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Sayfa 2’de sürüyor

“Kürt aç›l›m
›”n›n

Ard›ndaki gerçekler

ylül ay›, krizin kendini daha fazla
hissettirece¤i ay olacak! Uzun süre-
dir böyle bir tespit ve beklenti var.
Geçti¤imiz aylarda “krizin dibi gö-
ründü” diye ortal›¤a iyimser hava
pompalayan burjuva ekonomistler
bile, Eylül ay›ndan itibaren krizin da-
ha fliddetli biçimde yaflanaca¤›n› ka-
bul ediyorlar. 

Eylül, yaz mevsiminin bitmesiyle
birlikte yeni masraf kap›lar›n›n aç›l-
d›¤› bir ay ayn› zamanda. Özellikle
okul masraflar›, e¤itimin paral› hale
getirilmesiyle, iflçi-emekçi ailelerinin
belini iyice büker oldu. Yaz mevsimi-
nin görece ucuzlu¤u, “mevsimlik ifl-
çi” olarak çal›flma olana¤› da bitiyor.
Buna ra¤men iflsizlik, yaz aylar›nda
bile rekora kofltu. 6 milyonu aflk›n ifl-
siz var ve bunun 1.5 milyonu son bir
y›l içinde iflini kaybetmifl. 

Türkiye, krizin en a¤›r yafland›¤›
ülkeler s›ralamas›nda dünyada
üçüncü s›rada yer al›yor. Zaten iflsiz-
likte Cumhuriyet tarihinin en yüksek
oran›n› yafl›yor. Kapanan iflyeri ve
fabrika say›s› ise, yüz bine dayan-
m›fl. Son bir y›lda 950 bin kiflinin evi-
ne, iflyerine veya maafl›na icra gel-
mifl. Bu da günde ortalama 2 bin 600
ev ve iflyerine icra memurun gitti¤ini
gösteriyor. Ve daha borçlar›n› öde-
yemeyen, icral›k duruma düflen on
binlerce kiflinin s›rada oldu¤u söyle-
niyor. 

Hal böyleyken, burjuvazi, çeflitli
kampanyalarla iflçi ve emekçilerle
dalga geçmeyi sürdürüyor. “Pazara
Ç›k” kampanyas›n›n ard›ndan, flimdi
de “al›n-verin, ekonomiyi canland›-
r›n” kampanyas› bafllatt›lar. Sak›z,
çiçek, oyuncak satan burjuva ekono-
mistler, kitleleri al›fl-verifle ç›kmaya
teflvik ediyor. Hem de en temel ihti-
yaçlar›n› bile almada zorland›¤› bir
dönemde, çiçek, oyuncak, sak›z gibi
ürünleri almalar›n› istiyorlar. Aç›kça
ihtiyac›n yoksa da  “al›n-verin” diye-
rek… 

E

Yaflam koflullar›n› iyilefltirmek istiyorsanYaflam koflullar›n› iyilefltirmek istiyorsan



2 Eylül 2009
Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

Öte yandan “iflsizlik sigortas› fonu” iflsizler d›-
fl›nda her yere ak›t›l›yor. Son olarak meclisten
geçirilen bir yasa ile altyap› ve karayollar› yap›-
m›na ayr›ld›. ‹flsizler için ulafl›lmas› imkans›z ha-
le getirilen fon, her s›k›flmada baflvurulacak bir
kaynak oldu. Krizde zora giren tekelleri kurtar-
mak için aç›lan paketler bütçeyi boflalt›nca, büt-
çe aç›¤› da fondan karfl›lanmaya bafllad›. Yani
krizin yükü, yine iflçi ve emekçilerin s›rt›na bindi-
riliyor.

* * *
500 büyük firman›n verileri, krizin as›l yükü-

nün iflçi ve emekçilerin çekti¤ini ortaya koyan so-
mut rakamlarla dolu. Büyük firmalar›n karlar›n›
yüzde 103 oran›nda artt›rd›¤› saptanm›fl örne¤in.
Bu firmalar›n toplam maliyetleri içinde iflçilere
düflen pay ise, 1999’da yüzde 20 iken, 2008 y›-
l›nda yüzde 11’lere inmifl. Keza bu büyük firma-
lar›n üretim ve sat›fllar› artmaya devam ederken,
istihdam›n yüzde 1.6 oran›nda azald›¤› görülü-
yor. Buna karfl›n iflçi verimlili¤i yüzde 78 oran›n-
da artm›fl. Yani daha az iflçiyle daha fazla kar et-
mifller. Bunun da uzun çal›flma saatleri ve yo¤un
bir emek sayesinde gerçekleflti¤i ortada. Esnek
çal›flma ad› alt›nda 10-12 saati bulan çal›flma sa-
atleri giderek yayg›nlafl›yor ve geneli kaps›yor.
‹flçiler bu uzun çal›flma saatlerinden elde edilen
ek ücretlerle ancak geçimini sa¤layabiliyor. 

Oysa çal›flma saatlerinde yap›lacak bir saat-
lik indirim, sanayide 126 bin yeni istihdam yarat›-
yor. ‹flsizli¤in kol gezdi¤i bir ülkede, istihdam
alanlar› aç›lmas› gerekirken, patronlar daha az
iflçiyle daha fazla ürün ç›karmaya çal›fl›yor ve
devlet de tüm imkanlar› onlar›n önüne seriyor.
Art arda teflvik paketleri ç›kar›yor, vergi indirimi-
ne gidiyor, fonlar› peflkefl çekiyor. Bütün bunlar›n
üzerinden bu y›l bütçenin 50 milyar TL dolay›nda
aç›k verece¤i söyleniyor. Bu aç›k da yeni vergiler
ve zamlarla iflçi ve emekçinin s›rt›na bindiriliyor.

Zamlar›n ard› arkas› kesilmedi. Son olarak
elektri¤e yüzde 20 civar›nda zam yap›laca¤› du-
yuruldu. Buna karfl›n devlet, iflçiye oldu¤u gibi
memura da yüzde 2.5 gibi komik bir zam önere-
biliyor. Üniversite ö¤renci har(a)çlar›na yüzde
500’lere varan zam giriflimi, gençli¤in yükseltti¤i
eylemlerle yüzde 8’lere çekildi. Fakat bu bile bü-
yük bir mebla¤ ediyor. Emekçi ailelerin çocukla-
r›n› daha fazla zorluyor. O yüzden ö¤renci genç-
li¤in har(a)ç zamlar›na karfl› eylemleri devam
ediyor. Bunun okullar›n aç›lmas›yla birlikte daha
da yükselmesi beklenmelidir.

Ayn› durum, kamu emekçileri için de geçerli.
Her y›l yap›lan “toplu pazarl›k” oyununa art›k bir
son vermek gerekiyor. KESK’in “toplu sözleflme
yoksa, grev var!” slogan›yla bafllatt›¤› eylemler,
ne yaz›k ki c›l›z kald›. Bu slogan› gerçe¤e dönüfl-
türmek, fiili grevleri bafllatmaktan geçiyor. Aksi

halde devlet, her y›l benzer oyunu sergileyecek
ve dalga geçer gibi zam önerileriyle gelmeye de-
vam edecektir.

* * *
Kriz tüm fliddeti ile iflçi ve emekçilerin üzerine

çökerken, hükümet, “Kürt aç›l›m›”, “Ermeni aç›l›-
m›” ad› alt›nda emper-
yalist tekellerin istekleri
do¤rultusunda humma-
l› bir çaba içinde. Söz-
de “demokratik aç›l›m”
diyerek de bunu dema-
gojik biçimde kitlelere
sunuyor ve bu yalan
bombard›man› içinde kri-
zi unutturmaya, gözler-
den gizlemeye çal›fl›yor.

fiuras› aç›k ki, Kürt
halk›na karfl› y›llard›r
sürdürülen kirli savafl,
Türkiye iflçi ve emekçi-
lerinin hem bilincini,
hem de cebini so¤urdu.
Gerçek anlamda de-
mokrasi mücadelesi,
memurun toplu sözlefl-
me ve grev hakk›d›r.
Ö¤rencinin paras›z e¤i-
tim görebilmesidir. Her-
kesin paras›z sa¤l›k imka-
n›na kavuflmas›d›r. S›n›rs›z örgütlenme ve ifade
özgürlü¤üdür. Ezilen ulus, mezhep ve cins üze-
rindeki her tür bask›n›n kald›r›lmas›d›r. vb…
Bunlar da ancak iflçi ve emekçilerin kendi gücüy-
le, mücadele ile sokakta kazanaca¤› haklard›r. 

12 Eylül faflist darbesinin üzerinden 30 y›l ka-
dar bir zaman geçmifl olmas›na karfl›n, halen 12
Eylül anayasas› ve kanunlar› yürürlüktedir. Söz-
de darbelere karfl› AKP hükümeti, cunta fleflerini
yarg›lamay› yasaklayan maddeyi bile de¤ifltirme-
mifltir. Sadece AKP de¤il, bugüne dek gelen tüm
hükümetler, 12 Eylül’ün ruhuna dokunmam›flt›r.
Kitleler bu taleplerle soka¤a dökülmedikçe de
dokunmayacaklard›r. 

‹fl ve ekmek kavgas›, özgürlükler için müca-
dele ile birleflmedi¤i sürece, baflar›s›z kalmaya
mahkumdur. ‹flçi ve emekçilerin yaflam düzeyi,
’80 öncesinin çok gerisindedir. Gerçek ücretleri
ve al›m gücü iyice erimifltir. O yüzden de krize
karfl› mücadele, özgürlükler için mücadele ile iç
içe geçmek zorundad›r. Fabrika iflgalleri ve mili-
tanca çat›flmas›yla Güney Kore iflçileri, “patron-
suz fabrika”y› yaratan Arjantinli iflçiler, patronlar›
rehin alan Frans›z iflçileri, izlenmesi gereken yo-
lu göstermektedir. Bu yolun formülü ise fludur:
Yaflam koflullar›n› iyilefltirmek istiyorsan ÖZ-
GÜRLÜKLER ‹Ç‹N DÖVÜfi! 
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Merhaba,

Eylül say›s› ile karfl›n›zday›z.

Eylül hazan mevsimidir. Rengi sar›d›r. Yaz›n bit-
ti¤inin, k›fl›n gelmekte oldu¤unun habercisidir. Ve
darbeler ay›d›r Eylül… 11 Eylül fiili, 12 Eylül Tür-
kiye… 

Geçti¤imiz günlerde ABD, “Ulusal Güvenlik Ar-
flivi” taraf›ndan gizlili¤i kald›r›lan belgeler yay›n-
land›. Bunlar aras›nda 1973 y›l›nda fiili’de Allen-
de’yi deviren Pinochet darbesi yap›lmadan iki ön-
ce dönemin ABD baflkan› Nixon ile Brezilya dev-
let baflkan› Medici aras›nda geçen görüflme de var-
d›. Nixson, fiili ordusunun Allende’yi devirip devi-
remeyece¤i konusunda Medici’nin fikrini sordu-
¤unda, Medici, devirebilece¤ini ve Brezilya’n›n da
“bu yönde çal›flt›¤›”n› söylüyor. Bunun üzerine
Nixson, fiili’nin istikrars›zlaflt›r›lmas› gerekti¤ini
belirtiyor ve ABD’nin Allende’yi düflürmek için
gizlice çal›flabilece¤ini anlat›yor. Brezilya’ya da ifl-
birli¤i teklif ediyor. “Para veya gizli destek isterse-
niz veririz” diyor.

Türkiye’deki darbenin de mimar›n›n ABD oldu-
¤u biliniyor. “Bizim o¤lanlar ifli bitirdi” sözü

bunun aç›k kan›t›. Yak›nda Türki-
ye’deki darbenin gizli belgeleri de
ortaya ç›kacakt›r ve bu durum res-

mi olarak teyit edilecektir.

Eylül ay›na yeni zamlarla giriyo-
ruz. Bir de “aç›l›m” furyas›yla…

AKP, darbe karfl›t›, demokrasi havarisi de-
magojilerine, bir de bar›fl› ekledi. Biz de “ifl, ek-
mek, özgürlük, adalet yoksa bar›fl da yok diyoruz”
bir kez daha… Gündemdeki konularla ilgili yaz›la-
r› dergimiz sayfalar›nda bulabilirsiniz.   

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

O k u r l a r a . . .
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ürt aç›l›m›” üzerine bafllayan tar-
t›flmalar, son aylarda en yüksek
seviyesine ulaflt›. Bu konuda
yazmayan/konuflmayan kifli ve

kurum kalmad› neredeyse. Gazete say-
falar›, televizyon ekranlar› “Kürt aç›l›m›”
ile dolup tafl›yor…

Bu kadar çok konuflulup yaz›lmas›-
na karfl›n, gerçekte hiçbir fley söylenmi-
yor. Adeta havanda su dövülüyor. Aç›l›-
m›n mimarl›¤›na soyunan AKP hüküme-
ti, bunun içeri¤ini ortaya koymaktan
özellikle kaç›n›yor. Ha bire görüflmeler,
toplant›lar yap›p duruyor. ‹çeri¤e iliflkin
aç›klama duyurular›, her defas›nda ileri
bir tarihe at›l›yor. 

AKP’nin “demokrasi aç›l›m›” olarak
düzeltti¤i “Kürt aç›l›m›” ile görevlendiri-
len ‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay’›n A¤us-
tos sonunda yapt›¤› aç›klama da, son

bir ay içinde kimlerle görüfltü¤ünün dö-
kümü fleklinde oldu. Aç›klamay›, mecli-
sin aç›l›fl›nda yapacaklar›n› duyurarak,
biraz daha zaman kazanma yolunu seç-
ti. Fakat Beflir Atalay, önceki konuflma-
lar›ndan farkl› olarak, devletin “k›rm›z›
çizgileri”ni hat›rlatt›. Aç›l›m›n neleri kap-
sayaca¤›n› de¤il, neleri kapsamayaca-
¤›n› belirtti. Ve as›l amac›n PKK’nin tas-
fiyesi oldu¤unu aç›kça ifade etti. 

Gelinen son nokta, devletin “Kürt
aç›l›m›” konusundaki esneme marj›n›n
s›n›r›n› da gösteriyor. Genelkurmay
Baflkan› ‹lker Baflbu¤’un 14 Nisan’da
yapt›¤› konuflmada alt›n› çizdi¤i, “birey-
sel haklara evet, kolektif haklara hay›r”
s›n›r› bunun bafl›nda geliyor. Ezilen bir
ulus olarak Kürtleri yok sayan bu an-
lay›fl, en fazla AB Kriterleri olarak ge-
çen “bireysel haklar›” içeriyor ki, o
da Kürt dili ve kültürü üzerindeki res-
mi inkar› gevfletmek d›fl›nda bir an-
lam tafl›m›yor.

Bunlar›n da as›l olarak PKK’nin
tasfiyesi için yap›ld›¤›, son olarak Be-
flir Atalay’›n a¤z›ndan aleni biçimde or-
taya kondu. Her f›rsatta ilk önce “silah-
lar›n b›rak›lmas›” gerekti¤ini söyleyip
duruyorlar. Günlerdir laf› edilen Öca-
lan’›n “yol haritas›”ndan beklentiler de
bu yönde. 

“Aç›l›m”›n do¤urdu¤u sorular…
AKP hükümetinin “Kürt aç›l›m›” ile

neyi kastetti¤i asl›nda az-çok belli ol-
mufltur. Kürt yerleflim bölgelerindeki
isim de¤iflikliklerinin geri iade edil-
mesi, üniversitelerde “Kürt enstitü-
sü” kurulmas›, seçmeli Kürtçe dersi
verilmesi, PKK yöneticilerine sürgü-
nü içeren bir aff›n gerçekleflmesi…
Öcalan’›n tecrit koflullar›n›n ortadan
kalkmas› ise, daha önceki aylarda gün-
deme getirilen yan›na 9 mahkumun da-
ha gönderilmesinden ibaretti. Kald› ki
bu 9 mahkumun adli ya da itirafç› olabi-
lece¤i de söyleniyor. 

“Anadilde e¤itim”, “yeni bir ana-
yasa” ya da “af” gibi öneriler, faflist-
floven kesimlerin hiddetine çarp›nca,
hemen geri çekildi. Önce Genelkur-
may, ard›ndan Beflir Atalay, bu kesimle-

ri teskin eden aç›klamalar yaparak orta-
m› rahatlatt›lar. O zaman da “Kürt aç›l›-
m›” diyerek onca gürültünün neden ko-
par›ld›¤› sorusu kald› geriye. Hatta “da¤
fare bile do¤urmad›” yorumlar› artt›.    

Ama as›l soru fludur: “Kürt aç›l›m›”
niye bugün gündeme getirildi? Hatta ta-
rih verilerek Ocak ay›na kadar yol almak
gerekti¤i üzerine yap›lan vurgular ne-
dendi? Önceki y›llar bir yana son 25 y›l-
da hiçbir ad›m atmayanlar›n, flu üç-dört
ay içinde bu meseleyi çözme aciliyeti
nereden ç›kt›? “Kürt sorununu görmez-
seniz, yok olur” diyen baflbakan Erdo-
¤an’›n, bugün neden “bedeli ne olursa
olsun bu meseleyi çözece¤iz” deme cü-
retini gösteriyor? “Çocuk da olsa kad›n
da olsa gere¤i yap›lacakt›r” diye fetva
verirken, flimdi a¤z›na pelesenk etti¤i
“analar a¤lamas›n, akan kan dursun”
sahtekarl›¤› nedendir? “PKK’ye terörist
demezseniz, görüflmem” diyerek
DTP’ye meydan okuyan Erdo¤an, halen
ayn› duruflunu sürdüren DTP Baflkan›
Ahmet Türk ile neden görüfltü? K›saca-
s› AKP’nin ve Baflbakan Erdo¤an’›n bu
yüzseksen derecelik dönüflü, hangi ge-
liflmelerin üzerinden oldu?

“Kürt aç›l›m›” üzerine kopart›lan on-
ca yaygaran›n gerçek nedeni, ancak bu
sorular›n yan›tlar›yla anlafl›labilir. Aksi

halde, burjuva medyan›n fliflirdi¤i gibi
AKP’yi di¤er tüm partilerden farkl› ola-
rak Kürt sorununu çözme kararl›l›¤›na
ve cesaretine sahip, demokrasi yanl›s›
bir partiymifl gibi görmek gerekir ki, bu-
nun böyle olmad›¤› çok aç›kt›r.  

ABD’nin Ortado¤u planlar› 
“Kürt aç›l›m›”n› zorunlu k›l›yor
Kürt sorununun emperyalist çözümü

konusunda ABD’nin planlar› y›llar önce-
sinden biliniyor. Hatta Öcalan’›n Ken-
ya’da tutuklan›p Türkiye’ye teslim edil-
mesinin, ABD’nin bu planlar›n›n bir par-
ças› oldu¤u, belli flartlar alt›nda teslim
edildi¤i de kimse için s›r de¤il. 

ABD’nin Ortado¤u’daki ç›karlar›,
Kürt sorununu kendi tarz›nca çözme-
yi gerektiriyordu. Irak iflgalini, Kuzey
Irak’taki (Güney Kürdistan) iflbirlikçileri
üzerinden gerçeklefltirdi. Bunun bir so-
nucu olarak da iflgal sonras› özerk bir
Kürt bölgesi ortaya ç›kt›. Fakat PKK’nin
varl›¤›, Türkiye-ABD iliflkilerini, dola-
y›s›yla ABD’nin Ortado¤u planlar›n›
etkileyen önemli bir unsurdu. Bu, en
aç›k haliyle Irak iflgali s›ras›nda kendini
gösterdi. 1 Mart tezkeresinin geçmeyifli
ve Süleymaniye’de Türk askerlerinin
bafl›na çuval geçirilmesi ile t›rmanan
gerginlik, sonras›nda inifle geçse de
tümden ortadan kalkm›fl de¤il. 

ABD’nin Ortado¤u planlar›yla Türk
egemenlerinin ç›karlar›n›n örtüflmeme-
sinde as›l etken Kürt sorunudur. Bir
baflka ifade ile ABD’nin Ortado¤u politi-
kas›n› uygulayabilmesi için Türkiye’nin
Kürt sorununu bir biçimde çözmesi, ge-
ri plana atmas› gerekmektedir. O yüz-
den de ABD, Türkiye’ye bu yönde tel-
kinlerde bulunuyor. Bunun birinci aya-
¤›, Güney Kürdistan’daki iflbirlikçileri ile
Türkiye’nin iliflkilerinin iyileflmesidir ki,
bu yönde önemli bir mesafe al›nm›flt›r.
‹kincisi ise, Türkiye’nin içindeki Kürt so-
rununda yol almas›, özelinde PKK’nin
tasfiyesidir ki, son “Kürt aç›l›m›” bu
amac› gütmektedir.  

Bu sorunun Ocak ay›na kadar hal-
lolmas› zorunlulu¤u ise, ABD’nin as-
kerlerini kademeli olarak Irak’tan
çekmeye bafllamas›yla ilgilidir. ABD,
askerlerini 31 Haziran’dan itibaren kent
merkezlerinden çekmeye bafllad›. Irak
halk›n›n iflgale karfl› gelifltirdi¤i büyük
direnifl ve u¤rad›¤› a¤›r kay›plar, bunu
bir zorunluluk haline getirdi. ABD’nin
Irak’tan tümden çekilmeyece¤i aflikar.
Kendini en güvende hissetti¤i yer ise
Kürt bölgesi. Orada oluflturdu¤u üslerde
konufllanarak baflta Irak olmak üzere
Ortado¤u’da hakimiyetini korumak isti-
yor. Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye
aras›ndaki iliflkileri düzeltme zorunlulu-
¤u da buradan do¤uyor. ABD D›fliflleri-
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ne yak›ndan ba¤l› oldu¤u bilinen “Atlantik Konseyi”,
ABD’nin Irak’tan çekilifli s›ras›nda baflta petrol ol-
mak üzere ç›karlar›n› koruyabilmek için Türkiye’ye
düflen rolü aç›klad›¤› bir rapor yay›nlad›. AKP eliyle
bafllat›lan “Kürt aç›l›m›”n›n arka plan›n› bu oluflturu-
yor. 

Irak’taki ABD güçlerinin komutan› Ray Odierno,
geçti¤imiz ay içinde yapt›¤› aç›klamada, “Kürt-Arap
çat›flmas› öncelikli güvenlik endiflemiz” dedi. Son
aylarda sald›r›lara hedef olan Musul-Kerkük’te bir
ay içindeki ölü say›s› 100’ü aflt›. ABD buradan ha-
reketle, Musul ve Kerkük’te asker bulundurma kara-
r› ald›. Bilindi¤i gibi Kerkük, Irak iflgalinden bu yana
tart›flmal› bir bölge. Kürt Bölgesi’ne dahil edilmesi
hem Türkiye, hem de Irak merkezi yönetimi taraf›n-
dan engellendi. fiimdi ABD, petrol yata¤› olan bu
bölgeyi tamamen kendi kontrolüne alm›fl durumda.

Türkiye arka arkaya imzalad›¤› do¤algaz boru
hatt› anlaflmalar› da bu konuyla do¤rudan ba¤lant›-
l›d›r. Erdo¤an aç›kça, “para huzur olan yere gider”
diyor. Planlanan dogalgaz ve petrol boru hatlar›,
Kürt bölgesinden geçiyor. Emperyalist tekeller, bu
bölgede “huzur”un sa¤lanmas›n› bu nedenle istiyor-
lar. 

K›sacas› baflta Irak olmak üzere ABD’nin Orta-
do¤u’daki ç›karlar› ve emperyalist tekellerin Kürt
bölgesinin yeralt› ve yerüstü zenginliklerinden daha
fazla yararlanma iste¤i, Türkiye’nin “Kürt aç›l›m›”
yapmas›n› zorunlu k›l›yor. Obama’n›n Türkiye ziya-
retinde TBMM’de yapt›¤› konuflmada üzerinde dur-
du¤u üç konu vard›. Ermenistan, Kürt sorunu, Hey-
beliada Ruhban okulu. O günden bu güne AKP hü-
kümeti, her üç konuda da ad›mlar at›yor.   

Öcalan’›n “yol haritas›”
“Kürt aç›l›m›” yönündeki geliflmeler h›z kazand›-

¤›ndan beri, Öcalan’›n muhatapl›¤› ve “yol haritas›”,
üzerinde en çok konuflulan konulardan biri oldu.
Geçti¤imiz ay içerisinde Hürriyet gazetesinde Er-
tu¤rul Özkök yaz›lar›yla bu yolu düzlemeye de ça-
l›flt›. Esas›nda PKK ve Öcalan ile dolayl› biçimde
görüflüldü¤ü çokça yaz›ld›, çizildi. Hatta M‹T gi-
bi devletin resmi birimlerince bu durum örtük tarzda
do¤ruland›. Öcalan’›n tutsak düflmesinden sonra,
birçok yetkilinin bizzat görüfltü¤ü, Ergenekon dos-
yas› ile aç›¤a ç›kt›. Bu sürecin Öcalan ve PKK mu-
hatap al›nmadan yürütülemeyece¤i çok aç›kt›r. Da-
has›, süreç bafllamadan bu yönde görüflmeler ya-
p›lm›flt›r bile. Fakat tabi ki bu durum resmi olarak
kabul edilmeyecektir. 

Öcalan’›n bugüne dek avukatlar› arac›l›¤› ile

gönderdi¤i bütün mesajlar,
‹mral› yönetiminin deneti-
minden geçmektedir. Son
olarak 15 A¤ustos’ta aç›klan-
mas› beklenen “yol haritas›”n›n bir türlü ç›kmamas›,
bu denetimin uzamas›ndan kaynaklanm›flt›r. Halen
savc›lar›n bu belgeyi inceledi¤i söylenmektedir. Uy-
gun görürlerse avukatlar›na verecekleri bildirilmifl-
tir. Belli ki uygun an ve gerekli düzeltmelerin yap›l-
mas› beklenmektedir. Öcalan’›n ilk mesajlar›n›n ya-
ratt›¤› tepkinin geçmesi beklenmektedir belki de. 

Öcalan, 15 A¤ustos öncesi avukatlar›yla gön-
derdi¤i mesajda, Barzani gibi federasyon istemedi-
¤ini belirtti, hatta “devlet olacak, Kürtler devletin
varl›¤›n› tan›yacak, kabul edecek… Sonra devlet is-
terse yine her yerde bayra¤› olacak, isterse her ye-
re hizmet götürecek, isterse her yerde Türkçe ö¤re-
tecek” gibi “tek bayrak, tek devlet” tekerlemesi yap-
t›. Ama buna ra¤men, “Kürtler kendi sporunu, e¤iti-
mini, dini örgütlenmelerini, meclisini, belediyelerini,
yapabilirlerse kendisi yapacak. Kendi öz savunma-
s› bile olacak, kendi ihtilaflar›n› çözecek bir savun-
ma gücü olacak” sözleri, egemen kesimlerce büyük
bir tepki toplad›. Özellikle “kendi savunma gücü ola-
cak” sözü öne ç›kar›ld› ve Öcalan’›n bir yandan “fe-
derasyon istemiyorum” derken, di¤er yandan ayr›
bir ordu ile federasyondan daha ileri talepler ileri
sürdü¤ü yaygaras› yap›ld›.

Öcalan’›n bu tepkiler üzerine yak›n bir süre için-
de “özsavunma gücü” ile neyi kastetti¤ini aç›klama-
s› beklenmelidir. “Yol haritas›” da son bir ayd›r yü-
rütülen tart›flmalar ›fl›¤›nda haz›rlanacakt›r. Öca-
lan’dan istenen, PKK’nin tasfiyesi yönünde öneriler-
dir. Bu, ilk yakaland›¤› dönemde oldu¤u gibi belli bir
süre silahlar›n susmas› fleklinde olabilir. Ya da kimi
DTP’li vekillerin belirtti¤i gibi Öcalan “silahlara ve-
da” diyebilir. Elbette bütün bunlar, belli pazarl›klar›n
üzerinden yap›lacakt›r. Öcalan’›n son mesaj› bunla-
r› da içermektedir. En baflta kendi koflullar›n›n dü-
zeltilmesi talebi vard›r. Fakat sadece 9 kifliyi ‹mra-
l›’ya götürmekle karfl›lanacak bir durum de¤ildir bu.
Keza PKK yöneticilerin Norveç gibi bir ülkeye gön-
derilmesi, yaklafl›k on bini bulan gerillan›n da¤dan
indirilmesi gibi konular halen mu¤lakl›¤›n› korumak-
tad›r. Dolay›s›yla uzun ve zorlu bir sürecin daha
bafllang›ç aflamas›nda bulunulmaktad›r.   

Kürt sorunu bu düzen içinde çözülemez
AKP hükümetinin bafllatt›¤› “Kürt aç›l›m›”nda

ABD’nin artan bask›s›n›n önemli bir rol oynad›¤›
aç›kt›r. Fakat bir yanda ekonomik kriz, di¤er yanda

burjuva klikler aras›ndaki çat›flmalar aras›nda bu-
nalan hükümet, “Kürt aç›l›m” ile soluklanmak da is-
temektedir. Di¤er yandan askeri operasyonlarla
PKK’nin bitirilemeyece¤i, 25 y›ll›k sürede görülmüfl-
tür. Son olarak iki y›l önce gerçeklefltirilen operas-
yonlarda Türk ordusu büyük bir hezimete u¤ram›fl-
t›r. O yüzden de AKP, ›srarla bunun bir hükümet
de¤il, devlet plan› oldu¤unu söylemektedir. Son
MGK toplant›s›ndan ç›kan bildiri de bu durumu teyit
eder niteliktedir. 

Fakat buna ra¤men burjuva klikler aras›nda Kürt
sorunu konusunda tam bir fikir birli¤ine var›ld›¤›
söylenemez. MHP ve CHP’nin artan muhalefeti, bu-
nun bir göstergesidir. O yüzden de al›flt›ra al›flt›ra,
zamana yayarak yol al›nmaya çal›fl›lmaktad›r.
AKP’nin aç›l›m›n içeri¤ini aç›klamay›p her defas›n-
da ertelemesi, bu süre içerisinde hemen her kesi-
me bu sorunu tart›flt›rmas› bofluna de¤ildir. Böyle-
ce kamuoyu oluflturulmakta, belli bir k›vama gelme-
si sa¤lanmaktad›r. Y›llard›r k›flk›rt›lan floven duygu-
lar›n bir ç›rp›da geriletilmesi beklenemez zaten.

Elbette “Kürt aç›l›m›” ad› alt›nda at›lan her ad›m-
da, Kürt halk›n›n bunca y›ld›r verdi¤i mücadelenin
etkisi tart›fl›lmaz. Hatta bugün “aç›l›m” diyerek su-
nulan k›r›nt›lar›, Kürt halk› mücadelesiyle fiilen elde
etmifltir. Kürt dili üzerindeki onca yasa¤a ve flidde-
te ra¤men Kürtçe konuflmaktan vazgeçmemifltir.
Çocuklar›na Kürtçe isimler koymufl, bulundu¤u böl-
geyi Kürtçe isimleriyle anm›flt›r. Kültürünü ve gele-
neklerini hep koruyup yaflatm›flt›r. fiimdi yap›lan en
fazla, bu fiilen elde edilen durumun, resmi olarak da
tan›nmas› olacakt›r. 

Sonuç olarak, ola¤anüstü bir durum olmad›¤›
sürece “Kürt aç›l›m›” ad› alt›nda, sadece yukar›da
s›ralad›¤›m›z Kürt dili ve kültürüne dönük resmi de-
¤ifliklikler yap›lacakt›r. Karfl›l›¤›nda PKK’nin tasfiye-
si yönünde ciddi bir geliflme beklenecektir. Bunu da
sa¤layabilirler. 

Fakat bütün bunlar Kürt sorununun çözülece¤i
anlam›na gelmez. B›rakal›m bu kadar küçük k›r›nt›-
lar›, federal ya da özerk yönetimleri kabul etmek
durumunda kalan ‹ngiltere, ‹spanya gibi ülkeler bile
ulusal sorunu çözebilmifl de¤ildir. Esas›nda kapita-
list-emperyalist sistemin ulusal sorunu çözmesi
mümkün de de¤ildir. Bu, bir devrim sorunu haline
gelmifltir. Kürt halk›, bu gerçe¤i kendi öz deneyim-
leriyle görecek ve gerçek kurtuluflun yolunu bula-
cakt›r. 
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1 Eylül “dünya bar›fl günü”, bu y›l “Kürt aç›l›m›”
tart›flmalar› aras›nda kutland›. Öyle oldu¤u için de,
daha fazla gündeme girdi. Esas›nda son on, onbefl
y›ld›r “siyasal çözüm” ve “bar›fl”, Kürt hareketinin
en çok kulland›¤› kavramlard›. fiimdi bafl›n›
AKP’nin çekti¤i bir kesim de “analar a¤lamas›n,
akan kan dursun” demeye bafllad›. Daha dün,
“Kürt sorununu görmezseniz, öyle bir sorun olmaz”
diyen Baflbakan Erdo¤an, meclisten bar›fl üzerine
çekti¤i nutukla, milletvekillerini a¤lat›yordu. Emper-
yalistlerden sonra, iflbirlikçilerinin de diline dolanan
“bar›fl” böylece daha fazla kirlenir oldu.

“Bütün renkler h›zla kirleniyordu / Birincili¤i be-
yaza verdiler” demifl ya flair, bar›fl da, t›pk› özgür-
lük, demokrasi gibi egemenlerin dilinde kirletilen
kelimelerin bafl›nda yer al›yor. Oysa “bar›fl” tüm
sömürücü sistemlerde “savafla verilen ara”dan
baflka bir fley de¤ildir. Fakat genifl kitlelerin bar›fl
özlemini sömürmek ve bu yöndeki taleplerini
bast›rmak için, savafla en yak›n olduklar› dö-
nemlerde, “bar›fl” en fazla kullanan sözcük ol-
mufltur. T›pk› Ortado¤u’da bafllayan yeni emper-
yalist hegemonya savafl›nda ve bugün Kürt halk›na
karfl› bask›lar›n artt›¤› günümüz koflullar›nda oldu-
¤u gibi… 

“Onlar da bar›fl dediler bizim gibi/kardefllik dedi-
ler, sevgi dediler/sonra defne dallar›yla tutuflturup
ateflleri/güvercinleri piflirmeden yediler” dizeleriyle
ozan, egemenlerin dilindeki “bar›fl”›n anlam›n› çok
güzel anlatmaktad›r.

* * *
1 Eylül 1939 tarihi, ikinci emperyalist savafl›n

bafllang›ç tarihi olarak geçti tarihe. Alman Nazi or-
dusunun Polonya’ya giriflinin tarihiydi. Sonraki y›l-
larda Birleflmifl Milletler, bu tarihi, “dünya bar›fl gü-
nü” ilan etti. Tabi ki, BM’ye böyle bir günü kabul et-
tiren, kitlelerin bu u¤urdaki mücadelesi olmufltu. 8
Mart ve 1 May›s’ta oldu¤u gibi. Ama kabul etmek
zorunda kald›klar› her fleyi, çarp›tmay›, suland›r-
may›, gerçek anlam›ndan kayd›rmay› ifl edinen
burjuvazi, bar›fl› da kendi amaçlar›na demagojik bir
malzeme yapt›.

Tüm sömürücü toplumlarda bask›n olan, savafl-
t›r. Bar›fl dönemleri ise, zaman zaman yaflanan dö-
nemler olmufltur. “Bar›fl”, savafllar aras›nda soluk-
lanma, yeni bir savafla haz›rlanma dönemidir. 

Son 1500 y›l içinde yaklafl›k ondört bin sa-
vafl oldu¤u tespit edilmifltir. Bu savafllarda, ne-
redeyse bugünkü dünya nüfusunun yar›s› ka-
dar (yaklafl›k 3 milyar) insan›n öldü¤ü saptan-
m›flt›r. Bunlar›n içinde en çarp›c› olan›, Afrika k›ta-
s›d›r. Afrika 17. yüzy›lda dünya nüfusunun beflte
birini bar›nd›r›yordu. Günümüzde ise bu k›tada ya-
flayan insanlar, dünya nüfusunun onda birini olufl-
turacak ölçüde azalm›flt›r.

Keza Avrupa’da “kutsal ittifak”tan (Haçl› seferle-
ri) Versailles antlaflmas›na kadar say›s›z anlaflma
yap›lm›flt›r. Ancak yine bu dönem zarf›nda 450 sa-
vafl yaflanm›flt›r, bunlardan ikisi de dünya savafl›na
dönüflmüfltür. 1914-1918 y›llar› aras›nda cereyan
eden birinci emperyalist savaflta, on milyon insan
öldü, yaklafl›k yirmi milyon insan sakat kald›. 1939-

1945 y›llar›nda gerçekleflen ikincisinde ise, ölü sa-
y›s› 54 milyonu aflt›, yaral›lar ise 90 milyona ulaflt›.
Bunlardan 28 milyonu, ömürlerinin geri kalan k›s-
m›n› sakat geçirmeye mahkum oldular.

