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“Yekpare mermer”di onlar!

rdo¤an, “üçüncü dönemi”ne
çok h›zl› bafllad›. Kendi deyimiyle
“ustal›k dönemi”ydi bu. 

K›dem tazminat›n›n gasp› giri-
flimleriyle bafllad› “ustal›k” aflama-
s›. ‹MF Baflkan› “K›dem tazminat›n›
kald›r›n” diye talimat›n› vermiflti.
Hemen harekete geçti. Buna tepki
göstermesi beklenen sendikalar›
da kap›s›na kilit vurmakla tehdit
ederek susturmaya çal›flt›. 

Ard›ndan g›da maddelerinden
ulafl›ma zam furyas› geldi. HES’le-
re karfl› mücadeleyi yükselten köy-
lülere azg›nca sald›r›ya geçildi. Her
tür demokratik hak için yap›lan kit-
le gösterilerine tahammülsüzlük ve
yo¤un tutuklamalar at bafl› gitti.
Zindanlar t›ka-basa doldu, mah-
kumlar ölüme terk edildi, vb…

Sald›r›lar bu kadarla da s›n›rl›
de¤il. AKP hem içerde, hem d›flar›-
da savafl naralar› at›yor. Bir yan-
dan s›n›r-içi ve s›n›r ötesi operas-
yonlar ile Kürt halk›n›n tepesine
bombalar ya¤d›r›l›yor, kontra bir-
likleri yeniden bölgeye sürülüyor.
Di¤er yandan Kuzey Afrika’dan Or-
tado¤u’ya çalkant› halindeki tüm
ülkelere, s›rt›n› ABD’ye dayayarak
efeleniyor, iç ifllerine müdahil olu-
nuyor… 

Erdo¤an, Eylül ay› içinde önce
M›s›r, Tunus, Libya’y› ziyaret etti,
ard›ndan ABD’de Obama ile görüfl-
tü. Suriye’ye karfl› giderek sertlefl-
tirdi¤i aç›klamalar›na, bu görüflme-
den sonra bir yenisini daha ekledi.
Bu kez tümden ipleri att›. Daha ön-
ce “diplomasi” arac›l›¤›yla yola ge-
tirmeye çal›flt›¤› Esad’›, art›k aç›k-
tan tehdit ediyordu. Zaten bu süre
zarf›nda, t›pk› Libyal› muhaliflere
yapt›klar› gibi, Suriyeli muhaliflere
de ev sahipli¤i yapm›fllar, onlar›n
toplant› gerçeklefltirmesini sa¤la-
m›fllard›. 
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Daha düne kadar Esat’la “abi-kardefl” görü-
nen, Suriye hükümeti ile ortak bakanlar toplan-
t›s› yapan, vizeyi kald›ran AKP, Suriye’yi düfl-
man ilan etmiflti. T›pk› elinden “insan haklar›
ödülü” ald›¤› Kaddafi’ye yapt›¤› gibi… “NA-
TO’nun Libya’da ne ifli var”dan bafll›yor, para
dolusu çantalarla Libya’n›n yeni yönetimine
kofluyor, Fransa ile “rol kapma” kavgas› yap›-
yorlard› flimdi. Böylesine tutars›z, ikiyüzlü ve
düflkünce bir “d›fl politika” izleniyordu. Hem de
“dünya lideri”, “demokrasi havarisi” pozlar›n-
da…

* * *
“Komflularla s›f›r sorun”dan gelinen nokta

buydu. Kandil’e yap›lan hava sald›r›lar›, baflta
Kürt Federe Bölgesi yetkilileri olmak üzere Irak
yönetimi taraf›ndan k›nand›. Suriye, Türkiye
s›n›r›na asker y›¤maya bafllad›. K›br›s Rum
kesiminin Do¤u Akdeniz’de petrol aramaya
bafllamas› üzerine savafl uçaklar› uçuruldu,
hem Rumlarla hem de Yunanistan’la iliflkiler
gerildi. Ve hepsinden önemlisi ‹ran’›n Türki-
ye’ye artan tepkisidir. Çünkü ABD’nin Suriye
üzerinden as›l ‹ran’› hedefe çakt›¤› bilinmekte-
dir. Ve Türkiye, “sahibinin sesi” olmufltur. Ama
‹ran’la iliflkileri as›l tehdit eden konu, füze kal-
kan›d›r.

ABD’nin daha önce Do¤u Avrupa ülkeleri-
ne koymay› baflaramad›¤› füze kalkan›n›, Tür-
kiye kabul etmifltir. Bu, ABD’ye sunulan en bü-
yük destektir. Ve ABD’li yetkililer taraf›ndan
da, “Türkiye’nin NATO’ya girmesi kadar,
önemli bir olay” fleklinde nitelenmifltir. Hat›rla-
nacakt›r, Türkiye NATO’ya ABD’nin yan›nda
Kore savafl›na kat›larak ve binlerce askerin
ölümü pahas›na al›nm›flt›. fiimdi füze kalkan›
ile kaç bin kiflinin ölümü göze al›nm›flt›r, bunu
zaman gösterecektir.  

Füze kalkan›, ABD’nin Ortado¤u’daki he-
gemonya savafl›nda en önemli araçlardan biri-
dir. ‹ran’dan veya Rusya’dan geliflebilecek
herhangi bir sald›r›y› durdurmay› hedeflemek-
tedir. ABD böylece baflta ‹srail olmak üzere
kendine ba¤›ml› ülkeleri ve buradaki üslerini
korumaya alm›flt›r. Hal böyleyken Erdo¤an,
tam da böyle bir zamanda ‹srail’e meydan oku-
makta, büyükelçili¤ini kapatmaktad›r. ‹srail’e
kafa tutan bir lider olarak, hem içte, hem de
Arap kamuoyunda prim toplarken, füze kalka-
n› ile ABD ve ‹srail’e yapt›¤› büyük hizmeti per-
delemeye çal›flmaktad›r.

Fakat m›zrak çuvala s›¤m›yor! Hem de fü-
ze kalkan› gibi bir m›zrak… Kalkan›n yerleflti-
rildi¤i Malatya-Kürecik halk›, bunu kabul etme-
yeceklerini duyurdu. 2 Ekim’de kalkan›n bulun-
du¤u üsse karfl› bir yürüyüfl karar› ald›lar. Kü-

recik halk›, ABD’nin radar üssünü çok iyi bili-
yor. ’71 devrimcileri, bu üssü basmak için ha-
z›rlanm›fllar, ancak eylemi gerçeklefltiremeden
Nurhak’larda katledilmifllerdi. Sinan, Kadir ve
Alparslan, ABD’nin üssüne karfl› eylem yapa-
caklar› için öldürüldüler. O üs için devrimcilerin
kan› döküldü. fiimdi ise, füze kalkan›n› dike-
rek, tüm halk›n kan›n› dökmek istiyorlar. Küre-
cik halk› buna izin ver-
memek için harekete
geçti bile. Fakat bu
kalkan› durdurmak
için tüm iflçi ve emek-
çilerin aya¤a kalkmas›
gerekiyor.

* * *
AKP’nin son aylarda

hem içte, hem de d›flta
artt›rd›¤› sald›rganl›-
¤›n arkas›nda, ABD ile
yap›lan pazarl›klar ya-
t›yor. Erdo¤an’›n ABD
gezisinden önce,
ABD’de faaliyet göste-
ren 16 ayr› istihbarat
biriminin bafl›ndaki Ja-
mes Clapper, Anka-
ra’ya geldi. Hem füze
kalkan›, hem de Suriye
konusunda gizli görüfl-
meler yap›ld›. Son dönemde ABD ile gözle gö-
rülür bir ziyaret trafi¤i yafland›, yaflan›yor…

AKP hükümeti, ABD’nin tafleronu olarak
bölgede boy gösteriyor, tehditler savuruyor. ‹ç-
te ve d›flta savafl tamtamlar› çal›yor. Bu tehli-
keli gidifli durdurman›n tek yolu, baflta füze
kalkan› olmak üzere savafl politikalar›na karfl›
güçlü bir eylemlilik ortaya koymakt›r. Aksi hal-
de Türkiye, savafl›n merkezinde yer alan bir ül-
ke olacak ve onun a¤›r bedelini Türk-Kürt tüm
halk ödeyecektir.

* * *
Ekonomik krizin yeniden tart›fl›lmaya, ifla-

retlerinin güçlü bir biçimde ortaya ç›kmaya
bafllad›¤› bu günlerde, Avrupa iflçi ve emekçi-
leri yeniden soka¤a ç›kman›n haz›rl›klar›n› ya-
p›yor. Arap halklar›n›n isyan›ndan sonra, dire-
nifl tüm dünyaya yay›l›yor. Bizim ülkemizde de
yeni bir direnifl dalgas›na ihtiyaç var ve bunun
koflullar› da fazlas›yla mevcut. 

Baflta k›dem tazminat› olmak üzere hak
gasplar›, artan zamlar, en küçük bir hak aray›-
fl›na vahflice sald›r›lar, Kürt halk›na uygulanan
bask› ve fliddet, içeride ve d›flar›da savafl ç›-
¤›rtkanl›¤› ile oluflan bu ateflten çember yar›l-
mal›d›r! 
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Merhaba,

ABD emperyalizmi, iflbirlikçisi Türkiye’yi de
harekete geçirerek çok yönlü sald›r› ata¤›n› bafl-
latt›. Bir tarafta Libya’n›n iflgali, Suriye’nin teh-
dit edilmesi ve Türkiye’de füze kalkan›n›n kurul-
mas› ile özetlenebilecek olan uluslararas› gelifl-
meler var. Özellikle füze kalkan› iflçi ve emekçile-
ri do¤rudan ilgilendiriyor; ABD Türkiye’de kal-
kan›n kurulmas›na, Türkiye’nin geçmiflte NA-
TO’ya üye olmas› kadar büyük bir önem atfedi-
yor. Çünkü kalkan, Türkiye’nin savaflta do¤ru-
dan ABD ç›karlar›na taraf olaca¤›n›, ‹ran ve Suri-
ye ile gündeme gelecek bir savafl›n asli unsurla-
r›ndan biri olaca¤›n› gösteriyor. 

Di¤er tarafta ise k›dem tazminat›n›n gasp› ve
yeni sendikalar yasas› ile yürütülen bir baflka sal-
d›r› paketi bulunuyor. Krizin ikinci dalgas›n›n
çok yak›n oldu¤u yönündeki iflaretler her geçen
gün güç kazan›yor, Yunanistan’›n iflas› tart›fl›l›-
yor ve Türkiye’de daha kriz patlak vermeden ön-
ce, iflçi ve emekçilerin kazan›lm›fl en önemli hak-
lar›ndan biri olan k›dem tazminat›na burjuvazi

göz dikiyor. 

Her iki sald›r› da yaflamsal önem-
de. Ve bunlara karfl› çok çetin bir
kavga süreci bizleri bekliyor.  

Gündemdeki konulara iliflkin yaz›-
lar› dergimiz sayfalar›nda bulabilir-
siniz.

Bir sonraki say›m›zda
görüflmek üzere...
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az aylar›n›n s›cakl›¤›, gündemin
s›cakl›¤›n›n gerisinde kald›.
A¤ustos sonundan bu yana,
ABD’nin hegemonya savafl›, pefl-

pefle at›lan ad›mlarla t›rman›yor. 
Önce A¤ustos ay›n›n son günlerinde

Libya’n›n iflgalini tamamlamak üzere
NATO harekete geçti. Arkas›ndan Suri-
ye’ye dönük tehditler t›rmand›r›ld›. Tür-
kiye hem Libya’da hem de Suriye’de
baflrolü kapmak için öne at›ld›. Bir taraf-
tan Amerika’da ve Arap co¤rafyas›nda
turlar gerçeklefltirilirken, di¤er taraftan,
Türkiye’nin savafltaki konumunu en net
belirleyen ad›m olarak, Türkiye’ye füze
kalkan› kurulmas› anlaflmas›n› onaylad›. 

Kaddafi direniyor, 
Libya’da rant kapma kavgas›
A¤ustos ay› sonunda, NATO güçleri-

nin harekete geçirdi¤i muhalifler, Trab-
lus’a ilerledi. H›zl› bir iflgal hareketiyle
baflkent Trablus k›sa zamanda muhalif
afliretlerin kontrolüne geçti. Böylece Mart
ay›ndan bu yana, adeta bir “beraberlik”
biçiminde görünen, Kaddafi’nin afliretle-
re, afliretlerin de Kaddafi’ye sald›rmadan
bulunduklar› bölgede hakimiyetlerini sür-
dürmeleri durumu bozulmufl oldu. 

Ulusal Geçici Konsey (UGK) hemen
baflka ülkelerdeki Libya Büyükelçilikle-
rindeki Libya bayra¤›n› indirterek, em-
peryalistler taraf›ndan kurulan kraliyet
bayra¤›n›n çekilmesini sa¤lad›. Ve
BM’nin UGK’yi resmen tan›mas›yla
meflruiyet sorunu da çözülmüfl oldu. 

Libya’da muhaliflerin, NATO ifl-
galcileriyle birlikte kazand›¤› bu “za-
fer”, yeni bir savafl›n, pastadan pay
kapma savafl›n›n bafllamas›na neden
oldu. Türkiye, baflrolü kapmak için çok
sab›rs›zd›; muhaliflerin Trablus’a girdi¤i-
ni duyar duymaz, D›fliflleri Bakan› Davu-
to¤lu, çantas›na 100 milyon dolar para
koyarak Libya’ya gitti. Arkas›ndan mu-
halif liderlerden Mahmud Cibril, Trab-
lus’un iflgalinin ard›ndan hemen bir tura
ç›kt›. Katar, Fransa ve ‹talya’ya giderek
yap›lacak anlaflmalara iliflkin sözler ver-
di, yard›m için vaatler ald›. Bu arada
Fransa Baflbakan› Sarkozy ile ‹ngiltere
Baflbakan› Cameron Libya ziyareti ger-
çeklefltirdiler. Onlardan bir gün sonra Er-
do¤an da Libya’dayd›. Sonras›nda ise,

Fransa’da 60 ülkenin kat›ld›¤› bir toplant›
düzenleyenerek Libya’n›n gelece¤i masa-
ya yat›r›ld›. Birleflmifl Milletler, Libya’ya
ait 1.5 milyar dolarl›k mal varl›¤›n›n ser-
best b›rak›ld›¤›n› aç›klad›. Her birinde
Libya’n›n petrollerini ve yeniden infla
rant›n› kapabilmek için büyük bir yar›fl
ve Libya yönetimine say›s›z vaat vard›. 

Bugün emperyalistler ve iflbirlikçileri,
savafl›n rant›n› yemek üzere s›raya girmifl
durumdalar. Ancak önlerinde üç önemli
sorun var. Birincisi ve en önemlisi,
Kaddafi yönetimi, irili ufakl› 140 aflire-
ti kontrol alt›nda tutuyor ve yönetiyor-
du. Kaddafi’nin devrilmesi, Kaddafi dö-
nemi devlet iliflkilerini çözecektir. Bugün
bu afliretleri birarada kalmaya zorlayacak,
otoritesini kabul ettirmifl yeni bir yönetim
kurulmas› ihtimali son derece zay›ft›r. Ne
direnifle önderlik eden afliretler ne de mu-

halif liderler bu niteli¤e sahip de¤ildir.
Bu gerçek, bundan sonra Libya’n›n kendi
içinde afliret çat›flmalar›n›n hakim oldu¤u
bir sürece girme ihtimalini güçlendirmek-
tedir. ‹kincisi, Libya’daki El Kaide mi-
litanlar›n›n muhalif afliretlerle birlikte
Kaddafi’ye karfl› savaflt›¤› biliniyor.
“Zafer”in kazan›ld›¤› andan itibaren bu
militanlar›n da yönetme talepleri günde-
me gelecektir. Yeni hükümette söz hakk›
ve koltuk talebinden, daha ‹slamc› bir yö-
netimin-yasalar›n oluflmas›na kadar pek
çok olas›l›k giderek güçlenmektedir. Üs-
telik El Kaide, Libya’daki afliretlere göre
savafl gücü ve örgütlenmesi çok yüksek
bir grubu temsil etmektedir. Onlar›n da
dahil olaca¤› bir iç savafl, Libya’y› için-
den ç›k›lmaz bir hale getirecektir. Üçün-
cüsü ise, Kaddafi ve o¤ullar›, halen
Libya’dad›r, direnmektedir ve ciddi
bir askeri güce sahiptir. 8 bin kiflilik
özel kuvvetleriyle ve silah sto¤uyla, ge-
rilla savafl›n› bafllatma olas›l›¤›ndan söz
edilmektedir. Eski liderin direniflini sür-
dürmesi, muhalif cephe içinde çatlaklar
yaratma ve afliretler içinde kendi destek-
çileri oluflturma potansiyelini tafl›makta-
d›r. 

Suriye hedefe 
ABD, Libya’da iflgali baflar›ya ulaflt›-

r›p Kaddafi’yi devirmesinin ard›ndan,
gözler Suriye’ye çevrildi. Obama yapt›¤›
konuflma ile Suriye’yi tehdit etti; hemen

arkas›ndan Erdo¤an da Suriye ve Esad
karfl›t› sözler söyledi. Di¤er taraftan ‹ran
ise, Suriye’ye dönük olas› bir sald›r› da
kendisinin de harekete geçece¤ini ve Su-
riye’ye destek verece¤ini hat›rlatt› ve
NATO’yu uyard›. Suriye’li muhalifler
ise, t›pk› Libya’da oldu¤u gibi NA-
TO’nun kendilerine yard›m etmesi talebi-
ni daha yüksek sesle ifade etmeye baflla-
d›lar. 

Suriye’de muhalefet hareketinin bafl-
lad›¤› günden bugüne, binlerce insan›n
öldü¤ü, yüzlercesinin tutukland›¤›, on-
binlercesinin yaraland›¤› söyleniyor. An-
cak muhalefet, lidersiz, örgütsüz, da¤›-
n›k ve parçal› bir yap›ya sahip. Lib-
ya’da, emperyalistlerin yönlendirmesiyle
muhalifler, belli bir merkezi yap› olufltur-
may›, hatta resmi-kurumsal bir isimle
kendilerini ifade etmeyi baflarm›fllard›.
Ancak Suriyeli muhalifler, henüz bundan
çok uzaklar. Üstelik silahl› mücadeleye
de baflvurmuyor, daha çok kitle eylemleri
ile taleplerini ifade ediyorlar. Bu durum,
Suriye yönetiminin inisiyatifi elinde tut-
maya devam etti¤ini, muhalefetin henüz
tehdit gücüne ulaflmad›¤›n› gösteriyor.
Muhalifler, Libya’dan kopyalanm›fl bir
biçimde ve ABD’nin zorlamas›-Türki-
ye’nin önayak olmas›yla ‹stanbul’da
düzenledikleri bir toplant›da, Suriye
Ulusal Meclisi’ni kurduklar›n› aç›kla-
d›lar, ancak bunun flimdilik gösterme-
lik oldu¤unu onlar da biliyor. Türkiye
ve ABD, Suriye’ye bir muhalefet yarat-
maya çal›fl›yorlar. 

ABD emperyalizmi, Libya’ya yapt›¤›
kadar kolay bir biçimde Suriye’de etkin
olamad›. ‹çteki muhalefet hareketlerini
güçlendirmek için u¤rafl›yor, ancak Suri-
ye’nin Libya’dan çok daha güçlü bir dire-
nifl sergileyece¤ini, Suriye’ye dönük bir
sald›r›da ‹ran’›n, Rusya’n›n ve Çin’in da-
ha etkin bir biçimde devreye girece¤ini,
üstelik Ortado¤u’nun tümünde fiii-Sünni
çat›flmas›n›n fitilinin atefllenece¤ini görü-
yor. Muhalif hareketinin güçsüz ve örgüt-
süz oluflu da, ülkedeki iç dinamiklerin ve
dayanaca¤› güçlerin zay›f oldu¤unu gös-
teriyor. Bu durumda, ABD, Suriye sald›-
r›s›n› ertelemek zorunda kal›yor. 

Türkiye pay kapmak istiyor
Libya’ya Davuto¤lu’nun bir çanta do-

lusu parayla gitmesinin arkas›ndan, Erdo-
¤an da Arap ülkelerine tura ç›kt›. Libya,
M›s›r, Tunus gibi, son 7-8 ay içinde dik-
tatörlerini deviren ülkelere giden Erdo-
¤an, yeni yönetimlerle anlaflmalar imza-
lamaya, rant kapmaya ve ABD’nin ken-
disine biçti¤i “model ülke” ve tafleronluk
rolünü oynamaya niyetlendi. 

Asl›nda Türkiye, bu “model ülke”
tafleronlu¤unu daha önce Suriye üze-
rinde denemifl ve baflar›s›zl›kla karfl›-
laflm›flt›. Son iki y›ld›r, Suriye’ye say›s›z
ziyaret gerçeklefltiren, say›s›z görüflmeler
yapan Türkiye, Suriye’yi diplomasi yo-

Libya’da Kaddafi’nin
devrilmesi, ABD’nin Or-
tado¤u’da yeni bir süreci
bafllatt›¤›n›n iflareti oldu.
Hemen arkas›ndan gelen

Suriye’ye dönük tehdit
ise, bir sonraki çat›flma

adresini gösteriyordu.
Savafl tamtamlar›, Türki-

ye’ye giderek daha ya-
k›nlafl›rken, Türkiye de,

ABD’nin en önemli pro-
jesi olan füze kalkan›na
dahil olmay› kabul etti.
Di¤er yandan Türkiye,

K›br›s’ta iflgalci bir güç
olarak varl›¤›n› daha faz-
la hissettirmeye çal›fl›yor.
K›sacas› AKP hükümeti-

nin son alt› ayda att›¤›
ad›mlar, “komflularla s›-

f›r sorun”dan, hemen
tüm komflu ülkelerle ge-

rilimli, çat›flmal› bir 
noktaya getirdi. 
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AKP savafl
boyalar›n› sürdü
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luyla Amerikan ç›karlar›na yedeklemeye çal›flt›. Kendisine biçilen rol-
den memnun biçimde, “‹slami dayan›flma” argümanlar›yla, gerçekten
de Müslüman-Arap co¤rafyas›na önderlik edebilece¤ini, bu ülkeleri
bir sözüyle ABD’nin ç›karlar›na yedekleyebilece¤ini düflünmüfltü. 

Ancak onun ve ABD’nin bu politikas› iflas etti. Türkiye, Orta-
do¤u’da güçlenen fiii bloka karfl› ABD’nin güdümünde oluflturul-
makta olan Sünni ittifak›n zorunlu bir parças› olmas›n›n d›fl›nda,
somut bir kazan›m elde edemedi. Mesela Haziran 2010’da, Türkiye,
Suriye, Lübnan ve Ürdün aras›nda imzalanan “fiamgen” anlaflmas› b›-
rakal›m hayata geçmeyi, flu anda hat›rlanm›yor bile. 

Arap ülkelerinin yaklafl›m›, Erdo¤an’›n turu s›ras›nda daha net or-
taya ç›kt›. Erdo¤an M›s›r’da laiklik mesajlar› verirken, Müslüman
Kardefller bunu içifllerine bir müdahale olarak alg›lad›klar›n› aç›klad›-
lar. Ve Erdo¤an, Tunus’a gitmeden önce, Tunus da, Erdo¤an’›n ko-
nuflmas›n›n karfl›t› aç›klamalar yapt›lar. Daha sert bir mesaj ise, BM
toplant›s›nda geldi. Erdo¤an, M›s›r ziyareti s›ras›nda ABD ve ‹srail
karfl›t› bir konuflma yapm›fl olmas›na ra¤men, hemen arkas›ndan dü-
zenlenen BM toplant›s›nda, Arap ülkelerin yöneticileri, Erdo¤an’›n
‹srail hakk›nda yapt›¤› konuflmay› dinlemeyerek örtük bir protesto
gerçeklefltirdiler. Onlar›n bu tutumu, Erdo¤an’›n ‹srail ve ABD
karfl›tl›¤›n›n inand›r›c› olmad›¤›n›, Arap ülkelerinin Türkiye’yi
“model ülke” olarak de¤il, ABD’nin tafleronu olarak gördüklerini
ve kendileriyle kurmak istedi¤i iliflkiyi reddettiklerini gösteriyor-
du. 

Füze Kalkan› kime kalkan olacak
Son aylarda hegemonya savafl›nda ABD’nin h›z kazanan hamlele-

rinden birisi de Türkiye’ye füze kalkan›n›n kurulmas› anlaflmas›n›n
sessiz sedas›z imzalanmas› oldu. 11 Eylül sonras›, özellikle 1 Mart
tezkeresinin reddi ve “çuval olay›” ile gerilen Türkiye-ABD iliflkileri
ve burjuva klikler aras›nda fliddetlenen çat›flmalar, yeni emperyalist
savaflta Türkiye’nin saf›n› net olarak ortaya koymuyordu. Bu anlaflma
ile Türkiye, emperyalist hegemonya saflaflmas›nda ABD’nin yan›nda
yerini ald›¤›n› göstermifl oldu. Kalkan, Türkiye’yi de¤il, ABD’nin Or-
tado¤u’daki hegemonyas›n› korumay› amaçl›yordu çünkü. 

Libya’da Kaddafi’nin devrilmesi, ABD’nin Ortado¤u’da yeni bir
süreci bafllatt›¤›n›n iflareti oldu. Hemen arkas›ndan gelen Suriye’ye
dönük tehdit ise, bir sonraki çat›flma adresini gösteriyordu. Savafl
tamtamlar›, Türkiye’ye giderek daha yak›nlafl›rken, Türkiye de,
ABD’nin en önemli projesi olan füze kalkan›na dahil olmay› kabul et-
ti. 

Kalkan›n öncelikle ‹ran’la yürütülecek bir savafla karfl› önlem ol-
du¤u biliniyor. Zaten füze kalkan›n›n Türkiye’ye kurulaca¤›n›n aç›k-
lanmas›n›n hemen arkas›ndan ‹ran, Türkiye’yi tehdit etti, Suriye ise
bir kararname ile orduyu topyekun savafla haz›r olma komutu verdi.
Bu haz›rl›klar, en küçük bir k›v›lc›mda Türkiye’nin de savafla dahil
olaca¤›n› gösteriyor.

Di¤er yandan Türkiye, K›br›s’ta iflgalci bir güç olarak varl›¤›n›
daha fazla hissettirmeye çal›fl›yor. K›br›s Rus kesiminin Do¤u Akde-
niz’de petrol ve do¤algaz için sondaj çal›flmalar›na bafllamas› üzerine,
F-16 savafl uçaklar› Do¤u Akdeniz’de gövde gösterisi yapt›. Ard›ndan
savafl gemilerinin gönderilece¤i, Türkiye’nin de Kuzey K›br›s sahille-
rinde kendi çal›flmalar›n› bafllataca¤› söylendi. Ve “Piri Reis” gemisi
araflt›rma yapmak üzere bölgeye gönderildi.   

K›sacas› AKP hükümetinin son alt› ayda att›¤› ad›mlar, “komflu-
larla s›f›r sorun”dan, hemen tüm komflu ülkelerle gerilimli, çat›flmal›
bir noktaya getirdi. Emperyalist paylafl›m savafl›n›n Kuzey Afrika ve
Ortado¤u’da yo¤unlaflt›¤› bugünlerde, Türkiye de son hamleleri ile
ABD’nin tafleronu görevini daha aktif bir flekilde üstlenmeye bafllad›.
AKP, o “nur yüzlü” sahte görünümünü bir kenara b›rakarak, savafl
boyalar›n› sürdü.

* * *
Baflta füze kalkan›n›n Türkiye’de konufllanmas› olmak üzere

AKP’nin Türkiye’yi savafla sokacak her türlü ad›m›na daha güçlü bir
flekilde karfl› koymak gerekiyor. Emperyalistlerin ve iflbirlikçilerinin
savafl planlar›n› bozacak olan tek güç, iflçi ve emekçilerin, ezilen
halklar›n direniflidir. Aksi halde daha önceki savafllarda oldu¤u gibi,
insanl›¤› büyük y›k›mlar beklemektedir.  

HES’lere (Hidroelektrik santralleri) ve nükleer santrallere karfl› mücadele sürüyor. Dev-
letin kolluk güçlerinin de bu mücadeleye karfl› sald›r›lar› giderek art›yor. Son olarak Sinop
Gerze’de kurulmas› planlanan termik santrale tepki gösteren köylülerin üzerine polis ve
jandarma sald›rd›. Tazyikli su, biber gaz› ve sis bombalar›n›n kullan›ld›¤› sald›r›da birçok
kifli yaraland›, gözalt›na al›nd›, tutukland›. 

Rize-F›nd›kl›’da da HES’lere karfl› nöbet tutan köylüler Ça¤layan ve Ar›l› vadilerinde
sald›r›ya u¤rad›lar. Dereleri Koruma Platformu ad›na yap›lan aç›klamada, AKP hükümeti-
nin, kanun hükmünde kararnamelerle HES’lere karfl› mücadelenin önüne geçmek istedi¤i
belirtildi, “bundan güç alan firmalar, yeniden vadilerimize gelmeye bafllad›” denildi.

Erzurum’da 14 kifliye HES’e karfl› yap›lan eylemlere kat›ld›¤› için 250’fler lira para ce-
zas› ve adli kontrol karar› verildi. 17 yafl›ndaki bir gence, “HES’in çal›flma alanlar›na girme-
si ve HES’lere karfl› eylemlerde bulunan kiflilerle iliflki kurmas› yasak”land›.

Trabzon’nun Çaykara ilçesine ba¤l› Solakl› deresi üzerinde yap›m› planlanan HES pro-
jesine karfl› ç›kan köylüler, flantiyeyi bast›lar. fiantiye çal›flanlar› ile bafllayan kavgaya, jan-
darma ekipleri de kar›flt›. ‹fl makinelerini k›ran köylülerin üzerine sald›rd›lar. Ç›kan olaylar-
da ikisi asker, yedi kifli yaraland›, dört kifli gözalt›na al›nd›.

* * *
Son bir ay içindeki bu geliflmeler, HES’lere karfl› mücadelenin giderek daha da sertlefl-

ti¤ini ve devletin hem kolluk güçleri, hem de yarg›s›yla, bu mücadeleyi bast›rmak için sald›-
r›ya geçti¤ini gösteriyor. Ayr›ca Metin Lokumcu’nun katledildi¤i olayla ilgili birçok kifli gözal-
t›na al›n›p tutukland›. Erzurum’a tafl›nan ve toplam 38 kiflinin tutuklu bulundu¤u davada,
as›l olarak HES’e karfl› verilen mücadele yarg›lan›yor. Ankara’da Metin Lokumcu’nun katle-
dilmesini protesto eden ö¤renciler de yaklafl›k iki ayd›r tutuklu bulunuyor.

HES’lere karfl› son günlerde artan sald›r›lar hemen her yerde protesto edildi. fiavflat
Derelerin Kardeflli¤i Platformu da baflta Gerze olmak üzere HES karfl›tlar›na yönelik sald›-
r›lar› k›namak için bas›n aç›klamas› yapt›. 8 Eylül’de gerçekleflen bu protesto gösterisinde,
platform ad›na aç›klamay› Murat Tokdemir okudu. Aç›klamay› k›saltarak yay›nl›yoruz.

“Dün Hopa’da gerçekleflen ve adeta iflgali and›ran sald›r› flimdi Sinop Gerze’de yaflan-
d›. Bu tesadüf mü? De¤il elbette!.. Gerze halk› ilçelerinde Termik Santral istemiyorlard›.
Gerze’nin do¤as›n› korumak ve temiz bir çevrede yaflamak istiyorlard›. Bunun için mücade-
le ediyorlard›. Gerze halk›n›n suçu buydu. Sald›r›ya u¤ramalar›n›n sebebi buydu…  Bir ta-
rafta flirket, di¤er tarafta ise yöre halk› vard›. Ama bu kez flirket, devlet gücünü de arkas›na
alarak ç›km›flt› halk›n karfl›s›na. Gerze halk›, t›pk› Hopa gibi direndi. Pes etmedi. Onlarca
yaral› ve gözalt›na ra¤men flirket sondaj makinelerini geri çekmek zorunda kald›.

Arkadafllar, bunun ad› devlet
bask›s›, devlet terörü de¤il de ne-
dir? Bunun ad› flirketin taraf›nda
olmak, ama yöre halk›n› ise sindir-
meye, korkutmaya çal›flmak de¤il
de nedir?(…)

‹ki gün önce ise Erzurum’un
Tortum ‹lçesi‘ne ba¤l› Ba¤bafl›
Beldesi’nde köylüler HES yap›lma-
s› için bafllat›lan çal›flmalar› engel-
ledi. Sabah erken saatlerde belde-
deki birinci köprü üzerinde topla-
nan yaklafl›k 1500 kifli, ifl makine-
lerinin yolunu keserek derelerini
savundu. Çevik Kuvvet, eylemcile-
re kimyasal gaz ile müdahale etti.
Ama Tortum halk› derelerini korumak-
tan vazgeçmedi…

Bugün emperyalizmin ve iflbirlikçilerin yeni gözdesi, enerji ve sudur. Enerji kaynaklar›n›
ele geçirmek, en büyük amaçlar› halini alm›flt›r. Yeni emperyalist savafl›n tam da bu kay-
naklar›n bulundu¤u Ortado¤u-Kafkaslar bölgesinde yo¤unlaflmas› bofluna de¤ildir… ‹flte
Çevre ve fiehircilik Bakan› Erdo¤an Bayraktar’›n sözleri: “HES’lere kan›m›z gibi ihtiyac›m›z
var.” Hay›r o dereler do¤an›n can damarlar›d›r. Kan emici vampirler kendileri beslensinler
diye derelerimizi verecek miyiz? HAYIR!

Bu güne kadar ülke genelinde HES’lere karfl› mahkemelerden yüze yak›n “yürütmeyi
durdurma” karar› ç›kart›lm›fl, buna ra¤men Diyoban HES örne¤inde oldu¤u gibi karar›n uy-
gulanmas› ancak halk taraf›ndan flantiyelerin bas›lmas›yla gerçekleflebilmifltir!

Bu örnek bile bafll› bafl›na göstermektedir ki; HES’leri durdurmak halk›n kitlesel ve
meflru mücadelesiyle olacakt›r. Bizler nas›l ki “DERELER‹N KARDEfiL‹⁄‹” diyoruz; t›pk› o
dereler gibi o derelerin vadilerinde yaflayan tüm canl›larla da kendimizi kardefl ilan ediyo-
ruz. Hem o derelere uzanan eller, Hopa’da, Sinop Gerze’de ve Erzurum Tortum’da ki dere-
leri ve do¤ay› koruyan kardefllerimizin üzerine coplarla, kurflunlarla, gaz bombalar›yla sal-
d›ranlar, bizi de tehdit etmektedir.

Ve buradan diyoruz ki: Kan emici vampirler açl›¤›n› dindirsin diye bizden derelerimizi is-
tiyorsunuz! VERMEYECE⁄‹Z!Derelerimizden ve kardefllerimizin üzerinden ellerinizi çekin! 

DERELER‹N KARDEfiL‹⁄‹, DERELER‹N ÖFKES‹NE DÖNÜfiMEDEN KANLI ‹fi MAK‹-
NALARINIZI, YA⁄MACI EMELLER‹N‹Z‹ fi‹RKETLER‹N‹Z‹ VE ‹fiB‹RL‹KÇ‹LER‹N‹Z‹ ALIN
VE DEFOLUN!”

HES karşıtı mücadeleye saldırılar
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Geçti¤imiz günlerde F›rat Haber Ajans›n›n site-
sine düflen M‹T-PKK görüflmelerinin ses kayd›, or-
tal›¤› bir anda kar›flt›rd›. Ajans yapt›¤› aç›klamada,
kayd›n sitelerine yasad›fl› bir flekilde konuldu¤unu
ve kayd› siteden kald›rd›klar›n› duyurdu. Fakat bu
süre içinde konuflmalar›n içeri¤inden herkesin ha-
beri olmufltu. 

Görüflmeler Norveç’in baflkenti Oslo’da yap›l›-
yordu. PKK’nin yetkili isimleri ile M‹T Müsteflar Yar-
d›mc›s› ve o dönem Baflbakanl›k Müsteflar› olan
Hakan Fidan görüflmeleri yürütüyordu. (Hakan Fi-
dan, daha sonra M‹T’in bafl›na getirildi ve halen de
bu görevde bulunuyor.) Ses kayd›ndan bu tür gö-
rüflmelerin iki buçuk y›ld›r yap›ld›¤› ve o görüflme-
nin beflinci görüflme oldu¤u da aç›¤a ç›km›flt›. 

