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Sayfa 2’de sürüyor

Ya barbarl›k içinde yokolufl

YA
SOSYAL‹ZM!

ir y›l› daha geride b›rak›yoruz. Ka-
pitalizmin krizinin damgas›n› vurdu-
¤u bu y›l, ona ba¤l› olarak iflsizlik ve
açl›k gibi, sistemden kaynaklanan so-
runlar›, kronik ve devasa boyutlara
ulaflt›rd›. Krizin 2010 y›l›nda da süre-
ce¤i ve sonuçlar›n›n çok daha tahrip-
kar olaca¤›, art›k gizlenemiyor.

Bugün dünyada 1.5 milyar insan,
açl›ktan ölüm tehlikesiyle karfl› karfl›-
ya. Kronik açl›¤›n yafland›¤› Afrika ve
Uzakdo¤u ülkeleri bir yana, emperya-
list ülkelerde de açl›k, giderek art›yor.
Örne¤in ABD’de bir milyon çocu¤un
az beslendi¤i, açl›k çekti¤i aç›kland›.
Büyük tekelleri krizden kurtarmak
için milyar dolarlar› gözden ç›karan
ABD, aç çocuklar için k›l›n› k›p›rdat-
m›yor. Fransa ve ‹talya gibi Avrupa
ülkelerinde de açlar ve evsizler h›zla
ço¤al›yor.

‹flsizlikte de, baflta ABD olmak
üzere birçok emperyalist ülke, tarihi
rekorlar k›r›yorlar. ABD’de iflsizlik
yüzde 10’un üzerine ç›kt›. ‹spanya,
Fransa, ‹ngiltere, ‹talya gibi ülkelerde,
krizle birlikte iflsizlik oran›, ikiye, üçe
katland›. 

Türkiye’de de durum farkl› de¤il.
Açl›k s›n›r›n›n 750 TL oldu¤u ülkemiz-
de, milyonlarca kifli bu s›n›r›n alt›nda
yafl›yor. ‹flsizlik ise, resmi rakamlarla
bile 5 milyonu aflt›. K›fl aylar›nda in-
flaat ve turizm sektörünün durgunlu-
¤a girmesiyle, iflsizli¤in daha da arta-
ca¤› bekleniyor. 

Kriz, iflçi ve emekçinin s›rt›na, sa-
dece açl›k ve iflsizlik olarak binmiyor.
Ayn› zamanda daha fazla vergi yükü
de getiriyor. Türkiye’nin bütçe aç›¤›,
öngörülenin çok üzerinde ç›kt›. 10 ay-
da 43 milyar› buldu. Y›l sonunda 63
milyar olaca¤› bekleniyor. Vergiler,
iflçi ve emekçiden, bordrodan kesinti-
ler yap›larak ve “dolayl› vergi”lerle
kesintisiz olarak al›n›yor. Bu da yet-
miyor, “iflsizlik fonu”ndan bütçeye
para aktar›l›yor. Buna karfl›n burjuva-
zi, flirketleri zarar göstererek, kay›td›-
fl›l›¤› artt›rarak vergiden kaçmay› sür-
dürüyor. Oluflan bütçe aç›¤› ise, yine
iflçi-emekçilerin s›rt›ndan ç›kar›l›yor.

Bütün bunlar, önümüzdeki y›l›n,
artan vergi soygunu, daha fazla iflsiz-
lik ve açl›k getirece¤ini ortaya koyu-
yor. Elbette bu, madalyonun bir yüzü.
Di¤er yüzünde ise, burjuvazinin sald›-
r›s›na karfl› duran iflçi ve emekçinin
mücadele gücü var.   
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DEVR‹MC‹ DURUfi

‹flçi ve emekçiler, 2009 y›l›na “Krizin Fatu-
ras›n› Ödemeyece¤iz!” fliar›yla girmiflti. Bu
do¤rultuda birçok miting, eylem, iflgal ve dire-
nifl gerçeklefltirdi. Bu direnifller, burjuvazinin
sald›r›s›n› tümden durdurmaya yetmediyse
de, h›z›n› yavafllatt›. Ad›mlar›n› daha dikkatli
atmak zorunda b›rakt›.

2009 y›l›n›n son aylar›nda ise, toplumsal
muhalefetin hemen her kesimi, çok daha bü-
yük tepkiler gösterdi, eylemler yapt›. 

Kürt ulusal hareketi, her ne kadar “Kürt aç›-
l›m›” ad› alt›nda tasfiye sürecine sokulmak is-
tense de, taban›n dinami¤i eritilemedi. Kürt
halk›, kad›n› çocu¤uyla, yine meydanlar› dol-
durdu, afla¤›lanmay›-horlanmay› kabul etme-
yece¤ini gösterdi. Ne devletin artan bask›s› ve
floven sald›r›lar›, ne de ulusal önderli¤in tesli-
miyetçi tutumu, Kürt halk›n›n bu mücadele ge-
lene¤ini durdurabildi.

Aleviler, AKP hükümetinin manevralar›na
oldu¤u kadar, CHP’nin “oy deposu” gören yak-
lafl›m›na da çok sert bir yan›t verdi. En son 8
Kas›m’da yüzbinlerin kat›ld›¤› mitingde, top-
lumsal talepleri de yükselttiler. Böylece de-
mokratik hak ve özgürlükler mücadelesinin
önemli bir dinami¤i olduklar›n› bir kez daha
gösterdiler.

Ö¤renci gençlik, paral› ö¤retime karfl› yük-
seltti¤i mücadeleyi, giderek daha kitlesel ve
hak al›c› bir tarza evriltti. Ö¤retim y›l› bafllama-
dan önce harç zamlar›na karfl› yapt›¤› eylem-
lerle, yeni mücadele y›l›na iyi bir girifl yapt›. Ar-
d›ndan üniversite aç›l›fllar›na arz› endam eden
Bakan’lar› kürsülerde konuflamaz hale getirdi.
Ve 6 Kas›m’da YÖK’ü bu y›l daha kitlesel ve
yayg›n bir flekilde protesto etti.

Emekçi memurlar, y›llard›r verdikleri “grev-
li, T‹S’li sendika mücadelesi”ni 25 Kas›m’da
grev yaparak üst noktaya tafl›d›lar. Grev hak-
k›n›n grev yaparak kazan›laca¤›n›, pratikte
gösterdiler. 25 Kas›m grevi, kitleselli¤i ve mili-
tanl›¤› ile emekçi memur hareketinde, flimdi-
den önemli bir dönemeci ifade ediyor. Sadece
emekçi memurlar aç›s›ndan de¤il, tüm sömü-
rülen-ezilen kesimler aç›s›ndan da büyük bir
moral ve esin kayna¤› oldu.

2009 y›l›na, krize karfl› iflgallerle ve fabrika
önü direnifllerle giren iflçi s›n›f›, y›l boyunca iri-
li-ufakl› birçok direnifl gerçeklefltirdi. Bu dire-
nifllerin bir k›sm› baflar›yla sonuçlan›rken, bir
k›sm› da mahkeme koridorlar›nda eritilmeye

çal›fl›ld›. Bunda sar› ve reformist sendikalar›n
rolü büyüktü. Fakat iflçi s›n›f›, bu “direnifl oku-
lunda” deneyim kazand›. Tabanda örgütlülük
yaratmak zorunda oldu¤unu ö¤rendi. En son
Kent Afi iflçilerinin yapt›¤› gibi, taban örgütle-
riyle iflgaller gerçek-
lefltirdi.

* * *
K›sacas›; iflçisi,

memuru, ö¤rencisi,
ezilen ulusu ve mez-
hebiyle, tüm toplumsal
kesimler, y›l boyunca
ayaktayd›. Kesintili ve
birbirinden kopuk da ol-
sa mücadeleyle dolu
bir y›l geçirdi. Bunlar›n
yan› s›ra, 2009 1 Ma-
y›s›’n›n kitlesel biçim-
de Taksim’de kutlan-
mas›, ‹stanbul’da yap›-
lan IMF-DB zirvesinin
militan gösterilerle
protesto edilmesi, y›la
damgas›n› vuran ey-
lemler oldu.

fiimdi bu deneyimler-
le, daha ileri hedeflere yürümekle karfl› karfl›-
yay›z. Bu süre içinde bir kez daha görüldü ki,
k›r›nt›lar için mücadele edildi¤i sürece, kazan-
ma flans› yoktur. Büyük düflünmek ve büyük
dövüflmek zorunday›z! Emekçi memurlar, yolu
açt›. Bu yoldan yürünecek ve birleflik-örgütlü
bir hareket yarat›lacakt›r! Kazanman›n baflka
yolu yoktur! 

2009 y›l›nda, eylemlerimizle, sald›r›lar›n h›-
z›n› biraz olsun durdurmay› baflard›k. 2010 y›-
l›nda daha kitlesel ve militan eylemlerle krizin
yükünü onlara ödetmeyi de baflarabiliriz!
Marks’›n dedi¤i gibi, “kaybedecek zincirimiz-
den baflka bir fleyimiz yoktur, ama kazanaca-
¤›m›z koskoca bir dünya var!” O yüzden k›r›n-
t›lar› de¤il, DÜNYAYI ‹ST‹YORUZ!

Tüm iflçi ve emekçilerin yeni kavga y›l› kut-
lu olsun! Emperyalist iflgallere, bask› ve flidde-
te karfl› direnen tüm ezilen halklar›n yeni y›l›n›
kutluyoruz! Her koflul alt›nda siyasal kimlikleri-
ni, onurlar›n› koruyan devrimci tutsaklar›n yeni
y›l›n› kutluyoruz! Yoldafllar›m›z›n, okurlar›m›-
z›n, devrimci dostlar›m›z›n yeni y›l›n› kutluyo-
ruz! 2010, kavga ve zafer y›l› olsun!
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Merhaba,

25 Kas›m’da memurlar›n uzun zamand›r
gerçekleflen en önemli eylemine tan›kl›k et-
tik. Kat›l›m ve yayg›nl›k yönüyle, genifl me-
mur kesimlerini kapsayan bir grev gerçeklefl-
tirildi. Benzer bir durum, 8 Kas›m’da düzen-
lenen Alevi mitingi için de geçerli. Mitinge
kat›l›m, geçen y›l Ankara’da yap›lan mitingi
geçti¤i gibi, Kad›köy meydan›, çok uzun za-
mand›r ilk defa bu kadar büyük bir kalabal›k
gördü. 

Asl›nda her iki eylem de, iflçi ve emekçile-
rin, son dönemde nas›l bir tepki biriktirdi¤i-
nin göstergesi oldu. Dahas›, bu tepkiyi içinde
tutmak ya da salt söylenerek geçmek yerine,
eyleme-soka¤a tafl›mas› yönüyle büyük bir
önem tafl›yor. Yaflanan ekonomik krizin, kit-
lelerdeki mücadele istek ve kararl›l›¤›n› pekifl-
tirdi¤ini daha önceki yaz›lar›m›zda ifade et-
mifltik. Kas›m ay›na damgas›n› vuran eylem-

ler de bu öngörümüzü do¤ruluyor. Ve bu
durum, bize yeniden görevlerimi-

zi, bu tepkiyi daha bilinçli ve ör-
gütlü bir hale getirmemiz ge-

rekti¤ini hat›rlat›yor. Çünkü,
böylesi dönemlerde, mücadeleyi
örgütleme f›rsatlar› kaçt›¤›nda,

Rosa Lüksemburg’un da söyledi¤i gibi “bar-
barl›k içinde yokolmak” gündeme geliyor. 

Gündemdeki konularla ilgili yaz›lar› dergi-
miz sayfalar›nda bulabilirsiniz.   

Bir sonraki say›m›zda görüflmek üzere...
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ir süredir, Türkiye’nin d›fl politi-
kas›nda ciddi bir de¤ifliklik oldu-
¤u, yönünü Bat›’dan Do¤u’ya
döndürdü¤ü yolunda tart›flmalar

sürüyor. Bunda, Türkiye’nin son aylarda
baflta komflular› olmak üzere Do¤u ülke-
leriyle artan görüflme trafi¤inin rolü var.
Dahas›, Türkiye, bu ülkeler aras›ndaki
anlaflmazl›klara “arabulucu” olarak girme
konusunda çok hevesli davran›yor. Ayr›-
ca Ahmet Davuto¤lu’nun D›fliflleri Baka-
n› olmas› da, bu yöndeki savlar› kuvvet-
lendiren bir etken oldu. Davuto¤lu, devlet
içinde resmi görevler almadan önce, aka-
demisyen iken “Stratejik Derinlik” ad›n-
da bir kitap ç›karm›fl ve d›fl politikada
“yeni Osmanl›c›l›k” tezini ortaya atm›flt›. 

Davuto¤lu, AKP’nin K›z›lc›ha-
mam’daki son toplant›s›nda da bunu teyit

eden bir konuflma yapt›. “Osmanl›’dan
kalma bir miras›m›z var. Yeni Osmanl›
diyorlar. Evet, Yeni Osmanl›’y›z. Bölge-
mizdeki ülkelerle ilgilenmek zorunday›z.” 

Sonras›nda Davuto¤lu, bu konuflmay›
yalanlasa da, ülkede ve d›flar›da, Türk d›fl
politikas› konusunda kullan›lan yayg›n
argüman, “yeni Osmanl›c›l›k” oldu.

Son olarak, ‹ngiliz Financial Times
gazetesi, “Türkiye’nin Osmanl› misyonu”
bafll›kl› genifl bir analize yer verdi. Bu-
nun, Türkiye’nin ‘boyunu aflma riski’ ta-
fl›d›¤› belirtilen yaz›da, “elindeki kartlar›
fazla önemseme tehlikesi”ne dikkat çekti.
Ve Türkiye’nin as›l s›nav›, ‹ran konusun-
da verece¤i vurguland›. (aktaran Radikal
25.11.09)

Türkiye, ABD’nin 
d›fl politikas›yla uyumlu
‹çeride-d›flar›da “Türkiye’nin ekse-

ni”nin “yeni Osmanl›c›l›k” kavram›yla
birlikte tart›fl›lmas› sürerken, Baflbakan
Erdo¤an, ABD Baflkan› Obama ile görüfl-
mek üzere, 7 Aral›k’ta Amerika’ya gidi-
yor. Ve bu görüflmenin konusunu, baflta
‹ran olmak üzere Ortado¤u oluflturuyor. 

ABD D›fliflleri Sözcüsü, bu ziyaret ön-
cesi yapt›¤› bas›n toplant›s›nda; “Erdo-
¤an buraya geldi¤inde iliflkilerimizi tüm

boyutlar›yla ele almay› dört gözle bekli-
yoruz” dedi. (27. 11. 09 -Radikal) Daha
önce de “Baflkan, bir dizi stratejik konu-
da görüfl al›flveriflinde bulunacak” de-
miflti. Bu konular›, “Ortado¤u, Irak, Pa-
kistan, Afganistan, Ermenistan, K›br›s”
olarak s›ralam›flt›. (31.10.09 Radikal)

7 Aral›k görüflmesi, sadece Türkiye-
ABD iliflkileri bak›m›ndan de¤il, genel
olarak Ortado¤u aç›s›ndan son derece
önemli bir görüflme olacak. Hatta Erdo-
¤an’›n Bush’la yapt›¤› 5 Kas›m 2007’de-
ki görüflmesine at›fta bulunarak, onun ka-
dar kritik bir yer tutaca¤›n› söyleyenler
var. Görüflmenin zamanlamas› ve öncesi
geliflmelere bak›ld›¤›nda, bu sonuca ulafl-
mak, zor de¤il.  

Türkiye, son birkaç ayda, komflu ül-
keleri baflta olmak üzere, yo¤un bir diplo-

masi trafi¤i izledi. ‹ran, Irak, Suriye gibi
ülkelere birden fazla görüflme yap›ld›.
Ayn› flekilde Türkiye’ye gelen ziyaretçi
say›s› da artt›. Bütün bunlar›n ABD’nin
d›fl politikas›ndan ba¤›ms›z olmad›¤›n›,
önceki say›m›zda ifllemifltik. Sonraki ge-
liflmeler, bunu perçinleyen nitelikte oldu.

Kas›m ay›nda Türkiye’ye gelen ABD
D›fliflleri Bakan Yard›mc›s› Philip Gor-
don, düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda,
“Türkiye’nin ekseninde bir de¤ifliklik
görmüyorum. Türkiye’nin anahtar bir
partnerimiz olarak kald›¤›na güvenimiz
tam” diye konufltu.(Radikal 13.11.09)
Gazeteci Asl› Ayd›ntaflbafl ise, Amerikal›
diplomatlarla yapt›¤› görüflmelere daya-
narak, Türkiye ve AKP’ye bak›fl›; “temel
konularda ç›karlar›m›z örtüflüyor ve te-
mel meselelerde Ankara bize çok yard›m-
c› oluyor” fleklinde özetledi. Obama yö-
netiminden bir ismin ise, “Haritay› aç
önüne koy. Nerede s›k›nt› yaflad›¤›m›za
bak. Hepsi Türkiye’nin do¤rudan içinde
oldu¤u meseleler” dedi¤ini yazd›. Ve de-
vam›nda; “Ankara’n›n d›fl politika yöne-
lifllerinde Obama hükümetiyle belli koor-
dinasyon içinde oldu¤u, özellikle ‹ran ve
Suriye politikalar›nda” dediklerini ekle-
di. Sonunu da flöyle ba¤l›yor: “Örne¤in
Erdo¤an, son ‹ran gezisinde Washing-

ton’un mesajlar›n› do¤rudan iletmifl. Ay-
n› flekilde Suriye, Pakistan ve Hamas’la
görüflmeler, ABD’den gizli de¤il, dolayl›
olarak koordineli…”  (9.11.09 Milliyet)

Bunun tam da böyle oldu¤unu 7 Ara-
l›k’taki görüflme, daha net biçimde ortaya
ç›kacakt›r.

Obama-Erdo¤an 
görüflmesinin içeri¤i
Bu görüflme öncesinde, ABD’nin Irak

ve Afganistan’da yine zorlu günler yafla-
d›¤›n›, ‹ran konusunda ise, bir türlü iste-
di¤i noktaya ulaflamad›¤›n› görüyoruz. 

Birçok ABD’li yetkilinin, son günler-
de Ankara’ya gelmesi, bu konularda me-
safe alma ve sonuçlar›n› görüflme öncesi-
ne yetifltirme telafl›ndand›. Bunlar›n ara-
s›nda, FBI Baflkan› Robert Muller’in Ka-
s›m ay›nda Türkiye’ye ziyareti, oldukça
çarp›c›d›r. Muller, Baflbakan Yard›mc›s›
Cemil Çiçek baflta olmak üzere birçok
yetkili ile görüflmeler yapt›. Bu görüflme-
lerde, Irak’tan çekilecek ABD askerleri-
nin ‹ncirlik üssü üzerinden tafl›nmas› ilk
s›ray› ald›. Ayr›ca gitmeden önce, Türki-
ye’ye kara, hava ve deniz yoluyla girifl-
ç›k›fl yapanlar›n biometrik bilgilerini iste-
di. 

Muller, Aral›k 2005’de de Türkiye’ye
gelmiflti. O zamanki görüflmenin kapsam›
da, “PKK, bölgesel konular ve ortak yü-
rütülen istihbarat”t›. Yine o zaman da
Irak’ta, Filistin’de seçimler olacakt› ve
Hamas’›n kazanma ihtimali yüksekti.
‹ran’la nükleer pazarl›klar sürüyordu. Di-
¤er yandan, Muller’in Türkiye’de bulun-
du¤u süre içinde, PKK’li “bar›fl gruplar›”
ve Ergenekon tart›flmalar›n›n olmas›, bu
çak›flmalar›n pek de tesadüf olmad›¤›n›
gösteriyor. Ayn› zamanda ABD’nin Orta-
do¤u’daki sorunlar›n›n devam etti¤ini…

ABD, bu görüflme öncesi de, “Kürt
aç›l›m›”n›n kendi belirledi¤i do¤rultuda
gitmesini istiyor. Irak’tan birliklerini s›-
k›nt›s›z biçimde geri çekmek, seçimleri
bir denge kurarak mutlaka yapt›rmak,
“enerji güvenli¤i”ni sa¤lamak, Filistin-‹s-
rail görüflmesini yeniden bafllatmak,
‹ran’›n nükleer çal›flmalar›n› durdurmak
istiyor. 

Bütün bu konularda Türkiye’ye ihti-
yaç duyuyor. Amerika, AKP’yi içeride
Ergenekon, telekulak, yarg› gibi konular-
da rahatlat›rken, karfl›l›¤›nda kendi ç›kar-
lar› do¤rultusunda Ortado¤u’da yol alma-
s›n› bekliyor. 7 Aral›k görüflmesi, bir yer-
de bunun s›namas› olacakt›r.

Irak, ‹ran, Filistin…
ABD, Irak’taki birliklerinin bir k›sm›-

n› çekmeden önce, yönetimi istedi¤i flek-
le sokmaya çal›fl›yor. Bunun önemli aya-
¤›n›, Ocak 2010’da yap›lacak seçimler

Türkiye, son birkaç
ayda, komflu ülkeleri

baflta olmak üzere, yo-
¤un bir diplomasi trafi-
¤i izledi. ‹ran, Irak, Su-

riye gibi ülkelere bir-
den fazla görüflme ya-

p›ld›. Ayn› flekilde Tür-
kiye’ye gelen ziyaretçi
say›s› da artt›. Bütün

bunlar›n ABD’nin d›fl
politikas›ndan ba¤›ms›z

olmad›¤›n›, önceki sa-
y›m›zda ifllemifltik.

Sonraki geliflmeler,
bunu perçinleyen

nitelikte oldu.
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oluflturuyor. Fakat bu konuda Irak’taki gruplar aras›n-
daki anlaflmazl›k sürüyor. Kürtler, sandalye say›s›
275’ten 323’e ç›kar›lan mecliste, kendilerine daha
fazla yer verilmesini istiyor ve seçmen say›mlar›nda
usulsüzlük yap›ld›¤›n› ileri sürüyor. Sünniler ve fiiiler
de kendi ellerini güçlendirmek istiyorlar. Sünniler, is-
tekleri yerine getirilmezse, seçimleri boykot edecek-
lerini duyuruyor. O yüzden seçimlerin Ocak ay›nda
yap›l›p yap›lmayaca¤› hala belli de¤il.

Seçimlerle oluflacak meclisin önemi, bu yöndeki
tart›flmalar› büyütüyor. Çünkü yeni meclis, ABD’nin
Irak’taki askerlerini önemli oranda çekti¤i dönemde
oluflaca¤›ndan, petrol, do¤algaz ve federal yetkilerin
Irak’taki gruplar aras›nda nas›l paylafl›laca¤›na karar
verecek. Keza, merkezi ve yerel ordular, enerji sevki-
yat› ve komflu ülkelerden geçen boru hatt›, Nabucco
hatt›n›n müzakere edilmesi gibi konular› karara ba¤-
layacak. 

Yeni meclisin rolü, böylesine art›nca, baflta Türki-
ye olmak üzere komflu ülkeler de, bu sürece müdahil
olmaya çal›fl›yor. Türkiye, Irak’ta as›l olarak, Sünni-
lere ve Türkmenlere (ITC) dayan›yor. fiiilerle de ara-
y› iyi tutmaya gayret ediyor. Irak’ta Kürtlerin nü-
fuzunun daha fazla artmas›n› istemedi¤i için,
Sünni-fiii bloku oluflturmaya çabal›yor. Geçti¤i-
miz ay, Irak ‹slami Yüksek Konseyi Baflkan› fiii
Ammar El Hekim’in üst düzeyde a¤›rlanma-
s› da, bu amaca hizmet ediyor. Amerika,
Irak’taki seçimlerin zaman›nda yap›lmas›n-
dan yana. Türkiye de Irak’taki gruplar› bu
do¤rultuda zorluyor.

Bir di¤er önemli konu ise, Filistin… Fi-
listin’de önümüzdeki aylarda seçim var. El
Fetih, Hamas çekiflmesi halen sürüyor. Ab-
bas, bu seçimlerde aday olmayaca¤›n› aç›klad›. El Fe-
tih içindeki en güçlü aday Mervan Barguti. Ancak
Barguti, halen ‹srail cezaevlerinde tutsak. Onun, ‹sra-
illi esir asker Gilad fialid ile takas edilmesi gündem-
de. Seçimlerden El Fetih’in güçlü ç›kmas› için, Bar-
guti’nin serbest b›rak›lmas› gerekiyor. Hamas’› geri-
letmek isteyen ABD’nin ‹srail’i bu yönde zorlama ih-
timali güçlü. 

ABD, ayr›ca Filistin-‹srail görüflmelerinin yeni-
den bafllamas›n› da istiyor. Fakat Filistin, ‹srail’in
yerleflim politikas› nedeniyle müzakereyi bafllatm›-
yor. Bu durumda “arabulucu” ülke Türkiye, son ay-
lardaki ‹srail gerginli¤inden dolay›, biraz geride kal-
d›. ‹srail, Suriye ile görüflmeleri bafllatmak için Fran-
sa’n›n devreye girmesini istedi. Fakat Filistin-‹srail
görüflmelerinde, arabulucu olarak Türkiye, yine en
güçlü aday görülüyor. ‹srail Sanayi Bakan› Ben Ele-
zer de 22 Kas›m’da “normalleflme” görüflmeleri için
Ankara’ya geldi. 

As›l kördü¤üm ‹ran konusunda yaflan›yor. Obama
yönetiminin “zaman›n›z daral›yor” diye tehdit etti¤i
‹ran, BM’ye ba¤l› UAEK’›n (Uluslararas› Atom
Enerjisi Kurumu) son önerisini de reddetti. ‹ran’a gö-
türülen son öneri, zenginlefltirilmek üzere uranyum
stoklar›n›, Rusya, Fransa veya Türkiye’ye gönderme-
siydi. Fakat ‹ran, uranyumu her halükarda kendi top-
raklar›nda tutmak istedi¤ini belirten karfl› bir teklif
haz›rlad›. Bunu da Bat› reddedince, Tahran’a yapt›-
r›mlar yeniden gündeme geldi. 

ABD D›fliflleri Bakan Yard›mc›s› Philp Gordon,

‹ran’›n uranyum stoklar› konusundaki öneriyi reddet-
mesi halinde, bunun ciddi sonuçlar getirece¤ini söyle-
miflti. BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, ABD, ‹n-
giltere, Fransa, Rusya ve Çin’in yan› s›ra Alman-
ya’n›n da ‹ran konusunda eskiye göre iflbirli¤ine ya-
k›n oldu¤u söyleniyor. Fakat Rusya ve Çin’in yapt›-
r›mlara fazla s›cak bakmad›¤› biliniyor. Tahran da bu-
na güveniyor. Rusya desteklese bile Çin’in karfl› ç›ka-
ca¤›n› düflünüyor. Bu durumda Güvenlik Konse-
yi’nden karar ç›kamayacak. Buna karfl›n ABD ve
AB’nin yapt›r›mlar› bafllatmas›na kesin gözle bak›l›-
yor. Aksi halde tüm a¤›rl›klar›n› kaybedecekler. Bu
durumda Türkiye’nin pozisyonu daha da zorlaflacak.
O yüzden de ‹ran’› uzlaflmaya yanaflt›rmak için büyük
bir efor sarf ediyor. ‹ran’›n son öneriyi reddetmesi
üzerine Davuto¤lu, bir kez daha ‹ran’a gitti. Erdo-

¤an’›n ABD ziyareti öncesinde,

‹ran’la son görüflmeleri yapt›.
* * *

Obama-Erdo¤an görüflmesinin gündemi de, gün-
demdeki tek tek her madde de oldukça yüklü. ABD,
Ortado¤u’da, AKP, Türkiye’de zorlan›yor. ABD,
Obama ile, AKP, Davuto¤lu’yla imaj de¤iflikli¤i ya-
parak, daha ›l›ml› bir görünüm alt›nda, politikalar› ya-
flama geçirmeye çal›fl›yorlar. Fakat tüm bu çabalar,
önlerine birikmifl olarak gelen sorunlar› çözmeye yet-
miyor. 

7 Aral›k’taki görüflme, ne denli kritik olsa da, gün-
demdeki sorunlar, daha uzunca bir süre varl›¤›n› ko-
rumaya devam edecek. ABD de, ABD’ye ba¤l› Türk
d›fl politikas› da çökmeye mahkum… Çünkü d›flar›-
dan ne kadar allan›p pullansa da, içte büyük zay›fl›k-
lar tafl›yor. Yald›zlar›n›n dökülmesi, uzun sürmeye-
cek…   

Alevi mitingi yapıldı
Alevi Bektafli Federasyonlar› taraf›ndan "Eflit yurttafll›k" mitingi, 8 Kas›m'da Kad›-

köy'de yap›ld›. 250 bin kiflinin kat›ld›¤› ve oldukça coflkulu geçen miting boyunca Aleviler,
kendi taleplerinin yan›nda emek ve demokrasi taleplerini de hayk›rd›lar. 

Türkiye'nin dört bir yan›ndan gelen kat›l›mc›lar, üç koldan Kad›köy'e yürüyüfl gerçeklefltir-
diler. Geçen y›l Ankara'da yap›lan mitingin ard›ndan, devletin aleviler üzerinde oynad›¤›
oyunlara dikkat çeken Alevi kurumlar›, ‹stanbul'daki mitingle de devlete, aleviler muhatap
al›nmadan yap›lacak sahte çözüm aray›fllar›n›n, bofla ç›kaca¤›n› belirttiler. Alevilerin oy

deposu olarak görünmesine duyulan tepkiler, hem sloganlara hem de yap›lan konuflmala-
ra damgas›n› vurmufltu. Aleviler, "taleplerimiz karfl›lans›n! Art›k bizi oy deposu olarak görme-
yin, bizim olmad›¤›m›z yerde bizim üzerimize pazarl›klar yapmay›n" diye seslendi. 

Bu tepki, ilk defa bu kadar kalabal›k kat›l›ml› bir alevi mitingi organize edilmesini sa¤lam›fl-
t›. Miting ayn› zamanda, 300 bin civar›ndaki kat›l›m›yla, son y›llar›n en kalabal›k mitingi olma özelli¤i-
ni de tafl›yordu. 

Haydarpafla, Tepe Natilius ve Sal› Pazar› kollar›ndan pankartlar›yla yüzbinler, Kad›köy meydan›-
na akt›. Mitinge devrimciler de, demokratik talepleri sahiplenerek kat›ld›lar. Sendikalar ve partiler, mi-
tingi destekleyenler aras›ndayd›. Mitinge Alevi Bektafli Federasyonu'nun yan› s›ra, Pir Sultan Abdal
dernekleri, Proleterce Devrimci Durufl, Halk Cephesi, DHF, Partizan, Odak, BDSP, TÖP, Mücadele
Birli¤i, Kald›raç, ESP Giriflimi, EMEP, ÖDP, SDP, DTP, Sosyalist Parti, Halkevleri, TKP, Divri¤i Kül-
tür Derne¤i kat›l›m sa¤lad›lar. A¤›rl›kl› olarak "Zorunlu din dersi kald›r›ls›n", "Mad›mak Oteli müze ya-
p›ls›n", "Diyanet iflleri la¤vedilsin" sloganlar› at›l›rken, Alevilerin ibadetlerini serbestçe yapabilece¤i,
tüm halklar›n eflit ve özgür yaflayabilece¤i bir düzenleme iste¤i dillendirildi. 

Mitinge Tepe Natilius kolundan kat›lan Proleterce Devrimci Durufl okurlar›, "Diyanet iflleri la¤vedil-
sin", "Zorunlu din dersi kald›r›ls›n" ve "Mad›mak müze yap›ls›n" dövizlerinin yan› s›ra flamalar›yla yer-
lerini ald›lar. Coflkulu ve disiplinli durufluyla dikkat çeken kortejde "Sivas katliam›n›n hesab›n› soraca-
¤›z", "Katil devlet hesap verecek", "Kahrolsun faflist diktatörlük", "Faflizmi döktü¤ü kanda bo¤aca¤›z",
"Yaflas›n devrim ve sosyalizm", "Kurtulufl devrimde sosyalizmde" sloganlar› at›ld›. Marfllarla yürüyü-
flünü sürdüren kortej, arama noktas›na geldi¤inde polisle küçük çapl› bir çat›flma yafland› ve geri
ad›m at›lmadan içeriye girildi. Bir süre halaylar ve marfllarla mitinge devam eden kortej, miting biti-
minde yapt›¤› yürüyüflle alandan ayr›ld›. 

Kürsüden yap›lan konuflmalarda milletvekillerinin ismi okundu¤unda kitle yuhlad›. Özellikle CHP'li
milletvekillerinin ismi geçti¤inde kitlenin tepkisi daha da artt›. Konuflmalar›n ard›ndan fievval Sam,
Sebahat Akkiraz, Ferhat Tunç ve Edip Akbayram dinleti verdi. 

Aleviler de, di¤er ezilenler gibi haklar›n› ancak sokaklarda kazanabilirler. Sadece mitinglerle yetin-
meyip, taleplerini somut eylemlere dönüfltürmeliler. Mesela “zorunlu din dersinin kald›r›lmas›n› talebi-
ni,” ö¤renciler din dersine girmeyerek, ailer de onlar› destekleyen eylemler yaparak kabul ettirebilir-
ler. 

Özellikle CHP ve ordu, Alevileri “laikli¤in güvencesi” ve AKP gericili¤i karfl›s›nda direnç noktas›
olarak kullanma çabas›ndad›r. CHP’li Onur Öymen’in Dersim ile ilgili yapt›¤› aç›klama, gerçek yüzle-
rini ortaya koymaktad›r. AKP de Onur Öymen’in aç›klamas›n› kullanarak parsa kapma çabas›na gir-
mektedir. Aleviler, Dersim’de, Marafl’ta, Çorum’da, Sivas’ta katledildi. Bu katliamlar› yapanlar, bugün
Alevilerden oy istemektedir. Miting, Alevilerin, örgütlenme ve demokrasi haklar›n›, iflçi-emekçi kitleler-
le, devrimci güçlerle birlikte kazanma iste¤inde oldu¤unu göstermifltir. 
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Aylard›r dillere pelesenk olan “Kürt aç›l›m›”, so-
nunda TBMM çat›s› alt›nda “genel görüflme”ye aç›l-
d›. AKP’nin, “Kürt aç›l›m›”na tepkileri azaltmak için,
önce “Demokratik aç›l›m” sonras›nda “Milli birlik ve
kardefllik aç›l›m›” ad›n› verdi¤i bu giriflimin, ne denli
bofl oldu¤u, meclisteki oturumda daha net görüldü.

“Aç›l›m” demagojisi sürerken, Kürtlere yöne-
lik floven sald›r›lar da t›rman›fla geçmifl durum-
da. Futbol karfl›laflmalar› bile bu sald›r›lar›n arenas›
haline geldi. Ard›ndan ‹zmir’de DTP konvoyuna tafll›
sald›r› gerçekleflti. Ve Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi,
bir kez daha Kürtlere sald›r›n›n oda¤› oldu.

AKP’nin “aç›l›m” oyalamas›
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “aç›l›m” üzerine

yap›lacak olan görüflmenin, 10 Kas›m’a denk getiril-
mesi, bafll› bafl›na tart›flma konusuydu. Atatürk’ün
ölüm y›ldönümü olan 10 Kas›m’da, CHP ve MHP’nin
itirazlar›na ra¤men, AKP’nin diretmesiyle mecliste
görüflme bafllad›.

Uzun süredir “aç›l›m”›n esas olarak mecliste gö-
rülece¤i ve kapsam›n›n orada aç›klanaca¤› söyleni-
yordu. Fakat meclisteki konuflmalarda, önceden söy-
lenenlerden farkl› olarak tek kelime edilmedi. ‹çiflleri
Bakan› Beflir Atalay’›n özetledi¤i paket, Kürtçe tele-
vizyon, üniversitelerde “yaflayan diller” kapsam›nda
Kürtçenin de yer almas›, cezaevlerinde Kürtçe ko-
nuflma yasa¤›n›n kalkmas›, vb. bildik fleylerin ötesin-
de de¤ildi. Gelece¤e dair herhangi bir plan ortada
yoktu. Zaten Beflir Atalay da “bunu ucu kapal› bir
paket olarak de¤il, dinamik bir süreç olarak görmek-
teyiz, süreç içinde gereken ad›mlar at›lacakt›r” diye-
rek ortada b›rakt›. Ekledi¤i tek fley, “anayasan›n ilk
üç maddesine dokunmadan, bir anayasa de¤iflikli¤i-
ne gitmek”ti. Bilindi¤i gibi “üniter devlet”in temel dire-
¤i say›lan “tek millet, tek bayrak, tek dil, tek devlet”
anlay›fl›n› içeren bu üç madde, anayasan›n “de¤iflti-
rilmesi teklif dahi edilemez” maddeleriydi! 

Sonras›nda Atalay, “aç›l›m konusunda Baflbakan
detayl› aç›klama yapacakt›r” diyerek topu, Erdo¤an’a
att›. Fakat Erdo¤an, kürsüye geldi¤inde, “Atalay bilgi
verdi¤i için aç›l›mlar konusunda konuflmayaca¤›m”
dedi. Böylece “aç›l›m” bir kez daha ortada kald›.
“Ucu aç›k bir süreç” denilerek mu¤lakl›¤› korun-
du. Fakat “üniter devlet”e helal getirilmeyece¤i
konusunda yemin billah edildi.

