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Emperyalizme ve siyonizme karşı yiğit Filistin halkının yanındayız ... 

Zafere kadar devrim! 
Türkiye İ§çi sınıfını ve emekçilerini, Türkiye 'nin tüm ilerici ve devrimci güçlerini, 

emperyalizmin tam desteğindeki siyonist savaş makinasına kar§ı Filistin halkının özgürlük ve 
bağımsızlık mücadelesiyle eylemli dayanı§maya çağırıyoruz! 

İsrail savaş makinası Filistin halkına karşı bir kez 
daha harekete geçirildi. Perşembe günü iki İsrail 
askerinin öldürülmesini bahane eden siyonist devlet, 
tüm Filistin bölgelerini askeri kuşatmaya alarak bazı 
yerleri bombalamaya başladı. Filistin halkının 
patlayan öfkesiyle ivmelenen son gelişmeler böylece 
yeni bir evreye girdi. Ortadoğu'da hızla yeni bir 
döneme girilmektedir. ABD'nin dayattığı 
emperyalist barış süreci tümden iflas etmiş durumda. 

Hemen herkes son iki haftalık gelişmeleri ya 
barışın can çekişmesi, ya da dosdoğru ölümü olarak 
değerlendiriyor. Filistin payına utanç verici bu sözde 
barışın taraflarından biri olan ve son saldırıda 
karargahı bombalanan Arafat'ın kendisi bile son 
gelişmeyi "İsrail 'in savaş ilanı", yani barış sürecinin 
resmen ve fiilen ölümü olarak niteliyor. 

'89 çöküşünün ve sonrasında Körfez Savaşı'nın 
ardından oluşan ortamda ABD emperyalizminin özel 
basıncı ve FKÖ'nün Filistin devrimine ihanetiyle 
gerçekleşen bu sözde barış, zaman içerisinde can 
çekişmeye ve bir noktadan sonra ölmeye zaten 
mahkumdu. Zira bu, Filistin halkının özgür iradesini 
yok sayan, ona inceltilmiş bir köleliği zorla dayatan, 
tümüyle emperyalizmin ve siyonizmin çıkarlarına 
uygun düşen haksız, gerici ve emperyalist bir barıştı. 
Filistin halkı ve kalpleri onunla birlikte çarpan 
Ortadoğu halkları bu barışı hiçbir zaman kendi 
iradeleriyle kabul etmemişler, sonuçlarına gönüllü 
olarak katlanmamışlardı. Bu onlara zorla dayatılan 
köleci bir barıştı ve sonu gelmeyen bir dayatmalar 
süreci olarak yaşanmaktaydı. Böyle bir barışın, bir 
noktadan sonra, özgürlük tutkusunu ve bu uğurdaki 
yiğitçe direnişini tekrar tekrar kanıtlamış Filistin 
halkının direncine çarpması kaçınılmazdı. Son iki 
haftalık gelişmeler şahsında yaşanan bundan başka 
bir şey değildir. Gelişmelerin özü ve özeti budur. 

Sabra ve Şatilla katliamlarını yöneten, "Beyrut 
kasabı" olarak bilinen ve tüm Arap halklarının nefret 
ettiği siyonist-faşist Ariel Şaron'un Kudüs'teki kutsal 
yerleri ziyaret girişimi, elbette kaba bir 
provokasyondu. Fakat Türk resmi çevreleri de içinde 
olmak üzere emperyalist barış sürecinin ölümüne 
hayıflanan tüm emperyalist-gerici çevrelerin olayları 
bununla izah etmeye kalkması, demagojiden de 
öteye, Filistin halkının özgürlük istemini ve özgür 
iradesini görmezlikten gelmek çabalarının bir 
ifadesidir. 

Şaron'un ziyareti bardağı taşıran damla olmuştur 
yalnızca. Taşan ise, Filistin halkının kendisine 
dayatılan köleci emperyalist barış sürecine öfkesi ve 
isyanıdır. İki haftadır tüm Filistin topraklarında 20'si 
çocuk IO0'ü aşkın ölü ve binlerce yaralı pahasına 
dalga dalga süren, Filistin halkının öfkesi kadar 
yiğitliğini ve mücadele kararlılığını da sarsıcı 
biçimde ortaya koyan büyük protesto gösterileri, 
bunun ifadesidir. Filistin halkı köleci bir barışı değil 
özgürlük ve bağımsızlık istediğini açıkça ortaya 
koymuştur. Bu istek elde edilmediği sürece Filistin 
sorununun çözümsüz kalacağı ve Ortadoğu 'da barışın 
bir hayal olduğu, böylece bir kez daha görülmüştür. 

Kaldı ki, "Beyrut kasabı"nın kutsal yerleri 

ziyaret girişimi İsrail hükümeti tarafından da resmen 
desteklenmiştir. Bunun İsrail'in Kudüs, demek 
oluyor ki Filistin halkı üzerindeki köleci 
egemenliğinin tescili demek olduğu alenen ilan 
edilmiştir. Şaron ana muhalefet lideri olarak siyonist 
devlet adına bir misyon üstlenmiştir yalnızca. Burada 
sözkonusu olan hiç de bireysel bir davranış değil, 
fakat İsrail devletinin bir politik irade sergileme ve 
bunu tescil ettirme girişimidir. Filistin halkı işte bu 
girişimi püskürtmüş, bunun karşısına kendi özgür 
iradesini koymuştur. Köleliği tescile yönelik bu 
sembolik ama derin anlam yüklü girişimi, tüm 
Filistin çapında görkemli bir direnişle yanıtlamıştır. 
Emperyalizmin ve siyonizmin korkulu rüyası olan 
Filistin İntifadası, gerici barış süreciyle geçen uzun 
yılların ardından bütün görkemiyle yeniden ortaya 
çıkmıştır. 

Emperyalist dünya tarafından her açıdan 
desteklenen siyonist İsrail'in buna yanıtı, acımasız 
savaş makinasını harekete geçirmek olabilirdi 
yalnızca, yapılan da bu oldu. Savaşın ve şiddetin 
politikanın bir biçimi, politikanın şiddete dayalı 
araçlarla bir devamı demek olduğu böylece bir kez 
daha görüldü. Siyonist devlet taşlarla direnen 
Filistinlilere karşı iğrenç bir acımasızlık sergileyerek, 
sözde kararlılığını göstermeye, barış oyunlarıyla 
boyun eğdiremediği Filistin halkını yıldırmaya ve 
ona kendi koşullarını zorbalıkla dayatmaya çalışıyor. 

ABD önderliğinde İsrail 'le birlikte Ortadoğu 
halklarına karşı gerici-emperyalist bir ittifak kurmuş 
bulunan Türk devleti adına yöneticiler, gelişmelerin 
bu noktaya, giderek bir savaş durumuna varmasını 
anlamsız ve mantıksız bulduklarını açıklıyorlar. Oysa 
gelişmelerin tüm seyri çıplak gözle izlenebilir bir 
açıklıkla gösteriyor ki, emperyalist barış sürecinin 
iflas etmesi ve olayların bugünkü aşamaya varması, 
bu iddianın tersine, derin bir anlama ve mantığa 
sahiptir. Çatışma, özgürlük ve bağımsızlık iradesi ile 
bunu boğmaya ve köleci koşulları dayatmaya 
çalışanlar arasındadır. Çatışan taban tabana zıt iki 
irade, iki tercih, iki çıkar ve bunlarda ifadesini bulan 
iki politikadır. Mevcut çatışma durumu bu 
politikanın şiddete dayalı yöntemlerle devamından 
başka bir şey değildir. Çatışan taraflardan biri olarak 
Filistin halkı, tümüyle haklı ve meşru bir 
konumdadır. Tersinden ise siyonist İsrail, haksız ve 
gayrı-meşru bir konumdadır. Gelişmelerin aldığı sert 
biçim ve muhtemel bir Ortadoğu savaşı, barış 
masalıyla yaldızlanan gerici süreçten fazlasıyla 
memnun olan Türkiye'deki ABD işbirlikçilerini 
köşeye sıkıştırmış görünüyor. Siyonist devletle açık
gizli sayısız antlaşmayla stratejik bir askeri ittifak 
kuranlar, son gelişmelerin etkisiyle bunun ağırlığı 
altında ezildikleri içindir ki, yeni durumu anlamsız 
ve mantıksız olarak nitelemekte, Şaron'u günah 
keçisi yaparak siyonist devleti aklamaya 
çalışmaktadırlar. Aşırı sıkışmışlığı anlatan bu tavır, 
büyük bir samimiyetsizlik ve ikiyüzlülük örneğidir 
ve halk kitleleri önünde etkin biçimde teşhir 
edilmeyi gerektirmektedir. 

ABD'nin barış süreci ve Filistin sorununun 

çözümü olarak '90'lı yıllarda Ortadoğu'ya dayattığı 
temel politika, '90'lı yılların bitiminde tümden iflas 
etmiş bulunmaktadır. Emperyalist küreselleşmeye ve 
kapitalizmin tüm yıkıcılığına karşı dünya çapında 
işçi ve emekçilerin yeniden hareketlenmesi türünden, 
Ortadoğu'da da halklar ABD'nin köleci 
dayatmalarına karşı bir kez daha harekete 
geçmektedirler. Filistin halkını desteklemek için 
hemen tüm Arap ülkelerinde baş gösteren (ve 
emperyalist medya tarafından suskunlukla 
geçiştirilen) protesto dalgası bunun bir ifadesidir. 

· Savaş makinasınm Filistine karşı harekete geçirildiği 
saatlerde Yemen önlerinde ABD donanmasına ait 
gemiye yönelik intihar saldırısı da bunun sembolik 
fakat çarpıcı bir ifadesidir 

Ortadoğu'da hızla yeni bir döneme girilmektedir. 
Yeni bir anti-emperyalist dalganın koşulları 
oluşmaktadır. Arap halklarının devrimcileşmesinde 
ve Ortadoğu 'da anti-emperyalist hareketin güç 
kazanmasında, '60'larda yükselen Filistin direnişi 
belirleyici bir rol oynamıştı. İçine girmekte 
olduğumuz yeni dönemde bir kez daha böyle 
olacağını, yiğit Filistin halkının bir kez daha böyle 
onurlu bir misyonu yerine getireceğini olaylar 
şimdiden göstermektedir. 

Bunu söylerken şimdiki olayların dümdüz bir 
çizgide gelişeceğini iddia ediyor değiliz. Güncel 
durum halen belirsizdir ve olayların muhtemel seyri, 
Perşembe günü gerçekleşen bombalamayı izleyen 
Cuma gününde az-çok açığklığa kavuşacaktır. 
ABD'nin ağırlığını koyması, İsrail ve Filistin 
yönetimlerini kontrole alması ve bu arada bölgedeki 
işbirlikçi Arap rejimlerinden en iyi biçimde 
yararlanması, gelişmelerin yeni bir Ortadoğu 
savaşına varmasını engelleyebilir, büyük ihtimalle de 
böyle olacaktır. Bu arada yatıştırıcı bazı jestler 
Filistin halkının şu günlerdeki büyük öfkesini de bir 
parça dizginleyebilir. Bu da mümkündür. 

Fakat Filistin halkının en net ve görkemli 
biçimiyle kendini son intifada dalgasında ortaya 
koyan özgürlük istemini boğmak artık mümkün 
değildir. Bu ABD emperyalizminin sinsi oyunlarını, 
siyonist savaş makinasının muazzam gücünü ve FKÖ 
yönetiminin teslimiyetçi-ihanetçi çizgisini çoktan 
aşmıştır. 

Filistin'de ve Ortadoğu'da artık yeni bir döneme 
girilmiştir. '60'larda yükselen Filistin Devriminin 
temel şiarı olan "Zafere kadar devrim!" Filistin 
topraklarında yeniden güç bulabildiği ölçüde, bunun 
tüm Ortadoğu kadar Türkiye için de doğrudan ve 
dolaysız devrimci sonuçları olacaktır. Aynı şekilde 
Kürt halkının özgürlük ve eşitlik mücadelesi için de. 
Düne kadar FKÖ'nün teslimiyetçi-ihanetçi 
çizgisinden kendi teslimiyetçi-ihanetçi çizgilerine 
moral ve politik dayanaklar bulmaya çalışanların işi 
bundan sonra çok daha zor olacaktır. 



"iş güvencesi" aldatmacası üzerinden sergilenen orta oyunu 

Taslak üzerinden tartışılan işçi sınıfının 

yüzyıllık kazanımlarıdır 
lMF-TÜSlAD istikrar programı kapsamındaki 

sosyal güvenliğin tasfiyesi konusunda, hükümetin tek 
demagojik söylemi, baştan beri, "iş güvencesi 
getiriyoruz" olmuştu. Şimdi üzerinde tartışmaların 
yoğunlaştığı taslak, işte bu kapsamlı saldırının 
demagojik örtüsü yapılmaya çalışılan konuyu içeriyor. 

Salt bu gereksinimden bile anlaşılacağı gibi, 
taslakta sınıfın çıkarına getirilmiş tek bir yenilik yok. 
Böyle olmasına rağmen sermaye cephesinin kopardığı 
gürültüyü nasıl anlamak gerekiyor? 

Hükümetin taslağı ile sermaye patronlarının 
taslağını karşılaştıracak olursak, hem sermayenin ve 
hem de hükümetin niyeti daha iyi anlaşılacaktır. 

* Yeni tasan sendika üyeliğinin işten çıkarma 
gerekçesi yapılamayacağını söylüyor. 

Böyle bir işten çıkarma gerekçesi faşist 12 Eylül 
yasalarında da yoktu. Fakat yıllardır, sendikalaşan her 
işyerinin toplu tensikatla karşılaştığı biliniyor. 

* Yeni tasan "geçerli bir neden" olmadan işçi 
çıkarılamayacağını söylüyor. 

Y ürürlükteki yasada da "keyfi işten çıkarma" diye 
bir madde yok. Ancak, bir 17. madde var ki, keyfilikte 
sınır tanımıyor. Patronların karşı tasarısı ise bu konuda 
herhangi bir sınır getirilmesini kabul etmiyor. 

* Yeni tasarı, işten atılan işçiye mahkeme yolunu 
gösteriyor. 

Eskisinde de böyle bir hak vardı. Yani bunda da 
yeni bir şey yok. Patronların taslağında bu hakkın 
tümüyle ortadan kaldırılması isteniyor. 

* Hükümetin taslağı zaten var olan kıdem ve ihbar 
tazminatlarını, izin ve ücretsiz izinleri, mesai 
ücretlerini vb. hiçbir yeni katkı yapmadan geçiyor. 

Patonlar ise, mevcut kazanılmış hakların neredeyse 
yarısının gaspedilmesini öngören maddeler 
sıralıyorlar. 

Hükümetin varolan haklara hiçbir katkıda 
bulunmayan bir tasan hazırlayarak tartışmaya açmakta 
tek kazancı, kuşkusuz, sadece sosyal güvenliğin 
tasfiyesinde demagojik malzeme olarak kullanmak 
değil. Gerçekte taslak üzerinden tartışılan, işçi 
sınıfının yüzyıllık kazanımlarıdır. 

Kapitalistlerin taslağı vesile ederek yönelttikleri bu 
kapsamlı saldırıda temel argümanlarından biri, 
taslağın tek taraflı (işçidan yana) olarak hakları 
tanımladığı, kendilerinin mağdur edildiği, dolayısıyla, 
bu haliyle yasallaşmasının "sosyal barışı" bozacağıdır. 
'99 Nisan'ında kuruluşundan bu yana hep tek yanlı, 
hep sermayeden yana çalışmış, bu nedenle de hakettiği 
lakabı (İMF-TÜSİAD hükümeti) almış olan faşist
gerici kırması koalisyon hükümeti, bu tartışma 
sayesinde, "tarafsız-arabulucu" kisvesine bürünmeyi 
de umuyor. Saldırıyı bu kisve altında daha rahat 
sürdürebileceğini düşünüyor. Nitekim, Çalışma 
Bakanı-işverenler savaşı oyununda, işçi sendikaları, 
şimdiden "hükümetin destekçisi" ilan edilmiş 
bulunuyor. 

Sözkonusu hakların çoğu, çoktandır zaten fiilen 
kullanılmaz hale gelmiş/getirilmiş durumda. Örneğin, 
yasalarla tanımlanmış sendikal örgütlenme hakkını 
kullandırmamak için her türlü gücü devreye 
sokmuşlar. Yasa koyucu devletin yasaları.uygulayıcı 
organlan, yani mahkemeleri, polisi, jandarması, 
sendikalaşan işçinin-memurun üstüne saldırtılmış. 

Şimdi istedikleri, fiilen kullanımını engelledikleri 
bu hakların yasalardan da çıkartılması. Hükümetin 
yasa tasarısıyla kapitalistlerin bu haklan masaya 

yatırılıyor gibi görünüyor, ama beraberinde 
tazminatlarını, mesai ücretlerini, izinlerini, çalışma 
saatlerini vb., vb. kaldıralım, hiç olmazsa azaltalım 
diyorlar. Sonuçta, hükümet "bir orta yol bulalım" 
dediğinde, güya fedakarlık yapıp, "şundan şundan 
geçtik, ama şunu şunu mutlaka isteriz" diyecekler. 
Özellikle de yıllardır esnettikleri çalışma saatleri ve 
ücretler konusunu, yani esnek üretimi yasal bir 
kazanıma dönüştürmeye çalışacaklar. Oysa esnek 
üretim bir kez çalışma yaşamına hakim hale gelir, bir 
de yasallaşırsa, hiçbir yasanın iş güvenliği 
sağlamayacağı bilinmelidir. Çünkü esneklik, zaten 
tümüyle kapitalistin ihtiyaçlarını temel alan bir 
yöntemdir. İhtiyacı olduğu zaman, ihtiyacı kadar 
işçiyle.gereksinim duyduğu sürece ·çalışma. Ve 
verebildiği kadar ücret. Saat sınırı yok, dolayısıyla 
mesai kavramı tümden kalkıyor, mesai ücreti de. 

Bugün, işçi haklan üzerine sergilenen kavga oyunu 
tam bir aldatmacadır. Kavga, sözde işvereriletle 
hükümet arasında yaşanıyor. Böyle bir şey mümkün 
değildir. Cumhuriyet tarihinin en azgın işçi düşmanı 
hükümeti, işçi sınıfı adına bu kavgaya taraf olamaz. 

O, bu kavgada karşı tarafta, yani ücretli ve gönüllü 
hizmetini gördüğü sermayenin tarafındadır. Bir yanda 
işçi sınıfı ve emekçiler, diğer yanda sermaye sınıfı ve 
hizmetkarları bu kavganın taraflarıdır. Safların bu 
şekilde netleşmesini engelleyen, sadece hükümetin (Y. 
Okuyan'ın) sahtekarlığı değildir. Bu oyunda hükümet 
destekçiliğine soyunarak, dünkü "işçinin canına 
okuyan" Y. Okuyan'ı işçi dostu pozisyonuna çeken 
sendika ağalarının rolü 
de büyüktür. Sendikalar 
elbette, sınıfın 
sözcülüğünü yapmakta, 
çatışmada taraf olmak 
durumundadır. Ancak 
taraf tutmak değil, taraf 
olmak. Tıpkı sahte 
düşmanlar gibi, sahte 
dostlar yaratmak da 
sınıfa ihanetin bir 
aracıdır. 

Temel hak ve 
özgürlüklerin böylesine 
ucuz tartışma konusu 
edilebildiği bir durumda, 
gerçek işçi örgütlerinin 
yapması gereken,sorunun 
gerçek muhatabı olan sınıf 
kitlesini harekete geçirmek 
olmalıdır. Öncelikle, kazanılmış 
haklardan asla taviz 
verilemeyeceği, sermayedarlara 
da hükümete de gösterilmelidir. 
İşçi sınıfı ve işçi örgütleri, 
mücadeleyle kazanılmış 
haklarının ancak ve sadece 
mücadele ile korunabileceği 
gerçekliğini yeniden ilke 
edinmek zorundadırlar. Yasalar 
her zaman ikinci plandadır. Önce 
örgütlenirsin, grev yaparsın, 
haklarını söke söke alırsın, 
ardından yasalara sendika ve 
grev hakkını yazdırırsın. Bu 
bütün dünyada ve Türkiye'de 

böyle yaşanmıştır. 
İş güvenliği mi istiyorsunuz? İşten çıkarmaya karşı 

örgütlü mücadeleyi yükseltmek zorundasınız. Bu 
yıllardır yapılmıyor. İşten atıldığı için direnişe ge en 
işçiler örgütleri tarafından yalnız, sahipsiz, örgüt üz 
bırakılıyor. Böyle bir sendikal işleyiş sürdüğü sürece, 
hiç bir yasa iş güvencesi sağlayamaz. Ne yani, Y. 
Okuyan'ın yasa tasarısı yasallaşırsa, işçi çıkaran 
patronlarını hapse mi atacak? Yoksa bugün işten atılan 
işçiyi fabrika önünden uzaklaştırmak için kullanılan 
polis copu-jandarma dipçiği patronun başına mı 
inmeye başlayacak? Kuşkusuz hayır! .. 

En büyük tekelden en küçük atölyeye kadar 
birleşmekten bahseden patronlar saldırı 
deklarasyonunu yayınlamış bulunuyorlar. Tehditleri de 
açık; "sosyal barış" bozulurmuş!.. Ekmek yoksa, iş 
güvencesi, sigorta, sendika, hak-hukuk yoksa, barış da 

·yok! .. Bu soyguncu, bu asalak sınıfın karşısına sı ıf 
olarak dikilmek gerektiği ortadadır. Bu topyekun 
saldırıya karşı, işçi sınıfının birleşik gücünü harekete 
geçirmenin yolu sınıfsal taleplerin bayrak 
edinilmesinden geçiyor. 

- Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi! 
- Tüm çalışanlara grevli, toplusözleşmeli 

sendika hakkı! Sendikal örgütlenmenin önündeki 
engeller kaldırılsın! 

- Grev yasakları kaldırılsın, lokavt yasaklansın! 
- Tüm çalışanlara sağlık ve sosyal sigorta h kkı! 

SSK ve devlet hastanelerine yatırım! 
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"iş güvencesi" :  Sinsi b ir sald ırı manevrası 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'nca 

hazırlanan "İş Güvencesi Yasa Taslağı" Ağustos ayının 
son haftasında kamuoyuna açıklanmıştı. Taslak, aynı 
günlerde Başbakanlık'a gönderilmiş, fakat ele alınması 
ancak bir ay sonra mümkün olabilmişti. İlk hali sadece 
"ilk kez toplusözleşme imzalanacak işyerlerinde" 
çalışan işçileri kapsarken, yapılan bir takım rötuşlarla 
"sendika üyesi işçilerin tamamı" "işgüvencesi" 
kapsamına alındı. Bu değişiklikle Bakanlar 
Kurulu'ndan geçen " İş Güvencesi Yasa Tasarısı" 
meclisten geçerse yasallaşacak. 

Tasarının hazırlanış tarihinden bugüne, sendika 
bürokrasisinden hükümet temsilcisine, medyasından 
T ÜSİAD, T İSK vb. sermaye kurumlarına kadar, çeşitli 
düzen çevrelerinde bir yaygaradır almış başını gidiyor. 
Ortada öyle bir tablo var ki, şaşırmamak mümkün 
değil. Hak-İş ve DİSK daha en başından, tasarının 
eksiklikler taşıdığını, ama olumlu bulduklarını, bu tür 
adımlara destek vereceklerini belirttiler. Türk-İş ise 
Ekim ayının ilk haftasında " Yeni ve Çağdaş İş Kanunu 
Tasansı"nı bir alternatif olarak gündeme getirdiler. 

Sermaye örgütlerinin karşı çıktığı, "işçi 
sendikalarının" desteklediği " İş Güvencesi Yasa 
Tasansı"nın baş mimarının Yaşar Okuyan olması, 
tablonun en ilginç yanını oluşturuyor. Okuyan tüm 
süreç boyunca çırpındı durdu. Kamuoyu açıklamaları 
yaptı, sendikaları ikna turlarına çıktı, mektuplar 
gönderdi, patronlara karşı işçilerden destek istedi, hatta 
birlikte miting yapmayı bile önerdi. Kısacası "48 yıllık 
rüya"sının gerçekleşmesini, bir "48 yıl daha" 
beklemeye niyeti olmadığını gösterdi ! 

Bu durumda sahneye daha yak ından bakmak bir 
zorunluluk oluyor. Yaşar Okuyan azılı bir işçi düşmanı. 
Bugüne kadarki icraatlarıyla bunu fazlasıyla kanıtladı. 
İşçi s ınıfına ve emekçi kitlelere yönelik tarihsel yıkım 
saldırısının baş aktörlerinden biri. Sendika 
bürokrasisi, sermayenin hizmetinde bir ihanet 
şebekesi, sınıf mücadelesinin önündeki temel 
barikatlardan biri. Burjuvazi, zaten işçi sınıfının 
karş ıtını oluşturuyor. Herşey burjuva sınıfın çıkarlar 
için yapılıyor. Böyle bir sahneden işçi sınıfına hak çıkar 
mı? Bu durumda, oynanan oyun neden, kimin için? 

İş güvencesi, işçi s ınıfının en önemli sorunlarından 
ve taleplerinden biridir. " İşçinin iş ilişkisinin 
devamlılığının ve dolayısıyla kendisinin ve ailesinin tek 
geçim kaynağı olan ücretinin sürekliliğinin sağlanması" 
olarak tanımlanıyor. Yani yaşamasının ve ekmek 
bulmasının önemli bir koşulu demek iş güvencesi. 
Bundan ötürüdür ki, işçi s ınıfının tarihsel 
mücadelesinde baş köşeyi tutan bir talep olmuştur. Ve 
elbette sermayeye evrensel olarak kabul ettirilmiş bir 
kazanım halini almıştır. Ekonomik-sosyal birçok hak, -
bir yönüyle- iş güvencesi varsa gerçekten bir anlam 
taş ır. Türkiye işçi sınıfı bu talep etrafındaki 
mücadelesinde belli bir aşama sağlamışsa da, kapitalist 
düzen koşullarında gerçekleşecek bir iş güvencesinden 
halen de yoksundur. Olduğu kadarında da sermaye 
iktidarının bahşetmesi önemli bir yer tuttuğundan, 
güdük bir iş güvencesi bile fiilen işlevsizleşmiştir. 
Sermayedarlar öteden beri istedikleri zaman işçinin 
işine son verebiliyorlar. Dolayısıyla, iş güvencesi talebi 
Türkiye işçi sınıfı için acil ve güncel bir talep. İşçi 
hareketinin dipte seyrettiği dönemlerde bile, yerel işçi 
eylemlerinin patlak vermesinde işten çıkarılma belli 
başlı bir sorun olarak rol oynuyor. Hareketin 
genelleşme eğilimi gösterdiği durumlarda ise, iş 
güvencesi ön sıralarda dile getirilen bir talep oluyor. 
Kısacası, iş güvencesi, işçi ve emekçilerin en yakıcı 
istemlerinden biridir. 

Sahnelenen oyunda bununla ilişkilendirilecek ikinci 
noktaya gelince ... Sermaye iktidarının topyekun bir 
saldın yürüttüğü biliniyor. Bu saldırıda yok yok. 

Sermaye iktidarının atmaya çalıştığı köklü 
adımlardın biri de esnek üretim. Demek oluyor ki, 
esnek üretim, hücre tipi yaşamın bir diğer boyutu. 
Bilindiği gibi esnek üretim, metal ve tekstil 
sektörlerindeki T İS görüşmelerinde sermayenin başlıca 
dayatması olarak yer aldı. Tekelci burjuvazi bunu uzun 
zamandır dillendiriyordu. İşçi-emekçilere yönelik 
saldırının son yıllardaki başarıs ına yaslanarak, patronlar 
şimdi bunu T lS taslaklarında somutladılar. Sınıfa bunu 
kabul ettirebilmeleri, en azından bugünkü koşullarda 
bir dizi manevrayı, "gözboyama" taktiklerini 
gerektiriyor. "İş güvencesi" oyunu da bu manevralardan 
biri olarak sahneleniyor. 

Yaşar Okuyan "üç rüya"sından bahsediyor; "Sosyal 
Güvenlik Reformu", "İşsizlik Sigortas ı Yasası", " İş 
güvencesi devrimi". llk iki rüyanın anlamı artık 
herkesçe biliniyor. Birincisi mezarda emeklilik, ikincisi 
de bir aldatmaca ve hortumlama aracı olarak yasallaştı. 
İş güvencesi ile ilgili olanı ise, bir "göz boyama" olarak 
yasallaştırılmaya çalışılıyor. Bunu diğerlerinden ayıran 
yan, çok daha sinsi bir araç olarak kullanılmasıdır. 

Sermaye sınıfı, Okuyan'ın "üçlü rüya"sırun 
gerçekleşmesinin karşılığında, ihbar ve kıdem 
tazminatlarının yeniden düzenlenmesi ( demek oluyor ki 
gaspı) ve esnek üretimin kabul edilmesi taleplerini 
gündeme getiriyor. T İSK, T ÜSİAD, MESS gibi 
sermaye örgütleri; "işsizlik sigortası var, iş güvencesi 
de çıkarılıyor; o zaman ihbar ve kıdem 
tazminatlarından vazgeçilsin; esnek üretimin ilk 
adımlan olarak 'ücretsiz izin', 'kısa süreli çalışma', 
'telafi çalışması' maddeleri kabul edilsin" biçiminde 
bir tutum ortaya koyuyorlar. Bu yönlü bir yasal 
değişiklik için de "yeni ve çağdaş" ibareli bir iş kanunu 
tasarısı hazırlıyorlar. Yani bugüne kadar çeşitli parçalan 
fiilen yürürlükte olan esnek üretimi tam kapsamıyla 
yasallaştırmak istiyorlar. Böylesine büyük bir saldın 
adımı ancak güçlü bir manipülasyon eşliğinde atılabilir. 
Yapılan da budur. 

Tasarı, işçilere iş güvencesi sağlamadığı gibi, bu 
konuda varolan yasa ve uygulamaları da kimi 
noktalarda işlevsizleştiriyor. Yani işçi sınıfı ve emekçi 
kitlelerin sermaye iktidarına yedeklenmesi için güdük 
adımlara bile ihtiyaç duyulmuyor. Fakat "güdük de olsa 
haklar veriliyor"muş havası yaratılmaya çalış ılıyor. 
Okuyan, 29 Eylül'de gerçekleştirdiği T ürk-İş 
ziyaretinde; "Açık destek istiyorum. Daha iyisi olsun 
diye ertelenmesini doğru bulmuyorum. Önce hukuksal 
olarak anayasaya sokalım, sonra eksikliklerini 
tamamlayalım. Yoksa 48 yıl daha beklemek gerekir'' 
diyerek, tehditle içiçe de olsa bu yönlü bir çaba 
sarfediyor. Bu çabalar sonuç verirse, demek oluyor ki  
işçi sınıfı sersemletilirse, kuşku yok ki bundan sonraki 
manevra tekelci burjuvazinin istediği biçimde bir iş 
yasası çıkarılması olacaktır. 

"İş güvencesi yasa tasarısı" işçi sınıfına güdük bir 
kazanım bile sağlamadığı halde, sahnelenen oyunda 
sağlıyormuş gibi sunulması, burjuvazinin önemli bir 
taktiğine de ışık tutuyor. Dikkat edilirse, iş güvencesi 
istemi yakıcı olduğu halde, ortada bu isteme dair düzeni 
zorlayan çapta bir sınıf hareketi yok . Bu durumda 
sermaye iktidarı "iş güvencesi"nden bahsetmiş oluyor ! 

Türk burjuvazisinin 
geleneksel bir taktiğidir 
bu. Eğer mücadeleyi 
geliştirme potansiyeli 
taş ıyan bir talepse, 
mücadeleyle 
kazanılmasına fırsat 
tanımadan, 
güdük tutarak 
önden 
bahşet! 
Doğal 
olarak, 
bahşedilen 
herşey, 
istenildiği 
zaman da gaspedilme özelliği taşır. Hatta, süregeldiği 
üzere, fiilen kullandırılmaz, işlevsizleştirilir. Mesela 
bugün Türkiye'de işçilerin lehine olan yasalardan hangi 
biri uygulanıyor? Güya, 282 1 sayılı Sendikalar 
Yasası'nın 3 1 .  maddesi sendikalaşma nedeniyle yapılan 
baskıyı, işten çıkarmayı yasaklıyor. Her ne hikmetse " İş 
Güvencesi Yasa Tasarısı" da salt bu konuyla ilgili ! Bu 
durumda tasan sermaye için yasaların işlevsiz 
olduğunun resmi düzeyde bir itirafı değil de ne? 

Burjuvazi tam da işçi ve emekçi yığınların bu 
istemler uğruna mücadele içinde etkilenmesinden, 
kendi özdeneyimleri temelinde eğitilerek devrim 
mücadelesine kazanılmasından, "işçi sınıfının fiziki ve 
moral yozlaşmadan korunması, kendi kurtuluşu uğruna 
verdiği mücadelede savaşma gücü ve yeteneğinin 
yükselti/mesi"nden korkuyor. Geleneksel "bahşetmek" 
taktiğini de bu çerçevede kullanıyor. 

Sermaye, 75 yılı aşkın saltanatında bu taktikle 
epeyce sonuç aldı. Şimdiki sinsi manevraları karşısında 
ise, işçi sınıfı sessizliği yeğliyor. Kendisini temelli 
ilgilendiren güncel bir sorun alet edilerek binbir dolap 
çevriliyor, fakat maalesef sahnede işçi sınıfı yok. 
Olduğu kadarıyla da Sabancı Center önünde 
"sermayedarlara karşı ( !) sendika bürokrasisi-Okuyan" 
kucaklaşmasını alkışlıyor. İşçi sınıfının büyük bir 
kesimi de seyrediyor. Bu, sınıfın gözlerinin gerçekten 
boyandığını gösterir. Bütürılüklü saldın karşısında 
sersemleşmeyi anlatır. İşçi s ınıfı ve emekçi kitleler 
seyirci kalmaktan bir an önce vazgeçmek 
durumundalar. Sermaye iktidarının taktiklerine, sinsi 
manevralarına bu saatten sonra kanılabilir mi? İşçi 
sınıfının kanması, kendi kuyusunu kendisinin kazması 
olur. 

İşçi sınıfının kazması gereken kuyu burjuvazinin 
kuyusudur. Zira bu asalak sınıfın iktidarını tarihin kör 
kuyusuna göm.menin vakti çoktan gelmiştir. Başta ; 
"sınırsız söz, basın örgütlenme, gösteri ve toplanma 
özgürlüğü", "Tüm çalışanlar için grevli ve 
toplusözleşmeli sendika hakkı. Sınırsız grev ve genel 
grev hakkı. Lokavtın yasaklanmas ı", "Herkese iş, tüm 
çalışanlara iş güvencesi" olmak üzere, Parti 
P rogramı 'nın "Acil demokratik ve sosyal istemler" ile 
"Emeğin korunması" çerçevesinde formüle ettiği 
istemler etrafında örülecek birleşik-militan mücadele 
hattı bu doğrultuda atılmış önemli bir adım olacaktır. 



' 'Kurtlar sofrası ' ' nda muhabbet 
Bu sofrada kimisi kurtluğunu gizlemiyor, ortalıkta 

maskesiz-postsuz dolaşıyor. Kimisi arada bir "kuzu 
postu" giymeye çalışıyor, bazı sosyal-siyasal 
gelişmeler (örneğin kitle hareketinin patlama 
potansiyeli taşıdığı dönemler, seçim süreçleri vb.) 
onları buna zorluyor. Kimisi de rehavete kapılmadıkça 
"kuzu postu"nu üstünden çıkarmıyor, çünkü görev 
a lanları kuzu sürüsünün içinde. Onları bir arada tutan, 
kendi sofralarının bozulmaması, kuzu eti ve kanıyla 
sürekli donatılması. 

Bakalım kurtların ne dediğine? 

Kendini gizlemeyen kurtlar 

* TİSK ve Başkanı Refik Baydur, 7 Eylül'de, 
hükümetin işgüvencesi yasa tasarısını meclise 
sevketmesine sert tepki gösterdi: " Üç maddelik 
palyatif tedbirlerle şov yapmak 
hayra değil." Eylül' ün sonuna 
doğru yine konuştu; ''Toplantıda 
(bir süre öncesinde yapılan sivil 
inisiyatif toplantısında) iş 
kanununun ILO 'nun 158. 
maddesine göre yeniden 
düzenlenmesi gerektiğini 
söyledim. Bu da esneklik ve iş 
güvencesidir. . . .  Tabii işgüvencesi 
kıdem ve ihbar tazminatı ile 
bağlantılıdır. Bunlar tamamen 
kaldırılsın gibi bir iddiam yok. 
Ama bunların tekrar oturulup 
konuşulması gerektiğini 
düşünüyorum . . . . .  Yeni bir iş 
kanunu taslağı hazırlıyoruz." 

hazırlanmasıdır." 
* "Topu taca atmaya a lışmışız. Bizim işimiz anayı 

bırak dana ile uğraş olmuş" diyen Sabancı, iş kanunun 
tümüyle gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi' :. 
(Cumhuriyet, 7 Ekim) 

Kendini gizlemeyen kurtlar bu kadar açık 
konuşuyorlar işte. Üzerine laf etmeye ne hacet? 

Arada bir "kuzu postu"na bürünmeye 
çalışan kurtlar 

Son İMF-TÜSİAD hükümeti döneminde işçi ve 
emekçiler büyük darbeler yedi. Mezarda emeklilik, 
emperyalist tahkim, baraj sa ldırısı, grev yasakları, 
TİS ' !erde yüzde 25 dayatması, "işsizlik sigortası" 
aldatmacası, özelleştirmeler ( dolayısıyla 
taşeronlaştırma, işsiz leştirme ve örgütsüzleştirme) 

* "TİSK, Bakanlar 
Kurulu' ndaki tasarıya a lternatif 
olarak iş kanununun tümünün ele 
alındığı alternatif bir taslak 
hazırladı. ... 60 maddede toplanan 
kanun taslağının bazı 
bölümlerinde şu görüşlere yer 
veriliyor : 'Eylül '99'da kabul 
edilen 4447 sayılı kanun ile 
işsizlik sigortasına ait 

TISK Başkanı Relik Baydur ve DiSK Başkanı Süleyman Çelebi 
"IŞVEREN-SENDIKACI KUCAKLAŞMA$!" 

düzenlemeler getirildi. Ancak bu fonksiyonu da 
üstlenmiş o lan kıdem ve ihbar tazminatı 
müesseselerine dokunulmadı ."' (Dünya, 3 Ekim 2000) 

* Ramsey Giyim Sanayi ve T lcaret A.Ş .  Genel 
Müdürü: "iş güvencesi yasası işsizliği daha da 
artıracak. Bu yasa işi olanların da işini kaybetmesine 
neden olacak." (agy) 

* Refik Baydur: "Bakan bu tasarıyı nereden 
bulmuşsa bilmuş. Üstelik bu tasarının işçiye hiç bir 
faydası yok. işverene ise ağır yükümlülük getiriyor. 
Sendika ağalığının ve hegemonyasının . . .  devamını 
sağlıyor. . .  " (agy) 

Baydur sonra yine konuştu; "Bu yasa taslağı 
gündemde kaldığı sürece bütün kuruluşlarımızın 
programa verdiği destek ve Ekonomik ve Sosyal 
Konsey ' e katılım konuları yeniden gözden 
geçirilmelidir." (Cumhuriyet, 7 Ekim 2000) 

* TİSK' in çağrısı ve TÜSlAD, İSO, lKV, TGSD, 
ASO, TOBB gibi sermaye örgütleri başkanları ile 
Koç, Sabancı gibi büyük başların yer aldığı geniş 
katılımla gerçekleştirilen Sabancı Center' daki toplantı 
(6 Ekim) sonucunda yayınlanan "Türk Hür Teşebbüsü 
Ortak Deklarasyonu"nda ise şunlar söyleniyor: 
"Enflasyonla mücadele" ve "istikrar programı" 
bundan sonra da desteklenecek. "İşsizliği azaltmanın, 
yatırım, üretim ve ihracatı arttırmanın önde gelen 
koşulu, çağın gereklerine uygun bir iş yasasının 

gibi belli başlı darbelerde Çalışma Bakanı olarak 
Yaşar Okuyan başlıca sorumlulardan biriydi. Bu son 
manevrada da baş rolü yine o oynuyor. 

