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Kriz derinleşiyor, zamlar, vergiler, kurşunlar yağıyor
Krizin

fliddeti art›kça, iflçi ve
emekçilere dönük sald›r› sa¤ana¤›
da art›yor. AKP hükümeti, burjuvazinin istekleri do¤rultusunda arka arkaya ç›kard›¤› teflvik paketleriyle,
krizin yükünü onlar›n s›rt›ndan al›p,
iflçi ve emekçilere y›kt›. Bir yandan
iflçi ç›kartmalar›n yolunu düzledi,
bir yandan da daha düflük ücretle
çal›flt›rman›n önünü açt›. Bunlar
yetmiyormufl gibi, SSK primlerini
hazineden karfl›lamaya bafllad›, iflsizlik fonunu onlara peflkefl çekti.
fiimdi, hazinenin y›l›n ilk alt› ay›nda
23.2 milyar dolar aç›k verdi¤i söyleniyor. Bu aç›¤› kapamak için de zam
üzerine zam yap›l›yor. Benzine yap›lan zamla birlikte, i¤neden ipli¤e her
fleye zam geldi. ‹stanbul’da ulafl›mdan sonra suya da yüzde 8.5 oran›nda zam yap›ld›. Keza otomotiv ve
beyaz eflyaya KDV ve ÖTV indirimi
yap›l›rken, iflçi ve emekçilerin en
fazla tüketti¤i maddelerde vergi
oranlar› artt›r›ld›. K›saca iflçi ve
emekçiler zam ve vergi sa¤ana¤›na
tutuldu.
Buna karfl›n ücret ve maafllar,
gün geçtikçe eriyor. Memurun maafl›n›n son iki y›lda yüzde 20 oran›nda azald›¤› tespit edildi. 240 bin çal›flan› ilgilendiren Kamu T‹S’leri ise,
y›l›n ilk alt› ay› için yüzde 3, ikinci alt› ay için yüzde 5.5 gibi sefalet zamm› ile sonuçland›. Emeklilerin maafl›na, 5 ile 10 liral›k komik art›fllar
yap›ld›. Temel maddelere gelen zam
ile ücretlere yap›lan zam aras›ndaki
aç› fark›, son sald›r›larla birlikte iyice derinleflti, uçuruma dönüfltü.
Bütün bunlar, iflsizli¤in resmi rakamlarla bile yüzde 16 oldu¤u bir
dönemde yap›l›yor. Gerçek rakam›n
yüzde 25’leri buldu¤u, her 4 kifliden
birinin iflsiz oldu¤u belirtiliyor. ‹flsizlik artt›kça, çal›flanlar›n durumu
daha da kötülefliyor. Daha az ücrete
daha uzun ve yo¤un çal›flma dayat›l›yor.
Sayfa 2’de sürüyor
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Kriz derinlefliyor, zamlar, vergiler, kurflunlar ya¤›yor

Okurlara...

Birleflelim, örgütlenelim, savaflal›m!
Patronlara peflkefl çekilmesinden ortaya ç›kan bütçe aç›¤›, sadece zam ve vergi ile kapanm›yor. Ö¤retmenin ders ücretine, sa¤l›k
çal›flan›n döner sermayeden ald›¤› paya da
göz dikiliyor. Hükümet yeni paketle bunlar› da
azaltaca¤›n› duyurdu.
***
Burjuvazi, krizi f›rsata dönüfltürmeyi baflard›. ‹stanbul Sanayi Odas› ‹SO’nun her y›l yapt›¤› “Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluflu” s›ralamas›, bu gerçe¤i teyit eder nitelikte. Rapor,
2008 y›l›nda 352 flirketin kar elde etti¤ini ortaya koyuyor. Bunlar›n bafl›n› Tüprafl, Ford, Erdemir, Oyak-Renault, Tofafl, Arçelik gibi bildik
flirketler çekiyor. Bunlar›n hepsinin, kriz bahanesiyle kaç iflçiyi att›klar›n›, kaç›n› ücretsiz izne ç›kard›klar›n›, ya da sözde iflçi ç›karmamak
için çal›flanlar›n ücretlerinden ne kadar indirdiklerini biliyoruz. ‹SO’nun rakamlar›nda bile
kamuda çal›flanlar›n yüzde 12.5 oran›nda
azald›¤› belirtiliyor. Buna ra¤men kar üzerine
kar elde ediyorlar. Örne¤in en çok kar elde
eden TPAO, bir kamu kuruluflu. Elbette bunlar›n içinde zarar edenler de var. Ancak hem çok
s›n›rl›, hem de zaten bir önceki y›lda elde etmifl
olduklar› kardan zarar ediyorlar. Ve 500 flirketin içinde ilk 50’yi oluflturanlar aras›nda uçurum
da art›yor. Yani kriz, tekelleflmeyi art›r›yor.
Zenginlik giderek daha da küçülen bir az›nl›¤›n
elinde birikiyor. Yoksulluk ise hem daha fazla
art›yor, hem yayg›nlafl›yor, geniflliyor.
Bu durumu ortaya koyan ve buna karfl› mücadeleye ça¤›ran devrimci ve komünistlere ise
sald›r›lar›n boyutu yükseliyor. Hemen tüm devrimci dergilere birbiri ard›na davalar aç›l›yor,
kapatmalar geliyor. Bu da yetmiyor, fabrika
önünde bildiri da¤›tan devrimcilere patron ile
polis birlikte sald›r›ya geçiyor, kurflunluyor, tutukluyor… Devrimci tutsaklar üzerindeki bask›lar art›yor, hasta tutsaklar ölüme terk ediliyor…
Burjuvazi için krizi f›rsata çevirmenin tüm
gerekleri yerine getiriliyor böylece. Artan iflsizlik ve yoksullu¤un sosyal bir patlamaya yol
açaca¤›ndan korkan burjuvazi, en baflta öncüleri etkisizlefltirmenin yoluna bak›yor. Onlar›
susturmaya, yok etmeye çal›fl›yor. Sadece komünist ve devrimcileri de de¤il, hakk›n› arayan,
itiraz eden herkese ölüm saç›yor. Polis kurflunlar› ile can verenlere, ‹zmir’de bir karakolda intihar süsü verilerek öldürülen bir kifli daha eklendi. Polis öldürüyor, adli t›p ve mahkemeler
ise onlar› aklama görevini yerine getiriyor. Hatta cinayetlerin hesab›n› soran ailelere, yak›nlar›na sald›r›ya geçiyor. 12 yafl›ndaki U¤ur Kaymaz’› 13 yerinden vuranlar›n mahkeme taraf›n-

dan suçsuz bulunmas›nda oldu¤u gibi… Buna
karfl›n onlarca çocuk polise tafl att›klar› gerekçesiyle 40 y›la varan cezalar istenerek yarg›lan›yor… Krizle birlikte burjuva adalet sistemi de
daha fazla çürüyor, her yerinden tel tel dökülüyor…
***
Burjuvaziyi böylesine pervas›zlaflt›ran
hiç kuflkusuz iflçi ve
emekçilerin da¤›n›kl›¤›, örgütsüzlü¤üdür.
Sendikal
örgütlülük
aç›s›ndan bile, durum
içler ac›s›d›r. 12 milyon
civar›nda iflçi varken,
sendikal› iflçi say›s› bir
milyonun alt›ndad›r. 3
milyon iflçi kaçak çal›flt›r›lmaktad›r.
8.5
milyon sigortal› iflçinin
ise 2.5 milyonu 10 kifliden az çal›flan küçük
iflletmelerde; 2.5 milyonu da 10 ila 49 kiflilik iflyerlerinde istihdam edilmifltir. Bu iflyerlerine sendikalar›n
girmesi neredeyse imkans›z
hale getirilmifltir. Tabi sar› ve reformist sendikalar›n da buradaki iflçileri örgütlemek gibi bir
derdi, çabas› olmamaktad›r. 2001-2007 y›llar›
aras›nda toplu sözleflme yapabilenlerin say›s›,
y›ll›k ortalama 400 bindir. Yani sadece yüzde
3’ü. Greve ç›kan iflçi say›s› ise, 2002-2008 y›llar› aras›nda 6 bin 500’dür. ‹ki milyon dolay›nda memurun ise zaten grev hakk› yoktur.
Durum böyle olunca, Kamu T‹S’leri konusunda Türk-‹fl’in grev tehdidine, Baflbakan rahatl›kla efelenebilir. “Kasamda iflçiye verecek
param yok, buyursunlar greve gitsinler!” Bakan, dalga geçercesine “grev tasarrufunda bulunsunlar” der. Tabi ki, bu rahatl›k ve cesareti,
iflbirlikçi-ihanetçi sendikac›lardan bulmaktad›rlar. Nitekim, Türk-‹fl, grev tehdidinin üzerinden
gün geçmeden Baflbakan›n ça¤r›s›yla koflmufl
ve önceki taleplerin çok alt›nda bir rakama imza atm›flt›r.
***
‹flçi ve emekçiler yeni bir ’89 at›l›m› yapmak
zorundad›r. Hem patronlar›n ve hükümetin sald›r›s›n› püskürtebilmek, hem de s›rtlar›na kene
gibi yap›flan sendika a¤alar›n› defetmek için,
yeniden silkinmeleri ve s›n›f›n gücünü ortaya
koymalar› gerekmektedir.
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Merhaba,
Dergimizin yay›n aflamas›na girdi¤i bir s›rada
At›l›m gazetesi yazar› ve flair Kutsiye Bozoklar’›n
(Ifl›k Kutlu) ölüm haberini ald›k. ’68 kufla¤›ndan
bugüne devrimci kalan ender kadrolardan olan
Bozoklar, devrimci ruhunu kalemiyle yeni kuflaklara ak›tmaya çal›flan bir ö¤retmen oldu.Yaz›lar›nda ve fliirlerinde hep kavgay›, umudu, devrimi ve
sosyalizmi iflledi. O yüzden de onun köflesi devrimciler taraf›ndan ilgiyle izlenen ve belki de en
çok okunan bir köfleydi. Çok genç yaflta bir çat›flma an›nda yaralan›p y›llarca tekerlekli sandalyeye
mahkum kalmas›na ra¤men devrimci faaliyetten
uzak durmad›. Sürekli üretti ve kendini yenilemeye çal›flt›. T›pk› “Ve çeli¤e su verildi”, “Selam yaflam atefli” kitaplar›ndan tan›d›¤›m›z Sovyet yazar
Ostrovsky gibi… Uzun süredir “yazar›m›z hastal›¤› nedeniyle yaz›s›n› yazamam›flt›r” ibaresiyle köflesi bofl duruyordu. Ancak daha önce de böyle dönemler olmufltu ve sevenleri, onun yeniden yazaca¤› günü büyük bir sab›rs›zl›kla beklediler. Ne var
ki, bu kez geri dönmedi... Onu sayg›yla an›yor, ailesine, yoldafllar›na ve tüm dostlar›na baflsa¤l›¤› diliyoruz.
Dergimiz teknik bir nedenden dolay› her zamanki gibi ay bafl›nda
ç›kamam›flt›r. Temmuzun son haftas›na sarkmas›yla bu say›, TemmuzA¤ustos say›s› olarak flekillenmifltir.
‹çeri¤i de Temmuz ve A¤ustos ay›n›n haber ve yorumlar›n›, tarihsel olaylar›n› kapsamaktad›r. Okuyucular›m›z› bilgilendirir, bu aksamadan dolay› özür dileriz. Eylül say›m›z her zamanki gibi ay›n ilk hafta sonu bayilerde olacakt›r.
Bir sonraki say›m›zda görüflmek üzere...
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eçti¤imiz ay Taraf gazetesinde yay›nlanan “‹rtica Eylem Plan›” (ya
da “AKP ve Gülen hareketini bitirme plan›”) burjuva klikler aras›nda
süregelen it dalafl›nda yeni bir
aflama oldu. O günden bugüne yank›lar›
sürüyor ve daha uzunca bir dönem de
sürecek gibi görünüyor.
Bir kez daha AKP yanl›s› kesimle, ordu flakflakç›lar› birbirine girdi, karfl›l›kl›
suçlamalar birbirini izledi. Dinci gericilere
göre, AKP’ye karfl› darbe giriflimleri sürüyordu. Son belge de bunun bir kan›t›yd›.
Sözde laikçiler ise, belgenin sahte oldu¤unu, orduyu y›pratmak için haz›rlan›p
bas›na s›zd›r›ld›¤›n› ileri sürdüler. Her iki
kesim de bu savlar›n› güçlendirecek “kan›tlar›” ortaya döktü.
Taraf gazetesinin 12 Haziran günü
manfletten verdi¤i habere göre belge,
Genelkurmay Baflkanl›¤›na aitti, alt›nda
Kurmay Albay Dursun Çiçek’in imzas›

G

zamanda en fliddetli kesitlerinden biriydi.
Öyle ki bu olaylar üzerinden gerçekleflen
son MGK toplant›s› 7.5 saat sürdü ve son
y›llar›n en uzun süren MGK toplant›s› ünvan›n› kazand›.
Son çat›flmadan AKP’nin kazançl›
ç›kmas›, sürecin AKP taraf›ndan iyi yönlendirildi¤ini de gösteriyor. Hat›rlanaca¤›
gibi, Genelkurmay Baflkan› ‹lker Baflbu¤
14 Nisan günü Harp Akademileri aç›l›fl
konuflmas›nda “din istismar›” ve “irtica”
üzerinde durmufltu. Üstü örtük biçimde
“Gülen cemaati”ni iflaret etmifl ve bu cemaatin üzerine gidilece¤ini duyurmufltu.
Bunun üzerine ABD’de yaflayan Fettullah
Gülen, bir aç›klama yapt›. Özellikle ›fl›k
evleri ile cemaat yurtlar› için endifle tafl›d›¤›n›, bu yerlere silah yerlefltirilip itham
alt›nda tutulaca¤›n› söyledi. Bundan bir
süre sonra da “‹rtica Eylem Plan›” Taraf
gazetesi taraf›ndan iffla edildi. Bu plan,
tam da Gülen’in söyledi¤i flekilde bir pro-

Burjuva kliklerin it dalafl› sürüyor

Kendi davam›z için
dövüflelim!
Bu kliklerin çekiflmesine taraf ve alet olmamak
gerekti¤i aç›kt›r. Çekiflme
olanca fliddeti ile sürerken, iflçi ve emekçiler son
y›llar›n en büyük sald›r›s›
ile karfl› karfl›ya kalm›flt›r.
Tüm klikleriyle bir bütün
olarak burjuvazi, krizin
yükünü iflçi ve emekçilere
y›kmakta birleflmifltir ve
AKP hükümeti de bu do¤rultuda ne gerekiyorsa yerine getirmektedir. Tekellere sa¤lanan kolayl›k ve
teflvikler sayesinde onlar
kar üzerine kar yaparken,
iflçi ve emekçiler zam ve
vergi sa¤ana¤› alt›ndad›r.
‹flçi ve emekçiler, kendi
davas› için dövüflmedi¤i
sürece, bu tabloyu
de¤ifltirmesi mümkün
olmayacakt›r.

vard› ve belge, Ergenekon davas›ndan
tutuklu bulunan Av. Serdar Öztürk’ün yaz›hanesinde bulunmufltu. Haber, Genelkurmay taraf›ndan hemen yalanland›.
Genelkurmay Baflkan›, TSK’n›n emir komuta zinciri içinde bir darbe haz›rl›¤› olmad›¤›n› aç›klad› ve sözkonusu belgeyi
inceleyip gere¤ini yapacaklar›n› duyurdu.
Ard›ndan Genelkurmay Baflkanl›¤›na
ba¤l› Askeri Savc›l›k inceleme bafllatt› ve
belgenin fotokopi oldu¤u için delil say›lamayaca¤›, dolay›s›yla kovuflturmaya yer
olmad›¤› sonucuna vard›. Bunun üzerine
top, sivil yarg›ya geçti. Ergenekon savc›s› Zekeriya Öz, belgenin alt›nda imzas›
olan Albay Dursun Çiçek hakk›nda tutuklama karar› ç›kard›. Ne var ki, Çiçek 24
saat içinde serbest b›rak›ld›.
Ayn› günün gecesi AKP, meclisten
askerlerin sivil mahkemede yarg›lanmas›
maddesini ç›kard›. Bunun yaratt›¤› gürültü, haftalard›r sürüyor. Son olarak cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün de -gerekçeli de olsa- onaylad›¤› yasa, önümüzdeki
günlerde yeniden meclise gelecek ve son
hali verilecek. Fakat bu süre içinde askerler, adli mahkemelerde yarg›lanacak.
Süreç nas›l flekillendi
“‹rtica Eylem Plan›” ile bafllay›p, askerlerin sivil mahkemede yarg›lanmas›na
dek uzanan bu süreç, görünürde “hükümet-ordu” çeliflkisi olarak yans›yan burjuva klik çat›flmas›n›n son perdesiydi. Ayn›

vokasyon haz›rl›¤›n› içeriyordu. Böylece
bu belgeden Gülen’in önceden haberdar
oldu¤u anlafl›ld›. Gülen cemaatinin güçlü
oldu¤u polis teflkilat›, bu tür belgeleri Gülen’e ulaflt›r›yordu. Ve bir kez daha polis
ve savc›l›¤›n elindeki belgeler, Taraf gazetesine “s›zd›r›ld›”. Böylece belgeden
kamuoyu da haberdar edildi. Sonra da istedikleri do¤rultuda kamuoyunu oluflturmay› bafllad›lar.
Ordunun darbe haz›rl›¤› yapmas›
kimse için flafl›rt›c› de¤ildi zaten. Ordu
bunu hep yap›yordu. Albay Dursun Çiçek’in de içinde bulundu¤u “Psikolojik
Harekat Dairesi”nin görevi de bu tür raporlar haz›rlamak, provokasyonlar yaratmakt›. Albay Çiçek’in daha önce de benzer bir rapor haz›rlad›¤› ortaya ç›kt›.
Kontrgerilla’n›n bugüne kadar ne çok provokasyon tezgahlad›¤› kitleler taraf›ndan
biliniyordu. O yüzden, belgenin fotokopi
olmas› ya da imzan›n sahte olup olmad›¤› üzerine kopart›lan gürültü, kimseyi ikna etmedi. Genelkurmay Baflkan›’n›n “bir
ka¤›t parças›” diye küçümsedi¤i belge,
genifl kitleler taraf›ndan önemsendi, ordunun darbe haz›rl›¤›n›n hiç bitmeyece¤i
inanc› kuvvetlendi.
AKP’nin gücü ve cesareti artt›
Sonuç olarak “‹rtica Eylem Plan›”n›n
ortaya ç›kmas›ndan bu yana yaflanan geliflmeler, AKP’ye yarad›. AKP, darbe karfl›t›, demokrasi yanl›s› imaj›n› yeniden
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parlatarak piyasaya sürdü. Oysa bu imaj,
1 May›slarda, Kürt halk›na, iflçi-emekçi
hareketine karfl› yap›lan sald›r›larda, iyice parçalanm›flt›. Fakat ordu ile yaflanan
son kap›flmada üstünlü¤ü ele geçiren
AKP, yeniden demokrasi havarisi kesildi.
Ve kendine güveni, cesareti artt›. Öyle ki,
“düzenin bekçisi ordu” söylemlerine ve
Genelkurmay Baflkan›n›n son olaylar
üzerinden bunu yeniden hat›rlatmas›na
karfl›l›k, Baflbakan Erdo¤an “düzenin
bekçisi emniyettir” dedi. Erdo¤an, orduya
karfl› polisi öne ç›kararak esas›nda
AKP’nin demokratl›¤›n›n sahte yüzünü
bir kez daha ortaya seriyordu. Fakat polis teflkilat› üzerindeki etki gücünü kullanarak orduya karfl› polisi ortaya sürüyor
ve kitlelere onu benimsetmeye çal›fl›yordu.
Klikler aras›ndaki dalafl, son olarak
yarg› üzerinde odaklanm›fl bulunuyor.
Çat›flma, “Hakimler ve Savc›lar Yüksek
Kurulu” HSYK üzerinden yürütülüyor.
HSYK’n›n bu y›lki tayin kararnamesi ortal›¤› kar›flt›rd›. Hatta AKP yanl›lar›nca “Ergenekoncular›n kontrata¤›” olarak nitelendirildi. Çünkü 5 HSYK üyesi, Ergenekon davas›na bakan savc› ve hakimlerin
görevlerinden uzaklaflt›ran bir “tayin kararnamesi” haz›rlam›fllard›. Adalet Bakan› ve müsteflar› ise buna direniyor ve imza atm›yordu. Bakan ve müsteflar›n isteklerini de, di¤er üyeler müzakereye yanaflm›yordu. Bu noktada kilitlendi. Kararname günlerdir bekliyor, hiç ç›kmama ihtimali bile düflünülüyor.
Kendi davam›z için dövüflelim
Burjuva klikler, kendi aralar›ndaki ç›kar çat›flmas›nda, kitlelerin deste¤ine ihtiyaç duyar ve bunu sa¤lamak için de her
tür yalan ve demagojiye baflvurur. Bu kez
de öyle olmufltur. AKP’nin darbe karfl›t›
demokrasi söylemleri, yine burjuva liberal
kesimleri etkisine alm›fl ve onlar taraf›ndan kitlelere zerkedilmektedir. Di¤er yandan dinci-gericili¤e karfl› ordu destekçisi
kesilen az›nl›k da olsa bir kesim vard›r ve
bunlar da laiklik, solculuk, demokratl›k
kisvesiyle kitleleri etkilemeye çal›flmaktad›r.
Bu kliklerin çekiflmesine taraf ve alet
olmamak gerekti¤i aç›kt›r. Çekiflme olanca fliddeti ile sürerken, iflçi ve emekçiler
son y›llar›n en büyük sald›r›s› ile karfl›
karfl›ya kalm›flt›r. Tüm klikleriyle bir bütün
olarak burjuvazi, krizin yükünü iflçi ve
emekçilere y›kmakta birleflmifltir ve AKP
hükümeti de bu do¤rultuda ne gerekiyorsa yerine getirmektedir. Tekellere sa¤lanan kolayl›k ve teflvikler sayesinde onlar
kar üzerine kar yaparken, iflçi ve emekçiler zam ve vergi sa¤ana¤› alt›ndad›r. Buna karfl›n ücretlere 5 ila 10 milyon gibi komik art›fllar yap›lm›fl, kamu T‹S’leri en
düflük seviyede imzalanm›flt›r.
‹flçi ve emekçiler, kendi davas› için
dövüflmedi¤i sürece, bu tabloyu de¤ifltirmesi mümkün olmayacakt›r. Yine filler tepiflecek, çimenler ezilecektir. Bu döngüye son vermek için birleflmek, örgütlenmek ve savaflmak d›fl›nda çare yoktur.
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16 y›l önce devlet taraf›ndan organize
edilen ve gerici-dinci faflist güruh eliyle Sivas Mad›mak otelinin yak›lmas›yla 35 ayd›n, sanatç› ve emekçinin ölümüyle sonuçlanan katliam, Sivas, Ankara, ‹zmir, ‹stanbul
baflta olmak üzere birçok yerde mitinglerde
protesto edildi. Mitinglerde, hesap sorma
kararl›l›¤› hayk›r›ld›. Geçmifl y›llara oranla
daha kitlesel ve kararl› bir duruflun sergilenmesi dikkat çekerken, Türkiye genelindeki
mitinglere on binlerce insan kat›ld›.
Yükselen halk hareketini geriletmek için her dönem katliamlara baflvuran ve yapay kamplaflmalar
yaratan burjuvazi, Sivas katliam›n sorumlular›n› da
göstermelik bir flekilde yarg›lay›p, katilleri serbest
b›rakt›. Dönemin yöneticileri, saatlerce süren yang›n› seyrederken, adeta atefl önünde dans etmifllerdi. Katliam› gerçeklefltirenleri ödüllendirmifller,
hatta aç›klamalar›yla taltif etmifllerdi. Mesut Y›lmaz, "Abartmaya gerek yok, s›radan bir trafik kazas›nda da bu kadar kifli ölüyor" demiflti örne¤in.
Dönemin ‹çiflleri Bakan›, "D›flar›da halk›n burnu kanamad› ya önemli olan budur" diyerek sevinç ç›¤l›klar› atm›flt›. Bugünün sözde laik keskinleri, katliam
yaflan›rken gerici sald›r›ya karfl› herhangi bir tepki
vermemifl, suskunlu¤a bürünmüfllerdi.
‹flçi ve emekçilerin en ufak hak arama mücadelelerine vahflice sald›ran, devrimcileri ve komünistleri faili meçhullerle sindirmeye çal›flan, sokak ortas›nda kurflunlayan asker ve polis, o gün ortada yoktu. Katliamdan sonra aç›lan göstermelik davalarda
ise, suç hep ayd›nlar›n üzerine y›k›ld›, devletin maflalar› komik cezalara çarpt›r›larak serbest b›rak›ld›.
Dönemin Sivas belediye baflkan› ve k›flk›rt›c›s› Temel Karamollao¤lu da milletvekili olarak hak etti¤i
yere ç›kar›ld›.
Ancak bu katliama duyulan tepkiler, hiçbir zaman dinmedi. Her y›l sokaklar devrimciler, iflçiler ve
emekçiler, aleviler taraf›ndan dolduruldu, katliam›
gerçeklefltirenlerden hesap sorulmas› istendi. Bu y›l
ise, yaflanan bu kararl›l›¤›n soka¤a yans›mas› daha
güçlü oldu.

Sivas katliam›
mitinglerle
lanetlendi

Sivas
Sivas'ta toplanan 20 bini aflk›n kifli, Mad›mak
oteline yürüdü. Alevi-Bektafli Federasyonu ve
PSAKD taraf›ndan organize edilen mitinge, birçok
kurum da pankartlar›yla ve flamalar›yla kat›ld›. Sivas'ta yaflam›n› yitirenlerin resimlerinin tafl›nd›¤› mitingde, BBP binas›ndan bir provokasyon yap›lmak
istendi. Faflist Muhsin Yaz›c›o¤lu'nun resmini kitleye sallayan bir fafliste, hak etti¤i cevap kitle taraf›ndan verilirken, provokatör polis taraf›ndan kaç›r›lmak zorunda kald›.
Mitingde s›k s›k "Sivas flehitleri ölümsüzdür",
"Sivas'› unutma, unutturma", "Katil devlet hesap verecek", "Faflizme karfl› omuz omuza", Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i" sloganlar› at›ld›. Mitingde yap›lan
konuflmalarda Sivas katillerinin cezaland›r›lmas›,
Mad›mak'›n müze yap›lmas›, zorunlu din dersinin
ve diyanetin kald›r›lmas›, inançlar üzerindeki bask›lara son verilmesi istendi.
‹stanbul
2 Temmuz'da Kad›köy Tepe Natilius önünde
toplanan 10 bine yak›n kitle, pankartlar ve sloganlarla Kad›köy ‹skele meydan›na yürüdü. Saat 16'da

Ankara
Ankara'da toplanan 4 bin kifli de S›hhiye meydan›na yürüyerek Sivas katliam›n›
protesto etti. Miting s›ras›nda CHP'liler'in
Halk Cephelilere sald›rmas› üzerine devrimcilerin ortak tutumuyla, CHP mitingten
kovuldu.
‹zmir'de bin kifli, Bursa'da bin kifli, mitinglerle katliam› protesto ederken, Eskiflehir, Adana, Diyarbak›r'da da eylemler gerçeklefltirildi.

Gazi'de Sivas katliam›na karfl› etkinlikler
1993 2 Temmuz'unda Sivas'ta devlet taraf›ndan
yap›lan ve 37 kiflinin öldü¤ü katliam› protesto etmek için Gazi Mahallesi'nde anma etkinli¤i yap›ld›.
Aralar›nda PDD, BDSP, DHF, Partizan'›n da bulundu¤u Platform taraf›ndan organize edilen eylemlilik
sürecinin ilki 27 Haziran'da Gazi'de yap›lan konser
oldu. Plafotm, yapt›¤› afiflleme ve ajitasyonlarla kitleyi eylemliliklere ça¤›rd›. Gazi Büyük Park'ta yap›lan ve bini aflk›n kiflinin kat›ld›¤› konserde 2 Temmuz Platformu imzal› "Çorum, Sivas, Marafl, Gazi
Unutmad›k Unutmayaca¤›z" yaz›l› pankart aç›ld›.
Sayg› durufluyla bafllayan etkinlikte, Sivas katliam› ve di¤er kitle katliamlar›ndan oluflan foto¤raf
sergisi de aç›ld›. Etkinlikte OKSAM Müzik Grubu,
Önder Babat Müzik Toplulu¤u, Hasan Ali Sezer,
Raber, Hüseyin Do¤an, Cihan Çelik sahne al›rken,
sinevizyon gösterimi de yap›ld›. Kitlenin s›k s›k "Sivas› unutma unutturma", "Katil devlet hesap verecek", "Faflizme karfl› omuz omuza", "Yaflas›n devrimci dayan›flma" sloganlar›n› att›¤› etkinlik, 1 Temmuz'da Gazi Mahallesi'ndeki yürüyüfle ve 2 Temmuz'da Kad›köy mitingine kat›l›m ça¤r›s›yla bitti.
1 Temmuz'da ise Platform
bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. Eski Karakol'dan Cemevi'ne kadar sloganlarla yürüyen kitle
taraf›ndan, "Katil devlet hesap verecek", "Faflizme karfl›
omuz omuza", "Faflizmi döktü¤ü kanda bo¤aca¤›z",
"Kahrolsun faflist diktatörlük",
"Sivas flehitleri ölümsüzdür", "Sivas'› unutma unutturma", "Sivas katliam›n›n hesab›n› soraca¤›z" sloganlar› at›ld›. Yürüyüfl s›ras›nda DTP, ESP,
EMEP'in ortak al›nan platform kararlar›na uymamas› dikkat çekerken, yap›lan uyar›lara da sald›rgan
bir üslupla karfl›l›k verdikleri gözlemlendi.

toplanan ve kortejler oluflturan kitle, bir süre sloganlar atarak di¤er kat›l›mlar› bekledi. PDD, PSAKD,
Halk Cephesi, DHF, EHP, ESP, Partizan, Odak,
TÖP, Sodap, BDSP, D‹SK'in de kat›l›mc›lar› aras›nda oldu¤u miting, geçen y›llara göre daha kitlesel
ve öfkeli geçti.
Mitinge Devrimci Durufl pankart›yla kat›lan PDD
okurlar›, kortej disiplini ve kararl› sloganlar›yla dikkat çekti. Kortejde s›k s›k "Sivas katliam›n›n hesab›n› soraca¤›z", "Katil devlet hesap verecek", "Faflizmi döktü¤ü kanda bo¤aca¤›z", "Yaflas›n devrim ve
sosyalizm", "Krizin faturas› burjuvaziye", "Krize karfl› genel grev genel direnifl" sloganlar› at›ld›.
"Kahrolsun faflist diktatörlük", "Sivas katliam›n›n
hesab›n› soraca¤›z", "Krizin faturas› burjuvaziye",
"Krize ve savafla karfl›
tek yol devrim" yaz›l› dövizlerin yan› s›ra flamalar
ve önlükler de kortejdekiler taraf›ndan tafl›nd›.
Alana tüm kortejlerin girmesinin ard›ndan sayg›
durufluyla bafllayan programda yap›lan konuflmalarda Sivas katliam›n›n yap›ld›¤› koflullara dikkat çekilirken, devletin katilleri aklad›¤›na, bask›lar›n› artt›rd›¤›na de¤inildi. Gerici ve faflist bir e¤itim sistemiyle
tek tip bir toplum yarat›lmak istendi¤ine vurgu yap›l›rken, zorunlu din dersinin ve diyanetin kald›r›lmas›,
inançlar üzerindeki bask›ya son verilmesi, Mad›mak'›n müze olmas› gibi talepler dillendirildi.
Konuflmalar›n ard›ndan Grup Yo1980'de meydana gelen Çorum katliam›, ilk kez yap›lan bir
rum, Koma Agire Jiyan, Grup Vardieylemle
protesto edildi. Katliamda, devlet destekli sivil faflistlerin
ya da söyledi¤i marfllar ve türkülerle
alevi
mahallelerine
sald›rmas› sonucu 57 kifli ölmüfl, yüzlerce kifli
programa kat›ld›lar. Mitinge kat›lan
yaralanm›fl ve insanlar evlerinden göç etmek zorunda kalm›flt›.
CHP ise kitlenin tepkisi üzerine alanKatliam› protesto etmek için 5 Temmuz'da Çorum Hürriyet
dan kaçmak zorunda kald›.
meydan›nda
toplanan 100 kifli "Çorum, Marafl, Sivas'› unutmaMitinge kat›lmak için Kad›köy'e
d›k,
unutmayaca¤›z",
"‹nad›na Alevi-Sunni kardeflli¤ini savunacagiden PDD okurlar›n›n yolu da yu¤›z" yazan pankartlar açt›lar. Yap›lan aç›klamada Çorum katlinus polisleri taraf›ndan kesildi. Üst
am›n›n 12 Eylül'e giden yolda önemli bir kilometre tafl› oldu¤u,
aratmas› dayatan polise karfl› tav›r
Çorum'un, Marafl'›n devlet taraf›ndan has›r alt› edilmeye çal›fl›ld›alan okurlar›m›z, miting alan›na ula¤› belirtildi. Aç›klaman›n ard›ndan meydana karanfiller b›rak›ld›.
flabildi.

