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Ayl›k siyasal dergi

Ocak 2010 Say›: 12

Y›l›n son aylar›, iflçi-emekçi eylem-

leriyle sars›ld›, sars›l›yor…
25 Kas›m’da emekçi memurlar›n
genel grevi, iflçilerin, ö¤rencilerin de
kat›l›m›yla, yer yer genel direnifl biçimlerini alarak tüm yurtta gerçekleflti. Grevin, sokak gösterileriyle birlikte yap›lmas›, ona militan bir karakter
kazand›rd›. Bu, tüm iflçi ve emekçilere büyük bir moral ve güç verdi. Kendi gücünün fark›na varma ve kendine
güven duygusunu yeniden yaflatt›.
Demiryolcular, 25 Kas›m grevinden dolay›, soruflturma aç›lan arkadafllar›n›n ifle iadesi için, Aral›k ay›nda bir kez daha greve ç›kt›. Tüm tehditlere ve soruflturmalara ra¤men gücünü ortaya koydu. Sonunda soruflturma aç›lan tüm demiryolcular ifllerine geri döndü. Zafer, direnen demiryolcular›n oldu.
Ard›ndan itfayeciler ç›kt› meydanlara. Sözleflmeli hale getirilen ve bu
y›l sonunda sözleflmeleri bitti¤i için
iflsiz kalmakla karfl› karfl›ya olan itfayeciler ifl durdurdu ve ‹stanbul Belediyesi’nin önünde topland›. Burada
polisin gaz› ve copuyla da¤›t›lmaya
çal›fl›lan iflçiler, büyük bir direnifl
sergilediler. Daha sonra aylard›r direniflte olan Esenyurt Belediye iflçileriyle birlikte Bo¤az Köprüsü’ne kendilerini zincirleyip yolu trafi¤i kapad›lar.
Ve Tekel… Yurdun dört bir yan›ndan Ankara’ya akan Tekel iflçileri,
tüm bir flehri eylem alan›na çevirdi.
Polisin copuna, gaz›na, Ankara’n›n
ayaz›na, so¤u¤una ald›rmadan direnifllerini sürdürdüler. Baflbakan›n hakaretlerine, Türk-‹fl’in ipe un seren
tutumuna ra¤men her gün eylem
yapt›lar, tüm ülkeye seslerini duyurdular. Yüre¤i emekten yana atan herkese büyük bir gurur ve coflku yaflatt›lar. Destek ve dayan›flmay› büyüttüler. Öyle ki Türk-‹fl’in sendika a¤alar›
bile, bir saatlik ifl durdurma karar› almak zorunda kald›.
Emekçi memurlarla bafllayan, demiryolcular, itfayeciler ve Tekel iflçileriyle devam eden bu rüzgar, iflçinin-emekçinin rüzgar›d›r. Hava art›k
dönmektedir.
Sayfa 2’de sürüyor

Fiyat›: 2 TL (KDV dahil)
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Hava dönüyor
‹flçiden esiyor yel!
Burjuvazi ise, y›l boyunca alçal›p yükselen
klik çekiflmelerinin üst boyuta tafl›nd›¤› bir dönemden geçiyor. Son olarak Baflbakan Yard›mc›s› Bülent Ar›nç’a suikast giriflimi, bu kavgay› yeniden alevlendirdi. ‹ki subay›n gözalt›na
al›nmas› ve ard›ndan “kozmik odalar” denilen
kontrgerilla merkezinin incelenmeye bafllanmas›, AKP hükümetinin, rakipleri karfl›s›nda
gücünü artt›rd›¤›n› gösteren bir geliflme oldu.
Genelkurmay, gözalt›na al›nan iki subay›n,
içlerinden bilgi s›zd›ranlar› takibe ald›klar›n›,
yani “köstebek” av›na ç›kt›klar›n› söyledi, fakat
bu, durumun vehametini ortadan kald›rmad›.
Belli ki, bu bilgileri hükümete ve ona yak›n çevrelere ulaflt›ranlar› izliyorlard›. Baflta Taraf gazetesi olmak üzere, Genelkurmay, hakk›nda iffla edilen bilgiler üzerine “BBG evi gibi” tan›mlarla tiye al›nd›. “Köstebek” av›na ç›kan iki subay›n M‹T taraf›ndan yanl›fl yönlendirildi¤i ve
tuza¤a düflürüldü¤ü de ortaya at›ld›. Subaylara
“köstebek”in Ar›nç’›n evine gitti¤i bildirilirken,
emniyete de Ar›nç hakk›nda bilgi toplad›klar›
ihbar edilmifl ve yakalanmalar› sa¤lanm›flt›!
Genelkurmay, hükümet, M‹T, emniyet, yarg›, üniversiteler vb. devletin tüm kurumlar birbirine girmifl durumda. Kurumlar kendi içlerinde
de çat›flmal›. Gün geçmiyor ki, her kurumdan
birileri hakk›nda soruflturma aç›lmas›n, Ergenekonculukla ya da irtica ile suçlanmas›n…
Çat›flman›n bu fliddetlenen hali, emperyalizmin Ortado¤u’da paylafl›m savafl›n›n da son
derece çetin geçti¤inin göstergesidir. Bu savafl›n merkezinde yer alan Türkiye, emperyalistler aras› çat›flman›n da tam göbe¤inde durmaktad›r.
***
Baflbakan Erdo¤an, bu ay›n bafl›nda
ABD’ye gitti ve Obama ile görüfltü. Bu görüflmede Afganistan’a daha fazla asker talebi yinelenirken, ‹ran’a karfl› füze kalkan›n›n Türkiye’ye yerlefltirilmesi gündeme geldi. Ortado¤u
ülkeleriyle görüflme trafi¤ini artt›ran Türkiye,
daha aktif bir d›fl politika izlemeye bafllam›flt›.
Bunun “eksen kaymas›” olmad›¤›, aksine y›pranan ABD’nin Türkiye arac›l›¤› ile bölgesel ç›karlar›n› korumaya çal›flt›¤›, her yeni geliflme
ile birlikte kan›tland›.
Uzun süredir ABD’nin hedef tahtas›na çakt›¤› ‹ran, y›l›n son günlerine kitle gösterileri ve
çat›flmalarla giriyor. Nükleer çal›flmalara devam etti¤i için ABD ve AB’li emperyalistlerin
büyük tepkisini toplayan ve yapt›r›mlarla karfl›

karfl›ya bulunan ‹ran’da, bu iç kar›fl›kl›k kuflkusuz emperyalistleri sevindiriyor. Ancak gerici
molla rejimine karfl› ayaklanan ‹ran halk›, ABD
karfl›tl›¤› baflta olmak üzere anti-emperyalist
duygular› çok güçlü olan bir halk.
Di¤er yandan Yunanistan, krizin en fazla vurdu¤u ülkelerden
biri oldu. Yunanl›
emekçiler, krizin faturas›n› ödememek için
sokaklara
döküldü.
Geçen y›l bir gencin polis taraf›ndan öldürülmesiyle sars›lan Yunanistan, bu y›l sadece ö¤rencilerin de¤il, iflçilerin ve memurlar›n eylemleriyle de sars›l›yor. Politeknik direniflinin y›ldönümü, krize
karfl› eylemlere dönüfltü.
***
Yeni kavga y›l›na
umutla giriyoruz.
Burjuvazi içine düfltü¤ü krizden ç›kmak için, iflçi ve emekçilerin
yaflam ve çal›flma koflullar›n› dayan›lmaz k›l›yor. Daha fazla iflsizlik ve açl›k üretiyor. Buna
karfl› her yerde direnifller büyüyor. Hava art›k
her yerde de¤ifliyor, flairin dedi¤i gibi “iflçiden
esiyor yel!”
Burjuva kliklerin iç çat›flmalar› fliddetleniyor. Fakat iflçi ve emekçileri, ezilen halklar› sömürmekte ve daha fazla bask› alt›nda tutmakta birlefliyorlar. Tekel iflçilerine sald›r›rken, asgari ücret diye sefaleti dayat›rken, Kürtlerin
partisini kapat›rken nas›l birlikte davrand›klar›n› hep birlikte görüyoruz. “Kürt aç›l›m›” ad› alt›nda, belediye baflkanlar›n› 12 Eylül’ü aratmayan flekilde tutuklamalar›na tan›k oluyoruz. Buna karfl›n Kürt halk› bir kez daha direnifl bayra¤›n› yükseltiyor.
‹çerde iflçilerin, emekçilerin artan eylemleri,
Kürt halk›n›n yükselen direnifliyle; d›flarda,
komflu ülke halklar›n›n ayaklanmalar› ile karfl›l›yoruz yeni y›l›… O yüzden umutla “hofl geldin” diyoruz…
2010 büyük mücadeleler ve zaferler y›l› olsun! Yeniden devrim dalgas›n›n yükseldi¤i bir
y›l olsun! 2010 bizim olsun!
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Okurlara...
Merhaba,
Her yeni y›l, yeni umutlar getirir. Bizim
umutlar›m›z›n oda¤›nda duran, kitle hareketinin yükselmesi, devrim dalgas›n›n kabarmas›d›r. En a¤›r yenilgi dönemlerinde bile bu
umut, hep ayakta ve güçlü kalmay› sa¤lar.
Çünkü zor günlerin bitece¤ini, havan›n iflçiden yana dönece¤ini, devrim dalgas›n›n kabaraca¤›n›, mutlak ve kaç›n›lmaz bir gerçeklik
olarak biliriz.
2010, bütün bu umutlar›n gerçe¤e biraz daha yaklaflaca¤› bir y›l olarak selaml›yor bizi.
2009 1 May›s›nda Taksim’i fethetmifl olman›n, krize karfl› iflçi direniflleriyle devletin sald›r›lar›n› zay›flatmay› baflarman›n, Alevilerden ö¤rencilere, gecekondulardan iflçi ve memurlara kadar her kesimin harekete geçmesinin hakl› gururu ve umudu ile giriyoruz
2010’a. Ve elbette ki, 2009’un son günlerine
damgas›n› vuran Tekel direniflinin... Tekel direnifli, proletaryan›n mücadele gücüyle ve
kazanma iradesiyle karfl›l›yor yeni y›l›...
Yeni kavga y›l›, yeni zaferler,
fethedece¤imiz yeni mevziler
mufltuluyor bugünden. Ve biz,
bir kere daha en içten duygular›m›zla tekrarl›yoruz:
En güzel y›llar, u¤runda savaflanlar›n olsun!
Gündemdeki konularla ilgili yaz›lar› dergimiz sayfalar›nda bulabilirsiniz.
Bir sonraki say›m›zda görüflmek üzere...
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DEVR‹MC‹ DURUfi
on iki y›ld›r iyice su yüzüne vuran burjuva klikler aras›ndaki çeliflki ve çatlaklar, 2009’un son
günlerinde yeniden ve daha fliddetli biçimde t›rman›fla geçti.
Aral›k ay›n›n bafl›nda eski kuvvet komutanlar›n›n sivil savc›lar taraf›ndan ifadesinin al›nmas›, komutanlar›n darbe
suçlamas›yla ilk kez sorgulan›yor olmas›, gündeme oturdu. Ard›ndan Deniz
Kuvvetleri Komutan› Yarbay Ali Tatar’›n yeniden sorgulanmak istenmesi
üzerine intihar etmesi ve ard›nda b›rakt›¤› soru iflaretleri, klik çat›flmalar›n›n boyutunu ortaya koydu.
Genelkurmay Baflkan› ‹lker Baflbu¤,
buna bir bas›n aç›klamas› ile yan›t verdi.
Aç›klaman›n bir savafl gemisinde ve
Trabzon’da yap›lmas› ve Baflbu¤’un bu-

S

dan bu yana artan klik çeliflkileri, 2007
y›l›ndan itibaren en aç›k biçimde sürüyor. Bunun, ABD’nin Irak iflgali ile
bafllayan Ortado¤u’da emperyalist
paylafl›m savafl›n›n k›z›flmas›yla do¤rudan ba¤› vard›r. Çeflitli emperyalist
güçler, Türkiye’yi kendi saf›nda savafla
çekmek, ya da en az›ndan rakip emperyalistin elini zay›flatmak, planlar›n› bozmak için, iflbirlikçileri arac›l›¤›yla k›ran
k›rana bir savafl veriyorlar. Bu kap›flma,
kitlelere Cumhurbaflkanl›¤› seçimleri,
Genelkurmay›n “e-muhturas›”, Cumhuriyet mitingleri, Ergenekon davas›,
AKP’ye kapatma vb. fleklinde yans›yor,
öyle sunuluyor. Gerçekte, ABD taraf›ndan “›l›ml› islam” modeli olarak oluflturulan AKP’ye karfl›, di¤er emperyalist
devletlerin, baflta ordu olmak üzere çe-

Klikler aras› kavgada

Ortal›k toz duman
Burjuva medya, uzun
süre yaflanan çat›flmay›
“kurumlar aras› savafl”
fleklinde verdi. Fakat arka
arkaya patlayan olaylar,
kurumlar›n kendi içindeki
çat›flmalar› iyice su yüzüne vurdu. fiimdi I. ve II.
Emperyalist savafl öncesi,
‹ttihat Terakki dönemi ile
‹nönü’nün tek parti hükümeti dönemindeki iç
kargafla hat›rlan›yor.
Devletin kurumlar›n›n
birbirleriyle ve kendi içinde hiç bu kadar kavgal›
bir dönemin yaflanmad›¤›
söyleniyor. Kliklerin birbirine girdi¤i böylesi kaotik bir ortam›n savafl öngünlerinde patlak vermesi
kadar do¤al bir fley olamaz. Bugün yaflanan kap›flma da, yeni bir emperyalist paylafl›m›n, ülkemizdeki izdüflümüdür.

na dikkat çekmesi, ordu içerisinde yürütülen soruflturmaya bir tepki olarak yorumland›.
Fakat as›l bomba, ay›n son günlerinde düfltü. Baflbakan Yard›mc›s› Bülent
Ar›nç’a suikast iddias›yla iki subay gözalt›na al›nd›. Sadece Ar›nç’a de¤il,
TBMM Baflkan›, Baflbakan ve Cumhurbaflkan›’na da suikast giriflimleri oldu¤u
söylentileri yay›ld›. Biri albay, di¤eri
binbafl› olan bu subaylar›n Genelkurmay’a ba¤l› “Seferberlik Tetkik Kurulu
Bölge Baflkanl›¤›”nda görev yapt›¤› aç›¤a ç›k›nca, devletin en gizli belgelerinin
bulundu¤u söylenen “kozmik odalara”
girildi. Önceki ad› “Özel Kuvvetler Komutanl›¤›” olan ve kontrgerilla olarak
bilinen bu birim, ilk kez savc›lar taraf›ndan incelenmeye al›nm›fl oldu.
Genelkurmay’›n “yatak odas›” olarak
nitelendirilen, gizli planlar›n yap›ld›¤›
binaya girilmesi, iyice keskinleflen klikler aras› kavgada, çok önemli bir safhad›r. Bu kavgada bir süredir üstünlü¤ü
kurmufl olan AKP’nin rakiplerine indirdi¤i, en güçlü darbe oldu¤u söylenebilir.

Emperyalist güç savafl›
AKP’nin iflbafl›na geldi¤i 2002 y›l›n-

flitli kurumlar üzerinde etkili olma çabas› sözkonusudur.
Ne var ki, bu durum, birçok kesim taraf›ndan, AKP hükümeti ile ordu aras›ndaki çeliflki fleklinde yorumland›. Oysa
bu klikler, devletin tüm kurumlar›
içinde bulunuyordu. Zaten bir süre sonra, yarg›, üniversiteler, polis teflkilat›,
M‹T gibi tüm kurumlar, bu kavgan›n
içinde yerini ald›. Ve bunlar›n hiçbiri,
blok olarak bir taraf›n yan›nda yer almad›lar. Hepsinde flu veya bu düzeyde de¤iflik kesimler bulunuyordu çünkü. Fakat
her birinde bask›n olan klikler vard›. Örne¤in ordu içinde Ergenekon’cular diye
adland›r›lan Avrasyac›lar hakimken, polis teflkilat›nda “takunyac›lar” olarak adland›r›lan Fettullah Gülen’ciler bask›nd›.
Ama bu, her iki kurumda da di¤er kesimin hiç olmad›¤› anlam›na gelmiyordu.
Burjuva medya, uzun süre yaflanan
çat›flmay› “kurumlar aras› savafl” fleklinde verdi. Fakat arka arkaya patlayan
olaylar, kurumlar›n kendi içindeki çat›flmalar› iyice su yüzüne vurunca, bu gerçek gizlenemez hale geldi. fiimdi I. ve II.
Emperyalist paylafl›m savafl› öncesi durumla paralellikler kuruluyor. ‹ttihat Terakki dönemi ile ‹nönü’nün tek parti hü-
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kümeti dönemindeki iç kargafla hat›rlan›yor. Devletin kurumlar›n›n birbirleriyle ve kendi içinde hiç bu kadar kavgal›
bir dönemin yaflanmad›¤› söyleniyor.
Kliklerin birbirine girdi¤i böylesi
kaotik bir ortam›n, savafl öngünlerinde patlak vermesi kadar do¤al bir fley
olamaz. Bugün yaflanan kap›flma da, yeni bir emperyalist paylafl›m›n, ülkemizdeki izdüflümüdür.
Kurumlar›n kendi içindeki
kap›flmas›
Öncesi bir yana son bir aydaki geliflmeler, bu iç kap›flman›n örnekleriyle doludur. Örne¤in polis teflkilat› içinde “Ergenekonla ba¤lant›l›” oldu¤u suçlamas›yla baz› kifliler hakk›nda soruflturma
aç›lm›flt›r. Ki polis teflkilat›, uzun süredir
Fettullah Gülen’cilerin bask›n oldu¤u bir
kurumdur. ‹çlerinde “Ergenekoncu” olarak adland›r›lan grup ve kiflilerin temizlenmesini de desteklemektedirler.
Yarg›da ise durum tam tersidir. Ergenekoncu olarak adland›r›lan kesimin
a¤›rl›¤› vard›r. Fakat AKP, buraya çok
yüklenmektedir. Geçti¤imiz aylarda Hakim ve Savc›lar Yüksek Kurulu ile Adalet Bakanl›¤› aras›nda iyice fliddetlenen
çeliflkiler, bu k›yas›ya kavgan›n bir göstergesiydi. Buna son olarak Erzincan’daki savc›lar aras› kap›flma eklendi.
Erzincan ‹l Jandarma ‹stihbarat Müdürü, Ergenekon kapsam›nda tutukland›.
Bu tutuklaman›n, ‹smaila¤a cemaatine
yönelik operasyondan kaynakland›¤›
sonradan anlafl›ld›. Jandarma Müdürü,
bu cemaatle ilgili yapt›¤› istihbarat› Erzincan Cumhuriyet Savc›s› ‹lhan Cihaner’e iletmifl, o da cemaate ba¤l› Medine
Vakf›’na bask›n düzenlemifl ve dokuz kifliyi tutuklam›flt›. Ayn› savc›, cemaat lideri Mahmut Ustaosmano¤lu ile Cüppeli Ahmet’in de aralar›nda bulundu¤u 69
kifliyi gözalt›na almaya haz›rland›¤› bir
s›rada, Özel Yetkili Erzurum Cumhuriyet Baflsavc›s› Osman fianal taraf›ndan
yetkisiz k›l›nd›. fianal, dosyan›n kendi
yetki alan›na girdi¤ini savunuyordu ve
Erzincan Valisini arayarak, savc›n›n yetkisini kald›rd›¤›n›, onun emirlerine uyulmamas›n› istiyordu. Erzincan savc›s› Cihaner ise, valiye bu emre uymamas›n›,
fianal’› Hakimler ve Savc›lar Yüksek
Kurulu’na flikayet etti¤ini söyledi. Fakat
Cihaner hakk›nda Adalet Bakanl›¤› iki
idari soruflturma açm›flt›. Ve bu soruflturma kapsam›nda Cihaner’in 2008 y›l›ndan bu yana dinlendi¤i ortaya ç›kt›. O da
Ergenekon’dan suçlan›yordu!
Daha çarp›c› bir geliflme de Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›’nda yafland›.
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Geçti¤imiz ay Deniz Kuvvetleri Komutan› ve Donanma Komutan›na suikast planlad›klar› iddias›yla
çok say›da askeri personel sorgulanm›fl, 10 subay tutuklanm›flt›. Bunlar›n içinde yeralan Yarbay Ali Tatar, önce serbest b›rak›ld›, ard›ndan yeniden yakalama emri ç›k›nca, evinde intihar etti. Bunun, son iki
y›l içinde Deniz Kuvvetleri’nde 6. intihar olay› olmas›, gözleri buraya çevirdi. Hat›rlanacakt›r; “irticayla mücadele eylem plan›”n›n alt›nda imzas› bulundu¤u söylenen Dursun Çiçek de Deniz Kuvvetleri’nde albayd›.
Ali Tatar’›n cenazesi Karacaahmet’teki Cemevi’nde düzenlenen bir törenden sonra Ankara’da
defnedildi. Cenazeye, suikast yapmakla suçland›¤›
komutanlar da kat›ld›. Cenazede Tatar’›n eflinin, “bir
komplo kuruldu¤u” ve “Alevi subaylar›n hepsinin
içerde oldu¤u” sözleri, dikkatleri üzerinde toplad›.
Son dönemde dinci kesimlerin, Deniz Kuvvetleri’ni
ele geçirme çabas›nda oldu¤u, özellikle Alevi subaylar› hedef seçti¤i, bas›nda yer ald›.
K›sacas›, polisten jandarmaya, yarg›dan orduya kadar her kurumda hegemonya mücadelesi
tüm h›z›yla sürüyordu.
AKP ad›m ad›m üstünlü¤ünü ele geçirdi
Son bir ay içindeki geliflmelerden biri de, eski
kuvvet komutanlar›n›n sivil savc›lar taraf›ndan sorgulanmas›yd›. Komutanlar›n›n darbe suçlamas›yla ifade vermesi de bir ilkti! Daha önce askerler,
askeri suçlardan ötürü askeri mahkemelerce yarg›lan›yordu. AKP hükümetinin meclisten geçirdi¤i bir
yasa ile, art›k askerler bu tür suçlardan dolay› da sivil mahkemelerce yarg›lanabilecekti. Ergenekon soruflturmas› kapsam›nda eski komutanlar›n sivil savc›lara ifade vermesinin yolu böylece aç›ld›.
Ordunun darbe giriflimi ilk olarak, Nokta dergisinin 20 Mart 2007 tarihli say›s›nda ortaya ç›km›flt›.
Dergide Deniz Kuvvetleri Komutan› Özden Örnek’in günlükleri yay›nlanm›fl ve kuvvet komutanlar›n›n konuflmalar›, Örnek’in yorumlar›yla birlikte
kaydedilmiflti. Ve Ergenekon dosyas› da bu günlüklere dayanarak aç›ld›. Hal böyleyken, Özden Örnek’in ifadesi bile al›nmam›flt›. Bu “yaman çeliflkiyi”, Ergenekon davas›ndan içeride bulunan Cumhuriyet gazetesi yazar› Mustafa Balbay ortaya serdi.
Duruflmada “ben buraday›m, peki Özden Örnek nerede?” diye sordu. “Biz neyle darbe yapaca¤›z? Elimizde hangi tank, top, silah var?” diye soran san›klar da oldu.
Bu san›klar›n tepkisi, kendileri yarg›lan›rken,
iflin bafl›n› çeken komutanlar›n hükümet taraf›ndan
kollan›yor olmas›nayd›. Bunda, baz› eski komutanlar›n AKP’ye yak›n durmas›, onun iflini kolaylaflt›rmas› kadar; AKP’nin de sindire sindire ve gücünü
iyi ayarlayarak ad›mlar›n› atmas›n›n rolü vard›. Fakat Balbay’›n bu durumu ortaya seren sorusuyla s›k›fl›nca, eski kuvvet komutanlar›n› ifade almak için
ça¤›rmaya, bir yerde mecbur kald›lar.
Aral›k ay›n›n bafl›nda eski kuvvet komutanlar›
“flüpheli” s›fat›yla Ergenekon savc›lar› taraf›ndan 10
saat sorguland›. 2003-2004 y›llar› aras›nda iki darbe
plan› yapma iddias›yla sorgulanan komutanlar, bu
suçlamalar› reddettiler ve serbest b›rak›ld›lar. Ayn›

dönemde komutanl›k yapan fiener Eruygur ve Hurflit
Tolon ise, zaten Ergenekon davas›n›n en önemli san›klar›. Dönemin genelkurmay baflkan› Hilmi Özkök’ün de daha önce “tan›k” s›fat› ile ifadesi al›nm›flt›. Böylece o y›llarda kuvvet komutanl›¤› yapm›fl
herkes, sorgulanm›fl oldu.
Özkök, ifadesinde, darbe girifliminden bilgisi oldu¤unu, fakat elinde yeterince delil olmad›¤›ndan
bir fley yapamad›¤›n› söylüyordu. Bu bilgileri “do¤rudan kamuoyu ile paylaflmak yerine bizzat Baflbakan’a gidip ‘böyle endifleler var’ fleklinde ilettim”
dedi.
Bu durumda hükümetin daha 2003 y›l›ndan itibaren darbe haz›rl›klar›ndan haberdar oldu¤u
aç›¤a ç›kt›. Fakat o dönem herhangi bir giriflimde
bulunmad›lar. Belli ki, kendileri için uygun bir zaman› kollad›lar. Cumhurbaflkanl›¤› seçimleri s›ras›nda üst boyutlara t›rmanan bu çeliflkiyi, Gül’ü seçtirerek altettiler. Ve ondan sonra, Ergenekon davas›n›
aç›p, ad›m ad›m rakiplerini gerilettiler.
fiimdi “kozmik odalar” denilen kontrgerilla
merkezine kadar, sivil hakim ve savc›lar›n girmesi, Ergenekoncular›n geriledi¤i noktay› göstermesi bak›m›ndan çarp›c›d›r. Genelkurmay’›n bir süre
direndikten sonra buna izin verdi¤i, fakat belgeleri
d›flar› ç›kartmaya yanaflmad›¤› söyleniyor. Bu durum, soruflturman›n günleri bulmas›na yol açt›. Dergimiz yay›na girdi¤i s›ra, “kozmik odalarda” soruflturma sürüyordu.
Sis bombalar›: Demokratikleflme, sivilleflme…
Kontrgerillan›n merkezinde yap›lan bu inceleme,
AKP yanl›s› bas›n taraf›ndan, 6-7 Eylül olaylar›,
Marafl, 1 May›s ’77 katliam› gibi, son 50 y›lda gerçekleflen kontra eylemlerin hepsinin aç›¤a ç›kaca¤›
propagandas› ile at bafl› gidiyor. Ergenekon soruflturmas› bafllad›¤› günden bu yana, kitlelerin deste¤ini almak için bu demagojiyi sürekli canl› tutuluyor.
Fakat sözkonusu katliamlardan hiçbiriyle ilgili yeni belgeler sunulmufl ve dava aç›lm›fl de¤il! “Demokratikleflme”, “sivilleflme”, “darbe karfl›tl›¤›”
vb. klik kavgas›n› kitlelerden gizlemek için at›lan
sis bombalar›d›r.
Eski kuvvet komutanlar›n›n sivil savc›larca sorgulanmas› da, birçok burjuva-liberal yazar taraf›ndan “demokrasinin gelifliminde yeni bir aflama” olarak nitelendirildi. Ancak komutanlara savc›lar›n ne
kadar nazik davrand›¤›, “paflam” diye hitap ettikleri,
çay-kahve her tür ikram›n yap›ld›¤› da biliniyordu.
Dahas›, Özden Örnek’e ait günlüklerde darbe giriflimi çok net ortadayken, komutanlar serbest b›rak›ld›.

Önceden tutuklanan komutanlar da “hastal›k nedeniyle” tutuksuz yarg›lanmak üzere b›rak›lm›flt›. fiimdi “hükümete darbe yapmak”tan alt düzey subaylar,
ö¤retim üyeleri, gazeteci ve yazarlar yarg›lan›yor.
Klikler aras› kavga, su yüzüne ç›kt›¤› andan
itibaren, bunun bir “it dalafl›” oldu¤unu, ortal›¤›
kaplayan demagojiye kan›p taraflardan birine
yedeklenmemek gerekti¤ini ›srarla söyledik. Bu
“it dalafl›”n›n emperyalist paylafl›m savafl›ndan
ba¤›ms›z olmad›¤›n›, sadece içe dönük bir iktidar
kavgas› olarak görülmemesi gerekti¤ini belirttik.
Dünya ölçe¤indeki ABD-AB ile Çin-Rusya kamplaflmas›n›n, Türkiye’ye yans›ma biçimi oldu¤unu
vurgulad›k…
Sonras› her geliflme, bu tespitlerimizin isabetlili¤ini ortaya koydu. Ergenekon ad› alt›nda kendilerine
“Avrasyac›lar” diyen ve Türkiye’nin Çin-Rusya
kamp›nda yer almas›n› savunanlar, tasfiye ediliyordu. Hem de sadece ordu içinden de¤il, tüm devlet
kurumlar›ndan… Çünkü bu kesim tüm kurumlar›n
içinde bulunuyordu. Dolay›s›yla çat›flma, ordu-hükümet çat›flmas› de¤ildi. Laik-dinci çat›flmas› hiç
de¤ildi! Bunlar sadece görüngülerdi, taraflar›n
kulland›¤› ideolojik argümanlard›.
Bunlara ra¤men, klik çat›flmas›na dönük çarp›k
yaklafl›mlar, 2002 seçimlerinden bu yana derinleflerek sürüyor. Kimi devrimci-demokrat kifli ve örgütler, “darbe karfl›tl›¤›” diyerek dinci-gericili¤in; kimileriyse gericili¤e karfl› ordunun yede¤ine düflübiliyor. Özellikle AKP’nin “demokrasi”, “sivilleflme”,
“asker vesayetinden kurtulma” argümanlar› etkili
olabiliyor. Korkar›z ki, AKP’nin kontrgerilla merkezine düzenledi¤i bask›n, bu çevreleri yeniden umutland›racak, bu yan›lsamay› devam ettirecektir.
Oysa AKP hükümeti, bu süre içinde baflta
Kürt halk› olmak üzere, iflçi ve emekçi hareketine karfl›, en büyük sald›r›lar› yapan bir hükümet
oldu. Son olarak Tekel iflçilerine reva gördükleri ortadad›r. Demokrasi ve insan haklar›n›n s›nanaca¤›
yer de, buralard›r. Ve AKP, bu s›navlar›n hepsinde
s›n›fta kalm›flt›r.
***
Demokrasi, insan haklar›, bar›fl, klikler aras›
çat›flmalarla de¤il, halk hareketiyle kazan›lacakt›r. Kitlelerin gücüyle faflizmden hesap sorulmad›kça, ne kontrgerilla la¤vedilir, ne de 12 Eylül
tüm uygulamalar›yla birlikte kald›r›labilir. Klik
çat›flmas›yla ortaya dökülen gerçekler, ancak devrimci bir tarzda de¤erlendirilip kitleleri bilinçlendirme ve harekete geçirmede kullan›l›rsa ifle yarar. Aksi halde, niyetlerden ba¤›ms›z olarak kliklerden birinin yede¤ine düflmekten kurtulunamaz.
Neredeyse her gün yeni bir geliflmenin yafland›¤›, birçok “ilk”in gerçekleflti¤i, klik çat›flmalar›n›n
süikast giriflimlerine kadar t›rmand›¤› bir ortamda,
ML rotadan flaflmadan ilerlemek, çok daha yaflamsal
bir önem tafl›yor. Ortal›¤›n toz-duman oldu¤u böylesi günlerde, do¤ru yönü gösterecek devrimci-komünist bir önderli¤e duyulan ihtiyaç, her zamankinden
daha gerekli ve yak›c›d›r. Bir kez daha “herkes
kendi bayra¤› alt›na” diyoruz.
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Maden iflçileri ölüyor
Patronlar kar peflinde kofluyor
Yine maden patlad›, yine madenci öldü, yine
yürekler da¤land›.
Ve yine “devlet büyükleri” hamasi nutuklar atarak, timsah gözyafllar› dökerek, madencilerin ölümünün arkas›ndan “görevlerini” yerine getirdiler.
Ama yaflanan sorunu çözmek, madenci kazalar›na gerçekten bir son vermek için hiçbir ad›m atmad›lar. Tekrar etmesi kaç›n›lmaz hale gelen, bir
sonraki maden kazas›nda yeniden ortaya ç›kmak
üzere, evlerine geri döndüler.
Yerin alt›nda 19 can
Bu defaki maden kazas›, Bursa’n›n Mustafakemalpafla ilçesi, Alpagut köyü yak›nlar›nda, Bükköy
Madencilik Afl’ye ait kömür oca¤›nda meydana
geldi. Kazan›n faili, gene “grizu” idi. Patlama yerin
220 metre derinli¤inde gerçekleflti. 220 metre derinlikte 19 iflçi, tonlarca topra¤›n alt›nda kald›.
Oca¤›n bafl›nda aileler, ç›kacak cenazeleri bekliyordu; kimisinin babas›, kimisinin kocas›, kimisinin o¤lu... Oca¤›n içinde ise madenciler, topra¤›
elleriyle kazarak arkadafllar›na ulaflmaya çal›fl›yordu.
Devletin yapt›¤› ilk ifl, oca¤› 6 ay süreyle kapatmak oldu. Asl›nda bu kapatma, maden sahibine
de¤il, çal›flan iflçilere ve köy halk›na bir ceza anlam›na geliyordu. Maden oca¤› bulunan her bölge,
bu türden bir dram›, yaflam›n her an›nda yafl›yor.
Bir tarafta yeterince önlem almadan, tehlikenin büyük oldu¤unu bile bile, ölümü göze alarak çal›flmak vard›r, di¤er tarafta ise, iflsiz ve aç kalmak...
Maden çal›flanlar›n›n as›l talebi, oca¤›n kapat›lmas› de¤il, denetimlerin do¤ru düzgün yap›lmas›, önlemlerin al›nmas›, her an ölüm korkusu duymadan çal›flma koflullar›n›n sa¤lanmas›d›r. Oysa madenler, en a¤›r, en insanl›k d›fl›
çal›flma koflullar›n›n oldu¤u yerlerdir.
Bükköy Madencilik’te çal›flan bir iflçi, bu durumu çarp›c› sözlerle anlat›yor: “‹flçilerin maafl› 700,
ustalar›n ise 800 TL. Sigorta primlerimiz yat›r›lm›yor. ‹flçilere gaz maskesi verilmiyor, iflçiler kendi
yanlar›nda getirdikleri bezlerle yüzlerini kapat›yorlar. Her bahaneyle maafllar›m›z kesiliyor. Bir vardiyada üç kiflinin, örne¤in 30 vagon kömür ç›karmalar› isteniyor. Bazen kömür yeteri miktarda olmuyor, ya da ç›karmaya bizim gücümüz yetmiyor; 30
vagon ç›kmad›ysa, o gün yevmiyemiz kesiliyor.
Yemek verilmiyor, yeme¤imizi evden getiriyoruz.”
Ve iflçiler, bütün bu koflullara
ra¤men, üstelik bir de iflten at›lma
korkusu yaflayarak çal›flmaya devam ediyorlar. Ayn› iflçi, patlaman›n oldu¤u gün kendi vardiyalar›nda metan gaz› birikmesini farkettiklerini, bu nedenle dinamit
patlat›lmad›¤›n›, asl›nda sonraki
vardiyada da dinamit patlat›lmamas› gerekti¤ini, ancak gün boyu

