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Kapitalizmin kalbi iflgal alt›nda

an’da yaflanan deprem, ölümle-
rin ve ard›ndan yaflanan ac›lar›n,
bir “do¤al afet”ten kaynaklanmad›-
¤›n› bir kez daha ortaya koydu.
“Deprem de¤il, binalar öldürür” di-
yorlar. Gerçekte öldüren kapita-
lizmdir! O flehirlerin yanl›fl yere ku-
rulmas›ndan çürük binalar yap›l-
mas›na, o binalara verilen izinlere
kadar, her aflamada azami kar dür-
tüsüyle iflleyen kapitalizmi görüyo-
ruz. 

Van depreminde resmi rakamla-
ra göre, 600’den fazla kifli öldü.
Kaç kiflinin enkazlar›n alt›nda kal-
d›¤› ve “kay›p” say›ld›¤› ise bilin-
miyor. Binlerce yaral› var. Onbin-
lerce de evsiz… Bu rakamlar, dep-
remin do¤al sonuçlar› de¤il! Yeter-
siz ve geç bafllayan arama-kurtar-
ma çal›flmalar›, s›n›rl› say›da ve
sa¤l›ks›z çad›rlar, halka ulaflmayan
yard›mlar, bu duruma isyan eden
halk› “provokatör” ilan eden yetki-
liler, copla, biber gaz›yla sald›ran
polisler… 

Bir de yüreklerde aç›lan yaralar
var… Depremi bile flovenizm için
kullanan, insanl›ktan nasibini al-
mam›fl kiflilerin ortal›¤a saçt›¤› ze-
hirli hava, çok daha öldürücü! Yar-
d›m paketini bile Türk bayra¤› ve
taflla dolduran tafl yüreklilerin ya-
ratt›¤› so¤ukluk, çok daha dondu-
rucu!

Kapitalizm hem fiziken, hem ru-
hen öldürüyor! Ancak tüm çabas›-
na ra¤men “büyük insanl›k”ta hala
öldürmeyi baflaramad›¤› kardefllik
ve dayan›flma ruhu, umut tafl›yor,
direnç veriyor… ‹nsanl›¤› ›s›tan da,
gönderilen battaniye, giysi ve yiye-
cekler de¤il, kararmayan-karat›la-
mayan bu yürekler oluyor…

V

Sayfa 2’de sürüyor



2 Kas›m 2011

“Deprem herkesi eflitliyor”, “29 saniyelik eflit-
lik” deniyor. Oysa depremde bile “eflit” de¤iliz!
Aksine deprem, s›n›f fark›n› tüm ç›plakl›¤› ile
gözler önüne seriyor.  Ölenlere, yaral› kurtulan-
lara, aç ve aç›kta kalanlara bir bak›n, içlerinde
zengin biri var m›? 

Yapt›¤› binalar yerle bir olmufl bir müteahhit,
sadece s›va çatla¤› oluflmufl villas›nda rahatça
yafl›yor. Dahas›, halk çad›rs›zl›ktan isyan eder-
ken, onun bahçesinde K›z›lay’›n iki çad›r› bulu-
nuyor. Polis, çad›r için isyan eden halka sald›r›-
yor, müteahhit ise kanal kanal dolafl›p televiz-
yonlarda kendini akl›yor. Devletin onunla bir so-
runu, bir ifli yok!

Sadece çürük binay› yapanlarla de¤il, ona
bu izni verenlerle de yok! Depremde en büyük
hasar› yaflayan Ercifl’te, y›k›lan binalar›n ruhsa-
t›n› veren AKP’li belediye baflkan›, flimdi millet-
vekili koltu¤unda! Baflta Baflbakan Erdo¤an ol-
mak üzere AKP’li Bakanlar›n korumas› alt›nda!

Marmara depreminden bu yana toplanan
deprem vergileri, “duble yollar”a gitmifl… Oto-
mobil tekelleri daha fazla araba, petrol tekelleri
daha fazla benzin sats›n diye… Sadece deprem
vergileri mi? Büyük oranda iflçi ve emekçilerin
s›rt›ndan dolan devlet kasas›, burjuvazinin ve
onun uflaklar›n›n emrinde! Onlar› krizden kur-
tarmak, azami karlar›n› garanti alt›na almak için
a¤z›na kadar aç›l›yor. ‹flçi ve emekçilere ise,
cop ve biber gaz› olarak dönüyor. Onlar kendi
yaralar›n› kendileri sarmak, ac›lar›n› paylaflarak
azaltmak zorundalar. 

* * *
Aç gözlü kapitalizm, halk›n ac›s›n›, felaketini

bile, ranta çevirmenin peflinde. Depremle birlik-
te inflaat ve ona ba¤l› sektörler geliflecek, yeni
kar alanlar› aç›lacak diye seviniyorlar. “Kentsel
dönüflüm” ad›n› verdikleri y›k›m projesini haya-
ta geçirmenin bir f›rsat› olarak de¤erlendiriyor-
lar. K›t kanaat birikimleriyle bafl›n› bir gecekon-
duya sokmufl halk›n evlerini yerle bir edecekle-
rini, buna karfl› direnenleri ezip geçeceklerini
hayk›r›yorlar. 

Her fley büyük tekellere yeni alanlar açmak,
karlar›n› katlamak için… Krizi, iflçi ve emekçile-
rin s›rt›na y›k›p, patronlar› kurtarmak için… Dev-
letin kasas›, biriken fonlar, hepsi onlar›n hizme-
tine sunulmufl durumda… 

Bunlar da yetmiyor, “güncelleme” ad› alt›nda
zam furyas›, ÖTV ad› alt›nda vergi soygunu,
tam gaz gidiyor. Baflta elektrik ve do¤algaz ol-
mak üzere, ona ba¤l› her fley iki kat zamlan›r-
ken, asgari ücrete yüzde 3 gibi komik art›fllar
yap›l›yor. “Gün ›fl›¤›ndan daha fazla yararlan-
ma” denilerek, çal›flma saatlerinin uzat›lmas› ve
Cumartesi günlerinin iflgünü olmas› dillendirili-
yor. K›sacas› sald›r›lar›n, sömürü ve soygunun
ard› arkas› kesilmiyor.

Türkiye, ortalama 12 saatlik iflgünü ile dün-
yada en uzun saat çal›flan ülkelerin bafl›nda ge-
liyor. Ayn› flekilde gelir da¤›l›m› en bozuk ülke

s›ralamas›nda da ilk üç içinde yer al›yor. Buna
karfl›n Türkiye’nin ekonomisinin büyüdü¤ü, G-
20 içinde yer alarak geliflmifl ülkeler ligine yük-
seldi¤i, dünya sermayesinin Türkiye’ye akt›¤›
söyleniyor, bundan övünç duyuluyor. Ekonomik
büyümenin sanall›¤› bir yana, bunun kime yara-
d›¤›d›r bizi as›l ilgilendiren. Bir yerde servet biri-
kirken, di¤er yerde se-
falet birikiyor. Zengin
daha zengin, yoksul
daha yoksul oluyor. 

* * *
Emperyalist-kapita-

list sistemin bafl›nda
yer alan Amerika’da bi-
le, zengin ve yoksul ara-
s›ndaki uçurum, devasa
boyutlara ulaflm›fl du-
rumda. Y›llarca televiz-
yon karfl›s›nda aptal-
laflt›r›lm›fl, güvenlik pa-
ranoyas› içinde al›k-
laflt›r›lm›fl Amerikan ifl-
çi ve emekçileri bile,
bu duruma art›k isyan
ediyorlar. Aylard›r
“Wall Street eylemleri”
olarak an›lan eylemler-
le sokaklar› dolduru-
yor, borsa ve bankala-
r›n önünde çad›r kurup
oturuyorlar. 

‹spanya, ‹talya, Fransa gibi Avrupa’n›n belli
bafll› ülkelerinde de iflçi ve emekçiler, krize kar-
fl› daha fazla seslerini yükseltiyor, eylemlerini
artt›r›yorlar. Y›llard›r eylemelerine ara verme-
den devam eden, defalarca genel grev yaparak
hayat› durduran Yunan halk› ise, Papandreu
hükümetini IMF programlar›n› referanduma gö-
türmek zorunda b›rakt›.

Amerika’dan Avrupa’ya, Asya’dan Afrika’ya
dünyan›n dört bir yan›nda kitleler, doymak bil-
mez kapitalizme karfl› ayaklanm›fl durumdalar.
Kapitalizmin, insana, do¤aya düflmanl›¤›, onlar›
hem fiziken, hem de ruhen öldürmesine duyu-
lan tepki, art›k dayan›lmaz boyutlara ulaflt› ve
isyanlar› tetikledi.

Bundan yüz y›l kadar önce Rosa Lüksen-
burg “ya barbarl›k içinde yok olufl, ya sosyalizm”
demiflti. ‹nsanl›k, “barbarl›k içinde yok olufl”a
karfl› direniyor. Henüz “sosyalizm” hedefi yay-
g›n olmasa da “baflka bir dünya mümkün” diyor
ve onun aray›fl›n› sürdürüyor. 

Bu ay, Ekim devriminin 94. y›l›n› kutluyoruz.
Rusya’da patlak veren bu devrim, insanl›¤›n
önüne yeni bir ufuk açm›fl, sömürüsüz-s›n›fs›z
bir toplum kurulabilece¤ini göstermiflti. Buzu k›-
r›p, yolu açm›flt›. fiimdi o yoldan yürünüyor. Ka-
pitalizmin insanl›kla birlikte kendini yok edifli
h›zlan›rken; sosyalizm, insanl›¤›n özlemi, umu-
du olarak yeniden canlan›yor!  
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Merhaba,

Ekim ay› tüm dünyan›n kitle hareketleri ile sar-
s›ld›¤› bir ay oldu. Wall Street eylemleri, bir y›l
önce ‹ngiltere ve Fransa’da patlayan, Aral›k ay›n-
da Arap co¤rafyas›n› sarsan kriz karfl›t› kitle ey-
lemlerinin yeni dalgas›n›n kapitalist dünyan›n
kalbi ABD k›y›lar›n› dövmekte oldu¤unu göster-
di. Dünya halklar›, birinin b›rakt›¤› yerden de-
vam ederek, deneyimlerini di¤erinin bafllang›ç
noktas› haline getirerek, güçleniyor, mücadeleyi
büyütüyor. 

Ülkemizde ise, iflçi ve emekçiler k›dem tazmi-
nat›n›n gasp›ndan yeni sendikalar yasas› ile kitle-
lerin örgütsüzlefltirilmesine, sivil faflistlerin yeni-
den piyasaya sürülmesinden Kürt hareketine dö-
nük operasyon ve katliam bombard›man›na ka-
dar çok çeflitli sorunlarla mücadele etmekle kar-
fl› karfl›ya. Bu mücadele henüz parçal› ve zay›f.
Ancak kitlelerin öfkesi güçlü, aray›fllar› büyük...
Daha fazla çal›flmak ve kitlelerin aray›fllar›na ce-
vap olabilmek gerekiyor. 

Van’daki deprem, sadece evlerin de¤il, devle-
tin de y›k›m›na tan›kl›k etti. Deprem-

le mücadele, ülkenin her taraf›ndan
harekete geçen iflçi emekçi kitlele-
rin dayan›flmas› ile baflar›ld›. 

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

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

O k u r l a r a . . .
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an’da 7.2 büyüklü¤ünde bir dep-
rem gerçekleflti. Ve depremin flid-
deti, daha ilk andan itibaren dü-
zenin bütün çarp›kl›klar›n›, pis-

liklerini ortaya döktü. 

Yard›mlar engellendi
Depremin yafland›¤› ilk 24 saat içinde

Baflbakan Erdo¤an dahil, birçok bakan
ve etkili-yetkili kifliler Van’a gittiler. An-
cak bu gidifl, depremzedelerin hiç de
hayr›na de¤ildi. Güvenlik tedbirleri had
safhaya ç›km›fl, enkaz kurtarma çal›flma-
lar› bir tarafa b›rak›lm›flt›. 

Zaten devletin Marmara depremin-
den ç›kard›¤› en önemli ders, güvenlik
güçlerini en k›sa sürede seferber edip,
devletin müdahalesini sa¤lamakt›.
Marmara depreminin ilk günlerinde içle-
rinde devrimcilerin de bulundu¤u gönül-

lü gruplar› çal›flm›fl ve çok önemli ifller
de yapm›fllard›. Devlet, günler sonra de-
netimi eline alm›fl ve al›r almaz da dev-
rimcileri-gönüllüleri yard›mlar›n d›fl›na
itmiflti. Her tür çal›p-ç›rpma da ondan
sonra bafllad›. 

Van’da da bunu yapt›lar. Enkaz alt›n-
da kalanlar› kurtarmak isteyen gönüllüle-
ri engellediler, kimseyi yanaflt›rmad›lar.
Öyle ki, farkl› ülkelerden gelen yard›m
tekliflerini bile reddettiler. Her fley dene-
timleri alt›nda olmal›yd›! Gün boyunca
“her fley kontrol alt›nda”, “gereken mü-
dahaleler yap›l›yor”, “hiçbir fleye ihtiyaç
yok” aç›klamalar› yap›p durdular.

Daha sonra bu durumu Baflbakan
Yard›mc›s› Beflir Atalay “kendi potansi-
yelimizi görmek istedik” diye aç›klaya-
caklard›. Bir deprem için en kritik za-
man olan ilk günlerde d›fl yard›mlar›n
önünü keserek, göz göre göre cinayet
ifllemifllerdi. Onlar›n “potansiyellerini
görmeleri” yüzlerce emekçinin can›na
mal olmufltu. On binlercesinin ise, aç ve
aç›kta kalmas›na… 

Kurtarma ekiplerinin baflar›s› üzerine
bolca övgüler dizildi. Oysa bu ekipler
hem yetersiz, hem e¤itimsizdiler. Öyle
ki, Van depreminin simgesi haline gelen
Ferhat’›, enkazdan ç›karmalar›na ra¤men
kurtaramamalar›, bunun sonucuydu. Fer-
hat gibi birçok kifli, do¤ru müdahaleler
yap›lamad›¤› için kurtar›ld›ktan sonra öl-
düler. Keza enkazlar›n kald›r›lmaya bafl-
land›¤› bir s›rada, bir baba elinde o¤lu-

nun foto¤raf› ile Van’a ziyarete gelen
Bakan Mehdi Eker’in önüne kendini at-
masayd›, o¤lunu kurtaramayacakt›. Oysa
o¤lunun o binan›n enkaz›n›n alt›nda ol-
du¤unu defalarca söylemiflti.

fioven tepkiler   
Van halk›, depremin flokunu üzerin-

den atamam›flken, floven söylemlerin üst-
lerine boca edilmesinin flokunu da yafla-
d›. Televizyon sunucular›ndan, sosyal
medyaya, y›llar›n floven duygular›yla du-
mura u¤ram›fl beyinler, yine kin ve öfke
kustular. T›pk› Marmara Depremi’nin en
fazla vurdu¤u Gölcük’te askerlerin dan-
söz oynatt›klar› için Allah›n gazab›na
u¤rad›¤›n› söyleyen dinci gericiler gibi,
floven milliyetçiler de Van depremini,
“asker öldüren Kürtlerin Allah taraf›ndan
cezaland›r›lmas›” olarak görüyor, “tak-

dir-i ilahi” diyorlard›.
Sözlü tacizle de s›n›rl› kalmad› bu

sald›r›lar. “Yard›m paketi” olarak üstüne
“k›fll›k battaniye-giysi” yaz›lan paketle-
rin baz›lar›n›n içinden Türk bayra¤› ve
tafl ç›kt›. Paketi büyük bir umutla aç›p
böyle bir manzara ile karfl› karfl›ya kalan
bir depremzede, paketi ald›¤› yere getirip
gösterdi. Ard›ndan böyle 20’den fazla
paket geldi¤i ortaya ç›kt›.

Televizyonlardan, sanal medyadan
ve s›n›rl› say›da “yard›m paketi”nden
ç›kan bu floven sald›r›, gerçek bir yar-
d›mseverlik ve kardefllik seliyle bo¤ul-
du. ‹lk günkü floven tepkilerin yerini,
dayan›flma ve paylaflma mesajlar› ald›.
Öyle ki, Bahçeli’den Erdo¤an’a kadar
devlet erkan› da bu floven sald›r›lar› k›-
namak zorunda kald›lar.

So¤uk ve açl›k içinde bir hafta
Van depremzedeleri, günlerce çad›r-

s›z, battaniyesiz kald›lar. Depremin ar-
d›ndan gelen so¤uk ve karl› hava, bu ko-
flullar› daha da a¤›rlaflt›rd›. Devlet yetki-
lileri, her fleye hakim görünür ve dep-
remzedelerin ihtiyaçlar›n›n karfl›land›-
¤›n› söylerken, Van’a giden gazeteci-
ler, televizyon ekipleri, halk›n yaflad›¤›
çileyi ve öfkelerini yans›tmadan ede-
mediler. 

K›z›lay’›n gönderdi¤i toplam 17
bin çad›r, ilk önce bölgedeki polis, as-
ker ve bürokratlara ayr›lm›flt›. fiehrin
d›fl›nda çad›r kentler kurulmufl ve etraf›

güvenlik güçlerince çevrilmiflti. Evleri
y›k›lanlar, bu çad›r kentlere yaklaflt›-
r›lm›yordu bile. Di¤er yandan halk›n
ezici ço¤unlu¤u evlerinin yan›ndan ayr›-
lam›yor, flehir d›fl›ndaki çad›r kentlere
gitmiyordu. Bir k›sm› enkaz alt›ndaki ya-
k›n›n›n ç›kmas›n› bekliyor, bir k›sm› da
evlerinin ya¤ma edilmesinden korkuyor-
du. 

K›z›lay’›n çad›rlar› son derece yeter-
siz ve sa¤l›ks›zd›. Ya¤murda içi ›slan›-
yor, so¤uk oldu¤u gibi içeride hissedili-
yordu. Van’›n ihtiyac› 160 bin çad›r
iken, K›z›lay’da toplam 45 bin çad›r
vard›. K›z›lay yetkilileri, bunun da bir
k›sm›n›n Suriyeli mülteciler ile Soma-
li’ye gönderildi¤ini ve daha da azald›-
¤›n› söylüyorlard›. Marmara Depremi-
nin üzerinden 10 y›l geçmesine ra¤men,
K›z›lay’›n bu yönde hiçbir haz›rl›¤› ol-
mad›¤› ortaya ç›kt› böylece.

Ama sadece K›z›lay’›n m›? Devletin
hiçbir haz›rl›¤› yoktu! Öyle ki, Marmara
Depremi’nden bu yana kesilen “deprem
vergileri”nin nereye harcand›¤› bilinmi-
yordu. Gazetecilerin bu konudaki sorula-
r›na Maliye Bakan› Mehmet fiimflek, pifl-
kince s›r›tarak, “yollara, okullara, sa¤l›-
¤a…” diye s›ral›yordu. Yani deprem d›-
fl›nda her yere harcand›¤›n› söylüyordu.
E¤itimin ve sa¤l›¤›n paral› hale getiril-
di¤i ülkemizde, buralara da harcan-
mad›¤› ortadayd›. Öyleyse o paralar
t›pk› iflsizlik fonunda oldu¤u gibi yine
patronlara, devlet bürokratlar›n›n ce-
bine indirilmiflti.

Devlet ç›plak zor demektir
Çad›rs›z ve ekmeksiz kalan halk›n öf-

kesi sokaklara tafl›nca, karfl›s›nda yine
polisin copunu, gaz›n› buldular. Devlet,
deprem vergisi olarak halktan kesti¤i
paralar›, çad›r ve battaniye olarak de-
¤il, cop ve bomba olarak ya¤d›r›yordu
halk›n üstüne.

Ayn› durum tutsaklar için de geçer-
liydi. Van hapishanesi, depremle birlikte
y›k›lm›fl 150 mahkum firar etmiflti. Bun-
lardan 50’si ailesinin durumunu ö¤ren-
dikten sonra geri dönmüfltü. Artç› dep-
remlerle ko¤ufllar sars›l›rken, kap›lara ki-
lit üzerine kilit vurdular, mahkumlar›
ölümle bafl bafla b›rakt›lar. Sars›nt›larda
gardiyanlar kaç›yor, askerler cezaevi
çevresinde silahlar›n› do¤rultmufl, mah-
kumlar›n kaçmamas› için nöbet tutuyor-
du. Bunun üzerine Van Hapishane-
si’nde isyan ç›kt›. Mahkumlar, yatak-
lar› atefle vererek seslerini duyurdular.
BDP’li milletvekilleri, idareden cezaevi-
nin onar›lmas›ndan sonra mahkumlar›n
yeniden Van’a getirilece¤i sözünü ala-
rak, mahkumlar› ikna ettiler. ‹syan ancak
bu flekilde bast›r›ld› ve mahkumlar›n
sevkleri bafllad›.

Devlet, Van depreminde sadece
ç›plak zor ile vard›. Çad›r isteyen hal-
ka sald›r›yor, gönüllülerin yard›mlar›-
n› engelliyor, mahkumlar› depremin

Devletin Marmara dep-
reminden ç›kard›¤› en
önemli ders, güvenlik

güçlerini en k›sa sürede
seferber edip, devletin

müdahalesini sa¤lamakt›.
Marmara depreminin ilk
günlerinde içlerinde dev-
rimcilerin de bulundu¤u

gönüllü gruplar› çal›flm›fl
ve çok önemli ifller de

yapm›fllard›. Devlet, gün-
ler sonra denetimi eline
al›r almaz, devrimcileri-
gönüllüleri yard›mlar›n

d›fl›na itmiflti. Her tür ça-
l›p-ç›rpma da ondan son-
ra bafllad›. Van’da da bu-
nu yapt›lar. Enkaz alt›nda
kalanlar› kurtarmak iste-
yen gönüllüleri engelledi-
ler. Öyle ki, farkl› ülkeler-
den gelen yard›m teklifle-

rini bile reddettiler. 
Her fley denetimleri 

alt›nda olmal›yd›!

V

Depremin ortaya
serdi¤i gerçekler



Kas›m 20114

sars›nt›lar›yla kilit alt›nda tutarak ölü-
me terk ediyordu. 

Gelen yard›mlar ise önce yandafllara
da¤›t›l›yordu. Öyle ki Van Belediyesi
BDP’nin elinde oldu¤u için, oraya da-
ha az çad›r ve battaniye veriliyor,
oluflturulan “kriz masas›”na bile Van
Belediye Baflkan› dahil edilmiyordu.
Erçifl’te ise AKP’li belediye baflkan› var-
d›, yard›mlar›n ço¤u da oraya ak›yordu. 

Van’dan yükselen ç›¤l›klar, televiz-
yon ve gazetelerden yans›maya bafllay›n-
ca, ilk günkü floven sald›r›lar ve hay›rhah
tutum, yerini h›zla yard›m ve dayan›flma-
ya b›rakt›. Fakat Van halk›, depremin en
zor günlerini so¤ukta ve aç kalarak ge-
çirdi. 

BDP’nin depremdeki edilgenli¤i
Van halk›, örgütsüzlü¤ün tüm sorun-

lar›n› ve sonuçlar›n› yaflad›. Oysa Van’da
BDP’nin örgütlülü¤ü güçlüydü. Van’›n 8
milletvekilinden 4’ü BDP’liydi. Seçim
döneminde okuma-yazma bilmeyenle-
re bile oy kullanma yöntemleri ö¤rete-
cek kadar güçlü bir örgütlenme a¤›na
sahip olan BDP, deprem döneminde
ayn› örgütlülü¤ü gösteremedi. Bunda
devletin engellemeleri oldu kuflkusuz.
Fakat Van Belediyesi baflta olmak üzere
bölgenin birçok il ve ilçesinde toplam
55 belediye ellerindeydi. Devletin en-
gellemelerine ra¤men halka ulaflmay›
baflarabilirlerdi, baflarmal›yd›lar. Dev-
letle olan çat›flma, bu kez de yard›mla-
r›n engellenmesine karfl› yaflansayd›.
Fakat böyle olmad›. BDP’liler, sürekli
devletten flikayet edip durdular. Oysa
devlet buydu. Bu durumu hem devletin
teflhiri için kullanabilir, hem de halk› aç
ve aç›kta b›rakmaz, halk›n kendilerine
duydu¤u güveni artt›rabilirdi. BDP’li be-
lediyelerin harekete geçmesi ve halka
ulaflmas›, son derece geç ve yetersiz ol-
du. 

Ayn› günlerde devletin operasyonla-
r›n›n sürmesi, kimyasal silahlarla 24 ge-
rillan›n katledilmesi, KCK gözalt›lar›n›n
artmas› gibi birçok sorunla karfl› karfl›-
yayd›. Kuflkusuz onlar için de bir fleyler
yapmak gerekiyordu. Fakat Van depre-
mi, en az›ndan ilk günler ön plana al›n-
mal›, devletin ortada b›rakt›¤› depremze-
delere, ne pahas›na olursa olsun ulafl›l-
mal›yd›. 

Deprem, yine ranta çevriliyor
Devletin depremdeki tutumu, bir yan-

dan güvenli¤i artt›r›p her tür yard›m› en-
gellemek iken, bir yandan da depremi
yeni bir rant kap›s›na çevirmek oldu. 

Marmara depremi sonras›, geçici ola-
rak ç›kar›lan deprem vergisi nas›l kal›c›
hale getirilmifl ve deprem d›fl›nda her fle-
ye kullan›lm›flsa, Van depremi için topla-
nan paralar›n da büyük k›sm› iç edile-
cektir. Sadece bununla da s›n›rl› kalma-
y›p Van depreminin y›k›nt›lar›n› yeni
karlar vurman›n arac› haline getirecek-
lerdir.

Sigorta flirketlerinden, inflaat sektörü-
ne, patronlar ellerini ovuflturmaktad›rlar.
Çünkü y›k›lan yerlere yeni binalar diki-
lecek ve sigortalanacakt›r. Van depre-
minde de en fazla y›k›m kamuya ait bi-
nalarda olmufltur. Hastaneler, okullar, ya
y›k›lm›fl, ya da büyük zarar görmüfltür.
Son 10 y›l içinde yap›lan baflta kamu
binalar› olmak üzere binalar çöker-
ken, 30-40 y›ll›k binalar sapasa¤lam
ayakta kalm›flt›r. Sözde son 10 y›ld›r
depreme dayan›kl› olup olmad›¤›n› kon-
trol etmek için “denetleme kurullar›”
oluflturulmufltur. Belediyelere ba¤l› bu
denetlemenin nas›l yap›ld›¤› ortadad›r. 

Son depremde en büyük hasar›n ya-
fland›¤› Erçifl’in flimdiki belediye baflkan›
da, önceki de AKP’lidir. Ve y›k›lan bi-
nalar, bu belediyeler zaman›nda ruhsat
verilen binalard›r. Bunlar›n alt›nda eski
belediye baflkan›, flimdi AKP’nin Van
milletvekili Fatih Çiftçi’nin imzas›
vard›r. Ancak Çiftçi, depremden son-
ra kurulan “kriz merkezi”nin bafl›na
getirilmifltir. Artan tepkiler üzerine ise,
her zamanki gibi, “durumun yarg›ya inti-
kal etti¤i” söylenmekte ve “yarg›s›z in-
faz yap›lmamas›” istenmektedir.

Baflbakan Erdo¤an, henüz depremin
tüm s›cakl›¤› yaflan›rken, “kentsel dönü-
flüm” ad› alt›nda yap›lan y›k›mlara h›z
vereceklerini aç›klad›. Oy kayg›s› da ta-
fl›madan hedefledikleri bölgelerde y›k›-
ma bafllayaca¤›n› duyurdu. Depremdeki
y›k›mlar›n faturas›n› da halka ç›karta-
rak, yine halk› suçlayarak, böyle bir
felaketi vurguna çevirmenin hesab›n›
yapt›. Bilindi¤i gibi uzun süredir “kent-
sel dönüflüm” ad› alt›nda baflta ‹stanbul
olmak üzere büyük flehirlerin en sa¤lam
ve manzaras› güzel yerleri gasp ediliyor-
du. Buralarda kurulan gecekondular y›k›-
l›yor, halk y›llard›r yaflad›¤› yerlerden
göçe zorlan›yordu. Buna karfl›n büyük
direnifller de yaflan›yordu. fiimdi dep-
rem, bu direniflleri güçsüz düflürmenin
ve gecekondu y›k›mlar›n›n bahanesi
yap›l›yor.

Oysa depremdeki y›k›mlar›n bunca
a¤›r olmas›n›n ve sonras›nda yaflanan so-
runlar›n sorumlusu, bizzat devlettir. Ta-
mamen kar amac›yla yaklaflan burjuvazi-
nin devleti, halk için de¤il, hizmetinde
bulundu¤u burjuvazinin ç›karlar› için ça-
l›fl›r. O yüzden de yaflananlar do¤al afet
de¤il, kapitalizmin cinayetleri olur.

Bu cinayetleri durdurmak, afetle-
rin birer soygun arac› haline gelmesini
önlemek için, daha fazla örgütlenmek-
ten ve burjuvaziye, onun devletine
karfl› mücadele etmekten baflka ç›kar
yolu yoktur. Van depremi, devletin ger-
çek yüzünü ortaya serdi¤i gibi, halk›n ör-
gütsüzlü¤ünü ve bunun a¤›r sonuçlar›n›
da göstermifltir. Her konuda oldu¤u gibi
bu konuda da yap›lmas› gereken ilk fley,
örgütlenmek, halk›n dayan›flma ve yar-
d›mlaflma duygular›n› güçlendirmek, ka-
pitalizme karfl› mücadeleye seferber et-
mektir.

Takvim yapraklar› 23 Ekim 2011’i ve saat
13.41’i gösterdi¤inde, ben Van’daki ö¤renci
evimde uyuyordum. Kafama s›valar›n düflme-
siyle uyand›m, ayn› odada kald›¤›m arkada-
fl›mla kap›ya kofltum. Kap›m›z aç›lmad›, di¤er
ev arkadafl›m›z›n kap›m›z› k›rmas›yla d›flar› ç›-
kabildik. Merdivenlere yöneldi¤imizde, merdi-
venler çökmüfltü. Yang›n merdiveninden kendi-
mizi d›flar› att›k. ‹ndi¤imizde tekbir çeken bir
kitleyle karfl›laflt›k. Bölgenin siyasi yap›s›ndan
dolay› “Hizbullah bombal› sald›r› m› yapt›
acaba” diye düflündüm. Deprem oldu¤unun
fark›na sonradan varabildim. 

Befl dakika geçmeden yine salland›k, bu
sefer sokaktaki evlerin camlar› patlamaya bafl-
lad›. Oradan Beflyol Meydan›’na do¤ru kaçt›k,
orada da do¤algaz patlamas› olmufltu. Etrafta
gaz kokusu vard› ve herkes bir patlama olaca-
¤› korkusuyla kaç›fl›yordu. Biz de çad›rkentin
kuruldu¤u söylenilen polis lojmanlar›na gittik. Fakat bizi almad›lar, ora-
da oturan polisler d›fl›nda kimsenin giremeyece¤ini söylediler. 

‹ki saate yak›n böyle dolaflt›ktan sonra, üniversite  kampüsüne çad›r
kuruldu¤u haberini ald›k. Otostopla kampüse gittik. Kampüste çad›r ku-
rulmam›flt› ve insanlar ne yapacaklar›n› bilmiyordu. Kimse floku üzerin-
den atamam›flt›. Artç›lar›n olmas› üzerine, bizi çim sahada toplad›lar.
Ne battaniye vard›, ne çad›r, ne de ›s›nmak için baflka bir fley… Kam-
püste bulunan ve hasarl› olan ö¤renci yurdundan yorgan ald›k. Di¤er
ö¤renciler de yurda girip yorgan, battaniye alarak kendilerini ›s›tmaya
çal›flt›lar. Okul idaresinin yapt›¤› tek fley, ö¤rencileri Van d›fl›na gönder-
mek oldu. Gönderdikleri yer ise, Tatvan ve Do¤ubeyaz›t’t›. Ö¤renciler
için bir uçak kalkaca¤› söylenmiflti ama, uçakta ö¤renciden baflka her-
kes vard›. Dekanlar, doçentler, ö¤retim üyeleri ile dolmufltu. Ö¤renciler
kendi bafllar›n›n çaresine bakacakt›. 

Durum böyle olunca, f›rsatç›larda eksik olmad› tabi. Köy minibüsleri
akflam kampüste topland› ve Batman, I¤d›r, A¤r›, Diyarbak›r gibi yak›n
flehirlere sefer yapmaya bafllad›. Gece saat 12’ye kadar kimse kalmad›
kampüste. Biz de köy minibüslerinin birisiyle Diyarbak›r’a gitme karar›
ald›k. 20 ö¤renci bir köy minibüsüne dolufltuk. Bizden toplam 850 TL
para ald›lar. Normalde 15 TL olan Van-Diyarbak›r otobüs ücreti, dep-
remle birlikte 45 TL’ye ç›km›flt›. Bir de ö¤rendik ki, floför depremden
sonra Batman’a 3 sefer yapm›fl ve uykusuz durumdaym›fl. Direksiyon
bafl›nda uyuya kal›nca, bunu anlad›k. Uyar›lar›m›zla floför arabay› bir
yere çekip durdu ve orada bir saat kadar uyudu. Oldukça ›ss›z bir yer-
di, her taraf zifiri karanl›kt›. Bölgeyi bilenler, PKK ile çat›flmalar›n bura-
larda s›kça yafland›¤›n› söylediler. fioför uykusunu k›smen al›nca, tekrar
yola koyulduk. 8 saat süren yorucu ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Di-
yarbak›r’a ulaflabildik. Herkes gidece¤i flehre biletlerini ald› ve Diyarba-
k›r’dan ayr›ld›k.

Depremde ilk anki flaflk›nl›¤›m›z geçer geçmez, befl ö¤renci arkadafl
olarak, enkaz alt›nda kalanlara yard›m etmek istedik. Y›k›lm›fl yerlere
gitti¤imizde, bizi enkaza yanaflt›rmad›lar. Üniversite kampusüne gitti¤i-
mizde ise, tam bir panik ve korku havas› vard›. Bafllang›çta çim sahada
üç binden fazla ö¤renciydik. Gece saat 12’ye geldi¤inde ise, 20-30 kifli
kalm›flt›k. Van’dan gitmek d›fl›nda seçene¤imiz kalmam›flt›. Orada kal›p
yard›m çal›flmalar›na kat›lmak istiyorduk, fakat bu yönde bir örgütlülük
yoktu, kiflisel çabalar›m›z da engellenmiflti. Van’dan ayr›ld›ktan sonra,
Van’› o flekilde b›rak›p gelmifl olman›n s›k›nt›s›n› yaflad›m. Her yerden
Van’a gönüllüler gidiyordu. Ben de yeniden dönmek istedim. Ancak
Van’da görüfltü¤üm arkadafllar, kendilerinin gerekenleri yapmaya çal›fl-
t›klar›n›, geri dönmememi söylediler. 

Aradan bir hafta geçmesine ra¤men, depremin etkisini tam olarak
üstümden atabilmifl de¤ilim. Daha çok da orada kal›p yard›m çal›flmala-
r›na kat›lamam›fl olman›n rahats›zl›¤›n› yafl›yorum. Deprem bir kez da-
ha örgütlülü¤ün gereklili¤ini ortaya koydu.  

Van’dan bir ö¤renci

Depremin ilk an›…
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Van depremini duydu¤umuz andan itiba-
ren, oraya gitmek gerekti¤ini kendi aram›zda
konuflmaya bafllam›flt›k. Resmi a¤›zlardan
“devletimiz duruma el koymufltur” aç›klamas›
yap›l›rken, muhalif gazetecilerin y›k›m›n için-
de yapt›¤› çekimler ve röportajlar, nas›l bir
insanl›k dram› yafland›¤›n› gösteriyordu. Öy-
lesine bir bafl›bozukluk, öylesine da¤›n›kl›k ve
çaresizlik vard› ki. En yak›n›n› kaybetmifl ol-
man›n ac›s› bir yana, bir de “general so-
¤uk”la, “general korku”yla ve “general aç-
l›k”la savaflmalar› gerekiyordu. Çoluk çocuk,
bulduklar› bir naylon parças›n›n alt›nda, ya-
flama savafl› veriyorlard›. Üstelik bir taraftan
y›k›mdan yak›nlar›n› ç›karmaya, bir taraftan
da ç›kan cenazeleri gömmeye u¤rafl›yorlard›.
Biz de gitmeli, ac›lar›n doruk noktas›nda oldu¤u
bu y›k›mda yanlar›nda olmal›, yaflamlar›na omuz
vermeliydik. 

* * *
Yapt›¤›m›z pek çok giriflimin ard›ndan, günler

sonras›nda art›k Van’day›z. Önce Ercifl üzerinden
geçiyoruz ve yol boyu y›k›lm›fl, çatlam›fl evler,
enkazlar ve çad›rlar› görüyoruz. Bir grup arkadafl
burada otobüsten iniyor, hem son durum hakk›n-
da bilgi almak hem de planl› ve verimli bir çal›fl-
ma yapmak için merkeze gidiyoruz. 

Bizi karfl›layan bir arkadaflla merkezde y›k›lan
binalar› dolaflt›k. Kocaman binalar yerle bir ol-
mufl, yerinde büyük bir enkaz y›¤›n› kalm›fl. Ara-
dan bir hafta geçti¤i için, mahalledeki çocuklar
deprem dehfletinden s›yr›lm›fl ve binalardan kalan
demir parçalar›n› topluyorlar. Foto¤raf›n› çekmek
istedi¤imizde tepki gösteriyor. Yan›m›zda gelen
Vanl› arkadafl da bas›n›n buradaki olaylar› çarp›k
bir flekilde göstermesinden dolay›, çocuklar›n sa-
vunma mekanizmalar›n›n kendini gösterdi¤ini be-
lirtiyor. 