Çorum'da katliam protestosu
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Sabra Tekstil’de

15-16 Haziran
eylemlerle selamland›

Patron ve polis terörü
8 Haziran'da Haramidere’de kurulu Sabra Tekstil fabrikas› önünde bildiri da¤›tan BDSP'lilere patron ve devlet sald›rd›. Bildirilerini iflçilere ulaflt›rmak isteyen devrimcilere silahlarla sald›ran patron ve adamlar› iki devrimciyi yaralad›lar. 9 Haziran'da sald›r›y› protesto etmek isteyen BDSP'nin
yapmak istedi¤i bas›n aç›klamas›na bu kez polis sald›rd› ve gözalt›na al›nan 4 devrimci tutukland›. Tutuklananlar, 15 Temmuz’daki ilk duruflmada
serbest b›rak›ld›lar.
Krizin derinleflti¤i ve iflçilerin üzerindeki her türlü ekonomik ve sosyal
hak gasp›n›n had safhaya vard››¤› bir dönemde patronlar, devrimcilerle iflçi ve emekçilerin buluflmas›n› engellemek için sald›r›lar›n› yo¤unlaflt›r›yor.
Yürüyüfllerin devlet taraf›ndan engellenmesi baflta olmak üzere, yap›lan
eylemleri ve faaliyetleri bast›rmak için her türlü yasal düzenlemeyi yap›yorlar. Sokaklar› fiilen iflçilere ve emekçilere kapatmak bir yan› olufltururken,
devrimcileri iflçiler ve emekçilerden soyutlamak di¤er bir yan› oluflturuyor.
BDSP'ye yap›lan bu sald›r›lar da bunun bir parças›.
Sald›r›lar› protesto etmek için BDSP 11 Haziran'da Taksim Tramvay
dura¤›nda bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi. Bas›n aç›klamas›nda bask›lar›n
devrimcileri y›ld›rmak bir yana s›n›f kinini daha da büyüttü¤ü vurguland›.
"Bask›lar bizi y›ld›ramaz", "Yaflas›n s›n›f dayan›flmas›", "Yaflas›n devrim
ve sosyalizm" sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme PDD okurlar›n›n da aralar›nda
bulundu¤u birçok kurum destek verdi. BDSP ve ‹flçi Kültür Evleri, 16 Haziran'da Galatasaray'da, 17 Haziran'da, 19 Haziran'da ‹TK‹B önünde bas›n
aç›klamalar› yapt›. Ayr›ca Gazi Mahallesi ve Sar›gazi'de gerçeklefltirdikleri
yürüyüfllerle sald›r›y› protesto ettiler.
BDSP'liler tutuklanan 4 arkadafllar›na sahip ç›kmak için de eylemler
gerçeklefltirdi. 3 Temmuz'da TMMOB'da gerçeklefltirdikleri bas›n toplant›s›yla kamuoyuna, Sabra Tekstil sald›r›s›yla ilgili haz›rlad›klar› dosyay› tan›tan BDSP ve Esenyurt ‹flçi Evi üyeleri, patron-polis-mahkeme sald›r›lar›n›
teflhir ederek, dayan›flman›n büyütülmesi gerekti¤ine de¤indiler. Burada
yapacaklar› eylemleri de duyurdular. BDSP ve Esenyurt ‹flçi Evi üyeleri, 4
Temmuz'da Metris'te tutuklu bulunan ve say›m vermedi¤i için tecritte tutulan Deniz Edemir'e destek vermek için bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdiler. Metris Tramvay dura¤›nda toplanarak Metris Cezaevi önüne kadar yürüdüler.
6 Temmuz'da ise Bak›rköy Beyaz Adam Kitabevi önünde toplanan
50 kifli sloganlarla Sabra Tekstil sat›fl ma¤azas› önüne kadar yürüdü. "Tutuklu devrimciler serbest b›rak›ls›n! Eli kanl› Sabra patronu
yarg›lans›n" pankart›n› açan BDSP'liler, "Sabra patronu hesap verecek", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiçbirimiz",
"‹flçilerin birli¤i sermayeyi yenecek", "Zindanlar y›k›ls›n tutsaklara özgürlük", "Faflizme karfl› omuz omuza", "Bask›lar
bizi y›ld›ramaz" sloganlar›n› atarak ma¤azan›n önüne geldiler. Polisler taraf›ndan korumaya al›nan ma¤aza önünde yap›lan
aç›klamada Sabra Tekstil patronunun uyuflturucu kaçakç›s›, naylon
faturac› oldu¤una de¤inilirken, fabrikada iflçilerin 450 TL'ye a¤›r koflullarda
çal›flt›r›ld›¤›, bunu teflhir etmek isteyen devrimcilerin ise patron taraf›ndan
hedefe çak›ld›¤› aç›kland›. Devrimcilere sald›r›lar›n patron-polis-mahkeme
terörüyle sürdürüldü¤ü, son olarak da cezaevinde tecritin devreye sokuldu¤u, bask›lar›n devrimcileri y›ld›r›mayaca¤› vurguland›. Yürüyüfl ve bas›n
aç›klamas› s›ras›nda kitleye ajitasyon konuflmalar› yap›ld›.
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Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu (HSGGP) bileflenleri, 15 Haziran'da
Kad›köy'de gerçeklefltirdikleri yürüyüfl ve
bas›n aç›klamas›yla, 15-16 Haziran 1970
büyük iflçi direniflinde ölenleri and›.
Kad›köy Belediyesi önünde HSGGP
pankart›n› açan bileflenler, buradan 15-16
Haziran'da iflçilerin katledildi¤i Yo¤urtçu
Park›’na yürüdüler. "Yaflas›n 15-16 Haziran direniflimiz", "‹flçilerin birli¤i sermayeyi
yenecek", "Genel grev genel direnifl", "Bask›lar bizi y›ld›ramaz", "Krizin faturas› patronlara" sloganlar›yla yürüyen kitle, anman›n yap›laca¤› yere geldi¤inde
polisin bask›s›yla karfl›laflt›. "Bask›lar bizi y›ld›ramaz", "Faflizme karfl› omuz
omuza" sloganlar›n› atarak polise müdahale eden kitle ad›na bas›n aç›klamas›n› Belediye-‹fl 2 nolu flube baflkan› Hasan Gülüm okudu. Aç›klamada, 15-16
Haziran'lara olan ihtiyaca vurgu yap›ld›, “o gün iflçiler ve emekçiler haklar› için
yürüdüler ve bugüne ›fl›k tutan büyük direnifli yaratt›lar” dendi.
150 kiflinin kat›ld›¤› eylemde Proleterce Devrimci Durufl, Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f Platformu, TAYAD, ESP, Kald›raç dövizleri aç›ld›.
16 Haziran'da ise E-Kart iflçileri Levent’teki Kanyon önünde yapt›klar› eylemle, hem grevlerinin birinci y›l›n›, hem de 15-16 Haziran'› kutlad›. 18.30'dan
itibaren toplanmaya bafllayan iflçi ve emekçilere, Türk-‹fl'e ba¤l› sendikalar›n
baflkanlar›n›n yan› s›ra HSGP bileflenleri de destek verdiler. Aç›lan pankart ve
dövizlerde taleplerini dillendiren E-Kart iflçileri, Eczac›bafl›'n› protesto etti. "Sanata destek, iflçiye köstek", "Yaflas›n E-Kart direniflimiz", "‹flçilerin birli¤i sermayeyi yenecek", "Genel grev genel direnifl", "Yaflas›n s›n›f dayan›flmas›" sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde, Bas›n-‹fl Genel Baflkan› yapt›¤› aç›klamada, örgütlenme haklar›na sayg› gösterilmesini istedi. Ancak Eczac›bafl›'n›n EKart'taki sendikal› iflçileri kap› önüne koymaya devam etti¤ini belirttikten sonra, “bir y›l da geçse direnmeye ve sendika hakk›n› almak
için mücadele etmeye devam edece¤iz” dedi. Türk-‹fl
Genel sekreteri Mustafa Türker de yapt›¤› aç›klamada, 15-16 Haziran'›n y›ldönümünde kriz ortam›yla
mücadele etmek zorunda kalan iflçiler ve emekçilerin
mücadele etmekten baflka bir flans› yoktur dendi ve
e¤er haklar›m›z verilmezse, genel greve gideceklerini belirtti.
D‹SK ise 15-16 Haziran'›n y›ldönümünde Kent-Afi
iflçileriyle birlikte ‹zmir'deydi. Ayr›ca illerdeki çal›flma
müdürlükleri önünde yapt›¤› eylemlerle 15-16 Haziran'› anan D‹SK, yeni 15-16 Haziran'lara olan ihtiyac›
vurgulad›.

A¤ Tekstil iflçileri haklar›n› istedi
Yeni Bosna'da kurulu olan A¤ Tekstil iflçileri, ekonomik ve sosyal haklar›n›
alamad›klar› için eylem gerçeklefltirdiler.
Colins'e ifl yapan A¤ Tekstil patronu, 180 iflçiyi hiçbir hakk›n› vermeden
kap› önüne koymak isteyince, Tekstil-Sen'e baflvuran iflçiler, direnifle geçtiler.
26 Haziran'da Colins'in Yeni Bosna'daki ma¤azas› önünde gerçeklefltirilen
eylemde iflçiler, 3 ayl›k tüm haklar›n›n verilmesini istediler. ‹flçiler ad›na aç›klama yapan Tekstil-Sen Genel Sekreteri, iflçilerin tüm haklar›n›n verilmesini
isterken, patronlar›n ifl kanununa dahi uymayarak iflçileri ma¤dur etti¤ini belirtti.
Meha Tekstil iflçilerinin yapt›¤› gibi as›l firmay› hedef tahtas›na koyan A¤
Tekstil iflçileri de haklar›n› kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirttiler.
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"Teflvik ve ‹stihdam" Paketi
Patrona k›yak-iflçiye sömürü
Pakette bölgesel ve sektörel teflviklerle, eflitsizli¤in gide-

nabilecektir. ‹flçiler hiçbir zaman patronlarBurjuvazi, AKP hükümeti eliyle yeni bir
rilece¤i söyleniyor. Azami kar üzerine çark›n› çeviren kala muhatap olmayacakt›r. Keza patronlar›n
sald›r› paketi daha devreye soktu. "Teflvik
pitalist
sistemde,
burjuvazi
hep
daha
fazla
kar
elde
etmeda muhatab› iflçi ve onun sendikas› de¤il,
ve ‹stihdam" Paketi!
yi hedefler. Dolay›s›yla daha fazla kar getirecek bölge ve iflçi simsarlar› olacakt›r. Böylece iflçilerin
‹flbirlikçi burjuvazinin uzun süredir
sektörleri tercih eder. O yüzden de kapitalist sistemde
bekledi¤i bu paket, Baflbakan Erdo¤an tatoplu pazarl›k yapma olana¤› ortadan
eflitsiz
geliflme
kaç›n›lmazd›r.
Zaten
paketteki
as›l
amaç
raf›ndan; "krizden ç›k›fl sa¤layaca¤›, ekokald›r›lacak, patronun karfl›s›nda tek tek
da bölgesel eflitsizli¤i gidermek de¤il, ucuz iflgücü cen- bireyler olacakt›r. Ayr›ca hiçbir sosyal
nomiyi canland›raca¤›, istihdam yaratarak
netleri, s›n›rs›z sömürü alanlar› yaratmakt›r.
iflsizli¤e çözüm olaca¤›, bölgesel yat›r›mhakk› ve sigortas› da yoktur. Ç›plak saat
larla eflitsizli¤in ortadan kalkaca¤›, Kürt ilücreti d›fl›nda iflçiye hiçbir ödeme yap›lmagün yeni iflsizlerin eklendi¤i günümüzde, sadece
lerinde ekonomik ve sosyal kalk›nma sa¤lanaca¤›"
yacakt›r. Bütün bunlar›n sonucunda, iflçilerin bir s›120 bin kifliye o da 6 ayl›¤›na a¤açland›rma, park
vb. fleklinde flaflal› bir flekilde sunuldu.
n›f olarak hareket etme zemini ve sendikalarda örbahçe çevre düzenlemesi, okullar›n badana-boyas›
Oysa gerçekte, paketin ilk kelimesinde oldu¤u
gütlenmesi ortadan kald›r›lmak istenmektedir. Keza
vb. ifllerde istihdam edilece¤i belirtilmektedir. Bu
gibi, patronlara “teflvik”; iflçi ve emekçilere ise, “isk›dem ve emeklilik hakk› da yok edilmektedir.
120 bin kifliyi de 6 ay sonra yine iflsizlik bekletihdam” de¤il, yeni ve daha kapsaml› sömürü ve es2010 Nisan ay›na kadar geçerli olacak paketin,
mektedir.
nek çal›flma biçimleri getiriyordu. O yüzden de pat4 milyar liral›k bir maliyet yarataca¤› hesaplan›yor.
Ayr›ca meslek e¤itim faaliyetleriyle 200 bin iflsironlar› sevindirdi, iflçi ve emekçilerin öfkesini toplaBu maliyet de yine iflçi ve emekçilerden ç›kar›lacak.
ze, kurs verip meslek edinme imkan› getireceklerini,
d›.
Yani temel tüketim maddelerine zamlar›n gelecelise ve üstü e¤itim alan 100 bin gencin stajyer ola¤i ve iflçi emekçilere yeni dolayl› vergilerin binerak istihdam edilece¤ini belirtiyorlar. Bunlar›n da
Paket neleri içeriyor
ce¤i anlam›na geliyor. Zaten paket yürürlü¤e girer
SSK primleri 6 ay hazine taraf›ndan karfl›lanacak.
Aç›klanan paket, yat›r›m yapan patrona kredi fagirmez, arka arkaya zam sa¤ana¤› bafllad› ve kimi
Stajyerlere ödenecek ücret ise iflsizlik sigortas›
izinin düflürülmesi veya bir bölümünün al›nmamas›,
kalemlerde KDV artt›r›ld›.
fonundan finanse edilecek. Yani patronlar›n SSK
hazine arazisinden yer tahsili, nakliye giderlerinin
Pakette bölgesel ve sektörel teflviklerle, eflitsizliprimi ve ücret diye bir derdi olmadan, bedava iflçi
karfl›lanmas›, SSK patron primlerinin hazineden
¤in giderilece¤i söyleniyor. Azami kar üzerine çark›çal›flt›racaklar.
karfl›lanmas›, kurumlar ve gelir vergisinin indirilmesi
n› çeviren kapitalist sistemde, burjuvazi hep daha
Paketin as›l amac›; iflsizlik k›skac›nda ç›rp›vb. fleklinde patronlar› ihya edecek kolayl›klar sa¤l›fazla kar elde etmeyi hedefler. Dolay›s›yla daha faznan ve her an iflten at›lma korkusu yaflayan iflçiyor. Kolayl›klar›n ötesinde, krizi f›rsata çevirmenin
la kar getirecek bölge ve sektörleri tercih eder. O
lere düflük ücretle, güvencesiz, esnek çal›flmay›
yasal düzenlemelerini sunuyor. Hat›rlanaca¤› gibi
yüzden de kapitalist sistemde eflitsiz geliflme kaç›kabul ettirmektir. Meslek e¤itim ve stajyerlik ad›
bir süre önce Baflbakan Erdo¤an, "krizi f›rsata çen›lmazd›r. Zaten paketteki as›l amaç da bölgesel
alt›nda hiçbir sosyal güvencesi olmadan, esnek çavirmeliyiz" demiflti. Bunu yasal çerçeveye tafl›m›fl
eflitsizli¤i gidermek de¤il, ucuz iflgücü cennetleri, s›l›flma biçimleriyle günlü¤ü 15 liraya çal›flt›r›lan
oldu bu paketle.
n›rs›z sömürü alanlar› yaratmakt›r. Baflta Kürt illeri
gençler üzerinden devasa iflgücü sömürülerek karTürkiye'yi dört bölgeye ay›ran, bölgesel ve sekolmak üzere büyük flehirler d›fl›ndaki illerde, asgari
lar›na kar katacaklard›r. Stajyerler, kalifiye iflçilere
törel teflvikler getiren pakette, patronlar elde edeücrette ifl bulup çal›flan çok flansl› görülmektedir. ‹flkarfl› kullan›lacak ve onlar›n da ücretlerinin düflürülcekleri kardan yüzde 20 yerine (ki patronlar vergi
sizlik oran›n›n çok yüksek oldu¤u bu illerde asgari
mesine yol açacakt›r.
kaç›rmak için hiçbir zaman gerçek kar›n› gösterücretin yar›s› maafla iflçiler çal›flt›r›lmaktad›r. Bu
Paketle birlikte esnek çal›flma, her alanda yerleteflvik paketi ile, ‹MF'nin ve burjuvazinin birçok
mezler) birinci bölge yüzde 10, ikinci bölgede 6,
flik hale getirilip kurumsallaflmaktad›r. "Özel istihkez telaffuz etti¤i “bölgesel asgari ücret” uyguüçüncü bölgede yüzde 4, dördüncü bölgede yüzde
dam bürolar›" ile amaçlanan budur. Bu bürolara, ge2 kurumlar vergisi ödemeyecektir. “Az geliflmifl
lamas›n›n da yollar› düzlenmektedir.
çici ifl iliflkisi kurma yetkisi verilmektedir. Yani iflçi
bölgelere” yat›r›m yapanlar daha uzun süreyle bu
simsarl›¤› kurumsal ve kal›c› hale getirilmek istenimkandan yararlanacakt›r.
Krize karfl› birleflik mücadele
mektedir.
K›yaklar bununla bitmiyor. Nakliye giderleri ve
Burjuvazi tüm kurumlar›yla bask› mekanizmala"Özel istihdam bürolar›" kendilerine ba¤l› iflhazine arazisinden yer temininin yan› s›ra SSK
r›yla ve yürürlü¤e soktu¤u teflvik paketleriyle, krizin
çileri, patronlara sözleflme karfl›l›¤› kiralama göpatron primini birinci bölgede 2 y›l, ikinci bölgede 3
faturas›n› iflçi emekçilere yüklemeye çal›fl›yor. Bir
revini üstlenmifltir. Sözleflmede ücretler, günlük,
y›l, üçüncü bölgede 5 y›l, dördüncü bölgede 7 y›l
yandan krizi f›rsata çevirmeye, di¤er yandan oluflahaftal›k ayl›k olarak belirlenmektedir. Böylece çok
boyunca hazine taraf›ndan karfl›lanacak. Yani bu
cak bir sosyal patlamay› önlemeye u¤rafl›yor. Özeldüflük saat ücretiyle
bölgelere yat›r›m yapan patronlar, SSK primi ödelikle krizle birlikte artan iflsizli¤in yarataca¤› tehlikeiflçiler patronmeyecek. SSK primi hazine taraf›ndan karfl›lanalerin fark›ndalar. ‹flsizlerin biriken öfkesinden, ifllara kicak. Hazine iflçi ve emekçilerden kesilen vergilersizlerle çal›flanlar›n birleflik mücadelesinden
ralakorktuklar› için, iflsizleri bofl hayallerle, sahte
den olufluyor. ‹flçi-emekçilerden kesilenle yine iflçi
umutlarla avutmaya, denetim alt›nda tutmaya
ve emekçilerin SSK primleri ödenecek. Üçüncü ve
çal›fl›yorlar.
dördüncü bölgelerde yat›r›m yapan patronlar›n kulO halde onlar›n korkular›n› büyütmenin zamaland›klar› TL kredi faizinin 3 puan›n›, dördüncü böln›d›r. ‹flçi ve emekçiler de krizi f›rsata çevirebilirler.
gede 5 puan›n› yine hazine, yani iflçi ve emekçiler
Bunun koflullar› halen mevcuttur. Yap›lmas› geretaraf›ndan karfl›layacaklar. Bu oranlar döviz cinsi
ken, iflçi ve emekçilerle, iflsizleri birlefltirmek, bu dekrediler içinse s›ras›yla 1 ve 2 puan düflürülecek.
vasa gücün harekete geçmesini sa¤lamakt›r. Hede‹stihdam de¤il bindirim
fe krizi yaratan s›n›f› ve onun sistemi kapitalizmi çaPaket, sözde iflsizli¤e çare olarak da sunulmuflk›p, krizsiz bir sistem olan devrim ve sosyalizm
u¤runa mücadeleyi yükseltmektir.
tur. ‹flsiz say›s›n›n 5 milyonu geçti¤i ve buna her
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Türk-ifl yönetimine karfl› fiubeler Platformu’nun eylemleri

“Olmak ya da olmamak aşamasındayız”
Kamu T‹S’leri imzalanmadan önce, ‹stanbul’da Türk-‹fl fiubeler Platformu,
çeflitli eylemler
gerçeklefltirdi.
Kamu T‹S'leri
sürecine Türk‹fl Genel Merkezi'nin sessiz
kalmas› ve buna
bir de Türk-‹fl
Genel Merkezi'nin patron
kurumlar›yla
beraber "Pazara Ç›k"
kampanyas›n›n imzac›s›
olmas›, Türk-‹fl taban›nda tepkileri artt›rm›flt›. ‹stanbul fiubeler Platformu, taban›n bu tepkisini dikkate
alarak Türk-‹fl yönetiminin tavr›n› protesto eden eylemlilikler örgütledi. Konuyla ilgili Belediye-‹fl 2
No'lu fiube Baflkan› Hasan Gülüm ile konufltuk.
DSB: Son günlerde Türk-‹fl ‹stanbul fiubeler
Platformu (‹fiP) hareketli. Türk-‹fl Genel Merkezi'ni de hedefe koyarak Genel Merkezin önünde
protesto eylemleri yapt›. Bunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Hasan Gülüm: Her hareket asl›nda dönemsel olarak yaflanan problemlerle ilgili. Bazen bunu örgütleyecek araçlar›m›z iyi olmad›¤›ndan kamuya yans›m›yor. Baflta kamu T‹S'leri olmak üzere, iflten atmalar, ekonomik krizin herkese yans›mas› gibi bir
süreç yafl›yoruz. Buna karfl› demokratik kurumlar,
sendikalar kendi görevlerini yapmaya çal›fl›yor. ‹fiP
olarak bir iç tart›flma süreci yaflad›k. Bu tart›flma
sürecinden sonra yeniden toparland›k. Hedefimize
Türk-‹fl'i koymuyoruz. Türk-‹fl yönetimi baflta olmak
üzere Türk-‹fl içerisinde görevini yapmayan herkese kar›fl muhalefet olmaya, iflçileri onlara karfl› örgütlemeye çal›fl›yoruz. Art›k olmak ya da olmamak
aflamas›nday›z. Yani ortas› yok. Kriz var, iflten atmalar var, sendikalara bask› var. Görevini yapmak
isteyen sendikalar› da yan›m›za alarak bunu sürdürece¤iz. Bu ayn› zamanda Türk-‹fl içerisinde yürümeyenlerin durumunu da daha derinlefltirir. Yürür
hale gelen bir Türk-‹fl yönetimini sa¤layabilir.
‹fiP Türk-‹fl içerisinde muhalif olarak biliniyor.
Dönem dönem Türk-‹fl yönetiminin onaylamad›¤› eylem ve platformlarda bulundu. Ama Türk‹fl'in bask›s›yla özellikle kritik noktalarda geri
ad›m att›. Bugün daha ileriden gidiyor gibi. ‹fiP,
bugün eylemlerini Türk-‹fl Genel Merkezi önüne
tafl›d›. Bunu nas›l aç›kl›yorsunuz?
Da¤›lman›n yafland›¤›, örgütsüzlü¤ün ço¤ald›¤›, etkisizli¤in bu denli had safhada oldu¤u bu dönemde,
Türk-‹fl yönetimine karfl› tav›r almak, inan›lamaz
derecede ileri bir eylemdir. Bu anlamda evet, bu

duruma karfl› en ileri eylemleri ortaya koymal›y›z.
Elefltiri ve pasif eylemlerle geçifltirebilirdik. Bu da
tav›r alma olurdu. Ama daha ileri eylem hatt›n› tercih ettik. Bugün yap›lmas› gereken budur. fiubeler
Platformunun geriye düfltü¤ü dönemler oldu. 1 May›s bunlardan biridir. ‹fiP, Türk-‹fl yönetiminin bloke
etti¤i 1 May›s'›n d›fl›na ç›kamad›. Bunu aflan bir
çizgi belirleyemedi. Bu anlamda kendimize dönük
elefltirilerimiz var. Her fleye ra¤men bu çizgi afl›labildi. fiimdi Türk-‹fl'i protesto eylemlerinde, geçmiflte 1 May›s'ta ne kadar eksik kald›¤›m›z› daha net
görebiliyoruz. O dönemde bu tav›r gerçeklefltirilebilirdi.

Türkiye sendikal hareket içerisinde Türk-‹fl'in bugüne kadar dönemsel olarak çizgisi itibar›yla patron
örgütleriyle zaman zaman siyasal iktidarlarla ifl
yapt›klar›n› biliriz. Son aç›klamas› baflka bir fley.
Tüm bunlar› aflan bir fley asl›nda. Sermayenin, krizin faturas›n› iflçi emekçilere yüklemesine, Türk-‹fl
“evet” diyor. Yani temsil etmesi gereken s›n›fa karfl› bir politikad›r. En tehlikeli çizgidir. Bulundu¤u yer
itibar›yla Türk-‹fl'in bu tavr› ekonomik sendikac›l›k
çizgisinden bile ç›km›fl, çok aç›ktan krizin faturas›n›
iflçi-emekçilere yüklemeye dönüflmüfltür. Tabi ki,
Türk-‹fl'in bu tavr›, iflçi emekçilerin büyük tepkisini
toplad›.

1 May›s'ta ve benzer kritik süreçlerde fiubeler
Platformu, geri ad›m atm›flt›. Bugün Türk-‹fl Genel Merkezi yine bir bas›nç uygulasa, uyar›, ihtar, tasfiye tehditleri gelse fiubeler Platformu'nun tavr› ne olur?
Evet, fiubeler Platformu mevcut sendikal çizgiye
muhalif bir çizgidir. Mücadele biraz daha keskinleflti¤inde, Genel Merkez'den tehditler geldi¤inde ya
da tasfiyeler bafllad›¤›nda, flubelerde bir tav›r al›n›r
m› bilemem. Ama bir noktada tav›r al›naca¤›n› düflünüyorum. Türk-‹fl protestosunda gözlemledi¤im
sonuç benim için olumlu. fiube yöneticileri do¤ru ifl
yapt›klar›nda, ben iflçilerin onlar›n arkas›nda durabileceklerini son eylemlerde gözlemledim. ‹flçilerin
oradaki ruh hali, öfkenin ne kadar üst noktaya ç›kt›¤›n› gösteriyordu. fiubeler içerisinde de baz›lar›n›n
iflçilerle ayn› fleyleri düflündü¤ünü biliyorum. Ama
baz›lar›n›n ortada durmay›, durumu idare etmeyi
benimseyece¤ini düflünüyorum.

Bundan sonra program›n›z nas›l? Nas›l bir yol
izleyeceksiniz?
Önce bir saptama yapay›m. Hükümetin 2008 y›l›nda Hak-‹fl'le yapt›¤› sosyal diyalog anlaflmas› gere¤i sistemin yeni sendikas› Hak-‹fl'tir, Türk-‹fl de¤il.
Bu nedenle Türk-‹fl mevcut sürecin ötelenecektir.
Geri plana itilmifltir, etkisizlefltirilecek oland›r. Türk‹fl'e ba¤l› iflkollar›, hükümet arac›l›¤›yla Hak-‹fl'e
geçirilmeye çal›fl›l›yor. Bu süreç h›zla devam edecek. Türk-‹fl bu süreçten çok fazla da rahats›z de¤il. Nedeni de, “gidenler gider, kalanlar bizimdir”
fleklinde bak›yorlar. Bu süreçte ya Türk-‹fl'e ra¤men Türk-‹fl'e alternatif bir süreç yaflanacak. Bu
Türk-‹fl'in kendi içerisindeki durumunu k›smen de
olsa de¤ifltirecek. Ya da Türk-‹fl'in bu durumuna,
bu erimesine karfl› daha ciddi bir dalgayla bir hareket yaflanacak.

Bu durumda fiubeler Platformu'nun bütünlüklü
tav›r koymas› zor olabilir. Fakat önemli olan az
say›da kalsa da, devrimci, demokrat flube yönetimlerinin kararl› durmas›d›r. Öyle de¤il mi?
Kaç flube olur bilmem ama böyle bir durumda çok
net kararl› duranlar olacakt›r. ‹flçileriyle birlikte böyle bir döneme girilmifltir.
Baflta dönemi anlatt›n›z. Kriz, iflsizlik, kamu
T‹S'leri… Türk-‹fl yönetiminin patronlarla beraber imzas›n› att›¤› "Pazara Ç›k" kampanyas›na
karfl› tepkiler nas›l?

Hangisi bask›n sizce. Yani yeni bir hareket mi?
Yeni bir hareketi de flöyle düflünmek laz›m. Türkiye'de 2009'dan sonra sendikalar yasas›nda bir de¤ifliklik olacak. ‹flyeri düzeyinde sendikalar kurulacak. Bu süreç yeni sendikalar›n kurulmas›n› getirecektir. ‹flyeri sendikac›l›¤› benim do¤ru buldu¤um
bir yöntem de¤il. Bu yöntem kendi içerisinde merkezi bir birli¤i yaratamazsa daha çok parçal› hal
al›r. Bu da patronlar›n ifline yarar. Ben kendi içerisinde bir de¤iflimin daha etkili olaca¤›n› düflünüyorum. Türk-‹fl içerisinde halen s›n›ftan yana ögeler
var. Buralar›n yarataca¤› bir hareket daha do¤ru
daha anlaml›d›r. Di¤eri daha a¤›rl›kl› geliyor. Ama
bu f›rsat verilecek bir fley de¤ildir.
Konuflman›n bafl›nda fiubeler Platformu olarak
bir iç tart›flma yaflad›¤›n›z› söylediniz. Neydi?
‹ç tart›flmada biz 2009 1 May›s'›ndaki tutumu tart›flt›k. Ama daha bitirmedik. Tart›flman›n bir aya¤›
buras›. Buras› çok önemli. S›n›f›n yan›nda olan ile
olmayan, do¤ru ile yanl›fl aras›ndaki ayr›m çizgilerimiz netleflecek, yak›nda bu tart›flmay› bitirece¤iz.
Bunu yaparken de güçlerimizi da¤›tmadan bulundu¤umuz noktan›n daha ilerisine ç›kmaya dikkat
ediyoruz.
Teflekkür ederiz. Baflar›lar diliyoruz.
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sermaye sistemi üzerine kuruyor. Sa¤l›k çal›flanlar›, döner sermaye sistemine karfl› ç›k›yorlar. Çünkü döner sermayeden al›nan para, sabit de¤il. fiehre, hastaneye, bölüm ve servise,
aylara, yap›lan ifllere göre de¤ifliyor. Bu de¤ifliklikler yasada belirlenen de¤ifliklikler. Bir de
keyfi olarak yap›lan uygulamalar var ki, baz›
aylarda hiç al›nam›yor, ya da gecikmeli olarak
al›n›yor. Döner sermaye güvencesiz bir maafl
biçimi oldu¤u gibi, ayr›ca emeklilik vb. özlük
haklara da yans›t›lm›yor. Döner sermaye sisteminin sa¤l›¤›n temelini oluflturmas› ile sa¤l›k çal›flanlar› bir çok haklar›n› kaybedecek.
! Doktorlara ve sa¤l›k çal›flanlar›na daha düflük ve güvencesiz bir ücretin yan› s›ra, daha uzun
ve yo¤un çal›flma düzeni de dayat›l›yor. Sa¤l›k Bakanl›¤›, ikinci bir iflte çal›flmas›n› yasaklad›¤› doktorlara, gece yar›lar›na kadar çal›flma ve nöbetler
dayat›yor. Üstelik de saati 5 liraya.
! AKP hükümetinin gündeme getirdi¤i di¤er bir
yasa tasar›s›, Hastane Birlikleri Yasas› ile kamu
hastaneleri özellefltirilmeye çal›fl›l›yor. “Tam gün
yasa tasar›s›” ile bu yasa tasar›s›n› birlefltirdi¤inizde, yap›lmak istenenin, özellefltirilen bu hastanelere çok daha ucuza ve uzun saatler çal›flacak doktor ve sa¤l›k personeli sa¤lamak oldu¤u, daha iyi
anlafl›l›yor. Üstelik de bu özellefltirilen hastanelerden doktor kaç›fl›n› önlemek için, bir taraftan istifa
koflullar› zorlaflt›r›l›rken, di¤er taraftan da özel hastanelerdeki doktorlar›n maafllar› da düflürülmeye
çal›fl›l›yor.
! Bu yasa tasar›lar›yla getirilmeye çal›fl›lan yeni sa¤l›k sistemi ise, as›l olarak emekçi halk› vuruyor. Hastanelerin özellefltirilerek bütün giderlerin ve
personel maafl›n›n SGK’dan gelen ve hastalardan
al›nan paralarla oluflturulacak bütçeden, yani döner
sermayeden karfl›lanmas›, paral› sa¤l›k sisteminin
kurulmas› anlam›na geliyor. Bir taraftan SGK primlerinin, di¤er taraftan katk› pay› ad› alt›nda hastadan al›nan paralar›n katlanarak artaca¤›, paras› olmayan›n ise art›k sa¤l›k hizmeti alamayaca¤› bir
sa¤l›k sistemi kuruluyor.
K›sacas›, “Tam gün yasa tasar›s›” vb. yasalarla
yap›lmak istenen, paral› sa¤l›k sisteminin ad›m
ad›m kurulmas›ndan baflka bir fley de¤ildir.

SA⁄LIKTA TAM GÜN YASASI;
Sa¤l›k çal›flan›na kölelik,
emekçilere “paran kadar sa¤l›k”

Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
“Tam gün yasas›” diye
propagandas›n› yapt›¤›
“Sa¤l›k Personelinin Tam
Gün Çal›flmas›na ve Sa¤l›kla ‹lgili Baz› Kanunlarda
De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Kanun Tasar›s›”
Meclis Komisyonu’ndan
geçti. Ekim ay›nda ise
Genel Kurul’a getirilmesi planlan›yor.
Egemen s›n›flar›n, di¤er alanlarda oldu¤u gibi, sa¤l›k alan›nda da yasa ç›kart›rken kulland›¤› iki önemli yöntem var: Birincisi, ç›kart›lan yasay› emekçi halka güzel gösterecek çarp›tmalar
yapmak ve yasan›n muhatab› olan-direnç gösteren kesimi karalamak. ‹kinci yöntem ise, hayata geçirece¤i sald›r›y› onlarca yasaya bölüp
de¤iflik yasa “torbalar›” içine sokup, bütünde
yapmak istedi¤ini gözlerden kaç›rmak.
“Tam gün yasas›”nda da ayn› yöntemi izledi.
Hastanelerde kuyrukta bekleyen ve bunalan halka
sorunun kayna¤› olarak, “ö¤le saatlerinde hastaneden özel hastaneye ya da muayenehaneye kaçan”
doktorlar gösterildi. Ç›kart›lan yasayla doktorlar›n
tam gün, hatta gece yar›lar›na kadar hastanede
hizmet verece¤i propagandas› yap›ld›. Getirilen
sistemin tam gün yasas› olmad›¤›n› doktorlara kö-

lelik düzeni,
hastalara ise
“paran kadar
sa¤l›k” dayatt›¤›n› söyleyip
karfl› duran t›p
camias› ve
doktorlar ise,
düflman ilan
edildi. Doktorlar›n 15-16 bin lira ayl›k maafl› be¤enmedi¤i propaganda edildi.

Peki “tam gün yasas›” dedikleri bu sald›r›
yasas› neler getiriyor?
! Tasar› ile sa¤l›k kurulufllar› ilk olarak üç ana
gruba ayr›l›yor. 1) Devlet Hastaneleri ve Üniversiteler ile di¤er kamu sa¤l›k kurulufllar› 2) SGK ile
anlaflmal› hastane ve t›p merkezleri 3) SGK ile anlaflma yapmayan sa¤l›k kurulufllar› ve özel muayenehaneler. Bir doktor birinci grupta yani kamu sa¤l›k kurulufllar›nda çal›fl›yorsa, ikinci bir iflte çal›flamayacak. E¤er ikinci grupta çal›fl›yorsa, ikinci
gruptaki sa¤l›k kurulufllar›nda olmak kofluluyla ikinci bir iflte çal›flabilecek. Yani tam gün zorunlulu¤u
as›l olarak kamu hastanelerinde çal›flan doktorlara
getiriliyor.
! Özel muayenehanesi bulunan doktorlar ne
kamuda ne de SGK anlaflmal› sa¤l›k kurulufllar›nda çal›flamayacak. Özel muayenehanelerle SGK anlaflmas› yap›lmad›¤› için hastalar da tercih etmeyece¤inden, özel muayenehanecilik bitirilerek, hastalar özel hastanelere mahkum edilecek.
! Kamu hastanelerinde çal›flan doktorlaMeclis'te yasalaflmay› bekleyen Tam Gün ‹stihdam
r›n istifa etmeleri zorlaflt›r›l›yor. Çünkü, kapaketine karfl› doktorlar yürüyüfller gerçeklefltirdiler. 24
mu hastanelerinden istifa eden doktorlar›n
Haziran'da ‹stanbul, Ankara, Adana, ‹zmir ve Bursa ilbelli bir süre SGK ile anlaflma yapan sa¤lerindeki üniversite hastanelerinde gerçeklefltirilen eyl›k kurulufllar›nda da çal›flmas› yasaklan›lemlerde tam gün yasas›n›n iptal edilmesi istendi.
yor.
‹stanbul'da Cerrahpafla T›p Fakültesi'nde toplanan
! Tasar› ile doktorlar›n 10-15 bin lira
‹TO üyeleri ve destekçi kurumlar Haseki Hastanesi'ne
maafl alaca¤› söyleniyor. Oysa, çok hastakadar yürüdüler. "Herkese sa¤l›k güvenli gelecek",
s› olan büyük flehirlerdeki bir hastanede
"Tam gün yasas› iptal edilsin", "Herkese sa¤l›k, herkeçal›flan bir uzman doktor, 22 ifl günü günse e¤itim" sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde, tam gün yade 20.5 saat ve bütün hafta sonu günlerde
sas›n›n sa¤l›k hakk›n›n gasp edilmesi oldu¤una vurgu
24 saat çal›fl›rsa ancak, 7 bin 107 lira mayap›ld›.Konuflmada, hükümet ve Sa¤l›k Bakanl›¤›'ndan
afl alabilecek. Böyle bir çal›flma da mümtasar›n›n geri çekilmesi istendi. Yürüyüfle Dev Sa¤l›kkün olamayaca¤› için Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
‹fl, SES ve Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu
ve medyan›n verdi¤i rakamlar, doktorla
da destek verdi.
emekçi halk› karfl› karfl›ya getirmeye döAyn› gün Ankara'da Gazi Üniversitesi önünde ve
nük bilgi kirlili¤idir.
Adana'da Çukurova Üniversitesi önünde gerçeklefltiri! Döner sermaye sistemi yasallaflt›r›l›len eylemde de yasan›n geri çekilmesi istendi.
yor. Mevcut durumda da üniversiteler ve
Aç›klamalarda bu yasa tasar›s›yla sa¤l›ktaki ticariSa¤l›k Bakanl›¤› kurumlar›nda döner serleflmenin boyutunun artaca¤›, amac›n doktorlar› çal›flmaye uygulamas› bulunuyor. Ancak, yeni
t›rmak de¤il, sermayeye kar alanlar› sa¤lamak oldu¤u
tasar›, sa¤l›k sisteminin tamam›n› döner
vurguland›.