Mecliste flovenizm rüzgar›
AKP’nin bu yöndeki tüm çabalar›na ra¤men,

MHP ve CHP, bildik tutumlar›n› sürdürdüler. Onlara
göre PKK militanlar› silahlar›yla birlikte gelip teslim
olmal›, mahkemelerin verece¤i cezay› çekmeliydiler.
Sorun, “etnik de¤il, ekonomik”ti. Devlet, GAP için ge-
rekli yat›r›mlar› yapmal›yd›. Evlerinde Kürtçe konufl-
malar› yeterliydi, bunu okula, kamusal alana tafl›ma-
lar›, “üniter yap›”y› bozard›. vb…

Tabi ki, bu görüflmelerde en veciz sözler, CHP
Baflkan Yard›mc›s› Onur Öymen’den geldi. Öymen,
AKP’nin sahte “analar a¤lamas›n” edebiyat›n›,
teflhir etmek için kulland›¤› sözlerle, floven zihni-
yeti ortaya döktü. “E¤er “analar a¤lamas›n” den-
seydi, Kurtulufl Savafl› verilebilir miydi?! Çanakka-
le’de destans› direnifl yaflanabilir miydi?!” Derken,
söz Kürt isyanlar›na, K›br›s iflgaline kadar dayand›.
“Analar a¤lamas›n diye pazarl›¤a kalk›fl›yorsunuz,
Dersim’de analar a¤lamad› m›?”

Öymen, fieyh Sait’i, Der-
sim’i örnek vererek, Kürt is-
yanlar›n› nas›l kanla bast›r-
d›klar›n› gururla anlat›yordu.
Tabii bu bak›fl, sadece Öy-
men’e ait de¤ildi. Baykal da
geçti¤imiz aylarda AKP’yi
kastederek “siz hayal içinde-
siniz, flehit vermeden, para
harcamadan bu ifli çözemez-
siniz” demiflti. Öymen’in sözlerine yükselen onca
tepkiye ra¤men, koluna girerek parti toplant›s›na ka-
t›lmas› da, bu birlikteli¤i teyit eder nitelikteydi. 

Fakat floven yaklafl›m, san›ld›¤› gibi CHP ve
MHP’yle s›n›rl› de¤ildir. Tüm düzen partileri ve ku-
rumlar› böyledir. Örne¤in AKP, -yaymak istedi¤inin
aksine- bundan azade de¤ildir. Baflbakan Erdo¤an,
daha bir-kaç y›l önce, güvenlik güçlerine “kad›n da
çocuk da olsa gerekeni yap›n!” talimat› vermemifl
miydi? ‹lk hükümeti kurduklar› dönemde, “Kürt soru-
nu diye bir fley yok, görmezseniz olmaz” diyen, Er-
do¤an de¤il miydi?

Devletin harc›, flovenizmle kar›lm›flt›r. Bu ze-
hir, hepsinin kan›na girmifltir. Sadece döneme
göre demagojik farkl›l›klar gösterirler. Özde yok-
tur birbirlerinden farklar›…      

fioven sald›r›lar art›yor
Meclisteki bu görüflmelerin ard›ndan, AKP, tüm

illeri gezip “aç›l›m›” anlatma karar› ald›. MHP ise, bü-
yük mitingler düzenlemeyi planl›yor. 

Her fleye ra¤men Kürt sorununun mecliste görü-
flülmüfl olmas›n›, ileri bir ad›m olarak de¤erlendiren-
ler vard›r. Hiç kuflkusuz, Kürt halk›n›n y›llard›r verdi-
¤i mücadele, bunun zeminini haz›rlayan en temel et-
kendir. Bununla birlikte “Kürt aç›l›m›” ad› alt›nda ya-
rat›lan “bar›fl”, “kardefllik”, “çözüm” havas›, çok k›sa
sürdü. Yerini yeni bir floven sald›r› furyas› ald›. Fut-
bol sahalar›ndan, metropollere, oradan ilçelere ka-
dar uzanan, bir zincirdi bu. 

Devletin bilinçli bir flekilde destekleyip, süper lige
ç›kard›¤› Diyarbak›rspor bile, PKK ile özdefllefltirile-
rek sald›r›lara maruz kald›. Önce Bursa’da, sonra
Antep’de, Diyarbak›rspor “PKK d›flar›!” sloganlar›yla
karfl›land›. Diyarbak›r taraftarlar› ve sporcular, tar-
takland›. Öyle ki Diyarbak›rspor yöneticileri, ligten
çekilmeyi düflündüklerini aç›klayacak duruma geldi-
ler. Bu yöndeki aç›klamalar›n› sonradan geri almak
zorunda kalsalar da, futbol sahalar›ndaki k›flk›rt›-
lan flovenizm, her f›rsatta kendini kusmaya de-
vam ediyor. ‹stiklal marfl› ile bafllay›p, “flehitler için
sayg› duruflu” ile süren, birçok floven pankart ve slo-
ganla dolan bu sahalar, ›rkç›l›¤›n ve flovenizmin are-
nas›na dönüflmüfl durumda. O yönüyle futbol saha-
lar›nda floven sald›r›lar›n yaflanmas›, kimseyi flafl›rt-
m›yor.

Fakat son olarak buna ‹zmir’in de eklenmesi, bir-
çok kesim taraf›ndan flaflk›nl›kla karfl›land›. Çünkü
‹zmir, bugüne dek “sosyal-demokratlar›n kalesi”,
“demokrat ‹zmir” olarak biliniyordu. Tabii, sald›r›lar›n
yafland›¤› yeri, tümden “floven” olarak damgalamak,
hiçbir zaman do¤ru de¤ildir. Bu, egemenlerin ekme-
¤ine ya¤ sürer sadece. ‹zmir’de DTP konvoyuna tafl-
l› sald›r› düzenleyenler, kurt iflaretleri de yapm›fllar-
d›r. Bu sald›r›n›n MHP ilçe teflkilat› taraf›ndan orga-
nize edildi¤i söylenmektedir. Kendilerine “ulusalc›”,

“sosyal-demokrat” diyen ke-
simlerden de bu tür sald›r›lar
gelebilir. Çünkü flovenizm, bi-
linçli bir flekilde körüklenmek-
te ve yay›lmaktad›r. 

Çanakkale’nin Bayramiç
ilçesi gibi yerler, geçmiflten
beri flovenizmin bask›n ol-
du¤u yerlerdir. ‘90’l› y›llarda,
yine görünürde farkl› bir olay

yüzünden Kürt-Türk çat›flmas› yaflanm›flt›. O zaman
konu, “keçi”ydi, flimdi “k›z meselesi” ya da “gençlerin
söz dalafl›” olabiliyor. Fakat kesin olan, toplumda bu
gerilimin t›rmand›r›ld›¤›d›r.

‹zmir’deki sald›r› üzerine, Baflbakan Erdo¤an,
DTP’nin konvoyunda PKK bayraklar› aç›ld›¤›n› söy-
leyerek, sald›r›y› hakl› gören bir aç›klama yapabil-
mifltir. DTP ise, PKK bayra¤› aç›lmad›¤›n›, bunun
kendi bayraklar›n›n rengi oldu¤unu söylemektedir.
Sar›-k›rm›z›-yeflil, Kürtlerin simgesidir. Kald› ki, PKK
bayra¤›n›n aç›lmas›, gerilla k›yafeti giyilmesi de,
böyle bir sald›r›y› meflru gösteremez!

“Aç›l›m”da son durum
“Kürt aç›l›m›”n›n önemli bir parças›, Öcalan’›n ko-

flullar›n›n iyilefltirilmesiydi. Bu do¤rultuda ‹mral› da
düzenlemeler yap›ld› ve 8 mahkumun daha götürü-
lece¤i söylendi. Geçti¤imiz ay, 5 mahkum, ‹mral›’ya
götürüldü ve Öcalan’›n yeri de¤ifltirildi. Yak›n za-
manda 3 mahkumun daha götürülece¤i, bu mah-
kumlar›n belli saatlerde görüfltürülece¤i söylendi.
Böylece Öcalan’›n 10 y›ld›r süren tecrit ortam› kald›-
r›lm›fl oluyordu. Fakat Öcalan, son görüflmesinde
koflullar›n›n iyileflmedi¤ini aksine daha kötü oldu¤u-
nu söyledi. Daha önce 12 metrekare olan alan›, flim-
di 6 metrekareye indirilmiflti.

Kandil’den ve yurtd›fl›ndan “bar›fl grupla-
r›”n›n Türkiye’ye gelmesi de durmufl görünüyor.
29 Ekim Cumhuriyet bayram› öngününde Avru-
pa’dan gelecek olan ekibi, AKP hükümeti engelle-
miflti. Son olarak PKK, yeni ekip gelmeyece¤ini aç›k-
lad›. ‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay ise, Mahmur kam-
p›ndan bir ay içinde yeni dönüfllerin olaca¤›n› ve
kamp›n yar›dan fazlas›n›n Türkiye’ye gelece¤ini söy-
ledi. Fakat hem PKK, hem de DTP, kendilerine bu
yönde bir bilgi verilmedi¤ini, AKP’nin bunu Irak’taki
Kürt Bölgesel Yönetimi ile çözmeye çal›flt›¤›n› bildiri-
yorlar. Mahmur kamp›ndan gelenler ise, ortada kal-
d›klar›n›, kendilerine hiçbir fley sunulmad›¤›n› söylü-
yor.

Güney Kürdistan s›n›rlar› içinde bulunan Mahmur
kamp›, ABD’nin askerlerini Irak’tan çekme plan›na
göre, boflaltmay› hedefledikleri bir mülteci kamp›. Bu
durumun 7 Aral›k’ta gerçekleflecek olan Obama-Er-
do¤an görüflmesinde ele al›naca¤› söyleniyor. Ayr›-
ca 17-19 Aral›k tarihleri aras›nda Erbil’de, Türkiye-
Irak-ABD üçlü güvenlik toplant›s› yap›lacak. Bu gö-
rüflmeler sonras›nda, yeni gruplar›n gelmesi planla-
n›yor.  

fiu haliyle “aç›l›m” Mahmur kamp›n›n boflalt›l-
mas›yla darlaflm›fl durumda. Bunu ne kadar bafla-
rabilecekleri de meçhul. Çünkü kampta PKK’nin belli
bir a¤›rl›¤› var. PKK’nin onaylamad›¤› bir boflaltma
ifllemi zor görünüyor. Bir kez daha “da¤ fare do¤ur-
du” ve “aç›l›m”dan medet uman kesimlerin pay›na,
yine hayal k›r›kl›¤› düfltü. 

“Kürt sorunu” meclise tafl›nd›
fioven sald›r›lar h›z kazand›
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Yay›nland›¤›
günden bu yana
yarg›lanmas› bit-
meyen, “‹nanc›n

S›nand›¤› Zor Mekan-
lar:Hücreler” kitab›na ceza ya¤d›. Ki-
tab›n derleyeni Nevin Berktafl’a 10
ay hapis, 461 milyon para cezas› ve-
rildi. Ayr›ca kitab› basan “Yediveren
Yay›nlar›” sahibi Elif Çamyar’a da
yüklü para cezas› kesildi.

“Hücreler” kitab›, 2000 y›l›n›n
ilk aylar›nda, o dönem cezaevinde
olan Nevin Berktafl’›n derlemesiyle
haz›rland› ve Nisan ay›nda yay›n-
land›. Fakat kitap, yay›nland›¤› andan
itibaren, hakk›nda aç›lan davalardan
kurtulamad›. Piyasaya ç›kt›ktan 7 gün
sonra toplat›ld›. Ard›ndan, yazar›, yay›-
nevi sahibi ve kitaba yaz›lar›yla katk›da
bulunanlar hakk›nda pefl pefle davalar
aç›ld›. DGM savc›lar›, kitapta üç farkl›
örgüte yard›m-yatakl›k yap›ld›¤›n› iddia
ediyor, “Kürt halk›n›n özgürlük mücade-
lesi” gibi cümle içinden ald›¤› bölümleri
de “bölücülük” olarak gösteriyordu. 

Bu davalar›n önemli bir k›sm›, bera-
at ya da para cezalar› ile sonuçland›.
TCK’n›n 169. maddesinden aç›lan dava
ise, (yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k
etmek) 2001 y›l›nda sonuçland› ve ya-
zar›na 3 y›l 6 ay ceza verildi. Fakat
169. maddede yap›lan yasa de¤iflikli¤i
nedeniyle yap›lan itiraz üzerine, 2007
y›l›nda bir kez daha görülmeye bafllan-
d›. Ve bu dava, geçti¤imiz ay sonuç-
land›:10 ay hapis, para cezas›, kamu
görevlerinden men vb…

“Hücreler” kitab›, tam da 19 Aral›k
2000 katliam›ndan ve F tipi hapishane-
lerin aç›lmas›ndan hemen önce kaleme
al›nm›flt›. O s›rada Gebze Cezaevi’nde
tutsak olan Nevin Berktafl, 12 Eylül y›l-
lar›nda faflist yapt›r›mlara boyune¤me-
di¤i için at›ld›¤› hücreleri, orada karfl›-
laflt›¤› uygulamalar›, ona karfl› yürüttü-
¤ü mücadeleyi anlat›yordu. Yerin met-
relerce alt›nda, duvarlar›ndan ve tava-
n›ndan sular›n damlad›¤› ve kedi bü-
yüklü¤ünde farelerin cirit att›¤› koflullar-
da, tek bafl›na aylarca kalan yazar,
hücrelere karfl› nas›l direnilece¤ini biz-
zat kendi yaflam›ndan örneklerle göste-
riyordu. Kitab›n bafll›¤› gibi, “inanc›n s›-
nand›¤› zor mekanlar”d› hücreler. Ayn›
zamanda “o s›namadan” baflar›yla ç›-
kanlar›n yendi¤i mekanlar… Komünist
ve devrimciler, tüm dünyada oldu¤u
gibi ülkemizde de inançlar›yla hücre-
leri parçalamay› baflarm›flt›. Kitap,
tüm tutsaklara bu mesaj› iletiyordu.  

Kitab›n yay›na haz›rland›¤› dönem-
de, iflbafl›nda olan Ecevit hükümeti,
“hücre tipi cezaevleri” için May›s ay›na
randevu vermiflti devrimci tutsaklara.
Bu yönüyle kitab›n zamanlamas›, son

derece isabetli olmufltu. Dolay›-
s›yla yank›s› da büyük oldu.
Önemli bir okur kitlesine ulaflt›, bü-
yük bir ilgi ve be¤eniyle karfl›land›.
Tabi ayn› zamanda devletin de tüm
h›flm›n› üzerine toplad›.

“Hücreler” kitab›nda N. Berktafl,
12 Eylül hapishanelerinin karanl›k
yüzünü ve bu karanl›¤› ›fl›klar›yla ay-
d›nlatanlar› göstermifl oluyordu. 21
y›l›n› hapishanelerde geçirmifl bir
tutsak olarak, “F tipi hücrelerin”
haz›rland›¤› bir dönemde, hücreler
konusundaki deneyimlerini pay-
laflma sorumlulu¤u ile kitab› ha-
z›rlam›flt›. Kitap yay›nlan›r yay›nlan-
maz bafllayan yarg› süreci de, devle-
tin bu duruma duydu¤u hiddeti gös-
teriyordu. Asl›nda yazar›n flahs›n-
da, 12 Eylül faflizmine kafa tutan
yaflam yarg›lan›yordu.

Bu yaflama faflizmin duydu¤u ki-
nin hiç bitmedi¤ini kan›tl›yordu, 9 y›l
süren yarg›lama süreci ve ard›ndan
verilen a¤›r hapis ile yüklü para ce-
zalar›… Ayn› zamanda 12 Eylül zih-
niyetinin devam etti¤ini de… 

O günden bu yana kaç y›l geçti,
kaç hükümet de¤iflti. Son olarak ifl-
bafl›na gelen AKP hükümeti, sözde
de¤iflimin ve demokrasinin flampi-
yonlu¤unu yapt›. “AB’ye uyum”, “Ko-
penhag kriterleri” vb. ile art›k düflün-
cenin suç olmaktan ç›kt›¤›na dair ne
çok fley söylendi. Ancak bir kez da-
ha görüldü ki, kitaplar hala yarg›la-
n›yor, hala “düflünce” suç olmaya
devam ediyor ve hala düflünceleri-
ni-yaflad›klar›n› yazd›¤› için insan-
lar ceza al›yor. Devletin faflist ka-
rakteri de¤iflmedi¤i sürece, bu du-
rum da de¤iflmeyecek. Hele sözko-
nusu olan, komünist ve devrimcilerin
direnifli ise, devletin tutumunda bir
de¤ifliklik beklemek, ham hayaldir.

“Hücreler” kitab›na verilen ceza,
bu gerçekleri bir kez daha teyit et-
mifltir. Ancak bedeli ne olursa olsun,
ne faflizme karfl› direnifl bitecektir,
ne de bu direnifli yazanlar, anlatan-
lar…

Ne insan hücreye s›¤abilir
Ne hücre o kadar büyüyebilir
Nevin Berktafl’›n “Hücreler” kitab›yla ilgili davan›n aç›ld›¤› ilk

günlerde kaleme ald›¤› ve Eylül 2001 tarihinde “Proleter Devrimci
Durufl” dergisinde yay›nlanan “ça¤r›”y› k›saltarak veriyoruz.

Hani diyor ya flair; “O kadar uzun bir destan› var / O duvar›n
dibindeki her bir kar›fl yerin…” 

Evet, o duvar(lar)›n dibinde ba¤land› bizimkilerin kollar›… O
duvar›n dibinde kurflunland›lar ve o duvarda -Spartaküsten bu ya-
na- bizimkilerin Eyfeller gibi kemikleri yükseliyor.

Sadece hapishane duvarlar›n› kastetmiyorum. Hatta bizim etraf›-
m›zdaki “dört duvar” küçük bir k›sm›n› oluflturuyor… Yafll› bir tey-
zenin topraklaflm›fl yüzüne sinen ac›da; y›llard›r kirli bir savafl›n or-

tas›nda ülkesini arayan Filistin ve Kürt çocuklar›n›n erken büyümüfl gözle-
rinde; iflsiz kald›¤› için kendini yakabilen bir emekçinin öfkesinde; yazar›n
kaleminde, bilimin beyninde, sanat›n yüre¤inde… Her fleyde ve her yerde “o
duvar”! (…)

‹nsanlar›n yak›ld›¤› hapishanelerde, kitaplar›n de¤eri olabilir mi? Okuma-
yazma oran›n›n bu denli düflük seyretti¤i; e¤itim-ö¤retim olanaklar›ndan ya-
rarlanamayan milyonlarca çocu¤un oldu¤u bir ülkede, y›llard›r “cezaevleri
birer okula dönüfltü” sendromuyla hareket eden bir devletin kitap kayg›s› ne
olabilir?

19 Aral›k; cezaevinde özenle toplanm›fl, üzerine titredi¤imiz kitaplar›m›z
için de “hayata dönüfl” operasyonu oldu. Operasyon s›ras›nda onbinlerce
kitap, çal›flma-araflt›rma notlar› ve arflivler de yak›ld›. Hitler’in gaz odalar›n›,
insan f›r›nlar›n› seyyar hale getiren bir zihniyet için, kitap yakmak hiç de fla-
fl›rt›c› de¤il. Ancak insanlar›n ve kitaplar›n yak›lmas›n›n verdi¤i ac›y›, bunun
farkl›l›¤›n› siz de tahmin edersiniz. Yanmayan kitaplar›m›z›n bir k›sm›n› da
cezaevi bahçesinde koca bir atefl yak›p -özellikle ailelerimizin görebilece¤i
bir flekilde- yakt›lar. 

O gün ailelerimizin anlatt›¤› manzara fluydu: “Bir grup asker, etraf›nda
oturmufl, kitaplar›n›z› uzaktan atefle f›rlat›yor ve kendi aralar›nda büyük bir
keyifle, ›skalay›p ›skalamaman›n oyununu oynuyorlar.” (…)

‹flte tam da bugünlerde yaklafl›k bir y›l önce kaleme ald›¤›m “‹nanc›n S›-
nand›¤› Zor Mekanlar: Hücreler” adl› kitab›m›n yarg›lanmas› için DGM tara-
f›ndan duruflmaya ça¤r›ld›m. Do¤rusu bu durum, kitap düflmanlar›n›n yarat-
t›¤› tabloya çok da uygundu. “Bas›n yoluyla bölücülük yapmak, yasad›fl›
örgüte yard›m ve yatakl›k etmek, vb…” Yarg›lama için bunlar, yeter de ar-
tar nedenlerdi!..

fiu an 43 yafl›nday›m ve 25 y›ll›k devrimci yaflant›m›n neredeyse 15 y›l›-
n› cezaevlerinde geçirdim. Bu y›llar›n önemli bir bölümünü de hücreler olufl-
turuyordu. 12 Eylül’ün karanl›k hücreleri… 

Bafl›mdan geçenler üzerinden, bu hücreleri anlatmak istedim. Ortaça¤›n
izbe hücrelerinden hiç fark› olmayan; farelerin, Çukurova y›lanlar›n›n mes-
ken tuttu¤u, kibritin bile alev almad›¤›, v›c›k v›c›k nemli duvarlar›yla küçü-
cük bir hücrede nas›l yaflan›r bilinsin istedim. Güneflin do¤uflunu, ya¤murun
sesini, ç›narlar›n kokusunu, soka¤›n gürültüsünü hiç duymadan; kitaps›z,
gazetesiz, mektupsuz, görüflsüz; ama falakal›, iflkenceli bir hücrede nas›l ya-
flan›r bilinsin istedim. Zorla istiklal marfl› söyletmek, “komutan›m” dedirt-
mek, ön ilikletmek, tek tip elbise giydirmek, en basit insani ihtiyaçlar›n› bile
yapt›rtmamak, nas›l bir iflkencedir bilinsin istedim. En az›ndan bilinenlere
bir katk› olsun istedim… 

Bir kad›n olarak, bunlar› yaflaman›n ek zorluklar›yla dolu y›llarda tek bir
yapt›r›ma bile uymadan, tek bafl›ma kalsam da bu karanl›¤a nas›l gö¤üs
gerdi¤imi, insan gücünün ne yenilmez oldu¤unu, hücrelerin kaç devrimci ve
komünistin ölümüyle y›k›ld›¤›n› anlatmak istedim. Toplumsal bir idealsizlefl-
tirme ortam›nda, inançlar›m için her zorlu¤a direndi¤imi-direnece¤imi; bu
dünyada hala idealleri için ölen insanlar oldu¤unu bir kez daha vurgulamak
istedim…

Bunlar› yaflad›m, anlatt›m ve flimdi yarg›lan›yorum. Tüm yaflanm›fll›klara
karfl›n, hala hücreyi savunan mant›k de¤il, ama benim kitab›m yarg›lan›yor!

Sizlerden bu haks›z yarg›lamay› kamuoyuna duyurman›z› istiyorum…
Ben her fleye ra¤men ve her fleyden dolay›, hücre karanl›¤›n›n y›rt›laca¤›na
inan›yorum. Bunu hiç kaybetmedim. Çünkü ne insan hücreye s›¤abilir, ne
hücre o kadar büyüyebilir!

“Hücreler” kitab›na yine ceza! 

2007 y›l›n›n fiubat ay›nda tahliye olan Nevin Berktafl,
bir ay sonra, 8 Mart Emekçi Kad›nlar Günü’nde

konuflma yaparken. 
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KESK, Türk
Kamu-Sen ve
BASK'a ba¤l›
emekçi memur-
lar, 25 Kas›m'da yapt›klar› bir
günlük uyar› greviyle hayat›
durdurdular. 

Emekçi memurlar›n yapt›¤›
genel grev ça¤r›s›na uyan yak-
lafl›k 2 milyon kamu çal›flan›, iflyerlerine gitmediler
ve protesto eylemlerine kat›ld›lar. Hastaneler, okul-
lar, postaneler, vergi daireleri, tren garlar› baflta ol-
mak üzere hayat› durduran greve iflçiler de destek
verdiler. D‹SK ve Türk-‹fl'e ba¤l› sendikalar›n bir k›s-
m› iki saatlik ifl b›rakarak ve iflyerlerinin önünde bil-
diri okuyarak destek sunarken, baz› iflçi sendikalar›
yürüyüfllere kat›l›m gösterdiler. 25 Kas›m gecesin-
den bafllayan greve, emekçiler de, çocuklar›n› okul-
lara göndermeyerek, hastanelere gitmeyerek destek
oldular.

Emekçi memurlar 25 Kas›m günü, hemen he-
men tüm illerde sokaklara ç›karak yürüyüfller düzen-
lediler. 

Yürüyüfllerin en kitlesel olan›, ‹stanbul, Ankara
ve ‹zmir'de gerçekleflti. Ankara'da eylemlerin bir bö-
lümüne devletin kolluk güçleri sald›rd›. Çorum'da da
emekçilerin yürüyüflünü engellemeye çal›flan polis-
ler, kitlenin kararl›l›¤› karfl›s›nda geri ad›m att›lar. 

* * *
‹stanbul'da emekçi memurlar›n eylemleri sabah

saatlerinde bafllad›. Hemen her bölgede toplanma
merkezleri olufltu ve yürüyüfller düzenlendi. Sonra
bu kollar, Avrupa yakas›nda Çapa’da, Anadolu

Yakas›nda Haydarpafla’da bulufltular. Anadolu ya-
kas›ndan toplanan kitle sonra Sirkeci’ye geçti. Çapa
ve Sirkeci’de buluflan kitleler, Beyaz›t meydan›na
do¤ru yürüyüfle geçtiler. Ve bu meydanda büyük bir
miting gerçekleflti. 

E¤itim-Sen 4 Nolu flubenin ça¤r›s›yla aralar›nda
Proleterce Devrimci Durufl okurlar›n›n da bulundu¤u
kurumlar, Gazi Mahallesi'nde ve Alibeyköy'de yürü-
yüfller düzenlediler. Gazi Mahallesi'nde ‹stiklal ‹lko-
kulu'na, Alibeyköy'de ise Veysel Karani camisinin
önünden Alibeyköy lisesine yürüyüfller düzenlendi.
Ard›ndan Aksaray'daki Ulubatl› metro ç›k›fl›nda top-
land›. Buradan pankartlar ve dövizler açarak Çapa
T›p Fakültesi içinden yürüyerek yürüyüflün bafllaya-
ca¤› Çapa T›p Fakültesi önüne gelindi. Proleterce
Devrimci Durufl okurlar› buradaki yürüyüflte de pan-
kart ve dövizleriyle yerlerini ald›lar. BES üyesi
emekçi memurlar ise Cevizliba¤ Vergi Dairesinin
önünde toplanarak Çapa'ya yürüdüler. 

Saat 11'den itibaren Sirkeci ve Çapa'da topla-
nan emekçi memurlar, iflçiler, ö¤renciler ve devrim-
ciler, iki koldan Beyaz›t meydan›na yürüdü. 30 bin
kiflinin kat›ld›¤› yürüyüfl boyunca, emekçi memurlar
ve onlara destek veren iflçiler, "Genel grev genel di-
renifl" slogan›n› hayk›rd›lar. "Paras›z e¤itim paras›z

sa¤l›k", "Savafla de¤il e¤itime
bütçe", "Savafla de¤il sa¤l›¤a
bütçe", "Zafer direnen emekçi-
nin olacak", "Toplu sözleflme
hakk›m›z grev silah›m›z", "Ya-
flas›n s›n›f dayan›flmas›", "‹flçi
memur elele genel greve" slo-
ganlar› s›kl›kla at›ld›. Yürüyüfl
boyunca polis, iki kez kitlenin
önünü kesmeye çal›flt›. Ancak
kitlenin kararl›l›¤› karfl›s›nda
yaklaflmay› göze alamayarak
çekilmek zorunda kald›lar. 

KESK'e ba¤l› sendikalar
içinde en kitlesel kat›l›m› E¤i-
tim-Sen sa¤lad›. ‹flçi sendika-
lar›ndan ise D‹SK'e ve Türk-
‹fl'e ba¤l› sendikalar destek
verdiler. Direnifllerini sürdü-
ren Sinter metal iflçileri, En-
tes, Esenyurt belediye iflçi-
leri grevle dayan›flma içinde
yer ald›lar. Proleterce Devrim-
ci Durufl, Halk Cephesi,
BDSP, Mücadele Birli¤i Plat-
formu, SDP, Devrimci Hare-
ket, Kald›raç, ESP Giriflimi de
pankartlar›yla eyleme kat›l›m
gösterdiler. 

Proleretce Devrimci Durufl
okurlar› yürüyüfle Çapa kolun-
dan kat›ld›. PDD pankart›n›n
yan› s›ra DSB ve PDD imzal›
dövizlerle kortej oluflturulurken
at›lan sloganlara çevrede izle-
yenlerin alk›fllarla deste¤i ol-

du. Kortejde,
ortak sloganlar›n yan›s›ra "Marks-Engels-Lenin-Sta-
lin Yaflas›n devrim ve sosyalizm" slogan›n› da s›k-
l›kla hayk›rd›lar. 

Kortejlerin alana girmesinin ard›ndan miting bafl-
lad›. Mitingde konuflmay› KESK Genel Baflkan› Sa-
mi Evren yapt›. “Bunun bir uyar› grevi oldu¤unu ve
bu uyar›n›n dikkate al›nmas› gerekti¤ini” söyledi.
“T‹S'li grevli sendika hakk›n›n tan›nmas›n›n art›k bir
zorunluluk oldu¤unu” vurgulad›. Miting, Grup Yo-
rum'un söyledi¤i türküler ve çekilen halaylarla son
bulurken, daha güçlü eylemlerin bir provas› oldu. 

Ankara'da emekçi memurlar S›hhiye meydan›na
yürüyüfl düzenlediler. Yürüyüfle iflçiler ve ö¤renciler
de destek sundu. Alana girifl noktas›nda polisin pro-
vakasyonu sonucu çat›flma ç›kt›. Fakat çat›flman›n
ard›ndan eylem devam etti. "Paras›z e¤itim paras›z
sa¤l›k", "Toplu sözleflme hakk›m›z grev silah›m›z",
"Zafer direnen emekçinin olacak", "Genel grev genel
direnifl" sloganlar› at›ld›. 

* * *
Uzun y›llar sonra, emekçi memurlar sokaklara bu

kadar kitlesel döküldüler. Sokakta kurulmufl ve mefl-
ru mücadeleyle kazan›lm›fl bir sendikan›n, yasal s›-
n›rlara hapsedilemeyece¤ini ortaya koydular. Masa
bafl›nda oynanan toplu görüflme oyununa, y›ldan y›-
la eritilen maafllara ve gaspedilen haklar›na karfl›,
güçlü bir ç›k›flt› bu. Emekçi memurlar bu ç›k›fllar›yla,
tüm iflçi ve emekçilere de umut oldular. 

Krizin yükünün iflçi ve emekçilere kesilmeye çal›-
fl›ld›¤› bir süreçte, verilen bu yan›t oldukça anlaml›-
d›r. Bu kadar güçlü bir ç›k›fl, burjuvaziyi ve onun
devletini panikletti. "Grev yapamazlar, cezaland›r›-
r›z" tehditlerine ra¤men, greve kat›l›m›n yüksek ol-
mas›, yan› s›ra sokaklar›n sloganlarla doldurulmas›,
küçük illerde bile grevin örgütlenebilmesi, korkular›n›
daha da büyüttü. Dikensiz gül bahçesinde yürümek
isteyen burjuvazi ve AKP hükümeti, iflin o kadar da
kolay olmad›¤›n› gördü. 

Türkiye'nin her taraf›ndan adeta bir nehir gibi
alanlara akanlar, gelece¤i temsil ediyorlar. Emekçi
memurlar, nas›l sendikay› sokakta kurdularsa, grev
ve T‹S hakk›n› da sokakta kazanacakt›r. 25 Kas›m,
bunun iflaretini güçlü bir flekilde vermifltir. 

25 Kas›m eylemlerinde en s›k at›lan "Genel grev
genel direnifl" slogan› da uzak olmayan bir gelecek-
te hayata geçecektir. Artan iflsizlik ve açl›k, en temel
ihtiyaçlara gelen zamlar, artan vergiler, düflük ücret
ve uzun çal›flma saatleri ile iflçi ve emekçiler bunal-
t›lmaktad›r. Di¤er yandan kitleler, flovenist histeriyle
zehirlenmeye çal›fl›lmakta, Türk-Kürt, Alevi-Sunni
ayr›m› körüklenmektedir. ‹flçi ve emekçilerin bu ya-
pay kamplaflmalarda da yeri olmayacakt›r. Sokaklar-
da estirilen linç terörüne en büyük yan›t› iflçiler ve
emekçiler verecektir. “‹flçilerin birli¤i halklar›n kar-
deflli¤i” fliran›n›n bugünkü anlam› daha büyüktür.

Oynanmaya çal›fl›lan oyunlara, krizin faturas›n›n
üzerimize y›k›lmas›na izin vermeyelim! Faturan›n
yükünü, krizi yaratanlar çeksin diyerek onlar›n üzeri-
ne b›rakal›m! Emekçi memurlar, iflaret fifle¤ini çakt›.
Bu yoldan yürümeyi sürdürelim!

Gazi’den Beyaz›t’a grev yürüyüflü...
Gazi mahallesindeki Genel Grev, E¤itim Sen 4 No’lu flubenin

ça¤r›s›yla Gazi mahallesindeki devrimci-demokrat kurumlarla bir-
likte ortak biçimde örgütlendi. Gazi ve Alibeyköy’de bu kurumlar
taraf›ndan bir platform kuruldu ve grev günü birlikte hareket etme
karar› al›nd›. Buna göre, sabah önce semt içinde ortak bir eylem
örgütlenecek, sonra Çapa’ya yine birlikte gidilecekti. 

Böyle bir ortaklaflt›rma çabas› çok önemliydi ve genel grevi Ga-
zi mahallesinin halk›na daha etkin bir biçimde duyurmak ve genel
greve kat›l›m› güçlendirmek aç›s›ndan olumlu bir etki yaratt›. 

25 Kas›m sabah› saat 08:30 da Gazi Mahallesi Cemevi’nden
bafllayan yürüyüfl, sloganlar eflli¤inde ‹stiklal ilkö¤retim okuluna
kadar sürdü. Burada yap›lan bas›n aç›klamas›yla yürüyüfl nokta-
land›. Oradan arabalarla Gaziosmanpafla meydan›na do¤ru yola ç›-
k›ld›. Aralar›nda PDD okurlar›n›n da bulundu¤u grup, kitlelerin ilgi-
sini üzerine çekti. Bereç’te arabalardan inen grup, meydana do¤ru
yürüyüfle geçti. "Yaflas›n genel grev genel direnifl”, “Kurtulufl dev-
rimde sosyalizmde,” “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni" sloganlar›y-
la meydana gelindi. 

Burada PDD okurlar› taraf›ndan halaylar çekildi. "Paras›z e¤itim
paras›z sa¤l›k”, “‹flçi memur elele genel greve"
sloganlar› s›k s›k at›ld›. 

Yaklafl›k yar›m saat kadar sonra, Bayrampa-
fla’dan yürüyüfle bafllayan arkadafllar da
gruba kat›ld›lar. Bas›n aç›klamas›ndan son-
ra, hep beraber metroya yüründü. Metroya
para verilmedi ve "ulafl›m hakk›m›z engel-

lenemez" sloganlar› at›ld›. Ulubatl› dura-
¤›nda indikten sonra, orada bekleyen
yoldafllarla bulufltuk...

Gazi mahallesinden PDD okurlar›

25 Kasım’da kitleler haykırdı:

Genel grev genel direniş!



Grev... grev... grev... 
S›n›f mücadelesinin en etkili mücade-

le silahlar›ndan bir olan grev, bu kez ka-
mu emekçilerinin elindeydi. 25 Kas›m gü-
nü KESK ve Kamu-Sen sendikalar›na
ba¤l› kamu emekçilerinin, tam gün ifl b›-
rakarak gerçeklefltirdikleri uyar› grevi, gi-
dilmesi gereken yolu gösteriyor. Ülke ça-
p›nda hayat bulan greve sendikal› ve
sendikas›z iflçiler, ö¤renciler ve ö¤renci
velileri kat›larak dayan›flma örne¤i gösterdiler. 

Edirne'den Hakkari'ye, Kars'tan Mu¤la'ya yur-
dun dört bir yan›nda kamu emekçileri ifl b›rakt›lar.
Trenler, postaneler, hastaneler, vergi daileri, bele-
diyeler, okullar vb. her yer kapal›yd›. D‹SK ve
Türk-‹fl'e ba¤l› iflçiler de kimi iflyerlerinde bir saat,
kimi yerlerde tam gün ifl b›rakarak, s›n›f dayan›fl-
mas›nda bulundular. Hayat önemli oranda aksad›.
Grev, iflçi-emekçilere büyük bir moral olurken, bur-
juvaziye korkulu anlar yaflatt›. 

