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Tartışmalı RTÜK yasası bir kez daha meclisten 

geçti. Yasa, o, çok demokratik AB dayatmaları 
gerekçesiyle çıkarılıyor. Yani, uyum paketi 
çerçevesinde. Uyumun diğer maddeleri gibi, bunun da 
içeriği, emperyalistlerin dayattığı demokrasinin kimler 
için demokrasi anlamına geldiğini ayan beyan 
gösteriyor. 

Tasan meclisten geçtiği şekliyle yasalaştığı taktirde 
medya patronlarının önü her konuda ve sınırsızca 
·açılmış olacak. Devrimci ve riıuhalif basın ise eskisine 
kıyasla daha da bastırılm�ş. İster medyada isterse diğer 
alanlarda, en büyük patronların önünün her zaman için 
düzlenmesinde yadırganacak bir durum yok elbette. Bu 
bir düzen klasiği. Bu nedenle yasa, bizleri daha ziyade 
işçi sınıfı ve emekçilerin "söz ve basın özgürlüğü" 
hakları açısından ilgilendiriyor. Düzen cephesinde, bir 
yandan AB ve, demokratikleşme üzerine hayaller 
pompalanırken, diğer yandan işçi ve emekçilerin en 
temel demokratik haklarının tırpanlanmasına hız 
veriliyor. Yeni RTÜK yasası da bu tırpanlardan biri 
işlevi görecek. 

Yeni yasanın devrimci basın açısından fazla bir şey 
değiştirmeyeceği, esas olanın fiili uygulamalar olduğu 
söylenebilir. Gerçekten de, devrimci basın üzerindeki 
baskılar yasalarla sınırlı tutulmamakta, hatta yasadışı 
baskı ve engellemeler daha önde gelmektedir. Sadece 
polisin haksız-hukuksuz engellemeleri de değil, 
burjuvazinin sözde adalet mekanizmalarından çıkan 
kararlar da çoğunlukla yazılı hukuku hiçe sayar nitelikte. 
Tıpkı iş yaşamındaki uygulamaların iş yasalarını hiçe 
sayması gibi. Bu benzetmeyi özellikle örnek alıyoruz. 
Kazanılmış hakların fiili ihlali ile tümüyle ve yasal 
olarak ortadan kaldırılması bir ve aynı şey değildir. 
Sonuçları ve etkileri de aynı olmayacaktır. 

İşçi ve emekçi kitleler, gaspa konu olan emeklilik 
hakkı, tazminat hakkı gibi daha güncel iktisadi haklar 
olduğunda ek bir açıklamaya, ajitasyon ve propagandaya 
ihtiyaç kalmadan saldırıya karşı çıkabiliyor. Fakat 
RTÜK yasası örneğinde olduğu gibi, günlük yaşamını 
açık ve doğrudan etkilemeyen demokratik haklar söz 
konusu olduğunda ise seyirci kalması söz konusu 
olabiliyor. Özellikle de örgütsüzlüğün bugünkü düzeyde 
yaşandığı, mücadelenin bugünkü düzeyde durgun 
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geçtiği süreçlerde. Bu durumda sınıf kitlelerini söz 
konusu gelişme hakkında bilgilendirmek ve mücadeleye 
çağırmak konunun ilk elden ve cepheden muhatapları 
konumundaki devrimci basın organlarına, genel olar k 
devrimcilere düşmekte. 

Tüm diğer hak ve özgürlüklere yönelik kısıtlama, 
yasaklama, engelleme saldırılarında olduğu gibi, yeni 
RTÜK yasasıyla, işçi ve emekçilerin "söz ve basın 
özgürlüğü"ne yöneltilen bugünkü saldırı konusunda 
kitleleri aydınlatmak için, devrimci basın, daha büyük 
bir çaba içine girmek durumunda. 

Yasa sadece işçi ve emekçi kitlelerin özgürlüğünü 
kısıtlamakla kalmıyor, medya patronlarına tanıdığı 
sınırsız haklarla, burjuva basın üzerinden yürüttüğü 
saldırıyı katmerlemenin de yolunu düzlemiş oluyor. En 
azından düzen cephesinden istenen ve 
gerçekleştirilmeye çalışılan bu. Düzenin bu emellerini 
boşa düşürmek ise devrimci basın-yayın organlarına 
kalmış durumda. Fiilin yasayı bastırması sadece düzen 
cephesinden geçerli değil. Her saldırı yasasını olduğu 
gibi, RTÜK yasasını eskitmek de, muhataplarının 
(öncelikle devrimci basının) eylem ve etkinliğine bağlı. 

Program sornnı·arı iiı,erine k:onferanslar 
Ba �,msıılık ve Devrim 
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Sermayenin işçi sınıfı hareketi 

içindeki ajanları 
İhanette yeni perde: 

İşçisiz eylem güldürüsü 

lki gündür ( 15-16 Mayıs günleri) Ankara 
Güvenpark'ta yaşananlar, Türk-İş bürokratlarının 
oturma eylemi soytarılığı, işçi sınıfı hareketi adına 
ibret verici bir tablo koymaktadır ortaya. Bu sözde 
eylemin elbette gerçekte işçi sınıfıyla, onun gerçek 
çıkarları, istemleri ve kaygılarıyla bir alakası yoktur; 
sözkonusu olan, işçiler adına fakat onlara rağmen 
sahneye konulan bayağı bir güldürüden ibarettir. Y ine 
de, işçi sınıfı hareketi bu sicilli satılmışlar takımını 
aşan bir eylem inisiyatifine, örgütlenme ve hareket 
gücüne. ulaşamadığı sürece, bu türden soytarılıklar işçi 
sınıfı hareketi adına sunulabilmekte, toplumda da 
böyle algılanabilmektedir. 

Türk-İş'in tepesine çöreklenmiş hainler güruhu 
artık işçisiz eylem yolunu tutmuş bulunuyorlar. Düne 
kadar elbette salt birikmiş tepkiyi boşaltmak için hiç 
değilse zaman zaman eylem yapar, arada bir de bir 
büyük An.kara eylemi düzenlerlerdi. Bir yandan işçiler 
ve öte yandan sermaye iktidarı için artık bir 
inandırıcılığı ve etkisi kalmadığı için, dahası gelinen 
yerde çeşitli sakıncalar da taşıdığı için, artık bu türden 
eylemler terkedilmiş durumda. Doğal olarak sendika 
ağaları bu durumdan ziyadesiyle memnundurlar; 
bizzat yarattıkları bu zaafiyeti kendileri için bir imkan 
saymakta, bu tür eylemlerin yararsızlığını ve 
dolayısıyla gereksizliğini açık açık söyleme arsızlığı 
gösterebilmektedirler. 

Sokaklara ve alanlardan çıkmanın bir yararı yok 
diyenler yakın dönemde salonları, daha yumuşak ve 
denetimli saydıkları bu mekanları seçmişlerdi. Fakat 
burada da işçilerin büyük öfkesinden 
kurtulamadıklarını gördüler. İşçilerin yatıştırılamayan 
protestoları salonlarda da Bayram Meral'in suratına 
tokat gibi inmişti. Şimdi çözümü işçisiz eylem 
güldürülerinde görüyorlar, son Güvenpark soytarılığı 
bunun bir ifadesi. Ama burada bile, üstelik alınan tüm 
karşı tedbirlere rağmen, işçiler onlara umdukları rahatı 
vermediler ve maskelerini bir kez daha indirdiler. 
Sermaye uşakları işçiler tarafından rahat 
bırakılmayacaklarını görünce üç günlük eylemi iki 
günde bitirme yolunu tuttular. 

Artık "Ankara'da Türk-İş yok"!. 

Bir zamanlar, '80 öncesinde, dönemin Türk-İş 
ağaları "Ankara'da Türk-İş var!" demeyi, bununla 
böbürlenmeyi pek severlerdi. Bu boş ve dayanaksız bir 
böbürlenmeydi, fakat yine de o dönemler için bir 
anlamı vardı. Gerçekte Türk-iş o zaman da sınıflar 
mücadelesi alanında yoktu; daha doğrusu, yönetimiyle 
şimdi olduğu gibi o zaman da karşı cephedeydi, 
herşeyiyle sermayenin hizmetindeydi. 

Fakat soluğu kapitalistler ve onların hükümetleri 
tarafından korku ve kaygıyla hissedilebilen bir işçi 
sınıfı vardı o günün Türkiye'sinde. Önemli ölçüde 
sendikalaşmış bulunan bu sınıfın ileri kesimleri DİSK 
çatısı altında örgütlüydü. Temel sınıf çıkarları 
yönünden olmasa bile dönemsel iktisadi ve sosyal 
çıkarlar alanında DİSK, işçi sınıfı için önemli bir 
mücadele örgütüydü ve sınıfın genelini etkileyebilen 
bir aktivite içerisindeydi. Genel toplumsal muhalefetle 
de yakın ve organik etkileşim içinde DlSK'in 
sürüklediği bu mücadele, kendiliğinden Türk-İş'e de 
bir etki ve kuvvet alanı sağlıyordu. DİSK'in 
yapabildiklerinin etki ve basıncı altında, kapitalistler 
ve hükümetler, edilgen durumunda bile Türk-İş'i 

ciddiyetle hesaba katıyor, onun değerini ve işlevini 
takdir ediyor ve gözetiyorlardı. Türk-İş ağalarına 
böbürlenme konusu yaptıkları sözleri ettiren buydu; 
işçi sınıfının toplumda ve toplumsal muhalefetin ön 
saflarında kazandığı özel .etki ve ağırlıktı. 

Bu dönem çoktan geride kaldı. Üstelik Türk-lş'in 
satılmış sendika ağalarının özel katkısı ve marifetiyle. 
Tekelci burjuvazinin faşist 12 Eylül saldırısı, baskı, 
terör ve yasaklar düzeniyle, örgütsüzleştirme ve 
atomize etme yoluyla, işçi sınıfını etkisizleştirmeye 
yönelik kapsamlı bir operasyondu aynı zamanda. 12 
Eylül'den çıkış yılları, '80'lerin sonu ve '90'ların 
başını kaplayan yaygın sınıf eylemliliği, tekelci 
sermayenin buna rağmen istediği sonucu alamadığını 
gösteriyordu. 

12 Eylül'le bile başarılamayan, '90'lı yıllarda 
önemli ölçüde başarıldı. Körfez savaşı bahane edilerek 
gündeme getirilen ve sınıfın öncü kuşağını önemli 
ölçüde biçen toplu tensikat saldırısı burada bir dönüm 
noktasını işaretledi. Sonu gelmeyen bu türden tensikat 
saldırılarını özelleştirme ve taşeronlaştırma sal�ırısıyla 
işçi sınıfının sistematik biçimde örgütsüzleştirilmesi 
ve atomize edilmesi saldırısı tamamladı. Bu saldın 
hala da sürüyor, üstelik hız kesmek bir yana yeni bir 
hız ve kapsam kazanarak. 

O günden bugüne Türkiye 'de sendikalı işçi sayısı 
sürekli azalmakta, yeni sendikalaşma girişimleri her 
yolla engellenmekte, sonu gelmeyen saldırılar 
karşısında sürekli hak ve mevzi kaybeden işçi sınıfı 
hareketi gitgide daha çok güçten düşmektedir. Bütün 
bu sonuçların alınmasında, en başta Türk-İş'in 
tepesindekiler olmak üzere tüm sendika ağalan kastı, 
sermeyeye tarihi değerde bir hizmette bulundular. 
Onların işi, gerçek misyonu buydu ve bunun 
gereklerini yaptılar. Onlar her bakımdan hizmetinde 
oldukları sermaye sınıfının bir parçasıdırlar. 
Maaşlarıyla, mülkiyetleriyle, yaşam standartlarıyla, 
ayrıcalıklarıyla Bayram Meraller, Mustafa Özbekler, 
yakın zamanda medyada yer aldığı gibi Çimse-İş 
başkanı, sahip oldukları zenginliklerle herhangi bir 
büyük burjuvadan farksızdırlar. Bütün bunları ise, işçi 
sınıfı içinde sermayenin ajanı rolünü oynamaya 
borçludurlar. Ve tersinden, bu rolü bu denli bilinçli ve 
gönüllü bir biçimde oynamalarının gerisinde, sahip 
bulundukları burjuva sınıf ayrıcalıkları vardır. Yani 
onlar işçi sınıfına ihanet ederlerken kendi sınıfının 
çıkarlarına ve ihtiyaçlarına uygun davranmış oluyorlar. 

Fakat bu rolü en iyi biçimde yerine getirdikleri 
içindir ki bugün ayaklarının altındaki toprak da gitgide 
kayıyor. Kendilerini besleyen zemin gitgide zayıflıyor. 
Artık "Ankara'da Türk-İş yok!" Bayram Meraller 
ciddiye alınmak bir yana doğru dürüst muhatap bile 
alınmıyorlar. Sermaye ve hükümet, ağaların hiç 
değilse görünütüyü kurtarmalarına yetecek 
göstermelik tavizler vermeye bile yanaşmıyor. 
Güvenpark'taki soytarılıklar, sergilenen acınası gülünç 
manzaralar bir yanıyla da bunu gösteriyor. 

Sınıfa karşı devrimci görevler 

Hareketin son on yılda yediği darbe ne olursa 
olsun, Türkiye işçi sınıfı yerli yerinde duruyor. Bugün 
sınıf hareketi güçten düşürülmüş, sendikal 
örgütlenmesi büyük bir darbe yemiş, mevzilerinin 
çoğu elinden alınmış olabilir. Fakat bu yalnızca sınıflar 
mücadelesinin ve sınıfsal güç ilişkilerinin belli bir 
tarihi andaki somut durumudur. Değişmez olmadığı 
gibi, işçi sınıfı da bu duruma ilelebet mahkum 
değildir. 

Kaldı ki işçi sınıfı hareketinin düşürüldüğü bu 
durum Türkiye'ye özgü de değildir. Son 20 yıl, 
özellikle de son 1 O yıl içerisinde, neo-liberal 
saldırıların bir sonucu olarak dünyanın hemen her 
ülkesinde işçi sınıfı hareketi benzer bir zayıflama 
yaşadı. Fakat bugün, her yerde olmasa bile birçok 
ülkede işçi sınıfı hareketi kendini yeniden bulmanın, 
kayıplarını adım adım gidermenin, mevzilerini 
yeniden kazanmanın sancılarını yaşıyor. Tam da bu 
sürecin kendisi dünya ölçüsünde işçi sınıfı hareketinin 
yeni bir çıkışını mayalamaktadır. 

Sendika ağalarının ihaneti derinleştikçe Türkiye'de 
de bunun koşulları ve olanakları gerçekte giderek 
artmaktadır. Devrimci misyon açısından bütün sorun, 
bu koşulları ve olanakları değerlendirecek sistematik 
ve soluklu bir çaba içerisine olabilmektir. Sınıf 
devrimcileri için sorun, sınıfın sendikal anlamda bile 
önemli ölçüde örgütsüzleştirilmesi olgusu karşısında 
yaygın biçimde yakılan ağıtların bir parçası olmak 
değil, fakat tam da bu olguyu yeni bir örgütlenme ve 
mücadele çıkışının dayanağı haline getirebilmektir. 
Sınıflar mücadelesi içerisinde kaybedilen gerisin geri 
sınıflar mücadelesi içerisinde kazanılabilir, bu yasadır. 
Sınıfın örgütsüzleştirilmesi, artık veri olarak 
katlanacağımız kalıcı bir durum değil, fakat çalışma ve 
mücadeleyle aşılabilecek tarihsel açıdan geçici bir 
durumdur yalnızca. 

Kaldı ki sendikal örgütlenme işçi sınıfının en 
doğal ve sınıf özellikleri ve sezgisiyle son derece 
yatkın olduğu bir örgütlenme biçimidir. Bu durumda 
sendikalaşma ya da mevcut sendikaları işlevli kılma ve 
devrimcileştirme çabası, devrimci bir sınıf hareketi 
geliştirmek için bizim elimizde etkili bir manivelaya 
da dönüşebilir. Türkiye işçi sınıfı hareketinin yakın 
geçmişteki deneyimleri bile bu açıdan son derece 
öğreticidir. Sınıf hareketinin '60 'lı ve '70 'li yıllarda 
kazandığı ilerici-devrimci dinamizmde, başlangıç 
noktası ve ateşleyici etken olarak sendikal örgütlenme 
ya da sendika değiştirme girişimleri son derece önemli 
bir rol oynamıştır. 

Liberal çevreler ya da kafası karışık bazı gruplar, 
özelleştirme ve taşeronlaştırma saldırısıyla sendikal 
örgütlerırnenin yediği büyük darbeden hareketle, sınıf 
ya da sınıf örgütlenmesi üzerine yeni ve orijinal olmak 
iddiasındaki teorilere eğilim göstermektedirler. 
Komünistler, işin özünde sınıfı örgütleme ve 
devrimcileştirme alanındaki gerçek ve somut 
görevlerden kaçış anlamına gelen bu eğilimlere prim 
vermek bir yana, onları etkili bir mücadeleye konu 
etmelidirler. Sınıf çalışması alanındaki devrimci 
görevler, hiçbir yeni ve sözde orijinal teorinin 
yardımını gerektirmeyecek kadar açık ve somutturlar 
bugünün Türkiye'sinde. 

Çifte yenilginin ağır ve yıkıcı etkisi, son 20 yıl 
içer.isinde Türkiye'den de öteye dünyadaki güç 
ilişkilerinde yaşanan büyük değişmeler, hemen tüm 
ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de işçi sınıfı 
hareketini siyasal ve örgütsel bakımdan güçten 
düşürmüştür. Bugün ise birçok belirti, yine dünya 
ölçüsünde, sürecin tersine dönmekte olduğunun ilk 
önemli belirtilerini sunmaktadır. Son 20 yılda neo
liberal saldırılarla rüzgar ekenler, önümüzdeki tarihi 
dönemde bunun mayaladığı fırtınaları biçeceklerdir. 
Görev, bugünden bu bilince dayalı bir çalışma ve 
mücadele içerisinde olmak, böylece yakın geleceğin 
bu büyük çatışmalarına hazırlanmaktır. 
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Türk-İ§ ağalarının Güvenpark soytarılığı ... 

Yakıcı sorunlar karşısında 

yasak savma tutumu 
)'ürk-İş tarafından örgütlenen 3 

günlük Güvenpark oturma eylemi, bu 
yazı hazırlandığında, sendika 
ağalarının kontrolünde bir panayır 
havasında sürüyordu. İşçi hareketinin 
karşı karşıya bulunduğu saldırılara 
yanıt olmak açısından hiçbir işlevi 
bulunmayan bu eylem, ilk iki gününün 
de açıkça gösterdiği gibi, tümüyle 
sendika ağalarının kontrollü biçimde 
tabanda biriken öfkeyi zamana yayarak 
boşaltma amacına hizmet etmektedir. 

Güvenpark eylemine sendika 
ağalarınca biçilen misyon Türk-İş 
tarfından yalın biçimde afişe edilmiş 
durumda. Eylem sırasında Türk-İş 
Genel Merkezi 'ne asılan afişlerde 
şunlar yazılı: "Bugün salonlardayız, 
yarın Ankara 'dayız, sonra 
meclisteyiz!" 

Amaçları sermayenin saldırılarına karşı durmak 
değil, işçilerin inisiyatifirıi boğarak şov yapmak, 
bunun üzerinden kendilerini meclise taşımak. 
Güvenpark alanı bu anlamda ağaların şov sahasına 
dönüştürülmüştür. Şiş göbekli bürokratlar işçi tulumu 
ve baret takarak alanda göbek atıp, yüzsüzlüğün bu 
kadarı dedirtecek denli mücadele sloganları atıyorlar. 
Elbette mücadele isteği ve öfkesiyle işçiler alanda 
göründüğü anda, tüm bu maskeler de suratlardan inip 
yere seriliyor. Bir anda saldırgan ve gerici yüzleriyle 
işçilerin karşısına dikiliyorlar. 

Eylem sendika ağaları tarafından gerici amaçlarına 
ulaşmak için dört dörtlük bir organizasyonla 
sürdürülmektedir. Profesyonel sendikacılarla 
sınırlanmış bir eylem olarak tümüyle taban irıisiyatifi 
ve basıncına kapalı, denetimlerirıi zorlayacak her 
türden girişime karşı saldırgan bir nitelik taşıyor. Ama 
eylem bu niteliğine karşın yine de denilebilir ki 
sendika bürokrasisinin yaşadığı açmazı ve taban 
inisiyatifi karşısındaki zorlanmayı da gözler önüne 
seriyor. Öyle ki sınırlı işçi katılımının olduğu 
ziyaretler dahi alandaki işçi düşmanı ağalar üzerinde 
büyük bir korku yaratabilmektedir. 

3 günlük eylemin ilk iki gününde öğlen iş aralan 
ve mesai bitiminde gerçekleştirilen işçi ziyaretleri bir 
yana bırakılırsa, eyleme gerçekten tam anlamıyla bir 
panayır havası hakim oldu. Hatta yer yer açık hava 
gazinosu gibiydi alan. Y üksek sesle çalınan oyun 
havasıyla bol bol göbek atıldı, göbek arasında 
mücadeleci bazı sendikaların direniş sloganları 
duyuldu. Türk-İş bürokratları alanda oluşturdukları 
ağırlığa dayanarak direnişten yana tutum alan bu 
sendika yöneticileri üzerinde dahi büyük bir basınç 
oluşturdular. Bunun en açık seçik görüldüğü an 
eylemin ilk saatleri oldu. Parti ziyaretlerine başlayacak 
olan Türk-İş yönetimirıi "Ziyaret yok, direniş var!" 
sloganıyla protesto eden Belediye-İş, Türntis, Türkiye 
Gazeteciler Sendikası, Harb-İş ve Hava-İş yöneticileri, 
Türk-iş başağası Bayram Meral tarafından 
azarlandılar. ''Ne yapacağımızı &iz biliriz, kesin 
sesinizi" şeklinde bağıran Meral, bu sözleriyle 
eylemdeki sendikal ihanetin ne denli büyük bir ağırlık 
oluşturduğunu da göstermiş oluyordu. İşçi 
katılımından yoksun bir eylem, Bayram Meral ve 
ekibine istedikleri biçimde hareket etme serbestisi 

sağlıyordu. 
Meral'in bu aymazlığına karşı bahsi geçen 

sendikalar parti ziyaretlerine katılmama kararıyla 
tutum aldılar. Ancak bu tutumu geliştirip, sendikal 
ihaneti parçalayacak bir duruş içerisinde de olmadılar. 
İşçi katılımından yoksun bırakılmış bir alanda at 
koşturmak mümkün değildi, böyle de oldu. İhaneti 
etkisizleştirmenin yolu eylemin profesyonel 
sendikacılardan menkul katılım biçimirıi kırmaktan, 
işçileri alana taşımaktan geçiyordu. Bu, ağaların 
inisiyatifirıi tanımamak anlamına geliyordu. Ancak bu 
yöneticiler böyle bir irade ve inisiyatif gösteremediler. 
Üyelerini gece kalmak üzere getiren TÜMTİS dahi 
Türk-lş'in basıncı karşısında işçileri evlerine geri 
gönderdi. Bunun arkasından ise, alana polis barikatını 
yararak giren TÜMTİS işçileri şahsında benzer 
girişimlere karşı gözdağı amacıyla, TÜMTİS Şube 
Başkanı ve sekreteri alandan apar topar gözaltına 
alındılar. Bu olay karşısında şiş göbekli hain 
bürokratların hiçbiri tutum almadılar, olayı izlemekle 
yetindiler. Yaşanan bu olay eylemin gerçek 
muhtevasına tutulmuş bir aynaydı adeta. 

Eylemin gerici havasını bir parça değiştiren 
ziyaretler için ise formül kısa sürede bulundu. 
İşyerlerinden eylem alanına gelen işçiler bir geçit 
töreni gibi alanın bir ucundan yürütülüp ağaların 
önünden geçirildikten sonra diğer ucundan alan dışına 
çıkarıldılar. Böylelikle değişik işkollarından alana 
gelen işçilerin birbiriyle buluşması engellenmiş oldu. 
Yanısıra sendika ağalarının eylem boyunca kendilerine 
vermek istedikleri mücadeleci sendikacı imajı en 
azından mizansen olarak güçlendirilmiş oldu. 

Ziyarete gelen işçilerin mücadele ve direnişten 
yana, sendika bürokratlarına tepki yüklü sloganları ise 
anında ses aracından çalınan yüksek sesli oyun 
havalarıyla bastırıldı. Tüm bunlara rağmen alana gelen 
işçi ve emekçiler taşıdıkları mücadele isteği ve 
birikimini ortaya koymuş oldular. Kortejlerde atılan 
sloganlar genellikle direniş ve öfke yüklüydü. Öfkenin 
hedeflerinden birisi ise sendika ağaları oldu. Hemen 
hemen tüm işçi kortejlerinde "Genel grev-genel 
direniş!", "Direne direne kazanacağız!", "Söz bitti sıra 
eylemde!", "Y ılgınlık yok direniş var!", "İş, ekmek 
yoksa barış da yok!" sloganları coşkuyla atıldı. Y ine 
İMF'yi hedef alan ve bağımsız Türkiye talep eden 

sloganlar da belli bir ağırlık oluşturdu. 
Öfkenin ve mücadeleci ruhun, ve tabii ki 
sendika ağalarının gerici barikatının da e 
yoğun yaşandığı anlar, değişik sektörlerde 
çalışan geçici işçilerin sendika ağalarının 
bulunduğu yöne yürüyüşleri oldu. "Kadr 
istiyoruz!" talebini öfkeyle haykırarak 
ağaların bulunduğu yere ulaşan geçici işçiler 
kendilerini dinlemeyen Meral'i "Türk-iş 
uyuma işçilere sahip çık!" sloganlarıyla 
protesto ettiler. Bunun üzerine özellikle ol-İş 
bürokratları devreye sokularak, geçici işçilere 
fiili saldırıda bulunuldu. Aynı anda Meral'in 
arkasında bulunan, ağırlığını Yol-İş 
bürokratlarının oluşturduğu bir grup da, 
"Türk-İş nerede biz oradayız!" sloganını 
atarak geçici işçilerin haykırdıkları talepleri 
bastırdılar. Yalnız kalan geçici işçiler bir üre 
sonra susmak zorunda kaldılar. Yaşanacak 
benzer girişimleri baştan engellemek için 

birçok sendika bürokratı kendi güçlerine 
"provokatörlere karşı dikkatli olunması" yönünde 
konuşmalar yaptılar. Böylelikle alanda ağaların 
tahakkümü yeniden sağlanmış oldu. 

İkinci gün ise, benzer girişimlerin ve ağaların 
sarsılan alan tahakkümünü sağlamlaştırmak için Yol-İş 
üyesi işçiler alana taşındılar. Öğlen saatlerinde 
Ankara'daki tüm Yol-İş şubeleri "Türk-İş nerede iz 
oradayız!" sloganlarıyla alana geldiler. Ancak ağalar 
bu kadarıyla da yetinmediler. Yaşadıkları korku o 
kadar büyük olacak ki, 3 gün üzerinden planlanan 
eylemin ikinci gününde bitirilmesini gündeme 
getirdiler. 

Eylem programına göre eylemin bundan sonraki 
seyri Cuma günü yapılacak genel değerlendirme 
toplantısı sonucunda belirlenecekti. Bazı sendikaların 
(Belediye-İş, TÜMTİS, Hava-İş gibi) yöneticileri ılk 
gün eylemin sonuç alıncaya kadar sürdürülmesi v 
haftasonu tüm Türkiye'den işçilerin katılımıyla 
merkezi bir düzeye ulaştırılması gerektiğini ifade 
ediyorlardı. Cuma günü yapılacak toplantıda da b 
düşüncenin ileri sürüleceği belirtiliyordu. Ancak bu 
düşünceyi taşıyanlar ne bunu başarabilecek bir inanca 
sahip oldular, ne de çaba içerisinde bulundular. 
Y ılgınlık ve çaresizlik öncelikle onlar şahsında 
gözlemlenen bir olguydu. 

Ankara Öncü İşçi-Emekçi Platformu, eyleme 
ilişkin tutumunu önden, eyleme katılan işçilere dö ük 
hazırladığı bir çağrı bildirisiyle duyurdu. Yapılan 
eyleme sendika bürokratları tarafından nasıl bir 
misyon biçildiğirıi ifade eden Platform, ey1emin tüm 
Türkiye çapında işçi ve emekçilerin katılımıyla ve 
sonuç alıncaya kadar sürdürülmesi için öncü işçi ve 
emekçileri göreve çağırdı. 

Bu tutum ve beraberinde alanda geçici işçilerle 
birlikte gerçekleştirilen duruş, sendika ağalarının 
Platform çalışanlarına ve materyallerine saldırılan a 
neden oldu. Ancak tüm saldırılara karşın Platform 
gerek işlevi, gerekse ortaya koyduğu tutum ile öne -
işçi ve emekçilere kazanmahın yolunu gösterdi. 

Bu yol, sendika ağalarının ihanetini parçalayarak 
sermayenin karşısına bir sınıf cephesi olarak çıkmak 
için örgütlenme zorunluluğundan geçmektedir. Ankara 
Öncü İşçi Platformu bunun küçük ama anlamlı bir 
örneğidir. 
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Güvenpark eyleminden gözlemler. .. 

Göstermel ik eylem işçi lerin basıncı  

karşısında zaman ından önce biti r i ld i  
Türk-İş'in taban basıncını 

savuşturmak için örgütlediği Güvenpark 
eylemi sendika ağalarınca baştan 
öngörüldüğü biçimde başlatılıp sonra da 
yangından mal kaçırırcasına bir gün 
öncesinden bitirildi. 

Eylem, profesyonel sendikacılardan 
oluşan kitle Güvenpark'ta beklerken, 
Türk-İş yönetimi ve Başkanlar Kurulu 
üyelerinin düzen partilerini ve meclisi 
ziyaret etmesi biçiminde planlanmıştı. 
Aslında eylemin kendisi baştan aşağı 
bir mizansendi. Herşey sendika 
ağalarının ziyaretlerine endekslenmiş, 
eylem dışı bırakılmış işçiler seyirci 
konumuna düşürülmüşlerdi. 
Güvenpark'ta işçilerin tepkileri ve 
talepleri boğulmaya çalışılıyordu. 

Eylem birçok saldırı başlığına karşı 
örgütlenmiş görünüyordu. Ama esasta 
öne çıkarılan, iş güvencesi olarak lanse 
edilen yasanın meclisten geçirilmesinin 
hızlandırılmasıydı. Bölge müdürlüklerinin 
kapatılması, geçici işçiler sorunu ve zorunlu emeklilik 
gibi saldırılar geri plana itilmişti. Tüm bu sorunlar "iş 
güvencesi" yasasına endekslenmişti. Diğer sorunlar 

özellikle geri planda tutulmaya çalışılıyordu, çünkü bu 
sorunlar "hassas" yani hükümetin geri adımı dahi 
telaffuz etmeyeceği konulardı. "İş güvencesi" yasası 
ise kıdem tazminatlarının gaspına bağlı olarak 
meclisten geçirilebilirdi. Bundan dolayı bu sorun 
eylemin merkezine konuldu, diğer tüm sorunlar 

gözardı edildi. 
Ziyaret dönüşlerinde tüm ağalar 
üyelerine tüm partilerin yasaya destek 
verdiklerini söyleyerek zafer 
kazanmış komutan edasıyla alana 
girdiler. 
Eylem 15 Mayıs sabahı çeşitli 
illerden gelen sendika yöneticilerinin 
alanda toplanmasıyla başladı. 
Eylemin başlangıcında yaşananlar 
hem eylemin niteliği ve hem de 
gidişatının nasıl olacağı konusunda 
açıklayıcıydı. Bayram Meral'in 
konuşması Belediye-İş ve TÜMTlS'li 
sendikacılar tarafından "Ziyaret yok, 
direniş var! "  sloganlarıyla kesilince 
Bayram Meral bu sendikaları 
azarlarcasına konuştu: Sesinizi kesin 
biz ne yapacağımızı biliyoruz! 
Meral'in bu tutumu üzerine Belediye
İş, TÜMTİS, TGS, Teksif ve Harb-İş 

ziyaretlere katılmayacaklarını açıklayarak protestoda 
bulundular. 