KESK’in ve Van Belediyesi’nin ortak çal›flt›¤›
KESK Çad›r›na u¤ruyoruz. Burada görevlilerle ko-
nufluyoruz; bize burada ve Ercifl’te bir kriz masas›
kuruldu¤unu anlat›yorlar. Yemek çad›r›nda karn›-
m›z› doyurduktan sonra gelen malzemelerin tasnif
edilmesi gerekti¤ini belirtiyorlar. Böylece “mesai-
miz” bafll›yor. Çad›rlar›n yak›n›nda bir binan›n içi-
ni depo olarak kullan›yorlar. Önce çocuk ve ka-
d›n temizlik ürünlerini paketliyoruz, ard›ndan ge-
len yard›mlar›n tasnifine geçiyoruz. G›dalar ve yi-
yeceklerin hepsi birbirine kar›flm›fl durumda. Ön-
celikli olarak yiyecekleri ve giysileri ay›r›yoruz,
sonras›nda g›dalar› türüne göre ay›rd›ktan sonra
paketlemeye geçiyoruz. Çay, fleker, makarna,
ya¤, çorba, margarin, kahvalt›l›k çeflitleri, bisküvi,
çikolata tarz› fleyleri de pakete att›ktan sonra, tor-
ban›n azg›n› ba¤l›yoruz. Çad›rda çaylar›m›z› içi-
yor, burada bizim gibi gönüllü çal›flmaya gelen
di¤er gruplarla sohbet ediyoruz. Burada çok yo-
¤un bir çal›flman›n oldu¤undan bahsediyorlar ve
insan gücünün yetersizli¤inden yak›n›yorlar. 

Kriz merkezinde çal›flanlar da depremde kay-
bettikleri arkadafllar›n› anlat›yor. Bir arkadafllar›-
n›n enkaz alt›nda kald›¤›n›, enkaz kald›rma çal›fl-
malar› yap›l›rken evden siyasi dergiler ve kitaplar
ç›kt›¤› için çal›flman›n durduruldu¤unu ve arka-
dafllar›n›n ölüme terk edildi¤ini söylüyor hüzünle.
“Ölüm eflitler” derler; ama eflitlemiyor iflte. Yok-
sulsan, iflçiysen, devrimci düflünceler tafl›yorsan,
enkaz alt›nda b›rak›veriyorlar seni. Belki sa¤ ç›ka-

bilecekken, ölüne bile ulaflam›yor arkadafllar›n.
Yaflam›n her alan›nda k›ran k›rana bir mücadele
vermedi¤in sürece, ne eflitlik, ne de adalet var se-
nin için. Cenazeni almak için bile, egemen sömü-
rücü-floven tutumlara karfl› savaflmak gerekiyor. 

* * *
Kriz merkezinden gelen arkadafllar bizi bir

baflka çad›ra al›yor ve bir toplant› yap›yoruz. Biz
esas y›k›m bölgesi olan Ercifl’e gitmek istedi¤imi-
zi söylüyoruz, hem oradaki durumu görmek, hem
de en çok yard›ma ihtiyac› olanlara yard›m etmek
istedi¤imizi belirtiyoruz. Onlar da o gün, gelen bir-
kaç ö¤renci grubunun memleketlerine geri döne-
ce¤ini, insan gücüne ihtiyaç oldu¤unu söyleyip,
orada çal›flmam›z› istediklerini belirtiyorlar. So-
nuçta orada da bir y›k›m var, nerede daha fazla
ihtiyaç varsa orada çal›flmak üzere geldik biz bu-
raya. Bu koflullarda merkez çad›rda kal›yoruz. Er-
tesi gün sabah erken kalk›p depolara gidiyoruz. 

Organize Sanayi’de büyük bir depo buras›.
Ama gelen yard›mlar, buraya bile s›¤m›yor. De-
ponun içi tam bir kargafla. Burada da yiyecekler
ve giyecekler birbirine kar›flm›fl durumda. Önce-
likle tasnif ederek bafllamak gerekiyor. Yine yiye-
cekleri, battaniyeleri, giysileri, çocuk ve kad›n te-
mizlik ürünlerini ayr› ayr› koyuyoruz. Depoya gir-
di¤imiz andan itibaren üzerimiz toz duman. Ama
paketlerin üst üste y›¤›ld›¤›n› gördükçe ne yor-
gunluk kal›yor, ne kir-pas. Van MKM’den arka-
dafllarla birlikte çal›fl›yoruz önce, sonra oradan bi-
zi g›da paketlemesine veriyorlar. Paketleme bitti-
¤inde kamyonlara yüklenip y›k›m noktalar›na da-
¤›t›ma gidiliyor. 

Büyük bir azimle çal›fl›yor insanlar. Çal›flanla-
r›n hepsi gönüllü. Biz geldi¤imizde bir grup ö¤ren-
ci art›k ayr›lacakt›, biz oradayken de yeni gelenler
oluyordu.  

* * *
Açl›k ve yokluk, insanlar›n içindeki kötü yön-

leri de aç›¤a ç›kart›yor. Devlet sorunu çözmedi-
¤inde, kendi çözümlerini bulmaya çal›fl›yor insan-
lar. Burada bencillik de giriyor devreye. Yard›m
çal›flmalar› daha ilk günden itibaren iyi bir organi-
zasyonla gerçeklefltirilmifl olsayd›, hiç kimsenin
kendi bafl›n›n derdine düflmesi gerekmeyecekti.
Ama “ortada kalm›fll›k” duygusu, e¤er çevresinde
örgütlü bir güç göremiyorsa, insanl›ktan ç›kar›yor
kimi zaman. 

Böyle durumlarda f›rsatç›larla çaresizler de bir-
birine kar›fl›yor. Kimi depremzedeler depolar›n et-
raf›nda dolafl›yor ve bir fleyler alabilir miyiz diye-
rek ayr›lm›yorlar oradan. Kimi zaman tart›flmalar
yaflan›yor. Yard›m alamayan ya da alamad›¤›n›

iddia eden insanlar, görevlilerle tart›fl›yorlar.
“Mahalle komisyonu temsilcisi” oldu¤unu be-
lirtip gelen birkaç kifli, yard›mlar› erken almak
ad›na çal›flmalara kat›lmak istediklerini söylü-
yorlar. ‹fle bafllad›klar› zaman kendilerine en
iyi fleyleri seçtiklerini fark ediyoruz. Da¤›t›ma
ç›kt›¤›m›zda bu durum daha net ortaya ç›k›-
yor. “Komisyon baflkan”› oldu¤unu söyleyen-
ler, kendi akraba ve arkadafl çevresine en ön-
den ve en iyilerini verirken, di¤erleri daha ge-
rilerde kal›yorlar. Bunlara görevliler müdahale
ediyor ve neredeyse her da¤›t›mda bir vukuat
yaflan›yor. Kavgalar, gürültüler eksik olmuyor
da¤›t›mlarda. 

‹nsanlar kriz merkezine baflvurup oraya
isimlerini yazd›r›yorlar; buradan bir tespit ekibi

gidiyor bu isimlerin evine ve nelere ihtiyac› oldu-
¤unu yaz›yorlar. Ona göre yard›mlar ulafl›yor.
Ama yard›m› birkaç kere ald›¤› halde, kriz merke-
zinden ayr›lmayanlar› da üzülerek görüyoruz. Hiç
yard›m alamayan birçok mahalle var hala, birçok
kez yard›m alanlar da. 

* * *
Bu durum özellikle Ercifl’te kendini daha fazla

gösteriyor. Ercifl merkezde neredeyse y›k›lmam›fl
ev kalmam›fl, kalanlarsa ha y›k›ld›, ha y›k›lacak.
Burada yaflayanlar artç› depremlerde y›k›lan evle-
rin oldu¤undan bahsediyorlar. Enkaz çal›flmas›
yap›lmayan evler ilifliyor gözümüze, hasar görme-
yen tek bina yok. 

Depremin bu denli y›k›c› oldu¤unu gözlerinle
görmeyince anlayam›yorsun, inanas›n gelmiyor.
Hem Van merkez hem de Ercifl, hayalet flehre
dönmüfl neredeyse. Hava karard›¤› andan itibaren
sokaklar boflal›yor. Bir çad›rlar kal›yor sokakta,
bir de atefl yak›p ›s›nmaya çal›flan insanlar. 

Ercifl Belediyesi AKP elinde. Oran›n insanla-
r›yla yapt›¤›m›z sohbetlerde genellikle birçok kö-
ye hala ulafl›lamamas›ndan, ilçeye o kadar çok
yard›m gelmesine ra¤men hiç yard›m alamayan
evlerin olmas›ndan yak›n›yorlar. AKP’ye oy ve-
renlerin evlerinin baz› odalar›n›n yiyecek deposu-
na dönmesinden k›zg›nl›kla bahsediyorlar.

* * *
Deprem oldu¤unda evinde olanlar daha önce

böyle bir sallant› yaflamad›klar›n› anlat›yorlar. Van
merkezde oturan yafll› bir adam flöyle anlat›yor
yaflad›klar›n›: “Akrabalar›n dü¤ünü vard› o gün.
Bizim evimiz iki katl›d›r. Dü¤ünden gelmifltik,
odama geçmifltim biraz dinlenmek için. Salona
geçmek istedim o s›rada deprem oldu, odadan
salona geçemedim sallant›dan. Beflik gibi sallan›-
yor, en son kap›n›n kenar›na tutunabildim ve sar-
s›nt› geçene kadar o flekilde kald›m. Çok kor-
kunçtu, Allah düflman›m›n bafl›na vermesin. 

Ayn› evde oturan yafll› amcan›n o¤lu “o gün-
den sonra deprem tekrar olursa e¤er nerelerden
nas›l kaçaca¤›z, hepsinin plan›n› yapt›k” diyor. 

Bir baflka Vanl› yine depremin fliddetinin insa-
n›n ayakta durmas›na bile müsaade etmedi¤ini
söylüyor ve ekliyor “Bundan sonras› için plan›m›z›
yapt›k; hangi kap›dan kim ç›kacak, kim hangi ço-
cu¤unu alacak hepsini konufltuk, anlaflt›k” diyor. 

Bir baflka Vanl› arkadafl ise, depremin en çok
çocuklar› korkuttu¤unu anlat›yor. Art›k çocuklar›n
bir gözlerinin sürekli odan›n lambas›nda oldu¤u-
nu, sallant› hissettikleri anda anne babalar›n›n ya-
n›na kofltuklar›n› belirtiyor. 

Enkaz›n içinden...
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Sonbahara girerken ilk ya¤›fl zamlar
biçiminde üzerimize indi. Önce elektri¤e
yüzde 9.57’lik, ertesi gün do¤algaza ko-
nutta yüzde 12 ile yüzde 14.3 aras›nda
zam geldi. Birkaç gün geçmeden, bu
defa sigara, içki ve lüks arabalar zam-
land›. 

Zamlar medyan›n gündeminde en
çok son yap›lan sigara, içki, lüks araba-
lar üzerinden yer ald›. Hatta baflbaka-
n›n, “Porsche yerine Fiat’a binsinler” sö-
zü ile “sigara ve içki içmeleri azal›r, biz onlar›n
sa¤l›¤›n› düflünüyoruz” sözleri öne ç›kart›ld›.
Emekçi kesimlerde bile, “lüks arabaya binenler da-
ha fazla vergi verecekmifl” cümlesi yank› buldu;
sanki gerçekten hükümet zenginlerden daha fazla
vergi al›rm›fl, yoksulu düflünürmüfl gibi bir yan›lsa-
ma yarat›ld›. 

Zamlar zenginlere de¤il, emekçilere ya¤d›
En baflta, bu zamlar›n sadece zenginlere ya da

“içkiciler”e gelmedi¤ini, as›l zamm›n iflçi ve emek-
çilerin cebine yap›ld›¤›n› söylemek gerekir. Sigara-
ya yap›lan zamdan daha önemli olan, elektri¤e
ve do¤algaza yap›lan zamd›r. Çünkü bunlar, ön-
celikle k›fl›n ›s›nma giderlerinin artmas› anlam›na
gelir; bu nedenle as›l zarar›, k›fl›n zaten do¤ru
düzgün ›s›namayan kitleler görecektir. ‹kincisi,
elektrik ve do¤algaza yap›lan zamlar, g›dadan
tekstile, kiradan sa¤l›ya, ulafl›ma kadar, yafla-
m›n her alan›nda yeni zamlar› tetikler. Hele ki
yüzde 12-14 aras› zamlar, g›da gibi ürünlerde da-
ha yüksek zamlar› getirir. Yani zamlar›n yoksulu
etkilemeyece¤i sözü bir aldatmacadan ibarettir. En
büyük zam, kitlelerin en temel ihtiyac› olan
ürünlere gelmifltir.

Di¤er taraftan, “lüks otomobil yerine yerli-ucuz
otomobile binsinler” sözü de bir baflka aldatmaca-
d›r. Lüks otomobil alabi-

lecek olan, onun
vergisini verebilecek

durumdad›r zaten.
Ayr›ca zenginlerin pay›-
na düflen vergi zamm›,

lüks otomobil ile s›-
n›rl›d›r. Mesela p›rlantan›n

vergisi artt›r›lmam›flt›r,
di¤er lüks tüketim
maddelerinin de. Üs-
telik lüks ürünlere ya-
p›lan vergi art›r›mlar›,

sadece çok s›n›rl› bir kesi-
mi etkilemekteyken, me-
sela elektrik zamm›, en
genifl iflçi ve emekçilerin

cebine girmifltir.  
Dahas›, bunu söyleyen Baflba-

kan›n, alt›nda en lüks mercedes

otomobiller vard›r, en geliflkin özel uçaklara biner.
Baflbakan›n üç adet mercedes, bir adet BMW oto-
mobili bulunmaktad›r ve herbiri yaklafl›k 500 bin
TL de¤erindedir. Keza herbiri birkaç milyon dolarl›k
6 adet özel uçak da yine baflbakana tahsis edilmifl
durumdad›r. Halka ucuz araç tavsiye edenler,
kendileri için dünyan›n en pahal› uçak ve oto-
mobillerini, üstelik devletin kasas›ndan ayr›lan
parayla almaktad›rlar. 

Dolayl› vergi adaletsiz vergidir
Vergi sistemi iki biçimde ifller. Bir kiflinin maa-

fl› ve geliri üzerinden ödedi¤i vergi, do¤rudan
vergidir. Tüm iflçilerin, memurlar›n, maaflla çal›-
flan herkesin, hatta asgari ücretlinin bile maafl›n-
dan vergi kesintisi yap›l›r. Hem de her ay. Ücretli-
ler, maafllar›n› vergi kesintisi yap›ld›ktan sonra al›r-
lar. Özel çal›flanlar (burjuva patronlar, holding sa-
hipleri, doktor-avukat gibi serbest çal›flanlar, es-
naflar) ise, vergilerini yapt›klar› beyanlar üzerinden
verirler.

Dolayl› vergi ise, ald›¤›m›z tüm ürünlerin fi-
yat›na dahil edilen vergidir. Sat›n ald›¤›m›z her
tür ürün, ekmekten domatese, elektrikten giysi-
ye, cep telefonu kontüründen otomobile kadar
her tür ürün, gerçek fiyat›n›n üzerine eklenmifl
bir vergi ile zaml› olarak sat›l›r. Mesela elektrik
faturalar›n›n yaklafl›k yüzde 50’si enerji bedeli, geri
kalan› ise çeflitli vergilerdir. 

Vergi sisteminin gerçekten adaletli olmas›
için, gelir üzerinden do¤rudan vergi ödenmesi,
mal ve hizmet üzerinden ödenen dolayl› vergi-
lerin kald›r›lmas› gerekir. Herkes kazand›¤›
oranda ödemelidir. Ve genel olarak zenginlik
artt›kça, vergi oran› da artmal›d›r. Mesela ayl›k
geliri 2 bin TL olan biri, bunun yüzde 5’ini vergi
olarak ödüyorsa, ayl›k geliri 20 bin TL olan, bunun
en az yüzde 10’unu vergi olarak ödemelidir. Asgari
ücretten ise vergi al›nmamal›d›r.  

Oysa kapitalist ekonomi, verginin as›l yükü-
nü iflçi ve emekçi kitlelerin üzerine y›kar, zen-
ginlerin ise vergi kaç›rmas›na göz yumar. Bu
yüzden do¤rudan vergi gelirlerinin a¤›rl›kl› bir bölü-
münü, iflçi ve emekçilerin maafllar›ndan kesilen
vergiler oluflturur. Mesela tüm vergi gelirleri içinde,
“kurumlar vergisi” olarak tan›mlanan ve burjuva
patronlar ve serbest çal›flanlardan al›nan vergilerin
oran›, sadece yüzde 10’dur. ‹flçi ve emekçilerin

do¤rudan maafllar›ndan ödedi¤i ise
toplam vergilerin oran› ise yüzde
25’idir. Yani iflçi ve emekçiler, patron-
lardan daha fazla vergi ödemektedir. 

Dolayl› vergilerin, tüm vergiler için-
deki pay› ise yüzde 65 civar›ndad›r.
Dolayl› vergi gelirleri ise, as›l olarak
lüks otomobilden ya da p›rlantadan de-
¤il, iflçi ve emekçilerin her gün sat›n al-
d›klar› ekmek, sebze, elektrik faturas›,
otobüs bileti, ilaç gibi temel yaflam

ürünlerinden toplanmaktad›r.
Bu nedenle dolayl› vergi adaletsiz vergidir. TÜ-

S‹AD Baflkan› Ümit Boyner bile, dolayl› vergilere
bu kadar çok bindirilmesinin do¤ru olmad›¤›n›, ver-
gi sisteminin gözden geçirilmesi gerekti¤ini söyle-
mek zorunda kald›. Ama bunu gerçekten do¤ru bir
vergi sistemi istedi¤i için de¤il, bu kadar çok vergi-
nin, kitlelerde bir öfke patlamas›na yolaçabilece-
¤inden korktu¤u için söyledi. 

S›rt›m›zdaki vergi yükünü atal›m!
Devletin en büyük gelir kalemi, zenginlerin de-

¤il, emekçi kitlelerin cebinden ç›kan vergilerdir.
Hem do¤rudan vergiler, hem de dolayl› vergilerde,
en büyük yük kitlelerin s›rt›ndad›r. 

fiimdi bu yük biraz daha a¤›rlaflt›r›l›yor. Memur-
lara yüzde 3 zam yapmay› planlayan devlet, yüzde
12-14 aras› elektrik ve do¤algaz zamlar›yla, zam
sa¤ana¤›n›n ilk ad›m›n› at›yor. Böylece 5.5 milyar
TL ek gelir yaratmak ve bütçe aç›¤›n› ve cari aç›¤›
bununla azaltmak istiyor. 

Bütçe aç›¤›n› ya da cari aç›¤› iflçi ve emek-
çiler yaratmad›. Tam tersine, bütçe aç›¤›n›n en
büyük nedeni, krizde burjuvaziye peflkefl çeki-
len milyar dolarlard›r. ‹flas›n efli¤inde olan pat-
ronlar› kurtarmak için bütçenin bütün olanaklar›n›
ortaya seren devlet, ortaya ç›kan aç›¤› kapatmak
için bugün yeniden iflçilerin cebine uzan›yor. Cari
aç›¤›n nedeni ise, ülkedeki üretim gücünün
(hem sanayide hem de tar›mda) y›k›ma u¤rat›l-
mas›, bir zamanlar bizim ülkemizde üretilen her
fley için d›flar›ya ba¤›ml› hale gelmemizdir. Her-
fleyi d›flar›dan sat›n almak, bu arada tüm önemli
kamu üretim alanlar›n› özellefltirmek, cari aç›¤› de-
vasa boyutlara ç›karm›flt›r. Bugün cari aç›k 71 mil-
yar dolar› aflm›fl ve Türkiye’nin ciddi bir krizin efli-
¤inde oldu¤unu ortaya koymufltur. 

Burjuvazi kendi ç›kard›¤› krizin faturas›n› üzeri-
mize y›kmak, cebimizdeki son kuruflu da ele geçir-
mek için u¤rafl›yor. Biz onlar› s›rt›m›zdan atma-
d›¤›m›z sürece, yeni vergiler, yeni zamlar, k›-
dem tazminat›ndan iflgüvencesine, çal›flma sa-
atlerinden sendikalar›m›za kadar her alanda
sald›r›lar›n› büyütecektir. Buna izin vermeyece¤i-
mizi hayk›rmal›, ekme¤imizi ve gelece¤imizi koru-
mak için burjuvazinin sald›r›lar›na eylemli yan›t
vermeliyiz. 

‹flçi ve emekçilerin s›rt›na yüklenen
VERG‹ SOYGUNUNA SON!

Devletin en büyük gelir kalemi, zenginlerin de¤il, emekçi kit-
lelerin cebinden ç›kan vergilerdir. Hem do¤rudan vergiler,

hem de dolayl› vergilerde, en büyük yük kitlelerin s›rt›ndad›r.
fiimdi bu yük biraz daha a¤›rlaflt›r›l›yor. Memurlara yüzde 3
zam yapmay› planlayan devlet, yüzde 12-14 aras› elektrik ve

do¤algaz zamlar›yla, zam sa¤ana¤›n›n ilk ad›m›n› at›yor.
Böylece 5.5 milyar TL ek gelir yaratmak ve bütçe aç›¤›n› 

ve cari aç›¤› bununla azaltmak istiyor. 
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K›dem tazminat›n›n gasp edilmek istenmesine karfl› iflçiler ve emekçilerin ey-
lemli tepkileri devam ediyor. Türkiye’nin tüm illerinde eylemler ve bas›n aç›klamala-
r› gerçeklefltiriliyor, iflçiler taleplerini sloganlara iletiyorlar. 

Genel-‹fl sendikas› üyeleri 4 Ekim’de Kartal E-5’te toplanarak Kartal meydan›na
yürüdü. Saat 18’de Kartal Köprüsü üzerinden yürümek isteyen iflçilerin önü polis
taraf›ndan kesildi. ‹flçilere sald›ran polis, iflçilerin kararl› tutumu karfl›s›nda yolu aç-
mak zorunda kald›. 

Bini aflk›n iflçi, Genel-‹fl imzal› “K›dem tazminat› güvencemizdir! K›dem tazmi-
nat› eme¤imizdir! K›dem tazminat› gelece¤imizdir! Güvencemizi yok ettirmeyece-
¤iz! Gelece¤imizi çald›rmayaca¤›z!” pankart›n›n arkas›ndan yürüdüler. Coflkulu ve
öfkeli bir flekilde geçen yürüyüfle, duraklarda bekleyenler ve balkonlardan seyre-
denler, alk›fllar›yla, ›sl›klar›yla destek verdi. 

Sloganlarla iki saat yürüyen iflçilere, devrimci ve ilerici kurumlar›n da deste¤i
vard›. E¤itim-Sen, Limter-‹fl, Harb-‹fl. Yol-‹fl ve Dev Sa¤l›k-‹fl sendikalar› eyleme
pankart ve flamalar›yla kat›l›m sa¤lad›lar.

Genel-‹fl 1 Nolu fiube ise 18 Ekim’de ‹stanbul Valili¤i önünde torba yasa ile
üyelerinin sürgün edilmesini protesto etti. Fatih belediyesinde iflçi ihtiyac› olmas›na
ra¤men, belediyenin valili¤e “iflçi ihtiyac› yoktur” dedikten sonra, 2 binden fazla ta-
fleron iflçi çal›flt›rd›¤›n› hat›rlatan aç›klamada, bu uygulamalar›n ve torba yasan›n
derhal son bulmas›n› istedi. 

6 Ekim’de ‹zmir’de D‹SK üyesi iflçiler AKP ‹l binas›na yürüdü. D‹SK Ege Bölge
Temsilcili¤i binas› önünde toplanan bin civar›nda iflçi, “K›dem tazminat›na dokun-
ma” pankart›n›n arkas›nda sloganlarla yürüdüler. “‹flçilerin birli¤i sermayeyi yene-
cek”, “K›dem hakk›m›z gasp edilemez”, “Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya
hiçbirimiz” sloganlar›n› att›lar. Yo¤un polis ablukas›nda gerçeklefltilen yürüyüflün
ard›ndan Ege Bölge Temsilcisi Ali Çeltek bas›n aç›klamas› yapt›. 

Birleflik Metal-‹fl üyeleri iflçiler de 5-6 Ekim’de ‹zmir ve Kartal’da eylemler ger-
çeklefltirerek k›dem tazminat›na yap›lan sald›r›lar› protesto ettiler. 

K›dem hakk› gasp edilemez!

‹stanbul Bedafl’ta tafleron flirketlerde çal›flan ve tafleron flirketin sözleflme
süresi bitti¤i gerekçesiyle iflten at›lan 156 Bedafl iflçisi, Taksim’deki Bedafl bi-
nas› önünde 10 Ekim’de direnifle bafllad›. 

Enerji-Sen üyesi olan iflçi-
lerin bir k›sm›, daha önceki
dönemlerde ücretlerin za-
man›nda ödenmemesi, ça-
l›flma koflullar›n›n düzensiz
olmas›yla ilgili çeflitli eylem-
ler gerçeklefltirdi. Bedafl yö-
netimi bu eylemler sonucu
flartlar›n düzelece¤ine ve
hiç bir iflçinin iflten at›lmaya-
ca¤›na dair söz vermifl olmas›-
na ra¤men, iflçileri kap› önüne koydu. 

5 Ekim’de Taksim tramvay dura¤›ndan Bedafl önüne yürüyen iflçiler, Be-
dafl’›n verdi¤i sözleri yerine getirmesini istediler. Arkas›ndan 10 Ekim’de Be-
dafl önünde direnifl çad›r› kurdular. Burada her gün mesai saatleri içinde bek-
leyifllerini sürdürüyorlar. 13 Ekim’de Ça¤layan Adliyesi’nde görülen ifle iade
davas›n›n ard›ndan iflçiler, Bedafl önüne bir yürüyüfl ile geldiler.  

So¤uk ve ya¤murlu havaya ra¤men devam eden direnifli, devrimci ve ilerici
kurumlar›n yan› s›ra sendikalar da ziyaret ediyor. Proleter Devrimci Durufl,
Mücadele Birli¤i Platformu, Halkevleri, ESP, Tekstil-Sen iflçilere dayan›flma zi-
yaretinde bulundular. 

22 Ekim’de iflçiler, Küçükköy’deki Zarifler dü¤ün salonunda dayan›flma ge-
cesi düzenledi. Enerji-Sen imzal› pankartlar›n as›l› oldu¤u etkinlikte, P›nar
Sa¤, Grup S›lam, Bandista, Karadeniz Halk Oyunlar› ekibi ve Hilmi Yaray›c›
sahneye ç›kt›. Etkinli¤in aç›l›fl konuflmas›n› Enerji-Sen Baflkan› Kamil Kartal
yapt›. Çal›flma flartlar›na de¤inen Kartal, direnifllerini kazanana kadar sürdür-
me kararl›l›¤›nda olduklar›n› belirtti. Gecede “‹flçilerin birli¤i sermayeyi yene-
cek”, “Taflerona köle olmayaca¤›z”, “Yaflas›n iflçilerin birli¤i halklar›n kardeflli-
¤i”, “Bedafl iflçisi yaln›z de¤ildir” sloganlar› at›ld›. Proleter Devrimci Durufl, Mü-
cadele Birli¤i Platformu, D‹K, ESP ve Halkevleri’nin yan›s›ra, Tekstil Sen ve
Berfa iflçileri geceye kat›ld› ve destek mesajlar›n› ilettiler. Gece coflkulu bir or-
tamda yap›ld›.

26 Ekim’de  ise Enerji-Sen üyesi iflçiler direnifl çad›r›n› ziyaret ettiler. Tak-
sim Tramvay’da toplanan iflçiler, Enerji-Sen imzal› “Taflerona teslim olmayaca-
¤›z” pankart›n›n arkas›nda kortej oluflturdu. Sloganlarla yürüyen iflçilere, D‹SK,
Dev Sa¤l›k-‹fl, TTB ve ilerici kurumlar da destek verdi. Bedafl önünde bas›n
aç›klamas› yapmak isteyen iflçilerin önü polis barikat›yla kesildi. Çad›r önünde
bas›n aç›klamas› yapan Kamil Kartal, mücadelenin kararl› bir flekilde sürece¤i-
ni vurgulad›. 

Bedafl iflçileri direnifl çad›r› kurdu

KESK’e ba¤l› Büro Emekçileri Sendikas› (BES) Kocaeli fiube Sekreteri
Gülüzar Atefl, iki ay önce keyfi bir sürgün karar› ile iflyerinden uzaklaflt›r›lm›fl-
t›. ‹ki ay boyunca verilen ›srarl› mücadelenin sonucunda, Gülüzar Atefl hakk›n-
daki sürgün karar› kald›r›ld› ve eski iflyerine iade edildi. Ancak bu defa da, sen-
dikan›n eski flube baflkanlar›ndan Aziz Özcan Çay›rova SGK’ya sürüldü. 

Sürgün karar›n›n hemen arkas›ndan bir bas›n aç›klamas› ile konuyu günde-
mine alan KESK Kocaeli fiubeler Platformu ve BES Kocaeli flubesi, karar›n
sendikal faaliyete dönük bir cezaland›rma giriflimi oldu¤unu, buna karfl› kararl›-
l›kla mücadele edeceklerini aç›klad›. Arkas›ndan bir imza kampanyas› bafllat›ld›
ve Bölge ‹dare Mahkemesi’ne dava aç›ld›. Yan›s›ra, Kocaeli CHP Milletvekil-
leri Haydar Akar ve Mehmet Hilal Kaplan ile görüflmeler yap›ld›, bu görüflme-
lerin sonucunda, mecliste Gülüzar Atefl’in durumu ve sürgüne gönderilen me-
mur sendikas› yöneticileri ile ilgili soru önergesi verildi. Ayr›ca BES Genel
Merkez yöneticileri Kocaeli Valisi ile görüfltü. Bütün bu faaliyetlerin sonucu
olarak Vali, kendisiyle görüflen BES yöneticilerine, Kocaeli’nde yürütülmekte
olan kampanyan›n çok uzam›fl oldu¤unu ve art›k gündemden düflürülmesini is-
tediklerini, bu nedenle bir müfettifl görevlendirece¤ini ve konuyu araflt›raca¤›n›
söyledi. 

Müfettifl soruflturmas›n›n sonucunda, sendika flube yönetiminde dört dönem-
dir (8 y›l) görev yapan Gülüzar Atefl, eski görev yerine dönerken, eski baflkan-
lardan Aziz Özcan’›n sürülmesi, BES taraf›ndan yap›lan bir bas›n aç›klamas›yla
kamuoyuna duyuruldu. Aç›klamaya Tüm Bel-Sen, BTS, ESM, Dev Sa¤l›k-‹fl,
Dersimliler Derne¤i, Halkevleri, EMEP, ÖDP ve TKP üyeleri de destek verdi.
BES fiube Baflkan› Ak›n fiiflman, SGK ‹l Müdürü Muharrem Akbafl’› sert bir

dille elefltirdi¤i aç›klamas›nda flunlar› söyledi: “Çabalar›m›z sonu-
cu Gülüzar Atefl merkeze geri döndü.

Biz flimdi de Aziz Özcan için
mücadele edece¤iz. BES’i sür-
günlerle terbiye etmek istiyor-
lar, ama ya¤ma yok. Sürgünler
bitecek, herkes yerine dönecek
ya da SGK ‹l Müdürü Muhar-
rem Akbafl istifa edecek.” 

BES’te mücadele ve kazan›m

‹zmir’de Savrano¤lu Deri’de Deri-ifl Sendikas›’n›n yetki almas›n›n arkas›n-
dan, patron üretimi ‹zmir’den ‹stanbul Tuzla’ya kayd›rma karar› ald›. Pat-
ron’un amac›, ‹stanbul’a gelmeyeceklerini düflündü¤ü iflçilerin tazminatlar›n›
ödeyerek iflten ç›karmak ve yeniden sendikas›z iflçi alarak üretime devam et-
mekti. Ancak planlar› tutmad›. 40 iflçi, ailelerini ‹zmir’de b›rakarak 3 Ekim gü-
nü Tuzla’daki Kampana Deri’ye geldiler ve sendikal› olarak çal›flmaya devam
edeceklerini, iflten ç›kmay› ve tazminat› istemediklerini söylediler. Kampana
Deri’de de 16 iflçi, sendikal› olduklar› için iflten ç›kar›lm›fllard› ve 8 ayd›r dire-
nifllerini sürdürüyorlar. 

Bu defa Savrano¤lu patronunun yeni bir sald›r›s› gündeme geldi. 40 iflçiye
bar›nacak yer gösterilmeyince, iflçiler fabrikadan ayr›lmama karar› ald›lar.
Patron fabrikan›n kap›s›na polisi y›¤d›. ‹flçiler de içeride direnifli sürdürdüler.
Patron, iflçilerin fabrikay› iflgal ettiklerini ileri sürerek suç duyurusunda bulun-
du ve iflçileri iflten ç›kard›. 

‹zmir’e dönen iflçiler, Savrano¤lu fabrikas›n›n önünde, üç ay önce sendi-
kaya üye olduklar› için iflten at›lan ve direnifllerini sürdüren üç iflçi ile birlikte
direnmeye devam ettiler. 26 Ekim günü patronun Rodeo ad›nda yeni bir fabri-
ka açt›¤›n› duyunca, fabrikan›n önüne giderek ifle al›nmak üzere gelen iflçiler-
le konuflmaya bafllad›lar. Direnifllerini anlatt›klar› s›rada patronun gönderdi¤i
bir provakatör, iflçilere b›çakla sald›rd›. Polisin haz›r bulundu¤u olay s›ras›nda
3’ü kad›n 4 iflçi gözalt›na al›nd›. ‹flçiler daha sonra serbest b›rak›ld›.  

Savrano¤lu Deri’de direnifl
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D‹SK, KESK, TTB ve TMMOB, 8
Ekim’de Ankara’da miting gerçeklefltirdi.
Say›s›z talebin “‹nsanca Yaflam” toplam›
alt›nda birlefltirildi¤i mitingde, as›l amaç
güçlü bir tepki örgütlemek de¤il, iç bo-
flaltmakt›. Bu durum, öncesinde birkaç
sendika d›fl›nda do¤ru düzgün bir çal›flma
yürütülmemesinde, kat›l›m›n di¤er Anka-
ra mitinglerine göre s›n›rl› kalmas›nda ve
mitinge tam bir organizasyon bozuklu¤u-
nun damgas›n› vurmas›nda kendisini gös-
teriyordu. 

30 bin iflçinin kat›ld›¤› mitinge, D‹SK’ten Genel-‹fl ve Birleflik Metal-‹fl,
KESK’ten E¤itim-Sen kitlesel kat›l›m gösterirken, TMMOB’un kat›l›m› da geçen
mitinglere göre oldukça yüksek ve coflkuluydu. Kürt illerinden gelen iflçiler ve emek-
çilerin sloganlar›na yans›yan, genelde Kürt halk›na yap›lan sald›r›lar ve bask›lard›.
Di¤er taraftan at›lan sloganlarda HES’lere karfl› mücadele, füze kalkan›na karfl› tep-
kiler ve genel grev talebi, en çok öne ç›kan konular oldu.

Devrimcilerin ve partilerin kat›l›m› geçen mitinglere göre zay›ft›. Kortej organi-
zasyonunda ve s›ralamas›nda da bir da¤›n›kl›k göze çarp›yordu. Mitinge Proleter
Devrimci Durufl, BDSP, DHF, Partizan, Halk Cephesi, Kald›raç, Emek ve Özgürlük
Cephesi, Halk Cephesi, Mücadele Birli¤i, Odak, Halkevleri, ÖDP, ESP, TKP, SDP,
SP pankart ve flamalar›yla kat›ld›lar. PDD okurlar›, “Sosyal güvence sosyalizmde!”
DSB imzal› pankart›n arkas›nda flamalar›yla yürüdüler ve iflçi-emekçilerin taleplerini
içeren sloganlar› hayk›rd›lar. Ayr›ca Ekim ay›nda flehit düflen ihtilalci komünistler de
sloganlarla an›ld›. Yürüyüfl boyunca DSB’nin k›dem tazminat›yla ilgili bildirileri da-
¤›t›ld›. 

S›hhiye’deki miting program›n› daha kortejler alana girmeden bafllatan sendikac›-
lar, kürsüden yine kuru ajitasyonla günü kurtarmay› tercih ettiler. Miting program›
Grup Bandista’n›n söyledi¤i marfllarla bafllad›. Mitingi organize eden  kurumlar ad›-
na konuflmalar yap›ld›. Grup Kibele’nin söyledi¤i türküler ve halaylar›n ard›ndan bi-
tirildi. 

Her Ankara mitingini bir yasak savma fleklinde organize eden sendikal bürokrasi-
ye karfl› en iyi cevab› verecek olan da iflçilerin ve emekçilerin kendisi olacakt›r.

1 May›s Mahallesi’nde;
füze kalkan›na ve faflist sald›r›lara geçit yok!

Nato ve Füze Kalkan› Karfl›t› Birlik, 29 Ekim'de 1 May›s mahallesinde
yapt›¤› eylemle Füze kalkan› projesini ve 1 May›s mahallesindeki faflist sal-
d›r›lar› protesto etti. Birlik'in daha önceden ald›¤› semtlerle eylem yapma
karar›, 1 May›s'ta yaflanan faflist sald›r›lar üzerine 1 May›s halk›yla birlikte
gerçeklefltirildi. 

Saat18.30'da Eski Karakol dura¤›nda toplanan birlik bileflenleri ve 1 Ma-
y›s halk›, kortejler oluflturarak 18 May›s caddesi üzerinden 1 May›s Mahal-
lesi'nin merkezine do¤ru yürüdü. En önde 1 May›s Halk› imzal› "Polis ön-
derli¤indeki faflist sald›r›lara son" pankart› aç›ld›. Arkas›nda ise Birlik imzal›
"NATO ve Füze kalkan›na hay›r! Emperyalizme ve Siyonizme kalkan olma-
yaca¤›z!" pankart› aç›ld›. Birlik bileflenleri ve destekleyen kurumlar›n, temsi-
len flamalar›n› aç›ld›¤› kortej, meflalelerin yak›lmas›yla yürüyüfle geçti. "Em-
peryalizm yenilecek direnen halklar kazanacak", "Emperyalistler, iflbirlikçiler
6. Filo'yu unutmay›n", "Katil ABD, iflbirlikçi AKP", "Yaflas›n halklar›n kardefl-
li¤i", "B›ji bratiya gelan", "1 May›s faflizme mezar olacak", "Faflizme karfl›
omuz omuza", "Faflizmi döktü¤ü kanda bo¤aca¤›z", "Kahrolsun faflizm ya-
flas›n mücadelemiz", "Halk›m›z saflara hesap sormaya" sloganlar›n› atan
kitle, son bir hafta boyunca faflistlerin sald›r›lar›na hedef olan dura¤a geldi. 