* Okuyan' ın hazırladığı tasarının 
gerekçelendirmesi: "İşçinin fesihlere karşı gerektiği 
şekilde korunmadığı bir hukuk düzeninde sendika 
özgürlüğünden, TİS özerkliğinden ve grev hakkından 
bahsedilemeyeceği vurgulanarak, işgüvencesinin 
sağlanamadığı bir sistemde sendika içi demokrasinin 
de yeterince işlemeyeceği kaydedildi. Sendikaya üye 
oldu diye işçinin işten çıkarılmasının düşündürücü 
olduğu ve mutlaka önlenmesi gerektiği belirtilen 
gerekçede, aksi bir durumun Türkiye' nin onayladığı 
sözleşmelere ve küreselleşme mantığına da aykırı 
olacağı bildirildi." (Dünya, 26 Ağustos 2000). Peki, 
şimdiye kadar sendika özgürlüğünü, TİS özerkliğini, 
grev hakkını kim gaspetmiş? 

* Okuyan, Eylül' ün son haftasından baş layarak 
lobi faaliyetleri yürüttü, sendikalara ikna turuna çıktı, 
"patronlara rağmen bu rüyayı gerçekleştireceğim" 
dedi. Okuyan, giydiği "post"a kendini fena kaptırmış 
anlaşılan. Bakalım işçiler zokayı yutacak mı? Önce 
tasarıyı "devrim" diye lanse etmişti, fakat sonra bu 
fikrini değiştirdi; "Önce hukuksal olarak anayasaya 
sokalım, sonra eksikliklerini tamamlayalım ... " 
(Evrensel, 30 Eylül) "Post"u sadece arada bir 
giyinince, ister istemez böyle açıklar verilebiliyor! 

Sürekli "kuzu postu" ile yaşayan kurtlar 

* "Hak-İş Genel Başkanı Salim Us lu, Ecevit, 
Bahçeli, Y ılmaz ve H .  Özkan' a birer mektup 
göndererek, işgüvencesi yasasının bir an önce 
çıkarılmasını istedi. ÇSGB' nin taslağını memnuniyet 
verici bulduklarını ve Bakanlar Kumlu' nun ilk 
toplantısında e le a lınmasını istediklerini ifade etti" 
(Evrensel, 30 Ağustos) İşçilerin geri bilincinden v 
sessizliğinden olsa gerek, ihanetini açık açık 
gerçekleştiriyor. 

Hak-İş diyor ki; "Yargıtay içtihadlarında ilk 
örgüt lenme halinde sendikal sebebin varlığı faz la 
tartışılmadan genelde kabul görmemektedir. Bazen 
üye o lmasa bile sendikal çalışma içinde yer a lınması 
dahi sendikal tazminat için yeterli 
görülebilmektedir .. . " Hak-İş' in desteklediği tasarıda 
"işverenin kendisine bildirilen üyelik fişlerine 
dayanarak" ifadesi geçiyor. Hak-İş, işverenler işçileri 
üyelikler kendilerine bildirilmeden attıklarını biliyor, 
ama bile bile destekliyor. 

* DİSK de başından itibaren tasarıyla destek v rdi. 
Her zaman biraz daha temkinli hareket ederken bu 
sefer kendinden çok emin. Sanbancı Center önünde 
hükümetle birlikte eylem yapmaktan çekinmedi. 
Okuyan ' la gerçekleştirdikleri her görüşmede 
desteklerini ifade ettiler. Hatta bir keresinde (5 
Eylül' deki görüşme) Çelebi, Okuyan' a 
"örgütsüzlükten dolayı irticacı, bölücü, illegal 
örgüt lenmelerin çoğaldığı"nı söyleme cüretini bil 
gösterdi. Daha başka ne denilebilir ki? 

* Türk-İş' in tutumu en ilginç olanıydı . Önce 
tasarıya karşı çıktılar. 

Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul l 8 
Eylül'deki Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısında 
hükümetin hazırladığı işgüvencesi yasa taslağının iş 
güvencesini sağlamaktan uzak olduğunu, buna de tek 
vermenin yanlış olacağını belirtti. 

Türk-İş Genel Sekreteri Hüseyin Karakoç : "Bakan 
'30-40 yıldır çıkmadı, ben çıkardım ' demek için 

çıkarıyor. 1475 ve 2821 sayılı yasaların verdiği 
hakları dahi geri götürüyor. .. Böyle bir işgüvence i 
yasasının çıkmasını istemiyoruz. Bazı 
konfedarasyonlardaki arkadaşlarımız 'bu bir 
aşamadır, gelişmedir ' diyor, ama böyle aşama 
gelişme olmaz. Sosyal güvenlik yasası da çıkarken 
'reform ' denildi, reformla uzaktan yakından ilgisi 

yok. Basbayağı gözboyamadır bu, buna evet dememiz, 
desteklememiz mümkün değil." (Evrensel, 26 Eylül) 

Tabii farklı tutumlar da vardı. Tarım-İş Genel 
Başkanı, tarım ve orman işçilerinin 1475 sayılı 
yasaya dahil edilmesi tasarısı için Okuyan' a teşekkür 
etti. 

Fakat genelde Türk-İş karşıydı. Konu hakkında 
video kaset ler bile hazırlanmıştı. "Kaset lerde Çalı ma 
Bakanı tarafından hazırlanan işgüvencesi tas lağının, 
yeni haklar ve işgüvencesi getirmek bir yana, mev ut 
hakları da geriye götürdüğü teması işlenmiş"ti. 
(Evrensel, 1 6  Eylül) 

Ne olduysa, Okuyan' ın 29 Eylül' deki Türk-İş 
ziyaretinde tutum tersine döndü. B. Meral, tasarı 
yasallaşmazsa a lanlara ineceklerini dile getirdi. Sahi 
bu görüşmede ne paralar döndü, ne vaatler verildi? 
Hani desteklemeniz mümkün değildi? 

*** 

İşte böyle ! Kurt lar sofrasındaki muhabbetin tü ü 
de işçi ve emekçilerin nasıl daha iyi a ldatı lacağı 
üzerine . O sofrada insan eti yeniliyor, kanı içiliyor. O 
sofrayı dağıtmak işçi sınıfının boynunun borcudur. 



ESK ihanetine geçit vermeyel im! 
Sermaye iktidarı 1MF-TÜS1AD saldın 

paketini "kararlılık"la hayata geçirmeye 
devam ediyor. İşçi sınıfı ve emekçilerin 
yaşadığı y ıkım, çektiği acılar, derinleşen 
sefalet, büyüyen işsizlik vb. onların urnrunda 
bile değil. Zira bunlar uyguladıkları 1MF
TÜSİAD paketinin doğal sonuçları. Kürt 
halkına karş ı  k irli savaşı "meşrulaştırmak", 
kitleleri destekçi konuma çekmenin temel 
gereği olan şovenizmi kışırtmak için ''vatanın 
bir karış toprağından vazgeçmeyiz" diyenler, 
bugün "kamu" arazilerini emperyalist 
devletler ve uluslararas ı tekellere peşkeş 
çekiyorlar. 

Düne kadar Kürt ulusal mücadelesini 
gerekçe göstererek yürüttükleri silahlanmayı 
bugün kolayca açıklayabilecek durumda 
değiller. "Dış mihraklar" olarak tanımladıkları 
ve yine şovenizmi körüklemek için 
kullandıkları "düşman devletler"den 
sözetmeleri ise, Yunanistan, İran ve Suriye'yle 
(yakın süreçte Irak da dahil olacaktır) bir 
yumuşama/yakınlaşma sürecine girildiği 
koşullarda pek kolay olmayacaktır. Son olarak 
Ermenistan üzerinden benzer bir senaryoyu 
sahneye koymaya çal ışıyorlar k i, bunu 
başarsalar bile eskisi gibi etkili olması 
düşünülemez. "Vatan-Millet-Sakarya" 
edebiyatı miadını doldurdu. Bunun yerine 
koymak istedikleri laik/anti-laik oyunu ise 
şimdiden önemli ölçüde boşa çıktı ( etkili 
olduğu kesim dar bir Kemalist kesimden 
ibaret ve onu da kaybetmeye mahkumlar). 

Bu koşullarda sermaye devletinin 
politikalarını hayata geçirmek için yeni 
yöntemlere başvurması kaçınılmazdı. Bu ise 
onun daha önce işçi-emekçiler tarafından 
açıkça görülemeyen terörist yüzünü önplana 
çıkardı. Grevleri yasakladı, sendikaları resmen 
feshetme harekatı başlattı, kimi ilerici 
sendikacıları tutukladı, en ufak bir basın 
açıklaması üzerinde azgın bir terör estirdi. 
Hak arama mücadelesi verenlerin üzerinden 
copunu eksik etmedi. Bu açık bir meydan 
okumaydı ve ne yazık ki  işçi sınıfı ve 
emekçiler buna karşı anlamlı  bir duruş 
sergileyemedi, bu saldırıya aynı kararlılıkla 
cevap veremedi. Ama bunun da dayanacağı 
bir s ınır var ve o sının şimdiden zorlamaya 
başladı. Böyle olunca, geçmişten beri 
başvurulan bir oyunu önplana çıkarıyorlar: 
"Toplumsal uzlaşma!" 

Bu yıkım paketinin başarısı için 
''toplumsal uzlaşma" çağrıları yapıyorlar. İşçi  
ve emekçiler için katmerlenmiş sömürü 
demek olan bu programın uygulanmasını 
"milli" bir mesele olarak sunup, tüm 
kesimlerin fedakarlıkta bulunması gerektiğini 
tekrarlayıp duruyorlar. Ama işçi-emekçilere 
nutuk atarak onları buna ikna etmeleri 
mümkün değil. Sermayenin işçilere fedakarlık 
çağrısı yapmasının olumlu yanıt 
bulamayacağını bildikleri için, bunu işçi  s ınıfı 
içindeki sermaye uşakları/ajanlarının 
dillendirmesini istiyorlar. İşte bunun için ESK 
var. ESK, sermayenin çıkarlarını işçi
emekçilere kabul ettirmek, saldırıların hayata 
nasıl daha sancısız geçirilmesini sağlamak için 
kurulmuştur. Satılmış sendika bürokrasisi 
büyük bir istekle bu ihanet kurumunda yerini 
almıştır. Kimilerinin (DİSK'in) şimdilik 
bunun dışında olması, ESK'ya karşı 
olmalarından değil, kurumun resmi 
olmamasından, yani ihaneti resmi olarak 
gerçekleştirememelerinden dolayıdır. Son 

dönemlerde DİSK başkanının devrimcileri 
karalayan açıklamaları da bunu onaylar 
niteliktedir. Yaptıkları sermayeye yaranma 
girişimleridir. 

Bu oyun yeniden ortaya konulmaya ve 
daha öncekilerden daha usta bir biçimde 
sergilenmeye çalışılıyor. Son dönemde TV 
programlarında boy gösteren sermaye 
örgütlerinin temsilcilerinin ESK'nın 
toplanmamasından yakınmaları, bileş iminin 
genişletilmesine ilişkin vurgulan bundan 
dolayıdır. Ardından Ecevit'in hemen harekete 
geçmesi, en kısa zamanda ESK'yı 
toplayacağını söylemesi de bunun bir 
göstergesi. Kapitalist birlik-sendika 
temsilcileri direkt toplanalım çağrısı 
yapamadıkları için Ecevit'in devreye girmesi 
gerekiyor. Zira Türkiye'de sınıflar arasında 
oluşan uçurum kapitalist patronların ve 
onların işçi sınıfı içindeki ajanlarının 
kendiliğinden biraraya gelmelerine izin 
vermiyor. Dolayısıyla kısa bir süre içinde ESK 
toplanabilir. Hatta ESK'ya s ınıflarüstü bir 
görünüm vermek için resmi bir kurum haline 
getirilebilir ve böylece kimileri için çekince 
gerekçesi olan ESK'nın resmi olmamas ı 
sorunu da giderilmiş olur. 

Yeni bir ESK toplantısından işçi emekçiler 
için ne çıkacaktır ? Bunun cevabı artık 
tecrübeyle sabittir. Toplantı çıkışında yine 
"toplumsal uzlaşma" ve "fedakarl ık" çağrılan 
yapılacaktır. Sendika bürokratları demagoji 
yapmak için bile ''biz fedakarlık 
yapmayacağız, mücadele edeceğiz'' 
diyemeyeceklerdir. 

Bu fedekarlıkların kimin için olduğunu 
yaşayarak gördük. Bu öylesine bir toplumsal 
fedakarlık ki; işçi ve emekçiler fedakarlık 
yaptıkça daha fazla açlığa, sefalete, işsizliğe 
maruz kalırken, kapitalistler daha da zengin 
oluyorlar. Bu öyle bir enflasyona karş ı  
seferberl ik ki; işçi ve  emekçiler %25 ücret 
artışına mahkum edilmeye çalışılırken, zamlar 
dur durmak bilmezken, sermayedarların 
Avrupa bankalarındaki dolarları-markları 
sürekli birikiyor. Bu öyle bir toplumsal 
fedakarlık ki; işçi ve emekçiler yarı aç 
yaşamaya zorlanırken, kapitalistler birkaç 
işçinin maaşı  tutarındaki paralan barlarda 
havaya saçıyorlar. 

"Toplumsal uzlaşma" işçi-emekçileri 
köleleştirmenin bir diğer adıdır. "Toplumsal 
uzlaşma" çağrısı ezilenlere gönüllü köle olun 
çağrısıdır. İşçi-emekçilere açlık ve sefaletten 
başka bir şey getirmeyen İMF-TÜSİAD 
saldın paketinin hayata geçmesi için yapılan 
bir uzlaşma çağrısıdır. Bu çağrı işçi-emekçiler 
tarafından kabul görmese de, karşı bir duruş 
sergilenmediği, işçi-emekçilerden sendika ve 
örgütlerinin ESK'ya katılmasına karş ı ses 
yükselmediği sürece, ESK üzerinden oynanan 
oyunlar sürecektir. 

İşçi ve emekçiler artık bu ihanete sessiz 
kalmamalı, örgütlerinin ESK'dan çekilmeleri 
için harekete geçmelidirler. Eğer bugüne 
kadar süren sessizlik devam ederse, bu daha 
fazla ihanetin yolunu açacak, sonucu ise daha 
fazla açl ık, yoksulluk, baskı ve zulüm 
olacaktır. "Toplumsal uzlaşma", "toplumsal 
barış" söylemlerinin amacı emekçilerin sınıf 
bil incini karatmaktır. Sınıf mücadelesinin 
yükseltilmesi "toplumsal barış" yalanını da 
pratikte boşa çıkaracaktır. 

Sendikalar ESK'dan çekilsin! 
ESK ihanettir, ihanete geçit vermeyelim! 

Zonguldak: 
Özel kömür ocağında yine cinayet! 

Madenler sermayeye 

sömürü cenneti , 

işç i lere mezar o luyor! 
Zonguldak 'ın Gelik beldesindeki ''kaçak" kömür ocağında meydana 

gelen grizu patlaması sonucunda dört işç i  göçük altında kaldı. P atlamanın 
ardından günler geçmesine rağmen işçiler henüz kurtarılabilmiş değil. 
Daha doğrusu öldükleri kesin olan işçilerin cesetlerine ulaş ılmış değil. 

Uzun yıllardır Zonguldak, burjuva medyanın gündemine bu türden 
c inayetlerle gel iyor. Çünkü burjuvaz i  için Zonguldak dikensiz gül bahçesi. 
Zonguldak hiçbir yasanın geçmediği, mafyalaşmış kömür burjuvazisinin 
istediği gibi at koşturduğu, işçileri iliklerine kadar sömürdüğü, kanla-canla 
kasalarının doldurulduğu bir kent. Bu kentte yasalar geçmez;  çünkü asalak 
takımının s ınırsız sömürme özgürlüğü, bu kentte yasayı  ve denetimi yok 
sayıyor. Bunun için katliama varan bu türden c inayetler görmezden 
geliniyor. _Sermaye ve devleti, kapsamlı saldırıyla bugün tüm Türk iye'yi 
Zonguldaklaştırmaya çal ışıyor. 

Zonguldak 'ta s ıradanlaşan iş c inayetleri, özelleştirmeyle beraber 
kurals ız sömürünün hakim olduğu kömür burjuvazisinin mülkü haline 
getirilmiş kömür sahalarında gerçekleşiyor. Özelleştirilerek, kara parayla 
burjuvalaşmış mafyalara peşkeş çekilen kömür sahalarında, işsizliğin kol 
gezdiği Zonguldak'ta işçiler; karın tokluğuna, s igortasız, uzun çal ışma 
saatleriyle, iş güvenliğinden yoksun bir biçimde çal ışıyorlar. TTK'nın 
özelleştirilmesiyle beraber işs iz kalanlarla beraber, başka çalışacak hiçbir 
işi olmayan binlerce genç, kadın, yaşl ı  ve çocuk, bu ölüm ocaklarına 
ölüme bile bile gönderiliyorlar. Zonguldak 'ın emekç i  halkı için bu kömür 
sahalarında çalışmak ölümden farksız. Ancak yaşam da ölümden farksız .  
Bu nedenle bu ölüm ocaklarına sakınmasız girip, tabutlarla dışarı 
çıkarılıyorlar. 

Özelleştirilen kömür sahalarını k irli-kanlı para ile mülkiyetine geçiren 
Demir Madencil ik, bölgede tekelleşmiş durumda. Zonguldak 'ta bu 
tekelden habersiz kuş uçurtmak imkansız. Devlet kurumlan-bürokratları 
da bu tekelin paralı uşakları olarak çal ış ıyorlar. Bu nedenle s ınırs ız
kuralsız sömürü de devlet güvencesinde yapıl ıyor, kan kusan ocaklar 
görmezden geliniyor, ocaklarda katledilen işçiler kayıtlara geçirilmeksizin 
mezara gönderiliyorlar. Bu sömürü ve katl iama karşı gelenler ise önce bu 
tekelin ya rüşvetiyle satın al ınıyorlar, ya da zoruna maruz kalıyorlar. 
Yetmedi, devlet kurumlan devreye g iriyor, karş ı  gelenler cezalandırılıp, 
susturuluyor. Son c inayette de grizu, göçükte kalan işçilerin yakınlarına 
ancak üç gün sonra duyııruldu. Zonguldak ' ın duyarl ı çevrelerince 
kamuoyuna yansıtıldı. Yoksa bu işçiler de, h içbir kayıt düşülmeksizin, 
ailelerine üç-beş kuruş verilerek toprak altında bırak ılacaklardı. 

Bu ölüm ocaklarında şu an l O bine yakın kişi çal ışıyor. Çalışanlar ya 
doğrudan Demir Madencil ik ' in işlettiği ocaklarda, ya bağlı taşeronların 
işlettikleri ocaklarda ya da evlerinin bahçesinde açtıkları kuyularda kazma 
sall ıyorlar. Bu üçüncülerin çal ıştıkları yerler "kaçak ocak" olarak 
tanımlanıyor. Ancak evlerin bahçesinden ç ıkarılan kömürler, kömür 
sahasının sahibi olan Demir Madencilik ' in yol ağızlarında kurduğu 
turnikelerden haraç ödenerek yasallaştırılıyorlar. Bu haracın mik tarı bugün 
6 milyon c ivarında. Küçük ocaklarca çıkarılan kömür y ine geris in geri 
Demir Madencilik 'e satılıyor. Hem de piyasa fiyatının yansını bile zor 
bulan bir para karşıl ığında. Buna bir de nakliye masrafları eklenince, 
kömürü çıkaran emekçiye karnını bile zor doyııracak kadar bir miktar para 
kal ıyor. Sonuçta, büyük tekellerin kasaları ş işerken, işçiler ve emekçi halk 
ya açlıkla yüzyüze ölüm sınırında yaşamaya devam ediyor, ya da ölüm 
ocaklarında yaşamını kaybediyor. 

Zonguldak 'ta işleyen bu ölüm düzeni kapitalizmden başka bir şey 
değil. Bu vahşi kapitalizm düzenidir. Sermaye s ınıfı bugün işçi 
kıyımlarıyla, özelleştirmelerle, iktisadi-sosyal ve örgütlenme haklarını 
gaspederek, sınırsız-kuralsız vahşi kap italizmi egemen hale getiriyor, her 
alanda kurumlaştır ıyor. Zonguldak 'ta bu süreç, TTK'nın 
özelleştirilmesiyle, işçilerin örgütsüzleştirilmesi, işsizleştirilmesiyle 
başlatıldı. Bu yüzden kurals ızca sömürü, kasaların s ınırs ızca 
doldurulmasını getiriyor. Tabii k i, bu işleyişin diğer yüzü dökülen işçi  
kanı, işlenen seri c inayetler oluyor. 

Böylelikle bir gerçek, bu kez Zonguldak 'ta haykırıyor kendisini: 
Kapital izm öldürür! Öyleyse, kap italizmin çarkları altında seri c inayetlere 
kurban gitmemek için yapılması gereken kapitalizmi öldürmektir. 



G;iıll2Jş 'in �rgütlü olduğu Küçükçekmece Belediyesi 
Parfc2Bahçeler ve Temizlik bölümlerinde temsilcilik 
seçimleri yapıldı. Seçimleri üzerine temsilcilerle konuştuk . 

• 

' ' 1 · · .. . k ·t 1 . k k . 1 /şy�rı . omı e erı urara , 
;::;' · · ··.· ·. . 

t81ıanı lllô'cödeley8"katarak, 
çok şey yapabi l iriz'' 

Temizlik bölümü; 
';;. Sil[in 'öncesi nasıl bit ,alışı{,a jdj,tınız? 
o;�,n: Öyle ahım şahım bir çalışma yürütmedik . dilimizin döndüğü 

varolan:�orunları ortaya koyduk. Dönemin zor bir dönem o lduğunu, 1MF 'nin dayattığı 
politikaları�; hak gasplarınin o lduğunu söyledik. En çok bunlar üzerinde durduk. Fazla 
kısır çekişmelere girmedik top lantı larda . İşçi sınıfının şu anki durumunu anlattık. 
Oyların.ı gerçekten çalışma yapacak arkadaşlardan yana kul lanmaları gerektiğini 

:yurg�l,�i�- \f . . . <'· •( . // . . 
·· Ze§;;ı: Ben kaç dönem?ir temsilcilik yapıyorum. Arkadaş ların sorunlarıyii · 
ilgiletidık: güven verdik, onlar oy larını buna göre kullandılar, sorunlarını çok iyi 
a.elat?�iinız, ikna �ttiğimiz değil .  İşçiler, oylarını politik tercihler üzerinden 
v�redek kiictiır Üeri \ieğiL . . . .. , 

- Yeı,i dönemde neler hedefliyorsıınuz? içeride kalan paralarınız var, esnek 
üreti";,,; �ü§ük ücret politrfc'ii;ı; özell;ştirme, _sendikasız/aştırma vb. sınıfa yönelik bir 
yığın s;f�ırı var. Bunlara karşı neler yapacaksınız? 
. 9ı:b;;:, füimi:z;den gel�JJ herşeyi yapacağız . Küçükçekriıece işçisinin geçmişteki 
rriuE:d!iGe{ kimliğini yertid�ri açığa çıkaracağız. Burada Öhcülük çok önemli. Geçmiş 
dönem�6 iyi bir öncülük ya��ldığı ve kararlı bir tutum a lındığı için hiçbir eyleme 
katı lmayan arkadaş larımız en militan eylemlere katı ldılar. Polis copuna karşı koydular. 
Bu, ö�çQlüğün önemini gö�teriyor. Önümüze programlı bir ça lışma koyup işyeri 
komite16ii kurarak, tabanı mücadeleye katarak, çok şey yapabiliriz . 

Zeyııel: Sendikamız bu konuda çok eksik. Programlı bir çalışma yok. Birey ne 
kadaf �?füfylu o ltirsa o lsufü fek.başuia bir şey ifade etmfz · Telefon açıyorlar, eylem 
var, töpl;yibildiğiniz kadaf �a;Ji top layıp gelin, diyorla;. Bu böy le yürümez, 
programlı bir çalışma gerekir. Biz bunu ta lep ettik. Temsilciler kurulu periyodik o larak 
toplamy6r. Top lantıya gelep arkadaşlar kafasına göre çıkıp gidiyor. Bu böyle 
o lmıtiıialı>DisipÜrili bir çallşma gerekiyor. Ayrıca yönetimle iyi bir şekilde çalışmamız 
gerekiyor. 

rı�i.2Bah,;ı�� bölümü;> . 
- Siçimierde,ıi önceki çalışmalari'iı yeterli olduğunu �ü§ünüyor musunuz? 3 tane 

liste var_dı, birbirlerine alternatif olarak ne koyuyor/arr 
M:ihiş; Bu rhü.dürlüktt60' işçi çalişıyor, 40'1 burada �alışıyor. Bunlar en az on 

yıllık i;�iler ve birbirlerini tanıyorlar. Kimi seçeceklerini biliyor lar. Öyle kafa kol 
ilişkisi µzerinden yürümüyor. Biz geçmiş dönemde de temsilcilik yaptık. Yanlış 
davtarttfi(ş ,ve sorunlarıy la ilgilenmemiş olsaydık, bu insanlar bizi seçmez, gerekli dersi 
verirle;�li. Ama 40 kişilik bir yerde yarısından çok kişi oy veriyorsa; "bu insanlar sınıf 
mücadelesinde u fkumuzu her türlü sorunumuzla ilgilenir" düşüncesi hakim 

r . .. ,.;-;,�::·.:.:-, -. . 

-ôi!iıeştirmeler gündeııi�e, mevcut haklara yönelik saldırılar var, içeride kalan 
paralt1f}n�z var. }Ju soru�lara karşı nasıl bir yol izleyece�siniz? 

sitili: Yiıldaşik doku� ay geçmesine rağmen hiçbir ödeme yapılmadı. Enflasyon 
%60, ��!ar gerçekten zor durumda , al ım gü�ii bitmiş. İşverenle diya logdan hiçbir 
�oµtiç' #tıı�ııdık . .(.}örüşmel.nfJn sop.uç yermediği koşullarclıı bir takım ses getiri?� 
eyle�i�f y;pıiad�ktir. Bas� içıklarnıisı , iş yavaş latma vi sonra daha ra�ikal biçimler 
kazan�bhl<:tır eylemlerimiz .. / 

. 

özJUeştirme sadece bizim değil, bütün ülkenin sorunu. Biz tek başına 
özıit6�titmeyi d�duracak ne güce, ne de kapasiteye sahibiz. Toplumsal muhalefet 
yayılm�dığı sürece önüne geçilecek bir sorun değil özelleştirme. Ezilen bütün 
katmanlar buna karşı mücadele ederse, bu sorun çözülür. Yeri geldiğinde bu meseleleri 
tartışıytjf; özelleştirme sa ldırısi.lli teşhir ediyor zarar larını anlatıyoruz. 1 O milyon insan 
bu ülk,hin kaymağını yiyor, 50 milyon insan eziliyor, horlanJyorsa, buna rağmen tepki 
göste;iii.iyorsa, hll,bu top lumun hatası ve ayıbıdır. 

Kızıl Bavrak!Esenyurt 

Belediye işçi lerinin 

direnişi sürüyor 

İstanbul belediyesi işçileri alanlara çıkmaya devam ediyor. Medyanın ve 
belediye başkanlarının bir çok oyununa rağmen, eylemlerini sürdürüyor! r ve 
yeni eylemlere hazırlanıyorlar. 

İşçiler son olarak 7 Ekim 'de her zamanki gibi Büyükşehir Belediyesi 
önünde toplanarak bir basın açıklaması yaptılar ve taleplerini dile getird' er. 
Eyleme belediye işçileri güçlerinin çok çok altında katı lım gösterdiler. Bin 
işçinin katıldığı eylemde konuşan sendika başkanları ve işçiler, belediye in 
dayattığı sefalet ücretlerine hiç bir şekilde evet demiyeceklerini bir kez aha 
dile getirdiler. 3 No'lu şube başkanı konuşmasında, Gürtuna'nın büyük baskı 
altında olduğunu kendilerine ifade etmiş olması nedeniyle, bu baskının 
kimler tarafından yapıldığının açıklanmasını istedi. Gürtuna 'yı -Taksim ' en 
sonra Avrasya Maratonu'nda da rezil etmek için çalışmalara baş landığı 
söylendi. "Ya maraton ya sözleşme sloganı" atı ldı. Ancak ne grev 
ertelemesine, ne kayyuma ve ne de diğer ekonomik taleplere değinilme i. 

Kızıl Bayrak/İstanbul 

Avcdar Belediyesi'n 

son durum 

e 

Sermayenin ardı arkası kesilmeyen saldırıları sürüyor. Sendikalar ise, 
tabanın sessizliğinden de yararlanarak tepkisiz, uzlaşmacı bir tutum 
göstermekte bir sakınca görmüyorlar. En faz la, zaman zaman yaptıkları cılız 
eylemliliklerle hava boşaltmaya çalışıyor, "ne yapa lım, elimizden geleni 
yapıyoruz" yüzsüzlüğü içinde hareket ediyorlar. 

Belediye-İş 2 No'lu Şube'ye bağlı Avcılar işçilerinin "sendika bizi gözden 
çıkarmış durumda" söylemi bir gerçekliği gözler önüne sermektedir. 
Sözleşme sırasında şube başkanının işçilere "Siz isteseniz de ben %20 'ye 
imza atmam" demesinin hemen ardından, işçilerin bile haberi olmadan apalı 
kapı lar ardında sözleşme %20 'yle imzalandı. 

Tabii ki bu sadece sonuç. Ardından hiçbir toplantı ya da durum 
değerlendirmesi yapılmadı. Ve işçiler, hala sendikacıların yüzlerini bile 
görmüş değiller. Bu arada temsilcilik seçimleri de yapılmış değil, ortada işçi 
temsilcisi bile yok. Yol parası yatırılmıyor ve son olarak da kayyumun elmiş 
olmasından hiçbir işçinin haberi yok. 

Elbette bu tablodan işçiler rahatsız olmaktadır. Fakat bu rahatsızlığı 
sendika yönetimine basınç uygulamak ve hesap sormak doğrultusunda 
kullanmak gerekir. İşçilerin halihazırda yapmadığı bu. Bu sorunlar fark lı bir 
sendikaya gitmekle de çözülemez. Halen sendikanın yerini bilmeyen, hiç 
gitmemiş işçilerin çok sayıda olması, bir bakıma sendikayı ne kadar 
sahiplendiklerini de gösteriyor. 

Mesele ortada. Y ıllardır emeğimizle yarattığımız değerler ve 
örgütlülüğümüz bugün gerek zenginler tarafından, gerekse sendika ağaları 
tarafından yokedilmeye çalışı lıyor. Biz üretenler ya bunları kabul edip hem 
kendimize hem çocuklarımıza karanlık bir gelecek bırakacağız, ya da 
geleceğimize sahip çıkıp mücadele yolunu seçerek, meşru haklarımızı rayıp 
yarınlara güvenle bakacağız. 

Kızıl Bavrak!Esenyurt 



Sınıf tlareketi 

Adana Tekel işçileri özelleştirme 

saldırısını protesto ettiler 
Adana Tekel işçileri, Tekelin 

özelleştir ilmesine karşı Tek Gıda-İş'in 
başlattığı eyleme destek vermek amacıyla 
yemek boykotu gerçekleştirdiler. 

Tekel İşletme Müdürlüğü önünde toplanan 
işçiler, "Tekel işletmeleri halkındır, 
satılamaz !", "Emek düşmanı hükümet istifa!", 
"İşçiler tekele sah ip çıkacak !" dövizleri ve 
"İşçiler el ele, genel greve !"'sloganlarıyla, 
özelleştirme saldırısını protesto ettiler. 

Tek Gıda-İş şube başkanı Gürsel Diliçıkık 
yaptığı konuşmada; "İMF Türkiye masası şefi 
Cotterell i'nin direktifleri doğrultusunda 
hareket eden bir hükümetle karşı karşıyayız . 
Geçmişte çok coplar yedik, o zamanlar da 
Tekele kilit vurmaya çal ıştılar, müsaade 
etmedik . Ancak şimdi durum daha ciddi, sağı  
da solu da iktidar. Özelleştirmeye karşı omuz 
omuza mücadele etmeliyiz . Buradan Gümrük 
ve Tekel bakanlığına şu mesajı vermek 
ist iyorum. 'Biz işçi olarak kendimizi 
cezalandırıyorsak yarın s izleri daha fazla 
cezalandıracağız "' dedi. 

Tek Gıda-İş 1 No 'lu şube başkanı Cennet 
Hazar da konuşmasında; ne kadar 
özelleştir irsek o kadar kardır anlaşıyla hareket 
edildiğini, Cevizl i kompleksinin yemekhane 
hizmetlerinin böyle bir anlayışla 
özelleştirmeye çal ışıldığını, Tek Gıda-İş 

sendikası üyeleri olarak işçi-sendika 
bütünleşmesine ihtiyaç olduğunu, sendika 
genel merkezinin alacağ ı tüm kararlara 
uyacaklarını ve tepkilerinin bununla sınırlı 
kalmayacağını belirtti. 

8 No 'lu Tekel Yaprak şube başkanı İbrahim 
Üçel ise , yaptığımız görüşmede, şunları 
söyledi: 

"Türkiye çapında özelleşt irmeye hız 
verildi. Bu saldırı konusunda genel merkezin 
almış olduğu karar doğrultusunda Adana'da da 
yemek boykotu gerçekleşt irildi. Sesimizi 
duyurmak için bundan sonra daha etkil i 
eylemler yapacağız. Şu anda Adana Tekel 'de 
özelleştirme saldırısı henüz gerçekleşmese de, 
biz bu saldırıyla karşı karşıya kalacağımızı 
biliyoruz . Bu anlayışla özelleşt irmeye karşı 
eylem koyduk. Tekel Yaprak Tütün 'de 300 
mevcutlu bölümlerden 7 kişi eyleme 
katılmadı. Tekel 'de katılım I000 'in üzerinde . 
( . .. ) Bugüne kadar özelleştirme saldırısına 
karşı sendikaların gerçekleştirdikleri eylemler 
yeterli değ il. Daha önce yapılan toplantılarda 
tabanın talebi, bu saldırıya karşı topyekun 
alanlarda yanıt verilmesi doğrultusundaydı. 
Salonlarda ve pasif eylemlerle bu saldırı 
püskürtülemez, daha etkin eylemler 
hedeflenmelidir." 

Kızıl Bayrak/Adana 

Merbolin boya fabrikası 
işç ileri direnişte 

İzm it Dilovas ı 'nda bulunan Merbolin 
boya fabr ikas ındak i taşeron işçiler, DİSK 'e 
bağl ı Lastik-İş Sendikas ı 'na üye olduklar ı 
için işten çıkar ıldılar. İşten çıkarılan 20 
işçinin eylemi 14  Ağustos 'tan ber i devam 
ediyor. 

tık günkü kararl ıl ıkla süren direnişe, ne 
yaz ık k i  ilgi  az ve dayanışma pek 
gösterilemiyor. Bu olumsuz durum direnişi 
yalnızlaştırdığ ı gibi, direnişler ini sürdüren 
işçilerin de haklı yak ınmalar ına sebep 
oluyor. 

Bölgedeki fabrikalardan destek hemen 

hemen gelmediğ i gibi, DİSK'e bağl ı 
sendikalar ın da bu yönde c iddi bir çabası 
olmuyor. Direnişteki işçilere gerekl i olan, 
s ınıf kardeşler inin yanlarında olduğunu 
h issedebilmeler idir . Direnişe sunulacak katkı 
ve destek s ınıfsal dayanışmanın bir gereğ idir 
ve bu ihmal edilemez bir s ınıf 
sorumluluğudur. 

Direnişin kazanımla sonuçlanmas ı s ınıf 
dayanışmasının yanıs ıra, gösterilecek 
kararl ıl ığa ve birl iğ in devam ettir ilmes ine 
bağlıdır. 

Kızıl Bayrak/Gebze 

ı ı 

ÇEMAŞ'tan atılan 90 işçinin 
tazminatları hala ödenmedi 

Kızıl Bafrak * 9 

>.I Işıklar Holding'e bağlı ve Kırıkkale'de kurulu bulunan ÇEMAŞ'tan atılan · i 90 işçi, üç aydır tazminatların ı  alamıyor. ÇEMAŞ Fabrika Müdürü Ömer Azak, 
çelik sektöründeki krizden dolayı işten çıkarmaların normal olduğunu iddia 

· ediyor. Gerçekte ise asıl amaç, sendikalaşmayı önlemek ve taşeronlaştırma 
/ uygulamasına devam etmektir. 

'1 İşçilerin işten atılma nedeni sendikalı olmaları olduğu gün gibi 
_j ortadayken, işçilerin örgütlü olduğu DİSK'.e b�ğlı Birleşik Metal-İş cephesinde 
I hala tam bir acizlik hakim. Birleşik Metal-iş TIS Sekreteri Nuri Köksal, 
1 "sendikanın yasal engeller nedeniyle işten atılmalara karşı gerekli mücadeleyi 
ı veremediğini" söylüyor. 

'. l Divriği'de işçi kıyımı 
1 Divriği Belediyesi'nde çalışan 6 işçi işten at ı ldı . Divriği Belediyesi'nde 

ı} örgütlü bulun�n Genel-İş Sendikası Divriği Şube Başkanı Sait Doğan yaptığı 
" açıklamada; "iş hakkı feshedilen işçilerin kıdem tazminatı ödenmedi. Bu, 
{ yasalara aykırıdır" dedi. İşçilerin atılmasın ın asıl gerekçesi ise, belediyelerde 
· her dönem yaşanan işten çıkarmalarla aynı .  Belediye başkanı kendi siyasi 

1 görüşüne uygun olmayan işçileri atıp, yerine kendi partisinden insanları 
v� yerleştirmeye çalışıyor. ANAP'lı Divriği Belediye Başkanı Mehmet Güresinli de 
' � 6 işçiyi CHP'li oldukları gerekçesiyle işten çıkarmıştır. 
�ı 
j Konya belediye işçileri 
tl;{ı ikramiyelerini alamıyor 
i Konya'da Büyükşehir, Selçuklu, Karatay ve Meram belediye işçileri 

• . ikramiyelerini alamadıkları için mağdur durumdalar. İşçilere bu ay maaşları iki 
i taksitle ödenirken, bazı işçiler (Meram Belediyesi işçileri) hala maaşlarının 

, 1 ikinci taksitlerini alamamış durumdalar. 
Bu belediyelerde çalışan 2300 işçi Hizmet-İş Sendikası'nda örgütlüler. 

Sendika ise "kraldan çok kralcı" gibi davranıp, "Belediyeler iyi niyetli. Ancak, 
onların da yapacağı bir şey yok. İller Bankası ödeneği kesildiği için ücret 
ödemekte zorlanıyorlar. Umarız kısa sürede bu sorun biter" şeklinde 
açıklamalar yapıyorlar. İşçiler ise sendikadan laf değil bu konuda girişim 
bekliyor ve alacaklarının bir an önce ödenmesini istiyorlar . 