dinamit kullan›lmad›¤› için kömür ç›kart›lamay›nca, akflam vardiyas›ndakileri çal›flt›rmak için
dinamit patlat›ld›¤›n› anlat›yor. Ve patlayan bu dinamitler de 19 iflçinin can›n› al›yor.
Kaza de¤il,
“taammüden” cinayet
Patlama sonras›, madende May›s ay›nda yap›lan denetimlerde baz› eksiklikler saptand›¤›, bunlar›n tamamlanmas› için madene aral›k ay›na kadar
süre verildi¤i, ancak patlaman›n oldu¤u güne kadar hiçbir önlem al›nmad›¤› ortaya ç›km›flt›. Dahas›, bu madene, ifl güvenli¤i önlemleri al›nmad›¤›
için 2007 y›l›nda verilen alt› ay kapatma cezas›n›n uygulanmad›¤› da ö¤renildi.
Patlama sonras›nda haz›rlanan raporlar, di¤er
bütün maden ocaklar›nda oldu¤u gibi, burada yaflananlar›n bir kaza de¤il, patronun bilinçli ihmalleri oldu¤unu ortaya koyuyor. Bursa Valisinin müfettifl raporu; ocakta havaland›rman›n ve
gaz ölçüm cihazlar›n›n yetersiz oldu¤u ve dinamit
atefllemede yanl›fll›klar yap›ld›¤›n› söylüyor. MTA
Genel Müdürlü¤ü ile Türkiye Taflkömürü Kurumu’nun da içinde oldu¤u konuyla ilgili kurumlar taraf›ndan haz›rlanan raporda ise; ayd›nlatma teçhizat›n›n anti-grizulu olmad›¤›, iflletme projesinde
belirlendi¤i biçimde, nefeslikleri birbirine ba¤layan
galeri olmad›¤›, oca¤›n havaland›r›lmad›¤›, nakliyede kullan›lan elektrik motorlar› d›fl›ndaki ekipmanlar›n anti-grizulu olmad›¤›, tahkimat direklerinin k›r›lm›fl oldu¤u, tavan›n çöktü¤ü, gaz ölçümlerini gerekli biçimde yap›lmad›¤› tespit edildi.
Madenlerde iflçiler, önlemler al›nmadan çal›fl›yor. Denetlemeye gelen görevliler ise, patrondan
ald›klar› rüflvet karfl›l›¤›nda ya rapor düzenlemiyorlar, ya da düzenledikleri raporlarda, “önlem al›nmas› için” çok uzun süreler koyuyorlar. Yani as›l
olarak patronlar›n suçlu oldu¤u ifl cinayetlerinde, rüflvet alarak sorunlar› görmezden gelen,
sistemin bir parças› olan bütün görevliler de
suç orta¤› oluyorlar.
Daha vahim olan ise flu: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl›¤› ad›na madenlerde görev yapan
fenni nezaretçilerin maafl›, do¤rudan maden sahipleri taraf›ndan ödeniyor. Devlet ve bakanl›k taraf›ndan ödenmesi gereken maafl›n› maden sahibinden
alan fenni nezaretçi, elbette, kendisinin de iflvereni
olan maden sahibinin ç›karlar› do¤rultusunda hare-

ket ediyor.
‹fl cinayetleri sözkonusu oldu¤unda, patronlar
kayda de¤er hiçbir ceza alm›yorlar. Bu sistem
de onlar› maliyeti yüksek önlemler almaktansa, iflçilerin ölümünü göze almaya teflvik ediyor. Çünkü
maliyet önlemleri, patronun cebinden ç›k›yor, ama
ölen bir iflçinin yerine, patrona hiçbir yükümlülük
gelmeden yeni bir iflçi al›n›veriyor.
Ocak sahibi, AKP’nin rantç›s›
Kazan›n, maden oca¤› sahibinin bilinçli tutumundan meydana geldi¤i belliydi. Ancak ocak sahibi Nurullah Ercan, ilk günlerde nedense bir
türlü “bulunamad›”, bir hafta sonra ortaya ç›kt›¤›nda ise, ifadesini verip serbest b›rak›ld›.
Asl›nda Nurullah Ercan ve Bükköy Madencilik
ismi, daha önce de kamuoyunun gündemini meflgul etmiflti. 29 Kas›m 2008’de, yerel seçimlerden
hemen önce, Tunceli’de AKP’li bir vak›f taraf›ndan
da¤›t›lan kömürlerin Bükköy Madencilik’e ait oldu¤u tespit edilmiflti. Kömürler, flirketin Çorum’daki
ocaklar›ndan al›nm›fl ve seçim rüflveti olarak
Tuncelilere da¤›t›lm›fl, üstelik torbalar›n içinden kömürden çok toz ç›km›flt›.
Son y›llarda AKP’ye s›rt›n› dayayarak zenginleflen kesimin içinde yer ald›¤› görülen Nurullah Ercan’›n tek flirketi Bükköy Madencilik de de¤il. Ankara merkezli Ercan fiirketler Toplulu¤u bünyesinde, Bükköy’ün yan›s›ra, Mu¤la Yata¤an’da faaliyet
gösteren Arafa, Kütahya’da Bar›fl Madencilik, Bolu’da Üçp›nar Madencilik de bulunuyor. fiirketler,
karmafl›k bir tafleron sistemiyle içiçe oluflturuldu¤u
için, iflçiler, cangüvenli¤inin d›fl›nda farkl› sorunlar
da yafl›yorlar. Mesela 2000 y›l›nda Bolu’daki flirkette örgütlenmek isteyen D‹SK’e ba¤l› Dev Maden Sen, sürekli tafleron flirketlerle engellenmifl.
Sendikac›lar durumu araflt›rd›klar› zaman, tafleron
flirketlerin asl›nda ocakta çal›flan ustabafl›lar›n
üzerine oldu¤unu görmüfller. Türk-ifl’e ba¤l›
Maden-ifl ise, Bursa’daki madende örgütlenmeye çal›flt›klar›n›, ancak iflveren taraf›ndan
engellendiklerini anlat›yor.
Maden iflçileri en a¤›r çal›flma koflullar›nda yaflam savafl› veriyorlar. Gerçekten yaflam› savunmak için ise, sömürüde pervas›z
maden sahiplerine karfl› örgütlenmeleri, sömürücü sisteme karfl› mücadele etmeleri gerekiyor.

6

Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

Ocak 2010

Her yer Tekel!
Her yer direniş!
Tekel’in kapat›lmas›ndan sonra, aç›kta kalan
Tekel iflçilerini, 4-C kapsam›nda sözleflmeli, güvencesiz, örgütsüz ve düflük ücretlerle ifle yerlefltirmek isteyen ve bunu da adeta bir lütufmufl gibi sunan burjuvazinin yalanlar›n›, yine iflçiler direniflleriyle aç›¤a ç›kard›. AKP hükümeti taraf›ndan “yan gelip yatmakla”, “yetim hakk› çalmakla” suçlanan 12 bin Tekel iflçisi, haklar›n› aramak için 14 Aral›k’ta Türkiye’nin 40 Tekel iflletmesinden yola ç›karak Ankara’ya geldiler ve direnifllerini devam ettiriyorlar.
‹flçiler, her sabah 8.30’da Türk-‹fl Genel Merkezi önünde toplan›p, akflam 19’a kadar kal›yorlar. Bu süreç içinde sloganlarla, halaylarla direnifllerini kitlelere anlat›yorlar. Dayan›flma ziyaretleri ise hiç eksik olmuyor. Dayan›flma ziyaretlerinde iflçilerin öfkeleri ve coflkular› art›yor. Akflam ise Türk-‹fl’e ba¤l› sendikalar›n lokallerinde
masa üzerinde uyuyan iflçiler, bazen po¤aça, simitle kar›nlar›n› doyuruyorlar.
***
AKP hükümeti, iflçilerin do¤rudan kendilerini
hedef almas› karfl›s›nda paniklemifl bir halde sal-

d›r›yor. Bu bazen polis copu, gaz› oluyor, bazen
Baflbakan’›n hakaretleri, suçlamalar›... Bu durum, tüm iflçi ve emekçilerin tepkisini toplad›,
öfkesini biledi.
Sendika a¤alar› ise, bu öfkeyi bertaraf etmek
için flovenizm dahil her yöntemi kullan›yor. Bizzat Ankara emniyet müdürü taraf›ndan sald›r›n›n
gerekçesi olarak gösterilen “aralar›nda provakatörler var” söylemi, sendikac›lar taraf›ndan da
“aram›zda prokavatörlere dikktat edelim, sendikan›n dedi¤inden ç›kmay›n” flekline getirildi. Sald›r› an›nda iflçilere ‹stiklal Marfl› söyletmeleri bile,
sald›r›lar› engelleyemezken, devletin ekme¤ine
bu noktadan da ya¤ sürmeye devam ediyorlar.
Fakat sendika da Tekel iflçilerini durdurmaya

yetmedi. Sald›r›lar›n ard›ndan direnifllerine devam ederken, “hakk›m›z› almadan geri gitmeyece¤iz”, “biz h›rs›z de¤iliz, hakk›m›z› istiyoruz”, “bu sald›r›lar› ancak genel grev
püskürtecek” dediler. ‹flçiler gün geçtikçe kendilerine güvenleri artm›fl bir flekilde eylemlerine
devam ediyor. Ayr›ca artan s›n›f dayan›flmas›n›n
coflkusunu da yafl›yorlar. Ankara baflta olmak
üzere hemen hemen her ilde Tekel’le dayan›flma
eylemleri yükseliyor, öfke yayg›nlafl›yor.
***
Direniflleri Türkiye’nin dört bir yan›na yay›l›rken Türk-‹fl a¤alar›n› da eylem kararlar› almaya
zorluyor. 8 ayd›r toplanmayan Türk-‹fl Baflkanlar
kurulu her hafta toplanmak zorunda kald›. Tabandan gelen “Genel grev genel direnifl” talebini
bertaraf etmek için “yang›n söndürücülü¤ü” rolüne girifliyor.
Direniflin ilk günlerinde iflçilere gözükmeyen
Türk-‹fl Baflkan› Mustafa Kumlu’nun “ifli masa
üzerinde çözmek” formülü bizzat iflçilerin ve muhalif sendika yöneticilerinin öfkesine çarpt›.
Türk-‹fl Baflkanlar Kurulu, gelen bask›lar sonucunda 25 Aral›k’ta KESK ve D‹SK’in de destek verdi¤i, bir saatlik ifl b›rakma eylemini
hayata geçirdiler. Ayn› gün AKP il binalar›na
yürüyüfller düzenleyen iflçi ve emekçiler, tepkilerini ortaya koydu. Buna karfl›n Türk-‹fl,
eylemleri sürece yay›yor, böylece direnifli
eritmek isitiyor. 28 Aral›k’ta Güvenpark’ta
toplanan Türk-‹fl’in profesyonel sendikac›lar›n›n aras›nda yaflanan tart›flmalar, bunun en
bariz kan›t›. Muhalif sendikac›lar “Genel grev
genel direnifl” slogan›n› bayrak yap›p, barikat›n üzerine yönelirken, bir k›s›m sendikac› da
minibüste çal›nan türkülerle halay çekmeyi
tercih etti. “Hep birlikte Meclis’e gidilecek”
karar›na ra¤men, Türk-‹fl yönetimi, 15 kiflilik bir
heyetle adeta kaçarcas›na polis barikat›ndan
geçti. Görüflmelerin ard›ndan Türk-‹fl Genel Merkezi önüne yürümek karar› da bizzat yönetim taraf›ndan çi¤nendi. Sendikac›lar, polis barikat›n›
zorlay›p yararak Türk-‹fl’in önüne geldiler.
Gelinen aflamada Türk-‹fl, tepkileri bertaraf
edemiyor. D‹SK ve KESK al›nacak bir genel grev
karar›n› hayata geçireceklerini söylüyor. Tekel
direnifli bu toparlanmay› sa¤layabilecek bir güç
oldu¤unu gösteriyor. Özellefltirme sald›r›s› süresinde fabrikalar›n› iflgal eden, sokaklar› eylem
alan›na çeviren, polisle çat›flmalara giren Tekel
iflçileri, tarihsel sorumlulu¤un bilinciyle hareket
ediyor.

***
Direniflin ilk günlerinde yaflanan flovenist hava da direnifl ilerledikçe yerini s›n›f bilinçli bir
tavra b›rak›yor. “Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i” fliar›yla “Genel grev genel direnifl” sloganlar› daha
bask›n hale geliyor. At›lan sloganlarda yüzlere
yans›yan öfke, gelen bildirilerin bir anda okunmas› ve paylafl›lmas›, devrimcilere olan yak›nl›¤›n artmas›, burjuva partilerden beklentileri de
azalt›c› bir etken. MHP ve CHP milletvekilleri ilk
günlerde Tekel iflçilerinin yan›ndaym›fl gibi görünürken, iflçiler yavafl yavafl burjuva partilerin
yüzlerini görüyorlar. Sendikac›lar ise, hala burjuva partilerden medet umarak, meclisteki gruplar›
ziyaret ediyorlar. Oysa Tekel özellefltirilirken, bu
partilerin hepsi de vard› ve bu süreci onaylam›fllard›. fiimdi ise, s›n›f›n artan tepkisini düzen s›n›rlar› içinde tutmak, en fazla hükümet karfl›tl›¤›
ile s›n›rlamak için direnifli sah›pleniyor görünüyorlar.
***
Krizle birlikte artan iflsizler ordusunun bir parças› olmayacaklar›n› hayk›ran iflçilerin de umudu
oldu Tekel iflçileri. Art›k sadece dayan›flma ziyaretleri ya da yap›lan bas›n aç›klamalar›yla geçifltirilemeyecek bir süreçle karfl› karfl›yay›z. Eylemli gücün soka¤a dökülmesi, üretimden gelen
gücümüzün kullan›lmas› kazan›mlar›m›z› getirecektir.
Tekel iflçisi yaflad›¤› süreçle, dönüflüyor, dönüfltürüyor. Devletin gerçek yüzünü tan›maya
bafll›yor. Keza sar› sendikac›lar›n ayak oyunlar›na daha yak›ndan tan›k oluyor. Mustafa Kumlu
“Bizim kavgam›z ideolojik de¤il” diyor. Tam da
bu noktada “Hay›r bizim kavgam›z ideolojiktir,
s›n›fa karfl› s›n›f tavr›d›r” demenin zaman›d›r!
Sendika bürokratlar› s›k›flm›fl durumda ve bu durum, genel grev karar›n› ald›rtmak için uygun bir
ortam haz›rl›yor.
***
Tekel iflçileri, ya¤mura, çamura ra¤men, kad›n›yla erke¤iyle, Kürt, Türk, Çerkez, Alevi, Sunni demeden direniyorlar. Sokaklarda estirilmek
istenen ve burjuvazi taraf›ndan pompalanan flovenist zehire karfl› da tek çare iflçilerin ve emekçilerin birli¤idir. “Yaflas›n iflçilerin birli¤i halklar›n
kardeflli¤i” slogan› en büyük anlam›n› eylem
alanlar›nda buluyor. Halklar›n birbirlerine ön yarg›lar› bu eylemlerde k›r›l›yor. Kurtulufl yok tek
bafl›na ya hep beraber ya hiçbirimiz diyerek bu
gücü büyütmeli, omuzlamal›y›z.
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Direniflin ad› Tekel iflçisi

‹flyerlerinin kapanmamas› için yaflad›klar› illerden yüzTekel iflçilerinin direnifli, çoktan Tekel’i aflt›, genele yay›ld›. Tekel iflçilerinin kararl› duruflu, diden fazla otobüsle 16 Aral›k Sal› günü Ankara’ya geldiler.
rengenli¤i, bütün iflçi ve emekçinin sempatisini, deste¤ini üzerinde toplad›. Krizle birlikte çal›flma
‹flçiler, yolda polisin engellerine tak›lm›flt›. ‹flçilerin kararl›
ve yaflam koflullar› daha da çekilmez hale gelen tüm kesimleri ilgilendirir oldu. Tekel iflçisi de gitutumu karfl›s›nda bu kez “herkes girsin Diyarbak›r’dan gederek bu bilince var›yor ve onun sorumlulu¤u ile hareket ediyor.
len otobüsler giremez, provokasyon olur” diyerek iflçileri
“Ben çocuklar›m›n gelece¤i için buraday›m. Biz 4-C uygulamas›n› kabul edersek, bizden
bölmeye çal›flt›. Ama iflçilerin direnci, burada da kendini
sonraki
gelen fleker iflçileri, karayollar› iflçileri de bu sald›r›lardan nasibini alacak. Sald›r›y› durgösterdi ve geç de olsa Ankara’ya girebildiler.
fleker iflçileri, karayollar› iflçileri ve bütün iflçiler kazanacak” diyen iflçilerin say›s› art›durursak,
Ankara’da AKP binas›na yürümek istediler. Yollar› yiyor.
ne polisler taraf›ndan kesildi. Onlar da bulunduklar› alanda
Tekel iflçisinin direnifli, birleflik mücadelenin güzel örne¤ini de sunuyor ayn› zamanda. Yurdirenifle bafllad›lar. ‹flçiler, kad›n›yla erke¤iyle çolu¤uyla
dört bir yan›ndan gelerek Ankara’da buluflan iflçilere dayan›flma ziyaretleri art›yor. Dayan›fldun
çocu¤uyla, haklar›n› almak istiyorlard›. At›lan sloganlarla
ziyaretlerinden
ç›k›p eylemli desteklere bürünüyor.
ma
ne kadar kararl› olduklar›n› gösterdiler. S›k s›k, “Direne diDevletin
yo¤un
floven
bombard›man›, Kürt, Türk, Alevi, Sünni her ulustan ve mezhepten iflçirene kazanaca¤›z”, “AKP 4-C’yi al bafl›na çal”, “AKP flafl›rlerin birli¤ini bölemiyor. ‹flçilerin birleflik kararl› duruflu, sendika bürokratlar›n› uyar› grevi karar›
ma sabr›m›z› tafl›rma”, “Yan gelip yatmad›k vatan› satmaalmak zorunda b›rak›yor.
d›k” sloganlar› at›ld›. Ailesiyle direnifle gelen bir çocu¤un,
Düzen partileri de hemen üflüfltüler direnifl yerine. Bu direnifli kendi lehine çevirmeye çal›fl›“üç çocuk diyorsun hakk›m›z› yiyorsun” slogan›n› duymak
yorlar.
CHP’sinden MHP’sine biri gidiyor, biri geliyor. Hepsi yalan ve demagojileriyle iflçi dostu
çok anlaml›yd›. O küçük bedenden öylesine etkili bir ses,
görünmeye
çal›fl›yorlar. Burjuva ideolojisini, milliyetçili¤i, iflbirlikçi sendika a¤alar› vas›tas›yla tasadece yüre¤inden ç›kabilir diye düflündürtüyordu.
fl›yorlar. “Hükümette CHP veya MHP baflka parti olmufl olsayd› Tekel iflçilerinin ak›beti ayn› olAt›lan sloganlar, çekilen halaylar, gelen desteklerle ilk
maz m›yd›” sorusuna, neredeyse iflçilerin hepsi “Evet ayn› olurdu. Bu devletin ‹MF’nin özellefltirgün AKP genel merkezine yak›n bir alanda geçirildi. Bu
me program›. Ama AKP daha fazla iflçiye sald›r›yor” fleklinde oluyor.
arada AKP çal›flanlar› da pencerelerin gerisinden, korkuyla
“Eylem, en iyi e¤iticidir” sözü, burada da kendisini gösteriyor. ‹flçiler direnifl içerisinde düzeni
kalabal›¤› izliyordu. Sonra sendikan›n karar›yla, iflçilerin bir
ve
onun partilerini devletini tan›yor, tan›maya çal›fl›yor. Bir yandan “tüm partiler ayn›” derken,
k›sm› AKP önünden S›hh›ye Abdi ‹pekçi Park›’na getirildi.
bir yandan da bunlardan bir beklenti içerisindeler. Daha fazla gündeme girmek, bir an önce
Ankara polisi de Abdi ‹pekçi Park›’n› ablukaya ald›.
sonuca varmak için düzen partilerine ihtiyaç duyuyorlar.
2. gün, AKP önündeki iflçiler, AKP binas›n›n içine girTekel iflçileri esasen kendi gücüne güvenmelidir. “Biz buraya gelip kararl› bir durufl sermek isteyince, polis her zamanki gibi gaz bombalar›, biber
gilemeseydik, sendikac›lar bir saatlik uyar› grevi karar› da almazlard›” diyor iflçiler. ‹flte
gazlar› ve tazyikli suyla sald›rd›. Bu sald›r›y› haber alan ifliflin t›ls›m› burada! Bunun için düzen partilerinden bofl beklentiye son verilmeli, as›l kençiler de AKP önüne gitmek isteyince, park› ablukaya alm›fl
di gücüne güvenmeli! Öncü iflçiler biraraya gelip direniflin önderli¤ini üstlenmeli! ‹ç örolan polis, bu kez de buradaki iflçilere gaz ve tazyikli
sularla sald›rd›. Bu görüntüleri televizyondan seygütlülü¤ü güçlendirmek için bir direnifl komitesi ve alta do¤ru taban komiteleri
reden di¤er Tekel iflçileri de arkadafllar›n› yaln›z
kurulmal›!
b›rakmamak için 19 otobüsle Ankara’ya geldiler.
“Bir saatlik yetmez! Genel Grev Genel Direnifl” slogan›n› daha yükseltmeBir iflçi, “do¤um yapm›fl bir kad›n arkadafl, o
nin zaman›! Sendika bürokratlar›na bir saatlik uyar› grevi karar› ald›rtan Tesald›r› görüntülerini görünce 60 günlük bebe¤ini
kel iflçileri, kendi gücüne güvenerek iç örgütlülü¤ünü sa¤lamlaflt›rd›kça, Geailesine b›rak›p geliyorsa, bu iflçiler yenilmez”
nel Grev Genel Direnifl karar›n› da ald›rtabilirler.
dedi.
3. gün de destek ziyaretleri hiç durmaiflçi taraf›ndan ifllenmekteydi. Özelyan iflçileri, polis yine biber gaz› s›karak daÖzall› y›llarda bafllad› özellefltirlefltirmenin sonucu, bu iflçilerin 4-C
¤›tmaya çal›flt›. Vekillerin de gaza maruz
meler; hem de büyük bir ideolojik
kölelik koflullar›nda (asgari ücretle ve y›lda on ay geçici iflçi
kalmas›, olay›n bas›nda daha çok yer bulbombard›man eflli¤inde. Kamu iflletmelerinin kar etmedi¤i,
statüsünde) çal›flmaya mahkum edilmesi ya da iflsiz kalmas›mas›na yarad›. Gaz bombas›yla ilk kez kardevletin
s›rt›nda
bir
kambur
oldu¤u,
bu
kamburdan
kurtulmak
d›r.
fl›laflt›¤›n› belirten bir iflçi “ne yapaca¤›m› bigerekti¤i vb vaazedildi bütün bas›n-yay›n organlar›nda, bürokÖzellefltirmeler, kamuda büyük bir iflçi k›y›m›n› da berabelemedim, yüzümün derisi soyuldu, gözlerim
rat demeçlerinde. Oysa geçen sürede, özellefltirmelerin tek
rinde getirmifltir. 2000 öncesi kamuda çal›flan iflçi say›s› 650
yerinden ç›kt› sand›m” diyerek neler hissettiamac›n›n, karl› devlet iflletmelerini burjuvaziye peflkefl çekmek
bin iken, 2008 y›l›nda özellefltirmeler sonucu 250 bin kifli
¤ini anlatt›. Gaz›n etkisiyle birçok iflçi, park›n
oldu¤u aç›¤a ç›kt›. Keza özellefltirmelerin tek sonucu da, o iflazalm›fl, kamu iflçilerinin say›s› 400 bine düflmüfltür. 2000 y›o pis sular›nda yüzlerini y›kad›lar, ama yine
letmede çal›flanlar›n hak kayb›na u¤ramas›, iflletmede üretilen
l›nda 600 bin iflçi ad›na T‹S imzalayan Türk-ifl üyesi sendikalar,
de dirençlerini yitirmediler. Aksine olaylarürünlerin
fiyatlar›n›n
h›zl›
art›fl›
nedeniyle
halk›n
al›m
gücü2007 y›l›nda ancak 320 bin iflçiyi kapsayan T‹S imzalam›flt›r.
dan sonra daha bir bilendiler kavga tafl›nda.
nün düflmesi oldu. Buna ra¤men Baflbakan Erdo¤an gibi burju- “En büyük patron” olan devlet, müthifl bir iflçi k›y›m›na imza
Burjuvaziyi ve AKP hükümetini korkutan
vazinin kimi sözcüleri, daha hala özellefltirmeleri, üstelik de
atm›flt›r.
iflçiler, önce AKP önünden, sonra Abdi ‹pekayn› basmakal›p laflarla savunmaya çal›fl›yorlar. Bunun son örKendi kadrolu iflçisini iflten ç›kartan devlet, iflleri tafleron
çi Park›’ndan gönderildi. Daha sonraki günne¤i de Tekel üzerinden yaflan›yor. Biz de birkaç rakam vereflirketlere devretmektedir. Tafleron demek, sendikas›z, ço¤u
lerde Türk-‹fl genel merkezi önünde beklerek, özellefltirmelerin sonuçlar›na göz atal›m.
zaman sigortas›z, asgari ücretle ve sosyal haklara sahip olmayen iflçilere, kitle örgütleri, sendikalar, dev2000 y›l›nda, tütün üreticisi 578 bin aile 234 bin hektar
dan çal›flmak demektir. fiirketin kar etmesi, devlet kaynaklar›rimci demokrat kifli ve kurumlar, sürekli destopra¤›
iflliyor,
208
bin
ton
tütün
üretiyorlard›.
2008
y›l›nda
n› ya¤malamas›, ama iflçiye hakk›n› vermemesi demektir. Butek sundu. Türk-‹fl ise, Tekel iflçilerinin kaTekel BAT’a (British-American Tobacco) sat›ld›ktan sonra, flirgün, “devlet” ad›ndaki pastadan pay alan, devlete ifl yapan tararl› direnifliyle yükselen taban bask›yla naket sigara üretmek üzere tütünü d›flar›dan almaya bafllad›. Bu
fleron firma say›s› 150 bindir.
s›l bafl edece¤ini düflünüyor. Türk ifl sekrenedenle tütün üreticisi ailelerin geçim kaynaklar› elinden al›nTafleron firmalar içinde en fazla kar edenler, hükümete yateri, “iflçilerden habersiz bir fley yapm›yoruz,
m›fl, y›k›ma mahkum edilmifl oldular. Bunun sonucunda 2008
k›n olanlard›r. AKP döneminin en büyük rantiyesi ise ad›n› her
bir karar alm›yoruz” diye aç›klama yap›yor.
y›l›nda tütün üreten aile say›s› 194 bine, iflledikleri toprak 146 türlü yolsuzluk ifllerinden iyi bildi¤imiz Albayraklar’d›r. Sadece
Sonras›nda “ben varsam siz de vars›n›z ben
bin hektara düfltü; ürettikleri tütün ise 118 bin tondu. 2009
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlü¤üne iliflkin bir rakam, çarp›c›
yoksam siz de yoksunuz” diyerek tehdit ediy›l›nda
üretilen
tütün
daha
da
fazla
azalarak
90
bin
tona
düflgerçe¤i ortaya koyuyor. Bu kurumda, Albayraklara ba¤l› olarak
yor. ‹flçileri orada bekleterek y›lg›nl›k ve yortü, tütün üreticisi 2 milyon kifli de iflsiz kald›.
2008 y›l›nda çal›flan tafleron iflçi say›s› 10 bindir.
gunluk yaratmak istiyorlar. Ama iflçiler diDevlet 2000 y›l›nda 100 bin ton tütün ihraç etti ve 372
rençli ve kararl›… Ne var ki devrimci komümilyon dolar gelir sa¤lad›. 2008 ise ihracat 42 bin tona, ihraKaynaklar: Yrd. Doç Dr. Engin Ünsal (Tek G›da ifl Sendikas› Genist bir önderlikten de yoksun. O koca gövcat geliri ise 173 milyona gerilemiflti.
nel Baflkan Dan›flman›) (Cumhuriyet, 23.12.09)
deye bir bafl bulduklar› zaman, zaferin kap›Tekel ürünleri 56 yaprak tütün iflleme merkezinde, 12 bin
Güngör Uras (Milliyet, 7.12.09)
lar› da aç›lacak.

Tekel’e dair bir kaç rakam
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Tekel Direniflinin zaferi için
B‹RLEfi‹K MÜCADELE

Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

Demiryolu grevi
kazan›mla bitti

Devrimci Sendikal Birlik taraf›ndan ç›kart›lan Tekel özel say›s›, Ankara’da
ve ‹stanbul’da çeflitli bölgelerde da¤›t›ld›.