Memur eylemleri bugüne kadar as›l olarak bü-
yük illerde ve baz› iflkollar›nda baflar› sa¤layabili-
yordu. 25 Kas›m genel grevi ise, neredeyse bütün
illerde hayata geçirilebildi. Kat›l›m elbette ki büyük-
flehirlerde oldu¤u kadar çok ve etkin bir kat›l›m de-
¤ildi. Ancak yine de daha önce memur eylemlerine
kat›lmayan, hatta hiç eylem yapmayan, 1 May›s’a
bile kat›lmayan baz› illerde bile grev örgütlenebil-
mesi oldukça ileri bir ad›md›r. 

Grevli-T‹S’li sendika hakk› 
Kamu emekçileri, sendikalar›n› sokakta kurdu-

lar. Sendikal örgütlülü¤ü elde etmek için her ifl
yerinde, her sokakta meydan savafl› vererek,
gözalt›lar, tutuklamalar yaflayarak, flehitler ve-
rerek, devlete geri ad›m att›rd›lar. Fakat devlet,
grevli T‹S’li sendika hakk›n› y›llard›r tan›m›yor.
"Toplu görüflme" ad› alt›nda orta oyunu oynamaya
devam ediyor. ‹fl bafl›na gelen hükümetler, "toplu
görüflme" oyununda, kimi zaman yandafl sendika-
c›larla kamu emekçilerine düflük ücret verdiler. Ki-
mi zaman masay› kuran da, masada oturan da
kendileri oldular. AKP hükümeti de "toplu görüfl-
me" oyununu devam ettirdi. Ve bu y›l, kamu emek-
çilerine yüzde 2.5 gibi komik bir zam verdi. 

"Toplu görüflme" dönemlerinde her ne ka-
dar maafl art›fl› konuflulsa da,  T‹S ve grev hak-
k›n› alma mücadelesi hep sürdü. KESK, son ya-
p›lan “toplu görüflmelere” kat›lmay› reddetti. Ve
“T‹S yoksa grev var” slogan›n› yükseltti. Emekçi
memurlar, “grev hakk›n›n grevle kazan›laca¤›”n›
biliyorlard›. Bugüne dek çeflitli biçimlerde ifl b›rak-
ma eylemi yapm›fllard›. Fakat bunlar “vizite” ile ya-
sal bir k›l›fa bürünüyordu. Memur sendikalar›, cep-
heden bir durufl içine girmiyordu. Ta ki 25 Kas›m’a
kadar…  

25 Kas›m günü, “grevli T‹S’li sendika” mücade-

lesi, fiili grevle bir üst noktaya s›çrat›ld›. Grev hak-
k›n›n grevle kazan›laca¤› pratikte gösterildi. Emek-
çi memurlar›n hemen her eylemde att›klar› "T‹S
hakk›m›z, grev silah›m›z" slogan›, 25 Kas›m'da
atefllendi. Yapt›klar› bu fiili grevle, s›n›f mücadele-
sindeki önemli yerlerini bir kez daha ortaya koydu-
lar. 

Türkiye iflçi ve emekçileri, grevi uzun y›llar
gündemine almam›flt›. Yer yer tabanda ve kimi
ilerici sendika flubelerinde dile getirilse de, bu is-
tem, sendika bürokratlar› taraf›ndan bast›r›ld›. Ha-
va iflçileriyle s›n›f›n gündemine sokulan grev, Tele-
kom iflçileriyle y›llar sonra yaflam buldu. Etkisini de
hemen gösterdi. Ard›ndan SSGSS yasas›na karfl›
iki saatlik uyar› genel grevi, burjuvaziyi panikletti.
“Genel grev olmaz” diyenlere de, grevin nas›l yap›-
laca¤›n› gösterdi. 

Kamu emekçilerinin tam günlük uyar› grevi
burjuvazinin korkular›n› büyüttü. Grev karar›
al›nmas› bile burjuvaziyi panikletmeye yetti. Bafl-
bakan›ndan bakanlar›na kadar, parlamento kürsü-
sünden, TV ekranlar›ndan kamu emekçilerine dö-
nük tehditler ya¤d›rd›lar. Tehditlerini bir yandan
devam ettirirlerken, di¤er yandan kendi yandafl›
olan Memur-Sen vas›tas›yla grevi k›rmaya, kat›l›m›
azaltmaya çal›flt›lar. Yetmedi, her birime genelge-
ler yollad›lar. Bir yandan da greve bu kadar kat›-
l›m olaca¤›n› beklemiyorlard›. Tehditler, genel-
geler, grev k›rmaya dönük çabalar, hiç biri kar
etmedi. K›ran k›rana süren mücadeleyi, kamu
emekçileri flahs›nda iflçi ve emekçiler kazand›. Üs-
telik neredeyse bütün illerde kitlesel sokaklara ç›-
karak, uzun yürüyüfller yaparak, hesap sorma bi-
linciyle alanlardayd›lar. 

‹flçi-memur elele genel greve
‹flçiler de kamu emekçilerinin yan›nda, saflar-

dayd›. Hem de az›msanmayacak say›da. Kimi ifl-
kollar› iki saat, kimi iflkollar› tam gün ifl b›rakarak
dayan›flt›lar kamu emekçileriyle. Pankartlar›yla ey-
lemlerde yerlerini ald›lar. Baz› iflyerlerinde grevi
destekleyen bildiriler okundu. O özlenen "iflçi-me-
mur elele" prati¤e dönüflmüfltü. Capcanl›, coflkulu,
militan, görkemli... 

Sendika konfederasyon baflkanlar›, kendilerine
ba¤l› bir iflkolundaki eylemlere, direnifllere bile, ge-
nellikle sözlü veya yaz›l› destek aç›klarlard›. Daha
ilerisi, temsili düzeyde kat›l›md›. Bu grevde de ka-

t›lacak-
lar›n›,
merkezi
olarak
son
günler-
de aç›k-
lad›lar.
Aç›kla-
mak zo-

runda kald›lar.
Çünkü grevden
yana güçlü bir
bas›nç vard›.
Türk-‹fl'e ba¤l›
Petrol-‹fl ve De-
ri-‹fl, kendi kon-
federasyonlar›n›
beklemeden fiili
destek suna-
caklar›n› ifade
ettiler. Ard›ndan Türk-‹fl fiubeler Platformu da ey-
lemli kat›l›m sa¤layacaklar›n› bildirdi. Dolay›s›yla
Türk-‹fl konfederasyonu destek sunmaya zorunlu
kald›. D‹SK için de ayn› fley geçerli. Taban bask›-
s›n›, bas›nc›n› hissetti. 

Di¤er taraftan kamu emekçilerinin grev haz›rl›k
sürecinde yaratt›klar› olumlu atmosferin etkileri ol-
du. Daha büyük bir genel grev genel direniflin pro-
vas›n›n yap›ld›¤›n› söylemek abart› say›lmaz. fiim-
di 25 Kas›m’›n derslerini kuflanarak "iflçi-memur
elele genel greve" slogan›n› büyütmek, ileri tafl›-
mak hedeflenmelidir. 

Kazanman›n yolu aç›ld›
Bütün bask› ve tehditlere ra¤men, kamu emek-

çileri grevi sokaklara tafl›yarak meydan okudular.
Bir günlük grev, sadece emekçi memurlar aç›s›n-
dan de¤il, tüm iflçi ve emekçiler aç›s›ndan büyük
bir moral oldu. Bununla birlikte sendikalar, daha iyi
bir taban çal›flmas›yla grevi örgütleselerdi, hiç kufl-
kusuz çok daha kitlesel ve etkili olurdu. Örne¤in,
bölgelerden eylemli ç›k›fllar her yerde yap›lmad›.
Yap›lan yerlerde flubeler kendi inisiyatiflerini kul-
land›lar. ‹flçi ve di¤er kesimlerle ortaklaflt›rma yö-
nünde de eksiklikler oldu. Baz› bölgelerde ortak ör-
gütlenme çabas› olduysa da yetersiz kal›nd›.

25 Kas›m grevinin, kimi eksiklerine ra¤men
böylesine büyük, kitlesel ve etkili geçmesinde,
emekçi memurlar›n tabandan gelen zorlamas›,
belirleyici olmufltur. Özellikle de KESK’in devrim-
ci-demokrat taban›, önemli bir rol oynam›flt›r.
Emekçi memurlar, tabanda birlik sa¤layarak, so-
kaklara dökülmüfltür. 

K›sacas› 25 Kas›m, gerçek bir sendikaya ulafl-
mada önemli bir dönemeç olmufl, kazanman›n yo-
lunu açm›flt›r.     

8 Aral›k 2009
Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

Grev  Hakk ›  
Grev Yaparak Kazan›l›r

Kamu emekçileri, sendikalar›n› sokakta kurdular.
Sendikal örgütlülü¤ü elde etmek için her ifl yerinde,

her sokakta meydan savafl› vererek, gözalt›lar, tutuk-
lamalar yaflayarak, flehitler vererek, devlete geri ad›m

att›rd›lar. Fakat devlet, grevli T‹S’li sendika hakk›n›
y›llard›r tan›m›yor. 25 Kas›m günü, “grevli T‹S’li sen-

dika” mücadelesi, fiili grevle bir üst noktaya s›çrat›ld›.



9Aral›k 2009
Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

25 Kas›m’da
GENEL GREV’E

GENEL D‹REN‹fi’E!
Emekçi memurlar, 25 Kas›m’da greve ç›k›yor. Y›l-

lard›r verdikleri “grevli, T‹S’li sendika” mücadelesini,
bir üst noktaya s›çrat›yorlar.
Grev hakk›n›n ancak grev yaparak kazan›laca¤›n›,

bizzat yaflamda görerek, bunu fiili grevle karfl›l›yorlar.
Memurlar, y›llarca süren mücadele ile sendikalar›n›

kurmay› baflard›. Fakat devlet “toplu görüflme” ad› alt›n-
da ortaoyunu oynamaya devam etti. Son olarak “toplu görüflme”den me-
mura yüzde 2.5 gibi komik bir zam ç›kt›. Bir kez daha görüldü ki, toplu ifl
sözleflmesi yapamayan, greve ç›kamayan bir sendika, gerçek anlamda
sendika de¤ildir.

Bu konuda uluslararas› kurumlar›n, son olarak Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’nin karar› olmas›na ra¤men, hükümetler bu hakk› tan›mamakta
›srar etti. AKP hükümeti ise, bir yandan memur hareketini bölmeye çal›flt›,
bir yandan da tüm kamu emekçilerini sözleflmeli hale getirmeyi hedefleyen
“Kamu Personel Rejimi Yasas›”n› haz›rlad›. 

fiimdi memurlar, insanca yaflayacak bir ücret, iflgüvencesi, e¤itim ve
sa¤l›¤›n paras›z olmas›, özellefltirme ve tafleronlaflt›rmaya son verilmesi ve
toplu sözleflmeli, grevli sendika hakk› için GREVE gidiyorlar. Bugüne dek
“hak verilmez al›n›r” fliar›yla hareket eden emekçi memurlar, “grevli, T‹S’li
sendika” hakk›n› da söke söke almas›n› bilecektir!

‹flçiler, emekçiler, gençler!
Krizle birlikte çal›flma ve yaflam koflullar› daha da çekilmez hale geldi.

‹flsizlik, rekor düzeyde. Krizin patlak vermesinden bu yana yaklafl›k iki mil-
yon kifli iflsiz kald›. Toplam iflsizlerin say›s› 6 milyona ulaflt›. Bu durumun
önümüzdeki befl y›l boyunca de¤iflmeyece¤ini aç›k aç›k söylüyorlar. Her
gün binlerce insan açl›kla ölüm tehlikesi alt›nda yafl›yor. Krizle birlikte iflsiz-
ler ve açlar ordusu devasa boyutlara ulaflt›. Çal›flanlara ise, daha uzun ifl
saatleri ve a¤›r çal›flma koflullar› dayat›l›yor. Üstelik açl›k s›n›r›n›n çok al-
t›nda bir ücret ile çal›flt›r›l›yorlar. Bir ço¤u ücretlerini bile alamaz durumda.

Burjuvazi, krizin yükünü iflçi ve emekçilere y›karak, karlar›na kar kat›-
yor. Hükümetin ald›¤› kararlar›n yard›m›yla da krizi en az hasarla atlatmay›
baflar›yor. ‹flçiye, memura, emekliye yüzde 2’lik zamlar veren hükümet, te-
mel ihtiyaç maddelerine zam üzerine zam yap›yor. K›fl›n gelmesiyle birlikte
do¤algaz ve elektrik zamlar› yetmezmifl gibi, ulafl›ma da yüzde 30’un üze-
rinde zam yapt›. “Kentsel dönüflüm” ad› alt›nda yandafllar›na rant kap›s›
açmak için yoksul halk›n difliyle t›rna¤›yla yapt›¤› evleri y›k›yor.

Bütün bu koflullar alt›nda, yaflamak için bile mücadele etmek d›fl›nda
bir seçenek kalmam›flt›r. Emekçi memurlar›n 25 Kas›m grevi, tüm iflçi ve
emekçilerin kat›l›m›yla genel grev genel direnifle dönüflmelidir! ‹flçiler flal-
terleri indirerek, esnaf kepenk kapatarak, ö¤renciler okula gitmeyerek eyle-
me geçmeli, 25 Kas›m’da hayat durmal›d›r!

Burjuvazi bizlere açl›ktan ölüm, iflsizlikten çürüme dayat›yor. Biz ise ya-
flama ve çal›flma hakk›m›z› savunuyoruz.

Krizin faturas›n› ödememek için,
Peflpefle ya¤an zamlar› geri ald›rmak için,
‹flten atmalara, tafleronlaflt›rmaya, özellefltirmelere son vermek için
E¤itim ve sa¤l›¤›n paras›z olmas› için,
Örgütlenme, söz ve karar hakk› için,
Grevli ve T‹S’li sendika hakk› için,
25 KASIM’DA SOKA⁄A, EYLEME, GENEL GREVE!

DSB
Devrimci Sendikal Birlik

25 Kas›m genel grevi için
haz›rlanan bu bildiri, emekçi

semtlerinde, okullarda ve 
iflyerlerinde da¤›t›ld›

!  Edirne'de çöp toplama ifllerini yapan tafleron fiafak Temizlik flirketinde
çal›flan 180 iflçi, ücretlerini alamad›klar› için ifl b›rakma eylemi ger-
çeklefltirdiler. Edirne Belediyesi'nin temizlik ifllerini yapan iflçiler 650
lira olan ücretlerini bir ayd›r alamazken, 26 Kas›m'da flirketin önüne
gelerek atefl yakt›lar ve "Hakk›m›z› istiyoruz" slogan›n› att›lar. 

!  Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi çal›flanlar›, döner sermaye ödenekle-
rindeki kesintiyi protesto etmek için 2 Kas›m'da ifl b›rakma eylemi
gerçeklefltirdiler. ‹bn-i Sina Hastanesi bahçesinde toplanan SES üye-
si emekçiler, yüzde 30'luk kesintiye "üniversitenin kar etmedi¤i" ge-
rekçesinin gösterildi¤ini belirttiler. Ayn› gerekçeyle ‹stanbul Çapa'da
çal›flan SES üyesi sa¤l›k emekçileri de, 4 Kas›m'da bir eylem gerçek-
lefltirdiler ve 2 saat ifl b›rakt›lar. Sa¤l›k emekçileri 5 ve 6 Kas›m'da da
ifl b›rakma eylemini devam ettirdiler. 

!  ‹stanbul'da Kartal, Pendik, Maltepe ve Tuzla'da yol bak›m iflinde çal›flan
iflçiler, ba¤l› olduklar› tafleron firman›n 4 ayd›r ücretlerini ödememesi
üzerine 3 Kas›m'da ifl b›rakt›lar. ‹flçiler, ‹BB 7. Bölge kap›s›ndan
araçlar›n ç›k›fl›na izin vermedi. ‹flçiler, hem ‹STON hem de tafleron
firma hakk›nda dava açacaklar›n› aç›klad›lar. 

!  Eskiflehir'de çamafl›r makinesi üretimi yapan RENTA fabrikas›nda çal›-
flan ve çal›flma koflullar›n›n kötülü¤ü yüzünden Birleflik Metal-‹fl sen-
dikas›na üye olan iflçiler, 44 günlük direniflin ard›ndan ifllerine geri
döndüler. Sendikaya üye olduklar› için iflten at›lan 18 iflçi fabrika
önünde direnifle geçmifllerdi. 5 Kas›m'da kazan›mla sonuçlanan dire-
niflin ard›ndan iflçiler kurban bayram›ndan sonra iflbafl› yapacaklar. 

!  Çorum fieker Fabrikas›'n›n özellefltirilmesini protesto eden iflçiler, 6 Ka-
s›m'da kendilerini fabrikaya kilitlediler. Suudi Arabistan'a ba¤l› Savola
flirketine sat›lmas› düflünülen fabrikay› incelemek için fabrikaya gelen
Savola CEO'su ve Tar›m Kooparitifi Müdürü, fabrikay› inceleyemeden
fabrikadan ayr›lmak zorunda kal›rlarken, iflçiler her gün nöbet tutma
karar› ald›lar.  

!  Emekli-Sen üyesi emekliler 15 Kas›m'da 4 günlük açl›k grevine bafllad›-
lar. Sendika üzerindeki bask›lar›n son bulmas›, TÜFE ve KEY öde-
melerinin derhal yap›lmas› talebiyle açl›k grevine bafllayan iflçiler,
Kartal Meydan›'nda topland›lar. Gerçeklefltirilen eylemin ard›ndan
Emekli-Sen lokaline kadar bir yürüyüfl düzenleyen emekliler, talepleri
aras›nda sa¤l›k ve ücret taleplerinin de yer ald›¤›n› belirtirlerken, 18
Kas›m'da da toplad›klar› imzalar› Meclis'e ilettiler. 

!  22 Kas›m'da Tuzla'da Gelefl Gemi'nin tafleron firmas›nda çal›flan ve
boya ifli yapan 30 yafl›ndaki Mahmut Alt›nöz ambara düflerek öldü.
Alt›nöz tersanelerde hayat›n› kaybeden 129. iflçi olurken devlet verdi-
¤i tüm sözlere ra¤men tersanelerde düzenlemeleri yapmamakta ›srar
ediyor. 

!  Tuzla'da Torgem tersanesinde çal›flan 23 iflçi 4 ayd›r maafllar›n› alama-
d›klar› için 22-26 Kas›m tarihleri aras›nda 4 günlük açl›k grevi yapt›-
lar. Görüflme taleplerini Torgem patronu, kaymakaml›k ve Gemi ‹fla-
damlar› Derne¤i'nin görmezlikten geldi¤ini belirten Limter-‹fl Genel
Baflkan› Cem Dinç, maafllar›n derhal ödenmesini istedi. 

!  ‹zmir Y›kama Fabrikas›'nda çal›flan iflçiler, Ekim ay› içinde TEKS‹F sen-
dikas›nda çal›flma koflullar›yla ilgili toplant› yap›nca, iflten at›ld›lar.
Günlük çal›flma saatlerinin 12 saati aflt›¤› iflyerinde, temizlik ve z›m-
paralama iflleri yap›l›yor. Zorla mesaiye b›rakt›r›lan iflçiler, ortalama
700-750 lira al›rken, mesai ücretlerinin ödenmedi¤ini belirtiyorlar. 2.5
y›ld›r zam almayan iflçilere ald›klar› ücretler de parça parça ödeniyor.
Bunun üzerine örgütlenme faaliyetine giren iflçilerin toplant›s›n› du-
yan patron, 19 Ekim'de 10 iflçiyi iflten att›.  

!  TÜMT‹S'e üye olduktan sonra iflten at›lan ve 2 Kas›m'da iflyeri önünde
direnifle geçen Azim Kargo iflçilerine, 24 Kas›m'da sivil faflistler sal-
d›rd›. Ard›ndan da polis, direniflte olan 14 iflçiyi gözalt›na ald›. Yap›-
lan sald›r›, Kristal-‹fl taraf›ndan da k›nand›.

‹flçi-emekçi direnifllerinden...
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Okmeydan› SSK iflçileri
direniflle kazand›

Dev-Sa¤l›k ‹fl’e üye olduklar› için iflten at›lan 18 tafle-
ron iflçisinin direnifl 16 Kas›m’da kazan›mla sonuçland›.
45 gün boyunca hastane önünde direnen iflçilerin talep-
leri kabul edildi ve iflçiler eylemlerine son verdiler. 

Dev Sa¤l›k ‹fl ad›na aç›klama yapan Arzu Çerkezo¤lu,
direnifl boyunca birçok eylem örgütlediklerini belirtti. Yap›-
lan mitinglere kat›l›m›n yan›nda, Ankara'da 1000 taflero›n
sa¤l›k iflçisinin kat›ld›¤› bir miting örgütlendi¤ini vurgulad›. 

18 Kas›m'da iflçiler son durumla ilgili Okmeydan› SSK
önünde bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdiler. Yap›lan ko-
nuflmalarda direnifl boyunca iflçilerin ve emekçilerin yanla-
r›nda oldu¤unu vurgula-
yan sendika yetkilileri
ve iflçiler "Direne direne
kazand›k" slogan›n› at-
t›lar. Direniflin kazan›l-
d›¤› son gün Proleterce
Devrimci Durufl okurlar›
da iflçileri ziyaret ettiler. 

Ayr›ca iflçiler, 18
Kas›m akflam› Ça¤la-
yan'daki Salon Figaro'da bir dayan›flma gecesi de düzenle-
yerek kazan›mlar›n› kutlad›lar. Geceye 300 kifli kat›l›rken,
söylenen türküler ve marfllar›n yan›nda halaylar çekildi. Di-
reniflçi iflçiler de gecede fliirler okudu. Gecede s›k s›k "Di-
rene direne kazand›k" slogan›n› att›lar.

Esenyurt iflçilerinin 
direnifli sürüyor

Esenyurt belediye iflçileri, direnifllerinin yüzlü günlerini
geride b›rakt›lar. Esenyurt Belediye Baflkan›, iflyerinde sen-
dikal örgütlenmeyi bitirmek için, iflçilere sendikadan istifa
etmeyi dayatm›fl, iflçiler bu dayatmalar› kabul etmeyince ifl-
ten at›lm›flt›. ‹flçiler, belediye binas› önündeki bekleyiflleri
sürdürüyorlar. Ayr›ca, her Çarflamba Esenyurt meydan›n-
dan belediyenin önüne yürüyüfl gerçeklefltiriyorlar. 

‹flçiler 1 Kas›m'da bir dayan›flma etkinli¤i gerçeklefltirdi-
ler. Esenyurt'ta dü¤ün salonunda düzenlenen etkinli¤e yak-
lafl›k 500 kifli kat›l›rd›. ‹SG, Halkal› Ka¤›t, Sinter Metal, Ok-
meydan› SSK çal›flanlar›, Entes iflçileri, E¤itim-Sen ve De-
ri-‹fl sendikalar› etkinli¤e kat›larak destek verdiler. Müzik
dinletileri ve halaylarla devam eden gecede yap›lan konufl-
malarda, direniflin kararl›l›kla sürdürüldü¤ü, ama belediye-
nin hala talepleri görmezden geldi¤i ve örgütlü iflçilere ör-
gütsüzlü¤ü dayatt›¤› vurguland›. 

19 Kas›m'da Esenyurt Meydan›'nda toplanarak beledi-
yenin önüne yürüyüfl gerçeklefltiren iflçiler, Esenyurt Daya-
n›flma Platformu'yla birlikte 25 Kas›m grevine ça¤r›da bu-
lundular. "Zafer direnen emekçinin olacak", "Susma sustuk-
ça s›ra sana gelecek", "‹flçilerin birli¤i sermayeyi yenecek"
sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme Türk-‹fl fiubeler Platformu da
destek verdi. fiubeler Platformu ad›na Rabia Özkaraca bir
konuflma gerçeklefltirdi. Yürüyüflün ard›ndan direnifl yeri zi-
yaret edildi. 

Esenyurt Belediye iflçileri 25 Kas›m grevine de kat›ld›
ve yürüyüfle destek verdi.

‹zmir’de 1 May›s iflçi bayram›nda iflten
at›lan Kent afl iflçisi, o günden bu yana dire-
niflini büyüterek eylemlere devam ediyor. 

‹zmir’de çeflitli eylem ve etkinlikler düzen-
ledikten sonra, Ankara’ya zorlu bir yürüyüfl
gerçeklefltirdiler ve adlar›n›n yan›na “direni-
flin simgesi” s›fat›n› eklediler. Ne var ki Kent
afl iflçisi de sendikac›lar›n ihanetine u¤rad›.

‹zmir’de süren direnifli, Ankara’ya yürü-
yüflle taçland›r›p, burada zafere kesin gözüy-
le bakan sendika yönetiminin unuttu¤u bir
fley vard›: Hak verilmez al›n›r! Üyelerinin ço-
¤unlu¤unun CHP’ye de üye oldu¤unu her
defas›nda belirten Genel-ifl, CHP’ye bask›
yapaca¤›n›, CHP’nin de iflten at›lan Kent afl
iflçilerini geri ald›raca¤›n› savunuyor, iflçileri
buna inand›rmaya çal›fl›yordu. Oysa Kent afl
iflçilerini iflten atan da CHP’li belediye baflka-
n›yd›. CHP yönetiminin, kendi belediye bafl-
kan›n›n att›¤› iflçileri geri ald›rmas› için, çok
daha fazla köfleye s›k›flmas› gerekiyordu.
Sendikac›lar›n ricas›-minneti ile olacak fley
de¤ildi bu.  

Ankara yürüyüflünün ard›ndan, Abdi ‹pek-
çi Park›’nda çad›r kurup gece-gündüz burada
kalan iflçilerin, daha aktif ve çeflitli eylem
planlar›, her seferinde sendika yönetimi tara-
f›ndan engellendi. Faflist Alperen Ocakla-
r›’n›n sald›r›s›n›n ard›ndan da, “direnifl çad›r-
lar›n›n can güvenli¤i olmad›¤›” gerekçesiyle,
iflçileri çad›rlarda kalmaktan al›koydular. Ön-
cü iflçilerin çabalar›yla iki gün sonra direnifl
yeri olan Abdi ‹pekçi Park›’na geri dönüldü.
“Can güvenli¤i” bahanesiyle iflçilerin önünü
kesenlerin, sadece jandarmalar olmad›¤›n›,
Kent afl iflçisi burada anlad›.

‹flçileri önce devrimcilerden uzaklaflt›rma-
ya çal›flan Genel-ifl, sonras›nda iflçilerden
kendi söyledikleri d›fl›nda hiç bir fley yapma-
malar›n› istedi. Kent afl iflçisinin CHP Genel
Merkezi önünde yapmak istedi¤i eylemleri
engelleyerek, onlar› pasifize etti. ‹flçilere, “ya
bizim dedi¤imizi yapar, açl›k grevine girersi-
niz; ya da sendika önlüklerinizi burada b›ra-
k›p gidersiniz” diyerek rest çektiler. Günlerdir
çad›rda bekleyen iflçileri, açl›k greviyle daha
fazla bekletmek ve halden düflürmek, son
derece anlams›zd›. Direnifli zamana yayarak
eritmekti. ‹flçiler bunu
kabul etmeyince de
“havalar so¤udu, iflçi-
ler hastaland›” gibi
gerekçelerle Abdi
‹pekçi’deki eyleme
son verdiler.

S›n›f sendikac›l›-
¤›ndan dem vurup
“bu ifl namus iflidir”
diye yola ç›kard›¤› in-
sanlar›, yar› yolda b›-

rakm›flt›r sendika yönetimi.
Fakat Kent afl iflçisi, sendika-
n›n bu tutumuna ra¤-
men, mücadeleyi b›-
rak›p bir köfleye çe-
kilmedi. “Direniflin
simgesi” ad›na ya-
k›fl›r flekilde direnifle
devam etti. Sendi-
kaya de¤il de, s›n›-
f›n›n tecrübelerine
baflvurarak, 19 Kas›m’da ‹zmir CHP il binas›-
n› iflgal etti. Günlerce Ankara’n›n ayaz›nda
CHP’den randevu dileyen sendika yönetimi-
nin aksine, aileleriyle birlikte gerçeklefltirdik-
leri birkaç saatlik iflgalin ard›ndan, Kent afl
iflçisinin görüflme talebi kabul edildi.

Genel ‹fl Sendikas› ‹zmir 5 Nolu fiube
Baflkan› Mehmet Ç›nar, eylemin sendika ini-
siyatifinin d›fl›nda geliflti¤ini söyledi. “Eylemi
destekliyoruz” diyen Ç›nar, “Eylem aktif des-
tek verecek misiniz?” sorusuna ise, “Ancak
iflçilerden davet gelirse, gideriz” yan›t›n› ver-
di. 

‹flgal s›ras›nda CHP ‹l Baflkan›n›n d›flar›-
da olmas›ndan dolay› muhatap bulamayan
iflçiler, Karfl›yaka Belediyesi'nin kendilerini
ç›kard›ktan sonra 300 iflçiyi ifle ald›¤›n› vur-
gulad›lar. Tafleron firmalar aras›nda ihale ya-
p›ld›¤›n› ve iflçilerin daha ucuza al›nd›¤›n›
söylediler. CHP Genel Merkezi ise konuyla il-
gili suskunlu¤unu korumaya devam ediyor.
Oy istemeye gelirken, iflçi emekçi dostu gö-
rünen CHP yönetimi ve belediye baflkan
adaylar›, seçimler bittikten sonra gerçek yüz-
lerini gösterdiler. CHP yönetiminde olan be-
lediyelerde iflçilerin ücretleri ya geç veriliyor,
ya da sosyal haklar› gasp ediliyor. Ya da
Kent Afl'de oldu¤u gibi kap› önüne konulu-
yorlar. 

Tabi bu sadece CHP için geçerli de¤il,
tüm düzen partileri bunu yap›yor. Fakat
CHP, bunu bir de “iflçi-emekçi dostu” pozlar›-
na girerek yap›yor. Özellikle ‹zmir’de bu tür
demagojileri fazlas›yla kulland›lar. Seçim ön-
cesi iflçilerden komiteler oluflturarak, kendile-
ri ad›na çal›flt›rd›lar. Ve hemen her yerde oy-
lar› gerilerken, ‹zmir’de tüm ilçeleriyle birlikte

belediyeleri ald›lar.
Karfl›l›¤›nda ise ilk
yapt›klar›, iflçileri iflten
atmak oldu. Kent afl
iflçilerinin yaflad›klar›,
tüm düzen partilerinin
iflçi düflman› yüzünün
görülmesi bak›m›ndan
ö¤reticidir. 

‹flçi s›n›f›, ya dev-
rimcidir, her fleydir, ya
hiçbir fley!  

Sendika Ankara eylemini bitirdi
Kent Afl iflçisi CHP’yi iflgal etti!

Kent-Afl iflçileri CHP iflgalinde
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TK‹P militan› Alaattin Karada¤, 19 Kas›m'da Esenyurt'ta polisler
taraf›ndan sokak ortas›nda infaz edildi. 

Sokak ortas›n-
daki infaz› gizle-
mek için didinip
duran polisin, bu
ne ilk cinayetiydi
ne de son olacak-
t›. Daha birkaç
hafta öncesinde iki
devrimciyi a¤›r ya-
ralayanlar, bu kez
bir devrimciyi in-
sanlar›n gözü önünde yarg›s›z bir flekilde infaz ettiler. Görgü tan›kla-
r›n›n anlat›mlar›yla bu infaz su yüzüne ç›kt›.

Alaattin Karada¤, bir devrimciydi ve devrimci faaliyet yürütürken
polislere rastlam›fl, bölgeden uzaklaflmak istemifl, ancak üzerine ya-
¤an kurflunlarla a¤›r yaralanm›flt›. Bölgede bulunan esnaf›n anlat›m›-
na göre, polis minibüsünden inen uzun boylu, sivil biri taraf›ndan ba-
fl›na kurflun s›k›larak katledilmiflti. O kadar kiflinin önünde gerçekle-
flen bu cinayet, asl›nda baflta devrimciler olmak üzere tüm kitleye
verilen gözda¤› idi. 

Yoldafllar› Alaattin Karada¤’›n yaflam›n› flöyle anlatt›lar: Alaattin,
Hatay'da iflçi ve emekçi bir ailenin çocu¤u olarak dünyaya gelir.
Gençlik y›llar› çeflitli atölyelerde çal›flarak geçer. 1996 y›l›nda dev-
rimci bir iflçi olarak mücadeleye at›l›r ve 1999'da TK‹P üyesi olur. ‹z-
mir'de bir eylem sonras›nda gözalt›na al›n›r ve F tipine konur. Ölüm
Orucu direniflinde yerini al›r. Tahliyelerin bafllad›¤› dönemde ceza-
evinde ç›kar. 

Cezaevinden sonra devrimcili¤ine ‹stanbul'da devam eder. ‹flçidir
ve parmaklar›n›n dördünü bu kapitalist çark içerisinde kaybeder. Öl-
dü¤ü 19 Kas›m akflam›na kadar profesyonel bir devrimcidir. 29 ya-
fl›nda polisin sokak ortas›ndaki yarg›s›z infaz› sonucu da flehit düfler. 

Alaattin Karada¤ için yoldafllar›, ilk olarak vuruldu¤u yerde bas›n
aç›klamas› gerçeklefltirdi. Esenyurt Depo dura¤›ndan, katledildi¤i ye-
re kadar sloganlarla yürüyen yoldafllar›, bu katliam›n hesab›n›n soru-
laca¤›n› hayk›rd›. 

Cenazeyi Antakya'ya u¤urlamak için ise, yoldafllar› ve devrimci
dostlar› 24 Kas›m'da Gazi Mahallesi'nde topland›. Eski Karakol
önünde cenazenin gelmesini bekleyen kitle, buradan "Alaattin Kara-
da¤ yoldafl ölümsüzdür/Devrimciler ölmez devrim davas› yenilmez-
dir" yaz›l›, BDSP imzal› pankart›n arkas›nda k›z›l bayraklar eflli¤inde
sloganlar atarak cemevine kadar yürüdüler. "Devrim flehitleri ölüm-
süzdür", "Alaattin Karada¤ ölümsüzdür", "Bedel ödedik bedel ödete-
ce¤iz", "Katil devlet hesap verecek" sloganlar›n›n at›ld›¤› yürüyüfl bo-
yunca çevrede toplanan halka yönelik konuflmalar yap›ld›. 

Eski Karakol’un ard›ndaki anma sayg› durufluyla bafllad›. Alaattin
Karada¤'›n abisi bir konuflma yaparak kardefliyle ilgili an›lar›n› anlat-
t›. 

BDSP ad›na yap›lan aç›klaman›n ard›ndan, “Gece Tutufltu” mü-
zik grubu söyledi¤i marfllarla anmaya destek sundu. Anmaya Prole-
terce Devrimci Durufl okurlar› ve OKSAM çal›flanlar›n›n yan› s›ra
Mücadele Birli¤i Platformu, Partizan, ESP Giriflimi, Halk Cephesi,
DHF, EHP, DTP, Ekmek ve Özgürlük de kat›l›m sa¤lad›. Bu törenin
ard›ndan cenaze, Antakya'ya u¤urland›. 

Antakya’da Karaali köyündeki ailesinin evine getirilen cenaze, ya-
p›lan anman›n ard›ndan mezarl›¤a do¤ru yola ç›kar›ld›. Mezarl›¤›n
önünde toplanan kitle, k›z›l bayraklarla sloganlar atarak mezara ka-
dar yürüdü. Burada Alaattin'in abisi bir konuflma gerçeklefltirdi. Ce-
nazenin ard›ndan Karada¤'›n ailesi ziyaret edildi. 

Alattin Karada¤ infaz edildi
!  Son y›llarda artan çocuk ölümlerine dikkat çekmek için 22 Kas›m'da Taksim

Tünel'den Galatasaray Meydan›'na kadar bir yürüyüfl gerçeklefltirildi. Son 20
y›lda 342 çocu¤un devlet taraf›ndan öldürüldü¤üne dikkat çekilen yürüyüflte,
Kürtçe ve Türkçe a¤›tlar yak›ld›. Beyaz önlükler giyen ve k›rm›z› bileklikler ta-
kan eylemciler, çocuklar›n zafer iflareti yapt›¤› için, kimi zaman eylem za-
manlar›nda balkonda olduklar› için öldürüldü¤üne vurgu yap›ld›. Çocuklar›n
öldürülmemesini isteyen kitle, bu cinayetleri iflleyenlerin hiçbir yarg› takibi
görmedi¤ine ve cezaland›r›lmad›¤›na da vurgu yapt›. Galatasaray lisesi
önünde son bulan yürüyüfle sanatç›lar ve ayd›nlar da kat›larak destek verdi.
Eylemin ard›ndan Cumartesi eylemine destek verildi. 

!  28 Kas›m'da Konya'da 16 yafl›ndaki S.K. isimli çocuk polisin atefl açmas› sonu-
cu a¤›r yaraland›. Konya'da bir okula h›rs›zl›k ihbar› yap›lmas›yla bölgeye ge-
len polisler, yapt›klar› aç›klamada flahs›n h›rs›zl›k suçundan arand›¤› baha-
nesinin ard›na gizlenirken, burjuva bas›n da iflin bu yönünü daha çok öne ç›-
kartarak polisin sokak ortas› infazlar›n› övmeye de-
vam ediyor. 