Kapitalizmin emperyalizm aflamas›nda ise, sa-
vafllar›n fliddeti ve verdikleri zararlar daha da artt›.
Emperyalizm ile savafl, birbirinden ayr›lmaz iki ol-
gudur çünkü. Di¤er sömürücü sistemlerden fark-
l› olarak emperyalizm döneminde, dünyadaki
tüm topraklar paylafl›lm›fl oldu¤undan, tekeller
için “azami kar” elde edebilmek, yeni pazarlar›;
yeni pazarlar da “paylafl›lm›fl topraklar›n yeni-
den paylafl›m›”n› zorunlu k›lar. Bu da ancak sa-
vafl yoluyla gerçekleflebilir. Dolay›s›yla dünya
üzerinde hakimiyet kurabilmek ve onu elinde
tutabilmek için as›l yöntem; savaflt›r. Bar›fl ge-
çici, savafl esast›r.

* * *
‹ki dünya savafl›n›n do¤rudan savafl harcama-

lar›; birincisinde 208, ikincisinde 1380 milyar dolar
olarak tespit edilmifltir. Yan› s›ra birinci emperyalist
savafl›n 338 milyar dolar, ikincisinin ise 4000 mil-
yar dolar maddi zarara yol açt›¤› saptanm›flt›r. Sa-
dece bu iki büyük dünya savafl›nda de¤il, bunlar›n
aras›nda geçen sürede ve ikinci emperyalist savafl
sonras›nda da silahlanmaya ayr›lan pay, her dö-
nem bütçelerin en büyük kesimini oluflturur. Sa¤l›k
ve e¤itime ayr›lan pay›n, en az iki kat›d›r.  

Engels, s›n›fl› toplumun en pahal› kurumlar›n-
dan birinin ordu oldu¤unu söyler. Ordunun “nüfu-
sun en güçlü ve en ifle yarar parças›n› ulusun elin-
den alarak, üretkenli¤ini yitirmifl durumdaki bu par-
çay› beslemeye zorlayan” bir ayg›t oldu¤unun alt›n›
çizer.

Savafl tekelleri için, savafl sanayi en kazançl›
gelir kayna¤›d›r. Eskiyen savafl tekni¤i, daha öldü-
rücü ve milyarlar yutucu yeni teknikle de¤ifltirilmek-
tedir. Bu tekeller, bilim ve teknikteki her geliflmeyi,
insanl›¤› yok eden savafl sanayinin hizmetine sok-
makta ve giderek daha geliflmifl, dolay›s›yla daha
pahal› silahlar üretilmektedir. Örne¤in bir may›n
gemisi ikinci emperyalist savaflta 8.7 milyon dolara
mal olurken, sonraki y›llarda 200 milyon dolarl›k bir
harcamay› gerektirmifltir.  

ABD’nin bafl›n› çekti¤i yeni bir emperyalist sa-
vafl sürecine girildi¤inden beri, silahlanma yar›fl›
ve ona ayr›lan kaynaklar çok daha artm›fl bu-
lunmaktad›r. Uluslararas› Bar›fl Araflt›rmalar›
Enstitüsü SIPRI, dünyada askeri harca-
malar›n son on y›lda yüzde 37 artt›¤›n›,
2006 y›l›nda 1 trilyon 204 milyar dolara
ulaflt›¤›n›, bu harcamalar› yapanlar›n bafl›n-
da ise ABD’nin yer ald›¤›n› belirtmifltir. 2006
y›l›nda Pentagon, kendi rekorunu k›rarak silah
sat›fl toplam›n› 21 milyar dolara yükseltti. Bu-
nun tüm dünyada yap›lan toplam askeri har-
camalar›n yüzde 46’s› oldu¤u kaydedildi.
ABD’nin askeri harcamalar için ay›rd›¤› büt-
çesi 600 milyar dolard›r; üstelik bu rakama,
Irak ve Afganistan’da yap›lan harcamalar da-
hil de¤ildir. ABD’nin askeri harcamalar›, kendisin-
den sonra gelen 9 ülkenin toplam harcamalar›n-

dan fazlad›r. Çin, Rusya, Almanya, Fransa gibi di-
¤er emperyalist devletler de ABD ile aralar›ndaki
bu askeri aç›¤› kapatmak için var güçleriyle silah-
lanmaktad›rlar. 

* * *
Marks; “ekonomik sefalet ve politik ç›lg›nl›klar

içindeki eski toplumun tam tersine, her ulusta ayn›
ilkenin, yani eme¤in egemen olmas› nedeniyle yal-
n›zca iflçi s›n›f›, uluslararas› ilkesini bar›fl›n olufltu-
raca¤› bir toplum düzenini kurma yetene¤ine sa-
hiptir” demifltir. “Çeflitli ülkelerin iflçilerinin birleflme-
si, uluslararas› savafllar› olanaks›z k›lacakt›r” diye-
rek, savafl›n kökünün tamamen kaz›nmas›n›n “tüm
ülkelerin birleflmesiyle olaca¤›”n› vurgulam›flt›r.

Engels ise, “günümüzde ordu taraf›ndan sivil
halklar›n elinden al›nan say›s›z ifl gücü, s›n›fs›z
toplumda tekrar iflinin bafl›na verilecektir; bunlar tü-
kettikleri kadar üretmekle kalmayacak, geçimleri
için gereken çok daha fazla ürünü resmi depolara
da yollayabilecektir” diyerek, gelece¤in toplumunun
asalak ordudan kurtulduktan sonra, nas›l refah top-
luma dönüflece¤ini ortaya koymaktad›r. 

Marks ve Engels’i kendine rehber alan Lenin,
emperyalist savafllara karfl› difle difl bir mücadele
yürütmüfltür. Lenin, dünya bar›fl›n›n ancak sosya-
lizmle gelece¤ini, emperyalist savafl› iç savafla çe-
virip devrimle taçland›rmak gerekti¤ini söyler ve
buna bizzat önderlik eder. “Ya savafllar devrime
yol açar, ya da devrimler savafllar› önler” sözü, bu
bak›flaç›s›n›n en somut ifadesidir. Nitekim I. Em-
peryalist savafl, Ekim devriminin zaferiyle, II.
Emperyalist savafl ise, bafl›n› Stalin’in çekti¤i
SSCB’nin Nazileri büyük bir yenilgiye u¤ratma-
s›yla bitmifltir.

Lenin, “proletaryan›n devrimci s›n›f savafl›m›yla
ba¤lant› kurulmaks›z›n yap›lan bar›fl mücadelesi,
duygusal ya da halk› aldatan burjuvazinin pasifist
laf kalabal›¤› olmaktan ileri gidemez” demifltir. Bu-
gün “bar›fl mücadelesi” verdiklerini iddia eden ke-
simlerin düfltü¤ü durum tam da budur. Çünkü bu
mücadele, “proletaryan›n devrimci s›n›f savafl›m›
ile ba¤lant› kurulmaks›z›n” emperyalistler ve iflbir-
likçileriyle, onlar›n s›n›rlar› içinde yap›lmaktad›r. 

Oysa günümüzde “bar›fl mücadelesi” devrim
ve sosyalizm mücadelesine ba¤lanmak zo-

rundad›r. Çünkü gerçek anlamda
bar›fl, ancak sosyalizmle gelecek-
tir. Bu gerçek, emperyalist savafl-

lar› durdurmak için oldu¤u kadar,
ulusal kurtulufl sa-

vafllar›n›n za-
feri için de
geçerlidir.

Savafla verilen araBARIfi
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Kanser hastas› olan devrimci tutsak Güler Ze-
re’ye özgürlük isteyen kurumlar, bir araya gelerek
platform oluflturdular. Temmuz ay› sonunda Halk
Cephesi ve TAYAD’›n ça¤r›s›yla oluflturulan plat-
formda aralar›nda Proleterce Devrimci Durufl, Par-
tizan, DHF, BDSP’nin de yer ald›¤› birçok kurum,
parti ve sendika bulunuyor. Al›nan kararlar do¤rul-
tusunda Güler Zere, Erol Zavar baflta olmak üzere
cezaevinde tedavileri engellenerek katledilmek is-
tenen devrimci tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›na
kadar eylemler devam edecek. Her cuma eylem
karar› alan platform, 31 Temmuz ve 7 A¤ustos’ta
Taksim’de yürüyüfller düzenledi. 4 A¤ustos’ta An-
kara’ya temsilcilerden oluflan bir heyet gönderilip
Ankara’da eylem gerçeklefltirildi. ‹stanbul d›fl›nda
‹zmir, Ankara, Adana, Malatya, Mersin, Bursa,
Elaz›¤’da da eylemler sürdürülüyor.  

31 Temmuz’da bafllat›lan cuma yürüyüfllerine
kat›l›m kitlesel ve coflkulu oluyor. “Kanser hastas›
Güler Zere’ye Özgürlük! Hasta tutsaklar serbest
b›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› yürüyüfllerle birlikte,
tecrit karfl›t› mücadele yeniden güçleniyor ve kitle-
sellefliyor.  

Devrimci tutsaklar ölüme terk ediliyor
Cezaevinde en rahat koflullarda tutulan gene-

raller en ufak bir rahats›zl›kta tahliye edilirken,
devrimci tutsaklar ölüme terk ediliyor. Üstelik dev-
let yetkilileri, tutsaklar›n koflullar›n›n “güzel” oldu¤u
propagandas›n› yaparak, tutsaklar› öldürmek iste-
di¤inin mesaj›n› da veriyor. Güler Zere, a¤›z içi
kanseri ve hastal›¤›n›n son evresinde. Erol Zavar,
mesane kanseri ve 38 kez ameliyat oldu. ‹smet
Ablak, geçti¤imiz ay içinde kanserden öldü, teda-
visi engellendi. Devletin kendi hastaneleri bile,
hasta tutsaklar›n cezaevlerinde kalmas›n›n sak›n-
cal› oldu¤unu belirten raporlar veriyor. Ancak buna
ra¤men, Adli T›p Kurumu ve Adalet Bakanl›¤› ra-
porlar› yok say›yor ve ölüm hükümleri uyguluyor. 

‹flte bu yalanlara ve demagojiye karfl›, göz gö-
re göre devrimci tutsaklar›n katledilmek istenmesi-
ne baflta devrimci kamuoyu olmak üzere, ilerici
kesimler sessiz kalmayaca¤›n› yap›lan bu eylemli-
liklerle gösterdi, gösteriyor. Eylemlerde “Devrimci
tutsaklar serbest b›rak›ls›n”, “Katil devlet hesap
verecek”, “Güler Zere serbest b›rak›ls›n”, “Devrim-
ci tutsaklar onurumuzdur”, “Yaflas›n devrimci da-
yan›flma”, “Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep bera-
ber ya hiçbirimiz” sloganlar› at›l›yor. Keza bu ey-
lemler bafllayana kadar Taksim’de yürüyüflleri en-
gellemeye çal›flan polis, eylemlerin kitleselleflmesi
ve kararl›l›¤› karfl›s›nda geri ad›m atmak zorunda
kald›. Art›k Taksim’de eylemler meflru bir flekilde
sürdürülüyor. 

7 A¤ustos’ta gerçeklefltirilen yürüyüfle 2000’e
yak›n kifli kat›ld›. Kitle sloganlarla Taksim’den Ga-

latasaray meydan›na kadar yürüdü. Galatasaray
meydan›na gelene kadar bir saatin geçti¤i eylem,
çevrede izleyenler taraf›ndan yo¤un bir ilgi ve cofl-
kuyla karfl›land›. Galatasaray’da ilk aç›klamay›
avukat Taylan Tanay yapt›. Tanay, “Güler Zere
gözlerimiz önünde katledilmek isteniyor” dedi.  Za-
fer Üskül’ün yapt›¤› aç›klamalara de¤inerek “Yalan
söylemeye devam ediyorlar” dedi. Ard›ndan Güler
Zere’nin babas› Haydar Zere, “çocu¤umun tabutu-
nu almak istemiyorum, b›raks›nlar tedavisini yapt›-
ral›m” dedi. Kurumlar ad›na bas›n aç›klamas›n› da
TAYAD baflkan› avukat Behiç Aflç› okudu. Aç›kla-
mada, cezaevinde tedavisi yap›lamayacak olan
Güler Zere’nin serbest b›rak›lmamas›na ra¤men,
Ergenekon davas›nda art arda hastal›ktan dolay›
generallerin tahliye edildi¤i hat›rlat›ld›, Güler Ze-
re’nin ölmesi halinde sorumlulu¤un devlete ve
onun kurumlar›na ait olaca¤›na vurgu yap›ld›. Ey-
lemde, Ruhan Mavruk da bir fliir okudu. Eylem,
daha sonra yap›lacak eylemlere kitlesel kat›l›m
ça¤r›s›yla bitirildi. 

4 A¤ustos’ta platform bileflenleri Atatürk Kültür
Merkezi önünde yapt›klar› aç›klaman›n ard›ndan
Ankara’ya Meclis’in önüne gittiler. 200 kiflinin kat›l-
d›¤› u¤urlamada bas›n aç›klamas›n› avukat Ebru
Timtik okudu. Ebru Timtik, hasta tutsaklar›n ser-
best b›rak›lmas›n› isteyerek, “gözümüzün önünde
katliam yapmalar›na izin vermeyece¤iz” dedi.
Meclis’te milletvekilleriyle görüflme yapan platform
bileflenleri Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas›n› is-
tediler. 

9 A¤ustos’ta al›nan karar gere¤i Güler Zere
serbest b›rak›lana kadar Adli T›p önünde nöbet tu-
tulmaya bafllad›. Yenibosna’daki Adli T›p Kurumu
önünde saat 12.30’da bas›n aç›klamas› gerçeklefl-
tirildi. Eyleme 150 kifli kat›ld›. 

10 A¤ustos’tan itibaren Adli T›p önünde baflla-
yan “özgürlük nöbeti” sürüyor. Aralar›nda PDD’nin
de bulundu¤u birçok devrimci, demokrat kurum ve
kifli, bu nöbete kat›ld›, kat›l›yor…  Nöbetin 16. gü-
nünde 25 A¤ustos'ta PDD okurlar›, OKSAM çal›-
flanlar›yla birlikte nöbet yerlerini ald›lar. OKSAM
bünyesinde kurulan “Gece Tutufltu” müzik grubu
türküler ve marfllar söyledi.

Güler Zere karar› ertelendi
27 A¤ustos'ta Güler Zere'nin durumunu görüfl-

mek için toplanan Adli T›p Kurumu, "raporlarda
onkoloji bölümünün görüflleri eksik" diyerek Güler
Zere'yi cezaevinde tutmaya devam etmeye karar
verdi. Günler öncesinden görüflmenin yap›laca¤›n›
bile bile raporlar›n tamamlanmam›fl olmas›, üstü-
ne üstlük Adli T›p Kurumu'nun bünyesinde onkolo-
ji uzmanlar›n›n bulunmamas›, kurumun ne kadar
keyfi çal›flt›¤›n›n göstergesi. Daha öncesinde Gü-
ler Zere'yi cezaevinden tahliye etmeme karar›n›n

da radyoterapi ve onkoloji servis raporlar›na bak-
madan verildi¤i de ortaya ç›kt›. 

Adli T›p Kurumu Çukurova üniversitesinden
gelecek raporlara göre karar verece¤ini belirterek
toplant›y› erteledi. Sabah erken saatlerden itibaren
ise Güler Zere'ye özgürlük talebini hayk›rmak için
kitleler, adli t›p kurumunun önüne akt›. Akflam
17'ye kadar süren bekleyiflte marfllar, türküler söy-
lendi, sloganlar at›ld›. 1000 kifliye ulaflan kitle, s›k
s›k "Güler Zere'ye özgürlük", "Hasta tutsaklar ser-
best b›rak›ls›n", "Devrimci tutsaklar onurumuzdur",
"‹çerde d›flarda hücreleri parçala", "Zindanlar y›k›l-
s›n tutsaklara özgürlük" sloganlar›n› hayk›rd›. Adli
t›p kurumu etraf›ndaki binalara Güler Zere'nin bü-
yük boy resimleri ve pankartlar as›ld›. 

28 A¤ustos'ta ise Güler Zere'ye Özgürlük Plat-
formu'nun her hafta yapt›¤› yürüyüfllerin beflincisi
gerçeklefltirildi. Taksim Tramvay dura¤›ndan Gala-
tasaray meydan›na kadar süren yürüyüfl boyunca
sloganlar at›ld›. Galatasaray meydan›nda yap›lan
aç›klamada, Adli T›p Kurumu’nun Güler Zere'yi öl-
dürme yönünde kararlar ald›¤›, görüflmenin olaca-
¤›n› bile bile raporlar›n istenmedi¤i belirtildi. 

Platform ad›na bas›n aç›klamas›n› ise yazar
Metin Ye¤in yapt›. "Güler Zere'nin serbest b›rak›l-
mas› yetmez. Güler Zere'nin vaktinde özgürlü¤üne
kavuflmas› gerekir. Yaflanan gerçekler, erken sa¤-
lanmayan özgürlü¤ün, kiflilerin sa¤l›klar›na ve ya-
flamlar›na dönmeleri için yeterli flans yaratmad›¤›-
n› göstermifltir" dedi. Aç›klama sloganlarla son
buldu. 

Güler Zere'ye özgürlük talebiyle sürdürülen yü-
rüyüfllere turistlerin ilgisi de yo¤un oldu. Bunu dik-
kate alan platform bileflenleri, yürüyüflün 4. hafta-
s›nda (22 A¤ustos) ‹ngilizce pankart da tafl›d›lar. 

Güler Zere'ye özgürlük talebiyle ayd›nlar da bir
metin haz›rlayarak gazetelerde yay›nlad›. Bu met-
nin duyurusu ise 25 A¤ustos'ta TTB'de yap›ld›.
12.30'da gerçekleflen bas›n aç›klamas›n› TAYAD
Baflkan› ve avukat Behiç Aflç› yapt›. Behiç Afl-
ç›'n›n ard›ndan ayd›nlar da görüfllerini dile getirdi-
ler. Metnin alt›nda, sendika genel baflkanlar›, parti
baflkanlar›, sanatç› ve ayd›nlar›n da aralar›nda yer
ald›¤› 100'den fazla imza yer ald›. 

Güler Zere’ye özgürlük
Hasta tutsaklar serbest b›rak›ls›n!



Erdo¤an Yazgan’›n son mektubu
“Sevgili ve de¤erli aileme
Bu size yazaca¤›m son mektup. Sizlerle uzun bir zamand›r ceza-

evinde görüflüyorduk. Hepinize olan sevgimi bilirsiniz, bunu burada
uzun uzun yazmayaca¤›m. Kanaatimce bu kadar› yeterli. 

Kardefllerim Güldo¤an ve Hatice’yi bir anl›k sinirlilikle k›rd›m, kusu-
ra bakmas›nlar. Ahmet, Sabire, Fatofl ve Selma’ya ayr›ca çok selamlar.
Hepiniz, her fleyimden mahrum hayat›mda bana destek ve moral oldu-
nuz. Sizlerin benim dünyamda ayr› bir yeri vard›. Sizlere onurlu yafla-
m›m› miras b›rakabildim ise ne mutlu bana. fiu anda tek dile¤im, sizle-
rin sa¤l›¤›n›n bozulmamas›. Ac› olacak ama, dayanman›z gerek. Kim-
seyi suçlamay›n, bu iflin sorumlusu bugünkü yönetim ve devlettir. Yani
suçlu olan, bizi asanlard›r. Görüfllerimi ve neyi savundu¤umu burada
yazmayaca¤›m. Çünkü sizler bunu biliyorsunuz. Yaflam›m k›sa ve
onurlu oldu. Hepinizi candan kucaklar, ayr› ayr› öperim. Soran bütün
dost ve akrabalara selamlar. Acele ediyorlar k›sa oldu. Sizi seven o¤lu-
nuz ve abiniz Erdo¤an Yazgan.”
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“Acele ediyorlar k›sa oldu”
12 Eylül’ün azg›n sald›rganl›¤›n›n kurban›

olarak idam edilen Erdo¤an Yazgan’›n son mek-
tubu, ailesine teslim edildi. Devrimci 78’liler Fe-
derasyonu Baflkan› Ruflen Sümbülo¤lu, 12
A¤ustos’ta Mülkiyeliler Birli¤i’nde yapt›¤› bas›n
toplant›s›nda, mektubu bas›na aç›klad›. Erdo-
¤an Yazgan’›n kardefli Fatma Yazgan, bas›n
toplant›s›na gönderdi¤i mesajda, “A¤abeyim ve
üç arkadafl› k›sa ve onurlu yaflamlar›nda inanç-
lar› u¤runa ölümü gö¤üslemekten kaç›nmad›lar.
Kardefli olmaktan onur ve gurur duyuyorum.
An›lar› önünde sayg›, sevgi ve ba¤l›l›kla e¤iliyo-
rum” dedi.  

29 Ocak 1983 tarihinde idam edilen Ömer Yazgan, Mehmet Kan-
bur, Ramazan Yukar›göz ve Erdo¤an Yazgan’›n son mektuplar› aile-
lerine ulaflt›r›lmam›fl, saklanm›flt›. Devrimcilerin idamlar›ndan hemen
önce ailelerine yazd›klar› mektuplar “sak›ncal›” bulunmufltu. 

Gerçekten de bu mektuplar, 12 Eylül cuntas› için, faflist diktatörlük
için “sak›ncal›” mektuplard›. Çünkü mektuplar›n herbirinde benzer ifa-
deler, benzer duygular ortaya ç›k›yordu. Biraz sonra idam edilecek
olan devrimcilerin son sözleri, devrime duyduklar› inançla, halka duy-
duklar› güvenle, ailelerine duyduklar› sevgiyle, kendi yaflamlar›na
duyduklar› onurla doluydu. Hepsi de devrimci yaflamlar› için, yapt›kla-
r› faaliyetler için en küçük bir olumsuz duygu tafl›m›yor, tersine, hakl›
oldu¤unu bilmenin verdi¤i büyük bir huzur ve güvenle yürüyorlard›
idam sephas›na. 

‹flte devlet için “sak›ncal›” olan da buydu. Bundan dolay›, son söz-
lerin bile yerine ulaflmas›n› engellediler, son mektuplar› ailelerine tes-
lim etmeyerek karanl›k dehlizlere, tozlu raflara kald›rd›lar. Bundan do-
lay›, biraz sonra idam edilecek olan devrimcilerin son sözlerini k›salt-
mak için en insanl›k d›fl› fleyleri yapmaktan bile kaç›nmad›lar. Erdo-
¤an Yazgan, “acele ediyorlar, k›sa oldu” diyor. ‹nsan›n yüre¤ini da¤la-
yan bu sözler, ölmeden önceki o son dakikalarda bile iflkencenin, psi-
kolojik bask›n›n nas›l devam etti¤ini, buna ra¤men devrime ba¤l›l›¤›n,
inanc›n ve direniflin bütün gücüyle ayakta durdu¤unu göstermeye ye-
tiyor. 

Burjuvazi korkmaya devam etsin. Kavgada flehit düflenler, geride
kalanlara direnme ruhu ve gelene¤ini miras b›rak›rlar. Son sözleri kit-
lelerden esirgense de, ya da son sözlerini söyleme f›rsat› bulamasa-
lar da, onlar›n son sözlerini herkes bilir. Onlar›n son sözleri, devrim
ça¤r›s›d›r, mücadele inanc›d›r, sömürü sistemine öfkedir, gelecek gü-
zel günlerin umududur. Ve bütün bunlar, kuflaktan kufla¤a, artarak
aktar›l›r.  

Erol Zavar için
5 günlük açl›k grevi eylemi 

Cezaevinde mesane kanseri tedavisi gören ve 38 kez ameliyat olan Erol Za-
var'›n serbest b›rak›lmas› için, Erol Zavar'a Yaflama Hakk› Koordinasyonu Anka-
ra'da 17-22 a¤ustos tarihleri aras›nda 5 günlük açl›k grevi gerçeklefltirdi. 

Koordinasyon açl›k grevinin üçün-
cü gününde, yapt›¤› bas›n aç›klama-
s›yla açl›k grevine destek istedi. Gala-
tasaray Meydan›'nda 19.30'da yap›lan
bas›n aç›klamas›na Proleterce Dev-
rimci Durufl, K›z›l Bayrak, BDSP, ‹flçi
Köylü, Devrimci Demokrasi, Mücadele
Birli¤i, Odak dergisi okurlar› ve çal›-
flanlar› da destek verdi. 

Yap›lan aç›klamada son dönemde
cezaevinde hastal›ktan dolay› ölenlerin

isimlerine de¤inilirken, f tiplerindeki hak gasplar›n›n had safhaya ulaflt›¤›na vurgu
yap›ld›. Hasta tutsaklar›n yapt›¤› baflvurular›n sonuç vermedi¤ine de¤inilirken
"Bizler sevdiklerimizi kefen içinde teslim almak istemiyoruz" denildi. Eylemde
"Devrimci tutsaklar onurumuzdur", "Hasta tutsaklar serbest b›rak›ls›n", "Erol Za-
var'a özgürlük", "Güler Zere'ye özgürlük", "Yaflas›n devrimci dayan›flma" sloganla-
r› at›ld›.  

Gözalt›lar, toplatmalar, davalar...
4 ‹flçi Köylü gazetesi Kartal Muhabiri Suzan Engin ve ‹flçi Köylü gazetesi okuru

Gökhan Sar›toprak'›n evleri 28 A¤ustos sabah› bas›ld› ve gözalt›na al›na-
rak ‹stanbul TMfi'ye götürüldüler. 

4 Yürüyüfl Dergisi'nin 23 A¤ustos tarihli 13. say›s› toplat›ld› ve dergi hakk›nda
bir ay süreyle kapatma karar› verildi. Toplatmaya gerekçe olarak "DHKP-
C propagandas› yap›lmas›" gösterildi. 

4 Günlük gazetesinin 22 A¤ustos tarihli nüshas›nda yay›nlanan yaz›larda PKK
propagandas› yap›ld›¤› gerekçesiyle bir ay kapatma karar› verildi ve gaze-
te toplat›ld›. 

4 Ceylan yay›nlar›ndan ç›kan Mitka'n›n Gözyafllar› adl› romana soruflturma
aç›ld›. 

4 4 fiubat'ta ‹zmir'de tutuklanan Demokrat Radyo Genel Yay›n Koordinatörü
Nadiye Gürbüz, Özgür Radyo eski çal›flan› Mine Özalp ve Beksav çal›fla-
n› Sakine Solhasan'›n duruflmas› 27 A¤ustos'ta Befliktafl'ta yap›ld›. Durufl-
ma sonucunda Nadiye Gürbüz d›fl›ndakiler tutuksuz yarg›lanmak üzere
serbest b›rak›ld›. 

4 17 A¤ustos'ta tutuklu Resul Eker, Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Mah-
kum ko¤uflunda yaflam›n› yitirdi. Kanser hastas› olan Resul Eker'i adli t›b-
ba sevk etmeyen cezaevi idaresi, ölümden birinci derecede faktör oldu.
Resul Güner, bu y›l cezaevlerinde ölen yedinci a¤›r hasta. Daha önce
Mustafa Elelçi, Gurbet Mete, Hasan Kert, Beflir Özer, Recep Çelik ve ‹s-
met Ablak sa¤l›k sorunlar› nedeniyle hayat›n› kaybetmiflti.

4 18 A¤ustos günü, Erzurum Adliyesi önünde Yürüyüfl okurlar›na dönük linç
sald›r›s› gerçeklefltirildi. Sivas’ta karikatür sergisi açt›klar› için tutuklanan 5
ö¤rencinin 15 ay sonra ilk kez duruflmaya ç›kar›ld›¤› gün, arkadafllar›na
destek için adliyenin önüne gelen grup, bas›n aç›klamas› gerçeklefltirmek
istedi. Aç›klama s›ras›nda önce bir grup sivil faflist, arkas›ndan polisler
sald›r› gerçeklefltirdi. Polis bas›n aç›klamas› yapan 70 kifliyi dayak ve gaz
kullanarak gözalt›na ald›. Gençlik Federasyonu üyeleri, 19 A¤ustos günü
Taksim Tramvay dura¤›nda yapt›klar› eylemle sald›r›y› protesto ettiler. 

4 Antalya’da polisin açt›¤› atefl sonucu öldürülen Ça¤dafl Gemik davas›nda,
mahkeme, atefl eden polis Mehmet Ergin’e 16 y›l hapis cezas› verdi. Bu
karar, polise istedi¤i gibi atefl etme ve adam öldürme hakk› veren Polis
Yetki Yasas›n›n ard›ndan, ölüme neden olan polislere verilen en yüksek
ceza olma niteli¤ini tafl›yor. 
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‹flsizlik fonu yolunacak kaz gibi ya¤ma-
lan›yor. Fonda biriken mebla¤, iflsizlere de-
¤il, burjuvaziye parça parça sunuluyor. Da-
ha önce de çeflitli biçimlerde burjuvazinin
kullan›m›na sunulan fon, flimdi de jet h›z›y-
la gerçekleflen yeni bir düzenleme ile altya-
p› ve otoban müteahhitlerine aktar›lacak. 

Kamuoyunda kiral›k iflçi düzenlemesi
olarak bilinen ve Cumhurbaflkan› Gül tara-
f›ndan yeniden görüflülmek üzere veto edi-
lerek ertelenen “‹fl Kanunu, ‹flsizlik Sigorta-
s› Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Si-
gortas› yasas›nda de¤ifliklik” yasa tasar›s›n›n, bir di-
¤er maddesi de iflsizlik fonunun 2009 ve 2010 y›lla-
r›ndaki nema gelirinin dörtte üçünün bütçeye aktar›l-
mas›yd›. Gözünü kar h›rs› bürümüfl burjuvazi, AKP
hükümeti eliyle 2009 ve 2010 y›llar›ndaki nema geliri-
nin dörtte üçünü altyap› ve karayollar›nda kullan›lmak
üzere bütçeye aktar›lmas›n› h›zl› bir flekilde genel ku-
ruldan geçirdi. Yasa cumhurbaflkan› taraf›ndan ayn›
h›zla onaylanarak yürürlü¤e sokuldu. 

‹flsizlere yar olmayan iflsizlik fonu
‹flsizlik sigortas› fonu, kendi iste¤i d›fl›nda iflini

kaybeden, yani patronlar taraf›ndan iflten at›lan iflsiz-
lerin 6 ay iflsizlik ödene¤i almas› amaçl› kuruldu. Fa-
kat fondan yararlanabilmek için bir dolu bürokratik en-
gelleri aflmak gerekiyordu. Kendi iste¤in d›fl›nda ifl-
ten ayr›lm›fl olmak, patronlar›n düzenledi¤i iflten
ayr›lma tutana¤›n› almak, kesintisiz son üç y›lda
600 gün iflsizlik sigortas› primini ödemek, iflten
at›lmadan önce son 120 gün kesintisiz çal›flm›fl
gözükmek gibi s›ralanan birçok koflulla, iflsizlik
sigortas›ndan yararlanmak, bir labirent halini al-
m›flt›. 

D‹SK’e ba¤l› Birleflik Metal-ifl sendikas› araflt›rma
dairesi, ‹flkur ve TÜ‹K taraf›ndan aç›klanan son veri-
lerden yararlanarak ortaya koydu¤u tablo, iflsizlik si-
gortas›ndan iflsizlerin çok küçük bir az›nl›¤›n fayda-
land›¤›n› göstermektedir. Araflt›rmaya göre, iflsizlik si-
gortas›ndan yararlanabilen flansl› az›nl›k, toplam ifl-
sizlerin sadece yüzde 10’una tekabül etmektedir. Oy-
sa verilere göre, iflsizlik fonunda biriken para ile 3
milyon iflsize, üç y›l boyunca iflsizlik maafl› öde-
mesi yapabilme olana¤› mevcut. Mart 2002’den bu
yana geçen 7 y›lda iflsizlik sigortas›ndan yap›lan öde-
melerin toplam› 2 milyar 337 bin TL’de kald›. Bu, fon-
da biriken miktar›n sadece yüzde 5.7’si. Bu veriler,
sermayedarlar›n gözünü dikti¤i iflsizlik fonunun ihti-
yaçlar dahilinde kullan›lmad›¤›n› bir kez daha ortaya

koyuyor. 
‹flsizlik sigortas›

kuruldu¤u tarihten
2009 Temmuz ay›-
n›n son gününe ka-
dar 1 milyon 852
bin 427 kifli baflvur-
du. Bunlar›n 1 mil-
yon 612 bini 748’i ifl-

sizlik ödene¤i alabil-
di. 6,5 milyon iflsi-

zin oldu¤u günü-
müzde, iflsizlik sigorta-
s›na çok küçük bir k›s›m

ulaflabiliyor, ödenek alabiliyor. Ödenek almay› bafla-
ranlar ise sadece 332 lira ayl›k alabiliyor. Ve ancak 6
ay faydalanabiliyor. 6 ay sonunda ifl bulamasa da (ki
6.5 milyon iflsizin oldu¤u günümüzde 6 ay içerisinde
ifl bulmak büyük bir flans) ödenek kesiliyor. Yani on-
ca engeli aflarak büyük çabalar sonucu ulafl›lan fon-
dan, ancak 6 ay yararlan›labiliyor. Al›nan ayl›k da 332
lira! Türk-ifl’in araflt›rmas›na göre, açl›k s›n›r› 733 TL,
yoksulluk s›n›r› da 2 bin 389 TL iken, 332 lira ile nas›l
geçinilir, onlar› ilgilendirmiyor. Daha da vahimi, iflsiz-
lik sigortas› fonu, çal›flanlardan, hazineden ve patron-
lardan yap›lan kesintilerden olufluyor. Hazinenin ise,
iflçi ve emekçilerden kesilen vergilerle doldu¤u bilini-
yor. Dolay›s›yla fonun yükü, iflçi ve emekçiye bin-
diriliyor ama fondan iflsiz kalan iflçi ve emekçiler
bir türlü yararlanam›yor. 

Fon kimin hizmetinde
42 milyar TL’yi aflan fon birikimine, iflsizlerin fay-

dalanmas›n›n önüne binbir zorluklar ç›kar›l›rken, iflbir-
likçi burjuvazinin kullan›m›na, bir ç›rp›da yasal düzen-
lemeler yap›l›yor. Gözünü biriken bu mebla¤a dikmifl
aç gözlü burjuvazi, her f›rsatta iflsizlik fonunu gaspet-
meyi hedefliyorlar. Ekonomik krize girdikleri günden
beri, bunu daha fazla dillendirmeye bafllad›lar. 

Kuruldu¤undan beri biriken mebla¤, iflbirlikçi bur-
juvazi taraf›ndan yeri geldi¤inde faizsiz kredi olarak,
yeri geldi¤inde bütçe üzerinden kullan›ld›. Daha yak›n
bir zamanda GAP projesine 1.3 milyar TL aktar›ld›.
Yine k›sa bir süre önce ç›kar›lan “Teflvik ve ‹stihdam
Paketi” ad› alt›nda yap›lan düzenlemede, kad›nlar›n
ve 18-29 yafl aras› gençlerin SSK primleri befl y›l bo-
yunca ‹flsizlik Sigortas› Fonu’ndan karfl›lanacakt›. “K›-
sa Çal›flma Ödene¤i” ad›yla düzenlenerek yürürlü¤e
sokulan uygulamaya göre de, krizde oldu¤unu belge-
leyen iflletme ve fabrika sahipleri, iflçi ücretlerini önce
6 ay, sonra bir 6 ay daha uzat›lacak flekilde toplam
bir y›l, ‹flsizlik Sigortas› Fonu’ndan ödeyebilecek. Pat-
ronlar›n krizde oldu¤unu belgelemeleri hiç zor de¤il.
Zaten krizi f›rsata çevirmenin peflindedirler. Yap›lan
bütün yasal düzenlemeler de, patronlara teflvik ve
yüklerden kurtarma, iflçi ve emekçilere ise, çal›flma
koflullar›n›n a¤›rlaflmas›, ücretlerin düflürülmesi, iflsiz-
lik ve yoksullu¤un daha da artmas› fleklinde oldu.  

Son düzenlemede, burjuvazinin baz› kesimlerin-
den tepki geldi. San›rs›n›z ki, iflsizlik fonunun gasp›na
karfl›lar! Fonun amac›na uygun flekilde, yani iflsizlerin
yarar›na kullan›lmas›n› istiyorlar! Tabi ki öyle de¤il.
Onlar›n felsefesi “hep bana cup bana” oldu¤undan,
fonda birikenin de do¤rudan kendilerine aktar›lmas›n›
istiyorlar. Türkiye ‹flveren Sendikalar› Konfederasyo-
nu (T‹SK) Baflkan›Tu¤rul Kudatkobilik “Bu fonun kul-
lan›m›nda bizlerin hakim olmas› laz›m, bu fonun as›l
sahibi biziz. En büyük katk›y› biz sa¤l›yoruz” diyerek,

niyetini ortaya koydu. Çal›flanlardan yap›lan
kesintilerden oluflan ve biriken mebla¤a,
T‹SK baflkan› “bizim” diye sahip ç›k›yor.
Mebla¤ büyük olunca kap›flma da büyük
oluyor. 