‘Tam Gün'e karfl›
doktorlar eylemde

Emeklilerden protesto
SSK'l› ve Ba¤kur'lu emeklilerin maafllar›na yap›lan yüzde 1.83'lük sefalet zamm›n› protesto etmek
için emekliler Temmuz ay› içinde çeflitli eylemler
gerçeklefltirdiler.
‹stanbul-Eminönü'ndeki Yeni Cami önünde toplanan ve "Haklar›m›z› ‹stiyoruz" yaz›l› Emekli Sen
imzal› pankart açan emekliler, Büyük Postane'ye
kadar yürüdüler. Emekliler burada Tayyip Erdo¤an'a, yap›lan zam oran›nda paralar gönderdi. "Hükümet zamm›n› al bafl›na çal", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlar› at›ld›.
300 kiflinin kat›ld›¤› eylemde yap›lan aç›klamada,
verilen bu zamm›n emeklilerle dalga geçmek anlam›na geldi¤ine de¤inildi.
Emekliler Ankara'da Milli Müdafaa caddesinde
toplanarak eylem gerçeklefltirdi. Ellerinde tafl›d›klar›
5 ve 10 liral›k banknotlar› gösteren emekliler, zamm› protesto ettiler.
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Kamu T‹S’leri imzaland›
“Gelinen süreci onaylamak mümkün değil”
Kamu T‹S’leri imzaland›. Yap›lan çerçeve anlaflmas›na göre, iflçi ücretlerine birinci y›l ilk 6 ay yüzde 3,
ikinci 6 ay, yüzde 5,5; ikinci y›l yüzde 2,5 + 2,5 oran›nda zam yap›ld›. Düflük ücretlilere ise, 60 TL seyyanen zam yap›ld›. Di¤er yandan esnek üretim ve
idari maddelerde, herhangi bir anlaflma yap›lmad›.
Bunlar iflkollar›n›n kendi grup sözleflmelerine b›rak›lm›fl durumda.
Türk-ifl a¤alar› yine T‹S’leri satarak ihanetçi-iflbirlikçi prati¤ini bir kez daha sergilediler. Konu hakk›nda
Hava-ifl Genel Baflkan› Atilla Ayçin’le konufltuk.
DSB: Kamu T‹S’leri imzaland›. Siz nas›l de¤erlendiriyorsunuz. ‹mzalanan T‹S sizi tatmin ediyor mu?
Atilla Ayçin: Biz yap›lan sözleflmenin içerisinde olmayan sendikalardan biriyiz. Bunun nedeni de,
kendi iflkolumuzda örgütlü oldu¤umuz her iki flirket
de, iflkolumuza ve T‹S yetkimize itiraz etti¤i için flu
an mahkemelik bir süreç yafl›yoruz. Ama tabi bu
konu T‹S’leri izlemedi¤imiz anlam›na gelmiyor.
T‹S’in sonuçlar›na bakarak flunu söylemek mümkün. Demek ki, her dönem oldu¤u gibi yine, hükümetle Türk-ifl aras›nda üzerinde uzlafl›lan çerçeve
anlaflmas›na muhalefet eden ve bu protokolün alt›na imza atmayan sendikalardan biri olacakt›k. ‹mza
öncesi, hükümetle Türk-ifl aras›nda yap›lan görüflmelerden ald›¤›m›z bilgiler vard›. Özellikle hükümetin ücret ve di¤er idari maddelerde, esnek çal›flmaya iliflkin maddelerde ›srarc› davrand›¤›n› duymufltuk. Ücret konusunda krizi bahane ederek Türk-ifl’in
önerdi¤i rakam› kabul etmedi¤ini söylemifllerdi. Buradan yola ç›karak çok gecikmeli de olsa yan›lm›yorsam 4 ve 7 Temmuz günleri, bir ifl ç›k›fl bir sabah ifl giriflinde protesto karar› al›nd›. Hükümetin
özellikle ücret konusundaki tavr›, baflbakan›n “isterlerse greve ç›ks›nlar” diyerek meydan okumas›,
Türk-ifl ve T‹S Koordinasyon Kurulu’nu ne kadar
ciddiye ald›klar›n›n göstergesiydi. Maalesef Türk-ifl
her zaman oldu¤u gibi, bu dönem de iflçiye ra¤men
ve ne iflçilerin ne de süreci iflçilerin lehine çevirecek olan sendikac›lar›n sürece dahil edilmedi¤i bir
T‹S dönemi yaflad› ve bu dönemi hükümete teslim
etti. Bugün iflçiler T‹S’lerden hoflnutsuz, hala eylemdeler. Çerçeve anlaflmas›na var›lm›fl. O da oldukça yetersiz bir oran. ‹dari maddelerde herhangi
bir düzenleme, anlaflma yok. Sendikalar kendi iflkollar›nda kendi sorunlar›yla ilgili, iflverenlerle ve
onlar›n temsilcisi olanlarla flu an bir mücadele süreci yafl›yorlar. Yani Türk-ifl bir flekilde sanki hükümete diyet borcunu ödedi. Türk-ifl bana göre (Hava-ifl
olarak söylüyorum) sendikalar› hükümetin karfl›s›nda yaln›zlaflt›rarak s›n›f› güçsüzlefltirdi. Çünkü imzalanan çerçeve anlaflmas›, ücrete çözüm getirmiyor, idari maddelere çözüm getirmiyor, sosyal konulara çözüm getirmiyor, demokratik haklara çözüm
getirmiyor. Bu sendikalar› yaln›zlaflt›rma politikas›d›r. Bugün mevcut Türk-ifl yönetiminden bizim bir
beklentimiz yok. Asl›nda bugün yapt›klar› kendisiyle
örtüflen fleyler. Bu kadrodan daha farkl› fley beklemek iyimserlik olur.

Bir çok sendika baflkan›, imzalanan T‹S’ler için
“k›r›lma yaratt›” dediler. Ama imzalanan T‹S’e
karfl› fiili eylemler yapan iflkollar› da oldu. Hoflnutsuzluk büyük. Bu süreç tersine, yani mücadeleyi ileriye tafl›maya çevrilemez mi?
Tabi bu, flu an mücadelesi devam eden sendikalar›n yapacaklar›na, ortaya koyabilecekleri dayan›flma örneklerine, estirebilecekleri rüzgara ba¤l›. Sendikalar›n Türk-ifl’e ra¤men birlik oluflturmalar›, mücadele temelinde biraraya gelmeleri, sürece önderlik tavr› koyabilmeleri, böyle bir niyet olufltururlarsa
mümkün. Ben flu ana kadar böyle bir niyet görmedim. Herkes kendi alan›nda, kendi bölgesinde, kendi sektöründe çözebildi¤ince mevcut gücüyle kendi
sorunlar›n› çözmeye çal›flacak. Ama bunlar, dönemsel sorunlar olacak. Yani kal›c›, gelece¤e tafl›nacak çözümler olaca¤›n› düflünmüyorum. Krizin
yaflanmas›, gerek hükümet, gerekse patronlar taraf›ndan iyi bir f›rsat olarak de¤erlendiriliyor. Bu f›rsat›
patronlar olabildi¤ince kendi lehine çevirmeyi bildiler. Ama iflçi sendikalar› ve ba¤l› olduklar› konfederasyonlar›n, bu durumu iyi de¤erlendirdiklerini söylemek mümkün de¤il. En baflta bu f›rsat› iflçi s›n›f›n›n lehine dönüfltürcek bir merkezi yap›lanma yok.
Konfederasyonlar›n zaten krizi iflçi s›n›f› lehine f›rsata dönüfltürme, önderlik yapma niyetleri de yok.
Sendikalar›n da çok fazla Türkiye’yi bir mücadele
platformuna dönüfltürme anlay›fl›na sahip olduklar›n› düflünmüyorum. Sendikac›lar olarak hepimiz, bir
flekilde iflte “krizdir, aman sesimizi fazla ç›karmayal›m, aman fazla talepkar olmayal›m, fazla ›srarc› olmayal›m, aman iflçiler iflini kaybetmesin, iflyerleri
kapanmas›n” diye diye, asl›nda fark›nda olmadan
hükümetlerin ve patronlar›n havuzlar›na su tafl›yoruz. Görünen o ki, bu süreci tersine çevirecek, mücadeleyi ileriye tafl›yacak, ekonomik taleplerle siyasi talepleri iflleyebilecek bir iradeye ihtiyaç var. Süreç içerisindeki sendikalar›n da ortak bir irade oluflturabilece¤i düflüncesinde de¤ilim.
Hava-ifl bunun neresinde? Hava-ifl Türk-ifl içerisinde muhalif sendikalardan biri. Her ne kadar
T‹S süreci içinde olmasan›z da, s›n›f›n ç›karlar›
için Hava-ifl’in sendikalar› biraraya getirme, ortak mücadele örme çabas› var m›?
Bu dönem için bu sürecin önderli¤ini üstlenmifl durumda de¤iliz. Üstlenebilecek durumda da de¤iliz.
Çünkü örgütlü oldu¤umuz iflyerlerinde T‹S görüflmeleri bafllatam›yoruz. 7 ayd›r üyelik aidatlar›n› alam›yoruz. ‹flyerlerine sendikac›lar olarak sokulmuyoruz. Mahkeme koridorlar›nda koflturuyoruz. Hükümetin ve THY patronlar›n›n bulufltu¤u nokta, bir flekilde Hava-ifl’i yoketmektir. Tabi Hava-ifl’in kendine
özgü sorunlar› var diye, geliflen sürece, kamu
T‹S’lerine uzak duraca¤› anlam›n› tafl›maz. Kendi
sorunlar›m›zla u¤rafl›rken, süreci örgütleyecek ortak mücadele platformunun içerisinde de, merkezinde de yer al›r›z. Ama bizzat bu iflin örgütleyeni, önderi olacak durumda de¤iliz. Bu konuda görüfltü¤ümüz sendikalar var. Önümüzdeki günlerde ‹stanbul’da bir toplant› olma ihtimali var.

Sözleflmenin
uyar›
grevinin
hemen
akabinde imzalanmas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Yani öncesinde bir dan›fl›kl›-dövüfl mü?
Zaten Türk-ifl Genel Baflkan› Kumlu da “imzadan önce Baflbakanla görüfltük” aç›klamas›
yapt›. Yoksa grevin daha fazla büyüme olas›l›¤›
m› etkili oldu?
Hiç kimse birbirini aldatmas›n. fiimdi 2009 sözleflmesinde taslak haz›rlama aflamas›nda, görüflme
aflamalar›nda e¤er iflçiyi bu sürece ortak etmemiflseniz, iflçinin gündemine sokmam›flsan›z, iflçiyle
yola ç›kmam›flsan›z, yani imza atmaya befl kala,
“hadi arkadafllar AKP il binalar› önünde protesto
yapal›m”, “hadi arkadafllar sabahlar› ifle bir saat
geç gidelim” demek, bu topu taca atmakt›r. Yani 7
ayl›k sürecin hiçbir aflamas›nda iflçileri dahil etmeyeceksin, sözleflmeye befl kala “hadi iflçiler soka¤a” diyeceksin, bu aldatmacad›r. Bu, iflçileri, kamuoyunu kand›rmakt›r. Böyle sonuç al›nmaz. Sözleflmeye iflçileri dahil edilmedi¤ini, yap›lan AKP önü
eylemlerde kat›l›m›n azl›¤›n›, hükümet de görüyor.
Sabah uyar› grevi eyleminde bir organize yok. Bunlar› hükümet de, yandafllar› da görüyor. Ondan
sonra ç›k›yorlar efendim, “Baflbakan bizi evine ça¤›rd›”. Senin baflbakan›n evinde ne iflin var? Bunca
zaman görüflülmemifl, hiçbir fley elde edilememifl,
sen baflbakanla yapt›¤›n ikili görüflmede mi elde
edeceksin? Sen iflçiyi devreye sokmadan, karfl›ndaki siyasi duvar› aflabile¤ini mi düflünüyorsun?
Mümkün de¤il! Son anda eylem karar› almalar›, iflçilerin yüreklerinde kabaran öfkeyi, kini bast›rmaya,
isyan› bast›rmaya dönük, bir nevi deflarj yapmaya,
iflçilerin içini boflaltmaya dönük politikad›r. Karfl› tarafa da “ne yapal›m, bir taraftan sizinle, bir taraftan
da iflçilerle iyi geçinmek zorunday›z” anlay›fl›n›n
ürünüdür.
Uyar› grevi bir aldatmaca de¤il mi? Sabah 7-8
aras›. Genelde, saat 8’den sonra iflbafl› yap›l›r.
Üretimin olmad›¤› bir saatte uyar› grevi. Yan›lm›yorsam sizin de buna dönük “Saat 7-8 aras›
uyar› grevi mi olur” fleklinde aç›klaman›z vard›.
Böyle bir eyleme iflçileri haz›rlamak laz›m. Akflam
saat 5, faks geliyor. “Yar›n akflam flu yap›ls›n” fleklinde. Faks geliyor, “Ankara’da toplant› var” diye.
Karayoluyla Ankara’ya gidiyoruz, ikinci bir uyar›,
“toplant› iptal edildi”. Yar› yoldan geri dönüyoruz.
Niye Baflkanlar Kurulu’nda tart›flmaya korkuyorsunuz? Biz T‹S Koordinasyon Kurulu oluflturulmas›na
karfl›yd›k. Bu sorunu Baflkanlar Kurulu’na tafl›nmas›n›, orada tart›fl›lmas›n›, karar al›nmas›n›, Baflkanlar Kurulu’nda sürecin bitirilmesini önerdik. Kabul
görmedi. Bugün gelinen süreci onaylamak mümkün
de¤il.
Teflekkür ederiz.
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‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Tarihsel Geliflimi XI

1960 ve 1970’li y›llarda Meslek Hastal›klar› Hastanelerinin geliflimi
1960 ve 1970’li y›llar, bütün dünyada devrim rüzgarlar›n›n esti¤i bir dönem oldu. Türkiye de bu rüzgar›n
d›fl›nda de¤ildi. Bu devrimci dalga, ülkeye yepyeni
bir soluk getirdi. Bir taraftan ö¤renci hareketinde,
di¤er taraftan da iflçi hareketinde önemli geliflmeler
yafland›. ‹flçi hareketi, Türk-‹fl hatta D‹SK’i aflt› ve
militan bir iflçi hareketi do¤du. Kavel, 15-16 Haziran, Tarifl, 77 1 May›s’› ve daha bir çok militan iflçi
direnifli döneme damgas›n› vurdu. Yani tam da flairin dizesindeki gibi, “hava döndü/iflçiden esiyordu
yel!”
Devrimci hareketin yükselifli ve iflçilerin yapt›klar› militan eylemler, yasalar›n da de¤iflmesine neden oluyordu. ‹flçiler, sadece ekonomik talepleri
için de¤il, siyasal talepler için de sokaklara dökülüyor, eylemler yap›yorlard›. 1970 y›l›nda 15-16 Haziran eylemleriyle D‹SK’i kapatmay› hedefleyen yasaya geri ad›m att›r›lmas›, 1975 y›l›nda DGM’lerin
kapat›lmas›, ilk akla gelenler. ‹flçi s›n›f›n›n mücadelesi, militan ve görkemli eylemleri, ölümüne
gerçeklefltirdi¤i direnifller, burjuvazinin pek çok
alanda geri ad›m atmas›na, hatta yasal düzenlemeler gerçeklefltirmesine neden oluyordu.
Bu devrimci ve militan rüzgar›n etkisiyle, iflçi
sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i konusunda da önemli yasal
düzenlemeler gerçeklefltirildi. 1475 Say›l› ‹fl Yasas›, Sendika Yasas›, Grev Yasas›, Sosyal Sigortalar
Yasas› ve iflçi sa¤l›¤› konusunda bir çok tüzük ve
yönetmelik pefl pefle ç›kar›ld›. ‹flyerlerini denetlemekle görevli ‹fl Güvenli¤i Müfettiflleri Teflkilat› ve
iflçi sa¤l›¤› alan›nda araflt›rmalar yapmak üzere ‹flçi Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Merkezi Müdürlü¤ü (‹SGÜM) kuruldu. Meslek Hastal›klar› Hastaneleri aç›ld›.
‹flçi s›n›f›ndaki hareketlilik, kimi demokrat ayd›n
ve bilim insanlar›n›n da harekete geçiren bir etki
yaratm›flt›. Zaten iflin do¤as› da böyledir. ‹flçi ve
emekçilerden, ezilen halklardan yükselen her
hareket, her devrimci dalga, her hak alma mücadelesi, kendi devrimci önderlerini, kendi örgütlülüklerini yaratt›¤› gibi, ayd›nlar› ve bilim insanlar›n› da çekim alan›na al›r. Bu hareketten
güç alan ayd›n kesimler, kendi alanlar›nda mücadelenin bir parças› haline gelirler. Kitleler sokaklara
dökülerek taleplerini hayk›r›rlar; bu hareketi de¤erlendirmek, konu ile ilgili raporlar yazmak, talepleri
formüle etmek, konu ile ilgili yasalara ve yasa tasar›lar›na dikkat çekmek vb. de, hareketin çekim alan›ndaki ayd›nlara düfler.
Güncel bir örnek vermek gerekirse, bugün Tuzla tersanelerinde yaflanan ölümlere karfl› iflçilerin
büyük bir tepkisi ve zaman zaman bu tepkilerin eylemli hale dönüflmesi sözkonusudur. Keza kot
kumlama iflçilerinin yüksek ölüm oranlar›, çal›flma
koflullar›na karfl› iflçilerin örgütlenmesine ve dernek
kurarak mücadele etmelerine yol açm›flt›r. Her iki
alandaki mücadele, üniversitelerdeki e¤itimciler
baflta olmak üzere baz› ayd›nlar›n dikkatini çekmifl,
bu alanlardaki iflçilerin çal›flma koflullar›n› ve ölü-

me sebep olan unsurlar› araflt›rmalar›na neden olmufltur. Bu konuda raporlar haz›rlayanlar da vard›r. Bu alanlardaki mücadeleler daha fazla yükseldi¤inde, çal›flma koflullar›n›n
düzeltilmesine iliflkin ayd›nlar›n yapt›klar› çal›flmalar da artacak, belki de yasal düzenlemeler gündeme gelecektir.
Günümüzde s›n›rl› düzeydeki eylemler bile, bilim insanlar›n›n dikkatini konuya çekmeye yetiyorken; ‘60’l› ve ‘70’li y›llarda güçlü
devrimci dalgan›n esti¤i ve militan iflçi direnifllerinin gerçekleflti¤i koflullarda, bilim insanlar›n›n, ayd›nlar›n bu hareketin çok daha
“içeriden” bir parças› haline gelmeleri kaç›n›lmazd›r. O y›llarda, iflçi ve emekçi hareketini yak›ndan takip eden ve bu do¤rultuda eserler veren, çok say›da bilim insan› vard›r. ‹flçi sa¤l›¤›
ve ifl güvenli¤i alan›nda elde edilen kazan›mlarda
bu ayd›n ve bilim insanlar›n›n da rolü olmufltur. Onlar da bulunduklar› alanda, kimi zaman SSK bürokrasisine karfl›, kimi zaman karfl›lar›na ç›kar›lan
mesleki engellere karfl› mücadele etmifllerdir. Yaz›m›z›n bu bölümünde, o y›llarda iflçi sa¤l›¤› alan›ndaki geliflmeleri, bu insanlar›n katk›lar› yönüyle ele
alaca¤›z.
Türkiye’de iflçi sa¤l›¤›n›n kurucular›
‹flçi- emekçi hareketine yak›n duran bilim insanlar›ndan ilk kufla¤› oluflturanlardan Dr. Cemal Kiper, 1948 y›l›nda 10. T›p Kongresi’nde “‹fl Hekimli¤i” bafll›¤› alt›nda ayr›nt›l› bir rapor sundu. Bu rapor, bugünün sorunlar›na bile çözümler içeriyordu.
Ayakkab› imalat›nda çal›flan iflçilerde kullan›lan tutkal›n içindeki benzenin kanser yapt›¤›n› bütün dünyada ilk defa ortaya koyan Dr. Muzaffer Aksoy da
bu ilk kuflaktand›r. Prof. Dr. Turhan Akbulut ve
Prof. Dr. ‹smail Topuzo¤lu, Dr. Engin Tonguç, Dr.
Haldun Sirer hocalar da kendilerini iflçi sa¤l›¤›n›n
ikinci kuflak hocalar› olarak de¤erlendirmektedirler.
Dr. Cahit Erkan, Dr. Nazif Yeflilleten, Dr. Refik
Erer, Dr. Erdal Atabek ve birkaç doktor ve bilim insan› daha… Bu kifliler, k›s›tl› olanaklara ve baflta
SSK bürokrasisi olmak üzere her yönden ciddi engellere ra¤men, iflçi sa¤l›¤› alan›nda büyük ad›mlar
at›lmas›n› sa¤lam›fllard›r.
SSK bürokrasisi ile yaflanan en önemli sorun, bir koruyucu hekimlik uygulamas› olan iflyeri hekimli¤i konusunda olmufltur. SSK yönetimleri, SSK’y› sadece hastal›klar›n tedavisinden
sorumlu görüyordu. Koruyucu hekimli¤i görevleri
aras›na alm›yorlard›. Bu nedenle SSK’da meslek
hastal›klar›n› önleme ve iflyeri hekimli¤i konular›n›
gelifltirmek için üretilen projeler, araflt›rma ve raporlar dikkate al›nm›yordu.
1960’l› y›llarda, 506 Say›l› SSK Kanunu’nun ç›kar›lmas› s›ras›nda, yine yo¤un çabalarla Kanunun
124. Maddesine bir cümle ekleniyor: “SSK, gerekli
gördü¤ü hallerde koruyucu sa¤l›k hizmeti yapabilir.” Ancak bu, SSK bürokrasisinde “yapmayabilir
de” fleklinde yorumland› ve koruyucu hekimlik,

SSK’n›n d›fl›nda görülmeye devam etti. Bu durum
1972 y›l›na kadar sürdü.
Meslek hastal›klar› hastanelerinin öyküsü
Burada ‹SGÜM’ün kurulufluna da k›saca de¤inmek gerekiyor. Meslek hastal›klar›n›n tespit edilmesi için genel hastal›klar›n teflhisi için gereken laboratuarlardan farkl› özel laboratuarlar
gerekiyordu. Bunun kuruluflunun maliyeti ise oldukça yüksekti. Dr. ‹smail Topuzlu ve Dr. Turhan
Akbulut’un çabalar›yla ve Birleflmifl Milletler Teknik
Yard›m Fonu deste¤iyle, iflletmelerde araflt›rmalar
yapmak üzere böyle bir laboratuar kuruldu. Bu laboratuar›n ad›, ‹SGÜM’dü (‹flçi Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Merkezi Müdürlü¤ü).
‹SGÜM, döneme göre iyi bir donan›mla kuruldu, ancak bu sefer de ifllevsiz kalm›flt›. En basitinden, kadrosunda iflyerlerinde hastal›k araflt›rmas›
yapacak doktor bulunmuyordu.
Bu dönemde s›klaflan ifl kazalar› ve meslek
hastal›klar›na karfl› oluflan tepkiler, sendikalar›
da harekete geçiriyor. Türk Tabipleri Birli¤i
bünyesindeki doktorlar da konuya ilgi göstermeye bafll›yorlar. Bütün bu bask›lar sonucunda,
‹SGÜM yöneticilerinin haz›rlad›klar› raporlar, devlet
taraf›ndan gündeme al›nmak zorunda kal›n›yor. Fakat uygulamada güdüklefltirmeye çal›fl›yorlar.
Meslek hastal›klar› ile ilgili hastalar, bir hastanenin
köflesine flartl› olarak s›k›flt›r›l›yor. Buna ra¤men
ülkede madenler d›fl›nda da meslek hastal›klar›n›n
oldu¤u ortaya konulmufl oluyor ve ilk defa meslek
hastal›klar› istatistiklere giriyor.
Bu yöndeki çabalar, ilerleyen y›llarda daha da
art›yor. Bir SSK dispanserinin o bölgedeki iflyerleriyle sürekli iletiflim halinde olmas›, kendi hekimlerini oralara gönderip incelemeler yapmas› için “pilot
çal›flma” bafllat›yorlar. Bu proje kapsam›nda ‹stanbul’da 10 bin iflçi, iflyerlerine gidilerek taramadan
geçiriliyor. S›n›rl› say›da iflletmede yap›labilen
araflt›rmalara ra¤men, tablonun korkunçlu¤u ortaya
ç›k›yor. Çünkü hangi iflletmeye el at›lsa, çok
yüksek oranda meslek hastal›¤› tespit ediliyor.
Bu araflt›rmalar, SSK kongrelerinde ve t›p dergilerinde yay›nlan›yor, iflçi sa¤l›¤› alan›nda duyarl›l›¤›n
yarat›lmas›nda önemli bir etkide bulunuyor.
Elbette bu etki yeterli de¤ildi. Bütün ülkeyi kapsayan bir sistem kurmak gerekiyordu. ‹flyeri hekim-
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leri ve SSK birinci basamak hizmeti yapan poliklinik hekimleri, iflin çözümünde
kilit noktayd›. SSK’dan bu hekimlerin
hizmet öncesi ve hizmet içi e¤itimlerle
iflyeri hekimli¤i ve meslek hastal›klar›
konusunda e¤itim verilmesi talep edildi.
Tabi ki SSK yönetimi bunu da reddetti.
Hatta yetki verdi¤i iflyeri hekimlerinin
denetlenmesini ve desteklenmesini bile
reddetti. Geriye SSK hastanelerinin köflelerinde meslek hastal›klar› için ayr›lan
yataklar›n gelifltirilmesi kal›yordu.
Bu alanda çal›flma yapan doktorlar›n
amac›, Türkiye’nin 6 co¤rafi bölgeye ayr›lmas›, bu bölgelerde SSK’n›n laboratuarlar› ile birlikte ‘ifl hekimli¤i ve meslek
hastal›klar› klinikleri’ aç›lmas› ve bunlar›n SSK ile birlikte çal›flmas› idi. Uzun
tart›flmalar ve itirazlar›n ard›ndan SSK
Yönetim Kurulu’ndan, ‹stanbul ve Ankara’da olmak üzeri iki hastane aç›lmas› fleklinde karar ç›kt›. Arkas›ndan, Ankara Ulus Hastanesi’nde ve ‹stanbul
Eyüp Hastanesi’nde az say›daki yatakla
ve s›n›rl› olanaklarla meslek hastal›klar›
alan›nda çal›flmalar› yürütmeye çal›flt›lar.
1980 y›l›nda ise Ankara ve ‹stanbul
Kartal Meslek Hastal›klar› Hastaneleri
aç›ld›. Bu hastaneler, ‹talyan üniversiteleri iflçi sa¤l›¤› enstitülerinin bir örne¤i
fleklindeydi. Meslek hastal›klar› hastaneleri, bir taraftan iflçi sa¤l›¤› alan›nda çal›flacak kadrolar›n yetifltirilmesi
için birer okul olurken; di¤er taraftan, geliflkin laboratuar olanaklar›yla,
hastanelere ba¤l› bölgelerdeki binlerce iflyerlerinde araflt›rma ve taramalar yap›larak koruyucu hekimli¤in,
ayn› zamanda da tespit edilen hastal›klar›n tedavi merkezleri haline getirildiler. ‹stanbul’da t›p fakültesi ö¤rencilerinin son s›n›fta ‹stanbul Meslek Hastal›klar› Hastanesi’ne götürmeye bafllanmas›yla, meslek hastal›klar› hastaneleri tam bir enstitü haline dönüflmüfl
oldu. Hastanesi’nin ‹LO uzmanlar›nca
da “hekim ve mühendisleri e¤itebilecek
bir enstitü” haline geldi¤i onayland›.
***
Bir avuç emekçi dostu bilim insan›n›n ve sa¤l›k çal›flan›, ’60 ve 70’li y›llarda yükselen devrimci dalgay› ve iflçi hareketindeki canlanmay› arkas›na alarak,
Türkiye’de iflyeri hekimli¤i ve meslek
hastal›klar› konusunda önemli baflar›lar
elde ettiler. Bütün bunlar›n sonucunda,
90’l› y›llarda 30 bin iflyeri hekiminin e¤itimine kadar varan ciddi ad›mlar at›labildi. Bugün ise, b›rakal›m bunlar› daha da
gelifltirmeyi, maalesef ad›m ad›m yok
edildi¤i bir gerçektir. Bir sonraki bölümde bu durumu ele alaca¤›z….
Kaynak: Türk Tabipleri Birli¤i
Mesleki Sa¤l›k ve Güvenlik Dergisi,
Say›: 9, Ocak 2002
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Tersane'de ölüm bitmiyor

Tersanelerde ölümler
bitmek bilmiyor. 8 Haziran'da Tuzla'daki Çelik Tersanesi'nde meydana gelen kazada 2 iflçi
yaflam›n› yitirdi. Brezilya'ya ait bir
geminin boyama ifllemi s›ras›nda
meydana gelen patlamada Hüseyin
‹bir ve Süleyman K›rgül öldü. Bir ay
sonra 8 Temmuz günü de Çelik
Trans tersanesinde kaynak s›ras›nda meydana gelen
patlamada, Bayram Kütük adl› iflçi yanarak öldü. ‹ki iflçi
de a¤›r flekilde yaraland›.
Kölece çal›flma koflullar›n›n had safhada yafland›¤›
havzalardan olan tersanelerde neredeyse her aya bir
ölüm düflerken, ifl güvenli¤i, iflçi sa¤l›¤›, koflullar›n düzeltilmesi için çal›flmalar yapacaklar›na dair söz veren
bakanlar, devlet yetkilileri ve patronlar ise yalanlar›n›n
her cinayetten sonra aç›¤a ç›kmas›yla teflhir olmaya
devam ediyorlar. Yaflanan bu cinayete tepkiler ise eylemlerle oldu. Çelik Trans tersanesinin önündeki eylemlerde ölümlerin durdurulmas› ve önlemlerin al›nmas› istendi. Limter-‹fl G‹SB‹R önünde yapt›¤› eylemde patronlar›n devletin göz yummas›yla pervas›zca davrand›klar›n›, iflçilerin hayat›na hiç önem vermediklerini,

ölümlerden
sorumlu olduklar›n›
aç›klad›.
Ölüm olay›n›n gerçekleflti¤i 8
Temmuz'da ise Limter-‹fl üyeleri,
tersanedeki koflullara dikkat çekmek için Pendik'ten ‹stanbul Çal›flma Müdürlü¤ü'ne bir yürüyüfl gerçeklefltirdiler. Yürüyüfle Pendik'te
Askeri Tersane'de firma olan CHT
ve Tuzla'da Dearsan'daki direniflçiler kat›ld›. ‹flçilerin
aileleri de yürüyüfle destek verdiler. ‹flçiler "Gemileri
yakt›k geri dönüfl yok", "Tafleron sistemi kald›r›ls›n",
"Ucuz emek cenneti iflçilerin cehennemidir", "Yaflas›n
tersane direniflimiz" yazan önlükleri giydiler. Sloganlarla yürüyen iflçilere çevredeki iflçilerin ve emekçilerin ilgisi de yo¤un oldu.
HSGP Platformu da 11 Haziran'da TMMOB'da düzenledi¤i bas›n aç›klamas›yla ölümlerin hesab›n›n sorulmas›n› ve sorumlular›n yarg›lanmas›n› istedi. Tafleron sisteminin derhal kald›r›lmas›, Tersanelerin izleme
komisyonunun kurulmas›, sendikalaflma önündeki engellerin kald›r›lmas› ve gerekli önlemlerin al›nmas› istenirken ölümlerden sorumlu olanlar›n yarg›lanmas› ve
patronlar›n tutuklanmas› istendi.

ATV-Sabah grevi durduruldu
Sabah-ATV grevcilerinin
grevi 150'li günlere yaklafl›rken,
haftal›k eylemleri devam ediyor.
Haziran ay› içerisinde Galatasaray'a yapt›klar› yürüyüfllerin
polis taraf›ndan barikatlarla engellenmesi üzerine tramvay dura¤›nda eylemlerine devam
eden grevci iflçilere, Sinter, Entes iflçileri, Y›ld›z Teknik
Üniversitesi ö¤rencileri ve aralar›nda Proleterce Devrimci Durufl okurlar›n›n da bulundu¤u devrimci ve ilerici kurumlar da destek verdiler. Eylemde "Sabah okuma greve
destek ver", "‹flçilerin birli¤i sermayeyi yenecek", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Yaflas›n s›n›f dayan›flmas›" sloganlar› at›ld›. Yap›lan bas›n
aç›klamas›nda, grevde gelinen süreç ve verilen mücadeleye de¤inildi, anayasal hak olan örgütlenme hakk›n› engelleyen patronlar›n cezaland›r›lmas› istendi.
‹stanbul 2. ‹fl Mahkemesi, ATV-Sabah grevinin 154.
gününde grevi durdurma karar› ald›. Durdurmaya gerekçe olarak ise, sendikal› çal›flan say›s›n›n az›nl›¤a düfltü¤ü belirtildi. Oysa grev bafllad›¤› anda tüm tehditlere
ra¤men sendikal› iflçi say›s›nda azalma s›n›rl› say›da
kald›. Al›nan bu karar›n en büyük nedeni, ATV-Sabah
grevinin di¤er illerde al›nan grev kararlar›yla yayg›nlaflmas›yd›. ‹stanbul ve Ankara'da 10 iflçinin sürdürdü¤ü
grev, 2 Temmuz'dan itibaren Antalya, ‹zmir, Adana, Diyarbak›r, Bursa ve Trabzon'a da s›çrad›. Bu illerdeki bas›n mensuplar›n›n grevi, medya patronlar›n›n ve devletin
gözünün korkuttu.
Her cumartesi süren ATV-Sabah iflçilerinin eylemlerinin sonuncusu, 18 Temmuz'da gerçeklefltirildi. Eylemde
mahkemenin ald›¤› bu karar protesto edilirken, hukuki
mücadeleye devam edilece¤i vurguland›. Al›nacak karar›n, grevci iflçilerle birlikte kamuoyuyla paylafl›laca¤› belirtildi.