* * *
Hat›rlanacakt›r, seçim öncesi ‹mral› ile devlet

yetkilileri aras›nda görüflmelerin yap›ld›¤›n›n duyul-
mas› bile AKP ile muhalefet partileri aras›nda pole-
miklere neden olmufltu. Erdo¤an, o zaman AKP
olarak Öcalan’la asla görüflmediklerini ve görüflme-
yeceklerini söylemifl, bunu iddia edenleri “fleref-
siz”likle suçlam›flt›. Ses kayd›, Erdo¤an’› çok net
biçimde yalanc› ç›kard›. Çünkü Hakan Fidan, Bafl-
bakan’›n emri ile orada bulundu¤unu söylüyordu.
Zaten M‹T de Baflbakanl›¤a ba¤l› çal›flan bir ku-
rumdu.

Elbette böyle bir f›rsat› muhalefet partileri kaç›r-
mad›lar. Gerek CHP, gerekse MHP, Erdo¤an’›n
seçim dönemindeki sözlerini hat›rlatarak, onu kö-
fleye s›k›flt›rmaya çal›flt›lar.

Bafllang›çta hükümet kanad›nda tam bir sessiz-
lik hakim oldu. Muhalefet partilerinin s›k›flt›rmas›
üzerine, “devlet görüflme yapar” noktas›na geldiler.
O s›rada Kuzey Afrika ülkelerinin turuna ç›kan Bafl-
bakan Erdo¤an ise, gazetecilerin bu yöndeki soru-
lar›na “Hakan Fidan’› yedirtmeyiz” yan›t›n› verdi.
Sanki hedefteki isim, Fidan’m›fl gibi! Esas›nda ge-
len tepkilerin durumuna göre, Fidan’› öne sürerek
harc›yaca¤›n›n sinyalini veriyordu. Israrla “devlet
görüflür, AKP olarak görüflmedik” dese de, her fley
ayan-beyan ortadayd›. Ve gelinen noktada AKP’nin
ya da onunla iliflkili bir memurun görüflüp görüflme-
mesinin hiç önemi yoktu. Sonuçta sadece Öcalan
ile de¤il, PKK ile de görüflmelerin yap›ld›¤› kan›tl›
belgeli bir flekilde ortaya ç›km›flt›. 

Daha da önemlisi, PKK ile görüflülmesi kimseyi
flafl›rtmad›. Zaten Kandil dahil her cepheden görü-
flüldü¤ü biliniyordu. Yak›n bir süre önce, aralar›nda
gazetecilerin de bulundu¤u bir heyet, IRA ve ETA
deneyimlerini yerinde görmek için bu ülkelere git-
mifl ve günlerce bu konu gazetelerde, televizyon-
larda ifllenmiflti. Hasan Cemal, Cengiz Çandar gibi
devlet organlar›na yak›nl›¤› ile de bilinen gazeteci-
ler, Avrupa ülkelerindeki gibi Türkiye’nin de PKK ile
görüflerek bu sorunu çözmesini istiyor ve bu yönde
telkinlerde bulunuyorlard›. Dolay›s›yla ortam zaten
bu habere uygun hale gelmiflti.

* * *
Tabi ki as›l soru, M‹T-PKK görüflmelerini kimin

internet sitesine koyarak duyurdu¤u ve amaçlar›n›n

ne oldu¤unda dü¤ümlendi. Tam da “s›n›r ötesi”
operasyonun yap›ld›¤›, Erdo¤an’›n Arap turuna ç›k-
t›¤› ve ABD’ye gidece¤i s›rada, ses kay›tlar›n›n or-
taya ç›kmas›, Erdo¤an’› zor durumda b›rakmak is-
teyenlerin ifli olarak yorumland›. Yapanlar›n niyet-
leri her ne olursa olsun, ses kayd›n›n as›l yarat-
t›¤› sonuç; PKK ile görüflüldü¤ünün resmilefl-
mesi, hem devlet kat›nda, hem de genel kamu-
oyunda kabulü oldu. Uzun bir süredir zemini
oluflturulan “bar›fl için gerekirse terör örgütü
ile de görüflülür” fikri, normalleflti, kabullenilen
bir olgu haline geldi. Daha düne kadar “terör ör-
gütüyle asla masaya oturmay›z” hezeyanlar› geride
kald›. Muhalefet partileri bile, “görüflmeye de¤il,
haberimiz olmamas›na karfl›y›z” dediler. 

BDP dahil Kürt kesimi de, ses kayd›n›n kimler
taraf›ndan, hangi amaçlarla iffla edildi¤inin de¤il,
böyle bir görüflmenin gereklili¤i üzerinde durdular.
Fakat iflin ilginç yan›, PKK’nin Avrupa’daki temsilci-
leri ile görüflmeler kabullenilirken, Öcalan’la 27
Temmuz’dan bu yana, yani iki ay› aflk›n bir süredir
görüflmelerin kesil-
mifl olmas›d›r. Ne
avukat, ne de görüfl-
çüler, Öcalan’la, bu
süre içinde görüfle-
bilmifltir. Gerekçe yi-
ne “koster bozuklu-
¤u”dur! 

BDP milletvekille-
ri, Öcalan’la görüfl-
mek için baflvuruda
bulundular ve olum-
suz yan›t ald›klar›
durumda onbinlerce
kifliyle, ‹mral›’ya kos-
terin kalkt›¤› Gem-
lik’e yürüyeceklerini
söylediler. Kürt halk›,
Öcalan’›n tecridine
karfl› her yerde ey-
lemlerini yükseltmifl
durumdad›r. Birçok
burjuva liberal ayd›n
ve yazar, devletin
Öcalan’la görüflmele-
ri yeniden bafllatma-
s›n› istemekte,
PKK’nin silah b›rak-
mas›n›, ancak Öca-
lan’›n sa¤layaca¤›n-
da hemfikir olunmak-
tad›r. Özellikle
PKK’nin artan eylem-
leri, bu yöndeki ça¤-
r›lar› büyütmüfltür. 

* * *
1 Ekim’de mecli-

sin aç›lacak olmas›
BDP üzerinde mecli-
se gelip yemin etme

bask›s›n› artt›rd› ve BDP de meclise gelece¤ini
aç›klad›. Ortada hem Öcalan tecridi, hem de tutuk-
lu milletvekillerinin sorunu duruyor. BDP’nin hangi
sözlerle meclise girmeyi kabul etti¤i belli de¤ildir.
Ancak her iki konuda da bir ad›m at›lmaz ise, Kürt
halk›n›n isyan› daha da büyüyecektir. PKK ile gö-
rüflmelerin kabul edildi¤i bir ortamda Öcalan’›n tec-
ridi uzun süre devam ettirilemez. Öcalan’›n “ev
hapsi” talebine, devletin tecrit resti, bu talebi geri-
letmek, zaman kazanmak içindir. Önümüzdeki gün-
lerde BDP milletvekillerinin Öcalan’la görüflmesi
büyük bir ihtimalle gerçekleflecektir. AKP, ölümü
gösterip s›tmaya raz› etmeye çal›flmaktad›r.

Y›llard›r sokaklarda olan ve haklar›n› kopara
kopara alan Kürt halk›n›, bugün geldi¤i noktadan
daha geriye götürmek art›k mümkün de¤ildir. Ope-
rasyonlara karfl› s›n›ra yürüyen ve ölümler pahas›-
na kitlesel yürüyüflünü sürdüren bu halk›n direnci-
ni, ne toplu tutuklamalar, ne de operasyonlar dur-
durabilir. Bütün mesele, her zaman oldu¤u gibi ön-
derlikte dü¤ümlenmektedir. 

Devletin PKK ile görüfltü¤ü belgelendi

Kontrgerilla faaliyetlerinin içinde yer alan Ayhan Çark›n, gözalt›nda kaybolan
Ayhan Efeo¤lu’nun iflkencede katledildi¤ini itiraf etti.

Y›ld›z Üniversitesi ö¤rencisi Ayhan Efeo¤lu 6 Ekim 1992’de, a¤abeyi Ali Efeo¤-
lu ise 5 Ocak 1994’te gözalt›na al›nm›fl ve o günden sonra kendilerinden haber al›-
namam›flt›.

‘90’l› y›llar boyunca kontrgerilla örgütlenmesinin içinde aktif olarak yer alan, Su-
surluk san›klar›ndan Ayhan Çark›n, itiraflar›na bir yenisini daha ekledi. Ayhan Efe-
o¤lu’nun ‹stanbul Terörle Mücadele fiubesi’nde iflkenceyle öldürüldü¤ünü, parça-
lanm›fl bedeninin ormanl›k alana gömüldü¤ünü söyledi. 

Ayhan ve Ali Efeo¤lu’nun kaybedilmesinden sonra ailesi ve avukatlar›n›n bafl-
vurular› yan›ts›z kalm›flt›. Dönemin ‹stanbul Emniyet Müdür Yard›mc›s› Hüseyin
Kocada¤ imzas›yla 1994 y›l›nda verilen yan›tta, Ali Efeo¤lu’nun alt› ayr› suçtan
arand›¤›, yakaland›¤›nda bilgi verilece¤i ifade ediliyordu. Bilindi¤i gibi Kocada¤,
1996’da Susurluk’ta, devletin kontra eylemlerinde tetikçilik yapan Abdullah Çatl›’yla
ayn› arabayd› ve birlikte geberdiler.

Ayhan Çark›n’›n itiraflar› üzerine Efeo¤lu kardefllerin babas› Osman Efeo¤lu,
“o¤ullar›m› kaybedenlerden flikayetçiyim” dedi. ‹HD üyeleri de, o y›llar›n iflkence
merkezi Gayrettepe’nin önünde toplanarak Ayhan Efeo¤lu’nun mezar›n›n ortaya ç›-
kar›lmas›n›, Ali Efeo¤lu’nun ak›betinin aç›klanmas›n› istediler. Cumartesi anneleri,
338. kez bir araya geldikleri Galatasaray Meydan›’nda Efeo¤lu kardeflleri and›lar.

Gözalt›nda kaybedilenlerin, iflkence ile öldürüldü¤ü ve herkesten gizlenerek gö-
müldü¤ü gerçe¤i, Ayhan Efeo¤lu ile bir kez daha teyit edildi. Ayn› flekilde onlar›
katledenlerin y›llarca en üst resmi makamlarda oturduklar› ve bu cinayetleri gizle-
mek için her tür yalana baflvurduklar› da... Fakat hiçbir cinayet, katliam gizli kala-
mazd›.

Kontra cinayetlerinin teker teker aç›¤a ç›k-
mas›yla birlikte ailelerinin ve kitle örgütlerinin
de “mezarlar›n› istiyoruz” talepleri giderek art›-
yor. Kaybedilen tüm devrimci, demokrat ve
yurtseverlerin nas›l katledildiklerini aç›¤a
ç›kartmak ve mezarlar›n› buldurmak, fa-
flizme karfl› mücadelenin önemli bir
parças›d›r. Hem devrim flehitlerine
karfl› bir görevimizi yerine getir-
mek, hem de faflizme geri ad›m
att›rtmak için, bu mücadeleyi bü-
yütmeliyiz.

Ayhan Efeo¤lu iflkenceyle katledildi!
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AKP hükümetinin k›dem tazminat›n› gasp etme
haz›rl›¤› sürüyor. ‹flçilerin tepkisiyle bir süre sessiz-
li¤e gömülen bakanlar, meclisin aç›lmas› yaklafl›n-
ca yeniden gündeme soktular. Belli ki mecliste ilk
olarak bunu yasallaflt›rmak istiyorlar. 

Patronlar, k›dem tazminat›n› gasp etmekten bir
türlü vazgeçmiyorlar. Patronlar›n isteklerini yerine
getirmede bafl› çeken AKP hükümeti de fon ad› al-
t›nda gasp›n ilk ad›m›n› at›yor. AKP’nin “ustal›k dö-
nemi” olarak sundu¤u, 61. Hükümetin program›nda
yerini ald›. 

Her zaman yapt›klar› gibi önce ortaya at›p, na-
b›z yoklamas› yapt›lar. “Her kesin görüflünü alaca-
¤›z, mutabakata varmadan bir fley yapmayaca¤›z”
diyerek, iflçi ve emekçileri rehavete sürüklemek is-
tediler. Gelen tepkiler, geri ad›m att›racak boyutta
olmay›nca, yeniden ›s›tmaya bafllad›lar. Belli ki,
tepkileri ölçme süreci bitti, pratik ad›mlar atma za-
man›na geçildi. 

Burjuvazi ve onun hükümeti, bu konuda oldukça
kararl› oldu¤unu gösteriyor. Ve pratik ad›mlar›n›
at›yor. Peki ya iflçi ve emekçiler? Onlar›n sendika-
lar›? Emekten yana olan tüm güçler? Biz ne kadar
kararl› ve haz›rl›kl›y›z?  

K›dem hakk›n› gasp etme tasla¤›
K›dem, iflçinin verilmeyen ücretinin sonradan

verilmek üzere kesintilerin birikimidir. 1936’lardan
beri kazan›lan bu hak, ’80 faflist askeri cuntas›na
kadar iflçiler lehine yap›lan düzenlemelerle ilerle-
miflti. Bu tarihten sonra geriye dönük düzenlemeler
yap›ld›. Darbe yap›l›r yap›lmaz, iflçi ve emekçilerin
örgütlülükleri da¤›t›ld›¤› gibi, haklar› da gasp edildi.
‹flçiler “bahar eylemleri”yle bafllayan ’80 sonras›
mücadeleleriyle k›dem dahil birçok hakk›n› yeniden
kazand›lar. Fakat patronlar, k›dem hakk›n› gas-
petme hedefinden hiç vazgeçmedi. Esnek ve
güvencesiz çal›flmay› yayg›nlaflt›rarak k›dem bi-
riktirmeyi neredeyse imkans›z hale getirdi. 

Mevcut sistemde k›dem biriktirmek oldukça zor
olmas›na ra¤men, gözünü kar h›rs› bürümüfl pat-
ronlar, getirilecek olan fon sistemiyle k›dem hakk›n›
tamam›yla gasp etmek istiyorlar. Bu sistemde kitle-
sel iflten atmalar›n önünde hiçbir engel kalmayacak
ve patronlara s›n›rs›z bir esneklik sa¤lanacak. 

Fonda biriken para, 10 y›ldan önce iflçilere veril-
meyecek. Yani askere giden iflçi, evlenen kad›n ifl-
çi, art›k k›dem alamayacak. Sadece onlar da de¤il.
Patronlar girdi-ç›kt› yaparak, iflçilerin hemen hepsi-
nin 10 y›ll›k prim süresini tamamlamayacak. Daha-
s›, 10 y›l içinde k›dem ödeme zorunluluklar› olma-
d›¤› için, iflçileri çok rahat biçimde iflten atacaklar.
K›dem tazminat› miktar› düflecek. K›dem tazminat›-
n›n faiz ödemesi ortadan kalkacak. 10 y›l ayn› iflye-
rinde çal›flmay› baflaranlar ise, iflten at›ld›¤›nda ve-
ya ayr›ld›¤›nda ücretinin biriken k›sm›n›n hepsini
alamayacak. Ancak bir k›sm›n› ödeyecekler. O bir
k›sm›n›n ne kadar olaca¤› da fon yöneticilerinin in-
saf›na kalm›fl! 

Fon, yeni bir uygulama de¤il. Önceki y›llarda
birçok fon oluflturuldu. ‹flçi ve emekçilerin çok iyi

bildi¤i bir gasp yöntemi… Burada biriken paralar›n
burjuvaziye kredi ve destek olarak aktar›ld›¤› her-
kes taraf›ndan biliniyor art›k. Devlet, k›dem tazmi-
nat› fonunu da 10 y›l boyunca istedi¤i gibi kullana-
cak. Zaten tasla¤a göre, biriken paralar› iflletecek
olan Fon Yönetim Kurulu, iflverenden iki, hükü-
metten bir, iflçilerden bir olmak üzere 4 kifliden
olufluyor. Daha bafltan iflçiler, üç/bir yenik du-
rumdalar yani. ‹flçiler ad›na sar› sendika temsilci-
lerini alacaklar› düflünülürse, iflçinin hiç söz hakk›
olmayaca¤› anlam›na geliyor.  

K›sacas›, fonda biriken k›dem tazminat›n›n iflçi-
lere geri dönmemesi için, bir dolu barikat kurulur-
ken, burjuvaziye k›dem hakk›ndan da para kazana-
cak bir sistem oluflturuluyor. 

Patronlar ve AKP yalan söylüyor
AKP hükümeti ve patronlar, “istihdam›n önünde-

ki en büyük engel, k›dem tazminat›” diyorlar. Söyle-
diklerine göre, çal›flma koflullar› daha fazla esnek-
leflir ve k›dem tazminat› kald›r›l›rsa, istihdam arta-
cakm›fl! Yani k›dem tazminat› yükünden dolay› iflçi-
leri rahatl›kla iflten atamad›klar›n›, bu hakk› gasp
edince iflten atmalar›n önünde hiçbir engel kalma-
yaca¤›n› söylemifl oluyorlar. 

“Avrupa’da k›dem tazminat› yoktur”, “Dünyan›n
hiçbir ülkesinde bu kadar yüksek k›dem tazminat›
ödenmemektedir” diyorlar. Aç›kça yalan söylüyor-
lar! Fransa, Almanya, Hollanda, Avusturya, ‹talya,
‹spanya Yunanistan, Portekiz gibi Avrupa ülkeleri-
nin hepsinde, Japonya, Amerika, Hindistan, Brezil-
ya, Güney Kore gibi dünyan›n hemen tüm ülkele-
rinde k›dem tazminat› uygulamas› bulunuyor ve
birço¤unda da Türkiye’den daha yüksek k›dem
ödeniyor.

Taslakta k›dem tazminat›ndaki de¤iflikli¤in ge-
rekçesi flu cümle ile özetleniyor: “‹flçilerin büyük ço-
¤unlu¤unun alamad›¤›, iflletmeler üzerinde ödeme
bask›s› oluflturdu¤u için…” ‹flte tasla¤a ruhunu ve-
ren bu cümledir. Cümlenin birinci bölümü do¤rudur,
iflçilerin büyük ço¤unlu¤u k›dem tazminat› hakk›n-
dan yararlanam›yor. Ama fon sisteminde bu haktan
faydalanmayanlar›n say›s› daha da ço¤alacak.
Cümlenin ikinci bölümü ise,  yani “iflletmeler üzerin-
de ödeme bask›s›” bu tasla¤›n özünü ortaya koyu-
yor. Bütün dertleri, patronlar›n prim yükünü
azaltarak kitlesel iflten atmalar›n önündeki en-
gelleri kald›rmakt›r. ‹flten atmalar›n hiçbir mali-
yetini ve cezai hükmünü b›rakmamakt›r.

Sendikalara aba alt›ndan sopa
Burjuvazi, bu hakk› gasp edebilmek için, iflçi ve

emekçilerin en hassas noktalar›na parmak basarak
yalan söylüyor. Öte yandan iflbirlikçi sendikalardan
da en küçük çatlak bir ses duymak istemiyor. Ça-
l›flma Bakan› Faruk Çelik’in “SGK kay›tlar›na göre
sendikalaflma oran› 8.94’tür” aç›klamas› tesadüf
de¤ildir. Devam›nda da, “SGK verilerini dikkate al›r-
sak D‹SK ve HAK-‹fi kap›lar›na kilit vurmak zorun-
da kal›r. Birçok sendikan›n yetkisi düfler” dedi. Sen-
dikalara bu tehdidi savuran bakan, SGK verilerini
dikkate almay›, y›l sonuna kadar ertelediklerini de
belirtti. 

Böylece sendikalar›n üzerinde bir y›l boyun-
ca kapatma tehdidini bir giyotin gibi bafllar›n›n
üzerinde tutaca¤›n› söylemifl oldu. Bu tehdit, sa-
dece iflbirlikçi merkez yöneticilerine de¤il, bütün ifl-
kollar›na ve flubelere yap›l›yor. Merkeze karfl› olan
sendika yöneticilerini de etkilemeye çal›fl›yor. Mer-
kez yöneticilerinin bunlar üzerindeki elini güçlendiri-
yor.

Bakan›n bu aç›klamas›, yerini bulmufl olacak ki,
HAK-‹fi, hiç vakit geçirmeden tasla¤› savunduklar›-
n› söyledi. Türk-‹fl’in ise sesi solu¤u ç›kmad›. D‹SK,
karfl› oldu¤unu bildirmekle birlikte, ciddi hiçbir ey-
lem gerçeklefltirmedi. Fakat tabanda iflçi ve
emekçilerden büyük bir tepki olufltu¤unu bili-
yorlard›. Çeflitli sendika flubeleri, bu yöndeki tepki-
leri küçük de olsa ortaya koydular. Türk-‹fl’in önceki
y›llarda ald›¤› “k›dem tazminat›n›n gasp›, grev ne-
denidir” karar› hat›rlat›ld›.

Bu konuda uzun süre suskunlu¤unu koruyan
Türk-‹fl Baflkan› Kumlu, sonunda “hayallerimizi sat-
t›rmayaca¤›z” demek zorunda kald›. Oysa k›dem,
iflçinin sadece hayali de¤il, bugünüydü ayn› za-
manda. ‹fl güvencesi, herhangi bir ç›kar›lma duru-
munda, kendisini bir süre de olsa idare edecek pa-
ra demekti. 

Aylar sonra Türk-‹fl Baflkan›’ndan gelen bu tar-
t›flmal› ç›k›fl bile alttan gelen bas›nc›n sonucudur.
Fakat Kumlu, ›srarla daha önce ald›klar› “genel
grev” karar›n› dillendirmekten kaç›n›yor. Bunu b›ra-
kal›m dillendirmeyi, fiilen yaflama geçirtecek olan,
elbette iflçi ve emekçilerin kararl›l›¤› olacakt›r.

* * *
K›dem tazminat›, burjuvazi için de, iflçi ve

emekçiler için de çok önemli bir yerde duruyor. Bu
sald›r› sadece bir iflkolunu, bir iflyerini ilgilendirmi-
yor. Sendikal›-sendikas›z bütün iflçileri kapsayan
bir sald›r› sözkonusu. Onun için hiçbir iflçinin “bana
ne” deme lüksü yok! Sadece milyonlarca iflçi-
emekçiyi de¤il, onlar›n ailelerini de ilgilendiren
bir sald›r› bu. Çünkü k›dem, iflçinin ifl güvence-
si,  y›pranan eme¤inin birikimi, emeklilik ikrami-
yesi… Bütün bunlar, iflçi ve emekçileri, ayn› nokta-
da birlefltiriyor: K›dem tazminat›m›z› gasp ettirme-
yece¤iz! 

O halde bu sald›r›y› püskürtecek bir kararl›l›kla
eyleme geçelim! Genel grev-genel direnifle haz›rla-
nal›m! Bir kez daha sokaklar› zapt edelim! Yeni 15-
16 Haziranlar yaratal›m!

K›dem tazminat›n›n gasp›na karfl›
GENEL GREV, GENEL D‹REN‹fi!
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Birleflik Metal ‹fl sendikas›n›n
örgütlü oldu¤u GEA Klima fab-
rikas›nda, sendikal› iflçilerin ifl-
ten at›lmas›na karfl› direnifle
geçen iflçiler, direnifllerinde
100’lü günlerini geride b›rakt›-
lar. DSB olarak direnifl yerle-
rinde GEA iflçilerini ziyaret et-

tik. Afla¤›da Birleflik Metal ‹fl Geb-
ze fiube Baflkan› Erdo¤an Özer ile yapt›-
¤›m›z röportaj› yay›nl›yoruz.

DSB: Direnifliniz neden bafllad› ve
ne tür sorunlarla karfl›laflt›n›z?

Erdo¤an Özer: Gea Klima'daki so-
runlar›m›z, Nisan ay› ortalar›nda bafllad›. Asl›nda da-
ha geriye gidersek, flirketin bundan önceki yönetimle-
riyle de ciddi s›k›nt›lar›m›z oldu. Özellikle esnek çal›fl-
may› dayatmalar vard›. Fakat arkadafllar›m›z ciddi bir
durufl sergilediler, iflveren bunu fabrikada hayata ge-
çiremedi. Bunun üzerine, kriz yafland›¤›na, fabrikan›n
üretiminde k›s›tlama olaca¤›na dair bilgi geldi. Temsil-
ci arkadafllar›m›z› gönderdik, “bir s›k›nt› varsa halle-
delim, ama tek tarafl› olmaz bu ifl” dedik. Sorunun çö-
zümünün sadece eleman ç›karmak ile halledilebilece-
¤ini söylediler. Böyle bir durumun taraf›m›zca kabul
edilemez oldu¤unu, ›srar ederlerse duruflumuzun
farkl› olaca¤›n› belirttik. Buradaki yönetim sorunun
kendilerinden kaynaklanmad›¤›n›, Almanya’daki mer-
kez yönetiminden kaynakland›¤›n› belirtti. Biz de Al-
manya’daki yönetimle görüflmek istedi¤imizi söyledik.
Buraya iki defa heyetler halinde gelen yönetim, ›srarla
bizimle görüflmekten kaç›nd›. Haziran bafl› itibariyle 7
arkadafl›m›z iflten ç›kar›ld›. 3 arkadafl›m›z k›dem ve
ihbar tazminatlar›n› al›p gittiler. 4 arkadafl›m›z fabrika
önünde direnifle geçti. Direnifl sürecinde fabrikadaki
genel müdür, personel müdürü, bizimle birlikte Alman-
ya yönetimine karfl›yd›lar. Fabrikan›n servisini kullan›-
yorduk, yeme¤imizi fabrikan›n yemekhanesinden al›-
yorduk. Ancak Temmuz ay›n›n ortalar›na do¤ru tav›r-
lar› farkl›laflmaya bafllad›. Önce yemek ve servisle il-
gili s›k›nt›lar ç›kmaya bafllad›.13 Temmuz’da fabrika-
ya hiç tan›mad›¤›m›z insanlar geldi. Amerikan filmle-
rinde gördü¤ümüz, siyah tak›m elbiseli, kulakl›kl›,
bodyguard tipli insanlar. Onur fi›vga, GEA’da seçilmifl
Avrupa ‹fl Konseyi temsilcimiz. Onur fi›vga ile birlikte
iki arkadafl›m›z› da toplant›ya ça¤›rd›lar. Ancak gittik-
leri yer, personel müdürünün odas› de¤il ve orada bu
bodyguard tipli adamlar arkadafllar›m›z› tehdit edip si-
lah gösteriyorlar. Onur fi›vga ile birlikte arkadafllar›m›-
za fliddet uyguluyorlar. Daha sonra fabrikadaki arka-
dafllar›m›z dahil oluyor. Polise haber veriliyor. Bunun
üzerine adamlar kayboluyorlar. Polisler bu adamlara

ait bilgi bulam›yor-
lar. Oysa fabrikaya
giren her arac›n
plakas› ve kiflilerin
kimli¤i kay›t alt›na
al›nmaktad›r. Bu
adamlar personel
müdürüne ne kim-
lik veriyor ne de
kay›t yapt›r›yor. O
gün üç temsilci ar-
kadafl›m›z ile bir-
likte 8 arkadafl›m›-
z›n ç›k›fl› veriliyor.
Ertesi gün fabrika-
ya gelen 9 arkada-

fl›m›z içeri al›nm›yor. Ve bizim üç kat›m›z oran›nda
polisleri fabrikaya y›¤›yorlar. Bir hafta sonra iflten ç›k›-
yor evlere gidiyoruz, ertesi sabah servisler yok. Arka-
dafllar›m›za “kendi imkanlar›n›zla fabrikan›n önüne
gelin” diyoruz. Fabrikan›n önüne gelindi¤inde, yakla-
fl›k 300 kadar çevik kuvvet, fabrikan›n bahçesinde. ‹ç-
lerinde Çay›rova emniyet müdür yard›mc›s› da var.
Müdür yard›mc›s›, iflverenin yapt›¤› bir müracaattan
ötürü güvenlik nedeniyle kimseyi fabrikaya sokamaya-
ca¤›n› söylüyor. Bunun üzerine ifle al›nmad›¤›m›za
dair noteri getirip tespit ettirdik. Ö¤leden sonra ifl
mahkemesince yasad›fl› lokavt tespiti yapt›rd›k. Zira
fabrikada polisler d›fl›nda hiç kimse yoktu. Akabinde,
iflverenin elinde malzemeleri veya makina aksam›n›
fabrikadan ç›karabilece¤ini söyleyerek, ifl mahkeme-
sinden tedbir koydurmas›n› istedik. Mahkeme bu du-
rumu ciddiye ald›. Böylesi bir durum pek rastlanan bir
durum de¤ildi ve tedbir ald›. “Neden fabrikada kimse
yok, siz bu adamlara ne yapt›n›z” diye sordular. Ko-
nuyla ilgili emniyet müdür yard›mc›s›n›n iki defa ifade-
ye ça¤r›ld›¤›n› biliyoruz. fiu anda fabrikan›n bütün ta-
fl›n›rlar› ve makina aksamlar› yediemine teslim edilmifl
vaziyette. O günden bu güne biz direniflimize devam
ediyoruz. Sonuna kadar da bu süreç devam edecek.
Hukuksal olarak ne yap›lmas› gerekiyorsa yap›yoruz.
Onur arkadafl›m›z vas›tas›yla Avrupa ‹fl Konseyi’ni
harekete geçirmeye çal›fl›yoruz. Sendika, uluslararas›
iliflkilerde yeri olan bir sendika. Hem Avrupa Metal Fe-
derasyonu, hem Uluslararas› Metal Federasyonu, ko-
nuyla ilgileniyor. Bir önceki ‹LO toplant›s›nda D‹SK’in
yapt›¤› belgelemelerden sonra Türkiye, akreditasyon
komitesine geri al›nd›. Konuyla ilgili inceleme yapmak
üzere Türkiye’ye bir heyet gönderdiler, o heyet buraya
da geldi.

Bugüne kadar ne tür eylemler yap›ld›?
Yanl›fl anlamayaca¤›n›z› ümit ederek, eylem bi-

çimleriyle alakal› olarak pek fazla konuflmak istemiyo-
rum. Çünkü bu tarz fleyler bas›na ç›kt›¤› zaman aley-
himize delil olarak kullan›l›yor. Hem burada, hem
Düzce’de yaklafl›k 100 arkadafl›m›z, eylem biçimleriy-
le ilgili bas›na bilgi verdi¤i için, ihbar k›dem tazminat›-
n› kaybetti. Yap›lmas› gereken her türlü eylemlilik ya-
p›ld›. Bas›na yans›yanlar flöyle: Gebze’ye GE-
A’n›n önünden bir yürüyüflümüz oldu. Onun d›fl›n-
da dayan›flmayla ilgili belli çal›flmalar yürütüyo-
ruz. Arkadafllar›m›z bask› unsuru oluflturabilecek
her türlü fleyi devreye sokuyorlar. Bunun son ör-
ne¤i fatura olay›. GEA patronlar›, emniyete 10 bin
liral›k telefon hediye etmifl. Daha önce böyle bir
bilgi biliyorduk, ama elimize geçirme flans›m›z ol-
mam›flt›. O faturan›n üzerinde çok net bir ifade
var. Büyük bir ihtimalle bunu yazarken ekonomik
anlamda büyük bir problemden kurtulmak için
yapt›lar. “Çay›rova ilçe emniyet müdürlü¤üne hibe
edilmek üzere” diye, çünkü bunun yasal bir yapt›-
r›m› yok. Bu konuyla ilgili sendikam›z, Kocaeli’nde
bir bas›n aç›klamas› yapt›. Bunun yans›mas›n›
önümüzdeki günlerde görece¤iz. Çal›flmalar›m›z
bu çerçevede yürüyor. Ay›n 15’inde bir tiyatro et-
kinli¤imiz olacak. Ondan sonraki süreci tekrar ko-
nuflaca¤›z. Arkadafllar›m›z, “bizim hedefimiz bura-
ya kadar” deyinceye kadar devam edece¤iz. Alt›n›
çizmemiz gereken fley, buras› yeni örgütlenen bir
yer de¤il. Eylül ay›n›n içinde toplu sözleflme yetki-
si için bakanl›¤a baflvurmam›z gerekiyor, esas so-
runlar› da bu. Buran›n personel müdürü, iflçileri
arayarak aç›kça “sendikadan istifa ederseniz, ge-
lip iflbafl› yapars›n›z” diyor. Ne üretimle, ne iflçiyle

alakal› bir
sorun var bu
fabrikada. Do¤rudan sendikayla alakal› bir operasyon
yap›l›yor. O yüzden kendi koydu¤umuz kurallar çerçe-
vesinde elbirli¤i ile bu direnifli devam ettiriyoruz. Polis-
le ciddi s›k›nt›lar›m›z oluyor. Bu belge ele geçtikten
sonra sorunun nedeni aç›kça belli oluyor. 

Bundan sonra ne tür eylemler yapmay› düflü-
nüyorsunuz?

Hedefimize ulaflmak için her türlü fleyi hayata ge-
çirece¤iz. ‹ste¤imiz sonucu al›ncaya kadar direnifli de-
vam ettirme karar›m›z var. Bu iflletme, 50-60 kiflilik
küçük bir yer. Ancak öyle bir fley oturttuk ki, ald›¤›m›z
her karar› iflçi arkadafllar›m›zla birlikte al›yoruz. Dire-
nifl karar›m›z› da öyle ald›k. Bu ifl art›k bir onur mese-
lesi oldu ve bugün 109. gündür arkadafllar›m›z bura-
dalar. Eyleme destek için de zaman zaman arkadafl-
lar gelip gidiyorlar. Bu günlerde biraz yavafllad›. Ge-
nel anlam›yla destek konusunda bir s›k›nt› yok.

Fabrika Gebze Organize Sanayi Bölgesi içinde.
Organize sanayinin içindeki iflçilere ulaflmak ve
onlar›n da deste¤ini almak için neler yap›l›yor?

Biz hem Kocaeli’de, hem de ‹stanbul’da direnifli
kamuoyuna duyurmak için çok fley yapt›k. Ne Alman
Konsoloslu¤u kald›, ne de baflka bir yer. Taksim’de,
Gebze’de bas›n aç›klamalar› yapt›k. ‹zmit’te çal›flma-
lar yürüttük. Önümüzdeki günlerde daha farkl› fleyler
yapmay› planl›yoruz. Bildiri da¤›t›m› olabilir. Bunlar
daha sonra ortaya konulabilecek fleyler, flu anda söy-
leyeceklerim bu kadar.

Son olarak ne söylemek istersiniz?
Bu sadece GEA üzerinde olan bir iflleyifl de¤il.

Özellikle son bir y›ll›k süreçte hem uluslararas› ser-
maye, hem Türkiye’deki uzant›lar›, ciddi biçimde s›n›-
fa yönelik sald›r›lar içindeler. K›dem tazminat›yla ilgili
bir uygulama flu anda meclis gündemine girdi, bafl-
kanl›k divan›na verildi. Meclis aç›ld›¤›nda zannediyo-
rum ilk gündem maddesi bu olacak. Keflke demeden
önce bir fleyler yapmal›y›z. Hem GEA özelinde, hem
de s›n›f olarak bir fleyler yapmal›y›z.

GEA Klima’da direnifl sürüyor

K›dem tazminat›n›n gasp›na protesto
14 Eylül 2011 Çarflamba günü Gebze’de hükü-

metin k›dem tazminat›n›n gasp›na yönelik giriflimleri,
bir yürüyüflle protesto edildi. Birleflik Metal ‹fl sendi-
kas›n›n ça¤r›s›yla bir araya gelen kurumlar, sendika-
n›n önünden eski Çarfl›’daki çeflmeye kadar yürüdü.
Yürüyüfle DSB, BDS, ÖDP, EMEP, Tüm ‹GD gibi
devrimci ve ilerici kurumlar›n yan› s›ra Birleflik Metal
Sendikas›’n›n örgütlü oldu¤u iflyerlerinden iflçiler ve
direniflte olan Gea iflçileri de destek verdi. Yürüyüfl
boyunca sloganlar at›ld›. 

Ayr›ca DSB imzal› “K›dem tazminat›n›n gasp edil-
mesine geçit vermeyelim!” bafll›kl› bildiri da¤›t›ld›. 

GEA’da rüflvetin belgesi
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Ankara Düflünceye Özgürlük Giriflimi taraf›ndan
düzenlenen “‹smail Beflikçi ve Düflünceye Özgürlük
Sempozyumu” 17 Eylül’de Ankara’da yap›ld›. Çeflit-
li bafll›klar alt›nda düzenlenen oturumlarda, Türki-
yeli ve yabanc› birçok ayd›n, sanatç› ve devrimci
de kat›ld›. Sempozyuma kat›l›m oldukça yüksek, il-
gi ise büyüktü. 

Gün boyu süren sempozyumda, “Hücreler” kita-
b›n›n yazar› Nevin Berktafl da bir konuflma yapt›.
Sait Çetino¤lu yönetti¤i son oturumda “toplu de¤er-
lendirme” yap›ld›. Son konuflmay› ‹smail Beflikçi
gerçeklefltirdi ve sempozyum sona erdi. 

