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Ayl›k siyasal dergi

Haziran 2011 Say›: 1

Türkiye, 12 Haziran seçimlerine

kilitlenmifl durumda. Seçimlere say›l› günler kala, tansiyon da bir
hayli yükseldi. Düzen partileri, birbiri ard›na mitingler yap›yor, liderler birbirlerine at›p-tutuyor...
Onlar kay›kç› dövüflü yaparken,
halk yine büyük bir bask› ve fliddetle karfl› karfl›ya kal›yor. Seçim
süreci boyunca Kürt illerinde askeri ve siyasi operasyonlar artarken,
Artvin-Hopa’da AKP’yi protesto
eden gruba polis sald›rd› ve Metin
Lokumcu adl› bir emekli ö¤retmen,
s›k›lan biber gaz› sonucunda yaflam›n› yitirdi. Erdo¤an, “Hopa’ya eflk›yalar inmifl” diyerek, kendisine
tepki gösteren herkesi düflman
gördü¤ünü ortaya koydu. Bu, AKP
hükümetinin büyüyen toplumsal
muhalefete olan tahammülsüzlü¤ünün geldi¤i boyutu da gösteriyordu.
Diyarbak›r’dan Hopa’ya seçimlere kan bulaflt›. Buralarda polisin
fliddeti sonucu ölen kiflilerin protesto eylemlerine de vahflice sald›r›ld›. Benzer flekilde 27 May›s’ta ‹stanbul’da toplanan Üniversiteleraras› Yüksek Ö¤renim Kongresi’ne
karfl›, ö¤rencilerin eylemlerine de
polisin sald›r›s› son derece fliddetli olmufltu. Bu sald›r› sonucu birçok ö¤renci yaraland›. Keza iflçi
eylemlerine karfl› da polisin artan
oranda fliddeti sürüyor.
Tam da seçim arifesinde bu fliddet, AKP hükümetinin içine düfltü¤ü telafl› ve açmaz› ortaya koyuyor. AKP, oy oran›nda düflüfl yaflarken daha h›rç›nlafl›yor, sald›rganlafl›yor. Düflen oy oran›n› MHP
taban›na oynayarak gidermeye çal›fl›rken, floven-gerici yüzünü daha
fazla gösteriyor.

Sayfa 2’de sürüyor
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‹flçinin nas›rl› yumru¤u inmeli

Okurlara...

Dünya eme¤in olmal›!
Ancak artan sald›rganl›¤›, yaklaflan sonunu
engellemeye yetmeyecek. Aksine onu daha da
yak›nlaflt›racak, çöküflünü h›zland›racak.
Korkunun ecele faydas› olmad›¤› gibi, AKP’nin
de düflüfle geçtikçe sald›rganlaflmas›, onun
bata¤a saplanmas›n› önleyemeyecek.
***
12 Haziran seçimleri, egemen s›n›flar aç›s›ndan büyük önem tafl›yor. Baflta Kürt sorunu
olmak üzere çözüm bekleyen sorunlar kap›ya
dayanm›fl durumda. Seçim sonras› yeni anayasa tart›flmalar›, hem klikler aras› çeliflkileri,
hem de ve aslolarak egemen s›n›flarla iflçi ve
emekçilerin, ezilen ulus ve topluluklar›n çeliflkilerini daha fazla gün yüzüne vuracak.
Ulusal ve toplumsal mücadele, egemenleri
s›k›flt›rd›kça yeni aray›fllar› da beraberinde getiriyor. O yüzden “yeni CHP” ile AKP sonras›na
haz›rlan›l›yor, “muhalefet bofllu¤u” doldurulmaya çal›fl›l›yor. Ancak CHP’nin s›n›rlar› ortada.
Toplumsal muhalefetin geldi¤i aflamay› bast›rmaya yetmeyece¤i flimdiden görülebiliyor. O
yönüyle egemenlerin ifli bu kez gerçekten zor
görünüyor.
‹flçiler, tafleronlaflt›rmaya ve örgütsüzlefltirmeye karfl›, her yerde k›ran k›rana bir mücadele veriyorlar. ‹flten at›lma pahas›na sendikalafl›yorlar. ‹flçi k›y›m› yaflanan hemen her yerde
direnifli bafllat›yorlar. Bugün halen birçok iflyerinde bu direnifller sürüyor. Patronlar›n ve polisin tehdidine ra¤men iflyerlerinin önünde çad›rlar kuruyor, gösteriler yap›yorlar. Yetersiz
olmakla birlikte bu eylemlere destekler de art›yor. Hem kendi iflyerlerinden, hem de di¤er iflçi-emekçi kesimlerden…
‹flçi ve emekçiler, krizle birlikte daha da artan a¤›r sömürü koflullar›na, ço¤alan oranda
isyan ediyor. Buna karfl› örgütleniyor, eyleme
geçiyorlar. Öyle ki, son birkaç y›l içinde soka¤a
ç›kmayan kesim kalmad›. Birbirinden kopuk bir
flekilde de olsa artan eylemler, egemenleri fazlas›yla rahats›z ediyor.
Seçimlerin de bu toplumsal öfke ve eylemleri dindiremedi¤i, aksine artt›rd›¤› görüldü.
Düzen partilerinin hiçbiri, kitlelere umut olam›yor, ciddi bir beklenti yaratm›yor. Kitleler bir
kez daha kendi özgüçlerine güvenerek, haklar›n› söke söke alacak, özgürlük alanlar›n› dövüfle dövüfle açacaklar…
***
fianl› 15-16 Haziran direniflinin y›ldönü-

Merhaba,
Seçimler yaklafl›rken, burjuva partilerin argümanlar›na hakim olan tablo, yapay tart›flmalar ve
dedikodularla dolu. Ancak seçim sonras›n›n hem
Kürt sorunu aç›s›ndan hem de iflçi s›n›f›na dönük
sald›r›lar aç›s›ndan önemli eflikler getirece¤ini
görmek zor de¤il. Kürt hareketi, son aylarda giderek yükselen mücadele çizgisi ve Kürt halk›n›n
patlama noktas›na gelen öfkesi üzerinden, taleplerini daha yüksek sesle ve daha kararl› biçimde
dile getirmeye bafllad›.

mündeyiz. ‹flçi s›n›f› reformist sendika bürokrasisini ve polis barikatlar›n› aflarak yaratt› bu büyük direnifli… Sendikalar›n gerçek sahipleri olduklar›n› bir kez daha gösterdiler, örgütlerine
sahip ç›kt›lar, yasalar› eylemlerinin gücüyle y›rt›p att›lar… Zaferin sokakta kazan›laca¤›n›,
haklar›n söke söke
al›naca¤›n› dosta-düflmana gösterdiler…

‹flçi s›n›f› ise, seçim sonras›nda ya¤acak sald›r›
bombard›man›, torba yasa uygulamalar› ile karfl›
karfl›ya. Krizin faturas›n› kitlelere ç›karmak isteyen burjuvazi, torba yasa ile esnek çal›flt›rmay›
yayg›nlaflt›rmay›, güvencesiz çal›flmay› ise meflrulaflt›rmay› hedefliyor. Kriz bahanesiyle bütün
dünyada iflçi ve emekçilerin kazan›lm›fl haklar›na
sald›r›lar gerçeklefltiriliyor. Yunanistan’da, Portekiz’de, ‹spanya’da, Fransa’da oldu¤u gibi ülkemizde de iflçi ve emekçiler daha kararl› bir mücadele hatt› oluflturarak bu sald›rlar› püskürtebilir.

Baflta örgütsüzlefltirme-sendikas›zlaflt›rma olmak üzere iflçi ve
emekçilere dönük çok
yönlü sald›r›lara, a¤›r
çal›flma ve yaflam koflullar›na, hak gasplar›na karfl›, yeni 15-16
Haziranlar yaratmaktan baflka çare yoktur.
Ne flu, ne bu parti…
Ne seçimler, ne anayasa… ‹flçi s›n›f› nas›rl› yumru¤unu, egemenlerin beynine indirmedi¤i sürece, bu
a¤›r sömürü koflullar›ndan kurtulamaz, insanca
bir yaflam süremez…

Okurumuz Zeynel Sarar tutukland›.
Zeynel Sarar, 1996 y›l›nda tutuklanm›fl, 2000 ÖO eyleminde Ölüm
Orucunun 1. grubunda eyleme
kat›lm›flt›. Sarar, 2001 y›l› Temmuz
ay›nda ÖO’nun 200’lü günlerindeyken tahliye edilmiflti, mahkemesi ise sürüyordu. Yarg›tay’›n onaylamas›n›n
arkas›ndan, kalan cezas› nedeniyle tutuklanan
Zeynel Sarar, Metris Hapishanesine götürüldü.

Yine bir Haziran ay›nda yitirdi¤imiz büyük
ozan Naz›m Hikmet’in sözleriyle iflçi s›n›f› “yaratan ve kahreden” gücüyle meydana ç›kt›¤›nda, tüm engeller birer birer y›k›lacakt›r.
Gelecek güzel günlerin kendi ellerinde flekillenece¤ini bilerek, kendi örgütlerini yaratarak
yürümelidir s›n›f düflmanlar›n›n üzerine…
Yumru¤unu bir kez daha indirmeli, kendi üzerindeki tüm oyunlar› bozmal›d›r… ‹nsanl›¤›n
kurtuluflu, iflçi s›n›f›n›n kurtulufluna s›k›ca ba¤l›d›r. Bu köhne düzeni y›k›lmas›, dünyan›n
eme¤in olmas›, iflçi s›n›f›n›n tüm ezilen-sömürülen kesimlere öncülü¤ü ile olacakt›r.
Arap halklar›ndan Avrupa iflçi ve emekçilerine do¤ru yay›lan isyan dalgas›n›n, Türkiye iflçi ve emekçilerini sarmas› an meselesidir.
Egemenlerin bu büyük korkusunu gerçek k›lmak için, bilinç ve örgütlenme düzeyimizi yükseltmeli, ç›kard›¤›m›z derslerle donanarak,
mücadeleyi zaferle taçland›rmal›y›z.
Seçim sonras›n›n, bugünkünden daha büyük olaca¤› flimdiden belli olan isyan günlerine
haz›rlanmal›y›z!
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imi yazarlar›n “son yüzy›l›n en
önemli seçimi” olarak ilan ettikleri 12 Haziran seçimlerine
say›l› günler kald›. “Son yüzy›l›n en önemli seçimi” midir bilinmez,
ama önemli bir kavflakta yap›ld›¤› ve
önümüzdeki dönemin son derece
önemli geliflmelere gebe oldu¤u bir
gerçektir.
Onu böylesine önemli k›lan, baflta
Kürt sorunu olmak üzere toplumun
tüm kesimlerinde artan hoflnutsuzluk
ve bunun giderek daha fazla eylemlerle ifade edilmesidir. Krizle birlikte daha da büyüyen iflsizlik ve yoksulluk,
demokratik hak ve özgürlüklerin iyice
t›rpanlanmas›, en temel ihtiyaçlar›n
karfl›lanamaz hale gelmesi, toplumsal
muhalefetin yükselmesindeki, belli

K

ve önemli k›lan da biriken bu sorunlar›n art›k rejim için de büyük bir tehlike olarak kap›s›na dayanm›fl olmas›d›r.
CHP’den yeni hamle
Takvim yapraklar› h›zla 12 Haziran’a do¤ru akarken, partiler de son
hamlelerini yap›yor. Bu konuda
CHP’nin daha baflar›l› oldu¤unu söylemek mümkün. CHP, seçimlere iki
hafta kala açt›¤› “demokrasi paketi”
ile baflta Kürt sorunu olmak üzere biriken kimi sorunlara dönük çözüm
önerilerini s›ralad›. Bugüne dek sadece AKP karfl›tl›¤›, laiklik, ulusalc›l›k
üzerinden propaganda yapan
CHP’nin bu seçimlerde yeni bir lider ve yeni projelerle ç›kmas›, uzun

Seçimlerde son viraj
Seçim atmosferi son
derece sönük ve heyecans›z yaflan›yor. Bunda
hangi partinin kazanaca¤›n›n üç afla¤›-befl yukar› bilinmesi, bir etkendir. Fakat daha önemlisi, düzen partilerinin seçim propagandalar›n›n
son derece düflük ve seviyesiz olmas›d›r. Parti
liderlerinin birbiri hakk›ndaki suçlamalar›,
din, mezhep ve ahlak
üzerinden konuflmalar›,
kitlelere verecek hiçbir
fleyleri olmad›¤›n›n da
göstergesidir. Partilerin,
iflsizlik, yoksulluk, adaletsizlik, ifade, eylem ve
örgütlenme özgürlü¤ü
vb. halk›n gerçek sorunlar›na dair tek bir çözüm önerisi yoktur.

bafll› nedenlerdir. Krize karfl› Arap
co¤rafyas›nda bafllayan isyanlar, flimdi ‹spanya, Portekiz, Yunanistan gibi
ülkeleri de içine alarak Avrupa’ya s›çram›fl durumdad›r. Türkiye için de
benzer bir olas›l›k, egemenlerin en büyük korkusudur.
Di¤er yandan Kürt halk›n›n mücadelesinin geldi¤i düzey, taleplerinin
en az›ndan belli bir k›sm›n›n karfl›lanmas›n› dayatmaktad›r. Aksi durumunda fiilen yaflama geçirebilecek noktaya gelinmifltir çünkü. Son olarak 12
gerillan›n öldürülmesi üzerine halk›n
Irak s›n›r›n› geçerek cenazelerine almalar› ve büyük gösterilerle defnetmeleri, bir efli¤in daha afl›ld›¤›n› göstermektedir. May›s ay›n›n bafl›nda ola¤anüstü toplanan Demokratik Toplum
Kongresi’nde (DTK) konuflan Aysel
Tu¤luk, “devletle olmuyorsa, halk›m›z
kendi demokrasisini kuracak ve kurdu¤u bu sistem içinde yaflamas›n› bilecek kadar örgütlüdür.” diyerek
meydan okumufltur. “M›s›r gibi mi
olur Suriye gibi mi” diyerek de Türk
egemenlerini uyarmakta, bu yönde
duyduklar› korkuyu büyütmektedir.
Seçim sonras› oluflacak meclisi ve
kurulacak hükümeti, bekleyen böylesine ciddi sorunlar vard›r. 12 Haziran
seçimlerini, daha öncekilerden farkl›

süredir yak›n›lan “muhalefet bofllu¤u”nun doldurulmaya çal›fl›ld›¤›n›
gösteriyor. AKP’yi dengeleyecek bir
düzen-içi muhalefet, rejim aç›s›ndan
artan toplumsal hoflnutsuzlu¤u yat›flt›rman›n da en önemli unsuru. Belli ki,
CHP bu seçimlerde güçlü bir “ana muhalefet partisi” olarak ç›kacak, önümüzdeki dönemin ise hükümetine talip olacak flekilde haz›rlanacak.
Geçen meclisin üçüncü partisi durumundaki MHP ise, kaset skandallar›ndan bafl›n› pek kald›ramad›. AKP,
y›pranan imaj›n› ve oy kayb›n›, MHP
taban›ndan oy alarak kapatmaya çal›fl›nca, MHP’yi baraj alt›nda b›rakma
stratejisi izledi. Fakat yeni meclisin,
yeni bir anayasa yapaca¤› ve bunun de
en önemli maddelerinin Kürt sorununda dü¤ümlenece¤i düflünülürse,
MHP’siz bir meclisin sorun yarataca¤›
inanc› yay›l›yor. Meclis d›fl› bir
MHP’nin dizginlenmesinin daha zor
olaca¤›, bunun da floven-milliyetçi
sald›r›lar› artt›raca¤› kan›s› hakim olmaya bafllad›.
Öte yandan yeni meclise BDP’nin
eskisinden hem nicel hem nitel olarak
daha güçlü gelece¤ine de kesin gözüyle bak›l›yor. Böyle bir mecliste
MHP’nin de olmamas›n›n daha büyük
sorunlar do¤uraca¤› söyleniyor. T›pk›
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Öcalan yakaland›ktan sonra idam›n
kald›r›lmas›nda MHP’ye bir rol
düfltüyse, yeni anayasada Kürtlerle
ilgili de¤ifliklikler yap›l›rken de
MHP’nin bulunmas› gerekti¤i s›kça
ifade ediliyor. Son anketlerin de
MHP’nin baraj› aflaca¤› fleklinde ç›kmas›, bir kez daha AKP, CHP, MHP,
BDP’den oluflan dört partili bir meclis
olas›l›¤›n› artt›r›yor.
Heyecans›z seçimler
12 Haziran seçimleri böylesine
önemli iken, seçim atmosferi son derece sönük ve heyecans›z yaflan›yor.
Bunda meclisin bileflimi ve hangi partinin kazanaca¤›n›n üç afla¤›-befl yukar› bilinmesi, bir etkendir. Fakat daha önemlisi, düzen partilerinin seçim
propagandalar›n›n son derece düflük
ve seviyesiz olmas›d›r. Parti liderlerinin birbiri hakk›ndaki suçlamalar›,
din, mezhep ve ahlak üzerinden konuflmalar›, kitlelere verecek hiçbir fleyleri olmad›¤›n›n da göstergesidir. Zaten
seçim vaadi olarak sunulanlar,
ayaklar› havada, ranta dönük, halk›n temel sorunlar›na yan›t vermeyen afaki fleylerdir. Dolay›s›yla kitleleri heyecanland›rmaktan, umut ve
beklenti yaratmaktan oldukça uzakt›r.
‹flsizlik, yoksulluk, adaletsizlik,
ifade, eylem ve örgütlenme özgürlü¤ü vb. halk›n gerçek sorunlar›na
dair tek bir çözüm önerisi yoktur.
“Ç›lg›n projeler” ad› alt›nda hayal sat›lmakta, baflta ‹stanbul olmak üzere
büyük kentler pazara ç›kar›lmaktad›r.
Önceden ortaya at›lan birçok proje de
“kaynak yetersizli¤i”nden beklemektedir. Örne¤in geçti¤imiz y›llarda büyük tantanalarla yeniden gündemlefltirilen GAP, onlarca y›ld›r tamamlanabilmifl de¤ildir. Ve GAP için “iflsizlik
fonu”ndan kaynak aktar›lmaktad›r. 3
y›ld›r y›lda ortalama 5 milyar TL,
iflsizlerin elinden al›n›p GAP’a ak›t›lmaktad›r. Keza ‹stanbul için de yap›lan projelerin sadece yüzde 27.8’i
tamamlanabilmifltir. Yani AKP, varolan kamu yat›r›mlar›n›n yar›s›n› bile
bitirememifl durumda.
Hal böyleyken proje üzerine proje
sunuluyor. AKP döneminde kamunun borç yükü 148 milyar dolardan
314 milyar dolara ç›km›fl. Yani neredeyse üç kat artm›fl. Bunun dörtte birini d›fl borç oluflturuyor.
Ayr›ca Türkiye, kiflisel gelir adaletsizli¤i ve bölgesel eflitsizlikte de
OECD (Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü) ülkeleri aras›nda birinci
s›rada yer al›yor. TÜ‹K’in 2008 y›l›
verilerine göre, milli gelirden en yüksek pay› yüzde 28 ile ‹stanbul al›rken,
en düflük pay, yüzde 1 ile Van, Mardin
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ve çevre illeri oluflturuyor. Diyarbak›r
ve Urfa ise yüzde 1.7
Türkiye 189 ülke aras›nda
paya sahip. Kifli baEkonomik
geliflmifllikte 16.
fl›na düflen gelir ise,
s›rada
ortalama 9 bin 300
Refahta 80.
dolar olarak saptan›Yaflanabilirlikte 58.
yor. ‹llere göre bölüYoksullukta 56.
flümde ise, ‹stanbul
Beslenmede 73.
14 bin 400 dolar ile
Kiflisel al›m gücünde 61.
yine birinci. Van,
Gelir da¤›l›m›nda 131.
Çocuk sa¤l›¤›nda 97.
Bitlis, Hakkari’de
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Mardin için de geçerli. K›sacas› Kürt
illeri ile Türkiye’nin metropolleri aras›nda 1’e 4
oran›nda büyük bir fark var.
Bu rakamlar bile, Türk egemenlerinin Kürt
bölgesine yaklafl›m›n› ortaya koyuyor. Ve Kürt
ulusunun sadece kültürel-etnik olarak de¤il,
ekonomik olarak da bask› ve sömürü alt›nda
tutuldu¤unu gösteriyor. Kürtlerin siyasal temsilini engellemek, engelleyemedikleri noktada en
alt düzeyde tutabilmek için de ne gerekiyorsa yap›l›yor.
“‹leri demokrasi”ye geçildi¤i iddia edilen Türkiye’de, seçim baraj› yüzde 10. Bu oranla Türkiye, Rusya’n›n yüzde 7’sinin de üzerine ç›karak
“dünya birincisi” unvan›n› elinde tutuyor. Avrupa’da en yüksek baraj yüzde 5. Birço¤unda ise
daha alt düzeyde veya barajs›z yap›l›yor. ’80
anayasas›n›n birçok maddesi de¤ifltirildi¤i halde bugüne dek yüzde 10 baraj›na dokunulmamas›, baflta Kürtler olmak üzere düzen muhalifi çeflitli kesimlerin meclise girmemesinde
mutab›k kal›nd›¤›n› gösteriyor. Fakat salt bu
baraj bile seçimlerin ne kadar demokratik oldu¤unu sorgulamaya yeter. Örne¤in 2002 seçimlerinde baraj alt›nda kalan oy oran› yüzde 45.3 Yani her iki seçmenden birisinin oyu, meclise yans›m›yor. Böylece baflta birinci ç›kan parti olmak
üzere meclise girenler, ald›klar› oyun çok üzerinde sandalye say›s›na ulafl›yorlar. AKP 2002 y›l›nda oylar›n yüzde 34’ini ald›¤› halde 550 sandalyelik meclisin 363’üne sahip oluyor mesela. Ald›¤› oy ile kazand›¤› sandalye aras›ndaki fark,
yüzde 31.7 Bir baflka ifadeyle seçmenin üçte birinin deste¤i ile meclisteki sandalyelerin üçte ikisini elde etmifl oluyorlar. Yani “sandalye vurgunu”
yap›yorlar. O yüzden de en çok AKP baraj›n indirilmesine karfl› ç›k›yor.

vet biri- rinlefltirdi. Dolay›s›yla AKP’nin üçüncü dönemi,
k i r k e n , belki de en zor dönemi olacak ve onu sonunu hadi¤er yan- z›rlayacakt›r. Hat›rlanaca¤› gibi 12 Eylül sonras›
da sefalet yükselen ANAP da üçüncü döneminde geliflen
toplumsal muhalefet üzerine büyük bir düflüfl
büyüyor.”
Burjuva- yaflam›flt› ve siyaset sahnesinden de silindi.
zinin bu ba- Benzer bir durum özel bir dönemin partisi olarak
flar›s›, tabi ki, yükselen AKP’nin de bafl›na gelirse, flaflmamak
iflçi ve emekçilerin daha gerekir.
yo¤un sömürü ve bask›s›
Bugüne dek yaflanan örnekler de göstermekteüzerinden gerçeklefliyor. dir ki, bir düzen partisinin kitleleri kand›rarak yöBu noktada hükümete de netebilme becerisi, ortalama iki dönemi geçmebüyük ifl düflüyor. Ç›kar- mektedir. Y›pranan hükümetlerin yerine baflka
d›klar› yasalarla ve uygu- bir parti haz›rlanmakta, birkaç dönem de o parti
lamalarla, sözcülü¤ünü ile kitleler yönetilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu fasit
üstlendikleri burjuva kesimi daire, ancak devrim ve sosyalizm perspektifi ile
ihya ediyorlar. Fakat öte aya¤a kalkan kitleler taraf›ndan k›r›labilir ancak.
yanda açl›k s›n›r›n›n alt›nda olan asgari ücreSonuç yerine
te talim eden insan say›s› milyonlar› buluyor.
Çöp toplayarak yaflayanlar›n say›s› h›zla art›yor.
Bir seçim döneminin daha sonuna yaklafl›ld›.
‹flbirlikçi tekelci burjuvazi, krizin yükünü iflçi Seçim sonuçlar› ve meclisin yap›s›, büyük oranda
ve emekçilerin s›rt›na y›karak, bunu bir f›rsata çe- belli olmufl durumda. Fakat as›l f›rt›na seçimlervirmifl durumda. Fakat küçük mülk sahipleri gi- den sonra kopacak. Seçimlerin, kitlelerin biriken
derek artan oranda iflas ediyor. Kriz sonras› ka- sorunlar›na yan›t olamad›¤›, bu yönde bir beklenpanan iflletme say›s›, aç›lan›n çok üzerinde. Es- ti ve umut yaratmad›¤› ortadad›r. Bu durum artan
naf, a¤›r vergi yükü alt›nda bunal›yor. Ayr›ca ka- hoflnutsuzlu¤un daha da büyüyece¤ini ve sokakmu borcu ve cari aç›k, rekor düzeylere ç›km›fl du- lar›n daha fazla ›s›naca¤›n› göstermektedir.
Baflta Kürt sorunu olmak üzere, iflçi ve
rumda. Bütün bunlar, AKP’nin “ekonomik geliflemekçilerin katlan›lmaz hale gelen çal›flma ve
mifllik” balonunu patlat›yor.
Bir di¤eri, “demokratik geliflmifllik”, “ileri yaflam koflullar›, büyük patlamalara gebedir.
demokrasi”dir ki, bu konudaki karnesi, çok Bunu düzen partilerinin bugünkü programlar› ve
daha bozuktur. Özellikle son dönemde tutukla- durufllar› ile engelleyebilmeleri, hatta öteleyebilnan gazeteci say›s›ndaki art›fl, liberal kesimi de meleri bile çok zor görünmektedir.
ürkütmeye bafllam›fl ve AKP’ye verdikleri desteArap co¤rafyas›ndan Avrupa’ya uzanan “ba¤i düflürmüfltür. “Kürt aç›l›m›” konusunda yafla- har”, bizim ülkemize de gelecektir. Önemli olan,
nan fiyasko da AKP’ye ba¤lanan umutlar› sön- bu “bahar”›n kal›c› olmas›n› sa¤lamak, iflçi ve
dürmüfltür. O yüzden AKP bu seçimlerde milli- emekçilerin, ezilen halklar›n bir kez daha kand›yetçi söylemi öne ç›kararak MHP’nin taban›ndan r›lmalar›na izin vermemektir. Seçim sonras›n›n
oy çalmaya çal›flmaktad›r. Fakat bunu ne kadar çalkant›l› ve bir o kadar da ileriye dönük olanakbaflaraca¤› da flüphelidir.
lar sunacak olan dönemine haz›r olal›m!
Daha önce oylar›n› ald›¤› DYP-ANAP gibi
partilerin oylar›, flimdi iriliufakl› birçok partiye de böNurtepe’de faflist provakasyona
lünmüfl durumdad›r. Demirel’in bu seçimlerde CHP ile
direniflle yan›t verildi
flört etmesi, Erdo¤an’› en
29 May›s’ta Kazl›çeflme’deki MHP mitinginden dönem faflistler,
fazla rahats›z eden geliflmeNurtepe’den geçiflleri s›ras›nda arabalar›ndan inerek mahalle halk›na
lerden biridir. Öyle ki, 2002
megafonlarla küfürler ederek sald›rd›. Faflistlerin sald›r›s›na cevap
seçimlerinden sonra “feyz
veren devrimciler ve mahalleli gençlerden bir kifli b›çakla yaraland›.
almak” için aya¤›na gitti¤i
Demirel’i flimdi yerden yere
MHP konvoyundaki arabalar› tafllayan gençler, faflistleri otoban üzevurmaktad›r. Böylece hem
rinde kovalamaya bafllad›klar›nda, polis mahalleliye gaz bombalar›yeski CHP taban›n› etkilemela sald›rd›. Sald›r›ya akreplerin yan› s›ra z›rhl› araçlar da kat›ld›.
yi, hem de Demirel’i itibarSald›r› s›ras›nda mahalleden 8 kifli gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›s›zlaflt›rmay› hedeflemifl,
nanlar›n serbest b›rak›lmas› için toplanan mahalle halk›, polis barikaonlar›n oylar›n› düflürmeye
t›na yürüdü. “Gözalt›lar serbest b›rak›ls›n”, “Katil polis Nurtepe’den
çal›flm›flt›r.
defol”, “Nurtepe faflizme mezar olacak”, “Devrimci tutsaklar onuruFakat bütün bunlar,
muzdur” sloganlar› at›ld›. Bir süre sonra eylem iradi olarak bitirilirken,
AKP’nin önceki seçimlerde
çevik kuvvet Nurtepe’deki sokak bafllar›nda beklemeye devam eti.
oldu¤u gibi aç›k ara önde
Mahalleye girmeye çal›flan faflistleri almak yerine onlara müdahaç›kmas›na yetmeyecektir.
le edenleri alan polis, otobüsleri de durdurarak eylemci olarak düAKP’nin h›zla oy kaybetflündüklerini gözalt›na ald›. Nurtepe’de iki y›l önce yap›lan yerel seti¤i, seçim öncesi geliflmeçimler s›ras›nda da MHP konvoyu provakasyon yaratm›fl, eylemler
lerden de biliniyordu. Sesonras›nda 5 kifli tutuklanm›flt›. Son sald›r›da faflistlere anlad›¤› dilçim süreci bunu de¤ifltirden cevap veren halk, devrimcileri de sahiplenerek mahallenin gelemedi¤i gibi, daha da deneklerini sürdürdü¤ünü bir kez daha göstermifl oldu.