Yurdun dört bir yan›ndan Ankara’ya akan, on binlerce Tekel
iflçisinin direnifli sürüyor. K›fl›n so¤una, ya¤muruna, polisin copuna, biber gaz›na ald›rmadan direniyorlar. Günlerdir parklarda,
çad›rlarda, ya da masalar›n, sandalyelerin üzerinde yat›yorlar,
en fazla simitle, çorbayla karn›n› doyurabiliyorlar, ama geri
dönmüyorlar. Memleketlerinde b›rakt›klar› çocuklar›n›n gözyafllar›n› yüreklerine ak›tarak, öfke ve kararl›l›klar›n› daha da bileyerek, direnifllerini büyütüyorlar.
Bu kadar a¤›r koflullara ra¤men Tekel iflçisi, günlerdir neden direniyor? Talepleri karfl›lanamayacak kadar fazla ve büyük mü?
Tekel, geçti¤imiz y›llarda di¤er Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleri (K‹T) gibi özellefltirildi. Yani emperyalist tekellere peflkefl çekildi. Devlet, özellefltirmeyi kolaylaflt›rmak için, sat›fllar› iflçisiz yaparak, sorumlulu¤u üzerine ald›. Sonra da onbinlerce
Tekel iflçisinin haklar›n› gaspetmeye kalkt›. 4-C ad›n› verdikleri bir yasa ile, kamuya ait farkl› iflyerlerinde sendikas›z, kazan›lm›fl haklar›ndan yoksun, güvencesiz ve
asgari ücretle çal›flt›rmaya yeltendi. Tekel iflçileri, “yeni bir hak talep etmiyoruz” diyorlar. Eski haklar› ve ücretleri korunarak çal›flmaya devam etmek istiyorlar.
Hal böyleyken Baflbakan Erdo¤an, hiç s›k›lmadan Tekel iflçilerini “yatarak para
kazanmakla” suçluyor! Herkes de biliyor ki, “yatarak para kazananlar” iflçiler de¤il,
patronlar ve Erdo¤an gibi onlar›n sözcülü¤ünü yapanlard›r. Örne¤in Tekel içki fabrikalar›n› sat›n alan flirket, daha sonra üç kat›na baflkas›na satarak büyük bir vurgun gerçeklefltirdi. Onlar “yatt›klar› yerden” böylesi büyük vurgunlar vururken, elleri
tütünden nas›rlaflm›fl, binbir türlü hastal›¤a yakalanm›fl Tekel iflçileri, sadece haklar›n› koruyarak çal›flmak istiyor!
Ama bu bile iflçilere çok görülüyor! Krizin faturas›n› iflçilere y›kan burjuvazi ve
onun devleti, bir yandan iflçi k›y›m›n› sürdürüyor, bir yandan iflçi ve emekçileri, daha az ücretle daha a¤›r koflullarda çal›flmaya zorluyor. Bunu kabul etmeyenlerin
üzerine copla, biber gaz›yla sald›r›yor. T›pk› Tekel iflçilerine, ‹tfaiye iflçilerine yapt›klar› gibi…
‹flçiler, emekçiler!
Güçleri birlefltirme zaman›d›r! Direnen Tekel iflçisinin yaln›z olmad›¤›n› hayk›rma, onun yakt›¤› atefli büyütme zaman›d›r! Tek tek direniflleri bir büyük direnifl denizine ak›tma, birleflik mücadeleyi yükseltme zaman›d›r! Genel grev-genel direnifli
yaflama geçirme zaman›d›r!
Tekel iflçisi, sadece burjuvaziyi ve onun devletini de¤il, Türk-‹fl’i de sarsm›flt›r.
‹flçi ve emekçilerden yükselen sesler, sendika yönetimlerini de harekete geçirdi. 8
ayd›r toplanmayan Türk-‹fl Baflkanlar Kurulu, Tekel direnifli üzerinden toplanmak
zorunda kald›. Fakat tabandan gelen “genel grev-genel direnifl” talebini, 1 saatlik
ifl durdurma ve AKP binalar› önünde gösterilerle s›n›rlad› ve sürece yayd›.
Buna ra¤men iflçi ve emekçiler, bu eylemleri daha da büyütebilir, Türk-‹fl baflta
olmak üzere tüm iflçi ve memur sendikalar›n› daha büyük eylem kararlar› almaya
zorlayabilir. 25 Kas›m genel grevi, buna iyi bir örnektir. Keza bu eylem sonras› aç›¤a al›nan arkadafllar›n›n ifle iadesi için yeniden greve ç›kan ve bunu baflaran demiryolu çal›flanlar›, kazanman›n yolunu göstermektedir.
Tekel direniflinin yenilgisi, tüm iflçi ve emekçilerin yenilgisi; kazan›m› ise, tüm
halk›n kazan›m› olacakt›r! 4-C ad› verilen kölelik sistemine büyük bir darbe vuracakt›r! Krizin faturas›n›, onu ç›karanlar›n ödemesi için, önemli bir ad›m at›lacakt›r!
Artan hak gasplar›na, yo¤un sömürüye, zamlara ve her türlü haks›zl›¤a karfl›, hak
arama bilincini gelifltirecek, büyük bir moral ve güç katacakt›r!
K›sacas› yenilgisi yenilgimiz, zaferi, zaferimizdir!
Bu bilinçle Tekel iflçilerine aktif destek vermeli, eylemlerimizi, kazanana kadar
sürdürmeliyiz!
Tekel iflçisinin yaln›z olmad›¤›n›, burjuvaziye ve tüm uflaklar›na göstermeliyiz!
Kurtulufl yok tek bafl›na YA HEP BERABER YA H‹ÇB‹R‹M‹Z!
Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni!
GENEL GREV! GENEL D‹REN‹fi!
DEVR‹MC‹ SEND‹KAL B‹RL‹K

Birleflik Tafl›mac›l›k Çal›flanlar› Sendikas› ve Türk Ulafl›m Sen,
25 Kas›m’dan sonra görevden uzaklaflt›r›lan 16 memurun ifle iade
edilmesi için 16 Aral›k’ta bir günlük grev gerçeklefltirdiler. Tüm Türkiye genelinde tren seferlerini etkileyen grev, sonuç verdi ve sürgün
gönderilen ya da aç›¤a al›nan emekçiler ifline iade edildi.
25 Kas›m günü gerçeklefltirilen büyük memur grevi, demiryollar›nda da tam kat›l›mla baflar›ya ulaflm›flt›. Ancak devlet, Adana, Bal›kesir ve Ankara’da, trenlerin çal›flmas› için yo¤un bir çaba sarfetti.
Baz› yerlerde grev k›r›c›lar› devreye sokarak, baz› yerlerde ise “ehil
olmayan” personelle trenleri harekete geçirerek, hatta makinisti olmadan bir treni hareket ettirmeye çal›flarak, grevi etkisiz k›lmaya
çal›flt›. Bunun üzerine bu illerdeki memurlar, raylar›n üzerine yatarak trenlerin çal›flmas›n› engelledi. Eylemin baflar›ya ulaflmas›, devletin h›flm›n› da çekti. Raylar›n üzerine yatan memurlar, aç›¤a al›nma ya da sürgün cezalar›na çarpt›r›ld›lar. Bu durumu protesto eden
iki sendika, 16 Aral›k günü, arkadafllar›n›n geri al›nmas› için eylem
gerçeklefltirdi.
Grev bafllad›¤› anda polisin bask›s› da yo¤un oldu. Trenlerin
durmas›n› kabullenemeyen devlet, yolcular› da grevcilere karfl› k›flk›rtmaya çal›flt›, ancak baflar›l› olamad›. ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Diyarbak›r, Bal›kesir, Adana, Sivas istasyonlar›nda ulafl›m durduruldu.
Grevci emekçiler sloganlar ve bas›n aç›klamalar›yla eylemin nedenlerini halka duyurdular. 16 Aral›k’taki grev, ayn› zamanda Tekel iflçilerinin Ankara’da, itfaiye iflçilerinin de ‹stanbul’da sald›r›ya u¤rad›¤›
gündü. Demiryolu emekçileri de bu sald›r›lardan nasiplerini ald›lar.
Trenleri zorla çal›flt›rmak isteyen grev k›r›c›lar›na karfl›, trenlerin önlerine yatan emekçiler, seferleri yapt›rmad›lar.
‹kinci kez greve ç›k›lmas› üzerine, devlet de ikinci bir sald›r› dalgas› estirdi. 25 Kas›m sonras›nda 16 memur cezaland›r›lm›flt›; 16
Aral›k eylemi üzerine 30 memur daha aç›¤a al›nd›. Devlet bu cezalarla, sadece demiryollar› çal›flanlar›na de¤il, bütün emekçi memurlara bir gözda¤› vermeyi hedefliyordu. Memurlar›n 25 Kas›m’da gerçeklefltirdi¤i görkemli grev ve eylemler, önemli bir efli¤in afl›lmas›n›,
yolun aç›lmas›n› sa¤lam›flt›. Devlet, memurlar›n bu yoldan gitmelerinden, bundan sonra da haklar› için eylemleri sürdürmelerinden
korkuyordu. Ancak sendikalar›n ve memurlar›n kararl› tutumu ve eylemlerin büyümesi ihtimali, geri ad›m atmaya mecbur etti. ‹kinci eylemin bitmesinin hemen ard›ndan, bütün aç›¤a al›nan personelin ifllerine iade edildi¤ini aç›klamak zorunda kald›.
Grevle kazan›m elde eden emekçiler, önemli bir deneyim yaflad›lar. ‹flçileri ve emekçileri, bask›lar, sürgünler ve iflten atmalarla y›ld›rmaya, örgütsüzlefltirmeye çal›flan burjuvazi, son dönemde artan
eylemler karfl›s›nda s›k›flm›fl durumda. Bu s›k›flm›fll›kla demagojik
söylemler kullanmaya, bas›n aç›klamalar›yla iflçi ve emekçileri haks›z ç›karmaya çal›fl›yor. Ancak direniflin kararl›l›¤›, her türden demagojik sald›r›y› bofla ç›kart›yor. Demiryolu emekçilerinin grevi de
böylesi önemli bir süreçte 25 Kas›m grevinin ard›ndan kazan›mla
bitti. Her kazan›m yeni mücadele dinamiklerini do¤uruyor.
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‹tfaiyecilere su s›kmak...
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi'ne ba¤l› olarak tafleron çal›flt›r›lan itfaiye iflçileri, 16 Aral›k'ta bir gün ifl b›rakma eylemi
gerçeklefltirdiler. Belediye-‹fl 5
Nolu fiube'de örgütlü olan itfaiyeciler, taleplerini belirtmek
için saat 12'de Saraçhane Park›'nda topland›ktan sonra Büyükflehir belediyesi binas›na yürümek isteyince polisin
azg›nca sald›r›s›na u¤rad›lar. Hayat kurtarmak amac›yla yang›na su s›kan itfayeciler, kendi eylemlerini da¤›tmak isteyen polisin su s›kmas› karfl›s›nda büyük bir tepki
gösterdiler. Kendilerinin yaflam kayna¤› olarak kulland›klar› su, kendi yaflamlar›n›
tehdit etmek amac›yla kullan›l›yordu.
Ankara’da Tekel iflçileri ve pekçok ilde bir günlük grev yapan demiryolu çal›flan›
BTS’li memurlarla ayn› gün sald›r›ya u¤rayan itfaiye iflçileri, kararl›l›klar›n› korudular
ve barikat› aflarak belediye önüne yürüdüler. Belediye-‹fl imzal› "Yaflas›n örgütlü
mücadelemiz" pankart›n›n aç›ld›¤› eylem ve yürüyüfl boyunca "‹tfaiyede tafleron istemiyoruz", "Sendika hakk›m›z engellenemez", "Direne direne kazanaca¤›z", "Y›lg›nl›k
yok direnifl var", "Kahrolsun ücretli kölelik düzeni" sloganlar› at›ld›. T‹S haklar›n›n tan›nmas›n› isteyen itfaiye iflçilerini flovenizmle zehirlemek isteyen sendikac›lara inat
barikat› aflarak yürüyüfllerini yapt›lar ve belediye binas› önünde bir saatlik oturma
eylemi gerçeklefltirdiler. Eylemde, Türk-‹fl Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak da bir
konuflma yapt›. Konuflmada Tekel ve Esenyurt iflçilerinin direnifllerine de vurgu yap›l›rken, bu direnifllerin önemi anlat›ld›.
23 Aral›k'ta itfaiyeciler, Taksim ve Bo¤aziçi Köprüsü'nde eylemler gerçeklefltirdiler. Bo¤aziçi köprüsünü trafi¤e kapatan 16 itfaiye iflçisi gözalt›na al›narak Çengelköy
polis karakoluna götürüldüler. Yol kesme eylemiyle ayn› saatte Taksim'de de bir yürüyüfl düzenlendi. Taksim tramvay dura¤›ndan bafllayan yürüyüfle kat›lan 500 iflçi
ve emekçi, "Köle de¤il itfaiyeciyiz", "Yaflas›n s›n›f dayan›flmas›", "‹flçilerin birli¤i sermayeyi yenecek", "Direne direne kazanaca¤›z" sloganlar›n› att›lar.
T‹S hakk› ve kadro mücadelesi veren iflçileri, itfaiye müdürleri de tehdit etmeye
bafllad›lar. 28 Aral›k'ta kurduklar› çad›rla taleplerini dile getiren itfaiyeciler, kat›l›m›n
düflüklü¤ünün sebebinin flube müdürlerinin itfaiyeci arkadafllar›n› tehdit etmesi oldu¤unu belirttiler.
B‹MTAfi tafleron firmas›nda çal›flt›r›lan itfaiyeciler, ihalenin baflka bir flirkete verilmesiyle iflsizlikle karfl› karfl›ya kald›lar. T‹S haklar›n›n tan›nmamas›n›n yan› s›ra çal›flma flartlar›n›n kötülü¤ünden flikayetçi olan iflçiler, bu haklar› karfl›lanana kadar
eylemlerine devam etmekle kararl›. ‹flçilerin bu eylemlerine karfl› bir aç›klama yapmak zorunda kalan Büyükflehir Belediyesi ise, iflçilerin iflten ç›kar›lmas›n›n söz konusu olmad›¤›n›, itfaiye kadrosuna ihtiyaç duyuldu¤u ve itfaiyecilerin haklar›n›n korunarak çal›flmaya devam ettirilece¤ini belirtti.

Esenyurt Belediye iflçileri,
Bo¤azköprüsü’nde yol kapatt›
‹flten at›lan Esenyurt Belediye iflçileri, direnifllerinin 4. ay›n› geride b›rak›rken, Bo¤azköprüsü’nde yol kesme eylemi yapt›lar. Y›lbafl› günü sözleflmesi biten ‹tfaiye iflçileri
ile birlikte yapt›klar› eylemde, kendilerini köprüye zincirleyerek pankart açt›lar. Durdurduklar› arabalara eylemlerinin nedenini anlat›rken, arabalar›ndan ç›kan yolcular, alk›fllayarak iflçilere destek verdiler. Eyleme kat›lan iflçiler ve
sendikac›lar polis taraf›ndan gözalt›na al›narak Çengelköy polis karakoluna götürüldüler.
Belediye önünde direnifllerine devam eden iflçilerin
her hafta Esenyurt meydan›ndan belediye önüne yapt›¤›
yürüyüfller sürüyor. Geçti¤imiz ay bir gece organize eden
iflçiler, 26 Aral›k'ta da bir panel düzenlediler. Direniflleri
devam eden iflçilerin kat›l›m sa¤lad›¤› panel, Esenyurt'ta
Güney Kültür Merkezi'nde gerçeklefltirildi.
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Filistin intifadas›
birinci y›l›nda
Siyonist ‹srail devletinin sald›r›lar›na Filistin halk›n›n intifadayla
karfl›l›k verilmesinin birinci y›ldönümü. Di¤er yandan Gazze’ye uygulanan abluka dördüncü y›l›n› doldurdu ve bitece¤ine dair herhangi bir iflaret bulunmuyor.
Bundan tam bir y›l önce ‹srail ordusu
Gazze’de bombard›mana bafllam›flt›.
Bu bombard›man, Filistin halk›na yönelik topyekûn bir sald›r›n›n ilk ad›m›yd›.
22 gün süren sald›r›, dünyan›n gözü
önünde, arkas›nda 1500’ün üzerinde ölü
ve 5300’ün üzerinde yaral› b›rakarak
Gazze’yi bir enkaza dönüfltürdü.
Dünya halklar› sald›r›n›n her aflamas›nda ‹srail’i protesto ve Filistin halk›yla
dayan›flma eylemleri gerçeklefltirdiler.
Ancak tepkiler sald›r›y› durdurmada yetersiz kald›.
‹srail’e boykot
‹ntifan›n y›ldönünü dolay›s›yla "Filistin ‹çin ‹srail'e Boykot Giriflimi" 27 Aral›k'ta bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. Proleterce Devrimci Durufl'un da örgütleyicisi oldu¤u eylem, Taksim Tünel'de, saat 14'te
bafllad›. “Gazze ablukas›n›n kald›r›lmas› için, iflgalin son bulmas›
için, utanç duvar›n›n y›k›lmas› için, mültecilerin geri dönüfl hakk›
için, ‹srail’e boykot!” pankart›n›n yan› s›ra dövizlerin de aç›ld›¤› eylem, Tramvay dura¤›na kadar sürdü. Devrimci kurumlar›n yan› s›ra,
sendikalar ve meslek odalar›n›n da kat›l›mc›s› oldu¤u eylemde,
"Emperyalizm yenilecek direnen halklar kazanacak", "Filistin halk›
yaln›z de¤ildir", "Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i", "Filistin'e özgürlük,
‹srail'e boykot" sloganlar› at›ld›. Tramvay dura¤›nda kurumlar ad›na
aç›klamay› ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çerkezo¤lu yapt›. Aç›klamada, "Gazze’ye yönelik sald›r› asl›nda bitmedi;
farkl› biçimlerde devam ediyor” denildi.
"Niçin boykot?" sorusuna “Boykot Giriflimi” temsilcileri flu cevab›
verdi: "Türkiye egemenleri, dinci ve laik tüm kanatlar› ve ordu baflta
olmak üzere tüm kurumlar›yla, ‹srail ile ittifak›n savunucusudur.
Stratejik ittifak›n temel dire¤ini askeri iflbirli¤i ve silah ticareti oluflturmaktad›r. Türkiye ile ‹srail aras›nda tar›mdan tohumculu¤a, hayvanc›l›ktan sulamaya, kimyadan enerjiye, telekomünikasyondan turizme, güvenlik ve çevre teknolojilerinden dan›flmanl›¤a kadar oldukça genifl bir alanda iflbirli¤i ve ticaret anlaflmalar› mevcuttur.
Türkiye’nin 2008 y›l› itibariyle ‹srail ile aras›ndaki ticaret hacmi yaklafl›k 2.6 milyar dolard›r. Türkiye-‹srail aras›ndaki askeri iliflkinin parasal boyutu ise 1.8 milyar dolar civar›ndad›r. Tüm bu nedenlerle,
Türkiye’de, ‹srail devletinin cephaneli¤ine silah tafl›ma politikalar›n›
hedef alarak yürütülecek bir boykot çal›flmas›, Ortado¤u halklar›n›n
bekledi¤i gerçek bar›fl›n gerçekleflmesinde önemli bir ad›m olacakt›r."
Dünya halklar› Filistin’in yan›nda
‹ntifadan›n y›ldönümünde dünyada birçok yerde eylemler gerçeklefltirilirken, Filistin üzerindeki abluka, ‹srail taraf›ndan her geçen gün daha da a¤›rlaflt›r›l›yor. Hemen her gün televizon ekranlar›ndan Filistinlilerin katledildi¤ini izliyoruz. Hergün onlarca Filistinli
öldürülüyor. Filistin yerleflim yerleri bombalan›yor, evler yerle bir
ediliyor. "Terörle mücadele" yalan› alt›nda Filistinlileri sindirmeye giriflen siyonist ‹srail devleti, Yahudi yerleflimlerini de geniflletiyor.
Açl›k ve yoklukla terbiye edilmeye çal›fl›lan
Filistin halk› ise, bu ablukaya ra¤men direnifline devam ediyor.
Dünya halklar›n›n dayan›flma ve deste¤i bu ablukay› yarmaya yetmedi. ‹ntifadan›n y›ldönümünde görülen ise, halklar›n ve emekçilerin Filistin'i unutmad›¤› oldu. ‹srail'de bile, kitleler sokaklara ç›karak
ablukan›n kald›r›lmas› istedi.
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Dersim mitinginde

katliam›n hesab› soruldu
Dersim katliam›n›n üzerinden 70 y›l geçti. Yaflanan vahflet Dersim halk› taraf›ndan hiçbir zaman unutulmad›. Fakat
uzun bir süre gizlendi, genifl kesimlerin gündemine girmedi.
Ta ki, bu y›l CHP’li Onur Öymen’in meclis kürsüsünden
Dersim katliam›n› öven aç›klamalar› duyulana dek…
"Kürt aç›l›m›" tart›flmalar› s›ras›nda Onur Öymen,
"Dersim'de Atatürk ne yapt›ysa flimdi de onu yapal›m" diyerek, katliamc› floven yüzünü gözler önüne sermiflti. Bu söz
üzerine Dersim'de yaflananlar gündem oldu ve genifl kitleler taraf›ndan tart›fl›ld›. Tart›fl›lan sadece Dersim de¤ildi elbette, hak arayan her kesimi bast›rman›n metodlar› da gündeme geldi. Son dönemlerde yaflanan devlet terörü göz
önüne al›nd›¤›nda Dersim'de yaflananlar›n hiç de abart› olmad›¤›, belgelerle, anlat›mlarla ortaya serildi.
Onur Öymen'in aç›klamalar›yla gündeme oturan Dersim
katliam›, tam da Seyit R›za’n›n as›l›fl›n›n y›ldönümüne denk
geldi. Ve Dersimliler bir miting örgütleyerek taleplerini hayk›rd›lar.
13 Aral›k'ta Kad›köy'de gerçeklefltirilen mitingi Tunceli
Dernekleri Federasyonu (TUDEF) organize etti. So¤uk havaya ra¤men mitinge 5 bin kifli kat›ld›. Aralar›nda Proleterce Devrimci Durufl okurlar›n›n da bulundu¤u devrimci kurumlar, Dersim dernekleri ve Alevi derneklerinin yan› s›ra
partiler ve sendikalar da mitinge kat›l›m gösterdiler. "Dersim katliam› için özür dilenmesi, Dersim isminin iade edilmesi, Alevi inanc› üzerindeki bask›lar›n kald›r›lmas›, Seyit
R›za’n›n mezar›n›n bulunmas›" gibi taleplerin öne ç›kt›¤›
mitingde, s›k s›k "Dersim katliam›n› unutmayaca¤›z", "Katil
devlet hesap verecek", "Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i" sloganlar› at›ld›.
Mitinge "Asla unutmayaca¤›z, asla ba¤›fllamayaca¤›z"
pankart›yla kat›lan Proleterce Devrimci Durufl okurlar› da
tafl›d›klar› dövizlerle talepleri dillendirdiler. Disiplinli ve coflkulu bir diziliflle dikkat çeken kortejde s›k s›k "Katil devlet
hesap verecek", "Faflizme ölüm emekçilere hürriyet", "Faflizmi döktü¤ü kanda bo¤aca¤›z", "Faflizme karfl› omuz
omuza", "Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i", "Kurtulufl devrimde
sosyalizmde", "Yaflas›n devrim ve sosyalizm", "Dersim katliam›n›n hesab›n› soraca¤›z", "Önce Dersim'de, sonra Marafl'ta, Sivas'ta çözüm faflizme karfl› savaflta" sloganlar›
at›ld›.
Miting alan›na tüm kortejlerin girmesinin ard›ndan sayg›
duruflu yap›ld›. Sayg› duruflundan sonra yap›lan konuflmalarda devletin Dersim katliam›n› yapt›¤› için Dersimli'lerden
özür dilemesi istendi. Onur Öymen ve CHP baflta olmak
üzere Dersimlilerin kafatasç› hiçbir partiye oy vermeyece¤i
vurguland› ve halklar›n kardeflli¤i fliar› yükseltildi. Yap›lan
konuflmalar›n sonra verilen müzik dinletilerin ard›ndan miting sonland›r›ld›.
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Hasta tutsaklara özgürlük
Güler Zere'nin özgürlü¤üne
kavuflmas›n›n ard›ndan "Hasta
Tutsaklara Özgürlük Platformu"
olarak eylemlerine devam eden
devrimciler ve kurumlar, so¤u¤a, kötü hava flartlar›na ra¤men
Aral›k ay› içinde de Taksim
Tramvay'dan Galatasaray Lisesi'ne yürüyüfllerine devam ettiler.
"Tüm hasta tutsaklar› özgürlü¤üne kavuflturaca¤›z" fliar›yla
süren yürüyüfller 21 haftay› geride b›rakt›. Türkçe ve ‹ngilizce
"Hasta tutsaklar serbest b›rak›ls›n" pankartlar›n›n aç›ld›¤› yürüyüfl s›ras›nda, ‹stiklal Caddesi ortas›nda oturma eylemi yap›larak marfllarla talepler hayk›r›l›yor. Art›k her cuma bir eylem oldu¤unu ve Güler Zere'nin serbest b›rak›ld›¤›n› bilmeyen kalmad›. fiimdi de baflta Erol Zavar, Mehmet Yefliltepe, Remzi
Ayd›n olmak üzere, di¤er hasta tutsaklar›n özgür b›rak›lmas› için yo¤un bir emek ve çabayla
eylemler sürdürülüyor.
11, 18 ve 25 Aral›k'ta gerçeklefltirilen eylemlere kat›l›m ortalama 300 civar›nda gerçekleflti. Eylemin meflrulaflma düzeyi ve eylemcilerin ›srar›, devleti farkl› önlemler almaya itmiflti.
Aral›k ay›ndaki eylemlerde, polis ve sivil faflistler provokasyon yapma ve yürüyüflü engelleme çabalar› ortaya ç›kt›. Artan floven dalgay›, hasta tutsaklar için yap›lan eylemlere yöneltmek, böylece eylemleri bitirmek istiyordu devlet. Ancak kitlenin kararl› tutumu karfl›s›nda bu
engelleme giriflimleri bofla düflürüldü.
11 Aral›k'ta yürüyüfl yap›lmazken, Taksim tramvay dura¤›nda "Hasta tutsaklara özgürlük",
"Devrimci tutsaklar onurumuzdur", "Katil devlet hesap verecek", "Bedel ödedik bedel ödetece¤iz" sloganlar› at›ld›.
18 Aral›k'taki eylem ise f›rt›nal› ve karl› bir havada gerçeklefltirildi. Eyleme kat›l›m so¤u¤a
ra¤men coflkulu ve kararl›yd›. Bir hafta öncesinde yürünmemesini farkl› alg›layan devlete
inat, sloganlar gür bir flekilde at›l›rken, Taksim tramvay ile Galatasaray lisesi aras›ndaki yürüyüfl, görenleri de flaflk›nl›¤a düflürdü. "Bu havada da eylem mi var" sorular› geçenlerin dilinden düflmedi. Eyleme kat›lan herkes so¤uktan ve kardan etkilenmesine ra¤men orada olman›n mutlulu¤unu da yaflad›lar.
25 Aral›k'taki yürüyüfl de ayn› flekilde gerçeklefltirildi. Yap›lan aç›klamalarda cezaevlerinde insanlar›n ölmeye devam etti¤ine vurgu yap›l›rken, hasta tutsaklar›n tedavilerinin engellendi¤i, yeni ölümlerin olabilece¤i, buna karfl›l›k kitlelerin duyurlal›¤›n›n artmas› gerekti¤ine
de¤inildi.

Karada¤ cinayeti ayd›nlat›ls›n
Son dönemlerde artan polis infazlar› ve cinayetlerine karfl› bir araya
gelen kurumlar bir yürüyüfl ve bas›n aç›klamas› yapt›lar.
PDD, BDSP, EHP, SDP ve TÖP'ün örgütledi¤i, DHF ve Devrimci Hareket'in destek verdi¤i eylem, 26 Aral›k'ta saat 13'te Taksim Tramvay dura¤›nda toplan›lmas›yla bafllad›. "Karada¤ cinayeti ayd›nlat›ls›n! Katiller
yarg›lans›n!" pankart›n›n ve flamalar›n aç›ld›¤› eylemde, Alaattin Karada¤'›n resimleri ve dövizler tafl›nd›. Galatasaray'a kadar "Katil devlet hesap
verecek", "Alaattin Karada¤ ölümsüzdür", "Katil polis hesap verecek",
"Bedel ödedik bedel ödetece¤iz", "Polis cinayetlerine son" sloganlar› eflli¤inde yürüyen kitle ad›na yap›lan bas›n aç›klamas›nda son
dönemdeki polis cinayetlerinin art›fl›na dikkat çekilerek, PSVK'n›n ve TMK'n›n kald›r›lmas› istendi. Bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan kitle marfllar ve sloganlar eflli¤inde oturma eylemi gerçeklefltirdi.
Eylemler her hafta cumartesi günü saat 13'te ayn› flekilde gerçeklefltirilecek. PDD okurlar› da eyleme kendi flamalar›yla kat›ld›lar.
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Örgütsüzlefltirmeye ve iflaslara karfl›

ECZACILAR D‹REN‹YOR

Eczac›lar, 4 Aral›kta ciddi
bir kat›l›mla bir günlük ifl b›rakt›lar. AKP hükümeti, eylem öncesinde eczac›lar› sözleflmeyi
feshetmekle tehdit etmiflti. Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK), 16 Aral›k 2009 tarihinde eczanelerle olan
sözleflmeleri feshetti¤ini ilan edip, bundan sonra tek
tek eczanelerle sözleflme yapaca¤›n› aç›klad›. Mevcut uygulamada SGK, bütün eczaneler ad›na Türkiye Eczac›lar Birli¤i (TEB) ile sözleflme yap›yordu.
Hükümetin aç›klamas› gerçekleflirse, 16 Ocak 2010
tarihinden sonra, SGK ile tek tek sözleflme yapmayan eczaneler, SGK reçetelerine ifllem yapamayacak. Emekli Sand›¤› mensuplar› da 15 Ocak 2009
tarihinde SGK kapsam›nda girdi¤i için, ailelerle birlikte yaklafl›k 60 milyon SKG’l› emekçi, ilaçlar›n paras›n› cebinden ödeyerek alabilecek.
Eczac›lar, AKP hükümetinin, bu yeni dayatmayla, örgütlülüklerini da¤›t›p, kendilerini tek tek bat›fla
götürece¤ini düflünüyorlar. Bu nedenle, tek tek anlaflmalar›n önüne geçmek için, SGK ile bireysel
sözleflme yapmayacaklar›na dair bütün eczac›lardan imza topluyorlar.

Eczac›lar›n sorunlar› nelerdir?
Eczac›lar, SGK ile anlafl›rken büyük paralar kazanma beklentisi içerisine girmifllerdi. Oysa öyle olmad›. Ciro baz›nda bak›ld›¤›nda, küçük bir semt eczanesinde bile yüz milyarlar dönüyordu. Di¤er
emekçilerin gözünde de eczac›lar çok kazanan kesim olarak görüldü. E¤er bu böyleyse, her y›l binlerce eczane neden bat›yordu?
Bir eczac› SGK ile çal›flt›klar› 5 y›l› çok güzel
özetliyor: "… bu ülkenin eczac›lar› olarak 5 y›l boyunca neler çektik. Vatandafl ile SGK aras›nda kald›k. Önce SGK’n›n ‘veznedar eczac›lar›’ olduk.
SGK da almaya al›flt›, sermayelerimizi ald›, örnekledi fatura bedellerimizden ald›, denetledi çekmecelerimize kadar onurumuzu ald›, iflas ettik eczanelerimizi ald›, para ödemedi hacizler geldi eczanelerimize, intihar ettik can›m›z› ald›, kalbimiz dayanmad›
hayat›m›z› ald›. K›saca söylemek gerekirse SGK
hep almaya al›flt›…”
Eczac›lar, SGK ile anlaflmal› olarak çal›flt›klar› 5
y›l boyunca bir gün bile sorunsuz yaflayamad›lar.
SGK’n›n sistemde s›k s›k yapt›¤› de¤iflikliklerin faturas›, “hatan›n sorumlusu” olarak eczac›lara ç›kart›ld›. Fiyat de¤iflimlerinde sisteme yeni fiyatlar›n yanl›fl girilmesinden do¤an zararlar da eczanelere fatura edildi. Hemen hemen her gün SGK’n›n sisteminde meydana gelen ar›zalar nedeniyle reçeteleri giremedikleri için zarar ettiler. SGK’da biriken paralar›n› aylarca alamad›klar› için ecza depolar›na gecikme faizi ödemek zorunda kald›lar. SGK hastane ve
sa¤l›k ocaklar›ndan alaca¤› muayene ücretinin tahsildarl›¤› iflini de eczanelerin üzerine y›kt›. Bu tahsildarl›k hizmeti için eczac›lara herhangi bir ödeme
yapmad›¤› gibi, eczac›larla hastalar› karfl› karfl›ya
getirdi.
Bütün bu sorunlar nedeniyle eczac›lar, zaten
büyük bir huzursuzluk içindeydi ve zaman zaman
eylemler de yap›yorlard›. En son hükümet ve
SGK’n›n, tek tarafl› olarak ilaç fiyatlar›n› düflürerek
faturay› yine eczac›lar›n üzerine y›kmas› barda¤› tafl›rd›.

‹laç nas›l fiyatland›r›l›yor?
Araflt›rmalar› yap›p yeni bir ilaç bulan ve üretip
piyasaya süren firman›n ilac›na, “orijinal ilaç” deniyor. Di¤er firmalar›n üretti¤i ve içinde ayn› maddenin bulundu¤u ilaçlara ise “jenerik ilaç” deniyor.
Türkiye’de ilaç fiyat›, orijinal ilaca göre belirleniyor. Sa¤l›k Bakanl›¤›, orijinal ilac›n fiyat›n› belirlerken, ilaç fiyatlar› ekonomik olan 5 Avrupa ülkesinin
(Yunanistan, Fransa, Portekiz, ‹spanya ve ‹talya) fiyatlar›na bak›yor. Ve bu 5 ülkenin ortalamas›n› referans fiyat olarak belirliyor. Eczanelerdeki serbest
sat›fl fiyat›, bu referans fiyat oluyor. Jenerik ilaçlar›n
fiyat› ise, bu orijinal ilac›n referans fiyat›n›n yüzde
80’inden daha düflük olmak zorunda. SGK’ya sat›lan ilaçlarda bu referans fiyat üzerinden yüzde 11
iskonto yap›l›yor.
Son düzenleme ne getiriyor?
18 Eylül 2009 tarihinde yay›nlanan ve 4 Aral›k
2009 tarihinde yürürlü¤e giren yeni düzenlemeye
göre, SGK’ya verilen ilaçlar, referans fiyattan de¤il,
referans fiyat›n yüzde 66’s› üzerinden sat›lacak. Yani SGK, bir orijinal ilac›, fiyatlar› ekonomik olan 5
Avrupa ülkesinin ortalama fiyat›ndan yüzde 36 daha ucuza alacak. Bitmiyor. SGK’ya bu fiyat üzerinden yap›lan iskonto oran›, yüzde 11’den yüzde 24’e
ç›kart›ld›. Yani yüzde 34 indirimin üzerine bir de
yüzde 24 iskonto eklendi. Böylece SGK, 4 Aral›k’tan önce 100 liraya sat›n ald›¤› bir ilac›, bu gün
50 liraya sat›n al›yor. Bu düzenleme eczac›lar› birkaç noktadan vuruyor.
Öncelikle referans fiyatta yap›lan indirim ve yüzde 24’lük iskonto, üretici firma sat›fl fiyat› üzerinden
de¤il, eczane sat›fl fiyat› üzerinden yap›ld›¤› için, indirimin yüzde 2-3’lük k›sm› eczac›lar›n cebinden ç›k›yor. ‹kincisi, toplam ciro düflece¤i için eczac›lar›n
kazanc› da düflüyor. Üçüncüsü ve en büyük tepkiyi
do¤uran› ise; “stok zarar›” konusu.
Daha önceki fiyat de¤ifltirmelerinde, ellerindeki
stoklar› eritmeleri için eczac›lara 45 günlük süre tan›n›yordu. 4 Aral›k’ta uygulamaya konulan uygulamada bu süre 5 güne indirildi. Uygulamada bu 5
günlük süreye bile uyulmad›. 4 Aral›kta, sisteme yeni ilaç fiyatlar› girildi. Eczac›lar›n daha önce daha
yüksek fiyata ald›klar› ilaçlar ellerinde kald›. Daha
pahal›ya ald›klar› ilaçlar› daha ucuza satmaya zorlan›yorlar. Eczaneler, bir gecede yüzde 30 gelir
kayb›na u¤rad›. Hükümetin, eczac›lar›n bu zarar›n›n
ilaç üreticisi firmalar taraf›ndan karfl›lanaca¤› aç›klamas› da bofl ç›kt›. Bu güne kadar eczanelerin zarar›n› karfl›lamak için giriflimde bulunan bir firma
ç›kmad›.
‹laç fiyatlar› düflecek mi?
Hükümet ve medya, eczac›lar›n halk›n ucuz ilaç
almas›n› istemedi¤ini propaganda ediyor. Emekçiler, ilaçlar›n›, bir süre için birkaç kurufl ya da birkaç
lira daha ucuza alabilecekler. Ama k›sa bir süre…
Çünkü ilaç katk› pay›n›n art›r›lmas›, özel hastanelerde tedavi katk› pay›n›n art›r›lmas› ve devlet hastanelerinin özellefltirilmesi, hükümetin 2010 günde-

minin ön s›ralar›nda yer al›yor.
Yeni düzenlemeyle as›l kazanan
SGK olacak. SGK yeni
uygulamayla y›lda 3 milyar 300
milyon lira kar edecek. Bu paran›n sermayenin cebine nas›l
pompalanaca¤›n› da
önümüzdeki günlerde görece¤iz.
Ancak, bu düzenlemelerle hükümetin tek amac›
kar›n› art›rmak de¤il. Daha farkl› planlar› da var.
Hükümetin eczac›lara dayatmalar›n›n
arkas›nda ne var?
AKP hükümeti, Türkiye Eczac›lar Birli¤i’ni devreden ç›kartarak eczac›lar› örgütsüzlefltirmek istiyor.
Böylece, eczac›lar›n önemli bir k›sm›n›n bat›r›lmas›n› hedefliyor. Bunun tamamlay›c›s› olarak da bir süredir her f›rsatta gündeme getirdi¤i ilac›n reçetesiz
ve eczane d›fl›nda sat›lmas›na ve eczaneler zinciri
kurulmas›na imkan veren yasa tasar›s›n› tekrar
gündeme getiriyor. Baflbakan Erdo¤an da, y›l›n son
günlerinde yapt›¤› aç›klama ile, “ilaçlar›n art›k dükkanlarda sat›laca¤›n›” söyledi.
Amaçlar›, birçok eczanenin batmas› ve ilaç sat›fl
piyasas›n›n birkaç eczane zincirinin elinde toplanmas›d›r. Eczac›lar üzerinde yaflatt›klar› sorunlar,
buna zemin haz›rlamak içindir. Bu uygulama hayata
geçirilirse, eczane olmayan ilaç ma¤azalar› zinciri
kurulacak. ‹laç piyasas›n› bu ma¤zalar zinciri kontrol edecek. Tabi bu ma¤azalar zinciri de yandafllar›n elinde olacak. Cüneyt Zapsu’nun sahibi oldu¤u
For You ma¤azalar›nda “Drogstore (ilaç ma¤azas›)
yak›nda geliyor” yaz›l› pankartlar daha 2006 y›l›nda
as›lm›flt›. Hükümeti her yönden destekleyen Eczac›bafl› da, bu yönde bir haz›rl›k içinde.
Eczac›lar›n talepleri
Eczac›lar, örgütsüzlefltirme sald›r›s›n›n arkas›ndan bat›fl ve ilaç ma¤azalar› zinciri gelece¤ini bildikleri için, öncelikle örgütlülüklerinin da¤›t›lmas›na
karfl› büyük bir direnifl içindeler. Bu yüzden de
TEB’i devre d›fl› b›rakan ve eczac›larla tek tek sözleflme yap›lmas›na dayanan yönteme fliddetle karfl›
ç›k›yorlar. ‹laç indirimlerinde stok zararlar›n›n ve di¤er kay›plar›n›n hemen karfl›lmas›; tedavi katk› paylar›n›n eczanelerin üzerinden al›nmas› uygulamas›na son verilmesi; SGK’dan alacaklar›n›n zaman›nda
ödenmesi de di¤er önemli talepleri.
4 Aral›k’ta yap›lan eylem ve sonras›nda örgütsüzlefltirme sald›r›s›na karfl› birlikte hareket etmeleri oldukça önemliydi. S›n›f mücadelesinin di¤er cephelerinde oldu¤u gibi, eczac›lar›n sorunlar›n›n çözümü de, devletin sald›r›lar›na karfl› direnifli örgütlemekten geçmektedir.
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BOLOGNA SÖZLEfiMES‹
Avrupal› üniversiteliler sokakta
Bologna sözleflmesi, e¤itim konusunda Avrupal›lar ile aram›zdaki fark› kapat›yor! Art›k Avrupal›
üniversiteliler de bizim taleplerle sokaktalar. O yüzden ne flu anda yaflanan sorunlara, ne de yükselen taleplere yabanc› de¤iliz.
Eskiden Almanya’da en erken 21 yafl›nda üniversiteye ad›m at›l›yordu. fiimdi 21 yafl›nda üniversiteyi bitirmek makbul oldu. Befl yafl›nda ilkokul,
h›zland›r›lm›fl lise ve üniversite e¤itimini 6 sömestere indiren Bachelor diplomas›…
Lise düzeyine indirgenen üniversite e¤itimi; devam zorunlulu¤u, ev ödevleri, bol s›nav, kredi sistemine göre ders anlam›na geliyor. Yeni sistemde
her dersin bir kredi puan› var. Sonuçta her sömester sonunda 30 krediye sahip olmak gerekiyor devam edebilmek için, 30 kredi, kapitalist dünyadaki
haftada 40 saatlik ifl gününe denk düflüyor. Yani
üniversitelinin haftada en az 40 saat çal›flmas› hesaplanm›fl. Çoktan seçmeli test sistemli s›navlar›
da buna eklersek tablo k›smen tamamlanm›fl olacak.
K›smen, çünkü Avusturya’da buna ek olarak bir
de YÖK’e benzer üniversiteler üst kurulu oluflturulmufl durumda. Bu kurullarda bundan böyle bakanlar ve universite rektörleri genel denetmen rolü oynayacak, yani seçilmifllerden oluflan senatonun bir
ifllevi kalmayacak, böylelikle üniversitelilerin ve ö¤retim üyelerinin söz hakk› da ellerinden al›nm›fl
olacak. Artan harçlar› da eklemeyi unutmayal›m.
Harçlarla ilgili durum iki ad›m ileri bir ad›m geri misali, bir zam, bir eylem, iki zam, bir eylem...
“Üniversiteler, emekçi çocuklar›na kapat›l›yor”
slogan› da bizlere yabanc› de¤il. Yeni sistemle bir
yandan üniversitenin h›zla bitirilerek ifl hayat›na at›l›nmas› teflvik (!) ediliyor, yani ifl bulamama korkusu körüklenerek piyasan›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda
en k›sa yoldan en az masraf yaratarak mezun olma körükleniyor. Ki bu, iflçi ve emekçi çocuklar›n›
daha çok vuruyor. Di¤er yandan hem okumak, hem
çal›flmak imkans›z hale geliyor.
Bilimsel e¤itim mutlu bir az›nl›¤a nasip oluyor.
Berlin Özgür Üniversite’de (FU) art›k bilimsel çal›flma yapan ö¤retim elemanlar› ile ders veren elemanlar fleklinde bir örgütlenme yap›l›yor. Böylece
ö¤retim görevlileri, lise ö¤retmeni statüsüne getirilerek, yoklama ve s›nav ka¤›tlar›n› okuyan, kendi
alan›na hapsolmufl, kendini yenileme flans› kaybolan bir konuma getiriliyor. Yine Berlin FU’da özel
uzmanl›k alan› kütüphaneler aç›l›yor, ancak bunlardan sadece o bölümün bilimsel çal›flanlar› faydalanabiliyor.
Ö¤retim elemanlar›n›n yetersizli¤i, derslerin tek
yönlü ve ezberci karakterini daha da art›r›yor.
Derse devam zorunlulu¤u (günde yaklafl›k 8 saat, art› ödevler için birkaç saat) s›navlar ve özellikle
kredi sistemi, tek tip ö¤renci yetifltirmenin ana ö¤eleri. Orta Almanya’da bir üniversitedeki hademeye
sormufllar, “çal›flt›¤› y›llar içinde üniversitedeki ö¤renci tipinde yaflanan de¤ifliklikler nelerdir” diye.

