece¤i söyleniyor.

Bugüne dek hava-kara kaç “s›-
n›rötesi operasyon” yap›ld›? So-
nuçlar› ortada! Ezilen bir halk›,
bask› ve fliddetle bitirebilmek
mümkün mü? Vurmakla bir halk›n
tüketildi¤i nerede görülmüfl? Kürt
halk› yüzy›llard›r süren asimilasyo-
na, en vahfli iflkencelere, katliamla-
ra ony›llard›r direniyor. Resmi ola-
rak da kabul edilen 29. isyan› bu. 

fiu ya da bu önderlik alt›nda on-
larca isyan gerçekleflmifl. Bunlar
fliddetle bast›r›lm›fl, önderleri as›l-
m›fl, tutuklanm›fl, on binlercesi
katledilmifl, sürgüne gönderilmifl,
varl›klar› yok say›lm›fl... Ama her
defas›nda yeniden do¤rulup Kürt
olduklar›n› hayk›rm›fllar, her ulus
gibi özgürce yaflama haklar›n› sa-
vunmufllar. 

Ezilen bir ulusun özgürlük tut-
kusu, egemenlerin bombalar›ndan
daha güçlüdür! Dünya tarihi bunun
örnekleriyle doludur. Öncekiler bir
yana 25 y›l› aflk›n süredir devam
eden son Kürt ulusal mücadelesi,
bunun somut kan›t›d›r. Kürtlere
karfl› savaflan generaller bile, bu
gerçe¤i kabul etmifl durumdad›r-
lar. 

Öyleyse neden bir kez daha “s›-
n›rötesi operasyon”, hava-kara ha-
rekat›, yo¤un tutuklama haz›rl›¤›,
“belini k›raca¤›z” nutuklar›...

B
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