!  Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Lisesi önündeki
eylemleri devam ediyor. 244 haftad›r kay›plar›n pe-
flinde olan Cumartesi annelerinin 244. haftadaki
aray›fl› 14 y›l önce kaybedilen Fehmi Tosun üzeri-
neydi. Fehmi Tosun'un k›z› yapt›¤› konuflmada,
babas›n›n çocukken kaybedildi¤ini ve hala ak›beti
hakk›nda bilgi alamad›¤›n› vurgulad›. Eyleme, Sa-
bahat Tuncel de kat›larak bir konuflma gerçeklefl-
tirdi. 

!  19 Kas›m'da IMF-DB gösterilerine kat›ld›klar› gerekçesiyle gözalt›na al›nan 8
DHF üyesi ve taraftar›ndan 4'ü tutuklanarak cezaevine konuldu. Helikoptere
havai fiflek att›klar› ve yasad›fl› slogan att›klar› iddias›yla gözalt›na al›nan
DHF üyelerinden Ali Haydar Ben ve Kurtulufl Derman Metris Cezaevi'ne, Er-
dem Tafl asker oldu¤u için Hasdal Askeri Cezaevi’ne ve Sebeki Özün de Er-
zurum Askeri Cezaevi’ne konuldu. 

!  13 Kas›m'da Ankara Hacettepe Üniversitesi ö¤rencileri Baran Narin ile Dilay
Aydo¤an gözalt›na al›narak tutukland›lar. Genç-Sen üyesi ö¤renciler "1 Ma-
y›s'ta yasad›fl› slogan att›klar›" iddias›yla tutukland›lar. 

!  Eskiflehir Doktorlar Caddesi'nde Halk Cephesi imzal› "Amerika Defol Bu Vatan
Bizim" afifllerini asan Eskiflehir Gençlik Derne¤i üyeleri Hasan Aksoy ve Çi¤-
dem Akfli 26 Kas›m'da gözalt›na al›nd›lar. 1 saat gözalt›nda tutulan devrimci-
lere 140'ar lira para cezas› kesildikten sonra b›rak›ld›lar. 

!  14 Kas›m'da Kars'ta KESK fiubeler Platformu üyeleri, sendikalar› üzerindeki
bask›lar› protesto etmek için bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirmek istedi. Ba-
s›n aç›klamas›na sald›ran polis 27 KESK üyesini ve 3 DTP üyesini gözalt›na
ald›. 

!  Kocaeli Üniversitesi ö¤rencisi YDG'li Yi¤it Ünal Y›ld›r›m polislerin kendisine
ajanl›k teklif etti¤ini aç›klad›. Ayl›k 500 lira ve okulu çabuk bitirme garantisi
verdiklerini belirten Y›ld›r›m, ajanl›k teklifini kabul etmedi¤i için sürekli takip
edildi¤ini belirtti. 

!  Emperyalizme ve Oligarfli'ye Karfl› Yürüyüfl dergisinin 22 Kas›m tarihli 21. Sa-
y›s› çeflitli haberlerde örgüt propagandas› yap›ld›¤› gerekçesiyle toplat›ld› ve
dergiye 15 gün kapatma cezas› verildi. 

!  ‹stanbul ‹HD'de 24 Kas›m'da bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltiren Yeni Demok-
rat Gençlik Üyesi Orhan Y›ld›r›m Erzurum'daki hak ihlalleriyle ilgili bilgilendir-
me yapt›. Erzurum H Tipi'nden tahliye olan Y›ld›r›m, sohbet hakk›n›n keyfi
olarak 2 saate düflürüldü¤ünü, hücre kap›lar› önünde ayakkab› aramas› da-
yat›ld›¤›n›, hastane sevklerinin 3-4 ayda bir yap›ld›¤›n›, yemeklerin kalitesiz
oldu¤unu belirtti. 

!  Bilecik M Tipi Cezaevi'nde kalan Zeki Dökenel adl› tutuklu Adli T›p Kurumu
önünde hastal›ktan hayat›n› kaybetti. 

Gözalt›lar, iflkenceler,
yay›n toplatmalar...
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DEVR‹MC‹ DURUfi

Burjuva hukuk sistemi neresinden tutsan›z elinizde
kal›yor. Yerel mahkemelerden Yarg›tay, Dan›fltay ve
Anayasa Mahkemelerine kadar, en alttan en üste bü-
tün hukuk sisteminin nas›l çürüdü¤ü yaflanan olaylarla
yeniden ortaya ç›k›yor. Adli T›p Kurumu da bu kurum-
lardan bir tanesidir. 

Adli T›p Kurumu, zaten y›llard›r devrimcilere
karfl› bir savafl arac› olarak kullan›l›yordu. Son y›l-
larda burjuva klikler aras› savafl›n da önemli araç-
lar›ndan birisi haline geldi. Bütün atamalar› ve kad-
ro seçimi de bu amac› yerine getirmeye dönük olarak
flekillendiriliyor. Örne¤in ölüm orucu eylemcilerini,
hasta oldu¤u halde, çeliflkili raporlarla cezaevine gön-
derdi¤i ve iflkence gören gençlere sa¤lam raporu ver-
di¤i için, Türk Tabipler Birli¤i taraf›ndan defalarca
meslekten men cezas› verilen Nur Birgen hala gö-
revinin bafl›nda.

Adli T›p Kurumu art›k en genifl kesimler nezdinde
de güvenilirli¤ini yitirmifl ve teflhir olmufl durumda.
Hatta art›k öyle bir noktaya gelmifl ki, Türk Tabipler
Birli¤i flu veya bu düzeltmeyle iflin çözülemeyece¤ine
ve toptan la¤vedilmesi gerekti¤ine dair rapor haz›rla-
m›fl durumda. 

Adli T›p Kurumu’nun en son vukuat› Güler Zere ile
ilgiliydi. Güler Zere, devrimci bir kad›n tutsak. Ceza-
evinde kansere yakaland›. Tedavisini yürüten Çukuro-
va Üniversitesi T›p Fakültesi, hastal›¤›n yay›ld›¤›na ve
iyileflme olas›l›¤›n›n olmad›¤›na dair rapor düzenledi.
Ama prosedür gere¤i, Adli T›p Kurumu’nun da bu ra-
poru onaylay›p kendisi rapor ç›kartmas› gerekiyordu.
3-4 ay boyunca eksik evrak bahanesiyle raporu ç›-
kartmad›. Sonra bir anda herfley de¤iflti, 3-4 ayda bit-
meyen süreç bir günde bitti. Bu nas›l oldu? 

Bu sorunun yan›t›n› bizzat Adli T›p Kurumu Bafl-
kan› Doç. Dr. Haluk ‹nce’den dinleyelim: Güler Ze-
re’ye raporu verdikten sonra NTV’de yay›nlanan “Can-
l› Gaste” program›na telefonla kat›lan Doç. Dr. Haluk
‹nce’nin yapt›¤› konuflmadan bir bölümü burada akta-
raca¤›z. Çünkü, baflka hiçbir söz, Adli T›p Kuru-
mu’nun nas›l iflledi¤ini bu aç›klamadan daha iyi anla-
tamaz:

“Hastal›¤›n seyri, hastan›n hastal›¤›yla ilgili ald›¤›
tedavinin sonuçlar›n›n hastal›¤› geriletmedi¤i, iyilefltir-
medi¤i bugün elimize gelen raporlarla ç›kt›. Burada
yapt›¤›m›z tek bir fley vard›; Bu raporu bugün çok h›z-
l› bir flekilde hocalar›m›za imzalat›p, ç›kard›k. Yoksa
siyasi bir bask› ya da bir endifleyle bu rapora öncelik
tan›nmas› söz konusu de¤ildir. Yani bu hastan›n bir
önceli¤i var m›yd›? Bu tür hastalar›n önceli¤i vard›. Bu
hastayla ilgili verece¤imiz kararda, hastan›n yarar›n›
düflündü¤ümüz kadar, toplumun baz› kesimlerinin dü-
flüncelerini de düflünmek zorunday›z. Kurumumuzun
önüne yaklafl›k 85 gün boyunca çad›r kuruldu ve tüm
çal›flanlar›m›z bir flekilde taciz edildi. Biz her çad›r ku-
rana rapor vereceksek, bizim burada bilimsel kimli¤i-
mizin ne anlam› kal›r?”

Raporun ellerine o gün ulaflt›¤› koca bir yaland›r.
Güler Zere,  22 Haziran'da, bafl›nda, ayn› zamanda
Uluslararas› Adli Bilimler Akademisi baflkanl›¤›n› yürü-
ten Prof. Dr. Mete Korkut Gülmen’in bulundu¤u Çuku-
rova Üniversitesi Adli T›p Ana Bilim Dal›'nda muayene
edildi. "Yaflam›n›n a¤›r risk alt›nda oldu¤u, cezaevi
koflullar›nda tedavi edilemeyece¤i, iyileflinceye kadar
cezas›n›n ertelenmesinin uygun olaca¤›" yönünde ra-
por verildi. Güler Zere'nin dosyas› daha sonra ‹stan-
bul Adli T›p Kurumu'na gönderildi. Zere de, 6 Tem-
muz'da, 28 saat süren bir yolculukla Adana'dan ‹stan-

bul'a getirildi. Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Kurulu; "Te-
davisi hastanenin mahkum ko¤uflunda yap›labilir" ra-
poru verdi. Yap›lan muayene 5 dakika sürmüfltü. En
önemlisi de damak kanseri oldu¤u için, as›l karar› Ku-
lak Burun Bo¤az uzman› ve Onkoloji uzman› verebilir-
di. Ama muayene eden heyette bu iki uzman yoktu.
Bütün bunlar yaflanm›flken, Adli T›p Kurumu Baflkan›,
büyük bir piflkinlikle yalan söylüyor. 

‹kinci bir konu, demek ki, istenince rapor ihtisas
kurullar›nda bile de¤erlendirilmeden hocalara “h›zl›ca
imzalat”›labiliyormufl. Siyasi bir bask› olmad›¤›n› sö-
yüyor. Peki aylard›r imzalanmayan rapor nas›l oldu da
birkaç saat içinde imzaland›? “Hastal›¤›n önceli¤i var-
d›” diyor. Kaç ay boyunca neden bu öncelik görülme-
di? 

Bunun nas›l oldu¤unu asl›nda Adli T›p Kurumu
Baflkan› kendisi aç›kl›yor: “Kurumumuzun önüne yak-
lafl›k 85 gün boyunca çad›r kuruldu ve tüm çal›flanla-
r›m›z bir flekilde taciz edildi. Biz her çad›r kurana ra-
por vereceksek, bizim burada bilimsel kimli¤imizin ne
anlam› kal›r.”  

Evet, Adli T›p Kurumu önüne devrimci demokrat
ayd›n insanlar ve kurumlar çad›r kurup aylarca inatç›
bir eylem sürdürdüler. Yurtiçi ve yurt d›fl›nda aylar bo-
yunca say›s›z eylemler yap›ld›. Bir çok kurulufl hükü-
mete bask› uygulad›. Protestolardan dolay› D›fliflleri
Bakan› ve bürokratlar yurt d›fl›nda toplant›lara kat›la-
maz hale geldiler. Olay uluslararas› bir sorun haline
gelince art›k bunca teflhir olma karfl›s›nda bir ad›m at-
mak zorunda kald›lar. Cumhurbaflkan›’n›n “elimize ra-
por gelirse bakar›z” ifadesi Adalet Bakanl›¤›’na ve Adli
T›p Kurumu’na siyasi bir emirdi. Bu aç›klamadan son-
ra iki gün içinde Güler Zere tahliye edildi. Bundan
sonra kalkm›fl Adli T›p Kurumu Baflkan›, “siyasi bask›
yoktu” diyor. Siyasi bask›y› yapan, aylarca inatla
eylemler yapan kitlelerdi. 

Gelelim bilimsellik konusuna. Bask›larla de¤il bi-
limsel yöntemlerle çal›flt›klar›n› ifade etmeye çal›fl›yor.
Öyle ya, adli t›p, bilimsel bir aland›r. Araflt›r›l›r, objektif
olarak konu neyse o ortaya konur. Üstelik de aç›kla-
may› yapan baflkan bir doktordur. Üstüne üstlük de
doçent doktordur. Yani her taraftan bilimsellik ak›yor(!)
Ama aç›klamas›nda öyle bir cümle var ki, Adli T›p Ku-
rumu çal›flmalar›n›n özünü aç›kl›yor: “Bu hastayla ilgili
verece¤imiz kararda, hastan›n yarar›n› düflündü¤ü-
müz kadar, toplumun baz› kesimlerinin düflüncelerini
de düflünmek zorunday›z.” Nerede burada bilimsellik?
Düflünülen bu “baz› kesimler” sermaye ve onun ç›kar-
lar›, düflünce de onlar›n faflist düflünceleri olmas›n. 

Adli T›p Kurumu’nun çal›flmalar›nda zerre kadar
bilimsellik yoktur. Klik savafllar›nda, ba¤l› oldu¤u
kli¤in istedi¤i kararlar›, devrimci ve ayd›nlar karfl›-
s›nda sermayenin istedi¤i kararlar› ya da rüflveti
verenin istedi¤i kararlar› alan bir kurumdur. 

Adli T›p Kurumu’nun son y›llarda medyada da bü-
yük yank›lar uyand›ran birkaç olay›na bakt›¤›m›zda da
ayn› durumu görebiliriz.

Adli T›p Kurumu’ndan inciler
Yüzlerce devrimci kanser, kalp ve Vernike-Korsa-

kof gibi hastal›klar nedeniyle ancak arkadafllar›n›n ba-
k›m›yla yaflam›n› sürdürecek durumda olduklar› halde
Adli T›p Kurumu raporlar›yla cezaevinde yaflamaya
mahkum edilmifl durumdalar. Ama di¤er taraftan, Adli
T›p Kurumu, ‹brahim fiahin’e bir günde “bunad›¤›
için cezaevinde kalamaz” raporu verdi. ‹brahim fia-
hin Özel Harekat Dairesi Baflkan› olarak, elinde, yüz-
lerce devrimci, yurtsever ve ayd›n›n kan› olan bir katil.

Bu raporun ne ka-
dar sahte bir rapor
oldu¤u, son dö-
nemde yeni katli-
amlar için yeniden
göreve ça¤r›lma-
s›ndan da bellidir. 

Ya Hüseyin
Üzmez olay›na ne
demeli? Burjuva
hukuk sistemi ve Adli T›p Kurumu’nun yaln›z hukuki
ve siyasi olarak de¤il ahlaki olarak da çürüdü¤ünü
gösteren bir örnekti. 14 yafl›ndaki bir çocu¤a teca-
vüz eden bir ahlaks›z› cezaevinden kurtarmak için
AKP hükümeti ve Adli T›p Kurumu seferber oldu.
Çocuk psikiyatrisinin bile olmad›¤› kurulda “ruhsal ola-
rak zarar görmemifltir” raporu verilerek Hüseyin Üz-
mez cezaevinden ç›kart›ld›. Her itirazdan sonra çocuk
yeniden onlarca kiflinin karfl›s›na ç›kart›larak yeniden
yeniden iflkenceye tabi tutuldu. Adli T›p, yükselen ve
giderek yayg›nl›k kazanan tepkilerden sonra, “ruhsal
yönden zarar görmüfltür raporu” vermek zorunda kal-
d›. Sorun çözüldü mü? Bu defal›k tecavüzcü hapse
girdi ama adli t›p›n yaklafl›m› aynen devam ediyor.
Yaz aylar›nda Çorum’da 13 yafl›nda k›z çocu¤una te-
cavüz eden 9 san›¤›n yarg›land›¤› mahkeme, çocu-
¤un “bedenen ve ruhen zarar görüp görmedi¤ine” dair
adli t›ptan rapor istiyor. Adli t›p, 2010 fiubat›na rande-
vu veriyor. 

Münevver Karabulut cinayetinde de Adli T›p
Kurumu tart›fl›ld›. Cesedin üzerinde sperm bulundu-
¤u aç›klamas›n›n, soruflturman›n yönünü de¤ifltirmeye
dönük bir manevra oldu¤u, tepkiler üzerine, baflka ce-
setten bulaflt›¤›n›n aç›kland›¤› kan›s› a¤›r bas›yor.
Yayg›n bir kitle deste¤i ve tepkisi olmasayd› böyle bir
rapor ç›kabilirdi de. Çünkü bunlar, Adli T›p Kuru-
mu’nda yap›lan s›radan ifllerdir.

Burjuva klikler aras› savaflta Adli T›p Kurumu’nun
nas›l bir araç olarak kullan›ld›¤›n›n en son örne¤i “›s-
lak imza olay›” oldu. Adli T›p Kurumu taraf›ndan, “‹rti-
ca ile Mücadele Eylem Plan›” adl› belgenin Albay
Dursun Çiçek’e ait oldu¤u yönünde rapor verildi.
Normalde bu tür ifllere bakacak üyeler kura ile belirle-
nirken, bu belgeyi inceleyen heyetin direkt atand›¤›,
üç üyeden 2’sinin ise incelemeden bir hafta önce Adli
T›p Kurumu’na atand›¤› ortaya ç›kt›. Bu da burjuva
klikler aras›nda ciddi bir tart›flma yaratt›. 

Adli T›p Kurumu, iflkence gören gençlere sa¤lam
raporu verirken, yüzlerce hasta tutsa¤› insanl›k d›fl›
bir uygulamayla cezaevinde tutarken ya da tecavüz-
cüleri aklarken sesi ç›kmayanlar kendilerine dokundu-
¤unda feryat ediyor ve Adli T›p Kurumu’nu sorgulu-
yorlar.

Adli T›p Kurumu, burjuva hukuk sisteminin bir par-
ças›d›r. Adli T›p Kurumu flahs›nda ortaya saç›lan
skandallarla d›fla vuran, burjuva hukuk sisteminin ger-
çek yüzü, çürümüfllü¤ünün boyutudur. Zaten burjuva
demokrasisi de, burjuvazi için demokrasi, iflçi ve
emekçiler için ise bir diktatörlüktür. Hukuk sistemi de
bunun yasalarla güvence alt›na al›nmas›ndan baflka
bir fley de¤ildir. 

Adli T›p Kurumu skandallar›n›n gösterdi¤i önemli
bir fley daha var: Burjuva hukuk sisteminden emekçi,
devrimci-demokrat ve ayd›nlar lehine kararlar ç›karta-
bilmenin tek yolu, bizzat Adli T›p Kurumu Baflkan›’n›n
da itiraf etmek zorunda kald›¤› “kap›lar›na 85 gün ça-
d›r kurmak”tan ve kararl› bir mücadele yürütmekten
geçiyor.  

Burjuva hukuk sistemdeki çürümenin göstergesi;

Adli T›p Kurumu



Aylar süren bir
mücadele sonra-
s›nda Güler Zere
tahliye edildi.
Devletin öldürmek
için tüm u¤rafllar›-
na, devrimciler, ifl-
çiler ve emekçiler
karfl› geldiler.
"Onu ç›kartaca-
¤›z" dediler ve ç›-
kartt›lar. 

Taksim'de her
hafta süren cuma yürüyüflleri, adli t›p kuru-
mu önünde tutulan nöbet, her perflembe ya-
p›lan eylemler ve bu eylemlere kat›lan bin-
ler… Her hafta Taksim'de Güler Zere'nin fo-
to¤raf›n› görenler "Güler Zere içinmifl, daha
b›rak›lmad› m›" diye soruyorlard›. Turistler
her geçtiklerinde yürüyüflün niçin oldu¤unu
soruyordu. Dostlar›, yoldafllar› ölüme karfl›
süren bu direnifli dünyaya tafl›mak için tüm
çabay› gösterdi. 

Kanser hastas›yd› Güler Zere ve tahliye
edilmezse k›sa bir sürede ölecekti. Devlet de
bunu biliyordu ve daha da h›zland›rmak için
her türlü hukuk d›fl›, insanl›k d›fl› uygulamay›
devreye soktu. Raporlar› eskik ald›lar, uzun
yollara kaç defa sürdüler Güler'in zay›f bede-
nini. "Raporlar tamamlanmad›" deyip gecikti-
riyorlard› durmadan görüflmeleri. Ve Adli T›p
Baflkan›, "toplumun hassasiyetlerini de göz
önünde bulundurarak veririz" diyerek doktor
de¤il, egemen s›n›flar›n sözcüsü oldu¤unu
ortaya koyuyordu. Ve t›pk› Kenan Evren gibi
"asmayal›m da besleyelim mi" mant›¤›n› sür-
dürdüklerini gösteriyordu. 

Ama ne Güler mücadeleyi b›rakt›, ne
devrimciler, iflçiler emekçiler… . ‹lk tahliye
talebinde devlet, "piflman›m" demesinin bile
yeterli olaca¤›n› söylüyordu. Güler ise, bunu
söylemektense ölmeyi tercih ediyordu ve bili-
yordu ki, dostlar›, yoldafllar› elinden gelen
mücadeleyi veriyorlard›. Geçirdi¤i ameliyatla-
ra, “yaflayamaz” denilmesine ra¤men diren-

di. Ve 6 Kas›m gü-
nü, tahliye etmek
zorunda kald›lar.  

Güler'in al›nma-
s›, tecritte bir gedik
aç›lmas› demekti
ve devletin as›l kor-
kusu buydu. “Bir
Güler'le yetinmez-
ler, di¤erlerini de is-
terler” diyorlard›.
Hasta tutsaklar›n
hepsine özgürlük

isteniyordu çünkü. Erol Zavar'a, ‹smet Ab-
lak'a ve di¤erlerine… Onlar, an an ölüme
yaklafl›rken, toplumun sessiz kalmas›n› isti-
yorlard›. Sessiz kalmad› insanlar ve isteme-
ye devam ediyorlar.  

Güler Zere ç›kt›ktan sonra, mücadele
"Hasta tutsaklara özgürlük" fleklinde sürdü.
Her hafta yap›lan yürüyüfle devam edildi. 20
haftad›r süren yürüyüfllerin sonuncusuna,
Güler Zere de sloganlarla, zafer iflaretleriyle
ve gülen gözleriyle kat›ld›. "Güler Zere onu-
rumuzdur", "Hasta tutsaklar serbest b›rak›l-
s›n", "Katil devlet hesap verecek", "Devrimci
tutsaklar onurumuzdur" sloganlar›yla bir kez
daha yank›land› Taksim meydan›. Galatasa-
ray lisesine kadar süren yürüyüflün ard›ndan
Güler Zere mikrofonu ald› ve "Sizi çok sevi-
yorum" dedi. Tüm mücadele sürecini özetle-
yen, mutlulu¤unu, gururunu ortaya koyan bir
cümleydi bu.

Güler Zere'yi tecrit duvar›n›n içinden çe-
kip almak, devrimci harekette ve kitlelerde
büyük bir moral etkisi yaratt›. Hasta tutsakla-
r›n tümüne özgürlük ve hatta devrimci tut-
saklara özgürlük talebini yükseltmek, kitlele-
rin bilincine yerlefltirmek gerekir. Güler'i iflçi-
lerin ve emekçilerin yaflant›s›n›n bir parças›
haline getirdi üç ayl›k süreç. Televizyonlar-
da, gazetelerde görmezden gelemeyecekleri
bir biçimde yer vermek zorunda kald›lar.
fiimdi s›ra tüm hasta tutsaklarda...
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Tahliye edildi ve 

Hasta tutsaklar için yürüdü

Halk Cephesi Temsilcisi Eyüp Bafl, 9 Kas›m'da flehit
düfltü. Uzun y›llar kald›¤› cezaevinde açl›k grevleri ve ölüm
oruçlar› sürecinde sa¤l›¤› bozulan Eyüp Bafl, 50 gün bo-
yunca Çapa T›p Fakültesi'nde yatm›flt›.

Eyüp Bafl’›n ölümünün ard›ndan Yürüyüfl dergisi Bafl’›n
devrimci yaflam›n› özetledi: 1968 y›l›nda Ankara'da do¤an
Eyüp Bafl, çeflitli ifllerde çal›fl›rken, 1992'de iflletti¤i kahve-
nin karfl›s›nda 4 Dev-Sol savaflç›s›n›n polislerle saatlerce
süren çat›flmas›n›n ard›ndan devrimci olmaya karar vermifl
ve Ankara'da çeflitli semtlerde devrimci faaliyet yürütmeye
bafllam›flt›. Bu faaliyetleri s›ras›nda 1994'te tutuklanan Bafl,
1996'da Ölüm Orucu ekiplerinde yer ald›. Ancak bu, vücu-
dunda birçok tahribata yol açt›. 19 Aral›k katliam›n› Çank›r›
Cezaevi'nde karfl›lad› ve orada da direniflin en ön saflar›n-
da yer ald›. Çok istemesine ra¤men rahats›zl›¤›ndan kay-
nakl› Ölüm Orucu ekiplerine al›nmad›. Yine de o direniflini
çeflitli boyutlarda en önde sürdürmesini bildi. Sincan F Ti-
pi'ne sevk edildi ve iflkencelerden geçirildi. 2004 Kas›m'›n-
da tahliye olduktan sonra, ‹stanbul'a geldi ve Halk Cephesi
temsilcili¤inin yan› s›ra Küçük Armutlu semtinde faaliyetler-
de bulundu. Hastaneye kald›r›lmas›na kadar temsilcilik gö-
revini yürüttü.

Mütevazili¤i ve kararl› durufluyla, hem eylemlerin ör-
gütlenmesinde, hem de prati¤inde en önde omuz omuza
dövüflen, devrimci dayan›flman›n en güzel örneklerinin ya-
fland›¤› süreçlerin s›ra neferiydi Eyüp Bafl.  Hastal›¤›na
ra¤men uzun süren toplant›lara kat›ld›, devlet karfl›s›nda
eylemlerde dik ve kararl›yd›. Son IMF-DB eylemlerinin ör-
gütlenmesinde de toplant›larda yer alm›fl, ama hastal›¤›
onun alanlarda olmas›na engel olmufltu. Eyüp Bafl, kendi-
ne yak›flan bir flekilde u¤urland› ve Gazi Mahallesi'nde top-
ra¤a verildi. 

11 Kas›m'da Küçük Armutlu'da gerçeklefltirilen ilk tören-
de Cemevi'nde toplanan kitle, "Eyüp Bafl ölümsüzdür",
"Devrim flehitleri ölümsüzdür", "Kahramanlar ölmez, halk
yenilmez" sloganlar›n› att›. Yoldafllar› cenazenin bafl›nda
nöbet tuttu. Yap›lan sayg› duruflu ve konuflmalar›n ard›n-
dan, Eyüp Bafl Küçük Armutlu sokaklar›nda sloganlarla
Gazi Mahallesi'ne u¤urland›. Gazi Mahallesi Eski Karakol
dura¤›nda bekleyen kitle, "Eyüp Bafl yoldafl ölümsüzdür"
pankart›n›n arkas›ndan, sloganlarla, k›z›l bayraklarla Ce-
mevi’ne do¤ru yürüyüfle geçti. Sonra mezarl›¤a kadar bir
yürüyüfl daha gerçeklefltirildi. Yol boyunca “Eyüp BAfi yol-
dafl ölümsüzdür”, “Devrim flehitleri ölümsüzdür”,  “Halk›z
hakl›y›z kazanaca¤›z" sloganlar› at›ld›. Gazi mezarl›¤›nda-
ki tören, tüm devrim flehitleri için bir dakikal›k sayg› duru-
fluyla bafllad›. Ard›ndan konuflma yap›ld›. Grup Yorum, “Bi-
ze Ölüm Yok” marfl›n› seslendirdi. 

Eyleme, Proleterce Devrimci Durufl ve OKSAM çal›flan-
lar›n›n yan› s›ra, Mücadele Birli¤i, Partizan, ESP, BDSP'li-
ler de kat›l›m sa¤lad›lar. 

Eyüp Bafl flehit düfltü

Polisin yaralad›¤› devrimciler tutukland›
8 Kas›m'da Avc›lar'da polisin kimlik sordu¤u iki devrimci, polis taraf›ndan aç›lan

atefl sonucu a¤›r yaraland›. Devrimciler, tedavi için hastaneye götürülmeleri gerekirken,
iflkenceye al›nd›lar. Oluflan tepkiler sonucunda, polis, Özkan Gerçek ve Ömer Ad›güzel
isimli devrimcileri, Okmeydan› Hastanesi’ne götürmek zorunda kald›. Sedyede yaral›
halde hastaneye giren devrimciler, slogan att›lar. 

‹ki devrimci, 4 günlük gözalt› süresinin ard›ndan tutuklanarak Metris cezaevine ko-
nuldu. 



2012 filmi, tüm dünyada izlenme rekorlar› k›r›-
yor. ‹nsanlar ak›n ak›n sinemaya gidiyorlar ve filmi
seyrediyorlar. 

Bu da tarihin ac›mas›z ironilerinden biri olmal›.
Amerika k›tas›n›n 1492 y›l›nda iflgal edilmesinin
arkas›ndan, Avrupa’dan gelen “modern dünya”n›n
serseri ve çapulcular›, ‹nkalar›n, Azteklerin, K›z›l-
derililerin ve astronomi ile matematik biliminde Av-
rupa’dan çok daha ileri bir uygarl›k kurmufl olan
Mayalar›n yaratt›klar› ola¤anüstü eserleri ya¤mala-
m›fl, kültürlerini yoketmifl, halk›n› katliamdan geçir-
miflti. Ve bugün, “modern dünya”, Mayalar›n, as›r-
lar önce haz›rlad›klar› bir takvimde belirtilen bir ke-
hanetin gerçekleflmesi ihtimaliyle korkudan titriyor!
Ve bu korkuyla sinemalara ak›n ediyor, bafl›na ge-
leceklere haz›rlanmaya çal›fl›yor!

Mayalar›n kehaneti, 2012 y›l›nda dünyada bü-
yük bir y›k›m yaratacak olan felaketi anlat›yor.
2012 filmi de, deprem, tsunami, meteor çarpmas›,
büyük yang›nlar, yanarda¤lar gibi her türden do¤al
felaketi kullanarak bu kehanete iliflkin bir senaryo-
yu perdeye yans›t›yor.

Film, sanatsal anlamda, bugüne kadar Holl-
ywood sinemas›n›n iflledi¤i “felaket filmleri”nin en
görkemlisi, ama içerik olarak vasat bir finali gibi
görünüyor. Ancak verdi¤i mesajlar, filmin boyutla-
r›n› aflan, burjuvazinin içinde bulundu¤u ruh halini
ve siyasetini ortaya koyan bir anlam tafl›yor. 

‘90’l› y›llarda yeniden yükselen felaket filmleri
furyas›nda, gelen felaket ne kadar büyük olursa
olsun, olaydan çok az say›da insan zarar görüyor,
ama k›sa zamanda felaket altedilerek “huzur ve
güven ortam›” yeniden kuruluyordu; kahraman
dünyay› kurtarmay› baflar›yordu. As›l olarak
2000’lerden itibaren yap›lan ikinci kuflak felaket
filmlerinde ise, felaketin yafland›¤› yerde büyük bir
zarar ortaya ç›k›yor; ancak sonuçta felaket atlat›l›-
yor ve hayat “kald›¤› yerden” devam ediyordu;
kahraman (kimi zaman kendini feda etmek zorun-
da kalsa bile) yine dünyay› kurtar›yordu. 

2012 filmi de, kabaca bakt›¤›m›zda, çekilen bü-
tün felaket filmleri ile ayn› klifleleri tafl›yor: Felaket-
ten kurtulman›n tek yolu, asl›nda aile ba¤lar›n›
güçlendirmek ve aileni kurtarmakt›r; bütün felaket-
lerde duyars›z ya da sorunu gözlerden gizlemeye
çal›flanlar vard›r ama yine de kurtulufl Amerikal›
yöneticilerden gelecektir vb, vb. Ancak bu filmin,
di¤erlerinden çok önemli bir fark› var: Bu defa kah-
raman›n görevi dünyay› kurtarmak de¤il. Dünya
çok büyük bir y›k›ma u¤rayacak ve bu kaç›n›lmaz
sonu de¤ifltirmek mümkün de¤il! O halde, “kurtar-
maya de¤er” tek kesimi, bir avuç zengini kurtar-
mak yeterli olacakt›r! Burjuvazi, “yeni bir dünyay›
kurmaya muktedir” bütün araç ve donan›mlar›n›
yan›na alarak ve “Çin mal›” gemilere binerek fela-
ket sonras› için gerekli haz›rl›¤› yapm›flt›r! Bu ara-
da dikkat çeken bir ayr›nt› da, kurtuluflun

bugüne kadar ki di-
¤er

filmlerde oldu¤u gibi “dünya lideri
ABD”den de¤il, “G-8 ülkelerinin iflbirli-
¤i”nden gelmesidir. 

Burjuvazinin kendisi, 
dünya için en büyük “felaket”tir
Yaz›m›z›n amac›, filmin elefltirisini-de-

¤erlendirmesini yapmak de¤il. Ancak
film, burjuvazinin neye haz›rland›¤›n› or-
taya koymas› aç›s›ndan önem tafl›yor.
Ekonomik krizin, hegemonya savafllar›-
n›n, ekolojik tahribat ve iklimsel defor-
masyonun geldi¤i noktada, burjuvazi, buldu¤u en
iyi çözümü bu film ile ortaya koyuyor: Dünyay› kur-
tarman›n tek yolu, herfleyin y›k›lmas› ama burjuva-
zinin sa¤lam kalmas›d›r! 

Kapitalizm, di¤er toplumsal sistemlerden farkl›
olarak, do¤aya en fazla y›k›m› veren, en fazla tah-
ribat› yapan bir sistemdir. Kapitalizmin açgözlü ve
s›n›rs›z sömürücü tarz›, do¤an›n da dizginsiz bir
biçimde sömürüsünü getirmektedir. Uzun vadeli
planlar yapmaz kapitalizm, bugün için azami kar›n›
elde edebiliyorsa, yar›n›n ne olaca¤› çok da önem-
li de¤ildir. Marks “kapitalizm, gölgesinden yarar-
lanmad›¤› a¤ac› keser” diyerek daha 1800’lerin or-
talar›nda, dizginsiz ya¤mac›l›¤›n, kapitalizmin ka-
rakteristik özelli¤i oldu¤unu ortaya koymufltu. Ve
bugün, yaflam›n her alan›ndan say›s›z örnek ver-
mek mümkündür. 

Amerika’da alt›n bulundu¤unda, daha h›zl› alt›n
aramak için, dev gibi da¤lar tazyikli sularla eritildi
mesela. Harita de¤iflmifl, da¤lar yokolmufltu; ama
ne önemi var, alt›n aramak kolaylaflm›flt›. 

Bütün fabrikalar, kirli at›klar›n› derelere-›rmak-
lara b›rak›rlar mesela. O ›rmak, geçti¤i her yerde,
çevresindeki tüm canl›lar›n yaflam kayna¤›d›r; kir-
lenmesi insan-hayvan-bitki, bütün canl›lar›n zarar
görmesine, ölmesine neden olacakt›r. Ama burju-
vazi bunu umursamaz. O nas›l olsa, o suyu içmi-
yordur. 

Kanl› Oyun adl› kitapta (B. Traven, Oda Yay›n-
lar›) petrol kuyusu açmak üzere bir çiftli¤i sat›n al-
maya gelen petrol flirketinin temsilcisi ile çiftlik sa-
hibinin konuflmas› çarp›c›d›r. Çiftlikte yüzy›llard›r
m›s›r ekilmektedir. Ve m›s›r›n yoklu¤u, açl›k anla-
m›na gelir çiftlik sahibi için. Bu nedenle, ne kadar
büyük para teklif ederlerse etsinler, topraklar›n›
petrol flirketine satmak istemez. fiirket temsilcisi
için ise, sorun son derece basittir: “Neden açl›k ol-
sun ki, marketten m›s›r› istedi¤im kadar alabilirim.”

Burjuvazinin bu felsefesinin dünyay› hangi nok-
taya getirdi¤i ortadad›r. Bir taraftan iklim uzmanlar›
“küresel ›s›nma” konusunda art›k ç›¤l›klaflan uyar›-
lar yapmaktad›rlar. Kapitalist üretim sistemi ve ka-
pitalist tüketim anlay›fl›, atmosfere gaz sal›n›m›n›

art›rmakta, s›cakl›k artmakta, iklim de-
¤iflmektedir. Dünyan›n her taraf›nda
en basit do¤a olaylar› bile, kitleler
için felakete dönüflmektedir. Bir ta-
raftan kurakl›k artarken bir taraftan
dehflet verici seller yaflanmaktad›r. 
Bilim insanlar›, giderek büyüyen

ekolojik felaketin “ölümcül” etkileri konusunda da
daha yüksek sesle konuflmaktad›lar. Okyanuslar
bile çöp depolar› oluflturmufltur. Nükleer at›klar
tüm gezegeni radyoaktif bir küreye dönüfltürmek-
tedir. Tatl› su kaynaklar› fabrika at›klar›yla, tar›m
ilaçlar›yla sürekli kirletilmektedir. GDO’lu ürünler,

g›da ürünlerinin do¤as›n› bozmakta, frankefltayn

g›dalar yaratmaktad›r. Do¤aya yabanc› bir madde
olan, bu nedenle de binlerce y›lda do¤ada yokol-
mayan plastik ürünler, topra¤›, suyu ve insanlar›
zehirlemektedir. 