Birlik bileflenlerinin yan› s›ra BDP, SODAP, PSKAD, Köz ve 1 May›s
mahallesine ba¤l› mahalle muhtarlar›n›n da destekledi¤i yürüyüfl ve bas›n
aç›klamas›, oldukça coflkulu bir flekilde geçti. Eyleme 500 civar› bir kat›l›m
olurken, faflistleri mahalleye salan polisin, ortalarda olmamas› dikkat çekti.
Eylemde okunan bas›n metninde flunlar söylendi: 

“Baflta ABD olmak üzere tüm emperyalist güçler, dünya halklar›na karfl›
sald›r›lar›na h›z vermifl durumda. Irak, Filistin ve Libya baflta olmak üzere
Ortado¤u, Asya’da Afganistan emperyalistlerin bombal› sald›r›lar›na, iflgal-
lerine maruz kalmakta, on binlerce masum insan hayat›n› kaybetmektedir.
Emperyalistler sald›r›rken iflbirlikçileri, uflaklar› da bofl durmamakta, her f›r-
satta emekçilere ve ezilen halklara sald›rarak sömürücü düzenlerini sürdür-
meye çal›flmaktad›r. Son günlerde 1 May›s mahallesinde yaflanan sald›r›-
lar, bunun bir örne¤idir. Direnifllerle, flehitler pahas›na kurulan 1 May›s Ma-
hallesini teslim alamayacaks›n›z!

(...) fiimdi yeni bir sald›r›yla karfl› karfl›ya Türkiye topraklar›... ABD em-
peryalizmini ve ‹srail Siyonizmi’ni halklar›m›z›n kan›-can› pahas›na savun-
mak iflbirlikçi-uflak AKP iktidar›na düfltü. Malatya’n›n Kürecik beldesine yer-
lefltirilmesine karar verilen Füze Kalkan›, topraklar›m›za yeni yeni emperya-
lizmin silahlar›n›n, bombalar›n›n konufllanmas›, topraklar›m›z›n emperyalist-
lere peflkefl çekilmesi demektir. Türkiye halklar›n›n ‹ran, Suriye, Irak, Filistin
halklar›yla bir düflmanl›¤› yoktur, olamaz! Halklar ezelden beri kardeflçe bir
arada yaflamaktad›r, bundan sonra da böyle yaflamaya devam edecekler-
dir. Halklar› birbirlerine düflman eden, bölgesel savafllar ç›kararak halklar›
birbirine k›rd›ran emperyalistlerdir. Ezilen halklar›n yegane düflman› emper-
yalizm ve iflbirlikçileridir; emperyalistlerin ç›karlar›n› korumak için kardefl
halklara karfl› kullan›lacak silahlar› ve askerleri topraklar›m›za sokmayaca-
¤›z.  

(...)Günlerdir 1 May›s Mahallesi’ne polis destekli faflistlerce sald›r›lar dü-
zenlenmekte, esnaflar›n camlar› k›r›lmakta, halk›n en demokratik hakk› olan
bas›n aç›klamalar›na, yürüyüfllere pervas›zca sald›r›lmakta, insanlar yerler-
de sürüklenerek, iflkenceler alt›nda gözalt›na al›nmakta, uydurma gerekçe-
lerle tutuklanmaktad›r.

Ülkemiz topraklar›n› emperyalizme peflkefl çekenlerden, halk›m›za sö-
mürü ve zulmü reva görenlerden, sivil faflist güruhu örgütleyip halka sald›r-
tanlardan hesap soraca¤›z! Ülkemiz topraklar›n›, 1 May›s Mahallemizi em-
peryalistlerden, faflistlerden temizleyene kadar sürecek mücadelemize tüm
halk›m›z› ça¤›r›yor, “Gelin gücümüzü ço¤altal›m! Gelin emperyalistleri, fa-
flistleri ülkemizden, mahallelerimizden koval›m!” diyoruz.

Emperyalizme ve Siyonizme Kalkan Olmayaca¤›z!
1 May›s’ta Polis Önderli¤indeki Faflist Sald›r›lara Son!

Ekim ay› bafl›ndan itibaren KCK operasyonlar› kapsam›nda BDP’li yönetici
ve üyelerine, Kürt halk›na yönelik operasyonlar devam ediyor. Bir yandan s›n›r

ötesi operasyonlarla gerillalar etkisiz ha-
le getirilmeye çal›fl›l›rken, bir yandan da
taleplerine sahip ç›kan Kürt halk›n›n so-
kaktaki hak arama mücadelesine azg›n-
ca sald›r›lar devam ediyor. 

Operasyonlar›  protesto etmek iste-
diklerinde önlerine  ç›kan engelleri so-
kak sokak çat›flarak aflan Kürt halk›n›
sindirmenin bir biçimi olarak da tutukla-
ma terörü devreye sokuluyor. Son bir
y›lda yap›lan operasyonlarda 7 binden

fazla gözalt› olay› yaflan›rken, 3 binin üzerinde tutuklama oldu¤u BDP taraf›n-
dan aç›kland›. Ekim ay›nda ‹stanbul, Mersin, Diyarbak›r, fi›rnak, Ayd›n’da ev
bask›nlar› yap›ld›. 6 ve 7 Ekim’de ‹stanbul’da 99, Diyarbak›r’da 38 kifli gözalt›-
na al›nd›. ‹stanbul’da 86, Diyarbak›r’da 18 kifli tutukland›. Mersin’de gözalt›na
al›nan iki BDP yöneticisi, 11 Ekim’de tutuklanarak hapishaneye götürüldü.  21
Ekim’de ise Mardin ve Ayd›n’da operasyonlarda gözalt›na al›nan 36 kifliden
24’ü tutukland›. 

28 Ekimde, aralar›nda Prof. Dr. Büflra Ersanl›, yay›nc› Rag›p Zarakolu ve
BDP MYK üyelerinin de bulundu¤u 50 kifli daha gözalt›na al›nd› ve 44’ü tutuk-
land›. 

Kürt siyasetçilere gözalt› terörü sürerken, gerillalar kimyasal silahlarla kat-
lediliyor. 24 gerillan›n aileleri taraf›ndan bile tan›nmayacak derecede kimyasal
silahlarla katledilmesinin ard›ndan yap›lmak istenen eylemlere ve cenaze tö-
renlerine sald›r›lar gerçekleflti. 

‹stanbul'da 30 Ekim'de yap›lan cenaze töreninden önce olay ç›kartacaklar›
flüphesiyle 22 kifli gözalt›na al›nd›. Diyarbak›r'da eyleme sald›ran polis 15 kifli-
yi daha gözalt›na ald›.  

KCK operasyonlar› h›z kesmiyor
Zarakolu ve Ersanl› da tutukland›

Ankara’da “‹nsanca Yaflam” mitingi
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Baflbakan Erdo-
¤an’›n kat›ld›¤› 14
May›s 2010 tarihinde-
ki Roman Çal›flta-
y›'nda “Paras›z e¤itim
istiyoruz" pankart› aç-
t›klar› için tutuklanan
Ferhat Tüzer ve Berna
Y›lmaz 6 Ekim
2011'de görülen 4. du-
ruflmada tahliye edildiler. 

Paras›z e¤itim istemenin suç olmad›¤› bizzat devlet ve
hükümet yetkilileri taraf›ndan defalarca kez belirtilmesine
ra¤men, Ferhat ve Berna hapishanede tutuldu. Ö¤rencile-
rin eylem ve protestolar›na vahflice sald›r›s› yetmedi¤inde,
uzun süreli hapis cezalar›yla devrimci ö¤rencileri y›ld›r-
maya çal›flt›, çal›fl›yor. 

19 ayd›r tutuklu bulunan Ferhat ve Berna için, baflta
Gençlik Federasyonu olmak üzere birçok eylem gerçeklefl-
tirildi ve genifl bir kesimin deste¤i al›narak kamuoyu olufl-
turuldu. Kampanyan›n bir parças› olarak duruflma günü
Adliye önünde oturma eylemi ve bas›n aç›klamas› düzen-
lendi. Duruflma sonuna kadar süren eyleme, milletvekilleri
ve ayd›n-sanatç›lar›n yan› s›ra çeflitli kurumlar da destek
verdi. Ankara Gençlik Derne¤i üyeleri de Yüksel Cadde-
si'nde eylem yaparak Ferhat ve Berna'n›n serbest b›rak›l-
mas›n› istediler. KESK üyesi emekçi memurlar da mahke-
me günü kendilerini ihbar ederek kendilerinin de paras›z
e¤itim istediklerini belirten bir aç›klama yapt›. 

Gençlik Federasyonu üyeleri, Ferhat ve Berna'n›n tah-
liyesini hapishane önünde halaylar ve sloganlarla kutlad›. 

Ferhat ve Berna 
serbest b›rak›ld›

Yüksek Ö¤retim Kurumu’nun kuruluflunun 30. y›l›, yap›lan eylemlerle protesto edildi. ‹s-
tanbul, Ankara, ‹zmir, Diyarbak›r, Mersin, Bursa ve Eskiflehir’de yap›lan eylemlerde YÖK’ün
kald›r›lmas› istendi. 6 Kas›m’›n bu y›l bayrama denk gelmesi sebebiyle protestolar 2 ve 3
Kas›m tarihlerinde gerçeklefltirildi.  

Proleter Devrimci Gençlik, Ekim Gençli¤i, Yeni Demokrat Gençlik, Sosyalist Dayan›flma
Gençli¤i, Özgür E¤itim Platformu, ‹leri Gençlik Derne¤i, Devrimci Ö¤renci Birli¤i, Yurtsever
Demokrat Gençlik taraf›ndan oluflturulan YÖK Karfl›t› Birlik, ‹stanbul’da 2 Kas›m’da Laleli’de-
ki ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin önünde toplanarak Beyaz›t Meydan›’na yürü-
dü. Bileflenler, flamalar ve dövizlerle, Kürtçe ve Türkçe yaz›l› pankartlar›n arkas›ndan kortej
oluflturdular. Trafi¤i kesen kitle “YÖK kalkacak polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürlefle-
cek”, “Gençlik gelecek gelecek sosyalizm”, “Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiç-
birimiz”, “Beyaz›t faflizme mezar olacak” sloganlar› att›. 

Beyaz›t’taki ‹Ü ana girifl kap›s› önüne gelen kitle, içeriden ç›kan ö¤rencilerle bilefltikten
sonra, bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi. Aç›klamada, YÖK’ün, kuruldu¤u günden beri ö¤renci-
ler üzerinde bask› arac› olarak kullan›ld›¤›na, düzenin temel kurumlar›ndan biri olarak e¤iti-
min ticarileflmesine hizmet etti¤ine de¤inildi. Ö¤rencilerin mücadelesini bast›rma iflleviyle ha-
reket etmesine ra¤men, ö¤rencilerin 30 y›ld›r alanlarda oldu¤u vurguland›. YÖK’ün yerine
yap›lmas› planlanan düzenlemelerin de burjuvazinin geçti¤i-
miz y›llarda yapt›¤› toplant›larda ald›klar› kararlar
do¤rultusunda olaca¤› söylendi. 

Liseli ö¤rencilerin de kat›ld›¤› bas›n
aç›klamas›n›n ard›ndan Grup Eme¤e Ez-
gi ve Grup Adal›lar müzik gruplar› marfl-
lar söyledi. Eyleme, Söz dergisi ve BDSP
destek verdi. Yürüyüfl ve bas›n aç›kla-
mas›na 300 ö¤renci kat›ld›.  

YÖK Karfl›t› Birlik d›fl›nda, Ö¤renci Ko-
lektifleri, Gençlik Federasyonu ve Genç-
Sen ayr› eylemler düzenlediler. 

YÖK’ün kuruluflu protesto edildi 

Maltepe Esenkent Ertuğrul-
gazi Lisesi’nde Che Gueva-
ra’yı anmak isteyen liseli öğ-
renciler, Che’nin ölüm yıldö-
nümü olan 8 Ekim’de bir et-
kinlik düzenlediler. Okulun üst
katlarına Che’nin resmiyle
“Gerçekçi ol, imkansızı iste”
yazılı bir pankart astılar.
Che’yi anmayı suç olarak gö-
ren okul idaresi, polisin içeri
girmesini ve eyleme saldırma-

sını istedi. Bunun üzerine polisler coplarla ve bibergazıy-
la öğrencilere saldırdı, 6 kişi gözaltına alındı. Öğrenciler
daha sonra serbest bırakıldı. Polisin karakolda liselilere
elektrikli coplarla saldırdığı belirtildi. 

Polisin saldırısını protesto etmek isteyen liselilere polis
yeniden saldırdı. 16 öğrenciyi gözaltına aldı. Eğitim-Sen
İstanbul 5 No.lu şube üyeleri de bu saldırıları protesto et-
mek için okul önünde bir açıklama yaptılar. Açıklamaya
öğrenciler ve ailelerinin yanısıra çeşitli kurumlar da katıl-
dı. Eğitim-Sen, öğrencilere yapılan saldırının hesabının
sorulması için davayı takip edeceklerini söylediler. İşken-
ce yapan polislerin yargılanmasını istediler. Ayrıca polis-
lerin okula girmesine izin veren ve öğrenciler hakkında
ifade veren okul müdürünün ve idarecilerin istifa etmesini
istediler. 

CChhee’’yyii aannmmaakk ddaa yyaassaakk!!

‹stanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi
29 Eylül'de görülen duruflmada Genç-
Sen'in kapat›lmas›na karar verdi. 2821
Say›l› Kanunu gerekçe gösteren mahke-
menin bu karar›n› Genç-Sen temziye gö-
türecek. ‹stanbul Valili¤i'nin 2008'de açt›-
¤› davada "sendikan›n ö¤renciler taraf›n-
dan kurulmas›" kapatmaya temel yap›ld›. 

Genç-Sen'in kapat›lma karar›n›n du-
yulmas›yla birlikte ö¤renciler, ‹stanbul, Anka-
ra, ‹zmir, Mersin, Eskiflehir, Bursa, Konya, Denizli'de protesto gösterileri düzenlediler. 

30 Eylül'de ‹stanbul'da protesto eylemi yap›ld›. Ya¤mur alt›nda gerçekleflen eylem, Ga-
latasaray Meydan›'nda ö¤rencilerin toplanmas›yla bafllad›. "Genç-Sen hayk›r! Sendika hak-
t›r" pankart›n›n arkas›nda kortej oluflturan ve "Asla yaln›z yürümeyeceksin", "YÖK, polis,
medya bu abluka da¤›t›lacak", "Eflit, paras›z, bilimsel, anadilde e¤itim" sloganlar›yla Taksim
Meydan›'na yürüyen ö¤rencilere, sendika temsilcileri de destek verdi. Yap›lan bas›n aç›kla-
mas›nda, Genç-Sen'in kuruldu¤u 2007 y›l›ndan itibaren devletin e¤itim ve ö¤retim üzerinde
yapmak istedi¤i sald›r›lara karfl› durdu¤u ve bunun için kapat›ld›¤› vurguland›. Karar›n tem-
yize götürülece¤i belirtilirken, Genç-Sen'in sokakta savunulaca¤›na de¤inildi. 

Ayn› gün Ankara'da, YKM önünde toplanan ö¤renciler, Adalet Bakanl›¤› önüne yürüdü-
ler. 1 Ekim'de ‹zmir ÖSYM bürosu önünde toplanan Genç-Sen'liler K›br›s fiehitleri cadde-
sinde bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. 

5 Ekim'de ise Befliktafl'taki Y›ld›z Teknik Üniversitesi önünde toplanan Genç-Sen üyele-
ri, Baflbakanl›k Ofisi'ne yürümek istedi. Polisin ablukaya ald›¤› ö¤renciler, kararl›l›kla Beflik-
tafl Meydan›'na kadar yürüdüler. "Ö¤renciler kurdu, mahkemeler kapatamaz! Sendikama
dokunma" pankart›n› açan ö¤renciler "YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle
özgürleflecek", "Susma hayk›r, sendika hakt›r", "Sokakta kurduk, sokakta savunaca¤›z" slo-
ganlar›yla yürüdüler. Baflbakanl›k ofisine yürümek isteyen ö¤rencilerin önü bir kez daha po-
lis barikat›yla kesilirken, ö¤renciler meydanda bas›n aç›klamas› yapt›. Bas›n aç›klamas›nda
karar›n hukuki hiçbir dayana¤› olmad›¤›, karar›n temziye götürülece¤i belirtildi. Genç-Sen'in
sokakta kuruldu¤u ve meflru mücadelesini verdi¤i, buna da devam edilece¤i hayk›r›ld›. 

Genç-Sen Kapat›lamaz!
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Son seçimlere “emek, demokrasi, özgürlük
bloku” olarak giren toplam 18 reformist parti ve
liberal demokrat kesim, seçimlerden sonra ye-
niden “Çat› Partisi”ni gündemlefltirdiler. Hat›rla-
naca¤› gibi, daha önceki y›llarda da “Çat›
Partisi” tart›flmalar› yap›lm›fl fakat sonuç-
suz kalm›flt›. Bu kez “parti” yerine “kongre”yi
geçirerek, Kongre Giriflimi ad›yla bir faaliyet
bafllatt›lar. Ve bu giriflim, 15-16 Ekim tarihinde
yap›lan toplant›yla “Halklar›n Demokratik Kon-
gresi” (HDK) ad›n› alarak resmileflti.

“Çat› Partisi” için de bir çözüm bulundu! Bir
“seçim partisi” olarak böyle bir partiye ihtiyaç
vard›! 20 bölgeden 820 delegenin kat›ld›¤› toplant›-
da, bu konuda da oy çoklu¤u ile bir “ilke karar›”
al›nd›. Buna göre “Kongre’nin yerel yönetim ve mil-
letvekili genel seçimlerinde siyasal amaç ve ç›kar-
lar›n›n ifadesi olacak ve temsil gerekliliklerini karfl›-
layacak bir parti oluflumunu, bafll›ca örgütsel he-
deflerinden biri olarak benimsendi¤i” bunun sonuç-
land›r›lmas›n› ise, Kongre Meclisi’ne b›rakt›¤› bildi-
rildi.

Kongre Meclisi, bafllang›çta 101 kifliden oluflu-
yordu. Ancak yüzde 50 kad›n kotas› sa¤lanamay›n-
ca, meclis üye say›s› 120’ye ç›kar›ld› ve salt kota
dolsun diye fazladan kad›n üyeler meclise al›nm›fl
oldu. Bu sözde kad›n haklar›n› savunur görü-
nen, gerçekte kad›nlara hakaret içeren bir uy-
gulamayd›. Kongre’nin kendi içinden bir “yürütme”
seçece¤i, böylece hiyerarflik bir yap› kurulaca¤› da
anlafl›ld›. Kongre bileflenlerin önemli bir k›sm›, hi-
yerarfliye karfl›yd› asl›nda. Parti tarz› örgütlenmeye
karfl› ç›k›l›yor, gevflek bir yap› isteniyordu. Kongre,
bu talebe uygun bir örgütlenme modeli olarak su-
nuldu. Hat›rlanacakt›r, PKK de Öcalan’›n tutsak
edilmesinden sonra ismini “Kongra-Gel” olarak de-
¤ifltirmiflti. Fakat bu süreçte yaflad›¤› sorunlar ve
parçalanma, yeniden partiye dönüflü, PKK’ye geçi-
fli getirmiflti. Ancak Kürt hareketinde örgütlenme
modeli olarak Kongre devam etti. Demokratik Top-
lum Kongresi (DTK), BDP ile birlikte, Kürt hareketi-
nin yasal alandaki örgütlenme biçimi oldu. fiimdi
DTK-BDP gibi, Türkiye cephesinde de HDK-Çat›
Partisi, yaflama geçirilmeye çal›fl›l›yor. 

Ama Kongre bileflenlerinin sorunu, sadece
örgütsel yap›lanma ile s›n›rl› de¤il, as›l olarak
içerik yönüyle bir hemfikirlik sa¤lanamam›fl du-
rumda. Öyle ki, Kongre’nin program› ve tüzü¤ü,
toplant› sabah› delegelerin eline geçiyor. Bu konu-
da süren tart›flmalar üzerine, program ve tüzük so-
runu 6 ay sonra yap›lacak toplant›ya ertelendi. Ya-
ni program› ve tüzü¤ü olmayan bir Kongre Ha-
reketi do¤du! 

Esas›nda buna çok gerek de duyulmuyordu.
Toplant›da al›nan iki temel karar, Kongre’nin
içeri¤ini ortaya koyuyordu zaten. Bunlardan bi-
rincisi, “Kürt sorunun bar›flç›l ve demokratik
çözümü için mücadele”ydi. ‹kincisi ise, “De-
mokrasiyi kazanmak için mücadele (siyasi par-
tiler yasas›, TCK, Anayasa, özel yetkili mahke-

melere iliflkin mücadele)” olarak flekillendi. 
Salt bu toplant›daki manzara ve sonuçlar› bile,

Kongre Hareketi’nin hangi hedef ve amaçlarla olufl-
turuldu¤unu gösteriyor. Kürt ulusal hareketi, Tür-
kiye’deki muhalif kesimleri de eteklerinin alt›na
toplayarak, düzen-içi iyilefltirmeler mücadele-
sinde elini güçlendirmeye çal›fl›yor. Soluklar›
tükenmifl, geliflme-büyüme umutlar›n› yitirmifl
reformist ve liberal kesimler ise, Kürt hareketi-
ne s›rtlar›n› dayayarak, onlar›n “hayat öpücü-
¤ü” ile canlanmak istiyorlar. Bir yan›yla “alan ra-
z›-veren raz›” bir durumla karfl› karfl›yay›z. Böyle
olunca, Kongre’ye Kürt ulusal hareketinin damgas›-
n› vurmas›, di¤erlerinin buna fazla itiraz edemeden
boyun e¤meleri anlafl›l›r bir durumdur. Her iki kesi-
min de ufku, düzen-içi iyilefltirmeler ile s›n›rl› olun-
ca, özsel olarak buluflulmakta, farkl›lar, ayr›nt›larda
ve biçimde kalmaktad›r. 

Kuruçeflme’den Kongre’ye
Durum bu kadar aç›kken, “Halklar›n Demokratik

Kongresi” (HDK), Kürt ulusal hareketi ile Türkiye
devrimci hareketinin birli¤i gibi sunulmakta, bir “mi-
lat” olarak gösterilmekte, yeniden birlik ç›¤l›klar›
at›larak, HDK’n›n d›fl›nda kalan devrimci kurumlar
üzerinde bas›nç oluflturulmaya çal›fl›lmaktad›r.

Oysa HDK, bu ülkede büyük iddialarla kurulan
ilk “birlik” de¤ildir. Özellikle 12 Eylül sonras› tasfiye-
ci dalgan›n ard›ndan bu tür “birlik” aray›fllar› hep
sürmüfl, Kuruçeflme’den ÖDP’ye sonu hüsranla bi-
ten birçok deneme de yap›lm›flt›r.  

Bugün HDK’y› oluflturan kifli ve kurumlar›n bir-
ço¤u, dünün Kuruçeflme ve ÖDP’nin bileflenleri
iken, bu baflar›s›z deneyimler hakk›nda tek bir öze-
lefltiri dahi vermeden, yeniden “birlikçi” kesilmekte,
benzer abart›l› beklentileri flimdi HDK için yapmak-
tad›rlar. 

‹lginçtir; Kuruçeflme’ciler de t›pk› Kongre Gi-
riflimi gibi 18 imzal› bir deklarasyonla birlik ça-
l›flmalar›n› bafllatm›fllard›. Kuruçeflme toplant›-
lar›n›n mimar› da, Kongre’nin aç›l›fl konuflmas›-
n› yapan ve onun sözcülü¤ünü üstlenen Ertu¤-
rul Kürkçü’ydü. Kürkçü, o dönem Türkiye’deki ör-
gütleri, “Marksist teorinin bölüntüleri üzerinde kurul-
mufl gettolar” olarak niteliyor ve ç›k›fl yolunun da
bu gruplar› tasfiye edip “yeni ve daha yüksek bir
sosyalist birli¤e” geçmek oldu¤unu söylüyordu.

Troçkistleri, eski Ayd›nl›kç›lar›, Gelenekçile-
ri, Kurtuluflçular›, TKEP’lileri, K›v›lc›mc›lar›,
Y.Küçük’çüleri, bir “getto” bile oluflturama-
m›fl bireyleri, yamal› bir bohça gibi bir araya
getirip “yüksek bir sosyalist birlik” olufltura-
ca¤›n› iddia ediyordu. fiimdi ayn› Kürkçü,
Kuruçeflme deneyimi hiç yaflanmam›fl ve
onda belirleyici bir rol oynamam›fl gibi, “bu
kez hepimiz yeni bir yol denemenin gereklili-
¤ine vard›k” diyor. “Önceki deneyimler”in
neden baflar›s›z oldu¤unu ortaya koyma-
dan, bu konuda en küçük bir özelefltiriye ya-

naflmadan, hiç de “yeni” olmayan bir “dene-
me”ye daha girifliyor. Bunun öncekilerin ak›betin-
den farkl› olaca¤›n›n garantisi nedir? Einstein’›n
“ancak aptallar, ayn› yolu deneyerek farkl› so-
nuçlara ulaflaca¤›n› zannedebilirler” sözü, tam
da buna denk düflmüyor mu? 

Y›llar önce söyledi¤imiz gibi, tasfiyecili¤in imal
etti¤i firariler, her zaman itirafç› olmuyorlar veya pil-
leri bitince ‘benden bu kadar’ deyip, bir kenara çe-
kilmiyorlar. Kitap fareliklerinin ve liberal kesimlerin
deste¤i sayesinde elde ettikleri unvanlar›n› da kul-
lanarak, komünist ve devrimci hareketin önüne ya-
salc›, kafa kar›flt›r›c›, sapt›r›c› ak›mlar olarak ç›k›-
yorlar.

Gelinen aflamada art›k sosyalizmin ad›n› da an-
m›yorlar tabi. Kendilerini meclise tafl›yan -ve tafl›-
yacak olan- Kürt hareketini kutsuyor, onlar›n öne
ç›kard›¤› “demokrasi, bar›fl, özerklik” kavramlar›n›
yineleyip duruyorlar. ‹çinde devrimin, sosyalizmin
ad›n›n dahi geçmedi¤i bu birli¤i, yine hiç s›k›lma-
dan “solun birli¤i” olarak sunuyor, tüm devrimcileri
bu birli¤e ça¤›r›yorlar.

Yine birlik ç›¤›rtkanl›¤›, 
yine abart›l› beklentiler…
Bunlar›n bafl›nda ESP geliyor. Uzun süredir

Kürt ulusal hareketinin “seçim bloklar›”na gir-
meye çal›fl›p, milletvekili pazarl›klar›nda anlafla-
mayarak blok d›fl›na düflen ESP, bu kez böyle
bir birli¤in içine girebilmenin mutlulu¤unu yafl›-
yor. Bu mutlulukla bafl› öylesine dönmüfl ki, 22
Ekim 2011 tarihli At›l›m’›n birçok sayfas› Kongre’ye
ayr›lm›fl ve ona düzülen methiyelerle dolmufl. “Top-
lumsal keflif kolu” bafll›kl› baflyaz›s›nda ise flunlar›
yaz›yor: “Zaman›n ak›fl›n› bir an için on y›l, yirmi y›l
ileriye sar›p sonra geriye dönsek, 2011 y›l›n›n tari-
he b›rakt›¤› en önemli arma¤an›n Halklar›n Demok-
ratik Kongresi’nin (HDK) kurulmas› oldu¤u görüle-
cektir. Bu, HDK’n›n yürüyüfl güzergah›n› ve baflar-
ma azmini de tarif eden güçlü bir veridir.”

HDK’n›n b›rakal›m on-yirmi y›l yaflamas›n›, bir
y›l sonras›nda bile ne olaca¤› flüpheliyken, ona
flimdiden on y›llar biçmek ve “2011 y›l›n›n tarihe b›-
rakt›¤› en önemli arma¤an›” olarak kutsamak, hem
tarihsel deneyimleri, hem de bugünün gerçeklerini
tümden unutmak veya bilerek çarp›tmakt›r.

Öncekiler bir yana, Kuruçeflme ve ÖDP deneyi-
mi ortada duruyorken ve onlardan do¤ru sonuçlar

Yine - yeniden birlik ç›¤›rtkanl›¤›:
KONGRE HAREKET‹ ve ÇATI PART‹S‹



ç›karmadan, hatta kötü bir kopyas› ve daha geri hali olan HDK’n›n, öncellerinden fark-
l› olmayaca¤›n›n belirtileri, daha flimdiden görülmeye bafllanm›flt›r oysa. EMEP ad›na
Birgün Gazetesi’ne konuflan Ayd›n Çubukçu, BDP ile EMEP’i, “ittifak›n iki dayana-
¤›” olarak ilan etti mesela. 18 kurumdan oluflan “seçim bloku” içinde, Çubukçu’nun
BDP’yi ve EMEP’i öne ç›karmas›, di¤er bileflenleri rahats›z etmeyecek mi? 

EMEP’in Blok’un devam› olarak kurulan HDK içinde de kendilerine böyle bir yer
vehmettikleri kesindir. O EMEP ki, Kürt ulusal hareketinin devrimci bir rotada kuruldu-
¤u ve geliflti¤i y›llarda, onu “karfl›-devrimci”, “ajan” olarak görmüfl, onunla çat›flmalara
bile girmiflti. Bu yaklafl›m ESP öncelleri için de geçerlidir. Ne zaman ki, Kürt hareketi
reformist bir çizgiye evrildi, baflta EMEP olmak üzere tüm reformist-tasfiyeci ak›mlar,
Kürt hareketine övgüler düzmeye ve ona yamanmaya çal›flt›lar. Kongre, bunun geldi¤i
son aflamad›r.  

Devrimci hareketle iliflkiler sözkonusu oldu¤unda, son derece sekter ve grupçu
olan bu partiler, liberal kesimler karfl›s›nda oldukça esnek ve “birlik”çidirler. Bugün
sözde bile olsa savunduklar› görüfllerden “birlik” ad›na taviz vermekte hiçbir beis gör-
memektedirler. 

Örne¤in EMEP’in baflkan› iken Kürt oylar›yla milletvekili seçilen Levent Tüzel, bir
soru üzerine flunlar› söylüyor: “Oluflturmaya çal›flt›¤›m›z hareketin içinde antiemperya-
lizm ve antikapitalizm içsel bir olgu olarak zaten yer al›yor.  Bunu yaz›ya çiziye döke-
lim tart›flmas›na gerek görmüyoruz… Programda sosyalizm vurgusu olmasa da asl›n-
da bütün olarak bak›ld›¤›nda toplumcu bir anlay›fl› göreceksiniz.”

Anti-emperyalizm ve anti-kapitalizmin “yaz›ya-çiziye dökülmemifl” olmas›,
sosyalizmin programda yer almamas›, ne gam! Yeter ki, milletvekili koltu¤una
otursunlar, burjuva-liberal kesimler taraf›ndan kabul görsünler! Fakat kendi kitle-
si dahil, devrimci-demokrat kesimlerin deste¤ini yitirmemek için de, Kongre’yi “toplum-
cu bir anlay›fla sahip”, emperyalizme ve kapitalizme karfl› duruflu “içsel bir olgu” ola-
rak benimsemifl göstererek allay›p-pullamaya, onu “Kürt hareketiyle, Türkiye devrimci
hareketinin birli¤i” imifl gibi lanse etmeye devam etsinler!

Kongre, reformist-tasfiyeci bir birliktir
Tasfiyecili¤in içten içe çürüttü¤ü çeflitli örgütler, her türlü hastal›¤› kapmaya haz›r,

sapmalara aç›k bir potansiyel oluflturdular. Dolay›s›yla bu örgütlerin Kongre’ye çok
büyük misyonlar biçerek bal›klamas›na dalmalar›na, flaflmamak gerek. Uzun y›llar sü-
ren yenilgi dönemi, zaten ideolojik olarak sa¤lam bir zeminde durmayan küçük-burju-
valar›, “yorgun savaflç›lar” haline getirmiflti. Tüm tasfiyeci yap›lar› kuflatan bu “yor-
gun savaflç›lar”, eski mevzilerini terk ederek, sürekli sa¤a do¤ru kayd›lar. Lega-
lizmden yasal particili¤e, oradan sivil toplumculu¤a, düzen muhalifli¤ine kadar
evrildiler. Bir süredir de Kürt hareketinin kuyru¤una tak›larak kendilerini var et-
meye çal›fl›yorlar. Bunu da yine “birlikçi” kesilerek, sözde “devrimcilerin birli¤i” gibi
ulvi bir amaçla yapt›klar›n› vaaz ediyorlar.

Oysa dünyan›n hiçbir ülkesinde ve hiçbir döneminde, devrimci bir birlik, tepede ya-
p›lan uzlaflmalarla, salon toplant›lar›yla kurulmam›flt›r! ‹flçi-emekçi hareketinden, dev-
rim ve sosyalizm hedefinden kopuk bir birlik, tek kelimeyle tasfiyeciliktir! Y›llar önce,
Kuruçeflme toplant›lar› için söylediklerimiz, bugün Kongre Hareketi için de geçerlidir: 

“Her renkten revizyonizmi birbirine yap›flt›rman›n imkans›zl›¤› bir yana, bu gerçek-
leflse bile eski gruplara bir yenisi daha eklenmifl olur, o kadar. Aflure bir çorba ya da
tatl› çeflidi olarak belki baz›lar›na ilginç gelebilir, ama siyasette aflurecilik, en baya¤›
eklektizm, ilkesizlik ve hizip diplomasisi ile bir ve ayn› fleydir.” (Birlik Üzerine, sf: 82)

Lenin’in “büyük bir dava ve büyük bir sorun” dedi¤i birli¤e gereksinim duymak bafl-
kad›r, bu gereksinimi yerine getirebilmek baflka! Devrimci güçlerin birli¤i sorunu, çö-
zülmesi gereken en önemli sorunlardan biridir. Ve en baflta güç ve eylem birli¤inin
oluflturulmas› gerekti¤i aç›kt›r. Bu konuda çeflitli giriflimler olmufltur da. Cephesel ve
örgütsel birlikler, ancak bu pratik içinde, mücadele alanlar›nda s›nanarak oluflabilir.
ML yaklafl›m, ne grupçu sekterli¤e, ne de liberal s›n›rs›zl›¤a düflmeden, do¤ru ideolo-
jik, politik ve örgütsel platformlarda ›srarc› olmakt›r. E¤er “birlik” iflçi ve emekçilerin
birli¤ine ve mücadelesine hizmet etmiyor, devrim ve sosyalizmi hedeflemiyorsa,
onunla oynamak, hatta buna alet olmak bile, son derece zararl› ve tehlikelidir.
En hafif deyimle zaman ›sraf›d›r, kitlelerin özlemlerini sömürmek, onlar› oyala-
makt›r. 

Bu konuda son sözü Engels’e b›rak›yoruz:
“Birlik ç›¤l›klar› insan› yan›ltmamal›! Bu sözcü¤ü dillerinden düflürmeyenler… ço¤u

kez ayr›l›k tohumlar›n› en çok ekenlerdir… Bir kez izin verildi mi, ayr›l›klar› çok daha
kat› z›tl›klar halinde tekrar ortaya atarlar… ‹flten bundan ötürü en büyük sekterler, en
büyük kavgac›lar ve sahtekarlar, belirli anlarda birlik için en çok ba¤›r›p ça¤›ranlard›r.
Yaflam›m›z boyunca kimse bize birlik ç›¤›rtkanlar› kadar yük olmam›fl ve oyun oyna-
mam›fllard›r.” (Engels, Seçme Yap›tlar, C II, sf. 515)
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19 Ekim’de Çukurca’da PKK’nin yapt›¤› bask›nlar›n ard›ndan devle-
tin resmi rakamlar›na göre 24 askerin ölümlerini bahane ederek flove-
nizmi t›rmand›ran devletin k›flk›rtmalar›yla hareket eden sivil faflistler,
Kürt halk›na, devrimcilerin, iflçi-emekçi halk›n yaflad›¤› mahallelere,
üniversitelerde ö¤rencilere sald›rmaya devam ediyorlar. 

Her gerilla eyleminin ard›ndan BDP binalar›n› hedefleyen sald›r›lar
daha boyutlu hale geldi. BDP binalar›na sald›ran ve polis denetimiyle
sokaklar› ›rkç›-faflist sloganlarla saran faflist gruplar, binalar› atefle ver-
meye kalk›flt›, camlar› ve kap›lar› k›rd›lar. ‹stanbul, ‹zmir, Ankara, Bal›-
kesir, Manisa, Bursa, Sakarya vb. illerde BDP binalar›n›n önünde faflist
gösteriler yap›l›rken, Ümraniye ve Ba¤c›lar BDP ilçe binalar› yak›lmaya
çal›fl›ld›. 23 Ekim’de tam gün ‹stiklal caddesini güzergah haline getiren
faflistlere, polis hiçbir müdahalede bulunmad›¤› gibi, BDP ‹l binas›n› ko-
rumak isteyen Kürt halk›na gaz bombalar›yla sald›rd›. Ba¤c›lar’da ise
BDP ilçe binas› ve Med Kültür Merkezi’nin bulundu¤u binan›n camlar›n›
k›ran faflist güruh, çocuklar içerideyken binay› atefle vermeye çal›flt›.
Sald›r›y› duyan Kürt halk›n›n binan›n önüne gelip direnmesinin ard›n-
dan, kaçmak zorunda kalan faflistlere ses ç›kartmayan polis, binan›n
içine ve önünde bekleyenlere gaz bombalar›yla sald›rd›. Di¤er illerde
ise BDP tabelalar› k›r›ld›, ilçe binalar›na girilerek eflyalar tahrip edildi. 

Tasmalar› gevfletilen faflistler, Elaz›¤’da Hozat Garaj› mahallesini
de ablukaya ald›. Mahalle içine girmeye çal›flan faflistler, tafllarla ve
kurflunlarla mahalle halk›na sald›rd›. Mahalle içinde direnifle geçen hal-
ka ise polis gaz bombalar›yla sald›rd›. 

