
Ayl›k siyasal dergi                     fiubat 2009   Say›: 2     Fiyat›: 2 TL (KDV dahil)

Sayfa 2’de sürüyor

Kriz ve savafl dönem
lerindeki

TOPLUMSAL
DE⁄‹fi‹M

rize ve onun yaratt›¤› sonuçlara
karfl› tüm dünyada bafllayan eylemler
sürüyor. Yunanistan gençli¤i, iflçi ve
emekçilerinden sonra, Yunan çiftçile-
ri de eyleme geçti. Baflkent Atina’ya
kadar traktörleriyle gelen çiftçiler,
polisle çat›flt›lar. Ard›ndan Frans›z ifl-
çi ve emekçileri de bir günlük genel
grev yaparak, gücünü ortaya koydu.

Sadece Avrupa’da de¤il, Türki-
ye’de de direnifller sürüyor. Fabrika
iflgallerine kadar uzanan bu direnifl-
ler, patronlar›n rehin al›nmas›yla bir
üst aflamaya s›çram›fl durumda. Phi-
lips’ten sonra fiafak Tekstil iflçileri de
patronu rehin alarak, taleplerini elde
ettiler. Keza halen direnifli sürdüren
Sinter iflçileri, eylem k›r›c›l›¤› yapan
iflçileri cezaland›rarak, proleter zoru
da yaflama geçirdiler. 

Direnifller, giderek militanlaflan
biçimlerle t›rman›yor, yay›l›yor. Bu
durum burjuvaziyi oldukça rahats›z
ediyor. Her kriz döneminde ortaya ç›-
kan “sosyal patlama” korkusu, yeni-
den hortlad›. Son olarak ‹sviçre’nin
Davos kasabas›nda gerçekleflen
“Dünya Ekonomik Forumu”nun da
gündemi krizdi. Burjuvazinin ak›l ho-
calar›, kapitalizmi krizden nas›l kurta-
racaklar›n› tart›flt›lar saatlerce. Ancak
çözüm ad›na sunduklar› hiçbir fley
yoktu, bu koflullarda olamazd› da.
Emperyalist kurulufllar, krizin 2009
y›l› boyunca sürece¤ini çeflitli biçim-
lerde yinelediler. Uluslararas› Çal›fl-
ma Örgütü ‹LO ise, bu y›l 50 milyon
kiflinin daha iflsiz kalaca¤›n› aç›klad›.

Tablo bu kadar aç›k ve çarp›c›.
Burjuvazi ve onlar›n çanak yalay›c›la-
r›, krizin faturas›n› iflçi ve emekçilere
y›k›p, düzlü¤e ç›kman›n yollar›n› ar›-
yor. Tüm dünya iflçi ve emekçileri
ise, faturay› bu sefer ödemek istemi-
yor ve çeflitli eylemlerle tepkisini or-
taya koyuyor. Ancak burjuvazi son
derece örgütlü ve birlikte hareket
ederken, iflçi ve emekçiler ordusu, bir
o kadar da¤›n›k ve örgütsüz… Krize
karfl› yükselen mücadelenin baflar›ya
ulaflmas› ise, hiç flüphesiz birlikten,
örgütlülükten geçiyor. O yüzden de
“Gücümüz B‹RL‹⁄‹M‹ZD‹R! Gücümüz
ÖRGÜTLÜLÜ⁄ÜMÜZDÜR!” diyoruz.
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Davos Zirvesi, ekonomik kriz gündemiyle
topland›, fakat zirveye damgas›n› vuran Bafl-
bakan Erdo¤an’›n ‹srail Cumhurbaflkan› Pe-
res’e kafa tutuflu oldu. Erdo¤an, bir süredir
sürdürdü¤ü ‹srail karfl›t› söylemini, Davos’ta
üst perdeye tafl›d› ve paneli terk ederek cüret-
kar bir tav›r sergilemifl oldu. ‹srail’in Gazze sal-
d›r›s›ndan bu yana ‹srail’e dönük elefltirilerini
artt›r›p Hamas’tan yana bir tutum alan Erdo-
¤an, ülkede de kahramanlar gibi karfl›land›.
Ayn› flekilde baflta Filistin olmak üzere birçok
Arap ülkesinde Erdo¤an posterleriyle yürüyüfl-
ler yap›ld›. 

Erdo¤an’›n Davos’taki bu ç›k›fl›, onun y›ld›-
z›n›n yeniden parlat›ld›¤›n› gösteriyordu. Zaten
kimi köfle yazarlar› da hemen M›s›r lideri Na-
s›r’a at›fta bulunarak “Ortado¤u Nas›r’dan son-
raki liderini buldu” manfletini att›lar. Erdo¤an’›
gecenin bir yar›s›nda havaalan›nda karfl›layan
kalabal›k içinde de “Dünyan›n yeni lideri Erdo-
¤an!” pankart› dikkat çekiyordu. 

Bütün bunlar›n belli bir haz›rl›k dahilinde
yap›ld›¤› anlafl›l›yor. Belki tepkinin boyutu he-
saplar›n ötesine ç›km›flt›, fakat Türkiye’nin ye-
ni d›fl politikas›nda ‹srail karfl›tl›¤›n›n temel al›-
naca¤› belli olmufltu. “Yeni Osmanl›c›l›k” ola-
rak duyurulan bu d›fl politika, ABD’nin Obama
ile birlikte Ortado¤u’ya dönük yeni planlar›n›n
bir gere¤i olarak flekillenmifl görünüyor. ABD,
bölgede ‹ran’›n gücünü frenlemek için Türki-
ye’yi öne ç›kar›yor, onu bölgenin en büyük gü-
cü haline getirmeyi planl›yor. Bunun için de
Türkiye’nin ‹ran’›n etkisindeki ülke ve gruplar›
kendi etraf›nda toplamas› gerekiyordu ki, bu
da ancak ‹srail karfl›tl›¤› ile mümkün. 

Tabi ki her hamle, karfl› hamleleri de bera-
berinde getiriyor. ABD’nin Türkiye üzerinden
yapt›¤› bu hamleye, Rusya bölgedeki arabulu-
culu¤u kendisinin üstlenebilece¤ini söyleyerek
karfl›l›k verdi. Erdo¤an’›n ç›k›fl›n›n, getirisi ka-
dar, götürüsü de bulunuyor. Her fleyden önce
Türkiye’ye kendi evinin içi hat›rlat›l›yor. ‹srail’e
karfl› böyle kükrerken, Kürtlere karfl› y›llard›r
süren kirli savafltan neden söz etmedi¤i, Ha-
mas’a sahip ç›karken PKK’yi neden “terörist”
gördü¤ü, hatta DTP’yi bile kabullenememesi
soruluyor. Y›llar önce Rusya’da direnifle geçen
Çeçenleri destekleyen Türkiye’ye, bir Rus yet-
kilisi; “evi camdan olan, baflkalar›na tafl atma-
ya kalkmas›n” demiflti. 

Erdo¤an’›n ‹srail karfl›tl›¤›n›n ve Filistin’e
dostlu¤unun ne denli ikiyüzlü oldu¤unu gör-
mek için, ülke içindeki halklara neler yapt›¤›n›
bilmeye de gerek yok. Erdo¤an sadece gürlü-
yor. Filistin halk›n›n üzerine ya¤an bombalar›,
Konya’da e¤itim yapan ‹srail pilotlar›n›n att›¤›

ortadayken, bunu bile engelleyecek bir ad›m
atm›yor. ‹srail’le olan ikili anlaflmalar› koruyor.
Davos’tan sonra bile ‹srail’le Türkiye’nin mütte-
fik oldu¤una vurgu yap›l›p, anlaflmalar›n sür-
dü¤ü yinelendi. Kitlelerin tepkisi sonucu da¤›l-
mak zorunda kalan TBMM’deki “‹srail Dostluk
Grubu” içinde de en fazla AKP’li milletvekilleri-
nin bulundu¤u s›r de¤ildi. 

Bütün bunlar orta-
dayken, flimdi ne oldu
da Türkiye, ‹srail’e
sert ç›k›yor. Bunun Er-
do¤an’›n kiflisel özel-
likleriyle, fevrili¤iyle
aç›klanamayaca¤›,
büyük bir plan›n parça-
s› oldu¤u bellidir.

* * *
ABD, yeni Ortado¤u

plan› içinde AKP’ye ve
Erdo¤an’a yeni roller
biçmifl görünüyor. O
yüzden de iç politika-
ya da müdahale edi-
yor. Yerel seçimler ön-
cesi arka arkaya ger-
çeklefltirdi¤i operas-
yonlarla Ergenekon
ad› alt›nda Avrasyac›
kli¤i tasfiyeye çal›fl›yor.
Keza sözde aç›l›mlarla,
AKP’ye karfl› oluflan tepkileri gidermeye, yeni-
den demokrat ve de¤iflimci göstermeye çaba-
l›yor. Böylece AKP ve Erdo¤an’›n önü bir kez
daha düzlenerek, seçimleri en az hasarla atlat-
mas› ve iflbafl›nda kalmas› sa¤lanmaya çal›fl›-
l›yor.

Elbette bütün bunlar ABD’nin hesaplar›. Bu
hesaplar›n ne kadar tutaca¤›, di¤er emperya-
listlerin ataklar›na, ama ondan daha fazla, iflçi
ve emekçilerin tutumuna, mücadelenin alaca¤›
seyre ba¤l› olacakt›r. Bu noktada Türkiye iflçi
ve emekçilerine, komünist ve devrimcilerine
önemli görevler düflmektedir. Çünkü emperya-
lizmin Türkiye üzerindeki oyunlar›n› bozacak
olan tek güç, komünist ve devrimcilerin önder-
li¤indeki iflçi-emekçi hareketidir.

O yüzden krize ve savafla karfl› mücadele-
yi, devrim ve sosyalizm perspektifi ile yürüt-
mek flartt›r. Krizi ve savafl› sona erdirmenin tek
yolu, devrimdir. Bunu baflarmak da ancak ML
öncülük alt›nda birleflmekten, örgütlenmekten,
savaflmaktan geçmektedir. Onun için bir kez
daha hayk›r›yoruz: Gücümüz B‹RL‹⁄‹M‹ZD‹R!
Onu gözbebe¤imiz gibi korumal›, büyütmeli ve
zafere tafl›mal›y›z!
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Merhaba,

Ekonomik kriz giderek daha genifl kesimleri etki-
si alt›na almaya bafllad›. Kriz bahanesiyle iflten at›-
lan iflçi ve emekçiler ise sokaklara dökülüyor, ey-
lemler gerçeklefltiriyor. Ülkemizde birçok fabrika ve
iflyeri bugün bir direnifl alan›. Üstüste fabrika iflgal-
leri gerçeklefltirildi. Her eylem, ister yenilgiyle bit-
sin, ister zaferle, kitlelerin bilincinde derin izler b›-
rak›yor, mücadele birikimi oluflturuyor. 

Bahar aylar› yaklafl›rken, mücadelenin de bahar›-
na uyan›yor iflçi ve emekçi kitleler. Paylaflmay›, da-
yan›flmay›, birlikte mücadele etmeyi, ateflin bafl›nda
direnifl türküleri söylemeyi ö¤reniyorlar. 

Devrimci ve komünistlerin görevi böylesi bir dö-
nemde çok daha büyük bir önem tafl›yor. Uzun bir
dönem süren yenilgi ve tasfiyecilik döneminin sonu-
na gelmifl bulunuyoruz. Burjuvazi krizi kendisi için
f›rsata dönüfltürmek istiyor. Oysa kriz, devrim cep-
hesine de çok büyük f›rsatlar sunuyor. Kitlelerin ey-
lemine önderlik etme, kapitalist ekonominin çar-
p›kl›¤›n›, burjuvazi ile “ayn› gemide” olmad›¤›m›z›
gösterme ve krize karfl› mücadeleyi devrim mücade-
lesine çevirme f›rsat› veriyor. 

30 y›ll›k tarihi birikimlerimiz ve yarat-
t›¤›m›z de¤erler ›fl›¤›nda bu bilinç ve

sorumlulukla hareket etmeli, önü-
müzdeki görevlere dört elle sar›l-

mal›y›z. 

Dergimizin sayfalar›nda gündem-
deki konulara iliflkin de¤erlendirme-

lerimizi bulabilirsiniz.

Bir sonraki say›m›zda görüflmek üzere...
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akvim yapraklar› yerel seçimlerin
yap›laca¤› 29 Mart’ta do¤ru akar-
ken, düzen partilerinin ataklar› da
h›zland›. Baflta AKP olmak üzere

tüm partiler adaylar›n› belirledi ve çeflitli
gösterilerle kamuoyuna sundu.

Özellikle büyükflehirler ve Kürt illeri,
en çekiflmeli yerler olarak öne ç›k›yor. An-
kara ve ‹stanbul’da CHP ve AKP aras›nda,
Kürt illerinde ise AKP ile DTP aras›nda
güçler s›nanacak. CHP’nin Ankara’da Mu-
rat Karayalç›n, ‹stanbul’da Kemal K›l›çda-
ro¤lu gibi önemli isimlerle ortaya ç›kmas›,
bu iki metropole as›laca¤›n› gösterdi. Fakat
AKP, uzun y›llard›r elinde tuttu¤u bu yerle-
ri b›rakmamak için yükleniyor. Ayn› flekil-
de baflta Diyarbak›r olmak üzere Kürt ille-
rinde de oylar›n› artt›rmaya çabal›yor. Bu-
nun bir aya¤›n›, artan kömür ve g›da yar-
d›mlar› olufltururken, di¤er aya¤›n› sözde
“demokratik” aç›l›mlar oluflturuyor. 

AKP’nin imaj tazeleme çabalar›
AKP, son y›llarda iyice aç›¤a ç›kan an-

ti-demokratik gerici yüzünü makyajlama
ihtiyac› duydu ve yeniden demokrasi hava-
risi kesilmeye bafllad›. Son aylarda “aç›l›m”
ad› alt›nda bu ataklar›na h›z verdi. Bir yan-
dan rakip klikleri “Ergenekon” ad› alt›nda
operasyonlarla zay›f düflürüyor ve bunu,
kontrgerilla ile mücadele gibi gösteriyor.
Di¤er yandan, TRT fiefl, üniversitelerde
‘Kürt kültürü’ bölümünü açma haz›rl›¤› ile
Kürtlerin; Naz›m Hikmet’e vatandafll›k ve-
rilmesi, 1 May›s’›n iflçi bayram› ilan edil-
mesi gibi ad›mlarla da ayd›nlar›n, iflçi ve
emekçilerin gönlünü kazanmaya çal›fl›yor. 

Oysa k›sa bir süre önce AKP oldukça
y›pranm›flt›. Gerek iflçi ve emekçiler, gerek-
se ayd›nlar nezdinde prestij kayb›na u¤ra-
m›fl, kitle deste¤ini yitirmeye bafllam›flt›.
Bunun yerel seçimlerde önemli bir oy kay-
b›na neden olaca¤› ve AKP hükümetini sar-
saca¤› görülüyordu. Hatta seçimler, AKP
hükümeti için bir “güven oylamas›” niteli-
¤ine bürünmüfltü. E¤er 22 Temmuz seçim-
lerindeki oy oran›n›n alt›na düflerse,
AKP’nin alt›ndaki toprak kayacak, muhale-
fet partilerine “erken seçim” için bast›rma
f›rsat› do¤acakt›. Derinleflen ekonomik kriz
ortam›nda iflsizlik ve açl›k daha da artm›fl-
ken, AKP’nin ipini çekmek kolaylaflacakt›.

Bütün bunlar›n fark›nda olan AKP, son
birkaç ay içinde arka arkaya önemli hamle-
ler yapt›. IMF ile anlaflmay› “ümü¤ümüzü
s›kmas›na izin vermeyece¤iz” demagojisiy-
le erteledi. Yüzde 80’leri aflan do¤al gaz
zamm›n› yüzde 17 düflürerek ve daha da
düflürece¤ini söyleyerek, zamlara karfl› olu-
flan öfkeyi azaltmaya çal›flt›. Son hamlesini
ise, Gazze’ye bomba ya¤d›ran ‹srail’e karfl›
yapt›. Hamas’a deste¤ini aç›kça ortaya ko-
yan Erdo¤an, ‹srail karfl›t› söylemini Davos
Zirvesi’ne de tafl›d› ve bir üst perdede nok-
talad›. ‹srail cumhurbaflkan› fiimon Peres’e
“siz insanlar› öldürmeyi iyi bilirsiniz” diye-
rek toplant›y› terk etmesiyle, hem ülke için-
de, hem de Ortado¤u’da popülitesini artt›r-
d›.

Kuflkusuz ‹srail’e kafa tutuflundan, söz-
de demokratik aç›l›mlara kadar, hepsinin
alt› bofltu. Gerçekte ikiyüzlü ve sahtekar-
cayd›. “Tribünlere oynanarak”, y›pranan

imaj düzeltilmek isteniyordu. Ve elbette
bütün bunlar, ABD emperyalizminin Orta-
do¤u’ya dönük planlar›ndan kopuk de¤ildi.
Obama ile birlikte imaj yenileyen
ABD’nin, AKP’ye duydu¤u ihtiyac› göste-
riyordu.

Burjuva muhalefet bofllu¤u
Burjuvazi, uzunca bir dönem muhalefet

bofllu¤undan yak›n›p durdu. Ana muhalefet
partisi CHP’nin bu görevi yerine getireme-
di¤inden dert yan›ld›. Tabi ki bunlar, gös-
termelik bir muhalefet ile kitlelerin gözü-
nün boyanmas›, yükselen tepkilerin CHP
eliyle nötralize edilmesi içindi. 

Di¤er yandan burjuva klikler aras›nda,
emperyalist hegemonya savafl›na ba¤l› ola-
rak fliddetlenen bir iç çekiflme sözkonusuy-
du ve bu karfl›l›kl› ataklarla sürüyordu.
AKP, “Ergenekon davas›” ad› alt›nda sür-
dürdü¤ü bu savafl›n dalga boylar›n› artt›ra-
rak, belli bir baflar› da elde etti. Bir yandan
“kimse dokunulmaz de¤ildir” diyerek ra-
kiplerine gözda¤› verdi. Di¤er yandan Su-
surluk’la birlefltirerek, kitle deste¤ini artt›r-
d›. Fakat tabi ki, bu hamleler, karfl› hamle-
leri de do¤uruyordu ve karfl›l›kl› güçler s›-
nanarak ad›mlar at›l›yordu. AKP, bir kez
daha üstünlü¤ü ele geçirmiflti ama s›n›rlar›-
na da gelip dayanm›flt›. 

Yerel seçimlere say›l› günler kala AKP,

elde etti¤i bu üstünlü¤ü, oya havale etmeye
çal›flacakt›, çal›fl›yor da. Böyle bir ortamda
CHP’nin flans› daha da azal›yor. Her ne ka-
dar parlak isimlerle seçimlere girmiflse de,
genel tablo CHP’nin aleyhine iflliyor. Kitle-
lerde AKP’ye karfl› yükselen tepkileri, CHP
kendi potas›na ak›tmay› baflarabilmifl de¤il.
fioven milliyetçilikte AKP’yi bile geride
b›rakan, demokratik hak ve özgürlükler ko-
nusunda AKP’den ileri tek bir söz söyleme-
yen CHP’nin bunu baflarmas› da olanaks›z.
Dahas›, “Ergenekon’un avukatl›¤›na” so-
yunmas›, eli kanl› katilleri savunuyor po-
zisyonuna düflmesi, CHP’yi daha da zor du-
ruma soktu.

Bütün bunlar üst üste binince, CHP’nin,
AKP’ye duyulan öfkeyi kullanarak oylar›n›
artt›rma ihtimali, iyice zay›flad›. AKP’nin
son ataklar› ise, durumunu daha da zorlafl-
t›rd›. 

Öte yandan kriz ve savafl koflullar›nda
CHP gibi bir parti yerine, zaten y›pranm›fl
olan AKP’nin kalmas›, burjuvazinin daha
fazla ifline gelirdi. CHP, kitlelerin öfkesinin
taflt›¤› ve AKP’nin bunu zaptetmeyi art›k
baflaramaz hale geldi¤i noktada gündeme
gelecekti. Dün oldu¤u gibi bugün de onun
misyonu buydu.

CHP’nin durumu böyleyken, onun yeri-
ni doldurmak için ortaya ç›kan reformist
partilerin de, seçimlerde çok fazla flanslar›
görünmüyor. Bunlar seçim bloku oluflturup
birlikte hareket edeceklerini duyurmufllarsa
da, fazla bir varl›k gösteremeyecekleri bu-
günden bellidir. Zaten blokun merkezinde
DTP bulunmaktad›r. DTP de Kürt illerinde-
ki oylar›n› muhafaza etmeye çal›flmakta,
oralar› AKP’ye kapt›rmamaya bakmakta-
d›r. Di¤er parti ve örgütlerin buralarda aday
ç›karmas›n›n önünü kesmifltir. Kürt illeri
d›fl›nda da kazanaca¤› yerlerden yine kendi
adaylar›n› koymakta, ancak çok güçsüz ol-
du¤u yerleri di¤erlerine b›rakmaktad›r ki,
buralarda kazanma ihtimali yok gibidir. 

Sonuç yerine
Yerel seçimler, kriz ve savafl koflullar›n-

da yap›lmaktad›r. Emperyalizmin bölge-
mizdeki hegemonya savafl›, tüm a¤›rl›¤› ile
seçimlerin üstüne çökmüfltür. Böyle bir dö-
nemde, kitleleri flu ya da bu burjuva kli¤in
partisine yönlendirmek, onlar›n de¤irmeni-
ne su tafl›mak olur. Di¤er yandan her gün
binlerce kiflinin iflsiz kald›¤›, yoksullu¤un
ve açl›¤›n t›rman›fla geçti¤i bir ortamda,
sand›¤› bir çözümmüfl gibi sunmak, kitlele-
ri kand›rmak, onlara ihanet etmektir. 

Bizim görevimiz, krize ve savafla karfl›
kitleleri birlefltirmek, örgütlemek ve müca-
deleye çekmektir. Kurtuluflun seçimle de-
¤il, devrimle olaca¤›n› anlatmak, kendi ka-
derlerini ellerine almas›n› sa¤lamakt›r. Bu-
nun d›fl›ndaki her tür tutum mahkum edil-
meli, gerçek yüzler ortaya serilmelidir. Se-
çimlerin turnosol olma özelli¤i de¤erlendi-
rilmeli, kitlelerin gerçek devrimciler ile
sahtelerini ay›rt etmesi baflar›lmal›d›r. 

AKP, son y›llarda iyice
aç›¤a ç›kan anti-demokra-
tik gerici yüzünü makyaj-

lama ihtiyac› duydu ve ye-
niden demokrasi havarisi

kesilmeye bafllad›. Son ay-
larda “aç›l›m” ad› alt›nda

bu ataklar›na h›z verdi.
Bir yandan rakip klikleri
“Ergenekon” ad› alt›nda

operasyonlarla zay›f düflü-
rüyor ve bunu, kontrgeril-
la ile mücadele gibi göste-
riyor. Di¤er yandan, TRT
fiefl, üniversitelerde ‘Kürt
kültürü’ bölümünü açma

haz›rl›¤› ile Kürtlerin; Na-
z›m Hikmet’e vatandafll›k
verilmesi, 1 May›s’›n iflçi

bayram› ilan edilmesi gibi
ad›mlarla da ayd›nlar›n,

iflçi ve emekçilerin gönlü-
nü kazanmaya çal›fl›yor. 

T

Yerel seçimler 
yaklafl›rken…
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‹sviçre’nin Davos kasabas›nda düzenlenen
“Dünya Ekonomik Forumu”na, Baflbakan Erdo¤an
ile ‹srail Cumhurbaflkan› fiimon Peres aras›nda
geçen tart›flma damgas›n› vurdu. Davos’ta as›l
gündem, emperyalist-kapitalist sistemin krizi ve
“kriz sonras› dünya” idi, ama Erdo¤an’›n ‹srail’e ç›-
k›fl›, hepsinin önüne geçti.

‹srail’in Aral›k ay›n›n son haftas› bafllatt›¤› Gaz-
ze sald›r›s› sonras›nda, Erdo¤an ‹srail’e sert ç›k›fl-
lar yapm›fl ve Hamas’tan yana bir tutum sergile-
miflti. Bu durumun ‹srail-Türkiye iliflkilerini etkileye-
ce¤i ve Davos’taki zirveye de yans›yaca¤› söyleni-
yordu. O yüzden de Erdo¤an ve Peres’in kat›la-
caklar› “Gazze” konulu panel, merakla beklendi.
Ve 29 Ocak gecesi gerçekleflen panel, bir Erdo¤an
flovuna dönüfltü. Erdo¤an’›n Peres’e dönerek “siz
öldürmeyi iyi bilirsiniz” demesi ve plajda oynayan
çocuklar›n üzerine bomba att›klar›n› hat›rlatmas›,
ard›ndan “benim için Davos bitmifltir” diyerek top-
lant›y› terk etmesi, ortal›¤› iyice kar›flt›rd›. Bu kimi-
ne göre bir “diplomatik skandal”d›, kimine göre ise
büyük bir baflar›, büyük bir liderlik!

O günden bu güne Erdo¤an’›n tavr› tart›fl›l›yor.
Daha uzunca bir süre de tart›fl›laca¤a benziyor.
Ancak bizi as›l ilgilendiren, Erdo¤an’›n bu tavr›n›n
alt›nda yatan nedenlerdir. fiuras› çok aç›k ki Erdo-
¤an, bir anl›k k›zg›nl›kla hareket etmemifltir. Bu, bir
süredir izlenen d›fl politikan›n do¤al bir uzant›s› ve
sonucudur. Dolay›s›yla AKP’ye bölgede biçilen
misyondan kopuk ele al›namaz. 

Peki bu misyon nedir? Bir çoklar›n›n söyledi¤i
gibi Türkiye “eksen mi de¤ifltiriyor”? AB projesin-
den uzaklafl›p Ortado¤u’ya m› kapan›yor? Bat› ye-
rine ‹ran eksenli bir d›fl politikaya m› dönüyor? vb.
vb…  

“Yeni Osmanl›c›l›k” projesi
AKP’nin son dönemde izledi¤i d›fl politika, “yeni

Osmanl›c›l›k” olarak tan›mlan›yor. Bunun mimar›-
n›n da Baflbakanl›k D›fl Politika Bafldan›flman› Ah-
met Davuto¤lu oldu¤u biliniyor. 

Davuto¤lu, 500 küsur sayfal›k “Stratejik Derin-
lik” adl› çal›flmas›nda, bugüne dek Türkiye’de izle-
nen d›fl politikay› elefltirerek, Türkiye’nin “köprü” ya
da “s›n›r” olmaktan ç›k›p “merkez ülke” haline gel-
mesini öneriyor. Ona göre “köprü” ya da “s›n›r” bir-
lefltirdi¤i fleyler taraf›ndan belirlenirken, “merkezin”
bir tür ba¤›ms›zl›¤› olabilir. Bunun için de Türki-
ye’nin çevresiyle yak›ndan ilgilenmesi, “çok yönlü”,
“çok kimlikli” bir d›fl politika izlemesi gerekir. “Kom-
flularla s›f›r sorun” hedefini koyarken, Türkiye’nin
sadece komflular› üzerinde de¤il, Ortado¤u, Bal-
kanlar, Kafkaslar, Akdeniz, Orta Asya, Hazar böl-

gesi, hatta Körfez ülkelerine uza-
nan genifl bir co¤rafyada etkinlik
kurabilece¤ini öne sürüyor. 

Bu tür önerilerle Türkiye’nin
“gerçek d›fliflleri bakan›” ünvan›n›
da alan Davuto¤lu, geçti¤imiz gün-
lerde de ABD’nin BOP projesinin
çöktü¤ünü söylemifl ve önümüzde-

ki alt› ay içinde bölge ülkelerinde yap›lacak olan
seçimlerle yeni yönetimlerin iflbafl›na gelece¤ini,
bunun da “domino etkisi” (Filistin, Lübnan, Türkiye,
‹ran gibi ülkelerde ABD karfl›t› yönetimlerin ya da
e¤ilimlerin güçlenmesi) yarataca¤›n› belirtmiflti. 

Elbette Davuto¤lu bu projeleri kafas›ndan üret-
miyor. Ayn› günlerde CIA eski baflkanlar›ndan
Graham Fuller’in de BOP’un çöktü¤ünü vurgula-
mas›, keza ‹ngiliz yetkililerin “domino teorisi” ile il-
gilendiklerini söylemeleri, Davuto¤lu’nun beslendi¤i
kaynaklar› da gösteriyor. 

Davuto¤lu’nun Türkiye’ye biçti¤i misyon, “böl-
gede etkin ve vazgeçilmez bir arabulucu”, hatta
“yeni Osmanl› bar›fl›” ad› alt›nda her yere bar›fl gö-
türen büyük bir devlet iken; son dönemde ABD’nin
düflünce üretme kurulufllar›n›n “2050 y›l›n›n bölge-
deki en güçlü ülkesi Türkiye” raporlar› haz›rlamas›
da tesadüf olmasa gerek. Geçti¤imiz y›llarda Türki-
ye’nin bölünüp parçalanm›fl haritalar›n› her tarafa
yayan bu kurulufllar›n, bugünlerde Türkiye haritas›-
n› eski Osmanl› dönemindeki gibi tüm bölgeye ya-
y›lm›fl bir co¤rafyada göstermeleri, ayn› plan›n par-
ças›.

Zaten Davuto¤lu da ‹srail ile Hamas aras›nda
ateflkes ilan edildikten sonra gerçeklefltirdi¤i bas›n
toplant›s›nda, “Türkiye eksen mi de¤ifltiriyor” soru-
suna, flu karfl›l›¤› verdi: “Türkiye’nin Bat›ya ba¤l›l›-
¤›n› ve aidiyetini kimsenin tart›flmamas› gerekir.”
Keza ‹ngiliz The Guard›an gazetesinde de ayn›
günlerde “Türkiye’nin belirleyici rolü” bafll›kl› bir
makale yay›nland› ve son geliflmeler üzerinden
“Türkiye’nin bölgesel sorunlar konusunda Avrupa
ve ABD’ye yard›mc› olan yak›n bir ortak oldu¤unu
gösterdi¤i” belirtildi. (Aktaran Milliyet 21.1.09 “Yeni
Osmanl›c›l›k”)

Bütün bunlar ne Davuto¤lu’nun “yeni Osmanl›-
c›l›k” projesinin, ne de Erdo¤an’›n ‹srail’e son ç›-
k›fllar›n›n, ABD emperyalizminin planlar›ndan ko-
puk olmad›¤›n› ortaya koyuyor. Erdo¤an’›n ‹srail’e
karfl› sert ç›k›fllar› sürerken, her f›rsatta ‹srail ile
ikili anlaflmalar›n sürece¤inin aç›klanmas› da, bu-
nun kamuoyuna dönük bir gösteri oldu¤unu kan›tl›-
yor. Davos’taki meydan okumadan sonra bile Er-
do¤an, yapt›¤› bas›n toplant›s›nda faturay› paneli
yöneten moderatöre kesmifl, Peres de Erdo¤an’›
arayarak “üzgün oldu¤unu” söylemiflti. Ard›nda
ABD, her iki ülke ile müttefik olduklar›n› belirtip, bu
durumun iki ülke iliflkilerini bozmayaca¤›n› aç›kla-
m›flt›. Erdo¤an her ne kadar kendisinin siyasetçi
oldu¤unu ve diplomatik kurallar çerçevesinde dav-
ranamayaca¤›n› söylese de, tüm geliflmeler bir
“dan›fl›kl› dövüfl” izlenimini kuvvetlendiriyor. 

Tart›flman›n fliddeti ve kazand›¤› boyutlar he-
deflenenin üzerine ç›km›fl olabilir. Tart›flma sonra-
s›nda ‹srail cephesinde yaflanan s›k›nt› ve oluflan
tepki de bunu gösteriyor. Ancak içeri¤i itibariyle,
böyle bir tart›flmada karfl›l›kl› restleflme bekleniyor-
du. Ortado¤u’ya yönelik planlar ve her iki ülkenin
de iç politika hesaplar› bunu gerektiriyordu. Da-
vos’ta bu kadar netameli bir konuda bir tart›flma-
n›n, kapal› kap›lar ard›nda de¤il de, bas›na aç›k bir
biçimde düzenlenmifl olmas› bile bunun gösterge-
sidir.  

ABD’nin Türkiye’ye biçti¤i yeni rol
ABD, Obama ile birlikte baflta Ortado¤u olmak

üzere, dünya hegemonyas› mücadelesinde yeni bir
politikay› yaflama geçirmekle karfl› karfl›ya. 2001
y›l›ndan bu yana izledi¤i d›fl politikan›n baflar›s›z
oldu¤unu gören ABD, flimdi yeni yollar ar›yor. Bu
noktada Türkiye’ye duyulan ihtiyaç ve biçilen mis-
yon da de¤ifliyor.

Bilindi¤i gibi Türkiye-ABD iliflkileri son 50 y›l
içinde en kritik dönemini son y›llarda yaflad›. 1
Mart tezkeresinin reddedilmesi ve ard›ndan Süley-
maniye’de Türk askerlerinin bafl›na çuval geçiril-
mesi, bu gerginli¤i ortaya koyan en çarp›c› iki ge-
liflmeydi. ABD’nin Irak iflgali ve onun üzerinden fle-
killenen Kürt politikas›, bu gerginli¤in en önemli ne-
deniydi. Kuzey Irak’ta (Güney Kürdistan) bir Kürt
devleti kurulmas›, kendi içinde Kürtlerin ayaklan-
mas›ndan ve bölünmeden korkan Türkiye için en
büyük kabustu. Aradan geçen süre içinde ABD,
ba¤›ms›z bir Kürt devleti projesinden vazgeçti. Bu-
na karfl›l›k Türkiye’nin Federal Kürt bölgesiyle iyi
iliflkiler kurmas›n› istedi. Bunu sa¤layabilmek için
de Türkiye’nin s›n›rötesi operasyonlar›na da yeflil
›fl›k yakt›, bilgi paylafl›m›nda bulundu. 

Son aylarda Türkiye de Federe Kürt yönetimiy-
le iliflkileri gelifltiren ad›mlar at›yor. Barzani ile res-
mi görüflmeler yap›l›yor. Erbil’de temsilcilik aç›la-
ca¤› söyleniyor. Buna ba¤l› olarak içte de Kürt dili-
ni ve kültürünü tan›ma konusunda “aç›l›mlar” yap›-
l›yor. TRT 6 Kürtçe yay›na bafll›yor, üniversitelerde
Kürt kültürü ve tarihi bölümü aç›laca¤›n›n müjdesi
veriliyor vb… 

ABD emperyalizmi AKP hükümeti eliyle bu
ad›mlar› atarken, son 7 y›lda izledi¤i politika ile
bölgede ‹ran’› güçlendiren bir rol oynad›¤›n› da gö-
rerek, ‹ran’› yine Türkiye arac›l›¤›yla etkisizlefltir-
menin yollar›n› ar›yor. Bunun için ‹ran yerine Türki-
ye’nin bölgenin en güçlü ülkesi haline gelmesi ge-
rekiyor. Böyle bir co¤rafyada bunu baflarabilmenin
tek yolu ise, ‹srail’e karfl› olmaktan geçiyor. ‹srail
ile dost bir ülkenin bölge halklar› taraf›ndan kabul
görmeyece¤i çok aç›k. Ve Türkiye, bölgede ‹srail
ile iliflkileri en geliflmifl ülkelerin bafl›nda geliyor.
Türkiye’nin ‹ran karfl›s›nda elini güçlendirmesi, ‹s-
rail’le olan iliflkilerini -en az›ndan görünürde- mesa-
feli k›lmaktan geçiyor. AKP’nin ‹slamc› kimli¤i, Fi-
listin baflta olmak üzere Arap halklar›yla yak›nlafl-
may› daha da kolaylaflt›ran bir faktör.

fiubat 20094
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Davos’ta Erdo¤an flovu
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19 Ocak 2007'de devlet taraf›ndan planla-
nan bir suikastle katledilen Agos Gazetesi Ge-
nel Yay›n Yönetmeni Hrant Dink an›ld›. 