Geçmiflte de çal›flanlar›n maafllar›ndan
yap›lan kesintilerden oluflan fonlar›n ak›-
beti hep ayn› oldu. Tasarrufu Teflvik Fonu,
Konut Edindirme Yard›m› vb. bunlardan ba-
z›lar›d›r. Y›llar sonra geri ödenmeye çal›fl›-
lan KEY’de yaflanan rezalet hat›rlardad›r.

Önemli bir kesim, b›rakal›m faizleri, kendisinden kesi-
len paras›n› bile alamam›flt›r. Esasen burjuvazinin
fon oluflturma söylemindeki amac›, fonda biriken-
leri gasp etmeye dönüktür. 

Krizle birlikte hak gasplar›n› art›ran patronlar,
uzun süredir gözünü diktikleri k›dem tazminat›n› da
ayn› fon yöntemiyle gasp etmeyi düflünüyor.  Son ay-
larda burjuvazi taraf›ndan “k›dem tazminat›n› kald›ra-
l›m, yerine fon olufltural›m” söylemleri artmaya baflla-
d›. Bu yönlü çal›flmalar› h›zland›rd›lar. Öyle ya olufla-
cak fon yine çal›flanlardan kesintilerle dolacak. Ve
patronlar› k›dem yükünden kurtar›p, iflçileri hiç bir yü-
kümlülük tafl›madan kitlesel iflten atabilecekler. At›lan
iflçilerin birikmifl k›demi fondan ödenecek. ‹flçiden ke-
silen yine iflçiye ödenecek. 

Sendika a¤alar› oyalamaya devam ediyor
Gaspa seyirci kalmayal›m
Fonun gasp› “teflvik ve istihdam” paketinin yani

kamuoyunda “kiral›k iflçi” düzenlemesi olarak yans›-
yan tasar›n›n bir maddesiydi. Ama düzenleme ilk
gündeme geldi¤inde daha çok “özel istihdam bürola-
r›” üzerinde duruldu. Tepkiyi en çok “özel istihdam
bürolar›” toplad›. Sald›r›n›n bütünü görülmedi, gö-
rülmek istenmedi. Belli bir eylemlilikten sonra, iflçi
konfederasyonlar› baflkanlar›, hükümetle, cumhurbafl-
kan›yla görüflmeler yapt›lar. Konfederasyon baflkan-
lar› eylemleri güçlendirme yerine, tabana gitme yeri-
ne, parlamento ve Çankaya köflkünün yollar›n› tuttu-
lar. Cumhurbaflkan›n› umut olarak gösterdiler. Nite-
kim cumhurbaflkan›yla yapt›klar› görüflmede, yasan›n
“özel istihdam bürolar›” maddesini cumhurbaflkan› ve-
to etti. Konfederasyon baflkanlar› bunu baflar› olarak
taban›na sundular. Cumhurbaflkan›na da sayg› sun-
may›, teflekkür etmeyi de ihmal etmediler. 

Oyun içerisinde oyun, sol gösterip sa¤ vurma ya-
p›ld›. Bunu da iflbirlikçi sendika yöneticilerinin yard›-
m›yla yapt›lar. “Özel istihdam bürolar›” maddesini ve-
to (o da bir daha görüflülmek üzere veto) diyerek tep-
kileri yumuflat›p, iflsizlik fonunun gasp› ve di¤er sald›-
r› maddeleri kiral›k iflçi gölgesinde yürürlü¤e sokuldu.
Sendika a¤alar› kapal› kap›lar ard›nda yasan›n böyle
geçmesinde anlaflt›lar. 

fiimdi de “fon gaspedilemez, fon iflçinin hakk›”
söylemleriyle zevahiri kurtarmaya çal›fl›yorlar. Yine
anayasa mahkemesine gideceklerini söyleyerek,
umut olarak mahkemeyi göstermeye devam ediyorlar.

‹flbirlikçi sendikac›lar›n bofl umutlar›na, beklentile-
rine karn›m›z tok olmal›. Esasen kendi gücümüze gü-
venmeliyiz. Onlar›n hak gasplar›na dur diyecek birle-
flik örgütlü gücümüzdür. Birleflelim, örgütlenelim, ka-
pitalizme ve onun devletine karfl› tek yumruk olarak
ç›kal›m!

‹flsizlik fonu gaspediliyor
SOKA⁄A, EYLEME, HESAP SORMAYA!

Fonun gasp› “teflvik ve istihdam” paketinin, yani kamu-
oyunda “kiral›k iflçi” düzenlemesi olarak yans›yan tasar›-

n›n bir maddesiydi. Ama düzenleme ilk gündeme geldi¤in-
de daha çok “özel istihdam bürolar›” üzerinde duruldu.

Tepkiyi en çok “özel istihdam bürolar›” toplad›. Sald›r›n›n
bütünü görülmedi, görülmek istenmedi. Konfederasyon

baflkanlar› eylemleri güçlendirme yerine, tabana gitme yeri-
ne, parlamento ve Çankaya köflkünün yollar›n› tuttular.
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AKP hükümeti ile kamu emekçileri konfederasyonlar›
aras›nda 2 milyonu aflk›n kamu emekçisini ilgilendiren
"toplu görüflme”lerin 6. oturumunda hükümet, kamu emek-
çisine verece¤i zam oran›n› aç›klad›. Hükümet ad›na gö-
rüflmeleri sürdüren Devlet Bakan› Hayati Yaz›c› ilk alt› ay
yüzde 2, ikinci 6 ay yüzde 2 oldu¤unu söyledi. Buna karfl›
yükselen tepkiler üzerine de 2,5 + 2,5 diyerek, son rakam›
verdi¤ini bildirdi.  

Bu zam oran›, ‹ki milyon kamu emekçisiyle dalga geç-
mek anlam›na geliyor. Esas›nda zamm›n çok düflük oran-
da gelece¤i bafl›ndan belliydi. Hatta Baflbakanl›k Merkez
Bankas›'nda yap›lan "toplu görüflmelerin" 5. Bakan Hayati
Yaz›c›, kamu emekçilerinin kendilerine borçlu oldu¤unu
öne sürmüfltü. Hayati Yaz›c›, kamu emekçileri ad›na gö-
rüflmeleri sürdüren Memur-Sen ve Türk Kamu-Sen konfe-
derasyonlar›na verecekleri zam oran›n› aç›klamak yerine,
ekonomik durumu anlatarak "aman ne olur bizden zam is-
temeyin" demeye getirdi. Yapt›¤› sunumda "borçlar radikal
flekilde artt›. Bütçe aç›¤› büyüyor. Ekonomi küçülmeye de-
vam ediyor. Ekonomik durumun fark›nda m›s›n›z? Zam ta-
lebinizi bir kez daha gözden geçirin" dedi. Bununla da ye-
tinmeyen Bakan, 2009 y›l› bafl›nda memura yüzde 4,
Temmuzda da yüzde 4.5 olmak üzere yüzde 8.7 oran› ve-
rildi¤ini söyleyerek "oysa enflasyon yüzde 5.5'lere geldi.
Demek ki sizlerde yüzde 2.5 alaca¤›m›z var" dedi piflkin-
ce. Yani Kamu emekçileri zam beklerken, borçlu ç›kt›lar.
Bu davran›fl›n karfl›s›nda kendi yandafl› olan Memur-Sen
konfederasyonu baflkan› Ahmet Gündo¤du bile, "Batt›ksa
ç›k›n batt›¤›m›z› kamuoyuna aç›klay›n, batt›k deyin" fleklin-
de tepki gösterdi. 

Toplu görüflmelere 15 a¤ustos'ta baflland›. ‹lk toplu gö-
rüflmeye KESK de kat›ld›. Toplant›da, hükümet ad›na top-
lant›ya kat›lan bakan›n, "toplu görüflme" prosedürünü an-
latmas› ve sendikalara söz hakk› vermemeye kalkmas›, ilk
toplant›n›n gergin geçmesine neden oldu. KESK, masada
toplu görüflme de¤il, toplu sözleflme ve grev hakk›n›n ko-
nuflulmas›n› isteyerek, “toplant›n›n meflru olmad›¤›n›" be-
lirtip görüflmeden çekildi. 

KESK, birkaç dönemdir toplu görüflmeye “orta oyunu”
diyerek ayn› takti¤i izliyor. Bu dönemde "T‹S yoksa grev
var" fliar›yla harekete geçen KESK toplu görüflmenin ya-
p›ld›¤› gün, ‹stanbul ve Diyarbak›r'dan olmak üzere iki kol-
dan Ankara'ya yürüyüfl gerçeklefltirdi. ‹stanbul kolu Geb-
ze'de polisin sald›r›s›na u¤rad›. Ankara yürüyüflü, taban
çal›flmas› yap›lmamas›ndan dolay› oldukça c›l›z geçti. Ay-
r›ca KESK örgütlü oldu¤u illerde AKP il binalar›n›n önünde
protesto gösterileri yapt›. Kas›m ay›nda grev yapacaklar›n›
belirtiyorlar. 

KESK bu sürecin öznesi olmak zorunda. Türk Kamu-
Sen ve Memur-Sen, kamu emekçilerinin mücadele taleple-
rini savunamaz. Biri gericilerin, di¤eri faflistlerin elinde olan
bu konfederasyonlar, zaten KESK'in sokaklarda, alanlarda
kurdu¤u militan sendikan›n önünü kesmek için devreye
sokulmufllard›. KESK, o militan çizgisini kaybedip, refor-
mizme kay›nca, "toplu görüflme"lerde muhatapl›k yönünü
de kaybetti. Yeniden ilk kuruldu¤u y›llardaki militan çizgisi-
ne ulaflmas› için, devrimci demokrat kamu emekçileri daha
aktif olmal›d›rlar. "T‹S yoksa grev var" fliar› söylem olarak
kalmamal›, prati¤e dönüflmeli. Y›llard›r sergilenen toplu
görüflme ad› alt›ndaki “orta oyunu”nu bozman›n tek yolu
budur.

Ayzi iflçisi direniflte
‹kitelli Parseller Atatürk Mahallesi'nde bulunan Ayzi tekstil iflçileri direniflte. Üç ayd›r ma-

afllar›n›, mesai ücretlerini ve k›dem tazminatlar›n› alamayan iflçiler fabrika önünde direnifle
geçtiler. 

75 iflçinin çal›flt›¤› Ayzi tekstildeki iflçilerin direniflinin, 7. gününde patron borçlar›na kar-
fl›l›k senet imzalama sözü verdi. Sabah senetleri almak için fabrikan›n önüne gelen iflçiler,
makinalar›n icraland›¤›n› ö¤rendiler ve icra memurlar› taraf›ndan makinalar›n ç›kar›lmas›yla
karfl›laflt›lar. Makinalar›n ç›kar›lmas›na izin vermeyen iflçiler, fabrikay› ve girifli iflgal etti. 

Devlet her zamanki gibi, patronun yan›nda yer ald›. Polis iflçileri kuflatmaya ald› ve iflçi-
ler üzerinde tehdit oluflturdu. Yetkililer, Ayzi patronunu bulamad›klar›n›, bu nedenle alacak-
lar›n› tahsil edemeyeceklerini söylediler. 

Ancak iflçiler, kendi ifllerini kendileri hallettiler. Patronu evinde yakalad›lar. Haklar›ndan
vazgeçmeyeceklerini söyleyerek polis ça¤›rd›lar, tutanak tutturdular. Patronun kendilerini
doland›rd›¤›n› söyleyerek suç duyurusunda bulundular ve patronu gözalt›na ald›rtt›lar. Ka-
çacak yeri kalmayan patron, direniflin 9. gününde senet imzalad› ve alacaklar›n› ödeme sö-
zünü verdi. 

Patrona geri ad›m att›ran iflçiler, makinelerin kaç›r›lmas› ihtimaline karfl›l›k fabrikan›n
önündeki bekleyifllerini sürdürüyorlar. 

"Sabahlara kadar çal›flt›k, karfl›l›¤› bu mu olmal›yd›? Param›z› almadan bir yere gitme-
yece¤iz. Siz gidin param›z› vermeyen patronu al›n gelin". Polislere bunu diyen bir kad›n ifl-
çinin hayk›r›fl›, d›flar›da izleyenlerin de ilgisini toplad›. Polis fleflerinin "aran›zda iflçi olma-
yanlar var. Sizi kullan›yorlar. Gaz ataca¤›z yaz›k olacak size" söylemine "param›z› alma-
dan bir yere gitmiyoruz" cevab›n› verdiler. 

Polisin ablukas›na ra¤men süren iflçilerin direnifli, devrimci kurumlar taraf›ndan da sa-
hiplenildi. Aralar›nda PDD'nin de bulundu¤u Tekstil-Sen, Halk Cephesi, Birleflik ‹flçi Sendi-
kas›, BDSP, direniflin içinde yer al›yorlar. Devrimci kurumlar›n ortak hareket etmesiyle poli-
sin etraf›n› saran az›msanmayacak bir kitle olufltu. Bu kitlenin büyük bir bölümü kendili¤in-
den gelse de, durup beklemesi polisin sald›r›s›n› cayd›r›c› bir etken oluflturdu. 

Grevlerinin 180’li
günlerini geride b›ra-
kan ATV-Sabah iflçile-
ri, grevin ifl mahkeme-
si taraf›ndan yasaklan-
mas›n›n ard›ndan ey-
lemlerine devam edi-
yorlar. Direniflçi iflçile-
rin toplanma mevzisi
haline gelen Cumarte-
si eylemleri eskisine
nazaran daha kalabal›k ve canl› geçmeye bafl-
lad›. 1 A¤ustos ve 8 A¤ustos’ta gerçeklefltir-
dikleri yürüyüfl ve aç›klamalarla burjuva med-
ya taraf›ndan yok say›lan grev halka duyurul-
du. Eylemlere Entes, Sinter, Halkal› Ka¤›t iflçi-
leri, Y›ld›z Teknik Üniversitesi ö¤rencileri kat›-
l›m gösterirken, engellenmeye çal›fl›lan yürü-
yüfller de kararl›l›k sayesinde tekrar bafllad›. 

Hukuki sürecin devam etti¤i ATV-Sabah
grevinde iflçiler süreçle ilgili tart›flmalar›n› sür-
dürüyorlar. 8 A¤ustos’ta yap›lan eylemde, iflçi-
ler, tek tek harflerini tafl›d›klar› “Grev Sürüyor”
yaz›s›yla, Galatasaray meydan›na kadar yürü-
düler. “Sabah okuma suça ortak olma”, “Sa-
bah’a boykot, greve destek”, “‹flçilerin birli¤i
sermayeyi yenecek”, “Kurtulufl yok tek bafl›na
ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Güler Zere ser-
best b›rak›ls›n” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme

alk›fll› ve ›sl›kl› destek
verildi. Galasataray’da
yap›lan aç›klamada
grevin yok say›lmas›-
na karfl› Rosa Luk-
semburg’un mahkeme
karfl›s›nda söylemifl
oldu¤u “Vard›k, var›z,
varolaca¤›z” sözüyle
kararl›l›k dile getirildi.
Eylemde ayr›ca grev-

de bulunan Halkal› Ka¤›t iflçileri ad›na da bir
konuflma gerçeklefltirildi. 

Cumartesi yürüyüflleri art›k Taksim’e gelen
herkes taraf›ndan biliniyor. Öyle ki, yoldan ge-
çenler, saat 19 oldu¤unda “ATV iflçileri gelmifl”
diyerek eylemin bafllamas›n› bekliyorlar. Ey-
lem bafllad›ktan sonra da kat›l›mlar oluyor, yo-
lu Galatasaray’a kadar uzanan birçok kifli slo-
ganlara ya efllik ediyor ya da alk›fllar ve ›sl›k-
larla grevi bir flekilde sahiplendi¤ini gösteriyor-
lar. 

Cumartesi eylemlerinin bir özelli¤i de dire-
niflçi iflçilerin buluflma noktas› haline gelmesi.
Hala grevde ve direniflte olanlar›n yan› s›ra di-
renifle yeni bafllayanlar da bu eylemlere dahil
oluyor. Cumartesi eylemleri, direnifl ve grevle-
rin buluflma noktas› olarak önemli bir ifllev üst-
leniyor. 

Kamu emekçisine 
sefalet ücreti

ATV-Sabah eylemleri sürüyor
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1960 ve 1970’li y›llarda
rüzgar iflçiden yana esiyordu.
Devrimci yükselifl içinde iflçi

s›n›f›n›n, mücadeleyle birçok hakk›n› kazand›¤›n›
önceki bölümlerde gördük. 

1980’li ve 1990’l› y›llar ise bütün dünyada em-
peryalistlerin ve iflbirlikçilerinin iflçi ve emekçilere
dönük ekonomik, sosyal, demokratik çok yönlü sal-
d›r›s›yla geçti. 2000’li y›llara gelince sald›r›lar daha
da yo¤unlaflt›. 

Özellikle 2000’li y›llarda, ülkemizde de iflçi ve
emekçilere ciddi sald›r›lar gündeme geldi. Nice mü-
cadelelerle elde edilen kazan›mlar, bir bir yok edil-
meye baflland›. ‹fl yasas› ile kölelik dayat›l›rken,
sosyal güvenli¤in tasfiyesi ve sa¤l›¤›n paral› hale
getirilmesinde önemli bir yol al›nd›. Bütün bu sald›-
r›lardan tabi ki iflçi sa¤l›¤› alan› da nasibini alacak-
t›. Ald› da.

‹flçi sa¤l›¤› alan›nda sermayenin AKP hüküme-
tinden talepleri var ve bunlar›n yerine getirilmesi
için bask›lar›n› iyice yo¤unlaflt›r›yorlar. 

Sermayenin amac›, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i
ile ilgili her fleyi ortadan kald›rmak de¤ildir. Gönül-
lerinden geçen asl›nda budur, ancak ka¤›t üzerinde
de olsa göstermelik bir iflçi sa¤l›¤› mevzuat›na sa-
hip olmak zorundad›rlar. Çünkü uluslararas› taah-
hütleri bunu gerektiriyor. ISO kalite ve çevre belge-
leri gibi, ifl güvenli¤i standard› belgesi olan OHSAS
18001 belgesini alarak, rekabetin k›z›flt›¤› bir or-
tamda rakipleri karfl›s›nda bir reklam avantaj› elde
etmek istiyorlar. En önemlisi de ifl kazalar› ve mes-
lek hastal›klar›, Tuzla ve kot kumlama iflçileri örne-
¤inde oldu¤u gibi iflçilerin en keskin tepki ortaya
koyduklar› alanlar oldu. Bütün bu nedenlerle iflçi
sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i önlemlerini tümden yok ede-
miyorlar. 

Peki ne istiyorlar? Burjuvazi, iflçi sa¤l›¤› ve ifl
güvenli¤ine, iflçinin sa¤l›¤› aç›s›ndan de¤il, iflin
sa¤l›¤›, verimlili¤i ve maliyeti aç›s›ndan bakar. Bu
nedenle de alan› “ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i” olarak ta-
n›mlamaktad›rlar.

Özellikle 1990’lardan itibaren, emperyalist tekel-
ler, kendi ülkelerinde çevre ve insan sa¤l›¤› alan›n-
da geliflen kitlesel tepki ve duyarl›l›k nedeniyle,
üretim süreçlerinin çevreye ve iflçilere zararl› olan
bölümlerini yar›-sömürge ülkelere kayd›rmaya bafl-
lad›lar. Nükleer yönden kirli savafl ve sanayi at›kla-
r›n›n ifllenmesi ve depolanmas›, kimya sanayi, ter-
sanecilik ve kot üretiminde son 15-20 y›l içinde pat-
lama yafland›. Sanayi bölgelerinden akan dereler,
zehir tafl›yor. Topraklar ve denizler zehirli varillerle
kirletiliyor. Çevreye böyle zarar veren bu at›klar›n
ortaya ç›kt›¤› yer, sanayi üretimidir. Binlerce iflçi,
bu zehirli kimyasallarla, yo¤urt yedirmekten baflka
bir koruyucu önlem al›nmadan çal›flt›r›l›yor. Tersa-
nelerde her gün binlerce ifl kazas› yaflan›yor. Sa-
dece ölümlü olanlar› duyabiliyoruz. Onun bile kayd›
tutulmaz oldu. Kan›ksand›. Y›llard›r, merdiven altla-
r›nda ci¤erleri çürütülen kot tafllama iflçilerinin du-

rumu, birer birer ölmeye
bafllad›klar›nda ortaya ç›k-
t›. 

Burjuvazi, mevcut yasa
ve yönetmeliklerde, böyle-
sine zararl› üretim süreçle-
rinde ellerini ba¤layan bü-
tün yapt›r›mlar›n kald›r›lma-
s›n› istiyor. Karlar›n› katlar-
ken, ifl kazalar› ve meslek
hastal›klar› için, zaten k›r›nt› olan tazminat, ceza ve
tedavi masraflar›ndan kurtulmaya çal›fl›yorlar. Bir
de iflyeri hekimi, ifl güvenli¤i uzman› gibi alanda
çal›flan uzmanlar›n yetkilerini buday›p, fabrikalar-
dan ayaklar›n› kesmeye çabal›yorlar. 

AKP’nin, hükümet oldu¤u günden itibaren, iflçi
sa¤l›¤› alan›nda yapmak istedi¤i, burjuvazinin bu
beklentilerini hayata geçirmektir. Önce “‹flçi Sa¤l›¤›
Yönetmeli¤i”ni de¤ifltirerek bu sald›r›y› bafllatmay›
denedi. Özellikle Türk Tabipler Birli¤i’nin önderlik
etti¤i eylemler ve tepkilerle, son olarak da Dan›fl-
tay’›n iptal karar›yla bu sald›r›s› yar›da kald›. Sonra
bir tüzük ç›kar›p yol almak istedi. Bunu da baflara-
may›nca, “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yasa Tasar›s›”
haz›rland›. Meslek odalar› ve sendikalar›n itirazlar›-
na ra¤men, yaklafl›k üç y›ld›r bu tasar›y› yasalaflt›r-
ma çabas›ndan vazgeçmedi. En son her zaman
yapt›klar› yöntemle “bir gece yar›s› operasyonu”yla
15 A¤ustosta ç›kartt›klar› bir yönetmelikle sald›r›la-
r›n› hayata geçirmek için yeni bir ad›m att›lar. Yeni
yönetmelikle iflçi sa¤l›¤› tafleron flirketlere verilir-
ken, iflyeri hekimi ve ifl güvenli¤i uzman› bulundur-
ma zorunlulu¤unda ciddi esneklikler sa¤lan›yor; ifl-
veren, tafleron ifl güvenli¤i flirketleri arac›l›¤›yla iflçi
sa¤l›¤› alan›nda al›nacak önlemlerden
kurtar›l›yor; iflyeri hekimi ve ifl güvenli¤i
mühendisinin çal›flma koflullar› zorlaflt›-
r›l›p, ifl güvencesi ve mesleki ba¤›ms›z-
l›¤› yok edilerek ücretleri düflürülüyor. 

Ülkemizde iflçi sa¤l›¤› alan›nda bir-
çok yasa, ayr›nt›l› tüzük, do¤rular› ifade
eden onlarca yönetmelik ç›kart›lm›flt›r.
Ama neredeyse tamam›na yak›n› ka¤›t
üzerinde kalm›flt›r. Bu alanda pratik an-
lamda iki önemli ad›m at›lm›flt›r; Birinci-
si, meslek hastal›klar› hastanelerinin
kurulmas›; ikincisi, Türk Tabipler Birli-
¤i’nin bu alanda çal›flmalar yapan ho-
calarla bafllatt›¤› iflyeri hekimli¤i e¤itimi
program›d›r. Ama bugün bu iki önemli
ad›m da yok ediliyor. ‹stanbul, Ankara
ve Zonguldak’ta bulunan üç meslek
hastal›klar› hastanesi, bina anlam›nda
küçücük yerlere sürülerek, uzman ata-
malar› yap›lmayarak ve ödeneksiz b›ra-
k›larak ifllevsizlefltiriliyor. Böylece, b›ra-
kal›m tedaviyi, meslek hastal›klar›n›n
tespit edilmesi bile imkans›z hale getiri-
liyor. Zaten, SSK hastanelerinin Sa¤l›k

Bakanl›¤›’na devriyle, yüzlerce
hastaya bakmak zorunda olan ve
meslek hastal›¤› deneyimi olma-
yan doktorlar taraf›ndan, meslek
hastal›klar›n›n tespit edilmesi im-
kans›zd›r. Son yönetmelikle iflyeri
hekimli¤i kurumu da yok ediliyor.
Böyle bir ortamda, bir taraftan
meslek hastal›klar› riski kat kat ar-
tarken, meslek hastal›klar›n›n tes-

pitini ve tedavisini sa¤layacak bütün mekanizmalar
yok edilmifl oluyor. 

‹flçi sa¤l›¤› alan›nda yaflanan bu sald›r›lar›, sos-
yal güvenli¤in tasfiyesi ve sa¤l›¤›n paral› hale geti-
rilmesi süreciyle birlikte de¤erlendirdi¤imizde, görü-
nen tablo son derece karanl›kt›r: Fabrikalarda, ze-
hirli ortamlarda birkaç y›lda vücudu çürütülen iflçi-
ler, paras› ve sosyal güvencesi de olmad›¤› için
posas› ç›kar›l›p çöpe at›l›r gibi bir kenara at›lacak-
t›r. Kot tafllama iflçilerinin durumu bunun en çarp›c›
örne¤idir. Y›llarca merdiven alt›nda ci¤erleri çürütü-
len iflçilere, ne iflveren, ne SGK, ne de devletin
baflka bir kurumu sahip ç›kt›. ‹flçiler köylerinde ölü-
me terk edildiler. ‹flçi sa¤l›¤› alan›nda yaflanan sal-
d›r›lar›n iflçi ve emekçilere haz›rlayaca¤› son, kot
tafllama iflçileri ya da Tuzla Tersane iflçilerinden
farkl› bir son olmayacakt›r.

Ama Tuzla Tersane iflçileri, iflçi sa¤l›¤› alan›nda
sermayenin pervas›zl›¤› karfl›s›nda bir öfke birikimi
oldu¤unu ve militan bir mücadele potansiyeli tafl›d›-
¤›n› ve izlenecek yolu gösterdi. 

Bu yaz› dizisini burada bitiriyoruz. Ama iflçi sa¤-
l›¤› alan›nda yaflanan geliflmeleri ifllemeyi sürdüre-
ce¤iz. 

2000’li y›llarda iflçi sa¤l›¤› alan›na dönük yap›lan sald›r›lar
‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Tarihsel Geliflimi XII

Rakamlarla ifl cinayetleri

‹LO verilerine göre, dünyada her y›l yaklafl›k 270 milyon
“ifl kazas›” meydana gelmektedir. Bu “kazalar” sonucunda
her gün 5 bin kifli yaflam›n› yitiriyor. “‹fl kazalar›” ve meslek
hastal›klar› nedeniyle y›lda 2 milyon kifli ölüyor. 

SSK verilerine göre; Türkiye’de 1994-2003 y›llar› aras›nda
831 bin 248 “ifl kazas›nda” toplam 10 bin 85 iflçi yaflam›n›
yitirdi. Türkiye’de her gün ortalama 3 iflçi “ifl kazalar›” sonu-
cunda yaflam›n› yitiriyor. 

Çal›flma Bakanl›¤› raporu da, “ifl kazalar›” ve meslek has-
tal›klar›nda sürekli bir art›fl›n oldu¤unu ortaya koyuyor. Buna
göre, 2003’te 3 bin 553 olan “kaza” say›s›, 2004’te 3 bin
691’e, 2005’te 4 bin 688’e, 2006’da 4 bin 887’ye yükseldi.
2003’te 680 kifli yaflam›n› yitirirken, bu say› 2004’te 743’e,
2005’te 858’e, 2006’da 916’ya ulaflt›. 

2006’da yaflanan “ifl kazalar›nda” 916 iflçi öldü, 3 bin 233
iflçi yaraland›, 758 iflçi sakat kald›, 121 iflçide de çeflitli sa¤-
l›k sorunlar› olufltu. ‹fl cinayetlerinin en çok gerçekleflti¤i
sektörler inflaat, metal ve dokuma. 

Türkiye, “ifl kazalar›nda” dünyada üçüncü, Avrupa’da bi-
rinci s›rada yer almaktad›r. 
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Ankara Mamak'ta a¤ustos ay› bafl›nda düzen-
lenen Mamak Kültür Festivali'nden sonra
BDSP'lilerin evlerini basan polis, K›z›l Bayrak
muhabiri Eda Ünalan’› ve iki BDSP’liyi gözalt›na
ald›. Gözalt›ndakiler 14 A¤ustos'ta örgüt propa-
gandas› yapmak iddias›yla tutuklanarak Sincan
Kad›n Cezaevi'ne gönderildi. 

Tutuklamalar›n ard›ndan Ankara, ‹stanbul, ‹z-
mir, Adana illerinde protesto eylemleri gerçek-
lefltirildi. Eylemlerde tutuklananlar›n derhal ser-
best b›rak›lmas› istendi. 

18 A¤ustos'ta Proleterce Devrimci Durufl, At›-
l›m, Devrimci Demokrasi, Devrimci Hareket, ‹flçi
Köylü, K›z›l Bayrak, Mücadele Birli¤i, Odak,
Ürün, Kald›raç dergilerinin çal›flanlar› ve okurla-
r›, yapt›klar› bas›n aç›klamas›yla bask›nlar›, ba-
s›n üzerindeki sald›r›lar› protesto ettiler. Yürü-

yüfl'ün de destek
verdi¤i eylem, Tak-
sim Tramvay dura-
¤›nda saat 19'da
yap›ld›. "Devrimci
sosyalist bas›n sus-
turulamaz" pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde dergile-
rin yan› s›ra "Sansüre hay›r", "Tutuklu gazeteci-
ler serbest b›rak›ls›n", "Bask›lar bizi y›ld›ramaz"
dövizleri de aç›ld›. Eylemde "Bask›lar bizi y›ld›ra-
maz", "Tutuklananlar serbest b›rak›ls›n", "Dev-
rimci faaliyet engellenemez", "Yaflas›n devrimci
dayan›flma" sloganlar› at›ld›. Yap›lan bas›n aç›k-
lamas›nda son dönemdeki toplatma, sansür ve
cezalara de¤inildi. Yaflanan ev bask›nlar›nda gö-
zalt›na al›n›p tutuklanan devrimci sosyalist bas›n
çal›flanlar›n›n derhal serbest b›rak›lmas› istendi. 

“Beraber yafland› /
dövüflüldü beraber /
Ancak herkes / kendi
pay›na öldü.” 

“Kendi pay›na” dü-
fleni yaflam›yla ve ölü-
müyle de fazlas›yla ye-
rine getirdi, Osman
Akgün yoldafl. Ölüm Orucu flehidimiz Osman Ak-
gün’ün ölümünün 13. y›l›nda kendi ad›n› tafl›yan
Kültür ve Sanat Merkezi OKSAM taraf›ndan meza-
r› bafl›nda an›ld›. Osman yoldafl flahs›nda tüm
dünya devrim ve sosyalizm flehitleri için 1 dk say-
g› duruflu ile bafllayan anma, Osman yoldafl›n ha-
yat›n›n anlat›lmas› ile devam etti. Ard›ndan “Os-
man Akgün yoldafl ölümsüzdür”, “Ölüm orucu fle-
hitleri ölümsüzdür”, “Yaflas›n devrim ve sosya-
lizm”, “Devrim flehitleri ölümsüzdür” sloganlar› at›l-
d›. En son olarak OKSAM Müzik Grubu, coflkulu

bir flekildee seslendirdi¤i Yürüyüfl Mar-
fl› ile mezar bafl›ndaki anma sona erdi.
Ölüm orucu flehidi Yemliha Kaya’n›n
mezar› bafl›nda yap›lan sayg› duruflu
ile anma bitti. 

* * *
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Temmuz pazar günü Yunus Durmaz
yoldafl›n mezar› bafl›nda bir an-
ma gerçeklefltirdi. Anma sayg›
duruflu ile bafllad›. Ard›ndan bir
yoldafl›m›z Yunus yoldafl›n ha-
yat›n› ve militan yanlar›n› anlatt›.
Son olarak “Yunus Durmaz Yol-
dafl Ölümsüzdür!”, “Faflizmi Dök-
tü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z!” ve “Ya-
flas›n Devrim ve Sosyalizm” slo-
ganlar›n›n at›lmas›n›n ard›ndan
anma sona erdi. 

Gazi mahalle-
sinde baz istas-
yonlar›na karfl›
ESP taraf›ndan yürütülen çal›flmaya polislerin mü-
dahale etmesi sonucu çat›flma bafllad›. Bunun üze-
rine bölgede bulunan hemen hemen bütün siyaset-
lerin biraraya gelmesiyle çat›flma k›sa sürede bü-
yüdü. fiair Abay Lisesi önünde barikatlar kurulma-
ya bafllad›. Polis panzeri kurulan barikat›n üstüne
h›zla gelmeye bafllam›fl ama yol üzerinde döneme-
yip s›k›fl›p kalm›flt›. Bunun üzerine tafllarla panze-
re sald›rmaya bafllad›k. K›sa sürede çevik kuvvet
polisleri geldi ve gaz bombalar›yla ve plastik mer-
milerle sald›rmaya bafllad›lar. Bu s›rada polis k›s-
kac› alt›nda kalanlar ve gözalt›na al›nanlar oldu. 

Ara sokaklara da¤›lan kitle, barikatlar kurmaya
bafllad›. Ama polis ara sokaklara girmiyordu. Ana
cadde üzerinde çat›flma devam etti. Dakikalar iler-
ledikçe kitle daha fazla büyüyordu. “Gazi faflizme
mezar olacak” sloganlar› at›yorduk. Yüzleri mas-

keli Gazi genç-
leri gaz bomba-
lar›na ve plastik

mermilere ald›r›fl etmeden tafllarla sald›r›yorlard›
polise. Bir yandan da ajitasyonlar çekiliyordu,
“baz istasyonlar›n› mahallemizde istemiyoruz”,
“Polis gaz bombalar›yla bize sald›r›yor” deniyor-
du. 

Panzerler tekrar barikatlar› y›kmak için sald›r›-
ya geçti. Ara sokaklara da¤›lmak zorunda kalm›fl-
t›k. Bunu f›rsat bilen polis, s›k›flt›¤› yerden kurtu-
lup karakola çekilmeye bafllam›flt›. Ana cadde üze-
rinde tekrar topland›k. Sloganlar at›l›yordu, ama
polis müdahale etmiyordu, geri çekilmifllerdi.
Ama gözalt›na al›nan arkadafllar›m›z vard›, onlar›n
serbest b›rak›lmas›n› istiyorduk. Yolu trafi¤e ka-
patarak oturma eylemine bafllad›k. K›sa bir süre
sonra gözalt›ndaki arkadafllar serbest b›rak›ld› ve
onlar› da alarak da¤›ld›k. 

Gazi’den PDD okurlar›

Harç zamlar›na karfl›
Ö⁄RENC‹LER EYLEMDE

Üniversite
har(a)çlar›n›n
yüzde 500 ora-
n›nda artaca¤›n›
duyuran yetkili-
ler, ö¤rencilerin
yo¤un eylemle-
rinin ard›ndan
geri ad›m atmak
zorunda kald›-

lar. Ve zam oran›n› yüzde 8 olarak aç›klad›lar. Yeni
zam oranlar›yla birlikte ö¤renciler, 71 lira ila 512 lira
aras›nda har(a)ç ödeyecekler. Yüzde 8'lik zamm› da
geri çektirmeyi hedef olarak önüne koyan ö¤renciler,
bunu baflaramam›fl olsalar da yüzde 500'ü geri çekti-
rerek ve mücadeleyi ivmelendirerek önemli bir ad›m
att›lar. 