Benzer bir sald›r› ‹stanbul’un 1 May›s mahallesinde de yafland›. 20
Ekim’de de¤iflik mahallelerden getirilip organize edilen faflistler, polis
eflli¤inde1 May›s mahallesinde yürüyüfl yapmak istedi. Bunu duyar
duymaz eylem örgütleyen devrimciler ise, 200 kifliyle faflist yürüyüflü
önlemeye çal›flt›. Faflistlerin tafl ve sopalarla mahalleye girmesini orani-
ze eden polis, mahalleyi korumak isteyen devrimcilerin üzerine gaz
bombalar› ve panzerlerle sald›rd›. Eylem sonras›nda sokaklarda ve ev-
lerde devrimci av›na ç›kan polisler, 14 kifliyi gözalt›na ald›. Devrimcile-
rin bir gün sonra gözalt›lar› protesto etmek için yapmak istedi¤i yürüyü-
fle, yine polis sald›r›s› gerçekleflti. Sald›r›ya tafllarla direnen devrimciler
ve mahalle halk›ndan gözalt›na al›nanlar oldu. 23 Ekim’de Halk Cephe-
si ve Liseli Dev-Genç’in yapmak istedi¤i yürüyüflü de engellemek iste-
yen polis, soka¤› önlü-arkal› keserek caddeye ç›k›lmas›na izin vermedi.
Yüzlerce sivil polisin ellerinde sopalarla sald›rd›¤› kitleden 8 kifli gözalt›-
na al›nd›. Devrimcilere ad›m att›rmamak için her fleyi yapan polis, fa-
flistlerin esnaflara sald›rmas›na da göz yumarak amac›n›n mahallelinin
direniflini k›rmak oldu¤unu gösterdi. 

Üniversitelerde de faflist beslemeler kampüslere sal›nd›. ‹stanbul
Üniversitesi’ne sat›rlarla ve sopalarla giren faflist grup, devrimcilere ve
yurtseverlere sald›rd› ve afiflleri parçalad›. Ellerini kollar›n› sallayarak
üniversite içine giren faflistleri engellemek yerine onlara karfl› koyan
devrimcilere ve yurtseverlere sald›ran polis, yüzünü bir kez daha gös-
termifl oldu. 

Sivil faflistler ilk olarak 19 Ekim’de üniversite içinde ›rkç› söylemlerle
bildiri da¤›tmak istemifl, buna devrimci ö¤renciler müdahale etmiflti. 20
Ekim’de ellerinde sopalarla-sat›rlarla gelen faflist grubun iflini rahat yap-
mas› için okul polisler taraf›ndan ablukaya al›nm›fl, bu sald›r›da bir ö¤-
renci yaralanm›flt›. Sald›r›y› püskürten ve okuldan toplu ç›k›fl yapan ö¤-
renciler, 21 Ekim’de bir yürüyüfl ve bas›n aç›klamas›yla sald›r›lar› pro-
testo etmek isteyince, polisler bir kez daha sald›rd› ve ö¤renciler tafllar-
la karfl›l›k verdi. 10 ö¤renci gözalt›na al›nd›. 

Bal›kesir’de ise bir Kürt ö¤renci faflistlerin linç giriflimine u¤rad›.
Demirlerle sald›r›ya u¤rayan ö¤renci hastaneye kald›r›ld›. 

K›br›s’ta sivil faflistlerin Kürt ö¤rencilere sald›rmas›n›n ard›ndan, 16
Kürt ö¤renci s›n›rd›fl› edildi. Kürt ö¤rencilerin gözalt›nda iflkenceye ma-
ruz kald›¤› aç›kland›.

Devlet azg›nca sald›r›yor
sivil faflistler sokaklarda
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Libya’da fiubat ay›nda bafllayan muhalif hare-
ket, 22 A¤ustos günü NATO destekli bir iflgal-dar-
beye dönüfltü. Süreç, Kaddafi’nin öldürülmesiyle
yeni bir evreye girdi. 

Kaddafi, fiubat ay›nda muhalif hareket bafllad›-
¤› andan itibaren, M›s›r ve Tunus diktatörleri gibi
çekip gitmeyece¤ini, muhaliflerin arkas›ndaki aç›k
ABD ve NATO deste¤i karfl›s›nda, sonuna kadar
direnece¤ini her f›rsatta ilan etmiflti. Öyle de yapt›.
Son ana kadar ülkede kald›, iflgalcilere ve iflbirlikçi-
lerine karfl› direnifli örgütledi, çekildi¤i son mahalle
düflerken Kaddafi de flehri terketmeye karar verdi. 

Ve 20 Ekim günü yakaland›, linç edilerek öldü-
rüldü. 

Diktatördü, “kahraman” yapt›lar
Bugüne kadar kimi reformist yap›lar ve “üç dün-

yac›” devrimciler, Kaddafi’ye dönük aç›k-örtük des-
teklerini bir biçimde verdiler. Kimileri ise Kaddafi’ye
karfl› harekete geçen isyanc›lar› “demokrasi savafl-
ç›lar›” olarak selamlad›. ‹ki tutum da do¤ru de¤ildi.
Kaddafi, ony›llar boyunca ülkesini kan ve vah-
fletle yönetmifl, üstelik bunu, ABD ve Fransa da
içinde olmak üzere emperyalistlerin deste¤ini
arkas›na alarak baflarm›fl bir diktatördü. Sonra-
dan UGK (Ulusal Geçifl Konseyi) ad›n› alan is-
yanc›lar ise, do¤rudan ABD ve NATO’dan aske-
ri ve siyasi güç alarak Kaddafi’ye karfl› harekete
geçen iflbirlikçilerdi. Bu nedenle iki taraf›n da kar-
fl›s›nda; ezilen ve sömürülen Libyal› emekçilerin iki
tarafa karfl› da direnmesinin yan›nda olmak en
do¤ru tav›rd›.  

Ancak ABD’nin sald›r›s›, Kaddafi’ye s›cak ba-
kanlar›n güçlenmesine neden oldu. T›pk› ABD’nin
Irak sald›r›s› öncesinde Saddam’›n yapt›¤› anti-
ABD aç›klamalarla “kahramanlaflmas›” gibi,
Kaddafi de bugün ABD’ye ve NATO’ya kafa tut-
mas›yla, son ana kadar direnifli sürdürmesiyle
ve sa¤ yakalan›p linç edilerek öldürüldü¤ünün
aç›¤a ç›kmas›yla, önemli bir etki yaratm›flt›r.
Kaddafi’nin öldürülme biçiminin çok genifl kesimler
taraf›ndan sorgulanmas›, buna tepki gösterilmesi
ve UGK’nin suçlanmas› da bu etkinin ürünüdür. 

Keza muhaliflerin insanl›k suçu iflledi¤i yönünde
zaman zaman ç›kan haberler de yine Kaddafi’nin
ABD’ye direnmesinden kayna¤›n› almaktad›r. Me-
sela Uluslararas› Af Örgütü gibi emperyalist bir ku-
rum bile, muhaliflerin yakalad›¤› Kaddafi yanl›lar›na
iflkence yapt›¤›, keyfi gözalt›lar, gözalt›nda kay›p-
lar, toplu katliamlar gerçeklefltirdi¤i, özellikle Kad-
dafi’nin siyahi paral› askerlerinin linç edildi¤i, Kad-
dafi’nin diktatörlü¤ünden bir farklar›n›n olmad›¤› yo-
lunda bir rapor haz›rlam›flt›r. Çünkü direnifl, her
zaman sayg›nl›k uyand›r›r, taraftarlar oluflturur,
bir rüzgar estirir ve karfl› tarafa dönük elefltirile-
ri cesaretlendirir. “Ma¤dur” la “zalim”in yer de-
¤ifltirmesi, e¤er “ma¤dur” direniyorsa, büyük
bir tepkiyi de oluflturur. Ne Kaddafi ne de UGK
elbette ki gerçekte “ma¤dur” de¤ildir. Ancak yarat›-
lan tablo budur. Libya’da, Kaddafi’nin “zulmü”, NA-
TO ve iflbirlikçilerinin gerçeklefltirdi¤i “zulmün” göl-

gesinde kal-
m›flt›r. 

Bu durum, Libya’n›n gelece¤inde önemli bir un-
sur olacakt›r. Çünkü Kaddafi yandafllar›nda, iflgale
karfl› direnifl iste¤ini besleyecektir. 

Bundan sonras› iflgalcilere karfl› direnifl
Asl›nda Libya’da emperyalistlerin ve iflbirlikçile-

rin iflini zorlaflt›ran, as›l bundan sonras›n›n daha
zor ve sanc›l› olaca¤›n› gösteren birden fazla unsur
vard›r. 

Birincisi, Kaddafi’nin direnmifl ve linçle kat-
ledilmifl olmas›, bir efsane gibi, sonraki direnifli
güçlendirecektir. Kaddafi’nin sözcüsü-temsilcisi
gibi davranan büyük o¤lu Seyfülislam Kaddafi sa¤-
d›r ve yeri bilinmemektedir. Son ana kadar direnifle
devam eden Kaddafi’nin askeri gücünü ve taraftar-
lar›n› yeniden toplamas› ve direnifli yükseltmesi
mümkündür. 

Üstelik bölgede ABD karfl›t› di¤er ülkeler ve
Çin-Rusya emperyalistleri, böyle bir hareketi güç-
lendirmek için, Seyfülislam’a destek verebilir, teflvik
edebilirler. Bugün Kaddafi’nin efli ve çocuklar› Ce-
zayir, Nijer gibi ülkelerde s›¤›nmac› durumdad›r ve
Libya’n›n yeni yönetiminin bütün ›srarlar›na ra¤-
men, iadeleri sözkonusu de¤ildir. Angola ve Zim-
babve ise, Kaddafi’nin kendilerine s›¤›nabilece¤ini
duyurmufltur. Yani Arap co¤rafyas›nda, Kadda-
fi’ye ve ailesine kucak açan ülkeler, flimdiden
kendilerini belli etmektedirler. Dahas›, NATO
bombard›man› bafllad›¤›nda aç›k destek veren
Arap Birli¤i, Libya’n›n iflgali aflama aflama gerçek-
lefltirildikçe, homurdanmaya bafllam›flt›r. NATO’nun
as›l amac›s›n›n “Libya’n›n Iraklaflt›r›lmas›” oldu¤u
yönündeki üstü örtük de¤erlendirmeler giderek art-
maktad›r. ‹flgalin yap›lma ve iflbirlikçilerin kullan›l-
ma biçimi, Arap Birli¤i’nin diktatörlerini bile tedirgin
etmifltir.  

‹kincisi, bombard›man›n ve iflgalin sonuçla-
r›, ülkede tam bir insan k›y›m› yafland›¤›n› gös-
termektedir. Bombard›man›n bafllad›¤› günlerde
ABD Baflkan› Obama, “e¤er harekete geçmemifl
olsayd›k ülkede binlerce kifli ölürdü” aç›klamas›n›
yapm›flt›. Bugün ise, binlerce de¤il, onbinlerce
ölüm sözkonusu. Muhalif hareketin ve iflgalin bafl-
lamas›ndan bu yana, Libya’da kimi kaynaklara gö-
re 30 bin, kimilerine göre ise 50 bin kifli sald›r› ve
bombard›manlarda öldürülmüfl, onbinlercesi yara-
lanm›flt›r. Ülkeyi terk edenlerin say›s› ise, NATO
bombard›man› bafllad›¤› günden itibaren 750 bin
kifli civar›ndad›r. Nüfusu sadece 6 milyon olan bir
ülke için bu çok büyük bir orand›r. Bu oran, her ai-
leden birer ölü-yaral›-mülteci oldu¤u anlam›na gel-
mektedir. Bu ölümlerin sorumlusu olan iflgalci em-
peryalistlerle iflbirlikçilerine karfl› kitlesel bir kin ve
nefret her geçen gün büyümekte, en küçük bir k›-
v›lc›mda büyük kitle direnifllerine dönüflme potansi-
yeli tafl›maktad›r. 

Üçüncüsü, iflgal kitlelerin yaflam koflullar›n›
altüst etmifltir. Libya 2010 y›l› ‹nsani Geliflme ‹n-
deksi’nde 170 BM ülkesi aras›nda 53. s›rada iken,

yani üst s›ralarda yer al›yorken, iflgal sonras›nda
“Libya’n›n Tafl Devrine döndü¤ü” söyleniyor. Ülke
yak›l›p y›k›lm›fl, ekonomisi çökertilmifl durumdad›r.
Bombard›man sadece askeri binalar› de¤il, nere-
deyse her yeri yerle bir etmifl, savafl, y›ka y›ka iler-
lemifltir. ‹flsizlik ve açl›k rakamlar›ndan sözetmeye
bile gerek yok; savafl ve iflgal alt›ndaki bir ülkede
bütün emekçiler bundan etkilenir. Mesela sadece
Trablus’ta 400 bin kiflinin g›da ve su s›k›nt›s› yafla-
d›¤›, kamu çal›flanlar›n›n ise aylard›r maafl›n› ala-
mad›¤› söyleniyor. fiimdi, iflgal tamamland›ktan
sonra ise, baflta petrol olmak üzere ülkenin kay-
naklar›n›n özellefltirilmesi, emperyalist tekellere
peflkefl çekilmesi sözkonusudur. Bu durum, kitlele-
rin yoksullu¤unu art›racak, sefaletini derinlefltire-
cek, iflgale ve iflbirlikçilerine karfl› tepkiyi büyüte-
cektir. 

Dördüncüsü, muhalefet hareketini yürüten
afliretlerin aras›nda çat›flmalar›n yaflanmas› ka-
ç›n›lmazd›r. Bu afliretlerin ezici ço¤unlu¤u, yeni
yönetimde istedikleri yeri bulamayacakt›r. Kaddafi
42 y›ll›k diktatörlü¤ü süresince, afliretler aras›nda
korkutarak ya da uzlaflt›rarak bir denge kurmufl,
hepsine kendi hegemonyas›n› kabullendirmiflti. 42
y›l boyunca Libya’da tek bir muhalif ses ç›kmama-
s›, bu kabulleniflle ilgilidir. fiimdi kurulu düzen bir
kere altüst olduktan sonra, yeni düzenin neye göre
kurulaca¤› belli de¤ildir. Kaddafi döneminde, ona
tabiyette eflit olan afliretlerin, Kaddafi’nin yoklu¤un-
da bu eflitli¤i neye göre de¤ifltirecekleri belirsizdir.
Tek adam yönetiminin ortadan kalkt›¤› her yerde,
iktidar kavgas›n›n yaflanmas› kaç›n›lmazd›r. Üstelik
muhalif afliretlerin iktidar kavgas›, daha çat›flmala-
r›n sürdü¤ü dönemde bile sürekli olarak gündeme
geliyordu. Bafllang›çta emperyalistlerin tercihleri
do¤rultusunda belli ad›mlar at›lsa ve uzlaflmalar
yakalansa bile, iktidar ve rant u¤runa afliretler aras›
kavgalar›n bafllamas› kaç›n›lmazd›r. Muhalif afliret-
lerinin tümünün elinde Kaddafi’ye karfl› savaflt›klar›
dönemden kalma silahlar ve ileri teknoloji malze-
meler olmas›, bu kavgalar›n çok kanl› olaca¤›n›
flimdiden göstermektedir. 

Di¤er taraftan, afliretler ekonomik olarak eski-
sinden daha kötü duruma düfleceklerdir. Mesela,
Kaddafi döneminde, bütün afliretlere ve tüm vatan-
dafllara petrol gelirlerinden pay da¤›t›l›rd›. fiimdi
petrol, emperyalistler taraf›ndan ya¤malan›rken, is-
yanc› afliretlerin büyük ço¤unlu¤u seyretmekle yeti-
necektir. ABD, ‹ngiltere ve Fransa’dan petrol flirket-
lerinin temsilcileri, daha Trablus’un iflgali tamam-

iflgal sürüyorKaddafi öldü



lanmadan önce, heyetler halinde Libya’ya akmaya,
UGK ile anlaflmalar imzalamaya bafllad›lar bile. 

Emperyalistler taraf›ndan ya¤malanacak bir di-
¤er alan ise, Libya’n›n bloke edilen paralar›n›n kul-
lan›m›d›r. Tüm dünyada Libya’n›n mal varl›klar›n›n
150 milyar dolar tutar›nda oldu¤u tahmin ediliyor.
Bunun 37 milyar dolarl›k k›sm› ABD’de bulunuyor.
Ve daha savafl sürerken, bu malvarl›klar›na göz di-
ken emperyalist iflgalciler, savafl masraflar›n›n Lib-
yal›lar taraf›ndan ödenmesi, savafla giren her ülke-
ye savafl tazminat› verilmesi gerekti¤ini konuflma-
ya bafllad›lar. Daha eylül ay›nda, ABD, kendisinde
bulunan 37 milyar dolar›n 1.5 milyar dolarl›k k›sm›-
n›, “insani yard›m” faaliyetinde kullan›lmas› ama-
c›yla serbestlefltirilmesini sa¤lam›flt›. Arkas›ndan
‹ngiltere ve Fransa’da savafl harcamalar›n›n ne ka-
dar yüksek oldu¤unu söyleyerek s›raya girdiler.
Zaten iflbirlikçi UGK da, “Kaddafi’ye karfl› mücade-
lede kendilerini destekleyen ülkeleri ödüllendirme
niyetinde olduklar›n›” söyleyerek bu paray› emper-
yalist efendilerine da¤›tmaya haz›r oldu¤unu ilan
etti. 

Savafl sonras›nda en büyük parsay›, savafla gi-
riflmede en atak olan ülkeler topluyor. Türkiye ise,
çantayla apar topar tafl›d›¤› 300 milyon dolara ra¤-
men, kurtlar sofras›nda istedi¤i pay› henüz alama-
man›n s›k›nt›s›n› yafl›yor.  

Kukla yönetim, kukla “devrim”
Kaddafi’nin öldürülmesi, do¤rudan ABD’nin is-

te¤i üzerine gerçeklefltirilmiflti. Kaddafi’nin, aradaki
gizli anlaflmalarla ilgili konuflmas› ihtimalinden kor-
kan emperyalistler, yakalan›r yakalanmaz öldürül-
mesini istemifllerdi. Çünkü Kaddafi, son y›llarda
yüzünü Bat›l› emperyalist ülkelere daha fazla çevir-
mifl, adeta onlarla “bar›flmaya” çal›flm›flt›. 2003 y›-
l›ndan itibaren ABD dahil olmak üzere Bat›l› em-
peryalist ülkelerle iliflkilerini gelifltirmifl, çeflitli an-
laflmalar yapm›fl, ülkede ç›kar›lan petrolün yar›s›n›
‹ngiltere, ‹talya ve Almanya’ya vermiflti. Bu dönem-
de yap›lan anlaflmalar›n ve gizli pazarl›klar›n orta-
ya dökülmesini istemiyordu ABD. 

Bu ölüm, ayn› zamanda diktatörden yetki devri,
yeni hükümetin meflruiyeti gibi sorunlar› da do¤ru-
dan ortadan kald›r›yordu. 

Emperyalistler büyük bir coflkuyla karfl›lad›lar
Kaddafi’nin öldürülmesini. ABD ve Avrupal› devlet
yöneticileri kendi zaferlerini kutsay›p, UGK’n›n “ikti-
dar›n›” kutlad›lar. 

Emperyalistler, savafl›n bafllad›¤› ilk günden
itibaren çok fazla gözönüne ç›kmamaya özen
göstermifllerdi. Do¤rudan kendilerinin k›flk›rtt›¤›
bir hareket olmas›na ra¤men Libyal› kitlelerin öz-
gürlük ve demok-
rasi talebi bu
hareketi ya-
rat›yormufl
gibi dav-

rand›lar; afliretleri kendileri silahland›rmas›na ra¤-
men, afliretlerin kendi direnifl güçlerini oluflturdu¤u-
nu iddia ettiler; havadan bombard›man ve karadan
üstün techizatl› helikopterlerle iflgal harekat›n› yö-
netmelerine ra¤men, afliretler zaferler kazan›yor-
mufl gibi gösterdiler; en kritik aflamalarda yüzlerce
ABD, ‹ngiltere, ‹srail, Fransa, Suudi Arabistan aja-
n›, özel timi, komandosu devreye girmifl olmas›na
ra¤men, sanki Libya topraklar›na hiç ayak basma-
m›fl gibi davrand›lar; özellikle Trablus’un iflgaline
dönük harekat› ‹ngiltere, Fransa ve Katar’dan ge-
len uzman timlerin yönetti¤i bilinmesine ra¤men,
direniflçilerin baflar›s› olarak ilan ettiler. 

fiimdi de UGK sözcüleri, “ülkede yabanc› asker
istemedi¤ini” duyuruyorlar. Emperyalistler de, Lib-
ya’daki iflbirlikçileri de ayn› nakarat› tekrarlay›p du-
ruyorlar: “Libya’da yaflanan bir iç savafl de¤il, orta-
da çat›flan iki taraf yok; Libya’da halk›n kendisini
bir diktatörlü¤e karfl› savunmas› sözkonusu!” Bu
nedenle Libya’da NATO üssü kurulmas›na da,
BM’nin Bar›fl Gücü oluflturarak konufllanmas›na da
gerek yok! Yani oraya elbette ki iflgalci ülkelerin
askeri birlikleri, üsleri, gizli ajanlar› yerleflecek;
ama bunun duyurusu yap›lmadan, kitlelerin ha-
beri olmadan ve kendilerini gizleyerek çal›fla-
caklar. T›pk› son 8 ayda yapt›klar› gibi.  

Asl›nda ABD’nin hedefi çok aç›k. Kendisinin
do¤rudan gerçeklefltirdi¤i iflgaller, hem yerel halkta
büyük bir tepki yarat›yor, hem de dünya iflçi ve
emekçileri nezdinde ABD’nin sömürgeci-ya¤mac›
yüzü daha aç›k ortaya ç›k›yor. II. Emperyalist sa-
vafltan bu yana, giriflti¤i hiçbir büyük savafl› kaza-
namayan ABD, son on y›lda gerçeklefltirdi¤i Irak
ve Afganistan iflgallerinde iyice teflhir olan kimli¤i-
ni, bu defa aç›¤a ç›karmak istemiyor. Yerel iflbirlik-
çilerini daha fazla öne sürerek onlar arac›l›¤›yla is-
tedi¤i kararlar› ald›r›yor. Zaten Libya’daki iflgalin
her aflamas›nda emperyalist ülkelerde toplant›lar
yap›l›p kararlar›n oradan ç›kart›lmas› da bunu
amaçl›yor. 

En son Kaddafi’nin öldürülmesinin arkas›ndan,
Libya’daki yeni yönetimin nas›l flekillenece¤i, em-
peryalistler taraf›ndan Libya zenginliklerinin nas›l
ya¤malanaca¤› da Fransa’da yap›lan bir konfe-
ransla belirleniyor. UGK ise bu toplant›larda sade-
ce figüranl›k yap›yor ve kendisine ö¤retilen cümle-
leri tekrarl›yor. 

Yeni düzen fleriat
Çin ve Rusya’n›n destekledi¤i Kaddafi’ye (dola-

y›s›yla arkas›ndaki güçlere) karfl› bir zafer elde et-
mek isteyen ABD emperyalizmi, bunun için en kirli
yöntemleri kullanmaktan kaç›nmad›. Tüm dünyada
savafl halinde oldu¤unu söyledi¤i El Kaide’nin Lib-
ya’daki uzant›lar›n› desteklemek de bunlardan bi-
riydi. 

Savafl bafllad›k-
tan k›sa bir süre

sonra Kad-
dafi ile afli-
retler ara-
s›nda adeta
bir “pat” du-
rumu olufl-
mufl gibiydi.
Muhalifler
Bingazi ve

çevresinde kontrolü ele geçirmifller, Kaddafi ise
baflkentte iktidar›n› sürdürüyordu. ABD bu dö-
nemde, Libya’daki El Kaidecilerle pazarl›klar
yapt› ve onlar› da Kaddafi’ye karfl› harekete ge-
çirdi. Zaten bir savaflma gücü ve askeri disipli-
ni olan bu gruplar, Suudi Arabistan taraf›ndan
silahland›r›ld› ve di¤er afliretlerden daha etkili
bir konuma geldi. 

El Kaideciler’in nas›l bir pazarl›kla bu savafl›n
bir parças› oldu¤u, daha Kaddafi’nin öldü¤ü gün
ortaya ç›kt›. Baflbakan olarak atanan ve zafer ko-
nuflmas› yapmak üzere törende kürsüye ç›kan
Mustafa Abdül Celil, ülkenin fleriat hukukuna
uygun olarak yönetilece¤ini ilan etti. ‹lk ad›m
olarak da erkeklerin daha fazla say›da kad›nla ev-
lenmesi ve bankalarda faiz uygulamas›n›n düzen-
lenmesi konular›nda de¤ifliklik yap›laca¤›n› duyur-
du. 

Ayn› günlerde Tunus’ta yap›lan seçimlerde
de fleriat düzenini savunan En Nakda partisi
seçimleri kazand›¤›n› ilan etti. Partinin yasakl› ve
sürgündeki lideri Gannufli, Tunus’taki ayaklanma-
n›n arkas›ndan ülkeye dönmüfltü. Ayaklanman›n
oldu¤u günlerde, En Nakda partisi, Tunus’taki en
güçsüz partilerden biriydi; çünkü Afrika’n›n laik ül-
kesi olan Tunus’ta dinci-gerici örgütlenmelere izin
verilmiyordu. Geçen 9 ayl›k sürede, bu partinin se-
çimleri kazanacak kadar güçlenmifl olmas›, sadece
seçim sonras›nda çokça tart›fl›lan yolsuzluk söy-
lentileriyle anlafl›l›r hale geliyor. Partilerin d›fl yar-
d›m almas› yasalara ayk›r› iken, En Nakda’n›n
Basra Körfezi ülkelerinden usulsüz yard›m ald›¤›
ve seçim çal›flmas›n› Türkiye’de AKP’nin seçim ça-
l›flmas›n› yürüten flirketin gerçeklefltirdi¤i söyleni-
yor. 

Sonuçta, Arap co¤rafyas›nda diktatörlükle
yönetilseler bile, uzun bir süre sosyalizm söy-
lemlerini ve laikli¤i öne ç›karm›fl olan iki ülke-
de, efl zamanl› olarak fleriatç› yönetimler bafla
geldiler. Bu durum, ABD’nin Ortado¤u’da gide-
rek yükselmekte olan “fiii ekseni”ne karfl›
“Sünni hatt›”n› oluflturma çabas›n›n devam›
olarak okunmal›d›r. ABD, ‹ran merkezli fiii blok-
tan öylesine tedirgin olmaktad›r ki, Suriye’yi hedefe
çakmas›na ra¤men sald›rmaya henüz cesaret ede-
memektedir. Bu sald›r› öncesinde, Ortado¤u’nun
Sünni yönetimlerini arkas›na alabilmek için en geri-
ci noktalara sar›lmay› tercih etmektedir. 

Ancak, iki unsur gözden kaç›r›lmamal›d›r. Bi-
rincisi, siyasal olarak, her iki ülkede de, yeni
yönetimler kitlelere ra¤men flekillenmifltir. Tu-
nus halk› kendi ayaklanmas›n› gerçeklefltirmifl, an-
cak iktidar› ele almay› baflaramam›flt›r; ayaklanma
günleri ve o dönemde ortaya ç›kan devrimci-de-
mokrat düflünceler hala canl›l›¤›n› sürdürmektedir.
Libya ise zaten bir ayaklanma de¤il, iflgal alt›nda-
d›r; ve Libya halk›n›n yaflam tarz›na ayk›r› bu yö-
netimin meflruiyetini kabullendirmesi çok kolay ol-
mayacakt›r. ‹kincisi, Tunus’ta ayaklanman›n ç›-
k›fl noktas› olan ekonomik kriz ortadan kalkma-
m›fl, Libya’da ise savafl›n kendisi çok ciddi bir
ekonomik y›k›m yaratm›flt›r. Her iki ülkede de kit-
leler, ekonomik talepleri do¤rultusunda yeniden
harekete geçme potansiyeli tafl›maktad›r. 

ABD’nin savafl politikalar›n› bozacak olan tek
güç, kitlelerin kendi talepleri do¤rultusunda hareke-
te geçmesidir. 
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Önce birkaç yüz kifliyle geldiler. Ama “biz yüz-
de 99’uz” dediler. Tahrir’deki isyanc›lar›n, Mad-
rid’deki “Öfkeliler”in ö¤rencileriydiler. Öfkelerini
ekonomik krizin kayna¤›na, kapitalist ekonominin
kalbine, dünya ekonomisinin payitaht›na yöneltti-
ler. Eylemleri dalga dalga yay›ld›, sadece ABD’nin
de¤il, dünyan›n her taraf›nda yank› buldu. Krize
karfl› kitle direniflinin yeni bir evresine tan›kl›k edi-
yordu Wall Street iflgalcileri... 

Krizin faturas›n› zenginler ödemiyor
“Wall Street” ismi, Amerika k›tas›n› iflgal eden

beyazlar›n, K›z›lderililerle aralar›na çekti¤i duvar-
dan geliyor. Zengin sömürücülerin, yoksullar›n öf-
kesinden kendilerini korumak için ördükleri duvar-
lar›n en çarp›c›lar›ndan birisi Wall Street. Ve 17
Eylül günü, kapitalist ekonominin bu sembol ismi-

nin karfl›s›nda, Zucotti Park’ta eylemler bafllad›,
çad›rlar kuruldu. 

Eylemlerini, gelir da¤›l›m›ndan en büyük pay›
alan en zengin yüzde 1’e karfl› yap›yorlar. Bu bo-
fluna de¤il; ABD’de en zengin yüzde 1, toplam
finansal varl›¤›n yüzde 70’ini elinde tutuyor.
Geri kalan yüzde 99, sadece yüzde 30’u paylafl›-
yor. New York ise bu uçurumun en büyük oldu¤u
yerlerden biri. Latinlerin ve siyahlar›n durumu ise
en kötüsü. Mesela beyazlar›n yüzde 15’inin mal
varl›¤› s›f›r veya negatif iken, bu oran Latinler için
yüzde 31, siyahlar için ise yüzde 35’e f›rl›yor. 

2007 y›l›nda ABD’nin y›ll›k üretiminin yüzde
350’sine varan bir borç balonu fliflirilmifl, finans
sektörü ise karlar›n yüzde 40’›n› ele geçirmeye
bafllam›flt›. Balon patlay›p ABD’de kriz bafllad›-
¤›ndan bu yana geçen üç y›l içinde, iflten at›-
lanlar›n say›s› 8,5 milyona ulaflt›. Bu 8,5 milyon
emekçi, yoksullu¤un ve açl›¤›n pençesinde k›vra-
n›yor; ama iflas eden, iflçi ç›karan ve devlet yard›-
m›na baflvuran büyük tekellerin yöneticileri, milyon
dolarl›k primler ve ikramiyeler almaya devam edi-
yor. Mesela 2008 y›l›nda tam 4793 Wall Street ça-
l›flan›, 1 milyon dolar›n üzerinde ikramiye alm›flt›.
2009 y›l›nda ise yine Wall Street’te çal›flan yö-
neticilerin ald›klar› ikramiyenin toplam›, 140
milyar dolar› aflm›flt›.  

Amerikan halk› ony›llar boyunca, zenginler da-
ha fazla zenginleflti¤inde, genel olarak ekonomi-
nin, özel olarak da kendilerinin bundan faydalana-
ca¤›n› iddia eden ve “trickle-down economy” ad›
verilen sistemle kand›r›ld›lar. Ama bugün art›k,
zenginlerin daha fazla zenginli¤i, yoksullar›n daha
fazla yoksullaflmas› sayesinde gerçeklefltirdi¤ini,
üstelik daha fazla zenginlefltikçe daha az vergi
ödediklerini görebiliyorlar. Ve buna isyan ediyorlar. 

New York’un zenginleri ise, ellerinde flampan-
ya kadehleri, yüzlerinde küçümseyen bir bak›fl ile
eylemcileri yukar›dan seyrediyorlar, çad›rlar›n›, ey-
lemlerini, coplanmalar›n› seyrediyorlar; ve alay
edercesine, “biz yüzde 1’iz” diye dövizler as›yorlar.

Devletin kendilerini beslemek, kendilerine yönelik
tehditleri yoketmek için varoldu¤unu biliyorlar ve
eylemi henüz kendileri için bir tehdit olarak görmü-
yorlar; yoksa s›rça köflklerinde bu kadar pervas›z
davranamazlar. 

Amerikan medyas› ise eylemlere karfl› büyük
bir ilgisizlik gösteriyor. ABD’nin Arap ülkelerinde
k›flk›rtt›¤› eylemler ve hareketler, ABD medyas›n-
da abart›l› ve destekleyen bir üslupla verilirken,

CNN’in görüfl mesafesinde
olan Zucotti Part eylemleri,
ABD bas›n›nda uzun bir sü-
re yer almad›. 100 kente ya-
y›lmas›n›n ve çat›flmal› bir
hale gelmesinin arkas›ndan,
ABD’li eylemciler, ABD
medyas›nda yer bulabildiler.
Bu defa da hareketin örgüt-
süz ve programs›z oluflunu
küçümseyerek ve k›sa za-
manda bitece¤i “kehanetin-
de” bulunarak... 

Kriz patlak verdi¤inden
bu yana, genifl iflçi ve

emekçi kitleler giderek daha yoksullafl›rken, iflsiz
ve aç kal›rken, krizin sorumlusu flirket yöneticileri-
nin devasa primler almas›, flirketlerin kar patlama-
s› yapmas›, kitlelerin öfkesinin de patlamas›na ne-
den oluyor. 

Eylemler bu nedenle her kesimin kat›lmas›na
ve kendi sorununu ifade etmesine tan›kl›k ediyor.
Krizde iflsiz kalanlar, sa¤l›k politikalar›na karfl›
olanlar, savafl karfl›tlar›, e¤itimin paral› olmas›n-
dan rahats›z ö¤renciler, siyahlar, göçmenler...

En önemlisi de sendikalar›n kat›l›m›. En son
1981 y›l›nda PATCO’nun (Hava Trafi¤i Kontrolör-
leri Birli¤i) gerçeklefltirdi¤i 10 bin kiflilik grevden bu
yana, ABD’de sendikalar›n dahil oldu¤u bir eylem
yaflanmam›fl, iflbirlikçi sendika aristokrasisi, flirket-
lerin ve partilerin politikalar›na yedeklenerek var
olmufllard›. Ama bugün, Wall Street direniflini gi-
derek daha fazla ve daha aç›ktan desteklemek
zorunda kal›yorlar. Taban bask›s›, iflbirlikçi
sendika a¤alar›n› da eyleme kat›lmaya, eylem
kararlar› almaya zorluyor. 

Dalga yükselirken
Dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi, bölük

pörçük, patlamal› kitle hareketiyleriyle dünya üze-
rindeki etkisini her geçen gün art›r›yor. Bu hare-
ketlerin daha da büyüyece¤ini, yayg›nl›k kazana-
ca¤›n›, militanlaflaca¤›n› ve giderek daha devrimci
bir kimlik kazanaca¤›n› öngörmek, kahinlik de¤il;
sadece krizin etkilerini do¤ru okumakla ilgili bir du-
rum. 

Ekonomik krizin en önemli unsuru flirket iflasla-
r›d›r. Kapitalist ekonominin yasalar›, kapitalizmin
krizini atlatabilmek için “üretici güçlerde y›k›m” ge-
rektirir; ancak devletler burjuvazinin y›k›m›n› ön-
lemek için bütün bütçelerini ortaya koydular ve
tüm dünyada yaklafl›k 12 trilyon dolarl›k kurtar-
ma paketleri sundular. Burjuvazi hiç zahmetsiz
elde etti¤i bu kamu kaynaklar›yla öylesine büyük
bir vurgun vurmufltu ki, “bat›yoruz” diyen flirketler,
bir y›l içinde kar patlamalar› aç›klad›lar. 

Burjuvazi böylece krizini devletlerin üzerine
y›km›flt›. Ve bütçesini burjuvazinin azg›n ya¤-
mas›na terkeden devletler, bu defa bütçe aç›k-
lar›yla karfl› karfl›ya kald›lar. fiirketler de¤il, ar-
t›k devletlerin iflas› sözkonusuydu. Bu da kur-
tarma paketleriyle ötelenen krizin ikinci dalgas›n›n
çok daha fliddetli gelmekte oldu¤unu gösteriyordu. 

Devletlerin kamu harcamalar›n› k›smak ve
bütçeyi denklefltirmek ad›na krizi kitlelere fatu-
ra etme çabas›, kitlelerin eylem dalgas›n› da bir
anda yükseltti. 2010’un sonbahar›nda ‹ngiltere’de
harç zamlar›na karfl› ö¤renci eylemleri, Fransa’da
emeklilik zamlar›na karfl› emeklilerin, çal›flanlar›n
ve ö¤rencilerin gösterileri, Yunanistan’da neredey-
se molas›z devam eden eylemler zinciri, bu ikinci
dalgaya karfl› ilk kitle direniflleri oldu. Arkas›ndan
Afrika ülkeleri tutufltu. Tunus ve M›s›r’da ekonomik
kriz karfl›t› bafllayan kitle hareketleri, h›zl› bir bi-
çimde diktatörlük karfl›t› hareketlere dönüfltü, son-
ras›nda ise emperyalistlerin müdahalesiyle islamc›
bir rotaya girmifl oldu. 

Ancak kitleler birbirlerinden ö¤renerek, bir-
birlerinin yapt›klar›ndan sonuçlar ç›kararak
ilerliyordu. M›s›r’da Tahrir Meydan›’na kurulan
çad›rlar ‹spanya’ya (asl›nda meydanda toplan›p
çad›rlarda direnifli sürdürme konusunda ülkemizde
Tekel direnifli son derece önemli bir örnek yarat-
m›flt›, ancak yenilgiyle sonuçlanm›fl olmas› ulusla-
raras› etkisini de zay›f k›lm›flt›), arkas›ndan ‹srail’e
tafl›nd›, ‹spanya’n›n “Öfkeliler”i ise Avrupa ülkeleri-
ne yay›ld›. Yaz bafl›nda fiili’den patlayan ö¤renci
eylemleri, dalgan›n art›k Latin Amerika k›y›lar›n›
da dövmekte oldu¤unu gösteriyordu. Ve arkas›n-
dan, kapitalizmin kalbine saplanan bir b›çak gibi,
ABD’nin merkezinde Wall Street’te eylemler patlak
verdi. 

Kendili¤inden bir eylem
Wall Street eylemcileri, bir örgütlülükleri olma-

d›¤›n› ve siyasete karfl› olduklar›n› söylüyorlar. Bu-
nunla da övünüyorlar. Kararlar› do¤rudan demok-
rasi ile, eyleme kat›lan herkesin tart›flmas› ve oy-
lamas› ile al›yorlar. Hiyerarfli-
ye, temsile, önderli¤e izin ver-
mediklerini söylüyorlar. 