Türkiye’nin karnesi

AKP’nin balonlar› sönüyor
AKP, bu seçimleri de aç›k ara önde kapataca¤›n› propaganda etti. Baflbakan Erdo¤an, üçüncü
dönemin, kendisinin de “ustal›k” dönemi olaca¤›n› söyleyerek, “istikrar›n sürmesi” için oy istedi.
En büyük argüman› ise, Türkiye’nin ekonomik geliflmifllik düzeyiydi.
Türkiye G-20 denilen geliflmifl 20 ülkenin
içinde bulunuyor. Milyon dolarl›k ifladamlar› art›yor, flirketleri kar rekorlar› k›r›yor. K›sacas› bir
avuç büyük burjuva aç›s›ndan “ekonomi t›k›r›nda.” Fakat Marks’›n dedi¤i gibi “bir yanda ser-
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Ö¤rencilerden YÖK Kongresi’ni protesto

1980 askeri faflist
darbesinin ürünü olan YÖK'ün 27-29
May›s tarihleri aras›nda ‹stanbul Swis Otel’de gerçeklefltirdi¤i "Üniversiteleraras› Yüksekö¤retim Kongresi"ne karfl› söyleyecek sözü olanlar sokaklara ç›kt›.
Kongrenin bafllayaca¤› günden bir gün önce (26
May›s perflembe) DÖB, DGH, DÖG, Ekim Gençli¤i,
Kald›raç, ÖEP, Söz Dergisi, PDG, Tüm-‹GD ve
YDG'nin örgütledi¤i yürüyüfl gerçekleflti. Saat17.00 de
Galatasaray Lisesi önünde bafllayan yürüyüflte "YÖKPolis-Medya! Bu abluka da¤›t›lacak!”, “Savafla de¤il
e¤itime bütçe!” sloganlar› at›ld›. YÖK, s›nav sistemi,
diplomal› iflsizlik gibi konular hakk›nda ajitasyon konuflmalar› yap›ld›. Taksim Meydan›’nda yap›lan aç›klamada; “Sermayenin üniversitelerimizdeki eli, bizim
için kölece çal›flmam›z ve sefalet demektir. Gelece¤imizin üzerindeki bu kara el ortadan kald›r›lmal›d›r.
Gelece¤i için söz söyleme hakk› gençli¤indir. Gençli¤in gelece¤i devrimdedir. Gelece¤imiz için mücadeleyi yükseltelim!” denilerek 27 May›s'taki eyleme kat›lma ça¤r›s› yap›ld›. Eylem yeniden at›lan sloganlarla
bitirildi. Eyleme DÖB, Devrimci Anarflist Faaliyet ve
BDSP destek verdi.
Kongrenin ilk günü eylemle bafllad›
Kongre’nin yap›ld›¤› 27 May›s günü, Proleter Devrimci Gençlik, Ekim Gençli¤i, Kald›raç, ÖEP, Devrimci
Anarflist Faaliyet, Yeni Demokrat Gençlik, Demokratik
Gençlik Hareketi, DÖG, Tüm-‹GD, Söz Dergisi’nin
oluflturdu¤u bileflenler, saat 9.00’da Befliktafl’ta topland› ve bir kürsü oluflturdu. Oluflturulan bu kürsüden
‹stanbul ve flehir d›fl›ndan gelen ö¤renciler kendi durumlar›n› anlatarak, Kongre’de söz sahibi olamad›klar›n›, bu Kongre’nin ö¤rencileri de¤il sermayenin ç›karlar› için düzenlendi¤ini aç›klad›lar. Sözde ö¤renciler
ad›na düzenlendi¤i iddia edilen bu kongreye kat›lmak
için bile, 300 lira ödenmesi zorunlu tutulmufltu. Devlet
erkan› ise en üst düzeyde temsil ediliyordu. Cumhurbaflkan›’ndan YÖK baflkan›na, Milli E¤itim Bakan›’ndan üniversite rektörlerine, yabanc› “bilim adamlar›”ndan tekel temsilcilerine kadar burjuva düzenin
temsilcileri, ö¤rencilerin sorunlar›n› “konufltular”. Fakat Kongre’de üniversitelerin as›l sahipleri olan ö¤renciler, ö¤retim üyeleri, çal›flanlar› yoktu. Ö¤renciler,
söz haklar›n› sokaklara ç›karak hayk›rd›.
Befliktafl’ta toplanan ö¤renciler, kürsünün ard›ndan Kongre Merkezi’ne do¤ru yürüyüfle geçtiler. Yürüyüfl s›ras›nda bu kongrenin esas amac›n› anlatan
teflhir konuflmalar› yap›ld›. Akaretler Yokuflu’na gelindi¤inde polis barikatlar› ile karfl›lafl›ld›. Yaklafl›k 15
dakika sloganlar atarak barikat önünde bekleyen ö¤renciler, daha sonra di¤er ö¤renci gruplar› ve E¤itimSen’lilerle buluflmak için ‹nönü Stad›’na gittiler. Polis
orada da bekleyen Genç-Sen, Ö¤renci Kolektifleri,
Ö¤renci Muhalefeti, TKP’li ö¤renciler ve E¤itim-Sen’lilerin önüne barikat kurmufltu. “Yaflas›n devrimci dayan›flma” slogan›yla barikat önündekilerle bulufluldu.
Yaklafl›k iki saatlik bekleyifl s›ras›nda E¤itimSen’liler yandaki parka geçilerek kürsü oluflturulmas›-

n› önerdiler. Genç-Sen’nin içindeki baz› gruplar,
TKP’li Ö¤renciler, Ö¤renci Muhalefeti ve Ö¤renci Kolektifleri de bu öneriyi destekledi. Yap›lan görüflmelerin ard›ndan devrimci ö¤renci gruplar›, polis barikat›na
yüklenme karar›n› hayata geçireceklerini belirtti. Bunun üzerine önce E¤itim-Sen, ard›ndan da reformistler barikat önünde aç›klama yapt›. Ard›ndan devrimci
ö¤rencilerin a¤›rl›¤›n› oluflturdu¤u grup ad›na aç›klama okundu. Genç-Sen ise bas›n aç›klamas› yerine
bildiri da¤›tt›.
Genç-Sen ve devrimci ö¤rencilerin yo¤unlukta oldu¤u platform, pankartlar›n arkas›nda birleflerek barikata yüklendi. Bu yüklenmeye Ö¤renci Kolektifleri de
destek verdi. Polis tazyikli su, gaz bombalar› ve plastik mermilerle ö¤rencilere sald›rd›. Ö¤renciler, pankartlar›n arkas›nda sald›r›ya bir müddet direndikten
sonra, geri çekilerek tafllarla karfl› koydular. Azg›nca
ö¤rencilere sald›ran polis, çevreden geçenleri de gaza bo¤du. Sald›r› tam da Kongre’den ayr›lmaya haz›rlanan sermaye temsilcilerinin ç›k›fl›na denk getirildi.
Gaz bombalar›n› otobüslerin ve kafelerin içine dahi atmaktan çekinmeyen polis, ö¤rencileri demir çubuklarla döverek gözalt›na ald›. Sivil polisler sokaklar-

da ö¤renci av›na ç›kt›. 13 kifli gözalt›na al›n›rken, gaz
bombas› ve plastik mermi isabet eden onlarca ö¤renci yaraland›. Kabatafl yönüne çekilen ö¤rencilere tomalardan tazyikli sular s›k›ld›, plastik mermiler at›ld›.
Yoldan geçen insanlar da bu sald›r›lardan pay›n› ald›.
Sald›r› esnas›nda “Katil polis hesap verecek”, “Katil
polis üniversitelerden defol”, “Yaflas›n devrimci dayan›flma” sloganlar› at›ld›. Sald›r› esnas›nda ö¤renciler
Kabatafl’a ve Befliktafl’a çekildi. Gözalt›lar yo¤unluklu
olarak Kabatafl taraf›nda yaflan›rken, yaralananlar
Taksim ‹lkyard›m Hastanesi’ne götürüldü.
Daha sonra bir araya gelen ö¤renciler, saat
17.30’da Galatasaray Lisesi önünde bas›n aç›klamas›
ve oturma eylemi yaparak sald›r›y› protesto ettiler, gözalt›ndaki arkadafllar›n›n serbest b›rak›lmas›n› istediler. “Gözalt›lar, soruflturmalar, bask›lar bizi y›ld›ramaz”, “Direne direne kazanaca¤›z”, “Hak verilmez al›n›r, zafer sokakta kazan›l›r”, “Be z›man jiyan nabe”
sloganlar› at›ld›. Kongre devam etti¤i sürece eylemde
olunaca¤› belirtildi.
Ö¤renciler ikinci gün de sokaklarda
Bu kez Harbiye'de toplanan devrimci ve ilerici ö¤renciler bir kez daha Kongre’nin yap›ld›¤› Swis Otel'e
yürüdü. Yukar›da isimlerini sayd›¤›m›z bileflenler,
"Sermaye elimi üniversitemden, gelece¤imden çek!"
pankart› arkas›nda kortej oluflturdu. 9.30'dan 10.30'a
kadar sloganlarla Harbiye'de bekleyen ö¤renciler,
sonras›nda yolu trafi¤e kestiler. Niflantafl›, Maçka ve
Teflvikiye üzerinden Swis Otel önüne geldiler. Yürüyüfl esnas›nda ajitasyonlarla eylemlerinin amac›n› kitleye duyuran ö¤rencilere ilgi büyüktü. Alk›fllarla ve ›s-

l›klarla ö¤rencilere destek verdiler.
11.10'da polis barikat› önünde sloganlarla bekleyen ö¤renciler, hem Kongreyi, hem de polisin sald›r›s›n› protesto etmek için yar›m saatlik bir oturma eylemi gerçeklefltirdi. Oturma eyleminde devrimci marfllar
söylendi. Ard›ndan yap›lan aç›klamada, Kongre’nin
içeri¤i ve amac› teflhir edildi, polisin sald›r›s› k›nand›.
Gözalt›na al›nan 13 ö¤rencinin derhal serbest b›rak›lmas› istendi.
Sonra gözalt›nda tutulanlar›n mahkemesini izlemek amac›yla Sultanahmet Adliyesi'ne gitmek için
Akaretler Yokuflu üzerinden Befliktafl'a yüründü. Polisin oldukça panikledi¤i bu yürüyüfl esnas›nda Baflbakanl›k Ofisi'nin önüne de polis barikat› kuruldu. Otobüs duraklar›na kadar yap›lan yürüyüfl s›ras›nda Akaretler'de oturanlar, ö¤rencilere alk›fllar›yla ve ›sl›klar›yla destek verdiler. Otobüslerle ve tramvaylarla Gülhane’ye gelen ö¤renciler, Tramvay yolunu trafi¤e kapatarak adliyeye kadar yürüdü.
Ayn› pankart alt›nda kortej oluflturan ö¤renciler,
yol boyunca "Gözalt›lar serbest b›rak›ls›n", "Gözalt›lar, tutuklamalar, bask›lar bizi y›ld›ramaz", "Yaflas›n
devrimci dayan›flma" sloganlar› att›lar. Polis adliye
önünü de ablukaya ald›. Swis Otel önünde okudu¤u
bas›n aç›klamas›n› burada da okuyarak Adliye önünde arkadafllar›n›n serbest b›rak›lmas›n› beklemeye
bafllad›lar. Gözalt›na al›nan ö¤rencilerin serbest b›rak›lmas›n›n ard›ndan eylem bitirildi.
Genç-Sen üyesi 6 ö¤renci de kendilerini Befliktafl'taki Bahçeflehir Üniversitesi'ne zincirlediler. Üniversite giriflinde yap›lan eylemde, ana kap› kapat›l›rken, 3 saat sonra ö¤renciler, eylemlerini zincirlerini
keserek bitirdiler. Ö¤renci Kolektifleri'nden 10 ö¤renci
ise Befliktafl'tan Swis Otel'e yürümek isteyince gözalt›na al›nd›lar.
Kongre’nin son günü
Kongre'nin son günü ö¤renciler yine sokaklardayd›. Saat 16.30 da Taksim Tramvay Dura¤›nda toplanan ö¤renciler, polis fliddetini teflhir ettiler, taleplerini
hayk›rd›lar. “Bu kongre bizim sorunlar›m›za çözüm
getiremez, Swiss Otel’de toplant› yapanlar, üniversitelerde flirketlerin ç›karlar›n› art›rmak için tart›fl›yorlar”
denildi. Ard›ndan ‹stiklal Caddesi’nde sloganlarla yürüyüfle geçildi.
Galatasaray Meydan›'nda yap›lan bas›n aç›klamas›nda ise, "Bu kongre boyunca bas›na yans›yan fleylerin polis terörü oldu¤u; gözalt›na al›nan, demir çubuklarla dövülen, plastik mermilerle hedef al›nan ve
haklar›n› isteyen ö¤renciler oldu¤u” belirtildi. Ayr›ca,
Kongre’nin “e¤itimi, ö¤rencilerin ve akademisyenlerin
ihtiyaçlar› do¤rultusunda de¤il, egemenlerin ç›karlar›na dönüfltürmeyi hedefledi¤i; Bologna Süreci’nin ticarilefltirme oldu¤u” söylendi, “bu e¤itime yap›lan büyük
bir sald›r›d›r” denildi. Buna karfl› mücadele ça¤r›s› yap›ld› ve mücadelenin devam edece¤i vurguland›.
Bas›n aç›klamas›ndan sonra gözalt›na al›nan bir
ö¤renci yaflad›klar› fliddeti ve bask›y› anlatarak, Kongre’nin iflçi-emekçi, ö¤renci düflman› oldu¤unu bildirdi. Yürüyüfl at›lan sloganlarla bitirildi.
***
Lüks otellerde ö¤rencilerin sorunlar›n› tart›flanlar,
ö¤rencilerin sorunlar›n› çözemeyece¤i gibi, her f›rsatta onlara sald›rmaya devam edeceklerini de bir kez
daha gösterdiler. Ö¤rencilere azg›nca sald›rmalar›n›n
alt›nda yatan ise, üniversiteleri flirketlere teslim etme
hevesleriydi. Ancak bu heveslerini ö¤renciler sokaklarda karfl› koyarak, kursaklar›nda b›rakmaya devam
ediyor, edecek de…
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Seçimlere gidilirken
‹flçi ve emekçilerin durumu
Seçimlere çok az bir zaman›n kald›¤› günlerdeyiz. Düzen partilerinin vaatleri, 2023 y›l›yla ya da
“Kanalistanbul”, “iki kent” gibi ranta dönük projelerle
dolu. ‹flçi ve emekçilerin çal›flma ve yaflam koflullar›n› iyilefltirme konusunda vaat düzeyinde bile söylenen bir fley yok. En fazla AKP’nin sadaka da¤›t›m›
yerine “Hilal kart”, “Aile sigortas›” gibi, benzer yard›m
projeleri bulunuyor.
Ne Avrupa ve OECD (Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü) ülkeleri aras›nda birinci s›raya yükselen uzun çal›flma saatleri, ne rekor düzeye ulaflan ifl
cinayetleri, ne de açl›k s›n›r›n›n alt›ndaki ücretler…
Bu konularda tek laf eden yok. Buna sigortas›z-sendikas›z çal›flmay› da ekleyebiliriz.
Yap›lan tüm araflt›rmalar, Türkiye’de kay›t-d›fl›
çal›flman›n yüzde 40’›n üzerinde oldu¤unu ortaya koyuyor. Bu da çal›flanlar›n yar›s›n›n her tür sosyal güvenceden yoksun oldu¤u anlam›na geliyor. Sendikas›zlaflt›rma ise, bunun çok daha üzerinde. Öyle ki,
çal›flan say›s› h›zla artmas›na ra¤men, sendikalaflma
oran› ’80 öncesinin çok alt›nda. Özellefltirme ve tafleronlaflt›rma sald›r›s›yla sendikas›zlaflt›rma atbafl› gidiyor. Sendikalaflmak isteyen iflçi ve emekçiler, hemen kap› önüne konuluyor.
Hal böyleyken hiçbir düzen partisi, iflçi ve emekçilerin bu sorunlar›na e¤ilmiyor, bu yönde vaatlerde
bile bulunmuyor. Tek bafl›na bu durum bile, hepsinin
burjuvazinin hizmetinde, onlar›n partisi olduklar›n›
gösteriyor.
Milletvekillerine “AB standart›”nda maafl!
Geçti¤imiz günlerde Baflbakan Yard›mc›s› Bülent
Ar›nç, seçim çal›flmalar› kapsam›nda yapt›¤› konuflmalardan birinde, “milletvekili maafllar›n›n AB standartlar›na getirilmesi gerekti¤i”ni söyledi. Bunu önümüzdeki yasama döneminde gündeme alacaklar›n›
ve milletvekili maafllar›n› art›racaklar›n› ilan etti. Ona
göre milletvekillerinin maafl› utanç verici düzeydeydi.
Kendilerini ziyarete gelenleri karfl›lamaya, yediripiçirmeye bile yetmiyordu.
Bu yöndeki yak›nmalar› sadece Ar›nç’tan de¤il,
birçok milletvekilinden duyuyoruz. Cenazeye-dü¤üne
gönderdikleri çelenkleri, lokanta ve otel masraflar›n›
ceplerinden ödemek zorunda kald›klar›ndan yak›n›p
duruyorlar.
Büyük bir utanç kayna¤›ym›fl gibi söz ettikleri milletvekili maafllar›, 6-7 bin TL civar›ndad›r. Bunu çok
yetersiz buluyorlar ve bu konuda “AB standartlar›n›n”
uygulanmas›n› istiyorlar. Yani yaklafl›k iki kat daha
artmas›n›!..
Buna karfl›n açl›k s›n›r›n›n 868 TL oldu¤u ülkemizde, net asgari ücret 630 TL’dir. Reel ücretler,
son on y›lda yüzde 14.1 gerilemifltir. Resmi iflsiz
say›s› yüzde 3.2 milyon olarak aç›klan›rken, gerçek iflsiz say›s› 6 milyona ulaflm›flt›r. Keza ifl cinayetlerinin ard› arkas› kesilmemektedir. Di¤er
yandan özellefltirme ve tafleronlaflt›rma artm›fl,
sendikas›zlaflma yayg›nlaflm›flt›r vb…
K›sacas›, iflçilerin çal›flma ve yaflam koflullar›,
her geçen gün daha da zorlafl›yor. ‹flçiye, memura
en küçük zamda, “enflasyon azar, bütçe aç›k verir”
diye feryat-figan edenler, milletvekili maafllar›n›n artmas›n› istiyorlar. Geçti¤imiz aylarda “dünyan›n en
zenginleri” listesini aç›klayan The Economist
dergisi, Türkiye’den de milyon dolar sahiplerinin

ne kadar ço¤ald›¤›n› ortaya koydu. Kriz sonras› iflçi ve emekçiler üzerindeki sömürü ve bask› daha da
yo¤unlafl›rken, büyük tekellerin kar oranlar› zirve
yapt›.
Çal›flma sürelerinde Avrupa birincisiyiz
D‹SK’e ba¤l› Araflt›rma Enstitüsü (D‹SK AR) 1
May›s öncesi haz›rlad›¤› raporda, Türkiye’deki çal›flma sürelerinin ve fazla mesailerin, Avrupa ülkeleriyle
k›yasland›¤›nda aç›k ara önde oldu¤unu ortaya koydu.
Türkiye’de ortalama haftal›k çal›flma süresi,
45 saat olarak saptand›. Buna fazla mesailer eklendi¤inde 53.7 saate ulafl›yor. Zaten normal çal›flma sürelerinin bu denli yüksek olmas›n›n temel nedenlerinden biri “fazla mesailer”in olmas›. Oysa AB
ülkelerinde haftal›k çal›flma saati, ortalama 38,6
saatte kal›yor. Fazla mesailer konusunda ise Türkiye, AB ortalamas›n›n üç kat›na yaklafl›yor.
Raporda Türkiye’de haftal›k çal›flma sürelerinin
AB ülkeleriyle ayn› orana indirilmesi durumunda, 2
milyon 750 bin kifliye istihdam yarat›laca¤› belirtiliyor.
Haftada 45 saat çal›flma hedefinin gerçekleflmesi
durumunda bile, 1 milyon 867 bin kifliye ifl bulunaca¤› ifade ediliyor. Dolay›s›yla artan iflsizlik sorununa da bir çare olaca¤› belirtiliyor.
Çal›flma sürelerinin bu kadar uzun ve a¤›r koflullarda olmas›n›n “ifl cinayetleri”ni de tetikledi¤i vurgulan›yor. “‹flçilerin insani kapasitelerini zorlayan bir
tempoda çal›flt›klar› görülmektedir. Bunun sonucu
olan ifl kazalar›n›n sonuçlar›, Türkiye’yi dünya ülkeleri aras›nda en üst s›ralara tafl›maktad›r” deniyor. Türkiye, ifl cinayetlerinde de Avrupa’da birinci, dünyada
ikinci s›radad›r. Bu olaylar›n ard›ndan Baflbakan’dan
Bakan’lara birçok yetkili timsah gözyafllar› döküp,
“sorumlular yarg›lanacakt›r” sözü verir fakat ciddi hiçbir ceza, yapt›r›m uygulanmaz. Ayn› olay bir kez daha ve öncekinden daha vahim biçimde yaflanana kadar unutulup gider… Son y›llarda gerek maden ocaklar›nda, gerekse tersane ve büyük sanayi merkezlerinde arka arkaya katliamlar yaflanm›fl, sonras›nda
ise üzeri kapat›lm›fl, “Allah›n takdiri” denilerek duruma r›za göstermeleri istenmifltir.
Yeniden rapora döndü¤ümüzde, iflçilerin çal›flma
saatine dair taleplerini görüyoruz. “Gelir kayb›na u¤ramaks›z›n, resmi çal›flma sürelerinin derhal 40 saate çekilmesi”ni istiyorlar. Bu, günde 8 saat çal›flma,
haftada iki gün tatil demektir ki, y›llar önce iflçi s›n›f›n›n ödedi¤i a¤›r bedeller üzerinden elde edilmifl bir
kazan›m›n, vahfli kapitalizmin a¤›r sömürü koflullar›na dönülmesinden dolay›, ayn› haklar için bir kez daha mücadele etmek zorunda kal›nmas›d›r.
OECD, üyesi oldu¤u 34 ülke üzerinde yapt›¤› bir
araflt›rmada da, tüm ülkeler içerisinde en uzun çal›flma saatlerine Türkiyeli iflçi ve emekçilerin sahip oldu¤u görüldü. Türkiye’de haftada 50 saatin üzerinde
çal›flanlar›n oran›n›n yüzde 47 oldu¤u saptand›. Y›lda ise 1918 saat çal›flt›klar› belirtildi.
Ayn› araflt›rmada
Türkiye’de 15 ila 64
yafl aras›ndakilerin
sadece yüzde
46’s›n›n bir ifli var,
bu da 34 ülke aras›ndaki en düflük

oran. “Yaflam memnuniyeti” konusunda da Türkiye
ortalaman›n alt›ndayd›. Türkiye bu alanda da 32. s›rada yer ald›.
AKP dönemindeki hak gasplar›
Her zaman “kendine Müslüman” olan AKP, “AB
standartlar›”n› da kendisinin ifline geldi¤i yönüyle iflletiyor. ‹flçilerin 40 saatlik, sigortal› ve sendikal› çal›flma talebini, duymazdan geliyor mesela. Bu konuda
“AB standartlar›”n› hiç hat›rlam›yor.
Patronlar› sözcülü¤ünü yapan AKP, iflbafl›nda
bulundu¤u süre içinde ç›kard›¤› yasalarla “esnek çal›flma” ad› alt›nda en a¤›r koflullarda ve uzun saatleri
bulan çal›flmay› dayatt›. Güvencesiz çal›flmay› yasal
hale getirdi. ‹flçi ve emekçilerin sosyal güvenlik haklar›na büyük darbeler vurdu. Emeklilik yafl› ve prim
ödeme gün say›s› yükseltildi, muayene ücretleri artt›r›ld›, ilaçlardan yap›lan kesintiler yükseltildi. Son olarak ç›kar›lan “torba yasas›” ile güvencesiz esnek çal›flma iyice pekifltirildi. 1986-2002 döneminde 8 milyar dolarl›k özellefltirme yap›l›rken; 2002-2010
aras›nda 32 milyar dolarl›k özellefltirme gerçekleflti.
AKP’nin hükümette kald›¤› 8 y›l› aflk›n sürede, ortaya ç›kan tablo en özet haliyle böyledir.
Elbette yaflanan durum, sadece AKP hükümeti
dönemiyle s›n›rl› de¤ildir. Tüm burjuva partiler, s›n›flar›na hizmette kusur etmemek için yar›flm›fllar ve
hükümet olduklar› dönemlerde de bunu yapmaya çal›flm›fllard›r. AKP dönemi ise, bu hizmette kusurun
olmad›¤›, onun en iyi yap›ld›¤› dönemlerden biridir.
‹flçi ve emekçiler, bu a¤›r çal›flma ve yaflam koflullar›na isyan edip sokaklara dökülmedi¤i sürece de, bu
durum de¤iflmeyecektir.
Oy verme, hesap sor
‹flçi ve emekçilerin durumu, rakamlarla da ortadad›r. Buna karfl›n hiçbir düzen partisinden bu durumu
de¤ifltirecek bir vaat, bir proje sözkonusu de¤ildir. Ve
bugüne kadar gelip-giden hiçbir parti de iflçi ve
emekçilerin yaflam ve çal›flma koflullar›n› düzeltmifl,
refah düzeyini yükseltmifl de¤ildir. Baz› dönemler görece iyileflmeler yafland›ysa, bu tamamen iflçi ve
emekçilerin mücadeleleri sayesinde olmufltur.
Hal böyleyken, ayn› düzen partileri utanmazca iflçi ve emekçilerden yine oy istiyorlar. Ayn› pervas›zl›kla sömürü ve soygun düzenini devam ettirmek
için… ‹flçi ve emekçiler, ne zaman oy vermek yerine
hesap sormaya bafllarsa, koflullar› o zaman düzelmeye bafllayacakt›r. Tarih de bunun örnekleri ile doludur.
‹flte 15-16 Haziran flanl› iflçi direnifli, iflte Profilo, DGM, Tarifl… Bu büyük direniflleri yaratan
Türkiye iflçi s›n›f›, sendikal ihanete ra¤men kendi
gücüne güvenerek sokaklara ç›kt›¤›nda, neleri
baflard›¤›n› ortaya koymufltur. Bir kez daha yeni
15-16 Haziranlar yaratacak ve bu duruma son
vermesini bilecektir.
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Çağrı Merkezi’nde "köle"liğe başkaldırı
Burger King 1954
y›l›nda James Mc
Lamero ve David Edgerton taraf›ndan Amerika Miami'de kurulan bir yiyecek tekeli. 74 ülkede 11 bin 800 ma¤azas›, Türkiye'de ise 42 ilde 364 ma¤azas› var.
‹kinci emperyalist paylafl›m savafl›n›n ard›ndan artan yoksullu¤u gören tekeller, “yiyece¤i ucuza sunma” demagojisini bafllatt›lar.
Burger King de ilk ortaya ç›kt›¤›nda "yoksullara yiyece¤i ucuza ulaflt›rmak" misyonunu
önüne hedef koydu¤unu iddia etti. Böylece
son derece sa¤l›ks›z ve fliflmanlat›c› bir yeme tarz› yoksullara dayat›ld›. Ve her türden kalp,
karaci¤er, mide hastal›¤› ve kanser ile birlikte obezite, fast food yeme tarz› ile yoksullar›n yaflam›na
yerlefltirildi.
Dünyada say›l› yiyecek tekellerinden biri olan
Burger King, cirolar›n› her y›l büyütürken, Türkiye'deki Burger King de Avrupa, Afrika ve Ortado¤u ülkelerinde en h›zl› büyüyen. Türkiye'deki cirolar artt›kça ma¤aza say›s› da ona paralel bir flekilde büyürken, buralarda çal›flan iflçiler ve emekçiler de azg›n bir sömürü alt›nda tutulmaya devam
ediyor. ‹flçilere “cirolar›m›z büyüyor” diyerek daha
fazla çal›flmaya teflvik eden tekeller, bu büyük
karlar›n as›l olarak iflçi sömürüsünden gerçekleflti¤ini gizliyorlar. Tekeller kar patlamalar›n›, çocuk
iflçi çal›flt›rmayla, asgari ücretle, hatta çeflitli bahanelerle ücretlerin gaspedilmesiyle ve azg›n çal›flma koflullar› üzerinden gerçeklefltiriyorlar. Yan›
s›ra, insan sa¤l›¤›n› hiçe sayarak zehirli etleri, yiyecekleri kullanmaktan da çekinmiyorlar. Hat›rlanaca¤› gibi, Türkiye’deki Burger King’lerin iflletmesini yapan TAB G›da, imha edilmesi gereken 12
ton zehirli eti insanlara yedirmifl, ancak mahkemelerde “ak”lanm›flt›.
McDonald’s baflta olmak üzere, Amerikan tarz›
fast food yiyecek tekellerinin, sundu¤u fley “ucuza
beslenme” de¤il, müflterilerine sa¤l›ks›z bir yaflam, çal›flanlar›na daha yo¤un sömürü.
Ancak iflçiler de bu çal›flma koflullar›na karfl›
her geçen gün biraz daha örgütleniyor, harekete
geçiyorlar. Son örne¤i de Türkiye'de yafland›.
Burger King'in Mecidiyeköy'deki ça¤r› merkezinde a¤›r çal›flma koflullar› alt›nda çal›flan iflçiler,
sendikaya üye olduklar› için iflten at›ld›lar. Günde
11 saat çal›flt›r›lan iflçiler, asgari ücretin az üzerinde bir maafl al›yorlar. Verdikleri haftal›k 50 liral›k
yemek fifllerinin de Burger King'de harcamalar›
zorunlu tutulmufl. "Baflka yerde yemek yiyemezsiniz" diyorlar. ‹fle geç gelindi¤inde ancak ilkokullarda görebildi¤imiz "tek ayak üzerinde bekleme" gibi
cezalara ve hakaretlere maruz kal›yor iflçiler. “Motivasyon” ad›na iflçilere at›lan nutuklar da yine hakaretler ve telkinlerle dolu oluyor. ‹fl yo¤unlu¤u
bahanesiyle tuvalet ihtiyaçlar›n› bile karfl›layamaz
hale getiriliyorlar. Yemek ve çay molalar› bir saati
bulmamas›na ra¤men, iflçilerin bunu kullanmas›

rek arkadafllar›m›z› istifa etmeye zorluyorlar. "Sendika yasa d›fl›” diyerek yasal bir hakk› gasp etmeye çal›fl›yorlar.
Ancak sendikalaflma mücadelemiz devam ediyor ve kararl› davranarak bu ifli
baflaraca¤›m›za inan›yoruz.

da çeflitli biçimlerde engelleniyor. Bu koflullara dayanamayan birçok iflçi kendili¤inden iflten ayr›l›yor. Geride kalanlar ise, sendikalaflma mücadelesi
bafllatm›fllar.
‹flçilerin örgütlendi¤ini fark eden Burger King
yönetimi hemen öncü iflçileri iflten ç›karmaya bafllad›. 23 May›s'ta öncü iflçilerden birini, “performans›n çok düflük” diyerek iflten ç›kard›lar. Kan›tlar› ise yaklafl›k bir buçuk y›l önceki ses kasetleri
oldu. Bu iflçinin iflten ç›kar›lmas›na tepki gösteren
di¤er iflçiler, yaklafl›k üç saat ifl durdurma eylemi
yapt›lar. Eylemin ard›ndan üç iflçi daha "çal›flma
disiplinini engelleme" gerekçesiyle iflten at›ld›.
Tez Koop-‹fl sendikas›nda örgütlenen iflçiler de
bu iflten atmalar› protesto etmek için 24 May›s'ta
Burger King ça¤r› merkezi önüne bir yürüyüfl düzenlediler. Tez Koop-‹fl yöneticilerinin yan› s›ra,
Burger King'de vardiyaya gelen iflçilerin de kat›ld›¤› eylemde "Bask›lar bizi y›ld›ramaz", "Kurtulufl
yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlar› at›ld›. Yap›lan aç›klamada iflyerindeki çal›flma koflullar› anlat›l›rken, iflten at›lanlar›n geri
al›nmas› ve sendikan›n tan›nmas› istendi. ‹flçilerle
yap›lan röportaj› yay›nl›yoruz.

Çal›flma koflullar›n›z› anlat›r m›s›n›z?
‹fl yo¤unlu¤undan dolay› yeme¤e
geç ç›kma, tuvalete dahi gidememe
çok yayg›n bir uygulama. Yerimizden
kalkmadan standard bir ça¤r› ortalamas› vard›r. Tek kiflinin alabilece¤i
ça¤r› ortalamas› 150 kadard›r, ama insanlar zorlanarak 300 ça¤r›ya kadar ç›kart›l›yorlar. Geç kald›¤›m›zda tek ayak üzerinde durma cezas› veriyorlar. Arkadafllar›m›z hata yapt›klar›nda "restorana
gönderece¤iz" diye tehdit ediyorlar. Oysa biz restorandan farkl› bir firmaya ba¤l› olarak çal›fl›yoruz.
11 saatlik günlük çal›flma yap›yoruz. Yar›m saati
yemek, yar›m saatte çay molam›z var. Ancak yo¤unluktan dolay› molaya ancak bir defa ç›kabiliyoruz. Yeme¤e geç ya da erken ç›kma ç›kmak zorunda kal›yoruz. Ücretimiz yol paras› dahil 945 lira. Yemek için de sadece Burger King'de yemek
kofluluyla haftal›k 50 liral›k yemek paras› veriyorlar. Patron performans› artt›rmak ad›na içimize
korku salmaya çal›fl›yor. Bizleri robota döndürmek
istiyorlar, ama biz robot de¤il, insan›z. Hamburger
yemek istemedi¤imiz halde "size ticket veremeyiz"
diyorlard›. Hastalan›p rapor ald›¤›m›zda ise param›z› kesiyorlard›. Örne¤in üç günlük raporda iki
günümüzü kesiyorlard›. ‹zin günümüzü de rahat
geçiremiyoruz. ‹zinde oldu¤umuz zaman bile, ifl
yo¤unlu¤unu bahane ederek ifle ça¤›r›yor, “bugün
gelin çal›fl›n" diyorlard›.

Devrimci Sendikal Birlik: Süreci anlat›r m›s›n›z? ‹flten neden at›ld›n›z?
P›nar Bad: ‹ki ay önce sendikal çal›flmam›z
patron taraf›ndan duyuldu. ‹ki ay boyunca patronun bask›s›yla karfl›laflt›k. Sonra bir arkadafl›m›z
"performans" gerekçesiyle iflten at›ld›. Bu gerekçeye de 14 ay önce bulduklar› ses kayd›ndan
ulaflm›fllar. Arkadafl›m›z 23 May›s'ta at›ld›. Biz üç
kifli olarak arkadafl›m›z›n at›lmas›na karfl› ç›k›nca,
bizi de iflten ç›kartt›lar. ‹flten ç›kar›lma s›ras›nda
bir arkadafl›m›za sald›rd›lar, yumruk att›lar. Bu süreç içerisinde üç saatlik bir süreyle arkadafllar›m›z
ifl b›rakt›lar.

Hangi eylemleri yapt›n›z, neler yapmay› düflünüyorsunuz?
24 May›s'ta Tez Koop-ifl 5 Nolu'nun önünden
Burger King merkezinin önüne kadar yürüyüp bir
bas›n aç›klamas› yapt›k. ‹flten at›ld›¤›m›z günden
itibaren ça¤r› merkezini arayarak telefonlar› kilitleme eylemleri yap›yoruz, herkesten de bunu yapmas›n› istiyoruz. "444 54 64" nolu telefonu arayarak "sendikalaflma mücadelesini destekliyoruz"
fleklinde mesajlar vermesini istiyoruz. ‹nsanlar›n
arkam›zda oldu¤unu göstermesi ve moral olmas›
aç›s›ndan önemli oldu¤unu düflünüyoruz. Eylemlerimiz ilerleyen günlerde geniflleyerek devam
edecektir.

Neden sendikalaflma ihtiyac› duydunuz?
‹flyerindeki bask›lardan kaynakl› sendikal› olmaya karar verdik. Birlikte bask›lar› daha kolay
püskürtebilece¤imizi düflündük. ‹flyerinde bizi destekleyen arkadafllar›m›z çok, bask›lar›n devam etti¤ini söyleyen arkadafllar›m›z da çok. Patron,
"sendikal› oldu¤unuz taktirde fiflleneceksiniz" diye-

Direniflte olan di¤er iflçiler de eyleminize
geldi, sizler ortaklaflma ad›na neler yapacaks›n›z?
Eylemimize Onteks-Canbebe iflçileri geldi. Direniflimiz ve eylemlerimiz kazanana kadar devam
edecek. Bu süreçte direniflteki iflçilerle de dayan›flma içinde olaca¤›z.