Nevin Berktafl, konuflmas›nda flunlar› söyledi:
“‹smail Beflikçi hocam›z›n nezdinde böyle bir

araya gelmifl olmak ve burada büyük bir güç olufl-
turmak gerçekten çok önemli. Bu gücü oluflturma
konusunda büyük emekler sarf eden kurumlara ve
destekçilere çok teflekkür ediyorum…   

“Zindanlar y›k›ls›n tutsaklara özgürlük”  fliar› al-
t›nda, içerdekilerin sesine kulak vermek gerekiyor.
Ben onlardan biriydim. Bugün aran›zday›m ve bu,
büyük güçlerle bir araya gelmelerle, dayan›flmalar-
la, desteklerle, sahip ç›kmalarla oldu. Eme¤i ge-
çenlerden baz›lar› da aram›zda… Sayamad›¤›m
kadar çok insan u¤raflt› ve bu nedenle sizinle böyle
yüz yüze gelebiliyorum.

Durumumu iki flekilde anlatmam gerekiyor. Bi-
rincisi, kitap nedeniyle bask›lar var, aç›lan davalar
var. ‹kincisi, 6 y›l› fazladan ‘yanl›fll›kla’ olmak üzere
21 y›l yat›r›p uygulanmayan yasalar var… Bunlar,
ülkemizin gerçeklikleri… Hepimiz biliyoruz ki, fafliz-
me karfl› mücadele bir bütün. Ama biz, bir sistem
sorunu olan faflizmin y›k›lmas›na kadar bekleyecek
de¤iliz. “Hasta tutsaklara sahip ç›kmak”, “a¤›rlaflt›-
r›lm›fl müebbet verilmifl arkadafllar›m›za sahip ç›k-
mak” veya TCK’n›n belli maddeleri ya da tamam›-
n›n kald›r›lmas› için mücadele etmek, t›pk› d›flar›da
bizim üzerimize örülmüfl olan duvarlar› y›kmaya ça-
l›flmak gibi, içeridekilerin üzerine örülmüfl o duvar-
lar› da y›kmaya çal›flmak, mücadelemizin birer par-
çalar›…  

Ben y›llarca yatt›¤›m, iflkencelere u¤rad›¤›m s›-
ralarda da, arkadafllar›mla birlikte ya da tek bafl›ma
kalarak direnirken de, bunlar›n bir gün aç›¤a ç›ka-
ca¤›n›, bir gün hep birlikte böyle konuflabilece¤imi-
zi, kitlelerin sahip ç›kaca¤›n› ad›m gibi biliyordum.
Ve bana asl›nda güç veren de buydu. Yani sald›r›-
lar› dirençle karfl›lad›¤›n›z zaman yaln›z olmad›¤›-
n›z› biliyorsunuz. Direnmek her fleyin bafl›… Diren-
meyi baflard›¤›n›zda, her türden zorlu¤a gö¤üs ger-
mek için kendinizde büyük bir güç buluyorsunuz…
Direnildi¤i zaman bir gün kitlelerin mutlaka haberi
oluyor, duyuyor. Karakterimizden, kiflili¤imizden bir
fleyler kaybedece¤imizi fark etti¤imiz uygulamalar
olursa, her fleyi göze alarak direnmek gerekiyor. O
zaman, hapishanelerde y›llarca yatmak veya baflka
arkadafllar›m›z›n örne¤inde oldu¤u gibi, iflini kay-
betmek, hapis cezas› almak vb. çok önemli olmu-
yor.

“Hücreler” kitab›yla ilgili 4 ayr› dava açt›lar. Ki-
tab› 2000’li y›llar›n bafl›nda yazd›m. Bugün ad›n›n
“Tufan Operasyonu” oldu¤unu ö¤rendi¤imiz, o gün
elimizdeki k›s›tl› imkanla anlatmaya çabalad›¤›m›z
fleylerin ne kadar do¤ru oldu¤unu gösteriyor. Asl›n-
da komünistler, devrimciler, her zaman do¤ruyu
söylüyorlar. Yaflad›klar› ve okuduklar›ndan edindik-

leri deneyim ve tecrübeyle, olacaklar› ön-
den görüyorlar. 

Ecevit, bize May›s ay›na randevu ver-
miflti. “Hücre tipi hapishaneler Türkiye’de
de uygulanacak” deniyordu. Kitap, Nisan
ay›nda ç›kt› ve an›nda toplat›ld›. Davalar
aç›ld› h›zla… 19 Aral›k katliam›n›n hemen
ard›ndan ilk duruflmaya ç›kar›ld›m. ‹ddia-
namelerde suç teflkil ettiklerini düflündük-
leri cümleler vard›. Onlar› belli bir düzene
sokarsam kitab› yeniden basabilece¤imizi
de düflündüm, ama tamam› yasaklanm›flt›
ve kitab› yeniden basamam›flt›k. fiimdi ki-
taplar daha yaz›lma aflamas›nda yasaklan›yor, yok
edilmesi karar› al›n›yor.  Baz› arkadafllar›m›z›n ba-
fl›na bunlar›n geldi¤ini biliyoruz.,, 

“Hücreler” kitab› o günlerde yasaklanmas›na
ra¤men çok okundu. On y›l devam eden bir yarg›-
lama süreci geçirdi. Bu y›l, kitab›n Dava Dosyas›’n›
ç›kard›k. fiimdi kitap her yerde sat›l›yor, okunuyor...
Verdi¤imiz mücadeleler sonucu kazand›¤›m›z hak-
lar›, e¤er koruyam›yor ve yeni fleyler katam›yorsak,
gasp edilmeleri uzun sürmüyor. Fakat yine de bu
bizim mücadele etmemizin önünde engel de¤il.
Çünkü bu anlar için mücadele olmazsa biz bask›-
n›n en koyusunu yaflamaya devam edece¤iz. Ama
onlar› y›rta y›rta ilerleyip hepsini ortadan kald›rmay›
da baflaraca¤›z. Bundan emin olabiliriz.

Kitap d›fl›nda, 21 y›ll›k yat›r›lmam esnas›nda da
böyle hukuk d›fl› uygulamalarla karfl›laflt›m. Ayn›
dosyada iki kere örgüt üyeli¤i verdiler. ‹nfaz yakt›-
lar. Lehime ç›kan yasalar› uygulamad›lar. ‹nfaz ya-
karak 6 y›l fazla yat›rd›lar… Dosyalar› bulamad›lar,
kar›flt› dediler, heyetler aras› dosyalar gitti geldi…
Yani ortaya dehflet verici bir uygulama ç›k›yor.

Yasalar bizim için y›rt›lmak üzere var olmal›d›r.
“Yasa kime göre” diye sormak zorunday›z. Yasalar
zenginlerin, kendilerini korumak için ç›kard›klar›
fleylerdir. ‹ki türlü uygulan›yor. Onlar suç iflledi¤in-
de ya yarg›lanm›yor ya da çok az ceza ile ç›k›yor-
lar. A¤›r yasalar bizim gibi devrimcilere, ilericilere,
ayd›nlara, iflçilere ve yoksullara… 12 Eylül yarg›la-
malar› ile ilgili olarak da öyle. Kitapta ben 12 Eylül
uygulamalar›n›n çok k›sa bir bölümünü anlatm›fl-
t›m. Konuflmam›n bafl›nda da belirtti¤im gibi, 19
Aral›k katliam›n›n göz göre göre geldi¤i bir dönem-
de geçmiflte direnerek hücreleri y›kt›¤›m›z›n anlat›-
m›ndan ibaretti. Kitap bir ihtiyac›n sonucu olarak
do¤du. Ne bir roman ne bir an›yd›, onurlu bir direni-
flin anlat›m›yd›. Bu nedenle devletin çok büyük bir
h›flm›n› çekti üzerine. Aç›lan davalar; direnifli teflvik
etti¤i ve yayd›¤› için, direnerek hücre tipi hapisha-
neleri y›kaca¤›m›z›, hücreleri yenebilece¤imizi an-
latt›¤› içindi. 12 Eylül ve iflkenceleri anlatmak bu-
gün suç de¤il. E¤er onun sadece ac› taraf›n›, ürkü-
tücü yan›n› anlat›yorsan›z suç teflkil etmiyor. Ama
ona karfl› dik durmay›, ona karfl› mücadeleyi ö¤üt-
lüyorsan›z o zaman suç oluyor. 

‹smail Beflikçi hocam›z› da dik durdu¤u için, y›l-
lard›r yat›rd›klar› yetmiyormufl gibi flimdi yine ara-
m›zdan almak istiyorlar. Ama onu bizim mücadele-
miz geri çekebilir ellerinden. Bunu baflarabiliriz. Bu-
rada bulunmam›z da bir anlamda bunun göstergesi
zaten. 

Hepinize çok teflekkür ediyorum…

“Cezaevlerinde yazarak direnmek”
15-21 Eylül tarihleri aras›nda yap›lan 2. Bo¤aziçi

Kitap Fuar›’n›n son gününde Belge yay›nlar› taraf›n-
dan “Cezaevinde yazarak direnmek” bafll›kl› bir panel
düzenlendi. Panele ‹nanc›n S›nand›¤› Zor Mekanlar:
Hücreler kitab›n› yazan ve 21 y›l›n› hapishanelerde
geçiren Nevin Berktafl ve gazeteci-yazar Memik Ho-
ruz kat›ld›. Panelin yönetimini yapan Gülten Madenli;
girifl konuflmas›nda kat›l›mc›larla ilgili bilgileri sundu,
panele kat›lamayan panelistlerin tebli¤lerini okudu.

‹flçi-Köylü temsilcisi oldu¤u s›rada tutuklanan ve
sonras›nda tahliye olan Suzan Zengin de davetli ol-
mas›na ra¤men, ciddi sa¤l›k sorunlar›ndan dolay› kat›-
lamad›, ama gönderdi¤i tebli¤ okundu. Hala hapisha-
nede tutsak olan Zeki Bayhan, Davut Akgül, Tonguç
Ok; 28 y›l hapiste kald›ktan sonra tahliye olan Abdul-
lah Kanat da tebli¤ gönderdi. Tutsaklar gönderdikleri
bildirilerde hapishanelerde okuman›n ve yazman›n
güçlüklerine de¤inirken, bu zorluklar› dayan›flma için-
de aflt›klar›n› belirttiler.  

Nevin Berktafl, konuflmas›nda “Hücreler” kitab›n›n,
mücadelenin ihtiyaçlar› temelinde yaz›ld›¤›n› söyleye-
rek, kitab›n yaz›lma koflullar›ndan bahsetti. Hakk›nda
aç›lan davalar› ve kitapla ilgili geliflen hukuksal süre-
cin içerisinde bugün gelinen aflamay› anlatt›.

Hapishanelerde yazman›n bir direnme biçimi oldu-
¤unu, ama bunun genel olarak yap›lan direnifllerin
içinde ele al›nmas› gerekti¤ini belitti. Çünkü yazman›n
esas olarak rahatlama ve soluklanma dönemlerinde
mümkün oldu¤unu, bunun da a¤›r bedeller pahas›na
büyük direnifllerin ard›ndan gelen, kopar›lm›fl haklar›n
yaratt›¤›n› söyledi. Yazman›n ayn› zamanda büyük bir
eme¤in ve kolektif çaban›n sonucu oldu¤unu belirtti.
Öte yandan, politik tutsaklar›n, dünyada oldu¤u gibi
ülkemizde de iflkencenin yo¤un olarak yafland›¤› za-
manlarda bile yazmaktan geri durmad›¤›n› örnekleriy-
le ele ald›. Sadece yazarak de¤il, her flekilde ürünler
ve eserler ç›kar›ld›¤›n› belirtti. Kurulan müzik gruplar›-
n›, bestelenen eserleri, yaz›lan fliirleri, yap›lan resim-
leri ve oynanan tiyatro oyunlar›n› örnek verdi. Canl› bir
siyasal ortam›n sonucu olarak cezaevlerinde yo¤un
emekle ciddi çal›flmalar yap›ld›¤›n› anlatt›.

N. Berktafl, devletin hapishanelere koydu¤u tut-
saklar›, her flekilde teslim almaya çal›flarak toplumsal
bir suskunluk yaratmak istedi¤ini, bu nedenle hapsedi-
lenlere sahip ç›kmak ve serbest kalmalar› için müca-
dele etmek gerekti¤ini belitti.

N. Berktafl’›n ard›ndan, yazar ve gazeteci Memik
Horuz, yazd›¤› kitap ve yapt›¤› belgeselleri anlatt›. 12
Eylül Anneleri ve Erdal Eren belgeselleri ile ilgili bilgi
verdikten sonra, Wernicke-Korsikof hastalar›yla ilgili
kampanya yürüttükleri ve belgeselini de yapt›klar›n›
belirtti. 

“Direnmek, her fleyin bafl›…”
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Hükümetin haz›rlad›¤› Yüksek Ö¤renim Yönetme-
li¤i'nin baz› maddelerinde yap›lan de¤iflikliklerle üni-
versite ö¤rencilerinin har(a)çlar›na zam yap›ld›. Bu
y›l›n bafl›nda harçlara zam yap›lmayaca¤› aç›klan-
m›fl olmas›na ra¤men, gizli kapakl› uygulamalarla
söylediklerini yalanl›yorlar. 

26 A¤ustos tarihli Bakanlar Kurulu karar›na göre,
alttan ayn› dersi iki kereden fazla alan ö¤rencilere,
katlanarak zam yap›l›yor. Zam oran› yüzde 50'den
yüzde 300'e kadar ç›k›yor. Hükümet bunu "ö¤renci-
lerin okullar› uzatmamas›" gibi “kutsal” bir amaca
dayanarak yapt›¤›n› iddia etti. Oysa bu zam oranla-
r›ndan sonra rektörlere, dekanlara "kimseye ders
geçirmeyin" talimat›n› verebilirler. Üniversitelerin,
okullar›n özel sektör ve vak›flar elinden ticarethane-
ye dönüfltü¤ü bir ortamda, bunlar olmayacak fleyler
de¤il. 

Ö¤renciler, bu zam oranlar›n› duyar duymaz so-
kaklara döküldüler. Proleter Devrimci Gençlik'in de
bileflenlerinden biri oldu¤u Genç-Sen, ‹stanbul, An-
kara, ‹zmir, Eskiflehir'de yürüyüfller ve bas›n aç›kla-
malar› yapman›n yan› s›ra, stantlar da açt›. 18 Ey-
lül'de Tünel'de toplanarak Taksim Meydan›'na bir
yürüyüfl düzenleyen ö¤renciler, harçlara yap›lan

zamlar›n derhal geri

çekilmesini ve bunun resmi olarak da aç›klanmas›n›
istediler. "Üniversitede soygun var! Söz de¤il icraat
istiyoruz! Zamlar geri çekilsin!" pankartlar›n› aç›p
yürüyüfle geçen ö¤renciler, "Eflit, paras›z, bilimsel,
anadilde e¤itim", "Haçlara de¤il burslara zam",
"YÖK, polis, medya bu abluka da¤›t›lacak", "Savafla
de¤il e¤itime bütçe" sloganlar›n› att›lar. Yürüyüfl bo-
yunca ö¤rencilere çevreden geçenler, alk›fllar›yla
destek verdiler. Taksim Meydan›’na gelindikten son-
ra okunan bas›n aç›klamas›nda, gizli zamm›n resmi
olarak aç›klanmas›n›, zamlar›n geri al›nmas›n› ve
bu zamlar›n da içerisinde oldu¤u torba yasas›n›n ip-
tal edilmesini istediler. Eylem at›lan sloganlar›n ar-
d›ndan bitirildi. 

21-22-23 Eylül 2011 tarihlerinde, Galatasaray
Meydan›’nda oturma eylemi yap›p bildiriler da¤›tt›-
lar. Gizli zamlar› teflhir eden konuflmalar yap›ld›, al›-
nan harçlar›n geri ödenmesi için de imzalar toplan-
d›.

Ayr›ca, Devrimci Gençlik, Ekim Gençli¤i, Kald›raç,
ÖEP, Proleter Devrimci Gençlik ve Tüm-‹GD’den
oluflan gençlik platformu, da¤›tt›¤› bildirilerle, ö¤reci-
leri, 28 Eylül Çarflamba günü, Beyaz›t Meydan›’nda
yap›lacak eyleme ça¤›rd›. 

Üniversitelerde gizli har(a)ç zamm›!
Üniversitelerdeki harç sorunu, ailelerin her zaman belini büken bir sorun. Bu y›l üniversiteler

aç›lmadan yap›lan gizli zamlarla aileler daha büyük s›k›nt›lara girdi. 
Ö¤renciler, okula kay›t yenilemek için gittiklerinde, banka görevlilerinin söyledi¤i rakam kar-

fl›s›nda flaflk›na döndüler. Baz› ö¤renciler okulu b›rakmay› bile düflündü. Görünürde resmi bir
“harç zamm›” yap›lmam›flt›, ama alttan al›nan derslerin herbiri için “ek ücret” ad› alt›nda gizli bir
zam sözkonusuydu. Bu da, özellikle alttan fazla ders alan ö¤renciler için, alt›ndan kalk›lmaya-
cak bir mebla¤ oluflturuyordu. 

27-29 May›s 2011 tarihinde Befliktafl Swiss Otel'de toplanan sermayedarlar ve YÖK temsil-
cileri, sermayenin ve hükümet yetkililerinin üniversitelerden nas›l daha fazla ç›kar sa¤layaca¤›n›
tart›fl›yor, kararlar al›yordu. ‹flin fark›nda olan ö¤renciler, Swiss Otel önüne gitmeye çal›flarak,
bu çevrilen dolaplara izin vermeyeceklerini göstermifllerdi.

Ö¤rencilere aç›lmayan Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi'nde nelerin konufluldu¤u, bu-
gün aç›¤a ç›k›yor. Durumu protesto eden ö¤rencilerin o gün de söyledi¤i gibi, burjuvazinin her
toplant›s›ndan, ö¤rencilere ve üniversitelere özgürlük de¤il, bask› ve zamlar ç›kt›. Zaten her dö-
nem ödenen harçlarla, hocalar›n istedi¤i araç gereçlerle, yol-yemek, yurt paras›yla, ö¤rencilerin
ucu ucuna getirmeye çal›flt›klar› yakalar›, art›k hiç kapanmayacak! Okullar›n kapal› oldu¤u za-
manlar, harç, yurt paras›n› biriktirmek için inflaatlarda, fabrikalarda ifl kazas›na kurban giden
gençlerin haberleri, gazetelerin ikinci sayfalar›ndan eksik olmam›flt›. Son zamlarla bu ö¤renci-
ler, hiç okula gidemeyecek duruma geldiler.

Yap›lan gizli zamm›n ard›ndan bütün illerde ö¤renciler sokaklara ç›kt›. “2009 y›l›nda yapt›r-
mad›¤›m›z % 500'lük zam gibi, bunu da yapt›rmayaca¤›z” dediler. Yap›lan eylemler sonuç verdi
ve YÖK Baflkan› Yusuf Ziya Özcan, önce yar›m a¤›z, zamlar› geri alacaklar›n› söyledi. Al›nan
fazla paralar da Ocak ay›nda ödenecekti. Fakat bu sözlere itibar etmeyen ö¤renciler, “söz de¤il
icraat istiyoruz” diyerek, e¤itim haklar›n› savundular. Bunun üzerine üniversitelere genelge gön-
dererek, yeni bir düzenleme yap›lana kadar harçlar›n al›nmamas› bildirildi.

Bütün bu yaflananlar için “eflit, paras›z, bilimsel, anadilde e¤itim” talebimizi daha güçlü
hayk›rmal›y›z. E¤itim hakk›m›z›, çal›flma hakk›m›z›, yaflam hakk›m›z› elimizden almaya kalkan
egemenlerin karfl›s›na örgütlü bir güç olarak ç›kmal›y›z. Onlar bu gücün fark›ndalar, o yüzden
toplant›lar›n›, kongrelerini yaparken, akla karay› seçiyorlar ve yap›lacak yerlerin etraf›na duvar
üstüne duvar örüyorlar. Bizler de gücümüzün fark›na varal›m ve örgütlü, birleflik mücadeleyi
yükseltelim!  

ÖÖ¤¤rreenncciilleerr hhaarrççllaarraa kkaarrflfl›› ssookkaakkttaa

‹zmit’te KESK’e ba¤l› BES’te (Büro Emekçileri Sendika-
s›) yaflanan sürgün-tayine karfl› mücadele çeflitli yöntemler-
le sürdürülüyor. 

‹zmit BES fiube Sekreteri Gülüzar Atefl, sürgüne gönde-
rildi¤i 27.7.2011 tarihinden bu yana sürgün karar›n› geri al-
d›rmak için mücadele ediyor. Gülüzar Atefl, ‹zmit SGK ‹l
Müdürlü¤ünde çal›fl›yor ve dört dönemdir (8 y›l) BES ‹zmit
flube yönetiminde yer al›yor. SGK ‹l Müdürü onu 270 kamu
emekçisinin çal›flt›¤› kurumdan, sendikal mücadeleden ve
genel olarak ‹zmit’teki demokrasi mücadelesinden uzaklafl-
t›rmak için, sadece 5 kiflinin çal›flt›¤› Çay›rova SGK merke-
zine sürgüne gönderdi. 

Gülüzar Atefl, kamu emekçileri sendikalar›n›n yöneticile-
rinin y›ld›rma ve etkisizlefltirme amaçl› olarak zaman zaman
sürgüne gönderildi¤ini, bunun bir tehdit ve gözda¤› operas-
yonu oldu¤unu, ancak bu sürgünün mücadelesini engelle-
yemeyece¤ini söylüyor. 

Sendikalarda yönetici görev yapan kamu emekçilerinin,
4688 say›l› yasa ve ‹LO sözleflmelerine göre, kendi istekleri
d›fl›nda görev yeri de¤ifltirilemiyor. Kendi iste¤i d›fl›nda ya-
p›lan her tayin, sendikal faaliyeti engelleme, sendika yöneti-
cisini y›ld›rma amac›n› tafl›yor. 

Konuyla ilgili olarak, KESK Kocaeli fiubeler Platformu ve
BES Kocaeli flubesi çeflitli bas›n aç›klamalar› gerçeklefltirdi-
ler, oturma eylemi düzenlediler. Ayr›ca Kocaeli CHP millet-
vekilleri Haydar Akar ve Mehmet Hilal Kaplan da konuyu
gündemlerine ald› ve mecliste soru önergesi vereceklerini
aç›klad›lar. BES fiube yöneticilerinin Haydar Akar ile yapt›k-
lar› görüflmenin arkas›ndan Haydar Akar Kocaeli Valisi ile
bu sürgün karar›na iliflkin konufltu. BES Genel Merkez yö-
neticileri de Kocaeli Valisi ile bir görüflme gerçeklefltirdi. Bir
taraftan da hukuki süreç bafllat›ld› ve bölge idare mahke-
mesinde dava aç›ld›. 

Bu mücadelede BES flubesi, öncelikle Gülüzar Atefl
hakk›ndaki sürgün karar›n›n geri al›nmas›n›, yan›s›ra
SGK’y› toplama kamp›na çevirmek isteyen, kendisinin kar-
fl›s›nda kamu emekçilerinin asker gibi haz›rolda olmas›n›
bekleyen, tadilat bahanesiyle ‹zmit SGK’n›n prefabriklerde
taflan tuvaletlerin, farelerin, tozun, pisli¤in içinde çal›flmas›-
na neden olan, SGK ‹l Müdürü Muharrem Akbafl’›n görev-
den al›nmas›n› hedefliyor. 

BES’te sürgüne 
karfl› mücadele

Diyarbak›r Elektrik Da¤›-
t›m Anonim fiirketi'nde çal›-
flan 7 iflçinin tafleron firma-
n›n ihalesinin bitmesinin ar-
d›ndan ç›kar›lmas›n› protesto
eden ve iflçilere destek ve-
ren 21 iflçi daha iflten ç›kar›l-
d›. DEDAfi önünde oturma
eylemine bafllayan iflçiler, ifle al›n›ncaya kadar eylemleri-
ne devam edeceklerini belirtti. Enerji-Sen baflkan› yapt›¤›
aç›klamada, 12 Eylül zihniyetinin hala devam etti¤ini, ifl-
çilerin köle yerine konuldu¤unu ama onurlar›n› çi¤netme-
yeceklerini vurgulad›. ‹flçilerin direnifli devam ediyor. 

DDeeddaaflfl’’ttaa ddiirreenniiflfl
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Arap co¤rafyas›nda son dokuz aya damga-
s›n› vuran kitle hareketleri, üç grup halinde de-
¤erlendirilebilir. 

Birincisi, Tunus ve M›s›r’da yaflananlar,
kitle ayaklanmalar›d›r. Ekonomik krizin etkileri
ve siyasi bask›lar›n dayan›lmaz hale gelmesi,
bu iki ülkede kitlelerin sokaklara dökülmesine
ve diktatörleri devirecek boyutta güçlü eylemler
gerçeklefltirmesine yol açm›flt›r. Bu hareketler
devrimci önderlikten yoksundur. Ve emperya-
listler, sistemi ayakta tutmak, kitlelerin tepkileri-
ni sistem içine hapsetmek amac›yla, “at de¤ifl-
tirme”yi göze almak zorunda kalm›fllard›r. Her iki
ülkenin diktatörleri de AB ve ABD emperyalistleri-
nin sad›k ufla¤›yd›lar; ancak kitlelerin y›k›c› gücü,
emperyalistleri onlar› gözden ç›kartmaya mecbur
b›rakt›. Bu iki ülkeye, sonradan eklenen Yemen’de
de benzer bir durum yafland›. Bu ülkelerde, kitle
hareketlerinin yükselifli emperyalistlerin kontrolün-
de de¤ildir, tam tersine emperyalistler bu hareket-
leri etkisizlefltirmeye, güçsüzlefltirmeye çal›flm›fllar-
d›r. 

‹kincisi; Suriye baflta olmak üzere, Bahreyn,
Cezayir, Ürdün, Moritanya gibi ülkelerde ise,
emperyalistler kitlelerin tepkilerinden faydalan-
mak, bu tepkileri kendi ç›karlar› do¤rultusunda
kullanmak istemifllerdir. Bu ülkelerde, kitlelerin
yönetime karfl› kendili¤inden tepkileri yükselmifl,
ancak iktidar› tehdit edecek boyutlara ulaflmam›fl-
t›r. Suriye’deki hareket ise, ABD’nin çabas›yla bir
süreklilik ve sistemlilik kazanm›flt›r. 

Üçüncüsü; kitlelerin hoflnutsuzlu¤undan de-
¤il, do¤rudan emperyalistlerin k›flk›rtmalar›n-
dan beslenerek ortaya ç›kan Libya örne¤idir.
Kitle hareketi Libya’da neredeyse yok denecek dü-
zeyde iken, ABD’nin devreye girmesiyle afliretler
harekete geçmifl ve daha ilk günden itibaren silah-
l›, e¤itilmifl bir güç olarak Kaddafi’ye karfl› savafl›
bafllatm›fllard›r. Di¤er bütün Arap ülkelerinde, geli-
flen kitle hareketini maniple etmeye çal›flan ABD,
Libya’da do¤rudan baz› afliret liderleri arac›l›¤›yla
bir iktidar savafl› yürütmektedir. ABD emperyalizmi,
bölgedeki konjonktürü de¤erlendirerek, Rusya ve
Çin ile iliflkileri güçlü olan Libya’y›, iflgal etmek ve
kendisine ba¤›ml› k›lmak için, bu afliretleri ayaklan-
d›rm›flt›r.

Diktatörlerin arkas›nda emperyalistler var 
ABD emperyalizmi, kendi hegemonyas›n› kur-

mak istedi¤i bütün ülkelerde, ayaklanan kitleyi des-
tekleyen, diktatörlere karfl› bir söylem tutturdu.
M›s›r ve Tunus’ta kitlelerin sempatisini kazana-
bilmek için, Libya ve Suriye’de ise kendine ba-
¤›ml› yeni bir iktidar oluflturabilmek için yapt›
bunu. Yoksa hiçbir emperyalist, diktatörlük karfl›t›
de¤ildir, tersine pek çok bölgede do¤rudan dikta-
törlüklerin bask›c› ortam›ndan yararlanarak sömü-
rüyü gerçeklefltirirler. Bugün ‘lanetli’ ilan edilen
Hüsnü Mübarek’in de 40 y›l boyunca sürdürdü¤ü
diktatörlü¤ünün arkas›nda, ABD emperyalizmi var-
d›. Di¤er taraftan, Bahreyn’deki diktatör, ayaklanan

halk›n üzerinde terör estirirken, en büyük destekçi-
si yine ABD emperyalizmi ve Suudi Arabistan geri-
cili¤iydi.

Dünyada ve Türkiye’de burjuva medya da, bu
emperyalistlerin demagojilerine dört elle sar›ld›lar.
Emperyalist iflgal ve sald›r›y› görmezden gelerek,
Esad, Kaddafi, Bin Ali, Mübarek gibi liderlerin bas-
k›c› yönlerini iflleyip durdular. Oysa bu liderler, ken-
di halklar›na bask› ve zulmü önceden de yap›yor-
lard›. Fakat k›rm›z› hal› ile karfl›lan›yor, çad›rlar›n-
da el-pençe divan duruluyor, en yak›n dost olarak
gösterilip karfl›l›kl› ziyaretler yap›l›yordu. Daha
önemlisi, söz konusu diktatörleri yaratan kimdi? Bu
diktatörlerin halklara uygulad›klar› bask› ve katliam-
lar, emperyalist efendilerinden ba¤›ms›z olabilir
miydi? Kuflkusuz ki hay›r! Azami kar temel yasas›
üzerinden iflleyen bu sistemde, tekelci burjuvazinin
bunun için yapmayaca¤› katliam ve uygulamayaca-
¤› diktatörlük yoktu. 

Elbette ABD ve müttefiklerinin Suriye ve Lib-
ya’ya sald›r›lar›n›n as›l gerekçesi, o çokça söyle-
dikleri “bask›c› diktatör yönetim” tarzlar› de¤ildi.
Esas amaç, dünyan›n yeralt›-yerüstü kaynaklar›na
hakim olma arzusudur. Bugün yaflanan katliamlar
ve iflgaller, dünyay› yeniden paylaflman›n savafl›-
d›r. 

Ayaklanmalar bafllad›¤›ndan bugüne, Türk ege-
menleri de diktatörleri suçlad›lar. Emperyalist bom-
bard›man›, ablukay› elefltirmeyen bir tutum ald›lar.
ABD’nin “Bin Ali ve H. Mübarek gitmeli” politikas›,
Türkiye’nin de politikas› oldu. Fakat Libya ve Suri-
ye konusunda, “Kaddafi, Esad gitsin” politikas›na
önce mesafeli durdular. Hatta Erdo¤an, “NATO’nun
Libya’da ne ifli var” diyerek karfl› ç›kt›. Ancak sonra
NATO’nun sald›r›s›na onay vermekle kalmad›, ken-
disi de bu sald›r›n›n içinde yer ald›. Muhalif afliret-
lerin kurdu¤u Geçici Ulusal Konseyi tan›yan ilk ül-
kelerden biri oldu. Ard›ndan D›fliflleri Bakan› Davu-
to¤lu elinde para dolusu bavullarla Libya’ya gitti ve
daha Kaddafi güçlerinin direnifli sürerken, muhale-
fetle aç›k iflbirli¤ini ilan etti. Suriye ile ilgili de, bafl-
lang›çta “Esad gitsin” demediler. “Esad, reformlar
yapmal›” ça¤r›s›n› yineleyip durdular. Son gelinen
noktada, Esad’la da iliflkiyi ABD’nin istekleri do¤rul-
tusunda yapt›r›mlar› bafllatt›. 

Yeniden hortlayan “Üç Dünyac›l›k”
Devrimci-demokrat kesimler içinde de, burjuva-

zinin kopard›¤› gürültüden etkilenerek, “diktatörler

gitmeli” diyenler, s›n›rl› da olsa ç›kt›. As›l ola-
rak ‘solcu’ görünen liberaller, bu yaygaran›n
bir parças› oldular, baz› Türk ve Kürt refor-
mistleri de, bafllang›çta bu rüzgardan etkilen-
mekle birlikte, sonradan a¤›z de¤ifltirdiler.
Emperyalist iflgal öylesine aç›kt›r ki, bu görü-
flü sürdürmek burjuvaziye yedeklenmek d›fl›n-
da bir anlam tafl›mamaktad›r; onlar da bu ha-
talar›n› görmüfllerdir. 

Devrimci-demokrat kesimlerdeki as›l hatal›
e¤ilim, kitle hareketlerinin tümünü ABD k›fl-
k›rtmas› olarak görmek ve Gürcistan’da, Uk-

rayna’da yaflanan, CIA destekli-Soros finansl›
“turuncu devrimler”e benzetmektir. Yaflanan ayak-
lanma ve kitle hareketlerinin hepsini ayn› kefeye
koymakt›r. Libya’daki somut emperyalist iflgal
ve Suriye’deki belirgin emperyalist k›flk›rtma,
onlar›n gözlerini kamaflt›rm›fl, aradaki farklar›
göremez hale getirmifltir. Ve bu nedenle iki
önemli hata yapmaktad›rlar. 

Birincisi, emperyalizmi sadece ABD ve
AB’den ibaret görmekte, her geliflmeyi ABD’ye
ba¤lamaktad›rlar. Böylece ABD’nin gücünü abart-
makta, dünyadaki her geliflmenin “ABD’nin ifli” ol-
du¤u düflünülmekte ve kapitalizmin eflitsiz geliflme
yasas› yok say›lmaktad›rlar. Oysa, son on y›lda,
ABD’nin ekonomik, askeri ve siyasi olarak güç kay-
betmekte oldu¤una iliflkin say›s›z veri, ya¤mur gibi
üzerimize ya¤maktad›r. ABD’nin Afganistan ve
Irak’ta askeri zafer kazanamamas› ve 2007’den bu
yana bütün dünyay› etkisi alt›na alm›fl olan ekono-
mik kriz bile, kendi bafl›na ABD’nin güç kayb›n›n
somut-önemli göstergeleridir. Di¤er taraftan, baflta
Çin, k›smen de Rusya, son on y›lda, ABD’nin kar-
fl›s›nda say›s›z hamle gerçeklefltirmifl, kimi zaman
önemli zaferler kazanm›fl, ekonomik-siyasi-askeri
güçleri her geçen gün biraz daha somut bir görü-
nüm kazanm›flt›r. Bugün dünyada yaflanmakta
olan hegemonya savafl›nda, ABD ile Çin sürekli
karfl› karfl›ya gelmektedir. Son on y›lda, Çin gide-
rek büyümüfl, ABD ise güç kaybetmifltir.

‹kinci hatalar› ise, ‘anti emperyalizm’lerini,
‘anti ABDcilik’le s›n›rlamalar›, hatta o ülkelerin
diktatörlerini örtük biçimde de olsa destekleme-
ye vard›rmalar›d›r. Bu, “Üç Dünya Teorisi” deni-
len s›n›f uzlaflmac› teorinin etkilerinin bugüne
ulaflm›fl halidir. Mao baflkanl›¤›ndaki ÇKP’nin sa-
vundu¤u bu teori flöyle özetlenebilir: “Dünya, sü-
pergüçler - emperyalistler - sömürge ve sosyalist
ülkeler olmak üzere üçe ayr›lmaktad›r. Sömürge ve
sosyalist ülkeler, emperyalistler ve süper güçlerin
karfl›s›nda ittifak kurmal›d›r. Hatta, genç ve daha
güçlü “süper güç” olan Sovyetler Birli¤i karfl›s›nda,
eski ve diflleri dökülmüfl di¤er “süper güç” ABD ile
ve emperyalist ülkelerle ittifak yap›lmal›d›r.”

Bu teorinin karfl›devrimci ve s›n›f uzlaflmac› ni-
teli¤i, ‘70’li y›llardan itibaren teflhir edildi¤i için, bu-
gün aç›ktan savunan yoktur. Ancak Irak’›n ABD ta-
raf›ndan iflgali sözkonusu oldu¤u “birinci Körfez sa-
vafl›”ndan itibaren, birçok devrimci yap›, ABD em-
peryalizmine karfl›, iflgal alt›ndaki ülkenin diktatörü-

Arap isyanlar› konusunda baz› yanl›fllar...



3 Eylül günü 450
bin ‹srailli iflçi ve
emekçi, hayat pa-
hal›l›¤›n› protesto
etmek için Tel Aviv
meydan›nda eylem
gerçeklefltirdi. Ayn›
anda ‹srail’in baflka
kentlerinde de bin-
lerce gösterici so-

kaklardayd›. ‹srail nüfusunun sadece 7.7 milyon oldu¤u düflünülürse, 450 bin kiflilik bu ey-
lem, çok büyük bir önem tafl›yor. 