İMF 'nin sosyal yıkım programlarını parçalamak için 

Kazanıncaya kadar direniş, 

kazanıncaya kadar Kızı lay! 

Türk-İş heyetinin ziyaretler için alandan 
ayrılmasından sonra alanda bulunan kitle genel olarak 
ağaçların altına dağıldı. Zaman zaman sloganlar 

atılmaya da devam edildi. Atılan sloganlar 
büyük bölümüyle 1MF ve hükümeti hedef 
alırken, muhalif konumda olan sendikalar; 
"Direne direne kazanacağız!", "Şalter 
inecek bu iş bitecek!", "Eylem nerede biz 
oradayız", "Uzlaşma yok direniş var!", 
"Genel grev-genel direniş!", "Y ılgınlık yok 
direniş var ! ", "Kurtuluş yok tek başına . .. " 
gibi sloganları haykırdılar. 

· Sermaye devleti İMF'nin direktifleriyle yeni bir 
saldın dalgasının önünü açmış bulunuyor. Y ıllardır 
bizleri sefalete mahkum edip sosyal haklarımızı 
tırpanlamaları yetmiyormuş gibi, şimdi de zorunlu 
emeklilik ve bölge müdürlüklerinin kapatılmasıyla 
büyük bir işçi kıyımı planlanıyor. Emeklilik yaş! 
yükseltildi, kıdem tazminatları gaspedilmeye çalışılıyor. 
TİS'lerde sefaletin daha da derinleştirilmesi planlanıyor. 
Saldırılar dur durak bilmiyor. 

Böylesine kapsamlı saldırılar karşısında 
sendikalarımız ne yapıyor? 

Konfederasyon yöneticilerimiz hükümetle gizli 
kapaklı toplantılar yapıp, saldın kararlarının altına imza 
atıyorlar. Sonra da çıkıp bizimle alay edercesine 
kazanımdan bahsediyorlar. Ama saldırılar ne bitmek 
biliyor, ne de hızından bir şey kaybediyor. 

Sendika bürokratları sermaye ile kol kola İMF 
programlarını yürürlüğe sokuyorlar. Bizleri aldatarak 
ihanette ve aymazlıkta sınır tanımıyorlar. 

İhanet ve aymazlıkta bu pervasızlıkları bizlerin 
suskunluğundandır. Yoksa sadece öfkemizin büyüklüğü 
dahi onları göstermelik de olsa harekete geçmeye 
zorluyor. Kısa zaman önce Türk-lş'in 4 ilde yaptığı 
bölge toplantıları bu öfkenin ürünüydü. Amaçları 
öfkemizi kapalı salonlarda boğmaktı. Bu nedenle ,bu 
toplantıların arkası gelmedi. Biz eylem istedik, onlar siz 
durun biz yaparız dediler. Bizleri işyerlerine gönderip, 
Güvenpark'a çadır açtılar. Amaçları bizleri alanlardan 
uzak tutmak. 

Bizler işyerinde, onlar dostlar alışverişte görsün 

hesabı Ankara'da! Hükümetle yine kapalı kapılar 
ardında görüşüp bol bol nutuk çekecekler. Sonrasını 
hepimiz biliyoruz, bir kez daha suskunluk ve ihanet! 

Bizler 1MF paketlerini parçalamanın yolunu 
biliyoruz: Kazanıncaya kadar direniş! 

Tüm Türkiye çapında iş bırakarak alanlara çıkmak ve 
lMF programı geri çekilinceye, gerçek bir iş güvencesi 
yasası çıkarılıncaya, insanca yaşamaya yeten asgari bir 
ücret sağlanıncaya, özelleştirme planları çöpe atılıncaya 
kadar alanları terk etmemek. Yani kazanıncaya kadar 
sürecek bir genel grev-genel direniş! 

Güvenpark'ta başlatılan bu eylem eğer göstermelik 
olmayacaksa, profesyonel sendikacıların eylemi 
olmaktan çıkarılıp, tüm Türkiye çapında işçilerin iş 
bırakarak katıldığı bir genel greve dönüştürülmelidir. 
Bunun için Güvenpark talepler kabul edilinceye kadar 
terk edilmemeli, binler, onbinler ve yüzbinler olmalıdır! 

Sendika bürokratlarının bunu yapmaya niyeti yok! 
Bunun gerçekleşmesi bir kez daha ileri-öncü işçi ve 
emekçiler ile ilerici sendikacılara düşüyor. Bu 
sorumlulukla davranarak bir kez daha aldatılmaya izin 
vermeyelim! Bir araya gelerek eylem inisiyatıfini 
elimize alalım, ihanete geçit vermeyelim! 

Kazanıncaya kadar direniş, kazanıncaya kadar 
Kızılay! 

Yılgınlık yok direniş var! 
Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya 

hiçbirimiz! 
Ankara Öncü /§fi-Emekçi Platformu 

Bu sloganlara diğer sendikalardan da belli 
ölçüde katılım oldu. 
Öğle arasında 50 kişiden oluşan belediye 
işçileri eylem yerini "Yaşasın sınıf 
dayanışması ! "  sloganlarıyla ziyaret etti. 
Belediye işçilerinden sonra 1 50 kişilik 
kortej ve "İşgüvencesi sorunu tüm 
çalışanların ortak sorunudur" yazılı 
pankartıyla DİSK ziyarete geldi. "Yaşasın 
sınıf dayanışması!", "Yaşasın genel grev
genel direniş!"  sloganlarıyla coşkulu 
biçimde alana giren DİSK kortejinin 
ağırlığını Genel-İş üyesi işçiler 
oluşturuyordu. 
Eylem akşam saatlerine kadar, zaman 
zaman atılan sloganlar dışında, ses 
aracından çalınan oyun havaları eşliğinde 
oynanan oyunlarla geçti. Akşam saatlerinde 
ise eylem alanı ildeki işçi ve emekçilerin 
ziyaretleriyle hareketlendi. 
İlk olarak KESK Ziya Gökalp'ten 
yürüyerek alana girdi. Yaklaşık 1 50 
emekçiden oluşan KESK korteji alana "İşçi 
memur elele genel greve!" ve "Kurtuluş yok 
tek başına . . .  " sloganlarıyla coşkulu biçimde 
girdi. Alandakiler de onları yine coşkulu 
biçimde karşıladılar. 
İlk günün akşamında ziyarete gelenler 
arasında TÜMTİS, Yol-İş, Orman-lş, Harb



'tfaşasın 

İş sendika pankartlarıyla üye işçiler bulunuyordu. İlk gü n ayrıca 
EME P'de eylemi ziyaret etti. 

llk günün akşamı yaşanan gerilim Demiryol-İş 'e üye geçici 
işçilerin kadro talebiyle B. Meral 'in oturduğu kürsüye yürümeleriyle 
doruğa ulaştı. "Geçiçi işçiye kadro" , "Geçici işçiler köle değildir" 
gibi slo ganlar ata n işçiler , B. Meral 'in kayıtsı zlığı ü zeri ne "Türk-İş 
uyuma işçine sahip çık!" sloganlarını haykırdılar. Bunun ü zerine 
ağalar ın yalakalar ı harekete geçirilerek işçilere karşı zor kullanıldı. 
Böylelikle geçici işçiler alanın u zak bir köşesine sürükle ndiler. 

Polis barikatı nı yararak gele n TÜMTİSüyesi işçiler alandan 
ayrıldıktan sonra şube başkanı ve sekreteri gö zaltına alındılar. 

Eylem ziyaretçilerin geri dö nmesiyle (ki alanda beklemeleri 
en gelleniyor , bir geçit töre nindeki gibi alanı turlayıp ayrılıyorlardı) 
alan yeniden profesyonellere kaldı. İşçileri n alanda kalmaması için 
getirilen battaniyeler içeriye alınmadı. Alanda profesyonel 
sendikacılar dış ında sadece Demiryol-İş üyesi geçici işçiler 
gecelediler. 

Eylemin ikinci gününde alana hakim panayır havası , yine öğlen 
ve akşam saatlerinde bo zuldu. Geri kalan zamanda coşku son derece 
düşüktü ve alanda bulunanlar profesyonel sendikacılardan ibaretti. 

Öğlen saatlerinde alana (bir gün öncesi nde zor anlar yaşayan 
Türk-İş ağalarının bir manevrası olduğu açıkça belli oluyordu) Yol 
İş ve Haber-İş 'i n Ankara şubeleri 30 ile 80 arasında değişen 
sayılarla "Türk-İş nerede bi z oradayı z!" slo ganlarıyla girdiler. 

Akşam saatlerinde ise kitlesel gruplar hali nde çok sayıda sendika 
alana girdi. Ama ala na dam gasını vura n se ndikalar Te z Koop-İş ile 
Harb-İş oldular. Te z Koop-İş çoğunluğu çeşitli işyerlerinden gelen 
geçici işçilerden oluşan canlı bir kortejle alana girdi . "Geçiçi işçiye 
kadro verilsin" pankartı altı nda yaklaşık 250 kişilik coşkulu bir 
katılımları vardı. Taleplerini ifade eden büyük dövizlerle alana 
girerke n Türk-İş ağaları na diyet ödercesine sendika bürokratları 
tarafından korteje "Türk-İş nerede biz oradayı z!" slo ga nı attırıldı. 
"Geçici işçiye kadro verilsin!" , "Genel grev genel direniş!" , 
"Yaşasın sınıf dayanışması!" , " Vur vur inlesin hükümet di nlesin!" , 
" Kurt , kuş , arı ka hrolsun İMF uşakları!" gibi slo gan ları haykırdılar. 

Harb-İş kortejinde ise yaklaşık 1 000 işçi vardı. " Direne direne 
ka zanacağı z!" slo ga nlarıyla alana girdiler. Alanın havasını da 
belirleyen se ndika oldular. 

Ziyaret ede n diğer sendikalardan Belediye-İş Ankara şubeleri de 
belli bir kitlesellikle alana girdiler. Genel olarak atıla n sloganlar 
dışında "Eylem nerede biz oradayı z!" slo ganını da belli bir coşkuyla 
haykırd ılar. 

Bir gü n önceki gö zaltılardan dolayı ( gö zaltılar 1 6  Mayıs günü 
öğleden sonra a ncak mahkemeye çıkarılarak bırakıldılar), "Baskılar 
bizi yıldırama z!" slo ganını sık sık haykırdılar . TÜMTİS mevcut 
katıl ımlar içerisinde diğer sendika kortejlerine sesini duyurmak için 
ö zel bir çaba harcayan tek sendikaydı. 

Alana 60 kişilik bir katılımla gelen ve şoven bir andı sık sık 
tekrarlayarak giren Türk Metal ise alana gerici-şoven bir hava taşıdı. 
Bu halleriyle lumpen bir görüntüleri vardı. " Vur de vuralım , öl de 
ölelim!" slo ganlarını kürsünün önünde sendika ağalarına dönük 
attılar. Bu onların katılımının niteliğini anlatmaya yetiyor. 

Alana akşam saatleri nde gele n diğer Ankara sendika şubeleri ise 
şunlardı : Ağaç -İş , Haber-İş , Basın -İş , Demiryol-İş ( geçici işçilerin 
katılımından dolayı diğerleri ne göre kitlesel ve coşkulu), Tes-İş , Yol 
İş 1 No 'lu şube ve Eğitim-Se n 5 No 'lu şube ODTÜ temsilciliği 
katıldılar. 

Akşam saatlerindeki kitlesel ziyaretlerle eylem bir mitin ge 
dö nüştü. Harb-İş folklor ekibi gösteri su narken , Te z Koop-İş ve 
TÜMTİS üyesi işçiler dire nişi ve taleplerini ifade eden slo ganlarını 
canlı biçimde attılar. Y aklaşık 2 saat bu biçimde devam eden eylem 
daha sonra eylemi n bitirileceğine ilişkin açıklamalar ü zerine sona 
erdi. İşçiler alanı terkettikten sonra , eyleme ilişkin açıklama yapan 
Türk -İş Teşkilatland ırma Sekreteri Çetin Altun eylemin hedeflerine 
ulaştığ ına dair aldatmaca ve yalana dayalı açıklamayı okuduktan 
sonra ey lem bitirildi. 

Eylemi n bitirilmesi içi n hiçbir gerekçe gösterilme zke n, alanda 
valiliğin eylemin biti rilmesi yönünde baskı yaptığı Türk -İş 
ağaları nın ise bu baskı karşısında eylemi bitirme karan aldığı 
konuşuluyordu. Bu dahi gerçekte eylemi n devlet ile tam bir işbirliği 
halinde yürütüldüğü nün göster gesi oldu. 

Eylemin bitirilmesi ardı ndan toplanacak olan Türk-İş Başkanlar 
Kurulu bu nda n sonraki süreç ko nusunda kararlar alacak. Alınacak 
kararların ise bir ke z daha beklemecilik ve satışı kolaylaştıracak 
biçimde olacağı sır değil. 

SY Kızıl Bayrak/ Ankara 

Sınıf hareketinden kısa kısa . . .  a 

M odkar işçisinin direnişi sürüyor 
Se ndikaya üye oldukları için işten atılan Modkar Ambalaj Fabrikası işçileri nin direnişi devam 

ediyor. Patronun türlü oyunları ve jandarmanın yoğun baskısına rağmen işçiler fabrika önünde n 
ayrılmıyorlar. 

Çorlu 'da bulunan Modkar fabrikasında yak laşık 1 50 işçi çalışıyordu. 1 50 işçiden 1 04'ü bu dan 
bir süre önce Selülo z-İş Sendikası 'na üye oldu. İşyerinde sendika istemeyen Eren Holdin g sahibi 80 
işçiyi işten attı. Bunun ü zerine işten atıla n işçiler fabrika ö nü nde direnişe geçtiler. Direnişe içerde · 
çalışmaya devam eden işçiler de destek veriyorlar. Bu çerçevede fabrika yemekhanesinden ye mek 
al inıyor ve servislere binmiyorlar . 

İşimi zi ve sendikamızı istiyoru z diyen ve l M ayıs mitin gine İstanbul'da katılan Modkar işç isi 
tüm sınıf kardeşlerini n aktif desteği ni bekliyor . 

Türk Traktör' de işçi kıyımı 
Ankara 'da Koç Holdin g'e bağlı Türk Traktör Fabrikası 'ndan 1 60 işçi kri z bahanesiyle işten 

atıldı. Fabrikada ör gütlü Tük Metal Sendikası 'nı n  yöneticileri 1 O Mayıs günü yemekhanede bir 
toplantı yaparak işçilere 1 60 işçini n çıkarıldığını açıkladılar. İşçileri n işten çıkartılması nı 
en gellemek yerine işvere nin avukatlığına soyunan faşist sendikanın yöneticileri patro nun zorda 
olduğunu , sipariş alamadığını bu nede nle de işçi çıkarmak zorunda kaldığını söylediler. Aynca 
utanmadan daha fa zla işçi çıkartılmasını da kendileri ni n  en gellediğini belirttiler. 

Türk Traktör Fabrikası 'nda yaklaşık 650 işçi çalışıyor. İşveren yıllardır belli aralıklarla ücr tleri 
yükselmiş kıdemli işçileri toplu olarak işten atıp yerleri ne düşük ücretle yeni işçi alıyor . İşvere işçi 
atacağı dö nemler fabrikadaki üretim kapasitesini bilinçli olarak düşürüyor. Günlük 80-90 trakt "'r 
üre tme kapasitesine sahip olan fabrikada , son zamanlarda günde ancak 25 traktör üretiliyor. Bu 
durumu da pa tro n  sipariş yok diye gerekçelendiriyor. Oysa ki işçiler işverenin AB D ile 20 bin 
traktörlük yeni bir anlaşma yapmak ü zere olduğunu söylüyorlar. 

Esnek çalışma üzerine SASA işçileriyle ı:örüştük: 

"Esnek çalışmaya karşı grevde kararlıyız" 
- Esnek çalışma saldırısına karşı grev kararı aldınız. Sizce bu saldırıyı püskürtmek için neler 

yapılmalı? 
1. işçi: Esnek çalışma saldırısına karşı tek çö züm grev. Şu günkü konumda başka yolun olm <lığı 

gö zleniyor. Tabii ki tüm sendikalar ı, partileri , demokratik kitle ör gütlerini ve kuruluşları ge zeceği z 
ve destek isteyeceği z. Destek veren verir. Hiç kimse destek vermese dahi bi zler S AS A  işçileri olarak 
yolumu za devam edeceği z. Bu saldırı karşısında duruşumu z net ve bunda kararlıyı z. 

2. işçi: Esnek çalışma demek boynuna ipi takıp , kendi sonunu ha zırlamak demektir. İşçiye , 
işvere ni n  istediği zama n "çalış" , istediği zaman da "çalışma" demesidir. Ve bunu kabul etmek k ndi 
geleceğimizi ve çocuklarımı zın geleceğini karartmaktır. 

Bu fabrikalar işçilerin emeğiyle meydana geldi ve onların emeğiyle ayakta duruyorlar . Tüm u 
değerler i yaratanlara , işveren ''bu gü n  git ,  yarın gel" deme hakkını nereden buluyor ? Bu sorun a ncak 
grev ile çö zülür. Biz işimi zin sürekli olmasını istiyoru z.· Elbette fabrikamı zın büyüyüp diğer 
işyerleriyle rekabet etmesini istiyoru z, ama bunun yan ında işimizin olmasını ve alacağımız 
ücretlerin insanca yaşamaya yetecek kadar olmasını istiyoruz. 

Düşü nü n  aç bir toplum nasıl hareket eder , sağl ık lı karar verebili r mi ? Onun için bi z es nek 
çalışmayı istemiyoru z. Esnek çalışma bi ze siyasi otoritenin bir dayatmasıdır. 

Orman işçilerinde n ö rnek vereyim. Yetkililer ormanlar için bu ülkenin ca n daman derler am , 
ormanda çalışa n işçileri de 3 ya da 4 ay çalıştırıyorlar. Peki diğer aylarda ne yapıyor bu işçiler ? 
Ayrıca orma n işçileri bir ya ngın çıktı mı söndürmeye giderler. Can güvenliği olmadan çalışırlar. Bu 
insa nlar ne yiyor , ne içiyor , hiç sormazlar bile. Arka pla nda çalışanlara ise kadro verirler. Yani esnek 
çalışmaya karşı yapılacak tek şey grev. 

3. işçi: Bence esnek çalışmayı tek başımı za püskürtemeyi z. Çünkü daha önce Marsa işçisi es ek 
çalışmayı kabul etti. Çimento fabrikalarında esnek çalışma zorla kabul ettirildi. Çünkü işçiler yalnı z 
bırakıldı. Şimdi biz de eğer yalnı z kalır ve diğer fabrikalardak i arkadaşlarla dayanışmayı 
sağlayama zsak , esnek çalışmayı bira z zor püs kürtürüz. 

SY Kızıl Bayrak/ A ana 
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Lastik sektöründe grev kapıda ... Lastik patronları 
geçen. sözleşme dönemindeki oyunları yinelemeye hazırlanıyor. .. 

Lastik işç isi grev hakkına sahip ç ıkmal ıd ı r !  
Lastik s ektör ünd e iş ver enl erin katı 

tutumu n ed eni yl e  gr ev aşamasına 
g elindi. G ood year , Brisa ve Pir elli 'd e 
bundan bir s ür e  önc e t oplusözl eşm e 
gör üşm el eri u yuşmazlıkla s onu çlan mış 
ve her üç iş yerin e d e  s endika tara fından 
gr ev kararı asılmıştı. 

Gr ev kararının fabrikalara asılmasını 
takip ed en g ünl erd e d e  iş ver enl er 
anlaşma ya yanaşmadılar. Bunun üz erin e 
Last ik-İş S endikası 23 Ma yıs'ta Brisa'da 
ür etimin durdurulacağını ve gr ev 
u ygulamasına başlanacağını a çıkladı. 

G eçen t oplusözl eşm e dön emind e 
hük üm eti n  lastik gr evl erini yasaklaması 
s onucunda ciddi hak ka yıpları yaşandı. 
Şubat krizind en s onra s endikanın 
uzlaşmacı tutumu n ed eni yl e  sözl eşm e 
bir pr ot ok oll e d elindi. Bu n ed enl e hak 
kayıpları da ha da arttı. 

Bundan c esar et alan lastik patr onları 
şimdi da ha da g eri bir sözl eşm eyi s endika ya 
da yatı yorlar. Ön üm üzd eki iki yıllık dön em i çin 6 aylık 
diliml er halind e en flas yon oranının yüzd e 80'i 
oranında zam t eklif ed en patr onlar, bir tara ftan da olası 
bir gr evi ert el etm ek i çin Ankara 'da si yasil erl e 
gör üşm el er yapı yorlar. 

Lastikte hak kayıpları 

2000- 200 1 dön emi b oyu nca lastik iş çil eri ön emli 
bir ek on omik ka yba uğradılar. İş çil erin br üt ücr etl eri 
r eel olarak l 00'd en 70' e, s os yal yardımlar is e I 00'd en 
46' ya g eril edi. lşg üc ü  mali yetl eri aynı dön emd e yüzd e 
38 oranında aşağı çekildi. Da ha önc e bir iş çinin 
iş ver en e  yıllık mali yeti 26 bin d olark en, bu rakam 1 6  
bin d olara d üşt ü. 

G eçen yıl Şubat krizind en s onra imzalanan ve 
sözl eşm eyi g eçersiz kılan pr ot ok ol yeni hak 
ka yıplarına n ed en oldu. Pr ot ok ol n ed eni yl e  2001 
yılında ücr etl er e  yüzd e 28, s os yal yardımlara is e 
sad ec e  yüzd e  1 2  zam u ygulandı. Oysa a ynı yıl 
en flas yon yüzd e 70'l er ci varında oldu. Bu da lastik 
iş çis in in ön emli öl çüd e  g elir kaybına u ğraması 
d em ekti. 

b üt ün ülk eyi onların ayakları altına s er enl erin "milli 
g üvenlik " adına gr ev ert el em el eri t ek k elim eyl e  
al çak ça bir iki yüzl ül ükt ür. 

Lastik işçisi bu tehdide boyun eğmemelidir 

İş ver enl er lastik iş çisinin ek on omik ve s os yal 
ka yıplarını karşıla yacak bir sözl eşm eye yanaşmı yor, 
hük üm et is e iş çil eri gr evi ert el em ekl e t ehdit edi yor. 
S ermaye c ehp esind en iş çil er e  dön ük tam bir abluka 
söz k onusu. Bö yl ec e  lastik iş çisi ni çar esiz bırakma yı, 
n e  verilirs e onunla yetin meye razı etm eyi planlı yorlar. 

Lastik iş çisi bu t ehdid e b oyun eğm em elidir. Gr ev 
ert el em esi sad ec e  ek on omik ve s os yal hak ka yıpları 
anlamına g elm eyec ektir. Da ha da kö tüs ü gr ev hakkının 
gaspı söz k onusudur. H ük üm et s ür ekli olarak gr evl eri 
ert el eyer ek kağıt üz erind e  var gör ün en gr ev ha kkıru 
gasp etm ekt edir. Sad ec e  lastikt e d eğil başka s ektörl erd e 
d e  bu bö yl e  olmaktadır. Cam ve b el edi ye gr evl eri d e  
yakın zaman önc e sudan g er ek çel erl e yasaklan mıştır . 
Lastik iş çisi gr ev hakkına sa hip çıkma s orumluluğu yla 
da karşı karşı yadır. 

Hali hazırda gr ev kararları alınmıştır ve s ür eç 
işl em ekt edir. S endikacıların uzlaşmacı ve iş ver en 

yanlısı tutumları s on iki yıldır lastik iş çisin e 
çok ş ey ka yb ettirmiştir. S endikacılar bu k ez 
tabanın g üvenini kazan mak gibi bir s orunla 
karşı karşı yadır. Fakat gr ev ert el endiği 
takdird e (ki bu n er ed eys e k esin gibidir) 
. s endikacıların fiili bir m ücad el eyi örm eye 
k ola yından yanaşma yacaklarından, iş çil eri 
yüz üst ü bırakacaklarından emin olmak 
g er ekir. En fazlasından bir takım hukuksal 
s ür eçl eri işl etmeye çalışacaklar ,  bu da 
pratikt e iş çil eri oyalamanın bir başka bi çimi 
olacaktır . 

Grev hakkı grev yaparak kaza�ılır 

Gr ev hakkına ve t oplusözl eşm e 
gör üşm el erind e orta ya k onulan tal epl er e  
sa hip çıkmak esas olarak lastik iş çisinin 
gör evidir. Bunun i çin gr ev yasaklanıp işbaşı 
çağrısı yapıldığında, lastik iş çisinin buna 
yanıtı fiili eyl eml eri ha yata g eçirm ek 

olmalıdır. Yapılabili yorsa gr ev fiil en d evam ettirilm eli, 
eğ er bu yapılamı yorsa iş ya vaşlatmadan fabrika 
işgalin e kadar k oşulların ve g üc üm üz ün u ygun olduğu 
her t ürl ü eyl em bi çimi d evr eye s okulmalıdır. 

Gr evin ert el enm esi hem en hem en k esin olduğuna 
gör e, lastik iş çisi şimdid en buna gör e hazırlan malıdır. 
İş yerl erind eki örg ütl ül üğ ün ü  buna gör e d üz enl eyip 
g üçl endirm elidir Başta K oca eli olmak üz er e her yerd e, 
başka fabrikalardan sınıf kard eşl erinin d est eğini 
örg ütl em ek i çin çaba göst erm elidir. 

Gr ev hakkına dön ük saldırı yı p üsk ürtm ek sad ec e  
lastik iş çisinin s orunu d eğildir . O n ed enl e diğ er 
s ektörl erd eki önc ü iş çil er d e  lastikt e yaşanacak 
g elişm el er e  şimdid en hazır olmak, da yanışmayı g üçl ü 
tutmak i çin ell erind en g el en çaba yı orta ya k oymak 
durumundadırlar. 

S erma yenin söm ür ü  ve yıkım saldırılar ı ancak iş çi 
ve em ek çil erin birl eşik militan m ücad el esi yl e  
p üsk ür tül ebil ec eğin e gör e, lastikt e atılacak bir adımı 
g üçl endirm ek ve g en ell eştirm ek ortak bir s orumluluk 
d em ektir. 

İMF-TÜSİAD programlarına, hak gasplarına, 
grev ertelemelerine karşı direniş! 

Hükümet grevi ertelemeye hazırlanıyor Harb-İş 'in basın açıklamasına 500 işçi katıldı ... 

H ük üm etin tıpkı g eçen sözl eşm e dön emind e 
olduğu gibi bu k ez d e  lastik gr evini "milli 
g üvenlik " g er ek çesi yl e ert el em esi ( yani 
yasaklaması ) b ekl eni yor. İş ver enl er hük üm et 
üyel eri yl e  bu k onuda g er ek en gör üşm el eri 
yaptılar. İş ver enl erin yaptığı bir a çıklamada da 
"Lastik ür eticisi 3 şirk etin ülk e ek on omisi 
i çind eki ön emi yadsınamaz. Bu s ektörd eki 
olumsuzluklar ülk e ek on omisini d oğrudan 
etkil er." d enil er ek, bir yerd e hük üm et e  ülk e  
ek on omisini d üş ün üyorsan bu gr evl eri ert el e  
çağrısı yapılmış oldu. H en üz r esm en a çıklan madı, 
ama hük üm etin d e  gr evi ert el em eyi d üş ünd üğ ü, 
bu d üş ünc el erini bizzat k endil erini zi yar et e  g el en 
s endikacılara u ygun dill e il ettikl eri bilini yor. 

H ük üm etin gr evi yasaklama g er ek çesi elb ett e 
g en e  "milli g üvenlik " olacaktır. Ülk enin en 
b üyük, en strat ejik t üm kuruluşlarını, 
Tel ek om'u ndan Petr ol Ofisi'n e kadar 
emp er yalistl er e ve s erma yeye p eşk eş çek enl erin, 

SalQ,�" IArda , d�ği l  alanlarda mücadele! , 
+1 O Mayıs g ün ü �:;�:İ ;

r

S endik :sı , ,�:�e:
i t

: · · 
taz mina tına, z orunlu em ekliliğ e ve İMF r eçet el erin e 
karşı 500 iş çinin katıldığı bir basın a çıklaması 
g er çekl eştirdi. Saat 1 6:30' da Harb -lş Ankara Şub esi 
ön .ünd e t oplanan iş çil er hala ylar, sl oganlar ve< 
is i klarla İMF ve si yasi jktidarı pr ot est o ettil er ;  

��}n a çıklamasını Ş hb e  Başkanı M ehm e{ Ç�lik 
o , ıı,'Çelik ; bu ülk ed e İM P dir ekti fleri yl e  talan · 
b üt çesinin hazırlandığını, bakan ve b ür okrat 

• a tarnalar ırutı y'ap ıldığınf, batık banka 
op eras yonlarının d üz enl endiğini, em ek çil er e sı fır zam 
dayatıldığını, insanlar gö çük altında canları yla 
uğraşırk en m ezarda em ekliliğin g eçirildiğini ve şimdi 

" d e  çalışma hakkının ell erind en alınarak z orla em ekli 
' edilm eye çalış ildıkla nm b elirtti. Bu s orunların n e  
zaman em ek ve em ek çi örg ütl erini ilgil endir ec eğini, 
göst erm elik olma yan eyl eml erl e n e  zaman alan lara 

< • 

inil ec eğini m erak ettiğini sö ykr ek ,  hem T ürk -İş'i 
hem d e  diğ er em ek örg ütl erini sal onlara d eğil 
alan lara da vet ettikl erini vurguladı. 1 5  Ma yıs ' ta çeşitli 
partil eri zi yar et ettik ten s onra G üvenpark 'ta 
saba hlayacaklarını, 1 6  Ma yıs'ta da TBMM' yi zi yar et 
ettikt en s onra G üvenpark'ta saba ha kadar oturm a: 
eyl emin e d evam ed ec ekl erini sö yl eyer ek, t üm iş çi Ve 
em ek çil eri Harb-İş il e birlikt e olma ya çağırdı. ' 

E yl em b oyunca çoşkulu bir duruş s ergil eyen 
iş çil er sık sık şu sl oganları attılar: "Dir en e  dir en e  
kazanacağız !" , "Zafer dir en en em ek çinin olacak ! '\ 
"İMF uşağı hük üm et istifa ! ", "Satılmış T ürk-İş, 
suskun T ürk -lş ist emi yoruz !", "Baskılar bizi 
yıldıramaz !", "Yaşasın iş çil erin birliği !"; "İş çil er el 
el e g en el gr eve !" Atılan sl oganlar ve çekil en 
hala ylardan s onra saat 1 7 :30'da eyl em s ona erdi . 

SY Kızıl Bayrak/Ankara 
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IMF emrediyor, hükümet uyguluyor. .. 
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Kamuda çal ışan bin lerce işçi ve emekçin in 

tasfiyesi gündemde 
Kamuda çalışan işçilerin tasfiyesi anlamına gelen 

zorunlu eme klili k uygulaması kamu eme kçilerini de 
kapsayaca k şe kilde genişletildi. 

Son olara k Hazine Müsteşarlığı 'nın İMF 'ye verdiği 
3 Nisan tarihli niyet me ktubunda şu ifadeler 
kullanılma ktadır : 

"Kamu sektöründeki işgücünün 
rasyonelleştirilmesi amacıyla, Kamu iktisadi 
Teşebbüslerindeki tüm açık, doldurulmamış, atıl 
kadrolar ortadan kaldırılmıştır ve ilk verilere göre 
KlT'lerdeki ihtiyaç fazlası işçi sayısının 40. 000- 60. 000 
aralığında olduğu belirlenmiştir. Nisan sonuna kadar, 
belirlenmiş ihtiyaç fazlası işçilerin sayısının Haziran 
sonuna kadar üçte bir oranında azaltılması hedefine 
en iyi şekilde nasıl ulaşılacağı tespit edilecektir. 