“S›n›f sendikac›l›¤›n› yaflama geçirmeliyiz”
Belediye-‹fl Sendikas› 1 Nolu fiube yöneticisi
Hüseyin Y›ld›z’la 26 May›s’ta sendikalar›na yönelik
örgütsüzlefltirme sald›r›s› ve genel durum üzerine
yapt›¤›m›z röportaj› yay›nl›yoruz.
Devrimci Sendikal Birlik: Son dönemde sendikan›za Hizmet-‹fl eliyle yap›lan sald›r›lardan,
belediye yöneticileri taraf›ndan gerçeklefltirilen
bask›lardan s›kl›kla bahsettiniz ve eylemler de
yapt›n›z. Bu sald›r›lar›n sadece Hizmet-‹fl taraf›ndan yap›ld›¤›n› m› düflünüyorsunuz, yoksa
arkas›nda baflka fleyler mi var?
Hüseyin Y›ld›z: Elbette kendi bafl›na Hizmet‹fl’le bafllay›p onunla bitmiyor. Sonuçta Hizmet-‹fl
sendikas›, kapitalist sermayenin ülkemizdeki iflbirlikçileri arac›l›¤›yla toplumu teslim almaya dönük
çabalar›n›n bir arac›d›r. ‹flçilerin, çal›flanlar›n haklar›n›n gasp edilmesinde tafleron olarak niteleyebiliriz
Hizmet-‹fl sendikas›n›. Hizmet-‹fl, bizim ifl yerlerimizde örgütlenmiyor. Onun yerine AKP’li Kadir
Topbafl ve ekibidir örgütlenmeyi yapan. Her ne kadar Kadir Topbafl “bizim bunda pay›m›z yoktur” diyorsa da, 10’un üzerinde yönetici daval› olmufltur.
AKP’liler, Hizmet-ifl’i tepeden indirme örgütlemeye
çal›fl›yor. Çünkü iflçi düflman› yasalar›n hayata geçebilmesi için Hizmet-ifl sendikas›na ihtiyaçlar› var.
Hizmet-ifl, iflçilerin al›nteri ve eme¤iyle y›llard›r kan
ve can pahas›na kazand›¤› haklar›n gaspedilmesini
kolaylaflt›racak, patronlar›n önünü açacak. 8 saatlik
iflgünü, sosyal haklar, ihbar ve k›dem tazminatlar›,
sa¤l›k ve e¤itim ihtiyac›, en temel insan haklar›,
çok uzun mücadeleler sonucunda kazan›ld›. Devlet
bugün torba yasayla bu haklar› yoketmek istemektedir. Hizmet-ifl sendikas› da ellerindeki bir araçt›r.
Bir tarafta sermaye ve yandafllar› vard›r, di¤er
tarafta iflçiler. Kapitalizm, bizim evimize giren h›rs›z
gibidir. Evimizdeki tüm yaflam araçlar›m›za göz koyan bir h›rs›z! H›rs›za “neden h›rs›zl›k yapt›n” diye
sorulmaz. Onun amac› gaspetmek, kapitalizmin
amac› sömürmektir.
Evimize girmeye cesaret eden bu h›rs›zlar›, kanemicileri, yenebilmenin tek bir yolu var. Biz iflçiler
tabanda örgütlendi¤imizde, mücadele etti¤imizde,
s›n›fsal bilinçle donand›¤›m›zda, yerle bir olacaklard›r. Bu öfkenin karfl›s›nda hiçbir sömüren güç duramaz. Geçici ve lokal düzeyde yenilgiler alabiliriz.
Dönemsel olarak sars›labilir, geçici olarak mevzi
kaybedebiliriz. Ancak mücadeleye devam etti¤imizde mutlaka kazanaca¤›z. Asla yenilen biz olmayaca¤›z. Ne hainler ve iflbirlikçiler, ne tanklar-toplar
ve entrikalar, sürgünler bizim örgütlü mücadelemiz
karfl›s›nda durabilir. Çünkü giderek bilinçleniyor ve

mücadelemizi büyütüyoruz.
Sorun, Hizmet-‹fl’in çok çok ötesinde, birbirini
zincirleyen halkalardan bir tanesi belki de en küçü¤üdür. Bütün dünyay› etkisi alt›na alm›fl olan bir
kriz var. Ortado¤u halklar›, Avrupa iflçi s›n›f›, bu
kriz nedeniyle eylemler, grevler gerçeklefltiriyor, sokaklar› dolduruyor. ‹flçi ve emekçiler, Ortado¤u’dan
Avrupa’ya kadar pekçok yerde, eylem ve direniflleriyle kapitalist sistemin korkulu rüyas› oldular. Burjuvazi bu direnifllerden, iflçi s›n›f›n›n gücünden öylesine korkuyor ki, en ac›mas›z, en korkunç, en
sinsi yöntemleri uygulamaya çal›fl›yor. Ülkenin bir
yerinde yaflanan bir grevi bast›rmak, di¤er fabrikalara s›çramas›n› önlemek için nas›l terörize ediyorlar. Alman Baflbakan›, Yunanistan’a “grevleri bitirin
yoksa yard›m vermeyiz” diye tehdit ediyor. Bunlar
hep korkular›n›n göstergesidir.
fiimdi bu ba¤lamda, iflkolumuzda yaflad›¤›m›z
sürecin, sermayenin Ortado¤u halklar› üzerinde estirdi¤i terörün ülkemize yans›yan iç projesi diyebiliriz bu sürece. Çünkü Ortado¤u’da, Türkiye’de iflçiler-emekçiler ucuz çal›flt›r›lmakta, ülkemiz ucuz iflgücü cenneti durumunda. Kapitalizm, sosyal haklar› budayarak, sendikal örgütlülükleri da¤›tarak, k›dem ve ihbar tazminatlar›n› gasp ederek, iflçi y›¤›nlar›n› güvencesizlikle karfl› karfl›ya b›rakmaktad›r.
Sömürünün en üst düzeyde uygulanmas›d›r kapitalizmin yasas›, bu ba¤lamda bakmak gerekiyor.
DSB: Neden bu dönem Belediye-‹fl? ‹flçilerin
güçlenmemesi için her yolu deneyecekleri muhakkak. Belediye-‹fl’te ne gördüler, bu kadar
sald›r›yorlar?
Belediye-‹fl, Türk-‹fl’e ba¤l› 33 sendikadan bir
tanesi. ‹stanbul baflta olmak üzere di¤er sendikalardan daha diri ve canl›d›r. Mücadele gelene¤i
böyledir. T‹S görüflmelerini bile kendi öz gücüne
güvenerek götürür. ‹yi bir nokta m›? De¤il ama Hizmet-‹fl’le asla karfl›laflt›r›lamayacak bir sendikad›r
Belediye-‹fl sendikas›. Örne¤in ihraç edilen bir temsilciyim ben. Temsilcili¤e seçilen ama atanmas› yap›lmayan bir sendikac›y›m. Ama ayn› zamanda da
bugün yöneticiyim. Ben y›llard›r çal›fl›yorum ve seçim esas›na göre kendi kadrolar›m›z› ç›kart›yoruz.
Burada eksik olan, s›n›f eksenli sendikac›l›kt›r.
60 binin üzerinde üyesi olan Belediye-‹fl sendikas›
e¤itimler vermifltir ama s›n›f eksenli e¤itimler vermemifltir. Biz bu ülkedeki iflçi düflmanlar›na karfl›
s›n›f bilinciyle donat›lan, iflyeri komitelerini kuran ve
iflçileri siyasallaflt›ran, sömürüsüz bir toplum için
mücadele eden bir sendika istiyoruz. Belediye-‹fl,
elbette bu durumda de¤il. Bunu üzülerek söylüyorum. Ancak yaflanan sorunlar›n dayatmas›yla, bugün art›k çok ciddi ad›mlar at›ld›. Belediye-‹fl genel
merkeziyle birlikte, taban örgütlenmesini önüne
koymak zorunda kald›. Bunun meyvelerini de görece¤iz.
Sendika üyesi iflçiler delegesini seçer, onlar da
di¤er yöneticileri seçer. Seçmesine seçer ama temsilcisini neye göre, delegesini neye göre seçece¤ini, hangi nitelikleri dikkate alaca¤›n› bilince ç›kart-

mam›flsa, bu seçimlerin isabetli sonuçlar ç›karmas›
beklenemez. ‹flçiler ne kadar bilinçli tercihlerle seçim yaparlarsa, yönetim de o kadar nitelikli hale
gelir. Yönetim, iflçileri ne kadar iyi e¤itirse, iflçiler
de seçimlerini o kadar bilinçli yapar. Yani hem afla¤›dan yukar›ya, hem de yukar›dan afla¤›ya, sendikal faaliyetin daha nitelikli hale getirilmesi gerekir.
E¤er bu öteden beri yap›lm›fl olsayd›, yüz binlere,
milyonlara ulaflmak mümkün olacakt›. Bu noktada
s›k›nt›lar›m›z var. Bir süredir bafllad›¤›m›z taban
e¤itimleri daha programl› hale getirildi¤inde, önümüzdeki çetin mücadelelere daha iyi haz›rlanabiliriz. ‹flçilerin bilincinde çekim merkezi yaratarak giderek toplumun bütününe dönük ön açma misyonunu üstlenecektir. ‹flçilerin, iflsizlerin, güvencesizlerin umudu olma özelli¤ini ve karakterini tafl›yacakt›r ki, bu da sendikam›za k›smet olacakt›r. Bunlar bir süreçtir.
Hizmet-ifl sendikas›n›n sald›r›lar›yla birlikte bafllayan süreçte, biz asl›nda s›n›f düflmanlar›na, hainlere karfl› bir mücadele veriyoruz. Hiçbir dönem
aç›¤a ç›kmayan bir mücadele ruhu ile doldu üyelerimiz. ‹lk kez böylesine bir bütünleflmenin zemini
yarat›ld›. Sürecin as›l bundan sonras› önemli. Di¤er
sendikalar gibi bürokratik bir yap›ya bürünen, herkesin kendi koltu¤unun peflinde oldu¤u bir tablonun ortaya ç›kmamas› için, bu mücadele ruhunu ve
s›n›fsal bak›fl aç›s›n› asla yitirmemek gerekir. Gelece¤e dönük, uzun vadede çok görkemli direnifllerin
yaflanaca¤›, yüzbinlerin, milyonlar›n umudu olacak
bir sendikac›l›k yaratman›n yolu budur. ‹flçilerimizle
birlikte bafllatt›¤›m›z bu onurlu yürüyüflümüzü sürdürüyoruz.
Hizmet-‹fl’in bizden götürdü¤ü çok fazla fley
yok. Bütün tehditlere, flantajlara, sürgünlere, iflten
atma söylemlerine ra¤men iflçilerimiz direniyor.
Hizmet-‹fl’e geçmek zorunda b›rak›lan iflçilerimiz
dönmeye bafllad›. Geri dönüfller epeyce fazla. Orada kalan iflçilerimiz, Hizmet-‹fl taraf›ndan sözleflmesiz kalabilecekleri bir sürece sürüklendiler. Daha
da önemlisi, y›llarca mahkemede sürünme, yetki
tart›flmas› yaflama ve sözleflme yapamama tehlikesi ç›kt› ortaya. Genel olarak ise, güvencesiz çal›flman›n yerlefltirilmesi, torba yasa sald›r›lar›n›n hayata geçmesi olas›l›¤› var. Kapitalist sermayenin
planlar›n›, onlara karfl› oynanan oyunlar› anlat›yoruz. ‹flçi arkadafllar›m›z bu durumu gördüklerinde
geri dönüfllere bafll›yorlar. Henüz dönmemifl olanlar›n da geri gelmesi, s›n›f mücadelesini esas alan
sendikac›l›¤a katk›da bulunmalar›, omuz vermeleri
için çal›fl›yoruz. Biz eksikliklerimizi gideriyoruz. Bu
süreç iflçilerimizi de çok h›zl› politiklefltirdi. Hemflehricilik, particilik gibi unsurlar›n gelece¤inin olmad›¤›n›, sendikac›l›¤›n nas›l olmas› gerekti¤ini daha
somut gördüler. Pratik bir e¤itimdi yaflad›¤›m›z. Anlatt›¤›m›z, kitaplarda yazan her fleyi kendi pratiklerinde gördüler, etkilendiler, ö¤rendiler. Biz de ö¤reniyoruz. S›n›f›n ç›karlar›n› savunan bir s›n›f sendikac›l›¤›n›n ne kadar zorunlu oldu¤unu her seferinde daha iyi görüyoruz. Daha fazla çal›flmal›y›z. Yolumuz aç›k.

Haziran 2011

Türk-‹fl neler yap›yor? Sendika baflkanlar›
daha önceki eylemlerde dayan›flma sözü vermifllerdi.
Sizin arac›l›¤›n›zla sesleniyorum. Baflta büyükflehir ve ana kent yöneticilerine. Sendikam›zdan
gerçekten ellerini çekmeliler. ‹flbirlikçi piyonlar›n›
çekmeliler. ‹flçilerin anayasadaki 51. maddeye dayanan, “özgür iradesiyle sendika seçme hakk›”n›
dikkate almal›d›rlar. Hukuki, ahlaki, insani olarak
suç ifllemeye devam etmesinler. Hiçbir kurum hiç
kimseye baki de¤il. Çok yöneticiler geldi, çok partiler geldi geçti. ‹ki y›l sonra da yerel seçimlerin oldu¤unu göz önünde tutarsak, bugünkü yöneticilerin
yapm›fl oldu¤u düflmanl›k yanlar›na kalmayacak.
‹stanbul Büyükflehir belediye iflçileri öfkeyle anacakt›r hainlerini, iflbirlikçilerini. Daha fazla suç ifllemeden, daha fazla batakl›¤a saplanmadan, iflçilerin
ekme¤iyle oynamamal›lar, sendikadan ellerini çekmeliler.
Bu süreçte di¤er sendikalar yan›m›zda oldular
ama sembolik kat›lmak yerine, üyesi olan iflçileri de
sürece dahil etmeliler. “‹ç düflmanlar›m›z” dedik ya,
o düflmanlardan bir tanesi de, Türk-‹fl konfederasyonudur. Belediye iflçileri Türk-‹fl’in bir onur meselesidir. Fakat göstermelik olarak büyükflehir belediyesiyle genel sekreterler düzeyinde görüflerek süreci geçifltirmifllerdir. Bir fley de¤iflmedi¤i gibi bu
görüflmelerden sonra iflçilere sald›r›lar artarak sürmüfltür ve yo¤unlaflm›flt›r. Türk-‹fl, yüz binleri soka¤a dökerek gücünü göstermelidir. Belediye iflçilerine uzanan bu kirli eli yok etmek gücüne sahiptir.
Bunu yapmas›n› bekliyoruz. Mustafa Kumlu ve yönetimi belediye iflçilerini sadece Belediye-‹fl’le bafl
bafla b›rak›rlarsa, onlardan da hesap sorar›z. Her
türden düflman›m›za karfl› mücadele edece¤iz. Biz
bask› alt›ndayken, sürgünler yerken, AKP yöneticilerinden afla¤›lanma görürken, sessiz kalacak bir
konfederasyonu asla tutmay›z. Tekel iflçileri ö¤retmifltir. Bizde o bilincin fazlas› var. Yar›m b›rak›lan
bu mücadeleyi büyütürüz ve tokat› yerler. ‹flçilerin
ellerinden yakalar›n› kurtaramazlar.
Sürmekte olan bir kriz var ama AKP hükümeti taraf›ndan krizin afl›ld›¤› söyleniyor. Kriz
afl›ld› m›, iflçilerin-emekçilerin hayat›nda de¤iflen bir fley var m›?
‹flçiler, çal›flanlar, iflsizler, yoksullar yan›yla bakar›z biz. Bu ülkede on milyonlar›n yaflam›ndan hareketle de¤erlendiririz. Kriz daha sürüyor, ama birileri de krizden faydalanarak ceplerini dolduruyor.
Yandafllar, iflbirlikçiler, krizden faydalanarak vurgunlar vuruyor. Ama milyonlarca iflçi ve emekçi daha kötü koflullarda yafl›yor, yoksullukla bo¤ufluyor,
daha a¤›r flartlarda çal›fl›yor, iflsizler, açlar art›yor...
Bunlar varsa, köylerinden yerlerinden, yurtlar›ndan
göç ettirilen bir Kürt halk› gerçekli¤i varsa, krizin
afl›lmas›ndan bahsedilemez. Metropollere göç
edenler gösterilerek, “daha ucuza çal›flacak olan
var” diyorlarsa, iflsizlik ve güvencesiz çal›flma varsa ve iflsizli¤i çal›flanlar›n üzerinde bir k›l›ç gibi tutuyorlarsa, toplumun bütününe dönük bir güvencesizlik dayat›yorlarsa, kriz afl›lmam›flt›r. E¤itimin,
sa¤l›¤›n paral› hale gelmesi, 4-C ad›yla iflçilerde, 4B ad›yla memurlarda çal›flma yasalar›yla sendikalar›n teslim al›nmas› söz konusuyken hangi kriz
afl›lm›flt›r? Amerika’da y›llar önce uygulanan iflçi
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köleler sistemini
yor. Sald›r›lar öylesine boyutlu ve
yeniden hayata
kapsaml›d›r ki, genel olarak sömürü
geçirmek istive bask›ya karfl› mücadele etmeyorlar. Bir tayen bir iflçi s›n›f›, kendi ekonoraftan “kriz
mik-siyasi haklar›n›, özgürlükleriyok, milli gelir
ni de kazanamaz.
flu kadar artt›”
Ancak on y›llard›r, iflçi s›n›f›
diyorlar, ama
öncüsüyle bütünleflmemifltir. Somilyonlar›n yaflarunlar›m›z›n bu kadar büyük olmas›m›nda de¤iflen bir
n›n nedeni budur. Seçim dönemlerinde
fley yok. Ve en önemlisi
yoksulluk edebiyat›yla oy topluyorlar. Önce
örgütsüzlefltirme sald›r›s›.
yoksullu¤a mahkum ediyor, sonra torbalar vererek
Belediye ifl sendikas›n›n tasfiye edilmek istenkand›r›yorlar. Sadaka almay› gururuna yediremez
mesi de bununla ilgilidir. Hak gasplar›na karfl› sesi- iflçi s›n›f›. Ama bugün kuyruklara giriliyor. Bütün
ni ç›kartmayacak yandafl ve iflbirlikçi bir sendika
bunlar, iflçi s›n›f›n›n öncüleri taraf›ndan örgütleneolan Hizmet-‹fl’in örgütlenmesi, bu bütünlükle ele
memesinden kaynaklanmaktad›r. ‹flçilerin öncüleal›nmal›. ‹flçilerimiz tarif edilmez bir bask› alt›nda.
riyle buluflam›yor olmas›, s›n›fa zararl› ak›mlar›n
Sald›r›larla karfl› karfl›ya. Daha önce sizlerle yapt›ortal›¤› kaplamas›na neden oluyor. Dini-etnik konu¤›m›z röportajda da dile getirmifltik. ‹flkolumuzda,
lar ya da hemflehricilik iliflkileriyle kand›r›labiliyorsa,
hiçbir ahlaki kural tan›madan, kendi hukuklar›n› da- gelece¤ini yokedecek bir anlay›fltan etkilenebiliyorhi hiçe sayarak, iflçilerin çocuklar›na götürece¤i iki
sa, iflçi s›n›f›n› kucaklamas› gereken öncüleriyle
lokma ekme¤i koz olarak kullanarak sendika de¤ifl- buluflamad›¤›ndand›r. Öncülük yapmak konusunda
tirme bask›s› yap›l›yor. Ahlaki ve hukuki olarak bir
ödenen bütün bedellere ra¤men iflçi s›n›f› yaln›zd›r.
pervas›zl›k söz konusu. Hukuken bir dizi ad›m atAma bu dönem bitecek, iflçi s›n›f› mutlaka kendi
t›k. Önümüzdeki günlerde hep beraber görece¤iz.
öncüleriyle buluflmay› baflaracakt›r. Örgütlenmele‹flçi düflman› bu yöneticilere ne tür cezalar verilerini sa¤layacak ve bedellerini ödeye ödeye hem
ce¤ini ben de merak ediyorum. Peflini b›rakmayakendi özgürlüklerini hem de kitlelerin özgürlüklerini
ca¤›z.
kazanma mücadelesini verecektir.
Bugün Belediye-‹fl sendikas› geç de olsa taban e¤itimini önüne koymufltur. ‹flçileri her tür iflçi düflman› yasalardan, kurumlardan, sermayeden ve iflbirlikçilerden
koruyacak yegane gücün iflçilerin kendisinde oldu¤unu ö¤retmeye çal›fl›yoruz. S›n›fsal bir mücadele karakterini vererek, di¤er iflkollar›ndaki ve ülke genelindeki sömürü-bask› imha politikalar›na karfl›, komitelerini, meclislerini kurabilecek, devrimci
sendikal bir yap›y› kurmay› hedefliyoruz.
Toparlayacak olursak, iflyeri komiteleri,
meclisleri ve kendi gerçek s›n›f örgütlülüYenibosna'daki fabrika önünde direnifllerini sürdüren
¤ünün ifadesi olan Devrimci Sendikal BirOnteks-Canbebe iflçileri ve Topkap›'daki AVP‹M önünde
liklerin örgütlemesi gerekiyor. Elbette, iflçidirenen PTT iflçilerinin direniflleri devam ediyor. Aylard›r
lerin emekçilerin özgürlü¤ünü ve ba¤›mdirenen iflçiler, eylemlerinin büyük ço¤unlu¤unu da ortak
s›zl›¤›n› sa¤layacak kurumlar de¤ildir senörgütlüyorlar. Her cumartesi 18.00'de Galatasaray'dan
dikalar tek bafllar›na. Ancak kitle örgütleBurger King önüne yürüyen iflçilere, 22 May›s'ta özel gürinden biri olan sendikalar›n misyonu, hervenlik ve polis sald›rd›. Bu sald›r›y› püskürten iflçiler ve
hangi bir kitle örgütüyle ayn› de¤ildir. Sendestekçileri, sald›r›y› protesto etmek için tekrar Galatasadikalar, iflçi ve emekçi y›¤›nlar›n›n ekonoray'a yürüdü. "Haklar›m›z ve gelece¤imiz için yürüyoruz!
mik-siyasal talepleri ve insanca bir yaflam
Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiçbirimiz!" yaiçin mücadele eden ve en üst noktada
z›l› pankart›n arkas›nda kortejler oluflturarak her cumartekendi s›n›f partisiyle de birleflerek, s›n›fa
si günü yürüyüfl yap›l›yor.
karfl› s›n›f mücadelesini veren ekme¤i ve
1 May›s öncesi Türk-‹fl'i iflgal eden direniflçi iflçiler, 13
özgürlü¤ü için k›ran k›rana bir mücadeleyi
May›s'ta da Bo¤az Köprüsü'nü trafi¤e kapatt›. ‹flçiler “‹fliyürütmesi gereken araçlard›r. Devrimci
mizi geri istiyoruz” pankart›n› açarken, kendilerini de birSendikal Birlik’in s›n›f sendikac›l›¤› anlay›birlerine zincirlediler. Trafi¤in oldukça aksad›¤› yürüyüfl
fl›yla kurumsallaflmas› ve di¤er ezilen-söboyunca "‹flimizi geri istiyoruz”, "Zafer direnen emekçinin
mürülen kesimlerle de birleflerek sömürü
olacak" sloganlar›n› att›lar. BDSP'nin de destek verdi¤i
mekanizmalar›n› yok etmesi gerekir. Ben
eylemde polisler, eyleme kat›lan 9 iflçiyi ve 2 BDSP'liyi
iflçi s›n›f›n›n gücüne inan›yorum. Bilinçli ve
gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlar ayn› gün serbest b›raörgütlenmifl, s›n›f bilinciyle donat›lm›fl bir
k›ld›.
iflçi s›n›f›, de¤il tafleron sendikay›, kapitaOnteks iflçileri ise sendikalaflt›klar› için iflten at›lan
lizmi yerle bir edecek güce sahiptir. ‹flçi s›Burger King ça¤r› merkezi çal›flanlar›na destek vermek
n›f›n›n sadece kendi sorunlar›yla de¤il,
için 28 May›s'taki eyleme kat›ld›lar. ‹flçiler 29 May›s'ta
dünya s›n›f hareketiyle de enternasyonal
Divri¤i Kültür Derne¤i pikni¤ine kat›larak stand açt›.
dayan›flma içinde hareket etmesi gereki-

Onteks, PTT direnişleri devam ediyor
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Casper işçilerinin direnişi ve kararlılığı sürüyor
Ümraniye'de kurulu olan Casper fabrikas›nda
Birleflik Metal-‹fl sendikas›na üye olduklar› için iflten at›lan iflçilerin direnifli sürüyor. 16 fiubat'ta iflten at›ld›ktan sonra çeflitli eylemler yapan iflçiler,
son olarak Taksim Metro ç›k›fl›nda açt›klar› imza
stand›yla, direnifle duyarl›l›k ça¤r›s› yaparak imza
topluyor. Hükümet partisi iflçilerin iki sendikaya
birden üye olabilece¤ini söyleyerek propaganda
yap›yor ve oy toplamaya çal›fl›yor, ama gerçekte
iflçiler tek sendikaya bile üye olduklar›nda iflten
at›lmakla karfl› karfl›ya kal›yor. Patronlar, iflçilerin
örgütlenmesine karfl› tahammülsüz davran›yor.
Casper Bilgisayar, 1991 y›l›nda Mecidiyeköy’de küçük bir ofis olarak kuruldu. 2007 y›l›nda
ise Ümraniye’de 35 bin metrekare kapal› alana
sahip bir “bilgisayar fabrikas›”na sahip oldu. Bu tesiste çal›flanlar saatte 600 bilgisayar üretmeye bafllad›lar. fiirket geçti¤imiz y›l Microsoft’un “dünyan›n
en iyi bilgisayar üreticisi” ödülünü ald›. Bugün iflten
at›lanlar aras›nda, 15 y›ld›r bu flirkette çal›flanlar
var. Casper, iflçilerin kan› ve teri üzerinden bir tekel
yarat›rken, iflçilerin çal›flma koflullar› giderek kötüleflti.
‹dari bölümdekiler dahil olmak üzere toplam 340
çal›flan› olan Casper fabrikas›nda, 2010 1 May›s›ndan itibaren sendikal örgütlenme bafllad›. K›sa zamanda iflçilerin yüzde 80’i sendikaya üye oldu ve
sendika T‹S yetkisi ald›. Patronun buna yan›t› ise,
tazminats›z biçimde iflten ç›karmalar oldu. Patron,
çal›flmaya devam edenler üzerinde de, sendikadan
istifa etmeleri için büyük bir bask› uyguluyor. Yer de¤ifltirme, kalifiye iflçilerin ya da teknisyenlerin yükleme-boflaltma bölümüne verilmesi, bu bask›n›n en
yayg›n biçimi.
Çal›flma koflullar›n›n a¤›rl›¤›ndan dolay› sendikalaflmaya bafllayan iflçiler, iflten at›ld›ktan sonra da
kazan›ncaya kadar direnifllerini devam ettireceklerini
belirtiyorlar. Direnifle bafllad›klar› günden itibaren
de¤iflik eylem biçimleri deneyen iflçiler, di¤er iflçilerle de dayan›flmay› sürdürüyorlar.
Casper iflçileri 9 May›s günü akflam saat
18.30’da Ümraniye'deki fabrika önünden geçen otoyolu trafi¤e kesti. 15 dakikal›k eylem süresi boyunca
"Sendikal› olduk iflten at›ld›k" ve "‹flimizi geri istiyoruz" pankart›n›n arkas›nda iflçiler, "Sendika hakk›m›z engellenemez", "‹fl, ekmek yoksa bar›fl da yok",
"Köle de¤il iflçiyiz, sendikayla güçlüyüz", "Yaflas›n
s›n›f dayan›flmas›” sloganlar›n› att›lar. ‹flçiler yapt›lar› aç›klamada patronun bask›lar›na dikkat çekerken,
buna ra¤men hiçbir iflçinin sendikadan istifa etmedi¤ini belirterek, patronun bask›lara son vermesini ve
sendikay› tan›mas›n› talep ettiler.
Direnifllerini daha genifl kesimlere duyurmak için
Taksim’de stand açan Casper iflçilerinden ‹lhan Emrah’la 28 May›s günü yapt›¤›m›z röportaj› yay›nl›yoruz.
Devrimci Sendikal Birlik: Direnifle nas›l bafllad›n›z, süreci anlat›r m›s›n›z?
‹lhan Emrah: Geçen y›l 1 May›s'ta ekonomik sorunlar›m›za çözüm bulmak amac›yla sendika mücadelemiz bafllam›flt›. Örgütlenme çal›flmas› yürüttük
ve 26 Aral›k’ta yetki için baflvuru yap›ld›. Öncesinde
patronun bizim örgütlendi¤imizden hiç haberi olmad›. 2011 Ocak ay›nda T‹S yap›labilece¤i konusunda
bizim yetki geldi. Ancak hemen arkas›ndan iflten

l›flm›fl ve sorumluluklar alm›fl iflçi arkadafllar›, çok farkl› ifllere sürüyorlar. Zam
talepleri oldu¤u zaman hiçbir zaman ses
ulaflt›ram›yorsun. Ekonomik de idari de olmak üzere sorunlar birikmiflti. Çal›flma koflullar› kötüydü. Bunun sonucu olarak 3
y›ld›r sendikay› ve haklar›m›z› nas›l savunuruz diye düflünüyorduk. En sonunda
2010 1 May›s'›nda örgütlenme çal›flmalar›na bafllad›k. Bugüne gelindi. Çal›flma
koflullar› tabi ki genel itibar›yla kötü. Bunun yans›mas› olarak bizim orada da çok
fazla problemliydi. Bunun için herkes sendikal faaliyetimize kat›ld›.
at›lmalar bafllad›. At›lan 6 iflçi arkadafl olarak, 21
fiubat’ta çad›r›m›z› kurduk. Bugün 97. gün. Tek
amac›m›z sendikal› bir flekilde iflimize girip çal›flmak. Patronlar tabi içerdeki örgütlülük güçlü oldu¤u
için bunu k›rmak ad›na bask› uyguluyorlar. Ama flu
ana kadar bu bask›lar bir sonuç vermedi onlar aç›s›ndan. Bizim aç›m›zdan ise olumlu geliflmeler oluyor. Bugüne kadar yap›lan bask›lara ra¤men hiçbir
arkadafl›m›z› istifa ettiremediler sendikadan. Biz de
sesimizi daha çok duyurmak, kitleye daha çok ulaflmak için, d›flar›da aktif olarak eylemlilikler yap›yoruz. Ayr›ca biz ifle iade davalar› açt›k. Onlar da yetkiye itiraz davas› açt›lar. 1 Haziran'da yetki davas›
görülecek. 20 Haziran'da ise ifle iade davas› var.
Davalar devam ediyorsa da yasal süreçler uzun sürece¤i için biz sadece bununla yetinmiyoruz. Aktif
faaliyetlerle, çeflitli eylemliliklerle bask› oluflturmaya
çal›flt›r›yoruz patronlar üzerine. 3 ayd›r buraya kadar
geldik. Nereye kadar gidecek bilmiyorum ama biz 6
kifli eylemlerimize devam edece¤iz.

Direnifle destek nas›l? Kimler geliyor?
Direniflimize ilk günden itibaren E¤itim-Sen'den
ve baz› partilerden destek geliyor. Kendi sendikam›z
d›fl›nda di¤er sendikalardan çok fazla destek alamad›k. Son dönemde seçime girecek olan Has Parti ve
CHP'den gelip gidenler oluyor. Tabi ki seçim dönemi
oldu¤u için geliyorlar. Gürsel Tekin geldi. Tabi ki
destekleri sadece konuflmada kal›yor. Onun d›fl›nda
da gelip giden yok. Kitle örgütlerinden bekledi¤imiz
kadar destek yok. Çeflitli devrimci bas›ndan gelen
giden oluyor. Ama onlar da çok nadir geliyorlar.
Peki ilerleyen süreçlerde neler yapmay› düflünüyorsunuz?
fiu anda düzenli bir plan›m›z yok. Günlük eylemlere kat›l›yoruz. Kimin eylemi varsa onlara kat›lmaya
çal›fl›yoruz. Onun d›fl›nda stand›m›z var. Düflünsel
anlamda de¤iflik eylemler yapmay› düflünüyoruz. Direniflteki arkadafllar›m›zla birlikte ortak eylemler düflünüyoruz. Ne kadar çok ortaklaflt›r›rsak sesimizin o
kadar gür ç›kaca¤›n› düflünüyoruz. Onun d›fl›nda da
aktif olarak bütün eylemliliklere kat›l›yoruz. Sesimizi
duyurmak için hepsine gitmeye çal›fl›yoruz. Tabi ne
kadar etkili olur bilemiyoruz. Son süreçte bize destek olanlar›n bizim ifl alan›m›zla ilgili boykot çal›flmalar› bafllad›. Son dönemde ise e¤er patronlar taraf›ndan olumlu ad›mlar at›lmazsa fabrikaya yönelik
eylemler düflünüyoruz.