Eylemin atefli, ilk olarak Haziran ay›nda peynir fiyatlar›na zam yap›lmas› ile yak›lm›flt›.
Gelen tepkiler üzerine zamlar geri al›nd›. Arkas›ndan Temmuz ay›nda, kiras›n› ödeyemedi-
¤i için evinden ç›kart›lan bir genç k›z, Tel Aviv’in lüks semtine çad›r kurarak yüksek kiralar›
protesto etti. Eylemi genifl yank› buldu ve semt destekçilerin açt›¤› çad›rlarla doldu. Tem-
muz ay› sonunda onbinlerce emekçi yürüyüfl gerçeklefltirince, Baflbakan Netayahu ö¤ren-
cilere mali yard›m içeren bir reform paketini aç›klamak zorunda kald›. Ancak bu durum,
yüksek kiralar için gerçeklefltirilen eylemleri durdurmad›, daha da büyüttü. 1 A¤ustos günü
ise, iflçiler sokaklara dökülmeye bafllad›lar. Belediye iflçileri maafllar›n düflüklü¤ünü protes-
to etmek için 1 günlük genel grev gerçeklefltirdi. 6 A¤ustos günü ise, sokaklardaki ‹srailli
say›s› 300 bini geçmiflti. “Sadaka de¤il sosyal adalet istiyoruz” talebiyle yap›lan eylemler, 3
Eylül günü 450 bin kiflilik bir güce ulaflt›. 

‹srail hükümeti, Filistin sorunu ile bugüne kadar kendi halk›n› oyalamay› baflarabiliyor-
du. Ancak ekonomik kriz, etkilerini art›k ‹srail’de de hissettiriyor. Ve ‹srailli iflçi ve emekçi-
ler, yaflam koflullar›n› iyilefltirme mücadelesi için sokaklara dökülüyorlar.  

ne, örtük ya da aç›k destek verebilmektedir. Benzer bir durum
flimdi de yaflan›yor. Libya’n›n diktatörü, ABD’ye karfl› direniflini
sürdürdükçe, bu kesimlerden destek alabiliyor.

Bugün emperyalist kuflatma ya da iflgal alt›nda olan
Suriye ve Libya hükümetleri, ABD’ye karfl›, baflka emper-
yalistlere s›rtlar›n› yaslayarak direnmektedirler. Her iki ül-
kenin de arkas›nda Rusya ve Çin’in aç›k deste¤i bulun-
maktad›r. Bu sadece siyasi bir destek de¤il, ekonomik-as-
keri bir destektir de. T›pk› 2006 ‹srail-Lübnan savafl›nda ol-
du¤u gibi, bugün Suriye ve Libya iflgalinin arkas›nda ABD’nin
Çin’le, k›smen de Rusya ile savafl› sözkonusudur. Dolay›s›yla
Kaddafi ve Esad, halk›n liderleri de¤ildir, olamazlar. Onlar,
s›rtlar›n› bu emperyalistlere dayayan afliretlerin temsilcile-
ridir. Suriye D›fliflleri Bakan›, gazetecilere verdi¤i bir demeçte;
“Haritada Avrupa diye bir yerin var oldu¤unu unutaca¤›z. Yü-
zümüzü Do¤u’ya, Güney’e dönece¤iz. Dünya sadece Avru-
pa’dan ibaret de¤il” dedi. Bu sözler, nereye dayand›klar›n›n
aç›k ifadesidir. 

‹ç dinamikler belirleyicidir
Her geliflmede belirleyici olan iç dinamiklerdir. Öznel etken,

yani kitlelerin kendisi, kendi talepleri do¤rultusunda harekete
geçmedi¤i sürece, emperyalistlerin d›flar›dan müdahalesi etkili
olamaz. Emperyalistlerin böl-parçala-yönet politikalar›, an-
cak kitlelerin yöneticilere karfl› hoflnutsuzluklar›n›n belli
bir düzeyde ve belli biçimlerde ifade edilmeye baflland›¤›,
tepkilerin eyleme dönüfltü¤ü aflamada etkili olabilir. Em-
peryalistler, bir ülkede durup dururken iç kar›fl›kl›k ç›kartamaz-
lar; ancak kaynama noktalar›ndan faydalanabilir, zaten varolan
kar›fl›kl›¤› kendi ç›karlar› do¤rultusunda kullanabilirler. 

Arap co¤rafyas›ndaki ayaklanmalar, krizin etkilerine ve si-
yasi bask›lara karfl› yükseldi. Libya ve Suriye’de ise, ABD ve
AB’nin k›flk›rtma ve destekleri çok aç›kt›r. Fakat bunu ortaya
sermek, her iki ülkenin bask›c› yönetimlerini desteklemeyi ge-
tirmemelidir. Di¤er yandan Esad ve Kaddafi’nin baflka emper-
yalistlerle iflbirli¤ini görmezden gelmek do¤ru de¤ildir, siyasal
olarak yan›lt›c›d›r. Bu iki gerici diktatöre anti-emperyalist bir
misyon yüklemektir. 

Suriye ve Libya halk›n›n emperyalizme karfl› direnifli
kuflkusuz desteklenmelidir. Bunu hiçbir komünist, devrim-
ci, ilerici reddetmez. Ama sorun fluradad›r ki, halklarla ge-
rici diktatörler ayn›laflt›r›lmamal›d›r. Diktatörlerin direnifli,
emperyalizme karfl› bir direnifl de¤il, baflka emperyalistle-
re s›rt›n› yaslayarak kendi diktatörlü¤ünü, kendi s›n›fsal
ç›karlar›n› koruma çabas›d›r. Bununla birlikte, Libya ve Suri-
ye’de, yönetimden ba¤›ms›z, emperyalist iflgale karfl› savaflan
devrimci, anti-emperyalist unsurlar, oluflumlar da söz konusu-
dur. Bilinçli veya bilinçsiz anti-emperyalist duygularla, emper-
yalist iflgale karfl› mücadele eden kitleler vard›r. 

Ne var ki, komünist ve devrimci önderli¤in yoklu¤unu-zay›f-
l›¤›n› f›rsat bilen emperyalistler, Libya ve Suriye gibi zaten he-
defe çakt›klar› bu ülke yönetimlerini devirmek için, bu durumu
kullanm›fllard›r. Bugün gerek Suriye’de gerekse Libya’da Esad
ve Kaddafi yönetimine karfl› ayaklananlar›n önderli¤ini, ABD
ve AB emperyalistlerinin iflbirlikçilerinin yapt›¤›, su götürmez
bir gerçektir. Fakat emperyalistler ve iflbirlikçileri, kendi emelle-
rine kitle deste¤i bulabiliyorlarsa, orada kitlelerin yöneticilere
karfl› oluflan öfke ve tepkinin birikimi de, bir o kadar gerçektir. 

Suriye ve Libya halk›n›n yapmas› gereken, ne ABD ve
AB’nin iflbirlikçilerinin peflinde ölüme gitmek; ne de s›rt›n› farkl›
emperyalistlere dayayarak, y›llard›r ülkeyi anti-demokratik uy-
gulamalarla yöneten liderlerin pefline tak›lmakt›r. S›n›f savafl›n›
yükselterek emperyalist iflgale ve içteki gerici diktatörlere karfl›
mücadele etmektir. Ezilen halklar›n gerçek kurtuluflu, bütün
emperyalistlere ve onlar›n tüm iflbirlikçilerine karfl›, özgürlük,
ba¤›ms›zl›k ve sosyalizm mücadelesiyle mümkündür.

Nato ve Füze Kalkan› Karfl›t› Birlik bileflenleri Kürecik'te yap›lma karar› al›nan füze kal-
kan›n› engellemek için eylemlerine devam ediyor.
Aralar›nda Proleter Devrimci Durufl'un da bulundu-
¤u bileflenler, 24 Eylül'de Galatasaray'da topland›-
lar. Saat 17.00'da "Emperyalizme ve Siyonizme Kal-
kan Olmayaca¤›z" pankart›n›n arkas›nda flamalar›y-
la kortejler oluflturan bileflenler, Dolmabahçe'ye yü-
rüdü. Ajitasyon konuflmalar› ve sloganlarla ‹stiklal
Caddesi'nden ç›kan kitle Gümüflsuyu'ndan 6. Fi-
lo'nun denize döküldü¤ü Dolmabahçe'ye gelirken
"Emperyalizm yenilecek direnen halklar kazanacak",
"Emperyalistler, iflbirlikçiler 6. filo'yu unutmay›n",
"Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i", "B›ji bratiya gelan",
"Kahrolsun emperyalizm yaflas›n mücadelemiz", "Yaflas›n iflçilerin birli¤i halklar›n kardeflli¤i"
sloganlar›n› att›lar. Dolmabahçe'de yap›lan bas›n aç›klamas›nda füze kalkan›na izin verilme-
yece¤i, devletin iki yüzlüce bir politika izleyerek, ‹srail'e karfl›ym›fl gibi görünmesine ra¤men,
füze kalkan›n› emperyalizmi ve siyonizmi korumak için kuruldu¤una de¤inildi. Ard›ndan Ada-
l›lar müzik grubu marfllar› seslendirdi ve eylem bitirildi. Eyleme 500 kifli kat›ld›.

25 Eylül'de ise “Kürecik'de füze kalkan›na hay›r inisiyatifi” Taksim Tramvay dura¤›nda
bas›n aç›klamas› yapt›lar. Saat 14.00'te bafllayan eyleme Kürecik Dernekleri, devrimci ve ile-
rici kurumlar›n yan› s›ra milletvekilleri de destek verdiler. "Kürecik'te kalkan istemiyoruz" ve
"Füze kalkan›na hay›r" pankartlar›n›n aç›ld›¤› eylemde "Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i", "B›ji
bratiya gelan", "Kalkan kurma bofluna y›kaca¤›z bafl›na", "Kahrolsun ABD iflbirlikçi AKP"
sloganlar› at›ld›. Bas›n aç›klamas›nda Kürecik halk›n›n füze kalkan› istemedi¤i vurgulan›rken,
“y›llar önce de oraya NATO üssü kurulmak istenmifl ama Kürecik halk› devrimcilerin öncülü-
¤ünde buna izin vermemiflti” denildi. Aç›klaman›n ard›ndan 400 kiflilik kitle Galatasaray Lise-
si'ne kadar yürüyüfl gerçeklefltirdi.  

Ayr›ca Ankara ve Malatya Kürecik'te de eylemler yap›larak füze kalkan›na izin verilmeye-
ce¤i vurgusu yap›ld›. 

11Ekim 2011

Füze kalkan› karfl›t› eylemler

‹srail’de 450 bin kiflilik eylem
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Kad›nlar öldürülüyor hergün bu topraklarda;
pervas›zl›kla, peflpefle, canice ve tam bir vah-
fletle…

Kad›nlar dövülüyor hergün bu topraklarda;
h›rsla ve ölümüne… 

Kad›nlar yok ediliyor hergün bu topraklarda;
göz göre göre…

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2009 y›l›nda haz›r-
lad›¤›, “Toplumsal cinsiyet eflitsizli¤i¬/kad›n-erkek
eflitsizli¤i” raporunda Türkiye, 129. s›rada yer alm›fl.
Toplam 134 ülkeyi kapsayan raporda ‹ran bile, Türki-
ye’nin üzerinde yer al›yor. Türkiye’den sonra gelen ül-
keler ise, Suudi Arabistan, Benin, Pakistan, Çad ve
Yemen... 

Dünya Ekonomik Forumu, cinsiyet eflitsizli¤i konu-
sunda haz›rlad›¤› bu raporlar›n›, 2006 y›l›ndan itiba-
ren yay›nl›yor. 2006 raporunda Türkiye, 105. s›rada
yer alm›fl. 2007’de 121. s›raya, 2008’de ise 123. s›ra-
ya düflmüfl. Son yap›lan 2009 raporunda ise 129. s›-
raya kadar gerilemifl. Yani bu konuda sürekli bir geri-
leyifl sözkonusu.

Yine 2009 y›l› Kas›m ay› içinde, dönemin DTP mil-
letvekili Fatma Kurtulan’›n soru önergesine yan›t ve-
ren Adalet Bakan› Sadullah Ergin, 2002 y›l›ndan
Temmuz 2009’a kadar 7 y›ll›k süre içinde kad›n cina-
yetlerine iliflkin istatistikleri flöyle aç›klad›: 2002’de 66;
2003’te 83; 2004’te 164; 2005’te 317; 2006’da 663;
2007’de 1011; 2008’de 806; 2009’un ilk 7 ay›nda 953
kad›n, yak›n› olan erkekler taraf›ndan öldürülmüfl. ‹ki
y›l sonra bugün, art›k günde bazen 4-5 kad›n›n ölüm
haberi duyuluyor, onlarca kad›n›n yedi¤i ölümcül da-
yaklar ise istatistiklere bile geçmiyor. 

Üstelik Türkiye, aile içi fliddeti önleyemedi¤i için
A‹HM’den ceza alan ilk ülke olmufltu.

Ülkemizde kad›nlar çal›flma hayat›nda yer al›yor,
okuyor, ya da rahatça gezebiliyor. Bu yan›yla kad›nla-
ra araç kullanma izni vermeyen Suudi Arabistan’dan
ya da kad›nlar›n okula gitme haklar›n›n son derece s›-
n›rl› oldu¤u Çad, Pakistan gibi ülkelerden daha geride
yer almas› bir çeliflki gibi görünüyor. Oysa kad›n›n
toplumsal konumu, sadece bunlara bakarak de¤erlen-
dirilmiyor: Kad›n›n toplum içindeki sayg›nl›¤›ndan, ya-
flama dair haklar›na kadar pek çok kriter dikkate al›n›-
yor. Ve toplamda, ülkemizde kad›n haklar›n›n dünya
genelinde en afla¤›larda yer ald›¤›na dair istatistikler
tutuluyor. 

‹statistikler kuru birer rakam. Ama hergün televiz-
yon haberlerinde seyretti¤imiz, ar-

t›k yan›bafl›m›zda rastlad›¤›m›z
kad›n ölümleri somut gerçekler.
‹statistiklerdeki kad›nlar, hemen
yan›m›zda hergün b›çaklan›yor,
kurflunlan›yor, öldüresiye dövü-
lüyor, dövülerek öldürülüyor, bu-

runlar›-kulaklar› kesiliyor, flid-
det görüyor, yaflama

hakk›n› her
geçen gün
kaybedi-
yor… 

Üstelik
yabanc›
birisi de
de¤il; en

yak›nlar›n-
daki erkek-
lerden, ge-

nellikle de
onu en çok

sevdi¤ini söyleyen kocalar›ndan-sevgililerinden fliddet
görüyorlar. Her birinin bahanesi farkl›. Gerçek neden
ise sadece bir tane: Kad›n olduklar› için, güçsüz ol-
duklar› için, erkek egemen sömürücü sistemin çarklar›
aras›nda ö¤ütülmekte olduklar› için… 

Ve erkekler, kendilerine bir biçimde karfl› gelen
kad›na, istedikleri biçimde fliddet uyguluyorlar! Kad›n
üzerindeki söz ve tasarruf hakk›n› kendilerinde bulu-
yorlar ve bu "hakk›" sonuna kadar kullan›yorlar!

Nas›l bu hale geldik
Son on y›l, kad›n›n sistemli bir biçimde kölelefltiril-

mesine, haklar›n›n gaspedilmesine, ikinci s›n›f konu-
munun güçlenmesine tan›kl›k etti. 

En baflta, devletin yasalar› ve kolluk güçleri
nezdinde, kad›n›n öldüresiye fliddete maruz kal-
mas›, haklar›n›n gaspedilmesi ve erke¤e ba¤›ml›
k›l›nmas› meflrulaflt›r›ld›. 

Dayak yedi¤i için karakola flikayette bulunan ka-
d›nlar, “bar›flmaya” ve “yuvalar›na dönmeye” mecbur
b›rak›ld›. Kad›n› döven erkek ise, “dövmemesi” de¤il,
“dövdü¤ünün duyulmamas›” konusunda nasihat ald›k-
tan sonra serbest b›rak›ld›. 

Savc›l›¤a “ölüm tehdidi alt›nday›m” diye flikayette
bulunan kad›nlara koruma verilmedi. Tehdit eden er-
kekler ise, gözalt›na al›n›p, basmakal›p nasihatlar›n
arkas›ndan serbest b›rak›ld›. 

Kad›n öldüren birçok erkek, “töre indirimi” ya da
“a¤›r tahrik indirimi” gibi haklardan faydaland›, sadece
birkaç y›l ceza alarak kurtuldu. 

Kad›na dönük fliddet ve öldürmelerin, yasalarda
a¤›r cezai yapt›r›mlarla karfl›lanmamas›, cayd›r›c›l›k
unsurunun bulunmamas›, erkekleri cesaretlendirdi. Bu
tür haberlerin bas›nda verilifl tarz› bile, bu cesareti ar-
t›ran, adeta teflvik eden bir rol oynad›. Cezas›z kalan
her suç, benzer suçlar›n ifllenmesini kolaylaflt›r›r çün-
kü. Öyle de oldu. Mesela son dönemde, dayak yiyen
kad›nlar›n bir k›sm›, kocalar›n›n dayak atarken, “Ayfle
Paflal› cinayeti”ne at›fla, “Seni Pafla yapaca¤›m” dedi-
¤ini söylüyorlar. 

Üstelik yasalarda korunmayan kad›na, korunabile-
ce¤i alanlar da aç›lmad›. Mesela, her belediyenin ka-
d›n s›¤›nma evi açmas› yasal bir zorunluluk iken, ‹s-
tanbul’daki 23 belediyenin sadece 8’inin kad›n s›¤›n-
ma evi var. Ve bunlar›n kapasitesi son derece yeter-
siz. 

AKP’nin, 12 Haziran seçimlerinin ard›ndan, “Kad›n
ve Aile Bakanl›¤›”n›n ismini “Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanl›¤›” olarak de¤ifltirmesi bile, “kad›n”›n birey ola-
rak de¤il, sadece ailesi (yani kocas› ya da babas›) ile
birlikte bir varl›k olarak alg›land›¤›n›, “kad›n” olarak
yaflam içinde varolamayaca¤›n› gösteren çarp›c› bir
de¤iflimdir. 

‹kincisi, kad›na dönük fliddetin meflrulu¤unun
oluflturulmas›nda, dini argümanlar güçlü bir tarz-
da kullan›ld›. Bunu yaparken, son y›llarda giderek
güçlenmekte olan Fetullahç› örgütlenme a¤› ve
AKP’nin hükümette olmas›n›n getirdi¤i kolaylaflt›r›c›
unsurlardan faydalan›ld›. Mesela kad›n bir gazeteci
televizyonda “bir erkek dört kad›nla evlenebilir” diye
konufltu¤u halde, hiçbir yapt›r›mla karfl›laflmad›. 

Ya da Bursa Müftülü¤ü’nün internet sitesinde “efli-

niz sinirliyse ve bunun sizinle ilgisi yoksa da, size sal-
d›rmas› hakk›n› tan›y›n, böylece güzel bir arma¤an
vermifl olun” tavsiyesi yer alabildi. 

Dinde ve fleriat kurallar›nda kad›n son derece
afla¤›da, söz ve yaflam hakk› olmayan bir yerde dur-
maktad›r. Yaflam tarz›n› dine göre flekillendirme da-

yat›l›nca, kad›n›n konumu da gide-
rek silikleflti, önemsizleflti. Yaflam›n›
erke¤e göre flekillendiren, erke¤in
talep ve ihtiyaçlar›na göre varolan
bir kad›n kültürü teflvik edildi. Kuran
kurslar›n›n ve imam hatip okullar›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas› ve Kuran kursuna
gitmek için yafl s›n›r›n›n ortadan kal-

d›r›lmas› gibi uygulamalarla, toplumda dini e¤itim yay-
g›nlaflt›r›ld› ve din yaflamda referans haline getirildi. 

Mesela kad›n›n bafl›n› örtmesi, “tacizden korun-
mak için zorunlu” olarak teflvik edilirken, bafl› aç›k ka-
d›nlar›n adeta tacizi kendisinin istedi¤i örtük propa-
gandas› yayg›nlaflt›r›ld›. 

Üçüncüsü, burjuva ideolojik bombard›man
araçlar›yla, kad›n ruhsal olarak kölelefltirilmeye
çal›fl›ld›. Reklamlardan, televizyonda konuflan uz-
manlara, dizilerden, okuldaki e¤itim müfredat›na
kadar sistemli bir burjuva propaganda gerçeklefl-
tirildi. 

Mesela ilkokul ders kitaplar›nda “çekirdek aile”,
baba iflten gelmifl gazetesini okuyor, küçük o¤lan ba-
bas›n›n yan›nda oturuyor, anne yemek haz›rlarken
küçük k›z ona yard›m ediyor olarak resmedildi, anla-
t›ld›. 

‹lk olarak on y›l kadar önce Asmal› Konak dizisin-
de baflroldeki kad›n, kocas›ndan dayak yiyerek teca-
vüze u¤rad›¤›nda buna büyük bir tepki gösterildi. An-
cak bu tepki yeterli olmad› ki, sonras›nda bütün diziler
dayak ve tecavüz sahneleriyle reyting alma yar›fl›na
girdi. Kendini dizilerdeki karakterlerle özdefllefltirenler,
dizideki baflrol oyuncusunun di¤er hareketleri gibi, da-
yak atmas›n› ya da tecavüzünü de kopyalamaya bafl-
lad›. 

Bütün televizyon dizilerinde ve reklamlarda, kad›-
n›n yaln›z olmamas›, mutlaka bir erkekle birlikte olma-
s› gerekti¤i resmedildi. Geçmiflte, hiç evlenmemifl ka-
d›nlar, ailenin bir parças› olarak yaflay›p giderken, bu-
gün kad›n›n “erkeksiz” kalmas›, “eksiklik” göstergesi
olarak sunuldu. Yaflam› bir kal›ba sokuldu: 30 yafl›n-
dan önce evlenmek, 35’inden önce çocuk do¤urmak
adeta zorunluluk haline getirildi. Bu kal›plar›n d›fl›nda
kalanlar›n küçümsenece¤i, d›fllanaca¤› söylendi. Yal-
n›z kad›nlara hem “birini bulamam›fl” olman›n ezikli¤i,
hem de yaln›zl›k korkusu bir arada yaflat›ld›. Böylece
kad›nlar, “ne olursa olsun bir erke¤e s›¤›nmak” gerek-
ti¤ine flartland›r›ld›. 

Toplumsal olarak kad›n-erkek rolleri ayr›flt›r›ld›.
Kad›n ile erkek aras›ndaki mesafe mücadele içinde
kapat›lm›flken, yeniden araya mesafeler ve kategori-
ler konuldu. Mesela kad›n›n duygusal zekas›, erke¤in
matematik zekas› oldu¤una dair öylesine net katego-
riler oluflturuldu ki, üniversite ö¤rencileri aras›nda bile
say›sal bölümler “erkek”, sosyal ve sanatsal bölümler
“kad›n” olarak damgaland›. ‹ngiltere’de yap›lan bir
araflt›rma, k›z ö¤rencilerin matematik baflta olmak
üzere say›sal bölümlerini bilinçli olarak yazmad›klar›-
n›, e¤er matematik bölümünde okurlarsa erkekler ta-
raf›ndan be¤enilmeyeceklerini düflündüklerini ortaya
koyuyor. Keza okul öncesi küçük çocuklar için üretil-
mifl komik çizgi filmlerde bile, kad›nlar a¤lak ve d›rd›r-
c›, erkekler maddiyatç›, nesnel ve karfl› cinsle iliflkide
faydac› olarak sembollefltirildi. Böylece çok küçük
yafllardan itibaren çocuklar›n “kad›n” ve “erkek” kim-
likleri aras›nda uçurumlar oldu¤u, kad›nlarla erkekle-
rin asla birbirini anlayamayaca¤› anlat›ld›, bu bilinçle
flekillenmeleri, toplumsal olarak kendilerine biçilen ka-
l›plara girmeleri dayat›ld›. 

Dördüncüsü, yine burjuva ideolojik bombard›-
man›n bir parças› olan, ama farkl› bir fleymifl gibi

ne söylüyor?
KKaadd››nn cciinnaayyeettlleerrii 



görünen
feminizm
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yayg›n-
laflmas›d›r.

Feminizm,
kad›n soru-

nu-

nun özünü çarp›tmakta, çözümü de olanaks›zlafl-
t›rmaktad›r. Feminizm, sömürücü sisteme de¤il, “er-
ke¤e” karfl›d›r. Bu yüzden sisteme karfl› de¤il, erke¤e
karfl› mücadeleyi savunmaktad›r. Onlar›n bu tutumu,
kad›n›n üzerindeki bask›y› art›ran, kad›n sorununu
kroniklefltiren bir etki yarat›r. Çünkü bir taraftan er-
kekler, “kad›n haklar›” üzerine her tür düflünceyi “fe-
minizm” olarak mahkum edip afla¤›larken; geri bilinç-
teki, hatta ortalama bilinçteki kad›nlar da “erke¤i d›fl-
layan” bir yaklafl›ma girdiklerinde, bunun yaflamla
uyuflmad›¤›n› görmekte, bunun ayr› bir s›k›nt›s›n›
çekmektedirler.

fiehirli kad›n da fliddet görüyor
Sadece köylü kad›n de¤il, flehirdeki e¤itimli, çal›-

flan “modern” kad›n da fliddet görüyor, dayak yiyor,
vahfli iflkencelerle karfl›lafl›yor, öldürülüyor. Bir süre
önce bir ayd›n-gazetecinin, kar›s›n›n bafl›ndan afla¤›-
ya d›flk› boflaltm›fl olmas›, flehirli “ayd›n” erke¤in de
“düzeyini” gösteren çarp›c› bir örnektir. Daha da çar-
p›c› olan› ise, bu sald›r›ya maruz kalm›fl olan kad›n›n,
boflanmak gibi bir giriflimde bulunmam›fl, yeniden o
eve, o adama dönmüfl olmas›d›r. 

Popüler, zengin, ünlü hatta entelektüel erkekler
aras›nda bile, efllerine, sevgililerine fliddet uygulad›k-
lar› için gazetelere, mahkemelere düflenler hiç de az
de¤ildir. Benzer biçimde, en a¤›r fliddetle karfl›laflsa
bile, bunu gizleyen ve fliddeti uygulayan erkekten
kopmayan-kopamayan kariyer sahibi kad›nlar, san›-
landan daha fazlad›r.

Kad›na uygulanan fliddet, ne feodalizmin bo¤ucu-
lu¤uyla, ne de “töre”lerin gericili¤iyle aç›klanabilir. Sö-
mürünün ortaya ç›kt›¤› ilk günden bu güne, kad›n
“ikinci s›n›f”t›r ve “erke¤in kölesi”dir. Bu nedenle
feodalizmde de, kapitalizmde de kad›n erke¤in
"mal›"d›r ve kad›na yönelik fliddet "meflru"dur!
Köleci toplumda da kapitalist toplumda da erkek, gü-
cü yetti¤i oranda kad›na fliddet uygulamakta, kad›n›
afla¤›lamakta, kendisine ba¤›ml› k›lmaya çal›flmakta-
d›r. Uygulanan fliddetin biçiminde farkl›l›klar olabilir,
ancak özü ayn›d›r. Erkek egemen toplumda, kad›n›n
üzerindeki bask›n›n biçimi de¤iflse bile, niteli¤i de¤ifl-
memektedir. 

Kad›n›n buna katlanmas›n›n nedeni ise, çaresizli-
¤i ve kuflat›lm›fll›¤›d›r. Yoksul kad›n›n maddi ve ma-
nevi gücü elinden al›nm›flt›r. Ekonomik s›k›nt›lar, ge-
rici önyarg›lar, bir sürü çocukla bafl etmenin zorlukla-
r›, “dul” kalman›n “ürkütücü” sonuçlar› vb. u¤raflmas›
ve göze almas› gereken say›s›z sorun vard›r. S›¤›na-
bilece¤i, güvenebilece¤i kap›lar yok denecek ka-
dar azd›r. Ve onun çaresizli¤i, son derece boyutlu
ve derin, onun aya¤›ndaki prangalar kesilemeye-
cek kadar kal›nd›r. Kafas›nda evlili¤i çoktan bitir-
di¤i halde, gidecek yeri olmad›¤› için yerinden k›-
p›rdayamamakta, her fleye katlanmaktad›r. 

Yoksul ama çal›flan kad›nlar›n daha fazla flans›
vard›r. Evden d›flar›daki yaflam› görmüfltür ve bu ya-
flam içinde kendine bir yer açma olanaklar›n› bulmas›
ihtimali daha yüksektir. 

fiehirli “modern” kad›n›n çaresizli¤i ise, ne
ekonomik s›k›nt›yla ilgilidir, ne gerici önyarg›larla.

Onu ba¤layan prangalar ayaklar›nda de¤il, ruhun-
dad›r. “Yaln›z kalma korkusu”, di¤er bütün korku-
lardan çok daha büyük bir bask› oluflturmaktad›r
onun üzerinde. ‹nsanlar›n birbirine giderek daha faz-
la yabanc›laflt›¤›, yaln›zlaflt›¤› flehir yaflant›s›n›n "orta
s›n›f" kad›nlar›, ne kadar kötü de olsa, yan›ndaki tek
insan› kaybetme korkusuyla her fleye katlanmaktad›r.
En büyük engel kendi bilinci, kapitalizmin kölelefltirdi-
¤i kendi ruhudur. 

Toplumun bütün gerici unsurlar› kad›n›n karfl›s›n-
dad›r. Devlet de bu kuflatman›n bir parças›d›r. Pek
çok fleyi göze alarak devlete s›¤›nan, kocas›n› flika-

yet eden kad›n, kocas›n› affetmeye, "yuva"s›na
dönmeye zorlan›r. Ço¤u için o "yuva"dan ikinci
ç›k›fl tabutta olmaktad›r. 

AKP’nin de¤il, devletin politikas›
Kad›n cinayetlerindeki art›fl›n son y›llarda çok h›z-

l› ve gözle görünür hale gelmesini, AKP’nin hükümet
olmas›na ba¤layan önemli bir kesim var. Oysa sorun
AKP’nin dinci-gerici kimli¤inde de¤il, kapitalist devle-
tin sömürücü niteli¤indedir. AKP’nin dinci kimli¤inin
tek misyonu, baz› ad›mlar› kolaylaflt›r›c› bir etkisi ol-
mas›ndad›r. 

Burjuva ayd›nlar, kapitalizmin kad›n sorununu
çözdü¤ünü iddia ederler. Kan›t olarak da kad›nlar›n ifl
ve sosyal hayata daha fazla kat›lmas›n›, teknolojik
ürünler sayesinde kad›n›n iflinin azalmas›n› gösterir-
ler. Oysa ne kapitalist geliflim, ne teknolojik ilerleme,
ne entelektüel düzeyin yükselifli, ne de kad›n›n ifl ha-
yat›na at›lmas›... Bunlar›n hiçbiri kad›n›n köleli¤ini,
ikinci s›n›fl›¤›n›, sistemin ataerkil özünü ve niteli¤ini
de¤ifltirmez. Çünkü kad›n sorunu basitçe ev ifllerin-
den, kad›n›n özgürlü¤ü ise ekonomik gücünden iba-
ret de¤ildir. En geliflkin emperyalist ülkelerde bile ka-
d›nlar fliddet görmekte, tecavüze u¤ramakta, “erke¤e
baflkald›r›” anlam›na gelen her hareketi öldürmeye
kadar varan biçimlerde cezaland›r›lmaktad›r. Ekono-
mik ve kültürel geliflmifllik, kad›n sorununun özü-
nü de¤ifltirmez. Düzeyi ne olursa olsun, bütün sö-
mürücü toplumlarda kad›n “erke¤e ait bir mal”
olarak görülmekte ve erkek kad›n üzerindeki her
türlü “mülkiyet hakk›”n› gerçeklefltirme rahatl›¤›n›
bulabilmektedir.  

Kad›n sorununun kayna¤› sömürücü toplumdur,
bu nedenle kad›n sorununu ortadan kald›rmak için,
sömürüyü ortadan kald›rmak gerekir. Kad›n›n sömü-
rülmeyece¤i tek toplum biçimi, sömürünün olma-
d›¤› komünist toplumdur. Di¤er taraftan, günü-
müz koflullar›nda kad›n sorununu azaltman›n, ha-
fifletmenin tek yolu ise, toplumsal mücadeleyi
yükseltmektir. 

Hareketin yüksek oldu¤u dönemlerde birden fazla
etken toplumsal flekillenifli de¤ifltirir. Birincisi ve en
önemlisi, kad›n›n mücadele içindeki yeri güçlen-
dikçe, kitlelerin kad›na bak›fl› de¤iflir. Özellikle ya-
k›n çevresinde mücadeleci kad›nlar›n olmas›; di¤er
kad›nlar›n cesaretini, erkeklerin ise sayg›s›n› artt›ran
bir etki yarat›r. ‹kincisi, mücadeleye kat›l›m›n genel
olarak artmas›, sadece toplumsal sorunlar›n de-
¤il, ikili iliflkilerde ortaya ç›kan sorunlar›n kayna-
¤›n›n da sistemde oldu¤unun görülmesini sa¤lar.
Böylece öfkeyi ve tepkiyi evdeki güçsüz insanlara de-
¤il, hep birlikte sisteme yöneltmenin önünü açar.
Üçüncüsü, devrimci hareketin güçlü oldu¤u dö-
nemler, sorunlar›n çözüm mercii de devrimci ya-
p›lard›r. Kitleler içinde oluflan anlaflmazl›k ve sorun-
lar, devrimcilerin müdahalesi ile ve son derece kolay
çözülür. Dördüncüsü, kiflinin kendisi do¤rudan
mücadele içinde yer almasa bile, genel farkl›lafl-
madan bir biçimde etkilenir, dolayl› ve s›n›rl› ola-
rak da olsa bir de¤iflim yaflar. 

‘70’li y›llarda, ülkedeki kapitalist geliflmifllik düzeyi
çok daha geri, feodal iliflkiler çok daha bask›n bir du-
rumdayken, kad›na dönük fliddetin son derece azal-
d›¤› bilinir. 12 Eylül sonras›nda bile, mücadelenin

yükseldi¤i her kesitte (mesela 2009 sonu 2010 bafl›n-
da gerçekleflen 78 günlük Tekel direnifli s›ras›nda),
mücadele eden kad›nlar›n ve o kad›nlarla omuz omu-
za direnen erkeklerin yaflad›¤› de¤iflim çarp›c›d›r. 

Ülkemizde '90'l› y›llar›n ortalar›ndan itibaren hem
devrimci harekette, hem de ulusal harekette ciddi bir
gerileme ve tasfiyeci süreç yafland›. Ve bu süreç, ge-
nel olarak toplumsal sorunlar ile birlikte, kad›na dö-
nük fliddeti de artt›rd›. Ulusal hareketteki geriye gidi-
flin daha keskin olmas›, Kürt illerinde kad›n›n konu-
mundaki gerilemenin de daha keskin olmas›na neden
oldu. 2000'lerin bafl›nda Batman baflta olmak üzere
Kürt illerinde kad›n intiharlar›n›n birden patlamas› da
mücadeledeki gerilemenin yaratt›¤› çaresizlik duygu-
suyla ba¤lant›l›yd›; son iki y›lda kad›na dönük flidde-
tin en fazla Kürt illerinde görülmesi de bununla ba¤-
lant›l›d›r. 

Ancak ne mücadeledeki gerileme, ne de kad›nla-
r›n toplumsal rollerinin gerilemesi-kuflat›lm›fll›klar›,
Kürt illeriyle s›n›rl›d›r. Daha yayg›n, daha boyutlu ve
ac›t›c› bir durum söz konusudur. 

Devlet, mücadelenin son derece sanc›l› seyret-
mekte oldu¤u günümüz koflullar›nda, kitlelerin bilinç-
lerini buland›rmak, düzenle ba¤lar›n› güçlendirmek ve
bilinçlerini kölelefltirmek için sistemli bir politika yürüt-
mektedir. Kad›n özgürlü¤ünün parçalanmas›, dire-
niflçi kad›n›n, erke¤in hegemonyas› alt›nda ezil-
mesi bunun en önemli parçalar›ndan biridir. Bu
nedenle kad›na dönük bask›lar görmezden gelinmek-
te; kad›na dönük fliddet do¤ru düzgün cezaland›r›l-
mamakta; kad›n, erkek fliddeti karfl›s›nda korunaks›z
b›rak›lmaktad›r. Özgürleflmek isteyen kad›n, devlet-
ten önce erke¤in fliddeti ile köreltilmekte, beyni ve bi-
linci tahrip edilmektedir. 

Ve bu durum, sadece AKP’nin dönemsel olarak
hükümette olmas› ile ilgili de¤ildir. Mücadelenin geri-
ye çekildi¤i son 10 y›ldan fazla süredir, devlet
toplumun direniflçi bütün kesimleri üzerinde özel-
sistematik bir bask› uygulamaktad›r. Ö¤renci
gençli¤in en küçük eyleminin bile okuldan uzaklaflt›r-
malarla cezaland›r›lmas›, iflçi s›n›f›n›n tafleron ve es-
nek çal›flma sald›r›s› ile bafl›n› kald›ramaz hale geti-
rilmesi, iflçi sendikalar›n›n daha iflbirlikçi, memur sen-
dikalar›n›n daha bürokrat hale getirilmesi, devrimci
mahallelerin gençlerinin bedava uyuflturucu ile yok
edilmesi… Mücadelenin yükselifl dönemlerinde en
fazla direnen, en öne geçen kesimler, mücadele
geriye düfltükçe yozlaflt›r›lmakta, çürütülmektedir.
Kad›nlara dönük fliddetin artmas› da, toplumsal yap›-
daki bu bozulman›n, kad›n özgürleflmesine karfl› sö-
mürücü devletin bu nefretinin ürünüdür. AKP ise, t›pk›
burjuvazinin baflka alanlardaki sald›r›lar›nda oldu¤u
gibi, sadece dönemsel bir uygulay›c›d›r, baflka bir
fley de¤il. 