Dünyada 1 milyar›n üzerinde insan, kronik aç-
l›k sorunu yaflamaktad›r. Yani emperyalist kurum-
lar›n yard›mlar› d›fl›nda hiçbir biçimde besleneme-
mekte, kendi g›das›n› sa¤layamamaktad›r. Çünkü
emperyalist tekeller, topraklar›n ve sular›n do¤al
dengesini bozarak, siyanürle ya da tar›m ilaçlar›yla
zehirleyerek, yerel tohumlar› bile patentleyerek, ta-
r›m üretimini y›k›ma u¤ratm›fl, pekçok yerde tar›m
yap›lamaz hale getirmifltir. 

“‹nsanl›¤›n açl›ktan ölmesi, insanl›¤a karfl› ifl-
lenen bir cinayettir” diyor bilim insanlar›. Fakat
“daha fazla kar” düsturuna dayanan kapitalist sis-
temde, ne açl›¤a, ne de onu do¤uran nedenlerden
biri olan “iklim de¤iflikli¤i”ne çare bulunur. Küresel
›s›nma ve sonuçlar›yla ilgili düzi-
nelerce toplant› yap›lm›fl, bu top-
lant›larda onlarca plan sunulmufl-
tur. Ne var ki, her defas›nda “reka-
beti önleyece¤i, maliyeti artt›rarak
karlar› olumsuz etkileyece¤i” sa-
v›yla, bunlar yaflama geçmez ve
sürekli ertelenir. Son olarak Kas›m
ay›n›n ortalar›nda Dünya G›da ve
Tar›m Örgütü’nün bir zirvesi yap›l-
d› ve sonuç bildirgesinde; “açl›k,
zengin ülkelerin öncelikleri aras›n-
da yer almamaktad›r” denildi. Bu
gerçek, art›k emperyalist kurumla-
r›n bile itiraf etmek zorunda kald›k-
lar› ç›plak gerçektir.

Kapitalizmin kendisi, do¤a için
de insanl›k için de en büyük fela-
kettir. Çünkü hem do¤aya, hem de
insana, sistemli bir biçimde zarar
vermektedir. Burjuvazinin tek gü-
düsü kard›r ve kar› elde etmek
için, kendisi d›fl›ndaki herfleyi y›k›-
ma u¤rat›r. 

Krizden
“kurtulufl”
için y›k›m

Sosyolo-
ji ders kitap-
lar›nda, “nü-
fus planla-
mas›” bafll›-
¤› alt›nda,
“do¤um
kontrolü” gi-
bi maddele-
rin yan›s›ra,
“do¤al fela-
ketler”, “sa-

vafllar” gibi maddeler de vard›r. Yani savafllar ve
do¤al felaketler, “nüfus planlamas›” yöntemi olarak
ele al›nmaktad›r. Yani burjuvazi, kitleler için fela-
ket anlam›na gelen y›k›mlar›, gerekli görmektedir.
Çünkü her tür felaket, bir taraftan art›k devasa bo-
yutlara ulaflan ve bu nedenle de burjuvazi için teh-
dit oluflturmaya bafllayan iflsizler ordususu yok
eder, böylece bu tehdidi ortadan kald›r›r. Di¤er ta-
raftan ise, y›k›mla birlikte g›dadan giyime, inflaat-
tan ilaca, akla gelebilecek tüm ihtiyaç kalemlerin-
deki üretim fazlas› yok olur, böylece üretimin yeni-
den h›z kazanmas› için gerekli ortam› yarat›r. Bu
da burjuvazinin “aray›p da bulamad›¤›” f›rsatt›r. 

Kapitalist sistem, bugüne kadar pekçok büyük
ekonomik kriz atlatt›. Bu krizlerden kurtulmas›n›n
en etkili yollar›ndan birisi, savafllar oldu. Bugün
yaflanan kriz ise, tarihin gördü¤ü en fliddetli eko-

nomik kriz olarak de¤erlendiriliyor.
Ve burjuvazi, bu krizin sonuçlar›
konusunda kabuslar görüyor. Kriz
konusunda bu güne kadar att›¤›
bütün ad›mlarda, faturay› iflçi
emekçilere ç›karmaya, kendi kar›-
n› garanti alt›na almaya çal›flt›. Bu
sayede, bir taraftan iflçi ve emek-
çiler eskisinden daha a¤›r koflul-
larda ve eskisinden çok daha
ucuza çal›fl›rken, tekeller büyük
karlar vurdular. Ancak kapitaliz-
min handikap› da burada bafll›yor
iflte. Burjuvazi, kitlelerin haklar›na
daha fazla sald›rd›kça, kriz daha
fazla derinlefliyor. Kapitalizmin ya-
p›sal özellikleri, krizi bir k›s›r dön-
güye dönüfltürüyor. Ve bugün ya-
flanmakta olan krizde, burjuvazi,
“bildik” yöntemlerin ifle yaramaya-
ca¤›n› görüyor. 

Kapitalizmin krizinin nedeni,
afl›r› üretimdir. Ve krizi atlatman›n
en etkili yöntemi, afl›r› üretimin
yokedilmesi, eritilmesidir. Kimi za-
man ürünlerin imhas›yla, kimi za-

man kriz öncesi fiyat›n çok alt›nda promosyon sa-
t›fllar›yla, as›l olarak da savafllar gibi toplu imha
yöntemleriyle, kimi zaman ise “do¤al” felaketlerle
bu ürün fazlas›n›n ortadan kald›r›lmas›, sonra yeni
bir teknolojiyle yeniden üretime bafllanmas›d›r. Ve
bu süreç, baz› tekellerin batmas›na, ama baz›lar›-
n›n da eskisinden çok daha zengin ve pazar›n ha-
kimi olarak ç›kmas›na yol açar. 

‹flte 2012 filmi, burjuvazinin isteyip de henüz
yapmaya cesaret edemedi¤i, ya da yapamad›¤›
seçene¤i göstermektedir. Art›k “dünyay› kurtar-
mak” mümkün olmad›¤›na göre, burjuvazi sadece
kendisinin (ve en sad›k hizmetçilerinin) kurtulaca¤›
bir felaketten medet ummaktad›r. Vars›n dünya
tümden yokolsun, insanlar ölsün, binalar y›k›ls›n,
bütün üretim fazlas› imha edilsin! Ve sonras›nda
burjuvazi yeniden tüm h›z›yla üretimi bafllats›n! ‹fl-
te tarihin gördü¤ü en sert krizden ç›k›fl için düflü-
nülen en vahfli senaryo! 

Ya sosyalizm, ya çürüme
Her ekonomik kriz dönemi, devrimci dalgan›n

yükselmesi için elveriflli koflullar› yarat›r. Çünkü
kriz, kitleleri do¤rudan etkiler, yaflam düzeylerini
bozar, iflsizlik ve açl›k tehdidini artt›r›r, sisteme gü-
venlerini sarsar. Bu nedenle, kitlelerin aray›fllar›
artar. Devrim ve sosyalizm propagandas›na aç›k
hale gelir. 

Ancak koflullar›n olgunlaflmas›, devrimci dalga-
n›n mutlaka yükselece¤i anlam›na gelmez. Devrim
için nesnel koflullar ile öznel koflullar›n ayn› oran-
da olgunlaflmas› gerekir. Birisi eksik oldu¤unda,
devrim dalgas› yükselmez. Kriz nesnel koflullar›
olufltursa ve devrim için haz›r hale getirse bile,
e¤er devrimci-komünist öncü haz›r de¤ilse, yete-
rince güçlü de¤ilse ya da krizin gerektirdi¤i bir ça-
l›flma temposuna geçifl yapamad›ysa, devrimin
gerçekleflmesi mümkün olmaz. 

Kriz dönemlerinde “kurulu düzene” karfl› görü-
nenler aras›nda “sesi” en yüksek ç›kan, kitleleri
etkilemeyi ve yönlendirmeyi baflar›r. Düzene en
muhalif olan devrim cephesidir elbette. Ancak
devrim cephesi, önderlik için haz›r olmad›¤›nda,
muhalif görünen baflkalar› etkileyecektir kitleleri.
Bu, ‘30’lu y›llar›n Almanya’s›nda oldu¤u gibi Nazi-
ler olabilir; II. Emperyalist savafl sonras› Fran-
sa’s›nda oldu¤u gibi DeGaulle’ciler olabilir; 2000
y›l›ndan itibaren Latin Amerika ülkelerinde oldu¤u
gibi Bolivarc›lar olabilir... Reformistler, faflistler,
kendisini “merkez sa¤c›” ya da “merkez solcu”
olarak tan›mlayan düzen partileri, anarflistler,
kendisini “küreselleflme karfl›t›” olarak tan›mla-
yanlar, ya da dönemin popüler söylemlerini öne
ç›karan herhangi bir düzen ak›m›... Birileri ortaya
ç›kar ve yükselen kitle tepkisini kendi potas›na
ak›tmay› baflarabilir. 

Komünistler taraf›ndan yönetilmeyen kitle ha-
reketleri ise, rotan›n bir süre sonra yeniden kapi-

talizme dönmesiyle sonuçlanacakt›r. Ve kapitalist
sistem egemenli¤inde geçen her gün, do¤an›n bi-
raz daha tahrip olmas›; dünyan›n biraz daha kir-
lenmesi; havan›n-suyun, yaflamak için gerekli en
temel ihtiyaç maddelerinin kitlelerin ulaflamayaca-
¤› hale gelmesi demektir. Kapitalist sistemin ege-
menli¤inde geçen her gün, insanlar›n burjuva yoz-
luk içinde çürümesi; iflsizli¤in bedenleri ve zihinleri
kemirmesi; açl›¤›n ve yoksullu¤un iliklere kadar ifl-
lemesi; çal›flanlar›n ise, düflünemeyecek, yerinden
k›p›rdayamayacak kadar a¤›r ifllerde tükenmesi
demektir. Kapitalist sistemin egemenli¤inde geçen
her gün, insanlar›n çaresizce birbirine sald›rd›¤›;
uyuflturucudan fuhufla, çetecilikten mafyaya, de-
¤ersizleflmeden ahlaks›zlaflmaya kadar her türden
pisli¤in içinde bo¤uldu¤u; onursuzlaflt›¤›; k›sacas›
insanl›ktan ç›kt›¤› bir dünyada yaflamak demektir.
Çünkü kapitalizmin dünyaya, do¤aya ve insanlara
sundu¤u tek fley budur: Çürüme, daha fazla çürü-
me! 

Rosa Lüksemburg’un tarihin alt›n sayfalar›na
kaydetti¤i “ya barbarl›k içinde yokolufl ya sos-
yalizm” sözü, iflte burada anlam›n› bulmaktad›r.
Kriz dönemlerinde daha çarp›c› bir biçimde ger-
çekli¤ini ortaya koymaktad›r bu söz. 

Ya komünistler, kitle hareketine önderlik ede-
cekler ve s›n›fs›z-sömürüsüz bir dünya için ad›m-
lar› atacaklar. Ki bu ayn› zamanda do¤an›n den-
gesinin yeniden kurulmas›, ekolojik sistemin kurta-
r›lmas›, dünyan›n “yaflanabilir” hale gelmesi, insa-
n›n insanca yaflamas›, her türden bask› ve sömü-
rünün ortadan kald›r›lmas› için tek seçenektir. 

Ya da burjuva ak›mlardan herhangi birisi, kitle
hareketinin rotas›n› yeniden kapitalizme çevire-
cektir. Bu ise, daha fazla çürüme, daha fazla bar-
barl›k, daha fazla insanl›ktan ç›kma ve yokolufl
demektir. 

Kriz, bize en güçlü devrimci hareketleri örgütle-
mek, devrim ve sosyalizm hedefini gerçe¤e dö-
nüfltürmek için, uygun f›rsatlar› verir. Ancak bu f›r-
satlar› de¤erlendiremedi¤imizde, kapitalizmin za-
feri, tüm insanl›¤a “barbarl›k içinde yokoluflu” geti-
recektir. 

Krizin fliddetinin kendisini daha güçlü bir biçim-
de yeniden hissettirmeye bafllad›¤› bu gün, bir an
bile akl›m›zdan ç›karmamam›z gereken gerçek
budur.  

SSTTRROONNSS‹‹YYUUMM 9900

AAccaayyiipplleeflflttii hhaavvaallaarr
BBiirr ggüünneeflfl,, bbiirr yyaa¤¤mmuurr,, bbiirr kkaarr

AAttoomm bboommbbaass›› ddeenneemmeelleerriinnddeenn ddiiyyoorrllaarr

SSttrroonnssiiyyuumm 9900 yyaa¤¤››yyoorrmmuuflfl
AAttaa,, iittee,, oottaa

UUmmuuddaa,, hhüürrrriiyyeettee
KKaapp››ss››nn›› ççaalldd››¤¤››mm››zz bbüüyyüükk hhaassrreettee

KKeennddii kkeennddiimmiizzllee yyaarr››flflmmaaddaayy››zz ggüüllüümm
YYAA ÖÖLLÜÜ YYIILLDDIIZZLLAARRAA 

GGÖÖTTÜÜRREECCEE⁄⁄‹‹ZZ HHAAYYAATTII
YYAA DDÜÜNNYYAAMMIIZZAA ‹‹NNEECCEEKK ÖÖLLÜÜMM!!

Naz›m Hikmet  

Ya barbarlık içinde yok oluş 
YA SOSYALİZM!
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DEVR‹MC‹ DURUfi

“Proje” kelimesi son y›llarda ne kadar yayg›n
bir tarzda kullan›l›yor, fark›nda m›y›z? Bir yan›yla
da, kelimenin gerçek anlam›n›n d›fl›nda kullan›l›-
yor. “Proje haz›rlamak”, bir iflin nas›l yap›laca¤›-
na iliflkin “detaylar› içeren plan yapmak”t›r söz-
lük anlam›na göre. Çok bilinen, çok s›k ve yay-
g›n yap›lan bir ifl de olabilir bu.  

Oysa günümüzde “proje” sözcü¤ü, “proje ha-
z›rlamak” ya da “proje üretmek” tak›lar›yla birlik-
te kullan›l›yor. Dolay›s›yla, “icat etmek” anlam›
yükleniyor. Bir konuya iliflkin yepyeni, o ana ka-
dar düflünülmemifl, kimsenin akl›na gelmemifl
bir fikri oluflturmak gibi bir içerik kazan›yor.
Belki de “icat etmek” kelimesi “eski-demode”
bulundu¤u için, belki “proje” kelimesi daha
modern ve daha “derin-kapsaml›” geldi-
¤i için böyle kullan›l›yor; bilemiyoruz.
Ama yüklenen anlam, burjuvazinin
bugünkü ihtiyaçlar›na denk düflüyor, bu
ihtiyaçlar› karfl›lamay› amaçl›yor. 

‹lkokul ö¤rencileri “proje” haz›rla-
yarak notlar›n› yükseltmeye teflvik
ediliyor. fiirketler ya da kurumlar “proje
yar›flmalar›” düzenliyor. ‹nsanlar günlük yaflamla-
r›nda karfl›lar›na ç›kan bir soruna iliflkin “çözüm
projeleri” oluflturuyor. 

Bununla da s›n›rl› kalm›yor. Burjuvazi art›k fi-
kirlerimize müthifl önem veriyor! Bir banka “fikri-
niz çöpe gitmesin, bize söyleyin, birlikte hayata
geçirelim” ilanlar› as›yor camlar›na. Bir patates
cipsi üreticisi “yeni ve özgün tatlar bulun, ona bir
de isim yak›flt›r›n, bir y›l boyunca sat›fllardan kar
al›n” diyor. vb…

Hazera Genetics tohum tekeli ile Akdeniz Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi “getir tohumu, götür bil-
gisayar›” ad›n› verdikleri bir yar›flma düzenleme
karar› al›yorlar. Buna göre, Ziraat ö¤rencileri da¤-
larda bitki av›na ç›kacak; kaybolmaya yüz tut-
mufl yerel tohumlar›n toplanmas›, bunlar›n Latin-
ce ve yöresel isminin bulunmas›, yörede ne ka-
dar zamand›r bilindi¤i, piflirilme yöntemi, tohu-
mun ekim ve yetiflme bilgileri, tafl›d›¤› vitamin ve
mineraller, raf ömrü, depolama süresi vb bir ra-
por haz›rlayarak, tohumu flirkete teslim edecek-
ler. Bir bilgisayar karfl›l›¤›nda, da¤lar›m›z›n-ovala-
r›m›z›n en nadide bitkilerine el koymaya haz›rla-
n›yorlar. Tepkiler üzerine bu yar›flmadan vazgeç-
mek zorunda kal›yorlar, ancak bu da, burjuvazi-
nin “fikir h›rs›zl›¤›” dosyas›na eklenecek bir örnek
olarak haf›zalarda yerini al›yor. 

Son dönemde bu konuda verilecek say›s›z ör-
nek var. Her flirket yeni bir fikir, yeni bir proje pe-
flinde kofluyor, en genifl kesimleri buna katmak
için u¤rafl›yor, ödüller vaadediyor, reklamlar ha-
z›rl›yor, kampanyalar düzenliyor... Burjuvazi bir-
den kitlelerin “fikrini” keflfetti! Hiçbir konuda kit-
lelere söz hakk› tan›mayan, onlar›n, her söylene-
ne uyan ve sesini ç›karmayan robotlar olmas›n›
isteyen burjuvazi, birden kitlelerin fikir üretmesi-
ne prim da¤›tmaya bafllad›! 

Son y›llara damgas›n› vuran bu ç›¤›rtkan tab-
lo, elbette burjuvazinin kitleleri daha fazla ve da-
ha yo¤un sömürme çabas›ndan baflka bir anlama
gelmiyor. Ancak di¤er taraftan, ilkokul çocukla-
r›ndan itibaren oluflturmaya çal›flt›¤› bu flekillen-

me, büyük bir tehlike arzediyor. 

Herkes proje üretebilir mi
Mesela ilkö¤retim çocuklar›n›n proje üretmesi

isteniyor. Okulda ö¤retmenleri, bu konuda ödev-
ler veriyor ve getirilecek projenin karne notunu
etkileyece¤i söyleniyor.

Asl›nda istenen, yaflam›n do¤as›na ayk›r› bir
fley. Her s›n›fta ortalama 40 ö¤renci oldu¤unu,
her okulda ortalama 5 tane 5. s›n›f oldu¤unu dü-
flünelim. Türkiye genelinde yüzbinlerce ö¤renci
anlam›na gelir bu. Her birinden proje ödevi isteni-
yor. “Proje” denilen fley, bugüne kadar üzerinde
düflünülmeyen, yeni fikir anlam›na geldi¤ine gö-
re, yüzbinlerce 5. s›n›f ö¤rencisinin “yepyeni” bir
fikir bulmas›n› istiyorlar demektir. 

Her ö¤rencinin son derece “yarat›c›” kiflilik
özelliklerine, fikirlere sahip oldu¤unu düflünürsek,
bu, yüzbinlerce yarat›c› projenin sunulabilece¤i
anlam›na gelir ki, mümkün de¤il. Ama istenen
budur. Elbette onlar da bilmektedir, bunun müm-
kün olmayaca¤›n›. Fakat bunu zorlamakta, ne
kadar zekice-yarat›c› fikir ortaya ç›karsa, o kadar
amaçlar›na ulaflmaktad›r. Çünkü burjuvazi, daha
fazla kar elde etmek için, bu projelerin en iyisini
seçip üretime sokuyor. Böylece ö¤rencinin (hat-
ta tüm aile bireylerinin) beyni de so¤rularak, be-
yin sömürüsü yap›l›yor.

Di¤er yandan, e¤itim sisteminin kendisi, bu
“projecilik” konusunun özüne ayk›r› bir tablo ser-
giliyor. Burjuvazi, düflünmeyen, sorgulamayan,
her söylenene robot gibi uyan tek tip bir gençlik
yetifltirmek istiyor. Hayata sadece “e¤len-
mek”ten bakan, topluma karfl› hiçbir sorumluluk
duymayan, “hak-görev” iliflkisini en benmerkezci
haliyle kendine yontan “bir”eyler istiyor burjuva-
zi. Tüm e¤itim sistemi ve tüm propaganda araç-
lar›, buna uygun bir biçimde düzenleniyor. 

‹lkokul 1. s›n›ftan itibaren tüm dersler test
usulüyle ö¤retiliyor, sorular test olarak çözülüyor.
Öyle ki, ö¤renciler fl›klar› görmeden, en basit
aritmetik ifllemlerini bile yapamaz hale geliyorlar.
Daha 2-3 yafl›ndaki çocuklar bile, televizyon, vi-

deo oyunlar› ve internet tara-
f›ndan sistemli bir biçimde
aptallaflt›r›lmaya bafllan›yor.
Çocu¤un-gencin dünyas›
gerçeklikten kopuyor, hayali
bir dünyada hayalet gibi ya-
flamaya bafll›yor. Özel e¤i-
tim alan burjuva çocuklar›
ile, yaflama bafllad›¤› andan
itibaren ayakta kalma mü-
cadelesi vermek zorunda

kalan çok yoksul çocuklar d›fl›nda, oldukça genifl
bir kesimin çocuklar› bu e¤itimin etki alan›na gi-
riyor. 

Ve bu biçimde düflünmesini ö¤renmeden ye-
tifltirilmifl çocuklar›n, düflünmesi, proje “üreti-
mi” yapmas› bekleniyor. Do¤al olarak, çok istis-
nai durumlar d›fl›nda, çocuklar›n ezici ço¤unlu¤u,
bunu baflaram›yor. Ancak çocu¤un karne notunu
etkileyecek bir ödev olarak önüne konuyor ve
bunu yapmas› dayat›l›yor. En masum haliyle
“sahtecilik” iflte burada devreye giriyor. 

“Yalan dünya”...
Burjuvazi, “proje üretmek” konusunda her ke-

simi öylesine fazla zorluyor ki, bunun en do¤ru-
dan sonucu, üretmedi¤i ve kendisine ait olmayan
“proje”lerle ortaya ç›kmak oluyor. 

Çocuklar›n tümü, ödevi anne-babalar›na götü-
rüyorlar. Kimi zaman anne-babalar o s›ralarda
gündemde olan, üzerine çok konuflulan ve do¤al
olarak çoktan üretimine bafllanm›fl, hayata geçi-
rilmifl bir ürünü “proje” olarak sunuyorlar. Ve bu
asl›nda bir ilkokul çocu¤unun düflünemeyece¤i
(belki de daha do¤ru bir ifade “düflünmemesi
gereken” olmal›) bir ürün oluyor. Mesela ya¤mur
suyunu biriktirip evin kullan›m›na sokan depolar,
günefl enerjisi ile çal›flan çeflitli ev aletleri vb.
vb... 

Daha genifl bir kesim ise, internetteki “ödev
siteleri”ne, “proje siteleri”ne baflvuruyor. Bu si-
telerde, okullarda ifllenen bütün konulara iliflkin
olarak, seçenekli bir biçimde projeler ve ödevler
haz›r olarak bekliyor. Aile paras›n› veriyor, inter-
net sitesi projeyi sat›yor.

Böylece aile, “proje üretmek” gibi, ha deyince
yap›lmayacak bir ifli, parayla halletmifl oluyor. 

Aile, çocu¤un yapmas› gereken ifli kendisi
yap›yor ya da parayla sat›n al›yor; çocuk haz›rla-
nan bu ödevi “benim projem” diye okula götürü-
yor, ö¤retmen de asl›nda çocu¤un o kapasitede
olmad›¤›n› bildi¤i halde onun ödevi olarak kay›t-
lara geçiriyor. Böylece her yan›ndan dökülen bir
e¤itim sisteminde, taraflar›n herbiri kendi “sahte-
cili¤ini” hayata geçirmifl oluyor. 

Bir ödev üzerinden bu sözleri söylemek belki
fazla görünüyor. Ama çok küçük yafllardan itiba-
ren çocukta bir flekillenme yarat›yor. Öncelikle,
önüne kendi bafl›na baflaramayaca¤› ifller konul-
du¤u için, baflarabilece¤i ifller sözkonusu oldu-
¤unda bile, bunu baflkalar›n›n üzerine y›kmay›
ö¤reniyor. ‹kincisi, o ifl için gereken emek har-
cand›ktan, baflkalar› yorularak ortaya bir ürün
ç›kard›ktan sonra, ç›kan sonucu, kendisinin ka-
zanmad›¤› baflar›lar› “benim” diyerek sahiplen-
meyi de ö¤renmifl oluyor. 

Bunu bir kere yapt›ktan sonra, kiflili¤i buna
göre flekilleniyor; yaflam›n her alan›nda, kendi-
sinden beklenen ama baflaramayaca¤› ifllere yö-
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nelik olarak nas›l davranmas› gerekti¤ini ö¤ren-
mifl oluyor. Kimi zaman baflkas›ndan sat›n ala-
rak, kimi zaman çalarak bir baflar›ya el koymak
meflrulafl›yor. 

Üretimden kopman›n bahanesi
“Projeci”li¤in bir yan› da, düflünme süreci ile

üretim sürecini birbirinden kopartan bir etki ya-
ratmas›d›r. Gerçek anlamda proje üretmek, belli
bir altyap›y› ve birikimi gerektirir. Bir konuda
çok çal›flman›n, düflünce ve üretim olarak o ko-
nuya yo¤unlaflman›n ürünüdür. Ve o alandaki bir
ihtiyaca karfl›l›k olarak ç›kar. ‹nsanlar hakim ol-
duklar› alanlarda ve zorland›klar› durumlarda ye-
nilikler yapabilir, yeni fleyler üretebilirler. “‹hti-
yaçlar, keflfin anas›d›r” çünkü. Alan›n içinde ve
ona hakim olanlar, hem alan›n ihtiyaçlar›n›, hem
de bu alanda yap›labilecek olan fleyin s›n›rlar›n›
iyi bilirler. 

Mesela televizyonda düzenlenen baz› proje ya-
r›flmalar›nda, mutfak tezgah›nda, deterjanl› at›k
suyu kanalizasyona, sebze y›kanan at›k suyu
bahçeye gönderen iki gideri olan lavabo projesini
üreten bir ev kad›n› kat›lm›flt›. Keza ayn› yar›fl-
maya bahçede meyve toplama ifli yapan bir
mevsimlik iflçi, a¤aca ç›kmadan elma toplamay›
sa¤layan bir düzenek haz›rlayarak gelmiflti. ‹kisi
de kendi alanlar›nda ifllerini kolaylaflt›rmak ama-
c›yla düflünmüfl, yeni bir yöntem bulmufl, hatta
bunu hayata da geçirmifllerdi. Gerçek düflünce
üretiminin, insanlar›n en hakim olduklar› alanlar-
da ortaya ç›kmas›ndan daha do¤al bir fley yok-
tur zaten. 

Oysa bugün yayg›nlaflt›r›lan “projecilik” anla-
y›fl›, en baflta yaflam ile düflünceyi, düflünce ile
üretimi birbirinden koparmaktad›r. Mesela bir il-
kokul çocu¤unun, “rüzgar enerjisinin daha etkin
kullan›m›” üzerine proje üretmesi anlams›zd›r.
Hem konuya hakim de¤ildir, hem de onu ilgilen-
dirmeyen bir konudur. O kendi okulu, kendi ya-
flam alan›, kendi ihtiyaçlar› üzerine düflünmeli,
kendi yaflam›na iliflkin üretim ve faaliyetlere yo-
¤unlaflmal›d›r. Kendi yaflam›n›n d›fl›nda olan bu
konularda “proje çal›flmas›” yapmas›, en hafifin-
den, “bilmedi¤i konularda ahkam kesmesi” anla-
m›na gelir. 

Ki bu durum, son dönemde fazlas›yla yayg›n-
laflm›flt›r. Herkes her konuda konuflabilmektedir.
Özellikle çocuklar ve gençler, her konuyu bildik-
lerini düflünmeye bafllam›fllard›r. Televizyon, in-

ternet, bilim-
teknik ve co¤-
rafya dergileri-
nin çocuk ek-
leri, onlar›n
her konuda
birkaç kelime
ö¤renmelerine
neden olmak-
tad›r gerçek-
ten de. Ancak
bir konuya
iliflkin “birkaç
kelime” ö¤-
renmek baflka
bir fleydir,
“konuyu” ö¤-
renmek baflka
bir fley. Keza,

“modernleflmek” ve “aile içi demokrasiyi ifllet-
mek” ad›na, ailenin her konuda çocuklar›n fikrini
sormas› da benzer bir etki yaratmaktad›r. Konu
çocuklar› do¤rudan ilgilendirmeyen ya da bütün
sorunu bilmelerinin-anlamalar›n›n mümkün ol-
mad›¤› bir durumda bile, çocuk kendi fikrinin çok
önemli oldu¤unu düflünmeye bafllamaktad›r. Bu
furyay› bilinçli bir flekilde yayan burjuvazi, onu
paraya havale etme peflindedir ayn› zamanda.
Patates cipsinin yeni tad›ndan, günefl enerjisi kul-
lan›m›na kadar her konuda gençlerin-çocuklar›n
fikir üretmesini istemekte, bu konuda kampanya-
lar düzenlemektedir.

Asl›nda ortaya ç›kan fley, insanlar›n ya da ço-
cuklar›n bilmedikleri -hakim olmad›klar›-  alanla-
ra iliflkin bile çok rahat konuflabilmesi, karar be-
yan edebilmesi ve kendi düflüncelerini çok ciddi-
ye almas›d›r. 

Son y›llarda “at›yorum” kelimesinin bu kadar
çok ve bu kadar yayg›n kullan›lmaya bafllanma-
s›, bu konuyla do¤rudan ba¤lant›l›d›r. “At›yorum”
kelimesi, “örnek veriyorum”, “farzedelim ki” ya
da “mesela” kelimeleri yerine kullan›l›yormufl gibi
görünmektedir, fakat gerçekte öyle de¤ildir. Bir
insan bir düflünceyi ciddi olarak savundu¤unda,
savunusunu pekifltirmek amac›yla “örnek”lendi-
rir. Konuyu bilmeyen ama ahkam kesen birisi
için ise “at›fl serbest”tir; istedi¤i gibi “atarak”,
s›n›rs›z fikir jimnasti¤i yapabilir. Kullan›lan keli-
meler, böyle bir içeri¤in d›flavurumudur. 

Sonuçta “projecilik”, genel olarak yaflamla,
düflünce aras›ndaki ba¤› kopart›r. ‹nsanlar kendi
yaflamlar›na iliflkin düflünmek yerine, tam olarak
bilmedikleri yaflamlara-alanlara iliflkin düflünme-
ye bafllarlar. Bu da insan› gelifltiren ve zenginlefl-
tiren, faydal› bir düflünme faaliyeti de¤il, hakim
olmad›¤› bir alana iliflkin hayali-sanal beyin jim-
nasti¤idir.  

“Projecilik” düflünce ile yaflam aras›nda ba¤›
kopard›¤› gibi, düflünce ile üretim aras›ndaki ba-
¤› da koparmaktad›r. Verilen ödevler, düzenlenen
kampanyalar ve yar›flmalar hep ayn› fleyi söyler:
“Siz düflündüklerinizi ortaya koyun, biz fabrika-
m›zda bunu üretelim!” 

Yani düflünmek kendi iflleridir, ama bunu ha-
yata geçirmek, bunun için emek harcamak bafl-
kalar›n›n! Bir süre sonra, yaflamada böyle bak-
maya bafllamaktad›r “projeciler”. Kafalar›nda hep
planlar vard›r, bir yap›lsa ne büyük bir baflar› ola-
cakt›r, ama bu planlar› hayata geçirecek kimse
yoktur; kendilerinin bu konuda ne becerisi ne de
gücü vard›r. Hep o kafalar›ndaki “büyük” proje-
ler üzerine konuflup duran, ama bir ifle yarama-
yan aylaklara dönüflürler. Son dönemde gençli-
¤in büyük bir ço¤unlu¤u da bu durumdad›r. 

Bu yayg›nl›k, devrimci saflara da bu davran›fl-
düflünce biçiminin s›zmas›na neden olmaktad›r.
Kendi alan›nda hiçbir somut ad›m atamaz, somut
baflar› sa¤layamazken, baflka alanlara iliflkin ola-
rak ak›l vermeye, yönlendirme yapmaya çal›flan-
lar az de¤ildir. Keza, kendi alan›nda yapacaklar›-
na iliflkin olarak orta-uzun vadeli ve oldukça par-
lak projeler haz›rlayan, ama bu “projeleri” nas›l
hayata geçireceklerini bilmeyen (dahas› hayata
geçirmeyi baflkalar›n›n görevi zanneden) küçüm-
semeyecek bir kesim vard›r. Burjuva propagan-
da, kifliliklerini, yaflama bak›fllar›n› öylesine flekil-
lendirmifltir ki, nerede hata yapt›klar›n› anlamala-
r› bile çok uzun zaman al›r. 

Ne var ki, bu jargon, devrimcilere yak›n libe-
ral kesimlerce de yerli-yersiz fazlas›yla kullan›l›-
yor. Mesela devrimci faaliyetin bir sorunu günde-
me gelse; “Bu konuda projeniz nedir” diye soru-
luyor. Krizin yaratt›¤› nesnel ortam konufluluyor;
“Buna iliflkin projeniz var m›” deniyor. Bir taraf-
tan burjuva propagandan›n etkisi, bir taraftan
2000’lerin bafl›ndan itibaren reformist-liberal ke-
simlerin, AB fonlar›ndan faydalanmak amac›yla
proje üretip para almaya çal›flmas›n›n getirdi¤i
a¤›z al›flkanl›¤› ile, devrimcilere yak›n kesimlerde
de “proje”ler konufluluyor, deyim yerindeyse
“proje takipçili¤i” yap›l›yor. 

Yaflam somuttur
“Projecilik” furyas›, tüm faaliyetini ve üretimini

kitleleri sömürmek üzere kuran burjuvazinin,
kendi “beyin tak›m›”n›n yetmedi¤i yerde, kitlele-
rin beynini de sonuna kadar so¤urma ihtiyac›n-
dan kaynaklanmaktad›r. Burjuvazi, piyasan›n t›-
kand›¤›, tüketimi körükleyecek yeni birtak›m
ürünlere ihtiyaç duydu¤u her aflamada, kitlelerin
düflünce gücüne ihtiyaç duyar. Kitleler düflüne-
cek, yeni fleyler bulacak, e¤er karl› görünüyorsa,
burjuvazi bunun üstüne atlayacak ve üretecektir.
Böylece t›kanan piyasa aç›lacak, kitlelerin tüketi-
mine yeni bir ürün daha sürülmüfl olacakt›r.  

Oysa yaflam somuttur. Düflünce de öyle! Ne
sanal dünyalar›n hayali düflünceleri, ne projecili-
¤in beyin jimnasti¤i, ne de d›flar›dan serbest
at›fllar bize göre de¤ildir. Keza ‘80’li y›llara dam-
gas›n› vuran G›rg›r mizah dergisinin en popüler
köflelerinden biri olan “Zihni Sinir”lerin bu kadar
ortal›¤a doluflmas›na ve “cin fikirli” “proceler” uy-
durmalar›na da ihtiyaç yoktur. 

Bu durum, “insan”a da yabanc›d›r. “‹nsan”
düflünür, üretir, üretirken yeniden düflünür, dü-
flündü¤ünü yeniden hayata geçirir ve bu teori-
pratik iliflkisi, sürekli bir geliflim ortaya koyarak
sonsuza kadar sürer. 

Bir düflüncenin, bir projenin do¤ru ve isabetli
olup olmad›¤›n›n tek kan›t›, onu hayata geçirme-
ye çal›flmakt›r. Düflüncenin ne kadar isabetli ol-
du¤u ya da neresinin eksik oldu¤u, onu hayata
geçirmeye çal›fl›rken ortaya ç›kar. Ç›kan sonuçlar
yeniden düflünmeyi yeniden planlamay› gerekti-
rir. Eksiklikleri giderecek, isabetli noktalar› derin-
lefltirecek bir düflünce, ancak pratik üzerinden or-
taya ç›kar. 

‹ki temel ilke vard›r: Birincisi, teori ile prati-
¤in ayr›lmaz bir bütün oldu¤udur. Teori üreten-
ler-düflünenler-kafa emekçileri bir tarafta, bunu
hayata geçirenler-kol emekçileri-pratisyenler di-
¤er tarafta durdu¤u zaman, geliflme ve ilerleme
sa¤lanmaz. Bu, tek yanl›laflma, darlaflma ve k›-
s›rl›k yarat›r. ‹kisini kendisinde birlefltirebilenler
ve yaflam›n o sonsuz zenginlefltirici döngüsüne
kar›flabilenler, geliflkin insanlar haline gelirler. 

‹kincisi, “projelere” de¤il, “planl›-programl›
çal›flmaya” ihtiyac›m›z vard›r. Çal›flmam›z› somut
düflünceler do¤rultusunda planlamal›, ataca¤›m›z
ad›mlar› programlamal› ve bunu hayata geçirme-
liyiz. Proje haz›rlamak mühendislerin iflidir; biz
mühendis de¤il, devrimciyiz. Bu nedenle ayaklar›
havada projelerle u¤raflmak yerine, ayaklar› yere
basan planlar oluflturur, bunu hayata geçiririz. 