Peki fabrikada ne kadar kifli çal›fl›yor, çal›flma koflullar›n›z nelerdi?
Fabrikada çal›flan say›s› 340 civar›nda. Bunun
200 kiflisi metal kolunda, di¤eri beyaz yakal›lar.
Yüzde 80'ini örgütlendi. 26 kifli iflten ç›kart›ld›k. Tabi
bu 26 kifli içinde istifa edenler de oldu. Direniflimizi
destekledi¤i için insanlar iflten at›l›yorlar. Mesela Facebook'da açt›¤›m›z direnifl sayfas›na girip
resimlerimizi be¤endi¤i için bask› gören
beyaz yakal›lardan bile iflten ç›kart›lanlar
oldu. Sonra engelli bir iflçi arkadafl›m›z
Türkiye ‹statistik Kurumu verilerine göre, fiubat 2011 tarivard›. Sendikam›za üye de¤ildi ama bize
hinde istihdam edilen toplam nüfus 22 milyon 802 bin olurken,
elinden gelen deste¤i veriyordu. Henüz ifle
bunun 9 milyon 352 bininin herhangi bir sosyal güvencesi olgireli fazla olmam›flt› ama iflten ç›kart›ld›.
mad›¤› ortaya ç›kt›. fiubat itibar›yla son bir y›ll›k dönemde ka26 kiflinin birço¤u yeni iflçilerdi. Biz 6 kifli
y›td›fl› çal›flanlar›n say›s›nda yaklafl›k 478 bin kiflilik art›fl yahariç. Yeni iflçiler için “deneme süresiydi
fland›¤› da saptand›. Böylece son bir y›lda istihdam edilen 1
zaten” diyerek iflten ç›kartt›lar. Son süreçte
milyon 535 bin kiflinin yüzde 31’inin kay›t d›fl› istihdam edildi¤i
koflullar biraz düzeldi. Bizim direniflimiz
anlafl›ld›.
sayesinde biraz düzeltmeler yap›yorlar.
Bu oran kad›n iflçi ve memurlarda çok daha fazla. Toplam
"Siz ne isterseniz yap›yoruz, sorununuz
6 milyon 436 bin olan kad›n istihdam›ndan 3 milyon 626 binivarsa biz hallediyoruz. Sendikaya gerek
nin kay›t d›fl› istihdam edildi¤i belirlendi. Yani kad›n çal›flanlayok" fleklinde tav›rlar tak›nmaya bafllad›lar.
r›n yaklafl›k yar›s›, güvencesiz biçimde çal›flt›r›l›yor. 16 milyon
Öncesinde çal›flma koflullar› çok kötüydü.
366 bin erkek çal›flan›n ise 5 milyon 726 binini kay›t d›fl› çal›Öyle ki kuru maafltan baflka hiçbir fley
flanlar oluflturuyor. Buna karfl›n son bir y›lda erkek istihdam›ndaki art›fl 1 milyon 18 bin olurken, kay›t d›fl› çal›flan erkek sayoktu. Sosyal haklar›m›z yoktu. ‹dari any›s› 175 bin kifli artt›.
lamda patron ne derse onu yap›yorsun.
Bunlar resmi istatistikler. Resmi olarak bile ortaya ç›kan
Her fley iki duda¤› aras›nda. ‹stedi¤i zarakamlar,
güvencesiz çal›flt›rman›n ne büyük boyutlarda olduman iflten at›yor, istedi¤i zaman sürüyor.
¤unu
ortaya
koyuyor.
15 y›ld›r çal›flan, her flekilde her tarafta ça-

Güvencesiz çal›flt›rman›n itiraf›
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Nevin Berktafl Almanya'da
PEN’in “Edebiyat etkinli¤i”ne kat›ld›
Nevin Berktafl Almanya PEN'in davetlisi olarak
5-20 May›s 2011 tarihleri aras›nda Almanya'ya
gitti. Muenchen-ingolstat'da iki gün süren PEN
Almanya Merkezi'nin y›ll›k kurultay› kapsam›nda
geleneksel olarak cezaevi ve sürgünde olan yazarlar›n onuruna yap›lan edebiyat etkinli¤i, 5
May›s akflam› 19.00'da bafllad›. Etkinlik sonunda Nevin Berktafl ve P›nar Selek'le, Elif
Çamyar tercümanl›¤›nda bir söylefli yap›ld›.
Almanya PEN Baflkan Yard›mc›s› Christa
Schuenke yönetimindeki söyleflide, "Türkiye
hukuk sisteminde düzelme mi var ve sizin
yaflad›¤›n›z hukuksuzluk nedir?" sorusunu
yan›tlayan Nevin Berktafl "sosyalist fikirleri
savunan bir insan›m. Hukukun s›n›fsal temelden ba¤›ms›z olmad›¤›n› düflünürüm.
Hangi s›n›f›n hukuku diye sormak gerekir. Hukuk bizden yana
ifllemiyor. Her ülkede ezen ve ezilenler, sömüren ve sömürülenler var ve
hukuk ezen-sömüren burjuva hukuku. Burada birçok ülkeden arkadafl konufltu. Bask›lardan söz ettiler. Benim ülkemde de bask›lar var. Ancak mücadele ile bunlar›n üstesinden gelece¤imizi düflünüyorum" dedi. Sahneye
topluca gelen di¤er ülke sürgün yazarlar› "bize güç katt›n, umut saçt›n" diyerek Nevin Berktafl'› kutlad›lar.
Almanya’n›n bir baflka kent Ulm'a geçen Nevin Berktafl, burada belediye salonunda bir söylefli yapt›. "Hücreler Dava Dosyas›" kitab› ile ilgili k›sa
bir bilgilendirmeden sonra, merak edilen Türkiye'deki siyasal geliflmeler
hakk›nda sohbet edildi. Bir saat süren etkinlik sonunda Nevin Berktafl, kitaplar›n› imzalad›.
13 May›s'ta ise, Berlin'de salon Exil'de Almanya'da yaflamak zorunda
kalan Çeçen yazar Mainat Kurbanova'n›n kitap okuma etkinli¤inde Nevin
Berktafl da tan›t›ld›. Ayr›ca gazete, tv röportajlar› ve çekimlerinden sonra
Gökkufla¤› Kitapevi'nde Uluslararas› Af Örgütü ve S›n›r Tan›mayan Gazeteciler'in düzenledi¤i kitap söyleflisi yap›ld›. Sorular›n daha çok hücre politikas›na odakland›¤› söylefli, yaklafl›k iki saat sürdü ve canl›, s›cak bir ortamda gerçekleflti.
17 May›s'ta Nevin Berktafl'› Bak›rköy Hapisanesi'nde ziyaret eden Alman Sol Parti Millevekili Andre
Hunko ile parlamento binas›nda görüflme yap›ld›. Nevin
Berktafl'›n huruki durumu, nas›l
b›rak›ld›¤› ile ilgili yap›lan sohbet sonras›, Hunko Nevin Berktafl'a parlamentoyu gezdirdi. Ertesi gün ayn› parti miletvekili Ulla Jelpke ile de bir saatlik bir
görüflme yap›ld›.
18 May›s'ta ise S›n›r
Tan›mayan gazeteciler
bürosunda S›n›r Tan›mayan Gazeteciler Genel
Sekreteri Jens Uwe Thomas ile
yap›lan görüflmede, J.U. Thomas, Nevin Berktafl için Cumhurbaflkan› Abdullah Gül'e yaz›lan mektubu gösterdi ve bundan sonra yap›labilecekler
hakk›nda sohbet edildi.
Öte yandan Berlin'de çekim yaparak röportaj alan Deutsche Welle'den
Andrea Kassiske, Nevin Berktafl ile 2 Haziran'da Türkiye'de çekim yapmaya devam edecek.
Almanya'dan döner dönmez 21-22 May›s günlerinde, düzenlenen 5. Diyarbak›r Kitap Fuar›'na geçen Nevin Berktafl, Belge Yay›nlar› stand›nda kitaplar›n› imzalad›.
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Okmeydan›’nda polis bask›nlar›
10 May›s'ta gece yar›s›nda polis Okmeydan› sokaklar›n› ablukaya alarak, ‹dil Kültür Merkezi, Okmeydan› Haklar Derne¤i ve Gençlik Federasyonu'nun yan› s›ra Okmeydan›, Nurtepe ve Gazi Mahallesi'nde evler helikopterler eflli¤inde bast›. Terörle Mücadele fiube ekipleri, çevik kuvvet eflli¤inde
düzenlenen bask›nlarda kurumlar›n kap›lar› k›r›l›rken, devrimciler üzerinde
yo¤un bir gaz bombas› kullan›ld›. ‹çeridekileri yerlerde sürükleyerek ve küfürler ederek gözalt›na alan polis kurumlar› da talan ettiler. Kurumlardaki
devrimciler bask›n› sloganlarla ve direnerek karfl›lad›. Camlara bask›lar bizi
y›ld›ramaz" pankart› as›ld›. "Bask›lar bizi y›ld›ramaz", "‹flkenceci polis mahalleden defol" sloganlar›yla karfl›l›k verildi. Üç kurumdan ve evlerden toplam 46 devrimci gözalt›na al›nd›.
Bask›nlar s›ras›nda soka¤a ç›kan devrimciler, polislere tafllarla sald›rd›lar. Halk Cephesi yapt›¤› eylemlerle bask›nlar› protesto etti. Grup Yorum
üyeleri ve ‹dil Kültür Merkezi çal›flanlar› ise gözalt›lar sürecinde Aksaray'daki ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü önünde oturma eylemi gerçeklefltirdi Oturma
eylemine ayd›n ve sanatç›lar da destek verdi.
Grup Yorum üyelerinin de aralar›nda bulundu¤u 46 devrimciden 9’u tutuklanarak hapse at›ld›.
Ankara'da da Halk Cephesi kurumlar›na dönük bask›nlar düzenleyen polis 11 kifliyi gözalt›na ald›.

TGDP sözcüsü Necati Abay ceza ald›
Tutuklu Gazetecilerle Dayan›flma Platformu sözcüsü Necati Abay, “yasad›fl› örgüt üyeli¤i”nden 18 y›l 9 ay hapse mahkum edildi. Abay, At›l›m gazetesinde çal›fl›rken 2003 y›l›nda gözalt›na al›n›p tutuklanm›flt›. 6 ay sonra ilk
duruflmada tahliye edildi. Abay’›n yarg›land›¤› dava May›s ay›nda sonuçland› ve Abay’›n da içinde yer ald›¤› san›klara ceza ya¤d›. 4 kifli müebbet hapis
cezas› al›rken, Necati Abay 18 y›l 9 ay hapse mahkum edildi. Abay’›n avukat› Gülizar Tuncer, Abay’›n 20 y›ll›k gazeteci oldu¤unu söyledi. Suçunun
“sosyalist olmas› ve At›l›m’da çal›flmas›” oldu¤unu belirtti. Necati Abay’›n bu
flekilde cezaland›r›lmas›, çeflitli kurumlar taraf›ndan k›nand› ve imza kampanyas› bafllat›ld›.
Tutuklu gazetecilerle ilgili sorunlar› her zeminde gündeme getiren Necati
Abay, “Nevin Berktafl’a Özgürlük” kampanyas›na destek vermiflti.

Divri¤i
Kültür
Derne¤i
Pikni¤i
Divri¤i Kültür Derne¤i'nin düzenledi¤i 27. Pilav ve dayan›flma pikni¤i 29
May›s'ta yap›ld›. 1000'e yak›n kiflinin kat›ld›¤› piknik bu y›l ÇHD ile birlikte
örgütlenirken, sahnede yap›lan konuflmalarda dayan›flma ça¤r›s› ve son
dönemde devlet taraf›ndan yap›lan bask›nlara de¤inildi. Grup Yorum,
Nurettin Güleç, P›nar Sa¤, Divri¤i Kültür Derne¤i bünyesinde faaliyetini
sürdüren gitar grubu, folklor grubu, kad›n korosunun yan› s›ra birçok
sanatç› programda yer ald›. Aralar›nda Proleter Devrimci Durufl'un da yer
ald›¤› kurumlar piknik alan›nda stand açarak, yay›nlar›n› tan›tt›. Stantlara
ilgi de geçen y›llara göre düflük oldu. Kürsüden okunan mesajlarda ise
kurumlar Divri¤i'lilerle dayan›flma duygular›n› dillendirdiler. Proleter
Devrimci Durufl da mesaj›nda son dönemde dünyada ve Türkiye'de yaflanan
bask› ve sald›r›lara dikkat çekti.
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Seçim arifesinde
TIRMANAN KÜRT SORUNU
Seçimlere say›l› günler kala, Kürt sorunu yine
Türkiye’nin temel sorunu olarak gündemin baflköflesine oturdu. Bir yanda artan askeri ve siyasi operasyonlar ve buna Kürt halk›n›n gösterdi¤i büyük tepki
ve eylemler, di¤er yanda düzen partilerinin Kürt illerindeki seçim çal›flmalar› ve vaatleri, Kürt sorununu
yine ön plana ç›kard›. Bunun seçim sonras›nda da
sürece¤i anlafl›l›yor.
Seçimlere yaklafl›rken artan operasyonlar, gerilla cenazelerine yap›lan iflkenceler, t›pk› ‘90’l›
y›llarda oldu¤u gibi kulak, burun kesmeler ve
cenazelerin verilmemesi, Kürt halk›n›n öfkesini
ve eylemlerinin çap›n› iyice büyüttü. Son bir ay
içinde 2000’den fazla kiflinin gözalt›na al›nd›¤›, 30
kiflinin ise öldürüldü¤ü söyleniyor. 12 gerillan›n fi›rnak’ta Irak s›n›r›nda katledilmeleri ise, barda¤› tafl›ran damla oldu. Kürt halk› bulundu¤u her yerde flehitlerine sahip ç›kt›, gösteriler yapt›. 3 gün yas ilan
ederek kepenkleri-kontaklar› kapatt›, okul boykotu
gerçeklefltirdi.
Olay›n ertesinde Hakkari’ye giden Baflbakan Erdo¤an’›, kapat›lm›fl dükkanlar, toplanmam›fl çöpler
ve bofl bir alan karfl›lad›. Bu duruma büyük bir tepki
gösteren Erdo¤an, dükkanlar›n zorla kapat›ld›¤›n›
iddia etti. BDP’li belediyelerin çal›flmad›¤›n› söyledi
vb…
Erdo¤an’dan bir gün sonra Hakkari’ye giden
CHP lideri Kemal K›l›çdaro¤lu’nun ise daha büyük
bir kalabal›kla karfl›lanmas› ve kepenklerin aç›k olmas›, AKP ve çevreleri taraf›ndan “CHP-BDP ittifak›” olarak sunuldu. K›l›çdaro¤lu, Hakkari’deki konuflmas›nda “yerel yönetimlere özerklik”ten bahsedince,
Kürtlerle CHP aras›ndaki yak›nlaflma daha çok konuflulmaya baflland›. CHP daha sonra “Toplumsal
Mutabakat ve Milli Birlik Projesi” ad› alt›nda, Kürt
halk›na dönük vaatleri s›ralad›.
Seçimlere say›l› günler kala, AKP, CHP, MHP,
Diyarbak›r’da miting yapacaklar›n› ve orada Kürt sorunu ile ilgili önemli aç›klamalarda bulunacaklar›n›
söylediler. Böylece Kürt sorunu ve düzen partilerinin
bu soruna yaklafl›m›, seçimlerin en temel konusu
haline geldi.
Ölüm kitlelerin gözünde küçüldükçe…
Kürt halk› uzun süredir cenazelerine sahip ç›k›yor, onbinlerce kifliyle cenazelerini kald›r›yor. Son
olarak Irak s›n›r›nda katledilen 12 gerillan›n cenazesinin verilmemesi üzerine, büyük bir tepki ortaya
kondu. Sokaklara dökülen binlerce kifli, çat›flman›n
yafland›¤› Irak s›n›r›na do¤ru yürüyüfle geçti. S›n›r›n
Irak taraf›nda kalan üç cenazeyi almak için da¤lara
ç›kt›lar, kurflun ya¤murlar› alt›nda s›n›r› geçtiler.
“Cenazelerimizi kurda kufla yem ettirtmeyiz” diyerek
onlar› almadan dönmediler. Cenaze töreninde aç›lan pankartlardan biri de “Hepimiz da¤a ç›kaca¤›z,
hesab›n› soraca¤›z!”d›.
Bu, Kürt halk›n›n bir efli¤i daha aflt›¤›n›n göstergesidir. Gerillas›na, onun cenazesine sahip
ç›k›fl›n›n en üst düzeydeki ifadesidir. Çocuklar›
gerilla olarak flehit düflen aileler, onlarla gurur duyduklar›n› art›k aç›k aç›k söylemektedirler. Taziye evleri, Kürtlerin bayraklar› ile süslenmekte, büyük kalabal›klar ziyarete gelmektedir. Bundan 20-30 y›l önce köy meydanlar›na sürüklenen cesetlere, ailesi bi-

le sahip ç›kmaktan korkar iken, bugün onbinlerce kifli cenazeleri kald›rmakta, s›n›rlar› aflarak onlar› s›rtlar›nda tafl›y›p törenle kald›rmaktad›r. Bu durum Kürt halk›n›n nereden nereye geldi¤inin görülmesi bak›m›ndan çarp›c›d›r. Devlet terörünün art›k kar etmedi¤inin, ölümün halk›n gözünde küçüldü¤ünün de
resmidir.
Diyarbak›r Büyükflehir Belediye Baflkan› Osman
Baydemir, gazeteci Can Dündar’la yapt›¤› söyleflide, Irak s›n›r›n› geçen halk› kastederek “ben böylesine ölüm korkusunu yenmifl, hatta ölmek için yar›flan bir kitle görmedim” diyor. Son cenazelerin Diyarbak›r’da 20 y›l önce Vedat Ayd›n’›n katledilmesinden bu yana yaflanan en büyük olay oldu¤unu
söylüyor ve “Son 20 y›l bir yana, geçen hafta bir yana” diye ekliyor. Bu durum, Lenin’in “ölüm kitlelerin
gözünde küçüldükçe, devrim yak›nlafl›r” sözünü hat›rlat›yor.
Leyla Zana da “babalar›n›n korkusunu tafl›mayan, Türklerle kavga ortam›nda büyümüfl, nefreti
görmüfl bir kuflak geliyor. Onlara ‘f›rt›na çocuklar›’
deniyor” diyor. Ve ard›ndan flunlar› söylüyor: “Devlet
elini çabuk tutup bugün bu sorunu bizimle çözmezse, arkam›zdan gelenlerle bar›flmas› çok zor olacak.” (Milliyet 24.5.11)
Kürt halk›, önderli¤in yalpalamalar›na, devletten
umut ve beklenti yaratmalar›na ra¤men, yaflad›¤›
her hayal k›r›kl›¤›n›n ard›ndan daha büyük bir öfkeyle sokaklara ç›kt›. Son 30 y›ld›r kavgan›n içinde do¤an ve o koflullarda büyüyen gençlerin yap›s›n› da
bu ortam flekillendirdi. Kendine daha güvenli, kimli¤ini daha aç›k ortaya koyan, militan bir kuflak
yetiflti. Egemen kesimler de Kürt reformistleri de
bu durumun tedirginli¤ini yafl›yor. Çünkü bu kufla¤›n Türkiye’den “ruhsal kopuflu” en derin biçimde yaflad›¤› belirtiliyor. Birçok Kürt politikac›s›
da, -egemenleri s›k›flt›rmak amac›yla da olsa- kendilerinin “bar›fl yapacak son kuflak” olduklar›n› söylüyorlar.
Fakat kesin olan fludur ki, seçim sonras›nda
Kürt sorunu konusunda ciddi ad›mlar at›lmaz ise,
Kürt bölgesi bugünkünden çok daha büyük olaylara
gebedir. Kürt halk›n›n ulaflt›¤› politik düzey ve
eylem gücü, artan güveni ile art›k bir fleyleri de¤ifltireceklerine olan inançlar› daha da pekiflmifltir. Arap halklar›n›n isyan› da ayr›ca moral vermifl,
yol aç›c› olmufltur.
BDP’nin seçim çal›flmalar›na sald›r›lar
BDP’nin eski eflbaflkan› Selahattin Demirtafl,
operasyonlar›n seçim öncesinde bilinçli olarak t›rmand›r›ld›¤›n›, bu t›rman›flta Baflbakan Erdo¤an’›n
“Kürt sorunu yoktur” aç›klamas›n›n da etkili oldu¤unu belirtti. Erdo¤an, May›s ay›n›n bafl›nda “Kürt sorunu bitti, art›k Kürt kardefllerimin dertleri var” demiflti. ‹ki y›l önceki “Kürt aç›l›m›”ndan bugün geldi¤i
nokta buydu.
Sadece Kürt illerinde de¤il, ülke çap›nda BDP’ye
ve onun destekledi¤i adaylara sald›r›lar sürüyor.
BDP’nin destekledi¤i adaylar›n seçim çal›flmalar›,
birçok yerde resmi ve sivil faflistlerin sald›r›lar›na
maruz kal›yor.
12 Haziran seçimlerine, baraj engeli yüzünden

ba¤›ms›z adaylarla girmek zorunda kalan BDP, ilk
olarak YSK’n›n veto engeli ile karfl›laflm›flt›. BDP’nin
destekledi¤i 7 aday›n “veto” edilmesi üzerine bafllayan eylemler, YSK’y› geri ad›m atmaya zorlam›fl ve
biri d›fl›nda di¤er “veto”lu adaylar konusunda devlet
geri ad›m at›lm›flt›. Ard›ndan BDP’nin “sivil itaatsizlik” ad› alt›nda bafllatt›¤› eylemlere ve meydanlarda
kurulan “demokratik çözüm çad›rlar›”na sald›r›lar
bafllad›. Baflta Kürt illeri olmak üzere her yerde efl
zamanl› olarak operasyon yap›ld›, çad›rlar söküldü.
PKK’nin flehir örgütlenmesi oldu¤u ileri sürülen KCK
operasyonu ad› alt›nda, birçok flehirde BDP yerel
yöneticileri ile Belediyelerde görev yapan yöneticiler
gözalt›na al›nd›, tutukland›. Adeta OHAL (Ola¤anüstü Hal Yönetimi) dönemini aratmayacak bir sürece
girildi.
Bütün bu geliflmeler, BDP’nin destekledi¤i ba¤›ms›z adaylar›n seçim çal›flmalar›n› da etkiledi. Seçimlere son bir ay kalm›flken bafllayan çal›flmalara
da devletin sivil ve resmi güçlerinin sald›r›lar› devam
etti. BDP’nin destekledi¤i adaylar, seçim faaliyetleri
esnas›nda sald›r›ya u¤rad›lar. Düzenledikleri toplant› ve mitinglerde provokasyon giriflimleri ile karfl›
karfl›ya kald›lar. ‹stanbul’un çeflitli semtlerinde, Konya’da, Bursa’da, içinde a¤›r yaral›lar›n da bulundu¤u
birçok sald›r› gerçekleflti.
Örne¤in ‹stanbul’dan aday olan S›rr› Süreyya
Önder’in Y›ld›z Üniversitesi’ndeki söyleflisi, rektörlük
taraf›ndan engellendi. Bunun üzerine devrimci-demokrat, yurtsever ö¤renciler, Fetih günüyle ilgili gericilerin yapt›¤› afiflleri indirmek istediler ve ö¤renciler aras›nda çat›flma yafland›. Kanarya’da ba¤›ms›z
aday Levent Tüzel’in toplant›s› sald›r›ya u¤rad›, birçok kifli yaraland›. Ça¤layan’da yürüyüfl yapan
BDP’lilere önce sivil faflistler sald›rd›, ard›ndan polisler devreye girdi. Linç girifliminden kendini zor
kurtaran genci, gözalt›na ald›lar.
Baflta ‹stanbul olmak üzere birçok yerde bu tür
sald›r›lara maruz kalan adaylar, zor koflullarda faaliyetlerini sürdürüyorlar. BDP’nin bu dönem 30 civar›nda aday› meclise sokaca¤›na kesin gözüyle bak›l›yor. Fakat floven sald›r›lar›n ard› arkas› kesilmiyor.
Öcalan’dan gelen mesajlar
Öcalan 30 Nisan 2011 tarihinde avukatlar›yla
yapt›¤› görüflmede, bir kez daha “çözüm için muhatap bulamad›¤›n›” söyledi. Daha önce “diyalogtan
müzakere sürecine geçildi¤ini” söyleyerek umutvar
konuflan Öcalan, flimdi “benim üzerimden bir oyalama gelifltiriyor olabilirler” dedi. Bunu da üç y›ld›r
kendisiyle görüflülmesine ra¤men, operasyonlar›n
artarak sürmesine ba¤lad›.
Kendisiyle görüflenlerin, inisiyatifli olmad›¤›n›,
AKP’ye çözümü kabul ettiremediklerini söyleyen
Öcalan “heyetin yetki düzeyi düflüktür, yükseltilmesi
gerekir” dedi. Öcalan, siyasi ve askeri operasyonlar›n devam edece¤ini de belirtti. “Seçimlerden sonra
bu operasyonlar› derinlefltirebilirler… Vekillere, siyasetçilere de yönelebilirler. Leyla Zana’lara yapt›klar›

Haziran 2011

gibi yapabilirler. Kimsenin can güvenli¤i yok” diye
konufltu.
Türkiye’nin Amerika ile gizli bir anlaflma
yapt›¤›n›, Suriye ve ‹ran politikas›n›n da bu anlaflma ile de¤iflti¤ini ileri süren Öcalan, bu anlaflman›n, ABD’nin ‹ran, Suriye ve Libya politikalar›n› Türkiye’nin alttan desteklemesi fleklinde oldu¤unu söyledi. Ayr›ca “kendinize güveniyorsan›z, iflte Yemen’deki, Tunus’taki örnekleri görüyorsunuz, ben sizi tutmam” mesaj›n› verdi. Öcalan Newroz öncesinde de “Diyarbak›r’› Tahrir meydan›na çevirin” diyerek M›s›r’› örnek göstermiflti.
Son avukat görüflmelerinde ise, ›srarla seçim
sonras›n› iflaret etti ve 15 Haziran tarihini verdi. “15
Haziran’a kadar söyledi¤im çerçevede bir yeflil ›fl›k
yak›lmazsa, beni ölmüfl bilin, art›k ondan sonra yaflanacak olan baflkald›r›d›r, isyand›r, her fley olabilir”
dedi.
Öcalan’›n “15 Haziran’a kadar çözüm ç›kmazsa
isyan bafllar” sözleri, seçim sonras›nda k›yametin
kopaca¤› fleklinde yorumland›. Bu sözler, egemen
kesimlerin ve onlar›n sözcülerinin büyük bir tepkisine yol açt›. Seçimlerden üç gün sonra büyük bir de¤iflimin olamayaca¤›na dikkat çektiler. Bunun üzerine Öcalan, “15 Haziran’da çözüm geliflir demiyorum. Burada önemli olan Baflbakan’›n sorunu çözeceklerine dair bir aç›klama yapmas›d›r” dedi. Böylece seçim sonras›nda resmi bir aç›klama bekledi¤ini
ortaya koydu.
Ahmet Türk de yapt›¤› bir söyleflide, “15 Haziran’a kadar bir yol haritas› ya da inand›r›c› bir aç›klama yap›lmas› laz›m. Baflbakan isterse bu aç›klamay› seçimden hemen sonra, hatta 13 Haziran’da
yapabilir. Ama somut fleyler ortaya koymas› laz›m”
dedi. Bunlar›n da yeni anayasan›n içeri¤iyle ilgili oldu¤unu belirtti. Kürtlerin talepleri karfl›lanmad›¤› takdirde “Kürtler geçmiflteki yaflam tarz›n› sürdürmeyecek, suskun kalmayacakt›r” diyerek Öcalan’›n sözle-
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nemi olarak devreye sokulacak gibi görünüyor.
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Mandela örne¤i
gibi, dünyan›n birçok yerinde buna benzer örnekler yafland›. Fakat Türkiye’nin bugünkü koflullar›nda bu ad›m› atmak bile hiç kolay de¤il. Genel af da dahil, Öcalan’›n “ev hapsi” gibi Kürt
hareketinin taleplerinin karfl›lanmas› için, Kürt
bölgesindeki kopuflunun daha ciddi boyutlara
t›rmanmas› ve bunu egemenlerin tüm hücrelerinde hissetmeleri gerektiriyor. T›pk› Kuzey Afrika ülkelerinde oldu¤u gibi…
rini teyit etmifl oldu. (Milliyet 29.5.11)
Ve devletin sadece Öcalan’la de¤il, Kandil’le de
görüfltü¤ü bir kez daha ortaya ç›kt›. Bunlar medyada, tek tek tarihler verilerek ayr›nt›lar›yla döküldü.
Fakat tüm bu görüflmelere, verilen vaatlere ra¤men
ad›m at›lmam›fl olmas› da, Kürt halk›n›n y›llard›r nas›l oyaland›¤›n› gösteriyordu.

Yeniden “genel af” söylemi
Öcalan’›n Kürt hareketi üzerindeki belirleyici rolü,
seçim öncesinde de kendini ortaya koydu. BDP’nin
destekledi¤i adaylar›n belirlenmesinden, ateflkes süresinin bafllama ve bitirme tarihlerine kadar Öcalan’›n sözleri esas al›nd›.
Kürt hareketi, Öcalan’› “birlefltirici unsur”
olarak görüyor ve ona yönelik tüm elefltiri ve
sald›r›lara tek yürek halinde karfl› duruyor. “Biji
serok Apo”, her eylemin vazgeçilmez ve en s›k, en
coflkulu at›lan slogan›. Bu durum, seçim çal›flmalar›nda da kendini gösterdi. BDP’li milletvekilleri içinde
“›l›ml›” olarak bilenen Ahmet Türk’ten Leyla Zana’ya
hemen tüm ba¤›ms›z adaylar, Öcalan’›n hareketin lideri oldu¤unu hat›rlat›yor ve Öcalan’s›z bar›fl olmayaca¤›n›n alt›n› çiziyorlar.
Leyla Zana, daha önce de “Kürtlerin üç lideri
var” diyerek, Barzani, Talabani ve Öcalan’›n isimlerini saym›flt›. Silvan’daki büro
aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada,
“Öcalan cezaevinde oldu¤u,
cezaevleri boflalt›lmad›¤› ve
da¤lar›n yolu aç›lmad›¤› müdMay›s ay›n›n ilk haftas› ola¤anüstü toplanan Demokratik Toplum Kongresi, (DTK) sonuç bildirgesinde, “her
detçe, Kürt halk›n›n kimseyle
gün yap›lan askeri ve siyasi operasyonlarla seçim koflulbar›fl› kabul etmeyece¤ini” söylar› fiilen ortadan kald›r›lm›flt›r” denildi. Bu operasyonlaledi. (Cumhuriyet 21.5.11)
r›n derhal durdurulmas› istendi, aksi halde seçimlerin
Baflbakan Yard›mc›s› Büyap›lamayabilece¤i söylendi.
lent Ar›nç ise, bir televizyon kaKongreye as›l damgas›n› vuran ise, Aysel Tu¤nal›ndaki programda “terör soluk’un konuflmas› oldu. DTK’n›n eflbaflkanl›¤›n›n
na erebilecekse, bunun unsuryan› s›ra bu seçimlerde Van’dan milletvekili adalar›ndan biri belki genel af olay› olan Tu¤luk, Abdullah Gül’ün iki y›l önceki “güzel fleyler olacak”
rak düflünülmeli” dedi. Daha
sözlerine at›fta bulunarak, geçen onca zamanda “güzel fleyler” olmaönce CHP lideri Kemal K›l›çdad›¤›n› söyledi. Aysel Tu¤luk, “flimdi keskin bir dönemeçteyiz, dilim
ro¤lu’nun Batman’da genel afvarm›yor demeye ama kötü fleyler olacak” dedi. Ve Kürt meselesinde
tan bahsetti¤ini, ancak Ankah›zla “s›f›r noktas›na do¤ru” gidildi¤ini belirtti.
ra’ya gelince “yanl›fl anlafl›ld›,
Tu¤luk; “Kürtler hükmünü vermifltir, çözüm AKP’ye ra¤men gelifleterör bitsin de sonra düflünülecektir… Devletle olmuyorsa, halk›m›z kendi demokrasisini kuracak ve
bilir” dedi¤ini hat›rlatarak, “Halkurdu¤u bu sistem içinde yaflamas›n› bilecek kadar örgütlüdür. Bu
buki terör sona erebilecekse,
statüsüzlük durumu daha fazla devam edemez. M›s›r gibi mi olur, Subunun unsurlar›ndan biri belki
riye gibi mi bilinmez. Ancak bir statü kazan›lacak ve ne pahas›na olurgenel af olarak düflünülmeli.
sa olsun savunulacakt›r” diyerek sözlerini noktalad›.
Terör bittikten sonra zaten geDTK Kongresi’nin Kastamonu’da Baflbakan’›n seçim konvoyuna
nel affa ne ihtiyaç kalacak?” diatefl aç›lmas›n›n ertesi gününe rastlamas›, bu toplant›n›n sonuç bildirye sordu. (Cumhuriyet 18.5.11)
gesini ve Aysel Tu¤luk’un sözlerini daha önemli k›ld›. Burjuva medya
Bütün bunlar, seçim sonrabunu “bir tehdit” olarak gösterdi ve infialle karfl›lad›. Aysel Tu¤luk’un
s›nda anayasan›n içeri¤i ka“inkar, isyan› büyütür” sözleri ise, Arap isyanlar› gibi Kürtlerin de isyadar, genel aff›n da tart›flmaya
na haz›rland›¤› fleklinde yorumland›.
DTK Kongresi “sonuç bildirgesi” ve Aysel Tu¤luk’un sözleri, Kürt haaç›laca¤›n› gösteriyor. Bureketinin ortaya koydu¤u talepler ve çözüm önerilerinin seçim sonranun bafl›nda da Öcalan’›n
s›nda karfl›lanmaz ise, bunun fiilen yaflama geçirilece¤inin mesaj›n›
durumu geliyor. Daha önce
veriyordu. Bu ayn› zamanda egemen s›n›flar›, düzen partilerini bu
de gündeme getirilen “ev hapdo¤rultuda s›k›flt›rma amac› tafl›yordu.
si” bir ara çözüm ve geçifl dö-

