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Tarihimiz onurumuzdur!

ün geçmiyor ki, yeni gözalt› ve
tutuklamalar yaflanmas›n; bir sald›r›
yasas› daha geçirilip haklar›m›z bu-
danmas›n; zam ve vergi soygunu ile
ili¤imiz sömürülmesin… 

Son aylarda bir sald›r› sa¤ana¤›
alt›nday›z. Biri bitmeden di¤eri bafl-
l›yor. ‹flte “sa¤l›kta dönüflüm” deni-
len de¤iflikli¤in sonuçlar›… “Gelir
testi” ad› alt›nda uzayan kuyruklar,
o kuyruklarda düflenler, fenal›k ge-
çirenler… Hükümetin sa¤l›¤› tama-
men paral› hale getirmek için, iflçi
ve emekçileri adeta sorguya çekme-
si, fifllemesi… 

Bir yanda “Deniz Feneri” ad› al-
t›nda “asr›n soygunu”nu gerçeklefl-
tirenlere arka ç›k›l›rken, di¤er yanda
hiçbir geliri olmayan, ya da çok az
bir gelirle yaflamaya çal›flanlara re-
va görülenler…  

Yeni ç›kan sa¤l›k yasas›yla ger-
çekte “yeflil kart” ortadan kald›r›l›-
yor. Hemen herkes sa¤l›k primi öde-
mek zorunda b›rak›l›yor. Bu da yet-
miyor, ilaçlarda yap›lan kesintiler
art›yor, ilaç bafl›na belli bir miktar
ödeme zorunlulu¤u getiriliyor. K›sa-
ca “paran kadar sa¤l›k” deniyor.

Di¤er yandan baflta g›da olmak
üzere temel ihtiyaç maddelerinin
hepsi astronomik oranda zamlan-
m›fl durumda. Et ve süt ürünlerin-
den sonra, flimdi meyve ve sebze-
nin de yan›na yaklafl›lm›yor. Buna
karfl›n asgari ücrete yüzde 6 zam
yap›l›yor. Genel olarak ücretler tekli
rakamlarla artarken, enflasyon al-
m›fl bafl›n› gidiyor. Resmi rakamlar-
da bile enflasyon çiftli rakamlar› afl-
t›. Keza iflsizlik artmaya devam edi-
yor. Esas›nda krizin tüm belirtileri
ortaya ç›km›fl durumda. Ama ege-
menler ve onlar›n sözcülerine göre,
Türkiye ekonomisi iyiye gidiyor!
Belli ki onlar›n ekonomisi t›k›r›nda!
Bu kadar yo¤un sömürü biçimleri
ve ucuz iflgücü ile baflka türlü olma-
s› da beklenemez zaten.
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Bu sömürü ve zulüm düzenine karfl› ge-
lenleri, ya da bir biçimde yapt›klar›na muhale-
fet edenleri ise, tutuklama terörüyle sindirme-
ye çal›fl›yorlar. Bugün hapishanelerde 130 bi-
ni aflk›n kifli bulunuyor. O kadar çok yeni ha-
pishane yapmalar›na ra¤men, mahkumlar›
koyacak yer bulam›yorlar. Bir ranzada iki, ba-
zen üç kifli s›rayla yat›yor. Türkiye, 100’ü afl-
k›n tutuklu gazeteci ile dünya ülkeleri aras›n-
da 148. s›rada yer al›yor. “‹leri demokrasi” ad›
alt›nda tam bir korku imparatorlu¤u yarat›l›-
yor. 

fiimdi sözde tutukluluk sürelerini k›salt-
mak için TCK’da de¤ifliklik gündemde. Hapis-
te olanlar›n yar›s›ndan fazlas› “tutuklu” olarak
y›llard›r içerde çünkü. Fakat bilindi¤i gibi alla-
n›p-pullanarak sunulan her de¤ifliklik, gerçek-
te öncekinden daha a¤›r koflullar getiriyor.
Bunun da di¤erlerinden farkl› olmayaca¤› an-
lafl›l›yor. Örne¤in molotof, “ateflli silahlar”dan
say›lacak ve 15 y›la kadar hapis cezas› veri-
lecek. fiu anda 2 binden fazla çocuk, tafl ve
molotof atmaktan içeride yat›yor. Ço¤u Kürt
olan bu çocuklara, daha a¤›r hapis cezas›
vermenin yollar›n› döflüyorlar. Ayr›ca disiplin
cezas› alan tutsaklara, 6 ay kadar avukat ya-
sa¤›n›n getirilmesi gibi, savunma hakk›n›
gaspeden ve esas›nda Öcalan’a fiilen uygula-
nan duruma yasal k›l›f getiren maddeler de
bulunuyor. Kaçak elektri¤in “nitelikli h›rs›zl›k”
say›larak 5 y›la kadar hapis istenmesi de,
yoksul halk› cezaland›rma giriflimlerinden biri.
Deveyi hamuduyla götürenler “nitelikli”
patronlar olurken; paras›zl›ktan dolay› kaça-
¤a baflvurmak zorunda kalanlar, “h›rs›z” olu-
yor, hem de “nitelikli”sinden… 

* * *
Egemenleri böylesine pervas›z k›lan, hiç

flüphesiz iflçi ve emekçilerin örgütsüz oluflu-
dur. Bugünkü resmi rakamlara göre, iflçi sen-
dikalar›n›n toplam üye say›s› 800 bin. Bunun
gerçekte 400 bin oldu¤u söyleniyor. Oysa ül-
kemizde çal›flan milyonlarca iflçi var. 12 Eylül
öncesinde bile -ki nüfusumuz 50 milyon civa-
r›nda iken- sendikal› iflçi say›s› 5 milyon 721
bindi! Bu say›, ‘85’te 1 milyon 711 bine düfltü.
fiimdi ise, son nüfus say›m›na göre 75 milyo-
nu aflm›flken, sendikal› üye say›s› 400 bin ci-
var›nda. 

Sadece bu rakamlar bile, 12 Eylül’ün iflçi
ve emekçilerin örgütlülü¤ünü da¤›tmak ve on-
lar› daha fazla sömürmek için yap›ld›¤›n› gös-

termeye yeter. Zaten 12 Eylül sonras› cunta-
n›n yapt›¤› ilk ifllerden biri, Türk-‹fl d›fl›nda
tüm sendikalar› kapatmak oldu. Ard›ndan ’82
Anayasas› ile sendikalara iflkolu ve iflyeri ba-
rajlar› kondu. Bu da yetmedi, “esnek çal›flma”
ad› alt›nda tafleronlaflt›rma, sözleflmeli çal›fl-
t›rma bafllad›. K›sa-
cas› iflçileri sendika-
s›zlaflt›rmak için ne
gerekiyorsa yapt›lar.
Bütün bu engelleri
aflarak sendikal›
olanlar› ise, ilk f›rsatta
iflten att›lar. Sendikal›
olmak suç gibi gösteril-
di.  

fiimdi sendikalar
yasas› da de¤ifliyor.
Yüksek barajlardan
dolay› naylon üyelerle
ayakta durmaya çal›-
flan sendikalar›n yet-
kileri düflürülüyor. Ba-
raj›n tümden kalkma-
s› gerekirken ve dün-
yadaki örnekleri en
fazla binde 5 ile s›n›r-
l›yken, AKP baraj› yüzde
3’e çekiyor. Bu konuda daha önce verdi¤i
sözleri hiçe sayarak… Hükümet, gerek iflçi,
gerekse memur sendikalar›nda getirdi¤i de¤i-
flikliklerle, kendine yandafl sendikalar› b›rak›-
yor. Böylece “al gülüm-ver gülüm” dan›fl›kl›
bir dövüflle istediklerini geçirmeyi planl›yor.

* * *
Artan sald›r› sa¤ana¤›n›n belki de en

önemlisi, örgütsüzlefltirme sald›r›s›d›r. Zaten
son derece zorlu hale getirilen sendikalaflma-
n›n alt›n›n oyulmas›, iyice ifllevsizlefltirilmesi-
dir. Türkiye iflçi s›n›f›n›n mücadele tarihinde
en önemli yeri tutan 15-16 Haziran genel di-
renifli, tam da sendikal örgütlenmeye yap›lan
sald›r› üzerine bafllam›flt›r. Çünkü iflçi s›n›f›
örgütlüyse bir güçtür, örgütsüzse hiçbir fley!

Burjuvazi ve onun sözcüleri, baflta iflçi s›-
n›f› olmak üzere tüm emekçilere sald›r› halin-
dedir. Daha yo¤un sömürüyü gerçeklefltirmek
için art arda yasalar ç›karmakta, varolan s›-
n›rl› haklar› da gaspetmektedir. Burjuvazinin
bu topyekün sald›r›s› ancak topyekun direnifl
ve karfl› sald›r›yla durdurulabilir. Yeni 15-16
Haziranlar› yaratmakla durdurulabilir.    

8. say›da

Topyekün sald›r›ya
TOPYEKÜN D‹REN‹fi

3 12 Eylül’ü direnenler yarg›lad›, yine yarg›layacak

4 Hrant Dink ölümünün 5. y›l›nda an›ld›

5 Tutuklama terörü ve yeniden Hizbullah

6 Uludere katliam› unutturulmak isteniyor

7 Van’da dram bitmiyor: Kar, so¤uk, yang›n

8 Naylon üyelere yaslanmadan s›n›f sendikac›l›¤›

9 Maltepe iflçileri direniyor

10         Genel Sa¤l›k Sigortas› soygunu

11         TOBB raporu: “Türkiye’nin küresel üstünlükleri”

12         ABD’nin yeni stratejisi: Stratejik savunma

13         Ortado¤u’da savafl tamtamlar›

14         Tarihimiz onurumuzdur

16         Direnifl tarihi karart›lamaz

19         Soyk›r›m tart›flmalar›nda al birini vur ötekine

20         Gelece¤imizin köprüsü tarihimiz

21         Reichstag yang›n› ve “yarg›layan savunma”

22         Yükselen imparator Çin-II

27         Tutsaklardan mesaj var

Merhaba,

Ekonomik krizin ikinci dalgas› yak›nlaflt›kça,
burjuvazi kendi cephesinden haz›rl›klar›n› h›z-
land›r›yor. Bu haz›rl›klar elbette kitleler üzerin-
deki soygun ve talan› art›rmaya dönük. Genel
Sa¤l›k Sigortas›’n›n ertelenen maddelerinin
devreye girmesiyle yeflil kart sahibi 9 milyon
emekçinin ezici ço¤unlu¤u, bir anda sa¤l›k hak-
k›ndan yoksun b›rak›ld›. Alabilecek olanlar ise,
uzun kuyruklar, onur k›r›c› sorular, kontrol me-
murlar›n›n keyfiyeti gibi bask›lara maruz kal›-
yor. 

Bir baflka sald›r› sendikalar cephesinden indi.
‹flkolu baraj›n›n binde 5 olmas› öngörülüyordu,
hükümet bunu bir yasa darbesiyle yüzde 3’e
yükseltiverdi. Yasan›n yap›lma biçiminin
D‹SK’i “disk’alifiye” etti¤i söyleniyor. Sendikal
mücadele, hükümetin ve yasalar›n icazetiyle de-
¤il, s›n›f›n ç›karlar› do¤rultusunda yürütüldü-
¤ünde baflar›ya ulafl›r. Bütün sendika bürokrat-
lar› bu gerçekle bir kere daha yüzyüze kald›lar.

Mücadele içinde kurulan D‹SK’in yaflama-
s› yine s›n›f mücadelesinin yüksel-

tilmesine ba¤l›d›r. 

Ortado¤u’da bütün ülkeler
tam bir kaynama içinde. S›cak

çat›flman›n yaklaflt›¤› konusunda
yorumlar art›yor. Savafl›n ve kri-

zin etkilerine karfl› daha güçlü bir
mücadeleye haz›rl›kl› olmak gerekiyor. 

Gündemdeki konulara iliflkin yaz›lar› dergi-
miz sayfalar›nda bulabilirsiniz.

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

O k u r l a r a . . .
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ükümetin “12 Eylül’ü yarg›lama” al-
datmacas›nda bir aflamaya daha
gelindi. Savc›, 12 Eylül iddianame-
sini haz›rlad› ve ilk duruflman›n 4
Nisan 2012’de Ankara’da yap›laca-

¤›n› aç›klad›. Davan›n san›klar› ise, cunta-
n›n 5 kuvvet komutan›ndan hayatta olan
Kenan Evren ve Tahsin fiahinkaya…

Hat›rlanaca¤› gibi 2010 y›l›n›n 12 Ey-
lül’ünde yap›lan referandum ile 12 Eylül ge-
nerallerin dokunulmazl›¤› kald›r›lm›flt›.
AKP, 12 Eylül anayasas›n› kald›racaklar›,
darbecileri yarg›layacaklar› demagojisiyle
referandumdaki “evet” oylar›n› ço¤altm›flt›.
Birçok reformist, liberal ayd›n da “yetmez
ama evet” diyerek bu oyuna ortak oldular.   

Aylar sonra, 12 Haziran 2011 seçimleri
arifesinde Evren ve fiahinkaya’y› ziyaret
eden savc›lar, 12 “çanak soru” sorarak, on-
lar›n kendilerini ve 12 Eylül’ü aklamalar›na
kürsü oldular. fiimdi de Uludere katliam›n›n
gerçekleflti¤i, yüzbinlerce kiflinin hapse t›-

k›ld›¤›, buna karfl›n katillerin serbest b›ra-
k›ld›¤› ve AKP’ye karfl› tepkilerin artt›¤› bir
dönemde, 12 Eylül iddianamesi haz›rlan›-
yor ve bir kez daha 12 Eylül’ün yarg›lana-
ca¤› beklentisi yay›l›yor… K›sacas› AKP ne
zaman s›k›flta, “kufla bak” misali 12 Eylül’ü
ortaya at›yor. Deste¤ini yitirmeye bafllad›¤›
burjuva liberal kesimleri ve onlar›n etkisi al-
t›ndaki reformistleri, yeniden kendine ba¤-
laman›n bir arac› olarak kullan›yor.  

* * *
‹ddianamenin haz›rlanm›fl olmas› bile,

birçoklar›n› heyecanland›rd›. Öyle ki 12 Ey-
lül’ün “göstermelik” de olsa yarg›lamas›n›
bir “kazan›m” say›yorlar ve AKP’nin de¤ir-
menine su tafl›maya devam ediyorlar. Da-
ha ileri gidenler ise, komünist ve devrimci-
lerin 12 Eylül’ü yarg›lamay› baflaramad›¤›-
n›, bunu AKP’nin yapt›¤›n› iddia edecek ka-
dar AKP’ye yaltaklan›yor.  

AKP, göstermelik de olsa 12 Eylül’ü
yarg›l›yor mu, yoksa akl›yor mu?

Evren ve fiahinkaya’ya sorulan 12 so-
ru, bunun cevab›n› çok aç›k biçimde veri-
yordu asl›nda. Cunta fleflerinin a¤z›ndan,
12 Eylül’ün “TSK’n›n görevleri” kapsam›n-
da yasal bir dayanakla yap›ld›¤›n›, buna
mecbur kald›klar›n›, bundan dolay› piflman-
l›k duymad›klar›n› belirtiyor, as›l olarak da
cuntan›n ABD’nin bilgisi dahilinde yap›ld›¤›
gerçe¤ini karartmaya çal›fl›yorlard›. 

fiimdi haz›rlanan 12 Eylül iddianamesi
de ayn› amaca hizmet ediyor. Özellikle de
12 Eylül’ün ABD’nin onay› ile tezgahland›-
¤›n› haf›zalardan silmek istiyor. 80 sayfal›k
iddianamede birçok ayr›nt› yer al›rken, bu
konuya hiç de¤inilmiyor. ‹ddianame, sade-
ce 12 Eylül’ü aklamakla da yetinmiyor, ko-
münist ve devrimcilere sald›r›yor, sosyaliz-

mi ve bu u¤urda mücadele edenleri yarg›-
lamay› amaçl›yor. Daha giriflinde, yapt›¤›
“demokrasi” tarifleriyle, bildik anti-komünist
hezeyanlarla karfl›lafl›yoruz. Az›nl›¤›n (bur-
juvazinin) ço¤unluk (iflçi ve emekçiler) üze-
rinde bir diktatörlü¤ü olan “burjuva demok-
rasi”sini, “ço¤ulcu demokrasi” diyerek gök-
lere ç›kart›rken, ço¤unlu¤un az›nl›k üzerin-
de diktatörlü¤ü olan “proleter demokrasi”yi
karalamaya kalk›yor. SSCB örne¤i üzerin-
den buna kan›tlar buluyor akl› s›ra! 

‘90’l› y›llar›n bafl›nda burjuva ideologla-
r›n a¤›zlar›na pelesenk, bayatlam›fl ve
inand›r›c›l›¤›n› yitirmifl demagojileri ard ar-
da s›ral›yor. Klifleleflmifl, ucuz demagojiler-
le, komünizme karfl› ideolojik mücadele yü-
rütüyor! T›pk› 12 Eylül’ün savc›lar›, hakim-
leri, polisleri gibi, her yerinden cehalet f›flk›-
ran oradan-buradan apart›lm›fl savlarla…

* * *
12 Eylül’ü “yarg›layaca¤›” iddia edilen

savc›lar,12 Eylül zihniyetini aynen koruyor.

Asl›nda kitlelerin bilincindeki 12 Eylül’ü yok
etmeyi amaçl›yorlar. Çünkü iddianameye
göre, 12 Eylül öncesi gerçeklefltirilen faflist
katliamlarla, halk›n faflizme karfl› direnifli
ayn› zeminde… Marafl’la Fatsa yan yana.
‹kisi de 12 Eylül’ün geliflini haz›rlayan olay-
lardan… Ama savc› da, faflizmin Fatsa’ya
duydu¤u ürküntüyü ifade etmeden duram›-
yor: “Fatsa ilçesi, sokaklar›nda rahatça do-
lafl›lamayan, resmi dairelerinde Türk bay-
ra¤› as›lmayan, camilerinde namaz k›l›n-
mayan, okullar›nda mini mini ö¤rencilerine
dahi sol yumruklar havada enternasyonal
marfl› söyletilen…” diye uzay›p giden bir
Fatsa tasviri... Bunun 12 Eylül iddianame-
lerinden bir fark› var m›?

Cunta flefleri, nas›l ki 12 Eylül’ün gelifli-
ni “sa¤-sol çat›flmas›”na ba¤lad›larsa, iddi-
aname de ayn› fleyleri söylüyor. Tek fark;
bu çat›flmay› cunta fleflerinin bizzat k›flk›rt-
t›klar›, ya da en hafifinden önlemedikleri id-
dias›d›r. Bunu da cunta fleflerini suçlamak
için de¤il, aslolarak komünist ve devrimci-
lerin de cunta taraf›ndan kullan›ld›¤›, onla-
r›n amac›na hizmet etti¤i tezini güçlendir-
mek için yap›yorlar. Kitlelerin gözünde fark-
l› bir yerde olan komünist ve devrimcileri,
faflistlerle ayn› zemine koyarak, zihinleri
buland›rmaya çal›fl›yorlar. Halk› katleden-
lerle, halkla birlikte sömürü ve zulüm düze-
nine karfl› savaflanlar› ayn› gösteriyorlar.
Komünist ve devrimcileri kitlelerin gözün-
den düflürmeye çal›fl›rken, sivil faflistleri de
cunta taraf›ndan kullan›lan ve sonra da yi-
ne cuntan›n gazab›na u¤rayan zavall›
gençler olarak sunuyorlar. Böylesine sinsi
ve böylesine akla karay› yer de¤ifltiren bir
canbazl›kla… 

Peki 12 Eylül neden gelmifl? Ne yükse-

len halk hareketini bast›rmak, ne 24 Ocak
Kararlar›n› uygulayabilmek, ne ABD’nin
‹ran devrimiyle sars›lan Ortado¤u’daki gü-
cünü korumak… ‹ddianame, 12 Eylül’ü “ka-
riyerist” cunta fleflerinin iktidara gelme h›r-
s›yla k›flk›rtt›¤› gençler ve onlar›n gerçek-
lefltirdi¤i eylemler üzerine oturtmufl. 12 Ey-
lül’ün gelifline dair sadece bunu söylüyor.
Ya söylemedikleri?    

’80 öncesinde sömürü ve bask›ya karfl›
artan iflçi emekçi eylemleri, genel grev ge-
nel direnifller, büyük halk hareketleri, bu
hareketlere önderlik etmeye çal›flan ve o
yüzden iflkence gören, katledilen komünist
ve devrimciler… Burjuvazinin artan korku-
su, iflçilerin direnifliyle eskisi gibi azami kar
sa¤layamamalar›, yönetememe krizi, hükü-
metlerin birbiri ard›na devrilmeleri… Ve ta-
bi ABD’nin ‹ran’dan sonra Türkiye’yi de
kaybetme korkusu… Emperyalist tekellerin
“24 Ocak Kararlar›” ad› alt›nda Türkiye’de-
ki sömürüyü artt›rma çabas›… Her yönte-
min denenmesine ra¤men bir türlü müca-
deleyi bast›ramamalar›… Baflka çarelerinin
kalmad›¤›n› düflündükleri noktada, gene-
ralleri ABD’ye ça¤›r›p talimat vermeleri ve
12 Eylül günü, “bizim o¤lanlar baflard›” se-
vinç ç›¤l›klar›… 

‹ddianamede olmayan, 12 Eylül’e gidi-
flin kilometre tafllar› bunlard›r. 

‹flçiden, emekçiden, sömürüden, zor-
bal›ktan kopuk bir “sa¤-sol çat›flmas›” ol-
mad›¤› gibi, 12 Eylül sonras› cuntan›n sa¤a
da sola da karfl› oldu¤u do¤ru de¤ildir.
MHP, mahkemede “fikrimiz iktidarda biz
içerdeyiz” demifltir. MHP Baflkan› Türkefl,
iki y›ll›k mahkeme sürecini hastanede ge-
çirmifltir. Di¤erleri de en fazla birkaç y›l için-
de serbest kalm›flt›r. Dinci gericiler ise,
cunta y›llar›nda en h›zl› geliflme dönemini
bulmufltur. ‹mam Hatip Okullar›n›n say›s›-
n›n en fazla artt›¤› dönem, bu y›llard›r. O
yüzden de Fetullah Gülen, Evren için “cen-
netlik adam” demifl ve cuntaya methiyeler
düzen yaz›lar yazm›flt›r. 

Durum bu kadar aç›kken ve belgeleriy-
le ortadayken, hala 12 Eylül’ün faflistlere
ve gericilere de çok çektirdi¤i üzerine flehir
efsaneleri anlat›l›p duruluyor. Baflbakan
Erdo¤an da, 12 Eylül referandumu öncesi
meclis kürsüsünden ne çok çektiklerini
sahte gözyafllar› içinde anlatm›flt›. Bu tam
da 12 Eylül’ün kitle deste¤i sa¤layabilmek
için o y›llarda uydurdu¤u “sa¤a da sola da
karfl›y›z” demagojisini, gerçekmifl gibi gös-
terme gayretidir. Dolay›s›yla 12 Eylül’e su-
nulan en büyük desteklerden biridir.

* * *
12 Eylül bir turnosol’du. Devletin 12 Ey-

lül’ü yarg›lama oyununa yaklafl›m da bu-
gün için bir ayraçt›r. “Yetmez ama evet”çi
tutumlar, dün oldu¤u gibi flimdi de AKP’ye
hizmet edecektir. Bu iddianame ve AKP’nin
sahte 12 Eylül karfl›tl›¤› teflhir edilmeli, ger-
çekte yap›lmak istenenin 12 Eylül’ü akla-
mak oldu¤u her f›rsatta yinelenmelidir.

Komünist ve devrimcilerin 12 Eylül’ü
yarg›lamad›klar›, burjuva liberallerinin ya-
lanlar›ndan biridir. Onlar, 12 Eylül’e methi-
yeler düzerken ya da bir delikte saklan›r-
ken, komünist ve devrimciler, 12 Eylül y›l-
larda iflkencede, zindanda, mahkemede 12
Eylül’ü yarg›lad›lar. 20-30 y›l sonra göster-
melik bir biçimde de¤il… Bugün de 12 Ey-
lül’ü yarg›layacak olanlar, ona karfl› dire-
nenler olacakt›r!

Komünist ve devrimci-
lerin 12 Eylül’ü yarg›la-
mad›klar›, burjuva libe-
rallerinin yalanlar›ndan

biridir. Onlar, 12 Eylül’e
methiyeler düzerken ya
da bir delikte saklan›r-

ken, komünist ve devrim-
ciler, 12 Eylül y›llarda

iflkencede, zindanda,
mahkemede 12 Eylül’ü

yarg›lad›lar. 20-30 y›l
sonra göstermelik bir bi-
çimde de¤il… Bugün de
12 Eylül’ü yarg›layacak

olanlar, ona karfl›
direnenler olacakt›r!

H

12 Eylül’ü direnenler yarg›lad›,
yine onlar yarg›layacak!
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Hrant Dink,
katlediliflinin 5. y›l›nda

kitlesel bir flekilde an›ld›. Tam da ölüm y›ldönümü-
ne denk gelen günlerde 4.5 y›ld›r süren mahkeme-
nin sona ermifl olmas›, anmaya daha farkl› bir an-
lam yükledi. Anma, mahkemenin verdi¤i karara
karfl› yap›lan büyük bir eyleme dönüfltü. 50 bini afl-
k›n kifli, Agos gazetesinin önüne yürüyerek "Katil
devlet hesap verecek" slogan›n› hayk›rd›. 

Bu dava böyle bitmez!
Düzene muhalif herkesi “örgüt üyeli¤i”nden ya

da “örgüte yard›m etmek”ten hapislere t›kayan, on-
larca y›l› bulan cezalar veren mahkemeler, Hrant
Dink davas›nda “örgüt yoktur” dedi. Cinayeti devle-
tin organize etti¤i delillerle ortada iken, sadece te-
tikçi Ogün Samast’a ve Yasin Hayal’e "ceza" veril-
di. Zaten tutuklu olarak da bu ikisi d›fl›nda polis
ajan› Erhan Tuncel vard›. Ogün Samast, “cinayetin
ifllendi¤i zaman 18 yafl›ndan küçük oldu¤u” için in-
dirimden yararlanarak 20 y›l› aflk›n bir süre hapis
cezas› ald›. Yasin Hayal, “öldürmeye azmettirmek-
ten” müebbet hapis al›rken, Erhan Tuncel, tahliye
edildi. 

Mahkemenin bu karar›na her yandan tepkilerin
yükselmesi üzerine, Cumhurbaflkan›’ndan Adalet
Bakan›’na devletin yetkililerinden, "hukuki süreç
daha bitmedi", "bunun Yarg›tay aflamas› var” gibi
sözler sarfedildi. AKP hükümeti Hrant’›n katledildi¤i
günden itibaren, bu cinayetin “Ergenekon”cular ta-
raf›ndan ifllendi¤ini ve kendilerini düflürmeye dönük
bir hareket oldu¤unu söyleyip durdular. Hatta
Hrant’›n katledilmesine karfl› yükselen öfkeyi, “Er-
genekon operasyonlar›”n› bafllatman›n önemli bir
kald›rac› yapt›lar. Birçok liberal ayd›n da bu cinaye-
tin “derin devlet” taraf›ndan yap›ld›¤›n› söyleyip
durdu. Ne var ki, “derin devlet”in devletin ta kendisi
oldu¤unu, AKP’nin de bu devletin hükümeti olarak,
onu aklamakla yükümlü bulundu¤unu, yeni yeni
anlamaya bafllad›lar. 

AKP’ye karfl› tepkiler art›nca da, bunun “mah-
keme karar›” oldu¤unu, “mahkemelere kar›flama-
d›klar›”n› söyleyerek, mahkemelerin arkas›na giz-
lenmeye çal›fl›yorlar. Oysa mahkemelerin “ba¤›m-
s›z” olmad›¤›n› art›k herkes biliyor. Di¤er taraftan
madem sorun hükümette de¤il, mahkemelerde, o
halde neden “bunun Yarg›tay’› var” diyerek, çözüm
yeri olarak yeniden mahkeme gösteriliyor. Oysa
mahkemenin baflkan›ndan savc›s›na hiçbiri bu
karar›n arkas›nda duram›yor. Mahkeme baflkan›
“içim rahat de¤il, ama delil yok” derken, savc›s›
“delil de var örgüt de” diye aç›klamalar yap›yor. En
sonu Baflbakan Erdo¤an bu davan›n “Ankara’n›n
karanl›k dehlizleri içinde kaybolmayaca¤›”n› söyle-

yerek, bu yöndeki hayal k›r›kl›¤›n› gidermeye çal›-
fl›yor.

Ne var ki Hrant’›n ölümünün üzerinden ge-
çen 5 y›ll›k süre ve mahkeme aflamas›, AKP’nin
yalan söyledi¤ini kan›tlar›yla dolu. Daha Dink ci-
nayetinin üzerinden saatler geçmeden “bu örgüt ifli
de¤il” aç›klamas› yapan dönemin ‹stanbul Emniyet
Müdürü Celalettin Cerrah, AKP hükümeti eliyle terfi
ettirilerek vali yap›ld›. Hrant Dink ölmeden önce ‹s-
tanbul Valili¤i’ne ça¤r›l›p M‹T mensuplar›nca tehdit
edilmiflti. Vali Muammer Güler, flimdinin AKP mil-
letvekili. Hrant’› tehdit eden M‹T mensuplar›n›n
kimlikleri ise y›llarca sakland›. Avukatlar›n›n ›srar›
üzerine kimlikleri aç›¤a ç›kar›ld›¤›nda da, ifadelerin
al›nmas› için gerekli olan Baflbakanl›k izni bir türlü
ç›kmad›. Sonras›nda “zamanafl›m› süresinin doldu-
¤u” gerekçesiyle kovuflturmaya yer olmad›¤›na ka-
rar verildi. 

Cinayetin merkezi durumundaki Trabzon’da,
Emniyet ‹stihbarat Müdürü Ramazan Akyürek, ha-
len Ankara Emniyeti’nde uzman olarak çal›fl›yor.
Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reflat Altay -ki
birçok devrimcinin katilidir- “herhangi bir bilgisinin
olmad›¤›n›” söyleyerek iflin içinden s›yr›ld›. Halbuki,
Trabzon Emniyeti’nde “yard›mc› istihbarat eleman›”
s›fat›yla yani ajan olarak çal›flan Erhan Tuncel,
Dink’in öldürülece¤ine dair birçok rapor haz›rlay›p
Emniyete sunmufltu. Trabzon ‹l Jandarma Komuta-
n› Ali Öz “cinayete ifltirak”le suçland›¤› halde “ih-
malli davran›flla öldürmeye ifltirak” denilerek 6 ay
hapis cezas› ile s›yr›ld›. Mahkemenin, -yine avukat-
lar›n u¤rafl›yla- cinayet bölgesindeki baz istasyonu-
nun kay›tlar›n› Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkanl›-
¤›’ndan (T‹B) istemesine karfl›n T‹B civarda baz is-
tasyonu olmad›¤›n› söyledi.  GSM flirketlerinin “is-
tasyonlar›m›z var” aç›klamas›ndan sonra bu defa,
“özel hayat›n gizlili¤i” denilerek reddedildi. Ta ki
“T‹B kay›tlar› gönderilsin” bask›s›n› kald›ramaz du-
ruma gelene dek… Oysa son dönemdeki hemen
tüm iddianameler, telefon görüflmelerinin dökümü
üzerinden haz›rlan›yordu. 

K›sacas› her aflamada devletin çeflitli engel-
lemeleri ile karfl›land›, cinayete flu ya da bu bi-
çimde kar›flan devlet yetkilileri terfi ettirildi ve-
ya bir biçimde iflin içinden s›yr›lmalar› sa¤land›.
AH‹M’in (Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi) 14
Aral›k 2010 tarihli karar›nda, Dink cinayetinde “ka-
mu görevlilerinin aç›k sorumluluklar› bulundu¤u”
söyleniyordu. Dink’in avukatlar› cinayette ihmalleri
oldu¤u iddias›yla 30 “kamu görevlisi” hakk›nda suç
duyurusunda bulunmufltu. Fakat bu 30 kifli, devle-
tin “dokunulmazl›k z›rh›”n›n arkas›na gizlendiler.
Yukar›da belirtti¤imiz gibi içlerinde terfi edenler ve
halen görevlerini sürdürenler bulunuyor.

5 y›l de¤il, 95 y›l da geçse
17 Ocak’ta sonlanan Hrant Dink davas›, burjuva

hukuk sisteminin nas›l iflledi¤ini bir kez daha gözler
önüne serdi. Mahkeme sonras› Dink’in avukatlar›n-
dan Fehime Çetin “Verilen karar, yerleflik bir gele-
ne¤in bozulmad›¤› ve hiçbir flekilde bozulmas›na

izin verilmedi¤i anlam›na geliyor” dedi. Bu gelenek,
“siyasi cinayetler gelene¤i”ydi. Devletin kontra güç-
lerle, komünist, devrimci, demokrat, hatta kendine
muhalif güçleri katletme gelene¤iydi. Farkl› ulusal
topluluklar› afla¤›lama, onlara kendi kimli¤i ile ya-
flam hakk› tan›mama gelene¤iydi…

Davan›n sonlanmas›n›n ard›ndan yap›lan aç›k-
lamada “5 y›l de¤il, 95 y›l geçse de ellerimiz katille-
rin yakas›nda olacak” denildi. Ve iki gün sonra ger-
çekleflen Hrant’›n ölüm y›ldönümünde en çok at›lan
slogan da “Katil devlet, hesap verecek” oldu. Daha
önceki y›llarda bu slogan› atan komünist ve dev-
rimciler, kendilerine “Hrant’›n arkadafllar›” diyen li-
beral demokrat kesimler taraf›ndan susturulmaya
çal›fl›l›rken, flimdi onlar bile bu slogan› atmaktan
kendilerini alam›yorlard›. Çünkü her fley ayan-be-
yan ortadayd›.

Bu y›l ki Hrant anmas›na damgas›n› vuran
da, mahkeme karar›na karfl› artan öfke oldu.
"Bu dava böyle bitmeyecek" slogan› gür flekilde
hayk›r›ld›. Liberal kesimlerin art›k yat›flt›ramad›¤›,
yat›flt›rmaya güçlerinin yetmedi¤i bir flekilde, devle-
te karfl› öfke ve kararl›l›¤›n dorukta yafland›¤› bir
eylem gerçekleflti. "Slogan at›lmayacak", "döviz ve
flama aç›lmayacak" fleklindeki uyar›lar, büyük bir
tepkiyle karfl›land› ve birçok kurum, döviz, flama,
pankartlar›yla kat›ld›. Polisin anma boyunca ortada
görülmemesi de dikkat çekiciydi. Kitlelerin öfkesinin
fark›nda olan devlet, anmada ortada görünmemeye
çal›flt›.

Yolu trafi¤e kapatan kitle, Taksim’den fiiflli’deki
Agos Gazetesi önüne ancak iki saate yak›n bir yü-
rüyüflle gelebildi. Anmaya devrimci kurumlar›n yan›
s›ra sanatç›, ayd›n ve milletvekillerinin kat›l›m› da
yo¤undu. Proleter Devrimci Durufl okurlar› anmaya
dövizleriyle kat›ld›lar. Agos'un önünde Hrant’›n kat-
ledildi¤i saat olan 15.05'te sayg› durufluyla anma
bafllad›. Ard›ndan "Bu dava böyle bitmeyecek" slo-
gan› at›ld›. Bas›n aç›klamas›nda, devletin kendini
aklamaya çal›flt›¤›, suçu sadece iki kiflinin üzerine
y›kmak istedi¤i ve buna izin verilmeyece¤i vurgu-
land›. Hrant'›n mücadelesini verdi¤i dava u¤runa
mücadelenin devam edece¤i aç›kland›. fiiflli'deki
anma 15.30'da bitirildi ve kitle Taksim'e do¤ru yeni-
den yürüyüfle geçti. Taksim'de banka camlar›n› k›-
ran bir gruba polis gaz bombalar›yla sald›rd› ve 20
kifliyi gözalt›na ald›. 