TISK toplantısına işçilerden protesto 
"İş Güvencesi Yasa Tasarısı"na karşı tavır belirlemek üzere Türkiye 

İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 6 Ekim'de Sabancı Center'de 
, toplandı. Bu toplantıyı protesto etmek ve sermayeye karşı suskun 
• olmadıkların ı  belirtmek için 1 00 kadar işçi Sabancı Center ' ın karşısında 

topland ı .  Protesto eylemine Gebze'de bulunan Merbolin Boya 
Fabrikası 'ndan Lastik-İş'e üye oldukları için işten atılan işçiler ile grevde 
olan Çağdaş Matbaası işçileri de katı ldı lar. Kitlenin büyük çoğunluğunu bu 
işçiler oluşturuyordu. Saat 1 0'da yüryüşe geçen kitleyi T İSK'in koruyucu 
ayg ıtı devletin polisleri durdurmak istedi. Kısa bir görüşmeden sonra tekrar 
yürüyüşe geçildi. Sabancı Center önüne kadar sloganlarla ve dövizlerle 
yürüyen kitle burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 

@ Eylemci işçiler "İş Güvencesi Yasa Tasarısı"na destek verdiler. 
j Sendikalaştıkları için işten atı lan işçilere bu yasa bir umut olarak 

görünüyor. 

J Gönen Çelik işçileri: 

;t "Emek düşmanı uygulamalara son!" 

7 Ekim Cumartesi günü ,  Genel-İş 2 No'lu şubede, b i r  grup Gönen 
Çelik işçisi işten atı lmalarıyla ilgil i bir basın açıklaması yaptılar. Exsa 

' işçileri, Teksa ve Çukobirlik sendika yöneticileri ve Genel-İş 2 No'lu Şube 

J basın açıklamasına destek verdiler. Basın açıklamasına 50 kişi katı ldı .  
, Yapı lan açıklamada şunlar söylendi: -:=:;J ••; "İşveren bugün tek kurtuluşu işçileri işten atarak, ihbar ve kıdem 

;.·i tazminatlarına göz dikmekte görüyor. Oysa trilyonlarca lira ciro elde eden 
� Gönen Çelik'te bizler, dün olduğu gibi bugün de, asgari ücret talep 
1 ediyoruz. Bizler bu hak gasplarına karşı gerekli hukuki ve meşru yollardan 

\{� mücadelemizi sürdüreceğiz. Ayrıca bölge çalışma müdürlüğünü ve SSK 
'j yetkili lerini göreve çağırıyoruz. Gönen Çelik işçileri olarak Nevzat Sıkık' ın ., 

j 

bu emek düşmanı uygulamalarına son vermesini istiyor, Adana 
kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz." 

Gônen Cellk'ten bir grup isçi 



"2000 Yılı Küresel Kadın Yürüyü§ü " 
Emperyal ist-kapital ist sisteme karşı büyüyen ·öfke ve tepki 

Önceki yıllarda 
kadınlarla ilgili 
konular neredeyse 
sadece 8 Mart'larda 
gündeme gelirdi. O 
da en fazla 5-10 gün 

J1/!\��t::��::!:!u 
ıçın ... 

Oysa bu yıl 
durum epey farklı 
görünüyor. Kadınlar 
alışılageldiği gibi 
gene 8 Mart'ta 
gündeme geldiler. 
Ama bu kez hemen 
ortadan kaybolmaya; 
mutfaklarına, 
işyerlerine; herkesin 
onları görmeyi alıştığı 
yerlere dönmeye 
niyetleri yoktu. 

Dünyanın birçok 
ülkesinde değişik 
vesilelerle kamuoyıınun 
karşısına ç ıkmaya, 
yaşadıkları sorunları 
anlatmaya başladılar. 
Sözün kısası gözle 
görülür bir hareketlenme 
içerisine girdiİer. Aynı 
ölçüde olmasa bile bu 
hareketlenme Türkiye'de 
de hissedildi. 
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L Sözcülük ise hala KESK 
"2000 Yılı Küresel Kadın Yürüyüşü" 

1995 yılında Pekin'de yapılan ve uluslararası bir 
nitelik taşıyan "Kadın Konferansı"nda, yoksulluğa ve 
şiddete karş ı dünya çapında ortak eylem yapılması fikri 
de tartışılmıştı. Aradan 3 yıl geçtikten sonra, Ekim 1998 
tarihinde Quebec Kadın Federasyonu (Kanada) 
inisiyatifinde yeni bir toplantı yapıldı. Toplantıya 64 
ülkeden 1 50'ye yakın kadın katıldı. 3 gün süren toplantı 
sonucunda 2000 yıl ında tüm dünyada yoksulluk ve 
şiddete karş ı ortak eylemler yapılması kararlaştırıldı. 

Zaman içerisinde katılımcıların sayıs ı hızla arttı. 1 54 
ülkeden 5600 örgüt ya da grup bu eylem kampanyasına 
dahil oldu. 

Kampanya kapsamındaki eylemler '87 Mart'ında 
başlatıldı. O günden bu yana özellikle de yoksulluk ve 
şiddetle ilgili tartışmalar, paneller, imza kampanyaları 
düzenleniyor, sokak gösterileri yapıl ıyor. Birçok gazete 
ve dergide konuyla ilgili yazıların yayınlanması 
sağlanıyor. 

Ekim ayı içinde sokak eylemleri, miting ve 
yürüyüşler gerçekleşecek. Avrupa'nın tüm ülkelerinden 
kadınlar, 14 Ekim'de Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu 

· önünde protesto eylemi gerçekleştirecekler. 15  Ekim'de 
ise eylemin merkezi ABD'ye kaydırılacak. Tüm 
ülkelerden gelen kadınlar, dünyada yaşanan yoksulluk ve 
şiddetin baş sorumlularından Dünya Bankası (DB) ve 
Uluslararası Para Fonu (İMF) binaları önünde 
buluşacaklar. Buralarda kitlesel protestolar yapılacak. 1 7  
Ekim ise fınal günü. O gün, tüm dünyadan gelen 
kadınlar, 7 aylık kampanya boyıınca topladıkları destek 
kartlarını  ve imzaları Birleşmiş Milletler binası önünde 

tarafından yürütülüyor. 

Kampanyanın talepleri ne ifade ediyor? 

BM Genel Sekreteri Kofi Annan'a gönderilen 
kartların arkasında şunlar yazılı: 

"Yoksulluğu ortadan kaldırmak ve yeryüzünün 

servetinin zenginlerle yoksullar; erkeklerle kadınlar 

arasında adil dağılmasını sağlamak için; 

Kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak ve 

erkeklerle kadınlar arasında eşitliği sağlamak için; 

BM ve ona üye devletlerin somut önlemler almasını 

talep ediyoruz." 

Daha geniş bir talepler listesi, kampanyanın 
Türkiye'deki sorumlularından KESK Kadın Sekreteri 
Nevin Kaplan'ın bir yazısında yer al ıyor. (Bkz. çerçeve 
yazı) 

Kampanyanın bu talepler üzerinden ne kadar 
yürütülebildiği ayn bir konu. Zira en azından Türkiye'de 
kampanyanın ekseninin yürütücüleri tarafından 
kaydırıldığını görüyoruz. 

Bunu bir tarafa koyduğumuzda, taleplerin içeriği, 
bugün dünyanın dört bir tarafında yürütülen bu 
kampanyanın, kapitalist-emperyalist sömürü düzenine 
duyulan güçlü bir tepkinin ürünü olduğunu gösteriyor. 
Kapital izmin yarattığı yıkımı gözönüne aldığımızda, bu 
hiç de şaşırtıcı değil. Kampanyanın yürütüldüğü 
ülkelerin ve katılımcı örgütlerin sayısının çokluğu ise, 
ifade edilen taleplerin tüm dünyada yaygınca 
sahiplenildiğinin, demek oluyor ki, emperyalist
kapitalizme karşı duyulan tepkilerin yaygınlığının bir 
ifadesi. 

Kadınlar emperyalist-kapitalizm altında eziliyorlar 

Kapitalizm, ortaya çıkışından bu yana, emekçi 
sınıflar ve yoksul halklar için sömürü, sefalet, kan, a ı ve 
gözyaşı anlamına geldi. Kapitalizm özellikle bu s ını ara 
ve halklara mensup kadınlara acı çektirdi. Onun, toplum 
yaşamında yarattığı yıkımların, yoksullaşmanın ve 
çürümenin faturasını en fazla yüklenmek zorunda 
kalanlar hep kadın ve çocuklar oldu. Kapitalizm sınıfsal, 
cinsel sömürüyü kurumlaştırdı. İşçi s ınıfının ve eme çi 
kadınların yürüttüğü mücadelenin kazanımlarıyla b '  
parça önüne geçilse de, kadının ikinci cins olarak 
görülmesi, erkeklerden daha fazla sömürülüp ezilm si 
sürdü. 

Emperyalist-kapitalizmin emekçi sınıflara karşı on 
1 O yıldır yürüttüğü topyekı1n saldırıdan da en fazla 
kadınlar zarar gördüler. Kadınların yaşadığı sömürü ve 
şiddet, "yeni dünya düzeni"nin ilanından bu yana 
dayanılmaz ölçülerde derinleşti. 

Emperyalist ülkelerde kadınlar ellerindeki kısmi 
ekonomik-sosyal hakların bir kısmını da yitirdiler. Artan 
işsizlik daha çok kadınları vurdu. Bu ülkelerde fuhuş, 
pornografi, seks turizmi, buna dayalı medya ve reklam 
endüstrisi gelişti. 

Bağımlı ülkelerin emekçi kadını zaten kötü bir 
durumdaydı. Fakat bu ülkelere dönük uygulanan 
emperyalist saldın politikaları sonucunda kadının 
sefaleti ve ezilmişliği katlanarak arttı. İşsizlik, 
eğitimsizlik, sosyal güvenceden yoksunluk, töre ve 
geleneklerin ağır baskısı, sosyal yapıların tümüyle a ltüst 



olması kadının belini iyice büktü. 
Emperyalizmin tezgahladığı bölgesel 
çatışmalarda, gerici savaşlardan en fazla onlar 
etkilendi, zarar gördü. 

Hemen bütün ülkelerde kadına dönük aile 
ve toplum içi şiddet, tecavüz, c insel taciz 
sıradanlaştı. Kadın int iharları arttı. 

Yeni dönemde yeni bir kadın hareketi 

Bundan dört ay kadar önce Kızıl Bayrak 
sayfalarında dünyanın değişik ülkelerinde 
kapital ist sömüıiiye tepki eksenli gelişen bir 
dizi olgu değerlendirme konusu yapıldı. 

"Kapitalizme karşı mücadelenin 
olgunlaşması ve popülerleşmesi, bir dönem 
değişikliği yaşandığının en anlamlı 
göstergesidir. Emekçi sınıflar, toplumun ezilen 
ve horlanan kesimleri, kapitalizmin 
kutsanması temelinde yaşadıkları yıkım 
deneyiminin ardından, bir kez daha çareyi 
kapitalizme karşı mücadele bayrağını 
yükseltmekte görüyorlar." (Kapitalizme karşı 
dünya ölçüsünde büyüyen mücadele 
dinamikleri, Kızıl Bayrak, sayı : 2000/ 18, 20 
Mayıs '00) 

Aynı yazının bir başka yerinde ise şu 
değerlendirme yeralıyor: 

"Tüm bu mücadeleler, şöyle ya da böyle, 
bunun bilincinde olunsun olunmasın, 
kapitalist sömürü ve baskıya karşı gelişmekte, 
kapitalist-emperyalist sömürü düzenine karşı 
açık bir tepki ve hoşnutsuzluğun ifadesi 
o/maktadır." (agy.) 

Bugün kadınların yüıüttüğü protesto ve 
eylemlerin, yukarıda sözü edilen tepki ve 
hoşnutsuzluğun bir parçası olduğu açıktır. Ve 
bugün yüıütülen kadın hareketini, bunun bir 
ön işaret i saymamamız için hiçbir neden 
yoktur. 

Sınıfa yabancı ideolojik akımların da 
etkisiyle, bundan önceki dönemde kadın 
sorunu, işçi sınıfı ve burjuvazi arasında süren 
sınıf savaşının dışında tarif edilmeye 

başlanmıştı . Emekçi kadınların mücadeleleri 
ve kanı pahasına kazanılmış 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü' nün "Kadınlar 
Günü"ne dönüştürülmesi çabalan bunun 
ifadesiydi. 

1960'lı yıllardan '90' lara kadar 
feminizmin yaptığı da farklı değildi. 
Feministler hiçbir zaman emekçi kadınlara 
ulaşamadılar. Ama ulaştıkları kadarıyla da 
onları sınıf mücadelesine değil, burjuvazinin 
sahte özgürlükler dünyasına çağırdılar. 
Başkasını da yapamazlardı, zira kendileri 
oraya aittiler. Burjuvazinin topyekun 
mücadelesinin yoğunlaştığı, buna karşılık sınıf 
hareketinin ve devrimci hareketin dünya 
ölçeğinde dibe vurduğu '90'lı yılların başında 
"marksist feministler" ortaya çıktılar. Onların 
derdinin Marksizm üzerinden emekçi 
kadınlara ulaşmak olmadığı açıktı . Asıl 
niyetleri feminizm üzerinden düzenin saflarına 
kaçmaktı ve yaptıkları da bu oldu. 

Bugün kapital izmin kutsanması dönemi 
sona ermiş bulunuyor. "Yeni dünya düzeni"nin 
sihirli cilası döküldükçe, emekçi sınıflar 
dünyanın her yerinde emperyalist-kapitalizmin 
kötülüklerine karşı seslerini yükseltiyorlar. 
Yeni bir toplumsal mücadeleler döneminin 
açıldığı giderek daha net görülüyor. Kadınların 
bugün yükseltt ikleri mücadeleyi işte bu 
bütünlük içerisinde değerlendirmek ve bu 
mücadeleye hakett iği önemi vermek gerekiyor. 

Hareketi programatik olarak geçmişte 
kalmış küçük-burjuva reformist ve devrimci 
hareketlerin bell i ölçülerde sahiplenmeleri bizi 
yanıltmamalıdır. Onlar geçmişe aitt ir ve 
elbette günü geldiğinde geçmişte 
kalacaklardır. Fakat sınıfın özlemlerine dayalı, 
onun taleplerini savunan bir kadın hareketinin 
şekillenmesi tümüyle geleceğe ait bir olgudur. 

Böyle bir kadın hareket inin geçmişin 
tortularından sıyrılarak sınıf mücadelesinde 
olumlu bir rol oynayabilmesi, sınıf 
devrimcilerinin kendi misyonlarına ne kadar 
sahip çıkacaklarıyla sıkı sıkıya bağlantılıdır. 

"2000 Yı l ı  Küresel Kadın Yürüyüşü" 

kampanyasının talepleri : 
(. r!iJ}:,,;';;m;f :ı> 

- Tüm devletler yoksulluğu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir yasal çerçeveyi ve strateji/eri kabul 
· etmeli; lJğitlm, iş, .ücret adaleti ve eşitliği, sendikalaşma, güvenli içme suyu, düzgün eıı; sağlık bakımı 
>ve sôs}'al güvı;ınceyi insiıhlara birer hak olarak sağlamalıdır. ··•· 

- Spekülasyondan Tobin vergisİ alınmaıl ve bu verginin aktarıldığı ton sosyal gelişim için ayrılmalı 
ve aşırı yoksulluk içerisinde yaşayan 1,3 milyar insanın ve bunların %70'ini oluşturan kadınların 
kullanımına öncelik veren bir fon olmalıdır. ·•·•·• 

- Güney ülkelerinde İMF'nin yapısal uyum programlarına son verilmelidir. Kuzey ülkelerinde sosyal 
bütçelerde ve kamu hizmetlerindeki kesintilere son verilmelidir. 

- MAİ (çok taraflı yatırım antlaşması) reddedilmelidir. 
- Gezegenimizdeki en fakir 53 ulkenin borçları hemen silinmelidir. Daha uzun vadede tüm yoksul 

ülkelerin borçları silinmelidir. 
- Büyük güçler tarafından uygulanan ambargolar ve blokajlar kaldırılsın. 
- Devletler yasalarında ve eylemlerinde kadına yönelik şiddetin her biçiminin temel insan haklarının 

ihlali olduğunu ve herhangi bir gelenek, din, kültürel davranış veya politik güçten dolayı meşru 
görülemeyeceğini tanımalıdırlar. Dolayısıyla bütün devletler bir kadının kendi kaderini tayin etme ve 
bedeni ve doğurganlığı üzerinde denetim sahibi olma hakkını tanımalıdır. 

.• Devletler kadına yönelik şiddetin tüm biçimlerini ortadan kaldırmak için yeterli finansal ve diğer 
araçlarla donanmış eylem planları, etkin politika/ar ve programlar uygulamalıdır. 
} \. - Birleşmiş Milletler, �adın/arın ve çocuklfrın, haklarıyla ilgili sözleşmeleri ve anlaşmaları çekince 
düşmeden kabul eimeleri ve uygulamaya koymaları için, üye devletler üzerinde baskı oluşturmalıdır. 
Bu sözleşmelerle ilgili yaptırım gücü getirecek protokoller hazırlanmalı ve imzalanmalıdır. 

, Tecavüzü ve cinsel tacizi savaş suçu insanlığa karşı işlenmiş suç kabul eden hükümlere 
uyulmalıdır . •  i .. . . .  
·.·. · ·  - Tüm devletler konvansiyonel/nükleer biyolojik silahlara ilişkin silahsızlanma politikalarını kabul 
etmeli ııe uygulamalıdırlar. Tüm ülkeler "Mayınlara Karşı Sözleşmeyi" onaylamalıdır. 

):) - Birleşmiş Mill�tıer he( türlü müdahale, saldırı ve işgale son vermeli, mültecilerin anayurtlarına 
dönmeleri hakların/ güvenceye almalı ve insan haklarının gözlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü 
konusunda hükümetlere baskı uygulayabilmelidir. 

; - Cinsiyetçi ayrımcılığa; eziyete ve cinsel şiddete maruz kalan kadınların iltica hakkı kabul 
�dilmelidir. (Evrensel Pazar, 5 Mart 2000, sayı :  76) 

Ankara 'da kadın mitingi: 
"Yoksulluğa, şiddete, savaşa, 
tacize, tecavüze karşı dünyayı 

değiştirmek için yürüyoruz" 

8 Ekim Pazar günü Ankara' da "2000 Y ılı Dünya Kadın Y üıiiyüşü" 
mitingi yapıldı. "2000 Y ılı Dünya Kadın Y üıiiyüşü" Türkiye 
Koordinasyonu' nun düzenlediği mitinge 2000 kiş il ik bir katılım 
gerçekleşti. Eylem Hipodrom' da başlayıp Tandoğan' da sona erdi. 

6 Ekim Cuma günü lzmit'te yüıüyen 47 kadın yüıüyüşçü polis 
müdahalesi ile karga tıılumba gözaltına alınmışlardı . İkis i hastaneye 
kaldırılan yüıüyüşçü kadınlara saldın miting sırasında protesto edildi. 

"Yoksulluğa, şiddete, savaşa, tacize, tecavüze karşı dünyayı 
değiştirmek için yürüyoruz" şiarı ile yola çıkan 15  ülkeden kadınların 
eylemliliklerinin Türkiye ayağında şu demokratik kitle örgütleri 
bulunuyor; KESK, TÜMTİS, Tabip Odası, Genel-İş, OLEY 1S, Sosyal-lş, 
TMMOB, Türk Hemşireler Odası, ÇHD, İHD, Halkevleri, P SA Vakfı, 
Uçan Süpürge, HADEP, ÖDP. 

Erkeklerin alana alınmadığı miting sloganlarla, marşlarla, türkülerle 
coşkulu bir havada geçti. İHD, Halkevleri, EKB, ÖDP, KESK,  Gaziantep 
Şb., Bursa Şube Platformu,. Ş. Urfa KESK Kadın Platformu, Cebeci Kadın 
Topluluğu, ODTÜ-DER Kadın Komisyonu, AÜ. Öğrenci Koordinasyonu, 
Atılım Emekçi Kadınlar, Diyarbakır KESK'l i  Kadın Platformu, 
Depremzede dernekleri, Eğitim-Sen Kırklareli Şb., Bekirpaşa-Depder vb. 
kitle örgütleri açtıkları pankartlarla eyleme katılırken, anarşistler "Tahk ime 
hayır!" yazılı pankartla katıldılar. Mitingde "Emeğimize , kimliğimize, 
bedenlerimize sahip çıkalım !", "Kadınız, haklıyız, kazanacağz !", " İMF' ye 
öfke kadınlarla gel iyor!", "Emeğe aç ş iddete tokuz !", "Gözaltında taciz 
tecavüze hayır!" sloganlarının yanısıra "İdama hayır, barış hemen şimdi !", 
"Bıji Aşiti, savaşa hayır!" ve hücre karşıtı sloganlar da atıldı. 

Kızıl Bayrak/Ankara 

Kadına yönelik şiddete hayır! 
• 
içişleri Bakanı istifa! 

Şiddete, yoksulluğa, ırkçılığa karşı Ankara'ya izinli bir mitinge katılmak üzere 
yola çıkan kadınlar, bir kez daha "devlet şiddeti"nin mağduru oldular. 

Aralarında deprem mağduru kadınların da bulunduğu istanbul'daki değişik 
sivil toplum örgütleri, parti ve bağımsız platformlarda yer alan 47 kadın, Düzce'de 
polis tarafından dövülerek gözaltına alındı lar. 

Dereneğimize, yürüyüşe katılan kadınların, polisin sadırısı sonucu feci şekilde 
dövüldükleri, bir kadının ayağının kırıldığı, birçok kadının yedikleri dayak sonucu 
bayıldıkları, gözaltına alınan tüm kadınlarda atılan dayak nedeniyle morluklar 
oluştuğu bilgisi gelmiştir. 

Yürüyüşe derneğimizi temsilen katılan yönetim kurulu üyemiz Leman 
Yurtsever de polislerce dövülerek gözaltına alınmıştır. 

Kopenhag Kriterleri'nden, Avrupa Biriliği'nden söz eden, "Kadınlara Karşı 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi"ne imza atan Türkiye, bir kez daha sözünde 
durmadı. 

Yönetenlere bir kez daha sesleniyoruz; Bilmelisiniz ki; demokratikleşme, 
sivilleşme ve barışın asıl teminatı olan kadınları susturamayacaksınız. 

Bizler insan hakları savunucuları olarak, bir kez daha ırkçılığa, yoksulluğa, 
şiddete hayır diyor, başta İçişleri Bakanı ve Düzce Emniyet Müdürü olmak üzere 
istifaya davet ediyoruz. 

iHD istanbul Şubesi 
7 Ekim 2000 
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HADEP Ankara İl Örgütü 'nün 4. Genel Kurulu .. . 

Tesl imiyet platformunun geldiği yer 
HADEP Genel Kongresi sürec i, 

il örgütlerinin genel kurullarını 
birbiri ardına yapmasıyla devam 
ediyor. Son olarak Ankara İl 
Örgütü 4. Olağan Genel Kurulu'nu 
yaptı. 

HADEP Genel Kongresi, 
tesl imiyet sürec inin temel bir 
basamağ ı olarak görülüyor. Bu 
nedenle kongre öncesi tüm 
hazırl ıklar bu hedefe uygun 
biç imde titizlikle yerine getiril iyor. 
Hedef, HADEP'in "imajını 
değiştirmek" ve bunun için 
HADEP'i  tepeden tırnağa rev ize 
etmek. Hedef bu olunca, genel 
kurullar da tesl imiyet ruhu ve 
politikasının bu güncel gereği 
uyarınca biç imlendiriliyor. Yani 
geçmişten bugüne HADEP'te ne kaldıysa silinip 
süpürülecek, tesl imiyet sürec inin temel bir gereğ i de 
böylelikle yerine getir ilmiş olacak. 

HADEP Ankara 4. Olağan Genel Kurulu da bu 
hedef çerçevesinde gerçekleştir ildi. Barış ve 
demokrasi üzerine bolca nutuk, iflas eden tesl imiyet 
platformunun eski gerekçelerle yeniden parlatılması ve 
dünün devrimci değerlerine dolu dizgin bir saldırı . . . 
Bu, yapılan Genel Kurul'un bir özetiydi. Yeniden 
parlatılmaya çalışılan tesl imiyet platformunun gerçek 
anlamı ise, genel kurul boyunca yaşananlarda bile 
kendisini ele veriyordu. Örneğin, içerde barış ve 
demokrasi nutukları atılırken, salonun gir işinde polis 
nüfus cüzdanları kontrol ediyor, "sakıncalı" il- ilçe 
nüfusuna kayıtl ı  olanları itirazsız gözaltına al ıyordu. 

Tüm bunlar yanında, tesl imiyet sürec inin Kürt 
kitlelerinde yaratmış olduğu etkinin güncel durumu da 
yine Genel Kurul üzerinden izlenebilmekteydi. 

Genel Kurul ve teslimiyetçi çizginin güncel 
politik yönelimi 

Genel Kurul 'da yetkililer tarafından yapılan 
konuşmalar, HADEP'i genel kurullarla 
amaçladıklarını net bir biç imde gösteriyordu. İlk 
hedeflenen, HADEP'in imajını yenilemek iç in 
program ve tüzüğün yeni baştan oluşturulması .  Bu 
"yenilenme" ile HADEP, "Türkiye sorunlar ına vakıf 
olan bir Türk iye partis i" hal ine getirilecek. Yani 
temizl iğe program ve tüzükten başlanarak, sermaye 
devletine tesl imiyet yolunda önemli bir güvence daha 
verilmiş olunacak. 

İkinc i hedef ise, bir inc iye bağlı olarak, 
oluşturulacak "Büyük Türkiye programı"na geniş bir 
toplumsal destek kazandırmak. Kongrede bunun için 
bir çal ışma programı oluşturulacak . Yanıs ıra, partiler, 
sendikalar ve DKÖ'ler ziyaret edilerek "program"a 
destek istenecek. Bunun ilk ayağı Genel Kurul 
sürec iyle beraber atılmış bulunuyor. Tesl imiyete geniş 
bir toplumsal destek yaratmak amacıyla kurdurulan 
"Demokrasi Hareketi İnisiyatif i" Genel Kongre'yle 
beraber HADEP çatıs ına dahil olacak . Ankara Genel 
Kurulu'nda bu yönde bell i mesajlar verildi. 

Yapılan konuşmalar, bu iki temel hedefe bağl ı b ir 
biçimde özenle seçilmiş cümlelerden oluşuyordu. 
Genel Kurul açılış konuşması, Türkiye'nin jeo-politik 
önemiyle başlayarak, Türkiye'nin bu öneminden 
dolayı sürekli empreyalistlerin müdahalesine maruz 
kaldığı, emperyalistlerin '70'li y ıllardan beri solcu
milliyetçi, komünist-dinci, Alev i-Sünni ayır ımıyla 
egemenlik sağlamaya çalıştığıyla devam etti. 
Tesl imiyetçi platformlarını bir kez daha bu 

argümanlarla gerekçelendirmeye çal ıştılar. Onlara göre 
PKK de emperyalistlerin oyununa gelmişti. Yine 
devrimciler '70'lı y ıllarda bu oyun yüzünden bir 
"kardeş kavgası"na girmişlerdi. Böylece toplumsal 
uzlaşma ve barış yokedilmişti. Yürütülen tüm 
mücadeleler ve savaş bu nedenle yanlış ve gereksizdi. 
Artık barışma ve bu yanlışın yolaçtığı yaraları sarma 
dönemiydi. Gönüllü yara sarıc ı ve itfaiyeci HADEP bu 
dönemin partis iydi. 

Konuşmalarda bu argümanlar yinelenip durdu. 
Tabii yanıs ıra devlete de s item edil iyordu . Devlet 
uzatılan barış elini kucaklamalıydı. Ancak bu da 
devletin suçu değ ildi. Barışın ik i düşmanı vardı; 
emperyalistler ve rantçılar ! Omurgadan yoksun 
tesl imiyetçiler aynı emperyalistlerden barış ve 
demokrasi dilenenlerin kendileri olduğunu ise 
unutmuşlardı. 

Genel Kurul ve teslimiyetçi çizginin Kürt 
halkı üzerinde yarattığı tahribat 

Genel Kurul tesl imiyetçi platformun Kürt halkı 
üzerinde yarattığı tahribatın güncel durumunu 
göstermesi aç ıs ından da dikkat çekiciydi. Bu, 
teslimiyet platformunun iflas ının yarattığı inançsızl ık 
ve bununla birl ikte oluşan belirs izlik ortamıdır. Kürt 
halk ı artık tesilmiyetçi  platformun parlak sözlerinin 
arkasındaki yenilgi ve teslimiyeti az-çok görüyor. Bu, 
tesl imiyetç i platforma karşı inançs ızl ığı besliyor. 
Ancak yine de bir bel irs izl ik atmosferi hakim. 
Teslimiyetç iler bu belirs izl iği kendi yönler inde 
değiştirmedikleri gibi, devrimci alternatif yoksunluğu 
da bel irs izliği güçlendiriyor. Genel Kurul bu nedenle 
cansız ve ruhsuz bir havada geçmiş, parlak sözlere 
kitle karşılık vermemiştir. Bu, Kürt halk ı içer isinde 
karamsarl ığın boy vermekte olduğunu gösteriyor. Ve 
Kürt halkının geleceğe yönelik beklenti ve 
umutlarında bir çöküntüyü ifade ediyor. Eğer bu tablo 
iler iye doğru aşılmazsa, karamsarlık çürümeye 
varacaktır. 

Genel Kurul iç örgütsel dinamiklerin tasf iyesinin 
nas ıl ve ne düzeyde yürüdüğünü de açığa vurdu. Genel 
Başkan Turan Demir'in konuşmasında aktarılan bir 
bilg iye göre ; Ankara İl Örgütü 1mral ı duruşmalar ı 
sonrasında ya istifalarla ya da ihraçlarla tasf iye olmuş. 
Bunun üzerine il örgütü Genel Merkez tarafından 
atamayla yeniden oluşturulmuş. 

Sonuç olarak ; HADEP Ankara Genel Kurulu, 
tasf iyec i-tesl imiyetçi platformun vardığ ı düzey ve 
yarattığı sonuçlar açıs ından bir ayna işlevi görmüş, 
aynı zamanda Kürt halkının devrimci önderl ik 
ihtiyacını gözler önüne sermiştir. 

Devletin işgal 

altındaki arazileri 

nasıl kurtarılacak. 
Finansal Forum: Devletin umudu 2ecekonduıla 
Ak§am: Ya2maya kılıf 
Gözcü: Akıllı bir karar 

Mal iye Bakanlığı işgal altındaki devlet 
araz ilerini vatandaşa satarak yaklaşık 8 m ilyar 
dolar kaynak yaratacakm ış. Vergi ve borçlanmayla 
karşılayamadığı kaynağ ı buradan temin 
edecekmiş. İşgal altındaki hang i devletin hangi 
araziler ini? Örneğin tekellere özelleştirme adı 
altında sudan ucuza peşkeş çek ilen K İT'lerin 
araz iler ini mi? Yoksa her kar ış toprağ ı  bir NATO
ABD üssüne dönüşmüş olan ülke topraklarını ı? 
Hangis ini demek istiyorlar? Hang isinin 
karşıl ığ ında yeniden para alacaklarmış? 

Hayır onların "işgal altındaki devlet araziler ı"  
dediği, gene fakirin fukaranın başını sokmak için 
zor bela yaptırdığ ı gecekondu arazis idir. Devlet 
halk ın konut sorununu çözmüyor, ama her türlü 
bahaneyle bu sorunu da demagoj i konusu yapıp 
halk ın boğaz ını daha fazla nas ıl s ıkarım diye 
hesap yapıyor. 

Yani emperyalizme vergis ini-harac ını  ödem k 
ve tekellerin kasasına borç-faiz soygunu ile 
sürekli para pompalamak için yine fakir 
fukaranın, dar gel irl inin boğaz ına sarılacaklar. Bu 
harac ı  ödemeyenler in ise evini başına y ıkacaklar. 
Yıktıktan sonra da bu araz iyi kendiler i 
yağmalayacaklar. Sermaye medyas ının bir bölümü 
buna "yağma !" diyorsa bil in k i, bu yağl ı dil imi 
kendi arkas ındaki partinin, çıkar çevreler inin 
hükümet dönemine saklamak içindir . D iğer 
bölümü "alk ış !" tutuyorsa bil in ki, bu yağlı 
dil imden bir parça da onların payına düşecektir. 

Peki kaynak yaratmak için bunun yer ine bu 
topraklardak i gerçek işgalc iler olan emperyalizme 
ve işbirlikçis i sermaye iktidar ına bağ ıml ıl ığa son 
versek nas ıl olur? Elde edilecek kaynaklarla aynı 
zamanda işçi s ınıfı ve emekçilerin konut 
sorununa da köklü bir çözüm getirsek ! Bu daha iyi 
olmaz mı? Sermaye medyas ının "radikal" 
kesimleri taraf ından ikiyüzlüce depremin as ıl 
nedeni ilan edilen "çarpık kentleşmeyi" de 
böylece ortadan kaldırsak?  MGK'nın topluma 
seslendiğ i ses araçlar ından b ir i  olan 
Cumhurbaşkanı Sezer'in temel sorun ilan e ttiği 
çarp ık kentleşmeyi "aşırı nüfus" mu yaratıyor, 
yoksa çürümüş kapital ist düzen m i? İşçinin
emekçinin değil fazla çocuk, evlenmeye bile 
mecali kalmamış! S iz bu Malthus'dan devşirme 
aşır ı  nüfus masallarını okumayın boş yere ! 

Sorunun çözümü mü? Eğer işbirl ikçi sermaye 
iktidar ı y ıkılırsa ortada konut sorunu da 
gecekondu sorunu da kalmaz ! Depremler de toplu 
katliama dönüşmez ! 

Öyleyse hangi yol tutulmalı? 
Yollardan bir i  boğazlanmanın yolu, diğer i 

kurtuluşun yolu. B ir i  derin yık ımın, diğeri ise 
yeniden inşanın yolu. Bir i  barbarl ığın, esaretin, 
diğeri insanl ığın, özgürlüğün yolu. B ir i  
sermayenin ger ic i yolu, diğer i ise emeğin devri c ı  
yolu ! 



ABD'n i n  Ermen i soykı rı m  kararı ve 

Kafkasya'da ki r l i  oyu n lar  
ABD Temsilciler Meclisi'nin alt 

komisyonlarından Ermeni soykırımı  karar tasarıs ının 
· geçmesi ile birlikte ABD 'nin stratejik müttefiki olan 
Türkiye 'nin hükümeti, ordusu, medyası hop oturup 
hop kalk ıyor. İşin çirkin yanı, bunlar ın tümü de 
ABD'ye değil Ermenistan 'a parmaklarını sall ıyorlar. 
Yaptır ım tehditleri, Ermenistan s ınır ında askeri 
tatbikatlar, TÜSİAD ve DİSK gibi işveren ve "işçi" 
kuruluşlarından k ınama bildirileri birbirini izliyor. 
ABD 'ye karşı yumuşak bir dil kullanılmaya dikkat 
edilirken Ermenistan'a salvo atış ı  yapılıyor. Konu 
MGK'nın toplantıs ına da aynı çerçevede geldi. 
Dışişleri ve Genelkurmay ' ın ortak hazırlad!ğı eylem 
planı MGK'da konuşuldu ve Ermenistan 'a karş ı sert, 
ABD'ye ise ılımlı önlemler alınması konusunda 
hükümete "tavsiye"lerde bulunuldu. 

Peki ABD, Ortadoğu ve Kafkasya 'daki en önemli 
iki müttefiğinden biri olan Türkiye 'yi (diğeri İsrail) 
böylesine şirazesinden ç ıkaracak bir kararı niye kabul 
ediyor? Eğer ABD 'nin bölge politikalarını ve 
dönemsel gelişmeleri gözden geçirip konuyu bunun 
içinde yerine oturtmazsak, olayın arka planını 
anlamamız oldukça güçtür. ABD 'yi insan hakları 
savunucusu olarak ilan etmekten Genelkurmay ' ı  anti
emperyalist bir güç görmeye ya da Türkiye egemen 
sınıflar ı ya da yönetim mekanizmas ı içinde çatlaklar 
aramaya kadar gidecek bir dizi hataya götürebilecek 
değerlendirmeler yapmak mümkündür. 

Öncelikle güncel gelişmelere ve ABD 'nin bölge 
politikalarına k ısaca bir göz atıl ım .  ABD bugün 
dünyanın en büyük emperyalist gücü . Diğer 
emperyalist güç lerle çatışmaları SSCB 'nin 
dağ ılmasıyla birlikte ar ttı . SSCB 'nin yıkılmas ıyla 
hızla emperyalist güçlere bağımlı hale gelen Rusya 
ile ABD 'nin ilişkileri ise ilk dönemdeki s ıcakl ığını 
kaybederek yeniden gerilimli hale gelmeye başladı. 
Ortadoğu 'daki egemenlik kavgasından Rusya 'nın 
önemli ölçüde çekilmesiyle ABD bölgede 
egemenliğini ilan etti. Şimdi ise gözlerini 
Kafkasya 'ya çevirmiş durumda. Ortadoğu 'dan sonra 
ikinci önemli enerji kaynaklarına sahip bölge olan 
Kafkasya, ABD için sadece ekonomik aç ıdan değil , 
Avrasya egemenliği açıs ından da stratej ik bir öneme 
sahip. Kafkasya 'daki egemenlik çatışmalarının ise 
Ortadoğu 'dan sert geçeceği söylenebilir. Rusya 'nın 
yeniden emperyalist hayaller beslemeye başladığı bir 
dönemde yanıbaş ına yerleşmek, ne Kosova 'ya ne de 
Irak'a ç ıkartma yapmaya benziyor. Bölgedeki 
"bağ ımsız" devletler üzerinde Rusya sadece siyasi bir 
etkiye sahip değil. Bizzat askeri varl ığ ıyla yer al ıyor. 

Kafkasya'da kirli oyunlar 

ABD 'nin Kafkasya 'daki emelleri için kullandığ ı 
temel yöntem halkları birbirine karşı k ışkırtmak . 
Kafkasya 'daki karmaş ık etnik yapı bunu fazlasıyla 
olanaklı k ıl ıyor. Balkanlar 'da yaşananların bir 
benzerinin bu bölgede de yürütülmekte olduğunu 
söyleyebiliriz. Nitekim ABD, Türkiye gibi 
taşeronlarıyla birlikte y ıllarca Bosna ve Kosova 'da 
k ışkır tıc ılık yaptı. İstihbarat örgütleri, provokatörleri, 
dinci milisleri bölgede at koşturdu. Sonuçta önce 
Bosna ardından Kosova yıkıcı savaşlar yaşadı. 
Ardından ABD ve BM bölgeye barış temsilcisi 
olarak çıktılar. Kışkırtıc ı faaliyetler başar ıya 
ulaştığında, sonuç bölgesel çatışmalar ve savaşlar 
olmaktadır. 

D. Özgür Yılmaz 

ABD 'nin Kafkasya 
politikasındaki koçbaş ı 
rolünü ise Türkiye 
üstlenmiş durumda . 

Ap• . aç-· iler Çorumlu g--• ··ib, _-, i ' . . . ' . . . .. ·- . . . . .  · . .  
Bunun ilk ifadesi 2000 yıl ı  
baş ında Demirel ' in 
girişimleriyle 
oluşturulmaya çalış ılan 
Kafkas paktı olmuştu . 
Türkiye 'nin planı 
Azerbaycan ve 
Gürcistan 'la bir pakt 
oluşturmaktı. Eğer 
Ermenistan bir tak ım 
sorunlarda farklı bir 
tutuma girerse , onun da 
al ınması planlanıyordu. 
Ancak Rusya 'nın 
diplomatik atakları bu 
girişimi bozdu. Rusya, 
kendisi de bir Kafkas 
ülkesi olarak bu pakta 
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sıcak baktığını  söyledi. Bu usta manevrayla 
Türkiye 'nın küçük oyunlar ı  boşa düşürülmüş oldu. 