Onlar›n bu “örgütler üstü” durma çabas›,
kapitalizmin yaratt›¤› bir bilinç bulan›kl›¤›n-
dan baflka bir fley de¤il. Kapitalizm, ken-
disi en küçük hücrelerine kadar ör-
gütlenirken, kitlelerin “birey”lefl-
mesini propanganda ediyor; ken-
disi mutlak ve tart›fl›lmaz bir hi-
yerarfli kurarken, “eflitlik” üze-
rine demagojiler pazarl›yor;
kendisi adaleti “mülk”e göre
belirlerken, kitlelere adil olmak-
tan sözediyor; kendisi tüm karar
süreçlerini “güç” ve “zenginlik”
kriterlerine göre belirlerken, kitle-
leri yapay “demokrasi” gösterile-
riyle kand›r›yor. 

Di¤er taraftan, kapitalist düzen-
leri için en büyük tehdit olan devrim-
cilerin, gerçek demokrasi, gerçek
eflitlik, gerçek hak da¤›t›m›n›n en

do¤ru biçimi olan örgütlülüklerini, kirli ve yanl›fl bir
fleymifl gibi göstermeye çal›fl›yor. 

Ve bütün bunlar›n sonucunda, “örgütlülük”,
“eflitlik”, “demokrasi” ve “hiyerarfli” kavramlar› bir
kargaflaya dönüflüyor. Bugün Wall Street iflgalcile-
ri de, bu bilinç kirlenmesinin bir sonucu olarak “ör-
gütlü” olmad›klar›n›, “demokrasi” uygulad›klar›n›
söyleyerek, devrimcilerle aralar›na bir s›n›r çektik-
lerini düflünüyorlar. 

Ama kendileri farketmeseler de her direnifl,
kendi önderlerini, kendi örgütlülü¤ünü yarat›-
yor, kendi hiyerarflisini oluflturuyor. Ortak ye-
mek örgütlenmesi, “kriz ekonomisi” gibi teorik ya
da “çat›flma teknikleri”, “kelepçe sökme yöntemle-
ri” gibi pratik konularda dersler verilmesi, eylemle-
rin örgütlenmesi, çat›flmalar›n yönetilmesi vb, Wall
Street eylemcilerinin günlük yaflamlar›n›n bir par-
ças› haline gelen her faaliyet, kendili¤inden de ol-
sa bir örgüt ya da hiyerarfli olmadan hayata geçe-
mez zaten. Mesela kamp›n yemek ifllerine bak-
mak için bir yemek komisyonu, bas›nla iliflkileri
düzenlemek için bir bas›n komisyonu, kamp›n te-
mizli¤ini sa¤lamak için bir temizlik komisyonu, yü-
rüyüflleri bar›flç›l biçimde yürütmek için “Bar›fl› Ko-
ruma Komisyon” vb kuruluyor. 

Mesele flu ki, bu kendili¤inden örgütlülük,
devrimci önderlikler yaratamazsa ya da dev-
rimci önderliklerle buluflamazsa, sönüp gitme-
ye mahkumdur. Durumun ironisi flu; sürekli ola-
rak örgütsüzlü¤ü vaazeden burjuvazi ve medya,
bu hareketi örgütsüz ve programs›z oldu¤u gerek-
çesiyle elefltiriyor, küçümsüyor. 

Siyasete karfl› olduklar›n› söylerken bir taraftan
da kastettikleri, eylemlerinin Demokrat ya da
Cumhuriyetçi Parti taraf›ndan kullan›lmas›n› iste-
miyor olufllar›. Arap co¤rafyas›nda ayaklanmalar
yay›ld›¤›nda, fiubat 2011’de, Wisconsin’de ger-
çeklefltirilen büyük iflçi eylemleri, Demokratlar›n
seçim kampanyas›na kald›raç haline gelmiflti;
Obama’n›n 2008’de seçimleri kazanmas›n›n en
önemli unsuru kitlelerin savafl karfl›t› tepkilerini

kendi lehine çevirebilmesiydi. fiim-
di eylemciler, düzen partileri ile

de aralar›na mesafe koymak
istiyorlar. Obama’n›n savafl poli-
tikas›n›n ya da sa¤l›k reformunun

Bush döneminden farkl› olmad›¤›n›, Obama hü-
kümetinin krizde zenginleri kurtarmak için u¤-

raflt›¤›n› özellikle belirtiyorlar. 
Obama ise, tam da eylemcilerin kay-

g›land›¤› gibi, eylemleri kendi zeminine
çekmek için u¤rafl›yor; her f›rsatta ey-

lemcileri “anlad›¤›n›” belirten aç›kla-
malar yap›yor, destekliyormufl gibi

davran›yor ve böylece eylemlerin
düzeniçinde kalmas›n› ve kendisine
oy olarak dönmesini planl›yor.

Örgütsüz ve ideolojisiz mi?
Burjuva medya, ›srarl› bir biçimde

eylemlerin internet ve sosyal a¤lar üze-
rinden örgütlendi¤ini iddia ediyor ve me-
sela Türkiye gibi internetten eylem ör-
gütlemeye çal›flarak baflar›s›z olan ülke-

lerde “bu halk adam olmaz”›n propagandas›n›

yürütüyor. Oysa ger-
çek bu de¤il. 

Son bir y›lda ya-
flanan bütün kitle
eylemleri, belli ör-
gütlenmelere ba¤l›
olarak geliflti. Bafl-
lang›çta kendili¤in-
den kitle hareketi
olarak yaflansa bile,
sonras›nda sendikal
örgütlülükler mutla-
ka devreye girdi, devrimciler belli düzeylerde
etkili olmaya çal›flt›, kitle örgütleri eylemleri
güçlendirdi. fiili’de gençlik sendikas›, ‹ngiltere’de,
Fransa’da ve Yunanistan’da iflçi ve ö¤renci sendi-
kalar› eylemleri do¤rudan organize etti. Tunus ve
M›s›r’da kendili¤inden kitle hareketi, iflçi sendika-
lar›n›n da eyleme kat›ld›¤› noktada diktatörleri de-
virecek güce eriflti. 

‹nternet, zaten belli bir örgütlülükle hareket
eden kitleleri daha h›zl› seferber etmek için bir
araç olman›n ötesine geçemedi, geçemezdi de.
Çünkü son dönemde giderek yayg›nlaflan bir ta-
birle “klavye delikanl›lar›”n›n, bilgisayar karfl›s›n-
dan kalkarak soka¤a ç›kmalar› çok kolay de¤il. 

Wall Street’te ise, daha farkl› bir süreç yaflan›-
yor. 1789 Frans›z Devrimi’nden örnekle “do¤ru-
dan kat›l›mc› halk meclisi” ile karar alma süre-
ci iflletiliyor. Bunda, özellikle Yunanistan ve
Fransa gibi ülkelerde mücadele deneyimi ve
sendikal örgütlülüklerin belli bir gücü olmas›-
n›n yan›nda, ABD’de sendikal örgütlülü¤ün
son derece zay›f ve iflbirlikçi; kolektif mücade-
le bilincinin ise yok denecek kadar az olmas›-
n›n etkisi var. Tam da bu nedenle kendi örgütlen-
me biçimlerini yarat›yorlar, baflka ülkelerde çoktan
afl›lm›fl olan yöntemleri devreye sokuyorlar, dev-
rimci önderlikten yoksun olduklar› için de el yorda-
m›yla ö¤reniyorlar. Eylemlerin bafllamas›n›n ard›n-
dan bir haftada 25 bin iflçinin sendikaya üye olma-
lar› da yaflad›klar› bu sürecin ürünü. 

Di¤er taraftan, bir y›l› aflan süredeki bu eylem-
lerin tümünde, flu ya da bu siyasetçinin ötesinde,
kapitalist ekonominin yasalar›, uygulamalar› aç›k
bir biçimde hedef tahtas›na çak›l›yor.’68 devrimci
hareketi nas›l antiemperyalist bir nitelik tafl›-
yorsa, son bir y›l›n eylemleri de antikapitalist
bir içerik tafl›yor. Bu yan›yla 1999 y›l›nda Seatt-
le’de bafllayan, DTÖ, ‹MF gibi emperyalist kurum-
lar›n toplant›lar›n›n oldu¤u yerlerde eylemler ger-
çeklefltiren ve 11 Eylül sald›r›lar›n›n ard›ndan bir
k›r›lma yaflayan antiemperyalist eylemcilerin de
eksik yan›n› tamaml›yorlar. Sadece harç zamlar›-
n›n geri al›nmas›n› de¤il, e¤itimin ücretsiz olmas›-
n› talep ediyorlar mesela; sadece emeklilerden ke-
sintilerin kald›r›lmas›n› de¤il, devletin sosyal gü-
venlik yönünün yeniden tan›mlanmas›n› istiyorlar;
sadece neye karfl› olduklar›n› de¤il, devletten neyi
istediklerini de formüle ediyorlar. Wall Street ey-
lemcilerinin antikapitalist bir manifesto haz›rlam›fl
olmalar›, bunu bir ad›m daha ileriye götürüyor. 

Elbette bu talepleri, eylemlerin çok iradi ve bi-
linçli oldu¤u anlam›na gelmiyor. Ama önemli bir
bafllang›ç oldu¤unu gösteriyor. Daha çok okuma-

ya, daha çok tart›flmaya bafllayan gençler ve kitle-
ler, sorular›n›n cevaplar›n› ar›yor, karfl› ç›kt›klar›-
n›n yerine neyi koyacaklar›n›, neyi savunacaklar›n›
bulmaya çal›fl›yorlar. 

Arap co¤rafyas›nda kitlelerin bu aray›fllar› em-
peryalistler taraf›ndan radikal islamc› hareketlerin
büyümesine kald›raç yap›ld›. Avrupa ülkelerinde
ise, bir taraftan afl›r› fliddet kullan›m› ile devlet te-
rörünün art›r›lmas›, di¤er taraftan hareketin refor-
mize edilmesi tehlikesi bulunuyor. New York’da
700 eylemcinin gözalt›na al›nd›¤› gün, JP Morgan
Case adl› tekelin, New York polis teflkilat›na 4.6
milyar dolar ba¤›flta bulunmas› ve Wall Street ça-
d›rlar›na Michael Moore gibi kapitalizm içi-reform
savunucular›n›n ak›n etmesi, bu durumun iki yö-
nünü de ortaya koyuyor.  

Burada unutulmamas› gereken iki temel unsur
var: 

Birincisi kapitalizm kendili¤inden y›k›lmaz,
sosyalizm perspektifli bir devrimle yokedilme-
di¤i sürece, kendisini yenileme olanaklar›na
sahiptir. Ancak bugün, krizin fliddeti öylesine bü-
yük, y›k›m öylesine sars›c› ki, kapitalizmin kendisi-
ni yenileme olanaklar› son derece s›n›rl› hale gel-
mifltir. Ne radikal islam, ne reformizm, kitlelerin ta-
leplerini karfl›layabilecek olanaklara sahiptir. Dev-
let terörü ise, bu kadar büyük bir y›k›m sözkonu-
suyken kitlelerin öfkesi karfl›s›nda gözlerde küçül-
mektedir. 

‹kincisi, kitleler sokaklara dökülmüfl, neyi iste-
mediklerini en güçlü biçimde hayk›rmaktad›rlar.
Bir kere sokaklara dökülmüfl ve kendi gücünü
görmüfl olan kitleleri zaptedebilmek, yeniden
evlerine geri sokabilmek son derece zordur.
Üstelik bu kitlelerin içinde, paylafl›m, eflitlik, ada-
let, dayan›flma gibi kavramlar giderek daha yayg›n
bir kabul görmektedir. Bu da en baflta kapitalizmin
bireysel ve bencil yaflam tarz›n› de¤ifltirmesiyle
önem kazanmaktad›r. Yaflamda kapitalizmin temel
unsurlar›na alternatif biçimler ç›kmakta, ideolojinin
de buna göre flekillenmesinin potansiyellerini olufl-
turmaktad›r. 

Krizin ikinci dalgas›n›n çok fliddetli olmas›, kitle
hareketinin dalgas›n›n da giderek büyümesinin
olanaklar›n› güçlendiriyor. Varolan eylemler ise
yayg›nl›k ve meflruiyet kazan›yor. Eyleme kat›lma-
yan çok genifl bir kesim de, eylemleri yak›ndan ta-
kip ediyor, eylemcilerin taleplerine hak veriyor ve
destekliyor. Düflünmeye, tart›flmaya, araflt›rmaya
bafllayan bu kitleleri örgütlemenin, sosyalizm alter-
natifine çekebilmenin olanaklar› art›yor. Burjuvazi-
nin en büyük korkusu “komünizmin hayaleti”, yeni-
den Avrupa’da, Amerika’da ve tüm dünyada do-
laflmaya bafll›yor!

Kapitalizmin kalbi iflgal alt›nda!
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17 Eylül 2011 günü “Wall Street’i iflgal
et” slogan›yla bafllayan eylemler, h›zla önce
ABD’nin di¤er kentlerine, sonra baflka ülke-
lere yay›ld›. Pekçok ülke, New York’ta kuru-
lan çad›rlardan ve ortaya ç›kan kitle gücün-
den etkilenerek harekete geçti. Pekaz insa-
n›n kat›l›m›yla bafllayan eylemler, kitlesel-
leflti ve krizden etkilenen tüm kesimleri içine
alarak yayg›nlaflt›. 

Sorunlar bu ülkelerin hepsinde ortak.
2007 y›l›nda ABD’den bafllayarak 2008 y›-
l›nda tüm dünyaya yay›lan ekonomik kriz,
iflçi ve emekçilerin yoksullu¤unu art›rd›, ifl-
sizli¤i büyüttü, gelir da¤›l›mdaki adaletsizli¤i pekifl-
tirdi. Dünyan›n her taraf›nda kitleler, hükümetle-
rin zenginlere “kurtarma”, yoksullara ise “sald›-
r›” paketi haz›rlad›¤›na tan›k oldu, bu paketler
nedeniyle her geçen gün biraz daha yoksullaflt›-
¤›n› gördü. Bu nedenle, eylemleri de birbirine
benzedi, birbirlerinden esinlendiler, güç ald›lar,
farkl› ülkelerde, ayn› taleplerle eyleme ç›kt›lar.  

Eylemcilerin ismi, 15 May›s’ta ‹spanya’da Puer-
ta del Sol Meydan›’n› (Güneflin Kap›s› Meydan›) ifl-
gal edenlere atfen “öfkeliler”, eylemlerin ismi, “Wall
Street’i iflgal et” slogan›ndan esinlenerek, “iflgal et”
olarak ortaklaflt›r›ld›. Bu yan›yla, eylemlerde enter-
nasyonalizm ve dayan›flma, en baflta konulan isim-
lerle kendini gösterdi. Dünyan›n dört bir buca¤›nda-
ki iflçi ve emekçiler, ayn› yoksullu¤u ve tepkiyi tafl›-
d›klar›n›, ayn› sorunlara karfl› harekete geçtiklerini,
isimleriyle de sembollefltirmifl oldular. 

Dalga dalga eyleme
‹rlanda’n›n baflkenti Dublin, Ekim ay›n›n ilk

günlerinde iflgal eylemine bafllad›. Kentin en ifllek
caddelerinden Dame üzerindeki Merkez Banka-
s›’n›n önünde 20 çad›rla kamp kuran eylemciler
“Dame Caddesi’ni iflgal et” slogan›n› yükselttiler.
Krizden en çok etkilenen ülkelerden biri olan ‹rlan-
da’da eylemcilerin talepleri, AB ve ‹MF’nin ‹rlan-
da’n›n iç ifllerinden uzak durmas›, özel borçlar›n
yükünün ‹rlanda halk›n›n omuzlar›na yüklenmeme-
si, ülkenin gaz ve petrol rezervlerinin sahipli¤inin ‹r-
landa halk›na iade edilmesi ve gerçek bir kat›l›mc›
demokrasinin hayata geçirilmesi olarak s›ralan›yor. 

Fransa’da ise, yine Ekim ay›n›n ilk günlerinde,
iflçiler bir günlük grev gerçeklefltirdiler. Befl sendi-
kal  konfederasyon’un (CGT, CFDT, FSU, UNSA
ve Solidaires) kat›l›m›yla, ülke genelinde 200 böl-
gede, onbinlerce kiflinin kat›ld›¤› protesto yürüyüfl-
leri yap›ld›. Eylemin temel slogan› “Krizin faturas›
iflçilere kesilemez” oldu. 

Yine Fransa’da geçen ö¤retim y›l›nda emeklile-
re dönük hak gasplar›na karfl›, “Bizler emeklilerin
askeriyiz” diyerek sokaklara dökülen lise ö¤rencile-
ri, bu ö¤retim y›l›n› da eylemle açt›lar. Lise ö¤renci-
lerinin sendikas› Ulusal Liseli Ö¤renciler Birli¤i’nin
(UNL) ça¤r›s›yla pekçok okulda e¤itim durduruldu. 

Son bir y›l› sürekli olarak eylem ve genel grev-
lerle geçi-
ren Yuna-
nistan da
Ekim ay›-
na eylem-
lerle bafl-
lad›. Önce
avukatlar,
rafineri ve

petrol sektörü ve liman iflçileri harekete geçti. Ar-
d›ndan 11 Ekim günü ulafl›m çal›flanlar› 48 saatlik
greve bafllad›lar. Ö¤retim üyeleri, sa¤l›k çal›flanlar›
ve cezaevi personeli ise, ifl durdurma gerçeklefltir-
di. 

Bir baflka eylem yeri, Darfur’daki katliam ve
ABD’nin hedefe çakmas›yla s›kça gündeme gelen
Sudan oldu. Güney Sudan’›n 9 Temmuz’da ba¤›m-
s›zl›¤›n› ilan etmesinin ard›ndan, kuzey bölgesi pet-
rol rezervlerini önemli ölçüde kaybetmifl ve ekono-
mik krizin etkilerini daha fliddetli hissetmeye baflla-
m›flt›. Bunun üzerine, baflkent Hartum’da yüzlerce
kifli, g›da fiyatlar›n›n yüksekli¤ini protesto için ey-
lem gerçeklefltirdi. 

15 Ekim ortak eylem günü
15 Ekim günü, dünyan›n 82 ülkesinde 951 ken-

te eylemler gerçeklefltirildi. Eylemlere yüzbinlerce
insan kat›larak hem kapitalizme olan öfkelerini,
hem de Wall Street’te yaflanan iflgali destekledikle-
rini hayk›rd›lar. Yüzbinlerce kifli, iflsizli¤i, gelir da¤›-
l›m›ndaki adaletsizli¤i, yoksullu¤u, hükümetlerin
zenginlere “kurtarma”-yoksullara ise “sald›r›” paket-
leri haz›rlamas›n› protesto ettiler. Avustralya, Yeni
Zelanda, Kanada, ‹spanya, Fransa, Almanya, ‹n-
giltere, Yunanistan, ‹talya, ‹sviçre, Belçika, Por-
tekiz, Japonya, Tayvan ve Meksika, eylem yap›-
lan ülkelerden baz›lar›yd›. 

Eylemlerin en çat›flmal› geçti¤i yer ise, 250 bin
kiflinin yürüyüfl yapt›¤› Roma oldu. Göstericilerin
bir k›sm›, devrimci simgeleri kullanarak maskelerle
eyleme kat›ld›. Polis eylemcilere gözyaflart›c› bom-
balarla sald›r›nca, kent adeta savafl alan›na döndü.
Eylemciler polisle çat›flt›, polis minibüsünü atefle
verdi, Savunma Bakanl›¤› binas›n› iflgal etti. Avru-
pa ve ‹talya bayraklar›n› yakarak “Avrupa halk›
aya¤a kalk” slogan›n› yükselttiler. fiehirde 1 milyon
euroluk hasar meydana geldi¤i söyleniyor. Eylem
sonras›nda polis, tek tek evleri basarak eylemcileri
tutuklamaya giriflti. 

‹spanya’da, Madrid’deki eyleme 500 bin kifli ka-
t›ld›. “Öfkeliler” ad›n› ilk kullanan ve dünya gene-
linde hareketin bu kadar büyümesinin bafllang›ç
noktas›n› oluflturan Madrid’liler, en kalabal›k eylemi

gerçeklefltirdiler. 
ABD’de 100 ayr› flehirde eylem ger-

çeklefltirildi. En büyük eylem, “Wall Street’i
iflgal et” eylemlerinin bafllang›ç noktas›
olan Zuccotti Park›’nda oldu, burada 20
bin kifli topland›. Times meydan›, 5 bin ki-
flinin eylemine tan›kl›k etti. Polisin sald›r›-
s›yla ç›kan çat›flmada, onlarca kifli gözalt›-
na al›nd›. ABD’deki eylemlerin baz›lar›nda
polis megafon yasa¤› getirdi.

‹ngiltere’de eylem, Londra’da finans
merkezi yak›nlar›ndaki St Paul Katedrali
önünde gerçeklefltirildi. Eylemin slogan›

“Londra borsas›n› iflgal et” oldu. Wikileaks internet
sitesinde emperyalistlerin gizli belgelerini yay›nla-
yarak dünya gündemine oturan Julian Assange de
eylemdeydi. Eylem, gece de polisin müdahalesi ve
çat›flmayla devam etti. 

Almanya’da eylemciler, Frankfurt’daki Avrupa
Merkez Bankas›’n›n önünde çad›rkent kurdu. “Ta-
rih boyunca devrimler olmufltur, flimdi de dev-
rim zaman›” diyen kitleler, kapitalizme karfl› slo-
ganlar hayk›rd›lar. Berlin’de 4 bin kifli, kapitalizme
son vermeye ça¤›rarak parlamento binas›na yürü-
meye çal›flt› ve polisle çat›flt›.  

Fransa’da Paris Belediyesi’ne yürüyen kitleler,
oturma eylemi gerçeklefltirdiler. 

Kanada’n›n Toronto kentinde, binlerce kiflinin
yürüyüflü trafi¤i felç etti. 

Latin Amerika’da, Arjantin, fiili ve Meksika,
binlerce göstericinin eylemi ile hareketlendi. 

Saraybosna’da kitleler Che’nin resmini tafl›ya-
rak “Kapitalizmin ölümü insanl›¤›n özgürlü¤üdür”
slogan›n› hayk›rd›lar. 

‹sveç Stockholm’de 500 kifli k›z›l bayraklarla
yürüdü. 

Filipinler’in baflkenti Manila’da eylemler yap›ld›. 
Avustralya’da, Sydney’deki eylemde 600 kifli

Avustralya Merkez Bankas›’n›n d›fl›nda kamp kur-
du. Melbourne’da “Melbourne’ü iflgal et, Filistin’i
de¤il” slogan›yla yürüdü kitleler. ‹ki haftad›r süren
iflgal eylemi ise 100 kadar eylemcinin polis sald›r›-
s›yla gözalt›na al›nmas›n›n arkas›ndan son buldu. 

Dünyan›n en zengin ülkelerinden ‹sviçre’de
Bern’de 100 kifli meclis binas› önünde topland›. Zü-
rih’te ise, eylemciler, “Bankalar› de¤il, halk› kurta-
r›n” sloganlar›yla yürüdü. 

Birkaç ay önce deprem ve tsunaminin arkas›n-
dan nükleer santralde patlama yaflanan Tokyo’da
göstericiler, nükleer karfl›t› sloganlar att›. 

Asya’n›n finans merkezi Hong Kong’da 500 kifli
eylem yapt›. 

Tayvan’›n baflkenti Taipei’de eylemciler merkez
meydan›n› doldurdu. 

Tahran’da göstericilerin ço¤u kad›nd› ve ‹ran’da
ABD ç›karlar›n› temsil eden ‹sviçre Büyükelçili¤i
önünde Wall Street iflgalcilerine destek veren bir
gösteri yapt›.

* * *  
Eylemlerin hepsinde kapitalizm karfl›t› sloganlar

at›ld›, ekonomik krizin faturas›n›n iflçi ve emekçile-
re ç›kar›lma çabas›na tepki gösterildi, zenginler da-
ha fazla zenginleflirken genifl kitlelerin h›zla yoksul-
laflmas› protesto edildi. Kitleler, “Biz yüzde 99’uz”,
“‹flçi haklar› insan haklar›d›r”, “Milyarderleri vergi-
lendirin”, “Bankalar kurtar›ld›, biz bat›r›l›yoruz” slo-
ganlar›yla, kapitalizmin krizine ve kitlelere sald›r›
politikalar› izleyen hükümetlere tepki gösterdiler. 

Dünyan›n 
“ÖFKEL‹LER”i 

eylemde!
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Son aylarda dünya genelindeki kitle hareketle-
rine damgas›n› vuran kesimlerden birisi olan fiilili
ö¤renciler, Ekim ay›n› da giderek yükselen eylem-
leriyle doldurdular. Ö¤renciler May›s ay›ndan bu
yana, paras›z ve eflit e¤itim sa¤lanmas›, e¤itim
kalitesinin yükseltilmesi ve e¤itimin tamamen
devlet tekeline al›nmas› talebiyle ders boyko-
tundan sokak gösterilerine, okul iflgallerine kadar
çok çeflitli eylemler gerçeklefltiriyorlar. Eylemcile-
rin önemli bir kesimi liseliler. 

fiili, OECD verilerine göre dünyan›n en pa-
hal› e¤itim sistemine sahip bir ülke. Ö¤renciler
e¤itim masraflar›n›n yüzde 85’ini karfl›larken, dev-
letin katk›s› sadece yüzde 15 düzeyinde kal›yor.
Devlet kredisine baflvuran ö¤renci ise, sonradan
ödemesi mümkün olmayan bir borç yükünün alt›-
na giriyor. E¤itim neredeyse tamamen özellefltiril-
mifl durumda ve 3,5 milyon ö¤renci özel okullara
mahkum b›rak›lm›fl. Bu nedenle yoksullar›n oku-
mas› neredeyse imkans›z, orta gelir grubunda
olanlar ise zorlukla okuyabiliyor. Bu nedenle bin-
lerce fiilili ö¤renci, Arjantin’de ya da baflka ülke-
lerde üniversiteyi tercih ediyor. BM standartlar›na
göre devletlerin e¤itime ay›rmas› gereken bütçe,
gayrisafi milli has›lan›n yüzde 7’sinin alt›na inme-
meli, oysa fiili’de gayrisafi milli has›lan›n sadece
yüzde 4.4’ü e¤itime ayr›l›yor. Ö¤renciler
1973-1990 y›llar› aras›nda yaflanan
faflist darbe koflullar›nda olufltu-
rulan bu e¤itim sisteminin
de¤iflmesini istiyorlar. 

Eylemler, 1990’lardaki
eylemlerden bu yana ya-
flanan en genifl kat›l›ml›
kitle hareketi olma niteli¤i-
ni tafl›yor. Ve eylemlere
gözyaflart›c› bombayla sald›-
ran devlet, flimdi de ola¤anüstü
hal yasas› ç›karaca¤›n› aç›klad›. Faflist
darbe döneminden kalma bu yasa, göstericilere
çok a¤›r cezalar öngörüyor. Bu aç›klama bile, ö¤-
renci hareketinin gücünü ve devletin bu güç karfl›-
s›nda çaresiz kald›¤›n› gösteriyor. Kamuoyu yok-
lamalar› halk›n yüzde 80’inin ö¤rencileri destekle-
di¤ini aç›kl›yor. Devlet Baflkan› Sebastian Pine-
ra’n›n deste¤i ise eylemler bafllad›¤›ndan bu yana
yüzde 20’lere indi. 

May›stan beri eylem
Geçti¤imiz ay devlet ile ö¤renci sendikalar›

masaya oturarak görüflmelere bafllam›fllard›. Pi-
nera baz› reformlar vaat etmifl, e¤itime dört milyar
dolarl›k ek ödenek ç›karaca¤›n› söylemifl, ancak
e¤itimdeki özellefltirmenin ortadan kald›r›lmas›,
e¤itimin devlet tekeline al›nmas› ve ücretsiz hale
getirilmesi taleplerini reddetmiflti. Bunun üzerine
ö¤renci sendikalar›, hükümetin çözümsüzlü¤ü da-

yatt›¤›n› söyleyerek görüflmelerden çekildi-
ler. Ve eylemler yeniden, üstelik çat›flmal›
biçimlerde h›z kazand›. 

Masadan kalkan ö¤renciler, 18 ve 19
Ekim tarihlerinde iki günlük genel grev ilan
ettiler. Merkezi ‹flçi Sendikas› ve ö¤retmen-
lerin de destekledi¤i eylem, ö¤rencilerin 1 milyon
kiflinin kat›l›m›yla yapt›klar› halkoylamas› sonuçla-
r›n› Baflkanl›k Saray›’na ulaflt›rmalar›yla bafllad›,
polisin sald›r›s› ve onlarca ö¤rencinin gözalt›na
al›nmas›yla sonuçland›. 

Eylemler 30 May›s’ta yap›lan genel boykot ile
bafllam›fl, 250 okulda ve 3 üniversitede, toplam 1
milyona yak›n ö¤rencinin kat›l›m›yla boykot haya-
ta geçmiflti. 

Arkas›ndan 13 Haziranda ülkenin çeflitli yerle-
rinde 100’ü aflk›n okul iflgal edilmifl, ertesi gün ise
grevde olan El Teniente madeni iflçileri ile daya-
n›flma eylemi gerçeklefltirilmiflti. 30 Haziran’da ya-
p›lan gösterilere ise 200 bin kifli kat›lm›flt›. 

A¤ustos ay›nda yap›lan greve de 100 bin kifli-
lik büyük kat›l›m gerçekleflmifl ve polisle çat›flma-
lar yaflanm›flt›. Bu greve bak›r iflçileri ve e¤itimci-
ler sendikas› da içinde olmak üzere çok say›da
kitle örgütü destek vermiflti. Arkas›ndan ülkenin
en büyük sendikalar›, 70 kitle örgütünün kat›l›m›y-

la, yeni bir emek yasas›n›n
ç›kar›lmas›, anasayal

reformlar›n yap›l-
mas›, kamusal

sa¤l›k hiz-
metinin iyi-
lefltirilmesi,
adil bir ver-

gi reformu-
nun gerçek-

lefltirilmesi ve
ö¤rencilerin ücretsiz

e¤itim taleplerinin kabul
edilmesi gibi taleplerle iki günlük bir

grev gerçeklefltirdi. Grev ve yürüyüfller s›ras›nda
devlet sald›r›nca barikatlar kuruldu, yüzlerce kifli
gözalt›na al›nd›. 

20 Ekim günü ö¤renciler Senato binas›n› iflgal
ettiler. fiili Sentosu’nda E¤itim Bakan› ile Senatör-
lerin birlikte gelecek y›l›n bütçesini konufltu¤u top-
lant›, fiilili ö¤renciler taraf›ndan bas›ld›. Üç ö¤ren-
ci masan›n üzerine ç›karak “Halkoylamas›, flimdi!”
yaz›l› bir pankart› açt›. ‹flgali engelleyemeyen po-
lis, Senato binas› d›fl›na barikat kurarak daha faz-
la ö¤rencinin ve onlar› destekleyen anne-babala-
r›n içeriye girmesini engelledi. Ö¤renciler, e¤itim-
de reform ve ülkenin sosyal sorunlar›n›n halkoyla-
mas›yla çözülmesini talep ediyor. Senatörlerin ba-
z›lar› da eyleme destek verince, Milli E¤itim Baka-
n› toplant›y› terketti. Senatörlerin halkoylamas›
için önerge sunaca¤› sözünü vermesinin ard›n-

dan, birkaç saat süren eylem sona erdirildi. 
fiilili ö¤renciler, 28 Ekim günü de Milli E¤itim

Bakanl›¤› iflgalini gerçeklefltirdiler. 

Sonuç al›ncaya kadar
2006 y›l›nda fiili tarihinin en büyük ö¤renci

eylemlerine sahne olmufltu. Dört ay süren pro-
testo gösterilerinde ö¤renciler, paras›z e¤itim
ve e¤itimin devletlefltirilmesi taleplerinin yan›-
s›ra, ulafl›m hizmetlerinin ücretsiz hale getiril-
mesi gibi talepleri ileri sürmüfllerdi. 2006 y›l›n-
daki gösteriler de çat›flmal› geçmifl, yüzlerce gös-
terici gözalt›na al›nm›flt›.  

Bugün ise ö¤renciler daha kararl› ve talepleri
tamamen kabul edilinceye kadar eylemi sürdür-
meye ›srarl›. Masada verilen tavizleri kabul etme-
meleri bunun göstergesi. Bugün yapt›klar› ey-
lemlerde iki konuyu çok önemsiyorlar: Birinci-
si genifl kesimlerinin deste¤ini almaya çal›fl›-
yorlar. Ö¤rencilerin arkas›ndan fiili’de pekçok
toplumsal kesim hareketlenmifl durumda. Maden
iflçilerinden köylülere, HES’lere karfl› ç›kanlardan
çal›flma güvenli¤i talep edenlere, ö¤retmenlerden
kamu çal›flanlar›na kadar çok genifl bir kesim top-
lumsal hareketi büyütüyor ve ö¤rencilerle daya-
n›flma içine giriyor. ‹kincisi, uluslararas› daya-
n›flmay› örgütlüyorlar. Avrupa’daki toplumsal
hareketlerle dayan›flma sa¤lamak amac›yla te-
maslar yürütüyor, Fransa’daki Ulusal Ö¤renci
Sendikas›’yla görüflerek deneyimleri paylafl›yorlar.
Kolombiya’daki binlerce üniversite ö¤rencisi ve
ö¤retim üyesi de e¤itim alan›ndaki özellefltirmele-
re karfl› eylem yaparken, fiili’deki eylemlerden
güç ve destek al›yor. 

Ö¤renci hareketinin lideri Camila Vallejo, fii-
li’deki ö¤renci hareketinin sadece tepkisel de-
¤il, somut taleplere sahip, örgütlü bir hareket
oldu¤unu söylüyor. Ve eylemlerinin as›l olarak
neoliberal modele bir itiraz oldu¤unu belirti-
yor. Baflar›n›n anahtar› da burada yat›yor. 

Son dönem yaflanan kitle hareketleri birbirin-
den etkilenerek, birbirini güçlendirerek büyüyor.
Tahrir’de çad›rlar kuruluyor, Madrid’te “Öfkeliler”
dünyay› etkiliyor, Yunanistan’da Akrapolis iflgal
ediliyor, Wall Street’teki eylemciler borsan›n mer-
kezine yani kapitalizmin kalbine vurufllar indiriyor.
fiili’deki ö¤renci hareketi de, aylard›r militanl›-
¤›n› ve kararl›l›¤›n› kaybetmeden sürmesiyle,
halk›n genifl kesimlerinin deste¤ini almas›yla,
reform vaatlerine kanmamas› ve kendi iç ör-
gütlülü¤ünü yaratmas›yla, son dönemin en
önemli kitle hareketlerinden birini oluflturuyor. 

fiili’de direnifle devam
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28 günlük açl›k grevinin kazan›m-
lar›, hem yüksek hem de uzun süreli
olmufltu. Bu soluklanma döneminde
yasak olmayan kitaplar girebilmiflti ce-
zaevine. Aile ve avukat görüflü yapa-
bilmifller, mahkemelere gidebilmifller-
di. Bol kitap okumufllar, e¤itim çal›fl-
malar› yapabilmifllerdi. Ama ’83 ba-
fl›nda ince ince gelen yasaklar, yak›n
zamanda sald›r›lar›n boyutlanaca¤›-
n›n iflaretlerini vermeye bafllad›. Kufl-
kusuz bunlar, güçlü direnifllerle püs-
kürtülebilecek sald›r›lar olacakt› yine.
Ancak devrimci hareketlerde uç veren
statükocu görüfller düflünüldü¤ünde,
hem direnifle geçenlerin say›s›nda
düflüfllerin olaca¤›n›, hem de haklar›n
kopar›l›p al›nmas›n›n  hiç de kolay ol-
mayaca¤›n› gösteriyordu. Üstelik ifl-
kenceciler, içerideki tart›flmalar›, ara-
malarda ele geçen notlardan ö¤reni-
yor ve sald›r›y› boyutland›raca¤› an›
kolluyordu. Cezaevinden flubeye ifl-
kenceli sorguya götürmeler de devam
ediyordu ve art›k T‹KB’li tutsaklar d›-
fl›nda ko¤ufltan direnerek ç›kan yoktu. 

1983 bafl›… Ko¤ufllara sald›r›p permatikleri ve
tükenmez kalemleri toplad›lar. Protesto etmek için ne
mektup ne de dilekçe yaz›yorlard›. Erkekler ayr›ca
permatiklerin toplanm›fl olmas›n› sakal b›rakarak pro-
testo ediyorlard›. Fakat idare haklar› yavafl yavafl
gasp ederken, devrimcilerin tümünün direnme nokta-
s›nda kesiflmesi giderek zorlafl›yordu.

Sald›r›lar›n önünü almak için ’83 Temmuz’unda
büyük bir açl›k grevi daha bafllad›. Bu karar›n al›nma-
s›nda devrimciler aras›nda süren iç tart›flmalar, grevin
ak›betini de belirleyecekti. Görüfl ayr›l›klar› giderek
derinleflmiflti çünkü. Ve e¤er ayr›m noktalar› grev es-
nas›nda giderilemezse, eylemin baflar›yla bitmesi pek
mümkün görünmüyordu.

Temmuz yaz s›ca¤›nda süren açl›k grevi, statü-
kocu görüfllerin nas›l derinleflti¤ini de gösteren
bir turnusol ka¤›d› oldu. Her sald›r›da dengeyi boz-
mamak için eylemsizli¤i savunanlar, açl›k grevini bitir-
mek için de u¤rafl›yorlard›. Bir kez sa¤c›l›k tohumu
yeflermeye görsün, bunun dipsiz bir kuyu oldu¤u
grev içindeki tart›flmalardan anlafl›l›yor ve bu tar-
t›flmalar tam bir bozguncu etkisi yarat›yordu. Oysa
faflist yapt›r›mlara karfl› bir kofluya ç›k›lm›flt›. Bir
ad›ml›k tökezleme bile, yar› yolda b›rakabilirdi tutsak-
lar›. Ve grev, adeta y›k›nt›lar üzerine infla edilen bina-
ya benziyordu. 