Ölümünün ikinci y›l›nda Osmanbey'deki
Agos gazetesi önünde 19 Ocak'ta toplanan 5
bin kifli sorumlular›n aç›¤a ç›kar›larak yarg›lan-
mas›n› istedi. "Katil Devlet Hesap Verecek",
"Türk, Kürt, Ermeni Yaflas›n Halklar›n Kardeflli-
¤i", "B›ji Bratiya Gelan", "Kurtulufl Yok Tek Ba-
fl›na Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz", "Faflizmi
Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z", "Faflizme Karfl›
Omuz Omuza", "Celalettin Cerrah Hesap Vere-
cek", "Ramazan Akyürek Hesap Verecek" slo-
ganlar›n›n at›ld›¤› anma, sayg› durufluyla bafl-
lad›. Sayg› duruflu s›ras›nda müzik dinletisi ve-
rildi. 

Ard›ndan Hrant Dink'in arkadafllar› ad›na
Halil Ergün bir konuflma yapt›. Ergün konufl-
mas›nda, Hrant'›n öldü¤ü günkü duygular›na
de¤indikten sonra "senden, tüm Ermenilerden
binlerce kez özür diliyorum" dedi. 

Anma s›ras›nda görevliler kendi belirledikle-
ri dövizler d›fl›nda dövizler aç›lmamas›n› istedi.
Buna Proleterce Devrimci Durufl okurlar› d›fl›n-
daki kurumlar itiraz etmediler. 

Anman›n ard›ndan kitle Taksim'e do¤ru slo-
ganlarla yürüyüfle geçti. Harbiye önüne gelindi-
¤inde polisler kitleye gaz bombalar› ve tazyikli
suyla sald›rd›. Sald›r›ya devrimciler ve kitle,
taflla karfl›l›k verdi. "Katil Devlet Hesap Vere-
cek", "Yaflas›n Devrimci Dayan›flma", "Fafliz-
me Karfl› Omuz Omuza" sloganlar›n›n at›ld›¤›
yürüyüfl ve çat›flma, bir müddet ara sokaklarda
devam ettikten sonra, devrimciler ‹stiklal Cad-
desi'ne ç›kt›lar. Burada da slogan atan kitleye
polis gaz bombalar›yla müdahale ederken, gö-
zalt›na al›nan eylemciler oldu. 

Hrant Dink'in ölümünün 2. y›l›nda da kitleler
onu kararl›l›kla and›lar. Sloganlardaki öfke dev-
leti korkutmufl olmal› ki, kitlelerin Taksim'e yü-
rümesine izin vermek istemediler. Buna ra¤-

men kitleler sloganlar›n› hayk›rd›lar ve katillerin
yarg›lanmas›n› istemeye devam edeceklerini
belirttiler. 

Devletin bask›s›n›n yan› s›ra eylemin içeri-
¤inin de dar kapsamda düflünülmesi ve tek tip-
lefltirilmek istenmesi, di¤er bir handikap olarak
göze çarp›yor. "Hrant'›n arkadafllar›" çerçevesi-
ne ve onlar›n isteklerine göre eylemin olmas›n›
istemek, oraya kat›lanlara bunu dayatmak, an-
man›n vuruculu¤unu da düflürmektedir. Bir da-
haki anmalarda böyle dayatmalar›n olmamas›
için devrimcilerin yeterli mücadeleyi vermeleri
gerekiyor. 

Ankara’da Hrant Dink anması

Katlediliflinin 2. y›l›nda Hrant Dink’i unutma-
mak, unutturmamak için, Ankara’da da alanla-
ra ç›kt›k. 

K›z›lay’da Sakarya Caddesi’nde yap›lan et-
kinlikte, flair Mehmet Özer, Hrant Dink’e hita-
ben bir fliir okudu. Ankara Ayd›n ve Sanatç›
‹nisiyati ad›na bas›n aç›klamas›n› ise, flair Ah-
met Telli okudu. Yap›lan konuflmalarda, bu ci-
nayetin devletin ifli oldu¤u; Hrant Dink’in hem
bir ayd›n gazeteci, hem de kimli¤ine, kültürüne
sahip ç›kan bir Ermeni olmas›ndan dolay› ege-
men güçler taraf›ndan susturuldu¤u belirtildi.
Eylem s›ras›nda s›kça “Faflizme ‹nat, Karde-
flimsin Hrant” slogan› at›ld›. S›k›lan yumruklar
ve söylenen türkülerle, faflizmin sald›rganl›¤›na
ve pervas›zl›¤›na duyulan tepki vard›. 

Etkinlik, Grup Kibele’nin Türkçe ve Ermeni-
ce söyledi¤i türkülerle son buldu. 

Ankara’dan PDD okuru
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HSGP’den İsrail Konsolosluğunda eylem
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu bileflenleri 11 Ocak'ta ‹stanbul'daki ‹srail Konsoloslu¤u

önüne yürüyerek Filistin'deki iflgali ve katliamlar› protesto etti. Levent Metrosu önünde toplanarak kortej
oluflturan kitle, "Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir", "Katil ‹srail Filistin'den Defol", "Katil ABD Ortado¤u'dan
Defol", "Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak", "Kurtulufl Yok Tek Bafl›na Ya Hep Beraber
Ya Hiçbirimiz", "Direnen Filistin Kazanacak", "Filistin'de ‹ntifada, Atina'da ‹syan, Amed'de Serh›ldan
Kazanacak", "Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i" sloganlar›n› atarak konsolosluk önüne yürüdü. 

Konsolosluk çevresi polis barikat›yla korumaya al›nm›flt›. Barikat›n önünde sloganlara bir süre devam
eden kitleye hitaben bir konuflma gerçeklefltirdi. Konuflmada ölümlere sessiz kalman›n insanl›k sorunu
oldu¤una de¤inildi. HSGP ad›na yap›lan konuflmada ise ‹srail'in iflgali derhal sona erdirmesi, Türkiye
Cumhuriyeti'nin ‹srail konsolosunu göndermesi, ‹srail'le olan tüm anlaflmalar›n iptal edilmesi istendi.
Ard›ndan söz alan sendika temsilcileri de Filistin'deki katliama insan›m diyen herkesin tepki gösterece¤ini
belirttiler. Konuflmalar›n ard›ndan Hilmi Yaray›c› müzik dinletisi verdi. Eyleme Proleterce Devrimci Durufl
okurlar› da flamalar›yla kat›ld›.. 

Öte yandan ABD, bir süredir Ortado¤u’da ‹ran’›n
bafl›n› çekti¤i fiii eksenine karfl› “Sünni blok” olufl-
turma gayreti içinde. Bunu da en rahat yine AKP
eliyle yapabilir. AKP’nin bafl›ndan beri Hamas’la da
kurdu¤u yak›n bir iliflki, bununla ilintilidir. AKP, “Sün-
ni” Hamas’› ‹ran’dan uzaklaflt›r›p Türkiye’ye onun
arac›l›¤›yla ABD’ye ba¤lamaya soyunmufltur. ABD
ve AB’nin “terörist örgütler” listesinde yer alan Ha-
mas’›, ‹srail’i tan›maya ikna etme çabalar› Türkiye
üzerinden yap›lmaktad›r. Türkiye’nin ‹srail’le olan
kap›flmas› da, bu plan›n parças›d›r.

Bütün bunlardan dolay›, AKP’ye biçilen “›l›ml› ‹s-
lam” rolüne, bir de Osmanl›c›l›k ekleniyor. Dinci geri-
cilik ile milliyetçilik içi içe geçirilmifltir. Erdo¤an’›n
Davos sonras› konuflmalar›nda, Atatürk’ten Fatih
Sultan Mehmet’e kadar uzanmas›, bu yeni rolün ge-
re¤idir. 

ABD’nin ‹ran’a karfl› Türkiye’yi bölgenin en güçlü
ülkesi yapma plan›, parçalanm›fl haritalardan yeni
Osmanl› projelerine dönüflmüfl, AKP’ye de ›l›ml› is-
lam’dan milliyetçili¤e kayan bir rol biçilmifltir. 

Erdo¤an’›n y›ld›z› yeniden parlat›l›yor
ABD’nin Ortado¤u’ya dönük yeni planlar›,

AKP’ye ve Erdo¤an’a duyulan ihtiyac› yeniden artt›r-
d›. Üç-dört y›l önce “sifonu çekmeyin, kullan›n” diye
ricac› gönderilirken, flimdi “kimsesizlerin kimi”, “Orta-
do¤u’nun yeni lideri” olarak sunuluyor.

Öyle ki, Davos’taki toplant›y› terk edip ‹stanbul’a
döndü¤ünde, onu havaalan›nda büyük bir kalabal›k
karfl›lad›. “Dünyan›n Yeni Lideri Erdo¤an!”, “Dünya
Baflbakan Görsün!” yaz›l› pankartlar, bu yöndeki ha-
z›rl›¤›n göstergesiydi. Zaten baflta TRT olmak üzere
AKP’ye yak›n televizyon kanallar› gece yar›s› naklen
yay›n yaparak kamuoyu oluflturma görevini yerine
getirmifl, AKP taban›n› harekete geçirmiflti. ‹stanbul
Belediyesi gece saat 3’e kadar metroyu aç›k tuta-
rak, insanlar› havaalan›na tafl›m›flt›. Sonuçta, Erdo-
¤an’›n gövde gösterisi yapmas› için her fley haz›r
hale getirilmiflti.

Davos’taki olaydan bir gün sonra Cengiz Çan-
dar, Radikal’deki yaz›s›na, “Ortado¤u’nun yetimleri
Nas›r’dan bu yana özlemini çektikleri liderini buldu”
diye bafll›yordu. Bir Frans›z meslekdafl›n›n sözlerine
at›fta bulunarak Erdo¤an’›n Nas›r ile De Gaulle kar›-
fl›m› bir lider olabilece¤ini söylüyordu. (Radikal, 31
Ocak 2009) Zaten baflta Filistin olmak üzere birçok
Arap ülkesinde de Erdo¤an posterleriyle gösteriler
düzenlenmifl, Erdo¤an’›n popülitesi iyice artm›flt›.

ABD’nin Türkiye’ye artan ihtiyac›, iç politikaya da
müdahalesini zorunlu k›l›yordu ve AKP’nin önü bir
kez daha aç›ld›. Ergenekon ad› alt›nda Avrasyac›
kliklerin tasfiye hareketi, bizzat ABD eliyle yürütüldü.
Ve yerel seçimler yaklafl›rken AKP, rakiplerine inen
darbelerin üzerinden ve sözde aç›l›mlar›yla yeniden
kitlesel destek sa¤l›yor, elini güçlendiriyordu. 

Sonuç olarak ABD’nin yeni Ortado¤u plan› içinde
AKP’ye ve Erdo¤an’a biçti¤i misyon, yerine getirili-
yor. Ancak bugüne dek emperyalistlerin masa ba-
fl›nda haz›rlad›klar› senaryolar, halklar›n direnifli ile
bir paçavraya döndü, y›rt›l›p at›ld›. Bundan sonra da
öyle olacakt›r. Ve hem Erdo¤an’›n hem de AKP’nin,
emperyalist senaryolarla birlikte tarihin çöplü¤üne
at›laca¤› günler çok uzak de¤ildir.

Hrant Dink Anıldı
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Kapitalizmin içine girdi¤i ekonomik
krizle birlikte iflsizlik ç›¤ gibi yükselmeye
bafllad›. Bu kervana her gün yüzler, bin-
ler kat›l›yor.  

‹flsizlik kapitalizmin vebas›. Kapitalist
üretim sistemi, azami kar temel yasas›
gere¤i sürekli iflsizlik üretiyor. Daha çok
ifli, daha az iflçiyle ç›karmay› esas alan
kapitalizm, yedek iflgücü ordusunu elinin
alt›nda tutarak, çal›flanlar› daha fazla sömürmek
amac›yla da kullan›r. ‹flsizlerin çoklu¤u çal›flanlar
üzerine bir demoklasin k›l›c› gibi sallan›r durur.
Daha a¤›r çal›flma koflullar›na ve düflük ücrete “ra-
z›” gelmeye yol açar. 

‹flsizlik, kapitalizmin do¤as›ndad›r. Ne var ki,
normal süreçlerde yüzde 10’larda iken, kriz dönem-
lerinde bu yüzde oranlar›, katlanarak patlama ya-
par. 

ABD Çal›flma Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan aç›k-
lamaya göre, Aral›k ay›nda istihdam kayb› 524 bin
olarak gerçekleflti. 2008 y›l›n›n son dört ay›ndaki is-
tihdam kayb› ise, 1.9 milyon olarak aç›kland›.
ABD’de 2008 y›l›n›n tamam›nda iflini kaybedenlerin
say›s› 2.6 milyon olurken, bu rakam 2.75 milyon ki-
flinin iflini kaybetti¤i 1945 y›l›ndan bu yana, en yük-
sek kay›p olarak kay›tlara geçti. ‹flsizlik oran›, yüz-
de 6.8’den 7.2’ye yükseldi. 2009’un sonuna kadar
yüzde 9’u geçece¤i tahmin ediliyor. 

‹ngiltere’de, Almanya’da, Fransa’da, daha bir-
çok ülkede, kitlesel iflten atmalar yafland›, yaflan›-
yor…  Dünyan›n en büyük madenci flirketi Avustu-
ralyal› BHP Billiton yapt›¤› aç›klamada 6 bin kadar
iflçiyi iflten ç›karaca¤›n› bildirdi. Macaristan’›n Györ
flehrinde faaliyet gösteren Audi otomotiv firmas›
1600 kifliyi iflten ç›karaca¤›n› aç›klad›. ‹sveçli ileti-
flim teknoloji firmas› Ericson 5 bin iflçiyi ç›karaca¤›-
n› bildirdi. Japonya’da teknoloji devi NEC Corp 20
bin kifli, Elektronik eflya üreticisi Hitachi 7 bin kifli
iflten ç›kard›. Tablo böyle ço¤al›p gidiyor.

Türkiye’de iflsizlik ç›¤ gibi büyüyor
Türkiye de bu iflsizlik tablosundan nasibini faz-

las›yla al›yor. Baflta metal ve tekstil olmak üzere
son üç ayda 400 bin iflçinin iflten at›ld›¤› söyleni-
yor. Otomotiv sektörünün baflkenti olan Bursa’da
son üç ayda 24 bin kifli iflten at›ld›. Türk-‹fl 8. Bölge
temsilcisi Mehmet Kanca’n›n aç›klamas›na göre,
Ekim ay›nda 5 bin 683, Kas›m ay›nda 9 bin 283,
Aral›k’ta 9 bin 397 kifli, TOFAfi, OYAK Renault ve
Bosch fabrikalar›nda iflten ç›kar›ld›. Kanca, üç ayda
24 bin olan iflsizlik rakam›n›n bir y›ll›k bilançosunun
56 bini buldu¤unu söyledi. 

D‹SK Birleflik Metal-‹fl Sendikas›’n›n Sosyal Gü-
venlik Kurumunun (SGK) istatistiklerini kullanarak
yapt›¤› arafl›rmaya göre Ekim 2008’de imalat sana-
yinde kay›tl› iflçi isihdam› 190 bin darald›. Araflt›r-
maya göre Ekim’de ‹stanbul’da 9 bin, ‹zmir’de 7

bin, Bursa’da 6 bin, Ayd›n ve Kocaeli’nde 2 bin ka-
y›tl› iflçi iflten at›ld›. Ekim 2008’de ise iflsiz kalanla-
r›n yüzde 79’u daimi iflçilerden olufluyor. Krizden
en çok etkilenen sektörlerin ise metal ve haz›r gi-
yim oldu¤unu araflt›rma ortaya koyuyor. 

Türkiye ‹statistik Kurumu TÜ‹K’e göre iflsizlik
oran› Ekim ay›nda yüzde 10.9, iflsizlik say›s› da 2.7
milyon kifli. TÜ‹K iflsizlik oran›n› belirlerken mev-
simlik iflçileri, ifl umudunu yitirenleri, iflsiz saym›yor.
TÜ‹K’in iflsizlik tan›m›na yaln›zca ifl arayanlar, yani
ifl için baflvuru yapanlar giriyor. 

Son araflt›rmalarda, ücretlerde de düflüfl yaflan-
d›¤› saptand›. Eylül’de 36.8 TL ortalama bürüt gün-
lük ücretin, Ekim’de 35.8 TL’ye düfltü¤ü belirtiliyor.
Buna göre reel ücretler bir ayda yüzde 5.5 gerile-
mifl oldu. 

‹flkur’lar›n önü iflsizlik boyutunun geldi¤i nokta-
n›n göstergesidir. ‹flkur flubelerinin önünde binlerin
oluflturdu¤u kuyruk ve “ne ifl olursa yapar›m” söy-
lemleri iflsizlik ac›s›n›n ne kadar derin oldu¤unu
gösteriyor. ‹flkur Genel Müdürü Nam›k Ata “geçen
ay 59 bin vatandafl›m›z iflini kaybetti. Ondan önceki
ay 49 bin vatandafl›m›zd›. Ocak ay›n›n ilk 12 gü-
nünde 30 bin vatandafl›m›z yine iflini kaybetti¤i ge-
rekçesiyle kuruma baflvurdu” diyor. Kald› ki ‹flkur’a
baflvuranlar iflten at›lanlar›n sadece bir k›sm›d›r.
Buna, iflbulma umudunu kaybedenleri ve ‹flkur
arac›l›¤›yla ifl bulamayaca¤›n› düflünenleri ekledi¤i-
mizde tablonun ne kadar vahim oldu¤u anlafl›l›r. 

Türkiye ‹flveren Sendikalar› Konfederasyonu
(T‹SK) yay›nlad›¤› ‹flgücü Piyasas› Bülteni’nde ifl-
sizlik oran›n›n yüzde 21, iflsizlik say›s›n›n da ra-
kamsal olarak 5 milyon 616 bin kifliyi buldu¤unu
belirtiyor.   

Bilindi¤i gibi burjuva devlet kurumlar›n›n ve pat-
ron örgütlerinin verdi¤i resmi rakamlar, hiçbir za-
man gerçe¤i tam olarak yans›tmazlar. Verilen res-
mi rakamlar kay›t alt›nda tutulanlardan ibarettir.
Patronlar sigorta, k›dem, vergi primlerini ödeme-

mek, karlar›na kar katmak için kay›td›-
fl› istihdam yaparlar. Kay›td›fl› isihdam,
kapitalist sistemde oldukça yayg›nd›r.
‹flten at›lanlar›n oranlar›na kay›td›fl› ça-
l›flt›r›l›p at›lanlar› da eklersek, oranlar›n
resmi rakamlardan çok daha yüksek
oldu¤unu görürüz.  

‹flten at›lanlar ne yap›yor!
Yüzbinler bir ç›rp›da soka¤a at›l›yor. Ama bu

at›lmalara karfl› ciddi bir mücadele örgütlenemedi.
Elbette iflten at›lanlar›n hepsi t›p›fl t›p›fl evine gitmi-
yor. Yer yer fabrika iflgalleri gibi militan eylemler de
oluyor, fabrika önü direnifller de yaflan›yor. Fakat
bu eylem ve direnifller, at›lan iflçilerin çok küçük bir
bölümünü oluflturuyor. Yüzbinler ise iflsizler ordu-
suna dahil olmufl durumda. 

‹flten at›lanlara  bakt›¤›m›zda, a¤›rl›kl› olarak
baflta Türk Metal-‹fl üyesi olmak üzere sendikal›
kesimlerin oluflturdu¤unu görüyoruz. Metal sektö-
ründe faflist Türk Metal’in iflbirli¤iyle iflçiler k›y›ma
u¤ruyor. Keza “krizden dolay› iflten atmalar› patron
ve iflçi sendikas› ortaklafla belirlesin” diyen Türk-‹fl
Merkez yönetiminin iflten atmalara karfl› tavr› “bana
söyle birlikte iflten atal›m” oluyor. Krizi bahane
eden patronlar›n pervas›zca tav›rlar›na karfl› taba-
n›n bask›s›yla yapt›klar› k›namalar ise, çok s›n›rl›
ve göstermeliktir. 

Sendikac›lar at›lan iflçilere, sendikalar› bir mü-
cadele kanal› olarak göstermek yerine, mahkeme-
leri adres gösteriyorlar. Hukuk mücadelesini esas
alarak, militanl›¤a evrilecek mücadenin önünü de
kesmifl oluyorlar.  

Bir di¤er önemli nokta da kapanan iflletme ve
fabrikalar. Kriz dolay›s›yla kapanan iflletme ve fab-
rikalar›n iflçileri, “fabrikam›z kapand›, patron da ifl-
siz kald›, kime karfl› mücadele edelim” düflüncesiy-
le, eylem yapmay›, direnifle geçmeyi gerekli gör-
müyorlar. 

Binlerce iflçi, fabrika kapand›¤›ndan dolay› so-
ka¤a at›ld› fakat çok az› mücadeleyi seçti. ‹flten at›-
lan iflçiler solu¤u iflsizlik sigortas› baflvurusunda
al›yor. ‹hbar, k›dem tazminatlar› ve iflsizlik sigorta-
s›ndan alaca¤› ayl›k, k›sa bir süreli¤ine yaflam›n›
idame ettirebilir. Ya sonra?

Mücadele kanallar›n› açmak
Ne “ifle iade” mahkemeleri ne de iflsizlik sigorta-

s›ndan gelen birkaç kurufl çözümdür. Elbette bun-
lar› da yapmak gerekir. Ama aslolan, meflru, fiili
mücadeledir. Kendimize, örgütlü gücümüze güven-
mektir. Mücadelemizin esas adresi mahkemeler
de¤il, sokaklar olmal›.  

Örgütsüz duruflumuz, patronlar› da sendika
a¤alar›n› da cesaretlendiriyor. Kitlesel veya tek tek
iflten atmalara karfl› direnifl, iflgal gibi eylemlerle
hemen cevap vermeliyiz. ‹flletme ve fabrika kapa-

Herkese ‹fl 
Herkese Çal›flma Hakk›!

Ne “ifle iade” mahkemeleri ne de iflsizlik sigortas›ndan gelen
birkaç kurufl çözümdür. Elbette bunlar› da yapmak gerekir. Ama
aslolan, meflru, fiili mücadeledir. Kendimize, örgütlü gücümüze
güvenmektir. Mücadelemizin esas adresi mahkemeler de¤il, so-
kaklar olmal›.  Örgütsüz duruflumuz, patronlar› da sendika a¤a-
lar›n› da cesaretlendiriyor. Kitlesel veya tek tek iflten atmalara

karfl› direnifl, iflgal gibi eylemlerle hemen cevap vermeliyiz.



25 Ocak'ta Ka¤›thane Emek ve Dayan›fl-
ma Platformu Giriflimi bileflenleri taraf›ndan
Ka¤›thane AKP önünde krizi ve ‹srail'in Filis-
tin halk›na karfl› katliamlar›n› protesto etmek
için bir bas›n aç›klamas› düzenlendi. Proleter-
ce Devrimci Durufl, Halk Kültür Merkezleri,
Sosyalist Dayan›flma Platformu, Halkevleri,
DTP, ÖDP, Sosyalist Devrim Hareketi ve

Sosyalist Parti'nin oluflturdu¤u Giri-
flim, AKP'nin önüne Nurtepe ve Gül-

tepe güzergahlar›ndan yürüyerek
geldiler. Nurtepe'de Hac› Üktem
‹lkö¤retim Okulu önünde toplana-
rak Ka¤›thane Emek ve Dayan›fl-
ma Platformu Giriflimi imzal›
"Kriz, Savafl, Y›k›m ve Yoksulluk
Demektir" pankart›n› açan 120 ki-
flilik kitle "Filistin Halk› Yaln›z De-
¤ildir", "Emperyalizm Yenilecek
Direnen Halklar Kazanacak", "Si-
yonist ‹srail Filistin'den Defol",
"Krizin Faturas› Burjuvaziye", "‹fl-
çilerin Birli¤i Sermayeyi Yene-
cek", "Yaflas›n Devrim ve Sosya-
lizm", "Yap›lan Zamlar Geri Çekil-
sin" sloganlar›n› att›. 

MHP önüne gelindi¤inde fa-

flistlerin provakasyon giriflimlerine sloganlarla
yan›t verildikten sonra AKP önünde bas›n
aç›klamas› gerçeklefltirildi. Yap›lan bas›n
aç›klamas›nda ‹srail'in Filistin'den derhal çe-
kilmesi, Türkiye-‹srail ikili anlaflmalar›n›n iptal
edilmesi talep edildi. Krizin faturas›n›n iflçile-
rin ve emekçilerin üzerine zamlarla, iflten at-
malarla, yoksullaflt›rmalarla ç›kar›ld›¤›na de-
¤inilen aç›klamada, iflten atmalar›n durdurul-
mas›, iflçilere ve emekçilere ulafl›m›n, sa¤l›-
¤›n ve e¤itimin ücretsiz verilmesi istemleri be-
lirtildi. Polisin AKP önünde y›¤›nak yapt›¤›
gözlemlendi.

Proleterce Devrimci Durufl okurlar› da ey-
leme dövizleriyle kat›ld›. Eylem Osman Ak-
gün Kültür ve Sanat Merkezi Müzik Gru-
bu'nun kitleyle birlikte söyledi¤i marfllar›n ar-
d›ndan sona erdi.  
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nabilir. Bizim sorunumuz tek tek fabrikalarla ve flu bu
patronla s›n›rl› de¤il, bu sömürücü sistemin yani kapita-
list sistemin kendisiyledir. Mücadelemizin hedefine ka-
pitalizmi ve onun sahibi olan burjuva s›n›f›n› çakmal›y›z.  

‹flten at›lanlar vakit geçirmeden bir araya gelmelidir-
ler. Devrimci demokrat öncü iflçiler harekete geçmeli,
iflten at›lanlar› toparlamal›, mücadeleye seferber etmeli-
dirler. Kald› ki iflten at›lanlar›n, en az›ndan ayn› iflletme-
de, fabrikada çal›flanlar›n, bir flekliyle birbiriyle iliflkileri
vard›r. Sendikal› olanlar›n üyelikleri devam etmektedir.
Her bölgede veya sektörde “‹flten Atmalara Karfl› Mü-
cadele Komiteleri” oluflturularak harekete geçilmelidir. 

Bu noktada Türkiye iflçi s›n›f›n›n belli deneyimleri de
vard›r. Mesela C4 maddesine tabi tutulan iflçiler “C4
Ma¤durlar›, Özellefltirme Ma¤durlar›” ismiyle aradan y›l-
lar geçmesine ra¤men birbirini bulmufl, çeflitli eylem ve
etkinlikler yapm›fllard›. fiimdi de iflten kitlesel flekilde
at›lan iflçiler birbirini bulup, bir iflsizlik hareketi bafllata-
bilirler. Bunun zemini ve olanaklar› mevcuttur. 

S›n›f›n örgütlenme ve mücadele araçlar› olan sendi-
kalar, iyi de¤erlendirilmelidir. ‹flten at›lan sendikal›lar is-
tifa etmemeli, sendikayla ba¤lar›n› sürdürmelidir. “‹fle
iade” mahkemelerini adres gösterek sorunu geçifltirme-
ye çal›flan sendikac›lar üzerinde bas›nç uygulanmal›d›r.
Sendikalar iflsizler hareketinin de mücadele okullar›,
mücadele araçlar› olmal›d›rlar. Biliyoruz ki bunu sendi-
ka a¤alar› yapmayacaklard›r. Ancak onlar› da harekete
geçirecek olan devrimci demokrat öncü iflçiler olacakt›r. 

Elbette bu sorun sadece iflten at›lanlara havale edi-
lemez. Komünist ve devrimci iflçiler, gerek iflsizler mü-
cadelesini gerekse çal›flanlar›n birleflik mücadelesini ör-
gütlemek için daha yo¤un bir çaba içine girmelidir.

Herkese ifl herkese çal›flma hakk›!
Kriz sürdü¤ü müddetçe, iflten atmalar devam ede-

cektir. Bunu çal›flan iflçiler de biliyor, tedirginli¤ini yafl›-
yorlar. Burjuvazi nas›l ki krizin faturas›n› iflçi ve emekçi-
lere yüklemek için önlem paketlerini devreye sokuyor-
sa, bizim de önlemler almam›z gerekiyor. Durup iflten
at›lma s›ram›z› beklememeli, iflyerlerimizde iflten atma-
lara karfl› mücadele komitelerini oluflturmal›y›z. 

‹flsizli¤in düflkünlefltirici batakl›¤›na saplanmamak
için, iflçi ve iflsizlerin birleflik mücadelesini örmeli, kapi-
talist sisteme karfl› mücadeleyi yükseltmeliyiz. “Herkese
‹fl Herkese Çal›flma Hakk›” fliar›yla kitlesel militan ey-
lemler örgütlenmeliyiz. ‹flkur’lar›n önündeki bitmek bil-
mez uzun kuyruklar, 1831 y›l›nda Fran-
sa’n›n Lyon kentinde ayaklanan iflçile-
rin “Ya bizi kurfluna dizin ya da ifl
verin” slogan› esin almal›. ‹flkurlar›n
önü hergün eylem alan›na dönüfltü-
rülmelidir. Bölge Çal›flma Bakanl›k-
lar›, eylem mekanlar› olmal›d›r. “Ben
ekmek yemiyorsam, aç kal›yorsam
onlar da aç kals›n”, “Benim gelece-
¤im yoksa onlar›n da olmas›n” diyor
direniflteki Sinter ve Gürsafl iflçileri.
Krizin faturas›n› ödemek istemeyen
iflçilerin ve iflsizlerin tutumu bu
olmal›d›r. 

“Devrimler tarihin lokomotifidir”
der Marx. Tarih, iflçi emekçilerin kur-
tuluflu olan sosyalizmden yana ak›-
yor. ‹flçi ve emekçileri gelece¤e gö-
türecek olan da, iflçi-iflsiz tüm emek-
çilerin birleflik mücadelesi olacakt›r.

Tez Koop-‹fl Sendika-
s›’nda örgütlenen IBM iflçi-
leri plaza eylemlerinin 8.si-
ni 4. Levent’te 28 Ocak’ta
yapt›lar.

Sendikada örgütlenen
258 iflçi ad›na 28 Mart
2008’de Çal›flma Bakanl›-
¤›’na yetki baflvurusu ya-
p›ld›. Çal›flma Bakanl›¤› yetkinin kabul edildi¤i-
ni, 11 Haziran 2008’de IBM Türk firmas›na bil-
dirdi. Ancak IBM Türk, bu yetkiyi tan›mayarak,
17 Haziran’da itirazda bulundu ve sendikay› is-
temedi¤ini gösterdi. 

Daha önce Bil-‹fl sendikas›nda örgütlü olan
çal›flanlar, istifa ederek Tez Koop-‹fl sendikas›-
na geçtikten sonra çeflitli bask›larla karfl›laflt›-
lar. Tez Koop-‹fl’te örgütlenmeyi hazmedeme-
yen IBM Türk, Kas›m 2008’de 3 iflçiyi iflten ç›-
kard›. Bunun üzerine IBM Türk çal›flanlar› da
Plaza eylemleri olarak adland›r›lan eylemlerine
bafllad›lar. 8 hafta boyunca her Çarflamba
12.30’da 4. Levent’teki Yap› Kredi Plaza önün-
de toplanarak sendikal haklar›n› savunan çal›-
flanlara di¤er sendika üyeleri ve yöneticilerinin
yan› s›ra, kitle örgütleri de destekler sundu. Ki-
mi zaman iflten at›lan ATV çal›flanlar›yla ATV
önünde eylemler gerçeklefltiren IBM Türk çal›-
flanlar›, bundan sonra eylemlerini de¤iflik biçim-
lerde sürdüreceklerini belirttiler. 

Yapt›klar› aç›klamada
“Desa, Sinter, E-Kart,
ATV-SABAH, IBM ve daha
pek çok iflyerinde iflçi ve
emekçilerin örgütlenme
mücadelesi devam etmek-
tedir. ‹flçi ve emekçiler,
kriz dönemlerinde, normal-
de oldu¤undan daha fazla

sald›r›yla karfl› karfl›ya kalmaktad›r. Krizin fatu-
ras›n› ödememek için güçlerimizi birlefltirmek,
mücadele etmek ve mücadelemizi yayg›nlaflt›r-
mak zorunday›z. Krizin faturas›n› ödemeyece-
¤iz fliar›yla Üç Konfederasyonumuzun 15 fiu-
batta ‹stanbul’da düzenleyece¤i mitinge tüm
gücümüzle kat›lmal› ve sesimizi yükseltmeliyiz.
Bugüne kadar her hafta Çarflamba günü yap›-
lan bas›n aç›klamalar›na, bugünden itibaren
daha güçlü ve farkl› eylemler örgütlemek üzere
ara verece¤iz” dediler. Aç›klamada, taleplerini
flöyle ortaya koydular: IBM’de at›lan temsilcile-
rimiz ifle al›nmal›d›r! IBM iflvereni, haks›z dava-
lar›n› geri çekmeli ve sendikam›zla toplu söz-
leflme masas›na oturmal›d›r! Krizden güçlene-
rek ç›kt›¤›n›, kâr›n› sürekli artt›rd›¤›n› ve biliflim
sektörünün flampiyonu oldu¤unu aç›klayan
IBM, krizi bahane ederek çal›flanlar›n›n haklar›-
n› gasp etmeye derhal son vermelidir!

Eylemde “Sendika Yoksa Bar›fl da Yok!”,
“Kurtulufl Yok Tek Bafl›na Ya Hep Beraber Ya
Hiçbirimiz!” sloganlar› at›ld›. 

IBM işçileri Plaza eyleminde

‹flten at›lmalara karfl› bafllayan
fabrika iflgallerini ve bu alanda
yaflanan sorunlar› konu alan
Devrimci Sendikal Birlik özel
say›s› iflçi ve emekçi semtler-
ine, direnifl alanlar›na da¤›t›ld›. 

Kağıthane’de krize ve İsrail saldırısına protesto
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Sinter ve Gürsafl ifl-
çilerinin fabrika önünde-
ki direnifli 45’li günleri
geride b›rakt›. Metal ifl-
koluna ba¤l› Dudullu Or-
ganize Sanayi’nde bulu-
nan Sinter ve Gürsafl
fabrikalar›nda patronun
düflük maafl ve a¤›r ça-
l›flma koflullar› dayatma-
s›na karfl›, iflçiler D‹SK
Birleflik Metal-‹fl sendi-
kas›nda örgütlendi. Sendikal› çal›flmay› kabul et-
meyen patronlar, iflçileri iflten att›lar.

Devletin ve patronlar›n bask›lar›na ra¤men iflçi-
lerin direnifli kararl›l›kla sürüyor. Sendikay› kabul
etmeyen Sinter patronu, iflçilere ve ifl mahkamesi-
ne hiçbir bildirimde bulunmadan, iflten atmalara ge-
rekçe olarak krizi gösterdi. Kriz dolay›s›yla Sinter
ana firmas›na ba¤l› 8 tafleron firmay› kapatt›¤›n›
bildirdi. Sendikan›n giriflimi sonucu Çal›flma Bakan-
l›¤›ndan gelen müfettifller Sinter patronunun yasa-
d›fl› lokavt uygulad›¤›n› tespit etti. Ve 136 bin lira
para cezas› kestiler. 

Sinter patronunu bask›lar›, oyunlar› çok yönlü
devam ediyor. ‹flçileri sendikadan istifa ettirmek
için evlerine telefon ediyor, sendikas›z olarak ifle
geri ça¤›r›yor. Bu uygulamalardan dolay› 13 iflçinin
direnifli b›rak›p ifle geri dönmesi, iflçilerin moralini
bozmad›, direnifli çözemedi. Direnifl tüm kararl›l›-
¤›yla sürüyor. 

Üretim yapmada ciddi s›k›nt› yaflayan Sinter
patronu, direniflçi iflçilerin olmad›¤› bir zamanda
fabrikadan 12 makine kaç›rd›. Makinalar›n götürül-
dü¤ü yerin iflçiler taraf›ndan tespit edildi¤ini fark
edince, kaç›rd›¤› makinalar› üretime sokamad›. 

Sinter iflçileri 25 Ocak'ta da Ankara'da Meclis
önünde eylem gerçeklefltirerek, sendikal› olarak ifle
dönmek istediklerini hayk›rd›lar. Meclis'te milletve-
killeriyle görüflen iflçiler, mücadelelerine sonuna
kadar devam edeceklerini belirttiler. 

Sinter ve Gürsafl iflçileriyle dayan›flma için 28
Ocak'ta Ümraniye'de Vals dü¤ün salonunda bir ge-
ce düzenlendi. 1500 kiflinin kat›ld›¤› geceye gelen
düzen partisi milletvekilleri, iflçiler taraf›ndan pro-
testo edildi. "fiimdiye kadar neredeydiniz" diye so-
ran iflçilerin bu öfkeli tutumu karfl›s›nda, milletvekil-
leri ve belediye baflkan adaylar› salondan ayr›lmak
zorunda kald›lar. 