Gerçek ve somut baflar› elde etmenin, gerçek
ve somut üretim sa¤laman›n, ilerlemenin tek ko-
flulu da budur. 
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“Kentsel dönüflüm” projeleri kapsam›nda
iflçi ve emekçilerin, yoksul halk›n yerleflim böl-
geleri talan edilmekte ve sermaye sahiplerine
yeni kar alanlar› aç›lmaktad›r. Ne var ki, bu
durum, kamuoyuna "bozulma ve çökme olan
bölgelerin ekonomik ve fiziksel kalk›nmas›" gi-
bi mimari bir bafll›kla sunuluyor. Böylece yer-
leflim alanlar› da¤›t›lan, yersiz yurtsuz b›rak›-
lan yoksul emekçi halk›n bar›nma mücadelesi-
nin hem önünü t›kamak, hem de bu propagan-
dadan etkilenen di¤er emekçilerin, bu müca-
deleye ortak olmas› engellenmek amaçlanmakta-
d›r. 

Son yaflan›lan sel felaketleri ve yak›n zaman
öncesinde yaflanan depremler, burjuvazinin bu
sald›r›s›n›n k›l›f› ve gerekçesi olmaktad›r. Ama
as›l amaç, hem kendileri için para etmeyen böl-
geleri nakite dönüfltürmek, hem de o bölgelerde
yaflayan emekçilerin toplumsal olarak birlikte ha-
reket etme yetilerini parçalamakt›r. Yani on y›llar-
d›r, hatta yüz y›llard›r ayn› semt/ bölge ve mahal-
lede birlikte yaflam›fl, birlikte ac› çekmifl ve bu
sorun ve s›k›nt›lar etraf›nda birbirine kenetlenmifl
olan insanlar›n kardefllik, dostluk, komfluluk gibi
kurduklar› ortak de¤er ve refleksleri parçalamak,
birbirinden koparmak, yanl›zlaflt›rmak  ve biçare
b›rakmakt›r. Y›k›lan semtlerin, öncelikle potan-
siyel olarak ya devrimcilere yak›n, ya da s›rf
emekçilerin yafl›yor oldu¤u yerlerin olmas› te-
sadüfü de¤ildir. 

1800' lerle birlikte sanayinin geliflmesi, bera-
berinde büyük kentlere bafllayan göçü yaratt›.
Yoksul ve topraks›z köylülerin, büyük fabrika ve
iflletmelerde çal›flmaya zorlanmas›, göçü yaratan
en temel etkendir. Büyük kentlere kurulan fab-
rikalar›n etraf›na yerlefltirilen baraka ve hatta
çad›rlar, dün burjuvazinin kendi ihtiyac› ve
emriyle yarat›lan yerleflim alanlar›yd›. Burjuva-
zi için önemli olan, kentin nas›l göründü¤ü de¤il-
di. Önemli olan, bir dilim ekmek için evini, yurdu-
nu terk ederek büyük kentlerde ifl bulmaya gelen
yoksullar›, iflçi ve emekçileri küçük k›r›nt›lar kar-
fl›l›¤›nda ve 15-16 saat çal›flt›rarak, emeklerini
sat›n al›p art› de¤er yaratmakt›. Bu nedenle kimin
nereye ve nas›l yerleflti¤inin ve kentin nas›l gö-
ründü¤ünün bir önemi yoktu. 

Belli bir sermaye birikimi ve siyasal iktidar›n›n
güçlenmesiyle birlikte, her fleyi markalaflt›ran ve
al›n›p sat›lan metalara dönüfltüren kapitalizm,
kentleri ve yerleflim alanlar›n› da bu kapsamda
de¤erlendirmeye bafllad›. Art›k d›fla do¤ru bü-
yüyen kentin merkezi ve iç k›s›mlar›nda kalan
iflçi ve emekçi semtlerinin y›k›m› ve y›k›lan
yerlerin bir an önce nakit paraya dönüfltürül-
mesi sermaye s›n›f› için elzem oldu. Çarp›k ya-
p›laflma ve alt yap›s›zl›k, asl›nda kapitalizmin ka-
rakteristik özelli¤i ve yap›sal sorunudur. Bunu ya-

flad›¤›m›z onca deprem ve sel "felaket"lerinde
gördük. Yoksullar›n yaflayaca¤› bölgelerde inflaa
edilen site ve binalar›n yap›m›nda, patronlar tara-
f›ndan çal›nan malzemeler sebebiyle ölen insan-
lar›n say›s›, kimse için s›r de¤il. Ya da on y›llard›r
altyap› sorunundan dolay› her k›fl›, sel/ sular al-
t›nda geçirmek zorunda kalan k›y› emekçi semt-
lerinin, bu sorunlar›na ne kadar duyars›z ve ka-
y›ts›z kald›klar›n› da biliyoruz.

Burjuvazi e¤er tabandan gelen güçlü bir
bask› sözkonusu de¤ilse, iflçi ve emekçiler
için hiçbir ad›m atmaz. Hele ki bunu iflçi ve
emekçiler istemedi¤i halde, hem de onlar›n
'sa¤l›¤› ve güvencesi' için asla yapmaz. Onlar,
esas›nda merkezi yerleflim yerlerindeki “at›l” du-
ruma düflmüfl noktalar› aktif "kar"a dönüfltürerek,
yeni pazar alanlar› açmak derdindedirler. Ayr›ca,
yar›n kimbilir, "ans›z›n bir gece vakti" uykular›nda
bo¤azlar›na çökecek olan açlar ordusunu, flimdi-
den flehrin d›fl›na atarak, kendi sa¤l›klar›n› ve gü-
venliklerini garantiye almak istemektedirler. ‹MF
ve DB toplant›s›nda “bald›r› ç›plaklar”dan ne ka-
dar çok korktuklar›n› gördük. Onlar korktukça sal-
d›rganlafl›yorlar. Önümüzdeki süreçlerde ad›na
“kentsel dönüflüm” dedikleri bu s›n›fsal sald›r›lar›-
na daha da h›z verecekler. fiimdiden buna karfl›
uyan›k ve haz›rl›kl› olmal›y›z. 

Kentsel dönüflümle burjuvazi bir taflla iki
kufl vurmay› hedefliyor: Bunlardan biricisi,
“at›l” duruma düflmüfl olan yerleflim bölgelerini ya
da flehrin en güzel manzaral› yamaçlar›na kurulu
gecekondu alanlar›n› ele geçirerek yeni pazar
alanlar› yaratmak ve büyük rant elde etmek. ‹kin-
cisi ise, en az bunun kadar önemli olan, y›kmay›
hedefledi¤i bölgelerde insan iliflkilerini dumura
u¤ratmak, sosyal birlikteliklerini parçalayarak, on-
lar› birbirinden kopar›p yanl›zlaflt›rmakt›r.

1. Son y›llarda "kentsel dönüflüm"ad› alt›nda
ortaya at›lan projeler incelendi¤inde, kentin mer-
kezinde kalm›fl ya da güzel manzaral› yamaçlara
kurulmufl emekçi semtlerinin hedef al›nd›¤›n› gö-
rürüz. Bir de ikiyüzlü bir tav›rla, bütün bunlar› o
bölgelerde yaflayan insanlar›n can güvenli¤i için
yapt›klar›n› söylerler. Oysa geçmiflte yaflan›lan
olaylar bu dönüflümün halk›n can güvenli¤i için

yap›lmad›¤›n› aç›kca göstermektedir. 
Örnek verecek olursak; Güzeltepe'de yafla-

nan dönüflüm, deprem bahanesiyle yap›lm›flt›.
Bu bahaneyle evlerinden kovulan insanlar›n
yerlefltirildi¤i bölgeler ise Mimarlar Odas›’n›n
zemin ve konum aç›s›ndan imara uygun olma-
d›¤›n› raporlarla belirtti¤i bölgelerdi. Yine bir-
çok bölge, ayn› gerekçelerle y›k›l›p tasfiye edi-
lirken, oralara inflaa edilecek ticari kompleks-
ler birbir aç›klan›yordu. 

Bir di¤er örnek ise Sulukule'de yaflanmak-
tad›r. ‹stanbul büyük flehir belediyesi ve TOK‹ ifl-
birli¤i ile Sulukule dönüflümünün as›l nedeninin;
bir otel, bir ticaret merkezi ve bir e¤lence merke-
ziyle birlikte sitelerin inflaa edilece¤i, kendi a¤›z-
lar›ndan aç›kca dillendirildi. 

Bafl›büyük ve Küçük Armutlu gibi bölgeler ise,
ola¤anüstü güzel manzaras› ile burjuvazinin gö-
zünü kamaflt›rmakta, buralarda oturan emekçiler
kovularak lüks villalar yap›lmas› planlanmaktad›r. 

Burjuvazi, esas›nda ekonomik ç›kar›n› ve si-
yasal iktidar›n› pekifltirmeyi amaçlayan bütün
hamlelerini hep ayn› argümanlarla hayata geçir-
meye çal›fl›yor. "Hayata dönüfl" operasyonlar› ile
devrimci tutsaklar›n hayatlar›n› katletmediler mi?
“Sa¤l›kta de¤iflim dönüflüm” ad› alt›nda, yoksulla-
r›n iflçi ve emekçilerin sa¤l›k güvencelerini birbir
gasp etmediler mi? “Ülkenin ekonomik kalk›nma-
s›” ad›na bir y›¤›n kamu teflebbüslerini emperya-
listlere peflkefl çekerek on binlerce iflçi ve emek-
çileri soka¤a atmad›lar m›? “Daha kaliteli e¤itim”
ad› alt›nda harçlara yap›lan zamlarla emekçi ço-
cuklar›na okullar›n kap›lar›n› kapatmad›lar m›? 

Bütün bu örnekler ve yaflad›klar›m›z, iki karfl›t
s›n›f aras›ndaki temel ayr›m› ve uçurumu göster-
mektedir. fiimdi de bizim “can güvenli¤imiz” için
“kentsel dönüflüm” diyorlar. Ve bizi yaflad›¤›m›z,
belki de elimizde tek kalan, iyi kötü bafl›m›z› sok-
tu¤umuz, ancak birbirimize sar›larak kendimizi
›s›tt›¤›m›z evlerimizi bafllar›m›za y›k›yorlar.

2. Kapitalizm, özü itibariyle insan ve do¤a
karfl›t›/düflman› bir sistemdir. Çünkü insan,
sosyal bir varl›kt›r. Birlikte üretir, birlikte tüketir
ve bu paylafl›m›n do¤as› gere¤i, insani de¤er-
ler sistemini de yarat›r. Yani kardefllik, dostluk,
arkadafll›k, komufluluk, sevgi, paylaflmak, güven
ve aflk gibi kavram veya olgular› bu paylafl›mlar
içerisinden ç›kar›r. Çünkü bu de¤erler kökeninde,
kirli hesaplar bar›nd›rmazlar. 

Özel mülkiyet düzeni ise, bu insani de¤erlerin
yerini, paraya endekslenen bencilce, ç›karc› de-
¤er ve istemlere b›rakt›rmaya çal›flmaktad›r. ‹n-
san› do¤aya, insan› insana ve nihayetinde insan›
dönüp dolafl›p kendisine karfl› da yabanc›laflt›r-
may›/duyars›zlaflt›rmay› hedeflemektedir. 

Kapitalist-emperyalist sistem, özel mülki-
yete dayal› uygarl›¤›n dünden bugüne insan

KENTSEL DÖNÜfiÜM MÜ?
"KAR"A DÖNÜfiÜM MÜ ?

Bayramtepe-Alt›nflehir’de y›k›ma karfl› direnifl
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üzerindeki yaratt›¤› tahribat›n son raddesidir. Ve ancak insan›, in-
sans›zlaflt›rd›¤› sürece ayakta durabilir. O yüzden de “böl parçala yö-
net” takti¤ini her f›rsatta yaflama geçirdiler, geçirmeye çal›flt›lar. Top-
lumsal olarak bize dönük sald›r›lar›nda "bizi bizsiz” b›rakt›lar. Bugüne
kadar bunca vahflet ve katliamlar›na ra¤men, hala var olmalar›n›, hala

bizim eme¤imizin üze-
rinden hegemonya kur-
malar›n›, burada arama-
l›y›z. 

Düflünsenize, onlar-
ca y›ld›r yanyana yafla-
d›¤›n›z insanlar›n, derin
iliflkiler içinde, birlikte
ayn› safta dövüfltü¤ü-
nüz arkadafllar›n›z›n,
komflular›n›z›n, birden
bire yaflam›n›zda olma-

d›¤›n›? “Bütün herfleyin, arkadafll›¤›n, komflulu¤un, dostlu¤un yalan ol-
du¤unu” söyleyip, kendi kendinize hay›flan›p, yanl›zl›¤› iliklerinizde his-
seti¤inizi… Elbette yeni yerleflti¤iniz yerde de arkadafll›klar edineceksi-
niz, ama bunun için zaman gerekli. Ömrünüzün daha ne kadar kald›¤›-
n› bilmedi¤iniz bir dönemde, yeni ve kal›c› arkadafll›klar, dostluklar
kurmaya zaman yetecek mi?  

K›sacas›, “kentsel dönüflüm”, sadece evlerimizi bafl›m›za y›km›yor.
Ev iflin maddi k›sm›d›r, ama insan maddi ve manevi bir bütündür. Yani
tek bir yönüyle eksik b›rak›lmayaca¤›z.  Dünden bugüne edindi¤imiz,
duygusal ve soyut bütün ba¤lar›m›z› ve dünyam›z›da yitirece¤iz. Bu da
burjuvazinin en büyük kazançlar›ndan biri olacak. Yanl›zlaflm›fl, herfle-
ye olan inançlar›n› yitirmifl, bofl vermifl bir toplumu sömürmek ve yö-
netmek, onlar için her zaman daha kolay olmufltur.

Bugüne kadar “kentsel dö-
nüflüm” kapsam›nda yap›lan
y›k›mlara karfl›, a¤›rl›kl› ola-
rak y›k›mlara hedef olan böl-
gelerde c›l›z ve savunmay› aflmayan tepkiler ve direnifller gelifltirildi¤ini
gördük. Parçalanm›fl toplum, dolay›s›yla kendi kabu¤unun içine hapsol-
mufl durumdayd›. Yan› bafl›ndaki insanlar›n sorunlar›n› kendi sorunundan
kopukmufl gibi alg›layan insanlar, yan› bafl›ndaki y›k›mlara sessiz kald›lar.
Ama gün geldi o y›k›mlar kendilerini de buldu. "Kurtulufl yok tek bafl›na ya
hep beraber yada hiç birimiz" slogan› bu konuda da, somut bir gerçe¤e
dönüfltü. Art›k her gecekondu sahibi, ya da “kentsel dönüflüm” kapsam›n-
da y›k›m› hedeflenen semt veya bölge emekçileri, bu tehlikenin kendilerini
de bulaca¤›n› biliyor ve bugünden ona haz›rlan›yor. 

Geçti¤imiz May›s ay›nda Alt›nflehir’de bunun çarp›c› bir örne¤ini gör-
dük. Devrimci yap›lar, y›k›ma karfl› önceden haz›rl›k yapt›lar, mahalleyi y›-
k›ma karfl› direnifl göstermek üzere örgütlediler ve y›k›m ekipleri geldi¤i
zaman, bütün mahalle militan bir direnifl sergiledi. 

Ekim ay›nda ise Samand›ra-Orhangazi mahallesinde yaflananlar, bunu
bir ad›m ileriye götürdü. Y›k›m› hedeflenen bu mahalle ve çevresi, devrim-
ci ve komünistlerin yo¤un oldu¤u bir bölge. Bu o mahalle halk› için bir
avantaj iken, devlet için dezavantaj anlam›na geliyor kuflkusuz. 

Yine sabah›n erken saatlerinde devletin resmi kolluk kuvvetleri,  y›k›m
araçlar› ve silahlar›yla dayand› mahalleye. Fakat bu kez karfl›lar›nda y›k›-
ma karfl› daha örgütlü ve savunmadan sald›r›ya geçmifl bir halk ile karfl›-
laflt›lar. Ellerinde tafl ve sapan d›fl›nda, molotof da olan bir kitle vard›. Sa-
dece onlar da de¤il, ar› kovan› dahil, eline geçirdi¤i her fleyi bir silaha dö-
nüfltüren halk vard›. Direniflçilere yüzlerini kapatmalar› için evlerindeki
perdeleri maskeler haline getiren kad›nlar vard›. 

Bu beklenmedik direnifl karfl›s›nda flaflk›na u¤rayan devletin kolluk
kuvvetleri, bölgeye hedefledikleri saatten çok daha sonra girdiler ve he-
defledikleri evden çok daha az›n› y›kabildiler. 

Y›k›m›n hedefinde olan tek yer bu mahalle de¤ildi. Ayn› bölgede, birbi-
rine komflu baflka mahalleler de y›k›m sald›r›s›n›n hedefindeydiler. Dev-
rimci ve komünistler öncülü¤ünde, mahalle sakinleri komiteler kurup gece

boyunca mahalle-
yi koruma alt›na
ald›lar. Girifl ç›-
k›fllar› kapay›p
mahalleye giren
yabanc›lara kimlik
kontrolleri bile uy-
gulad›lar. Kayma-
kaml›¤› ve beledi-
yeyi basarak
camlar› indirdiler,
hesap sordular.
Halk›n devrimciler-
le olan iliflkisi ve kendilerini savunmak için gelifltirdikleri yöntemler, yol
gösterici, umut vericiydi.

Bu eylemdeki temel tarz ve yönelimi öne ç›karmak gerekiyor. Çünkü
kendi alan›nda ileriyi ve bir ilki ifade ediyor. Ve bu eylem, bölgeye yak›n
olan semtlerin direnifline de fiili önderlik yapmas› bak›m›ndan etkili olmufl-
tur. Bugüne kadar y›k›mlara karfl› direnifller, savunma amaçl› eylemler
olarak yaflan›rken, bu eylem sald›r›ya geçen ve o anla s›n›rl› kalmayan bir
süreci ifade etmektedir. 

Samand›ra sonras› Akp›nar mahallesinde de y›k›m karar› alan devlet,
orda da benzer direniflle karfl›laflaca¤›n› anlayanca y›k›m karar›n› ertele-
mek zorunda kalm›flt›r. Burjuvazi, “kentsel dönüflüm” kapsam›ndaki bu s›-
n›fsal sald›r›lar›na flimdilik ara vermifl olsa da, emekçi halk›, devrimci ve
komünistleri gafil avlama hesaplar› yapmaktad›r. Onlar bizim rehavete ka-
p›lmam›z› beklerken biz ç›tay›, bölge ve yak›n çevreden bafllamak üzere
tüm halk› duyarl› k›lma ve örgütleyecek flekilde daha da yukar›ya çekmeli-
yiz. Kurulucak yerel komiteleri dahada güçlendirip kal›c›laflt›rarak direnifl-
leri ortaklaflt›rmal›y›z.

YIKIMLARA KARfiI D‹REN‹fiLER‹ ORTAKLAfiTIRMALIYIZ

Pendik-Kurtköy’de y›k›m ekiplerine tafl atan bir ev kad›n›

“Davutpafla’y› unutmad›k, unutturmayaca¤›z!”
Davutpafla'da meydana gelen patlamada hayatlar›n› kaybedenlerin aileleri-

nin Taksim Tramvay dura¤›nda yapt›¤› eylemler devam ediyor. 
28 Kas›m'da Tramvay dura¤›nda

"Davutpafla'y› unutmad›k unutmayaca-
¤›z" pankart›n› açan aileler ad›na bas›n
aç›klamas›n›, patlamada yaflam›n› yitiren
Orhan Saday'›n babas› Adnan Saday
yapt›. Adnan Saday “Bak›rköy 6. A¤›r
Ceza Mahkemesi'ne baflvurduk ama id-
dianame hala kabul edilmedi” derken,
sorumlular›n yarg›lanmas› istendi.

31 Ocak 2008'de Davutpafla'da bir
iflyerinde yaflanan patlaman›n ard›ndan
21 kifli ölmüfl, yüzlercesi de yaralanm›fl-
t›. Buna karfl›n hiçbir cezaland›rmaya gidilmedi. Bu patlamada ölenleri anmak
ve devleti protesto etmek için ma¤dur aileleri, 19 Haziran tarihinden itibaren
Taksim'de eylemlerini sürdürüyor.

Soruflturman›n kaplumba¤a h›z›nda ilerlemesine tepki gösteren aileler, Ça-
l›flma Bakanl›¤› ve ‹stanbul Valili¤i'nin görevini yerine getirmesi istedi. Patlama
meydana geldi¤inde, yetkililer, sorumlular›n derhal bulunup cezaland›r›laca¤›n›
aç›klamalar›na ra¤men, sadece iflyerlerini gezip ufak mebla¤da cezalar kese-
rek durumu geçifltirmeye çal›flt›lar. Belediye ve valilik sorumlulu¤u atma yar›fl›-
na girerken, baflta Çal›flma Bakanl›¤› olmak üzere devlet kurumlar›n›n hiçbiri
ilk günlerdeki ilgiyi göstermemifl, ailelerin taleplerini duymazl›ktan gelmiflti. 

‹fl kazas› denilerek gizlenmeye çal›fl›lan bu katliama karfl› ailelerin yükselt-
ti¤i ses anlaml›d›r. Patronlar› koruyacak yasalar› an›nda ç›karan ve iflçilerin
her türlü hakk›n› gasp eden devletten hesab› soracak olan ise bu katliamlarda
yaflam›n› yitiren iflçi ve emekçilerin aileleri, s›n›f kardeflleridir. 
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Onur Öymen’in sözleri ne bir dil sürçmesiy-
di, ne de “maksad›n› aflan” sözlerdi. Devletin
Alevi’lere, Dersim’lilere ve bask›ya direnen ezi-
len halklara bak›fl›n›n bir özeti, resmi ideoloji-
nin ifadesiydi. Öylesine ola¤an bir biçimde ve
öylesine onaylayarak söylemiflti ki bu sözü,
baflka türlü yorumlamak mümkün de¤ildir.
Egemen-sömürücü düflünce, ezilen-direnen
halk ve s›n›flara karfl› her zaman böyle yaklafl-
m›flt›r. 

Sömürüyü daha rahat sürdürebilmenin yo-
lu, direnifli ezmek, direnme ruhunu yoketmek-
tir. Bu u¤urda, kaç askerin öldü¤ü de, ne ka-
dar halk›n k›y›mdan geçirildi¤i de hiç önemli
de¤ildir. Nas›l olsa, k›y›mdan geçirilen halk da,
ölen askerlerin a¤layan anas› da kendilerinden
de¤ildir. Onlar kendi s›rça köflklerinde rahatt›r-
lar. Ve bu rahatl›¤›n sürmesinin tek koflulu, kit-
lelerin tam bir boyun e¤ifl içinde olmalar›d›r. 

Ne Osmanl› ‹mparatorlu¤u, ne Türkiye Cum-
huriyeti, ne Roma ‹mparatorlu¤u, ne Amerika Bir-
leflik Devletleri... Hiçbirinin di¤erinden fark› yoktur.
Egemen s›n›flar›n “egemen” olabilmesinin yolu,
önlerinde kitlelerin “e¤ilen” pozisyonda durmalar›n-
dan geçer. Bu nedenle, bütün devletlerin tarihi, ön-
ce kendi halklar›na, sonra da iflgal ettikleri bölge
halklar›na yönelik katliam ve bask›larla doludur. 

“Dersim’e sefer olur, zafer olmaz”
Dersim, Anadolu’nun tarihinde özel bir yere sa-

hiptir. Co¤rafi özellikleri nedeniyle, d›flar›dan iflgal
edilmesi zor bir co¤rafyad›r, “Kuzey Dersim” ya da
“‹ç Dersim” denilen yöresi. Etraf› Munzur Da¤lar›,
Pülümür Çay› ve Munzur Nehri ile kuflat›lm›fl du-
rumdad›r. Sarp kayal›klar, geçit vermez bo¤azlar-
la, kimi yerde deniz kadar derinleflebilen nehirle
çevrilidir. 

Do¤a koflullar› çetindir; burada yaflayabilmek
için, insan› da çetinleflmifl, sertleflmifltir. Hayatta
kalabilmek, dayan›kl› ve savaflç› olmay› gerektirir.
Bu nedenle iflgale gelen ordular›n ifli zordur. Kimi
zaman bir bo¤az› tutan küçük bir grup, kimi zaman
yan›nda yeterince techizatla bir kayal›ktan pusu
atan birkaç kifli bile, büyük ve güçlü ordular› dur-
durmay›, kimi zaman yenmeyi baflarabilmifltir. Bu
nedenle, çeflitli dönemlerde harita üzerinde kimi
devletlerin s›n›rlar› içine dahil edilse bile, Dersim
üzerinde tam bir hakimiyet kurmak mümkün olma-
m›flt›r. “Dersim’e sefer olur, zafer olmaz” sözünün
dayana¤› budur. 

Dersim adeta devlet içinde devlet gibidir her
dönem. Seyitlik sistemi, özünde dini bir önderlik
anlam›na gelir, ama ayn› zamanda siyasi bir yöne-
tim mekanizmas›d›r da. Dini bir ritüel olan
“Cem”ler, halk›n sorunlar›n›n çözüldü¤ü, suçlular›n
yarg›land›¤› ve ceza verildi¤i birer meclistirler ayn›
zamanda. Ve Seyitler içinde ileri gelenlerden olu-
flan bir de meclisi vard›r Dersim’in. Bu meclis,

adeta bir devlet parlamento gibi, bölgenin bütün
sorunlar›n› tart›fl›r, her biri özerk bir yönetim gibi
davranan afliretler aras›ndaki iliflkileri tan›mlar, so-
runlara ortak çözümler bulur, k›sacas› kolektif bir
üst yönetim oluflturur. Devletten gelen yasalar, ka-
rarlar, tehditler ve talepler de önce bu Seyitler
Meclisi’nde masaya yat›r›l›r, buna karfl› ne yap›la-
ca¤› burada kararlaflt›r›l›r. 

Dersimlilerin kendi yaflam kurallar› bulunan, içe
kapal› bir toplum olmas›nda, co¤rafi koflullar›n bü-
yük bir etkisi vard›r. Ancak bunun kadar önemli bir
baflka etken, “ezilen mezhep” kimli¤i tafl›mas›d›r.
Kerbela’da ‹mam Hüseyin’in ve ailesinin katledil-
mesi, Dersim Alevileri için çok canl› bir simgedir.
Timurlenk’den ‹skender’e, Yavuz Selim’den Emevi
Yezid’e kadar pek çok defa, elde k›l›ç, kölelefltir-
mek isteyenler ç›km›flt›r Dersim Alevilerini. Bu ne-
denle, Dersim’in sarp ve sert co¤rafyas›, kap›lar›n›
“d›flar›ya” kapat›p, kendi içinde kendi yaflam›n›
kurmas› için en uygun koflullar› sunmufltur.  

Devletlerin Dersim’e bu kadar öfke duymas›n›n
sebebi de budur. Say›s›z kez Dersim’e sefer dü-
zenlenmifl, oradaki kurulu düzenin bozularak dev-
lete tabi olmas›, vergi ve askerlik konusunda dev-
letin kurallar›na uymas› istenmifltir. Ancak 1937 y›-
l›na kadar yap›lanlar›n hiçbiri, baflar›ya ulaflma-
m›flt›r. ’37 ise, lanetli bir dönüm noktas› gibidir.  

Dersim katliam› devletin öfkesidir
‘30’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren, bu defa dev-

let, bütün gücüyle yüklenir Dersim’e. Mutlaka “fet-
hetme”-yoketme kararl›l›¤›n› tafl›maktad›r. 

Bunun as›l nedeni, 1923 y›l›ndaki kuruluflun ila-
n›ndan itibaren, devlet s›n›rlar› içinde tam hege-
monyay› sa¤layamam›fl, iç sorunlar› bast›ramam›fl
olmas›d›r. Az›nl›klar, genel olarak huzursuz-hofl-
nutsuzdur yeni devletten. Dünya genelinde esmek-
te olan ulusal rüzgarlar›n da etkisiyle, dönem dö-

nem çeflitli ayaklanmalar gündeme gelmekte-
dir. Kürtler, Çerkesler, Ermeniler... Her ulus ya
da ulusal az›nl›k, merkezi yönetimle sorunlar
yaflamaktad›r. Mesela Kürtler, 1924-38 ara-
s›nda 17 kez ayaklan›rlar; ancak her biri kanla
bast›r›l›r. Keza Musul ve Hatay sorunu da
devleti fazlas›yla meflgul etmektedir. Dersim
de bunlar›n içinde önemli “odak”lardan biridir
ve TC’nin bekas› için art›k yok edilmesi gerek-
mektedir. 

‹smet ‹nönü’nün sözleri çarp›c›d›r ve t›pk›
bugün Onur Öymen’in yapt›¤› gibi, devletin
resmi düflüncesini ifade etmektedir: “Bu ülke-
de sadece Türk ulusu etnik ve ›rksal haklar ta-
lep etme hakk›na sahiptir. Baflka hiç kimsenin
böyle bir hakk› yoktur.”(Milliyet, 31 A¤ustos
1930)

‘37’de bu kadar büyük bir katliam gerçek-
lefltirilmesinin bir nedeni de, yaklaflan II. Emper-
yalist paylafl›m savafl›d›r. Savafl, ‘35’lerden itiba-

ren art›k kaç›n›lmaz bir hal alm›flt›r. Resmi olarak
1939’da bafllam›flt›r, ama daha 1934 y›l›nda ‹talya
Habeflistan’› (flimdiki Etiyopya), Almanya Çekosla-
vakya’y›, arkas›ndan Japonya Mançurya’y› iflgal
ederek savafl›n ilk ad›mlar›n› atm›fllard›r. Savafla
girmeye haz›rlanan, ya da savafla girmek zorunda
kalaca¤›n› düflünen bütün ülkeler, derhal iç temiz-
li¤e bafllar. Savaflta baflar› kazanman›n en önemli
koflulu, içerideki sorunlar› çözmek ve devlete ba¤-
l›l›¤› güçlendirmektir çünkü. 

Türkiye de savafla girmeye haz›rlanan bir ül-
keydi ve t›pk› Almanlar›n Yahudi’leri katlederek sa-
vafla haz›rlanmas› gibi, Türk devleti de kendi için-
deki muhalif odaklar› yok ederek yap›yordu kendi
haz›rl›¤›n›. Türkiye’nin istedi¤i Almanya’n›n safla-
r›nda savafla kat›lmakt›; “temizlik” harekat›n› da Al-
man Nazilerinin yöntemiyle gerçeklefltirdi. 

Buna ra¤men, devletin ifli hiç de kolay olmad›.
1935 y›l›nda 2884 say›l› “Tunceli Vilayeti’nin idare-
si hakk›nda kanun” ç›kart›ld›. Kanun, Dersim’in is-
mini Tunceli olarak de¤ifltiriyor ve halk›n yaflam›na
iliflkin pek çok cezalar-yasaklar içeriyordu. Mesela,
bölgeye girifl ç›k›fllar›n özel izne tabi olmas›, Der-
sim çocuklar›n›n ilkokuldan sonra okumas›n›n ya-
saklanmas›, bu kanunla konulmufl kurallard›. Yasa
ile birlikte, General Abdullah Alpdo¤an, genifl as-
keri, yönetsel ve yarg›sal yetkilerle, Tunceli valisi
olarak atand›. ’36 y›l›nda Dersim’in çeflitli bölgele-
rinde karakollar infla edilmeye baflland›. 

Bundan sonra Dersim’de bask› ve terör h›zla
artt›. Kimi zaman “aran›yor” diyerek birisinin evine
gidiliyor, ev talan edilip kar›s›na tecavüz ediliyor,
arkas›ndan kad›n intihar ediyordu. Kimi zaman ne-
densiz yere hapse at›lanlar, iflkence görenler olu-
yordu. Kimi zaman askerler pervas›zca bir köye-
mezraya giriyor, bir bahaneyle falaka çekiyorlard›.
Ve elbette, halk›n tarihsel birikimleri, gelenekleri,
bu durumu sessizce kabullenmeyi engelliyordu.

“Ayıptır, zulümdür, cinayettir!”

Seyit R›za yakaland›ktan sonra
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Sald›r›lar ço¤u zaman, yerel-kiflisel karfl›
eylemlerle yan›tland›.  

Bütün bu sald›r›lara karfl› kolektif direni-
flin örgütlenmesi ise, 1937 y›l›nda gerçek-
leflti. Seyit R›za önderli¤inde 7 afliret, ken-
dilerini koruman›n tek yolunun direnmek ol-
du¤u konusunda anlaflt›lar. 20-21 Mart ge-
cesi, askerin geçiflini engellemek amac›yla
Harsik Köprüsü’nün y›k›lmas›yla direnifl
patlak verdi. Ordu hemen bütün gücüyle ve
General Abdullah Alpdo¤an komutas›nda
sald›r›ya geçti. Atatürk’ün manevi k›z› Sa-
biha Gökçen’in de pilotlar› aras›nda bulun-
du¤u 9 savafl uça¤›, Dersim’in da¤lar›n›,
ovalar›n›, köylerini bombalar. 13 Eylül
37’de Dersim afliretlerinin yenilmesiyle sald›r› sona
erdi. 15 Kas›m 1937’de direniflin önderi Seyit R›za
ve o¤lu ile birlikte 5 kifli idam edildi. Ancak Dersim
halk› üzerinde estirilen bask› ve terör bitmedi. 

11 Haziran 1938’de bu defa Dersim’in boflalt›l-
mas› için sald›r› bafllat›ld›. 10 A¤ustos’a kadar sü-
ren yaklafl›k iki ayl›k bu dönem, en büyük k›y›m›n
yafland›¤› dönemdir. Köyler, mezralar bas›ld›. Ka-
çabilenler da¤lara, ma¤aralara s›¤›nd› ve direnifle
geçtiler. Yakalananlar, bir taraftan en vahfli yön-
temlerle katledildi, bir taraftan yürütüldü. Önce
Dersim merkezine, sonra Sivas tren istasyonunun
önüne, arkas›ndan Türkiye’nin en gerici, Sünni-
Türk nüfusunun bulundu¤u köylere... 

Kelimelerle anlatmas› zor, korkunç bir yürüyüfl-
tür bu. Kad›nlara ailelerinin önünde tecavüzler, k›z
çocuklar›n›n ailelerinden kopart›larak kaç›r›lmas›,
hamile kad›nlar›n bebeklerinin süngüyle ç›kart›lma-
s›, yafll› erkeklerin bafllar›na çiviler çak›lmas›, kol-
lardaki boyunlardaki alt›nlar› almak için bo¤azlar›n
kesilmesi, rastgele kurfluna dizmeler, uçurumdan
afla¤› yuvarlamalar... Ve kimyasal silahlar... Türki-
ye’de ilk kimyasal silah Dersim’de, ma¤aralar›n
içinde saklananlar›n öldürülmesi için kullan›lm›flt›r. 

Adeta savafl filmlerindeki bütün sahneler, bü-
yük bir vahflet ve akla gelebilecek en korkunç sal-
d›r›lar uygulanm›flt›r Dersim halk›n›n üzerinde.
Resmi rakamlara göre 13 bin kifli öldürülmüfltür,
1937-38 katliam› s›ras›nda. Ama resmi rakam›n bu
olmas› bile, gerçek say›n›n çok daha fazla oldu¤u-
nu göstermektedir. Zaten baz› kaynaklarda 85 bi-
ne kadar ç›kmaktad›r rakam. Laç Deresinin günler-
ce kan akt›¤›n›, insanlar›n rastgele öldürülerek top-
lu mezarlara gömüldü¤ünü, uçurumdan afla¤› at›-
lanlar›n hesab›n›n bile tutulmad›¤›n› düflünürsek,
bu rakam çok da yanl›fl görünmüyor. Amaç, Der-
sim’i yoketmektir; en etkili yolu da Dersim’liyi yo-
ketmektir!!!

Bir yi¤it önder; Seyit R›za
Dersim’le ilgili söylenecek çok söz, anlatacak

çok olay var. Ama yaflanan vahflet, öylesine bü-
yüktür ki, yaflayanlar, hat›rlamak bile istememekte-
dirler o günleri. Ancak kimsenin unutmad›¤›-unut-
turmamak için dilden dile, nesilden nesile anlatt›¤›
anlar da vard›r elbette. Bunlar›n hepsi direnifle ve
kahramanl›klara dairdir. Çünkü katliam kadar, bü-
yük direnifllerin, karfl›koyufllar›n, kahramanl›klar›n
da en görkemlileri yaflanm›flt›r bu bir buçuk y›l bo-
yunca. Yi¤itli¤i ile nam salm›fl Dersim’lilerin, kolay-
ca teslim olmalar› mümkün de¤ildir. Ve anlat›lan

hikayelerin her biri, bir destan niteli¤indedir. Bu
destanlar›n içinde kad›n direniflçiler de vard›r ve
Dersim kültürünün yap›s› gere¤i, bunlar arka saf-
larda de¤ildirler. Mesela Alifler ile kar›s› Zarife’nin
hikayesi bunlardan biridir. Keza, 1938’de Dersim
tamamen boflalt›lm›fl ve 1938-48 aras› “yasak böl-
ge” olarak ilan edilmifltir; ama da¤lardaki gerilla di-
reniflleri bu süre boyunca kesintisiz sürmüfltür. 