Akflam saat 19’da ise, Nor Zartonk'un ça¤r›s›yla
bir araya gelen devrimci demokrat kurumlar, ‹stiklal
caddesinde bir yürüyüfl gerçeklefltirdiler. Aralar›nda
Proleter Devrimci Durufl'un da bulundu¤u yürüyüfle
5 bin kifli kat›ld›. Örgütleyen kurumlar›n (Akader,
DÖB, DHF, EHP, EÖC, EMEP, ESP, HDK, Kald›-
raç, Nor Radyo, Nor Zartonk, Militan, ÖDP, Ö¤ren-
ci Muhalefeti, PDD, SDP, SGD, Sosyalist Umut,
TÖP, Yeniyol, YGD) imzas›n›n oldu¤u "Hesap So-
raca¤›z! Hrant" yaz›l› pankart tafl›nd›, sloganlar at›l-
d›. Yürüyüfl, Galatasaray Meydan›'na kadar sürdü,
Orada sayg› duruflu yap›ld› ve Türkçe-Ermenice
bas›n aç›klamas› okundu. Grup Eme¤e Ezgi müzik
dinletisi sundu. 
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KAT‹L DEVLET HESAP VERECEK!
Hrant Dink ölümünün 5. y›l›nda an›ld›



Kürt halk› üzerinde tutuklama terörü devam edi-
yor. BDP eflbaflkan› Selahattin Demirtafl, bu say›-
n›n 6 binin üzerine ç›kt›¤›n› belirtti. Ocak ay› içeri-
sinde yine birçok ilde eflzamanl› operasyonlar ger-
çekleflti ve yüzlerce gözalt›, tutuklama yafland›.
Bunlar›n içerisinde eski milletvekili Fatma Kurtulan
ile, DEHAP Genel Baflkan›, flimdiki BDP MYK üye-
si Tuncer Bak›rhan da bulunuyor. Ayn› operasyon-
da Leyla Zana’n›n Ankara’da kirac› olarak kald›¤›
ev de bas›ld›, evde bulunan bilgisayar ve baz› ev-
raklara el koyuldu.

KCK ad› alt›nda süren tutuklama teröründen
KESK de pay›n› ald›. KESK’in Genel Merkezi’nde
arama yap›ld›. KESK yöneticilerinin itirazlar›na ra¤-
men süren polis aramas›nda, KESK’in ana bilgisa-
yar›ndaki tüm bilgilerin al›nd›¤›, böylece KESK’in
arflivine el konuldu¤u aç›kland›. Ayr›ca KESK’te
hukuk ve toplusözleflme uzman› olan ‹smet Aslan
gözalt›na al›nd›.

KCK davas›nda Kürtçe savunma yasa¤› sürü-
yor. Son duruflmada uzun y›llardan sonra 5 tahliye
karar› ç›kt›. Ancak Kürtçe savunma konusunda bir
ad›m at›lm›fl de¤il. San›klar›n Kürtçe konuflmalar›,
mikrofon kapat›larak susturuluyor. Di¤er yandan
Kürtlerin televizyon kanallar›n› susturmak için de
yo¤un u¤rafl veriyorlar. Danimarka yay›n linans›yla
yapan ROJ TV kapat›ld›. Türkiye’nin üzerinde çok
durdu¤u ve uzun y›llar Danimarka’ya bask› yapt›¤›
ROJ TV davas›, kanal›n kapat›lmas› ile sonuçland›.
Ancak ROJ TV, internet üzerinden yay›nlar›n› sür-
dürmeye devam ediyor.

Bask›lar, sadece tutuklama ile s›n›rl› de¤il. Eski
DEP milletvekillerinin de aralar›nda bulundu¤u 31
kiflinin Türkiye’deki mal varl›klar›na el konulmas›na
karar verildi. Ankara A¤›r Ceza Mahkemesi’nin bu
karar›na avukatlar›, müvekkilerinin kaçak olmad›¤›-
n›, ifadelerinin al›nabilece¤ini söyleyerek itiraz etti-
ler. Aralar›nda Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Yaflar
Kaya gibi isimlerin bulundu¤u ve ço¤u Almanya’da
yaflayan bu kiflilerin mal varl›klar›na el koyarak, ai-
lelerini zor durumda b›rakmaya çal›flt›¤› ve onlar
üzerinden bask› yapmak istedileri anlafl›l›yor. Bu
kifliler hakk›nda 15 y›ldan 22.5 y›la kadar hapis ce-
zas› da isteniyor. 

Zana’ya kinleri bitmiyor
Leyla Zana, Almanya’da yay›nlanan Yeni Özgür

Politika gazetesine verdi¤i demeçte, “silah, Kürtle-
rin sigortas›d›r” dedi. “Kürtlere bir statü verilmeden,
yasal bir güvence sa¤lanmadan, Kürtlerin silah b›-
rakmas›n› tart›flmamak gerekir” diyen Zana, Kürtle-
rin kendi kaderini belirlemesinin evrensel bir hak
oldu¤unu, bunun için referanduma gidilmesi gerek-
ti¤ini söyledi.

Zana’n›n bu sözlerinin ard›ndan Baflbakan Er-
do¤an Zana’y› hedef gösterdi. “O zaman parla-
mentoya niye geldin, sen de da¤a ç›ksayd›n” dedi.
Ard›ndan “yarg›ya haber veriyorum, duyuruda bu-

lunuyorum” diyerek, savc›lar› görve ça¤›r-
d›. Bu sözlerden sonra Zana hakk›nda
soruflturma aç›ld›, Ankara’da kald›¤› ev,
hukuk d›fl› bir flekilde arand›. Savc›l›¤›n
bu konuflmay› “terör suçu” olarak göster-
mesi durumunda Zana’n›n dokunulmazl›¤›-
n›n kald›r›lmas›, bir kez daha gündeme gele-
cek.

Hat›rlanaca¤› gibi Leyla Zana, ’94 y›l›nda da
parlamentoya girmifl ancak ayn› y›l yaka-paça
meclisten gözalt›na al›nm›flt›. SHP çat›s› alt›nda
milletvekili seçilen HADEP’lilerin milletvekillikleri
düflürülmüfl, bir k›sm› uzun süren hapis cezas›na
çarpt›r›lm›flt›. Zana, yemin töreninde sar›-k›rm›z›-
yeflil bir saç band› ile kürsüye ç›k›p bir cümle Kürt-
çe konufltu¤u için, floven kesimlerin büyük bir sal-
d›r›s›yla karfl› karfl›ya kalm›flt›. Sadece vekilli¤ini
düflürmekle kalmad›lar, 10 y›l da hapis yatt›. 

Belli ki, devletin Zana’ya olan öfkesi dinmifl de-
¤il. Son seçimlerde yeniden milletvekili seçilen
Leyla Zana’y›, bir kez daha vekillikten düflürüp yar-
g›lamak istiyorlar.  

Tehditler ve yeniden Hizbullah
Tutuklama terörünün yan› s›ra, son günlerde

Kürt politikac›lar›na yönelik tehditler de artt›. Geç-
miflte oldu¤u gibi kontra örgütler arac›l›¤›yla göz-
da¤› veriliyor. BDP Mufl milletvekili S›rr› Sak›k,
havaalan›nda kendisine tehdit mektubu ile bir-
likte, bir kurflun b›rak›ld›¤›n› söyledi. “Katasoma
Gençleri” imzas›yla gönderilen mektupta Sak›k’a
a¤›r hakaretler ve tehditler bulunuyor. Ayn› mektu-
bun, yine ayn› imzayla bir süre önce Dersim katli-
am›yla ilgili aç›klama yapan Yüzleflme Derne¤i
Baflkan› Cafer Solgun’a da gönderildi¤i aç›¤a ç›kt›.
Hemen ard›ndan, 21 Ocak günü, Özgür Gelecek
Kartal bürosu, içinde mermi bulunan bir zarf
b›rak›larak tehdit edildi. 

Elbette daha büyük tehdit, Hizbullah’›n yeniden
sahneye ç›kmas›d›r. ‹nternet üzerinden yay›nlad›k-
lar› bir “manifesto” ile geri döndü¤ünü ilan
eden Hizbullah, Kürtlere dönük yeni sald›r›lar›n
habercisidir. Bu aç›klamadan k›sa bir süre sonra
Hakkari’nin merkezinde patlayan ve bir kiflinin ölü-
müne onlarcas›n›n yaralanmas›na yol açan bom-
ban›n da, Hizbullah taraf›ndan at›lm›fl olabilece¤i
flüphesi uyanm›flt›r. 

Hizbullah, ‘90’l› y›llar boyunca Kürt bölge-
sinde “faili meçhul” cinayetlerle ad›n› duyur-
mufltu. Sat›rla gerçeklefltirdi¤i bu cinayetlerle halk›
terörize eden bir çizgi izlemifl ve bunu, din kisvesi
ile maskelemiflti. Daha sonra farkl› illerde de birçok
cinayete imza att›. “Mezar evler” olarak bilinen yer-
lerde iflkence ile insanlar› öldürüp gömdükleri orta-
ya ç›kt›. Ve Öcalan’›n tutuklan›p Kürt sorununda
yeni bir aflamaya geçildi¤inde, Hizbullah’›n da gö-
revi bitti. 2000 y›l›nda yap›lan operasyonlarla lideri-
ni öldürdüler, birçok yöneticisini tutuklad›lar. 

Fakat geçen y›l, Hizbullah’›n hapiste bulunan
yöneticileri, bir hukuk oyunu ile serbest b›rak›ld›lar.
Ve k›sa sürede izlerini kaybettirdiler. Sözde bunlar
gözlem alt›nda tutulacak ve hergün bulunduklar›
bölgenin karakoluna imza vereceklerdi. S›rra ka-
dem basan bu yöneticiler hakk›nda yeniden tutuk-
lama karar› ç›kart›ld›¤›nda, bir kifli d›fl›nda kimse
kalmam›flt›. fiimdi o yöneticiler aç›k isimleriyle Hiz-
bullah’›n liderli¤ini üstlendiklerini söylüyor ve “geri
döndükleri”ni aç›kl›yor. K›sacas› AKP, Hizbullah’›n
yeniden ortaya ç›kmas›n›n tafllar›n› döfledi. 

Hizbullah’›n yeniden dönüflü, AKP ve Gülen
Cemaatinin Kürt halk›n› kendi cephesine çek-
mekte zorland›¤›n›n ve yeni aray›fllara girdi¤i-
nin bir göstergesidir. Gülen’in Kürtlerle ilgili yapt›-
¤› konuflmalar›n ROJ TV taraf›ndan yay›nlanmas›,
ona olan tepkiler iyice artt›rd›. Gülen bu konuflma-
s›nda, PKK’nin bitirilmeyifline k›z›yor ve devletin
kurumlar›n› beceriksizlikle suçluyordu. “5 bin de¤il
50 bin olsun say›lar›. Kuflat›n, yok edin, köklerini
kurutun!” diyordu. Son aylarda ROJ TV üzerindeki
bask›ar›n artmas›nda, Gülen’in bu konuflmas›n› ya-
y›nlamas› da etkili oldu. Sonras›nda Gülen Cemaa-
ti, durumu düzeltmeye çal›flsa da, Kürt halk›n›n
önemli bir k›sm›n›n tepkilerini üzerine çekmifl du-
rumda. Ayn› durum AKP için de geçerli. Van Dep-
remi ve Uludere katliam›, Kürtlerin AKP’den medet
umma hayallerini iyice yok etti. Son seçimlerde bile
AKP’nin bölgedeki oy oranlar›ndaki düflüfl, AKP’nin
eskisi gibi etkili olamad›¤›n› gösteriyordu.

* * *
Hizbullah’›n yeniden sahneye sürülmesinde,

AKP ve Gülen Cemaati’nin baflar›s›zl›¤› etken ola-
bilir. Din faktörünü kullanmak üzere Hizbullah’›n
“de¤iflmifl” görünerek bu bofllu¤u doldurmakla gö-
revlendirilmifl olmas›, büyük bir olas›l›kt›r. Ancak
gerek Hizbullah, gerekse artan tehditler, bask›lar,
tutuklamalar, daha önce de belirtti¤imiz gibi, Türki-
ye’nin savafla haz›rland›¤› bir dönemde, en önemli
sorunu olan Kürt sorununu bir flekilde bast›rma ça-
bas›d›r. Askeri deyimle “cephe gerisini sa¤lama al-
ma” gayretidir. Çünkü Suriye, ‹ran ve Irak’la artan
gerilim, bütün bu devletleri kesen Kürt sorunu-
nu öne ç›karmaktad›r. Türkiye, destek verdi¤i Su-
riye’deki muhalif güçlerle de “Kürtlere statü veril-
memesi” kofluluyla anlaflm›flt›r. Elbette bu tür an-
laflmalar›n, halklar›n mücadelesi karfl›s›nda, hiç bir
hükmü yoktur. 

Bölgede yaflanan geliflmeler, Kürt halk›n›n mü-
cadelesi aç›s›ndan yeni olanaklar da yaratmakta-
d›r. Türk egemenlerini korkutan ve daha sald›rgan
k›lan da bu durumdur. 
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Aral›k ay›n›n son günlerinde gerçekleflen Ulude-
re-Roboski katliam›n›n üzerinden bir ay› aflk›n bir
süre geçmesine karfl›n, suçlular hakk›nda herhangi
bir ifllem yap›lm›fl de¤il. Katliam›n hemen ard›ndan
yap›lan, “talihsiz bir olay”, “bir yanl›fll›k”, “hata” vb.
aç›klamalar›na yükselen tepkiler üzerine “suçlular
kimse araflt›r›p cezas› verilecek” noktas›na gelinmifl-
ti. Ancak aradan geçen zamanda, b›rak›n suçlula-
r›n bulunmas›n›, bu yönde herhangi bir dava bile
aç›labilmifl de¤il. Belli ki, bu katliam da, zamana
yay›larak unutturulmak isteniyor. 

Uludere katliam›ndan birkaç gün sonra eski Ge-
nelkurmay Baflkan› ‹lker Baflbu¤’un tutuklama kara-
r›n›n verilmesi bile, bu katliam› unutturma çabalar›-
n›n bir parças›yd›. Halbuki, Baflbu¤ hakk›ndaki id-
dialar, çok önceye dayan›yordu. Daha önceki gün-
lerde veya çok daha sonra bu tutuklama gerçekle-
flebilirdi. Ancak özellikle böyle bir zamanlama tercih
edildi.

Di¤er yandan ailelere verilen 123 bin TL’lik “kan
paras›” ile olay›n üstü kapat›lmaya, ailelere verilen
bu “sus pay›” ile sesleri k›s›lmaya çal›fl›l›yor. Bunu
da Baflbakan Erdo¤an, sanki kendi cebinden veri-
yormufl gibi davran›yor. Baflbakanl›¤›n özel bütçe-
sinden 100 bin TL vermeyi kararlaflt›rd›klar›n›, “te-
rörle mücadeleden dolay› zararlar›n karfl›lanmas›”
tazminat› olarak verilen 23 bin lirayla birlikte, bunun
123 bin olaca¤›n› söylüyor. Sanki bunlar›n hepsi, ifl-
çi ve emekçilerin vergileriyle dolan devletin hazine-
sinden ç›km›yormufl gibi… Fakat böyle yaparak,
CHP’nin 40 bin, 60 bin gibi önerilerini de aflarak, en
yüksek miktar› kendileri vermifl oluyor! 

Barzani’nin bile ölenlerin yak›nlar›na 40 bin dolar
verdi¤i söylendi¤i bir yerde, kesenin a¤z›n› biraz
açacaklar› belliydi. Elbette miktar›n artt›r›lmas›nda
as›l faktör, ailelerin “kan paras›” istemediklerini aç›k-
lamalar› oldu. 

Bu art›fla ra¤men ailelerin “kan paras› de¤il,
suçlular›n cezaland›r›lmas›” talebi sürüyor. Ölen
bir kiflinin bedeli, parayla ölçülebilir mi? Miktar› ne
olursa olsun verilen para, ac›s›n› dindirebilir mi?
Ac›y› biraz olsun hafifletebilmenin tek yolu, katillerin
bulunup cezaland›r›lmas›d›r. Baflka da bir yolu yok-
tur!

* * *
Hal böyleyken, AKP’li yetkililer, mensup olduklar›

s›n›fa ve misyonlar›na uygun bir flekilde, her fle-
yi parayla ölçüyorlar ve her olaya bu
gözle bak›yorlar. AKP Genel Bafl-
kan Yard›mc›s› Hüseyin Çelik,
“terörden zarar gören insan-
lara, hükümetimiz döne-
minde 2.5 katrilyon taz-
minat ödedik” diyor bun-
dan bir övünç pay› ç›-
kararak… 

Gümrük ve Ticaret
Bakan› Hayati Yaz›c›
ise, Uludere’nin ard›n-
dan; “madem bu insanlar
girip ç›k›yormufl, o zaman
burada bir s›n›r ticaret mer-
kezi olufltural›m” diyor. O böl-
gede bir “s›n›r kap›s›” açarak, ge-
tirip-götürdükleri fleylerden “gümrük

vergisi” alman›n haz›rl›¤›n› yapt›klar›n› aç›kl›yor.
Hem de öylesine “safça” konufluyorlar ki, sanki

bugüne dek s›n›r bölgesinde yaflayan insanlar›n ka-
çakç›l›k yapt›klar›n› yeni ö¤renmifller! Sanki halk›
yoksullu¤a iten ve kaçakç›l›kla geçinmek zorunda
b›rakan, sözcülü¤ünü yapt›klar› bu düzen de¤ilmifl
gibi… Herkesin bildi¤i bu “s›r”r›, yeni ö¤renmifl ola-
rak, son derece “insani”, “masumane” bir öneri geti-
riyor: “Madem bu ifller gizli yap›l›yor, onu legalleflti-
relim” diyor. Yani vergiye ba¤layal›m! “Öldürdükleri-
mizi öldürdük, geride kalanlar› nas›l soyaca¤›z” der-
di içinde…  

Oysa Uludere halk›n›n da katliamdan sonra an-
latt›klar› gibi, halk karakollar›n bilgisi dahilinde s›n›r›
geçiyor ve kaçakç›l›k yap›yor. Asker ve sivil bürok-
rasisi de s›n›r ticaretinden pay alarak nemalan›yor-
lar. Fakat bugüne kadar bu “kay›td›fl›” haks›z ka-
zançla ceplerini dolduran bu devlet görevlileri hak-
k›nda, herhangi bir ifllem yap›lm›fl de¤il. Bütün suç,
aç kalmamak için kaçakç›l›k yapmak zorunda ka-
lan halk›n s›rt›na y›k›l›yor. 

Katliamdan sonra bile, bu katliam› gerçekleflti-
renler de¤il, kaçakç›l›k yapt›klar›ndan dolay› halk›
suçlamaya kalk›yorlar. Katliam›n üzerinden bir ay›
aflk›n süre geçti¤i halde, katliamla ilgili soruflturma
kaplumba¤a h›z›yla yürüyor.

* * *
Önce Diyarbak›r Özel Yetkili Savc›l›¤›, olaya el

koydu¤unu aç›klad›. Ard›ndan ‹çiflleri Bakanl›¤› Mü-
fettiflleri, konuyla ilgili “ön inceleme” yapmak için
fi›rnak’a gittiler. Henüz “soruflturma” bile de¤ildi! So-
ruflturma aç›lmas› için “inceleme” yap›l›yordu. K›sa-
ca zaman kazanmak için her yolu deniyorlard›. Ayr›-
ca Genelkurmay da günler sonra kendi içinde “ince-
leme” bafllatt›¤›n› aç›klad›. Bunlar yap›l›rken ilk ifl
olarak da “gizlilik” karar› al›nd›. Savc›l›¤›n Genelkur-
may’dan istedi¤i bilgiler ise, ancak bir ay sonra gön-
derildi. O da BDP baflta olmak üzere konuya duyarl›
kurum ve kiflilerin ›srarlar›yla… 

Konuyla ilgili “gizlilik” karar› al›nd›¤›ndan, ne sav-
c›l›¤›n ne de genelkurmay›n “inceleme” sonuçlar›
aç›klanm›fl de¤il. Ancak fi›rnak’a giden müfettifllerin
sorular› bile, nas›l bir “inceleme” yap›ld›¤›n› ele veri-
yor.

Müfettifller, Uludere katliam›ndan sa¤ kurtulan-
lar, ölenlerin yak›nlar› ve korucularla birlikte, yakla-

fl›k 40 kifliyi sorguya çektiler. Amaçla-
r›n›n, katliam› gerçeklefltiren-

leri de¤il de, ölenleri suç-
lamak oldu¤u bu sor-

gu s›ras›nda anla-
fl›ld›. Müfettiflle-

rin sorduklar›
sorulardan
baz›lar› flöy-
le: “Kaçakç›-
l›k yapmak
için hangi yo-
lu kullan›yor-

dunuz?”, “Sizi
kim organize

ediyor?”, “Yolda
kimseyle karfl›laflt›-

n›z m›?”, “Sald›r› s›ra-
s›nda kimleri arad›n›z?”…

Müfettifllerin sorguya çekti¤i kiflilerden, katliamdan
sa¤ kurtulanlardan biri olan Davut Encü, “sanki dev-
let olay› yapanlar› bulaca¤›na, bizim suçlu oldu¤u-
muzu gösterme çabas› içindeymifl gibi hissettim
kendimi” diyor. “Yani biriyle karfl›laflsak, suçlu mu
olaca¤›z? Kimse bizi bir araya getirerek kaça¤a
göndermiyor, biz ayn› köyden ve akrabam olanlarla
gelirken bombaland›k… Devletten bu ölüme sebebi-
yet verenleri bulmas›n› istiyoruz, baflka bir fley de-
¤il” diyerek tepkisini ortaya koyuyor.

Uludere katliam›n› gerçeklefltirenlerle ilgili
tek bir kifli bile sorguya dahi al›nmam›flken, kat-
liama tepkilerini ortaya koyanlar, gözalt›na al›n-
d›, tutukland›. Katliam sonras› Roboski’ye gelen
Uludere Kaymakam›na sald›rd›klar› iddias›yla gözal-
t›na al›nanlardan 5 kifli, olaydan sonra bir hafta için-
de tutukland›. Kaymakam’a inen birkaç yumruk ve
tekme, 35 kiflinin can›ndan daha önemliydi devlet
için! Kaymakam flahs›nda kendi prestiji zedelenmiflti
çünkü ve bunu yapanlar mutlaka cezaland›r›lmal›y-
d›! 

* * *
BDP ve birçok ayd›n, Baflbakan’›n t›pk› Dersim

için yapt›¤› gibi, Uludere için de “özür dilemesi”ni is-
tediler. Sanki Baflbakan’›n “özür dilemesi” ile çok
fley kazan›lacakm›fl gibi…

Son dönemde hemen her olay›n ard›ndan bir
“özür” talebidir gidiyor. Hangi devlet baflkanlar›n›n,
hangi olaydan dolay›, halktan özür diledikleri s›rala-
n›p duruyor: Avustralya yerlileri Aborjinlerin soyunu
kuruttuklar› için, Avusturalya Baflbakan›n özrü, Al-
man Baflbakan›’n›n Nazilerin yapt›¤› Yahudi soyk›r›-
m›ndan dolay› özür dilemesi, ABD’nin Afganistan
halk›n› katlettikten sonra özür dilemeleri vb…  

Salt bu örnekler bile, egemenlerin son y›llarda
kendilerini bu flekilde aklamaya çal›flt›klar›n›, bu de-
magojiye sar›ld›klar›n› gösteriyor. Büyük bir erdem-
mifl gibi sunulan bu “özür”ler, gerçekte tamamen
göstermelik ve riyakarca yap›l›yor. 

“Özür”, yap›lan bir hata, bir kusur için dilenir.
Sözkonusu olan, soyk›r›m, katliam, iflkence gibi,
insanl›k suçlar›ysa “özür” talep edilmez! Çünkü
bu tür suçlar›n “özrü” olmaz! Bunlar›n sadece ce-
zas› olur! Di¤er yandan “özür”, bir hatan›n fark edil-
mesi ve bir daha yap›lmayaca¤›n›n sözünün veril-
mesidir. Oysa çok iyi biliniyor ki, bu “özür”lerin ar-
d›ndan yeni katliamlar, cinayetler, iflkenceler devam
etmektedir. Örne¤in Baflbakan’›n Dersim “öz-
rü”nün üzerinden bir ay daha geçmeden Uludere
katliam› yafland›. 

Emperyalist-kapitalist sistemde, devletlerin ezilen
halklara, iflçi ve emekçilere karfl› iflledikleri suçlar
bitmez! Bu suçlar, “özür”le geçifltirilemeyecek bü-
yüklükteki insanl›k suçlar›d›r. Bu suçlardan dolay›,
devletten özür beklemek, onun kendini aklamas›na
yard›mc› olmakt›r. Do¤ru talep; katillerin bulunmas›,
hesap sorulmas›d›r. Bu yönde devleti s›k›flt›rmakt›r.
Yap›lan hiçbir suçun cezas›z kalmayaca¤›n› göster-
mektir. 

Uludere katliam› için de ne “kan paras›”, ne
“özür”! Tek talep, suçlular›n bulunup cezaland›r›lma-
s› olmal›d›r. Uludere’nin unutturulmas›na, davan›n
has›ralt› edilmesine izin vermeyen bir duyarl›l›kla,
olay›n üzerine gitmek ve devleti suçlular› bulmaya
mecbur b›rakmakt›r.    

Uludere katliam› unutturulmak isteniyor
SUÇLULAR CEZALANDIRILSIN!



Diyarbak›r'da J‹TEM'in merkezinin bulundu¤u ‹çkale'de, çevre düzen-
lemesi s›ras›nda ortaya ç›kan insan cesetlerinin say›s› 23'e yükseldi. 4
kafatas›n›n bulunmas›n›n ard›ndan, savc›l›¤›n talimat›yla etraf› çevrilen
bölgede, kaz› çal›flmalar›na devam edildi. Ve Ocak ay›n›n sonunda 23 ce-
set bulundu. Kay›p aileleri de dilekçelerle savc›l›¤a baflvurdular. Bunlar›n
içinde fieyh Sait’in torunlar› da bulunuyor.

Devletin özellikle 90'l› y›llarda kirli savafl›n bir parças› olarak yürüttü-
¤ü toplu katliamlar ya da tek tek cinayetler, Kürt halk›n› psikolojik olarak
sindirmeyi hedefliyordu. Bunun da vurucu gücünü, tetikçili¤ini J‹TEM
üstlenmiflti. Son ç›kan cesetlerin de bu y›llara ait oldu¤u ve J‹TEM’in kat-
ledip gömdü¤ü kifliler oldu¤u düflünülüyor. 

Yap›lan her kaz›da insan kemiklerinin ç›kt›¤› Kürdistan co¤rafyas›nda
yaflanan bu geliflmelere karfl› devlet yetkilileri, piflkince aç›klamalar yap-
maya devam ediyorlar. Kemiklerin yüzy›llar öncesine ait oldu¤unu iddia
edebiliyorlar örne¤in. "Kürt sorunu çözüyoruz, bar›fl getiriyoruz" diyerek,
halk› savafl uçaklar›yla bombalayan devletin, y›k›mdan baflka bir fley ge-
tiremeyece¤i, yapt›klar›yla aç›¤a ç›kt›. Uludere’de oldu¤u gibi, cesetlerle
ilgili de yapt›klar› ilk ifl, “gizlilik” karar› almak oldu.

Diyarbak›r ‹HD flubesi yapt›¤› aç›klamada, bu gizlilik karar›n› elefltire-
rek, "biz bu davada müdahiliz, bizim tan›kl›¤›m›za baflvurulmas› gereki-
yor" diyerek tepkilerini dile getirdiler. ‹HD’nin verilerine göre, Kürt bölge-

sinde toplam 255
toplu mezar bulunu-
yor. Ve bu mezarlar-
da 3 bin 274 insana
ait ceset var. 

“Kay›p” yak›nlar›-
n›n mücadelesi sonucu sürekli gündemde kalan bu konu, AKP hükümeti-
nin demagojik söylemlerine ra¤men, üstü örtülmeye ve ertelenmeye çal›-
fl›l›yor. Toplu mezarlar, haritalar üzerinde tek tek gösterildi¤i halde, sav-
c›lar bu yerlerle ilgili kaz› çal›flmalar›n› bafllatm›yor. Diyarbak›r’daki son
toplu mezar da, Kültür Bakanl›¤›’n›n tarihi eser arama çal›flmalar› için ya-
p›lan kaz›larda ortaya ç›kt›.

Genel olarak bu tür kaz›larda tarihi kal›nt›lar ortaya ç›kar ve bu, tüm
insanl›¤›n hazinesine kat›l›r. Fakat ülkemizde adeta her kar›fl toprakta
ölüm tarlalar› ortaya ç›k›yor. Yüzy›llard›r yap›lan katliamlar ve cinayetler,
topraktan f›flk›rarak devletin kanl› yüzünü ortaya seriyor. “Kay›p yak›nla-
r›” y›llard›r bir mezar tafl› istiyorlar, baflucuna gidip a¤layacaklar›, dua
okuyacaklar›… AKP ise, birçok kez bu yönde sözler verdi¤i halde, oyala-
maya devam ediyor. Fakat bu konuda artan duyarl›l›k ve yükselen eylem-
ler, mezarlar› ortaya ç›karacak ve katillerin er-geç bulunup yarg›lanmas›-
n› sa¤layacak! Bundan kurtulmalar› mümkün olmayacak!
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Van depreminin ard›ndan, halk›n çekti¤i ac›-
lar bitmiyor. Depremin üzerinden iki ay geçmesi-
ne ra¤men bar›nma sorunu çözülebilmifl de¤il.
Van’da kalan halk›n büyük ço¤unlu¤u ya y›k›lmak
üzere olan evlerinde kalmay› sürdürüyor, ya da
çad›rlarda yanma-donma tehlikesi alt›nda yafla-
maya çal›fl›yor. 

Ocak ay›ndan itibaren tüm yurdu etkisine alan
k›fl koflullar›, Van’da en a¤›r haliyle yaflan›yor.
Geceleri eksi 30 dereceye ulaflan so¤uklarda,
depremzedeler çad›rkentlerde yaflam mücadelesi
veriyor. Kar›n a¤›rl›¤›yla baz› çad›rlar çökmeye
bafllad›. Çad›r yang›nlar› ise devam ediyor. Res-
mi kay›tlara göre bugüne dek 127 çad›r yang›-
n› yafland› ve 13 kifli yaflam›n› yitirdi. Halen 70
bin kifli çad›rlarda kal›yor.“Bir an evvel kontey-
n›rlara geçmezsek çoluk-çocuk so¤uktan ölece-
¤iz” diyorlar. 

Bütün bunlar yetmezmifl gibi, bir de elektrik
kesintileriyle karfl›lafl›yorlar. Elektrikli ›s›t›c›larla
kendilerini ›s›tmaya çal›flt›klar›n›, elektrik de gidin-
ce çoluk-çocuk donduklar›n› söylüyorlar. Hat›rla-
naca¤› gibi, çad›rlarda ›s›nmak için yak›lan soba-
larla ç›kan yang›nlarda çocuklar yaflam›n› yitirdi.
Depremden kurtulan halk, bu kez so¤uktan-
yang›ndan dolay› ölüyor. Geride kalanlar ise,
ölümle burun buruna yafl›yor.

Aral›k ay›nda yetiflece¤i söylenen konteyn›rlar,

halen yetifltirilmifl de¤il. S›n›rl› say›da ku-
rulan konteyn›rlarda ise, altyap› tamam-
lanmad›¤› için, ortaya ç›kan sorunlar, bu-
ralara yerleflenleri çileden ç›kartm›fl du-
rumda. Halk, kendilerinin unutuldu¤unu
söyleyerek tepkilerini ortaya koyuyorlar. 

Van’dan baflka illere gönderilen dep-
remzelerin de durumu, pek farkl› de¤il.
Yetkililerin verdikleri sözlere kanarak
Van’dan ayr›ld›klar›n› söyleyen dep-
remzedeler, bu sözlerin yerine getiril-
medi¤ini, çok zor durumlarda yaflad›k-
lar›n› belirtiyorlar. Çocuk bafl›na 250 TL
yard›m, sa¤l›kl› bar›nma olana¤›, ifl imka-
n› gibi vaatlerle Van’dan çeflitli illere tafl›-

nan yaklafl›k 300 bin depremzedenin önemli bir
k›sm›, geri dönmek istiyor. Birço¤u kötü yaflam
koflullar›ndan dolay› çocuklar›n›n hasta oldu¤unu,
hastane kap›lar›nda aç-susuz dolaflt›klar›n› belirti-
yor. Depremin ilk günlerindeki isyan› bast›rmak
için çeflitli vaatlerle halk› Van’›n d›fl›na tafl›yan
devlet yetkilileri ise, halk›n bu flikayetleri karfl›s›n-
da “yapacak bir fleyleri olmad›¤›”n› söylüyorlar

* * *
Bütün bu sorunlar orta yerde dururken, 2

Ocak’ta Van’da okullar aç›ld›. Okullar›n kapal› ol-
du¤u süreyi telafi etmek için haftada 6 gün ve ya-
r› y›l tatili de yap›lmadan devam eden e¤itim, ol-
dukça göstermelik. Hiçbir haz›rl›k yap›lmadan
okullar aç›ld›¤› için, ö¤retmen ve ö¤renciler,
sokakta kalm›fl durumda. Zaten ö¤rencilerin sa-
dece yüzde 20’sinin okula geldi¤i belirtiliyor. Van
E¤itim Sen yapt›¤› aç›klamada, kent merkezinde
40’›n üzerindeki okulun a¤›r hasar gördü¤ünü,
“e¤itim-ö¤retim yap›lamaz” raporu al›nd›¤›n› ve
kapat›ld›¤›n› söyledi. Tafl›ma yoluyla yap›lan ve
sa¤lam raporu verilen okullarda ise, ciddi sorunlar
oldu¤unu belirtti.

Bu durumu protesto eden ö¤retmenler, Valili-
¤e kadar yürüyüfl yapt›lar. “Vali konakta, ö¤ret-
menler sokakta!”, “7.2’lik deprem de¤il, siz bizi
vurdunuz!” pankartlar› tafl›yan ö¤retmenler, polis
engeliyle karfl›laflt›. Polisin kald›r›mdan yürümeye

zorlamas›na tepki gösteren ö¤retmenler, yürüyüfl-
lerini sürdürdü. Yapt›klar› bas›n aç›klamas›nda,
“Bar›nacak yerimiz yok, ö¤retmenler sokakta, ço-
luk-çocuk periflan olduk, bu ortamda nas›l e¤itim
verebiliriz?” diye sordular.  

* * *
Hat›rlanaca¤› gibi, Van depreminin ard›ndan

televizyon kanallar› arka arkaya “Van’a yard›m”
kampanyalar› bafllatm›fl, özel programlar düzen-
lemifllerdi. “Van için tek yürek” program›nda 62
milyon TL, “Kardefllik zaman›” program›nda ise
65 milyon TL para toplanm›flt›. Ancak aradan ge-
çen iki ayl›k sürede bu ba¤›fllar›n önemli bir k›s-
m›n›n verilmedi¤i anlafl›ld›. Birçok zenginin, salt
reklam olsun diye yard›m sözü verdi¤i, sonras›n-
da sözünü tutmad›¤› aç›¤a ç›kt›. Kimisi, “sarhofl-
tum, ne söyledi¤imi hat›rlam›yorum” gibi gerekçe-
lerle vaat etti¤i hiçbir fleyi yerine getirmedi. Bugü-
ne kadar nakdi yard›mlar›n sadece 33.5 liras›-
n›n toplanabildi¤i söyleniyor. 77 milyon TL’lik
ayni yard›mlar›n da ak›beti belli de¤il.

Bunlar, sadece televizyon kanallar›ndan yap›-
lan yard›mlar… Baflka ülkelerden gelen ve farkl›
dernek, vak›f vb. toplanan yard›mlar›n ise hesab›
bilinmiyor. Buna karfl›n Van halk›, halen K›z›lay
çad›rlar›nda donuyor, y›k›k evlerde kal›yor. Kon-
teyn›rlar bile yetiflmemifl durumda. Di¤er yandan
ö¤retmenler ve ö¤renciler, sokakta e¤itim yapma-
ya zorlan›yor. 

Bunca toplanan yard›m, belli ki yine birile-
rinin cebine aktar›l›yor. Marmara depreminde
oldu¤u gibi “duble yol” oluyor!