DTK Kongresi: “‹nkar isyan› büyütür”

fiimdi sahnede CHP var
Kürt halk›n›n yaflad›¤› hayal k›r›kl›¤› ve artan eylemlerinde en büyük tepki AKP hükümetine gösteriliyor. Hatta PKK’nin son dönemki eylemleri de AKP’yi
hedef al›yor. Kastamonu’da Baflbakan’›n koruma
ekibini tafl›yan konvoya bombal› sald›r›y› PKK üstlendi. PKK, son dönem askerden ziyade polisi
hedef alan eylemler yap›yor. Bunun bir nedeni,
polisin halk üzerinde artan fliddeti ise; di¤eri,
polis teflkilat›n›n Gülen Cemaati’ne ve AKP’ye
yak›nl›¤›d›r. Seçim döneminde PKK’nin Hizbullah
ve Gülen cemaatine yak›nl›¤› ile bilinen kurum ve kiflileri dönük eylemleri artm›flt›r. Bu eylemlerde Hizbullah’a yak›nl›¤› ile bilinen Mustazaf Der üyesi bir
kifli öldü.
Bölgede AKP’ye artan tepkiler, flimdi CHP eliyle
yat›flt›r›lmaya çal›fl›l›yor. K›l›çdaro¤lu, Hakkari’de
“yerel yönetimler” konusunda AB flartlar›na Türkiye’nin koydu¤u flerhleri kald›raca¤›n› söyleyerek, bu
talebe yeflil ›fl›k yakt›. Ard›ndan CHP’nin “demokrasi
paketi” olarak “yerel özerklik, seçim baraj›, anadilde
ö¤renim, vatandafll›k tan›m›” gibi maddeleri s›ralad›.
“Bar›fl› getirmek için her tür bedeli ödemeye haz›r›m” dedi.
Buna benzer sözleri bundan 3-4 y›l önce Erdo¤an’dan da duymufltuk. Hatta Erdo¤an’›n ilk seçimleri kazand›¤› y›l olan 2002 y›l›nda AKP, Kürt hareketi taraf›ndan da“statükocular”a karfl› “de¤iflimin”
taraf› olarak lanse edilmifl, büyük umutlar beslenmiflti. Ard›ndan “Kürt aç›l›m›” ile bu beklenti ç›tas›
daha da yükseltildi. fiimdi ise Erdo¤an “Kürt sorunu
yoktur” diyor. Kürt hareketi de 2002 y›l›nda göklere ç›kard›¤› AKP’yi, flimdi “bafl düflman” ilan
ediyor. Onun ABD ile anlafl›p kendilerini tasfiye
etmeye çal›flt›¤›n› söylüyor.
Böyle bir dönemde rol kapma s›ras› CHP’ye
geldi. Daha önce fliddetle karfl› ç›kt›¤› “Kürt aç›l›m›”ndan daha ileri fleyleri flimdi CHP savunuyor.
MHP’nin ise bafl› kasetlerle yeterince a¤r›d›¤›ndan
Kürtlere sald›rganl›kta eskisi kadar ileri gidemiyor.
Geçen seçimlerdeki gibi meydanlarda kitlenin üzerine ip atarak oy toplamaya kalk›flm›yor.
Sonuç yerine
Seçim sonras› MHP’li ya da MHP’siz yeni mecliste anayasa tart›flmalar› bafl köfleye oturacak,
bunun da ekseninde Kürt sorunu olacakt›r. Kürtlerin düzen-içi talepleri k›smen de olsa karfl›lanmaya
çal›fl›lacakt›r. CHP’ye yeni biçilen rol ve son günlerde ortaya at›lan “demokrasi paketi” böyle bir haz›rl›¤›n yap›ld›¤›n› göstermektedir. Çünkü Kürt halk›n›n
yükselen tepkisini düflürmenin, onu düzen-içi kanallarda tutabilmenin baflka yolu yoktur.
Elbette bu son derece çat›flmal› bir süreç olacakt›r. Ve k›smi de¤ifliklikler Kürt halk›n›n bugün ulaflt›¤› düzeyi karfl›lamaya yetmeyecektir. Kürt hareketi,
halk› ne kadar kontrol etmeye çal›flsa da, bunu her
zaman baflarabilmesi mümkün de¤ildir.
S›kça söylendi¤i gibi “macun tüpten ç›km›flt›r” bir
kez. Yeniden “tüpe sokma”n›n olana¤› yoktur.
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ABD YAPIMI “MUHALEFET”
Nisan ay›nda gazetelere yans›yan haberler,
ABD’nin Ortado¤u ve Kuzey Afrika’daki düzen-içi muhaliflere e¤itim verdi¤ini aç›¤a ç›kard›. ABD’de yay›nlanan Los Angeles Times gazetesinin haberine göre,
M›s›r, Yemen ve Bahreyn’den 5 binden fazla kifli,
2008 y›l›ndan bugüne 100’den fazla kursa kat›lm›fllar. Ve bu e¤itimler, Türkiye, Irak ve Lübnan’da
gerçeklefltirilmifl.
New York Times gazetesi de, Amerikal› National
Endowment Fonu’nun, ABD bütçesinden y›lda 100
milyon dolar ald›¤›n› ve bu paray› “demokrasiyi
teflvik etmek” için kulland›¤›n› yaz›yor. “Demokrasi” kavram› uzun zamand›r ezilen halklar›n dilinde
“Amerikan hegemonyas›” anlam›na geliyor. ABD bir
ülkeye “demokrasi götürmek”ten sözetmeye bafllad›¤›nda, o ülkede ya bir “seçim darbesi” ya da aç›k bir
Amerikan iflgali bafllayaca¤› biliniyor. Zaten art›k Arap
halklar› “Kahrolsun ABD” slogan›yla ayn› anlama
gelmek üzere “Kahrolsun demokrasi” slogan›n›
kullan›yorlar. Bu nedenle “demokrasiyi teflvik etmek”
kavram›n›n, yar› sömürge-ba¤›ml› ülkelerde Amerikan
emperyalizmine ba¤›ml› yönetimler oluflturmak anlam›na geldi¤i çok aç›k.
Yani Amerikan halk›n›n yaflam koflullar› giderek
kötüleflir, bütçe yetersizli¤i bahanesiyle sa¤l›k ve e¤itim harcamalar› baflta olmak üzere kamu hizmetleri
her geçen gün daha fazla gaspedilirken, “National Endowment” adl› fondan Ortado¤u, Kafkaslar ya da baflka bir bölgede, on milyonlarca dolar ak›t›larak, halklar›n yönetime karfl› hoflnutsuzluklar› kullan›larak, hegemonya kavgas› veriliyor.
S›rbistan, Ukrayna, Gürcistan gibi ülkelerde, Soros
taraf›ndan finanse edilen ve örgütlenen “seçim darbeleri”ni biliyoruz. fiimdi de National Endowment, M›s›r’da 6 Nisan Hareketi’ni, Bahreyn’de ‹nsan Haklar›
Merkezi’ni, Yemen’de muhalif baz› kiflileri e¤itmek
amac›yla e¤itim toplant›lar› düzenliyor. Üstelik bu toplant›lar, sadece ABD bütçesinden ayr›lan fonlarla
de¤il, Facebook, Google gibi internet sitelerinin
yan›s›ra, Colombia Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ve ABD D›fliflleri gibi devlet kurumlar›n›n sponsorlu¤u ile finanse ediliyor.
ABD’nin Kafkaslar’daki seçim darbelerini örgütlemesi, ülkenin yönetimini de¤ifltirmek ve yönetime yerleflmek gibi somut ve belirgin bir hedefe sahipti. Ortado¤u’da ise ifller ve hedefler biraz daha kar›fl›k.
Mesela ABD’nin, 2007 y›l›ndan bu yana M›s›r’da 6
Nisan Hareketi’ni finansal olarak destekledi¤i ve önderlerini e¤itti¤i belgelenmifl durumda. M›s›r’›n eski
baflkan› Mübarek de ABD’nin ufla¤› oldu¤una göre, 6
Nisan Hareketi’ne dönük bu deste¤in amac›, M›s›r’da
çok güçlü bir grev dalgas›n›n içinde do¤an bu hareketi, düzen s›n›rlar›na çekmek, kitlelerin tepkisini yat›flt›rmak ve Mübarek rejimini tehdit etmeyecek, en fazla
reforme edecek bir rotaya sokmaktan ibarettir. 2011
bafl›nda Mübarek’in devrilmesinden ve ordunun yönetime geçmesinden sonra ise,
ABD’nin muhalefetle kurdu¤u iliflkinin
amac›, yeni yönetimin Amerikanc› çizgisinin devam›n› sa¤lamak amac›yla
bask› kurmak olmufltur. Henüz
yat›flmam›fl kitle

hareketini do¤rudan karfl›s›na almadan, ama ayn› zamanda reformculaflt›r›lmas›n› sa¤layarak, düzenin de¤ifltirmesine izin vermeyecek hale getirmek olarak flekillenmektedir.
“‹nternet devrimleri”
Arap co¤rafyas›nda yaflanan kitle hareketlerinin
neredeyse tümü “internet devrimi” olarak isimlendiriliyor, hatta ülkemizde son dönemde yaflanan kitlesel
eylemlerin önemli bir bölümünün internet üzerinden
örgütlendi¤i iddia ediliyor. Yani kitlelere interneti, özellikle de Facebook’u daha fazla kullanmak gerekti¤i,
sistemle olan sorunlar› çözmede internetin ve sosyal
paylafl›m sitelerinin en temel araç oldu¤u propaganda
ediliyor ve bu sitelerin daha fazla kullan›m› teflvik ediliyor.
Di¤er taraftan, ABD’den finanse edilen e¤itimlerde,
internet ve cep telefonunun gerçekte güvenli olmad›¤›
anlat›l›yor. Ve kullan›c›n›n bulundu¤u yeri ve kimli¤ini
gizlemek, flifrelenmifl internet tünellerini kullanmak,
cep telefonu mesajlar›n› korumak için, flifreleme yaz›l›mlar›n› kullanmak, cep telefonundan konuflmalar›n
dinlenmesini engellemek, cep telefonundaki çipler
üzerinden yap›lan takibi engellemek gibi yöntemler
ö¤retiliyor.
Yani gerçekten yaflad›klar› sorunlar temelinde
harekete geçen eylem yapan kitlelere, interneti ve
cep telefonunu s›n›rs›zca kullanmak gerekti¤i vaazedilirken, ABD ajan› konumundaki muhalefet kurumlar›na, teknolojiyi son derece dikkatli ve s›n›rl›
biçimde kullanmalar› tavsiye ediliyor, bunun yol
ve yöntemleri ö¤retiliyor. Gerçek eylemcilerin her
türlü bilgisi kulland›¤› teknoloji araçlar› sayesinde devletin elinde arflivlenirken, “gençlik önderi” kimli¤ine bürünmüfl olan ABD iflbirlikçileri, öncelikle kendilerini
teknolojiden korumay› ö¤reniyorlar.
“D›fl mihrak” Amerika
Tunus ve M›s›r’da kendili¤inden patlayan kitle hareketleri, emperyalistlerin kontrolü d›fl›nda ortaya ç›km›fl, diktatörleri devirmek gibi önemli siyasi kazan›mlar elde etmiflti. Libya, Bahreyn, Yemen, Suriye gibi
ülkelerde ise, emperyalistler, yükselen devrimci dalgay› kendi hegemonya savafllar›n›n kald›rac› haline getirmek, kitlelerin yönetim karfl›t› hoflnutsuzluklar›n›
kendi ç›karlar› do¤rultusunda kullanmak üzere harekete geçtiler. Bunun için bu ülkelere mali, askeri ve
siyasi yönlerden tam bir bombard›man bafllat›ld›.
Amerikan bütçesinden ayr›lan 100 milyon dolar›n yaklafl›k 50 milyon dolar›n›n Arap co¤rafyas› için tahsis
edilmesi, buraya ne kadar önem verildi¤inin göstergelerinden biridir.
Örgütlenen toplant›larda verilen e¤itim ise, teknoloji kullan›m› ile s›n›rl› de¤ildir. E¤itimin as›l yüzünü,
“demokrasi” üzerine verilen siyasal e¤itim oluflturmaktad›r. Yani bu muhalifler, ABD politikalar› do¤rultusunda e¤itilmekte, kendi ülkelerinde kitlelerin önüne hangi
talepleri koyacaklar›, hangi yöntemlerle hareketi yat›flt›racaklar›, düzen kanal›na ak›tacaklar› konusunda
ders almaktad›rlar. Kitlelerin taleplerinin içini boflaltmak, art›k onlar›n iflidir.
Ve askeri müdahele, bu e¤itimleri tamamlayan unsurdur. Libya’ya yap›lan aç›k NATO iflgali ya da Bahreyn’de oldu¤u gibi ABD’nin Suudi Arabistan’›n arkas›na gizlenerek müdahale etmesi gibi örnekler, en
bariz olan›d›r. Ancak askeri müdahale bundan
çok daha genifl bir alan› kaplamaktad›r. Libya’da-

ki muhaliflerin silah ve techizat›n›n bir türlü bitmemesinin nedeni budur. Keza da¤›n›k afliretlerin e¤itimsiz köylü y›¤›nlar›n›n, Libya’n›n düzenli ordusu
ve paral› askerleri ile savaflabilecek düzeyde bir e¤itim alarak
“asker”e ve “ordu”ya dönüflmeleri de bu askeri yard›mlar›n bir
parças›d›r.
Kitle ayaklanmas›n›n yafland›¤› her yer, Amerikal›,
‹ngiliz, Frans›z, di¤er taraftan
Rus ve Çin ajanlar›n›n istilas› alt›ndad›r. Bu ajanlar, koltuklar›n›n alt›nda dolar desteleri ve “ülkeyi yeniden infla
projeleri” ile, eylem yaflanan
her bölgede cirit atmaktad›rlar. Libya’da halk, daha flimdiden birkaç ajan yakalam›fl ve
kimli¤ini deflifre etmifltir.
Emperyalizmin paradoksu ve çaresizli¤i
Emperyalistlerin muhalifleri
e¤itme, varolan hoflnutsuzlu¤u
de¤erlendirerek yönetimleri daha fazla iflbirli¤ine zorlama veya alafla¤› etme çabalar›, kendi içinde birçok paradoksu da
bar›nd›rmaktad›r. Bunlardan biri, k›flk›rt›p e¤ittikleri kesimlerin, birgün kendilerine dönme ihtimalidir ki, Bin
Ladin ve Hamas örnekleri, ilk akla gelendir. ’70’li
Afganistan’› iflgal eden Rusya’ya karfl› savaflan Afgan
“Mücahitler”ni ABD desteklemifl ve finanse etmiflti. Fakat Rus iflgalinden sonra yönetimi ele geçiren bu gerici klik, daha sonraki y›llarda ABD’nin karfl›s›na Taliban, El Kaide olarak ç›kt›. Ayn› durum Filistin’de
FKÖ’ye karfl› desteklenen Hamas için de geçerlidir.
‹srail-ABD eliyle FKÖ’yü bölmek ve güçten düflürmek
için, Ortado¤u’daki “yeflil kuflak” projesinin bir uzant›s›
olarak Filistin’de büyütülen Hamas, sonras›nda ‹srail
ve ABD’nin düflman› oldu. K›sacas› konjonktür de¤ifliklikleri ile de¤iflen ç›kar çat›flmas›, emperyalizmin
kendi eliyle kendi canavarlar›n› yaratmas› sonucunu
do¤urdu.
Di¤er yandan emperyalizmin uygulamalar›n›n kitlelerde yaratt›¤› öfke, ona dönem en büyük bumerang
olma özelli¤ini tafl›yor. Bu nedenle Marks’›n yüzy›l önce söyledi¤i gibi “burjuvazi kendi mezar kaz›c›l›¤›n›”
yap›yor. Örne¤in bugün Arap co¤rafyas›nda yaflanan kitle hareketleri, ekonomik krize ve siyasi bask›ya, devlet terörüne karfl› kitlelerin patlayan öfkesidir. Ancak devrimci önderlikten yoksundur; bu
nedenle her türden gerici ya da reformist hareket
taraf›ndan kand›r›lmas›, hedeflerin ve bilinçlerin
buland›r›lmas› ihtimali vard›r. Emperyalistlerin
ajanlar›n›n görevi de, bu kitle hareketlerini sistem
için tehdit olmaktan ç›karmak, sistem içi flu ya da
bu kanaldan birine akmas›n› sa¤lamakt›r. Devrimci
bir önderlik olmad›¤› için de, bunu baflarmalar› zor olmamaktad›r.
Fakat bu geçici bir durumdur. Kitlelerin talepleri
öylesine yaflamsal, yaflad›klar› sorunlar öylesine yak›c›d›r ki, kendi içinde devrimci önderlikler yaratmas›,
varolan devrimci yap›lar›n güçlenerek hareketi devrim
hedefine yöneltmesi, bir noktadan sonra kaç›n›lmazd›r. Devrimci önderlikler olufltu¤unda ise, ne emperyalistlerin verdi¤i e¤itimler, ne ak›tt›¤› milyon
dolarlar, ne de ajanlar›n›n çabalar› hiçbir ifle yaramayacak, kitlelerin y›k›c› gücü emperyalist-kapitalist sistemi yerle bir ederek ilerleyecektir.
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‹spanya’da 15 May›s tarihinden itibaren kitleler sokaklarda. Madrid, Barcelona
gibi kentlerin büyük meydanlar›nda kamp
kuruyorlar, eylem yap›yorlar, sald›ran polisle çat›fl›yorlar.
Ekonomik kriz kitleleri sokaklara döküyor ve hükümetleri tehdit eder noktaya
ulafl›yor. Geçti¤imiz y›l, Fransa ve ‹ngiltere’de büyük kitle eylemleri gündeme gelmiflti. Fransa’da emeklilik yasas›na karfl›, ‹ngiltere’de ise, üniversite harçlar›na yap›lan zamlar nedeniyle gençler sokaklara dökülmüfltü. Avrupa’da
bafllayan eylem dalgas›, Arap co¤rafyas›na ulaflt›¤›nda ayaklanmaya dönüfltü. Tunus ve M›s›r’›n arkas›ndan, Bahreyn’den Yemen’e, Cezayir’den Ürdün’e kadar pekçok ülkede kitleler sokaklara döküldü. Öyle ki, 2010 y›l›, ayaklanmayla kapand›; 2011,
diktatörleri deviren “devrim hayaleti”nin tüm dünyada egemen s›n›flar› titretmesiyle bafllad›. Marks
Komünist Manifesto’ya, “Avrupa’da bir heyula dolafl›yor; Komünizmin heyulas›” cümlesiyle bafllam›flt›. Ve flimdi de “heyula”, ‹spanya’n›n, Portekiz’in üzerinde
dolafl›yor.
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“Sosyalist” oldu¤unu iddia eden hükümet, 2010 y›l›ndan itibaren sald›r› paketlerini peflpefle gündeme getirmeye
çal›flt›. Hükümetin haz›rlad›¤› üç ayr›
sald›r› paketi, kitlelerin büyük tepkisi ile
karfl›laflt›. Mesela 2010 y›l› Kas›m ay›nda, kamu sektöründe maafllar›n yüzde
10 azalt›lmas›, baz› yiyeceklerde yüzde
6 olan KDV’nin tüm ürünlerde yüzde
23’e yükseltilmesi, emeklilik tazminatlar›n›n dondurulmas›, aile yard›mlar›nda, sa¤l›k ve e¤itim bütçelerinde kesintiye gidilmesi, özellefltirmelere h›z verilmesi gibi maddelerin yer ald›¤› büyük bir sald›r›
paketi gündeme geldi¤inde, Portekiz’de son 22 y›l›n en büyük grevi örgütlendi. Paketin meclise gelece¤i gün, CGTP sendikas›n›n örgütledi¤i greve 3
milyon iflçi ve emekçi kat›ld›. Grev nedeniyle ülkenin en büyük fabrikalar›nda üretim durdu, kat›l›m
kamu sektöründe yüzde 80’i aflt›, tüm ülkede hayat
durma noktas›na geldi. 1974 y›l›ndaki faflizme karfl› “karanfil devrimi”nin arkas›ndan, ülkede yaflanan
en büyük ve en etkili hareket oldu bu genel grev.
Ve sald›r›n›n h›z›n› kesti.
Arkas›ndan, geçti¤imiz Mart ay›nda kamu harcamalar›nda yüzde 50 kesinti öngören bir paket
haz›rlam›fl, ancak bu paket parlamentodan geçmemiflti. Bu defa emperyalistler ifllerini s›k›ya al›yor ve
paketi do¤rudan kendileri haz›rlayarak Portekiz hükümetine dayat›yorlar. Ve hem hükümet, hem de
muhalefet partileri, paketi destekleyeceklerini önceden ilan ettiler.

“Komünizm heyulas›”
Yeniden Avrupa’da

‹spanya’da “Sol” meydanda
M›s›r’da Tahrir Meydan›’nda toplanan eylemciler, tüm dünyada örnek olmufltu.
Öyle ki, bizim ülkemizde de art›k bir sorunu çözmek, devlete
sesini duyurmak isteyen her kesim, “Bizim de Tahrir Meydan›m›z
var” demeye bafllam›flt›.
‹spanya’da da “Hemen gerçek
demokrasi” ad› alt›nda örgütlenen
eylemciler, Madrid’in Pourto del Sol
Meydan›’n› 15 May›s günü iflgal ettiler. Devletin sald›r›s› sonucu kitle da¤›ld›, ancak 15 May›s’tan itibaren
gösteriler, Madrid d›fl›nda Barcelona, Valencia, Sevilla, Toledo gibi di¤er kentlere yay›ld›. 50 kadar
kentte gösteri düzenlendi, birço¤unda meydanlarda
kamplar kuruldu, gençler bu kamplarda gecelemeye bafllad›lar. Hatta Avrupa’da krizden etkilenen
baflka ülkelerde de ‹spanya’daki kitlelere destek
için eylemler bafllad›. Atina, Lyon, Toulouse ve Paris’te “hemen gerçek demokrasiye destek” gösterileri düzenlendi.
‹spanya’da eylemler, 22 May›s’ta gerçeklefltirilecek yerel seçimler öncesinde, ekonomik krizden
dolay› hükümeti ve siyasi partileri hedef al›yor. Kriz
nedeniyle “tasarruf paketi” yani “kitlelere daha fazla
yoksulluk dayatma paketi” haz›rlayan devlete bir
uyar› anlam›n› tafl›yor. “Para az de¤il, h›rs›z fazla”
“Neden benim seçmedi¤im piyasalar beni yönetiyor” gibi sloganlar›n öne ç›kmas›n›n nedeni de bu.
Seçimlerin sonuçlar›, kitlelerin hükümete güvensizli¤inin çarp›c› bir göstergesi oldu. Seçimlerin galibi, yüzde 37.58 oy alan muhalefetteki Halk Partisi
(PP) ç›kt›. Hükümette olan Sosyalist ‹flçi Partisi
(PSOE), hem yüzde 27.82 gibi çok düflük bir oyla
seçimleri ikinci s›rada bitirdi, hem de 32 y›l aradan
sonra Barcelona’da belediye baflkanl›¤›n› kaybetti.
‹spanya bas›n›, PP’nin kazanmas›n› “tarihi zafer”,
PSOE’nin düflüflünü ise “tarihi yenilgi” olarak tan›mlad›. ‹spanya Baflbakan› Zapatero ise, seçimlerde ald›klar› yenilginin ekonomik krizden kaynakland›¤›n› söyledi.

Kriz, ‹spanya’da kitlelerin yaflam›n› derinden
vurdu. 35 milyon seçmeni bulunan ‹spanya’da 5
milyon civar›nda iflsiz bulunuyor. Bu çal›flabilecek
durumda olan her 7 kifliden birinin iflsiz oldu¤unu
gösteriyor. Ve iflsizlik oran› yüzde 22 ile Avrupa’da
en yüksek seviyede. Üstelik ‹spanyol halk›, daha
fazla kesinti, kamu harcamalar›n›n k›s›lmas› ve daha fazla iflsizlik anlam›na gelen paketlerin de tehdidi alt›nda. 15 May›s’tan itibaren sokaklara dökülen,
meydanlarda yat›p kalkan onbinlerce kifli, krizin faturas›n› kendilerine ç›karmaya
çal›flan
partileri
protesto
ediyorlar. Bu
protestonun bir
yan›, seçimlerde hükümet
partisinin oy
kaybetmesiyse, di¤er yan›
seçimlere
kat›l›m oran›n›n yüzde
66 gibi çok
düflük bir seviyede ç›kmas›d›r. Bu “boykot”, ‹spanyol emekçilerinin önemli bir k›sm›n›n hiçbir partiye güven duymad›¤›n› gösteriyor.
Portekiz de kriz girdab›nda
Portekiz’de “sosyalist” olma iddias›ndaki hükümetin haz›rlad›¤› “krizin faturas›n› kitlelere ç›karma”
paketine karfl› tepkiler giderek büyüyor, Portekizli
kitleler, sokaklara dökülerek paketi protesto ediyor.
20 May›s günü, Baflkent Lizbon’da binlerce kiflinin
kat›ld›¤› eylemler gerçeklefltirildi. Yürüyüfl, ülkenin
en büyük sendikas› ve Portekiz Komünist Partisi’ne
yak›n oldu¤u bilinen CGTP taraf›ndan örgütlendi.
Eylemcilerin hedefinde sadece Portekiz hükümeti de¤il, krizin sorumlusu olarak gördükleri emperyalist kurumlar Avrupa Birli¤i, ‹MF ve AB Merkez Bankas› vard›. Çünkü AB ekonomi ve maliye
bakanlar›, ‹MF’nin Portekiz için haz›rlad›¤› 75 milyar Euro’luk “krizi kitlelere y›kma paketi”ni onaylam›fl ve paketi uygulamas› için Portekiz devletini
zorlamaya bafllam›fllard›. Paket, “bütçe aç›¤›n›n
düflürülmesi ve rekabet gücünü art›racak reformlar”
üzerine kuruluydu. Bütün bu türden paketler gibi,
“bütçe aç›¤›n› düflürme” yöntemi, kamu harcamalar›n›n k›s›lmas›; “rekabet gücünü art›racak reformlar” ise, burjuvaziye yard›m-teflvik ile birlikte vergi
indirimi yap›lmas› anlam›na geliyordu. Ücretlerin
dondurulmas›, vergilerin art›r›lmas›, sosyal yard›mlarda kesintiler, kamudan iflçi ve memur ç›kart›lmas›, özellefltirmeler, en bilinen ve krizden etkilenen
bütün ülkelerde gündeme getirilen paket maddeleri.

“Arap bahar›” Avrupa sokaklar›nda
Emperyalistler bir taraftan krizin afl›ld›¤›n› söylüyorlar, ama bir taraftan da krizi bahane ederek
sald›r› paketlerini peflpefle devreye sokmaya çal›fl›yorlar.
Son bir y›lda Avrupa ülkelerinde krizin etkileri
büyüyor; iflsizlik art›yor, yoksullaflma derinlefliyor,
büyüme rakamlar› olumlu görünmekle birlikte, krizin ikinci dalgas› daha fliddetli bir flekilde yak›nlafl›yor. AB, bir taraftan krizdeki ülkelere yard›m paketleri ile birlikte kitlelere sald›r› paketleri de haz›rlarken, di¤er taraftan euro’nun durumuyla ilgili tart›flmalar da art›yor. Son aylarda ‹rlanda 90 milyar euroluk bir paket için baflvurmufl, Yunanistan 110 milyar euroluk bir yard›m alm›flt›. Toplam borcu milli
gelirin yüzde 112’sine ulaflan bu yan›yla ‹rlanda’y›
da geride b›rakan Portekiz için de bir yard›m paketi
haz›rlan›yor.
Bu paketlerin herbiri tekellere peflkefl çekilir,
onlar›n borçlar›n› ödemeye harcan›rken, bütçeyi
denklefltirmek ad›na kitlelerin hak gasplar› büyüyor.
Buna karfl› son bir y›lda Avrupa’n›n hemen her bölgesinde eylemler gerçeklefltirildi. Özellikle ‹ngiltere,
Fransa ve Yunanistan’da say›s›z eylemler ve grevler yafland›. Son dönemde ‹spanya ve Portekiz de
bu dalgaya eklendi.
Arap co¤rafyas›nda yaflanan kriz ve siyasi hak
talepli eylemler, Avrupa iflçi ve emekçilerinin eylemlerini de güçlendirici bir rol oynuyor. Kitleler, birbirinden ö¤renerek yeni ve daha güçlü eylem biçimlerine yöneliyor.
‹flçi s›n›f› difledifl bir s›n›f mücadelesi vererek
kazand›¤› haklar›n›n, kriz bahanesiyle gasp›na karfl›, bugün çok daha fliddetli bir s›n›f mücadelesini
vermekle karfl› karfl›yad›r. Burjuvaziyi en çok korkutan da budur.
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Emperyalistler aras› kap›flman›n ortas›nda

Türkiye egemen s›n›flar›n›n klik çat›flmalar›
Elimize posta kanal›yla ulaflan, T‹KB(B) 5. Konferans daki “Avrasyac›”lar› tasfiye etmeye giriflti.
Belgeleri’ni yay›nlamay› sürdürüyoruz. Buna karfl›l›k onlar da yarg› içindeki güçleri-