ABD'nin Ermenistan üzerine komploları da 
bugüne kadar başar ıya ulaşmadı. Son olarak ABD 
tarafından tezgahlanan meclis bask ını ile 
Ermenistan Başbakan'ı ve 1 0  meclis üyesi 
öldürüldü . Bu kanlı meclis baskını Devlet 
Başkanı Robert Koçaryan' ın gücünü azaltmadı, 
tersine artırdı. Hatta Koçaryan bu fırsattan 
yararlanarak iktidarını güçlendirdi ve Rusya 'yla 
daha s ıcak ilişkiler geliştirdi. ABD 'de Ermeni 
soykırımı tasarıs ının çıkar ıldığ ı günlerde ise, 
Putin 'le masaya oturup "2 1 .  Yüzyıl Stratejik 
Ortakl ık" deklerasyonu imzaladılar. 

ABD'deki soykırım kararı ile 
Ermenistan 'ın ilişkileri 

ABD 'nin Kafkasya politikalar ı ile Ermeni 
soykır ımı karar ı arasındaki ilişkiye geçmeden 
önce , Türk devleti tarafından çok sık kul lanılan bir 
argümanı ele almakta fayda var. ABD'deki Ermeni 
soyk ırım tasarıs ı ile Ermenistan arasında bir ilişki 
var mıdır? ABD Temsilciler Meclisi 'ndeki 
kararlar üzerinde çeşitli lobilerin etkili olduğu, 
bunlardan birinin de Ermeni lobisi olduğu 
biliniyor. Ancak Ermeni lobisi ile Ermenistan 
arasında nasıl bir ilişki vardır? Türk devleti ve onun 
temsilciliğini yapanlar bu konuda hiçbir şey 
söy lemiyorlar. Çünkü onlara göre Ermeni lobisi 
eşittir Ermenistan formülü hiçbir şey söylemeden 
kitleler taraf ından kabul ediliyor. Halbuki Yahudi 
lobisi ile İsrail arasındaki ilişkiler çok güçlüyken, 
Ermeni lobisi sadece Ermeni diasporas ı 
(yurtdış ındaki Ermeniler) üzerinde etkiye sahiptir. 
Ermenistan SSCB 'nin bir cumhuriyeti iken de bu 
lobi faaliyetini sürdürüyordu ve ABD yönetimi 
üzerinde belli bir etkisi vardı. Bu lobi gerçekte 
ABD 'deki Ermeni kökenli burjuvaziden farklı bir şey 
değildir ve SSCB döneminde Ermenistan 'la 
ilişkisinden sözetmek zordur. Şimdi de çok farklı 
ilişkilerin olduğu söylenemez. Tersine, Ermeni lobisi 
Ermenistan ' ı  Rusya'dan koparma çabasındayken, 
Ermenistan yönetimi ilişkilerini sıcaklaştırmaya 
çal ışmaktadır. ABD emperyalizminin Ermenistan'a 
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karş ı çirkin oyunlarının bir parçası da Ermeni 
lobisidir. Bir tara ftan ABD meclisinde karar ç ıkar tıp 
Ermeni halk ının ABD 'ye yak ınlaşmas ı için çaba 
harcayan bu lobi, diğer taraftan kanlı Ermenistan 
komplolar ının içinde yeralmaktadır. 

Ermenistan bugün ABD 'de lobi faaliyeti 
yürütebilecek bir ekonomik güce sahip değildir. Lobi 
faa liyeti denilen şey, belli sermaye gruplarının 
stratejik-politik araştırma kuruluşlar ı oluşturup, 
yayınlar, TV, okullar vb. yoluyla propaganda yapmak 
ve bir takım parlamenterleri satın alıp propaganda 
yaptırmaktır. Kaba bir biçimde çizmeye çal ıştığ ımız 
bu lobi faaliyeti açıktır ki oldukça büyük harcamalar 
gerektirir. Ermenistan ise bugün ekonomik gücü 
oldukça zayıf ve ancak Rusya ile ilişkileri sayesinde 
ayakta durabilmektedir. Herhangi bir deniz bağlantıs ı 
yoktur. Karayolu ile İran, havayolu ile Türkiye 
üzerinden dış bağlantılarını kurabilmektedir . Türkiye 
gibi ekonomisi zayıf bir ülkenin uygulayacağı bir 
takım yaptırımlar bile Ermenistan 'ı etkileyecektir. 



İkinci bir sınır kapısının açılması konusu bile 
Ermenistan'a karşı silah olarak kullanılabiliyorsa, 
bu ülke hangi güçle ABD gibi bir emperyalist 
ülkede lobi faaliyeti yürütecek. 

Ermenistan ısrarla benim ABD'nin kararıyla 
bir ilgim yok derken, üstelik buna ilişkin bir 
gösterge yokken Türkiye'nin Genelkurmay'ı, 
MGK'sı, hükümeti, medyası Ermenistan'a 
histerik bir şovenizmle saldırıyor. 

ABD soykırım kararını neden 
gündeme getiriyor? 

Şimdi başta sorduğumuz soruya tekrar 
dönebiliriz . ABD Temsilciler Meclisi Ermeni 
soykırım kararını neden gündeme getirdi? 
Türkiye gibi önemli bir müttefiki rahatsız edecek 
böyle bir kararı ABD niye alsın? E rmenistan ile 
Türkiye'den daha ileri bir ilişki düzeyi yok . 
ABD'nin insan hakları diye bir sorunu olduğunu 
da kimse iddia edemez. Yakındaki ABD seçimleri 
için bir malzeme olduğu düşüncesi ise olayın 
sadece bir yanını açıklamaya yetiyor. Önemli bir 
müttefiki rahatsız etme pahasına iç politika 
malzemesi yaratmak çok iyi bir tercih olmasa 
gerek. ABD'nin Kürt sorunu, Kıbrıs gibi 
sorunlarda olduğu gibi bu konuda da farklı bir 
politik tutumunun olabileceğini düşünmek 
gerekiyor. Ama eğer "müttefik" dediğiniz 
tümüyle kişiliksizleşmiş , kölece bir bağımlılıkla 
ayaklarınıza kapanmışsa ,  bu büyük bir sorun 
olmaktan çıkacaktır. 

Olayın ikinci yanı, yani dış politika boyutu ise 
kuşkusuz daha büyük önem taşıyor. ABD'nin 
Ermeni ve Türk halkları arasında düşmanlık 
yaratma çabası, onun kışkırtıcı dış politikasının 
bir ürünüdür. Ermeni ve Kürtlere karşı 
şovenizmle zehirlenmiş bir toplumu kışkırtmak 
için daha uygun bir malzeme kolay kolay 
bulunamaz. Türkiye'nin Ermenistan'a karşı 
saldırganlığı ise bölgedeki savaş kışkırtıcılığı 
rolünün bir gereğidir. Türkiye daha önce 
Azerbaycan'da darbe tezgahlayarak Aliyev'den 
petrol hisseleri koparmayı başarmıştı . Ermenistan 
saldırganlığının ne gibi sonuçlar yaratacağı ise 
önümüzdeki aylarda ortaya çıkacaktır. Ancak tam 
da bu süreçte Ermenistan'ın Rusya ile stratejik 
işbirliği anlaşması imzalaması tesadüf 
sayılmamalıdır. Türkiye, ABD tarafından hızla 
Kafkasya 'da bataklığa çekilmektedir. 

ABD'nin kriz ve kışkırtıcılık politikasına 
yukarda değinmiştik . Son on yılda bölgede 
yaşanan çatışmalara gözatacak olursak bunu 
açıkça görebiliriz . Körfez krizi, Suriye krizi, 
Yunanistan'la gerginlik, Kosova gibi kriz ve 
çatışmaların hepsinde ABD emperyalizminin 
parmağı vardır. Bu bölgelerde bir vesileyle krizler 
yaratılmış ve hepsinde de ABD, barış elçiliğine 
soyunarak bölgeye yerleşmiştir. ABD, ekonomik 
gücü (özellikle petrol şirketleri) ile bölgeye 
yıllardır yerleşmiş olsa da askeri bir güce sahip 
değildir. Henüz bunu sağlayacak gelişmeler 
olmuş değil . Bütün kışkırtıcı politikaların bu tür 
hesapları da var kuşkusuz. 

Bu kışkırtıcı politikalar Türkiye'de doğal 
olarak ABD'ye de bir tepki geliştiriyor. Bunun 
yaratabileceği olumsuz sonuçlar kuşkusuz 
tekeller tarafından da bilinmektedir. En çok öne 
çıkarılan argüman ABD yönetimi ile Temsilciler 
Meclisi arasındaki farklılıktır. Buna göre ABD 
yönetimi tasarıya karşı, ama Temsilciler 
Meclisi'ne bunu kabul ettiremiyor. Yani efendi 
iyi, ama onun etrafında bazı kötü adamlar var. Bu 
tür bir argümanın kimseyi ikna etmeyeceği açık . 
O halde tepkilerin bir kısmını da başka bir kanala 
akıtmak gerekiyor. 

Genelkurmay'ın ABD karşıtlığı 

ABD'de soykırım tasarısı gündeme gelince 
Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu sert 
görünümlü bir çıkış yaptı . ABD'nin 
kızılderilileri katletmiş olmasını kastederek 
"önce siz kendi katliamlarınıza bakın" dedi. Ama 
MGK'dan çıkan eylem planında ABD'ye karşı 
ciddi bir yaptırım yok . Olmayacağı da gayet açık. 
Olan, sahtekarca bir tutumla, hem ABD'ye karşı 
çıkıyor görünmek, hem de yaltaklanmak. 

Genelkurmay'ın bu kölece ABD 
bağımlılığına karşın Türkiye'de bazı çevreler 
ordunun devrimci-ilerici özelliklerinden 
bahsedebiliyorlar. Gözlerimizin önünde ABD'ye 
köpekçe bir yaltaklanma yaşanırken bunu iddia 
edebilmek için beyinlerin dumura uğramış 
olması gerekir. Ne yazık ki bugün, bunu sağlayan 
bir etken var. Bu şovenizmdir. CHP-Cumhuriyet
Aydınlık çizgisi milliyetçi, ı rkçı bir söylemle 
Türkiye'deki Türk olmayan milliyetlere karşı 
saldırgan bir propaganda yürütmektedir. Kürt 
halkının varlığı da yıllarca en çok bu kesim 
taraf ından reddedildi. Kürt halkı ulusal bilincine 
varmaya başlayınca, yine en alçakça devlet 
projeleri bu kesim aracılığıyla devreye sokuldu. 
Şimdi de Ermenilere karşı şovenist saldırganlığın 
en çok bu kesim tarafından kışkırtıldığını 
görüyoruz. 

Şovenizmi şirinleştirmek için öne çıkarılan 
Kemalist devrimcilik retoriği yukardaki tabloyu 
tamamlamaktadır. Sahte bir anti-emperyalizm 
anlayışı ,  Kemalist devrimciliğin şovenist 
içeriğini saklamak için kullanılan bir örtüdür. 

Şovenist kimlik o denli güçlü bir biçimde bu 
çizgiye yedirilmiştir ki, 1 .5 milyon Ermeni'nin 
kanlı şekilde sürgünü ve imhası gerçeği korkunç 
bir öfkeyle karşılanmaktadır. (Bu çizginin 
katliamı yapan İttihat ve Terakki geleneğinin 
devamı olması, en yaman katliam 
savunucularının bu kesimden çıkması ,  bir başka 
incelenmesi gereken yandır.) CHP etkisindeki 
DİSK yönetiminin işçi sınıfına yönelik birçok 
saldırıya ses çıkarmazken, alelacele Ermeni 
soykırımı tasarısını kınayan açıklama yapması 
da, bu şovenizmin sınıfa dönük tehlikelerini 
göstermektedir. 

Kanlı haydut ABD hiçbir soykırımın 
hesabını soramaz 

ABD emperyalizmi Ermeni halkını 
düşündüğü, insan hakları savunucusu olduğu için 
bu soykırımı gündeme getirmiyor. Temsilciler 
Meclisi de , komisyonları da, yönetimi de 
ikiyüzlü bir politikanın temsilcisidir. ABD'nin 
sahtekarlığına da, Ermeni halkına karşı şovenist 
saldırganlığa da işçi ve emekçiler karşı 
çıkmalıdır. 

Ermeni halkı Osmanlı devleti tarafından kanlı 
bir katliama maruz kalmış , bugünkü Türkiye 
sınırları içinde ulusal varlığı eritilene kadar 
yediden yetmişe kırımdan geçirilmiştir. Ancak bu 
katliamların hesabını soracak olan, dünya 
halklarının kanlı katili ABD değildir, işçi sınıfı 
ve ezilen halklardır. ABD'nin soykırımı 
gündeme getirmesi, yeni soykırımlar, yeni kanlı 
tezgahlar, yeni savaşlar içindir. Türk ordusu ise 
bu kanlı tezgahların taşeronluğunu yapmakta, 
yeni soykırımlara ne kadar istekli olduğunu 
göstermektedir. Bu kirli ve kanlı düzen 
kurumunu parçalamadan, işçi sınıfı ve emekçi 
kitleler yeni bir düzen kuramazlar. Devrim ve 
sosyalizm için verilen mücadele, aynı zamanda 
faşist orduyu parçalama ve e tkisizleştirme 
mücadelesi olacaktır. 

Sinekten yağ 
çıkarma pol itikası ! 

Hürriyet: ABD'ye kapı misillemesi! 
Türkiye: İlk misilleme! 
Sabah: Elçiye 2özda21! 
Bunların hepsi manşet haberi. Dürüstlüğün, 

tarafsızlığın simgesi medya tekelleri yalan söyleyecek 
değil ya! Türkiye "misilleme" yapmış , "gözdağı" vermiş. 
Türkiye Irak ile ticaret kapılarından birini daha açmak 
suretiyle yapmış tüm bunları. 

Hayır, olamaz böyle bir şey! Bizim bütün marksist 
teorimiz , parti programımız , işbirlikçi burjuvazinin hücre 
duvarı karşısında çökmedi ama bu hamle karşısında bir 
anda çöküverdi! ·Bu ülke bağımsız değil, işbirlikçi sermaye 
iktidarı emperyalizmden bağımsız ayakta duramaz, 
bağımlı olarak ayakta durdukça da işçinin, emekçinin 
canına -okur vb. diyenlerin tüm bu tezleri boşa çıktı! 

Düne kadar ABD'nin elinde bölge halklarına karşı 
"kari:n •öeşen Jack'ı" oynayan işbirlikçi sermaye devleti, 
şimdi bu hançeri ABD'nin bağrına sokuvermiş! ABD'ni 
ekonomisi ve siyaseti bu karardan sonra altüst olmuştur 
mutlaka! Ola ki New York Borsa'sı çöküş sinyalleri 
vermeye başlamıştır bile! 

Türkiye üstelik ABD'nin sırtına sadece ekonomik 
hançer vurmakla kalmamış , bir de siyasi hançeri ABD'nin 
bağrına sokmaya hazırlanıyormuş! ABD elçisine Ermeni 
tasarısı meclisten geçerse peşin peşin ültimatom verilmi . 
Ültimatom dedikleri neymiş? İşte işin o yönü halk 
tarafından fazla bilinmez. Bilinmesi de pek iyi olmaz. 

İşçi sınıfı ve emekçilere son derece "somut" , "gözle 
görülür" , "elle tutulur" şekilde saldıran ve her saldırısında 
sofradaki ekmeğin bir dilimini daha çalan sermaye iktidarı , 
sıra emperyalizme "kafa tutmaya" gelince hep böyle 
"soyut" ültimatomlar verir. Bu ültimatomlar Merkez 
Bankası'nın bastığı sahte -yani karşılıksız paraya benzer, 
ver ültimatom verebildiğin kadar! Hatta daha da sertini er  
ki, belki halk, ABD'ye "kafa tutuyorum" ayağına 
kendisiyle "kafa bulanlara" bir süre daha inanır! 

Gidişat öyle bir hal almıştır ki, eğer E rmeni soykırım 
yasa tasarısı ABD meclisinde veto edilirse, Türkiye'de 
ulusal bayram ilan edilecek! Her eve ABD bayrağının 
yanına bir de Türk bayrağı asılacak! 

Evet soruyoruz halkla kafa bulmaya çalışanlara, eğer 
bu yasa ABD meclisinden geçmezse Türkiye'nin onuru u 
kurtulacak?  Türkiye bağımsız mı olacak? Öyle diyorlar. 
Öyle diyecekler tabii! Çünkü başka çareleri yok! 

Bunlar sinekten bile yağ çıkarıp satarlar, eğer halka 
"yağın en iyisi budur" diye yutturacaklarına emin olsala r! 
Halkın öfkesinden, bana sineğin yağını nasıl satarsın, 
senin bana sattığın malların hepsi böyle çarık çürük mü 
yoksa, diyerekten yakalarına yapışıp hesap sormasından 
korkuya düşmeseler, hiç durmazlar bunu da yaparlar! 
Belki de yapıyorlardır da haberimiz yoktur? Kim bilir!!! 

Tescilli Amerikan işbirlikçileri ABD'ye sahte 
ültimatomlar verme oyununu bir tarafa bıraksınlar. Eğer 
daha inandırıcı olmak istiyorlarsa ,  önce ABD'nin kendi 
önüne görev olarak koyduğu Körfez savaşından ve 
ambargosundan dolayı uğradığı ve götürüp halkın sırtına 
bindirdiği faturayı ABD'den tahsil ederek işe başlasınlar! 

Tahsil edin de görelim kimmiş "hür dünya" düzeninin 
tahsilatçısı! ABD emperyalizmi mi, yoksa borç dilenme k 
için devrimcilerin kanını döken "onurlu" Türkiye 
Cumhuriyeti mi? 



Ermeni sorunu ve Osmanlı mirası 

ABD parlamentosunda soykırımı yasa tasarısının 
ele al ınmasıyla birl ikte Türkiye 'de de Ermeni sorunu 
bir kez daha tartışılmaya başlandı. Ve bu vesileyle bir 
kez daha Türk burjuvazisinin ve onun sınıf iktidarının 
işbirl ikçi-uşak kimliği ortaya döküldü . 

Tasarı ABD parlamentosunda görüşülüyor, ancak 
Türkiye Ermenistan'a ya da Türkiye 'deki  Ermeni 
yurttaşlara yaptırımları tartışıyor. Yani, efendisinden 
yediği tokatın acıs ını  kendine denk gördüğü bir 
başkasından ç ıkarmaya çal ışıyor. Türk devletinin, 
ABD karşısında süt dökmüş kediye dönüp, örneğin 
Ortadoğu ülkeleri karşıs ında kaplan kes ilen bu 
karakteri çoktandır bil iniyor. Bu nedenle biz, Ermeni 
soykır ımı konusunda kaba inkarc ıl ık/savunmacıl ık 
çizgisinde seyreden resmi tutumu ve bu resmi tutumu 
"sözde" eleştir irken özde savunan bir "sivil" görüşü 
ele almak istiyoruz . 

Son gelişmeler üzerine devlet cephesinden en "aklı 
başında" tepki veren, göründüğü kadarıyla yine 
"hukukçu" cumhurbaşkanı oldu . Sezer 'in konunun 
tarihçilere bırakılması öneris inin peşinden, Radikal 
gazetesi, "19-20. yüzyıl Türkiye tarihçisi " olarak 
sunduğu, eski Aydınlıkçı Prof. Halil Berktay ile 
yaptığı b ir röportaj ı yayımladı. 

Berktay, resmi görüşün tam zıttı b ir tutumla (evet, 
b ir Ermeni kırımı yaşanmıştır, diyerek) yola çıkıyor. 
Devletin kaba inkarcıl ığını da bir bak ıma kınıyor. 
Hatta daha ileri giderek, resmi tar ihin kaydettiği  
"tehcir" dışında, Osmanlı 'nın "özel örgütü" Teşkilat-ı 
Mahsusa 'nın suçlarına da değ iniyor. Yani, yaşanmış 
k imi vakaları doğru biçimde "tespit ediyor" . 

Berktay ' ın bu tavrı, resmi tarihini tarihçi bile 
olmayan kimselere direktifle yazdırmış bir devlet ve 
aydın geleneğinden sonra , kutlanabilir. Ancak, 
unutulmamalıdır ki, olağan koşullarda bir takım 
olguların salt "tespiti" , az-çok c iddi her burjuva 
aydının yaptığı bir iştir. Burjuva da olsa, aydın sıfatını 
haketmenin bir gereğidir bu . Kaldı ki Berktay 
muhtemeldir ki  hala serde solcu geçinmektedir. Bu 
nedenle , Berktay 'ın röportaj ını, h iç de olağanüstü 
görmediğimiz bu tutumundan dolayı değil, "aykırı" 
görüntünün altında geliştirdiği daha incelikl i bir 
sahiplenme, savunma ve aklama tutumu nedeniyle 
önemli buluyoruz . 

Berktay önce, "evet bir kırım vardır" diyerek 

saldırıy ı göğüslüyor. Ardındansa, "bu katliam, 
Osmanlı düzenli ordusu ve bürokrasinin büyük ölçüde 
işi değildir " diyerek püskürtmeye çalışıyor. 
Osmanlı'y ı  aklama çabas ına destek olarak da, 
Teşkilat- ı Mahsusa 'yı ve çete faaliyetlerini öne 
sürüyor. Yani, Berktay 'ın günah keçis i Teşkilat-ı 
Mahsusa, daha özelde de ona hükmettiklerini ifade 
ettiği İttihatçı l iderler Enver, Talat ve Cemal 
üçlüsüdür. 

Buradaki ve başka bölümlerde (M. Kemal 'e ilişkin 
anlatımlar örneğin) tarihi kişilerle açık lama 
subjektifliğini bir yana bırakarak konumuza dönelim. 
Teşkilat-ı  Mahsusa 'yı Susurluk-Hizbullah karışımı bir 
örgüte benzeterek "popülist" bir çıkış yaptıktan ve 
bugünün Yeşiller i, Çatl ılarına benzettiği Bahaittin 
Şakir ' in adını andıktan sonra, Berktay sadede geliyor ; 
görüşünü daha genel ifadelere büründürerek ( "Tarihte 
bu tür durumlarda düzenli ordu ve bürokrasi son 
tahlilde böyle işleri yapan özel timlerden, çetelerden 
aslında nefret eder ve tiksinti duyar "  vb.) sadece 
Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerini değil, 
ama bu çeteci düzenin tümünü aklama rolüne 
soyunuyor. 

Dolayısıyla, söze başlarken ortaya koyduğu "evet, 
bir Ermeni kırımı yaşanmıştır" görüşündeki "nesnel" 
tespitçiliğini bile sürdüremiyor. Osmanlı 'yı aklamak 
için Teşkilat-ı Mahsusa 'nın, TC 'yi aklamak için 
Kontr-gerilla 'nın nasıl ve kimler taraf ından, hangi 
uluslararası k irli ilişkiler dahil inde kurulup 
çal ıştır ıldıkları temel gerçeğini atlıyor. Teşkilat- ı 
Mahsusa 'nın, Osmanl ı'nın savaş hükümeti İttihat ve 
Terakki 'nin Genel Merkezi 'nde düzenlenen bir 
toplantıda ve bizzat Harbiye Nazın Enver Paşa 'nın 
öneris i, Genel Merkez 'in "bila kayıt ve şart" (kayıtsız 
şarts ız) kabulüyle kurulduğunu atl ıyor. Teşkilat- ı 
Mahsusa 'nın iz ini sürerken, Karadeniz kıyılar ından 
toplanmış mahpus kaçkınlarına, Kafkas cephe 
geris indeki Dr. Bahaittin Şakir 'e rastlıyor da, Şakir ' in 
Alman kumandanı Stange ile nedense karşılaşamıyor. 
Bu aynı bakışaçısıyla, Susurluk vadis inde on yıl 
dolaşıp Yeşil arars ınız , ama yolunuz asla JlTEM'e, 
Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ve tüm benzerleri gibi 
bunlara da hükmeden Genelkurmay 'a uğramaz. 

Tar ihte kimi olguları tespit edip kimini atlayarak 
bil im adamlığı  yapılamıyor. Dolayısıyla, Berktay, ne 

Ayşe Aydın 

nesnelliğini koruyabiliyor, ne de bir türlü konumuza 
il işk in o temel soruyu sorabil iyor: 

-Sahi, Türkiye Cumhuriyeti neden bir başka 
devletin, Osmanlı 'nın, işlediği bir suçtan dolayı 
böylesine suçluluk psikozu yaşıyor? Neden bu konuda 
Osmanlı devletini sahipleniyor? Ve neden Berktay 'ın 
bile aklına gelen şu basit tutumu akıl edemiyor? 
"Cumhuriyet 19 2 3 'te kuruldu. Bu olay 1915 'te 
cereyan etti. Bunu Cumhuriyet 'in orduları, örgütleri 
yapmış değildir. Türkiye Cumhuriyeti yeni bir devlettir, 
ne Osmanlı 'nın ne de hukuki anlamda ittihat ve 
Terakki iktidarının devamıdır. 1915 'te Birinci Dünya 
Savaşı 'nın hengamesi içinde ne olup olmadığı bizi 
devlet, hükümet olarak ilgilendirmemektedir." 

Bu soruların yanıtı ,  nesnell iğini az-buçuk 
korumaya çal ışan ve düzenin kör savunuculuğunu 
üstlenmemiş her gerçek araştırmacıyı, 6-7 Eylül 
1955' in İstanbul 'una götürür. 1938'in Dersim'ine 
götürür. 1984'ten itibaren Kürdistan 'ın tümüne 
götürür. (Sadece Güneydoğu Anadolu demeyi marifet 
bildikleri Kuzey 'e değil, Irak-İran-Suriye cephes indeki 
Güney 'e de . . . ) 

Resmi söylem, "Türkiye Cumhuriyeti yeni bir 
devlettir, ne Osmanlı 'nın ne de hukuki anlamda ittihat 
ve Terakki iktidarının devamıdır." demez, diyemez . 
Çünkü kendisini onun devamı görmektedir. Sadece 
moral açıdan değil,  ideolojik ve örgütsel olarak da 
devamıdır. Burjuva cumhuriyet, feodal Osmanlı'nın 
burjuva hükümeti olan İttihat Terakki 'nin kadroları 
tarafından kurulmuştur. Benzer bir örgütsel bağı, 
Teşkilat-ı  Mahsusa ile devletin sonraki tüm karanlık 
örgütlenmeleri arasında da kurmak mümkündür. 
Teşkilat- ı Mahsusa 'nın Osmanlı devlet yapısıyla 
birlikte tümüyle tasfiye edilmediği, özellikle Trabzon
lstanbul-İzmit hattındaki çetelerin, daha özelde Topal 
Osman çetesinin daha yıllarca kullanıldığı bil iniyor. 
Hele de Mustafa Suphiler ' in katl i tarihe 
kaydedilmişken . . .  

İki devlet arasındaki bu devamlılık,  ikinc i savaştan 
sonra örgütlenen Kontr-gerilla'nın neden Türkiye 'de 
böylesine kolay kök salabildiğini de bir nebze 
açıklamaya yeter sanırız. Türkiye Curnhuriyet ' i  
Teşkilat-ı Mahsusa 'nın suçlarını gizler, çünkü kendi 
Kontr-gerillas ı vardır. Türkiye Cumhuriyeti 
Osmanl ı'nın Ermeni tehcirini inkar eder, çünkü 
kendisinin de Kürt tehciri  vardır. Burjuva cumhuriyet 
ulusal sorunda bu " inkar ve imha" politikas ını kendisi 
icat etmemiş, devralmıştır. Son yüzyıl ının neredeyse 
tümünü Balkanlar 'da ve Doğu 'da uyanan ulusların 
bağımsızlık mücadelelerini bastırma çabasıyla 
geçirmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun engin 
deneyimlerinden sonuna kadar yararlanmıştır. Tabii, 
başka ülkelerin derslerinden de, ama en çok kendi 
selefinden. 

Son söz olarak. Ermeni soykırımında elbette 
Teşkilat-ı Mahsusa çeteleri de c iddi suçlar 
işlemişlerdir. Fakat nüfusun büyük kısmı tehcir 
sıras ında kır ılmıştır. Ve tehcir, resmi bir karar gereği 
resmi güçlerce gerçekleştir ilen bir uygulamadır. Kaldı 
ki, Teşkilat-ı Mahsusa 'nın da merkezi yapının dışında 
olmadığı kayıtlıdır. Türkiye Curnhuriyeti 'ne dönersek ; 
c iddi c iddi "Türkiye 'deki Ermeniler' i  sürelim" 
önerilerinin getir ilebildiğ i bir s iyasal yapıdır bugün 
sözkonusu olan. Dolayıs ıyla, sorunun dışına çıkmanın 
tek yolu, düzenin dışına çıkmaktır. Türkiye 'de ancak, 
bu tür tarihsel suçlardan tümüyle muaf, yeni bir 
s ınıfın, proletaryanın devleti kurulduğunda, Ermeni 
sorunu da, Kürt sorunu da yürek açıklığıyla 
tar tışılabil ir ve köklü bir biçimde ortadan kaldırılabilir. 



Geçtiğimiz günlerde Çukobirlik ve Tar iş tarafından 
pamuk alım f iyatları açıklandı . Burada da ölçüt, diğer 
ürün türlerinde olduğu gibi, İMF'nin direkt ifleri oldu . 

Fiyat açıklamaları iki şeyi gösterdi. Bir incisi, 
sermayenin tarımda yıkım saldırısının pamuk 
sektörünü de kapsayarak sürdürdüğü; ikinc isi, pamuk 
toplama sezonunun açıldığı. Özellikle Eylül 'ün ikinc i 
haftasından itibaren birçok işletmede tarlalara g ir ildi. 

Pamuk ekim alanlarının son yıllarda giderek 
daralması, ithalatının artması, devletin f iyat politikası 
gibi  b ir dizi konu, tarımla ilgil i çevrelerde ve basında 
tartışılıyor. Tartışmalar son dönemde daha da 
alevlendi. Hükümetin tarımla ilgili saldırılarının 
kırdaki dengeleri sarstığı düşünüldüğünde, tartışma ve 
tepkilerin daha da yoğunlaşacağı söylenebil ir. 
Fiyatların açıklanmasının ardından sol basında da 
konuyla ilgili haber ve değerlendirmelere rastlanıyor. 
Ne var ki  bu değerlendirmelere doğru bir politik 
bakışın hakim olduğunu söylemek oldukça güç. 
Devrimci ve reformist kanatlarıyla sol hareketin tüm 
değerlendirmeleri "köylüler" ve "üreticiler" in uğradığı 
yıkım üzerine kurulu. Adana Çiftçi Birliği Başkanı'nın 
ya da TZOB Başkanı 'nın değerlendirme ve 
açıklamaları bir-ik i  vurgu farklılığıyla tekrarlanıyor. 

Küçük ve orta köylülüğün işin içinde olduğu 
durumlarda bunun anlaşılabilir b ir yanı var. O da 
mahkum oldukları ideolojik-politik platform dikkate 
alındığında. Ama "köylüler" için başka zaman lafı 
es irgemeden söyleyebildikleri b irçok şeyin pamuk 
üretimi sözkonusu olduğunda tam bir kavrayışsızlık ve 
bilgis izliğe denk düştüğünü belirtmeliyiz. 

Şu bir gerçek k i, Türkiye 'de pamuk üretimi, hemen 
tümüyle kapitalist tarıma dayanır. Hele Çukurova 'da 
bunun istisnası yok denecek kadar azdır. Pamuk, 
Çukurova, Ege ve giderek GAP bölgelerinde, 
çoğunlukla büyük araziler üzerinde yetişt iril ir. Amik 
ve Iğdır gibi yerlerde yetişen pamuk toplam içerisinde 
c iddi b ir yekun tutmaz. 

■ ■ ■ ■  
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Ayrıca üret imin her aşamasında yoğun emek-gücü 
kullanımı ve sömürüsü vardır. İşletme sahibi zengin 
köylünün pamuktan elde ettiği kazancın küçük bir 
kısmı ürün rantına, asıl büyük bölümü ise artı-değer 
sömürüsüne dayanır. 

. Tarımda ist ihdam edilen ücretli işgücünün 
neredeyse üçte biri pamuk üretiminde 

kullanılmaktadır. 1,5 milyona yakın ücretliden en az  
400 bini pamukta çalışmaktadır. 

Kısacası pamuk üretiminde kapitalist ilişkiler 
egemendir. İşveren ile işçinin ilişkisi bazı özgünlükler 
dışında ve esasta fabrikadakinden farksızdır. Küçük 
işletmeler, küçük köylülük gibi kategoriler pamuk 
sözkonusu olduğunda önemini y it ir ir. 

Buna rağmen bir ileri, pamuk üret icis i kır 
burjuvazisinin hamiliğine soyunuyor. Onun kar-zarar 
hesc\plarına, maliyet rakamlarına dalıp gidiyor. Ve 
bunu "anti-emperyalist" bir görev olarak görüyor. 
"Pamuk üreticisi" dediği kır burjuvazisinden 
hükümete ve lMF'ye kafa tutmasını, "anti
emperyalist"· mücadeleye atılmasını bekliyor. İşçi ve 
emekçileri tems il iddiasındaki sol s iyasal akımlar, 
pamuk üretim sektörüne baktıklarında sadece işletme 
sahibini görüyorlar, onun emrinde çalışan yüzlerce, 
binlerce geçici tarım işçisini göremiyorlarsa, bun 
adı polit ik körlüktür. Görüyorlar ve buna rağmen 
"anti-emperyalist" olmayı ırgatlara değil pamuk 
ağalarına yakıştırıyorlarsa, bu da onların ideoloj ik
sınıfsal konumlarının aynasıdır. (Bu konuda Evrensel, 
Özgür Gelecek ve Atılım 'da değişik örnekler var. 
Mesela Özgür Gelecek, 2000/19 .  sayısının 1 8. 
sayfasında böyle bir yazı yeralıyor.) 

Sınıf devrimc ilerinin, kır proleterlerinden ve yarı  
proleter köylülerden oluşan geçici tarım işçis i 
yığınlarına kayıtsız kalması, başkalarının polit ik 
körlüklerine ortak olması mümkün değildir. 

Kır proleterleri, işçi sınıfının kırlardaki uzantısı, 
yarı-proleter köylüler ise onun en yakın müttef ikidir. 
Bu her alanda olduğu gibi anti-emperyalist mücadele 
sözkonusu olduğunda da böyledir. Irgatlar, ağalarından 
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u ve amu 
çok daha tutarlı ve gerçek anti-emperyalistlerdir. 
Bütün mesele onların üzerine örtülü karanlığı yırtmak, 
onların sahip olduğu enerjiyi açığa çıkarmak 
konusunda gerekli devrimci çabayı göstermektir. 

il 

Pamuk işçileri ve Çukurova 

• 

1 

Nitekim kır proleterlerine ve onun kırdaki 
müttefiki olan emekçi kesimlere dönük sistemli politik 
faaliyet sınıf devrimcileri için ilkesel önemdedir. 
Geçici tarım işçilerine yönelik ilgimiz, kır 
proleterlerine ve yarı-proleter köylülere dönük ilkesel 
tutumumuzun doğal sonucudur. 

"Boynu Bükük Öldüler" romanında Yılmaz Güney, 
1 950'li yılların Çukurova'sını, o dönemde pamuk 
tarlalarında çalışan ırgatların yaşamını anlatır. Sadece 
o değil. Yaşar Kemal, Orhan Kemal ve başka birçok 
yazar 1 950'li, '60'lı yıllarda pamuk işçisinin yaşadığı 
sömürü ve zulmü anlatmışlardır. 

Ve bu, klasik biçimiyle bir "köylü" çalışması değil, 
dosdoğru tanımıyla tarımsal üretim sektöründeki "sınıf 
çalışması"dır. Çukurova'daki pamuk işçilerine dönük 
çalışma ancak böyle tanımlanabilir. 

Bu romanlarda anlatılan dönemin üzerinden 40 yıl 
geçti. Çok şey değişti. Pamuk tarımında kullanılan 
aletler, sürme, sulama ve ekme teknikleri, gübre ve 
tohum türleri . . .  Hepsi çok değişti. 

· ·
•· • . Türkfyılde tarlfü§�l ôretirı'ld� Ô�retli tdar tarımsal üretimin hemen hemen tüm alanlarında 
yayg ın kahınm aksine bir hayli yüksektir. . . istihdam edilirler. Çukur()va ve Ege bölgelerinde büyük 
; Lf-i.iç Jopr�ğ� sahle 9Jınayan ya d? sahip �lduğu toprak ölçekli pamuk üretimi , geçici işçi istihdamının en yoğun ve 
�erydisitıi .p�çindirm�y� y�tmeyeiı milyonlarca kır emekçisi · · köklü olduğu alanlardır. PamUkta her yıl 400 bin kadar 
vardır. BÜnlıırdan bir kismı başkalarının topraklarında f geçici işçi çalıştırıldığı tahmin edilmektedir. Bunun yarısı 
prtakçı lık. usulleriyle tarımsal (jretfrn yaparken, önemli bir Çukurova'da çalışır. 
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f Türkiye'de tarı mdaki ücr8-tU eniek-gücü istihdamına ·•· göstermektedir. 
Uişkin isfatiştikler hain çok çelişkili hem de dar kapsamlıdır. Geçici tarım işçiliği, köylülükten proleterliğe geçişin 
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tiygulamadaki ayrifüiara dayanarak, ücretli emek-gücü ·· •.• · oluşturur. Bunlar bir yanıyla hala köylüdür. Çıkıp geldikleri 
Jştihdam ıt19a ne tüı jjçiırııer, ştatüler olduğlJna ilişkin baz ı köylerinde, geçimlerine yetmese de bir parça toprakları 
· ······ uçlara varı la.bilif · · · ' . . .  t ; . ·. •· ·• . • ·· •.·

. yardır. Kenc1i toprağı olmasa bile başkasından kiralad ığı 

. . .. şt(nj�g �tig(j > . . e�lğbcü kulla.nimi çok d�ğişik · · f tdprakta ortakçı l ık usulüyle küçük çaplı tarım yapmaktadır> 
. "çimle{ al�bilmektedir'. Fakat bunların üç temel başlık> Az sayıda da hayvanı vard ır. 