Son bir buçuk
ayd›r ATV-Sabah
iflçilerinin grevi,
hem fiziken hem
psikolojik olarak bask› alt›nda.
Grevciler, medyan›n ve devletin yok sayan tutumuna ra¤men, kararl› ve ›srarl› tutumlar›yla kamuoyu oluflturmay› baflard›lar. Ancak üzerlerindeki
bask› ve y›ld›rma politikas› oldukça büyük. Daha öncesinde
al›nan ifle iade kararlar› hiçbir flekilde uygulanmazken,
cumartesi yürüyüfllerinin önüne polis barikatlar› dikildi.
Tayyip Erdo¤an'›n damad›n›n yönetiminde yer ald›¤›
ATV-Sabah, AKP hükümetinin arka bahçesi ifllevini sürdürebilmek için örgütlülü¤ü da¤›tman›n peflinde. Sendikal›-örgütlü emekçileri istedikleri gibi kontrol etmeleri, sömürüp yönlendirmeleri mümkün olmayacak çünkü. bu
nedenle sald›r›lar›n› art›r›yorlar.
Gelinen aflamada, bu durdurma karar›yla ATV-Sabah grevcilerinin etkili bir hat izledi¤i ortaya ç›km›fl oldu.
Grev bafllad›¤›nda küçümsenen, burjuva medyada yer
bulmakta zorlanan grevciler, bu ablukay› yard›lar, kendilerini kamuoyuna etkin bir flekilde tafl›d›lar. Tüm Türkiye'de ATV-Sabah grevcileri tan›nd›, duyuldu. 12 Eylül
darbesinden sonra bas›n alan›nda yap›lan ilk grev olmas› da grevin misyonunu büyüttü. Ayr›ca her cumartesi
yap›lan eylem, tüm direnifllerin ve grevlerin buluflma
noktas› olmufltu. Yürüyüfller kitleselleflti, her geçen hafta
yeni kat›l›mlarla büyüdü. Sinter, Kurtifl matbas›, Entes,
Gürsafl vb. eklenerek, bir direnifller buluflmas› oldu.
Grevlerin ve direnifllerin tek kanallardan akmas›nda
önemli bir ifllev gördü. Elbette bu, hem devleti hem de
patronlar› ve sendika a¤alar›n› rahats›z etti. Grevi ve bu
birli¤i k›rmak için her yola baflvurdular.
Bütün engellere ra¤men, grev ve direnifllerin sürmesini, buna yenilerinin eklenmesini engelleyemeyecekler.
Krizin iflçi ve emekçilere yükü artt›kça, engellemeleri
mümkün de olmayacak.
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Güler Zere'ye özgürlük! Polislere beraat, halka ve devrimcilere sald›r›
14 y›ld›r cezaevinde bulunan ve kanser teflhisi konulan DHKP-C Davas›
tutsa¤› Güler Zere tahliye edilmiyor. Elbistan cezaevi’nden Adana Balcal›
Hastanesi'ne sevk edildikten sonra kanser teflhisi konulan
ve dama¤›n›n büyük bir bölümü ameliyatla al›nan Güler
Zere için avukatlar› tahliye talebinde bulundular fakat bu
talep sürekli reddedildi.
TAYAD'l› aileler, ‹stanbul, Adana, ‹zmir ve Ankara'da eylemler yapt›lar ve Zere'nin tedavisinin sa¤l›kl› koflullarda
gerçeklefltirilmesi için tahliye edilmesini istediler. 4 Temmuz'da Malatya'da "Güler Zere'ye Özgürlük" talebiyle eylem yapanlardan iki kifli gözalt›na al›nd›. Halk Cephesi'nin gerçeklefltirdi¤i eylem, AKP ‹l Baflkanl›¤› önünde
Devlet Bakan› Selma Aliye Kavaf'›n ziyaretinin gerçekleflece¤i saatlerde yap›ld›. Eylemden sonra
Bakan ziyaretini iptal etmek zorunda kald›. ÇHD 7
Temmuz'da Güler Zere’yi tahliye etmeyen Elbistan
savc›l›¤›na "kasten adam öldürme" suçlamas›yla
suç duyurusunda bulunarak Güler Zere'nin serbest
b›rak›lmas›n› istedi.
‹stanbul Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Bölümü ise, Adana'daki hastanelerde verilen heyet raporlar›na ra¤men, Güler
Zere'nin tedavisinin hastanenin ko¤uflunda yap›labilece¤ini belirten bir rapor
haz›rlayarak, t›p kurallar›n› alt üst etti. Ayn› bölüm baflkan›, emekli generalleri, askerleri, mafya babalar›n› en ufak rahats›zl›klar›nda tahliye edilmesine
imza atm›flt›. Adalet Bakanl›¤› ve Adli T›p kurumu, söz konusu devrimci tutsaklar olunca, k›l›n› k›p›rdatm›yor, varolan raporlar› da yok say›yor. ‹stanbul
Adli T›p Raporu'nun verildi¤i günlerde, Ergenekon kapsam›nda tutuklanan
albay Arif Do¤an, sadece kald›¤› hastaneden ald›¤› raporla tahliye edildi.
Güler Zere'nin hastal›¤› 4. evreye girmifl durumda ve her geçen gün daha da a¤›rlaflan bir seyir izliyor. Aç›klanan raporun ard›ndan Adana'da TAYAD'l› aileler yapt›klar› bas›n aç›klamas›yla Adli T›p Kurumu'nun raporunu
protesto ederek, Güler Zere'nin ölüme terk edildi¤ini ve derhal serbest b›rak›lmas› gerekti¤ini belirttiler.
Cezaevlerinde hastal›klar›ndan dolay› tedavi olmay› bekleyen onlarca
devrimci tutsak ölüme terk ediliyor. Son olarak, 19 Temmuz'da Erzurum H
Tipi Cezevi'nde cilt kanserine yakalanan ve tedavisi Erzurum Devlet Hastanesi'nde sürdürülen PKK davas› tutsa¤› ‹smet Ablak öldü. Yeni ölümlerin olmamas› için, cezaevlerinde bulunan hasta tutsaklar›n tahliye edilmesi talebiyle eylemleri büyütmek gerekiyor.

" 19 Haziran'da U¤ur Kaymaz ve Ahmet Kaymaz'› öldüren polislere verilen bera-

"

"

"

"

Davutpafla’da aileler adalet istiyor

31 Ocak 2008'de Davutpafla'da
bir iflyerinde yaflanan patlaman›n ard›ndan 21 kifli ölmüfl, yüzlercesi de
yaralanm›flt›. Buna karfl›n hiçbir cezaland›rmaya gidilmedi. Bu patlamada ölenleri anmak ve devleti protesto
etmek için ma¤dur aileleri, Taksim'de
eylemlere bafllad›lar.
19 Haziran'da Taksim Tramvay
dura¤›nda bafllat›lan eylemlerde aileler, sorumlular›n yarg›lanmas›n› istediler. 17 ay boyunca soruflturman›n
kaplumba¤a h›z›nda ilerlemesine tepki gösteren aileler, Çal›flma Bakanl›¤› ve ‹stanbul Valili¤i'nin görevini yerine getirmesi istedi. 27 Haziran'daki
aç›klamay› Davutpafla'daki patlamada hayat›n› kaybeden iflçilerden birinin babas› Adnan Saday yapt›. Saday, "sorumlulular›n derhal yarg›lanmas›n› ve adaletin yerini bulmas›n› istiyoruz" dedi.
Patlama meydana geldi¤inde, yetkililerce sorumlular›n derhal bulunup
cezaland›r›laca¤›n› aç›klamas›na ra¤men, sadece iflyerlerini gezip ufak
mebla¤da cezalar keserek durumu geçifltirmeye çal›flt›lar. Belediye ve
valilik sorumlulu¤u atma yar›fl›na girerken, baflta çal›flma bakanl›¤› olmak
üzere devlet kurumlar›n›n hiçbiri ilk günlerdeki ilgiyi göstermemifl, ailelerin taleplerini duymazl›ktan gelmiflti. ‹fl kazas› denilerek gizlenmeye çal›fl›lan bu katliama karfl› ailelerin yükseltti¤i ses anlaml›d›r. Patronlar› koruyacak yasalar› an›nda ç›karan ve iflçilerin her türlü hakk›n› gasp eden
devletten hesab› soracak olan ise bu katliamlarda yaflam›n› yitiren iflçi ve
emekçilerin aileleri, s›n›f kardeflleridir.

"

"

"
"
"

at karar› 1. Yarg›tay Dairesince onand›. 2004 y›l›nda öldürülen baba ve o¤ulun duruflmalar› çeflitli illere tafl›narak katil polislerin rahatça yarg›lanmas›
sa¤lanm›fl ve mahkemeye kat›lmak isteyenlere bask›lar yap›lm›flt›. Kurflunlar›n büyük bir k›sm›n›n s›rta s›k›lm›fl oldu¤u yap›lan incelemelerde ortaya ç›km›fl olmas›na ra¤men mahkeme Nisan 2007'de polisler hakk›nda beraat karar› vermiflti. Mahkemenin ald›¤› bu karar› protesto etmek için çeflitli eylemler
gerçeklefltirildi. 27 Haziran'da Galatasaray Lisesi önünde bas›n aç›klamas›
yapan çocuklar, verilen bu karar›n adil olmad›¤›n›, çocukluklar›n› yaflayamad›klar›n› belirttiler. Beyo¤lu U¤ur Kaymaz Çocuk ‹nisiyatifi'nden çocuklar ayr›ca zafer iflareti yapt›klar› için ceza alan 83 Kürt çocu¤una da selam yollad›lar.
26 Haziran'da görülen Ça¤dafl Gemik davas›nda polis, mahkemeyi izlemeye
gelen Gemik'in akrabalar› ile kurum ve sendika temsilcilerine sald›rd›. 30 kifli
gözalt›na al›nd›. Antalya 3. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruflmaya
tutuklu polis Mehmet Ergin kat›ld›. Vicdan›n›n rahat oldu¤unu söyleyen polise
tepki gösteren kat›l›mc›lar› hakim gözalt›na ald›rd›. Buna tepki gösterenlere
de gaz bombalar›yla adliye binas› içinde sald›r›ld›. Sald›r›da Ça¤dafl Gemik'in babas›n›n da aralar›nda bulundu¤u kat›l›mc›lardan yaralananlar oldu.
26 Haziran'da MLKP Davas› görüldü. 10 Eylül 2006'da Gaye adl› operasyonda
gözalt›na al›nan devrimcilerin yarg›land›¤› davan›n 7. duruflmas› Befliktafl
A¤›r Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme öncesi ESP üyeleri yapt›klar›
bas›n aç›klamas›yla tutuklular›n serbest b›rak›lmas›n› istediler. "Özgürlük ‹stiyoruz" yaz›l› pankart açan 200 kifli, sloganlar att›. Devrimci, ilerici kurum temsilcileri ile birçok ayd›n ve sanatç›n›n da destekledi¤i eylemde yap›lan aç›klamalarda devletin hiçbir hukuki delil olmadan insanlar› içeride tuttu¤u ve derhal serbest b›rak›lmas› gerekti¤i belirtildi. Duruflmada iki kifli tahliye edildi.
Hrant Dink davas›na 6 Temmuz'da devam edildi. 10. duruflmaya Ogün Samast,
Erhan Tuncel, Ahmet ‹skender, Yasin Hayal ve Ersin Yolcu kat›ld›. 20 san›kl›
davan›n bu celsesinde Hrant Dink'in öldürülmesini gören market çal›flan› dinlendi. Ogün Samast, Yasin Hayal ve di¤er san›klar tan›k ifadelerini reddederken, Ogün Samast, Dink ailesini tehdit etmeye devam etti. Erhan Tuncel ise
piflmanl›k yasas›ndan yararlanmak istedi¤ini yineledi ama bu iste¤i mahkeme
taraf›ndan reddedildi. Mahkemeye birçok ayd›n ve sanatç› kat›l›rken, bir grup
da Befliktafl'ta parkta bas›n aç›klamas› yaparak beklemeye devam etti. Ayr›ca 4 Temmuz'da Galatasaray'dan Taksim'e insan zinciri oluflturan yüzlerce
kifli Hrant'›n mahkemesine halk›n ilgisinin artmas› gerekti¤ini ve suçlular›n
yarg› önüne getirilmesini istediler.
26 Haziran'da ‹stanbul Üniversitesi Ö¤renci Kültür Merkezi sivil faflistler taraf›ndan bas›lmaya çal›fl›ld›. Sat›rlar ve b›çaklarla gelen faflistler, devrimci ö¤rencilerin karfl› koymas› ve direnifli karfl›s›nda kaçmak zorunda kald›lar. Devrimcilerin yapt›¤› her eyleme sald›ran ve engellemeye çal›flan polis ise, faflistlerin sald›r›s›n› sadece izlemekle yetindi.
Adana'da DHF üyelerinin evleri bas›ld›. 17 Haziran gecesi bas›lan 4 evde psikolojik bask› uygulamaya çal›flan polis, DHF'nin çal›flanlar›n› illegal örgüt
üyeleri olarak lanse ederken, aileleri tehdit etti. DHF yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla bu durumu protesto ederken "Bask›lar›n kendilerini y›ld›ramayaca¤›n›"
belirttiler. Aç›klamaya devrimci kurumlar da destek verdiler. Aç›klamaya Proleterce Devrimci Durufl, Halk Cephesi, Mücadele Birli¤i, ESP ve di¤er kurumlar da destek verdiler.
Erzincan'da ‹flçi Köylü ve Yeni Demokrat Gençlik dergisi okurlar›n›n da aralar›nda bulundu¤u 15 kifli evler bas›larak gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nan 15 kifliden 4'ü tutuklanarak Erzurum Cezaevi'ne konuldu. Ayr›ca 2006 1 May›s'›nda ‹brahim Kaypakkaya posteri tafl›d›klar› için Tekirda¤'da gözalt›na al›nan 4
Partizan okuruna 7 Temmuz'da 1 ay hapis cezas› ve 5 ay hak mahrumiyeti
cezas› verildi. ‹flçi Köylü gazetesine 1 ay kapatma cezas› verildi. 45. say›n›n
1 ve 8. sayfalar›nda yay›nlanan yaz›lar kapatmaya gerekçe gösterildi.
6 Temmuz'da Diyarbak›r'da bir kad›n›n evi polislerce bas›ld›. Bask›n s›ras›nda
tacize u¤rayan kad›na destek vermek için Diyarbak›r'daki kad›n örgütleri bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi.
26 Haziran Dünya ‹flkence Ma¤durlar›yla Dayan›flma Günü'nde ise ‹stanbul,
Ankara, Adana ve ‹zmir'de yap›lan bas›n aç›klamalar›yla iflkencenin son bulmas› istendi.
Edirne F Tipi'nde kalan DHKP-C tutsa¤› Kemal Avc›'ya göz muayenesi için
gitti¤i hastanede muayeneye kelepçeli girmesi dayat›ld›. Bu durumu kabul
etmeyen Avc›'ya askerler sald›rarak dövdüler ve iflkence yapt›lar.
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Asistanlar iflgüvencesi istiyorlar
50d ma¤duru asistanlar, 27 Haziran'da Taksim'de gerçeklefltirdikleri eylemle,
YÖK'ü ve devleti protesto ettiler. Asistanlar, 26 Kas›m 2008'de YÖK'ün ald›¤› kararla
ifl güvencesinden yoksunlar ve her an iflsizlikle karfl› karfl›yalar. Aylard›r gerek üniversiteler baz›nda, gerekse toplu halde protestolar›na devam eden asistanlar, Taksim
Tramvay dura¤›nda toplanarak Galatasaray Lisesi'ne yürümek istediler. "Asistan k›y›m›na son" pankart›n›n arkas›nda toplanan 500 kiflilik kitlenin önü polis barikat›yla kesildi. Barikat önünde yaklafl›k bir saat bekleyen kitle, "Asistan k›y›m›na son", "YÖK
kalkacak polis gidecek üniversiteler bizimle özgürleflecek", "Barikat kalks›n
yürüyüfl bafllas›n", "YÖK gitsin biz buraday›z" sloganlar›n› att›lar.
Polisle yap›lan görüflmelerde yürüyüfle izin verilmemesi üzerine Taksim
Gezi Park›'na yürüyüfle geçildi. Yap›lan
bas›n aç›klamas›nda, asistanlar›n burslu ö¤renci statüsünde görüldükleri, doktoralar›n› verdikleri anda da iflsizlikle
karfl› karfl›ya kald›klar› vurguland›. Dan›fltay taraf›ndan YÖK’ün karar›na yürütmeyi durdurma karar› verilmiflti. “Art›k üniversitede görev yapan 50D'li tüm araflt›rma görevlilerinin rektörlük taraf›ndan 33a kadrosuna geçirilmesinde herhangi bir engel kalmam›flt›r" denilen aç›klamada, YÖK'ün talimatla rektörlükleri tehdit etti¤i de belirtildi. 50d'lilerin statüsünde oynama yap›ld›¤› taktirde,
tüm akademik kariyerlerin dondurulaca¤› söylendi. Eylem sloganlarla bitirildi.
Eyleme ‹stanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Y›ld›z Teknik Üniversitesi, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, Uluda¤ Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi'nden araflt›rma
görevlileri ve asistanlar kat›l›rken, KESK ‹stanbul fiubeler Platformu, E¤itim-Sen, Ö¤retim Üyeleri Derne¤i, TMMOB, TTB ve Eczac›lar Odas› da destek verdi.
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KESK Ankara'da miting yapt›
KESK, T‹S hakk›n› savunmak ve yap›lan polis bask›nlar›n› protesto etmek için Ankara'da miting düzenledi. 20 Haziran'da gerçeklefltirilen mitinge
kat›lan 5 bin emekçi, KESK'e
yap›lan bask›nlara tepkilerini ve
T‹S taleplerini hayk›ran sloganlarla yürüdüler.
Maltepe'de toplanarak "Bask›nlar durdurulsun, cezalar, sürgünler geri al›ns›n, tutuklular serbest
b›rak›ls›n" yaz›l› pankart›n yan› s›ra T‹S taleplerini içeren pankartlar
açan emekçiler, GMK Bulvar›'n› takip ederek Güvenpark'a yürüdüler.
"Bask›lar bizi y›ld›ramaz", "Emekçiye de¤il çetelere barikat", "Toplu
sözleflme hakk›m›z, grev silah›m›z", "Savafla de¤il emekçiye bütçe",
"Gözalt›lar, tutuklamalar, bask›lar bizi y›ld›ramaz", sloganlar›n› atan
emekçiler, tutuklananlar›n isimlerine "aram›zda" diye karfl›l›k vererek,
dayan›flma duygular›n› gösterdiler.
Kürt illerinden daha yo¤un kat›l›m sa¤layan KESK'li emekçilere
destek için, devrimci demokrat kurumlar da destek verdi. Güvenpark'tan Baflbakanl›¤a aç›lan yol, polis barikat›yla kesilirken, kitleye
hitap eden KESK Baflkan› Sami Evren, bask›nlar›n KESK'i y›ld›rmak
için düzenlendi¤ini belirterek, y›lmayacaklar›n› ve mücadelelerini büyüteceklerini söyledi. T‹S ve grev hakk›n›n tan›nmamas› durumunda
da greve ç›kacaklar›n› hayk›ran Evren'in konuflmas›n›n ard›ndan miting bitirildi.

Tüm Bel Sen’den T‹S eylemleri
Güzeltepe-Nurtepe'de zamlara karfl› eylem
Ka¤›thane Emek ve Dayan›flma Platformu 4 Temmuz'da Güzeltepe'den Nurtepe'ye yürüyerek iflten atmalar› ve zamlar›
protesto etti. Saat 19'da Güzeltepe ‹lkö¤retim Okulu önünde toplanan ve "‹flten atmalara, zamlara son! Krizin faturas› burjuvaziye" pankart›n› açan 70 kiflilik kitle, minibüs yolunu takip ederek Nurtepe'ye yürüdü. Yürüyüfl s›ras›nda krize ve zamlara
karfl› sloganlar at›ld›. Minibüs yolunu trafi¤e kapatan kitle, Arkadafl Kafe önünde bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi. Bas›n aç›klamas›nda son dönemde artan zamlara ve iflten atmalara dikkat çekilirken, faturan›n iflçilere ve emekçilere kesildi¤ine de¤inildi. Krizin sorumlusunun burjuvazi oldu¤u, faturay› da onlar›n ödemesi gerekti¤i belirtilen aç›klamada, bunun için iflçilerin
ve emekçilerin soka¤a ç›karak hesap sormas› istendi. Bas›n aç›klamas›na Nurtepe Güzeltepe
halk› da ilgi gösterdi. Eylem öncesi Güzeltepe ve Nurtepe'ye "‹flten atmalar yasaklans›n, herkese ifl herkese çal›flma hakk›", "12 saat de¤il, 6 saat 4 vardiya çal›flma", "Kad›n eme¤i üzerindeki çifte sömürüye son", "‹flten atmalara ve zamlara son krizin faturas› burjuvaziye" yaz›l›
ozalitler ve eylem ça¤r›lar› yap›ld›.
Güzeltepe'de y›k›m tehdidi...
Emekçi semtlere y›k›m sald›r›lar› yaflanmaya devam ederken, y›k›m tehdiyle yaflayan mahallelerin say›s› da art›yor. Daha önce iflçilerin ve emekçilerin can› pahas›na yapt›¤› evleri kaçak diye y›kan devlet, flimdi de gözünü tapulu evlere dikmifl durumda. Güzeltepe Mahallesi'nde TE‹Afi yetkililerinin ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi'ne gönderdi¤i bir yaz›yla yüksek gerilim hatlar› alt›ndan geçen evlerin y›k›lmas› isteniyor. Güzeltepe Mahallesi kuruldu¤undan beridir varolan ve her türlü vergisi al›nan evlerde oturan iflçi ve emekçiler ise evlerini y›kt›rmamak
için faaliyetlerini h›zland›rd›. ‹lk etapta imza toplayarak, yüksek gerilim hatlar›n›n yer alt›na
al›nmas›n› ve düzenlemelerin yap›lmas›n› istiyorlar.
Güzeltepe'de mahallesindeki evler, 1970'li y›llarda can ve kan pahas›na, difle difl bir çat›flmayla yap›ld›. Daha önce de y›k›mlarla karfl›laflan mahalleli "evlerimizi y›kmaya gelenlere
karfl› direniriz" diyor.

17 Haziran'da ‹zmir ve
Amed'den Toplu ‹fl Sözleflmesi hakk› için yola ç›kan
Tüm Bel-Sen üyeleri, 19 Haziran'da Baflbakanl›¤a yürüdüler. Demirtepe'de Tüm BelSen Genel Merkezi önünde
bir araya gelen emekçiler,
GMK Bulvar›'n› trafi¤e keserek "Bask›lar bizi y›ld›ramaz",
"Zafer direnen emekçinin olacak", "Toplu sözleflme hakk›m›z, grev silah›m›z" sloganlar›yla Bakanl›klar'a do¤ru yürüyüfle geçtiler. K›z›lay'da panzerlerle önü kapat›lan kitleye Tüm Bel-Sen Genel Baflkan› Vicdan Baykara seslendi.
Baykara, KESK'e yap›lan sald›r›lara de¤indikten sonra T‹S'le ilgili taleplerini anlatt›. Çal›flma koflullar›n›n her geçen gün daha da kötüleflti¤ine vurgu yapan Baykara, T‹S ve grev hakk›n›n tan›nmas›n› istedi.
Baykara'n›n ard›ndan KESK Genel Baflkan› Sami Evren'de bir konuflma gerçeklefltirdi. Evren, T‹S hakk› tan›nmad›¤› taktirde, 20 Kas›m'da grev yapacaklar›n› belirtti. Aç›klamalar›n ard›ndan ‹çiflleri Bakanl›¤›'na bir heyet gönderilerek talepler iletildi. Heyetin gelmesi beklenirken "Krizin faturas› patronlara", "Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i"
sloganlar› da at›ld›.
Bak›rköy Belediyesi'nde çal›flan Tüm Bel-Sen üyesi emekçiler,
imzalanan T‹S'in uygulanmas›, zorla emekli etme sald›r›s›ndan vazgeçilmesi ve ifle girifl ç›k›fllardaki parmak izi uygulamas›n›n kald›r›lmas› için eylem düzenlediler. Bak›rköy Özgürlük meydan›ndaki eylemde iflçiler "Toplu sözleflme hakk›m›z engellenemez", "Yaflas›n örgütlü mücadelemiz" sloganlar›n› att›lar. "Atefl Ünal Erzen toplu ifl
sözleflmesini uygulay›n" pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, 1 Nolu flube
ad›na aç›klamay› Kadir K›l›c› yapt›. K›l›c›, “Belediyeye görüflme taleplerimizi ilettik ama bir türlü cevap vermediler. Üstelik müdürlüklere
gönderdikleri yaz›larda iflçilerin eylemlere kat›l›m›n›n engellenmesini
istediler. Belediye bu tutumundan vazgeçmelidir” dedi.

E

mperyalist burjuvazi, Stalin düflmanl›¤›n› ve
onun flahs›nda sosyalizme sald›r›y› y›llard›r yap›yor. Yeni bir emperyalist paylafl›m savafl›n›n gündeme geldi¤i 2000’li y›llardan itibaren ise, bu sald›rganl›¤› daha da artt›. Çünkü Stalin’in bafl›nda
oldu¤u Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i
(SSCB), ikinci emperyalist savafl döneminde ve
sonras›nda onlara çok büyük korkular yaflatt›. Faflizmin ezilmesi ve sosyalist blokun dünyan›n üçte
birine ulaflmas›, emperyalist burjuvazinin pazar
alanlar›n› daraltm›fl, azami karlar›n› s›n›rlam›flt›.
O yüzden de Stalin düflmanl›¤› hiç bitmedi.
Hele yeni bir hegemonya savafl› söz konusuyken,
Stalin’i ve sosyalizmi karalamadan edemezlerdi.
O görkemli tarihi çarp›tarak, kitlelerin bilincinden
tümden kaz›madan amaçlar›na ulaflamazlard›
çünkü.
Bu yönde yapt›klar› yalan ve demagoji yetmedi, emperyalist kurumlarda resmilefltirmeye kalkt›lar. ‹lk olarak 2006 y›l›nda, Avrupa Birli¤i (AB),
faflizmi ve komünizmi bir tutarak “k›nama” girifli-

minde bulunmufltu. Bu tasar›, genifl kitlelerin protestolar›yla karfl›laflt› ve geri çekmek zorunda kald›lar. Özellikle Avrupa ülkelerinde AB kurumlar›
önünde kitle gösterileri gerçekleflti. Devrimci-demokrat ayd›n ve sanatç›lar, tasar›y› k›nayan aç›klamalar yapt›lar, imzalar toplad›lar. Yunan sanatç›
Theodorakis, “kurbanlar, sald›rganlarla; kahramanlar, suçlularla; kurtar›c›lar, iflgalcilerle; komünistler, Nazilerle ayn› kefeye konulmak isteniyor”
diye tepkisini ortaya koydu.
fiimdi de Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat›
AG‹T, Nazi Almanya’s› ile Sovyetler Birli¤i’nin
ikinci emperyalist savafl›n bafl›ndaki rollerini bir
tutan bir karar tasar›s›n› kabul etti. AG‹T’in parlamenter asamblesinde kabul edilen bu tasar›,
SSCB ile Almanya aras›nda 23 A¤ustos 1939’da
imzalanan “sald›rmazl›k pakt›”na dayan›yor. Daha
da ileri gidip 23 A¤ustos’u “Stalinizm ve Nazizm
kurbanlar›n› anma günü” ilan etmeye ça¤›r›yor.
Tarih çarp›t›c›lar› yine ifl bafl›nda
Burjuvazi, “tarih çarp›t›c›l›¤›”nda ustalaflm›flt›r.
En çok da Stalin’e ve sosyalizme karfl› bunu yapmaktad›r. Bunun bafl›nda da Stalin’in Nazi Almanyas› ile yapt›¤› “sald›rmazl›k anlaflmas›” gelir.
Bu anlaflman›n SSCB’ye sa¤lad›¤› f›rsatlar ve faflizmin yenilmesinde oyna¤› rol, onlar› o kadar
k›zd›rm›fl olmal›d›r ki, aradan y›llar geçmesine
ra¤men bu anlaflmadan duyduklar› öfkeyi gizlemiyorlar. Bu, ayn› zamanda insanl›¤a karfl› iflledikleri suçlar› örtbas etme çabas›d›r.
‹kinci emperyalist savafl öncesi SSCB’nin “sald›rgan emperyalistler” diyerek Almanya, ‹talya ve
Japonya’y› hedefe çakt›¤›n›, o kesitte “sald›rgan
olmayan emperyalistler” diye tan›mlad›¤› ‹ngilte-

re, Fransa ve ABD ile anlaflmaya çal›flt›¤›n›,
ama bu ülkelerin SSCB ile anlaflmaya yanaflmay›p, Nazi Almanyas›’n› SSCB’ye sald›rmas› için teflvik ettiklerini unutturmak,
belleklerden silmek istiyorlar. Oysa ortada
belgeler duruyor. O dönemi yaflayan tan›klar duruyor. Dahas›, bizzat bu anlaflmalara
imza atanlar duruyor.
Stalin Mart 1939’da 18. Kongre’de flunlar› söylüyor: “‹ngiltere, Fransa ve ABD…
Sald›rganlara ödün üstüne ödün vererek
geriliyor ve geri çekiliyorlar. Böylelikle flu
anda dünyan›n ve nüfuz alanlar›n›n, en küçük
bir direnme çabas› göstermeyen ve hatta sald›rganlarla belli ölçüde suç ortakl›¤› yapan sald›rgan-olmayan devletler zarar›na yeniden bölüflümüne tan›k oluyoruz… Bunun nedeni sald›rganolmayan devletlerin zay›f olufllar›nda m› aranmal›d›r? Tabi ki de¤il… Bunun esas nedeni, sald›rgan-olmayan ülkelerin ço¤unlu¤unun özellikle ‹ngiltere ile Fransa’n›n kolektif güvenlik politikas›n›
sald›rganlara karfl› kolektif direnifli reddetmeleri ve ‘müdahale etmeme’ konumu almalar›d›r… Müdahale etmeme politikas›, Almanya’n›n Sovyetler Birli¤i ile bir savafla bulaflmas›na engel olmama hevesini ve iste¤ini ele verir… Çekoslovakya’n›n baz› bölgelerinin Almanya’ya peflkefl çekilmesinin, bu ülkenin
SB’ye karfl› savafla girifliminin bedeli oldu¤unu düflünebiliriz.” (Jozef Stalin-Söylence ve
Gerçek, William B. Bland, Su Yay›nlar› sf:64)
Stalin, ‹ngiltere, Fransa ve ABD’nin gerçek
niyetinin fark›ndayd›. Onlar›n, faflist Almanya’y› Sosyalist SB’nin üzerine yollad›¤›n› biliyordu. Ve Almanya ile “sald›rmazl›k anlaflmas›” imzalamadan çok önce, bu üç ülke ile anlaflmaya çal›flt›. Fakat bu ülkeler, bilerek ifli yavafltan ald›lar. Öyle ki, görüflmek için Moskova’ya
gelmesi gereken ‹ngiliz heyeti, düflük süratli bir
tekneyle Leningrad’a geldikten sonra Moskova’ya
trenle geliyordu. Bu yolculuk iki haftay› aflt›. Tam
masaya oturuldu¤unda ise, delegasyonun müzakere yetkisi olmad›¤›, sadece ‘görüflme yapabilece¤i’ bildiriliyordu. Bunun gibi ipe un seren tav›rlarla anlaflma yapmay› sürekli ertelediler.
SB’nin Almanya ile anlaflma yapmak d›fl›nda
baflka seçene¤i kalmad›. Stalin, sözkonusu kongrede; “Biz bar›fltan ve bütün ülkelerle ekonomik
iliflkilerin güçlenmesinden yanay›z. Bizim tutumumuz budur. Di¤er ülkeler SB ile benzer bir
yaklafl›m sürdürdü¤ü sürece biz bu tutumumuza
ba¤l› kalaca¤›z” diyordu. (age sf 69)
23 A¤ustos 1939’da SSCB ile Almanya aras›nda anlaflma imzaland›. Buna göre iki taraf da
birbirlerine sald›rmayacakt›. Taraflardan biri,
üçüncü bir devletin sald›r› eylemine hedef oldu¤u
taktirde, öbür taraf bu üçüncü devlete destek vermeyecekti.
Savafl y›llar›nda SSCB’nin Savunma ve D›fliflleri Bakanl›¤›’n› üstlenen Molotov, ölümünden k›sa bir süre önce yapt›¤› röportajlar›nda, bu dönemi tüm ç›plakl›¤› ile anlat›yor. Hem de k›flk›rt›c›
ve kontra sorularla karfl›laflmas›na ra¤men…
Soru flöyledir: “Bugün yaz›lanlara göre Stalin,
Hitler’e güvendi
ve
1939
anlaflmas›
ile Hitler,

di alt›nda bulunan yerlerden
fabrikalar› tu¤la tu¤la, son vidas›na kadar, Sibirya’ya tafl›malar›
talimat›n› verdi. Sakin bir flekilde çekilecek ac›lar›, gösterilmesi gereken özverileri anlatt› ve
büyük bir özgüvenle, zaferi Sovyet halk›n›n kazanaca¤›n› söyledi.
Bir Rus yazar› olan Konstantin Simonov, “Yaflayanlar ve
Ölüler” adl› roman›nda, Stalin’in
konuflmas›n›n cepheye yak›n bir sahra hastanesi
üzerindeki etkileri flöyle betimliyor:
“Stalin, sakin, yavafl bir sesle ve güçlü bir
Gürcü aksan›yla konufluyordu… Bu düzgün sesle onun sözünü etti¤i trajik durum aras›nda büyük bir uyumsuzluk vard› ve bu uyumsuzlukta
güç yat›yordu. Ama insanlar flafl›rmam›fllard›.
Onlar Stalin’den zaten bunu bekliyorlard›… Onlar, onu farkl› tarzda seviyorlard›… Baz›lar› ise
onu hiç sevmiyordu. Ama hiç kimse, onun cesareti ve demirden iradesinden kuflku duymuyordu. Ve tam da flimdi, savafl halindeki ülkenin bafl›ndaki insanda bulunmas›na her zamankinden
daha çok gereksinim duyulan, iflte bu iki özellikti. Stalin durumu trajik olarak tan›mlad›… Onun
anlatt›¤› hakikat ac› bir hakikatt›. Ama en az›ndan bu hakikat aç›kça söylenmiflti ve insanlar art›k yere daha sa¤lam biçimde basmakta olduklar›n› duyumsuyorlard›... Ve Stalin’in her zamanki
tarz›yla büyük ama afl›lamaz olan güçlüklerin
afl›lmas› zorunlulu¤undan söz etmifl olmas›, zay›fl›¤› de¤il, tersine büyük bir gücü ça¤r›flt›r›yordu”
Stalin, daha sonra savaflta izledikleri stratejiyi
flöyle anlat›yordu:
“Kuvvet bak›m›ndan daha üstün bir düflmanla karfl›laflt›¤›m›zda, e¤er savaflmak için genifl
topraklara sahipsek, do¤ru strateji, bir stratejik
geri çekilme gerçeklefltirmek ve bu geri çekilme
s›ras›nda düflmana yararl› olabilecek ve tafl›yamayaca¤›m›z her fleyi yok etmektir. Geri çekilme
s›ras›nda düflman kuvvetlerine a¤›r kay›plar verdirmek, kendi ba¤lant› hatlar›m›z› k›salt›rken,
düflman›nkilerin uzamas›n› sa¤lamak, düflman›
bilmedi¤i ve dost-olmayan bir arazide savaflmak
zorunda b›rak›rken, bizim dost ve bildi¤imiz arazide savaflmam›z› sa¤lamak biçiminde olmal›d›r.
Daha sonra kuvvetlerimizin güçlenmesi ve düflman›n kuvvet bak›m›ndan bizden daha zay›f oldu¤u bir noktaya ulaflt›¤›m›zda, kararl› bir karfl›sald›r›yla düflman kuvvetlerini kuflatmam›z ve
yok etmemiz gerekir.” (Söylence ve Gerçek
sf:55)
Molotov ise, SSCB’nin Alman sald›r›s›na haz›rl›ks›z yakaland›¤› yönlü savlara da flöyle yan›t veriyor: “Sald›r›y› bekliyorduk ve en önemli görevimiz de Hitler’e sald›r› bahanesi yaratmamakt›.
Yoksa ‘Sovyet birlikleri s›n›ra birikmifl, beni harekata mecbur ediyorlar!’ derdi… Sonuçta biz savafla haz›rl›kl›yd›k. Befl y›ll›k planlar, endüstriyel
güç yaratm›flt›. ‹flte bunlar bizim dayanmam›z›
sa¤lad›. Yoksa yapamazd›k. Savafltan önce sanayide büyüme oran›m›z ulaflabilecek en iyi durumdayd›.” (Mototov Anlat›yor sf:42)