Onun gözlemleri, art›k üniversitelilerin cumartesi günü bile çal›flmak için kütüphaneye geldikleri, üniversite kafelerinin sinek
avlad›¤›, profesörlerin hala kotla, ancak
ö¤rencilerin tak›m elbise ile geldikleri, politikadan uzak durduklar› ve bir an önce ifl
hayat›na at›lmaya çal›flt›klar› fleklinde olmufl. Üniversiteliler aras›nda yap›lan bir
ankette de ö¤rencilere Bologna reformu
sorulmufl, yine bizlerin de y›llarca tan›k oldu¤u cevaplar› alm›fllar. Örne¤in; “ben disiplinli çal›flam›yorum, birilerinin bizi denetlemesi iyi”, “piyasa koflullar›na uygun yetifltirilirsek daha çabuk ifl buluruz”, “param›z yok, çabuk
bitirmek iyi olacak” vb.
Bologna sözleflmesi
Yukar›daki tablo ile Türkiye ve Avrupa’daki e¤itimi ayn› kefeye koymaktan çok uza¤›z, ancak yaflanan sorunlar benziyor. Bologna sözleflmesi ile,
AB’nin rekabet gününü korumak için, bir yandan
genifl üniversite kitlesini nas›l flirketlere kalifiye eleman yetifltirmeye çal›flt›¤›n›, di¤er yandan teknolojik üstünlü¤ünü koruyacak bilimsel çal›flma yapan
pilot ve özel holding üniversitelerin nas›l kurdu¤unu
gözler önüne seriyor.
Bologna sözleflmesi, Avrupa’da ortak bir üniversite e¤itimi yaratma ad›na yola ç›k›lan ve yap›lan
sözleflmelerin ilki. 1998’de ‹talya’n›n Bologna flehrinde Almanya, Fransa, ‹ngiltere ve ‹talya ortak bir
üniversite ö¤retim sistemi yaratmak için Bologna
sözleflmesini imzal›yorlar. Bu sözleflme, 1999’da
tüm AB’ye üye ülkeler taraf›ndan imzalan›yor ve
2000 tarihinde ünlü Lizbon sözleflmesi ile son halini al›yor. (2000 tarihli Lizbon sözleflmesi, 2010
Ajandas› olarak bilinen ve Avrupa’da iflçi ve emekçilerin tüm tarihi kazan›mlar›na göz diken “reformlar”d›r.)
Hedef, 2010’a kadar AB’de üniversite ö¤retimini
ortaklaflt›rmak. Almanya, üç y›l önce bu reformlar›
h›zla hayata geçirmeye çal›flt›, Avusturya’da yasa
daha önce kabul edilmesine ra¤men, bu y›l uygulamaya kondu. Bologna Sözleflmesi veya di¤er
ad›yla Bologna Beyannamesi k›saca flunlar› içeriyor:
1) AB ülkelerinin tek tip diploma sistemiyle
eme¤in daha serbest dolafl›m›n› sa¤lamak
2) Bu diplomalar›n iki aflamal› bir üniversite
sisteminden geçmesi. Yani bir Bachelor Diplomas›,
3 en fazla 4 y›ll›k h›zland›r›lm›fl, sadece temel e¤itim veren üniversite e¤itimi, ikincisi master, bu da 1
veya 2 y›ll›k e¤itim. Master da ö¤renciler ancak
özel bir elemeden ve belli bir kredi puan›ndan sonra al›nabiliyor.
3) Kredi sisteminin getirilmesi. Her diploman›n bir kredi sistemi olacak. Bachelor 180-240 kredi
örne¤in. Bu krediye sahip olan ikinci aflamaya geçebilir, ikinci aflamada da 90-120 kredi almal›. Al›nan derslerin puanlar› var, krediler de bu derslerin

bütününden oluflacak.
4) Tüm e¤itim, kapitalist pazar›n ihtiyaçlar›na
göre flekillenecek, e¤itim masraflar› azalt›lacak
5) E¤itim, araflt›rmac› ve uygulamal› e¤itim
olarak ikiye ayr›lacak
Bologna sözleflmesinin daha çok maddesi var,
ancak bizim konumuz aç›s›ndan bu kadar› yeterli.
Avusturya ve Almanya’da aylard›r bu sistemin nas›l
bir ezbercili¤e yöneltti¤ini, üniversite e¤itiminin sadece piyasada ifl bulmak için bir yer olarak alg›land›¤›n›, tek tip, sadece kendi küçük alan›yla ilgili insan yetifltirildi¤ini, sosyal ve düflünsel ortamdan insanlar›n nas›l uzaklaflt›¤›n›, ilgi çeken dersler yerine kredi puan›na göre derslere girildi¤ini, ö¤rendi¤ini dahi sindiremeden nas›l mezun olundu¤unu,
b›rakal›m politik tart›flmalar›, sosyal alanlar› dahi
boflaltt›¤›n›, dersler ve s›navdan bo¤ulan çok say›da ö¤rencinin psikolojik tedaviye ihtiyaç duydu¤unu
anlat›p duruyor. Yani bizlerin ony›llard›r dile getirdi¤i çarp›kl›klar…
Üniversitelerde iflgal
Son y›llardaki eylemlerde Bologna sözleflmesi
hep elefltirilen bir konuydu, çünkü savafl sonras›
örne¤in Almanya’da üniversite sisteminde en köklü
de¤ifliklik bu sözleflmeyle gerçekleflti. Ancak son
y›llarda yeni sistemin bütün olumsuz yönleri iyice
su yüzüne ç›kt› ve insanlar›n canlar›n› yakmaya
bafllad›.
Temmuz ay›nda Almanya’da 200 bin üniversiteli
ve liseli soka¤a ç›kt›, taleplerini hayk›rd›. Ama reform yapma vaatleriyle susturuldular. Sonra toparland›lar ve yeni eylem planlar›n› aç›klad›lar. Güzel
Sanatlar Fakültesi’ni iflgal eden ve eylemleri büyüyen Avusturyal› ö¤rencileri örnek alarak, eylemleri
planlanandan iki hafta önce bafllatt›lar. Kas›m bafl›ndan bu yana da 70 üniversite ve yüksek okulda
say›s›z iflgal ve eylem gerçekleflti. ‹flgal eylemleri
sadece bir iki liseye s›çrayabildi. Bu iflgallerin bir
ikisine polis müdahale etti ancak genelinde bas›n,
ö¤retim üyeleri hatta politikac›lar, eylemi destekledi.
Ö¤retim üyelerinin deste¤i anlafl›l›rd›, çünkü onlar da sistemden hoflnutsuzdu. Toplumda yeni diplomalar›n sayg›nl›¤›n›n az olmas›, hatta bir ankete
göre toplumun üçte ikisinin bu diplomalar›n ismini
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dahi duymam›fl olmas›, “bunlar bir fley
ö¤renmeden mezun ediliyorlar” düflüncesi, kitelerin deste¤inin kazan›lmas›n›
getirdi. Bas›n›n bir k›sm›n›n toplumun
nabz›na göre yay›n yapmas› da anlafl›l›rd›. Ancak politikac›lar›n eylemlere
deste¤i düflündürücüydü.
Burjuva medyan›n bir k›sm› ve hükümetin birçok bakan›, eylemin ateflini
almak, militanlaflmas›n›n önüne geçmek için eylemleri sempatiyle karfl›lad›klar›n› ifade ettiler. Sonunda da “birlikte otural›m reformu tekrar gözden
geçirelim” teklifi getirdiler. Bu teklif, eylemin bir nevi havas›n› ald›. Bu teklif,
ö¤rencilerin baflar›ya ulaflt›¤› anlam›n›
hiç tafl›m›yor. Çünkü böylesine kapsaml› bir “reform”un fluras›ndan buras›ndan k›rparak bir fley de¤ifltirilemezdi. Ancak bu teklif ö¤rencilerde, “buna
ra¤men eylemlere devam edersek, bas›n›n ve böylelikle kamuoyunun deste¤ini kaybederiz” endiflesine yol açt›.
Yer yer iflgaller olsa da, eylemler zay›flad› ve flimdilik gündemden düfltü.
Eylemin talepleri ve bileflenleri
Eylemlerin genel taleplerini yukar›da belirttik. Bu talepler do¤rultusunda
yaz aylar›nda oldu¤u gibi, eylemlere
kat›l›m oran› yüksek oldu. Yeni üniversite sistemiyle sorunu olan herkes, eyleme dahil edimeye çal›fl›ld›. Kimisi
teknik eleman olmak istmemiyordu, kimisi s›navlar›n kald›r›lmas›n›, kimisi de
bu çal›flma temposunda psikolojisinin
bozuldu¤unu dile getiriyordu vb...
Eyleme özgül sorunlar etraf›nda genifl bir kat›l›m›n olmas›, eylemler için
önemli bir kitlesel deste¤i beraberinde
getirdi. Ancak güçlü örgütlenmifl, kendi
özgül taleplerini genel taleplerle birlefltiren, sistemi kökünden elefltiren bir örgütlenmeden yoksunluk, k›r›lgan noktas›n› oluflturdu. Militan ve devrimci
gruplar, eylemin önderli¤ini üstlenemeyince, yap›lan en küçük bir yaz›lama
bile “fliddet kullanmak” biçiminde de¤erlendirildi. Bunu yapanlara devletin
müdahalesi bile gerekmiyordu, çünkü
ö¤rencilerin kendisi müdahale ediyordu. Bunda devletin y›llard›r yapt›¤›
“aran›zdaki fliddet yanl›s› solcular› atmal›s›n›z” propagandas›n›n etkisi büyüktü. Di¤er yandan “biz sadece kendi

sorunlar›m›zla ilgileniyoruz,
ideolojik mücadele yürütmüyoruz” türü anlay›fllar,
“politika yapmayal›m, kendi
sorunlar›m›z d›fl›na ç›kmayal›m, reformlar› birlikte flekillendirelim, ortak uzlaflt›rma komisyonlar›nda sorunlar›m›z› tart›flmak istiyoruz”
söylemleri, eylemi büyük
oranda yönlendiren kesimin, bilinç düzeyini aç›klamaya yetiyor.
‹flgallerin “kendimize özgürlük alanlar› yarat›yoruz” fleklinde olmas›, ilerici
bir nitelik tafl›yor, ancak bu alan›n henüz doldurulamad›¤›n› da görmek gerekiyor. ‹flgallere “faflist, ›rkç› ve seksistler d›fl›nda herkes kat›labilir” aç›klamas› bile, eylemlere kat›lmak isteyenleri s›n›rland›ran kriterler fleklinde görülüp reddedilmifltir. Eskisi gibi d›fllanmad›¤› gören faflistlerin kendisine “otonomcu milliyetçi” diyen kesimi, ilk defa
üniversite eylemlerine kat›lma cesareti
göstermifltir.
“Eylemler bar›flc›l, uzlafl›c›, ortak
kararlarla al›m›fl olmal›” vb. tart›flmalar›n› yak›ndan takip eden devlet güçleri
de, herhangi ciddi bir müdahalede bulunmam›flt›r. Üniversitede amfilerin iflgali, bir ikisi hariç müdahaleyle karfl›laflmam›flt›r. Buna karfl›l›k iflgalciler de
“uslu” durmufllard›r.
Sab›rla örgütlenmek
Sistemi kökünden sorgulayan bir
örgütlenmenin yoksunlu¤u, bu tabloyu
ortaya ç›karmaktad›r. Fakat tersten bak›ld›¤›nda, bu grup ve örgütlere ak›fl›n
zay›fl›¤›, onlar› güçsüz düflürmektedir.
Yani üniversite gençli¤inin ço¤unlu¤u,
köklü de¤iflimlerden çok reformlardan
medet umuyor. E¤itim sistemini elefltirirken, üniversiteyi bitirdikten sonra,
“d›flar›da nas›l daha iyi ifl bulurum”
kayg›s› içerisinde. Yeni getirilen sistem
tüm sonuçlar›yla henüz yaflanmad›.
Böyle olunca, uzlaflarak sorunlar›n çözülebilece¤ine dair umutlar hala güçlü.
Bugün yap›lmas› gereken, baz› sol
dergilerin yapt›¤› gibi, hayal k›r›kl›¤›
içinde eylemleri küçümsemek olmamal›d›r. Sab›rla sürecin içinde olunmal›,
çözümü uzlaflmada arayanlar›n gerçe¤i görmesi sa¤lanmal›d›r. Almanya gibi
uzlaflmalar ülkesinde bile, flöyle bir dönemde reformla, uzlaflma ile kazanma
flans› yok denecek düzeydedir. Verilen
sözler yerine getirilmedi¤inde, ö¤renci
gençli¤in yeni eylem dalgas› tekrar
bafllayacakt›r. Ve bu, öncekinden bir
ad›m daha ileriden olacakt›r. Devrimci
ö¤renciler, bu gerçe¤e göre örgütlenmeli, ö¤renci kitlesiyle iliflkilerini geniflletmelidir.
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Üniversitelerde faflist bask›lar
Üniversitelerde devrimci demokrat ö¤renciler üzerindeki
devlet bask›s› h›z kesmeden devam ediyor. Buna efllik eden
ise, üniversite yönetimleri taraf›ndan ö¤rencilere aç›lan soruflturmalar ve verilen cezalar...
Son olarak ‹stanbul Üniversitesi'nde polisler önce Ö¤renci Kültür Merkezi'ni basarak iki saat arama gerçeklefltirdiler. Ertesi gün, ‹stanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde 10 ö¤renciyi yaka paça gözalt›na ald›lar. ‹stanbul Üniversitesi ö¤rencileri, Beyaz›t Polis karakoluna bir yürüyüfl düzenleyerek sald›r›lar› protesto ettiler. "Bask›lar bizi y›ld›ramaz", "YÖK kalkacak, polis gidecek üniversiteler bizimle özgürleflecek", "Katil devlet hesap verecek" sloganlar›n› atan
ö¤renciler, yapt›klar› aç›klamada, sald›r›lar›n derhal durdurulmas›n› istediler.
Y›ld›z Teknik Üniversitesi'nde üç ö¤renci haklar›nda soruflturma sürdü¤ü halde, “ihtiyati tedbir” gerekçesiyle okula al›nm›yor. 10 ö¤renci hakk›nda bildiri da¤›tmak, afifl asmak, slogan atmak vb. gerekçelerle soruflturmalar aç›ld›. YTÜ'de geçti¤imiz y›l ayn› gerekçelerle soruflturmalar aç›lm›fl, polisler ve sivil faflistler eliyle devrimci ö¤rencilerin faaliyetleri engellenmeye çal›fl›lm›flt›. Ö¤renciler ise bu sald›r›lara karfl› okul önünde yapt›klar› eylemlerle karfl›l›k vermiflti.
Marmara Üniversitesi'nde sivil faflistler, devrimci ö¤rencilere sald›rd›lar. Sald›r› s›ras›nda üç devrimci ö¤renci yaraland›.
Di¤er yandan üniversite ö¤rencilerine bankalar kancay› atm›fl durumdalar. Ö¤renci kimliklerini bankalar›n kredi kartlar›ndan yapmaya çal›fl›yorlar. Son olarak Ege Üniversitesi rektörlü¤ü Vak›fbank'la anlaflarak 42 bin
ö¤renciye kredi kart› ç›kartma karar› ald›. Üniversite yönetimi uygulaman›n
zorunlu olmad›¤›n› vurgularken, ö¤renciler bu durumu protesto ettiler.
Ege Üniversitesi'nde 24 Aral›k'ta katledilen Serkan Ero¤lu da yap›lan
bir yürüyüflle an›ld›. Üniversite içinde ajitasyon konuflmalar› ve sloganlarla
yürüyen ö¤renciler, son dönemdeki polis infazlar›na da dikkat çektiler.

Bask›lar, iflkenceler sürüyor...
! Radyo Dünya Genel Yay›n Yönetmeni Kenan Karavil ve Azadiya Welat gazetesi
Adana temsilcisi Seyithan Akyüz Adana 8. A¤›r Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak Kürkçüler Cezaevi'ne konuldular.
! 7 Aral›k'ta D‹SK Nakliyat-‹fl Sendikas› ve yöneticilerinin evleri patronlar›n
"zorla örgütlenme yap›yorlar" flikayeti üzerine bas›ld›. 14 Nakliyat ‹fl yöneticisi ve iflçi gözalt›na al›nd›lar. Mahkemeye ç›kar›lan 14 kifli tutukland›.
Tutuklananlar aras›nda D‹SK Örgütlenme Dairesi Baflkan› ve Nakliyat ‹fl
Genel Baflkan› Ali R›za Küçükosmano¤lu da bulunuyor. Bu tutuklamalar›n
ard›ndan Nakliyat-‹fl'in sadece bir yöneticisi d›flar›da kald›.
! 10 Aral›k'ta polis taraf›ndan Esenyurt'ta kaç›r›lan BDSP üyesi Ali Haydar
Karaçam 16 Aral›k'ta ‹HD'de bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi. 7 saat boyunca
kendisine iflkence yap›ld›¤›n› aç›klayan Karaçam, tehdide maruz kald›¤›n›
da belirtti. Karaçam, kendisine kimlik soran polislere "kimli¤inizi görmek
istiyorum" dendikten sonra gözalt›na al›nd›.
! Avc›lar'da Firuzköy polis karakolunda askerden izne gelen ve gözalt›na al›nan
Osman Asl› öldürüldü. Polis Osman Asl›'n›n kendisini ast›¤›n› iddia etti.
! T‹HV'in aç›klad›¤› rapora göre Haziran 2007 ve Aral›k 2009 tarihleri aras›nda
53 kifli polis taraf›ndan katledildi. Rapora göre 416 iflkence olay› yafland›.
! 27 Aral›k'ta Edirne'de "Amerika Defol Bu Vatan Bizim" kampanyas›
çerçevesinde faaliyet yürüten 3 devrimcinin 16 Aral›k'ta tutuklanmas›n›
protesto etmek isteyen Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler sivil faflistler
taraf›ndan linç edilmek istendi. Her zamanki gibi "masum vatandafl tepkisi"
olarak lanse edilmeye çal›fl›lan linç sald›r›s› Edirne'de son dönemde meydana gelen olaylar›n sonuncusu oldu. Linçci güruhu da¤›tmak yerine provoke eden sivil faflistler ise bas›n aç›klamas› yapmak isteyen Gençlik
Federasyonu üyelerini gözalt›na ald›. Yap›lan bu linç giriflimi sald›r›s›
Gençlik Federasyonu taraf›ndan 28 Aral›k'ta yap›lan bas›n aç›klamas›yla
protesto edildi.

2008 y›l› sonbahar›nda dünyay› sarsan ve
ülkemizi de vuran ekonomik kriz, iflçi s›n›f› ve
emekçi kitle hareketinde önemli bir de¤iflim yaratt›. Krizin etkiledi¤i bütün ülkeler, bu de¤iflimi, de¤iflik düzeylerde de olsa yaflad›.
On y›l›n birikimi
Ülkemizde kriz patlak verdi¤inde, h›zl› bir biçimde “Krizin faturas›n› ödemeyece¤iz” slogan›
yayg›nlaflt›. Adeta son on y›l›n bütün birikmiflli¤i
döküldü sokaklara… Son on y›l, bir taraftan büyük
bir “karanl›k” olarak çökmüfltü kitlelerin üzerine.
Bask› ve sömürü en had safhaya ç›km›fl, kapitalizm bütün pençelerini iflçi ve emekçilerin üzerine
geçirmiflti. Ama di¤er taraftan, en büyük, en kitlesel, en kararl› eylemlere de tan›kl›k etmiflti. Her
biri 12 Eylül öncesi ile k›yaslanan görkemli eylemler yaflanm›flt›.
2004 y›l›nda Saraçhane 1 May›s›, burjuvazinin icazetli alanlar›n› reddedip, kendi özgürlük
alanlar›nda kutlad›¤› bir 1 May›s oldu. Kitlelerin

kararl›l›¤› karfl›s›nda, devletin kolluk güçleri yoldan çekilmek zorunda kalm›flt›.
2005 y›l› SEKA direnifliyle aç›lm›flt›.
SEKA’daki fabrika iflgali, ‘70’li y›llar›n Demirdöküm’üyle, Profilo’suyla k›yaslan›yordu. SEKA iflgali, pek çok direnifli birden ateflledi. Tekel iflçileri, özellefltirmeye karfl› “SEKA k›v›lc›m, TEKEL
atefl topu olacak” diye sokaklara döküldüler. Adana’dan Malatya’ya, ‹zmir’den ‹stanbul’a Türkiye’nin dört bir yan›nda eylemler patlad›, SEKA’n›n
bayra¤›n› TEKEL devrald›.
2007 y›l›nda, kitlelerin öfkesi ve kararl›l›¤› öylesine büyük bir noktaya yükselmiflti ki, 1 May›s
için Taksim’den baflka bir seçenek düflünülmüyordu bile. 12 Eylül sonras›nda en kararl› 1
May›s haz›rl›klar›, rotay› Taksim’e çevirmiflti. Taksim’in bütün arka sokaklar› savafl alan›na çevrildi.
fiairin dedi¤i gibi “zafer kanl› / zafer k›pk›rm›z›”
gelmiflti ama bir kere Taksim rotas› çizilmiflti art›k.
2008 y›l›nda da aç›lan yoldan yüründü ve nihayet
2009’da Taksim hedefi fethedildi, meydana ç›k›ld›.
Son on y›la damgas›n› vuran bir baflka önemli
eylemlilik süreci ise, savafl karfl›tl›¤› üzerinden
bafllad›. ABD’nin Irak sald›r›s›n› durdurmak
için onbinlerce iflçi ve emekçi, aylar boyunca
eylemler gerçeklefltirdi. ABD’nin savafl›n› kolaylaflt›racak tezkerenin ç›kmas›n› engellemek için
yüzbin kifli, tezkere görüflmelerinin yap›laca¤› gün
meclisin önüne y›¤›ld›. Yükselen hareket savafl›
durduramad› belki ama 2000’lerin daha bafl›na
eylemleriyle damgas›n› vurdu.

2000’li y›llar›
burjuvazi, dizginsiz ve pervas›z
egemenlik y›llar›
ilan etmiflti. Devrimci hareketin
cezaevlerinde ve
d›flar›da yedi¤i
büyük darbe, kitlelerin önderlerinden yoksun kalmas›, burjuvazi aç›s›ndan dümdüz bir yol vaadediyor gibiydi; ama öyle olmad›. Tersine, her aflamada, s›n›f›n kendili¤inden hareketi bir yumruk gibi patlad› ve herbiri kendi içinde görkemli direnifller yaratt›.

2009; Krize karşı eylem yılı...

Krize karfl› fabrika iflgalleri
Kriz öncesinde eylemler, bütün görkemine ra¤men tekil bir görünüm çiziyordu. Herbiri bir dönem
patl›yor, kendi içinde militan bir çizgi yarat›yor,
ama sonras›nda sönümleniyordu. Krizin patlak
vermesi, kitle eylemlerini “yükselifl e¤ilimi”ne soktu.
2008 Eylül ay›nda ortaya ç›kan ekonomik kriz, “Faturas›n›
biz ödemeyece¤iz” slogan›yla
karfl›land›. Burjuvazi “karfl›l›kl› fedakarl›k”, “hepimiz ayn› gemideyiz”
gibi nakaratlar› tekrarlayarak fabrika kapatmalara ve iflçi atmalara
hemen bafllad›. ‹flçiler ise, “Krizi biz
ç›karmad›k” diyerek direnifle geçtiler.
Bu defaki ekonomik kriz, daha
önce yaflanan krizlere benzemiyordu. Çok daha büyük, çok daha fliddetli, bütün dünyay› sarsan bir nitelik tafl›yordu. Bu durum, iflçilerin direniflini de daha kararl› hale getirdi.
‹lk yap›lan eylemler, militan bir tarzda bafllad›.
Peflpefle pek çok fabrikada iflgaller yay›l›verdi.
Önce Bursa Bosch fabrikas›nda, patronun geri
ad›m atmak zorunda kald›¤› bir iflgal oldu. Arkas›ndan Brisa lastik fabrikas›n›n iflçileri, flalterleri
indirip iflgale girdiler; ancak devletin sald›rgan ve
sendikan›n uzlaflmac› tutumu, iflgalin tavizler verilerek bitirilmesine, iflçilerin öncülerini kaybetmesine neden oldu. Sinter Metal ve Ünsa Ambalaj fabrikalar›nda da iflten ç›kar›lan iflçiler, hemen iflgale
girdiler. Bu fabrikalarda da devlet sald›r›s› gerçeklefltirildi. Sendika da, direniflin fabrikan›n içinde
de¤il, önünde sürdürülmesi konusunda iflçileri ikna etti.
‹lk iflgaller, do¤rudan jandarma sald›r›s› ile
karfl›lanm›flt›. Bir taraftan iflçilerin tecrübesizli¤i,
di¤er taraftan devrimci önderlerinin olmay›fl›, belirleyici bir eksiklikti. Sendikan›n uzlaflmac› tutumu
da devreye girince, iflçilerin geri ad›m atmas› kaç›n›lmaz oluyordu. En çok da, iflçilerin bilinç düzeyinin gerili¤i ayaklar›ndaki en büyük prangayd›.
Ama buna ra¤men, iflçileri kararl› k›lan, direnifllerin büyümesini ve yay›lmas›n› sa¤layan çok
önemli bir unsur vard›: Kriz döneminde iflten
at›lmak demek, bir daha ifl bulamamak demekti! Daha önceki krizlerden, kitleler bu gerçe¤i ö¤renmifllerdi. Çünkü at›lan bir iflçi, bir-iki sene bile
iflsiz kalsa, burjuvazinin nezdinde, “çal›flma yetisini kaybetmifl” bir iflçi olarak görülüyordu ve sonradan ekonomi toparlan›p yeniden iflçi al›nmaya

baflland›¤›nda, genç iflçiler tercih ediliyordu. Yani
kriz döneminde iflten at›lmak demek, ömrünün
geri kalan bölümünde açl›k tehlikesi yaflamak demekti. Bunu bilmek, iflçilerin direnifline yön veriyor, el yordam›yla da olsa, militan ve kararl› direnifller patlak veriyordu.
Kapat›lan Gebze Philips fabrikas›n›n iflçilerinin
fabrika önü eylemleri, Sinter ile birlikte Gürsafl
fabrikas›n›n›n önünde süren direnifller, Bursa
Asemat fabrikas›n›n toplu sözleflmelerinin t›kanmas›n›n arkas›ndan greve ç›k›lmas›, ‹zmit’te Tezcan Galvaniz fabrikas›ndaki iflçilerin otoban› trafi¤e kesmesi, ‹zmir Büyükflehir Belediyesine ba¤l›
Kürflat ve Vira tafleron iflçilerinin çad›r direnifli, vb.
daha 2009 bafllamadan yükselen ve herbiri genifl
yank› bulan önemli direnifllerdi.
Sadece tek tek iflçi eylemleri de¤il, bu dönemde gerçeklefltirilen mitingler de, oldukça önemliydi. Sendika konfederasyonlar›n›n örgütledi¤i 29
Kas›m Ankara ve 15 fiubat ‹stanbul mitingleri,
kitleselli¤i ve coflkusuyla, son y›llar›n en önemli,
en güçlü mitingleri oldular.
2009 yükseliflle bafllad›
2008, baflta metal olmak üzere, sanayi iflçilerinin eylemleriyle kapanm›flt›. 2009’da bu eylemlere, daha önce pek sesi duyulmayan alanlar da
eklendi. Bas›n ve teknoloji sektörleri çal›flanlar›,
sektörün özellikleri gere¤i, as›l olarak “bireysel
kurtulufl” hayalleri güçlü-sendikalaflma düzeyi zay›f bir kesimi kaps›yor. Bu nedenle bu alanda toplu direnifller pek yaflanm›yor. Ancak dönemin yükselifl etkisi, bu sektörleri de soka¤a döktü. Ocak
ay›nda önce ‹BM çal›flanlar›, arkas›ndan fiubat
ay›nda ATV-Sabah çal›flanlar›, sendikal haklar›
için greve ç›kt›lar.
Kriz, “tek bafl›na” direniflleri de meflrulaflt›ran, “tek bafl›na kalsa bile” direnmeye devam
edenleri öne ç›karan bir etki yaratm›flt›. Krizden önce iflten ç›kart›lan DESA deri iflçisi Emine
Aslan’›n direnifli, krizle
birlikte üzerinde en
çok konuflulan, destek
sunulan direnifller aras›na girmeyi baflard›.
Sonras›nda, Entes
metal iflçisi Gülistan
Kobatan da, “tek bafl›na” direnen ve hakk›n›
arayanlar›n aras›na
kat›ld›.
2009 1 May›s›nda
Taksim’e ç›k›lmas›,
mücadelenin seyrini
ivmelendiren bir etki
yaratt›. Taksim’in fethedilmesi, devletin bütün engelleme çabalar›na ra¤men devrim
cephesinin kazan›m›yla sonuçlanmas›, kitle-