‹dare de bunun fark›ndayd› ve psikolojik iflkenceyi
doru¤a ç›kard›. Geceler boyu faflist marfllar çal›n›yor-
du anonstan. ‹tirafç›lar konufluyordu cay›r cay›r. Dok-
torlar açl›¤›n vücuttaki tahribatlar›n› yalan-yanl›fl ve
abart›l› bir flekilde anlat›yor, S›k›yönetim Komutan›
Haydar Saltuk imzal› “talepleriniz asla karfl›lanmaya-
cak” içerikli bildiriler okunuyordu.

Direnifli kararl›l›kla sürdürenler, içten ve d›fltan
tam bir salvo atefli alt›ndayd›lar. Bu durum kaç›n›l-
maz sonucu beraberinde getirdi. Dökülme ve ba¤›m-
s›zlaflma büyüdü.  Nihayet grev k›r›ld› ve 27. günde
pazarl›¤a bile oturulmadan bitirildi. D›flar›daki tüm yü-
kü omuzlayan aileler bile, evlatlar›na “biraz daha da-
yansayd›n›z haklar›n›z› alacakt›n›z, niye b›rakt›n›z”

diye sorarken, grevin içten y›prat›ld›¤›n› bilmiyorlard›.
Aileler her grevde oldu¤u gibi, bu grevde de kap›n›n
önünden ayr›lmad›lar. Grev sürerken de kendilerini
ambulanslar›n önüne at›p “çocuklar›m›z› öldürüyorsu-
nuz” diyerek direnifle geçtiler. ‹çeriden slogan sesleri
gelmedi¤inde, kap› önünde iflkencecilere günlerini dar
ediyorlard›. “Çocuklar›m›z›n sesi niye kesildi” diye he-
sap soruyor ve müdürün yan›na ç›karak, çocuklar›n›
görmek istediklerini belirtiyorlard›. ‹çeriden gelen slo-
gan sesleri onlar için bir canl›l›k belirtisiydi. 

Yenilgiyle biten 27 günlük açl›k grevinden sonra
’84 Nisan›’nda bafllayan Ölüm Orucu ve sonras›na
dek, faflist sald›r›lar ve iflkence h›z›n› kesmeden de-
vam etti. 

*   *   *

“1983 Temmuz-27 günlük açl›k grevi” bir dö-
nüm noktas›yd›. O güne kadar ki dökülmeler, müca-
delenin kaderini etkileyecek durumda olmam›fl, müca-
dele çizgisi direniflten yana a¤›r basm›flt›. Sald›r›lar
genellikle geri püskürtülürdü. Fakat 27 günlük grev-
den sonra direnifl çizgisinde yer alan devrimci örgütler
aras›ndaki  iç dökülme amans›z bir hal ald›. Bu gidi-
flat, teslimiyet çizgisine giren bir siyasetin a¤z›ndan
dökülen flu sözlerde yank› buluyordu: “Bize art›k asla
açl›k grevi yapt›ramayacak-
s›n›z!”… Çok sonrala-
r› yetkili makamlar
da  “Az kals›n
Metris’i Ma-
maklaflt›r›-
yorduk!” di-
yeceklerdi. 

Açl›k
grevlerine
karfl› ç›-
kanlar fiili
direnifli sür-
dürecekler
miydi?! Sonra-
ki geliflmeler so-
runun açl›k grevi ol-
mad›¤›n›, bunun sonu
teslimiyete varan statükocu görüfllerin bir tezahü-
rü oldu¤unu gösterecekti. ‹ddia ettikleri ve “bozul-
mas›n” dedikleri sözde denge de, do¤as› gere¤i dev-
rimciler aleyhine sürekli bozulmaktayd› zaten.    

‹lk büyük sald›r› dalgas› 14 A¤ustos’ta bafllad›. 27
günlük açl›k grevi biteli henüz 10 gün olmufltu. Ans›-
z›n ko¤ufllar bas›ld›. Tutsaklar›n hepsi arama yap›la-
cak bahanesiyle havaland›rmaya ç›kar›ld›lar. Koridor-
dan faflist marfllar söyleyerek geçen komandolar gö-
rüldü. Metris’te aramaya ilk kez komandolar giriyordu.
Geliflleri bile saatler sürdü ve ko¤ufllardan ç›kmalar›
akflam› buldu. Sabahtan akflama dek süren bu söz-
de aramadan sonra içeri girdiklerinde tutsaklar›n
gördü¤ü tablo nas›l bir efli¤e geldiklerinin ç›plak
bir resmiydi. Onlar›n b›rakt›¤› ko¤ufl yoktu karfl›lar›n-
da. Talana u¤ram›fl bir savafl kentinin ortas›nda gibiy-
diler. Neyin ne oldu¤u anlafl›lm›yordu. Giysiler parça-
lanm›flt›, en özel çamafl›rlar›na varana dek. Ayakkab›-
lar, çamafl›rlar, bulafl›k tabaklar› her fley iç içeydi. Ko-
¤uflta ne varsa koca bir y›¤›n halinde orta yerde duru-
yordu. Bu y›¤›n›n üzerine bal, ya¤, turflu, deterajan,
akl›n alamayaca¤› her fley dökülmüfltü. Yiyecekler la-
vaboda ya da çamafl›r le¤eni ve taslar›n içindeydi.
Sa¤lam tek bir fley yoktu. Ko¤uflta kitap-defter nam›-

na hiçbir fley kalmam›flt›. Yataklar›n büyük bir bölümü
yoktu, 

Ko¤uflu toplamaya koyuldular hemen. Pamuk y›¤›-
n›ndan oluflan artan yataklar›n› toplamak için çok u¤-
raflt›lar. Bu ifllerle u¤rafl›rlarken, duvardan bir arka-
dafllar›n›n hücreye al›nd›¤› haberi geldi. Onu ko¤ufla
sokmadan gardiyan odas›na alm›fl, ç›r›lç›plak soyun-
mas› istenmiflti. O bu uygulamaya karfl› ç›k›nca, zorla
coplayarak soymufllar ve hücreye götürmüfllerdi. Hak-
k›nda da “polise mukavemet etmek ve slogan at-
mak”tan tutanak tutmufllar ve soruflturma açm›fllard›.
Mahkeme bu nedenle 6 ay hapis ve para cezas› vere-
cekti. 

Soyarak arama bu talan sonras›nda gündeme gel-
di. Avukata ve aile görüfllerine giderken, havaland›r-
maya ç›karken, kap›dan her ad›m at›ld›¤›nda, soyarak
arama dayat›l›yordu. Bu nedenle T‹KB’li ve DS’li tut-
saklar mahkeme gidifllerinde ko¤ufltan kendi istekle-
riyle ç›kmamaya, kol kola kenetlenerek direnmeye
bafllad›lar. 

Metris’te iflkencenin binbir çeflidi vard›r. Kimi
kez sular akmaz ama  koridorlar flar›l flar›l sularla
y›kan›r. Kimi kez iflkence en kaba haliyle tekme
tokat yap›l›r. Kimi zaman banyo gününde so¤uk
sular kapat›l›p kaynar sular ak›t›l›r,  ya da haftalar-
ca banyo yüzü göremezler. Bazen gözlerinin

önünde kitaplar› yak›l›r bazen yemeklerine as-
kerlerin iflemesi, pislik atmas›na dönüflür ifl-

kence. Bazen çöplerin al›nmamas› ko¤uflun or-
tas›nda biriken çöplerin hastal›k yaymas› hali-
ni al›r. Bu iflkencelerin uygulay›c›lar›n ad› ba-
zen Adnan Özbey olur, bazen Fehmi Koçhi-
sarl›, fievket Öztürk, Ömer Kavlak, Yalç›n
Demirel, Befller Güzel olur ya da. Bazen de
Zafer Dilek, Muzaffer Akkaya…

Kad›nlar bölümünde soyarak aramaya
karfl› genel direnifl, k›sa süre sonra tavsat›l-

maya baflland›. Üretilen gerekçeler aras›nda
“beni soymad›lar ki”den “üç dü¤me aç›lsa ne olur

ki”ye dek bir dolu fley vard›. Sonra da ifl, idare ile
iflbirli¤ine dek ulaflt›. Ko¤ufl kap›lar›na gelip “e¤er
gömle¤inizi flu flekilde açarsan›z görüfle ç›karacaklar”
diyerek aralar›ndan uygulamal› iknaya çal›flanlar bile
ç›kt›. “Normal arama d›fl›nda hiçbir biçimi kabul etmi-
yoruz” karfl›l›¤›n› ald›lar.

Mahkeme aramalar›, ko¤ufl de¤ifliklikleri, ko¤ufl
talanlar› ve hepsinde soyarak aramalar, süreklileflme-
nin ötesinde her gün her saat yap›lacak kadar s›klafl-
t›. Bu iflkencelerin en vahflilerinden biri, ’84 y›l›n›n flu-
bat ay›nda gerçekleflti. Üste¤men  Zafer Dilek, kad›n
ko¤ufllar›n› hallaç pamu¤u gibi att›. Ko¤ufllar bas›ld›,
tek tek merdivenlerden sürüklenip havaland›rmaya
at›ld›lar. Kolu baca¤› morluk içinde kalanlar, a¤z› bur-
nu kanayanlar… Ç›r›lç›plak soyma uygulamas›ndan
sonra atm›fllard› havaland›rmaya. Tekrar ko¤ufllara
al›nmadan önce bir dayak fasl› da gardiyan odas›nda
olmufltu. Baz› ko¤ufllar› kapasitenin üzerinde doldur-
dular. Seçilmifl bir k›s›m kad›n tutsa¤› da tek tek hüc-
relerden oluflan ko¤ufla att›lar. Bunlardan biri de ’84
Ölüm Orucu’nda bilincini kaybeden Aysel Zehir’di. Bu-
rada yatak ve battaniye de yoktu. Tuvalete günde sa-
dece iki kez ç›kar›yorlard›.

Akflam saatiydi. Yan ko¤uflla “t›kt›k”lafl›l›yordu.
Kap› sessizce aç›ld›. Aysel’in elindeki ka¤›d›n üzerine
at›ld›lar. Ama O, ka¤›d› a¤z›na at›p yutmufltu bile. Za-
fer üste¤men, kad›n polis Mürvet, kad›n gardiyan

METR‹S’te dönüm noktas›
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Kadriye onun bafl›na üflüfltükleri halde,
ka¤›d› elinden alamad›lar. Askerler do-
lufltu. ‹ki asker kolundan ikisi bacakla-
r›ndan yere paralel olarak kald›r›yor, iki
asker de s›rt›ndan bacaklar›na dek cop-
luyorlard›. Ondan “kahrolsun fa-
flizm”den baflka bir ses ç›km›yor, “ah”
bile demiyordu. Ko¤ufllardan “iflkence-
cilerden hesap soraca¤›z”, “iflkenceci
katiller halka hesap verecekler”, “dev-
rimcilere uzanan elleri k›raca¤›z” slo-
ganlar› yükseliyordu. Falakaya ara ver-
diklerinde, parmaklar›n› bo¤az›na so-
kup kusturmaya çal›flt›lar. Sinirden ken-
dini kaybeden iflkenceci üste¤men,
doktoru ça¤›rtt›, “mideni y›kat›p o ka¤›d›
alaca¤›m” diyordu. Tekrar falakaya fas-
l›na geçtiler. Doktor seyrediyordu.  Ve
yorulan onlar oldu. Aysel iki gün hücre-
de tutulduktan sonra ko¤ufla getirildi.

5 Ocak 1984… fiafak vakti hopar-
lörden askeri marfllar  yükseldi. “Ne
oluyordu!”… Tutsaklar yataklar›ndan f›r-
lad›. Duvarlar çal›flmaya bafllad›: “Ba-
¤›ms›zlar›n ko¤ufllar›nda elbiseleri top-
lanmaya bafllam›fllar”…  Beklenen an
gelmiflti…

Erkek siyasi tutsaklar›n mazgallar›-
na gelen subaylar, “herkes tüm giysile-
rini toplay›p d›flar› ç›ks›n” dediler. Kim-
se uymad› buna. “Ç›kmayaca¤›z” dedi
tutsaklar. Ard›ndan kap› gürültülü bir
sesle aç›ld›. Subaylar pefllerine takt›k-
lar› asker güruhuyla içeri dald›lar. As-
kerler dayak atarken, subaylar “at›n d›-
flar› hepsini” diyorlard›. Koridora tutsak-
lar› y›¤an askerler, onlar›n ko¤ufltaki
tüm eflyalar›n› da torbalara t›k›yorlard›.
S›ra koridora at›lan tutsaklara geldi.
Zorla, coplarla soyuyor, iç çamafl›rlar›y-
la tekrar ko¤ufla at›yorlard›.  An›nda
“tek tip elbise giymedik, giymeyece¤iz”
sloganlar› yükseldi. Sloganlar “asker
de¤il siyasi tutukluyuz”, “insanl›k onuru
iflkenceyi yenecek”le devam etti. Bu ifl-
kence gece yar›lar›na dek sürdü. 

Ve günün her saati  iflkence ve
so¤ukla mücadele içinde geçmeye
bafllad›. Yanmayan kaloriferler ve
ç›plak vücutlar›yla dondurucu bir so-
¤ukla karfl› karfl›yayd›lar. Mahkemesi
olan erkek tutsaklar› almak için sabah›n
5’nde ko¤ufllar› bast›lar. ’84 k›fl›n›n
dondurucu so¤uklar›nda havaland›rma-
ya att›lar. Arama ile en küçük bir iliflkisi
olmayan bu iflkence, saatlerce sürdü.
Ve ringlere kollar› arkadan s›k›ca kelep-
çelenmifl halde bekletildiler. Her gün
mahkeme gidifl-geliflleri dayak, hava-
land›rmada iç çamafl›rlar›yla bekletme
ve zorla tek tip elbise(TTE) giydirmeler-
le geçti. Ringte hemen birbirlerinin yar-
d›m›yla TTE’leri ç›kard›lar. Mahkeme
heyeti suç duyurular›n› bile dinleme-
den, sorgu ve savunma almaya gerek
duymadan duruflmadan att› onlar›. 

*    *     *

Nisan 1984… Türkiye ‹htilalci
Komünistler Birli¤i ve Dev Sol, 45
günden sonra ölüm orucuna çevrilen
açl›k grevine bafllad›lar… 11 Ni-
san’da Sa¤malc›lar, 13 Nisan’da Met-

ris, greve bafllama kutlamalar›yla ç›nla-
d›.

Hemen tek tek al›n›p dayakl› ve so-
yarak aramalarla ayr› bir ko¤ufla at›ld›-
lar. Onlar ise dü¤üne gider gibiydiler.
Temizli¤e girifltiler hemen. Türküler,
marfllar söylüyorlard›. Grev sanki bir
flölendi... ‹flkence ise dayaktan ibaret
de¤ildi. Psikolojik boyutu ve yeni yasak-
lamalarla katmerlenerek sürüyordu. fie-
ker istekleri geri çevriliyor, revirde zorla
serum vermeye kalk›fl›yorlard›. Hainler
ve iflkenceci subaylar›n çenesi durmu-
yor, grevden vazgeçirmek için biteviye
konufluyorlard›. Grevde olan tutsaklar
protesto için revire de ç›kmamaya bafl-
lad›lar.

Öte yandan, greve kat›lmayanlar
ödüllendiriliyor, hemen her aç›dan ra-
hatlat›l›yordu. Görüfl, kantin vs. haklar›
yapt›r›ms›z kullanmalar› sa¤land›. Oysa
bunlar›n hepsi sahte ve geçiciydi. E¤er
grevcilere diz çöktürmeyi baflar›rlar-
sa, sald›r›n›n boyutu alabildi¤ine ar-
tacakt›. Ölüm orucunun kaderi, tüm
cezaevlerinin kaderi ile böylesine
birleflmiflti.

fianl› bir direnifl ve büyük ac›larla
sürdü eylem. Bir dönemece damgas›n›
vuran ve gelecek on y›llar›n kaderini
belirleyen görkemli bir direniflti bu. Sa-
dece hapishaneler aç›s›ndan de¤il, ül-
kemizin gelece¤i aç›s›ndan da tarihsel
günler yaflan›yordu.

Abdullah Meral, Mehmet Fatih
Öktülmüfl, Haydar Baflba¤, Hasan
Telci  pefl pefle flehit düfltüler. Fatih,
elinde silah›yla cephede çarp›flt›¤›n› sa-
y›kl›yordu son nefesinde. Haydar, Ma-
hir Çayan’la konufluyordu. Abdullah ve
Hasan, kat›ld›klar› ve örgütledikleri ey-
lemleri say›klay›p kavgaya ça¤›r›yorlar-
d›… 21 yafl›nda gencecik Aysel Zehir,
bilincini kaybetmesine ra¤men koluna
tak›lan serumu ç›kar›p at›yordu… 

TTE sald›r›s›n›n püskürtülmesi ve
‹stanbul cezaevlerinin teslim al›nmama-
s›nda belirleyici bir role sahip olan
Ölüm Orucu bitti¤inde, idare, eyleme
kat›lanlara, di¤erlerinin kulland›¤› hakla-
r› yasaklad› ve uzun süre böyle gör-
kemli bir eylemle tarihe flerh düflenleri
özel olarak cezaland›rd›. Eylem bittik-
ten sonra da TTE’yi giymediler, yapt›-
r›mlara uymad›lar. Di¤erleri tek tip elbi-
seyi giydiklerinde, ard›ndan hemen ‘ön
ilikleme’yi ‘mahkum kimli¤i’ tafl›may›
dayatt› idare. Ak›llar› o zaman bafl›na
gelenler oldu ve giydikleri TTE’yi ç›kar-
d›lar. 

‹dare, TTE de dahil tüm yapt›r›mlar›
kald›rmak ve tutsaklar›n bütün istek ve
haklar›n› tan›mak zorunda kald›¤›nda,
Metris ülkenin –belki de dünyan›n- en
rahat cezaeviydi art›k. Metris’i tüm siya-
si tutsaklardan ar›nd›r›p boflalt›ncaya
dek de böyle kald›… Ve ne zaman as-
keri yapt›r›mlar gündeme gelse, tut-
saklar›n ilk refleksi Metris direniflin-
deki gibi oldu. A¤›r bedeller pahas›-
na yarat›lan direnifl gelene¤i kuflak-
lar boyu örnek al›nd›…

“‹flçi-Köylü” gazetesinin Kartal
temsilcisi Suzan Zengin, 12 Ekim
20011’de flehit düfltü. Tam 17 gün
ölümle savaflan Suzan, hastal›¤›n›n
fliddetli sald›r›s› ile yeniflemedi. Ha-
pishanenin v›z gelen duvarlar› ard›n-
da, onu ölüme ad›m ad›m sürükle-
yen ”hücre tipi”nin a¤›r koflullar›,
hastal›klar›n› öylesine derinlefltirmiflti
ki, var olanlar› kroniklefltirdi¤i gibi, yeni hastal›klar da bünyesini zay›f dü-
flürmeye bafllad›. Canl› canl› ölüme sürükleyen “hücre tipi hapishane” koflul-
lar› ile Suzan’› aram›zdan alan devlet, bir kez daha katil yüzünü gösterdi. 

1959-Sivas do¤umlu olan Suzan, ‘80’li y›llar›n sonunda Almanya’dan
Türkiye’ye geldi¤inden itibaren, her tür demokratik hak ve özgürlükler mü-
cadelesinin içinde aktif olarak yer ald›. Almanya’da yürüttü¤ü göçmen so-
runlar› mücadelesi, yerini ülkedeki iflçi ve emekçilerin grev-iflgal ve direniflle-
rinin ayr›lmaz parças› olmaya b›rakt›. Kültür-sanat çal›flmalar› ve tutsaklar›n
d›flar›daki sesi olma kavgas›n›n da içindeydi. 28 A¤ustos 2009’da evi bas›la-
rak gözalt›na al›nd›¤›nda, tutuklanmas›n› gerektirecek hiçbir dayanak olma-
d›¤› halde, iki y›l hücre tipi hapishanede tutuldu. 

Suzan’›n çok say›da rahats›zl›¤› da vard›. Ama onun, tüm hasta tutsakla-
ra uyguland›¤› gibi, tedavisi engellendi. Hastaneye gidebildi¤inde de, muaye-
nehaneye asker girdi¤i için tedavi olamadan döndü. Ya da ring araçlar›n›n
iflkenceli ortam›nda yeni hastal›klara kald›. Yüzünde ve vücudunda oluflan
tümörler, bir hastane dönüflü sonras› aç›¤a ç›kt› örne¤in. Bu tümörlerle ilgili
muayene ve ameliyat olma esnas›nda da bask›lar ve gecikmelerle karfl›laflt›.
Tüm bunlara ra¤men hapishanede geçen y›llar›n› verimli geçirebilmek için
ola¤anüstü bir çaba gösteren Suzan, yazmaya ve çeviri yapmaya devam etti. 

Haks›z yere yat›r›ld›¤› iki y›l sonunda b›rakmak zorunda kald›klar›nda,
Suzan art›k kalp rahats›zl›¤› da dahil baflka hastal›klarla cebelleflmek zorun-
da b›rak›ld›. Bu nedenle d›flar›da kald›¤› k›sa zaman diliminde hastane kap›-
lar›ndan ayr›lamad›. Onun en verimli flekilde geçirece¤i günleri de böyle ça-
l›nd›. Fakat Suzan’›n onurlu yaflam›, onu halk›ndan, yoldafllar›ndan, eflinden
ve çocuklar›ndan koparan katillerin yüzüne bir tokat olup indi. Düflmana
inat o daima yaflayacak… Unutulmayacak… Unutturulmayacak… 

*        *       *
Suzan, Tuzla-Ayd›nl› mezarl›¤›na kad›n yoldafllar› ve dostlar›n›n omuzla-

r›nda tafl›nd›. So¤uk ve ya¤murlu bir günde u¤urlad›lar onu sonsuzlu¤a. Yol-
dafllar› Suzan’a yak›fl›r bir tören düzenlemifllerdi ve dostlar› da onlara bu
ac›l› günlerinde omuz vermifllerdi. Önemsedi¤i ve görmek istedi¤i bir daya-
n›flma ile u¤urland› Suzan. Tabutunu s›ms›k› kavrayan eller, onun üflüyen
vücudunu ›s›t›yordu adeta. fiimdi sonsuzlukta Suzan… 

14 Ekim günü, Ayd›nl› Cemevi’nde,  ailesi, akrabalar›, yoldafllar›, devrim-
ci dostlar› ve mahallelilerin de kat›l›m› ile yüzlerce insan topland›. Bu canl›
kitle, Suzan’›n kollarda tafl›nan tabutu ile mahalleyi dolaflarak mezarl›¤a
ulaflt›¤›nda, yüzlerce a¤›zdan ölümsüzlü¤ü hayk›r›ld›. “Katil Devlet Hesap
Verecek” kararl›l›¤›yla kitlenin kollar› havaya kalkarken, onun için aç›lan
bayra¤a sar›larak topra¤a verildi Suzan. An›s›na sayg›yla selam durulduktan
sonra, yoldafllar›, Suzan’›n devrim ve sosyalizm davas›na katt›klar›n› ve tafl›-
d›¤› erdemleri anlatt›klar›nda, “Devrim fiehitleri Ölümsüzdür” slogan› yük-
seldi. 

Suzan sonsuzlu¤a gönderilirken; ESP Genel Baflkan Yard›mc›s› Hülya
Gerçek, Proleter Devrimci Durufl ad›na Nevin Berktafl, Tutuklu Gazetecilerle
Dayan›flma Platformu Sözcüsü Necati Abay ile Yeni Demokrat Gençlik,
BDSP, Halk›n Günlü¤ü ve AT‹K sözcüleri ve sanatç› P›nar Sa¤ da, an›s›na
birer konuflma yapt›lar. Ayr›ca, Yeni Demokrat Kad›n, Yeni Demokrat Genç-
lik, Partizan fiehit Ve Tutsak Aileleri, Mücadele Birli¤i Platformu, DHF,
DDSB, Kald›raç, BDP, Halkevleri, Emekli-Sen Kartal fiube, Deri-‹fl Genel
Merkezi, Limter-‹fl, Belediye-‹fl Sendikas› 2 Nolu fiube, ‹HD, Munzur Çevre
Derne¤i, Köz gibi kurumlar ve araflt›rmac›-yazar Rag›p Zarako¤lu kat›ld›.

Nevin Berktafl konuflmas›nda; devrim ve sosyalizm savaflç›s› Suzan Zen-
gin’i, en verimli yafl›nda, devletin “hücre tipi hapishaneler” politikas› sonu-
cunda aram›zdan ald›¤›n›, ama onun daima yaflayaca¤›n›, o büyük gün gel-
di¤inde, t›pk› gökte y›ld›zlara çivilenen tüm flehitlerle oldu¤u gibi, Suzan’la
da buluflulaca¤›n› belitti ve “Yaflas›n Devrim ve Sosyalizm, Zindanlar Y›k›l-
s›n Tutsaklara Özgürlük” slogan›yla sözlerini noktalad›. 

SUZAN fi‹MD‹ SONSUZLUKTA
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! 1 Kas›m 1954- Frans›z sömürgecili¤ine karfl›
Cezayir Kurtulufl Savafl› bafllad›.

1830'lu y›llarda Frans›zlar, Cezayir'i iflgal etti ve
130 y›l boyunca iflgal alt›nda tuttu. Frans›z sömürge-
sindeyken Cezayir'de 2 milyondan fazla insan katle-
dildi. ‹kinci Emperyalist Savaflta Cezayirliler, Frans›z
emperyalizminin askeri deposu olarak kullan›ld›lar.
Cezayir'de 1950 y›l›ndan itibaren direnifl örgütleri ku-
ruldu, 1954 y›l›nda fiilen direnifle baflland›. Verilen
mücadele sonucunda 1962 senesinde Cezayir ba¤›m-
s›zl›¤›n› kazand›.

! 8 Kas›m 1938-Almanya’da “Kristal Gece”
Nazilerin, Almanya’da iktidara geldikten sonra Ya-

hudilere karfl› girifltikleri ilk ciddi sald›r›d›r. Yahudi-
lere ait evler, iflyerleri ve sinagoglar o gece yak›l›p
y›k›ld›. Caddeler k›r›lan camlarla dolu oldu¤u için, o
geceye, “kristal geceler” ad› verildi ve bu Nazi vahfle-
ti, bu isimle an›l›r oldu.

! 9 Kas›m 2009- Eyüp Bafl flehit düfltü
Halk Cephesi’nin sözcülü¤ünü de üstlenen Eyüp

Bafl, faflizme karfl› mücadelede yaflad›¤› zorluklar›n
da etkisiyle yakaland›¤› hastal›k sonucu yaflam›n› yi-
tirdi.

! 10 Kas›m 1918-Berlin Ayaklanmas›
1. Emperyalist Paylafl›m Savafl›’n›n tüm y›k›m›n›

yaflayan Alman iflçi ve emekçileri bir ayaklanma ger-
çeklefltirdi. Ayaklanma sonras›nda 2. Wilhelm Hol-
landa’ya kaçt›. 

! 14 Kas›m 1973 Yunanistan’da 
Politeknik direnifli
Yunanistan’da Albaylar Cuntas› iktidar› ele geçir-

miflti. Yunan halk›n›n üzerinden silindir gibi geçmek
istiyordu, ama cuntaya karfl› eylemler de artt›. Poli-
teknik Üniversitesi ö¤rencileri direnifle geçtiler. 3 gün
boyunca kesintisiz eylem yapt›lar ve halk› cuntaya
karfl› direnifle ça¤›rd›lar. Binlerce kifli sokaklara ç›ka-
rak Politeknik Üniversitesi’ne ulaflmaya çal›flt›. Ey-
lemler boyunca 36 ö¤renci katledildi. Ancak eylemler
büyük bir kararl›l›kla ve militanca sürdü. Ö¤renciler,
eylemlerini sadece kendi talepleriyle s›n›rland›rma-
m›fl, cuntay› hedef tahtas›na çakm›fl, kitlelere bu bi-
linci vermifllerdi. Ölen 36 ö¤rencinin miras› üzerin-

den 1974’te albaylar cun-
tas› devrilmifl ve Yunan
halk› bir kez daha aya¤a
kalkmay› baflarm›flt›. Poli-
teknik direnifli her y›l çe-
flitli eylemle an›l›r ve Poli-
teknik ruhu, sadece Yuna-
nistan’da de¤il, tüm dün-
yada direniflin simgesi ola-
rak yaflamaktad›r.

! 16 Kas›m 2000- Ah-
met Kaya’n›n ölümü

Sanatç› Ahmet Kaya,
Magazinciler Derne¤i’nin
ödül töreninde Kürtçe flar-
k› söylemek istedi¤ini aç›klay›nca, orada bulunan ge-
rici ve faflistlerin sald›r›s›na maruz kalm›flt›. Ard›ndan
ölüm tehditleri ald›, üzerindeki bask› daha da artt›.
Bunun üzerine yurtd›fl›na ç›kmak zorunda kalan Ah-
met Kaya, s›kça yurt özlemini dile getirdi. Yaflad›¤›
s›k›nt›lar yüzünden kansere yakalanan Kaya, Paris’te
yaflam›n› yitirdi. Ölümünden sonra Kürtçe türküler
serbest oldu. “Özgün müzi¤in” güçlü sesi olan Kaya,
flark›lar›yla yafl›yor.

! 18 Kas›m 1937- Seyit R›za as›ld›
Devlete vergi ve asker vermeyi reddettikleri için bü-

yük bir bask› ve fliddet alt›na al›nan Dersim halk›,
1937 y›l›nda isyan etti. Bu isyan, büyük bir vahfletle
bast›r›ld›. ‹syan›n lideri olan Seyit R›za ve o¤lu as›l-
d›lar. 75 yafl›nda olmas›na ra¤men asabilmek için Se-
yit R›za’n›n yafl›n› 60 gösterdiler, 17 yafl›ndaki o¤lu-
nun ise yafl›n› büyüttüler. Seyit R›za’n›n as›lmadan
önce söyledi¤i son sözleri, bugüne kadar ulaflm›fl-
t›r.“Kerbela soyundan›z, hatas›s›z, ay›pt›r, zulümdür,
cinayettir. Ben senin yalan ve hilelerinle bafl ede-
medim, bu bana dert oldu. Ben de senin önün-
de çökmedim, bu da sana dert olsun.” 

! 18 Kas›m 1986-Netafl Grevi
1980 öncesi de sendikal ve politik müca-

delenin mevzilerinden biri olan NETAfi iflçi-
leri, toplu sözleflme maddelerinde anlaflma
sa¤lanamamas› üzerine greve ç›kt›lar. 93 gün
coflku, militanl›k ve kararl›l›kla süren grev, 12 Eylül

sonras› yap›lan ilk grev olmas›yla öncü bir
nitelik tafl›maktayd›.

! 19 Kas›m 981-Enver Gökçe’nin
Ölümü

1920 y›l›nda Erzincan’da do¤du. Ankara
Üniversitesi’ni 1948’de bitirdi. Kad›rga’da
yöneticilik yapt›¤› okulda, 141. maddeden
dolay› ceza ald› ve 7 y›l cezaevinde yatt›.
Sonras›nda gazetelerde çal›flan Enver Gök-
çe kavga fliirleri yazd› ve 1981’de öldü.
“Dost Dost ‹lle Kavga”, “Panzerler Üstü-
müze Kalkarlar” en ünlü eserleridir.  

! 19 Kas›m 2009-Alaattin Karada¤ flehit düfltü.
TK‹P militan› Alaattin Karada¤, afiflleme faaliyeti

s›ras›nda polisle girdi¤i çat›flmada flehit oldu. Polisle-
rin Karada¤ yaral› iken bafl›na gelip atefl ettikleri ve
yarg›s›z infaz yapt›klar› görgü tan›klar›yla sonradan
aç›¤a ç›kar›ld›.

! 20 Kas›m 1910- Meksika Devrimi 
Meksika köylü önderi Zapata’n›n bafl›n› çekti¤i dev-

rim, topraklar›n derhal yerli halka geri verilmesi tale-
biyle yönetime karfl› mücadeleye giriflti. Yönetim, ba-
z› reformlar› yapmak zorunda kald›. ‹flçilere de kimi
haklar tan›nd›. Ancak Zapata’y› 1919’da öldürttüler.
Ve Meksika devrimini bo¤dular. Ancak Zapata, dev-
rim mücadelesinde hep yaflad›. Meksika’da direniflçi-
ler Zapatistler ismini kullan›yorlar.

! 21 Kas›m 1831-Lyon Ayaklanmas› 
Lyon’da çal›flan tekstil iflçileri, makineleflmenin ar-

d›ndan düflen ücret baremlerinin yükselmesi için ey-
lemler düzenler. Belediye binas›na

gider ve yetkililerle görüflür.
Yetkililer bir yandan gö-

rüflmeleri yaparken, bir
yandan da askeri haz›r-
l›klara giriflir. Lyon iflçi-
lerinin taleplerini bast›r-

mak için sald›r›ya geçer-
ler. Lyon’lular da belediye

saray›n› ve flehrin önemli
merkezlerini ele geçirerek barikat-

lar kurarlar. “Kulübelere Bar›fl, Saraylara Savafl” slo-
gan› bugün hala geçerlili¤ini koruyan bir slogan ola-
rak Lyon’da ortaya ç›kar. 

! 29 Kas›m 1944- Arnavutluk Devrimi Baflar›ya
Ulaflt›

‹talyan faflizmine karfl› bafllayan direnifller, ikinci
dünya savafl› süresince emperyalizme ve faflizme kar-
fl› direnifle dönüfltü. Enver Hoca önderli¤inde birleflen
Arnavutluk iflçi ve emekçileri, demokratik devrimi
yaparak sosyalizmin inflas›na geçtiler ve y›llarca em-
peryalist sald›rganl›¤a karfl› sosyalizmin savunulma-
s›nda kararl›l›k gösterdiler.

‹kinci emperyalist paylafl›m savafl›n› sona erdiren ta-
yin edici çarp›flman›n kazan›ld›¤› gün… Faflist Hitler or-
dular›, Sovyetler'e do¤ru ilerleyiflinde büyük "zaferler"
elde etmifl ve nihayet Stalingrad kap›lar›na kadar dayan-
m›flt›r. Sovyet halk›, bu kenti her ne pahas›na olursa ol-
sun, adeta tüm varl›¤›n› ortaya koyarcas›na savunmakta-
d›r. Çünkü buras› Stalingrad'd›r. Stalin, sosyalizmin ye-
nilmezli¤inin simgesidir. K›z›l Ordu, Baflkomutan Sta-
lin'in kesin talimat›n› alm›flt›r: "Ne pahas›na olursa olsun
bir ad›m geri gidilmeyecek!" 

140 günlük direniflin sonunda faflist Hitler ordular›, K›-
z›l Ordu'nun demir yumru¤unu yemifl, çil yavrusu gibi
kaç›flarak, tüm cephelerden gerisin geri Almanya'ya do¤ru kaçmaya baflla-
m›fllard›. K›z›l Ordu'nun muzaffer ilerleyifli, faflizmin baflkenti Berlin'de mec-
lis binas› Reicshtag'›n tepesine orak çekiçli bayra¤›n dikilmesiyle taçland›.
Soyet halklar›n›n ödedikleri bu büyük bedelin karfl›l›¤›nda, dünyan›n üçte bi-
ri sosyalizm kamp›na dahil olmufl, halk demokrasisi yönetimleri bafla geç-
miflti.  

Bu zaferde Stalin ve Stalingrad, hiç flüphesiz en büyük paya sahipti. Öyle
ki, daha sonraki y›llarda emperyalist iflgale karfl› direnen her lider Stalin’le,
her flehir Stalingrad’la özdeflleflmeye bafllad›.  

Stalin ve Stalingrad isimleri, emperyalist iflgale karfl› mücadele hep yaflaya-
cak! Ezilen halklara esin kayna¤› olmaya devam edecek! 

‹htilalci Komünistlerin Kas›m fiehitleri

24 Kas›m 1976-‹smail Gökhan Edge
Mehmet Fatih Öktülmüfl’ün yetifltirdi¤i

devrimcilerden biri olan Gökhan Diyarbak›r
zindanlar›nda iflkenceler alt›nda öldü.
21 Kas›m 1979-Ali Algül
‹MT’ye (‹leri Militanlar Toplant›s›) kat›lan

ve T‹KB’nin ilk üyeleri aras›nda yer alan
Ali Algül, Halk›n Kurtuluflu taraf›ndan katledildi. 

19 Kas›m 1942-Stalingrad Direnifli
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40’l› y›llarda nüfusun
yüzde 80’i k›rda yaflarken,
70’li y›llarda yüzde 50’lile-
re düflmüfltü. Proletaryan›n

nicel gücü milyonlar› afl-
m›fl, emek-sermaye çeliflkisi

etraf›nda kutuplaflma bafl-
lam›flt›. Emperyalist sömü-
rü ve bask› ile iç içe geçen
iç sömürü ve bask›, aynen

devam etmiflse de, tamamen
halk y›¤›nlar›n›n mücadele-

sinin bir sonucu olarak
karfl›devrim güçleri, eskiye

nazaran gerilemek zorunda
kalm›fllard›. Daha sonraki
y›llarda iflçi ve emekçi ha-
reketinin ve sendikal, de-

mokratik örgütlenmesinin,
Türkiye tarihinde o döneme

kadar görülmedik 
boyutlara ulaflmas›, 

bunun durdurulmaz bir
süreç oldu¤unu gösterdi. 

May›s darbesinden son-
ra yeniden hükümet
olan CHP dönemi de
Türkiye’nin ABD’ye
olan ba¤›ml›l›¤› ile geç-
ti. Zaten CHP, NA-

TO’ya üyelik ve Kore’ye asker gönder-
me konusunda da -biçimsel baz› itiraz-
lar d›fl›nda- DP ile birlikte hareket et-
miflti.  

’60 sonras› kapitalizmin h›zl› gelifli-
mi, iflbirlikçi tekelci burjuvaziyi, siste-
min mutlak biçimde a¤›r basan temel di-
re¤i yapt›. Toprak a¤alar›n›n burjuvalafl-
malar› ve modern kapitalist çiftlik sa-
hiplerine dönüflmeleri, büyük oranda ta-
mamland›. Feodal kal›nt›lar, ulusal so-
runla birleflen bir tarzda Kürdistan’la s›-
n›rl› kald›. Mülksüzleflme ve yoksullafl-
mayla birlikte flehirlere ak›n h›zland›.
40’l› y›llarda nüfusun yüzde 80’i k›rda
yaflarken, 70’li y›llarda yüzde 50’lilere
düflmüfltü. Proletaryan›n nicel gücü mil-
yonlar› aflm›fl, emek-sermaye çeliflkisi
etraf›nda kutuplaflma bafllam›flt›. Em-
peryalist sömürü ve bask› ile iç içe ge-
çen iç sömürü ve bask›, aynen devam et-
miflse de, tamamen halk y›¤›nlar›n›n
mücadelesinin bir sonucu olarak karfl›-
devrim güçleri, eskiye nazaran gerile-
mek zorunda kalm›fllard›. Daha sonraki
y›llarda iflçi ve emekçi hareketinin ve
sendikal, demokratik örgütlenmesinin,
Türkiye tarihinde o döneme kadar gö-
rülmedik boyutlara ulaflmas›, bunun
durdurulmaz bir süreç oldu¤unu göster-
di. 