"Amacımız, daha önce karar verdiğimiz gibi, 
sözkonusu atıl kadroların, 2002 yılı Ekim ayı sonuna 
kadar (yapısal performans kriteri) üçte iki oranında 
azaltılması ve 2003 yılı Haziran ayının sonuna kadar 
tamamen kaldırılmasıdır." 

2003 yılına kadar yayılan tas fiye saldırısı parça 
parça hayata geçirilece k. Böylece hem sınıf 
cephesinden yü kselebilece k tep ki ve eylemlili klerin 
önü kesilmiş , hem de böl-parçala-yönet politi kası 
uygulanmış olaca k. 

Zorunlu emeklilik kamu işçisinin 
kazanılmış haklarını gaspediyor 

1 2  ay çalışan geçici işçilerin daimi işçi kadrosuna 
alınması karşılığında B. Meral 'in orta k olduğu tasfiye 
saldırısı , bu satılı k büro krat tarafından " kazanım" gibi 
gösterilmeye çalışılıyor. Oysa bu madde kamu 
işçisinin iş güvencesini ortadan kaldırır ken, kazanılmış 
sosyal ha klarını da gaspediyor. 

Proto kole göre KİT 'lerde çalışan 38 bin geçici 
işçiden 1 O bininin kadroya alınması hesaplanıyor. 
Tür k-lş 'te örgütlü olan geçici işçilerin sayısı ise 1 75 
bin civarında. Te k başına ra kamların ortaya çı kardığı 
tablo e k  bir söz söylemeyi dahi gere ksiz kılıyor. 
Üsteli k proto kole göre geçici işçiler '!ücretlerinde bir 
artış olmama k kaydıyla" kadroya geçebilece kler. lş 
güvenc �si ve sosyal ha klar konusunda ise herhangi bir 
açı klı k yo k. 

Devletin verdiği ra kamlara gör e.şu ana kadar 1 5  
bin işçi eme kliliğini "istedi". Yıl sonuna kadar 1 5  bin 
işçinin daha eme kliliğini "istemesi" be kleniyor. Tabii 
ki burada kullanılan "isteme" sözcüğü gerçe kliği 
yansıtmıyor. Çünkü "gönüllü" eme klili k uygulaması 
adı altında ya işten atma ya da i kramiyelerin 
ödenmemesi tehdidiyle işçiler sıtmaya razı ediliyor. 
Eme kli i kramiyeleri için ödene k olup olmadığına 
iliş kin bir soruya karşılı k Derviş 'in "bu sene için var , 
fakat seneye ne olur bilinmez" yanıtı basına yansımış 
durumda. 

Benzer bir daya tma kadrolu işçilerin memur 
kadrosuna geçmesi konusunda yaşanıyor. Başta, 
özelleştirme kapsamında olan ve kapatılması 
planlanan KİT 'lerden ayrılaca k işçiler olma k üzere 
kamu işçilerinin bir kısmının memur kadrosuna 
geçebilece ği söyleniyor. Anca k, işçiler kıdem 
tazminatını alma ktan vazgeçerse memur olabilece k. 
Atıl istihdam olara k belirlenen ve eme klili k koşulunu 
sağlamayan işçiler , na kledildi kleri kurumda çalışmayı 
kabul etmezlerse işten atılaca klar. Bu yolla yıl sonuna 
kadar 45 bin işçinin tasfiyesi hedefleniyor. Bununla 
hesaplanan , devleti , süre kli işçilerin aldığı yü kse k 
maaş ile kıdem tazminatlarından kayna klanan 
"yü kten" önemli ölçüde kurtarma k. Kamu işçisinin 

kazanılmış ha klarına el koyara k kapı önüne koyma k. 

Zorunlu emeklilik uygulaması kamu 
emekçilerini de kapsıyor 

Geçici işçilerin kadroya alınması , işçilerin de 
memur kadrosuna geçmesi için yasal düzenleme 
yapılır ken , tasarıya , kamu kuruluşl arında ki 1 milyon 
700 bin memur ile KİT 'lerde çalışan 229 bini 
sözleşmeli 250 bin memurun da dahil edilmesi 
benimsendi. Buna göre 30 yılını dolduran tüm 
memurl ar ayırım yapılma ksızın eme kliye 
sev kedilece k. 

İMF 'nin memur sayısının 1 milyon 700 binin 
üzerine çı karılmaması yönlü daya tması üzerine Maliye 
ve H azine 'de bir çalışma yapıldı. 30 hizmet yılını 
dolduran memurlar ın yapılaca k bir kanuni düzenleme 
ile zorunlu eme kli edilmesi gündeme geldi. Er ken 
eme klili k eleştirisi üzerinden , zorunlu eme kli 
edilece klerin en az 55 yaşında bulunması koşulu 
e klendi. Anca k memur s ayısı için h ükürnetin İMF 'ye 
taahhüt ettiği asıl ra kam 300 bin civarında. Zorunlu 
eme klili k yoluyla il k elden tasfiye edilece klerin sayısı 
ise 30 bin. Yani zam ana yay ılara k tas fiyesi p lanlanan 
asıl ra kam 1 milyon 400 bin. Tabii ki bunu sadece 
zorunlu eme klili k yoluyla yapac akl arını düş ürırne k  
saflı k olur. 

Dünya Bankası 'nın işçi statüsünde ki fazla istihdamı 
1 39 bin olara k belirlemesinin ardından işin mali 
boyu tu da ort aya kondu. Devlet te halen 30 ve üs tü 
hizmet yılını doldurmuş 55 yaş ve üzerinde ki memur 
sayısı 29 bin 333 olara k belirlenmiş bulunuyor. 
Bunların eme kli edilmesi halinde , devlete yıllı k 
eme klili k faturası sağlı k giderleri de dahil 1 77 trilyon 
lira civar ında. Göreve devam e tmeleri durumunda ise 
devlete yıllı k maliyetinin 31 7 trilyon lira civarında 
olacağı hesap ediliyor. Böylece devlet yılda ya klaşı k 
1 40 trilyon kar etmeyi hesaplıyor. 

Yasa taslağında Tür k Silahlı Kuvvetleri , h akim ve 
savcılar , üst düzey görevliler, eğitim ve sağlık 
personeline yöneli k tanınan ayrıcalığın da , hem 
lMF 'nin dayatması hem de A nayasa Mahkemesi 
yet kililerinin, ayrıcalığın yasanın iptaline neden 
olabileceği yönünde görüşleri nedeniyle kaldırılacağı 
söyleniyor. Tabii ki bu değişi kli k TSK 'yı kapsamıyor. 

Zorunlu emeklilik yasası özelleştirmenin 
sadece bir ayağı 

Tüm bunlar yasa taslağının ortaya çıkardığı somut 
bilgiler. Bu tasarıyla birlikte gündemde olan bir t asla k 
daha var. Hü kümet, zorunlu eme klili k ve istihd am 
tasfiyesiyle birli kte KİT 'lerde yeni bir operasyona 
başladı. İstihdamı azaltma k amacıyla hazırlanan tasla k 
KİT 'lerin yapısını ve işleyişi ni de tamamen 
değiştirere k, birer özel se ktör kuruluşu gibi 
çalışmalarını da getiriyor. 

Sermaye cephesinden amaç oldu kça açı k ve net. 
Önce kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçi ve 
eme kçiler işten atma , re 'sen eme kli e tme vb. yollarla 
tasfiye edilece k. Ardından bu kuruml ar yapılan yasal 
düzenlemelerle özel işletme gibi çalışaca k. Peşi sıra 
satışlar yoluyla emperyalistlere ve işbirli kçilerine 
peş keş çe kilece k. Z arar eden kurumlar ise Hazine 'ye 
devredilece k. Onbinlerce işçi ve eme kçi işsiz kalır ken , 
hizmet ve mal üreten kamu kurum ve kuruluşları yeni 
düzenleme ile "mal ve hi zmet fiyatl ar ın ı  serbestçe 
belirleyebilece kler". Y ani eğitimden sağlığa, ene rjiden 
ulaşıma kadar herşeyin fiyatı sermaye t arafınd an 

"serbestçe" belirlenece k. Böylece , zaten pahalı olan 
mal ve hizmetler bir kaç kat daha pahalılaşaca k. 

Yasa iş güvencesini de ortadan kaldırıyor 

Yasayla 45 bin kamu işçisinin ve 30 bin ka mu 
eme kçisinin yani toplam 75- 80 bin çalışanın iş 
güvencesi ortadan kal kar ken, geriye kalan bir mil onu 
aş kın işçi ve eme kçinin de iş güvencesi tehdit edil iyor . 
Sermayenin "atıl istihdam" diye nitelendirdiği kes im 
sendi kalı , dolayısıyla sosyal ve i ktisadi ha kları kısmen 
de olsa kaz anılmış kesimi kapsıyor. Yasa 
özelleştirmelerin yolunu büyük oranda rahatlatır ken 
yıllarca emeğiyle , alınteriyle çalışmış işçi ve 
eme kçilerin sosyal h aklarını gaspediyor. Sosyal 
h aklar ınd an v azgeçmeyeni ise beş parasız so kağa 
atıyor. Zorunlu eme klilik yasası kamuda tasfiyeni n il k 
ayağı. İMF 'ye verilen sözler çerçevesinde bunu y eni 
saldır ıl arın izleyeceğinden kuşku duymama k gere k. 

Sendikaların tutumu ve taban 
örgütlülükleri ihtiyacı 

Sermaye sözcüleri ile Bayram Meral 'in imzala dığı 
proto kol , Tür k-İş büro kratlarının ihanetlerine bir 
yenisini daha e klediklerini gözler önüne seriyor. 
Görüşme sonrası basına açı klama yap an bu 
hain , "Ekonomik krizden çıkış için hep birlikte yol 
alıyoruz. Hem temsil ettiğimiz kesimin çıkarlarını 
koruyoruz, hem de Türkiye 'nin geleceğini 
düşünüyoruz " diyebiliyor. San ki krizin sebebi ve 
sorumlusu işçi ve eme kçilermiş gibi krizden çı kış yolu 
ol ara k işten atmal arı meşrulaştırmaya çalışıyor. 

KESK büro kratları ise y asanın kapsamından dahi 
bihaberler. Gazetelere açı klama yapan Sami Evren hiç 
utanmadan şu sözleri kullanabiliyor : "Böyle bir 
uygulama net bir biçimde olmasa da IMF'ye verilen 
niyet mektuplarında yer alıyordu. Ama buna kamu 
emekçilerinin vereceği yanıt sert olacaktır ". 

Yasanın eğitim ve sağlı k se ktörleri başta olma k 
üzere varolan açığı daha da artıracağı ortada. Üsteli k  
zorla eme kli edilen onbinlerce eme kçinin yeri 
sözleşmeli personelle doldurulaca k. Halihazırda 
eğitim ve sağlı k se ktörü başta olma k üzere iş 
güvencesiz, sosyal ha klardan yo ksun ve oldu kça d şü k 
ücrete çalışan binlerce sözleşmeli , taşeron personel 
var. Sami Evren ise İMF 'ye verilen niyet 
me ktupl arında açıkça ifade edilen sözlerin net 
olmadığını , ama böyleyse buna sert bir yanıt 
verece kleri masal ın ı  o kuyor. 

KESK bürokratları militan bir mücadele 
geleneğine sahip kamu eme kçilerinin gözünde henüz 
yeterince teşhir olmuş değiller. Bunun verdiği 
rahatlı kla tabanı oyalayan büro kratların, sermaye 
saldırıları karşısında gün geçti kçe yo ksullaşan ve ha k 
kay bına u ğrayan emekçilerin tepkisini ne kadar 
dizginleyebilece kleri ise şüpheli. 

Sendika yönetimlerinin ihanetçi ve vurdumduym az 
tavrı bir kez daha t aban örgütlülü kle rinin önemini ve 
ihtiyacını ortaya çı karıyor. İşçi ve eme kçilerin biri en 
tep kisinin örgütlü, süre kli ve eylemli bir sürece 
dönüşmesi için taban örgütlülü kleri üzerinden 
yü kselen bir mücadele hattı örülmesi gere kiyor. H em 
ha klar ın kazanılması ve korunması için hem de 
sendi kal ihanet bari katın ın aşılması için taban 
örgütlülü kleri varolan yerlerde güçlendirilmesi, 
olmayan yerlerde ise oluşturulması gere ken temel 
ihtiyaçlardan birisidir. 
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İMF'nin özelleştirme dayatmasının gerekleri yerine getiriliyor. . .  

Kamu bankalarında büyük tasfiye 
İMF k amu b ank al arının 

özelleştirilmesini d ay atıyor. Bunun 
için de sözkonusu b ank al ar 
herşeyiyle özelleştirmeye h azır h ale 
getiriliyor. Geçen yıl Şub at krizinden 
sonr a girişilen b ank al arın yeniden 
y apıl andırılm ası oper asyonunun en 
önemli ay akl arınd an birini k amu 
b ank al arının adım adım t asfiyesi 
o I uşturu yor. 

Ziraat Bankası'nın 675 
şubesi kapatıldı 

Bu b ank al ard an en büyüğü Zir aat 
B ank as ı. Çiftçilere kredi desteği 
vermek için kurul an Zir aat B ank ası 
şimdi t arımd a yıkım ve k amud a 

hedefi 8 bin 500 kişilik bir sözleşmeli 
k adro oluşturm ak ve geri k al anl arı sok ağ a  
atm ak. 
Fak at b ank a emekçileri şimdiye k ad ar 
yönetimin bu isteğine k arşı direnme yolunu 
seçtiler. Sözleşmeleri imz al am adıl ar. 
Y önetimin açıkl am asın a göre , şimdiye 
k ad ar 1 2  bin kişiden s adece 6 bin 500 kişi 
sözleşmeli st atüye geçmeyi k abul etti. 
Çalış anl ar ise , gerçekte sözleşme 
imz al ay anl arın s ayısının çok d ah a  az ( 3- 4  
bin civ arınd a) olduğunu söylüyorl ar. 
Bu durumun içinden ç ık am ay ac ağını gören 
b ank a yönetimi şimdi bir genelge 
y ayınl ay ar ak ,  20 M ayıs t arihine k ad ar bu 
sözleşmelerin imz al anm ası gerektiğini , 
sözleşmeyi imz al am ay an herkesin bu 
t arihten itib aren işine son verilerek Devlet 

t asfiye politik al arı gereğince y eniden y apıl andırılıyor. 
Zir aat B ank ası Genel Müdürü Niy azi Erdoğ an'ın 

y apt ığ ı  aç ıkl am a, "yeniden y apıl anm a" ad ı alt ınd a  
yürütülen t asfiye ve kıy ımın boyutl arını d a  ort ay a  
koyuyor. 

Geçen yıl Nis an ayı b aşınd a Zir aat B ank ası 'nın 
1 673 şubesi olduğunu , bugüne k ad ar bunl ard an 
675'inin k ap atıld ığını , şu an 1 298 şubelerinin 
k aldığını söyleyen Erdoğ an ,  nih ai hedefin 1 1 65 şube 
olduğunu söyledi. Y ani kıs a z am an içinde 1 33 şube 
d ah a  k ap atıl ac ak. Böylelikle Zir aat B ank ası 'nın her 3 
şubesinden biri k ap at ılmış ol ac ak. 

k ap atılm asıyl a birlikte bu r ak am hızl a düştü. B ank ad a  
ç alış anl arın s ayısı 200 1 yılı sonund a 3 1  bine düştü. 
Son 5 ayd ır 3 bin k ad ar emekçi d ah a  işten atıldı ve 
Zir aat B ank ası'n ın şu an 27 bin 825 ç alış anı v ar. 
Şubelerin k ap atılm asın a p ar alel ol ar ak bu s ayının d a  
2 1· bin civ arın a indirilmesi hedefleniyor. İMF 'ye 
verilen niyet mektubund a bu t asfiye işinin 2002 
sonun a k ad ar t am aml an ac ağ ı  sözü verildiğine göre , 
önümüzdeki 3-4 ay içinde 6- 7 bin b ank a ç alış anı d ah a  
k apının önüne konul ac ak. 

Personel B aşk anl ığı 'n a devredileceklerini açıkl adı. 
Devlet Personel B aşk anlığ ı emrine akt arıl an personelin 
bir d ah a  b ank ay a  dönemeyeceği de özellikle 
vurgul andı. 

Sonuç ol ar ak H alk B ank ası yönetimi 8 bin 500 
kişilik norm k adro k ap asitesi d ışınd a k al an tüm 
personeli t asfiye etmeye girişmiş bulunuyor. Bu d a  3- 4 
bin civ arınd a ç alış an ın açığ a alınm ası demek oluyor. 

B ankacılık sektöründe şu an a k ad ar onbinlerce 
emekçi işini yitirdi. Zir aat ve H alk B ank ası 'nd a 
yürütülen t as fiye oper asyonl arıyl a bu s ayı d ah a  d a  
k ab ar ac ak. Bu t asfiyenin tam aml anm asın ın ardınd an 
Zir aat B ank ası ve H alkb ank 'ın empery alistlerin ve 
serm aye çevrelerinin y ağmasın a açılm ası hedefleniyor. 
Her al and a olduğu gibi b ank acılık sektöründe de 
oy ıınun bozulm ası işçi ve emekçilerin empery alis t 
sömürüye k arşı yükseltecekleri müc adeleye b ağlı. 

Halkbank'ta sözleşmeli statüye 
geçme dayatması Şubelerin k ap at ılm ası bur al ard a ç al ış an 

emekçilerin de işten at ılm ası anl amın a geliyor elbette. 
Açıkl and ığın a göre , Eml akb ank'ın geçen yıl Zir aat 
B ankası t ar afınd an devr al ınm asının ardınd an b ank anın 
personel s ayısı 45 bin 1 32 olmuştu. Fak at şubelerin 

H alkb ank d a  tasfiyesi pl anl an an k amu 
b ank al ar ınd an. Bu çerçevede ç alış anl ar a  sözleşmeli 
st atüye geçmeleri d ay atılıyor. B ank a yönetiminin 

Yonca Teknik işçisi greve devam ed iyor 
Limter- İş Sendik ası 'n a üye oldukl arı gerekçesiyle işten 

atıl an iki ark ad aşl arın a s ahip çıktıkl arı için işten atıl an 27 
işçinin 56 gündür sürdürdükleri direniş , sendik a h akkının 
k azanılm as ı  ve b aşl ay an TİS görüşmelerinin s onuçsu z 
k alm asıyl a greve dönüştü. 

Yonc a Tekn ik işçilerinin sendik a h akkı k az anm asıyl a 
birlikte Limter-İş Sendik ası Yonc a Teknik p atronuyl a 
toplusözleşme için m as ay a  oturm ak istemesine k arşın p atron 
hiçbir görüşme t alebini k arş ıl am adı. Ar abuluculuk sürecinde 
de ar abulucul arın ç ağrısın a y an ıt verilmemesinin ardınd an 
Yonc a Teknik Ters anesi işçileri işyerleri önüne grev 
p ank artını astıl ar. 

Grevin b aşl am as ınd an sonr aki bir h aft a  boyunc a işyerinde 
üretim durduruldu. Fak at p atronun k ağ ıt üstündeki bir t akım 
oyunl ar sonucu işyerine grev kırıcıl arı yerleştirildi. Şu and a  
35-40 kişi ile üretim dev am ediyor. Limter-İş Sendik ası 
p atronun k aç ak işçi ç alıştırdığ ını tespit ettirmek için Çalışm a 
B ak anlığı'nd an müfettiş istedi. P atron d a  bun a karşılık 
ç alış an işçilerin kendi işçileri olduğunu tespit et tirmek için 
müfettiş istedi. 

D ah a  önce de işyerine gelen müfettişler , grevin y as al 
olduğun a ve işyerinde k aç ak işçi ç alıştırıl am ay ac ağın a ilişkin 
k ar arı açıkl amışl ar ,  bu k ar ard an sonr a üretim bir h aft a  
durdurulmuştu. Anc ak Yonc a Teknik p atronu y as a  t anımıyor. 
Yonc a Teknik Y at ırım A Ş  ile birlikte "Yonc a  Adi Ort aklığı , 
Yonc a Yurts an A Ş ,  Yonc a Pl as" adı altınd a teşeron 
şirketlerini kull anıyor. 

SY Kızıl Bayrak/Kartal 

Direnişçi bir işçi ile konuştuk. .. 

"Bu mücadelenin kazanı lmasın ı  istiyoruz! " 
Şu anda devam etmekte olan grevle ilgili ne düşünüyorsunuz? 
İşçi: İşe geri dönmek is tiyoruz , h aksız yere işten atıldık. İşimizi geri is tiyoruz. 
Yaklaşık 3 aydır maaş almıyorsunuz. Grev sizi ekonomik olarak nasıl etkiledi? 
İşçi: 3 aydır herh angi bir gelirimiz yok. Sendik anın b astırdığı k alem p ar al arınd an bir mikt ar 

d ağıtıldı. Bir de ziy aretçilerin getirdiği erz akl ar v ar. Bunl ar yetmiyor tabii ki. 
Diğer arkadaşlarınızın qurumu nasıl? 
�şçi: Birç pğu benden daha kcitµ durumd a .. Hi ç değilse ben kir a ve rmiyorum. Kir a  verenleri 
i k�� 

iGrevyerindeki durum n Sl ,geceleri de kalıyor musunuz? 
İşçi: Geceleri de k alıyoruz . 3 'er kişilik grupl ar ol ar ak nöbet tutuyoruz. 24 s aat sonr a diğer grup taki 

ark ad aşl ar a  devrediyoruz nöbeti. . 
Diğer tersane işçilerinden destek var mı? 
İşçi: Mor al vermek için ziy arete gelen ark ad aşl ar v ar. 
Sendikalardan destek var mı? 
İşçi: Petrol-İş , Lastik- İş ,  Birleşik Met al- İş , Genel- İş 1 ve 2 No 'I\.ı şubeler , Gebze 'den Hizmet-İş 

yöneticileri ziy aretimize geldi. 
Kendi aranızdaki dayanışma nasıl? 
İşçi: Hergün akş am a  k ad ar birlikteyiz . S ab ah geliyoruz . Nöbetçi ark ad aşl arı bır akıyoruz işyerine . 

Diğerleriyle akş ama k ad ar ber aberiz. 
Son olarak söylemek istediğiniz birşey var mı? 
İşçi: H aksız yere işten atıldık . İçerdeki ark ad aşl ar bize destek çıksınl ar ,  hepimiz bu müc adelenin 

k az anılm asını is tiyoruz. İçerde ç alış an lar bize ih ane t etmeseydi , belki şimdi hepimiz ç alışıyor olurduk. 
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1 6 . Geleneksel İTÜ Şen l iğ i  ve 
devrimci tavır 

16. Geleneksel İTÜ Şenliği 2-9 Mayıs tarihleri 
arasında yapıldı. Devrimci ve muhalif öğrencilerin 
ortak örgütlediği geleneksel şenlik olumlu bir 
ortaklaşmayı sağladı. Bu olumluluğa rağmen, bu 
yılki etkinliklere geleneksel devrimci hareketin 
olumsuzlukları da yansıdı. 

Şenliğin örgütlenmesinde pek çok sıkıntı 
yaşandı. Örgütleme çalışmalarının geç başlaması, 
hazırlık çalışmalarının dar bir zamana sıkışması, 
kitle çalışmasının eksik kalması bu sıkıntılara 
neden oldu. Kitleye dönük tek çalışma açık bir 
toplantı oldu. Doğal olarak bu durum, şenliğin dar 
siyasetler çerçevesinde gelişmesine, kısır 
tartışmalarla gereğinden fazla vakit 
kaybedilmesine yol açtı. Geçen seneki şenlikten 
kalma siyasetler arası sorunlar bu şenlikte de 
tartışmalara konu oldu. Ancak sorunlara uygun bir 
çözüm üretmeyi başardık. 

Şenlik kısa bir süre önce yapılan afiş çalışması 
ile duyuruldu. Buna rağmen beklediğimizden daha 
yoğun bir katılım gerçekleşti, yaklaşık bin kişi katıldı. 

Şenlik 7. Bedri Karafakioğlu çadır kampının 
kurulmasıyla başladı. Açılış, coşkulu atılan sloganlar 
ve halaylarla yapıldı. Yoğun bir programla devam etti. 

tık gün emperyalist savaş ve Ortadoğu gündemli 
bir panel yapıldı. Haftasonu ise çadır kampının 
oturması ve insanlarla kaynaşmaya yönelik faaliyetler 
organize edildi. 

beklediğimizin oldukça üzerindeydi. Kapanış 
şenliğine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. 

Şenlikte düzenli bir görev dağılımı ve paylaşım 
organize edilemedi. Kolektif yaşamı örgütleme 
noktasında da bazı sıkıntılar yaşandı. Ortak akşam 
yemeği çıkarılması olumlu bir adım olmakla birlikte 
yetersizdi. 

karşı çıktı (İstanbul Öğrenci Koordinasyonu, 
İY Ö-DER, SDH). Biz, Özgür Gençlik, 
Partizan Gençlik, Yurtsever Gençlik bu ta rı 
eleştirdik ve masa açılması yönünde baskı 
yaptık. Gazete ve kitap masaları bizim 
devrimci faaliyetimizin bir parçasıdır ve 
kitlelere ulaşmada kullanılabilecek temel 
araçlardan birisidir. Bu aracı kullanmayı e 
kullandırtmayı reddedenlerin gerekçesi is , 
"şenliğin kitlelerden kopuk olması ve kiti leri 
ürkütmemek gerektiği" idi. Şenliğin 
kitlelerden kopuk olması organizasyondaki 
zayıflıkla ilgili bir sorundu ve bir gerçekliği 
yansıtıyordu. Ama "kitleleri ürkütmemek" 
adına alınan tutum ibret vericiydi. Ardından 
masaların getireceği teknik sorunları baha e 
ederek açılmaması gerektiğini söylediler. iz, 
politik sorunlar ile teknik sorunları birbirine 
karıştırmamak gerektiğini vurguladık ve 

masaların teknik işlerini üzerimize aldık. Gazete v 
dergi masalarının açılmasını kabul ettirdik, ama bu 
masalara kitap konulmasını kabul ettiremedik. Çünkü 
"toplatılmış kitaplar" olabilirmiş ve "kitleler bundan 
ürkebilir"rniş ! 

Pazartesi günü F tipleriyle ilgili bir panel ile 
"Sessiz Ölüm" filminin gösterimi gerçekleşti. 
Ardından filmin yönetmeni Hüseyin Karabey ve Ölüm 
Orucu gazileriyle sohbet edildi. 

Biz Ekim Gençligi okurları olarak şenliğin 
örgütlenmesinde ve her aşamasında aktif olarak yer 
aldık. Kendi içimizde kolektif yaşamı örgütlemeyi 
zaman zaman küçük aksaklıklar olsa da başardık. Aynı 
zamanda şenliğin ortak işlerine tüm gücümüzle 
katıldık. Akşamlan Kızıl Bayrak gazetesinin orta sayfa 
yazılarından yaptığımız derlemelerle "devrimci 
kimlik" üzerine tartışma programı organize ettik. Dört 
gün boyunca sürdürdüğümüz bu tartışmalardan 
oldukça verimli sonuçlar elde ettik. 

Kapanış günü kitap meselesini tartışmak için b 
siyasetleri tekrar toplantıya (ÖG, PG ve biz) davet 
ettik. Bu davetimiz İY Ö-DER tarafından kaba bir 
tarzda geri çevirildi. Bahane olarak, şenliğin işlerini, 
batta kendilerinin kitap getirmemiş olmalarını öne 
sürebildiler. 

Önümüzdeki yıllarda da şenliğin kazanımlarına 
sahip çıkacak, onları daha da geliştirmeye uğraşacağız. 
Her zaman dönüştüriicü ve ileriye götürücü bir 
misyonu yerine getirmek için çaba harcayacağız. B 
şenliği kitlelere mal etmek, dar siyasi kaygılarında 
arındırıp kitlelerle devrimci buluşma işlevini yerine 
getirmesini sağlamak, önümüzde duran bir görev ve 
sorumluluk. 

Salı günü anadilde eğitim konulu bir panel ve sıra 
gecesi yapıldı. 

Çarşamba günü yeni Y ÖK yasa tasarısı ve 
üniversite sorunları gündemli bir panel yapıldı. 
Ardından halk oyunları gösterimi gerçekleştirildi. 

Kapanış şenliği oldukça coşkulu gerçekleşti. 
Yaşanan teknik sorunlara rağmen katılım 

Şenliğin kendi içerisinde yaşanan sorunlar son gün 
iyice hissedildi. Kapanış şenliğinde siyasetlerin masa 
açmasına, şenliği organize eden siyasetlerden üçü Ekim GençlitiıİTÜ 

Ankara 'daki eyleme bini aşkın kişi katıldı ... 
Beytepe'de eylem ve panel 

"Bu yasa mecl isten geçmeyecek! . .  " 
Yeni Y ÖK yasa tasarısına karşı öğrencilerin 

eylemleri devam ediyor. 
11 Mayıs günü Gençlik İnisiyatifi 'nin 

çağrısıyla Abdi İpekçi Parkı'nda bir miting 
düzenlendi. Farklı devrimci gençlik gruplarının da 
katıldığı mitinge KESK Ankara Şubeler Patformu, 
ÖDP, Öv-Der, Eğitim-Sen, Aydın ve Sanatçılar da 
destek verdiler. 

Saat 12:00'de Toros Sokak'ta toplanan kitle 
Abdi İpekçi Parkı 'na doğru yürüyüşe geçti. 
Gençlik İnsiyatifi (Zonguldak, Samsun, İstanbul 
gibi illerden) eyleme merkezi olarak katıldı. 
"Y ÖK Yasa Tasarısı Meclisten Geçmeyecek!" 
şiarının yer aldığı ortak pankart arkasında 
Ankara 'daki üniversite öğrencileri yürüdüler. 
Ankara'nın farklı üniversitelerinden devrimci 
öğrenciler ise "Y ÖK yasası meclisten geri 
çekilsin!" yazılı imzasız bir pankartla ve "Yeni 
Y ÖK yasasına, emperyalist savaşa hayır/ODTÜ 
Paralı Eğitime Hayır Platformu" imzalı bir 
pankartla eyleme katıldılar. Devrimcilerin 
kortej inde Ekim Genç ligi imzalı dövizler ve 

Özgür Gençlik yazılı flamalar açıldı. Yanı sıra 
Emek Gençligi, KESK Şubeler Platformu, Eğitim
Sen Ankara Şubeleri ve Öv-Der de eylemde 
pankartlarını açtılar. 

Bini aşkın öğrenci ve emekçinin katıldığı 
eylemde yeni Y ÖK yasası, paralı eğitim, savaş ve 
hücre karşıtı sloganlar atıldı. Y ürüyüş boyunca 
sıkça atılan sloganlar şunlar oldu: "Bu yasa 
meclisten geçmeyecek!", "Sermaye defol, 
üniversiteler bizimdir!", "Y ÖK, polis, medya, bu 
abluka dağıtılacak!", "Y ÖK kalkacak, polis 
gidecek, üniversiteler bizimle özgürleşecek!", 
"Y ÖK'e bayır!", "Yaşasın halkların kardeşliği !", 
"Filistin halkı yalnız değildir !", "Savaşa değil 
eğitime bütçe!", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep 
beraber ya hiçbirimiz!". 

Eyleme katılan kitle canlı ve coşkuluydu. 
Sanatçı Sevinç Eratalay şarkı ve marşlarıyla 
eyleme destek verdi. Çekilen halayların ardından 
eylem sona erdi. 