lerin kendine güvenini ve coflkusunu art›rd›. Bu
durum iflçi direnifllerini yayg›nlaflt›rd› büyüttü. ‹flten at›lan Meha Tekstil iflçileri alacaklar› için; 50c
kapsam›na al›nan üniversite asistan ve ö¤retim
üyeleri, gaspedilen haklar› için; Okmeydan›
SSK’n›n tafleron iflçileri, Kurtifl Matbaac›l›k, EKart ve Mersin Liman› iflçileri sendikaya üye olunca iflten at›ld›klar› için; doktorlar, tam gün çal›flma
yasas›na karfl›; iflten at›lan Esenyurt Belediye iflçileri direnifle geçtiler. Bu direnifllerin içinde zorlu
bir yolculukla Ankara’ya yürüyen ve sendikan›n
geri eylem kararlar›na direnerek ‹zmir CHP binas›n› iflgal eden Kent-Afi iflçileri daha özel bir yer
tutuyor.
Yukar›da sayd›klar›m›z en belirgin olan direnifllerdir. Ancak bunlar›n d›fl›nda da, say›s›z iflyeri
ve fabrikada krizin etkileri nedeniyle direnifller
patlak verdi, iflçiler eylemler gerçeklefltirdi. Bu dönemde, iflten at›lma sonras› haklar›-alacaklar› için
direnen iflçilerin önemli bir bölümü, eylemlerini
kazan›mla sonuçland›rd›. Ancak ifle geri al›nma,
özellikle de sendikal› olarak ifle geri al›nma konusunda yaflanan direnifller, çok uzayan süreçlere
yay›ld›. Bu durum direnifllerin etkisinin ve gücünün zay›flamas›na, direnifle kat›lan iflçi say›s›n›n
azalmas›na, destek ve dayan›flma eylemlerinin
minimum düzeye inmesine yol açt›.
Bu dönemki iflçi direnifllerinin en önemli özelli¤i, geçmiflte ›srarla üstünde durdu¤umuz “birleflmesi ve birbirini güçlendirmesi” konusunda yaflanan geliflmedir. O güne dek gerçekleflen direnifller genel olarak kendi içine kapal› bir özellik gösterir. Her direnifl yeri, kendini merkez haline getirmek, tüm deste¤i kendine çekmek ister. Hatta genel olarak, baflka iflyerleri direniflte oldu¤u zaman
hiç destek vermeyen iflçiler, kendileri direnifle
bafllad›¤›nda destek ve dayan›flman›n azl›¤›ndan
yak›n›r. Genel söylem, “bizim kazanmam›z s›n›f›n
kazanmas›d›r” olur. Ancak bu defa, kolektif direnifl konusunda önemli bir geliflme yafland›. Her
cumartesi
günü Taksim’de
yap›lan
yürüyüfllere, direniflte olan
bütün iflçiler kat›ld›, güç
verdi.
Hafta boyunca
kendi iflyerlerinde
direnen iflçiler, Cumartesi
günleri
güçlerini
ve sesleri-

ni birlefltirdi, “bir ›rma¤a akt›”,
burjuvazinin korkusunu büyüttü.
Direnifllerin say›sal olarak
art›fl› ve yayg›nlaflmas›, önemli
bir olumluluktu elbette. Ancak
niteliksel dönüflüm yan› daha
zay›f kald›, direniflteki iflçiler benzer hatalar› ve eksiklikleri yaflad›lar. En belirgin eksiklik, iflçilerin iç
örgütlülü¤ünün zay›fl›¤›yd›. Direnifller as›l olarak sendikaya ba¤›ml› olarak yürütülüyordu; direnifl komitesi kurmak, bu komitenin alta do¤ru saçaklanmas›, iflçilerin kendi içinde
örgütlenmesi baflar›lamad›. Bu nedenle, iflçiler ne
kadar militan ve gözü kara olursa olsunlar, direniflin kaderini belirleyen, sendikalar›n tutumu oldu.
Sinter ve Gürsafl’ta sendikan›n, iflten at›lmayan üyelerini direnifle katmamas› ve fabrikada çal›flmaya devam ettirmesi, bu iflçileri adeta grev k›r›c›s› durumuna düflürdü mesela. Brisa’da sendikan›n, kendisine muhalif iflçilerin iflten at›lmas›
konusunda patronla anlaflma yaparak iflgali bitirmesi, iflçilerde bir k›r›lma yaratt›. Özellikle KentAfl’de yaflananlar çok çarp›c›yd›. ‹flçilerin bas›nc›yla eylem yapmak zorunda kalan sendika, en
zor, en oyalay›c› eylem biçimlerini öne sürerek iflçilerde yorgunluk yaratmay› amaçl›yordu. Bir ay
a¤›r koflullarda süren Ankara yürüyüflü bunlardan
biriydi mesela. Keza, CHP binas›n› basmak isteyen iflçilere, açl›k grevi yapmay› dayatmas› da
öyle. Ve açl›k grevi karar›na tepki gösteren iflçilere “önlü¤ünü ç›kar, git” demesi, sendikan›n pervas›zl›¤›n›n-iflçinin örgütsüzlünün en aç›k ve en ac›
göstergesiydi.
‹ç örgütlülü¤ün olmay›fl›, direnmede kararl›
olan iflçilerin gözünde, yapt›klar› eylemin biçimine, biçimin meflrulu¤una iliflkin de bir tedirginlik
ve karars›zl›k oluflturuyordu. 2008 sonunda yaflanan iflgallerin bir k›sm›n›n, devletin “burada bulunman›z meflru de¤il, suç iflliyorsunuz” dedi¤i
aflamada bitirilmesi bunun göstergesiydi.
‹flçi s›n›f›n›n önderlik eksikli¤i, bütün yak›c›l›¤›yla kendini ortaya koydu. Direnifle önderlik
edecek, yol gösterecek, t›kanma noktalar›n› açacak devrimci önderlerle ba¤lar›n kopuklu¤u, birçok direniflin yenilgiyle sonuçlanmas›na ya da zamana yay›larak eritilmesine neden oldu. Önderlerinden kopart›lm›fl iflçi s›n›f›, sendika a¤alar›n›n
uzlaflmac› politikalar›na mahkum edildi.
2009’da sömürü ve bask› yo¤unlaflt›
Kriz dönemleri burjuvazi için f›rsat dönemleridir: ‹flçiyi daha fazla sömürme, ifl yükünü art›rma,
daha a¤›r koflullardan çal›flt›rma f›rsat›... 2009 y›l›nda burjuvazi bu konuda hiç de küçümsenmeyecek ad›mlar att›.
‹flçilerin bafl›n›n üzerinde sallanan iflsizlik tehdidi, taleplerini s›n›rlayan bir etki yaratt›. Patronlar›n tümü “zor durumda” oldu¤unu, “krizden etkilendi¤ini” söyleyerek, vermeleri gereken zam, ikramiye ve primlerde büyük kesintiler yapt›, birçok

patron, bunlar› tümden kald›rd›. Sipariflleri ve üretimi hiç azalmayan fabrikalarda bile, iflçilerin
önemli bir kesimi s›f›r zam ve haklar›n gasp› ile
çal›flmak zorunda kald›.
Asl›nda patronlar›n as›l istedi¤i, s›f›r zam
de¤il, maafl indirimiydi. Kamuda T‹S’lerinde bu
konu gündeme getirildi, ancak oluflan kitlesel tepki üzerine, bunu geri çekmek zorunda kald›lar.
Ancak Erdemir ve ‹sdemir gibi en önemli alanlarda, faflist Türk Metal sendikas› ile yap›lan anlaflma sonucunda, iflçilerin maafllar›nda yüzde 35’lik
kesintiyi hayata geçirdiler. ‹flçiler, iflten at›lma tehdidi nedeniyle buna karfl› direnifle geçemediler,
ancak tepkisiz de kalmad›lar. Zaten bu nedenle,
Erdemir’de aç›lan yoldan baflka patronlar gidemedi, maafl indirimi buras›yla s›n›rl› kald›.
Ve genel olarak bütün iflyerlerinde, emek
sömürüsü yo¤unlaflt›r›ld›. Daha az insanla daha çok ifl yap›lmaya baflland›. Sadece çal›flma
koflullar›n›n zorlaflt›r›lmas›yla da yetinmediler, önceden normal olan herhangi bir durum, patronun
keyfine göre iflçi ç›karma nedeni haline getirildi.
‹flçilerin birbiriyle paylafl›m ya da kiflisel soluklanma alanlar› bile büyük k›s›tlamalara tabi tutuldu.
Otomotiv fabrikalar›nda ortaya ç›kan tablo, çal›flma koflullar›n›n ve emek sömürüsünün ne kadar a¤›rlaflt›r›ld›¤›n›n çarp›c› bir örne¤idir. Kriz bahane edilerek Tofafl’tan 1500, Renault’dan 1000
iflçi ç›kart›lm›flt›. Bahar aylar›nda gerçeklefltirilen
ÖTV ve KDV indiriminin arkas›ndan, otomotiv
sektöründe üretim h›z kazand›; ancak yeni iflçi
al›nmad›. Artan ifl yükü, çal›flan iflçilerin üzerine
y›k›ld›. Krizden ve iflçi ç›karmalardan önce, günde
1400 otomobil üretiliyordu, iflçi ç›karmalardan
sonraki vergi indirimleri aylar›nda günde 1300
otomobil üretmeye bafllad›lar. Yani 1000-1500 iflçi azald›, ama sadece 100 otomobil azald›. ‹flçiler
öylesine a¤›r çal›flma koflullar›nda çal›fl›yorlard›
ki, dayanamayan ve iflten ayr›lan iflçiler oluyordu.
Bu kriz döneminde, kendi iste¤iyle iflçiler iflten ç›k›yordu.
Ad› konmam›fl sald›r› ve sömürü araçlar›n›n
yan›s›ra, devlet önemli yasal düzenlemeleri de
gündeme getirdi. Burjuvazinin, çal›flt›rd›¤› iflçilerin
sigorta primlerini ödemesi (daha do¤rusu ödememesi) konusundaki kolayl›klar tan›mas›; kimi durumlarda iflçinin sigorta primlerini devlete y›kmas›n› sa¤layacak teflvik paketleri, iflçileri tam anlam›yla burjuvazinin keyfine terkeden özel istihdam
bürolar› vb, yasalar ve yasa tasar›lar›, burjuvazinin krizdeki kar›n› art›rmay› hedefleyen çal›flmalard›.
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Direnifller, genel kitle hareketini de
güçlendirdi
Asl›nda burjuvazi, kriz döneminde çok daha
büyük sald›r›lar gerçeklefltirmek, iflçi ve emekçileri iliklerine kadar sömürece¤i dizginsiz sald›r› programlar›n› hayata geçirmek istiyordu.
Ancak bu amac›na ulaflamad›. Kriz döneminde kitle hareketi, son onüç y›lda olmad›¤›
kadar büyük bir yükselifl gösterdi.
Kriz, kitlelerde “art›k yeter” duygusunu güçlendirdi ve kitleler sokaklar› doldurdu. Ekonomik kriz, iflsizlik ve açl›k korkusunun daha
duyarl› hale getirdi¤i kitleler, devletin sald›r› politikalar› karfl›s›nda sessiz kalmayacaklar›n› gösterdiler. Atmak istedi¤i ad›mlarda büyük direnifllerle karfl›laflan burjuvazi, kimi zaman planlar›n› ertelemek, kimi zaman manevralar yapmak ihtiyac› duydu.
Kitle hareketi elbette ki, sald›r›lar› püskürtebilecek güç ve etkinli¤e ulaflamad›, ancak sald›r›lar›n h›z›n› kesti, burjuvazinin planlar›n› aksatt›. Bugün kimi ülkelerde baflta kamuda ve
emeklilerde maafl indirimi olmak üzere en a¤›r
sald›r› paketleri hayata geçirilirken, ülkemizde o
boyuta ulaflmam›fl olmas›, krizin daha hafif olmas›ndan ya da burjuvazinin daha insafl› olmas›ndan
de¤il, kitlelerin eylem gücünden ve eylem potansiyelinden kaynaklanmaktad›r. Çünkü birçok aflamada, “eylem potansiyeli” bile burjuvaziyi düflündüren bir rol oynam›flt›r.
Kitlelerin direnifli sadece iflten at›lan ya da hak
gasp›na u¤rayan iflçi ve emekçilerle s›n›rl› de¤ildir. Krizden bu yana, çeflitli toplumsal muhalefet
kesimleri de, eylemli bir güç olarak kendilerini ortaya koydular, taleplerini hayk›rd›lar.
Alevi örgütlerinin 9 Kas›m 2008’de Ankara’da, 8 Kas›m 2009’da ise ‹stanbul’da gerçeklefltirdikleri mitingler bu kapsamdad›r mesela.
‹lk defa Alevi örgütleri, üstelik de salt mezhepsel
de¤il, genel demokratik talepleri de kapsayacak
biçimde bu kadar etkili bir eylem örgütlediler. ‹lk
mitinge yaklafl›k 100 bin kifli kat›lm›flt›, ‹stanbul’da
gerçekleflen mitingde ise, kimi kaynaklara göre
500 bin vard›. Alevi hareketi de art›k burjuvazi için
tehdit olabilecek bir güce eriflmifl görünüyordu.
Düzen partilerinin herbirinin kendi “Alevi aç›l›mlar›”n› yapma, Alevileri kendine yedekleme çabas›,
bugün Alevi kitlelerin gözünü boyamaya yetmiyor.
Alevi hareketi, devrimci harekete yak›nlafl›yor, demokrasi mücadelesinin bir parças› haline geliyor.
CHP’li Onur Öymen’in, devletin katliamc› yüzünü ortaya koyan sözlerinin arkas›ndan kopan infial
ve yap›lan Dersim mitingi de, hareketin genel
yükseliflinin bir parças› olarak de¤erlendirilmelidir. Baflka koflullar alt›nda, kitleler bu sözlere
yine ayn› tepkiyi duyacaklard› elbette; ancak bunun eylemli bir tepkiye, bir öfke patlamas›na dönüflmesi, içinden geçti¤imiz dönemle do¤rudan
ba¤lant›l›d›r. Çok a¤›r hava koflullar›na ra¤men
binlerce insan mitinge kat›lm›flt›r.
Hasta tutsaklar için yap›lan eylemler de yine
bu dönemde daha etkili ve sonuç al›c› hale gelmifltir. Güler Zere’nin, ›srarl› eylemlerle tahliyesinin istenmesi, bu eylemlere binlerce insan›n kat›lmas›, sonuçta tahliyenin gerçekleflmesi bu döne-

min en önemli kazan›mlar›ndan biridir.
Taksim’in art›k genel eylem yeri haline gelmesi de dönemin kazan›mlar› aras›ndad›r. Hasta
tutsaklar için yap›lan eylemlerden iflçi yürüyüfllerine, kay›p eylemlerinden, çeflitli protestolara kadar,
vazgeçilmez bir adres olmufltur Taksim. 2009 1
May›s›ndan sonra bu daha da yayg›nlaflm›fl, kitlelere kapal› olan bu meydan, kitleler taraf›ndan
ad›m ad›m fethedilmifltir.
Ö¤rencilerden, y›k›m ma¤duru gecekondu halk›na kadar her kesim, bu dönem, sorunlar›n› çözmek, en az›ndan tepkisini ifade etmek için daha
fazla eyleme baflvurmakta, daha s›k sokaklara dökülmekte, daha militan eylemler gerçeklefltirmektedir. Yükselifl, toplumun her kesiminde, mücadele her alanda etkili olmaktad›r.
25 Kas›m ve Tekel yeni bir aflamad›r
Bu dönemde gerçeklefltirilen her eylem, kitlelerin kendine güvenini art›rmaktad›r. Bu, eylemler
baflar›s›zl›kla sonuçlansa bile böyledir. Çünkü genel olarak, yenilgi dönemlerinde, baflar›s›zl›klar
moral bozuklu¤u ve y›lg›nl›k getirirken, yükselifl dönemlerinde her baflar›s›zl›k, bir ders ç›karma arac› olur. Kitleler, bu derslerle bilenir, kararl›l›¤›n› ve azmini güçlendirir.
Ancak elbette ki, baflar›yla süren ya da kazan›mla biten eylemler, çok güçlü bir moral motivasyona dönüflür. 25 Kas›m’da gerçekleflen memur grevi ile, Aral›k ay›na damgas›n› vuran Tekel
direniflini bu kapsamda ele almak gerekir.
25 Kas›m günü, 12 Eylül sonras›n›n en etkili memur eylemi gerçeklefltirildi, memurlar bir
gün boyunca ifl b›rakt›lar. ‘90’l› y›llar›n bafl›nda
sendikalar›n› kurmak için çok militan eylemler gerçeklefltiren memurlar, sendikalar›n› sokakta kazanm›fllard›. Bugün ise, grevli T‹S hakk› için greve
ç›kt›lar. Kimi eksiklikleri olmakla birlikte, grevin ön
haz›rl›k aflamas› oldukça yo¤un geçti. Hiç gidilmeyen birimlere gidildi, hiç görüflülmeyen üyeler harekete geçirildi, hiç beklenmeyen yerlerde bile
grev baflar›ya ulaflt›. Asl›nda ne devlet, ne de memur sendikalar› bu kadar büyük bir kat›l›m olaca¤›n› bekliyordu. Ama bask›lardan ve sorunlardan
bunalan emekçi memurlar, sendikal örgütlülüklerinin gerçekten önderlik etti¤ini gördüklerinde, sokaklara akt›lar. Böylece devleti son derece tedirgin eden, emekçi memur hareketinin ise hem kendi gücüne, hem de kitlelerin gücüne güvenini art›ran bir eylem gerçeklefltirildi.
25 Kas›m eylemi, genel kitle hareketinde bir
s›çrama, bir dönüm noktas› oldu. Hemen arka-

s›ndan gelen Tekel direnifli, bunu bir ad›m ileriye tafl›d›.
Tekel, 2006 y›l›nda özellefltirmeye karfl› harekete geçmifl, “SEKA k›v›lc›m, Tekel yang›n olacak” diyerek ülkenin her taraf›nda eylemler gerçeklefltirmiflti. Eylemler devletin özellefltirme planlar›n› altüst etti. ‹çki k›sm› sat›lan Tekel fabrikalar›n›n sigara k›sm›n›n da özellefltirilmesi, eylemler
üzerine durduruldu. Ancak 2008 y›l›nda özellefltirebildiler, ancak iflçilerin çal›flmaya devam etmesini kabul etmek zorunda kald›lar. 2010 y›l› Ocak
ay›nda ifl akitleri feshedilecek olan Tekel iflçileri
ise, bu tarih kap›ya dayanmadan önce yeniden
eyleme geçti. Türkiye’nin her taraf›ndan Tekel iflletmelerinde çal›flan 12 bin iflçi ve ailesi eylemlere
bafllad›lar. Arkas›ndan Ankara’ya geldiler ve direnifllerini flu anda Ankara’da sürdürüyorlar.
Tekel direnifli, iflçi s›n›f› hareketinin tarihinde
yeni bir sayfa açmaya aday bir direnifltir. Kefenlerini giyerek, “Ölmek var, dönmek yok” slogan›n›
en gür sesleriyle hayk›rarak geldiler Ankara’ya. Ve
Ankara’n›n ayaz›nda, so¤uk su püskürtülmesine,
kar ya¤arken havuza itilmelerine, yemek masraflar›n› ceplerinden karfl›lamak zorunda b›rak›lmalar›na, betonun-masan›n üzerinde yatmak zorunda
kalmalar›na ra¤men direniyorlar. Sendikan›n iflçileri y›ld›rmak-yormak için çal›flt›¤› ise, almak zorunda kald›¤› eylemleri bile sürece yaymas›ndan
belli.
Buna ra¤men direniyor Tekel iflçileri. “Haklar›m›z› korumak için direniyoruz, yeni bir fley istemiyoruz” diyorlar. Emek-sermaye çeliflkisini, “s›n›f
savafl›m›” kavram›n› bilmedikleri için, istedikleri
fleyin çok basit bir talep oldu¤unu düflünüyorlar.
Tam da bu nedenle, bu talebin neden karfl›lanmad›¤›n›, devletin neden bu kadar büyük bir tepki
gösterdi¤ini anlayam›yorlar. Oysa onlar, varolan
maafllar›n› ve k›demlerini korumak için de¤il,
gerçekte, burjuvazinin krize karfl› en önemli
uygulamas›na-paketine karfl› mücadele ediyorlar. Bir furya halinde gelecek iflçi k›y›mlar›na,
tüm kamuda 4-C dayatmas›na, krizin faturas›n›n iflçi ve emekçilerin s›rt›na y›k›lmas›na karfl›
direniyorlar.
Tüm bunlardan dolay› Tekel direnifli çok büyük
bir önem tafl›yor. Onlar›n kazanmas›, krize karfl›
mücadelede son derece önemli bir mevzinin kazan›lmas›n›, devletin bu kapsaml› sald›r›s›n›n durdurulmas›n›, iflçi ve emekçilerin çok daha büyük bir
güven ve kararl›l›kla sokaklara dökülerek haklar›n›
aramas›n› sa¤layacak.
***
Son y›llarda yaflanan en önemli kitle eylemleri
ya da iflçi direniflleri bile, genel durgunluk içinde
tekil ç›k›fllar olman›n ötesine geçemiyordu. Ancak
2009 sonbahar›ndan itibaren, kitle hareketinde
ve s›n›f mücadelesinde genel bir yükselifl e¤risinin bafllad›¤›n› söylemek yanl›fl olmaz. Ocak
ay›ndan itibaren takvimsel olarak gelen günler ve
1 May›sa kadar uzanan süreç, zaten her dönem
h›zl› bir militanlaflma ve eylemlilik süreci olarak
yaflan›r. Bu y›l ise, bu süreç, güçlü iflçi-emekçi eylemleriyle beslenerek büyüyecek gibi görünüyor.
Yükselen yeni dalga, son derece önemli olanaklar
sunuyor.

Proleterce

Ocak 2010

“Kürt aç›l›m›”nda son durum
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Türkiye, s›kça söylendi¤i gibi
“partiler mezarl›¤›”yd›, DTP ile
birlikte kapat›lan parti say›s›
27’ye ç›km›flt›. Fakat Kürt hareketine dönük çok özel bir politika
izlendi¤i de ortadayd›. Sadece son 16 y›l
içinde 6 Kürt
partisinin kapat›lmas›, bunun
aç›k kan›t›d›r. Parti kapatmakla kalmay›p, getirilen “siyaset yasaklar›” ile Kürt politikac›lar k›skaca al›nmakta, alanlar› daralt›lmaktad›r. Her
parti kapatmayla birlikte önemli bir birikim ve tecrübe de eritilmekte, bir sonrakine yepyeni bir kadro
ile bafllamaya zorlanmaktad›r. Buna ra¤men Kürt
halk› ba¤r›ndan yeni kadrolar ç›karmay› baflarm›flt›r. Y›llard›r verilen mücadele, Kürt halk›n›n politik
düzeyini oldukça yükseltmifl, onca katliama, tutuklamaya ve yasaklara ra¤men yeni bir parti daha kuracak kadrolar› bulabilmifltir. Bu kez de öyle oldu.
Kürt hareketi flimdi de BDP ile devam ediyor.

UMUT ve BEKLENT‹DEN

AKP hükümetinin “Kürt
aç›l›m›”n›n ilk anda yaratt›¤› büyük beklenti ve umut,
k›sa sürede kendini, ondan çok daha büyük bir
hayal k›r›kl›¤›na b›rakt›.
Kandil ve Mahmur kamp›ndan gelen
“bar›fl gruplar›”n› karfl›lama törenlerinden bu yana geçen sürede, öylesine bafldöndürücü olaylar yafland› ki,
bu iki duygu sarkac› aras›nda gidipgelenlerin pay›na yine hayal k›r›kl›¤›
ve hüsran düfltü. Her bofl umutlara,
sahte vaatlere kap›ld›¤› zamanlarda
oldu¤u gibi…
DTP’nin yöneticilerine yönelik gözalt› ve tutuklamalar, DTP’nin kapat›lmas›na kadar uzand›. Bir çok yerde
Kürt halk›n›n gösterilerine karfl› floven sald›r›lar gerçekleflti. Bu, kimi
yerlerde sivil faflistlerin silahl› sald›r›lar› biçimini ald›. Polisin, gösterilere
sald›r›lar› ise, katletmeye kadar vard›. Diyarbak›r’da bir üniversite ö¤rencisi öldürüldü. Yüzlercesi gözalt›na
al›nd›. KCK operasyonu ad› alt›nda
Kürt illerindeki belediye baflkanlar› da
gözalt›na al›nd›, tutukland›… Diyarbak›r adliyesinin önünde, gözalt›na
al›nan DTP’lilerin eli kelepçeli, koluna
polis girmifl, tek s›ra halinde bekletilen fotoraf›, “aç›l›m›n foto¤ra¤›” olarak tarihe geçti.
Böylece “Kürt aç›l›m›” daha aç›lmadan yaralar ald›, her yerinden delik deflik oldu. Sadece Kürt halk›n›n
de¤il, liberal-ayd›n kesimlerin de “aç›l›m”dan umudunu yitirmesine yol açt›.
Buna karfl›n baz›lar›na göre “cin flifleden ç›km›flt›”, yerine sokman›n imkan› yoktu. Kimine göre ise “aç›l›m” bitmiflti!
Asl›nda bu, “Kürt aç›l›m›”n›n “hangi amaçlar için ve kimler taraf›ndan ortaya at›ld›¤›”
sorusu ile birlikte ele al›nmas› gereken bir konudur.
Ayn› flekilde, “bu amaçlar ve odaklar ortadan kalkm›fl m›d›r” veya “iç ve d›fl konjonktürde ciddi bir de¤ifliklik olmufl mudur” sorular›na yan›t vermeyi gerektirir. Bunun için son bir aydaki geliflmelere k›saca bakmakta yarar var.

HAYAL KIRIKLI⁄INA...

DTP’nin kapat›lmas›nda demogojiler
ve gerçekler
Anayasa mahkemesinde iki y›ld›r bekleyen
DTP’yi kapatma davas›, son geliflmeler üzerine raftan indirildi ve 11 Aral›k tarihinde sonuçland›. Anayasa Mahkemesi Baflkan› -ki AKP’ye yak›nl›¤› ile
biliniyor- Haflim K›l›ç, kapatma karar›n› oy birli¤i
ile ald›klar›n› aç›klad›. Kendilerinin hukuksal bir
olay› sonuçland›rd›¤›n›, siyasetçilerin de üzerine
düfleni yapmas›n› söyleyerek…
Gerçekte sözde ba¤›ms›z mahkemelerin, ege-

men s›n›flar›n ç›karlar›na ne denli ba¤›ml› oldu¤unu
kan›tlayan davalardan biriydi DTP davas›. Ayn› flekilde, birbirleriyle k›yas›ya çekiflme içinde olan
burjuva kliklerin, Kürt hareketini bast›rma konusunda ne denli uyumlu çal›flt›klar›n› gösteren
yeni bir örnek oldu…
Kapatma davas› görülürken, Baflbakan yard›mc›s› Cemil Çiçek, ‹spanya’daki Batasuna partisini
örnek gösterdi. Batasuna, ‹spanya’daki Bask bölgesinin ayr›l›¤›n› savunan yasad›fl› ETA örgütünün
yasal partisiydi. ‹spanya devleti, Batasuna’y›, ETA
ve dolay›s›yla “terörle ba¤lant›l›” bir parti oldu¤u
gerekçesiyle kapatm›flt›. Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi (A‹HM) de, bu partinin kapat›lmas›n›
onaylam›flt›. Cemil Çiçek, DTP’lilere bu karar› hat›rlat›yor ve A‹HM’e baflvursalar da durumun de¤iflmeyece¤ini söylüyordu. Kendi kurallar›n› bir kez
daha çi¤neyerek, görülmekte olan bir dava hakk›nda yorumda bulunuyor ve mahkemeyi bu do¤rultuda yönlendiriyorlard›.
Anayasa Mahkemesi’nin kararn›n› aç›klayan
Baflkan Haflim K›l›ç da Çiçek’in hat›rlatt›¤› Batasuna örne¤ini verdi. Yani söz yerine ulaflm›fl, amaç
has›l olmufltu! Ayn› Haflim K›l›ç, AKP’yi kapatma
davas›nda, AKP’nin “laiklik karfl›t› odak” oldu¤u yönünde mahkeme üyelerinin ezici bir ço¤unlu¤u
hemfikirken, red oyu vermiflti. Ve AKP, para cezas›
ile bu davadan s›yr›lm›flt›. (DTP, hazineden para
yard›m› alamad›¤›ndan böyle bir ceza da verilemezdi!) DTP’nin kapat›lmas›na gerekçe olarak, “terör örgütüyle ba¤lar›” gösterildi. Oysa bu “ba¤lar”
iki y›l önce de bulunabilirdi(!) K›sacas›, DTP’nin
kapat›lmas›n›n hukuki de¤il, siyasi bir karar oldu¤u, sadece zamanlamas› yönüyle de¤il, her
yönden s›r›t›yordu.
Öyle ki, “siyaset yasa¤›” koyduklar› 37 kifli içinde Leyla Zana da vard›. Bunun üzerine DTP yöneticileri, Zana’n›n partilerine üye olmad›¤›n› söylediler. Sadece Parti Meclisine sembolik biçimde al›nd›¤›n›, hiçbir toplant›s›na kat›lmad›¤›n› ve k›sa sürede istifa etti¤ini aç›klad›lar. Ancak mahkeme, Zana’n›n “buras› Kürdistan” sözünü gerekçe göstermifl ve onu da iki y›l önceki PM üyeli¤i s›ras›nda
sarfetti¤ini iddia etmiflti. Gerçekte ise, yeni bir Kürt
partisinin bafl›na geçece¤i beklenen Leyla Zana’n›n önü kesilmek istenmiflti.
DTP, Kürt hareketinin ‘93’ten bu yana kurdu¤u
yasal partiler içinde, kapat›lan 6. partisi. Daha önce
de HEP, DEP, ÖZDEP, HADEP, DEHAP, kapat›ld›.

DTP’nin “sine-i millet” karar›
egemenleri panikletti
DTP’yi kapatanlar, Kürtlerin yeni bir parti ile devam edece¤ini bilerek, bunun rahatl›¤› içinde davrand›lar. Hatta mahkeme karar› ç›kmadan önce,
“alfabede harf mi yok” diyerek Kürtlerin yeni bir parti kuraca¤›n›, (ki Bar›fl ve Demokrasi Partisi-BDP
zaten haz›rd›) yola devam edeceklerini söylediler.
DTP kapat›lmadan önce kurulan BDP, seçimlere
kat›lmak için gerekli olan 41 ilde örgütlenme zorunlulu¤unu yerine getirmifl ve son seçimlere kat›lm›flt›.
Ancak ifller düflündükleri gibi gitmedi! DTP yönetimi, parti kapat›l›rsa “sine-i millete” döneceklerini, yani meclisten çekileceklerini önceden aç›klam›flt›. Kapat›ld›ktan sonra da bu kararlar›nda ›srarl›
olduklar›n› yineleyince, egemen kesimler, büyük bir
telafla kap›ld›lar. Kürt vekillerini meclise yeniden
döndürebilmek için yo¤un bir u¤rafl verdiler.
Kapanma karar›ndan sonra Diyarbak›r’a giden
ve Demokratik Toplum Kongresi’ne kat›lan DTP
milletvekilleri, Kongrenin de onay› ile meclisten istifalar›n› duyurdu. Bu karar, DTP’nin kapat›lmas›n›
isteyen kesimlerin hesab›n› bozdu. Oysa mahkeme, adeta ince bir ayarla, sadece Ahmet Türk
ve Aysel Tu¤luk’un milletvekilli¤ini düflürmüfl,
DTP’ye 19 milletveki ile mecliste varl›¤›n› sürdürme olana¤› sunmufltu. Fakat 19 milletvekili,
mecliste grup oluflturmaya yetmiyordu. Burada da
imdada Ufuk Uras yetiflti. Uras, kurulacak yeni
partiye girecek ve mecliste yeniden grup oluflturulacakt›. Yani DTP, BDP ismiyle ayn› olanaklar içinde
siyaset yapabilecekti. Egemenler ve onlar›n sözcüleri, DTP’li milletvekillerini bu flekilde ikna etmeye
çal›flt›lar. Kürt illerindeki sanayi ve ticaret odalar›,
barolar ve çeflitli kitle örgütleri arac›l›¤› ile de milletvekilleri üzerinde bu yönde bir bas›nç oluflturuldu.
Bir yandan meclis d›fl›na ç›kan bir Kürt hareketinin yarataca¤› tehlike, di¤er yandan meclis
aritmeti¤inde oluflan boflluk ve bunun do¤urdu¤u sonuçlar, egemenleri telaflland›rm›flt›. TÜS‹AD bile bu sorunlar›n yarataca¤› tehlikeye iflaret et-
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mek zorunda kald›. Çünkü zaten ekonomik kriz
içinde debelenen sistem, siyasi krizin de fliddetlenmesi ile daha zor günler yaflayacakt›. Yasaya göre,
meclisin yüzde 5’i, yani 28 sandalye eksik kal›rsa,
“ara seçim” yap›lmal›yd›. Meclis, önceden boflalan
sandalyelerle 6 eksikle çal›fl›yordu. 21 kiflilik DTP
sandalyeleri de boflal›nca, “ara seçim” zorunlu¤u
do¤uyordu. Bu durum, mecliste bulunan tüm partileri ilgilendiriyordu. AKP, aç›kça DTP’li milletvekilleri istifa etseler bile, meclisin bunu kabul etmeye¤ini
duyurdu. Varolan yasalar böyle bir imkan tan›yordu. Ancak bu durum, ifllerini zorlaflt›racakt›. O yüzden Kürt hareketini meclise yeniden çekmek için ellerinden geleni yapt›lar.
Türk burjuvalar›yla Kürt burjuvalar›, DTP’li
vekillerin meclise geri dönmesinde birlefltiler.
DTP yöneticileri ise, uzunca bir süre istifa karar›n›n
arkas›nda durdu. Fakat Öcalan da “mecliste kals›nlar” fleklinde görüfl belirtince, kararlar›n› de¤ifltirdiler. Böylece Türk ve Kürt burjuvalar› derin bir
nefes ald›.
“Aç›l›m”›n mimarlar›, DTP’yi kapatarak, bir
flekilde cezaland›rmak, fakat meclis d›fl›na itmemek istiyorlard›. Bir yandan Kürt hareketinin kimi
ç›k›nt›lar›n› törpülemifl, kula¤›n› çekmifl olacaklard›,
bir yandan da floven kesimlerin yüre¤ine su serperek onlar› yat›flt›racaklard›. “Kürt aç›l›m›”n› kendi is-

tekleri do¤rultusunda ilerletmeye daha uygun bir ortam yaratmay› hesapl›yorlard›. DTP’nin istifa tavr›,
bir anda bu hesaplar› alt-üst etti. Fakat meclise
dönme karar›yla birlikte “Kürt aç›l›m›”n› devam ettirme flans› yeniden do¤du. Aksi halde “aç›l›m” da suya düflmüfl olacakt›.