Van depremi bir kez daha halk›n sorunlar›-
n›n örgütlü bir flekilde çözülebilece¤ini gös-
terdi. Dayan›flma ve paylafl›m›n sadece iflçi ve
emekçiler aras›nda oldu¤unu, ancak birbirimize
destek olursak, ayakta kalabilece¤imizi gözler
önüne serdi. Devletin kanallar›n› de¤il, kendi ka-
nallar›m›z› yaratmam›z gerekti¤ini ortaya koydu.
Devletin ve patronlar›n “kardefllik” ve “yard›m”
sözlerinin ise ne kadar göz boyamaya dönük,
sahtekarca oldu¤unu…

Kazd›kça ceset ç›k›yor...
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Çal›flma Bakanl›¤›, Ocak ay›n›n
son günlerinde, iflkolu istatistiklerinin
aç›klanaca¤›n› duyurdu. Bu durum,
iflçi sendikalar› konfederasyonlar›n›n
büyük bir telafla kap›lmas›na neden
oldu. Çünkü aç›klanacak yeni rakam-
lar, 52 iflçi sendikas›ndan 42’sinin bir
anda toplusözleflme yetkisini kaybet-
mesine, kurumsal varl›¤›n› yitirmesi-
ne neden olacakt›. Türk-ifl konfede-
rasyonuna ba¤l› 35 sendikadan sa-
dece 10 sendika ayakta kalacak,
Hak-ifl ve D‹SK ise tamamen silinecek.

Naylon üyeler sendikalar› ayakta tutuyor
Sendikalar› bugün yokolmaya mahkum eden sis-

temin kökeni, 12 Eylül y›llar›nda hayata geçirilen,
yüzde 10 iflkolu baraj› kural›na dayan›yor. Bir sendi-
kan›n toplusözleflme yetkisini alabilmesi için, aflmas›
gereken iki baraj var: Öncelikle ülke genelinde o ifl-
kolundaki iflçilerin yüzde 10’unu, sonra da toplusöz-
leflmeye konu olan iflyerinde iflçilerin yüzde 50+1’ini
örgütlemek... ‹flkolu baraj›n›n bu kadar yüksek olma-
s›, sendikalar›n da gerçek üye say›lar› konusunda
“dolayl› yöntemler”e baflvurmas›na neden oldu.

Sendikalar›n yüzde 10’luk iflkolu baraj›n› afl›p afl-
mad›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› tara-
f›ndan Ocak ve Temmuz aylar›nda yay›mlanan ista-
tistiklerle belirleniyor. Çal›flma Bakanl›¤› bugüne ka-
dar bu istatistikleri haz›rlarken, sendikalar ve patron-
lar taraf›ndan yap›lan bildirimleri temel al›yordu.
Sendikalar›n üye bildirimleri ise, noter kay›tlar› üze-
rinden yap›l›yordu. Emekli olan, iflten ç›kar›lan,
ölen iflçiler noter kay›tlar›na girmedi¤i için, üye
olarak görünmeye devam ediyordu. Bu nedenle
bütün iflçi sendikalar›, y›llar içinde giderek artan
say›da “naylon üyeler”e sahip oldular. 

Gerçek üyelerin giderek azald›¤›, sendikalar›n
sürekli olarak güç kaybetmekte oldu¤u bugünkü ko-
flullarda, sendikalar adeta bu “naylon üyeler” saye-
sinde ayakta kalmakta, bunlar üzerinden iflkolu ba-
raj›n› aflarak toplu sözleflme imzalayabilmektedir.
Devlet ise bugüne kadar bu duruma göz yummufltur. 

Sendikalar üzerinde Demokles’in k›l›c›
2009 y›l›nda AKP hükümeti yapt›¤› bir de¤ifliklik

ile, iflkolu istatistiklerini SGK’n›n (Sosyal Güvenlik
Kurumu) ifle girifl-ç›k›fl kay›tlar›na ba¤l› hale getirdi.
Buna göre, SGK kay›tlar›nda iflten at›lan, emekli
olan ya da ölen iflçiler, iflkolu istatistiklerinde sürekli
yenilenecekti.  

Bugün, sendikalar›n noter kay›tlar›na göre, 3
milyon 200 bin iflçi, sendikalar›n imzalad›¤› top-
lusözleflmelerden yararlanabilmektedir. SGK ka-
y›tlar› baz al›nd›¤›nda ise, toplusözleflmeden ya-
rarlanabilecek iflçi say›s› bir anda 880 bine düfle-
cektir.  

2009 y›l›nda yap›lan de¤iflikli¤in hayata geçiril-
mesi, bugüne kadar sürekli olarak ertelendi. Olufla-
cak kitle tepkisini ve iflçi eylemlerini göze alamayan
devlet, iki y›l boyunca iflkolu istatistiklerinin yay›nlan-
mas›n› erteledi. Di¤er taraftan, iflkolu baraj›n›n binde
5’e indirilmesini öngören Toplu ‹fl ‹liflkileri Yasa Tas-
la¤›n› haz›rlam›fl oldu¤unu, bunun yasalaflmas›n›n

ard›ndan iflkolu istatistikleri ile ilgili de¤iflikli¤i hayata
geçirece¤ini söyleyerek sendikalar› oyalad›, tepkileri
yat›flt›rd›. 

Ve bugün, sözkonusu yasa aylard›r Bakanlar Ku-
rulu’nda beklemekteyken, iflkolu istatistiklerinin SGK
verilerine göre aç›klanmas› uygulamas›n› bafllatma
karar› ald›. Sendikalar›n bu kadar büyük bir telafla
kap›lmas›n›n nedeni budur. 

2009 y›l›nda gerçeklefltirilen bu de¤ifliklik, bugü-
ne kadar pekçok biçimde sendikalar›n üzerinde De-
mokles’in k›l›c› gibi estirildi. Devlet, sendikalar› teh-
dit etmek istedi¤i her dönemde, bu yasay› hat›r-
latarak aba alt›ndan sopa gösterdi. Yasay› yürür-
lü¤e koydu¤u anda, sendikalar›n kap›s›na kilit
vurulaca¤›n› vurgulad›. Böylece, biraz hareketle-
nen, eylem gücünü yükselten bir sendika, yeniden
hizaya sokulmufl oldu. Hatta Türk-ifl Genel Kuru-
lu’nda bile, “Sendikal Güçbirli¤i Platformu” ad›yla yü-
rütülen muhalefetin c›l›z kalmas›nda, seçim sonra-
s›nda “bar›fl ve uzlaflma” mesajlar›n›n öne ç›kar›l-
mas›nda bu örtük tehditlerin izi vard›. 

Baraj kald›r›lmal›
Devletin bütün tehditleri karfl›s›nda, sendikalar›n

tek talebi, iflkolu baraj›n›n binde 5’e çekilmesidir. Za-
ten bu konuda haz›rlanm›fl bir yasa tasar›s›n›n ol-
mas›, onlar› rahatlatmaktad›r. Bu nedenle, bugün
tüm çabalar› bu yasan›n parlamentoda kabul edil-
mesine odaklanmaktad›r. Bu de¤ifliklik yap›ld›¤›nda,
sendika a¤alar›n›n koltuklar› garanti alt›na al›nm›fl
olacakt›r. 

Asl›nda baraj›n düflürülmesi yanl›fl bir talep de-
¤ildir. Çünkü iflkolu baraj› ne kadar düflük olursa,
iflçilerin sendikalara üye olmas› da, muhalif sen-
dikalar›n yetki almas› da o kadar kolay olacakt›r.
Zaten iflkolu baraj›n›n yüzde 10 olmas›, 12 Eylül
cuntas› koflullar›nda, faflizmin kitleleri örgütsüzlefltir-
me sald›r›s› kapsam›nda hayata geçebilmifl bir hak
gasp›yd›. Bu nedenle ona karfl› mücadele etmek, bu
yasay› de¤ifltirmek zorunludur. Ancak bugün sendi-
kalar›n as›l dikkatlerini yöneltmeleri gereken
nokta, gerçek sendikal› iflçi say›s›n›n azl›¤› ve gi-
derek azalmakta olufludur. 

Bugün gerçek sendikal› iflçi say›s›n›n 400 bin ci-
var›nda oldu¤u söylenmektedir. Bu durum, iflçi s›n›-
f›n›n ne kadar örgütsüzleflti¤ini gösteren çok önemli
bir tablodur. Bunun bir nedeni, sendikalaflma
önündeki engeller ise, di¤er ve daha önemli ne-
deni, iflçilerin sendikalara karfl› artan güvensizli-
¤idir. 

Son y›llarda, her kritik aflamada, sendikalar›n ifl-
çileri “satt›¤›”n›n say›s›z örne¤i yaflanmaktad›r. ‹flçi-

ler sendikaya üye olmak için bü-
yük mücadeleler vermekte, ancak
sendika taraf›ndan bir anda orta-
da b›rak›lmakta, bu nedenle ço¤u
kez iflinden de olmaktad›r. Son
dönemde, özellikle metal sektö-
ründe sendikalaflmak isteyen
iflçilerin bir de sendikaya karfl›
mücadele etmek zorunda kald›-
¤›n›n say›s›z örne¤i yaflanmak-
tad›r. Legrand direniflinde, sendi-
kaya üye olan kad›n iflçilerin po-

lis, patron ve Birleflik Metal-ifl sendikac›lar›ndan flid-
det görmesi, tehdit almas› hat›rlardad›r. Yine pekçok
iflyerinde, direnifl do¤rudan sendika taraf›ndan za-
mana yay›lmakta, mahkeme süreçlerine teslim edil-
mekte, direnifl sönümlenirken iflçiler yaln›z ve çare-
siz biçimde sendikan›n ilgisizli¤inden yak›nmaktad›r. 

Sendikalar›n içindeki direniflçi iflçiler ve temsil-
ciler ise, sendika-patron iflbirli¤i ile iflten ç›kar›l-
maktad›r. 2009 y›l›nda Pirelli fabrikas›ndaki direniflçi
iflçiler, do¤rudan Lastik-ifl’in patrona verdi¤i liste ile
iflten ç›kar›lm›flt›r. ‹flçilerin haklar›n› savunmas› ge-
rekirken baz› sendikalar, patronun ç›karlar›na göre
iflçileri ikna etme görevini de üstlenmifltir. 2008 krizi-
nin ard›ndan Türk Metal sendikas›, 2009 y›l›nda ‹s-
kenderun ve Ere¤li demir çelik fabrikalar›nda çal›flan
toplam 12 bin 587 iflçinin ücretlerinde 16 ay süreyle
yüzde 35 oran›nda indirim yapan toplu sözleflmeyi
imzalad›. 

Kadrolu iflçi say›s›n›n giderek azalmas›, ifllerin
örgütlenmeyi zorlaflt›racak flekilde küçük tafleron flir-
ketlere bölünmesi, tafleron sisteminde iflçi sirkülas-
yonunun çok olmas› gibi etkenler de, sendikalar›n
üye say›s›n›n azalmas›n›n nedenlerindendir. 

Toplamda en önemli neden; sendika a¤alar›n›n
çöreklendi¤i koltuklar› korumak d›fl›nda bir çaba ve
isteklerinin olmamas›, sendikalar›n s›n›f sendikac›l›-
¤›ndan her geçen gün biraz daha uzaklaflmalar›d›r.
Tablo böyle oldu¤u sürece, sendika baraj›n›n binde
5 olmas› da birfleyi de¤ifltirmeyecek, sar› sendikalar
iflçileri satmaya devam edecektir.

* * *
Bu nedenle de¤iflmesi gereken en önemli fley

sendikal anlay›flt›r. Sendikalar›n, a¤alar›n-bürokrat-
lar›n özel alan› olmaktan ç›kar›lmas›, devrimci iflçile-
rin sendika yönetimlerine gelmesidir. Taban komite-
leriyle iflçilerin en küçük birimlere kadar örgütlendi¤i,
her konuda iflçilerin söz ve karar hakk›na sahip ol-
du¤u, her kademeye seçimle gelindi¤i ve görevlerini
yapmad›klar› durumda al›nabildi¤i, bütçesi dahil her
fleyin iflçilerin denetimine aç›k, fleffaf oldu¤u, iflçi s›-
n›f›n›n s›n›f bilincini kazanmak için e¤itildi¤i bir mü-
cadele okulu olmal›d›r. Böyle bir sendikal anlay›fl ile
sendikalar, iflçiler için çekim merkezi haline gelecek
üye say›s› h›zla artacakt›r. 

Sendikalar, devletle ve patronlarla uzlaflarak
de¤il, iflçilerin üretimden gelen eylemli gücüne
dayanarak ayakta kalabilirler. Bu nedenle bir taraf-
tan faflist yüzde 10 baraj›n›n indirilmesi için çaba
harcarken, as›l olarak yeniden üye say›s›n› art›rmak,
iflçilerin güvenini kazanmak için harekete geçmelidir-
ler. Bunun için de sar› sendikac›l›¤› terk etmeleri, s›-
n›f sendikac›l›¤›na yönelmeleri gerekmektedir.

Naylon üyelere yaslanmadan
SINIF SEND‹KACILI⁄I YAPILMALI!

De¤iflmesi gereken en önemli fley sendikal anlay›flt›r. Sendikala-
r›n, a¤alar›n-bürokratlar›n özel alan› olmaktan ç›kar›lmas›, devrimci

iflçilerin sendika yönetimlerine gelmesidir. Taban komiteleriyle iflçile-
rin en küçük birimlere kadar örgütlendi¤i, her konuda iflçilerin söz ve
karar hakk›na sahip oldu¤u, her kademeye seçimle gelindi¤i ve gö-
revlerini yapmad›klar› durumda al›nabildi¤i, bütçesi dahil her fleyin
iflçilerin denetimine aç›k, fleffaf oldu¤u, iflçi s›n›f›n›n s›n›f bilincini

kazanmak için e¤itildi¤i bir mücadele okulu olmal›d›r. 
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Maltepe Belediyesi’nde yol bak›m, sa¤l›k, te-
mizlik, park bahçeler gibi ifllerde tafleron firmas›na
ba¤l› olarak çal›flan iflçiler, Aral›k ay› içinde tafle-
ron sistemine ve çal›flma koflullar›na dair taleplerle
Belediye’nin önünde eylem yapm›fllard›. Belediye
yetkililerine, toplad›klar› 400 imzal› 7 maddeden
oluflan taleplerini sundular. Yetkililer, “bunlar karfl›-
lanabilir talepler” demelerine ra¤men, eylemde ko-
nuflmay› yapan Alper Ekinci adl› iflçiyi iflten att›.
Bunun üzerine iflçiler 21 Aral›k’ta Belediye önüne
direnifle geçtiler.  

Direniflçi iflçiler, 6 Ocak'ta Maltepe Belediyesi
önünde bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdikten sonra,
7 Ocak'ta da ‹stiklal Caddesi'nden CHP ‹stanbul ‹l
Binas›'na yürüdüler. "Mustafa Zengin, iflçiler fakir",
"‹flçilerin birli¤i sermayeyi yenecek", "Tafleron sis-
temi istemiyoruz", "Kahrolsun ücretli kölelik düzeni"
sloganlar›yla yürüyen iflçilere, BDSP, Mücadele
Birli¤i, PDD de destek verdi. ‹flçiler CHP’ye taleple-
rini içeren belgeleri b›rakt›lar. 

17 Ocak'ta yap›lan görüflmelerde haftal›k çal›fl-
ma saatlerinin 45 ile s›n›rland›r›laca¤› ve bu süreyi
aflan çal›flmalar›n mesai olarak eklenece¤inin belir-
tilmesi üzerine 23 Ocak'ta iflbafl› yapma karar› ald›-
lar. 20 Ocak'ta ise, belediyenin iflçileri sürmek iste-
di¤i anlafl›l›nca, direnifle tekrar baflland›. 27
Ocak'ta belediye binas› önünde eylem yapan iflçi-
ler, hem CHP'li belediye yönetimini, hem de sendi-
kalar›n tutumunu protesto etti. Özellikle Genel-‹fl
‹stanbul 2 Nolu fiube Baflkan› Nevzat Karatafl ve
Belediye-‹fl 6 Nolu fiube Baflkan› Ali Beyaz'›n isti-
fas›n› isteyen pankartlar açan iflçiler, sendikalar›n
ihanetine de sessiz kalmayacaklar›n› vurgulad›lar.
Aç›klamaya BDSP, PDD'nin yan› s›ra Genel-‹fl 1
Nolu fiube Baflkan› ve yöneticileri ile Ataflehir Be-
lediyesi iflçi temsilcileri de destek verdiler. 

Baflta K›l›çdaro¤lu olmak üzere CHP’li yetkili-
ler, her f›rsatta taflerona karfl› olduklar›n› söylüyor-
lar. Oysa CHP’li belediyelerde iflçiler tafleron siste-
miyle çal›flt›r›l›yor. Buna direnen iflçileri de kap›
önüne koymaya devam ediyorlar. “Biz hükümet de-
¤iliz, geldi¤imizde tafleronu kald›raca¤›z" diyerek
yan çizen CHP, ellerinde bulunan belediyelerde,
tafleron sistemini kald›rm›yor. Bu belediyelerde ör-
gütlü olan sendikalar ise, direnifllere uzak durmay›
tercih ediyor. Maltepe örne¤inde oldu¤u gibi, "flimdi
zaman› de¤il" diyerek iflçileri vazgeçirmeye çal›fl›-
yor. Sendikac›lar, CHP belediyeleriyle pazarl›¤a
oturarak yetki almaya çal›fl›yorlar. Hatta daha önce
örgütlü bir sendika olmas›na ra¤men ve onun yet-
kisini düflürme pahas›na bunu yap›yorlar. Bu, bur-
juva sar› sendikac›l›kt›r ve kim yaparsa yaps›n bu

s›fat› almay› hak eder. Maltepe iflçileriyle direniflin
ilk günlerinde yapt›¤›m›z röportaj› yay›nl›yoruz.

DSB: Süreci anlat›r m›s›n›z, direnifl nas›l
bafllad›?

Mahmut: Yaklafl›k bir sene önce iflçiler olarak
kendi aram›zda topland›k ve ifl saatlerimizin
k›salt›lmas›n›, k›dem tazminatlar›m›z›n olmamas›n›,
hak gasplar›n› konuflarak bir komite oluflturduk.
Çeflitli toplant›lar yapt›k. 2011 y›l›n›n 11. ay›nda bi-
zim sözleflmelerimiz sona erecekti. Biz de Kartal
Hasan Ali Yücel’de iflçilerle bir toplant› örgütledik.
Çal›flma koflullar›n› ve taleplerimizi sunduk, görüfl-
lerini sorduk. 200 iflçinin onay› ile ertesi gün Malte-
pe Belediyesi’nin önünde bas›n aç›klamas› yapt›k.
Daha sonra Belediye’nin karfl›s›nda sloganlarla ey-
lemlerimizi devam ettirdik. Ard›ndan 4 baflkan yar-
d›mc›s›, komitedeki arkadafllar› görüflmeye ça¤›rd›-
lar. 7 maddelik taleplerimizi sunduk. Sendikal› ça-
l›flma, ifl güvencesi ve di¤er sosyal haklar› kapsa-
yan bir talepler listesiydi. Görüflmede, “bu talepler
hakl›, karfl›lanabilecek taleplerdir, siz eylemi da¤›-
t›n, biz bunlar› görüflece¤iz” dediler. Ancak 2 gün
sonra bizim bas›n aç›klamas›n› okuyan arkadafl›-
m›z› iflten att›lar. 21 Aral›k’ta biz de direnifle geçtik
10 arkadaflla birlikte. Bu süreçte de gö-
rüflmeler oldu, ama Baflkan Mustafa
Zengin talepleri kabul etmeye yanafl-
mad›.  

Ne kadar iflçi çal›fl›yor? Çal›flma
ve ücret koflullar›n›z nas›l?

300’e yak›n insan var. Ama di¤er
flirketlerle beraber 1500 iflçi çal›fl›yor.
Bizim flirket MIKA. Sabah 7’den akflam
16-17’ye kadar çal›fl›yoruz. Bazen eks-
tra ifller ç›kart›yorlar. Tatil günlerinde
“gidin flu ifli yap›n” diyorlar. Hiçbir izin
hakk›m›z ve sosyal hakk›m›z yok. Bir
y›ll›k sözleflmemiz var ve flu anda ara
verildi. Benim ücretim bin lira 34 kurufl,
ama yol ve yemek paras› içinde. Bu so-
runlar›m›z› di¤er flirketlerdeki iflçi arka-
dafllar› da kapsayacak flekilde 400 im-
za toplayarak ortaya koyduk. Belediye-
den randevu talep ettik, görüflmediler,
“biz sizi araca¤›z” diyerek oyalad›lar. 

Sendikalaflma çal›flmas› yap›ld›
m›?

Sendikac› arkadafllarla görüfltük.
Ben komiteye daha sonra girdim, di¤er
arkadafllar sendikalarla görüfltüler. Sen-
dikac›lar, “y›l sonu geldi, daha sonra
görüflürüz” demifller. Genel-‹fl ve Bele-
diye-‹fl’le görüflmeler yapm›fllar. Genel-
‹fl yöneticileri bizim toplant›lar›m›za ka-
t›ld›, ama daha sonra yaln›z b›rakt›lar. 

Hat›rlarsan›z seçimlerden önce
CHP “tafleron sistemini kald›raca¤›z”
demiflti. 

K›l›çdaro¤lu, merdiven altlar›nda, köprü altlar›n-
da çal›flanlar› dahi kay›tl› yapacaklar›n› söyledi.
fiimdi kendi belediyelerinde tafleron uygulan›yor.
Bulunduklar› belediyelerde sorumluluk kendilerinin-
dir. E¤er Kemal K›l›çdaro¤lu’nun kendi belediye
baflkanlar›na sözü geçmiyorsa, onlar utanmal›d›r.
Ben de CHP’nin bir üyesi olarak bugüne kadar
“aman partiye bir fley olmas›n, daha çok çal›flal›m”
diyordum. CHP’nin genel baflkan›n›n bir flekilde
belediye baflkanlar›na ulaflmas› gerekiyor. “Sendi-
kalafl›n, soka¤a ç›k›n” diyen kendisiydi. CHP’li be-
lediyeler buna karfl› duruyorlar. Biz onlardan yük-
sek maafl de¤il, kadrolular›n ald›klar› maafllar› de-
¤il, ifl güvencesi istedik. Verilmeyen haklar›m›z›n
verilmesi için mücadele ediyoruz. Maafllar›m›zdan
günlük ihtiyaçlar›m›z› düfltü¤ümüzde kalan para
elektrik ve su paras›na dahi yetmiyor. Kesintilerle
ald›¤›m›z maafl asgari ücretin alt›na düflüyor. Biz
de direniflimize devam edece¤iz ve haklar›m›z› ala-
ca¤›z. 

Sizin direniflinizle ayn› günlerde Befliktafl’ta
da direnifl bafllad›.

Evet, onlar kazanm›fllar. Biz de sonuna kadar
taleplerimizin arkas›nday›z. 

7 21 Ocak'ta Özgür Gelecek dergisinin Kartal bürosuna
zarf içinde mermi gönderilerek tehdit edildi. Özgür Gelecek
yapt›¤› aç›klamada, "bu durum korkular›n›n ifadesidir" dedi.
‹stanbul ‹HD'de bas›n aç›klamas› düzenleyen Özgür Gelecek,
bu tehdidi 28 Ocak'ta Kartal'da yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla da
protesto etti. 

7 KCK operasyonlar›nda gözalt›lar ve tutuklamalar devam
ediyor. Son 2 ay içerisinde 513 gözalt› yaflan›rken, 300 kiflinin
tutukland›¤› aç›kland›. Bask›nlar 13 Ocak akflam› ve 14
Ocak'ta ‹stanbul, Ankara, ‹zmir'de yap›lan aç›klamalarla pro-
testo edildi. 2 Ocak'ta ise Gazi Mahallesi'nde yürüyüfl düzenle-
yen BDP'lilere polis gaz bombalar› ve tazyikli suyla sald›rd›. 3
saate yak›n süren çat›flmalar›n ard›ndan 9 kiflinin gözalt›na
al›nd›¤› ö¤renildi. Ayr›ca Esenyurt ve Sar›gazi'de gerçekleflti-
rilmek istenen eylemlere de polis sald›r›lar› gerçekleflti. Sald›-
r›lara direnerek yan›t veren kitle daha sonra protesto eylemleri
gerçeklefltirdi. 

7 23 Ocak'ta Küçük Armutlu'da Halk Cephesi üyesi dev-
rimcilerin evlerine, iflyerlerine dönük yap›lan bask›nlarda 13
devrimci gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar aras›nda PSKAD
yöneticileri de bulunuyor. Gözalt›lar› protesto etmek için Halk
Cephesi 24 Ocak'ta Küçük Armutlu'da bas›n aç›klamas› düzen-
lendi. ‹stanbul Aksaray'daki ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü
önünde de oturma eylemi yap›ld›. 

7 27 Ocak'ta KCK operasyonlar› kapsam›nda 1 May›s ma-
hallesinde ESP'lilerin evi bas›ld›. Gece yar›s› bask›n›nda polis
evleri talan ederken, "yanl›fl gelmifliz" diyerek gittiler. Ayr›ca
Kartal ESP ‹lçe Binas› önünde LÖB'lü bir liseliyi polis tehdit
etti. Ankara'da gözalt›na al›nan ESP'lilere ise ajanl›k dayat›ld›-
¤› ESP taraf›ndan yap›lan aç›klamayla duyruldu. 

7 Ulusal Yarg› A¤› verilerine göre Türkiye hapishanele-
rinde 130 bine yak›n tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Aç›kla-
maya göre 2 bini aflk›n çocuk hapishanelerde tutulurken, 418
hapishanede 80 yafl›n› aflk›n 80 kifli bulunuyor. 

Maltepe işçileri direniyor!

Baskılar, gözaltılar...
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AKP hükümetinin büyük bir propagandayla du-
yurdu¤u Genel Sa¤l›k Sigortas›’n›n (GSS) ertele-
nen hükümleri, 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle yürürlü-
¤e girdi. “Herkes do¤umdan ölüme kadar sa¤l›k si-
gortas›na sahip olacak” aldatmacas›yla yürürlü¤e
sokulan GSS, gerçekte sa¤l›k hakk›na büyük bir
darbe daha vurdu ve kitlelerin ezici ço¤unlu¤unu
sa¤l›k hizmetinden mahrum hale getirdi. Geri ka-
lanlar için ise, sa¤l›k, büyük bedeller karfl›¤›l›nda
eriflilen pahal› bir hizmete dönüfltü. 

‹laç ve sa¤l›k tekellerine peflkefl için
AKP hükümeti, son y›llarda uygulamaya koydu-

¤u kimi sa¤l›k politikalar›yla, yoksul kesimlerin des-
te¤ini kazanmay› baflarm›flt›. Acil servise gelen
hastalardan ücret al›nmamas›, özel hastanelere
düflük bir miktar “katk› pay›” ödeyerek muayene ol-
ma hakk›, SSK’n›n ilaçlar›n›n sadece hastaneden
de¤il, bütün eczanelerden al›nmas›, böylece ilaç
kuyruklar›n›n kalkmas› gibi uygulamalar, ilk elde
kitlelerin faydas›na gibi görünen ad›mlard›. Bu sa-
yede AKP, sa¤l›k konusunda baflar›l› politikalar uy-
guluyormufl gibi göründü. Gerçekte ise, hastalar›n
özel hastanelere kayd›r›larak kamu hastaneleri-
nin aflamal› olarak tasfiyesi, kamuda doktor
al›mlar›n›n azalt›larak doktorlar›n iflyükünün ar-
t›r›lmas›, “performans kriteri”nin yerlefltirilerek
hizmet kalitesinin düflmesi gibi, ilk anda görün-
meyen ama uzun vadede sa¤l›k sisteminin çök-
mesine neden olacak bir de¤iflimi flekillendiri-
yordu. Ve hepsinden önemlisi, özel hastanelere
kayd›r›lan bütün sa¤l›k hizmeti, SGK’n›n kaynakla-
r›ndan sa¤l›k tekellerine peflkefl çekme amac›n› ta-
fl›yordu. 

SGK verilerine göre, 2008 y›l›nda hastanelere
14 milyar TL ödeme yap›l›rken, 2011 y›l›ndaki SGK
ödemesi, 21 milyar TL’yi aflt›. 2011 y›l›nda reçete-
lere ödenen para ise 15 milyar TL’yi buldu. Bu pa-
ran›n çok önemli bir k›sm› özel hastanelere ve ilaç
tekellerine akm›flt›. 

Yap›lan ödemeler, SGK bütçesinde büyük bir
karadeli¤e dönüflünce, devlet yeni önlem almak zo-
runda kald›. Bu önlemle kitlelerin sa¤l›k için yapt›¤›
maddi katk›n›n artmas›n›, ald›¤› sa¤l›k hizmetinin
azalmas›n› sa¤lad›. Devletin yeni politikas›, sa¤l›k
giderlerini azaltmak, ama prim gelirlerini art›rmak
üzerine kurulmufltu. Yani mümkün oldu¤unca az
hizmet verecek ve alabilece¤i en fazla miktara el
koyacakt›. Böylece kitlelerin cebine daha fazla dal›-
yor, SGK’dan özel hastanelere ak›t›lan paray› yeri-
ne koyuyor, hatta tekellere hortumlamak amac›yla
yeni kaynak oluflturuyordu. Milyonlarca insandan
yap›lacak kesintiler, burjuvazi için yepyeni bir ha-
vuz anlam›na geliyordu. 

Yeflil kartl›ya “tezek”li gelir testi
Bugüne kadar, çal›flan herkesten SGK için za-

ten prim kesiliyor ve sa¤l›k harcamalar› da bu prim
üzerinden karfl›lan›yordu. GSS’nin yeni uygulama-

ya konulan maddeleri, herkesin sa¤l›k için fazladan
ödeme yapmas›n› zorunlu k›l›yor. Daha da
önemlisi, düzenli çal›flmayan-geliri olmayan
kiflileri bile sa¤l›k için ödeme yapmaya,
ödeme yapmazsa sa¤l›k hizmetinden
yoksun kalmaya mahkum ediyor. En bü-
yük zorluk ise yeflil kart konusunda
gündeme geliyor. 

Bugünlerde kaymakaml›klar›n
önünde uzayan kuyruklar, so¤uktan
donan, beklemekten bay›lan yafll› ve
çaresiz insanlar›n haberleriyle dolu ga-
zeteler ve televizyon kanallar›... Çünkü
art›k yeflil kart almak için, “gelir testi” yapt›r-
mak gerekiyor. Gelir testi, s›rat köprüsünden
beter; geçebilmek için neredeyse “ölümcül” du-
rumda olmak gerekiyor. Gelir testinde 70 soru so-
ruluyor. Buna göre, ancak faturalar›n ödenmedi¤i
bir barakada yaflayan, yemeklerini tezekle pifliren,
eflyalar› ba¤›flla gelen, et, süt, meyve ve sebzeyi
sadece ayda bir defa yiyebilen insanlar bu testi ge-
çebiliyorlar. 

Ancak testi geçmek de yetmiyor. Sonradan eve
gelecek görevliler, testteki cevaplar›n do¤rulu¤unu
bizzat kontrol ediyorlar. Eflyalara, mutfa¤a, tence-
redeki yeme¤e, evin ortam›na bakarak beyanlar›n
do¤rulu¤unu tespit etmeye çal›fl›yor. Ve tabi bu sis-
tem, her türden suistimale, subjektif de¤erlendirme-
ye, cemaatçili¤e, sadakac›l›¤a ve yolsuzlu¤a aç›k
hale geliyor. 

Devlet, “kifli bafl›na ayl›k geliri 295 TL’den daha
az olanlar”›n yeflil karttan faydalanaca¤›n› söylüyor.
Açl›k s›n›r›n›n 1011 TL, yoksulluk s›n›r›n›n 3197 TL
oldu¤u (D‹SK’in Aral›k 2011 raporuna göre) günü-
müzde, devlet sadece ölüm s›n›r›nda yaflayan-
lar için sa¤l›k hizmetlerini paras›z hale getiriyor.
Onlar›n d›fl›nda herkesin cebine el at›yor ve prim
ödemek zorunda b›rak›yor. Bugün 1.7 milyon kifli
hiçbir sosyal güvenceye sahip olmadan yafl›yor.
Yeflil karttan faydalananlar›n say›s› ise 9 milyona
ulafl›yor. Bu gelir testiyle, önemli bir k›sm› Kürt ille-
rinde yaflayan yoksul halk›n büyük ço¤unlu¤u yeflil
kart hakk›n› kaybedecek.  

Sald›r›n›n ucu aç›k
Herkesin GSS kapsam›na al›naca¤› ve prim

ödeyerek sa¤l›k hakk›ndan faydalanaca¤› söyleni-
yor. Ancak verilecek sa¤l›k hizmetinin s›n›rl› olaca-
¤› gözlerden gizleniyor. Yasa, SGK’ya, Sa¤l›k Uy-
gulama Tebli¤leri (SUT) ile bu hizmetin kapsam›n›
giderek daraltma, kapsam içinde olan vatandaflla-
r›n katk› paylar›n› art›rma hakk› veriyor. Yani her
tür sa¤l›k hizmeti, SGK taraf›ndan “kurumca fi-
nansman› sa¤lanmayacak sa¤l›k hizmetleri”
olarak tan›mlanabiliyor ve “Temel Teminat Pa-
keti”nin d›fl›na ç›kar›labiliyor. Yani istenecek tet-
kikler, filmler, ekstra ifllemler için ekstra ücretler
gündeme gelecek ve SGK’n›n yeni gelir kalemleri
yaratma çabas› artt›kça, hastalar›n ödemesi gere-

ken katk› pay› artacak. 
Daha yasa yürürlü¤e girerken, 2008’den sonra

ifle bafllayan memurlar›n da prim ödemeye bafllad›-
¤› ortaya ç›kt›. Alt s›n›r› 90 TL olan maafl kesintileri
bafllad› bile. Ücretli ö¤retmenler de benzer bir sal-
d›r›n›n hedefi durumundalar. Ve yasaya göre, SGK
iste¤i taktirde eski memurlar›n da prim ödemesini
zorunlu k›labilecek. 

Primlerini düzenli ödeyenler bile, do¤ru düzgün
bir sa¤l›k hizmeti alamayacaklar. Yoksulluktan do-
lay› primlerini aksatanlar ise, zaten sa¤l›k hizmetle-
rinden d›fllanacaklar› gibi, prim borçlar› her ay kat-
lanarak faiziyle birlikte birikmeye devam edecek. 

Çal›flma koflullar›n› esneklefltiren devlet,
sa¤l›k sistemini de her türlü kurals›zl›¤a aç›k
hale getiriyor. Sald›r›n›n boyutu, krizin derinlefl-
mesine ba¤l› olarak artacak, SGK her tür denetim-
den uzak biçimde yeni kararlar ve uygulamalar›
gündeme getirebilecek. 

Herkese eflit, nitelikli, paras›z sa¤l›k
Devlet, her dönemde sa¤l›k hizmetlerini iyilefltir-

di¤ini iddia ederek, yeni sald›r› paketlerini gündeme
al›yor. Mücadelenin yükseldi¤i dönemlerde elde
edilen haklar, mücadelenin geriye düfltü¤ü dönem-
lerde ad›m ad›m gaspediliyor. Bir taraftan sa¤l›k
emekçilerinin yaflam ve çal›flma koflullar› a¤›rlaflt›-
r›l›rken, di¤er taraftan kitleler için “paran kadar sa¤-
l›k-paran yoksa öl” uygulamalar› devreye sokulu-
yor. Yasalar iyice karmafl›klaflt›r›larak kitleler için
anlamas› zor hale getiriliyor, öyle ki hak gasplar›n›n
nesine itiraz edece¤ini bile bilmeyenler giderek art›-
yor. En çarp›k demagojiler, yarat›lan anlam karga-
flas› nedeniyle kitleler nezdinde yank› bulabiliyor. 

Oysa sa¤l›k, do¤ufltan kazan›lan bir hakt›r ve
en do¤rudan biçimde herkesin kullan›m›na sunul-
mal›d›r. Kamu hastanelerinin güçlendirilmesi,
doktor aç›¤›n›n giderilmesi, sa¤l›k personelinin
çal›flma koflullar›n›n düzeltilmesi, herkes için
eflit, nitelikli, paras›z sa¤l›k hizmetinin güvence
alt›na al›nmas›, bu hakk›n kullan›m› için en temel
zorunluluktur.  