STAL‹N’‹ ve SOSYAL‹ZM‹
KARARTAMAZSINIZ!
Stalin’i aldatt›, dikkatini da¤›tt›” Molotov; “Stalin
bunu gayet iyi anlam›flt›” diyor. Ve son soruya
nükteli bir cevap veriyor: “Hitler mi Stalin’i aldatt›? Ama bu aldatman›n sonucu olarak kendisi zehir içmek durumunda kald›, Stalin de dünyan›n
yar›s›n›n bafl›na geçti!” Sonra ciddileflerek flu gerçe¤in alt›n› çiziyor: “Bu savafl› mutlaka geciktirmek istiyorduk, sadece bir 6 ay olsun, sonra bir 6
ay daha…” (Mototov Anlat›yor, Feliks Çuyev,
Yordam Yay›nlar› sf:40)
Bu anlaflma SB’ye tam 22 ay kazand›rd›. Ve
bu sürede Sovyet halk› her yönden savafla haz›rland›. H›zla 5 y›ll›k plan› yaflama geçirmeye çal›fl›yor, sanayide, tar›mda oldu¤u kadar, askeri olarak da kendini gelifltiriyordu. Di¤er yandan, bu
süre zarf›nda Nazi yönetiminin gerçek niteli¤i de
daha fazla aç›¤a ç›k›yordu. Bafllang›çta “Birleflik
Avrupa Devletleri” yarataca¤› umuduyla Avrupa’da Nazileri destekleyen önemli bir kesim vard›.
Fakat Almanlar›n iflgal etti¤i her yerde “üstün Alman ›rk›” d›fl›nda herkese kölelik, açl›k ve sefalet
getirdi¤i görüldü. Ve bu durum Stalin’in daha önce dikkat çekti¤i gibi faflizme karfl› bir dünya cephesi kurulmas›na olanak tan›d›. O y›llar› SB’de
geçirmifl olan Amerikal› gazeteci Anna Strong,
“sald›rmazl›k anlaflmas›” dönemini
flöyle anlat›yor: “Sald›rmazl›k Pakt›n›n yirmi iki ayl›k ömründe, SB, üç
kez Nazi ilerlemesini durdurmufltu:
Sovyetler, Polonya’ya yürümüfl ve
Hitler’in do¤uya ilerlemesini bir y›l
geciktirmiflti. Sovyetler’in Baserabya’y› geri almalar›, Hitler’i ‹ngiltere’yi istila etmekten vazgeçirmiflti. Ve Moskova’n›n Balkanlar ve
Balt›k’taki güç politikas›, Hitler’i
Bo¤azlara yürümekten al›koymufltu.” (Stalin Dönemi, Anna Strong,
Onun Yay›nlar›, sf:132)
Naziler, 22 Haziran 1941’de
SB’ye sald›rd›¤›nda, tüm emperyalistler Almanya’n›n SB’yi de di¤er ülkelerde yapt›¤› gibi k›sa sürede iflgal
edece¤ini umuyor ve bekliyorlard›.
New York Times muhabiri flöyle yaz›yordu: “Rusya’n›n alt› hafta dayanmas›, Londra’n›n Washington’un, sürgündeki hükümetlerin görünüflünü de¤ifltirdi.” Ve muhabir,
hayretler içinde soruyordu “Nas›l oluyor da eline verdi¤in flu traktörü kullanamayan flu Rus
köylüleri, binlerce tank› yeterli bir biçimde yönetebiliyor?” Anna Strong ise ona flu flekilde yan›t
veriyordu “Befl y›ll›k plan sayesinde dostum!”
(age, sf 140)

‹flte Sovyetler’in Almanya ile yapt›¤› “sald›rmazl›k anlaflmas›”n›n sonuçlar› bu denli boyutluydu. Sadece SSCB aç›s›ndan de¤il, dünya halklar›
aç›s›ndan da faflizmin yenilgiye u¤rat›lmas›nda,
kazan›lan çok önemli bir zamand›. Emperyalistleri ç›lg›na çeviren de bu oldu. Onlar, SSCB’yi oyalayarak, bu arada Almanya’y› da üstlerine sald›rtarak sosyalizmden kurtulacaklar›n› umuyorlard›.
Ama “sald›rmazl›k anlaflmas›” bu planlar›n› bozdu. Hatta “Dimyat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan bile oldular” ‹kinci emperyalist savafl öncesi sosyalist kamp sadece SB ile s›n›rl›yd› ve
dünyan›n alt›da birini kapl›yordu. ‹kinci emperyalist savafl› sonras›nda ise bir çok ülkede demokratik devrimler patlak verdi, ulusal ve sosyal kurtulufl mücadeleleri yükseldi. Bunun sonucu olarak
emperyalist kamp, dünyan›n üçte birini kaybetmifl oldu.
Onlar›n Stalin’e, “sald›rmazl›k pakt›”na öfkelerinin bir türlü dinmemesinin alt›nda yatan gerçek
budur.
Stalin, sosyalist inflan›n ve
faflizme karfl› direniflin simgesidir
Almanya, “sald›rmazl›k anlaflmas›”na ra¤men
22 Haziran 1941’de Sovyetler Birli¤i’ne sald›r›ya
geçti. Nazizmin as›l misyonu buydu. O güne kadar elde etti¤i baflar›lar ile kendine güveni artm›flt›. SB’ye sald›r›da, di¤er emperyalistlerin yan›nda
olaca¤›n› biliyordu. Ayr›ca SB içindeki karfl›-devrimcilere güveniyordu, Alman iflgali ile birlikte
Stalin’e karfl› bir iç darbe olaca¤›n› bekliyordu.
Fakat Sovyet halk›n›n geldi¤i düzeyi, direncini ve
Stalin’e olan ba¤l›l›klar›n› hesap edememifllerdi.
‹lk anda Alman ordusu “y›ld›r›m harekat›” olarak adland›rd›¤› ve di¤er ülkeleri dize
getirdi¤i büyük bir sald›r›y› bafllatt›
ve Sovyet topraklar›nda ilerlemeye bafllad›. Ancak bir süre sonra
Sovyet halk› kendini toparlamay›
baflard› ve her yerde direnifle geçildi. Bunda Stalin’in büyük bir rolü
oldu¤u inkar edilemez bir gerçektir.
‹flgal bafllad›ktan sonra Stalin,
radyodan Sovyet halk›na seslendi.
O, a¤›r askeri durumun özetini yapt›. Geri çekilme halinde, düflman›n eline
hiçbir fleyin geçmemesi gerekti¤ini içeren
“kavrulmufl toprak”
politikas›n› anlatt›.
‹flgal tehdi-

“Bizim de
topraklar›m›za
bahar gelecek” diyordu
Stalin radyodan. O bahar›n müjdesi
Stalingrad’da
kanla ve canla
veriliyor, halklar›n gözlerinde umut ›fl›¤›
oluyordu. Alman ordusu,
sadece Sovyet
ordusuyla de¤il, bölgedeki
köylülerin kurdu¤u partizan
birlikleriyle,
milis örgütlenmeleriyle de
savaflmak zorundayd›. Daha önce iflgal ettikleri hiçbir ülkede bu kadar güçlü bir halk direnifli, bu kadar büyük bir vatan sevgisi, partiye ve önderli¤ine bu kadar derin bir
ba¤l›l›kla karfl›laflmam›fllard›. 50’den fazla olan
çeflitli uluslar ve ulusal topluluklar tek bir yumruk
halinde çarp›flt›lar sosyalist anayurt için. Stalin
daha sonra bu durumu, faflizm ile sosyalizmin,
ulusal soruna bak›fl›n›n da bir savafl› olarak tan›mlad›, ›rkç›l›¤a karfl› enternasyonalizmin kazand›¤›n› belirtti.
Nazi ordusu ile en büyük çat›flma, hiç flüphesiz Stalingrad’ta yafland›. Stalin, "çelik" demekti,
Stalingrad da çelikten bir kale! 140 gün süren
Stalingrad kuflatmas› s›ras›nda Alman ordusu,
çok büyük kay›plar verdi. 1943 y›l›n›n Aral›k
ay›nda ise, bu defa faflist ordu geri çekilmeye,
Sovyet K›z›lordusu ilerlemeye bafllad›. Bu ilerleyifl, Nazilerin Berlin’e kadar sürülmesiyle sonuçland›. Ve 8 May›s 1945 tarihinde K›z›lordu Berlin’e girdi, Alman parlamento binas› Reichstag’›n
tepesine orak-çekiçli k›z›l bayra¤› çekti. Bu tarih,
II. Emperyalist savafl›n bitifli ve faflizmin yenilifli
olarak kaz›nd› sayfalara ve kitlelerin bilincine…
Emperyalistlerin oyunlar› bitmiyor
Savafl›n dengelerindeki bu beklenmedik de¤ifliklik, ABD ve ‹ngiltere’nin pani¤e kap›lmas›na
neden oldu. Faflizm taraf›ndan yerle bir edilece¤ini düflündükleri sosyalist ülke, faflizmin kalbine,
Berlin’e do¤ru yürümeye bafllam›flt› çünkü. ABD
ve ‹ngiltere de hemen savafla dahil oldular. Art›k
amaçlar›, Sovyet K›z›lordusundan önce Almanya’ya girmek ve savafl›n galibi olarak kendilerini
ilan etmekti. Çünkü SB, savafl›n galibi olursa,
tüm dünyada sosyalizmin prestijinin çok büyük
bir h›zla yükselece¤ini biliyorlard›. Fakat tüm engelleme çabalar›na ra¤men K›z›lordunun Berlin’e
giriflini durduramad›lar.
‹ngiltere, Fransa ve ABD burjuvazisi, hem savafl öncesi ve savafl s›ras›nda, hem de sonras›nda, Nazilerle sürekli iflbirli¤i halinde oldular.
SSCB ise, sadece savafl öncesi de¤il, Nazilerin sald›r›s›ndan sonra da bu ülkelere ittifak ça¤r›s› yapt›. Ancak yine zamana
yayan politikalar›yla karfl›laflt›. Ta ki faflizmin yenilgisi kesinleflene dek…
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“Sizce e¤er onlar bafllatmasayd›, biz harekete ilk
geçen olabilir miydik?” sorusuna Molotov, “Befl y›ll›k
planlar›m›z vard›. Müttefikimiz yoktu. Onlar bize karfl› Almanlarla birlik olurlard›. Amerika bize karfl›yd›,
‹ngiltere ve Fransa da ondan geri kalmazlard›.” diyor.
O dönem ‹ngiltere’nin baflbakan› olan Churchill ile ilgili bir soruya da “Churchill’e güvenmek mümkün
olabilir miydi? Onun ç›kar› bizi Almanlara karfl› k›flk›rtmakt›” yan›t›n› veriyor. (Molotov Anlat›yor sf:46)
Savafl s›ras›nda ‹ngiltere’nin “ikinci cephe”yi açmas› için çok u¤rafl›yor Sovyet yöneticileri. Fakat ‹ngiltere’den “bunu yapmam›z imkans›z” yan›t›n› al›yorlar. Molotov, “madem bunu yapam›yorsun, o zaman silah yard›m› yap, uçak yard›m› yap…” diyor.
Bunun politik de¤eri oldu¤unu vurguluyor. “1944 yerine, 42 ya da 43’te ikinci cepheyi açsalard›, bize
müthifl yard›m› olurdu” diye ekliyor. (age sf 71)
Sovyetler’i her aflamada Nazilerle karfl› karfl›ya
b›rak›yorlar. Savafl›n bitti¤i anda 1945 y›l›nda ‹ngiliz
ve Amerikal›lar, SB’nin arkas›ndan Almanlarla pazarl›¤a oturuyorlar. Molotov “Tamamen do¤ru. Elçilerini
ça¤›rd›m ve konu hakk›nda nota verdim” diyor. (age
70)
Sonras›nda Nazi suçlular›n› saklad›klar›n› ve onlardan çok çeflitli biçimde faydaland›klar›n› biliyoruz.
Bunlar›n içinde CIA’nin, iflkence yöntemleri konusunda Naziler taraf›ndan e¤itildikleri en yayg›n bilinenidir.
Kaynaklara göre, ikinci emperyalist savafl döneminde ‹ngiltere’nin toplam kayb› 332 bindir. Topraklar› iflgal edilmeyen ve askeri bir sald›r›ya u¤ramayan
ABD’de 298 bindir. SSCB’de ise 13 milyon 600 bini
asker olmak üzere 21 milyon Sovyet yurttafl› can
vermifltir. Stalin bunlar›n 3 milyonunun komünist
kadrolar oldu¤unu söylemektedir. Bu devasa insani
kay›plar›n yan› s›ra Nazi sürülerinin Sovyet savafl tutsaklar›na ve sivil halka yapt›klar› zulüm, ya¤ma ve
maddi y›k›m inan›lmaz boyutlardad›r. 236 bin kolektif çiftlikten 98 bini yok edilmifl, ya¤malanm›flt›r. Onbinlerce okul, klinik, hastane ve kitapl›k yak›lm›flt›r.
Milyonlarca at, s›¤›r, davar ve domuz öldürülmüfl ya
da Almanya’ya götürülmüfltür. Toplam 4 milyon 700
bin konutun y›k›ld›¤› saptanm›flt›r.
Hal böyleyken, baflta ABD olmak üzere bu emperyalist ülkeler, Nazizme karfl› mücadeleyi kendileri
vermifl gibi göstermektedirler. Daha ileri giderek
SSCB’yi ikinci emperyalist savafl› bafllatmakla suçlamakta, Nazi Almanyas› ile özdefllefltirme küstahl›¤›n›
yapabilmektedirler.
***
Karfl›-devrimci güruh, koro halde Stalin’e ve sosyalist SSCB’ye sald›rmaya devam ediyor. Ancak ne
Stalin’i ne de sosyalizmi, iflçi ve emekçilerin, ezilen
halklar›n yüre¤inden silmek mümkün olmayacakt›r.
Hele ki, yeni bir emperyalist paylafl›m savafl›n›n sürdü¤ü bir dönemde, kitlelerin artan savafls›z-sömürüsüz dünya özlemi, Stalin’i ve sosyalizmi hep gündemde tutacakt›r.
Emperyalist iflgale karfl› direnen her flehrin, Stalingrad’a; direnen her liderin, Stalin’e benzetilmesi
bofluna de¤ildir. Ezilen halklar›n bilincinde, Stalin ve
Stalingrad, emperyalist savafla karfl› direniflin abideleri olarak yafl›yor ve yaflayacak. Halklar›n bu ‘tarih
bilinci’ni, emperyalistler, onca ideolojik bombard›mana ra¤men silmeyi baflaramad›lar, bundan sonra da
baflaramayacaklar. Çünkü yaflanan gerçekler, Stalin’i
ve sosyalizmi do¤ruluyor ve her geliflme bunu, tekrar
tekrar kan›tl›yor.
Emperyalist-kapitalist sistem varoldu¤u sürece,
kitlelerin sosyalizme ihtiyac› ve yönelifli hep olacakt›r. Stalin ve di¤er devrimci önderler, ezilen halklar›n
iflçi ve emekçilerin mücadelesinde yaflayacakt›r.

Soyut düflünmek

Oysa anlam›yorlar,
anlamas›n› ö¤renmiyorlar.
Bu nedenle, önlerine haz›r
formül halinde konulan
sorular›
belki çözebiliyorlar,
ama “bir
olay anlat›m›” fleklinde sorulan matematik-fen sorular›n› anlam›yor, o soruyu çözecek formülü oluflturam›yor, ezberlerindeki flablonlarla uyumlu
hale getiremiyor, bu nedenle de çözemiyorlar.
O yüzden uzun paragraflara dayal› olarak sorulmufl türkçe sorular›n› yan›tlayam›yorlar. Çünkü verilen metni telaflla okuyor, cümleleri anlamaya de¤il ezberlemeye çal›fl›yor, k›sa süre içinde ezberleyemeyince de o metinle ilgili sorular›
atl›yorlar.
Sadece s›nav sorular›na iliflkin olarak de¤il,
günlük yaflamdaki baflar›s›zl›klarda da bu sistemin, ezbercili¤in, “anlamak” olgusundaki k›s›rl›¤›n ve gerili¤in sonuçlar›n› görebiliyoruz.
Mesela, testlerde mat-fen sorular›n› çözmekte
zorlanmayan ortalama bir ortaokul ö¤rencisi,
elinde belli bir miktar parayla markete gidip, çok
de¤il, 1-2 parça birfleyler ald›¤›nda, ald›klar›n›n
ne kadar tuttu¤unu, geriye ne kadar para üstü
almas› gerekti¤ini hesaplayam›yor. Dört ifllemi
bilmesi, çarp›m tablosunu ezberlemesi yetmiyor,
bir al›flverifli hesaplayabilmek için, tek bilinmeyenli, iki bilinmeyenli denklemleri ka¤›t üzerinde
de¤il “ak›ldan” kurabilmesi, dört ifllemin hangi
s›rayla birbirini izleyece¤ini “düflünebilmesi” gerekiyor.
Mesela ortalama bir lise ö¤rencisi, okudu¤u
bir kitaba iliflkin “ne anlat›yor” sorusuna cevaben, kitaptaki olaylar› (hem de ayr›nt›lar›yla) aktarmaya bafll›yor. Oysa “ne anlat›yor” sorusunun cevab› “olay›” de¤il, “konuyu” anlatmakt›r.
Kitab› okuyup içe¤ini ezberlemek mümkündür.
Ancak “anlamak”, “konuyu” görebilmek demektir.
Çünkü “anlamak”, “soyutlamak”t›r.
Ve soyutlama becerisi olmayan bir insan›n,
sadece s›navdaki sorular› de¤il, yaflamda karfl›s›na ç›kan sorunlar›, karfl›laflt›¤› olumsuzluklar›
çözebilmesi, yaflam›n› istedi¤i tarzda kurabilmesi
mümkün de¤ildir.

Sonuç ç›karmak ...

ÖSS s›nav sonuçlar›, e¤itim sistemimizin durumunu bir kere daha
yüzümüze çarpt›.
30 soruluk Fen-1 testinde baflar› ortalamas›,
sadece 4! Ve Fen-1 testini cevaplayanlar›n yaklafl›k yar›s› s›f›r çekti. Yani tek bir fen sorusunu
do¤ru cevaplayamad›.
Matematik ortalamas› ise bundan biraz daha
fazla. Mat-1’de do¤ru cevap ortalamas› 30 soruda 9, Mat-2’de ise 8,7. (SBS’de de durum çok
farkl› de¤il, Matematik’te do¤ru cevap ortalamas› 20 soruda 2,35)
Bu ortalamalar›n alt›nda kalan ö¤renciler de
sonuçta üniversiteye girebilir, böylece “baflar›l›”
say›labilirler. Ancak matematik ve fendeki bu
düflük oranlar, gerçekte çok büyük bir baflar›s›zl›kt›r. Hem de, ilkokuldan itibaren çocuklar›n
fen-matematik bölümlerine yönlendirildi¤i, “hayattaki baflar›”n›n tek anahtar›n›n fen-matematik
e¤itimi almaktan geçti¤inin vaazedildi¤i, Fen Lisesi’ni kazanmay› baflaranlar›n “hayat›n›n kurtuldu¤u”nun san›ld›¤› bir e¤itim sisteminde.
Bir s›navda, baflar›l› ö¤renciler fazla ise, baflar›s›zl›k ö¤rencinin kiflisel eksikli¤inden kaynaklan›r. Ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤u baflar›s›z ise, gerçekte baflar›s›zl›k ö¤retmene aittir;
çünkü ö¤rencilerini iyi yetifltirememifl, dersini iyi
anlatamam›flt›r.
ÖSS s›nav›nda da baflar›s›zl›k, ö¤rencilere
de¤il, sisteme aittir. Ya da tersten söyleyelim:
Asl›nda sistem son derece büyük bir “baflar›”
kaydetmifl durumda. “Düflünmeyen-sorgulamayan-tart›flmayan bir gençlik” yetifltirmeyi hedefliyordu bu sistem. Bunu baflarm›fl!
Çünkü di¤er dersler bir yana, matematik ve
fendeki baflar›s›zl›k, ö¤rencilerin “düflünemedi¤ini”, “anlayamad›¤›n›”, “soyutlamay› baflaramad›¤›n›” gösteriyor.
“Anlamak”, soyutlamakt›r
‹lkokul birinci s›n›ftan itibaren, “s›navlara haz›rl›k” denilen fley, konuyu ö¤renmeye de¤il, test
çözmeye dayal› bir çabay› ifade ediyor. Derste
(daha do¤ru bir ifadeyle dershane sisteminde),
konuyu anlatmak çok k›sa sürüyor, ama konuya
iliflkin say›s›z test çözülüyor. Böylece, konuyu
anlamasa da ezber gücü yüksek bir ö¤renci, sorular› ve cevaplar› ezberlemifl oluyor. Binlerce
soru çözdü¤ü (ve ezberledi¤i)
zaman, s›navda sorulabilecek soruyu
da bu arada elden geçirmifl
say›l›yor. Ve
konuyu anlad›¤›, ö¤rendi¤i
farzediliyor.

Yaflayabilmek için “düflünmek” ve
“sonuç ç›karmak”
Her insan birfleyler düflünür. Günlük yaflant›
içinde insan›n düflündü¤ü o kadar çok fley vard›r
ki. Yenecek yemek, seyredilen program, giyilecek giysi, sevgili ile beraber gidilecek yer, yetiflmesi gereken ifller...
Herkes düflünür. Hatta kimileri tak›nt›
derecesinde düflünür. Söylenen bir söze
binlerce anlam yükleyerek küsenler,
birisinin bir tavr›n›n arkas›nda çok derin mesajlar bularak sevinenler...
Ancak bizim “düflünmek” sözüyle
kastetti¤imiz bu de¤ildir. Günlük rutin
içinde, rastgele akla geliveren bir
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cümleler dizisi de¤ildir, “düflünmek”ten anlafl›lmas› gereken.
“Düflünmek”, yorumlamakt›r, sonuç ç›karmakt›r, bu sonuçlar do¤rultusunda kararlar almakt›r. “Düflünmek” birbirine benzer biçimde
yaflanan olaylar›n nedenlerini ve sonuçlar›n› tesbit edebilmektir. “Düflünmek”, yaflanan olaylar›
soyutlayarak bilince ç›karmak ve var›lan sonuç
do¤rultusunda yaflam›n ya da hareketin yönünü
de¤ifltirebilmektir.
Bu tarzda “düflünmesini” bilmeyenler için, hayat t›pk› ÖSS’ye haz›rlanan ö¤rencilerin
test yapraklar› gibidir. Bin tane “havuz
problemi” ile karfl›laflm›flt›r, kimisini
do¤ru, kimisini yanl›fl bir biçimde çözmüfl, kimisinde de
“atm›fl-tutmufl”tur;
ama o havuz problemlerinin hangi
mant›k do¤rultusunda haz›rland›¤›n›, havuz problemlerine
genel olarak nas›l
yaklaflmak ve hangi
çözme “yöntemini”
kullanmak gerekti¤ini bir türlü anlayamam›flt›r. Bir olay
yaflam›flt›r ama bu
olay› neden yaflad›¤›n› bilmez; benzer
olaylar› yaflamaya
devam eder. Bir hata yapm›flt›r, ama hatan›n
“as›l” neden kaynakland›¤›n› anlamaz; tekrar tekrar ayn› hatalar› yapmaya devam eder. Her olay,
her sorun, her hata, kendi bafl›na bir sorundan,
hatadan, olaydan ibarettir onun gözünde. Olaylar›n kendi iç ba¤lant›lar›n› kuramaz, aralar›ndaki iliflkiyi göremez. Sorunun kayna¤›na parmak
basmay› beceremedi¤i için de asla çözemez.
Tek tek “olaylar” olarak yaflanan birfleylerden
“toplamda bir sonuç” ç›kartmak, onu “soyut bir
de¤erlendirme” haline sokmak için “düflünmek”
ve yaflananlar› “anlamak” gerekir.
Soyut düflünmek, “kavramlarla konuflabilmek”tir, konunun “özünü” teflhis edebilmektir.
Uzun uzun olaylar zincirini, tek tek bütün cümleleri anlatmak de¤il, konuya iliflkin bir “yarg›”ya
varabilmektir. Önemli olan var›lan yarg›d›r; yarg›y› desteklemek ad›na, olaylar zinciri içinden en
belirgin olan, saatler süren bir konuflmadan en
önemli cümleler anlat›l›r. Soyutlama yapmadan,
tek tek herfleyin aktar›ld›¤› bir konuflma, dinleyen aç›s›ndan son derece s›k›c›d›r ve en önemli
fleylerin de önemsizlerle birlikte kaynamas›na,
dikkatten kaçmas›na neden olur.
Soyut düflünmeyi ve konuflmay› baflarabilen
insanlar, konuflurken bir tablo çizen ressam gibidirler. Tabloda bulunan her unsurun hangi s›rayla çizilece¤ini, neyin önce neyin sonra gelece¤ini, neyin öne ç›kart›l›p neyin flulaflt›r›laca¤›n›
bilen bir ressam gibi konuflur soyutlama becerisi
olan insanlar. Ve hem kendisi, yaflam›ndaki tüm

kararlar› daha do¤ru, daha isabetli biçimde al›r.
Hem de karfl›s›ndaki kifliler, onunla konuflurken
ö¤rendi¤ini, zenginleflti¤ini, anlad›¤›n›, konuflmadan zevk ald›¤›n› duyumsar.
Soyutlayamayan insan ise ayna gibidir. Bir
anda herfleyi birden göstermeye çal›fl›r. Tüm
önemli unsurlar, tüm ayr›nt›lar ile birlikte ayn›
netlikte, ayn› de¤erde ve bir anda boca ediliverir.
Aynadan görülen önemli fleyleri ay›klayabilmek,
ayr› bir ifl, ayr› bir yük haline gelir dinleyen aç›s›ndan.
‹nsan›n fark›, soyut düflünme becerisidir
Kapitalist sistem, “soyut düflünme” becerisini
yoketmek için u¤rafl›yor. E¤itim sistemi, televizyon programlar› ve yaflam›n pekçok alan› buna
göre düzenleniyor. S›nav sonuçlar› bu konuda
epeyce yol ald›klar›n› da gösteriyor. Burjuvazi
bunun için u¤rafl›yor, çünkü insanlar› kölelefltirebilmek, onun düflünmesini, anlamas›n› ve ö¤renmesini engellemekten geçiyor.
Oysa soyut düflünmek, “insan” olman›n en
önemli unsurudur. “‹nsan düflünen hayvand›r”
denir. Burada kastedilen soyut düflüncedir. Çünkü temel ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, üremek vb
üzerine düflünme, hayvanlarda da görülen bir
fleydir. ‹nsana özgü olan ise, soyutlayabilmek,
sonuçlar ç›karabilmek, anlamak ve yön vermektir. Salt düflünmek ile soyut düflünmek aras›ndaki fark, parmak hesab› ile ak›ldan hesap yapmak
aras›ndaki fark gibidir. Televizyonda bir belgeseli
seyretmek ile, bir kitab› okurken anlat›lan olaylar› zihninde canland›rmak aras›ndaki fark gibidir.
Yolda adres soran birine, aç›k ve net bir tarif
yapmakla, “bi sigara içimi git, görürsün” demek
aras›ndaki fark gibidir. Bir e¤itimcinin dedi¤i gibi
“trafikte sola dönmek için kolunu sallamak ile
sinyal vermek aras›ndaki fark gibidir”.
Matematik ve feni anlamak, soyut düflünmenin geliflmesine ba¤l›d›r. Soyut düflünmenin geliflmesi ise, “anlamak” ve “ö¤renmek” için tek
yoludur. Bilimsel geliflmenin de ölçütü, soyut
düflünme baflar›s›d›r. ‹nsanl›¤›n geliflimi, soyut
düflünmeyi, soyutlamay› baflabilmekten geçer.
‹yi bir devrimci olmak da soyut düflünmeyi
baflarmay› gerektirir. Düflünemeyen bir devrimci, sadece kendisine söylenenleri yapar, onu da
eksik yapar. Çünkü kendisinden ne istendi¤ini
tam olarak anlamaz, nas›l yapaca¤›n› tam olarak
bilemez. Bu yan›yla “memur” bile olamaz. Kötü
bir devrimci olur, hayatta tutunamam›fl, kendi
yaflam›n› kuramam›fl bir y›k›nt›ya döner. Olaylar
ve sorunlar içinde kaybolmufltur. U¤rafl›r ama
düze ç›kamaz bir türlü. Çünkü yönünü görebilecek gözlere, gözünün önündekini alg›layabilecek
bir zihne sahip de¤ildir. Kafas› doludur, ama
içindekiler, ne ifle yarad›¤›n› bilmedi¤i bir y›¤›ndan ibarettir.
Okumak ve yazmak
Soyut düflünmeyi baflarmak için, öncelikle
çok okumak gerekir. Tabii rastgele bir okuma
de¤il, bir sorunu çözmek, bir konuda ayd›nlanmak için bilinçli, planl› bir okumad›r do¤ru olan.
Sonra, okuduklar›n› tart›flmak ve baflkalar›na anlatabilmek gerekir. Ne kadar do¤ru ö¤rendi¤imizi
ve kavrad›¤›m›z› test edece¤imiz yer, baflkalar›-
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na ö¤retme aflamas›d›r çünkü. Ö¤renmek ve
ö¤retmek… Ö¤retirken eksiklerini görüp yeniden ö¤renmek… Bu, bir devrimcinin tüm yaflant›s› boyunca sürdürmesi gereken temel görevidir.
Ö¤retmenin tek yöntemi anlatmak olarak alg›lanmas›n, yazmak da en etkili ö¤retme yöntemlerinden biridir. Bu nedenle, ö¤rendi¤i, anlad›¤› her fleyi yazmaya çal›flmak da çok önemli
bir unsurdur. Çünkü yazmak, düflünceleri “sistemli bir biçimde” ifade etmenin en do¤rudan
yoludur. “Girifl-geliflme-sonuç” bölümlerinin oldu¤u, düflüncelerin düzgün bir ak›fla ve “disiplin”e sokuldu¤u bir yazma yöntemi, “soyutlamay›” ö¤renmenin en etkili yöntemlerinden biridir.
Yani sistemli bir biçimde ve bir plan do¤rultusunda okumak ve yazmak: soyut düflünmeyi ö¤renmenin en önemli yöntemi budur.
Ancak herhangi bir okuma ve yazma faaliyeti
de, tek bafl›na bu geliflimi sa¤lamaz. Okuyan ve
yazan pekçok insan vard›r, kendi yaflamlar›nda
herfley yanl›fl gitmeye devam eder. Çünkü
sadece “bilmek” için yürütülür bu faaliyet. Amaç,
“de¤ifltirip-dönüfltürmek” için okumak ve yazmak olmal›d›r. Önce kendi yaflam›n›, bununla
ba¤lant›l› olarak baflkalar›n›n yaflam›n› ve
toplumu... Bu eksik b›rak›ld›¤›nda, “devrimci”
de¤il, “topluma tepeden bakan ayd›n” yetiflir
sadece. Herfleyi bilen, her konuda konuflan, her
konuda anlatacak birfleyleri olan, ama kendi
yaflam›nda tek bir do¤ru bile bulunmayan bir
ayd›n. Çünkü “düflünmek ve sorgulamak”,
“de¤ifltirmek” için gereklidir; sadece “bilmek”
için de¤il.
Marks’›n “bugüne kadar filozoflar dünyay›
yorumlamak için u¤raflt›lar, bizim fark›m›z
sadece yorumlamak de¤il, ayn› zamanda
dönüfltürmektir” sözü bunun ifadesidir.
Ne var ki, düzenin “düflünmeyen-sorgulamayan” bir gençlik yaratma bombard›man›, devrimci gençler üzerinde bile fazlas›yla etkilidir. Devrimci gençler bile son derece az okur. Genel geçer, kulaktan dolma bilgilerle idare etmeye çal›fl›r. Okuma, okudu¤unu anlama, ö¤retebilme düzeyi son derece düflük, dolay›s›yla soyut düflünmeyi, kendini yenilemeyi baflaramayan bir kuflak
oluflmaktad›r. Genç devrimcilerin, düzene ve
onun e¤itim sistemine karfl› mücadelesi, bir yan›yla kendini bu yönde gelifltirme-de¤ifltirme
mücadelesi olmal›d›r.
Lise ö¤retiminde, uzun süredir felsefe-mant›k
gibi dersler kald›r›lm›flt›r. Keza üniversiteye girebilmek için daha çok “say›sal” tercih edilmekte,
“sözel” bölümü, baflar›s›z ö¤rencilerin zorunlu
tercihi say›lmaktad›r. Böylece fliir, roman, öykü
gibi edebiyat›n tüm dallar›yla da ba¤lar büyük
oranda kopmaktad›r. Oysa Marks’›n dedi¤i gibi
insan› zenginlefltiren iki temel unsur, felsefe ve
sanatt›r. Bunlardan uzak bir gençlik, insani nitelikleriyle de yoksullaflmakta, s›¤laflmaktad›r.
Sonuç olarak; kendini ya da baflkalar›n› anlamak, yön verebilmek, sorunlar› çözebilmek, ilerleme sa¤layabilmek, de¤ifltirip dönüfltürebilmek
için en önemli unsur; düflünmek ve soyutlamakt›r. ‹nsanl›¤a yararl› olmak ve “do¤ru yaflamak”
isteyen herkes, bunu baflarmal›d›r.
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ABD stratejisinin yeni halkas›
Honduras’ta darbe