İ if fitiiiti,r!f.:f:r��::i�,i , ,:�:1��;.ra:;.�;f,:::::?:1���:; 
tarımla ilgılf kamu kurulı:işlarırıdıı Yaygındır. Özel sektör sayıdadır. Onlar, geçici işler bulmak amacıyla ülkenin · 

ı
ıetrııelectbdir sürel<li iştihdariı 9fçimi çok yaygın değildir. birçok yerini dolaş ırlar. Mayıs'ta pamuk, Haziran'da pancar 

.. z�I. Ş��ğt?� rt.,:ı� �yt üre.tirJJf, tavukçullJ�, J?hurrı üretjT .> .• • çapalarlar. Ağustos'ta fıtıdıkta ya da tütündedirler, Eylül'de 
Jstasyôrilc}p/sei'alar gibi bütün bir yıl faaliyetin sürdüğü < yine pamukta. Buna benzer değişik sıralamalar 

·
· 

işletmelerôe' sürekli işçi istihdami görülür. Fakat yine de sözkonusudur. Bir iş bitince bölge değiştirirsin ve yeni bir 
.k�mJ işl7ta1elerine göre dağmıl{. ve sayıca az istihdam işin peşinde koşturursun. 
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zici" 
!)oyunca i;tihdani edilir. Bunun süresi genelde bir yı ldır. bağlantısı en zayıf olan, proleterleşme düzeyi en yüksek 
)=akat yapılan. işin niteligipe gör� 6 ya da S ay gibi · L kesimdir. Nitekim köyde toprakla bağı kesildikten sonra en 
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Çayg ındır: Jarıffi işkôlu kapsamındaki kamu kuruluşları her pancar tarımı yapılmaktad ı r. Fakat, son yıllarda, devletin bu 
yı l çok sayfpa mevsifuliıf lşçi lsti.Q.dam eder. Bunlar, orman ürünlerde izlediği desteklerin kaldırılması ve alım 
islah ı/ağa.ç �esimi ye dikımi, teraslama, Tİ�EM'e bağl ı fiyatların ın düşük tutulmas ı politikası Kürdistan'da küçük 
işletmelerde yapıları tariinsal üretim, tohum ve fidan üretimi hızla tasfiye etmektedir. GAP'la birlikte sulanabilir  
yetiştirme'gibi işlerde çahşırlar. Özel se_ktörde de mevsimlik hale gelen topraklar hızla az sayıda kişinin mülkiyetine 
işçi istihd�ina gidil ir . .Ancak sınırl ıdır. . f . ·... geçmektedir. Hayvancı l ığ ın tasfiyesi de son aşamadadır. 
• • . Şüfel<!i l�tihdam y� hıevsirnlik istihdam; bunlarm her ? piyarbakı r licaret ve Sanayi Odası ,  geçen ay .. } · 
ikisi de kôhÜyla ilgili yisalarda "devamlı işçilik" kabul yayınladığı bir raporda, ildeki topraksız köylülerin oran ının 
edilirler. Devamlı l ıktan kastedi len, bir üretim dönemi %42, 1 'e ulaştığın ı belirtmektedir.'Yina bu rapora göre, 
poyynçıı Jşçi�in aym Jşletın.ede çalışmasıd ı r, t . .. . > toplam işletme sayısını n sadece %9'u 500 dekardan 
j Meyşjfilli� işçileJ yı!ı geçicı )şçiler gürideljk dilde sürekli büyüktür. Bunların ortalama arazi büyüklüğü ise 1 876,3 ··•·•··· · •·• 
çlarak kaj;!ş1Jrılrnakt�di r. Ancaİ( iş hukukuyla ilgil i yasalara dekardır. Diyarbakır'a ait bu rakamların yaklaşık olarak 
göre bu ikısi birbirinden farklı istihdam biçimidirler. ... diğer bölge illeri için de geçerli olduğu düşünülebilir. 

!r<..�içlcl lşçlll�: Ya�aıar, b�nü ''süreksiz tarım işçisi" Bunlardan çıkan en kestirme sonuç, Kürdistan 
. Pl.a.rak t�füföiıYor;.By.tjıı: göre geçlci tarım işçisi , • . . . her bir kı rlarında yaşanan işsizliğin ve mülksüzleşme sürecinin 
İşvereh V�qinda 30 günü geçm�yen sürelerle çalışan, yani geçici tarırn işçiliğine yönelimi artıracağıdır. 
�üreksi:z ifgören kil'llseler, süreksiz tarım işçisidir." 
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· duy,arlar ve kisa bir söre için çok miktarda geçici tarım' işçisi 
çalıştırrna yoluna giderler. Geçic:i tarım işçileri pamuktan 
tütüne, ş;��r pancaqryçlan fındığa, narenciye ya da z�ytir_ıe 

t . (*) Toprağ ı olmayan köylülerden ortakçı lık yapanlarırı 
.. sayısı hayli az. Hiçbir istatistikte bu %8-9'un üzerinde ./ ... 
görülmüyor. Yani topraksız köylülerin %90'ından fazlası ya 
tarımda ya da başka bir alanda ücretli çalışmaya yöneliyor. 
Yukarıdaki ifade buna göre düzenlenebilir. 

Seyhan Baraj ı 'nın yapılmasından, binlerce ton 
suyun boydan boya tüm ovaya dağıtılmasından bu 
yana 30 yıl geçti. 1 960'da 28 kg saf pamuk veren bir 
dönüm Çukurova toprağı bugürı 1 20 kg pamuk veriyor. 

Yani Çukurova'da ve pamukta birçok şey değişti. 
Bir şey hariç. Geçici tarım işçilerinin çalışma ve 
yaşama koşulları, içinde yüzdükleri sefalet ve 
çaresizlik bu 40 yılda hemen hiç değişmedi. Geçici 
tarım işçisi hala yüzbinlerle gelmekte, o zaman olduğu 
gibi bugürı de son derece ağır ve kötü koşullarda 
çalıştırılmakta, en sağlıksız şekilde yaşamak ve 
beslenmek zorunda bırakılmaktadır. 

Nesilleri tüketen pamuktaki bu sömürü çarkı bugürı 
ne yavaşlamış ne de doymuştur. 

. Pamuk işçilerinin yaşadığı sömürü dünyasının 
yıllardır değişmediğini anlamak için, onların bugünkü 
çalışma ve yaşam· koşullarına daha yakından bakmak 
gerekir. 

111 
Pamuk işçilerinin çalışma ve 

yaşam koşulları 

Çalışma süreleri uzun, 
hafta tatili ve fazla mesai ücreti yok 

Pamuk işçileri 40 yıl önce gürıde 1 4- 1 6  saat 
çalıştırılırdı. Bugün bir parça değişiklik olmakla 
birlikte günlük çalışma süresi hala çok uzundur. 
Irgatlar gürıde ortalama 1 1 - 1 2  saat çalıştırılmaktadır. 
Haftalık çalışma süresi sanayi sektöründe haftada 45 
saatken, bu süre tarımda 70 saati rahatlıkla aşmaktadu. 
İşveren, "işler yetişmedi" bahanesiyle çalışmayı sabah 
daha erken başlatabilmekte ya da paydosu 
geciktirebilmektedir. Tam bir keyfiyet sözkonusudur. 

Günlük çalışma süresi ne kadar uzarsa uzasın, 
bunun karşılığında işçiye fazla mesai ücreti ödenmesi 
sözkonusu olmaz . 

Ücretler gündelik (yevmiye) olarak belirlendiği 
için, ücretli hafta tatili gibi bir hakkın lafı bile 
edilmemektedir. İşe gitmeyen işçinin o günkü 
yevmiyesi hiçbir mazeret kabul edilmeden 
kesilmektedir. 

Aslında pamuk işçileri, "ücretli hafta tatili 
hakkı"na geçmişte sahiplerdi. 1 950'li yıllara kadar 
Çukurova'da "5,5 günlük çalışma 7 günlük ücret" 
ilkesi uygulanmaktaydı. Yani ücretler haftalık olarak 
hesaplanıyor, işçiye haftada I gürı ücretli dinlenme 
olanağı sağlanıyordu. Bu hak, DP'nin iktidarda olduğu 
yıllarda, makinalaşmanın ( dolayısıyla işsizliğin) arttığı 
dönemde, pamuk ağalarınca gaspedildi. 

Pamuk işçileri de sefalet ücretine mahkum 

Geçici tarım işçileri, çıkarlarını koruyacak, 
toplusözleşme yapacak bir sendikal örgütlülükten 
yoksundur. Bunun yanısua, İş Yasası 'na tabi olan 
işçilerden farklı olarak asgari ücret uygulamasının da 
dışında bırakılmışlardır. Alacakları gündelik, temsil 
edilmedikleri "Çalışma Komisyonu" tarafından 
belirlenir. Devlet ve işveren temsilcilerinden oluşan 
komisyon, ücreti belirlerken, işçinin yaşamını sağlıklı 
bir şekilde sürdürmek için ihtiyaç duyduğu hiçbir şeyi 
(gıda, giyim, barınma vb.) dikkate almaz. İşverenlerin 
razı olduğu bir rakam asgari ücret olarak belirlenir. 



Kaldı ki hiçbir işveren belirlenen bu asgari ücreti 
de dikkate almaz . Asgari ücret neredeyse "azami 
ücret" gibi kabul edilir. Gerçek ücret, o yılki işçi 
ihtiyacına ya da iş aramaya gelenlerin azlığına
çokluğuna göre işveren tarafından belirlenir. Yani 
piyasa kuralları işler. lş arayan çoksa yevmiyeler 
düşer. 

Bu yıl geçici İşçiler, Karadeniz 'de fındık toplamak 
için 4,5 milyon, Eskişehir ve İç  Anadolu' nun diğer 
illerinde pancar çapası için 4 milyon, Antalya'da sebze 
tarlalarında gene çapa işleri için 3 milyon ve 
Batman'da 2 .  pamuk çapası için 2,5 milyon ortalama 
yevmiye almışlardır. Pamukta da yevmiyeler en 
iyimser tahminle 4-4,5 milyon olacaktır. 

Geçici tar ım işçiliği yapanların birçoğunun ek gelir 
getirecek ne yeterli toprağı ne de başka bir işi vardır. 
Dolayıs ıyla yazın 4-5 ay çal ışıp kazandıklarıyla bütün 
bir yıl geçinmek zorundad ırlar. Bu da onların gerçek 
aylık gelirlerinin çok daha düşük, yaşadıkları 
yoksulluğun çok daha derin olduğu anlamına gelir. 

Pamukta ücretlerin düşük olmasının yanıs ıra 
zamanında ödenmez. İşveren işçilerin parasını 
hasattan sonra ve çoklukla parça parça öder. Bu arada 
işçiler köylerine dönmüş olur. İşçilere dağıtmak üzere 
parayı işverenden alan elçilerin paralarla birlikte 
ortadan kaybolmaları da nadir görülen bir şey değildir. 
Böylece işçiler bütün bir yaz beş para almadan 
çal ışmış olurlar. 

Pamuk işçilerinin hiçbir sosyal güvenceleri yok 

Pamukta çalışan geçici tar ım işçilerinin sigortadan 
yararlanma hakları yoktur. lş Kanunu ' ndan olduğu 
gibi SSK Kanunu' ndan da dışlanmışlard ır. Devlet 
sürekli olarak bir tar ım iş yasasının çıkacağından, 
tarım işçilerinin sosyal güvenlik hakkına 
kavuşacağından sözeder durur. Ama 30 yıldır bu 
söylenen yapılmaz. 

1983 'te ,  "Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu" 
diye bir yasa çıkarılmıştır. Ama bunun, tarım işçilerine 
gerçek bir sosyal güvenlik sağlamakla ilgisi yoktur. 
Yasanın çıkartılmasının asıl amacı, tar ım işçileri başta 
olmak üzere herkesi yanıltmak, eleştirenlere "işte 
yasa, isteyen herkes sigor talı olabilir" diyebilmektir. 
Yani ortaya sürülen, sahte ve hiçbir işe yaramayan, 
işlevsiz bir yasad ır. 

Bir kere bu yasayla sigortal ı olmak gönüllü olmaya 
bağlıdır, zorunluluk yoktur. Bu yönüyle SSK' nın 
sigorta sistemine değil, özel şirketlerin uydurma 
"hayat sigortası"na benzemektedir. 

İkincisi, sigortanın sağlayacağı haklardan 
faydalanmak için yılda en az 1 80 gün prim ödeme 
zorunluluğu vardır. Y ılda 5-6 ay çalışan geçici işçiler 
için bile 180 prim gününü doldurmak çok kolay 
değildir. 2-3 ay çal ış ıp köyüne dönenler için ise 
imkansızdır. 

SSK Kanunu'na göre sigortal ı olan işçilerin 
ücretlerinden yapılan sigorta prim kesintisi %14' tür. 
Oysa tarım işçilerinden sigortal ı  olmaları halinde %20 
prim kesilecektir. Üstelik, 12 Eylül rejiminin tar ım 
işçilerine lütfettiği bu yasa işverene sigorta konusunda 
hiçbir yükümlülük yüklememektedir. İşverenin 
ödenecek prime tek kuruş katkıs ı olmayacak, tüm prim 
işçinin aldığı yevmiyeden kesilecektir. 

Tüm bunlardan dolayı, geçici tar ım işçilerinin pek 
azı bu kanuna göre sigortalı olmak için başvurmuş, 
yasa çıkalı 1 7  y ıl olmas ına rağmen ezici çoğunluk bu 
uydurma "sigorta hakkı"na rağbet etmemiştir. 

Sözün kısası, geçici tar ım işçileri emeklilik 
hakkına sahip olmadığı gibi iş kazalarına, hastalıklara 
karşı da tümüyle korunmasızdır. 

Pamukta kadın ve çocuk emeği sömürüsü yaygın 

Pamuk işçilerinin çok büyük bir k ısmı kadınd ır. 
Buna rağmen hiçbir çalışma kuralı bunu gözetmez. 
Kadın işçiler her türlü sağlık ve temizlik kuralından 

uzak, en yorucu işlerde günboyu çal ıştır ılır. 
Hamile olan ya da emzirdiği küçük çocuğu olan 

kadına bundan dolayı bir kolayl ık tanımak patronun 
insaf ına kalmıştır. Bu nedenle düşük yapan ya da sakat 
çocuk doğuran kadın işçiler vardır. Küçük çocuğu olan 
kadınlar çocuklarını gün boyunca sadece öğle 
paydosunda, o da eğer çocuk tarlaya getirilmişse 
emzirebilir. Çalış ılan tarlaya getirilen küçük çocuklarla 
hiç kimse ilgilenmez . Ağaç ve römork gölgelerine 
yatırılan çocukların baş ında onlardan ancak 5-6 yaş 
büyük başka çocuklar durur. 

d ışarıdan gelip tarlalarda çalışan geçici işçilerin 
barınma sorunlarına sağlıkl ı ve kalıcı bir çözüm 
bulunmamıştır. 

Kalabal ık gruplar halinde Çukurova'ya gelen 
işçiler, nehir ve kanal boylarında, köylerin 
kenarlarında kullanılmayan arazilere kendi 
barınaklar ını kendileri kurarlar. Bar ınakların hemen 
hepsi muşamba veya kamyon brandalarından yapılmış 
derme çatma şeylerdir. Zaten buralarda daha çok 
yiyecekler ve diğer eşyalar durur. İşçiler çoğunlukla 
çadırın çevresinde, gerdikleri cibinliklerin altında ya  
da tümüyle açıkta yatarlar. "Çalışmak istemiyorsan gelme"; hamileliğini ya da 

başka bir rahats ızl ığını mazeret olarak bildiren bir 
kadına söylenen sadece budur. Kolay kolay h içbir şey 
için ücretinden kesmeksizin izin verilmez. Dolayısıyla 
da kad ın, kendisi veya çocuğu rahatsız olsa da, 
yevmiyesini yitirmemek için çalışmak zorunda kalır. 

Bu sefil barınma şartl�rının nedeni elbette ki 
çözümsüzlük değildir. Soruna işverenlerin 
umursamazlığı yol açmaktadır. İşverenler 
çal ış tırdıklar ı işçilerin yaşam koşullarını iyileştirecek 
türden harcamalardan ısrarla kaçınmaktadır. Yasalarda 
da bu konuda hiçbir zorlayıcı hüküm yoktur. Pamukta çocuklar da çal ıştırılır. Büyüklerle aynı 

işleri yaptıkları halde genelde daha düşük yevmiye 
al ırlar. Çocuk sağlığını, onların gelişim ihtiyacını vb. 
gözeten herhangi bir kural yoktur, uygulanmaz. 

Yetersiz beslenme pamuk işçilerinin bir diğer 
önemli sorunudur. l 950'li y ıllara kadar işçiler, çiftl ik 
sahibinin verdiği yemekleri yerlerdi. İşçiye yemek 
çıkarma uygulaması o yıllardan itibaren yavaş yavaş 
terkedildi. Buna rağmen, 1970 'lere kadar tarlada 
yenen öğlen yemeğini işveren karş ılardı. '70 'lerde 
yapılan ücret pazarl ıklarında yemekli-yemeksiz ayrımı 
başladı. Dolayısıyla öğle yemeği vermek işverenlerin 
sorumluluğu olmaktan çıktı, ücretin parçası haline 
geldi. Giderek birçok yerde işverenler ücretleri 
yemeksiz belirlemeye başladı .  Bugün artık öğle 
yemekleri de işçinin kendisine aittir. 

l 930' larda yürürlüğe konulan "Amele 
Tal imatnamesi"nde 1 2  yaş ından küçük çocukların 
"çapa işinde" çal ıştır ılamayacağ ı hükme bağlanmıştır. 
Fakat, çocuklardan sözeden bu yegane yazıl ı kuralın 
amacı, ilk bakışta öyle görünse de çocuk emeği 
sömürüsünü sınırlamak değildir. Eğer amaç çocuğu 
korumak olsaydı, sadece çapada değil diğer ağ ır 
işlerde de, örneğin toplamada da çal ıştırılmaları 
yasaklanırd ı. Gerçek şu ki, çapa işinin 
ücretlendirilmesi yevmiye üzerinden yapılır. Küçük bir 
çocuk , çapa işinde yetişkinlerden daha çabuk yorulur 
ve daha az çapa yapar. Buna rağmen yevmiye almaya 
hak kazanır. Dolayısıyla patron bu durumdan zarar 
ettiğini düşünür. Küçük çocukları çalış tırmak istemez. 
Pamuk toplamada ise ücret hesabı farklıdır. Kaç kilo 
toplamışsan ona göre para alırs ın. Bu yüzden, çocuk, 

Ellerine geçen para zaten az olduğu için, işçiler 
bunu şehirden g ıda malzemesi almakta kullanmaz! r. 
Köylerinden getirdikleri un, bulgur, makama ve diğer 
kuru erzaklarla yemek yaparak karınlarını doyurmaya 
çalış ırlar. Bu nedenle, her türlü meyve ve sebzenin 
bolca yetiştiği bir bölgede çalışmalarına rağmen, 
sofralarında , toplanması ekonomik olmadığı için 

yaşl ı ya da sakat; toplamayı kimin kaç 
saatte yaptığı işveren için fazla önemli 
değildir. 8- 1 O yaş ındaki çocuklar bile, 
bellerine ya da omuz hizalarına kadar 
yükselen tarlalara sokulurlar. 

Kadınların işi tarlada çalışmakla 
bitmez, çocuklarınki de . Kadın tarladan 
döndükten sonra konaklama yerinde 
yemek yapmak, çamaşır-bulaşık yıkamak, 
su taşımak, çocuklara bakmak 
durumundadır. Çocuklar ise çevre 
tarlalardan, eğer yakınlarsa şehirdeki 
meyve-sebze hallerinden yiyecek bir şeyler 
bulmaya çal ış ırlar. Sulama kanallarından el 
arabalarına yüklenmiş bidonlarla su 
taş ımak da, kadınların yanısıra çocukların 
görevidir. 

Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Maraş 'tan, 
Adıyaman ' dan gelip pamukta çal ışanların 
çocukları genelde okul yüzü görmemiştir. 
Bir kısmı ise ilkokulu 2. ya da 3 .  sınıfa 
kadar okumuş, sonra parasızlık yüzünden 
ayrılmak zorunda kalmıştır. 

Öte yandan kadın işçi, burada da cinsel 
kimliğine dönük taciz ve saldırılarla karşı 
karşıyadır. Patronun adamları, elçiler vb. 
kendi denetimlerinde çal ışan kadınlara her 
istediklerini yaptırabileceklerini, kabul 
ettirebileceklerini düşünürler. Gözlerine 
kestirdikleri, "sahipsiz" gördükleri 
kadınları s ık sık rahatsız ederler. Zorlukla 
buldukları işi yitirme kaygısı ve ait olduğu 
toplulukta adının çıkması korkusu bu 
tacizler karşısında kadını daha da 
savunmasız bırakır. 

Barınma ve beslenme sorunları dizboyu 

Çukurova'da 1 50 y ıldan fazla bir 
zamandır pamuk üretilmesine rağmen, 

·.•.• ·,•,•.•,· ·,- · ·c.·,• ·,·,•,·,w ·•••-: ·.-c.;.;;:•:;:?/}:/�;::• .
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Bahar aylarıyla birlikte elçiler' önceden anlaştığı köylülE'lr topi�r/ 
Çukurova'ya getirir. Konaklama yerinin organizasyonunu ve işverenle ? 
ücret pazarlığın/ da elçi yürütür/·. . ·•••··· · · ?.·. ·· • ·· •. . ..., . .. . .... . . . ......... •·•·•·•••• · ••···• •• . 

İlk dönemlerde, yani 180Q'!ü yıllarda elçiler çeşitli ayr"icalık v� §zel) 
yetkileri olan bir kesimdi. Hatta 1 867'den soma:; fıcretlerin belirlehdiği / 
yerel Amele Komisyonları'nda işçi temsilcisi olar�k buluhüyorlardı} !/J 
1 930'1� yı llarda yapılan düzen!E')melerle cıyrıcalı� ve yetkil�rini beni 
ölçülE'lrde yitirdiler. Amele Komısyonlai(ndan çık�rıldılar ye bir ta�tlll 
yükümlülükler altına sokuldular. . · • ·• •· ,. . ·• .• .. f ff . . . . • ... 

Elçilerin sayısı son .1 0-1 5  yıl9a azalmıştır. Bunda işv�r�plerin işçl 
bulıyıak için tıaşka yollara tıaşypfrnalanqdan çots Kürc:liı;ıtı:trj'.�aki s�ycl 
nedeniyle JşlE'lrini yapamaz hale gelmeleri etkili Ô)muştuf: t .··· ······•···

•·····•·····•·•···· Fakat herşeye rağmen elçjfik kurumu. hala �üçlüdür ve önemini\ 
korumaktadı r,:i .• · •.• • ··•······ · · ··•·•·••·.-..••·•· • ·•• · .-t •·•·• · .... ••·····•·••·.• •·•·•·•··••·· ·····.,....... . ····•·•••••i•·?I;;;,.. .• . · •••··•·•••·•··•··••••··•·•· ••.-..rr••··•·••-...••·•··••·•·• •> ...... Elçiler, gördükleri "hizmet" karşılığırida hem işverenlerden belli bir ·.··•·• •·•·•··· 
para alırlar, hem de işçilerin yevmiyesinden %5 gibi bir miktar ke�inti 
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bulmasından ziyade işçileri denetim altında tutmasının ka�şılığıdıf; r 
.. Sürekli işçi temsUcfsi mu.cıtpE'llesi görmekle bfrıikte, l:ıiçl:ıjf uyi.ışfüqzlıK 

ya da sorunda gerçek anlamdii lşçi leriri çı karih{ $livundÖB!afr 
görülmemiştir. Onlar düpedüi birer simsardır . . ·. · . · . · ·. ··.·· ·· · · ··· · · · ·. ·· · .· · . · •.• . Elçilik, Ç�kurova'ya özgü piç k(Jrumdur. Fa��t aynı ijliye s� .. r 
benzer kurumlaşmalara tarımsal üretimin her iİlaQında fa,s\lanif Elbrilafa) 
örnek olarak, "dayı başı"lık ve "çavuş"luk sayılabUir. \ • .... f • •• +·• 

.
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Elçilik, işçilerin sırtından geçinmeye dayanari asala� \JE) gEırt�İ pir- > ·  
kurumdur. İşçinin sömürüsünden pay alrrıakla k�9friaz, fşçihiif .. . ; > · 
örgütlenmesinin, haklan için mücadele etmesinıri .önünde de bir engel /. 
oluştururlar. Onları , bugünkü tescilli sen?ika.l . kOf�fuların. c1talan g d  . . 
kırdc1ki türdeşl!:lri olarak tanımlc1mak hiç c:le yantıŞ ôlmaz; 



sahibi tarafından tarlalarda bırakılmış karpuz, 
domates, patlıcan dışında taze meyve, sebzeye 
rastlanmaz. Et ise çok nadir tüketilir. 

Pamuk işçisi tesadüfen yaşar 

Bunun nedeni, şimdiye kadar sözü edilen 
koşullar göz önüne getirildiğinde kolaylıkla anlaşılır. 
Ama yine de işçilerin sağlığını tehdit eden bir dizi 
etkeni yeniden toparlayalım. 

İşçilerin konaklama yerlerinden tarlaya 
taş ınmasında, işverenler en ucuz araç olarak traktör 
römorklarını kullanıyorlar. Hatta çoğu durumda tek 
römorkla yetinilmez. Bir traktörün arkasına peşpeşe 
iki römork ve en arkaya da bir su tankeri bağlanır. 
İşçiler bu üstü açık römorklara doluşur, salkım saçak 
gider, gelirler. Bu şekilde taşıma birçok kazaya yol 
açar. Römork-traktör arasındaki bağlant ı kopar, 
virajlarda römork dengesini kaybedip devrilir ya da 

engebeli yolda sürekli sıçrayıp sallanmaktan işçiler 
aşağıya yuvarlanır. Bu türden kazalarda her yıl 
birçok işçi ölür veya sakat kalır. 

Çalışma yerinde hiçbir sağlık görevlisi ya da acil 
sağlık malzemesi bulundurulmaz. Böcek ve yılan 
sokması, güneş çarpmas ı, zehirlenmeler ya da 
çalışırken meydana gelen yaralanmalar en ilkel 
metodlarla tedavi edilmeye çalışılır. Bu ise her 
zaman istenen sonucu vermez . Hasta çoğu zaman 
ancak iş işten geçtikten sonra kente , doktora 
götürülür. 

Beslenme yetersizliği diğer bir hastalık 
kaynağ ıdır. İşçilerin neredeyse hepsinde riboflavin, 
yarısından çoğunda kalsiyum ve A vitamini eksikliği 
görülür. Protein ve vitamin eksiklikleri işçilerin, 
özellikle de çocukların vücudunu her türlü hastalığa 
açık hale getirir. 

Konaklama yerlerinin su kıyılarında olması , içme 
ve temizlik sularının da çoğunlukla buradan temin 

•· . . · . . ···• · · ·· ·· • . · . .. �:fi�f( ÇükÜidy::da ��ii�ah geçi�i pamuk > + tomurcukları birikiyor, yaniklarına süzülüyordu. 
forinığ }'aşariııarıyla ilgili pek çok eser vermişlerdir. Kazmalarını zorlukla kaldıran ince boyunlu çocuklar, . Yaşar Kerrial'jn birçok fomanı Çukurova'da geçer. güneşin çirkinleştirdiği genç kızlar, yanık yüzlü delikanlılar, 

'7akat fQclğ(İl Ôtş Yüı-ü.; üçlemesini oluşturan üç roman w . •••. gittikçe azışan güneşin altında toprağı kazıyorlardı. 
(Orta direk, Yer tiemlr Gök Bakır ve Ölmez btu) tümüyle Yüzleri kavrulmuş, derileri benek benek kalkmıştı. • 
pamuk işçilerinir yaşamları, ilişkileri, duygulan üzerine ·· ( .. .) 
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pami.ık jşçilerinhı şöyle bı:ıtimler bu romanında: ·
··•·•· duruşlarıyla birbirlerini tamamlayan birer yoksulluk 

; /EJlj.l</ı/a(l(ı p�� ço?ıl daha memelerl bil!J1eden gebe örneğiydiler. Biraz büyücek olanların sırtında, kirli bezlere 
k.a/İrlaÇ Cffôg&fiı/j�r, ana c,lurlar, yeniden gebe kalır, 

. 
. .. . . .. · sarılmış sargılarından fırlamış ince bilekli elleriyle; sapsarı 

yenided dôğunırlctr. .. Sonunda tanınamayacak kadar . ayaklarıyla, daha şimdiden bu düzene alışmış görünen 
ç[rf(irı./�ş/r;ler.n içfşrinden jıirkaçı sc,/µğu gene/evde alır. Bu tıasta bakışlı bebekler vardı. · 
ôıittJJJ�� bif cierl bit kePrıı& kalafı b'ıf kız/ar yiP sitmadari ya ··•· ·· •· \ . ( .. .) 
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da paıifuk tar(asfi,da bef belferken güneş çarpmasından "Kazanı indirdiler. Yarmayı karvanalara böldüler. 
9e9çyJ{şta,. ô.JÖrıiı•; (Beç�ketli Topia�lar Üzerinde) • . / .. Kamil'in yarma düdüğü ötünce, emzikli kadınlar 
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Birlikte}rıip kalkan kazmaların biçimlendirdiği bir çalışma /oynatıyorlardı. O zaman analar bir daha bir daha 

şiiri, ğzggrlüklet[f'l_i yıllarqıcgzleyen tcJrlalarda. bit uyum . . .  · öpüyorlardı çocuklarını.n (Boynu Bükük Öldüler, Yılmaz . 
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Gün;�� söz. En güzel roman henüz yazı lmadı, pamuk 
::qq,ı�ş yükSe(dikçe p�muk fidanlarının gölgesi . . işçilerine dair. Çünkü daha onlar son sözlerini 

krsi{(y'qô.;'şıecl�l�ç çoğalır§[clU. Emjge'nin. �lpında . \ söylemediler, son rollerini oynamadı lar. Şimdilik. 

edilmesi, işçileri salg ın hastal ıklarla karş ı karşıya 
bırakır. İşçilerin çoğu özellikle sıtmaya yakalanır. 
Bağırsak enfeksiyonu ve ishal de sıkça görülür. 
Birçok çocuk ishalden ölür. 

T üm bu sağlık sorunları karş ısında işçilerin tek 
yapabildiği, hastayı konaklama yerinde yat ırmak ve 
kıt olanaklarla iyileştirmeye çalışmaktır. İşveren bu 
konuda parmağını dahi oynatmaya yanaşmaz . Yasal 
bir sorumluluğu da yoktur. Sigorta kapsamı dış ında 
oldukları için SSK'nın sağlık hizmetlerinden de 
yararlanamaz işçiler. Çok kritik durumlarda bile eğer 
ücretini ödeyecek paraları varsa doktora gidebilirler. 

Pamuk işçilerinin sorunları ve istemleri 

T üm bunların tekrar tekrar gösterdiği, pamuk 
işçilerinin ne denli kölece koşullarda çalıştırıldıkları ,  
nasıl sefilce bir yaşama mahkum edildikleridir. 

Bugüne kadar altında ezildikleri sömürü ve 
zulümden sürekli şikayetçi olmuştur pamuk işçileri . 
Kurtulmanın yollarını aramışlardır. Ne var ki 
denenen hep bireysel kurtuluş olmuştur. Bir türlü 
güçlerini birleştirip hakları için mücadele bayrağını 
yüksel tememişlerdir. 

Siyasal-sosyal durumlar ı  düşünüldüğünde, bu 
anlaş ılamayacak bir şey değildir elbette. Tarım 
işçilerinin , hele de geçici tarım işçilerinin toplumsal 
mücadeleye kanalize edilebilmeleri gerçekten çok 
zordur. Diğer ülkelerde ve °Türkiye 'de yaşanan 
deneyimler hep bunu göstermektedir. 

Ülkedeki sın ıf savaşının durumu, kentlerdeki 
sanayi proletaryasının örgütlenme ve bilinç düzeyi ,  
tarım sektörünün yapısından kaynaklanan dağınıkl ık, 
gerilik vb. faktörler, k ırdaki işçileşme sürecinin 
özellikleri, düzen siyasetinin ve kırda baskın 
olabilen feodal değer yargılarının ,  ilişki biçimlerinin 
geriletici özellikleri ... T üm -bunlar, geçici tarım 
işçilerinin hapsoldukları kabuğu kırıp atmalarının, 
bilinçlenmelerinin, birleşip mücadele etmelerinin 
önünde birer engeldir. 

Ne var ki örgütlenmekten ve mücadele etmekten 
başka bir yolları da yoktur. Başka hiçbir şey pamuk 
işçilerinin yaşadığı sömürü ve sefalete son veremez. 

Pamuk işçilerinin, ekonomik ve sosyal haklar 
açısından kazanmak için uğrunda mücadele etmeleri 
gereken pek çok talepleri vardır. Bunların başlıcaları 
şunlardır. 

a- İş yasalarında tarım işçileri aleyhine olan 
hükümlerin kaldırılması. Bu çerçevede ; 

- Günlük çalışma süresinin k ısıtlanması .  
- Her türlü sosyal güvence. Sigorta primlerinin 

işverence ödenmesi. 
- Fazla mesailere artı ücret . 
- Ücretli hafta tatili hakkı. Ücretlerin günlük 

değil haftalık ödenmesi. Haftada iki gün ücretli izin 
hakkı . İş hukukunda aleyhte hükümlerin iptali. 

b- Elçiliğin kaldırılması. İşçilerin seçeceği 
temsilcilerin veya yine işçilerin kuracağ ı 
örgütlenmelerin işçiler adına muhatap al ınması. 

c- İşverenlere sağlıklı konaklama yerleri temin 
etme zorunluluğu . Sağlıklı içme ve kullanma suyu ,  
tuvalet ve yıkanma yerleri. Bunların tüm 
masraflarının işverenlerce karş ılanması. 

d- Çalıştığı süre boyunca işçilere günde üç öğün 
besleyici yemek çıkartma zorunluluğu. 

e- T ıbbi müdahaleler için gerekli donanım ve 
eleman. 

f- İşçilerin taş ınmasında üstü açık araçların 
kullanımın ın yasaklanması .  

g- Her yıl iş başladığında gelmeyi taahhüt eden 
işçiye işgüvencesi. Bunun işçi örgütlerince 
denetlenmesi. 

Kuşkusuz bunlar pamuk işçilerinin yaşadığı 
sıkıntılardan , maruz kaldıklar ı sömürü ve sefaletten 
hareketle tespit ettiklerimiz . Bunların ötesinde, 
pamuk işçilerinin , bütün işçi ve emekçilerin talepleri 
için mücadeleyi gündemine alması gerekmektedir . 
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Devlet aileleri uyarıyor: "Çocuklarınızı 'terör ' örgütlerine karşı kollayın "! 

Gençliğin örgütlü müeadeleyle 
buluşmasından duyulan korku ••. 

Emniyet Müdürlüğü ve üniversiteler her yıl 
olduğu gibi bu yıl da üniversiteyi kazanan öğrenciler 
ve aileleri için broşürler haz ır ladılar. 

Evlere gönderilen broşürlerde aileler uyarıl ıyor. 
Söze "çocuklarımızın geleceği ülkemizin 
geleceğidir" , " çocuklar ınızı ' terör' örgütlerine karşı 
kollay ın" diye baş lamışlar. Çocukların her 
hareketine dikkat edilmesi, arkadaşlarının aile 
taraf ından iyi tan ınmas ı öğütleniyor. Ayrıca çocuk 
eve geç gelmişse ya da hiç gelmemişse şüphelenin 
ve bu tür durumlarda yetkili birimleri aray ın, 
deniliyor. Burada amaç aileyi ajanlaştırmak . 
Yanıs ıra bir de paranoya yaratılmaya çal ış ı lıyor 

Devlet bunu da yeterli görmemiş . Çünkü okul 
kap ılar ında kay ıt s ıras ında ayr ıca bir broşür daha 
dağ ıtıldı. Bu broşürlerde ise üniversiteye yeni gelen 
gençlerin çevresine şüpheyle bakmas ı amaçlanıyor. 
Bu broşürde de diğer broşür gibi, güya gençliğin 
geleceği düşünülüyor. 

Sözkonusu broşürde önce üniversitenin 
"toplumsal görevi"ne değiniliyor. "Üniversiteler 
toplumların huzur ve mutluluğu için bilginin 
üretilmesi, yay ılması  ve kullanılmas ını sağlayan 
kurumlar"mış !  Yalan ve ikiyüzlülük burada kendini 
en açık şekliyle gösteriyor. Üniversitelerin bu 
düzende hiçbir dönemde toplumun huzuru ve 
mutluluğu için bilim üretemediği , tam tersine, 
egemen s ınıflar ın iktidarlar ını korumak için bilimi 
kullandıkları ortadadır. Üniversitelerin "toplumların 
huzur ve mutluluğu için" bilim üretebilmesinin 
koşulu bilimin meta o lmaktan çıkar ılabilmesine 
bağlıdır. Bunun ise ; üretimin pazar için yap ıldığ ı 
kapitalizm koşullar ında değil , toplum için 
gerçekleştirildiği sosyalis t düzende mümkün olacağ ı 
açıktır. 

Teknik üniversitelerin tekno-kentlere 
dönüştürülmeye çal ış ılması ,  bu üniversitelerin 
sosyal bölümlerinin kapatılmas ı ya da daha az önem 
verilmesi de bunu açıkl ıyor. Bugün üniversiteler 
tümüyle sermayenin ihtiyaçlarına göre yeniden 
yap ılandır ıl ıyor. Nitekim bu TÜSlAD 'ın haz ırladığ ı 
rapor larda da yeralıyor. 

Broşür ; "Üniversitelerimize s ızan terör 
örgütlerinin elemanlar ı aklını çelmek istedikleri 
kişinin öncelikle aile yapısını ve gelir düzeyini 
öğrenmeye çalış ırlar ve bilgi top larlar ." "Örgüt 

militanlar ı hedef seçilen insanla diyalog kurmaya 
çalış ır. Bunun için arkadaş toplant·ılar ı, konser, 
sinema davetleri, kitap yardımı gibi insani yaklaş ım 
yöntemlerini kul lanmaktadırlar." diye sürüyor. 

Bununla amaçlanan yeni gelen öğrenciyi terörize 
etmek, çevresine güven duymas ını engellemektir. 
Bir arkadaş ımız bize sinemaya vb. gidelim 
dediğinde, "acaba bu terörist  mi?" diye düşünmemiz 
gerekiyor ! 

Görüntü böyle , peki gerçek nas ıldır? 
Onlara göre işçi babamız da , memur annemiz de 

haks ızl ığa karş ı çıktığ ında teröris ttir. Bu düzende 
terörist olarak suçlanmamanın tek koşulu, onların 
dayattığını olduğu gibi kabul etmekten geçiyor. 

Peki bizim gerçeğimiz nedir? 
Biz herkese s ınavs ız üniversite diyoruz . Biz , 

genç işçiye eğitim, öğrenciye iş is tiyoruz. Biz 
Y ÖK 'e karş ı çık ıyoruz . Biz özerk-demokratik 
üniversite istiyoruz. Biz herkese anadilinde eğitim 
is tiyoruz . Biz insanl ığın eşit, sömürüsüz , s ınıfs ız bir 
dünyada yaşamasını istiyoruz . Biz halklar kardeş 
olmal ıdır diyoruz. Biz işkenceye hay ır diyoruz. Biz 
hücre tipi cezaevine ve hücre tipi yaşama hay ır 
diyoruz. Biz işçilerin ve emekçilerin gaspedilen 
haklarını geri istiyoruz. 

' 'Terörist'' kim! 
YÖK'ün, Emniyet Müdürlüğü'nün ve devletin daha 

birçok kurumunun "terörist" arama çabaları sürüyor! 
Neye dayanarak üniversite öğrencilerini "terörist" ilan 

ediyorlar. Elimizdeki verilerle buna yanıt verelim. 
• Türkiye nüfusunun en yoksul %20'Iik kesimi Türkiye 

toplam gelirinin %4,9'unu al ırken, en zengin %20'Iik 
kesimin geliri %54,9'u bulmaktadır. 

• Son otuz yılda dünyanı n  en yoksul %20'sinin dünya 
gelirinden aldığı pay %2,3'ten % 1 ,4'e düşerken, en 
zengin %20'nin aldığı pay %70'den %85'e çıkmıştır. 

• Türkiye'de 46 bin kişiye 1 kütüphane düşüyor. 
• Çalışan nüfusun %78'i ilkokul ve daha aşağı bir 

eğitim düzeyine sahip. 
• 1 6  bin okulda birleştirilmiş sını flarda eğitim veril iyor. 
• Kentlerde bir dersliğe 62 kişi düşüyor. 
• Dünyada yetersiz beslenme sonucu her yı l  30 bin 

çocuk ölüyor. 

İşte biz tüm bunlar ı is tediğimiz için terörist ilan 
ediliyoruz. Bu haklar ı is teyenleri sokaklarda 
cop layan, döven, işkence yapan, katledenler ne 
oluyor? As ıl terörist devletin kendisi değil mi? n 
küçük hak talebine saldıran onun kolluk güçleri 
değil mi? 