Di¤er taraftan fabrika önünde direniflçi iflçilerin
say›s› ilk günlere oranla azalm›fl durumda. Sendi-
ka, direnifle verilecek deste¤i, sadece ziyaretler
gerçeklefltirilmesi ve maddi yard›m ile s›n›rl›yor.
Oysa iflçi s›n›f›n›n en etkili deste¤i, üretimden ge-
len gücünü kullanmakt›r. Sendika kendi örgütlü ol-
du¤u iflyerlerinde, üretimi durdurmaya dönük küçük
bir eylem örgütlese bile, bu direniflin gidiflat› aç›s›n-
dan çok büyük bir etki yaratacak, destek eylemi ya-
pan iflçilerin ruh hali de ve dayan›flma bilinci de
bundan olumlu etkilenecektir. Keza direniflteki iflçi-
ler de, kendilerine böylesine güçlü bir destek veril-
mesini, en büyük maddi yard›mdan çok daha fazla

tercih edeceklerdir. 
Sendikan›n, direnifl

yerinde beklemeyi iki
vardiyal› (bir gün iflçile-
rin yar›s›, ikinci gün di-
¤er yar›s›) hale getir-
mesi de, orada orada
bekleyen iflçilerin say›-
s›n› azaltan bir etki ya-
ratt›. 

Sendikac›lar, patro-
nun geri ad›m atmak

zorunda kalaca¤›n› söylüyorlar. Ancak bunu h›zlan-
d›racak daha militan bir mücadele hatt›na geçifl
yapm›yorlar. Mesela patronun fabrikadan makine-
leri kaç›rmas› ihtimali uzun zamand›r olmas›na ra¤-
men, bu konuda somut bir önlem al›nmad›. Di¤er
taraftan, grev k›r›c›lara karfl› bir çare aranm›yor ol-
mas› da ayr› bir sorun. Dahas›, sendikal› iflçilerin
bir k›sm› da içeride üretime devam ediyor, aç›kças›
grev k›r›c› misyonu oynuyorlar. Bu iflçiler, sendika-
n›n karar›yla üretimi sürdürüyorlar. Patron ise, 26
Ocak’ta içeride çal›flanlardan 12 iflçiyi daha iflten
atarak, karfl› sald›r›s›n› sürdürüyor. ‹flten at›lan bu
12 iflçi de d›flar›daki arkadafllar›n›n yan›nda yerleri-
ni ald›lar. 

Sendika direnifli bafl›ndan itibaren
yasal s›n›rlara hapsetmeye çal›fl›yor.
Ancak yasalar burjuvazinin ç›karlar›n›
korumak üzere düzenlenmifllerdir. Bu
yasalar› aflan eylemler yapmadan, iflçi
s›n›f›n›n ç›kar›na yasal düzenlemeler el-
de edebilmek mümkün de¤ildir. Zaten
sendika ne kadar u¤rafl›rsa u¤rafls›n,
yaflam›n kendisi, direnifle bir fleyler ka-
tar, iflçiler yaflad›klar› pratik içinde bir-
çok do¤ruyu-yanl›fl› görmeye bafllarlar.
Keza direnifle destek veren devrimci-
demokratlar›n deneyim aktar›mlar› da
onlar›n geliflmesine hizmet eder. Sendi-
kan›n eksik b›rakt›¤› birçok konuda iflçi-
ler sendika d›fl›nda da olsa, birtak›m
ad›mlar atmaya bafllarlar. S›n›rl› da ol-
sa, grev k›r›c›lar›n›n cezaland›r›lmaya
bafllanmas› bu yönde at›lm›fl olumlu bir
ad›md›r. 

Sinter’in yüz metre yak›n›nda olan
Gürsafl iflçileri de eylemleri Sinter ile
birlikte örgütlüyorlar. Fabrika önünde
beklemeye devam eden iflçiler, müca-
delenin zorlu¤unun fark›nda olduklar›n›
ve sonuna kadar götüreceklerini belirti-
yorlar.Gürsafl patronunun bir iflçiyi daha
iflten atmas› üzerine, içeride çal›flan
Gürsafl iflçileri 29 Ocak günü üretimi
durdurarak karfl›l›k verdiler. Patron ise
üretimi baflka yerlere tafl›mak için tafle-
ron flirket kurmufl durumda. Ancak he-
nüz flirketin nerede kuruldu¤u ö¤renile-
medi. ‹flçiler, patronun sendikal örgütlü-
lük bafllad›¤› günden itibaren "Buraya
sendika girmeyecek, gerekirse tafleron

flirket kurar›m yine sendikay› kabul etmem" dedi¤i-
ni anlatt›lar. 

Gürsafl iflçileri, Sinter iflçileriyle ayn› günlerde
direnifllerine bafllam›fl olmalar›na ra¤men, sendika
taraf›ndan geri planda tutuluyor. Bu durum, özellik-
le içeride çal›flan iflçileri rahats›z ediyor. Örne¤in
Ankara'ya Sinter iflçileri götürülürken, Gürsafl iflçi-
lerinin götürülmemesi, iflçilerde olumsuz bir etki ya-
rat›yor. ‹flçiler, bu durumu da mücadeleleriyle afla-
caklar›n› ve sendikay› sonuna kadar zorlayacaklar›-
n› anlat›yorlar. 

Sinter ve Gürsafl iflçilerine devrimci demokrat
kurumlardan, sendikalardan ve çevre halk›ndan da-
yan›flma sürekli oluyor. PDD ve DSB çal›flanlar› da
Sinter ve Gürsafl iflçileriyle dayan›flmalar›n› sürdü-
rüyorlar. 

Sinter ve Gürsafl iflçileri direnifllerini güçlendir-
mek için fabrika önü  direniflin yan›s›ra de¤iflik ey-
lem biçimleriyle direnifli güçlendirmelidirler. Sendi-
kaya bas›nç uygulayarak s›n›f dayan›flmas›n› tem-
sili ziyaretlerden ç›kar›p k›sa aral›klarla ifl durdur-
ma, kitlesel ziyaretler örgütlenmesi zorlanmad›l›r. 

Krize karfl›, gerçeklefltirilen eylem ve direniflleri
büyütüp beslemek, bu dönem en önemli görevdir.
Kizin faturas›n› ödememenin tek yolu budur. 

Direniş zafere götürür! 
(Gürsafl Direnifli'nin 38. Gününde Yaz›lan Mektup)
Biz Gürsafl iflçileri 17 Ekim'de Birleflik Metal-‹fl sendika-

s›na üye olduk. ‹ki aydan fazla örgütlülü¤ümüzü patrondan
saklad›k. Ancak iflten atma tehdidi gündeme gelince, patro-
na örgütlü gücümüzü gösterdik. Önce 3 arkadafl›m›z iflten
at›ld›. Bunun üzerine d›flar›da ve içeride direnifle bafllad›k.
At›lan arkadafllar›m›z sendika önlüklerini giyerek d›flar›da di-
renifle bafllad›lar. Bizler de içerde "ifl yavafllatma" eylemine
geçtik. Bir hafta süren ifl yavafllatmadan sonra 3 arkadafl›-
m›z daha iflten at›ld›.

Bugün direniflimizin 38. günündeyiz. Mücadelemizi zen-
ginlefltirerek ayn› kararl›l›kla sürdürüyoruz. D›flar›da kamuo-
yu oluflturmak ve direniflimizin sesini duyurmak için eylemler
yap›yor, mitinglere kat›l›yoruz. ‹çerde ise patronun bask›lar›-
na karfl› yemek ve servis boykotlar›yla direniflimizi sürdürü-
yoruz. 

Biz Gürsafl iflçileri olarak sermayeye diz çöktürecek yo-
lun fiili-meflru mücadele hatt› oldu¤unu biliyoruz. Tüm yasa
ve uygulamalar sermayenin yan›ndad›r. Bu, mücadelemizin
yasalarla s›n›rl› olmayaca¤›n› hatta yasalar›n bir bir çi¤nen-
mesi gerekti¤ini bize ö¤retti. Ayn› flekilde icazetçi-uzlaflmac›
sendikal anlay›fl›n da s›n›f mücadelesinin önünde nas›l bir
engel oldu¤unu bize gösterdi.

Biz Gürsafl iflçileri olarak iflçi s›n›f›n›n ba¤›ms›z taban ör-
gütlenmelerinin mücadele için en yaflamsal sorun oldu¤unu
düflünüyor, tüm devrimci öncü iflçileri örgütlenmeye ça¤›r›-
yoruz. Direniflimizle dayan›flman›n en etkili yolunun ancak
bu olaca¤›n› düflünüyoruz. Son olarak bizlerle maddi-eylemli
dayan›flman›z› bekliyoruz. Gelecek biz iflçilerin ellerinde ye-
flerecek.

‹flgal, Grev, Direnifl! Yaflas›n Örgütlü Mücadelemiz!

Sinter ve Gürsaş’ta Direniş Sürüyor



Yapı marketlerde ilk sendikalaşma
Alman sermayesinin en büyük uluslararas› firmalar›ndan

birisi olan Praktiker’in dünyada 8 ülkede 360 flubesi ve yakla-
fl›k 21 bin çal›flan› var. Baflta Almanya olmak üzere di¤er ül-
kelerdeki flubelerinde
iflçiler sendikal› çal›-
fl›rken, iflveren, Tür-
kiye’de sendika düfl-
manl›¤› ile iflçileri
sindirmeye çal›fl›yor. 

Ancak iflçiler, ka-
rarl› tutumlar›yla Tür-
kiye’nin 6 ilindeki
(Ankara, Konya, ‹s-
tanbul, ‹zmir, Adana, Gaziantep) 10 ma¤azas›nda ço¤unlu¤u
sa¤layarak, Praktiker’de sendikalaflma sürecini baflar›ya
ulaflt›rd›. Türk-ifl’e ba¤l› Koop-ifl’te (Türkiye Kooperatif, Tica-
ret, E¤itim, Güzel Sanatlar ve Büro ‹flçileri Sendikas›) örgütle-
nen iflçiler, sendikalaflmaya bafllad›klar›n andan itibaren, pat-
ronun sendikadan istifa ettirmek için yapt›¤› bask›lar›yla, çal›-
flanlar› baflka illerdeki flubelere sürgüne göndermeleriyle ve
iflten atmalar›yla karfl› karfl›ya kald›. Ancak örgütlenme hak-
lar›ndan vazgeçmeyen iflçiler, bütün bu bask›lara ra¤men,
marketlerini sendikayla tan›flt›rd›lar. 
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Gülsuyu’nda protesto eylemleri
Gülsuyu-Gülensu mahallesine ba¤l› ormanl›k alanda K‹PTAfi konut inflaaat› nedeniyle

300 çam a¤ac› ve mahallenin ortak kullan›m alan› olan tatl› su deposu tahrip edilmifltir. Bu-
nun üzerine mahallede bir çal›flma bafllatan Güzellefltirme Derne¤i 23 aral›k saat 15:00 de
bir bas›n aç›klamas› düzenlendi. Aç›klamada bu orman talan›na izin verilmeyece¤i ve su
deposu alan›n›n sermayeye peflkefl çektirilmeyece¤i vurguland›.

24 Ocak tarihinde, Gülensu mahallesinde son durakta devrimci kurumlar›n ça¤r›s›yla ‹s-
rail’in Gazze sald›r›s›n›n protesto edildi¤i bir eylem gerçeklefltirildi. Eyleme kat›lan kitle,
Heykel’de bir bas›n aç›klamas› düzenlendi. Aç›klamada Türk devletinin timsah göz yafllar›-
n›n emekçileri kand›rmad›¤›, iflçi ve emekçilerin, Filistin halk›n›n direniflinin yanlar›nda ol-
du¤u vurguland›. Eylemde s›k s›k “Filistin Halk› Yanl›z De¤ildir”, “Katil ‹srail Filistin’den De-
fol” sloganlar› at›ld›. Eylemi PDD, Partizan, SDP, DHP, Kurtulufl, Sosyalist Dergi, Köz, DTP
birlikte örgütledi. 

Maltepe Ayd›nevler mahallesinde meslek lisesi ö¤rencileri Filistin’deki katliam› protesto
etmek amac›yla ana caddede bir eylem yapt›. Halk›n da alk›fllarla destek verdi¤i eylem 15
dk sürdü.

Gülsuyu mahallesinden PDD okurlar›

Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu 15 Ocak'ta
Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde direniflte olan
Sinter ve Gürsafl iflçilerine dayan›flma ziyareti gerçeklefltirdi.
12.30'da ‹MES A Kap›s› önünde toplanan bileflenlere, Sinter
ve Gürsafl iflçileri de kat›ld›lar. Herkese Sa¤l›k Güvenli Gele-
cek Platformu imzal› "Mücadelemiz Sürüyor, Sürecek" pan-
kart›n›n arkas›nda, Gürsafl ‹flçileri imzal› "Sendika Hakk›m›z
Engellenemez" pankart› aç›ld›. "Sinter ‹flçisi Yaln›z De¤ildir",
"Gürsafl ‹flçisi Yaln›z De¤ildir", "Direne Direne Kazanaca¤›z",
"Kurtulufl Yok Tek Bafl›na Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz", "‹fl-
çilerin Birli¤i Sermayeyi Yenecek", Sendika Hakk›m›z Engelle-
nemez", "Genel Grev Genel Direnifl", "‹flçiler Elele Genel Gre-
ve" sloganlar›yla yürüyüfle geçildi. Yürüyüfl esnas›nda kitlele-
re ajitasyon konuflmalar› yap›ld›. Yaklafl›k iki kilometrelik bir
yürüyüflle Sinter fabrikas›n›n önüne gelindi. ‹flçiler gelenleri
"Yaflas›n S›n›f Dayan›flmas›", "Kurtulufl Yok Tek Bafl›na Ya
Hep Beraber Ya Hiçbirimiz", "Direne Direne Kazanaca¤›z"

sloganlar›yla karfl›lad›. Sloganlar›n ard›ndan HSGP Platformu
ad›na yap›lan konuflmada iflçilerin verdi¤i her türlü hak alma
mücadelesinin yan›nda olunaca¤› vurguland›. Kriz koflullar›n-

da patronlar›n ilk kap› önüna koyduklar›n›n iflçiler oldu¤u, ama
iflçilerin birleflerek bu sald›r›lar› püskürtebilece¤i aç›kland›.

Buradaki ziyaretin ard›ndan, sendikalaflt›klar› için iflten ç›kar›-
lan Gürsafl iflçilerinin çad›r› ziyaret edildi. "Gürsafl ‹flçisi Yal-

n›z De¤ildir", "Yaflas›n S›n›f Dayan›flmas›", "Kurtulufl Yok Tek
Bafl›na Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" sloganlar›yla gelinen

ziyaret yerinde yap›lan konuflmalarda iflçilerin birlikte sald›r›la-
r› cevaplamas› gerekti¤ine de¤inildi. Direnifl ziyaretine Prole-
terce Devrimci Durufl okurlar›n›n yan› s›ra, BDSP, Osim-Der,

Kald›raç ve Partizan dövizleriyle kat›ld›lar. 

Engin Çeber davası başladı! 
Çeber: "Tarih sayfalarına geçen yerdeyim"

29 Eylül 2008'de Sar›yer Derbent
Mahallesi'nde Yürüyüfl dergisi
da¤›tt›¤› s›rada polis taraf›n-
dan aç›lan atefl sonucu vuru-
lan ve sonras›nda felç olan
Ferhat Gerçek için bas›n aç›k-
lamas› yapan Halk Cephesi
üyeleri aç›klamadan sonra
dergi da¤›t›m›na ç›kt›lar. Dergi
da¤›t›m›na sald›ran polis, ara-
lar›nda Engin Çeber'in de yer ald›¤› 5 devrimciyi gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nd›klar›
andan itibaren yo¤un iflkencelere maruz kalan devrimcilere, Sar›yer'deki karakolda
da yo¤un iflkenceler yap›ld›. Ç›kar›ld›klar› mahkeme sonucu tutuklanarak Metris Ce-
zaevi'ne konulan Engin Çeber ve arkadafllar› gardiyanlar taraf›ndan dövüldüler.
Ayakta say›m verme uygulamas›na karfl› ç›kan ve “siyasi mahkum” oldu¤unu hat›rla-
tan Engin Çeber, her say›mda gardiyanlar›n sald›r›s›na maruz kald›. Bu sald›r›lar es-
nas›nda 6 Ekim günü beyin kanamas› geçiren Engin Çeber, kald›r›ld›¤› hastanede
yaflam›n› yitirdi. 

Engin Çeber'i öldüren gardiyanlar, bunu gizleyen doktorlar ve müdürlerin de aralar›nda bu-
lundu¤u 60 kifliye oluflan kamuoyu bask›s› sonucu 17 Kas›m'da dava aç›ld›. Adalet
Bakan›'n›n "özür" dilemesiyle bir ilkin gerçekleflti¤ini öve öve bitiremeyen burjuva
medya, Çeber davas›n› demokrasinin iflleyiflinde önemli bir aflama olarak nitelendir-
di. 6 gardiyan tutukland› ama san›klara, iflkence yapmak ve adam öldürmekten de¤il
de iflkenceye göz yummak ve kasten adam yaralamaktan dava aç›ld›. 

Baflta Engin Çeber'in yoldafllar› olmak üzere yo¤un kamuoyu bask›s› sonucunda aç›lmak
zorunda kalan davan›n ilk duruflmalar›, 21 ve 23 Ocak 2009 tarihleri aras›nda Bak›r-
köy Adliyesi'nde görüldü. 60 san›kl› davada Sar›yer'de karakolda iflkence yapan po-
lislerin ifadeleri al›nmas›na ra¤men, san›k sandalyesine oturtulmamas› "demokrasi"
ad›na söylenenlerin ne kadar göstermelik oldu¤unu bir kez daha kan›tlad›. 

Mahkemeye Engin Çeber'i savunmak için 800'den fazla avukat dahil oldu. Bu avukatlar›n
da ancak 100 kadar› yer darl›¤›ndan salona girebilirken, d›flar›da Engin Çeber'in he-
sab›n› sormak için yüzlerce kifli topland›, bas›n aç›klamalar› gerçeklefltirdi. San›klar
verdikleri ifadelerde "Engin Çeber'in nas›l öldü¤ünü bilmiyoruz" fleklinde ifadeler ve-
rirken, 6 Ekim'de tutulan tutanakla çeliflkiler ortaya ç›kt›. ‹flkence ve döverek öldürme
olay›n›n ortaya ç›kmas›na vesile olan baflgardiyan› da suçlayan ifadeler veren san›k-
lar, sudan bahanelerle suçlamalar› kabul etmediler. Birçok ilin barosu, ‹HD, ÇHD gibi
kurumlar da davaya müdahil oldular. Aç›lan davada sadece 3 gardiyan ve 1 müdür
hakk›nda iflkence yapmaktan iddianame haz›rlan›rken, avukatlar›n ›srarlar› sonucu
san›klardan 17'si hakk›nda daha iflkence yapmaktan dava aç›ld›. Dava 4 Mart'ta er-
telendi.

Engin Çeber yapt›r›mlara boyun e¤medi¤i için katledildi. Metris bir tarihti onun için ve bu
tarihi sonuna kadar sahiplendi. Yoldafllar›na yazd›¤› son mektupta da bunu belirtmifl-
ti. Yürüyüfl Dergisi'nde yay›nlanan son mektubunda Çeber "... Ben neredeyim?...
'80'lerde tarihte tek tip elbiselere karfl›, 12 Eylül cuntas›na karfl› direnifllerle sözedi-
len, tarih sayfalar›na geçen yerdeyim" diyordu ve kendisi de bu tarihin bir parças› ol-
du. Engin Çeber'i katledenler de onun direniflinde bu tarihi gördüler.  



Fransa’da 29 Ocak tarihinde gerçeklefltirilen bir
günlük genel grev, hayat› felç etti. “Son 20 y›l›n en
büyük protesto gösterileri” olarak tan›mlanan ey-
lemlere, yaklafl›k 2 milyon kifli kat›ld›. Sarkozy’nin
bat›k bankalar› kurtarma plan›n› aç›klamas› üzeri-
ne gerçeklefltirilen grev, ülke genelinde etkili oldu.
Grev yapan iflçi ve emekçilerin temel talebi, gide-
rek etkisi büyüyen krize karfl›n, kamu ve özel sek-
törde iflgüvenli¤inin sa¤lanmas› ve kitlelerin al›m
gücünün art›r›lmas›yd›. Kitleler, hükümetin ekono-
mik kararlar›n› ve kamu sektöründe kadro k›s›tla-
mas›na gitme planlar›n› protesto etti. 

Grev, hem kamu hem de özel sektör çal›flanla-
r›n›n kat›l›m›yla ulafl›m, e¤itim, sa¤l›k hizmetlerini
büyük ölçüde kesintiye u¤ratt›. Tren seferleri yap›l-
mad›, Paris’in ikinci büyük havaalan› olan Orly’de-
ki seferlerin üçte biri iptal edildi. Okullar, bankalar,
hastaneler, postaneler ve mahkemelerde grev ol-
dukça etkili oldu. 

Grev, yaflam› felç etmesine ra¤men halk›n bü-
yük deste¤ini ald›. Kitleler, bankalar›n kurtar›lmas›
için milyarlarca euroluk kaynak aktar›lmas›na, di-
¤er taraftan yoksullaflmaya karfl› hiçbir önlem al›n-
mamas›na tepki duyuyordu. Bu nedenle grevcileri
destekledi.

Eylemler ülkesi Fransa
Sarkozy hükümeti, bafla geldi¤i günden itiba-

ren, üstüste, kitlelerin yaflam koflullar›n› a¤›rlaflt›r›-
c› “reformlar” yani hak gasplar› gerçeklefltiriyor.
Buna karfl›l›k, son aylarda giderek artan bir biçim-
de kitleler sokaklara dökülüyor, hükümetin politika-
lar›na ve krize karfl› eylemler yap›yor. 

Daha iki ay önce, Kas›m ay› ortalar›nda Fran-
s›z Parlamentosu’nun arkas›ndan Senato da
emeklilik s›n›r yafl›n›n 70’e ç›kart›lmas›n› öngören
karara onay verdi. Buna göre, 2009 y›l›nda yasa
resmen yürürlü¤e girecek ve özel sektörde emekli-
lik yafl› 65’ten 70’e ç›kart›lacak. Ancak bu özel
sektörle s›n›rl› kalmayacak. Yasa polisler, hemfli-
reler ve itfayecilerin de “gönüllü olarak” emeklili¤i
geldikten sonra 70 yafl›na kadar çal›flabilece¤ini
söylüyor. Bu ifade, her kesim için emeklilik yafl›n›n
h›zl› bir biçimde 70’e ç›kart›laca¤›n› gösteriyor. 

Keza Ekim ay›nda da emekliler, hükümetin ma-
afl art›fl›n› düflük tutmas›n› protesto etmek için so-
kaklara dökülmüfllerdi. Kitlelerin cebinden çal›nan
parayla bankalar› kurtaran hükümetin, emekli ma-
afllar› için kaynak olmad›¤›n› söyleyerek maafl ar-

t›fl›n› düflük tutmas›, büyük bir tepkiye yol açm›flt›.
Gerçeklefltirilen eylemlere onbinlerce kiflinin kat›l-
mas› ve “krize paran›z var, emekliye yok”, “kahrol-
sun kapitalizm” sloganlar›n›n at›lmas›, krize karfl›
tepkinin büyüklü¤ünü, krizin faturas›n› ödememe
kararl›l›¤›n› gösteriyordu. 

Ayn› günlerde Paris’teki ilkokul ö¤retmenleri de
hükümetin, ö¤renim alan› baflta olmak üzere ka-
mu sektöründe kadro k›s›tlamas›na gitme ve çal›fl-
ma koflullar›n› a¤›rlaflt›rma planlar›n› protesto et-
mek için greve gittiler. 

Aral›k ay›nda ise bu defa lise ö¤-
rencileri sokaklara döküldü. Liseliler,
Aral›k ay› boyunca E¤itim Bakan›’n›n
haz›rlad›¤› yasa tasar›s›n› protesto etti-
ler. E¤itim Bakan›, ö¤rencilerin eylem-
lerinden dolay› tasar›n›n uygulanmas›n›
2010 y›l›na erteledi¤ini duyurmak zo-
runda kald›, ancak ö¤renciler bununla
yetinmediler, tasar›n›n tümden çekilme-
si için eylemlerini sürdürdüler. Liseliler
ülke genelindeki 2500 liseden 185’ini
iflgal ettiler, onbinlerce kiflilik gösteriler
gerçeklefltirdiler, polisle çat›flt›lar.

Krize karfl› direnifl
Kriz her geçen gün Fransa’y› biraz

daha fazla etkiliyor. Ancak hükümetin
bu konuda att›¤› ad›mlar “bankalar›n
desteklenmesi, mali güçlerinin art›r›l-
mas›, yat›r›mlar›n üzerindeki vergilerin
kald›r›lmas› ve özendirilmesi” ile s›n›rl›.
Kitlelerin kötüleflen yaflam koflullar›n›
düzeltmek, iflten ç›karmalar› durdur-
mak için ise tek bir ad›m bile at›lm›yor. 

Fransa Ulusal ‹statistik ve Ekono-
mik Araflt›rma Kurumu INSEE’nin geç-
ti¤imiz kas›m ay›nda yay›nlad›¤› rapora
göre, ülkede sosyal eflitsizlik giderek
büyüyor. Bunda önemli bir etken, son
y›llarda Fransa’da sosyal haklar›n gas-
pedilmesinde at›lan ad›mlar. II. Emper-
yalist savafl sonras›nda, Frans›z burju-
vazisi, kitlelerin sosyalizmden etkilen-
mesini engellemek için “sosyal devlet”
uygulamalar›na geçmiflti. Bu durum,
Fransa’daki iflçi ve emekçilerin yaflam
koflullar›n›n, di¤er kapitalist ülkelere
görece daha iyi olmas›na, sosyal hak-
lar›n›n geliflkin olmas›na neden olmufl-
tu. Ancak 2000’lerin bafllar›ndan itiba-
ren bu haklar, teker teker budanmaya
baflland›. INSEE’nin raporu da özellikle
son üç y›lda yoksullu¤un giderek daha
etkili olmaya bafllad›¤›n› ifade ediyor.
Rapor iflsizli¤in 2005 y›l›nda yüzde 9
civar›nda oldu¤unu, sonraki y›llarda bi-
raz geriledi¤ini, 2009 y›l›nda ise yüzde
10’un üzerine ç›kaca¤›n› belirtiyor. Ül-
ke nüfusunun yüzde 20 oran›ndaki

zengin kesiminin, gelirin yüzde 38,6’s› kadar bü-
yük bir miktar›na sahip oldu¤unu, zengin kesimin
tüketiminin, ülkedeki yüzde 20’lik en yoksul kesi-
min 4,3 kat› oldu¤unu ortaya koyuyor. 

Bütün bu rakamlar, Fransa’da kitlelerin yaflam
koflullar›ndaki kötüleflmeyi k›smen de olsa ortaya
koyuyor. Ve tarihi devrimlerle yaz›lm›fl olan Fran-
s›z iflçi-emekçileri, krizden daha fazla etkilenme-
mek için sokaklara dökülüyorlar. 

10 fiubat 2009
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Letonya’da krize
karşı eylemler

Dünya genelinde yaflanan ekonomik kriz, Letonya’da da
kitlesel eylemlerle protesto edildi, kitleler krizin faturas›n›
ödememek için alanlara ç›kt›. 

1991 y›l›nda eski SSCB’den ba¤›ms›zl›¤›n› ilan eden Le-
tonya, 5 y›l önce AB’ye kat›lm›flt›. Son 5 y›lda, dünya gene-
linde oldu¤u gibi, Letonya ekonomisinde de rakamlar ekono-
mik büyüme yafland›¤›n› gösteriyordu. 3 milyonluk bu küçük
ülkede de kriz, di¤er pekçok ülkede oldu¤u gibi, artan cari
aç›k ve konut kredilerinde yaflanan t›kanma üzerinden patla-
d›. Ekonomik büyüme döneminin yaratt›¤› iyimserlik ortam›-
n›n etkisiyle, Letonya’l›lar yüksek miktarda borçlanmalara,
özellikle de banka kredisi ile konut al›mlar›na bafllad›lar. Ko-
nut kredilerinin yaklafl›k yüzde 85’i Euro ve di¤er döviz kurla-
r› üzerinden oluflturuldu¤u için, artan cari aç›k ve Leton para-
s›n›n de¤er kaybetmesi, konut kredisi borçlar›n›n çökmesine
neden oldu. 

Krizle birlikte ülke ekonomisi bir anda altüst oldu. Letonya
hükümeti ‹MF’den yard›m almak için baflvurdu, ancak ‹MF
reçetelerinin yar› sömürge ülkelerin ekonomilerini düzeltmek
bir yana, daha fliddetli bir talan ve sömürüye açt›¤› biliniyor.
Letonya’da da “ekonomik reformlar” ad› alt›nda iflsizli¤in art›-
r›lmas› ve vergilerin yükseltilmesi kitlelerin tepkisinin patla-
mas›na neden oldu. 

17 Ocak günü halk sokaklara dökülerek baflkent Riga’y›
birbirine katt›. Parlamento binas›na girmek isteyen gösterici-
lerle polis çat›flt›. Eylemciler bir polis arac›n› ters çevirerek
yakt›lar, maliye bakanl›¤›n›n camlar›n› k›rd›lar. Polisin müda-
halesi ise, kitlelerin f›rlatt›¤› buzlar ve tafllarla karfl›l›k buldu.
Eylemciler Letonya Devlet Baflkan› Valdis Zatlers’in parla-
mentoyu feshetmesini istediler. 

10 bin kiflinin kat›ld›¤› gösteride onlarca kifli yaraland› ve
gözalt›na al›nd›. Yap›lan eylem, Letonya’n›n ba¤›ms›zl›¤›n›
ilan etti¤i ’91 y›l›ndan beri en kitlesel eylem olarak nitelendi. 

Fransa’da krize karşı genel grev
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‹flçi sa¤l›¤› tarihi
üzerine yaz› dizimizin
geçen bölümünde
dünyadaki geliflmeleri
bitirdik. Bu bölümden
itibaren Türkiye’deki
geliflmelere geçiyoruz.
Türkiye’yi incelerken
de dünya iflçi sa¤l›¤› tarihinde izledi¤imiz yöntemi
izleyece¤iz: Genel geliflim seyrini ana hatlar›yla or-
taya koymaya çal›flaca¤›z. 

Türkiye Cumhuriyeti, siyasal, ekonomik, hukuk-
sal birçok alanda Osmanl› ‹mparatorlu¤u miras›
üzerinde yükselmifl, hatta birçok düzenleme uzun
y›llar varl›¤›n› korumufltur. ‹flçi sa¤l›¤› alan› da bu-
nun d›fl›nda de¤ildir. Bu alandaki geliflmelerin c›l›z
da olsa ilk ad›mlar›, Osmanl› imparatorlu¤u döne-
minde at›lm›flt›r. Bu yüzden iflçi sa¤l›¤› tarihine
Osmanl› döneminden bafllayaca¤›z.

Bir yerde iflçi sa¤l›¤›ndan bahsedebilmek için
do¤al olarak iflçilerin bulunmas› gerekir. ‹flçilerin
bulunmas› için de kapitalistlerin ve üretim yapt›kla-
r› fabrikalar›n olmas› laz›md›r. Bu nedenle iflçi
sa¤l›¤› konusundaki geliflmeleri ortaya koymadan
önce Osmanl›’da sanayi ve iflçilerin durumunu, ya-
z›m›z›n s›n›rlar› içinde k›saca ortaya koymak gere-
kiyor.

Osmanl› imparatorlu¤u’nda iflçiler
Osmanl› dönemini araflt›ran tarihçiler ve arafl-

t›rmac›lar, Osmanl› sanayisinin 1850’l› y›llarda
bafllad›¤›n› ortaya koymufllard›r. 

Osmanl›’da sanayi genel olarak geliflmemifltir.
Yayg›n olan geleneksel el zanaatlar›d›r. Bununla
beraber, özellikle ‹stanbul ve ‹zmir’de toplanan, it-
hal edilen makinelerle üretim yap›lan görece bü-
yük iflletmeler de bulunmaktad›r. Bu iflletmelerin
önemli bir bölümü ya emperyalist sermayelidir, ya
da az›nl›klar›n elinde bulunmaktad›r. 1913-1915
sanayi say›m›nda, bu iflletmelerin en büyüklerinde
14 bini aflk›n iflçinin çal›flt›¤› ortaya koyulmufltur.

Bununla beraber, devlete ait iflletmeler de bu-
lunmaktad›r. Bunlar a¤›rl›kl› olarak askeri tesisler
olup ordunun ihtiyac›n› karfl›lamaya yöneliktir.
Araflt›rmac›lar 5 bin civar›nda iflçi çal›flt›¤›n› ortaya
koymufltur. Madenlerde ise 30 bin civar›nda iflçi
çal›flmaktad›r. 

Ayr›ca, emperyalist tekellere ait olan Tütün Re-
jisi, fiark Demiryollar›, Anadolu Demiryollar›, Ayd›n
Demiryollar›, Seyr-i Sefa›n ‹daresi gibi binden fazla
iflçi çal›flt›ran flirketler de bulunuyordu. Bu flirket-
lerde çal›flan iflçilerin say›s›n›n da 10 bini aflt›¤› yi-
ne araflt›rmac›lar taraf›ndan ortaya koyulmaktad›r. 

Bunun yan› s›ra devlet kurulufllar›nda, banka-
larda ve di¤er flirketlerde çal›flan on binlerce me-
mur da bulunuyordu. 

Bütün bu alanlarda çal›flan iflçi ve memur say›-

s› konusunda araflt›rmac›lar aras›nda ciddi
görüfl farkl›l›klar› bulunmaktad›r. Osmanl›
imparatorlu¤u’nda, bugünkü Türkiye Cum-
huriyeti s›n›rlar› içinde kalan topraklarda
çal›flan iflçi say›s› konusunda araflt›rmac›-
lar›n verdi¤i rakamlar, 14 bin 60 ile 408 bin
572 aras›nda de¤iflmektedir. ‹ki rakam da abart›l›-
d›r. Bu derece farkl› rakamlar›n ortaya ç›kmas›, ifl-
çiyi tan›mlamadaki farkl› görüfllerden ve hangi üre-
tim biçiminin kapitalist sisteme, hangisinin feodal
sisteme ait oldu¤unu ay›rt etmede yaflanan görüfl
ayr›l›klar›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu ayr›nt›lara
girmek yaz›m›z›n konusu olmad›¤›ndan girmeye-
ce¤iz. 

Osmanl›’da iflçi sa¤l›¤›na dönük ilk ad›mlar
Osmanl› imparatorlu¤u’nda iflçi sa¤l›¤› denince,

araflt›rmac›lar taraf›ndan iki önemli nizamname or-
taya konur. Dilaver Pafla Nizamnamesi ve Maad›n
Nizamnamesi. Bu iki nizamname de madenlere
dönüktür. 

Zonguldak ve Ere¤li bölgesindeki kömür ocak-
lar›, buharl› makine kullan›m›na geçilen Osmanl›
donanmas› ve stratejik sanayi iflletmeleri için son
derece önemliydi. Bu yüzden buradaki kömür ç›-
karma ifllerinin süreklili¤inin sa¤lanmas› için, as-
kerlerin ve mahkûmlar›n kullan›lmas›, civar ilçeler-
deki köylüleri zorunlu çal›flt›rma gibi yöntemler kul-
lan›lm›flt›r. Bütün bunlara ra¤men, istikrarl› bir üre-
tim faaliyeti oturtulamam›flt›r. Bu yüzden o döne-
min bölge yöneticileri sürekli yeni yöntemler ara-
m›fllard›r:

Dilaver Pafla Nizamnamesi: Dönemin Ere¤li
Sanca¤› kaymakam› Dilaver Pafla taraf›ndan 1867
y›l›nda yay›nlanm›flt›r. Nizamname’nin amac› ma-
dende çal›flan iflçilerin sa¤l›¤›n› korumak de¤ildir.
Ancak sa¤l›kla ilgili maddeler de içermektedir. Ay-
n› zamanda madenlerin müdürlü¤ünü de yapan
Dilaver Pafla, madenlerde çal›flmay› özendirerek,
üretimi istikrara kavuflturmay› ve üretimi art›rmay›
amaçl›yordu. 