Emperyalistlerin kendi aralar›ndaki çeliflkilerin,
emperyalizme ba¤›ml› ülkelere yans›mas› kaç›n›lmazd›r. Bu genel bir do¤ru olman›n ötesinde, emperyalistler aras› çeliflkilerin, yeni bir paylafl›m savafl›n› do¤uracak kadar keskinleflti¤i dönemlerde,
somut görüngülerle çok daha aç›k biçimde ortaya
ç›kar. Böylesi dönemler, kamuflaj ve perdelerin y›rt›ld›¤›, herfleyin olanca ç›plakl›¤› ile kendini ortaya
koydu¤u dönemlerdir çünkü.
ABD’nin Afganistan ve Irak iflgaliyle birlikte,
dünyan›n yeniden paylafl›m›nda askeri yöntemlerin
devreye girmesi, emperyalistler aras›ndaki çeliflkiyi
iyice fliddetlendirmifl ve gerek emperyalistlerin kendi içinde, gerekse de ba¤›ml› ülkelerde, yeni bir
saflaflma sürecini de beraberinde getirmifltir. Bu
paylafl›m kavgas›n›n as›l olarak Ortado¤u ve
Kafkaslar üzerinde cereyan etmesi, bölgenin
tam ortas›nda yer alan Türkiye’yi, savafl›n ve
saflaflman›n içine daha fazla çeken nesnel bir
durum yaratm›flt›r. S›kça söylendi¤i gibi, Türkiye’nin jeostratejik önemi daha da artm›fl ve onu,
her emperyalist ülkenin kendi taraf›na çekmek istedi¤i bir ülke durumuna getirmifltir.
***
2000’li y›llar›n bafl›ndan itibaren emperyalistler
aras› çat›flman›n geldi¤i düzey ve bunun bölgemize
yans›yan hali, Türkiye’nin d›fl politikas›n› oldu¤u
kadar, iç politikas›n› da belirlemeye bafllad›. Türkiye’nin d›fl politikas› büyük önem kazand› ve tart›flmalar›n oda¤› haline geldi. Ayn› flekilde iç politikada da burjuva klikler aras›ndaki çeliflkiler, dönemin
en öne ç›kan yan›n› oluflturdu. Kurumlar›n birbiriyle
ve kendi içindeki kavgalar›, her vesileyle ve s›k s›k
meydana gelen ve her defas›nda daha üst boyutlara t›rmanan bir hal ald›.
‹deolojik argüman olarak “dinci-laik” çat›flmas› fleklinde gösterilen bu kavga, AKP’nin iflbafl›na geldi¤i 2002 y›l›ndan bu yana giderek
fliddetlenen biçimler alarak bugünlere geldi. Elbette bu, 11 Eylül’de ABD’ye yap›lan sald›r›yla birlikte dünya konjonktüründeki de¤iflimle do¤rudan
ba¤lant›l›d›r. 2007 Cumhurbaflkanl›¤› seçimleri s›ras›nda iyice t›rmanan klik çat›flmas›, “e-muht›ra”
ad› verilen Genelkurmay müdahalesi ve Cumhuriyet mitingleri ile AKP’yi y›prat›lma savafl›na döndü.
Ancak AKP, bu salvoyu daha da güçlenerek atlatt›.
Hem Abdullah Gül’ü cumhurbaflkan› seçtirmeyi baflard›, hem de o y›l girdi¤i seçimlerde yüzde 47 gibi
büyük oy fark› ile yeniden tek bafl›na hükümet oldu. AKP bu zaferinin ard›ndan, gerçeklefltirdi¤i
operasyonlarla, askeri darbe giriflimlerini ortaya ç›kard› ve “Ergenekon davas›” ad›yla bunlar› yarg›lamaya bafllad›. ‹çlerinde emekli generaller, kuvvet
komutanlar›, tan›nm›fl gazeteci ve ayd›nlar, ö¤retim
üyeleri, bürokratlar ve siyasetçilerin bulundu¤u bu
dava ile, baflta ordu olmak üzere çeflitli kurumlar-

ni kullan›p AKP’yi kapatma davas› açabildiler. AKP bu sald›r›dan k›l pay› kurtuldu. Bugün hala yeni darbe planlar›, suikast giriflimleri,
kozmik oda aramalar›, sivil-darbe, sivil-faflizm tart›flmalar› ile klik çat›flmalar› olanca fliddetiyle devam etmektedir.
Öyle ki, yafllar› ilerlemifl bürokratlar ve gazeteciler bile, burjuva klikler aras›nda böylesi bir fliddetli
çat›flmaya daha önce tan›k olmad›klar›n› söylemeye bafllad›lar. Son 50 y›lda egemen kesimler
içinde bugünkü kadar kavgal› bir dönemin yaflanmad›¤›n› söyleyenlerin say›s› artt›. Bu durumu, Osmanl›’n›n I. Emperyalist savafl öncesi iç
kaosu ile; Türkiye’nin II. Emperyalist savafl öncesi izledi¤i, emperyalist kamplar aras›nda
“denge” politikas›n›n içteki çekiflmesine benzetenler ço¤ald›. Ki bu benzetmeler yerindedir. Çünkü sözkonusu olan, her iki emperyalist savaflta oldu¤u gibi yeni bir paylafl›m sürecinin içinde olmam›zd›r. Demek ki, iki büyük paylafl›m savafl› öncesi de, Osmanl› ve ard›ndan kurulan Türkiye
Cumhuriyeti, benzer sorunlarla yüz yüze kalm›fl
ve ayn› manzaralar ortaya ç›km›flt›r. Bu, Osmanl› ve Türkiye’nin emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n›, ayn› zamanda her dönem birden fazla emperyal gücün, bu topraklarda hakimiyet kurma
savafl› verdi¤ini göstermektedir.
***
Her iki emperyalist savaflta da yeralt› ve yerüstü
zenginliklerimiz, emperyalist ülkeler ve onlar›n oluflturdu¤u kamplar aç›s›ndan yaflamsal önemde olmufl ve bunlar› elde edebilmek için k›yas›ya mücadeleye tutuflmufllard›r. Buna karfl›n her iki emperyalist savaflta Türk egemen s›n›flar›, bir blok
halinde tek bir emperyalist gücün arkas›nda yer
almam›flt›r. Hatta I. Emperyalist paylafl›m savafl›nda ‹ttihat ve Terakki’nin, Almanya’n›n saf›nda savafla girmek için yapt›¤› anlaflma, di¤er
kliklerden gizli tutulmufl, ancak savaflla birlikte
aç›¤a ç›km›flt›r. Ve bu anlaflman›n Türkçe metni
halen kay›pt›r. Böylesi anlarda klikler aras› savafl›
hangi kesim kazan›yorsa, onun tutumu belirleyici
olmaktad›r. Elbette bunda savafl öncesi emperyalist güçlerle gelifltirilen ekonomik-siyasi iliflkilerin rolü vard›r, fakat herhangi bir emperyalist gücün son
andaki ataklar› bile, bir çok fleyi de¤ifltirebilmektedir. Sözde “ülkenin ç›karlar›” ad›na, her klik,
kendi ekonomik-siyasi kazançlar›n› ön planda
tutmakta, ba¤l› bulundu¤u emperyalist güç lehine “taraf olma”y› dayatmaktad›r.
Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin varl›¤›n› sürdürdü¤ü bu topraklar, jeostratejik konumu nedeniyle,
her dönem büyük sömürgeci güçlerin egemenlik
kurmak istedikleri bölge oldu. Osmanl›’n›n gerileme
y›llar›ndan itibaren, sömürgecilerin bu topraklar
üzerindeki kap›flmas›, daha da artt›. Çünkü bu topraklar, gerek hammadde, gerekse iflgücü yönüyle

oldukça zengin olanaklar sunmakta, ayr›ca birçok
bölgeye ulaflmada köprü rolü oynamaktayd›. O
yüzden de dünya üzerinde hegemonya kurmak isteyen her sömürgeci güç, bu bölgeye göz dikti, ele
geçirmek istedi. Bu durum, emperyalistler aras› çeliflkileri, buna ba¤l› olarak klikler aras› kavgay› sürekli k›ld›; özellikle hegemonya savafl›n›n k›z›flt›¤›
ve bunun art›k savafla do¤ru t›rmand›¤› dönemlerde, bu kavga, en fliddetli biçimlere büründü.
Kimi dönem belli bir güç, egemenli¤ini kurmay›, di¤erlerini geriye itmeyi baflard›. Fakat bu
egemenlik, mutlak ve de¤iflmez olmad›. Örne¤in,
Osmanl›’n›n duraklama döneminden itibaren, -kapitülasyonlar›n da etkisiyle- Fransa, uzun bir süre,
hem ekonomik, hem de siyasal-kültürel olarak Osmanl› üzerinde etkinlik sahibi oldu. Ard›ndan ‹ngiltere, Fransa’n›n bu üstünlü¤üne son vererek, en
bask›n güç haline gelebildi. I. Emperyalist savafltan
hemen önce ise Almanya, çok h›zl› bir atak yapt›;
demiryolu yap›m› ve silah ticaretinde tekelini kurarak ‹ngiltere’yi geriye itebildi.
Almanya’n›n artan etki gücüyle Osmanl›, Almanya’n›n saf›nda savafla kat›lm›fl, ama Almanya’n›n yenik düflmesiyle birlikte, da¤›lma ve parçalanma durumunu yaflam›flt›r. Ard›ndan bafllayan
ulusal kurtulufl savafl› ve yeni kurulan Türkiye
Cumhuriyeti ile, siyasal ba¤›ms›zl›k kazan›lm›flsa
da, ekonomik ba¤›ml›l›k artarak sürmüfltür.
‹ngiltere ve Almanya’n›n a¤›rl›¤›nda geliflen bu
iliflkiler, II. emperyalist savafl öncesi yine Almanya’n›n üstünlü¤ü ele geçirmesi ile devam etti. Bu
dönem, öncekinden farkl› olarak ABD emperyalizminin de bölgeye ilgisi artm›fl ve Türkiye ile iliflkileri
geliflmeye bafllam›flt›. Bu iliflkiler, II. emperyalist
savafl s›ras›nda daha da artacak ve sonras›nda,
tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de ABD’nin
hegemonyas› bafllayacakt›r.
Bütün bu süreçler, bir emperyalist gücün,
üstünlü¤ü ele geçirdi¤i dönemlerde de, di¤er
emperyalistlerin varl›¤›n› korudu¤unu ve hegemonyas›n› kurmak için vargücüyle çal›flt›¤›n›
gösteriyor. Yani birinin üstün gelmesi, di¤erlerinin silinmesi, yok olmas› anlam›na gelmiyor.
Hatta bir çok kez, adeta “burun fark›yla” biri di¤erlerine üstünlük kurabiliyor ve her an bu üstünlü¤ü kaybetme tehlikesini yafl›yor. I. ve II.
emperyalist savafl öncesi her iki emperyalist kamp›n, Osmanl› ve Türkiye üzerindeki kap›flmas›nda
bu durumu somut olarak görebiliyoruz. Dolay›s›yla
hemen her büyük emperyalist güç, Türkiye üzerinde egemenlik kurma umudunu ve çabas›n› yitirmeden kavgas›n› sürdürüyor. Ve bu durum, iflbirlikçileri aras›nda da k›yas›ya çekiflmeyi beraberinde getiriyor.
II. Emperyalist savafl sonras›, ABD emperyalizminin yar›-sömürgesi haline gelen Türkiye’nin, AB
emperyalistleriyle de ekonomik, ticari, siyasi, kültürel iliflkileri sürmüfltür. Keza son y›llarda Rusya’yla
ve belli düzeyde Çin emperyalistleriyle iliflkileri var-
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d›r. Ancak o günden bugüne bask›n olan ABD
emperyalizmidir. Elbette bunun hep böyle gidece¤i düflünülemez. Hele ki savafl dönemlerinin
kaygan zemininde varolan durumu korumak
hiç kolay de¤ildir. Buna bir de ABD’nin 2000’li
y›llar›n bafl›ndan itibaren irtifa kaybetmesi eklenince, durum daha da belirsizleflmektedir.
***
Bu tarihsel arka plan, Türkiye’de bugün yaflanan burjuva klik çekiflmelerinin ard›nda yatan nedenleri görmemize yard›mc› olmaktad›r. Çünkü
her iki emperyalist savafl öncesinde de, klikler
aras›nda çeliflkiler iyice keskinleflmifl, darbeler
gerçekleflmifl, saray oyunlar› ve entrikalar had
safhaya ç›km›flt›r. Savafl öncesi belli bir kesimin
üstünlü¤ü ele geçirip, bir emperyalist blokun saf›nda yer ald›¤› koflullarda bile, h›zla saf de¤ifltirebilme, manevra yapabilme yetene¤ini de kazand›rm›flt›r. Emperyalist savafl süreçleri, bunun örnekleriyle doludur. fiimdi de benzer bir dönem yaflanmaktad›r.
O yüzden d›fl politika, çok daha fazla önplana
ç›kmakta ve tart›fl›lmaktad›r. Türkiye’nin “ekseninin kayd›¤›”na dair tespitler ve yorumlar, bafl köfleye oturmufltur. ‹ç politikada ise, “e muht›ra”lar,
“Ergenekon operasyonlar›”, “parti kapatma” giriflimleri ile klikler aras› savafl tüm fliddeti ile sürmektedir. Bunlar›n birbirinden ba¤›ms›z olmad›¤›, aksine
birbirlerini tetikleyen do¤al sonuçlar oldu¤u aç›kt›r.
Fakat burjuva demagoglar, klik çekiflmelerini
emperyalistlerden ba¤›ms›z, düzen partilerinin
birbirleriyle didiflmesi gibi göstermekte, “dinci”
ve “laik” kesimlerin kavgas›na indirgemektedir.
Daha derinlikli tahlil yapmak ad›na, bunu s›n›fsal bir tabana oturtmaya kalkanlar ise, “‹stanbul sermayesi” ile “Anadolu sermayesi”nin
kavgas› olarak göstermekte, somut olarak da
TÜS‹AD ile “yeflil sermaye”nin kap›flmas› fleklinde formüle etmektedirler. Böyle olunca AKP,
TÜS‹AD’a karfl› “Anadolu” ya da “yeflil” sermayenin
temsilcisi, hatta onlar›n yarat›c›s› olmaktad›r. Bu,
AKP’ye vehmedilen büyük bir paye ve en büyük
destektir ayn› zamanda.
Kendi içinde birçok sorunu bar›nd›ran bu de¤erlendirmeler, ne yaz›k ki, -baz› devrimci yap›lar›n da
içinde oldu¤u- geniflçe bir kesimi etkilemekte, bu
çarp›k görüfllere ra¤bet artmaktad›r.
En baflta, devletin emperyalizme ba¤›ml› iflbirlikçi tekelci burjuvazi ve büyük toprak sahiplerinin elinde bulundu¤u; düzen partilerinin de
bu egemen s›n›flar›n ç›karlar›n› korumakla yükümlü oldu¤u gerçe¤i unutulmakta, bu iliflki
tersten kurulmaktad›r. TC’nin kuruldu¤u dönem
için söylenen “devlet eliyle burjuva yarat›ld›¤›” yan›lsamas›nda oldu¤u gibi, flimdi de AKP eliyle “yeflil sermaye” (ya da ayn› anlama gelmek üzere
“Anadolu burjuvazisi”) yarat›ld›¤› iddia edilmektedir.
Bu devleti ve düzen partilerini “s›n›flar üstü”
gösteren ve gerçe¤i alt-üst eden bir yaklafl›md›r. Oysa egemen s›n›f›n kendisi, devleti ve partileri yarat›r. Tersi de¤il!
TÜS‹AD, Türkiye’deki büyük patronlar›n kulübüdür. Koç’lar›n, Sabanc›’lar›n, Eczac›bafl›’lar›n vb.
yani devleti elinde bulunduran s›n›f›n kulübü. Ve
bunlar›n her birinin, baflta ABD olmak üzere çeflitli
emperyalistlerle iliflkileri vard›r. Her burjuva klik,

karlar›n› artt›rarak di¤erlerine üstünlük kurmak, en
güçlü hale gelmek istemektedir ve emperyalistlerle
de iliflkiyi bu amaçla kurmaktad›r. Düzen partilerini
ve devletin olanaklar›n› da kendi önlerini temizlemek, daha fazla kar elde edebilmek için kullan›rlar.
Bu do¤rultuda yasa de¤ifliklikleri ve yeni düzenlemeleri dayat›rlar.
Hal böyleyken, AKP’nin TÜS‹AD patronlar›ndan
ba¤›ms›z oldu¤unu düflünmek ve kendi burjuvazisini yaratt›¤›n› iddia etmek, devletin niteli¤ini, partilerle s›n›flar›n iliflkisini baflafla¤› çevirmektir. Elbette kapitalizmin eflitsiz geliflme yasas› gere¤i, bir
burjuva kesim gerileyebilir, biri di¤erinin üzerine ç›kabilir ya da yenileri eklenebilir. Fakat her
bir düzen partisi, bunlardan birilerine yaslan›r
ve genel olarak burjuvazinin, özelde ise yasland›¤› kesimin ç›karlar›n› korumak için vard›r.
AKP’nin hükümet oldu¤u süre boyunca ç›kard›¤›
yasalara bak›ld›¤›nda, bu durum somut olarak görülecektir. T›pk› kendinden önceki hükümetlerde oldu¤u gibi…
Bu tür de¤erlendirmelerin çarp›kl›¤›, sadece
devlet, s›n›f ve düzen partileri iliflkisini ters-yüz etmekle s›n›rl› de¤ildir. Ayn› zamanda bu çat›flman›n, emperyalizmle olan ba¤›n› da gizlemekte,
düzen partilerini ve burjuva klikleri, emperyalizmden ba¤›ms›z hareket edebilirmifl gibi göstermektedir. Oysa emperyalizmin tüm dünyaya
hakim oldu¤u 19. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren dünya üzerinde vantuzlar›n› uzatmad›¤› ve içifllerine
kar›flmad›¤›, tek bir kara parças› kalmam›flt›r. O
yüzden Lenin, emperyalist savafl›, “paylafl›lm›fl topraklar›n yeniden paylafl›m›” olarak tarif etmifltir.
Çünkü emperyalizmle birlikte tüm dünya, paylafl›lm›fl durumdad›r. Ve savafl, “yeniden paylafl›m”
kavgas› içindir. Bu, emperyalizmin karakteristik
özelliklerinden biridir. Ondan iradi olarak kaç›nabilmesi de mümkün de¤ildir. Nitekim I ve II. emperyalist savafllar, bu flekilde patlak vermifltir.
Fakat I. emperyalist savafl sonunda Ekim devrimiyle birlikte dünyan›n alt›da biri; II. emperyalist savafl sonras›nda ise SSCB’nin zaferi ve arka arkaya
patlak veren devrimlerle, dünyan›n üçte biri sosya-
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list kampa dahil olmufltur. Daha sonraki y›llarda
gerçekleflen karfl›-devrimler ve geriye dönüfllerle,
emperyalizm tüm dünyaya yeniden hakim olmufl,
‘90’lardan bu yana da mutlak üstünlü¤ü ele geçirmifltir. Bu ayn› zamanda yeni bir emperyalist paylafl›m savafl›n›n çan seslerinin çal›nmaya bafllad›¤› and›r. Çünkü kapitalist-emperyalist sistemde
her “zirve”, her “doyum noktas›”, yeni krizlerin ve
dolay›s›yla yeni savafllar›n bafllang›c›d›r.
‹çteki geliflmeleri, yaflanan bu süreçten,
emperyalizmden ve emperyalistler aras› çat›flmadan ba¤›ms›z ele almak, -bilinçli bir çarp›tma de¤ilse e¤er- bu temel gerçeklerden bihaber olmak veya burjuva propagandan›n esiri
haline gelmektir. Her halükarda emperyalistlerin
ve iflbirlikçilerinin ekme¤ine ya¤ sürülmüfl olmaktad›r. Çünkü onlar›n en büyük çabalar›, gerçeklerin görülmesini engellemek, kitleleri kand›rmak
içindir. Onun için düzen partilerini ve devletleri,
burjuvaziden ve emperyalistlerden ba¤›ms›z göstermek, onlara sunulacak en büyük destektir. Hele ki buna “sol”dan omuz verilmesi, onlar›n gökte
ararken yerde buldu¤u bir nimettir.
***
K›sacas› bu dönemi, bu dönem yaflanan klik
çekiflmelerini, onun alt›nda yatan nedenleri, çok iyi
kavramak ve kavratmak durumunday›z. ML temel
ilkelerin yan› s›ra, somut bilgilere de ihtiyac›m›z
vard›r. Bunun için daha önce yaflanan emperyalist
savafllar› (öncesinde geliflen olaylar ve iliflkilerle
birlikte) irdelemek, somut geliflme ve olaylar üzerinden de¤erlendirmek, çok daha kavrat›c› olacakt›r.
Türkiye ve öncesi Osmanl›’n›n son y›llar›nda
patlak veren emperyalist savafllar, bu savafllar›n
öngünündeki geliflmeler, emperyalistler aras›ndaki
kap›flman›n içteki yans›malar›n› çok çarp›c› biçimde ortaya koymaktad›r. Bu iki emperyalist savafl›n
bizim co¤rafyam›zdaki izdüflümünü ve yaratt›¤› etkileri, materyalist bir tarihsel bak›flla incelemek, bugünü kavramada bize ›fl›k tutacak, yol gösterecektir.
Kuflkusuz, tarihte hiçbir fley, birbirinin tekrar›
de¤ildir. I ve II. emperyalist savafl, nas›l özsel benzerlikler yan›nda, döneme özgü farkl›l›klar tafl›m›flsa, yeni emperyalist savafl da farkl› özellikler tafl›yacakt›r. Ancak ça¤›m›z ve onun temel özellikleri
de¤iflmemifltir. Emperyalizm ve emperyalist savafllar›n niteli¤i bilinmektedir. Ve her yeni geliflme, Marksizm-Leninizmin bu konulardaki tespitlerini do¤rulamaktad›r.
Bize düflen, ML perspektifle geçmifli irdelemek,
buradan ç›karaca¤›m›z do¤ru sonuçlarla bugüne
ve gelece¤e dair öngörülerde bulunmakt›r. Ve bu
öngörüler ›fl›¤›nda tespitler yapmak, görevlerimizi
saptamakt›r.
‹deolojik kargaflan›n, kafa kar›fl›kl›¤›n›n, burjuva
düflünüfl tarz›n›n devrimci saflara kadar uzand›¤›
böylesi kesitlerde, tarihsel ve güncel geliflmeleri
ML bak›flla incelemek, ML literatürle konuflmak ve
tespitler yapmak, bafll› bafl›na bir önem kazanm›fl
bulunmaktad›r. Bugüne dek oldu¤u gibi, 5. konferans›m›zda da bunu yapaca¤›z.
Gelecek say›da: I. Emperyalist Savafl
döneminde emperyalistlerin ve kliklerin kavgas›
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Kaypakkaya an›ld› Taksim’de Kitlesel, Coflkulu ve Görkemli 1 May›s...
1968 kufla¤›n›n devrimci önderlerinden ‹brahim Kaypakkaya, Diyarbak›r zindanlar›nda katlediliflinin 38. y›ldönümünde kitlesel eylemlerle an›ld›. ‹flkencede s›r verip ser
vermeden ölümsüzleflen
Kaypakkaya, Türkiye devrimci hareketine direnifl
miras› b›rakt›. Silahl› mücadele ile reformizm aras›ndaki kopufl konusunda da önemli ad›mlar att›.
‹brahim Kaypakkaya'y› anmak için mezar›n›n bulundu¤u Çorum
baflta olmak üzere, ‹stanbul, Ankara, Adana, ‹zmir, Mersin, Dersim gibi
illerde yürüyüfller ve aç›klamalar gerçeklefltirildi. Ankara'da bir araya
gelen kurumlar, 15 May›s'ta Kaypakkaya'y› Çorum'da mezar›n›n bulundu¤u Sungurlu ilçesinin Karakaya köyünde and›. Köyde yo¤un bir abluka uygulayan jandarma mezarl›k giriflinde anmaya kat›lanlar› GBT
kontrolünden geçirdi. Mezarl›¤a giren kitleye okunan aç›klamada ‹brahim Kaypakkaya'y› anman›n "suç" olarak görüldü¤ü, ama sahiplenmeye devam edilece¤i vurguland›. Söylenen marfllar›n ard›ndan anma bitirildi.
‹stanbul Taksim'de 18 May›s'ta DHF ve Partizan'›n ça¤r›s›yla bir
araya gelen devrimci ve ilerici kurumlar, 18 May›s'ta bir anma yürüyüflü düzenlediler. Binlerce kiflinin kat›ld›¤› anmaya Proleter Devrimci
Durufl okurlar› da kat›l›m gösterdi. Eylemde "‹brahim Kaypakkaya'y›
savunmak onurdur" pankart› aç›ld›. Saat 19.30'da Tünel'de toplanan
devrimci ve ilerici kurumlar› temsilen birer flama tafl›n›rken, ayd›nlar
ve sanatç›lar da destek verdiler. Sloganlarla Taksim meydan›na yürüyüfl
yap›ld›. Bas›n aç›klamas›nda ‹brahim Kaypakkaya'n›n neden "suçlu"
ilan edildi¤i vurgulan›rken, "sorunlar derinlefltikçe, sorunlardan ç›k›fl›n
yolunu gösteren ‹brahimler, Mahirler, Denizler, Mazlumlar ve onlar›n
flanl› mücadelesini sahiplenenler "suçlu ve tehlikeli" ilan edilmektedir"
denildi. ‹brahim Kaypakkaya ve devrimci önderlerin mücadelede yaflamaya devam etti¤i söylenen bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan ‹brahim Kaypakkaya'y› bir konserinde övdü¤ü gerekçesiyle ceza alan P›nar Sa¤ da
bir konuflma yapt›. Konuflman›n ard›ndan Grup Munzur ve kitle hep
birlikte marfl söyleyerek anmay› bitirdi.
Anmalar›n kitlesel geçmesi devleti de rahats›z ederken, Adana'da 25
May›s'ta evler bas›ld›. 21 kiflinin gözalt›na al›nmas›na gerekçe olarak
ise "Kaypakkaya anmas›na kat›lmak" olarak gösterildi. Gözalt›na al›nanlar 27 May›s'ta serbest b›rak›l›d›.Devrimci önderleri, devrimcileri
sadece dizilerde "nostalji" ve tüketim malzemesi olarak kullanan kapitalist sistem ve devlet, ifl gerçek hayata gelince sald›r›lar›n›n arkas›n›
kesmiyor. Çünkü sokaklarda anlat›lan ve yans›yan devrimci önderlerin
gerçek miraslar›d›r, mücadeledir.

Halit Çelenk yaflam›n› yitirdi
Deniz Gezmifl’lerin avukat›
Halit Çelenk, 5 May›s günü
yaflam›n› yitirdi.
Her y›l 6 May›s’ta Denizlerin
ölüm y›ldönümünde mezarlar›n› ziyaret eden Çelenk, bu
y›l 6 May›s’ta sloganlarla onlar›n yan›na u¤urland›.
Deniz, Hüseyin ve Yusuf’un
idam edilifllerine tan›kl›k eden
Halit Çelenk, onlar›n yi¤it
ölümlerinin çarp›t›lmas›na
izin vermeyerek gelecek kuflaklara aktarma görevini
üstlendi.
fiimdi üç fidan›n yan›nda
bir ulu ç›nar olarak yat›yor.

Uzun y›llar süren ve bedeller ödedi¤imiz mücadele sayesinde kazan›lan Taksim’de, yüz binlerle kutlad›¤›m›z 2010 1 May›s’›ndan sonra, 2011 1 May›s’› da
Taksim’de, daha kitlesel, coflkulu ve görkemine yak›fl›r flekilde kutlanm›flt›r.
Platformumuz, 2011 1 May›s’›na iliflkin olarak 28 Mart 2011’de yapt›¤› ça¤r›da,
iflçi-emekçilere, halklara dönük sald›r›lara yan›t olacak flekilde, devrimci özüne uygun bir 1 May›s'›n birlikte örgütlenmesi için ça¤r› yapm›flt›.
Platformumuz ça¤r›n›n ötesinde, devrimci 1 May›s için büyük bir emek ortaya
koymufl, gerekli özverilerde bulunmufltur. Bu anlam›yla, baflta platformumuz olmak
üzere, birçok devrimci kurumun da emekleri ve katk›s›yla, geçen y›la oranla politik
içeri¤inin daha dolu, daha kitlesel ve devrimcilerin a¤›rl›¤›n›n daha belirgin oldu¤u
bir 1 May›s yaflanm›flt›r.
Kuflkusuz 2011 1 May›s'›n›n tarihe malolan pek çok politik sonucu vard›r:
Taksim, 1 May›s alan› on y›llar›n mücadelesi sonucunda iktidardan kopar›larak
al›nm›flt›r.
Burjuvazinin hiçbir araç ve yöntemi bu gerçe¤i gizleyemez. Çünkü 1 May›s
2011’deki kitleselli¤in ve coflkunun ard›nda on y›llar›n kesintisiz eme¤i vard›r.
Yasaklar, barikatlar, bedellere ra¤men verilen difle difl bir mücadele vard›r.
Her barikat› her engeli aflmaya çal›fl›rken ödenen yeni bedellere ra¤men eksilmeyen bir kararl›l›k vard›r.
1 May›s'›n devrimci özünü karartmak, içeri¤ini boflaltmak için sarf edilen tüm
çabalar; "bayram", "flenlik" benzetmeleri bofla ç›km›flt›r. 1 May›s eme¤in kavga
günüdür. Hakk›n› arayan, sömürü ve bask›lara karfl› direnen halklar›m›z›n günüdür.
2011 1 May›s›'nda, sendikalar›n beklenen kat›l›m›n yan›nda, a¤›rl›kl› kitlenin,
devrimci, demokratik kurumlar›n kortejlerinde yürüyen iflçiler, emekçiler, ö¤renciler,
gençler, kad›nlar, çocuklar... k›sacas›, eme¤in kurtuluflu ve ezilen emekçi halklar›m›z›n özgürlü¤ü için mücadele eden tüm kesimlerin oluflturdu¤u ve alana rengini
verdi¤i kitlesel bir 1 May›s olmufltur. Bu tablo, iflçi-emekçilerin, halklar›n özgürlük
ve kurtulufl mücadelesi aç›s›ndan umut vericidir. Dünyan›n en kitlesel 1 May›s kutlamalar›ndan birisi ülkemizde gerçekleflmifltir. Bu iflçi-emekçilerimizin, halklar›m›z›n
mücadele gücüdür. Ülkemiz devriminin gücüdür.
Kitleselli¤ine ve coflkusuna karfl›n tüm kurumlar›n ortak sorumlulu¤u ile önemli
bir sorunun yaflanmad›¤› da önemli bir gerçektir.
2010 1 May›s›’ndan sonra, 2011 1 May›s›’n›n gösterdi¤i bir baflka sonuç fludur,
Devletin özel bir müdahalesi, provakasyonu ya da sald›r›s› yoksa katliam da yoktur. 1 May›s'a kat›lan tüm devrimci-demokrat güçler kendi güvenliklerini en do¤ru
biçimde al›rlar. Y›llard›r devrimcilerin anlatt›¤› gerçek, flimdi en genifl kesimler taraf›ndan olanca aç›kl›¤› ile görülmüfltür.
Kürsüden sendika baflkanlar›n›n yerine direniflçi iflçi-emekçilerin konuflmas› ve
devrimci, demokratik kurumlar ad›na haz›rlanm›fl ortak metnin Kürtçe-Türkçe okunmas› önemli bir kazan›md›r. Platformumuz ve di¤er devrimci-demokratik kurumlar›n bu do¤rultudaki çabas› bu kazan›m›n temel nedenidir.
1 May›s’›n örgütlenmesi noktas›nda platformumuz somut önerileri ve örgütlenme komitesindeki tart›flma konular›yla ön aç›c› olmufl ve önerileri belli oranda dikkate al›nm›fl, hayata geçirilmifltir. Ancak, 1 May›s kutlamalar›n›n bafl›ndan sonuna
tamam›yla birlikte örgütlenmesinde ortak hareket etmek mümkün olmam›flt›r. Sendikalar›n bu noktadaki tutumlar›nda önemli bir de¤ifliklik olmam›flt›r.
Y›llarca Taksim’in kazan›lmas› mücadelesinde sokak sokak çat›flan ve direnifl
sergileyen devrimciler, bu y›llar boyunca D‹SK, ve KESK’le gelifltirdikleri iliflkide ortak oluflturulan hukuka ba¤l› kalm›fl, al›nan kararlar›n arkas›nda sonuna kadar durmufl ve sendikalardan da ayn›s›n› beklemifltir. 1 May›slar›n her anlam›yla birlikte
örgütlenmesinin önünde hiçbir engel yoktur. Sendikalar bu tutumlar›n› gözden geçirmelidir.
2012 1 May›s›’n›n Taksim’de, 2011'i de aflan bir kitlesellik, coflku ve devrimci
özüne uygun olarak kutlanmas›n›n yolu, D‹SK, KESK ve meslek odalar› ile devrimcilerin süreci bafl›ndan itibaren, tüm sorumlulu¤u birlikte yüklenerek örgütlemesinden geçmektedir.
Platformumuz, 2012 1 May›s’›nda yukar›da çizdi¤imiz çerçevede özüne uygun
örgütlenmesi için tüm enerjisini ortaya koyacakt›r.
1 May›s’a emek vermifl ve verecek olan tüm kurumlar›, 2012 1 May›s› çal›flmalar›nda güçlü bir haz›rl›k yürütebilmek için, geçmifl y›llardan farkl› olarak çok daha
erken bir tarihte bir araya gelmeye ça¤›r›yoruz.

16 May›s 2011
Devrimci 1 May›s Platformu
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19 Haziran 1953-Rosenbergler katledildi

! 1 Haziran 1971 THKP/C önderlerinden Hüseyin Cevahir flehit düfltü.
Mahir Çayan’la birlikte, kuflat›ld›klar› evde polisle
çat›flt›lar. Mahir Çayan yaral› olarak yakaland›, Hüseyin Cevahir ise günler boyu süren çat›flman›n ard›ndan yaflam›n› kaybetti.
! 2 Haziran 1970 Filistin Ulusal Konseyi, Filistin kurtulufl Örgütü (FKÖ)’nün kuruluflunu ilan
etti.
! 2 Haziran 1970- Orhan Kemal öldü.
Naz›m Hikmet’in cezaevindeyken tan›fl›p yazmaya
teflvik etti¤i Orhan Kemal, ülkemiz edebiyat›n›n en
önemli yazarlar›ndan biri oldu ve toplumsal sorunlar›
iflleyen kitaplar yazd›.
! 3 Haziran1949- Kalinin öldü.
Bolflevik Partinin Merkez Komite
üyelerinden olan ve sosyalist e¤itim
konusunda Sovyetler Birli¤i’ne büyük katk›larda bulunan Kalinin
yaflam›n› yitirdi.
! 4 Haziran 1884- Silezyal›
dokumac›lar›n ayaklanmas›
Almanya’n›n en yoksul iflçi
bölgelerinden biri olan Silezya’da binlerce iflçi ayakland›. Askerlerin eylemci iflçilere atefl açmas› sonucu
11 iflçi yaflam›n› yitirdi, yüzlercesi yaraland›. Bu hareket, Alman iflçi s›n›f›n›n ilk ayaklanmas› niteli¤ini
tafl›r.

! 7 Haziran 1954 Dien
Bien Fu zaferi ile Vietnam, Frans›z emperyalizminin boyunduru¤undan kurtuldu.
! 13 Haziran 1967Çorum Alpagut Linyit
‹flletmesi iflçilerinin iflgali.
786 maden iflçisi, bir ‹flçi
Konseyi kurarak fabrikay›
ifllettiler. Direnifl jandarma
zoruyla bitirilebildi, ancak
iflçiler haklar›n› elde ettiler.