* * *
fiiddet gören kad›nlara sahip ç›kmak, devletin en

baflta yasal düzenlemelerle kad›na sald›r›lar› fliddetle
cezaland›rmas›n› sa¤lamak, kad›n› koruyan düzenle-
meler yap›lmas›n› zorlamak, her türden burjuva ide-
olojik argümanla mücadele etmek önemlidir. 

Ancak kad›na dönük fliddeti durdurman›n kesin
yolu, toplumsal mücadeleyi yükseltmektir. Kad›n ve
erkek emekçiler, yaflam koflullar›n› iyilefltirmek için
sömürücü devlete karfl› birlikte mücadele etmeleri ge-
rekti¤ini ö¤rendikçe, kad›na dönük fliddet de azala-
cakt›r.  
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29 Eylül 1980’de faflist cuntaya s›kt›¤› “ilk
kurflun”la ölümsüzleflen Osman Yaflar Yol-
daflcan; 25 Ekim 1981’de iflkencede katledi-
len Ataman ‹nce; 23 Ekim 1992’de bir kamu-
laflt›rma sonras› ç›kan çat›flmada flehit düflen
fiaban Budak, ayn› eylemde yakalanan ve
teflhir masas›n› tekmesiyle y›kan, bu yüzden
de faflist cellatlar›n kudurmuflcas›na sald›r›s›-
na u¤rayan Remzi Basalak; bu yoldafllar›n
katlediliflinden bir hafta sonra 30 Ekim
1992’de trafik kazas›nda yitirdi¤imiz Sezai
Ekinci; ve bir y›l sonra 14 Ekim 1993’te bir
kamulaflt›rma eyleminde vurulan “yeni ça¤›n
çocu¤u” Genç Komünar Nilgün Gök… Ekim
ay›nda flehit düflen ve o yüzden de “Ekim fle-
hitleri” olarak an›lan ihtilalci komünistlerdir
bunlar… 

fiairin deyimiyle “her biri vazgeçilmez ci-
han parças›”d›r. Namluya sürülmüfl kurflun,
yay›ndan f›rlayan oktur… Komutan, eylem
adam›, teorisyen, örgütçüdür… Kendi flah›sla-
r›nda devrimi ve sosyalizmi, gelece¤in insan›n›
temsil eden birer semboldür… Her biri ihtilalci
komünist gelene¤in tu¤las›, harc›, çimentosu-
dur... Her birinin yaflam öyküsü, ihtilalci ko-
münist hareketin tarihini görkemli bir destana
çeviren köfletafllar›d›r. 

* * *
‹htilalci komünistlerin tarihi, Türkiye Dev-

rimci Hareketi (TDH) içinde çok özel ve say-
g›n bir yere sahiptir. 

Çünkü direniflçi bir tarihtir bu. ’79 y›l›nda
kuruluflunu ilan ediflinden bu yana, sokakta,
iflkencede, cezaevinde, mahkemede, savafl›-
m›n her alan›nda güçlü bir direnifl yarat›lm›fl-
t›r. MK üyelerinin hiçbiri, kadrolar›n›n ezici ço-
¤unlu¤u iflkencede çözülmeyen, dünyada belki
de tek örnektir. Tüm gövdesiyle savafl›n içine
dalm›fl, iflkencede direnmifl, cezaevlerinde
yapt›r›mlara uymam›flt›r. 

12 Eylül’e karfl› örgüt olarak y›llarca varl›-
¤›n› ve faaliyetini sürdüren tek yap›d›r O. ’85
y›l›nda d›flar›daki tüm kadrolar›n› kaybedene
kadar, ne yay›n ve ajitasyon-propaganda faali-
yeti, ne askeri eylemleri kesintiye u¤ram›flt›r.
12 Eylül karanl›¤›n›n en koyu oldu¤u ’83 y›l›n-
da yaflanan Sefaköy çat›flmas›, geceye çakan
bir flimflek gibidir. Yan›nda silah olan hiçbir
ihtilalci, çat›flmas›z yakalanmam›flt›r; ço¤u bu
flekilde flehit düflmüfltür. 

Çünkü teorik-siyasal olarak TDH’nin ileri-
sinde bir geliflime sahiptir. Üç Dünya Teori-
si’ni, Mao Zedung Düflüncesi’ni ilk reddeden;
Türkiye’deki sosyo-ekonomik yap›n›n yar›-feo-
dal nitelikten geri kapitalistli¤e geçti¤ini, dev-
rimin niteli¤inin silahl› halk ayaklanmas› biçi-
minde olmas› gerekti¤ini ilk tespit eden hare-
kettir. Pekçok devrimci yap›, ihtilalciler bu dü-
flünceleri savunmaya bafllad›¤›nda, yeni bir-
fleyle karfl›laflm›fl olman›n ürküntüsü ve sta-
tükoculu¤un “güvenli” tutuculu¤uyla sald›r-
m›fl, ancak sonras›nda ayn› düflünceleri sa-
vunmak zorunda kalm›flt›r. Tarih, ihtilalcileri
hakl› ç›karm›flt›r. 

Çünkü yeralt› devrimcili¤ini her dönem ka-
rarl› biçimde savunan tek yap›d›r. Savaflan bir
devrim örgütü olarak ayakta kalabilmenin tek
yolu, yeralt›nda örgütlenmektir. Devleti y›k-
maya çal›flan bir güç, devletin rahatl›kla ula-
flabilece¤i biçimde konumlan›yorsa, tehdit
aflamas›na geldi¤i anda darbe yemeye mah-
kumdur. Yeralt›, özgürlük alan›d›r. Yeralt› gü-
venli ve sa¤lam biçimde mücadeleyi sürdür-
menin tek yoludur. ‹htilalciler, legalizmin en
fazla parlat›ld›¤›, legal alan›n en cazip bir fle-
kilde zehire bulanm›fl bir fleker gibi sunuldu¤u
dönemlerde bile, önceli¤i yeralt›na vermekten
vazgeçmemifltir. Devletin her türlü darbesine
aç›k, m›zm›z bir muhalefet örgütü olmaktan-
sa, devrim hedefini hep güçlü tutan savaflç›
bir örgüt olman›n ilk koflulu olarak, bunu her
zaman hayata geçirmifltir. 

Savafl›m›n her aflamas›nda, dönemin ge-
reklerini yerine getirmede tereddütsüz bir du-
rufltan kaynaklan›r bu. Cunta geldi¤inde mü-
cadele etmeyi sürdürmesi, tasfiyecili¤e karfl›
baflkald›r›s›, cezaevlerindeki direniflin ’84
Ölüm Orucu ile taçland›r›lmas›, her eylemde
en önde dövüflmesi, herbiri özel bir iplikten
dokunmufl, sosyalizmin kültürüyle yo¤rulmufl
seçkin kadrolar yaratmas›yla göz doldurmufl-
tur. Ve bu tarihte, bafllar›n e¤ilmesine neden
olacak tek bir leke bile yoktur. 

* * *
‹htilalciler, mücadelenin her aflamas›nda

yeni de¤erler yaratm›fl, TDH’nin devrimci de-
¤erlerine katk›da bulunmufltur. Çünkü ihtilal-
ciler, gelece¤in insan›, sosyalizmin insan› ol-
may› baflarm›fllard›r. Direniflçilikleriyle, yarat›-
c›l›klar›yla, insan iliflkileriyle, sosyal yaflamla-
r›yla, teorik hakimiyetleriyle, faflizme karfl› sa-
vaflma biçimleriyle, yaratt›klar› etkiyle gelece-
¤in insan›d›rlar.  

Mesela direnme gelene¤i, ‹brahim Kaypak-
kaya’n›n ard›ndan, Fatih’le özdeflleflmifltir.
Her yakaland›¤›nda direnifli bir ad›m öne tafl›-
yand›r Fatih. Ve Fatih’in ruhu, Remzi’nin ma-
saya inen tekmesinde yeniden vücut bulmufl-
tur. Remzi’nin tekmesi, sadece TDH’nin de¤il,
dünya genelinde komünist ve devrimcilerin
yüre¤ini tutuflturan bir yang›nd›r ayn› zaman-
da. 

Osman bir komutand›r. Yeralt› koflullar›n-
da teknik bilgiyi öylesine kullanm›flt›r ki, dö-
nemin çok ilerisinde bir teknik güce ulaflm›fl-
t›r. Yeralt› matbaas›, sahte kimlik ve damga
yap›m›, özel mücadele araçlar› üretmifl, askeri
cuntaya karfl› generalleri kaç›rmaktan askeri
birimlere sald›r›ya var›ncaya kadar çok önemli
eylemler planlam›flt›r. 

Sezai ve ‹smail, hareketin ihtiyac›na göre
kendilerini yenilemenin, kendini aflman›n çar-
p›c› sembolleridirler. ‹kisi de, örgütün ihtiyac›

hangi alandaysa, kendilerini o yönde yetkin-
lefltirmeyi baflarm›fllard›r. Komutan olmak ge-
rekti¤inde komutan, teorisyen
olmak gerekti¤inde yazar,
örgütlenmede boflluk
do¤du¤unda örgütçü,
hepsinden önemlisi, ih-
tilalcilerin sa¤lam bir
savafl örgütü olma-
s›nda en önemli
efliktirler. 

*

*
*

‹htilalciler, en
baflta flehitlerin,
ama bir bütün ola-
rak 12 Eylül öncesi
ve sonras› kadrola-
r›n›n kolektif çabas›,
kolektif katk›s›, ko-
lektif mücadelesiyle
yaratm›flt›r bu gör-
kemli tarihi. Bugün
o kadrolardan baz›-
lar› mücadelenin d›fl›-
na düflmüfl, çok farkl›
noktalara savrulmufl, batakl›¤a
batm›fl, tasfiyecilik ç›kmaz›nda
debeleniyor olabilir. Ama bu ya-
rat›lan gelene¤in büyüklü¤ünü
ortadan kald›rmaz. Ve böyle
büyük bir gelene¤in devamc›-
lar›n›n mutlaka olaca¤› ger-
çe¤ini de…  

‹htilalci gelenek, bu ge-
lene¤in izinden yürüyen
herkes taraf›ndan büyük
bir onur ve gururla tafl›-
nan güçlü, sa¤lam, sar-
s›lmaz bir de¤erler siste-
mi ile yo¤rulmufltur.
Harç kar›lm›fl, ihtilalcileri
flekillendirecek olan ka-
l›p oluflturulmufltur.
Hiçbir fley bu gerçe¤i
de¤ifltirmez. 

Bugün toplumsal müca-
dele, genel olarak gerile-

mifl, güç kaybetmifltir.
Kitle hareketi yeniden

yükseliflin efli¤indey-
ken, devrimci-ko-
münistler bu yük-

selifle önderlik edebilecek
yeterlilikte de¤ildir. Tas-
fiyecilik ve yenilgi y›lla-
r›nda herkes belli dü-
zeyde güç kaybetmifl,
en az›ndan temel ya-
p›s›n› korumaya çal›-
flarak bir biçimde
idare etmifllerdi.
Ancak bugün yeni-
den yükselifl dina-
miklerinin ortaya
ç›k›fl›, hareketin
zay›fl›¤›n› iyice
gün yüzüne ç›-
karm›flt›r. 

Tüm dev-
rimci ve ko-
münist yap›-
lar, harekete
önderlik ede-
memenin
sanc›s›n› ya-
flamaktad›r-
lar. Kimileri
bu süreci
aflamaya-
cakt›r. Ro-

tas›n› flafl›rm›fl, tasfiyeci propagandadan et-
kilenmifl, geçmifl gelenekleri lekeli ve s›k›nt›l›
olanlar için, bunlar ölüm a¤r›lar›d›r. Kitle ha-
reketinin yükselifline cevap olamad›klar› için
mücadelenin d›fl›na savrulacaklard›r. Rotas›
sa¤lam, gelenekleri oturmufl, örgütsel flekil-
lenifli güçlü, tarihi lekesiz ve onurlu olanlar
için ise bunlar do¤um sanc›lar›d›r. Sahip ol-

duklar› miras kendisini yeniden üretecek,
mücadele atefliyle dolu genç kuflaklar
ihtilalci hareketin kal›b›nda yeniden
yo¤rulacakt›r. 

Tarihi herkes farkl› anlatabilir;
ama o tek bir biçimde yaflanm›flt›r.
Ve bu tarih, tüm birikimlerini yeni ku-
flaklara aktaracak güçtedir. fiehitlerin
hayat›, bunun en önemli kan›t›d›r. 

* * *
Onlar, hücum k›talar›yd› devrim ordu-

sunun… Bazen elde tek bir silahla, bazen
ç›plak bedenleriyle düflmanla difle difl bir sa-
vaflta flehit düfltüler… Her biri, devrimimizin
en zor anlar›nda, mücadelemize tafl›nan taze
kan, önümüze tutulan fener oldular. Sak›n-
mas›z, tereddütsüz ve ç›kars›zd›lar… Onlar,
topra¤a gömülen köklerimiz, ileriye yürüyen
umudumuz oldular hep… 

‹çlerinde önderlerimiz, yöneticilerimiz de
vard›, sempatizanlar›m›z, taraftarlar›m›z, dev-
rimci demokratlar da... Ama hepsi, bugün he-
pimizin önünde duran, önderlik eden, örnek
al›nmas› gereken sembollerdir art›k. Çünkü
onlar ulafl›labilecek en yüksek noktaya ‘flehit-
lik mertebesi’ne ulaflm›fllard›r. Hangi düzeyde
olursak olal›m, hiçbirimiz daha o son rande-
vuya gitmedik. ‹flte o yüzdendir ki, flehitleri-
miz bir bayrak gibi hep en önde dövüflüyor,
bize yol gösteriyorlar...

fiehitlere yaklafl›m, her yap› ve kifli için,
bir mihenk tafl›, bir turnosol ifllevi görmeye
devam ediyor.

Mücadeleden kopmufl, insani de¤erlerini
her geçen gün yitiren, düzenle eklemlenmifl
olup da flehitlerimizi adeta nostalji fleklinde
ananlar, hatta onlar üzerinden rant elde et-
meye kalkanlar oluyor ne yaz›k ki… An›lar›n›
pazara ç›kar›p, flehitlerimizle ne kadar yak›n
oldu¤unu anlatarak prim yapmaya çal›flanlar
ç›k›yor. 

Di¤er yandan mücadele içinde görünüp de
yüre¤i ve bilinci nas›r ba¤lam›fl, bürokratlafl-
m›fl kiflilerin de flehitlerimizi anmalar› göster-
meliktir. Çünkü flehitlerimizin erdemlerinden,
onlar›n an›lar›na ba¤l›l›ktan fersah fersah
uzaklaflm›fllard›r. Onlar›n dilinde ve kaleminde
flehitlerimiz, en fazla taban›n bu yönde duy-
du¤u hoflnutsuzlu¤u gidermenin, dostlar al›fl
veriflte görsün kabilinden de¤inip geçmenin
ve aslolarak da meramlar› ne ise ona dayanak
yapman›n araçlar›ndan baflka bir fley de¤ildir. 

fiairin dedi¤i gibi “aflka çamurlar sürülü-
yor her gün / zamana duvarlar örülüyor /
saks›lar yine sulan›yor oysa / sevgiler yine
yefleriyor / yer üstünde kaçanlar / yeralt›n-
da savaflanlar yürüyor”

* * *
fiehitleri anmak ve yaflatmak, her tür yoz-

laflmaya, çürümeye, bürokratlaflmaya karfl›
mücadeledir ayn› zamanda. Çelik gibi bir ira-
de, s›n›f düflmanlar›na karfl› büyük bir kin ve
her tür sapmaya karfl› uzlaflmaz olmakt›r. 

Biz flehitlerimizi, karfl›m›za ç›kan güçlükle-
ri yenmek, savaflma azmimizi ve gücümüzü
daha da bilemek için an›yoruz. ‹nsanal özel-
likleriyle donanmak, ‘yeni insan’› önce kendi-
mizde yaratabilmek, oradan çevremize yaya-
bilmek için an›yoruz. ‹deallerini yaflatmak, u¤-
runda ölüme gittikleri davay› ve örgütlerini
büyütmek için an›yoruz...

Onlara yap›lacak en büyük sayg›s›zl›k, u¤-
runda canlar›n› verdikleri örgütlerini ve devri-
mi küçültmeye kalkmak, t›pk› burjuva dema-
goglar gibi “bofl yere öldüklerini” söylemektir.
Bunlar, bayat ve ucuz demagojilerdir ve sade-
ce sahiplerini küçültür. fiehitlerimiz ise, gön-
dere çekilmifl bir bayrak, kavga meydanlar›n-
da dikilmifl “yekpare mermerdir”ler. Onlara
ulaflamazlar! 

Son sözlerimizi “kavgan›n flairi”nin dizele-
rine b›rakal›m…

“Ey her fleye bitti diyenler / korkunun
sofras›nda y›lg›nl›k yiyenler / ne k›rlarda di-
renen çiçekler / ne kentlerde devleflen öfke-
ler / henüz elveda demediler / bitmedi daha
sürüyor o kavga / ve sürecek / YERYÜZÜ
AfiKIN YÜZÜ OLUNCAYA DEK…”

Gel bir bak yak›ndan flu yi¤itlere 
Daha dün gibiydi ac›mas›z devrildiler

Kan bir kara görüntüydü gö¤üslerinde 
Ölüm çirkindi onlar güzellefltirdiler.

Düfltüler topra¤a özgürce, korkusuz 
Kurflun sesi de¤ildi bir sevdal› gülüfltü

Düfltüler dimdik, özgürce, yal›n 
Öldüler ama ço¤ald›lar ölümsüz

Ölmediler onlar, ölemezler ki 
Bu yads›nmaz gerçe¤i bilmedi sat›lm›fllar

Onlar bir atardamard› halklar›n yüre¤inde 
Gecelerde y›ld›z y›ld›z uçuflan 

Gözyafllar› yaraflmaz o ölülere 
Onlar için en soylu örtüler gerek

Gerelim h›nc›m›z› alev alev yeniden 
Devrim flark›lar›n› hayk›ral›m onlara 

Luis  Nieto (Peru flairi)
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12 Eylül yenilgisinin ard›ndan
80’li y›llar›n ortalar›nda bir “Eylül
edebiyat›” al›p bafl›n› gitmiflti.
Ahmet Altan’lar, Latife Tekin’ler,
yazd›klar› romanlarda devrim
ideali ile dalga geçiyor, devrimci
örgütleri karal›yor, kolektivizm ve
paylafl›m yerine bireyi ve bencil-
li¤i teflvik ediyorlard›. Bunlara,
Sinan Çetin filmleriyle, Necdet
fien karikatürleriyle efllik etti ve
“12 Eylül’cü sanat”›n en tipik ör-
neklerini sundular. Bu yap›tlar›n
tümü, hak ettikleri flekilde “Eylül
edebiyat›” olarak adland›r›ld› ve
tiksintiyle karfl›land›.

fiimdi bunun yeni bir versiyo-
nu ile karfl› karfl›yay›z. Bu kez 12
Eylül sürecinde flu ya da bu ör-
gütün içinde yer alm›fl, hatta ön-
derli¤ini üstlenmifl baz› kifliler,
“an›” ad› alt›nda yeni bir “Eylül
edebiyat›” yap›yorlar. ‹çerik ola-
rak (bilinçli ya da bilinçsiz) ayn›
amaca hizmet eden bu yap›tlar,

devrim cephesine ilk baflta sayd›klar›m›zdan
daha büyük bir zarar veriyor. Çünkü birinci
dönemdeki “Eylül edebiyatç›lar›”, her ne ka-
dar “solcu” görünseler de, komünist ya da
devrimci bir örgütün militanlar› de¤ildiler.
Dolay›s›yla etkileri daha s›n›rl›yd›. Yeni fur-
yadakiler ise, bir dönem bu hareketlerin
“içinde”, hatta “tepe noktas›nda” bulunmufl
olman›n verdi¤i pervas›zl›kla at›p tutuyorlar.
Geçmiflte bulunduklar› mevkiler, (ki özellikle
belirtiliyor) okuyucuya yaz›lanlar› daha bafl-
tan inand›r›c› k›lman›n zemini yap›l›yor. 

Bugün hepsi örgütlü mücadelenin d›fl›na
düflmüfl veya reformistleflmifl bu kiflilerin, ko-
münist ve devrimci hareketin tarihini veya 12
Eylül gibi önemli bir kesitini, devrimci bir
tarzda ele almas› ve yerli yerine oturtabilme-
si, zaten beklenemez. Onlar da güya bu id-
diada de¤iller. Fakat “an›”lar›nda, bir zaman-
lar içinde yerald›klar› hareketi ve o harekete
emek vermifl, flehit düflmüfl kiflileri, istedikleri
gibi tan›mlay›p kara çalabiliyorlar. Asl›nda
kiflisel kinlerini kusuyor, içlerinde bulunduk-
lar› durumu aklamaya, kendilerini hakl› ç›-
karmaya çal›fl›yorlar. T›pk› kapitalist siste-
min bireyleri gibi, baflta flehitler olmak üzere,
eski yoldafllar›n›n s›rtlar›na basarak yüksel-
meye kalk›yorlar. “BEN, BEN” diye ba¤›ra-
rak ve kendileri d›fl›nda herkesi hatal›, eksik-
li, zaafl› göstererek, büyüyeceklerini san›yor-

lar. Böyle yaparak ne kadar küçüldüklerini
göremeyecek kadar da kendilerinden geçmifl
durumdalar. 

“Eylül edebiyat›”n›n bir di¤er ad› da “kus-
muk edebiyat›” idi. Devrime, sosyalizme, ör-
gütlü mücadeleye karfl› kinlerini kusuyorlard›
çünkü. Yeni “Eylül edebiyatç›”lar› ise, bu de-
¤erleri sözde hala savunuyorlar! Oysa tüm
sat›rlar›na sinen, içlerinde büyüttükleri kin ve
öfkedir. Fakat bunu aç›ktan yapamad›klar›
için, (yapsalar, ilkinden farklar› kalmazd› za-
ten) ba¤›rlar›na basarak bo¤uyorlar. Lenin’in
oportünizm için söyledi¤i gibi, onun etki gü-
cü, yer yer do¤rular› da söylemesi, fakat
do¤rularla yanl›fllar› içiçe geçirip çarp›tma-
s›ndad›r. Yeni “Eylül edebiyatç›”lar›n›n da bu-
gün oynad›klar› rol budur. 

Tarih yazma sorum(suz)lu¤u

Son dönemde arka arkaya “an›” kitaplar›
ç›kt›. 12 Eylül’ün y›ldönümü geldi¤inde de bu
kitaplar, gazetelerin “kitap ekleri”nde, kimi
burjuva liberal ve reformist yazarlar›n köflele-
rinde konu edildi, parlat›ld›. 

fiunu bir kez daha belirtelim ki, bir hare-
ketin tarihini veya bu tarihteki önemli bir ke-
siti, en iyi ve en gerçekçi, dövüflenler yazar.
Ununu elemifl, ele¤ini asm›fl kifliler de¤il!
Hele ki, örgütten-mücadeleden kopuflunu
kiflilerle aç›klayan, onlarla hesaplaflmak
için kaleme sar›lanlar hiç de¤il! Bunlar›n
yapt›¤›, kiflisel hesaplar›n› görmek ve ken-
dilerini aklamak için uydurulan, farkl› bir
“resmi tarih” yaz›m›d›r. Sözkonusu tarih,
arkada bir fondur sadece. As›l amaç, mü-
cadele etmeye güç yetireme-
diklerini, bir kitapla yenme-
ye kalkmak, ezilmifl egola-
r›n› bu flekilde tatmin et-
mektir. O yüzden de bu-
lunduklar› mevkiler, ald›k-
lar› övgüler fliflirilerek anla-
t›l›rken, kendilerine yönelik
elefltirilere ve verilen cezala-
ra dair tek sat›r yoktur. 

Komünist ve devrimcilerin
direniflini, mücadelelerini, tu-
tarl› ayd›nlar, devrimci de-
mokratlar da yazar elbette.
Fakat yeni “Eylül edebiyatç›-
lar›” bu s›fata da lay›k de¤il-
ler. Burjuva yazarlar bile, ki-
taplar›nda aç›k kimlikleriyle
yer verdikleri kiflileri, önce-

den bilgilendirir, onaylar›n› al›rlar. Ya da
isimlerini kodlayarak, olaylar› kurgulayarak
anlat›rlar. Bir zamanlar devrimci olan bu ya-
zarlar ise, s›radan yazarlar›n ahlak›ndan bile
yoksundur. ‹simler, resimler, haber verilme-
den aç›k aç›k yaz›l›p yay›nlanmakta, olaylar
ve kifliler, yazar›n subjektif yarg›lar›yla e¤ilip
bükülmektedir. Hatta birçok yerde “yaflan-
m›fll›klar” de¤il, “tahminler” üzerinden kifliler
yarg›lanmakta, kimi zaman ise bilinçli biçim-
de mu¤lak b›rakarak flaibeler yarat›lmaktad›r.
Üstüne üstlük bugün halen kullan›lmakta
olan illegal yöntemleri bile deflifre etmekte
hiçbir mahsur görmemifllerdir. S›kça söyledi-
¤imiz gibi, çözülme sadece iflkencehanede
olmaz. Daha içeri düflmeden, ya da d›flar›
ç›kt›ktan sonra çözülenler de vard›r. Ve bun-
lar, en az iflkencede çözülme kadar mücade-
leye zarar vermifllerdir. 

Burjuva liberaller ve reformistler, bofl yere
bu kitaplar› basm›yor, bu kadar övgüyle tan›-
t›p parlatm›yor! Bir kifli veya bir eser hakk›n-
da dostlar›n yarg›s› kadar, düflmanlar›n bak›fl›
da önemlidir ve bir ölçüttür. Bas›lmam›fl ki-
taplar›n bile toplat›ld›¤›, tutuklu gazeteci ve
yazar say›s›nda rekorlar›n k›r›ld›¤› bir dö-
nemde, bu kitaplar parlat›l›yorsa, bir durup
düflünülmelidir. Keza komünist ve devrimci-
lerin ç›kard›klar› kitap ve dergiler hakk›nda

Cesurlar savafl›r, korkaklar kaçar!
“E

yl
ül

 e
de

bi
ya

t›
” 

ye
ni

de
n.

..

Yürümek; 
yürümeyenleri 

arkanda bofl sokaklar gibi b›rakarak, 
havalar› boydan boya yar›p ikiye 

bir mavzer gözü gibi 
karanl›¤›n gözüne bakarak 

yürümek!.. 
Yürümek; 

yolunda pusuya yatt›klar›n›, 
arkadan çelme att›klar›n› 

bilerek 
yürümek!.. 

Yürümek; 
dost omuzbafllar›n› 

omuzlar›n›n yan›nda duyup, 
kelleni orta yere 

yüre¤ini yumruklar›n›n içine koyup       
yürümek!..

Yürümek; 
yürekten, gülerekten 

yürümek... 
Naz›m Hikmet
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davalar aç›l›r, toplat›l›r ve yazarlar› tutukla-
n›rken, bunlara hiç dokunulmamas› manidar-
d›r.

Sadece bu bile, sözkonusu kitaplar›n ne-
ye-kime hizmet etti¤i hakk›nda fikir veriyor.
Çünkü sinsice devrime, sosyalizme, örgütlü
mücadeleye, bu u¤urda can ve kan bedeli
savaflanlara sald›r›l›yor. Hem de geçmiflte
devrimci-komünist örgütlerin yöneticili¤ini
yapm›fl ve sözde yarat›lan de¤erlere, gelene-
¤e sahip ç›kt›¤›n› söyleyenler taraf›ndan...
Karfl›-devrim aç›s›ndan bundan daha büyük
bir nimet olabilir mi? Paral› yazarlar›na, itiraf-
ç›lara yazd›rtsa, bu etkiyi yaratabilir mi?  

Neden flimdi?

Meselenin can al›c› noktas›, bu soruda dü-
¤ümlenmektedir: Neden flimdi? Bu kifliler,
neden daha önce de¤il de, bugünlerde adeta
bir furya halinde kitap ç›karmaktad›r? 12 Ey-
lül dönemine dair “an›”lar›n› neden daha ön-
ce de¤il de, 30 y›l sonra yazmaya (yazd›rma-
ya) bafllam›fllard›r? 

Bu soruya, muhataplar›ndan verilen bir
yan›t, “zaman afl›m›” oldu. Yani burjuva hu-
kukuna göre 30 y›ll›k zaman afl›ld›¤› için, on-
lar› anlatmak “suç” olmaktan ç›kacakt›! Böy-
lece kitaptan dolay› ceza alma ihtimalleri de
kalmayacakt›! 

Anlafl›l›yor ki, bu “yazar”lar›n, “an›lar›”n›n
bedelini ödemeye de hiç niyetleri yok! Kendi-
lerini sa¤lama alm›fllar! Sadece devletin “za-
man afl›m›” ile de yetinmeyip, son derece ti-
tiz çal›flm›fllar! Öyle ki, o y›llar boyunca bir-
çok kamulaflt›rma, cezaland›rma eylemleri
yap›ld›¤› halde, bunlar›n hiçbirinde kendileri
yoktur! Halen yurtd›fl›nda olanlar ise, do¤u-
mundan itibaren bafllayan “kiflisel tarih”lerini,
yurtd›fl›na ç›k›ld›¤› yerde kesmifllerdir. Sanki
orada örgütlü bir faaliyet yürütülmemifl, hiç
bir eylem yap›lmam›fl gibi... Baflkalar›n› zan
alt›nda b›rakma, suçlama konusunda ne ka-
dar rahat ve pervas›z iseler, kendilerini (ve
tabi yak›nlar›n›) korumada o kadar özenli ve
dikkatlidirler. 

Çok iyi bilinir  ki, burjuvazi, kendince sa-
k›ncal› buldu¤u fleyler için,“zaman afl›m›”n›
dikkate almaz. Birçok faflist “zaman afl›m›”
denilerek hiç bir ceza almadan serbestçe do-
lafl›rken, komünist ve devrimciler y›llar sonra
bile a¤›r cezalara çarpt›r›lmaktad›r. Yani ger-
çekte “zaman afl›m›”na s›¤mayan, onu aflan
bir durum sözkonusudur. Asl›nda bu yazarla-
r›n da “zaman afl›m›”na ihtiyaçlar› yoktur.
Yukar›da belirtti¤imiz gibi, herhangi bir ceza
almamak için yeterince titiz davranm›fllard›r.
Di¤er yandan burjuvazi de bu içerikteki ki-
taplar› b›rakal›m toplat›p yasaklamay›, aksi-
ne teflvik etmektedir.

“Eylül edebiyat›”
yenilgi y›llar›n›n ürü-
nüydü. 12 Eylül ye-
nilgisinin ard›ndan
“solcu” görünen baz›
sanatç›lar, devrim ve
sosyalizm idealini,
kitlelerin bilinçlerden
iyice kaz›yabilmek,
kapitalist düzenin “ni-
metleriyle” bafllar›n›
döndürebilmek için,
bu atmosferden ya-
rarlanmak istemifller-
di. 90’l› y›llar›n bafl›n-
da revizyonist blokun çökmesiyle, dünya ça-
p›nda da buna uygun bir zemin do¤mufl ve
“elveda proletarya” furyas› estirilmiflti. Fakat
bütün bunlar, devrimci mücadelenin yeniden
yükselmesiyle birlikte paçavraya döndü, bir
kenara f›rlat›ld›.

fiimdi ikinci “Eylül edebiyat›” da benzer
bir toprakta boy at›yor. Devrimci hareketin
güç ve prestij kaybetti¤i, tasfiyecili¤in yay-
g›nlaflt›¤›, reformist-liberal görüfllerin revaç-
ta oldu¤u bir dönemde ç›k›yorlar. Daha da
önemlisi, dünya ölçe¤inde emperyalist kap›fl-
ma ve krizin artt›¤›, kitlelerin eylemlerinin
yükseldi¤i, fakat devrimci bir önderlikten
yoksun oldu¤undan, düzen s›n›rlar› içinde
kald›¤›; bilinmezliklerin ve kar›fl›kl›klar›n ha-
kim oldu¤u bir kesitten geçiliyor. Böylesi an-
lar, her tür anti-ML görüflün cirit att›¤› ve belli
bir taban buldu¤u dönemlerdir. 

Lenin’in böyle bir dönemde “felsefe kaç-
k›nlar›” için söyledi¤i sözler, bugünün “Eylül
edebiyatç›lar›” için de geçerlidir. “Eski düze-
nin ‘alt-üst oldu¤u’ ve bu eski düzen alt›nda
yetiflmifl, analar›n›n sütünden bu eski düze-
nin ilkelerini, al›flkanl›klar›n›, huylar›n›, gele-
neklerini, inançlar›n› alm›fl kitlelerin nas›l bir
yeni düzenin ‘flekillendi¤ini’ hangi sosyal
güçlerin bunu flekillendirdi¤ini ve nas›l flekil-
lendirdi¤ini, ‘kar›fl›kl›k’ dönemlerinin özelli¤i
olan ölçülemez ve ola¤and›fl› ac› ve ›st›raba,
hangi sosyal gücün deva bulabilece¤ini gör-
medi¤i ve göremedi¤i bir ortam›n  kaç›n›lmaz
ideolojisinin ruh hali olan teslimiyet ve ka-
ramsarl›kla uygunluk halindedir.”

Dünya ve ülkedeki konjonktürel durumlar,
her zaman bu tür furyalara yol açm›flt›r. Bu
nesnelli¤in yan› s›ra, kendi ad›m›za tasfiyeci-
lerin geldi¤i nokta ve düzey(sizlik), herfleyin
internette yaz›l›p-çizilmesi, onlar› cesaretlen-
diren bir di¤er faktördür. Hareketin içine
düfltü¤ü durumu, kendilerini hakl› ç›karmak
için kullanm›fllar ve “vakit tamam, zaman›
geldi” diyerek kaleme sar›lm›fllard›r.  

“Ne zaman ki -der Lenin- bu yorgunlar ve
ruhsuzlar, gazetecili¤i (kitap yazmay›- PDD)
platform olarak kullan›rlar ve kaç›fllar›n›n bir

yorgunluk, zay›fl›k ya da entellektüel da¤›-
n›kl›k ifadesi de¤il de, aksine olumluluklar›
oldu¤unu ilan ederler ve hatay› ‘etkisiz’, ‘ifle
yaramaz’, ‘can çekiflen’ yeralt› faaliyetlerine
atfederler, iflte o zaman bu kaçk›nlar, i¤renç
dönekler oldu¤unu gösterirler.”

Gemiyi terk eden fareler...

Bunlar, batmakta olan gemiyi herkesten
önce terkeden ve bunu bir marifetmifl gibi
sunan farelerdir. Terkettikten sonra da gözleri
hep gemide olur. Bir an evvel batmas› için
dua ederler. Çünkü batt›¤› zaman, kendileri-
nin ne kadar öngörülü olduklar›n›, ne kadar
do¤ru zamanda do¤ru bir ifl yapt›klar›n› söy-
leyebileceklerdir. Batmamas› durumunda
ise, ne kadar korkak, güçsüz ve inançs›z ol-
duklar›, kendili¤inden aç›¤a ç›kacakt›r. O
yüzden geminin varl›¤›nda, kendi sonlar›n›
görürler. Ve ad›mlar›n› geminin durumuna
göre atarlar.

Oysa bu gemi yara alsa da, bir k›sm› de-
nize gömülse de batmayacakt›r! Onu limana
götürecek birileri illa ki ç›kar. Ayr›ca ne 12
Eylül, ne de devrimci-komünist hareket “ta-
rih” olmufltur. Onlar, düne ait, dünde kalm›fl
fleyler de¤ildir. Bugünümüzdür, yar›n›m›z-
d›r... Yeni “Eylül edebiyatç›lar›” 12 Eylül dö-
nemini ve o dönemde savaflan komünist ve
devrimcileri, geçmiflte kalan “an›”lar olarak
sunarak da, egemen ideolojiye hizmet et-
mektedir. Kendilerince onlar› mezara gömüp,
“el fatiha” okuyanlar, gerçekte kendi ruhlar›n›
mezara gömmüfl olanlard›r. 

‹htilalci komünistlerin yaratt›klar› gele-
nekler, özellikle 12 Eylül döneminde oyna-
d›klar› misyon, hiç kimsenin hezeyan›, kara-
çalmas› ile gölgelenemeyecek kadar gör-
kemlidir. Dost-düflman herkesin teslim et-
mek zorunda kald›¤› bu görkemli tarihi, her
zaman gururla sahiplenecek komünistler ve
devrimciler olacakt›r. Gelecek devrimci ku-
flaklara da bu miras kalacakt›r.