Genel $a¤l›k $igortas› soygunu
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) bün-
yesinde kurulan D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu ile
Uluslararas› Yat›r›m Dan›flmanl›¤› flirketi The Bos-
ton Consulting Grup’un Ekim 2011’de haz›rlad›¤›
raporda yüksek iflsizlik, iflçilerin az hasta olmas›,
ucuz iflgücü, uzun çal›flma saatleri vb. Türkiye’nin
övünç kayna¤› olarak gösteriliyor. Do¤rudur. Türk
burjuvazisinin, en çok övündü¤ü fley, ucuz iflgücü
temin etmek, iflçileri düflük ücretle uzun saatler ça-
l›flt›rmakt›r. Bir de “dünyan›n en büyük adliye sa-
raylar›” ve alfabenin tüm harfleriyle hapishaneler

infla etmek…
Türkiye’nin “küresel üstünlükleri” bofluna s›ra-

lanm›yor. Raporun hedefi, ucuz iflgücü cenneti
olan Türkiye’ye yabanc› sermayeyi yat›r›ma
teflvik etmek. Genelde yabanc› sermayeyi Türki-
ye’ye ça¤›rmay› hükümetler yapard›. TOBB, hükü-
metin yapt›¤› ça¤r›lar› yeterli görmemifl olacak ki,
kendisi de haz›rlad›¤› raporla katk› sundu. Türki-
ye’ye gelen yabanc› sermaye, zaten yerli iflbirlikçi-
lerle ortak yat›r›mlar yap›yor. TOBB, TÜS‹AD, MÜ-
S‹AD üyeleri, yabanc› sermaye ile ortakl›k pay›n›

ço¤altmaya u¤rafl›yor. Ki haz›rlanan rapor da
yine yabanc› sermaye menfleli. 

Bugüne dek ifl bafl›na gelen hükümetlerin
hepsi yabanc› sermayenin yat›r›m yapmalar›n›
kolaylaflt›racak her türlü yasal düzenlemeden
geri durmad›lar. Emperyalist tekellerin istekle-
rini, emir telakki etmede AKP’nin de onlardan
fark› yok. Hatta daha ileri ad›mlar att›¤› söyle-
nebilir. Özellefltirme yoluyla K‹T’lerin haraç
mezat sat›lmas›, yabanc›lar›n mülk edinme
hakk›n›n geniflletilmesi, emperyalist tekellerin
önündeki her tür engelin kald›r›lmas› vb…

“Rakiplerine göre daha ucuz ama daha
üretken bir iflgücü”, “iflçilerin az hasta ol-
mas›”, “uzun çal›flma saatleri” vb “üstün-
lükleri” s›ralayan rapor, ifl cinayetlerini
görmezden gelmifl, ifl cinayetleriyle ilgili bir
kelimecik de olsa rapora girmemifl. Oysa ifl ci-
nayetlerinde Türkiye, dünyan›n ikincisi; Avru-
pa’n›n birincisi durumunda. Patronlar›n azami
kar güdüsü u¤runa iflçilere dayatt›klar› uzun
ve a¤›r ifl saatleri, ifl kazalar›na önlem alma-
y›fllar› ifl cinayetlerine davetiye ç›karan faktör-
lerdir. 

“Rakiplerine göre daha ucuz ama daha
üretken bir iflgücü” diyor rapor. Bunu Avrupa
Birli¤i ve özellikle eski Do¤u Bloku ülkeleriyle
saat bafl› maliyet karfl›laflt›rmas› yaparak an-
latm›fl. Buna göre Türkiye’de saat bafl› iflçi
maliyeti 3 dolar iken, Rusya’da 3.3, Bulgaris-
tan’da 4.1, Romanya’da 5.9, Macaristan’da
9.3, Slovakya’da 9.6, Polonya’da 9.6, Çek
Cumhuriyeti’nde 13.2 dolar. Yine raporda be-
yaz yakal›lar›n AB ülkelerine göre “çok daha
düflük” bir maliyeti oldu¤u, özel olarak vurgu-
lanm›fl. 

TOBB raporunda, Türkiye’de iflgücü mali-
yetinin düflüklü¤ü “küresel üstünlük” olarak
sunulurken, TOBB dahil bütün patron kulüple-
ri ve AKP hükümeti, “iflgücü maliyeti yüksek”
diye feryat figan ediyor ve k›dem tazminat›n›
kald›rmay› hedefliyorlar. Oysa tek bafl›na bu
rapor bile, onlar›n “maliyet yüksek” ç›¤›rtkanl›-
¤›n› bofla ç›kar›yor, ikiyüzlülüklerini ortaya ko-
yuyor. 

‹fl, yabanc› sermayeyi ülkeye çekmeye ge-
lince, “Türkiye en ucuz iflgücü ülkesi” oluyor.
‹flçilerin varolan haklar›n› budamaya gelince

de, “maliyetin yüksekli¤i”nden dem vuruluyor. Ger-
çek olan; iflçilerin patronlara maliyetinin yüksek ol-
mas› de¤il, “ucuz iflgücü” olufludur. Fakat emper-
yalist tekeller ve iflbirlikçileri doymak bilmiyor. Da-
ha fazla kar için iflçi ve emekçilerin varolan s›n›rl›
haklar›na sald›r›yorlar, “ucuz iflgücü” yetmiyor da-
ha ucuza mal etmek, hatta ücretsiz çal›flt›rmak için
ellerinden geleni yap›yorlar.   

Rapor, iflçilerin az hastalanmas›n› ve uzun
çal›flma saatlerini de “küresel üstünlük” olarak
sunuyor. Rapora göre Türkiye, haftal›k çal›flma
saatleri uzunlu¤unda, Avrupa’n›n birincisi. Avrupa
ülkelerinde haftal›k çal›flma saatleri 40-43 saatleri
aras›nda de¤ifliyorken, Türkiye’de bu rakam 53.7! 

Rapor, iflçi bafl›na y›ll›k hasta olunan günleri de
flöyle ifllemifl: Türkiye’de iflçiler, y›lda ortalama 4.6
gün hastal›k nedeniyle ifle gelmezken; AB ülkele-
rinde bu rakam 5.7 ile 22 gün aras›nda de¤ifliyor.
Türkiye iflçisi “sa¤lam”(!) 

Oysa çal›flma yaflam› hiç öyle demiyor. Gerçek
flu ki, iflçiler iflten at›lmamak, ücretlerini kesilme-
mesi için, hasta hasta çal›flmak zorunda b›rak›l›-
yorlar. ‹fle gelmeyenin ücreti kesiliyor çünkü. Bu-
nun bir kaç kez tekrar›, iflten at›lman›n gerekçesi
yap›l›yor. 

‹flçilere bu kadar uzun çal›flma saatleri ve dü-
flük ücret dayat›l›yorken, Enerji Bakan› Taner Y›l-
maz “az çal›fl›yoruz, sabah ezan›yla ifle bafllamal›-
y›z” diyebiliyor. S›f›r maliyetli, “belefl” iflçi istiyorlar.
“Türk iflçisi: ‘övün, güven, çal›fl’ ve baflka bir fley
de isteme!” deniyor.

Ekonomik krizin ikinci dalgas›n›n bütün flidde-
tiyle gelmekte oldu¤u günümüzde, iflgücü sömürü-
sünü daha yo¤un hale getirmek, burjuvazi aç›s›n-
dan vazgeçilmez önemde. Bu nedenle dünyan›n
her taraf›nda iflçilerin kazan›lm›fl haklar›na sald›r›-
lar düzenliyor, örgütlülü¤ünü da¤›tmaya çal›fl›yor,
iflgücü sömürüsünü art›rarak kar›n› gerçeklefltir-
meye çal›fl›yor. 

‹flçi s›n›f› örgütlülü¤ünü artt›r›p, mücadelesini
yükseltmedi¤i sürece, bu doymak bilmez kapitalist
sistemin daha fazla sömürme ve bask› alt›na alma
istemi ve çabas› da bitmeyecek.  

TAHTARAVALL‹

‹yice görüyorum art›k düzeni.
Orada, bir avuç insan oturuyor yukar›da,

Afla¤›da da bir çok kifli.
Ve ba¤›r›yor yukar›dakiler afla¤›ya:

“Ç›k›n buraya gelin ki,
Hepimiz olal›m yukar›da”

Ama iyice gözledi¤inde görüyorsun,
Neyin sakl› oldu¤unu

Yukar›dakilerle, afla¤›dakiler aras›nda.
Bir yol gibi gözüküyor ilk bak›flta.

Yol de¤il ama.
Bir tahta bu.

Ve flimdi görüyorsun aç›kça;
Bu bir tahtaravalli tahtas›

Bütün düzen bir tahtaravalli asl›nda.
‹ki ucu birbirine ba¤›ml›.

Yukar›dakiler durabiliyorlar orada,
S›rf ötekiler durdu¤undan afla¤›da.

Ve ancak;
Afla¤›dakiler, afla¤›da oturdu¤u sürece

Kalabilirler orada.
Yukar›dakiler olamazlar çünkü,

Ötekiler yerlerini b›rak›p ç›ksalar yukar›.
Bu yüzden isterler ki;

Afla¤›dakiler sonsuza dek
Hep orada kals›nlar.
Ç›kmas›nlar yukar›.

Bir de afla¤›da daha çok insan olmal›
yukar›dakilerden.

Yoksa durmaz tahtaravalli.
Tahtaravalli.

Evet, bütün düzen bir tahtaravalli.

Bertold Brecht  

TOBB’un raporu:
Türkiye’nin “küresel üstünlükleri”!



Yeni y›l›n ilk günlerinde Obama, ABD’nin yeni
savunma stratejisini aç›klad›. Yeni strateji, ABD’nin
dünya hegemonya iddias›nda bir ad›m daha geri
çekildi¤i anlam›na geliyordu. 

‹lk geri ad›m, 2001 y›l›nda aç›klanan “Dört
Y›ll›k Savunma Gözden Geçirme Raporu”nda
ortaya ç›km›flt›. Bu raporda kullan›lan ifadelere
göre ABD, dünya üzerindeki “ekonomik ve kültürel
liderli¤inin” kaybolmakta oldu¤unu görerek, hege-
monyas›n› bundan sonra askeri gücüne dayanarak
kurmay› hedefledi¤ini anlatmaktayd›. Dünyan›n geri
kalan›n›n toplam askeri harcamas›n› tek bafl›na
gerçeklefltiren ABD, askeri gücüyle kendisine ba-
¤›ml› ülkeleri-yar› sömürgelerini elinde tutabilece¤i-
ni, rakip emperyalistlerin güçlenmesini engelleyebi-
lece¤ini düflünüyordu. 

Ancak öyle olmad›; en son teknoloji ürünü si-
lahlar›na, savafl araçlar›na ve katiller sürüsü or-
dusuna ra¤men, Irak ve Afganistan savafllar›
ABD tarihine yenilgi olarak geçti. Bu ülkelerde
kazand›¤› son derece s›n›rl› mevzileri ise, askeri
gücüyle de¤il, parayla sat›nalma yoluyla elde et-
miflti. Keza rakip emperyalistin (Çin’in) ilerlemesini
de¤il durdurmak, daha da büyümesini engelleye-
medi.

Sonras›nda ABD’li stratejistler, bu yenilgiyi
Bush’a ve onun sald›rgan politikalar›na fatura ede-
rek, Obama ile yeni bir bafllang›ç yapmaya çal›flt›-
lar. Postmodernizmin ruhuna uygun olarak, “m›fl gi-
bi davranma” yolunu seçtiler. ABD hala impara-
tor’mufl gibi davrand›lar, “yumuflak güç” kullanarak
sömürüye devam edebileceklerini düflündüler, Çin
ile “dost” olduklar›n› ilan ederek onun ilerlemesini,
kendilerinden daha güçlü hale gelmesini durdurabi-
leceklerine inand›lar. Ancak bir Afrikal›’y› baflkan
seçerek Afrika halklar›n›n sömürüye gönüllü olma-
s›n› sa¤lamalar› mümkün de¤ildi. Obama’ya Nobel
ödülü verdirerek, emperyalistlerin “pazar kavga-
s›”nda “bar›fl içinde birarada yaflamak” olanaks›zd›.
Ekonomik gücünü kaybetmifl bir devletin, aske-
ri üstünlü¤ünü sürdürmesi diyalekti¤e ayk›r›y-
d›. Obama ile hedeflenen tutmad›. 

Öyle ki, Obama, ABD’nin yeni stratejisini, ya-
n›nda kuvvet komutanlar›n› ve savunma bakan›n›
alarak, üstelik de bir ABD baflkan› için ilk defa ola-
rak, do¤rudan Pentagon’da gerçeklefltirdi¤i bas›n
toplant›s›nda aç›kl›yordu. Sadece bu tablo bile,
ABD’nin “yumuflak güç” çabas›n›n bofla ç›kt›¤›n›n,
ABD’nin elinde askeri gücünden baflka bir fley kal-
mad›¤›n›n, siyasi ve ekonomik gücünün dibe vur-
du¤unun itiraf›yd›. 

Daha geriden, daha “yeralt›ndan”
Obama’n›n aç›klad›¤› stratejinin üç temel unsu-

ru bulunuyor: Birincisi, ABD art›k savunma stra-
tejisinde 2001’den bu yana yer alan, “ayn› anda
iki büyük savafl kapasitesi” hedefini, “bir büyük
savafl ve bir yerel istikrar sa¤lama operasyonu
kapasitesi” olarak de¤ifltiriyor. Yani ABD Afga-
nistan ve Irak’taki yenilgilerinin ard›ndan, art›k iki
cephede birden savaflamayaca¤›n›, bunu hedefle-

menin bile olanaks›z oldu¤unu kabul ediyor. Bunun
yerine bir cephede savafl› yürütürken, baflka bir
noktada gizli operasyonlar, katliamlar, kontra faali-
yetleri, “seçim darbeleri” düzenlemeye çal›flmak,
gizli örgütler-iflbirlikçi kurumlar üzerinden yerel mu-
halefeti örgütleyerek devlete karfl› harekete geçir-
mek, çeflitli iç çeliflkileri kafl›mak gibi, do¤rudan
“cephe” oluflturmayacak, ama hedef ülkede “istik-
rar” de¤il, tam tersine ABD yanl›s› bir kargafla ç›ka-
racak bir faaliyet yürütmeyi planl›yor.

‹kincisi, ABD art›k aç›kça “IV. Kuflak Savafl-
lar” olarak tan›mlanan “kontrgerilla savafl›”na
geçece¤ini duyuruyor. Aç›k cephe savafl›nda hep
yenilen, hatta II. Emperyalist Savafl’tan bu yana
girdi¤i hiçbir büyük savafl› kazanamayan, Viet-
nam’dan Afganistan’a gerilla savafl› karfl›s›nda ge-
rilemek zorunda kalan ABD, art›k savafl gücünün
merkezine “özel timleri” koyuyor. Ola¤an ordu güç-
leri de¤il, özel e¤itimli-katillefltirilmifl kontra güçlerle
savaflaca¤›n› ilan ediyor. Genifl çapl›-uzun süreli
“istikrar sa¤lama operasyonlar›”na giriflmeyece¤ini
özellikle vurguluyor; çok gerekli oldu¤unda k›sa sü-
reli nokta vurufllar gerçeklefltirebilece¤ini belirtiyor.
Bu amaca dönük olarak hayalet bombard›man
uçaklar›, denizalt›lar, füze savunma sistemleri ve
uzay kontrolüne daha fazla önem verece¤ini söylü-
yor. 

Üçüncüsü, ABD “siber savafllar”a daha fazla
önem verece¤ini aç›kl›yor. Teknolojik üstünlük
konusunun üzerinde duruyor. Dijital ortam›n da bir
savafl alan› haline gelmifl olmas›ndan yola ç›karak,
h›zl› haberleflme, sibernetik a¤lara hakim olma, “si-
ber uzay”› ele geçirme konusunda yat›r›mlar yapa-
caklar›n› duyuruyor. 

Her devlet, birçok faaliyetini kontra yöntemlerle
yürütür. Kitlelerin gözünde teflhir olmamak, kirli ifl-
lerini daha kurals›zca halletmek, hesap vermemek,
iktidar gücünü tehdit edenleri daha pervas›zca yo-
kedebilmek gibi nedenlerle “yeralt›” yöntemleri,
bütün devletlerin vazgeçilmezleri aras›ndad›r.
NATO’nun kuruldu¤u andan itibaren, bütün
üye ülkelerde “Gladio” örgütlenmesi olufl-
turmas›n›n nedeni de budur. Ancak “ik-
tidar” olmak, faaliyetin as›l a¤›rl›-
¤›n›n aç›k ve ortada olmas›-
n› gerekli k›lar. En baflta
cayd›r›c› güç oluflturmak
için bile, gücünü,
kapasitesini düfl-
manlar›n›n gözüne
sokmak zorunludur.
ABD’nin aç›klad›¤›
yeni strateji, “iktidar”
gücünün de¤il, zay›fla-
d›¤›n›n göstergesidir. He-
gemonya savafl›n› aç›k-
tan yürütmede baflar›s›z-
l›¤a u¤ramas›, daha fazla
kontra yöntemlere yönel-
mesine, “kaçak gürefl”me-
ye, “savunma” ve “yeralt›n-

da korunma” politikas›na, a¤›rl›k vermeye mec-
bur b›rakm›flt›r ABD’yi.

Aç›k-do¤rudan savafllara da elbette girecek, gir-
mek zorunda kalacakt›r; girmemesi tümden havlu
atmas› anlam›na gelir ki, bu onun emperyalist olma
iddias›yla çeliflir. Ancak stratejisinin a¤›rl›¤› nereye
verdi¤i, onun gerçek gücünün göstergesidir. 

En büyük tehdit: Çin
Bu raporda ABD ilk defa olarak ‹ran ve Çin’in

isimlerini birlikte anmakta ve hedef haline getirmek-
tedir. ‹ran’›n nükleer silahlar edinmesinden kayg›la-
n›rken; Çin’i, Hindistan ve Japonya ile dengeleme
çabas›na girece¤ini söylüyor. Ayr›ca ABD’nin gü-
venlik önceliklerinin Avrupa ve Ortado¤u’dan, As-
ya-Pasifik alan›na do¤ru kaymakta oldu¤unu belirti-
yor. Latin Amerika ise, ABD aç›s›ndan “kay›p böl-
ge”; yeni stratejide ad› bile geçmiyor. ABD somut
olarak, en önemli rakibinin Çin oldu¤unu, tüm stra-
tejisini Çin’i durdurmak üzerine kurdu¤unu ilan edi-
yor. 

ABD’nin bugüne kadar Çin’e karfl› izledi¤i politi-
kalar›n hepsi bofla ç›kt›, Çin’in ilerlemesini durdur-
may› baflaramad›. Çin ekonomik olarak önlemenez
bir h›zla yükselmeye devam ediyor ve dünya pa-
zarlar›n› ele geçiriyor. 2008’de bafllayan ekonomik
kriz, Çin’in Ortado¤u ve Afrika baflta olmak üzere
krizden etkilenen ülkelere uzun vadeli krediler aç-
mas›na, Çin’in bu ülkeler üzerindeki imtiyazlar›n›n
artmas›na neden oldu. O ülkelerden hammadde
al›m›n› ve onlara meta ihracat›n› art›rd›. ABD’nin
Çin’e olan borcu, 2 trilyon dolar› geçti, ancak Çin’in
ABD’ye ihracat›, toplam ihracat›n›n yüzde 10’undan
daha az›n› oluflturdu¤u için, Çin’in ABD ekonomisi-
nin çökmesinden duydu¤u korku azald›. Çin’in sa-
dece ucuz ve kalitesiz üretti¤i efsanesi de çöktü,
lüks tüketim için dayan›kl› ürünleri de ucuz üretme-
siyle öne geçti. Askeri gücünün zay›fl›¤› biliniyor,
ancak bu konuda da çok h›zl› yol al›yor. 2009’da,
Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulufl y›ldönümünde
yapt›¤› askeri gösteri ve son dönemlerdeki tatbikat-
lar, bunu gösteriyor. 

2000’lerin ilk on y›l›n› Çin ve ABD
emperyalistlerinin hegemonya sava-
fl›nda bir “denge” dönemi olarak
adland›rmak mümkün. Bu y›llarda
Çin ekonomisi ABD’nin önüne geç-

miflti; siyasal güç olarak bir
denge durumu vard›; askeri
olarak ise ABD’nin üstünlü¤ü
biliniyordu. 2010 y›l›ndan iti-
baren ise, Çin ekonomik
olarak rakipsiz bir konuma
ulafl›rken, siyasal gücü
ABD’nin önüne geçiyor; as-
keri gücünün “cayd›r›c›”

hale gelmesi ise çok uzak
de¤il. 

Savunma Bakan› Panetta,
ABD için “stratejik dönüm nok-
tas›ndad›r” diyor. Yeni savun-
ma stratejisi bu dönüm nokta-
s›n› ifade eden bir itiraft›r.
ABD’nin hegemonya gücünde-
ki zay›flaman›n, iddias›n› yitir-
menin, ibrenin art›k Çin’e dön-
mekte oldu¤unun itiraf›... 
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STRATEJ‹K SAVUNMA



Ortado¤u’da peflpefle önemli geliflmeler yaflan›-
yor. ‹ran Hürmüz Bo¤az›’n›n kapat›lmas› ve petrol
ambargosu nedeniyle hergün manfletlere ç›karken,
Irak’ta Maliki krizi büyüyor. Suriye’de Arap Birli¤i’nin
gözlemcileri bulunuyor, Yemen’de Salih yarg›lanma-
ma güvencesini alarak ABD’ye gidiyor, Libya’da mu-
halefet kendi içinde çat›flmaya bafll›yor, Pakistan’da
adeta bir darbe gerçeklefltiriliyor.

Bütün bu geliflmeler, Ortado¤u’daki hegemonya
savafl›n›n h›zland›¤›n› gösteriyor.  

‹ran yeniden öne ç›kt›
Uluslararas› Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK)

Kas›m 2011’de yay›nlad›¤› raporun ard›ndan
ABD’nin ‹ran konusundaki bask›lar› artt›. UAEK bu
raporunda ‹ran’›n güvenli olmas› için bir da¤›n içine
infla etti¤i Fordo tesisinde yüzde 20 oran›nda safl›k
düzeyine sahip uranyum üretimine bafllad›¤›n› tespit
etmiflti. Di¤er taraftan ‹ran da Fordo tesisinde yüzde
3.5 zenginlefltirilmifl uranyum üretecek kapasitede
oldu¤unu söylüyor. Bu geliflmeler üzerine ABD,
‹ran’a yapt›r›mlar konusunu yeniden gündeme tafl›-
d›.Buna karfl›l›k ‹ran, Hürmüz Bo¤az›’n› uluslararas›
geçifllere kapataca¤› tehdidini savurdu.  

Hürmüz Bo¤az›, Basra Körfezi’nin Hint Okyanu-
su’na aç›lan kap›s›. Bo¤az›n bir taraf›nda ‹ran, di¤er
taraf›nda ise Birleflik Arap Emirlikleri var. Ortado¤u
petrolünün önemli bir bölümü bu bo¤azdan geçen
gemilerle dünya pazarlar›na ulaflt›r›l›yor. Hürmüz
Bo¤az›’ndan günde 16 milyon varil petrol geçiyor.
Bu da dünyadaki petrol ticaretinin yaklafl›k beflte bi-
rine denk geliyor. Suudi Arabistan, Irak, Birleflik
Arap Emirlikleri için bu bo¤az›n güvenli¤i ve geçifle
aç›k kalmas› tart›fl›lmaz önemde. ‹ran petrolünün ise
yüzde 49’u Hürmüz’den geçerek Çin, Japonya ve
Hindistan’a gidiyor.

‹ran, kendisine petrol ambargosu uyguland›¤›
taktirde, Hürmüz Bo¤az›’ndan tek bir damla petrol
bile geçemeyece¤ini ilan etti. ABD, ‹ran’›n bu tehdi-
dine sert tepki verdi. ABD Savunma Bakan› Leon
Panetta, “‹ran’›n Hürmüz Bo¤az›’n› kapatmas›na göz
yummayaca¤›z. Bu bizim k›rm›z› çizgimiz” dedi. Bu
arada ‹ran, Hürmüz’de 10 günlük bir askeri tatbikat
yaparak çeflitli türlerde füze denemeleri gerçeklefltir-
di. Bu tatbikatla, Hürmüz üzerindeki haklar›n› yinele-
di. 

‹ran’›n arkas›ndan Ocak ay› içinde ABD ile ‹srail,
birlikte ortak askeri tatbikat düzenlemeyi planl›yorlar-
d›. Ancak 15 Ocak günü, tatbikat›n ertelendi¤i duyu-
ruldu. Ertelemenin, ‹ran konusunda ABD ile ‹srail
aras›ndaki görüfl ayr›l›klar›ndan kaynakland›¤› yo-
rumlar› yap›l›yor. Söylenenlere göre, ABD’nin karfl›
ç›kmas›na ra¤men, ‹srail’in ‹ran’a bir askeri harekat
haz›rl›¤›nda oldu¤undan endifle ediliyor. 

‹kinci gerginlik konusu, ABD’nin savafl gemileri
üzerinden yafland›. 2011 Aral›k sonunda ABD uçak
gemisi USS John Stennis Basra Körfezi’nden ayr›-
l›nca, ‹ran, ABD gemilerinin bir daha Basra Körfe-
zi’ne dönmemesi uyar›s›nda bulunmufltu. Ancak 22
Ocak günü, ABD’nin nükleer enerji ile çal›flan uçak
gemisi USS Abraham Lincoln, Basra Körfezi’ne so-
runsuz ve ‹ran’›n engeliyle karfl›laflmadan girdi. Bir
‹ngiliz f›rkateyni ile Frans›z savafl gemisi de ABD
gemisine efllik etti. 

‹ran’›n ‹ran as›ll› bir ABD vatandafl›n› casusluk-
tan idama mahkum etmesine ABD’den sert tepki
geldi. Hemen birkaç gün sonra da nükleer tesiste
görevli bir nükleer fizikçi bombal› suikast sonucu öl-
dürüldü. Son y›llarda 5’ten fazla ‹ranl› nükleer fizikçi
benzer suikastlarla öldürülmüfltü. ‹ran, bu suikastla-
r›n Mossad ve CIA taraf›ndan gerçeklefltirildi¤ini sa-
vunuyor. Son suikast›n ise, Hürmüz Bo¤az› ve ABD

casusu konular›na cevaben yap›ld›¤›n› iddia ediyor. 
AB ülkeleri ise, ABD’nin yapt›r›m zorlamas›n›n

sonucu olarak ‹ran’a yapt›r›mlar konusunda 22 Ocak
günü ilk ad›m› att›. Buna göre, ‹ran ile AB’nin 27 ül-
kesi aras›nda, yürürlükteki sözleflmeler 1 Temmuz’a
kadar sürdürülecek, ancak yeni sözleflme imzalan-
mayacak. ‹ran bu yapt›r›m kararlar› üzerine Hürmüz
tehdidini tekrarlad›. Üstelik bu defa ambargodan ya-
rarlanarak petrol sat›fl›n› art›rma planlar› yapan kom-
flular›n› da tehdit etmeyi unutmad›. ‹ran günlük 2.2
milyon varil sat›fl›n›n yüzde 18’ini AB’ye gönderiyor.
Bu ambargonun petrol fiyatlar›n›n h›zla t›rmanmas›-
na ve ekonomik krizin daha da sertleflmesine neden
olaca¤› düflünülüyor. 

Ancak bu yapt›r›m›n Türkiye taraf›ndan uygula-
n›p uygulanmayaca¤› ABD aç›s›ndan önemli bir so-
run. Enerji Bakan› Taner Y›ld›z’›n “bizim için BM ka-
rarlar› ba¤lay›c›d›r, baflkalar›n›n kararlar› de¤il” de-
mesi, ayn› günlerde D›fliflleri Bakan› Davuto¤lu’nun,
gergin bir ortamda Tahran ziyaretini gerçeklefltirme-
si, arkas›ndan ‹ran ‹slam Dan›flma Meclisi Baflkan›
Ali Laricani’nin Türkiye’ye gelmesi, Türkiye’nin am-
bargoya uymayaca¤› yorumlar›na neden oluyor.
Enerji ihtiyac›n›n yüzde 40’›n› ‹ran’dan karfl›layan
Türkiye için, ‹ran’a ambargo uygulamak kolay de¤il. 

Di¤er taraftan Çin, ABD’nin zorlad›¤› bu ambar-
goya uymayaca¤›n› aç›kça ifade ediyor. Çin’in tutu-
mu üzerine, ABD ‹ran’la ifl yapan Çin’in kamu flirketi
Cuhai Cengrong, merkezi Singapur’da bulunan Kuo
Oil PTE ve Birleflik Arap Emirlikleri merkezli enerji
flirketi FAL Oil’e ambargo uygulayaca¤›n› duyurdu. 

Pakistan’da darbe gibi
Pakistan’da 4 y›ld›r ‹ngiltere’de sürgünde olan

eski diktatör Müflerref’in geri dönece¤ini aç›klamas›
iflleri yeniden kar›flt›rd›. Pakistan Yüksek Mahkeme-
si, Müflerref’in döner dönmez, eski baflbakan Bena-
zir Butto suikast›ndan dolay› tutuklanaca¤›n› aç›kla-
d›. Yüksek Mahkeme sadece Müflerref’i de¤il, ABD
ile yak›n iflbirli¤i yapt›¤› bilinen Cumhurbaflkan› Zer-
dari ve Baflbakan Gilani’yi de hedefe çakm›fl durum-
da. Yolsuzluk dosyalar›yla ilgili olarak onlar›n ifade-
sini almak üzere bask› uyguluyor. Di¤er yandan

Çin’le askeri iflbirli¤ini güçlendirmekte olan ordunun,
hükümetle aras›ndaki çat›flma da büyüyor. Öyle ki,
Zerdari’nin son bir ayda yapt›¤› iki yurtd›fl› ziyareti
s›ras›nda ordunun ola¤anüstü toplant› gerçeklefltire-
rek bir darbe yapmay› planland›¤› düflünülüyor. 

Pakistan’da May›s ay›nda Usama Bin Ladin’in
ABD taraf›ndan, Pakistan hükümetine haber verme-
den öldürülmesi, Pakistan’daki klik çat›flmalar›n›
sertlefltirmiflti. ABD’nin bu kadar pervas›z davranma-
s›na izin vermekle suçlanan Cumhurbaflkan› Zerda-
ri, ayn› günlerde ülkede darbe olabilece¤i ihtimaline
karfl› ABD’den yard›m isteyen bir mektup kaleme al-
makla suçlan›yordu. Pakistan’da Taliban’›n etkisi her
geçen gün büyüyor; ABD’nin Predator’larla gerçek-
lefltirdi¤i bombalamalar art›yor ve bu durum, hükü-
met ile ordunun ve yarg›n›n çat›flmas›n›n derinlefl-
mesine yol aç›yor. Bu çat›flman›n bugünlerde bir as-
keri darbe ile sonuçlanma ihtimali yüksek görünüyor.

fiii-Sünni ekseni flekillendiriliyor
ABD ‹ran’› zay›f düflürmek için en önemli ad›m›

Sünni kesimlere “iktidar” vaadederek att›. Ortado-
¤u’da asl›nda petrol yataklar›n›n ve pazarlar›n payla-
fl›lmas› savafl› yaflan›yorken, bunu Sünni-fiii çat›fl-
mas› biçimine sokarak önemli bir yan›lsama yaratt›.
Ancak bölgedeki saflaflma, fiii direnifl hatt›na karfl›l›k
Sünni cephe biçiminde saflaflmaya devam ediyor. 

Irak’ta Cumhurbaflkan› Yard›mc›s› Tar›k Hafli-
mi’nin yarg›lanmas› tart›flmas› büyüyor. Kürdistan
bölgesi, yarg›laman›n kendi alanlar›nda yap›lmas›
konusunda ›srarl›. Ve fiii blokun bütün çabas›na ra¤-
men Haflimi’yi vermemekte kararl› davran›yor. Hafli-
mi’nin yarg›lanmas› süreci, ABD’nin Irak’tan çekilme-
sinin ard›ndan ‹ran’›n inisiyatifi ele geçirme hamlesi
olarak bafllat›lm›flt›. fiimdi Kürtler bir denge olufltur-
maya çal›fl›yor. 

Hamas’›n siyasi lideri Halid Meflal’in, Türkiye ve
Katar’›n bask›s›yla Suriye’den ayr›lmas› da, “Sünni
cephe” oluflturma çabas›n›n bir ürünü. Hamas bugü-
ne kadar ‹ran ile birlikte hareket ediyordu, ‹srail’e
karfl› direniyor, FKÖ’nün aç›k Amerikanc› tutumun-
dan uzak duruyordu. Ancak geçti¤imiz aylarda Ha-
mas’›n FKÖ’ye kat›lma karar›n›n ard›ndan, Halid
Meflal’in de Suriye’yi terketmesi, Hamas’›n yeni yö-
nelimini gösteriyor. 

Suriye’de Esad, muhalif hareketi bast›rmay› ba-
flaram›yor. Amerikanc› muhalefet, Türkiye ve Lüb-
nan’›n aç›k siyasi, maddi ve askeri deste¤ini alarak
gücünü sürdürüyor. Rusya, BM-Güvenlik Konse-
yi’nde Suriye’ye ambargo giriflimlerini veto ediyor,
Suriye’ye savafl uçaklar› sataca¤›n› duyuruyor ve
donanmas›n› Suriye liman›na gönderiyor. Rusya’n›n
her ad›m›, Suriye’yi destekledi¤ini gösteriyor. Çin
ise, ‹ran üzerinden dolayl› ama etkili bir destek veri-
yor. ABD, Suriye’de Nusayri az›nl›¤›n yönetimini de-
virerek Selefi Sünnilerin bafla gelmesi için çaba har-
c›yor. Böylece Suriye’yi fiii ‹ran’dan koparman›n da-
ha kolay olaca¤›n› hesapl›yor. 

Bu arada Ortado¤u, emperyalist ülkelerin sa-
vafl gemilerinin istilas›na u¤ram›fl durumda.
ABD, Irak savafl›na bafllad›¤›ndan bu yana zaten
bölgeden savafl gemilerini eksik etmiyordu. Suri-
ye’nin hedefe çak›lmas›n›n ard›ndan Rusya da bir
donanma filosunu Akdeniz’e indirerek Suriye’nin
Tartus liman›na demirledi. ‹ran’›n Hürmüz Bo¤az›’n›
kapataca¤› yolundaki tehditlerinin ard›ndanfl Kanada
da bölgeye savafl gemisi gönderme karar› ald›. ‹ngi-
liz donanmas› da ocak ay›n›n sonunda bölgeye bir
destroyer gönderiyor. Bu ülkelerin herbiri, ellerindeki
en geliflkin savafl gemilerini, radar sistemlerini ve
savafl araçlar›n› bölgeye gönderiyorlar. Tüm haz›r-
l›klar savafl›n giderek yak›nlaflt›¤›n› gösteriyor. 
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Ortado¤u’da 
savafl 

tamtamlar›



Tarihimiz "güç ve onur kayna¤›m›z"d›r di-
yoruz. Böyle bir tarihe sahip olman›n gururu-
nu yafl›yoruz. Çünkü tarihimizde bask›n olan,
olumluluktur, baflar›lard›r, ileriye dönüklük-
tür. Elbette kuruluflundan bugüne geçen süre
içinde eksiklikleri de olmufltur, hatalar› da.
Ama bunlar› yine kendi bünyesinde, kendi
mekanizmalar›n› çal›flt›rarak yenmesini bil-
mifltir. 

‘70’li y›llarda küçük-burjuva bir gruptan
ML örgüte, 90’larda tasfiyecilik döneminden
Bolflevik 'yeniden do¤ufla' geçebilmesi, onun
fark›n› ve güçlülü¤ünü ortaya koyar. Bunu,
ideolojik-siyasal sa¤laml›¤a, s›n›fsal daya-
naklar›na, örgüt kültürüne, en sert mücade-
lelerde piflmifl önder ve kadrolar›na borçlu-
dur.

* * *
'79 fiubat’›nda Mustafa Suphi önderli¤in-

deki TKP'den sonra ilk komünist örgüt ola-
rak do¤an örgütümüz, her fleyden önce Tür-
kiye Devrimci Hareketi içinde ideolojik-siya-
sal bir ç›¤›r açarak girmifltir siyaset sahnesi-
ne. Dönemin en ra¤bet edilen "Üç Dünya Te-
orisi" ve "Mao Zedung Düflüncesi" gibi anti-
ML görüfllerle k›ran k›rana bir mücadele için-
de do¤mufl ve onu gelifltirerek ilerlemifltir.
ML teoriye hakimiyet ve üstünlü¤ünü, güncel
politika ve taktikler belirleme ile birlefltire-
rek, s›n›f mücadelesinde k›sa say›lacak bir
zaman diliminde büyük mesafeler kateder. 

Kuruluflundan bir buçuk y›l sonra gerçek-
leflen 12 Eylül askeri faflist cuntas›na karfl›
yürüttü¤ü büyük mücadelenin ve direniflinin
alt›nda, bu ideolojik-politik üstünlük vard›r.
Bu üstünlü¤ü, örgüt ve kadro yap›s›n› sa¤-
lamlaflt›rma ile birlefltirdi¤i için, 12 Eylül y›l-
lar›na damgas›n› vuran bir örgüt olabilmifltir.  