Seyit R›za’n›n yakalan›fl› ve ölümü de böylesi
yi¤itlik menk›belerinden biridir. Direniflin yenilgiye
u¤ramas›n›n arkas›ndan, devlet pazarl›k yapmak
üzere Seyit R›za’y› Erzincan’a görüflmeye ça¤›r›r.
Araya girenler, “halka zarar gelmesini önlemek”
ad›na Seyit R›za’y› ikna ederler. Ama bu bir tuzak-
t›r ve 15 Eylül ‘37 günü Erzincan’a gelen Seyit R›-
za tutuklan›r. Mahkeme, ‹stiklal Mahkemesi’dir ve
yarg›lama göstermelik, karar bellidir. Mesela yasa-
lara göre 60 yafl›n üstünde ve 17 yafl›n alt›ndakiler
idam edilemez. Seyit R›za’n›n yafl› 80’e yak›nd›r,
onunla birlikte yakalanan o¤lunun yafl› ise, 15.
Mazgirt Muhundu nahiyesinden Babamansurlu Se-
yit Hüseyin tan›k olarak gelir ve Seyit R›za’n›n ya-
fl›n›n 60 oldu¤unu iddia ederek yemin eder. Mah-
keme Seyit R›za’ya “ne diyorsun” diye sorar. Seyit
R›za, mahkemenin amac›n› bilir. “Böyle riyakarl›¤a
ne lüzum var. Benim büyük o¤lum Baba’dan dört
yafl küçük olan bu adam, benim yafl›ma iliflkin ta-
n›kl›k yapabiliyorsa, bir diyece¤im yoktur” der.
Onun yafl›n› küçültür, o¤lu-
nun yafl›n› büyütür ve ikisi
için de idam karar› ç›kart›r-
lar. Mahkeme göstermelik
duruflmalarla alelacele biti-
rilir. 

‹dam›, 15 Kas›m günü
sabaha karfl›, Erzincan’›n
Bu¤day Meydan›’nda ger-
çeklefltirilir. 15 Kas›m günü
Atatürk Erzincan’a gelecek-
tir. Bu haber üzerine Erzin-
can’da binlerce kifli toplan›r;
Atatürk’ü görmek ve Seyit
R›za için af istemek için
gelmifllerdir. Atatürk, böyle
bir durumla karfl›laflmak is-
temez. Zaten Dersim katli-
am›n› da, idam karar›n› da
o vermifltir. Ancak halkla
karfl› karfl›ya gelmekten
uzak durur. Çare bulunur:
Atatürk’ün gelece¤i gün,
birkaç saat önceden gizlice

idamlar gerçeklefltirilir. 
Meydanda dara¤açlar› kurulur, arabalar›n

farlar›yla ayd›nlatma yap›l›r. Seyit R›za’n›n en
küçük o¤lu Reflik Hüseyin, fi›hanl› afliret reisi
Seyd Hüseyin, Yusufan afliret reisi Kamer’in
o¤lu F›nd›k, Demenan afliret reisi Cebrail’in
o¤lu Hasan, Kureyflan afliret reisi Ulkiye’nin
o¤lu Hasan ve Mirza Ali’nin o¤lu Ali ile birlikte
idam edilirler.

Alana getirilen Seyit R›za, idam edilece¤ini
anlar. Meydan bofltur; ama sanki binlerce kifli-
ye konufluyormuflcas›na yüksek sesle yapar
son konuflmas›n›:

“Evlad› Kerbelayme, begunayme, aybo, zu-
lümo, cinayeto. (Kerbela soyundan›z, hatas›-

s›z, ay›pt›r, zulümdür, cinayettir.) Ben senin yalan
ve hilelerinle bafl edemedim, bu bana dert oldu.
Ben de senin önünde çökmedim, bu da sana dert
olsun.” 

Seyit R›za bu sözleri söyledikten sonra kendisi-
ni asmak üzere bekleyen çingeneyi kenara iter, ipi
boynuna geçirir ve sandalyeye tekmeyi vurur. 

* * *
Burada anlatt›klar›m›z›n bir k›sm›, uzun bir dö-

nem D›fliflleri Bakanl›¤› da yapm›fl ve Dersim kat-
liam› s›ras›nda orada görevli bulunan ‹hsan Sabri
Ça¤layangil’in an›lar›nda geçmektedir. Bir k›sm›
ise, Dersim üzerine araflt›rma yapanlar›n ortaya ç›-
kard›¤› belgelerdir. Buna ra¤men Dersim’le ilgili or-
taya dökülenler, son derece s›n›rl›d›r. Ve bugüne
kadar bunlar›n ço¤u gizli kalm›fl, duyulmam›flt›r.

Onur Öymen’in tam da Seyit R›za’n›n ölüm y›l-
dönümüne denk gelen günlerde sarfetti¤i sözler,
Dersim katliam›n›n gündeme gelmesi yönüyle, fay-
dal›(!) olmufltur. Uzun y›llardan beri ilk kez Dersim
katliam› genifl kesimler taraf›ndan duyulmufl ve k›-
nanm›flt›r. Seyit R›za ve Dersim’de katledilenler,
çeflitli toplant› ve yürüyüfllerle an›lm›flt›r. Seyit R›-
za ve arkadafllar›n›n mezarlar›n›n bulunmas› tale-
bi, daha yüksek sesle dillendirilmifltir. 

Dersim katliam›n›n üzerindeki s›r perdesi y›rt›l-
m›fl, sessizlikle bo¤ulan cendere patlam›flt›r art›k.    

24 Aral›k 1978- Marafl katliam›
Devlet eliyle organize edilen sivil faflistler, bir sinemaya bomba koyarlar.

Bomba patlamas› sonucu ölümler olur. "Komünistler sinemaya bomba koydu"
diyerek halk› galeyana getirirler ve 22 Aral›k'ta 2 ö¤retmen öldürülür. 

Cenazeler s›ras›nda faflistler, mahalleleri gezerek "komünistler camilere
sald›racaklar" provokasyonunu yayarlar ve toplanan kitle Alevi mahallelerine
sald›r›r. Sald›r›lar sonucu resmi rakamlara göre 105 kifli katledilir. 

Katliam günler öncesinden planlanm›flt›r ve evler günler öncesinden k›r-
m›z› boyayla iflaretlenmifltir. Katliam s›ras›nda kad›nlara tecavüz edilirken,
hamile kad›nlar›n kar›nlar› deflilmifl, evler yak›lm›fl ve y›k›lm›flt›r. Kesinlikle
polis ve asker ortada görünmemifl, olaylar bitene kadar müdahale etmemifltir. 

Dönemin Marafl Valisi Abdulkadir Aksu ‹çiflleri bakan› oldu. Katliam› yö-
neten faflist Ökkefl Kenger, daha sonra
soyad›n› fiemdinler olarak de¤ifltirdi ve
MHP’den milletvekili oldu. Katliam›n
planlay›c›lar›ndan Muhsin Yaz›c›o¤lu
ise, BBP’yi kurdu ve milletvekili oldu.
Katliama kat›lan bütün faflist kadrolar,
devlet taraf›ndan ödüllendirildiler ve
devrimcilerin kan›n› dökmeye devam
ettiler. 
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Onur Öymen,
terörün bitmesi
için Dersim’i ör-
nek göstermifl! O,
ya tarihi hiç oku-
mam›fl, ya da yap›lan katliam›n nas›l oldu¤unu
bilmiyor! Yoksa suç veya eylem, flekli ne olursa
olsun, geçmiflteki mezalimi gelecek kuflaklara
tavsiye etmek, ‘ben insan›m’ diyenin yapabile-
ce¤i ifl de¤ildir.

Ben o olaylar›n içinde yaflad›m. 1927 do-
¤umluyum, katliam s›ras›nda 11 yafl›ndayd›m.
Akla gelebilecek her türlü iflkence ve öldürme
ifllemini gördüm.

Olay, Alevi ve Kürtlerin Do¤u’da imhas› ve
yok edilmek istenmesidir. Hedeflenen yer, özel-
likle Pülümür suyunun bat›s› ile Munzur suyunun
kuzeyi olan Kuzey Dersim bölgesidir. Buras›, ilk
olarak Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda, 1930’da sal-
d›r›ya u¤ram›fl, 1938 y›l›nda tamamen boflalt›l-
m›flt›r. 1993 y›l›nda ayn› bölgeyi, yine ola¤anüs-
tü hal bahanesiyle boflaltm›fllard›r. Baz› köylerde
karakol oldu¤u için, 10-15 ev b›rak›ld›. Onun d›-
fl›nda bölge halen bofltur.

1929 y›l›nda Maraflal Fevzi Çakmak’›n
TBMM’de verdi¤i, Do¤u’daki Alevileri imha etme
önergesi kabul edilmifltir. ‹lk hareket de 1930
y›l›nda Pülümür’de eylül ay›nda bafllad›. Direnifl-
le karfl›laflan ordu birlikleri, 24 saatte almak is-
tedikleri köylere giremediler. Kas›m ortalar›na
kadar süren operasyonda Danzik, Panc›ras,
Da¤bek, Gürük, Harsi köylerini ve Askireg kö-
yünün de 4 mezras›n› yak›p y›k›p, insanlar›,
hayvanlar›, yiyecek ve ormanlar› imha etmifller-
dir. Can›n› kurtaranlar da¤lara çekilerek diren-
mifllerdir. Kar ya¤›nca asker geri çekilmifl, yöre
halk› da imha edilmekten bir süre için kurtul-
mufltur.

Sürgün de¤il ölüm yürüyüflü
1938 y›l› Temmuz ay›n›n ilk haftas›yd›. Gü-

nefl yeni do¤mufltu. Askerler köyümüzün etraf›n›
sard›lar “teslim olun” diye anons ettiler “yoksa
hepinizi öldürece¤iz!” 

Kimsede do¤ru dürüst silah yoktu, daha ön-
celeri silahlar toplanm›flt›. Çoluk çocuk, kad›n,
ihtiyar, kim varsa toplay›p, Pülümür’e do¤ru yo-
la ç›kard›lar. Yürüyemeyen ve arkada kalanlar
dipçiklenmeye baflland›. Kimse sesini ç›karam›-
yordu. Sesini ç›karanlar derhal ya süngülendi,
ya da kurflunland›. “Hepinizi öldürece¤iz, boflu-
na konuflmay›n ve karfl› koymay›n” diyorlard›.
Alenen tecavüzler bafllad›. Evvela ma¤dureler,

sonra yak›nlar› bu duruma tepki gösterince, her
iki taraf› da öldürdüler. 

Bu sürgün s›ras›nda, her türden sald›r› öylesi-
ne büyük bir pervas›zl›kla gerçeklefltiriliyordu
ki, yap›lan falaka benzeri dayaklar› anlatmaya
gerek yok. Kendi aram›zda karar al›nd›; ka-
d›nlara sataflmalar olunca müdahale edile-
cekti. Sonuç zaten ölümdü, hiç olmazsa
flerefimizle ölecektik. Ve bu kadar uygu-
land› da. Her fley herkesin gözlerinin
önünde yaflan›yordu. Bir kifliye dönük
bir sald›r›, hepimize gözda¤› verme-
yi, y›ld›rmay› amaçl›yordu.   

Bu sefer de küçük çocuklar›
süngülemeye bafllad›lar, Pan-
c›ras köyünün alt›nda hami-
le bir gelini keyfi süngülü-
yerek karn›n› yard›lar,
cenini süngüye takt›-
lar. Bu hadiseyi yapan
askerle di¤erleri ara-
s›nda san›r›m anlafl-
mazl›k ç›kt› ki, ayn›
olay bir daha tekrar et-
medi. Zaten dil bilmedi¤imiz için yap›lan konufl-
malar› anlam›yorduk. 

Sürgün, büyük bir vahflet ve iflkence ile bir-
likte yürüyordu. Bu tür olaylar yüzünden 15 ki-
lometrelik yolu 7 günde alarak, Erzincan-Pülü-
mür s›n›r›nda bulunan Avzet (A¤zer) k›fllas›na
gelebildik.

Avzer k›fllas›na akflam karanl›¤›nda geldik. 7
günlük yolda öldürülenlerin haddi hesab› yoktu.
Yöre köylülerinden toplanan ve de yakalananla-
r›n say›s›, tahminen 3000 kifli kadard›. Bu göç
gurubundan 500’ün üzerinde ölüm oldu¤u söy-
lendi, bu yolculukta da¤lara kaçanlar›n veya ka-
y›p olanlar›n yekununu ö¤renemedim.

‹flkenceyle ölüm
Avzer k›fllas›nda sabah olunca 7 yafl›ndan

büyük erkekleri bir tarafa (ben dahil), kad›n ve
küçük çocuklar› di¤er tarafa ay›rd›lar. Aram›za
makineli tüfekli askerleri koyup, önlerini biz er-
keklere do¤ru çevirdiler. Bizleri biraz sonra öl-
düreceklerini söylediler. 

Orada flunu ö¤rendim, insanlar belli bir süre-
den sonra ac› veya ölümler karfl›s›nda a¤lam›-
yor, s›zlam›yor. Yaflanabilecek en a¤›r fleyleri
yaflad›ktan sonra, “art›k daha kötü ne olabilir
ki” diye düflünmeye bafll›yor, korkusu, telafl›
azal›yor. Bir yandan da, özellikle kad›nlara dö-
nük sald›r›lar›n-tecavüzlerin arkas›ndan, al›nan
“izin vermeyelim ve flerefimizle ölelim” gibi ka-

rarlar
daha sa¤-

lam, daha me-
tanetli durmay›

sa¤l›yor.  
Ortaya 3 kuyu kaz-

d›rd›lar, o kuyular›n içine
üç kifliyi boyunlar›na kadar

topra¤a gömdüler. Bafllar›na
çivi çakarak öldürdüler. Sonra

Dilepiro isminde uzunboylu yafll› birisini
koydular, çok dövdüler, adamca¤›z bay›ld›. O
zaman onu kuyudan ç›kard›lar kenara att›lar,
ayn› gün öldü. Onun yerine Dersim yöresinde
çok tan›nm›fl Rayber Saycan a¤ay› koydular. Bir
asker elinde çivilerle Saycan a¤aya do¤ru gider-
ken bir fleyler söyledi. Saycan a¤a Türkçe bilir-
di. Askerin söyledikleri üzerine büyük bir hiddet
gösterdi, çok gür sesle askere ba¤›rarak bir fley-
ler söyledi. Asker bu hayk›r›fl, cesaret ve heybet
karfl›s›nda üç ad›m kadar geriledi. Tam bu s›ra-
da atl› bir asker geldi, bizi sürgün getiren subaya
zarf verdi. Subay zarf› okuduktan sonra, bizlere
dönerek “affa u¤rad›n›z, herkes yerine dönsün,
bundan sonra kimse öldürülmeyecek, bat› illeri-
ne menfi olarak sürgün edileceksiniz” dedi. 

Sonradan ö¤rendik, asker Saycan a¤aya
yaklafl›rken, “bire K›z›lbafl kafir, selavat getir,
Müslüman ol. Çünkü seni cehenneme göndere-
ce¤im” diyormufl. 

Saycan a¤a da “Kafir sensin! Elinden geleni
ard›na koyma! Kerbela’da ceddim ‹mam Hüse-
yin’i flehit edenlerin torunusun; görevini yap!”
diye gürlemifl. (Rayber Saycan a¤ay› Bursa’ya
sürgün ettiler, iki ay sonra ölmüfl.)

* * *
Y›llardan beri gerçekleri anlatmak için özle-

mini çekti¤imiz Dersim katliam›n› Onur Öy-
men’in dile getirmesinin yaratt›¤› gündem, uma-
r›m ki, o mezalimi yapanlar›n gün ›fl›¤›na ç›kma-
s›na yard›mc› olur. 

Dersim katliam›n› yaflam›fl bir PDD okuru

DDEERRSS‹‹MM KK››yy››mm››nnddaann
BBiirr kkeessiitt
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" 1 Aral›k 1989-Bas›n Yay›n Yüksek Okulu iflgali 
12 Eylül'den sonra gerçeklefltirilen ilk üniversite iflgali-
dir. Sivil faflistlerin devrimci ö¤rencilere sald›rmas› ile
bafllayan direnifl, di¤er üniversitelerden duyan ö¤renci-
lerin gelmesiyle birlikte daha da büyüdü. Sald›r›y› püs-
kürten ö¤renciler, polisin okulu sarmas› üzerine, okulu
iflgal ettiler. Polis eyleme sald›r›nca 10 ö¤renci yaralan-
d›, 200'den fazla ö¤renci de gözalt›na al›nd›. O s›rada
‹TÜ ö¤rencisi olan, Genç Komünarlar’›n ilk flehide Nil-
gün Gök de, sivil faflist sald›r›y› duyup, Bas›n-Yay›n
Yüksek Okulu’na deste¤e gelen ö¤renciler aras›ndayd›.
‹flgalden sonra o da tutukland› ve iki ay Bayrampafla
Cezaevi’nde kald›. Tüm tutuklular, savunmalar›nda, si-
vil faflist sald›r›y› ve polisin tutumunu k›nad›lar, eyle-
min hakl›l›¤›n› ve meflrulu¤unu savundular. Ve ilk du-
ruflmada tahliye oldular.   

" 2 Aral›k 2000-Taleplerini Meclis'e iletmek iste-
yen 50 görme engelliye polisler sald›rd›. 

" 3 Aral›k 1942-Zonguldak'da meydana gelen
kazada 63 iflçi öldü. 

" 3 Aral›k 1994-Özgür Ülke gazetesinin Ankara
ve ‹stanbul bürolar› bombaland›. Bombalama sonucu
bir kifli öldü. 

" 5 Aral›k 1936-Sovyetler Birli¤i'nde sosyalist
anayasa kabul edildi
Milyonlarca iflçi ve emekçiye sorularak tasla¤› haz›rla-
nan anayasa, çeflitli komisyonlarca defalarca kez ince-
lendi ve gözden geçirildi. Gelen her talep de¤erlendiril-
di ve tüm Sovyetler Birli¤i'nin kat›ld›¤› bir kampanya
flekline dönüfltürüldü. Haz›rlanan taslak yap›lan anaya-
sayla kabul edildi. 1936 anayasas› o güne kadar dünya-

n›n gördü¤ü en özgürlükçü anayasa-
d›r. Çal›flma koflullar›ndan, sosyal
haklara tüm alanlarda iflçilerin ve
emekçilerin hayat›n› kolaylaflt›ran
yasalar yer ald›. 

" 7 Aral›k 1993 
Abidin Dino öldü

Sovyetler Birli¤i'nde ressaml›k ve
desinitarlük e¤itimi ald›. 3 y›l geride
kald›. ‹kinci emperyalist paylafl›m
savafl› s›ras›nda Türkiye'ye döndü.
1941 y›l›nda açt›¤› sergiden dolay›
sürgüne gönderildi. Picasso'nun et-
kilerinin görüldü¤ü resimlerini yap-
maya çal›flt›. Ancak bask›lar üzerin-
de yo¤unlafl›nca, 1952'de Paris'e
yerleflti. 

" 8 Aral›k 1964-‹stanbul'da
Bereç Pil Fabrikas›'nda çal›flan
bin iflçi greve bafllad›. 42 süren
grev imzalanan anlaflmayla sona er-
di. 

" 8 Aral›k 1995-
KESK kuruldu

" 9 Aral›k 1967-Ankara'da ö¤renciler NATO'ya
karfl› miting gerçeklefltirdiler. 

" 9 Aral›k 1987-Filistin intifadas› bafllad›
9 gencin öldürülmesiyle bafl-
layan intifadaya, tüm Filistin
halk› kat›ld›. Tafl generallerin

öne ç›kt›¤› intifada
s›ras›nda yüzlerce
Filistinli katledildi.
Ancak FKÖ önder-
li¤inin "bar›fl" pe-
flinde reformlara gi-
riflmesiyle intifada sönümlendi. 

" 9 Aral›k 1885-Dolares ‹barruri do¤du
‹spanya iç savafl› s›ras›nda radyolardan "Diz
çökerek yaflamaktansa ayakta ölmek ye¤dir"
ça¤r›s›n› yapan Ibarruri iflçilere ve emekçilere
umut afl›l›yordu. 

" 10 Aral›k-Dünya insan haklar› günü

" 16 Aral›k 1933-Dimitrov'un 
yarg›lanmas›

Nazilerce düzenlenen bir komployla Alman
Parlamento binas› Reichstag yak›ld›. Hemen

önde gelen komünistler gözalt›-
na al›nmaya bafllad›. Dimitrov
da bunlardan biriydi. Hiçbir ka-
n›ta dahi gerek görmeden Di-
mitrov tutukland› ve alelacele

mahkemeye ç›kart›ld›. Ken-
disine savunmas›n› yapmas›
için hiçbir imkan verilmedi.
Buna ra¤men Dimitrov
mahkemelerde hem huku-
ken hem de ideolojik olarak faflistleri ve onlar›n
mahkemesini mahkum etti, “yarg›layan savunma”
gelene¤ini bafllatt›. Dimitrov'a destek olmak için
dünyan›n her yan›nda gösteriler düzenlendi. Sonun-

da faflistler Dimitrov'u serbest b›rakmak zorunda ka-
ld›lar. 

" 17 Aral›k 1981-Polonya'da gösteri yapan iflçilerin
üzerine polis atefl açt› ve 7 iflçiyi öldürdü. ‹flçiler yiye-
cek fiyatlar›n›n yükselmesini protesto ediyorlard›. 

" 21 Aral›k 1871-Stalin do¤du

" 26 Aral›k 1921-‹stanbul'da tramvay iflçileri
greve ç›kt›. 

" 30 Aral›k 1922-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birli¤i kuruldu. 

Ekim Devrimi'nin önderlerinden ve SBKP MK üyesi Kirov, Troç-
kist bir karfl›devrim örgütü taraf›ndan suikastle öldürüldü. 

Sosyalist Sovyetler Birli¤i, bütün emperyalist ülkelerin hedefi ha-
lindeydi. Çünkü sosyalizm, hepsi için büyük bir tehditti. Çünkü SB,
tüm dünya halklar› için, insan›n insanca yaflad›¤› ve üretti¤i, sömürü-
süz bir dünyan›n somut bir simgesi, ideallerin gerçekleflmifl haliydi.
Bu nedenle emperyalistler, devrimin oldu¤u andan itibaren Sovyet
ülkesini y›kmak için bütün güçleriyle çal›flt›lar. Ülkeye ajanlar soktu-
lar, karfl›devrimci ordular örgütlediler, sabotajlar düzenlediler, iflbir-
likçi doktorlar arac›l›¤›yla, komünist önderleri “do¤al” görünen bi-
çimlerde öldürdüler. Bu sald›r›lar›n baz›lar› hedefine ulafl›rken, ço¤u
ÇEKA (Karfl›devrim ve sabotajla mücadele kurumu) ya da komü-
nistler taraf›ndan aç›¤a ç›kart›ld›, pekçok çete çökertildi. Emperya-
listlerin bu karfl›devrimci faaliyetlerinde en büyük yard›mc›lar› Troç-
kistlerdi. 

Kirov’un öldürülmesi, Sovyetler için barda¤› tafl›ran son damla ol-
du. Stalin önderli¤inde büyük bir “temizlik harekat›” bafllat›ld›. Parti
yönetiminde yer alan Zinovyev, Kamanev gibi yöneticiler da aras›n-
da olmak üzere, yüzlerce kifli tutukland›, sorguland›. Bunlar›n tama-
m›, yabanc› bas›na ve halka aç›k mahkemelerde yarg›land›. Büyük
ço¤unlu¤u, Sovyet ülkesini y›kmak için ne kadar çok u¤raflt›klar›n›
itiraf etti. Yarg›lamalar, tarihe “38 mahkemeleri” olarak geçti. 

Bu temizlik harekat›, II. Emperyalist savafl öncesinde, Sovyetler
aç›s›ndan büyük bir önem tafl›yordu. Emperyalistler, savafl öncesinde
Sovyetlerde iç kar›fl›kl›k ç›karmak ve terör ortam› yaratmak için Ki-
rov’u öldürmüfllerdi, Sovyetler ise bunu kendi avantaj›na çevirdi.
Parti içine s›zm›fl olan karfl›devrimcileri temizlemek, faaliyetlerini
aç›¤a ç›karmak amac›yla kulland›. Böylece savafla girmeden önce,
içerideki sorunlar›n› temizlemifl, karfl›devrimci faaliyeti darbelemifl,
halk›n güvenini pekifltirmifl bir yönetim oluflturulmufl oldu. Sovyet
ülkesinin, II. Emperyalist savaflta kazand›¤› baflar›n›n arkas›nda, Ki-
rov’un öldürülmesiyle birlikte bafllat›lan temizlik harekat›n›n ve ülke
içinde birlik-ba¤l›l›¤› güçlendirmifl olmas›n›n büyük bir pay› vard›r. 

1 Aral›k 1934-Kirov öldürüldü

Aral›k Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler

9 Aral›k 1979-Hamit Tekin 
15-16 Haziran direnifli dahil dönemin
bütün iflçi eylemlerine kat›ld›, s›n›f içinde
çal›flma yürüttü, Devrimci Sendikal
Birlik’nin kuruculu¤unu yapt›. Halk›n
Kurtuluflu taraf›ndan katledildi.  

11 Aral›k 1980-Metin Ayd›n
Osman Yaflar Yoldaflcan öldü¤ünde
"Adana'n›n Osman’› ben olaca¤›m" demiflti. Bir eylem
haz›rl›¤›ndayken Kiremithane Mahalesi'nde polisler taraf›ndan
çevrildi ve saatlerce süren bir çat›flmada, t›pk› Osman gibi,
direnifl destan› yazd›. 

21 Aral›k 1983-‹smail Cüneyt



13 Aral›k 1980-
Erdal Eren idam edildi

12 Eylül’ün önüne ç›kan her fleye azg›nca sald›ran vahflili¤i, 17 yafl›n-
da gencecik bir delikanl›y› da idam sehpas›na götürecek kadar gözü dön-
müfltü. Yafl› küçük oldu¤u için yasalara göre idam edemedikleri Erdal
Eren için sahte raporlar düzenlediler ve yafl›n› büyüttüler. TDKP davas›n-
dan hükümlü olan Erdal Eren ise t›pk› kendisinden önce idam edilen De-
niz-Yusuf-Hüseyin ve 12 Eylül sonras› as›lan ilk devrimci Necdet Adal›
gibi idam sehpas›na dik bafl› ve sars›lmaz inanc›yla faflizme meydan oku-
yarak yürümesini bildi.  

Ailesine yazd›¤› son mektupta Erdal Eren flunlar› söylemiflti. 
"Sevgili annem, babam ve kardefllerim;
(...)
Düflüncelerimi bu mektupla anlatmaya çal›flaca¤›m.
fiu anda ne durumda olaca¤›n›z› tahmin ediyorum.
Ama çok aç›kl›kla söylüyorum ki benim moralim çok iyi ve ölümden de

korkum yok.
Çok büyük bir ihtimalle bu iflin ölümle sonuçlanaca¤›n› çok iyi biliyo-

rum. Buna ra¤men korkuya, y›lg›nl›¤a, karamsarl›¤a kap›lm›yorum ve
devrimci oldu¤um, mücadeleye kat›ld›¤›m için onur duyuyorum.

Böyle düflünmem, böyle davranmam, halka ve devrime olan inanc›m-
dan gelmektedir.

Ölümden korkmad›¤›m› söylemem, yaflamak istemedi¤im, yaflamaktan
b›kt›¤›m fleklinde anlafl›lmamal›.

Elbette ki hayatta olmay› ve mücadele etmeyi arzular›m. Ancak karfl›-
ma ölüm ç›km›flsa, bundan korkamam, cesaretle karfl›lamam gerekir.

Anne, baba ve evlat aras›nda sevgi çok güçlüdür, kolay kolay kaybol-
maz. Ve evlat ac›s›n›n da sizin için ne derece etkili olaca¤›n› biliyorum.

fiunu bilmenizi ve kabul etmenizi isterim ki, sizin binlerce evlad›n›z
var. Bunlardan daha niceleri katledilecek, yaflamlar›n› yitirecek ama yok
olmayacaklar.

Mücadele devam edecek ve onlar mücadele alanlar›nda yaflayacaklar.
Sizlerden istedi¤im bunu böyle bilmeniz, daha iyi kavramaya çaba göster-
menizdir.

Zavall› ve çaresiz biriymiflim gibi ard›mdan a¤laman›z beni yaralar.
Bu konuda ne kadar güçlü, ne kadar cesur olursan›z, beni o kadar

mutlu edersiniz. Hepinize özgür ve mutlu bir yaflam dilerim.
Devrimci selamlar.
O¤lunuz ERDAL”
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Bu y›l YÖK protestola-
r› daha kitlesel ve militan
geçti. ‹stanbul, Ankara,
‹zmir baflta olmak üzere,
Bursa, Diyarbak›r, Trab-
zon, Samsun, Ayd›n,
Mersin, Tekirda¤, Ko-
caeli gibi birçok ilde ey-
lemler gerçeklefltirildi.

Ne var ki, bu y›lki YÖK
protestolar›, yine parçal›
yap›ld›. Oysa YÖK’ün kurulufl y›ldönümü olan 6 Kas›m, ö¤renci gençli¤in tek he-
def do¤rultusunda, rahat bir flekilde ortak örgütleyebilece¤i bir eylemdir. Uzun y›l-
lar da böyle örgütlenmifltir. Fakat son y›llarda bu ortaklaflma yakalanamam›fl, her
hareket ayr› eylem gerçeklefltirmeye bafllam›flt›r. Bu, 6 Kas›m YÖK protestolar›n›n
etkisini zay›flatan bir rol oynamaktad›r.

Ö¤renci gençlik, bu ö¤retim y›l›na, harçlara ve ulafl›m zamlar›na karfl› eylem-
lerle bafllam›fl ve k›smi de olsa devlete geri ad›m att›r›labilmiflti. Dönem bafllang›-
c›n›n IMF-DB protestolar› sürecine denk geldi¤i bu y›l, aç›l›fllarda yaflanan bakan
protestolar›, faflist sald›r›lara karfl› koyufllar, olumlu geliflmelerdi. 6 Kas›m eylem-
leri de, kitlesel ve militand›. Birleflik yap›lsayd›, hiç kuflkusuz çok daha kitlesel ve
etkili olacakt›. 

‹STANBUL’da, 6 Kas›m günü çeflitli ö¤renci gençlik örgütleri ve sendikalar 6
eylem gerçeklefltirdiler. Eylemlerin ilkini E¤itim-Sen gerçeklefltirdi. Saat 12'de Be-
yaz›t'taki ana kap› önünde gerçeklefltirilen bas›n aç›klamas›nda YÖK'ün anti de-
mokratik uygulamalar›na dikkat çekildi. Ard›ndan Mücadele Birli¤i Platformu ve
DÖB bir eylem gerçeklefltirdi. 12.30'da Sirkeci'de toplanarak Beyaz›t Tramvay du-
ra¤›na gelen YÖK karfl›t› ö¤renciler, eylem gerçeklefltirdi. 

Beyaz›t Gazetesi, YDGM, Ekim Gençli¤i, DGH, TÜM-‹GD, D‹P-G'li ö¤renciler
taraf›ndan örgütlenen eylemi, Proleter Devrimci Gençlik ile Emek ve Özgürlük
Cephesi destekledi. 300 kiflilik kitle açt›klar› Kürtçe ve Türkçe pankartlar ve döviz-
lerle Beyaz›t Meydan›'na yürüdü. Proleter Devrimci Gençlik'in de dövizlerle kat›ld›-
¤› yürüyüfl boyunca "YÖK'e hay›r", "YÖK kalkacak polis gidecek üniversiteler bi-
zimle özgürleflecek", "Yaflas›n Özerk, bilimsel, paras›z anadilde e¤itim mücadele-
miz", "Paras›z e¤itim, paras›z sa¤l›k" sloganlar› at›ld›. Kürtçe ve Türkçe bas›n
aç›klamas›n›n okunmas›n›n ard›ndan, kitle Eczac›l›k Fakültesi önüne kadar yürü-
yüfl gerçeklefltirdi. Yürüyüfl, Beyaz›t marfl› ve aç›klamayla bitirildi. Burada "Kurtu-
lufl devrimde sosyalizmde", "Yaflas›n devrim ve sosyalizm" sloganlar› da at›ld›. 

Ard›ndan Üniversite Ö¤rencileri bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdiler. Gençlik Mu-
halefeti, TKP, Ö¤renci Kolektifleri ve Emek Gençli¤i taraf›ndan örgütlenen eylem-
de, bir de tiyatro gösterisi gerçeklefltirildi. Genç-Sen, bir yürüyüfl gerçeklefltirdi.
500 kiflinin kat›ld›¤› yürüyüfl boyunca YÖK'ün kald›r›lmas› istendi. 

ANKARA’da da parçal› tablo vard›. Eylemlerin merkezi Yüksel Caddesi ve Ce-
beci Kampüsü olurken, Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler, merkezi olarak An-
kara'da eylem gerçeklefltirdiler. 

Abdi ‹pekçi Park›'nda toplanan Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler, Meclis'e
do¤ru yürümek isteyince polisin sald›r›s› bafllad›. Gaz bombalar› ve coplarla süren
sald›r›ya, ö¤renciler barikat kurarak ve tafllarla karfl›l›k verdiler. Ayr›ca Cebeci
Kampusü'nden Yüksel Caddesi'ne de bir yürüyüfl düzenlendi. Güvenpark'ta pan-
kart açmak isteyen 3 ö¤renci gözalt›na al›nd›. 

7 Kas›m'da Ankara'da Genç-Sen'in örgütledi¤i bir miting düzenlendi. 1000 ki-
flinin kat›ld›¤› mitinge çeflitli gençlik örgütleri kat›larak destek verdiler. 

‹ZM‹R’de 6 Kas›m günü, DGH, DÖB, Ekim Gençli¤i, Ekmek ve Özgürlük,
Genç-Sen taraf›ndan bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi. Bu eylemde bir gün
sonra gerçekleflecek olan Ankara mitingine ça¤r› yap›ld›. Ayn› gün reformist genç-
lik örgütlerinin örgütledi¤i bir baflka eylem daha yap›ld›. 

ADANA’da son Durak Kafe önünde 12.15'te toplanan ö¤renciler, yürüyüfle
geçtiler. Yolu trafi¤e kapatan ö¤renciler "Eflit, bilimsel, paras›z anadilde e¤itim" ta-
lebini yükselttiler. 

6 Kas›m YÖK’ün kurulufl y›ldönümü, daha bir çok il ve ilçede eylemlerle pro-
testo edildi.

Politeknik direniflin y›ldönümü
Yunanistan'da 1973 cuntas›na karfl› gerçeklefltirilen ve dünya iflçi-

leri, emekçileri, ö¤rencileri taraf›ndan her y›l kitlesel bir flekilde an›lan
Politeknik direniflinin y›ldönümünde çat›flma ç›kt›. 

17 Kas›m 1973'te meydana gelen direnifle devletin sald›r›s› sonu-
cu onlarca ö¤renci katledilmiflti. Bu y›lki anmalar 15 Kas›m'da bafllad›

ve ABD konsoloslu¤una
17 Kas›m'da yap›lan yü-
rüyüflle sonland›r›ld›. Yü-
rüyüfl esnas›nda polisin
kitleye sald›rmas› sonucu
çat›flma meydana geldi.
Ö¤renciler polise tafllar
ve molotoflarla karfl›l›k
verdi. Çat›flma sonucun-
da 8 ö¤renci gözalt›na
al›nd›. 

YÖK’ü protesto eylemleri 
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T ‹ K B - M K
üyesi ‹SMA‹L
CÜNEYT, 21
Aral›k 1983 günü
iflkencecilerin eli-
ne geçti. ‹stanbul
I. fiube’de kur-

flunlanarak öldürüldü. ‹flkenceci katiller, 24
Mart’ta iki yoldafl›yla bir kartal gibi içlerine da-
larak aralar›ndan üçünü öldürdü¤ü Sefaköy’ün
öcünü almak istediler.

(…)
Yoksul bir köylü ailesinin çocu¤u olan ‹s-

mail Cüneyt, sefalet içinde gecen yaflam›n›n
dürtüsüyle, devrimci fikirlerle tan›flt›¤› lise-üni-
versite y›llar›nda, bu düflüncelerin etkisine gi-
rerek mücadeleye at›ld›. ’73 y›l›ndan itibaren
yeniden yükselmeye bafllayan gençlik müca-
delesi içerisinde kararl›l›¤›, güvenilirli¤i ve mili-
tan niteli¤i ile tan›nd›. Yaflam›n› adad›¤› dava-
ya derin ba¤l›l›¤›n›, genç bir devrimci olarak
mücadeleye kat›ld›¤›, daha bu ilk y›llarda görü-
rüz… Onun yaflam›nda karars›zl›klar, durak-
sama ve belirsizlikler yoktur. Baz› insanlar s›-
n›f kinleri, kararl›l›klar›, devrimci tutkular›, ça-
buk geliflme tempolar› ile çevresindekiler ara-
s›nda s›yr›l›r, profesyonelleflme yolunu tutar-
lar. ‹smail Cüneyt, 1975 y›l› sonundan itibaren
üniversiteyi terk ederek proletarya içerisinde
devrimci çal›flma yürütmek üzere ‹stanbul’a
geldi. Yaflam›n›n bundan sonraki süreci, s›n›f
mücadelesinin örsünde dövülerek çelikleflen,
devrim ve sosyalizm mücadelesinin karmafl›k
yap›s› içinde yolunda flaflmadan ilerleyen bir
profesyonel devrimcinin, bir komünist önderin
yaflam›d›r.