Tarihte her zaman cesurlar savafl›r, kor-
kaklar kaçar. Bugünden yar›na kalanlarsa
savaflanlar olur, kaçanlar de¤il!.. 
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"Sevgili anneci¤im ve ba-
bac›¤›m,
Sizleri ve ezilen halklar
ad›na mücadeleyi, erken
b›rakmak zorunda kald›-
¤›m için üzgünüm, ama
bundan ve içinde bulun-
du¤um durumdan dolay›
hiçbir zaman piflmanl›k
duymadan ve flu k›sa ya-
flam›m içerisinde hiçbir

flahsi ç›kar gözetmeden ezilen halklar ad›na veri-
len mücadelede yerimi almaya çal›flt›m ve bundan
dolay› gurur duyuyorum. Hakim s›n›flar›n göster-
mek istedi¤i gibi bizler hiçbir zaman savunmas›z
insanlara karfl› katliam girifliminde bulunmad›k.
Fakat onlar›n bizi böyle göstermeleri ve faflistlerle
bizi ayn› kefeye koyarak cezaland›rmalar›, bizim
nezdimizde ezilen halklar›n mücadelesine yap›lan
bir sald›r›d›r.
Anneci¤im ve babac›¤›m; sizlere k›saca bahsetti-
¤im gibi hiçbir piflmanl›k duymuyorum. Sizlerin de
ezilen halklar u¤runa verilen mücadelede katledili-
flimden dolay› üzülmemenizi ve bundan gurur duy-
man›z› bekliyorum. A¤abeylerime ve ablalar›ma da
yazmak isterdim; fakat buna olanak yok. Kendile-

rine çok selamlar. Burada sat›rlar›ma
son verirken, hürmetle ellerinizden öpe-
rim. Arkadafllara selam. Hoflçakal›n."

“fiunu insanlara anlat.
Ben güle oynaya gidiyorum.
Geriye dönüp bakma gere¤i
duymuyorum.
Çünkü geçmiflimde piflmanl›k
duyaca¤›m hiçbir fley yok.
Tekrar yaflama gelsem yine bu
görevi, bu kiflili¤i seçerdim, bu ihtifla-
m› tekrar yaflamak isterdim.
Bunu arkadafllar›ma anlat! Böyle bilsinler!"
Sana flunu b›rak›yorum:
-Bugün olmaz biliyorum- yann veya herhangi
bir gün, kemiklerim dahi kalm›fl olsa; inanç-
lar›n› tafl›d›¤›m, düflüncelerini paylaflt›¤›m,
u¤runa  severek idama gitti¤im insanlar›n ya-
n›na gitmek istiyorum. Ben bunlar› devletten
istemiyorum!
Ben bunlar› sizlerden istiyorum!
Yeri geldi¤inde benim kemiklerimi Mahir Ça-
yan'›n yan›na gömün!”

“CAN AB‹M;
(...)Yaflamak bir türküyse bunu bu türküyü en gü-
zel biçimiyle söylemeye çal›flt›m. Zafer flark›s›n›n
söylendi¤i günler de gelecek. K›sa da olsa onurlu
yaflaman›n yolunu seçti¤im için mutlu gidiyorum.
Iyi güzel fleyler u¤runa yaflan›yorsa her fley katla-
n›lamayacak fley yoktur. Ölüm bile basitlefliyor.
Anlaml›ysa ölüm yaflamak kadar güzeldir.(...)
‹yiden güzelden yana olun. Budur istedi¤im.
Tüm dostlara dost yüreklilere sevgimin s›cakl›¤›n›
iletin. Utançs›z onurlu gidiflimi. Üzülmek ac›mak
hiç kimseden beklemedi¤im fleydir.
Bana yap›lacak en büyük kötülük bu olur. ‹nsan
onurla yaflamas›n› bilir, bilmeli. Güç de olsa...
Benim üzerimde büyük emekleriniz var. Ödene-
meyecek kadar büyük. Senin ve ötekilerin. Siz,
eme¤in tüm temsilcilerine, dünyadaki tüm emekçi,
onurlu, güçlü insanlara lay›k olabilmenin yolunu
seçtim. Yapabilece¤im her fleyi yapmam›fl olsam
da bu görevi yapacak yeni insanlar topraktan f›fl-
k›r›yor. Yüre¤imin tüm sevgisiyle, tüm onurlu
güçlerimle seni, sizi hepinizi kucaklar doyas›ya
öperim.
Güçlü olun. Bafl› dik olun.
O güzel günlerde tekrar yan›n›zda olaca¤›m.
Amcan›z, kardefliniz,dostunuz
Kardeflin H›d›r”

Van’dan ‹stanbul’a
sevk arac› içinde gö-
türülen befl mahkum,
Kayseri yak›nlar›nda
arac›n içinde yanarak
can verdiler. Mahkum-
lar›n Van’dan üç gün
önce al›narak ve di¤er
cezaevlerine u¤rana-

rak, günler süren bir yolculu¤a ç›kar›ld›klar› anlafl›ld›.
Ring denilen, bu konserve kutusu içinde, de¤il üç
gün, üç saat durmak bile dayan›lmazken, mahkumlar
günlerce bu cehennemde yaflad›lar ve sonu vahfli bir
ölümle biten bir yolculu¤u tamamlad›lar.

Yanarak can veren mahkumlar›n kimlikleri ancak
DNA tespiti ile belirlenip ailelerine verildi. Böyle bir
ölümle karfl› karfl›ya kalan mahkum yak›nlar›, hakl›
olarak isyan ettiler. Bir mahkum yak›n›, “ye¤enimi
uçakla götürmek için baflvurduk, ‘onunla giden arka-
dafllar›n›n da uçak biletlerini biz alal›m, ayn› gün git-
sin geri dönsün’ dedik, kabul etmediler” diyerek, ida-
renin “sevk” ad› alt›nda mahkumlara ayr› bir iflkence
çektirtti¤ini de ortaya koydu. Bir baflka mahkum yak›-
n› ise, “kas›t oldu¤unu düflünüyoruz, kurtulan asker-
lerle görüflmek istiyoruz” dedi. Aileler, olay›n kaza ol-
du¤una inanm›yorlar. “Mazotlu araban›n motoru nas›l
yanar” diye soruyorlar. 

Adalet Bakanl›¤› ise yapt›¤› aç›klamada, sevkin
yap›ld›¤› ring arac›n›n “en üst teknik özelliklere sahip
son model” oldu¤unu belirtti. Biz bunu, mahkumlar›n
iflkence çekmesi ve ola¤anüstü bir durumda oradan

ç›kamay›p ölmeleri için, en
ince ayr›nt›lar›yla düflünü-
lüp yap›ld›¤› fleklinde anla-
yal›m. Alev alan araçtan,

floför, subay ve askerler, en küçük bir yara almadan
kurtulurken, neden sadece 5 mahkum kurtulam›yor?
Bu, hem ring arac›n›n durumunu ortaya koyuyor, hem
de mahkumlar› kurtarmak için en küçük bir çaban›n
harcanmad›¤›n›… Zaten daha sonra konuflan baz›
askerler, yang›n ç›kar ç›kmaz kendilerini d›flar› att›k-
lar›n›, mahkumlar›n bölümünü açan anahtarlar› kar›fl-
t›rd›klar›n›, sonras›nda ise giremediklerini söylüyorlar.
Mahkumlar›n dakikalarca ring arabas›n› tekmeleyip
“ç›kar›n bizi” diye ba¤›rd›klar›n› da…

Sözde o mahkumlar “devletin himayesi alt›nda”!
Oysa hapishanelerde kaç mahkum yanarak, iflken-
ceyle, kurflunla veya tedavi edilmedi¤i için can verdi,
veriyor… Bu düzenin insana verdi¤i de¤erin, en so-
mut göstergesidir mahkumlar›n durumu. 

Son olay, ring arac› denen fleyin de nas›l bir ca-
navar oldu¤unu gösterdi. Fakat kimse bunun üzerin-
de durdurmuyor. B›rakal›m insan›, hayvanlar›n bile
tafl›namayaca¤› bu tabutluklarda mahkumlar, mahke-
meye, hastaneye, sevke götürülüyor. Zincir üzerine
zincir vurulan, hatta kendi içinde bile hücreler fleklin-
de bölünen bu ölüm araçlar›, mutlaka de¤ifltirilmeli,
insana yarafl›r hale getirilmelidir. Uzun süreli yolcu-
luklar için de uçak devreye sokulmal› ve bunun para-
s›n› da devlet karfl›lamal›d›r. Baflta tutsak yak›nlar›
olmak üzere, duyarl› tüm kesimler, bu talepleri daha
yüksek sesle dile getirmek zorundad›r art›k. Mahkum-
lar›n göz göre göre ölüme terk edilmelerine karfl› bir-
leflik ve güçlü eylemler gerekmektedir. Aksi halde ha-
pishanelerden daha çok ölüm ç›kacakt›r…   

Mahkumlar›n can›n›n hiç de¤eri yok!

H›d›r Aslan- 26 Ekim 1984

‹lyas Has- 6 Ekim 1984

Necdet Adal›- 8 Ekim 1980 “O büyük gün geldi¤inde,
Ben kim bilir kaç y›ldan beri
Ebedi yata¤›mda, topra¤›n derinliklerinde
Sonsuz bir uykuda uyuyor olaca¤›m.
Fakat al›nca ne zamand›r bekledi¤im haberi,
Uyan›p, sesimi kimse duymadan
O büyük zaferin tarifsiz coflkusuyla 
Kara topra¤›n alt›ndan
Ben de hayk›raca¤›m...
Unutup geçmiflte kalan ac› günü
kim bilir belki bir k›fl günü 
Üzerimi yorgan gibi kaplayan
Bembeyaz kar›n so¤u¤undan,
Ya da sonbahar mevsiminde 
Kemiklerime iflleyen ya¤murdan duyaca¤›m
Ve milyonlar› saran o doyumsuz sevince 
Ben de sessizce ortak olaca¤›m...
Mevsim ilkbahar, s›cak bir yaz da olsa
Gece gündüz fark etmez
Ben her zaman haz›r›m.
Ad›m›n yaz›ld›¤› tafl bile y›k›lsa, 
kalmam›fl da olsa flu dünyada mezar›m 
Hat›rlay›p tek canl› gelmese baflucuma,
O müjdeyi ben do¤adan alaca¤›m.
Nas›rl› ellerde yarat›lan o görkemli bayrama
Hiç kimse fark etmeden ben de kat›laca¤›m...”

Mustafa Özenç

‹dama gidenlerin son mektuplar›

Serdar Soyergin 27 Ekim 1980
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! 1 Ekim 1949- Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu. 

! 5 Ekim 1934 - Asturias Ayaklanmas›
‹spanya’n›n Asturias bölgesindeki maden iflçileri, fa-

flist teröre karfl› ayaklanma bafllatt›lar. Asturias’ta ma-
den ocaklar›n›n bulundu¤u bölgede geliflen eylemleri,
devrimci ve komünist partilerden ve sendikalardan olu-
flan bir devrim komitesi yönetmekteydi. 6 Ekim’de
devrimciler yönetimi ele geçirip ‹flçi ve Köylü Cumhu-
riyeti’ni kurdular. Hükümet, Fas’ta bulanan yabanc›
lejyon askerlerini, Asturias’taki kurulan komüne müda-
hale etmek üzere ça¤›rd›. ‹flçiler iki hafta boyunca, tüm
güçleriyle direndiler. ‹ki hafta içinde 3 bin kifli öldürül-
dü ve direnifl bast›r›ld›. 1934’teki halk ayaklanmas› ve
onun kanl› biçimde bast›r›lmas›, iki y›l sonra bafllaya-
cak olan iç savafl›n habercisiydi. 

! 5 Ekim 1972 - Demirdöküm Fabrikas›'nda 2500
iflçi greve ç›kt›.

! 7 Ekim 1988- Tuzla’da dört T‹KKO
gerillas› katledildi.

! 7 Ekim 2008- Engin Çeber Metris Ce-
zaevinde katledildi. 

Engin Çeber, “84 ÖO’da yoldafllar›n›n

flehit düfltü¤ü Metris ceza-
evinde, gelene¤i sürdürerek
yapt›r›mlara uymama ka-
rarl›l›¤› gösterdi. ‹flkencede
katledilmesinin ard›ndan
dava sürecinde büyük bir
kamuoyu yarat›ld›. Bunun
etkisiyle ilk defa iflkenceci-
lere ömür boyu hapis ceza-
s› verildi. Ancak Yarg›tay
bu karar› bozdu. 

! 8 Ekim 1978- Bahçe-
lievler katliam› 

Devlet destekli sivil fa-
flistlerin gerçeklefltirdi¤i
katliamlardan biridir Anka-
ra Bahçelievler katliam›.
Abdullah Çatl›’n›n da ara-
lar›nda bulundu¤u faflistler
taraf›ndan gerçeklefltirilen
katliamda Serdar Altun,
Salih Güvenci, Hürcan
Gürses, Latif Can, D. Nuri
Uzunlar, Efraim Ezgin ve

Faruk Ersan isimli
T‹P’li ö¤renci-
ler öldürüldü. 

! 10 Ekim 1975 - Band›rma Sülfirik
asit fabrikas›nda direnifl bafllad›. 

! 10 Ekim 1976 - ‹flçilerin ve emekçi-
lerin yo¤un eylem ve direniflleri sonu-
cunda Devlet Güvenlik Mahkemeleri
kapat›ld›. 

! 11 Ekim 2005 - fiair Atilla ‹lhan öl-
dü

P 11 Ekim 1971-Hikmet K›v›lc›ml› öl-
dü

Türkiye Komünist Partisi’nin 1923’teki
ikinci kongresinde Merkez Komite’ye se-
çilen Hikmet K›v›lc›ml› yaflam›n›n 22 y›l›-
n› zindanlarda geçirdi. 12 Mart darbesinin
yurtd›fl›na ç›kan K›v›lc›ml›, Zagreb’de öl-
dü. Zindanlarda geçen uzun y›llara ve bas-
k›lara boyun e¤meyen K›v›lc›ml›, düflün-
celerini sonuna dek savundu. TKP reviz-
yonizminden Kürt sorununa bak›fl konu-
sunda ayr›lan K›v›lc›ml›, özellikle Kema-
lizm ve ordu, devletin s›n›f karakteri üzeri-
ne çarp›k düflüncelere de sahiptir. Bu dü-
flünceleri uzun süre Türkiye Devrimci Ha-
reketi’ni de etkilemifltir. 

! 16 Ekim 1934 - Çin'de uzun yürü-
yüfl bafllad›. Bir y›l süren uzun yürüyüfl
sonucunda devrimciler Yenan'a girdi-
ler. 

! 17 Ekim 1889 Çerniflevski Öldü
Rus edebiyat›n›n en önemli isimlerinden biridir.

1863’te yazd›¤› “Nas›l Yapmal›” adl› eseri, döneminin
devrimci kufla¤›n› oldu¤u kadar, Lenin’i ve
Rus Marksistleri’ni etkiledi. Lenin bu
kitap için ‘demokratizm ve sosyaliz-
mi kopmaz bir bütün halinde bir-
lefltiriyordu’ deyimini kullanm›flt›.
Çerniflevski’nin bu roman› yazd›-
¤› dönem, köylülerin toprak refor-
mu talebiyle ayakland›¤›, eylem-
leriyle Rusya’y› sallad›¤› 1860’l›
y›llard›. Köylüler, Çar’›n askerleri-
ne karfl› amans›zca savafl›yorlar,
haklar›n› savunuyorlar, ölüyorlard›.
Bafldöndürücü bir h›zla yay›l›yordu is-
yan. Birçok ilde s›k›yönetimler ilan ediliyor, hava dev-
rimci yönde gidiyordu. Marks da o dönemki Rus köy-
lüsünün ayaklanmas›n› Amerika’daki kölelerin ayak-
lanmas›yla birlikte en büyük eylemler olarak görüyor-
du. Çerniflevski, roman›na da bunlar› yans›tm›flt›.

Lenin, Çerniflevski’yi 1850’den 1880 y›l›na kadar bö-
lünmemifl bir felsefe materyalizmini savunabilen tek
büyük Rus yazar› olarak nitelemifltir. Lenin “Ne Yap-
mal›” kitab›n›n ad›n› bile Çerniflevski’den etkilenerek
koymufltur. Çarl›k’a karfl› devrime yaklaflan Rus köylü-
lerinin, sonras›nda Narodniklerin en büyük ilham kay-
na¤› olan Çerniflevski, devrimci bir sanatç› olarak 17
Ekim 1889’da beyin kanamas›ndan ölmüfltür. 

! 18 Ekim 1977 -RAF militanlar› katledildi. 

! 22 Ekim 1983- Ci¤erxwin Öldü

! 22 Ekim 1937 -Dersim katliam›.

Che… Devrimciler için, Küba devriminin önderlerinden biri ve
enternasyonal devrimcili¤in simgesi… Emperyalizm için, kariz-
mas›ndan, yak›fl›kl›l›¤›ndan dem vurularak sömürülmeye çal›fl›-
lan, içi boflalt›lan, tüketim arac› haline getirilen bir nesne…  

Ernesto Gueavera de la Serna, ‹spanyol ve ‹rlanda kökenli
bir ailenin en büyük çocu¤u olarak 14 Haziran 1928’de do¤-
du. Ailesinin kökeni ‹spanya’da Bask’l›lara dayan›yor.
1948’de t›p ö¤renimi için Buoenes Aires Üniversitesi’ne gir-
di. 1951 y›l›nda arkadafl› Alberto Granado ile birlikte Latin
Amerika ülkelerini motosikletle bir bafltan bir bafla dolaflt›.
Peru ve Amazon k›y›lar›na kadar gittiler. Amaçlar› cüzzam
kolonilerinde gönülü olarak çal›flmakt›. Bu yolculuklar›nda gördü¤ü yoksulluk
ve bask›lardan sonra, devrimci düflünceleri güçlendi. Birleflik bir Latin Amerika
devrimi gerçeklefltirilebilece¤ine inan›yordu. T›p ö¤renimi bittikten sonra, solcu
bir yönetimi olan Guatemala’ya gitti. Guatemala’da gerçekleflen darbenin
arkas›ndan Meksika’ya. Burada 1955 y›l›nda Raul Castro ile tan›flt›. Castro’nun
bafl›n› çekti¤i “26 Temmuz Hareketi”ne kat›ld›. 25 Kas›m 1956’da Meksi-
ka’dan yola ç›kan eylemci grubun içinde bir tek Che Kübal› de¤ildi. Fidel ve
arkadafllar› karaya ayak bast›klar› anda Batista’n›n askerleri taraf›ndan sald›r›ya
u¤rad›lar. Ancak 15-20 kadar devrimci, Sierra Maestra da¤lar›na ulaflt› ve bura-
da Batista diktatörlü¤üne karfl› gerilla savafl›na bafllad›. Gittikçe büyüyen gerilla
hareketi, tüm Küba’y› içine alacak flekilde geniflledi ve 1 Ocak 1959’da Batis-
ta’n›n Küba’dan kaçmas›yla devrimi gerçeklefltirdi. 

Devrimden sonra Che, Küba vatandafl› oldu ve hükümette çeflitli görevler üst-
lendi. Amerika’n›n Domuzlar Körfezi ç›karmas›n›n püskürtülmesinde aktif rol
ald›. Amerika ile SSCB aras›nda patlak veren krizde, füzelerin Küba’ya sokul-
mas›n›n savunucusu oldu. Küba ad›na son görevini Birleflmifl Milletler Heyeti
Baflkan› olarak yapt›. Arkas›ndan tüm görevlerini b›rakt› ve Küba’dan ayr›ld›.
Che’nin ölümünden sonra Castro taraf›ndan aç›klanan mektubunda Che, baflka
ülkelerinin devrimlerine yard›mc› olmak istedi¤ini belirtiyor ve buralara gitme-
yi tercih etti¤ini söylüyordu.Kongo’da gerillalar› e¤itti, sonra Demokratik Al-
manya Cumhuriyeti’ne geçti, ard›ndan Latin Amerika’ya geri dönüdü. Boliv-
ya’da, Bolivya Ulusal Hareketi’nin e¤itilmesinde yerini ald›. Che’nin birli¤i bir
muhbirin ihbar etmesi sonucu 8 Ekim’de kuflat›ld›. Che ve baz› gerillalar sa¤
yakaland›. Bolivya Devlet Baflkan› “Che’nin kellesini La Paz’da sergilemek is-
tiyorum” demiflti ve Che 9 Ekim 1967’de yarg›s›z bir flekilde infaz edildi.

‹htilalci Komünistlerin Ekim fiehitleri

Osman Yaflar Yoldaflcan- MK üyesi-29 Eylül 1980
12 Eylül karanl›¤›na s›k›lan “ilk kurflun”, Osman Yaflar Yoldafl-

can, silahl› bir eylem haz›rl›¤›ndayken, Mehmet Fatih Öktülmüfl
ile beraber, askerler taraf›ndan durdurulmak istenmifl ve çat›fl-
maya girmifllerdi. Ba¤c›lar’a kadar süren kovalamacada Fatih
yaral› olarak kurtulmay› baflar›r. Osman, Ba¤c›lar’daki inflaat› ka-
le haline getirir ve düflmana kay›p verdirerek flehit düfler. “Hü-
cum” komutunu prati¤e dönüfltürür. 

Sezai Ekinci-MK üyesi-30 Ekim 1992
Devrimci bir faaliyeti yürüttü¤ü bir s›rada trafik kazas›nda flehit

düfltü. Mütevazi yaflam›, bilinç ve bilgi birikimiyle örnek olan,
T‹KB’nin kurucusu ve önder kadrolar›ndan biriydi. 

Ataman ‹nce-‹stanbul ‹l Komitesi Üyesi- 25 Ekim 1981
12 Eylül faflizminin azg›nca esti¤i günlerde yakaland› ve gün-

lerce süren iflkencelerden sonra katledildi. Ataman, iflkencecilere
kendi mekanlar›n› dar ederek direnmiflti.

Remzi Basalak-Osman Yaflar Yoldaflcan Müfrezesi Üyesi-
23 Ekim 1992

Bir kamulaflt›rma eylemi sonras›nda tutsak düfltü¤ünde, onlar›
yakalam›fl olman›n sevinciyle teflhir masas›n›n önünde gövde
gösterisi yapmaya niyetlenen devletin bafl›na y›kar o masay›.
Teflhir masas›na att›¤› tekme, devrim tarihimizde yeni bir ç›¤›r
açar ve masan›n arkas›nda durmama gelene¤ini bafllat›r. 

fiaban Budak- Adana ‹l Komitesi Üyesi- 23 Ekim 1992
Remzi Basalak ile birlikte gerçeklefltirdikleri kamulaflt›rma ey-

leminin arkas›ndan çekilirken polisle girdi¤i çat›flmada flehit düfl-
tü.

Nilgün Gök- Osman Yaflar Yoldaflcan Müfrezesi Üyesi- 31
Ekim 1993

Nilgün, Genç Komünarlar›n ilk flehidi, müfrezenin ilk kad›n fle-
hididir. Bir kamulaflt›rma eylemi s›ras›nda yaralan›r ve flehit dü-
fler. ‘90 sonras›, gelene¤in izinde yürüyen “yeni ça¤›n çocukla-
r›”ndan biri olarak ölümsüzleflir. 

9 Ekim 1967 Che Guevera kurfluna dizildi
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Metris Özel Tip Askeri Cezae-
vi, 12 Eylül sonras›, 44. Mekanize
Tugay›’n›n içinde özel olarak yapt›-
r›lm›flt›. Tüm siyasi tutsaklar›n bu-
rada toplanmas› tasarlan›yordu.
Siyasi tutsaklar›, yerleflim bölgele-
rinden uzak bir yerde tecrit ederek
ve dilediklerince bask› ve iflkence
yap›p, onlardan bir y›lg›nlar güruhu
yaratmak amaçlan›yordu. Hedef
ise yeni bir Mamak yaratmakt›.
Böylece Sultanahmet ve Selimiye
gibi çok stratejik yer ve önemdeki
direnifl mevzilerini de yok etmifl
olacaklard›.

* * *

1981 Nisan ay›nda ‹stanbul’un
çeflitli cezaevlerinden Metris’e
sevkler bafllad›. S›ra, 3. Selim’in at
ah›rlar›ndan bozma Selimiye’ye
gelmiflti. Konvoy halinde ringlerle
yola ç›kar›ld›lar. Tutsaklar›n dire-
nece¤ini hesap ederek normalin
üzerinde önlem alm›fllard›. Araba-
lara girdikleri anda sloganlar›n›n

bafllamas› bir oldu. Sloganlar bitiyor, marfllar bafll›-
yordu. Marfllar bitiyor, sloganlar patl›yordu! 1 May›s
sabah›yd›, ‹stanbul’un özlenen caddelerinden geçi-
yorlard›. Demir bir arabada, elleri kelepçeli demir
parmakl›klar›n ard›ndan ‹stanbul’u izliyorlard›. Onlar,
“bekle bizi ‹stanbul” derken, taptaze bir ‹stanbul sa-
bah›na sesleniyorlard›. Pefl pefle geçen arabalardan
taflan “asker de¤il siyasi tutukluyuz” slogan› ve dev-
rimci marfllarla inliyordu sokaklar. ‹stanbullular kimi-
si flaflk›n, kimisi coflkulu bak›fllarla u¤urluyordu on-
lar›. 

Metris’in A Blok havaland›rmas› kad›n tutsaklarla
doldu. Davutpafla cezaevinde yapt›¤› iflkencelerle
kötü nam salm›fl Binbafl› Adnan Özbey, ellerinde
coplar›yla duran askerleriyle birlikte karfl›lar›ndayd›.
Nutuk yine ayn›yd›: “Buras› Metris! Sizi ben adam
edece¤im! Geçmifl yok art›k, bundan sonra askersi-
niz! Subay ve erlere komutan›m diyeceksiniz!” Nut-
kuna bafllarken h›rlayan sesi, “asar›m, keserim,
hücre, dayak, tutanak” tehditleriyle bö¤ürtüye dö-
nüfltü. B›rakaca¤› ilk izlenim olarak, karfl›s›ndakiler-
de sözlerinin korku ve panik yaratmas› önemliydi.
Cezaevine kay›t ifllemleri tam bir terör havas›nda
geçti: Arkana dönme, yana bakma, konuflma, iç ça-
mafl›rlar›n› indir! Ama umdu¤unun aksine dayatma-
lar›n›n hiç biri kabul edilmedi!

Gelifllerinden birkaç gün sonra içlerinden biri
mahkemeye gitti. Döndü¤ünde Metris’e getirilmifl
olan erkek arkadafllar›n›n açl›k grevinde(ag) olduk-
lar›n› ö¤rendiler. Metris’e sevkler bafllayaca¤› du-
yuldu¤unda; aç›ld›¤› ilk andan itibaren her yeni
gelen sevk grubunun ag’ye bafllamas› karar alt›-
na al›nm›fl. ‹dare ve flube iflbirli¤i ile yap›lan iflken-
cenin son bulmas› ve insanca yaflam›n gerektirdi¤i
her tür hakk›n sa¤lanmas› talepleriyle, her yeni ge-
len grup ag’ye bafllad›¤› için grev günlerdir sürmek-
teymifl. Onlar da hemen ag’ye bafllad›lar. Bu ilk aç-
l›k grevinin ve fiili direnifllerinin, Metris’te direnifl ge-
lene¤inin yerleflmesinde büyük pay› oldu. Metris

idaresi bundan böyle her yeni sald›r›s›n-
da, daima devrimci bir direnifl ihtimalini göz
önünde bulundurmak zorunda kalacakt›.

Metris’te iflkence, cezaevinin girifl ka-
p›s›nda bafllar, tahliye olana dek, çeflitli
doz ve yöntemle sürüp giderdi. Cezaevi-
ne ilk gelen erkek tutuklulara “hofl geldin
daya¤›” olarak önce bir subay deneti-
minde askerler taraf›ndan coplar ve so-
palarla meydan daya¤› at›l›rd›. Kad›n tutsaklar›n bö-
lümleri idare bölümüne çok yak›n oldu¤u için ya bu
dayaklara tan›k olurlar, ya da seslerini duyarlard›.

Gelifllerinden k›sa bir süre sonra üstlerindeki B-
6 ko¤ufluyla konuflurken kad›n gardiyan duydu. Ko-
nuflan› sesinden tan›m›flt›. Ans›z›n ko¤uflun kap›s›
aç›ld›. Binbafl› Adnan ve üst te¤men Yalç›n Demirel,
bir grup askerle ko¤ufla dald›lar. Binbafl› Adnan,
“üstteki ko¤uflla konufluyormuflsunuz” diye ba¤›r›-
yordu. Konufltuklar›n› ve bunu engelleyemeyecekle-
rini belirttiler. Kad›n gardiyandan ö¤renmesine ra¤-
men ›srarla kimin konufltu¤unu soruyordu Binbafl›.
Hiçbirinden ses ç›kmad›. Üstte¤men, “hücreye al›n”
dedi ve ç›kt›. Askerler üzerlerine yürüdüklerinde,
onlar çoktan birbirlerine kenetlenmifl, slogan at-
maya bafllam›fllard›. Alamadan geri gittiler. Daha
sonra Adnan binbafl› yeniden geldi. Sözde ilkin ikna
etmeye çal›fl›yordu. Finalinde ise tehdit savuruyor-
du: “Afla¤›da yirmi tane eflofman var, hepinizi fala-
kaya ald›r›r›m, o zaman görürsünüz.” Bu flimdilik sa-
dece tehditti.       

* * *

‘81 yaz›nda idarenin tek s›ra dayatmas›yla karfl›
karfl›ya kald›lar. Bundan böyle, görüfle, avukata, re-
vire vs. tek s›ra halinde gidip geleceklerdi. Sonra da
erkek tutsaklara saç kesme operasyonu bafllad›.
“Er Politikas›” kapsam›nda cezaevlerindeki ifl-
kence seanslar›, cazevinden flubelere götürülüp
yap›lan sorgulu iflkencelerle iç içe sürüyordu.

Ko¤ufllar ans›z›n bas›l›yor, bas›lan ko¤ufl an›nda
kenetlenerek direniyordu. ‹çlerinden kopartabildikle-
rini asker tekmeleyerek, coplayarak zorla hareketsiz
hale getirmeye çal›fl›yor, bu arada trafl makinesiyle
kafalar›n› kaz›maya bafll›yorlard›. Bafllad›¤› andan
itibaren de tüm cezaevi sloganlarla inliyordu. 1200-
1500 kiflinin var güçleriyle att›klar› bu sloganlar,
müthifl bir gök gürültüsü gibi iflkencecilerin beynin-
de, kulaklar›nda yank›lan›yordu. Ko¤ufl mazgallar›-
na defalarca gelip, slogan atmamalar›n› istiyorlard›.

fiubeye al›nanlar oldu¤u zaman üç günlük
açl›k grevi ya da karavana çevirme ile sürekli
slogan atma ve marfl söyleme gibi protesto eyle-
mi gerçeklefltiriyorlard›.

Ko¤uflun kap›s› aç›ld›. Bir arkadafllar›n› flubeye
alacaklar›n› söylediler. Almaya geldiklerinde salonda
kol kola girmifl, yatakhane kap›s›nda etten bir duvar
örmüfllerdi. Alacaklar› arkadafllar›, arkada yatakha-
nedeydi ama kap›n›n önünden etten duvar› söküp
atam›yorlard›. Bir yandan birbirinden kopmamak için
ölesiye direniyor, bir yandan da güçleri yetti¤ince
“Kahrolsun faflizm” slogan›n› at›yorlard›. Onlar› birbi-
rinden kopar›p kap›dan ç›karabilmek için iflkencenin
dozunu iyice artt›rd›lar. Askerler gitti¤inde hepsi flu-
beden yeni ç›km›fl gibiydi. Ço¤unun bacaklar› çürük
içinde kalm›flt›. Götürdükleri arkadafllar› da yatakha-

nede direnmifl, tuttu¤u ranzadan ete¤ini parçalaya-
rak alabilmifllerdi. Slogan atmaya devam ettiler. Bin-

bafl› Adnan, üst kat koridora gelip sus-
turmaya çal›flt›. “Siz gö-

rürsünüz gününüzü”
tehdidi savurup gitti.
Ard›ndan askerler el-
lerinde hortum kofla

kofla geldiler, ama hor-
tumu dolaflt›rm›fllar
açam›yorlard›. Binbafl›

“hadi” dedikçe iyice el-
leri ayaklar›na dolaflmaya baflla-
d›. Hortum da kördü¤üm oldu.

Sonuçta güç bela açabildikleri
hoptumu, binbafl› Adnan keyifle al›p tutsaklar› ›slat-
maya giriflti, fakat bu kez su gelmiyordu. Binbafl› re-
zil olmufl yüzü de oldukça komik bir hal alm›flt›. So-
nunda murad›na erip su geldi¤inde, hepsi s›r›ls›klam
olmufltu. Ama Binbafl› Adnan, hala “iflkencecilerden
hesap soraca¤›z” slogan›n› duymaya devam ediyor-
du.

Temmuz ‘81’ de erkekler bölümünden bir arka-
dafllar›n› flubeye almak istemifllerdi. “Vermeyece-
¤iz”dediler. Tüm cezaevi “Bask›lar bizi y›ld›ramaz”,
“‹flkencecilerden hesap soraca¤›z”, “Kahrolsun fa-
flizm” sloganlar›yla inlerken, iflkenceci polisler, ce-
zaevi idaresinin iflbirli¤iyle gaz bombal› sald›r› yap›-
laca¤›n› duyurdular. Pefl pefle at›lan gaz bombalar›-
n›n sesi kad›nlar bölümüne dek ulafl›yordu. Onlar›n
bölümüne uzak bir ko¤uflta at›lmas›na ra¤men, ga-
z›n etkisini yo¤un bir flekilde duyuyorlard›. Burunla-
r›n› ve a¤›zlar›n› ›slak bezlerle sard›lar. Hasta arka-
dafllar›ndan fenalaflanlar olmufltu. Gaz›n erkek ar-
kadafllar›n›n kald›¤› bölümlerde yapt›¤› tahribat ise
çok boyutluydu. ‹flkence sloganlar› akflama do¤ru
“Doktor isteriz” slogan›na b›rakm›flt› yerini. Koridor-
dan yaralanan pek çok arkadafllar›n›n revire götürül-
düklerini görüyorlard›.

* * * 

Kan ve ölüm pahas›na da olsa cezaevlerinde
sürmekte olan mücadeleyi yok etmek için her yol
mubah diyorlard›. Havaland›rma, kantin, kitap,
dergi, gazete, mektup, avukat, revir, çamafl›rha-
ne, içme suyu, her fley yasakt› ve ko¤ufllara dü-
zenledikleri operasyonlarla bask›, dayak ve ifl-
kence yöntemleriyle yaflam› bin bir kez zindana
çeviriyorlard›. Ve kaba iflkenceden ve yasaklama-
lardan ibaret de¤ildi bu zindan! Kirli bir savafl yürü-
tüldü onlara karfl›!

Mücadeleyi ve halk›n devrimcilere duydu¤u sem-
patiyi yok etmek, devrimcilere kara çalmaktan geçi-
yordu. Aile sorunlar› olan, cahil ve sorunlu, tah-
silli olmayan insanlar›n bir can simidi olarak
devrimcili¤i seçtiklerini iddia ediyorlard›. Bunu
kan›tlamak için de ›rkç›-faflist içerikli soru kitap-
ç›klar› haz›rlam›fllard›.

Ko¤ufllardan ikifler ikifler ça¤r›ld›lar. Gidene dek
nereye gittiklerini, niçin götürüldüklerini bilmiyorlard›.
Onlar› subay gazinosuna ald›lar. Doktorlar, müdürler
ve yüksek rütbeli subaylar da vard›. Önlerinde de
yönlendirilmifl sorular duruyordu. Bu testleri doldur-
may› reddederek ve kobay olmad›klar›n› söyleyerek
ko¤ufllara döndüler. Bu arada test kitapç›klar›ndan

METR‹S: Onurun, devrimci de¤erlerin savunulmas›
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birini de yürüttüler. Onlar ko¤ufla dönerken, arkala-
r›ndan ”ama bu test bilimsel bir test” diye sesleni-
yorlard›. Ko¤uflta kitapç›¤› incelediklerinde bilimsel-
lik d›fl›nda her fleyin oldu¤unu gördüler.

* * *

Fiili direnifl sürerken açl›k grevine de bafllad›-
lar!

Açl›k grevinin 19. gününde taleplerin bir bö-
lümü kabul edildi. Cezaevinde dayak ve iflkence
kalkacak, saç operasyonlar› duracak, erkekler bun-
dan böyle saçlar›n› istedikleri flekilde kesebilecek,
iflkence yapan subaylar görevden al›nacak, aile gö-
rüflleri aç›lacak, bir kereye mahsus d›flar›dan kah-
valt›l›k türünden yiyecekler al›nabilecek.