Genç-Sen “yüzde 500'ün ard›ndan yüzde 8'i de
geri çektirece¤iz” eksenli eylemlerinden birini Tak-
sim'de gerçeklefltirdi. 15 A¤ustos'ta Taksim Tü-
nel'den Galatasaray meydan›na yürüyen ö¤rencilere,
velileri de destek verdi. Saat16'da pankartlar›n ve dö-
vizlerin aç›lmas›yla bafllayan yürüyüfl boyunca çevre-
den geçenlere konuflmalar yap›ld›. Eyleme ilgi yo¤un
olurken, kimisi sloganlarla, kimisi de megafondan ö¤-
rencilere seslenerek destek verdi. "Harçlara de¤il ma-
afllara zam", "Birlik, mücadele, dayan›flma, ö¤renciye
sendika", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya
hiçbirimiz", "YÖK kalkacak polis gidecek üniversiteler
bizimle özgürleflecek" sloganlar› at›ld›. Eylemde, An-
kara'da Bakanlar Kurulu'na giden ve burada polisin
sald›r›s›na u¤rayarak gözalt›na al›nan ö¤rencilerden
birisinin velisi konuflma gerçeklefltirdi. Taksim tram-
vay dura¤›nda yap›lan bas›n aç›klamas›nda, baflba-
kan›n ö¤rencilere yönelik "adabl› olun" sözüne atfen,
"biz de baflbakan› adaba davet ediyoruz" dendi. Yüz-
de 13 küçülmeden bahsedildi¤i dönemde, yüzde 8'lik
zamm›n geri çekilmesini istediklerini belirten ö¤renci-
ler, “yüzde 8'lik zam müjde de¤il, zulümdür” diyerek
eylemi bitirdi.  

Zam oranlar›n›n telaffuz edilmeye bafllad›¤› andan
itibaren, ö¤renciler hareketli bir sürece girdiler, çeflitli
biçim ve araçlarla eylemler gerçeklefltirdiler. Ekono-
mik krizin kitleler taraf›ndan giderek daha fazla hisse-
dildi¤i günümüzde, tepkilerin büyümesinden çekinen
devlet, zamm› geri çekmek zorunda kald›. Yap›lan
eylemler, ilk tepkilerin ifade edilmesi aç›s›ndan önem-
liydi. As›l eksiklik ise, ö¤rencilerin birleflik bir mücade-
le hatt›n› kuramamas› oldu. Eylemler ayr› ve parçal›
biçimlerde örgütlendi, güçler bölündü. Bu durum,
harç zamlar›ndan rahats›z olan çok genifl bir ö¤renci
kitlesinin eylemlerin d›fl›nda kalmas›n› getirdi. Ayr›ca
zamlar›n her zaman oldu¤u gibi tatil döneminde aç›k-
lanm›fl olmas› da eylemlerin daha kitlesel gerçeklefl-
mesini önledi. Buna karfl›n okullar›n aç›lmas›yla bir-
likte, baflta har(a)çlar olmak üzere, üniversite gençli-
¤ine dönük sald›r›lara karfl› yeni bir eylemlilik süreci-
nin bafllama ihtimali yüksektir. Ö¤renci gençlik, krize
karfl› iflçi ve emekçilerden yükselen tepkilere, kendi
cephesinden yan›t vermeye bafllam›flt›r. Bunun daha
kitlesel ve militan biçimlerle sürmesi beklenmelidir.

Osman Akgün ve Yunus Durmaz 
mezar› bafl›nda an›ld›

Gazi’de polis sald›r›s› ve direnifl

Ankara'da BDSP'liler tutukland›
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Önce ‹zmit Milli E¤itim Müdürü ile Vali Yard›m-
c›s› tafl›nd›lar Ar›zl› deprem konutlar›na. Arkas›n-
dan Bölge Çal›flma Müdür Yard›mc›s›, Kocaeli Em-
niyet Müdürü. Konutlar 17 A¤ustos depreminin ar-
kas›ndan, ‹zmit’te evsiz kalan depremzedeler için
yap›lm›flt›. Evlerin paras›n› Saddam göndermiflti;
paray› gönderirken ileri sürdü¤ü koflul, depremze-
deler için güzel, sa¤l›kl› konutlar›n yap›lmas›yd›.
ABD’nin Irak’› iflgal etmek için bahane olarak öne
sürdü¤ü Saddam, TC’nin yapamad›¤›n› yapm›fl,
depremzedelerin konut sorununa çözüm bulmaya
çal›flm›flt›. 

Saddam’›n gönderdi¤i para ifle yarad›. Ar›zl›’da,
‹zmit’in en güzel tepelerinden birinde, önünde aç›k
deniz manzaras› olan bir bölgede, güzel-sa¤l›kl›-in-
sanca yaflamaya uygun konutlar yap›ld› ve dep-
remzedelere verildi. 

Ar›zl›’dan konut edinebilenler flansl›yd›. Çünkü
depremzedelerin büyük bölümü, ya daha içine gir-
meden çatlaklar oluflan, ilk depremde y›k›lma ihti-
mali güçlü olan konutlara yerlefltirilmiflti, ya da da-
ha hala prefabriklerde çile doldurmakla meflguldü. 

Ve elbette devlet bu “eflitsizli¤e” sessiz kala-
mazd›(!) Bir tarafta depremzedeler, 10 y›ld›r hala
büyük yoksulluk içinde yaflarken, bir tarafta “Sad-
dam konutlar›”nda oturanlar›n refah› gözlerine bat-
m›flt›. Bu “eflitsizli¤i” giderecek bir karar ald› ve
“Saddam konutlar›”n› üst düzey bürokratlar›na tah-
sis etmeye karar verdi. 230 konuttan 80’i valilik ta-
raf›ndan zorla boflalt›ld› ve bürokratlara peflkefl çe-
kildi. Bürokratlar birer birer tafl›nmaya bafllad›lar bu
güzel ve arazi rant› yüksek bölgedeki konutlara.
Tam da depremin y›ldönümünde, depremzedeler
bir kere daha evsiz kalma korkusuyla karfl› karfl›ya
kald›lar. 

Ancak Ar›zl›’da yaflayanlar, devletin planlar›n›n
önüne büyük bir engel olarak dikildiler. Baflka çare-
leri de yoktu asl›nda. Ya soka¤a at›lmay› ve dep-
remde yaflad›klar› felaketi yeniden yaflamay› göze
alacaklar, ya da evlerini-bar›nma haklar›n› canlar›-
kanlar› pahas›na koruyacaklard›. Ar›zl› halk› ikinci-
sini seçti. 

“Utan, utan! Size ev mi yok?”
Önce eflyalar›n tafl›nmas›n› önlediler. Yüzlerce

polis geldi, halk›n önünde barikat olmak ve eflyala-
r›n tafl›nmas›n› sa¤lamak için. Konutlara ilk tafl›nan
bürokratlar, bir koruma kalkan›n›n içinde, bafllar›n›
kald›rmaya cesaret edemeden, depremzedelerin
k›namalar› ve hakaretleri alt›nda girip ç›kabildiler
ancak. Depremzedeler, bürokratlara “utan, utan, si-
ze ev mi yok” diye ba¤›r›yor, yüzlerine tükürüyorlar-
d›. 

Depremzedelerin hepsi de atefl üstünde olduk-
lar›n› biliyorlard›. Bürokratlar›n tafl›nmaya devam
etmesi demek, kendilerinin de evlerinden ç›kart›l-
mas› demekti. Bu nedenle, tafl›nmalar› durdurmak
için eylemlerini büyütmeye bafllad›lar. Bu defa po-
lis, coplarla, gazla sald›rd›. Kad›n-erkek-yafll›-ço-
cuk depremzedelerin önüne, yüzlerce polis ç›kt›.
“Devletin mülkünü” korumak için, bütün kinleriyle
sald›rd› polisler. Öyle büyük bir kin ve nefretle sal-
d›r›yorlard› ki, direnen bir genci çöp konteyn›r›na
atacak kadar pervas›zlaflm›fllard›. 

Kitleler çöp konteyn›r›na
Bu sald›r›y› gerçeklefltiren polisin tutumu, devle-

tin kitlelere bak›fl›n› özetlemeye yetiyordu asl›nda.
Devletin gözünde iflçi ve emekçilerin yeri buydu za-
ten. 

17 A¤ustos depreminde yaklafl›k 40-50 bin in-
san enkaz alt›nda kalarak ölmüfl, onbinlercesi ya-
ralanm›fl, onbinlercesi evsiz kalm›flt›. Ama deprem
sonras›nda, felaket bölgesinde devlet yoktu. Her-
fley kendili¤inden ve insanlar›n kiflisel-grupsal ça-
balar›yla yürütülüyordu. Arama-kurtarma çal›flmala-
r› tam bir keflmekefl halinde yaflanm›fl, çok say›da
insan kendili¤inden deprem bölgesine giderek yar-
d›m faaliyetlerine kat›lmaya çal›flm›flt›. 

Devlet ise, günler sonra geldi¤inde, ilk icraat›,
depremzedelere yard›m etmekte olan devrimcileri
engellemek, kitlelerin kendi sorunlar›na bulmaya
çal›flt›klar› çözümlerin önüne geçmek ve gelen yar-
d›m paketlerinin kitlelere ulaflmas›n› s›n›rlamak ol-
mufltu. Devletin kolluk kuvvetlerinin as›l amac›,
depremzedelere yard›m etmek, enkaz kald›rma ve
arama-kurtarma çal›flmalar›na kat›lmak de¤il; dev-
letin eksikliklerine tepki gösterenlerin üzerinde te-
rör estirmekti. 

Depremde ölen insanlar, yak›nlar›n› kaybe-
denlerin feryatlar›, onlar aç›s›ndan bir önem ta-
fl›m›yordu. Depremi de ranta çevirmenin yolu-
nu bulmakla meflguldüler. Cep telefonu fatura-
lar›na, geçici oldu¤u söylenerek bafllat›lan
ama kal›c› hale getirilen “deprem vergisi” ekle-
meleri; “zorunlu deprem sigortas›” ile sigorta
sektörüne yeni bir gelir kap›s›n›n aç›lmas›; ara-
zi rant› yüksek bölgelerde bulunan az hasarl›
binalar›n bile y›k›larak inflaat sektörüne peflkefl
çekilmesi, yard›m paralar›n›n ve paketlerinin
depremzedelere ulaflt›r›lmadan önce önemli bir
k›sm›na el konulmas›... Bunlar, devletin depre-

mi kazanca çevirmek için ilk elde att›¤› ad›mlard›. 
Kitlelerin yaflad›¤› ac›lar›n, burjuvazinin gözün-

de hiçbir önemi olmam›flt›r. Bugün, depremden
sonra geçen 10 y›la ra¤men binlerce depremzede-
nin daha hala prefabriklerde oturmas› bunun gös-
tergelerinden biridir. Keza, yeni bir büyük deprem
olas›l›¤› çok yak›n olmas›na ra¤men, do¤ru düzgün
önlem al›nmamas› da önemli bir göstergedir. Olas›
bir ‹stanbul depreminde, yaklafl›k 50 bin kiflinin öle-
ce¤i tahmin edilmektedir. Burjuvazi kendisi için en
sa¤lam, en güvenli yaflam alanlar›n› infla ediyor.
‹flçi ve emekçiler ise, en riskli bölgelerde, sa¤l›ks›z
evlerde oturuyorlar.

“Deprem dede”, her y›l 17 A¤ustos’ta “depremle
yaflamas›n› ö¤renmeliyiz” diyor, bürokratlar timsah
gözyafllar› döküyorlar, ama depremi önceden ha-
ber verebilecek araflt›rmalara ödenek ayr›lm›yor.
‹stanbul’un otobanlar›na, parklar›na bir defa lale
ekimi yap›lmas›n›n maliyeti yaklafl›k 3 milyon YTL.
Marmara Denizinin dibine bir deprem izleme meka-
nizmas›n›n kurulmas› ise sadece birkaç yüz bin
YTL. Ve sonuçta her ay bütün ‹stanbul yeniden la-
lelerle donat›l›yor, ama deprem bütçesi ayr›lm›yor. 

Deprem, burjuvaziyi de¤il, iflçi ve emekçileri vu-
ruyor. Burjuvazi depremden zarar de¤il, kar görü-
yor; bu nedenle de adeta depremin olmas›n› isti-
yor. Çünkü deprem, öncelikle, kriz döneminde, her
zamankinden daha fazla iflsiz ve aç kalan, bu ne-
denle de burjuvazi için bir tehdit haline gelen afl›r›
nüfus fazlas›n› yokediyor ve “do¤al nüfus planla-
mas›” ifllevi görüyor. Di¤er taraftan, yaflanan y›k›m
ekonominin canlanmas›na neden oluyor. Y›k›lan bi-
nalar›n yeniden yap›lmas› baflta olmak üzere, eko-
nominin genelinde bir hareket ortaya ç›k›yor, bu
yan›yla ekonomik krize karfl› belli yönleriyle çözüm
anlam› tafl›yor. Bu nedenle, burjuvazi depreme kar-
fl› önlem alm›yor, y›k›m› ve ölümleri azaltacak çö-
zümlerden uzak duruyor. 

* * *
Ar›zl›’daki polis, direnen bir genci çöp konteyn›-

r›na at›yor; devlet ise, bütün iflçi ve emekçi kitlele-
rin bir çöp konteyn›r›nda yaflamas›n›, hiç sorun ç›-
karmadan üretmesini, kar getirmedi¤i anda ise çö-
pe kar›flmas›n› istiyor. 

Ar›zl› halk› yaflad›¤› sald›r› karfl›s›nda geri ad›m
atmad›, tersine, direnifli büyüteceklerini gösterdi.
Depremin 10. y›ldönümünde sokaklara ç›kt›lar, E-5
karayolunun bir fleridini kapatarak Deprem An›t›’na
kadar yürüdüler. Burada yapt›klar› aç›klamada, ev-
lerinin bürokratlara peflkefl çekilmesine izin verme-
yeceklerini, sonuna kadar direneceklerini söyledi-
ler. Polis sald›r›s›nda y›lmad›lar, konutlar›n girifline
çad›r kurarak nöbet eylemi yapt›lar. 

Ar›zl›’n›n direnifli sonuç verdi. Önce Milli E¤itim
Müdürü Nevzat ‹spirli, arkas›ndan ‹l Özel ‹dare Em-
lak Müdürü Emine Pekin, konutlar› boflaltacaklar›n›
aç›klad›lar. Günler boyunca süren direnifl, kitlelerin
büyük öfkesi, sald›r›lar karfl›s›nda y›lmayan tutumu,
devletin geri ad›m atmas›na neden oldu. 

Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

İzmit-Arızlı’dan depremzedeler sesleniyor
“Sesimizi duyan var mı?”



Tar›m Bakan› Mehdi Eker, geçti¤imiz günlerde
Diyarbak›r’a yapt›¤› bir ziyaret s›ras›nda Diyarbak›r
Cezaevi’nin y›k›l›p yerine “e¤itim kompleksi” kuru-
laca¤›n› aç›klad›. “Diyarbak›r’›n toplumsal haf›za-
s›nda çok iyi hat›rlanmayan, demokraside büyük
yaralar b›rakan cezaevini tafl›yaca¤›z” dedi. Bu
aç›klaman›n “Kürt aç›l›m›”n›n yo¤un olarak tart›fl›l-
d›¤› bir ortamda yap›lmas›, aç›l›m›n bir parças› ola-
rak gündeme getirildi¤i sonucunu do¤urdu. Tabii
aç›l›mla neyi amaçlad›klar›n› ortaya seren bir örnek
de oldu.

O Diyarbak›r ki, faflizmin vahfletiyle, i¤renç yü-
züyle, insanl›k-d›fl› uygulamalar›yla, insan›n havsa-
las›n› almayan yöntemleriyle özdeflleflmifl bir ceza-
eviydi. Cezaevi demek asl›nda çok hafif kal›r. O bir
iflkencehane, bir utanç abidesi, insanl›k mezbaha-
nesiydi.12 Eylül zindanlar› içinde, iflkence ve vah-
fletin en s›n›rs›z haliyle yafland›¤› yerdi. Oradaki tut-
saklar, hem devrimci, hem de Kürt olduklar›ndan
dolay› iki kez cezaland›r›ld›lar. En a¤›r iflkencelere,
en afla¤›l›k uygulamalara, kifliliksizlefltirme operas-
yonlar›na maruz kald›lar. 1981-84 y›llar› aras›nda
34 kifli bu zindanda katledildi, yüzlercesi sakat kal-
d›. Bu kötü ünü, ülke s›n›rlar›n›n d›fl›na taflt›. Geçen
y›l ‹ngiliz The Times gazetesinin, “dünyan›n en kötü
10 cezaevleri” aras›na girdi. 

Diyarbak›r zindan› ile ilgili birçok kitap ç›kt›,
belgeseli çekildi. Yap›lan iflkenceler, ak›l almaz uy-
gulamalar anlat›ld›. Ellere çak›lan çiviler, anüse so-
kulan cop, vajinada söndürülen sigara, fare ve bok
yedirmeler, y›rt›lan a¤›zlar, ‘hofl geldin’ merasimi
olarak erkeklerin penislerine ip ba¤lay›p koflturma-
lar… ‹nsan›n kan›n› donduran, gerçekten yap›lm›fl
m› bunlar dedirten sahneler… Fakat ’80 sonras› bu
zindanda kalanlar›n, kitaplarda ve belgesellerdeki
anlat›mlar› hala yetersiz bulmas›, Diyarbak›r’da ya-
flananlar›n boyutunu ortaya koyuyor. Her gün zorla
söyletilen istiklal marfl›, “Türküm, do¤ruyum” and›,
askeri marfllar… O cezaevine giren herkesin hemfi-
kir oldu¤u ortak nokta ise flu: “Buras› bir cezaevi
de¤ildir. Askeri bir okuldur. Bu askeri okulun tek
bir amac› vard›r: Sizi Türklefltirmek!”

12 Eylül y›llar›nda Diyarbak›r S›k›yönetim Ko-
mutan› Kemal Yamak’t›. Kemal Yamak’a ba¤l› bir
ekip Diyarbak›r zindan›n› yönetiyordu. Bu ekibin
bafl›nda da Esat Oktay Y›ld›ran bulunuyordu. 81-83
y›llar›ndaki en vahfli iflkenceleri yapt›ran bu yüzba-
fl›, yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› buldu. ’88 y›l›nda ‹stan-
bul-K›s›kl›’da bir otobüsün içinde öldürüldü.  

O y›llarda s›k›yönetim komutan› olan Kemal Ya-
mak ise geçti¤imiz günlerde öldü. Cenazesine as-
ker-sivil en üst düzeyde kat›l›m sa¤land›. Bu, Diyar-
bak›r zindanlar›nda yap›lanlar›n bir devlet politikas›
oldu¤unun resmiydi. Kürtleri zorla

Türklefltirme politikas›n›n, sadece 12 Eylül’le s›n›rl›
olmad›¤›n›n, öncesi ve sonras›yla devam etti¤inin,
o dönem yap›lanlara bugün de sahip ç›k›ld›¤›n›n
göstergesiydi ayn› zamanda.

Ama Diyarbak›r sadece iflkencenin ve vahfletin
simgesi de¤ildir. O, direniflin ve Kürt halk›n›n yeni-
den diriliflinin de simgesidir. Sonras›nda “Ça¤dafl
Kawa” olarak bayraklaflan Mazlum Do¤an, 1982 y›-
l›n›n 21 Mart günü, yani bir Newroz günü kendini
yakarak isyan ateflini harlad›. Bu, Diyarbak›r zul-
müne karfl› direniflin, oradaki vahflete ölüm pahas›-
na boyun e¤memenin ilk k›v›lc›m›yd›. Mazlum’un
Newroz gününü beklemesi tesadüf de¤ildi. Ortado-
¤u halklar›nca bayram kabul edilen o gün, isyan›n
zafere ulaflt›¤› gündü çünkü. Mazlum’un bir kibritle
çakt›¤› k›v›lc›m da, zulme karfl› direniflin zaferiydi.
Bu k›v›lc›m, di¤er ko¤ufllara, zindanlara, yay›ld›.
1982 y›l›n›n 18 May›s günü “Dörtler” olarak an›lan
Ferhat Kurtay, Mahmut Zengin, Nemci Ömer, Eflref
Any›k, onun yolunu izleyerek kendilerini hep birlik-
te yakt›lar. Ard›ndan 1982 y›l›n›n 14 Temmuz’unda
ölüm orucu eylemi bafllad›. Bu, 12 Eylül dönemin-
deki ilk ölüm orucuydu. Bu eylemde PKK’nin ön-
derlerinden Kemal Pir, Hayri Durmufl ile kadrolar›
Akif Y›lmaz, Ali Çiçek flehit düfltüler.

Diyarbak›r zindan direnifli, k›sa sürede zindan
duvarlar›n› aflarak halka ulaflt›. D›flar›da kalan yol-
dafllar› için de bir direnifl ça¤r›s› oldu. 1984 15
A¤ustos’unda Eruh-fiemdinli ile bafllayan yeni Kürt
isyan›n›n fitilini ateflledi. Yenilen, horlanan, ezilen
Kürt halk›n› aya¤a kald›rd›. Ulusal bilinci daha güç-
lü biçimde canland›rd›. Ve Kürt halk›n›n bugüne
dek gelifltirdi¤i en kitlesel, en etkili, en devrimci is-
yan›n› ortaya ç›kard›. 

Devletin Diyarbak›r zindan› ile Kürdü ezme-yok
etme politikas›, ters tepmifltir. Onca vahflete karfl›
yükselen direnifl, çok daha büyük bir isyan› maya-
lam›fl, Kürt sorununu ülke s›n›rlar› d›fl›na ç›kararak
uluslararas› bir boyuta yükseltmifltir. 

Bütün bunlardan dolay› Diyarbak›r zindan›, sa-
dece faflizmin vahfleti, insanl›k d›fl› uygulamalar›
yönüyle de¤il, direnifl ve isyan yönüyle de gelecek
nesillere aktar›lmas› gereken bir abide olarak kal-
mal›d›r. Diyarbak›r zindan›n›n müze olmas› talebi,
bu bütünlük içinde anlaml›d›r. Egemenlerin Diyar-
bak›r zindan›n› y›kma girifliminde de, bir direnifl
simgesini yok etme çabas› vard›r. 

Diyarbak›r zindanlar›nda yaflayanlar, kendileri-
nin iflkence gördü¤ü yerde, çocuklar›n›n okula git-
mesini istemediklerini söylüyorlar hakl› olarak. Fa-
kat flu garip duruma bak›n ki, babalar›na iflkence
alt›nda söyletilen “varl›¤›m Türk varl›¤›na arma¤an
olsun” and›, flimdi çocuklar›na okul çat›s› alt›nda

söyletilecek. 
Devletin Kürdü yok sayan asi-

mile politikas›, zindan ya da okul
her kurumunda sürüyor. Öte yan-
dan ezilen halk›n, mezhebin ac›lar›-
n›, de¤erlerini yok sayan faflist zihni-
yet kendini her yerde gösteriyor. Si-
vas’ta ayd›nlar›n ve Alevi gençlerin
yand›¤› otel, y›llard›r lokanta olarak
çal›flt›r›ld›. “Mad›mak müze yap›ls›n”
talebi, duymazdan gelindi, geçifltirildi.
fiimdi ayn› durum, Diyarbak›r zindan›
için geçerli. Hem de bu giriflim, aç›l›-

m›n en önemli ad›m› olarak yap›l›yor.
Ne okul, ne fabrika, ne de baflka bir fley… Bin-

lerce insanda derin izler b›rakan, Kürt halk›na yap›-
lan vahfletin ve yeniden aya¤a kalk›fl›n simgesi
olan Diyarbak›r zindan›, müze olmal›d›r! T›pk› Nazi
toplama kamplar›n›n müzelefltirilmesi, faflizmin
vahfletinin y›llar sonra da görülmesi gibi, gelecek
nesiller Diyarbak›r zindan›nda zulmü de ona karfl›
baflkald›r›y› da görmelidir. Halk›m›z aras›nda zorlu
günlerin geçti¤i mekanlar için söylenen bir söz var-
d›r: fiu duvarlar›n dili olsa da bir konuflsa! Zindan
duvarlar›n›n dili vard›r asl›nda. O gözle bakan her-
kes, duvarlar›n dilini anlar. Hele bu Diyarbak›r gibi
zulmüyle dünyaya nam salm›fl bir zindansa… O du-
varlar›n her karesinde, o yerlerin her santiminde
orada ac› çeken insanlar›n izleri vard›r. O ac›lar bir
daha yaflanmas›n diye insanl›¤›n belle¤ine kaz›n-
mal›d›r.  
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Zulmün ve direniflin simgesi
D‹YARBAKIR Z‹NDANI MÜZE OLMALIDIR!

Ne ki zindan – ne ki tutsak olmak
Ne ki kavga – ne ki da¤larda vurulmak

Bir sehpada idam olmak ne ki
‹hanet utanc›yla yaflamak var ya hani

Onursuzlu¤un la¤›m çukurunda yok olmak
Üniformal› Dehak önünde durmak

Ve beyninin içindekileri bir bir kusmak
Sonra bir et y›¤›n›na dönüflüp kalmak

‹flte buydu Diyarbak›r zindan›nda yaflamak
…

Anlat›lmaz bir destand›r yaflanan
Ne söze gelir ne saza

K›rbaçlar sopalara, zincirlere kar›fl›r
Ölüler ayaklara dolan›r geceleri

Kanl› battaniyelere sar›l›r
Her direniflte tabutlarla ç›k›l›r d›flar›

Gözyafllar› z›lg›t seslerine kat›l›r
…

Bir adam ço¤al›r bir bafl›na hücresinde
Yüre¤i Kawa’dad›r, gözleri Babek’te…

Bir anda y›rt›l›r zindan karanl›klar›
Sessiz bir gürültüyle sars›l›r duvarlar 

Patlar bir beyinde newroz ›fl›klar›…

Ey ateflin ve güneflin çocuklar›
Bu gidifle dur demek gerekir bilirim
Hücrede her saniyeyi bir y›l eylerim  

Bir atefl yakt›k sönmesin diye hiçbir yerde
O atefl sönerse yaflamay› neylerim

Bu yüzden üç kibrit ile nevroz günü
Yüre¤imi sizlere arma¤an eylerim

…
Dolaflt› üç kibrit elden ele sessizce
Zindandan da¤lara vurdu flavk›n›

Da¤lardan en kalabal›k kentlere…

Üç kibriti yüreklerinde dörtleyenler
Açl›¤›n ve yoksullu¤un kötülü¤ünü gördüler

Ama hiçbir fleyin
Yar›nlara kalmad›¤›n› bildiler…

Binlerce bask›dan ve küfürden sonra
Newroz atefli yak›p fliirler söylediler

O günün ad›n› milat koyup
Üç kibrit öncesi

Ve üç kibrit sonras› dediler.
Adnan Yücel



Sendika yöneticileri gözalt›na
al›n›yor, sendika mevduatlar›
bloke edilerek tüm flubelerin-
deki para ve evraklara el ko-
nuyordu. Grevler yasaklan›-

yor, direnifller zorla eziliyor-
du. Darbenin postallar› ser-
mayenin yollar›n› açarken,

iflçi s›n›f›n›n tüm kazan›mlar›n›
ezip geçiyordu. 

12 Eylül, toplumun tüm ilerici
kesimleri üzerine terörle yürüdü.
Düzen partilerinin faaliyetleri fes-
hedilip baflkanlar› korumaya al›-
n›rken; ayd›nlar, ilerici yazar ve
sanatç›lar gözalt›na al›n›p tu-
tuklan›yor, filmler, kitaplar ya-
saklan›yor, gazetelerin yay›n-
lar› durduruluyordu. Devrimci
ö¤renciler okullar›ndan at›l›-
yor, ilerici ö¤retim görevlileri
görevlerinden al›n›yordu. Bu

terörün en keskin ucu, toplu-
mun en ilerici kesimini olufltu-

ran devrimci ve komünistlere dö-
nüktü. ‹flkenceler, yüzlü günlere varan gözalt›lar,
idamlar bir k›y›m makinesi gibi iflledi. 

12 Eylül, yükselen devrim dalgas›na karfl› bir
bask› ve gericilik harekat›yd›. Yaln›zca ülkemiz-
de de¤il, devrimci mücadelenin yükseldi¤i Latin
Amerika ülkelerinde, Endonezya’da, Filipinler’de
ayn› darbe tezgâhlan›yor, Amerikan emperyaliz-
minin plan›yla tüm dünya bir k›y›m makinesinden
geçiriliyordu. 

12 Eylül, devrimci hareket aç›s›ndan da bir
turnusol görevi gördü. Denizlerin idam sehpa-
lar›nda, ‹brahimlerin iflkence tezgah›nda, Mahir-
lerin çat›flmalarda yaratt›¤› direngen gelenek, 12
Eylül’de küçük-burjuva devrimcili¤i taraf›ndan
mültecilikle, teslimiyetçilikle kirletilirken, ihtilalci
komünistler bu tarihe onurlu ve direngen bir iz
b›rakmay› baflard›lar. 

12 Eylül’ün vahfleti, ihtilalci komünistler için
iflkencede ‘adressiz sorgular’ gelene¤i ile faflist
mahkemelerde ‘yarg›layan savunma’ tavr› ile
hücrelerde ölüm oruçlar› ile yan›tlanm›flt›r. 12
Eylül’den 17 gün sonra Ba¤c›lar’da, kuflat›ld›¤›
inflaatta çat›flarak flehit düflen Osman Yaflar
Yoldaflcan’›n, darbeyi “hücum yoldafllar” diye
karfl›layan sesi, ihtilalci komünistler için darbenin
nas›l karfl›land›¤›n›n yan›t› olmufltur. Onlar, dev-
rimci durufllar›, son güçlerine kadar ara verme-
dikleri faaliyetleri ve direngen tav›rlar›yla emekçi
milyonlar›n yüre¤indeki umudu beslemifllerdir.
Bu umut, Mehmet Fatih Öktülmüfl’ün ‘84 Ölüm

Orucunda, -darbenin herfleyi silip
süpürdü¤ü y›llarda- “biz kazana-
ca¤›z” diyen sesi ile birleflmifl, 12
Eylül karanl›¤›n› yaran ilk k›v›l-
c›mlar› çakm›flt›r. ‹htilalci komü-
nistler, 12 Eylül’de devrimin kök-
lerini besleyen yeralt› nehirleri
olabilmifllerdir. 

Denilebilir ki, bir avuç komü-
nist ve devrimcinin direnifli neyi
de¤ifltirebilir ki? Engels’in sözüyle
karfl›l›k vermifllerdir buna da:
“Sert bir çarp›flmadan sonraki bir
yenilgi, devrimci önemi kolayca
kazan›lan bir zafere eflit bir olay-
d›r. (…) Arkalar›nda, yaflayanlar›n
ruhunda, devrim zaman›, enerjik
ve tutkulu bir eylemin en büyük uyar›c›lar›ndan
biri olan bir öcalma iste¤i b›rak›rlar. Her sava-
fl›mda…yenilme tehlikesi vard›r. Ama bu yenildi-
¤ini kabul etmek ve vuruflmaks›z›n teslim olmak
için bir neden midir?”

Böyle düflündüler ve böyle hareket ettiler. Ve
arkalar›nda bir direnifl miras› b›rakt›lar. Bugünün
ve yar›n›n devrimcileri, bu miras›n üzerinden
yükselsin diye. Çünkü biliyorlard› ki, “Tarihin en
güzel yerinde/SON SÖZÜ HEP D‹RENENLER
SÖYLER”

12 Eylül hesaplaflmay› bekliyor.12 Eylül’ün
tüm vahfleti ve terörüne
ra¤men, iflçi s›n›f› ve
emekçi halklar›n zengin
topra¤›ndan devrim to-
humlar›n›n silinemeye-
ce¤i gösterilmifltir.
Emekçi kitleler, bu ka-
ranl›k y›llardan kurtula-
rak ‘89 bahar eylemleri-
ni, Gazi direniflini, Kürt
özgürlük mücadelesini,
sendikalaflma mücade-
lelerini, üniversite iflgal-
lerini yaratacak gücü
yeniden kazanm›flt›r.

Fakat 12 Eylül, belki
postallar› ve tanklar›yla
de¤il ama tüm kurum
ve kurallar›yla bugün
de varl›¤›n› sürdürmek-
tedir. 12 Eylül’ün dev-
rimci direniflçili¤e olan
sald›rganl›¤›, çok daha
büyük bir fliddetle de-
vam ediyor. Düzenin
çizdi¤i s›n›rlar›n d›fl›nda

olan ve varl›¤›n› onu tehdit edecek biçimde ko-
numland›ran her devrimci güç, imha sald›r›s›yla,
hücrelerle karfl›lan›yor. Tüm toplumun örgütlen-
me, ifade ve eylem hakk› iyice budan›yor. ‹flçi s›-
n›f›, esnek üretim modeli ile örgütsüz ve birleflik
güçten yoksun b›rak›l›yor. 

K›saca faflist darbenin zihniyeti, yaflam›n her
alan›nda, 12 Eylül’de yarat›lan temel üzerinde
yaflamaya devam ediyor. Henüz darbeci gene-
rallerin dahi san›k sandalyesine oturtulamad›¤›
bir ülkede elbette faflist darbenin tüm izleri ile
hesaplaflmak, tutarl› ve kararl› bir demokrasi mü-
cadelesini gerektiriyor.

12 Eylül darbesinin üzerinden 29 y›l geçti. 
Bu ülke, 29 y›ld›r bir eylül darbesinin sersem-

letici etkisini s›rt›nda tafl›yor. O y›llarda do¤anlar
ya da o y›llar›n yetiflkinleri, darbenin yaratt›¤›
toplumsal tablonun tüm izleriyle kuflak kuflak bir-
likte yafl›yorlar. Emperyalizme daha fazla ba¤-
lanm›fl bir ülke, yoksullaflt›r›lm›fl bir halk, tarih bi-
linci çal›nm›fl bir gençlik, ideallerinden ar›nd›r›l-
m›fl bir toplum… 

12 Eylül darbesinin yaflamda-
ki say›s›z izdüflümü, kimileri he-
define tamamen ulaflamasa da
varl›¤›n› belirgin bir biçimde koru-
yor. Tam da bundan dolay›, 12
Eylül askeri darbesi, üzerinden
29 y›l geçse de tüm izleri ile he-
saplafl›lmas› ve ortadan kald›r›l-
mas› gereken bir milat olarak
mücadelenin gündeminde duru-
yor. 

12 Eylül darbesi, emperya-
lizmin, yükselen s›n›f mücade-
lesine bir yan›t›yd›. ’78-80 y›lla-

r›, devrimci dalgan›n h›zl› bir yükselifl gösterdi¤i
y›llard›. 12 Mart darbesiyle gerileyen devrimci
hareket, 74’lü y›llarda yeniden do¤ruluyordu. Ga-
zeteler manfletlerine, faflist generaller demeçleri-
ne, “yurtta anarfli doruk noktas›na vard›” diye
bafll›klar at›yorlard›. ‹htilalci komünistlerin de için-
de yer al›p önderlik etti¤i ve her biri burjuvaziye
kök söktüren Tarifl, Paktafl, Bossa, Tekel, Coca

Cola gibi onlarca fabrika ve iflye-
ri, gerçeklefltirdi¤i politik grev ve
direniflleriyle ülkeyi bir bafltan bir
bafla kas›p kavuruyordu. En ücra
yerlerde dahi emekçi semtler,
devrimcilerin örgütlendi¤i birer
kaleye dönüflüyordu. Üniversite-
ler, liseler devrimci mücadelenin
bayra¤›n› coflkuyla dalgaland›r›-
yordu. Devlet, ne s›k›yönetim uy-
gulamalar›yla ne de kukla parti-
leriyle bu f›rt›nay› durdurmay›
baflaram›yordu. 

Kenan Evren, Er-
zurum’da yapt›¤› bir
konuflmada gidiflat›
flöyle ortaya koydu:
“Diyeceksiniz ki s›k›-
yönetime ra¤men niye
bunlar›n hakk›ndan
gelemiyorsunuz: fiun-
dan dolay› gelemiyo-
ruz. Kan dökmek iste-
miyoruz”… Ve 12 Ey-
lül, iflkence tezgahlar›,
dara¤açlar›, cezaevleri ile say›s›z öl-
çüde kan dökerek geldi.

12 Eylül, iflçi s›n›f› ve emekçi
halk› daha rahat sömürmenin önü-
nü açt›. Askeri darbenin amac›, kaba-
ran devrim dalgas›n› söndürerek,
emekçi halk›n karfl› koyma gücünü or-
tadan kald›rmakt›. Çünkü darbe, IMF
kararlar›n›n uygulanmas›n›n da garan-
tisiydi. Birçok ülkeye dayat›lan “ekono-
mik istikrar paketleri”den Türkiye’nin
pay›na 24 Ocak kararlar› düflmüfltü.
IMF’nin istekleri do

¤rultusunda yaflama geçirilen uy-
gulamalarla K‹T ürünlerine yüzde 300-
400’lere varan zamlar yap›l›yordu.
K‹T’lerin özellefltirilmesi, ücretlerin ve
taban fiyatlar›n›n s›n›rland›r›lmas› gibi
bir y›¤›n ekonomik sald›r› birbirini izli-
yordu. ‹flçi ücretleri yar› yar›ya düfler-
ken, d›fl borç ikiye katlan›yordu.