Onun ad›, direniflle özdeflleflmifltir. Sade-
ce sokaklarda de¤il, faflizmi kendi ininde, ifl-
kencede-mahkemede-zindanda yenen, bura-
larda direnifl destanlar› yazan bir örgüttür.
12 Eylül gibi, faflizmin en azg›nca sald›r›la-
r›n›n düzenledi¤i bir dönemde, Yoldaflcan'›n
"hücum" fliar›yla sald›r›ya geçen, her yerde
'ilk kurflun' olan, direnifl manifestosu yazan-
d›r. Mehmet Fatih Öktülmüfl'le iflkencehane-
lerde 'dilsizler ordusu' yaratan, zindanlarda
ölüm oruçlar›na yatand›r. ‹smail Cüneyt ko-
mutas›nda Sefaköy'ü "granitten kale" ya-
pand›r. "Geri çekilme" ad› alt›nda kaç›fl›n ve
mültecili¤in kol gezdi¤i bu dönemde, devri-
min yüz ak›; tasfiyecili¤ine karfl› mücadele-
nin bayraktar›d›r.

Yaratt›¤› gelenek ve de¤erle, oluflturdu¤u
prestij ile, devrimin yeniden yükselifle geçti¤i

y›llarda, toparlan›p, en kitlesel dönemini ya-
kalar. Fakat '90'lar›n ortalar›ndan itibaren,
örgütün ulaflt›¤› düzeyi kald›ramayan, bun-
dan bafl› dönen, ehil olmayan ellerde, tarihi-
nin en kötü dönemini yaflayacakt›r. Örgütün
her yönden tasfiyeye giriflildi¤i ve eritildi¤i bu
dönemde, yoldafllar›m›z taraf›ndan bafllat›lan
iç mücadele ile örgüt, yeniden leninist temel-
de örgütlenir ve yürüyüflüne devam eder.

Bir "yeniden do¤ufl"tur bu. Gelenek ve
de¤erlere yeniden sar›l›flt›r. fiehitlerini sahip-
lenifl, onlar›n izlerinden yürüyüfltür. Ard›ndan
örgüt tarihinde bir ilk daha gerçekleflir ve I.
Kongre ile program yenilenir, "yeni emperya-
list savafl" tespiti ile birlikte görevler sapta-
n›r, savafla ve faflizme karfl› mücadele yük-
seltilir. Geçmiflin en sorunlu alanlar›ndan
kongre-konferans gelene¤i konusundaki kötü
örnek, "yeniden do¤ufl"la birlikte afl›l›r…

O, faflizme oldu¤u kadar, reformizme,
oportünizme ve onun yenilgi y›llar›ndaki teza-
hürü olan tasfiyecili¤e karfl› en önde dövüfl-
tü, dövüflüyor... Dünden bugüne, geçmiflten
gelece¤e yürüyüflümüz sürüyor...                   

* * *
Kökleri as›l olarak 1968'lere dayan›r ör-

gütümüzün. Önderlerimiz, daha bu süreçte
kavgada yerini alm›fl, anti-emperyalist müca-
dele içinde, faflistlerle çat›flmalarda, boykot
ve iflgallerde, grev ve direnifllerde militanl›k-
lar›yla öne ç›km›fllard›r… T‹KB önceli grupsal
yap›, 12 Mart sonras› önüne ç›kan tarihi f›r-
sat›, grup yap›s› ve al›flkanl›klar›n›n k›r›lama-
mas›, özgücüne güvenememek ve THKO ile
yapt›¤› sa¤l›ks›z birleflme ile kaç›r›rken,
1977-79 y›llar›n› da benzer nedenlerle kaç›r-
m›fl ve çok fazla zaman kaybetmifl, kadro
kayb› yaflam›fl, kitle ba¤lar› zay›flam›flt›r. 

‹MT, (‹leri Militanlar Toplant›s›) bu yan›y-
la da tarihi bir öneme sahiptir. 19-21 fiu-
bat 1979 tarihinde gerçekleflen bu toplan-
t›, “kurucu kongre” niteli¤indedir… En k›-
sa zamanda bir tüzük oluflturulmas› ve o
güne dek savunulan teorik-politik görüfllerin
bir program fleklinde sunulmas› karar alt›na
al›n›r. Merkezi teorik bir yay›n olarak "‹htilal-
ci Komünist" ve siyasal ajitasyon görevini
yerine getirecek kitle yay›n organ› "Orak-Çe-
kiç"in yay›nlanmas› kararlaflt›r›l›r. Üye ve
aday üyeler belirlenerek komiteli çal›flma
bafllat›l›r, Leninist yeralt› örgütü kurulur.
Kadrolar, militan bir ruh ve coflkuyla flekil-
lendirilir. Aktif ve militan eylem çizgisi, bunu
besleyen bir rol oynar… 

Sanayi bölgelerine özel önem verilir. Fab-
rikalarda hücre temelinde örgütlenme esas

al›n›p en iyi kadrolar buralarda konumland›r›-
l›r. Yayg›n ajitasyon-propaganda ve örgütlen-
me faaliyetinin yan› s›ra, grev ve gösteriler
örgütleme, ihbarc›lar›n ve sivil faflistlerin ce-
zaland›r›lmas›, askeri eylemler, silahl› çat›fl-
malar, h›z kazanacakt›r.  

‹MT'den bir y›l sonra, 22-24 Nisan
1980'de I. Konferans yap›l›r. 12 Eylül faflist
cuntas›ndan yaklafl›k befl ay kadar önce top-
lanm›fl olan I. Konferans, "askeri faflist bir
cuntan›n arifesindeyiz" tespitini yaparak ör-
gütü ve kadrolar› ona göre haz›rlamay› önüne
koyar… 

Türkiye devrim tarihinde kara bir sayfad›r
12 Eylül... T‹KB ise, I. Konferans›n donan›-
m›yla girmektedir 12 Eylül'e...  Örgütlenme-
lerinden siyasi çizgilerine, kendilerini zor dö-
nemlere haz›rlamayan niceleri tutunamaz, si-
linip giderken, T‹KB, faaliyetini kesintisiz
sürdürmüfltür. Dövüflsüz bir yenilgi kabul
edilmemifl, hiçbir mevzi çat›fl›lmadan terk
edilmemifltir… Her köfle bafl›n›n tutuldu¤u o
zorlu anlarda, Orak-Çekiç’in iflçi ve emekçi-
lere, hatta tel örgüleri afla-
rak cezaevlerine ulaflmas›-
n›n önemi çok büyüktür… 

Örgütümüzün 12 Eylül'e
karfl› militan, bafle¤mez tavr›,
dost-düflman herkesin tes-
lim etti¤i, et-
mek zo-
runda
kal-

d›¤› nesnel bir
gerçektir. Fakat

birço¤u bunu, ör-
gütümüzün seçkin un-

surlardan oluflan savaflç›
özelliklerine ba¤lam›fl, onun al-

t›ndaki ideolojik-politik üstünlü¤ü bilinç-
li bir flekilde karartmaya çal›flm›flt›r. Oysa
12 Eylül öncesi sa¤lam ideolojik hatt›, Leni-
nist örgüt temelleri ve kadro kriterleri bir ya-
na, 12 Eylül dönemi boyunca geliflmeleri
do¤ru tahlil etmesi, isabetli taktikler belirle-
mesi ve onlar› yaflama geçirmesi, direnme
çizgisinin temel kaynaklar›d›r… 

* * *
’85 operasyonu ile d›flar›daki tüm kadro-

lar›n› yitiren örgütümüzün yeniden toparlan-
mas›, ’88-89 y›llar›n› bulur. Dostun da düfl-
man›n da teslim etti¤i eflsiz direngenli¤i ve
bu nedenle oluflan yüksek prestijiyle, güçleri-
mizi toparlamak ve yeni alanlara aç›lmak hiç

de zor olmaz. T‹KB tarihinde ilk kez, gençlik
içinde örgütlü bir yap› flekillendirilerek "Genç
Komünarlar"›n (GK) temelleri at›l›r. ‹flçi s›n›-
f› içindeki “volan kay›fl›” olan DSB (Devrimci
Sendikal Birlik) komiteleri yeniden kurulur…
O dönem legal olarak ç›kar›lan "Yarg›layan
Savunma" ve "Adressiz Sorgular" kitaplar›,
en güçlü propaganda arac›d›r. Ard›ndan OÇ,
yeniden yay›n hayat›na bafllar. DSB ve GK
bültenleri ç›kar. Yayg›n ajitasyon-propagan-
da-örgütlenme faaliyetleri ve eylemler bafllar.

T‹KB, 90’l› y›llar›n bafl›ndan itibaren bir
at›l›m sürecine girmifltir. Bu süreç, ayn› za-
manda iflçi ve emekçilerin de at›l›m bafllatt›-
¤› dönemdir. ‹flçi s›n›f›, ‘89 bahar eylemleri,
Zonguldak direnifli, 3 Ocak genel grevi ile
mücadeleyi yükseltmifltir. Ö¤renci gençlik,
binlerce kiflilik eylemleri, üniversite iflgalleri
ve boykotlar› ile mücadeleye militan bir so-
luk katmaktad›r. Di¤er yandan Kürt halk›,
yüz binlerce kifliyi bulan serh›ldanlar›yla, yüz-
lerce y›ll›k asimilasyon, terör ve imha politi-
kalar›na baflkald›rmakta, ulusal kurtuluflun
yollar›n› döflemektedir…

Tam da bu dönemde 11 y›ll›k bir süreden
sonra toplanan 2. Konferans, önemli bir iti-
lim sa¤lar. Fakat

geçmi-
flin devrimci

tarzda sorgulanmas›n›n ya-
p›lmamas› ve önderlik düze-

yindeki sorunlar›n üstünün
örtülmesi, gelece¤e daha da büyüyecek

sorunlar yuma¤› b›rakacakt›r…
* * *

II. Konferans sonras› dönem, ör-
gütümüzün nicel olarak da en ge-
liflkin oldu¤u dönemdir. Tarihinin
en kitlesel gücüne '93-94 y›llar›nda

ulafl›r. Birçok yeni il ve ilçelere ve
yay›larak ülkenin dört bir yan›na ulaflmay›
baflarm›fl, farkl› s›n›f ve tabakalarda örgütlü-
lü¤ünü gelifltirmifltir... '94 y›l›na gelindi¤in-
de, 2. Konferans’taki hedefleri aflan bir ör-
gütlülük a¤›na ulafl›lm›flt›r. Tüzük gere¤i de
en geç 3 y›l içinde konferans›n toplanmas›
gerekmektedir. Yönetici kadrolar›n konfe-
rans talebi, MK taraf›ndan “teorik at›l›m ek-
sikli¤i” gerekçesiyle reddedilir. 

Ayn› y›l merkezi bir operasyonla baflta
MK olmak üzere yönetici kadrolar tutsak dü-
flerler. D›flar›da merkezi bir yap› kurmak ye-
rine, tüm kadrolar cezaevine ça¤r›lmaya,
oradan yönetilmeye bafllan›r. “Dönemsel po-
litikalar” ad› alt›nda oluflturulan legal, yar›-
legal örgütlenmeler, kal›c› hale gelir. Örgüt
d›flar›da merkezi bir yap›dan yoksun kal›nca
ve içerden yönetim bafllay›nca, dergi-dernek

gibi legal kurumlar, fiilen yeralt›n›n
önüne geçer. Bu durum, yeni darbe-
leri de beraberinde getirir. Örgüt ve
kadro yap›s›ndaki bozulma, iflkence-
de çözülme oran›n› da artt›rmakta-
d›r. Bütün bu geliflmeler, içerde-d›-
flar›da tepkileri artt›r›r ve ’95 Ey-
lül’ünde örgüt içinde “tart›flma süre-
ci” bafllar. 

Tam iki buçuk y›l süren tart›flma
sürecinde, T‹KB’nin ideolojik-siya-
sal-örgütsel olarak bir tasfiye ile
karfl› karfl›ya oldu¤u ortaya konur,
tüzüksel hükümlerin yerine getiril-
mesi, konferans›n toplanmas› iste-
nir. Tart›flmaya kat›lan üyelerin ezici
ço¤unlu¤u ayn› fikirdedir. Fakat sü-
reç uzat›larak, görev de¤ifliklikleri
yap›larak, çeflitli spekülasyonlar üre-
tilerek, bu devrimci ç›k›fl› yapan
kadrolar parçalan›p küçültülür ve
son noktada onlar›n tasfiyesi ger-
çekleflir. Bu, tasfiyecilik sürecinin fi-
ziki tasfiye ile tamamlanmas›d›r.

* * *
Tasfiye edilen ve bu duruma tep-

ki gösteren kadrolar, “tasfiyecili¤e
karfl›” bir deklarasyon yay›n-
larlar. Ard›ndan ’98 fiu-

bat’›nda gerçeklefltirilen 3.
Konferans ile T‹KB(Bolflevik) ad›n›
alarak, ihtilalci komünist hareketi
yaflatma, bu gelene¤i sürdürme ve
gelece¤e tafl›ma karar› al›n›r. 

T‹KB(B) yeniden illegal örgütlen-
meyi oturtur. “‹htilalci Komünist”
yay›n hayat›na döner. ‹ki ayl›k per-
yodlarla ç›kan, kadrolara dönük ye-
ralt› yay›n organ› halini al›r. Ayr›ca
illegal ajitasyon-propaganda araçlar› devreye
sokulur, silahl› korsanlar, eylemler gerçekle-
flir. ‹flkencede-zindanda-mahkemede direnifl
gelene¤ini yeniden yeflertir. fiehitlerine sahip
ç›kar, onlar› gelecek kuflaklara aktarmaya
özen gösterir. Legal alan› da kullanmay› ih-
mal etmez. Ayl›k siyasal dergisini kesintisiz
ç›kar›r ve her geliflmeyi ihtilalci komünist bir
perspektifle yorumlar, daha genifl kesimlere
seslenir. Legal ap araçlar›n› yayg›n olarak
kullan›r.

2001 y›l›nda ise tarihlerinde ilk kez Kon-
gre yaparlar. Kongrede ’79 y›l›ndaki kurulufl-
ta ortaya konan ideolojik-siyasal hatt›, ara-
dan geçen 20 y›ldaki de¤iflimleri de göz önü-
ne alarak yenilerler ve bir program format›na
sokarlar. “Uluslararas› durum tahlili”nde
ABD’nin gerilemeye bafllayan bir emperyalist
olarak sald›rgan bir tutum içine girdi¤ini ve
yeni bir emperyalist savafl› bafllatmaya yel-
tendi¤ini tespit ederler. Önce Afganistan, ar-
d›ndan Irak iflgali, bu tespitin somut kan›tlar›
olur. Fakat bu ülkelerdeki direnifller,
ABD’nin “erken zafer” beklentisini suya dü-

flürür ve yeni hamlelerin önünü keser. 
2005 y›l›nda toplanan 4. Konferans’ta bu

durum etrafl›ca ele al›n›r, emperyalist bir sa-
vafl tehlikesinin geçmedi¤ine, iflgale karfl›
büyüyen direniflle ötelendi¤ine vurgu yap›l›r.
Örgütsel olarak kendini gözden geçirir ve tü-
züksel normlar› uygulamada daha kararl›
davranma, her tür gevflekli¤e örgüt-d›fl› dav-
ran›fla karfl› uzlaflmaz olma kararlar› al›n›r,
uygulamaya geçirilir. Hangi düzeyde olursa
olsun, bu tür davran›fllar› sergileyenler uyar›-
l›r, düzelmeyenlerin tüm iliflkileri kesilir. 

* * *
T‹KB(B), T‹KB’nin bugünüdür. Gelece¤i

ise ihtilalci komünist bir parti olacakt›r.
T‹KB(B)’nin önüne koydu¤u hedeflerin ba-
fl›nda bu gelmektedir. Bunu, iflçi ve emekçi-
lere oldu¤u kadar, flehit yoldafllar›na karfl›
da bir görev adletmektedir.  

fiubat 2007’de yay›nlanan 
ve elimizde posta kanal›yla ulaflan 

“Tarihimiz Onurumuzdur” 
broflüründen özetlenmifltir.

Tarihimiz onurumuzdur!
Tek insan nedir ki
Sadece bir damla

Uçsuz bucaks›z gökyüzünün bofllu¤una savrulmufl
Sarhofl, bafl›bofl bir ya¤mur damlac›¤›...

Tek insan neye yarar
Azg›nca u¤uldayan

F›rt›nalar alt›nda
Kuflat›nca onu o kad›rga sanc›lar

Dayan›nca ba¤r›na kanl› elleri yeryüzünün...

Tek insan ne yapabilir
Sinip gizlenmekten baflka

Yaflayan en yüce güç
En afl›lmaz barikat
Halk›n örgütüdür!

T›pk› bir okyanus gibi kurumayan
Örs gibi çekiç gibi flekil veren demire

Kabaran dalgalar› karfl›layan
U¤uldayan rüzgar
Halk›n örgütüdür!

Gücü güce ulafl›r, yükselir, derinleflir, ar›n›r
Dayan›klan›r denizde bir damla olunca insan

Al ve savur benim de yüre¤imi
Ufkuna kat, atefllendir
fiekil ver bak›fllar›ma

Beni yalç›n güzelliklerle kufland›r
Sars›lmaz yi¤itliklerle donat

Sevgimi yenilmez, sevincimi üstün k›l
Düflmana öfkemi bile, gürlefltir

Bilgimi rüzgarla ayd›nlat
Örgütüm al beni, halk›mla yeniden yarat…

Nihat Behram
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Son dönemde “an›” ad› alt›nda örgüt ta-
rihleri yaz›l›yor. Hem de örgütün-mücadelenin, çok-
tan d›fl›na düflmüfl kifliler taraf›ndan… 

Bu kifliler, sözkonusu örgütlerin belli bir döne-
minde yönetici bir kademede, hatta iflin bafl›nda ol-
mufl olabilirler. Ya da bu örgütlerin devam› oldukla-
r›n› iddia edenlerin liderli¤ini hala üstlenmifl de ola-
bilirler. Hangi durumda olursa olsun, bir örgütün-ha-
reketin tarihini, kifliler yazamaz! Nas›l ki, o hareketin
do¤uflu ve geliflimi, tek tek kiflilerden ba¤›ms›z ola-
rak, kolektif bir flekilde yarat›ld›ysa ve sözkonusu
olaylar kolektif bir flekilde yafland›ysa, yaz›m› da
kolektifin eseri olmal›d›r. 

Kuflkusuz yaz›ya dökme ifli, bir kifli ya da bir ko-
mite taraf›ndan yap›lacakt›r. Ama birinci olarak, o
kifli ya da komite, örgütün flu ya da bu düzeyde bir
parças›d›r ve örgüt taraf›ndan görevlendirilmifltir.
‹kinci olarak, her aflamada örgütün denetimine
aç›k, onun iradesi alt›ndad›r. Üçüncü olarak, son
hali örgütün onay›ndan geçtikten sonra yay›nlanabi-
lecektir. Bu koflullar yerine getirilmeden, hiç kimse
örgütün tarihini yazamaz, yaz›lan fley de örgütün ta-
rihi olmaz, “kiflisel tarih” olur.

Sözde bu “yazar”lar da örgütün tarihini de¤il,
kendi “an›”lar›n› yazd›klar›n› söylüyorlar.  Ama bu,
gelecek tepkilerin önünü bafltan kesmek için uydu-
rulan bir k›l›ftan öte bir fley de¤ildir. Sözkonusu ki-
taplar›n (internet yaz›lar›n›n) hemen her sat›r›nda
örgütün tarihi vard›r çünkü. Kuruluflundan itibaren
en önemli toplant›lar, al›nan kararlar, örgütün yöne-
tici ve kadrolar› tek tek s›ralanmakta, çeflitli olay an-
lat›mlar›yla kararlar yarg›lanmakta, kifliler suçlan-
maktad›r. Kendileri ve yak›nlar› d›fl›nda herkesi ve
her fleyi yak›p y›kma, e¤ip bükme özgürlü¤ü içinde,
örgüte, flehitlere, yoldafllara ve tabi kendi geçmiflle-
rine de büyük bir öfkeyle sald›rmaktad›rlar. O yüz-
den yapt›klar›na, “tarih çarp›t›c›l›¤›” demek bile hafif
kal›r.

Yap›lan; “kiflisel hesaplaflmalar›n” kitaplar
(yaz›lar) üzerinden görülmesidir. B›rakal›m bir bü-
tün olarak örgütün tarihini, sadece bir kesiti bile, “ki-
flisel hesaplar›n” görülmesi için yap›l›yorsa, ne ahla-
ki, ne edebi olarak hiçbir de¤eri olmaz! Bu tarz ki-
taplar›n böylesine düflkün olmas›nda, bunun da
rolü vard›r.

Burjuva özgürlük anlay›fl›n›n uzant›s›: 
“An› yazma özgürlü¤ü”!
Bir de bunlar, “an› yazma özgürlü¤ü” flek-

linde sunuluyor, “herkes an›lar›n› yazmakta
özgürdür” deniliyor. T›pk› yüzy›l önce “elefltiri
özgürlü¤ü” ad› alt›nda marksizme küfredilme-
si gibi… 

“Özgürlük, yüce bir sözcüktür” diyor Le-
nin. “Fakat sanayi özgürlü¤ü bayra¤› alt›nda
en haydutça savafllar yürütülmüfl, çal›flma
özgürlü¤ü bayra¤› alt›nda, emekçiler ili¤ine
kadar soyulmufltur. ‘Elefltiri özgürlü¤ü’ sözcü-
¤ünün bugünkü kullan›m› da ayn› içsel yalan-
c›l›¤› bar›nd›rmaktad›r.” (Ne Yapmal›, ‹nter
Yay›nlar›, sf. 14)

“An› yazma özgürlü¤ü” örgütün tarihi-
ne sald›rma özgürlü¤ü de¤ildir! Örgütün
kararlar›n› yarg›lama, tarihe mal olmufl ey-
lemlerini karalama özgürlü¤ü de¤ildir! Tek
tek flehitlere ve yoldafllara hakaret etme
ve suçlama özgürlü¤ü de¤ildir! Böyle bir
özgürlük anlay›fl›m›z yoktur! Lenin’in söyledi-

¤i gibi, bu tür “özgürlük” söylemleri ile burjuvazi, en
büyük sömürü ve talan› gerçeklefltirmifltir. Yine Le-
nin’in bu tarz “özgürlük”çü lafazanlara verdi¤i yan›t-
taki gibi, biz de “sadece batakl›¤a karfl› de¤il, ba-
takl›¤a yönelenlere (ve herkesi oraya ça¤›ranlara-
bn) karfl› mücadele etmekte özgürüz!” (age)

‹flin ilginci, örgüte karfl› bu “özgürlü¤ü” ken-
dilerinde bulanlar, devlet karfl›s›nda son derece
dikkatli ve hesapl›d›rlar. Yazd›klar›ndan dolay›
bir dava aç›lmamas› için k›l› k›rk yarmakta, avu-
katlara dan›fl›lmaktad›r. Örgüte ve flehitlere salvo
at›fl› serbest iken, devleti suçlayacak kelimelere dik-
kat edilmekte, özenle kaç›n›lmaktad›r. Ayn› flekilde
birçok kiflinin ismini, çeflitli eylemlerde rahatça geçi-
rirken, kendilerini devletle karfl› karfl›ya getirecek
hiçbir eylemde yokturlar! Hatta öyle ki, bu sözde an›
kitaplar›n› yazmak için, devletin 30 y›ll›k “zaman
afl›m›”n› beklemifllerdir! Yani her ad›mlar›, burjuva
yasalar›na uygundur! 

Devletin yasalar› karfl›s›nda haz›rola geçen-
ler, devrimin ve örgütün yasalar› karfl›s›nda “öz-
gürlükçü” kesilirler. Devrimin gerileme dönemleri-
ni f›rsat bilip sald›r›ya geçerler. Oysa onlar da çok
iyi bilir ki, bu dönem sürgit devam etmez, bu devran
hep böyle dönmez!
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Devrimci de¤er-
lere, geleneklere,
flehitlere sald›r› yeni
de¤ildir. 12 Mart ve
12 Eylül gibi dönemlerin ard›ndan daha yo¤un bir flekilde görülmüfltür. Fakat
bunlar, bugüne dek daha çok, devrimci-demokrat görünen burjuva ayd›nlar
taraf›ndan yap›lm›flt›. Son y›llarda ise, geçmiflte veya halen komünist ve
devrimci örgütlerin içinde yeralan, hatta yönetici kademelerde bulunmufl kifli-
ler, bu role soyunmufl durumdalar. Hem de çok daha pervas›zca… 

Buna eklenen son halka, geçmiflte ihtilalci komünist örgütün içinde yeral-
m›fl, merkezi düzeyde sorumluluk üstlenmifl kifliler oldu. Arka arkaya ç›kan
kitaplar ve internet yaz›lar›, sadece bu gelene¤in devamc›lar› olan bizleri de-
¤il, bu harekete her zaman ayr› bir de¤er biçmifl ve gönülden desteklemifl
tüm devrimcileri rahats›z etti, tepki toplad›. “Bütün renkler h›zla kirleniyordu /
birincili¤i beyaza verdiler” dizelerinde oldu¤u gibi, bunlar da “eylül edebiya-
t›”nda “birincili¤i” hak ettiler. Çünkü 12 Eylül döneminde devrimin yüz ak›
olan ihtilalci komünistlere yönelik sald›r›yd› sözkonusu olan. Biz bunlar›, “Ey-
lül edebiyat›”n›n yeni ve daha tehlikeli bir versiyonu olarak nitelendirdik ve
bu “kusmuk edebiyat›”na karfl› net bir tutum ortaya koyduk. 

Devrimci örgütlerin içinde flu ya da bu kesitte yer alm›fl birçok kifli, o dö-
nemleri roman, fliir, öykü vb. flekillerde ele alabiliyor. Hatta herhangi bir

örgütün içinde yer
almad›¤› halde, o
döneme tan›kl›k
eden veya dinleyen

baz› kifliler de, bunlar› sanat›n de¤iflik biçimleriyle ifade edebiliyorlar. Arala-
r›nda s›n›rl› da olsa gerçeklere ba¤l›, olumlu örnekler de ç›k›yor. Fakat bas-
k›n olan, burjuva ideolojik sald›r›lar›n etkisi alt›nda, hatal› ve yanl›fl tutumlar›
meflrulaflt›ran, devrimci kararlar› -hatta bir bütün olarak örgütlü devrimcili¤i-
sorgulayan, kiflisel olarak da kendilerini aklamaya dönük eserlerdir. Kuflku-
suz bunun yenilgi dönemiyle do¤rudan ilgisi vard›r. Böyle dönemlerde,
hem burjuva ideolojisi, tüm toplumun üzerinde daha hakim bir hal al›r,
hem de bu ideolojik bombard›mana kendilerini kapt›ranlar, devrimci
hareketin dönemsel güçsüzlü¤ünden de yararlanarak, daha rahat sald›-
r›ya geçme cesaretini kendilerinde bulurlar. Bu sadece bizde de¤il, tüm
dünyada böyle olmufltur. 

Son on y›l içinde Türkiye’de de böyle bir furyan›n esmesinin nesnel ze-
mini budur. Fakat bu nesnelli¤i bilmek, onu meflrulaflt›rmay›, boyun e¤meyi
getirmez; aksine ona karfl› mücadeleyi gerektirir. Devrimci olan ve devrimci
kalan herkes, devrime ve genel olarak devrimci örgütlere, örgütlü mücadele-
ye sald›ran bu tür yay›nlara karfl›, net ve kararl› bir tutum almak zorundad›r.
Aksi halde ne bu s›fat› tafl›yabilirler, ne de bu davay› sürdürebilirler.

Devrimci de¤erlere sald›r›lara tav›r sorunu

T‹KB(B) Merkezi Yay›n Organ› “‹htilalci Komünist”in Kas›m-Aral›k 2011 tarihli say›s›ndan al›nm›flt›r.

Direnifl
Tarihi

Karart›lamaz!
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“Yeni kuflak”lar için ibretlik örnekler
Bu kitaplar› ve yaz›lar› yazanlar, ayn› zamanda

son derece piflkindirler. Sanki onlar›, kendilerini al-
lay›p-pullamak, geçmiflte ne büyük devrimciler ol-
duklar›n› ispatlamak için de¤il de, “yeni kuflaklara
karfl› görevlerini yerine getirmek” için yazm›fllar!
Hepsinin “önsöz”ü veya girizgahlar›, “alacakaranl›k
kufla¤›” olarak adland›rd›klar› “yeni kufla¤›” ayd›n-
latma görevine ayr›lm›fl! Sanki onlar yazmazsa, “ye-
ni kuflaklar” 12 Eylül’den, 12 Eylül’de direnen dev-
rimcilerden habersiz kalacaklar! O dönemki tart›fl-
malar›, kimin ne söyledi¤ini ve yapt›¤›n› bilemeye-
cekler! Böylesine “ulvi” bir görevi yerine getiriyorlar!
Bir zamanlar Demirel’in dedi¤i gibi, “kendileri için bir
fley istiyorlarsa namertler!” Ne yap›yorlarsa “yeni
kuflaklar” için yap›yorlar! 

Onlar›n devrim ve sosyalizm ad›na “yeni kuflak-
lara” sunabilece¤i bir fley var m›d›r? En fazla ibret
al›nacak kötü bir örnek olmaktan baflka!.. Dönekli-
¤in, ihanetin, bireycili¤in, kendine sevdalanma-
n›n, bir insan› getirdi¤i noktay›, görmelerine ya-
rayabilirler. 

12 Eylül’ün “yeralt›ndaki befl y›l”›nda, en fazla
etkilendi¤i fleyin, bir köpe¤in ölümü oldu¤unu söyle-
yen, o sokak köpe¤inin ölümüne, yoldafllar›n›n ölü-
münden daha fazla üzülen bir kifliden; b›rakal›m
devrimcili¤i, insanl›k ad›na ne ö¤renilebilir? O y›llar
boyunca ne yoldafllar›na ba¤l›l›k ve sevgi, ne sars›l-
maz bir mücadele inanc› ve coflku hisseden, sade-
ce yakalanma korkusu ve yeralt› b›kk›nl›¤›-yorgun-
lu¤u yaflayan ve yazd›klar›n›n her sat›r›na bunlar›
sindiren bir kiflinin, yeni kuflaklara verece¤i ne ola-
bilir? Keza kendileri özel yaflamlar›nda zaafl›yken,
baflkalar›na bu konuda ders vermeye kalkan; kendi
yapt›¤› her fleyi, “en do¤rusu”ymufl gibi sunan; flehit
yoldafllar›n, kendileri hakk›nda övgülerini yaz›p da,
yergilerine-yapt›r›mlar›na hiç de¤inmeyen kifliler-
den, “yeni kuflaklar”›n alabilece¤i ne olabilir? Riya-
karl›k, yalanc›l›k, ahlaks›zl›k, düflkünlük, k›sacas›
düzene ait fleyler d›fl›nda…

Tarihte hiçbir zaman mücadeleyi b›rakanlar,
örgütü bölüp parçalayanlar, tasfiyeciler ve mül-
teciler, “yeni kuflak” taraf›ndan benimsenme-
mifltir. Çünkü onlar “yeni”yi de¤il, “eski”yi temsil
ederler. Gelifleni de¤il, çürüyeni simgelerler. Gele-
cekleri yoktur onlar›n. Sadece “geçmifl”leri vard›r.

Hem de d›fllad›klar› ve d›flland›klar› geçmiflleri… 
Ozan›n dedi¤i gibi “bugünden geriye / bir yar›na

gidenler kal›r / bir de yar›nlar ad›na direnenler…”
Devrimin “yeni kufla¤›” da bunlar› yüceltir, bunlar›n
izinden gider. Kimse dönüp döküntülere, döneklere,
çürümüfllere bakmaz! Onlar, olsa olsa nefretle ya
da ac›n›larak an›l›rlar. Nas›l ki bir dönem Marks ve
Engels’ten sonra en fazla itibar gören ve uluslarara-
s› komünist harekete önderlik eden Kautsky, tarihe
“dönek Kaustky” olarak geçtiyse, onlara da en fazla
bu düfler. Ama Kautsky kadar büyük olmad›klar›
için (hem olumlu, hem olumsuz yönleriyle) unutulup
gitmeye mahkumdurlar.

Tarihimize dil uzatanlar, iflah olmazlar 
12 Eylül zindanlar›nda, devrimci tutsaklar› teslim

almak için, faflizm her yolu kullanm›flt›. Bunlar›n ba-
fl›nda tutsaklar›n kendilerine olan sayg›lar›n› yitir-
meleri, devrimci kimliklerinden soyunmalar› geliyor-
du. Bunun için sözde bilim adamlar›n› devreye sok-
tular. Ayhan Songar, Turan ‹lter gibi kafatasç› bilim
adamlar›, Nazi döneminin Mengele’leri gibi tutsakla-
r› bir kobay olarak kullan›yor, onlar üzerinde psiko-
lojik tahliller yap›yorlard›. Buna bir de itirafç›lar›n iti-
raflar›n› ekleyerek, devrimciler hakk›nda kara pro-
pagandaya girifltiler. Bu propagandaya göre, dev-
rimciler, ailesi ve çevresinde sevilmeyen, d›fllanan,
hatta fliddet gören mutsuz bir çocukluk geçirmifller-
di. Derslerinde baflar›s›z, psikolojik sorunlar› olan,
kendilerini d›flar›ya farkl› göstermeye çal›flan kifliler-
den oluflmufltu…

Faflizmin en azg›n bask› ve fliddet döneminde
bile, ailelerin devrimci çocuklar›n› sahiplenmesin-
den, destek vermesinden ç›lg›na dönen; devrimci
tutsaklar›n kültürleri ve bilgileri karfl›-
s›nda ezilen; dirençleri ve yarat›c›l›klar›
karfl›s›nda nutku tutulan ve daha da h›r-
ç›nlaflan faflist devletin, kirli bir karfl› sal-
d›r›s›yd› bu. Gerçekleri böylesine alt-üst
ederek, hem kitlelerin devrimcilere bak›fl›-
n› de¤ifltirmeye, hem de devrimci tutsakla-
r›n özgüvenlerini sars›p boyun e¤dirmeye
çal›fl›yorlard›.

fiimdi bu kitaplar ve benzer içerikte ya-
z›lar da ayn› amaca hizmet ediyor. 12 Ey-
lül’deki Ayhan Songar’lar›n rolünü oynuyor-

lar. Onlar›n cephaneli¤indeki argümalar, bunlar›n
dilinden “an›”ya dönüflüyor. Ne kadar mutsuz bir
çocukluk geçirdiklerini, gençli¤inde afl›k oldu¤u din-
ci-gerici bir k›za olan ilgisini y›llarca (hatta hapiste
bile) içten içe sürdürdüklerini, devrimciyken anne-
babalar›na de¤er vermediklerini, bunun için sonra-
s›nda büyük bir piflmanl›k duyduklar›n›, gözüpek yi-
¤it devrimcilerin harcand›¤›n› vb anlat›p duruyor-
lar... Gerçekte insani-devrimci de¤erlerden ne
kadar yoksun olduklar›n›, bu de¤erleri içselleflti-
remediklerini ele veriyorlar sadece. Dahas›, Ay-
han Songarlar›n borazanl›¤›n› yapt›klar› argümanla-
r› bir kez daha pazara sürmüfl oluyorlar. Hem de bu
kez bir kurt gibi içten kemirerek, çok daha etkili ola-
ca¤›n› umduklar› bir biçimde… Üstüne üstük 12 Ey-
lül döneminin en direniflçi örgütüne, en militan dev-
rimcilerine karfl›, bu u¤ursuz role soyunuyorlar. 

Ama yine baflaram›yorlar, baflaramayacaklar!
Bu öylesine görkemli bir tarihtir ki, onu kü-

çültmeye kalkanlar, onun büyüklü¤ü alt›nda
ezilmekten kurtulamazlar! fiehitlerimiz öylesine
vakur, öylesine onurludur ki, onlara dil uzatma-
ya kalkanlar, bu durufl karfl›s›nda unufak olma-
ya, silinip gitmeye mahkumdurlar.