28 Haziran 2009 tarihinde, Honduras’ta ordu,
Devlet Baflkan› Manuel
Zelaya’ya karfl› bir darbe
gerçeklefltirdi.
Darbe, Zelaya’n›n
2010 y›l› Mart ay›nda yeni bir anayasa yaz›lmas› konusunda halkoylamas› yapma karar›n› almas›n›n arkas›ndan gerçekleflti. Yeni anayasa, Zelaya’n›n görev süresini uzatmay› öngörüyordu. Honduras Yüksek Mahkemesi, Zelaya’n›n halkoylamas› karar›n›n
yasad›fl› oldu¤unu ilan etti. Ancak Zelaya halkoylamas›n›n gerçekleflmesi konusunda kararl› davrand›.
Oy pusulalar›n›n ülkeye da¤›t›lmas› görevini Honduras ordusuna verdi. Ordu komutan› Romeo Vasquez
Velasquez, bu görevi yapmay› reddetti. Bunun üzerine Zelaya Velasquez’i görevden ald›. Zelaya’n›n bu
karar›, mahkeme ve parlamento taraf›ndan yasad›fl›
ilan edildi. Ve halkoylamas›n›n yap›lmas›na saatler
kala, Zelaya ordu taraf›ndan görevden al›narak Porto
Riko’ya sürgüne gönderildi. Parlamento Baflkan› Roberto Micheletti ise, darbenin görevlendirdi¤i baflkan
olarak göreve bafllad›.
Ancak darbecilerin ifli bu defa fazlas›yla zor oldu.
Darbe, güçlü kitle gösterileriyle karfl›lanm›flt›. Kitleler
sokaklara dökülmüfl ve Zelaya’n›n göreve dönmesi
için eylemlere bafllam›fllard›. Sokaklarda darbeci ordu ile kitleler aras›nda fliddetli çat›flmalar yaflan›yordu. Darbenin hemen arkas›ndan “Darbeye Karfl› Direnifl Cephesi” kurulmufltu ve çok genifl bir kesim, bu
cephenin içinde yer alm›flt›. Direnifl Cephesi, darbe
karfl›t› kitle eylemlerini örgütlemenin yan›nda, kitlesel
bir genel grev haz›rl›klar›na da hemen bafllad›. Ayn›
zamanda cephenin de içinde yer alan Ö¤retmenler
Sendikas› ise, darbeyi, kendi alanlar›nda gerçeklefltirdikleri grevlerle karfl›lad›.
Gerek Latin Amerika ülkelerinde, gerekse ülkemizde al›flk›n oldu¤umuz “darbe” görüntüsü, askerlerin kitleler üzerinde estirdi¤i dizginsiz terör görüntüleridir. Teslim al›nm›fl, s›raya dizilmifl, yerlere yat›r›lm›fl
kitlelere uygulanan fliddet görüntüleridir. Ancak Honduras’tan yans›yan görüntüler bu de¤ildi. ‹lk günlerde
güçlü kitle eylemlerine yönelik fliddete tan›k olduk.
Son günlere do¤ru ise, art›k görüntüler, öfkeli kitlenin
fliddetinden kaçmaya çal›flan askerlerle doluydu. Latin Amerika halk›, ilk kez darbeciler karfl›s›nda bu kadar etkili bir direnifl sergiliyordu.
Kitleler darbecilere geri ad›m att›rd›
Kitlelerin gücü, devrik baflkan Zelaya’n›n da dik
durmas›na neden oldu. Zelaya, Honduras halk›n›
ayaklanmaya, genel grev ve gösteriler düzenlemeye,
sokaklar› terketmemeye ça¤›rd›. Di¤er taraftan Zelaya, 6 Temmuz günü ülkesine geri dönece¤ini aç›klad›. Gerçekten de 6 Temmuz günü Zelaya, yan›na
Ekvador, Arjantin ve Paraguay devlet baflkanlar›n›
da alarak uçakla Honduras’›n baflkenti Tegucigalpa’ya geldi. Ancak Honduras darbeci yönetimi, uça¤›n havaalan›na inmesine izin vermeyince uçak geri
dönmek zorunda kald›. Zelaya’y› karfl›lamak üzere
havaalan›nda toplanan kitleler ise, askerler taraf›ndan aç›lan ateflle püskürtüldüler.
Di¤er taraftan darbeciler, ilk günlerde daha kendilerine güvenli konuflurlarken, günler ilerledikçe geri
ad›m atmaya bafllad›lar. ‹lk günlerde, Zelaya’n›n kesinlikle geri dönemeyece¤ini, dönerse tutuklanaca¤›n› aç›kl›yorlard›. Günler ilerledikçe, darbe hükümetinin baflkan› Roberto Micheletti ile Zelaya aras›nda
görüflmeler-pazarl›klar yürütülmeye baflland›. Görüfl-

meler, Zelaya’n›n sürgünde bulundu¤u Kosta Rika’da, Kosta Rika Devlet Baflkan› Oscar Arias’›n arabuluculu¤unda gerçeklefltirildi. Artan bask›lar sonucunda 16 Temmuz günü, yani darbeden sadece 18
gün sonra, Micheletti, “Zelaya’n›n yeniden iktidara
gelmesine izin verilmemesi kofluluyla” görevinden istifa edebilece¤ini aç›klama noktas›na kadar geri
ad›m atmak zorunda kald›.
Darbe, Latin Amerika genelinde büyük bir tepkiyle karfl›land›. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), darbenin duyulmas›n›n arkas›ndan hemen Zelaya’n›n
yan›nda yer ald›. OAS, Honduras’›n üyeli¤ini ask›ya
ald›¤›n› ve darbecilerin geri ad›m atmad›¤› koflulda,
Honduras’›n OAS’tan tamamen ç›kar›laca¤›n› aç›klad›. Keza, Honduras’›n da üye oldu¤u, Bolivya, Küba,
Dominik Cumhuriyeti, Nikaragua ve Venezüella’dan
oluflan ALBA adl›, “solcu” yönetimlerin baflta oldu¤u
Latin Amerika ülkeler birli¤i de, büyükelçilerini Honduras’tan çekeceklerini aç›klad›lar. ‹spanya Baflbakan› Zapatero, yapt›¤› aç›klamayla, darbeyi k›nad› ve
Zelaya’n›n yan›nda yer ald›. Bolivya ve Uruguay devlet baflkanlar› ortak bir aç›klama yaparak; Nikaragua
ise, Micheletti’nin uça¤›na hava sahas›n› kapatarak
ve ordu birliklerini s›n›ra göndererek, Zelaya’ya olan
desteklerini gösterdiler. En büyük destek, elbette ki
Venezüella’dan geldi. Venezüella Devlet Baflkan›
Chavez, darbeciler geri çekilmedi¤i koflulda, askeri
müdahale gerçeklefltirme tehdidinde bulundu ve petrol vanas›n› kapatt›.
Di¤er taraftan, BM’nin darbeyi k›nayan bir karar
almas›, AB ülkelerinin Honduras’taki elçilerini geri
ça¤›rmas› gibi ad›mlar, dünya genelinde hiçbir ülkenin darbecileri aç›ktan desteklemedi¤ini ortaya koydu.
Darbenin arkas›ndaki ABD eli
Darbe ilk günden itibaren, dünya kamuoyunda
büyük bir tepki ile karfl›land›. Ancak ABD bunun d›fl›nda kald›. Obama, yaklafl›k bir hafta boyunca darbeye iliflkin bir aç›klama yapmad›. Bir hafta sonra
gelen aç›klamada Obama, Zelaya’n›n arkas›nda olduklar›n›, yap›lan darbenin yasal olmad›¤›n›, Zelaya’n›n cumhurbaflkanl›¤› görevinin devam etti¤ini düflündüklerini aç›klad›.
Obama’n›n bu aç›klamay› yapmas›n›n arkas›nda
as›l olarak, yükselen kitle tepkisi vard›. Darbe, sadece Honduras’ta de¤il, dünyan›n her taraf›nda halklar›n tepkisini alm›flt›. Keza Latin Amerika’n›n “solcu”
hükümetleri de, darbeye karfl› gerekirse daha aktif
bir tutum alacaklar›n› göstermifllerdi. Bu, ABD aç›s›ndan zorlu bir durum yarat›yordu. En önemlisi,
Bush’tan farkl› olarak dünya genelinde Obama’dan
beklentiler oldukça fazlayd›. Obama’n›n darbenin yan›nda alaca¤› tutum, bütün dünyan›n karfl›s›nda
Obama’n›n prestijini düflürecek, bu da ABD’nin hegemonya planlar› aç›s›ndan önemli bir sorun yaratacakt›.
Ancak Obama söylemde Zelaya’n›n yan›nda görünürken, ABD d›fl politikas›, darbeciler yan›nda yer
almak üzerine kuruluydu. ABD, darbecilerle rahatça
iliflki kurabilmek amac›yla, Honduras’taki konsolosu
geri çekmemifllerdi. Honduras’taki askeri
ABD üssünde bulunan ABD’li generaller,
darbecilerle iliflkileri sürdürüyordu. Keza

ABD, Honduras’a dönük mali
yard›mlar›n›
da kesmedi.
ABD’nin 43
milyon dolardan fazla
ekonomik,
16.5 milyon dolarl›k da askeri yard›m› sözkonusuydu. Askeri yard›m›n ask›ya al›nd›¤› aç›kland›, ancak
ekonomik yard›m sürdürüldü.
ABD’de Cumhuriyetçiler aç›kça darbecilerin propagandas›n› yürütüyor, bunu kampanya haline getiriyor ve darbe hükümetine destek veriyorlar.
Asl›nda ABD’nin darbe karfl›s›nda tutumu, d›flar›dan bir “destek”le s›n›rl› de¤il, tersine, darbe do¤rudan ABD merkezli olarak haz›rlanm›fl durumda. Pekçok veri bunu kan›tl›yor. Daha darbe gerçekleflmeden önce ABD’nin Honduras Büyükelçili¤inden yetkililer, darbeyi gerçeklefltirecek olan milletvekilleri ve
askeri yetkililerle görüflmeler yapm›fllar, bu da Honduras’ta medyaya yans›m›flt›. Bunun üzerine, baflta
Fidel Castro olmak üzere, pekçok kesimden darbeye
iliflkin öngörüler bas›nda yer alm›fl, “solcu” Latin
Amerika yönetimleri, darbeden iki gün önce gözle
görülür darbe haz›rl›klar›n› k›nayan aç›klamalar gerçeklefltirmifl, dünya kamuoyu bu konuda uyar›lm›flt›.
ABD D›fliflleri Bakan Yard›mc›s›, bu haz›rl›kl›klar
üzerine sorulan sorulara ise, örtük ve darbe yapacak
olanlara destek ve onay verme anlam›na gelecek yan›tlar vermiflti.
ABD, “kadife darbe”ler gerçeklefltirdi¤i di¤er ülkelerde oldu¤u gibi Honduras’ta da darbeye iliflkin kamuoyu haz›rl›¤›n› “sivil toplum örgütü” ad› alt›nda çal›flan çeflitli kurumlar arac›l›¤›yla gerçeklefltirmiflti.
Honduras’ta iki ayr› örgüt buna önderlik ediyordu:
Bar›fl ve Demokrasi Grubu (MPD) ile Sivil Demokratik Birlik. Sivil Demokratik Birlik adl› faflist yap›lanman›n, Bolivya’da Morales karfl›t› faaliyetleri ile öne ç›kan ve Bolivya’da bir darbe girifliminde bulunan Bolivyal› Genç Haçl›lar Birli¤i adl› örgütle ba¤lant›s› biliniyordu.
‹ki örgüt de ABD Ulusal Kalk›nma Ajans› (USA‹D)
ve Ulusal Demokrasi Ba¤›fl› (NED) adl› kurulufllar taraf›ndan finanse ediliyorlard›. USA‹D, baflka ülkelerde çal›flan CIA casuslar›n›, kendi bünyesinde çal›flan
yetkililer olarak kamufle ediyordu. Ya da tersten söylemek gerekirse, USA‹D’in as›l görevi, baflka ülkelerdeki CIA faaliyetlerini kamufle etmek ve darbe giriflimlerini finanse etmekti.
Venezüella Devlet Baflkan› Chavez, Honduras’taki medyan›n darbe karfl›s›ndaki tutumuna “tipik CIA
format›” dedi. Gerçekten de, ABD eliyle darbe gerçeklefltirilen di¤er ülkelerde oldu¤u gibi, Honduras’ta
da medya, haber yerine çizgi film yay›nlar› yapm›flt›.
Honduras’taki “darbeci
medya” 1950 y›l›nda CIA
taraf›ndan
kurul-
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mufl olan “Amerikalar Aras› Bas›n Toplulu¤u”(SIP)
üyesi. CNN ve Ekonomist gibi Amerikan medya
kurumlar› ise, do¤rudan darbe yanl›s› yay›nlar gerçeklefltirdiler.
ABD’nin Honduras’la kurdu¤u askeri iliflkiler de
darbeye iliflkin veriler sunuyor. II. Emperyalist savafl ertesinde ABD, di¤er Latin Amerika ülkeleri gibi, Honduras üzerinde de hegemonyas›n› güçlendirmeye bafllad›. Dünyada esmekte olan devrimci
dalgan›n bu bölgedeki etkilerine karfl› oluflturulmufl
karfl›-devrimci bir iflbirli¤iydi bu. ‘60’l› y›llarda, önce
Küba devrimi, arkas›ndan Che’nin Latin Amerika
ülkelerinde estirdi¤i devrimci rüzgar, sonras›nda
‘80’li y›llarda Nikaragua’da Sandinistlerin bafla gelmesi gibi unsurlar, hem ABD’nin, hem de Latin Amerika’n›n gerici yönetimlerinin telafl›n› art›rd›. Bu durum, bölgedeki ABD hegemonyas› ve ABD merkezli
kontra faaliyetleri de güçlendirdi. O y›llarda Honduras, Nikaragua ve El Salvador’daki devrimci harekete
karfl›, ABD’nin kirli savafl üssü olarak hareket etti.
Kontra faaliyetleri yürütmek ve devrimci harekete
karfl› mücadele etmek amac›yla bir “iflkenceci yetifltirme merkezi” olarak kurulan Amerikan Okulu, bu
dönemde bütün Latin Amerika ülkeleri gibi Honduras’a da subay yetifltirdi. Latin Amerika ülkelerinde
iflkence ve infazlar›n, faili meçhul cinayetlerin, katliamlar›n ve darbelerin arkas›nda bu faaliyetler vard›r.
Honduras’ta, do¤rudan CIA taraf›ndan e¤itilen 3-16
Taburu adl› ölüm tugay›, ismi en çok bilinen kontra
örgütlerden biridir ve Honduras’ta yüzlerce insan›n
kaç›r›larak iflkenceden geçirilmesinden, öldürülmesinden sorumludur. Honduras’›n 1963 y›l›ndan 1981
y›l›na kadar askeri cunta taraf›ndan yönetilmesi de
Latin Amerika devrimci dalgas›na duyulan bu korkudan ve ABD’nin ülkede tam hegemonya kurma çabas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Bugün de bu iliflki sürmekte ve Honduras ordusundaki subaylar›n önemli bir bölümü, bu iflkenceci
okullar›nda e¤itim almaktad›r. Gerek do¤rudan ABD
e¤itimi alan bu subaylar ve ABD’nin Honduras’ta bulunan askeri üssü, gerekse bütün bu dönem boyunca ABD’nin iflbirlikçisi olarak ülkede iktidarlar›n› sürdüren egemen s›n›flar, ABD’nin bu ülke yönetimine
uzanan elidir.
Honduras’ta darbeye götüren süreç
Honduras, Orta Amerika’n›n ikinci büyük ülkesidir. 7 milyon nüfuslu ülkede iflçi ve emekçi kitlelerin
yüzde 80’den fazlas› yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflar. Öyle ki, ülke Bat› yar›mküresinin en yoksul ülkesi say›lmaktad›r. Kitlelerin yoksullu¤unu büyüten ise,
1998 y›l›nda yaflanan Mitch kas›rgas›d›r. Kas›rgadan
önce iflsizlik yüzde 31 iken, kas›rgadan sonra yüzde
44’e kadar yükseldi. Nüfusun büyük ço¤unlu¤u hizmet sektöründe çal›flan; ekonomisi fleker, kahve,
muz, tekstil, deniz ürünleri ve kereste gibi ülkeyi d›fla
ba¤›ml› tutan ürünler üzerine kurulu olan Honduras’ta kitleler, yan›bafl›ndaki “solcu” Latin ülkelerinde
esen rüzgardan etkileniyordu. Devlet baflkan› Zelaya’n›n yaflad›¤› sürecin alt›nda yatan da, bu rüzgar
oldu.
Ülke ’81’e kadar cunta ile, sonras›nda da Amerikanc› burjuvazinin sa¤c›-gerici temsilcileri taraf›ndan
yönetilmiflti. Zelaya, 2005 y›l› sonunda devlet baflkan› seçildi¤inde, egemenler bu çizginin sürece¤ini düflündüler. Çünkü Zelaya’n›n kendisi de kereste sanayisiyle u¤raflan bir ailenin temsilcisiydi ve daha bafla
gelir gelmez, ABD ile ticari s›n›rlar› kald›ran Orta
Amerika Serbest Ticaret Anlaflmas›’n› destekledi¤ini
göstermiflti. Ancak kitlelerin beklentileri, k›sa zamanda Zelaya’n›n farkl› ad›mlar atmaya bafllamas›na neden oldu.
Zelaya’n›n bu yöndeki ilk icraatlar›ndan biri, maafllarda asgari yüzde 60 art›fl zorunlulu¤unu getirme-

si oldu. Honduras burjuvazisi, karlar›na zarar veren
bu karara sert tepki gösterdi. Çocuklar için okullarda
ücretsiz ö¤le yeme¤i verilmesi, toplu tafl›ma ücretlerinin düflürülmesi “yurttafl gücü” ad›n› verdi¤i kampanyalar düzenlemesi gibi ad›mlar, Zelaya’n›n arkas›ndaki halk deste¤ini güçlendirdi. 2007 y›l›n›n sonuna do¤ru Zelaya, Küba’y› ziyaret eden ilk Honduras
devlet baflkan› oldu. As›l k›yametin koptu¤u nokta
ise, Honduras’›n ALBA’ya kat›lmas› karar›yd›. 2004
y›l›nda kurulan ALBA (Amerika için Bolivarc› Alternatif), Venezüella, Küba, Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti ve Bolivya’y› kapsayan “solcu” bir bölgesel ticaret grubu. ALBA ülkeleri, Venezüella’dan ucuz petrol
alabiliyor, acil g›da yard›m› paketleri, g›da-bar›nmae¤itim yat›r›mlar› vb konularda iflbirli¤i yapabiliyorlar.
Honduras da ALBA’ya girme karar›n›n arkas›ndan,
kredi, g›da ve enerji konular›nda önemli avantajlar
elde etti. Mesela Venezüella, bir “iyiniyet” göstergesi
olarak Honduras’›n 30 milyon dolarl›k borcunu sildi.
Honduras bafllang›çt›r;
Bolivarc› Latin ülkeleri hedefte
Honduras’taki darbenin ortaya ç›kard›¤› üç önemli sonuç vard›r.
Birincisi; darbe, art›k ABD’nin Latin Amerika’da yükselen Bolivarc› rüzgar› durdurma iste¤inin ürünüdür. Honduras, ABD aç›s›ndan oldukça
önemli bir ülkedir. En baflta, co¤rafi olarak “burnunun dibinde”, Orta Amerika’n›n kuzey bölümünde yer
alan bir ülkedir. Ve ABD, “Bolivarc›” bir ülkenin kendisine bu kadar sokulmas›ndan rahats›zl›k duymaktad›r. Di¤er taraftan, Kolombiya’dan Avrupa ve
ABD’ye uyuflturucu, özellikle de kokain kaçakç›l›¤›n›n en önemli geçifl noktas›d›r ve bu kaçakç›l›k,
ABD’nin kontrolü alt›ndad›r. Honduras’taki CIA’n›n
kontra örgütlenmesinin, Orta Amerika uyuflturucu
trafi¤ini kontrol etti¤i üzerine haz›rlanan raporlar,
Reagan döneminde epeyce yank› yaratm›flt›. Uyuflturucu kaçakç›l›¤› dünyan›n en karl› iflidir ve ABD, bu
kadar karl› bir ifli elinden kaç›rmak istememektedir.
Bütün bunlar, ABD aç›s›ndan Honduras’› önemli k›lmaktad›r.
Ancak, Honduras’taki darbeye giden yol, bundan
çok daha önemli bir unsuru içermektedir. Honduras
ABD aç›s›ndan bir bafllang›çt›r. Latin co¤rafyas›nda
yükselen Bolivarc› dalga, art›k hem ABD’nin hem de
Latin Amerika’n›n ABD’ci iflbirlikçi egemen s›n›flar›n›n tahammül s›n›rlar›n› aflm›flt›r. Honduras darbesi,
bu iki kesimin iflbirli¤i halinde bafllatt›¤› bir kontra
sald›r›d›r. Darbenin baflar›l› olmas› halinde, s›ra di¤er Latin ülkelerine de gelecektir. ABD, 2000’li y›llarda Bolivya ve Venezüella’da çeflitli darbe giriflimleri
düzenlemiflti. Bunlardan istedi¤i sonucu alamad›.
Honduras’taki darbe baflar›ya ulaflt›¤› koflulda, Orta
Amerika’daki di¤er Bolivarc› ülkeler (Nikaragua, Salvador, Guatemala) s›raya girecektir. ABD’nin ve Latin Amerika’daki ABD’ci egemen s›n›flar›n hedefi, Orta Amerika’dan bafllayarak, esmekte olan solcu rüzgarlar› tersine çevirebilmektir.
‹kincisi; darbe Obama için haz›rlanan imaj› da
darbelemifltir. Honduras’ta gerçekleflen darbe ve
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ABD’nin bu darbedeki rolü, Obama’n›n baflkan olmas›ndan beklentiye giren kesimlere de, Obama
için yarat›lmaya çal›fl›lan imaja da darbe anlam›na
geliyordu. Bugüne kadar Obama’y› hep “Bush’tan
farkl›” olarak göstermeye çal›flt›lar; Obama döneminde ABD d›fl politikas›n›n “yumuflak güç”e dayanaca¤›n› söylediler; Obama’n›n yoksul-emekçiaz›nl›k kesimlere daha yak›n durdu¤unu kan›tlamaya çal›flt›lar. Honduras darbesi gösterdi ki, baflka ülkelerde darbeler gerçeklefltirmek, “sert güç”
kullanarak hegemonya kurmak konusunda Obama
ile Bush aras›nda bir fark yoktur. ‹kisi aras›ndaki
tek fark, Bush’un bütün beceriksizliklerine karfl›n,
Obama’n›n, son derece becerikli bir biçimde, kendi gerçeklefltirdi¤i darbeyi k›nayan aç›klamalar yapacak kadar sinsi ve ikiyüzlü bir politika izlemesidir.
Üçüncüsü ise; bu savaflta Bolivarc› kesim,
küçümsenmeyecek bir baflar› elde etmifltir.
ABD’nin ve darbecilerin bütün çabalar›na ra¤men,
darbe meflruluk kazanamam›fl, dahas› önemli geri
ad›mlar atmak zorunda kalm›flt›r. Bunun en önemli
unsuru, birleflik bir Direnifl Cephesi kurarak darbecilere karfl› direnifle geçen, barikatlar kuran, grevler
gerçeklefltiren, sokak çat›flmalar›n› sürdüren kitlelerdir. Üzerlerine atefl aç›lmas›na, say›s› belirsiz ölümlere ve yaralanmalara, Honduras’›n iyi bilinen iflkenceci ve katliamc› yüzüne ra¤men, kitleler geri ad›m
atmad›lar.
Bolivarc› cephenin karfl› duruflu da ABD’yi ve
darbecileri durduran önemli bir unsurdur. Chavez’in
“gerekirse müdahale ederiz” sözleri, Nikaragua’n›n
Honduras s›n›r›na asker y›¤maya bafllamas›, bu cephenin kolay teslim olmayaca¤›n› göstermifltir.
ABD’nin hegemonyas›nda oldu¤u bilinen OAS’›n bile
Honduras’›n üyeli¤ini düflürmesi, bunun göstergesidir. Bolivarc› kesim, ABD politikalar›n›n karfl›s›na ilk
defa bu kadar blok halde ç›km›fl ve ABD karfl›t› bir
karar›n al›nmas›n› sa¤lam›flt›r. OAS toplant›s›nda
Bolivarc› kesim, ilk defa k›ta genelinde say›sal olarak
da öne geçen, ortak bir irade ve uyum içinde hareket
eden bir güç halinde kendini göstermifltir. Obama’n›n
bile darbeyi k›namas›na, darbeci hükümetin baflkan›n›n “istifa edebilirim” aç›klamas›n› yapmas›na neden
olan, bu büyük güç, bu gücün oluflturdu¤u bask›d›r.
***
Honduras’taki darbenin bundan sonraki seyri, biçimsel olarak çok önemli de¤ildir. Zelaya’n›n geriye
dönüp dönmemesi, darbe hükümetinin baflkan›n›n
istifa edip etmemesi, yaflananlardan sonra ikincil
önemdedir. Önemli olan, darbenin meflruluk kazanmamas›, darbecilerin hakimiyeti ele geçirememesi ve
geri ad›m atmak zorunda kalmas›d›r. Darbecilerin
geri çekilmesi ve Zelaya’n›n yeniden baflkanl›¤a geri
dönmesi, Bolivarc› blok aç›s›ndan büyük bir zafer
olacakt›r. Ancak ABD cephesi, böylesi bir geri ad›m›
kald›rabilecek durumda de¤ildir. Çünkü bu bir geri
ad›m, ABD aç›s›ndan çok ciddi bir güç ve prestij kayb› anlam›na gelir ki, sadece Honduras’ta de¤il, bundan sonraki politikalar›n›n önemli bir bölümünde baflar›s›zl›¤a u¤ram›fl olur. Bunun faturas›, ABD için
çok büyük olacakt›r. Di¤er ihtimaller ise, Zelaya yerine baflka bir yöneticinin bafla gelmesi konusunda
uzlaflmalar›; bugün baflta bulunan hükümetin çeflitli
rötufllarla kitlelerin taleplerini yerine getiren ad›mlar
atmas› vb ara çözümlerdir. Oluflan kamuoyu bask›s›n›n büyüklü¤ü, en az›ndan flu aflamada, ABD cephesinden gelecek, daha fliddetli bir sald›r›, askeri bir
operasyon, Honduras darbecilerine aç›ktan destek
veren bir askeri-siyasi giriflim gibi bir ihtimalin uzak
oldu¤unu göstermektedir.
Sonuç ne olursa olsun, burada kazanan kitlelerin
örgütlü direnifli ve Bolivarc› blokun estirdi¤i halkç›
rüzgarlard›r. Honduras’taki geri ad›mlar, bu rüzgarlar›n daha güçlü esmesini sa¤lam›flt›r.
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‹ran’da 12 Haziran günü gerçeklefltirilen seçimler öncesinde Ahmedinejad ile Musavi aras›nda çekiflmeli bir yar›fl oldu¤u, Musavi’nin kitleler üzerindeki gücünün ve etkisinin artt›¤›
gözlenebiliyordu. Musavi’nin seçim meydanlar›nda büyük kalabal›klar toplan›yordu ve seçimleri kazanma ihtimali bile ortaya ç›km›flt›. Seçim süresi bitip sand›klar kapand›¤› anda Musavi, en az yüzde 55-60 oran›nda oy alarak seçimleri kazanacaklar›n› söyledi. Ancak seçim
kurulu taraf›ndan Ahmedinejad’›n oylar›n yüzde
63’ünü ald›¤›n›n aç›klanmas›, üstelik bunun, oy
verme iflleminin bitmesinden sadece bir saat sonra yap›lmas›, olaylar› patlatan bir neden oldu.
Asl›nda Musavi’nin seçimleri kaybetmesi de¤ildi sorun. Seçim öncesindeki tabloya ra¤men
küçük bir oy fark›yla kaybetmesi ihtimali elbette
vard›. Belki de Ahmedinejad küçük bir oy fark›n›n,
kendi meflruiyetini zedeleyece¤ini düflünmüfltü.
Sonuçta, bu kadar büyük bir farkla seçimleri kaybetmifl olmak, öncesinde çok umutlanm›fl olan
kitlede bir infial yaratt›. Ve onbinlerce insan, “benim oyum nerede” diyerek sokaklara döküldü.
Haftalar süren eylemler böyle bafllad›.
Kitlelerin sokaklara dökülmesi karfl›s›nda, Musavi’nin ilk tepkisi, “itidal” ça¤r›s›nda bulunmak ve fliddete baflvurulmamas›n› istemek oldu. Ancak ‹çiflleri
Bakanl›¤›’n›n bas›n toplant›s› düzenlemesine izin
vermemesi üzerine çok sert bir bildiri yay›nlad› ve bu
duruma teslim olmayaca¤›n› söyledi. Ve taraftarlar›n›n direnmesini istedi.
Musavi taraftarlar›n›n seçim döneminde en çok
kulland›¤ araçlar, internet siteleri ve cep telefon mesajlar›yd›. Pekçok eylem bu araçlar kullan›larak örgütleniyordu. Bu nedenle seçim günü sonuçlar aç›kland›¤›nda, ‹ran devleti, ilk ifl olarak internet eriflimini
ve cep telefonu mesajlar›n› engelledi. Ancak bu teknolojik engelleme, kitlelerin örgütlenmesini ve sokaklara y›¤›lmas›n› engelleyemedi.
‹ran devleti, ikinci ad›m olarak BBC, CNN baflta
olmak üzere, yabanc› bas›n organlar›na da eriflimi
engelledi, ülkede seçimleri izlemek üzere bulunan
yabanc› gazetecilere haber yapma yasa¤› getirdi.
Ahmedinejad’›n, teknolojik iletiflimi durdurma çabas› bofluna de¤ildi. Seçim öncesinde çok fazla fliddet kullanma gere¤i duymam›flt› Ahmedinejad; Musavi’nin seçim kampanyas›, mitingleri canl› ve coflkulu geçmiflti. Ancak seçimlerden sonra kitleler sokaklara döküldü¤ünde, devletin fliddeti de bütün sald›rganl›¤›yla yüzünü gösterdi.
Bir taraftan, Ahmedinejad taraftar› olan onbinlerce dinci-gerici sokaklara ç›karak seçim kutlamalar›
gerçeklefltirdiler. Di¤er taraftan, dini lidere ba¤l›l›klar›
ile bilinen Devrim Muhaf›zlar› ile, kitleler üzerinde estirdikleri terörle tan›nan Besiç milisleri devreye sokuldu. Sald›r›lar s›ras›nda onlarca insan öldü, yüzlercesi
yaraland›, yine yüzlercesi tutukland›. ‹ki
haftadan daha fazla süren gösteriler, Musavi’nin ve onu destekleyen eski cumhurbaflkan›
reformcu
Rafsancani’nin,
daha fazla t›rmand›rmama
çabalar›yla
eylemler geriye çekilmeye baflland›.

tere’nin oldu¤unu, Musavi’nin ya da Hatemi’nin
ABD-‹ngiltere iflbirlikçisi oldu¤unu söylemek
do¤ru olmaz. En baflta, Musavi’nin seçim vaadleri ile Ahmedinejad aras›nda özsel bir farkl›l›k olmad›¤›n› görmek gerekiyor. Nükleer programa devam etmek, ‹srail karfl›t› d›fl politika izlemek, Irak ile iliflkilere yaklafl›m vb konularda
ikisi aras›nda özsel bir farkl›l›k yoktu. D›fl politikaya iliflkin farkl›l›k, tonlarda kendini gösteriyordu. Ahmedinejad, yeni ABD yönetimiyle daha yak›n iliflki kurulabilece¤ini söylerken, Musavi de ‹ran’›n d›fl politikada imaj›n› yükseltmekten sözediyordu. Keza, Musavi, ülke içinde kad›nlara dönük olarak kimi demokratik haklar vaadinde bulunuyordu. Daha do¤ru bir ifadeyle, kad›nlar›n gerici bask›lara karfl› tepkilerini arkas›na almak, kendi oylar›n› artt›rmak istiyordu.
Bu yan›yla, seçimleri kim kazan›rsa kazans›n,
ülke politikas›nda ciddi ve köklü de¤ifliklikler olamazd›. ‹ran’›n geleneksel devlet politikas›, emperyalist hegemonya alan›nda durdu¤u yer-iliflkileri
de¤iflmezdi. Çünkü bunlar›n herbiri, kiflilerden ba¤›ms›z olarak, köklü tarihsel bir altyap›ya sahip
politikalar-iliflkilerdi.
Bu nedenle, ABD ve ‹ngiltere, yaflanan hareketi
kendi potas›na ak›tmak için ne kadar çok çaba sarfetmifl olsa da, ne hareketin önderleri, ne de hareketin kendisi, ABD-‹ngiltere kaynakl› de¤ildi. Orada yaflanan, as›l olarak kitlelerin biriken öfkesinin patlamas›, kendili¤inden tepkisinin sokaklara dökülmesiydi.