Tokat-Refladiye bask›n›
DTP’nin kapat›lmas› davas›, Anayasa mahkemesinde görülürken, Tokat Refladiye’de gerçekleflen bask›nda 7 asker öldürüldü. Bu bask›n, ak›llara
hemen ’93 y›l›nda Bingöl’de gerçekleflen 33 askerin öldürülmesi olay›n› getirdi. PKK’nin yapt›¤› ilk
ateflkes s›ras›nda, Bingöl’de 33 asker öldürülmüfl
ve bu eylemle ateflkes süreci sona ermiflti. fiemdin
Sak›k’›n emriyle yap›ld›¤› söylenen bu eylem, daha
sonra Öcalan taraf›ndan “provokasyon” olarak nitelendirildi.
Buradan hareketle DTP de yapt›¤› ilk aç›klamada, olay› “provokasyon” olarak de¤erlendirdi
ve k›nad›. Cumhurbaflkan› Gül ve Baflbakan Erdo¤an da “provokasyon” dediler. Hatta bunun Ergenekon’cular taraf›ndan yap›lm›fl olaca¤›n› ima ederek, onlar› iflaret ettiler.
Fakat bir hafta kadar sonra, PKK, yapt›¤› bir
aç›klama ile eylemi üstlendi. Aç›klamada, eylem
hakk›nda olumlu ya da olumsuz herhangi bir yorumun yap›lmamas› dikkat çekiciydi.
“Dersim eyaletimize ba¤l› bir birimimizin kendi inisiyatifiyle gerçeklefltirdi¤i bir eylem” deniyordu. “Sözkonusu olan, flahadetler ve önderimizse,
Öcalan’›n koflullar›n›n iyileflece¤i propagandas› ile ‹mral›’ya
her birimimiz, kendi inisiyatifini kulyeni hücreler infla edilmifl ve yan›na 5 mahkum gönderilmiflti.
lanma hakk›na sahiptir” diyerek, eyÖcalan ise yap›lan de¤ifliklikten memnun kalmad›¤›n›, yerinin
lemin Öcalan’›n hücresi ve bunu
daha da daralm›fl oldu¤unu, hava alamad›¤›n› belirtti. Kald›¤›
protesto eylemlerinde flehit düflenler
yeri “ölüm çukuru” olarak niteledi. Bunun üzerine birçok il ve iliçin yap›ld›¤›n› ortaya koyuyordu.
çede Öcalan’›n cezaevi koflullar›n› protesto eylemleri bafllad›
Böyle bir durumda her birimin inisive birço¤unda çat›flmalar ç›kt›. Diyarbak›r’da protesto gösterileyatif kullanma hakk› oldu¤unu belirri s›ras›nda kitleye atefl aç›ld› ve 23 yafl›ndaki ö¤renci Ayd›n
tiyor, Dersim biriminin de bu hakk›
Erdem yaflam›n› yitirdi. 700’den fazla kifli gözalt›na al›nd›.
kulland›¤›n› söylüyordu. Fakat bunu
Burjuva medya ise, t›pk› F tipleri aç›l›rken yap›ld›¤› gibi,
do¤ru bulup bulmad›¤›na dair herÖcalan’›n hücresinin ne kadar modern ve rahat oldu¤unu prohangi bir ibare yoktu.
paganda etme görevini üstlendi. Hükümet yetkilileri ile birlikte,
Aç›klaman›n bu flekli, önümüz“santim hesab› yap›ld›¤›n›” söyleyerek dalga geçtiler.
deki dönemdeki geliflmelere göre,
Fakat tepkilerin büyümesi üzerine, Öcalan’›n koflullar›nda
bu eylemi onaylamamaya da aç›k
düzeltme yapma ihtiyac› duydular. Çeflitli heyetler gönderildi.
kap› b›rak›r niteliktedir. T›pk› BinÖcalan da, Adalet Bakanl›¤›ndan bir heyetle görüfltü¤ünü, fligöl’de 33 askerin öldürülmesi gibi,
kayet etti¤i koflullar›n bir k›sm›n›n düzeldi¤ini söyledi. Hücre
bunu da “provokasyon” diyerek redpenceresi geniflletilmifl, havaland›rma saati uzat›lm›flt›. ‹leride
detmeleri mümkündür. Zaten sonratelevizyon da verilece¤i söylenmiflti. Ayr›ca “sohbet odas›”nda
ki günlerde Öcalan, avukatlar› arac›di¤er mahkumlarla görüflebilecekti.
l›¤› ile yapt›¤› aç›klamada, eylemÖcalan, daha önce de çeflitli dönemlerde sa¤l›¤› ile ilgili soden duydu¤u rahats›zl›¤› belirtmifltir.
runlar› dile getirmifl ve bunun için birçok eylem yap›lm›flt›. Öca“Refladiye olay›n› ben anlamad›m”,
lan, bir kez daha PKK ve Kürt halk› üzerinde etkili oldu¤unu
“Tokat, akl›m›n ucundan geçmezdi”
gösterdi. Kendisini “aç›l›m” sürecinde d›fllamak isteyenlere mediyerek memnuniyetsizli¤ini ortaya
saj›n› yollad›. Mesaj do¤ru al›nm›fl olmal›yd› ki, bir hafta sonra
koymufltur.
isteklerinin yerine getirildi¤ini söyledi. Daha önce PKK ve ÖcaUzun süredir Türk ordusundan
lan’›n muhatap al›nmas›n›n mümkün olmad›¤›n› söyleyenler,
bir sald›r› gelmedi¤i sürece karfl›l›k
muhatap al›nmasa bile bunun bir realite oldu¤u ve kabul etmek
vermeyen, yaklafl›k 6 ay önce de
gerekti¤inde birlefltiler. Öcalan da gücünü ortaya koymufl olma“eylemsizlik” karar› ald›¤›n› bildiren
n›n güveni ile kendisinin muhatap al›nmas›nda ›srarl› olmayaPKK’nin Tokat eylemi, beklenmedik
ca¤›n› belirtti. Hemen ard›ndan DTP’li vekillerin meclise geri
bir geliflme oldu. Olay› “provokasdönmesini istedi, Tokat-Refladiye eylemini anlamad›¤›n› söyleyon” olarak niteleyen baflta DTP oldi. Son eylemlerle birlikte Öcalan, devletle pazarl›k gücünü artmak üzere birçok kesimi zor durumt›rd›, onu d›fllayan bir giriflime izin vermeyece¤ini gösterdi.
da b›rakt›.
Eylem, Baflbakan Erdo¤an’›n

Öcalan’›n hücresi

ABD ziyareti s›ras›nda
gerçekleflti.
Erdo¤an’›n
bu ziyarette
Kürt aç›l›m›n› konuflaca¤› biliniyordu.
Keza Türkiye-IrakABD’nin
yerald›¤›
“üçlü mekanizma”, bu ziyaretten sonra Erbil’de toplanacakt›. PKK, “üçlü mekanizma” kuruldu¤undan
beri, kendilerinin d›fllanm›fl olmas›na tepkiliydi. Bu
eylemle, hem ABD’ye hem de iflbirlikçilerine,
PKK’nin içinde yer almad›¤› bir Kürt aç›l›m›n›n
olamayaca¤›n› bir kez daha duyurmak istiyor
olabilirdi.
Artan floven sald›r›lar ve iç savafl tehlikesi
Tokat-Refladiye bask›n›, uzun süredir k›flk›rt›lan
floven kesimleri, daha da sald›rganlaflt›rd›. DTP’nin
kapat›lmas› ve Öcalan’›n hücresini protesto için
aya¤a kalkan Kürt halk›na dönük sald›r›lar, daha
da artt›. Devletin hem resmi, hem de sivil güçleri
yeniden sahneye ç›kt›. Bu geliflmeler, iç savafl
tehlikesi yönündeki kayg›lar› iyice artt›rd›.
Son aylarda Kürt hareketine karfl› floven sald›r›larda gözle görülür bir art›fl yafland›. Bu kimi zaman, Çanakkale-Bayramiç’te görüldü¤ü gibi, herhangi bir adli vakan›n Türk-Kürt çat›flmas› flekline
bürünmesi ve Kürtlere dönük linç harekat›na dönüflmesi biçimini alabiliyor. Kimi zaman da ‹zmir’de
yafland›¤› gibi do¤rudan Kürt politik hareketine karfl› floven protestolara yol açabiliyor. Fakat önce, ‹stanbul-Beyo¤lu’nda, ard›ndan Mufl-Bulan›k’ta
Kürt göstericilerinin üzerine atefl aç›lmas›, bunun genel bir flovenizm etkisiyle kendi¤ilinden
geliflen sald›r›lar olmad›¤›n› gösterir niteliktedir.
Baflta hükümet yetkilileri olmak üzere floven-milliyetçi kesimlerin, bunlar› “vatandafl” veya “esnaf”
tepkisi olarak göstermesi, inand›r›c›l›¤›n› yitirmifltir.
Sonradan aç›¤a ç›kan gerçekler de, sald›r›lar›n
haz›rl›kl› ve planl› oldu¤unu ortaya koydu.
Beyo¤lu’nda gösteri yapan kitleye silah s›kanlar,
gözalt›ndan b›rak›l›rken, gazetecilere, rahat rahat
“para verdiler, s›kt›k” dediler. Bu sözün üzerinden
yükselen tepkilerle yeniden gözalt›na al›nd›lar ve
yine serbest b›rak›ld›lar. ‹fadelerinde, önceki günlerde kahveye gelen baz› kiflilerin, kendilerine para
ve tabanca verdiklerini söylemifllerdi, fakat bu kiflilerin kimler oldu¤u gizlendi. Tabancalar›n markalar›n›n ayn› olmas› bile, bunlar›n tek elden ulaflt›r›ld›¤›n› gösteriyordu. Hat›rlanacakt›r; 1 May›s gösterileri ve IMF-DB protestolar› s›ras›nda da sivil faflistler sopal›-b›çakl› sald›r›ya geçmiflti. Polisin bu kiflilerle olan yak›nl›¤›, televizyon ekranlar›na yans›yacak kadar aleniydi. Sald›r›lar›n, esnaf›n tepkisi olmad›¤›, önceden haz›rl›k yap›ld›¤› belli olmufltu.
Buna karfl›n hükümet yetkilileri ve burjuva medya, olay› esnaf tepkisi gibi göstermeye çal›flt›. Keza
geçti¤imiz aylarda Baflbakan Erdo¤an, bir grup
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DEVR‹MC‹ DURUfi
DTP’liye pompal› silahla atefl eden
kifli için; “e¤er vatandafl›n hayat›na
kastederseniz, o da elinde böyle bir
imkan› varsa, kendini savunma yoluna gidecektir” diyerek, sald›r›lara yeflil ›fl›k yakm›flt›.
Benzer bir geliflme, daha üst boyuttan Mufl’un Bulan›k ilçesinde yafland›. Esnaf kepenk kapat›rken, bir
dükkandan kitleye otomatik silahlarla
atefl aç›ld›. Bu atefl sonucu iki kifli öldü, sekiz kifli yaraland›. Atefl açan
kiflinin esnaf de¤il, korucu oldu¤u
aç›¤a ç›kt›. Dükkanda onun d›fl›nda
iki kifli daha oldu¤u ve onlar›n da
atefl açt›¤› belirlendi. Üzerinde çelik
yelek, elinde otomatik tabanca bulunan bu kifliler, belli ki önceden haz›rl›kl›yd›. Yöre halk›, bunlar›n J‹TEM
elaman› olduklar›n›, polis ve jandarma ekipleriyle konuflurken gördüklerini söylediler.
Herfley bu kadar aç›kken, Baflbakan Yard›mc›s› Bülent Ar›nç, bu olay›
da, “zorla kepenk kapatt›rmaya karfl›
esnaf›n tepkisi” olarak aç›klad›. Oysa
art arda gerçekleflen sald›r›lar›n, kendili¤inden patlak veren bir tepki de¤il,
bir “devlet politikas›” oldu¤u ortadayd›. Tetikçiler, kendi a¤›zlar›ndan bu
ifli para karfl›l›¤› yapt›klar›n› söylüyordu. Buna ra¤men olay›n üzerine gidilmedi, örtbas edildi. Dahas›, tafl atan
çocuklara 30 y›l ceza istenirken,
bu tetikçiler serbest b›rak›ld›.
Bir yandan “bin y›ll›k kardefllik”
edebiyat› yap›l›rken, bir yandan da
floven-milliyetçilik k›flk›rt›lmakta, Kürt
düflmanl›¤› ifllenmektedir.
Bir yandan “aç›l›m”, “demokrasi”
nutuklar›
at›l›rken,
bir yandan da
“vatandafl tepkisi” diyerek
sald›rganl›k
meflrulaflt›r›lmakta, yeni sald›r›lar›n yolu döflenmektedir.
Bu ikili yaklafl›m tarz›, sadece
AKP hükümetinin de¤il, devletin
politikas›d›r. Bofl umutlar› ve beklentileri hep canl› tutmaya çal›fl›rken,
en büyük sald›r›lar› böyle dönemlerde gerçeklefltirirler. Sürekli k›ld›klar›
faflist-floven propaganda ile de iç savafl›n ideolojik-psikolojik temellerini

atarlar. Ne var ki, içinde bulunan koflullar, böylesi bir iç savafl›n yarataca¤› sonuçlar konusunda egemenleri
kayg›land›rmakta, o yüzden de kontrolü elden b›rakmamaya özen göstermektedirler. Dolay›s›yla, kontrollü
bir sald›r› sözkonusudur. Özellikle
MHP taban›, parti yönetimi taraf›ndan
dizginlenmekte, bir-kaç sald›r› sonras› geri çekilmektedir. Devlet Bahçeli,
s›k s›k MHP’lileri sokaktan uzak durmalar› konusunda uyarmaktad›r.
Bunda MHP’nin de¤iflti¤i fikrini d›flar›ya yayma çabas› olmakla birlikte,
gerçekte de devletin sivil faflistlerin
tasmalar›n› tümden çözmedi¤i, kontrollü bir sald›r› içinde tuttudu¤u anlafl›lmaktad›r.
Elbette bu her zaman böyle olmaz. Devlet, J‹TEM’i, kontrgerillas›,
sivil faflistleriyle bir iç savafla haz›rl›kl›d›r. Kitleleri de faflist-floven
propaganda ile buna haz›r hale getirmeye çal›flmaktad›r. Bunu baflar›p baflaramamas›, sadece onun
haz›rl›k derecesi veya koflullar›n
uygun olmas›yla de¤il, toplumsal
hareketin buna gösterece¤i tepkilerle ve gelifltirece¤i mücadeleyle
ba¤lant›l› olacakt›r.
***
“Kürt aç›l›m›” büyük yaralar alm›flt›r. Umut ve beklenti, yerini hayal k›r›kl›¤›na b›rakm›flt›r. Fakat “aç›l›m”›n
sahipleri aç›s›ndan koflullarda henüz
de¤iflen bir fley yoktur. Yaz›n›n bafl›nda belirtti¤imiz gibi, “aç›l›m”la hedeflenen amaçlar da ortadan kalkm›fl
de¤ildir.
“Kürt aç›l›m›” bilindi¤i gibi, aslolarak ABD’nin Ortado¤u politikalar›n›n
bir parças› olarak gündeme gelmiflti.
Ve Aral›k ay›n›n bafl›nda tam da
DTP’nin kapatma davas› görülürken,
Baflkakan Erdo¤an, ABD’ye gitti,
Obama ile görüfltü. Belli ki ABD ve
iflbirlikçileri, DTP’yi bu flekilde kapatarak ve PKK’yi tasfiye ederek “Kürt
aç›l›m›”n› kimi k›r›nt›larla devam ettirmede anlaflt›lar. PKK ise, son eylemleriyle, bir biçimde muhatap al›nmas›n› sa¤lamak ve pazarl›k gücünü artt›rmak istedi. Bunda belli bir baflar›
elde etti¤i de söylenebilir.
fiimdi ne denli yara alm›fl olsa da
“Kürt aç›l›m›”n› sürdürecekler. Fakat
bunda ne kadar baflar›l› olacaklar›n›,
baflta Kürt halk› olmak üzere toplumsal hareketin düzeyi belirleyecek.
Kürdüyle, Türküyle, Çerkezi, Laz›yla direnen Tekel iflçilerinin “aç›l›m
burada” hayk›r›fllar›, ilk iflaretlerini
verdi. Kürt halk›n›n mücadelesinin
yan› s›ra, iflçi-emekçi mücadelesinin
yükselmesiyle birlikte, gerçek anlamda demokratik hak ve özgürlüklerin
kap›s› aç›lacakt›r.
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GOP'ta faflist linç sald›r›s›
4 Aral›k 2009 tarihinde Gazi Osman Pafla merkezinde anket yapan ve aralar›nda Proleterce Devrimci Durufl okurlar›n›n da bulundu¤u iflçilere, sivil faflistler
sat›rlar, çivili sopalar ve b›çaklarla sald›rd›lar. 30 kiflilik faflist grup anket iflçilerinin üzerine tekbir getirerek sald›rd› ve Sedat Kula ve Burhan Ilg›n'› a¤›r yaralad›lar. Sald›r› s›ras›nda hafif yaralanan Proleterce
Devrimci Durufl okuru da gözalt›na al›nd› ve bir gün
gözalt›nda tutuldu. Sald›r› an›nda sald›rganlara müdahale etmek isteyen bir kifli ise yaraland›.
Sald›r›, devlet ile sivil faflistlerin birlikte organize etti¤i bir sald›r›yd›. Gün içinde anket yapan gençlerin yan›na gelerek kimlik soran sivil polislerin olay an›nda ortada görünmeyip, bir saat sonra gelmeleri ve sald›r›ya u¤rayanlar› gözalt›na almalar› bunun
göstergesiydi. Keza sivil faflistler ellerini kollar›n› sallayarak kaçarken, sald›r›n›n oldu¤u
yerde bulunan ve kay›t yapan Mobese kameran›n da sökülmüfl oldu¤u görüldü.
Bu faflist sald›r›, 6 Aral›k'ta GOP merkezinde yap›lan bas›n aç›klamas›yla protesto
edildi. Proleterce Devrimci Durufl'un ça¤r›s›yla bir araya gelen BDSP, Mücadele Birli¤i
Platformu, Partizan, Demokratik Haklar Federasyonu, Ezilenlerin Sosyalist Partisi Giriflimi, Demokratik Toplum Partisi, Halkevleri, Toplumsal Özgürlükler Platformu ve Sosyalist
Parti, yürüyüfl ve bas›n aç›klamas›yla faflist sald›r›lar› k›nayarak, hesab›n›n sorulaca¤›n›
hayk›rd›lar. Sald›r›n›n oldu¤u yerde flamalarla bir araya gelen kitle, slogan atarak GOP
meydan›na yürüdüler. Burada bas›n aç›klamas› yap›ld›.
Sald›r›ya u¤rayan anket iflçilerinin bas›na ve kamuoyuna yapt›¤› aç›klamay› k›saltarak yay›nl›yoruz.
BASINA VE KAMUOYUNA
Son dönemde bizzat devlet eliyle h›zland›r›lan flovenist dalga gün geçtikçe üniversitelerden sokaklara taflmaya bafllad›. Ekonomik kriz ve buna ba¤l› geliflen-geliflecek olan toplumsal muhalefetin hem önünü kesmek, hem de Türk-Kürt çat›flmas› ad›yla yönünü de¤ifltirmek amac›yla, faflist sald›r›lar, her gün her f›rsatta Kürt halk›n›, devrimci ve komünistleri, süreç ilerledikçe de siyasal rengine bak›lmaks›z›n tüm iflçi ve emekçileri kapsayacakt›r.
Bizler emek sömürüsünün yo¤un yafland›¤› alanlardan biri olan araflt›rma saha firmas›
ya da daha basit bir tan›mlamayla anketörlük firmas›n›n çal›flanlar›y›z. Bu çal›flma alan›
do¤as› gere¤i a¤›rl›kl› olarak baflta yoksul emekçi ailelerinin ö¤renci çocuklar› ve devrimci
demokrat unsurlar› taraf›ndan doldurulmaktad›r. Çal›flma arkadafllar›m›zla birlikte, çal›flma bölgemiz olan GOP meydan›nda 20 kiflilik faflist bir çetenin sald›r›s›na u¤rad›k. Sald›r›n›n her yönüyle düflünülmüfl ve organize bir plan oldu¤u, çevre esnaf ve halk› taraf›ndan
dile getirilmifltir.
4 Aral›k 2009 günü saat 14.30 sular›nda bir sivil polis kimli¤ini göstererek yan›m›za
gelip "ne ifl yapt›¤›m›z›" sorup gitti. Aradan birkaç saat geçmiflti ki, 17.30'da bu defa güvenlik biriminden geldiklerini söyleyen iki sivil polis, "burada siyasi içerikli bildiri da¤›t›p
yine siyasi içerikli anket yapt›¤›n›za dair ihbar ald›k" diyerek yan›m›zda birkaç dakika
oyalanarak gittiler. Bu durumun ola¤an olmad›¤›n› düflünmeye bafllad›k. Saat 18.30 sular›nda ellerinde b›çak, sat›r, kasatura, çivili sopa ve demir çubuklarla ve tekbir nidalar› ile
20 kiflilik faflist güruh bizlere sald›rd›lar. Çal›flma pozisyonumuz gere¤i ayr› ayr› yerlerde
bulunmam›z› da f›rsat bilen eli silahl› güruh, ayn› anda hepimize sald›rd›lar. ‹ki arkadafl›m›z b›çak ve sat›r darbeleriyle a¤›r, arkadafllar›m›z›n bir k›sm› da çivili sopalarla hafif flekilde yaraland›lar. Sald›r› esnas›nda olay yerinin yan›nda bankadan para çekmek için bekleyen bir kifli ise, sald›r›ya karfl› insani bir refleks göstererek, onlara engel olmaya çal›flt›.
H›nc›n› alamayan faflist güruhun hedefi oldu. Bu duyarl› insan kafas›na ald›¤› a¤›r darbelerle, a¤›r yaraland› ve beyin travmas› nedeniyle yo¤un bak›ma al›nd›. Sald›r›ya u¤rad›¤›m›z nokta s›kça çal›flt›¤›m›z yer olmas›ndan kaynakl›, hem bölgeyi tan›yor hem de bölgede konufllanan polis ekiplerinin bütün gün o noktada oldu¤unu biliyorduk. Sald›r› an›ndan k›sa bir süre önce ayr›lmalar›, GOP merkez karakolunun sald›r› noktas›na 3 dakika
uzakta olmas›na karfl›n, polislerin yaklafl›k 1 saat sonra gelmifl olmalar›, dikkatimizden
kaçmad›.
Arkadafllar›m›z hala hastanede tedavi alt›nda tutuluyor ve hastanedeki yaral› arkadafllar›m›zdan birinin bafl›nda TMfi polisleri ve askerler bekliyor. Sald›r›da hafif yaralanan bir
arkadafl›m›z da gözalt›na al›nd› ve 24 saat keyfi bir flekilde tutuldu. Sald›r›dan sonra bölgeye çok geç gelen sivil polisler, bu sald›r›n›n polis-sivil faflist iflbirli¤i ile gerçeklefltirilmifl
bir sald›r› oldu¤unu teflhir eden bir arkadafl›m›z›, flikayetçi olmak istedi¤ini söyleyince,
baflka bir davadan aranmas› oldu¤u gerekçesiyle, bir gün boyunca gözalt›nda tuttular.
Ayn› senaryo yine sahneye konuldu. Sald›ran güruh de¤il, sald›r›ya u¤rayanlar hakk›nda ifllem yap›ld›.
6 Aral›k 2009
SALDIRIYA U⁄RAYAN ANKET ‹fiÇ‹LER‹
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‘Kopenhag ‹klim Z›rvas›’nda sonuç yok

“BATSIN BU DÜNYA!”
198 ülkenin temsilcileri, küresel ›s›nma ve iklim
de¤iflikli¤i
sorununu
ele almak
ve bir çözüm bulmak gerekçesiyle, Danimarka’n›n baflkenti Kopenhag’da biraraya geldiler. Asl›nda konu son derece
önemli. Çünkü küresel ›s›nman›n etkileri dünyan›n
dengesini öylesine bozmufl durumda ki, e¤er önlem
al›nmazsa, çok büyük felaketler ve y›k›mlar yaflanacak. Ancak Kopenhag zirvesinde, gerçekten ›s›nmay› durduracak-yavafllatacak birtak›m önlemleri karara ba¤lamay› bir kenara b›rakal›m, zirveye kat›lan
bütün ülkelerin imzalad›¤› bir “sonuç bildirgesi” bile
ç›kart›lamad›. Konufluldu, tart›fl›ld›, emperyalist ülkelerin hepsi küresel ›s›nman›n sorumlusu olarak
birbirini suçlad›; ve zirve da¤›ld›.
Hava ›s›n›yor, dünyan›n dengesi bozuluyor
Kapitalizm öncesi sömürücü sistemlerde de, do¤an›n dengesini bozan, iklimi de¤ifltiren, bu nedenle
de insanlara zarar veren pekçok uygulamalar vard›
elbette. Ancak kapitalizm, herfleye oldu¤u gibi,
do¤an›n dengesindeki tahribata da çok büyük
bir h›z kazand›rd›.
Kapitalizm üretimi h›zland›rd›. Üretim için yak›t
gerekiyordu; giderek daha fazla artan miktarda yak›t! Kapitalizmin üretim h›z›na ayak uydurabilecek
en uygun yak›tlar, fosil yak›tlard›. En baflta ucuzlu¤u
ile çok cazip olan kömür, onun yan›nda dünyan›n
en kanl› savafllar›na neden olan petrol ve do¤algaz…
Fosil yak›tlar kullan›ld›, üretim artt›, artan
üretimi karfl›layabilmek için daha fazla fosil yak›t
kullan›ld›... Ve kullan›lan her yak›t, atmosfere
karbon gaz› sal›n›m›n› art›rd›, ç›kan gazlar atmosferin üstünde adeta branda bir tabaka oluflturarak sera etkisi yaratt›. Böylece dünyaya gelen
günefl ›fl›nlar› daha etkili olmaya, havay› normalden
daha fazla ›s›tmaya bafllad›.
Asl›nda iklim, dünya varoldu¤undan beri sürekli
olarak de¤iflim gösteriyor. Dünyadaki canl›lar› yok
eden bir buzul ça¤› yafland›¤› bilinir mesela. Uzaydaki hareketlere, dünyan›n ve güneflin durumuna
ba¤l› olarak, iklimler de de¤iflim göstermektedir. Ancak bu defaki iklim de¤iflikli¤i ve küresel ›s›nma,
“do¤al” etkilerle de¤il, “insan eliyle” gerçeklefliyor. Hükümetleraras› ‹klim De¤iflikli¤i Kurulu’nun raporuna göre insan›n sorumlulu¤u yüzde 90’›n üzerinde. Bu nedenle daha fazla üzerinde durulmakta
ve bir çözüm aranmaktad›r.
“‹nsan eliyle” sözünün yerine “kapitalist kar h›rs›ndan dolay›” demek daha do¤ru olur asl›nda. Çünkü, daha fazla kar etmek isteyen kapitalistler do¤ay›
kirletiyor ve havay› ›s›t›yorlar. Bireysel tüketimden
çok, kapitalist üretim ve kapitalistler taraf›ndan
empoze edilen tüketim tarz› nedeniyle kirleniyor
do¤a. En yo¤un biçimde sera etkisi yaratan gazlar, fabrika bacalar›ndan ve otomobil egzozlar›n-

dan ç›k›yor. Otomobil ne kadar lüks ise, ç›kard›¤›
gaz o kadar yo¤un ve kirletici oluyor. Atmosferde biriken karbon dioksit gazlar› ne kadar yo¤unsa, serabranda etkisi o kadar güçlü oluyor ve küresel ›s›nmay› artt›r›yor.
Di¤er taraftan, ormans›zlaflt›rma, yeflilli¤in
h›zla yokedilmesi de küresel ›s›nmay› art›ran bir
etki yarat›yor. Dünyan›n en önemli yeflil alanlar›,
çok büyük bir h›zla kurutuluyor. Ekvator bölgesinin
ya¤mur ormanlar›, tar›m arazisi açmak üzere biçiliyor. Büyük kentlerin en güzel ormanl›k alanlar›, el
de¤memifl yeflillikler, villalar dikmek ya da otoban
yapmak üzere kesiliyor. Dünya, havay› temizleyen
en önemli unsuru olan ormanlar›n›, yani akci¤erlerini kaybediyor ve bu nedenle giderek daha fazla nefes alamaz hale geliyor.
“Küre” ›s›n›yor, ›s›nma iklimi de bozuyor. Ya¤›fllar düzensizlefliyor, yaz›n dolu ya¤›yor, k›fl ortas›nda a¤açlar çiçek aç›yor. Baz› bölgelerde ya¤›fl öylesine azal›yor ki, kurakl›k ortaya ç›k›yor, baz› bölgelerde ise, her ya¤›fl bir sel oluyor. Kutuplar, buzullar,
da¤lar›n doruklar›ndaki karlar eriyor; dünya en
önemli tatl› su kaynaklar›n› kaybediyor, dörtte üçü
sularla kapl› olan yerkürede, korkunç bir susuzluk
(içme suyu yoksunlu¤u) tehlikesi giderek gerçe¤e
dönüflüyor. Deniz seviyeleri yükseliyor; baz› adalar
batma tehlikesi yafl›yor, sahil kentlerinde deniz içerilere do¤ru ilerliyor. Gece ile gündüz, yaz ile k›fl aras›ndaki s›cakl›k farklar› de¤ifliyor, dengesizlefliyor.
Müthifl ve bitmek bilmez bir rüzgar her mevsime
damgas›n› vuruyor.
Kyoto’dan Kopenhag’a
Tekellerin bafllang›ç evrelerinden itibaren, atmosfere karbon sal›n›m› sorunu giderek büyüyen bir
tehlike oluflturdu. Ancak as›l tehlike, ‘80’li y›llarda
bütün dünyaya yay›lan dizginsiz kapitalist geliflme ve üretim tarz› ile birlikte ortaya ç›kt›. Bu dönemde, dünya genelinde ola¤anüstü h›zl› geliflim,
karbon sal›n›m›n› art›rd›. Emperyalist ülkelerin, bu
durumun dünyan›n gelece¤i için çok önemli bir tehdit haline geldi¤ini anlamas› için ise, ‘90’lar› beklemek gerekiyordu.
‘90’l› y›llarda, “küresel ›s›nma” ve “iklim de¤iflikli¤i” sözleri art›k devletlerin gündemine girmiflti. Dünyan›n dengesinin kapitalistler eliyle bozulmas› ve
sorunun kapitalistleri bile etkiler hale gelmesi, çözüm aray›fllar›n› da gündeme getirdi. 1999 y›l›nda,
Japonya’n›n Kyoto kentinde toplanan ülkelerin bir
protokol imzalamalar›, küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤i tehlikelerine karfl› ilk ciddi ad›m olarak tarihe
geçti. Ancak tarih, kaydedildi¤i gibi yaflanmad›.
Kyoto sözleflmesi, gerçekte sadece bir formaliteden, kitlelerin gözünü boyamaktan ibaretti. Ve hiçbir hükmü yoktu. Türkiye dahil pekçok ülke
uzun süre sözleflmeyi imzalamad›. ABD’de ise, biçimsel olarak bile yaflama geçmedi. ABD yasalar›na
göre bu sözleflmenin yürürlü¤e girmesi için Kongre
taraf›ndan onaylanmas› gerekiyordu; oysa Kongre
bu onay› hiçbir zaman vermedi. Avrupal› emperyalist ülkeler, sözleflmeye en fazla uyan ülke görünümündeydiler; ama ad› üstünde, bu görünüflten ibaretti.
Anlaflman›n yerine getirilmesi ve atmosfere kar-