Ekim Genç/itil Ankara 

Sermaye devletinin üniversiteleri sermayenin çıkarları 
doğrultusunda yeniden yapılandırmaya yönelik hazırladığı Y ÖK 
yasa tasarısının meclisten geri çekilmesi talebiyle 18 Mayıs gunü 
Kızılay'da yapılacak eyleme Beytepe Y ÖK Yasa Tasarısı Kar ıtı 
Öğrenciler olarak katılmaya karar verdik. Kampüste eylemin 
duyurusunu yapmak ve güçlü bir katılım örgütlemek için 16 
Mayıs günü bir eylem gerçekleştirdik. Öğlen saatlerinde 
Edebiyat Fakültesi önünde toplanarak alkış ve sloganlarla 
Biyoloji binasının önüne kadar yürüdük. Burada elele tutuşup bir 
zincir oluşturarak saldırı karşısında örgütlü duruşun gerekliliğini 
anlattık. Ardından zincirin sonunun dayandığı kütüphane önünde 
yapılan açıklama ile tüm öğrenciler 18 Mayıs'ta Kızılay'a 
çağrıldı ve eylem bitirildi. 

Saat 14:30'da ise Kültür Sanat ve Çevre Kulübü tarafından 
düzenlenen ve Eğitim-Sen Başkanı A,laaddin Dinçer ile AÜ EBF 
öğretim üyesi Ramazan Güdül 'ün konuşmacı olarak katıldığı 
"Y ÖK yasa tasarısı" paneli gerçekleştirildi. Yaklaşık 70 kişinin 
katıldığı panele öğrencilerin yanı sıra eğitim emekçileri de 
katıldılar. Yasanın ve neo-liberal saldırıların anlatılmasının 
ardından söz alan öğrenciler, Eğitim-Sen'in bu konuda kişisel 
değil örgütlü bir çıkış yapması gerektiğini belirttiler. 

Ekim Gençliği!Hacettepe 
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Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenci Platformu Bülteni 'nin 
Mavıs '02 tarihli son savısından ... � . 

Para l ı  Eğ itim Karşıtı 
Öğrenci  Platformu 'ndan merhaba ! 

Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenci Platformu olarak bundan 4 ay önce Yeni Y ÖK 
yasa tasarısına karşı bir araya gelerek çalışmalarımıza başlamış ve sizlerle 
tanışmıştık. Geçtiğimiz 4 ay içerisinde çalışmalarımızı artan bir enerjiyle devam 
ettirdik. tik etapta afişler ve bildirilerle bu tasarıyı sizlere duyurmaya çalıştık. 
Yaptığımız anketler ve farklı etkinliklerle sizleri düzenli olarak sürdürdüğümüz 
toplantılara davet ettik. Çağrılarımıza cevap veren arkadaşlarımızla aldığımız ortak 
kararlar doğrultusunda mücadelemizi sürdürdük. Taleplerimizi duyurmak için Paralı 
Eğitim Karşıtı Öğrenciler pankartı arkasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü'nde yapılan mitinge katıldık. Daha sonra yine yasa tasarısına tepkimizi dile 

YÖK tasa1�1isı·aynen çı�acak! 
( . . .  ) Aralarında Eğit-Der Başkanı Mustafa Gazalcı, Gazi Universitesi 

Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Mustafa Altıntaş, ODTÜ Öğretim Elemanları 
Derneği Başkanı Çetin Göksu'nun bulunduğu bir heyet de geçen hafta TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı DSP'li Metin Şahin' i  ziyaret ettiler. Konu, 
YÖK'ün hazırladığı, hükümetin aynen benimsediği ve kamu üniversitelerini 
ticarethaneye dönüştüren tasarıydı. Temsilciler, tasarının TBMM Milli Eğitim 
Komisyonu'nda kimi değişikliklere uğradığını, ancak bunların yeterli olmadığını, 
anayasanın "sosyal devlet" ilkesine uymayan tasarının bir daha değerlendirilmek 
üzere hükümetçe geri çekilmesirıi önereceklerdi ki, Metin Şahin ziyaretçilerinin 
adeta boğazlarını düğümledi: 

"Biz, zaten Milli Eğitim Komisyonu'nun değişikliklerini göz önünde 
tutmayacağız. Plan ve Bütçe Komisyonu olarak hükümet tasarısını esas 
alacağız." '2, 

Yani? Mitingler de yapıls4};�fmekler, öğretim üyeleri, veliler, öğrenciler 
karşı çıksa da; Milli Eğitim Kôpiisyonu'nun küçük iyileştirmeleri bile kapsam 
dışı kalacak. Parası olan üniversiteye gidebilpcek. .. (11 Mayıs '02 tarihli 
Cumhuriyet'gazeı�sinden alfrzmıştır. . .) 

"Dünyanın en demokratik üniversiteleri 

Türk üniversiteleridir" 
Y ÖK Başkanı Kemal Gürüz bir açıklamasında Türkiye'deki üniversiteleri 

dünyanın en demokratik üniversiteleri olarak ilan etti. Bu söze inanmak için ya 
Türkiye'de var olan üniversite ve Y ÖK kurumundan habersiz olmak ya da 
dünyaya henüz yeni gelmiş bir çocuğun algılayış düzeyine sahip olmak gerekiyor. 

Türkiye'deki üniversitelerde Y ÖK'e ve onun uygulamalarına karşı her zaman 
başkaldıran, muhalefet eden ve yıllardır güçlü bir mücadele dinamiğine sahip olan 
üniversite öğrencilerine uygulanan baskıyı, yıldırma politikalarını ve saldırıları 
bilmeyen kalmamıştır. 6 Kasımlar'da, 16 Martlar'da, formasyon eylemlerinde, 
har(a)çlara, yemek zamlarına karşı yapılan boykot ve eylemlerde bu Y ÖK 
zihniyeti kirli yüzünü hep göstermiştir. Bu kirli yüz, kimi zaman soruşturma, 
okuldan uzaklaştırma gibi cezalandırmalarla, kimi zaman polisin ve sivil 
faşistlerin saldırılarıyla ortaya çıkmıştır. 

Son günlerde Türkiye'deki "demokratik üniversite" kavramına yakından tanık 
olduk. 

- Kürtçe seçmeli ders olsun isteğini dilekçe ile bildiren binlerce öğrencinin 
okuldan atılması. . .  

- Bilgisayar, kütüphane, sosyal ve sanatsal faaliyetlere harcanması gereken 
ödeneklerin ÖGB, turnike, kaldırım taşlarına ayrılması. . .  

- Y ÖK yasa tasarısı ile ilgili bir panel yapan klübün kapatılması. . .  
- "İdeolojik halay çeken" solcuların yanında gezen öğrencilere soruşturma 

açılması. . .  
Dünyanın en demokratik üniversiteleri Türk üniversiteleridir diyen zihniyet en 

haksız uygulamaların belirlendiği, insanlara soruşturmalar açan, onları okuldan 
atan, bilimi metalaştıran, öğrenciyi müşteriye çeviren, üniversiteleri şirketleştiren, 
gençliği sessiz bir kütle yapmaya çalışan bir kurumun başkanıdır. O kurum ki 12 
Eylül askeri darbesinin yasakçı zihniyetinin ürünüdür. İşte bu kurumun demokrasi 
anlayışı da ortadadır . . .  

Tüm bu anti-demokratik uygulamaların kök aldığı zihniyete karşı mücadele 
etmek zorundayız. Ve bu zihniyete karşı mücadelemiz her geçen gün artarak 
devam edecektir. Ta ki üniversiteleri eğitim dışında herşeyin verildiği bir kuruma 
dönüştürmeye çalışan bu düşüncenin yerini bilimin ve özgürlüğün savunulduğu bir 
düşünce ve yaşam sistemine bırakana dek. 

getirmek için Y TÜ merkezde bir forum 
düzenledik. 

Yukarıda bahsettiğimiz çalışmalarımıza 
yaklaşık 1.5 ay önce çıkardığımız bültenimizin 
ilk sayısında yer vermiştik. Bundan sonraki 
süreçte "Paralı Eğitimde Yeni bir Adım: Y ÖK 
Yasa Tasarısı" konulu bir panel düzenledik. Ve 
"Bir imza da senden" isimli imza 
kampanyamızı başlattık. Ana talebi "Y ÖK 
yasa tasarısı geri çekilsin" olan kampanyamız 
şu an sadece Y ıldız'da 1000 imzaya ulaşmış 
durumda. 

Y ine amaçlarımız ve taleplerimiz 
doğrultusunda diğer üniversitelerdeki Y ÖK 
yasa tasarısı karşıtı platformlarla ortaklaşarak 
l Mayıs alanında yerimizi aldık. 

Bugün için yeni Y ÖK yasa tasarısı 
üniversiteli gençliğin en yakıcı sorunlarından 
biridir. Ve Y ÖK zihniyetinin saldırıları ve 
baskıları gerek soruşturmalar, gerekse 
üniversitelerimizin şirketleşmesi, nitelikli çalışmalar yapan öğrenci klüplerinin 
(Y ÖK'e karşı etkinlik yaptığı için) kapatılması olarak her geçen gün üniversite 
öğrencilerinin üzerinde hissedilmektedir. Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenci Platformu 
da tüm bu anti-demokratik uygulamalarla mücadeleyi amaç edinen bir öğrenci 
birlikteliğidir. Biz öğrenciler artık çözümü başkalarından beklemeyi bir kenara 
bırakıp kendi haklarımıza sahip çıkmalı ve bu sorunları yaratan zihniyete karşı 
mücadele etmeliyiz. 

Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenci Platformu'nda buluşalım! 

Parasız ve sınavsız 

üniversite istiyoruz! 
ÖSS sınavı 16 Haziran'da yapılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzbinlercemiz, 

geleceğimizin güvencesi olarak gördüğümüz bu sınavı büyük bir heyecan ve umutla 
bekliyoruz. 

Ancak biz güzel yarınları umut ederken, yaşamın gerçekliği umutlarımızı 
geleceğin karanlığına gömüyor. Bu yıl ÖSS sınavı hepimiz için çok daha zorlu 
geçecek. Devlet ve özel üniversitelerin kontenjanı 350 bin. ÖSS'ye başvuru sayısı ise 
1.5 milyonun üzerinde. Demek oluyor ki bir milyonu aşkın gencimiz açıkta kalacak. 

Bu yetmiyormuş gibi meslek liselerinden mezun arkadaşlarımız daha büyük bir 
haksızlıkla karşı karşıyalar. Bu sene önceki yıllardan daha düşük bir ek puanla 
ÖSS 'ye girecekler. Üstelik meslek liselerindeki dersler teknik ve mesleki bilgi 
ağırlıklı. Diğer liselerden mezun olanların ÖSS puanlan 0.5 ile çarpılırken meslek 
lisesi çıkışlıların puanı 0.2 ile çarpılıyor. 

Hepimizi ilgilendiren diğer bir sorun ise bilimsel olmayan eğitim sistemi. Bu 
sistemle beyinlerimiz boş ve gereksiz bir dolu saçmalıkla uyuşturuluyor. Bu, bir 
yanıyla düşünmeyen, sistemi sorgulamayan bir gençlik yaratmak için tercih edilirken, 
diğer yanıyla da dershane sektörüne müşteri sağlamak için tercih edilmektedir. 
Böylece bizler milyarlarca lira ödeyerek dersaneye gitmek zorunda bırakılıyoruz. 

Son yıllarda dersaneye gitmeden üniversiteye girmek imkansız hale gelmiştir. Biz 
işçi ve emekçi çocukları ise bu imkandan büyük ölçüde yoksunuz. Herşeye rağmen 
ÖSS'yi kazanmış olsak bile, yeni hazırlanan Y ÖK yasa tasarısı ile %450 artacak olan 
har(a)çları ödeyemeyeceğiz. Çünkü en sıradan bölümlerin har(a)çları bile I milyarı 
buluyor. Eğitim hakkımız elimizden alınıyor. Böylece işçi ve emekçi çocuklarının 
eğitim görmesi ÖSS ve AOÖBP uygulamalarıyla engelleniyor, paralı eğitim saldırısı 
ile imkansız hale getiriliyor. 

Bizler en temel ve zorunlu ihtiyacımız olan eğitim hakkımızı istiyoruz. Y üzümüze 
kapanan üniversite kapılarının açılmasını istiyoruz. Fakat tek başına talep etmek 
yetmez. Haklı ve meşru taleplerimizi ancak mücadele ederek kazanabiliriz. Kimse 
bize bu haklarımızı bahşetmeyecektir. 

Mücadele etmek için de örgütlenmek ve ortak hareket etmek zorundayız. Bu 
bilinçle tüm liselileri, dershane öğrencilerini ve üniversite adaylarını parasız ve 
sınavsız üniversite hakkı için mücadele etmeye, ALGP saflarında birleşmeye 
çağırıyoruz. 

Anadolu Yakası Liseli Gençlik Platformu 



Platform çal ışma i l  
Sınıfın mücadelesi ve 

örgütlenme sorunu 

Sını flar mücadele si do ğa sı gere ği farklı 
örgütlülüklerle , farklı türden araç ve yöntemler le süren 
bir mücadeledir. Mücadelenin düzeyine ve 
ihtiyaçlarına ba ğlı olarak şekillenen b u  örgütlülükler 
mücadeleyi sürdürmenin ve iktidar ı ele geçirmenin 
(egemen olan sı nıflar için se iktidarlarını kor umanın) 
olmaz sa olmaz araçlarıdırlar. 

Söz kon usu olan ezilen ve sömürülen bir sınıf 
old uğunda , en temel sor un , b u  sınıfın mücadele ve 
örgüt birli ğini sa ğlamak olarak çıkar karşımıza. 
"Örgüt süz ha lk köle halktır" , "Örgüt süz sınıf ezilmeye 
mahk umd ur" söz leri örgütlenme sor un un un taşıdı ğı 
ola ğanü stü önemin çarpıcı anlatımlarıdır. Egemen 
sını flar , ezilen ve sömürülenlerin ba ğım sız bir sınıf 
olarak örgüt le nme sini ve birli ğini engelleyip 
ba stırabildikleri , sınıf bilincini ve dayanışma sını 
kötürümleştirebildikleri koş ullarda iktidarlarını rahatça 
sürdürürler. K uşk usuz onlar bir sınıf ve devlet olarak 
örgütlenmenin bütün olanaklar ından faydalanarak 
yaparlar b un u. Egemen sınıf olarak b urj uvazi , ya saklar 
ve sınırlamalarla dol u ya sa larıyla , ba skıcı poli siye 
tedbirleriyle , b unları tamamlayan bir dizi başka kirli 
yöntemle , sınıfın biliçlenip örgütlenme sini ve iktidar 
mücadele sine girişme sini engellemek için sürekli ve 
si stematik bir çaba yürütür. B u  yanıyla , işçi sınıfının 
birli ğinin önündeki en temel engel , bizzat b urj uvazinin 
her düzeydeki örgütlülü ğüdür. İşçi sınıfı b u  engeli 
ancak kendi ba ğım sız örgütlü gücüne dayalı 
mücadeleyle aşabilir. 

Fakat sermaye sınıfı tarafından eziliyor ve 
sömürülüyor olmak , işçi sınıfının birli ğini ve birleşik 
mücadele sini kendili ğinden sa ğlamaz. B u  ya lnızca 
uyg un ne snel bir zemin sunar. Mücadele birli ği 
herşeyden önce amaç ve hedef bir li ği (program), 
sınıf sal irade ve eylem birli ği demektir ve ancak 
bilinçli ve çok yön lü bir müdahalenin ürünü olarak bir 
gerçeklik kazanır. Parti , mücade lede b u  bilinci ve 
iradeyi tem sil eder. Çeşitli alanlarda süren sınıf 
mücade le sinin ihtiyaçlarını karşılayan gelişkin 
örgütlülükler o lmak sızın mücadelenin ilerletilebilme si 
mümkün de ği ldir. Ve b u  örgütlülük (ler), sınıfın öncü 
parti sinde ve on un farklı çalışma alanlarındaki 
ol uş umlarda som ut karşı_lı ğını b ul ur. 

Sınıfın öncü parti si ,  kendi başına ve kendi içinde 
tek biçimde bir örgütlenmeden ibaret de ğildir. Bir dizi 
alanda , çeşitli biçimlerde ve düzeylerde süren 
mücadelenin ihtiyaçlar ını karşılayan örgütler ve 
örgütlülüklerin organik bir toplamıdır. Sınıf ve 
kitlelerle b u  örgütlülükler aracılı ğıyla ba ğ kurar , on lar ı 
mücadeleye se ferber eder , müdahale ve pratik önderlik 
görevini yerine getirir. B urada bir takım örgüt sel 
modeller /özgün ta sarımlar de ğil , sını flar çatışma sının 
katı ne sne lli ği ,  düzeyi ve ihtiyaçları be lir leyicidir. 
Nihayetinde en gelişkin olanları da dahi l tüm 
örgütlülükler sınıf mücadele sinin , nihai olarak sınıf sal 
iktidarın , yalnızca birer araç larıdır. Sınıfın mücadele 
ihtiyacından ve sınıf denetiminden uzaklaştık larında ,  
b u  özelliklerini yitirdik lerinde na sıl hız la çürüyüp 
iç lerinin boşaldı ğını da sayı sız deneyim üzerinden 
biliyor uz. 

B urada amacım ız , bilinen bir takım gene l do ğr uları 
tekrarlamak de ğil , sınıfın pratik olarak örgüt lenme si 
görevi çerçeve sinde karşımıza çıkan sorunları 
tartışmaktır. Som ut olarak platformları ve platform 
çalışma sını ele almak i stiyor uz. 

Geçmişin deneyim ve 
derslerini bilince çıkarmak 

Belli bir gelişme döneminin ardından sınıf 
çalışma sını genişletip güçlendirmek üzere farklı 
araçları devreye sokt uk. B u  yönde atılan adımlar bir 

dizi ek sikli ği ve zaafı içinde taşıma sına , bir dönem 
ke sintiye uğrama sına ra ğmen , bütün lüklü ve daha 
yaygın bir sınıf çalışma sı için arka sında anlamlı bir 
deneyim bıraktı. 

B ugün b u  deneyime ya slanarak sınıf çalışma sının 
b u  türden araçlarını yeniden k ullanıyor uz. Nerdey se 
bütün yerel çalışma alanlarında gö sterilen b u  ortak 
re flek sin ve ı srarın arka sında , sınıf hareketinin verili 
d ur um una ilişkin te spitlerimiz ve b u  te spitler 
do ğr ult usunda ot ur tmaya çalıştı ğımız müdahale 
tarzının kendi si var. B un u  kazanılmış bir düzeyin , 
parti li tarzın i fade si olarak görüyor uz. Ama b u  kadarı 
a sla yeterli de ğil. Kazanılmış b u  düzey ve tarz 
üzerinden sınıf çalışma sında me sa fe almak en temel 
sor un um uz. 

E sa sa ilişkin bir de ğişiklik olmadı ğı için , sınıf 
hareketinin güncel seyri ve sor unlarına b urada yeniden 
de ğinmek gerekmiyor. Ba sınımızda çeşitli ve silelerle 
sınıf hareketinin sor unlarını sürekli işliyor uz. A sıl 
ek sik kalan yan , veri li koş ullarda toplam 
çalışmamızın , çalışma tarzımızın ve müdahalede 
k ullandı ğımız araçların som ut bir de ğerlendirmeye 
tabii t ut ulamama sıdır. Deneyimlerin yeterince 
ortak lanamama sıdır. Sınıf hareketinin bir gelişme ve 
sıçrama katetme sinde devrimci öncü müdahaleye 
yaptı ğımız v urg uy u  ka ğıt ü stünde bırakmayacak sak 
e ğer , b u  görevi m ut laka yerine getirmeliyiz. 
Çalışmamıza b u  gözle bakabilmeliyiz. 

Şimdiye kadarki platform çalışmalarında ortaya 
çıkan sor unlar ve deneyimler ne ler ? Platformlar 
işlevlerine uyg un k ullanılabi liyor m u? Platform 
çalışma sında k ullanılan araç ve yöntemler ne ö lçüde 
geliştiriliyor ve amaca uyg un k ullanılıyor ? Platformlar 
ne ölçüde belir lenen hede fler do ğr ult usunda 
k ullanılıyor ? Platform çalışma sının önündeki engel ler 
ve güçlükler neler , b ugünkü düzeyiyle ne i fade ediyor ? 
B unlar ı platform güçleriyle tartışıp bilince çıkarıyor 
m uy uz ?  Karşılaştı ğımız engel leri na sıl aşmayı 
düşünüyor uz ? Bütün lüklü bir sınıf çalışma sı için ek sik 
ve zayıf kalan yan lar nelerdir ? Şimdiye kadar platform 
çalışma sı üzerine yapılan de ğerlendirmeler ışı ğında b u  
ve benzer sor ulara so ğukkanlılıkla yanıt b ulmak , 
sor unların kayna ğına inerek çözüm üretmek 
zor undayız. 

Özetle , sürdürdü ğümüz platform çalışmaların ın 
sor unlarını ve deneyimlerini zaman kaybetmek sizin 
tartışmaya ve kolektif müdahaleye açmalıyız. Daha 
güçlü bir çalışma için taktik po litik açı lımlara , gerekli 
müdahalelere ancak böyle bir tartışmanın sa ğlayaca ğı 
aç ık lıklar üzerinde varılabi lir. Ve b ugün b una 
fazla sıyla ihtiyaç var. Çalışmanın 1 Mayı s ve sile siy le 
ortaya çıkan ve henüz yeterince de ğerlendirme kon usu 
yapılamayan son uçları b un u  ayrıca gerektiriyor. 

'.Platform çalışmasının güncel ve 
temel sorunları 

Göründü ğü kadarıyla 1 Mayı s çalışma sı b u  alanda 
iki temel son uc u  açı ğa çıkarmış b ul un uyor. Birinci si , 
güç ve olanaklarımızın en az old uğu çalışma 
bölgelerinde bi le platform çalışma sının b ugün için 
küçüm senmeyecek , an lamlı bir karşılı ğı var. B u, bir 
başka açıdan te spitlerimiz ile taktiklerimiz ara sındaki 
ilişkinin do ğr ulanma sıdır. Demek ki , b undan sonra 
böyle bir başlangıcın ardından yeni platformlar daha 
büyük bir sor uml ulukla hareket etmek 
d urum undadırlar. İkinci si , görece daha güçlü 
old uğum uz bölgelerdeki platform çalışma sının 
ot urm uş ,  güçlerini b ulm uş ,  daha sol ukl u ve bütün lüklü 
bir çalışmayı sa ğlayacak müdahalelere ihtiyacı var. 
B un lara , gençlik çalışma sı cephe sinde anlamlı bir 
katılımı sa ğlayan başarılı platform çalışma sını da 
eklemeliyiz. 

Siya sa f  sınıf çalışmamızın bir parça sı olarak 
platform çalışma sının halihazırdaki d ur um un u  üç 

temel noktada toplayabiliriz. Birinci si ,  en güçlü 
old uğu yerler de dahil olmak üzere , öncü işçi 
platformları henüz hede flenen ölçüde bir sınıf tab anına 
ya slanmıyor. Öncü işçi ler henüz platforma kazanı lmış 
de ğil. İkinci si , platformlar eldeki imkanlar ölçü sünde 
henüz etkili politik bir araç o larak k ullanılamıyor , 
i steni len düzeyde etkin ve verimli bir politik çalış ma 
örgüt leyemiyor. Üçüncü sü , bütünlüklü , çok yönlü bir 
sınıf çalışma sını örgütleme sor un ud ur. Ki b u  
platform u  da aşan daha genel plandaki bir sor un. 
Birazdan görece ğimiz gibi , birinci si a slında ikinci ve 
üçüncü d ur um un ola ğan bir son uc u. 

Öncü işçi platformlarının politik niteliği ve işlevi 

Daha önceki de ğerlendirmelerimizde , sını fa ö cü 
müdahale ihtiyacının ürünü olarak gündeme getiri len 
öncü işçi platformlarının niteli ğine ilişkin ş u  teme l 
te spit yapılıyord u: "Öncü işçi platformları politik 
nitelikte örgütleme/erdir. Bileşimi ve bilinci açısından 
olduğu kadar işlevi ve amaçları yönünden de bu 
böyledir." Platformların b u  hedef çerçeve sinde 
k ur ulm uş olmaları ile tanımla nmış b u  iş levlerini 
yerine getirmeleri ara sında bir me sa fe  old uğu ve 
b un un aşılma sının zamanla olanaklı olaca ğı i se aç ıktır. 
B u, pratik bir sor und ur ve pratik ça lışmada sınıf 
tabanına ot urt ulma sıyla zaman içinde kapatılacaktır. 

Fakat ş u  kon uya açıklık getirmek gerekiyor. Henüz 
fabrika /sınıf tabanına ot urt ulamama sı , platformlar ın 
işlev siz old uk ları ya da b u  nedenle etki li politik ar çlar 
olarak k ullanılamadıklan anlamına gelmiyor. Prob lem 
b uradan gelmiyor. Öncü bir müdahale ihtiyacının 
ürünü old uklarına göre , ş u  anki d ur um ları ne ol ur a 
ol sun ,  platformlar öncelikle b u  işlev üzerinden 
de ğerlendirilmeli , temel ölçü b u  olmalıdır . 
K ur uld ukları yerlerde sını fa politik önderlik 
kapa site sini ortaya koymak ve giderek b un u  öncü 
müdahale ini siyatifiyle birleştirmek platformların 
temel ve a sgari ölçü südür. Ye ni k urulan platformlar 
için başlangıçtaki tutamak nokta sı da öncelik le b u  
politik dü zeyi yakalamaktır. 

B ugün sor un un karşımıza daha çok sı nıf taban ına 
ya slanma , sınıfın ileri ke simlerini kazanma 
nokta sındaki zorlanma biçiminde çıkma sı son der ce 
do ğa l. B un u  aşman ın bir zaman ve imkan me sele si 
old uğu da açık. Her platform b u  temel hede fe, bir 
birikim ve deneyim sürecinden geçerek ulaşacakt . 
B urada önemle üzerinde d ur ulma sı gereken nokta i se ,  
aradaki me sa fe  i le platformların tar zı ve işleyişi 
ara sında kopmaz bir ilişki old uğud ur. Öncü işçi 
platform ları , ke sinti siz ve çok yönlü bir politik 
propaganda ve ajita syon faa liyeti yürüterek a sgari 
ölçüde tanımlanan görev ve işlevlerini yerine 
getirecekleri gibi , ancak böyle bir pratik çaba içinde 
sınıf tabanında yeni güç ve imkan lar b ulacaklardır. 
Belirlenmiş taktikler ve hede fler do ğr ult usunda po litik 
propaganda ve ajita syon çalışma sının içeri ğini 
güçlendirmek , zengin araç ve yöntemler k ullanarak 
kap samını genişletmek , platform un sınıfın ileri 
ke simlerini kendi sine çekme sinin , daha geniş sın ıf 
ke simleriyle b ul uş up onları ileri çıkarma sının biricik 
yol ve yöntemidir. B u  yönelimdeki herhangi bir 
ak sama ya da zayı flık , sınıf tabanına ot urmada 
gecikme , platformların politik iş levlerini tam olarak 
yerine getirememe si son uc un u  kendili ğinden do ğurur. 

B u  sor un un arka planındaki nedenlerin her b · 
ciddi ve bilinçli bir müdahalenin kon usu yapılmalıdır. 
Daha güncel p landa ulaşmamız gereken hede f, 
platform çalışma sında böyle bir tarzı ve düzeyi 
yakalamaktır. Di ğer sor unların çözümü b una ba ğlı dır. 
B un u  başarmak için , e limizdeki o lanakları en iyi 
biçimde de ğer lendirmek , güçlerimizi verimli ve etkili 
k ullanmak dışında bir seçene ğimiz yok. İşbö lümü ve 
komiteleşme adımı atmak b urada kritik bir yer t utuyor. 
Tekrarlamak paha sına i fade eder sek , platform ların 



ı ı n  · güncel  sorun ları 
bölgelerden başlayarak sektörler ve giderek fabrika 
temeline doğru kök salıp güçlendirilmesinin yolu, 
politik olarak etkili bir propaganda ve ajitasyon 
çalışmasını kesintisiz olarak sürdürmekten geçiyor. Bu 
bir başka yazıda "platformların sınıfın karşısına tok bir 
çağrıyla çıkması" olarak tanımlanan ihtiyacına da 
karşılık düşüyor. 

Güçlerin ayrıştırılması ve bütünlüklü 
çalışma tarzı sorunu 

Platformlar yalnızca sınıfın yakıcı gündemlerini 
değil, daha genel siyasal gelişmeleri, yerellerde öne 
çıkan sorunları gürıdemine alan bir politik çalışmayı 
örgütlemeyi başarmak durumundadırlar. Bunlar iki 
ayrı görev değil, sınıf çalışmasının birbirini bütünleyen 
yönleridir. 

Kuşkusuz dikkatlerini esas olarak sınıf 
cephesindeki gelişmelere yoğunlaştırmalıdırlar. 
Direnişler, sermayenin genel saldırıları, sendika 
bürokrasisinin ihanetleri, sendikalaşma çalışmaları, 
emeğin korunması temelindeki kampanyalar vb., etkili 
ve sürekli bir çalışmanın 

ve popüler bir biçim ve düzey kazandırmak noktasında 
bir farklılık taşıyabilir. İşlevleri açısından ise temelli 
bir fark olamaz. 

Öbür taraftan, bölgelerde yürütülen diğer 
çalışmalarla platform çalışmasının bütünlüğürıün 
sağlanamaması, farklı işlevleri aynı araç ve güçler 
üzerinden tanımlayıp giderme şekilsizliğini yaratıyor. 
Bunu köklü olarak gidermenin yolu, herşeyden önce 
güçlü oturmuş bölge çalışma birimlerini yaratmaktan, 
amaca uygun araçların ve yöntemlerin 
kullanılmasından geçiyor. Platformların aynı zamanda 
canlı ve esnek birer örgütlenme aracı olmasının 
gerektirdiği özgünlükler ve dahası yarattığı olanaklar 
mutlaka işleyiş ve güçler planında da gözetilmelidir. 
Platformlar giderek sektör ve fabrikalardan seçilen 
işçiler üzerinden bir temsiliyet ve işleyiş mekanizması 
kazanmalıdır. Esnek araçlar olarak tanımladığımız 
yerde, çevremizdeki yakın işçi ilişkilerinden 
başlayarak bu yönde adımlar atmalıyız. Bunların ilk 
etapta tanımlı, çok ileri işçi ilişkileri olmaları da 
gerekmiyor. Platform çalışmasında yer almak isteyen, 
güvenilir ve dürüst insanlar olmaları başlangıç için 

çalışmaya güç de katar. 
Öte taraftan, sınıfın yaşadığı sorunlar ve yüzyüze 

kaldığı saldırılar bölgelere, hatta sektörlere göre 
temelli farklılıklar arzetmiyor. Bu durumda çeşitli. 
yerel platformların farklı tercihi olamaz. Sınıfın 
genelini kesen ortak sorunlar bütün yerel platformların 
benzer müdahalelerini, en temel sorunlarda merkezi 
bir taktik politikayla hareket etmelerini gerektiriyor. 
Kuşkusuz ortak sınıfsal sorunların değişik bölgelerde 
taşıdıkları ağırlıklar ya da ortaya çıkartacağı imkanlar 
farklılaşabilir. Her bir bölgede sürükleyici halka 
değişebilir. Bu kuşkusuz gözetilmelidir. Kampanyalar 
dışında ortak bir gündem üzerinden çalışmak tercih 
edilmeyebilir böyle durumlarda. 