‹ran’da
cumhurbaflkanl›¤›
seçimleri

Eylemler yabanc› k›flk›rtmas› m›?
‹ran’daki seçim sonuçlar›n› destekleyen tek ülke,
Rusya oldu. Rusya, ‹ran’daki seçim sonuçlar›na sayg›l› olduklar›n›, yaflananlar›n ‹ran’›n iç sorunu oldu¤unu aç›klad›. ABD, ‹ngiltere ve Avrupa Birli¤i ise,
seçimlere usulsüzlük kar›flt›¤›n›, bu sonuçlar› kabul
etmenin mümkün olmad›¤›n› söylediler.
Onlar›n bu aç›klamalar›, ‹ran’›n, ülke içindeki eylemler nedeniyle “d›fl mihraklar”› suçlamas›na h›z kazand›rd›. ‹ran, hem ABD’nin hem de ‹ngiltere’nin ülkeyi kar›flt›rmaya çal›flt›¤›n›, bas›n yoluyla ülkedeki
durumu dramatize etti¤ini, ‹ran yönetimine karfl› siber savafl taktikleri kulland›¤›n› iddia etti. Ve Bat›l› ülkeleri ‹ran’›n içifllerine kar›flmamas› konusunda uyard›. ‹ran’›n özel olarak hedefe çakt›¤› ülke ise ‹ngilte
oldu. ‹ki ülke aras›ndaki iliflkiler öylesine gerildi ki, taraflar, ikifler diplomat› “casusluk yapt›klar› gerekçesiyle” karfl›l›kl› olarak s›n›rd›fl› etti. Di¤er taraftan
ABD Temsilciler Meclisi, ‹ran’a benzin satan flirketlerin desteklenmemesi karar›n› ald›.
ABD baflta olmak üzere bat›l› emperyalistlerin,
‹ran’daki seçimlerin arkas›ndan ç›kan olaylar› büyük
bir ifltahla seyrettikleri aç›kt›r. Keza bu eylemleri kendi potalar›na ak›tmaya çal›flt›klar›, ‹ran’› kar›flt›rmak
için büyük bir çaba gösterdikleri de biliniyor. ABD,
sadece ‹ran’da kendisine ba¤l› bir muhalefet örgütlemek ve baflka ülkelerde yapt›¤› gibi bir “seçim darbesi” gerçeklefltirebilmek için milyonlarca dolar ak›tmaktan, oraya özel örgütlenmeler kurmaktan kaç›nm›yor.
Bütün bu gerçeklerden yola ç›kan ‹ran yönetimi,
Musavi’nin arkas›ndaki hareketi zay›f düflürmek için, bu do¤rultuda dedikodular yaratmaktan çekinmedi. Mesela eylemlerin h›z
kesmesinin arkas›ndan, ‹ran’da çeflitli bas›n organlar›, Musavi ve Hatemi’nin ülkede “kadife devrim” gerçeklefltirmek isteyen casuslar oldu¤unu, gözalt›nda bulunan kimi reformcular›n bunu itiraf ettiklerini yazmaya bafllad›.
Ancak bütün bunlara ra¤men, ‹ran’da yaflanan olaylar›n arkas›nda ABD ya da ‹ngil-

Kitleler rejimi sarst›
Seçimler döneminde yaz›lan pekçok yaz›da, Ahmedinejad’›n yoksul halk›n temsilcisi oldu¤u, Musavi’nin ise, kentli orta s›n›f›n oylar›n› ald›¤› söylendi.
Oysa bu, gerçek durumu yans›tmaktan uzakt›.
Ahmedinejad, 2005 seçimlerinde gerçekten de
yoksul halk›n, köylerin, gecekondular›n oylar›n› alarak kazanm›flt›. Ancak geçen süre içinde, bu kesimlerin ona ba¤l›l›¤› artmad›, azald›. Bunun en önemli
nedeni ise, ülkenin ekonomik koflullar›ndaki kötüleflme oldu.
Ahmedinejad’›n baflkan oldu¤u dönem, dünya
ekonomisinde “refah” rüzgarlar›n›n esti¤i ve petroldo¤algaz fiyatlar›n›n f›rlad›¤› bir dönemdi. Do¤algaz
zengini ‹ran’da da, dünya piyasas›ndaki yüksek fiyatlar, belli bir ekonomik refah yaratm›fl, ülke ekonomisi
büyümüfl göründü. Oysa bu yan›lsamal› bir durumdu. Ülkenin ekonomisi büyümüyor, üretim artm›yor,
petrol-gaz ihracat›ndan gelen yüksek döviz miktarlar›
nedeniyle tüketim art›yordu. Ve kriz patlak verdi¤inde
gerçek durum ortaya ç›kt›. Ülkedeki yoksullar›n daha
da yoksullaflm›fl oldu¤u gerçe¤i kendini gösterdi. Ahmedinejad’›n yoksullara dönük olarak yürüttü¤ü, benzeri AKP hükümeti taraf›ndan da yap›lan “sadaka
ekonomisi”nin yoksullu¤u hafifletmeye bir faydas›n›n
olmad›¤› da ortaya ç›kt›.
‹kinci önemli neden ise, artan gerici bask› rejimine duyulan tepkiydi. Özellikle kad›nlar ve üniversite
ö¤rencileri, kendi üzerinde kurulan bask›ya büyük bir
tepki duyuyordu. Ahlak polisi taraf›ndan taciz edilmek, saçlar›n› örtmek zorunda kalmak, son y›llarda
teknolojinin geliflimi ile televizyon-uydu-internet-cep
telefonu üzerinden ö¤rendikleri dünyadan uzak tutulmak, ö¤rencilerin ve kad›nlar›n tepkisini çekiyordu.
Bu iki etken, Ahmedinejad’›n gücünü ve oyunu
azalt›rken, bu talepleri dile getiren Musavi’nin gücü
artt›. Zaten eylemlerde de bu tabloyu görmek müm-
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kündü. Kad›nlar ve üniversite ö¤rencileri
en ön saflardayd›. Ama kent yoksullar› ve
iflçiler de bu eylemlerin içinde güçlü bir biçimde yer ald›lar. Ahmedinejad’› en çok
zorlayan, rejimi sarsan ve dengeleri altüst
eden unsur da bu oldu.
‹ran’da yeni bir dönem
Bugün için eylemler yat›flm›fl görünüyor. Ancak geride çok önemli iki iz b›rakt›.
Birincisi, Musavi yükselen hareketin
önderli¤ini yapamad›, hareketin gerisinde
kald›. Sonuçta Musavi da bu sistemin bir
parças› olan bir politikac›yd›. ’79 ‹ran Devrimi’nin gerçekleflmesinin arkas›ndan yeni
devletin ilk bürokratlar›ndan, ‹ran-Irak savafl› s›ras›nda baflbakanl›k yapan, uzun
y›llar ülke yönetiminde söz sahibi olan biriydi. Elbette ki, seçimleri kazanmak istiyordu, ancak sistemin zarar görmesi pahas›na de¤il! Bu nedenle, ilk günlerden itibaren sokaktaki atefli söndürmeye, kitleleri yat›flt›rmaya çal›flan bir rol oynad›.
Ancak ‹ran halk›, ’79 Devrimini gerçeklefltirmifl bir halkt›. fiah rejimini y›kan ’79
devrimi, devrimcilerle dincilerin ortak eylemleri ile gerçeklefltirilmifl, devrimden
sonra ise iktidar› dinciler ele geçirmiflti.
Dincilerin ilk icraatlar›ndan biri de, devrimi
birlikte gerçeklefltirdikleri devrimcileri katletmek oldu. Onbinlerce devrimci tutukland›, idam edildi, iflkencelerle katledildi. Ancak onlar›n o dönem baflard›klar›, ‹ran
halk›na b›rakt›klar› miras ve gelenek unutulmad›. 30 y›l sonra bugün, kitleler ’79
devriminin sembolleri ve mücadele biçimlerini kullanarak sokaklara dökülüyor. Ve
kitleler bir kere devrimi hat›rlad›klar›nda,
nerede duracaklar› çok belli olmuyor.
‹ran’daki halk hareketi bu gerçe¤i yeniden
hat›rlatt›.
‹kincisi, Ahmedinejad yönetimi ve Hamaney önderli¤i bugün kitle hareketini
bast›rm›fl ve hakimiyetlerini sa¤lam›fl görünüyor. Ancak gerçekte, iktidarlar› ciddi
bir k›r›lma yaflad›. Ülkenin en güçlü yöneticisi, dini lider Hamaney, seçimlere itiraz
süresini befl gün uzatmay› kabul etmek
zorunda kald›¤›nda; Ahmedinejad’› destekleyen muhafazakar lider Ali Laricani,
seçim hilelerini inceleyecek tarafs›z bir komisyon kurulmas› önerisini destekledi¤inde; Hamaney’in 19 Haziran’da Tahran
Üniversitesinde bizzat Cuma namaz›n› k›ld›rarak Ahmedinejad’a destek gösterisi
yapmas›na cevaben, ertesi gün kitleler reform talepleriyle yeniden ve daha güçlü biçimde sokaklara ç›kt›¤›nda, bu k›r›lma yaflanm›fl oldu. Ülkenin en büyük dini liderinin tart›flmas›z otoritesi sars›ld›. Seçimlerden bir ay sonra Rafsancani’nin, Hamaney’e; “halk flüpheli, güven tazeleyerek
krizi bitir” diye seslenmesi de bu k›r›lman›n, kitlelerde devlete-sisteme karfl› oluflan güvensizli¤in iadesi oldu.
Kitleler bir kere sokaklara ç›kt› ve sisteme güvenleri sars›ld›. Bugün ‹ran yönetimini en fazla endiflelendiren unsur budur.
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Göçmen ‹ranl›lar sokakta
‹ran’da sokaklar eylemcilerin sloganlar›yla ç›nlad›ktan birkaç gün sonra, Avrupa’da yaflayan göçmen ‹ranl›lar da soka¤a taflt›. En büyük eylem, 20 Haziran’da
Paris yak›nlar›ndaki Villepinte’de 90 bin kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflti. Bu eylem a¤›rl›kl› olarak “Halk›n Mücahitleri” taraf›ndan örgütlendi. Halk›n Mücahitleri’nin
Paris yak›nlar›nda düzenledikleri eylemlerin d›fl›ndakileri, ço¤unlukla ‹ranl› gençlerden oluflan üniversiteli
gruplar örgütledi.
15 Haziran’dan itibaren Berlin, Brüksel, Hamburg,
Stuttgart vb. flehirlerde, konsolosluk, ya da ülkelerin D›fl
‹flleri Bakanl›klar› önünde h›zl› flekilde eylemler örgütlendi. Eylemlere kat›l›m yüksekti. Örne¤in en büyük ‹ran
göçmen toplulu¤unun yaflad›¤› Hamburg’da yaklafl›k 4
bin kifli soka¤a ç›kt›. Bu rakam, o bölgede yaflayan ‹ranl›
mültecilerin büyük bir bölümünün eylemlere kat›ld›¤›n›
gösteriyor.
21 Haziran’da Berlin’de büyük bir miting düzenlendi.
Daha önceki hafta ‹ran konsoloslu¤u önündeki eylem
kendili¤inden gerçekleflmifl ve birkaç yüz kifli kat›lm›flt›.
Pazar günü örgütlenen eyleme ise yaklafl›k 2 bin 500 kifli
kat›ld›. Yani Berlin’de yaflayan ‹ranl›lar›n ço¤unlu¤u eylemlere kat›lm›flt›.
Berlin’de yap›lan eyleme gitti¤imizde, alana öfke ve
duygusall›¤›n yan›nda flaflk›nl›k da hakimdi. Baflka alanlardan tan›d›¤›m›z birçok ‹ranl› arkadafl eylemdeydi. Birlikte att›¤›m›z ilk slogan; “Yaflas›n Enternasyonal Dayan›flma”yd›.
Eylemcilerin aras›na kar›fl›p, ‹ran’da olup bitenlerle ilgili düflüncelerini ve taleplerini sorduk. 25 y›l önce Almanya’ya üç çocu¤uyla mülteci olarak gelmek zorunda
kalan bir arkadafl, alandaki birçok insan›n duygular›n› dile getirdi:
“Devriminiz yenilince biz kaçmak zorunda kald›k.
Ama hep bekledik. Önce 3 y›l dedik, sonra 5 y›l, insanlar
ayaklanacak, bu sisteme karfl› koyacak ve biz de yine
yerimizi alaca¤›z diye bekledik. Ama olmad›. 30 y›l sonra
yüzbinlerce insan›n soka¤a döküldü¤ünü görmek inan›lmaz bir duygu. Bu eylemde olanlar›n ço¤u geçmiflte komünist hareketin içinde bulunan ve mültecili¤e mahkum
olan kuflak. Kendi aram›zda tart›flt›k. Bir k›sm›m›z, soka¤a ç›kanlar bizim taleplerimizle, devrim talepleriyle ç›km›yorlar, onlara destek eylemleri örgütlemek do¤ru de¤il,
Musavi’nin de di¤erlerinden bir fark› yok dediler ve eylemlere gelmediler. Ama ben farkl› düflünüyorum. Ben
seçimlere kat›lmad›m. Evet, Musavi’nin di¤erlerinden fazla bir fark› yok. Ancak flu an soka¤a ç›kanlar›n as›l talebi
demokrasi. Tüm bask›lara ra¤men soka¤a ç›k›yorlar. Biliyorum bu ‹slam rejimine köklü bir vurufltan uzak, ama bir
sesi soka¤a tafl›yorlar, bu böyle gitmez diyorlar. Onca
y›ldan sonra hepimiz flaflk›nl›k içindeyiz. ‹ran’da, özellikle
kad›nlar›n dört elle örgütlenmeye çal›flt›¤› haberini al›yoruz. Her görüflten kad›n elele vermifl kad›n haklar› için
mücadeleye ça¤›r›yorlar. Bu da çok yeni bir fley. Y›llard›r
ülkede herhangi bir örgütlenme bafl›n› kald›rd›¤›nda eziliyordu, mülteciler ise en küçük gruplara parçalanm›fl, hiçbir faaliyette bulunamaz hale gelmifllerdi. fiimdi yurtd›fl›ndakiler aras›nda komünistler çok, ancak bence ülkede
flimdilik a¤›rl›kl› hareket demokratik haklar ve kad›n haklar›. Belki bunlar içinden bir fley do¤ar. Bundan da insan
umutlanmaya bafll›yor. ‹ki haftad›r eylemleri bizim çocuklar›m›z örgütlüyor. Hepsi genç. Ço¤u bizim bafl›m›zdan
geçenleri biliyor, ama bugüne kadar politik bir faaliyette
bulunmad›lar. ‹ran aya¤a kalk›nca, onlar burada hem de
h›zl› ve organize bir flekilde eylemleri örgütlediler. Bu ey-

lemler öncesi bizim çocuklar›n bunu yapacaklar›n› düflünmezdim.”
Biz konuflurken miting arac›ndan ezgiler yükseliyor.
Bizim devrimci parçalar gibi. Sonra ö¤reniyoruz ki, Musavi seçim propagandas› için ‘70’li y›llarda solcu bir gerillan›n besteledi¤i parçay› kullanm›fl. Gençler bu parçay› hiç
durmadan çal›yorlar. Parça, ‹ranl›lar›n boyun e¤mektense ölüme gidebilece¤ini anlat›yor. Ard›ndan hemen sloganlar patl›yor: “‹ranl›lar ölüme gider ama onursuz yaflamay› kabul etmez!” Biz, bu parçan›n Musavi taraf›ndan
kullan›lmas›ndan rahats›z olup olmad›klar›n› soruyoruz.
Cevap; “Musavi’den daha önemli olan, o y›llarda bizlerin
dilinden düflmeyen bu parçay›, bugün bizim çocuklar›m›z›n sahiplenmesi, kendisine rehber etmesi” oluyor.
Eylemi örgütleyen üniversiteli arkadafllardan biriyle
bafll›yor sohbet. Arkadafl, asl›nda örgütleyenlerin homojen olmad›¤›n›, daha önce hiç böyle bir tecrübelerinin de
olmad›¤›n›, ancak h›zl› bir flekilde bir araya geldikleri anlatarak bafll›yor. Ard›ndan bize eylemdeki farkl› renkleri
anlat›yor. Görevli olarak kollar›na yeflil bantlar takanlar,
Musavi yanl›s› gençler; k›rm›z› lekeli (kan lekeleri) beyaz
tiflörtlüler, kendilerine devrimci diyen gençler; gri kol banlar› takanlar ise, demokrasi hareketi içinde olanlar. Eylemi ortak düzenlemek ve en genifl kat›l›m› sa¤lamak için
hararetli tart›flmalar›n ard›ndan, bu semboller d›fl›nda
slogan ve pankartlara izin vermemifller. Yürüyüflte, Musavi yanl›lar› az›nl›kta olsa da, bir görüflün hakim olmamas› için anlaflmaya uymufl, sembollerle yetinmifller. Orta yafll›lar aras›nda bu sembolleri tafl›yan azd›.
Aralar›ndan bir k›sm› seçime kat›lm›fl, oy vermifl ve
Musavi’nin, özellikle de eflinin tavr›lar›ndan umutlanm›fllar. Di¤er bir k›sm› ise, “hepsi birbirinin ayn›” diyerek oy
vermemifl. Eylemi örgütleyenlerin gençler oldu¤u belliydi,
ancak her yafltan ‹ranl›y› sokakta görmek mümkündü.
Konufltuklar›m›z içinde, eylemlerin nas›l devam edece¤ine ya da bundan hangi sonuçlar›n do¤aca¤›na dair
net görüflleri yoktu. “fiimdi eylemler var, biz de eylemdeyiz” diyorlard›. Da¤›t›lan bildirilerden de eylemlerin çok
h›zl› biçimde örgütlendi¤i belli oluyordu. ‹ran’da eylemde
olanlar›n taleplerini ve olaylar› anlat›yorlard›, ancak daha
ilerisini henüz kimse kestiremiyordu.
Eylemlerin di¤er önemli bir unsuru, insanlar›n korkular›n› üzerlerinden atmalar›yd›. ‹ran Konsoloslu¤u önünde gerçekleflen eylemlerde, yüzünü bez veya flalla kapatan insanlar›n say›s› çoktu. Korku; hem oradaki ailelerine
bask› uygulanmas›, hem de kendilerinin hedef tahtas›
haline gelmesiydi. (Almanya’da eylemlerde yüz kapatmak yasak oldu¤u için bunlar bu eylemlerde gözalt›na
al›nd›lar.) Ancak ‹ran’da eylemler büyüdükçe, h›zl› bir flekilde bu da de¤iflti. Pazar günkü eylemde herkesin yüzü
aç›kt›.
Sonuç olarak, süreçle ilgili yaflanan tüm sorunlara
ra¤men, ‹ran’dan gelen bir ses bir soluk, Avrupa’da yaflayan insanlarda bir umut yeflertti. Yafll› ve orta yafll›
grupta onca bekleyiflten sonra bir soluk, gençler için ise
yeni fleyleri yaratma, de¤ifltirme gücünü, kitlelerin gücünü görmekten do¤an bir güç ve umut…
Almanya PDD
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Avrupa Parlamentosu seçimleri:
Sand›¤a giden az, sa¤a kay›fl büyük
4 -7 Haziran tarihlerinde, Avrupa
Birli¤i ülkelerinde
Avrupa Parlamentosu seçimleri yap›ld›. ‹lki 1979’da
gerçekleflen Avrupa Parlamentosu’nun yedinci seçim döneminde,
736 milletvekili seçildi. Her ülkede
seçimler, o ülkenin ulusal yasalar›na göre
gerçekleflti.
Seçimlerin AB için ne kadar sorun yarataca¤›n›, 4 Haziran’da Hollanda’daki
seçim sonuçlar› gösterdi. ‹slam düflmanl›¤›yla Hollanda’da oy avc›l›¤›na ç›kan
Gert Wilders’in faflist partisi, yüzde 17 oy
olarak sosyal demokratlar› bile geride b›rakt›. Gert Wilders, Kuran’› yasaklama giriflimleri ve “Türkiye 100 bin y›l beklese
de AB’ye al›namaz” sözleriyle ünlü. Ancak 7 Haziran’da Almanya ve Avusturya’da seçim sonuçlar›n›n belli olmas›yla
birlikte, Avrupa Parlamentosu’nun sa¤a
kayd›¤›, a¤›rl›kl› H›ristiyan demokrat partilerin kazand›¤›, birçok afl›r› sa¤c›/faflist
veya milliyetçi, anti-AB partilerin de 90’›n
üzerinde milletvekiliyle parlamentoya girdi¤i gözlendi.
Faflist ve AB karfl›t› partiler, Macaristan, Avusturya, Romanya, Danimarka gibi ülkelerde, oylar›n› geçmifl seçim dönemlerine göre iki kat art›rd›lar. Örne¤in
Danimarka’da afl›r› sa¤c›lar yüzde
6.8’den yüzde 15.9’a ç›kard›lar oylar›n›.
Finlandiya’da durum daha vahimdi. Faflist parti, daha önce oylar›n yüzde
0.5’ine sahipken bu sefer oylar›n› 9.8’e
ç›karmay› baflard›. K›sacas› hemen hemen tüm AB ülkelerinde afl›r› sa¤c›/faflist
partilerin oylar›nda büyük oranda art›fl
yafland›.
Seçimlerin kesin kaybedeni ise, sosyal demokratlard›. Hemen hemen tüm AB
ülkelerinde sosyal demokratlar oy kayb›na u¤rad›. Avrupa Parlamentosu’nda
yüzde 20’ye kadar düfltüler. Yefliller bir
iki puan art›fl kaydetseler de di¤er sol birlikler puan kaybetti. Bu özellikle ‹ngiltere,
Avusturya, Almanya için daha da geçerli.
Bu sonuçlar›n önemli bir nedeni ekonomik kriz. Y›lard›r Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerde yabanc› düflmanl›¤›
üzerinden yükselen faflist partiler, ekonomik krizle birlikte oylar›n› artt›rd›lar. Di¤er
önemli bir neden ise, sosyal demokrat
partilerin, muhafazakar partilerden fark›n›n kalmamas›; birçok ülkede muhafazakar partilerle koalisyon içinde olmalar› ve
seçmenlerin “büyük” partilere ders vermek istemesi.
Bunlar›n yan›nda AB’ye kat›lmalar› ile
birlikte ekonomilerinin batt›¤›, yabanc›lar›n ülkeye gelerek ifllerini çald›¤› propa-

gandas›, hem ‹ngiltere’de hem
Macaristan’da
kendisine genifl
bir taban buldu.
Afl›r› sa¤c›lar›n bundan böyle
AB’ye a¤›rl›klar›n› koyaca¤› endiflesinden daha
çok, AP seçimlerine kat›l›m oran›ndaki düflüfl burjuvaziyi panikletti. Bu
y›lki seçim sonuçlar› yüzde 43.1’le
2004’deki yüzde 45’in de alt›na düfltü.
Özellikle Do¤u Avrupa ve Orta Avrupa’da
Slovakya gibi ülkelerde yüzde 20’lerin
dahi alt›ndayd›.
Avrupa Birli¤i’ne tepkiler büyüyor
Avrupa Birli¤i, uzun y›llard›r kurumlaflmas›n› tamamlayam›yor. Avrupa Anayasas›’n›n reddi üzerine Lizbon Sözleflmesiyle piyasaya sürülen Anayasa
2008’de ‹rlandal›lar›n “hay›r” oyuyla yürürlü¤e giremedi. Bu y›lki AP seçimlerinde bile eski sözleflmeye göre seçim yap›ld›. Ancak Lizbon Sözleflmesi, bu 5 y›ll›k yasama döneminde yürürlü¤e girebilir
gerekçesiyle önlemler al›nd›.
Sonuç olarak AB, ‹rlanda’dan yedi¤i
tokatla hala tökezliyor. Ekonomik kriz ise,
AB karfl›t› partilere güç kazand›rd› ve
AB’ye karfl› elefltirelli¤i art›rd›. Di¤er yandan Avrupa’da sokaktaki insan AP’nin ne
ifle yarad›¤›n› bilmiyor, uygulamas›n› görmüyor, iflleyifli fleffaf de¤il. AP’nin Avrupa
Birli¤i’nin iflleyiflinde, tavsiye niteli¤indeki
kararlar d›fl›nda flimdilik bir fonksiyonun
olmamas›, as›l kararlar›n bürokratlar taraf›ndan kapal› kap›lar arkas›nda al›nmas›,
seçimlere ilgisizli¤in bir di¤er önemli nedeni.
Elbette bu sorunlar y›llard›r var. AB’ye
karfl› tutumu as›l a¤›rlaflt›ran neden, ekonomik kriz. Her AB ülkesinin, do¤al olarak kendi ulus devlet ç›karlar›n› esas almas›, kamuoyunda ulus devleti yineden
merkeze oturttu. Zenginler, daha fakir AB
ülkelerinin “yükünü” tafl›mak istemiyor,
“fakirler”in, AB’nin fakirleflmesinde en
önemli etken oldu¤unu öne sürüyorlar.
Parlamenter solun, kriz döneminde faturan›n iflçi ve emekçileri ç›kar›lmas› d›fl›nda bir politika üretmemesi, muhafazakarlar›n krizle birlikte daha çok sosyal-demokrat kesilmeleri, her ikisinde de arad›¤› bulamayanlar›n afl›r› sa¤c›/faflist partilere kaymas› son dönemin tablosunu
oluflturuyor.
Sonuç olarak, AP seçim sonuçlar›n›n
her AB ülkesinde kendine özgü nedenleri
olmas›na ra¤men, tüm AB ülkeleri için üç
ortak nokta var: Parlamenter solun oylar›nda düflüfl, afl›r› sa¤›n/faflistlerin yükselifli, seçime kat›l›m›n düflüklü¤ü.

Kenan Evren’in
yarg›lanma korkusu
Ergenekon operasyonu kapsam›nda ortaya ç›kan darbe giriflimleri ve AKP’nin darbe karfl›t›ym›fl gibi görünmesi, Türkiye'de,
daha önce gerçekleflen darbelerin ve darbecilerin yarg›lanmas›n› gündeme getirdi. AKP’nin darbe karfl›t›, demokrasi
havarisi yüzünün gerçek olmad›¤›n› teflhir etmek isteyen
CHP, bunu demagojik olarak yer yer ortaya at›yordu.
Son olarak Albay Dursun Çiçek imzal› “‹rtica Eylem
Plan›” üzerinden f›rt›na kopunca, CHP Genel Baflkan› Baykal, AKP’ye “darbeye ve darbecilere o
kadar karfl›ysan›z, gelin anayasan›n geçici 15. maddesini de¤ifltirelim” dedi. Bilindi¤i gibi geçici 15.
madde, 12 Eylül generallerinin yarg›lanmas›n› yasaklayan maddeydi. Ve bugüne kadar gelen hiçbir hükümet, -ki bunlar aras›nda sosyal-demokratlar da vard›- bu maddeyi
de¤ifltirmemiflti. fiimdi Baykal, AKP’yi s›k›flt›rmak için böyle bir öneri
ortaya att›. Gerçekte CHP de bugüne dek bu maddenin de¤iflmesi
do¤rultusunda hiçbir fley yapmam›flt›.
Her ne kadar 12 Eylül darbecilerinin yarg›lanmas›, burjuva klik
çat›flmalar›n›n sonucu olarak gündeme yeniden gelmiflse de, üzerine
gidilmesi gereken bir konudur. Bugüne dek devrimciler ve demokratlar
taraf›ndan s›kça vurgulanm›flt›r, fakat bu do¤rultuda kitlesel bir hareket yarat›lamad›¤›ndan sonuç al›c› olamam›flt›r. Burjuva kliklerin birbirini s›k›flt›rma arac› olarak kulland›¤› “12 Eylül’ün ve 12 Eylülcülerin
yarg›lanmas›” ancak yükselen bir halk hareketi üzerinden gerçekleflebilir. Di¤er türlüsü, ya demagojik bir söylem, ya da göstermelik bir
yarg›lamad›r. Baykal’›n bugün ortaya att›¤› “Kenan Evren’i yarg›layal›m!” önerisi de bundan farkl› bir fley de¤ildir.
Hal böyle iken, yarg›lama gündeme gelir gelmez, Marmaris’teki
köflkünde inzivaya çekilmifl olan Kenan Evren, “halka soral›m, e¤er
yarg›lay›n derlerse yarg›lamay› beklemem kendim intihar ederim" diyerek duygu sömürüsü yapmaya kalk›flt›. Evren ve onun gibilerinin
canlar›n›n çok tatl› oldu¤unu, o yüzden de intihar edemeyeceklerini
herkes bilir. Ama Evren, “intihar ederim” sözüyle, bir referandum yap›ld›¤›nda, halk›n kendini destekleyece¤i mesaj›n› vermek istiyordu.
12 Eylül anayasas›n›n yüzde 90’lar› aflan bir oranla kabul edilmesini
referans göstermeye çal›fl›yordu. O bask›c› y›llarda, “anayasaya hay›r” propagandas›n›n yasak oldu¤u, fleffaf zarflar kullanarak kimin
hangi oyu verdi¤inin tespit edilerek cezaevlerine at›ld›¤› referandum
sonuçlar›n›, hala gerçekmifl gibi gösterme gayretini sürdürüyordu. Öylesine piflkin ve utanmazca… Burjuva hükümetlerin kendisini gerçek
anlamda yarg›layamayacaklar›n›n verdi¤i güven ve ukalal›kla…
Kenan Evren gibiler, ancak devrimci önderlik alt›nda geliflen iflçi ve
emekçi hareketinin karfl›s›nda cüceleflir ve suçlar›n› itiraf ederler. Böyle
göstermelik, birbirini s›k›flt›rmak için ortaya at›lan içi bofl yarg›lama
vaatleriyle de¤il… Onlar› as›l korkutacak olan, halk hareketinin yükselmesi, sadece darbecileri yarg›lamak yönüyle de¤il, 12 Eylül’ü tüm
uygulamalar›yla ortadan kald›racak boyuta ulaflmas›d›r.
Evren gibiler, her zaman bunun korkusuyla yaflayacakt›r. ‹flçi ve
emekçilerin ellerini hep yakalar›nda hissedecekler, ömürleri bunu görmeye yetmese bile, bunun kabusuyla öleceklerdir.
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OKSAM pikni¤i yap›ld›
Osman Akgün Kültür ve Sanat Merkezi taraf›ndan '84 Ölüm Orucu flehidi Mehmet
Fatih Öktülmüfl an›s›na düzenlenen piknik, 21 Haziran'da yap›ld›. Çeflitli semtlerden
gelen kat›l›mc›lar sabah ortak kahvalt› sofras›nda yiyeceklerini paylaflt›ktan sonra, programa kat›ld›lar. Piknik alan›na Mehmet Fatih Öktülmüfl'ün büyük bir foto¤raf›n›n yan› s›ra Osman Akgün Kültür ve Sanat Merkezi imzal›
"Dostlar›n aras›nday›z güneflin sofras›nday›z"
pankart› as›ld›.
Program Mehmet Fatih Öktülmüfl ve Ölüm
Orucu flehitleri flahs›nda dünyadaki devrim ve
sosyalizm mücadelesinde flehit düflenlerin an›s›na yap›lan sayg› durufluyla bafllad›.Aç›l›fl konuflmas›nda dünyada ve ülkemizde yaflanan duruma dikkat çekilirken, umudumuzu hep diri tutmam›z gerekti¤ine vurgu yap›ld›.
Ard›ndan OKSAM Müzik Grubu seslendirdi¤i ezgileriyle sosyalizm rüzgar›n› tafl›d›.
Murat Gök, söyledi¤i türkülerle kitleyi coflkuland›rd›. Osman Akgün'ü tan›yan ve onunla beraber besteledikleri bir ezgiyi de kitleyle paylaflan Nilgün Abla ve grubu, Osman'la olan dostluklar›ndan bahsederek, "Bizi buraya Osman ça¤›rd›, Mahir ça¤›rd›,
‹brahim ça¤›rd›, Deniz ça¤›rd›, Ömer ça¤›rd›" dedi.
Ö¤le yeme¤i yine ortak emekle haz›rlanan ortak sofrada yendi ve Güneflin sofras›nda dostça-yoldaflça paylafl›mlar›n en somutu yafland›. Yeme¤in ard›ndan program›n ikinci bölümü bafllad›. Kitlesel kat›l›mla yap›lan ve kazanana kitap ödülü verilen
bilgi yar›flmas›nda, gündemle ilgili sorulara çok büyük bir ilgi gösterildi.
Siya Korta seslendirdi¤i Kürtçe ve Zazaca ezgiler ve halaylarla kitleyi hareketlendirdi. Siya Korta'n›n ard›ndan pikni¤e kat›lanlar›n içinden kendi türkülerini söylemek
isteyenler sahneye ç›kt›lar
Program›n kapan›fl konuflmas›nda pikni¤e kat›lanlara teflekkür edildikten sonra,
"Biz buraya, gelecekte kuraca¤›m›z toplumun küçük bir nüvesini tafl›d›k. Her fleyimizi
paylaflt›k. Gelecek güzel günleri görmek için örgütlenmeliyiz" denildi.
Piknik hep birlikte söylenen Yürüyüfl marfl› ile bitirildi.
“Eski hikayeler, dostlu¤un birçok örne¤i ile doludur. Avrupa proletaryas› diyebilir ki, kendi bilimi,
birbirleri ile olan iliflkileri, eskiler aras›nda insan
dostlu¤u konusunda en dokunakl› hikayeleri bile
geride b›rakan iki bilim adam› ve savaflç› taraf›ndan yarat›lm›flt›r.”
Lenin, Marx ve Engels’in yoldafll›¤›n› böyle tan›mlar, Marx ve Engels’in yakalad›klar› uyumun nas›l etkin bir silaha dönüfltü¤ünü, en amans›z sald›r›lar› nas›l
püskürttü¤ünü görüyoruz bu dostlukta. Fransa’da birlikte oluflturduklar› ilk eser
olan “Kutsal Aile”nin ard›ndan hiç kopmayan, ayr›l›klar›n ve f›rt›nalar›n körükledi¤i bir yoldafll›k, yarat›lan ölümsüz kitaplar›n da yata¤›yd› ayn› zamanda. Devrimci proletaryan›n bu iki ustas›, tüm yaflamlar›n› sosyalizmin gelecekteki mutlak
zaferini kan›tlamaya adam›fllard›. Bugün de kapitalist barbarl›¤a son verecek
olan proletaryan›n en de¤erli yol göstericileri olmalar› bundand›r. “Marx ve Engels’in iflçi s›n›f›na yapm›fl olduklar› hizmetler, birkaç sözcük içinde flöyle ifade
edilebilir; onlar, iflçi s›n›f›na kendini bilmeyi, kendi bilincine ulaflmay› ö¤rettiler ve
bofl hayallerin yerine bilimi koydular.” (Marks-Engels-Marksizm)
***
Engels, 1820 y›l›nda Wuppertal’de do¤du. Do¤du¤u kent, zaman›n dokuma ve
metalürji merkeziydi. Daha çok genç yafltayken, sömürücü s›n›flar›n yaratt›¤› sefalet ve açl›¤› en yal›n haliyle görme flans›na sahipti. Dindar bir ifladam› olan babas›na ra¤men keskin zekas› ve gözleme yetene¤i ile yeryüzündeki çeliflkilerin
üzerine gitmeye bafllad›¤› y›llard› bunlar. Henüz 19 yafl›ndayken oluflturdu¤u ilk
yaz› denemesi olan Wuppertal Mektuplar›’nda bu yoksulluk ve vahfletin resmini
çizmifl, ayn› zamanda da 6 y›l sonra ortaya ç›karaca¤› bilimsel eserin; “‹ngiltere’de Emekçi S›n›flar›n Durumu” kitab›n›n ilk ad›mlar›n›n atm›flt›. ‹ngiliz iflçi s›n›f›n›n durumunu derin bir araflt›rma ve güçlü bir üslupla en gerçekçi haliyle gözler
önüne seriyordu bu kitab›nda.
Engels’in berrak ve ele ald›¤› konuyu herhangi bir boflluk b›rakmamacas›na
›srarla iflleyen kalemi onun en çarp›c› özelli¤iydi. Eflsiz yarat›c›l›¤› ve gözlemci

Proleterce Devrimci Durufl okurlar›
1984 Ölüm Orucu flehidi Mehmet Fatih Öktülmüfl'ü
mezar› bafl›nda and›lar. Anmadan önce yoldafllar›
taraf›ndan yap›lan mezar tafl›, daha önce tahrip edilmifl olan mezar tafl›n›n yerine konuldu.
Anma, sayg› durufluyla bafllad›. Fatih'in yaflam›n›n
anlat›ld›¤› konuflman›n ard›ndan Haydar Baflba¤'›n
mezar›nda da sayg› duruflu yap›ld›.
Daha sonra Osman Yaflar Yoldaflcan ve Ataman
‹nce'nin mezar›na gidilerek anma bitirildi.

ENGELS...

Ifl›l Ifl›l Parlayan Meflale
kuvvetiyle en karmafl›k sorunlar› yal›nlaflt›r›yor, iç ba¤lant›lar› ile anlafl›l›r hale getiriyordu. Tükenmeyen enerjisi ile beyni derin bir bilgi hazinesine dönüflüyor, en güzel ürünleri veriyordu. “Sen gerçek bir ayakl› ansiklopedisin” diyordu Marx ona.
Son derece düzenli, düflünülmüfl bir sistemle çal›fl›yor, “gezegendeki her fleyle”
ilgileniyor, bilim, sanat, kültür, spor tüm konular› bilimsel yaklafl›mla e¤iliyordu.
Tam 12 dil konufluyor, 20 dilde okuyordu.
Marks ve Engels, gizli Alman Komünist Birli¤i ile iliflki kurduktan sonra, dünya
proletaryas›na güç ve esin kayna¤› olan Komünist Manifesto’yu arma¤an ettiler. Sonras›nda Engels, daha çok polemik niteli¤inde, tarihi materyalizm ve
Marks’›n iktisadi teorisinin ›fl›¤›nda genel bilimsel sorunlar›, geçmiflin ve bugünün de¤iflik olgular›n› kapsayan eserler ç›kard›.
Askerli¤ini Prusya’da s›radan bir topçu eri olarak yapan Engels, askeri bilgi ve
birikimini sürekli artt›r›yor, bu yönünün de s›n›f savafl›m›n›n hizmetine sokuyordu. Fransa-Prusya aras›ndaki savaflta, düzenli yazd›¤› “Savafl Üzerine Notlar”
bafll›kl› makaleleri isimsiz yay›nland›¤› için bu dahiyane de¤erlendirmeleri herkes askeri konularda uzman birine atfediyordu.
Tarihin materyalist bak›fl aç›s›yla irdelendi¤i eserlerinin yan› s›ra bilimsel birçok konuda eserler sunan Engels, Marx’›n ölümünün ard›ndan Kapital’in 2. ve 3.
cildini yay›nlatmay› da üstlendi.
***
Kararl›l›¤›, yak›nmazl›¤›, dogmatizme karfl› devrimci ›srarc›l›¤› ile, hem bir
devrimci proletarya militan› hem de bugün hala ›fl›l ›fl›l parlayan bir meflale oldu.
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# 24 Temmuz 2002-Adnan Yücel öldü

# 1 Temmuz 1876-Rus anarflisti Bakunin öldü
# 2 Temmuz 1963-Frans›z emperyalistleri Cezayir'den kovuldu
# 4 Temmuz 1848-Komünist Manifesto yay›mland›
# 4 Temmuz 1918-Sovyet Anayasas› kabul edildi
# 5 Temmuz 1968-‹flçiler Derby fabrikas›n› iflgal
etti.
# 7 Temmuz 1991-Vedat Ayd›n öldürüldü
HEP Diyarbak›r il baflkan› Vedat Ayd›n, ‹HD kongresinde yapt›¤› Kürtçe konuflma nedeniyle devletin
hedefi haline gelmiflti. Kontrgerilla görevini yerine getirdi ve Ayd›n'› katletti. Kitlesel geçen cenazeyi de
hazmedemeyen devlet 6 kifliyi öldürdü.

halk Bastille zindan›n› basarak
tum tutsaklar› serbest b›rakt›.
# 14 Temmuz 1992-Diyarbak›r
Cezaevi'nde Ölüm Orucu
Diyarbak›r'daki faflist bask›lar›
protesto etmek için PKK MK üyeleri Kemal Pir ve Hayri Durmufl,
PKK savaflç›lar› Ali Çiçek ve Akif
Y›lmaz bafllatt›klar› Ölüm Orucu
eyleminden sonra flehit düfltüler.