‹smail Cüneyt, ‘70’li y›llardaki genel devrim-
ci kadro tipinin d›fl›nda, farkl› özellikleriyle siv-
rilen bir komünistti. ’75-80 y›llar›, ülkemizde s›-
n›f mücadelesinin h›zl› geliflti¤i bir dönemdi.
Yo¤unlaflan pratik mücadele koflullar›n›n yan›
s›ra örgütlerce e¤itime gereken önemin veril-
memesi ve kadrolarda da teoriye ilgisizlik e¤i-
limi, mücadeleci fakat teorik-siyasi düzeyi geri
bir kadro tipi ç›karm›flt›. ‹smail Cüneyt, bu ku-
flaktan olmas›na karfl›n örgüt çal›flmas›n› dar-
pratikçi bir anlay›flla yürüten, sürekli okuyama-
maktan yak›nan, fakat gününü iyi programla-
mayan, bofl zamanlar›n› atalet içinde geçiren,
yayg›n devrimci tipinin aksine, devrimci teori
ile mücadele aras›ndaki ba¤› do¤ru kurabilen,
örgütsel önderli¤i, siyasal bir perspektifle yü-
rütmenin gereklili¤ini iyi kavram›fl seçkin bir
devrimci militan tipiydi. Son derece yo¤un ör-
gütsel pratik görevlerin içindeyken dahi, en kü-
çük bir bofl an›nda onu ML klasikleri okurken
görebilirdiniz. Araflt›r›c› bir kiflili¤e sahipti ve
her f›rsatta okurdu. Teoriyle son derece ilgili
olmas›na karfl›n, hiçbir zaman bunu prati¤i ih-
malin, mücadele görevlerinden kaçman›n ge-
rekçesi yapmam›flt›r.

Ülkemizde güçlü yerel komiteler pek yok-
tur. Bu komitelerin, merkezle ba¤lar› koptu¤u
ya da bunal›ml› dönemlerde, hareketin çizgisi
do¤rultusunda bulunduklar› alanda mücadele-
yi sürdürme gelene¤i geliflmifl de¤ildir. 1978
y›l›nda hareketimiz derin bir kriz yaflarken bun-
dan en az etkilenen bölge, onun il komitesi ola-
rak çal›flt›¤› Adana’yd›. Bunda ‹smail’in ba¤›m-
s›z inisiyatifli kiflili¤i, geliflmekte olan hareketin
temel yönelimini kavram›fl olmas› etkendi. ‹s-
mal, kriz atlat›ncaya, düzenli bir merkezi çal›fl-
maya bafllay›ncaya kadar, oturup bekleyen,
ne yapaca¤›n› flafl›ran bir davran›fl içinde ol-
mad›. Bulundu¤u bölgedeki güçlerimizin canl›-
¤›n›n korunmas›, örgütün s›n›f mücadelesi içe-
risindeki görevlerini omuzlamas› için öndelik
ederken, merkezi sorunlara da kafa yoruyor,
hareketin içinde bulundu¤u durumu atlatmas›
için çaba harc›yordu. 

fiubat 1979 ‹leri Militanlar Toplant›s›, bu
krize nihai noktan›n kondu¤u, T‹KB  kurulufl
kongresi nitel¤indeydi. ‹smai, ‹MT’de çürme ve
da¤›lmay› savunan ve bunu genele yaymaya
çal›flanlara karal›l›kla tav›r ald›. Yoldafllar›n›
ad›yla ça¤›rd›klar› Stalin gibi, oportünizme kar-
fl› derin bir s›n›f kini ve devrimci uzlaflmazl›k
ruhuyla doluydu. 

Bu toplant›da en genç üye olarak MK’ya
seçildi. Siyasi büroda görev ald›. MK çal›flma-
lar›na dinamizm katt›, siyasal-örgütsel çizgimi-
zin geliflmesine katk›da bulundu.

‹smail Cüneyt, bugün ihtayac›m›z olan ko-
münist militan ve önder tipini seçkin bir örne¤i-
dir. O, kriz ve at›l›m dönemlerine, s›n›f müca-
delesinin sertleflti¤i koflullarda, oportünizmle
kesin hesaplaflmalarda, her önemli dönemeç-
te, bir profesyonel devrimci ve önderin nas›l
davranmas› gerekti¤ini ortaya koymufltur. Mü-
cadelenin ve örgütün ihtiyac› neyse, büyük bir
özveri ve enerjiyle ona ulaflm›flt›r. Sorun, dev-
rimci bir görevin yerine getirilmesi, örgütün
önündeki engelin afl›lmas›, bir bofllu¤un doldu-
rulmas› ise, ‹smail Cüneyt görev al›p özellikle-
rini gelifltirerek bunu gerçeklefltirmede tered-
dütsüz davranm›flt›r. E¤er sözkonusu olan ifl,
profesyonel devimcilik geçmiflinde o güne dek
hiç çal›flmad›¤›, bilmedi¤i özellikleri itibar›yla
uzak oldu¤u bir alan olsa dahi, ‹smail, bunu
görev do¤rultusun çözümlemifltir.

(...) 
‹smail Cünyet’in yaflam› ve sahip oldu¤u

nitelikler, ancak devrim ve komünizm mücade-
lesini büyük bir özveriyle ba¤l›, yaflam›n› bütü-
nüyle davas›na adam›fl bir dava adam›n›n,
seçkin bir komünistin nitelikleridir. Onun yafla-
m› gibi yi¤it ölümü de faflist diktatörlü¤e karfl›,
bir tehdit ve mücadele ça¤r›s›d›r.

Orak-Çekci’in Kas›m-Aral›k 1989 tarihli 66.
say›s›ndan k›salt›larak al›nm›flt›r. 

Komünist militan ve önder tipinin

SEÇK‹N B‹R ÖRNE⁄‹
Cezaevleri katliam› ve direnifl
19 Aral›k 2000

12 Eylül sonras› cezaevleri politikas›
tam bir ö¤ütme makinesi fleklinde kulla-
n›ld›. Devrimci düflünce ve fikirlerden,
eylemlerden vazgeçirmek için, her türlü
bask›-iflkence ve zor ayg›t›n› devreye sok-
tular. Çünkü, devrimci ve komünist öncü-
lerin teslim al›nmas›, iflçilerin ve emekçi-
lerin teslim al›nmas› anlam›na geliyordu.  

Faflizmin teslim alma ve kifliliksizlefltirme politikalar›na
karfl›, bedenlerini silaha dönüfltürdüler. 82, 84 Ölüm Oruçlar›,
uzun k›sa açl›k grevleri, fiili direnifllerle 12 Eylül karanl›¤›n›
yaran gün ›fl›klar› oldular. Fatihler, Apolar, Haydarlar, Ke-
mal’ler, Mazlumlar, “ölen ama yenilmeyenlerimiz”diler...

‹flte bu cüret ve kararl›l›kla küçüldü ve eridi cezaevi duvar-
lar›. Ancak devlet hiçbir zaman tutsaklar› teslim alma çaba-
s›ndan vazgeçmedi. Kitle hareketinin 80 sonras› en yüksek ol-
du¤u 96’da Eskiflehir tabutlu¤unu açarak bir kez daha denedi
tutsaklar›n iradesini. Ama gerçekleflen direnifller sonucu, bu
sald›r›s›n› bir müddet daha geri çekmek zorunda kald›. 

2000 y›l›na gelindi¤inde, iflçiler ve emekçiler üzerindeki
bask›s›n› artt›ran devlet, ‹MF politikalar›n›n uygulanmas› için
yolu düzleme ihtiyac› duyuyordu. Kitlesel halde patlamalar›n
olaca¤›n› 90’l› y›llar›n sonunda yapt›klar› toplant›larda tespit
etmifller ve önlemlerini artt›rm›fllard›. 2000 y›l› bu siyasi ve
ekonomik sald›r›lar›n dönüm noktas›n› oluflturuyordu. Sosyal
Demokrat maskeli Ecevit’in baflbakanl›¤›nda kurulan, DSP-
MHP-ANAP koalisyon hükümeti, elini çabuk tutmal›yd›. Kit-
lelerin tepkisini bertaraf etmek için ifle önce önderliklerden
bafllamak gerekti¤ini biliyorlard›. Hücre Tipi cezaevi sald›r›n›
tekrardan gündeme oturttular. “Otel gibi”, “herkes rahat ede-
cek”, “terör yuvalar›n› da¤›taca¤›z” söylemleri ald› bafl›n› yü-
rüdü. Eylül 1999’da F tiplerine geçifl sürecinin bir provas›n›
yaparak 10 devrimciyi iflkenceler alt›nda katletmifllerdi. Son-
ra Burdur Cezaevi operasyonu ve yaflanan direnifller oldu. 

Yalan ve demagojiyle kitleler üzerinde etkili olmak için her
yolu denediler. Tutsak yak›nlar›na F tiplerini gösterdiler. Stra-
tejik bir sald›r›yd› bu ve devrimciler de buna karfl› haz›rl›k
yapmal›yd›lar. F Tipleri inflaat halindeydi ve birço¤u bitme-
miflti. Devlet uygun an› kollad› ve 19 Aral›k’a gelindi¤inde
20 cezaevinde ayn› anda 10 binlerce askerle, tanklarla, gaz
bombalar›yla,silahlarla operasyona bafllad›lar. 

Gece yar›s› gelmifllerdi çünkü herkesi gafil avlamak istiyor-
lard›. Çabucak bitebilece¤ini düflünmüfllerdi iflin. Operasyo-
nun ad›na “Hayata Dönüfl” demifllerdi ve hayata döndürmek
için silahlar›yla, gaz bombalar›yla gelmifllerdi devrimci tut-
saklar›n üzerine. Ama devrimci direnifl gelene¤i, bir kez daha
barikatlarla karfl›lad› gelen sald›r›y›. Sald›r›da her türlü inflaat
malzemesi, belediye arac› kullan›ld›, duvarlar delindi, gaz
bombalar› kullan›ld›. Devlet iflgale giden bir ordu edas›yla,
zafer naralar› atarak ama bir kez daha yenilerek ç›kacakt› bu
katliamdan. Devrimciler ve komünistler günlerce süren dire-
nifl sonucunda, 28 flehit verdiler. Yüzlerce tutsak sakat kald›. 

Operasyon görüntülerini yay›nlayamad›lar. Çünkü iflkence
ve katliam ortaya ç›kacakt›. Ama hiçbir fley gizli kalm›yor,
bizzat operasyonlar› yürütenler taraf›ndan y›llar sonra operas-
yonun nas›l planland›¤› ortaya dökülüyor. 

Katliam sonras›nda da ölüm orucunu bitiremediler. Devrim-
ci tutsaklar her gittikleri yerde yeni direnifl odaklar› yaratt›lar.
Fiili ve meflru her türlü direnifl fleklini denediler. Gelinen son
aflamada 122 devrimci tutsak direnifller ve ölüm oruçlar› son-
ras›nda yaflam›n› yitirdi. 

Dönemin de¤erlendirilmesinde yaflanan tüm eksikliklere ve
hatalara ra¤men, dünyaya bir kez daha gösterilmifltir ki, dev-
rimci tutsaklar teslim al›namazlar. 
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Ekim ay›n›n ikinci yar›s›nda, Ukrayna devlet
demiryolu flirketi Ukrzalyznitsya, vadesi gelen
440 milyon dolarl›k borcunu ödeyemeyece¤ini
aç›klad›. Ukrayna zaten ekonomik kriz patlak
verdi¤inden beri en fazla etkilenen ve ‹MF pro-
gram› yürüten bir ülke. Ukrzalyznitsya adl›
flirket de bir kamu flirketi oldu¤u için, Ukrayna
bir anda dikkatleri üzerine toplad›, uluslararas›
kredi kurumlar› Ukrayna’n›n kredi notunu
düflürdü. 

Ard›ndan Yunanistan’dan “imdat” ç›¤l›klar›
yükseldi. Devlet Baflkan› Papandreu, bu y›l
bütçe aç›¤›n›n, GSMH’nin yüzde 12’sine
ulaflaca¤›n› aç›klay›nca, Yunan devlet tahvil-
lerindeki inifl bafllad›. AB’den 40 milyar euro
“bedava fonlama” kullanan ve bunun için de
Yunan devlet tahvillerini devreye sokan Yunan
bankalar›na güvensizlik olufltu. Tabi hemen
arkas›ndan Atina borsas›nda sert düflüfller bafllad›. 

Ard›ndan “kötü haber” Almanya’dan geldi. North
Rhine-Westfalia eyalet bankas› durumundaki
WestLB’nin sermaye yeterlili¤i ile ilgili sorunlar gün-
deme gelince, Alman borçlanma piyasalar›
s›k›nt›ya girdi. 

Ama as›l bomba, Dubai’den patlad›. 26 Kas›m
günü Dubai Emirli¤i’nin Dubai World adl› flirketi
arac›l›¤›yla sahip oldu¤u Nakheel adl› gayrimenkul
flirketi, 14 Aral›k’ta vadesi gelecek olan borçlar›n›n
vadesini 30 May›s 2010’a uzatmak istedi¤ini
aç›klad›. Di¤er ülkeler, zaten krizden etkilendi¤i bili-
nen ve bu do¤rultuda çeflitli yard›mlar alan, pro-
gramlar uygulayan ülkelerdi. Ancak dünyada
zenginli¤in ve gösteriflin yeni merkezi olarak
sunulan ve geçen y›la kadar dünyan›n her
taraf›ndan kredi musluklar›n›n akt›¤› Dubai’nin bu
ani çöküntüsü, “krizin ikinci dalgas›n›n geldi¤i”
yönündeki korkuyu art›rd›. Bu nedenle, Dubai’de
ortaya ç›kan kriz ve borç ödeyememe görüntüsü,
bir anda tüm dünyan›n gündeminde en önemli
s›raya oturdu. 

“Palmiye adas›” bat›yor 
Dubai, Birleflik Arap Emirlikleri’ne ba¤l› 7 emir-

likten birisi. 1960’larda, petrol gelirleri düflük bir
bal›kça kenti görünümündeydi. Dünyan›n en önemli
finans ve turizm merkezlerinden olan HongKong’un
‹ngiliz hakimiyetinden ç›karak Çin’e devrilmesinin
arkas›ndan, onun yerini alma hedefiyle harekete
geçti. 2000’lerin bafl›nda dünya ekonomisinde
artan likidite fazlas›n› kendisine çekmeyi baflard›,
10 y›l içinde, dünyan›n yeni gözdesi haline geldi. 

Gümrüksüz devasa al›flverifl merkezleri,
ünlülere sat›lm›fl ya da hediye edilmifl süper lüks
konutlar, al›flverifl merkezinin içindeki kayak pisti,
palmiye fleklindeki yapay ada, dünya fleklini alan
tak›m adalar ve dünyan›n en yüksek binas› olarak
kabul edilen 810 metre yüksekli¤indeki Burj Dubai
gökdeleni ile, dünyan›n zenginlerini kendine çek-

meyi baflarm›flt›. Körfezin
hem Las Vegas’› hem de
Wall Street’i olarak
de¤erlendiriliyordu.
Çölün ortas›nda 1001
gece masallar›n› and›ran ihtiflaml› bir hayat ve
görkemli bir savurganl›k vaadediyordu. 

Petrol geliri çok düflük, ekonomisi geri olmas›na
ra¤men, bolca akan “bu de¤irmenin suyu”,
2000’lerde kendisine karl› yat›r›m alanlar› arayan
s›cak paradan geliyordu. Dubai flirketleri dev lüks
projeler haz›rl›yor, bu projeler karfl›l›¤›nda
dünyan›n ünlü bankalar›ndan ve finans
kurulufllar›ndan kredi al›yordu. Bu sayede hem
d›flar›dan ülkeye, hem de ülkeye gelen turistlerden
otel ve e¤lence merkezlerine, para su gibi
ak›yordu. Hiç bitmeyecek gibi görünen bir masald›
bu. 

Ancak masal bitti, sabah oldu, cariyenin idam
edilmesinin zaman› geldi! Dünyada yaflanan kriz,
emlak fiyatlar›n›n çökmesine, Dubai’de milyarlarca
dolarl›k borçla yap›lan konutlar›n elde kalmas›na,
böylece Dubai’nin borç ödeyemeyecek hale gelme-
sine, baflka bir deyiflle iflas›n› ilan etmesine neden
oldu. Geçen y›l bugünlerde Dubai, Palmiye
Adas›’nda infla edilen Atlantis Hotel’nin 20 milyon
dolara malolan bir partiyle aç›l›fl yapmas› haber-
leriyle manfletlerde yerini alm›flt›. Bir y›l sonra
bugün, yaklafl›k 90 milyar dolarl›k borcunun 60 mil-
yar dolar›n› ödeyemeyecek hale geldi¤i haber-
leriyle, dünya ekonomisinin korkudan titremesine
neden oluyor. 

Asl›nda geçti¤imiz y›l kriz ilk patlak verdi¤inde,
Dubai de bu durumdan do¤rudan etkilenmiflti.
Mesela ABD taraf›ndan kurtar›lmad›¤› için batan
Lehman Brothers bankas›nda Dubai fleyhi el
Maktum’un da 120 milyar dolar› batm›flt›. Sonraki 3
ay boyunca bir durgunluk ve belirsizlik yaflanm›flt›.
O günlerde, zengin yabanc›lar adeta kaçarcas›na
ülkeyi terk ediyorlard›. ‹nflaatlarda çal›flmak üzere
dünyan›n her taraf›ndan gelen iflçiler ise, ülkelerine
geri dönmeye çal›fl›yorlard›. 

Sonras›nda, Dubai’deki “büyüme modelinin

hiçbir yere benzemedi¤i, emirin
ekonomik gücünün sa¤lam oldu¤u,
kamu yat›r›mlar›n›n devam edece¤i”
gibi aç›klamalar, havan›n
yumuflamas›n› sa¤lad›. Arkas›ndan
inflaat projeleri yeniden h›zland›. 

Ancak ekonominin gerçekleri
anlat›lan masallara uymuyor, uyduru-
lam›yor. Dubai’nin 90 milyar dolarl›k

borcu (ki gerçek borcun bu rakam›n iki kat›
oldu¤u tahmin ediliyor) birikmiflti. Turizm ve
gayrimenkul yat›r›mlar› d›fl›nda, üretim ad›na
yap›lan tek bir yat›r›m yoktu. Dahas› ülkenin
bütün ekonomisi, su-elektirik iflletmeleri, met-
rosu, enerji kaynaklar›, bütün turistik ifllet-
meleri yani akla gelebilecek her fley, kredi
veren flirketlere teminat olarak gösterildi¤i için
ipotekliydi. 

Ülkede ekonominin dön-
mesi s›cak paran›n ve kredi-
lerin kesintisiz ve giderek
artan biçimde ülkeye ak›fl›n›n
devam etmesine ba¤l›yd›. Bu
da mümkün de¤ildi.
Kaç›n›lmaz olan gerçekleflti,
Dubai de dünya genelinde
yaflanan ekonomik krizin etki
alan›na girdi. 

Yeniden kriz “efsaneleri”
Dubai’nin krizden etkilenmesi üzerine yeniden

krizle ilgili “efsaneler” gündeme getirilmeye, bu
konuda ciddi ciddi yaz›lar yaz›lmaya baflland›.
Yang›n söndürücüler bir taraftan, komplo teorisyen-
leri di¤er taraftan, krizin gerçek yüzünü gizlemeye,
dikkatleri baflka fleylere yöneltmeye çal›fl›yorlar. 

Komplo teorisyenlerine göre, zaten kriz diye bir
fley yok. ABD planl› bir biçimde bir kriz ortam›
yarat›yor ve bunu da baflka ülkelere ihraç ederken
arada kendi vurgununu vuruyor! Bu teoride bir
ad›m daha ileri gidiyorlar ve Dubai’deki krizi, bir
Yahudi finans kurumunun ç›kard›¤›n›, Dubai’yi ele
geçirmek için böyle bir ad›m att›¤›n›, Dubai’nin
yak›nda bir Yahudi kenti olaca¤›n› iddia ediyorlar.
Baflka kompla teorisyenleri ise, Dubai’nin ‹ran’la
kurdu¤u iliflki nedeniyle ABD ve Abu Dabi emirli¤i
taraf›ndan bat›r›ld›¤›n› iddia ediyor. Yani e¤er bu
etkenler, bu “d›fl mihraklar” olmasa, Dubai’ye para
ya¤maya, ya¤an parayla devasa lüks inflaat fan-
tazileri gerçeklefltirilmeye, Dubai fleyhi günden
güne daha fazla zengin olmaya devam edecek. 

Oysa ne ‹ran’la iliflkileri yüzünden ABD, ne de
Yahudi finans kurulufllar› tek bafl›na bir ülkenin bat-
mas›na neden olabilecek bir kriz ihraç edebilecek
güce sahiptirler. “Kelin merhemi olsa kendi
kafas›na sürer” misali, ABD’nin krizi kontrol ede-
bilecek, yönlendirebilecek gücü olsa, önce kendisi-
ni etkilemeyecek bir düzeye çekerdi. Keza ‹ran’la
iliflkileri yüzünden ya da Yahudi finans kurulufllar›
taraf›ndan bat›r›l›yor olsa, ‹ran, kendi açaca¤›
krediyle Dubai’nin bütün sorunlar›n› çözebilirdi. ‹flin
do¤rusu fludur: Bu kadar kesintisiz ve sürekli bir
zenginlik, kapitalizmin yap›sal özelliklerine ayk›r›d›r.
Üretimin bir aflamas›nda kar oranlar›n›n düflme
e¤ilimi yasas› gere¤i, ekonomik kriz kaç›n›lmaz ola-
cakt›r. Dubai’nin bugün yaflad›¤› da budur. 

Dubai’den yükselen tsunami

Krizde ikinci dalga m›?

Dubai’deki insan yap›m› palmiye adas›
ve adan›n ‘kollar›nda’ki lüks villalar



27Aral›k 2009
Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

Yang›n söndürücüler ise, Dubai’nin borcunun topu
topu 90, ertelenmesini istedi¤i borcun ise sadece 60
milyar dolar oldu¤unu, bu miktarda bir nakit
s›k›nt›s›n›n, çok daha büyük bütçelerle çal›flan finans
kurumlar›n› ve dünya ekonomisinin genelini etkile-
meyece¤ini anlat›yorlar. Tabi hemen arkas›ndan, krizin
hele ki Türkiye’yi hiç etkilemeyece¤i, Türk
ekonomisinin sa¤lam, banka yap›s›n›n oturmufl oldu¤u
efsanelerini de anlatarak… Ekonominin nesnel gerçek-
lerini tümüyle bir kenara iterek, psikolojik etkenlerle kri-
zleri durdurabileceklerini düflünüyorlar. Adeta, “‘kriz
yok’ dersek, yok olur” gibi metafizik bir yaklafl›m için-
deler. 

Halbuki, buzda¤›n›n görünen yüzü de son derece
küçük ve zarars›zd›r, ancak suyun alt›nda, dev gemileri
bat›rabilecek güçte bir kitle vard›r. Nereye bakarsak
oray› görürüz. ABD’de ilk kriz patlak verdi¤inde, tek bir
finans kurumu, Lehman Brothers batt›, di¤erlerinin bat-
mas›na izin verilmedi, devlet taraf›ndan kurtar›ld›. Keza
di¤er emperyalist ülkelerde de benzer süreçler izlendi.
Ancak kriz yine de çok fliddetli bir biçimde geldi. Batan
tek bir bankan›n ekonomik büyüklü¤ü de¤il, ekono-
minin zincirleme biçimde, dünyan›n her taraf›n› bir-
birine ba¤layan yap›s›yd› krizin fliddetini büyüten.
fiimdi de Dubai’nin borç miktar› de¤ildir önemli olan.
Bu, buzda¤›n›n görünen yüzüdür. Suyun alt›nda ise,
birbirine zincirle ba¤l› ekonomiler vard›r. Ve birindeki
dalga, bütün ekonomiyi bat›rabilecek güçtedir. 

Mesela, Dubai World flirketine verilen kredi içinde,
tek bafl›na ‹ngiliz banka ve finans kurulufllar›n›n pay›,
yüzde 40’›n üzerindedir. Özellikle HSBC ve Standart
Chartered, Dubai’yi en fazla kredi veren kurumlard›r.
Dönmeyen krediler, nakit s›k›fl›kl›¤› yaflayan bankalar›n
da batakl›¤a sürüklenmesini do¤urur. Keza Japonya ve
G. Kore gibi ülkeler de Dubai’ye yapt›klar› yat›r›mlar›n
karfl›l›¤›n› alamad›klar›nda, içeride ciddi s›k›nt›lar
yaflayacaklard›r. Türkiye bile, Dubai fieyhi El Maktum
ile pekçok anlaflma yapm›fl, ortakl›klar kurmufltur.
K›sacas›, kriz öncesinde “küreselleflme”den sözedip,
“dünyan›n art›k küçük bir köy” oldu¤unu söyleyenler,
kriz patlad›ktan sonra “bizi etkilemez” can simidine
sar›lmaya çal›fl›yorlar. Ama etkiler. Hem de dünyan›n
her taraf›nda, içiçe geçmifl bütün ekonomileri etkiler. 

Finans de¤il üretim krizi
Dubai krizinin, geride kald›¤› zannedilen ekonomik

krizi yeniden hat›rlattt›¤› konufluluyor. Son aylarda
estirilen bahar havas› içinde, borsalardaki kimi yük-
selifller, krizin bitti¤inin göstergesi olarak
yorumlan›yordu. 

Oysa kriz, daha kendisini tam olarak göstermedi
bile. 2000-2007 döneminde, tarihin en büyük ekonomik
genifllemesi ortaya ç›km›flt›. Dünyan›n türev
piyasalar›n›n toplam büyüklü¤ü, dünyan›n gerçek
ekonomisinin büyüklü¤ünün 6-7 kat›na ç›km›flt›. fiimdi
balon patlad› ve tarihin en büyük ekonomik geniflleme-
si, tarihin en büyük ekonomik krizini ortaya ç›kard›. 

Dubai, ayn› zamanda ekonominin en temel
kural›n›n, her yerde ayn› biçimde iflledi¤ini de bir kere
daha gösterdi: Ekonomi, finans “balonlar”›n›n fliflirilme-
si de¤il, üretim yap›lmas›d›r! Üretim yapmayan, s›cak
para ile büyüyormufl gibi görünen, d›flar›dan gelen
kredilerle gayrimenkul yat›r›mlar› yapan ülkeler, krizler
bafllad›¤›nda do¤rudan ve çok fazla etkileniyorlar. Bu
kaç›n›lmaz bir gerçeklik. fiimdi Dubai de bu gerçe¤i
yafl›yor. 

Devrimci ve Demokratik Kamuoyuna
9 Kas›m 2009 Pazartesi günü 1 May›s

mahallesinde bulunan Anadolu Haklar Der-
ne¤i ile Gülsuyu'nda bulunan Gülsuyu Hak-
lar Derne¤i yüzleri maskeli, sopal›, molotof-
lu, silahl› gruplar taraf›ndan sald›r›ya u¤ra-
m›flt›r. 

9 Kas›m 2009 akflam› saat 19.00 civa-
r›nda Anadolu Haklar Derne¤i önünde top-
lanan sald›rgan grup, derne¤e girerek içer-
de bulunan Haklar Derne¤i çal›flan› Cem
Koyup›nar, PSAKD fiube Baflkan› Metin As-
lan. PSAKD çal›flan› ‹brahim ve demek çal›-
flan› Ekin isimli kiflileri de yaralam›fllar, elle-
rindeki kurus›k› tabancalarla 20 elden fazla
atefl ettikten sonra molotoflarla deme¤i yak-
maya çal›flm›fllarsa da baflar›l› olamam›fl-
lard›r. Olay s›ras›nda "B›ji Serok Apo" slo-
ganlar› atan ve "yay›nlar›n›zda bize ve ön-
derli¤imize küfrediyorsunuz" diye ba¤›ran
grubun sald›r›s›nda Cem Koyup›nar bafl›na
ald›¤› darbelerle bay›l›rken, Metin Aslan'›n
bafl› yar›lm›fl, ‹brahim ve Ekin isimli kifliler
de sopalarla çeflitli yerlerinden yaralanm›flt›r 

Bu olaydan yaklafl›k iki saat sonra ise yi-
ne yüzleri maskeli, sopal›, molotoflu. silahl›
20 kiflilik bir grup bu kez Gülsuyu Haklar
Derne¤i'ne sald›rm›flt›r. Dernek önünde top-
lanan sald›rganlar Yürüyüfl dergisinde "ken-
dilerine ve önderliklerine küfür edildi¤i" yö-
nünde bir aç›klama yapt›ktan sonra içerde
demek çal›flanlar› varken deme¤e molotof
kokteylleri atarak yakm›flt›r. Sald›rgan grup
bu olayda da "B›ji Serok Apo" sloganlan at-
m›flt›r. Sald›r› sonras›nda Gülsuyu Haklar
Derne¤i kullan›lamaz hale gelmifltir. 

Devrimci bir kuruma yönelik bu her iki
sald›r›n›n da provokasyon niteli¤inde oldu¤u
çok aç›kt›r. Herfleyden önce, gerekçe ne
olursa olsun ve kim taraf›ndan yap›lm›fl
olursa olsun devrimci bir kuruma yönelik
sald›r› kabul edilemez. Böyle bir sald›r›n›n
ancak ve ancak devleti, faflist güçleri sevin-
direce¤i son derece aç›k bir gerçektir. 

Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras›
Diyalog ve Çözüm Platformu kuruldu¤u an-

dan itibaren her zaman devrimci, demokra-
tik yap›lar aras›ndaki iliflkilerde fliddeti mah-
kum etti. Bütün sorunlar›n diyalog yoluyla
çözülmesi gerekti¤ini ›srarla vurgulad›. Han-
gi gerekçeye dayan›rsa dayans›n devrimci
ve demokratik yap›lar aras›ndaki iliflkilerde
fliddet, esasen bütün yap›lar taraf›ndan red-
dedilmeli ve mutlaka karfl› ç›k›lmal›d›r. Bu
bir ilke sorunudur ve bu ilke iflin bafl›ndan
beri platformumuza ›fl›k tutmufltur. Devrimci
ve demokratik yap›lar aras›nda fliddet içer-
meyen her türlü tart›flma ve elefltiri meflru-
dur; yine ayn› meflruiyet içinde her türlü so-
run tart›fl›labilir ama sald›r›lar kabul edile-
mez. Özellikle flovenizmin t›rmand›r›ld›¤› ve
büyük çapl› ›rkç› sald›r›lar›n sinyalinin veril-
di¤i bugünlerde en az ihtiyac›m›z olan fley,
devrimci ve demokratik yap›lar aras›nda
fliddet kullan›lmas› ve ortam›n böylece pro-
vokasyonlara aç›k hale getirilmesidir. Yara-
t›lmakta olan kaos ortam›nda temel ihtiyac›-
m›z bütün devrimci ve demokratik güçlerin
birli¤idir; en az›ndan dayan›flma halinde ol-
makt›r. 

Platformumuz, 1 May›s mahallesi ve
Gülsuyu'ndaki sald›r›lar› bu anlay›fl çerçe-
vesinde k›namakta ve sorumlular›n› özelefl-
tiriye davet etmektedir. Platformumuz, dev-
rimci ve demokratik yap›lar aras›ndaki her
türlü sorunu, fliddetin olmad›¤› ve ilkesel
olarak reddedildi¤i bir ortamda tart›flmaya
haz›rd›r. Esasen platformumuzun varl›k ne-
deni de budur. 

Platformumuz ad›na bir heyet konu ile il-
gili olarak DTP yöneticileriyle görüflmüfl, bu
görüflmede DTP yöneticileri sald›r›lar› do¤ru
bulmad›klar›n›, yap›lan sald›r›lar ile DTP'nin
ilgisinin olmad›¤›n› ve kendilerinin de konu-
yu araflt›rmakta olduklar›n› ifade etmifllerdir.
Platformumuz, diyalog zemininde çabalar›n›
sürdürecek, süreci takip edecektir. 

Sayg›lar›m›zla... 
13 Kas›m 2009

Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras›
Diyalog ve Çözüm Platformu

Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras›nda 
Diyalog ve Çözüm Platformu'ndan aç›klama

Ümraniye 1 May›s Mahallesi’nde bulunan Anadolu Haklar Derne¤i ve Gülsuyu’nda Gül-
suyu Gülensu Haklar Derne¤i’ne yönelik 9 Kas›m Pazartesi akflam› gerçeklefltirilen sald›r›lar
Devrimci Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu taraf›ndan k›nand›. 

Tamamen kullan›lamaz hale gelmifl olan dernek binas›nda incelemede bulunan platform
bileflenleri yapt›klar› aç›klamada devrimci ve demokratik yap›lar aras›nda gerçekleflen fliddet
eylemlerinin her ne gerekçe ile gerçeklefltirilmifl olursa olsun kabul edilemez oldu¤unu söy-
lediler. Platform ad›na bir heyetin DTP ile görüfltü¤ünün ve DTP’nin eylemleri sahiplenmedi-
¤inin de belirtildi¤i aç›klamada platformun sürecin takipçisi olaca¤› ifade edildi. 

Devrimci Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu'nun konuya iliflkin yapt›-
¤› aç›klaman›n tam metnini sunuyoruz: 
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Sayfa 2’de sürüyor

Ya barbarl›k içinde yokolufl

YA
SOSYAL‹ZM!

ir y›l› daha geride b›rak›yoruz. Ka-
pitalizmin krizinin damgas›n› vurdu-
¤u bu y›l, ona ba¤l› olarak iflsizlik ve
açl›k gibi, sistemden kaynaklanan so-
runlar›, kronik ve devasa boyutlara
ulaflt›rd›. Krizin 2010 y›l›nda da süre-
ce¤i ve sonuçlar›n›n çok daha tahrip-
kar olaca¤›, art›k gizlenemiyor.

Bugün dünyada 1.5 milyar insan,
açl›ktan ölüm tehlikesiyle karfl› karfl›-
ya. Kronik açl›¤›n yafland›¤› Afrika ve
Uzakdo¤u ülkeleri bir yana, emperya-
list ülkelerde de açl›k, giderek art›yor.
Örne¤in ABD’de bir milyon çocu¤un
az beslendi¤i, açl›k çekti¤i aç›kland›.
Büyük tekelleri krizden kurtarmak
için milyar dolarlar› gözden ç›karan
ABD, aç çocuklar için k›l›n› k›p›rdat-
m›yor. Fransa ve ‹talya gibi Avrupa
ülkelerinde de açlar ve evsizler h›zla
ço¤al›yor.

‹flsizlikte de, baflta ABD olmak
üzere birçok emperyalist ülke, tarihi
rekorlar k›r›yorlar. ABD’de iflsizlik
yüzde 10’un üzerine ç›kt›. ‹spanya,
Fransa, ‹ngiltere, ‹talya gibi ülkelerde,
krizle birlikte iflsizlik oran›, ikiye, üçe
katland›. 

Türkiye’de de durum farkl› de¤il.
Açl›k s›n›r›n›n 750 TL oldu¤u ülkemiz-
de, milyonlarca kifli bu s›n›r›n alt›nda
yafl›yor. ‹flsizlik ise, resmi rakamlarla
bile 5 milyonu aflt›. K›fl aylar›nda in-
flaat ve turizm sektörünün durgunlu-
¤a girmesiyle, iflsizli¤in daha da arta-
ca¤› bekleniyor. 

Kriz, iflçi ve emekçinin s›rt›na, sa-
dece açl›k ve iflsizlik olarak binmiyor.
Ayn› zamanda daha fazla vergi yükü
de getiriyor. Türkiye’nin bütçe aç›¤›,
öngörülenin çok üzerinde ç›kt›. 10 ay-
da 43 milyar› buldu. Y›l sonunda 63
milyar olaca¤› bekleniyor. Vergiler,
iflçi ve emekçiden, bordrodan kesinti-
ler yap›larak ve “dolayl› vergi”lerle
kesintisiz olarak al›n›yor. Bu da yet-
miyor, “iflsizlik fonu”ndan bütçeye
para aktar›l›yor. Buna karfl›n burjuva-
zi, flirketleri zarar göstererek, kay›td›-
fl›l›¤› artt›rarak vergiden kaçmay› sür-
dürüyor. Oluflan bütçe aç›¤› ise, yine
iflçi-emekçilerin s›rt›ndan ç›kar›l›yor.

Bütün bunlar, önümüzdeki y›l›n,
artan vergi soygunu, daha fazla iflsiz-
lik ve açl›k getirece¤ini ortaya koyu-
yor. Elbette bu, madalyonun bir yüzü.
Di¤er yüzünde ise, burjuvazinin sald›-
r›s›na karfl› duran iflçi ve emekçinin
mücadele gücü var.   
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