Ama yüklenilecek temel halkalar yine de çok 
değişmiyor. Emeğin korunmasına dönük bütün 
talepler, örgütsüzleştirme saldırısı karşısında sendikal 
örgütlenme, sendikal ihanetin peş peşe yaşandığı 
koşullarda sendika bürokrasisine karşı mücadele ve 
sermayenin genel saldırıları, temel gürıdemler olarak 
çalışmaya konu olacağına göre; platformlar, bu temel 
konularda, birleşik bir mücadele hattının politik ve 

değişmez gündemleri ve 
görevleri olmak 
durumundadır. 

Bu kapsamlı görevleri 
yerine getirmek, ülkenin 
ve sınıfın gürıdemine 
giren başka siyasal 
gelişmelere karşı tutum 
almanın önünde engel 
değil, tersine, hakkıyla 
değerlendirilirse onu 
kolaylaştıran irnkandırlar. 
Yeter ki bu gelişmeler 
sınıfın karşılaştığı 

Zor dönem devrimciliği, sınıf devrimciliğidir. Dönemin ve sınıf hareketinin 

getirdiği sorunları aşmak için uzun soluklu ve ısrarlı davranmayı başarmalıyız 

öncelikle. Dahası, taktik planda mevcut nesnelliği değiştirecek bir yönelim içinde 

olmak, platform çalışmasının temel görevlerinden ve asli gündemlerinden biridir. 

Sınıfın birliğini sağlamak; sınıfın bölünmesinde etken olan, sınıf hareketini gerileten, 

sınıfın çıkarlarına aykırı olan her tutum ve anlayışa karşı sistematik bir mücadelenin 

ürünü olabilir ancak. Politik önderlik kapasitesi ve örgütsel ustalık yeteneğini 

geliştirmeden bu engelleri aşamayız. 

pratik olarak adım adını 
örülmesini en başa alan 
bir tarzda hareket etmek 
sorumluluğuyla karşı 
karşıyadırlar. Platformlar 
bu sorumluluğun 
yerellerdeki/bölgelerdeki 
bir parçası olmalıdır. 
Yerel olanak ve 
inisiyatiflere göre 
şekillenen daralmış 
platform çalışmalarının, 
platform çalışmasındaki 
işlev ka yması ve 
verimsizliğin önüne 

saldırılarla bağı doğru kurulup uygun biçimde 
çalışmaya konu edilebilsin. Örneğin Filistin sorunu 
konusunda platform işçi ve emekçileri şöyle bir tutum 
almaya, düzenlediğimiz şu etkinliğe katılmaya çağırır 
denildiğinde, bunun başka gündemler üzerinden 
sürdürülen çalışmaya mutlaka olumlu bir katkısı 
olacaktır. Benzer güncel örnekler yerel gelişmeler 
üzerinden de verilebilir. Örneğin yoğun tepki çeken 
ulaşım ücretlerinin artırılması karşısında o.bölgedeki 
platformun bir tutumu olmalıdır. Burjuva siyasal 
cephede yaşanan başka gelişmeler, düzenin 
çürümüşlüğünü açığa çıkaran olaylar, zamlar, artan 
vergiler ve seçimler mutlaka platform çalışmasına 
konu edilebilinmelidir. Bu türden etkinlik ve çağrılar, 
sürdürülen sınıf çalışmasına politik bir kuvvet 
kazandırıp platformlara ilgiyi daha geniş bir ölçeğe 
yayacaktır. 

Perspektif planında değil ama güç sorunu 
nedeniyle yaşadığımız zorlanmanın giderilememesi, 
çözüm olamayacak bazı sağlıksız arayışlara da kapı 
aralıyor. Çoğunlukla bu, ya bir daralmanın ifadesi 
olarak farklı görevlerin bir kısmını yük olarak görmek, 
dolayısıyla es geçmek, ya da kolayından işlev ikamesi 
yoluna gitmek biçiminde ortaya çıkıyor. Birinci 
durumda politik etki ve bütünlük, ikinci durumda 
amaca uygun araçların kullanımının sağlayacağı 
avantajlardan yararlanma olanağı zayıflatılıyor. 
"Platform çalışmasıyla genel siyasal faaliyetin 
birbirinden ayrıştırılması", güçler planında 
önerildiğinde tabii ki anlamlı. Olanaklı olduğu her 
yerde her çalışma kendi güçleri ve araçlarıyla 
yürütülmelidir. Ama, bu sorunu aşamadığımız yerde, 
bundan, platformların siyasal işlevini genel siyasal 
propaganda çalışmasının işlevinden büsbütün 
ayrıştırmak sonucu çıkarılmamalıdır. Öncü işçi 
platformlarının siyasal propaganda ve ajitasyon 
çalışması, yalnızca genel propagandayı belli hedefler 
ve alanlar doğrultusunda yoğunlaştırmak, daha somut 

yeterli ölçütler olabilmelidir. Bu aynı zamanda 
platform çalışmasını sınıf tabanına yaymanın, fabrika 
temeline oturmanın da gerekli kıldığı bir adımdır. 

Merkezi politikalar, dönemsel 
kampanyalar ve yerel platformlar 

Platformların politik düzeyi ve işleyişi tam olarak 
kazanmaları ile politik-pratik önderlik kapasitesi 
arasındaki; aynı şekilde, politik-pratik önderlik 
kapasitesi ile platformların sınıf temeline oturtulması 
arasındaki ilişkide, toplam çalışmaya yol gösteren 
merkezi politikalara hakim olmak önemli bir yer 
tutuyor. Döneme ilişkin temel politikalar tam olarak 
kavranamadığında, platform çalışması 
yerellerde/bölgelerde özgülleştirilse bile sonuçta zayıf 
kalacaktır. Önemli olan, güç ve olanaklarımız 
ölçüsünde bir platform çalışması sürdürmek, buna 
göre görevler belirlemek değil; yerine getirilecek 
politik görevlere uygun bir çalışma tarzı kazanmak, 
bunların araç ve imkanlarını yaratmaktır. Bazı 
bölgelerde ilk adımlarını attığımız platformlar 
açısından, deneyim ve güç biriktirmenin yanı sıra, en 
en önemli sorunların başında merkezi politikalardan 
güç almak gelmektedir. 

Bu sorun, merkezi politikalar ışığında gündeme 
gelen dönemsel kampanyaların etkili olarak 
sürdürülmesi söz konusu olduğunda, daha açık 
biçimde karşımıza çıkıyor. 1 Mayıs, emeğin 
korunmasına ilişkin çalışmalar, bir dizi bölgede 
kampanyalar şeklinde yürütülüyor. Burada ortak bir 
çalışma tarzı ve düzeyi tutturmak, etkili bir kampanya 
yürütmek, belirlenen politikalara ve hedeflere 
kilitlenmekle, bütün olanakları bu yönde seferber 
etmekle mümkündür. Kuşkusuz böyle bir genel 
çalışma yerellerde bir takım özgünlükleri dışlamıyor. 
Merkezileşmiş ve genelleşmiş araçların (bültenler) 
etkili kullanımı koşullarında, bu özgün katkılar 

ancak böyle geçebiliriz. Yerel platformlar, ancak genel 
hedefler ve temel sorunlar üzerinden sürdürülen 
politik sınıf çalışmasının özgülleştirilirip hayata 
geçirilmesi anlamında, yereldirler. 

Bunlar, buraya kadar sıralananlar, henüz işçi
emekçi platformları çalışması çerçevesinde karşımıza 
çıkan politik ve pratik sorunlardan yalnızca bazıları. 
Önümüzdeki süreçte, yerel bültenler ve taktik 
politikalar başta olmak üzere, platform çalışmasının 
bir dizi başka sorunlarını tartışmaya devam edeceğiz. 
İddiasız ve çaresiz çırpınışların, tasfiyeciliğin yol 
açtığı karamsarlığa rağmen, çabamızın karşılıksız 
olmadığını biliyoruz. Bu anlamda gerçekten iyimseriz. 

Kuşkusuz, toplamda asgari ölçüdeki çaba ve 
düzeyimize rağmen sınıf hareketinin geriliği ve 
durgıınluk ortamının, sınıf hareketinin önündeki gerici 
barikatların karşımıza nesnel bir güçlükler alanı 
çıkardığını da hesaba katıyoruz. Çok kolayından 
başarılacak görevlerin altına girmiyoruz. Kısa 
zamanda başarılar elde edilecek bir dönemden 
geçmiyoruz. Zor, ama başarılması gereken görevlerin 
bilinci ve sorumluluğuyla hareket ediyoruz. 

Zor dönem devrimciliği, sınıf devrimciliğidir. 
Dönemin ve sınıf hareketinin getirdiği sorunları aşmak 
için uzun soluklu ve ısrarlı davranmayı başarmalıyız 
öncelikle. Dahası, taktik planda mevcut nesnelliği 
değiştirecek bir yönelim içinde olmak, platform 
çalışmasının temel görevlerinden ve asli 
gündemlerinden biridir. Sınıfın birliğini sağlamak; 
sınıfın bölünmesinde etken olan, sınıf hareketini 
gerileten, sınıfın çıkarlarına aykırı olan her tutum ve 
anlayışa karşı sistematik bir mücadelenin ürünü 
olabilir ancak. Politik önderlik kapasitesi ve örgütsel 
ustalık yeteneğini geliştirmeden bu engelleri aşamayız. 

Sınıf devrimcileri olarak komünistler, politik 
çizgilerinin yanı sıra yılların deneyimi ve birikiminden 
aldıkları güçle, zor dönemin bu zorlu görevlerini 
başarmaya kararlıdırlar. 



Seçim tartışmaları . . .  

Düzen siyasetinin açmazı ve iflası 
Düzen siyaseti tam bir çöküntü ve 

iflas yaşıyor. Son günlerde yoğunlaşan 
s �çim tartışmaları bunu bir kere da ha 
gösterdi. 

Tartışmaları Kemal Derviş ' in 
"yapılacak seçimin tari hi şimdiden 
açıklanmalı" şeklindeki demeci 
ateşledi. Başbakan Ecevit ' in sağlık 
sorunlar ının ağ ırlaşması ve evine 
kapanması , tartışmaları da ha da 
kız ışt ırdı. 

Seçimden kaçışın bahanesi 
ekonomi 

Derviş ' in sözleri hem hükümet 
ortağı üç partiye mensup bakanlardan 
hem de sermaye çevrelerinden yoğun 
bir tepki aldı . Türkiye ' nin büyük bir 
ekonomik kriz yaşadığı , henüz bunu 
atlatma aşamasında olduğu ve tam da 
işler yoluna girmeye başlamışken seçimden 
ba hsetmenin doğru olmadığı Derviş ' i  eleştirenlerin 
hemen hepsi tarafından dile getirildi. 

Ama bunun bir ba hane olduğunu herkes biliyor . 
Düzen siyaseti bugün tam bir enkaz yığını halinde . 
Mevcut hüküm et dışında bir siyasal alternatif 
yaratılamamakta. Tüm düzen partileri , 
inandırıcılıklarını ve güvenilirliklerini yitirmiş , 
toplumsal desteklerini kaybetmiş durumda. Seçim 
yasasındaki yüzde 1 O barajı hemen bütün partiler için 
aş ılması güç bir engele dönüşmüş halde. AK P 
dışındaki hiçbir parti yüzde 1 0  barajını aşma 
konusunda kendine güvenemiyor. Mevcut tablo böyle 
olunca , sermaye sözcülerinin ve iktidar partilerin in 
neden seçim istemedikleri de kendiliğinden ortaya 
çık ıyor . 

• 

Öte yandan mu halefet partileri Derviş ' in sözleri 
üzerinden "erken seçim yapılsın " ya da "seçim 
hükümeti kurulsun" gibi isteklerde bulunuyor , 
sözümona hükümeti sıkıştırmaya çalışıyorlar. Fakat 
onların gerçekten seçim istediklerini , bir seçime 
hazırland ıklarını söylemek de mümkün değil. Düzen 
siyasetindeki i flas tablosunun birer parçası olarak 
onların yaptıklar ı da görüntüyü kurtarmaktan ibaret . 

Düzen siyasetinde 
çözüm arayışları sürüyor 

Şubat krizinden bir süre sonra düzen siyasetinin 
yaşadığı çözümsüzlüğe emperyalistler tarafından 
doğrudan müda hale edilmiş , Kemal Derviş Türkiye 
ekonomisinin başına tam yetk ili bir memur olarak 
atanmıştı. Bunun nedenlerinden biri düzen siyasetini 
temsil eden partilerin içinde bulunduğu durumdu . 
Kemal Derviş ' in fiili başbakanlığındaki hükümet 
birçok kez dağılmanın eşiğinden dönse de bugünlere 
kadar geldi. 

Saldırı politikalarına işçi ve emekçiler cep hesinden 
güçlü bir karşı koyuşun olmaması , bir canlı cenaze 
şeklinde de olsa hükümetin ayakta kalmasını sağladı. 
Fakat bunun böyle sürüp gideceğinin hiçbir garantisi 
yok . Emperyalistlerin ve sermayenin çıkarları sömürü 
ve yıkım politikalarının da ha da ağırlaştırılmasını ve 
yaygınlaştırılmasını gerektiriyor. O nedenle de 
sermaye bir taraftan "seçimin zamanı değil , mevcut 
hükümet devam etmeli" derken , bir taraftan da yeni 
siyasal alternati fler yara tmaya çalışıyor. Bu çerçevede 
Kemal Derviş , Me hmet Bayar , İsmail Cem , 
Hüsamettin Özkan ve Recep Tayyip gibi bir takım 
isimler özenle parlatılarak , gelecek döneme bunlar 
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üzerinden bir 
hazırlık yapılıyor. 
Gene düzen 
siyasetindeki 
boşluğu doldurmak 
iddiasıyla peş peşe 
yeni partiler 
kuruluyor. 
Ecevit ' in hast lığı 
yeni alternati fler 
yaratma çabas ını 
da ha da 
hızlandırmış 
görünüyor. Ecevit 
istediği kadar "üç 
gün sonra 
görevimin 
başındayım" 
türünden laflar 
etsin , sermaye 
çevreleri Ecev ıt 

öldüğü ya da siyasetten çekildiği takdirde ne tür 
seçeneklerin devreye sokulması gerektiğini tart ışmaya 
başladılar bile. 

Düzen siyaseti çözümsüzlüğe 
mahkumdur 

Sermayenin siyaset cep hesini yeniden düzenleme , 
yeni siyasal alternatifler yaratma çabasının gidere 
da ha da yoğunlaşacağı bir döneme girildi . Fakat sa hte 
umut tacirleriyle bu işi nereye kadar gö türebilece ğini 
sermaye de biliyor . 

1MF eliyle kotarılan emperyalist sömürü ve yı kım 
sald ırıla n giderek boyutlanıyor . Öte yandan 
Türkiye 'deki iktidar Amerikan emperyalizminin savaş 
ve sald ırganlık politikalarına tam destek veriyor , ülke 
ve dolayısıyla emekçiler adım adım bir savaşın içi ne 
sürükleniyor. 

Buna karşılık işçi ve emekçi yığınlar belki he nüz 
örgütlü ve güçlü bir şekilde tepkilerini ortaya 
koyamıyorlar , fakat sömürü ve savaş politikalarını n ne 
anlama geldiği konusunda giderek da ha da 
bilinçleniyorlar. İşçi ve emekçi eylemlerinde tepk iler 
eskiden olduğu gibi yalnızca düzen partilerine değil , 
doğrudan İMF ' ye ve onun arkasındaki emperyali zme 
yöneltiliyor. 

Bu nedenle sermayenin düzen partilerini ve düzen 
siyasetini kullanarak kitleleri denetim altında tut ma 
olanakları gün geçtikçe azalmaktadır. Bundan so nra 
kim ortaya sürülürse sürülsün sermayenin işleri es ısı 
kadar kolay olmayacaktır. 

"Şimdiden açık olan şu ki; sermaye yürüttüğü 
saldırı politikalarını değişik araçlar üzerinden 
topluma kabul ettirme, işçi ve emekçileri vaatlerle, 
yalanlarla aldatma ve tepkisiz bırakma olanaklarını 
günden güne yitirmektedir. 

"Sermayenin kriz ve bunalımların faturasını işçi ve 
emekçilerin sırtına yüklemekten başka şansı yoktur. 
Bunun için de elinde tek yol kalmaktadır; daha fazla 
basla ve daha yoğun terör. Yeni dönemde saldırılara 
karşı tepki ve öfkenin artışına, bunlar bir mücadele 
kanalına aktıkça da sermayenin baskı ve zoru daha 
pervasız kullanışına tanık olacağız." (SY Kızıl Bayrak, 
sayı : 1 0, Mart 200 1 )  

Düzene karşı devrim , iflas eden düzen siyaseti ne 
karşı devrimci sını fın siyaseti ! Sömürü ve savaşa karşı 
mücadeleyi yüksel tebilmenin , baskı ve terörü 
geriletebilmenin yolu , işçi ve emekçi yığ ınları par tinin 
siyasal çizgisinde örgütlemektir. 



AB tartışmaları , yoksul luk ve 

demokrasi . . .  
AB takvimini n  işleyişi ne ve bu 

ko nuyla ilgili kimi gelişmelerle 
bağla nt ıl ı  olarak AB ile ilişkiler 
üzerine tartışmalar yi ne kızışmış 
bulu nuyor. Takvime göre 2002 
so nu nda topla nacak Kope nhag 
zirvesi nde Türkiye' ni n  üyelik 
müzakereleri içi n bir takvim 
belirle nmesi i htimali bulu nuyor. 
A ncak bu , Türk (ievleti ni n  uyum 
içi n verile n direktifleri bu tarihe 
kadar yeri ne getirmiş olmas ıyla 
güçle necek , ya da getirmemiş 
olmasıyla zayıflayacak bir i htimal. 
Tartışmaları n  bir boyutu nu bu 
i htimaller üzeri ne i nşa edile n 
kurgular oluşturuyor. 

Diğer ya nda n Avrupa'da ve 
Türkiye'de yaşa na n, ko nuyla 
bağla ntılı bir tak ım gelişmeler var. Türkiye'de 
yürütüle n tartışmaları n bir boyutu da bu gelişmelerle 
ilişkile ndiriliyor. Gelişmelerde n biri , Avrupa'da idam 
cezası nın tümüyle tari he gömülmesi olarak ifade 
edile n kararlar. Olay haber bülte nleri ne ,  ':4vrupa 
Konseyi üyesi 44 ülkeden 36'sı, ölüm cezasıyla ilgili 
yasağın, 'savaş zamanı ' da dahil olmak üzere 
genişletilmesini öngören protokolü imzaladı " 
ifadeleriyle ya nsıtıldı. Türkiye ise gelişme nin dış ında 
kala n birkaç ülkede n biri. Dolay ıs ıyla idam cezası , AB 
içi n yürütüle n tartışmaları n başı nda yer almayı 
sürdürüyor. Gelişmeleri n Avrupa boyutu nda PKK ve 
D HK P- C' ni n  terörist örgütler listesi ne da hil edilmesi 
de bulu nuyor. 

Türkiye 'deki gelişmelere geli nce. Bu nlarda n biri 9 
May ıs 'ta "kutla na n" Avrupa gü nü. Gü n Avrupa gü nü 
olu nca , ko nu nu n  da AB ile ilişkiler olmas ı gayet 
doğal. Bir diğeri MGK 'ni n  May ıs ayı olağa n 
topla ntısı. Hükümet cep hesi nde n, gü ndemi n şimdide n 
belli olduğu na ilişki n açıklamalar geliyor. Gerçi 
gü ndemi ta hmi n etmek içi n hükümette n bir 
açıklamaya i htiyaç bulu nmuyor. Ülke ni n  gü ndemi , AB 
içi n idamı n ve olağa nüstü hali n kaldırılmas ı, a nadilde 
eğitim hakk ını n ta nı nması gibi "kritik" ve "stratejik" 
ko nularla yüklüyke n, ke ndi ni ko nu nu n  doğruda n ve 
tek mu hatabı göre n askeri n bu gü ndemlerle 
ilgile nmemesi düşü nülemez. Dolayısıyla MGK 
topla ntısı nda , b ir bakıma tartışmalar ın bugü nkü 
boyutu na so n noktayı koyacak kararlar alı nacaktır. 

Bu durumda , düze n cep hesi nde n yürütüle n söz 
ko nusu tartışmalar ın hava nda su dövmekte n farksız 
olduğu söyle nebilir. Gerçekte n de asıl karar 
meka ni zmas ı MGK olduğu na göre , böyle kritik 
ko nuların tartış ılmas ına ayrıla n uzu n mesaileri n hiçbir 
yara n yok. Ama bu da tartışmayı kimi n yaptığ ına 
bağlı. 

Bili ndiği gibi tartışmalar düze ni n  tüm cep helerinde 
sürdürülüyor. Bu nları n başı nda burjuva siyasi çevreleri 
ve düze n medyası geliyor. İk tidar partileri , mu halefet 
partileri , iktidar sözcüsü medya orga nları , mu halif 
medya orga nları , kiralık köşe yazarları , vb ... A ncak 
tartış ma yürüte n çevreleri n içi nde biri var ki , MGK 
kararlarına esas olacak görüşleri n neler olabileceği ni ,  
esas olarak o nları n aç ıklamaları nda bulmak mümkü n. 
Bu , sermaye çevresidir. Siyasi iktidar bu s ınıfı n 
iktidarı olduğu na göre , diğer ko nular gibi AB ile 
ilişkiler ko nusu da bu egeme n sı nıfı n ç ıkar ve 
isteklerine göre şekille necektir. Karar iktidarın ha ngi 
orga nı nda n çıkarsa çıksı n (ister MGK , ister hükümet ,  

ister meclis), sermaye sınıf ında n, bu sı nıf ın 
örgütü nde n ç ıka n kararlarla uyumlu olmak zoru nda. 

Bu yüzde n de , birileri televizyo n e kra nları nda , 
gazete köşeleri nde , Avrupa günü topla nt ılar ında 
"hava nda su döve dursu n" ,  sermaye çevreleri 
topla ntıları nı yapm ış ,  kararlarını aç ıklamış 
bulu nuyorlar. 

Ke ndilerine İş Çevresi Grubu ad ını vere n ve 
araları nda Ömer D ınçkök , Ferit Şa he nk ,  Büle nt 
Eczacıbaşı , Sakıp Sab ancı , Ra hmi Koç , Ayd ın Doğa n, 
Me hmet Emi n Karame hmet , Tuğrul Kudatgobilik , 
Me hmet Ali Yalçı ndağ , Ersin Özince ve Hüsamettin 
Kavi gibi bu rjuvazi ni n  ö nde gele n isimleri ni n  
bulu nduğu grup , TÜSİ AD Y ö netim Kurulu Başka nı 
Tu ncay Özilha n'ı n ev sa hipliği nde Alter natif Ba nk'ı n 
Ese ntepe'deki Ge nel Merkezi' nde topla nd ı. Üç saat 
süre n topla ntı nın ardı nda n yapıla n açıklamada , ':4B ile 
tam üyelik müzakerelerinin başlamasına yönelik 
takvimin giderek sınırlı bir süreye sıkışması, bu 
konuda atılacak adımlara hayati bir önem 
kazandırmaktadır " de nildi. Demokratikleşme , i nsa n 
haklar ı ve siyasi kriterlere yö nelik alı nacak kararları n, 
Türkiye 'ni n  gelişmesi ve geleceği açısında n 
sürdürüle n eko nomik reformlar üzeri nde de olumlu 
etkileri ni n  olacağı nı n  düşü nüldüğü ifade edile n 
aç ıklamada ek olarak , ':4B ve ilgili tüm yasal 
düzenlemelerde ulusal bir güç birliği ve konsensusun 
sağlanabilmesi için konunun Ekonomik ve Sosyal 
Konsey'in gündemine alınarak konseyin münhasıran 
bu konuyu değerlendirmek üzere en kısa sürede 
toplantıya davet edilmesinde büyük yarar ve gerek 
görülmüştür " görüşü aktarıldı. 

Grubu n açıklaması iki açıda n ö nemli : Biri ncisi , 
hükümetin "AB'de n sorumlu" üyesi Mesut Y ılmaz' ın 
aç ıklamalar ıyla çakışması ; iki ncisi de , sermaye ni n  suç 
ve sorumluluğu na yi ne işçi se ndikaları nı ortak e tme 
arzusu. Y ılmaz so n açıklamaları nda özetle ; eğer y ıl 
so nu nda yap ılacak AB zirvesinde n ö nce iste ne n  uyum 
yasaları çıkar ılamaz ve üyelik görüşmeleri ne ilişki n 
takvim alı namazsa , "Türkiye fakirlik zincirini 
kıramaz ... yabancı sermaye yatırımları gelmez ... 
işsizlik devam eder. .. gerilimler azalmaz, artar. .. ulusal 
güvenlik, tek başına kalmış bir Türkiye 'de daha büyük 
sorun olur. .. Kıbrıs 'ı koruduk zannederiz ama asıl o 
zaman kaybetmiş oluruz ... Balkan ülkeleri de 
ekonomik olarak Türkiye 'yi sollar geçerler. .. " diyor. 
Patro nlar ise , uyum yasaları nı n  uygula nan  eko nomik 
reformlar üzeri nde de olumlu etkileri olacağı 
ifadeleri ni kulla nıyorlar , ki so nuç ta ay nı kapıya 

ç ıkıyor. 
Sermayedarlar ın görüşleriyle ortaklaşa n 
sadece M.Y ılmaz da değil. 9 May ıs 
Avrupa günü nü "coşkuyla" kutlaya n 
"aydı n"larımızın hazırlay ıp , "Avrupa 
Hareketi" başlığı alt ında imzaya 
açtıklar ı met ni n  bakışı da heme n heme n 
ay nı çerçevede : "Türkiye, baskı değil 
özgürlük, fakirlik değil zenginlik, korku 
değil güven arıyorsa yolu AB'den geçer. 
Avrupa, Türkiye'nin yüzyıllardır 
ilerlediği yöndür. 'Muasır medeniyet'tir. 
Yatırımdır. iştir. Kazançdır. 
Dayanışmadır. Bilimdir, teknolojidir. 
Sosyal güvenliktir. .. " Tabii , o nlar da ha 
popüler bir dille ifade ediyor , 
dolayısıyla da kitleleri avutma-oyalama 
misyo nu nu üstle nmiş oluyorlar. Eğer bir 
de pa tro nları n arzusu gerçekleşir ve 

ESK'yı toplamak mümkü n olursa , ki olmaması için bir 
nede n görü nmüyor , bir de se ndikalar üzeri nde n işçi 
s ınıfı nı n ko nuya ve görüşlere ortak edilmesi gü ndeme 
gelecek. Söz ko nusu se ndikaları n işçi sınıf ını temsil 
e tmediği , bu i ha netçilikle edemeyeceği bili nse de 
görü ntü değişmeyecek. 

Se ndikalar ne kadar patro nlar ın görüşleri ne imza 
atıp meşrulaştırmaya çal ışırsa çalışsı nlar , işçi s ınıfı ve 
emekçileri n gözünde Avrupa ile , Amerika ile , 1M F, 
Dü nya Bar ıkası ve be nzerleriyle ilişkiler , Türk 
devleti ni n  emperyalist güçlerle kurduğu kölelik 
ilişkileridir ve so nuç ke ndi üzerleri ndeki sömürü nü n  
katmerle nmesidir. Bu durumda , patro nları n ifadesiyle , 
eğer AB ile ilişkileri n ilerlemesi eko nomik 
programlar ı (işçileri n ifadesiyle yıkım programlarını) 
olumlu etkileyecekse , demek ki sı nıf üzeri ndeki 
sömürü ve soygu nu da ha da ka tmerleştirecektir. 

Görüldüğü gibi , toplumu n iki temel sı nı fı, 
patro nlar ve işçiler , her ko nuda olduğu gibi AB ile 
ilişkiler ko nusu nda da taba n taba na zıt görüşlere 
sa hiptir. İşin ucu eko nomiye , dolayısıyla İMF'ye ve 
yıkım programlarına daya ndığı nda , sınıfı n sadece 
bili nçli-ö ncü kesimleri değil , e n  ge niş kesimleri 
durumu n farkı ndad ır. Sermaye sı nıf ı ve devleti de s ınıf 
cep hesinde n bu farkı ndalığı n farkı nda olduğu içi n, 
ko nuyu da ha ziyade "özgürlük ve demokrasi" ile 
ilişkile ndirmeye çal ışıyor. Sa nki Avrupa' nı n  derdi 
yoksul ülkeleri kalkı ndırmakmış gibi ; bolluk , refa h, 
demokrasi vb. AB ' ye üyeliğe bağla nıyor. Oysa , 
ko nuya sı nıf cep hesi nde n bakıldığı nda , Avrupa'daki 
bolluk , refa h, demokrasi vb.' ni n  de , t ıpkı Türkiye'de 
olduğu gibi , esasta egeme n sı nıflar içi n var olduğu nu 
görmek zor değil. Söz ko nusu nimetler her yerde 
olduğu gibi Avrupa ülkeleri nde de o nları tekeli ne 
almış bulu na n  burjuvazi tarafı nda n kulla nılmaktadır. 
Avrupa ülkelerinde de işçi ve emekçiler saldır ılarla 
karşı karşıya bulu nmakta , işsizlik , düşük ücret , es nek 
üretim vb. dayatmalarla boğuşmaktadırlar. 

Özetle , sermaye sı nıfı ve devleti ni n, Türkiye işçi 
sı nıfı ve emekçi kitleleri AB tartışmalar ı vesilesiyle 
ka nd ırmal arı , oyalamaları , sermaye sı nıfı nın peşinde n 
AB tre ni ne yedeklemeleri pek kolay gö rü nmüyor. Ama 
yi ne de sı nıf devrimcileri ni n  görevi , her vesileyle 
olduğu gibi , AB tartışmalar ı vesilesiyle de kitleleri 
uyarmak , ayd ınla tmakt ır. Sı nı fa ve emekçi kitlelere bu 
vesileyle götüreceğimiz bili nç ,  sı nıf ve emekçi kitleler 
içi n gerçek refa hın, bolluğu n, demokratik hak ve 
ö ;zgürlükleri n, a ncak ve a ncak ke ndi düze nleri 
tarafı nda n sağla nabileceği gerçeğidir . 



Siyon izm ve u luslararası emperyal izm/2 

Yok edilmek istenen Filistinliler 

1948 Savaşı sırasında tam 418 Filistin köyü 
tamamen yok olmuştu. İnsanlıktan çıkmış ve bir halkın 
tarihiyle, kültürüyle ve herşeyi ile varlığını inkaı: eden 
Meir, diğer siyonist liderler ile birlikte en faşist slogan 
yarışmasını kazanmış olabilir. Fakat yıllar önce 
Meir'in inkar ettiği halktan bahsederek yarışa katılan 
siyonistler de vardı. 1940 yılında 
Yahudi Milli Bankası Müdürü Yusuf 
Fayts'ın bir yazısında şu cümleler yer 
almıştı; "O topraklarda iki halk için 
yer olmadığı herkes tarafından 
bilinmelidir. Araplar çıksalar bile 
bizim için yeterli olmaz. Hepsini 
çıkartmaktan başka yolumuz yoktur." 
1967 Savaşı'ndan sonra Kinesset 
Başkanı Meir, Kohen'de şöyle demişti; 
" İsrail Batı Şeria'dan 200, 300 bin kişi 
daha çıkartmamak ile büyük bir hata 
yapmıştır." 

Siyonizmin görevlerini 
hatırlatmaya çalışan Yoranı Borat da, 
" İsrail liderlerinin görevi, zamanla 
unutulmuş gerçekleri açıkça ve 
cesaretle hatırlatmak ve anlatmaktır. 
Bu gerçeklerin en önemlisi de, 
Arapları topraklarından kovmadan ne 
siyonizm ne de Yahudi bir devlet 
olmayacaktır." demekten geri 
kalmamıştır. 