Bu duruma paralel olarak iflçi s›n›f›
örgütsüzlefltiriliyor, tüm grev ve dire-
niflleri yasaklan›yordu. Dönemin T‹SK
baflkan› Halit Narin, “flimdiye kadar ifl-
çiler güldü, bundan sonra biz gülece-
¤iz” diyordu. 

Darbenin ilk bildirisi, baflta D‹SK ol-
mak üzere iflçilerin tüm sendika ve
derneklerinin kapat›lmas› üzerineydi.

11 Eylül akflam› ‹stanbul’dan Adana’ya yola
ç›kan bir komünist, 12 Eylül sabah›n› tam Ada-
na’ya girerken, otobüsün içinde karfl›lad›. Otobüs
floförünün radyosundan ç›kan c›z›rt›l› ses, “silahl›
kuvvetler yönetime el koymufltur” diyordu. Derin
uykusundan s›çrad› birden. Otobüsteki di¤er yol-
cular da uyanm›flt› ve her kafadan bir ses ç›k›yor-
du. O da bu tart›flmaya kat›lmak istedi. Fakat he-
men üzerindeki eflyalar ve Fatih yoldafl›n uyar›lar›
geldi akl›na. Fatih, otobüse binmeden önce s›k› s›-
k› tembih etmiflti, tafl›d›¤› fleylerden dolay› rahat
davranmamas› konusunda… 

Fatih’in bu uyar›s› flimdi daha fazla önem ka-
zanm›flt›. Otobüsün içindeki yorumlara çok kat›l-
mak istemesine ra¤men sustu… Bir yandan da
h›zla düflünmeye bafllad›. Bu halde otogara inmesi
riskli olabilirdi. Akl›na flehrin giriflinde oturan bir
akrabas›n›n evi geldi. Otobüsü flehrin giriflinde
durdurdu. Yürüyerek akrabas›n›n evine ulaflt›. An-
cak sokakta askerlerin kontrolleri artm›flt›. Ve evin
penceresinden bunlar görülüyordu. Akrabas›n›n
tedirginli¤i artmaya bafllad›, kendisi de efli de me-
murdu, bafllar›na bir fley gelece¤inden korkuyor-
du. Önce ortal›k sakinleflene kadar kalmay› dü-
flündü. Fakat akrabas›n›n bu m›zm›zlanmas› can›-
n› s›kt› ve evden ayr›ld›… Yoldafllar›na ulaflabile-
ce¤i bir eve kendini atmak istiyordu.

Soka¤a ç›kt›¤›nda askerler, bakkala vb gitmek
isteyenlere, ihtiyaçlar›n› hemen giderip evlerine
dönmelerini, soka¤a ç›kma yasa¤› ilan edildi¤ini
anlat›yordu. Caddeye ç›kt›, sa¤›na soluna bak›nd›,
ortada hiç araba görünmüyordu. Bir özel otoyu
gördü uzaktan, el kald›rd› hemen. Özel oto yak-
laflt› ve yan›nda durdu. Bu, yaflam›nda yapt›¤› ilk
ve son otostop olacakt›! 

Bir hikaye uydurdu hemen. O gece akrabala-

r›nda kalm›flt› ve evden ç›km›fl bulunuyordu. An-
nesi kendi evlerinde merak içinde onu bekliyordu.
Gidece¤i yeri söyleyip götürüp götüremeyecekle-
rini sordu. “Tabi” dedi, araban›n önünde oturan iki
genç adamdan biri. Sevinmiflti, araban›n arkas›na
geçti. Araba hareket ettikten bir süre sonra bir tel-
siz sesi çal›nd› kula¤›na! Bir polis otosuna bindi¤i-
ni o zaman anlad›. Ama yapacak bir fley yoktu.
Sakin olmaya çal›flt›, sorular›na sakince cevaplar
verdi. Polisler de zaten onunla fazla ilgili de¤illerdi.
Yollar, askerler taraf›ndan tutulmufltu. S›kça ara-
malara tak›l›yorlard›. Araban›n önündekiler polis
kimliklerini göstererek bu engelleri birer birer aflt›-
lar. Evinin oldu¤unu söyledi¤i bölgeye geldiklerin-
de, teflekkür edip indi arabadan... 

Art›k daha fazla dikkatli olmalar› gereken bir
döneme girmifllerdi. Üstündekileri iyi bir flekilde
kamufle edip ulaflt›rmal›yd› yoldafllar›na. Bir kese
ka¤›d›n›n alt›na yerlefltirdi bir k›sm›n›. Eline bir el-
diven geçirerek, Adana’n›n ünlü dikenli incirlerini
de onlar›n üstüne koydu. Kese ka¤›d›n›n a¤z›n›
aç›k b›rakt›. Biliyordu ki, dikenli inciri gören hiçbir
polis ya da asker, onu boflatmaya kalkmayacakt›.

Daha sonra Fatih’le karfl›laflt›klar›nda, bafl›n-
dan geçen olaylar›, büyük bir heyecanla anlatt›.
Fatih’ten bir “aferin” almay› bekliyordu. Fatih, onu
dikkatle dinledi. Sonra, “öyle bir günde akrabala-
r›nda kalmay›p soka¤a ç›kmakla iyi yapmam›fl-
s›n” dedi. “Küçük-burjuva gururumuz, güvenli¤i-
mizden daha önemli de¤il.” Bozuldu önce. Ama
Fatih konuyu iyice açt› ve önemini kavratt›. Ra-
hatlam›flt›…  

Yeralt› kurallar› konusunda daha önce de titiz-
diler, ama art›k çok daha fazla dikkat ve yarat›c›-
l›k gerekiyordu… Ve tabi sab›r, ›srar, kitlelerle
ba¤, ikna gücü…

12 Eylül sabah›na uyanmak...

12 EYLÜL 
Hala hesaplaflmay› bekliyor

12 Eylül darbesi ile birlikte

3 650 bin kifli gözalt›na al›nd›
3 1 milyon 683 bin kifli fifllendi
3 210 bin tane dava aç›ld›
3 230 bin kifli s›k›yönetim mahkemelerinde yarg›land›
3 14 bin kifli vatandafll›ktan ç›kar›ld›
3 388 bin kifliye pasaport verilmedi
3 23 bin 700 dernek faaliyetten men edildi
3 644 cezaevinde 52 bin kifli tutuklu ve hükümlü olarak kald›
3 171 kifli iflkencede katledildi
3 18 devrimci idam edildi
3 39 ton kitap, gazete, dergi yak›larak yok edildi; 40 bin to-
nu, yok edilmek üzere depolara sakland›.
3 927 yay›n yasakland›
3 Bin polis “üstün hizmetlerinden dolay›” ödüllendirildi

3 1980’de sendikal› iflçi say›s› 5 milyon 721 bin 74 iken,
1985’te sendikal› iflçi say›s› bir milyon 711 bin 74 oldu.
3 Bir iflçinin 1979’da günlük ücreti 8.4 dolar iken, 1985’te
günlük ücreti 4.0 dolara düfltü
3 D›fl borç; 1979 y›l›nda 14.2 milyar dolar iken, 1987’de 36.0
milyar dolara yükseldi.



12 Eylül’ü unutma-
yacaklar›n bafl›nda ana-
lar gelir. 12 Eylül’ün
tüm vahfletini bedenin-
de, yüre¤inde yaflayan

analar, bu vahflete karfl›
direniflin de bafl›n› çekti-
ler. O güne dek mutfakla-
r›ndan d›flar› ad›m›n› at-
mayan birçok ana, çocuk-
lar›n›n arkas›na düflerek

faflizmi ve faflizme karfl›
mücadeleyi ö¤rendi. Cezae-
vi kap›lar›nda bafllad› bu

mücadele maratonu. Açl›k
grevi ve ölüm oruçlar›nda en

kritik engellerden geçti. Toplu dilekçe
ve görüflmelerden, Taksim an›t›na siyah çelenk
b›rakma eylemine, oradan ‹HD, TAYAD gibi ör-
gütlenme giriflimlerine kadar uzanan bir süreçti
bu… 

Bu sürecin bafl›ndan itibaren içinde yeralan
analardan Makbule Berktafl ile 12 Eylül dönemi-
ni konufltuk. Halen Adana ‹HD flubesinde görev
alan Makbule ana, o günleri, sanki dün yaflan-
m›fl gibi ayn› duygularla o dönemi anlatt›. 

PDD: Ana bize 12 Eylül’ü, 12 Eylül’de neler
yaflad›¤›n› anlatabilir misin? 12 Eylül sana nele-
ri hat›rlat›yor?

Makbule Ana: 12 Eylül geldi¤inde bir k›z›m
cezaevindeydi, di¤eri ise aran›yordu. O yüzden
evimiz çok s›k bask›na u¤rad›. Bu aylarca sürdü.
Her geldiklerinde evi talan ettiler. K›zlar›m›n çe-
yizleri vard› bir odada, her geldiklerinde açarlar-
d›, ortal›¤a döküp giderlerdi. Bir defas›nda, “bu
evi ne ile ald›n, komünistlerin paras›yla m›” dedi-
ler. O zaman tepem att›. Almanya’dan getirdi¤im
para ka¤›tlar›m vard›, onlar› ç›kar›p gözlerine
soktum. Çocuklar›m okuyordu, ne kazand›lar, ne
getirsinler. Y›llarca Almanya’da çal›flt›¤›m paray-
la yapt›rd›m evimi. Evimi basanlara da söyledim,
“okuyan çocuklar›m›z› al›p cezaevlerine koyu-
yorsunuz, biz ailelerine de iflkence yap›yorsunuz”
dedim. 

12 Eylül sonras› her gece, -bu iki y›l m›, üç
y›l m› sürdü bilemiyorum- ne eflim ne de ben pi-
jama giymedik. Her gece bask›n olabiliyordu
çünkü. 12 Eylül beynime ifllemifl benim. Bir da-
ha gelmesin o günler… Çocuklar›m›z cezaevin-
deydi, asl›nda biz de “asri cezaevinde”ydik. Belli
bir saatten sonra d›flar› ç›kmak yasakt›. Güya d›-
flar›da yafl›yorduk ama cezaevinde gibiydik.  

O dönemden hat›rlad›¤›n olaylar var m›?
Bir gün, komflulardan biri geldi, “Makbule

teyze, askerler senin o¤lan› alm›fllar, kafas›n› ka-
nal›n içine bat›r›p ç›kar›yor ‘ablan nerede’ diye
soruyorlar” dedi. Kanal da bizim evin karfl›s›. He-

men kofl-
tum, “çocu-
¤un kafas›n›
bat›rana ka-
dar, bana
sorsan›za,
ben annesi-
yim” dedim. “Git kar› bafl›mdan” dedi. “Bu ço-
cuk benim çocu¤um, sen onu öldürecek misin,
ne soracaksan bana sor” dedim. Tren hatt›n›n
ötesine askeriye çad›r kurmufltu. Beni ve o¤lumu
ald›lar, oraya götürdüler. Ama gidene kadar çok
afla¤›l›k kelimeler kulland›lar, flimdi söylemeye
bile utan›yorum. “Ben bir ev han›m›y›m, çocuk-
lar›m da p›r›l p›r›l” dedim. O ekip gittikten sonra,
baflka bir ekip geldi. O ekiptekiler, “teyze, senin
bir suçun yok, kimli¤ini ve çocu¤unu al da git”
dedi. Ç›kt›m geldim, çocu¤umu da öyle kurtar-
d›m. O anlar› hat›rlamak bile istemiyorum… 

Yine bir gün cezaevine ziyarete gitmifltim. Dö-
nüflümde mahallenin her yan›n› polislerin sard›-
¤›n› gördüm. Birço¤u sivil giyimliydi ve kollar›na
beyaz mendil ba¤lam›fllard›. Polislerden biri beni
tan›d› ve “ne senin çilen, ne bizimki bitiyor” dedi.
Kollar›na neden beyaz mendil ba¤lad›klar›n› sor-
dum, birbirlerini tan›malar›, yanl›fll›kla vurmama-
lar› içinmifl. Ne oldu¤unu sordum, “el kadar bir
k›z bize atefl açt›” dedi. O an beynimden afla¤›ya
bir su boflald› sanki. “Bu, benim k›z olmas›n” de-
dim içimden. Yan›nda bir de erkek varm›fl, polis-
le çat›flmaya girmifller, polis her tarafta onlar›
ar›yormufl. (11 Aral›k 1980 Metin Ayd›n’›n Kire-
mithane mahallesinde polislerle çat›flmaya girip
flehit düfltü¤ü an -PDD) Eve vard›¤›mda, aradan
fazla zaman geçmedi, bizim köpek ayaklar›ma
dolanmaya, havlamaya bafllad›. O her aya¤›ma
doland›¤›nda, ya polis ya asker gelirdi, “eyvah
yine gelecekler” dedim. Öyle de oldu. Askerler
girdi içeriye. “K›z›n nerede?” dedi bafllar›. “Nere-
den bileyim, cuntadan önce evden gitti” dedim.
“Cunta m›” diyerek kafama elindeki telsizle vur-
du. “Çocuklar›n senin de beynini y›kam›fl” dedi.
Televizyon da karfl›mda duruyor. “Yok” dedim
“Kenan Evren televizyonda ç›k›p ‘bize cunta di-
yorlar, faflist diyorlar’ demedi mi, ben ondan
duydum, çocuklar›m› görmüyorum ki onlardan
ö¤reneyim” dedim. O s›rada askerlerden biri kö-
pe¤e öyle bir vurdu ki, köpek alt›na ifledi. Komu-
tanlar›, “hayvan gibi adamlars›n›z, hayvan› bile
korkuttunuz” dedi.   

Hele o cezaevi kap›lar›nda bize neler yapt›lar.
Coplamad›lar m›, saçlar›m›zdan tutup sürükle-
mediler mi, terbiyesiz laflar m› söylemediler. “‹yi
bir ana olsayd›n, çocu¤un böyle olmazd›” bil-
mem ne, ne kelimeler sayd›lar. Ama Allaha çok
flükür yüzümüz ak, aln›m›z pak! Çocuklar›m›z ne
h›rs›zl›k ettiler, ne cinayet ifllediler. Ne mafyada-
lar, ne çetedeler. Mafya babalar› rahat rahat ge-

ziyor. Onlar hala çocuklar›m›z›n
peflindeler.

Adana cezaevinde idamlar da
yap›ld›. Serdar Soyergin’in ida-
m›n› hat›rl›yor musunuz?

O zaman k›z›m›n biri
cezaevindeydi. Cezaevi-
ne görüfle gitti¤imizde
çocuklar geldiler ki, göz-
leri k›pk›rm›z›. Gece bo-
yunca uyumam›fllar, slo-
gan atm›fllar. As›lan ço-

cuk ailenin tek o¤luymufl, öyle duyduk. Adana
cezaevinin önünde annesi kendini yerlere at›yor-
du, “çocu¤umu ast›lar” diye. Bizim haberimiz
yoktu o gün as›ld›¤›ndan, görüfl günü ö¤rendik.
Cezaevinin önünde garaj vard›, çocu¤u orada as-
t›klar›n› söylediler. Görüflte çocuklara sordu¤u-
muzda, Serdar’›n as›ld›¤›n› söylediler ve kap›n›n
deli¤inden as›l›fl›n› izlediklerini anlatt›lar. O haf›-
zama yaz›lm›fl. Herhalde 12 Eylül’de ilk idam
edilen çocuktu. (Serdar Soyergin, Necdet Ada-
l›’dan sonra idam edilen ikinci devrimci oldu -
PDD) Kendi çocu¤umu idam etmifller gibi ol-
dum. Annesinin yan›na gidip teselli etmeye ça-
l›flt›k. Annenin ci¤eri yanm›fl, teselli olur mu?

O arada üzerimize itfaiye tazyikli su s›kmaya
bafllad›. Bir yandan da gardiyanlar, askerler kü-
fürler ederek sald›r›yor. Her birimiz bir yere kaç›-
yoruz. 

Daha önce o¤lum da cezaevindeydi. Daha 15
yafl›ndayd› içeri ald›klar›nda. Dediler ki “ceza-
evinde ölenler var”! Nerede? Devlet Hastane-
si’nde. Kofla kofla Devlet Hastanesi’ne gittim.
Morga girdim. Oradaki görevliler, ölen çocuklar›
gösterdiler bize, “bak›n bu çocuklar sizin mi” di-
ye. Benim çocu¤um yoktu ama baflkalar›n›n ço-
cuklar›yd›, tabi flimdi isimlerini hat›rlayam›yo-
rum. Oradan yürüyerek cezaevine geldim, çocu-
¤umun görüflünü yapt›m Çok flükürler olsun de-
dim. Görüfl yasa¤› var bir de. Diyorum ya, o
günler gitsin gelmesin diye. O cezaevinin önün-
den her geçiflimde “y›k›las›n” diyordum. En so-
nunda y›k›ld›, Maliye yapt›lar. Müze yapmalar›
laz›md› asl›nda oray›.

Hakl›s›n›z, Diyarbak›r cezaevini de y›k›yorlar.
‹nsanl›¤›n belle¤inden faflizmin vahfletini silmek
istiyorlar. Ama unutulmuyor, unutturam›yorlar
iflte. fiimdi Kenan Evren’le ilgili yarg›lanma me-
selesi gündemde. 12 Eylül’de yapt›klar› anaya-
sada bir madde koydular. 12 Eylül cuntas›n› ya-
panlar yarg›lanmas›n diye.  

Niye, katliam yapt›klar› için mi?   

Evet, onun için. Bugüne dek gelen hükümet-
ler anayasan›n birçok maddesini de¤ifltirdiler,
onu de¤ifltirmediler. AKP de sözde darbelere
karfl› ama bu maddeyi de¤ifltirmeye yanaflm›-
yor. Baykal da AKP’yi s›k›flt›rmak için darbeye
karfl›ysan›z gelin bu maddeyi de¤ifltirelim dedi.
Evren de “beni yarg›larlarsa intihar ederim” de-
di. Sonra GATA’ya kald›rd›lar. Daha yarg›lan-
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man›n sözü bile hastanelik etti yani…
Çekecekler. Yapanlar hep çekecek. Çünkü

haks›z yere çolu¤umuzu çocu¤umuzu ald›lar de-
liklere soktular, istikballerinden ettiler. Benim
çocuklar›m›n hepsi okuyordu. En küçü¤ü orta-
okula gidiyordu. Her gün evi asker bast›¤›nda
gecenin birinde, ikisinde çocu¤u yata¤›ndan kal-
d›r›rlard›, “o¤lum ablalar›n gibi olma sak›n!” Ço-
cuk art›k bunal›ma girmiflti. Baz› geceler dipçikle
uyand›r›l›yordu. Çocuk küçük ama beynine gir-
meye çal›fl›yorlard›: Ablalar›n gibi olma! Sanki
ablalar› Türkiye’yi bat›rm›fl! Ablalar› ne yap›yor-
du? Sadece ablalar› de¤il, bütün devrimciler,
halk için u¤rafl›yorlard›, “fakiri fakir etme, zengi-
ni zengin etme” diyorlard›. Kendileri için bir pay
m› istediler? ‹htiyaçlar› da yoktu ki. O dönem ce-
zaevine giren çocuklar›n aileleri, çocuklar›n› ya-
flatacak durumdayd›. Onlar halk› için u¤raflt›.
Kenan Evren de halk› öldürmek için u¤raflt›.  

Bize çok çektirdiler. Dilimize fermuar çekme-
ye çal›flt›lar. Bizim dilimize fermuar çektirmek is-
teyenlere Allah fermuar çektirsin. Çocuklar›m›za
bu zulmü yapanlara çektirsin. ’96 Ölüm orucun-
da bir ana, böyle kafas›n› bir açt›, yafll› bir anay-
d›, beyaz saçlar›n› böyle bir açt›: “Mehmet A¤ar”
dedi. Mehmet A¤ar bafltayd› o zaman.  “Mehmet
A¤ar ci¤erinden bulas›n” dedi. Ben hemen anay›
sar›p öptüm. “Ana ne olur, çocu¤una dua etme,
kendine et” dedim. “Yok, öyle deme, benim ci-
¤erim yan›yor, onun da yans›n” dedi. Çocuklar›-
m›z flehit oluyordu. Arkas›ndan o da çocu¤unu
kaybetti. Ben çocu¤a üzüldüm, çocu¤un günah›
ne, bize yapanlar çeksin. 

Baz› ayd›nlar “bana iflkence yapanlar› affet-
tim” diyor. Biz de diyoruz ki, onu bir analara
soral›m bakal›m, çocuklar›na iflkence yapanlar›,
asanlar›, katledenleri bakal›m affediyorlar m›?

Hiç affetmem. Kesinlikle! Kesinlikle affet-
mem. Bak unuttu¤um bir olay› hat›rlad›m. Bir
defas›nda yine eve bask›na geldiklerinde eflim si-
gara içiyordu, çakma¤› da sehpan›n üstüne koy-
mufltu. O çakma¤› ben hediye alm›flt›m. Güzel
sar› bir çakmakt›. Evin yine alt›n› üstüne getirdi-
ler, tam ç›karlarken, eflim, çakma¤›n› bulamad›-
¤›n› söyledi. Bafllar›nda bulunan te¤men, “hiç
kimse gitmeyecek çakmak bulunana kadar” de-
di. Arad›lar askerin birinden ç›kt›. Eflim, “keflke
söylemeseydim, flimdi bu askeri divan› harbe ve-
rirler” dedi. Ben “çok iyi oldu” dedim. Bugün
çakmak alan, baflka yerde para al›r, alt›n al›r, ya
da yasad›fl› bir fleyler getirip koyar. 

O dönem sizi ve eflinizi gözalt›na ald›lar m›?
Bu bask›nlardan birinde, önce evi arad›lar,

sonra babay› götürmeye kalkt›lar. “Tansiyonu
var, elinizde kal›r” dedim, ama al›p arabaya bin-
dirdiler. Komflular da geldi, “biz y›llard›r burada-
y›z, çocuklar›n eve gelmedi¤ine flahidiz, götür-
meyin” dediler. Ben de kolundan çekip arabadan
indirmeye çal›flt›m. Bunun üzerine bafllar›nda bu-
lunan subay “b›rak›n gitsin” dedi.  

Sadece eflim mi? 6 ayl›k torunumu bile gö-
zalt›na ald›lar. 

O nas›l oldu?
’85 miydi, ’86 m›, tam ç›karam›yorum, bir-

gün evime genç bir adam geldi. Me¤erse ceza-
evinde çal›fl›yormufl. Ama bana söylemedi. Sa-
dece cezaevinde görüfl yasa¤› oldu¤unu, bay-
ramda görüfl yapmak için dilekçe vermemiz ge-
rekti¤ini söyledi. “Sen kimsin” dedim, “sivil po-
lis misin nesin” Adam ç›kt› gitti. Aras› on gün
geçmedi, cezaevinden bir ekip, beni al›p ceza-
evine götürdü. ‹ki katalog getirdiler, biri erkek,
biri bayan gardiyanlar›n katalo¤u. “Bunu tan›yor
musun, flunu tan›yor musun” “Hiçbirini tan›-
mam, hele erkeklerle hiç iflim olmaz, benim k›-
z›m içerde bayan gardiyanlar› bilirim sadece”
dedim. Ertesi gün yeniden ça¤›rd›lar, tüm gardi-
yanlar› dizmifller, yine “bunlardan hangisini tan›-
yorsun” diye soruyorlar. ‹yice sinirlendim. “Ka-
talog gösterdiniz o zaman da söyledim, hiçbirini
tan›m›yorum.” “Do¤ruyu söylemiyorsun” dedi.
“Hay›r do¤ruyu söylüyorum” dedim. Aradan bir
süre geçti, bu kez emniyetten geldiler. Evde
ben, gelinim ve 6 ayl›k torunum var, bizi al›p
götürdüler. Bana da “3 ay gözalt› süren var” di-
yorlar, o zaman gözalt› süresi 3 ayd› ya… Yuka-
r›ya ç›kard›lar, evime gelen gardiyan› sordular
yine. Ben de önceki gibi anlatt›m. Sonra “al›n
bunlar› hücreye at›n” dediler. Beni ayr› yere, ge-
linimi ayr› yere koyuyorlar. Dedim ki, “O asker
kar›s›. Benim gelinim, gözümün önünde olacak”
dedim. “e¤er baflka yere koyarsan›z, ç›kt›¤›mda
bas›n aç›klamas› yapaca¤›m.” Onun üzerine ge-
linimi karfl›ma oturttular. Bir süre sonra beni ye-
niden ça¤›rd›lar. “Gel bak bakal›m, bunlar› tan›-
yacak m›s›n” dediler. Kolumdan tutup bir san-
dalyeye ç›kard›lar, mazgal m›, nedir, pencere
gibi bir yerden bakt›rd›lar. Karfl›ma gardiyanlar›
dizmifller. Me¤er ben onlar› görüyormuflum, on-
lar beni görmüyormufl. “Hiçbirini tan›m›yorum”
dedim. ‹ndirdi beni, bu sefer tam karfl›lar›na gö-
türdü. Karfl›lar›nda da “kaç günden beri size
söylüyorum, bunlar›n hiç birini tan›m›yorum”
dedim bir kez daha. Sonra beni ve gelinimi b›-
rakt›lar. Böyle fleylerle karfl›laflt›k iflte.

Bir defas›nda daha gözalt›na al›nm›flt›m.
Ölüm orucu s›ras›nda yapt›¤›m›z eylemlerden
dolay›yd› san›yorum. Toplu gözalt›yd›, ismimi
ö¤renince bir polis gelip k›z›m› sordu bana. “Ni-
ye soruyorsun, bir fley mi oldu” dedim. “Ölmüfl”
dedi. “Sen öl!” dedim. “Bak, bak kar›ya bak”
dedi sonra.

Senin moralini bozmaya çal›flm›fl asl›nda.
Ben de öyle söyledim. Benim moralimi boz-

maya çal›fl›yorsan, benim moralim bozulmaz
y›llard›r u¤rafl›yorum çünkü dedim. ’96 Ölüm
Orucu döneminde biz aileler de Ankara’da top-
lanm›flt›k. Çiller vard› o zaman, baflbakan ola-
rak. Ana ya, analar›n derdinden anlar diye Do¤-
ru Yol Partisi’ne (DYP) gittik. Dokuz ana, iki ba-
ba, Çilleri bekliyoruz. DYP’ye gitmeden önce ai-
lelere dedim ki, “biz flu saate kadar gelmezsek,
bilin ki gözalt›na al›nm›fl›z.” Biz uzun süre bekle-
dik, Çiller gelmedi. Söyledi¤imiz saat dolunca,
bütün aileler DYP’nin önüne y›¤›ld›lar. Yan›mda-
ki analara dedim ki, “gelin flu masaya bir tepik
vural›m, birileri öyle yapm›fl, zaten bizi almaya
alacaklar, böyle als›nlar bari” Tepik vurmaya
kalmad›, masan›n üstündeki bardaklar› falan
hep toplad›lar. Benim ad›m› da orada duran po-
lisler lider koydular, “lider gel, lider git”… Polis-
lerden biri “lider sen gel” dedi. “buraya eylemci-
ler toplanm›fl, bunlara de ki bize bir fley yapma-
d›lar, siz gidin biz de gelece¤iz” “Onlar› gönde-
rip bizi gözalt›na alacaks›n›z de¤il mi?” dedim.
“Gel seni d›flar› ç›karay›m” dedi. “Ç›kmam” de-
dim. “Ç›karsam, sen beni bir daha içeri almaz-
s›n, ben arkadafllar›mla beraber kalaca¤›m, on-
lar› al›yorsan beni de al” dedim. Beni kap›n›n
önüne kadar getirdi. Bunun üzerine d›flar›da bu-
lunan ailelere ba¤›rd›m. “Dokuz ana iki baba biz
buraday›z” dememle birlikte saçlar›ma yap›flt›-
lar. Sürükleyerek arabalara att›lar. D›flar›dakileri
de ald›lar. Toplam 91 kifliydik, gözalt›na ald›lar.
En baflta benim. ‹fade alacaklar. “Size ifade ver-
miyorum” dedim. “Neden” dediler, “imza att›rd›-
¤›n›z yerle ifade aras›ndaki bofllu¤a kim bilir ne-
ler dolduracaks›n›z” dedim. Ben vermeyince, 90
kifli de ifade vermedi. Orada ad›m tam lider kal-
d›. Sonra mahkemeye ç›kt›k. Hakim de sordu
“neden ifade vermedin” diye. Ona da ayn›s›n›
söyledim. “fiimdi burada verecek misin” dedi,
“verece¤im” dedim. Hakim de güldü. ‹fademizi
verip ç›kt›k. Ondan sonra nereye gidiyorsak ey-
lem yapmaya, polislerden biri beni kafas›na
takm›fl, sürekli yan›ma geliyor “lider ne yap›yor-
sun?”, “lider devam m›?” TBMM’nin kap›s›nda-
y›z. Bir k›sm›m›z önce gitti, onlar giremeyince,
biz de gittik. O polis yine gelip beni buldu. “Li-
der yine eyleme mi geldin?” dedi. Yüzüne dik
dik bakt›m. “Niye bana öyle bak›yorsun?” dedi.
“Senin yüz hatlar›n› haf›zama yazd›m” dedim. O
polis bir daha gözüme gözükmedi. Keflke daha
önce söyleseymiflim bunu. O s›rada içimizden
biri, “hadi yürüyelim art›k” deyip terli¤i ç›kard›,
polislere girifltik. Yine bizi ald›lar gözalt›na… 

Kaç gözalt› oldu ana, kaç dava aç›ld› biliyor
musunuz?

Avukatlar, “çocuklar›ndan daha fazla davan
var” dediler, ne kadar oldu¤unu ben de bilmiyo-
rum. Ama çocuklar›m›n arkas›ndan hep kofl-
tum. Onlar› yaln›z b›rakmad›m. Tüm anne-ba-
balara sesleniyorum, onlar› yaln›z b›rakmas›n-
lar.
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Küçük çocuklar›n, “boylar›ndan büyük” flark›-
lar söyledikleri yar›flma program›n›n en az›ndan
bir bölümünü seyretmeyen var m›d›r acaba? 

‹nsanlar çocuklar karfl›s›nda genel olarak s›-
cak duygular besler. Bir çocu¤un “farkl›” bir fley
yapmas›, yafl›ndan daha büyük ve olgun davran-
mas›, bir fleyi “baflarmas›” ise, kesin olarak sem-
pati ve sevgiyle karfl›lan›r. Zaten yar›flma progra-
m› da, kitlelerin bu duygular›n› kullanarak büyük
bir baflar› elde etti, izlenme oranlar›n› k›rd› geçir-
di; bu arada, çal›flanlar›n›n grevinden dolay› ya-
p›lan “ATV seyretmeyin” kampanyas›n›n etkisini
de zay›flatm›fl oldu. 

Çocuklar›n geçirdi¤i “evrim” de bütün çarp›-
c›l›¤›yla ortaya ç›kt›. ‹lk bölümlerde çocuklar›n
tav›rlar›na damgas›n› vuran, masumiyet, sevimli-
lik ve flaflk›nl›kt›. Son bölümlerde art›k giderek
kendinden emin, hatta daha do¤ru bir ifadeyle
kendini be¤enmifl ve ukala tav›rlar görülmeye
bafllad›. Urfal› bir yar›flmac› çocuk için düzenle-
nen s›ra gecesi ise, yap›lanlar›n sorgulanmas›
aç›s›ndan çarp›c› bir tablo oluflturmufltu. Bir grup
orta yafll› ve yafll› insan›n ortas›na (bafl köfleye)
oturmufl bir çocuk, beraber s›ra gecesi düzenle-
diler. Oradakilerin herbiri, bu “s›ra”da yer alabil-
mek için kimbilir ne kadar büyük emek harca-
m›fl, ne aflamalardan geçmifl, ne kadar çok “alt-
ifl” yapm›fl, belki y›llarca bu türden gecelerde sa-
dece hizmet etmek onuruna nail olmufl ve bütün
bu süre içinde yavafl yavafl piflmifl, görgüyü ö¤-
renmifl ve ancak ondan sonra “s›ra”da yerini ala-
bilmiflti. Ses güzelli¤i hepsinde vard›; ama usta-
ç›rak iliflkisini yaflamadan, “s›ra”n›n görgüsünü
yerine getirmeden, onlar›n aras›na kar›flamam›fl-
t›. 

Ve o tabloda, o çocu¤un, sadece ve sadece
güzel sesinden ve yar›flmada kazand›¤› “flöh-
ret”ten dolay› aralar›nda yer almas›, bugünün en
yayg›n hastal›¤› olan, kolay ve çabuk baflar›
beklentilerinin sembolü gibiydi.  

Kolay baflar› yoktur
Dönem, kolay baflar›lar peflinde koflma

dönemidir. ‹nsan iliflkilerinde, sosyal
yaflamda, ekonomik koflullar-

da, ifl hayat›nda vb... Her
alanda kolay baflar›lar

kazanman›n yolu-yön-
temi araflt›r›lmakta-
d›r. 

Kapitalizmin ha-
yat felsefesi “iste ve al”a
indirgenmifltir. Bütün slo-

ganlar, reklamlar, “uz-
man” görüflleri, bu-

nun propagandas›n› yapmaktad›r. “Sen yeter ki
iste” bu dönemin en etkili sözlerinden biridir.
Amerikan filmlerinde, en baflar›s›z tak›mlar bile
maçta antrenörün ajitasyonu sonucunda devle-
flir-ustalafl›rlar. “Hadi flu ifli yapal›m” sözü, her
kap›y› açan, her türden baflar›y› getiren, istenilen
her fleyin elde edilmesini sa¤layan anahtar söz-
cüktür neredeyse. Hangi yol, nas›l bir yöntem,
ne tür araçlar vb sorular boflluktad›r. “Hadi ya-
pal›m” denir, hiçbir fley düflünmeden iflin ortas›-
na dal›n›r. Amerikan filmlerinde, böylesine bo-
doslama dalanlar mutlaka baflar› elde ederler.
Ama gerçek hayatta, bu yöntemin tek sonucu
betona çak›lmakt›r. 

Bir alanda yetenek sahibi olmak, ya da bir
fleyi çok istemek yeterli zannedilir. Oysa öyle
de¤ildir. Çok yetenekli futbolcular vard›r mesela;
h›zla fl›mar›r ve bir-iki y›l içinde yuvarlan›p gider-
ler. Hayat›nda mutfa¤a girmemifl biri, en ünlü
ahç›lar›n yemek tarifi kitab›na bakarak mükellef
bir sofra haz›rlayamaz. Kimse, televizyondan
seyretti¤i sa¤l›k programlar›ndan ö¤rendikleriyle
doktor kesilemez. Sesi çok güzel biri, notalar›
görür görmez en a¤›r parçalar› söyleyebilecek
hale gelemez. Satranc› yeni ö¤renen biri, ustalar›
yenemez. 

Çünkü gerçek baflar›, “kilometre” iflidir.
Hem de güzel-asfalt g›c›r g›c›r bir otobanda de-
¤il, zorlu-engebeli, çukurlar-tafllarla dolu bir sta-
bilize yolda yap›lacak “kilometre”dir bu. Gazla-
y›p gitmek mümkün de¤ildir bu yolda. Yolun her
bir tafl›n›, her bir çukurunu, her k›vr›m›n› göre-
rek, motorun sesini-sanc›s›n› dinleyerek, lastikle-
rin yolu kavray›fl›n› hissederek gitmek gerekir.
Büyük bir sab›r, sevgi dolu bir özen, sa¤lam bir
kararl›l›k, s›n›rs›z bir enerji olmad›¤›nda, yolda
kalmak kaç›n›lmazd›r. Ama e¤er bunlar varsa,
yolun sonunda göz kamaflt›ran bir otoban bekle-
mektedir bizi. Aflt›¤›m›z her kilometre, biraz da-
ha bilgimizi art›r›r, görgümüzü gelifltirir, yetene-
¤imizi güçlendirir, ustalaflt›r›r. Aflt›¤›m›z her ki-
lometre, bir birikim sa¤lar. Baflar›, bu birikimin
ürünüdür iflte. 

Ç›rak olmadan usta olunmaz
En yetenekli oldu¤umuz alanda bile, önce

ç›rak olmam›z gerekir. Çünkü yetene¤i gelifl-
tirebilmek için, onu do¤ru kullanmay› ö¤ren-

mek laz›md›r. ‹lk anda ö¤renilen fley, iflin gö-
rünen yüzüdür. En basit, en kolay ve en yü-
zeydeki yan›d›r. Ustalaflmak ise, derinliklere
inmektir, kök salmakt›r. 

Üniversiteden yeni mezun birinin, ifle girmesi
son derece zordur. Çünkü baflvurdu¤u bütün ifl-
ler, “tecrübeli eleman” aramaktad›r. Okuldaki
e¤itim, iflin inceliklerini, derinliklerini ö¤retmek-
ten uzakt›r zira. Kitabi bir bilgi vard›r, okulda.