Grevi bitirdiklerinin ertesi günü kurban bayra-
m›yd›. Uzun bir aradan sonra hem de bayramda ai-
leleriyle görüfl yapabilmek ve ilk kez Metris’e yiye-
cek al›nmas› önemli bir geliflmeydi.  

Direniflin ivmesinin yükselmesi, iflkencecilerin bir
ad›m geri çekilmesini sa¤lam›flt›. Ama k›sa bir so-
luklanman›n ard›ndan, ad›m ad›m yükselen yeni sal-
d›r›lar geldi. Bundan aileler de pay›n› ald›lar. 

Koridordan görüfl kabinleri görülüyordu. Tutsak-
lar›n say›s› çok kalabal›k oldu¤undan hafta sonu d›-
fl›nda, haftan›n bütün günlerinde görüfl vard› ve gö-
rüfl demek iflkence demekti. Grev sonras›nda Ad-
nan Özbek, fievket Öztürk gibileri de¤iflmiflti. Ama
bu de¤ifliklik isimden baflka bir fley ifade etmiyordu.
Yeni dönemde görev yapan Ömer Kavlak adl› yüz-
bafl›n›n, daha önce Mamak’ta görev yapt›¤› söyleni-
yordu. Her konuflmas›nda “Metris’i Mamak yapaca-
¤›m” demesinden, tutsaklar bunun do¤ru olabilece-
¤ini düflünüyorlard›. Seçilmifl ve dayak atmakta usta
bir ekibi de vard›. ‹flkence için her bahane yarat›l›r-
d›. Görüfl günleri bu tür sudan bahanelerle da-
yak at›l›r, sonu da revirde biterdi. Tutsaklara, ai-
lelerin gözü önünde sald›r›yor, ailelere de dayak
at›yorlard›. Kad›n tutsaklar gördükleri bu manzaray›
an›nda sloganlarla di¤er ko¤ufllara duyuruyorlard›.
Zincirleme sloganlarla tüm cezaevinin iflkenceden
haberi oluyordu. ‹flkencecileri bu durum panikletiyor,
ço¤u kez de mazgal› aç›p “cezaevini aya¤a kald›r-
may›n, hiçbir fley olmad›” diyerek, slogan atmay›
kesmelerini istiyorlard›. Oysa onlar›n gördü¤ü tablo
farkl›yd›. Bir tutsa¤› yafll› anas›n›n gözü önünde
copluyorlard›. Kad›n “Vurmay›n, insaf›n›z yok mu”
diye ba¤›r›yordu. Onu da coplayarak ve sürükleye-
rek kabinden sürüklediler. “O¤lum” diyen fer-
yatlar›n› duymufllard›. Sonraki günlerde kori-
dor pencerelerini boyayarak iflkenceyi görme-
leri engellendi. 

* * * 

Metris’te ses çok önemlidir. Orada her
sesin bir dili vard›r, çok fley anlat›r. Bu
sesleri dinlemek, duymak, an›nda ha-
rekete geçmek için de önemlidir. Tut-
saklar, en derin uykular›nda bile,
gecenin içinden gelen sesleri du-
yar ve sloganlarla karfl›l›k verirler-
di. Postal seslerinden, hangi amaç-
la geldiklerini anlarlard› mesela.
Aç›l›p kapanan her kap›n›n, gece-
nin ya da rüzgar›n yayd›¤› her sesin
ayr›m›na varmaya çal›fl›rlard›. Bu
sesler kap›larda bekleflen ailelerin de
çocuklar›yla kurduklar› ba¤ olurdu. Met-
ris’te sessizli¤in de sesi olurdu. Sessiz-
li¤in sesini en çok Ömer Kavlak uygular-
d›. E¤er tüm sesler kesilmiflse, kap›n›n
aniden aç›ld›¤›na tan›k olurlard›. Bu da

“bir iflkence fasl› daha” demekti.

Ve duvarlar›n sesi!.. “Duvarlar›n dili olsayd›
e¤er” diye bafllayan eski söz, Metris’te tepe taklak
olmufltu. Hiç susmazd› duvarlar! “T›kt›klar” bin bir
haber ulaflt›rd›. Duvar haberleflmesi ince bir a¤
gibi Metris’in en ücra köflesine kadar ulafl›rd›.
Her olay, her haber, an›nda bir uçtan di¤er uca gi-
derdi. Tutsaklar, hapsedildikleri duvarlar› bir ifllevi
olan araçlar haline getirmifllerdi. Havaland›rmada
voltalarken, koridorda dövülen birini gördüklerinde,
an›nda ulafl›rd› erkeklerin ko¤ufluna. Sonunda alt
koridor camlar› da boyand›. 

Mahkemeye gidifl-gelifllerde normal araman›n
d›fl›nda soyarak arama dayat›ld›¤› için ko¤ufltan
kendi istekleriyle ç›kmamaya da bafllad›lar. Üste-
lik bundan böyle gece saat 9’da yatacaklard›! Revire
ç›kmak isteyenlere “doktor ancak yapt›r›mlara uyan-
lara bakar” diye cevap veriliyordu. Çamafl›rhaneye
gitmelerine de yasak konulmufltu. Banyo suyu akm›-
yordu. Her sabah say›m›nda duvarlar› süsleyen re-
simleri parçalan›yordu. Ama akflam say›m›nda re-
simler tekrar duvara yap›flt›r›lm›fl olarak görülürdü.
Öyle bir hale gelmiflti ki, duvarlara yap›flt›racak re-
sim bulamam›fllar, gazetelerden kestikleri resimleri
bile asmaya bafllam›fllard›. Bunun üzerine vazgeç-
mek zorunda kald›lar. 

Bir ko¤ufltan “Doktor istiyoruz” slogan› at›l›yor-
du. Tüm ko¤ufllar bu slogana efllik etti. Akflam ölüm
haberi geldi. Cezaevi tepeden t›rna¤a “Katil idare”,
“Müdür gelsin hesap versin” sloganlar›yla inledi. En
sonunda Müdür, anonstan, bütün çabalar›na ra¤-
men kurtar›lamad›¤›n›, bu olayda bir kusurlar›n›n ol-
mad›¤›n› aç›klamak zorunda kald›. “Katil idare” slo-
gan› o gün hiç kesilmedi. Sabah da bu olay› anlatan
dilekçeler vererek suç duyurusunda bulundular. 

* * *

1 Ocak 1982!  Her yeni y›lda oldu¤u gibi ‘82 y›l›-
n›n gelifli de marfllar ve türkülerle kutlan›yordu. Ama
‘82 y›l› sald›r›lar›n giderek koyulaflt›¤› bir y›l ola-
cakt› ve tutsaklar için yeni bir mücadele y›l› da-
ha bafll›yordu. Her fley h›zla yasaklanmaya bafl-
lad›. Duvardan gelen habere göre, erkekler ko¤uflu-
na operasyon yap›p radyolar› toplam›fllard›. S›ra ka-
d›n ko¤ufllar›na geldi¤inde radyonun birisini sakla-
yabildiler.

Sald›r›lar› protesto için say›m› her zaman oldu-
¤u gibi ayakta de¤il, ranzada oturarak vermeye bafl-

lad›lar. 12 Ocak günü, flanl› bir direnifl da-
ha yaflan›yordu. Sabah say›m›na gel-
diklerinde karfl›lar›nda kenetlenmifl kol-
lar buldular. Say›m saatiyle birlikte er-
kekler bölümünden “Kahrolsun faflizm”,
“‹flkencecilerden hesap soraca¤›z”,
“Devrimcilere uzanan elleri k›raca¤›z”
sloganlar› yükselmeye bafllam›flt›.
Sloganlardaki at›l›fl ve ses tonlar›,
sald›r›lar›n çok boyutlu oldu¤unu an-
lat›yordu. Her k›sa sessizlikten sonra
yeni bir ko¤ufla girdiklerini anl›yorlar-
d›. Ard›ndan “Kahrolsun faflizm” sesi
yükseliyordu. Bir süre sonra “ko¤ufla
doktor gönderilsin” slogan› bafll›yor-
du. O gün sabahtan akflama kadar iki
slogan pefl pefle at›lmaya bafllad›. 

S›ra kad›n tutsaklara geldi¤inde va-
kit akflam› bulmufltu. Bir y›¤›n iri k›y›m
asker, kan ter içinde ko¤ufla dald›lar.
Kad›n tutsaklar› yap›flt›klar› ranza demi-
rinden tüm güçleriyle çekifltirdiler. Kad›n-

lar›n kollar›, demir olmufltu sanki. Büyük

zorluklarla koparabildiler. Vücutlar›na inen tekme ve
yumruklarla yatakhaneden salona götürülürken, bu-
lunduklar› her yere yeniden yap›fl›yorlard›. Adeta bir
insan yuma¤› olmufllard›. Bafl, kol ve ayaktan olu-
flan... Yatakhanedeki son kifliyi de tutup salona at-
t›klar›nda, sald›r›y› yöneten subay, askerlerine “sa-
y›n” emrini verdi. Bu sefer de yuma¤› açam›yorlard›.
Tekrar yatakhaneye at›ld›klar›nda sayamam›fllard›
asl›nda. Niyetleri de saymak de¤ildi zaten.  Askerle-
rin, koridora ç›kar›p k›yas›ya dövdükleri arkadafllar›
oldu. Yaral›lar için doktor istekleri de cevaps›z kald›.
Daha sonra aralar›nda bu olay› de¤erlendirdiklerin-
de, hepsinin askerlerin sark›nt›s›na u¤rad›klar› anla-
fl›lacakt›. Ertesi gün, bu durumu protesto eden dilek-
çeler gitti Adli Müflavirli¤e. Cezaevi müdürü Nihat
Y›ld›r›m ile görüfltüler. Müdür, “birkaç sap›k askerin
iflidir” diyordu. Aksine bu emrin kendisi taraf›ndan
verildi¤ini ve bunun sistemli yap›ld›¤›n› söylediler
müdürün yüzüne. 

* * * 

Ba¤›ms›zlaflt›rma ve hainli¤e özendirmek için
teflvik edici rahatl›klar sunuldu hainlere. Kütüp-
hane, resim atölyesi, tiyatro salonu kurulmufltu
onlar için. Hainler, itiraflar›yla cezaevi idaresinin
kap›s›n› afl›nd›r›yordu. ‹dare onlar›n verdi¤i bilgiler
do¤rultusunda yeni operasyonlar düzenliyor, katledi-
len devrimcilerin say›s›nda art›fl yaflan›yordu. Mek-
tuplar bile hainlerin denetiminden geçiyor, el konu-
lan mektup ve foto¤raflar›n haddi hesab› olmuyordu. 

Günefl almayan-nemli bir ko¤uflu tecrit haline
getirerek, içlerinde Mehmet Fatih Öktülmüfl’ün
de bulundu¤u devrimci önderleri yerlefltirdiler.
Böylece cezaevinin genelini öndersiz b›rakarak dire-
nifli k›rmak ve ba¤›ms›zlar›n oran›n› artt›rmay› düflü-
nüyorlard›. Tecrit, hiçbir ko¤uflla ba¤lant›s› olma-
yan ve ranza dahil her fleyin yasak oldu¤u, tam
bir hücre hayat› demekti. En çok istedikleri sigara
ve çay da yoktu. Yataklar yerdeydi ve ko¤uflta ka-
lanlar›n ancak üçte biri yatabiliyordu. Nöbetlefle
uyuyorlard›.

28 günlük açl›k grevi, bir gece yar›s› gürül
gürül akan sloganla idareye duyuruldu. ‹flkence
kesilene dek ve tüm haklar› verilene dek açl›k
grevini sürdüreceklerini ilan ettiler. Bütün ko¤ufl-
larda eyleme bafllaman›n kutlamas› sürdü. Talepleri
aras›nda Ömer Kavlak, Fehmi Koçhisarl› ve di¤er ifl-
kencecilerin görevden al›nmas› da vard›. 

Grevin sonuna do¤ru tecritteki önderler sürgün
edildiler. ‹dare büyük bir seviçle “cezevindeki direni-
fli yönlendirenlerin baflka yerlere sevk edildiklerini”
duyurdu. “Sevk arabas›na biner binmez de grevi bi-
tirdiklerini” söylediler. Peflinden bir hain konuflmaya
bafllad›. Bu konuflmalar› ko¤ufllar›n iyi duymas› için
her zaman kapatt›klar› mazgallar› sonuna dek açt›-
lar. Hemen kap›da askerler ve kad›n polisler tepkile-
ri ölçmek için bekliyordu. Panik içindeydiler.

An›nda “Yaflas›n süresiz açl›k grevimiz” slogan›
patlad›. Ard›ndan “Direnifl sürüyor, sürdürece¤iz”
sloganlar› at›ld›. Mazgallar h›zla kapand›. A¤›zlar›-
n›n pay›n› alm›fllard›. 

Grev 28 gün sonra büyük bir baflar›yla bitti.
Taleplerinin ço¤u kabul edilmiflti. ‹flkence dura-
cak, keyfi uygulamalara son verilecek, ko¤ufllara ki-
tap, gazete ve televizyon verilecekti. D›fl kantin da-
ha zenginlefltirilmifl olarak hizmete girecekti. Görüfl
süresi uzayacakt›. Revire, avukata, çamafl›rhaneye
ç›kabileceklerdi. Banyo sular› belirli günlerde aka-
cakt›. Eylem sonras›nda Ömer Kavlak da cezaevin-
de görülmez oldu. 

Sürecek
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O zamana kadar dünya-
n›n alt›da birini oluflturan

sosyalist rejim, II. emperya-
list savafl sonras›nda dünya-
n›n üçte birini oluflturan bir

sistem haline geldi. Bu du-
rum, baflta ABD olmak üze-
re bir bütün olarak emper-
yalist kamp› tedirgin eden

en önemli geliflmeydi. Sos-
yalizmin dünya çap›nda ar-
tan etki gücünü durdurmak
için, bir yandan provakatif

giriflimleri ve çat›flmalar›
körüklediler, bir yandan da

çeflitli tavizler vermek zo-
runda kald›lar. “Sosyal dev-

let” kavram›n›n yayg›nlafl-
mas›, demagojik olsa “de-

mokrasi ve özgürlük” flam-
piyonu kesilmeleri, iflçi ve

emekçilerin ekonomik, de-
mokratik haklar›ndaki göre-

ce geliflmeler, bu dönemin
ürünü olarak ortaya ç›kt›. 

kinci Emperyalist sava-
fl›n gerçek galibi, faflist
Hitler Almanyas›’n› di-
ze getiren sosyalist Sov-
yetler Birli¤i’ydi.
SB’nin faflist Alman ifl-

galine karfl› yürüttü¤ü destans› direnifl,
her ülkede iflçi ve emekçilerin mücade-
lesine ivme kazand›rm›fl, kimi ülkelerde
bu mücadele, demokratik halk devrimle-
riyle taçlanm›flt›. Faflist Alman ordusuna
karfl› en etkili mücadele verenler, komü-
nist ve devrimcilerdi çünkü. Zaten bir-
çok ülkede emperyalist savafl, iç savafla
da dönüflmüfl durumdayd›. ‹flçi ve emek-
çiler, hem iflgalci emperyalistlere, hem
de onlar›n iflbirlikçilerine karfl› mücade-
le ediyorlard›. K›z›l ordu, Do¤u Avrupa
ülkelerine do¤ru ilerledi¤inde, bu ülke-
lerin Komünist Partileri, önemli bir kitle
deste¤ine ve güçlü bir örgütlenmeye sa-
hipti. ‹ç ve d›fl koflullar›n birleflmesiyle,
bu ülkelerde birbiri ard›na devrimler
patlak verdi.

O zamana kadar dünyan›n alt›da biri-
ni oluflturan sosyalist rejim, II. emperya-
list savafl sonras›nda dünyan›n üçte biri-
ni oluflturan bir sistem haline geldi. Bu
durum, baflta ABD olmak üzere bir bü-
tün olarak emperyalist kamp› tedirgin
eden en önemli geliflmeydi. Sosyalizmin
dünya çap›nda artan etki gücünü durdur-
mak için, bir yandan provakatif giriflim-
leri ve çat›flmalar› körüklediler, bir yan-
dan da çeflitli tavizler vermek zorunda
kald›lar. “Sosyal devlet” kavram›n›n
yayg›nlaflmas›, demagojik de olsa “de-

mokrasi ve özgürlük” flampiyonu kesil-
meleri, iflçi ve emekçilerin ekonomik,
demokratik haklar›ndaki görece gelifl-
meler, bu dönemin ürünü olarak ortaya
ç›kt›. 

‹kinci emperyalist savafl sonras›n›n,
uluslararas› düzeydeki en önemli gelifl-
melerinde biri de, o zamana kadar sö-
mürgeci sistemin merkezi olan Avru-
pa’n›n ikinci plana düflmesidir. ‹ngiltere,
Fransa, Almanya gibi ülkelerin yüzy›l-
lard›r sürdürdükleri dünya çap›ndaki
a¤›rl›klar›n›, ikinci emperyalist savafltan
sonra tümden yitirmesidir. Çünkü ikinci
emperyalist savaflta Hitler Almanyas›
ve Mussolini ‹talyas›’n› yenen ve sa-
vafltan güçlenerek ç›kan, ‹ngiltere ve
Fransa de¤il; Sovyetler Birli¤i (SB) ve
ABD olmufltu. Ve Avrupa ülkeleri,
ABD’nin üstünlü¤ünü kabul etmek
zorunda kalm›fllard›.

Dolay›s›yla ABD, ikinci emperyalist
savafl sonras›, emperyalist-kapitalist sis-
temin lideri, “dünyan›n jandarmas›”yd›
art›k. Savafl bitmifl olmas›na ra¤men Ja-
ponya’n›n üzerine atom bombalar› ya¤-
d›rmas›, bu ‘liderli¤in’ mührünü vurma-
s› anlam›na geliyordu. 

“‹ki kutuplu dünya” ve 
“so¤uk savafl”
‹kinci emperyalist savafl›n bitmesiyle

bar›fl›n gelece¤ini sananlar, yan›ld›lar.
Daha savafl bitmeden yeni bir savafl›n
tafllar› döflenmeye bafllam›flt›. Tarihte
özellikle büyük savafl sonras› bar›fl dü-

zenlemelerinin yeni bir savafl›n temelini
haz›rlamas›, hemen hemen bir kurald›.
Örne¤in birinci emperyalist savafl›n son-
ras›n›n Versailles bar›fl anlaflmas›, ikinci
emperyalist savafl›n›n en önemli neden-
lerinden biri olmufltu. ‹kinci emperyalist
dünya savafl›n› bitiren  Paris anlaflmas›-
n›n da ondan pek fark› olmayacakt›. 

Her ne kadar ikinci emperyalist
savafltan sonra dünya ölçe¤inde yeni
bir savafl ç›kmam›flsa da, bölgesel sa-
vafllar hiç eksik olmad› ve ad›na “so-
¤uk savafl” denilen, her an yeni bir
dünya savafl›n› bafllatacak çok önemli
olaylar yafland›. 11 Eylül 2001 tarihin-
den sonra ise, yeni emperyalist paylafl›m
savafl›n›n iflaretleri, çok daha belirgin bi-
çimde ortaya ç›kmaya bafllad›. Lenin
söyledi¤i gibi, “emperyalizm varoldu¤u
sürece, savafllar kaç›n›lmaz”d› çünkü.  

‹kinci emperyalist savafl sonras›, sa-
dece emperyalistlerin kendi aralar›nda
de¤il, as›l olarak emperyalizm ile sosya-
lizm aras›nda bir savafl sözkonusuydu.
Hatta sosyalist sistemin güçlenmesi,
emperyalistlerin kendi aralar›ndaki
çeliflkiyi ikinci plana düflürmüfltü. Bir
bütün olarak emperyalist kamp için bafl
düflman, sosyalizmdi çünkü. Sosyalist
sistemin dünyan›n üçte birini oluflturma-
s›, pazar alanlar›n› daraltt›¤› gibi, elle-
rinde tutmay› baflard›klar› ba¤›ml› ülke-
lerde, hatta bizzat kendi ülkelerinde de
rahat de¤ildiler. Buralarda da iflçi ve
emekçilerin mücadelesi yükselmifl ve
sosyalizmin somut kazan›mlar›, tüm
emekçilerin taleplerini artt›rm›flt›. E¤i-
tim, sa¤l›k gibi temel ihtiyaçlar›n para-
s›z yap›lmas›, iflçilerin çal›flma koflulla-
r›n›n düzeltilmesi, ücretlerin yükseltil-
mesi, sendikal ve demokratik haklar,
bunlar›n bafl›nda geliyordu. Bu durum,
emperyalist kamp› fazlas›yla tedirgin
ediyor, sosyalizme duyduklar› kini daha
da artt›r›yordu. O yüzden de savafl daha
bitmeden, ABD’nin önderli¤inde sosya-
lizme karfl› topyekün bir savafl bafllatt›-
lar. Bu savafl, ideolojik, siyasi, ekono-
mik, kültürel, her alanda sürdü. 

Bu dönem boyunca emperyalistler
aras›ndaki ç›kar çat›flmas› tali plana düfl-
tü, bask›n olan “iki süper güç” olarak ad-
land›r›lan SSCB ile ABD aras›ndaki mü-
cadeleydi. SSCB ile ABD flahs›nda, iki
ayr› dünyan›n, iki ayr› sistemin savafl›y-
d› bu... O yüzden de “iki kutuplu dünya”
tan›m›n› kulland›lar. Stalin’in ölümüne
dek, kutbun birinde sosyalizm, di¤erin-
de emperyalist kapitalizm vard›. ’60
sonras› ise, bafl›n› sosyal-emperyalist
SB’nin çekti¤i revizyonist kampa karfl›
devam eden, emperyalistler aras› kavga-
n›n bir baflka versiyonu ortaya ç›kt›. 

“‹ki kutuplu dünya”, SSCB’deki geri

Emperyalistler aras› kap›flmada
TÜRK‹YE’DE EGEMEN SINIFLARIN
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casus uçaklar› ve Küba krizidir ki, bu
üç olay›n içinde de Türkiye bulunmak-
tad›r. 

Türkiye, savafl sonras› ‹nönü’nün söy-
ledi¤i gibi, “yeni bir dünya kurulmufl ve
bu yeni dünyada yerini alm›flt›r.” Savafl
döneminde köfle bafllar›n› tutan Alman ifl-
birlikçileri görevlerinden al›nm›fl, k›flk›rt›-
lan Turanc›l›k suç say›larak, çok kifli tu-
tuklanm›flt›r. Elbette yine devrimci ve de-
mokratlar üzerindeki bask› devam etmifl-
tir. Hatta “komünizm tehlikesi” bir pa-
ranoyaya dönüflecek, ünlü “bu k›fl ko-
münizm gelecek” sözleriyle burjuva po-
litikac›lar, komünizm heyulas› ile her-
kesi korkutacakt›r. Ve “Turanc›” olarak
tutuklanan faflistler, k›sa sürede serbest b›-
rak›l›rken, komünist diye suçlananlar
üzerlerindeki bask› ve fliddet daha da arta-
cakt›r. Çünkü savafltan sonra Türkiye,
saf›n› emperyalist kamptan yana yap-
m›fl ve bu kamp›n en güçlü devleti
ABD’nin yeni sömürgesi halini alm›flt›r.
Savafl y›llar›n›n Alman mallar›n›n yerini
Amerikan mallar› alm›fl, Alman subaylar›-
n›n e¤itti¤i orduyu ABD’li generaller e¤i-
tir olmufltur. Öyle ki, savafl sonras› döne-
min hükümet partisi olan Demokrat Par-
ti’nin (DP) temel slogan› ve vaadi, “Tür-
kiye, küçük Amerika olacak” fleklindedir.
K›sacas› dünyada esen Amerikan rüzgar›,
Türkiye’yi fazlas›yla etkisi alt›na alacak
ve Türkiye, ABD’nin bölgedeki ileri kara-
kolu durumuna gelecektir. 

ABD, daha savafl sürerken 1941’de,
ABD Baflkan› Roosvelt’in Kongre’ye sun-
du¤u “Ödünç Verme ve Kiralama Yasa-
s›”n› ç›kararak, birçok ülkeyi kendine ba-
¤›ml› hale getirmeye bafllad›. Buna göre
ABD, “güvenli¤ini güvence alt›na almak
isteyen her ülkeye yiyecek ve savafl mal-
zemesi dahil her türlü yard›m› yapacak”
ve bunun geriye nas›l ödenece¤i konusunu
“savafltan sonraya” b›rakacakt›. Savafl ko-
flullar›nda birçok temel ihtiyaç maddesin-
den yoksun ülkeler aç›s›ndan, bu son dere-
ce cazip bir teklifti. Bafl›ndan itibaren sa-
vafl›n içinde yeralan Almanya, Fransa, ‹n-
giltere gibi emperyalistlerin, di¤er ülkeler-
den bu yönde gelen istekleri karfl›lama du-
rumlar› yoktu. Örne¤in ‹ngiltere, savafl
öncesi Türkiye’den almaya söz verdi¤i
ürünleri alamad›¤› gibi, isteklerini de kar-
fl›layamam›flt›. Türkiye, Almanya ile sü-
ren iliflkisini, ‹ngiltere’nin bu durumuna
ba¤l›yarak s›yr›l›yordu. Bu bofllu¤u ABD
doldurmaya giriflti ve daha savafl sürer-
ken Türkiye dahil birçok ülkeyi kendi-
ne ba¤›ml› hale getirmeye bafllad›.  

Di¤er emperyalist devletler, savafl s›-
ras›nda büyük güçlükler çekerken,
ABD üretimini dört kat artt›rm›fl, eko-
nomik gücünü iyice büyütmüfltü. Savafl

sonras› ise, bu durumdan yararlanarak
dünya üzerindeki hegemonyas›n› genifllet-
ti ve ona istedi¤i biçimi vermeye giriflti.
Dönemin ABD D›fliflleri Bakan› James F.
Byrnes, Japonya’n›n tesliminden bir hafta
sonra, 1945 Eylül’ünde flunlar› söylüyor:

“Uluslararas› politikam›z ile iç politi-
kam›z birbirinden ayr›lamaz. D›fl iliflkile-
rimiz, ister istemez ABD’deki istihdam› et-
kileyecektir. Yine ister istemez ABD’deki
ekonomik canl›l›k ve depresyon, yeryüzü-
nün öteki ülkeleriyle iliflkilerimizi etkile-
yecektir... Sürekli bir bar›fl, d›fla kapal›
bloklar ve ekonomik savafl temelinde ku-
rulamaz... Dünya ticaretinde üstün du-
rumda bulunanlar, özel sorumlular yük-
lenmektedir. ABD de bu durumdad›r. Yer-
yüzünün birçok ülkesinde siyasal ve eko-
nomik ilkelerimiz, bu ilkeleri kabul etme-
yen ideolojilerle çat›flma durumundad›r.
Kendi ekonomik sorunlar›m›z› baflar›l› bir
biçimde yönetebildi¤imiz ölçüde, yeryüzü-
nün her bölgesinde kendi ilkelerimize ta-
raftar sa¤layabiliriz.” (aktaran  Oral San-
der, Siyasi Tarih 1918-1994, ‹mge kitape-
vi) 

Truman Doktrini, Marshall Plan›
Roosvelt’in savafl döneminde bafllatt›-

¤› “yard›mlar”, savafl sonras› “Truman
Doktrini” ve “Marshall plan›” ad›yla daha
sistemli ve yayg›n bir hal ald›. “Savafltan
zarar görmüfl ve geliflmekte olan ülkelere
yard›m” ad› alt›nda, ABD hegemonyas›n›
dünyan›n dört yan›na yayma ve sömürü
alanlar›n› büyütmede önemli mesafeler al-
d›lar. 

‹kinci emperyalist savafltan sonra
ABD’nin d›fl politikas›n›n temelini “ko-
münizme karfl› savafl” oluflturdu. Roos-
velt’ten sonra ABD Baflkan› olan Tru-
man’›n ad›yla an›lan “Truman Doktrini”,
ABD’nin savafl sonras› d›fl politikas›n› be-
lirliyordu. Bunun temelini de Sovyetler
Birli¤i’ni “Çevreleme Politikas›” olufltu-
ruyordu. ‹kinci emperyalist savafl bitmiflti,
fakat sosyalist kamp›n ilerlemesi devam
ediyordu. Yunanistan’da anti-faflist müca-
dele iktidar› alacak boyutlara ulaflm›flt› ve
Yunanistan’›n da “sosyalist kampa” dahil
olma ihtimali artm›flt›. ABD, Yunanis-
tan’dan sonra Türkiye’yi de kaybedece-
¤inden korkuyor, SSCB’nin Ortado¤u’da
da artan etkisinden paçalar› tutufluyordu.

Truman, 12 Mart 1947’de Kongre’de
kendi ad›yla an›lacak olan mesaj› okudu.
Bu mesajda Türkiye ve Yunanistan’›n
“Sovyet tehdidi”ne karfl› desteklenmesi
belirtilmekteydi. Truman, Kongre’den her
iki ülkeye 400 milyon dolarl›k askeri yar-
d›m verilmesini istemifl ve bu kabul edil-
mifltir. (Bunun 300 milyonu Yunanistan’a
100 milyonu Türkiye’ye verilmifltir.)

Ortado¤u bölgesi, I. emperyalist pay-

dönüflle birlikte, bir süre sonra “iki kutup-
lu denge”ye dönüfltü. Bu, iki güçlü devlet
ve bu devletler çerçevesinde kümelenen
küçük devletler anlam›na geliyordu. Daha
önce de böylesi dönemlerin yaflanm›flt›.
Onsekizinci yüzy›lda ‹ngiltere ve Fransa,
1890 ile 1914 y›llar› aras›nda “Üçlü ‹tti-
fak” ile “Üçlü ‹tilaf”  aras›nda “iki kutup-
lu denge” kurulmufltu. Fakat bu “denge”
fazla uzun sürmüyor, yeni savafllara ve
“denge”lere yol aç›yordu. ‘60’l› y›llardan
sonraki “iki kutuplu denge” de SSCB’nin
da¤›lmas›yla birlikte ‘90’l› y›llarda y›k›ld›,
ABD’nin “imparator” ilan edildi¤i “tek
kutuplu” bir dünya kuruldu. Fakat bu da
uzun sürmedi, 2000’li y›llardan itibaren
“çok kutuplulu¤a” do¤ru evrildi. Kapita-
lizmin eflitsiz geliflme yasas›, bir emperya-
list güçlenirken, di¤erinin güç kaybetmesi
fleklinde kendini ortaya koyuyordu. Elbet-
te bu, kimi zaman dünya savafl› halini alan
bir dizi savafllar›n üzerinden gerçeklefli-
yordu. 

11 Eylül’den bu yana (2001) ABD irti-
fa kaybederken, Çin’in yükselmesi, Rus-
ya’n›n yeniden toparlanmas›, Alman-
ya’n›n birleflmeden sonraki geliflimi vb.
baflta Ortado¤u, Balkanlar ve Kafkaslar ol-
mak üzere bir çok savafl›n yaflanmas›na
neden oldu, oluyor... Roma ‹mparatorlu-
¤u’ndan bafllamak üzere bugüne dek hiç
bir “imparator”un, tüm dünyay› kapsayan
büyük savafllar olmadan y›k›lmad›¤› göz
önüne al›n›rsa, ABD’nin de sars›lan “im-
partorlu¤u”nun ancak yeni bir emperyalist
paylafl›m savafl›yla y›k›labilece¤i görülür.
fiu anda yaflanan kar›fl›kl›k ve belirsizlik,
“geçifl dönemleri”nin bir tezahürüdür. 

‹kinci emperyalist savafl sonras›n›n “iki
kutuplu” dünyas›, nas›l “tek kutuplulu¤a”
dönüfltüyse, bugünün dünyas› da de¤ifle-
cektir. Elbette yeniden “iki kutuplu” olma-
s› da mümkündür. Bu, kitlelerde artan hofl-
nutsuzlu¤un ve ayaklanmalar›n, devrime,
sosyalizme dönüflmesiyle gerçekleflecek-
tir. Savafl dönemleri ise, devrimlerin en
çok patlak verdi¤i dönemlerdir.

“‹ki kutuplu” dünya, ayn› zamanda
“so¤uk savafl” dönemi olarak an›l›r. Ame-
rikal› bir devlet adam› (Bernard Baruch)
1947’de verdi¤i bir demeçte, yaflad›klar›
dönemi “so¤uk savafl” olarak adland›rm›fl
ve bu, ikinci emperyalist savafl sonras› dö-
neme ad›n› veren bir kavram halini alm›fl-
t›r. “So¤uk savafl”, savafl›n karfl›l›kl› ve
aç›k biçimde de¤il de, dolayl› yollarla,
farkl› ülkeler üzerinden yürütülüfl halidir.
ABD ve SSCB aras›nda da uzun y›llar› bu-
lan böyle bir savafl hali yaflanm›flt›r. Fakat
özellikle savafl sonras›n›n ilk onbefl y›l›,
son derece gergin ve her an yeni çat›fl-
malarla, hatta bir nükleer savafl tehlike-
siyle geçen bir dönem olmufltur. Bunlar-
dan en öne ç›kanlar›, Kore savafl›, U-2
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mik ba¤›ml›l›ktan dolay› siyasi, askeri,
kültürel her yönden ba¤›ml› hale gelen
yüzlerce ülke, baflta ABD olmak üzere
emperyalizmin “yeni sömürge”si olmufl-
tur. Eski tip sömürgecilik tümden kalkma-
m›fl, fakat iyice gerilemifl, “yeni sömürge-
cilik” bask›n hale gelmifltir.

ABD, “yeni sömürgecili¤i”ni perçin-
lemek için, dolar› dünya paras› haline
getirmek, IMF, Dünya Bankas› gibi
kendi denetiminde finans kurumlar›n›
kurmak, BM’yi kendi hegemonyas›n›
onaylatacak flekilde yeniden düzenle-
mek, NATO’yu kurarak kendi askeri
gücünü artt›rmak gibi, birçok ad›m da-
ha atm›flt›r. Böylece savafl sonras› galip-
lerin ekonomik, siyasi, askeri sistemi
olufltu¤u gibi, “galiplerin hukuku” da ku-
rulmufltur.

Türkiye’de artan 
ABD’ye ba¤›ml›l›k
‹kinci emperyalist savafl sonras›, tüm

dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de ABD
hegemonyas› bask›n hale geldi. Esas›nda
ABD, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun daha
yar›-sömürgeleflme döneminde, Anadolu
topraklar›na kadar uzanm›fl yeni emperya-
list bir güçtü. Hatta Osmanl›’da Ameri-
ka’n›n ad› “yeni dünya” idi. Onu di¤er
emperyalistlerden farkl› görüyor ve iliflki-
lerini gelifltiriyorlard›. Osmanl›’n›n em-
peryalist güçler taraf›ndan iflgal edildi¤i
dönemde de, ‹smet ‹nönü, Halide Edip
Ad›var gibi isimlerin de bulundu¤u genifl
bir kesim, iflgale karfl› “ABD mandas›”na
geçmeyi savunabildi. Fakat ABD’nin
Türkiye üzerindeki as›l hakimiyeti,
ikinci emperyalist savafl sonras› baflla-
yacakt›.

II. Emperyalist savafl, Türkiye’de de
iflbirlikçi tekelci burjuvazinin yavafl yavafl
palazlanmakta, kendi gücünü belirginlefl-
tirmekte oldu¤u bir dönemde patlak ver-
mifltir. Bu dönemde burjuvazinin as›l ola-
rak Almanya ile ba¤lar› olmakla birlikte,
‹ngiliz ve Frans›z sermayesinin de Os-
manl› döneminden kalma etkileri devam
etmekteydi. Savafl dönemi ve Alman-
ya’n›n yenilgiye do¤ru gidifli, hem ABD
emperyalizmi aç›s›ndan Türkiye’nin artan
önemi, hem de Türkiye’deki burjuvazinin
kimi kesimlerinin farkl› aray›fllara girerek
ABD’ye yönelmesi, eskisinden çok daha
farkl› bir iliflkiyi ve ard›ndan ba¤›ml›l›¤›
getirmifltir. Türkiye’nin aç›k bir biçim-
de Almanya’n›n yan›nda saf tuttu¤u bir
dönemde bile, baflta Koç ve Eczac›bafl›
olmak üzere baz› burjuvalar, çeflitli
ABD tekellerinin bayili¤ini ald›lar.  