bon sal›n›m›n›n azalt›lmas›, kapitalistlerin kar h›rs›n›
dizginlemekten ve fazladan (ve gereksiz bulduklar›)
bir maliyetten geçiyordu. Mesela fabrikalar›n bacalar›na filtre tak›lmas› en önemli tedbirlerden biriydi ve
maliyeti çok yüksekti. Di¤er taraftan, bireysel tafl›mac›l›¤›n (yani otomobil kullan›m›n›n) azalt›larak
toplu tafl›mac›¤›l›n, özellikle de rayl› sistemin art›r›lmas› gerekiyordu ki, hem petrol tekelleri, hem de
otomotiv tekellerinin asla onaylamayaca¤› bir fleydi
bu.
Keza, fosil yak›t kullan›m›ndan “yenilenebilir
eneji kaynaklar›” kullan›m›na geçmek de, küresel
›s›nma ve iklim de¤iflikli¤i karfl›s›nda en etkili yöntemdi. Rüzgar ve günefl enerjisinin daha etkin kullan›m›, petrol ve do¤algaza ba¤›ml›l›¤› azaltacakt›.
Ama buna geçifl maliyetleri yüksek, tekellerin kar
marj›n› düflürücü nitelikteydi.
Sonuçta, Kyoto’nun imzalanmas›, atmosfere karbon sal›n›m›n› azaltan bir etki yapmad›. Tam tersine, emperyalist ülkeler, dizginsiz bir kar h›rs›yla t›rmand›rd›klar› üretim ve tüketim sistemleri nedeniyle,
her geçen gün küresel s›cakl›¤› art›rd›lar, dünyan›n
dengesini biraz daha bozdular.
Ancak kitlelerin bu konuya duyarl›l›¤› ve kendi devletleri üzerindeki bas›nc›, her geçen gün
biraz daha artt›.
Çözüm de¤il, sorun zirvesi
Daha önce yap›lan bütün iklim zirveleri gibi Kopenhag zirvesi de, bu bas›nc›n ürünüdür. Ve zirve
sonras›nda kitlelerde bir yan›lsama yaratmak, tepkileri hafifletmek ve “biz üzerimize düfleni yapt›k” demek için, göstermelik olarak kimi konuflmalar yapm›fllard›r. Ancak “karar” almay› bile baflaramam›fl,
ortak bir metin ç›karamam›fl olmalar›, asl›nda ne büyük bir fiyasko yafland›¤›n›n göstergesidir.
Mesela ABD’de, Obama’n›n “çok baflar›l› bir diplomasi yürüttü¤ü, tarihi uzlaflmalar sa¤lad›¤›” propaganda edilmektedir. Büyük emperyalist ülkelerin biraraya gelerek soruna karfl› önlem almak gerekti¤ini
“kabul etmesi”, sorunun çözümü yolunda “at›lan
önemli bir ad›m” olarak sunulmaktad›r. Oysa ortada
sadece “kabul etmek”ten ibaret bir durum vard›r.
Sorunun kayna¤›nda olan ülkelerin, “ad›m atmak”
ad›na yapt›¤› tek bir fley bile yoktur.
Mesela, küresel ›s›nmay› engellemede harcamak için, ba¤›ml›-sömürge ülkelere her y›l 100
milyar dolar kaynak sunulmas› üzerine konuflulmufl, ancak bu, net bir karara ba¤lanmam›flt›r. Emperyalist ülkelerin, son bir y›l içinde krizden etkilenen bankalar› kurtarmak için harcad›¤› toplam
para miktar› ise 12 trilyon dolard›r. Venezüella’n›n Devlet Baflkan› Chavez’in “e¤er dünya bir
banka olsayd›,
kurtar›l›rd›” sözü, gerçe¤in
ironisidir.
Zirveye
as›l damgas›n›
vuran ise,
ABD ile Çin
aras›nda, bu
konuda da ortaya ç›kan
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mücadeledir. Zirve s›ras›nda ABD,
özellikle Çin ve Hindistan gibi, son
y›llarda çok h›zl› geliflen, bu nedenle de karbon sal›n›m› h›zla
yükselen ülkeleri hedefe çakmaya
çal›flt›. Bu ülkelerin karbon sal›n›mlar›n› (yani üretim ve rekabet
güçlerini) azaltmak için epeyce u¤raflt›. Çin ise, ABD’nin yüz y›ldan
fazla bir zamand›r dünyay› kirletti¤ini, kendisinin ise yeni bafllam›fl oldu¤unu, bu nedenle en fazla önlem ve
k›s›tlamay› ABD’nin yapmas› gerekti¤ini
savundu.
Çin ile ABD aras›ndaki örtük savafl›n bu aflamas›ndan da Çin’in
güçlü ç›kt›¤›, Çin Merkez Bankas› Baflkan Yard›mc›s›’n›n “Dünyan›n, ABD’nin ç›kard›¤› tüm borç ka¤›tlar›n› almaya devam edebilecek paras› yok” sözlerinden
anlafl›l›yor. Elinde, önemli bir k›sm› ABD borç ka¤›tlar›ndan
oluflan yaklafl›k 2 trilyon dolar rezerv para bulunduran Çin,
tam da ABD’nin ekonomik krizde bo¤uldu¤u bir dönemde, daha fazla ABD ka¤›d› almayabilece¤ini söyleyerek en büyük
tehdidini savurmufl oluyor. Ve tabi ki bu sözleri, ABD’nin Çin
üzerindeki bas›nc›n› durdurmaya yetiyor.
Asl›nda emperyalistlerin hepsi de faturay› baflkas›na
ç›karmak, kendisini dizginsiz ve hesaps›z bir biçimde do¤ay› son zerresine kadar sömürmeye ve kirletmeye devam etmek istiyorlar. Küresel ›s›nmay› azaltmak üzere al›nacak önlemlerin, “ekonomik geliflmeyi durduraca¤›”n› propaganda ederek, kendi halklar›n› ikna etmeye çal›fl›yorlar. Onlar›n düflünebildi¤i tek fley, bugün kendi ceplerine girecek tatl›
karlardan ibaret. Bu arada dünyan›n dengesini, de¤iflen iklimi,
bunun halklar üzerinde yarataca¤› felaket ve y›k›mlar› elbette
ki umursam›yorlar.
L’Humanite yazar› Maurice Ulrich, 10 Aral›k tarihli yaz›s›nda “Dünyan›n bütün zenginleri, kaybedece¤iniz alt taraf› sadece bir dünya, buna karfl›l›k kazanaca¤›n›z büyük bir servet
var!” sözleriyle çarp›c› gerçe¤i ortaya koyuyor.
Bugün emperyalist tekellerin bir kesimi, fosil yak›t yerine
yenilenebilir enerjiyi daha etkin bir biçimde kullanacak çeflitli
araçlar (mesela otomobiller) üretebilmek için harekete geçmifl
durumdalar. Ancak bu çaba, onlar›n do¤ay› korumak amac›n›
tafl›yan “iyi emperyalistler” oldu¤unu göstermiyor. Tam tersine, kriz döneminde, yeni teknoloji ile yeni üretim yapmak ve
rekabet gücünü art›rmak istiyorlar.
Zirveyi protesto eylemleri
Emperyalistler içeride hamasi sözlerini sarfederken, d›flar›da protesto eylemleri yürütülüyordu. Dünyan›n her taraf›ndan
gelen eylemciler “Gezegen B yok”, “‹klimi de¤il, siyaseti de¤ifltirin”, “Do¤ay› kurtarmak, banka kurtarmaya benzemez” yaz›l› pankartlar›n alt›nda, sloganlar›n› hayk›rarak eylemler gerçeklefltirdiler.
‹çeride emperyalistlere karfl› ç›kan bir kesim de, küresel
›s›nmadan ilk elde ve do¤rudan etkilenmekte olan, ço¤u Afrika ve ada-ülkelerin temsilcileriydi. G-77 blo¤unun sözcüsü
olarak konuflan Lumumba Di-Aping, “Siz eyleme geçmekten
kaç›nd›kça, milyonlarca insan› tarif edilemez ac›lara mahkum
ediyorsunuz” diyordu.
Asl›nda, küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤i, kaç›n›lmaz de¤ildir. Atmosfere karbon sal›n›m›n› azaltacak önlemler, geçifl
maliyetleri yüksektir, tekellerin kar›n› azalt›c›d›r, ancak son
derece etkili ve ekonomik yöntemlerdir.
“‹nsano¤lu, önüne sadece çözebilece¤i sorunlar› koyar” diyor Marks. Her sorunun oldu¤u gibi, küresel ›s›nma sorununun da çözümünü bulmak, dünyan›n do¤al dengesine yeniden dönmek zor de¤il. Ama bunu baflarabilmenin tek yolu da
insan› ve do¤ay› son zerresine kadar sömürmeye çal›flan, sadece ve sadece kar düflünen sömürücü s›n›flar› yoketmekten
geçiyor. Çünkü kapitalist sömürü sisteminin, kitlelerin yarar›
için, ataca¤› tek bir iyi ad›m› yoktur.
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Maymundan insana geçiflte
Eme¤in rolü
Hayvan d›fl do¤adan yaln›zca yararlan›r
ve salt varl›¤› ile onda de¤ifliklikler meydana getirir; insan onda de¤ifliklikler meydana
getirerek, amaçlar›na yarar duruma sokar,
ona egemen olur. ‹nsan›n öteki hayvanlardan
son ve temel fark› budur, bu fark› meydana
getiren de gene emektir.
Bununla birlikte, do¤a üzerinde kazand›¤›m›z
zaferlerden dolay› kendimizi pek fazla övmeyelim. Böyle her zafer için do¤a bizden öcünü
al›r. Her zaferin bekledi¤imiz sonuçlar› ilk
planda sa¤lad›¤› do¤rudur, ama ikinci ve üçüncü
planda da büyük ço¤unlukla ilk sonuçlar› ortadan
kald›ran, bambaflka, önceden görülmeyen etkileri
vard›r. Mezopotamya, Yunanistan, Küçük Asya ve
baflka yerlerde ifllenecek toprak elde etmek için ormanlar› yok eden insanlar, ormanlarla birlikte nem
koruyan ve biriktiren merkezlerin ellerinden gitti¤ini, bu ülkelerin flimdiki çölleflmifl durumuna ortam
haz›rlad›klar›n› ak›llar›na hiç getirmiyorlard›. Alpler'deki ‹talyanlar, da¤lar›n kuzey yamaçlar›nda
dikkatle korunan çam ormanlar›n› güney yamaçlar›nda yok ederken, bölgelerinde sütçülük sanayiinin
köklerini kaz›d›klar›n› sezemiyorlard›. Böylece, y›l›n
büyük k›sm›nda, da¤lardaki kaynaklar›n suyunu kuruttuklar›n›, ayn› zamanda da ya¤mur mevsiminde
azg›n sel y›¤›nlar›n›n ovalar› basmas›na neden olduklar›n› hiç bilemiyorlard›. Avrupa'da patatesi yayanlar, niflastal› yumrularla birlikte, s›raca hastal›¤›n› yayd›klar›n› bilmiyorlard›. ‹flte böylece her
ad›mda an›ms›yoruz ki, hiçbir zaman, baflka toplulu¤a egemen olan bir fatih, do¤a d›fl›nda bulunan
bir kifli gibi, do¤aya egemen de¤iliz; tersine, etimiz, kan›m›z ve beynimizle ondan bir parçay›z,
onun tam ortas›nday›z, onun üzerinde kurdu¤umuz
bütün egemenlik, baflka bütün yarat›klardan önce
onun yasalar›n› tan›ma ve do¤ru olarak uygulayabilme üstünlü¤üne sahip olmam›zdan öte gitmez.
(...)Üretime yönelmifl faaliyetlerimizin en uzak
do¤al etkilerini hesaplamay› bir dereceye kadar ö¤reninceye dek, binlerce y›ll›k bir emek gerekli olmuflsa da, bu eylemlerin daha uzak toplumsal etkileri bak›m›ndan bu ifl çok daha güç olmufltur. Patatese ve onunla birlikte yay›lan s›raca hastal›¤›na
de¤indik. Oysa iflçilerin yiyeceklerinin yaln›z patatese indirgenmesinin bütün ülkelerin halk y›¤›nlar›n›n yaflay›fl durumu üzerinde yapt›¤› etkilerle, 1847
y›l›nda patates hastal›¤› dolay›s›yla ‹rlanda'n›n u¤rad›¤›, yaln›zca ve yaln›zca patates yiyen bir milyon
‹rlandal›y› mezara yollayan ve iki milyonunu da denizafl›r› ülkelere göç etmeye zorlayan açl›kla karfl›laflt›r›ld›¤› zaman, s›raca hastal›¤› nedir ki? Araplar
alkol dam›tmay› ö¤rendikleri zaman, o zamanlar
henüz keflfedilmemifl olan Amerika'n›n as›l yerlilerinin ortadan kalkmas›na yarayan bafll›ca silahlardan
birini meydana getirdiklerini düfllerinde bile görmemifllerdi. Ve sonradan Kolomb, Amerika'y› keflfetti¤inde, Avrupa'da çok önceleri yenilgiye u¤rayan köleli¤i yeniden canland›rmakta ve zenci ticaretinin temelini atmakta oldu¤unu bilmiyordu. 17.
ve 18. yüzy›llarda, buhar makinesinin yap›m› üzerinde çal›flan insanlar, baflka her fleyden daha çok
tüm dünyan›n toplumsal iliflkilerini kökten de¤ifltiren ve özellikle Avrupa'da, zenginli¤in az›nl›k tara-

f›nda ve yoksullu¤un büyük ço¤unluk taraf›nda yo¤unlaflmas›n›, önce burjuvazinin toplumsal ve siyasal egemenlik elde etmesini, sonra da burjuvazi ile
proletarya aras›nda, ancak burjuvazinin y›k›lmas› ve
bütün s›n›f karfl›tl›klar›n›n ortadan kalkmas›yla sona erebilecek olan bir s›n›f savafl›m›n› ortaya ç›karan arac› haz›rlad›klar›ndan habersizdiler. Ama bu
alanda da yavafl yavafl, uzun ve ço¤unlukla sert deneyler, tarihsel malzemenin toplanmas› ve incelenmesi sonucu, üretim faaliyetimizin dolayl›, daha
uzak toplumsal etkileri konusunda ayd›nl›¤a varmay› ö¤renmekteyiz; böylece, bu etkileri denetleme ve
onlar› düzenleme olana¤›na da kavufluyoruz.
Bu düzenlemeyi gerçeklefltirmek için de, salt bilgiden baflka fleyler gereklidir. Bunun için bugüne
kadarki üretim tarz›nda ve onunla birlikte tüm toplumsal düzenimizde tam bir devrim gereklidir.
fiimdiye dek var olmufl bütün üretim tarzlar›, ancak eme¤in en yak›n, en dolays›z yararl› etkisine
ulaflmay› hedef alm›flt›r. ‹lerde ortaya ç›kan, yavafl
yavafl yinelenerek ve y›¤›larak etkili hale gelen daha sonraki sonuçlar tamamen ihmal edilmifltir. (...)
Üretime ve de¤iflime egemen olan bireysel kapitalistler, yaln›zca faaliyetlerinin en yak›n yararl› etkileriyle ilgilenebilmektedirler. Hatta bu yararl› etki
bile -üretilen ya da de¤iflilen mal›n yararl›l›¤› sözkonusu oldu¤u ölçüde- tamamen arka plana geçer;
sat›fltan elde edilecek kâr, tek itici güç olur.
Burjuvazinin toplumsal bilimi, klasik ekonomi
politik, daha çok, yaln›z üretim ve de¤iflim alanlar›ndaki insan eylemlerinin gerçekten tasarlanm›fl
toplumsal etkilerini ele al›r. Bu, onun teorik olarak
ifade etti¤i toplumsal düzene tamamen uygundur.
Kapitalistler, do¤rudan do¤ruya kâr için üretim ve
de¤iflim yapt›klar›ndan ilk planda yaln›zca en yak›n,
en dolays›z sonuçlar hesaba kat›lmal›d›r. Bir fabrikatör ya da tüccar, üretti¤i ya da sat›n ald›¤› metay› normal bir kârla satarsa, durumdan hoflnuttur ve
metan›n ve al›c›s›n›n sonradan ne olaca¤› onu ilgilendirmez. Bu faaliyetlerin do¤al etkileri için de ayn› fley geçerlidir. Küba'da da¤ yamaçlar›ndaki ormanlar› yakarak en verimli kahve a¤ac›n›n bir kufla¤›na yetecek gübreyi bunlar›n külünden sa¤layan
‹spanyol tar›mc›lar›n›, sonradan fliddetli tropikal
ya¤murlar›n art›k korunamayan üst toprak tabakas›n› al›p götürmesi ve geriye yaln›z ç›plak kayalar
b›rakmas› ilgilendirir miydi? Bugünkü üretim tarz›nda, toplum karfl›s›nda oldu¤u gibi do¤a karfl›s›nda da, daha çok, önce ilk ve elle tutulur baflar› dikkate al›n›r. Sonradan da, buna yönelmifl faaliyetlerin en uzak etkilerinin tamamen de¤iflik ve tamamen ters düflen öteki sonuçlar›ndan dolay›, arz ve
talep dengesinin, her on y›lda bir sanayi çevriminin
gösterdi¤i ve hatta Almanya'n›n da bu "çöküntü"de
bunun deneyimini biraz daha önce geçirdi¤i gibi,
çok tersine dönüflmesinden dolay›; kiflinin kendi
eme¤i üzerine kurulu özel mülkiyetin, zorunlu olarak, iflçilerin mülksüzlefltirilmeleri yönünde geliflmesi, buna karfl›l›k bütün zenginliklerin giderek iflçi
olmayanlar›n elinde toplanmas›ndan dolay› flaflakal›rlar. [...]
Engels taraf›ndan 1876'da yaz›lm›flt›r.
‹lk kez Die Neue Zeit, Bd. 2, no 44, 1895-96'da
yay›mlanm›flt›r.
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1 Ocak 1959-Küba devrimi

" 1 Ocak 1906-Moskova ayaklanmas› bafllad›
1905 Aral›k ay›nda Rusya'da iflçiler ve emekçiler
aras›nda eylemlilikler bafllar. Çarl›k taraf›ndan uygulanan bask›lara karfl› tepkiler büyümektedir. 8
Aral›k'ta 100 bin iflçiyi temsilen iflçi sovyetleri, grev
karar› al›r ve uygular. Fakat bu ayaklanma, Menflevik önderlerin pasifist tutumlar›ndan dolay› devrime
kadar ulaflmadan geriler. Lenin ayaklanman›n sonras›nda "daha fazla silaha sar›lmal›yd›k" der. Menflevik önderler ise silahlanmay› bir hata olarak görürler. Ayaklanma süresince binlerce iflçi öldürülürken,
devrimci önderler hapislere at›l›r, sürgünlere gönderilir. Bu ayaklanman›n deneyimini kuflanan Bolflevikler, 1917 Ekim devrimine giden süreci örmeye
bafllarlar.
" 1 Ocak 1949 Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu
19. yy.’›n ortalar›nda, Çin ile ‹ngiltere
aras›ndaki Afyon savafllar› bitti¤i zaman, Çin güçsüz ve ba¤›ml› bir ülke
haline gelmiflti. Bu dönem, Çin’in geleneksel toplumsal yap›s› parçaland›
ve kitle hareketleri artt›.
1911’de Çin’in Wuçang bölgesinde patlak veren ayaklanma bunlar›n en önemlilerinden biriydi. Ayaklanma milli burjuvazinin iktidar› ele geçirmesiyle sonuçland›. Kurulan hükümetin bafl›na geçen Sun Yat sen, imparatorluk ile anlaflma yapt›. 1917 Ekim devrimi ve arkas›ndan kurulan genç Sovyet ülkesi, Çin’de de büyük
bir etki yaratt›. 1921 y›l›nda Çin Komünist Partisi
fianghay’da kuruldu. ÇKP, “komünist” ad›n› tafl›makla birlikte, gerçekte “köylü devrimcisi” bir çizgiye sahipti ve milli burjuvazi ile ittifak kurmak gerekti¤ini savunuyordu. Bafl›nda Çan Kay fiek’in bulundu¤u milliyetçi hükümete destek verdi. ÇKP’nin
1927 y›l›nda bir iflçi ayaklanmas› bafllatarak fianghay’› iflgal etmesi karfl›s›nda, Çan Kay fiek ordusunun gerçeklefltirdi¤i katliam›n arkas›ndan milliyetçi
hükümetten koptular. 1931’de Japonya Mançurya’y›
iflgal edince, Çan Kay fiek, Japonlara karfl› direnmeme karar› ald›. ÇKP, iflgale karfl› köylü direniflini örgütlemeye bafllad›. Hükümet yolsuzluklara batm›flt›
ve kitlelerin gözündeki meflruiyetini kaybetmiflti.
Devrim için nesnel koflullar son derece elveriflliydi.
Japonlarla karfl› direnifl ile birlikte ÇKP de büyüdü
ve k›sa zamanda birçok bölgeyi “kurtar›lm›fl” ilan
etti. 1949 y›l›nda Mao önderli¤indeki ÇKP Çin devrimini gerçeklefltirdi ve Çin’de yeni bir dönem bafllad›.

" 1 Ocak 1965 Filistin'de silahl› ayaklanma bafllad›
1948 y›l›nda ‹srail taraf›ndan iflgal
edilen Filistinliler, kendilerini masalarda pazarl›k konusu yapan
Arap iflbirlikçilerinin pasifist çizgisine karfl›, Filistinli örgütler etraf›nda örgütlenmeye bafllad›lar.
1964'te El Fetih silahl› eylemlere
bafllama karar› ald›. 1 Ocak
1965'te ise Urdun nehrinin yata¤›n› de¤ifltirmek için ‹sraillilerin
yapt›¤› tesislere sald›rarak ilk atefli
yakm›fl oldular.
" 3 Ocak 1928-Nikaragua'da
Augusto Sandino önderli¤inde
ayaklanma bafllad›. ABD ayaklanmay› bast›rmak için bin denizci
gönderdi.
" 3 Ocak 1991-Yüzbinlerce
iflçi genel greve ç›kt›. Genel greve ç›kan iflçiler hakk›nda DGM
soruflturma bafllatt›.

Yüzy›llarca sömürge durumunda
yaflayan Küba halk›, boyunduru¤u
k›rmak için birçok kez ayakland›.
Önce ‹spanya, ard›ndan da Amerika
iflgaline karfl› direnifller örgütlediler.
1950'li y›llara gelindi¤inde Amerikan iflbirlikçisi Batista diktatörlü¤ünün bask›lar› artm›flt›. Fidel Castro
önderli¤inde gerilla mücadelesini
bafllatt›lar. Ve 31 Aral›k gecesi bu
mücadeleyi zaferle taçland›r›p devrimlerini yapt›lar.
1953 y›l›nda 100 kiflilik gerilla grubu, Moncada K›fllas› bask›n›
gerçeklefltirdi. Eylem baflar›s›zl›kla sonuçlan›nca, gerillalar›n büyük
bir bölümü öldürüdü. Fidel Castro'nun da içinde oldu¤u hareketin
önderleri tutsak düfltüler.
Bask›n baflar›s›z olmas›na ra¤men, halk aras›nda sempatiyle karfl›land› ve halk›n Batista rejimine karfl› tepkisi daha da artt›. Bu tepkilere boyun e¤mek zorunda kalan Batista, Castro'yu b›rakt›. Fidel ve
Raul, Meksika'ya geçerek gerilla mücadelesini tekrar bafllatt›lar. Burada Che'yle tan›flt›lar. “26 Temmuz Hareketi”ni kurdular.
Moncada k›fllas›n›n bask›n tarihinden ismini alan Hareket, gün
geçtikçe güçlendi. Tekrar Küba'ya geçen gerilla grubunun büyük ço¤unlu¤u ilk bask›nlar s›ras›nda öldü. Che önderli¤inde toparlanan
gerillalar, baflar›l› eylemler düzenlediler. Halk›n bu baflar›lara sempatisi ve devrime olan inanc› da artt›.
12 bin kiflilik bir orduyla da¤lara operasyon düzenleyen devletin
sald›r›lar›n› gerillalar geri püskürttü. Castro ve general Castillo ateflkes ilan ettiler. Bu ateflkes sürecinde gerilla birlikleri, haz›rl›klar›n›
tamamlad› ve güçlerini toplad›lar.
21 A¤ustos 1958'de flehirlere do¤ru hareket geçen gerillalar, 31
Aral›k'ta devrimi baflar›ya ulaflt›rd›lar. Batista, 1 Ocak'ta ülkeyi terk
ederken, Castro 6 Ocak'ta devletin bafl›na geçti.
Devrimini gerçeklefltiren Küba, emperyalistlerin sald›r› ve boykotuyla karfl› karfl›ya kald›. Bu ablukaya karfl› Küba halk› y›llard›r direniyor.

" 4 Ocak 1991-Zonguldak maden iflçilerinin yürüyüflü
48 bin iflçi ad›na yürütülen T‹S sürecinin anlaflmazl›kla sonuçlanmas›
üzerine 36 gündür direniflte olan maden iflçileri
Ankara'ya yürüyüfl karar›
ald›. 3 Ocak'ta yap›lan
genel grevin ard›ndan
bafllayan yürüyüfl, Bolu Mengen'de jandarma barikat› taraf›ndan engellendi. ‹flçilerin bu barikat› aflabilecek kararl›l›¤› varken, iflbirlikçi sendikac›lar bu
kararl›l›¤› sönümlendirme yolunu seçtiler. Bu yürüyüfl '89 bahar eylemlerinin zirvesini de oluflturdu.
" 5 Ocak 1996-Ümraniye Cezaevi'nde katliam
Ümraniye Cezaevi'nde yaflanan hak gasplar›na karfl›
tutsaklar fiili birçok eylem gerçeklefltirdi. Arkas›ndan barikat kurdular. '96 ÖO flehidimiz Osman Akgün yoldafl›n da tüm aflamalar›nda en saflar›nda yer
ald›¤› eylem s›ras›nda, DHKP-C militanlar› R›za
Boybafl, Abdülmecit Seçkin ve Orhan Özen ve has-

tanede de Gütekin Beyhan flehit düfltü. Devrimcilerin cenaze törenine de azg›nca sald›ran devlet, binlerce kifliyi gözalt›na ald›.
" 6 Ocak 1969-Commer'in arabas› yak›ld›
"Vietnam Kasab›" Commer bir konferans için ODTÜ'ye gelecekti. Bunu duyan devrimci gençler onu
hakketti¤i gibi karfl›larlar ve makam arabas›n› atefle
verirler. Commer ise 19 Ocak'ta görevinden istifa
eder ve Amerika'ya döner. Yap›lan bu eylem, anti
emperyalist mücadelede simge eylemlerden biridir.
" 8 Ocak 1996-Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe gözalt›nda katledildi.
" 8 Ocak 1998-Ka¤›thane belediye iflçilerinin
direnifli bafllad›
" 9 Ocak 1905-Petersburg'da "Kanl› Pazar"
Çar'a dilekçe vermek için saraya do¤ru yürüyen 140
bin iflçinin üzerine atefl aç›l›r ve binlerce iflçi öldürülür. Eylem 1905 devrimini de tetiklemifltir. ‹flçiler
bu yürüyüfle önderlik eden ve Çar'›n ajan› oldu¤u
anlafl›lan Papaz Gapon'u da öldürürler.
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" 10 Ocak 1969-Singer fabrikas›nda iflgal
4 iflçinin iflten at›lmas›n›n ard›ndan iflçiler fabrikay› iflgal ederler. Polisler
iflçilere sald›r›r. ‹flçiler ve Kartal halk›
bu sald›r›ya birlikte direnerek yan›t
verirler.
" 15 Ocak 1919-Rosa Luksemburg ve Karl Liebnecht katledildiler
Komünist önderler Rosa ve Karl, Almanya'da savafl sonras› geliflmekte
olan devrime önderlik ederler. Alman
burjuvazisi ise hükümetteki sosyal demokratlar eliyle bir yandan kitleleri
kand›rmaya çal›fl›rken, bir yandan da
devrimci önderleri katletmeye giriflir.
Bu sald›r›larla katledilen Rosa ve
Karl'› anmak için Almanya'da her y›l
on binlece iflçi ve emekçinin kat›ld›¤›
anma törenleri yap›lmaktad›r.
" 19 Ocak 2007-Hrant Dink katledildi
Agos gazetesinin Genel yay›n yönetmeni olan Hrant Dink, o dönem yükseltilen flovenist kampanya sonucu
katledildi. Devlet bu katliamdan umdu¤u baflar›y› yakalayamad› ve kitlelerin tepkisiyle karfl›laflt›. Hrant
Dink'in cenazesi yüz binlerin kat›l›m›yla yap›ld› ve ölüm y›ldönümünde
binlerce kifli devletten hesap sormak
için sokaklara akt›. Devlet göstermelik olarak katilleri yarg›lamaya devam
ediyor ama süreci uzatarak kitlelerin
tepkisinin sönümlenmesini bekliyor.
" 21 Ocak 1924-Ekim devriminin önderi Lenin öldü.

“Aya¤a kalk›yor Kalinin.
(...)Düflünceleri kar›flt›,
kafas› çatl›yor.
fiaka¤›nda
at›yor güm güm kan,
kopacak damarlar:
“Dün saat alt›y› elli geçe
yoldafl Lenin’i kaybettik”
diyor.
O yasl› gün, yüzy›llar boyunca
yasl› bir efsane gibi kalacak.
Umutsuzluk, yeis,
eritti demiri bile.
Bolflevikler, rüzgarda titreyen
yaprak gibi inledi,
hep bir a¤›zdan.
Anlayal›m arkadafllar,
bu nas›l oldu?
diye.”

" 21 Ocak 1980-Tarifl direnifli
Devrimci öncü iflçileri iflten atarak faflist kadrolaflma yaratmak isteyen patronlara
karfl› eylemliliklere polisler
sald›rd›.
Sald›r›da
50 iflçi yaralan›rken, 600 iflçi gözalt›na al›nd›. ‹flçiler bu sald›r›lara karfl›
fabrikay› iflgal etti ve halkla birlikte
direnifle geçti. Bu direnifl ve iflgal eylemi de s›n›f hareketi aç›s›ndan önemli etkiler b›rakt›.
" 22 Ocak 1873-Kas›mpafla tersane iflçileri greve bafllad›lar.
" 25 Ocak 1872-Hasköy tersane
iflçileri greve ç›kt›lar.
" 26 Ocak 1921-‹stanbul'da
tramvay iflçileri greve ç›kt›lar.
" 27 Ocak 1994-Özgür Gündem
gazetesinin Ankara temsilcili¤i
bombaland›.
" 28 Ocak 1921-Mustafa Suphi
ve yoldafllar› katledildi
Türkiye komünist partisinin ilk önderlerinden Mustafa Suphi, Ethem Nejat'›n da içinde oldu¤u 15 komünist
Kemalist burjuvazi taraf›ndan katledildi.
" 28 Ocak 1963Kavel direnifli
Fabrikada hak gasplar›na karfl› iflçiler fabrikay› iflgal ettiler. ‹flgal eylemine polisler
sald›rd›lar. Direnifle
halk da destek verdi.
" 29 Ocak 1983Üçüncü Yol davas›ndan yarg›lanan
Ramazan Yukar›göz, Ömer Yazgan, Erdo¤an Yazgan ve Mehmet
Kanbur ‹zmit'te idam edildiler.
" 31 Ocak 1906-Bolflevik iflçi önderlerinden Babuflkin, Çarl›k taraf›ndan kurfluna dizildi.
" 31 Ocak 1966-Paflabahçe
fiiflecam fabrikas›nda 2400 iflçi
greve bafllad›.
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19 Aral›k katliam›n›n y›ldönümünde
PROTESTO EYLEMLER‹
19-22 Aral›k 2000'de gerçeklefltirilen katliam›n y›ldönümünde, birçok eylem yap›ld›. ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Adana gibi illerde “Tecrite Karfl› Mücadele Platformu” eylemler gerçeklefltirdi. Akflam saatlerinde de semtlerde
meflaleli yürüyüfller ve etkinlikler düzenlenerek 19 Aral›k protesto edildi.
‹stanbul'da 19 Aral›k'ta eski Bayrampafla Cezaevi önünde “Tecrite Karfl›
Mücadele Platformu” eylem gerçeklefltirdi. Saat 13'te yap›lan eylemde "Yaflas›n 19 Aral›k direniflimiz", "Katil devlet hesap verecek", "Devrimci tutsaklar onurumuzdur" sloganlar› at›ld›. Yap›lan aç›klamada 19 Aral›k katliam›n›n sorumlar›n›n yarg›lanmas› istendi. Cezaevi önünde saat 12'de ise ‹HD
bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi.
‹stanbul'da akflam saatlerinde Alibeyköy, Okmeydan›, Nurtepe, Gazi Mahallesi'nde yürüyüfller yap›ld›.
Ankara'da ise Ulucanlar Cezaevi önünde bir eylem düzenlendi. Akflam
ise Tuzluçay›r'da yap›lan yürüyüflle katliam protesto edildi.
Nurtepe'de 19 Aral›k eylemi
19-22 Aral›k 2000'de devlet taraf›ndan cezaevlerinde gerçeklefltiren katliam›n y›ldönümünde Nurtepe'de yürüyüfl düzenlendi. PDD, Sodap, ESP-G
ve TÖP taraf›ndan örgütlenen eyleme Sosyalist Parti de destek verdi.
19 Aral›k 2009 günü yap›lan eylem,
Nurtepe Taksi Dura¤›'ndan bafllad›.
ESP-G, SODAP, PDD, TÖP imzal›
"19 Aral›k katliam›n› unutmad›k, unutturmayaca¤›z" pankart›n›n aç›lmas›n›n
ard›ndan meflaleler tutuflturuldu ve
Sokullu Caddesi trafi¤e kesilerek Arkadafl Kafe'nin önüne kadar yüründü.
Kurumlar›n kendi flamalar›n› açt›¤› yürüyüfl s›ras›nda "Yaflas›n 19 Aral›k direniflimiz", "Devrimci tutsaklar onurumuzdur", "Katil devlet hesap verecek",
"Yaflas›n devrimci dayan›flma" sloganlar› at›ld›. Ayr›ca Ankara'da direnifllerini sürdüren Tekel iflçilerine destek için de "Tekel iflçisi yaln›z de¤ildir" slogan› at›ld›.
Arkadafl Kafe önünde yap›lan bas›n aç›klamas›nda, devletin, devrimcilerin örgütlülü¤ünü da¤›tmak, IMF politikalar›n› hayata geçirmek için katliam›
gerçeklefltirdi¤i vurguland›. Devrimcilerin katliama karfl› büyük bir direnifl
örne¤i gösterdi¤i belirtilirken, iflçilere ve emekçilere devrimci tutsaklara sahip ç›kmas› ça¤r›s›nda bulunuldu.
Gazi’de 19 Aral›k eylem haftas›
Gazi mahallesinde 19 Aral›k katliam›, PDD, BDSP, DHF, ESP-G ve Partizan taraf›ndan örgütlenen ve bir hafta süren eylemlerle protesto edildi.
12 Aral›k günü katliama iliflkin bir panel düzenlendi. Panelde konuflan ve
19 Aral›k katliam›n› cezaevinde yaflayan OKSAM yöneticisi Nevin Berktafl
flunlar› söyledi: “Burjuvazi ne zaman kitleleri susturmak istese, önce hapishanelere sald›r›r. Çünkü hapishanelere koyduklar› insanlar, toplumun en
bilinçli ve ileri kesimleridir. Onlar› susturursa, toplumu da susturmufl olacaklar›n› hesap ederler. 19 Aral›k katliam› da böyle bir döneme denk düflüyordu. Hatta ülkemizdeki ve dünyadaki konjonktürü düflünürsek, sald›r›n›n
fliddeti çok büyük olacakt›. Biz de haz›rl›kl›yd›k. Nerelere barikat kuraca¤›z,
nas›l savaflaca¤›z, önceden konufluldu. Nöbetçilerimiz vard›. Direniflin boyutu da çok yüksek oldu ve hiçbir eksiklik, hata, direniflin görkemini örtemedi. Ülkemiz hapishanelerinde direnifl yönü güçlü oldu. Sald›r›larda kuflak kopmas› amaçland› ama, bak›n bu salonda da daha çok gençler var.
Demek ki, bunu tam baflaramad›lar. Ayr›ca Engin Çeber örne¤inde oldu¤u
gibi, direnifl gelene¤i sürüyor. Engin say›mda “buraday›m” demedi¤i için
katledildi. 19 Aral›k’tan gelece¤e, direnifl miras› kald›.”
Panel’in yan›s›ra, Gazi’de bir
hafta boyunca süren bir resim sergisi yap›ld›. 19 Aral›k günü ise,
akflam saatlerinde yürüyüfl düzenlendi.
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Yunanistan da iflas ediyor

Kriz bitmedi
derinlefliyor
K

Yunanistan, sanayisi,
üretimi ve ekonomisi zay›f
bir ülkedir. Son y›llarda turizm sektöründeki canlanma, AB fonlar›n›n deste¤i
ve d›flar›dan borçlanma ile
ekonomide yapay bir bahar
havas› yafl›yordu. Bu yan›lsamal› hava, benzer bütün
ülkelerde oldu¤u gibi, kitlelerde yapay bir zenginleflme
görüntüsü yaratm›fl, t›pk›
ülkenin ekonomisi gibi, kitleler de borçlanarak yaflam
düzeylerini yükseltmifllerdi.
Kriz, bu bu sanal zenginleflme dünyas›n›n tepetaklak
olmas›na neden oldu. ‹flçi
ve emekçiler, bir anda büyük borçlar, yüksek iflsizlik
ve yaflam koflullar›n›n h›zla
kötüleflmesi ile karfl›
karfl›ya kald›lar. Bu durum,
kitlelerin hoflnutsuzlu¤unu
ve tepkilerini büyüttü.