Bununla birlikte Türkiye’nin
ABD’ye olan ba¤›ml›l›¤›, -1964’te ünlü

“Johnson mektubu” gibi olaylarla- k›r›l-
malar yaflad›ysa da, devam etti. “So¤uk
savafl”›n zirvesi kabul edilen Küba kri-
zinde bir kez daha görüldü ki, Türki-
ye, ABD’nin Ortado¤u’da SSCB’ye
karfl› kulland›¤› en büyük kozuydu. 

ABD’nin sad›k iflbirlikçisi Küba
diktatörü Batista’n›n 1959’da Fidel Cas-
tro önderli¤inde devrimci bir ayaklanma
ile y›k›lmas›, ABD’yi fazlas›yla tedirgin
etti. Çünkü Küba, ABD’nin “arka bah-
çesi” olarak gördü¤ü Latin Amerika ül-
kelerinden biriydi. Küba’y› yeniden ele
geçirmek için her yolu denedi. fieker
boykotu gibi ekonomik yapt›r›mlar etki-
li olmay›nca, askeri müdahaleleri devre-
ye soktu. Sözde Küba’dan kaçan mülte-
ciler, ABD’den yard›m ve destek isti-
yordu. ABD, bu gerekçe ile aday› iflgale
giriflti. “Domuzlar Körfezi Ç›karmas›”
ad›yla askeri bir harekat yapt›, fakat ba-
flar›l› olamad›. 

Bu dönemde Sovyetler Birli¤i, Cas-
tro rejimine destek verdi. 1962 ilkbaha-
r›nda Küba’da Sovyet füzeleri kurulma-
ya baflland›. ABD ise bu füzeleri, ateflle-
meye haz›r hale gelmeden vurmaya ha-
z›rland› ve 22 Ekim 1962 tarihinde ada-
y› abluka alt›na ald›. Ayn› tarihlerde At-
las Okyanusu’ndaki Sovyet gemileri,
Küba’ya do¤ru harekete geçti. ‹ki süper
gücün karfl› karfl›ya geldi¤i kritik bir
aflamayd› bu. 

Dönemin SSCB’nin Devlet Baflkan›
Kruflçev, ABD Baflkan› Kennedy’e gön-
derdi¤i 27 Ekim 1962 tarihli mektupta,
ABD’nin Türkiye’deki benzer füzeleri
sökmesi halinde,  kendilerinin de Kü-
ba’dakileri sökece¤ini bildiriyordu.

ABD’nin 1959 y›l›ndan itibaren, Türki-
ye’ye Jupiter füzelerini yerlefltirdi¤i, bu
flekilde aç›¤a ç›kt›. T›pk› U-2 casus
uçaklar›n›n SSCB taraf›ndan yine bir
kriz aflamas›nda aç›¤a ç›kar›ld›¤› gibi...
Kruflçev, Türkiye’nin toprak bütün-
lü¤üne sayg› göstereceklerini,
ABD’nin de ayn› güvenceleri Kü-
ba’ya vermesini istiyordu. Kennedy
de ayn› gün verdi¤i cevapta, ABD’nin
Küba ablukas›n› kald›raca¤›na söz
veriyor, Türkiye’deki füzeler konu-
sunda ise “gerginliklerin yumuflama-
s›, öteki silahlarla ilgili daha genifl bir
düzenlemeye gidebilmemize olanacak
sa¤layabilir” diyerek esnek bir ifade
kulan›l›yordu. Böylece Küba krizi
afl›ld›. 

Türkiye, ABD’nin askeri üssü olma-
s›n›n sanc›lar›n› “so¤uk savafl” boyunca
çok çekti. Küba krizi bunlar›n içinde en
ciddi olan›d›r. Çünkü Küba’daki “Ekim
Füzeleri” so¤uk savafl›n doru¤u olarak
kabul edilmektedir. ‹ki süper gücü savafl
aflamas›na getiren bu olayda da görül-
müfltür ki, yeni bir emperyalist savaflta
Türkiye, hedef ülkelerin bafl›nda yer al-
maktad›r.

K›br›s sorunu ve 
Johnson mektubu
K›br›s, I. emperyalist savaflta Os-

manl›’n›n Almanya saf›nda savafla gir-
mesinin ard›ndan, ‹ngiltere taraf›ndan
1914’te ilhak edilmiflti. ‹kinci emperya-
list savafl sonras› birçok sömürgesini yi-
tiren ‹ngiltere, K›br›s’ta da zor durum-
dayd›. 50’li y›llarda ba¤›ms›zl›k müca-
delesi orada da geliflmeye bafllad›. Rum-
lar›n ‹ngiliz yönetimine karfl› ayaklan-
mas›, Türkiye’yi yeniden K›br›s sorunu-
na dahil etti. 

Esas›nda K›br›s, Lozan antlaflma-
s›ndan sonra Türkiye’nin gündemin-
den ç›km›flt›. 50’li y›llarda yaflanan
geliflmeler ise, K›br›s’› Türkiye’nin
sadece d›fl de¤il, bir iç meselesi haline
getirdi. K›br›s’ta a¤›rl›¤› oluflturan Rum
milliyetçileri, ENOS‹S (Yunanistan’la
birleflme) taraftar›yd›lar. K›br›sl› Türk-
ler ise, ada nüfusunun dörtte birini olufl-
tururken, sahip olduklar› topraklar nere-
deyse yar›s› kadard›.

‹ngiltere’nin K›br›s üzerindeki hâki-
miyeti sars›lmaya bafllay›nca, K›br›s’›n
Yunanistan’a geçece¤i endiflesi, Türki-
ye’yi telaflland›rd›. Yak›n bir zaman ön-
ce emekli generallerden Sabri Yirmibe-
flo¤lu’nun “harika bir kontrgerilla eyle-
mi” diye itiraf etti¤i bir provokasyon ha-
z›rlad›lar. Atatürk’ün Selanik’teki evi-
nin bahçesine bomba konuldu¤u yalan›-
n› yayarak, 6-7 Eylül 1955’te baflta
Rumlar olmak üzere az›nl›klara sald›r›-
ya geçtiler. Zaten s›n›rl› say›da kalan bu
az›nl›klar›n önemli bir k›sm› da o y›llar-
da göçe zorland›. 

1959 y›l›nda yap›lan anlaflma ile,

Emperyalistler aras› kap›flmada
TÜRK‹YE’DE EGEMEN SINIFLARIN
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Elimize posta kanal›yla ulaflan 
T‹KB(B) 5. Konferans Belgeleri’ni 

yay›nlamay› sürdürüyoruz.
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flünün en mühim noktas›n›n Sovyetler
Birli¤i taraf›ndan da desteklendi¤i an-
lam›na geliyordu. 1964 sonundan itiba-
ren Türk-Sovyet iliflkileri yeniden gelifl-
meye bafllad›. 

Türkiye-ABD iliflkilerinde 
ilk pürüzler 
K›br›s sorunu, Türkiye’nin ABD ile

iliflkilerinde ortaya ç›kan en ciddi pürüz
olmufltur. Türkiye’nin büyüme çabalar›na
ABD’nin engel olmas›, Türk egemenleri
aras›nda da hoflnutsuzlu¤u artt›rm›fl, farkl›
emperyalistlerle iflbirli¤i seçeneklerini ye-
niden gündeme getirmifltir. Kitlelerde de
ABD karfl›tl›¤› büyümüfl, ’68 hareketi ile
ABD’ye karfl› tepkiler, eylemli bir hal al-
m›flt›r. Elbette bunun dünya ölçe¤inde
yükselen ABD karfl›tl›¤› ile de ba¤lar› var-
d›r. Ancak Türkiye’deki geliflmeler, ulu-
salc› bir tarzda da olsa ABD karfl›tl›¤›n›
körüklemifltir. Anti-emperyalizm, anti-
ABD’cilikle özdeflleflmifl, gençlik eylem-
leri do¤rudan ABD hedeflerine yönelmifl-
tir.

‹kinci emperyalist savafl sonras› en
parlak dönemini yaflayan Türk-ABD ilifl-
kilerinin, “Johnson mektubu” ile ald›¤›
yara, ‘70’li y›llarda iyice aç›ld›. Bu y›llar,
Türk iflbirlikçi tekelci burjuvazisinin çok
parçal› yap›s›n›n kendini su yüzüne vur-
du¤u, önemli kesitlerden biridir. Çünkü
‘70’li y›llarda, Alman emperyalizmi yeni-
den palazlanmaya bafllam›flt›. Almanya,
askeri olarak hala bir güce sahip olama-
makla birlikte, ekonomik alanda art›k
ABD ile bafla güreflmekteydi. Bir taraftan
ABD pazar›na dal›fllar yapmaya, bir taraf-
tan da kendine eskiden ba¤›ml› olan ülke-
lerle, savafl sonras›nda bir biçimde sürdür-
dü¤ü iliflkilerini güçlendirmeye yönelmifl-
ti. Bu yöneliflin adreslerinden biri de do¤al
olarak Türkiye idi. 

Türkiye, daha Osmanl› döneminden
itibaren, ekonomisi, siyaseti, askeri gü-
cü Almanya’ya ba¤›ml› olmufl, her iki
dünya savafl›nda da Almanya’n›n ya-
n›nda yer alm›flt›. Almanya yeniden em-
peryal hedeflerle ortaya ç›kt›¤›nda, bu ne-
denle ilk gözünü dikti¤i ülkelerden biri
Türkiye oldu. ‘70’li y›llar, do¤rudan ser-
maye yat›r›mlar›, ithalat-ihracat iliflki-
leri vb yöntemlerle Alman sermayesi-
nin Türkiye’deki iflbirlikçileriyle iliflki-
lerini güçlendirdi¤i y›llard›r. ‘70’lerin
yar›s›ndan itibaren yap›lan “Dövize Çev-
rilebilir Mevduat” adl› uygulama, ‹sviçre
bankalar› arac›l›¤›yla Alman sermayesinin
Türkiye’de h›zla güçlenmesinin yöntem-
lerinden biridir. Hatta ‘60’l› y›llar›n so-
nundan itibaren güçlü bir yabanc› iflçi ak›-
n›na kap› açan Almanya’n›n, en çok Tür-
kiye’den iflçi almas›, bu politikalar›n ve
ekonomik ba¤lar›n bir devam›d›r.    

Ayn› y›llar, Türkiye’nin, ulusal kurtu-
lufl savafl› döneminde güçlü iliflkiler kur-
mufl, sonra belli bir rutinle devam ettirmifl
oldu¤u SB ile, keza daha Osmanl› Döne-
minden kalma önemli ekonomik yat›r›m-

lar›n› korumufl olan Fransa ile iliflkilerinin
de yeniden güçlendi¤i y›llar oldu.

‘70’li y›llarda Türkiye’nin baflta Al-
manya olmak üzere Avrupa emperya-
listleriyle ve Sovyet sosyal emperyalist-
leriyle gelifltirdi¤i iliflkiler, ABD-Türki-
ye iliflkilerinde yaflanan dalgalanmay›
göstermektedir. K›br›s meselesi, bu ilifl-
kilerin de¤iflmesinde önemli bir yer tut-
maktad›r. “Johnson mektubu” ile Türki-
ye’nin 1964’te gerçeklefltirmeye haz›rlan-
d›¤› K›br›s müdahalesi durdurulmufl, fakat
on y›l sonra CHP-MSP hükümeti döne-
minde Türkiye, K›br›s’a girmifltir. O tarih-
ten sonra da ABD’nin “silah ambargosu”
ile karfl› karfl›ya kalm›flt›r. ‹kinci emperya-
list paylafl›m savafl› sonras›nda ABD’li
generaller taraf›ndan e¤itilen, silahland›r›-
lan Türk ordusu ve savunma sanayisinin
kurulmas› ABD taraf›ndan engellenen
Türkiye, tamamen ABD’ye ba¤›ml› olma-
n›n sonuçlar›yla bir kez daha yüz yüze
gelmifltir.   

Ecevit’in baflkanl›¤›ndaki CHP ve Er-
bakan’›n baflkanl›¤›ndaki MSP koalisyonu
dönemi, ABD ile iliflkilerin aç›ld›¤› dö-
nemdir. Bir bütün olarak ‘70’li y›llarda
baflta Almanya olmak üzere Avrupa em-
peryalistleriyle iliflkiler artm›flt›r. 12 Eylül
cuntas›n›n haz›rlanmas›nda di¤er faktörle-
rin yan› s›ra ABD’nin Ortado¤u’da ve
Türkiye’de hegemonyas›n› yeniden güçlü
bir flekilde tesis etme amac› da önemli bir
rol oynam›flt›r.

De¤iflen koflullarda de¤iflen iliflkiler 
Türkiye ile ABD aras›ndaki iliflkiler,

dünyadaki geliflmelerden ba¤›ms›z ve bu
geliflmelerden hiç etkilenmeyen bir iliflki
de¤ildir, olamaz da. Yaz›m›z›n bafl›ndan
itibaren ortaya koymaya çal›flt›¤›m›z ta-
rihsel gerçekler, bunun böyle olmad›¤›n›
göstermektedir zaten. 

‘80’li y›llarda Türkiye’de kapitaliz-
min geliflmesine paralel olarak ABD’ye
ba¤›ml›l›k da h›zl› bir biçimde artt›. 12
Eylül darbesinin planlay›c›s› ABD, bu y›l-
larda Türkiye üzerindeki hegemonyas›n›
ekonomik, siyasal, askeri, kültürel, çok
yönlü biçimde güçlendirdi. Özal’›n cum-
hurbaflkan› oldu¤u ‘90’l› y›llar›n bafl› ise,
yeniden “küçük Amerika” hayallerinin
doru¤a ç›kt›¤› y›llar oldu. ‘90’l› y›llar›n
konjonktürü, Türkiye’nin ABD’nin mut-
lak hegemonyas›na girmesinin nesnel ze-
minini fazlas›yla oluflturuyordu zaten.
Çünkü bu y›llar, Sosyal emperyalist
Sovyetler Birli¤i’nin da¤›ld›¤›,
ABD’nin “yeni dünya düzeni”ni ilan et-
ti¤i ve tüm dünya üzerinde hegemonya-
s›n› kurma ata¤›na bafllad›¤› y›llard›.
’91 y›l›ndaki Körfez savafl› bir anlamda
start vermiflti. Irak, Kuveyt’i iflgal etmifl,
ABD de Irak’a sald›rm›flt›. Rusya’n›n et-
kisiz kalan karfl› ç›k›fllar›n› bir kenara b›-
rak›rsak, ABD hiçbir engelle karfl›laflma-
dan yürütmüfltü Körfez savafl›n›. 

Rusya’n›n bile IMF reçetelerine ba-
¤›ml› hale geldi¤i, Yeltsin gibi ABD ifl-

iki toplumlu ba¤›ms›z bir K›br›s devle-
tinin kurulmas› kabul edildi. Türkiye,
Yunanistan ve ‹ngiltere, yeni devletin
“garantör devletleri” olacakt›. K›br›s’ta
herhangi bir geliflme olursa, bu devletler
ortak hareket edeceklerdi, bu baflar›lamaz-
sa, her üç devletin de ayr› ayr› müdahale
yetkisi vard›.

Olaylar›n  t›rmanmas› üzerine Türk sa-
vafl uçaklar› Lefkofla üzerinde alçak uçufl-
lar yaparak, Rum yönetimini tehdit etti.
Ard›ndan 1964 y›l›nda ‹smet ‹nönü hükü-
meti, TBMM’den K›br›s’a müdahale yet-
kisi ald›. Hükümet, 7 Haziran’da adaya
müdahale edece¤ini aç›klay›nca, ABD ile
karfl› karfl›ya geldi. 

ABD Baflkan› Johnson, 5 Hazi-
ran’da Baflbakan ‹nönü’ye çok sert
olan bir mektup gönderdi. Bu ünlü mek-
tupta, Türkiye’nin adaya yapaca¤› müda-
halenin iki NATO ülkesini (Türkiye ve
Yunanistan) savafl durumuna sokaca¤›,
böyle bir durumda Sovyetler Birli¤i’nin
Türkiye’ye karfl› yapaca¤› olas› bir müda-
halede NATO’nun Türkiye’nin yan›nda
olmayaca¤› ve ABD’nin Türkiye’ye ver-
di¤i askeri malzemelerin kullan›lmas›na
izin vermeyece¤i belirtiliyordu. 

Bu mektubun Türkiye’nin Avrupa
Toplulu¤u’na girmek için resmen baflvu-
ruda bulundu¤u y›l›n bafl›nda gönderilmifl
olmas›, dikkat çekicidir. ABD’nin Türki-
ye üzerindeki hegemonyas›n›n sars›lmas›-
na tahammülü yoktu. Ayr›ca Yunanistan
ile Türkiye aras›nda ç›kan sürtüflme-
nin, Sovyetler Birli¤i’nin ifline yaraya-
ca¤›n› düflünüyor, K›br›s’›, hatta Yuna-
nistan’› kaybetme tehlikesini yafl›yordu.
K›br›s devletinin baflkan› Makarios, Sov-
yetler Birli¤i ve onun etkisi alt›ndaki blok
ile yak›n iliflkilere girmiflti. Hatta K›br›s,
ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan sonra “Ba¤-
lant›s›zlar” üyesi olmufl ve onlar›n da des-
te¤ini alm›flt›.  

Küba krizini daha yeni atlatm›fl olan
ABD, Sovyetler Birli¤i ile yeniden karfl›
karfl›ya gelmek istemedi. K›br›s yüzünden
pazar alanlar›n› yitirme tehlikesini göze
alamad› ve Türkiye’yi bu konuda dizgin-
lemeye çal›flt›. Emperyalist bir ülke ile
ona ba¤›ml› ülke aras›ndaki iliflkide, tabi
ki emperyalist ülkenin ç›karlar› bask›n
olacakt›. K›br›s’ta da yaflanan buydu.

Bunun üzerine Türkiye, K›br›s’a mü-
dahaleden vazgeçmek zorunda kald›. ‹nö-
nü, Johnson'un mektubundaki daveti ka-
bul ederek, 21 Haziran'da ABD’ye gitti.
ABD gerilen iliflkiyi yumuflatmak için
‹nönü’ye Baflkan›n özel uça¤›n› gönder-
miflti. Fakat Johnson mektubu, Türk-ABD
iliflkilerinde önemli bir k›r›lma yaratt›.
Türkiye’de Amerikan karfl›tl›¤› giderek
artacakt›. 

Dönemin D›fliflleri Bakan› Feridun Ce-
mal Erkin, 30 Ekim-6 Kas›m 1964 tarihle-
rinde Moskova'y› ziyaret etti. Ziyaretin
sonunda yay›nlanan bildiride, K›br›s'ta
"iki milli cemaat"in varl›¤›ndan söz edil-
mekteydi. Bu, Türkiye'nin K›br›s görü-
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zinin rahat hareket etmesini, sald›r› politi-
kalar›n› dizginsizce hayata geçirmesini
engelliyordu. ‘99’da yaflanan iki ayr› dep-
reme (19 A¤ustos Marmara depremi ve
12 Kas›m Bolu depremi) devletin ilgisiz
kalmas› ve insanlar› kendi kaderlerine
terk etmesi karfl›s›nda yükselen kitle tep-
kisi, 2000 y›l› Aral›k ay›nda memurlar›n
gerçeklefltirdi¤i ‘genel grev’, 2001 krizi
ile vergi yükü a¤›rlaflan esnaflar›n buna
karfl› tepkileri ve eylemleri, Tofafl, Rena-
ult ve Seka fabrikalar›nda gerçekleflen ifl-
çi eylemleri vb. kitlelerin biriken öfkesi-
nin ifadesiydi. O y›llarda MGK toplan-
t›lar›nda konuflulan en önemli gündem
maddesi “sosyal patlama tehlikesi” idi.  

Lenin, bir ülkenin savafla iliflkin poli-
tik duruflunu tan›mlayabilmek için, onun
son yirmi y›l›n› gözden geçirmek gerekti-
¤ini söyler. Çünkü bu yirmi y›ll›k süre bo-
yunca, o ülkeninin gidiflat›ndaki dönem-
sel dalgalanmalar da, dönemsel olmayan
genel e¤ri de çok net biçimde görülebilir.   

Türkiye-ABD iliflkilerinin yorumlan›-
fl›nda da bu yöntem temel al›nd›¤›nda da-
ha do¤ru ve isabetli sonuçlara ulafl›lacak-
t›r. Türkiye’nin tarihi içinde ‘80’li ve
‘90’l› y›llar, -DP dönemi gibi- ABD’ye
ba¤›ml›l›¤›n artt›¤› y›llard›r. Ve bu du-
rum, o y›llarda tüm dünyada yükselen
ABD hegemonyas›ndan ba¤›ms›z de¤il-
dir. Yine ayn› dönemde, ABD taraf›ndan
Türkiye’ye “sosyalizme karfl› yeflil ku-
flak” içinde bir rol verilmesi ve Türki-
ye’nin ABD için bir “ileri karakol”, “vu-
rucu güç” misyonu yüklenmesi de bunun-
la ba¤lant›l›d›r. Ancak dönem de¤iflmifl,
‘90’lar›n sonlar›na do¤ru di¤er emper-
yalistler de dünya sahnesine daha etki-
li ç›kmaya bafllam›fl, 11 Eylül ise, dün-
yan›n hegemonya dengelerini yerinden
oynatm›flt›. Türkiye’nin emperyalist
güçlerle iliflkileri de bu dönemle birlik-
te yeni bir seyir izlemeye bafllad›. 

11 Eylül sonras› geliflmeler
11 Eylül 2001’de gerçekleflen sald›r›-

lar›n arkas›ndan, ABD “teröre karfl› sa-
vafl” ilan etti, terörün kayna¤› olarak da
Afganistan’› hedefe çakt›. NATO ve BM
gibi emperyalist kurumlara kendisiyle be-
raber harekete geçmesi için ça¤r› yapt›.
Ancak di¤er ülkeler, ABD’yi oyalama yo-
luna gittiler. Hemen harekete geçmekten-
se zaman kazanmaya u¤raflt›lar. Ve
ABD’nin art›k tek bafl›na da olsa harekete
geçme kararl›l›¤›n› gösterdi¤i noktada,
onlar da iflgalin içinde yer ald›lar. 

11 Eylül sonras›nda Türkiye’nin tutu-
mu da bu yönde oldu. Acele etmeyen, di-
¤er ülkelerin karar›n› bekleyen bir çizgi
izledi. ABD’nin ça¤r›s›, Türkiye’yi he-
men harekete geçirmeye yeterli olmam›fl-
t›. Ve daha savafl›n bafl›nda, Türki-
ye’nin ABD ile birlikte hareket etme
konusunda temkinli davranaca¤› orta-
ya ç›km›flt›. 

Afganistan iflgalinin bafllamas›n›n ar-
kas›ndan Irak da gündeme gelmeye, sava-

fl›n ikinci aflamas› olarak tart›fl›lmaya bafl-
land›. Ancak Türkiye’nin tutumu yine
temkinli, yine beklemeyi tercih eden bir
tutumdu. 

Savafl›n bafllad›¤› dönem, Türk ege-
men s›n›flar› içindeki saflaflman›n daha
net biçimde aç›¤a ç›kt›¤› bir dönem oldu.
Öcalan’›n yakalan›p Türkiye’ye teslim
edilmesinin arkas›ndan Nisan ‘99’da ya-
p›lan seçimlerden sonra oluflturulan Ece-
vit-Y›lmaz-Bahçeli hükümeti, sadece
bir koalisyon hükümeti de¤il, ayn› za-
manda burjuvazinin farkl› kesimleri-
nin hükümette temsilini gerçeklefltiren
bir uzlaflma hükümetiydi. Ancak bu uz-
laflmada ibre, burjuva klikler nezdinde
ortay› ve eflitli¤i de¤il, ABD’ye görece
daha uzak bir duruflu ifade ediyordu.
Afganistan iflgalinin sürdü¤ü, Irak’›n he-
defe çak›ld›¤› dönemde Ecevit’in Sad-
dam’a destek veren tutumu da bunun gös-
tergesiydi. Ocak 2002’de Ecevit’in
ABD’ye gitti¤i gün, Rusya Genelkur-
may Baflkan›’n›n Türkiye’ye gelerek
önemli bir askeri-ekonomik iflbirli¤i
anlaflmas› imzalad›. Keza dönemin Ge-
nelkurmay Baflkan› K›vr›ko¤lu, görev
süresi boyunca hiç ABD ziyareti ger-
çeklefltirmemifl, buna karfl›n Çin ve
Rusya’ya gitmiflti. Genelkurmay Sek-
reteri Tuncer K›l›ç “yüzümüzü ‹ran’a,
Çin’e dönmeliyiz” diye demeçler veri-
yordu.

‘91’deki Körfez Savafl› s›ras›nda
Özal’›n “bir koyup üç alaca¤›z” propan-
gandas› ile cengaverce öne at›l›fl›,
ABD’nin hemen arkas›nda durarak pasta-
dan en büyük pay› kapma çabas›, 2001 y›-
l›nda tam tersine dönmüfltü. Türk devleti,
di¤er devletlerin tutumuna bakarak politi-
ka belirliyor, ABD’nin ça¤r›lar›n› duy-
mazdan geliyordu. Elbette ki ABD, bu
duruma hemen müdahale etti! Ecevit
hastaland›; ‘öldü ölecek’ söylentilerinin
eflli¤inde ve Kemal Dervifl önderli¤inde
partisi parçaland›; koalisyon hükümeti ça-
t›rdad› ve erken seçim karar› bu koflullar
alt›nda al›nd›. 

3 Kas›m 2002’de gerçeklefltirilen seçi-
min galibi AKP, ayn› günlerde Genelkur-
may Baflkanl›¤› görevine gelen yeni isim
ise Hilmi Özkök’tü. ABD, devlet yöneti-
minin en önemli iki kademesini ele geçir-
meyi baflarm›flt›. Yeni kurulan AKP hü-
kümeti, ABD’nin savafl hükümeti mis-
yonunu tafl›yordu. Hilmi Özkök, hemen
bir ABD ziyaretine ç›karak gerekli tali-
matlar› ald›. 3 Kas›m’da seçilemeyen Er-
do¤an, CHP’nin de ortak oldu¤u düzmece
bir senaryo ile 3 Kas›m’dan 3 ay sonra
milletvekili seçildi ve Baflbakan oldu.
ABD art›k kendisi için hiçbir pürüzün
kalmad›¤›n›, Türkiye’nin yan›nda savafla
girmesinin önündeki bütün engelleri te-
mizledi¤ini düflünüyordu. 

Ancak ABD, kitle hareketinin gücünü
dikkate almadan hesap yap›yordu, bu ne-
denle de hesaplar› yanl›fl ç›kt›. 3 Kas›m
2002 seçimleri, ülkemizde kitlelerin dev-

birlikçisi bir kukla taraf›ndan yönetil-
di¤i bu y›llar, ABD’nin dizginsiz ilerle-
yifline tan›k oldu. ABD rüzgar› son dere-
ce güçlü esiyordu; Türkiye de bu rüzgarla
yelkenlerini fliflirerek biraz yol almak iste-
di. En uygun alan eski SB’den da¤›lan
Kafkaslar ve Orta Asya Cumhuriyetleriy-
di; Türkiye, ABD’nin tafleronu olarak bu
ülkelere dald›. 

‘90’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren em-
peryalist dengelerde kimi de¤ifliklikler or-
taya ç›kmaya bafllad›. ’96 y›l›nda Rusya
ve Çin’in önderli¤inde Kazakistan, K›rg›-
zistan ve Tacikistan’›n kat›l›m›yla fiang-
hay Befllisi’nin kurulmas›, bunun en
önemli ad›mlar›ndan biriydi. Keza Rus-
ya’n›n önderli¤inde Karadeniz’e k›y›s›
olan ülkeleri kapsayacak biçimde Black-
seafor’un kuruluflu da önemli bir ad›md›. 

Rusya ve Çin’in toparlanmaya bafl-
lamas›, emperyalistler aras› dengeleri
zorlamaya bafllad›. Ancak bunun somut
olarak ilk önemli görüntüsü, ’99 y›l›nda
Yugoslavya’n›n NATO taraf›ndan iflgal
edilmesi sürecinde ortaya ç›kt›. ABD, ilk
defa “gerekirse bu operasyonu tek bafl›ma
yapar›m” sözünü kullanmak zorunda kal-
d›. ABD’nin ç›karlar›n› gözetmek amac›y-
la kurulmufl olan emperyalist kurumlar›n,
ABD’ye ilk baflkald›r›s›yd› bu. Bu tarihten
sonra bir daha tafllar yerine oturmad›. 

Türkiye’de de ABD karfl›t› burjuva
kliklerin daha güçlü ç›k›fllar› bu tarihlerde
görüldü. ’99 y›l›nda ABD’nin Öcalan’›
yakalayarak Türkiye’ye teslim etmesi
önemli bir ad›md›. Ancak 2000 y›l›nda
gerçeklefltirilen cumhurbaflkanl›¤› se-
çimleri, ABD’nin planlar›n› altüst et-
miflti. ABD’nin plan› Türkiye’de baflkan-
l›k sisteminin uygulanmaya konulmas› ve
Demirel’in de baflkan seçilmesiydi. ABD
karfl›t› burjuva klikler, Demirel’in seçil-
mesine karfl› olduklar›n› kesin bir dille ifa-
de edince, bir uzlaflma aday› bulunmak
zorunda kald› ve Ahmet Necdet Sezer
cumhurbaflkan› seçildi. Ayn› dönemde,
Demirel’e yak›nl›¤› ile bilinen ve ABD ifl-
birlikçisi bankalar›n ço¤u peflpefle iflas et-
tirildi ve devlet taraf›ndan el konuldu; bu
el koymalar ve o dönemde mafyan›n çeflit-
li kesimlerine dönük olarak gerçeklefltiri-
len operasyonlar, ABD’ci kesimlere dö-
nük önemli bir darbe anlam›n› tafl›yordu.
“Devletin yeniden yap›land›r›lmas›” ad›
alt›nda, ABD’nin devletin çeflitli ku-
rumlar›n› kendisinin mutlak hegemon-
yas› alt›na alma çal›flmalar› da istedi¤i
flekilde gitmedi. Bu yönde haz›rlanan bir-
çok yasa, meclisten geçirilmedi, uygula-
maya sokulmad›.  

ABD’nin dünya üzerindeki hegemon-
yas› küçük bir çentik ald›¤›nda bile, Tür-
kiye’deki iflbirlikçileri ciddi s›k›nt›lar ya-
flamaya bafllam›fllard›. Türkiye ile iliflkile-
rini güçlendiren Rusya ve Çin emperya-
listlerinin iflbirlikçileri, ABD iflbirlikçile-
rinin rahat hareket etmesinin önünde bü-
yük bir engel oluflturuyordu. 
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Mart’ta geçmeyen tezkere, Türk-Ameri-
kan iliflkilerinde önemli bir k›r›lma nokta-
s›n› oluflturdu. 

Irak iflgali ve “çuval krizi”
ABD, Irak’› iki koldan kuflatmay›, Ku-

zeyden ve Güneyden eflgüdümlü olarak
yürütülecek bir savaflla ele geçirmeyi he-
defliyordu. Türkiye’nin savafla girme-
mesi, bu plan›n bir aya¤›n› topal b›rak-
t› ve belki de savafl›n bütün kaderini
de¤ifltirecek bir rol oynad›. Kürt iflbir-
likçileri de tam bu aflamada devreye
girdiler. 

ABD’nin ‘içeriden’ yard›ma ihtiyac›
vard› ve Kürtlerin ba¤›ms›z bir devlet
kurmas›na karfl› ç›kan Türkiye, ABD’yi
yaln›z b›rakm›flt›. Savafl›n bafl›nda k›smen
temkinli yaklaflan Kürt hareketleri, bu ko-
flullar› kendileri için bir f›rsat olarak gör-
düler. ABD’nin yan›nda yer al›rlarsa,
bekledikleri ödülü alacaklar›n› düflündü-
ler. Fakat Ortado¤u ile bir biçimde ilgisi
olan hiçbir devlet, Kürtlerin ayr›lmas›n›
ve Irak’›n parçalanmas›n› istemiyordu.
Bir taraftan Irak’taki zengin petrol yatak-
lar›n›n Kürt bölgesinde olmas›, bir taraf-
tan Kürtlerin ayr›lmas› ile da¤›lacak olan
Irak’ta iç savafl ç›kma olas›l›¤›, bir taraf-
tan da bölünecek bir Irak’›n, Ortado-
¤u’daki güç dengelerini altüst edece¤i gi-
bi etkenler, di¤er devletlerin buna karfl›
ç›kmas›na neden oluyordu. 

Türkiye’nin karfl› ç›k›fl› ise, çok daha
özel hesaplara dayan›yordu. Kürt bölge-
sindeki petrol üzerinde Osmanl›’dan kal-
ma ‘haklar’›n› gündeme getiriyor; ayr›ca
güneyde kurulacak bir Kürt devletinin,
Türkiye s›n›rlar› içinde yaflamakta olan
Kürt halk›n›n da ba¤›ms›zl›k istemlerini
güçlendirece¤inden korkuyordu. 

Kürt iflbirlikçileri büyük bir giriflken-
likle ABD’nin maflas› olarak bölgede ha-
reket ederken, Türkiye de onlar› dizginle-
yebilmek için bölgedeki Türkmenleri
güçlendirmeye çal›flt›, Kerkük referandu-
munu engellemeye u¤raflt›, Kürt bölgesin-
de kendi denetimini kurmaya çabalad›.
2003 Temmuzu’ndaki ‘çuval krizi’ iflte bu
dönemde gündeme geldi. ABD askerleri,
Kürt bölgesinin Süleymaniye kentinde-
ki Türk askerlerinin bafl›na çuval geçi-
rerek gözalt›na ald›lar, günlerce sorgu-
da tuttular. Bu sald›r›s›yla ABD, Tür-
kiye’ye aya¤›n› denk almas›n›, Kürt
bölgesine çok fazla müdahale etmeme-
sini, Türkmenleri k›flk›rtmaktan vaz-
geçmesini söylemifl oluyor, bir taraftan
da 1 Mart tezkeresinin intikam›n› al›-
yordu. Kürt bölgesi art›k ABD bölgesiy-
di. Bu bölgeye yönelik her müdahale,
ABD’ye yap›lm›fl olacakt›. ‘Çuval krizi’
ile ABD, bafltan bunun önünü kesiyordu. 

ABD, Türkiye’nin Kürt bölgesine dö-
nük hedeflerine karfl›yd›, bu bölgeye Tür-
kiye’nin girmesini istemiyordu. Zaten
Türkiye’yi Irak savafl›na çekmek isterken
de, Türkiye’nin Ba¤dat ya da Basra gibi

Sünnilerin ya da fiiilerin hakimiyetindeki
bölgelerde görev yapmas›n› istemiflti. Ta-
bi Türkiye savafla girmifl olsayd›, ona da
mutlaka bir pay ay›rmak, Kürt bölgesine
iliflkin Türkiye’nin isteklerinin en az›ndan
bir k›sm›n› yerine getirmek zorunda kala-
cakt›. Türkiye’nin savafla girmemesi, den-
geleri tersine çevirdi. ABD, Kürtleri ken-
disine Türkiye’den daha yak›n görmeye
bafllad›. Di¤er taraftan da Türkiye, ‹ran ve
Suriye ile “Kürt karfl›t›” ayn› zamanda
“ABD karfl›t›” bir safta birleflmeye do¤ru
daha h›zl› ilerliyordu.

ABD’nin AKP eliyle hamleleri 
Bütün dünyada yükselen savafl karfl›t›

harekete ra¤men, ABD’nin Afganistan ve
Irak iflgalleri gerçekleflti. Asl›nda devrim-
cilerin önderli¤inde ve devrim hedefiyle
yürütülmedi¤i sürece, savafl karfl›t› kitle
hareketinin baflar›ya ulaflma ihtimali za-
y›ft›. Lenin’in “ya devrimler savafllar› ön-
ler, ya savafllar devrimlere yol açar” sözü
de bunu ifade ediyordu. Fakat savafl›n ge-
nel seyri, ABD’nin her geçen gün biraz
daha geriye gitti¤i, “Irak batakl›¤›nda”
bo¤uldu¤u bir hale dönüfltü. Irak’ta ölen
insan say›s› iki milyona ulaflt›; ordudan
kaçan ABD’li asker say›s› binleri buldu;
ABD’ye dönen asker cenazesi say›s› da
binlerle ifade edilmeye baflland›. Savafl›n
vahfleti her geçen gün artt›. 

Bu dönem, ABD’nin müttefiklerinde
de önemli de¤iflimler gerçekleflti. ‹spanya
ve ‹talya’da yönetim de¤iflikli¤i oldu ve
bu ülkeler savafltan çekildiler. Savafl›n ba-
fl›nda ABD’nin karfl›s›nda duran Almanya
ve Fransa ise, ABD’ye daha yak›n bir çiz-
gi izlemeye bafllad›lar. Bafllang›çta
ABD’nin baflar›s›z olmas›n› isteyen Al-
manya ve Fransa, ABD’nin güç kaybet-
mesinin, emperyalist sistemdeki denge-
lere de zarar verece¤ini ve bu zarar›n
kendilerini de etkileyece¤ini gördükçe,
ABD’ye daha yak›n durmaya bafllad›-
lar. 

Türkiye’nin bu süreçte savafla girmesi
için ABD, çok fazla çaba gösterdi. 2003
Kas›m ay›nda ‹stanbul’da patlayan bom-
balar bile bu çaban›n ürünüydüler. ‹stan-
bul’da önce Sinagoglarda, arkas›ndan ‹n-
giliz Konsoloslu¤u ve HSBC bankas›nda
patlayan bombalar, Türkiye’yi savafla
sokmaya çal›flan provakatif eylemlerdi.
Ancak yeterli olmad›. 