Ama dev let böyle davranmak zorunda. 
Üniversite gençliği de düzenin saldırılar ından 
fazlas ıy la nasibini almıştır. Yaşanan s ınav reza leti ,  
Y ÖK 'ün çürümüşlüğü, harçlar, baskı ve terör, vb. 
gençlik sa flar ında tepki ve ö fkeyi maya lıyor . Devlet 
bu öfkenin örgütlü mücadeleyle buluşmasını 
engellemek için her türlü arac ı  kullanıyor. Yalnızca 
terör estirerek düzeni ayakta tutmasının mümkü 
olmadığını biliyor. Terörün yanıs ıra başka araç, yol 
ve yöntemleri de etkin bir biçimde kullanmaya 
çal ış ıyor. 

Öğrenci gençliğin yaşadığ ı sorunların tümü bu 
sistemden kaynaklanmakta ve düzen gençliğe hiçbir 
şey vaadedememektedir. Büyüyen sorunlar ve 
bask ılar karşıs ında öğrenci gençliğin harekete 
geçmesi devleti korkutmaktadır. Baskı ve terörün 
yoğunlaştığı, gelecek kaygıs ının büyüdüğü bir yerde 
ise başkaldır ı kaçınılmazdır. Görevimiz, bu öfk yi 
örgütlü mücade leye kanalize etmektir. 

• Türkiye'de her 6 kişiden biri resmi rakamlara gö e 
işsiz. Gerçek işsizlik oranı bunun çok üstünde. 

• Emperyalist ülkelerde kozmetik endüstrisine yıl a 
harcanan para 1 2  milyar dolar iken, dünyada açlık  çeken 
çocuklar için yapılması gereken harcama 1 3  milyar 
dolard ı r. Yine ABD ve Avrupa'da kedi-köpek maması ıçin 
yılda 1 7  milyar dolar harcama yapı lıyor. 

• Son 1 O yı lda savaş nedeniyle 2 milyon çocuk öl ü ,. 
6 milyon çocuk yaralandı .  

• 330 trilyonluk bir  bütçe F tipi cezaevine harcanıyor. 
1 2  bin siyasi tutsak hücrelere atılmak isteniyor. 

• Her y ı l  1 7  milyon hektar orman yokoluyor. 
• Her gün en az 1 40 bitki ve hayvan türü yokoluyor. 
• Her yıl 6 milyon hektarın üzerinde verimli toprak 

çöle dönüşüyor. 
• 1 7  Ağustos depreminde 40 bin kişi bu düzenin 

çürümüşlüğünün sonucu olarak yaşamını yitirdi, vb., vb .. . 
, Eveti Tüm bunlara, asalaklığa, çürümüşlüğe, 
yozlaşmışlığa, yoksulluğa, kirliliğe, militarizme, 
katliamlara karş ı ;  yaşamına ve geleceğine sahip çık n ,  
yarına yaşanabilir güzel b i r  dünya bırakmak üzere onurlu 
mücadele yürütenler olarak, "teröristi siz seçin" diyor z. 

Avcdar Kampüsü'nde öğrenci protestosu 
Avcılar Kampüsü 'ndeki öğrenciler, yurttan atılan 374 kişinin bir 

daha yurda geri alınmamas ı  ile yurt ücretlerine yapılan % 1 50 zammı, 
imzalamak zorunda bırak ıldıkları taahhütname ve senedi protesto 
ettiler. Mercedes-Benz 'in yaptırdığ ı yurt açıl ış ında, 70'e yak ın öğrenci 
dövizler ve pankartla taleplerini dile getirdiler. "Bar ınma hakkımız 
engellenemez !", "Okul çöküyor, rektör bakıyor!" , vb. sloganlar atan 
öğrencilerin törende konuşma talebi reddedildi. Yurt müdürünün 
temsilci ve genel toplantı yapılmas ını kabul etmesinden sonra, 
öğrenciler yemekhaneye kadar yürüyerek eylemi bitirdiler. 

Ertesi gün yapılan toplantılarda müdür herhangi bir yetkisinin 
olmadığ ını, k ısacas ı rektörün kuklas ı olduğunu söyledi. Ancak 
öğrencilerin ta leplerini dile getireceği sözünü verdi. Bu arada bu kadar 
basit içerikli bir toplantı için bile yurt kapıs ında bir sürü resmi ve sivil 
polisin toplanması da dikkat çekiciydi. 
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"Yeni binyılın dünya çocukları" ba§lıklı raporda ortaya konulan acılar tablosu .. . 

Dünya çocukları ve kapital ist barbarl ık  
BM, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

SHÇEK, DİE, UNICEF ve UNESCO gibi kuruluşlardan 
yararlanarak hazırlanan ve "Yeni binyılın dünya 
çoculdarı " adıyla burjuva medya üstünden dile getirilen 
rapor, yaşadığımız dünyanın aynı zamanda nasıl bir 
bataklığa dönüştüğünün acı bir tablosunu vermektedir. 

Dünya çocuk nüfusunun 2 milyar 850 milyon 
olduğu belirtiliyor. Bunun içinde 600 milyon çocuk (ki 
bu çok iyimser bir rakam olmalı) yoksulluk s ınırının 
altında yaşıyor. Her gün 5 yaşından küçük 30 bin 500 
çocuk, önlenebilir nedenlerden dolayı ölüyor. 
Gelişmekte olan ülkelerde yaşları 5- 14 arasında olan 252 
milyon çocuk işçinin yanında, yaşları 5-1 1 arasında 50-
60 milyon kadar çocuk da tehlikeli koşullarda çalışıyor. 
Tüm bu acı gerçeklerin ifade edildiği raporda, acılar 
tablosu bununla da bitmiyor. Y ine her yıl yaklaşık 20 
milyon çocuğun seks pazarına sokulduğu, 2 milyon 400 
bin çocuğun ise savaşlarda öldüğü aynı raporun 
sayfalarında anlatılıyor. 

Bu tablo kapitalist barbarlığın yalın tablosunu 
sermektedir gözlerimizin önüne. Timsah gözyaşları 
arasında yer yer günah çıkararak sözde insani 
duyarlılıklarını(!) göstermeye çalışan burjuvazi, gerçek 
ise işte bu denli yıkıcı ve katliamcı, bu denli sömürücü 
ve çürütücü bir sistemin temsilcisidir. Bu sistem dünyayı 
bir bataklığa dönüştürmüştür. 

Bütün bunlara rağmen işin bir de arsızlığını 
yapıyorlar. İstatistik verilerle çocukların içinde 
bulunduğu durumu gösterenler, sorunu sistemi 
aklayacak hayali çözüm yöntemleriyle ideolojik saldırı 
zemirıine dönüştürmektedirlerdir. Burjuva sınıf 
egemenliğinin yalana ve aldatmaya dayalı doğası gereği, 
görüntüler her zaman gerçeklerin yerini almak 
zorundadır. Gerçeklerin görüldüğü anlardaysa, 
sistemlerini aklamak için binbir türlü görüntü yaratmak 
yine burjuva sınıf egemenliğinin temel bir davranış 
tarzıdır. Çocukların ezilmesi, sömürülmesi, horlanması, 
fuhuşa sürüklenmesi, katledilmesi vb. hakkında istatistik 
verileri sunan burjuva medyadan sorunun kaynağını 
göstermeyi beklemek, elbette olmayacak duaya amin 
demek olur. 

"Dünya Çocuklar Günü" üstünden demagojik 
söylemlerle: "Bu sorunlar izlenen yanlış politikalar 
yüzünden olmuştur" söylemi ne kadar gülünçse, 
burjuvazinin hayali, fantastik, soyut söylemlerle ; 
eğitimin iyileştirilmesi, gelir dağılımının adil hale 
getirilmesi, zengin ülkelerden geri ülkelere maddi 

yardımın arttırılması üzerine 
söylemleri de bir o kadar 
gülünçtür. Burjuva sınıf 
egemenliğinin dünya 
çocuklarının sorunlarına 
ilişkin dile getirdiği bu sözde 
çözüm önerileri, onların 
ikiyüzlü, çürümüş, katliamcı 
yüzlerinin bir başka 
dışavurumudur yalnızca. 

Zaman zaman medyaya 
yansıyan görüntüler bile 
gerçeği bütün dehşetiyle 
sergilemeye yetebilmektedir. 
Brezilya 'da dilencilik 
yaparak yaşamını sağlayan 
yoksul çocukların turistleri 
rahatsız etmemek adına nasıl 
katledildikleri, Afrika'da 
çocukların açlıktan ölmesine nasıl seyirci kalındığı, 
azgın sömürüye tabi tutulan çocukların yoğun çalışma 
sonucu nasıl kitlesel olarak yokedildiği, küçücük 
bedenleriyle iğrenç fuhuş pazarına nasıl sürüldükleri, 
siyonist savaş makinesinin taşlarla özgürlüğü savunan 
Filistinli çocuklara uygaladığı insanlık dışı vahşet vb., 
vb . . . .  Böylesi anları görüntüleyen tek bir resim dahi, 
çocuklar üstünden ezilen halkların çilesini, yoksulluğunu 
ve ezilmişliğini anlatmaya yetebiliyor. Buradan 
bakıldığında, son raporda ortaya konulan acı gerçeklikler 
üstünden, kitleler içinde kapitalist barbarl ık sistemine 
olan öfkeyi de derinleştirmek için ne büyük imkanların 
devrimcileri beklediğini açıklamaya hiç gerek yok. 

Silahlar karşısında zafer işareti yapan bir çocuğun 
gülüşü, kara derisi kemikleriyle bütünleşmiş bir çocuğun 
ekmeğe bakışındaki ışıltı, makine başında elinin tersiyle 
alnındaki teri silen çocuğun bakışı . . .  Acı gerçekliği dile 
getiren bu türden her resim, bu kokuşmuş düzenin özüne 
tutulmuş bir ayna gibidir. Dünya Çocuklar Günü 'nün 
kutlandığı, dolayısıyla burjuvazinin ikiyüzlü 
yaklaşımlarla hayali umutlar dağıttığı bir anda, aniden 
televizyonda baba ile oğulun katledilmek üzere kurşun 
yağmuruna tutulmasını gösteren bir anlık görüntü, bir 
kez daha Dünya Çocuk Günü'nün ne anlama geldiğini 
dünya halklarına göstermiştir. Yaşanan çocuk katliamı 
Filistin üstünden ilk defa yaşanmadığı gibi, Filistin' le de 
sınırlı değildir kuşkusuz . 

Yeni dünya düzeni adıyla, çocukları açlık sınırında 

A. T. Zelal 

yaşatanlar, 5 yaşına gelmeden öldürenler, ağır çalışma 
koşullarıyla çocuk bedenini kısa sürede tüketenler, 
savaşlarda katledenler, fuhuşa zorlayanlar, bedenini 
güzelleştirmek için çocukları parçalayanlar, ömürlerini 
uzatmak için çocukları öldürenler. . .  Ve daha nice 
nedenlerden ötürü çocukları dolayı�ıyla insanlığı 
çürütüp, geleceği karanlığa gömmek isteyen asalak, 
çürümüş, katliamcı sömürücüler bilmelidir ki, bundan 
sonra herşey eskisi gibi olmayacaktır. Çocukların 
gelecek güzel dünyası karartılamayacaktır. 

Çocukların rahatça oyıınlarıru oynadığı, sağlıklı 
koşullarda yaşadığı, sağlıklı beslendiği, dolayısıyla 
doyasıya güldükleri anlar fazla uzak değildir. Bugünden 
geleceğin güzel dünyasının ilk adımları atılıyor. Ve o 
güzel günler geldiğinde, "çocuklar günü" diye bir 
söylem de olmayacaktır artık. Dilendiği için öldürülen 
Güney Amerika çocukları, zafer işareti yaptığı için 
öldürülen Ortadoğu çocukları, fuhuşun bataklığına 
sürüklenen uzak Asya çocukları, açlığa mahkum 
edilerek ölümü soluyan Afrika çocukları . . .  Ve çocuklar 
nezdinde sömürünün pençesinde kıvranan halklar . . .  
Yarının güzel dünyası sizin içindir! 

Bugünün emperyalist-kapitalist bataklığına gömülen 
çocuklar, yarın açlığı, sömürüyü, fuhuşu, savaşı, 
katlimları doğuran özel mülkiyet rejimini ortadan 
kaldıracak güçler olacaklardır. Yarının çiçekleri daha 
bugünden bataklığı kurutup, insanlığın cennetini 
yeryüzünde inşa edeceklerdir . . .  

Modern banka soygunu ne ilktir ne de son olacak! 
'80'lerde mantar gibi bankerler türedi. Çok sayıda 

insan yarış halinde tüm birikimini bankerlere yatırdı. 
Çünkü o döneme göre yüksek faiz veriyorlardı . Sonuçta 
bankerler teker teker ortadan kayboldular. O güne kadar 
dişinden tırnağından artıran insanlar tüm emeklerini 
bankerlere kaptırmışlardı. 

Bankerler devri kapandı, bu kez bankalar devri 
başladı. Peşpeşe bankalar açıldı . Kısa bir dönem sonra 
da kapanmaya başladı. Kapatılan birçok bankanın 
sahibi, Süleyman Demirel 'in aile dostları ve aile 
albümünde yeralanlardı. S. Demirel 'in, bunlar ailedendir 
dediği banka sahipleri arasında en göze çarpanlardan 
biri Cavit Çağlar'dı. Çağlar da, tıpkı Yahya Murat 
Demirel gibi, bankasını boşaltıp kendi özel şirketlerine 
aktarmıştı. Bu modem banka soygunu hakkında, tüm 
detaylarıyla açıklanmasına rağmen, hiçbir kanuni işlem 
yapılmadı. 

Cavit Çağlar, DYP milletvekilliği döneminde banka 
açmış ve yönetimine kendisi gibi kirli işlerin adamı ve 
işkenceci katil olan eski İstanbul Emniyet Müdürü 
Necdet Menzir'i de getirmişti. Kamuoyunda tepkiler 
oluşunca Necdet Menzir ve bazıları istifa etmek zorunda 
kaldılar. Kısa dönemde banka vurgunu yapan Cavit 
Çağlar, kenara çekilip sessiz sedasız "işlerini yürüttü". 

Son günlerde nasıl olduysa, Yahya Murat Demirel 
yeniden gündeme girdi. Sanki Yahya Murat Demirel bu 
işlerde yeniymiş ve yeni bir soygun olayıymış gibi 
gösteriliyor. Sanki bunun öncesi yokmuş gibi! .. Oysa 
beş ay önceki "Kasırga Operasyonu" gelip Yahya 
Demirel'e dayanınca durdurulmuştu. Kimseden ses seda 
çıkmıyordu. 

Murat Demirel 'in şirketleri risklidir denmesine 
rağmen kredi veriliyor. Peşpeşe milyon dolarlar üstelik. 
Bir dönemin Emlak Bankası Genel Müdürü risklidir 

diye kredi vermezken, yerine gelen ikinci müdür 
yeniden raporlar hazırlayarak krediler verdiriyor. Aynı 
yöntemi Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı da 
kullanıyor. Kredi alınması için tüm imkanları sağlıyor. 
Ardından mükafat olarak Egebank 'a transfer oluyor. Bu 
yöntemle salt Halk Bankası'ndan 120 milyon dolar 
hortumlanıyor. Bunun gibi birkaç banka daha 
dolandırılıyor. 

Sermayenin en sadık uşaklığı Süleyman Demirel, bu 
sadakatinin karşılığında, kardeşlerine, yeğenlerine ve 
aile yakınlarına pastadan büyük paylar ayırmıştır. Ama 
burada suçlu yalnızca Süleyman Demirel dersek büyük 
haksızlık yapmış oluruz. Özallar, Çillerler, vb.'leri de 
hırsız lıklarını açıkça ve engelsizce gerçekleştirdiler. 
Çürümüş ve kokuşmuş sermaye düzeninde olağan 
icraatlar artık bunlar. 

T. Tanız 



DGM keyfi tutuklamalar ve 
davalarla direnişi kırmaya çalışıyor 

Cumartesi Eylemi'ne yine saldırı ve 
yine tutuklama 

Her  hafta Galatasaray Lisesi önünde tutsak yakınlarının gerçekleştirmeye 
çalıştığı eyleme polis bu hafta da azgınca saldırd ı .  Lisenin önüne gelemeden önü 
kesilen ailelerin basın açıklaması yapmalarına da izin verilmedi. Dağılmayacaklarını 
vurgulayan 32 kişi dövülerek zorla gözaltına al ındı .  

Son haftalarda olduğu gibi 12 .  haftada da gözaltına alınanlar önce Beyoğlu 
Savcıl ığı 'na, buradan da ifadeleri dahi alınmadan "i l legal örgüte yardım ve yataklık" 
suçlamasıyla DGM'ye sevkedildi. 

DGM savcısı ,  ifadeleri aldıktan sonra yaşı küçük olan 3 kişinin serbest 
bırakılmasına karar verirken, 29 kişiyi de tutuklanmaları talebiyle hakime sevketti . 
Ve hakimin sorgulaması üzerine gözaltında kaybedilerek katledilen Hasan 
Gülünay'ın eşi ve Partizan Şehit ve Tutsak Aileleri üyesi Birsen Gülünay, Tohum 
Kültür Merkezi çalışanı Demet Direk, Özgür Gelecek gazetesi muhabiri Barış Açıkel 
tutuklanarak Ümraniye Cezaevi'ne gönderildi. 

Cumartesi günleri Galatasaray Lisesi önünde F tipine karşı yapı lan 
açıklamalarda şu ana kadar (haklarında gıyabi tutuklama kararı çıkartı lanlar 
dışında) 6 kişi tutuklanmış durumda. 

Bu uygulamalar gösteriyor ki, devletin fiziki saldırısının kitlesel bir direnişle 
karşılandığı görüldüğü yerde, sergilenen iradeyi kırmak amacıyla hukuki teröre 
başvurulmuştur. Benzeri eylemlerde 291 1 sayıl ı yasadan ( izinsiz gösteri ve 
yürüyüşten) dava açılırken, Cumartesi eylemlerinde DGM illegal örgütlere yardım ve 
yataklıktan dava açmış ve tutuklamalar çıkarmıştır. Bu devletin F tipi eylemlere karşı 
tahammülsüzlüğünün ve saldırganlığının göstergesidir. Ancak hiçbir güç hücreleri 
yıkmak için sürdürülen mücadeleye engel olamayacakt ır. 

Kızıl Ba ,ak/İstanbul 

Habip'leri ve Ümit'leri unutmayacağız! 
Ulucanlar katliamının birinci yı ldönümünde "Siyasi Tutsaklarla Dayanışma 

Platformu" olarak ortak bir anma gecesi gerçekleştirmiştik. Ulucanlar katliamında 
ölümsüzleşen partimizin yiğit önderlerinden Habip Gül ve Ümit Altıntaş 
yoldaşlarımızın devrimci mücadeledeki yerlerini dostlarla ve yoldaşlarla paylaşmak 
içinse, bizler ayrıca bir anma toplantısı düzenledik. 

Anma toplantısının hazırl ığını bir grup genç insanla yaptık. Yoldaşlarımızı 
gerektiği gibi ve onlara yakışır bir biçimde sunabilmek kaygısını anma sonuna kadar 
taşıdık. Yaşadığımız bu duygu, yaşayabileceğimiz en güzel ve anlamlı duygulardan 
biriydi. 

Anmaya Enternasyonal marşı eşliğinde saygı duruşuyla başladık. Ardından bir 
yoldaş Habip ve Ümit yoldaşlar hakkında bir konuşma yaptı . Konuşmadan sonra 
gençlerin hazırladıkları bölüme sıra geldi ve heyecan yüklü bir atmosfer yarattı .  
Yoldaşlarımız hakkındaki şiirler, özgeçmişleriyle birlikte okundu. Cezaevleri ile ilgili 
dia gençlerin söylediği türkü ve marşlar eşliğinde gösterildi. 

Anmamızın sonunda katı l ımcılar genç yoldaşlarımızı kutladılar. Gençliğin 
böylesine bir sahiplenme içinde olduklarını görmekten duydukları mutluluğu dile 
getirdiler. 

Devrim ve Parti şehitleri ölümsüzdür! 
Bielefeld'ten TKİP taraftarları 

İsviçre/Cenevre'de Kayıplar Bahçesi 
isviçre'nin Cenevre Kantonu'na bağlı Meyrin Belediyesi'nde, bir Kayıplar 

Bahçesi oluşturuldu. 
7 Ekim'de oluşturulan Kayıplar Bahçesi'ne 5 kıtadan 5 ayrı ağaç dikildi. 

Dünyanın birçok ülkesinden getirilen topraklar, yine dünyanın birçok ülkesinden 
gelen kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları tarafından çocukların tuttuğu 
büyük bir bezin içerisine kondu. 5 ağacın köklerine katı lımcılar tarafından avuçlarla 
döküldü. 

Ağaçların dikiminden sonra Kayıplar Bahçesi Derneği'nin açılış resepsiyonu 
yapıldı . Dernek Başkanı Carlos Diaz'in konuşmasından sonra Kayıp aileleri adına 
Bayan Emilienne Mukarusagara yaptığı konuşmada, "kaybedilen insanlar daha iyi 
bir toplum için iyi ve yararlı fikirleri nedeniyle kaybedilmişlerdir" dedi. Geçen yıl 
İsviçre Konfederasyonu Başkanlığını yapan Ruht Durafuse'un gönderdiği mesaj, 
etkinlikte kardeşi tarafından okundu. Son olarak Meyrin Belediye Başkanı konuştu 
ve konuşmasında, kayıp yakınlarının yanında olduklarını ,  önümüzdeki bahar 
aylarında kayıpları hatırlamak ve unutmamak için Kayıplar Bahçesi'ne yeni 
ağaçların dikileceğini söyledi. 

Çin, Şil i , Uruguay, Paraguay, Kolombiya, Kosova, Bosna, Türkiye, Kürdistan, 
Cezayir, Güney Sahra ve İsviçre'li uluslardan oluşan topluluk bin kişiye yakındı. 
isviçre'l i bir bayanın, İsviçre toprağını diğer topraklarla karıştırırken, "İsviçre resmi 
makamlarına göre kabul edilen ve edilmeyen kayıplar için bırakıyorum bu toprağı" 
demesi dikkati çekti. ICAD İsviçre Seksiyonu'nun da katı ld ığı Kayıplar Bahçesi açı l ış 
resepsiyonu, Meyrin Belediyesi'nin katı l ımcılara yaptığı ikramla son buldu. 

Kızıl Ba ,ak/Cenevre 

Ulucanlar davası 24 Ekim 'de Ankara 'da . . .  

Katl iamcı lardan 
hesap soral ım ! 
Ulucanlar katliamı 

üzerinden tam bir yıl 
geçti. Devrimci irade 
ile devletin 
hesaplaşmasının 
yaşandığı ve hücre 
saldırısının startının 
verildiği katliamdan bu 
zamana kadar devlet, 
katl iamcı 
yüzünü/politikalarını 
her yaptığı uygulama 
ile aynca göstermiş 
oldu. Devrimci 
tutsakları ıslah etme ve 
yoketmeyi siyasal bir 
saldın olarak ele alan ve tüm kurwnlarıyla bu hedefini gerçekleştirmeye çalışan sermaye 
devleti bu bir yılda da, hücre yapımlarını hızlandırarak, Ulucanlar'a Burdur ve Bergama 
halkalarını ekledi. Ulucanlar'da ölümlere yolaçılmasına duyulan tepkilerden yola çıkarak 
devlet, Burdur'da onca işkenceye ek olarak yalnızca kol kopartmak ve tecavüz etmek ile 
��-

Katliamcı devlet, bu süre zarfında şiddeti kullanırken, bir yandan da hukıiki düzenlemeler 
ile hücrelerin yolunu döşemeye başladı. Çıkarttığı "Üçlü protokol" ile avukatların savunm 
hakkını ortadan kaldırırken, devrimci tutsakları ise şimdiden "hücreleştinneyi", 
yalnızlaştırmayı ve yalıtmayı hedefliyordu. Tüm bu amaçlarını gerçekleştirmeye çalıştığı ir 
süreçte bu katliamcı devletten Ulucanlar'daki vahşetin sorumlularını yargılaması 
beklenemezdi kuşkusuz. 

Nasıl ki katliam 3-5 tetikçinin ya da 5- 1 O askerin işi değilse, tam da kontr-gerillanın 
merkezlerinde planlandıysa, Ulucanlar davasının iddianamesi de aynı merkezlerde hazırlandı. 
22 Şubat'ta göstermelik bir duruşma yapıldı ve dosya DGM'ye sevkedildi. Dosyaya göre 
devrimci tutsaklar biribirilerini öldürüp yaralamışlardı. Bu arada " illegal örgüt" kurmuşlar, 
yani "örgütler üstü örgüt" faaliyeti yürütmüşlerdi. Bu iğrenç olduğu kadar komik de olan 
iddia, dosyanın DGM ile Ağır Ceza Mahkemesi arasında paslaşılması sonuc.u, Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görülmesi ile sonuçlanmış oldu. Böylelikle yaralı tutsakların kendi 5 
arkadaşlarını öldürmekten yargılanacakları dava, sonuçta Ağır Ceza Mahkemesi 'nde 
görülecek. 

Devlet, bu uygulamaları hiç bilmediğinden değil, geçen süre içeris inde kitleleri oyalamak 
ve davanın etki gücünü zayıflatmak amacıyla yapmaktadır. Tıpkı Gazi Davası ve Metin 
Göktepe davasında olduğu gibi. Gerektiğinde "güvenlik" gerekçesiyle davayı ilden ile 
sürmekten de geri durmayacaktır. 

Ancak Ulucanlar katliamı hiç unutulmayacak şekilde beyinlerimize kazınmıştır artık. 
Katliamın sonrasında otopsi görüntülerinin kamuoyıma sunulmasının ardından bir avuç 
insanın, ailelerin, tusak yakınlarının, avukatların ve devrimcilerin çabalarıyla devletin kirli 
yüzü teşhir edilmiştir. Katliamın vahşeti gün yüzüne çıkarılmıştır. 

Katliamı yaşayan ve sağ kurtulan devrimci tutsakların anlatımlarıyla da Ulucanlar direnişi, 
Türkiye devrim tarihine adını yazdırmıştır. Dost düşman görmüştür ki; bir yanda silahıyla, 
bombasıyla, işkencesiyle vahşet uygulanmış ve bir yanda ise devrimci iradenin başeğrnezl iği  
sergilenmiştir. 

Dışarıda az sayıda insanın çabasıyla oluşan kamuoyımun da basıncıyla TBMM İnsan 
Hakları Komisyonu bu doğrultu da incelemeye girişmiş ve hazırladıkları raporlarda 
gerçekleşenin "katliam" olduğunu itiraf etmek zorunda kalmışlardır. 

Katl iamın gerçekleşmesinden bir yıl geçtikten sonra yıldönümü etkinliklerine 
baktığımızda ise, ortaya çıkan tablonun bir hayli üzücü olduğunu görmekteyiz. Katl iam 
gerçekleştiğinde kınama, basın açıklamaları yapan kurumların büyük bir çoğunluğu, katliamın 
1 .  yıldönümünü hatırlayıp bir basın açıklaması bile yapmamış , anma etkinliklerine ise hemen 
hemen hiçbir kurum katılmamıştır. Bu, ilerici kamuoyımun protesto etme mantığından bir 
adım bile ilerlemediğ inin, hesap sorma gücü ve iradesinden yoksunluğunun göstergesi 
olmuştur. 

Katl iamın birinc i yıldönümünde Ankara 'da yapılan anma etkinl ikleri (cezaevi önüne 
karanf il bırakma ve salon toplantısı) l O'un üzerinde kurumdan oluşan hücre karşıtı platform 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak katılım, 200 kişiyi aşmamış ve bunun çoğunluğunu ise 
aileler ve gençler oluşturmuştur. 1mza atan kurumlar ya 1-2 k iş iyle katılmışlar ya da hiç 
katılmamışlardır. Benzeri bir durum lstanbul 'da yapılan mezar anmasında da yaşanmıştır. 

Ulucanlar duruşmalarına katil devletten hesap sormak ve hücre karşıtı mücadeleye ivme 
kazandırmak mantığı ile hazırlanılmalı ve hareket edilmelidir. Y ürütülen hücre karşıtı 
mücadelenin her anında, her Ulucanlar duruşmasında olması gerektiği gibi, 24 Ekim'deki 
duruşmada da katil devletten hesap sorulmalı, devlete öfke bilenmeli ve Ulucanlar ruhu 
yaşatılmalıdır. 



TUYAB: 

Cezaevlerinde gerginlik 
tırmandırılıyor! 

Tutsak yakınlarının cumartesi eylemi bu hafta da vahşi bir devlet terörüne maruz kaldı 

F Tipi/Hücre cezaevlerinin hızla tamamlandığı ve bunu kabul ettirmek için sinsi 
hazırlıkların sürdüğü ( TMY'sındaki gözboyayıcı değişiklik, Af yasa tasarısı vb.) 
bugünlerde, cezaevlerinde de provokasyonlar biribirini izliyor. Bu yılın başında 
çıkarılan "Üçlü Protokolü " de bahane olarak kullanan devlet bir dizi cezaevinde 
gerginlik yaratmaya çalışıyor. Son günlerde Ceyhan ve Ermenek cezaevlerinde 
yaratılan gerginlik ve katliam provaları bunun örneğidir. Bunu hücrelere geçmek için 
yapılan hazırlıkların göstergeleri saymak gerekiyor. 

Son olarak Ümraniye Cezaevi 'nde de benzeri bir gerginlik yaşandı. TUYAB '/ı 
aileler bu provokasyonlara karşı tepkilerini, 7 Ekim 2000 tarihinde yaptıkları basın 
açıklamasıyla gösterdiler. 

Kızıl Bayrak/İstanbul 

Burdur ve Bergama'daki katliam girişimleri ile devlet, çocuklarımıza ve bizlere yeni 
katliamlar dayatacağının mesajını veriyor. Devletin hapishanelere yönelik uyguladığı 
sistemli politikalar, bugün daha da boyutlandırılarak F Tipi olarak karşımıza 
çıkarılmıştır. Çocuklarımız hücrelere konularak yalnızlaştırılmak, kişiliksizleştirilmek 
ve teslim alınmak istenirken, aynı zamanda devrimci tutsaklar üzerinden tüm toplumun 
yaşamı hücreleştirilmek isteniyor. İradeleriyle, bilinçleriyle, biz de aynı kararlılıkla 
hücrelere koydurtmayacağız. 

Devlet, bu politikalarını yaşama geçirmek amacıyla provokasyonlar yaratarak, 
katliam provaları yapıyor. Buca'da, Ceyhan'da, Ermenek'te arama bahanesiyle gerginlik 
yaratıyor. 

Son günlerde de Ümraniye Hapishanesi 'nde, Cezaevi İdaresi, İstanbul 11 Jandarma 
Komutanlığı, İstanbul Valisi, Emniyet Müdürü ve Cezaevi eski savcısı Ertaç Giray'ın 
biraraya gelerek yaptıkları toplantı, Ümraniye Hapishanesi 'ne bir operasyon hazırlığı 
yapıldığının, katliama alt yapı oluşturulduğunun sinyallerini veriyor. 

Daha önceki cezaevi savcısı Ertaç Giray tarafından koğuşların dinlenmesi amacıyla 
müşahade (arşiv) bölümünden başlayarak D-5, D-6 koğuşlarına kadar uzanan bir tünel 
kazıldğı ortaya çıkıyor. Yine son günlerde hapishane çevresinde dozerlerle yapılan 
kazılar, kesilen ağaçlar hapishane üzerinde sık sık askeri helikopterlerin dolaşması, 
yine mavi berelilerin de hapishane etrafında dolaşarak gerginlik yaratması, yaptıkları 
hazırlıkların, planların bir göstergesidir. 

Son olarak aldığımız bilgilere göre; en son gecen hafta rutin aramaların dışında 
tünel bahanesi ile asker araması dayatıldığı, çocuklarımız tarafından asker aramasının 
kabul edilmemesinin ardından, cezaevi idaresine ve gardiyanlara bir seferliğine mahsus 
olmak üzere bu zamansız aramayı yapmalarına izin verilmiştir. Tüm bu gelişmelerden 
dolayı biz aileler büyük bir endişe duyuyoruz. 

Daha dün Ulucanlar'da, Bergama'da katliam nedenine dönüştürülen "tünel var" 
iddiası bugün de Ümraniye Hapishanesi'nde gündeme getirilerek katliamlara gerekçe 
yaratılmak isteniyor. 

Bizler tutsak yakınları olarak bu tür provokasyonlara karşı tüm devrimci-demokratik 
kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz ve olası katliam girişiminden İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü, ti Jandarma Alay Komutanı 'nı, Cezaevi İdaresi 'ni, Adalet Bakanlığı 'nı ve 
Cezaevi eski savcısı Ertaç Giray'ı sorumlu tutuyoruz. 

Hücre ölümdür, izin vermeyeceğiz! 
Anaların öfkesi katilleri boğacak! 

TUYAB (Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Birliği) 

Ümraniye Cezaevi 'nden devrimci tutsaklar: 

Fi l istin halkının yanındayız! 
İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yıllardır süren İntifada, onyıllar boyu süren 

silahlı mücadelenin çocuğu olarak doğdu, yayıldı ve öne geçti. İntifada'nın 
Ortadoğu'daki gerici devletler ve emperyalizm için tehlike oluşturduğu bir zamanda ise, 
emperyalizm tarafından Filistin halkına emperyalist ve gerici çözüm dayatıldı. Barış 
söylemleri altında Filistin halkı teslim alınmak istendi. 

Ama son yaşanan örnekte de olduğu gibi, İsrail'in giriştiği her saldırıya Filistin halkı, 
İntifada'yı yeniden ve yeniden yükselterek cevap verdi. Onlarca ölüm pahasına da olsa 
asla teslim olmayacakların ı ,  zafere kadar savaşacakların ı  her defasında ortaya 
koydular. Emperyalist teslimiyet politikasına verilmesi gereken cevabı gösterdiler. 

Ortadoğu'da devrimci hareketleri yaymak, devrimci mücadeleyi geliştirmek Filistin 
devrimiyle eylemsel dayanışmadan geçiyor. Ortadoğu'da yıllardır devrim ocağı olan 
Filistin devriminin başarılı ilerleyişi, tüm bölgedeki halkları etkileyecek ve ileri itecektir. 

Yıllarca Filistin halkının gerek fiili gerekse moral desteğini almış ve onunla 
dayanışmaya girmiş olan halklarımızı, tüm devrimci güçleri; tüm dünya gericiliğine karşı 
ayağa kalkmış olan Filistin halkıyla eylemsel dayanışmayı yükseltmeye çağırıyoruz. 
Unutulmamal ıdır ki, Enternasyonal görevlerini yerine getirmeyen bir halk, tüm dünya 
gericiliğiyle birleşmiş olan düşmanını asla yenemez ve zafer yüzü göremez. 

Bizler, 02. 1 0.200 tarihinde akşam sayımını  vermeyerek emperyalizme, İsrail'e ve 
bölgedeki tüm gerici güçlere karşı ayaklanan Filistin halkının yanında olduğumuzu, 
kinlerini ve intikam yeminlerini paylaştığımızı ilan ediyoruz. 

Ümran/ e Ha lshanesl'ndek/ DHKP-C TKP ML TİKB TKPIML TKEPIL 
MLKP. MLSPB, TKiP. TDP. TKP-Kıvılcım Davası Tutsaktan 

Buca 'dan devrimci tutsaklar: 

Saldırı ve provokasyonların sonu gelmiyor 
Bergama Cezaevi'nde gerçekleştirilen saldırı sonrası 29.07.2000 tarihinde sevk 

olduğumuz Buca Cezaevi'nde yaşadığımız sorunlar çözülmediği gibi, basına yapılan 
açıklamalarda hakkımızda da doğru olmayan suçlamalar yapılmakta, yeni saldırılara 
zemin hazırlanmaktadır. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun 
tarafından 5 Ekim 2000 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan açıklamada, tedavisi 
yapılmayan Ali Mitil kastedilerek ". .. ancak tutuklu yasa, tüzük ve genelge hükümlerine 
göre yapılması gereken aramaları örgüt kararı gereğince protesto ettiklerini belirterek 
üst araması yaptırmayacağını ve üst araması yapılmadığı takdirde tedavi olmak 
istemediğini beyan etmiştir" denilmektedir. Bulunduğumuz Buca Cezaevi'nde bulunan 
herhangi bir tutuklunun bu yönlü bir beyanı olmamıştır. 

Cezaevine giriş ve çıkışlarda yapılan aramalara herhangi bir itirazımız yoktur. Ama 
buna ek olarak koğuş kapısında ikinci-üçüncü bir aramanın dayatılması, güvenlikle ilgili 
değil, tamamen keyfi bir uygulamadır. Bu keyfiyet sonucudur ki; Buca Cezaevi'ne sevk 
edildiğimiz günden bu yana aile görüşüne, doktora, avukat görüşüne çıkmamakta, 
banyoya gidememekteyiz. Bu keyfi uygulamaya karşı çıkmak, kabullenmemek "örgüt 
tavrı" değil, insanlık onurumuza dönük bir saldırıyı kabullenmemektir. Gerçek durum bu 
olduğu halde, cezaevi idaresi ve Adalet Bakanlığı sorunlara bir çözüm getirmeyerek 
birçok ağır rahatsızlığı olan arkadaşımızı ölüme terketmiştir. 

Var olan saldırı ve hak gasplarıyla yetinmeyen Cezaevleri Genel Müdürü Ali Suat 
Ertosun "aramayı kabul etmiyorlar'' gibi demagojik söylemlerle, yeni katliam ve 
saldırılara zemin yaratmaya çalışmaktadır. Cezaevi idaresi ve dış güvenlik 04.1 0.2000 
tarihinde daha önce Ulucanlar, Burdur ve Bergama'da yapılan saldırı larda kullanılan 
gaz bombalarıyla tatbikat yaparak, yeni katliam saldırılarına hazırlanmaktadır. Atılan 
gaz bombası sonucu adli tutuklulardan etkilenip hastaneye kaldırılanlar olduğu basında 
yer almıştır. Bulunduğumuz koğuş havalandırmalarına da dolan gaz sonucu göz 
yaşarması, sürekli öksürük, kusma gibi rahatsızlıklar yaşanmıştır. 

Buca Cezaevi'nde gelişebilecek herhangi bir katliam saldırısının sorumlusu 
Cezaevi İdaresi, Cezaevleri Genel Müdürü ve Adalet Bakanlığı olacaktır. Kamuoyunu 
duyarlı davranmaya, yeni katliam hazırlıklarına, F Tipi (hücre) saldırısına karşı tavır 
almaya çağırıyoruz. 

06.10.200 

Devrimci Tutsaklar/Buca Kapalı Cezaevi 

Uşak Cezaevi'nde baskı lar sürüyor 
İHD İzmir Şubesi Uşak Cezaevi'nde yaşanan sorunlarla ilgili, Uşak 

Cezaevi'nden yeni tahliye olan Yıldız Yılmaz'ın katı l ımıyla bir basın açıklaması 
yaptı. İHD tarafından Uşak Cezaevi'yle ilgili olarak hazırlanan rapor da basın 
mensuplarına dağ ıtı ldı. Şube Başkanı Günseli Kaya'n ın  okuduğu basın 
açıklamasında, Uşak Cezaevi'nde 1 996'da başlayan ve halen sürmekte olan 
saldırı lara değinildi, cezaevindeki kötü sağlık koşullarından, anti-demokratik insanlık 
dışı uygulamalardan bahsedildi. 

Ayrıca yeni tahliye olan Yıldız Yılmaz da yaptığı kısa konuşmada; Uşak 
Cezavi'nde bayan tutsakların bulunduğu, idare tarafından yapılan uygulamaların 
cinsel kimliklerine de bir saldırı oluduğunu dile getirdi. Tutsaklara en doğal insani 
talepleri noktasında bir sürü keyfi zorluk çıkarıldığını  belirten Yıldız Yılmaz, oysa 
Uşak Cezaevi'nde tatilini geçirmekte olari çete mensupların ın  silahlarıyla birlikte 
dolaşıp gardiyanları garson olarak kullandıklarına dikkat çekti. 