Savaflta Almanya’n›n yenilip, ABD
emperyalizminin ‘dünyan›n yeni patronu’
olarak ortaya ç›kmas›, Türkiye’deki iflbir-

likçi burjuvazinin yeni yönelimini de orta-
ya koyan bir etki yaratt›. Ve Türkiye, için-
de inifl-ç›k›fllar› da bulunan, bugüne kadar
gelen uzunca bir dönem boyunca ABD’ye
ba¤›ml› bir ülke oldu. ABD ile Türkiye
aras›ndaki iliflkilerin kurulmas›nda önem-
li bir yeri olan Türkiye’nin Washington
Büyükelçisi Münir Ertegün’ün naafl›,
1946 y›l›nda Amerikan donanmas›n›n en
büyük z›rhl›lar›ndan biri olan Missouri ile
Türkiye’ye yollanmas›, hem iflbirlikçileri-
ne önemli bir jest, hem de SSCB’ye veri-
len simgesel bir mesajd›. Truman’›n ayn›
günlerde, “Türkiye’nin ABD’nin Ortado-
¤u stratejisi için vazgeçilmez bir ülke” ol-
du¤unu aç›klamas›, bu yak›nlaflmay› teyit
eder nitelikteydi. Ard›ndan iki ülke aras›n-
da yap›lan bir anlaflma ile Türkiye’nin
ikinci emperyalist savafl süresince
ABD’den ald›¤›, (Ödünç Verme ve Kira-
lama Yasas›) borçlar›n tamam› silindi.
Bunlar Türkiye’yi ba¤lama hamleleriydi.
Fakat ayn› dönemde (27 fiubat 1946) ya-
p›lan 10 milyon dolarl›k antlaflma ile, Tür-
kiye, ABD’nin ifline yaramayan savafl ar-
t›¤› malzemeleri sat›n al›yordu. Bu malze-
melerin ya fabrikalar› kapanm›fl, ya da
üretimleri durmufltu. Böylece bu elde kal-
m›fl malzemeler için yüksek fiyattan ye-
dek parça ithal etmek zorunda kal›nd›. Bu
malzemelerin büyük bir k›sm› hiç kulla-
n›lmad›¤› gibi, yedek parçalar için 4-5 kat
döviz ödendi.

Elbette Türkiye aç›s›ndan da ABD’ye
olan ba¤›ml›l›¤›n mührü, 1947 y›l›nda ilan
edilen Truman Doktrini ile vurulmufltur.
Ard›ndan Marshall plan› çerçevesinde
gerçekleflen Amerikan ‘yard›m›’ ile bu ba-
¤›ml›l›k percinlenmifl ve bunu izleyen iki-
li anlaflmalar, Türk-Amerikan iliflkilerinin
çok h›zl› bir biçimde ilerlemesini sa¤la-
m›flt›r.

Türkiye’nin, savafl›n bitece¤inin ke-
sinleflti¤i bir noktada Japonya’ya savafl
ilan ederek BM’ye girme ‘hakk›n›’ ka-
zanmas›, IMF, Dünya Bankas› ve
OECD gibi kurulufllara 1947’de üye
edilmesi, arkas›ndan 1950’de Kore Sa-
vafl›’na sürülmesi, iki y›l sonra NA-
TO’ya dahil edilmesi vb. yaflanan çok
h›zl› süreç, ABD’nin Türkiye üzerinde
ekonomik, siyasi ve askeri olarak her
alanda kendi hegemonyas›n› oluflturdu-
¤u bir süreçtir.

‹kinci emperyalist savafl sonras›, Tür-
kiye’de kapitalizmin geliflmesi bak›m›n-
dan da bir dönüm noktas›d›r. Fakat kimi-
lerinin iddia etti¤i gibi, Türkiye’de kapita-
lizm, sadece d›fl faktörlerle geliflmifl de¤il-
dir. Elbette ikinci emperyalist savafl sonra-
s› de¤iflen uluslararas› iflbölümü, bunda
önemli bir rol oynam›flt›r. Fakat böyle bir
de¤iflim olmasayd› da, Türkiye’deki iç
dinamikler, savafl sonras› birtak›m eko-

lafl›m savafl›n›n merkezi durumundayd›.
Ve savafl sonras› s›n›rlar› adeta cetvelle çi-
zilmifl yeni devletler kurularak emperya-
lizmin hakimiyeti oluflturuldu. ‹kinci em-
peryalist savafl as›l olarak Avrupa’da ya-
fland›ysa da, Ortado¤u, emperyalizmin
dünya üzerinde hegemonya kurma kavga-
s›nda en önemli bölge olma özelli¤ini yi-
tirmedi. Ve savafl sonras› gözler, yeniden
Ortado¤u’ya döndü. Herfleyden önce böl-
ge, Asya, Afrika ve Avrupa k›talar› aras›n-
da geçifl kavfla¤›yd›. Bölgede bol miktarda
ç›kan petrol, hala temel enerji kayna¤› ol-
ma özelli¤ini koruyordu. Dünya petrolü-
nün yüzde 70’ini üreten Ortado¤u ve
Afrika, ancak yüzde 4’ünü tüketirken,
yüzde 10’unu üreten Kuzey Amerika,
Bat› Avrupa ve Japonya, yüzde 75’ini
tüketmekteydi. Petrole sahip olmak, Or-
tado¤u’da hegemonya kurmay› gerektiri-
yordu, bu da Ortado¤u üzerindeki kap›fl-
may› daha da fliddetlendirmiflti. Truman
Doktrini, ABD’nin esas olarak Ortado-
¤u’yu kendine ba¤›ml› hale getirme politi-
kas›d›r. SSCB’yi “çevreleme” Ortado-
¤u’dan bafllayarak tüm dünyay› kapsamak-
tad›r. 

Bu doktrin, Marshall Plan› ile tamam-
land›. ABD D›fliflleri Bakan› George Mars-
hall’›n ad›yla an›lacak bu plan da “savaflta
y›k›ma u¤ram›fl Avrupa’n›n ekonomik kal-
k›nmas› için yard›m” olarak sunuldu. Ar-
d›ndan oluflturulan “Avrupa Kalk›nma
Projesi” ile 4 y›l› kapsayacak flekilde
(1947-1951) plan uygulamaya geçildi.

Trumuman doktrini ve Marshall plan›,
birlikte an›lan, ABD’nin ikinci emperya-
list savafl sonras› yay›lma politikas›n›n ad›
olmufltur. Ve ilginçtir; Truman, dünyay›
ABD ç›karlar› do¤rultusunda yönetmek
için darbeler yapan, cinayetler iflleyen,
Amerikan ‹stihbarat Örgütü CIA’nin kuru-
cusudur. Marshall ise, Amerikal› bir gene-
ral olarak, dünyadaki cinayet ve iflkence
okullar› görevini üstlenen “Fort Benning
Piyade Okulu”nun komutan yard›mc›l›¤›n›
yapm›flt›r. Ayn› Marshall, 1953’te Nobel
Bar›fl Ödülü’nü alacakt›r! Bir döneme ve
politikas›na damgas›n› vuran bu iki ismin
sicili, ABD’nin nas›l bir sald›rganl›k için-
de oldu¤unu resmetmeye, tek bafl›na yeter-
lidir asl›nda.

Truman Doktrini ve Marshall plan›,
Türkiye’yi de içine alan, ikinci emper-
yalist savafl sonras› ABD’nin bafl›n› çek-
ti¤i “yeni sömürgecili¤in” ad›d›r. Tank-
la, tüfekle ülkeleri iflgal ve ilhak ederek
gerçekleflen “eski tip sömürgecilik”, geli-
flen ulusal kurtulufl mücadeleleri ile de uy-
gulanamaz hale gelince, yerini “ekono-
mik-mali yard›m”, “kredi”, “ikili anlaflma-
lar” vb isimler alt›nda gerçekleflen “yeni
tip sömürgecili¤e” b›rakm›flt›r. Sözde si-
yasi ba¤›ms›zl›¤› olan, gerçekte ise ekono-
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nomik ve siyasi de¤iflimleri zorunlu k›-
lacakt›.

Savafl döneminde faflizm, Türkiye’de
aç›k ve belirgin bir durum kazanm›flt›. En
küçük demokratik haklara bile azg›nca sal-
d›rd›lar. ‹flçi s›n›f› ve emekçi y›¤›nlar› “sa-
vafl ekonomisi” uygulayarak, azg›n ve afl›-
r› bir sömürüye tabi tutuldular. Yoksul
köylünün üretti¤i ürünün önemli bir k›sm›-
na el konuyordu. Köylüler mecburi çal›fl-
ma düzeniyle madenlere indiriliyordu.
Emekçi kitleler k›tl›k ve sefalet içinde
yüzerken, burjuvazi ise, karaborsa, spe-
külasyon, afl›r› kar vurgunlar›yla palaz-
lan›yordu. Bu dönemlerde savafl zengin-
leri, “hac›a¤a”lar türedi. Varl›k Vergisi gi-
bi yasalarla az›nl›k burjuvalar›n sermaye-
sine el konularak Türk burjuvazisine akta-
r›ld›. Bu yollarla büyük servetler biriktiren
savafl zenginleri, yüzde 300’den yüzde
1000’e varan oranda karlar sa¤lad›lar. Ay-
r›ca savafl döneminde her iki emperyalist
kamptan azamisini koparmaya çal›flan
Türkiye, döviz patlamas› da yaflad›. Özel-
likle bankalar, bu y›llarda sermayelerini ve
net kar oranlar›n› birkaç misli katlad›lar.
Keza iç tüketimin k›s›lmas›yla yükselen
ihracattan yararlanan büyük ticaret serma-
yesi, önemli bir birikim sa¤lad›. Bu y›llar
boyunca az fley ithal edip, hemen her fleyi
ihraç eden Türk egemenleri, bu birikimi
sa¤lam›flt›.

“Savafl döneminde Türkiye’nin ithalat
düzeyi çok düflüktü... Buna karfl›n Türkiye
elinde hammadde olarak ne varsa satt›.
Hatta bu hammadeyi iflleyip yar› mamul
hale getirecek sanayi heniz kurulamad›-
¤›ndan, ferrokrom veya ifllenmifl alümin-
yum de¤il, topraktan ç›kan filiz oldu¤u gi-
bi gönderildi. O da yetmedi, ABD, ‹ngilte-
re, Almanya’n›n büyük firmalar›, yerel
temsilcilerinden ot, maden, g›da nam›na
ne bulurlarsa göndermelerini istedi. Savafl
sanayiinin ihtiyac›, yeni icatlar ortaya ç›-
kar›yordu. Hangi bitkinin maden cevheri-
nin hatta toprak cinsinin ne ifle yarad›¤›
belli olmazd›... Servetler birikti, planl›
programl› kullan›lmasa da bu birikim ve
ard›ndan gelen Marshall yard›m› ve zira-
i makineleflme, Türkiye’de bir nesil içinde
geliflme ve patlama yaratt›.” (‹lber Ortayl›
Türkiye’nin yak›n tarihi, Timafl yay›nlar›,
sf:91)

Türkiye’nin ekonomik yap›s›yla bir-
likte siyasi yap›s› da de¤ifliyordu. ‹ç ve
d›fl koflullar, faflist “tek partili” sistemle
daha fazla gidilemeyece¤ini ortaya ko-
yuyordu. Savafl y›llar›ndaki vahfli terör ve
azg›n sömürünün kitleleri isyana sürükle-
memesi olanaks›zd›. Ayr›ca sosyalizmin
dünya çap›nda kazand›¤› zafer, faflizme
karfl› öfke duyan kitleleri cesaretlendiri-
yordu. ‹flçi s›n›f› hareketi, bu dönemde
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tekrar yayg›nlaflt›. ‹çte halk›n öfkesinin
yükselmesi, hakim s›n›flar aras›nda artan
klik çeliflkileri, d›flta ise de¤iflen dünya
dengeleri, Türkiye’yi de¤iflime zorluyor-
du. “Milli flef” diktatörlü¤ünün, makyaj
yapmadan ayakta durmas› imkans›z hale
gelmiflti.

Bütün bu geliflmeler, “çok partili” sah-
te demokrasiye geçifli zorunlu k›ld›. Fakat
bu yay›lmak istendi¤i gibi Türkiye’ye de-
mokrasinin geldi¤i anlam› tafl›mamakta-
d›r. Bütün mesele Türkiye’nin faflist reji-
mine parlamentarizm maskesi takarak
ömrünü uzatmaktan ibarettir. Zaten sonra-
ki y›llarda artan anti-demokratik uygula-
malar, rejimin niteli¤inde bir de¤ifliklik
olmad›¤›n› somut olarak da ortaya koya-
cakt›r.

Bayar-Menderes kli¤i iflbafl›nda  
Halk y›¤›nlar›n›n uzun y›llar CHP yö-

netiminin vahfli terör ve uygulamalar›na
karfl› tepkisi ve demokratik özlemleri, bu
partiden ayr›lan ve Demokrat Parti (DP)
ad›yla örgütlenen Menderes-Bayar kli¤i
taraf›ndan de¤erlendirildi. Elbette kitlele-
rin demokratik özlem ve talepleri, De-
mokrat Parti’nin sadece vaat ve demagoji-
lerinde bulunuyordu. Gerçekte DP, iflbir-
likçi büyük burjuvazi ve toprak a¤ala-
r›ndan oluflan bir kli¤in deste¤ine sa-
hipti ve bu kli¤in ç›karlar›n›n temsilci-
siydi. 

1946 seçimlerinde “çok partili rejime”
geçildi. 14 May›s 1950 seçimlerinde, se-
çim sistemindeki de¤iflikliklerle birlikte
DP, birinci parti olacak ve CHP’nin on
y›llar› bulan “tek parti” diktatörlü¤üne
son verecekti. Hem de yüzde 50’leri aflan
ve bugüne dek hiç bir burjuva partisinin
sa¤layamad›¤› bir oy çoklu¤u ile... 

Türkiye’nin çok partili sisteme geçi-
fliyle, baflta ABD olmak üzere emperya-
lizme ba¤›ml›l›¤›n›n artmas› da at bafl› git-
mifltir. DP dönemi, lanse edildi¤i gibi ne
“demokrasiye geçifl” dönemidir, ne de
Türkiye’nin emperyalist boyunduru¤a gir-
mesi DP ile bafllam›flt›r. Egemen kesimle-
rin bu iki uçtan yayd›klar› propagandan›n
gerçeklerle ilgisi yoktur. DP, “CHP’nin
çocu¤u” olarak tan›mlan›r. DP’nin kuru-
cular›ndan Celal Bayar, Atatürk dönemin-
de önce ‹ktisat Bakan›, sonra Baflbakan
olarak görev yapm›flt›r. Adnan Menderes,
1930’da kurulup sonra kapat›lan Serbest
Parti’nin Ayd›n il baflkan›d›r. Atatürk’ün
onun raporlar›ndan çok etkilendi¤i ve onu
CHP listesine aday koydu¤u söylenir. O
yüzden de DP’nin icraatlar› birçok bak›m-
dan CHP’den farkl› olmam›flt›r.

Di¤er yandan Türkiye, zaten kurulu-
flundan itibaren yar›-sömürge bir ülkeydi.
Sadece kriz y›llar›nda ve savafl ortam›nda
emperyalist sermaye ihrac› daralm›flt›. Sa-

vafl sonras›nda bu faaliyetler yeniden yo-
¤unlaflt›. Keza ABD ile iliflkiler de DP
hükümetiyle bafllamad›. Türkiye’nin
ABD’nin dümen suyuna girece¤i daha
savafl bitmeden belli olmufltu. ABD’nin
o y›llarda ‹ngiltere’yi de aflarak do¤rudan
“yard›mlara” bafllamas›, bunun ilk iflare-
tiydi. Ve bu y›llar ‹nönü’nün baflkanl›¤›n-
daki CHP’nin tek parti dönemiydi. Savafl
sonras› da CHP hükümeti vard›, Truman
Doktrini-Marshall plan› çerçevesinde ya-
p›lan anlaflmalar, CHP hükümetiyle yap›l-
d›. 

Savafl sonras› eskisinden farkl› olan
fley, Türkiye’nin ABD emperyalizminin
uydusu durumuna gelmesidir. 1950 y›l›n-
da iflbafl›na gelen Bayar-Menderes fa-
flist kli¤i, Amerikan emperyalizminin
boyunduru¤unu daha sistemli bir hale
getirmifltir. Türkiye’nin NATO’ya gir-
mesi, Kore savafl›na kat›lmas›, Ameri-
kan üsleri ve ikili anlaflmalar, yabanc›
sermaye ak›m›, yüksek faizli krediler
al›nmas› ve her alanda baflta ABD ol-
mak üzere emperyalizme ola¤anüstü
imtiyazlar tan›nmas›, bunun kan›tlar›-
d›r. 

DP döneminde, bafl›n› ABD’nin çekti-
¤i emperyalistler taraf›ndan dayat›lan
ekonomi politikalar, sadakatle izlenmifltir.
ABD’li uzmanlar, a¤›r sanayi yat›r›mlar›-
na son verilmesini istemifl, iç pazara yöne-
lik tüketim mallar› üreten sanayiye a¤›rl›k
verdirmifltir. Devlet sektörü yerine özel
sektörün desteklenmesi, yabanc› sermaye-
nin önündeki engellerin kald›r›lmas›, tar›-
ma dayal› büyüme modelini aynen uygu-
lamak için art arda yasalar ç›kar›lm›flt›r.
‹çte ABD emperyalizme ba¤›ml› bir fle-
kilde h›zl› kapitalistleflme, d›flar›da ise
ABD’nin ç›karlar› do¤rultusunda “vu-
rucu güç” olarak kullan›lma dönemi-
dir. Bunun bafl›nda da hiç kuflkusuz Kore
savafl› ve U-2 casus uçaklar› gelmektedir.

Kore’ye asker, 
U-2 uçaklar›na ev sahipli¤i
1949 y›l›nda NATO kurulmufl, sosya-

list kampa karfl› emperyalistlerin askeri
birli¤i oluflturulmufltu. 1950 May›s’›nda
ise ABD, Japonya ile bar›fl anlaflmas› ya-
p›yor, Japonya’da yeni üsler kuruyordu.
ABD’nin öncülü¤ünde emperyalist sis-
tem, sosyalist bloku “çevreleme” yönünde
yeni ad›mlar atarken, savafl›n hemen ar-
d›ndan Çin devriminin baflar›ya ulaflmas›,
Vietnam, Kamboçya, Kore gibi Uzakdo¤u
ülkelerini etkiliyordu. Bunun üzerine
ABD, Güney Kore’yi Kuzey’e karfl› k›fl-
k›rtmaya bafllad›. Kuzey Kore birlikleri,
25 Haziran 1950 tarihinde Güney’e girdi-
ler. ABD, Güney’in zor duruma düflme-
siyle, Kuzey Kore’ye karfl› savafl ilan etti
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“So¤uk savafl”›n
ilk y›llar›nda bu, bir
emperyalist kampa

karfl› di¤erinin saf›n-
da yer almak fleklinde

de de¤il, bir bütün
olarak emperyalist-
kapitalist kamp ad›-
na, sosyalist kampa

karfl› savafl›n koçbafl›
olmakt›. DP’nin hü-
kümette oldu¤u ‘50-

60 y›llar› aras›nda ge-
çen 10 y›l, bunun en
aç›k ve çarp›c› örnek-
leriyle doludur. 1951
y›l›nda Kore Sava-
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ve 27 Haziran’da Kore’ye girdi. 
ABD’nin Kuzey Kore’yi iflgale kalk›fl-

mas›, Çin Halk Cumhuriyeti’ni de savafla
dahil etmifltir. Buna haz›r olmayan ABD
zor bir duruma düfltü. 1953 Temmuz’unda
Kuzey ve Güney Kore s›n›rlar›nda çok faz-
la bir de¤ifliklik olmadan bar›fl› imzalamak
zorunda kald›lar. ABD, ikinci emperyalist
savafl sonras› ilk bozgunu Kore’de yafla-
d›. SSCB’nin destekledi¤i Çin Halk Cum-
huriyeti ile bir bütün olarak sosyalist blok,
Kuzey Kore’de askeri ve siyasi bir zafer
kazanm›fl oldu. 

Kore savafl›n›n bizler aç›s›ndan bir di-
¤er önemi, Türkiye’nin bu savafla kat›lma-
s› karfl›l›¤›nda NATO’ya dahil edilmesidir.
NATO kurulduktan sonra Türkiye, bu
askeri birli¤e kat›lmak için baflvuruda
bulunmufl, ancak SB’nin tepkisini çek-
memek için kabul edilmemiflti. ABD,
Kore savafl›na Türkiye’den asker isteye-
cek, Türkiye de bir tugay gibi büyük bir as-
keri birli¤i Kore’ye gönderecekti. Binlerce
askerin kan›-can› üzerinden Türkiye NA-
TO’ya kabul edildi. Türkiye ile birlikte
Yunanistan ve Almanya da NATO’ya da-
hil oldular.

Türkiye, NATO’ya girdikten sonra
Amerikan üsleri, tesisleri iyice artt›. Ayr›-
ca Türkiye-ABD aras›nda birçok gizli
antlaflmalar yap›ld›. “So¤uk savafl” y›l-
lar›n›n en önemli gerilimlerinden biri
olan U-2 Amerikan casus uçaklar›n›n
SB üzerinde uçufl yapmas› da bu döne-
me rastlar. ABD, Kore savafl›n› kazana-
mam›fl, ayr›ca atom tekelini de elinden
kapt›rm›flt›. SB, savafl sonras› atom bomba-
s›n› yapt›¤› gibi, “güdümlü füzeler” konu-
sunda da büyük bir baflar› elde etti. Ameri-
kan topraklar› ilk kez k›ta d›fl›nda bir dev-
letin vurcu gücü içine girmiflti. Buna karfl›n
ABD de haberalma faaliyetlerine h›z verdi.
Sovyet askeri faaliyetlerinin gözlenip din-
lenmesi (uçak ve radarlarla) ABD aç›s›n-
dan büyük bir önem kazand›. ‹ngiltere, Al-
manya, Japonya ve Türkiye’den kalkan U-
2 casus uçaklar›, çok yüksekten uçarak bu
bilgileri topluyordu. Fakat 1 May›s 1960’ta
bir Amerikan casus uça¤›, SB taraf›ndan
düflürüldü. ABD önce uça¤›n “meteorolo-
jik bir uçak” oldu¤unu söyleyerek s›yr›l-
maya çal›flt›. Fakat uça¤›n pilotu sa¤ yaka-
lanm›flt›. Pilot yapt›¤› aç›klamalarda, CI-
A’ye ba¤l› çal›flt›¤›n›,1956’dan beri Türki-
ye’deki ‹ncirlik üssünde üstlendiklerini,
her y›l bir dizi haberalma uçufllar›na ç›kt›k-
lar›n›, düflürülmeden önce de Pakistan’dan
Norveç’e uçup bilgi toplad›¤›n› söylemiflti. 

Bunun üzerine SB, bu uçaklara üsle-
rinde izin veren devletleri, tabi ki Türki-
ye’yi de uyard›, bu üslerin yerle bir edi-
lece¤ini söyledi. Bu konuda Türk hüküme-
tinin yapt›¤› tek aç›klama, “uça¤›n Pefla-
ver’den Norveç’e uçtu¤unun ö¤renilmifl ol-

du¤una göre, Türk hükümetinin kendisini
sorumlu görmedi¤i” fleklinde oldu. ABD
ise, U-2’nin casus uçaklar› oldu¤unu ka-
bul etmek ve bu uçufllar›n› durduraca¤›n›
aç›klamak zorunda kald›. 

Böylece Türkiye, ABD’nin baflta SB
olmak üzere sosyalist kampa karfl› yü-
rüttü¤ü savafl›n “tetikçili¤i”ni üstlen-
mifl ve komflusu olan SB ile iliflkilerinin
en kötü oldu¤u bir dönemi yaflamaya
bafllam›flt›. Birinci ve ikinci emperyalist
savaflta oldu¤u gibi “so¤uk savafl” döne-
minde de emperyalistlerin maflas› olarak
kullan›l›yordu. “So¤uk savafl”›n ilk y›lla-
r›nda bu, bir emperyalist kampa karfl› di-
¤erinin saf›nda yer almak fleklinde de de-
¤il, bir bütün olarak emperyalist-kapitalist
kamp ad›na, sosyalist kampa karfl› savafl›n
koçbafl› olmakt›.

DP’nin hükümette oldu¤u ‘50-60 y›l-
lar› aras›nda geçen 10 y›l, bunun en aç›k
ve çarp›c› örnekleriyle doludur. 1951 y›-
l›nda Kore Savafl›'na asker gönderildi.
1952'de NATO'nun iste¤i üzerine komü-
nizme karfl› gayri-nizam› harp yapacak
“Seferberlik Tetkik Kurulu”, daha sonraki
ad›yla “Özel Harp Dairesi” kuruldu. (Bu
dairenin en büyük icraatlar›ndan biri, 6-7
Eylül 1955’te bir provokasyon ç›kararak
‹stanbul’daki az›nl›klar›n iflyeri ve evleri-
ne karfl› sald›r›lar düzenlenmesi, ya¤ma
edilmesi olay›d›r.) 1954 y›l›nda Yabanc›-
lara petrol arama ve ç›karma izni verildi.
Baz› traktör ve basma fabrikalar› özellefl-
tirildi veya ekonomik olmad›klar› için ka-
pat›ld›. Cezayir kurtulufl savafl› s›ras›nda
Fransa desteklendi. 

D›flta emperyalizme bu ba¤›ml›l›k sü-
rerken, içte de faflist bask› ve terör artt›.
1954-1958 y›llar› aras›nda 238 gazeteci
hükümete karfl› yaz›lar yazmak suçundan
mahkûm oldular. "Tahkikat Komisyonu"
kuruldu. Bu komisyon, hem suçlama hem
de yarg›lama hakk›na sahipti. Öyle ki, 5
kifliden fazla yan yana yürümeyi bile ya-
saklad›lar. Hükümete karfl› ‹stanbul Üni-
versitesi'nde düzenlenen bir protesto mi-
tinginde, polisin açt›¤› atefl sonucu bir ki-
fli öldü, bir kifli yaraland›. CHP’li olarak
bilinen yüksek yarg› mensuplar› hükümet
karar›yla emeklili¤e sevkedildi vb... 

K›sacas› DP dönemi, ABD emperya-
lizmi ile ba¤›ml›l›¤› artt›rd›¤› gibi, iflçi ve
emekçiler üzerindeki sömürü ve bask›y›
yo¤unlaflt›rd›,  kendisinden olmayan her-
kes üzerinde terör estirdi. ABD’nin
McCarty’ci “cad› av›” gibi ülke içinde ko-
münist av›na ç›kt›, yüzlercesini hapsetti.
Kontrgerilla örgütlenmesinin ilk ad›m›n›
atarak bir provakasyon ile az›nl›k üzerin-
deki bask›y› artt›rd›. Bu yönleriyle “tek
partili dönem”den farkl› olmad›¤›n› orta-
ya koydu. 

27 May›s darbesi
ABD’ye ve onun bafl›n› çekti¤i emper-

yalist-kapitalist kampa bu kadar hizmeti
geçen DP’nin bir askeri darbe ile devril-
mesi ve Baflbakan ile iki bakan›n as›lma-
s›, akla ister istemez, farkl› ç›kar iliflkile-
rini getiriyor. Menderes’in Rusya ile
iliflkileri gelifltirmek üzere Moskova’ya
gidece¤i, ABD’nin bu geziden 40 gün
önce darbe yapt›¤› iddias› vard›r ki,
do¤ru olma olas›l›¤› güçlüdür. 

Türkiye, ABD’ye yapt›¤› hizmetler
karfl›s›nda ald›¤› yard›mlar›n yetersiz ol-
du¤unu düflünmekteydi. Bunun yan› s›ra
baflta Yunanistan olmak üzere di¤er ülke-
lere Türkiye’den daha fazla para verilme-
si, tepki çekmiflti. ABD Kongresi, Türki-
ye’nin 300 milyon dolarl›k talebini geri
çevirirken, SSCB’den gelen “ekonomik
kalk›nma odakl›” yard›m taleplerini de
Türkiye’nin kabul etmesini engellemifl-
ti.  Ekonomik olarak bu kuflat›lm›fll›k ve
s›k›nt›lar yaflan›rken, siyasi olarak da yeni
geliflmeler oluyordu. 1958 y›l›nda Irak'ta
General Abdülkerim Kas›m darbesi ger-
çekleflti. Daha önce ABD’ye ba¤›ml› olan
Irak, Kas›m’›n darbesiyle SSCB ile iliflki-
lerini gelifltirdi. Bunun üzerine ABD, Tür-
kiye’yi Irak ve Suriye’ye karfl› bir askeri
bir harekata sürüklemek istedi. Türkiye
ise, böyle bir maceraya at›lmaya isteksiz
davrand›. Böyle bir ortamda Menderes,
ABD’ye karfl› bir alternatif olarak SSCB
ile iliflkileri gelifltirmenin ilk ad›mlar›n›
att›. Türk egemenleri, t›pk› ikinci emper-
yalist savaflta oldu¤u gibi, birbiriyle sava-
flan bloklarla iliflkileri gelifltirip, istedikle-
rinin azamisini almay› amaçlam›fl olabi-
lirler. Ancak bu dönem farkl›yd›. ABD,
Irak’tan sonra Türkiye’nin de elinden
kaçmas›na göz yumamazd›. 

27 May›s sabah›, darbeyi gerçekleflti-
renlerin bafl›nda olan Albay faflist Alpars-
lan Türkefl’in sesinden radyolarda okunan
bildiride, sürekli olarak flu söylenmekte-
dir: “NATO’ya ba¤l›y›z ve inan›yoruz.
CENTO’ya ba¤l›y›z ve inan›yoruz.”
(CENTO, “Ba¤dat Pakt›” olarak kurulan,
Irak’›n çekilmesiyle 1959’da CENTO -
Merkezi Antlaflma Örgütü- ad›n› alan
ABD’ye ba¤l› bölgesel bir örgütlenme)
27 May›s darbecileri, yemin billah ede-
rek NATO’ya CENTO’ya ba¤l›l›¤›n›
hayk›r›yorsa, darbeye maruz kalanla-
r›n ba¤l›l›klar›ndan flüpheye düflülmüfl
demektir. Türkefl gibi ABD taraf›ndan
yetifltirilmifl bir subay›n, bu darbenin ba-
fl›nda olmas› da, Menderes’in son y›llar›n-
da ABD’ye karfl› baz› ad›mlar att›¤› sav›-
n› güçlendirmektedir. 27 May›s’ta, daha
sonra yaflanan iki darbeden,12 Mart ve 12
Eylül’den farkl› olarak “emir komuta zin-
ciri” alt›nda bir darbe olmam›fl, birçok üst
düzey subay, darbeye karfl› ç›kt›¤› için saf
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d›fl› b›rak›lm›flt›r. (375 kadar generalin 300'ü
ve 7.000 kadar da üst rütbeli subay›n o dönem
emekli edildi¤i, bunlar›n emekli ikramiye ve
tazminatlar›n›n ise, ABD'nin verdi¤i parayla
ödendi¤i söylenmifltir.) Dolay›s›yla ordu için-
de de klik farkl›l›¤› su yüzüne vurmufl ve 27
May›s sürecinde tasfiye edilmifltir.

27 May›s darbesinin ard›ndan Menderes
ve iki bakan› as›l›rken, ayn› dönemde cumhur-
baflkan› olan Celal Bayar’›n as›lmam›fl olmas›
da, Menderes’in SB ile iliflkileri yeniden kur-
ma giriflimlerinin, ABD taraf›ndan cezaland›-
r›ld›¤›n› söyleyenlerin dikkat çektikleri bir di-
¤er geliflmedir. Di¤er yandan 27 May›s’tan
sonra hükümete yeniden gelen CHP dönemin-
de de ABD’ye ba¤›ml›l›¤›n devam etmesi,
ABD’nin böyle bir tehlike yaflam›fl oldu¤unu
göstermektedir. ABD, Türkiye gibi önemli
bir pazar› ve jeostratejik önemi olan bir ül-
keyi, en ciddi rakibi SSCB’ye kapt›rma
tehlikesi karfl›s›nda, darbe dahil her yönte-
me baflvurur. Bu kiflilerin, bir zamanlar ken-
disinin en has iflbirlikçisi olmas› da bu durumu
de¤ifltirmez. Aksine onun flahs›nda tüm iflbir-
likçilerinin yüre¤ine korku salmak için, bunu
özellikle yapar.  

27 May›s 1960 öncesinde, iflçi s›n›f›n›n,
flehir ve k›r emekçilerinin, ayd›nlar›n ve genç-
li¤in hoflnutsuzlu¤unda patlama niteli¤inde
geliflmeler oldu. Buna karfl› faflist Bayar-Men-
deres hükümeti faflist terörü koyulaflt›rd›. 27
May›s Askeri Darbesi bu koflullarda gerçek-
leflti. Bu durum, darbecilere önemli bir kit-
le deste¤i sa¤larken, 27 May›s’›n ilerici ol-
du¤u fleklinde düflüncelere de yol açt›. Oysa
yukar›da belirtti¤imiz gibi, darbeyi yönetenler
aras›nda Türkefl gibi faflistler ve ayn› e¤ilimi
de¤iflik biçimlerde tafl›yan yüksek rütbeli su-
baylar bulunuyordu. Bununla birlikte 27 Ma-
y›s hareketi içerisinde c›l›z da olsa reform
yanl›lar›n›n oldu¤u da söylenir. Fakat belli ki,
bunlar belirleyici de¤illerdi. 

Her ne kadar 27 May›s darbesinden
sonra yap›lan ’61 Anayasas›, bugüne dek
yap›lan anayasalar içinde en ilerisini olufl-
turuyorsa da, bu 27 May›s’›n ilericili¤iyle
de¤il, o y›llarda dünyada ve ülkede yükse-
len toplumsal muhalefetin düzeyiyle ilgili-
dir. 27 May›s sonras› hükümetler, anti-komü-
nist sald›rganl›klar›n› korumakla birlikte, bu-
danm›fl da olsa Grev ve Toplu Sözleflme Ya-
sas› gibi baz› haklar› tan›mak zorunda kald›-
lar. Fakat bu Amerikan tipi gangster sendika-
larla düzen s›n›rlar› içinde hapsedilmeye ve
gemlenmeye çal›fl›ld›. Buna ra¤men y›¤›nlar›n
anti-emperyalist ve demokratik uyan›fl› ve bu
do¤rultudaki eylemleri durdurulamad›.

Konumuz aç›s›ndan 27 May›s darbesinin
önemi, klikler aras› savaflta darbelerin kulla-
n›lmas› ve bunun ard›nda da emperyalistlerin
olmas›d›r. Farkl› emperyalistlere ba¤l› klikler
aras›ndaki mücadele, günümüze kadar gelen
ve AKP’nin hükümet oldu¤u 2002 y›l›ndan
sonra iyice fliddetlenen bir olgudur.
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“Yekpare mermer”di onlar!

rdo¤an, “üçüncü dönemi”ne
çok h›zl› bafllad›. Kendi deyimiyle
“ustal›k dönemi”ydi bu. 

K›dem tazminat›n›n gasp› giri-
flimleriyle bafllad› “ustal›k” aflama-
s›. ‹MF Baflkan› “K›dem tazminat›n›
kald›r›n” diye talimat›n› vermiflti.
Hemen harekete geçti. Buna tepki
göstermesi beklenen sendikalar›
da kap›s›na kilit vurmakla tehdit
ederek susturmaya çal›flt›. 

Ard›ndan g›da maddelerinden
ulafl›ma zam furyas› geldi. HES’le-
re karfl› mücadeleyi yükselten köy-
lülere azg›nca sald›r›ya geçildi. Her
tür demokratik hak için yap›lan kit-
le gösterilerine tahammülsüzlük ve
yo¤un tutuklamalar at bafl› gitti.
Zindanlar t›ka-basa doldu, mah-
kumlar ölüme terk edildi, vb…

Sald›r›lar bu kadarla da s›n›rl›
de¤il. AKP hem içerde, hem d›flar›-
da savafl naralar› at›yor. Bir yan-
dan s›n›r-içi ve s›n›r ötesi operas-
yonlar ile Kürt halk›n›n tepesine
bombalar ya¤d›r›l›yor, kontra bir-
likleri yeniden bölgeye sürülüyor.
Di¤er yandan Kuzey Afrika’dan Or-
tado¤u’ya çalkant› halindeki tüm
ülkelere, s›rt›n› ABD’ye dayayarak
efeleniyor, iç ifllerine müdahil olu-
nuyor… 

Erdo¤an, Eylül ay› içinde önce
M›s›r, Tunus, Libya’y› ziyaret etti,
ard›ndan ABD’de Obama ile görüfl-
tü. Suriye’ye karfl› giderek sertlefl-
tirdi¤i aç›klamalar›na, bu görüflme-
den sonra bir yenisini daha ekledi.
Bu kez tümden ipleri att›. Daha ön-
ce “diplomasi” arac›l›¤›yla yola ge-
tirmeye çal›flt›¤› Esad’›, art›k aç›k-
tan tehdit ediyordu. Zaten bu süre
zarf›nda, t›pk› Libyal› muhaliflere
yapt›klar› gibi, Suriyeli muhaliflere
de ev sahipli¤i yapm›fllar, onlar›n
toplant› gerçeklefltirmesini sa¤la-
m›fllard›. 

E

Sayfa 2’de sürüyor