Bu ne bir temenni, ne de bir öngörüdür… Somut
bir gerçek olarak karfl›m›zdad›r. Tarihimiz ve flehit-
lerimiz, kendilerini onlar›n üstünde görerek fliflinen-
leri, “karfl› da¤lar› ben yaratt›m” diyerek gezinenleri,
bir kenara f›rlat›p att›. Asl›nda ne kadar küçük ve
ac›nas› olduklar›n› gösterdi. Hepsinin geldikleri nok-
ta, hiçbir söze gerek b›rakmayacak flekilde
gözler önündedir art›k… 

Oysa yaflanan; mücadeleden elini-ete¤ini çekmifl kiflilerin yaz›l›-sözlü
sald›r›lar› karfl›s›nda, kimi zaman aç›ktan, kimi zaman sessiz kalarak onay-
lama; ya da en ilerisi savunma pozisyonudur. Devrimciler art›k bu haleti ru-
hiyeden s›yr›lmal›, bu kiflileri konuflamaz hale getirmeli, teflhir ve tecrit etme-
lidir. fiu ya da bu kesit içinde devrimci örgütlerin içinde yer al›p da flimdi d›-
fl›na düflmüfl veya hala içinde görünüp de gerçekte kafaca iddias›n› yitirmifl
kiflilerden olsun, devrimci hareketin d›fl›ndan olsun, her kim, flehitlere, ya-
rat›lan de¤erlere sald›r›yorsa, karfl›s›nda bir bütün olarak devrim cep-
hesini bulmal›d›r. Bu konuda da birleflik ve güçlü bir tav›r gelifltirilmelidir. 

Biz yasakç› de¤iliz! Devrimin yaratt›¤› tüm geliflmelerin olumlu ve olum-
suz yönleriyle ifllenmesinden, bunlar›n sanatsal biçimlerle ifade edilmesin-
den hiçbir rahats›zl›k duymay›z. Mesele, bütün bunlar›n hangi amaçlarla ya-
p›ld›¤›d›r. Devrimi ve devrimci hareketi gelifltirmek mi, yoksa burjuva cepha-
nelikten al›nan silahlarla sald›r›ya geçmek, daha ölümcül yaralar açmak m›?
Son dönemde a¤›rl›kl› olarak yap›lan, ikincisidir ve buna karfl› durmak, ken-
dine devrimciyim diyen herkesin görevidir. 

Son y›llar›n bir modas› da, “çiçek-böcek edebiyat›” olarak da adland›r›-
lan, suya sabuna dokunmayan, sözde insani duygular› öne ç›kartan edebi-
yat türüdür ki, bu, devrimci saflarda h›zla yer bulmufltur. “Devrimciler as›k
suratl› de¤ildir”i gösterme ad›na, de¤erlerle dalga geçen, her fleyi suland›ran
bir tarz tutturulmufltur. “Devrimcilerin as›k suratl› oldu¤u” sav›, burjuva ide-

ologlara aittir. Bunun aksini kan›tlamak için de böyle yanl›fl çabalara girme-
nin gere¤i yoktur. Bizim mizah anlay›fl›m›z da, insani duygular›m›z da, her
zaman sahte burjuva humanizminin ve c›v›k mizah anlay›fl›n›n üzerinde ol-
mufltur. Kendimizi bu yönlerden kan›tlamak gibi bir sorunumuz yoktur, olma-
mal›d›r. Devrimci yönü güçlü sanat eserleri, insani duygular yönüyle de en
zengin eserlerdir ve bunlar, aradan onlarca y›l geçmesine ra¤men, halen
de¤erinden bir fley kaybetmifl de¤ildir.        

Komünistler, devrimciler, devrimci-demokrat ayd›nlar, devrim flehit-
lerini, mücadelenin yaratt›¤› de¤erleri, kahramanl›klar›, daha fazla yaz-
mal›d›r. Devrimci sanat› daha etkin kullanmal›d›r. Buradaki temel k›stas›-
m›z; mücadelenin, dönemin ihtiyaçlar›d›r. Sanat olsun diye, ya da “an›” yaz-
mak için, yaz›lmaz. Hangi dönemde, neyi-niçin yapt›¤›m›z›n bilinciyle hare-
ket edilmeli ve mesajlar›m›z çok net olmal›d›r. T›pk› 19 Aral›k hücre sald›r›-
s›n›n gündemde oldu¤u bir dönemde “Hücreler” kitab›n›n ç›kmas› gibi. Ya
da flehitlerimize sald›r›lar›n oldu¤u ve onlar›n unutturulmaya çal›fl›ld›¤› bir
dönemde “fiehitler Albümü”nün haz›rlanmas›, flehit yoldafllar›n yaflamlar›n›
anlatan kitaplar›n ç›kart›lmas› gibi…

Devrimci bir yay›n politikas›, dönemin ihtiyaçlar›n› göz önüne alan, s›n›f
mücadelesini, devrim ve sosyalizm davas›n› gelifltiren bir yay›n politikas›d›r.
Bunun d›fl›nda salt “hoflluk olsun” diye veya içimizden biri kaleme ald›¤› için,
o yaz›lar yay›nlanmaz, yay›nlanmamal›d›r. 



Tarihimiz bizimle yafl›yor 
Biz tarihimizle gurur duyan bir örgütüz.

Her zaman “tarihimiz güç ve onur kayna¤›-
m›zd›r” dedik ve o kaynaktan beslenerek yürüdük.
Çünkü bu tarih, en zorlu dönemlerde, en çetin s›-
navlar› vererek yarat›ld›. 12 Eylül karanl›¤›nda
devrimin yüz ak› oldu. Tasfiyecili¤e ve mültecili-
¤e karfl›, örgütlü mücadelenin ve direniflin bay-
ra¤›n› dalgaland›rd›. 

12 Eylül’den sonraki ikinci tasfiyeci dalgaya karfl›
da, devrimci duruflunu ortaya koydu. ‘90’lar›n ikinci
yar›s›nda, örgütün rotas›n› sa¤a k›rarak yasalc›l›¤a
evrilten tasfiyeci önderli¤e karfl›, iç mücadeleyi bafl-
latarak devrimci bir kopuflu sa¤lad›. Legalizmin ve
teslimiyetin hakim oldu¤u y›llarda, yeralt› örgütünü
ve mücadelesini savundu ve yaflama geçirdi. Her
tür tehdit ve tecride ald›rmadan do¤ru bildi¤i yolda
yürüdü. 

“Tasfiyecilik yenilgiye, Bolflevizm zafere götürür”
fliar›n› rehber edindik. Gerçekten de tasfiyeciler, ka-
pa¤› yurtd›fl›na atarak tam bir mülteci hayat› yaflar-
ken, ‹htilalci Bolflevikler, yine ülke topraklar›nda ve
yine mücadele içinde kongrelerini yap›yor, örgütlü
bir güç olarak kendilerini ortaya koyuyordu. Tasfiye-
ciler, atomlar›na kadar parçalan›p tüm barutlar›n› tü-
ketirken, T‹KB(B) mücadelenin her cephesinde Bol-
flevik bir müfreze olarak yerini al›yor, kavgan›n orta-
s›na dal›yordu.

30 y›l› aflan bu tarih, içinde kimi k›r›lmalar, kay›fl-
lar olsa da, hep direniflle geçen, ML hatt›n› koruyan,
militan bir mücadele çizgisine sahip bir tarihtir. Ör-
gütümüz, zor dönemlerin örgütü olmufl, en ka-
ranl›k anlar›, yine kendi dinamikleri ile yarmas›n›
bilmifl, küllerinden yeniden do¤may› baflarm›flt›r.
O yüzden tarihimizle övünç duyuyor, oradan güç al-
maya devam ediyoruz. Tarihimize titizlikle sahip ç›-
k›yor, ona en küçük bir leke düflürülmesine izin ver-
miyoruz. 

Tasfiyecili¤e karfl› mücadelemiz, ayn› zamanda
tarihimizin yok say›lmas›na, küçültülüp bir kenara
at›lmas›na karfl› mücadeleydi. Tasfiyeciler, girdik-
leri yolda ilerleyebilmek için, bu görkemli tarihi
gözden düflürmek ve unutturmak zorundayd›lar.
Tarihimizi küllemek, hatta karalamak ile, örgütümü-
zü ML hattan uzaklaflt›r›p legalist-tasfiyeci bir çevre-
ye dönüfltürmek at bafl› gidiyordu. ‹lkini baflarma-
dan, ikincisini baflarmalar› mümkün de¤ildi çünkü.
Fakat karfl›lar›nda Bolflevik kadrolar› buldular. Öyle
dolu-dizgin, engelsiz bir flekilde örgütü istedikleri ro-
taya sokamayacaklard›. Hemen hiçbir örgütte rast-
lanmayan bir flekilde, tasfiyecili¤e karfl› iç mücade-
le, büyük bir dirençle yürütüldü ve yenilen gerçekte
onlar oldu. 

Bu iç mücadelede de, tarihimiz, s›rt›m›z› yaslad›-
¤›m›z en önemli dayana¤›-

m›zd›, ayn› za-
manda ayr›fl-
man›n temel
konusu… Ba-
fl›ndan beri flu-
nun bilinci ile
hareket ettik:
Tarihimize, fle-
hitlerimize sahip

ç›kmak, örgü-
tümüzün ML
çizgisine sahip
ç›kmak, o rota-
da yürümekte
›srar etmekti.
Tersten ona s›rt
çevirmek ise,

örgüte, onun ilke ve normlar›na s›rt çevirmekti. Dev-
rimci kopuflumuzdan sonra geride kalanlar, gerçek-
ten öyle bir savruldular ki, grup-çevre yap›s›n› bile
koruyamad›lar, tek tek bireyler haline geldiler. Tasfi-
yeciler, bizim yaratt›¤›m›z devrimci bas›nçla, bir sü-
re daha -en az›ndan göstermelik bir flekilde- tarihe
sahip ç›kar göründüler, fakat aradan geçen zaman
içinde o görüntü bile, bir yük halini ald›. “M›fl gibi”
davranmaktan vazgeçip T‹KB tarihini aç›ktan red-
dettiler. Y›llar önce yapmay› planlay›p da bizlerin
varl›¤› ve taban›n bas›nc›yla bir türlü gerçeklefltire-
mediklerini, gecikmeli bir flekilde hayata geçirdiler.
fiimdi kimi troçkist, kimi liberal-reformist e¤ilimler
içinde, ama hepsi tasfiyeci ve mülteci olarak, düfl-
tükleri girdab›n içinde ç›rp›n›p duruyorlar.

Dökülenler ve mülteciler, 
tarihimizden uzak durun!
Bir yanda dökülenler, düzene kar›fl›p iyice birey-

selleflenler; di¤er yanda kapa¤› yurtd›fl›na at›p mül-
tecili¤i mesken edinenler… fiimdi “tencere dibin ka-
ra, seninki benden kara” misali birbirlerine verip ve-
rifltiriyorlar. Sonuçta her iki kesim de tarihimiz ve
flehitlerimiz üzerinden prim yapmaya çal›fl›yor.
Kendilerini aklamak ve övmek için, tarihimizle ve fle-
hitlerimizle istedikleri gibi oynamaya kalk›yorlar. Bu-
nu yaparken, örgütün içindeyken bile ne kadar ör-
güt-d›fl› hareket ettiklerini de ortaya seriyorlar. Esa-
s›nda bugün geldikleri noktaya, nas›l ulaflt›klar›n› da
anlatm›fl oluyorlar. Tam da örgüt-d›fl› davrand›kla-
r›ndan, örgütten saklad›klar› “s›r”lardan, iflledik-
leri tüzüksel suçlardan dolay›, örgütü atomlar›na
kadar parçalay›p tasfiyecili¤in ve mültecili¤in
sembolü oldular, ya da her fleyden elini-ete¤ini
çekip tam bir inkarc›l›k içine sürüklendiler.

Her biri flimdi bireysel resmi tarihlerini yaz›yor.
Kendilerini her fleyin ve herkesin üzerine koyuyorlar.
Örgüt yanl›fl yap›yor, ama onlar, her aflamada en
do¤ruyu savunuyor! En büyük savaflç›lar, en iyi di-
reniflçiler, en yaman örgütçüler, en ileri teorisyenler
onlar! San›rs›n›z ki, örgütü tek bafllar›na s›rtlam›fl
götürmüfller! Her baflar›l› iflin alt›nda onlar›n imza-
lar› var! Her yanl›fl›n, eksi¤in müsebbibi ise, baflka
yoldafllar ve bir bütün olarak örgüt! Bir yandan örgü-
tün tarihine, geleneklerine, flehitlerine, çizgisine sal-
d›r›yorlar; bir yandan da o tarihi tek bafllar›na kendi-
leri yaratm›fl gibi flifliniyorlar.

Bir kez daha yineliyoruz: Dökülenler ve mülte-
ciler, tarihimizden uzak durun! Siz o tarihten ko-
pal› y›llar oldu. O tarih, art›k sizin tarihiniz ol-
maktan çoktan ç›kt›! Kendinizi var etmek için
baflka yollar bulun! Tarihimize, de¤erlerimize,
flehitlerimize bulaflmay›n!

Bu tarih ve flehitler, sadece T‹KB’nin, küçük
bir komünist örgütün tarihi ve flehitleri olmaktan
ç›km›flt›r. Onlar, devrimimizin hazinesinde, halk›-
m›z›n yüre¤inde yerlerini ald›lar. 12 Eylül’de di-
renen ve flehit düflen tüm devrimcilerin tarihi ol-
dular. Yüre¤i emekten, devrimden yana atan herke-
sin, arkas›na bakt›¤›nda, gururla and›¤›, hakk›n› tes-
lim etti¤i bir kesiti yaratt›lar. Eski-yeni tüm devrimci
kuflaklara güç ve moral afl›layan, yol gösteren bir
miras b›rakt›lar. Düflman›n bile sayg›s›n› kazanan, o
büyük direnifl karfl›s›nda yenilgiyi kabul etmek zo-

runda b›rakan, bir gelenek oluflturdular.
Onun içindir ki, bu gelenek, ona katk› sunan

tek tek bireyleri aflm›fl durumdad›r. Hatta onu
yaratan kolektifin bile üzerine ç›karak devrime
mal olmufltur. Böyle bir tarihi, birkaç kalem darbe-
siyle y›kmak mümkün de¤ildir. ‹flkencehanelere, zin-
danlara, sokaklara kanla yaz›lm›fl bir tarihi, silebile-
cek bir silgi icat edilmemifltir çünkü. Onun içindir ki,
buna yeltenenler, beyhude bir çaban›n içindedir.     

Hep söyledik; bizim sorunumuz kiflilerle de¤il,
anlay›fllarla… Kiflisel öfke ve kinle hareket edenler,
bunu anlamad›lar, anlayamazlar. Çünkü onlar, dü-
zene kar›flm›fl herkes gibi, birey olarak düflünür, her
fleyi kiflisellefltirirler. Biz ise, kolektif düflünür, kolek-
tif yazar, kolektif hareket ederiz. Çünkü biz örgütüz!
T›pk› Lenin’in söyledi¤i gibi…

“Bir avuç insan, birbirimizin elini s›ms›k› tutmufl
halde, sarp bir yolda, uçurumun kenar›nda yürüyo-
ruz. Her taraftan düflmanlarca sar›lm›fl›z ve yolumu-
za neredeyse devaml› düflman atefli alt›nda devam
etmek zorunday›z. Özgürce ald›¤›m›z kararla, tam
da düflmanlara karfl› savaflmak için birlefltik. Ayr› bir
grup olarak birleflti¤imizden, uzlaflma yerine savafl-
may› seçti¤imizden ötürü, bafltan beri bize öfkele-
nenler, ba¤›rmaya bafll›yor: Gelin batakl›¤a gidelim!
Kendilerini utand›rd›¤›m›zda ise flöyle yan›t veriyor-
lar: Ne geri insanlars›n›z! Sizi daha iyi bir yola ça¤›r-
ma hakk›m›z› reddetmekten utanm›yor musunuz?
Evet baylar! Sadece ça¤›rmakta de¤il, istedi¤iniz
yere, batakl›¤a bile gitmekte özgürsünüz! Hatta biz
sizin gerçek yerinizin tam da batakl›k oldu¤unu dü-
flünüyoruz… Yeter ki elimizi (tarihimizi, flehitlerimizi
-bn) b›rak›n ve yüce özgürlük sözcü¤ünü kirletme-
yin!” (age sf: 15)  

Gerçekte flu an bulunduklar› yer, tam da batak-
l›kt›r. Ve oradan, de¤erlerimize, tarihimize, flehitleri-
mize, yoldafllar›m›za çamur atmaktad›rlar. Fakat bu-
na hiçbir zaman izin vermedik, bundan sonra da
vermeyece¤iz!

Örgütün tarihini örgüt yazar
T‹KB(B), T‹KB’nin bugünüdür. T‹KB’nin tarihine

leke sürülmesine, ML çizgiden sapt›r›lmas›na izin
vermemenin ad›d›r. Bu tarihi can ve kan bedeli ko-
ruyanlar, ona kan›n›-terini ak›tarak hayat verenler,
bu tarihin gerçek sahipleri olarak, onunla ilgili her
geliflmeye müdahil olurlar, olacaklard›r. Bundan da-
ha do¤al bir fley düflünülemez.

Örgütümüze, tarihimize, flehitlerimize dair yaz›-
lan, söylenen her fley bizi ilgilendirir. Ve kendimizde
müdahale etme hakk›n› buluruz. Çünkü bu tarih ve
flehitlerimiz, bizlerle yafl›yor. Onlar›n ideallerini ya-
flat›yor, kavgalar›n› sürdürüyoruz. Örgütümüzün ve
flehitlerimizin ad›n› duvarlara nakflediyor, meydan-
larda hayk›r›yoruz. Bu gelene¤e mal olmufl tüm de-
¤erleri savunuyor ve gelifltiriyoruz. 

Bunun verdi¤i güven ve inançla diyoruz ki; örgü-
tümüz ve flehitlerimiz aleyhinde konuflan-yazan
herkes, karfl›lar›nda bizi bulacakt›r! Tarihimize ve
flehitlerimize dönük sald›r›lara izin vermedik, verme-
yece¤iz! 

Tarihi yapanlar, tarihi yazmas›n› da bilir. Ve bu
görev, onlar›n sorumlulu¤undad›r. Ne örgütü lime li-
me edip, mülteciler çevresine dönüfltürenlerin, ne
de mücadelenin d›fl›na kaçm›fl, devrim inanc›n› yitir-
mifl, de¤er erozyonu yaflam›fl, hiçleflmifl kiflilerin… 

Örgütün tarihini örgüt yazar! Kurulufl y›ldönümle-
rinde, kimi zaman bir makale, kimi zaman bir bildiri,
bir broflür olarak hep yazd›k da. Bunun bir kitap ha-
line getirilmesi de yine örgütün karar›yla, örgüt tara-
f›ndan yap›lacakt›r. Kiflisel tarih de¤il, örgütün tarihi
yaz›lacakt›r. 
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Fransa’da Ermeni soyk›r›m›n›n “nefret suçlar›”
kapsam›nda ele al›narak, cezai yapt›r›ma tabi tu-
tulmas› yönünde yasal süreç bafllat›l›nca, hem Er-
meni sorunu, hem de Fransa ile iliflkiler, yeniden
gündemin bafl s›ras›na oturdu. Günlerce Fran-
sa’ya karfl› tehditler savruldu, bunun karfl›l›ks›z
kalmayaca¤›, Türkiye’nin de yapaca¤› fleyler oldu-
¤u söylendi durdu. Fransa’n›n Türkiye ile olan
ekonomik, siyasi, diplomatik iliflkilerinin zora gire-
ce¤i üzerine esip gürlendi… Tasar›n›n Sena-
to’da oylanaca¤› gün ise, Avrupa’da yafla-
yan Türkiye vatandafllar›, devletin sa¤lad›¤›
olanaklarla Paris’te 20 bin kiflilik bir gösteri
yapt›lar. Türkiye’deki Frans›z flirketleri ile
birlikte birçok Bakan da Fransa’ya ç›kartma
yapt›. K›sacas› dört bir yandan kuflatmaya
ald›lar, tehdit, flantaj, kulis, her tür yöntemi
denediler.

Bütün bu çabalara ra¤men, Ermeni soy-
k›r›m›n› suç sayan yasa tasar›s›, önce 22
Aral›k’ta Frans›z parlamentosundan geçti.
Ard›ndan 23 Ocak’ta Fransa Senatosu’nda
oyland› ve orada da 86’ya karfl› 127 oyla ka-
bul edildi. Tasar› flimdi Anayasa Konseyi’nde. Bir
ay içinde oradan da karar›n ç›kaca¤› ve Fransa
Devlet Baflkan› Sarkozy’nin de imzas›yla yürürlü¤e
girece¤i bekleniyor. Tasar›n›n yürürlü¤e girmesiyle,
Fransa’da “soyk›r›m yoktur” diyenler, 1 y›l hapis ve
45 bin avro para cezas›na çarpt›r›lacaklar.

Emperyalist oyunlar bitmiyor
Ermeni soyk›r›m›, emperyalist güçler taraf›ndan

y›llard›r Türkiye’nin üzerinde “Demoklasin k›l›c›” gi-
bi salland›r›l›yor. Bilindi¤i gibi daha önce de ABD
Senatosu’nda gündeme gelmifl ve yine benzer gü-
rültüler ç›km›flt›. Tabi sözkonusu olan Fransa olun-
ca, Türkiye’nin sesi -ABD’ye k›yasla- daha fazla ç›-
k›yor. Baflbakan Erdo¤an, Fransa’ya Cezayir’i ha-
t›rlatarak, Fransa’n›n yapt›¤› soyk›r›m› rakamlar›yla
verdi. Hatta Sarkozy’nin babas›n›n da bu soyk›r›m-
da bulundu¤unu iddia etti. Tabii Birleflmifl Millet-
ler’de Türkiye’nin Cezayir’den yana de¤il, Fran-
sa’dan yana oy kulland›¤›ndan hiç söz etmeden…
Bu duruma Cezayir Baflbakan› bile isyan etti. “Türk
dostlar›m›za Cezayir’in sömürgelefltirilmesi üzerin-
den ticaret yapmaktan vazgeçmeye ça¤›r›yoruz.
Hiç kimsenin Cezayirlilerin üzerinden ticaret yapma
hakk› yoktur” dedi

Sözkonusu olan halklara karfl› ifllenen suç-
lar olunca, ne Fransa, ne Türkiye, ne de baflka
bir emperyalist-kapitalist devlet bundan azade
olabilir. Hele ki geçmiflleri, imparatorluklara daya-
nan sömürgeci devletler ise… Fransa ve Osmanl›
da bu devletlerden ikisidir. Buna Almanya, ‹ngilte-
re, ABD, Rusya gibi belli bafll› devletleri de ekleye-
biliriz. Ermeni soyk›r›m› da, I. emperyalist paylafl›m
savafl› döneminde bu devletler aras›ndaki pazar
kavgas›nda yaflanm›flt›r.  

19. yüzy›l›n sonlar›nda yeni bir emperyal güç
olarak sahneye ç›kan Almanya, yeni pazarlara ihti-
yaç duyuyordu. Bunlar›n en önemlisi de, Ortado-
¤u’ydu. Çünkü Anadolu ve Mezopotamya toprakla-
r›, Alman dokuma sanayinin hammaddesi olan pa-
mu¤u yetifltiriyordu. G›da ve tah›l ihtiyac›n› da bu-
radan karfl›layabilirdi. Ayr›ca genifl petrol yataklar›-
na sahipti. Daha da önemlisi, buradan Hindistan’a
kadar uzanabilir, en önemli rakiplerine güçlü darbe-

ler indirebilirlerdi. Ama bu topraklar Osmanl› s›n›r-
lar› içindeydi. Ve Osmanl› o y›llarda ‹ngiltere baflta
olmak üzere emperyalistlerin yar›-sömürgesi haline
gelmiflti. Dolay›s›yla bu emperyalistlerle savaflmas›
gerekiyordu.

‹ngiltere, Fransa, Rusya, Osmanl›’y› “hasta
adam” ilan etmiflti ve ölümünü h›zland›rmaya
çal›fl›yorlard›. Alman emperyalizminin ç›karlar›
ise, Osmanl›’y› bir bütün olarak tutmaktan geçi-
yordu. O yüzden de dönemin padiflah› Abdülhamit
ve ‹ttihat Terakki Cemiyeti (‹TC) ile iyi iliflkiler gelifl-
tirmeyi baflard›. Osmanl›’da bafllayan ulusal ve
sosyal kurtulufl isyanlar›n› bast›rmak için her tür
yard›m› sundu. Bu politika, Almanya’n›n Osmanl›
üzerindeki etkisini güçlendirdi. Baflta Berlin-Ba¤dat
demiryolu olmak üzere önemli imtiyazlar kopard›.
Osmanl› Genelkurmay›’n› ele geçirdi. Ordu, Alman
subaylar taraf›ndan yetifltirildi, silahland›r›ld›.

Di¤er yandan ‹TC’nin ›rkç› Turanc› ideolojisi de
Almanya’n›n ifline geliyordu ve bunu k›flk›rt›yordu.
Böylece hem ezilen uluslar›n ayaklanmalar›n› bas-
t›r›yor, hem de rakiplerinin Osmanl›’y› paylaflma
planlar›n› bozmufl oluyordu. ‹ngiltere-Fransa-Rusya
bloku ise, Osmanl›’daki ulusal topluluklar›n›n isyan-
lar›n› destekliyor, Osmanl›’y› parçalay›p Anadolu’ya
hapsetmek istiyordu. 

‹TC’nin Almanya’ya s›rt›n› dayayarak gerçeklefl-
tirdi¤i Ermeni soyk›r›m› ya da katliam›, bu koflullar-
da gerçekleflti. Kuruluflunda tüm ulusal topluluklar›
içinde bar›nd›ran ‹TC, geçen zaman içinde Osman-
l›’y› yaflatmaktan, “Türklerin ç›karlar›n› korumak” gi-
bi milliyetçi-›rkç› bir karaktere büründü ve “tek mil-
let yaratma” projesini yaflama geçirme savafl›na
girdi. Bir yandan Balkanlardaki Türkleri Anadolu
topraklar›na yerlefltirme, di¤er yandan Anadolu’da-
ki az›nl›klar› sürme-katletme politikas› izledi.

Ermeni “tehciri” ve sonras›nda yaflananlar, bu
politikan›n sonuçlar›d›r. Ve bunun arkas›nda em-
peryalistlerin ve iflbirlikçilerinin pazar kavgas› oldu-
¤u aç›kt›r. Ayn› kavga bugün de sürmektedir. Ne
Frans›z, ne de Amerikan egemenleri, Ermeni
halk›n›n yan›ndad›r ve onun ç›karlar› için çal›fl-
maktad›r. Bu ülkelerde Ermeni soyk›r›m›, as›l ola-
rak seçim dönemlerinde ortaya at›lmakta, her iki ül-

ke s›n›rlar› içinde önemli bir seçmen taban›n›
oluflturan Ermeni oylar›na gözler dikilmektedir. Ay-
r›ca Türk egemenlerini s›k›flt›rmak istedikleri za-
man, Ermeni meselesini gündeme getirmekte, onu
yine kendi ç›karlar› do¤rultusunda istismar etmek-
tedirler.      

Soyk›r›m-katliam insanl›k suçudur
Ermenilere dönük yap›lanlar›n soyk›r›m m›,
katliam m› oldu¤u ayr› bir yaz› konusudur.

Ancak her iki durumda da yap›lan bir in-
sanl›k suçudur. Ve bunun inkar edilmesi
de suç say›lmal›d›r. T›pk› Nazilerin Yahudi
soyk›r›m›n›n inkar›n›n suç say›lmas› gibi…
Fakat bu sistemde “galiplerin hukuku” ge-
çerlidir. Savafllardan zaferle ç›kan sömür-
geci güçler, uluslararas› kurum ve yasalar›,
kendileri belirlemektedir. Dolay›s›yla kendi
yapt›klar› soyk›r›m-katliam ve iflkenceleri
örtbas edebilmekte, yenilen taraf›n yapt›kla-
r›n› mahkum etmektedirler. E¤er Almanya
II. Emperyalist savafltan galip ç›kabilseydi,
hiç flüphesiz Yahudi soyk›r›m› da unutturul-

maya çal›fl›lacakt›. Fakat insanl›¤›n belle¤i, tüm
çarp›tmalara ra¤men ifllemeye devam ediyor. Ve
gerçekler ergeç su yüzüne ç›k›yor.

Burada halklar için önemli olan, emperyalist
oyunlara, k›flk›rtmalara gelmemektir. Egemen s›n›f-
lar›n, halklar›n yarar› için hiçbir fley yapmayacakla-
r›n› iyi bilmek, bu s›n›fsal-tarihsel bak›flaç›s›yla ge-
liflmelere yaklaflmakt›r. Hrant Dink’in Ermeni me-
selesiyle ilgili hem emperyalistlerin oyunlar›na,
hem de Türk egemenlerin tutumuna karfl› sava-
fl›, verilebilecek en iyi örnektir. 

Hrant Dink, 2006 y›l›nda böyle bir yasa tasar›s›
Fransa’da gündeme geldi¤inde, “Bu yasay› Fran-
sa’da çi¤neyece¤im” diyebilmifltir. (Rag›p Zarakolu,
7 Ocak 2012-Radikal) Türkiye’de “Ermeni soyk›r›m›
vard›r” dedi¤i için yarg›lanan ve sonu ölümle biten
k›yas›ya bir mücadele yürüten Hrant, baflta Fransa
ve ABD olmak üzere emperyalistlerin bu meseleyi
kafl›malar›na fliddetle karfl› durmufltur. Malatyal›
‹fladamlar› Derne¤i’nin 17 Nisan 2006’da düzenle-
di¤i bir etkinlikte flöyle demektedir: “Avrupal›lar ba-
na gelip sorduklar›nda, ‘size ne’ diyorum, bizim iyi-
li¤imizden kötülü¤ümüzden size ne?” O dönemde
yay›nlanan bir röportaj›nda ise, flunlar› söylemifltir:
“Hasta iki toplumuz biz. Türkler ve Ermeniler. Bir-
birlerine yönelik iliflkileriyle… Ermeniler büyük bir
travma yafl›yor Türklere yönelik; Türkler ise Erme-
nilere yönelik büyük bir paranoya… Tam klinik
vak’alar. Kim tedavi edecek? Frans›z Senatosu’nun
karar› m›? Amerikan Senatosu’nun karar› m›? Kim
bizim doktorumuz? Ermeniler Türklerin doktoru,
Türkler de Ermenilerin, onun ›fl›nda doktor ilaç, he-
kim, mekim yok…” 

Bu topraklar üzerinde yaflayan Türkler, Kürtler,
Ermeniler, Rumlar, Araplar, Çerkezler, Lazlar…
Bütün ulus ve ulusal topluluklar, kardeflçe bir
yaflam› sosyalist bir ülkede bulacaklard›r. Tüm
halklar›n düflman› olan emperyalistlere ve iflbirlikçi-
lerine karfl› verecekleri mücadele içinde ulusal-flo-
ven duygulardan ar›nacak, halklar›n kardeflli¤inin
zenginli¤ini yaflayacaklard›r. Baflta Hrant olmak
üzere, bu u¤urda yaflam›n› vermifl, tüm uluslardan
devrimci ve demokratlar›n bize b›rakt›¤› miras da
budur. 
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Soyk›r›m tart›flmalar›nda

Al birini 
vur ötekine!
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! 1 fiubat 1979-Abdi ‹pekçi öldürüldü
Milliyet Gazetesi’nin genel yay›n yönetmenli¤ini
yapt›¤› s›rada, Mehmet Ali A¤ca, Abdullah Çatl›,
Oral Çelik gibi faflistler taraf›ndan düzenlenen bir
suikastle öldürüldü.  

! 10 fiubat-1837 Puflkin öldü
Yal›n sa¤lam dili ve konu zenginli¤iyle modern Rus
fiiirinin büyük kurucusu Aleksandr Puflkin 1897’de
38 yafl›nda öldü.

! 13 fiubat-1925 fieyh Sait ayaklanmas›
Ayaklanman›n haz›rl›klar› 20’li y›llar›n bafl›nda bafl-
lam›flt›. 1923 y›l›nda Kürt gruplar› Kürdistan ‹stiklal
Komitesi’ni (AZAD‹) kurdular. Onbinlerce Kürdü
katleden Türk ordusu, ayaklanmay› fieyh Sait’i 14
Nisan 1925’te yakalay›p asarak bast›rabildi.

! 16 fiubat-1969 Kanl› Pazar
10 fiubat’ta gerçekleflen ABD’nin 6. filosunun ‹stan-
bul'a geliflini protesto eden devrimci ve yurtsever
güçlere, dinci gericiler sald›rd›. Polisin de aktif des-
te¤ini alan sald›r› s›ras›nda Ali Turgut Aytaç ve Du-
ran Erdo¤an, b›çak ve flifllerle katledildiler. 

! 17 fiubat 1600-Bruno Yak›ld›
Bruno, Rönesans döneminin en önemli fi-
lozoflar›ndan biridir. Ortaça¤ karanl›¤›na,
kilisenin kat› do¤matik tutumuna baflkal-

d›rm›flt›r. Dinsel bask›lara karfl› mücadele
etti¤i için 1592 y›l›nda tutukland›, 8 y›l bo-

yunca en a¤›r engizisyon iflkencelerine
maruz kald›; 8 y›l›n sonunda “piflman
olaca¤›m hiçbir düflünceyi benimse-
medim” sözleriyle iflkencelere diren-
meye devam ediyordu. ‹flkenceciler

ona geri ad›m att›ramayacaklar›n› an-
lad›klar›nda, onu yakarak ölüme mah-

kum ettiler. 1889 y›l›nda, II. Enternasyonal›n kurul-
du¤u y›l, ‹talya’da, idam edildi¤i meydanda an›t› di-
kildi. 

! 17 fiubat 1965- Siyahlar›n özgürlük mücadele-
sinin liderli¤ini yapan Malcolm X Öldürüldü

! 19 fiubat 1972-
Ulafl Bardakç›
katledildi
THKP-C’nin ku-
ruluflunda önemli
bir rol oynayan, ’68
kufla¤›n›n yi¤it dev-
rimcisi Ulafl Bardakç›,
Arnavutköy’de bir evde
polis taraf›ndan kuflat›ld›.
Ulafl, son kurflununa dek
çat›flarak flehit düfltü. 

! 21 fiubat 1934 Nika-
ragua direniflinin önderi
Sandino öldü. 

! 22 fiubat 1840 August
Bebel Do¤du
Alman Sosyal Demokrat
Partisi (SPD)'nin kurucu-
lar›ndan ve 40 y›l boyunca
en etkili önderlerinden bi-
riydi. Engels, onu "Avru-
pa iflçi s›n›f›n›n eflsiz bir
timsali" olarak tan›mla-
m›flt›r. “Kad›n ve Sosya-
lizm” Türkçeye de çevril-
mifl en önemli eseridir.

! 23 fiubat 1918- 
K›z›lordu kuruldu
Ekim devriminin üzerin-
den henüz birkaç ay geç-
miflti. Yeni biten bir sava-
fl›n tahribatlar›yla ülke
ekonomisi felç olmufl,
halk korkunç bir sefalet
içinde yafl›yordu. Ama
Alman emperyalizminin
ateflkesi bozarak sald›r›s›,
üzerine, Ekim devrimini
yaratan proletarya, K›z›l
Ordu alaylar› oluflturarak
buna cevap verdi. Alman
iflgalcilerinin geri püskürtüldü¤ü gün olan 23 fiubat
1918, K›z›l Ordu’nun do¤um günü oldu. 
Devrimin ilk y›llar›nda, Sovyetler sadece Alman ve
Japon emperyalizminin vb. ordular›yla de¤il; Kol-
çak, Denikin gibi, karfl›devrimin uflaklar›yla savafl›-
yordu. 1918-22 y›llar›nda K›z›l Ordu savaflç›lar›n›n
pek çok fleyi eksikti, ama önemli bir fleye sahiptiler:
Sosyalizm inanc›na ve baflarma kararl›l›¤›na. ‹lk
günlerin, ellerinde derme çatma silahlar› bile olma-
yan proleter gönüllüleri, dünyay› dize getiren yi¤it
savaflç›lara, komutanlara dönüfltüler. K›z›l Ordu,
1918’de olabilecek en a¤›r koflullar alt›nda korumufl-

tu Sovyet ülkesini. 1945’te ise, Alman faflizmini ve
dünya gericili¤ini dize getirmifl olarak selaml›yordu
dünya halklar›n›. K›z›l Ordu’nun zaferi, sosyalizmin
zaferiydi.

! 24 fiubat 1848 Komünist Manifesto Yay›nland›
Marx ve Engels taraf›ndan kaleme al›nan Komünist
Manifesto, iflçi s›n›f›n›n siyasal mücadelesinin ne-
denlerinin ve hedeflerinin ilk kez bilimsel bir tarzda
ortaya kondu¤u bir siyasal metindir. Sosyalizm tari-
hinin en önemli metinlerinden biri olan Komünist
Manifesto, ayn› zamanda proletaryan›n siyasi partisi-
nin ilk devrimci program› olma özelli¤i tafl›r. 150
y›ldan fazla bir zaman önce "Bütün Ülkelerin ‹flçile-
ri, Birlefliniz" diye seslenen Komünist Manifesto'nun
bu ça¤r›s›, bugün de güncelli¤ini korumaktad›r.