‹flin gerçek yü-
zü iflyerinde
ö¤renilir. Hem
de do¤rudan
ifle giriflerek
de¤il, önce
uzun bir “ç›rak-

l›k e¤itimi” ya da “staj” geçirerek. Alan›n içine
bizzat girerek, “saha”da çal›flarak… Yönetici ifller
yapmak üzere okul e¤itimi alan birisi, büroda
daha alt kademelerden, “ayak iflleri” tabir edilen
ifllerden bafllayabilir mesela. “Tecrübe”yi burada
edinir; görerek, duyarak, daha basit ifllemleri ya-
parak. Sonras›nda baflka bir ifle baflvurdu¤unda
“tecrübeli eleman”d›r art›k. 

Her iflin, kendi içinde son derece önemli, in-
celikli yanlar› vard›r. D›flar›dan bakan bir göz,
bunlar› göremez. ‹flin ifline girdikçe, ayr›nt›lar ç›-
kar ortaya. ‹fller aflama aflama zorlafl›r, zorluklar
daha fazla belirginleflir. Ad›m ad›m ö¤renmek,
ö¤rendiklerini tekrar tekrar s›namak, giderek
zorlaflan aflamalar› fethetmektir; ö¤rendiklerini
sindirmek, bilgiyi bilince ç›karmakt›r ustalafl-
mak. 

Her iflin kendine özgü bir ç›rakl›k evresi var-
d›r. ‹flin incelikleri, iflin içindeyken ö¤renilir, kimi
zaman ustalardan, kimi zaman o konuda yaz›l-
m›fl yaz›lardan, kitaplardan. Ö¤renir, uygular,
sonuçlar›n› görür: Kendi tecrübeleri biriktikçe ç›-
raktan ustaya uzanan yolda ilerler, sa¤lamlafl›r. 

Ustalaflmak, ya da yetkinleflmek, k›zg›n de-
mire inen çekiç gibidir. ‹nen her darbe, flekilsiz
demir parças›n› keskin bir k›l›ca çevirir. Demir
ateflte pifler, çekiç darbelerinde sa¤lamlafl›r. 

Büyük bir emek ve yo¤un bir çal›flma tempo-
suyla iflin ehli olunur. Kendisini gerçekten ifline
adayan, ö¤renmekten yorulmayan, her baflar›s›z-
l›ktan ders ç›karan, zorluklardan y›lmayan, ifle
dönük enerjisini ve coflkusunu hiç kaybetmeyen-
ler baflarabilir bunu sadece. Tan›d›¤›m›z bütün
“baflar›l›” insanlara bir bakal›m. Herbiri ifline
gerçekten s›n›rs›z bir emek harcamakta, tüm
hayat›n› ifline göre ayarlamakta ve çal›flmaktan
y›lmamaktad›r. Ve her birinin, uzun bir ç›rakl›k
e¤itimi, tecrübe biriktirme dönemi mutlaka ya-
flanm›flt›r. 

Ermifller, bu mertebeye ulaflmadan önce,
uzun y›llar dergahta basit ifller yaparlar. Mesela
Yunus Emre’nin, y›llarca odun tafl›d›¤› bilinir. 

Dövüfl sanatlar› üzerine kurulu filmlerde de
benzer biçimde uzun bir e¤itim evresi görülür.
Mesela iyi k›l›ç kullanmas›n› ö¤renebilmek için
ustas›na giden biri, önce uzun bir dönem, sadece
ve sadece damlayan suyun alt›ndan elini ›slat-
madan geçirmeyi ö¤renmek üzere çal›fl›r. Elinin
k›vrakl›¤› geliflmeden önce, hiçbir teknik, ona iyi
k›l›ç kulland›rmay› ö¤retemez çünkü. Uzakdo¤u
sporlar›n› ö¤renmek isteyen kifliye, öncelikle dö-
vüfl teknikleri de¤il, “sab›r” ö¤retilir. Son derece

““kkiilloommeettrree”” iiflfliiddiirr!!
BBAAfifiAARRII
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gereksiz görünen ifller, bitmek tükenmek bilmez
bir biçimde yapt›r›l›r acemiye. Ancak sab›rl› ol-
may› ö¤rendikten sonra gerçek dövüfl teknikleri-
ne geçilir. 

Yaflam›n her alan›nda bu böyledir. Önce “kü-
çük” ifller yap›l›r. Bunlar› baflard›kça, daha kar-
mafl›k, daha önemli ve büyük ifllere yavafl yavafl
geçilir. Anahtar kelimeler, “sab›r” ve “emek”tir.
‹kisini de yo¤un olarak sarfeden biri, daha büyük
iflleri baflaracak k›vama gelebilmifl demektir. 

H›zl› yükselmek, çabuk düflmektir
Kapitalizm, herfleyi h›zland›ran bir etki yarat-

m›flt›r. Ve hep “daha h›zl›” üzerine kuruludur fel-
sefesi. ‹nsanlar›n daha h›zl› ve daha kolay bafla-
r›lar elde etme iste¤i, kapitalizmin bu felsefesinin
uzant›s›d›r. Ancak h›zl› at›lan her ad›m, genel
olarak “sa¤lamlaflmak” ve “derinlere kök sal-
mak” yan›n›n zay›f kalmas›na neden olur. 

“Kolay baflar› yoktur, baflar› emek gerektirir”
dedik. Ama bazen, baflar› kolay bir biçimde gelir
ve bulur bizi. Pekçok etken birleflerek, birfleyleri
kolaylaflt›r›verir. Bizim elimizi uzatmam›za bile
gerek kalmadan, o gelir, elimize konar. Elbette
ki, bu durum kendi bafl›na kötü bir fley de¤ildir.
Kötü olan, bunun kendi baflar›m›z oldu¤unu dü-
flünmektir. Çünkü de¤ildir! Öyle zannedersek,
yükseldi¤imiz kadar h›zl› bir biçimde, hem de te-
petaklak düfleriz. 

Kolay ve h›zl› baflar›lar, bir bafl dönmesi ya-
rat›r. Bu bafl dönmesi ise iniflin bafllang›c›d›r.
Olgunlaflamadan çürümeye bafllayan meyve gi-
bidirler onlar. Güzel ve lezzetli bir meyveye dö-
nüflmeden ya da sonras›nda tohum olup gelece-
¤e tafl›nmadan, buruflup ac›laflm›fl bir kal›nt›ya
dönüflürler.  

Kolay baflar›lar, hakedilmemifl baflar›lard›r.
Yeterince emek harcanmam›fl, yeterince ter dö-
külmemifl, gerekti¤i kadar büyük bir tutkuyla is-
tenmemifl, bütün varl›¤›n› sarmam›fl, ad›m ad›m
infla edilen sa¤lam temeller üzerine kurulmam›fl-
t›r. Çeflitli koflullar kendili¤inden biraraya gelmifl
ve olumlu bir durum yaratm›fllard›r. Tesadüfen

gelen bu baflar›n›n kal›c›laflmas›n› isteyen, bu
durumu sindirmeye, alt› bofl olan bu baflar›n›n
alt›n› doldurmaya, temelini sa¤lamlaflt›rmaya,
bundan sonra yapt›klar›yla da bu baflar›y› ha-
ketmeye çal›flmal›d›r. Aksi halde, bu baflar›, ka-
¤›ttan bir kule gibi, bir fiskede y›k›l›verecektir.  

Hayat›n›n bir evresinde tesadüfen bir baflar›
elde etmifl, ancak bunun hakk›n› veremedi¤i için
h›zla kaybetmifl insanlarla doludur etraf›m›z.
Aradan ony›llar geçmifltir, ama hala o günlerde
yaflamaktad›r. O baflar›y› hat›rlamakta, onunla
gururlanmakta, düflüflünün nedenlerini kendi d›-
fl›ndaki koflullarda ve kötü niyetli has›mlarda
aramaktad›r. Yaflam›nda kendi yo¤un eme¤i ve
çabas›yla fethetti¤i baflka bir hedef, baflard›¤›
baflka bir ifl yoksa o günlerin an›s›yla avunup
durur. Erken yükselmifl ve tepetaklak düflmüfl-
lerdir. 

Devrim saflar›ndan dökülen genç-yafll›lar
Son y›llarda devrim saflar›nda da epeyce art-

m›flt›r böyleleri. Gerileme y›llar›nda, devrim saf-
lar›ndaki boflluklar ve ihtiyaçlar da artar. Kadro
ihtiyac› ve yap›lacak ifllere yetiflme telafl› ile,
asl›nda haketmedi¤i halde, yeni ya da yetersiz
kimi devrim taraftarlar› kimi görevler verilir.
Böyle durumlarda, genellikle iki yanl›fl e¤ilim or-
taya ç›kmaktad›r. Haketti¤inden daha fazla gö-
rev verilen kifli ya “ben art›k oldum” diyerek
kendisini gerçekten “büyümüfl”, olgunlaflm›fl
zannetmekte ve bunun pervas›zl›¤› ile davran-
maktad›r, ya da “bana ihtiyaçlar› var, benden
vazgeçemezler” diyerek bulundu¤u konumu kö-
tüye kullanmaktad›r. Her iki durumda da, ger-
çekte büyüyen tek fley burunlar›d›r, kendileri de-
¤il. Ve sonuçta, bulunduklar› alanda ciddi hatalar
yapt›ktan sonra tepetaklak yuvarlanmaktad›rlar.

Oysa bilinmesi gereken fludur: Birincisi, he-
nüz o görevin gerektirdi¤i birikim, tecrübe ve ol-
gunlu¤a ulaflmad›¤›n› bir an bile akl›ndan ç›kar-
mamak; böylece “burnu büyüklük” yapmamak.
‹kincisi ise, bu geliflmeyi sa¤lamak için herkes-
ten ve herzamankinden daha fazla çal›flmak;
böylece kendilerine duyulan ihtiyaç ve güvenin
karfl›l›¤›n› verebilmek. 

Ne var ki son y›llarda böyle bir yaklafl›m ve
çaba daha az görülmektedir. Bir biçimde, bofl-
luklardan ilerleyerek yükselen, ya da daha çok
da kulaktan dolma bilgilerle iki kelime ö¤renen
genç devrimciler, devrim ve devrimcilik hakk›n-
da herfleyi keflfettiklerini san›yorlar. Sadece bir-
kaç ifl yap›yor ve çok k›sa sürede “eskiyorlar”.
Bir fleylere bafll›yor, ama ilk zorlukta yüzgeri edi-
yorlar. Yafllar› çok genç olmas›na, devrim safla-
r›nda en fazla bir-iki y›l bulunmalar›na ra¤men,
kendilerini “görmüfl-geçirmifl” addediyorlar, dev-
rimcili¤in “kitab›n› yazm›fl” gibi davran›yorlar. Ve
devrimciler hakk›nda, ayr›ld›klar› siyasi yap›
hakk›nda, genel olarak devrim idealleri hakk›nda
herfleyi söyleme hakk›n› kendilerinde buluyorlar.  

Bir heves ve heyecanla saflara dalm›fl, ilk
zorlukta yüzgeri etmifl, devrimci yaflam›n getirdi-
¤i zorluklarla, karfl› devrimin bask› ve terörüyle
mücadeleyi baflaramam›fl insanlard›r bunlar.

Kendi eksikliklerini, genel olarak devrim davas›-
na, özelde ayr›ld›klar› devrimci yap›ya sald›rarak
kapatmaktad›rlar. 

Burada en kötü olan yan ise, asl›nda gerçek-
ten de devrim ve devrimcilik hakk›nda birfley bil-
miyor olufllar›d›r. “Sistemi devirmek” gibi büyük
bir idealin, büyük bir hedefin gerektirdi¤i güçlü
niteliklerden, onun getirdi¤i mütevaz›l›ktan yok-
sundurlar. Erken büyümüfl, ya da büyüdüklerini
zannetmifl, gerçekte ise, h›zl› yafllanm›fl, hiçbir
fleyi baflaramadan yuvarlan›p gitmifllerdir. 

“Erken büyümek”, büyümemektir
“Büyümek”, ö¤renmektir: ‹stediklerini elde et-

meyi, kopart›p almay›, zorluklarla bafledebilme-
yi, kendi ayaklar›n›n üzerinde durabilmeyi gerek-
tirir. 

Normal bir büyüme ve olgunlaflma sürecinde,
bütün bunlar ad›m ad›m ö¤renilir. Ama erken
büyüyen çocuklar, bunu ö¤renemezler. Onlar sa-
dece istemeyi bilirler. T›pk› bir çocuk gibi. Ço-
cuk “baflarmak” denilen fleyi bilmez. O ister, bü-
yükleri yapar. Baflar› büyüklere aittir. Çocu¤un
bildi¤i tek fley, istemek ve yap›lmas›n› sa¤la-
makt›r. A¤layarak, fl›mararak, sevimli davrana-
rak, inat ederek... Ama bunlar, yetiflkinlerin dün-
yas›nda ifle yaramayan fleylerdir. 

Burjuvazi, erken büyümeyi, yani büyümeme-
yi-hep çocuk kalmay› teflvik eder. ‹ki nedeni
vard›r bunun. Birincisi; çocuklar hep isterler, is-
tekleri tüketime dönüktür. Burjuvazi tüketimi ar-
t›rmak için herkesin çocukça davranmas›n›, ço-
cuk kalmas›n› ister. ‹kincisi, burjuvazi, olgun,
düflünen, düflündüklerini hayata geçiren, ne is-
tedi¤ini bilen ve bunlar› gerçeklefltirmek için u¤-
raflan bir “yetiflkinler” dünyas›n›, kendi varl›¤›
için bir tehdit olarak görür. Bu nedenle son y›l-
larda bütün burjuva propaganda, yetiflkinleri ço-
cuklaflt›rmaya, çocuklar› erken büyütmeye dö-
nüktür. Bu propagandan›n önemli bir parças› da
“baflar›” kavram› üzerinden yürütülmektedir. 

Burjuva propaganda, “baflar›” kavram›n› da
suland›rm›fl, yozlaflt›rm›flt›r. Küçücük kazan›m-
lar, at›lan küçük ad›mlar, asl›nda kolayca yap›l›-
verilecek rutin ifller, büyük baflar›lar gibi sunul-
mufltur. Bu da burjuvazinin “çocuklaflt›rma” fa-
aliyetinin bir parças›d›r. Çünkü gerçekten çocuk-
lar›n yapt›klar› asl›nda son derece önemsiz ifller
bile, ebeveynlerinin büyük pohpohlamalar›na, te-
zarühatlar›na, alk›fllamalar›na vesile olmaktad›r. 

Ve “ödüllendirme”... ‹nsanlar durup dururken
“kendini fl›martma”, ya da “kendini ödüllendir-
me” çabas›na giriflmektedirler.   

Oysa gerçek baflar›, yo¤un bir emek, sab›r
ve enerji dolu bir faaliyetin ürünüdür. Zorluklarla
bo¤uflarak, karfl›s›na ç›kan engelleri aflarak, ko-
part›p alarak yürütülen bir faaliyetin ürünü… 

“Zaferin bafl›nda taç, elinde asa, üstünde at-
las giysiler yoktur, zaferin elbiseleri y›rt›lm›fl,
ayaklar› paramparçad›r, kan içindedir” demifl bir
filozof. Ayaklar› paramparça olacak kadar çal›fl-
mayan, emek harcamayan, ter dökmeyen biri-
nin, gerçek bir baflar› elde etmesi mümkün de-
¤ildir.  



Arjantin’in en bü-
yük seramik fabrika-
s› olan ve kendi iflçi-
leri taraf›ndan yöne-
tilen Zanon’un idare-
si, 9 y›ld›r süren hu-
kuk mücadalesi sonras›nda resmi olarak da iflçile-
re verildi. 

Zanon, Arjantin’in güneyinde yoksul bir kent
olan 300 bin nüfuslu Neguen’de kurulu bir fabrika.
2001 krizi öncesinde, her fabrika gibi onun da ka-
pitalist bir patronu ve ezilen-sömürülen iflçileri var-
d›. Carlos Menem hükümeti döneminde, ‹MF politi-
kalar› yüzünden Arjantin’i yerinden sallayan 1999
krizi bu denklemi altüst etti. Kriz döneminde fabri-
kan›n patronu iflas›n› aç›klad›, iflçiler ise 34 gün
süren bir grevin ard›ndan, kitlelerin de deste¤ini
alarak fabrika yönetimini ele geçirdiler. 

Bu durum, kriz döneminde Arjantin genelinde
yayg›nl›k kazanm›flt›. Arjantin iflçi s›n›f›, kapat›lan
fabrikalar›n› terk etmeyerek üretimi sürdürmüfl, “ifl-
gal fabrikalar›” deneyimini yaratm›fllard›. Binlerce
iflçinin çal›flt›¤› yüzlerce fabrikada, iflçiler makinele-
re el koymufl, patronlar› kovarak fabrika yönetimle-
rini ele geçirmifllerdi. Krizden sonra, fabrikalar›n
son derece iyi biçimde çal›flt›¤›n› gören patronlar,
fabrikalar›n mülkiyetinin kendilerine ait oldu¤unu
söyleyerek, yeniden ele geçirmek üzere hukuk mü-
cadelesi bafllatt›lar. 9 y›l süren mücadeleyi iflçiler
kazand›. “Patronsuz fabrika” denilen Zanon sera-
mik fabrikas›, mahkeme karar›yla yasal olarak sü-
resiz kamulaflt›r›ld› ve iflçilerin kolektif yönetimine
verildi. 

Patronsuz fabrikalar
Arjantin’de 162 “patronsuz fabrika” (FaSinPat-

Fábrica Sin Patrones) var. Bunlar›n hepsi de t›pk›
Zanon gibi, 1999 krizi sonras›nda patronlar›n iflas
aç›klayarak kap›lara kilit vurdu¤u bir dönemde, iflçi-
lerin, kendi çal›flt›klar› fabrikalarda yeniden üretime
bafllamalar›yla ortaya ç›km›fl. Zanon, bunlar›n için-
de en bilineni ve en büyü¤ü.

Zanon, 1999 krizinden ve iflgalden önce kaliteli
üretimiyle, ölümcül ifl kazalar›yla ve hapishane tar-
z› atmosferiyle ad›n› duyurmufl bir fabrika. Sahibi,
Dünya Bankas›’ndan ald›¤› yüklü kredilerle Carlos
Menem hükümetinin arkas›nda durmas›yla tan›nan
bir kapitalist. ‹flçiler ise, dizginsiz bir sömürüye ve
adeta s›k›yönetim koflullar›na tabi tutularak çal›flt›-
r›l›yordu. Dahas› iflbirlikçi sendika a¤alar› da iflçile-
rin üzerine çöreklenmiflti.

‹flçiler gruplara ayr›lm›fl olarak çal›flt›r›l›yor ve
birbirlerini tan›m›yorlard›. Baflka bölümlerle diyalog
kurmaya çal›flan iflçiler, flefler ve sendika taraf›n-
dan “flüpheli” ilan ediliyorlard›. Herhangi bir itiraz,
iflten at›lma sebebiydi. Bu koflullar› de¤ifltirebilmek
ve iflçiler aras›nda kaynaflmay› sa¤lamak için at›-
lan ad›m, futbol turnuvalar› oluyordu. Oyunun ku-
rallar›n› tart›flmak üzere bafllat›lan diyalog ve ör-
gütlenme, her tak›m›n kendi delegelerini seçmesi
vb. gibi ad›mlar, sadece futbol turnuvas›n› de¤il,
fabrikadaki iflçi hareketini de örgütledi. Futbol tur-

nuvas›n›n arkas›ndan yap›lan ilk sendika seçimle-
rinde, iflyeri temsilcili¤i iflçilerin eline geçti. 

‹lk grevlerini 2000 y›l›nda, fabrikada ilkyard›m
birimi olmad›¤› için bir arkadafllar›n› kaybettikleri
için yapt›lar. Grev kazan›mla sonuçland›, ama grev
sonras›nda fabrika yönetimi, ekonomik krizi gerek-
çe göstererek iflas baflvurusunda bulundu. Bunun
üzerine iflçiler, Mart 2001’de 34 gün süren bir grev
bafllatt›lar. Greve bütün kentin deste¤ini alabilmek
için bildiriler da¤›t›yorlar, her gün trafi¤i keserek ey-
lemler yap›yorlard›. Sonuçta ödenmeyen ücretlerini
almay› baflard›lar, ancak patron, fabrikadaki üretimi
durdurdu. Bu durum karfl›s›nda iflçiler fabrikay› ifl-
gal ettiler. Birçok iflçi tutukland›, ama kentin bütün
sokaklar›nda eylemler yap›ld› ve tutuklu iflçiler ser-
best b›rak›lmak zorunda kald›. Bu durum, iflçilerin
kararl›l›¤›n› daha da büyüttü. 

2002 y›l›n›n Mart ay›nda, Zanon iflçileri, flehir
halk›n›n deste¤ini de arkalar›na alarak, kapanm›fl
olan fabrikada yeniden üretimi bafllatt›lar. Hem de
bu defa kendi yönetimlerini kurarak. 

2003 y›l›nda iflçiler, önemli bir kazan›m daha el-
de ettiler. Nisan ay›nda mahkeme, fabrikan›n sa-
y›m yap›larak iflçiler taraf›ndan terkedilmesi ve pat-
rona teslim edilmesi karar›n› ald›. Karar 3 binden
fazla insan›n fabrikan›n önünde toplanmas›, bölge-
de çal›flan memur ve ö¤retmenlerin dayan›flma
grevlerine bafllamas›yla karfl›land›. Arjantin’in pek-
çok bölgesinden insan Zanon önüne akt›. Plaza de
Mayo analar› da destek için gelenler aras›ndayd›.
‹flçiler karar›n kesinleflmesinden bir gün önce fabri-
kan›n içine yerleflmifllerdi. Fabrikan›n kap›lar› ka-
pat›lm›fl, barikatlar kurulmufltu. Fabrikan›n çat›s›n-
da siperler oluflturulmufl, iflçiler ellerinde sapanlar
ve Zanon direniflinin sembolü haline gelen beyaz
bilyelerle bu siperlerin ve barikatlar›n arkas›nda
yerlerini alm›fllard›. Durum o kadar ciddiydi ki, eya-
let valisi polis kullanarak fabrikay› boflaltman›n
mümkün olmad›¤›n› söyledi. 

Zanon bir semboldü, Arjantin’deki bütün FaSin-
Pat’lar›n gözü onun üzerindeydi. Zanon’daki bir ka-
zan›m hepsine güç ve moral afl›l›yordu. Bu neden-
le burjuvazi de Zanon üzerine hesaplar yapmaktan
vazgeçmedi. 2004 y›l›nda fabrikay› ele geçirmek
için yeniden giriflimde bulundu. Beklenmedik bir

zamanda yap›lan polis bask›-
n›na kentin bütün iflçi ve
emekçileri genel grevle yan›t
verdiler. Kas›m ay›nda ise,
yerel mahkeme, fabrikan›n
eski döneme ait borçlar›n›n

ödenmesi için, fabrikadaki makinalar›n sat›fla ç›-
kart›lmas› karar›n› ald›. 75 milyon dolarl›k bir borç
sözkonusuydu. 

Burjuvazi sadece tehdit ve sald›r› yöntemini de-
¤il, ikna ve sat›n alma yöntemini de s›kça kulland›.
Mesela iflçilere fabrikay› b›rakmalar› karfl›l›¤›nda
kendilerine belediyeye ait alanlarda istihdam sa¤-
lanaca¤› sözünün verilmesi de bu çabalar›n deva-
m› niteli¤indeydi. Zanon iflçileri ise, e¤er böyle bir
istihdam olana¤› varsa, bundan iflsizlerin yararlan-
mas› gerekti¤ini, kendilerinin zaten ifllerinin oldu-
¤unu söylediler. 

Do¤rudan demokrasi ve özyönetim
Zanon’un iflgal edilmesinin arkas›ndan at›lan ilk

ad›m, do¤rudan demokrasinin uygulanmas› oldu.
Sat›fl ve muhasebe de içinde olmak üzere bütün
alanlarda iflçiler çal›flt›. Her bölümün temsilcileri
seçiliyor ve bu temsilciler, yapt›klar› toplant›larda,
üretimin planlanmas›ndan iflçilerin maafllar›na,
kente yap›lacak maddi yard›mlardan, sosyal aktivi-
telere kadar her konuda kararlar al›yorlard›. Delege
toplant›lar›, tüm iflçilerin kat›l›m›na aç›k olarak ya-
p›l›yordu. ‹flçiler bu toplant›larda söz al›p konuflabi-
liyorlard›. ‹stedikleri zaman, fabrikan›n mali duru-
munu inceleyebiliyor, bütün çal›flanlar bu kararlar
hakk›nda bilgi sahibi oluyordu. 

Fabrikada çal›flan tüm iflçiler ayn› maafl› al›yor-
lar. Maafllar›n artmas›na da yine toplant›larda karar
veriyorlar. Seçilenler, hata yapt›klar› zaman görev-
den al›nabiliyor. Ayr›ca bütün iflçilerin kat›ld›¤›, ül-
kedeki politik geliflmelerden fabrikan›n mali duru-
muna kadar herfleyin tart›fl›ld›¤› toplant›lar yap›yor-
lar. Neguen kentinin politik hareketlerinin belkemi-
¤ini de Zanon iflçileri oluflturuyor. Bütün eylemlere
kat›l›yorlar. Sadece iflçiler için de¤il, kent halk›na
da¤›tmak üzere de bülten ç›kar›yorlar. 

2002 y›l›nda üretime yeniden bafllad›klar›nda,
ilk hedefleri, fabrikan›n üretim seviyesini, kapanma-
dan önceki seviyenin yüzde 10’una kadar ç›karta-
bilmekti. Bir y›l sonra ise, kapanmadan önceki se-
viyenin yüzde 50 üzerine ç›km›fllard›. Üretimin ge-
lifltirilmesi için mühendislerle görüflmeler yapt›lar.
Ürünlerinin bir bölümünü düzenli bir flekilde okul,
hastane, aflevleri gibi yerlere ba¤›fll›yorlar. Üreti-
min önemli bir k›sm› ise d›flar›ya ihraç ediliyor. 

Kapitalizm içinde “kurtar›lm›fl” fabrikalar
Zanon fabrikas›nda yaflananlar, iflçi ve emekçi

kitleler için oldukça çarp›c› bir örnek yaratm›flt›r.
Arjantin’de ’99 ekonomik krizine karfl› ekme¤ini ve
yaflam›n› koruma amac›yla bafllayan büyük kitle
hareketi, “iflgal fabrikalar›” da ortaya ç›karm›flt›r.
Zanon, yönetimi ellerine ald›klar› zaman, iflçilerin
ne kadar büyük ifller baflarabilece¤inin önemli bir
örne¤idir. T›pk› Brezilya’daki “Topraks›zlar hareke-
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Arjantin’de “iflgal fabrikalar›” deneyimi

Zanon yönetimi iflçilere!
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General Motors’un
(GM) bir yan kuruluflu
olan otomotiv devi
Opel’de, Avrupa çap›n-
da 52 bin iflçi çal›fl›yor.
Kriz General Motors’la
birlikte Opel’i de vur-
du. Opel’in krizinden
etkilenen ülkeler; ‹span-
ya, ‹ngiltere, Belçika,
‹sveç ve Almanya. Sa-
dece Almanya’da üç flehirde üretim yapan
Opel’de, toplam 25 bin iflçi çal›fl›yor. 

Alman devleti seçim öncesi Opel’in iflas
etmesini ve binlerce iflçinin iflsiz kalmas›n› is-
temiyor. Bu nedenle seçimlere kadar bir yan-
dan zaman kazanmaya ve iflçileri “iflyerlerini
korumak için herfleyi yap›yoruz” diye kand›r-
maya çal›fl›yor; di¤er yandan da Almanya’da-
ki Opel’e yarayacak seçenekler ar›yor. Aylar-
d›r Opel’e talip olan iki tekel, RHJ ve Magna
etraf›nda kavga sürüyor. ABD, Magna’n›n
Opel’in yüzde 55 hisse almas›na A¤ustos so-
nunda kesin red karar› verdi. Gerekçe olarak,
Avusturya-Kanada kökenli olan tekelin arka-
s›nda Rus Bankas› Sberbank’›n olmas›n› gös-
terdi. ABD, Rusya’n›n Opel üzerinden ABD
teknolojisine sahip olmak istedi¤ini ve bunu
engelleyeceklerini aç›klad›. Opel’de hissesi
olan Almanlar ise, seçimlerinin kesinlikle
Magna oldu¤unu aç›klad›lar. Mangay› tercih
etmelerinin nedeni, daha az iflçi ç›kartaca¤›n›
duyurmas›. Alman hissedarlar, Magna ve
RHJ’nin Opel’i alma durumunda 10 bin iflçi-
nin ifline son vereceklerini aç›klad›klar›n›, an-
cak RHJ’nin asl›nda 22 bin iflçiyi ç›karmay›
hedefledi¤ini, Magna’n›n ise Almanya’daki
iflyerlerine dokunmayaca¤› garantisi verdi¤ini,
bundan dolay› seçimlerin Magna oldu¤unu
aç›klad›. Ancak bu konuda son karar GM’nin. 

Aylard›r Opel iflçileri üzerine yürütülen
tart›flmalarda ac› olan ise, gerek ‹spanya ge-
rekse Almanya’daki sendika temsilcilerinin bu
tart›flmalar›n içinde devlet temsilcileri gibi yer
almalar› ve iflçilerin böylece hareketsiz b›ra-
k›lmas›. ‹spanyol sendika temsilcileri RHJ’nin
sadece bin 300 iflçiyi iflten ç›karaca¤›, Mag-
na’n›n ise 1700 iflçi ç›karmay› düflündü¤ünü,
bu nedenle RHJ’nin sat›n almas›n› tercih ettik-
lerini aç›klad›lar. Alman sendika temsilcileri
de Magna’nin Almanya’daki fabrikalardan ifl-
çi ç›karmayaca¤›na dair söz verdi¤ini, bu yüz-
den Magna’y› desteklediklerini bas›na duyur-
dular ve Opel’in Manga’ya sat›lmamas› duru-
munda iflçilerin eyleme gidebilece¤i tehdidini
ileri sürdüler. 

Alman devletinin
birkaç nedenden dolay›
Opel’in kurtar›lmas›
iflini yokufla sürdü¤ü
aç›k. Kendi aç›klama-
s›nda söyledi¤i gibi,
bunun sadece Mag-
na’nin “iflçi ç›karmaya-
ca¤›z” sözünden mi,
yoksa RHJ’nin Opel’i
al›p, bu hisseleri tekrar

GM’ye satma ihtimalinin yaratt›¤› korkudan
m› kaynakland›¤› tam olarak bilinmiyor. 

Opel iflçisi, bu geliflmeleri tüm aç›kl›¤›yla
bilse iyi olurdu tabi, ancak bilmemesi de onun
için bir kay›p de¤il. Bu dalafl, kapitalistlerin
dalafl›. ‹flçilerin as›l görevi ve sorunu, hangi
tekele peflkefl çekilecekleri de¤il, aylard›r oya-
lanmalar›, sendikalar›n›n da bu oyunun bir
parças› olarak kendilerini oylamay› sürdürme-
si olmal›. ‹spanya, ‹ngiltere ve ‹sveç’teki ifl-
çiyle birleflerek “krizin faturas›n› burjuvazi
ödesin” talebini yükseltip, bu do¤rultuda s›n›f
kardeflleriyle dayan›flmay› güçlendirmek ol-
mal›. 2004’te onbinlerin deste¤ini alarak fiili
greve ç›kan, hem sendika a¤alar›na, hem dev-
lete korkulu günler yaflatan, di¤er iflçilere ör-
nek olan Opel iflçilerinden beklenen budur.

K›sa bir zaman önce, bilinçsiz iflçilerin
patronlar›n ç›karlar› do¤rultusunda kullan›l-
mas›n›n, sendikan›n da buna ortak olmas›n›n
çarp›c› bir örne¤i yaflanm›flt›. Onbinlerce
emekçinin çal›flt›¤› dev ma¤aza Karstadt’›n
emekçileri, patronlar› taraf›ndan soka¤a ç›ka-
r›ld›, “bizi kurtarmak için patrona para verin”
talebiyle imza toplat›ld›, “en iyi mallar bizde”
diye propaganda yapt›r›ld›. Sendika bu iflin
bafl›n› çekti. Devlet batmas›na karar vermiflti,
bat›rd›. Hem de “kötü yönetilen flirketi iflçile-
rin vergisi ile kurtarmam, patronunuzun paras›
çok, gidin ondan isteyin” deyip, di¤er iflçi ve
emekçilerin deste¤ini arkas›na alarak yapt› bu-
nu. Olan, patronlar› için dövüflen iflçilere oldu. 

fiimdi benzer bir süreci Opel iflçileri yafl›-
yor. 

Opel iflçisinin gücünü, Almanya’da yafla-
nan en önemli grevlerden birine imza atmas›y-
la gördük. fiimdi bu gücü sokaklara dökmek
gerekiyor. Alman devleti, sorunu hep seçim
sonras›na atmaya çal›fl›yor. ‹flçilerin ise, en
büyük avantaj› yak›nda seçimlerin olmas›.
2004 y›l›nda sendika a¤alar›n›n ve devletin
bütün engelleme çabalar›na ra¤men fiili greve
ç›kan Opel iflçileri, neler kazand›klar›n› hat›r-
lamal›lar. 

ti” gibi, Arjantin’deki iflçi ve emekçiler de “iflgal et, diren,
üret” slogan›n› benimsemifllerdi. Brezilya’daki “topraks›z-
lar” topraklar› iflgal ederken, Arjantin’deki iflçiler, fabrika-
lar› ve kamu binalar›n› iflgal ettiler. 

Zanon ve benzeri FaSinPat’lar, desteklenmesi gere-
ken örneklerdir. Ancak, koflullar› tam olarak kavranmal›
ve “proleter yönetim” yerine konmamal›d›rlar. 

Herfleyden önce bu fabrikalar, Zanon’la ilgili mahke-
me karar›nda da oldu¤u gibi, “kamulaflt›r›lm›fl” fabrikalar-
d›r ve yönetimleri iflçilerin eline b›rak›lm›flt›r, mülkiyeti
de¤il. Mülkiyeti ise “kamu”da, yani devlettedir. “Kamu”,
sosyalist bir ülkede iflçilerin elinde olur. Arjantin’de “ka-
mu”, Arjantin burjuvazisine hizmet etmekle görevli devleti
simgelemektedir. 

Kald› ki, bu kamulaflt›rma karfl›l›¤›nda, iflçilerden belli
bir para ödemesi istenmektedir. Adeta iflçiler, para karfl›-
l›¤›nda fabrikay› patrondan sat›n almaktad›r. Ama sade-
ce yönetim hakk›n›. Mülkiyet hakk› hiçbir biçimde iflçilere
verilmemektedir. 

Bu durum, Zanon’daki durumun dönemsel ve kon-
jonktürel oldu¤unu göstermektedir. Zanon iflçilerinin ve
Neugen halk›n›n direnifli, bugün için Zanon’daki üretim
iliflkilerinin böyle flekillenmesine olanak sa¤lam›flt›r. ’99
krizinden beri, kitlelerin büyük ve eylemli bir tepkisi ile
karfl› karfl›ya bulunan burjuvazi, baz› konularda geri
ad›m atmak zorunda kalm›flt›r. Zanon’daki kitlesel kaza-
n›m bunlardan biridir. 

Bu türden geri ad›mlar, ekonomik kriz karfl›s›nda kit-
leler aya¤a kalkt›¤›nda, emperyalist ülkelerde bile at›l-
maktad›r. Son ekonomik krizin arkas›ndan, ABD’de bile
kamulaflt›rmalar, devletin ekonomiye do¤rudan müdaha-
lesi gündeme gelmiflti ve herkes “ABD devletçi bir eko-
nomiye mi gidiyor” diye tart›flmaya bafllam›flt›. Kitle hare-
ketinin militanl›k ve örgütlülük düzeyi do¤rudan burjuvazi-
nin varl›¤›n› tehdit eder hale geldi¤inde, burjuvazi, azami
kar›n›n küçük bir k›sm›ndan vazgeçmeyi göze almakta-
d›r. Ama sadece geçici olarak. Kitle hareketinin zay›fla-
maya, eski duyarl›l›¤›n› ve gücünü kaybetmeye bafllad›-
¤›n› gördü¤ü anda, karfl› sald›r›ya geçmektedir. 