Rosenbergler Amerikan Komünist Parti üyesiydi.
Ethel'le Julius 1939 y›l›nda evlendiler. Evlilikleri boyunca sendikal faaliyetler içinde yer ald›lar. Bundan
dolay› da sürekli iflsizlik ve maddi s›k›nt›larla bo¤ufltular.
17 Temmuz 1950 sabah› uyand›klar›nda "Sovyet
Ajan› Komünistler" olduklar› ilan edildi. Ajanl›k meselesini anlamad›lar, çok da üzerinde durmad›lar
önce, ciddiye almad›lar. Komünistlik konusunda ise
zaten bir itirazlar› olmazd›. Ama 29 Mart 1951’de idam kararlar› verildi.
Sovyetler Birli¤i’nin dünyadaki prestijinin giderek yükseldi¤i, ABD’nin ise “komünizmle mücadele” histerisi içinde bo¤uldu¤u bir dönemdi. NATO kurulmufl,
›rkç›l›k t›rmanm›fl, Kore’de savafl bafllam›fl, SB’ye karfl› k›flk›rtmalar artm›fl,
McCarthy’nin “komünist av›” bafllam›flt›. ABD, dünyan›n tek efendisi oldu¤unu
ilan etmiflken, SB atom bombas› denemesini duyurmufltu. ABD, art›k her tarafta “Sovyet ajan›” görüyor, herkesi bununla suçluyordu. “Amerika Karfl›t› Faaliyetler”i araflt›rmakla yükümlü Senatör McCarthy, “Sovyet ajanlar›n›” bulmak
üzere yapt›¤› “cad› av›”nda 57 milyon 205 bin 081 “y›k›c›” bulmufl, bunlar›n baz›lar›n›n casusluk yapt›¤›n› iddia etmiflti. Rosenberg’ler, bu politikan›n kurban›
olarak tutukland›lar.
Rosenbergler “hakk›m olan adaleti istiyorum” diyordu. Komünist kimliklerine
her defas›nda sahip ç›karak, suçlamalar› fliddetle reddettiler. "Elektrikli sandalyeden korkmuyorum bir yurttafl olarak hakk›m olan adaleti istiyorum. ‹stemekte
›srarl› olaca¤›m. Adalet istememek yerine afla¤›l›k bir pazarl›kla küçülmeyi kabul ederek gittikçe daha s›k uygulan›r hale gelen antidemokratik, polis devleti
yöntemlerine de ortak olmayaca¤›z... "
‹nfaz günü olarak belirlenen 18 Haziran 1953'te Rosenbergler'e son teklif götürüldü. Sabaha kadar Washington'a telefon açarak affedilmelerini isterlerse
çocuklar›na kavuflacaklard›. Çocuklar› Robby 6, Mikhael ise 10 yafl›ndayd› ve
Amerikan faflizmi Rosenbergler'i en hassas yerlerinden vurmak istiyor, onlar›
ölümle yaflam aras›nda tercih yapt›rarak, itaate zorluyordu.
Rosenbergler'in tavr› bir anne ve baban›n vakurlu¤unda ve bir militan›n kararl›l›¤›ndayd›: "Ya suçsuzlu¤umuza inanan onca insan, onlar da bizim çocuklar›m›z de¤il mi? Onlara ihanet etmeyece¤iz ." Ve Washington'a telefon edilmedi.
Rosenbergler 19 Haziran 1953'te, evlilik y›l dönümlerinde Sing Sing Hapishanesi'nde elektrikli sandalyede idam edildiler. Ve insanl›¤›n kurtuluflu ad›na mücadele eden herbirimiz onlar›n çocuklar›y›z...

! 16 Haziran 2005Mercan fiehitleri
MKP/HKO militanlar›,
Mercan’da devletin kolluk
güçleriyle girdikleri çat›flmada, kimyasal silahlar kullan›larak katledildiler. Cafer
Cangöz, Ayd›n Hanbayat,
Okan Ünsal, Ali R›za Sabur,
Alaattin Atafl, Cemal Çakmak, Berna Sayg›l› Ünsal,
Kenan Çak›c›, Ökkefl Karao¤lu, Taylan Y›ld›z, ‹brahim
Akdeniz, Dursun Turgut, Binali Güler, Ahmet Perktafl,
Gülnaz Y›ld›z, Ça¤dafl Can, Ersin Kantar çat›flmada flehit
düfltüler.

Haziran Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler
17 Haziran 1984- M. Fatih Öktülmüfl
21 Haziran 1978- Muzaffer Mutlu
T‹KB öncesi grup döneminin militanlar›ndan Muzaffer Mutlu, 21 Haziran 1978'te ‹stanbul'da sivil faflistler taraf›ndan katledildi. Muzaffer Mutlu'nun cenazesi, Amasya ve ‹stanbul'da düzenlenen devrimci
gösteriler eflli¤inde Amasya'da topra¤a verildi.
30 Haziran 1980- Songül Kayabafl›
fianl› 15-16 Haziran Büyük iflçi Direnifli'nin y›ldönümünde T‹KB taraf›ndan ‹stanbul Kartal Karl›ktepe'de düzenlenen silahl› korsan gösteri s›ras›nda ç›kan çat›flmada bir aste¤men ve iki er öldürüldü. Bunun üzerine Kartal'da terör estiren devlet, yüzlerce devrimciyi
gözalt›na ald›.T‹KB sempatizan› Songül Kayabafl›'da bu yüzlerce
devrimciden biriydi. Songül Kayabafl›, 30 Haziran 1980'de TKPML sempatizani Aziz Aras'la birlikte iflkencede katledildi.

! 18 Haziran 1936- Gorki öldürüldü
Daha Sovyet devrimi öncesinde yazd›¤›
romanlarla önemli bir yer edinen Gorki,
devrim sonras›nda da Sovyet edebiyat›n›n geliflmesinde büyük katk›lar sundu.
Yazd›¤› Ana adl› roman baflta olmak üzere, romanlar› pekçok dile çevrildi ve her
ülkede kitleleri etkilemede ve mücadeleye katmada önemli bir rol
oynad›.
! 20 Haziran 1933Clara Zetkin öldü.
Alman Sosyal Demokrat Partisi üyesi Clara
Zetkin, emekçi kad›nlar›n kurtulufl mücadelesine önderlik etmifl ve Komünist Enternasyonal’de 8
Mart’›n Dünya Emekçi Kad›nlar günü
olarak kutlanmas›n› sa¤lam›flt›.

! 22 Haziran 1941- Hitler SSCB’ye sald›rd›.
! 25 Haziran 2005- Kaz›m Koyuncu öldü.
“Karadeniz’in asi çocu¤u” Kaz›m Koyuncu, Laz
müzi¤inin daha genifl kesimlerde duyulmas›n› ve sevilmesini sa¤lad›. Devrimci görüflleri savunan Koyuncu, yakaland›¤› kanser hastal›¤›na karfl› uzun bir
süre mücadele verdi.
! 27 Haziran 1905- Potemkin Z›rhl›s›’nda ayaklanma.
Tarihte ilk kez bir savafl gemisinde, Potemkin Z›rhl›s›’nda patlak veren ayaklanma, Rusya’da 1905 Devrimi’nin iflaret fifle¤i oldu. Bolfleviklerin önderli¤indeki ayaklanma, denizciler aras›nda Rus Çarl›¤›’na
karfl› hoflnutsuzlu¤un ilk belirtisiydi.
! 28 Haziran 1926- ÇEKA baflkan› Cerjinski öldü
Ekim Devrimi’nin hemen arkas›ndan kurulan ÇEKA, karfl› devrim ve sabotajla mücadelede büyük baflar›lar elde etmiflti.
! 30 Haziran 1925-fieyh Sait ve 46 arkadafl›
idam edildi.
! 30 Haziran 1980-Çorum olaylar› bafllad›.

Tarihten bir sayfa...
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15-16 Haziran Büyük ‹flçi Direnifli

Türkiye iflçi s›n›f› görkemli bir direnifl
gelene¤ine sahiptir. 15-16 Haziran Büyük
‹flçi Direnifli ise, gerek iflçi s›n›f›n›n kahreden gücünü aç›¤a ç›karmas› gerekse de
burjuvaziye devrim korkusunu yaflatmas›
yönüyle s›n›f›n mücadele tarihinde önemli
bir yere oturur. 15-16 Haziran direnifli bir
doru¤u ifade eder.
‹flçi s›n›f› ve emekçi halk, '60'lar›n ortalar›ndan itibaren derin bir ekonomik ve sosyal kriz ile çalkalan›yor, kitlesel iflsizlik, düflük ücretler ve hayat pahal›l›¤›n›n girdab›nda adeta bo¤uluyordu. Kuruldu¤undan bu
yana iflçi s›n›f›n›n gücünü sermayenin denetimi alt›na alman›n arac› rolünü oynayan
hain Türk-‹fl yönetimi, açl›k ve yoksullukla
burun buruna gelmifl s›n›f›n her geçen gün
biriktirdi¤i öfkeyi so¤urup etkisiz k›lmaya
çal›fl›yordu. Bir taraftan çal›flma ve yaflam koflullar›
gitgide a¤›rlafl›rken, bir taraftan da burjuvazi s›n›f›n
sendikal haklar›n› gaspedecek yeni bir düzenlemeye
gidiyordu. Ard› ard›na gelen bu ekonomik-sosyal sald›r›lar karfl›s›nda iflçi s›n›f›, adeta bir volkan gibi patlayarak iki gün boyunca ‹stanbul ve ‹zmit sokaklar›n›
devrimci eylemin s›n›r tan›maz coflkusu ve militanl›¤›

ile zaptetti. Uzun bir süredir Türk-‹fl'e karfl› tabanda
duyulan öfkenin besledi¤i muhalefet, 15-16 Haziran
direnifliyle birlikte D‹SK'in kurulmas›na da öncülük etmifl oldu. ‹flçi s›n›f› kendi ekonomik-sosyal ç›karlar›n›
sermaye karfl›s›nda savunabilecek bir sendikaya ihtiyaç duyuyordu. D‹SK, bu ihtiyac›n do¤urdu¤u bir zemin üzerinden kuruldu. Yaln›z iflçi s›n›f› sokak çat›flmalar›, iflgaller vb. militan eylem biçimleriyle kurulmas›na önayak oldu¤u D‹SK yönetiminin reformist karakterinin henüz fark›nda de¤ildi. S›n›f iflbirlikçisi bir
sendikadan reformist bir sendikaya geçiflin kendisi bile o günün koflullar›nda böylesine çat›flmal›, militan
eylemleri gerektiriyordu.
15-16 Haziran direniflinin bir di¤er özelli¤i, iflçi s›n›f›n›n, ezilenler üzerinde bir bask› ayg›t› olan devlet
mekanizmas›n›n tüm kurumlar›yla pratikte yüzyüze
gelmesidir. 15-16 Haziran direnifli, s›n›fa karfl› s›n›f
anlay›fl›na dayan›yordu. ‹ki gün süren direnifl boyunca iflçiler, gözalt›na al›nan arkadafllar›n› karakollardan kurtarm›fl, Emniyet Müdürlü¤ü ile kaymakaml›k
binalar›n› basm›fl, polis arabalar›yla birlikte atefle vermifl, k›sacas› faflist devletle proletaryan›n kavga diliyle konuflmufllard›. Tüm bu çat›flmalar›n içinde üç iflçi
faflist polisin kurflunlar›yla katledildi.
15-16 Haziran iflçi direniflinin üzerinden y›llar geç-

ti. 15-16 Haziran iflçi direniflini yaratan
koflullar bugün de mevcut. ‹flsizli¤in
giderek artmas›, sendikas›zlaflt›rma, tafleronlaflt›rma, çal›flma ve
yaflam koflullar›n›n a¤›rlaflmas› vb. uygulamalarla iflçi
s›n›f› ve emekçi kitleler, s›n›rs›z bir sömürü cenderesinin pençesinde k›vran›yor. Burjuvazi, ekonomik krizin faturas›n› iflçi ve emekçilerin s›rt›na yüklemeye
çal›fl›yor. Torba yasalarla, iflçilere güvencesiz çal›flmay› dayat›yor.
Sermayenin iflçi s›n›f› ve emekçi kitlelere her taraftan yöneltti¤i sald›r› sa¤ana¤› alt›nda iflçi s›n›f›n›n
yeniden kendini toparlay›p, yeni 15-16 Haziranlar yaratmaktan baflka çaresi yoktur. Halen sendikal bürokrasinin önüne koydu¤u barikatlar› aflamayan iflçi s›n›f›, gelece¤ini kazanmak için öncelikle kendi gücüne
güven duymal›d›r. Ancak bu flekilde sendikal bürokrasinin ve örgütsüzlü¤ün do¤urdu¤u engelleri afl›p ilerleyebilir ve kendi haklar›n› koruyup, takipçisi olabilir.
Ancak bu flekilde burjuvazinin faflist zoru proletaryan›n devrimci zoruyla bozulabilir.

Naz›m’da ve Ahmed Arif’te

ÖZGÜRLÜK
Akflam erken inse de mapushaneye, sol memenin alt›nda hiç kararmayan bir cevahir, gündüze
devirir geceyi. Dünyan›n en sa¤lam kelepçesi ya
da en kal›n duvarlar› zaptedebilir mi coflkumuzu?
Hangi iflkence, hangi zulüm indirebilir yüre¤imizin gönderindeki özgürlük bayra¤›n›? Hayat›m›z›n
rüzgardan yelesini tutuklayabilir mi zindanlar?
“Bizden sonra gelenler/ demir parmakl›klardan de¤il/ asma bahçelerden seyretsinler diye bahar sabahlar›n›/ yaz akflamlar›n›”, yüre¤imizi güneflten düflen atefllere f›rlatt›k. Alev toplar›n›n s›cakl›¤›nda y›kad›k bilincimizi.
Kestik “eski”ye dolanan saçlar›m›z›. Çelik çubuklar gibi sertleflti bak›fllar›m›z.
“Ve art›k öyle bir ufka vard›k ki/ yaln›z de¤iliz.../ Gerçi gece uzun, gece karanl›k/ Ama bütün korkulardan uzak/ bir sevdad›r böylesine yaflamak.../ Tek bafl›na/
ölüme bir soluk kala/ tek bafl›na/ zindanda yatarken bile/ asla yaln›z kalmamak...” Tek bafl›na bir yüre¤in perdeleri inik, kap›s› kilitli yaln›zl›¤›ndan uzakt›r
gözlerimizdeki p›r›lt›. Ol sebepten dostlar, özgürdür yüreklerimiz...
Hiç dinmeyen özgürlük tutkumuzu, yüreklerimizin k›z›l atlas›na fliirce ifller
Naz›m ve Ahmed Arif. Terk etmeyen ve terk edilmeyen sevdalard›r, dört duvar
aras›na gürül gürül akan dünyalar› ve delikanl› baharlar› tafl›yan. Uzun seneler
de olsa aç›lmas›na demir kap›n›n; “‹nsanlar›, hayvanlar›, kavgas› ve rüzgar›yla
yani duvar›n arkas›ndaki d›flar›yla” beraber yaflan›r saniyeler. Çünkü duvarlar›n
içine s›¤maz hiçbir zaman akl›m›z›n ve yüre¤imizin tutkusu. Çukurova’da çatlam›fl ›rgat ellerinde; ‹stanbul’da iflçi sofralar›nda; Amed’de serh›ldan çocuklar›nda nefes al›r sevdam›z. Vardiyada, grevde, barikatta, pirinçte, pamukta ve tütündedir; yani sonu gelmez bir ak›fl›n h›z›ndad›r yüreklerimiz...
Da¤lar›n ard›ndaki sevdal›, kurflun eritmeye ça¤›r›r Ferhat’›. Ve Ferhat’›n en
afl›lmaz da¤lar› delen tutkusudur içimizde boy atan. Da¤lar›na bahar gelince ad›
yasak memleketin, Dengbej’ler söylemeye bafllar en güzel türkülerini; “Vurun
ulan vurun/ ben kolay ölmem/ Ocakta küllenmifl közüm/ karn›mda sözüm var
haldan bilene...” Ve ald›rmadan gece devriyelerine, puflt zulalar›na; bildiriler
ço¤al›r ellerde yaprak yaprak, iflçiler geçer kap›lar›n ard›na barikat barikat, özgürlü¤ü sular kanlar› gerillalar›n...
Gözyafllar›n› ve en güzel dünyalar› b›rak›p ard›m›zda, ba¤›fllamay› çoktan ç›kard›k sözlü¤ümüzden. Ol sebepten dostlar, kan ter içinde yükselir yap›m›z. Her

putrelinde, her tu¤las›nda, her kerpicinde biraz daha özgürleflir ellerimiz. Çünkü insanlar katledilirken a¤açlardan ve sineklerden daha kolay, daha rahat... duramazd›k yerimizde. Görüp de susamaz, bilip de oturamazd›k. Bu katliam tufan›nda ve ekme¤imizi ve sevdiklerimizi kaybettik biz de. “Fakat açl›¤›n, karanl›¤›n ve ç›¤l›klar›n içinde/ güneflli elleriyle kap›m›z› çalacak olana gelecek günlere” güvenimizi kaybetmedik
hiçbir zaman. Bu yüzden özgürdür bilincimiz...
As›l tutsakl›k, ›fl›¤›n› yitirmifl yürüklerde, karanl›¤a gömülmüfl bilinçlerdedir.
“‹çerde/ d›flarda/ derste/ s›rada” yürümeyelim diye cellad›n üstüne; tükürmeyelim diye f›rsatç›n›n, fesatç›n›n, hay›n›n yüzüne; ve t›rnak ile, difl ile dayanmayal›m diye i¤rençli¤e, umutlar›m›z› çalmak istediler seher vakti. Düfl görmek yasak diye buyurdu karanl›¤›n bekçileri. Ve hapsetmeye çal›flt›lar milyarlarca insan gözünü, insan kula¤›n›, insan beynini... Ne diyor Naz›m; “Ufak ifl bizimkisi/
as›l en kötüsü/ bilerek bilmeyerek/ hapishaneyi insan›n kendi içinde tafl›mas›/
insanlar›n bir ço¤u bu hale düflürülmüfl/ namuslu, çal›flkan, iyi insanlar...” Ve
ne diyor Ahmed Arif; “Yaflamak sade yaflamak/ yosun, solucan harc›d›r...” Yosunlardan ve solucanlardan ya da dünyadaki tüm cans›z varl›klardan daha beter
etmek isteyenlere inat bir ça¤layand›r bilincimiz. Ço¤al›r, ço¤alt›r, en olunmaz
koflullarda bile. En donuk gözlerin bile fitilini atefller sabr›m›z ve coflkumuz. ‹nsanlar›n içindeki parmakl›klar› eritir sevdam›z›n gücü...
Gürül gürül atar bizim yüreklerimiz. Hiroflima’da fleker bile yiyemeden kavrulan bir k›z çocu¤una; engerekler ve çiyanlar aras›nda büyüyen Adilofl bebeye
için için yanar da, yoldafl ölümlerinde tafla keser gözyafllar›m›z. Akmaz, öfke
yata¤› olur yeralt› nehirlerine; bir avuç özsuyu olur yürür candamarlar›na... Ne
rüzgar›n havada çevirdi¤i bir yaprak ne de acemi bir ustan›n eseri gibidir ufkumuz. Ol sebepten dostlar, Kutup Y›ld›z› kadar sa¤lamd›r rotam›z. M›zraklar› gö¤ü y›rtan k›z›l süvariler gibi nettir koflumuz...
Özgürlük bir tutkudur Naz›m’da ve Ahmed Arif’te. Fakat kartpostallar için
de¤ildir onlar›n fliirleri. Militan ve dövüflkendir dizeleri; bilge ve ak›ll›d›r kelimeleri; coflkun ve isyankard›r harfleri... Çünkü kavgan›n flairidir onlar; hayat›
yaratanlar›n umutla sesleniflidir yar›na. Cevab›m›zd›r; ümidin, meyve ça¤›nda
a¤ac›n ve serpilip geliflen hayat›n düflmanlar›na;
“Elbet sevgilim elbet/ dolaflacakt›r/ elini kolunu sallaya sallaya/ en flanl› elbisesi/ iflçi tulumuyla/ bu güzelim memlekette/ HÜRR‹YET...”
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kamptaki mutlak üstünlü¤ünü ortadan
kald›rd›. “Çok kutuplu dünya”ya geçifl
yap›ld›. Hatta önümüzdeki 5 y›l içinde
Çin’in ABD’nin yerini alaca¤›, emperyalist kurumlar›n flefleri taraf›ndan söylenir oldu.

Halk ayaklanmalar› yayg›nlafl›rken

B‹L‹NÇ ve ÖRGÜTLENME
DÜZEY‹N‹ YÜKSELTEL‹M!
Elimize posta kanal›yla ulaflan T‹KB(B) Merkezi Yay›n Organ›
“‹htilalci Komünist”in May›s-Haziran 2011 tarihli 73. say›s›n›n
baflyaz›s›n› güncel öneminden dolay› k›saltarak yay›nl›yoruz.

Son on y›l, ABD’nin baflta askeri olmak üzere ekonomik ve siyasi üstünlü¤üne
vurulan darbelerle geçmifltir. ‘90’l› y›llar›n kulaklar›
sa¤›r eden ideolojik bombard›man da, 2000’li y›llarda ABD’nin ald›¤› darbelerle birlikte çökmüfltür. Fakat
as›l çöküfl, Arap halklar›n›n
isyanlar›yla devrilen, ülkesinden kaçan diktatörlerle
yaflanmaktad›r. Bu, sadece
ABD’nin mutlak üstünlü¤ü
üzerine yap›lan methiyelerin
çöküflü ile s›n›rl› kalmayan,
emperyalist-kapitalist sistemi mutlaklaflt›ran teorilerin
de çöküflüdür. Dolay›s›yla
‘90’l› y›llarda arfla ç›k›p da
bugüne kadar etkisini bir
biçimde sürdüren emperyalizmin ideolojik hakimiyetine vurulmufl ciddi bir darbedir. Emperyalizmin ideolojik hakimiyeti sars›lmakta, yeniden devrimin,
sosyalizmin prestiji
yükselmektedir.

S

on alt› ay içinde dünyada
ve Türkiye’deki geliflmeler, yeni bir dönemece iflaret ediyor. Y›llard›r iktidarda bulunan gerici diktatörleri deviren halk isyanlar›, bugün henüz bir
devrimle sonuçlanmasa da, halk›n gücünü yeniden ortaya ç›kar›yor ve tüm
ezilen-sömürülen kesimlere moral veriyor, yol gösteriyor.
1990’larda bafllay›p 2000’li y›llara
kadar süren, (emperyalist ideologlar›n
“yenidünya düzeni” olarak tan›mlad›¤›)
engelsiz sömürü düzeni hayali, k›sa sürede tuzla buz oldu. ‘80’li y›llar›n sonlar›nda “Do¤u Bloku” ülkelerinin çöküflünü, “sosyalizmin çöküflü” olarak gösteren ve bunu, emperyalist-kapitalist sistemin zaferi olarak alk›fllayanlar, önümüzdeki yüzy›llar boyunca “yenidünya
düzenleri”nin sürece¤ini vaaz ediyorlard›. “Tarihin sonu” gibi, idealistçe büyük
laflar ettiler. Onlara göre sadece “sosyalizm” çökmemiflti, proletarya da art›k
yoktu! “Elveda proletarya” diyerek sevinç ç›¤l›klar› att›lar. Yani önlerine ç›kacak hiçbir engel kalmam›flt›. Dikensiz
gül bahçesiydi art›k dünya! ‹stedikleri
gibi sömürebilir, istedikleri zulmü, iflkenceyi yapabilir, karlar›na kar katabilirlerdi… Dünya nas›lsa art›k “tek kutuplu” olmufltu. ABD’nin bafl›n› çekti¤i
emperyalistler, iflçi ve emekçilere karfl›
“tek kale maç” yapabilecekti. vb...
Bu, burjuva ideologlar›n bafllatt›¤›
büyük bir ideolojik taarruzdu. Bu taarruz, kendine “sol” diyen birçok kesimi
de etkisi alt›na ald›. Onlar da bu ideologlardan apartt›klar› görüflleri, “sol”

soslarla süsleyerek tüm topluma zerkettiler. Hatta denilebilir ki, burjuva ideologlardan daha etkili oldular ve burjuvaziye daha büyük hizmetler sundular.
Oysa s›n›flar varoldu¤u sürece s›n›f mücadelesi de olacakt›. Sömürü ve
bask›n›n fliddeti artt›kça, baflkald›ranlar da artacak, halk isyanlar› ç›kacakt›. Bu, biny›llard›r yaflanan tarihsel gerçeklerdi. Bütün bu gerçekleri bir
kenara atarak, dünyan›n o kesitteki durumunu dondurup teorilefltirdiler ve art›k hep böyle kalaca¤›n› iddia ettiler.
Yüzy›l sürece¤i varsay›lan bu hayal, 10
y›l içinde çöktü.
‹lk darbe, 2001 y›l›nda ABD’de bulunan Dünya Ticaret Merkezi’nin “ikiz
kuleleri”ne bir b›çak gibi saplanan
uçaklarla vuruldu. ABD bunu “savafl
nedeni” sayd› ve önce Afganistan’›, ard›ndan Irak’› iflgal etti. Fakat bu sald›rganl›kta, ne di¤er emperyalistlerin tam
bir deste¤ini arkas›na alabildi, ne de iflgal etti¤i yerlerde kesin bir hakimiyet
kurabildi. Her iki ülkede de halk›n iflgalci güçlere karfl› mücadelesi y›llarca sürdü. Halen de sürmektedir.
Böylece ABD’nin “tek kutuplu dünya”s› sars›ld›. Tart›fl›lmaz kabul edilen
askeri üstünlü¤ü, ezilen halklar›n direnifliyle büyük bir darbe ald›. Ard›ndan
ABD’de bafllay›p tüm emperyalist sistemi saran kriz dalgas›yla, ekonomik çöküntü de gözle görülür bir hal ald›. Ayn› dönemde baflta Çin ve Rusya olmak
üzere di¤er emperyalistlerin ekonomik,
siyasi ve askeri ataklar›, emperyalistler
aras› çeliflki ve çatlaklar› daha da büyüttü. En önemlisi, ABD’nin emperyalist

Bütün bunlar, son 10 y›l içindeki geliflmelerdir. Ve bu on y›l, ABD’nin baflta askeri olmak üzere ekonomik ve siyasi üstünlü¤üne vurulan darbelerle geçmifltir. ‘90’l› y›llar›n kulaklar› sa¤›r
eden ideolojik bombard›man da, 2000’li
y›llarda ABD’nin ald›¤› darbelerle birlikte çökmüfltür. Fakat as›l çöküfl, Arap
halklar›n›n isyanlar›yla devrilen, ülkesinden kaçan diktatörlerle yaflanmaktad›r. Bu, sadece ABD’nin mutlak üstünlü¤ü üzerine yap›lan methiyelerin
çöküflü ile s›n›rl› kalmayan, emperyalist-kapitalist sistemi mutlaklaflt›ran
teorilerin de çöküflüdür. Dolay›s›yla
‘90’l› y›llarda arfla ç›k›p da bugüne kadar etkisini bir biçimde sürdüren emperyalizmin ideolojik hakimiyetine vurulmufl ciddi bir darbedir. Emperyalizmin
ideolojik hakimiyeti sars›lmakta, yeniden devrimin, sosyalizmin prestiji
yükselmektedir.
Dünya ölçe¤inde yaflanan bu de¤iflim, yeni bir dönemecin de bafllang›c›d›r. 11 Eylül’den sonra “art›k hiçbir fley
eskisi gibi olmayacak” sözü s›kça söylenmiflti. Fakat bunu söyleyenlerin
önemli bir k›sm›, ABD’nin ortal›¤› kas›p kavuraca¤›n›, her taraf› yerle bir
edece¤ini ve üstünlü¤ünü perçinleyece¤ini düflünüyorlar, bunu kastediyorlard›.
Oysa tersi oldu. ABD’nin yapt›¤› her
hamle geri tepti. Kald›rd›¤› tafllar aya¤›na düfltü. Eski gücünü, otoritesini ve en
önemlisi tüm dünyaya yay›lm›fl olan
ideolojik-kültürel hegemonyas›n› kaybetti. Dünya halklar›n›n en fazla nefret
etti¤i ülke haline geldi.
Sonuçta tersten de olsa gerçek; 2001
y›l›ndan sonra “hiçbir fleyin eskisi gibi”
olmad›¤›d›r. Zaten diyalektik ve tarihsel
materyalizm de, “de¤iflmeyen tek fley
de¤iflimdir” der. Bu de¤iflim, kimi dönem zikzaklar çizse de hep ileriye do¤rudur. Onu dondurmaya kalkan, burjuva
ideologlard›r. Ancak yaflam, bir kez daha onlar› yalanc› ç›karm›flt›r.
***
2011 y›l›na Kuzey Afrika’dan Ortado¤u’ya halk isyanlar› ile girdik. Bu isyanlar›, emperyalist burjuvazi ve iflbirlikçileri bir biçimde bast›rm›fllarsa da,
kimi tavizler vermek zorunda kald›lar.
Kald› ki bu tavizlere ra¤men halk, talepleri için yer yer ayaklanmalar gerçeklefltiriyor. Tunus ve M›s›r, bunun örnekleri
ile dolu. Dolay›s›yla emperyalistlerin ve
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iflbirlikçilerinin ifli halen zor.
Benzer bir durum Yemen için de geçerli. Yemen’de ayaklanan kitlelere yap›lan sald›r›lar ve katliamlar, halk› durdurmaya yetmedi. T›pk› Tunus ve M›s›r’da
oldu¤u gibi y›llard›r diktatörlü¤ünü sürdüren Salih, ABD baflta olmak üzere bölgedeki gerici yönetimlerin deste¤ine ra¤men, iktidarda kalmayaca¤› belli oldu. Bir
türlü durduramad›¤› halk isyan› karfl›s›nda, istifa edece¤i sözünü vermek zorunda
kald›.
Libya’da ise durum, di¤er ülkelerden
farkl› geliflti. Afliret sisteminin hakim oldu¤u Libya’da, Kaddafi’ye karfl› olan afliretlerin ayaklanmas›, baflta Fransa, ABD
olmak üzere kimi emperyalistler taraf›ndan desteklenmifl ve Libya’n›n iflgaline
vesile yap›lm›flt›r. Dolay›s›yla bu afliretler,
-bilinçli ya da bilinçsiz- bu emperyalistlerin “beflinci kolu” durumuna düfltüler. Ancak emperyalistlerin her türlü deste¤ine
ra¤men, Libya’n›n bütününe hakim olamam›fllar, hatta mevzi kaybetmifllerdir.
Kaddafi ve onun arkas›nda yer alan afliretler direnmektedir. Bu durumda Libya’n›n
ikiye bölünme ihtimali de güçlenmifltir.
Suriye’de ise, Esad rejimine karfl› bafllayan halk isyan› devam ediyor. Esad’›n
baflta Kürtler olmak üzere ezilen ulusal
topluluklar üzerinde y›llard›r bask› kurdu¤u, anti-demokratik bir yönetim sürdürdü¤ü bilinmektedir. Suriye, ABD’nin hedefe
çakt›¤› ülkelerden biridir. Fakat Libya’da
oldu¤u gibi hemen askeri bir iflgale giriflememifltir. Bunda Rusya’n›n ve ‹ran’›n tutumu belirleyicidir. Suriye halk›, Esad rejiminin anti-demokratik uygulamalar›na
karfl› ayaklanm›fl durumdad›r. Emperyalistlerin bu durumdan yararlan›p iflgale
kalk›flmas›na karfl› ç›kmakta, Libya’daki
afliretlerin durumuna düflmeyi istememektedirler. Ancak orada da önderlik bofllu¤u,
en büyük handikap olarak durmaktad›r.
Sonlanan veya devam eden tüm bu
ayaklanmalarda, diktatörlük yönetimine, anti-demokratik uygulamalara duyulan tepki vard›r. Her birinde baz›
yönler daha fazla öne ç›ksa da, krizle
birlikte daha da artan yoksulluk ve iflsizlik, buna karfl› yap›lan eylemlerin
fliddetle bast›r›lmas›, ezilen ulus ve mezhepler üzerindeki bask›lar, hemen hepsinin ortak kesenidir. Y›llard›r biriken
tepkiler, bazen bir k›v›lc›mla tutuflabilmekte, komflu halklardaki direnifller, di¤erlerine de örnek olmakta ve tüm bölgeyi
sarabilmektedir. Son alt› ay içinde geliflen
Arap halklar›n›n isyanlar›n› bu flekilde de¤erlendirmek gerekir.
Buna karfl›n bu isyanlar›n ABD taraf›ndan ç›kar›ld›¤›n› söyleyenler de vard›r
ve bu sav, kimi çevrelerde etkili de olmak-

Emperyalist-kapitalist sistemin içine
düfltü¤ü kriz ve emperyalistlerin dünyay› yeniden paylaflmak için birbirleriyle k›yas›ya savafl›m›n›n, tüm iflçi ve
emekçileri, ezilen
halklar› tehdit etti¤ini, yaflam ve çal›flma
koflullar›n› daha da
a¤›rlaflt›rd›¤›n› görüyoruz. Ve birçok
ülkede iflçi ve emekçiler, ezilen halklar,
krize ve emperyalist
iflgale karfl› ayaklanmakta, giderek yükselen biçimlerle tepkilerini ortaya koymaktad›r. Elbette
her ülkede bunun
derecesi, olgunluk
düzeyi farkl› farkl›d›r. Ancak genel
olarak bir devrimci
durumun varl›¤›ndan sözedilebilir.
Fakat mesele fludur
ki, her devrimci durum, otomatikman
devrime yol açmaz.