Böylece seçilmiş halk, vaadedilen 
topraklar, Filistinlileri topraklarından 
kovmak, Yeşu (bazen de Yaşova olarak 
yazılır) öyküsü (binlerce yıl önce 
Yahudilerin lideri Yeşu'nun Ariha'yı 
işgal ettiğinde tüm halkını öldürdüğü ve hiçbir canlı 
bırakmadığı savaşı anlatır) gibi temellere dayanarak 
sistemli bir şekilde dini öğretimli ve siyonist eğitimli 
nesiller yetiştirilir ve bir ordu oluşturulur. 

Bu ordu, girdiği her savaşta güçsüz ve mağdur 
durumunda görünmeye çalıştı. Anca� İsrail' in 
bölgedeki askeri güç açısından her zaman üstünlüğü 
vardı. İşgalcilerin getirdiği zor koşullar ve engeller 
bölgedeki ülkelerin güçlenmesinin önüne geçti. İsrail, 
bu işgalci ve sömürgeci ülkelerin silahlanyla savaşa 
giriyordu ve gün geçtikçe onların destekleriyle daha da 
güçleniyordu. 

Ancak İsrail ve sömürgeci ülkeler, medya 
güçleriyle sürekli olarak o gerçekleri işlerine gelecek 
şekilde göstermeye çalışıyorlar. 2. Dünya Savaşı 'nda 
ölen 6 milyon Yahudi (Amerikan Yahudi Y ıllığı, 5702 
sayılı 22 Eylül 1941-11 Eylül 1942 süreci ile ilgili 
kitabında, Alman ordusunun kontrolü altında bulunan 
bölgedeki Yahudilerin sayısı toplam 3 milyon 21 O bin 
722'dir) için İsrail'de anıt yapıldı ve Almanya'dan 
tazminat istendi. Savaşın kurbanlarının sayısının 50 
milyonu bulmasına rağmen, yapılan filmlerde 
Yahudiler savaşın tek kurbanı olarak gösterilmeye 
çalışıldı. 

Bir insanın öldürülmesi affedilmeyecek bir 
cinayettir ve 50 milyon ölünün içinden sadece seçilmiş 
halktan olanlarını hatırlamak veya bir halkın yok 
olduğunu iddia etmek bir cinayet değil midir? 

ABD ve İsrail ittifakı 

Soğuk savaş sırasında Sovyetler'e karşı ve 
güvenlik adı altında (şu anda İsrail 'de en çok 

kullanılan terimdir!) savaşlara giren veya savaşlarda 
bir tarafı destekleyen ABD için Ortadoğu'nun sahip 
olduğu özellikler büyük önem kazanmıştır. Bir taraftan 
dünya petrolünün yarısını içeren bölge, öbür taraftan 
Asya, Afrika ve Avrupa arasında yer alması veya su 
kaynakları açısından önemli bir bölge olması. . .  Tüm 
bunlardan öte, ABD'deki Yahudi lobisinin baskıları 
ABD'nin İsrail'i desteklemesi için yeterli sebeplerdir. 

BM'nin İsrail aleyhine verdiği kararlarda veto 
hakkını kullanan veya İsrail' in reddettiği yüzlerce 
kararın uygulanması için BM'nin harekete geçmesini 
engelleyen ABD, İsrail için bir yardım programı da 
hazırlamıştı. 

1948-1952 yılları arasında İsrail 'in aldığı 
yardımlar nüfus olarak hesaplarsak yardım alan diğer 
ülkelerin 20 katını aşmaktadır. 1961 yılında başlayan 
askeri destek, 1972 'de imzalanan Kamp David 
anlaşmasından sonra arttı ve İsrail'in girdiği tüm 
savaşlarda önemli katkılarda bulundu. 

1990 Savaşı'nda ABD askerlerinin müdahalesi, 
Suudi Arabistan'a yardım etmek için değil, bölgenin 
petrolünü yakından kontrol etmek, bölgede daha güçlü 
duruma gelmek, kontrol alanlarını genişletmek ve 
ABD veya İsrail'e karşı olan ülkelere iyi bir ders 
olması amacıyla gerçekleşmişti. 1981 yılındaki 
Lübnan Savaşı'ndan önce, şu anki İsrail Başbakanı 
Şaron şöyle bir demeç vermişti: "Önümüzdeki yıllarda 
İsrail'in etki alanı genişleyecektir. Sadece 

. Akdeniz'deki Arap ülkelerine değil, tüm Ortadoğu'ya, 
İran, Pakistan, Türkiye ve Afrika'ya da uzanacaktır." 

Dini sloganlar ile seçimi kazanan Nitenyahu veya 
Şaron, BM'nin verdiği tüm kararları reddederek, 
Kudüs 'ten Filistinlileri çıkartarak ve çevresini siyonist 
yerleşim bölgeleriyle çevirmeye devam ederek, diğer 
ülkelerin topraklarım işgal ederek sınır güvenliğinden 
bahsediyorlar. İnsanlıktan bahsederek Filistinli 
çocukları öldürmeye devam ediyorlar. Yeşu öyküsü 
veya diğer efsanelere inanmak değil, onu tekrar 
yaşatmak ve uygulamak dincilik olur. 

Yeşu kitabından alınan " . . .  ve şehri yıkın. İçindeki 
erkekleri, kadınları, çocukları, yaşlıları ve hatta 

Abu Walid 

(Filistinli öğrenci) 

inekleri, keçileri ve eşekleri öldürünüz" cümlesi 
üzerine Prof. Tamaren, bir okulda yaptığı ankette ş 
soruları sormuştu: 

- Sence Yeşu ve Yahudilerin davranışı doğru 
mudur? 

- Diyelim ki İsrail ordusu bir Filistin köyünü işgal 
etmiş, köyün halkına Yeşu'nun Ariha halkına 
davrandığı gibi davranmalı mıdır? 

Öğrencilerin %70'i anketin 
sorularına evet cevabını 
vermişlerdi. Sonuçları 
açıklayan Prof. Tamare Tel 
Aviv Üniversitesi'nden 
atılmıştı. Kudüs'teki İbri 
Üniversitesi'nde Nazizm 
tarihi uzmanı Prof. 
Zirnmerman şunları 
söylemişti: "El-Halil'deki 
Yahudi yerleşimlerde 
yaşayan çocuklara bakınız. 
Tamamen Hitler'in 
yetiştirdiği gençler gibiler. 
Çocukluklarından beri 
Arapların kötü oldukları ve 
Yahudi olmayanın düşman 
olduğunu öğrenerek, 
kendilerini üstün bir ırk 
olarak görmüşler. Tıpkı 
Hitler'in gençleri gibi." 
Okullarda olan orduda da 
olmaktadır. Askeri eğitim 
sırasında Yeşu adına 
bağıran askerler, 1 O Mayıs 
l 996'da Lübnan'a 
düzenlenen saldırının 
sonucunda, Kana 

katliamından sonra toplanırlar. İyi bir iş başardıkları 
için komutanları tarafından tebrik edilirler. Yayınlanan 
bir röportajda şu diyalog geçer; 

- Kendinizi suçlu hissetmiyor musunuz? 
- Neden? Biz sadece görevimizi yaptık. Bize 

verilen emirleri yerine getirdik. Nasıl olsa kimse 
düşüncemizi sormaz. 

- Peki ya sorarlarsa? 
- Daha fazla bomba atar, daha fazla Arap 

öldürürdük! 
- Peki silahlarınızın böyle kullanılması konusunda 

ne düşünüyorsunuz? 
- Neden bahsettiğini anlamadım, ama biz topçu 

ekibiz. Böyle saçmalıkları tartışmak için zamanımız 
yok. Bizim tek öğrendiğimiz şey, profesyonel asker 
olmak! 

Bugünlerde Filistin halkına yönelik saldırılar da 
siyonizmin planlarının ve uygulamalarının bir 
parçasıdır. 

Filistinlilerin ve özellikle çocukların yaşama 
haklarını aşırı ve öldürücü silahlar kullanarak ihlal 
etmek, cezaevlerindeki Filistinliler'in kötü koşullar 
altında kalmaları, işkence görmeleri ve gerekli sağlık 
bakımları yapılmadan hastalıklarının doğal bir işkence 
ve baskı aracı olarak kullanılması, sağlık ekiplerinin 
yaralılara ulaşmasını engellemek ve o gerçekleri 
yansıtmamak için basın mensuplarının bilgi almalarını 
engellemek, vs .. Tüm bunlar siyonizmin ve 
emperyalizmin bir görüntüsü ve devlet terörünün birer 
örneğidirler. 

(Bu metin daha önce !teri dergisinin 
Eylül-Ekim 2001 tarihli 6. sayısında 

yayınlanmıştır. . .) 



Hol landa parlamento seçimlerinde 

pol it ik deprem 
A. H. Yalaz 

Bu yazı parlamen to seçimlerinin geçici 
sonuçlarının açı kla nmasının üzerinden henüz bir gün 
bile geçmeden yazıldı. Seçim sonuçlarının ayrın tılı 
poli ti k  ç özümlenmesi bu yazının g örevleri arasında 
değil. Amaç , seçimlere gider ken ve seçimler sonrası 
genel g örünümü ve seçim sonuçlarının neye işare t 
e ttiğini , kısaca da olsa , o kura sunabilme k. 

1 5  Mayıs 2002 parlamen to seçimleri i ki sağ 
kapi talis t düzen par tisinin zaferiyle sonuçlandı . , 
Özelli kle , daha al tı ay öncesine de k hal k tarafından 
hemen hemen tan ınmayan neo -liberal ır k ve kül tür 
ayrımcısı Pim For tuyn'ın ( PF) burjuva poli ti ka 
sahnesine çı kışı is ti krara alışmış bu sahneyi al tüs t e tti. 
Hıris tiyan Demo kra tlar dışında gelene ksel düzen 
par tileri şaş kınlı k içinde 

· olma kla suçladı. Bazı poli ti kacılar ve gaze teciler 
hak kında , insanları PF'ye karşı ne fre te kış kır ttı kları 
savıyla , suç duyurusunda bulundular. Bu rjuva ve 
küçü k-bu rjuva sol par tilerin önde gelen temsilcileri , 
an ti- faşis t örgü tler ve kimi ga ze teciler tehdi t edildiler. 
Sui kas t, an ti- kapi talis t ve sol olanı karalamanın ve 
tehdi t edere k kor ku salmanın ve sindirmenin bir aracı 
olara k kullanıldı. Kısacası , seçimlere doğru sol poli ti k  
g örüşlere sahip olan insanların g örüşle,rini açı kca 
s öyleme kten kor ktu kları bir poli ti k  i klim egemendi 
Hollanda'da. 

PF'nin öldürülmesinden sonra par tiler seçim 
kampanyasının durdurulmasını kararlaş tırdılar. İşler 
medyaya bıra kıldı. Önemli ölçüde medyanın ürünü 

de , seçmenler düzen içi bir "sol" seçene kten bile 
gidere k daha ço k yo ksun kalıyorlar. Ha tta kimi küçü k
burjuva sol par tiler ( örneğin Hollanda'da Yeşil Sol) 
hü kürne te ka tılabilme k için "mer kez"e kayıyorlar . 

Nesnel koşullar Avrupa Birliği 'ni oluş turan 
devle tler içinde solun güçlenmesi için uygun olmasına 
karşın , komünis t işçi hare ke tlerinin ve mar ksis t
leninis t par tilerin yo kluğu , bu elverişli koşulların 
sosyalizm mücadelesinin güçlendirilmesi y önünde 
değerlendirilmesine olana k tan .ımıyor. Kapi talis t sını f, 
hem te k te k ül kelerde , hem de b ölgesel olara k Avrupa 
Birliği düzeyinde örgü tlüy ken , işçi sınıfı kapi talizme 
karşı sosyalis t mücadelede öncüsünden yo ksun 
durumda. Ir k, ulusal kimlik, g öçmenler , vb. sorunları 

hoşnu tsuzluğu ku llanma k için 
karşıladılar seçim 
sonuçlarını. 

Sınıf bilinçli işçilerin ve 
komünis tlerin 
des te kleyebilece kleri 
herhangi bir par tinin 
ka tılmadığı seçimlere 
ka tılma oranı %78,9 oldu 
( 1 998 seçimlerinde %73,2 
idi). Hıris tiyan 
Demo kra tlar ( CD A) ve 6 
Mayıs'ta öldürülen PF'nin 
lis tesi ( LPF) 1 50 sandalyeli 
parlamen toda s-ırasıyla 43 
ve 26 sandalye kazandılar. 
Se kiz yıl süren "mor" 
koalisyonu oluş turan 
par tiler ( Pvd A ,  VVD ve 
D 66) ağır seçim yenilgisine 

Seçim sonuçlan gösteriyor ki, Hollanda toplumunda genel 
bir sağa kayış var. Hollanda'da toplumsal olarak politik sağa 
kayışın yanı sıra, düzen partilerinin de giderek daha fazla sağa 
kayışları, yani politik sağın güçlenmesi Avrupa Birliği 'nde 
görülen eğilimin bir öğesi. Büyük düzen partileri giderek 
birbirlerine benziyorlar. Uluslararası bir bunalım yaşayan 
sosyal demokrasinin sağa kayması nedeniyle de, seçmenler 
düzen içi bir "sol" seçenekten bile giderek daha çok yoksun 
kalıyorlar. Hatta kimi küçük-burjuva sol partiler (örneğin 
Hollanda'da Yeşil Sol) hükümete katılabilmek için "merkez"e 
kayıyorlar. 

işleyen demagog poli ti kacılar , diğer 
şeylerin yanı sıra , bu nedenle de işçi 
sınıfı sa flarında des te k  
bulabiliyorlar. İşçi sınıfı , işçi 
aris tokrasisi ve sendi ka 
büro krasisinin kapi talis t sınıfla 
işbirliği yapması ned �niyle , neo 
liberal kapi talis t yeniden 
yapılanmanın ül kesel ve Avrupa 
Birliği düzeyinde sürdürüldüğü 
tarihsel koşullarda , on yıllarca 
verilen savaşımın kazanımlarını da 
koruyamıyor. 
Egemen poli ti k  kül tür çerçevesinde 
poli ti ka yapan gelene ksel düzen 
par tileriyle hal k ki tleleri arasında ki 
uza klığın açıldığı da bir gerçe k. 
Gelene ksel düzen par tilerinin 
tar tışma gündemine ge tirmedi kleri 

uğradılar. Seçim öncesi sahip oldu kları 97 sandalyeden 
44'ünü yi tirere k 53 sandalyeye indiler. En ağır 
yenilgiyi , bu rjuva solun en önde gelen temsilcisi olan 
ve sosyal -demo kra t olara k tanımlanan İşçi Par tisi 
( Pvd A) aldı. Bu par ti 45 sandalyeden 23 sandalyeye 
düşere k tarihinin en ağır seçim yenilgisini yaşadı. 
Poli ti k  yelpazenin solunda kabul edilen par tiler içinde 
yalnızca sosyal re formis t küçü k-burjuva solun g örece 
radi kal temsilcisi Sosyalis t Par ti sandalye sayısını 
5' ten 9'a çı kardı. Burjuva ve küçü k-burjuva sol 
par tiler 1 998 seçimlerinde 75 sandalye kazanmışlardı , 
2002 seçimlerinde 50 sandalyeyle ye tinme k zorunda 
kaldılar. 

Parlamen to seçimlerinin sonuçları kısaca ş öyle 
öze tlenebilir : Seçimler sağ kapi talis t düzen par tilerinin 
zaferi ve burjuva ve küçü k-bu rjuva sol par tilerin 
yenilgisiyle sonuçlandı. 

Seçime giderken toplumsal 
ve politik iklim 

Pim For tuyn'ın öldürülmesi (bu cinaye tin nedeni 
ve ar kasında hangi güçlerin olduğu henüz 
aydınla tılmış değil), genel olara k Hollanda 
toplumunda olduğu gibi poli ti k  yaşamda da gerginliği 
ar tırdı. G öçmenlerin ve poli ti k  sığınmacıların 
duydu kları kor ku ar ttı. PF hare ke tinin kimi s özcüleri , 
taraftarları ve faşis t poli ti k  çevreler , cinaye ti işleyenin 
mili tan bir çevreci olduğu savından hare ke tle , 
For tuyn'ın öldürülmesinden solu ve medyanın kimi 
kesimlerini sorumlu tu ttular. LPF'nin baş kanı , solu 
PF'nin öldürülmesine uygun koşulları hazırlamış 

olan PF'nin düşünceleri olabildiğince yayılma olanağı 
buldu . Seçim kampanyası durdurulmuş tu ,  ama PF'nin 
öldürülmesini pro tes to g ös terileri , medyanın 
g ös terdiği ilgi , cenaze töreni , vb. LPF için , diğer 
par tilerin kam J1anyalarının durdurulduğu koşullarda , 
en bulunmaz seçim kampanyası oldu. Kampanya 
cenaze töreninden sonra da yeniden başla tılmadı. 

Nasıl bir hükümet? 

Hollanda bir koalisyon ül kesi. Parlamen toda 
sandalye dağılımı is ti krarlı bir hü küme tin kurulmasına 
elverişli g örünmüyor. En olası olan , sağcı düzen 
par tilerinin , CDA'nın önderliğinde bir koalisyon 
hü küme t kurmaları. Ne var ki , CDA ile LPF arasında ki 
g örüş aynlı kları ve LPF'nin bir kaç aylı k bir geçmişe 
sahip olan is ti krarsız "par ti olmayan bir par ti olması" , 
is ti krarlı bir sağ hü küme tin kurulmasını oldu kça 
güçleş tiriyor. Kesin olan bir şey var ki , o da CD A'sız 
bir hü küme tin kurulmasının olana ksızlığı . Er ken seçim 
de ya kın olasılı klar arasında. 

Seçim sonuçları neye işaret ediyor? 

Seçim sonuçları g ös teriyor ki , Hollanda 
toplumunda genel bir sağa kayış var. Hollanda 'da 
toplumsal olara k poli ti k  sağa kayışın yanı sıra , düzen 
par tilerinin de gidere k daha fazla sağa kayışları , yani 
poli ti k  sağın güçlenmesi Avrupa Birliği 'nde g örülen 
eğilimin bir öğesi. Büyü k dü zen par tileri gidere k 
birbirlerine benziyorlar. Uluslararası bir bunalım 
yaşayan sosyal demokrasinin sağa kayması nedeniyle 

ya da ge tirme k is temedi kleri sorunları gündeme 
ge tiren , bu sorunlara iliş kin var olan hoşnu tsuzluğu 
kullanan par ti ve hare ke tler toplumda oya d önüşen 
yan kı bulabiliyorlar. Örneğin , PF hare ke ti ,  güvenli k, 
azınlı klar poli ti kası , poli ti k  sığınmacılı k poli ti kası ve 
sağlı k ve eği tim hizme tlerine iliş kin olara k toplumda 
var olan hoşnu tsuzluğu iyi kullandı. 

Seçim sonuçlarının işare t e ttiği bir baş ka ol gu da , 
Hollanda toplumunda açı k ve gizli "yabancı" 
düşmanlığının ciddi boyu tlarda olduğudur. PF'nin 
özelli kle İslama , g öçmen işçilerin toplumda ki 
yerlerine ve kül türlerine , poli ti k  sığınmacıl ;tra , vb. 
iliş kin saldırganca savunduğu g örüşleriyle ki tlesel 
des te k  alması bunu g ös teriyor. Bugünkü g önenç 
düzeyinin bel ki de en önemli kaynağı olan kendi 
s ömürgeci (ve köle ticare tçisi) geçmişiyle 
hesaplaşma k bir yana , Doğu Hindis tan Şir ke ti gibi 
savaş gemileri eşliğinde " ticare t yapan" kötü ünlü bir 
uluslararası şir ke tin 400. kuruluş yıld önümünün devle t 
düzeyinde ku tlandığı bir toplumda , yerli olmayanlara 
karşı demokra ti k  bir hoşg örü g ös terilmesi de 
be klenemez. 

Henüz ki tlesel bir kara kter ka zanmamış olan 
faşi zmin poli ti k  e tkisini ar tırması için toplumsal ve 
poli ti k  koşullar elverişli. Sağ burjuva düzen par tilerin 
seçim zaferi ; PF hare ke tinin or taya çı kışının ve PF'nin 
öldürülmesinin daha da açığa çı kardığı ve hare ke te 
geçirdiği kendinden olmayana karşı güçlü toplumsal 
hoşg örüsüzlü k ve tep ki ,  Hollanda'nın yerlisi 
olmayanları ve komünis t, ilerici ve diğer an ti-faşis t 
toplumsal güçleri zor bir d önemin ve zorlu g örevlerin 
be klediğini g ös teriyor. 
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Kürdistan devrimi ile Türkiye devrimi arasındaki ili§kiler üzerine dü§ünceler-111 

"Türkiyeleşme" po l it ikasın ın  içyüzü ve 
b ir leşik mücadelen in  gerekleri 

111. 
l 990'larla birlikte yeni bir aşamaya gelen 

Kürdistan devrimi, bir bakıma ulusal sınırlarının da 
dışına taşıyordu. Ortadoğu dengelerinde hesaba 
katılması gereken bir güç olarak değer kazanıyordu. 
Kürdistan devriminin etkilerinin uluslararası boyutlar 
kazanmaya başladığını gören TC, sorunu uluslararası 
platformlara götürüyor, sorunun aynı zamanda 
emperyalist devletlerin sorunu olduğunu vurguluyor 
ve ortak politika geliştirilmesinin zorunluluğunu 
dayatıyordu. Bundan sonraki gelişmeler biliniyor. 
Burada anlatmak istediğimiz şu: Devrimin boyutlarını 
gören özel savaş rejimi hızla uluslararası çapta daha 
güçlü ve etkili ittifaklar geliştirirken, daha sonuç alıcı 
karşı-devrimci politikalar oluşturmaya çalışırken, 
Öcalan sistemi, yüzünü daha fazla düzene çeviriyor, 
dış ilişkilerini ve ittifak arayışlarını bu çizgi temelinde 
yapıyordu. Tam da bu dönemde "Türkiye devrimine 
müdahale" ve daha sonra da "Türkiyeleşme" 
kavramları ortaya atıldı, bu yönlü kimi çabalar 
geliştirildi. Şimdi kısaca bu girişim ve çabalar 
üzerinde durmakta yarar var. 

"Türkiye devrimci hareketini çok bekledik, 
güçleneceklerİt1i, rejime alternatif bir hareket 
olabileceklerini düşündük. Ama maalesef olmadı, 
beceriksiz çıktılar. Bu gidişle bir şey olacakları da yok. 
İş başa düştü. Türkiye devrimci hareketine müdahale 
etmek gerekir" diye "teorik ve politik" gerekçeleri 
açıklanan DHP girişiminin gerçekliği aslında çok daha 
farklıdır. "Türkiye devrimine müdahale", DHP 
girişimi gündeme getirildiğinde Türkiye sol 
cephesinde önemli bir tartışma konusu olmuştu. 
Doğrusu bu girişim içinde yer alan arkadaşlar da hayli 
iddialı, tam anlamıyla üsttenci, Öcalan üslubunu 
tekrarlayan açıklamalarda bulunuyor ve iddialı 
"programlar" ve "Manifestolar" yayınlıyorlardı. 
Görünüşte PKK'nin çok iyi düşünülmüş, tasarlanmış 
ve planlanmış, uzun soluklu bir müdahalesi varmış 
izlenimi veriliyordu. İmaj düzeyinde bu fazlasıyla 
vardı. 

Peki ya gerçeklik? 
Şaşırtıcı gelebilir ama, gerçeklik imajın tam 

tersidir! 
Evet, ortada bir girişim, bir ad, bu ad altında 

yürütülen bir faaliyet var. Ancak bu, gerçekten çok 
yönlü düşünülmüş, tasarlanmış ve doğru veya yanlış 
ideolojik ve politik gerekçelere dayandırılmış bir 
girişim, bir ad ve çalışma değildir. Ayrıntılara girmek 
bu çalışmanın konusu değildir, o nedenle bu konuya 
sadece satır başlıkları ve daha çok bazı belirlemeler 
düzeyinde değineceğiz. 

Gerçekte DHP'nin arka planında yanlış bir 
düşünce ve girişim de olsa ideolojik ve politik gerekçe 
yok. İdeolojik ve politik gerekçeler, ideolojik ve 
politik açıklamalar sadece görüntüdür ve gerçekliği 
örtmenin bir aracı olmuştur. DHP'nin arka planı 
tamamen bireysel etmenlere, ihtiraslara ve bunların 
koşulladığı tepkilere, duygulara dayanıyor. 

DHP adına ortaya çıkan girişim ve çalışma, tam 
anlamıyla bireysel nedenlerden kaynaklanan bir tepki 
ve kendini kanıtlama hareketidir. 

Yapılan tüm açıklamalara ve değerlendirmelere 
rağmen, açıkça vurgulamalıyız ki, bu tepki ve kendini 
kanıtlama hareketiyle bir halkın devrimiyle, en başta 
da bu girişimin içinde yer alan Türkiyeli devrimcilerin 
en saf ve temiz duygularıyla oynanmıştır. Bir ülke 
devrimi gibi ciddi ve asla oynanmaması gereken bir 
dava, bireysel duyguların, ihtirasların, kendini 
kanıtlama dürtüsünün kurbanı edilmiştir. Çıkış noktası 
bu olan bir hareketi "Türkiye devrimine müdahale, 
Türkiye devrimini üstlenmek" olarak yansıtmak, ancak 

Öcalan sistemi gibi bir sistem içinde mümkün 
olabilir! . .  

Bu girişim ideolojik ve politik bir gerekçeye, 
ciddiyetle düşünülmüş bir plana dayanılsaydı bile bu 
yanlış bir müdahale idi. "Devrim ihracı" gibi bir 
anlayış ve hareketin yanlışlığı ve geçersizliği, hem 
teorik, hem de pratik olarak sayısız kez ortaya 
konulmuştur. Dolayısıyla Türkiye devrimine veya 
Kürdistan devrimine dıştan bir müdahale daha işin 
başında ilkesel olarak yanlış, pratik olarak yenilgiye 
mahkum girişimler olmaktan öte bir değer 
kazanamazdı. 

"Bizde" çıkışı yukarda özet olarak koyduğumuz 
gibi olduğu içindir ki DHP hiç bir zaman ciddi bir 
politik yaklaşıma konu olmadı. Söylenenler hep kağıt 
üstünde kaldı. Bu girişime ne doğru dürüst bir kadro 
ayrıldı, ne maddi ve manevi bir destek sunuldu, ne de 
genel bir siyasal perspektife oturtuldu. Aslında daha 
işin başında bu girişim başarısızlığa mahkum edildi. 
Zaten bireysel etkenlerle başlayan bir girişimin başarı 
şansı olamaz. Ama bu başarısızlık özetlediğimiz 
noktalarda daha da hızlandırılmıştır. Bunun da Öcalan 
tarafından bilinçli böyle ele alındığını vurgulamamız 
gerekir. 

DHP'nin gerçek arka planında ciddi ideolojik ve 
politik gerekçeler olmadığı için konuyu o boyutlarıyla 
tartışmayı doğru bulmuyoruz, hatta bu, olayı 
görüntüsü, imajıyla ele almak anlamına gelir ki bu da 
gerçekliğe haksızlıktan başka bir şey değildir. 

DHP, Öcalan sistemi içinde taktik bir araç rolünü 
bile oynamamıştır, kaldı ki kendisine böyle bir rol de 
biçilmemiştir. Kimi zaman solu "hizaya getirme"de, 
kimi unsurlarını kendine çekmede yararlanılan bir 
zemin olarak düşünülse de pratikte işlev görmediği de 
biliniyor. 

Kuşkusuz bu girişimin olumsuz sonuçlan, tamiri 
güç tahribatları olmuştur. En başta en temiz duygularla 
devrimimize katılan ve sonra bu çalışmada 
görevlendirilen arkadaşlarımız kimlik bunalımını ve 
parçalanmışlığı yaşamışlardır. Öte yandan, zaten kendi 
içinde sorunlu olan sol ile ilişkiler, daha da kötüleşmiş 
ve var olan mesafe ve önyargılar daha da büyümüştür. 
Bütün bu olumsuzlukların sonuçlarının aşılabilmesi 
için anılan girişim ve pratiğin bütün boyutlarıyla 
değerlendirileceği kuşkusuzdur. Yeri ve zamanı 
geldiğinde bunun da yapılabileceğini umuyoruz . . .  

IV. 

Bir de bu dönemde kullanılan "Türkiyeleşme" 
kavramı var, bunun da üzerinde kısaca durmamız 
gerekiyor. Hemen vurgulamalıyız ki, bu kavram her 
açıdan yanlıştır. "Türkiyeleşme" ne anlama geliyor? 
Türkiye devrimi ile ittifak ilişkisini mi, Türkiye 
devrimi ile bütünleşmeyi mi anlatıyor? Aslında böyle 
sunulsa da bunların hiçbirini içermediğini belirtmek 
durumundayız. Bu kavram, hangi ad altında ve ne 
amaçla sunulursa sunulsun, Kürdistan ülke gerçeğini 
örten ve ortadan kaldıran, TC'nin sömürgeci ulusal 
inkar ve imha sitemini "sol"dan ya da "ulusal" 
cepheden meşrulaştıran, bilinçleri bulandıran, Türkiye 
ve Kürdistan devrimleri arasındaki gerçek 
entemasyonalist ilişkiyi ve bunun ideolojik alt yapısını 
ortadan kaldıran ve sömürgeci düzenle yeniden 
buluşmayı hedefleyen bir kavramdır. Türkiye devrimi 
ve emekçilerinin toplumsal mücadelesiyle en üst 
düzeyde birlik mi kurulmak isteniyor, her açıdan 
bütünleşme mi öneriliyor; o zaman, gerçekliği olduğu 
gibi kavrayan ve doğru yansıtan kavramları seçmek 
gerekir. Oysa ortada böyle bir hedef yok. Tersine 
devletle uzlaşıp en bayağı kırıntılarla yetinmeyi 
kafasına koyan bir "önderlik gerçeği" ile karşı 
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karşıyayız. 

Özetle "Türkiyeleşme" veya bunu çağrıştıran 
kavramları reddediyoruz. Aynı şekilde Türkiye ve 
Kürdistan ülke gerçekliğini bulanıklaştıran, dolayı ıyla 
ülke devrimlerimiz arasındaki devrimci 
entemasyonalist ilişkiyi belirsizliğe mahkum eden 
"Anadolu" ve "Mezopotamya" kavramlarını da 
devrimci siyasal terminolojide kullanmayı reddetmek 
gerekir. Bu iki kavram da ülke gerçekliğini değil, elli 
coğrpfyalan ifade eden kavramlardır. Aynca 
"Anadolu" kavramı Kürdistan ülke gerçekliğini 
bilinçlerden kaçırttığı ve çoğu zaman bu amaçla 
kullanıldığı için çok daha bilinçli yaklaşımı ve 
kullanımı gerektiriyor. 

V. 

1990'lann başında Kürdistan devrimi yeni bir 
aşamaya gelmişti. İzlenen özel savaş politikaları 
sonucu Türkiye metropollerine yoğun bir göç 
başlamıştı. Bu nüfus hareketinin kuşkusuz toplumsal, 
siyasal ve ruhsal sonuçları olacaktı. Ancak bu yeni 
durum ve gelişme aşaması bütün boyutlarıyla 
değerlendirilip yeni politikalar üretilmedi, yeni 
dönemin kadroları geliştirilemedi .  Bunun yerine bir 
önceki bölümde özetlediğimiz gibi Öcalan sistemi 
bütün dikkatini ve çabalarını düzen içi arayış ve 
uzlaşma yönelimi üzerinde odaklaştırdı. Böylece 
ortaya çıkan sayısız ilişki, olanak ve değer heba edildi. 
Bu aşamada ortaya çıkan olanaklar ve ilişkiler doğru 
bir stratejik ve politik yaklaşımla değerlendirilseydi 
Türkiye'deki toplumsal mücadeleler tarihi de farklı 
boyutlar kazanabilirdi. A.rirainınlamı hiçbiri 
yapılmadı, düzenle uzlaşma arayışı ve yönelimi, Kürt 
emekçilerinin doğru bir tarzda örgütlenmelerini 
önlediği gibi Türkiye emekçileriyle devrimci tarzda 
uzun vadeli ilişki geliştirme olanaklarını da ortadan 
kaldırdı. Oysa devrimci iktidar hedefi olan bir 
öncülüğün yapması ger.ekenler belliydi: 

Bir; Türkiye metropollerindeki Kürt emekçileri 
ulusal ve toplumsal görevleri temelinde, bu temel 
görevi iç içe gözeterek örgütlemek ve özel savaşı 
"cephe gerisinde" kuşatacak bir ulusal-toplumsal 
mücadeleye yöneltmek! 