Arjantin’de “iflgal fabrikalar›”n›n büyük bölümünde bu
tablo zaman zaman gündeme gelmektedir. ‹flgal fabrika-
lar›n›n büyük bölümü, daha 2003 y›l›ndan itibaren baflla-
yan sald›r›larda yenilgiye u¤ram›fllard›. Mesela Buenos
Aires’te 500 kiflinin iflgal ederek oturdu¤u Padelai binas›,
San Telmo’da iflsizler örgütü taraf›ndan iflgal edilmifl
olan bina, Avillaneda sanayi bölgesinde krizden sonra
y›llarca bofl duran ve yeniden üretime geçirmek için iflgal
edilen g›da fabrikas› Sasetru, Buenos Aires’te ilçe kon-
seyi Lezma Sur taraf›ndan iflgal edilen banka binas› gibi
yerler, polis sald›r›s› ile boflalt›ld›. ‹flgalci iflçiler bu sald›-
r›lar karfl›s›nda direndiler, ancak boflalt›lmas›na engel
olamad›lar. Her sald›r› sonras›nda, iflçiler tutukland›lar.  

Hükümet, ’99 sonras›nda iflgal edilen ve kooperatifle-
flen 162 fabrikadan sadece 13’üne yasal hak vermifltir.
Bunlar t›pk› Zanon gibi, her aflamada devletin sald›r›s› ile
karfl›laflan, ama direnifli k›r›lmayan yerlerdir. Ancak bur-
juvazi, her direniflin k›r›labilece¤i umudunu ve çabas›n›
hiçbir zaman kaybetmeden sald›r›lar›n› sürdürmektedir. 

Çünkü kapitalist sistem de¤iflmedi¤i sürece, “kurtar›l-
m›fl” alanlar kurmak mümkün de¤ildir. Geçici olarak bu
türden giriflimler olabilir. Ama ülkenin ekonomik sistemi,
askeri-polis gücü, hukuk-yarg›-parlamento kurumlar› bur-
juvazinin hizmetinde oldu¤u sürece, “kurtar›lm›fl” alanlara
sald›r›lar bitmeyecektir. Bu nedenle, proletaryan›n gerçek
kurtuluflu, tek tek fabrikalar› kurtararak de¤il, burjuva
devleti y›k›p proleter bir devleti kurarar gerçekleflebilir. 

“Kendi davas› için dövüflmeyen, dövüflür düflman›n davas› için”

52 bin Opel iflçisi bekleme sürecinde!
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‹flgal 22 May›s 2009’da bafllam›flt›. Militanl›¤› ve
dövüflkenli¤i ile bilinen Güney Kore iflçileri, krizin
faturas›n› ödememek, ifllerine sahip ç›kmak için
fabrikalar›n› iflgal ettiler. 

Güney Kore’nin 5. büyük motor fabrikas› Ssang-
yong Motor, ocak ay›nda krizden etkilendiklerini,
sat›fllar›n›n ve karlar›n›n geriledi¤ini aç›klayarak if-
las korumadan yararlanmak üzere baflvurmufltu. ‹f-
las koruman›n koflulu ise, flirket çal›flanlar›n›n yüz-
de 30’unun iflten ç›kart›lmas›yd›. Yüzde 51 hissesi
Çinli Sa›c Motor’a (Shanghai Automotive ‹ndustry)
ait olan Ssangyong, y›llar boyunca s›rt›ndan azami
kar elde etti¤i iflçileri ç›karmak üzere harekete geç-
ti. Toplam 7100 kifliyi çal›flt›ran Ssangyong, Pye-
ongtaek fabrikas›ndaki 2600 iflçiyi iflten ç›kartma
karar› ald›. ‹flçiler 6 ayd›r maafllar›n› alamam›fllard›
ve a¤›r koflullarda çal›flmak zorunda b›rak›lm›fllard›.
1670 iflçi, tazminatlar›n› alarak ifli b›rakt›. Ancak
Kore Metal ‹flçileri Sendikas› (KMWU) üyesi 976 ifl-
çi, karar› protesto ederek fabrikaya kapand›, iflgal
bafllad›. 

‹ki buçuk ay süren direnifl
Fabrika yönetiminin, iflçilerin direnifli karfl›s›nda-

ki ilk tutumu, çeteleri ve serserileri sald›rtmak oldu.
‹flçiler ilk direnifllerini bunlara karfl› vermek zorunda
kald›. 

Polisle ilk karfl› karfl›ya geliflleri ise, 20 Tem-
muz’da, iflgalin ikinci ay›nda gerçekleflti. Polis ve
çeteler, sabah saatlerinde fabrikaya girdiler. ‹flçiler
direnifle geçti, yo¤un bir çat›flma bafllad›. Atefl si-
lahlar›, içi su dolu kamyonlar ve özel tim, fabrikan›n
önüne y›¤›ld›. ‹flçilerin elinde ise sadece kasklar› ve
fabrikada bulunan üretim malzemeleri vard›. Polis
elektrik floku veren silahlar kullan›yordu, iflçiler ken-
dilerini çelik borularla gö¤üs gö¤üse verdikleri kav-
gada savunuyorlard›. Helikopterlerden insan derisi-
ni yakan gazlar, plastik torbalarda kimyasallar at›-
yorlard›. Burjuvazi, en etkili kimyasal silahlar›n›, en
büyük düflman›n›n, iflçilerin üzerinde kullan›yordu. 

Savafl›n bu en önemli çarp›flmalar›ndan biri,
günler boyunca sürdü. ‹çeride iflçiler direniyordu,
d›flar›da aileler ve destek güçleri. Bir taraftan parti-
lerle hükümetle görüflmeler yap›l›yor, bir taraftan
fabrikan›n önünde onbinlerce kiflilik gösteriler dü-
zenleniyordu. Kore Sendikalar Konfederasyonu
(KCTU) üyesi binlerce iflçi, baflkentte

eylemler

yapt›lar, gece yar›lar›na kadar süren çat›flmalar ya-
fland›. 

‹çerinin direnifli, d›flar›daki deste¤i de büyüten,
bütün iflçi ve emekçilere güç ve moral afl›layan bir
etki yarat›yordu. Öyle ki, 29 Temmuz gününe gelin-
di¤inde, Kore’nin dört bir yan›ndan gelen iflçiler,
fabrikan›n etraf›ndaki polis barikatlar›n› da¤›tacak
kadar güçlü bir eylem gerçeklefltirdiler. 

Eylemler, fabrika yönetiminin sendika ile masa-
ya oturmay› kabul etmesini sa¤lam›flt›. Pazarl›klar
dört gün sürdü. Sendikan›n talebi at›lanlar›n geri
al›nmas› ve toplam istihdam sigortas› güvencesinin
verilmesiydi. Fabrika yönetimi ise bu taleplerin ka-
bul edilemez oldu¤unu savunuyordu. Dört günün
sonunda, bu müzakerelerin, asl›nnda göstermelik
oldu¤u, polisin direnifli ezecek çok güçlü bir operas-
yon için gizlice haz›rl›klar›n› sürdürdü¤ü ortaya ç›k-
t›. 

Ssangyong’un küçük de olsa bir geri ad›m atma-
s›, iflçilerin kazanmas›, baflka fabrikalar›n iflçilerine
de örnek olacakt›. Burjuvazi bunun, kendisi için ne
kadar büyük bir tehlike oldu¤unu fark›ndayd›. Hükü-
met ve fabrika yönetimi, ne pahas›na olursa olsun
direnifli bitirmeye karar vermifllerdi ve iflçilerin ço¤u-
nun ölümünü göze alm›fl durumdayd›lar. Bu afla-
mada göstermelik müzakereler sona erdi. 

‹ki düflman s›n›f ve s›n›f savafl›
3 A¤ustos günü, burjuvazi iflçileri fabrikadan sö-

küp atmak için nihai çat›flmay› bafllatt›. O güne ka-
dar fabrikadan içeriye g›da malzemeleri ve t›bbi
yard›m girebiliyordu. 3 A¤ustos günü, sald›r› baflla-
madan önce fabrika ablukaya al›nd›, içeriye her-
hangi bir malzemenin girmesine izin verilmedi, fab-
rikan›n suyu ve elektri¤i kesildi. 

Sald›r› sadece polisle yürütülmüyordu. Çeteler
ve serserilerden oluflan bir güruh da bölgeye gön-
derildi. 

Operasyon adeta savafl gibi yürütüldü. ‹ki düfl-
man s›n›f karfl› karfl›ya geldi; proletarya ile burjuva-
zinin savafl›, bütün çarp›c›l›¤› ile kendini gösterdi.
‹ki düflman s›n›f, savafl› kazanmak için tüm güçleri-
ni kulland›...

Operasyonu özel tim gerçeklefltiriyordu. 100 ko-
mando helikopterlerle fabrikan›n üzerine inifl yapt›,
binlerce polis fabrikan›n duvarlar›na merdivenler
dayayarak yukar› t›rmand›. Polis fabrikan›n çat›s›n›
havaya uçurdu, helikopterler ile iflçilere tazyikli su,

gözyaflart›c› gaz s›kt›, gaz bombalar›,
elektroflok aletleri, kauçuk mermiler ve

kimyasal silahlar kulland›. 
‹flçiler ise, ellerinde bulunan her-

fleyi silah haline getirerek direndiler.
Büyük sapanlar, manc›n›klar zaten
direniflin bafl›ndan beri kulland›klar›

en etkili silahlar›yd›. Metal parçala-
r›n›, vidalar›, tafllar› polisin üzerine

f›rlatt›lar. Fabrikan›n boya imalathanesindeki malze-
meleri kullanarak molotoflar yapt›lar, çat›lardan poli-
se molotof ya¤d›rd›lar. 

Polis fabrikan›n baz› bölümlerine girmeyi baflar-
d›. Ancak iflçilerin direniflini k›ramad›. ‹flçiler ölümü-
ne bir direnifl gerçeklefltirerek, her bir alan› tek tek
savunarak ad›m ad›m geriye çekildi, her çekildi¤i
noktaya yeni bir barikat kurdu. 

Difline kadar silahl› 4 bin polis ile, üretim güçleri-
ni kullanan yaklafl›k 600 iflçi iki gün boyunca çat›flt›.
En sonunda iflçiler fabrikan›n boyahane bölümüne
kadar çekildiler. 

Polisin sald›r›s›n› duyan d›flar›daki iflçiler, fabri-
kan›n önüne akt›. Baflkente sadece 70 km uzakl›kta
olan fabrikan›n önünde protesto gösterileri düzen-
lendi. Polis bu eylemcilere de azg›nca sald›rd›, iflçi-
leri, d›flar›daki destek güçlerinden yoksun b›rakma-
ya çal›flt›. Ancak d›flar›daki eylemciler de, içerideki-
ler gibi militanca direndiler. 

‹flçi s›n›f›n›n kazan›m›
6 A¤ustos günü, grevin 76. gününde sendika ile

Ssangyong yönetimi bir anlaflma imzalad›. Buna
göre, at›lmay› kabul etmeyen bin iflçinin yüzde 48’i
uzun süreli ücretsiz izne ç›kart›ld›. Di¤er iflçiler ise,
“gönüllü” emeklilik ve fabrikan›n yan ürünlerini sa-
tan ma¤azalarda farkl› ifller dayatmas›yla karfl› kar-
fl›ya kald›. 

Yaflanan büyük direnifle ra¤men, iflçilerin talep-
leri genel olarak yerine getirilmedi. Direnifl boyunca
yüzlerce iflçi yaraland›, iflgal bittikten sonra da ifl-
galci iflçiler gözalt›na al›nd›, iflkence gördü. 

Ancak bu olumsuz sonuçlar, yaflanan direniflin
oldukça önemli bir zafer oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltir-
miyor. 

Herfleyden önce, direniflin kendisi iflçiler, aileleri
ve direnifle destek verenler aç›s›ndan bir okul hali-
ne geldi. Direnifl boyunca hem içeride, hem de d›-
flar›da kolektif hareket edildi; beraber yemek yendi,
nöbetlefle uyundu, belli günlerde e¤itim çal›flmalar›
ve toplant›lar gerçeklefltirildi. ‹flçiler ordu gibi örgüt-
lendi, savafla hem ruhen hem de askeri yönden ha-
z›rland›. Savafl da içeride-d›flar›da birlikte yürütül-
dü; iflçiler omuz omuza vererek polise ve çetelere
karfl› direndiler. Ayd›nlar-sanatç›lardan dinsel toplu-
luklara kadar Güney Kore’de pekçok kesimin deste-
¤ini arkalar›na ald›lar. Direnifl boyunca burjuvazinin
ve devletin gerçek yüzünü gördüler. Kendi dene-
yimleri üzerinden iki düflman s›n›f› tan›d›lar, s›n›f
mücadelesinin gerçekli¤iyle yüzlefltiler. 

Di¤er taraftan, Ssangyong direnifli, dünyan›n
her taraf›nda burjuvaziyi sarsan bir etki yaratt›. Bur-
juvazi, “kendi mezar kaz›c›lar›”n›n o devasa gücünü
bir kere daha gördü, bu güç karfl›s›nda titredi. 

Komünizmin hayaleti, Güney Kore’de bir kere
daha dolaflt›, proletaryan›n gerçek zaferinin çok
uzak olmad›¤›n› müjdeledi. 
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Afganistan, iflgal alt›nda bir seçim daha gerçek-
lefltirdi. Devlet baflkanl›¤›n› ve 34 eyalette toplam
420 meclis üyesini belirlemek için 20 A¤ustos günü
yap›lan seçimlerde, ilk tura iliflkin oy sayma ifllemi
devam ediyor. 

Aç›klanan sonuçlara göre, mevcut baflkan Karzai,
say›lan oylar›n yüzde 48’ini alarak yar›fl› önde götü-
rüyor. En yak›n rakibi Abdullah Abdullah ise, flimdilik
yüzde 32 oy alm›fl durumda. Kesin sonuçlar›n Eylül
ay›n›n ortalar›nda aç›klanmas› bekleniyor. Adaylar-
dan birisi yüzde 50’nin üzerinde oy almad›¤› koflulda,
seçimler ikinci tura kalacak. ‹kinci tur ise Ekim ay›n-
da yap›lacak. 

Bu seçimler, iflgalden sonra gerçekleflen ikinci
seçim olma özelli¤ini tafl›yor. ‹lk seçimler 2004 y›l›n-
da, iflgal güçlerinin gözetimi ve idaresi alt›nda ger-
çeklefltirilmiflti ve seçimleri Karzai kazanm›flt›. Bu se-
çimler ise, en az›ndan görünürde, Afgan yerel organ-
lar›n›n gözetimi ve idaresi alt›nda yap›l›yor. Gerçekte
ise, ABD baflta olmak üzere iflgal devletleri, se-
çimler için büyük bir mali kaynak ve asker gücü-
nü devreye soktu. Seçimlere siyasi deste¤in ya-
n›s›ra, askeri ve mali destek de sunuldu. Seçimle-
rin iflgalci devletlere toplam maliyetinin 220 milyon
dolar› aflt›¤› düflünülüyor. 

Taliban’la ABD’nin seçimi
Devlet baflkanl›¤› için aralar›nda 2 kad›n aday›n

da bulundu¤u, toplam 37 aday yar›fl›yor. Ancak ger-
çekte, seçimler ABD ile Taliban aras›nda geçiyor. 

Taliban aç›s›ndan seçimler, kendi ülkesinde ne
kadar büyük bir güce ulaflt›¤› göstermek yönüyle bü-
yük bir önem tafl›yor. Taliban, parmaklar›nda boya
olanlar›n, yani seçime kat›lanlar›n parmaklar›n› kese-
ce¤ini, seçim merkezlerinin bombalanaca¤›n› aç›kla-
d›; yani seçimleri boykot ça¤r›s› yapt›. Keza seçim
günü seçim noktalar›na yapt›¤› bask›nlarda yaklafl›k
30 kifli yaflam›n› yitirdi. Baflkent Kabil de bu sald›r›-
lardan nasibini ald›. ‹flgal güçlerinin bütün önlemleri-
ne ra¤men, Kabil’de de sald›r›lar gerçeklefltirildi. 

Seçimlere kat›l›m›n çok düflük olmas›, Tali-
ban’›n Afgan halk› üzerindeki gücünün bir gös-
tergesi oldu. Kimilerine göre yüzde 45, BBC muha-
birine göre yüzde 35 düzeyinde kald› seçimlere kat›-
l›m. Taliban’›n güçlü oldu¤u güney eyaletlerinde ise,
kat›l›m çok daha düflük ç›kt›. 

ABD aç›s›ndan en önemli sorun, seçimlerin
güvenli¤ini sa¤lamakt›. Olays›z geçecek bir se-
çim, ABD’ye siyasi bir avantaj sa¤layacakt›. Afga-
nistan’a daha fazla NATO askeri çekme çabas›nda
olan ABD’nin, buna ihtiyac› vard›. Bu nedenle 300
bin asker (100 bin NATO askeri ve 200 bin Afgan
gücü) ve binlerce gözlemciyle, seçimlerde Taliban
sald›r›s› ihtimalini azaltmaya, Taliban’›n tüm tehditle-
rine ra¤men seçimlere kat›l›m oran›n› yükseltmeye
çal›flt›. 

Elbette seçimler, Afganistan için göstermelik ol-
maktan ileriye gidemiyor. Sonuçlar›n önceden belli
oldu¤una, seçim hileleri ile sonuçlar›n de¤ifltirildi¤ine
dair haberler, daha seçimlerin ilk saatlerinden itiba-
ren ortaya ç›kmaya bafllad›. 

Adaylar aras›nda kitlelerin deste¤ini alabilecek
güçlü birinin olmamas›, bir baflka handikap. Karzai
baflta olmak üzere, seçimlere kat›lan adaylar›n hiçbi-

ri, kitlelere güven vermiyor. Karzai’nin yolsuzluk-
larla ve uyuflturucu ticareti ile kirli sicilinin yan›n-
da, baflta bulundu¤u 5 y›l boyunca ABD kuklas›
olarak hareket etmesi, y›pranmas›na ve kitlelerin
deste¤ini kaybetmesine yol açt›. Bu seçimlerde
Karzai’nin 2004 seçimlerinden daha düflük oy al-
mas› bekleniyor. 

Bu durumun fark›nda olan Karzai, oylar›n› ar-
t›rmak için çeflitli ad›mlar att›. Türkiye’de sürgün-
de yaflayan Özbek General Raflit Dostum’u ülke-
ye ça¤›rarak Özbek oylar›n› yedeklemeyi planlar-
d›. Afganistan uyuflturucu ticaretinde önemli isim-
lerden biri olan Dostum, 2004 seçimlerinde yüzde 10
oy alm›flt›. Dostum ülkeye gelir gelmez Karzai’yi des-
tekledi¤ini aç›klayarak, bu oylar› ona yönlendirmifl ol-
du. Muhafazakarlar›n oyunu almak için, kad›nlar›n
zaten çok s›n›rl› olan haklar›na k›s›tlamalar getiren
yasalar ç›kartt›. Savafl a¤alar›, uyuflturucu patronlar›
ve afliret liderleri ile iliflkilerini güçlendirdi, böylece
para ve gücü arkas›na almaya çal›flt›. Karzai’nin att›-
¤› bir ad›m da ABD ile aras›na bir mesafe koymak ol-
du. Çünkü Karzai, “ABD kuklas›” pozisyonunun ken-
disine yarardan çok zarar getirdi¤ini, kitleleri uzaklafl-
t›rd›¤›n› görmüfltü. 

Asl›nda ABD aç›s›ndan da Karzai, en iyi seçe-
nek de¤ildi. Ancak Afganistan’da istedikleri gibi
bir kukla yaratamad›klar› için, Karzai’den vazge-
çemediler. Bu nedenle, son seçimlerde de ABD, gü-
cünü Karzai’nin yeniden kazanmas› için seferber etti. 

Taliban’›n en güçlü y›l›
Temmuz ay›, ABD ve ‹ngiltere’nin, iflgalin bafl›n-

dan bu yana en fazla kay›p verdikleri ay oldu. Bunun
bir nedeni, seçimlere dönük haz›rl›klard›. Seçim ön-
cesinde, ülkenin güneyinde asayifli sa¤lamak isteyen
ABD ve ‹ngiltere ordusu, Taliban’a yönelik kapsaml›
askeri operasyonlar gerçeklefltirdiler. Ve bu operas-
yonlarda kayb› artan Taliban de¤il, iflgal ordular› ol-
du. Temmuz ay›nda 22 ‹ngiliz, 31 ABD askeri öldü
ve iki ülke de, bir ay içinde en büyük kay›plar›n› ver-
diler. 

Taliban’›n ülkede giderek güç kazand›¤› ve kitle
deste¤ini art›rd›¤› biliniyor. Ve art›k ABD’li üst düzey
yetkilileri de bu konuda daha aç›k konufluyorlar. Me-
sela ABD Genelkurmay Baflkan› Amiral Mike Mullen,
Afganistan’da güvenlik koflullar›n›n giderek kötüleflti-
¤ini söylüyor. “Afl›r› görüfllü güçler mevzi kazan›yor.
Taliban ayaklanmas› flimdi daha baflar›l› ve daha ge-
liflkin” diyor. Böylece Afganistan’a daha fazla asker
göndermek gerekti¤ini ifade ediyor. 

Keza Afganistan'daki Uluslararas› Güvenlik Des-
tek Gücü ISAF'›n komutan› General Stanley
McChrystal, "Taliban'›n köylere yavaflça s›zmas› e¤i-
liminin, stratejik olarak, yüksek etkili terör sald›r›lar›n-
dan daha kayg› verici oldu¤unu" söylüyor.
McChrystal’in haz›rlad›¤› bir de¤erlendirme raporu
ise, durumun ABD aç›s›ndan ne kadar kayg› verici
oldu¤unu bir kere daha gözler önüne seriyor. Rapor-
da McChrystal, Taliban ile savafl› bir bo¤a gürefli-
ne, ABD ordusunu da, bo¤adan ald›¤› her darbe
sonras›nda biraz daha zay›flayan bir matadora
benzetiyor. Afganistan’da uygulanmakta olan strate-
jinin bir ifle yaramad›¤›n›; Taliban’la savaflarak köyle-
ri ele geçirdiklerini ama sonra ellerinde tutamad›klar›-

n›; Afgan halk›n›n ABD ve müttefiklerine karfl› bir gü-
ven krizi yaflad›¤›n› anlat›yor. Taliban’la daha fazla
diyalo¤a girilmesini, halk›n yaflam koflullar›nda iyilefl-
tirmeler yap›lmas›n› ve ifl olanaklar›n›n yarat›lmas›n›
savunuyor. 

General’in raporu, ABD’nin ç›kmaz›n› da ortaya
koyuyor. ABD, Afganistan’› “Bat› tipi bir liberal de-
mokrasiye” dönüfltürmeyi ve “afliretlerden bir ulus in-
flas›n›” amaçlayan Bush dönemi politikalar›n› çoktan
geride b›rakt›. Görünen o ki, Obama’n›n 27 Mart’ta
ana hatlar›yla aç›klad›¤› Afgan stratejisinin de da-
ha mürekkebi kurumadan baflar›s›zl›¤a mahkum.
Pakistan s›n›rlar› içinde Taliban çat›flmas›n› bitirmek
amac›yla Svat vadisinde fleriat kurulmas› uygulama-
s›, Afganistan için bir prova niteli¤indeydi; fiyaskoyla
sonuçland›. Yine Afgan stratejisinin iki önemli unsu-
runa iliflkin; yani Taliban’›n radikal olmayan kesimle-
riyle dolayl› görüflmelerin yürütülmesi ve Afgan halk›-
n›n deste¤ini kazanmak amac›yla yaflam koflullar›n›n
iyilefltirilmesi konular›nda da yol al›namad›. 

Devasa boyutlara ulaflan yolsuzluklar, uyuflturucu
ticareti, NATO askerlerinin sürekli “yanl›fll›kla” sivil
halk› bombalamas›-öldürmesi ve büyük vurgunlar vu-
ran savafl baronlar›n›n varl›¤› gibi unsurlar, Afganis-
tan’da ifllerin ABD’nin istedi¤i rotaya girmesinin pek
mümkün olmad›¤›n› gösteriyor. ABD Say›fltay›’n›n
fiubat ay›nda yay›nlanan bir raporu, yolsuzluklar›n ve
savafl vurgunlar›n›n çarp›c› boyutunu göstermektedir.
Rapora göre, 2006 y›l›nda Afganistan’a yard›m topla-
mak amac›yla gerçekleflen Paris toplant›s›nda elde
edilen 21 milyar dolar›n, 14 milyar dolar›, daha ülke
s›n›rlar›na varmadan buharlaflm›flt›r. Keza, ABD ve
NATO’ya ait 220 bin, Afgan polisine verilen 135 bin,
toplam 355 bin silah, kay›tlardan silinmifltir. 

* * *
Afganistan’a iliflkin olarak Obama’n›n önünde tek

bir seçenek kalm›flt›r. NATO üyesi ülkelerden daha
fazla askeri ve mali destek almak. Afganistan’da sa-
kin ve olays›z bir seçimin gerçekleflmesi, seçimlere
iliflkin flaibelerin oluflmamas›, bu deste¤in al›nmas›
için en önemli kofluldur. Çünkü di¤er ülkeler, Afga-
nistan bir “batakl›k” oldu¤u sürece oradan kaç-
may› sürdüreceklerdir. 

Afganistan’da ifllerin yoluna koyulmas›, Oba-
ma’n›n, kendi ülkesinde giderek azalmakta olan
prestijini tamir etmesi aç›s›ndan da büyük bir zo-
runluluktur. Obama, ekonomiye ve sosyal yaflama
iliflkin olarak Amerikal›lar›n beklentilerine, seçim ön-
cesi vaatlerini yerine getirememekte, bu nedenle kitle
deste¤ini h›zl› biçimde kaybetmektedir. Afganis-
tan’daki baflar›s›zl›, bu süreci h›zland›racakt›r. ABD
bu nedenle seçimleri ve sonras›nda ortaya ç›karaca-
¤› sonuçlar› önemsemektedir. 

Afganistan’da göstermelik seçimler
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27 Eylül’de Almanya’da genel seçimler yap›la-
cak. Sokaklarda çekiflmeli bir seçimden eser yok.
27 Eylül’de seçim olaca¤›na dair bas›nda haberler
de ç›kmasa, seçim tamamen unutulacak gibi gözü-
küyor. Yap›lan anketlere bak›ld›¤›nda, CDU, H›risti-
yan Demokrat Partisi, geçmifl seçimdeki oy oran›n›
korurken, koalisyon orta¤› SPD’nin, (Sosyal De-
mokrat Partisi) oylar› yüzde 20 civar›nda. Yine an-
ketlere bak›l›rsa, asl›nda kitlenin ço¤unlu¤unun e¤i-
limi koalisyonun devam›ndan yana. Muhafazakar
CDU ne kadar liberal FDP ile ittifak› tercih etti¤ini
söylese de asl›nda onun da SPD ile kurdu¤u den-
gelerden memnun oldu¤u gözüküyor. Çünkü SPD
koalisyonda kald›kça, onun hakim oldu¤u sendika-
lar da iflçileri sokaktan uzak tutmaya devam ede-
cek. Hatta muhafazakarlar, sosyal demokratlardan
hayal edemedi¤i paketler için bile onay ald›lar.  

Seçimlere kadar ola¤anüstü bir geliflme yaflan-
mazsa, k›smi süprizler Sol Parti cephesinden yafla-
naca¤a benziyor. 

Konjonktür paketleriyle 
yüzmilyonlar sermayeye akt›!
Almanya krizi, sermayeye yüzmilyonlarca Euro

ak›tarak hafifletmeye çal›fl›yor. Bir yandan banka
ve tekeller do¤rudan kurtar›l›rken, di¤er yandan ifl-
yerlerini koruma ad› alt›nda, tekellere dolayl› para
ak›tt›. Örne¤in, en önemli ihraç dallar›ndan olan
otomotiv sektörünü teflvik primleriyle destekledi.
Yeni araba alana eski arabas› karfl›l›¤› iki bin 500
Euro verildi ve böylece stoklar eritilmeye çal›fl›ld›.
Di¤er yandan k›sa süreli çal›flma primi ad› alt›nda,
krizden etkilendi¤ini bildiren iflyerlerine, iflçilerin ifl-
ten ç›kar›lmamas› karfl›l›¤›, iflçilerin k›smen veya
tamamen ücretini ödemeyi üstlendi devlet. 

1 fiubat’ta bafllayan bu uygulaman›n 2010 y›l›-
n›n sonuna kadar sürece¤i aç›kland›. fiimdiye ka-
dar bu uygulamadan 110 bin iflyeri yararland›. Ayr›-
ca çocuk paras›na zam yap›ld› ve piyasaya, okul
yap›m› vb. için para ak›t›ld›. fiimdiye kadar ne ifl-
sizlik paras›nda ne de sosyal yard›mda kesintiye
gitti. Emeklilere, emeklilik paras›n›n kesintiye u¤ra-
mayaca¤› garantisini verdi. Hatta iflsizlere, daha
yo¤un olarak yeniden meslek edindirme haklar› ta-
n›d›. Bir yandan da üretim araçlar›n› yenileme, yani
“s›rt›ndaki yüklerden“ kurtulma yoluna gitti. Böyle-
likle kar getirmedi¤i düflünülen iflyerlerini iflasa sü-
rükledi, kendi sistemindeki “çürükleri“ ay›klama yo-
lunu tuttu. 

Bu fatura kime ödetilecek! 
K›sa süre önce krizle ilgili yap›lan bir ankete, Al-

manlar›n üçte ikisi, krizi yaflamlar›nda hissetmedik-
leri cevab›n› verdi. Yüzde 50’si gelecek korkusu
yaflad›¤›n›, ancak krizin mutlaka atlat›laca¤›n› be-
lirtti. 

Krizin patlamas›ndan bu yana, yaprak k›m›lda-

mamas›n›n bir ifadesi bu cevaplar. Herkes
gözünü kapatm›fl, “bu kriz bize de¤meden
geçecek” diyor. En iyi ihtimalle, “biraz ke-
mer s›k›lacak, ancak birkaç y›l sonra düze ç›-
kaca¤›z” diye bak›l›yor. Zaten greve ç›kan ifl-
çilerin oran›na bakt›¤›m›zda da bunu görebili-
yoruz. ‹flten ç›karmalara, k›sa süreli çal›flma-
lara, ücretlerin düflürülmesine, T‹S’lerin fiilen
s›f›rla imzalanmas›na ra¤men, 2009’un ilk alt›
ay›nda greve ç›kan iflçi say›s› 2008’in ayn›
dönemine göre çok daha düflük. Sendikalar›n
yukar›da bahsedilen ruh halini iflçilere yay-
malar›, eylemliliklerin önünü kesmeleri vb. bu
tablonun önemli nedenlerinden, ancak genifl
bir kesimin kriz yokmufl gibi kafas›n› kuma gömme-
si, bu tabloyu derinlefltiriyor. 

Sorunun as›l t›kanma noktas› ise, önderlik bofl-
lu¤u. Radikal sol, 2009’un bafl›nda kitlenin hareket-
lenmesi ve onun içinde geliflme umudu tafl›yordu.
Di¤erleri ise, elinden oyunca¤› al›nm›fl çocuk gibi
flaflk›n. fiimdiye kadar bu kesimlerin kitleyi örgütle-
di¤i slogan, neoliberalizmdi. Ancak krizle birlikte en
muhafazakar parti bile devletlefltirme diye tutturdu
ve neoliberalizmi onlardan daha “iyi” elefltirir oldu.
Bankay› devletlefltiriyor, para verdi¤i tekellere ga-
rantör olarak ortak oluyor, yani bu “sol” kesimlerin
ileri sürdü¤ü hemen tüm talepleri uyguluyor. ‹flte
kendisini küreselleflme karfl›t› olarak tan›mlayan,
“baflka bir dünya mümkün” slogan›yla kitleyi soka-
¤a döken bu kesimler, flu an bofllukta. 

Di¤er yandan Obama’n›n seçilmesi ve söylem-
leri, bunlar için büyük umut ve beklenti yaratm›fl
durumda. Bunu NATO eylemlerinde ve son olarak
neredeyse hiçbir fleyin yap›lmad›¤› ‹talya’daki G
8’de gördük. 

Sonuç olarak anti-kapitalist mücadele verme-
yen, reformlara bel ba¤layan örgütlerin düfltü¤ü
tablo bu. Ancak iflçi hareketinin zay›fl›¤›ndan, anti-
kapitalist örgütlerin örgütsüzlü¤ünden  kaynakl›,
as›l sosyal hareketler içinde geliflen bu ak›mlar, so-
ka¤a iyi kötü kitle ç›karan ak›mlard› ayn› zamanda.
Bu ak›ma seçimlerde oyunu yükseltmesi beklenen
Sol Parti de dahil. 

Seçimlerden sonra ne olacak?
Seçimlerden sonra gelecek olan, sosyal hak

gasplar›d›r. Burjuvazi, seçim öncesi olanca gücüy-
le, gelecek paketin ucunu gösterenleri susturuyor.
Amaç, seçimlerde yerleflik partilerdeki oy oranlar›n›
koruyarak/yükselterek bir düzeyde tutmak. Sosyal
patlamalardan korktu¤u kadar, dengelerin de-
¤iflmesinden, yerleflik partilerin oy kayb›ndan
korkuyor. 

Her fleye ra¤men bas›na yans›yan tablodan an-
lafl›ld›¤› kadar›yla, seçimden sonra Alman Merkez
Bankas›’n›n flefinin talep etti¤i gibi, emeklilik yafl›-
n›n 69’a yükseltilmesi var programda. Yine iflsizlik

paras›nda ve sosyal yard›mlarda kesinti, program›n
bir parças›. Göçmenlere sald›rmak için bahane ha-
z›r! “Kim buraya uyum sa¤lam›yorsa, onun paras›n›
keselim” önerileri flimdiden duyulmaya baflland›. ‹fl-
sizlikten en çok etkilenen göçmenler, ayn› zaman-
da en yo¤un sald›r›ya u¤rayacak olanlar da. Milli-
yetçili¤in, yabanc› düflmanl›¤›n›n kriz ortamla-
r›nda daha da geliflti¤i, bilinen bir gerçek. Bu
anlamda göçmenleri ciddi ve zor bir süreç bekliyor. 

Di¤er önemli bir nokta vergi reformu. Bu “re-
form” y›llard›r tart›fl›lan ancak tepkilerden kaynakl›
istenildi¤i gibi yap›lamayan bir “reform”. Kriz flimdi
tam bir f›rsat yaratt›. Hedef, ç›kar›lacak bir yasay-
la iflçi ve emekçiler için hem dolayl› hem dolay-
s›z vergileri art›rmak ve iflverenler için vergileri
düflürmek. ‹flten ç›karmalar› kolaylaflt›rmak için
yasa paketi, asgari ücret uygulamas›n›n oldu¤u in-
flaat gibi sektörlerde asgari ücretin kald›r›lmas› gibi
uygulamalar s›rada bekliyor. Tüm bunlar› tamamla-
yan di¤er bir yasa de¤iflikli¤i ise, askerin Almanya
içinde de görev alabilece¤ine dair yasa de¤iflik-
li¤i. Kitlelere gözda¤› vermeyi amaçlayan bu de¤i-
fliklik, seçim sonras› gündeme gelecek sald›r›lar
aras›nda. 

Sonuç olarak; iflçi ve emekçiler, seslerini duyur-
mad›klar› sürece, seçim sonras› bir dizi sald›r› pa-
keti bekliyor. Ancak, Avrupa Birli¤i çap›nda sosyal
haklar›n Almanya’da tüm budamalara ra¤men hala
göreceli yüksek olmas›, ABD’de sokakta yaflamak
zorunda b›rak›lan onbinlerce evsizle karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda, evsiz kalan›n kiras›n› devletin karfl›lamas›
gözönünde bulunduruldu¤unda, emperyalist Al-
manya’daki göreceli refah düzeyi daha anlafl›l›r ha-
le geliyor. 

Ancak böyle olmasayd› da, yani kaybedecek
hala çok fleyin olmamas› durumunda da, soka¤›n
›s›nmas› sisteme karfl› duyulan öfkenin yan›nda
onun alternatifinin oldu¤una inanmaktan, kazanma
umudundan, bu da s›n›f›n gücüne güvenmekten,
örgütlülü¤ünü yaratmaktan geçiyor. Almanya’da
ise, as›l sorun iflçi ve emekçilerin ço¤unlu¤unun
hala Alman devletinin bu krizi en az zararla atlata-
ca¤›na ve s›n›fsal uzlaflmaya inanc›n› sürdürüyor
olmas›. 

Krizin as›l faturas› seçimlerden sonra gelecek!
Almanya’da 27 Eylül’de genel seçimler var:

Almanya’da Hartz IV yasas›na karfl› güçlü eylemler yap›lm›flt›.
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! 11 EEyyllüüll 11993399-- IIII.. PPaayyllaaflfl››mm SSaavvaaflfl›› bbaaflflllaadd››..
Faflist Hitler Almanya’s›, Avusturya ve Çekoslavak-

ya’y› ilhak ettikten sonra Polonya’ya girerek II. payla-
fl›m savafl›n› bafllatt›. 