Nizamname’de köylülerin zorla çal›flt›r›lmas›
devam ediyordu. Nizamname ile iflçilerin ücretleri-
ni almalar› garanti alt›na al›n›yordu. Çal›flma süre-
si 10 saatle s›n›rland›r›l›yordu, ancak hafta tatili
hakk› tan›nm›yordu. ‹flçilere ancak dini bayramlar-
da dinlenme hakk› tan›n›yordu. 

‹flçilerin bar›nmas› için iflçi ko¤ufllar› yapt›r›lma-

s›, t›bb› hizmet ve ilaç sa¤lanmas› gibi hükümler
içeriyordu. Ancak, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i gibi
alanlarda herhangi bir hüküm içermiyordu. Var
olan hükümleri de genel olarak uygulanmam›flt›r. 

Maad›n Nizamnamesi: Dilaver Pafla Nizamna-
mesi’ne göre daha ileri hükümler içeren Maad›n
Nizamnamesi, 1869 y›l›nda yay›nlanm›flt›r. Ayr›ca
Dilaver Pafla Nizamnamesi, Ere¤li Bölgesi’ni kap-
sarken, Maad›n Nizamnamesi imparatorluk toprak-
lar›ndaki bütün madenleri kapsamaktad›r. 

Nizamname ile zorunlu çal›flt›rma kald›r›larak
çal›flma, iflçilerin kendi r›zas›na ba¤lam›flt›r. ‹flçi
sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i konusunda baz› koruyucu
önlemleri de getirmifltir. ‹fl kazalar›n›n önlenmesi
ve ifl kazas› olmas› durumunda bunun tazminine
iliflkin hükümler vard›r.  

1887 y›l›nda ç›kart›lan baflka bir nizamname ile
madenlerde eczane ve doktor bulundurma zorun-
lulu¤u getirilmifltir. Ayr›ca ifl kazas›na u¤rayan iflçi-
lere ödenecek tazminat miktar› art›r›lm›flt›r. 

Bu koruyucu önlemler pratikte uygulanmam›fl-
t›r. Ancak, ihtiyac›n ortaya ç›kt›¤›n› göstermesi ve
ilk yasal düzenlemeler olmalar› aç›s›ndan önemli-
dir.

Osmanl›’da sosyal güvenlik
Osmanl› devletinde sosyal güvenlik alan›nda

da baz› ad›mlar at›lm›flt›r. Devlet eliyle yap›lan ilk
düzenlemeler, devlet memurlar›n› kapsamaktad›r
ve yaln›z emeklilikle ilgilidir. 1866 y›l›nda askeri
Tekaüt Sand›¤› ve 1881 y›l›nda da askerler d›fl›n-
da kalan memurlar için emeklilik sand›¤› kurulmufl-
tur. 

Devlet memurlar› d›fl›nda kalan çal›flanlar için
de emeklilik sand›klar› kurulmufltur. 1890’da Seyri-
sefa›n Tekaüt Sand›¤›, 1909’da Tersane-i Amireye
Mensup ‹flçi ve Sa›re Sand›¤› vb. 

16 Nisan 1910’da kurulan Hicaz Demiryolu Me-
mur ve Müstahdemlerine Yard›m Nizamnamesi ile
kurulan sand›k ise, di¤erlerinden farkl›d›r. Bu san-
d›k hastal›k ve ifl kazalar› durumunda yard›mda
bulunmak üzere kurulmufltur. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda ‹flçi Sa¤l›¤›
‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Tarihsel Geliflimi VIII

Zonguldak ve Ere¤li bölgesindeki kömür ocaklar›, buharl›
makine kullan›m›na geçilen Osmanl› donanmas› ve stratejik sa-
nayi iflletmeleri için son derece önemliydi. Bu yüzden buradaki
kömür ç›karma ifllerinin süreklili¤inin sa¤lanmas› için, askerle-
rin ve mahkûmlar›n kullan›lmas›, civar ilçelerdeki köylüleri zo-

runlu çal›flt›rma gibi yöntemler kullan›lm›flt›r. Bütün bunlara
ra¤men, istikrarl› bir üretim faaliyeti oturtulamam›flt›r. 
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Davos’ta “Dünya Ekonomik Forumu” top-
lant›lar›na damgas›n› vuran olay, Erdo¤an-
Peres polemi¤i oldu. Oysa Davos, her y›l ya-
p›lan “Dünya Ekonomik Forumu” zirveleri ile
simgeleflmifltir. Her y›l dünyan›n en önemli
emperyalist tekellerinin temsilcileri, ekonomi
bürokratlar› ve al›nacak kararlar› uygulaya-
cak olan devlet yöneticileri, Ocak ay›nda top-
lan›r ve yeni y›l›n ekonomik rotas›n› çizerler. 

Bu y›l da Davos toplant›lar›n›n as›l ama-
c›, ekonomik krizi de¤erlendirmekti. Toplant›-
lar›n ad› “Kriz sonras› dünyay› flekillendir-
mek” olarak konmufltu. Çok çarp›c› bir isim
bu. Henüz kriz daha bütün boyutlar›yla orta-
ya ç›kmam›flken, krizin kimi ne kadar etkile-
yece¤i, nas›l bir dünya yarataca¤› bile belli
de¤ilken “kriz sonras›n›” planlamaya çal›fl-
mak oldukça iddial›, ama bir o kadar da ayaklar›
havada bir çaba. Zaten öyle de oldu. Toplant›larda
b›rakal›m kriz sonras›n›, krizin bugününü, niteli¤ini,
nedenlerini ve düzeyini bile tespit edemeden zirve
bitti, da¤›lmak zorunda kald›lar. 

Oysa kriz bütün fliddetiyle dünya ekonomisini
etkisi alt›na almaya devam ediyor. Yeni y›l, yeni
umutlar de¤il, ekonomik bir çöküfl, gelece¤e iliflkin
tam bir karamsarl›kla geldi. Daha y›l›n ilk günlerin-
den itibaren, gerek ülke içinde, gerekse dünya ge-
nelinde yap›lan aç›klamalar, daha iflin bafl›nda ol-
du¤umuzu, y›k›m›n düflünülenden çok daha derin
olaca¤›n› gösteriyor. 

Görevi kitlelere umut afl›lamak, böylece burju-
vazi kendi vurgununu vururken kitleleri uyutmak
olan ekonomistler, krizin “fleklini” tart›fl›yorlar. Krizin
“V” fleklinde mi, “W” fleklinde mi, yoksa “U” fleklin-
de mi yafland›¤›n› kan›tlamaya u¤rafl›yorlar. Her iki
durumda da krizin dip noktas›ndan hemen mi, yok-
sa biraz dipte kal›p durgunluk yaflad›ktan sonra m›
yükselifle geçilece¤i üzerinden polemik yürütüyor-
lar. Oysa daha dibi görmek de¤il, henüz afla¤›ya
iniflin tepe noktas›nda oldu¤umuz için, bugünden
“dipten sonras›n›” tart›flmak, t›pk› Davos’takilerin
“kriz sonras› dünya düzeni”ni tart›flmalar› kadar an-
lams›z. 

Türkiye’de sanayi üretimi krizde
Ocak ay›n›n bafllar›nda aç›klanan Ayl›k Sanayi

Üretim Endeksi rakamlar›, ülkemizde sanayi üreti-
minin A¤ustos 2008 tarihinden itibaren düflüflte ol-
du¤unu, kas›m ay›nda ise bu düflüflün h›z kazand›-
¤›n› gösteriyor. Bu rakamlara göre, sanayi üretimi
a¤ustos ay›nda yüzde 3.5, eylül ay›nda yüzde 4.2,
ekim ay›nda yüzde 7.2 geriledi¤ini gösteriyor. Ka-
s›m ay›nda ise yüzde 13.9’luk bir düflüflle, adeta
sanayi üretimi yere çak›lm›fl görünüyor. Bu rakam,
2001 krizinde sonra ulafl›lan en yüksek kan kayb›
olarak de¤erlendiriliyor. 

Gerçekte ise, sanayi üretimindeki düflüfl, bun-
dan çok daha fliddetli yaflan›yor. Bu rakamlar TÜ‹K
taraf›nda aç›klan›yor. TÜ‹K’in, son y›llarda ekono-
mideki bütün rakamlarla oynad›¤›n›, ekonominin bir
dal›nda be¤enmedikleri, moral bozucu bir rakam
ortaya ç›kt›¤›nda, hemen hesaplama sistemini de-
¤ifltirerek rakam› daha “kabul edilebilir” bir hale ge-
tirdiklerini ve ondan sonra kamuoyuna aç›klad›klar›-
n› biliyoruz. Daha önce dergimizde yay›nlanan eko-
nomi yaz›lar›nda bu yönde örnekler verilmiflti. 

fiimdi aç›klanan sanayi üretimindeki düflüfl ra-

kamlar› da benzer bir ak›bete u¤ram›fl durumda.
Mesela TÜ‹K’in yeni sisteme göre yapt›¤› hesapla-
malarda, Kas›m ay›ndaki düflüfl yüzde 13.9 olarak
belirlenirken, eski sisteme göre yap›lan hesaplama-
larda Kas›m ay›n›n düflüflü yüzde 17.2 olarak gö-
ründü. Baz› sektörlerde ise üretim düflüflü yüzde
76’ya kadar yükseldi. Eski hesaplamalara göre,
otomotiv üretimindeki düflüfl yüzde 44.6, tekstil
ürünleri imalat›ndaki düflüfl yüzde 24.5 olarak ger-
çekleflti. 

“Üretim araçlar›n› üreten sektör”deki daralma
ise, “tüketim araçlar›n› üreten sektör”deki daralma-
dan çok daha büyük rakamlara ulaflt›. Buna göre,
tekstil makinalar› imalat›nda yüzde 41.7, genel
amaçl› makina imalat›nda yüzde 38.6 düflüfl ger-
çekleflti. 

Aral›k ay› rakamlar› ise daha kötü geldi. ‹malat
sanayinde aral›k ay› kapasite kullan›m oran›, geçen
y›l›n ayn› ay›na göre 16.4 puan azalarak yüzde
64.7’ye düfltü. Bu durum, imalat sanayinde her befl
tezgatan ikisinin art›k çal›flmad›¤›n› gösteriyor. 

Türkiye’deki “televoleci” ekonomistlerin ve dev-
let bürokratlar›n›n büyük ço¤unlu¤u, Baflbakan ve
Maliye Bakan›, koro halinde yak›n bir zamana ka-
dar, ülkemizin krize girmesinin bile sözkonusu ol-
mad›¤›n› söylemifllerdi. Oysa ülkenin gerçek eko-
nomisindeki (sanayi üretimindeki) kriz, Eylül ay› so-
nundaki borsa çöküflünden iki ay kadar önce,
A¤ustos ay›nda bafllam›fl. Bu durum, krizin önce
borsa-finans sektöründe de¤il, gerçek ekonomide-
sanayi üretiminde bafllad›¤›n› gösteriyor. Daha ön-
ce çeflitli yaz›lar›m›zda, her mali krizin, gerçekte,
üretimde yaflanan krizin bir yans›mas› oldu¤unu ifl-
lemifltik. Üretimden ba¤›ms›z bir mali kriz düflünü-
lemez. Krizin ilk günlerinde ekonomi bürokratlar› ve
baflbakan, ›srarl› bir biçimde “bizim bankac›l›k sis-
temimiz sa¤lamd›r, bize birfley olmaz” dediler. Kri-
zin etkisinin gözlerden gizlenemez hale geldi¤i dö-
nemde ise, ‹MF’den al›nacak borcun, krizi atlatmak
için yeterli olaca¤›n› iddia etmeye çal›flt›lar. Ancak
ne ülkemizdeki bankac›l›k sistemi sa¤lamd›r, ne
de kriz basitçe bir “likidite s›k›flma-
s›”d›r. Bu nedenle de piyasaya
biraz para enjekte etmekle kriz
atlat›lamaz. Kriz do¤rudan üre-
tim alan›nda yaflanmaktad›r. TÜ-
‹K’in aç›klad›¤› rakamlar ise, eko-
nominin ne kadar sert bir düflüfl
içinde oldu¤unu göstermeye yeti-
yor. 

Enflasyonda küçük bir düflüfl mü, 
deflasyon mu
Enflasyondaki bir düflüfl, ekonominin den-

geleri aç›s›ndan olumlu bir durumdur. Yüksek
fiyatlar›n afla¤›ya çekilmesi kitlelerin al›m gücü-
ne dengelenmesi anlam›na gelir. Deflasyon
ise, fiyatlar›n çok düflmesine ra¤men al›c› bula-
mamas› demektir ki, bu durum krizin boyutunu
göstermesi aç›s›ndan önemli bir veridir. Ve bu-
gün art›k dünya genelinde h›z kazanm›fl olan
fiyat düflüflleri, ülkemizde de yavafl yavafl orta-
ya ç›kmakta ve enflasyondaki azalman›n de¤il,
deflasyonun belirtileri olarak görülmektedir. 

Kriz dönemlerinde, durumu düzeltmek, za-
man kazanmak için at›lan her ad›m, krizin etki-
sini derinlefltirmekten, krizi biraz daha sertlefl-
tirmekten baflka bir sonuç yaratm›yor. Hükü-

metin Ocak ay› içinde ald›¤› iki puanl›k faiz indirimi
karar› da böyle bir durumu gösteriyor. Hükümet,
enflasyonun düflece¤i beklentisi ve yat›r›m› teflvik
etmek amac›yla, üstelik birden büyük oranda faiz
indirimi gerçeklefltiriyor. Oysa birincisi, krizin yara-
taca¤› y›k›m›n s›n›rlar› bile belli de¤ilken, firmalar›
yat›r›ma, üretime, kitleleri de para harcamaya tefl-
vik etmek için, faiz indiriminden daha farkl›, daha
köklü kararlar almak gerekir. Benzer biçimde,
ABD’de Merkez Bankas› faizleri o kadar indirdi ki,
neredeyse s›f›rlard›, Avrupa’da da Merkez Bankala-
r› yine yüksek indirimler yapt›lar. Üstelik bu indirim-
lere devam ederek, faizleri 1’in alt›na kadar çeke-
cekleri düflünülüyor. Bu ülkelerde faiz indirimi kara-
r› ifle yaramad›. Türkiye’de de yaramayaca¤›, salt
faiz indirimiyle sorunlar›n çözülemeyece¤i ortada-
d›r. 

‹kincisi, Türkiye ekonomisinin temel dayana¤›
olan s›cak para, son 6 ayd›r, at›lan her ad›mda bi-
raz daha d›flar›ya kaç›yor. Krizin patlak verdi¤i Ey-
lül ay› sonunda, ülkedeki s›cak paran›n yaklafl›k
yar›s›, yüksek borsa, düflük kur de¤erleri üzerinden
d›flar›ya kaçt›. ‹MF ile anlaflma yap›laca¤› beklenti-
si borsay› biraz yükseltip kuru biraz düflürünce yine
önemli bir miktarda para ç›k›fl› yafland›. Arkas›ndan
faiz indirimiyle birlikte, Türkiye’deki kar› azalan s›-
cak para, yavafl yavafl, düflük ama sistemli al›mlar-
la d›flar›ya ç›kmaya devam etti. Ekonominin kendi
ayaklar› üzerinde durmad›¤›, d›flar›dan gelen s›cak
paran›n yaratt›¤› s›cak havan›n etksiyle yaflad›¤›
yalanc› bahar› gerçek bahar zannetti¤i bir ortamda,
bu faiz indirimi de krizin etkilerini derinlefltirmekten
baflka bir ifle yaramayacakt›r. 

Bu arada 2009 bütçesinin, daha 2009 bafllama-
dan büyük aç›k verece¤i ortaya ç›kt›. 2008 y›l› büt-
çesi, 16.3 milyar TL nakit aç›¤›yla kapat›ld›. 2009

y›l›nda ise hükümetin hem vergi
gelirleri düflecek (1-flirketler

son aylar› zararla kapatt›¤›,
bu nedenle toplamdaki vergi

borcu azald›¤›, 2-iflas eden flir-
ketler nedeniyle vergi borcunu-
nu ödememe oran› yükselece¤i,

3-ithalat ve ithal mallar›ndan
al›nan vergiler azalaca¤›
için.) Özellefltirilecek ifllet-

melerin büyük ço¤unlu¤u
bugüne kadar özellefltirildi-

¤i için özellefltirme gelirleri
de azalacak. Bu durumda,

Krizin 
fliddeti 
art›yor
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devletin önünde iki seçenek duruyor. Birincisi, büt-
çe içinde önemli bir kalem oluflturan memur maafl-
lar›n› ve sosyal güvenlik, ilaç, e¤itim vb yard›m ka-
lemlerini k›smak. ‹kincisi ise, temel koflulu kamu
harcamalar›n› k›smak olan ‹MF anlaflmas›n›n alt›na
imza atmak. ‹ki durumda da kitlelerin al›m gücü da-
ha da düflecek, bu da talep daralmas›n› ve deflas-
yonu alevlendirecektir. Krizin faturas›n› kitlelerin
üzerine y›kma çabas›, krizin fliddetini art›ran bir etki
yaratacakt›r.  

Büyüme tahminleri sürekli geri çekilirken
Dünyan›n ünlü ekonomi kurumlar›n›n yönetici-

leri, dünya genelinde ekonomik büyümeye iliflkin
rakamlar› sürekli olarak revize ediyorlar. Geçen her
gün, aç›klanan yeni rakam› da tutturman›n olanak-
s›z oldu¤unu gösteriyor ve tahminler biraz daha
afla¤›ya çekiliyor. 

‹MF’nin 2008 Kas›m ay›nda, 2009 y›l› için yapt›-
¤› tahminlere iliflkin düzeltme rakamlar› oldukça
yüksek. Kas›m ay›nda ABD için yap›lan 2009 büyü-
me rakam› eksi 0.7 olarak tahmin ediliyordu; Ocak
ay›nda aç›klanan rakamlarla büyüme tahmini eksi
1.6 olarak düzeltildi. Euro bölgesinde ise eksi 0.5
olarak öngörülen büyümenin, eksi 2’ye kadar düfle-
bilece¤i düflünülüyor.  

ABD’de 2008’in üçüncü çeyre¤inde yüzde 0.5
daralma yaflam›flt›, dördüncü çeyre¤inde yaflanan
daralma ise 3.8’e f›rlad›. Bu rakamlar ABD’nin art›k
resmen resesyona girdi¤ini gösteriyor. Almanya,
Japonya, ‹ngiltere, Fransa, Güney Kore, Tayvan gi-
bi ülkeler baflta olmak üzere, bütün ülkelerde sana-
yi üretiminin düflüflüne iliflkin rakamlar peflpefle ya-
¤›yor. Sanayi üretimindeki bu düflüfl, sadece ABD
için de¤il, tüm dünyay› etkisi alt›na alacak büyük bir
resesyonun geldi¤ini gösteriyor. Almanya hükümeti,
ekonominin bu y›l yüzde 2.25 küçülece¤ini tahmin
ediyor. Bu durum, II. Emperyalist savafltan bu ya-
na, Almanya’n›n gördü¤ü en sert küçülme. 

Ekonomisi giderek büyümekte olan ve tüm dün-
yay› üretti¤i mallarla bir ahtapot gibi saran Çin bile,
2008 y›l›nda sadece yüzde 9’luk bir büyüme ger-
çeklefltirdi¤ini aç›klad›. Çin, di¤er emperyalist ülke-
ler gibi h›zla büyük bir krizin içine düflmüfl ve eko-
nomisi resesyona girmifl durumda de¤il henüz. An-
cak uzun y›llar sonra ilk defa büyümesinin tek ha-
neli bir rakama düflmüfl olmas› önemli bir gerileme. 

Üretimle birlikte ihracat da düflüyor. Almanya,
kas›m ay›ndaki ihracat›n›n, bir önceki aya göre
yüzde 10 azald›¤›n› aç›klad›. Japonya’n›n ihracat›
ise, aral›k ay›nda yaflanan yüzde 35’lik düflüfl ile
adeta yere çak›ld›. 

Dünya devi birçok firma zarar aç›kl›yor ve iflçi
ç›kart›yor. General Motors, Renault, Fiat, Mitsubis-
hi, Volvo, Panasonic, Toyota, Sony gibi “hiçbirfley
olmaz” zannedilen emperyalist tekellerle bafllayan,
zarar aç›klama ve iflçi ç›karma furyas› sürüyor. En
son dünya mikroçip piyasas›n›n yüzde 80’ini kontrol
eden ‹ntel ve geri kalan›na hakim olan AMD’nin sa-
t›fllar›n›n yüzde 35 düfltü¤ü, iflçi ç›karmaya haz›r-
land›klar›n› aç›kland›. ABD’deki iflsizlik 1945 y›l›n-
dan bu yana en yüksek seviyeye ulaflt›. ‹LO (Ulus-
lararas› Çal›flma Örgütü) 2009 y›l›nda dünya gene-
linde 50 milyon kiflinin iflsiz kalaca¤›n› tahmin edi-
yor. 

Kriz iflas eden ünlü ifladamlar›n›n intiharlar›n›
da beraberinde getiriyor. Dünyan›n en zengin ifla-
damlar› listesinde yer alan, en büyük çimento üreti-

cisi Adolf Merckle kendisini bir
trenin alt›na atarken, ABD’nin
en büyük gayrimenkul müzaye-
de flirketinin baflkan› Steven
Good tabancayla intihar etti. 

Krizin dibi ne zaman gelir?
Esas›nda ‘70’li y›llarda bafl-

layan krizin ertelenen sonuçla-
r›yla karfl› karfl›yay›z. O y›llarda
yaflanan kapitalizmin afl›r› üreti-
mi, kriz dinamiklerini do¤urmufl-
tu. Ancak kapitalizm çeflitli yön-
temler kullanarak bu krizi ertele-
meyi baflard›. Di¤er taraftan, er-
telemek ad›na at›lan her ad›m, ortaya konulan her
yenilik, krizin birikimlerini yo¤unlaflt›rd›, fliddetini ar-
t›rd›. 

Kapitalizmin, krizi ötelemek için buldu¤u en etki-
li yöntem, “neoliberal yeniden yap›lanma” ve “neoli-
beral küreselleflme” idi. “Neoliberal yeniden yap›-
lanma” ad› verilen fley, krizin faturas›n› emekçi kit-
lelere ödetmek, krizi ötelemek amac›yla, kazan›l-
m›fl sosyal haklara dizginsiz bir sald›r› dalgas› an-
lam›n› tafl›yordu. ‘80’li y›llarda tüm dünyada estiri-
len terör dalgas› bunun ürünüydü. Türkiye dahil ol-
mak üzere dünyan›n birçok ülkesinde askeri darbe-
ler gerçeklefltirilerek kitle hareketleri vahflice bast›-
r›lm›flt›. ‘80’li y›llar›n simgesi “demir leydi” lakapl›
‹ngiliz Baflbakan› Thachter ile aktör kökenli bir kuk-
la olan ABD Baflkan› Reagan yönetimiydi. Türki-
ye’de de Özal, onlar›n politikalar›n›n temsilcisiydi.
Sendikalaflma, örgütlenme ve yaflam koflullar›n› iyi-
lefltirme mücadelesi, bu y›llarda azg›n bir fliddete
maruz kalarak bast›r›ld›. Devrimci yap›lara karfl› ise
dünya genelinde bir imha politikas› izlendi. Özellefl-
tirmeler dizginsiz bir talanla gerçeklefltirildi, özel
sektör-“piyasalar” göklere ç›kart›ld›. 

“Neoliberal küreselleflme” ad› verilen fley ise,
Sovyetler Birli¤i’nin ve revizyonist kamp›n da¤›lma-
s› ile birlikte, ABD’nin tüm dünyay› kendi pazar› ilan
etmesinden ibaretti. Revizyonist kamp›n da¤›lmas›,
ABD emperyalizmine yeni pazar alanlar› açm›flt›.
Pazarlar›n büyüklü¤ünün yaratt›¤› bafl dönmesi,
hemen “tarihin sonu”nun ilan edilmesini ve ABD’nin
imparatorlu¤unun bekas›n›n kutsanmas›n› getirdi. 

Ayn› dönemde sadece üretim alan›nda de¤il,
mali piyasalarda da büyük bir büyüme gerçekleflti-
rildi. ‘80’li y›llarda iflçi ve emekçilerin yo¤un sömü-
rüsünün yaratt›¤› devasa art›-de¤er birikimi, emper-
yalist burjuvazinin elinde büyük bir mali kaynak
oluflmas›na neden olmufltu. Bu para, kredi olarak
kitlelere da¤›t›ld›, al›m gücü olmayan kitlelere borç
vererek tüketim teflvik edildi. 

Bu arada bilim ve teknolojide yaflanan geliflme-
ler, buzdolab›, televizyon gibi ev ürünlerinden cep
telefonu, bilgisayar gibi kiflisel ürünlere kadar pek-
çok alanda yenilikler getirmifl, her yenilik, tüketimi
yeniden teflvik eden bir unsur olmufltu. 

Bütün bu ad›mlar, ‘70’li y›llarda kap›ya dayanan
krizin patlamas›n› önlemifl, ötelenmesini sa¤lam›flt›.
Afl›r› üretimin yaratt›¤› s›k›flma, kimi zaman kimi ül-
kelerde yerel düzeyde krizlerin patlamas›na neden
oluyordu elbette; ancak kapitalist sistemin tümünü
sarsacak olan kriz, at›lan her yeni ad›mla, üretimde
ortaya ç›kan her yenilikle, iflçi ve emekçi kitlelere
her yeni sald›r› dalgas›yla biraz daha erteleniyordu. 

Kapitalist ekonomi, her türlü ürünü üretmeyi ve

pazara sürmeyi baflarm›flt›;
ancak krizsiz bir ekonomi
üretememiflti. Gün geldi,
sistem t›kand›. Kapitalizmin
bir baflka yasas›, “eflitsiz
geliflme yasas›” iflledi ve
ABD ekonomisinin iç dina-
mikleri zay›flarken, Çin eko-
nomisi güçlü ve iddial› bir
rakip olarak dünya pazarla-
r›na h›zl› bir girifl yapt›. Bu
da kap›da bekleyen krizin,
kap›y› çalarak de¤il, adeta
y›karak içeri yuvarlanmas›-
na neden oldu. 

Bugün burjuva ekonomistler soruyorlar: Acaba
krizin flekli “V” mi, “W” mu “U” mu, yoksa “L” mi?
Herkes flu soruya cevap ar›yor: Acaba dibi gördük
mü? 

Daha görmedik. Krizin dibi, “üretici güçlerin tah-
rip edildi¤i” ve “kapitalistlerin kapitalistler taraf›ndan
mülksüzlefltirildi¤i” noktad›r. Yani bir taraftan en bü-
yük kapitalistler de dahil olmak üzere flirketlerin
peflpefle iflas etmesi, iflas eden flirketlerin baflka
flirketler, büyük emperyalist tekeller taraf›ndan sa-
t›n al›nmas› sürecinin yaflanmas› gerekir. Bu yan›y-
la henüz iflin çok bafl›nday›z. ‹flaslar, intiharlar ve
flirket sat›n almalar› daha yeni bafllad›. Tüm dünya-
da ve çok büyük ölçeklerde “mülklerin el de¤ifltir-
mesi” sürecinin yaflanmas›, krizin dibini göstere-
cektir. (Elbette ki bütün burjuva s›n›f›n›n yokolmas›
gibi bir durum anlafl›lmamal›d›r buradan. Baz› kapi-
talistler, baflka baz› kapitalistler taraf›ndan mülk-
süzlefltirilecek, birinciler yokolurken, ikinciler kriz-
den güçlenmifl olarak ç›kacaklard›r)

Di¤er taraftan üretimin tüm unsurlar›n›n ve
ürünlerin tahrip edilmesi gerekir. Piyasadaki malla-
r›n yok pahas›na sat›lmas› ya da yak›larak, k›r›la-
rak, denize dökülerek imha edilmesi bu sürecin ol-
mazsa olmaz bir parças›d›r. Yayg›n ve kitlesel ifl-
sizlik, bununla birlikte boyutlu bir açl›k yaflanacak-
t›r. Bu da iflçi s›n›f›n›n ya açl›ktan ölmesi, ya da bir-
kaç y›l iflsiz kald›ktan sonra “üretme yetene¤ini
kaybetmesi” biçimiyle tahribat yaflamas›d›r. Bugün
üretim yapan makinalar da hurdaya ç›kart›lacak,
üretim sürecinden kopat›lacakt›r. Krizin dibini gös-
teren di¤er unsur da budur. 

Ve kriz öncesine iliflkin üretimin bütün unsurlar›
(iflçi, makina, hammadde ve fabrikan›n sahibi kapi-
talistler) imha edildikten sonra, yeni iflçiler, yeni
makinalar, yeni teknoloji ve yeni mülk sahipleri ile
yeni bir üretim süreci bafllayacakt›r. Krizden ç›kma
sürecinin bafllang›ç noktas› da budur. 

Krizlerin olmad›¤› sistem sosyalizmdir
Kapitalist sistem, bir krizden ç›kmaya bafllad›¤›

anda, yeni bir krizin de dinamiklerini oluflturmaya
bafllar. Çünkü kapitalizm hangi yöntemi kullan›rsa
kullans›n, krizsiz bir sistem yaratamaz. Kapitalizmin
kar h›rs› afl›r› üretimi körükler. Sermayenin kar
oranlar›n› düflüren afl›r› üretim, krizi de biriktirmeye
bafllar. 

Özel mülkiyeti ve art›-de¤er sömürüsünü orta-
dan kald›ran sosyalist sistem, gerçeklefltirdi¤i mer-
kezi ve planl› ekonomisiyle, iflçi ve emekçilerin ç›-
karlar›na göre düzenlenen toplumsal yap›s›yla eko-
nomik krizlere ve krizlerin yaratt›¤› y›k›ma da son
verecektir. 



“Selâm yaratana! 
Tohumlar›n tohumuna, 

serpilip geliflene selâm!” 

Böyle bafll›yordu Naz›m Hikmet, Türki-
ye iflçi s›n›f›na atfetti¤i fliirinde... Marks
ise, “proletarya, sosyalist ö¤retide akli,
sosyalist ö¤reti de proletaryada maddi
gücünü bulmufltur” diyordu bir yaz›s›n-
da… 

S›n›f ile parti böylesine iç içe, böylesi-
ne birbirine ba¤l›yd›. Birbirinden ba¤›ms›z
geliflen, ama ayr›k kald›klar› süre içinde
hep eksik kalan, ancak bir araya gelince
tamam olan bu iki öge, birleflme gerçek-
leflti¤inde de büyük bir güç oluyor ve tüm
engelleri afl›yordu. “Proletarya devrimleri”
dönemi de bu flekilde baflar›ya ulaflm›flt›.

1831 y›l›nda Lyon’da, “ya çal›flarak
yaflamak, ya da savaflarak ölmek” flia-
r›yla ayaklanan iflçiler, tam da bu birlefl-
me sa¤lanamad›¤› için yenilmifllerdi.
Lyon’dan 8 y›l sonra 1839 y›l›nda “bari-
katlar flehri” Paris, bir kez ayaklanmaya
sahne olmufl, fakat genifl kitleleri peflin-
den sürükleyemedi¤inden, k›sa bir süre
sonra bast›r›lm›flt›. Her iki ayaklanman›n
da içinde yeralan bir savaflç›, flu sonucu
ç›kar›yordu sonras›nda: 

“Lyon’da biz ücret baremi için savafl›-
yorduk. Çoktuk, yüzbinlerceydik. Yenik
düfltük. 12 May›s’ta Paris’te bir avuç in-
sand›k. Ama iktidar için, iflçilerin Fran-
sa’s› için savafl›yorduk. Ve yine yenik
ç›kt›k… E¤er Paris’te yüz bin olsayd›k
ne olacakt›? E¤er Lyon’da sadece ücret
baremi için de¤il, iktidar için savaflsay-
d›k ne olacakt›? Zafer! ‹flte o zaman za-
fer bizim olacakt›r!”

Ve bu savaflç› iflçinin kehaneti, önce
Paris Komünü’nde, ard›ndan Ekim devri-
mi’nde gerçek oldu. Onu di¤er devrimler
izledi. Ama yengi ya da yenilgi ile de bit-
se, her devrimci kalk›flma, büyük bir ders
b›rak›yordu iflçi-emekçi hareketine. T›pk›
Lyon yenilgisinin ard›ndan, inanc›n› hayk›-
ran bir savaflç›n›n sözlerinde oldu¤u gibi:
“Devrim ad›na amaçs›z kurbanlar ve ye-
nilgiler yoktur. Savaflta savafl kurallar›
ifller. Bugün yenildik, yar›n biz yenece-
¤iz!” (Al›nt›lar “Atefli Çalmak” kitab›n-
dan)

* * *
Kriz ve savafl dönemleri, iflçi s›n›f›n›n

eylemlerinin artt›¤›, ezilen-sömürülen tüm
kesimlerin önderi oldu¤unu somut olarak
gösterdi¤i dönemlerdir. Ayn› zamanda ifl-
çi ve emekçilerin devrimci ajitasyona ve

örgütlenmeye en aç›k oldu¤u ve devrimle-
rin mayaland›¤› anlar… Dikkat edilirse,
bugüne dek gerçekleflen devrimlerin he-
men hepsi, böylesi büyük alt-üst olufllar›n
yafland›¤› dönemlerde gerçekleflmifltir. 

Bunu burjuvazi de çok iyi bildi¤i için,
bask› ve fliddetini bu dönemlerde daha da
artt›rmakta, tahakkümünü daha s›k›ya al-
maktad›r. Faflizmin ortaya ç›k›fl›n›n, Ekim
devrimiyle bafllayan “proleter devrimler
ça¤›”n›n hemen ard›ndan olmas›, bofluna
de¤ildir. Bu, burjuvazinin devrimlerden
duydu¤u büyük korkunun ifadesidir. 

fiimdi yine böylesi bir dönemden geçi-
yoruz. Emperyalist-kapitalist sistemin içi-
ne düfltü¤ü ekonomik kriz, tüm dünyay›
etkisi alt›na alm›fl durumda. Ve burjuvazi-
nin etekleri bir kez daha tutuflmufl halde.
Kapitalizmin ak›l hocalar›, flimdiden “sos-
yal patlama” tehlikesine dikkat çekiyor.
Krizden ve onun yarataca¤› sonuçlardan
nas›l kurtulacaklar›na dair toplant› üstüne
toplant› yap›yorlar, zirveler düzenliyorlar. 

Onlardan sonuncusu geçti¤imiz gün-
lerde Davos’ta gerçekleflti. Sözde “kriz
sonras› dünyan›n nas›l flekillenece¤i”ni
tart›flacaklard›. Sanki kriz bitmifl de son-
ras›na flekil vermek kalm›fl gibi! Tabi bu,
kitlelere sunulan yüzüydü. Kendi aralar›n-
da konuflulanlar ise çok daha farkl› ve
oldukça çarp›c›yd›. 

Bir masan›n etraf›nda bir araya
gelen bu ak›l hocalar›, yak›n za-
mana kadar bir terennüm halini
alan “piyasalar›n kendili¤in-
den, hem de büyük zarar-
lara yol açmadan denge-
ye gelece¤i” tezine, bü-
yük bir h›fl›mla sald›r›p
mahkum ediyorlard›.
“Serbest piyasada
servetin yukar›dan
afla¤› s›zaca¤›na
iliflkin varsay›m if-
las etti… fiimdi in-
sanlar son derece si-
nirli, baflka bir model
bulmak gerekir” di-
yordu biri. “20 y›ld›r
mutluluk hap› yutul-

mufl, partide herkes e¤lenmifl, ama parti
bitmiflti” di¤erine göre de.  Bir baflkas›,
“bireycili¤i yücelten ahlak anlay›fl›n-
dan, toplumun tekerle¤ini çevirmeye,
ortak ç›karlara yönelik bir ahlak anlay›-
fl›na geçmek gerekti¤ini” söylüyordu.
(Aktaran Ergin Y›ld›zo¤lu, Cum-
huriyet 2 fiubat 2009)

Evet, bunlar› bugün çokulus-
lu flirketlerin, mali piyasalar›n
liderleri, CEO’lar ifade ediyor.
Durumun kapitalizm aç›s›n-
dan ne kadar ciddi oldu¤unu
daha iyi ne an-
latabilir ki!

* * *

Son ekonomik krize karfl› en büyük
direnifl, Yunanistan’da patlak verdi.
2008’in son haftalar›nda bafllay›p,
2009’un ilk günlerine kadar süren bu
halk hareketinde, ö¤renciler, iflçi ve
emekçiler günlerce omuz omuza çat›flt›.
Sokaklarda barikatlar kuruldu, genel
grev, genel direnifl yafland›. fiimdi ise kü-
çük üreticiler, Yunanistan’› bir bafltan di-
¤er bafla traktörleri ile geçip Atina’ya da-
yand›lar. 