! 26 flubat 1984- fiair Hasan Hüseyin öldü
Kanad›k toprak olduk / çekildik bayrak olduk / dö-
küldük yaprak olduk / geldik bugüne... / ekme¤i bol
eyledik / ac›y› bal eyledik / s›rat› yol eyledik / geldik
bugüne... / ekilir ekin geliriz / ezilir un geliriz /bir
gider bin geliriz / beni vurmak kurtulufl mu”  

1960’l› y›llarda, Türkiye’de kapitalizm h›zl› bir geliflme göster-
di. Fabrika bölgelerinin etraf› k›sa sürede gecekondu mahal-
leleriyle kuflat›ld›. Yo¤un sömürü ve kötü yaflam koflullar›,
iflçiler içinde büyük bir öfke birikimine neden oluyordu.
Kavel gibi direnifllere, fabrikalar›n çevrelerindeki gece-
kondular da kat›l›yor, militan direnifller yaflan›yordu. 

Yasad›fl› grevler ve yürüyüfller, çat›flmal› direnifller ar-
t›k s›n›f hareketinde ola¤anlaflan tarz›na dönüfltü. Bu sü-
reç, Türk-‹fl’in ihanetçi çizgisini zorluyordu. Taban›n bas›n-

c›yla birçok sendika flube yönetimi, muhalefet yapmaya
bafllad›lar. Türk-‹fl’e ra¤men bir çok grev ve direnifl örgüt-

lendi. 
Paflabahçe fiifle Cam grevi, bir dönüm noktas› oldu. Grev devam

ederken, Türk-‹fl burada örgütlü olan Kristal-‹fl’i bile saf d›fl› b›ra-
karak grevi bitirdi. ‹flçiler bu karar› tan›mad› ve grevi devam ettir-
diler. Türk-‹fl üyesi olan Lastik-‹fl, Maden-‹fl ve Bas›n-‹fl, Kristal-‹fl,

Paflabahçe iflçilerine destek verdiler. Türk-‹fl bu sendikalar› geçici
olarak konfederasyondan ihraç etti. Bu, barda¤› tafl›ran son damla oldu.

Türk-‹fl’ten ihraç edilen sendikalar, yanlar›na ba¤›ms›z sendikalar› alarak,
15 Temmuz 1966’da Sendikalararas› Dayan›flma Örgütü’nü(SADA) kurdu-
lar. SADA, bir çok grevi ve direnifli desteklemeye, fiilen alternatif bir konfe-
derasyon gibi çal›flmaya bafllad›. Bu dönemde, s›n›f›n devrimci partisi olma-
d›¤› için, bu devrimci ç›k›fl, T‹P(Türkiye ‹flçi Partisi) revizyonizminin yörün-
gesine sokuldu. SADA’n›n bir çok yöneticisi ayn› zamanda T‹P üyesiydi. 13
fiubat 1967’de Devrimci ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu’nu (D‹SK) kurdu-
lar.

‹flçilerin Türk-ifl’ten ayr›larak ak›n ak›n D‹SK’e geçmeye bafllamas›, ege-
men s›n›flar içinde pani¤e yol açt›. 1970 y›l›n›n Haziran ay›nda, D‹SK’in ka-
pat›lmas›na neden olacak bir yasay› meclisten geçirdiler. D‹SK bu yasaya
karfl› bir protesto örgütlemek üzere harekete geçti. Ancak soka¤a dökülen ifl-
çiler, D‹SK’in planlar›n›n çok ötesinde bir öfke ile eylemlere bafllad›lar. 15-
16 Haziran iflçi direnifli, mücadeleyle yaratt›klar› sendikalar›n› korumak iste-
yen iflçilerin s›n›f öfkesinin patlamas›yd›. ‹flçiler, “s›n›f savafl›”n›n ne oldu¤u-
nu kendi pratikleriyle ö¤rendiler. 15 Haziran günü ‹zmit’ten yola ç›kan iflçi-
ler, yol üzerindeki bütün fabrikalar› boflaltarak ‹stanbul’a do¤ru yürüyüfle
geçtiler. ‹stanbul’daki iflçiler de caddelere ç›kt›, polisle çat›flt›lar, flehitlerine
ra¤men bir direnifl destan› yaratt›lar. 115 fabrikadan 75 bin iflçi “zincirleri-
mizden baflka kaybedecek bir fleyimiz yok” diyerek, ölümü gözünde küçülte-
rek ilerliyordu. Öyle ki, D‹SK bile ortaya ç›kan bu görkemli direniflten ürke-
rek, iflçilere radyodan “art›k evlerinize dönün” ça¤r›s› yapm›flt›. 

D‹SK, her aflamada iflçilerin mücadelesi, kan› ve teri üzerinden kurulmufl,
varl›¤›n› sürdürmüfltü. Bugün sendikalar yasa tasar›s›yla D‹SK’i iflkolu bara-
j›n›n alt›nda b›rakmak, bir kere daha tarihten silmek için harekete geçti burju-
vazi. D‹SK’i ayakta tutacak olan tek fley, iflçilerin direnifl gücü olacakt›r. 

13 fiubat 1967- D‹SK’in Kuruluflu

fiubat Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler

9 fiubat 1978- Atilla Acartürk 
17 fiubat 1996- Nurettin Demir
22 fiubat 1980- Hac› Köse
‹skenderun iflçi ve emekçilerinin

do¤al önderi Hac› Köse, iflkencede
katledildi. Örgütçü ve militan özel-
likleriyle öne ç›kan Hac›,
mücadelemizde yafl›yor, yaflayacak... 



9 Mart 1933’te Komünist Enter-
nasyonal’in görevlendirmesiyle ille-
gal olarak Almanya’da bulunan
Bulgar Komünist Partisi Genel Sek-
reteri Dimitrov, Alman Meclisi Re-
ichstag’› kundaklad›¤› gerekçesiyle
gözalt›na al›nd›. 

Tarihçilerin bir k›sm›, Nazilerin meclis yan-
g›n›nda en büyük hatalar›n›n Dimitrov’u tu-
tuklay›p yarg›lamak oldu¤unu söylüyorlar.
Çünkü Leipzig duruflmas› ya da di¤er ad›yla
“Meclis Yang›n› Duruflmas›” tarihe komünist-
lerin kararl›l›¤›n›, gücünü ve davaya olan
inançlar›n› kaz›m›flt›r. 

Faflizm, Dimitrov’u suçlayarak as›l olarak
gözünü Sovyetler Birli¤i’ne dikmiflti. Hedef bir
yandan içerde komünist av›na ç›kmak, fafliz-
mi yerlefltirmek, di¤er yandan da Sovyetler
Birli¤i’ni düflman ilan etmekti. Kald›rd›klar›
tafl ayaklar›na düfltü. Dava sonunda tüm dün-
ya, Alman devletinin simgesi olan meclisi,
Nazilerin yakt›¤›n› biliyordu art›k.

Önce Dimitrov’un kendisine avukat tutma-
s› yasakland›. Duruflma için önerdi¤i flahitle-
rin hiçbiri kabul edilmedi. Savunmas› için ge-
rekli hiçbir malzeme verilmedi. Davan›n siyasi
bir dava olmas› gerekçesi ile Reichsgericht,
yani siyasi davalara bakan Leipzig’deki mah-
keme dava ile görevlendirildi. Mahkemenin
baflkan› faflistlerle ayn› görüflte olmad›¤› ge-
rekçesi ile de¤ifltirildi. Dünya kamuoyuna
“adil bir yarg›laman›n” sürdü¤ünü göstermek
için binlerce sayfadan oluflan “araflt›r›lm›fl”
dosyalar sunuldu, san›klar› suçlayan 69 flahit
bulundu. Bafl flahit, dönemin Prusya Baflba-
kan› Göring’ti. Zaferlerinden emin bir flekilde
radyolardan naklen yay›n yap›ld›, hapörlerden
mahkeme d›fl›na yay›n gerçeklefltirildi... Ta
ki, Dimitrov mahkemede konuflmaya baflla-
yana kadar…  Faflist fleflerden Göring ve Go-
ebbels, Dimitrov taraf›ndan paçavraya çevri-
lene kadar… 

O günden itibaren mahkemede olup biten-
lere yay›n yasa¤› getirildi. Dimitrov, tüm
olumsuz koflullara ra¤men duruflman›n gös-
termelik, meclisi yakanlar›n faflistlerin ta ken-
disi oldu¤unu, savafl›n as›l olarak komünizme
aç›ld›¤›n› ortaya serdi ve mahkeme salonunu
komünizmin propaganda kürsüsü haline getir-
di. 

Dünyan›n gözü bu duruflmaya çevrilmiflti.
Uluslararas› Meclis Yang›n›n› Araflt›rma Ko-
misyonu ünlü ‹ngiliz ve Amerikan hukukçula-
r›n›n kat›l›m›yla kuruldu. Londra’da bir temsili
duruflma yap›ld›. 21 Eylül’de Leipzig Durufl-
malar›’n›n bafllad›¤› gün, Uluslararas› Komis-
yon karar›n› dünya kamuoyuna aç›klad›. Na-
ziler meclisi kundaklam›flt›.

Sovyetler Birli¤i Dimitrov’u vatandafll›¤›na
ald›. Dimitrov ve di¤er tutuklular için dünya
çap›nda kampanyalar yürütüldü. Enternasyo-
nal’in temsilcisi, ola¤anüstü enternasyonalist

bir dayan›flma ile kucaklan›yordu. Öyle ki
Nazi kamplar›nda iflkence alt›nda Dimitrov’a
karfl› ifade veren Alman komünistleri, mahke-
me salonunda ölüm pahas›na ifadelerini geri
ald›lar. 

Faflistler, devletin tüm imkanlar›n› bu dava
için seferber ettiler, ancak yenildiler. Mahke-
me delil yetersizli¤inden Dimitrov ve di¤er üç
komüniste beraat karar› verince Dimitrov,
mahkeme karar›na itiraz etti. Beraat, delil ye-
tersizli¤inden verilmemeliydi. Mahkeme, mec-
lisi yakanlar› ortaya ç›karmal›yd›. 

Bu duruflma, “yarg›layan savunma”yd›.
Her fleyin tersine döndü¤ü, faflizmin gerçek
yüzünün tüm dünyan›n önüne serildi¤i bir du-
ruflma... 

Dimitrov Leipzig duruflmalar›nda komüniz-
mi savundu, Fatihler 12 Eylül karanl›¤›nda
komünizmin umudunu yeflertti, yar›n bir bafl-
ka komünist bu görevi üstlenecek… ‹simler
ve ülkeler de¤iflse de her bir komünisti, dava-
s› için korkudan ve kayg›dan uzak k›lan Di-
mitrov’un afla¤›daki sözleridir. “Ben hayat›-
m›n anlam›n› ve içeri¤ini savunuyorum...”
Ben komünizm davas›y›m, komünizm davas›
benim davam.

Faflizmin Reichstag provokasyonu 
27’yi 28 fiubat 1933’e ba¤layan gece Re-

ichstag alevler içindeydi. Alman devletinin
simgesi yan›yordu. Meclis binas›n›n içinde
Hollandal› s›vac› Maurinus van der Lubbe gö-
zalt›na al›nd›. Lubbe, meclisi tek bafl›na yakt›-
¤›n› “itiraf” etti. Yang›n›n ç›kmas›ndan hemen
sonra Nazi flefleri Hitler, Goebbels, Göring,
olay yerindeydi. Yanlar›nda uluslararas› ka-
muoyuna seslerini duyurabilecekleri bir ‹ngiliz
gazeteci ile birlikte. Göring hemen sözü ald›:
“Bu bir komünist ayaklanman›n bafllang›c›-
d›r, onlar vurufla geçti, tek bir dakika bile ge-
cikmemeliyiz.” Hitler, daha aç›k flekilde ekle-
di: “Her bir komünist nerede bulunursa öldü-
rülecek. Komünist milletvekilleri bu gece as›l-
mal›...”

Ayn› gün, sadece Berlin’de bin 500, Prus-
ya’da 5 bin komünist gözalt›na al›nd› ve yeni
oluflturulan toplama kamplar›na dolduruldu-
lar. Meclisteki tüm Komünist Parti Grubu gö-
zalt›na al›nd›. Parti yönetimi gizli bir toplant›-
da oldu¤u için onlar› bulamad›lar. May›s
1933’e kadar baz› tarihi kaynaklara göre yüz
bine yak›n komünist gözalt›na al›nd›. Tabi ki
tutuklanacaklar›n listesi günler öncesinden
bugün için haz›rlanm›flt›. Dosyalar çekmece-
den ç›kar›ld›. Alman Komünist Partisi KPD’nin

tüm yay›nlar› ve bü-
rolar› kapat›ld›. Par-
ti’yi kapatmaya gücü
yetmiyordu faflistlerin
henüz. Sosyal De-
mokrat Parti de bun-
dan nasibini ald›. Ayd›nlardan da çok say›da
kifli gözalt›na al›nd›. Sald›r›n›n ilk elde komü-
nistleri hedef ald›¤›, ancak faflizme karfl› olan
herkesi kapsayaca¤› aç›kt›. Ne var ki sosyal
demokratlar›n komünizme olan düflmanl›klar›,
faflizme karfl› ortak cepheyi engelledi ve fafliz-
min kanl› süreci bafllad›...

Hitler henüz dört haftad›r hükümetteydi. 5
Mart’ta parlamento seçimleri yap›lacakt›. Hit-
ler’e seçimi kesin kazand›racak ve faflizmi
yerlefltirecek büyük bir olay gerekiyordu.
Devletin kalbinden vuruldu¤unu, tüm Alman-
ya’n›n tehlikede oldu¤unu gösteren bir simge.
Faflistler meclisi kundaklad›! Aylard›r “komü-
nistler ayaklanacak” anti-propagandas› ile
hem Alman halk›na, hem de dünya kamu-
oyuna yeterince korku salm›fllard›. 

5 Mart’taki seçimleri faflistler yüzde 50’nin
üzerinde bir ço¤unlukla kazand›lar. Alman
halk›nda istedikleri etkiyi b›rakabilmifllerdi. 

KPD’nin kurdu¤u K›z›l Cephe Savaflç›lar›
Birli¤i, faflistlere karfl› savafl›yordu. Mart ay›na
kadar her iki taraftan toplam 69 kifli ölmüfltü.
KPD Baflkan› Ernst Thaelmann tutuklanana
kadar onun sorumlulu¤unda olan bu Birlik,
KPD yasakland›ktan sonra da son nefesine
kadar savaflt›. Ancak verilen mücadele fafliz-
mi engelleyemedi. 

Reichstag hala yan›yor!
Meclis yang›n› ile ilgili dava 21 Eylül

1933’te bafllad› ve 23 Aral›k 1933’te sona er-
di. Dimitrov ve tutuklanan di¤er komünistler
beraat ettiler. Ancak s›vac› Marnius van der
Lubbe ölüm cezas›na çarpt›r›ld› ve 10 Ocak
1934’te idam edildi. 

II. emperyalist paylafl›m savafl›ndan sonra,
Nazilerin yarg›land›¤› Nürnberg Duruflmala-
r›’nda önde gelen faflistlerin de verdi¤i ifade
ile, meclis yang›n›n Naziler taraf›ndan gerçek-
lefltirildi¤i ve Van der Lubbe’nin bu olayda
kullan›ld›¤› kesinleflti. 

Dünya, Dimitrov’un “yarg›layan savunma-
s›”ndan ve tüm dünyadaki komünistlerin ver-
di¤i savafl›n sayesinde meclisi kimin ne için
yakt›¤›n› faflistlerin kamuoyu yaratmak için
ne tür provokasyonlar gerçeklefltirdikleri,
kendilerine ait kurumlara, s›radan halka bile
pervas›zca zarar verebileceklerini biliyor. 

27-28 fiubat 1933- Reichstag yang›n›
ve “YARGILAYAN SAVUNMA”

21fiubat 2012

“Itiraf etmeliyim, dilim keskin ve sert. Benim savafl›m ve yaflam›m da hep keskin ve sertti.
Ancak bu dil aç›k ve dürüst bir dildir. Ben olanlar›n ad›n› koyuyorum. Ben burada müvek-
kilini görevi gere¤i savunan bir avukat de¤ilim. Ben kendimi, suçlanan bir komünisti savu-

nuyorum. Ben, komünist devrimci onurumu savunuyorum. Ben düflüncelerimi, komünist
dünya görüflümü savunuyorum. Ben hayat›m›n anlam›n› ve içeri¤ini savunuyorum...”

Dimitrov



22 fiubat 2012

ABD’nin 11 Eylül sonra-
s›nda “önleyici savafl kon-
septi” olarak siyaset litera-

türüne kazand›rd›¤› kav-
ram, tam da Çin’in ilerle-

mesini durdurmaya dönük
stratejilerin en önemlisiydi.
‹lk iki emperyalist paylafl›m

savafl›ndan ders ç›karan
ABD, giderek güçlenmekte

olan emperyalist Çin’in,
kendi pay›n› almak üzere

kurtlar sofras›na sald›rma-
s›n› beklemeden, Çin daha

tam anlam›yla askeri gücü-
nü büyütmeden, bir savafla
zorlamak için bu politikay›
gündeme getirmiflti. Böyle-

ce “y›lan›n bafl›n› küçük-
ken ezecek” ve Çin güçlen-

meden difllerini sökecekti.
Ancak “kapitalizmin eflitsiz
geliflme yasas›” karfl›s›nda

hiçbir emperyalist dura-
maz; “paylafl›lm›fl toprakla-

r›n yeniden paylafl›lmas›”
savafl›n› kimse durdura-

mazd›. Öyle de oldu. 

Pentagon’un 6 fiubat 2006’da
yay›nlanan raporunda, gelecekte
ABD’nin hegemonyas›na son vere-
cek tek gücün Çin olaca¤› vurgula-
n›yor. 2002 y›l›ndan bu yana
ABD’de strateji kurulufllar›n›n ha-
z›rlad›¤› bütün raporlar, Çin’in
ABD hegemonyas› için en büyük
tehlike oldu¤una ve buna önlem
al›nmas› gerekti¤ine dair uyar›larla
dolu. Ancak bu uyar›lar hiçbir ifle
yaram›yor; Çin sessiz ve derinden
ilerliyor, dünyan›n her taraf›na uza-
n›yor ve “paylafl›lm›fl topraklar›n
yeniden paylafl›m›” konusunda iler-
leme kaydediyor. ABD’nin pazar
alanlar›, en baflta ABD’nin kendisi,
Çin mal› ürünlere aç›l›yor. Öyle ki,
ABD bayra¤› bile Çin’de üretiliyor.
ABD’nin hiçbir hamlesi, bu ilerle-
meyi durduram›yor. 

ABD’nin 11 Eylül sonras›nda
“önleyici savafl konsepti” olarak si-
yaset literatürüne kazand›rd›¤› kav-
ram, tam da Çin’in ilerlemesini dur-
durmaya dönük stratejilerin en
önemlisiydi. ‹lk iki emperyalist
paylafl›m savafl›ndan ders ç›karan
ABD, giderek güçlenmekte olan
emperyalist Çin’in, kendi pay›n› al-
mak üzere kurtlar sofras›na sald›r-
mas›n› beklemeden, Çin daha tam
anlam›yla askeri gücünü büyütme-
den, bir savafla zorlamak için bu po-

litikay› gündeme getirmiflti. Böyle-
ce “y›lan›n bafl›n› küçükken eze-
cek” ve Çin güçlenmeden difllerini
sökecekti. “Önleyici savafl”, yeni
bir emperyalist savaflla, eski impa-
ratorun taht›n› kaybetmesini önle-
meyi hedefliyordu. Ancak “kapita-
lizmin eflitsiz geliflme yasas›” karfl›-
s›nda hiçbir emperyalist duramaz;
“paylafl›lm›fl topraklar›n yeniden
paylafl›lmas›” savafl›n› kimse dur-
duramazd›. Öyle de oldu. 

2000’li y›llar›n bafl›, Çin’in he-
gomonyac› yaklafl›m›n›n her geçen
gün gözler önüne serildi¤i bir dö-
nemdi. 2001 y›l›nda Çin DTÖ’ye
üye oldu. Ve üye oldu¤u andan iti-
baren ABD’nin korumac› politika-
lar›na karfl› pazarlar›n tümden ser-
bestlefltirilmesini savundu. G-7 ola-
rak tan›mlanan ve sadece emperya-
list ülkelerden kurulu olan birli¤in
yerine, ba¤›ml› ülkelerin de söz sa-
hibi oldu¤u ve Çin’in ekonomik ç›-
karlar›n› daha rahat savunabilece¤i
genifl bir birlik olan G-20’nin kurul-
mas›na önayak oldu. G-20 içinde
yeralan ülkelerin önemli bir k›sm›,
ABD’nin pazar alanlar›n› dizginsiz-
ce ya¤malamas›ndan rahats›z olan
ve kendilerine de küçük alanlar aç-
mak isteyen ülkelerdi. Çin bu ülke-
lerin DTÖ’deki (Dünya Ticaret Ör-
gütü) hamisi gibi davranmaya bafl-

lad›. DTÖ’de ABD karfl›t› etkili bir
blok oluflturdu ve ABD’nin politi-
kalar›n›n DTÖ’den geçmesini en-
gellemeye bafllad›.

2002 y›l›nda ÇKP de, Çin’in ye-
ni hedeflerine uygun bir de¤ifliklik
geçirdi. 16. Kongre’de yap›lan yö-
netim de¤iflikli¤i ayn› zamanda,
Çin’in art›k daha atak davranaca¤›-
n›n göstergesiydi. Kongre “Çin’e
özgü sosyalizmin bayra¤›n› yüksel-
telim ve orta halli refah toplumunu
kurmada yeni zaferler için çal›fla-
l›m” bafll›kl› raporla özetliyordu bu
de¤iflimi. ABD’yi aç›k düflman
olarak gören, daha korumac› ve
hep temkinli yaklaflan eski döne-
min yerine, hem ABD’nin içpaza-
r›na hem de hegemonya alanlar›-
na daha pervas›zca dalan, ABD
ile ekonomik iliflkilerini güçlendi-
ren bir dönem bafllam›flt›. 2007’de
toplanan 17. Kongre bunu bir ad›m
daha ileri götürdü. 

2002’de ilan edilen bu politika-
lar›n sonucu, 2009 y›l›nda Çin’in
elinde 2 trilyon dolarl›k ABD ka¤›-
d› birikmesi, yani ABD’nin Çin’e 2
trilyon dolar borçlanmas›yd›. Bu
dönemde Çin, ABD’nin iflgal etti¤i
ama “fethedemedi¤i” Irak’a, Afga-
nistan’a, en yak›n iflbirlikçisi ‹sra-
il’e, Afrika’da petrol ve yeralt› ma-
denleri zengini Sudan’a, Nijerya’ya
ve hatta emperyalist Avrupa ülkele-
rine dald›, buralarda kendine genifl
pazar ve hegemonya alanlar› olufl-
turdu. Ve hatta ABD’nin “arka bah-
çesi” Latin Amerika’y›, neredeyse
kendi “arka bahçesi” haline getirdi. 

Sadece pazar alanlar›na girerek
de¤il, ekonomik-siyasi-kültürel ola-
rak kendi hegemonya araçlar›n›
oluflturdu. Ülkeleri krizden kurtar-
mak bir yana, daha fliddetli bir krize
soktu¤u aç›¤a ç›kan ‹MF’nin yeri-
ne, kendi borçland›rma mekanizma-
lar›n› oluflturdu; özellikle 2008 kri-
zinden sonra baflta Afrika ve Asya
ülkeleri olmak üzere pekçok ülkeye
uzun vadeli-düflük faizli kredi açt›,
böylece bu ülkelerin kendisine ba-
¤›ml›l›¤›n› art›rd›. 2008’de emper-
yalist sistemin ABD ile özdeflleflmifl
olan ekonomisi yerle bir olurken,
“Çin modeli sosyalist ekonomi” tar-
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ucuz üretimden bafllad›, en yüksek
kaliteli-lüks ürüne geçtikten sonra da
ucuz üretmeyi b›rakmad›. Bu iki
yönlü üretim sayesinde Çin, dünya
pazarlar›n› her yönden kuflatmay› ba-
flar›yor. 

Bugün mesela ABD’nin ev mo-
bilyas› pazar› (ucuz ya da lüks)
Çin’in tekeline geçmifl durumdad›r.
Keza dünyan›n en büyük perakende-
cisi olan ABD’li Wall-Mart, Çin’den
ABD’ye yap›lan ithalat›n yüzde
10’dan fazlas›n› tek bafl›na gerçek-
lefltirmektedir. Wall-Mart’›n 2002
y›l›nda Çin’den 12 milyar dolar›n
üzerinde mal ald›¤› tahmin edilmek-
tedir. 2003 y›l› için bu rakam 15 mil-
yar dolara ç›km›flt›r. Wal-Mart’›n tek
bafl›na Çin’den yapt›¤› ithalat, Kana-
da, ‹ngiltere ve Fransa’n›n ithalat›n-
dan fazlad›r. Wal-Mart’›n devasa
ma¤aza zincirine mal yetifltirecek bo-
yutta bir üretimi yapabilecek tek ülke
Çin’dir çünkü. Çin’in tekelleflti¤i
alanlardan biri de televizyondur. Te-
levizyondaki düflük kar marj›ndan
dolay› GM (General Motors) gibi te-
keller bu alandan çekilmifllerdi. Çin
bundan faydalanarak bu sektöre gir-
di, bütün dünyaya yay›ld›. 

Öte yandan, Hummer marka cip-
ler gibi ABD’nin adeta “prestij üreti-
mi” say›lan, büyüklü¤ü, dayan›kl›l›¤›
ve afl›r› benzin tüketimiyle lüksün ve
refah›n simgesi olarak görülen bir
alanda bile, Çin ayn› özelliklere sa-
hip ama yar› fiyat›na cipler üretmeyi
baflard›. 

Çin baflka ülkelerin teknolojisin-
den yararlanma konusunda da çok
h›zl› ilerlemektedir. Bir ülkeden itha-
lat yaparken ya da Çin’de bir fabrika-
n›n kurulmas›na izin verirken, tekno-
lojisini de mutlaka al›yor, teknoloji-
sini alamad›¤› ürünlerin ise bir örne-
¤ini ele geçirerek onu parçalar›na
ay›r›yor, denemeler yap›yor ve so-
nuçta o ürün hakk›nda her fleyi ö¤re-
niyor. Böylece Çin, üretim gücünü
giderek büyütüyor, en zor alanlara
bile rahatl›kla girebiliyor. 

Baflka ülkelerin teknolojisini ö¤-
renme konusunda hiçbir f›rsat› kaç›r-
m›yor. 2000 y›l›nda havasahas›n› ih-
lal eden bir ABD uça¤›n› inifle zorla-
m›fl, pilotu sorgulam›fl ve uçak üze-
rinde çok kapsaml› bir çal›flma yürüt-

müfltü. Almanya’da Siemens ve
KruppThyssen firmalar›nda çal›flan
Çinli mühendislerin, yetki alanlar›n›
çi¤neyerek h›zl› tren üzerinde incele-
me yapt›klar› ortaya ç›km›flt›. Irak’ta
düflen bir ABD helikopterinin Çinli-
ler taraf›ndan incelendi¤i söyleniyor.
Venezuela Devlet Baflkan› Chavez,
geçmiflte ABD’den sat›n al›nm›fl F-
16 uçaklar›n› “araflt›rma-gelifltirme
için” Çin’e verebilece¤ini duyuru-
yor. 

Çin, geneti¤i de¤ifltirilmifl g›da
ürünlerinden denizalt› motorlar›na,
biliflim teknolojisinden plastik oyun-
caklara kadar her alanda, rakiplerinin
üretim bilgilerini almak için her tür
yöntemi kullan›yor. Nanobilim ve
nano teknolojisi üzerine yaz›l› kay-
nak yay›nlamada ABD’nin ard›ndan
ikinci s›rada yer al›yor ve birinci s›-
raya ç›kmak için büyük çaba harc›-
yor. Elektrikli otomotiv üretiminde
di¤er ülkelerden daha fazla yol kate-
diyor. Zaten Çin’de otomobil say›s›
az, benzin al›flkanl›¤› s›n›rl› oldu¤u
için elektrikli otomobile geçiflin di-
¤er emperyalist ülkelerden daha h›zl›
olaca¤› düflünülüyor. Son otuz y›lda
Çin, tüm fotokopi makinalar›n›n ve
çocuk oyuncaklar›n›n üçte ikisini, sa-
t›lan dijital kameralar›n yar›s›n›,
tekstil ve büro bilgisayarlar›n›n üçte
birini üretiyor. 

Ar-ge (araflt›rma-gelifltirme) fa-
aliyetleri Çin bütçesinde oldukça
önemli bir yer tutuyor. Resmi ra-
kamlara göre bütçenin yüzde 18’sini
ar-ge faaliyetine ay›r›yor. Ancak
ABD, bu rakam›n daha yüksek oldu-
¤unu, Çin’in silahlanma ve ar-ge ra-
kamlar›n› bilerek düflük gösterdi¤ini
iddia ediyor. Dahas›, ABD’de üni-
versite okuyan 200 bin, Avrupa’da
onbinlerce Çinli ö¤renci, bütün
emperyalist ülkelerde binlerce
Çinli mühendis ve teknisyen, ö¤-
rendikleri herfleyi ülkelerine tafl›-
makta yar›fl›yorlar. Ayr›ca Çin’de
üniversiteler her y›l 4 milyon mezun
veriyor. Bütün bu beyin gücü, Çin’i
dünyan›n en güçlü ülkesi haline ge-
tirmek için çal›fl›yor. 

Kültür Devrimi döneminde “her
köye yüksek f›r›n kurmak” gibi ger-
çekd›fl› çabalar büyük bir fiyaskoyla

t›fl›lmaya baflland›. ABD’nin kurdu-
¤u sistemin çöküntüsü, Çin’in dev-
let kapitalizmine dayal› sisteminin
öne ç›kmas›na neden oldu. 

Di¤er taraftan, Çin pazar›n› di¤er
emperyalist ülkelere açaca¤› yolunda
aç›klamalar yapt›, özellefltirmeleri
anayasa maddesi haline getirdi; ama
sadece küçük iflletmeleri özellefltir-
meye açt›, büyük kamu iflletmelerinin
hiçbirini özellefltirmedi. Böylece
kendisi en genifl pazarlara aç›l›r-
ken, ülkeye gelen yabanc› sermaye-
nin ülke ekonomisindeki gücünü ve
etkisini s›n›rl› tuttu. 

ABD’nin hegemonya argüman›
“demokrasi götürmek”ti. Bu kitlele-
rin nezdinde teflhir olup, iflgal alt›nda-
ki ülkelerde, kitle eylemlerinde “kah-
rolsun demokrasi” slogan› at›lmaya
bafllarken; dünyan›n pekçok bölge-
sinde kitlelerin refah özlemlerini dik-
kate alarak “Çin modeli sosyalizm”i
savunanlar artt›, bunlar aç›k ABD’ci
adaylar karfl›s›nda seçimleri kazand›-
lar. “Çin modeli” de emperyalist sis-
temin bir parças›yd› elbette ve kitle-
lere gerçek bir sosyalizm de¤il, çeflit-
li yönleri törpülenmifl, “halkç›” bir
kapitalizm sunman›n ötesine geçmi-
yordu. Ancak kitlelerin sosyalizm ta-
lebi ve özlemi art›yordu; Çin de buna
bir “alternatif” gibi sunuldu. 

2009 y›l›nda gerçekleflen Çin Halk
Cumhuriyetinin kuruluflunun 60. y›l-
dönümünün ihtiflaml› kutlamalar›, bu
“zaferler”in tescili durumundayd›. 

“Ucuz ve kalitesiz” de¤il art›k
ABD emperyalizmi, Çin hege-

monyas›n›n dünya geneline yay›lma-
s›n› birçok argümanla küçümsemeye,
hafifsetmeye çal›fl›yor. En baflta ge-
len demagojisi, Çin mallar›n›n ucuz
ve kalitesiz oldu¤u, taklit üretim yap-
t›¤›d›r. Oysa Çin en yoksul kesimler
için ucuz ve kalitesiz meta üretir-
ken, bir taraftan da en lüks, en
karmafl›k, en kaliteli ürünleri de,
emsalleriyle k›yaslanmayacak ka-
dar ucuza üretmesiyle öne ç›k›yor.
“Asya Kaplanlar›” olarak isimlendiri-
len ABD’ye ba¤›ml› Asya ülkeleri,
genel olarak ucuz ürün ile üretime
bafllad›lar, ancak kaliteyi yükselttikçe
ucuz ürün üretimini b›rakt›lar. Çin ise
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raç kalemi silaht›r. Arkas›ndan baz›
g›da ürünleri gelmektedir. Ancak te-
mel sanayi ve teknoloji alan›nda
üretim üstünlü¤ünü, daha ‘90’la-
r›n bafl›nda, “dünya hegemonyas›-
n›” ilan etti¤i günden itibaren kay-
betmeye bafllam›flt›r. ‘90’lardan iti-
raben, “yeni teknoloji” ad›n› vererek
çok önemsedi¤i ve övündü¤ü biliflim
sektöründeki aç›k-ara-önde konumu-
nu kaybedeli de epeyce zaman geç-
mifltir. 

ABD’nin hegemonyas›n›n büyü-
mesi ile birlikte, fabrikalar önce zen-
gin kuzeyden güneye, ard›ndan da
ülke d›fl›na ç›km›flt›. ‘50’li y›llarda
ABD’de iflçilerin yüzde 35’i sanayi-
de çal›fl›yordu. ‘60’l› y›llarda yüzde
32, ‘80’li y›llarda yüzde ‘20’nin alt›-
na düfltü, 2005 y›l›nda ise bu rakam
sadece yüzde 10.7 oldu. ABD’de sa-
dece 1998 ile 2005 aras›nda sanayide
3 milyon 400 bin iflyeri kayb› var.
Bugün art›k ABD’de iflçilerin ezici
ço¤unlu¤u hizmet sektöründe çal›fl-
maktad›r. Bu tablo, ekonomisi ba-
¤›ml›, kendi sanayisi zay›f ülkelerin
tablosudur. 

Bu tabloya bakt›¤›m›zda,
ABD’nin, giderek daha da k›r›lgan
hale gelen ekonomisi yüzünden, dün-
ya üzerindeki her türlü geliflmeden
do¤rudan ve herkesten fazla etkile-
nece¤ini söyleyebiliriz. Bugün dün-
yan›n her taraf›nda krizden etkilenen
ülkelere kredi açan, elindeki rezerv
paray›, di¤er ülkeleri kendine ba¤›m-
l› k›lmak üzere kullan›ma açan
Çin’in, 2.5 trilyon dolarl›k rezervini
(bunun 2 trilyon dolar› ABD ka¤›d›)
piyasaya sürmesinin, Çin ekonomi-
sinde yarataca¤› sars›nt› “ölümcül”
olmayacakt›r. Çin, üretim ve rekabet
gücüyle, dünya pazarlar›nda elde et-
ti¤i güçlü konumla, bu sars›nt›y› atla-
tabilecek nesnel olanaklara sahiptir.
2000’lerin bafl›na kadar ABD, Çin
ihracat›n›n yaklafl›k yar›s›n› kap-
sarken, 2005’ten bu yana Çin ihra-
cat›nda ABD’nin yeri yüzde 10’la-
r›n alt›na inmifltir. Ve bu oran gi-
derek azalmaktad›r. Yani art›k
ABD ekonomisinin çöküflü, Çin ih-
racat›nda son derece küçük ve te-
lafi edilebilir bir durumdur. ABD
ekonomisi için ise, böyle bir olas›l›k,

onu yerle bir edecek depremden fark-
s›zd›r. 

Üstelik, ABD ekonomisinin en
önemli dayana¤› olan dolar›n “rezerv
para” olma niteli¤i giderek de¤ifl-
mektedir. Çin, Rusya, ‹ran, Vene-
zuela gibi ABD kamp›n›n d›fl›nda
olan ülkeler, ekonomilerinde ve d›fl
ticaretlerinde dolar ve euro kulla-
n›m›n›n d›fl›na ç›kmakta, kendi pa-
ralar›n› daha fazla d›fl ticaretin do-
lafl›m›na sürmektedirler. Dolar›n
taht›ndaki bu sallant› da, ABD’nin
taht›n› ve ithalata dayal› tüketim eko-
nomisini darbelemektedir. 