İki; bu alanlardaki Kürt emekçilerin toplumsal 
sorunlara etkin ilgisi ve toplumsal mücadelenin etkin 
yürütücüsü olması durumunda, bu olgu, Türkiye 
emekçileriyle daha yakın mücadele ilişkisine 
girmesine yol açabilir, Türkiye emekçileriyle geliş cek 
mücadele ilişkisi düzen ve rejim için ciddi bir 
toplumsal, siyasal tehdidi de mayalandırabilir, Türkiye 
emekçileri üzerinde oynanan özel savaş oyunlarını 
belli ölçüde boşa çıkarabilir ve devletin toplumsal 
dayanaklarını zayıflatabilirdi. Dolayısıyla PKK'nin 
metropol Kürtlerine karşı izleyeceği politika 
mücadelenin başarısı ve geleceği açısından çok önemli 
bir konuma gelmişti. 

Üç; doğru bir öncülük, iktidar perspektifli bir 
yaklaşım Türkiye emekçileri ve devrimci güçleriyle 
daha sağlıklı ve stratejik ilişkiler geliştirmesini de 
zorlayacak ve koşullayacaktı. Türkiye devrimci güçleri 
ve toplumsal bileşenleriyle ilişki zorunluluklardan öte 
ilkesel bir yaklaşım olmak durumundaydı. Kendisini 
dar ulusal sınırlara hapsetmek istemeyen devrimci 
sosyalistlerin yaklaşımı buydu. Ancak ufkunda iktidar 
hedefi olmayan, en bayağı uzlaşmalar için etmediği 
lafı bırakmayan Öcalan için bu ilkesel ve stratejik 
yaklaşımın hiçbir anlamı yoktu. 

Bu üç temel yaklaşım da hiçbir zaman esas 
alınmadı. Metropol Kürtleri sağımlık koyun olarak 
algılandı, "asker ve vergi" kaynağı olarak 
değerlendirildi, hep "yedek güç" olarak görüldü. 
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PKK 'nin d evrimci bir m etropol Kür tl eri poli ti kası 
olmadı. Eğ er böyl e bir poli ti ka g eli ştirils eydi , o 
zaman , kaçınılmaz olara k bunun bir ayağı da birli kte 
ya şadığı diğ er uluslardan em ekçil erl e mücad el e  
ili şkisin e uzanırdı. Aslında or taya çıkan birço k 
olana k v e  mücad el e  z emirıi vardı. Yasal par ti ,  
s endi kalar , d ern ekl er v e  daha bir dizi etkili etkisiz 
mücad el e  alanı Kürdis tan d evrimi için d e  
d eğ erl endirilm edi. 

Örn eğin yasal par tiy e ba kalım : Bu par tinin 
g erç ek anlamda d evrimci yur ts ev er poli ti kası , buna 
uygun örgü tü v e  kadrosu olmu ş mudur ? Y in e günlü k 
gaz ete oynaması g er eken d evrimci rolü oynayabilmi ş 
midir ? Ya i şçi v e  em ekçil er ? Onlar nasıl el e alındı ? 
Kür t em ekçil erinin somu t h erhangi bir tal ebi için 
mücad el e edilmi ş midir ? Bu konuda h erhangi bir 
poli ti kadan söz edil ebilir mi ? Elb ette anılan alanlar 
v e  z eminl er g en el mücad el enin etkisi v e  i tkisiyl e 
b elli bir rol oynamı şlardır ; ama bu yin e d e  bu 
alanların d evrimci bir i ktidar p ersp ekti fleriyl e 
çalı ştı kları anlamına g elm ez. 

Yasal par ti sür eç içind e or taya çı kan i ktidar 
olana klarına konma k is tey en Kür t or ta v e  eg em en 
sını flardan unsurların toplandığı m er kez halin e 
g elm ey e  ba şladı. Bu , Öcalan sis teminin v e  düz enl e 
uzla şma arayı şının bir sonucu v e  g er eğiydi. Di kka t  
edilirs e  yasal parti içind e örgü tl en en Kür t siyas et 
esnafı ço k ki şili ksiz v e  tu tarsızdır. Siyasi olara k 
güçsüz olu şu ,  h ep d evl etl e  d evrim arasında bir y erd e 
olması bu ki şili ksizliği rıi d e  b elirl er ... 

Günlü k gaz ete, düz en içi arayı şların damgasını 
vurduğu bir çizgid e yürümü ştür. Dolayısıyla bu 
z emin d e  d evrimci i ktidar v e  onun g er ektirdiği 
i ttifa klar poli ti kasının g eli şm esin e p ek hizm et 
etm emi ştir. Bu i ki z emind e d e  Öcalan vi trini z engin 
tu tmaya öz en gös termi ş, kimi "ay kırı" s esl er e  d e  izin 
v ermi ş ya da s es çı karmamı ştır. Bu , onun hal klar v e  
em ekçil erl e, onların temsilcil eriyl e ili şki g eli ştirm e 
anlamına g elm ez. Tersin e uzla şma kozunu büyü tme 
eğilimin e  d en k  dü şer ... Bu i ki z emi rıin bugün 
tasfiy eci çizginin en etkili savunuculuğunu yapmalar ı 
bo şuna d eğildir. Ta ba şından b.eri bu i ki alan düz enl e 
uzla şma çizgisinin toplumsal-siyasal dayana kları 
olara k dü şünüldü v e  buna gör e örgü tl endirildi ... 

Öğr enci g ençli k alanında da bir poli ti kasızlı k söz 
konusudur. Öz elli kl e  üniv ersi te g ençliği g eli şen 
d emo kra ti k  v e  a kad emi k mücad el el erd en uza k durdu , 
bunu 'n üz erin e etkinc e gidilm edi , bu konuda doğru 
bir poli ti k  anlayı ş kazandırılmadı. " Niy e bu kadar a tıl 
duruyorsunuz" sorusuna v eril en kar şılı k, "biz 
kendimizi g erillaya hazırlıyoruz , burada kendimizi 
harcamıyoruz" biçimind e kaçama k v e  eyl emsizliği 
m eşrula ştıran yanı tlar olmu ştıır. Ayrın tıya girm ek 
müm kün , anca k bu kısa öz etl erd en anla tmaya 
çalı ştığımız şu : Tür kiye m etropoll erind e var olan 
mücad el e  olana kları Kürdis tan d evrimi için tam 
d eğ erl endirilm ediği gibi , bu alanlar Tür kiy e d evrimi 
v e  em ekçil erinin toplumsal mücad el el eriyl e or ta k  
mücad el e  pla tformları yara tma k amacıyla da 
d eğ erl endirilm edi. 

Bir daha tekrarlıyoruz : Tür kiy e'y e  göç er til en 
Kürtl er doğru bir poli ti ka il e örgü tl endirilip har ekete 
g eçiril ebils eydi öz el sava ş uygulamaları tersin e 
ç evril ebilir v e  d evrim kar şı tı bir har eket, d evrimin bir 
olanağı halin e g etiril ebilirdi. H em d evl eti c eph e 
g erisind en ku şa tma k, h em Tür kiy e em ekçi har eketini 
teti kl ey ebilm ek, h em d e  or ta k  mücad el e  z eminl erini 
g eli ştirm ek v e  güçl endirm ek ba kımından bu 
böyl edir. Anca k hayalci olmama k g er ekir. Bu 
olana kları v e  z eminl eri d eğ erl endirm ek için or tada 
d evrimci bir i ktidar p ersp ektifi v e  programının 
olması g er ekiyordu. Ama tam da olmayan bu. Durum 
böyl e olunca var olan olana k v e  ili şkil erin , or taya 
çı kan gücün düz en içi "çözüml er e" end eksl en ec eği 
v e  o kulvarda yürü tül ec eği aç ıktır ... Yapılan v e  
g erç ekl eşen d e  bundan ba şkası d eğildir ... 

İ ki ül ke d evriml eri ar asında ki ili şkil eri daha 
doğru kavrama k için Tür kiy e m etropoll erin e 
göç ettiril en Kür tl er 'in ulusal , toplumsal v e  siyasal 
durumunu n esn el olara k inc el em emiz v e  g er ekli 
sonuçlara ula şmamız g er ekir. Bunu da önümüzd eki 
bölümd e yapmaya çalı şacağız ... 

Direnen Filistin kazanacak! 19 * S. Y.Kızıl Bayrak 

Fi l ist in kazanacak! . .  
İsrail 'in 29 Mar t saldırısıyla birli kte yarım asırdan 

fazla bir sür edir kanamaya d evam ed en Filis tin 'd eki 
yara , hal kları v e  em ekçi sın ı flar ı emp eryalizm e v e  
sömürg el eştirm e poli ti kalarına kar şı ço k ön emli bir 
sorgulama no ktasına g etirdi. Filis tin hal kı muazzam 
güç d eng esizliğin e rağm en dir en en hal kın 
y enil em ey ec eği rıi bir kez daha gös terdi. Filis tin hal kı ,  
Oslo sür eci v e  d evamının , kendisinin kolonil eştirilm esi , 
topra ksızla ştırılması , toplama kamplarında i şkenc eli 
günl er v e  ka tliama tabi tu tulması anlamını ta şıdığını 
ço k iyi biliyor. K endi kad erinin tayini için gör kemli bir 
dir eni ş s ergiliyor. Filis tin in tifadası v e  dir eni şi 
" Ortadoğu Barı ş Projesinin" çö kü şü anlamına g eldiği 
gibi , hal kların özgürlü k mücad el el erin e büyük bir 
moral güç olma öz elliğini d e  ta şıyor . Bir anlamda 
hal kların nabzı , siyonis t ır kçılığa boyun eğmeyen , 
a şağılanmayı kabul etmey en Filis tin dir eni şind e a tıyor. 

29 Mart 'tan bugün e kadar ya şanan g eli şm el eri 
bü tün dünya izliyor. Binl erc e Filis tinli ka tl edildi. F- 1 6  
sava ş uça klar ı, M ervo ka ta rıkları il e Filis tin ken tl eri , 
köyl eri y erl e bir edildi. B eş bind en fazla insan 
tu tu klandı. Toplu m ezarlar öldürül en kadın v e  
çocu kların c es etl eriyl e dolduruldu. El Halim , 
B ey tulhalim karayolu üz erind en in şa edil en d ev 
toplama kampına ço k sayıda çocuğun gö türüldüğü , 
fizi ki v e  psi koloji k i şkenc ey e  tabi tutulduğu ço k açı k 
v e  İsrail bunu gizl em e  g er eği rıi bil e duymuyor. Araplar 
topra klar ından sürülüyor. Ya şanılanların bir tek adı 
olabilir. O da Şaron önd erliğind eki v e  İ şçi Par tili 
koalisyonun " Er ez lsrail"in , yani "Bü yü k  İsrail"in n e  
pahasına olursa olsun g erç ekl eştirilm esi hırsıdır ! 

G ençliği rıi Filis tinlil er 'i kaçırma k için tedhi ş  
har eketl eri düz enl em ekl e  g eçirmi ş, sonras ında Sabra v e  
Şa tilla 'da i ki bin e ya kın Filis tinli 'yi ka tl ed er ek "Ka til" 
ünvanı rıı kazanmı ş  Şaron , " Er ez İsrail" için "vaa t 
edilmi ş" topra kların Araplardan arındırılması 
operasyonuna giri şti. Amaç , "homoj en" bir İsrail 
d evl etinin kurulmasıdır. Bu proje h ep siyonis tl erin 
tarihi hayall eri olag eldi. 

1 949'da 800 bin civarında Filis tinli 'nin ya şadığı 
topra kl arı ter k etm ek zorunda bıra kılmalarıyla kurulan 
İsrail 'in u fkunda sür ekli Ba tı Ş eria 'yı da kapsayan 
büyü k bir d evl et olma k var oldu. 1 948 'd e çizil en 
sınırlarını sür ekli yayılma v e  i şgal il e i ki üç ka t 
büyü ttü. Filis tin hal kının i şgal e kar şı dir eni şi is e h ep 
var olag eldi. Oslo görü şm el eriyl e birli kte y eni bir 
dön em e  girildi. 1 3  Eylül 1 993 'te imzalanan Oslo 
Anla şması 'yla Arafa t Filis tin mücad el esin e ço k ağır bir 
darb e vurdu. Arafa t, Filis tin topra klarının %78'ini 
İsrail ' e bıra kara k Filis tin topra klarının %22 'sin e Filis tin 
adına razı oldu. Bu , Arafa t önd erliğinc e pra ti kte İsrail 
i şgalinin kabull eni şi v e  İsrail 'in yara ttığı yı kım v e  
sömürg ecili k poli ti kalar ının görm ezd en g elini şi 
anlamına g eliyordu. Oslo , Filis tin hal kının 
sömürg el eştirilm esinin m eşrula ştırılması b elg esiydi. 
Filis tinlil er 'e sabr etm ek dı şında ba şka bir şey 
v erm ey en Oslo , " Er ez lsrail" e gid en yolda sad ec e  bir 
ara dura ktı. Bu anla şmayla Filis tin topra klarına dön en 
Arafa t'ın on yıla ya kın bir sür e boyunca Kahir e, 
Amman , Washing ton ha ttında ki g eli ş gidi şl erind en 
Oslo 'da vaa t edil en "d evl et" çı kmadı. İsrail is e 
yayılmacı , i şgalci poli ti kalarını ka tm erl eştir er ek 
uygulamaya d evam etti. Camp David is e Oslo 'nun daha 
g erisind eydi. ABD 'nin Clin ton eliyl e o tur tma k is tediği 
y eni "barı ş" sür eci , Filis tin 'e Doğu Kudüs 'te sad ec e  
o fis açma ha kkı tanır ken ,  İsrail 'e Kudüs 'ü ed ebi 
ba şken ti ilan etme yolunu açıyordu. Y in e, Filis tin 
d evl etinin "as kersiz" olmasını daya tıp mül tecil erin 
topra klarına dönm e ha kkını kabul etmiyor v e  
Filis tinlil er 'in 1 949'da ki BM kararlarından bu yana 
eld e  ettiği bü tün ha kla n or tadan kaldırıyordu. 

Oslo sür ecind en bugün e kadar Arafa t'a biçil en rol , 
İsrail adına polisli k yapma , dir eni ş güçl erini bas tırma 
v e  r eformis t- teslirniyetçi pla tforma ç ekm enin ö tesind e 
ba şka bir şey olmadı. Ni tekim 29 Mar t 2002 tarihi 
önc esind e ABD Or tadoğu öz el temsilcisi Zinni 'nin 

Sema Sultan 

Arafa t'a daya ttı kları en dolaysız tanımıyla Filis tin 'in 
bü tün d eğ erl erini teslim etm eyi v e  dir eni şçil erin 
tu tu klanmasını , lsrail 'in op erasyonlar ına (h er türlü 
kurum- kurulu ş, c eza evi v e  y er) izin v erilm esini 
iç eriyordu. Kısacası , Am eri kan "barı ş" planı ihan eti 
daya tmasından ba şka bir şey d eğildi. İsrail 'in r esmi 
poli ti kası olan Filis tinlil er 'i tanımama , bir hal k v e  
toplum olara k örgü tl enm esin e izin v erm em e, köl eli k 
sınırla n içind e "ya şam" ha kkından ba şka bir şey 
tanımama , aslında Arafa t'ın da sınırlarını tanımlıyordu. 
Ni tekim İsrail is tediği zaman Arafa t'ın bir adım 
kıpırdamasına izin v erm ey ec eğirıi ,  İslam Ül kel eri 
Konferansı toplan tısına ka tılmasına g etirdiği ambargo 
v e  diğ er ya kla şımlarıyla ço k n et or taya koydu. 

Daha önc e d e  d efalarca tekrarlandığı gibi bir günd e 
Arafa t'ı muha tap olma ktan çı karma , tekrar ABD planı 
doğrul tusunda görü şm el er e  kabul etm e s enaryolarını 
izliyoruz. Kısa vad ed e  tecri t, yıldırma , bas kı 
poli ti kalarıyla masa ba şında Arafa t eliyl e ön emli 
sonuçlar alma k is tedi kl eri açı k, ama uzun erimli 
poli ti kalarında i şbirli kçi bir Filis tin önd erin e dahi 
tahammül etm edi kl erini , Filis tinlil er 'i taraf olma ktan 
tamam en çı karma k is tedi kl eri rıi görüyoruz. İsrail- ABD 
s tra teji k blo ku ,  Filis tin sorununu Arap i şbirli kçi 
z eminin e ta şıyara k Filis tinlil eri Ürdün 'e sürm eyi 
h ed eflem ektedir. Ku kla Ürdün d evl eti ça tısı al tında 
Filis tinlil eri d e  birl eştir er ek "nihai çözüm"ün ön emli 
bir a şamasını g erç ekl eştirm eyi pla nlama ktadırlar. 
Şaron-Bush i kilisi rıin Arafa t ismi etra fında 
dill endirdi kl eri muha tap almama , güv enm em e  tavrının 
anlamının g erç ekte Filis tin hal kı olduğunu görm ek 
g er ekir. Am eri kan "Barı ş" projesinin Filis tinlil er için 
Ürdün 'e sürülm ek v eya lsrail 'in o tori tesi al tında ulusal 
kimliği rıi , tarihini v e  topra klarını unu tara k köl ec e 
ya şama k olduğu ço k açı k. Bu projenin ana ha tlarını 
Kiria t Arba 'da ki bir Yahudi y erl eşimci olan Yosi Şarvi t 
şöyl e öz etliyor : "Bu sava ş bi ttiğind e bu topra klarda 
kalan Araplar is terl ers e İsrail o tori tesi al tında ya şama k, 
ya da gi tm ek konusunda s erb es ttirl er." 

Bir kez daha vurgulamalıyız ki , bugün kü 
ka tliamların n ed eni rıi Şaron 'un şu sözl erind en ba şka 
bir şey daha iyi anla tamaz : "B en uluslararası il kel er 
falan bilm em. Bu topra klarda doğaca k h er Filis tinli 
çocuğun haya tta kalması , n esill erinin d evam ed ec eği 
anlamına g elir. Bir vuru şla 750 Filis tin _]i 'yi öldürdüm 
( 1 956 Refah mül teci kampında). As kerl erimi Arap 
kızlar ına tecavüz etm el eri için c esar etl endirdim. Za ten 
Filis tinli kadınlar Yahudil erin köl esidir." ( Şaron 'un 
G en eral Quz e  M erham 'a v erdiği d em eç. 1 956) 
(Evrensel, 1 Nisan 2002) 

Bugün Filis tin hal kı emp eryalis tl erin v e  
siyonis tl erin silahlarının üs tünlüğün e kar şı onurlu 
ya şam v e  özgürlü k mücad el esiyl e birli kte g el ec eğini 
kazanma v e  Özgür Filis tin 'e ula şma sava şını v eriyor. 
Daha önc esi bir yana son 54 yıldır ya şadığı acıların , 
öd ediği b ed ell erin v e  or taya koyduğu büyü k 
dir eni şl erin kar şılığını mu tla ka za ferl e sonuçlandırma k 
is tiyor . 

Ezil en bü tün sınıf v e  hal klar ya emp eryalizmin 
çıpla k yüzünü s ergil ediği Filis tin i şgalin e kar şı tavır 
alaca k, "global düz en" , "id eolojil erin sonu" yalanını 
tuzla buz ed ec ek, ya da eg em en poli ti kaların y ed eğin e 
dü şm ekten kendini kur taramayaca ktır. 

Ku şkusuz ABD eg em enliği yı kılmaz d eğildir. 
Vi etnam hal kının ba şardığını bugün ezil en hal kların 
g erç ekl eştirm em el eri için bir n ed en yo ktur. Kürdis tan 
d evrimi açısından da Filis tin dir eni şind en çı karılması 
g er eken ço k büyü k d ersl er var. Öcalan teslimiy et v e  
tasfiy eci ihan etinin sunduğu "Barı ş" çizgisi il e Filis tin 
hal kına daya tılan köl el eştirm e poli ti kası arasında 
özünd e bir far k yo ktur. Hal kımız da ABD pa ten tli , T C  
öz el sava ş poli ti kalarına kar şı mücad el e tarihinin v e  
par ti tarihimizin dir eni ş g el en ekl erin e v e  d eğ erl erin e 
mu tla ka sahip çı kaca k v e  teslimiy etçi-ihan etçi İmralı 
pla tformunu y erl e bir ed ec ektir. 

Er v eya g eç ,  ama bir gün mu tla ka ... 
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Vahşi Recm cezasına karşı uluslararası protesto ... 

Kadın hakları iç in ayağa kalkın !  . .  

Dünyadaki bütün kadın ve insan hakları 
savunucularına: 

21 . yüzyılda er kek v e  kad ınlar ı r ecm etm ek 
iğr enç bir durumdur. Recm , er kek v e  kad ınlar ı 
bell erin e v eya boyunlar ına kadar gömm ek v e  onlar ı 
yavaş yavaş iş ken ce yapara k katl etm ektir. Onların 
suçlar ı İslami yasalara gör e cins el iliş kid e 
bulun ma ktır. 

Son dön eml erd e lslam il e yön etil en ül kel erd e  
İslam cı hü küm etl er bu vahşi v e  ortaçağ cezas ını daha 
s ı k  uygulamaya başlad ılar. İslami r ejiml erin v e  
İslami gruplar ın yön etimind e yaşayan er kek v e  
kad ınlar daima r ecmin kur banlar ı olma t ehli kesi 
altındad ırlar. 

Ameneb Laval Nij erya 'da ,  Sima İran 'da v e  
Zafaran Bibi Pa kistan 'da ceza evind el er v e  
r ecm edilm e ka busuyla yüzyüz el er. H em en şimdi , 
özgürlü kçü insanlar , il eri ci kurumlar v e  insan ha klar ı 
örgütl eri bu vahş eti sona erdirm ek için güçl erini 
birl eştirm elidirl er. 

Kad ınlara v e  er kekl er e  uygulanan bu vahşi 
uygulamay ı prot esto için Recm e  Karş ı Uluslararas ı 
Komit e r ecm e karş ı uluslararas ı eyl em çağ rıs ında 

bulunuyor. 31 May ıs'ta İran , Pakistan, Nij erya , 
Sudan büyü kelçili kl eri önl erind e toplana cağız v e  
r ecm e karş ı itiraz ım ız ı  v e  ö fkemizi i fad e  ed eceğiz. 
Ayr ı ca ,  Brü ks el 'd e Avrupa Birliği bü rosu önünd e bir 
araya g el eceğ iz v e  t emsil cil erimiz AB gör evli leriyl e 
gö rüş ecektir. Recm v e  bütün vahşi İslami 
cezalandırmalar d erhal tüm dünyada sona 
erdirilm elidir. 

Sizl eri kad ınlar ın ı savun ma k  için v e  r ecm e karş ı 
bu göst eril er e  kat ılmaya çağ ır ıyoruz. HE P 
Bİ RLİKTE Bİ R FARK YARATABİ Lİ Rİ Z. 

Mina Abadi 
Recme Karşı Uluslararası Komite 

Mina Abadi, 
E-mail : minaahadi@aol.com 
Tel :  +49 1 77 5692 41 3 
Fax: 0049 201 2 488 51 0 
Sbiva Mabbobi 

Hal kla iliş kil er 
E -mail : shiva mahbobi@yahoo.com 
Tel :  +44 07984445278 

Ferdos İran 'da recm cezasına çarptırıldı! 
İran, Pakistan ve Nijerya'daki vahşi Recm 

cezalarını protesto edin! . . 
Ent ekha b Gaz et esin e gör e Ferdos ad ında ki bir 

kad ın lran'da r ecm cezas ına ça rpt ır ıldı. Bu son i ki 
ha ftada Nij erya'da ki Am en eh Lava ! v e  Pa kistan'da ki 
Za farn Bi bi 'd en so nra üçün cü r ecm cezas ıd ır. Ayr ı ca 
bir sür e ön ce İran 'da r ecm cezas ı  v eril en Sima olay ı 
bulunma ktad ır. Bu kad ınlar evlili k d ış ı  cins el 
iliş kil erd e bulundu klar ından dolayı r ecm cezas ına 
çarpt ır ılm ışlard ır . Onlar taşlanara k idam edilm e 
ka busunu , y er e  gömüldü kl eri v e  yavaş yavaş iş ken ce 
edil er ek katl edil ecekl eri bir günü , bekl em ekt edirl er. 
Bu ortaçağ v e  vahşi uygulama gözl erimizin önünd e 
g erç ekl eşm ekt e  v e  İran'da ki İslami hü kürnet bu 
vahş etin , kad ınlara karş ı suçun ana 
d est ekçil erind endir. 

Recm e  karş ı ç ı kma k v e  onu o rtadan kald ı rma k 
için Recm e  Karş ı Uluslararas ı Komit e bu bar barl ığa 

karş ı 31 May ıs 2002 'd e uluslararas ı prot esto 
çağr ıs ında bulunuyor. Bütün özgürlü kçü insanlar ı ,  
il eri ci v e  kad ın ha klar ı örgütl erini v e  bir eyl eri İran , 
Pa kistan , Nij erya v e  Sudan elçili kl eri önünd e 
toplanmaya v e  r ecm e karş ı ö fkel erini hayk ırmaya 
çağ ır ıyoruz. Ayn ı gün Brü ks el 'd e Avrupa Biriliği 
bürosu önünd e bir yürüyüş g erç ekl eştiril ecektir . 

Avrupa Birliği gör evlil erin e bu vahş et e  karş ı 
har eket e  g eçm em el erini prot esto ed en m ektuplar 
gönd erin. M edyaya dünyada ki ceza ha berl erini v e  
r ecmin uygulanmas ın ın ha berl erini yay ınlamalar ı için 
bas kı yap ın. İran , Pa kistan , Nij erya v e  Sudan 
hü kürnetl erin e r ecm yasas ın ı durdurmas ı v e  
kald ırmas ı için bas kı uygulamal ıy ız. 

Recme Karşı Uluslararası Komite 
2 Mayıs 2002 
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Bir kadın daha recm cezasına 
çarptırıldı! 

Zafaran Bibi'nin 

hayatını 

kurtaralım!.� 
Za faran Bi bi g enç bir kad ınd ır . Kay ın birad eri 

taraf ından t ecavüz e uğrad ığ ın ı v e  bunun sonu cunda 
hamil e kaldığın ı bil dirm ek için Gün ey Pa kistan'da b. 

polis kara koluna başvu ruda bulunmuştu . M edya 
raporlarına gör e is e polisin konuyu soruşturduğu v e  
Za faran Bibi'n in bu adamla bir iliş kisi olduğunu itira f 
ettiği bildirilm işt ir .  20 Nisan'da Za faran r ecm 
(taşlanara k idam ) cezasına ça rp tır ıldı. Yaşam ı 
t ehli ked edir. 

Bu yüzyılda cins el iliş kid e bulundu klar ından dol ayı 
kad ınlar ı İslami yasalara dayan ara k  r ecm etm ek d erh al 
durdurulmas ı g er eken kor kunç bir insan ha klar ı 
ihlalidir . Pa kistan h ükürneti bu insani fela kett en 
sorumludur . Recm e Karş ı Uluslararas ı Komit e bu 
bar barl ığın dünyanın h erhangi bir y erind e 
g erç ekl eşm esin e tahammül göst erm ey ecek v e  en güç lü 
biçimd e r ecmin uygulan mas ına ka rş ı ç ı ka ca kt ır. 

21 Nisan 'dan iti bar en Recm e  Karş ı  Ulusla rraras ı 
Ko m.it e Za faran'ı n  yaşamını kurtarma k için 
ulusla raras ı bir kampanya başlatm ışt ır. Bütün 
ça balar ım ızı Nij erya'da Am en eh Lawal 'ın v e  
Pa kistan 'da Za fa ran Bi bi 'nin h ayat ını kurtarma k  için 
ha rcaya cağ ız. M edyaya r ecm e karş ı uluslararas ı 
prot es tolar ın ha berl erin i yans ı tmala rı için çağrıda 
bulunuyoruz . 

Bütün insan ha kla rı v e  kad ın ba klan 
organ izasyonla rın ı  bu insanl ı k  d ış ı  cezay ı prot esto 
etm ey e  çağır ıyo ruz. Lütf en prot estolar ın ız ı aşağıda ki 
Pa kistan hü kürnetin in adr esin e gönd eriniz. Ayrı ca 
prot esto m ektu bunuzun bir kopyas ın ı Ulusla raras ı 
Recm e Karş ı Komit eye gönd eriniz. 

Mina Abadi 

(Recme Karşı Uluslararası Komite Koordinatörü) 
E-mail : minaahadi@aol.com 
Tel :  +49 1 77 5692 41 3 
Fa x: 0049 201 2 488 51 0 

G en eral P erv ez Musha rra f, 
Chi ef E xecutiv e Islami c Repu bli c of Pa kistan : 
Fa x: +9251 9203938 
E -mail : ce@pak.gov.pk 

Mr. Romano Prod i, Pr esid ent 
Europ ean Commission 
Fa x: + 32 22956336 
• Email : embassy@ni �erian.it 

Protesto Metni: 
Pa kistan lslam Cu mhuriy eti Baş kanı G en eral 

P erv ez Müş err ef 'e, 
20 Nisan 'da Pa kis tan h ükürnetinin Za fara n  Bibi 'yi 

r ecm cez asına ça rpt ırd ığını öğrendi k. Za fara n, 
kay ın birad eri tara fı ndan t eca vüz e uğ ramış v e  hamil e  
kal mıştır. Hükü metiniz ona d est ek ol acağ ı y erd e recm 

' cezasına ça rpt ırm ışt ır. Bu durum ka bul edil em ezdi r. 
Kad ınlara uygulanan bu ortaçağ cezas ına olan en 
şidd etli iti razlar ımız ı i fad e ediyor v e  hü kürnetinizin 
d erhal r ecm cezas ın ı kald ırmas ın ı tal ep ediyoruz. Bir 
kad ın ı t ecavüz e uğ ramas ından v eya öz el iliş kil erind e 
dolay ı r ecm etm ek insanl ık için bir utançt ır v e  d erhal 
durdurulmal ıd ır. 

lsim : 
Örgüt : 
İmza : 
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Yiğit devrimci İbrahim Kaypakkayayı katledilişinin 29. yılında derin bir saygıyla anıyoru; .... 