Kızıl Bayrak!izmir 



Çok şey söylenip yazıldı onlara dair ... 

Onlara dair pek çok şey yazıldı, söylendi. Şiirlere, 
romanlara konu oldu, mücadeleleri, yaşamları. Birer 
komünist-devrimci olarak, birer militan olarak, birer 
komünist önder olarak, birer eş, dost, baba, oğul , 
kardeş ve yoldaş olarak kaleme al ınan her anlatı, 
hayatlarını adadıkları mücadelede tuttukları 
kendilerine özgü, benzersiz yere ışık tutuyor. 

Onları yakından tanıyanların tanıklıkları, 
gözlemleri ve anıları, bu ik i y iğit insanın yalnızca 
komünist k imliklerine değil ,  insani-kişisel 
özelliklerine duyulan sayg ı ve hayranl ık dolu 
cümlelere dökülürken, biz kucağımızda yanıbaşımızda 
ölen bu iki yoldaşa dair konuşmadık henüz. 

Y iğitliklerine il işkin söylenebilecek herşey 
söylendi neredeyse. P ar til i k imlikleri, düzeyleri ve 
parti iç inde tuttukları yer ile, partinin en ileri 
temsilc ileri aras ında olmaları, direnişte ve zindanda 
tuttukları yer aras ında, herhangi bir kuşkuya yer 
bırakmayacak bir bütünlük var. Evet, onlar 
söylenegeldiği gibi, "par timizin özü ve özeti"dirler. 
P artiye , mücadeleye adanmış hayatlarının, dolu dolu 
geçen mücadele yıllarının çok s ınırl ı ama bir o kadar 
anlamlı bir kesitinde, Ulucanlar'da yaşadığımız 

birliktel ikten geriye kalanlar ı değerlendirmek adına 
söyleyebileceğimiz herşey, artık bil inenlerin bir tekrarı 
olmaktan öteye geçmeyecektir yazık ki. 

Bizlere bıraktıklar ı  miras ı  daha da ileriye 
taşıyacağız ve ödetilmes i gereken hesabın takipç is i  
olacağız . Onlarla birlikte olma şansını yakalamış 
herkes için, b ir başka görevimiz daha var. Yaşadığımız, 
paylaştığımız şeyleri anlamak ve anlatmak, onların 
devrimci-komünist k iş il ik ve kimlikler ini kendimize 
ve genç kuşaklara maletmek. Bu yazıyı bu amaçla 
kaleme aldığımı bel irtmel iyim. 

Kendi adıma onlara dair birşeyler yazma görev ini 
yerine getirmede gec iktim. Bas it bir ihmal ya da 
vefas ızl ıktan değil. En başta, yazma giriş imlerimi boşa 
çıkaran bir zorlanma yaşadığımı söylemel iyim ... 
Arkas ında hala da süren kabullenememe duygusu var. 
Öfke nöbetleri ve duygusall ığın etkis inden 
kurtulamamak var. Ve daha da önemlis i, yazılacak ,  
söylenecek hiçbir şeyin yeterli olmayacağı kaygısı var. 
Onlara dair yazmak,  bir anlamda bir hesaplaşma da 
demek. Zamanında ödenmeyen bir gönül borcunun, 
ihmalkarl ığın, paylaşmayı  s ınırlayan ufuk darl ığının ve 
daha pek çok eks ik ve zaafın yolaçtığı bir 
hesaplaşma ... 

Ve bugün, alev yal ıml ı o günlere, kül renkli acılara, 
barut kokulu anılara bizi yeniden götüren anmanın 
ardından, çok s ınırl ı b ir çerçevede de olsa, 
konuşabil ir im artık. 

Çünkü, artık bil iyorum, onlara ödemeye fırsat 
bulamadığım gönül borcumu bir yara gibi  taş ımak 
zorundayım.  Başka h içbir şeyle ödenmeyecek bir 
gönül borcu ... Sıram geldiğinde, o gün yaklaştığında, 
onu kendi ellerimle götüreceğim onlara. O güne kadar 
gönül borcunu sorulacak hesaba, kavgaya katık 
yapmak dışında bir seçeneğim yok . Ancak o zaman 
kaldığımız yerden devam edebil ir iz Habip 'le, barikat 
ateş i başında hep kesilmek zorunda kalan doyumsuz 

sohbetlere. İşte o zaman Ümit'le , havalandırmada 
yanyana uzandığımız yataklarımızda, uzayın 
derinl iklerinde parlayan yıldızlar arasında hangis inde 
hayat bel irtis i olabileceğini tahmin etmeye devam 
edebiliriz. Orada yaşayanların bunu mutlaka komünist 
bir yaşam birl iği sayes inde başardıklarından en küçük 
bir kuşku duymaksızın. 

Kaya gibi inatçı, gökyüzü gibi ferah 

Dolu dizgin yaşanan on ay . .. Temposunu giderek ·•·•· 
artıran bir çalışma, uzun tartışmalar, barikat, kar, . t 
yağmur, tıklım tıklım bir koğuş , yağmur gibi kurşuij 
sağanağı, ateş , uzayan günler ve geceler, anmalarr 

daima s ıkılı yumruklar ! . .  Sanki hiç bitmeyece ' · 
gibi gel irdi bana. Bir kış günü işkencey� qf 1 .S 
çekildiğimizde birl ikte tereddütsüz diiefuriefu; t ... ... . .. .  • . . •. •···· · 
coşkusuyla geldiğimiz Ulucanlar 'da baş ımız dik, fakat Bu konuda ü�kl; benzer k iş il ik ö;;mki�riıtlz 
hata ve zaaflarım ız karşıs ında iç imiz ezikti. Daha işin olduğunu söylemeliyim. "Üstüne gelen kurşunu b ile+ 
baş ında, daha ilk adımda nas ıl olurdu? Yapılacak OilC!! paylaşmah" der<.µ, bfürsin. Yoldaşlığı bu kadar 
iş varken, partinin bayrağını dalgalandırmadan nasıl, "' ifade edeıi' başİ<ab ir sözcük dii;gesi, başka bir cü 
bu kadar kolay ve çabuk? Öfkemiz,  kızgınlığımız .i, kurulabileceğini hiç s anmıyorum. ''Üstüne gelen 
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görevdi bu bizim için. Onları sekiz siper yoldaşıınt;I� ihmal ettiğin1' bilmiyor olabilk mi? Ümif işte'.' 'wq 
beraber bizden alan katliam gününe kadar bir solukta Gençliğinin ateş iyle yanıp tutuşan, deli b ir fişekti 
yaşadık herşeyi. ··· / , kavgada. 

Çel ikten bıçaklar bileyen bakışlar ıyla Habip'iiı, Hatırlandıkça hala gülerim. Esk işehir 'de hücr !ere 
uçsuz bucaks ız bir bozkır gibi uzayıp giden yüzüyle kapatılan iki devr imci tutsak için yaptığımız eylemin 
kapıaltında ilk karş ılaştığımızda, nedendir b ilmem;'. en geril iml i anlarından birinde, kulelerdeki 
öpüşmedik, kucaklaşmadık. Bı.i etken bir ayrılığa''t' askerlerden biri Ümit'e bakıp ,  "şuna bak, sanki 
hazırlığın belirtis iydi belk i. Aydınlık bakışları nasıl da" Mareşal Fevzi Çakmak gibi, ortalıkta dolaşıp duruyor" 
sarıp sarmalamıştı hepimizi. F ırtınada yavrularını •. demişti. O günden sorıra "Mareşal" diye y.ağınr olğuk 

f :,;���iı!:E���:7:r!�i�!i:�f. !�?!t ;;,J!·T�ii!�:�r:ı��:��;ı!:: . . � 
Habip ' i. Anlatıldığı gibi. Kaya gibi inatçı, gökyüzü . , Hayıri,sevgiÜ ı:p.areşal ölmedi, savaşı; terketntedtth. 
gibi ferah. Ve daima seferber. Daha sorgudayke�;' "Bitirdik, cfldürdü,Js;\' dedikleri her yerde ve hbf'.�a(fliriılı 
düzenin onu içine s indiremediğini ifade etntekten o korkfuıç kaiıkahiiarıyla savaşa devam etmeye hazır ;;ı 
kendini alamayan sözlerine muhatap olmuştuk. Onlar o. Katl iamdan sonra konulduğumuz hücrelerde,  
korkmakta ne kadar haklıydılarsa, b iz o kadar f t koğuşta, havalandırmada bomba gibi  patlayan 

j 
gururlanıyorduk. kahkahalar ı  yaıuöJanarak ulaşıyordu bize. 

Ama biz yanılttık onu galiba. Bazen sevincine Çarpış ıyordu . Herkes tanığıdır bu ses in. B ir kez aha 
düşen gölgenin serinl iğinde onu sükunetle dinl�meyi, yanılmıştı düŞtll�. Habip yine firar etmişti. 
anlamayı başaramadık. Çatılmış kaşlarının aıtınaaki Düşmana;çbyfilmiş bir çift namlu olan mareşal in 
kaygıya ortak olamadık. Y ıllardır yalnız başıriK!;t gözleri, sevdfği;i�ostu , yoldaş ı karşıs ında ay parças ı  
s ırtında taş ıdığı sorumluluğu istediğimiz gibi gibi süzülmes ini ôe bilirdi ama. Yalnız sevdiklerinden 
paylaşamadık. saklamazdı gözyaşlar ını. Öyles ine doğal , öylesin 

Daha beraberl iğimizin ilk aylarında açığa çıkan içten. Bir kez:esinde , böyle bir anda, gözgöze 
tünelle beraber ondaki özgürlük sevdasının, ' ... ; +  geldiğimizde "s9rıra konuşuruz" deyip ertelediğim 
başar ıs ızl ık ve aks ilikler karşıs ında kendi içinde< t\;1ıi konuşmayı yapamamaktan ne kadar p işmanım ş imdi. 
korkunç bir sürgüne dönüşecek kadar yakıcı b4' t1ıtkµ Her görüşme gününde kuş gibi  ç ırp ınan yüreğine biraz 
olduğunu anlayamadık . Deneyimsizdik. AceiesIY . '/' olsun kulakyefuıty.e fırsatım olmadı diye 
acemis iydik mahpusluğun. Kavga ateş inde yeterin avutuyorudit.tfüngırıyorum kep,�limL ,Hayır, 
kavlanmamıştı bil incimiz. 

. .... ' 
hafifsediğiriÜ!ell yK"da garipsedJğimclen değil. 

Daha ilk s ınavda çuvallamıştık. Aylarca, sabırla, Anlarns12 ve yersiz bulduğumdan hiç değil. Bundan 
bıçak s ırtında harcanmış emekti; onurun, kavgaya , ':, özell ikle kaçuıdı}p:çünkü sö�!eyeceğlın;söylem yi  
adanmışl ığın, cüretin; ve suyunu bir an önce kaJga düşündüğüm şeyler onu mutsuz kılacaktf Bir\le 
denizine ulaştırmaya çalışan büyük bir coşku pınarının ' coşkulu yüreğinin karşıs ında benim de kanım 
adıydı, sende özgürlük tutkusu. Laf değildi "unutun ,, •··• · · tutuşacak diy� içcfr),ÇJutn açıkçasr, Aş� da .pjr. saviıştı, 
gits in" diyebileceğin. İş ti, emekti, tırnakla-dişle k�!p; );

. 
sürmekte olan btlyük savaş kazartılmiidatt �ksik 

gün ışığına çıkarmaya çal ıştığın, kar anlığın göğsüne tğ�: kalmaya y� d� tıhilmeye mahkum oi�: 1t 11�: b .. yle 
saplanmış bir ış ık demetiydi, umuttu senin için. Senin olsa bile, ''berabere" kal ınmasından mutluluk 
gibi yılları  zindanlarda geçen bir insan için bu en zo;, duyulacak tek savaş derdi. 
anın geçic i de olsa seni bu denl i etkilemes i bundandı:;;, Yarım kalan tartışmalara devam edecek fırsat ı 
Anlayamadık, bağışla! Sevincinden pay çıkarmada sonsuza kadar kaybettiğim iç in nas ıl bir pişmanl ık 
gösterdiğimiz tezcanlıl ığı, sorunlar karşıs ında duyuyorum ş imdi. Yalnızca özel konularda değil , en 
gös teremedik . En s ık ıntılı sorunları paylaşmak için karın.aşık sorunlarda kendine özgü çözümlemele ·yle 
gereken çabayı gösteremedik . Habip nas ıl olsa her tartışinıil�ra her zaman bir açıklık getirmes i biz im için 
sorunu çözer diye baktık. Seni bunalttık .  Çokça güçlü bir dayanak, bulunmaz bir olanaktı. Okumak, 
tartışıp iş yapmayı önemsemedik, seni yalnız bıraktık. incelemek, sorunlar üzerinde düşünmek, yalnızc 

Oysa, çokça tanık olduğumuz gibi, söz birikimiyle değiJ yaklaş ımındaki duyarl ılık ve ,. 
kalabalığına ne hacet, dostça uzanan bir el, titizlikle insanları geliş tirmek, şevkle yerine getirdiği 
paylaşmaya hazır b ir çift gözbebeği yeterdi sana. olağan görevletdi;9.1un için. Hem kafası hem " 
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da goster ı t 
. ... . . · seni eleştirmek herkesin 

hare� değildi. ır eleştiriye karşı Habip'in de benzer 
bir tutum içinde olması hiç şaşartıc ı değil . Ama iki saat 
boyunca kendisini eleştiren bir insanı tek bir karşılık 
vermeksizin olgunlukla dinleyen bir insandı aynı zamanda 
Habip. Yeter ki arkasında devrimci bir kaygı, samimiyet 
ve sorumluluk olsun. Böyle durumlarda eleştiri diye bıçak 
da saplansa, mesele etmezlerdi. Öyle değil mi Habip? 
Devrimci bir insanın herhangi bir eleştirisinin, itirazının 
olmamasından şüpheye düşmek gerek. Böylelerinin 
bağlılık ve uyum gösterilerinin içinin boş , katkılarının 
hesaplı olduğu bilinir. Eleştiriden uzak durmayı ya da onu 
başka bir şeyle ikame etmeyi büyük bir zaaf olarak gören 
bu iki yoldaş ın kararlıl ıkları, cüretleri, hesapsızca kavgaya 
adanmalan ile bu tutum ve anlayışları arasında kopmaz 
bir bağ olduğu, ölümleriyle son bir kez daha kanıtlandı .  

Hayır, katledilişlerinin yarattıkları sarsınt ı ne kadar 
büyük olursa olsun, övmek gibi tek yanl ı bir tutum 
içer.işinde değilim. Bunu en başta siz doğru görmezdiniz . 

.. ,,,,;;;,. flarınız ve yarulganlığınızla sizler, bugün de ·· 
ş ıyorsunuz. Öylesine yaşıyors 

a-eleştiri ancak ( . . . . . .  .isi 
eleştirisiy nda anlamını bulabiF 
aramızdaşınız ki 't1scôyle(n)meyin, gerçe ·• 
�in!" · · duyuyor gibiyiz . 
� .-<:· · p1 . •. vardı, yapılacak !ş er, halledjlrp 
ğerek1

' . . .. . < n olsun hiçbirini.d sizsiz .·
.• .•.· ... 

Saldın başladığında Ümit, her iki kapıdan yüklenen 
askerlerin içeriye girmesini engellemek için, elinde 
sopasıyla bir o tarafa bir bu tarafa koşturup duruyordu. 
( . . . . . .  ./silinti) Yalnızca bu başlangıç anında göğüs göğüse 

· •. gelerek süren saldırıda geri püskürtülen düşman, 
başaramayacağını anlayarak dört bir yandan taramaya 
başladı .  İki ateş arasında kalan Mareşal, vurulduğu yerde 

··şµp kaldı. Onu diğerleriyle beraber 4. koğuşa taş ıdık. 
fü:�iağırdı .  Her hareket ettirildiğinde acıdan yüzü 

geri�Y9İ:9P· Kanı çekildikçe yüzünün rengi değişmeye, 
gözlen )(�yp;ı.aya başlıyordu . Sürekli konuşturuyorduk. 

. / ;. ; :�- ' ;:;::::�� ···.:\:•:(: ;:;,. • ;: : :- , -�::� 
.q , · �öpüklerden korumak için koğuşun girişine 
V. ··•··· ?'sçlçerken yasland ığı duvarda, sanki çetrefilli '\ }'de düşünüyor gibi, sanki bir kitabı 

anki birazdan çoktandır beklediği bir 
ş gibi, öylesine sakin çekip gitti 

sozlerini al ıp kalbimize bastık. "Gece 
karşı/ayacaksınız. Hoşçaka/ın. 

· ıa karşılayanları unutmayın! 

r/ar ve bir daha doğmuyor/ar." 
e yapılmış bir söyleşide yaşlı bir 
ettiği bu sözleri ilk okuduğumda, 

ürperdiğ" , . .. , ... , . .... .• , .. ,. . , .··• . "Ölüyorlar ve bir daha 
doğmuyorldn5lL�!e!}l�rin bir daha geri gelmezliği 
gerçekliğiiii1\işfıii�� dolu bu cümlenin sırrını çözmek 
ve bu tezd�'. ,;,• ;¼ çürütmek için, birkaç yıl beklemem, 
onların ölUmJ ' aşamam gerekiyormuş meğer. 

Cümle ''\ ve esrar katan şey yalnız baş ına ölüm 
değil bura 

·· 
ak. Yani ölen yoldaşların yerinin 

. . olmaması 0'lar boyunca faşizme karşı 
· .adele e k çok yoldaş ını yitiren bu ihtiyar 

ı, gidenlere duyduğu özlemde değil , 
an kavganın acısı, gidenlere 

yduğu say < •···••···· 
.. . ·· nların bıraktığ ı boşlukta oluşuyor. 

Yeni neferliri;\foğmayan davada, kaybedilenler, tarihin 
·• {derinliklerind�:ftttak bir geçmişte- sonsuz bir yalnızl ık 

yapıla8iİepJ0ğiıjj} tlrimemiştim. o ale\Jli günlerin 
üzerine, sıkıla�' unların, köpüğfui1füstümüze atılan 
bombaların, t,ı,şl�rm:altında can veritl<en sizler, nerden 
bilebilirdim•tfiı?Wffla bunlara fırsat olµiayacağını? Oysa 
daha aynı günüı:lgecesinde, saldırıda�'.l>irkaç saat önce, 
Ümit, o şiiri obımalıydım sana. Özleı#J.erinin şaha 
kalkt ığını görmeliydim gözlerinden. )t�w şiirler yazman 
için kışkırtmalıydım seni. Yaşanan ta�j;?lıklar için 
gönlünü almalı, her seferinde bir yerleqtni yaralamanı 
bilerek ve göze alarak sataşmalıydım bir kez daha. 
Devrilen ağaçlar gibi yorgunluktan seijfüıce yere, daha 
ciddi sorunlara el atmalıydık. Parti kljtÜJbş etkinliklerini 

•• ,.,. , v•••,· • ., 
,"3) duygusuna götjiill,ti;olarak algılanıyor ve anılıyorlar. 

;m>.,, Unutmamak ü;�gne ne kadar parlak sözler verilirse 
verilsin, geçici\pj.r süre için bile olsa, takipçisi olunmayan, 
sürdürülmeyeri)>'ir kavgada yitirilenlerin unutulmak ve bir 
daha doğmamf gibi bir akibetle karş ılaşacağı, iç burkan 
bir gerçek ola&k duruyor. Toplumların, ezilen-sömürülen 
emekçilerin, eh çok da bu geçici-tarihsel unutkanlıkları 
anında daha büyük yıkımlarla karşılaşt ığı da bir gerçek. 
Bu anlamda insanlık, Nagazaki'yi, Hiroşima'yı, 2. Dünya 
Savaş ı'nı ve \,ütün yıkıcı savaşları unuttuğu için; orada 
çekilen acıla

f
ı ve kıyımları, bu kıyımlara karşı savaşan 

• ·;y,:-:.,;t�,� 
konuşmalıydık mesela. Teorik yayın koriqsunda hala aynı 
şeyleri düşünüp düşünmediğini öğrenmeliydim. Nereden 
bilirdim, bir daha yataklarımızı y ıldızlarm�lt ına 
seremeyeceğimizL'Nerden bilebil · çıw.1):I�ljıp, seninle 
memleket üzerine yalnızca birk · "' · '.li� bir sohbetle 
yetinmek zorunda kalacağımı .. .. . . · lu�üh geçtiği 
çayırlarda durmadan koşan ve as a'.ışJahiı!dilemeyen o 
yaban atlarının peşinden senin de koşup koşmadığını niçin 
sormad ım? 

"Şafağı bensiz karşılayacaksmrı.. Hoşçakalın. 
, 
. . Hepiniz'I��f ' '  ' ··

··· 

yiğit kuşaklfu.ı unuttuğu için; yıkımlar ve katliamlar bugün 
hala sürü yut. Karş ı durulmayan, bertaraf edilmesi için 
mücadele ,idilemeyen yıkımlarda kaybedilen değerler ise 
gerçek aajamda tarihte "kayıp" dipnotu olarak düşülüyor. 

Sizleı,1yoldaşlar, siper yoldaşları. Çağımıza yaraş ır bir 
yiğitlik destanının yarat ıc ıları. . .  Daha büyük bir buluşma 
için artık vedalaşalım.  Yaşadıkça kalbimizde, 
yumruklarımızda ve soluklanmızda taş ıyacağız sizleri. 
Çürüy�n düzen ayakta kalmak için daha çok kan ve can 
istiyqj_

f 
Bu daha büyük bir kavga, daha büyük bir doğum 

deajık. Yani daha büyük bir buluşma. Yerlerinizi almak 
üz�:fe kavga yeni savaşçıları doğuruyor, daha şimdiden 
y�hnın Rahipleri, Ümitleri, Abuzerleri, Halilleri, 

,ilhmetleri, 1smetleri, Önderleri, Azizleri, Mahirleri ve 
Son gördüğümde, yaralı durumdaki Ümit'in yanında ; ,;Zaferleri ileriye çıkıyor. 

oturmuş ağlıyordu Habip. Kafasını kaldırıp çağırdığımda, j];\F Öyleyse ; "İçinde hançerlendiğirniz hamamı 
artık beni duymuyoı'di · @$eyfduymayacaktı. "Ümitf unutmayın"! 
1�Jdaş ölümsüzdür!" slôg artrli katiller silah Ait 

Teslimiyete verilen bu tok yanıtı unutmayın! 
ta�kalarıyla karşılık veriyordu. Onun duyacağı tek ses .. Kurşunlara-işkencelere taş, yumruk ve yürekle de 
buydu artık. Birazdan dışarı fırlayıp kurşunlara sip�r · · direnilebileceğini unutmayın! 
ede!e.ı.i bedeninin üzerine yığılan taşların, kire"!J�9rin Sanki bir düğündeymişçesine, bir bayramdaymışçasına 
altında1;şon kez tünelin ucundaki ış ığa uzanıp nJr ölümü halayla karş ılayanları unutmayın! 
edecekti).Bu, ikisi arasında yapılmış sessiz •<!fulaşmaydı On'ların, sınırsız ve sömürüsüz bir dünya, onurlu ve 
belki. KatiU.eri bir kez daha atlatıp Ümit' · diğer siper özgür yaşam uğruna öldükleri kavgayı yanda bırakmayın! 
yoldaşlarıyİi b:uluşmak üzere son raJ!dı:l ·.· suna yetişecekti R. Ayaz 
"tünelci". Aceldsid5Q�d!, Şµşktıntli� bundan. Vedasız, (Parantez içinde silinti olarak gösterilen yerler, cezaevi 
törensiz . Olabildiğince yaiIB; �i�bildiğince kararl ı. idaresinin sansürü nedeniyle okunamamıştır.) 

Ölü mü -denir 
... ••· >ı· 

Ölü mü denir ş�mdi onlara 
Durmuş kalpleri tbktan 
Ölü mü denir şimai ;nlara 
Kımıldamıyor gözbebekleri 
Ölü mü denır peki 
En büyük limanlara demirlemiş 
En büyük gemiler gibi 
KımıldamıyoP gözb;bekleri 
Ölü mü denir şimdi onlara 
Suratları gergin 
Suratları kararlı 
Belli ki çok beklemişler 
Kabuğunda,ı çikan .bir p9rtakal gibi 

gelen sabahı 
Suratları gergin 
Bir savaş alanına benziyor suratları 
Dudakları nemli. 
Son defa kendi etini öpüp 
Yani son defa gerçek bir insan etini 
Hazla kaplamışlar öyle 
Geçirmiyor gövdeleri soğuğu 
Ve ikiye ayr:ı[,;,i§ biı;,JMir gibl' 

bacakları · 
�-

Akıyorlar sonsuza 
Ölü mü denir şimdi onlara. 

Kimse hüzünlü olmasın 
Sırası değil hüznün daha 
Bir gün bir şehirin alanında 
Bir mermer.yrğmının gözlerine •··· 
Omuzlarına düşerse bir çınar yaprağı 

<· . 

Hüzün/ensin yaşayanlar o zaman 
Sırası değil hüznün daha. 

Öylesine sıkılmış ki yumrukları 
iyice sıkılsın yumrukla_r 
Saklansın diye bir armağan gibi bu , 
katılık 
Öylesine sıkılmış ki yumrukları 
Kimse hüzünlü olmasın diye 
Sırası değil hüznün daha. 

Unutulsun bir gövqeyg .. duyulan hqsret 
Unutulsun>bu alışıi/:ı{ş duyarlık 
O kadar sade, � lclıdaf. kalabalık ki 
Unutulmaya değer onların insan 
gövdeleri 
Ve unutmalı mutlaka 
Dolsun diye yüreklere 
Dolsun damarlara. 



(['KIP Kuruluş Kongresi Belgeleri kapsamında yayınlanan 
Örgütsel Güvenlik Sorunları başlık yeni kitabın Önsöz'ü) 

Elinizdeki derleme, TK1P Kuruluş Kongresi 'nin örgütsel güvenlik sorunlarına ilişkin değerlendirme ve 
tartışmalarından oluşmaktadır. Bu metinler daha önce TKİ P  Merkez Yayın Organı Ekim 'de yayınlanmışlardı 
(20 l ve 202. sayılar, Şubat-Mart '99). "Sunuş " olarak konulan "Devirmeyen darbe güçlendirir" başlıklı metin, 
Ekim 'in Mart '99 tarihl i 202. sayıs ının başyazısıdır. Derlemenin sonuna ise, TKİP  Kuruluş Kongresi 'nin 
"Siyasi poliste, mahkemede ve zindanlarda tutum " başlıklı metni konuldu. 

*** 

Örgütsel güvenlik, illegal temeller üzerinde örgütlenmek zorunda kalan her devrimci parti için temel 
önemde bir sorunlar alanıdır. Siyasal yaşamımıza egemen sistematik baskı ve terör rejimi, Türkiye 'de bu temel 
soruna apayrı bir önem ve anlam kazandırmaktadır. MlT ' in ve siyasal polisin en temel uğraşı, tümden tasfiye 
edemeseler bile sürekli darbelerle devrimci örgütleri mümkün mertebe güçten düşürmek, sürekli bir savunma 
konumuna iterek onları rahat çal ışamaz koşullara mahkum etmektir. Siyasal polis in bu çabasını boşa çıkarmaya, 
örgütsel ve dolayısıyla da s iyasal faaliyette sürekliliği  güvence altına almaya yönelik tüm ilke ve kurallar, buna 
dayalı örgütsel düzenlemeler ve çal ışma tarzı, "örgütsel güvenlik sorunları" denilen konunun genel kapsamını 
verir bize . 

Temelde s iyasal olan, sağlıkl ı ve kal ıc ı çözümünü de ancak s iyasal zeminde, kitlelerle birleşme çabası ve 
başarısı iç inde bulabilen bu sorun, bunun henüz başarılamadığı bir evrede teknik ve pratik yönleriyle de apayrı 
bir önem kazanabilmektedir. 

Bir kuruluş kongresinde, bu kuruluşun temellerini oluşturan program ve tüzük gündemlerini bile önceleyen 
bir konu olarak örgütsel güvenlik sorunlarının ele al ınması yoluna gidilmesi, bu sorunun belli durumlarda 
kazanabildiği çok özel öneme somut pratik bir gösterge sayılmalıdır. 

Hareket noktası part i  öncesi örgütsel sürecin somut sorunları olsa bile, bu sorunların dünya ve Türkiye 
deneyimlerinden süzülmüş bir bakışaçıs ıyla ele alındığını, bu kitabı inceleyecek olan herkes açıkl ıkla 
görebilecektir. Bu, yapılan değerlendirmelerin en temel üstünlüğüdür. Bu üstünlük sayesindedir ki, TK!P 
Kuruluş Kongresi 'nin konuya ilişkin değerlendirme ve tartışmaları, illegal örgütsel yaşam ve faaliyetle 
doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkil i her devrimc i  mil itan için aydınlatıcı, eğitici ve yolgöstericidir. 

Öte yandan bu değerlendirmeler, döneme özgü sorunlardan hareketle yapılmış somut ve canlı tartışmaların 
ürünü olmak gibi b ir üstünlüğe de sahiptir. Bu ise sorunların anlaş ılmasını, deneyimlerin özümsenmesini 
kolaylaştırmaktadır. 

Bu kitabı inceleme yoluna gidecek her devrimci  militan, onda ele alınan konu çerçevesinde gerekli yaran 
fazlasıyla sağlayacaktır. Gerek temel bakışaçısı, gerekse somut deneyim yönünden ... Çalışma alanından 
bağımsız olarak, Parti 'nin saflarında mücadele eden her komünist mil itanın bunu yapması ise, ihtiyaçtan da öte 
bir zorunluluktur. Konuya ilişkin temel bakışaçısı sorunları ve paha biçilmez canlı yaşam deneyimleri saflarda 
yerleş ip kökleştiği ölçüde, Parti de düşman karşısında y ıkılmaz kalacaktır. 

1 Ekim 2000 

EKSEN YAYINCILIK KİTAP LİSTE i 
1- Devrimci Demokrasi ve Sosyalizm 

(fDKP Eleştirisi) 2. Baskı 1 .200.000 TL. 
2- Modern Revizyonizmin Çöküşü 

SB ve D. Avrupa Üzerine 
(I'ükendi) 2.600.000 TL. 

3- Yakın Geçmişe Genel Bir Bakış ve 
Platform Taslağı (I'ükendi) 600.000 TL. 

4- Devrimci Harekette 
Reformist Eğilim 1 .500.000 T L. 

S- Teori ve Program Sorunları 2.200.000 T L. 
6- Dünyada Yeni Düzen ve 

Ortadoğu (I'ükendi) 800.000 TL. 
7- Siyasal Gelişmeler ve 

İşçi Hareketi 1 .900.000 TL. 
8- EKİM 1. Genel Konferansı, 

Değerlendirmeler ve Kararlar 2 .400.000 TL. 
9- ekimler-1, Marksist-Leninist 

Teorik Siyasal Dergi (I'ükendi} 4.000.000 TL. 
10- ekimler-2, Marksist-Leninist 

Teorik Siyasal Dergi 4.500.000 TL. 
11- Solda Tasfiyeciliğin 

Yeni Dönemi (I'ükendi} 2.000.000 TL. 
12- İç Yazışmalar/İç Çatışmalar, 

Işık, Daha Çok Işık (I'ükendi) 1 .600.000 TL. 
13- EKİM Olağanüstü Konferansı 

(futanaklardan Seçmeler) Devrimci Politika ve 
Örgütlenme Sorunları (I'ükendi) 2.750.000 TL. 

14- Kürt Ulusal Sorunu-! 
Teorik-Programatik Perspektifler ve 
Değerlendirmeler 2.500.000 TL. 

IS- Kürt Ulusal Sorunu-2 
Teorik-Programatik Perspektifler ve 
Değerlendirmeler 3.500.000 TL. 

16- Tasfiyeciliğe Karşı Konuşma ve Yazılar, 
Kopanlar ve Kapılanlar (I'ükendi} 1 .900.000 TL. 

17-

18-
19-
20-

Devrimci Gençlik Hareketi 
Genişletilmiş 2. Baskı 
Gebze Direnişinin Ardından 
20 Temmuz Dersleri (I'ükendi} 
Dünya'da ve Türkiye'de 

2.000.000 TL. 
500.000 TL. 
500.000 TL. 

Özelleştirme Saldırısı 500.000 TL. 
21- "İş-Ekmek-Özgürlük" sloganı üzerine, 

Liberal Demokratizmin Politik Platformu 
Genişletilmiş 2. Baskı 1 .200.000 TL. 

22- EKİM 3. Genel Konferansı 
Siyasal ve 
Örgütsel Değerlendirmeler 

23- Küçük Burjuva Popülizmi ve 
Proleter Sosyalizmi 
(Z.Ekrem 'e Cevap} 

24- EKİM 3. Genel Konferansı 
Örgütsel ve Siyasal Tartışmalar 
(futanaklar) 

25- Demokratizmi 
Savunmanın Sınırları 

26- · EMEP Eleştirisi 
Bir sosyal reform partisinin 
ideolojik, politik ve örgütsel 
temelleri üzerine 

27- Partileşme Sürecl-1 
Perspektif ve Değerlendirmeler 

28- Partileşme Süreci-2 
Polemikler: 
Devrimci Proletarya'ya yanıt 

29- Demokrasi ve Devrim 
(Program sorunları üzerine 
konferanslar) 

30- Bağımsızlık ve Devrim 
(Program sorunları üzerine 
konferanslar) 

31- Demokrasi, 
Devrim ve Oportünizm 

32- Ulusal Sorun ve Devrim 
(Program sorunları üzerine 
konferanslar) 

33- Parti programı üzerine/1, 
Program yöntemi ve yapısı 

34- Parti Tüzüğü Üzerine 
35- Uluslararası Durum Üzerine 

Değerlendirmeler 
36- TKİP Program ve Tüzüğü (broıür) 

37- Parti programı üzerine/2, 
Teorik ve ilkesel bölüm 

38- Partinin adı ve amblemi 

2.400.000 TL. 

2.000.000 TL. 

3.000.000 TL. 

800.000 TL. 

900.000 TL 

2.800.000 TL 

2.300.000 TL 

1 .400.000 TL 

2.400.000 TL 

1 .500.000 TL 

1 .800.000 TL 

2.250.000 TL 
1 .750.000 TL 

2.000.000 TL 
1 .000.000 TL 

2.250.000 TL 
1 .750.000 TL 



Almanya'da 

yabancı düşmanhğı 

ve ırkçılık 

hangi ihtiyacın 

ürünü? 

Yaklaşık 6 aydır Alman burjuva basınında ırkçı
faşist saldırılar ve NPD'nin (Alman Milliyetçi Parti) 
kapatılması ile ilgili tartışmalar sürüyor. İki 
Almanya 'nın birleşmesi üzerinden 10  yıl geçti. 3 Ekim 
'90 tarihinden (birleşmeden) bu yana, faşist saldırılar 
sonucu yaşamını yitiren yaklaşık 73 kişi, Almanya 'nın 
yabancılar politikasını açık ve net bir şekilde ortaya 
seriyor. İnsan hakları, can güvenliği, demokrasi gibi 
argümanları dilinden eksik etmeyen Alman devleti, 73 
kişinin 1 O yılda sağcılar tarafından öldürülmesini nasıl 
açıklayabilir? 

İhtiyaç duyduğunda faşist kurumları ortaya süren, 
sonra da büyük bir pişkinlikle televizyonlarda 
"Almanya yabancılar için en güvenilr ülkedir" naraları 
atan yöneticileriyle bugünün büyük Almanya 'sı , Nazi 
döneminin ırkçı faşist zihniyetini derinden derine 
taşıyor. Sanki bu saldırılar yeni yaşanıyormuş gibi, şu 
sıralar ikiyüzlülükle bu tür sahte tepkiler ortaya 
konuluyor. 

Özellikle bilgisayar alanında uzmanlaşmış yabancı 
iş gücüne ihtiyaç duyduğu bir dönemde NPD'nin 
kapatılmasından dem vuruyor ve böylelikle kendi 
imajını ve itibarını kurtarmaya çalışıyor. 

Dünya çapında işsizliğin ve yoksulluğun arttığı , 
sosyal hakların yağmalandığı ama aynı zamanda dünya 
çapında bir hareketliliğin yaşandığı ve sınıf 
mücadelesinin keskinleştiği bir dönemden geçiyoruz . 
Bundan dolayıdır ki kapitalist düzen saldırılarını 
pervasızca sürdürüyor. 

Almanya 'da dipten dibe resmi çevrelerce 
koltuklanan yabancı düşmanlığı ve buna eşlik eden 
faşist saldırılar da bundan ayrı değildir . Böyle bir 
dönemde, Alman tekelci burjuvazisi yabancı 
düşmanlığını kışkırtarak ve böylelikle yerli ve yabancı 
işçilerin birliğini engelleyerek, işçi ve emekçilerin 
düzene karşı hoşnutsuzluğunu saptırmaya, karşı 
karşıya bulunduğu sorunları hafifletmeye çalışıyor. 

S. Bahar/Almanya 

Yunanistan 'da genel grev 
Dünyanın birçok ülkesinde öfke sokağa taşıyor . . .  

Yunanistan 'da hüküm etin işçi ve emekçilerin 
iktisadi ve sosyal haklarını tırpanlamaya yönelik 
hazırlıkları, işçi sınıfı ve emekçiler tarafından 1 1  
Ekim 'de yapılan genel grevle cevaplandı. Yunan 
İşçi Sendikaları Konfedarasyonu (GSEE) ve Devlet 
Memurları Sendikası 'nın (ADEDY ) ilan ettiği 24 
saatlik uyarı amaçlı genel grev, işçi ve emekçilerin 
yüksek katılımıyla gerçekleştirildi. Ülkede hayat 
dururken, sendika konfedarasyonları talepleri kabul 
edilmediği taktirde eylemlerine devam edeceklerini 
duyurdular. 

Genel greve; halk otobüsleri ve troleybüsler, 
metro, devlet demir yolları ve hava işletmesinde 
çalışanlar ; banka ve kamu işçileri, devlet hastaneleri 
personeli, öğretmenler, vergi daireleri ve gümrük 
memurları , sosyal sigorta çalışanları katıldılar. 
Yunanistan gazeteciler cemiyeti de genel grevi 
desteklemek için iş bıraktı . 

Genel grevin başlıca talepleri ise şöyleydi: 
Ücretler düşürülmeksizin haftalık çalışma 

saatlerinin 40 'tan 35 saate indirilmesi. 
35 yıl çalışanlara yaş haddine bakılmaksızın 

emeklilik hakkının tanınması. 
İşsizlik ücretinin, asgari ücretin %80 olması . 
Genel grev üzerine açıklama yapan hükümet 

sözcüleri, grevin işçilerin en doğal hakkı olduğunu 
söylerken, saldırı programından ödün 
vermeyeceklerinin mesajını verdiler. 

Avusturya 'da üniversiteli gençliğin 

"paralı eğitime hayır" mitingi 
Dünyanın birçok ülkesinde (kendilerine ister 

sosyalist maskesi takmış olsunlar, isterse faşist
muhafazakar) hükümetlerin ortak icraatları, İMF 
patentli "istikrar programı" adı altında yürüyen 
saldırılan hayata geçirmektir. Bu saldırıların ortak 
yönelimi ise aynı. Kamu harcamalarını kısmak adı 
altında sosya harcamaları budamak, ücretleri 
düşürmek, devlet kuruluşlarını özelleştirmek ve 
insani olan ne varsa hepsini ticarileştirmek. Tek 
merkezli bu saldırı programları tüm düzen partileri 
tarafından aynı kararlılıkla uygulanıyor. 