! 22 EEyyllüüll 11996699--VViieettnnaamm ddeevvrriimmiinniinn öönnddeerrii 
HHoo CChhii MMiinnhh yyaaflflaamm››nn›› kkaayybbeettttii
Gençli¤inde Fransa’da yaflayan ve Frans›z Komünist

Partinin kurucular› aras›nda yer alan Ho Chi Minh’in
önderli¤inde savaflan Vietnam halk› önce Frans›z sonra
da Amerikan iflgalcileri ülkesinden kovmay› baflard›. 

! 8 Eylül 1943-Çekoslavak yazar
Julius Fuçik, Nazi kamplar›nda idam
edildi

! 1111 EEyyllüüll 11997733-- fifiiillii’’ddee aasskkeerrii ffaaflfliisstt
ddaarrbbee 

Halk Birli¤i adl› sol koalisyonun hü-
kümetin bafl›na gelmesine tahammül
edemeyen Amerikan emperyalizmi, fii-
li’de bir darbe tezgahlad›. fiili Devlet
Baflkan› Allende, teslim olmay› reddederek saray›nda
katledildi. Pinochet liderli¤inde gerçeklefltirilen darbe
döneminde, 36 bin kifliyi iflkencelerde ve sokak infazla-
r›nda katledildi.

! 12 Eylül 1977- Steve Bico katledildi

Güney Afrika Cumhuriyetinin
“Apartheid” politikas›na karfl› silahl›
bir direnifl çizgisi oluflturan gruplar-
dan SASO’nun kurucusu Steve Bico,
kendi ülkesinde egemenler taraf›n-
dan yap›lan iflkenceler sonucu yafla-
m›n› kaybetti. 

! 14 Eylül 1973-Victor Jara
Katledildi.

Devrimci bir sanatç› olan Jara, em-
peryalizme ve faflizme karfl› müzi¤ini

bir silah haline getir-
miflti. Unitad Popu-
lar’›n müzik grubunda
60’l› y›llardan beri
yer al›yordu. fiili’deki
faflist darbenin ertesi
günü on binlerce insa-
n›n dolduruldu¤u ve
iflkenceden geçirildi¤i
Santiago stadyumun-

da direnifl flark›lar› çalmaya bafllad›.
Bunu engellemeye çal›flan faflistler,
gitar çalamamas› için Jara’n›n ellerini k›rd›. Ancak Jara
flark›lar›n› söylemeye ve söyletmeye devam etti, bunun
üzerine darbeciler taraf›ndan katledildi. 

! 16 Eylül 1942-Arnavutluk Ulusal
Kurtulufl Cephesi kuruldu.

‹talyan iflgaline karfl› bafllayan direnifl,
devrimle sonuçland›. Sonras›nda sosya-
lizmin inflas› sürecine girildi. 

! 16 Eylül 1976-DGM Direnifli
‹flçilerin yo¤un direnifliyle karfl›laflan

DGM’ler, aç›lmadan kapanmak zorunda
kald›. Yo¤un bir direnifl, grev ve boy-
kotla karfl›lanan bu faflist mahkemeler,
halk gücünün demokratik haklar› ka-

zanmada ne kadar etkili oldu¤unun iyi
bir örne¤iydi. 

! 20 Eylül 1985 Ruhi Su öldü
Halk müzi¤ine özgün yorumlar geti-

ren, usta bir yorumcu ve besteciydi. Halk
türküleri araflt›rmac›lar› ve sanatç›lar›na
üretken bir hocayd›. ‹lerici bir ayd›n ol-
man›n bedelini ödedi. Befl y›l tutsak kal-
d›, açl›kla bo¤ufltu ve iflsiz yaflad›, hasta-
land›¤›nda tedavi olmak için yurtd›fl›na
gitmek istedi¤inde pasaport alamad›. 73
yafl›nda hasta yata¤›nda ölüme terk edil-
di. Mezar›na defalarca sald›r› düzenlen-
di.         
! 20 Eylül 1992-Kürt ayd›n Musa

Anter katledildi.

! 2211 EEyyllüüll 11999955-- BBuuccaa CCeezzaaeevvii kkaattlliiaamm››
Devletin kolluk güçleri hak gasplar›na karfl› direnen

tutsaklara sald›r›p, 4 DHKP savaflç›s›n› katletti.

! 23 Eylül 1923-Tarihteki ilk antifaflist ayaklanma,
Bulgaristan’da bafllad›.

! 22 Eylül 1976- Profilo direnifli
DGM direnifline kat›lan fabrikalar, burjuvazi taraf›n-

dan cezaland›r›lyor, azg›nca bir iflçi k›y›m› bafllat›l›yor-
du. DGM direniflinde güçlü bir kat›l›m gösteren Profilo
fabrikas›ndan da 17 iflçi iflten at›ld›. fialterler bu sefer ifl-
çi k›y›m› için durdu. Profilo’da iflgal bafllad›. Polis sald›-
r›s› karfl›s›nda kap›lar kapat›larak kaynakland›. Bir iflçi
polis kurflunuyla öldü. ‹çeride iflçiler, d›flar›da destekçi
güçler büyük bir direnifl gerçeklefltirdiler. 

! 24 Eylül 1969-’68 hareketinin önderlerinden
Taylan Özgür polisler taraf›ndan katledildi.

! 2255 EEyyllüüll 11999966-- DDiiyyaarrbbaakk››rr CCeezzaaeevvii kkaattlliiaamm››
‘96 Ölüm Orucu eyleminin hemen ard›ndan, MGK

karar›yla Diyarbak›r cezaevine sald›ran devlet 9 yurtse-
ver tutsa¤› katletti.

! 26 Eylül 1999-Ulucanlar Cezaevi’nde katliam 
Devlet, F tipleri hücrelere geçiflin ilk provas›n› Ulu-

canlar’da yapt›. Askerler ve polisler, silahlar› ve gaz
bombalar›yla sald›rd›. Sald›r› s›ras›nda 10 devrimci tut-
sak, iflkence yap›larak katledilirken, birço¤u da a¤›r yara-
land›. Devrimci tutsaklara katliam sonras› yo¤un iflken-
celer uyguland› ve baflka cezaevlerine sürgüne gönderil-
diler. 

10 Eylül 1920'de  Bakü'de toplanan Türkiyeli komünistler, 5 gün sü-
ren kongrenin sonunda Türkiye Komünist Partisi'ni kurdular. 

TKP'nin kurulufl kongresi niteli¤indeki Bakü Kongresi'ne 15 ayr› ör-
gütten 75 delege kat›ld›. Delegelerin 51'i ‹stanbul, Ankara, Zonguldak,
‹nebolu, Ere¤li, Konya, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Sivas, Kars
ve Eskiflehir örgütlerinden, 24'ü ise Avrupa'da ve Rusya'da faaliyet yü-
rüten örgütlerden olufluyordu. TKP'nin daha kuruldu¤u aflamada iflçi s›-
n›f› ve köylülük içerisinde az›msanmayacak bir güce sahip oldu¤u gö-
rülmektedir. 

I. Paylafl›m Savafl› s›ras›nda çok say›da Osmanl› askeri Çarl›k Rus-
ya's›na esir düflmüfltü. Burada Rus iflçi ve köylülü¤üyle s›cak dostluklar
kurup çok çabuk kaynaflan savafl esirleri, k›sa sürede Bolflevizmi  be-
nimsedi. Bizzat Stalin'in direktifleriyle Sovyet Rusya'daki Türklerin
içinde faaliyet yürütmekle görevlendirilen Mustafa Suphi, yürüttü¤ü ça-
l›flmalar sonucunda 1918'de Moskova'da bir konferans toplad›. Türk
Sosyalistleri  Konferans›'nda, M.Suphi önderli¤inde Türk Komünist
Teflkilatlar› ad›nda bir örgüt kuruldu. 

Di¤er yanda, Avrupa'da yaflayan göçmen iflçiler ile ö¤renim görmek
üzere yurtd›fl›na ç›kan ayd›n kökenli ö¤rencilerin özellikle Almanya'da-
ki Spartakist hareketten etkilenenler, Türkiye ‹flçi ve Çiftçi Sosyalist
Partisi'ni kurdu.

Belli bir olgunlu¤a eriflen örgütlenme, Mustafa Suphi'nin 1918 Mos-
kova konferans›nda iflaret etti¤i "örgütün parti haline dönüfltürülmesi"
evresine gelmesiyle toplanan Bakü Kongresi,  TKP'in  kuruldu¤unu du-
yurdu. 

Partinin kurulmas›ndan sonra, partiyi bizzat ülke topraklar›nda örgüt-
lemek görevini yürütmek üzere Sovyet Rusya'dan ülkeye girifl yapan
Mustafa Suphi ve 15 yoldafl›, Kemalist burjuvazi taraf›ndan Karade-
niz'de bo¤durularak katledildiler. 

Sa¤lam bir ideolojik ve örgütsel temele sahip olan TKP, M.Suphi'le-
rin katledilmesinden sonra her düzeyde ihanetin ve revizyonizmin ege-
men oldu¤u bir zemine çekilerek Kemalist burjuvazinin bir uzant›s› ha-
line getirildi. 

10 Eylül  1920 Türkiye Komünist Partisi Kuruldu

Eylül Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler

8 Eylül 1981- Selma Aybal
“Ölümüm nas›l olsun istiyorum biliyor musun

yoldafl? Evimizin dört bir taraf›n› kuflatm›fl olacaklar
ve ben de evde olaca¤›m. Saatlerce sürecek bir kon-
çerto çalay›m istiyorum. T›pk› Osman yoldafl›nki gibi
olsun. Böyle bir konçertonun eflli¤inde yaflamak ne
güzel be yoldafl.”... Selma’n›n sözleriydi bunlar...
Henüz 18’inde ama Osman’›n, Fatih’in iyi bir ö¤ren-
cisi oldu¤unu çoktan kan›tlam›fl... Bask› komitesinde çal›flan Selma,
darbenin en zor ve karanl›k günlerinde dahi, fabrikalar›, emekçileri
yoksun b›rakmad› ihtilalcilerin bildirilerinden....

O gece uykusuz kalarak bir fabrikaya da¤›t›lacak yüzlerce bildiriyi
haz›rlad›. Ne var ki bildiriler o gün yerine ulaflamad›. Hiç böyle yap-
mazd› Selma... Y›llar sonra T‹KB kurflunuyla cezaland›r›lacak hain
Adil Özbek sayesinde yoluna pusu kurmufltu polisler... Yaral› halde
iflkenceye ald›lar Selma’y›. Kendisinden bir kuflak sonra Yunus’lar›n,
Eralp’lerin, Nurettin’lerin nas›l yetiflmesi gerekti¤ini biliyor... Susu-
yor, direniyor. Düflündeki konçertoyu iflkence tezgah›nda sessizce bes-
teliyor. Selma Aybal, 8 Eylül 1981’de iflkence tezgah›nda bir ihtilalci
komünist gibi yaflam›n› soludu.

9 Eyül 1979- Vedat Çataltepe
Vedat da henüz Selma gibi 18 yafl›nda, faflistlerin s›zma yapt›¤› bir

mahelleyi korurken, faflistler taraf›ndan öldürüldü.
29 Eylül 1980- Osman Yaflar Yoldaflcan
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“Devrimci sanat, sosyalist ve ile-
rici olan› ele al›rken, gerici ve

olumsuz güçleri gerçe¤e ters dü-
flecek biçimde ele al›rsa, kü-
çümserse, ya da oldu¤undan
çok önemserse hayalci olur,

oportünizme kayar, devrimci görevleri yerine getiremez. Ayn›
zamanda devrimin zaaflar›n› vurgularken bu zaaflar› da ne
abartmal›, ne de küçümsemelidir.”

9 Eylül 1984’te özgürlük tutkunu, uslanmaz bir  yürek art›k
atmaz olmufltu. “Bir Güzel Çirkin Kral” yurdundan çok uzakta
gözlerini yumdu. Aram›zdan ayr›lal› 20 y›l oldu. Devrimci sine-
ma  alan›nda halen eriflelemeyen bir  zirve olmay› sürdüren
Y›lmaz Güney, her fleyden önce bir devrimciydi. Bir devrimci
olarak ise silah›  sanat›yd›. Silah›n›  kullanmada gösterdi¤i üs-
tün  yetenek ve baflar›, k›sa sürede ezilen  emekçi  milyonlar›n
yüre¤ini kazanmas›n› sa¤lad›. Halk›n içinden gelmifl biriydi Y›l-
maz Güney. Halk›n yaflad›¤› yoksullu¤un, sömürünün, ac›n›n,
bask›n›n  ba¤r›ndan geliyordu. O’nu yetifltiren topra¤› iyi tan›-
yordu. Onlar›n ac›lar›n›, umutlar›n›, sevinçlerini, coflkular›n›,
çaresizliklerini onlarla birlikte yaflam›fl, onlarla birlikte paylafl-
m›flt›. Ne burjuvaziye duydu¤u s›n›f kini, ne de devrime besle-
di¤i ateflli tutku bir an bile sönmedi. Emekçi halka olan umut
ve güveni bir an bile sars›lmad›. O’nun devrimci kimli¤i ve bir
silah olan sanat›n› daima harlayan atefl, bu umut ve güvendi.
“As›l dayana¤›m›z kendi topraklar›m›zd›r. Umut  kendi toprak-
lar›m›zda ve kendi halk›m›zdad›r.” diyerek ifade etmiflti bunu.

Filmleri, gerçek yaflam›n tüm boyutlar›n› yans›tan bir ay-
nayd›. Eserlerinin düflündüren, sorgulatan, dönüfltüren ve yol
gösteren özelli¤i kayna¤›n› tam  da buradan al›yordu. Umut,
Yol, Duvar, Arkadafl, Sürü, Seyit Han vd. Tüm  filmlerinin ortak
paydas› UMUT’tu. Umut ise devrimde, sosyalizmdeydi.  

Sanat›n, kitlelerin toplumsal yaflam›ndaki dönüfltürücü gü-
cünün fark›ndayd› Y›lmaz  Güney. Burjuvazi de bunun fark›n-
dayd›. ‹flte bu yüzden faflizmin ona yönelen sald›r›lar› bitmedi.
Filmleri yasakland›, yak›ld›. Yaflam›n›n 12 y›l›n› cezaevlerinde
geçirdi. Faflizm, demir parmakl›klar›n ard›na atmakla O’nun s›-
n›r tan›maz üretkenli¤ine zincir vurabilece¤ini san›yordu. Fakat
tam aksine O, tafl duvarlar›n aras›nda daha da  bileniyor, ade-
ta ak›p taflan bir yarat›c›l›kla senaryo, öykü, roman yaz›yor, ce-
zaevinden d›flardaki filmlerini yönetiyordu. Ekim 1981’de ceza-
evinden firar eden Y›lmaz Güney, 1984’e kadar sürgünde ya-
flad›. Kendi ülkesinde yasakl› olan filmleri, uluslararas› festival-
lerde ödüller kazand›. 

Halk›na, topra¤›na duydu¤u hasreti kald›ramayan kalbi 9
Eylül 1984’te art›k atmaz olmufltu. Öldü¤ünde henüz 47 yafl›n-
dayd›. Y›lmaz Güney, emekçilerle kopmazcas›na ba¤land›¤›
yüreklerde ve  kavgam›zda yaflamaya devam ediyor.

Bir güzel ‘Ç‹RK‹N KRAL’
Y›lmaz Güney

“Devrimci sanatç›, devrimci tabiat› gere¤i
militand›r, yenilefltirici, de¤ifltiricidir. Toplumsal

kurtulufl mücadelesinden ayr› düflünülemez.
Devrimci mücadeleye organik bir biçimde ba¤l›

olmal›d›r. Bu nedenle, devrimci bir sanatç›, o ül-
kenin devrimci mücadelesinin hedefleri ve görev-

leri do¤rultusunda görevlerle yüklüdür. O,
herfleyden önce bir devrimcidir, militand›r,

sanat› devrimin bir arac›d›r, bir silah›d›r.”
Y›lmaz Güney

“Benim hayat›m bütün hayatlardan olufl-
mufl bir hayatt›r”... fiair hayat›n› böyle özet-
ler. 

Onun fliiri, 20. yüzy›l›n iflçi yüzünü, bafl-
kald›ran yüzünü, devrimci yüzünü anlat›r.
Onun hayat›, tam da bunlar›n toplam› oldu¤u
için ard›m›zda b›rakt›¤›m›z yüzy›l›n sadece
büyük bir flairi de¤il, bir kavga neferidir Neru-
da. 

Her flairin hayat› dizelerinde sakl›d›r. Ne-
ruda, savafllar görmüfl, ölümle kuflat›lm›fl, ka-
çak yaflam›fl, egemenlerle savaflm›fl, “bar›fl”
diye hayk›rm›flt›r. 1945’te Komünist Partisin-
den senatör seçilmifl, çeflitli ülkelerde fiili
Konsolosu ya da Konsolosluk görevlisi olarak
çal›flm›fl, 1969’da Allende’yi desteklemifl,
onun seçilmesiyle Paris Büyükelçili¤ini üst-
lenmifltir. Birkaç cümleye ‘s›¤d›rd›¤›m›z’ ha-
yat›n içi, binbir zorluk, tan›kl›k ve mücadele
ile doludur. fiili’nin üzerine Pinochet’in eylül
darbesi düfltü¤ünde Neruda hasta yata¤›nda
ölüme çok yaklaflm›flt›r. Ve Allende için “onu
katlediyorlar” diye say›klam›flt›r. 23 Eylül
1973 günü yaflama veda etti¤inde, arkas›nda
binlerce dövüflken dize b›rakm›flt›r. “‹nsanlar
benim alçakgönüllü fliirimi kendilerine k›l›ç
yapacak, büyük ›st›raplar› aras›nda terini sile-
cek mendil diye açacak ya da ekmek sava-
fl›nda silah olarak kullanacak...”(*)

Pablo Neruda, 1904’te fiili’de do¤ar.
1920’lere geldi¤inde ilk yaz› ve fliirlerini ya-
y›nlamaya bafllar. Santiago kentinde yoksul
bir ö¤renci pansiyonunda kal›r ve Pedagoji
Enstitüsü’nde verilen Frans›zca derslerini ta-
kip eder. Bu y›llarda iflçilerin polisle sert ça-
t›flmal› geçen gösterilerine kat›l›r. Bu y›llar
ayn› zamanda onun toplumsal gerçekçi fliir
alan›nda olgunlaflmaya bafllad›¤› y›llard›r.
“fiiirlerimde kap›m› soka¤a ve bir genç flair
olarak da aflka, yaflama, k›vanca ve hüzne
kapamam mümkün de¤ildi” diyerek anlat›r o
y›llar›. 

Neruda için gerçek olgunlaflman›n adresi
ise ‹spanya iç savafl›d›r. O günlerde ‹span-
ya’daki gitar tellerinden flark›lar yerine kanlar
akard› ve iflgal alt›ndaki sokaklarda “bir haya-
let gibi” Neruda’n›n fliirleri dolafl›rd›. “Yaral›
‹spanya”n›n elinden tutan cesur dizeler, dire-
nen bir ülkenin o¤ul ve k›zlar› ile birlikte cep-
helerde çoktan savafla kat›lm›flt›. ‹spanyol
cumhuriyetçilerinden yana oldu¤u için ülke-
sinde soruflturmalara u¤rad›¤› günlerde Ne-
ruda, “‹spanya’n›n her yaras›ndan ç›k›yor bir
‹spanya daha” diye sesleniyordu iflgalcilere... 

“Ey ac›dan ve ölümden 
geçmifl analar
Do¤an soylu günün yüre¤ine bak›n
Bilin ki ölülerinizdir 
topraktan gülümseyen
Ve bu¤day›n üzerinde titreyen
Onlar›n kalkm›fl yumruklar›d›r”... 
Dünyan›n bütün dillerinde okunan “ölen

savaflç›lar›n analar› için türkü” fliiri de bu dö-
nemin ürünüdür. Aragon’un sonradan anlata-
ca¤› gibi Madrid’e d›flar›dan gelmifl bir misafir
de¤ildi Neruda. Bir zamanlar ülkesinin konso-
losu olarak bulundu¤u bu, “zil, flal ve gül” ül-

kesinin direnen ya-
n›nda ev sahibiydi.
Ve bu davetsiz ko-
nuklukta yaln›zca
bir flair olarak de¤il
bir savaflç› olarak
yerini alm›flt›. ‹s-
panya’da akan kan,
onu fliirinin zirvesi-
ne tafl›m›flt›.

Neruda, sonraki
y›llarda bu dönemin
ona neler katt›¤›n›
flöyle anlatacakt›r:
“Toplumlar›n tarihi-
ni, hayatlar›n› ve savafllar›n› konu alan büyük
bir fliir düflüncesini art›k kaç›n›lmaz bir görev
kabul ediyordum.” (**)

19. yüzy›la kadar sömürgecilerin diliyle
yazmak zorunda kalan Latin Amerika fliiri, 19.
yüzy›lda ise ulusal ba¤›ms›zl›k savafl›n›n dili-
ne dönüflmüfltü. 20. yüzy›lda ABD’nin sömür-
gecilik hareketine karfl› etkili ve militan bir
kimlik kazanan Latin Amerika fliiri, önemli
isimler yaratm›flt›. Pablo Neruda, sade yal›n
bir anlat›mla ama etkili ve sars›c› üslubuyla
toplumcu bir flair olmay› seçmifl, Latin Ameri-
ka fliirini dünya fliiri ile buluflturmay› baflar-
m›fl; dizelerine tüm dünyay› konuk etmifltir. 

Onun fliirinde kentler insans›z, fabrikalar
iflçisiz, sokaklar cans›z de¤ildir; dolay›s›yla
fliir onun için hece ve sözcük oyunlar›ndan
ibaret de¤ildir. Ona göre flair, “yerin yedi kat
dibindeki ocaklardan, topra¤›n içine giren
dimdik galerilerden, sanki cehennemden geli-
yormufl gibi, yapt›¤› berbat iflten surat› bitkin,
tozdan gözleri k›rm›z› bir adam›n yeryüzüne
ç›k›p da, yar›klar› ve nas›rlar›yla kuru bozk›r
topraklar›n› and›ran o elini uzatarak, sana;
‘seni çoktand›r tan›yorum ben kardefl’ dedi¤i
ve gülümsedi¤i” kiflidir. Neruda, on bin ma-
den iflçisinin kat›ld›¤› bir toplant›da, politikac›-
lar›n konuflmalar›n›n ard›ndan, onun ve fliiri-
nin ad› okunur okunmaz, binlerce madencinin
sayg›l› bir biçimde sapkalar›n› ç›kard›¤› ve
dikkatle dinledi¤i bir flairdir. 

Bugünün “post-modern” etiketli flairlerin li-
teratürlerinde hiç yeri olmayan “halk”la kurdu-
¤u iliflki, Neruda’ya göre “kazand›¤› en büyük
arma¤an”d›r. Halk›n türküsünü, duygusunu,
yaflam›n›, savafl›n› fliir dilinde yaflatan ve bu-
nu üstün bir estetikle biçimlendiren bir ozan-
d›r Neruda. Onun fliirinde hayat bir bütündür.
“A¤lamaktan öpmeye, yaln›zl›ktan kalabal›¤a
tüm duygular” dizelerinde kanat ç›rpm›fl, top-
lumsal gerçe¤in içinde yerini bulmufltur. “Biz
flairlerin mutlu olmaya hakk› var. Çünkü halk-
lar›m›za ve onlar›n mutluluk mücadelesine
çok ba¤l›y›z” diye anlatacakt›r bu bütünlü¤ü...

Neruda’n›n fliirleri hala, kavgada keskin
bir k›l›ç; büyük ›st›raplar aras›nda terimizi si-
lece¤imiz bir mendil; ya da ekmek savafl›nda
bir silaht›r...  

(*) Pablo Neruda, Yaflad›¤›m› ‹tiraf Ediyo-
rum kitab›ndan... Sf. 154

(**) age-Sf. 154

23 Eylül 1973... Pablo Neruda’n›n ölümü 
“fiiirimle savafllar verdim”
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Her sokak bafl› bir pusu, her yol kavfla¤› bir
tuzak… Bölük bölük kitleler halinde tutuklama
günleri… Okullar, sa¤l›k merkezleri, k›fllalara
çevrilmifl… ‹flkenceler gün boyu son h›z›yla sürü-
yor… Ortal›k ›ss›z ve sakin… So¤ukkanl› ve
emin ad›mlarla yürüyor “solu¤u rüzgar bir
adam”. Günlerden 29 Eylül 1980. Yer, ‹stanbul,
Ba¤c›lar yokuflu. ‹ki s›n›f karfl› karfl›ya… Güçler
ve silahlar eflit de¤il ama olsun. Say› ve silah yö-
nünden bir hayli üstün taraf, eskiyi yani burjuva-
ziyi temsil ederken; karfl›s›nda iki ondörtlü ve bir
bombas›yla tek kiflilik ordu, yeniyi yani proletar-
yay› temsil ediyor. Çekildi¤i inflaat›, bilinç ve çe-
likten iradesiyle granitten bir kaleye dönüfltürü-
yor. Düflman say› ve silah üstünlü¤üne ra¤men
bu granitten kaleye yanaflam›yor bile.

Kalede proletarya kahraman›n›n elindeki
namlu flimflek gibi patlad›¤›nda, zulüm ve sömü-
rü düzeninin kolluk güçleri sünepe gibi yere ya-
p›fl›yor. Üç buçuk saat süren çat›flmadan sonra
ortal›k sessiz ve sakin. Birazdan kay›plar belli
olacak ‘Kahramanl›¤›’ kapma hevesiyle kaleye
yaklaflan baflkomser, proletarya kahraman›n›n
son vuruflundan habersiz. Gök gürültüsüyle pat-
layan elbombas› durduruyor onu. Ard›ndan pat-
latt›¤› sloganlar›n susmas› ile bafll›yor sessizlik…
Bu gösteriflsiz kalede ölümsüzleflen Osman Ya-
flar Yoldaflcan, kale d›fl›nda ise ölen bir baflkom-
ser ve say›s›z yaral›…

Daha 12 Eylül’ün üzerinden 17 gün geçmiflti
ki, bu çat›flma cuntaya s›k›lan “ilk kurflun” ol-
mufltu, Osman Yaflar Yoldaflcan. 12 Eylül’ü “ge-
lecekleri varsa görecekleri de var” diye karfl›la-
yan, “çivi çiviyi söker” diyen Osman, 29 Eylül
günü çok sevdi¤i yoldafl› (ayn› zamanda teyzesi-
nin o¤lu) Fatih’le birlikte, bir eylem haz›rl›¤› için-
deyken karfl›lam›flt› ölümü. 

Osman’›n ölümü bir manifesto oldu, direnifl
manifestosu… Osman’n›n afiflleri donat›l›yor dört
bir yan. Onun hayat›n› ve mücadelesini anlatan
broflürler dolafl›yor elden ele… 

“S›k› durun! Kaçmad›k, yenilmedik… Çünkü
Spartaküs, atefl ve ruh demektir, yürek ve can
demektir. Çünkü Spartaküs, zafer özlemini, s›n›f
bilinçli proletaryan›n mücadele azmini temsil et-
mektedir… Bunlar elde edildi¤i zaman biz ister
yaflayal›m, ister yaflamayal›m, program›m›z ya-
flayacakt›r. Ve kurtulan halklar›n dünyas›na ege-
men olacakt›r. Her fleye ra¤men…” 

Spartakist hareketinin önderlerinden Karl Li-
ebknech’in bu sözleriyle bafll›yor broflür. Ve ihti-
lalci komünistlerde, Yoldaflcan flahs›nda bir ye-
mine dönüflüyor...

* * *
Osman Yaflar Yoldaflcan, 1967 y›l›nda onbin-

lerce aday aras›nda üniversite s›nav›n› birincilikle

kazanarak ODTÜ’ye gir-
di. Dünyada ve ülke-
mizde yükselen
gençlik hareketi
içinde yer al-
makta gecik-
medi. Devrimci
ve militan kiflili-
¤iyle k›sa süre-
de devrimci
gençlik hareketi
içnde öne ç›kt›.
Eylemcili¤inden
dolay› aran›r du-
ruma düflünce dersle-
rine devam edememesine
ra¤men s›navlardan hep
yüksek notlar ald›. Hocalar›
ondaki engin zekay› keflfet-
mifllerdi. Kat›ld›¤› eylemler-
den dolay› ceza-
evine düfltü. Ç›k-
t›¤›nda hocalar›
onu girmedi¤i s›-
navlardan geçir-
meyi teklif etti-
ler, okula devam
etmesini istedi-
ler. Çünkü Os-
man’da bir bilim
adam› görüyor-
lard›. Ama O,
karar›n› vermiflti
art›k. Burjuvazinin sunaca¤› her türlü yaflam› eli-
nin tersiyle itip, kendinde varolan yeteneklerin
bütününü proletarya ve halk›n hizmetine suna-
cakt›.

O tarihten sonra Osman devrim ve sosyalizm
yolunda, mücadelenin her cephesinde komünist
önder olma basamaklar›nda dolu dolu ilerledi.

* * *
’68 devrimci gençlik hareketinin yükselme-

siyle birlikte ortaya ç›kan devrimci bir grup için-
de yer ald›. Grubun askeri eylemlerinde faal ola-
rak çal›flt› ve üstün zekas›yla eylemler yapt›. 4
milyon TL’lik Denizli Ziraat Bankas›’n›n kamulafl-
t›r›lmas›ndan sonra, grup üyeleriyle birlikte yaka-
lanarak cezaevine düfltü. Bu ilk yakalan›fl›nda
hem iflkencede, hem cezaevinde direnme s›na-
v›ndan da aln›n›n ak›yla ç›kt›. Cezaevinden ç›k-
t›ktan sonra fabrikada iflçi olarak çal›flmaya bafl-
lad›. Bu kahve kültürü olmayan, sigara içmeyen
mütevaz› genç, iflçilerin dikkatini çekmekte ge-
cikmedi. Onlarla iyi ba¤lar kurdu, örgütlenmeler
yapt›. Bununla da kalmad›, yer alt› bask› ve tek-
nik iflleri üzerine ald›. Askeri bilgilerini artt›rmak
için, ç›kan bir çok askeri dergiyi ve kitab› bulup

okurdu. Yoldafllar›, “Osman bir fleye karar verdi
mi, iflin elinden kurtulmas› mümkün de¤ildir”

derlerdi. Bu nedenle bir eylemde Osman
varsa, herkes tereddütsüz gönüllü olurdu. 

Osman Yaflar Yoldaflcan, ayd›n bir ai-
leden gelmesine ra¤men, seçimini yapt›-
¤› s›n›f›n yaflam›yla bütünleflmeyi esas
ald›. Hiçbir küçük-burjuva lüksü olma-

d›¤› halde, kendisine sürekli dikkat
ederdi. Polisle girdi¤i çat›flmada to-
pu¤undan yara alm›flt›. Sahte kimlik-

le cezaevinde kald›¤› için kimse ilgi-
lenmemifl, topal kalm›flt›. Özel ortapedik

ayakkab› giymesi gerekti¤i halde masraf-
tan kaç›nmak için en ucuzu nerede yap›l›-

yorsa oradan alman›n yollar›n› arard›. 
Arand›¤› y›llarda karfl›laflt›¤› bir ka-

çakç›y› sayg›yla anlat›rd›. Kaçakç›n›n
bölgeyi her fleyiyle tan›y›fl›, ilkelili¤i, ti-
tizli¤i çok derin yer etmiflti onda. Müca-

dele ad›na dersler ç›kar-
mak, kitlelerin yetenekle-
rine güvenmek onun do-
¤al özelli¤iydi çünkü. Ko-
münist yaflam›n› karakte-
rize eden en önemli özel-
liklerinden biri de kuflku-
suz yoldafllar›na gösterdi-
¤i sayg›yd›. En küçük in-
citici bir söz, küçük burju-
va bir tav›r görülemezdi
onda. Aksine ne kadar
yorgun olursa olsun her

ifle el atand› Osman. 
* * * 

Uluslararas› sa¤ oportünizmin geliflti¤i y›llarda
ciddi biçimde ML klasikleri yeniden incelemeye
koyuldu. Üç dünya teorisine karfl› bayrak açt›.
Muhalefet içinde yer ald› ve Leninist bir örgüt ya-
p›s›n› yakalamak için çok zor ve s›k›nt›l› günler
yaflad›. ‹htilalci komünist hareketin yarat›lmas›n-
da Osman’›n rolü belirleyicidir. MK içinde yer
alarak ifllere koyuldu ve “hücum ruhu”nun mi-
mar› oldu. Yer alt› bask›s› ve askeri sorumlulu¤u
onurla yerine getirdi. Onda zor günlerin s›zlan-
mas›na, kolay günlerin sarhofllu¤una rastlanmaz-
d›. Aksine zor günlerde so¤ukkanl› ve cesaret
doluydu. Zafer günlerinde ise mütevaz›l›¤› ile bili-
nirdi.  

* * *
Onun ölümü de yaflam› gibi tereddütsüz ve

kusursuz oldu. ‹flkencede direniflin, çat›flmada
vuruflman›n ruhu oldu Osman.   

Yediveren Yay›nlar› taraf›ndan 1999 y›l›nda ç›kart›lan

“Köklerimiz Toprakta Tarihten Geliyoruz” adl› 

flehitler albümünden k›salt›larak al›nm›flt›r. 

Ayn› yal›nl›kla ölmek isterim
k›rda bir çiçek gibi sakin, gösteriflsiz
Mum yerine y›ld›zlar parlas›n üzerimde
Yeryüzü uzans›n alt›mda sessiz

Ben ayd›nl›k ve özgürlük delisiyim
Vars›n hainleri saklas›nlar so¤uk bir tafl alt›nda
Dürüstçe yaflad›m ben. Karfl›l›¤›nda
Yüzüm do¤an günefle dönük ölece¤im

12 Eylül’e s›k›lan “ilk kurflun”

OSMAN YAfiAR YOLDAfiCAN
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Sayfa 2’de sürüyor

“Kürt aç›l›m
›”n›n

Ard›ndaki gerçekler

ylül ay›, krizin kendini daha fazla
hissettirece¤i ay olacak! Uzun süre-
dir böyle bir tespit ve beklenti var.
Geçti¤imiz aylarda “krizin dibi gö-
ründü” diye ortal›¤a iyimser hava
pompalayan burjuva ekonomistler
bile, Eylül ay›ndan itibaren krizin da-
ha fliddetli biçimde yaflanaca¤›n› ka-
bul ediyorlar. 

Eylül, yaz mevsiminin bitmesiyle
birlikte yeni masraf kap›lar›n›n aç›l-
d›¤› bir ay ayn› zamanda. Özellikle
okul masraflar›, e¤itimin paral› hale
getirilmesiyle, iflçi-emekçi ailelerinin
belini iyice büker oldu. Yaz mevsimi-
nin görece ucuzlu¤u, “mevsimlik ifl-
çi” olarak çal›flma olana¤› da bitiyor.
Buna ra¤men iflsizlik, yaz aylar›nda
bile rekora kofltu. 6 milyonu aflk›n ifl-
siz var ve bunun 1.5 milyonu son bir
y›l içinde iflini kaybetmifl. 

Türkiye, krizin en a¤›r yafland›¤›
ülkeler s›ralamas›nda dünyada
üçüncü s›rada yer al›yor. Zaten iflsiz-
likte Cumhuriyet tarihinin en yüksek
oran›n› yafl›yor. Kapanan iflyeri ve
fabrika say›s› ise, yüz bine dayan-
m›fl. Son bir y›lda 950 bin kiflinin evi-
ne, iflyerine veya maafl›na icra gel-
mifl. Bu da günde ortalama 2 bin 600
ev ve iflyerine icra memurun gitti¤ini
gösteriyor. Ve daha borçlar›n› öde-
yemeyen, icral›k duruma düflen on
binlerce kiflinin s›rada oldu¤u söyle-
niyor. 

Hal böyleyken, burjuvazi, çeflitli
kampanyalarla iflçi ve emekçilerle
dalga geçmeyi sürdürüyor. “Pazara
Ç›k” kampanyas›n›n ard›ndan, flimdi
de “al›n-verin, ekonomiyi canland›-
r›n” kampanyas› bafllatt›lar. Sak›z,
çiçek, oyuncak satan burjuva ekono-
mistler, kitleleri al›fl-verifle ç›kmaya
teflvik ediyor. Hem de en temel ihti-
yaçlar›n› bile almada zorland›¤› bir
dönemde, çiçek, oyuncak, sak›z gibi
ürünleri almalar›n› istiyorlar. Aç›kça
ihtiyac›n yoksa da  “al›n-verin” diye-
rek… 

E
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