Faşizmin işkencehanelerinde 

ser verip sır vermedi !  . .  
Ölen yoldaşlar için 
Siz ki canınızı verdiniz halkımız için 

Siz ki herşeyinizi verdiniz bu kavga uğruna 

Göğsümüzde onurla dalgalanan 

Kavganın bayrağına siz ki al rengini verdiniz 

Ey, ölümsüz halkımız için toprağa düşenlerimiz 

Ey, yüce oğulları halkımızın 

Gururla ve sabırla dinlenin şimdi 

Kavganızı sürdürüyor yoldaşlarınız . . .  
ibrahim Kaypakkava 

"Esas en biz ko münist d evri mcil er, pr ensip olarak siyasi kanaatl eri mizi ve 
gör üşl eri mizi hiç bir y erd e gizl emeyiz. Ancak örgüts el faaliy etl eri mizi, örg üt içind e 
bizi ml e  birlikt e çalışan arkadaşları mızı ve örg üt iç erisind e ol mayıp da biz e yardı mcı 
olan şahıs ve grupları açıkla mayız. Kişis el soru mluluğu m açısından g er ek eni zat en 
söyl emiş bulunuyoru m. B en buraya kadar anlattıkları mı sa mi miy etl e inandığı m 
Marksist- Leninist d üş ünc e uğruna yaptı m. Ve sonuçtan asla piş man d eğili m. B en bu 
uğurda h er t ürl ü n etic eyi göz e alarak ve can b ed eli bir mücad el eyi öngör er ek 
çalıştı m ve n etic ed e  yakalandı m. Asla piş man d eğili m. Bir g ün sizin elinizd en 
ku rtulursa m g en e  aynı ş ekild e çalışacağı m." (Sorgu zaptından . ../21 Nisan 1973) 

lbrahim Kaypakkaya 

Devrimci mirası devrim uğruna savaşanlar yaşatabil ir 
Nazı m'ı sahipl en me il e başlayan d evri mci 

d eğ erl erin içini boşalt ma, sist em için kabul edil ebilir 
sınırlara ç ek me saldırısı boyutlanarak D enizl er' e 
kadar vardırıl mış bulunuyor. 

Önc e Nazı m Hik met, siyasi ki mliği yok sayılarak 
d üz en t emsilcil eri tara fından sahipl enildi. Adına 
kons erl er, g ec el er organiz e edildi. Afişl erin, gaz et e  
ilanlarının altına "K ül tür Bakanlığı 'nın katkılarıyla " 
notları d üş üld ü. Ancak bunun nasıl bir ikiy üzl ül ük 
olduğunun anlaşıl ması uzun s ür medi. Ta m şu 
g ünl erd e Nazı m'ın vatandaş lıktan ihraç işl eminin 
eksik kalan hukuki boyutunu ta ma mladılar. 

B enz er bir saht ekarlık yıllard u 8 Mar t ve N ewroz 
üz erind en yapılıyor. "Kadınlar g ün ü" söyl emi il e 8 
Mart'ın emekçi öz ü yok sayıl maya çalışılıyor. K ürt 
halkının isyan at eşl er irıi D emirci Kawa 'dan b eri 
tutuşturduğu g ün olan 2 1  Mart N ewroz, d evl et 
tarafından "N evruz "laştırılarak kutlanıyor. Bu yıl 
bunlara d üz en partil eri tarafından I Mayıs'ın 
sahipl enil mesi ekl endi. l Mayıs'ta burju va partil erinin 
ki mi t emsilcil eri d e  "emekçinin yanındayız " 
açıkla malarıyla I Mayıs eyl emin e katıldılar. 

Ve nihay et son dön emd e, biçi mi farklı ol makla 
b erab er, D enizl er, Mahirl er, lbolar için d e  b enz er bir 
duru mdan bahs ed ebiliriz. K endini b üy ük bir öz veriyl e 
mücad el ey e  ada mış bu yiğit d evri mcil er, sınıf 
mücad el esind e yaratılan d eğ erl erl e ve d evri m  
mücad el esiyl e ilişkisini k es en ya da karşısında y er 
alanlar tara fından saht ekarca sahipl eniliyor. 

D evri mci d eğ erl er e  sırt ç evir er ek yabanc ılaşan, 
d üz enin yasallığı için e k endini haps ed en lib eral 
r eforrnistl er öz ellikl e D enizl er üz erind en ka mpanya 
y ür üt üyorlar. Lib eral işçi politikasının t emsilcisi bu 
ç evr e sını ftan b ekl ediği karşılığı ala madı ve alacak 
gibi d e  gör ün müyor. Zira, s er may enin topy ek un 
saldırılarının azgınlaştığı bir s ür eçt e bu lib erall er, 

. E mek Plat for mu'nun "E mek Progra mı "na sarıl manın 
öt esin e g eç emedil er. Diğ er yandan I Mayıs'ta açığa 
çıkan bir tablo var. O da g ençliğin taşıdığı mücad el e  
potansiy eli, g ençliğin içind e bulunduğu arayıştır. 
Gör ün en o ki, bu tablo lib eral ş efl er açısından bir 
uyarı ol muştur. Sını ftan y üz bula madıkları bir 
dön emd e, onlara yön el en g enç k esi ml eri saflarında 

tut mak öz el bir ön em taşı maktadır . D enizl erin 
otuzuncu öl üm yıldön ümün ü  bu açıdan bir fusat 
olarak d eğ erl endirdil er, t üm g üç ve i mkanlarını 
har ek et e  g eçir er ek, birkaç g ün e  yayılan an ma ve 
etkinlikl er d üz enl edil er. 

D evri mi ve d evri mci d eğ erl eri t erk ed en bu ç evr e, 
r efor mist çizgiyi (h em d e  bug ünk ünd en çok daha 
soylu ve sa mi mi olanını) aşarak d evri mci bir dir eniş 
ve dayanış ma g el en eği yaratanları sahipl endikl erini 
iddia ed ec ek kadar ikiy üzl ü bir tutu m içind edirl er. Bu 
tutu mları saflarındaki g ençl eri bir s ür e  oyalayabilir. 
Ancak içind e y üzd ükl eri lib eraliz m batağı, g erç ek 
yüzl erini uzun za man sakla maya olanak tanı mayacak 
kadar d erindir. 

D evl et solunu t emsil ed en çizgiy e g elinc e. Onlar 
d evri mcil er e yabancılaşalı, sırt ç evir eli yıllar oldu. 
Öz ellikl e 1 9  Aralık c eza evi katlia mı ve d evri mci 
tutsakların dir enişi karşısında aldıkları tutu m, 
b ell ekl erd en silinm ey ec ek kadar iğr ençti. Öyl e ki, 
Cumhuriyet gaz et esi üz erind en k endini i fad e  ed en bu 
çizgi, onlarca d evri mcinin katl edil mesin e, 
y üzl erc esinin yaralanmasına n ed en olan d evl etin 
faşist saldırısına karşı s esl erini çıkar mazk en, 
"örg ütl erin şidd etini " kına maya, "böyl e örg ütl er e  bu 
ülk ed e  y er ol madığını " yazacak noktaya vardırdı işi. 
Böyl ec e  faşiz min doğrudan d est ekçil eri konu muna 
d üşt ül er. 

Mahirl er'in, lbolar'ın, D enizl er'in k endil erini 
t er edd üts üz adadıkları d evri m  ve sosyaliz m da vasının 
g erç ek t emsilcil eri, d evri mci ve ko münist g üçl erdir. 
D evl et solu, bu g el en eğin bug ünk ü t emsilcil erinin 
katl edil mesin e alkış tutacak kadar d üşk ünl eş miştir. 
Ancak, !bolar, D enizl er, Mahirl er ya da k endi 
d eyi ml eriyl e "68 kuşağı " sözkonusu olunca (ki 
bug ünk ü d evl et solcularının bir kıs mı o dön emd e  
işk enc e t ezgahlarından g eç miş, zindanlara 
kapatıl mışlardı), "sahipl en enl erin " başında g eliyorlar. 

6 Mayıs dolayısıyla Cumhuriyet gaz et esind e 
g ünl erc e '7 1 d evri mcil erini anlatan bir yazı dizisi 
yayınlandı. O dön emi yaşayanlar taraf ından kal eme 
alınan yazılar, kişis el anılar ve bazı an ektodların 
anlatıl ması il e sınırlı. Bunlar '70'li yılların d evri mci 
coşkusunu yaşayan, fakat d evri mciliği t ük et mel eri 

yılları bulan kaçk ınlar. Elb ett e d evri m  mücad el esi il e 
özd eşl eş en d evri mcil erin anlatıl ması ya da onlarla 
ilgili anıların yazıl ması d eğil sorun. Sorun, d evri mci 
mücad el e ve d eğ erl er e  yabancılaş manın dolaysız bir 
sonucu olarak, konunun g ünc ell e bağ ının 
kurul masından öz enl e kaçınıl ması. Ya da lib erall er 
örn eğind e olduğu gibi ikiy üzl ü ve faydacı bir tarzda 
el e alın ması. 

Bir tara fta r efor mistl er diğ er tara fta d evl et solu, bir 
dön emin d evri mci önd erl erini k endil erinc e sahipl enip 
anark en, 70'li yıllardaki mücad el enin bug ünl e olan 
bağını kopar maya, ' 7 1  d evri mcil erinin bug ünk ü 
g erç ek t emsilcil erini yok say maya çalış maktadırlar. 

İşçi sınıfı ve emekçil eri emp eryalist-kapitalist 
sist emin sald mları karşısında y üz üst ü bırakan 
mücad el e kaçkınlarının bu rahatlığı n er ed en 
g el mekt edir ? Bu olgu, d evri mcil erin ve ko münistl erin 
doldura madığı boşluğun onlar tarafından 
doldurul maya çalışıldığını göst er mekt edir. Bundan 
dolay ıdır ki, t ümüyl e işçi sınıfı ve emekçil erin 
da vasına ait olan d evri mci önd erl er h en üz layık 
oldukları gibi anıla ma maktadırlar. 

Refor mist çizgiyi aşıp d evri mci bir g el en ek 
yaratan '7 1 d evri mcil erinin yık mak ist edikl eri, 
kokuş muş s er may e d üz eni ve onun d evl etiydi. Bu 
d üz en bug ün o yıllarla kıyaslana mayacak kadar 
ç ür ümüş ve kokuş muştur. Bu d üz enin d evl eti, 
d evri mcil eri, ko münistl eri, işçi sınıfı ve emekçil eri, 
başta K ürt halkı ol mak üz er e diğ er azınlıkları faşist 
d evl et t erör üyl e ez mey e  çalışan bir ç et e  d evl eti halin e 
g el miştir. Y ık ıl ması '70'li yıllarda olduğundan daha 
acil bir ihtiyaçtır. 

' 7 1  'in d evri mci dir enişçi g el en eğin e h er 
za mankind en daha çok ihtiyaç duyduğu muz bir 
dön emd e, bu g el en eğin t emsilcil erini d üz enin kabul 
ed ebil ec eği sınırlara ç ekip, d evri mci d eğ erl erin içini 
boşalt maya çalışanlar başarılı ola mayacaklardır . 
Yaşanan t üm sorunlara rağ men d evri mci g el en ek bu 
topraklarda yaşıyor, yaşa maya da d eva m ed ec ek. 
Ulucanlar'da, Burdur'da , 1 9  Aralıklar 'da s ergil en en 
tutu m bunun canlı örn ekl eridir. Ve sınıf d evri mcil eri, 
bu d eğ erl eri yaşatarak, daha il eriy e taşı ma iddia, 
biriki m ve kararlılığına sahiptirl er. 



22 * . S. Y.Kızıl Bayrak Küreselleşmenin ekon°"'j�lı,feolojlk ve askeri boyım, ... 
= ·,:,.< ::,.;;'? -.. ::, ,, ,, ,:::, .- - ' ,. ,;,·-:-

s,yı:2002/19 (59) * 18 Mayıs 2. 

Liberal küreselleşmenin üçlü savaş cephesi ... 

Şer M ihveri 
Ignacio Ramon t 

Üç cephe. Liberal küreselleşmenin bundan böyle 
toplumlara üç cephede saldırdığını yurttaşlar bilmeli. 

Birincisi, insanlığı bütünüyle ilgilendirdiği için 
esas cephe olan ekonomi cephesidir. Bu cephe 
uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Barıkası ve 
Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) oluşturduğu gerçek 
"şer mihveri"nin komutası altında bulunuyor. Bu 
uğursuz mihver pazar diktatörlüğünü, özel sektörün 
mutlak üstünlüğünü, kara tapmayı dünyaya dayatmaya 
ve yeryüzünün bütününde korkunç zararlara yol 
açmaya devam ediyor: Enron'un hileli hiper iflası, 
Türkiye'deki para krizi, Arjantin'in tepetaklak çöküşü, 
dört bir yandaki ekolojik yıkımlar ... 

21- 22 Mart tarihlerinde Monterrey'de (Meksika) 
toplanacak olan Kalkınma İçin Finans Uluslararası 
Konferansı da, muhtemelen, Güney ülkelerinin 
kalkınmasında baş rolü özel sektörün oynaması 
gerektiğini oylayarak genel felaketin daha da 
ağırlaşmasına yol açacak ... Devlet ve hükümet 
başkanlarının, özellikle de Avrupa Birliği'nin devlet ve 
hükümet başkanlarının, kalkınmadan yana, insanlığın 
üçte ikisini sefaletten kurtarabilecek yegane önlemleri 
benimsemeyi ret etmeleri özel olarak utanç vericidir. 

Söz konusu önlemlerin on tanesini şöyle 
sıralayabiliriz: Yoksul ülkelerin borçlarını toptan 
silmek; Güney ülkeler topluluğunun borcuyla ilgili 
esnek, akılcı ve hakkaniyetli bir ödeme düzeni 
getirmek; gelecekteki finansmanların tatmin edici 
koşullarda gerçekleşip kalıcı kalkınma için 
kullanılmasını sağlayacak güvenceler belirlemek; 
zengin ülkelerin zenginliklerinin en az % O,7'sini 
kalkınma finansmanına ayırmayı üstlenmelerini 
sağlamak; Kuzey ile Güney arasındaki karşılıklı 
ilişkileri yeni bir dengeye oturtmak; beslenme 
egemenliğini her ülkede güvence altına almak; 
rasyonel olmayan sermaye hareketlerini denetlemek; 
banka gizliliğini yasaklamak; vergi cennetlerini 
yasadışı ilan etmek; ve nihayet, para hareketlerini 

uluslararası planda vergilendirmeye yönelik bir sistem 
kurmak. 

İkinci cephe gizli kapaklı, sessiz, gözle 
görülmeyen bir cephedir ve ideoloji alanındadır. 
Üniversitelerin, saygın araştırma kurumlarının 
(Heritage Foundation, American Enterprise Institute, 
Cato Institute), büyük medya kuruluşları,run (Fransa'da 
ve başka yerde pek çok köle tipli gazetecinin 
öykündüğü CNN kanalı, The Financial Times, The 
Wall Street Journal, The Economist) etkin işbirliğiyle, 
yeryüzü sakinlerini liberal küreselleşmenin sonunda 
evrensel mutluluğu getireceği konusunda ikna etmeye 
yönelik gerçek bir ikna endüstrisi kuruldu. 
Haberciliğin gücünden destek alan ideologlar, 
hükmedilenlerin edilgen suç ortaklığından da 
yararlanarak, tabiri caizse tadına doyum olmaz bir 
despotizmi böyle oluşturdular. 

Bu yönlendirme, 11 Eylül 200 l 'den sonra 
Pentagon'un Orwell'i çağrıştıran ve açıkça uluslararası 
basını "zehirlemek" ve "düşman devletlerde olduğu 
kadar dost ülkelerde de kamuoyunu ve siyasetçileri 
etkilemek" görevlendirilen Stratejik Etki Bürosu'nu 
kurmasıyla birlikte, resmi olarak yeni bir hız kazanmış 
oldu. Yani, aynen en karanlık Mc Carthycilik ve soğuk 
savaş yıllarında olduğu gibi, Amerikan Savunma 
Bakanlığının denetimi altında, resmi gerçeği, Übüvari 
diktatörlüklere yaraşır bir biçimde kurgulamakla 
görevli bir tür dezenformasyon ve propaganda 
bakanlığı oluşturuldu. 

Bugüne dek var olmayan üçüncü cephe askeri 
alanda kendini gösteriyor. Bu cephe 11 Eylül 200 l 
travması ertesinde açıldı. Ve liberal küreselleşmeyi 
kuralına uygun bir güvenlik aygıtıyla donatmayı 
hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri bu misyonu 
Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı'na (NATO) bırakmayı 
bir süre denedikten sonra tek başına üstlenmeye ve bu 
misyonu en etkili en gösterişli biçimde hayata 
geçirmeyi sağlayacak önemli araçlarla kendini 

Emperyalist barbarlığa ve saldırganlığa karşı 

Ezi len halklarla 

donatmaya karar verdi. 
Afganistan'da Taliban rejimine ve El Kaide 

örgütüne karşı yürütülen son savaşta Washington, bu 
çaptaki misyonlarda, Birleşik Krallık ve Fransa gi i 
başlıca stratejik müttefiklerinden ya da hatta 
NATO'dan fazla bir askeri işbirliği talep etmenin 
gereksiz olduğuna kanaat getirdi. 

Bu küçümseyici tavır, müttefiklere danışılmadan 
yapılan ve Washington'un yakında Irak'a saldırma 
niyetinde olduğunu bildiren son açıklamada da 
d�ğrulandı. Avrupa hükümetlerinden gelen itirazlar 
Amerikan yönetimini hiç mi hiç etkilemedi, ayrıca bu 
itiraz sesleri de daha şimdiden pek duyulmaz oldu. 
Kulların işlevi boyun eğmektir ve Amerika da bundan 
böyle mutlak bir siyasal hakimiyet kurmak için can 
atıyor. William Pfaff'ın saptamasına göre "Birleşik 
Devletler bir anlamda Devletler, evrensel 
imparatorluğun modern bir versiyonu olan, üyelerinin 
gönüllü olarak buyruğuna girdigi kendi/iginden 
oluşmuş bir imparatorluğun başına geçebilecek 
güçtedir. " 

Bu imparatorluk liberal küreselleşmeyi somut 
olarak, hayata geçirmek istiyor. Tüm muhaliflerin, tüm 
başkaldıranların ve tüm direnişçilerin ekonomik, 
ideolojik ve askeri bu üç cephede kendileriyle 
savaşılacağını artık bilmeleri gerek. Birçok 
Avrupalının (Fransız, Britanyalı ve İspanyol) kafeslere 
kapatıldığı Guantanamo'daki ''tropikal zindan" 
rezaletinin de gösterdiği gibi, insan haklarına saygı 
devri geride kaldı... 

Şer Mihveri (IMF, Dünya Barıkası, Dünya Ticaret 
Örgütü) gerçek yüzünü gizliyordu. Şimdi onun ne 
olduğunu biliyoruz. 

Le Monde Piplomatique (çev. Mine Haksal) 
(Şubat 2002 tarihli olduğu anlaşılan bu yazı 

internetten r,ılınmıştır. Üst başlığı tarafımızdan 
konulmuştur...lSY Kızıl Bayrak) 

dayanışmayı yükseltel im!  
Emperyalistler tarafından halklara karşı ilan edilen emperyalist savaşın yeni 

hedefi Ortadoğu'dur. ABD emperyalizmi Irak'a karşı başlatacağı savaşın her 
cephede hazırlıklarını sürdürüyor. Emperyalist ölüm makinası tekrar harekete 
geçirilecek, Ortadoğu halklarına derin acılar ve yıkımlar yaşatılacaktır. 
Emperyalist propaganda aygıtları dünya kamuoyunu buna hazırlıyor. 

Emperyalistler özgürlük, adalet ve barış uğruna ''terörizme karşı savaş" 
yürüttüklerini iddia ediyorlar. Dünya halklannı ve emekçi kitleleri bu yalana 
inandırmak istiyorlar. Oysa sadece 11 Eylül'den bu yana yaşananlar bile 
emperyalizmin her türlü özgürlüklerin düşmanı ve adaletsizliğin kaynağı 
olduğunu yeterince kanıtlamıştır. Dünyanın dört bir yanında ezilen halklara ve 
emekçi kitlelere sınırsız bir terör uygulayanlar, hak ve özgürlükleri için 
mücadele edenleri teröristlikle damgalıyorlar. Böylece ezilen halklar, işçiler,' 
emekçiler, ilericiler ve devrimciler terörist, onların meşru talepleri ise terörizm 
olarak ilan ediliyor. Oysa gerçek teröristler her yıl onmilyonlar�a insanı açlıktan 
ölüme terk edenler, bir milyardan fazla insanı işsiz bırakanlardır. Gerçek 
teröristler milyonlarca çocuğu kölelik koşullarında çalıştıran, fuhuş sektöründe 
pazarlayan ve bulaşıcı hastalıkların pençesinde ölüme itenlerdir. Milyonlarca 
insanı sa�lık ve eğitim başta olmak üzere tam sosyal hizmetlerden mahrum 
bırakanlardır. Gerçek teröristler, birçok bölgede gerici savaşlar yürüterek toplu 
katliamlar yapan, insanlığı onlarca kez yok edecek nükleer silahları ellerinde 
bulunduranlardır. 

Emperyalistler uyguladıkları terör ve barbarlığın adına "özgürlük ve adalet" 
diyorlar. Ama özgürlüğü için savaşan Filistin halkına kan kusturuyorlar. Adalet 

ve özgürlük isteyen Filisfe.ı halkı soykırım amaçlı 
katliamlardan geçiriliyor. İsrail siyonizmi ABD'nin 
tam desteğini arkasına alarak Filistin halkına karşı 
Nazi vahşeti uyguluyor. Cenin mülteci kampında 
yakın dönemin en büyük katliamı yaşandı. Bine 
yakın insan katledildi, bir o kadarı tutuklanarak işkence kamplarına götürüldü, 
yüzlerce ev yerle bir edildi. 

Bu vahşetin arkasında emperyalizmin kanlı yüzünün olduğu bir kez daha 
görüldü. Kirli yüzü açığa çıkan bir başka odak ise Birleşmiş Milletler oldu. 
Bugüne kadar BM kararlarını hiçe sayan İsrail siyonizmi bu kez BM heyetini 
bölgeye bile sokmadı. lrak'ın Birleşmiş Milletler'in denetimini reddetmesini 
savaş gerekçesi sayanlar, tam bir ikiyüzlülükle İsrail 'in pervasızlığına destek 
sunuyorlar. 

İşçiler, emekçiler! 
Emperyalizm insanlığın ve uygarlığın düşmanıdır. Özgürlüklerin önünde 

engeldir. Eşitsizliğin ve adaletsizliğin kaynağıdır. Filistin halkının seçtiği onurl 
yol ezilen halklara emperyalizme karşı nasıl davranılması gerektiğini anlatıyor. 
Filistin halkı emperyalist barbarlığa ve siyonist vahşete karşı dişiyle-tırnağıyla 
direniyor. Bu yiğit ve onurlu halkın yanında yer alalım! Ortadoğu halklarıyla 
dayanışmayı yükseltelim! 

BİR-KAR 
(İşçilerin Birliği Hakların Kardeşliği Platformu)"11 



Habip Gül yoldaşa .. . 

Bi l inçl i ,  inançl ı  ve güven veren 

örnek bir devrimci 
"Herkes düşlerinin büyüklüğü kadar özgürdür" 

Che Guevara 
Habip yoldaşla birlikte olduğumuz bir aya yakın bir zamanı, dolu 

dolu geçirdiğimiz günleri tüın yoldaşlarla paylaşmak istedim. 
Habip yoldaşla ilk karşılaşmamız emekçilerin yaşadığı bir semtte 

olmuştu. Ben de çalışıyordum. Şu an tüın yaşadıklarımız gözümün önüne 
geliyor bir bir . . .  tık çıktığımız pratik faaliyet, fabrika önlerinde 
koşuşturmamız, işçi semtlerinde işimizi bitirdikten sonra işçi servis.lerine 
koşturmamız . . .  

Fakat ben o zaman yaptıklarımızın henüz tam bilincinde değildim. 
Habip yoldaşa çok güvenmiştim, onun gerçek bir devrimci olduğuna 
inanıyordum. 

Bana hep "yoldaş" demesi çok hoşuma gidiyordu. Artık onun 
"yoldaşı" olmuştum. Bitmek bilmeyen bir inancı, bir enerjisi vardı. Ben 
bazen karamsarlığa düşerdim. Bunu farkeder, "Yoldaş ne oldu sana, seni 
iyi görmüyorum" derdi. Ben, "yoldaş, bu insanlar, işçiler ve emekçiler 
bizleri anlamıyorlar, bu da benim canımı sıkıyor" dediğimde, Habip 
yoldaş tebessümle güler, bana sosyalizmi ve devrimi anlatırdı. Uzun bir 
konuşmanın ardından tekrar ikna olurdum. 

Habip yoldaş bir gün bana hiç unutamadığım bir örnek verdi: 
"Yoldaş, düşünsene, karşında lwcaman bir tarla var ve her tarafı sarp ' 
kayalık. Zararlı otlarla dolu, biçimi bozulmuş bir tarlayla karşı 
karşıyayız. Ya bu tarlayı temizleyip, ekip ürün alacağız, ya da bizler de 
bu tarla gibi olacağız " dedi. Söyledikleri beni çok etkilemişti. Bundan 
sonra hep Habip yoldaşa kulak vermeye başlamıştım. Artık sık sık 
görüşüp pratik faaliyet yürütüyorduk. Yoldaştan büyük bir güç 
alıyordum. Daha bir olgunlaşmaya başlamıştım. 

Beni en çok etkileyen yönü ise, yoldaşın konuşmalarını pratikte 
uygulamasıydı. Bu onun dürüstlüğünden kaynaklıyordu. Üstlendiği 
görevde payına düşenin fazlasını yerine getiriyordu. Habip yoldaş böyle 
biriydi. 

Evet yoldaşlar, şu an neler gelmiyor ki aklıma . . .  Ama ne yazsam 
sözcüklere sığmayacak. Bana öğFettikleri için Habip yoldaşa büyük bir 
şükran borçlu olduğumu söylemek istiyorum. 

Ölümsüz üç fidanın önünde saygıyla eğiliyorum. Anıları 
mücadelemizde yaşayacak. 

Nevşehir Cezaevi'nde 

siyasi tutsaklara yönelik saldın/ar 
1 Mayıs'tan bu yana Nevşehir Cezaevi'nde bulunan siyasi tutsaklar 

yoğun bir saldırıyla karşı karşıyalar. Siyasi tutsaklara sayım adı altında tek 
sı raya geçme, sayımda sı rasını söyleme dayatı lmaktadı r. Bu uygulamaya 
karşı konulduğunda da yoğun işkence yapılmaktadır. Ayrıca cezaevi 
kantininden çamaşır vb. ihtiyaçların giderilmesi, s ın ı rl ı  sayıda elbise 
verilmesi gibi uygulamalar başlatı lmıştır. 

İki ayrı koğuşta tutulan siyasi tutsaklar toplam 1 1  kişidir. PKK davasından 
tutuklu 5 kişi dışında diğer tutsaklara yönelik işkence 1 Mayıs'tan beri 
sürmektedir. Başlangıçta tek koğuş bulunurken, şimdi cezaevi idaresince iki 
koğuş şeklinde ayrı lmı_ştı r. 

Tutsakların sağl ık  durumları hakkında sağlıkl ı bilgi edinilememektedir. 

EKSEN Yayıncılık Büroları 

Tecrite karşı eylem ... 
"Tecriti kaldırın ,  ölümleri durdurun!" 

Adana lHD Cezaevi Komisyonu'nun her cuma yaptığı tecritin kaldırılarak Ölüm 
Oruçları 'nın son erdirilmesi ile ilgili oturma eylemi 1 O Mayıs günü İHD binası önünde 
gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada; F tiplerinde tecritin devam ettiği, tüın çağrılara 
rağmen yetkililerin tecritte ısrar ederek yeni ölümlere davetiye çıkardığı vurgulandı. Ayrıca 
işkence ve kaba dayağın devam ettiği belirtilerek, buna son örnek olarak, F tipindeyken 
tüberküloz hastalığına yakalanan ve tedavisi yapılmayan Hıdır Demir'in ölmesi gösterildi. 
Tek çözüm yolunun tecritin ortadan kaldırılarak, üç kapı-üç kilitin açılması olduğu 
belirtildi. 

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı eylemde, "Tecriti kaldırın, ölümleri durdurun!", "Devrimci 
tutsaklar onurumuzdur!", "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek!", "Üç kapı üç kilit açılsın, 
ölümler son bulsun!" sloganları atıldı. Eylemden sonra Tohum Kültür Merkezi'nin 
hazırlamış olduğu "Bir Su Damlasına Sığdırılan Yaşam" adlı belgesel film gösterildi. 

SY Kızıl Bayrak/ Adana 

Ese�yurt i§Çi Kültür Evi 'nd� anma. .. 
. Denizler devrime ve sosyal izme aittir! 

Deniz Gezmiş, Hüseyin 1nan ve Yusuf Aslan, katledilişlerinin 30 .  yılında Esenyurt lşçi 
Kültür Evi 'nde 1 O Mayıs günü yapılan bir etkinlikle anıldılar. 

Etkinlik Denizler hakkında hazırlanan metnin okunmasL ile başladı. Metinde şu noktalar 
vurgulandı: " . . .  Bugün Denizler'in devrimci mücadele çağrısı her zamankinden daha 
önemli. Emperyalist saldırıların, sömürü ve zulmün boğucu bir hal aldığı, sınıf 
mücadelesinin giderek sertleştiği günümüzde onların direngen ve militan kimliklerini 
anlamak, yaşatmak genç kuşak devrimcilerinin ve sınıf hareketinin en önemli 
ihtiyaçlarından biridir. . . .  Çünkü onlar, yapabileceklerinin en fazlasını yaptılar. Reformizm 
ile sert bir çatışma ve lwpuş yaşayarak kendilerinden sonra gelenlere devrimci mücadele ve 
devrimci kimliğin nasıl olması gerektiğini anlattılar. Yaşamlarıyla olduğu gibi ölümleriyle 
de örnek oldular. . .  " 

Daha sonra sahneye çıkan müzik grubu yıllardır süren devrim mücadelesinin 
kızılJığından süzülüp gelen türkü, marş ve şiirleri seslendirdi. Müzik dinletisinin ar��� 
etkinlik sona erdi. · ·, ,p 

SY Kızıl Bqyrak/İstanbul 

Süreklileştirilmiş faaliyet 
hedefe yakınlaştınr 

1 Mayıs faaliyetinin ardından komünistlerin işçi ve emekçi kitlelere seslenmeyi 
hedefleyen faaliyetleri devam ediyor. 1 Mayıs faaliyetinin yoğunluğu içerisinde 
kazandığınız refleksler ve taşıdığımız coşkuyla yine Anadolu yakası E-5 yolunu 
afişlerimizle donattık. 

Afişlerimiz içerisinde son süreçte sınıfın güncel yakıcı sorunu ve istemi olan iş 
güvencesi ile ilgili "Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi!"; özellikle kamu 
emekçilerine seslenen "Tüm çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı!"; ABD 
destekli siyonist vahşete karşı Filistin lntifadası 'na desteğe çağıran "Filistin halkıyla 
dayanışmaya!"; düzeni teşhir eden ve emekçileri taraf olmaya çağıran "Kahrolsun 
sermaye iktidarı, Yaşasın sosyalist işçi-emekçi iktidarı!" ile "Sınıfa karşı sınıf, düzene 
karşı devrim, kapitalizme karşı sosyalizm!" şiarlarını içeren afişlerimizi Anadolu yakası 
E-5 de, Acıbadem Köprüsü'ne 60, M. Dayan geçidine 20, Taşıtlar Sitesi'ne 20, Göztepe 
Köprüsü'ne 23, Bostancı Köprüsü'ne 30, Maltepe Köprüsü'ne 20, Gülsuyu Köprüsü'ne ve 
trafoya 50, Köy Hizmetleri geçidine 15 adet toplam ikiyüz elli civarında afişimizle 
binlerce emekçinin geçtiği güzergahları yeniden süsledik. 

Kuşkusuz bu çalışmamız genel bir propaganda faaliyeti niteliğindedir. Afişle sınırlı 
kaldığı ölçüde ise faaliyetin propaganda düzeyini aşamayacağı kesindir. Yürüttüğümüz bu 
genel propagandanın etkilerini toplamanın yolu yüzümüzü kitlelere dönebilmek, somut 
ilişkiler geliştirebilmek ve kalıcılaştırmayı başarabilmektir. Ancak bunu başarabildiğimiz 
oranda toplum düzeyinde gerçek bir güç olabileceğiz. 

Yaşasın devrim ve sosyalizm! 
Anadolu Yakası 'ndan komünistler 
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