Yunanistan’da sular durulmazken,
Fransa da hareketlendi. Önce

ö¤rencilerin bafllatt›¤›
eylemler, dev-

letin “e¤i-
timde re-

form” ad› al-
t›ndaki yasay›

geri çekmesiyle
son bulmufltu. Ocak

ay›n›n son günlerinde
ise yaklafl›k iki buçuk mil-

yon Frans›z iflçi ve emekçisi,
genel greve giderek tüm hayat›
durdurdu. 

Krizle birlikte Avrupa’n›n
pek çok yerinde irili-ufakl› ey-
lemler gerçekleflti, gerçeklefli-

yor… Benzer bir durum ülkemiz
iflçi ve emekçileri aç›s›nda da ge-

çerli. ‹flçi s›n›f› eylemleriyle yine
öne f›rlad›. Fabrika önü direnifller,

sokak yürüyüflleri, mitinglerle
bafllayan eylemlilikler,

fabrika iflgallerine
dönüfltü. ‹flçi

s›n›f› y›llar
önceki mili-
tan eylem bi-
çimlerine ye-
niden dönüfl
yapt›. Hatta
Philips’de ol-
du¤u gibi, ifl-

galin yan› s›ra
patronlar› rehin

alma eylemi de
yay›lmaya baflla-

d›.  

Ancak bütün bu dire-
nifllerde, komünist ve
devrimci öncünün eksik-
li¤i, her aflamada kendi-
ni daha derin ve yak›c›
biçimde hissettiriyor.
Birço¤u sar› ve refor-
mist sendikalarda örgüt-
lü olan bu iflçiler, diren-
melerine ra¤men hakla-
r›n› ço¤u kez alam›yor-
lar. Hatta Brisa ve Pirelli’de oldu¤u gibi
kimi iflyerlerinde sendikac›lar patronlarla
anlaflarak, kendine muhalif iflçilerin at›l-
mas›na ön ayak oluyor.

Kuflkusuz iflçi s›n›f› bu direnifller içinde
piflecek, deneyim kazanacak. T›pk› Lyon
barikatlar›nda savaflan iflçinin söyledi¤i
gibi, hiçbir direnifl bofla gitmeyecek. Fa-
kat bu deneyimin yan› s›ra, ona bilinç ta-
fl›yacak, gerçek kurtuluflun yolunu göste-
recek öncülere ihtiyac›, daha da artm›fl
durumda. Bu koflullarda komünistlerin
görev ve sorumlulu¤unun, her zamankin-
den daha fazla oldu¤unu söylemeye ge-
rek var m›? Keza birbirinden kopuk akan
ML yap›yla, iflçi hareketinin, bir noktada
kesiflip birlikte akmalar› için, giderek da-
ha da elveriflli hale gelen bu zemini de-
¤erlendirmemenin ne kadar büyük kay›p,
hatta bir suç olaca¤›n› söylemeye?

* * *
‹flte tarih, bir kez daha “akli” ve

“maddi” gücü bir araya getirecek koflul-
lar› önümüze sunuyor. Bu iki gücün bir-
leflmesinden do¤acak devasa kuvveti ya-
ratman›n, burjuvazinin korkulu rüyas›n›
gerçe¤e çevirmenin olanaklar›n› ortaya
koyuyor. Bundan sonras› bir bütün olarak
komünist örgütlerin ve tek tek her kadro-
nun, bu bilinç ve sorumlulukla görevlerine
sar›lmas›na, bu yönde gösterece¤i yo-
¤unlaflmaya ve beceriye kal›yor.

Bir y›ldönümünü bu koflullarda karfl›l›-
yoruz. Ona lay›k olman›n, onu en iyi fle-
kilde kutlaman›n, günün bu yak›c› görevi-
ni yerine getirmekten geçti¤ini biliyoruz.
O yüzden de flaflal› gösteriler yerine, onu
mütevazi ama anlam›, içeri¤i güçlü biçim-
lerle karfl›lamal›y›z diyoruz. 

fiairin dedi¤i gibi; 
“Bin kez budad›lar körpe dallar›m›z› 
Bin kez k›rd›lar 
Yine çiçekteyiz iflte, yine meyvedeyiz! 
Bin kez korkuya bo¤dular zaman› 
Bin kez ölümlediler 
Yine do¤umday›z iflte, 

yine sevinçteyiz!”
Nice zorluklardan, badirelerden, yengi

ve yenilgilerden geçildi. Örs ile çekiç ara-
s›nda dövüldü. Atefli ve ihaneti gördü.
Ama y›lmad›, do¤ru bildi¤i yoldan flaflma-
d›. Ve bugünlere gelindi… 

Güzel günlere olan inanc›n› yitirmeyen-
ler, gelenekten kopmadan, onun iyi ve
güçlü yanlar›na alarak gelece¤e yürüyen-
ler, umudu hep diri tutanlar, elbette onun
sonuçlar›n› alacaklard›. Bugün, o gündür!
Ekilen tohumlar›n çiçe¤e durma zaman›-
d›r! 

Onun için bir kez daha 
“Selam yaratana!
Tohumlar›n tohumuna 
Serpilip gelifline selam!” diyoruz. Ve

biliyoruz ki, 
“Bütün yemifller dallar›m›zdad›r 
Beklenen günler, 

güzel günlerimiz ellerimizdedir 
Hakl› günler, büyük günler…”
“Büyük günler” için büyük düflünüp,

büyük dövüflece¤iz! De¤il befl, on, 30 y›l
da geçse, ayn› inanç ve coflkuyla yürüye-
ce¤iz ayn› yoldan… K›r›lma pahas›na,
e¤ilip bükülmeden… Ve inan›yoruz ki, biz
kazanaca¤›z! Karanl›¤›n en koyusunda bi-
le bu inanc› hayk›ranlar›n, baflka bir so-
nuçla karfl›laflmalar› mümkün de¤ildir.  

‹flte tarih, iflte B‹Z!
Selam yaratana! 
Serpilip geliflene B‹N SELAM!

“Ey ba¤r›ma çarparak da¤›lan rüzgar,
Ufku saran k›z›ll›k:

Yükselen bu yumruklar, senin ateflindir
Sana kan tafl›yor o ba¤›r›fllar;

Kanatlar›n› nabz›mda tutuflturman 
Bofluna de¤il,

Kulak ver, dinle yüre¤imi, 
Damarlar›m› seslendir;

Gör nas›l donat›yor beni,
B›çaklarla dövüflülen bir coflkunluk

Atak ve kararl›l›kla bir sevinç
Kol kola yürürken yoldafllarla...”
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Burjuva propaganda, herkesin “birey” oldu-
¤unu söyler. Buna göre, herkesin “kendi” duygu-
lar›, “kendi” düflünceleri, “kendi” yaflam tarz›, “kendi”
zevkleri ve be¤enileri, “kendi” tercihleri vard›r. Rek-
lamlarda en yo¤un kullan›lan argüman “size özel”
kelimesidir. Sat›fla sunulan ürün “size özel”dir ve siz
de zaten “çok özel”sinizdir! Her zaman “farkl›” fleyler
yapars›n›z, çünkü siz “herkesten farkl›”s›n›zd›r.  

Burjuvazi, kitleleri bencillefltirmek, sadece kendi-
sini düflünen insanlar haline getirmek için özellikle
kullan›r bu propaganday›. Çünkü bencillik ve birey-
selleflme, bir taraftan kiflileri yaln›zlaflt›r›r, kolektif
düflünme yetene¤ini kaybettirir ve burjuvazi için teh-
dit olmaktan ç›kar›r. Di¤er taraftan, tüketimi (dolay›-
s›yla burjuvazinin kar›n›) art›ran bir etki yarat›r. 

Ancak kitleler, kimi zaman kolektif düflünemese-
ler de, her zaman kolektif davran›rlar. Davran›fl bi-
çimleri, kendileri fark›na varmasalar bile, toplumsal
bir nitelik tafl›r. Benzer davran›fl biçimleri, benzer
yaflam tarzlar›, al›flkanl›klar ve düflünceler, toplu-
mun geneline hakimdir. Herkes “apayr› bir birey” de-
¤il, bu bütünün bir parças›, toplumun bir üyesidir. Ve
ekonomik-sosyal koflullardaki, toplumdaki de¤iflim-
lerden kolektif bir biçimde etkilenerek, kolektif bir bi-
çimde de¤iflirler. 

Mesela düflük belli pantolonlar modayken, genç-
lerin neredeyse tümü düflük pantolon giyer; flam-
panya rengi modaysa, herkes evinin duvarlar›n›
flampanya rengine boyat›r; “çocu¤unla arkadafl ol-
mak” üzerine büyük bir bombard›man yürütülüyorsa,
her ebeveyn çocu¤uyla en iyi kendisinin arkadafl ol-
du¤unu kan›tlamaya çal›fl›r; kitlelerde yaflam koflul-
lar›ndan rahats›zl›k artmaya bafllam›flsa, bütün dü-
zen partileri “en solcu” görünür. Örnekleri art›rmak
mümkün. Ama hepsi de tek bir fley anlat›yor: “Belirli
toplumsal ve ekonomik koflullar› paylaflarak yafla-
yan” tek tek kiflilerin her biri, çevresindeki herkesten
farkl› ve özgün bireyler de¤il, bu koflullar›n yaratt›¤›
toplumsal ortam›n bir parças›d›rlar. 

“‹nsanlar›n sosyal varl›klar›n› belirleyen düflünce-
leri de¤il, aksine düflüncelerini belirleyen sosyal var-
l›klar›d›r” der Marks. ‹nsanlar›n fikirleri yaflad›klar›
koflullar›n d›fl›nda “çok özel” bir yerlerden gelerek
beyinlerine yerleflmez. Neyi yafl›yor, neyi görüyor,
duyuyorlarsa, odur bilinçlerinde olgunlaflan. Düflün-
celeri, yaflad›klar› koflullar içinde alg›lad›klar› fleyler-
den ibarettir bu nedenle. 

Elbette ki, ayn› toplumda yaflayanlar›n hepsi, bir
tornadan ç›km›fl gibi birebir ayn› özellikleri göster-
mez. Herkes, içinde bulundu¤u toplumsal koflullar-
dan geçmiflten bugüne getirdi¤i birikimler ölçüsünde
etkilenir. Keza çevresinde flekillenen, kendisine da-
yat›lan yaflam ve düflünme tarz›n›n d›fl›na ç›kan,
çok daha genifl bir alan› görerek etkilenen, duygu-

düflünce dünyas› zenginleflen insanlar da vard›r.
Ancak genifl kitleler sözkonusu oldu¤unda, belli eko-
nomik ve toplumsal koflullar alt›nda, ayn› düflünce
ve duygular›n flekillendi¤i, tek tek insanlar›n ayn›
fleylerden etkilenip ayn› tepkileri verdikleri de yads›-
namaz bir gerçektir. Ekonomik ve toplumsal koflullar
de¤iflti¤inde, kitleler de “kitlesel halde” bir de¤iflim
geçirmektedirler.  

12 Eylül öncesi ve kitleler
’70’li y›llara damgas›n› vuran, bir taraftan ekono-

mik kriz ve yoksulluk, di¤er taraftan mücadelenin
yükselifle geçmesiydi. Halk, ekmek, ya¤, fleker kuy-
ruklar›nda saatlerce bekliyor, karaborsac›lar büyük
vurgunlar vuruyorlard›. Hemen bütün hayati g›da
ürünlerinde büyük bir yokluk yaflan›yordu. Devrimci
hareket ise, ’71 darbesinin arkas›ndan h›zla kendisi-
ni toparlam›fl, ’76 y›l›ndan itibaren yeniden yükselifle
geçmiflti. Bir taraftan fabrikalarda büyük iflçi direnifl-
leri, di¤er taraftan okullarda ve mahallelerde faflist-
lerle fliddetli çat›flmalar yaflan›yordu.

Bu koflullar, kitlelerin bilincini de flekillendiriyor-
du. Hareketin yüksek oluflu, yoksullu¤a ra¤men
‘paylafl›m’ olgusunu güçlendirmiflti. Estirilen faflist
teröre karfl› ‘direnifl’ ile birlikte ‘dayan›flma’ da büyü-
yordu. Ekonomik ve siyasi bask› öylesine boyutluy-
du ki, kimse bunlarla tek bafl›na bafla ç›kamayaca-
¤›n› “kendisini kurtaramayaca¤›n›” biliyordu. Bireysel
de¤il ancak toplumsal çözümler bulunabilir, toplum-
sal kurtulufl sözkonusu olabilirdi. Bu duygu, kitlelerin
birbirine yaslanmas›na, birbirinden güç almas›na,
yaflam›n›, sorunlar›n›, çözümlerini, ac›-tatl› tüm duy-
gu ve düflüncelerini paylaflmas›na yol aç›yordu. 

O dönem çekilen filmler bile, kitlelerin ruh halini
çarp›c› bir biçimde ortaya koyar. En s›radan filmler-
de bile, “fakir ama onurlu” insanlar›n hikayeleri anla-
t›l›r.

Emek, sevgi, fedakarl›k, çal›flkanl›k, en a¤›r so-
runlar karfl›s›nda bile y›lmaz bir çaba, cesaret, yi¤it-
lik, sab›r, kararl›l›k, dürüstlük, sevdiklerine ba¤l›l›k…
Kad›nla erke¤in kavga alan›nda giderek eflitlenmesi,
çocuklar›n “cam bebek” olarak de¤il, “yaflam›n or-
taklar›” olarak görülmesi, her ailenin, komflular›, ma-
hallesi, akrabalar›yla birlikte büyük bir aile gibi hare-
ket etmesi… Mücadele “insan›n insanlaflmas› süre-
cini” güçlendirdikçe, bu türden erdemler, insani özel-
likler yaflam›n her alan›nda do¤al davran›fl biçimleri-
ne dönüflüyordu. 

Feodal iliflkilerin henüz tam olarak çözülmedi¤i,
kapitalist geliflim düzeyinin geri oldu¤u ve ekonomik
krizin pençesinde bo¤uldu¤u ’70’li y›llar, mücadele-
nin yüksekli¤inin de etkisiyle kitleleri olumlu özellik-

lerle donatm›flt›. Kitleler, kolek-
tif bir bütünün bir parças› ola-
rak hareket ediyor, sosyal ve
ekonomik iliflkilerini kolektif bi-
linçle kuruyorlard›.  

Yenilgi dönemleri ve 
burjuva propaganda
12 Eylül sonras›nda ise,

hava birden de¤il, ama h›zla
de¤iflti. Öncelikle devrim dal-

gas›n›n yenilmifl olmas› devlete büyük bir manevra
olana¤› sa¤lad›. 12 Eylül, devrimci örgütleri h›zla çö-
kertmifl, daha da önemlisi direniflsiz, büyük bir yenil-
gi al›nm›flt›. Sonuçta devrim cephesinin sesi k›s›l-
m›flt›; f›s›lt› halinde ç›kan kimi sesleri ise, genifl kitle-
ler duymuyordu. 

Bu durumu f›rsat bilen karfl›-devrim cephesi ise,
kendi sesini sonuna kadar yükseltti. Her alandan bü-
yük bir bombard›man bafllatt›; okullarda ö¤retmen-
ler, televizyonda haberler, kitaplar, psikologlar vb
arac›l›¤›yla... Darbeyi milat olarak ele al›p, kitlelerin
darbe öncesine iliflkin tüm bildiklerini unutturma ça-
bas›na giriflti. 

Öncelikle devrimcilerden ve devrimcilerde so-
mutlaflan insani de¤erlerden bafllad›. Devrimci ör-
gütlerin önemli bir k›sm› direnmeden yenildikleri için,
kitlelerde bir güvensizlik oluflmufltu. Burjuvazi bu du-
rumu de¤erlendirdi. Örgütlerin bireyi yok etti¤i, oysa
her fleyden önce birey olmak gerekti¤ini vaaz etti.
Yenilgi ortam›nda bu söylem, kitlelerde yank› bulma-
ya bafllad›. Kitlelerin birbirine yabanc›laflmas›n›n ve
yaln›zlaflmas›n›n tohumlar› böylece at›ld›. 

Derken maddi de¤erler, manevi de¤erlerin üzeri-
ne ç›kt›. Çal›flarak para kazanmak küçümsendi, kö-
fleyi dönmek, vurgun vurmak özendirildi. “Para”n›n
ve lüksün, emek, çal›flkanl›k, onur gibi erdemlerden
daha de¤erli oldu¤u anlat›ld› ›srarla. Öyle ya, para
her kap›y› açard›, ama onur ve dürüstlük gibi fleyler
kar›n doyurmuyordu! Geçmiflte bütün sorunlara, her-
kesi rahatlatacak kolektif çözümler aran›rken, “sen
kendini kurtar” düflüncesi yayg›nlaflt›rd›. “Herkesle
birlikte bo¤ulmak”tansa, “gemisini kurtaran kaptan”
olmak ye¤ tutuldu. Daha çok ve daha kolay para ka-
zanmak, bu para ile toplumda bir statü edinmek ve
sayg› görmek, en önemli fley haline getirildi. S›n›f
atlama hayalleri güçlendirildi. Yoksul emekçi kesim-
lerde bile zengin yaflamlara özlem ve zenginler gibi
yaflama-zenginlerin hayat›na kenar›ndan da olsa ya-
k›nlaflma umudu körüklendi. Ve tüketmek... Daha
çok, daha lüks tüketmek pompaland›.

Geçmifle dair her fleyin kötülenmesi de bu bom-
bard›man›n amaçlar›ndan biriydi. ‹nsanlar›n ailele-
rinden, do¤al çevrelerinden görerek, kendi yaflam›-
n›n içinde ö¤rendi¤i her fley lanetli ilan edildi. Evde
yaflama biçiminden çocuk yetifltirme tarz›na, yemek
yeme al›flkanl›klar›ndan, insan iliflkilerine kadar her
fley, yeni bafltan tan›mland›. Eskilerin, yafll›lar›n an-
latt›klar› ve ö¤rettikleri küçümsenirken, “yeni” olan
her fley kutsand›. Burjuvazi, kitlelerin geçmiflle ba¤-
lar›n› koparmak ve sadece kendisinin söylediklerini
dinlemesini sa¤lamak için bu yönteme baflvurmufltu.

Kriz döneminin insanlarda ne türden de¤ifliklikler yarataca¤›-
n›n ilk örneklerini, iflçi eylemlerinde görmeye bafllad›k bile. ‹flten
at›lma tehdidi yaflayan, ya da iflten at›lan iflçilerin ilk refleksleri
birbirlerine kenetlenmek oluyor. ‹flçiler, fabrikay› iflgal ederken,
ateflin bafl›nda kumanyalar›n› yerken, mesaiye gelir gibi her gün
direnifle gelirken, son y›llarda unutturulan pek çok de¤eri yeniden
keflfediyorlar. Yaflad›klar› direnifl, onlar›n yaflama, ailelerine, arka-
dafllar›na bak›fllar›n› de¤ifltiriyor. 

Kriz ve savafl dönemlerindeki
TOPLUMSAL DE⁄‹fi‹M
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Burjuva propagandan›n temel argüman›
“yeni” oldu.  

‘80’li y›llar, tüm dünyada karfl›devrimci
bir dalgan›n esmeye bafllad›¤› bir dönemdi
ayn› zamanda. Türkiye, fiili gibi kimi ülke-
lerde askeri darbeler gerçeklefltirilirken, ‹n-
giltere gibi emperyalist ülkelerde ise,‘Demir
Leydi’ lakapl› Thatcher gibi yöneticiler bafla
gelmiflti. Bu karfl›devrimci dalga, emek sö-
mürüsünü yo¤unlaflt›r›yor, böylece üretimi
art›r›yordu. ‘80’li y›llarda kapitalizmin tüm
dünyada h›zla geliflme göstermesinde tek-
nolojik geliflme kadar, esen bu karfl›devrim-
ci dalgan›n yaratt›¤› bask› ortam› da etkili
olmufltu. 

Bu dönemde t›pk› ülkemizde oldu¤u gi-
bi tüm dünyada devrimci hareketlere ve
devrimci de¤erlere karfl› bir sald›r› yükselti-
liyordu. Kitlelerin devrimci yap›lardan, hatta
demokratik hak ve özgürlük mücadelesin-
den uzak tutulmas› için çaba harcan›yordu.
“Yaflam koflullar›n› düzeltmek için” müca-
dele etmek yerine, daha fazla para kazanmak için
u¤raflmak ve daha çok tüketmek ö¤ütleniyordu. 

Ancak salt ideolojik sald›r›, salt ideolojik bombar-
d›man, e¤er uygun nesnel koflullar olmasayd›, kitle-
ler üzerinde etkili olmaya yetmezdi. Kapitalizmin
ekonomik geliflme düzeyi de uygun nesnel koflullar›
oluflturmufltu. ‘70’li y›llarda evlerde radyo gibi elek-
tronik aletler bile, belli bir refah göstergesiyken; ‘80’li
y›llarda televizyon, buzdolab›, çamafl›r makinesi gibi
ürünler art›k her evde yayg›n biçimde kullan›lmaya
baflland›. ‹nflaat sektöründeki geliflme, gecekondu-
dan apartmana geçmeyi, çekirdek ailelerin ayr› eve
ç›kmas›n› kolaylaflt›rd›.  Ayn› y›llarda, gerçekte kitle-
lerin ald›klar› reel ücretler düflmekte, çal›flma koflul-
lar› giderek a¤›rlaflmakta, kazan›lm›fl pek çok eko-
nomik ve sosyal hak gasbedilmekteydi. 12 Eylül,
sendikal örgütlülükleri da¤›tm›fl, fabrika ve iflyerle-
rindeki faflist bask›lar› en üst noktaya ç›karm›fl, en
küçük bir hak arama mücadelesine bile fliddetle sal-
d›rm›fl, bütün bunlar›n etkisiyle yaflam koflullar›n›
kötülefltirmiflti. Gerçek gelir düflerken, görece refah-
ta bir art›fl olmufltu. Bu da büyük bir yan›lsama ya-
ratm›flt›. 

Kapitalizm, gerçekten de “bir avuç mutlu az›nl›k
için” çok iyi yaflama koflullar› sunuyordu. Ve geri ka-
lan genifl kitlelerin pay›na düflen, bu yaflama koflul-
lar›na ulaflma hayaliydi.   

Yoz burjuva yaflam tarz›
‘90’l› y›llarda yükselmeye çal›flan c›l›z devrim

dalgas›, iki barikata birden çarpt›: Hem devrimci ya-
p›lar, 12 Eylül yenilgisine yol açan hatalar›yla yüz-
leflmedikleri, bu hatalar› ortaya koyup kendileriyle
hesaplaflmad›klar› için, bu dalgay› yükseltebilecek
güçte de¤illerdi; hem de revizyonist blokun çöküflü
çok fliddetli bir karfl›devrim rüzgar›n›n esmesini,
“sosyalizm öldü” ç›¤l›klar›n›n at›lmas›n› getirmiflti.
Bu iki barikat yüzünden ‘90’lar›n devrimci dalgas›,
fazla yükselme olana¤› bulamadan geriye savruldu.
’96 y›l›ndan itibaren bafllayan düflüfl, 2000 y›l›ndaki
19 Aral›k katliam›yla dibe vurdu. 

Devrimci hareketin u¤rad›¤› büyük yenilgi ve içi-
ne düfltü¤ü tasfiyeci süreç, burjuvaziye çok genifl bir
hareket serbestisi sa¤l›yordu. Zaten ‘80’lerden itiba-
ren oldukça mesafe alm›fl, özellikle genç kuflaklar›
kendi geçmifllerinden, köklerinden koparmay› baflar-
m›flt›. Bu dönemin yaratt›¤› insan özellikleri üzerine

bugüne dek pek çok yaz›
yazd›k. Sadece kendisini
düflünen, bencil, kendisini
dünyan›n merkezine ko-
yan, yaflam›n anlam›n›n
e¤lenmekten ibaret oldu-
¤una inanan bir insan tipi
gelifltirildi. Sorunlara karfl›
duyars›z, topluma karfl› il-
gisiz, de¤erler sistemi ge-
liflmemifl, kendisine karfl›
bile sorumluluk duygusun-
dan yoksun, sorun çözme
gücü olmayan, baflar› kav-
ram›n› s›navlarda yüksek
not almaktan ibaret zanne-
den, yaflamda herhangi bir
fleyi baflaramam›fl, her-
hangi bir fleyi baflarmak
için çaba göstermesini bil-
meyen, kendi ayaklar› üze-
rinde duramayan bir insan

tipi. Düflüncelerden oldu¤u kadar duygulardan da
yoksun, sevmeyen, sevilmeyen, yaln›z kalmamak
için her fleye katlanan, ama ruhen hep yaln›z olan,
yaflama karfl› yabanc›laflm›fl, amaçs›z ve gelecek
beklentisi olmayan gençler dolufltu ortal›¤a. 

Anne-babalar, kendileri kapitalizmin bombard›-
man›ndan ne kadar etkilendiklerini fark etmeden, bu
bombard›mandan çok daha fazla etkilenen genç ku-
flaklar yetifltirdiler. Çocuklar› için her fleyi düflünme-
ye, onlar›n gelece¤ini en iyi biçimde kurmaya, ço-
cuklar›n› hiç incitmeden büyütmeye çal›flt›lar. Ve ço-
cuklar büyümeye bafllad›¤›nda, kendi yaratt›klar›
“frankefltayn”lardan korktular, kendi çocuklar›na da
yabanc›laflt›lar. 

Kitlelerin yaflamlar›n›n merkezine maddi unsurlar
oturtuldu. Maddi varl›klar›n› güçlendirmek için ölesi-
ye çal›flt›lar. Kredi kartlar›n›n, taksitlerinin esiri hali-
ne geldiler. 12 Eylül öncesinde “dünyay› de¤ifltir-
mek”, “yaflam koflullar›n› düzeltmek”, “insanl›k için
iyi bir fley yapmak” gibi amaçlar› vard›. Sonras›nda
ise “de¤ifltirmek” istedikleri tek fley, evleri, arabalar›,
mobilyalar›, giysileri oldu. Duygular, düflünceler, ma-
nevi zenginlikler, de¤erler sisteminin yerine, maddi
zenginliklerini, servetlerini, malvarl›klar›n› koymaya
bafllad›lar. 

‘90’lar›n ikinci yar›s›nda ortaya ç›kan, 2000’lerde
ise h›z kazanan ekonomik geliflme, teknolojide orta-
ya ç›kan yenilenmeydi. Cep telefonu ve bilgisayar
teknolojisinin yayg›nlaflmas›, internet a¤›n›n ortaya
ç›kmas›, üretim alan›nda oldu¤u kadar, günlük ya-
flamda da her fleyi altüst eden bir etki yaratt›. Üre-
timde reel ekonomi küçümsenip sanal ekonomiye
(biliflim sektörüne) a¤›rl›k verilirken, yaflamda da
gerçek de¤erler, gerçek duygu ve düflünceler bir ke-
nara b›rak›larak sanal de¤erler, sanal duygu ve dü-
flüncelere yönelme ortaya ç›kt›. Zenginlikler bile sa-
nal oldu. 20 y›l vadeli kredi çekerek ev sat›n alan in-
sanlar, ev sahibi olduklar›n› zannettiler. Kredi kart›
kullanarak al›flverifl yapt›lar ve sanki bu borç kendi-
lerine ait de¤ilmifl, baflkas›n›n paras›n› harc›yormufl
gibi davrand›lar. ‹nternetin ve cep telefonunun sanal
dünyas›nda kendilerini olduklar›ndan farkl› kimliklere
büründürerek, sanal arkadafll›klar, sanal iliflkiler kur-
dular. Kendilerinde yanl›fl, olumsuz bir fley gördükle-
rinde, de¤iflmek yerine de¤iflmifl gibi davranmay›,
olduklar›ndan farkl› görünmeyi seçtiler. Yarat›lan tu-
haf bir hayal dünyas› içinde gerçeklikle ba¤lar›n› ko-

pard›lar. ‹nternet belki daha dar bir kesime hitap etti,
ama cep telefonu ve kredi kart›, en yoksul iflçinin bi-
le cebine girdi, yaflam›n›n bir parças› oldu.  

Kriz tüm dengeleri de¤ifltirdi 
“Bilim ve teknolojide ortaya ç›kan yeni bir gelifl-

me ve bunun arkas›ndan meydana gelen ekonomik
büyüme, s›n›f mücadelesinin dinamiklerini bir süreli-
¤ine geriye iter” diyordu Marks. ‹nsanlar›n yaflamla-
r›nda bir fleyler iyiye gidiyorken, ya da iyiye gitti¤ini
zannediyorken, bilim ve teknolojide ortaya ç›kan ge-
liflme yeni umutlar yeni beklentiler yaratm›flken, kit-
leler bu beklentileri bozacak büyük altüst olufllar is-
temezler. Bu düzen içinde, yaflamlar›nda iyileflme
ihtimali ortaya ç›km›flken, (daha do¤rusu onlar öyle
zannederken) devrim gibi, kurulu düzenlerini boza-
cak faaliyetlere uzak dururlar. Ancak fliddetli ekono-
mik ya da siyasi kriz dönemleri, kendi hayatlar›nda
ortaya ç›kan büyük çöküfller, düzene iliflkin umut ve
beklentilerini yerle bir eden geliflmelerle karfl›laflt›k-
lar› anlarda, devrimci ajitasyona aç›k hale gelirler. 

‘80’lerden itibaren geliflmeye bafllayan, ‘90’lar›n
ikinci yar›s›ndan sonra ise çok daha büyük bir h›z
kazanan kapitalist geliflme döneminde, tüm dünya-
da devrim dalgas›n›n nesnel koflullar›nda bir zay›fla-
ma ortaya ç›km›flt›. Üstelik ülkemiz devrimci hareke-
ti, bu tabloyu de¤ifltirebilecek, öznel unsurun gücüy-
le nesnelli¤i etkileyebilecek güçte de¤ildi. Hatta ter-
sine, yapt›¤› büyük ve belirleyici hatalar nedeniyle
kitle hareketinin daha da geriye gitmesine, güven-
sizleflmesine, devrimci hareketle ba¤lar›n› büyük
oranda koparmas›na neden olmufltu. 12 Eylül y›lla-
r›nda direniflsiz ve dövüflsüz bir biçimde al›nan ye-
nilgi, ‘90’lar›n ortalar›ndan itibaren geliflmeye baflla-
yan reformizm ve yasalc›l›k, bunun komünist ve
devrimci örgütleri de etkilemesi ve 12 Eylül’den son-
raki “ikinci tasfiyeci dalga”y› yaratmas›, devrimci ha-
reketin daha da geriye düflmesine neden oldu. 

Bugün ekonomik kriz, son 20 y›lda devrim cep-
hesinin aleyhine oluflan nesnel ve öznel koflullar›
de¤ifltirme dinamiklerini fazlas›yla sunuyor. Üstelik
bu devrim cephesinin bütün zay›fl›klar›na ra¤men
böyledir.  Her ekonomik kriz, afl›r› üretimin varl›¤›n›,
sistemde bir t›kan›kl›k oldu¤unu gösterir. Ancak her
ekonomik kriz ayn› büyüklü¤e ve ayn› fliddete sahip
de¤ildir. Kimileri, burjuvazi aç›s›ndan daha kolay ve
sanc›s›z atlat›labilir, ekonominin dengelerinde büyük
sars›nt›lar yaratmadan, daha küçük ölçekli y›k›mlar-
la çözüm bulunabilir. Ancak baz› krizler, kapitalist
sistemin tümünde bir t›kanma anlam›na gelir. Çö-
züm de tüm sistemi etkileyecek ve onu alt-üst ede-
cek düzeyde fliddetli bir halk hareketindedir. Krizin
getirece¤i y›k›m, sistemin tüm dengelerini bozacak
ve yeniden kuracak büyüklükte olur. 

Tüm krizlerde Marks’›n söylemiyle “kapitalistlerin
kapitalistler taraf›ndan mülksüzlefltirilmesi” yaflan›r.
Büyük krizlerde yaflanan “mülksüzlefltirme” dünya
ölçe¤indedir. Küçük krizlerde genel olarak büyük te-
kellerin küçük iflletmeleri yutmas› biçiminde yaflanan
“mülksüzlefltirme”, fliddetli krizlerde tekeller aras› bir
hegemonya savafl›, daha aç›k bir deyimle dünya he-
gemonyas›n›n sahipli¤i üzerinden yaflan›r. Bu tür
fliddetli krizler, kaç›n›lmaz bir biçimde savafllar, hem
de büyük ölçekli paylafl›m savafllar› gerektirir. 

Tüm krizlerde “üretici güçlerin ve ürünlerin tahri-
bi” yaflan›r. Küçük krizlerde bu sektörel ölçekte kal›r,
ekonominin geneline yapt›¤› etki daha s›n›rl›d›r. fiid-
detli krizlerde ise, çok yayg›n ve kitlesel iflçi k›y›mla-
r›, açl›ktan kitlesel ölümler, ürünlerin devasa ölçüler-
de imhas› sözkonusudur. 
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’29 bunal›m›, hem “kapitalistlerin kapitalistler ta-
raf›ndan mülksüzlefltirilmesi” hem de “üretici güçle-
rin ve ürünlerin tahribi” yönüyle, dünya ekonomisi-
nin genelinde t›kanmaya yol açan fliddetli bir krizdir.
Ve ancak emperyalist paylafl›m savafl› ile atlat›labil-
mifltir. Bugün yaflanan kriz de, dünya ekonomisinin
genel olarak t›kanmas› biçiminde ortaya ç›kan ve
ancak büyük bir emperyalist paylafl›m savafl› ile at-
lat›labilecek olan fliddetli bir krizdir. Çünkü sözkonu-
su olan, dünya hegemonyas›nda bir de¤iflim, dünya
imparatorluk taht›n›n sahip de¤ifltirmesidir. Bugüne
kadar ABD’nin tek bafl›na oturdu¤u imparatorluk
taht›n›n yeni varisinin ortaya ç›kmas› ve taht üzerin-
de hak iddia etmesi, dünya pazarlar›n› ele geçirme-
ye bafllamas›yla ortaya ç›kan bir krizdir bu.  Bütün
bunlardan dolay›, bu krizin yarataca¤› altüst olufl,
bugüne kadar yaflananlardan çok daha fliddetli ola-
cakt›r. Daha flimdiden insanlar›n günlük yaflamlar›n›
etkilemeye bafllam›flt›r. ‹flten at›lmalar herkesin bir
biçimde gündemindedir. Gün geçtikçe krizin etkileri
herkesin yaflam›na biraz daha yak›nlaflacak ve çok
k›sa bir zaman içinde herkesin yaflam›n› etkileye-
cektir.  

Yeni dönem, yeni bir insan tipi
Örgütlenme faaliyetinin temel unsuru ‘insan’d›r,

kitlelerdir. Bu nedenle, burjuvazinin ideolojik bom-
bard›man›n›n kitleler üzerinde yaratt›¤› etki, örgüt-
lenme faaliyetinin de en önemli sorunu oldu uzun
y›llar boyunca. Ancak art›k bu dönemin sonuna ge-
lindi. Ekonomik büyüme döneminin sonu ile birlikte,
bu dönemin yaratt›¤› kitle psikolojisinin de sonu gö-
ründü.  

Önümüzde neler durdu¤unu bir düflünelim: Yay-
g›n kitlesel iflsizlik, açl›k ve açl›ktan ölümler, en te-
mel ihtiyaç maddelerinin bile yoklu¤u gibi unsurlar›n
oldu¤u büyük bir k›tl›k dönemine girece¤iz. Emper-
yalist paylafl›m savafl› dünyan›n genelini, büyük ola-
s›l›kla da ülkemizi etkisi alt›na alacak, günlük ya-
flant›m›z›n düzeni diye bir fley kalmayacak. Belki
savaflta, belki de açl›ktan, en yak›n›m›z›, en sevdi-
¤imiz insanlar› kaybedece¤iz. 

’29 bunal›m›na iliflkin kitaplar, romanlar, belge-
seller, tam da böyle bir yaflant›y› anlat›yor. Ya da II.
Emperyalist paylafl›m savafllar›n› anlatan filmleri, o
günleri yaflam›fl dedelerimizin anlatt›klar›n› bir düflü-
nelim. Son y›llarda etraf›m›z› sar›veren pembe tab-
lolar içinde, bunlar› düflünmek çok zor, çok inan›l-
maz geliyor. Ama bütün bunlar geçmiflte yafland›,
önümüzdeki dönemde de, büyük bir olas›l›kla yan›-
bafl›m›zda yaflanacak. Siyaseten, Türkiye’nin kriz-
den ne kadar fliddetli etkilenece¤ini, Ortado¤u’yu il-
gilendiren bir savafl›n da ortas›nda yer alaca¤›n›
söylüyorsak, teorik olarak bunu biliyorsak, bunun
yaflam›m›z üzerindeki etkilerini de düflünmek zorun-
day›z. 