tad›r. ABD’nin Bush dönemindeki D›fliflleri Bakan› Rice’›n “Kuzey Afrika’dan
Ortado¤u’ya 21 ülkenin yönetimi de¤iflecek” sözlerine at›f yap›lmakta, Libya ve
Suriye’deki geliflmeler de bu sav› güçlendirecek flekilde kullan›lmaktad›r. Belli ki,
Rice, bu ülkelerde ABD hegemonyas›n›
kurmak, varolanlar› ise sa¤lamlaflt›rmak
için bu sözleri sarfetti. Amac›; bu ülke yönetimlerini daha fazla iflbirli¤ine zorlamak ve di¤er emperyalistlerle iliflkilerini
baltalamakt›. Onlar›n flahs›nda ABD’nin
isteklerini reddeden tüm ülke yönetimlerine bir gözda¤› vermekti. Ama bu yönetimlerin halk isyanlar›yla devrilmesi, hiç
ifllerine gelmezdi. Hele ki kendi iflbirlikçilerinin bu flekilde gitmesini istemeleri
mümkün de¤ildi.
Örne¤in M›s›r ve Yemen’deki diktatörler, y›llard›r ABD’nin iflbirlikçileriydiler. ABD, halk isyanlar›n› bast›rabilmek
için, bu diktatörleri harcamay› göze ald›.
‹syanlar›n, devrime ya da ABD karfl›t› bir
mecraya akmas›n› durdurabilmenin baflka
yolunu bulamad› çünkü. Bu diktatörleri
zaten devirecek idiyse, daha önce yapt›¤›
gibi, ya onlara baz› imtiyazlar vererek, ya
da bir saray darbesiyle ifli çözebilirdi. Oysa en son Yemen diktatörü Salih için de ne
kadar direndi¤i ortadad›r. ABD, son ana
kadar bu diktatörlerin arkas›nda durmufltur. Ta ki, isyanlar› baflka türlü bast›ramayaca¤›n› anlayana dek…
Bu tür savlar, halk›n gücüne inanmayan, her fleyi emperyalistlerin belirledi¤i ve onlar›n ç›kard›¤›n› düflünen
komplocu, egemen ideolojinin kölesi olmufl kifli ve yap›lara aittir. Hiç kuflkusuz
emperyalistler kendi ç›karlar› do¤rultusunda halklar› k›flk›rt›p birbirine k›rd›rmak isterler. Bunun yüzlerce, binlerce örne¤i de vard›r. Fakat bunu, kendisine karfl› olan veya isteklerini tam olarak yapt›ramad›¤› yönetimleri y›prat›p düflürmek için
yaparlar. Bunun için ya ulusal-mezhepsel
ayr›l›klar› k›flk›rt›r, ya da sat›n ald›¤› bir
grubu ayakland›r›rlar. Bunda baflar›l› olabilmeleri için bile, o ülkede yönetim karfl›t› önemli bir muhalif kesimin bulunmas›
gerekir. Aksi halde kitle deste¤ini arkalar›na alabilmeleri ve uzun süre hegemonyalar›n› kurabilmeleri mümkün olmaz.
Baflta Ukrayna olmak üzere Kafkas ülkelerinde ABD’nin bafllatt›¤› “renkli devrimler”in ak›beti ortadad›r.
Tunus’ta bafllay›p Kuzey Afrika ve
Ortado¤u’ya yay›lan halk isyanlar›n›n ise,
emperyalistlerin k›flk›rtt›¤› “renkli devrimler”le hiçbir benzerli¤i yoktur. Burada
iflçi ve emekçiler, emperyalizmin kuklas›
diktatörlere karfl› tek yürek olmufl ve bu
diktatörler gidene kadar da eylemlerini
büyüterek sürdürmüfllerdir. Bu ülkelerde

devrimci, komünist bir önderli¤in olmay›fl› en büyük handikapt›r. Buna karfl›n s›n›rl› da olsa devrimci-demokrat yap›lar›n
etki gücü sözkonusudur. ‹syanla birlikte
kurulan halk komiteleri, gençlerden oluflan savunma birlikleri, iflbirlikçilere karfl›
cezaland›rma eylemleri, bunun göstergeleridir. Keza isyanlar bafllar bafllamaz,
zindanlara, polis binalar›na yap›lan bask›nlar, ilk taleplerinin, “siyasi tutsaklar›n
sal›verilmesi” olmas› gibi unsurlar, bu etkiyi göstermektedir. M›s›r’da da Mübarek’in sonu, greve ç›kan ve giderek tüm
ülkeye yay›lan iflçi hareketinin bafllamas›yla gelmifltir. Yönetimlerinde ilerici, demokrat sendikac›lar›n bulundu¤u sendikalar, bu isyan›n bir parças› olmufllard›r.
Böyle bir hareketi, hiçbir emperyalist güç bafllat(a)maz. Halk›n kendi gücünü görmesini ve kendine güveninin
artmas›n› hiçbiri istemez çünkü. Bunda
kendi sonlar›n› görürler. Hareketin nerede duraca¤›n› kestirmeleri de, hiç kolay de¤ildir, böyle bir riski göze alamazlar. Sadece ç›kan bir ayaklanmay›
kendi amaçlar› için kullanmaya çal›fl›rlar. Bunun için de isyan daha fazla büyümeden, rejimin temel kurumlar›n›
y›kmadan, yani devrime dönüflmeden,
kendi istedikleri yöne çekmek için ellerinden geleni yaparlar. Bunu baflarabilmeleri, önderli¤in zay›fl›¤›na veya
sat›n al›nabilmesine, hareketin bilinç ve
örgütlülük düzeyinin henüz o noktaya
ulaflmam›fl olmamas›na ba¤l›d›r.
Halk isyanlar›, hatta devrimler bile yenilgiye u¤rayabilir. Fakat bu durum, onlar›n flu ya da bu emperyalist güç taraf›ndan
ç›kar›ld›¤› anlam›na gelmez. Ve daha da
önemlisi, direnerek al›nan bir yenilgi, gelece¤e çok daha büyük bir miras b›rak›r.
Halk direnifl okulunda pifler, y›llar› bulacak birikim ve tecrübeleri, direnifl sürecinde birkaç ayda edinir. Düflmanlar›n› ve
dostlar›n› birbirinden ay›rmakta ustalafl›r,
onlar› çok daha iyi tan›r. Daha pek çok
konuda eflsiz bilgi ve deneyim kazan›r. Ve
hatalar›ndan-eksiklerinden do¤ru sonuçlar
ç›kard›¤› ölçüde, yar›n›n devrimini haz›rlar. Unutmayal›m ki, Paris Komünü’nün
yenilgisinden ç›kar›lan derslerle, Ekim
Devrimi baflar›ya ulaflm›flt›r.
***
Son 6 ay içinde yaflanan bu halk isyanlar›n› çeflitli yönleriyle incelemek, kendi
ad›m›za da ö¤retici olacakt›r. Tart›flmalar,
bu isyanlar›n bir devrim olup olmad›¤›nda
odaklanmaktad›r. Kuflkusuz her halk
ayaklanmas› ve yönetim de¤iflikli¤i,
devrim olarak adland›r›lamaz. Arap
halklar›n›n ayaklanmalar› da hem içerik yönüyle, hem de sonuçlar› itibar›yla
bir devrim olmad›¤›n› ortaya koymufl-
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tur. Ancak bu durum, ne bu isyanlar›
küçümsemeye, ne de ortaya ç›kard›¤›
muazzam deneyimleri ve kazan›mlar›n›
yok saymaya yol açmal›d›r.
Di¤er yandan birçok liberal burjuva ve
reformist, bu ayaklanmalar› devrim olarak
nitelemektedir. Böylece devrimi suland›rmakta, onun gerçek niteli¤ini gözlerden
saklamakta ve var olan duruma methiyeler
dizerek, kitleleri kand›rmaya devam etmektedirler. Çok iyi bilinmektedir ki, burjuvazi, en küçük düzen-içi bir de¤iflimi,
hatta kitlelerin aleyhine yap›lan düzenlemeleri dahi, “devrim” olarak lanse etmektedir. Bu flekilde kitlelerin devrime duydu¤u özlemi sömürmekte, yasalar›n› rahatça
geçirmekte, hem de devrimi böylesine s›radanlaflt›r›p içini boflaltmaktad›r. Esas›nda reformistlerin ve burjuva ayd›nlar›n
yapt›klar› da bundan farkl› de¤ildir.
Son isyanlar›n patlak verdi¤i Kuzey
Afrika ve Ortado¤u ülkeleri baflta olmak
üzere, bugün dünyan›n pek çok yerinde
nesnel olarak “devrimci durum”un varl›¤› ortadad›r. Ancak her devrimci durumun, devrime yol açmayaca¤› da tarihsel olarak kan›tlanm›fl bir gerçektir.
Lenin, “devrimci durumu” tan›mlarken,
“sadece ‘yönetilenlerin yönetilmek istememesi yetmez’, ayn› zamanda ‘yönetenlerin
eskisi gibi yönetememeleri’ gerekir”
Marksist yaklafl›m›n› hat›rlatt›ktan sonra,
genel olarak “devrimci durumun belirtileri”ni flu üç noktada toplam›flt›r:
“1-Egemen s›n›flar için, egemenliklerini de¤iflmemifl biçimde sürdürmenin olanaks›zl›¤›; ‘tepedekiler’in flu ya da bu krizi, egemen s›n›f›n politikas›n›n krize düflmesi ve ezilen s›n›flar›n hoflnutsuzlu¤unun, öfkesinin, bu krizin yol açt›¤› çatla¤›
yararak patlamas›. 2-Ezilen s›n›flar›n yoksulluk ve sefaletin al›fl›lm›fl ölçülerin üzerine ç›kmas›. 3-‘Bar›flç›l’ dönemlerde kendilerini sessizce sömürten fakat f›rt›nal›
bir dönemde kriz koflullar› sayesinde bizzat ‘tepedekiler’ taraf›ndan ba¤›ms›z tarihsel eyleme zorlanan kitlelerin eylemlili¤inde -sözünü etti¤imiz nedenlerden kaynaklanan- bir yükselmenin kaydedilmesi.”
(Proleter Devrim ve Dönek Kautsky -inter
yay›nlar›- sf:157)
Bu tan›mlamadan da görülece¤i üzere
“devrimci durum”, egemen s›n›flar›n kriz
dönemlerinde ortaya ç›kmaktad›r. Kriz koflullar›n›n ezilen kesimlerin yaflam›n› katlan›lmaz k›lmas› ve buna karfl› tepkilerin
giderek yükselen eylemlerle kendini ortaya koymas›, nesnel olarak “devrimci durumu” yaratmaktad›r.
Bu genel tan›mlamay› bugünkü somut
durumla karfl›laflt›racak olursak; emperyalist-kapitalist sistemin içine düfltü¤ü kriz
ve emperyalistlerin dünyay› yeniden pay-

Devrimi zaferle
taçland›rmak ve sonuna kadar götürmek için, sözkonusu
nesnel ve öznel flartlar›n yan› s›ra, devrimci komünist bir
önderli¤e ve bu önderli¤in her yeni geliflmede do¤ru politika ve taktiklerine ihtiyaç vard›r. Bunu
baflaran parti ve önderler, devrimin
partisi ve önderi olabilirler. Di¤erleri
ise, yenilen devrimlerin bedelini öderler. Hem de bazen
çok a¤›r biçimde…
Onun içindir ki, ML
ustalar, elveriflli
nesnel ve öznel koflullar olgunlaflmadan ayaklanmay›
bafllatman›n, “bir
cinayet” olaca¤›n›
vurgulam›fllard›r.
Fakat bir kez bafllad› m›, sonuna kadar
götürmektir komünistlerin görevi.
Marks ve Engels’in
Paris Komünü’nde
yapt›¤› budur. “Koflullar›n olgunlaflmad›¤›n›” söyleyip
oturmak, teoriye
uyup uymad›¤›n›
tart›flmak, doktrinerlerin iflidir ve o koflullarda halka ihanet etmektir.

laflmak için birbirleriyle k›yas›ya savafl›m›n›n, tüm iflçi ve emekçileri, ezilen halklar› tehdit etti¤ini, yaflam ve çal›flma koflullar›n› daha da a¤›rlaflt›rd›¤›n› görüyoruz. Ve birçok ülkede iflçi ve emekçiler,
ezilen halklar, krize ve emperyalist iflgale
karfl› ayaklanmakta, giderek yükselen biçimlerle tepkilerini ortaya koymaktad›r.
Elbette her ülkede bunun derecesi, olgunluk düzeyi farkl› farkl›d›r. Ancak genel
olarak bir devrimci durumun varl›¤›ndan
sözedilebilir. Fakat mesele fludur ki, her
devrimci durum, otomatikman devrime
yol açmaz.
Lenin, “devrimci durumu” tan›mlad›ktan sonra flunlar› söylüyor: “Her devrimci durumda de¤il, ancak yukar›da say›lan nesnel de¤iflikliklerin yan› s›ra, bir
öznel de¤ifliklik oldu¤u zaman, yani devrimci s›n›f, kriz dönemlerinde bile ‘düflürülmezse’ kendili¤inden düflmeyecek olan
eski iktidar› ezmek amac›yla devrimci kitle eylemleri için yeterince güçlü olabildi¤i zaman bir devrim ortaya ç›kar.” (age
sf:158, abç)
Bir ayaklanmay›, bir isyan› “devrim”
olarak niteleyebilmek için, nesnel olarak
“devrimci durumun” varl›¤›n›n yetmedi¤ini, bir de “öznel faktörün” gerekti¤ini
görüyoruz. Bu, varolan düzene karfl› aya¤a kalkanlar›n, o düzeni devirecek bir bilinç ve örgütlülük düzeyine s›çramas›d›r.
Çünkü her devrimin temel sorunu, iktidar
sorunudur. ‹ktidar› ele geçirmeyi hedeflemeyen bir halk ayaklanmas›, devrim olarak nitelenemez. Böyle bir bilinç ve ona
uygun bir durufl, bir örgütlülük zorunludur.
Marks, “Fransa’da S›n›f Savafllar›”
adl› eserinde, “devrim, kuvvetli ve birleflik
bir karfl›-devrimi yaratarak ilerler. Yani
devrim, düflman› gitgide daha afl›r› savunma tedbirlerine baflvurmaya zorlar ve
böylece daha güçlü sald›r› vas›talar› bulur” der. Devrimin baflar›ya ulaflmas› için,
bu tedbirleri bertaraf edecek bir güce, her
aflamada do¤ru yolu bulacak ve kitleleri
buna seferber edecek bir önderli¤e ihtiyaç
vard›r. Marks, “ayaklanman›n bir sanat
oldu¤u”nu bofl yere söylenmemifltir. Bu
sanat›n bafll›ca kural›n›n da, “korkunç cesur ve geri dönmeyecek derecede kararl›
bir taarruz” oldu¤unu belirtir. Ayaklanma ile oynanmayaca¤›n›, bir kez bafllad›ktan sonra, sonuna kadar götürülmesi
gerekti¤ini söyler.
Lenin de, hem Komün’ü, hem de 1905
devrimini incelemifl, 1917 devrimini zafere götüren tafllar›, o devrimlerden ç›kard›¤› derslerle döflemifltir. “Moskova Ayaklanmas›n›n Dersleri”nde (Aral›k 1905’de
Moskova iflçilerinin Bolflevikler önderli¤indeki ayaklanma) “Proletarya, müca-
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delesinin objektif koflullar›ndaki de¤iflikli¤i ve grevden bir ayaklanmaya geçiflin
gere¤ini liderlerinden daha çabuk anlad›.
Her zaman oldu¤u gibi, pratik teoriyi geçti” demektedir. (Kitle ‹çinde Parti Çal›flmas› - Ekim yay›nlar›- sf:41)
“‹flçiler büyük say›larla ifle koyuldular, fakat bu bile onlar› tatmin etmedi.
Bilmek istiyorlard›: Bundan sonra ne yap›lmal›d›r? Aktif önlemler istediler. Aral›k ay›nda biz sosyal-demokrat proletarya
liderleri, t›pk› birliklerinin birço¤unun
savaflta aktif rol almas›na meydan vermeyecek flekilde düflüncesizce yaflayan bir
baflkumandana benziyorduk. ‹flçi kitleleri
kararl› kitle eylemlerine giriflmek için gerekli talimat› istediler, fakat bu talimat›
alamad›lar” diyerek özeleflti vermifltir.
Plehanov’un bu ayaklanmadan ç›kard›¤›
ders; “silaha sar›l›nmamas› gerekti¤i”
iken, Lenin, “tam tersine daha kararl›,
enerjik ve sald›rgan bir flekilde silaha sar›lmal›yd›k” der. Lenin’i 1917 Ekim devrimini baflar›yla sonuçland›ran bir lider
yapan da, bu farkt›r. “Gericilik, barikatlara, kalabal›¤a ve binalara kurflun ya¤d›rmaktan öteye gidemez. Ama devrim, Moskova gönüllü çarp›flma birimlerinden çok
daha ileriye gidebilir” demifltir ve bu sözlerini, Ekim devrimine önderlik ederek,
pratik olarak da kan›tlam›flt›r.
Bütün bu örneklerden de görülece¤i
gibi, her devrimci durum devrime yol açm›yor. Ayn› zamanda her devrim, zaferle
taçlanm›yor. Devrimi zaferle taçland›rmak ve sonuna kadar götürmek için, sözkonusu nesnel ve öznel flartlar›n yan› s›ra,
devrimci komünist bir önderli¤e ve bu önderli¤in her yeni geliflmede do¤ru politika
ve taktiklerine ihtiyaç duyuluyor. Bunu
baflaran parti ve önderler, devrimin partisi
ve önderi olabiliyorlar. Di¤erleri ise, yenilen devrimlerin bedelini ödüyorlar.
Hem de bazen çok a¤›r biçimde…
Onun içindir ki, ML ustalar, elveriflli
nesnel ve öznel koflullar olgunlaflmadan
ayaklanmay› bafllatman›n, “bir cinayet” olaca¤›n› vurgulam›fllard›r. Fakat
bir kez bafllad› m›, sonuna kadar götürmektir komünistlerin görevi. Marks ve
Engels’in Paris Komünü’nde yapt›¤›
budur. “Koflullar›n olgunlaflmad›¤›n›”
söyleyip oturmak, teoriye uyup uymad›¤›n› tart›flmak, doktrinerlerin iflidir
ve o koflullarda halka ihanet etmektir.
***
Kuzey Afrika ve Ortado¤u’da esen isyan rüzgar›n›n, Türkiye’yi de etkilememesi düflünülemez. Türkiye, egemen s›n›f
sözcülerinin yayd›klar›n›n aksine, krizin
etkilerini en fazla yaflayan ülkelerden biridir. Di¤er yandan emperyalist kap›flman›n
da tam merkezinde yer almaktad›r. ‹flçi ve
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emekçiler, bunun sonuçlar›n› bütün a¤›rl›¤› ile yaflamlar›nda hissetmektedirler.
Son iki-üç y›l içinde krizle birlikte daha da artan hak gasplar›na, a¤›r çal›flma koflullar›na, tafleronlaflt›rmaya karfl› iriliufakl› birçok eylem yap›lm›flt›r, halen de
yap›lmaktad›r. Sadece iflçiler de¤il, memurlar da soka¤a ç›km›fl, fiili grevler yaflanm›flt›r. Eczac›lar, doktorlar, mühendisler, avukatlar, toplumsal statüleri görece
daha iyi olan kesimler bile, varolan durumdan etkilenerek giderek artan oranda eylemlere baflvurmaktad›rlar. Liseli ve üniversiteli ö¤renciler, uzun y›llar süren suskunluklar›n› bu y›l büyük oranda k›rm›fllar,
üniversite s›navlar›ndaki skandala karfl› çeflitli eylemler gerçeklefltirmifller, hatta okul
boykotu yapm›fllard›r.
Toplumsal s›n›f ve katmanlar bu durumdayken, ezilen ulus olarak Kürt halk›,
on y›llard›r sürdürdü¤ü mücadeleyi, AKP
hükümetinin “aç›l›m” demagojisine, reformist önderli¤in zikzaklar›na ra¤men, büyüyen eylemleriyle yükseltmifl durumdad›r. Kürt illerinde hemen her gün polisle
çat›fl›lmakta, sokaklar yang›n yerine çevrilmektedir. Ayr›ca baflta ‹stanbul olmak
üzere metropollerde yaflayan Kürtler de,
giderek daha fazla soka¤a ç›kmakta, benzer ruh halini yans›tmaktad›r.
Son dönemde gerilla cenazeleri, onbinlerin kat›ld›¤› gösterilerle kald›r›lmakta ve
yeni biçimler alarak büyümektedir. fi›rnak’ta 12 gerillan›n öldürülmesine gösterilen tepkiler, Kürt halk›n›n bir efli¤i daha
aflt›¤›n›n göstergesidir. Cenazenin verilmemesi üzerine yürüyüfle geçen halk, kurflun
ya¤muru alt›nda Türkiye-Irak s›n›r›n› geçerek cenazelerini alm›fl ve yine büyük
gösterilerle defnetmifltir. Kürt illerinde yas
ilan edilmesi, kepenklerin kapat›l›p yaflam›n durmas›, büyük oranda baflar›lm›flt›r.
Bu tablo “yönetilenlerin eskisi gibi
yönetilmek istemedi¤ini” göstermektedir. Yönetenlerin de “eskisi gibi” yönetemedikleri bir gerçektir. Uzun bir süredir dillendirilen “yeni bir anayasa” ihtiyac›, bunun ürünüdür. Yeni bir anayasan›n
gerekli oldu¤u konusunda herkes mutab›k
olmakla birlikte, bu anayasan›n içeri¤i konusunda çok farkl› düflünce ve yaklafl›mlar
vard›r. AKP’nin iflbafl›na geldi¤inden bu
yana daha da fliddetlenerek süren burjuva
klikler aras›ndaki mücadele, bu konuda da
sürmektedir. Esas›nda burjuva klikler aras›
mücadelenin bu kadar keskin ve fliddetli
yaflanmas› bile, “yönetenlerin eskisi gibi
yönetemedikleri”nin göstergelerindendir.
Egemen s›n›flar, kitlelerde giderek artan hoflnutsuzlu¤u seçimlerle gidermeye
çal›flmaktad›r. Ne var ki, önümüzdeki seçimlere bir ay gibi az bir süre kalm›flken,
halkta yeni bir umut ve beklenti yaratm›fl

Kuzey Afrika ve
Ortado¤u’da esen isyan rüzgar›n›n Türkiye’yi de etkilememesi düflünülemez.
Türkiye, krizin etkilerini en fazla yaflayan ülkelerden biridir. Di¤er yandan
emperyalist kap›flman›n da tam merkezinde yer almaktad›r.
‹flçi ve emekçiler,
bunun sonuçlar›n›
bütün a¤›rl›¤› ile yaflamlar›nda hissetmektedirler… Bu
tablo “yönetilenlerin
eskisi gibi yönetilmek istemedi¤ini”
göstermektedir. Yönetenlerin de “eskisi
gibi” yönetemedikleri bir gerçektir. Uzun
bir süredir dillendirilen “yeni bir anayasa” ihtiyac›, bunun
ürünüdür. AKP’nin
iflbafl›na geldi¤inden
bu yana, burjuva
klikler aras› mücadelenin bu kadar
keskin ve fliddetli yaflanmas› bile, “yönetenlerin eskisi gibi
yönetemedikleri”nin
göstergelerindendir.
Egemen s›n›flar, kitlelerde giderek artan
hoflnutsuzlu¤u, seçimlerle gidermeye
çal›flmaktad›r. Ne
var ki, önümüzdeki
seçimlere bir ay gibi
az bir süre kalm›flken, halkta yeni bir
umut ve beklenti yaratm›fl de¤illerdir.

de¤illerdir. Aksine son y›llar›n en heyecans›z seçim süreci yafland›¤› konusunda
herkes hemfikirdir. Bunun baflta gelen nedeni, sonuçlar›n›n çok önceden neredeyse
kesin biçimde biliniyor olmas›d›r.
AKP’nin birinci parti ç›kaca¤›, CHP’nin
en fazla yüzde 30 alaca¤›, MHP’nin baraj› zorlayarak da olsa geçece¤i, BDP’nin
30 civar›nda milletvekili ç›karaca¤›, tekrarlan›p durulmaktad›r. Çok büyük bir
olay olmasa, üç afla¤›-befl yukar› seçim
sonuçlar› böyle aç›klanacakt›r. Bu durum
AKP hükümetine tepkili kitlelerin beklentisine karfl›l›k vermeyen bir sonuçtur
ki, bu da seçimlerin kitlelerin tepkisini
yat›flt›rma misyonunu ortadan kald›rmaktad›r.
Di¤er yandan bu seçimlere de baflta
yüzde 10’luk seçim baraj› olmak üzere,
anti-demokratik uygulamalarla girilmektedir. Adaylar, yine büyük oranda liderler
taraf›ndan belirlenmifltir. Seçilece¤i bölgeyi bile tan›mayan adaylar vard›r. Bütün
bunlar seçimlere ilgiyi azaltmakta, seçimle bir fleylerin de¤iflece¤i beklentisini ortadan kald›rmaktad›r. Bu da yetmezmifl
gibi BDP’nin ba¤›ms›z milletvekillerine
“veto” engeli, ard›ndan artan tutuklamalar ve operasyonlar, seçimlerin meflrulu¤unu flimdiden tart›flmal› hale getirmifltir.
Düzen partileri aras›ndaki it dalafl›n›n iyice düzeysizleflmesi, parti liderlerinin birbirlerini ahlaki ve dini argümanlarla suçlamalar›, kasetler üzerinden birbirini vurmaya kalkmalar›, politik ayr›mlar›n iyice
silikleflmesi, programlar üzerinden de¤il,
kifliler üzerinden yap›lan propaganda,
burjuva siyasetin çürümüfllü¤ünü iyice su
yüzüne ç›karm›flt›r.
Kitleler, oylar› ile bir fleyleri de¤ifltiremeyece¤inin fark›na ne kadar var›rlarsa, seçimlere, parlamentoya ve onun
belirledi¤i hükümete, yasalar›na güvenleri o kadar azal›r. Zaten son geliflmeler, kitlelerin burjuva kurumlara olan
güveninin giderek azald›¤›n› göstermektedir. Sözde en “güvenilir” kurum ÖSYM
dahil olmak üzere, polis, ordu, mahkemeler vb. neredeyse devletin tüm kurumlar›,
kitlelerin gözünde büyük bir itibar yitimine u¤ram›flt›r. Dolay›s›yla 12 Haziran seçimleri, kitlelerin biriken öfkesini yat›flt›rmaya, seçim sand›¤› ile dindirmeye
muktedir de¤ildir. Seçim sonras› ise, çok
daha büyük sorunlara gebedir. Yeni
anayasa tart›flmalar›, hem egemen
kliklerin çekiflmelerini artt›racak, hem
de iflçi-emekçi, tüm toplumsal kesimlerin hoflnutsuzlu¤unu derinlefltirecek,
eylemlerin düzeyini ve çap›n› büyütecektir.
K›sacas› “devrimci durum” olarak tarif edilen nesnellik, Türkiye için de geçerlidir. Önümüzdeki aylarda bu durumun

yeni geliflmelerle birlikte daha fazla olgunlaflmas›, keskinleflmesi kaç›n›lmaz
görünmektedir. Bu da daha fazla kitlelerin soka¤a ç›kmas›, yer yer ayaklanmalar›n yaflanmas› anlam›na gelecektir. Ancak
son Arap isyanlar›n›n da gösterdi¤i gibi,
“devrimci durum” hatta halk isyanlar›n›n
bafllamas›, kendili¤inden devrime götürmez. Bu nesnellik, öznel faktörle birleflmedi¤i zaman, kimi kazan›mlar olmakla
birlikte, ayaklanmalar bast›r›lmakta, sonras›nda a¤›r bedeller ödenmektedir. Onun
için “bilinçsiz sürecin bilinçli unsurlar›”na, yani devrimci, komünist önderlere,
kadrolara ihtiyaç vard›r.
***
Bize düflen, kitlelerin öncü kesimlerinden bafllayarak hoflnutsuz-tepkili tüm
kesimlerin bilinç ve örgütlülük düzeyini
yükseltmektir. Kuflkusuz önceli¤imiz iflçi
s›n›f› ve gençlik olacakt›r. Proletarya, ça¤›m›z›n en devrimci s›n›f›d›r ve halk
ayaklanmalar›n›n devrim ve sosyalizme
do¤ru ilerlemesinin en önemli unsuru,
proletaryan›n buna önderlik etmesidir.
Dolay›s›yla proletarya içinde örgütlenmek, ML hareketler için olmazsa olmazd›r. ‹kincisi gençlik içinde örgütlenmektir. Gençli¤i kazanan gelece¤i de kazan›r.
‹flçi, emekçi, ö¤renci gençlik, her devrimin motoru olmufltur. O yüzden de bütün
devrimler gençtir. Hem kitlesi, hem muhtevas› itibar›yla… Engels’in dedi¤i gibi,
“gençlik, özellikle iflçi gençlik, gelece¤i
tayin edecektir”. Onun içindir ki, ML’ler
daima gençli¤in, özellikle de iflçi gençli¤in örgütü olmal›d›rlar.
‹flçi s›n›f› ve gençli¤in örgütlenmesi,
ilk baflta bunlar›n kitle örgütleri olan sendikalarda, birliklerde, derneklerde vb. bulunmay› gerektirir. Genel olarak kitleler
büyük bir örgütsüzlük içindedir. Bu durumu gerici ve faflist örgütlenmeler de¤erlendirmekte, dini de kullanarak kitleleri
iyice uyuflturmaktad›r. Oysa s›n›fsal-toplumsal ç›karlar› için bir araya gelmek, siyasallaflman›n ve mücadele etmenin ilk
ad›m›d›r. Bu ad›m, kitle örgütlerine kat›lmakla at›l›r. Zaten s›n›rl› üyelere sahip
olan bu örgütlülüklere, kay›ts›z kalmam›z
düflünülemez. Aksine toplumun öncü kesimleriyle ba¤ kurman›n ve onlar› devrim-sosyalizm mücadelesine katman›n en
önemli yollar›ndan biri, bu kitle örgütlerinde çal›flmakt›r…. Buralarda ne kadar
kök salar ve iliflkilerimizi gelifltirirsek, örgütlenme a¤›m›z› o denli büyütür, etki gücümüzü artt›r›r›z. Bu, ayn› zamanda önümüzdeki dönemde patlak verecek herhangi bir olaya karfl› da örgütlü bir durufl göstermek bak›m›ndan önemlidir. (…)
‹çinde bulundu¤umuz durum itibar›yla, Türkiye’de yak›n bir zamanda meyda-
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na gelecek bir ayaklanma, isyan vb. Kuzey Afrika ve Ortado¤u halklar›n›n yaflad›¤› sorunlarla bizleri karfl› karfl›ya b›rakacakt›r. Çünkü öznel faktör, devrimci komünist önderlik bofllu¤u,
büyük bir handikap olarak durmaktad›r. Bunu
telafi edecek yol ve yöntemleri bulmak ve bugünden yol almak zorunday›z. Aksi halde ortaya ç›kacak son derece elveriflli koflullar› de¤erlendiremeyen komünist ve devrimciler olarak
kal›r›z. Bunun vebali, sorumlulu¤u çok a¤›rd›r.
Lenin, devrimci durum yaflayan ülkelerdeki
komünistlerin görevlerini flöyle hat›rlat›yor:
“Hiçbir sosyalist, hiçbir zaman ve hiçbir yerde,
(bundan sonrakilerin de¤il de) ille de bu savafl›n, (yar›n yaflanacak bir devrimci durumun de¤il de) ille de bugünkü devrimci durumun devrime yol açaca¤›n›n garantisini vermemifltir.
Burada sözkonusu olan, tüm sosyalistlerin en
tart›fl›lmaz ve en temel görevidir: Kitlelere devrimci durumun varl›¤›n› anlatma, geniflli¤ini ve
derinli¤ini aç›klama, devrimci eylemlere geçme
ve bu yönde faaliyetler yürütmek için devrimci
duruma uygun örgütler yaratmada ona yard›mc› olma… Halk› harekete geçirmek ve ayakland›rmak… Krizden kapitalizmin çöküflünü h›zland›rmak için yararlanmak… Komün ve EkimAral›k 1905 örneklerini kendilerine klavuz
edinmek. (Biz buna Ekim ve sonras›ndaki devrim deneyimlerini de eklemeliyiz-‹K’n›n notu)
‹flte bu görevlerin bugünkü partiler taraf›ndan
yerine getirilmemesi, onlar›n ihanetidir, politik
ölümdür, rollerinden vazgeçmeleri anlam›na
gelir. (Proleter Devrim ve Dönek Kautsky
sf:161)
Tarihe böyle geçmek istemiyorsak, en baflta
kitleleri örgütleme görevini yerine getirmek zorunday›z. Sadece teflhirle, ajitasyon ve propaganda ile yetinmeden, örgütlenme ve eylem
alan›nda geliflim göstermek flartt›r. ‹deolojikpolitik do¤rulu¤un test edilece¤i yerler de buralard›r. Israrla ML bir program ve tüzü¤e sahip
olman›n yeterli olmad›¤›n›, bunun ete-kemi¤e
bürünmesi için kitlelerle buluflmas› gerekti¤ini
söylüyoruz. Aksi halde en ideal programlar bile, birer metin parças› olmaktan kurtulamazlar.
Bunlar ancak yaflamda vücut buldu¤u oranda
anlam kazan›r, geliflir ve yetkinleflir. Bunun yolu da örgütsel a¤›n daha fazla genifllemesinden
geçer. (…)
Rolümüzün, misyonumuzun bilincinde
olarak elimizden geleni yapaca¤›z! Att›¤›m›z
küçük ve mütevaz› ad›mlar›, büyütece¤iz!
Bolflevik ruhumuz ve duruflumuzla, bulundu¤umuz her yeri daha örgütlü ve daha militan hale getirece¤iz! Yeni yerlere, yeni
alanlara aç›lacak, saflar›m›z› yeni yoldafllarla dolduraca¤›z!
K›sacas›, baflta kendimiz olmak üzere yak›n
çevremizi daha örgütlü hale getirece¤iz. Örgütleyerek örgütlenecek, e¤iterek e¤itilece¤iz. Rolümüzü gerçekten oynayabilmenin baflka yolu
yoktur. Ve biz bu rolü oynayaca¤›z! Bunun
için vard›k, var›z, varolaca¤›z!..
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