as›m ay›nda Dubai adl› “masal kenti”nin çökmekte oldu¤u haberleriyle sars›ld› dünya. Aral›k ay›na damgas›n› vuran ise,
Yunanistan ekonomisinin dibe vurmas› oldu.
Burjuva ekonomistler, ekonomik
krizin ilk patlak verdi¤i dönemde, yani
2008’in sonbahar aylar›nda, bunun
önemli bir kriz olmad›¤› yan›lsamas›n›
yaratmak için büyük bir çaba harcam›fllard›. Yan›ld›klar› h›zl› bir biçimde
ortaya ç›kt›; kriz h›zla bütün dünyay›
sard›, bütün ülkelerin ekonomilerini
etkiledi. 2009 bahar aylar›ndan itibaren ise, burjuva ekonomistler, krizin
art›k bitti¤ini, toparlanman›n bafllad›¤›n›, rakamlar›n düflüflünün kesildi¤ini
vb iddia ederek ›srarl› biçimde “müjdeler” veriyorlar. Dubai ve Yunanistan
ekonomilerinin dibe vurdu¤unun bir
anda aç›¤a ç›kmas›, onlar›n bir kere
daha yan›ld›¤›n› ya da bilinçli bir biçimde kitleleri kand›rmaya çal›flt›¤›n›
gösterdi.
“Kriz hükümeti” PASOK
As›l olarak AB fonlar›n›n getirdi¤i
d›fl borçlanma ile ayakta duran Yunan
ekonomisi, asl›nda ekonomik krizin
ilk patlak verdi¤i dönemde, yani bir
buçuk y›l önce, ciddi biçimde etkilenmiflti. Ancak hükümet, ekonominin rakamlar›yla oynayarak, krizi h›zla aflm›fl ve yeniden toparlanmaya bafllam›fl
gibi bir hava yaratt›. Oysa kitlelerin
yaflam koflullar›ndaki kötüleflme, krizin bitmek bir yana daha da kötüleflti-

¤ini gösteriyordu. Zaten 4 Ekim seçimlerinde Yeni Demokrasi Partisi hükümetinin devrilerek yerine “sosyalist” oldu¤unu iddia eden PASOK’un
kazanmas›n›n en önemli nedeni de
buydu. Kitleler, hükümetin kriz politikalar›na tepki göstererek, yeni bir partiyi seçmifllerdi.
Asl›nda Yeni Demokrasi Partisi’nin baflkan› ve eski baflbakan Kostas
Karamanlis, 4 Ekim tarihini erken seçim günü olarak belirlerken, sonuçlar›n böyle ç›kaca¤›n› biliyordu. Kamuoyu yoklamalar›, daha seçimlerden
bir ay öncesinden, PASOK’un yaklafl›k 6 puan önde gitti¤ini gösteriyordu.
Ola¤an seçimlerin tarihi ise 2011 y›l›ndayd›. Buna ra¤men, YDP hükümeti, 4 Ekim’de erken seçim yapma karar› ald›. Karamanlis’in, kaybedece¤ini
bile bile bu seçime karar vermesi, Yunanistan’da çok tart›fl›lan bir konu oldu. Ancak son bir y›l boyunca, önemli kitle eylemleri, ekonomik kriz, ardarda patlayan skandallar ve siyasi
krizler, hükümeti çok y›pratm›flt›.
Yunan gazeteleri, Karamanlis’in seçimlere kazanmak için de¤il, kaybetmek için, daha do¤ru bir deyimle “enkazdan kaçmak” ve bütün sorunlar›
PASOK’un üstüne y›kmak için girdi¤i
yorumlar›n› yap›yorlard›.
Yunanistan, sanayisi, üretimi ve
ekonomisi zay›f bir ülkedir. Son y›llarda turizm sektöründeki canlanma, AB
fonlar›n›n deste¤i ve d›flar›dan borçlanma ile ekonomide yapay bir bahar
havas› yafl›yordu. Bu yan›lsamal› ha-

va, benzer bütün ülkelerde oldu¤u gibi, kitlelerde yapay bir zenginleflme
görüntüsü yaratm›fl, t›pk› ülkenin ekonomisi gibi, kitleler de borçlanarak
yaflam düzeylerini yükseltmifllerdi.
Kriz, bu bu sanal zenginleflme dünyas›n›n tepetaklak olmas›na neden oldu.
‹flçi ve emekçiler, bir anda büyük
borçlar, yüksek iflsizlik ve yaflam koflullar›n›n h›zla kötüleflmesi ile karfl›
karfl›ya kald›lar.
Bu durum, kitlelerin hoflnutsuzlu¤unu ve tepkilerini büyüttü. 2008 sonbahar›ndan itibaren kitleler sokaklara
döküldüler. Bu dönemde üstüste çeflitli grevler, direnifller ve eylemler gerçeklefltirildi. 2 milyon iflçi ve emekçinin kat›ld›¤› genel grev ise, bu eylemlerin en önemlisiydi. 2008 y›l› Aral›k
ay›nda, Yunan direnifl gelene¤inin en
görkemli örneklerinden biri olan Politeknik direniflinin y›ldönümü eylemlerinde bir anarflist gencin vurulmas›,
bütün Yunanistan’›n aya¤a kalkmas›na neden olmufltu. Kitleler sokaklara
döküldüler, günlerce süren eylemler
gerçeklefltirdiler. Devlet bu eylemleri
bast›rmak için büyük bir terör estirdi.
Eylemler, bir gencin polis taraf›ndan öldürülmesi üzerine bafllam›flt›,
ancak as›l olarak krize karfl› öfkenin
sokaklara dökülmesi-eyleme dönüflmesi anlam›n› tafl›yordu. Ve bu eylemler, hükümetin de y›pranmas›na
neden olmufltu.
Hükümete karfl› güvensizlikleri
körükleyen bir baflka etken, yaz aylar›nda ormanlardan yükselen alevlerle birlikte büyüyen yolsuzluk iddialar› oldu. Yaz aylar›n›n bafllar›nda
Yunanistan’da bafllayan orman yang›nlar› günlerce sürmüfltü. Yunan devleti, her y›l orman yang›nlar› ile mücadele etmek üzere AB fonlar›na baflvuruyor. 1981 y›l›nda AB’ye üye olan
Yunanistan’›n, o günden bu yana
AB’den ald›¤› para miktar› 85 milyar
Euro’yu aflt›. 2008 y›l› AB bütçesinden 6,3 milyar Euro ile en büyük pay›
alan yine Yunanistan’d›r. 2007 y›l›nda
ald›¤› pay ise 5,5 milyar civar›ndad›r.
Yunanistan, ald›¤› bu paran›n en
önemli k›sm›n› “orman yang›nlar›n›n
önlenmesi” ve “yasad›fl› göç ile mücadele” için talep etmektedir. Ancak yaz
aylar›nda gerçekleflen orman yang›nlar›, hükümet taraf›ndan adeta seyredilmifl, söndürmek için somut hiçbir
ad›m at›lamam›fl bu nedenle hükümete
karfl› çok büyük bir tepki yükselmiflti.
Kitlelerin hükümete karfl› tepkileri-
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ni yükselten bir baflka etken, göçmenlere
karfl› tutum olmufltu. Yunan hükümetinin, göçmenleri kas›tl› olarak denizde
ölüme terk etti¤i, s›¤›nmac› kamplar›nda
insanl›k d›fl› yaflam koflullar›n›n dayat›ld›¤›, baz› kamplar›n BM taraf›ndan “derhal kapat›lmas›” uyar›s›n›n yap›lacak kadar kötü koflullara sahip oldu¤u vb konular, Yunan hükümetinin “insan haklar›”
konusunda pervas›z tutumunun teflhir olmas›na neden olmufltu. Ve bu durum,
Yunan halk› taraf›ndan tepkiyle karfl›lanm›flt›.
Asl›nda kitlelerin devlete ve hükümete karfl› en büyük tepkileri kriz nedeniyle yaflam koflullar›n›n h›zla kötüleflmesinden kaynaklan›yordu. Bu tepki öylesine büyüktü ki, orman yang›nlar› ile
aç›¤a ç›kan yolsuzluklar ve göçmenlere uygulanan insanl›k d›fl› muamele,
büyük bir öfkeyi körüklüyordu.
Seçimler bu koflullarda gündeme geldi. Karamanlis hükümeti, bu y›pranm›fll›kla kitlelerin tepkilerini yat›flt›rabilecek
güce sahip de¤ildi. Di¤er taraftan, kriz
koflullar›nda, burjuvazi, faturay› kitlelere
ç›karmak için çok ciddi ekonomik k›s›nt›lara gitmek, kitlelerin yaflam koflullar›n›n daha da kötüleflmesine neden olacak
önemli ekonomik kararlar› uygulatmak
istiyordu. Y›pranm›fl bir sa¤c› hükümetin yapamayaca¤›n› yapmas› için, kendisine “sosyalist” s›fat›n› yak›flt›ran bir
partiye ihtiyac› vard›. Erken seçimler bu
koflullarda yap›ld› ve kitleleri uyutmak
amac›yla PASOK devreye sokuldu. Kitleler, YDP’ye karfl›l›k, sol söylemleri
kullanan PASOK’u desteklediler ve oy
verdiler.
Borç bata¤›nda bir ülke
Yunan ekonomisinin ne kadar kötü
bir durumda oldu¤u, 4 Ekim seçimlerini
kazanan PASOK’un, önceki hükümetin
yolsuzluklar›n› aç›klamas› ve gerçek
ekonomik göstergeleri ilan etmesiyle ortaya ç›kt›.
PASOK’un aç›klad›¤› rakamlara göre; bütçe aç›¤› milli gelirin yüzde
12.7’sine yükselmifl durumda; eski hükümetin aç›klad›¤› rakam, bunun yar›s›
kadard›. Ancak AB, yeni hükümetin
aç›klad›¤› rakama da güvenmiyor, çünkü
AB’nin kendi hesaplamalar›na göre, Yunanistan’›n bütçe aç›¤› yüzde 14’ü aflt›
bile. Oysa AB’nin en önemli dayanaklar›ndan biri olan Maastricht kriterlerine
göre, AB’ye üye ülkelerin bütçe aç›¤›n›n, ulusal gelirlerine oranlar›n›n yüzde
3 olmas› gerekiyor. Yunanistan bu s›n›r›
4 kattan fazla aflm›fl görünüyor. Yine
Maastricht’e göre, ülkenin borçlar›n›n

Karamanlis hükümeti, bu y›pranm›fll›kla kitlelerin
tepkilerini yat›flt›rabilecek güce sahip
de¤ildi. Di¤er taraftan, kriz koflullar›nda, burjuvazi, faturay› kitlelere ç›karmak için çok ciddi
ekonomik k›s›nt›lara
gitmek, kitlelerin yaflam koflullar›n›n daha da kötüleflmesine
neden olacak önemli
ekonomik kararlar›
uygulatmak istiyordu. Y›pranm›fl bir
sa¤c› hükümetin yapamayaca¤›n› yapmas› için, kendisine
“sosyalist” s›fat›n›
yak›flt›ran bir partiye ihtiyac› vard›. Erken seçimler bu koflullarda yap›ld› ve
kitleleri uyutmak
amac›yla PASOK
devreye sokuldu.
Kitleler, YDP’ye
karfl›l›k, sol söylemleri kullanan PASOK’u desteklediler
ve oy verdiler.

GSMH’ye oran›n›n yüzde 60’› geçmemesi gerekiyor. Yunanistan’da ise, d›fl
borç 442 milyar dolar ve bu rakam, Yunan GSYH’sinin yüzde 110’u civar›nda.
Kamu kesiminin toplam borcunun
GSYH’ye oran› ise yüzde 113.4 gibi devasa bir rakam› gösteriyor. 2010 beklentileri ise son derece karanl›k. E¤er yeni
hükümetin aç›klad›¤› “kemer s›kma politikalar›” tam olarak uygulansa, yani
kitleler üzerinde büyük bir ekonomik
sald›r› dalgas› estirilse bile, 2010 kamu
borcunun, GSYH’nin yüzde 120.8’ine
kadar t›rmanaca¤› öngörülüyor.
‹flsizlik rakamlar› da, Yunan ekonomisinin ne kadar kötü bir durumda oldu¤unun bir baflka göstergesi. Resmi iflsizlik iki ay öncesine kadar yüzde 9.1 olarak aç›klan›yordu; ancak AB’nin finanse
etti¤i, iflsizlerin kamu hizmetlerinde çal›flmas›n› sa¤lamaya yönelik program›n
geçen ay sona erdirilmesinin arkas›ndan
iflsizlik yüzde 18’e f›rlad›. ‹flsizlik,
özellikle 15-29 yafllar› aras›ndaki
gençlerde çok etkili durumda.
Keza eski hükümetin AB fonlar›ndan
ald›klar› paralar›n miktar› ve nerelere
harcand›¤› konusunda hükümet ile AB
kaynaklar› aras›nda önemli rakamsal
farkl›l›klar›n ortaya ç›kmas›, ülkede yolsuzluk ve rüflvetin devasa boyutlara
ulaflm›fl olmas›, hatta kilisenin bile bu
kirli iflleri yürüten kurumlar›n bafl›nda
gelmesi gibi etkenle de Yunanistan’›n
durumunu sarsan bir baflka etken oldu.
Yeni hükümet taraf›ndan aç›klanan
rakamlar, emperyalist kredi kurulufllar›
taraf›ndan hemen “not düflürme” ile karfl›land›. Önce Fitch, arkas›ndan Standart
and Poors ve sonra Moodys gibi kurulufllar, Yunanistan’›n notunu düflürdüler.
AB istatistik kurumlar› da, raporlar›nda,
Yunanistan’›n karfl›s›na “güvenilmez”
kelimesini yazd›lar.
Burjuvazinin çald›¤›n›
kitlelerden istemek
Yunanistan’›n içine düfltü¤ü durum,
AB’yi do¤rudan ilgilendiriyor. Çünkü
herhangi bir AB ülkesinin çökmesi, “AB
projesi” ad› verilen emperyalist politikan›n çökmesi ve en baflta da Euro’nun
h›zla de¤er kaybetmesi anlam›na geliyor. Keza AB’nin kendi içinde ekonomik iliflkilerin içiçe geçmesi ve birbirini
etkiler hale gelmesi de önemli bir sorun.
Mesela Yunanistan’›n devlet tahvillerinin 180 milyar Euro’luk bölümü Alman
yat›r›mc›lar›n ve bankac›lar›n elinde bulunuyor. Yani Yunanistan’›n iflas etmesi, bu tahvilleri de ka¤›t parças›na dönüfltürece¤i için Alman yat›r›mc›lar› ür-
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kütüyor. Bu nedenle AB’nin Yunanistan’a kredi açmas› bekleniyor. Ancak
aç›lacak kredinin elbette bir karfl›l›¤›
var.
Geçti¤imiz y›l krizin ilk patlak verdi¤i günlerde ‹rlanda ekonomisi çöktü¤ünde de, ‹rlanda’ya ‹MF de¤il, AB yard›m etmifl, kredi açm›flt›. Kredinin karfl›l›¤›nda istenen ise, kamu borçlar›n›n
kitlelerin ceplerinden toplanmas›, krizin faturas›n›n kitlelere ç›kart›lmas›
idi. fiimdi ayn› fleyin Yunanistan taraf›ndan yap›lmas› bekleniyor.
Yunanistan’›n yeni baflbakan› Papandreu, ilk yapt›¤› aç›klamalarla, buna haz›rland›¤›n› gösteriyor. Hükümetin aç›klad›¤› “tasarruf tedbir paketi”, kitlelerin
üzerinde demoklesin k›l›c› gibi sallan›yor. ‹lk karar elbette ki, “kamu harcamalar›n›n yüzde 10 k›s›lmas›” oldu. Nas›l
yap›lacak bu k›s›nt›lar? Kamuda istihdam düflürülecek, yani iflçi ç›kart›lacak; memur maafllar› için 2000 Euro
tavan belirlenecek, bunun üzerindeki
maafllar düflürülecek; kamu yöneticilerinin maafllar› yüzde 50 düflürülecek; Baflbakan, bakan ve milletvekillerinin de içinde bulundu¤u yüksek
maafll› bürokratlar›n maafllar› dondurulacak; sosyal güvenlik harcamalar›
azalt›lacak; 2010 y›l› boyunca kamuya
memur al›m› durdurulacak; baz›
alanlarda yüzde 25’e kadar maafl k›s›tlamas›na gidilecek; kamu sektöründe personel giderleri azalt›lacak; vergiler art›r›lacak...
Düflünülen ad›mlar›n herbiri, kitleler
için biraz daha yoksullaflma, biraz daha
açl›k anlam›na geliyor. Bu nedenle kitlelerin tepkisini azaltmak için, hükümet
“zenginler için de” baz› önlemler ald›¤›n› aç›kl›yor: Kamu bankalar›n›n yöneticilerine primlerin yasaklanmas›, özel
bankalar›n yöneticilerinin primlerine
yüzde 90 vergi konmas›, banka çal›flanlar›n›n ikramiyelerinin kald›r›lmas›, askeri harcamalar›n yüzde 10 k›s›lmas›,
yurtd›fl›ndaki turizm bürolar›n›n bir k›sm›n›n kapat›lmas›, vergi muafiyetlerinin
büyük oranda kald›r›lmas›, vergi kaçaklar›yla mücadele edilmesi...
Ve bu arada gözleri boyamak için sürekli olarak “hükümetimiz düflük gelirliyi koruyacak” aç›klamalar› yap›l›yor,
hükümetin as›l olarak zenginlere, “devleti istismar edenlere”, kara para aklayanlara, kaçakç›lara, yolsuzlu¤a ve yasal
olmayan harcamalara yönelece¤i vurgulan›yor. Aç›klanan kararlar as›l olarak
kitlelerin cebindekini almaya dönük kararlar, ama hükümet büyük bir yüzsüz-
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lükle hedefinin zenginler oldu¤unu söyleyip duruyor.
Eylem dalgas› yükseliyor
Baflbakan Papandreu, “ya de¤ifliriz,
ya batar›z” diyerek “milli mutabakat”
ar›yor. Ancak AB bile, al›nan “kemer
s›kma” kararlar›n›n uygulanabilece¤ine
inanm›yor. Yunanistan iflçi ve emekçilerinin mücadele tarihi ve direnifl gelene¤i
öylesine güçlü ki, kararlar hayata geçirildikçe çok güçlü eylemlerin gerçekleflece¤i düflünülüyor.
Yunan halk› da böyle düflünenleri yan›ltm›yor. Paketin aç›kland›¤› ilk gün,
sendikalar grev karar› aç›klad›lar.
Önce ö¤retmenler 24 saatlik grev yapt›.
Arkas›ndan gazeteciler, protesto için 24
saat boyunca hiçbir haber yay›nlamad›lar. Sözleflmeli iflçiler greve ç›kt›lar.
Araba vapurlar›n›n grevi, deniz ulafl›m›
büyük önem tafl›yan Yunanistan’da hayat›n önemli ölçüde aksamas›na yol açt›.
Hükümetin ald›¤› kararlar›n hayata
geçmesi, eylemleri de büyütecektir.
Özellikle gençlerin giderek daha güçlü
eylemlere yönelece¤ini öngörmek zor
de¤il. Mesela hükümetin ald›¤› kararlardan biri, üniversite mezunlar›n›n staj
ödemelerinin kald›r›lmas›. Yaklafl›k 2-3
y›l boyunca, üniversite mezunlar› devletin verdi¤i maaflla staj yap›yorlar. Bu ortadan kalkt›¤›nda, üniversite mezunlar›
çok ciddi bir iflsizlik tehdidiyle karfl› karfl›ya kalacak. Yunanistan’da zaten flu anda bile iflsizlik en çok gençleri etkiliyor.
15-29 yafl aras› gençlerde iflsizlik oran›,
yüzde 20’ye yaklafl›yor. Üniversite mezunu stajyerlerin de bu gruba kat›lmas›,
gençlerin gelecek belirsizli¤i ile birlikte,
sorunlar›n› sokakta çözme e¤ilimini de
art›racakt›r.
Yunan burjuvazisi, kitleleri ikna etmesi, kand›rmas› ve kriz döneminde en
a¤›r programlar› uygulamas› için PASOK’u öne sürdü. Kriz döneminde büyük vurgunlar vurmak isteyen ve faturay› kitlelere ç›karmak isteyen burjuvazi,
PASOK’un solcu söylemlerinin yan›lt›c›
etkisine güveniyor. Ancak kitlelerde de
bu söylemlere ve devlete duyulan tepki
art›yor. Yunan halk› pakete karfl› tutumunu, “önce çald›klar› paralar› getirsinler, sonra kesinti yaps›nlar” diye
ifade ediyor.
Yunan iflçi ve emekçilerinin güçlü ve
direniflçi bir mücadele tarihi var.
1970’lerde Albaylar Cuntas›’na karfl›,
1940’larda faflist iflgale karfl› çok güçlü
direnifller sergilediler. Bugün devrimcikomünist bir önderlikten yoksunlar. An-
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Aral›k ay›nda anarflist gencin öldürülmesinin arkas›ndan
patlak veren ayaklanmadan bugüne
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cak bu birikim, kitleleri sokaklara dökmeye yetiyor. Ve her güçlü kitle hareketi, kendi önderlerini yarat›yor. Yunanistan’da son bir y›l içinde, yani 2008 Aral›k ay›nda anarflist gencin öldürülmesinin arkas›ndan patlak veren ayaklanmadan bugüne geçen bir y›l içinde,
15 tane devrimci örgüt kurulmufl. Krize karfl› hareket, kapitalizme karfl› harekete dönüflüyor ve devrimci rotas›n› buluyor. Bugün yükselen direnifller de
do¤ru-devrimci bir önderli¤in büyümesine yol açacak dinamizme sahip.
Papandreu, bir taraftan sald›r› paketlerini aç›klarken, bir taraftan da yaflanan krizin, 1974’ten sonra ilk defa
“ulusal egemenli¤i tehdit etti¤ini” söylüyor. Yunan iflçi ve emekçileri, onun
bu korkusunu gerçeklefltirecek ve Yunan
devletini tehdit edecek olanaklara sahiptir. Kriz dönemi bu koflullar› olgunlaflt›rmaktad›r.
Sadece Yunanistan de¤il
Kriz bafllad›¤›ndan bu yana, kitleleri
yan›ltmak için her ülkede burjuva ekonomistler ya “kriz bizi etkilemez” diyorlar ya da krizin etkileri gözlerden gizlenemez hale geldi¤inde “kriz çabuk bitecek” nakarat›na baflvuruyorlar. Böylece
kitleleri kand›rmak, bu arada burjuvazinin büyük vurgunlar vurmas›n› sa¤lamak istiyorlar. Kitleler yaflam ve çal›flma koflullar›ndaki kötüleflmeye bakarak
krizin etkilerini do¤rudan hissettikleri
halde, burjuva ekonomistler bir yan›lsama yaratmak için u¤rafl›yorlar.
Bu arada, krizin etkilerini geciktirmek isteyen burjuvazi, çeflitli müdahalelerde bulundu. Pekçok ülkede banka ve
flirket kurtarmalar›n›n as›l amac›,
krizi geciktirmeye, burjuvazinin bundan etkilenme düzeyini azaltmaya yönelikti. Bizim gibi baz› ülkelerde ise,
mallar›n sat›lmas›, stoklar›n eritilmesi
için vergi indirimleri vb kampanyalarla
sat›fllar art›r›lmaya çal›fl›ld›.
Bu önlemler sayesinde, 2009’un ilk
yar›s›nda pekçok ülkede ekonomik rakamlarda kimi düzelmeler ortaya ç›kt›.
Bu durumda, burjuva ekonomistler yine
sahneye ç›karak “kriz bitti-eski güzel
günlere dönüyoruz” yaygaras›n› kopard›lar.
Oysa bu kriz, kapitalist sistemin
gördü¤ü en büyük krizdir. Ve al›nan
tüm önlemler, krizi bitirmeye de¤il, geciktirmeye, bu arada kimi burjuvalar›n
ceplerini doldurmas›na yaramaktad›r.
Gerçekte, hükümetlerin tüm müdahaleleri, büyük bütçe aç›klar›na neden

olmaktad›r. Ve bu bütçe aç›klar›, t›pk›
Yunanistan’da oldu¤u gibi, büyük borçlar ve aç›klar olarak gelip kap›ya dayand›¤›nda, tüm hükümetlerin tek “reçetesi”, “kamu harcamalar›n› k›smak” olmaktad›r.
Bugün pekçok ülkede krizin etkileri
yavafl ve sinsi olarak ilerlemekte, yay›lmaktad›r.
Mesela ‹ngiltere, krizden en çok etkilenen ülkelerden biridir ve bundan bir
türlü ç›kamamaktad›r. Öyle ki, pekçok
ülkede rakamlarla oynanarak krizden
ç›km›fl görüntüsü yarat›lmas›na ra¤men,
‹ngiliz ekonomisi için bu bile baflar›lamamaktad›r. Ülkede iflsizli¤in ulaflt›¤›
boyut, krizin etkilerinin bundan sonra da
katlanarak sürece¤ini göstermektedir.
‹ngiliz Ulusal ‹statistik Kurumu’nun
yapt›¤› aç›klamaya göre, Ekim ay›nda
iflsizlik rakam› 2,5 milyon kifliye ulaflarak, 1995 y›l›ndan bu yana en yüksek iflsizlik düzeyine yükseldi. Aç›klamada,
“uzun süredir iflsiz ve ekonomik olarak
pasif olanlar”›n da say›s›n›n artt›¤› ve
her 5 kifliden birinin uzun süredir iflsiz
oldu¤u belirtildi. Krizden ç›k›fl›n göstergesi, yat›r›mlar›n-üretimin artmas› ve iflsizli¤in azalmas›d›r. ‹ngiltere ise, iflsizli¤in azalmas› bir yana, ciddi bir “kronik
iflsizlik” sorunu ile bo¤uflmaktad›r. Di¤er taraftan bütçe aç›¤› artmaya devam
ediyor. Bütçe aç›¤›n› giderebilmek için
‹ngiltere de “kamu harcamalar›n› k›sma”
yöntemine baflvurmak istiyor ancak bir
taraftan da iflsizlik sorunu ile birleflen bir
kitle hareketinden büyük korku duyuyor.
Almanya, krizden do¤rudan etkilenmeyen bir görüntü veriyor. Ancak Almanya’n›n da en temel sorunu bat›k krediler. Balt›k ülkeleri, Rusya ve Yunanistan’dan büyük miktarlarda alaca¤› olan
Almanya, bu alacaklar›n› tahsil edememekten korkmaktad›r. Almanya’n›n 3
trilyon dolarl›k ekonomisi ve 5 trilyon
dolarl›k d›fl borcu var.
Kriz ve iflsizlik sorunu ile bo¤uflan
bir baflka AB ülkesi ‹spanya. ‹flsizlik
yüzde 17.9’a kadar t›rmand›. Üstelik bu
resmi rakam. Gerçek iflsizli¤in bundan
daha yüksek oldu¤u düflünülüyor. ‹spanya, krizi ötelemek için özel flirketlerin finansman› ve konut inflaatlar›n›n kolaylaflt›r›lmas› için paket haz›rl›yor. Özel
flirketlere yap›lacak bu yard›m, t›pk› di¤er ülkelerde oldu¤u gibi bütçe aç›¤›n›
büyüten ve kamu harcamalar›n› k›smay›
gündeme getiren bir etki yaratacakt›r.
“Borç ekonomisi”nin iflas›
Krizin kendini ortaya koydu¤u her
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durum, yeni bir flaflk›nl›k yarat›yor. ‹lk olarak bu flaflk›nl›k Eylül 2008 tarihinde, ABD’de ekonomik krizin ilk
patlak verdi¤i tarihte ortaya ç›kt›. “Dünyan›n en büyük
ekonomisi”, hatta “dünyan›n patronu” krize girmiflti!
Her ülkenin politikac›lar›, kendi ülkesinin krizden etkilenmeyece¤ini söylemiflti; kendi ekonomisi sa¤lamd›,
yap›lan hatalar› yapmam›fllard›, dünyan›n öbür ucundaki
ABD’den krizin kendi ülkesine gelmesi kolay de¤ildi...
Kriz kap›ya dayand›¤›nda herkes kendi flaflk›nl›¤›n› yaflad›.
Dubai’de ola¤anüstü ihtiflam, herkesin gözlerini kamaflt›r›yordu. Sonsuz bir zenginlik kayna¤› gibi, hayal
gücü s›n›rs›z bir lüks olana¤› gibi, paran›n sat›n alabilece¤i dizginsiz bir e¤lence gibi görünüyordu.
Krizden ilk etkilenen ülkelerden biri olan ‹rlanda,
ekonomi literatürüne “‹rlanda modeli” kavram›n› yerlefltirmiflti. S›cak para girifllerinin en fazla oldu¤u, bu nedenle ülkedeki yapay zenginli¤in en “k›flk›rt›c›” biçimde
artt›¤› ülkeydi ‹rlanda. Krize girdi¤i dönemde, ülkede kifli bafl›na düflen borç miktar›, 567 bin 805 dolara yükselmiflti. Kifli bafl›na 176 bin 45 dolarla ‹sviçre, 148 bin 702
dolarla ‹ngiltere, 78 bin 387 dolarla Fransa, 63 bin 263
dolarla Almanya onun arkas›ndan gelen ülkelerdi.
Ekonomik kriz kendi kurallar›n› iflletti ve bütün ülkelerde de¤iflik düzeylerde ama ayn› içerikle kendisini gösterdi. Borç alarak ekonomik göstergelerini iyilefltiren
ülke, borcu borçla çevirdi¤i sürece sorun yoktu; borcu ödeyemez hale geldi¤inde “saadet zinciri” koptu
ve ekonomi çöktü. Bu Dubai’de de böyle oldu, ‹rlanda’da da, Yunanistan’da da… Sadece ölçekler de¤iflikti.
Dubai’nin borçlar› karfl›l›¤›nda ortaya ç›kan fley bir
“1001 gece masal›”yd›. Dubai’de zenginli¤in sat›n alabilece¤i en muhteflem “oyun park›” infla edilmiflti; Yunanistan’›n ölçüleri ise daha küçüktü. Ama tüm bu ülkelerde ekonomi al›nan borçlar ile dönüyor, ülke zenginleflmifl görünüyor, ama sadece ve sadece emlak sektörü ile
turizm sektörü büyüyordu.
Dünyan›n her taraf›nda, dizginsiz ve hesaps›z bir biçimde borçlar al›n›yor, dizginsiz ve hesaps›z bir biçimde
konutlar ve turizm alanlar› infla ediliyordu. Bir tarafta
emlak sektöründeki afl›r› üretim, bir tarafta borç
ekonomisinin yaratt›¤› balonlar içiçe geçerek bütün
dünyay›, tarihin gördü¤ü en büyük krizin içine at›verdi. ‘90’l› y›llarda o çok sözü edilen ve övünülen “bütün dünyan›n küresel bir köy haline geldi¤i” ve “bütün
dünyan›n birbirine ba¤›ml› oldu¤u” söylemleri, krizde
de kendisini gösterdi. Ekonomik üretimi kendine yeterli
olmayan, kendi sanayisini gelifltirmeyen ve d›fla ba¤›ml›
hale gelen bütün ülkeler, krizlerde de bu ba¤›ml›l›¤›n etkisini tafl›d› ve batmaya bafllad›.
Yunanistan flimdilik aç›¤a ç›kan son örnek. Ayn› zamanda çok önemli bir sürecin bafllang›c› da olabilir. Krize karfl› genel olarak dünyada kitlelerin tepkisi ve öfkesi büyüyor. Ancak Yunanistan iflçi ve emekçilerinin mücadele birikimleri ve kitlesel tepkileri, krizden etkilenen
di¤er ülkelere göre çok daha geliflkin ve yüksek. Bu durum, Yunanistan’da kriz döneminde burjuvazinin hesaplar›n› altüst edebilecek bir dinami¤i içinde bar›nd›r›yor.
Yunanistan, direniflleriyle dünya halklar›na örnek
yaratabilir, kriz ile birlikte yükselen tepkinin akaca¤› kanallar› gösterebilir.
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Ayl›k siyasal dergi
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Y›l›n son aylar›, iflçi-emekçi eylem-

leriyle sars›ld›, sars›l›yor…
25 Kas›m’da emekçi memurlar›n
genel grevi, iflçilerin, ö¤rencilerin de
kat›l›m›yla, yer yer genel direnifl biçimlerini alarak tüm yurtta gerçekleflti. Grevin, sokak gösterileriyle birlikte yap›lmas›, ona militan bir karakter
kazand›rd›. Bu, tüm iflçi ve emekçilere büyük bir moral ve güç verdi. Kendi gücünün fark›na varma ve kendine
güven duygusunu yeniden yaflatt›.
Demiryolcular, 25 Kas›m grevinden dolay›, soruflturma aç›lan arkadafllar›n›n ifle iadesi için, Aral›k ay›nda bir kez daha greve ç›kt›. Tüm tehditlere ve soruflturmalara ra¤men gücünü ortaya koydu. Sonunda soruflturma aç›lan tüm demiryolcular ifllerine geri döndü. Zafer, direnen demiryolcular›n oldu.
Ard›ndan itfayeciler ç›kt› meydanlara. Sözleflmeli hale getirilen ve bu
y›l sonunda sözleflmeleri bitti¤i için
iflsiz kalmakla karfl› karfl›ya olan itfayeciler ifl durdurdu ve ‹stanbul Belediyesi’nin önünde topland›. Burada
polisin gaz› ve copuyla da¤›t›lmaya
çal›fl›lan iflçiler, büyük bir direnifl
sergilediler. Daha sonra aylard›r direniflte olan Esenyurt Belediye iflçileriyle birlikte Bo¤az Köprüsü’ne kendilerini zincirleyip yolu trafi¤i kapad›lar.
Ve Tekel… Yurdun dört bir yan›ndan Ankara’ya akan Tekel iflçileri,
tüm bir flehri eylem alan›na çevirdi.
Polisin copuna, gaz›na, Ankara’n›n
ayaz›na, so¤u¤una ald›rmadan direnifllerini sürdürdüler. Baflbakan›n hakaretlerine, Türk-‹fl’in ipe un seren
tutumuna ra¤men her gün eylem
yapt›lar, tüm ülkeye seslerini duyurdular. Yüre¤i emekten yana atan herkese büyük bir gurur ve coflku yaflatt›lar. Destek ve dayan›flmay› büyüttüler. Öyle ki Türk-‹fl’in sendika a¤alar›
bile, bir saatlik ifl durdurma karar› almak zorunda kald›.
Emekçi memurlarla bafllayan, demiryolcular, itfayeciler ve Tekel iflçileriyle devam eden bu rüzgar, iflçinin-emekçinin rüzgar›d›r. Hava art›k
dönmektedir.
Sayfa 2’de sürüyor
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