Avusturya 'nın faşist-muhafazakar koalisyon 
hükümeti de "istikrar programı"nın gereklerini bir bir 
yerine getiriyor. Sürdürülen saldırıların yeni halkası, 
önümüzdeki yıldan itibaren üniversitelere harç 
zorunluluğunun getirilmesi oldu. Ancak bu saldın, bu 
kez muhatapları tarafından eylemlilikle yanıtlandı . 

Viyana'da öğrenci derneklerinin düzenlediği 
protesto mitingine, yaklaşık 40 bin kişi katıldı. 
Eyleme üniversite öğrencileri yanında, üniversite 
rektörleri, öğretim görevlileri, liseliler ve öğrenci 
velileri de katılarak destek verdiler. 

Viyana 'daki çeşitli üniversitelerden gelen 
katılımcılar parlamento önünde toplandılar. Burada 
eğitimin paralı hale getirilmesini sloganlarla protesto 
ettikten sonra, şehir merkezine kadar yürüyerek 
trafiği felç ettiler. 

Bu eylemi bir başlangıç olarak nitelemek 
gerekiyor. Çünkü "İstikrar programı"nı püskürtmek 
için daha çetin ve militan eylemlilikleri 
gerçekleştirmek bir zorunluluk olarak duruyor. Ancak 
"istikrar programı"nın şiddeti, hem mücadelenin 
şiddetlenmesini ve hem de toplumun farklı 
kesimlerinin bu mücadeleye katılmasını koşulluyor. 

Berl in'de ırkçı l ığa ve faşizme karşı yürüyüş 
Belirli bir dönemdir gündeme oturan ırkçı-f aşist 

saldırılar, Alman milliyetçi partisi NPD 'nin 
kapatılmasını gündeme getirdi. Bu konuda çeşitli 
partilerin Anayasa Mahkemesi'ne verdiği başvuru 
dilekçelerini kısa sürede sonuca bağlanması 
bekleniyor. 

Bu vesileyle , 7 Ekim 'de Almanya 'nın başkenti 
Beri in 'de 1 O bine yakın insan "ırkçılığa karşı 
birlikte mücadele" şiarı altında ırkçılığa ve faşizme 
karşı bir gösteri düzenlediler. 

Özellikle anti-faşist gençlerin yoğunlukta 
olduğu yürüyüşte, polisin tutumu her zaman olduğu 
gibi saldırgan ve provokatifti. Sınırdışı edilme 

hapishanesi önünde kitleye polis tarafından tazyikli 
su sıkıldı ve gözaltına almalar yaşandı . Daha sonra 
NPD merkez binası önünde toplanan kitle, ırkçılığa 
ve faşizme karşı sloganları hep bir ağızdan haykırdı. 
Polisin yeniden saldırısı sonucu 40'a yakın insan 
gözaltına alındı . Polisin bu tutumu teşhir edilerek 
geri çekilmesi sağlandı . Miting alanında ise kitleye 
dönük konuşmalar coşkuyla karşılandı . 

Yaklaşık 5 saat süren bu yürüyüş ve miting , 
Alman faşistlerine verilecek en anlamlı cevaptı. 
Faşist saldırılar ancak örgütlü bir mücadele ile geri 
püskürtülür! 

BİR-KAR/Berlin 



Daha henüz şafak sökmemişti. Çift römorklu 
traktör büyük bir gürültüyle gecekondu 
mahallesinin sessizliğini bozarak geniş meydanlığa 
yanaştı. Motorun sesini duyan evler ışıklarını 
yakmıştı. tık kalkan evin yaşlıları, kendi kendilerine 
söylenmeye başlamışlardı. . .  

Alışık olunan bu  gürültüye Gülbahar da 
uyanmıştı: "Allahın belaları : Bu sabahın köründe 
bizleri nereye götürürler? Tarla bile görünmez ki" 
diye yakınarak, sabah ihtiyacını görüp, yemek 
çıkınını hazırlamaya koyuldu. Akşamdan 
hazırlanmış olduğu iki haşlanmış patates, kuru 
soğan ve üç tane yufka ekmeğini çıkınının içine 
sararak hazırlığını tamamladı. 

Gülbahar, orta yaşlarda olmasına rağmen, 
yorucu iş koşullarının ve yakıcı sıcağın altında 
sürekli çalışmaktan tüm bedeni siyah kesmiş ve bu 
ağır koşullar onu oldukça yaşlandırmıştı. 

Gülbahar'ın kocası, tuğla-kiremit fabrikasında 
çalışırken iş kazası geçirmiş, sigortasız ve 
sendikasız çalıştırıldığından, hiçbir hak talebinde 
bulunamamıştı. Yalnızca sus payı olarak küçük bir 
miktar para tutuşturulmuştu eline. Sakatlığı da 
yanına kar kalmıştı ! 

lki küçük çocuğun, sakat kocasının bakımı, evin 
tüm yükü Gülbahar'ın sırtına binmişti. Bu ağır 
zorluklara rağmen, kocasına karşı asla yorgunluk ve 
sıkıntılarını belli etmez, ona sürekli moral ve destek 
olmaya çalışırdı. 

Gülbahar' ın iş hazırlığı telaşına uyanan kocası, 
düştüğü durumun ezikliğiyle söylenmeye 
başlamıştı: 

"Ne olacak bu halimiz, Gülbahar? Bütün evin 
yükü senin sırtında. Sabahın dördünde kalkar, 
akşamın altısına kadar; sıcağın altında, tarlada 
çapadasın. İşten gelirsin, çocuklarla uğraş, çamaşır
bulaşık, buna can dayanmaz." 

Kocasının bu dokunaklı konuşması karşısında 
oldukça hüzünlenen Gülbahar eğik başını kaldırdı, 
kocasının gözlerinde kendisini arayan bir edayla, 
"Ne varmış ki halimizde? Buna da şükür. Bizden 
daha kötüleri var. Çok şükür geçinip gidiyoruz. 
Benim bir şikayetim yok. Biraz para biriktirdik mi, 
sana bir tabla alırız. İçine üç-beş öteberi koyar, 
oturduğun yerde satarsın." 

Gülbahar'ın bu içten sevgi ve sıcak yaklaşımı 
karşısında tüm karamsarlığını üzerinden atan 
kocası, aniden oturduğu yerden kalkmaya çalışırken, 
bir an ayağının sakatlığını unutmuştu ki, bu durumu 
farkeden Gülbahar yardım için uzanırken; kocası 
oturduğu yataktan kalkmaktan vazgeçerek "he 
valla" dedi. "Bunu kahveci İsmail 'de söylemişti 
bana. Ne sermaye lazımsa vereyim. Biz arkadaşız, 
ileride satış yapar, yavaş yavaş ödersin bana demişti. 
Allah razı olsun, iyi bir arkadaştır. Sever beni. 
Olmazsa bir an önce başlayayım. Eve de yakın. 
Çocuklara da bakarım. Sen meraklanma." 

Gülbahar'la kocası Üzerlerindeki tüm hüznü 
attıkları bu konuşmalarının ardından, elçi 
Resmiye'nin cırtlak sesiyle haydi haydisi, velvelesi 
tüm gecekondu mahallesini ayağa kaldırmıştı. Tam 
Gülbahar'ın avlusuna girmişken, elinde çıkınıyla 
kapıda karşılamıştı. Bugün işçileri her günden daha 
geç toplamasının siniriyle, Gülbahar'a çıkıştı: "De 
haydin. Ben ağaya ne diyeceğim? Çapayı bugün 
bitirmemiz lazım. Paraya geldiniz mi, abla para 
lazım, abla para lazım dersiniz. İşe geldiniz mi, 

avlunuza girmesek evden çıkmazsınız." 
Bu azarlanmanın üzüntüsüyle Gülbahar, 

"Tamam abla ya! Sanki durumumu 
bilmezsin gibi. İşte hazırım geldim." 
diyerek römorka doğru koşmaya başladı. 
Römorklar her zaman hınca hınç dolu 
olurdu. 

Gülbahar'ın arkasından, elçi Resmiye 
iki genç kızı önüne katmış, onların 
yürümelerini çabuklaştırmak için 
söylenerek sürüklüyordu. 

"Allahın belaları, tarlaya çapaya değil, 
sanki düğüne gidiyorlar. Aynanın karşısına 
geçmişler, süsleniyor püsleniyorlar. Tövbe 
tövbe." 

Elçinin bu tavırlarına alışık olan genç 
kızlar, gülerek karşılık verdiler. 

"Aman be abla, saçımızı da mı 
taramayalım?" 

Bu cevap karşısında iyice sinirlenen elçi 
Resmiye, genç kızların üzerine yürüyerek: 

"De haydin !  Bana laf yetiştireceğinize 
motora binin. Ağaya ben ne diyeceğim? 
Umurunuzda mı." 

"Tamam abla tamam, aha bindik" 
diyerek römorka çıktılar. 

Resmiye tüm ırgatı römorka 
bindirdiğine emin olduktan sonra, görevini 
başarmanın edasıyla şoförün yanındaki 
koltuğa oturdu. Son bir kez daha arkasındaki 
römorklara baktıktan sonra, ağanın kahyası şoföre 
döndü: 

"Tamam yavrum. Geç kaldık biliyorum. Sür de 
gidelim." 

Traktör hızla arkasından tozlar bırakarak 
gecekondu mahallesinden uzaklaşırken, mahallenin 
köpekleri de bir süre traktörün peşinden havlayıp 
koştuktan sonra, geri dönmüşlerdi. 

Traktör bozuk yollardan tarlaya doğru hızla, 
sarsıla sarsıla ilerliyordu. Bu sarsıntının etkisiyle 
ırgatlar, kah birbirlerinin üzerine düşüyorlar, kah 
sağa sola çarpıyorlardı. Bu çarpmaların etkisiyle 
bağrışmalar başlıyordu . . .  

Durumu anlayan elçi ve şoför, bağrışmalar 
yükselince motorun hızını yavaşlatıyor, kısa bir süre 
sonra tekrar aynı durumda devam ediyorlardı. Bir 
saatlik bu zorlu yolculuk sonrasında tarlaya 
varmışlardı. Irgatların sinirleri oldukça gergin, 
bağıra bağıra motordan iniyorlardı. Sarsıntıdan en 
çok etkilenen Gülbahar iner inmez doğru şoförle 
elçinin üzerine giderek "Hiç mi vicdanınız yok? 
İçimizi dışımıza çıkardınız. Biraz yavaş gelseydiniz 
ne olurdu?" diyerek çıkıştı. Gülbahar'ın bu öfkesini 
ırgatların desteklediğini gören elçi ve şoför, bu 
yoğun öfke karşısında: 

"Tamam Gülbahar bacı. Bugün biraz geç 
kalmıştık, onun için böyle oldu. Bir daha böyle 
olmaz. Kusura bakmayın." deyince Gülbahar ve 
diğer ırgatlar yatıştı. 

Şafak yeni sökmüştü. Irgatlar yeni doğan günün 
umuduyla kazmalarına sarılıp, çapaya başlamışlardı. 
Uçsuz bucaksız pamuk tarlasının büyük bölümünü 
işlemişlerdi. Kalan küçük bir bölümün de, ağanın 
elçiye talimatıyla bugün bitirilmesi gerekiyordu. 
Irgatlar, elçinin daha hay-haydisiyle hergünkinden 
daha bir hızla çapalarını sallıyorlardı. Daha önce 
ırgatları tarlaya getirince saat ona kadar yatan elçi, 
bugün bu rahatını yaşayamıyor, ırgatları yakından 
denetliyordu. Vakit öğlene yaklaşıyordu. Yakıcı 
güneşin altında ırgatlar sırtl sıklam olmuş, terden 
tüm elbiseleri vücutlarına yapışmıştı. Herkesi 
susuzluk sarmıştı. Ağanın çiftliğinden motorla su 
tankerini getirmeye giden şoför, bir türlü 

dönmemişti. Öğlen molası verilip yemekler 
yenilince, su ihtiyacı daha bir artmaya başladı. üm 
gözler çiftlik yoluna dikilmiş, su tankerinin 
gelmesini gözlüyorlardı. Bu duruma fazlaca 
dayanamayan yaşlıca bir ırgat, elçiye seslenerek : 
"Resmiye bacı, Kerbela'ya döndü burası. Başı ız 
dönüyor, bayılacağız valla. Hiç olmazsa su tank ri 
gelene kadar, i lerideki kanaldan getirelim." 

Elçi Resmiye de bu durumu onaylayarak: 
"Getirelim ama, kanalın suyu çok kirli. 

İçerisinde her türlü pislik var. Hayvan leşlerini dahi 
atıyorlar içine. Nasıl içeceksiniz? Ben içmem valla" 
diyerek ırgatlardan onay beklerken, içerisine hayvan 
leşi atıldığını duyan genç kızlar: 

"Bööö . . .  ölsek de içmeyiz. Biz tankeri bekleriz." 
diye gülüştüler. 

Bunun üzerine elçi Resmiye: "Biz bidonlarla 
kanaldan getirelim, içmek isteyen içer, içmek 
istemeyen içmez. Zaten tankerin gelmesi de yakın." 

Kanaldan su getirme işi, Gülbahar suculuk 
yaptığı için ona verildi. Yanına genç kızlardan Elif'i 
de alarak, dört tane bidonun kulplarına uzun bir 
deynek sokup, bir ucundan Gülbahar, bir ucund n 
Elif, kanala doğru yürümeye başladılar. Gülbah r'la 
Elif kanala varmışlardı. Kanal üç metre 
derinliğinde, yirmi-yirmibeş metre genişliğinde, 
tabanı ve çevresi betondan, oldukça akıntılı ve u 
kirliydi. 

Elif Gülbahar' a takılarak: 
"Gülbahar abla! Yüzme bilseydik, şimdi bi güzel 

yüzer, serinlerdik. Ne güzel olurdu yaa . . .  " 
Elif'in muzipliğine gülen Gülbahar: 
"Allah canını almasın kız, bizi rezil ederler. lyi 

ki yüzme bilmiyoruz. Bir gören olurdu, tbrahi 
ahin beni öldürürdü." 

Elif: "Niye abla ya! Televizyonda görmüyor 
musun? Kadınlar, genç kızlar, erkeklerle berab r 
denizlerde yüzüyorlar." 

Gülbahar elini sallayarak Elif' in sözünü kesti: 
"Kız, onlarla biz bir miyiz? Onlar öyle şeyi re 

alışıklar. Sonra bizim erkekler kesinlikle izin 
vermezler. Amaaan Elif, lafa daldık, Resmiye' in 
diline düşeceğiz. Suları alıp, hemen gidelim." 

Kanalın merdiveni bulunduklari yerin oldukça 
uzağındaydı. Geç kalmanın da telaşıyla, Gülba ar, 



kanalın yatay kenarından otlara tutunup su 
seviyesine uzanarak bidonları dolduracak, Elif de 
dolan bidonları yukarıya çekecekti .  Bu şekilde 
anlaşıp başlamışlardı doldurmaya. Üç bidon 
doldurulmuş, sonuncusuna sıra gelmişti ki, Elif 
olacağı sezer gibi :  

"Aman abla dikkat et !" demesine kalmadı . .  
Gülbahar, "Merak et. . ." cümlesini 

tamamlamadan, tutunduğu otların kopmasıyla, 
dengesini kaybedip suya gömüldü. Elindeki bidon 
suyun üstünde kayıp ortalara doğru gitti. Dibe batan 
Gülbahar, tüm gücüyle çırpınarak, önce kollarını, 
ardından başını hafif su yüzüne çıkarabildi. Bir şey 
söylemeye çalıştı. Son bir şey . . .  Ama, başaramadı. 
Boğazındaki sular engeldi. Hiç gücü kalmamıştı . 
Gözlerini yumdu. Kendini öylece akıntıya bıraktı. 

Elif, öyle bir içten "vayy ablaaa ! . ." çekti ki, sesi 
öğlen istirahatindeki diğer ırgatlara yetişti. Bu acılı 
sesi duyan ırgatlar önce bir şok geçirdiler. Ardından 
durumu anlayarak herbir ağızdan değişik bir 
haykırmayla, kanala doğru koşmaya başladılar. Tüm 
kadınların, genç kızların yalıkları başlarından 
düşmüş, nefesleri kesilmiş, dizlerinde derman 
kalmamış, bir kısım yaşlı kadın da kendilerini 
yerlere atmış tepinip dururken, diğerleri kanala 
doğru koşuyorlardı. 

Elif, Gülbahar'ın kanala düştüğünü gördüğünde 
şoka girmişti. Olduğu yere çöküp, ne söylediğinin 
bilincinde olmadan ağzından çıkan herşeyi ağıda 
döküyor, iki eliyle de saçlarını yoluyordu. 
Avuçlarını yumruk yapıp göğsüne vuruyor, vuruyor, 

vuruyordu . . .  
Kadınlar ve genç kızların bir kısmı kanalın 

başına varmıştı. Elif' in başına toparlanmışlardı. Bir 
kısmı da, düştükleri yerde tepinip duruyorlardı .  
Kanala baktıklarında, suyun üstünde akıntının alıp 
uzaklaştırdığı su bidonunu gördüler. Bağrışmalar 
daha da yükseldi. Tüm kadınlar kenardaki toprak 
yoldan, suyun üzerinde, akıntının sürükleyip 
kapaklara doğru götürdüğü bidonun peşinden 
gidiyorlardı. 

Beyaz su bidonu, sulama kanalının akımını 
ayarlayan kapaklara gelip takılmıştı. Ardından 
Gülbahar'ın cansız bedeni de geldi. Kapakların 
önündeki güçlü girdap, Gülbahar'ı su yüzüne 
çıkarıyor, geniş daireler çizdiriyor, tekrar dibe 
alıyordu. 

Irgatların tümü kapaklara varmışlardı. Geride 
yalnız Elif ve Resmiye kalmıştı. Elif bir ara 
baygınlık geçirdi. Resmiye'de Elif'i yatıştırmak için 
yanında duruyordu. Elif' i  yatıştırmaya çalışırken, 
yaşamış oldukları bu acı durumdan o da çok 
etkilenmiş bir halde, yarı ağlayarak ellerini dizlerine 
vuruyordu: 

"Ooyy . . .  Ooy! Ellerim kırılsaydı da 
göndermeseydim." "Allah belanı versin senin 
kahya" "Hep senin yüzünden oldu bunlar. Motorun 
altında kalasın emi." 

Elif'in sanki dili tutulmuştu. Ağlamaktan göz 
pınarlarında yaş kalmamıştı . Sıkılı avuçlarının 
içinde tomarla saç vardı. Göğsüne vura vura 
parçaladığı tişörtü kanlanmıştı. Ayağa kalkacak 

takati yoktu. Öylece kala kaldı yerinde. Resmiye de 
başından ayrılmadı. 

Irgatlar, kapakların önünde su yüzüne çıkan 
Gülbahar'ın cesedini çıkarıp yol kenarına yatırmış, 
takatsiz bir şekilde ağlaşıyorlardı. Gençten bir kız 
güzel sesiyle ağıt yakıyordu. 

Gülbahar ' ın vücudu şişmiş, her yanı morarmıştı. 
Yüzünde sanki bir küslük hali vardı. . .  Küslük. 
Herşeye ama, herşeye küslük . . .  

Uzaktan bir traktör sesi geliyordu. Bu  sesi duyan 
ırgatlar ağıdı kesip, sesin geldiği yöne baktılar. 
Ağanın çiftliğine tarıkerle su getirmeye giden 
kahyanın kullandığı traktörün sesiydi bu. 
Arızalanan motorun arızasını gidermiş, ancak 
gelebilmişti. Tarlaya geldiğinde ırgatları görememiş, 
daha sonra motorun üstünden etrafına bakınıp tüm 
ırgatı topluca kanalın başında görünce, "Hayırdır 
inşallah" deyip motorun arkasındaki su tankerini 
tarlaya bıraktıktan sonra, ırgatın olduğu yere doğru 
sürmüştü motorunu. 

Bu sesten irkilen ırgatlar, motor tam yanlarına 
yanaştığında, yerden aldıkları taşlarla, küfürler 
eşliğinde kahyaya saldırmaya başladılar. Neye 
uğradığını şaşıran kahya, kafasına aldığı taşların 
acısıyla, motoru son sürat sürüp arkasında toz 
duman bırakarak ağanın çiftliğine doğru yol aldı. 

Bir süre motorun peşinden koşan ırgatlar, 
motorun çok uzaklaştığını görünce, tozun içinde 
öylece kala kaldılar . . .  

Yorgun, öfkeli ve  acılıydılar . . .  
Hasan Emre/Ceyhan Cezaevi 

Yeni  Kita l arımız 

� EKSEN YAYINCILIK 
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Tel/Fax: (O 2 1 2) 638 28 83 



( . . .  ) 
Çete savaşı bilinir. Biraz gönüllü 

; savaşmasıdır. Gönüllü demek, hani ya, canı 
1i istemiş de gelmiş demek gibi bir şeydir. 
f Öyleyse, canı  istedi mi, geldiği gibi gider 
il de . 
;! Gönüllüler içinde savaş ın sapılmaz 
[� hedefine yaşamsal bir zorunlulukla candan 
1 itilmeyenler, herhangi bir ikinci derece r hoşnutsuzluktan kopup takılmışlardır. Ya  
!1 da Lenin'in Almanca'dan aktardığ ı 
jj sözcükle mitlaufer (birlikte yürüyüş ve yol 
ı! arkadaş ı): Bizimle ancak bir konağa kadar 
::::: 

] gidebilecek ve ondan sonra bizden kendi !ı yolunca ayrılacak yolcular sanıldığından 
j daha çoktur ... 
fil! Bu gibileri uzun ve ac ı tatl ı 
f deneyimlerle anladığımıza göre , onlar yola 
1 çıkarken bizden ve herkesten daha kıyak 
M nara atarlar ve hedefe bir iki gün içinde 
; var ıl ıverirse , bu gibiler yaygaralar ının i önüne geçilemeyen kişiler oluverirler. 
�1 Kimden sözettiğimiz anlaşılıyor : 
;,; küçük-burjuvaziden! 
;] Bir zamanlar işçi s ınıfına, hele onun 
!! keşif koluna adım uydurmuş olan küçük-
j burjuvazinin ünlü beceresini kanıksamayan 
!i bilinçli işçi bilmem kalmış mıdır? 
ı! Beceri şudur : Bir küçük-burjuva -s ınıfça ya da 
f asılca küçük-burjuvazi kafası- parlak bir gönüllü 
1 çeteci olabilir. Ancak yaylımı geniş bir meydan 1 savaş ında kesin sonuca kadar siperini bırakmamaya 
•I gelmez . Hele siperini bırakmamaya "zorunlu" 
;; edildiğini görmeye hiç dayanamaz. Onun için 
[; savaşçı ordu disiplini altına sokulacağını sezmek 
! ölümdür. 
i Küçük-burjuva yukarıdan gelen bir emirle ve 
i aşağıdan vuran bir zorla değil, akl ınca "canı 
i istediği" için işçilerle yan yana gidiyordur. O 
1 mübarek canı istemedi mi, dilediği gibi hareketine 
1 hiçbir şey engel çıkarmamalıdır. 
1 Çete savaş ı  gelişti de gönüllüler keşif kolu 
fi düzeninde bir hizaya getirilmeye başlandı mı, 
�·• ç ıngar kopar. Türkçe 'deki tiryaki sözüyle : "zor 
jj oyunu bozar". Ancak oyunu bozan aktör, küçük
tl burjuvadır. 
!j Küçük-burjuvanın kendine göre muazzam bir i "namus"u, müthiş bir "özsaygısı" vardır. O hiçbir 
i,1 zaman açıkça ve mertçe "ben şahımı bu kadar 
1 severim !" deyip çekilemez. Buraya kadar 
f� birlikteydik, artık ben gidemeyeceğim tarzında bir i allahaısmarladıkla ayrılamaz . i Öyle açık görünüş ve aç ık yürek onun mistik ve 
;J esrarengiz ideolojisine ve psikolojisine karş ıt 
!t olduğu kadar namusuna ve özsayg ısına da pek 
fili dokunur. 
[ Öyleyse? .. Öyleyse, bütün parti tarihlerinde 1 görülen şu iki ka_t�g�ri eği�i�. fışkırır : 

1 
1 - Kaçma eğılımı: Partı ıç ınde kır ılacak putlar 

m bulunduğunu, ��ı�al ıkl ı ot�rite zor?�lığına karş ı 
;ı koymak gerektıgını, "denetım, eleştırı" vb. 
tl özgürlüklerinin kalmadığ ını söyler durur küçük

burjuva. Bulanmak için f ırsat kollayan, karışmaya 
elverişli düşünceleri büsbütün bulandırmak ve 
karıştırmak. .. Lenin'in s ık s ık kullandığ ı deyimle 
"konfüzyonizm" (karmakar ış ıkçıl ık) olayının iş ve 
disiplin alanına dökülmesi alır yürür. Bu durum, 

dah; _i���:!a�
0 
,;�:::,��t:� '.burjuva yiğit inin 1 

kendine göre bir yoğurt yiyişi vardır. Onun öyle j 
derin "kendi kanıları" , öyle değeri ağır "kendi \1 
bakışları" , o kadar özgün "kendi düşünceleri" vardır ;j 
ki, mutlaka dikkatli bir gözle ele al ınmalıdırlar. t,'.- __ r __ ;_. Yoksa parti tehlikededir. Yangın var! Bu hal : 
konfüzyonizmin söz ve teori alanına sokulması olur. !;; 
Bu, daha ünlü adı ve sanıyla oportünizmdir! 

i Proletaryanın çetin sınıf savaşına dayanamayıp i tabanı yağlayanlar sanıldığı kadar tehlikeli fi 
değillerdir. O içten karaktersizlere ve korkaklara  1 
hatta şöyle bir teşekkür etsek, pek de hesapsız bir iş J 
yapmış sayılmayız. i 

Büyük tehlike, bu mücadele kaçaklığını bir sürü ;J 
kaçamakla karmakar ış ıklaştırmaktır. Kendi fj 
bozgununu parti bozgunu gibi görmeye ve fl göstermeye gitmektir. Asıl tehlike bu kaçamak ve 

; bozgun yapmaya kalkışmış pratik ve teorik r 
sapıklardadır. Yani oportünistlerde ve 1 
anarşistlerdedir. Bu sapıklar -bütün onurlu küçük- 1 burjuva sapıklar gibi- biz sapıttık diyemezler. f 
Sap ıttık demek için doğru yola, devrim yoluna j -� girmeyi göze alabilmek gerekir. Oysa "çeteci" ti 
küçük-burjuva unsurunun sonuna dek gitmeye ne t� 
gücü, ne de niyeti kalmamıştır. Kalmadığ ı içindir ki, /� 
bu sapıtma ortaya çıkmıştır. fJ 

O zaman her sapıtma kendi kendisine haklı bir i 
düşünce ya da doğru bir görüş süsü vermeye kalkar. fu1 
Sözüm yabana düşünce aynlıkları başgösterir. H 
Mezhep özentileri, tarikat görüntüleri al ır yürür. 1 
Örgüt deyimiyle hizipler türer, fraksiyonlar ürer. j '" 

Buraya dek açıklamamızın gelişen anlamı  bir t 
cümleyle şudur : Çete mücadelesinden par ti savaş ına 1 
geçen örgüt içinde, yeni doğrultumuzdan ve i 
hız ımızdan ürken küçük-burjuva unsurları 
fraksiyonlaş ır . . .  

( . . .  ) 
(YoVI, Bib/iotek Yayınları, s. 14-16) 

Ekim '00 tarihli 41. sayısı çıktı! . . .  

Büyüyen sorunlar ve 
mücadelenin yakıcıl ığı 

*** 

Yeni öğretim yı l ı 

paralı eğitim soygunuyla başladı 
*** 

Kışlalaşan üniversitelerin 

apoletsiz askerleri 
*** 

YÔK'e karşı mücadeleye/ 
*** 

12 Eylül faşist darbesi 20. yılında! 
*** 

1 MF'nin  son teftişi  

protestolarla karş ı land ı 
*** 

Yeni dönem, yeni bir başlangıç ve 

örgütlü faaliyet. . .  (orta sayfa) 
*** 

Lise çalışmasında yönelimimiz ve 

politikalamnız üzerine 
*** 

Ulucanlar katliamının hesabını 

soralım ! 

*** 

Habip ve Ümit yoldaşa 
*** 

26 Eylül direnişi: Devrimci 

mücadele tarihinde şanh bir sayfa 
*** 

Fırsat eşitsizliğinin tablosu 
*** 

"Sokak çocukları"mn 

dilinden düzene yanıt 
*** 

Ölümünün 1 6. yı l ında 

Yılmaz Güney'i saygıyla anıyoruz 
*** 

Victor Jara: 

Devrimci direnişin evrensel sesi 
*** 

· Genç bir devrimci işçiden 

ailesine mektup 



Bir okurun tanıklığı . . . 

Hizbul lah, devlet el iyle nasıl  beslendi? 
Değerli dostlar, 
Burada yazdıklanmı yaşadım. Bu Hizbullah denilen 

örgüt Beykoz' daki evle ortaya çıkmadı. Hizbullah' ın '89-
90 yıllarından bugüne kadarki sürecini yazacağım 
sizlere. 

Hizbullah örgütü ilk olarak Hwneyniciler olarak 
ortaya çıktılar. Sözde kemalist rejimle savaşıp, İslami 
düzeni getireceklerdi. Camilerde, düğürılerde ilahilerle 
kendilerini halka kabul ettirmeye çalışıyorlardı. 

Hizbullah örgütü bu tip çalışmalar yaparken, PKK 

gündüz ortasında Serhıldanlar düzenleyip Kürdistan 
bayrağını dalgalandırıyordu. Kürt halkını arkasına alan 
PKK, devleti hem korkutuyor, hem de devlet için ciddi 
bir sorun oluyordu. Buna bir çözüm gerekiyordu. 

Bir gün PKK' nin üst düzey militanlarından bir kişi, 
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde 
gündüz ortasında vuruldu. Onu vuran kişi tabancası 
elinde, elini kolunu sallayarak gitti. O militanın cenazesi 
Diyarbakır' ın Silvan ilçesine getirildi. PKK ve halk 
yürüyüşe geçti; "Katil devlet !", "Kürdistan faşizme 
mezar olacak!" vb. sloganlar attı. Buna rağmen asker, 
polis tepki göstermeye cesaret edemedi. Bundan sonra 
Silvan' da faili meçhul cinayetler, yol kesip adam 
öldürmeler başladı. 

Olaylar devam ederken, Silvan' ın Susa (Yolaç) 
köyünde bir gece camide 13  Hizbullahçı öldürüldü. 
Olaydan bir gün sonra köy Hizbullah akınına uğradı. 
Köydeki Hizbullah taraftan olmayan insanlar, Hizbullah 
canileri tarafından köyden çıkartıldılar, bazı köylüler de 
öldürüldüler. Caniler bırakmadılar ki, maswn insanlar 
evlerindeki değerli ziynet eşyalarını alsınlar. Hatta bazı 
insanları PKK taraftarı diyerek katlettiler. Daha sonra 
nerede bir Hizbullahçı öldüyse cesedini Susa köyüne 
getirdiler. Ve köye Şehitlik-Ziyaret adını verdiler. Susa 
köyüne gelen kişiler maske takıp yol kestiler. Ellerinde 
de devletin verdiği koruculuk silahlan ve dürbünleri 
vardı . 

Hal böyle iken, Silvan' da faili meçhul olaylan hız 
kazandı. Silvan' nın nüfusu altı ay içinde 75 binden 25 
bine düştü. Silvan'nın Susa, Zere, Weysikane jerine, 
Garsiye ve Hogıra köyleri Hizbullahçılar tarafından işgal 
edildi. '90-9 1 -92-93 yıllarında, Susa köyünün yanından 
yaya geçenlerin dönüşü yoktu. 

Plakasız beyaz bir taksi, gündüz ortasında köy 
yollarını kesiyor, birkaç kişiyi öldürüp kimliklerini ve 
paralarını alıyordu. Kimliklerini de devlete verip 
karşılığında aynca para alıyorlardı, "terörist öldürdüm" 
diye. Bazılarını da kaçırıyorlardı. Kaçırılanların çoğu 
fidye karşılığında serbest bırakılıyordu. Fidyesi 
verilmeyenleri ise katlediyorlardı. 

Bunlar böyle devam ederken İçişleri Bakanı ve 
burjuva medyası 1992 yılında Susa köyüne gittiler. 
Köyde yaşayanların maswn halk olduğunu ve köyün 
P KK'liler tarafından yakılıp, yıkıldığını ifade ettiler. 
İsmet Sezgin' e soruyorum, bu açıklamayı yaparken 

üzerinde silahlı kuvvetin baskısı mı vardı? Eğer yoksa 
niye böyle bir açıklama yaptınız? Askeriye Susa 
köyünün yanından geçerken, gündüz el sallayıp selam 
veriyordu. Gece far yakıp söndürüyordu ... 

Ve Hizbullah örgütü Silvan halkını ezip çiğnedikten 
sonra eylemlerine Batman' da, Diyarbakır' da, ve diğer 
çevre il ve ilçelerde devam ettirdi. Tansu Çiller' e 
soruyorum, "terör ya bitecek, ya bitecek" sözüyle Kürdü 
Kürde karşı kullanıp etnik temizlemeye mi gitmiştiniz? 
Diyarbakır mitinginde "Ben de müslümanım" sözü, 
Hizbullah' a verdiğin bir mesaj mıydı? Hizbullah' ın 
eylemlerine NİY E GÖZ Y UMDUNUZ? 

1993 Eylül ayında Salık ve Tokluca köylerinde 
birkaç kişi öldürüldü, birkaç kişi de kaçırıldı yol kesme 
eyleminde. Askeriye Salık köyüne gitti sordu, bu olaylan 
kim yaptı diye. Katledilen insanların yakınlan, Caarsiye 
ve Susa köylerinde oturanların yaptığını söylediler. 
Askeriye, kesinlikle bu olaylan PKK' nin yaptığını 
söyleyeceksiniz diye tehdit .etti. Aynca askeriye Tera 
(Beypınar) köyüne gidip köyü tehdit etti. İki hafta sonra 
köyden iki kişi katledildi, bir kişi kaçırıldı . 

Bu ve bunun gibi olaylarda kaçırılanların çoğunluğu 
Nisan '94'te Susa köyünde çıktı. Bir kişi Hizbullah 
zindanından kaçıp zindanda olanları askeriyeye söyledi . 
Askeriye kendi elleriyle zindanda ölümle yüzyüze olan 
insanları çıkardı. 30'un üzerinde kişi vardı zindanda. 
Buna rağmen devlet, hem zindanları hem de zindandaki 
insanları basın ve medyadan gizledi. Oradaki zindanları 
ancak 1998' de medyaya gösterdiler. 2000 yılındayız, hala 
zindanlar Hizbullah' ın köylerinden 
çıkıyor. 

kamuoyuna açıklamıştı. TC de bu faili meçhul 
olaylarının PKK tarafından işlendiğini söylüyordu. Oysa 
faili meçhul cinayetlerinin netlik kazanması gerekiyordu. 

Hatırlarsanız, Ağustos '99' da, ABD'nin Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Koch Diyarbakır' a gidip birkaç aileyle 
konuşmuştu. Hepsi de c inayetler devlet eliyle işlendi 
demişti. Bu duruma burjuva medyası tepki göstermişti 
(ve de şöyle demişlerdi; HADEP'li Diyarbakır 
Büyükşehir Belediye Başkanı Feridun Çelik aileleri 
önceden seçmiş, ABD'li Dışişleri Bakanı Yardırncısı' yla 
öyle konuşturmuş . . .  ) Bu ve bunun benzeri bir sürü 
Avrupa' dan heyetler Diyarbakır' a geldiler. Ama değişen 
bir şey yoktu, çünkü herkes biliyordu ki olaylar devlet 
eliyle ve de devletin silahıyla işlenmiş. Belki 
hatırlıyorsunuz, Ecevit şöyle demişti: "Türkiye' nin 
başkenti Ankara ' dır, heyetler niye Diyarbakır' a gidiyor." 

Devlet eninde sonunda cinayetleri aydınlatmak 
zorundaydı, Avrupa Birliği yolunda. Ve devlet en 
sonunda Beykoz' daki evde Hizbullah l iderini öldürüp 
Hizbullah' ı ortaya çıkarttı. Böylece sözde faili meçhul 
cinayetlerini aydınlattı. 

Burada bir açıklama yapmak istiyorum: Aydınlatılan 
cinayetlerin büyük çoğunluğu, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi' nde Türkiye aleyhine dava konusu olmuş 
cinayetlerdi. Şunu da ekleyeyim; devletin daha çok 
açığının ortaya çıkmaması için, Diyarbakır Büyükşehir 
Belediye Başkanı Feridun Çelik' in pasaportuna el 
konuldu. 

Dönemin Genelkurmay Başkanı 
Doğan Güreş' e soruyorum. 
Hizbullahçılara niye silah verdin? 
Zindanları niye kamuoyundan 
gizledin? 

'92-93 yıllarında Hüseyin 
Velioğlu' nu Susa köyünde görenler 
var. Aynca Silvan' dan geçen E-5 
yolunun üzerine Susa köyü Ziyarettin 
yazılı pankart asmışlardı. 1995 
seçimlerinde HADEP' in Silvan' da 

ON 'lan arimak için toplananlara saldıranları gördüğümde: ilk defa 
anne, kardeş; bal:ia, yar olmanın acısını; kalplerde ON 'lara ayrılan 
yerin büyüklüğünü; devletin ise küçüklüğünü, açizliğini, çaresizl iğ ini, 
Emniyet Müdürü'nüo yüzündeki çirkinliği, kprkıı!qjgİ götdüm. Çünkü 
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Hizbullah 'tan korkusu ortadan kalktı. 
Aynca zindanların ortaya çıkması 
Hizbullah' ın belini büktü. Hizbullah 
bundan sonra gücünü batıya kaydırdı. 
Gericiliğin l iderlerine soruyorum. 
Hizbullah' ın Beykoz' daki evde ortaya 
çıkması tesadüf mü, değil mi? 

*** 
Abdullah Öcalan Suriye' den çıkıp 

İtalya' ya gittiğinde, Türkiye' deki 4 bin 
faili meçhul cinayetin Türk devleti 
tarafından işlendiğini Avrupa 

kalmayan arkadaşım, hemcinsim, fedakar anam! , . 
Selam sana; mücadelenin içinde tekme ve tokatlarla ayak altında 

. kalıp, sonr!l kı.ınlar içindeki yüzünle o ac iz!ere zavallılıklarını anlatan 
güzel evladım! · 

.·· ...... . · · ' 
Selam s ize; insan göğsünde çarpan şuurun neferleri!f . . . ·• •· 
Sizleri kutluyorum! Altmış yaş ında b ir anayı nasıl irşad ett iyseniz, 

bu olayın benim yaşımın çok çok altındaki gençlerde d� da ateşli, 
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Gazetene sahip çık! Abone ol! A bone bul! 

Atatürk BuL Gevrek Sok. Karakaş şhanı No: 1 3/22, 
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Karanfil Sok. No: 1 7/ 1 7  Kızılay/ANKARA 
Tel: O (3 1 2) 4 19  1 8  32 
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Esenbey Bankalar Cad. Uyanal lşhanı No: 6 1  N DE 

853, Sok. Bilen lşhanı No: 27/5 10 
Konak/İZMİR Tel-Fax: O (232) 445 21 50 

Mimar Sinan Cad. Mimar Sinan iş Merkezi 
Final ders. üstü No:108 KAYSERİ 

Cemal Gürsel Cd. Shell Karşısı Vakıf şhanı Kat: 3 
No: 306 ADANA Tel: O (322) 363 28 78 
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6 Aylık Yurt içi 5 000 000 TL 
1 Yıllık Yurt içi 1 O 000 000 TL 
Fatma ÜNSAL adına, 
* Yapı Kredi Bankası İSTANBUL/Aksaray Şb. 

* İş Bankası İstanbul/Aksaray Şb. 

Yurt dıfı 200 DM 
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