Ve bütün bu tablo içinde, mesela evde elini s›-
cak sudan so¤uk suya sokmadan büyütülen gençle-
rin durumunu bir düflünelim. Bir fleyi elde etmek için
fl›mar›kça a¤layan, markette, sokakta k›yametler
kopartan ve çevresindeki herkesin sinirlerini tepesi-
ne f›rlatan çocuklar› düflünelim… ‹ngilizce aksan›yla
Türkçe konuflmaya, sesini inceltip kelimeleri yaya-
rak ‘haval›’ görünmeye çal›flan üniversiteli-liseli
gençleri… Bütün bencilli¤iyle otobüste yan›ndaki
koltu¤a küçük çocu¤unu oturtan ve ayaktaki yafll›
bir amcaya yer vermeyen kad›nlar›… Bebe¤i daha
do¤madan çocuk odas› tak›m›n›, bilgisayar›n› haz›r-
layan genç ebeveynleri… Özgüven yoksunu, irade-
siz, rüzgara göre savrulan, herhangi bir sorunu kav-
rama ve çözme gücü olmayan insanlar›… Sadece

sat›n ald›¤›-tüketti¤i ürünler
üzerinden kendini ifade
eden, marka ba¤›ml›s› ‘bi-
rey’leri… Fabrikada, okul-
da, sokaklarda sürekli ka-
meralar taraf›ndan gözet-
lenmeyi de, internette ya
da ev gözetleme program-
lar›nda baflka insanlar›n
hayatlar›n› gözetlemeyi de
meflru görmeye bafllayanla-
r›… Bir yar›flmada puan ka-
zanma ad›na, rakipleriyle
en sald›rgan, en afla¤›l›k
iliflkiler kuranlar›… ‹nsan›n insana yabanc›laflmas›-
na, bencilleflmesine, çürümesine dair bütün örnek-
leri… 

Bunlar›n hepsini gözümüzün önüne getirelim ve
bir düflünelim: Kriz, açl›k, iflsizlik, savafl koflullar›n-
da bu yaflam tarz›n›, bu al›flkanl›klar› sürdürebilmek
mümkün müdür? Aç›k ki mümkün de¤il! 

12 Eylül’den bu yana, kitlelerde büyük bir bozul-
ma yafland›. ‹nsanlar, en önemli de¤er yarg›lar›n›,
en olumlu özelliklerini, insan› insan yapan erdemle-
rini bir kenara b›rakt›lar. Bu dönemde yetiflen ço-
cuklar ise, ebeveynlerinden daha olumsuz noktalara
savruldular. Özellikle 2001 sonras›nda yarat›lan
yozlaflma ve çürüme ortam›nda, varl›klar›n› sürdü-
rebildiler. Ancak bugün, art›k bunu sürdüremeye-
cekleri bir noktaya gelindi. “Il›man” dönemlerin, “yu-
muflak” koflullar›n insanlar›, savafl gibi, kriz gibi son
derece sert koflullarda ayakta kalamayacaklar. Ya
de¤iflecekler, sertleflecekler ve ayakta kalmak için
mücadele edecekler, ya da de¤iflme ve mücadele
gücünü kendilerinde bulamayacak ve yokolacaklar.
Bu saatten sonra, seçenekler sadece bunlarla s›n›r-
l›, ikisinden birisini seçmek, iki yoldan birine girmek
d›fl›nda çare yok art›k. 

Kriz döneminin insanlarda ne türden de¤ifliklikler
yarataca¤›n›n ilk örneklerini, iflçi eylemlerinde gör-
meye bafllad›k bile. ‹flten at›lma tehdidi yaflayan, ya
da iflten at›lan iflçilerin ilk refleksleri birbirlerine ke-
netlenmek oluyor. ‹flçiler, fabrikay› iflgal ederken,
ateflin bafl›nda kumanyalar›n› yerken, mesaiye gelir
gibi her gün direnifle gelirken, son y›llarda unutturu-
lan pek çok de¤eri yeniden keflfediyorlar. Birbirleri-
ne güvenmeyi, kolektif hareket etmeyi, tek bafl›na
kurtuluflun mümkün olmad›¤›n›, kapitalizmin onlara
sundu¤u her fleyin geçici ve yüzeysel oldu¤unu,
paylaflman›n ve dayan›flman›n en insani-en güzel
duygular oldu¤unu… Bütün bunlar›, kendi yaflamlar›
içinde yeniden keflfediyor, bu duygular›n tad›na va-
r›yorlar. Yaflad›klar› direnifl, onlar›n yaflama, aileleri-
ne, arkadafllar›na bak›fllar›n› de¤ifltiriyor. 

Sadece direniflteki iflçiler de¤il, yolda, otobüste,
insanlar›n krizle ilgili artan konuflmalar›nda, giderek
daha fazla tan›k olmaya bafll›yoruz bu de¤iflime.
Lüks yaflam özlemlerinden ve bu yüzden yapt›kla-
r›ndan piflmanl›klar ifade ediliyor. Giderek daha ka-
naatkar olmaya bafll›yorlar. ‹nsanlar› de¤erlendirir-
ken vurduklar› kriterler de art›k maddi de¤il, manevi
de¤erler üzerinden oluyor. Sevginin ve dostlu¤un
k›ymeti yeniden keflfediliyor. 

Bir baflka olumlu geliflme, Marks’a ve Marksiz-
me duyulan ilginin artmas›d›r. Dünya genelinde,
özellikle üniversite ö¤rencileri aras›nda Marks’›n ki-
taplar›n› okuma gruplar› kurulmakta, Marksizm tart›-
fl›lmaktad›r.  Devrimci dergilerde özellikle krizle ilgili
ç›kan yaz›lar›n daha fazla ve daha dikkatli okunma-
s› da de¤iflimin göstergelerinden biridir. ‹nsanlar ya-
flamlar›ndaki altüst oluflun nedenlerini ö¤renmek is-

tiyorlar. Devletin ve
medyada konuflan “te-
levoleci ekonomistler”in
krizle ilgili yapt›klar›
aç›klamalar›, tahminleri
hep yanl›fl ç›k›yor.
Devlet ve sözcüleri, kit-
leleri uyutmak, krizin
boyutunu gözlerden
gizlemek için her afla-
mada farkl› yalanlar
söylüyor, göz boyamak
için verileri, gelinen
noktay› çarp›t›yorlar.

Bu güvensizlik, kitlelerin farkl› aray›fllar›n›, devrimci-
lerin bu konudaki de¤erlendirmelerine duyduklar› il-
giyi art›r›yor. 

Kitleler bir taraftan devrimci ajitasyona daha aç›k
hale gelirken, di¤er taraftan bu krizden kendi baflla-
r›na ç›kmayacaklar›n›, yaflanan toplumsal sorunun
çözümünün ancak kolektif hareket etmekten geçti¤i-
ni kavramaya bafll›yorlar. Bu nedenle hem devrimci-
lere, hem de s›n›fsal olarak kendileriyle ayn› ko-
numda bulunan, krizden ayn› biçimde etkilenen iflçi
ve emekçilere yak›nlaflmaya bafll›yorlar. Kitlelerin
de¤iflmelerinin, olumlu insani ve devrimci erdemler-
le donanmalar›n›n, devrimci mücadeleyi yükseltme-
nin dinamikleri, iflte bu bafllang›çtad›r.  

Ya mücadele, ya çürüme!
I. ve II. Emperyalist paylafl›m savafllar›, büyük

devrimlerin do¤mas› için uygun nesnel koflullar› ya-
ratt›. Savafl›n yaratt›¤› büyük y›k›m ve bunun getir-
di¤i tepki birikimi, do¤ru önderlikler alt›nda, devrimci
hareketin açt›¤› kanala akt› ve devrimler gerçeklefl-
tirildi. I. Emperyalist paylafl›m savafl› s›ras›nda Rus-
ya’da gerçekleflen devrim, dünyan›n 6’da 1’inin sos-
yalist bir devlet kurmas›na yol açm›flt›. II. Emperya-
list savafl s›ras›nda peflpefle gerçekleflen devrimler
ise, dünyan›n 3’te 1’inin sosyalist kampa dahil olma-
s›n› getirdi. Savafl dönemlerinde do¤ru politikalar iz-
leyen Komünist Partiler, bafllatt›klar› hareketi sonu-
na kadar götürmeyi baflarm›fllard›.  Ancak bunu ba-
flaramayan KP’ler de vard›. Mesela II. Emperyalist
savafl s›ras›nda kazand›¤› büyük baflar›lara ve ger-
çeklefltirdi¤i büyük devrimci savafl›ma ra¤men Fran-
s›z Komünist Partisi devrimini gerçeklefltiremedi.
Keza Amerikan KP’si de ’29 bunal›m›ndan sonra
çok güçlenmesine ra¤men savafl› devrime çevire-
medi. Üstelik, kendi ülkesinde devrimini gerçekleflti-
remeyen KP’ler, tam da bu nedenle, yozlaflt›lar, re-
formistlefltiler, düzene entegre oldular. 

Kriz ve savafl dönemleri kendili¤inden bir kitle
tepkisi oluflturabilir, bu kitle tepkisi savafl ve kriz
karfl›t› hareketi etkili boyutlara yükseltebilir. Ancak
bu hareketi devrim kanal›na ak›tmay› asla kendili-
¤inden gerçeklefltiremez. Bunu baflaracak tek güç,
ML ilkelerle donanm›fl bir Komünist Partinin, kitlele-
re önderlik etmesi, onlar›n tepkilerini ve öfkesini
devrime ak›tabilmesidir. 

Kriz ve savafl dönemleri herkesi ve herkesimi bir
ikilemle karfl› karfl›ya b›rak›r: Ya mücadele, ya çürü-
me! Tercih bu ikisi aras›nda yap›lacakt›r. Ya krize
ve savafla karfl› mücadele edecek, ya yozlaflman›n,
çürümenin batakl›¤›nda yokolacak! Bu tek tek kifliler
nezdinde böyle oldu¤u gibi, partiler/örgütler nezdin-
de de böyledir.

Rutin devrimcilik ve günü kurtarma dönemi geri-
de kald›. Bugün krizin ve savafl›n fliddetine denk bir
devrimci kararl›l›k ve irade ile harekete geçmek ge-
rekiyor.  
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Sözkonusu tan›mlamalar bize ait de¤il;
ABD’de son dönemde giderek daha fazla dile ge-
tirilen, yeni Amerikan d›fl politikas›n›n argümanla-
r›. Obama’n›n baflkanl›k döneminde, ABD’nin
“ak›ll› güç” kullanmay› esas alaca¤›, di¤er ülkeler
üzerindeki hegemonyas›n›n bu “ak›ll› güç” üzerin-
den kurulaca¤› söyleniyor. Böylece Bush’un 8 y›l-
l›k baflkanl›k dönemindeki ABD politikalar›, “ak›l-
s›z güç kullan›m›” olarak mahkum edilmifl oluyor. 

“Taç giyme töreni” gibi
ABD’nin 44. Baflkan› olarak seçilen Barack

Obama’n›n baflkanl›k yemin töreni, “demokratik”
oldu¤unu iddia eden bir ülkenin “demokratik” bir
baflkanl›k töreni olarak de¤il, adeta bir imparato-
run taç giyme töreni gibi düzenlenmiflti. Törenin
bir parças› olarak haz›rlanan ön ritüeller, günler
öncesinden bafllad›. 

Ritüellerde en çok kullan›lan unsur, ABD’nin
eski baflkanlar›ndan Abraham Lincoln oldu.
ABD’de 1861 y›l›nda bafllayan iç savafl› kazanan
Lincoln, hem kuzey ile güneyi birlefltirmifl, hem de
köleli¤in resmi olarak kald›r›lmas›na imza atm›flt›.
Obama yemin töreninin her aflamas›nda ona at›f-
ta bulundu. ‹lk önce Lincoln gibi ülkenin bat›s›n-
dan do¤usuna bir tren yolculu¤u gerçeklefltirdi,
arkas›ndan, yemin töreninden bir gün önce Was-
hington’da Lincoln An›t› önünde müzik ve e¤lence
dünyas›n›n en popüler isimlerinin sahne ald›¤› bir
konser gerçeklefltirildi. Obama’n›n yemin törenin-
de üzerine el bast›¤› incil de yine Lincoln’e ait in-
cildi. 

Obama’n›n her aflamada Lincoln’ü hat›rlatacak
icraatlarda bulunmas›n›n nedeni olarak, siyahlara
özgürlük konusundaki tutum çak›flmas› oldu¤u
düflünülüyor. Ancak bundan daha önemli bir un-
sur, Lincoln’ün, büyük Amerikan iç savafl› ve son-
ras›n›n baflkan› olmas›d›r. Lincoln, ABD’yi birlefl-
tirmifl, ekonomik gücünü art›rm›fl ve ABD hege-
monyas›n›n yap›tafllar›n› bu birlik üzerinden döfle-
mifltir. Bugün Obama’dan beklenen de budur. 8
y›ll›k Bush döneminde ABD yönetimine karfl›, tep-
kileri, güvensizlikleri ve öfkeleri büyüyen Amerika-
l›lar›, yeniden Baflkanl›k koltu¤u etraf›nda birlefltir-
mek ve ABD’nin dünya üzerindeki hegemonyas›n›
yeniden tesis etmek. 

Bu nedenle yemin töreni, törenleri seven ABD
tarihinde bile görülmedik büyüklük ve flatafatta

görkemli bir tören olarak düzenlendi. Buz gibi bir
havaya ra¤men ABD’nin her taraf›ndan baflkent
Washington’a ak›n eden, ço¤u siyah 2 milyon
Amerikal›, bu törenin en önemli parças›yd›. Oba-
ma binlerce kiflilik bir grup ile 2,5 saatlik bir yürü-
yüfl gerçeklefltirerek Beyaz Saray’a girdi. Töreni
30 milyon kifli internetten canl› olarak izledi. Tö-
renden sonra Obama çifti on ayr› baloya kat›larak
dansetti. Tören için yap›lan harcamalar›n miktar›
150 milyon dolara ulaflarak bir rekor k›r›ld›. Pek-
çok ülkede, Obama’n›n Baflkanl›k görevini devral-
mas›, kutlamalara sahne oldu. 

Büyük “ABD imparatorlu¤u”nun yeni “impara-
toru” Obama, “taç giyme töreni”nde halklara umut
vaadeden konuflmalar yapt›. 

ABD eski haline dönebilir mi?  
Obama, oldukça önemli bir kesimin deste¤ini

arkas›nda alm›fl görünüyor. Afrikal›lar, Müslüman-
lar, yoksul Amerikal›lar içinde Obama’y› destekle-
yenlerin say›s› oldukça fazla. 

Obama’n›n törende yapt›¤› konuflmadaki
önemli unsurlardan birisi ülkenin önünde duran
ciddi sorunlar›n oldu¤u idi. Obama “bu sorunlar›n
üstesinden kolayca ve k›sa zamanda gelinmeye-
cek, fakat Amerika, flunu bil ki, üstesinden geline-
cek” diyerek, kitlelerde büyük bir beklenti yarat›-
yor, karfl›l›¤›nda önemli bir zaman kazan›yordu. 

Bunu rakamlarda da görmek mümkün. ABD’de
Washington Post ve ABC televizyonu taraf›ndan
yap›lan son ankete göre, ABD halk›n›n yüzde
80’e yak›n›, Obama hakk›nda olumlu görüfllere
sahip oldu¤unu belirtmifl. Bu durum, son 30 y›lda
Amerikal›lar›n bir baflkana verdikleri en büyük
destek. ABD’lilerin yüzde 94’ü ülke ekonomisinin
kötü oldu¤unu, yüzde 75’i ise Obama’n›n önerile-
rinin ekonomiyi düzeltece¤ini düflünüyor. Dünya
halklar› da Obama’dan büyük beklentiler tafl›yor.
‹ngiliz yay›n kuruluflu BBC’nin 17 ülkede yapt›rd›-
¤› araflt›rmaya göre, kat›l›mc›lar›n yüzde 72’si
Obama’n›n öncelikle mali krizle mücadele edece-
¤ini düflünüyor. Rusya ve Japonya d›fl›nda di¤er
ülkelerden kat›l›mc›lar›n yüzde 70’e yak›n›, Oba-
ma’n›n ABD’nin di¤er ülkelerle iliflkilerini güçlendi-
rece¤ine inan›yor. 

Bütün bu rakamlar, Obama’n›n, ABD’li tekeller
için ne kadar do¤ru bir seçim oldu¤unu gösteri-
yor. Bush döneminde kaybettikleri halk deste¤ini,
Obama ile birlikte yeniden canland›rm›fl oldular.
Böylece savafl ve sömürüye iliflkin politikalar› için,
Obama’ya destek veren kitlelerin deste¤ini kazan-
may› umuyorlar. En az›ndan, Obama’n›n kitleler-
de yaratt›¤› beklenti ortam›ndan kazanacaklar›

zaman içinde, birçok önemli ad›m› atmay› planl›-
yorlar. 

ABD’li tekellerin Obama’dan beklentileri olduk-
ça yüksek. Onun flahs›nda yarat›lan karizma,
gençlik dinamizmi, yenilikçilik gibi unsurlar›n,
ABD’nin “kaderini” de¤ifltirmesi için bir olanak ol-
du¤unu düflünüyorlar. Son y›llarda ABD’li tekeller,
ABD’nin dünya pazarlar› üzerinde güç ve hege-
monyas›n› giderek kaybetmekte oldu¤unu biliyor-
lar. Son befl y›lda, ABD’deki strateji kurulufllar›n›n
haz›rlad›¤› bütün raporlarda bu gerçek kendini or-
taya koyuyor. Obama’n›n seçilmesinin arkas›ndan
ABD Ulusal ‹stihbarat Konseyi’nin haz›rlad›¤› “Kü-
resel E¤ilimler 2025” adl› rapor da, önümüzdeki
20 y›l içinde ABD’nin ekonomik, siyasi ve askeri
gücünün eriyece¤ini, nüfuzunun azalaca¤›n›, çok
kutuplu dünyan›n “sadece bir unsuru” olaca¤›n›
belirtiyor. Bugün ABD’nin att›¤› tüm ad›mlarda,
hepsi de ayn› gerçe¤i ifade eden bu raporlar›n et-
kisi vard›r. ABD, raporlar›n ortaya koydu¤u gidifla-
t› de¤ifltirebilmek için, bütün kartlar›n› masaya ko-
yuyor, tüm gücüyle yeni politikalar belirlemek için
u¤rafl›yor. 

Obama’dan beklenen de kitlelerde yaratt›¤›
imaj ve beklenti ile bu sürecin psikolojik deste¤ini,
kitle deste¤ini sa¤lamas›d›r. 

ABD’li stratejistler, bunu “ak›ll› güç” kullan›m›,
ya da baflka bir deyimle “yumuflak güç” ile “sert
güç”ün dengeli biçimde ve do¤ru zamanlama ile
kullan›m› olarak tan›ml›yorlar. Obama’n›n seçil-
mesinden bu yana giderek daha s›k duymaya
bafllad›¤›m›z bu kavramlar, önümüzdeki döneme
damgas›n› vuracakt›r. Nas›l ki, Bush döneminin
argüman› “önleyici savafl” ise, Obama döneminin
kavram› da “ak›ll› güç” olacakt›r.

ABD’li stratejistler, “ak›ll› güç” kavram›n›n alt›n›
flu söylemle dolduruyorlar: Bush döneminde izle-
nen sald›rgan ama yaln›zlaflan d›fl politika hatt›
“ak›ls›z” bir politika olarak tan›mlan›yor. Bush’un
BM ve AB gibi emperyalist kurumlar› hiçe sayma-
s›, hedefi ve s›n›rlar› belirsiz bir “terörizme karfl›
savafl” bafllatmas›, Afganistan ve Irak’ta yanl›fl
hesaplanm›fl savafllara giriflmesi, askeri güç kul-
lanarak tüm dünyay› dize getirmeye çal›flmas› gi-
bi unsurlar büyük bir “ak›ls›zl›k” fleklinde görülü-
yor. Gerçekten de bu politika, hiçbir alanda baflar›
sa¤lanmad›¤› gibi, ABD’nin prestiji, dünya hege-
monyas› sars›ld›, güç kaybetti. 

“AKILSIZ” BUSH, 
“AKILLI” OBAMA 



Bugün ise Obama’ya düflen, askeri gücü da-
ha dikkatli kullanmak, as›l olarak siyasi ve eko-
nomik güçle di¤er ülkeleri etkilemek, kültürel
olarak çekim alan›na almak, di¤er ülkelerin “gö-
nüllü olarak” ABD hegemonyas›na girmelerini,
ABD politikalar›na angaje olmalar›n› sa¤lamak.
Obama’n›n görevi, di¤er ülkelerin ABD’ye olan
“güvenin yenilemesi” olarak belirleniyor. 

“Ak›ll› güç”ün nesnel koflullar› yok
ABD’li stratejistlerin ortaya koydu¤u hedef,

oldukça parlak ve çekici. Ama bir “kusurcu¤u”
var; nesnel koflullardan ba¤›ms›z olarak sadece
iradi güçle bunu yapabileceklerini düflünüyorlar.
Bu nedenle, baflarma ihtimalleri de yok. 

“Siyasi, ekonomik ve kültürel güç” kullana-
rak, di¤er ülkeleri gönüllü bir biçimde ABD he-
gemonyas›na tabi hale getirebilmek için, önce-
likle “siyasi, ekonomik ve kültürel güç” sahibi ol-
mak gerekir. ABD’de bugün eksik olan da bu-
dur. ABD hegemonyas›n›n kurulma aflamalar›na
bakarsak bu daha iyi anlafl›l›r. 

II. Emperyalist savafl sonras›nda, ABD’nin
dünya hegemonyas›n› kurma yöntemi oldukça
çarp›c›d›r. ABD, Marshall Plan› ile çeflitli yar›-
sömürge ülkelere mali yard›mda bulunuyor,
borç veriyor, böylece bu ülkelerin siyasi ve as-
keri kararlar›nda etkili oluyor, ayn› zamanda
kendi yaflam tarz›n› ve kültürünü de bu ülkelere
tafl›yordu. Savafl sonras›nda emperyalist dün-
yada oluflturulan tüm kurumlarda, ABD hege-
monyas› belirgin biçimde kendini gösteriyordu.
‹MF, DB, NATO, BM gibi kurumlar, ABD’nin ç›-
karlar›n›n gerektirdi¤i hukuksal ve finansal for-
ma uygun olarak infla edilmifllerdi. ABD’nin eko-
nomik gücü oldukça geliflkindi. Hem borç vere-
rek, hem de ABD ürünlerini satarak, istedi¤i ül-
keye rahatl›kla girebiliyordu. Sovyetler Birli¤i’nin
etkisi alt›nda olan sosyalist kamp d›fl›nda kalan
bütün ülkelerde, bir biçimde ABD’nin ekonomik
hegemonyas› kuruluyordu. Satt›¤› ürünlerle kültü-
rünü de ihraç ediyordu ayn› zamanda. Kot panta-
lon, hamburger-cola ikilisi ve fast-food ürünleri,
m›s›r ya¤›, Hollywood filmleri, çok benzin yakan
a¤›r ve büyük Amerikan otomobilleri, süt tozu vb.
ABD’nin ekonomik hegemonyas› ile birlikte kültü-
rel hegemonyas›n› da infla ediyordu. En büyük ih-
raç kalemi ise “demokrasi” idi. Gitti¤i yerlere “de-
mokrasi” götürmeyi vaadediyor, dünyan›n en de-
mokratik ülkesi olmakla övünüyordu. Bilinçsiz ve
örgütsüz kitleler nezdinde, Amerika “rüyalar ülke-
si”ydi ve hepsi de büyük bir hayranl›kla ABD’yi
seyrediyor, bir biçimde kapa¤› oraya atmak, bu
rüyan›n bir parças› olmak için u¤rafl›yordu. 

Ancak “Amerikan rüyas›”n›n sonu geldi. ABD
ekonomik gücünü kaybetti; bununla ba¤lant›l› ola-
rak siyasal ve kültürel çekicili¤i de sona erdi. ‘50’li
y›llarda ABD, dünya refah›n›n garantisi olarak gö-
rülüyordu. Bugün dünya genelini h›zla etkisi alt›na
almakta olan ekonomik krizin sorumlusu olarak
hedefe çak›l›yor. ABD’nin tüketmeye dayal› ya-
flam tarz›, tüm dünyada tepki topluyor. ABD’nin
yemek al›flkanl›klar›n›n son derece sa¤l›ks›z oldu-
¤u, obeziteyi ve kanseri yayg›nlaflt›rd›¤› art›k yay-
g›n olarak biliniyor. Basmakal›p Hollywood filmleri

seyirci bulmakta zorlan›yor, b›kk›nl›k yarat›yor.
ABD’nin gerek üretim gerekse tüketim tarz›, dün-
yadaki ekolojik dengenin bozulmas›nda en büyük
rolü oynuyor, üstelik ABD Kyoto anlaflmas›n› im-
zalamay› da reddediyor. “Demokrasi” ihrac› konu-
sunda ise art›k kimseyi kand›ram›yor. Dünyan›n
en “demokratik” ülkesi ABD, Guantanamo iflken-
celeriyle, CIA’n›n gizli hapishaneleriyle, iflkence-
nin meflru oldu¤unu ve ifle yarad›¤›n› savunan
devlet baflkanlar›yla maskesini ç›karm›fl, alt›ndaki
gerçek yüzünü göstermifl durumda. 

Ve bütün bu koflullar, ABD’nin “ak›ll› güç” kul-
lanma kapasitesinin çok da fazla kalmad›¤›n›,
hem kendi ülkesindeki kitleler, hem de dünyan›n
geri kalan› için ekonomik-siyasi-kültürel bir çekici-
lik yaratamayaca¤›n› gösteriyor. Bush döneminde
ortaya ç›kan argümanlar ve kullan›lan “sert-aptal
güç”, bu nesnelli¤in üzerinde yükselmiflti. Ve bu-
gün ABD’nin, bu nesnelli¤i de¤ifltirme, dünyada
yerinden oynayan dengeleri yeniden kendi lehine
düzenleme için gerekli olan ekonomik gücü yok.
Bu nedenle, büyük misyonlar biçilerek getirilen
Obama’n›n, sadece siyah derisini, müslüman aile-
sini, gençlik dinamizmini, yani baflkan olmas›n›
sa¤layan parlak ambalaj›n› ve imaj›n› kullanarak,

ABD’nin kaderini de¤ifltirmesi de mümkün de-
¤il. 

ABD, yükselifl dönemlerindeyken, dünya-
n›n geri kalan› için parlak bir ambalaj›n arkas›-
na saklanm›flt›. Tüm dünyaya imaj sat›yor, “ne
oldu¤un de¤il, nas›l göründü¤ün önemli” fel-
sefesiyle iflleri bir yere kadar yürütebiliyordu.
Ancak ambalaj y›rt›ld›, “ne oldu¤u” ortaya ç›k-
t›. Bugün nesnel koflullarda bir de¤iflme ya-
flanmadan, görünüflünü de¤il gerçek durumu-
nu de¤ifltirmeden, güç kaybediflini ve çöküflü-
nü durduramayacak. 

Sorunun bir yan› da flu: Bush bugüne ka-
dar sonuçsuz “sert güç” kullanmakla suçlan›-
yor. Oysa, ekonomik güç kaybedildi¤i zaman,
askeri güç de etkisini kaybediyor. ABD, dünya
üzerinde “yumuflak gücünü”, yani ekonomik-
siyasal-kültürel etkisini kullanarak dünya pa-
zarlar›n› ele geçiriyorken, askeri gücünü kul-
lanmaya çok da fazla ihtiyaç duymuyordu za-
ten. Ekonomik olarak ulaflt›¤› düzey, silahl›
gücünü devreye sokmadan da dünya ülkeleri-
ni sömürgelefltirmesini sa¤l›yordu. Ancak bu
gücünü kaybetmeye bafllad›¤›nda, askeri güç
kullanarak da sömürgelerini, pazar alanlar›n›
elinde tutmay› baflaram›yor, baflaramaz da.
Çünkü bu ikisi, birbiriyle kopmaz ba¤larla ba¤-
l›d›r. Latin Amerika ülkelerinde, ekonomik üs-
tünlü¤ünü kaybettikten sonra bu ülkeler üze-
rindeki hegemonyas›n› da kaybetmifl olmas›
bununla ilintilidir. Keza Afganistan ve Irak’ta
en son teknoloji ürünü silahlar›na ve dünyan›n
en güçlü ordusuna sahip olmas›na ra¤men
somut baflar›lar sa¤layam›yor, y›llard›r savafl›
sonland›ram›yor, oluflu da bunun göstergesi-
dir.  

“Yeni” bir dünya kuruluyor
Her “yeni” dünya, “yeni” ekonomik-siyasi-

kültürel çekicilik üzerine kurulur. ABD’nin, ‹n-
giltere’nin elinden impatorluk taht›n› almas› böyle
olmufltu. fiimdi de Çin, Rusya ile birlikte yeni bir
dünyan›n kurulufluna önderlik ediyor. Ekonomik
gücüyle, üretim kapasitesiyle tüm dünyan›n pazar
alanlar›na h›zla aç›l›yor, siyasi gücünü büyütüyor,
“Do¤ulu” yaflam tarz› ve “Do¤u” felsefesi giderek
daha büyük bir merak ve ilgi uyand›rmaya bafll›-
yor, “Bat›”da h›zla yayg›nlafl›yor. 

ABD’li tekeller ve ABD’li stratejistler, bu nesnel
gerçe¤i de¤ifltiremedikçe, Obama’n›n önüne iste-
dikleri kadar “ak›ll›” politikalar, “parlak” imajlar
koysunlar, ABD’nin gidiflat›n› de¤ifltiremeyecekler.
Obama da, t›pk› Bush gibi sert-askeri politikalar
izlemekten vazgeçemeyecek. Bugüne kadar ki
çizgisi, Baflkan seçilir seçilmez yapt›¤› aç›klama-
lar, ilk elde Pakistan’›n bombalanmas› vb. gerçek-
ler de bunun ilk iflaretlerini veriyor zaten. 

ABD emperyalizmi, dünya üzerindeki hege-
monyas›n› adeta dinsel bir zorunluluk, bir kader
olarak ortaya koyuyor. Öyle ki, dünyaya önderlik
etmek, ABD’nin varl›k nedeni, tanr›sal bir görev
gibi tan›mlan›yor. Oysa dünyada sömürünün tarihi
ABD ile bafllamad›, “tarihin sonu” da ABD ile gel-
meyecek. 
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! 1 fiubat 1979-Abdi ‹pekçi Öldürüldü
Abdullah Çatl›, Mehmet Ali A¤ca, Oral Çelik gibi fa-
flistlerin planlad›¤› bir suikastle öldürülen Abdi ‹pekçi,
Milliyet Gazetesi'nin Genel Yay›n Yönetmeni'ydi. Bur-
juva bas›ndaki düzeniçi muhalefet bile devleti rahats›z
etmeye yetiyordu. Abdi ‹pekçi'nin öldürülmesi, bu ne-
denle bütün muhalif kesimlere bir gözda¤› anlam›n› ta-
fl›yordu. Faili olarak yakalanan Mehmet Ali A¤ca ve
arkadafllar›, göstermelik yarg›lamalar sonucu hafif ce-
zalar ald›lar. A¤ca cezaevinden kaç›r›larak yurtd›fl›nda
göreve gönderildi. Papa’ya düzenledi¤i suikastin ard›n-
dan yeniden tutukland›. Fakat Abdi ‹pekçi dahil birçok
ayd›n›n katledilmesinin arkas›ndaki devlet s›rlar›, halen
gizli tutuluyor. 

! 4 fiubat 1945-Yalta Konferans› Yap›ld›
II. Emperyalist savafl öncesinde emperyalist ülkeler,
Alman faflizminin Sovyetler Birli¤i’ne sald›rmas›n› is-
tiyor, sosyalizmi faflizmle yenmeyi planl›yorlard›. An-
cak Stalin önderli¤indeki Sovyet halklar›n›n büyük di-
renifli, faflizmi bozguna u¤ratt›. Bunun üzerine emper-
yalist ülkeler, savafl sonras›nda Yalta’da düzenledikleri
konferansta, SB ile masaya oturarak savafl›n sonucunu
resmilefltirdiler. 

! 10 fiubat 1969-6. Filo Eylemi
Amerikan emperya-
lizminin iflbirlikçi-
leriyle yapt›¤› an-
laflmalar gere¤i
Türkiye topraklar›-
na asker ç›karmas›
gündeme gelmiflti.
Ancak iflçiler ve
emekçiler ve dev-
rimci yap›lar, bu
duruma tepkilerini çeflitli eylemlerle ortaya koydular.
10 fiubat'ta da 6. Filo gemisi Dolmabahçe aç›klar›na
yanaflt›. Yap›lan protesto gösterilerine, devlet de gerici-
leri yan›na alarak sald›r›ya geçti. Sald›r› sonucu 2 kifli
ölürken, 200'den fazla eylemci de yaraland›. Bu olay

tarihe "Kanl› Pazar" olarak geçti.
Bu sald›lara ra¤men devrimci
gençlik 6. Filo askerlerini denize
att›. 

! 13 fiubat 1967-D‹SK Kuruldu 
Amerikan sendikac›l›¤›n›n tipik bir örne¤i olarak ku-
rulan Türk-ifl yükselen kitle hareketini bast›rma ve
sönümlendirme yönünde ifllev görüyordu. Buna ra¤-
men iflçi s›n›f› hareketi büyüyor, iflgaller, grevler ve
direnifller örgütlüyor, yolunu kendisi aç›yordu. D‹SK
de bu tablo üzerine kuruldu ve s›n›f hareketinin öncü-
lü¤üne soyundu. Lastik-‹fl, Bas›n-‹fl, Maden-‹fl ve G›-
da-‹fl sendikas› taraf›ndan kurulan D‹SK'e iflçiler ak›n
etmeye bafllad›lar. Yükselen iflçi s›n›f› hareketi karfl›-
s›nda, D‹SK reformcu yüzünü gösterdi ve büyük iflçi
direnifllerini frenleme görevi gördü. Özellikle 15-16
Haziran 1970 Büyük iflçi direniflindeki tutumu hiç
ak›llardan ç›kmad›. Reformist D‹SK yöneticileri, iflçi-
lerin devrimci saflara akmas›n›n önündeki barikatlar-
dan biri oldu. 

! 19 fiubat 1972-Ulafl Bardakç› Katledildi
THKP-C önderlerinden Ulafl Bardakç› Arnavutköy'de
kuflat›ld›. Polisle çat›flan Ulafl Bardakç› devrimci hare-
kete önemli bir direnme miras› b›rakt›. 

! 22 fiubat 1840-August Bebel Do¤du
Birkçok kadronun yetiflmesinde teorik ve pratik ola-
rak önderlik Bebel, Köln'de do¤du. Lenin taraf›ndan
en çok sevilen ve önemsenen liderlerden biriydi. Bir
iflçi olarak kendisini Marksist bilinçle yetifltirerek k›sa
sürede önderlik konumuna geçen Bebel milletvekilli¤i
de yapt›. Bebel, 13 A¤ustos 1913'te öldü. 

! 23 fiubat 1917-Rusya’da Demokratik Devrim
Petersburg’daki Putilov fabrikas›yla bafllayan grevlerin
ard›ndan, tüm Rusya’da Sovyetler’in kurulmas›na ka-
dar uzanan fiubat Devrimi süreci, 1905 devriminden
sonra Rus devrim tarihinde at›ml› en önemli ad›md›.
‹flçilerin ›srar› ve direnifli ile bir geçici hükümet kurul-

du. 2 Mart’ta Çar Nikola tac›n› a¤abeyi Mihail’e
b›rakt›. Ertesi gün o da Kurucu Meclis karar al›n-
caya kadar tahttan vazgeçti¤ini aç›kl›yordu. Bu,
çarl›k rejiminin sonu demekti ve Petersburg iflçile-
ri, böylelikle, yüzy›llard›r kendilerini sömüren
çarl›k rejimini, tarihin çöp sepetine att›. 