Yine bu dönemde, ABD ile Türkiye
aras›nda çok yo¤un bir ziyaretçi trafi¤i
yafland›. “Stratejik Vizyon Belgesi” ad›n›
verdikleri, ama ba¤lay›c› bir hükmü ol-
mayan bir anlaflma da haz›rlad›lar. Türki-
ye savafla girmedi, ama Türkiye’deki
ABD iflbirlikçileri pekçok gizli anlaflma
ile ABD politikalar›na paralel ad›mlar at-
t›lar. Savafla lojistik destek sa¤lad›lar;
Irak’taki ABD üslerinin ihtiyaçlar›n›n
Türkiye’den karfl›lanmas›n› kolaylaflt›rd›-
lar; Kürt bölgesi ile ekonomik iliflkileri
güçlendirdiler. Türkiye’deki Amerikanc›

letin kurumlar›na karfl› güvensizli¤inin ve
tepkilerinin derinleflti¤i, iflsizlik ve yok-
sullu¤un buna ba¤l› olarak da çözüm ara-
y›fllar›n›n had safhaya ç›kt›¤› bir döneme
denk gelmiflti. Hükümet partileri meclise
giremiyor, hatta kimisi siyaset sahnesin-
den siliniyordu, ama daha da önemlisi, se-
çimlere kat›l›m oran› son y›llar›n en düflük
seviyesindeydi. Kitleleri kazanmak için
kendisini solcu ve demokrat göstermeye
çal›flan partilerin varl›¤› bile, seçimlere
kat›l›m oran›n› yükseltmeye yetmemiflti. 

Bu kitle tepkisi, 1 Mart günü Türki-
ye’nin ABD’nin yan›nda Irak savafl›na
girmesi için TBMM’de yap›lan oylama-
n›n sonucunu belirleyecek düzeye ulafl-
t›. ‹çeride oylama yap›l›rken Ankara’da
toplanan 100 bin kifli “savafl tezkeresine
hay›r” demiflti; içerde ise, ABD’nin politi-
kalar›n› onaylamak üzere ifl bafl›na getiri-
len milletvekillerinden baz›lar› bu sese ku-
laklar›n› t›kayamam›fl, tezkere meclisten
onay alamam›flt›. 

Bu sonucun ortaya ç›kmas›nda, ülke-
mizdeki kitle tepkisi kadar önemli olan bir
baflka etken ise, dünya genelinde giderek
yükselmekte olan ABD karfl›t› kitle hare-
ketleriydi. Tüm dünyada, savafl karfl›t› ve
ABD’yi protesto eden eylemler yükseltili-
yordu. ABD’nin rakibi olan emperyalist-
ler de bu ortamda ABD karfl›t› politikala-
r›n› uygulamak için rahat bir zemin bulu-
yorlard›. 

Savafl›n bu ilk aflamas›nda Almanya ve
Fransa gibi önemli ve etkili Avrupal› em-
peryalistler, Rusya ve Çin ile ayn› saflarda
yer ald›lar. O dönemde, en büyük düflman
olarak gördükleri ABD’yi durdurmak için,
birlikte hareket etmede bir sak›nca görmü-
yorlard›. ABD’nin yan›nda ise ‹ngiltere,
‹talya ve ‹spanya gibi ülkelerin yan› s›ra,
çok say›da küçük ülke bulunuyordu. Zaten
onlar›n deste¤i de sembolik olman›n ötesi-
ne geçmiyordu. 

ABD’nin en büyük güvencesi AKP,
1 Mart günü tezkerenin meclisten geçi-
rilmesi iflini baflaramam›fl, böylece asli
görevini yerine getiremiflti. AKP, herfle-
ye ra¤men ABD’nin kimi isteklerini tez-
keresiz ve perde arkas›ndan yürütmeye
devam etti. 2003 Haziran›nda AKP hükü-
meti Bakanlar Kurulunda haz›rlanan bir
kararname ile ‹ncirlik’i “Anti Terör Üssü”
ad› alt›nda “Transit Üs” haline getirdi. Bu
kararname ile ‹ncirlik üssünden kalkan
uçaklar, Irak’›n üzerine bomba ya¤d›rd›,
‹skenderun ve Mersin Liman›’na yanaflan
gemilerden inen asker ve askeri techizat›n
K. Irak’a aktar›lmas› gibi faaliyetleri sür-
dürüldü. Sonras›nda ayn› y›l›n Ekim ay›n-
da tezkere (biraz daralt›lm›fl olarak) yeni-
den meclise getirildi ve bu defa kabul edil-
di. ABD’nin Türkiye topraklar›n› lojistik
geçifller için kullanmas›na izin veren bir
kararname, her y›l AKP hükümeti taraf›n-
dan imzaland› ve ABD buna dayanarak
‹ncirlik üssünden Irak’a çeflitli askeri sev-
kiyatlar gerçeklefltirebildi. Ancak 1

ABD, kitle hareketi-
nin gücünü dikkate
almadan hesap yap›-

yordu, hesaplar›
yanl›fl ç›kt›. 3 Kas›m
2002 seçimleri, ül-
kemizde kitlelerin

devletin kurumlar›-
na karfl› güvensizli-
¤inin ve tepkilerinin
derinleflti¤i, iflsizlik
ve yoksullu¤un bu-
na ba¤l› olarak da

çözüm aray›fllar›n›n
had safhaya ç›kt›¤›
bir döneme denk

gelmiflti. Seçimlere
kat›l›m oran› son

y›llar›n en düflük se-
viyesindeydi. Kitlele-

ri kazanmak için
kendisini solcu ve

demokrat gösterme-
ye çal›flan partilerin
varl›¤› bile, seçimle-

re kat›l›m oran›n›
yükseltmeye yetme-
miflti. Bu kitle tepki-

si, 1 Mart günü
Türkiye’nin

ABD’nin yan›nda
Irak savafl›na girme-

si için TBMM’de
yap›lan oylaman›n
sonucunu belirleye-
cek düzeye ulaflt›.

ABD’nin politikala-
r›n› onaylamak üze-
re ifl bafl›na getirilen
milletvekillerinden

baz›lar› bu sese 
kulaklar›n› t›kaya-

mam›fl, tezkere 
meclisten onay 

alamam›flt›. 



25Kas›m 2011

flirketler, Kürt bölgesinde çeflitli yat›r›mlar
yapt›lar, ihalelelere girdiler, ticaret anlafl-
malar› imzalad›lar. Türkiye, resmi olarak
Kürt bölgesini tan›mad›, fakat ABD iflbir-
likçisi Türk flirketleri, Kürt bölgesini ade-
ta istila ettiler. 

ABD, Irak iflgali öncesi AKP’yi iflbafl›-
na getirerek, Türkiye üzerinde hakimiyeti-
ni kurmak istemifl, ancak yükselen savafl
karfl›t› kitle hareketi ve burjuva klikler
aras›nda fliddetlenen çeliflkiler ile bunu
tam olarak baflaramam›flt›. 1 Mart savafl
tezkeresini geçirememese de Türkiye üze-
rinde etkinlik kurma mücadelesini sürdür-
dü ve bu do¤rultuda bir çok hamle yapt›.
Buna karfl›n dünya ölçe¤inde zay›flayan
etkisi, Afganistan ve Irak’taki baflar›s›zl›-
¤›, Türkiye içinde de ABD d›fl›ndaki fark-
l› emperyalistlerin iflbirlikçilerini cesaret-
lendirdi. 

2007 seçimleri öncesi gündeme gelen
cumhurbaflkanl›¤› seçimleri, burjuva klik-
ler aras› çeliflkinin en fliddetli flekilde ya-
fland›¤› dönemlerden biri oldu. Öyle ki,
Süleyman Demirel bile, 2007 seçimleri
için “bugüne dek hayat›mda gördü¤üm en
kritik seçim” demiflti. 

Yukar›da da bahsetti¤imiz gibi cum-
hurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer, Ecevit’e
yak›nl›¤› ile bilinen bir kifliydi ve
ABD’nin AKP eliyle uygulamak istedi¤i
birçok yasay› “veto” yetkisini kullanarak
uygulanamaz k›l›yordu. AKP, Sezer enge-
line tak›l›yor ve onu “noter” olmakla suç-
luyordu. Bu engeli ortadan kald›rmak için
cumhurbaflkanl›¤› dolan Sezer’in yerine
AKP’li birini getirmek istiyorlard›. Baflba-
kan Erdo¤an, yeni cumhurbaflkan› olmaya
en güçlü adayd›. AKP’nin rakipleri içinse
Sezer’in bafl›nda bulundu¤u cumhurbafl-
kanl›¤› makam› “son kale” idi. Onun da
AKP’nin eline geçmesi, her fleyi istedi¤i
gibi yapabilmesi anlam›na geliyordu. O
yüzden vargüçleriyle cumhurbaflkanl›¤›
seçimlerine yüklendiler. AKP’li bir cum-
hurbaflkan› olmamas› için hukuksal yol-
dan her türlü zorlu¤u ç›kard›lar. Kitleleri
sokaklara döküp bayrak mitingleri gerçek-
lefltirdiler. Ordu, “e-muht›ra” niteli¤inde
bir bildiriyi internet sitesinde yay›nlad›. 

AKP, rakiplerinin bu giriflimlerine kar-
fl› Erdo¤an yerine Abdullah Gül’ü aday
göstererek bir manevra yapt›. Ordunun
devreye girmesi ise, AKP’nin iflini kolay-
laflt›rd›. 12 Mart ve 12 Eylül darbelerine
karfl› kitlelerde oluflan tepki, AKP’ye ya-
rad›. Muht›ran›n ard›ndan gerçekleflen
2007 seçimlerinde AKP oyunu artt›rarak
yeniden tek bafl›na hükümet oldu. Gücünü
ve etkisini büyüterek ç›kt›¤› seçimlerin
rüzgar›yla cumhurbaflkanl›¤› seçimlerini
de sorunsuz halletti ve Gül, cumhurbaflka-
n› seçildi. Arkas›ndan önemli kurumlara
AKP’li kadrolar yerlefltirilmeye baflland›,
üniversiteler ve bürokrasi, büyük oranda
ele geçirildi.

Bu durum ABD’nin AKP eliyle Türki-
ye üzerinde süren hegomonya savafl›n› ka-
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den tüm fliddetiyle sür-

dü. AKP karfl›tlar›, yük-
sek yarg›daki üstünlük-

lerini kullanarak,
AKP’yi kapatma davas›
açt›rd›lar. AKP ise, Er-

genekon ad› alt›nda,
ABD karfl›t› klikleri tas-
fiye hareketini h›zlan-

d›rd›. 2008 y›l›na bu iki
dava etraf›nda flekille-

nen burjuva klikler ara-
s› mücadele damgas›n›

vurdu. AKP “fleriatç› bir
odak” olarak yarg›land›

ve kapat›lmaktan k›l 
pay› kurtuldu. Fakat 
“Ergenekon” davas› 

y›llar y›l› sürdü, yeni tu-
tuklama ve iddianame-
lerle AKP karfl›tlar›na

büyük bir gözda¤› 
harekat› oldu. 

zand›¤› fleklinde yorumland›. Fakat bu,
hükümet ile iktidar›n bir ve ayn› fleyler-
mifl gibi görülmesinden, burjuva klikler
aras› çeliflkinin boyutlar›n›n ve tabi s›n›f
mücadelesinin seyrinin hesaba kat›lma-
mas›ndan kaynaklan›yordu. Çünkü bur-
juva klikler aras› mücadele de, halk›n
AKP’ye karfl› eylemleri de bitmedi.
Aksine daha da artarak devam etti.
ABD’li yetkililer bile “art›k Türkiye
için ‘stratejik ortak’ tan›m›n› kullana-
may›z” dediler. Çünkü savafl, Türkiye ile
ABD’nin ç›karlar›n› giderek daha fliddetli
biçimde karfl› karfl›ya getirmiflti. Süreç
içinde Türkiye’nin “Kürt devleti”ne ilifl-
kin “k›rm›z› çizgileri” pembeleflecek, ar-
d›ndan iyice silinecekti. Fakat ABD-Tür-
kiye aras›ndaki mesafe, Irak iflgali boyun-
ca giderek aç›lan bir seyir izledi. 

Klikler aras› mücadelenin 
önemli bir parças›: “Ergenekon”
Klik çat›flmalar› 2007 y›l›ndan itiba-

ren daha aç›k ve daha fliddetli bir hal ald›.
ABD’nin Latin Amerika’da gerilemesi,
Ortado¤u’daki iflgallerde bata¤a saplan-
mas›, ABD karfl›t› iflbirlikçilerin hamlele-
rini artt›rm›flt›. 2007 seçimlerinde
AKP’nin oylar›n› artt›rarak birinci parti
ç›kmas› ve cumhurbaflkan›n› seçtirmeyi
baflarmas›, bu mücadeleyi sonland›rmad›,
aksine daha da k›z›flt›rd›. Bu savafl “hu-
kuk” üzerinden tüm fliddetiyle sürdü.

AKP karfl›tlar›, yüksek yarg›daki üs-
tünlüklerini kullanarak, AKP’yi kapatma
davas› açt›rd›lar. AKP ise, Ergenekon ad›
alt›nda, ABD karfl›t› klikleri tasfiye hare-
ketini h›zland›rd›. 2008 y›l›na bu iki dava
etraf›nda flekillenen burjuva klikler aras›
mücadele damgas›n› vurdu. AKP “fleriat-
ç› bir odak” olarak yarg›land› ve kapat›l-
maktan k›l pay› kurtuldu. Fakat “Ergene-
kon” davas› y›llar y›l› sürdü, yeni tutukla-
ma ve iddianamelerle AKP karfl›tlar›na
büyük bir gözda¤› harekat› oldu. 

Ergenekon davas› 2007 Haziran’›nda
bafllad›. Fakat as›l h›z›na 2008 sonras›nda
ulaflt›. Bafllang›çta çeflitli “faili meçhul”
kontrgerilla eylemlerine tetikçilik yapan
emekli subaylarla s›n›rl›yd›. 2007 bafl›nda
Hrant Dink’in öldürülmesi, gözleri yine
bu ekibin üstüne çekmiflti. AKP, kitleler-
de artan bu yöndeki talebi de arkas›na ala-
rak baflta Kürt bölgesi olmak üzere ülke
içinde onlarca kifliyi katleden bu çetenin
belli bafll› kiflilerini tutuklad›. Fakat Er-
genekon ile as›l amac›n, ABD-AKP
karfl›t› klikleri tasfiye etmek oldu¤u
anlafl›lacakt›. Zaten bu operasyonun
merkezinde “AKP’ye karfl› darbe ha-
z›rl›¤› yapmak” bulunuyordu. Emekli
bir generalin “günlükleri”nin ifflas› ile
2003 y›l›ndan itibaren ordu içinde baz›
subaylar›n birden fazla darbe haz›rl›¤›
yapt›¤› ve buna bas›ndan bürokrasiye çe-
flitli kiflilerin destek verdi¤i ortaya yay›l-
d›. Ve ard›ndan dalgalar halinde düzenle-
nen operasyonlarla emekli generallerden

tan›nm›fl gazetecilere, parti yöneticilerin-
den yazar ve sanatç›lara kadar yüzlerce
kifli gözalt›na al›nd›, tutukland›. 

Ergenekon kapsam›nda gözalt›na al›-
nanlardan önemli bir k›sm›, ideolojik ola-
rak “ulusalc›-laik” görüflleri savunuyor ve
kendilerini “Avrasyac›” olarak tan›ml›-
yorlard›. “Avrasyac›l›k”, ABD’ye karfl›
sözde ulusalc› bir ak›m olarak görünse
de, gerçekte ABD-AB emperyalistleri-
ne karfl› Rusya-Çin blo¤undan yanayd›
ve bu blo¤un dünyada ve ülkede ege-
menli¤i için çal›fl›yordu. Davan›n ana
gövdesini oluflturan ‹flçi Partisi(‹P), em-
peryalist kamplaflmada Rusya-Çin blo-
¤undan yana oldu¤unu aç›k aç›k yaz›p
söylüyordu. Fakat Ergenekon davas›nda
yarg›lanan sadece ‹P de¤ildi. Baflta ordu
olmak üzere yarg›da, medyada, bürokra-
side, devletin tüm kademesinde “Avras-
yac›” olarak bilinen kesimler ad›m ad›m
tasfiye ediliyordu.

Ergenokon davas›n›n ilk duruflma-
s›na Avrasyac›l›¤›n babas› say›lan,
onun teorisini yapm›fl Rus Aleksandr
Dugin de kat›ld›. Dugin’in mahkemeye
gelmesi, kendi iflbirlikçilerine moral ver-
mek ve onlar› sahiplendiklerini göster-
mekti. Yapt›¤› aç›klamalarda da bunu
aç›kça ortaya koydu. Önce bu davan›n,
CIA-MOSSAD iflbirli¤i ile haz›rland›-
¤›n›, art›k hamle s›ras›n›n kendilerinde
oldu¤unu söyledi. Ard›ndan gazetecile-
rin, Ergenekon kapsam›nda aranan bir
emekli subay›n Rusya’ya kaçt›¤› iddiala-
r›n› sormalar› üzerine, Rusya’da böyle bir
kiflinin bulunmad›¤›n›, fakat bulunmufl
olsayd› bile teslim edilmeyece¤ini ekledi.  

Ergenekon ad›yla sunulan bu davan›n
arkas›nda emperyalist güçlerin ve onlar›n
iflbirlikçilerinin ç›kar çat›flmas› oldu¤u,
Dugin’in davay› sahiplenifli ve savunuflu
ile daha aç›k biçimde gözler önüne seril-
di. Buna ra¤men AKP’nin demagojilerine
kan›p da “Ergenekon” ile, kontrgerillan›n
yarg›lanaca¤›n› sanan yayg›n bir kesim
vard›. Reformist partilerden kimi devrim-
ci örgütlere kadar, birçok çevre, AKP’nin
darbecileri yarg›lad›¤›n› ve bunun de-
mokrasiye hizmet etti¤ini düflünüyor, bu-
nu yay›yorlard›. 

Oysa bu dava, bafl›ndan itibaren klik-
ler aras› çeliflkinin ürünü olarak flekillen-
di. AKP’nin kapatma davas›na misilleme
olarak ele al›nd› ve öyle yürütüldü. AKP,
arkas›ndaki kitle deste¤ini artt›rmak
için, Ergenekon’la kontrgerillan›n yar-
g›lanaca¤› havas›n› verdi. Fakat bu ha-
van›n bile bafl›n› a¤r›taca¤›n› anlay›n-
ca, araya s›n›r koymakta gecikmedi.
Savc›lar da “bu davan›n askerle, polisle,
M‹T’le iliflkisi yoktur” dediler. Yarg›la-
nanlar aras›nda eski kontrgerilla flefleri-
nin, ya da emekli generallerin bulunmas›,
kontrgerillan›n yarg›lanaca¤› anlam›na
gelmiyordu. Burada amaç; ABD’nin böl-
gedeki planlar›n› bozmaya çal›flan di¤er
emperyalist güçlerin iflbirlikçilerini tasfi-
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Bir “eksen kayma-
s›” tart›flmas›, ald›

bafl›n› gitti. Asl›nda
“eksen” ile kast edi-
len, (her ne kadar

“do¤u-bat›” fleklinde
sunulsa da) Türki-

ye’nin emperyalist ül-
kelerle kurdu¤u ba-
¤›ml›l›k iliflkisiydi.

Yani ABD-AB bloku
içinde mi yer alacak,
yoksa Çin-Rusya ek-
senine do¤ru mu ka-
yacakt›? Bu tür soru-

larla, Türkiye’nin
ABD ile artan iliflkile-
ri bilinçli bir flekilde
gizleniyor, esas›nda

AKP’nin ifline de ya-
rayan bir atmosfer

olufluyordu. Halbuki,
Türkiye’nin ABD’nin

istedi¤i gibi “bölge
ülke” konunuma ge-
lebilmesi için, baflta

‹ran ve Suriye olmak
üzere Ortado¤u ülke-
leriyle iliflkilerini iyi
tutmas›, görünürde

de olsa ‹srail’e karfl›
durmas› gerekiyordu.   

ye etmekti. Ergenekon’la bu k›smen bafla-
r›ld›. Bir k›sm› tutukland›, geride kalanlara
ise büyük bir gözda¤› verildi.

“Eksen kaymas›” tart›flmalar›
ABD, 11 Eylül sonras› bafllatt›¤› sa-

vaflta istedi¤i gibi yol alamay›nca ve içine
düfltü¤ü kriz derinleflince, yeni aray›fllara
girdi. En baflta oldukça y›pranan Bush’un
yerine Obama’y› getirerek imaj›n› yenile-
di. Obama, savafl karfl›t› söylemlerle ve
halktan yana bir politikac› izlenimiyle par-
lat›ld›. Afrika kökenli olmas›, “demokrat-
lar›n” aday› olarak demagojik söylemleri,
Obama’y› “ezilenlerin simgesi” haline ge-
tirdi. ABD’nin kitleler nezdinde de sars›-
lan prestijini onarmak için, Obama iyi rol
modeldi. Ve beklendi¤i gibi 2008 seçimle-
rini Obama kazand›, ilk kez siyah ›rktan
biri ABD baflkan› oldu.

Obama ile birlikte ABD, “yumuflak
güç” stratejisini izleyece¤ini duyurdu.
Ancak ABD’nin içine düfltü¤ü durum
böyle bir stratejiye olanak tan›m›yordu.
Buna karfl›n Obama sonras› ABD, dema-
gojik de olsa daha ›l›ml› mesajlar verdi. Bu
süre içinde Türkiye ile iliflkilerini de yeni-
den düzenlemeye giriflti. Türkiye, ‹ran’a
karfl› “bölgesel güç” olarak öne ç›kart›ld›.
Baflta komflu ülkeler olmak üzere Ortado-
¤u’da hemen her olaya Türkiye müdahil
olmaya bafllad›. “Komflularla s›f›r sorun”
ad› alt›nda Irak, ‹ran ve Suriye ile iliflkiler
s›klaflt›r›ld›. ‹srail’e kafa tutan bir lider
görünümü ile Erdo¤an, Ortado¤u halk-
lar› nezdinde prestij kazanarak “dünya
lideri” pozlar›na büründü. 

Önce Baflbakanl›k D›fl Politika Dan›fl-
man› olan, sonras›nda D›fliflleri Bakanl›¤›-
n› üstlenen Ahmet Davuto¤lu’nun “Strate-
jik Derinlik” adl› çal›flmas›, Türkiye’nin
bölgede “köprü” veya “s›n›r” ülke konu-
mundan ç›k›p “merkez ülke” olmas› ge-
rekti¤ini söylüyordu. Türkiye’nin sadece
komflular›yla de¤il, tüm bölge ile yak›ndan
ilgilenmesi gerekti¤ini, “çok yönlü” ve
“çok kimlikli” bir d›fl politikay› öneriyor-
du. Bu sayede Ortado¤u, Balkanlar, Kaf-
kaslar, Akdeniz, Orta Asya, Hazar bölgesi,
hatta Körfez ülkelerine kadar uzanan genifl
bir co¤rafyada etkinlik kurabilece¤ini öne
sürüyordu. Davuto¤lu’nun Türkiye’ye biç-
ti¤i “bölgede etkin ve vazgeçilmez arabu-
lucu” misyonu, ABD’nin bölgeye dönük
planlar›yla çak›flt›. Davuto¤lu da “Yeni
Osmanl› bar›fl›” ad› alt›nda ABD ad›na
bölge ülkeleriyle görüflmeler yapt›. Türki-
ye’nin Müslüman bir ülke ve Osmanl›’n›n
devamc›s› olmas›, dolay›s›yla kültürel ve
tarihsel ba¤larla Do¤u’ya yak›nl›¤›, bu po-
litikay› yaflama geçirmesini kolaylaflt›r›-
yordu. AKP hükümetinin ‹slamc› kimli¤i
de buna uygun bir zemin yarat›yordu.

AKP, 2002 y›l›nda ilk hükümeti kur-
du¤unda, AB’ye girme hedefini birinci s›-
raya koymufltu. O yüzden de “demokrasi
havarisi kesilmifl, pefl pefle “AB’ye uyum
yasalar›” ç›karm›flt›. Ancak AB ülkeleri

için Türkiye, ABD’nin “truva at›” duru-
mundayd›. Onun için Türkiye’yi oyala-
maya devam ettiler. Sonunda Fransa ve
Almanya’n›n istedi¤i “imtiyazl› ortakl›k”
statüsü ile yetinilmesi istendi. Bu durum
AKP hükümetinin ilk döneminde estirdi-
¤i AB rüzgarlar›n›n da durmas›na yol aç-
t›.

Böyle bir konjonktürde Türkiye’nin
bölge ülkeleriyle kurmaya çal›flt›¤› yak›n
iliflkiler, birçok soruyu da beraberinde ge-
tirdi. AB’den, dolay›s›yla Bat›’dan umu-
dunu kesen Türkiye, yüzünü Do¤u’ya m›
dönmüfltü? Bir “eksen kaymas›” tart›flma-
s›, ald› bafl›n› gitti. Asl›nda “eksen” ile
kast edilen, (her ne kadar “do¤u-bat›”
fleklinde sunulsa da) Türkiye’nin emper-
yalist ülkelerle kurdu¤u ba¤›ml›l›k iliflki-
siydi. Yani ABD-AB bloku içinde mi yer
alacak, yoksa Çin-Rusya eksenine do¤ru
mu kayacakt›? Bu tür sorularla, Türki-
ye’nin ABD ile artan iliflkileri bilinçli
bir flekilde gizleniyor, esas›nda
AKP’nin ifline de yarayan bir atmosfer
olufluyordu. Halbuki, Türkiye’nin
ABD’nin istedi¤i gibi “bölge ülke” konu-
numa gelebilmesi için, baflta ‹ran ve Suri-
ye olmak üzere Ortado¤u ülkeleriyle ilifl-
kilerini iyi tutmas›, görünürde de olsa ‹s-
rail’e karfl› durmas› gerekiyordu.   

ABD, uzun bir süredir ‹ran’› yaln›z-
laflt›rma politikas› izliyordu. Baflta Suriye
olmak üzere ‹ran’la iyi iliflkiler içinde
olan ülkeleri, ondan uzaklaflt›rmaya çal›-
fl›yordu. Elbette Ortado¤u ülkeleriyle ku-
rulan iliflkiler, ‹srail’le mesafenin aç›lma-
s›n› getirecekti. ABD, bunu bafltan göze
alm›fl durumdayd›. Kendisi do¤rudan ‹s-
rail’i karfl›s›na almadan çeflitli biçimlerde
‹srail’in s›k›flt›r›lmas›na göz yumuyordu.
ABD’nin Filistin’le görüflmeleri yeniden
bafllatabilmesi için bile, bu flekilde görün-
meye ihtiyac› vard›. Nobel “bar›fl” ödülü-
nü de alan Obama’n›n, Filistin sorununa
mutlaka el atmas› bekleniyordu. 

Ayr›ca ABD, bir süredir Ortado¤u’da
‹ran’›n bafl›n› çekti¤i “fii-
i ekseni”ne karfl› “Sünni blok” oluflturma
gayreti içine girmiflti. AKP’nin bafl›ndan
beri Hamas’la kurdu¤u yak›n iliflki,
önemli bir avantajd›. AKP, uzun süredir
“Sünni” Hamas’› ‹ran’dan uzaklaflt›r›p
Türkiye arac›l›¤›yla ABD’ye ba¤lamaya
çal›fl›yordu. ABD ve AB’nin Hamas’›n
‹srail’i tan›mas› giriflimi, AKP üzerinden
yap›l›yordu. Bütün bunlardan dolay›
“›l›ml› ‹slam” modeline “Osmanl›c›l›k”
da ekleniyor, dincilik ile milliyetçilik
içiçe geçiriliyordu.

“Türkiye’nin ekseni kay›yor mu”
tart›flmalar› yap›l›rken, Erdo¤an bir-
çok kez Obama ile görüflmeler yapt›.
ABD ile ziyaret trafi¤i en üst seviyelere
ç›kt›. Bu konu ile ilgili konuflan tüm
ABD yetkilileri, son derece rahat demeç-
ler verdiler. Bunlar bile, Türkiye’nin
ABD d›fl›nda farkl› emperyalistlerle ilifl-
kilerini bir “eksen kaymas›” fleklinde ge-

lifltirmedi¤inin göstergeleriydi. Türki-
ye’nin Ortado¤u politikas›, ABD’nin tak-
ti¤ine uygun bir flekilde onun ç›karlar›
do¤rultusunda gerçeklefliyordu. O yönüy-
le ABD aç›s›ndan endiflelenecek bir du-
rum yoktu. Öyle ki ABD’nin düflünce ku-
rulufllar›, “2050 y›l›n›n bölgedeki en güç-
lü ülkesi Türkiye” raporlar› haz›rl›yordu.
Irak iflgali s›ras›nda Türkiye’nin bölüp
parçaland›¤›n› gösteren haritalar ortal›kta
dolafl›rken, bu raporlardaki Türkiye hari-
tas›, Osmanl› dönemindeki gibi tüm böl-
geye yay›lm›fl bir co¤rafyada gösterili-
yordu.

“Eksen kaymas›” konusunda ak›ldan
ç›kar›lmamas› gereken gerçek fludur:
Emperyalizme ba¤›ml›l›k ve hegemon-
ya iliflkileri, günlük olarak ortaya ç›-
kan ve günlük olarak de¤iflen iliflkiler
de¤ildir. Hele ki rutin dönemler ve rutin
koflullar söz konusuyken, iliflkilerde
köklü de¤ifliklikler beklememek gere-
kir. Ancak konjonktürdeki önemli de-
¤iflmeler, hegemonya dengelerinde de
önemli çat›rdamalar yarat›r. Statüler
bir kere bozuldu¤unda, f›rsatlardan
faydalanarak önemli bir rol kapmak
isteyenler ve hegemonya-ba¤›ml›l›k
iliflkilerinde pazarl›k gücünü artt›rma-
ya çal›flanlar, boflluklar› doldurarak
eski hesap ve hayallerini gerçeklefltir-
meye giriflenler mutlaka ç›kacakt›r.
Ancak her cephede bu türden hesaplar ve
giriflimler oldu¤u için, bunlar›n hangileri-
nin hayata geçece¤ini, kimin hesab›n›n
tutup kiminkinin fiyaskoyla sonuçlanaca-
¤›n›, kimin yükselip kimin tökezleyece¤i-
ni önceden kestirebilmek son derece zor-
dur. Çünkü tüm hesaplar çok yönlü ola-
rak yap›lmakta, her kesimin hesab› di¤e-
riyle çat›flmaktad›r. 

Sonuç yerine
ABD, 11 Eylül sonras› belirgin bir hal

alan çöküflünü durdurmak, dengeleri ye-
niden kendi lehine çevirmek için, çok çe-
flitli hamleler yapt›, yap›yor… ‘‹mpara-
torluk’ miras›n›n, egemen s›n›flar›n bin-
lerce y›ll›k yönetme tecrübelerinin yarat-
t›¤› birikimi en iyi biçimde de¤erlendir-
meye çal›fl›yor. Ancak kapitalist siste-
min kendi ekonomik yasalar› var ve
ABD emperyalizmi, bu yasalar›n kaç›-
n›lmaz sonucu olarak güç kaybetmeye
devam ediyor.  

Dünyada en ‘Amerikanc›’ kurum ve
ülkeler bile, bu de¤iflimi görüyor ve gele-
cek planlar›n› buna göre yap›yorlar. Kimi
ülkelerde burjuvazi blok olarak saf›n› net-
lefltirirken, pekçok ülkede ciddi çalkant›-
lar yaflan›yor. Burjuvazinin parçal› yap›-
s›, hangi emperyaliste s›rt›n› yaslayaca¤›
konusunda netleflmifl bir çizginin olma-
mas›, klik çat›flmalar›n› da beraberinde
getiriyor.  

Türkiye’de, ‘90’l› y›llar›n sonlar›ndan
itibaren yaflanan pek çok geliflme, bu nes-
nel durum üzerine oturmaktad›r. Bu süre
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boyunca farkl› hükümetlerin ald›¤› pekçok
karar; burjuvazinin yönelimindeki pekçok be-
lirsizlik; devletin yapmaya çok kararl› görün-
dü¤ü bir konuda bile atmak zorunda kald›¤›
geri ad›mlar; ayn› dönemde birbiriyle çeliflik
davran›fllar; devletin farkl› kademelerinde or-
taya ç›kan görüfl ayr›l›klar›, bununla ba¤lant›-
l›d›r. 

Türkiye’nin konumu, dün oldu¤u gibi bu-
gün de emperyalist ülkelerin Ortado¤u’daki
hakimiyetinde belirleyici bir rol oynuyor.
Türkiye, Ortado¤u’daki hegomanya savafl›n-
da “merkez ülke” durumunda. O yüzden de
emperyalist ülkeler, Türkiye’yi kendi tara-
f›na çekmek için büyük bir çekiflme halin-
deler. ‹çerde yaflanan klik çat›flmas› da bu-
nun ürünüdür. Ve bu çat›flmada AKP,
önemli bir mesafe katetmifl durumdad›r.
Bu durum, Türkiye üzerinde güç çekiflme-
si yapan emperyalist ülkeler içinde,
ABD’nin konumunu kuvvetlendirmifltir.
Ancak bu süreç tamamlanm›fl bir süreç de-
¤ildir. Çeliflki ve çat›flmalar halen devam
etmektedir.  

Türkiye’de burjuvazi, tarihsel olarak
çok parçal› bir yap›ya sahiptir. Osman-
l›’dan bu yana farkl› emperyalistlerle kurulan
tarihsel ba¤lar, bir biçimde etkisini göster-
mekte, bunun yan›nda yeni iliflkiler de kurul-
maktad›r. Burjuvazi içinde son 50 y›l›n al›fl-
kanl›klar› ile kurulu düzenini bozmak iste-
meyen, bu nedenle de ABD ile iliflkileri es-
ki rotas›na sokmaya çal›flan kesim ile, yeni
düzen içinde yeni yerler oluflturmak ve en
iyi yeri kapmak için u¤raflan kesim aras›n-
da fliddetli bir rekabet ve çat›flma vard›r ve
bu çat›flma henüz sonlanmam›fl de¤ildir.
Ayr›ca savafl sözkonusu oldu¤unda yeni “En-
ver Pafla”lar›n ç›kmas› ihtimali de vard›r. Bi-
lindi¤i gibi, I. Emperyalist Paylafl›m Savafl›
s›ras›nda, Osmanl› ‹mparatorlu¤u henüz sava-
fla girip girmeme konusunda tam bir karara
varmam›fl iken, Enver Pafla, Almanlarla yap-
t›¤› gizli bir anlaflman›n sonucu, iki Alman
gemisinin, Osmanl› bayra¤› çekerek Rus-
ya’ya sald›rmas›n› sa¤lam›fl, bu olay Osman-
l›’n›n da savafla girmesiyle sonuçlanm›flt›. 

Savafl dönemlerinde bu türden “bask›n”
geliflmelerin yaflanmas›, do¤rudan kitleleri et-
kileyen ve kitle bilincini manüple edecek pro-
vokasyonlar gerçeklefltirilmesi mümkündür;
burjuvazi bu türden yöntemleri rahatl›kla kul-
lan›r. Bu nedenle kesin ve mutlak de¤erlen-
dirmelerden, an’› yorumlayan ama genel tab-
loyu gözden kaç›ran ifadelerden uzak durmak
gerekir. “Paylafl›lm›fl topraklar›n yeniden
paylafl›m›” mücadelesi, son derece sert müca-
delelere sahne olacak, k›l›ç gibi keskin ham-
lelerle ilerleyecektir. 

Hal böyleyken, yaflanan her olay›n alt›n-
da bir ABD komplosu, bir ABD plan› ara-
mak; Türkiye’nin de ABD’nin kay›ts›z
flarts›z ufla¤› oldu¤unu iddia etmek, hem
emperyalizmin karakteristik yap›s›na ve
tarihsel gerçeklere, hem de bugünün belir-
sizlikleri bask›n olan kaygan zemine ayk›-
r›d›r. Bunlar› do¤ru tespit etmeden yap›lacak
politikalar, yaflamla çeliflecek ve yenilgiye
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Kapitalizmin kalbi iflgal alt›nda

an’da yaflanan deprem, ölümle-
rin ve ard›ndan yaflanan ac›lar›n,
bir “do¤al afet”ten kaynaklanmad›-
¤›n› bir kez daha ortaya koydu.
“Deprem de¤il, binalar öldürür” di-
yorlar. Gerçekte öldüren kapita-
lizmdir! O flehirlerin yanl›fl yere ku-
rulmas›ndan çürük binalar yap›l-
mas›na, o binalara verilen izinlere
kadar, her aflamada azami kar dür-
tüsüyle iflleyen kapitalizmi görüyo-
ruz. 

Van depreminde resmi rakamla-
ra göre, 600’den fazla kifli öldü.
Kaç kiflinin enkazlar›n alt›nda kal-
d›¤› ve “kay›p” say›ld›¤› ise bilin-
miyor. Binlerce yaral› var. Onbin-
lerce de evsiz… Bu rakamlar, dep-
remin do¤al sonuçlar› de¤il! Yeter-
siz ve geç bafllayan arama-kurtar-
ma çal›flmalar›, s›n›rl› say›da ve
sa¤l›ks›z çad›rlar, halka ulaflmayan
yard›mlar, bu duruma isyan eden
halk› “provokatör” ilan eden yetki-
liler, copla, biber gaz›yla sald›ran
polisler… 

Bir de yüreklerde aç›lan yaralar
var… Depremi bile flovenizm için
kullanan, insanl›ktan nasibini al-
mam›fl kiflilerin ortal›¤a saçt›¤› ze-
hirli hava, çok daha öldürücü! Yar-
d›m paketini bile Türk bayra¤› ve
taflla dolduran tafl yüreklilerin ya-
ratt›¤› so¤ukluk, çok daha dondu-
rucu!

Kapitalizm hem fiziken, hem ru-
hen öldürüyor! Ancak tüm çabas›-
na ra¤men “büyük insanl›k”ta hala
öldürmeyi baflaramad›¤› kardefllik
ve dayan›flma ruhu, umut tafl›yor,
direnç veriyor… ‹nsanl›¤› ›s›tan da,
gönderilen battaniye, giysi ve yiye-
cekler de¤il, kararmayan-karat›la-
mayan bu yürekler oluyor…

V

Sayfa 2’de sürüyor