Çin’in ekonomik üstünlü¤ü, ya-
pay-sanal sektörlere ve borsa spe-
külasyonlar›na de¤il, gerçek üreti-
me, gerçek ekonomiye dayanmak-
tad›r. 2008’de patlayan ekonomik
krizin arkas›ndan yüzde 10 civar›nda
büyümeye devam eden, üretimi ve
sat›fllar› süren tek ekonomidir. 

Bu tablo, Çin’in krizden etkilen-
meyece¤i anlam›na gelmez; kapita-
list üretim tarz›nda, fabrika band›na
hammadde ile birlikte art› de¤er sö-
mürüsü girdi¤i sürece, meta ile bir-
likte kriz de üretilecektir çünkü. An-
cak bugünkü krizden as›l etkilenen
ABD’nin ekonomisidir, Çin’in de¤il.
Dahas›, bu krizden etkilense bile,
ekonomik altyap›lar› ve gerçek üre-
tim güçleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda, t›pk›
’29 bunal›m› sonras›nda ABD’nin ç›-
k›fl› gibi, bu krizden güçlü ç›kacak
olan ülke de Çin’dir. 

ABD 2006 y›l›nda dünya ekono-
misinin büyümesinin yüzde 20’sini
tek bafl›na gerçeklefltirmiflti. 2007
y›l›nda ise bu katk› yüzde 15’in al-
t›na düfltü. 2007 y›l›nda dünyan›n
büyümesine en büyük katk›y›, yüz-
de 17 ile Çin gerçeklefltirdi. Bunda,
ABD ekonomisinin 2007 y›l›nda ya-
vafllamas›n›n büyük etkisi var. 

Çin’in bugüne kadar ald›¤› yol,
ekonomi tarihinin “mucizeleri” ara-
s›nda say›l›yor. Britanya’n›n kifli ba-
fl›na gayri safi milli has›las›n› ikiye
katlamas› 60 y›l sürdü, ABD’nin ve
Japonya’n›nki yaklafl›k 40 y›l,
Çin’inki ise sadece 12 y›l. 

Bu çarp›c› yükselifli sanayi ve hiz-
met sektöründe çal›flanlar›n say›s›n-
daki art›flla da görebiliriz. Bat› Avru-

sonuçlanm›flt›, ama o dönemde yara-
t›lan araflt›rma-geliflme ve daha yük-
sek standartlar› yakalama iste¤i, bu-
gün Çin’in ilerlemesinde en önemli
düflünsel altyap›y› oluflturuyor. 

ABD’nin ekonomisini 
geride b›rakt›
ABD’nin Çin’i hafifsetmek için

kulland›¤› ikinci önemli demagoji
ise, Çin’in elindeki 2 trilyon dolarl›k
ABD ka¤›tlar› rezervinin bir tehdit
olmad›¤› yolundaki söylemidir. Dün-
yada art›k tüm ekonomilerin birbirine
ba¤›ml› oldu¤u, ABD ekonomisi çö-
kerse Çin’in de çökece¤i, bu nedenle
Çin’in ABD ekonomisini bat›rmak
de¤il, ayakta tutmak için u¤raflaca¤›
vb söylemlerle bunu desteklemeye
çal›fl›yor. Oysa gerçek bu de¤il. Eko-
nomik kriz, kapitalist sistem içindeki
her ülke için kaç›n›lmazd›r; üretimin
bir aflamas›nda mutlaka krizden etki-
lenecektir. Ancak her ülke ayn› bi-
çimde etkilenmez. T›pk› her tekelin
ayn› biçimde etkilenmeyece¤i gibi...

Mesela krizi afl›r› borçlu karfl›la-
yan bir tekel, malvarl›¤› ne kadar ge-
nifl olursa olsun, bir anda iflas›n efli-
¤ine gelebilir. Benzer biçimde kendi
üretimi yeterli olmayan, ithalata ba-
¤›ml› olarak yaflayan bir ülke ekono-
misi de kriz döneminde çökecektir.
’29 bunal›m› yeterince çarp›c›d›r.
‘29’da krizden en çok etkilenen ül-
ke ABD olmas›na ra¤men, kriz
sonras›nda dünya imparatorlu¤u-
nu ele geçiren ülke yine ABD’dir.
Kapitalist üretim sürecinde ABD’nin
ald›¤› mesafe, özellikle fordist üretim
sisteminin olanaklar›n› kullanm›fl ol-
mas›, ayr›ca 1880’lerin sonlar›nda ta-
mamlanan K›z›lderili katliam›n›n ar-
kas›ndan zengin alt›n yataklar›ndan
elde edilen alt›n rezervinin yaratt›¤›
zenginlik gibi unsurlar, ABD’nin
dünya üzerindeki pazar alanlar›n› ve
hegemonyas›n› her geçen gün güç-
lendirmifl; kriz nedeniyle patlak ve-
ren II. Paylafl›m savafl›ndan “impara-
tor” olarak ç›kmas›n› sa¤lam›flt›. 

Bugün ABD’nin üretim gücü son
derece zay›ft›r, dolar›n de¤erinin
yüksek olmas›ndan yararlanarak eko-
nomisini ve tüketimini ithalatla ger-
çeklefltiren bir ülkedir. En önemli ih-

Bugün ABD’nin
üretim gücü son de-
rece zay›ft›r, dolar›n
de¤erinin yüksek ol-
mas›ndan yararla-
narak ekonomisini
ve tüketimini itha-
latla gerçeklefltiren

bir ülkedir. En
önemli ihraç kalemi
silaht›r. Arkas›ndan
baz› g›da ürünleri

gelmektedir. Ancak
temel sanayi ve tek-
noloji alan›nda üre-

tim üstünlü¤ünü,
daha ‘90’lar›n ba-

fl›nda, “dünya hege-
monyas›n›” ilan etti-
¤i günden itibaren
kaybetmeye baflla-

m›flt›r. Biliflim sektö-
ründeki aç›k-ara-
önde konumunu

kaybedeli de epeyce
zaman geçmifltir.

ABD’nin hegemon-
yas›n›n büyümesi ile
birlikte, fabrikalar
önce zengin kuzey-
den güneye, ard›n-
dan da ülke d›fl›na
ç›km›flt›. ‘50’li y›l-

larda ABD’de iflçile-
rin yüzde 35’i sana-

yide çal›fl›yordu.
‘60’l› y›llarda yüzde

32, ‘80’li y›llarda
yüzde ‘20’nin alt›na
düfltü, 2005 y›l›nda
ise bu rakam sadece

yüzde 10.7 oldu. 
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pa, Kuzey Amerika ve Japonya’da bu
rakam 1970 y›l›nda toplam 265 mil-
yon iken, 2005 y›l›nda yaklafl›k bir
buçuk kat art›flla 416.9 milyona ç›k›fl-
t›. Çin’de ise 1970 y›l›nda sadece 85
milyon iken, 2005 y›l›nda di¤er ülke-
leri yakalam›fl, 412 milyona f›rlam›fl-
t›. 

‹flgücü sömürüsü üzerinden
Çin’de bunun sa¤layan en

önemli unsur art›-de¤er sömürüsü-
nün boyutudur. Çin’de adeta ‹ngil-
tere’nin 19. yüzy›ldaki vahfli kapi-
talizm koflullar› geçerlidir. Sendi-
kas›z, sigortas›z, ölümüne rekabet
içinde çal›flma, vahfli kapitalizmin
vazgeçilmez kanunudur. Sadece
2005 y›l›nda Çin’de “ifl kazas›” sonu-
cu 100 bin kifli ölmüfltür. Bunun yak-
lafl›k 10 bini, kömür madenlerindeki
patlamalarda yaflam›n› yitirmifltir. 

2005 y›l› sonunda k›rsal kesimde
yaflayan halk›n yaklafl›k 24 milyon-
luk bir k›sm› fakirlik s›n›r›n›n alt›n-
dad›r. Yine yaklafl›k 200 milyonluk
bir kesim, günde 1 dolar›n alt›nda bir
gelirle yaflamaktad›r. Bu nedenle, her
y›l k›rsal kesimde 24 milyonluk bir
kesim için ek ifl sahas› yaratmak ge-
rekmektedir. Yine Çin’in k›rsal kesi-
minde yaflayan yar› iflsizlerin 100
milyonu da ifl bulmak için flehirlere
göç etmektedir. Bunlar›n yaflad›¤› sö-
mürü koflullar› çok daha a¤›rd›r. Bu-
gün gelir da¤›l›m›n›n afl›r› bozulma-
s›ndan dolay›, küçük burjuvazi bile
iflsizlikten, çok pahal› evlerden, sa¤-
l›k ve e¤itim hizmetlerine eriflimdeki
s›k›nt›lardan etkilenmektedir. 

Çin’in ekonomik kalk›nmas›n›n
bir di¤er aya¤› da, çal›flan 7 milyon
çocuk köledir. (Asya genelinde top-
lam 120 milyon çocuk iflçi çal›fl›yor.)
Çin’de varolan serbest bölgelerde,
kapitalizmin en a¤›r sömürü koflullar›
geçerli. Örne¤in çöp torbas› üreten
Paul Hartmann AG, firman›n büyük
bir bölümünü Çin’e tafl›d›. Orada haf-
tada alt› gün, toplam 48 saat çal›flan
bir Çinli kad›na, ayl›k 100 Euro veri-
yor.  

Kimya firmas› Degussa, hem Al-
manya’da hem de Çin’de üretim ya-
p›yor. Çin’de makinalar daha eski.
Orada 150 iflçi çal›fl›yor. Almanya’da

Sömürünün bu düze-
yi, ona karfl› direniflin

de örgütlenmesini getir-
mektedir. Çin’de 1998

y›l›nda resmi olarak ra-
por edilen 198 bin emek
direnifli vard›r. 2000 y›-

l›nda bu say› 327 bin
152’ye yükseldi. Çin’de
hükümete karfl› gerçek-

leflen protesto say›s›,
2004 y›l›nda 74 bin iken
2006 y›l›nda 87 bin ol-

du. Özellefltirmelere
karfl› mücadele ise do¤-
rudan sanayi proletar-

yas›n›n kat›l›m›yla daha
etkili biçimlere dönüfle-
biliyor. Mesela 2009 y›-
l›n›n Temmuz ay›nda,
bir kapitalistin dövüle-

rek öldürülmesine sebep
olan kitlesel iflçi protes-
tolar› yafland›. Protesto,
hükümetin çelik sana-
yindeki özellefltirmeyi
ertelemesine neden ol-
du.  Çin’de kitle hare-

ketlerinin yükselmesinin
önündeki iki büyük en-

gel bulunmaktad›r:
Devletin “sosyalist”
kimli¤ini kullanmas›

kitlelerde bir bilinç bu-
lan›kl›¤› yaratmaktad›r
ve estirilen yo¤un terör
birçok direnifl için y›ld›-
r›c› olabilmektedir. Di-

renifllerin azl›¤› ise,
Çin’in önlenemez yük-

seliflinde en önemli
avantaj›d›r. 

ayn› üretimi yapan fabrikada ise 15
iflçi çal›fl›yor. Çin’de üretilen madde-
ler daha ucuza geliyor. Orada ifl gücü
yok de¤erinde. Münih Ifo Enstitü-
sü’nün yapt›¤› bir araflt›rmaya göre,
Bat› Avrupa’daki iflçilerin ücretleri
bugünden itibaren dondurulsa dahi,
Çin gibi ülkelerdeki iflçilerin ücretle-
rinin Bat›l› iflçilerinkinin düzeyine
gelmesi 30 y›l al›rm›fl. Sömürünün
boyutu çok çarp›c›. 

Sömürünün bu düzeyi, ona karfl›
direniflin de örgütlenmesini getir-
mektedir. Çin’de 1998 y›l›nda resmi
olarak rapor edilen 198 bin emek di-
renifli vard›r. 2000 y›l›nda bu say›
327 bin 152’ye yükseldi. Çin’de hü-
kümete karfl› gerçekleflen protesto
say›s›, 2004 y›l›nda 74 bin iken 2006
y›l›nda 87 bin oldu. Özellefltirmele-
re karfl› mücadele ise do¤rudan sa-
nayi proletaryas›n›n kat›l›m›yla
daha etkili biçimlere dönüflebili-
yor. Mesela 2009 y›l›n›n Temmuz
ay›nda, bir kapitalistin dövülerek öl-
dürülmesine sebep olan kitlesel iflçi
protestolar› yafland›. Protesto, hükü-
metin çelik sanayindeki özellefltir-
meyi ertelemesine neden oldu.  

Çin’de kitle hareketlerinin yük-
selmesinin önündeki iki büyük engel
bulunmaktad›r: Devletin “sosyalist”
kimli¤ini kullanmas› kitlelerde bir
bilinç bulan›kl›¤› yaratmaktad›r ve
estirilen yo¤un terör (Çin, dünyada
idam cezas›n›n en fazla uyguland›¤›
ülkelerden biridir, hapis cezalar› da
oldukça a¤›rd›r) birçok direnifl için
y›ld›r›c› olabilmektedir. Direnifllerin
azl›¤› ise, Çin’in önlenemez yükseli-
flinde en önemli avantaj›d›r. 

Askeri gücü de h›zl› büyüyor
Bugün Çin’in ekonomik olarak

ABD’nin önüne geçti¤i art›k tart›fl›l-
maz derecede aç›k. Siyasi gücü de
bununla ba¤lant›l› olarak yükselmifl
durumda. Çin emperyalizminin, im-
pataroluk taht›ndan ABD’yi indire-
rek kendisinin oturmas›n›n önündeki
tek engel askeri gücünün henüz
ABD’nin gerisinde olmas›d›r. Ancak
Çin bu alanda da bafldöndüren bir
ilerleme kaydetmektedir. 

Çin’in savafl anlay›fl›nda, çat›fl-
mada inisiyatifi elde etmek ve has-

m›n dengesini bozmak için gizlili¤e
ve aldatmaya önem verilir. Çin as-
keri geliflimi de bunun ürünü olarak
gözlerden uzakta tutulmaktad›r. 

S‹PR‹’nin (Uluslararas› Bar›fl
Araflt›rmalar› Enstitüsü) aç›klad›¤›
rakamlara göre, ABD, II. Emperya-
list savafl sonras›nda en yüksek silah-
lanma harcamas›n› 2007 y›l›nda ger-
çeklefltirdi. Dünyadaki harcamalar›n
yüzde 45’ini ABD, 547 milyar dolar-
la tek bafl›na yap›yor. Çin 58.3 mil-
yar dolarla, Britanya’dan sonra
üçüncü s›rada yer al›yor. ABD’nin
2008 y›l› savunma bütçesi 645 mil-
yar dolara ç›karken, Çin’in bütçesi
100 milyar dolar oldu. Rusya’n›n
ay›raca¤› bütçe ise 36.8 milyar dolar.
Çin’in askeri harcamalar›n›n, her dö-
nem, aç›klanandan çok daha büyük
oldu¤u söyleniyor. Mesela Çin’in
58.3 milyar dolar askeri harcama
yapt›¤›n› aç›klad›¤› 2007 y›l›na ilifl-
kin ABD’nin tahmini Çin’in 98-139
milyar dolar aras›nda harcama yapt›-
¤›d›r. 2008 y›l›nda ise Çin’in silah-
lanma harcamas›, yine ABD’nin tah-
minine göre 300 milyar dolara yak-
laflm›flt›r. 

Çin, 1964 y›l›nda ilk nükleer de-
nemesini gerçeklefltirerek, nükleer
silah sahibi olan ilk ülkeler aras›n-
da yer alm›flt›r. 1991 y›l›nda 1. Kör-
fez Savafl›’n›n yaflanmas›n›n arkas›n-
dan, askeri gücünü büyütmek için
özel bir çabaya girmifltir. Çin ordusu,
stratejik etkinli¤i daha fazla olan ba-
listik füze sistemleri ve nükleer si-
lahlara a¤›rl›k vermektedir. Denizal-
t›, tank, uçak gibi karmafl›k ve gelifl-
tirilmesi göreceli olarak çok pahal›
silah sistemleri ikinci s›rada yer al-
maktad›r. 

Tayvan ile olas› bir çat›flmada
ABD’ye karfl› koyabilecek, deniz ti-
caretini ve ihracat yollar›n›, stratejik
Malakka Bo¤az›n› koruyabilecek dü-
zeye gelmifltir. ABD, bugün Çin’in
gelifltirdi¤i ve edindi¤i silahlar ne-
deniyle, özellikle Güney Do¤u As-
ya ve Pasifik’teki üstünlü¤ünü
kaybetmifltir. Ancak Çin’in askeri
gücü bölgesel s›n›rlar›n ötesine geç-
mifl durumdad›r. Çin son 15 y›lda et-
kin ve cayd›r›c› bir askeri güç olma-
n›n en kestirme yolu olan balistik fü-
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Çin genel olarak
zay›fl›k numaras›
yapmak, enerjisini

saklamak, di¤erleri-
nin dikkatlerini baflka
alternatiflere yönelt-
mek ve baflkalar›n›n
yutamayaca¤› kadar
büyük ve karmafl›k
oldu¤u imaj›n› ver-
mek gibi yöntemleri

geleneksellefltirmifltir.
Ancak 2.3 milyon as-
kerli Çin ordusu, ar-

ge çal›flmalar›na ayr›-
lan yüz milyonlarca

dolarl›k bütçe ve eko-
nomik gücünün ulafl-
t›¤› boyut düflünüldü-
¤ünde, Çin’in askeri

olarak da birinci s›ra-
ya yerleflmesi çok

uzun sürmeyecektir.
ABD hegemon gücü-
ne güvenerek sanayi
üretiminden uzakla-

fl›rken, Çin dünya pa-
zarlar›n› ele geçir-
mekle meflgüldü.

fiimdi de ABD’nin as-
keri teknolojisi eskir,
Irak ve Afganistan gi-

bi ülkelerde “yafll›
köylüler” taraf›ndan

helikopterleri düflürü-
lüp ABD’nin askeri

baflar›s›zl›klar› tart›fl›-
l›rken, Çin’in askeri
gücü büyük bir h›zla

ilerlemektedir. 

zelere sahip olmak ve bunlar› gelifltir-
me konusunda çok yol alm›flt›r. 2006
y›l›nda k›talararas› balistik füze
sistemlerini baflar›yla gerçeklefltir-
mifl, denemelerini tamamlam›flt›r.
Çin’in elinde bulunan 12.900 km
menzilli balistik füzeler, bütün Ame-
rika k›tas›na eriflme yetene¤ine sahip-
tir. Tayvan konusunda ABD ile ger-
ginli¤in t›rmand›¤› bir dönemde,
2005 y›l›nda Çin Genelkurmay›’ndan
General Zhu, yapt›¤› bir aç›klamada
“Xian’›n do¤usundaki bütün flehirle-
rin yokolmas›na haz›r›z. Ama Ameri-
kal›lar da, Çin taraf›ndan yüzlerce
flehirlerinin yokolmas›na haz›r olma-
l›d›rlar” diyerek Çin’in uzun menzil-
li nükleer bafll›k tafl›yan füzeleriyle,
gerekti¤inde ABD’yi vurabilece¤i
mesaj›n› vermifltir. 

Ayr›ca Kuzey Kore, Pakistan, ‹ran
gibi ülkelere de bu sistemleri satarak,
müttefiklerini askeri olarak da kendi-
sine ba¤›ml› k›lmakta, ABD karfl›s›n-
da yeni askeri odaklar oluflturmakta-
d›r. Bugün Ortado¤u için en strate-
jik geçifl noktalar›ndan biri olan
Hürmüz Bo¤az›’nda ‹ran taraf›n-
dan konuflland›r›lm›fl olan, kara-
dan denize f›rlat›labilen Çin yap›m›
C-800 füzeleri bulunuyor. 2005 y›-
l›nda bas›nda yer alan, ancak resmi
olarak do¤rulanmayan bir yaz›, Tür-
kiye’nin Çin ile gizli bir füze anlafl-
mas› imzalad›¤›n› iddia ediyordu. Bu-
na göre Çin, Türkiye’ye karadan ka-
raya füze ve teknoloji satacak, ayr›ca
Türkiye’de füze bataryas› üretimi
bafllat›lacakt›. Yaz›da geçen ancak
do¤rulanmayan füzeler, TSK envan-
terine girdi. 

ABD ordusunun teknolojik üs-
tünlü¤ünün en zay›f noktas› bilgi
iletiflimi teknolojilerine ba¤›ml›l›¤›-
d›r. ABD’nin Irak’ta, ‹srail’in Lüb-
nan’da savafllar› kaybetmelerinde tek-
noloji ba¤›ml›l›¤›n›n büyük etkisi
vard›r. ABD’nin haberleflme ve bilgi
toplama alan›nda uydu ba¤›ml›l›¤›n›
bilen Çin, bu konuya odakl› çal›flma-
lar›n› gelifltirmektedir. ‹letiflim ve bil-
gisayar sistemlerine sald›r›y› ve uzay-
da rekabeti esas alan sistemleri de ge-
lifltirmektedir. Gerekti¤inde uydular›
balistik füzeyle imha etmek, Penta-
gon’un bilgisayarlar›na siber sald›r›-

lar düzenlemek gibi konularda çal›fl-
maktad›r. Dünyada uydudan kontrol
ve takip çal›flmalar› anlam›nda iki
çal›flma var. Amerikan projesi olan
GPS ve AB projesi olan Gallileo.
Çin Gallileo’ya üyedir. 

Çin 2003 y›l›nda insanl› uzay ara-
c›n› atmosfer d›fl›na yollayarak uzay
çal›flmalar›n› bafllatm›flt›r. Eski ve
depolarda çürümeye yüz tutmufl as-
keri uçaklar›n› ise insans›z hava
araçlar›na dönüfltürmeye çal›flmakta-
d›r. 2007 y›l›nda uzaya insan gön-
deren 3. ülke olmay› baflard› ve
aya ilk gezgin arac›n› gönderdi. Yine
2007 y›l›nda uzay program› içinde
uydusavar füzesi denemeleri de ba-
flar›l› oldu.

ABD 1954 y›l›nda bir grup Gü-
neydo¤u Asya ülkesiyle kurdu¤u
SEATO örgütü ile Çin’i çevreleme
politikas› izlemekte ve Tayvan’› si-
lahland›rmaktad›r. 

Buna karfl›l›k Çin donanmas› da-
ha 1990’lar›n ikinci yar›s›ndan itiba-
ren, stratejik “aç›k denizde etkin sa-
vunma” doktrinini benimsemifltir.
1996’n›n bafllar›nda, Çin baz› tehdit
edici askeri manevralar düzenlemifl,
Tayvan’a denizden ve havadan girifli
yasaklam›fl, ABD Donanmas›, bu
durum üzerine, bölgeye derhal gös-
teri niteli¤inde bir sefer düzenlemifl-
ti. ‹ki ülke aras›nda ciddi bir güç
gösterisine dönüflmüfltü bu olay. Bu
“Tayvan Bunal›m›” s›ras›nda, bölge
ülkeleri tarafs›z ya da Çin’i destekle-
yen bir tutum alm›fllard›. ABD’nin
Tayvan hamlesi, Çin’in bölgesel üs-
tünlü¤üne ve askeri gücüne tak›lm›fl-
t›. 

Çin’in teknoloji kopyalamas›, di-
¤er emperyalistleri fazlas›yla korku-
tuyor. Mesela Çin ve Rusya ortak as-
keri tatbikat gerçeklefltirdi¤inde sa-
dece ABD de¤il, Rusya da Çin’in
burada kullan›lan geliflkin savafl
uçaklar›n›n teknolojisini kopyalaya-
bilece¤inden korkuyor. Bu nedenle
Rusya, en geliflkin savafl uçaklar›n›
Çin’e satmamaya özen gösteriyor.
Ancak Çin bugün Pakistan’a savafl
uça¤› satabiliyor. 

Zaten Çin, bu konuda s›n›r tan›-
m›yor. 2000’lerin bafl›nda Ukray-
na’n›n Varyag savafl gemisini “tu-
rizm amaçl›” diyerek sat›n ald›¤›nda,

bu motoru bile olmayan hurda gemi-
yi ta Çin’e kadar çekerek götürmesi
son derece anlams›z görünmüfltü.
Ama Çin kendi aç›k deniz filosunu
oluflturmak ve kendi savafl gemisini
üretmek için, bu savafl gemisinin
hurda iskeletinden teknolojisini ö¤-
renmeye çal›flt›. 

Çin’in askeri geliflimine paralel
olarak, kendisine ba¤›ml› askeri itti-
faklar kurmak için de ad›m at›yor.
1996’de kurulan fianghay ‹flbirli¤i
Örgütü bu yönde önemli bir rol oy-
nuyor. Uzay çal›flmalar›n› güçlendir-
mede ise, 1992 y›l›nda, Tayland ve
Pakistan’›n kat›l›m›yla kurdu¤u
APSCO (Asya Pasifik Uzay ‹flbirli¤i
Örgütü) önemli bir rol oynuyor.
APSCO’ya Ekim 2005’te Bangla-
defl, Endonezya, ‹ran, Peru ve Mo¤o-
listan, Haziran 2006’da ise Türkiye
üye oldu. (Türkiye Kas›m 2005’te
ABD ile Uzay ve Sanayi ‹flbirli¤i
Anlaflmas› imzalam›fl, arkas›ndan
Çin’le bu ittifaka kat›lm›flt›.)

Çin genel olarak zay›fl›k numara-
s› yapmak, enerjisini saklamak, di-
¤erlerinin dikkatlerini baflka alterna-
tiflere yöneltmek ve baflkalar›n›n yu-
tamayaca¤› kadar büyük ve karma-
fl›k oldu¤u imaj›n› vermek gibi yön-
temleri geleneksellefltirmifltir. An-
cak 2.3 milyon askerli Çin ordusu,
ar-ge çal›flmalar›na ayr›lan yüz
milyonlarca dolarl›k bütçe ve eko-
nomik gücünün ulaflt›¤› boyut dü-
flünüldü¤ünde, Çin’in askeri ola-
rak da birinci s›raya yerleflmesi
çok uzun sürmeyecektir. ABD he-
gemon gücüne güvenerek sanayi
üretiminden uzaklafl›rken, Çin dünya
pazarlar›n› ele geçirmekle meflgüldü.
fiimdi de ABD’nin askeri teknolojisi
eskir, Irak ve Afganistan gibi ülke-
lerde “yafll› köylüler” taraf›ndan he-
likopterleri düflürülüp ABD’nin as-
keri baflar›s›zl›klar› tart›fl›l›rken,
Çin’in askeri gücü büyük bir h›zla
ilerlemektedir. 

Ve Çin’in bugün ulaflt›¤› düzey-
de, art›k ABD ile aras›nda “eflitler
aras› bir iliflki” oldu¤unu, dünyan›n
art›k iki kutuplu oldu¤unu söylemek
hiç zor de¤ildir. Dahas›, bu “eflitlik”
her geçen gün Çin’in lehine bozul-
maya devam edecektir. 



Tutsaklardan yeni y›l kartlar›, Ocak ay› içinde de gelmeye devam etti.
Geçen say›m›zda elimize ulaflan mesajlari yay›nlam›flt›k. Sonradan gelenleri
de k›saltarak yay›nlamay› sürdürüyoruz. Her biri, umut ve inanç dolu sat›r-
larla yüklü ve büyük bir emekle yap›lan-seçilen bu kartlar›, tüm okuyucula-
r›m›zla paylaflmak istedik. 

Gelen kart ve mektuplarda, mesajlar›n d›fl›nda, baz› istekler ve sorular
da bulunuyor. Bu vesileyle geneli kapsayan konularla ilgili toplu bir yan›t
da vermifl olal›m: 

Dergimizin say›lar› ç›kar ç›kmaz, isteyen tüm tutsaklara gönderiliyor.
Ayr›ca yay›nevimizin ç›kard›¤› kitaplardan toplat›lmam›fl olanlar› postal›yo-
ruz. Ellerine ulaflamayanlar var ise, bu idarelerin keyfi tutumlar›ndan kay-

naklan›yordur. Çünkü birçok hapishaneye baflta “Hücreler” olmak üzere,
toplat›lmam›fl tüm kitaplar›m›z ve dergimizin say›lar› ulafl›rken, baz› hapis-
haneler, “örgüt propagandas›” gerekçesiyle vermiyorlar. Tutsak okurlar›-
m›z bilmelidirler ki, ellerine ulaflmayan dergi ve kitaplar, idarelerde oyalan-
makta ve engellenmektedir. Di¤er yandan tutsaklara gönderdi¤imiz dergi ve
kitaplar›m›z ücretsizdir. Bunlar için ücret teklif eden tüm tutsaklara bir kez
daha duyururuz.

“Devrimci tutsaklar onurumuzdur” diyoruz. Onlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›-
lamak, -özellikle siyasal ihtiyaçlar›n›- d›flarda olanlar›n boyunlar›n›n bor-
cudur. 

Zindanlar Y›k›ls›n, Tutsaklara Özgürlük!   
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Tutsaklardan yeniyıl mesajları

Merhaba
Dünyan›n tüm karanl›k görüntüsüne ra¤men,

umudumuz ve söyleyecek sözümüz var 
yar›na dair....

Gün henüz bitmedi...
Ezilenlerin, iflçilerin, emekçilerin seslerininin
daha gür ç›kaca¤› bir y›l dile¤iyle yeni y›l›n›z›

kutluyoruz...
Emrah Irmak

Sincan 1 Nolu F Tipi- Ankara

Dostlar, yoldafllar merhaba!
‹yi olman›z› diliyor, coflkuyla kucakl›yoruz!

Yeni y›l›n›z kutlu olsun!
Ser Selave Piroz Be!

(...) Tarihin kan ve can pahas›na yaz›ld›¤› bu günlerde,
özgür gelece¤in mimar› olan tüm canlar›n yeni y›l›n›
kutluyor, ifllerinde kolayl›klar ve baflar›lar diliyoruz.

Ankara Kad›n Kapal› Hapishanesi
Tutsak PART‹ZAN’lar

De¤erli dostlar ve “Devrimci Durufl” emektarlar›
‹fade edilemez duygular›n yafland›¤› bu günlerde
ve yaflanan depremin yaratt›¤› kordan duygular›n
bizi ayd›nl›k günlere tafl›yaca¤› umuduyla...
Derginize abone olmak istiyoruz... Bu vesileyle
tekrardan baflar› dileklerimizi sunuyor, selam ve
sevgilerimizi gönderiyoruz

Hasan Ya¤›z L  Tpi Hapishane
Kalkandere /R‹ZE

Sevgili yazar›m›z Nevin Berktafl ve yay›nevi çal›flanlar›
Öncelikle yeni y›l›n›z› kutlar ve en iyi dileklerimi
iletirim... 
Yollad›¤›n›z kitaplar için çok ama çok teflekkür
ederim. Selam ve sevgiler...
Rag›p Zarakolu2 Nolu F Tipi Tutukevi-KOCAEL‹

Merhaba,
Bu y›l›n ilk cep takvimini ald›m sizden, sa¤olun.
Masan›n bafl›ndaki panoya ast›m. Günlere
çentik atmasak da, gerekli bir araç...
Dergi düzenli geliyor, teflekkürler...
Buralar bildi¤iniz üzere. Sohbet hakk›n›n kul-
lanmaya bafllad›k. Haftada on saat ç›kmam›z
gerekirken, üç saatle s›n›rlad›lar.
Yeni y›l›n›z› kutluyorum... Umuz ve özgürlükle...

Erdal Süsem F Tipi ED‹RNE 

De¤erli arkadafllar, merhaba,
Ç›kard›¤›n›z yay›n ve kitaplardan ad›ma
birer tane gönderme imkan›n›z olursa se-
viniz. fiimdiden ilginizden dolay› teflek-

kürlerimizi bildiriyorum. 
Tüm çal›flanlar›n›za selam ve sevgiler...

Özgür Çelik
2 Nolu F Tipi- KOCAEL‹

Coflkulu selamlar!
(...) Ezilenlerin baflka bir dünya ve gelecek için

bafllatt›¤› serüven, hergün yeni kat›l›mlarla,
daha bir zenginleflip ço¤alarak devam ediyor.
Yeni y›l›n ezilenlerin olaca¤›na olan inanç ve

coflkumla yeni y›l›n›z› en içten devrimci duygu-
lar›mla kutluyorum.

Sevgi ve sayg›lar›mla...
Vedat Düflküner 2 Nolu FTC Tekirda¤

Merhabalar Proleter Devrimci Durufl emekçileri...
Urfa Hapishanesi’nden selam ve sevgilerimi gönderiyorum... 
Girmifl oldu¤umuz 2012 y›l›n›n proletaryan›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-
yalizm mücadelesi, Türkiye halklar›na zaferi ve devrimi mufltulamas› dile¤iy-
le, baflta sizin ve tüm Türkiye halklar›n›n yeni y›l›n› kutlar her daim dostça,
yoldaflça, umudun ad›yla...

‹smail fieran 

E Tipi Hapishane-fiANLIURFA
Merhaba
(...) Sizden ilk kez mektup-kart ald›m. Kitap-dergi konusunda cevaps›z kalma-
d›m, duyarl›l›¤›n›z için teflekkür ederim. .. Tüm Yediveren çal›flanlar›n›n yeni
y›l›n› kutluyor, çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyorum. Esenlikle kal›n. Selam ve
sevgiler... Cep takvimini de ald›m, teflekkürler...  

Mehmet Garip Yafl - F Tipi ADANA

Merhaba
Kart›n›z› ald›m, duyarl›l›¤›n›z için teflekkür ederim. Cep takvimi iflime çok
yarayacak. Zira elle çizmifltim ama çok kabayd›, bunu için ilaç gibi iflime

yarad›. ..Son aylarda bir sansür furyas›d›r alm›fl bafl›n› gidiyor. ‹ki haftada 14
mektubuma “imha karar›” verildi. Gönderdi¤iniz kitab› ald›m. ‹nsan okuyunca
temiz oksijene ulafl›yor... Kal›n umutla, direniflle ve özgür yaflamlar›n ruhuyla...

Ali Murat Çelik 2 Nolu F Tipi Sincan-ANKARA  
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Tarihimiz onurumuzdur!

ün geçmiyor ki, yeni gözalt› ve
tutuklamalar yaflanmas›n; bir sald›r›
yasas› daha geçirilip haklar›m›z bu-
danmas›n; zam ve vergi soygunu ile
ili¤imiz sömürülmesin… 

Son aylarda bir sald›r› sa¤ana¤›
alt›nday›z. Biri bitmeden di¤eri bafl-
l›yor. ‹flte “sa¤l›kta dönüflüm” deni-
len de¤iflikli¤in sonuçlar›… “Gelir
testi” ad› alt›nda uzayan kuyruklar,
o kuyruklarda düflenler, fenal›k ge-
çirenler… Hükümetin sa¤l›¤› tama-
men paral› hale getirmek için, iflçi
ve emekçileri adeta sorguya çekme-
si, fifllemesi… 

Bir yanda “Deniz Feneri” ad› al-
t›nda “asr›n soygunu”nu gerçeklefl-
tirenlere arka ç›k›l›rken, di¤er yanda
hiçbir geliri olmayan, ya da çok az
bir gelirle yaflamaya çal›flanlara re-
va görülenler…  

Yeni ç›kan sa¤l›k yasas›yla ger-
çekte “yeflil kart” ortadan kald›r›l›-
yor. Hemen herkes sa¤l›k primi öde-
mek zorunda b›rak›l›yor. Bu da yet-
miyor, ilaçlarda yap›lan kesintiler
art›yor, ilaç bafl›na belli bir miktar
ödeme zorunlulu¤u getiriliyor. K›sa-
ca “paran kadar sa¤l›k” deniyor.

Di¤er yandan baflta g›da olmak
üzere temel ihtiyaç maddelerinin
hepsi astronomik oranda zamlan-
m›fl durumda. Et ve süt ürünlerin-
den sonra, flimdi meyve ve sebze-
nin de yan›na yaklafl›lm›yor. Buna
karfl›n asgari ücrete yüzde 6 zam
yap›l›yor. Genel olarak ücretler tekli
rakamlarla artarken, enflasyon al-
m›fl bafl›n› gidiyor. Resmi rakamlar-
da bile enflasyon çiftli rakamlar› afl-
t›. Keza iflsizlik artmaya devam edi-
yor. Esas›nda krizin tüm belirtileri
ortaya ç›km›fl durumda. Ama ege-
menler ve onlar›n sözcülerine göre,
Türkiye ekonomisi iyiye gidiyor!
Belli ki onlar›n ekonomisi t›k›r›nda!
Bu kadar yo¤un sömürü biçimleri
ve ucuz iflgücü ile baflka türlü olma-
s› da beklenemez zaten.

G

Sayfa 2’de sürüyor