! 23 fiubat 1920-K›z›l Ordu Kuruldu
Ekim Devrimi öncesinde çarl›k askerlerine karfl›
oluflturulan iflçi ve emekçi milislerin birlefltirilme-
si ve silahland›r›lmas›yla K›z›l Ordu e¤itimlerine
bafllad›. Devrim sürecinde ve sonras›nda iflçi ve

emekçilerle birlikte mücadele veren K›z›l Ordu, Lenin
taraf›ndan yay›nlanan bir kararnameyle, resmen 23 fiu-
bat 1920'de kuruldu. K›z›lordu iç savaflta beyaz ordula-
r›n karfl›s›nda, devrimin korunmas›nda üstün baflar›lar
gösterdi. Sosyalizmin inflas› sürecinde de önemli katk›-
lar yapt›. 1936 y›l›nda enternasyonal dayan›flmas›n›
gösteren Sovyetler Birli¤i, ‹spanya'ya Cumhuriyetçilere
yard›m etsin diye K›z›l Ordu muhaf›zlar›n› savafla gön-
derdi. As›l önemli baflar›s›n› ve ününü 2. Emperyalist
Paylafl›m Savafl›'nda gösteren K›z›l Ordu, iflçiler ve
emekçilerle birlikte görkemli direnifller göstererek Al-
man faflizmini önce durdurdu sonra da Berlin'e kadar
gerileterek Orak Çekiçli Bayra¤› Berlin semalar›nda
dalgaland›rd›. 

! 27-28 fiubat 1933-Reichtag Yang›n›
Naziler, yükselen devrimi bast›rmak ve kitleleri komü-
nistlerden uzaklaflt›rmak için provokasyon düzenlediler
ve Alman Meclisini (Reichtag) yakarak, suçu komü-
nistlerin üzerine y›kmaya çal›flt›lar. Yang›n›n hemen
arkas›ndan binlerce komünist gözalt›na al›nd›. Alman
Propaganda Bakan› Göring, “bu bir komünist ayaklan-
mas›n›n bafllang›c›d›r” sözleriyle, hedefin komünistler
oldu¤unu gösterdi. Almanya Komünist Partisi'nin tüm
bürolar› ve yay›nlar› an›nda kapat›ld›. 
Dimitrov da 9 Mart 1933'te bu yang›n› planlamaktan
tutukland›. Mahkeme sürecinde ise Dimitrov, yapt›¤›
savunmada faflizmi yarg›l›yor ve mahkum ediyordu.
Yarg›lamalar sürecinde dünya iflçi ve emekçileri de
yapt›klar› eylem ve mitinglerle Dimitrov'a ve komünist
önderlere sahip ç›km›fllard›. 
Reichtag yang›n› faflizmin iktidara gelmesi için düzen-
lenmifl bir oyundu. 

Bugünkü kriz koflullar›nda "Marks hakl› m›y-
d›?" sorular› burjuvalar›n a¤z›ndan düflmez ol-
du. ‹flte bu hakl›l›¤›n bafllang›ç aflamalar›ndan
biri olan Komünist Manifesto, Karl Marks ve
Friedrich Engels taraf›ndan yaz›ld›. ‹flçi s›n›f›na
ilk yol gösteren program oldu. 
"Komünizmin hayaleti dolafl›yor" diye bafll›-
yordu Manifesto. Tarihin, s›n›f mücadeleleri ta-
rihi oldu¤unu ortaya koyuyor ve bunun günü-
müzde proletarya-burjuvazi çeliflkisinde somut-
land›¤›n› gösteriyordu. “Komünistler görüflleri-

ni saklama alçalmas› göstermezler” diyerek her ko-
nuda komünistlerin düflüncelerini en yal›n biçimde
anlat›yordu.
Bu programdan ald›klar› bilinç ve güçle s›n›f müca-
delesine sar›lan iflçiler ve emekçiler, defalarca ye-
nilgiler almalar›na ra¤men, devrimlerini gerçeklefl-
tirmeyi de bildiler. 1848 Devrimleri'nden bafllaya-
rak Paris Komünü'ne, oradan da Büyük Ekim Dev-
rimi'ne yürüdüler. Ve burjuvaziye dolaflan›n bir ha-
yalet de¤il gerçek oldu¤unu da ispatlad›lar. 
‹flte bugün burjuvazi bu hayaleti bir kez daha görü-
yor.
Komünist Manifesto ilk teorik programd› ve elde
bayraklaflt›. Bugün de o gücünü ve ›fl›lt›s›n› koru-
maya devam ediyor. 

24 Şubat 1848-
Komünist Manifesto Yazıldı

fiubat Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler

9 fiubat 1978- Atilla Acartürk 
17 fiubat 1996- Nurettin Demir
22 fiubat 1980- Hac› Köse
‹skenderun iflçi ve emekçilerinin do-

¤al önderi Hac› Köse, iflkencede kat-
ledildi. Örgütçü ve militan özellikle-
riyle öne ç›kan Hac›, mücadelemizde
yafl›yor, yaflayacak... 
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1548 y›l›nda ‹talya’n›n Na-
poli flehrinde do¤an Giorda-

no Bruno, filozof, astronom,
matematikçi ve yazard›. Na-

poli’de Dominicain Manas-
t›r›na girdikten sonra te-
oloji inceledi ve eski filo-
zoflar ve düflünceleri
üzerine kapsaml› bir ça-
l›flma yapt›. 1576 y›l›n-

da kilise ile aras› aç›lmaya bafllad›. Bruno gi-
derek kilisenin kat›-dogmatik tutumuna tepki
duymaya, din adamlar›n› sahtecilik ve yalanc›-
l›kla suçlamaya yöneldi. Papaz giysisini ç›kard›
ve Kopernik’in günefl sistemi üzerine çal›flma-
lar›n› derinlefltirdi.1579’da Aristoteles düflün-
cesini reddetti, 1581’de ise dinsel bask›lara
karfl› 30 maddelik elefltirisini yay›nlad›. 

Yaz›lar›ndaki sadece elefltiriler de¤il, güçlü
hicivli dili de zaman›n büyük din adamlar›n›n,
resmi görüfllerin savunucusu profesörlerin tep-
kisini çekti. Dönemin en ünlü hocalar›yla din
adamlar›yla tart›flmalar yürüttü, resmi görüflle-
ri büyük bir yenilgiye u¤ratt›, bu nedenle kili-
senin ona olan düflmanl›¤› artt›. Üzerindeki
bask› art›nca Bruno kaçmak zorunda kald›.
Cenevre, Londra, Paris, Frankfurt, Prag, Vene-
dik... Bruno pekçok yer dolaflt›, gitti¤i yerlerde
matematik ve di¤er bilim dallar› üzerine ders-
ler verdi. 

1592 y›l›nda kilise karfl›t› düflünce ve yaz›-
lar›ndan dolay› tutukland›. 8 y›l boyunca en
a¤›r engizisyon iflkencelerine maruz kald›. En-
gizisyonun istedi¤i fley, Bruno’nun din, dünya,
bilim ve özgürlük üzerine düflüncelerinde ya-
n›ld›¤›n› itiraf etmesiydi. Ancak Bruno görüflle-
rinden taviz vermedi, son ana kadar bu görüfl-
leri savunmaya devam etti. 

8 y›l›n sonunda Bruno de¤il, iflkenceciler
pes etmek zorunda kald›lar. Ona “piflman ol-
du¤unuzu söyleyin” dediklerinde, “piflman
olaca¤›m hiçbir düflünceyi benimsemedim” di-
ye cevap verdi. Onu vazgeçiremeyeceklerini
anlad›klar›nda, sivil mahkemeden “Bruno ka-
firdir, yak›larak ar›nd›r›lacakt›r” karar›n› ç›-
kartt›lar. Bu karar karfl›s›nda Bruno “karar› bil-
dirirken siz korkuyorsunuz, ama ben korkmu-
yorum” diyerek meydan okumaya devam edi-
yordu. 1600 y›l›n›n 17 fiubat gününde, Bruno
Roma’da Çiçekler Meydan›nda yak›larak öldü-
rüldü. 

Yak›lmas›na tan›kl›k edenlerden biri, yazd›-
¤› mektupta “Bruno donuk ve solgun görünü-
yordu. ‹flkenceler yüzünden çok kan yitirmiflti.

Güçsüz ve zay›ft›. Mafsallar› tekerlek iflkence-
sinden y›rt›lm›flt›. Etleri baz› yerlerinde kemi¤i-
ne kadar parçalanm›flt›. Bruno’nun yüzüne öp-
mesi için çarm›htaki ‹sa yontucu¤u tutuldu-
¤unda, o küçümseyen bir bak›flla kafas›n› çe-
virdi” diyordu. 

19 fiubat 1600 tarihinde ç›kan Aurisi di Ro-
ma gazetesinde de flunlar yaz›l›yd›: “Perflembe
sabah› Campo di Fiori’de, Nola’dan Dominik
kilisesinden biri canl› olarak yak›ld›. ‹nançlar›-
m›z›n karfl›s›nda olan, farkl› huylara ve dog-
malara sahip bir dinsizdi. Ama severek öldü-
¤ünü ve fikirlerinin sonsuza dek yaflayaca¤›n›
savundu.” (Al›nt›lar, Ankara Devlet Tiyatro-
su’nun sahneledi¤i Bruno oyununun broflürün-
de yer almaktad›r.) 

“Sonsuza dek yaflayacak fikirler”
Bruno, bilimin ve evrenselli¤in savunucu-

suydu. Tart›flmalarda ve yaz›lar›nda ortaya
koydu¤u düflünceler, Ortaça¤’›n koyu karanl›-
¤› içinde, döneminin çok ilerisinde düflünceler-
di. “S›n›rs›z mekandaki sonsuz maddeler bir
bütünlük içindedirler. Dünya y›ld›zlardan biri-
dir, ayr›cal›¤› yoktur, uzay yarat›lmam›flt›r ve
hiçbir fley de¤iflmez de¤ildir.” Bruno’nun ›srar-
la savundu¤u fley, bilimin tümüyle özgür b›ra-
k›lmas›, üzerindeki din bask›s›n›n kald›r›lma-
s›yd›. 

O, Rönesans döneminin en önemli filozofla-
r›ndan birisiydi. Avrupa’n›n feodalizmin a¤›r
bask›s› ve ortaça¤›n koyu karanl›¤› alt›nda bo-
¤uldu¤u, dini bask›n›n her türlü geliflimi, kilise-

nin etkisini zay›flatacak her türlü hareketi
büyük bir vahfletle ezdi¤i bir dönemde, bu-
na baflkald›rma gücünü ve cesaretini göste-
ren ayd›nlar aras›ndayd›. Zaten Avrupa’da
bu ‘karanl›k ortaça¤’ dönemi, bir taraftan
Rönesans (1300-1600 y›llar› aras›) ve Re-
form (1500’ler) hareketlerinin önderli¤ini
yapan, bilim, sanat, edebiyat, felsefe gibi

konularda ç›¤›r açan görüflleri savunan ayd›n
ve sanatç›lar›n çabalar›, di¤er yandan dünya
haritas›n›n çizilmesini sa¤layan büyük keflifler
sonucu kapat›labilmiflti. Leonardo da Vinci,
Michalengo, Rafael, Luther, Calvin gibi bilim
adam› ve sanatç›lar, dünya tarihinin en a¤›r ifl-
kenceleri ile ünlü engisizyon mahkemelerinin
vahfletine ra¤men, görüflleri do¤rultusunda
pekçok ürünler ortaya koydular, kendileri gibi
düflünen yeni ö¤renciler yetifltirdiler. Di¤er ta-
raftan, Amerika k›tas›n›n iflgal edilmesi, Ümit
Burnu’nun geçilmesi gibi keflifler, dünyan›n
yuvarlakl›¤›, günefl sisteminin yap›s› gibi ko-
nularda somut ilerlemeler kaydedilmesini de
sa¤lad›. 

Dönemin bilim adamlar› aras›nda, engisiz-
yon iflkencelerine dayanamayarak teslim olan,
görüfllerinden piflmanl›k bildiren, ö¤rencilerinin
karfl›s›na ç›karak bugüne kadar yanl›fl fleyler
savundu¤unu ilan edenler de vard› elbette.
Dünyan›n döndü¤ünü söyleyen Galilei Galileo
bunlardan birisiydi. Ancak tarih onlar›n de¤il,
Bruno gibi, görüfllerini sonuna kadar savunan,
bask› ve sömürü düzenine karfl› bafl›na gelebi-
lecek her türlü sald›r›ya ra¤men direnen insan-
lar›n ortaya koydu¤u görüfllerle ilerledi. Köleci
dönemin Spartakistleri, mitolojinin atefli çalan
Promete’leri, günümüzün idealleri u¤runa ölü-
mü, iflkenceyi, devletin her türlü bask›s›n› göze
alan kahramanlar› ile yaz›ld› tarih. Bruno’ya ifl-
kence yapan, idam emrini haz›rlayan, hatta o
dönem ülkenin kral› ya da kilisenin baflpisko-
posu olan kiflilerin isimleri tarihten çoktan si-
linmifltir. Ama Bruno’nun ad› kuflaklardan ku-
flaklara aktar›l›r, onun kahramanl›¤› yeni ku-
flaklara örnek yarat›r. 

‹flte bu nedenle, yak›ld›ktan yaklafl›k 300
y›l sonra, 1889 y›l›nda Bruno’nun an›t› büyük
bir törenle dikilir. II. Enternasyonal’in kurulufl
y›l›d›r 1889. Ve ‹talya’da Komünist Parti’nin ilk
tohumlar› at›lmaktad›r. ‹talyan iflçi ve köylüle-
rinin, açl›k ve sefalet içinde yaflad›¤›, a¤›r ver-
giler alt›nda ezildi¤i ve buna karfl› baflkald›rd›¤›
bir dönemdir. Bölgesel grevler yay›lmakta, kit-
le hareketi her geçen gün yükselmektedir. ‹flte
böyle bir dönemde, Bruno’nun an›t›n›n dikil-
mesi, insanl›¤a sömürüye karfl› direnifl, ege-
menlere boyun e¤meme, görüfllerini sonuna
kadar kararl›l›kla savunma, bask› ve iflkenceye
karfl› geri ad›m atmama ça¤r›s› gibidir. 

Herkes birgün ölür; ama sadece baz› insan-
lar gerçekten yaflar. Ve onlar›n fikirleri sonsuza
kadar yaflamaya devam eder. 

17 fiubat 1600-
Giordano Bruno Yak›ld›

Bruno’nun Roma’da, yak›ld›¤› meydanda dikilen an›t›
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90’l› y›llar›n bafl›nda reviz-
yonist blo¤un çökmesiyle bir-

likte, kapitalistler ve çanak ya-
lay›c›lar›, zafer naralar› atm›fl-

t›. “Yeni dünya düzeni” ad›n›
verdikleri bu dönemde, tüm

insanl›¤›n refaha ve mutlulu-
¤a kavuflaca¤›n› söylemifllerdi.

Oysa son 20 y›lda insanl›k,
çok daha büyük bir açl›k,

zulüm ve felaketle karfl›laflt›…

fiimdi art›k kapitalizm sor-
gulan›yor, Marksizm yeniden
insanl›¤›n umudu olarak öne
ç›k›yor. Burjuva liberallerin

demagojik çarp›tmalar› devam
etse bile, kapitalizmin “yalanc›
bahar›” sona ermifltir. Kapita-
lizmin, emperyalizm aflamas›-

n›n imparatoru olan ABD’nin
sars›lmas›, sistemi sarsmakta

ve yeni aray›fllar› gündeme ge-
tirmektedir. ‹nsanl›¤›n bugüne

dek gördü¤ü en ileri sistem
olan sosyalizm, sadece

kapitalizmin de¤il, tüm s›n›fl›
toplumlar›n alternatifi olarak

yeniden parlamaktad›r.

y›l›n›n son aylar›,
ABD’den bafllay›p tüm
emperyalist-kapitalist siste-
mi kaplayan krizle çalka-

land›. 80’li y›llardan bu yana bütün
dünyaya dayat›lan neo-liberalizm çök-
tü. “Piyasa ekonomisi” diye adland›r›-
lan bu sistem, en kaba haliyle devletin
ekonomiden elini çekmesi ve kendi ifl-
leyifline b›rak›lmas›yd›. Ne var ki baflta
ABD olmak üzere krize giren emper-
yalist ülkeler, batan flirketleri kurtar-
mak için, bir biri ard›na yasalar ç›kard›-
lar, devlet müdahaleleri gerçeklefltirdi-
ler. 

Neo-liberalizm, sadece ekonomik
olarak de¤il, siyasal olarak da iflas etti.
Son yirmi y›l›n en çok kullan›lan dema-
gojileri tuzla buz oldu. “Devletin kü-
çüldü¤ü”, “ulus devletlerin yokoldu-
¤u”, “küreselleflme-globalizm” vb. ar-
gümanlar, çöpe gitti. Y›llarca baflköfle-
ye oturtulan neo-liberalizmin dema-
goglar›, gözden düfltüler ve görünmez
oldular. Çünkü yaflanan krizin sebebi
olarak, onlar gösteriliyordu. Ekonomi-
nin bu kadar bafl›bofl, denetimsiz kala-
mayaca¤›, krizin o yüzden patlak ver-
di¤i söyleniyordu. Gerçekte ise, neo-li-
beralizm elefltirisiyle kapitalist-emper-
yalist sistem aklanmaya çal›fl›l›yor, kri-
zin, sistemin do¤al bir sonucu oldu¤u
gerçe¤i ört-bas ediliyordu. Bafl›ndan
itibaren kapitalizmden farkl›ym›fl gibi
gösterilen, onun üzerine at›lm›fl bir flal
olan neo-liberalizm, flimdilerde ters-
ten, fakat ayn› içerikte kullan›larak ka-

pitalizme hizmet etmeye devam edi-
yordu.

Çok de¤il bundan yirmi y›l kadar
önce, 90’l› y›llar›n bafl›nda revizyonist
blo¤un çökmesiyle birlikte,  kapitalist-
ler ve onlar›n çanak yalay›c›lar›, zafer
naralar› atm›flt›. “Yeni dünya düzeni”
ad›n› verdikleri bu dönemde, tüm in-
sanl›¤›n refaha ve mutlulu¤a kavuflaca-
¤›n› söylemifllerdi. Oysa son 20 y›lda
insanl›k, çok daha büyük bir açl›k, zu-
lüm ve felaketle karfl›laflt›. Savafllar›n
ard› arkas› kesilmedi. Bu savafllarda çok
büyük insani dramlar yafland›, iflkence
ve katliamlar gerçekleflti. Yoksul ile
zengin aras›ndaki uçurum iyice büyü-
dü. Ortaça¤ hastal›klar› olarak bilinen
salg›n hastal›klar artt›. Azg›nlaflan sö-
mürü ve soygun, vahfli kapitalizm dö-
nemiyle k›yaslan›r oldu. Kapitalizmin
azami kar h›rs›ya gittikçe daha da kirle-
nen do¤a bile isyan etti. Depremler,
seller, tsunamiler, volkanik patlamalar,
sökün etti. Bozulan ekolojik denge, ar-
t›k insan neslinin gelece¤ini tehdit
eder hale geldi. K›sacas›, söylenenle-
rin-yaz›lanlar›n aksine tüm insanl›k,
kapkara bir tablo ile karfl› karfl›ya kald›.   

Esas›nda yazd›klar›n›n daha mürek-
kebi kurumadan, gerçekler bir bir or-
taya ç›k›yor ve balonlar› patl›yordu.
Fakat sosyalizmin prestijinin zay›flam›fl
olmas›, ideolojik keflmekefllik, iflçi-
emekçi hareketindeki durgunluk, bur-
juvazinin bu yalan ve demagojilerine
uzun y›llar kullan›m de¤eri kazand›rd›.
Ta ki 2008 y›l›nda art›k inkar edileme-

yecek hale gelen ekonomik krizin,
tüm dünyay› etkileyecek boyutlara
ulaflana dek… 

fiimdi art›k kapitalizm sorgulan›-
yor, Marksizm yeniden insanl›¤›n
umudu olarak öne ç›k›yor. Burjuva li-
berallerin demagojik çarp›tmalar› de-
vam etse bile, kapitalizmin “yalanc›
bahar›” sona ermifltir. Kapitalizmin,
emperyalizm aflamas›n›n imparatoru
olan ABD’nin sars›lmas›, sistemi sars-
makta ve yeni aray›fllar› gündeme ge-
tirmektedir. ‹nsanl›¤›n bugüne dek
gördü¤ü en ileri sistem olan sosya-
lizm, sadece kapitalizmin de¤il, tüm
s›n›fl› toplumlar›n alternatifi olarak
yeniden parlamaktad›r.

Bütün bu yönleriyle 2008, önem-
li bir y›l olarak tarihteki yerini flimdi-
den alm›flt›r. Bir yanda krizle birlikte
daha da artan iflsizlik ve yoksulluk, di-
¤er yanda iflçi ve emekçilerin militan-
laflarak yükselen mücadelesiyle bir ge-
çifl y›l›, bir dönemeç olmufltur.            

* * *

Y›l›n son aylar›, iflçi ve emekçilerin
kitlesel eylemlerine sahne oldu. Birçok
Avrupa ülkesinde kitleler soka¤a dö-
küldü. ‹zlanda gibi, en sessiz ülkelerde
bile sokak eylemleri gerçekleflti. Elbet-
te bunlar›n içinde en ilerisi Yunanis-
tan’daki halk ayaklanmas›yd›. ‹kinci
emperyalist savafltan bu yana en büyük
hareket olarak geçen Yunanistan’daki
eylemler, günlerce sürdü. Bir gencin
polis taraf›ndan öldürülmesiyle baflla-
yan hareket, k›sa sürede tüm ülkeye ya-
y›ld›. Üniversiteler iflgal edildi, sokak-
larda barikatlar kuruldu, günlerce po-
lisle çat›flmalar yafland›. ‹flçi ve emekçi-
lerin genel greviyle birleflen bu eylem-
ler, bir halk hareketine dönüfltü. Bar-
da¤› tafl›ran damla, bir gencin polis ta-
raf›ndan katledilmesi ise de, gerçekte
krizle birlikte iyice dayan›lmaz hale ge-
len hayat flartlar›, kitleleri soka¤a dök-
müfltü. Yunanistan, krize karfl› müca-
delenin ulaflaca¤› boyutlar› göstermesi
bak›m›ndan çarp›c›yd›. 

Bu durum, burjuvaziyi oldukça ür-
küttü. Fransa, “e¤itim reformu” ad› al-
t›nda gerçeklefltirmeyi düflündü¤ü ya-
say› geri çekti. Baflta AB olmak üzere
tüm ülkelerin burjuvalar›, Yunan dev-
letinden daha sert önlemler almas›n›,
gösterileri bast›rmas›n› istediler. Ey-
lemlerin kendi ülkelerine s›çramas›, en
büyük korkular›yd› çünkü. ‹ki hafta
süren eylemler, giderek azald› ve
2009’un ilk haftas›nda son buldu. Re-

2009’a kriz ve savaflla girildi

BÜYÜK ALTÜST OLUfiLARA 
HAZIR OLALIM!

2008
Elimize posta kanal›yla ulaflan T‹KB(B)

Merkezi Yay›n Organ› “‹htilalci Komünist”in
Ocak 2009 tarihli 66. say›s›n›n baflyaz›s›n› gün-

cel öneminden dolay› k›saltarak yay›nl›yoruz.
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formizm, bir kez daha itfaiyeci rolünü
üstlenmifl ve burjuvazinin can simidi ol-
mufltu. ‹flbafl›ndaki Karamanlis hüküme-
tine en büyük destek, reformcu Yunanis-
tan Komünist Partisi’nden geldi. Hare-
keti, bildik provokasyon edebiyat› ile
gölgelemeye kalkan YKP, reformizmin
kritik dönemlerde oynad›¤› rolü, bir kez
daha gözler önüne serdi. Kendili¤inden
patlak veren ya da küçük-burjuva anarflist
gruplar›n yer yer önderlik ettikleri halk
hareketlerinde, ML öncüye olan ihtiyaç,
tüm yak›c›l›¤› ile bu kez Yunanistan’da
karfl›m›za ç›kt›. 

Yunan halk›, Avrupa’da anti-emper-
yalist özellikleriyle öne ç›kan bir halkt›r.
‹kinci emperyalist savafl s›ras›nda ülkele-
rini iflgal eden Alman Nazilerine karfl›
büyük bir direnifl gerçeklefltirmifltir. Öyle
ki, Balkan ülkelerini saran devrim dalga-
s›, Yunanistan’› da içine alm›fl, fakat ön-
derlik eksikli¤inden dolay› iktidar› burju-
vaziye kapt›rm›flt›r. Daha sonraki y›llarda
faflist ‘Albaylar Cuntas›’na karfl› da dire-
nifle geçmifl ve 1974 y›l›nda cuntay› de-
virmeyi baflarm›flt›r. Bush’tan önceki
ABD Baflkan› Clinton, demokrat görü-
nümüyle tüm dünyay› gezerken, sadece
Yunanistan’da soka¤a dökülen kitleler ta-
raf›ndan protesto ile karfl›laflm›fl ve uçak-
tan inemez hale gelerek hava alan›ndan
geri dönmüfltür. Bu k›sa tarihçe bile, Yu-
nan halk›n›n anti-emperyalist mücadele-
sinin ne kadar güçlü ve köklü oldu¤unu
göstermeye yeter. Dolay›s›yla krize karfl›
en güçlü eylemlerin Yunanistan’da baflla-
mas›, flafl›rt›c› de¤ildir. 

Yunanistan, eksiklikleri, sorunlar›yla,
krize karfl› mücadelenin yolunu açm›flt›r.
fiimdi o yoldan baflka ülkelerin halklar›
yürüyecektir. 2000’li y›llarda, krize karfl›
mücadelenin önderli¤ini Arjantin yap-
m›flt›. Bu seferinde bayrak Yunanistan’a
geçti. Her baflkald›r›, bir öncekini aflarak
ve kendinden sonrakilere örnek olufltura-
rak misyonunu oynamakta, yeni baflkal-
d›r›lar›n zeminini haz›rlamaktad›r. Bura-
larda görülen eksikleri bilince ç›kart›p
do¤ru bir önderlikle mücadeleyi yüksel-
tenler, hareketi zaferle taçland›rmay› da
baflaracaklard›r.                          

* * *

2008, sadece kriz ve krize karfl› müca-
dele y›l› olmam›flt›r. ABD’nin 2001 y›l›n-
da bafllatt›¤› yeni emperyalist paylafl›m sa-
vafl›n›n daha da azg›nlaflarak sürdü¤ü bir
y›ld›r ayn› zamanda. ABD, alt› y›ld›r iflgal
alt›nda tuttu¤u Afganistan’da ve Irak’ta
direnifli k›rmay› bir türlü baflaramad›.
Hatta Afganistan’da baflkent Kabil’in d›-

fl›na ç›kamaz oldu. NATO üyesi ülkelere
dönük Afganistan’a daha fazla asker
göndermeleri ve s›cak savafl›n yafland›¤›
yerlere konumland›rmalar› yönündeki
bask›lar› da sonuç getirmedi. Hiç bir
emperyalist ülke, hatta Türkiye bile bu
batakl›¤a daha fazla girmek istemedi.
ABD, bu y›l, Irak’taki askerlerini de Af-
ganistan’a kayd›rmay› planlamaktad›r.
Irak’›n kukla hükümetiyle yapt›¤› anlafl-
ma gere¤i, 2009 y›l›ndan itibaren asker-
lerini yavafl yavafl çekecektir. Tabi ki bu,
Irak’taki direniflin alaca¤› boyutla, yeni
emperyalist savafl›n düzeyi ile ba¤lant›l›
olacakt›r.

Ancak Afganistan’daki yenilgiyi göze
alamayan ABD’nin, yo¤unlu¤u oraya
kayd›rmaktan baflka çaresi yoktur. Bu
durum, Afganistan’la komflu olan ve Af-
gan direnifline yatakl›k yapan Pakistan’›
da potaya sokmufltur. Y›l boyunca Pakis-
tan’›n Afgan s›n›r›, ABD askerlerince
bombaland›. 2007’de Pakistan’daki Ge-
neral Müflerref hükümetini de¤ifltirmek
için sürgündeki Benazir Butto’yu gön-
deren ABD ve ‹ngiltere, Pakistan’da
kanl› iç kargaflan›n fitilini de atefllemiflti.
Bir süikast sonucu öldürülen Butto’nun
yerine efli geçti, ABD zorlu da olsa ken-
dine yak›n bir hükümeti iflbafl›na getir-
mifl oldu. Fakat bu hükümet de Pakistan
halk›n›n direnifli karfl›s›nda zor günler
yafl›yor. Kas›m ay›nda Hindistan’›n fi-
nans merkezi Bombay kentinde yaflanan
patlamalar, zaten y›llard›r s›n›r sorunu
yaflayan Hindistan-Pakistan iliflkilerini de
iyice gerginlefltiriyor. Dolay›s›yla
ABD’nin ifli o cephede de kolay görün-
müyor. O yüzden de Taliban’la görüflme
zeminini aç›kta tutuyor. Afganistan’daki
kukla Karzai’nin hükümeti, Taliban’la
masaya oturmaya haz›r oldu¤unu bir kaç
kez aç›klad›, ne var ki Taliban bu ça¤r›-
lar› geri çevirdi. Buna ra¤men 2009 y›l›
içinde ABD, “havuç-sopa” yöntemleriy-
le Afganistan’a da, Pakistan’a da daha
fazla yüklenecektir.

ABD’de 2008 Kas›m ay›nda yap›lan
baflkanl›k seçimlerini Demokrat Parti
aday› siyah ve müslüman bir aileden ge-
len Obama’n›n kazanmas›, imaj yenile-
me ihtiyac›n›n bir ürünü olarak gerçek-
leflti. Sözde savafla karfl› bir profil çizen
Obama, kazanaca¤› belli olmaya bafllad›-
¤› andan itibaren, savafl› bir biçimde sür-
dürmeye zorunlu olduklar›n› söylemeye
bafllad›. En çok da Afganistan üzerinde
durdu ve tüm güçleriyle oraya yüklene-
ceklerinin iflaretlerini verdi. Seçimleri ka-
zand›ktan sonra ise bunu daha aç›k bi-
çimde ortaya koydu. Kabinesinde, Bush

döneminin Savunma Bakan›n› aynen
muhafaza ederken, D›fliflleri Bakanl›¤›na
savafl yanl›s› Hilary Clinton’u getirdi. Ve
bu kifliler, her f›rsatta ABD’nin d›fl poli-
tikas›n›n de¤iflmeyece¤ini söylemeye
bafllad›lar. Gerçek de buydu. Her ne ka-
dar ABD’nin Bush’la iyice y›pranan yüzü
de¤ifltirilmek isteniyorsa da, Bush döne-
minde yap›lanlardan farkl› fleyler yapmak
mümkün de¤ildi. En fazla biçimsel de¤i-
fliklikler sözkonusu olabilirdi. Ama iflin
özü de¤iflmeyecekti. Çünkü ABD, ikinci
emperyalist savafltan sonra, eline geçirdi-
¤i “dünya imparatoru” ünvan›n› yitir-
mekle karfl› karfl›yayd›. Özellikle de 80’li
y›llar›n sonunda revizyonist ülkelerin de
çökmesiyle “tek kutuplu dünya”n›n lide-
ri olmufl ve tüm dünyaya hükmetmeye
bafllam›flt›. Fakat ABD’nin zirveye ç›kt›¤›
bu dönem, ayn› zamanda onun düflüfle
geçmeye bafllad›¤› bir dönem de oldu.
2000’li y›llarda ise bu durum çok daha
ç›plak biçimde ortaya ç›kt›. Ve ABD,
“önleyici vurufl” doktrinini, yani rakiple-
rinden önce davranmay› hayata geçirdi.
2001 y›l›nda ikiz kulelere yap›lan sald›r›-
y› da bahane göstererek savafl› bafllatt›.
Ne var ki aradan geçen yedi y›l, ABD’nin
irtifa kayb›n› önleyemedi. ‹flgal etti¤i
yerlerde hakimiyetini kurmay› baflarama-
d›. Tüm dünya halklar›nda ABD’ye olan
öfke daha da artt›. Büyük bir prestij kay-
b›na u¤rad›. 

ABD bunlar› yaflarken, rakip emper-
yalist ülkeler, özellikle de Çin ve Rusya,
yeni ataklarla güçlenmelerini sürdürdü-
ler. Çin, ABD’nin “arka bahçesi” Latin
Amerika’da üstünlü¤ü ele geçirdi. Baflta
Venezuella olmak üzere hemen hemen
tüm Latin ülkelerinde Çin’in a¤›rl›¤› his-
sedilir oldu. Ayn› flekilde Afrika’da da
Çin, önemli hamleler yapt›. Geçmiflte
ABD’nin hegemonyas› alt›nda olan ül-
kelere girdi. ABD, ekonomik olarak güç
kaybederken, Çin büyüyor, yeni pazarla-
ra giriyordu. fiu anda Çin mallar›n›n gir-
medi¤i ülke yok gibidir. Ucuz iflgücü ile
maliyeti düflük ürünler üretip piyasaya
süren Çin, sadece ABD’nin de¤il, di¤er
emperyalistlerin de pazar alanlar›n› da-
raltmaktad›r. Son ekonomik krizin Çin’i
de etkileyece¤i belli olmufltur, fakat bu
ABD ve AB emperyalistleriyle k›yaslan-
mayacak ölçüdedir. Çin, büyüme oranla-
r›nda düflüfl yaflarken, ABD ve AB’yi s›f›r
büyüme, hatta negatif büyüme korkusu
sarm›flt›r.

Di¤er yandan Rusya da kendini to-
parlamakta ve bir emperyalist güç olarak
varl›¤›n› korudu¤unu göstermektedir.
Özellikle askeri yönden halen güçlü ol-

Y›l›n son aylar›, iflçi
ve emekçilerin kitlesel
eylemlerine sahne ol-
du. Birçok Avrupa ül-
kesinde kitleler soka-
¤a döküldü. Elbette

bunlar›n içinde
en ilerisi Yunanis-

tan’daki halk
ayaklanmas›yd›… 

Yunanistan, eksiklik-
leri, sorunlar›yla, kri-
ze karfl› mücadelenin
yolunu açm›flt›r. fiim-
di o yoldan baflka ül-
kelerin halklar› yürü-
yecektir. 2000’li y›l-

larda, krize karfl› mü-
cadelenin önderli¤ini
Arjantin yapm›flt›. Bu
seferinde bayrak Yu-
nanistan’a geçti. Her
baflkald›r›, bir önceki-
ni aflarak ve kendin-

den sonrakilere örnek
oluflturarak misyonu-
nu oynamakta, yeni
baflkald›r›lar›n zemi-
nini haz›rlamaktad›r.

Buralarda görülen ek-
sikleri bilince ç›kart›p
do¤ru bir önderlikle

mücadeleyi yükselten-
ler, hareketi zaferle

taçland›rmay› da
baflaracaklard›r.   
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du¤unu ortaya koymakta; eski SSCB
içinde yer alan topraklarda farkl› bir em-
peryalist güce izin vermeyece¤ini göste-
ren ad›mlar atmaktad›r. Yaz aylar›nda
Gürcistan’a karfl› açt›¤› savaflla bunu her-
kese göstermifltir. “Renkli devrimler”le
ABD ve AB’ye aç›lan Gürcistan, Ukrayna
gibi ülkelere çeflitli biçimlerde gözda¤›
vermekte ve bölgedeki hegemonyas›n›
yeniden tesis etmektedir. Bunun bir aya-
¤›n› askeri güç olufltururken, di¤eri, va-
nas›n› elinde tuttu¤u do¤al gazd›r. Rus-
ya’n›n bu iki yönlü sald›r›s› sonuç verme-
ye bafllam›flt›r. Gürcistan’da Rusya
önemli bir mevzi kazanm›fl ve Putin’in
dilinden “tek kutuplu dünya”n›n sona
erdi¤ini ilan etmifltir.   

Y›l boyunca emperyalist hegemonya
savafl› tüm h›z›yla sürdü. Kiminde iflgal,
kiminde iç kar›fl›kl›k, kiminde ekonomik
sald›r› vb. biçiminde, dünyan›n dört bir
yan›nda devam ediyor. Bunlar›n içinde
Ortado¤u ve Kafkaslar, savafl›n en s›cak
yafland›¤› yerler olma özelli¤ini sürdürü-
yor. Y›l›n son günlerinde ‹srail’in Gaz-
ze’ye sald›r›s›, atefli yeniden yükseltti.
Gazze’deki Hamas hükümetini yok et-
meyi amaçlayan ‹srail, Hamas flahs›nda
‹ran’a gözda¤› vermekteydi. ABD’nin
uzun bir süredir hedefe çakt›¤› fakat bir
türlü yol alamad›¤› ‹ran, bu kez israil ara-
c›l›¤›yla tehdit ediliyordu. 

2009, Ortado¤u’da savaflla bafllad›.
Ve bu durum, y›l›n yine savaflla geçece¤i-
ni, hem de öncekilerden daha fliddetli sa-
vafllara sahne olaca¤›n› gösteriyordu.        

* * *

Dünya krizle ve savaflla çalkalan›rken,
Türkiye’nin bundan etkilenmemesi
mümkün de¤ildi. Her ne kadar Baflbakan
Erdo¤an, her f›rsatta krizin bizi etkile-
meyece¤ini, en fazla “te¤et geçece¤ini”
söylediyse de, bu demagoji tutmad›.
Çünkü 2008’in son aylar›, yo¤un iflçi ç›-
karmalarla geçti. Baflta otomotiv, inflaat
ve tekstil olmak üzere birçok sektörde
üretim durma noktas›na geldi, ücretsiz
izinler bafllad›. Ancak sonradan anlafl›ld›
ki, 2006 y›l›n›n ortalar›ndan itibaren üre-
timde düflme bafllam›fl, 2007 y›l›nda da-
ha belirgin olmufl, 2008’in sonlar›na
do¤ru ise art›k gizlenemez bir hal alm›fl-
t›. 

ABD’nin yar›-sömürgesi durumun-
daki Türkiye’nin krizden etkilenmemesi
zaten düflünülemezdi. Ekonomisi tama-
men emperyalist kurumlar›n ve tekellerin
elinde olan bir ülkede, emperyalist siste-
min krizi, çok daha derin ve sanc›l› yafla-
n›rd›. Çünkü emperyalistler kendi krizle-

rini en önce sömürge ve yar›-sömürge
halklara y›kmak isterdi. Nitekim öyle de
oldu. ‹flsizlik, yüzde 20’lere ulaflt›. He-
men her gün binlerce iflçi, iflini kaybedi-
yor ve iflsizler ordusuna kat›l›yor. Artan
iflsizlik, do¤all›¤›nda yoksulluk oran›n›
da büyütüyor. Krizin kitlesel iflsizlik ve
açl›k oldu¤u gerçe¤i, tüm ç›plakl›¤› ile
yaflan›yor. 

Krizle birlikte artan iflçi ç›karmalar,
ona karfl› tepkileri de yükseltti. Fabrika
önündeki direnifller, sokaklara, meydan-
lara taflt›. Zamlara karfl› kitlesel ve yayg›n
eylemler oldu. Daha da önemlisi, bu ey-
lemler giderek militan biçimler almaya
bafllad›. Bunlar›n içinde fabrika iflgalleri,
son aylarda öne ç›kan biçim oldu. 

Bütün bu yönleriyle 2008’in Türkiye
iflçi-emekçi hareketi aç›s›ndan da çok
önemli bir y›l oldu¤unu söyleyebiliriz.
Y›la, bafl›ndan itibaren k›saca bir göz
atarsak, bu gerçe¤i daha net görürüz. 

Uzun y›llardan sonra ilk kez grevler
gerçekleflti, kitleler sokaklara döküldü.
Y›la damgas›n› vuran GSS’ye karfl› yürü-
tülen mücadeleydi. Sendikalar, kitle ör-
gütleri ve devrimci kurumlar› içine alan
bir örgütlülükle, sokak gösterileri, “uya-
r› grevleri” gerçekleflti, aylar› bulan bir
mücadele dönemi yafland›. Mart-May›s
sürecini de içine alan bu mücadele döne-
mi, birbirini etkileyerek ve büyüterek ge-
liflti ve 1 May›s’ta doru¤a ç›kt›. 1 May›s,
devletin tüm engelleme çabalar›na ra¤-
men Taksim hedefiyle harekete geçen
kitlelerin büyük direnifline sahne oldu.
Taksim çevresinde saatlerce süren sokak
savafllar› ile 1 May›s kazan›ld›. Taksim’in
art›k 1 May›s alan› oldu¤u dosta-düflma-
na gösterildi. 

2008’in son aylar› ise, krize karfl› ey-
lemlerle doludur. Fabrika önü direniflle-
ri ve sokak gösterileri, fabrika iflgallerine
kadar dayanm›flt›r. ‹flgaller, her ne kadar
iflbirlikçi sendikac›lar ve polis zoruyla, k›-
sa sürede k›r›lm›flsa da fabrika iflgalleri
dönemi bafllam›flt›r art›k. Son olarak
Philps iflçilerinin fabrikay› iflgal etmekle
kalmay›p genel müdürü de saatlerce
odas›na kilitlemeleri, her eylemin bir ön-
cekini aflarak ilerledi¤ini gösteren çarp›c›
bir örnektir. ‹flçi ve emekçiler, kendi de-
neyimlerinden ö¤renerek ilerlemekte ve
giderek daha militan biçimlere baflvur-
maktad›rlar.

Telekom greviyle 2008 y›l›na giren
Türkiye iflçi s›n›f›, y›l›n son aylar›n› krize
karfl› eylemlerle geçirmifl ve 2009 y›l›na
fabrika iflgalleriyle girmifl bulunmaktad›r.
Bu, uzun bir süredir gerileme ve dur-

gunluk içinde olan iflçi ve emekçilerin sil-
kinifli, yeniden harekete geçiflidir. Ayn›
zamanda 2009’un, çok daha büyük ey-
lemlere gebe oldu¤unun da iflaretidir.
Elbette eylemlerde birçok eksiklik var-
d›r. En baflta komünist ve devrimci ön-
derlik bofllu¤u, her aflamada kendini his-
settirmektedir. ‹flçi direniflleri büyük
oranda kendili¤inden bafllamakta, sendi-
kalar da direniflin bir yerinden tutmak
zorunda kalmaktad›r. Fakat onu gelifltir-
mek yerine, geriye çeken bir rol üstlen-
mektedirler. Eylemlerin meflrulu¤undan
ziyade yasall›¤› ön plana ç›karmakta, iflçi-
leri yasal zeminde mücadeleye zorlamak-
tad›rlar. Bir di¤er yönü, destek ve daya-
n›flman›n sadece ziyaretler ve maddi yar-
d›mlarla s›n›rlanmas›d›r. Aktif destek bi-
çimlerinden, dayan›flma grevlerinden ka-
ç›n›lmaktad›r. Bu durum, direniflleri te-
kil hale getirmekte, ayn› sorunlar› yafla-
yan veya yaflayacak olanlar›n birlikte ha-
reketini engellemekte, dolay›s›yla dire-
niflleri zay›f düflürmektedir. Oysa b›raka-
l›m ayn› iflkolunda veya ayn› havzada ça-
l›flanlar›n ortak hareket etmesini, tüm ifl-
çilerin, memurlar›n, esnaf›n birlikte ha-
reket etmesini sa¤layacak organizasyon-
lar gerçeklefltirmek mümkündür. ‹flçi ve
memur sendikalar›, çeflitli meslek odalar›
biraraya gelmekte, mitingler gerçeklefl-
tirmektedir. Ne var ki daha büyük ey-
lemlerden, özellikle de üretimi durdur-
maya yönelik eylemlerden uzak durmak-
tad›rlar.

Sendikalar› ve meslek örgütlerini ta-
bandan zorlayacak örgütlenmelerin ol-
may›fl› ise, en önemli eksiklik olarak or-
tada durmaktad›r. Baflta iflyeri komiteleri
olmak üzere, taban örgütlenmeleri yok
denecek kadar azd›r. Son dönemde çe-
flitli bölgelerde kurulan platform ve ko-
miteler, önemli ad›mlar olmakla birlikte,
esas olarak s›n›f›n kendi taban örgütleri-
ni kurmas›, belirleyici olacakt›r.               

* * *

2008’in son aylar›nda krize karfl› yük-
selen mücadele, ‹srail’in Gazze’ye sald›-
r›s›n›n ard›ndan, savafla karfl› mücadeley-
le de birleflmifltir. Türkiye, Irak iflgaline
karfl› da büyük eylemlere sahne olmufltu.
ABD karfl›tl›¤›n›n yüzde 90’lara varan
oran›yla, dünyada en yüksek oldu¤u ül-
kelerden biridir. Elbette bunda dinci ge-
ricili¤in de pay› vard›r. Çünkü ABD ve
‹srail karfl›tl›¤›, dinci gericili¤i de karak-
terize eden yönlerden biridir. Daha uy-
gun ifade ile tabanlar›na verdikleri gö-
rüntü budur. Gerçekte gericilik her za-
man emperyalizm taraf›ndan beslenmifl
ve büyütülmüfltür. Bunun en somut gö-

Y›l boyunca emperya-
list hegemonya savafl›
tüm h›z›yla sürdü. Ki-
minde iflgal, kiminde
iç kar›fl›kl›k, kiminde
ekonomik sald›r› vb.
biçiminde, dünyan›n
dört bir yan›nda de-

vam ediyor. Bunlar›n
içinde Ortado¤u ve

Kafkaslar, savafl›n en
s›cak yafland›¤› yerler
olma özelli¤ini sürdü-
rüyor. Y›l›n son gün-
lerinde ‹srail’in Gaz-
ze’ye sald›r›s›, atefli
yeniden yükseltti.

Gazze’deki Hamas
hükümetini yok etme-
yi amaçlayan ‹srail,

Hamas flahs›nda
‹ran’a gözda¤› ver-
mekteydi. ABD’nin

uzun bir süredir hede-
fe çakt›¤› fakat bir
türlü yol alamad›¤›
‹ran, bu kez israil

arac›l›¤›yla tehdit edi-
liyordu. 

2009, Ortado¤u’da sa-
vaflla bafllad›. Ve bu
durum, y›l›n yine sa-
vaflla geçece¤ini, hem
de öncekilerden daha

fliddetli savafllara
sahne olaca¤›n›

gösteriyordu. 
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rünümü, bugünkü AKP hükümetidir. ‹s-
rail’in sald›r›s›n›n ard›ndan ya¤›p gürle-
yen Baflbakan Erdo¤an, di¤er taraftan ‹s-
rail’le iliflkileri iyi tutmak için elinden ge-
leni yap›yor. Bu yönde kitlelerden gelen
talepleri ise, duygusal tepkiler olarak ni-
teleyip geçifltiriyor. AKP’nin öncülleri
Milli Selamet ve Refah Partisi için de ay-
n› durum geçerlidir. Bunlar›n hükümette
oldu¤u dönemler, ‹srail’le ikili anlaflma-
lar›n en fazla yap›ld›¤› dönemlerdir.

Ortada böyle onlarca örnek durur-
ken, dinci-gericilik, ‹srail’in Gazze’ye
sald›r›s›n›n ard›ndan yine sahnededir.
Baflta camileri kullanarak kitleleri etkile-
mekte, onlar› yönlendirmektedirler. Din
sömürüsüyle yine yard›m kampanyalar›
aç›lm›fl ve Deniz Feneri gibi ipli¤i pazara
ç›km›fl kurumlar bile bu sayede yeniden
ortal›¤a ç›kar olmufltur. Camilerde bizzat
Diyanet ‹flleri’nin haz›rlad›¤› fetvalar
okunmakta, cami ç›k›fllar› eylem yeri ha-
line getirilmektedir. Buralarda toplanan-
lara, devletin kolluk güçlerinden de en
küçük bir rahats›zl›k gelmez, aksine tefl-
vik edilirler. Ne var ki, devrimci-demok-
rat kesimlerin Filistin’e destek eylemleri
bile yine polis sald›r›s›na u¤rar. Bu bile,
dinci gericili¤in Filistin’le dayan›flmas›n›n
sahteli¤ini ortaya koymaktad›r. Son ey-
lemler de bir kez daha göstermifltir ki, en
tutarl› anti-emperyalistler komünist ve
devrimcilerdir. 68’lerden bu yana Türki-
ye devrimci hareketi, Filistin’le dayan›fl-
ma içinde olmufltur. Hem de gidip bir-
likte savaflacak denli aktif bir destek ve
dayan›flmad›r bu.

‹srail’in son sald›r›s›n›n ard›ndan yük-
selen protesto eylemlerinde dinci gerici-
likle devrimcilerin eylemleri içiçe girmifl
görünmekle birlikte, bu gerçekleri unut-
mamak ve unutturmamak gerekir. Bu-
gün dinci gericili¤in daha genifl kitleleri
etkileme olana¤› vard›r. S›n›rl› güçlerine
ra¤men komünist ve devrimciler, bulun-
duklar› her yerde Filistin’le dayan›flma
eylemleri örgütlemifller ve bu eylemlerde
sloganlar›yla, durufllar›yla farklar›n› orta-
ya koymufllard›r.

Filistin’le dayan›flma eylemlerinin kri-
ze karfl› yükselen mücadeleyi gölgeleme-
mesine de dikkat etmek gerekir. Buna en
çok burjuvazinin sevinece¤i aflikard›r. ‹s-
rail’in Gazze’ye sald›r›s›yla birlikte, iflten
at›lan iflçilerin eylemleri ikinci plana düfl-
müfltür. Daha önce burjuva bas›n›n bile
görmek zorunda kald›¤› bu eylemler, son
haftalarda iyice gözlerden uzak tutul-
maktad›r. Buna izin verilmemeli, bu tu-
za¤a düflülmemelidir. ‹flçi ve emekçiler,

elbette ki, Filistin halk›na karfl› yap›lan
katliama sessiz kalmamal›, bunu eylem-
leriyle ortaya koymal›d›r. Fakat bu, kriz
bahanesiyle burjuvazinin son aylarda art-
t›rd›¤› sald›r›lara ve buna karfl› bafllayan
eylemlere ilgiyi azaltmamal›; eylemler,
“krize ve savafla karfl›” örgütlenmeli, kriz
ve yaratt›¤› sonuçlar mutlaka gündemde
tutulmal›d›r.

‹srail’in Gazze sald›r›s›, Gazze ile s›-
n›rl› kalmayacak bir özellik tafl›maktad›r.
‹ran’›n Lübnan’daki kolu Hizbullah ile
Filistin’deki kolu Hamas, ‹srail’i ve
ABD’yi Ortado¤u’da bir hayli zorlayan
ve her geçen y›l daha da büyüyen iki
önemli örgüt durumundad›r. ‹ran’a sal-
d›r›ya geçmeden önce bu iki kolun kesil-
mesi, en az›ndan zay›flat›lmas› amaçlan-
maktad›r. 2006 y›l›nda Lübnan’a sald›-
ran ‹srail, 33 gün süren savaflta Hizbul-
lah karfl›s›nda büyük bir yenilgi alm›flt›.
Bu da ‹srail’in Arap savafl›nda elde etti¤i
“yenilmez ordu” imaj›na önemli bir dar-
be vurmufltu. ‹srail, Gazze sald›r›s› ile,
bir yandan sars›lan bu imaj›n› düzeltmek
istiyor, di¤er yandan da baflta ‹ran olmak
üzere Ortado¤u ülkelerine gözda¤› veri-
yor. Misket ve fosfor bombalar› dahil her
tür silah› kullanmas› ve pervas›zl›¤› bunu
gösteriyor. Ayn› zamanda 20 Ocak’ta ifl-
bafl›na gelecek Obama hükümetinin ku-
ca¤›na Ortado¤u’da yeniden yükselen
bir savafl b›rak›yor. Bütün bunlar›n he-
sapl›, dan›fl›kl› oldu¤u ortadad›r. ABD
bir kez daha ‹srail’i kullanarak Ortado-
¤u’daki savafl› yönetmektedir.

Bütün bu geliflmeler, 2009 y›l›n›n ye-
ni emperyalist savafl aç›s›ndan da önemli
bir y›l olaca¤›n› gösteriyor. Obama’n›n
ilk y›l›, ABD’nin ‹ran sald›r›s›n›n da y›l›
olabilir. Haz›rl›klar›n bu yönde oldu¤u
görülmektedir. Öte yandan krizin 2009
y›l›nda kendini çok daha derin biçimde
hissettirece¤i belli olmufltur. ABD, içine
düfltü¤ü bu krizden bir kez daha savafl
yoluyla ç›kmak isteyecektir. ABD’nin
‹ran sald›r›s› ise, baflta Çin ve Rusya’n›n
müdahil olaca¤›, aç›ktan bir dünya sava-
fl›n› bafllatabilir. Dolay›s›yla 2009, kriz ve
savafl›n en fliddetli biçimde yaflanaca¤› bir
y›l olacakt›r. Bu da tüm dünyada krize ve
savafla karfl› mücadeleyi yükseltecek, yeni
Yunanistan’lar yaratacak, hatta yeni dev-
rimler dönemi bafllayabilecektir. Bu
önemli sürece her yönden haz›rl›kl› ol-
mak, haz›rl›kl› girmek gerekir. Çünkü
geliflmelerin nereye do¤ru evrilece¤inde
belirleyici olan, öncülerin haz›rl›k düze-
yi olacakt›r.                       

* * *

Türkiye aç›s›ndan 2009, Mart ay›n-
daki yerel seçimlerle birlikte, hükümetin
gelece¤ini de tayin edecek bir y›l olacak-
t›r. O yüzden yerel seçimlerin anlam› ve
önemi büyümüfltür. Seçim öncesi ayyuka
ç›kan hilelerin nedeni de budur. Seçim-
lere aylar kala, burjuva klikler aras›ndaki
çeliflkilerin yeniden baflat hale gelmesi de
bunu göstermektedir.

Türkiye 2009 y›l›na, “Ergenekon da-
vas›” olarak adland›r›lan iç kap›flman›n
yeni bir perdesiyle girdi. “10. dalga” de-
nilen gözalt›larda, MGK eski genel sek-
reteri de dahil bir çok asker, bürokrat,
profesör ve üstü düzey yarg› mensuplar›-
n›n evleri bas›ld›, tutuklananlar oldu.
Bunun üzerine Genelkurmay›n 6 saat
toplant› yapmas› ve ard›ndan Baflbakan
ile Cumhurbaflkan›’yla görüflmeleri, dev-
letin üst düzeyinde yaflanan çat›flmay› bir
kez daha gözler önüne serdi. Ergene-
kon’un son dalgas› ile birlikte, Susur-
luk’la ba¤lar› kurularak, toprak alt›ndan
onlarca silah ve bomba ç›kart›l›p, suikast
planlar› ortaya serilerek, kitle taban› ge-
niflletilmeye çal›fl›l›yor. Fakat Ergenekon
ad› alt›nda Rusya-Çin emperyalistlerinin
iflbirlikçilerinin tasfiye edildi¤i daha net
biçimde ortaya ç›k›yor. fiimdi burjuva
medya dahi, bu operasyonun baflta ordu
içinde olmak üzere Avrasyac›lar› tasfiye
amaçl› yap›ld›¤›n› söylüyor. Çünkü
MGK eski sekreteri Tuncer K›l›nç, görev
yapt›¤› dönemde aç›ktan NATO’dan ç›-
k›lmas›n› istemifl, “yüzümüzü Rusya’ya,
‹ran’a dönmeliyiz” demiflti.

Bafl›ndan itibaren bu sürecin yeni
emperyalist paylafl›m kavgas›n›n bir
uzant›s› oldu¤unu söylemifltik. K›z›flan
emperyalistler aras› çeliflkiler, iflbirlikçile-
rine de yans›yor, bu da burjuva klik ça-
t›flmas› olarak su yüzüne vuruyordu.
Türkiye gibi Ortado¤u-Kafkaslar-Bal-
kanlar üçgeninde önemli bir yer tutan,
savafl›n merkezi durumundaki bir ülkede
bu çat›flman›n çok daha fliddetli k›ran k›-
rana geçmesi do¤ald›. Fakat ne yaz›k ki,
birçok devrimci örgüt, ne emperyalist
savafl› ne de onun Türkiye’ye yans›mas›-
n› görebildi. Aradaki çat›flmay›, dünya-
daki geliflmelerden kopuk sadece ülke
içindeki bir çat›flma olarak yorumlad›lar.
Tam da egemenlerin göstermek istedi¤i
gibi “laik-dinci” çat›flmas›na indirgedi-
ler. Onlara göre AKP ile ordu çat›fl›yor-
du. AKP, yeniyi,  ordu ise eskiyi, “statü-
koyu” temsil ediyordu. AKP s›rt›n› pa-
lazlanan “Anadolu sermayesi”ne dayar-
ken, eski konumlar›n› kaybeden burjuva-
lar, orduya dayan›yordu. Dahas›, her iki

Son eylemler de bir
kez daha göstermifltir
ki, en tutarl› anti-em-
peryalistler komünist

ve devrimcilerdir.
68’lerden bu yana

Türkiye devrimci ha-
reketi, Filistin’le da-

yan›flma içinde olmufl-
tur. Hem de gidip bir-
likte savaflacak denli
aktif bir destek ve da-

yan›flmad›r bu… 

‹srail’in Gazze’ye sal-
d›r›s›yla birlikte, iflten
at›lan iflçilerin eylem-
leri ikinci plana düfl-
müfltür. Daha önce
burjuva bas›n›n bile
görmek zorunda kal-
d›¤› bu eylemler, son
haftalarda iyice göz-

lerden uzak tutulmak-
tad›r. Buna izin veril-
memeli, bu tuza¤a dü-
flülmemelidir. ‹flçi ve
emekçiler, elbette ki,
Filistin halk›na karfl›
yap›lan katliama ses-
siz kalmamal›, bunu
eylemleriyle ortaya

koymal›d›r. Fakat bu,
kriz bahanesiyle bur-
juvazinin son aylarda
artt›rd›¤› sald›r›lara
ve buna karfl› baflla-
yan eylemlere ilgiyi
azaltmamal›; eylem-
ler, “krize ve savafla
karfl›” örgütlenmeli,
kriz ve yaratt›¤› so-

nuçlar mutlaka gün-
demde               tutul-

mal›d›r.
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kesimin de ABD’nin kanad› oldu¤u söy-
leniyor, ABD’ye yaranma kavgas› verildi-
¤i ileri sürülüyordu. Böylesine emperya-
lizmden, emperyalist hegemonya kavga-
s›ndan, bunlar›n iflbirlikçileri ile olan ba-
¤›ndan, Türkiye’nin sosyo-ekonomik ya-
p›s›ndan ve s›n›fsal bak›fltan kopuk, ayak-
lar› havada de¤erlendirmelerdi bunlar.
Esas›nda burjuva liberal kesimlerin yayd›-
¤› maniplasyonlar›n etkisine girmekti.
Öyle ki, “sol”un bir kesimi, ordudan ya-
na saf tutup bu operasyonlara karfl› ç›kar-
ken, bir k›sm› da operasyonlar›n kontrge-
rillay› hedefledi¤i propagandas›na kana-
rak AKP’ye destek ç›kabildi. Her iki du-
rufl da ba¤›ms›z devrimci bir durufl de¤il-
di. fiu ya da bu kesimin propagandas›n-
dan etkilenerek birine yedeklenmekti.
Geçmiflten beri “ordu yanl›s›” bir yönü
bulunan K›v›lc›ml› gelene¤inden gelenle-
ri ve TKP’yi bir tarafa koyarsak, bafl›n›
ESP’nin çekti¤i, “ordu karfl›tl›¤›” ad› al-
t›nda burjuva liberal etki alt›na girenler,
devrimci saflarda daha fazla kafa kar›fl›kl›-
¤›na neden oluyordu. Öyle ki ESP, “Bu
kadar yetmez” diyerek AKP’nin daha faz-
la ilerlemesini istiyor, Ergenekon’a mü-
dahil olabilmek için kampanyalar düzen-
liyordu. Bütün bunlar da “reel politika”
ad›na yap›l›yordu. Bu kavgay› burjuva
klikler aras› kavga görüp her iki kesime
karfl› mesafeli duranlar› “apolitiklikle”
suçlamaya kadar ifli götürdüler. Bu ope-
rasyonun arkas›nda ABD’nin oldu¤u ve
Çin-Rus kanad›n›n tasfiye edildi¤i iyice
aç›¤a ç›k›nca ve art›k herkesin diline dü-
flünce, ancak uyanabildiler. Fakat yine her
zamanki gibi tek bir özelefltiri bile yap-
madan... Böyle oldu¤u için de kafa kar›-
fl›kl›¤› halen sürüyor. 

‹flin temeline inmeden, popüler ola-
na, ortal›kta en fazla dolaflan tezlere ra¤-
bet etmenin, onlara göre politika belirle-
menin, kaç›n›lmaz sonucuydu bunlar.
Kendilerine verdikleri s›fat ne olursa ol-
sun, burjuva politikalar›na yedeklenmey-
di bunun ad›. Gerçekler bir bir ortaya ç›-
k›nca da böyle bofla düfltüler, flaflalad›lar
ve nas›l çevireceklerini bilemez oldular.
Oysa politikada dürüstlük, yap›lan yanl›fl›
kabul etmek ve nedenlerini irdelemektir.
Ancak bu flekilde benzer hatalara düfl-
mekten kurtulunur. Böyle yapmay›p k›-
v›rtmaya kalk›fl›ld›¤›nda, hatalar›n kökü-
ne inilemez ve farkl› bir olayda ayn› yak-
lafl›mlar yeniden görülür. Bunu 12 Eylül
sürecinden bu yana de¤iflik aflamalarda
her defas›nda görüyoruz. fiimdi de de¤i-
flen bir fley yoktur.

Yaklaflan yerel seçimlere iliflkin taktik-
ler de bunun bir versiyonudur. Esas›nda

art›k taktik de dememek gerekir. Bu ke-
simler için, yerel ya da genel fark etme-
den tüm seçimlere ba¤›ms›z adaylarla
girmek, tart›flmas›z bir politik hat ol-
mufltur. Hatta DTP gibi reformist par-
tilerin listesinden, ya da yine reformist
partilerden oluflan “seçim bloklar›”n›n
aday› olarak girmekte bir sak›nca gör-
memektedirler. ESP, uzun bir süredir
bu bloklara girmek için ç›rp›nm›flt›r, fa-
kat baflaramam›flt›r. En nihayet 29 Mart
seçimlerinde murad›na ermifl olarak, re-
formistlerle birlikte seçim bloku içinde
yeralm›flt›r. Bu bloka geçmiflte her ko-
flulda seçimleri boykot eden bir gele-
nekten gelenlerin ve daha önceki seçim
dönemlerinde devrimci bir çizgi izle-
yenlerin de girmesi, reformizmin dev-
rimci saflarda artan etkisini göstermesi
bak›m›ndan çarp›c› ve düflündürücüdür.
Emperyalizme ve faflizme karfl› mücade-
lenin, reformizme karfl› da verilmesi ge-
rekti¤i ve bunun günün acil bir görevi
oldu¤u, son geliflmelerle birlikte bir kez
daha ortaya ç›km›flt›r.

2009’un ilk günlerinde yeniden
alevlenen burjuva klik çat›flmalar›, yerel
seçimlere do¤rudan yans›yacak ve koz-
lar›n paylafl›ld›¤› bir arenaya dönüfltüre-
cektir. AKP’nin flu ya da bu oranda güç
kayb›, erken genel seçim tart›flmalar›n›
getirecek ve AKP hükümetini düflürme-
nin vesilesi yap›lacakt›r. Böylesi bir it
dalafl›na alet olmamak gerekti¤i aç›kt›r.
Yerel seçimlerde ajitasyon ve propagan-
dam›z›n eksenini de düzen partilerin
teflhiri oluflturmal›, yaflanan klik çat›fl-
mas›n›n gerçek yüzü ortaya serilmelidir.
Ve tabi ki, y›la damgas›n› vuran kriz ve
savafl esas al›nmal›, kitleler bu yönde bi-
linçlendirilmeli, örgütlenmeli ve daha
büyük eylemler için haz›rlanmal›d›r.

Yerel seçimlere bak›fl›m›z ortadad›r.
Devrimcilerin, güçlü olduklar› yerlerde
tek bir aday etraf›nda toplan›p, onu des-
teklemesi, bafl›ndan beri savundu¤umuz
ve yaflama geçirdi¤imiz bir tutumdur.
Bu da daha çok muhtarl›klar, belediye
meclis üyeli¤i ile s›n›rl›d›r. En fazla kü-
çük ilçelerdeki belediye baflkanl›¤› söz-
konusu olabilir ki, bunlar›n da say›s› ol-
dukça düflüktür. Bunlar›n d›fl›nda Bü-
yükflehir belediyeleri dahil her yerden
aday göstermek ve buralardan gülünç
oylar almak, ya da son anda reformist
bir aday›n lehine çekilmek, devrimcile-
rin sayg›nl›¤›n› düflürmekten baflka ifle
yaramaz. Bugüne kadar böyle olmufltur,
29 Mart’ta da böyle olacakt›r.

Seçimlere kazanma perspektifi ile gi-

rilir. Ya kazanacak ya da zorlayacak bir
güç olunmal›d›r. Aksi halde seçimler,
komünist ve devrimcilerin güçsüzlü¤ü-
nü gösteren, dahas› prestijini sarsan bir
rol oynamaktad›r. Buna kimsenin hakk›
olmamal›d›r.                          

* * *

Yeni kavga y›l›na, kriz ve savafl gibi
insanl›¤›n iki büyük az›l› düflman› ile gi-
riliyor. Bu bir yanda daha fazla iflsizlik,
açl›k, katliam ve k›y›m demek. Di¤er
yanda ise daha fazla mücadele, daha ile-
ri biçimlerle halklar›n soka¤a dökülme-
si, ayaklanmalar›n patlamas› anlam›na
geliyor. Hangisinin daha bask›n olaca¤›-
n› ise, s›n›f mücadelesinin düzeyi belir-
leyecektir. Dolay›s›yla burjuvazi ile pro-
letarya aras›ndaki uzlaflmaz çeliflki, tüm
çeliflkilerin üzerine ç›karak bütün bir sü-
reci kaplayacakt›r.    

Bu durum, hiç flüphesiz komünist ve
devrimcilerin görev ve sorumlulu¤unu
daha da artt›r›yor. Y›llard›r ayr› kanallar-
dan akan iflçi-emekçi hareketiyle dev-
rimci, komünist hareketin birleflmesini,
tek bir kanaldan akmas›n› dayat›yor.
Bunun için gerekli olan zemini, çok da-
ha uygun hale getiriyor. Bu durumu de-
¤erlendirmek, ilk baflta biz komünistle-
rin görevidir. (…)

Kriz ve savafl ortam›, kitlelerin poli-
tikaya ilgisini daha fazla çeken, onlar›
mücadelenin içine kendili¤inden sokan
ortamlard›r. Buna bir de seçim atmosfe-
ri eklenince, 2009 y›l›n›n daha ilk ayla-
r›n›n canl› bir politik atmosferde ve mü-
cadele dolu geçece¤i bugünden görüle-
bilir… Bunun ilk yolu, direniflte olan ifl-
yerlerini sürekli ziyaret etmek, oradaki
iflçi ve emekçilerle ba¤ kurmak, onlar›n
sorunlar›na kafa yorup çözümler üret-
mektir… Küçük de olsa at›lan her ad›m,
daha büyük ad›mlar›n haz›rlay›c›s› ola-
cak ve yeni insanlara, yeni alanlara aça-
cakt›r… S›cak mücadele, direnifl yerleri,
de¤iflim ve dönüflümü h›zland›ran yer-
lerdir. ‹flçi ve emekçilerle kaynaflt›kça,
onlar› bilinçlendirmeye yönlendirmeye
çal›flt›kça, her kadro as›l de¤iflimi kendi
içinde yaflayacak kendisi de¤iflip dönü-
flecektir…

2009 y›l›n›n ülkemizdeki iflçi-emekçi
hareketinin devrimci tarzda yükselmesi
aç›s›ndan, daha iyi geçmesi, bu yönde
ataca¤›m›z ad›mlara ba¤l›d›r… Yeni
kavga y›l›na bu sorumlulukla girmeli,
üzerimize düflen görevleri lay›k›yla yeri-
ne getirmeliyiz…  

Telekom greviyle 2008
y›l›na giren Türkiye
iflçi s›n›f›, y›l›n son

aylar›n› krize karfl› ey-
lemlerle geçirmifl ve

2009 y›l›na fabrika ifl-
galleriyle girmifl bu-

lunmaktad›r. Bu,
uzun bir süredir geri-

leme ve durgunluk
içinde olan iflçi ve

emekçilerin silkinifli,
yeniden harekete geçi-

flidir. Ayn› zamanda
2009’un, çok daha

büyük eylemlere gebe
oldu¤unun da iflareti-
dir. Elbette eylemlerde
birçok eksiklik vard›r.
En baflta komünist ve

devrimci önderlik
bofllu¤u, her aflamada

kendini
hissettirmektedir…

2009, kriz ve savafl›n
en fliddetli biçimde ya-
flanaca¤› bir y›l ola-
cakt›r. Bu da tüm

dünyada krize ve sa-
vafla karfl› mücadeleyi
yükseltecek, yeni Yu-
nanistan’lar yarata-
cak, hatta yeni dev-

rimler dönemi baflla-
yabilecektir. Bu

önemli sürece her
yönden haz›rl›kl› ol-

mak, haz›rl›kl› girmek
gerekir. Çünkü gelifl-
melerin nereye do¤ru
evrilece¤inde belirle-
yici olan, öncülerin

haz›rl›k düzeyi
olacakt›r. 
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Sayfa 2’de sürüyor

Kriz ve savafl dönem
lerindeki

TOPLUMSAL
DE⁄‹fi‹M

rize ve onun yaratt›¤› sonuçlara
karfl› tüm dünyada bafllayan eylemler
sürüyor. Yunanistan gençli¤i, iflçi ve
emekçilerinden sonra, Yunan çiftçile-
ri de eyleme geçti. Baflkent Atina’ya
kadar traktörleriyle gelen çiftçiler,
polisle çat›flt›lar. Ard›ndan Frans›z ifl-
çi ve emekçileri de bir günlük genel
grev yaparak, gücünü ortaya koydu.

Sadece Avrupa’da de¤il, Türki-
ye’de de direnifller sürüyor. Fabrika
iflgallerine kadar uzanan bu direnifl-
ler, patronlar›n rehin al›nmas›yla bir
üst aflamaya s›çram›fl durumda. Phi-
lips’ten sonra fiafak Tekstil iflçileri de
patronu rehin alarak, taleplerini elde
ettiler. Keza halen direnifli sürdüren
Sinter iflçileri, eylem k›r›c›l›¤› yapan
iflçileri cezaland›rarak, proleter zoru
da yaflama geçirdiler. 

Direnifller, giderek militanlaflan
biçimlerle t›rman›yor, yay›l›yor. Bu
durum burjuvaziyi oldukça rahats›z
ediyor. Her kriz döneminde ortaya ç›-
kan “sosyal patlama” korkusu, yeni-
den hortlad›. Son olarak ‹sviçre’nin
Davos kasabas›nda gerçekleflen
“Dünya Ekonomik Forumu”nun da
gündemi krizdi. Burjuvazinin ak›l ho-
calar›, kapitalizmi krizden nas›l kurta-
racaklar›n› tart›flt›lar saatlerce. Ancak
çözüm ad›na sunduklar› hiçbir fley
yoktu, bu koflullarda olamazd› da.
Emperyalist kurulufllar, krizin 2009
y›l› boyunca sürece¤ini çeflitli biçim-
lerde yinelediler. Uluslararas› Çal›fl-
ma Örgütü ‹LO ise, bu y›l 50 milyon
kiflinin daha iflsiz kalaca¤›n› aç›klad›.

Tablo bu kadar aç›k ve çarp›c›.
Burjuvazi ve onlar›n çanak yalay›c›la-
r›, krizin faturas›n› iflçi ve emekçilere
y›k›p, düzlü¤e ç›kman›n yollar›n› ar›-
yor. Tüm dünya iflçi ve emekçileri
ise, faturay› bu sefer ödemek istemi-
yor ve çeflitli eylemlerle tepkisini or-
taya koyuyor. Ancak burjuvazi son
derece örgütlü ve birlikte hareket
ederken, iflçi ve emekçiler ordusu, bir
o kadar da¤›n›k ve örgütsüz… Krize
karfl› yükselen mücadelenin baflar›ya
ulaflmas› ise, hiç flüphesiz birlikten,
örgütlülükten geçiyor. O yüzden de
“Gücümüz B‹RL‹⁄‹M‹ZD‹R! Gücümüz
ÖRGÜTLÜLÜ⁄ÜMÜZDÜR!” diyoruz.
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