Kavgan›n flairi Adnan Yücel, 12 Eylül y›llar›nda direnen komünistlerin fliirlerini Yeryüzü
Aflk›n Yüzü Olacak adl› kitapta toplam›fl, bu fliirler çok genifl bir kesimde yank› bulmufltu. Çok
be¤enilen bu fliiri için “Yazana de¤il, yazd›rana
bak›n” diyordu. Daha sonraki dönemde yükselen Kürt hareketine iliflkin yazd›¤› Ateflin ve
Güneflin Çocuklar› fliir kitab› da, ölümsüz eserleri aras›nda yer al›r.
“Bir bir çekilirken teslim bayraklar›
Ve kaçmalarla uzarken
Göçmelerle tozarken Avrupa yollar›
Durdu bir avuç yi¤it
Bir tutam k›r çiçe¤i
Ölüm dedi¤iniz de ne ki
Gözümüzde hainler kadar küçük
Ve zafere inanc›m›z
Ölümsüzleflen ölümler kadar büyük Hiç bir fley bitmemiflti daha
Gülerek girdiler zulüm tufan›na
Onlar ki bir ayr›kotu tarlas›nda
Ölerek girdiler
Bir tutam çiçektiler
Ve en dayan›lmaz›nda tufanlar›n
Binlerce ihanet çirkinli¤inde
Adlar›n› bile söylemediler”
Bir avuç direnci güzellediler

# 17 Temmuz 1879-‹stanbul'da
tersane iflçileri greve bafllad›.
# 17 Temmuz 1986-‹HD kuruldu
12 Eylül darbesinin ard›ndan tutsak aileleri ve bir
avuç ayd›n›n çabalar› sonucu kurulan ‹HD bugüne kadar birçok üyesini flehit verirken, sürekli bask›nlarla
karfl›laflt›.

# 7 Temmuz 1993-Rifat Ilgaz öldü
# 20 Temmuz 1979-Nikaragua'da devrim oldu.
# 11 Temmuz 1980-Fatsa operasyonu. Fatsa’da
operasyon düzenlendi, bütün evler askerler taraf›ndan
bas›ld›. Devrimci belediye baflkan› Fikri Sönmez'in de
aralar›nda bulundu¤u 300 kifli gözalt›na al›nd›.
# 12 Temmuz 1949-Dimitrov öldü
# 12 Temmuz 1992-Devrimci Sol Savaflç›lar› katledildi. Niyazi Ayd›n, ‹brahim Erdo¤an, ‹brahim ‹lçi,
Cavit Özkaya, Hasan Eliuygun, Nazmi Türkcan, Fitnöz Dikme, Birol Karakaya, Zeynep Eda Berk, Yücel
fiimflek, Ömer Coflkun›rmak, Buluthan Kangalgil adl›
devrimciler ‹stanbul ve Ankara'da gerçeklefltirilen ev
bask›nlar›nda katledildiler.
# 14 Temmuz 1789-Frans›z ihtilali s›ras›nda

Temmuz-A¤ustos Ay›nda fiehit Düflen
‹htilalci Komünistler
Temmuz 1980-Kenan Özbilek
Adana'da faflistlerle girdi¤i çat›flmada a¤›r yaraland›
ve hastaneye kald›r›ld›. Hastanede a¤›r iflkenceler görerek öldü. Osman Yaflar Yoldaflcan onun ölümünün ard›ndan "‹flte bir T‹KB'li böyle savafl›r, böyle ölür" demiflti.
29 Temmuz 1991-Yunus Durmaz
Bir eylem haz›rl›¤›ndayken çembere al›n›r. Çemberi
yarmay› baflar›r. Ancak elindeki bomba yere düfler, çevresinde çocuklar oynamaktad›r. Çocuklara zarar gelmesin diye kendisini bomban›n üzerine atar ve flehit düfler.
26 Temmuz 1996-Tahsin Y›lmaz
27 Temmuz 1996-Ulafl Hicabi Küçük
27 Temmuz 1996-Osman Akgün
Üçü de '96 Ölüm Orucu'nda flehit düflerler.

# 24 Temmuz 1968- ‘68 ö¤renci liderlerinden
Vedat Demircio¤lu katledildi
# 27 Temmuz 1996- ‘96 ÖO eyleminin bitirilifli
Devrimci tutsaklar› bask› alt›na almaya yönelik yay›nlanan genelgeye karfl› bafllat›lan Açl›k Grevi eylemi
45. günden itibaren ölüm orucu'na dönüfltürüldü. 27
Temmuz'a kadar süren eylem boyunca Tahsin Y›lmaz,
Osman Akgün, Ulafl Hicabi Küçük, Ayçe ‹dil Erkmen,
Müjdat Yanat, Altan Berdan Kerimgiller, Hüseyin Demircio¤lu, Hayati Can, Ali Ayata, ‹lginç Özkeskin,
Aygün U¤ur ve Yemliha Kaya flehit düfltüler.
# 30 Temmuz 1908-Cibali tütün fabrikas› iflçileri
greve ç›kt›lar.
# 30 Temmuz 1903-RSD‹P 2. Kongresi yap›ld›
Leninist parti modelinin tart›fl›ld›¤› ilk kongreydi ve
Menfleviklerle Bolflevikler bu kongrede tüzü¤ün birinci maddesi yüzünden ayr›flt›lar.
# 1 A¤ustos 1944- Nazi iflgaline karfl› ‹kinci Varflova ayaklanmas›
# 1 A¤ustos 1969- Silahtar Türk Demir Döküm
fabrikas› iflgali
# 4 A¤ustos 1914- I. Emperyalist paylafl›m savafl›
bafllad›.
# 5-6 A¤ustos 1945- Hiroflima ve Nagazaki’ye
atom bombas› at›ld›.
2. Emperyalist Paylafl›m Savafl›’n›n bitmesine az bir
zaman kala ABD, zaten yenilmifl durumda olan Japonya’n›n üzerinde, atom bombas›n›n gücünü ve etkisini
denedi. O güne kadar dünyan›n gördü¤ü en güçlü ve

vahfli savafl arac› olan bu atom bombas›, Hiroflima ve
Nagazaki’de 500 bine yak›n insan›n ölmesine, bir o
kadar›n›n sakat kalmas›na sebep oldu. At›ld›¤› bölgede
do¤al yaflam› yok eden bombalar›n etkisi y›llar sonra
bile görüldü. Japonya’da do¤an sakat çocuklarda izlerini gösterdi.
# 9 A¤ustos 1901- Amerika’n›n yerlileri olan K›z›lderililerin elindeki son topraklara da el kondu.
# 10 A¤ustos 1942- Köy enstitüleri kuruldu.
# 13 A¤ustos 1913- Alman komünisti Bebel Öldü
# 14 A¤ustos 1956- Ünlü flair Brecht Öldü
# 15 A¤ustos 1975- gençlik hareketinin önderlerinden Harun Karadeniz öldü.
# 15 A¤ustos 1984- Eruh ve fiemdinli bask›nlar›yla PKK silahl› mücadeleyi bafllatt›.
# 18 A¤ustos 1944- Alman Komünist önder Thaelman katledildi.
# 19 A¤ustos 1936- ‹spanyol flair Federico
Garcia Lorca ‹spanyol faflizmi taraf›ndan
öldürüldü.
# 23 A¤ustos 1927- ABD’de iflçi önderleri Sacco
ile Vanzetti idam edildiler.

Düzeltme ve özür: Dergimizin Haziran say›s›nda
Gelece¤imizin Köprüsü Tarihimiz köflesinde teknik bir
hatadan dolay›, 16 Haziran 2005’te Mercan katliam›nda flehit düflen MKP/HKO üyesi devrimcilerin isimleri
yanl›fl yaz›lm›flt›r. Do¤ru isimler afla¤›dad›r:
Cafer Cangöz, Ayd›n Hanbayat, Okan Ünsal, Ali R›za Sabur, Alaattin Atafl, Cemal Çakmak, Berna Sayg›l›
Ünsal, Kenan Çak›c›, Ökkefl Karao¤lu, Taylan Y›ld›z,
‹brahim Akdeniz, Dursun Turgut, Binali Güler, Ahmet
Perktafl, Gülnaz Y›ld›z, Ça¤dafl Can, Ersin Kantar
Düzeltir, okurlar›m›zdan ve devrimci kamuoyundan
özür dileriz.
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bir y›k›m yaflan›rken, büyük kentlerde
de her evde kriz bir biçimde fliddetini
hissettirirken, rakamlarla oynayarak ya
da kitlelerin gözünde yan›lsama yaratarak kriz yokmufl gibi davranmalar›
bekleniyor.

Kriz
bitiyor mu?!
S
Ekonomik krizin her aflamas›nda “iyimser” magazin
ekonomistleriyle karfl›laflt›k
asl›nda. Kimi ekonomistlerin
bu zorlama tav›rlar›n›n kayna¤›nda, krizi kitlelerin gözlerinden gizleme, burjuvazi
son vurgunlar›n› vururken
kitleleri uyutma çabas› yat›yordu. Kitleler, kriz kendilerini do¤rudan vuruncaya kadar harcama yapmaya, borsada oynamaya, kredi çekmeye devam ederse, baz› kesimler biraz daha para kazanabileceklerdi. Somut olarak
gelmifl olan krizi, psikolojik
yöntemlerle durdurma çabas›n›n ürünüydü bu söylemler.
fiimdi de krizin art›k dibe
vurdu¤una ve art›k ç›k›fl›n
bafllayaca¤›na dair umutlar›
yayg›nlaflt›rmaya çal›fl›yorlar.
Bu umutlar yeflerirse “tüketici güven endeksleri”nin yükselece¤ini, tüketici güven endeksleri yükseldikçe de kitlelerin umutlar›n›n yayg›nlaflaca¤›n› düflünüyorlar.

on günlerde ekonomik krize
iliflkin “iyimser” yaz›lar yazmaya çal›flanlarda bir art›fl ortaya ç›kt›. Asl›nda yazma biçimleri,
kulland›klar› üslup son derece titrek ve
dolayl›. “Dip görünmeye bafllad›” demiyorlar, “dip görünmeye bafllam›fl
olabilir” diyorlar mesela. “Krizin h›z›n›n kesildi¤ini” yazm›yorlar, “krizin
h›z›n›n kesilmifl olabilece¤ini” yaz›yorlar.
Bunlar› yazarken birtak›m rakamlar
s›ral›yorlar elbette. Bu rakamlardan ç›kard›klar› sonuç ise, düflüfl devam etmekle birlikte, art›k düflüflün h›z kesme iflaretleri verdi¤i. En büyük umutlar› da, 2009’daki y›k›m ne kadar büyük olursa olsun, 2010’dan itibaren
toparlanman›n ve iyiye gidiflin bafllama
ihtimali. Tüm rakamlarda buna bak›yor, bunun iflaretini görmeye çal›fl›yorlar. Oysa henüz daha iflin bafl›nday›z ve
onlar›n umutlar›n›n gerçekleflme ihtimali, çok uzaklarda.
Krize “psikolojik” çareler
Ekonomik krizin her aflamas›nda
bu türden “iyimser” magazin ekonomistleriyle karfl›laflt›k asl›nda. ‹lk önce
ABD’de büyük patlama oldu¤unda ortaya ç›kt›lar ve “ABD bize çok uzak,
arada Atlantik var, kriz bize gelinceye
kadar etkisi hafifler, hatta belki de gelmez” dediler.
Krizin dalgalar› Türkiye ekonomisinin k›y›lar›n› dövmeye bafllad›¤›nda
ise “Kriz bizi etkilemez” tezinin savu-

nucusu oldular ve ›srarla pani¤i durdurmaya çal›flt›lar.
Kriz art›k reddedilemez hale geldi¤inde “Türkiye’nin ekonomisi sa¤lam,
banka yap›s› güçlü, bize birfley olmaz”
diyerek sürdürdüler savunular›n›.
Kimi ekonomistlerin bu zorlama
tav›rlar›n›n kayna¤›nda, krizi kitlelerin
gözlerinden gizleme, burjuvazi son
vurgunlar›n› vururken kitleleri uyutma
çabas› yat›yordu. Kitleler, kriz kendilerini do¤rudan vuruncaya kadar harcama yapmaya, borsada oynamaya, kredi
çekmeye devam ederlerse, baz› kesimler biraz daha para kazanabileceklerdi.
Somut olarak gelmifl olan bir krizi, psikolojik yöntemlerle durdurma çabas›n›n ürünüydü bu söylemler.
fiimdi de krizin art›k dibe vurdu¤una ve art›k ç›k›fl›n bafllayaca¤›na dair
umutlar› yayg›nlaflt›rmaya çal›fl›yorlar.
Bu umutlar yeflerirse “tüketici güven
endeksleri”nin yükselece¤ini, tüketici
güven endeksleri yükseldikçe de kitlelerin umutlar›n›n yayg›nlaflaca¤›n› düflünüyorlar. Ve asl›nda somut bir dayana¤› olmayan psikolojik bir alg› nedeniyle, kitlelerin yeniden sokaklara ç›karak, tüketim ç›lg›nl›¤›na devam edeceklerini umuyorlar.
Kriz, iflçi ve emekçilerin evinde
Oysa bu, ayn› zamanda kitlelerle
alay etmek, kitleleri küçümsemek anlam›na da geliyor. Özellikle kimi Anadolu kentlerinde kriz nedeniyle büyük

Türkiye’de iflsizlik, 5 milyonu aflt›.
Ekim ay›nda kriz patlak verdi¤inden
bu yana, iflten at›lanlar›n say›s›n›n 1.5
milyonu buldu¤u resmi olarak teyit
edildi. Türkiye’de sadece otomobil
sat›fllar› 2009 y›l›n›n ilk dört ay›nda
geçen y›l›n ayn› dönemine göre, yüzde 54 düflüfl gösterdi. 2008 y›l›n›n bafl›ndan itibaren TOK‹’nin sosyal konutlar›ndan sat›n alanlar›n yüzde 4’ü,
ödeme güçlü¤ü çektikleri gerekçesiyle
konutlar›n› geri iade ettiler. Sanayi
üretimi 2009 bafl›ndan beri her ay
yüzde 20’nin üzerinde düflüfl gösteriyor. Birleflik Metal-ifl sendikas›n›n
araflt›rmas›na göre, iflçilerin ortalama
günlük kazanc›, 2009’un ilk iki ay›nda yüzde 2.8 düfltü. Karfl›l›ks›z çek ve
protestolu senetlerin tutar›, 2009 y›l›n›n ilk iki ay›nda, 2008’in ayn› dönemine göre yüzde 40 art›fl gösterdi.
Hükümet 2009 y›l› için yüzde 3.6 daralma bekliyor, ancak bu daralman›n
yüzde 5’i geçece¤i söyleniyor. Hatta
“krizi bilen adam” Paul Krugman,
Türkiye’nin iflas edebilece¤ini söyledi
Bunlar ilk elde s›ralanabilecek rakamlar. Ekonominin her alan›nda, daha ayr›nt›l›, daha kapsaml›, kriz göstergesi rakamlar mevcut. Ancak hükümet, bir taraftan bunlar ortada yokmufl
gibi davran›yor, di¤er taraftan, adeta
yoksul emekçilerle alay edercesine birtak›m kararlar al›yor.
Beyaz eflya ile otomotivde KDV ve
ÖTV vergilerinin kald›r›lmas› böylece
bu iki kalemde fiyatlar›n bir miktar düflürülmesi, bu türden kararlardan birisi. Keza 150 metrekarenin üzerindeki
konutlarda da indirime gidilmesi yine
baflbakan›n büyük laflarla aç›klad›¤›
“tüketimi teflvik edici” ad›mlar aras›nda yer al›yor. ‹flçi ve emekçilerin her
gün sat›n ald›¤› temel g›da maddelerinde, KDV oranlar› yüzde 18 ile yüzde 8 aras›nda de¤ifliyor ve bunlar›n
hiçbirinde indirim yap›lm›yor. Ama
zaten ortalaman›n üzerindeki kesimlerin sat›n alaca¤› otomotiv ve konut gibi ürünlerde indirim ve teflvik gerçeklefliyor.
Türk-ifl ve Hak-ifl sendikalar›n›n
patron örgütleri ile birlikte bafllatt›klar› “eve kapanma al›flverifle ç›k” kam-
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panyas› da, benzer bir tabloyu oluflturuyor. Asgari ücretin 527 TL, emekli maafl›n›n ortalama 600-700 TL, açl›k s›n›r›n›n bin TL oldu¤u ülkemizde, bir de
kriz nedeniyle iflsizlik bu kadar artm›flken, “al›flverifle ç›k” kampanyas›, iflçi ve
emekçilerle alay etmekten baflka bir anlam tafl›m›yor. Zaten kampanyan›n ayr›nt›lar›na bak›ld›¤› zaman, t›pk› otomotiv KDV’sinin indirilmesi gibi, burada
hedef kitlenin, orta kesimler, belli bir gelir düzeyinin üzerindekiler oldu¤u da ortaya ç›k›yor.
Asl›nda bu türden kampanyalar, kriz
konusunda, burjuvazinin yaratmaya çal›flt›¤› yan›lsaman›n da bir ifadesi oluyor.
Krizin “eksik tüketim”den kaynakland›¤›
sav›yla hareket eden burjuvazi, tüketim
gücü olan kesimlerin tüketimini art›r›c›
önlemler almaya çal›fl›yor. Ancak kriz
“eksik tüketim”den de¤il, “fazla üretim”den kaynaklan›yor. Ve bu “fazla
üretim”i kampanyalarla, teflviklerle tüketebilmek mümkün de¤il. Bu, kapitalizmin do¤as›na, kriz yaratan dinamiklerine
ayk›r› bir durumdur.
Dipten sonras› durgunluktur
Burjuva ekonomistler, “dip göründü
mü” tart›flmas›n› yürütürken, dibe inildi¤i anda yeniden yükseliflin bafllayaca¤›
umudunu ifade ediyorlar asl›nda. Ancak
temel ML do¤rular, bu kadar fliddetli bir
kriz ortam›nda, dibi görmenin de, yeniden yukar› ç›kman›n da bu kadar kolay
olmayaca¤›n› gösteriyor. Krizin dibe
ulaflmas›nda en önemli iki unsurun “üretici güçlerin tahrip edilmesi” ve “kapitalistlerin kapitalistler taraf›ndan mülksüzlefltirilmesi” oldu¤unu daha önceki say›lar›m›zda ifllemifltik. Bugünkü veriler,
henüz iflaslar›n da ekonomide köklü de¤ifliklikler yaratacak düzeye ulaflmad›¤›n›, “üretici güçler”in en önemli parças›
olan iflgücü imhas›n›n yani iflten ç›karma
furyas›n›n da as›l bundan sonra h›z kazanaca¤›n› gösteriyor.
Di¤er taraftan, krizde “dip” denilen
noktan›n arkas›ndan hemen “canlanma”
döneminin de¤il, tersine “durgunluk”
döneminin geldi¤ini de eklemek gerekiyor. Kapitalizmin devrevi krizleri, birbirini takip eden dört aflamadan olufluyor
çünkü. H›zl› bir ekonomik çöküflün yafland›¤› kriz dönemi; kriz sonras› ekonomik faaliyetin en alt düzeyde kald›¤› durgunluk dönemi; yavafl yavafl yeniden
ekonomik faaliyetin artmaya bafllad›¤›
canlanma dönemi ve bir önceki refah döneminden daha genifl bir ekonomik bü-

Krizde “dip” denilen
noktan›n arkas›ndan
hemen “canlanma”
döneminin de¤il, tersine “durgunluk” döneminin geldi¤ini de
eklemek gerekiyor.
Kapitalizmin devrevi
krizleri, birbirini takip eden dört aflamadan olufluyor çünkü.
H›zl› bir ekonomik
çöküflün yafland›¤›
kriz dönemi; kriz
sonras› ekonomik faaliyetin en alt düzeyde kald›¤› durgunluk
dönemi; yavafl yavafl
yeniden ekonomik
faaliyetin artmaya
bafllad›¤› canlanma
dönemi ve bir önceki
refah döneminden
daha genifl bir ekonomik büyümenin
gerçekleflti¤i refah(kalk›nma) dönemi. Bu dönemlerin
herbirini süresi, koflullara ve krizin fliddetine göre de¤iflkenlik göstemekle birlikte, s›ralamas› de¤iflmiyor. Mutlaka evreler birbirini bu s›ralamayla takip ediyor.
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krizin arkas›ndan da hemen canlanma
evresinin de¤il, önce bir durgunluk evresinin yaflanaca¤›n› bilmek, buna haz›r
olmak gerekiyor.
Yaflanan ekonomik krizlere iliflkin
araflt›rmalar, kriz nedeniyle h›zl› çöküfl
sürecinin, ortalama 12-15 ay aras›nda
gerçekleflti¤ini gösteriyor. Ama sonraki
durgunluk dönemi, krizin fliddetine
ba¤l› olarak de¤ifliyor. Kimi zaman iki
y›ll›k bir durgunluk döneminin arkas›ndan “canlanma” evresi bafllarken, ’29
bunal›m› gibi fliddetli bir krizin arkas›ndan “canlanma” evresinin bafllamas›
için, II. Emperyalist savafl›n patlamas›
gerekmifltir ki, bu da yaklafl›k 10 y›ll›k
bir zaman dilimini gösteriyor.
Krizin ve sonras›nda yaflanacak olan
durgunluk döneminin belirtilerini daha
iyi takip edebilmek için, bu belirtilerin
neler oldu¤una bir kere daha göz atal›m:
“Bunal›m, devrenin üretim kapasitesinin büyümesiyle ödeme gücüne sahip talepteki görece gerileme aras›ndaki çeliflkinin f›rt›nal› ve y›k›c› bir flekilde ortaya
ç›kt›¤› aflamas›d›r. Devrenin bu aflamas›,
pazarlama alan› bulamayan afl›r› meta
üretimi, ani fiyat düflüflleri, kitle halinde
iflaslara yol açan ödeme arac› eksikli¤i ve
borsa çöküflü, üretimin sert flekilde k›s›lmas›, h›zla artan iflsizlik ve çal›flma ücretinin h›zla azalmas›yla karakterizedir.
Metalar›n de¤erinin düflürülmesi, iflsizlik, makineleri, donat›mlar›n ve tüm iflletmelerin do¤rudan tahribi - bütün
bunlar, toplumun üretici güçlerinin dev
boyutlarda tahribi anlam›na gelir. Birçok iflletmenin y›k›ma u¤ramas› ve çöküflü, üretici güçlerin bir bölümünün tarhibi yoluyla bunal›m, üretimin boyutlar›n›
zorla -ama yaln›zca k›sa bir süre içinödeme gücüne sahip talebe uydurur. Bunal›mlar, var olan çeliflkilerin sadece anl›k, zora dayanan çözümüdür, bozulan
dengeyi o an için yeniden kuran zora dayanan patlamalard›r.
Durgunluk, devrenin bunal›m› hemen izleyen aflamas›d›r. Devrenin bu
aflamas›, sanayi üretiminde durgunlu¤u,
düflük meta fiyatlar›, durgun ticari faaliyet ve bofl duran para-sermaye fazlal›¤›yla karakterizedir. Durgunluk döneminde, bunu izleyen canlanma ve kalk›nman›n ön koflullar› yarat›l›r. Birikti-

rilmifl meta stoklar› k›smen tahrip edilir,
k›smen düflük fiyata sat›l›r. Kapitalistler,
üretim giderlerini düflürerek bu durgunluktan bir ç›k›fl yolu bulmaya çal›fl›rlar.
Bu hedefe birincisi, iflçilerin yüksek derece
sömürülmesi, çal›flma ücretinin daha
fazla düflürülmesi ve emek yo¤unlu¤unun art›r›lmas› yoluyla ulafl›rlar; ikincisi, bunal›m›n yol açt›¤› düflük fiyatlardan ba¤›ms›z olarak üretimi kazanç getirici bir flekle getirme hedefini güden, iflletmelerin yeniden donat›lmas›, sabit sermayenin yenilenmesi ve teknik yeniliklerin kullan›ma sokulmas› yoluyla. Sabit
sermayenin yenilefltirilmesi, üretimi art›rmak için bir dizi dala ivme sa¤lar.
Makine üreten iflletmeler siparifl al›r ve
kendileri de hammadde ve her türden
malzeme gereksinimlerini dile getirirler.
Durgunluk yerini yavafl yavafl canlanmaya terkeder.” (Politik Ekonomi Ders
Kitab›, Cilt 1, sf 298, SSCB Ekonomi
Enstitüsü, Bilimler Akademisi Yay›nlar›,
‹nter Y)
Krizin yans›mas› eylemlerle
zay›flat›ld›
Asl›nda kriz bugüne kadar çok daha
fliddetli bir biçimde kitleler üzerinde etkisi gösterebilirdi. Bunu engelleyen, daha krizin ilk günlerinden itibaren “krizin
faturas›n› ödemeyece¤iz” slogan›yla sokaklara dökülen kitleler oldu. Bir taraftan tek tek iflyerlerinin önlerinde eylemler gerçeklefltirildi. Bir taraftan Ankara
ve ‹stanbul’da sendikalar›n, kitle örgütlerinin ve devrimcilerin kat›ld›¤› kitlesel
mitingler gerçeklefltirildi. Arkas›ndan,
tek tek iflyerlerinde yap›lan eylemler ve
direniflteki iflyerlerinin birbirlerine gerçeklefltirdikleri ziyaretler, ‹stanbul’da
cumartesi günleri yap›lan ortak eyleme
dönüfltürüldü. Ayr› ayr› yürütülen eylemler, tek bir kanala ak›t›ld› ve burjuvazinin karfl›s›na ortaklaflm›fl bir direniflle
ç›k›ld›. Kitlelerin krize karfl› tepkileri, 29
Mart seçimlerinde AKP’nin oy kayb›
olarak da su yüzüne vurdu. 1 May›sta
onbinlerce iflçi ve emekçi, devletin bütün engelleme çabalar›na ra¤men büyük
bir kararl›l›kla Taksim’e akt›. Ve son olarak KESK yönetici ve üyelerine dönük
tutuklama sald›r›s›na karfl›, ülkenin her
taraf›ndan sendika üyeleri aya¤a kalkt›,
sokaklara döküldü, eylemler gerçeklefltirdi.
Devlet bir taraftan kriz nedeniyle iflçi
ve emekçilere dönük sald›r›lar›n› gerçeklefltirmeye çal›fl›yor. Ancak bir yandan da
kitlelerin krizi önden ve eylemli bir güç-
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le karfl›lam›fl olmas›, bu sald›r›lara karfl›
dalgak›ran rolü oynuyor.
Dünya çap›nda bütün burjuva kurumlar, krizden etkilenen ülkelerde “sosyal patlama” tehlikesi konusunda devletleri uyar›yorlar. Türkiye de “sosyal patlama”dan en fazla korkulan ülkelerden birisi. Gerek krizden en fazla etkilenecek
ülkelerden birisi olmas›, gerek tarihseltoplumsal birikimleri ve dinamikleri, gerekse de direniflçi bir ruh haliyle dönemi
karfl›lam›fl olmas›, burjuvazinin bu korkusunu büyüten bir etken. Bu durum,
sald›r›lar›n da parça parça ve kitlelerin
tepkilerini yoklaya yoklaya gelmesini getiriyor.
Mesela ücret indirimi hatta ücretsiz
çal›flma gibi konular krizin ilk günlerinden itibaren ortaya at›lm›fl olmas›na ra¤men, ancak iki ay önce ve tek bir sektörde (Demir-çelik) ve faflist sendika olarak
tescilli Türk Metal sendikas› taraf›ndan
hayata geçirilebildi. Bu bile, iflçiler taraf›ndan belki çok büyük eylemlerle karfl›lanamad›, ama yine de bir tepki ortaya
kondu.
‹MF’nin baflta gelen taleplerinden biri olan, emekli maafllar›n›n düflürülmesi
gibi hedefleri ise, henüz hayata geçirme
cesaretini bulam›yor, erteliyorlar.
Kriz f›rsatç›lar› ifl bafl›nda
Kriz dönemleri, pekçok flirketin-fabrikan›n batt›¤›, ayn› zamanda baz› flirketfabrikalar›n da büyük karlar vurduklar›
dönemlerdir. Daha aç›k bir ifadeyle, “kapitalistlerin kapitalistler taraf›ndan mülksüzlefltirildi¤i” dönemlerdir. Böyle dönemlerde “krizi f›rsata çeviren” tekeller,
iflgücü sömürüsünü yo¤unlaflt›rarak ve
batan flirketleri yutarak büyük vurgunlar
vururlar. ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n
(‹SO) aç›klad›¤› 2008 y›l› flirket raporu,
bu “kriz f›rsatç›lar›”n›n tablosunu ortaya
koyuyor.
‹SO, Türkiye’nin en büyük 500 flirketini ve onlar›n karlar›n› aç›klad›. Bu
aç›klamalar elbette ki resmi rakamlar.
Gerçek karlar›n›n bundan çok daha fazla
oldu¤unu, ama vergi ödememek için bu
kar› gizlediklerini unutmayal›m. Buna
ra¤men, bu flirketlerin krizden nas›l bir
vurgun vurdu¤u, çarp›c› biçimde gözler
önüne seriliyor.
Mesela krizi bahane ederek, iflçi ç›kartmama karfl›l›¤›nda iflçi maafllar›n›
yüzde 35 azaltan Erdemir, 2007 y›l›nda,
ilk 500 flirket s›ralamas›nda 6. s›radayken, 2008 y›l›nda 4. s›raya yükselmifl.

Ayn› sözleflmeye ve maafl indirimine imza atan ‹sdemir ise, 2007’de 15. s›radan
2008’de 11. s›raya yükselmifl. Yani iki
flirket de, kriz döneminde büyümüfller.
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Mesela krizi bahane ederek yüzlerce
iflçiyi iflten ç›kartan, KDV ve ÖTV indirimi yap›ld›¤› dönemde bir iflçiye 5 kiflinin iflini yapt›ran, KDV ve ÖTV indirimi
bittikten sonra da iflçi ç›kartaca¤›n› peflin
peflin söyleyen Tofafl, 2007 y›l›nda 8. s›radayken , 2008 y›l›nda 7. s›raya yükselmifl. Tofafl’la ayn› koflullarla iflçi ç›kartan,
ayn› biçimde KDV ve ÖTV indirimi döneminde vurgun vuran Oyak-Renault
ise, 4. s›radan, 5. s›raya düflmüfl. Yani
önceki dönem kar›ndan biraz daha az
kar etmifl.
Deloitte taraf›ndan haz›rlanan rapor
ise, dünya ekonomisine iliflkin verileri
ortaya koyuyor. Buna göre, Türkiye’den
üç flirket, Arçelik, Vestel ve Goldafl, dünyan›n en büyük 200 flirketi s›ralamas›nda
yer al›yorlar.
‹flte bu rakamlar, kriz f›rsatç›lar›ndan
sadece baz›lar›n› göstermeye yetiyor.
Tekeller, ekonomik büyüme dönemlerinde karlar›na kar katarken, kriz dönemlerinde de faturay› iflçi ve emekçilerin üzerine y›kabildikleri oranda, iflçi ve
emekçi kitleler sesini ç›karmad›¤› oranda, kar elde etmeye devam ediyorlar.
Daha zor bir dönem
Devletin krizi bahane ederek att›¤›
bütün ad›mlar, asl›nda burjuvazinin
krizden etkilenmesini azaltmak, kitlelerin ise krizini derinlefltirmek amac›n› tafl›yor. Krizin ilk patlak verdi¤i 2008 sonbahar›ndan itibaren burjuvaziye gerçeklefltirdi¤i yard›m ve teflvikler, yurtd›fl›ndaki kara paran›n Türkiye’ye kay›ts›z-koflulsuz biçimde getirilerek aklanmas› için
yap›lan vergi düzenlemesi, Nisan-Haziran aylar›nda gerçeklefltirilen KDV-ÖTV
indirimi, prim aff› anlam›na gelen biçimde SSK primlerinden indirim gibi ad›mlar›n tümü bu amac› tafl›yor.
Mesela son KDV-ÖTV indirimi, konut, beyaz eflya ve otomotiv sektöründeki stoklar›n eritilmesini, bu alandaki tekellerin kar elde etmesini hedefliyordu,
KDV ve ÖTV ise devletin cebinden ç›km›flt›. Bu indirim ile, gerçekten de otomotiv ve beyaz eflya sat›fllar› birden artt›
ve “acaba kriz bitti mi” yan›lsamas› yaratt›. Ama KDV-ÖTV indirimi, hükümetin seçim harcamalar› ile birlikte ortaya devasa bir bütçe aç›¤› ç›kard›. Bütçe
aç›¤› y›l›n ilk yar›s›nda, geçen y›l›n ilk yar›s›na göre yüzde 1310 (bin üçyüz on)
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artt›. Ayn› dönemde bütçe giderleri yüzde 24.1 art›, gelirleri yüzde 0.9 azald›.
fiimdi de devlet, bu bütçeyi denklefltirmeye çal›fl›yor. Elbette ki, kitlelerin s›rt›ndan.
Devlet bütçesindeki deli¤i küçültebilmek için ilk önce vergi cansimidine
sar›ld›. ‹lk zam ve vergi sa¤ana¤› akaryak›ta, tiryaki tüketimine, turistik iflletme
servislerine getirildi. Bu alanlardaki
KDV ve ÖTV art›r›ld›, bu da fiyatlara
zam olarak yans›d›.
Hemen arkas›ndan bu defa devlet
harcamalar›n› k›smak için düzenlemeler
yap›ld›. ‹laçta kat›l›m pay›n›n art›r›lmas›;
sa¤l›k personeline döner sermayeden yap›lan katk› pay›ndan kesinti yap›lmas›;
aile hekimli¤inin yayg›nlaflt›r›lmas› ile
kitlelerin sa¤l›¤a ulafl›m›n›n önüne bir
engel daha konulmas›; kamuya tafl›t al›m›n›n durdurulmas›; Köy Altyap›s›n›
Destekleme projesinden kesinti yap›lmas›; sokak ayd›nlatmas› bedellerinin halka
ödetilmesi; Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Teflvik Fonu’na ayr›lan pay›n azalt›lmas›; ö¤retmenlerin ek ders ücretlerinin azalt›lmas›... Tabi bunlara ‹stanbul’da ulafl›ma ve suya yap›lan zamm›,
üniversitelerde har(a)çlar›n yüzde
200’lere varan oranda art›r›lmas›n› da
eklemek gerekiyor.
Bütün bunlar daha bafllang›ç. Krizin
bitmek bir yana, çok daha fliddetli yaflanaca¤›, iflçi ve emekçi kitlelerin üzerine
çok daha fazla y›k›lmaya çal›fl›laca¤› bir
dönem yaklafl›yor.
***
Kapitalizmin afl›r› üretim bunal›m›
tüm fliddetiyle yaflan›yor ve Türkiye,
bundan en çok etkilenen ülkeler aras›nda bulunuyor. Krizin dibi ise henüz
uzak, yani kriz henüz bütün etkileriyle,
sonuçlar›yla karfl›m›za ç›kmad›, yaflamlar›m›zda hakimiyetini kurmad›. Bunun
en önemli sebebi iflçi ve emekçi eylemlerinin gücüydü. Kitleler, “krizin faturas›n› ödemeyece¤iz” slogan›yla bafllatt›klar› eylemleri, sald›r›n›n boyutu oran›nda
büyütmekle karfl› karfl›yalar. Aksi halde
burjuvazi, faturay› iflçi ve emekçilerin s›rt›na y›kmay› sürdürecektir. Son yap›lan
zamlar ve artan vergiler bunun göstergesidir.
Kriz sürecinde kitleler de kendi güçlerini görmeye, tan›maya bafllad›. Bunu
daha da büyütmek, daha genifl kesimleri
kriz karfl›t› eylemlere çekebilmek gerekiyor. Krizin kaderini de, kitlelerin kaderini de belirleyecek olan temel unsur, bu
olacakt›r.
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Kriz derinleşiyor, zamlar, vergiler, kurşunlar yağıyor
Krizin

fliddeti art›kça, iflçi ve
emekçilere dönük sald›r› sa¤ana¤›
da art›yor. AKP hükümeti, burjuvazinin istekleri do¤rultusunda arka arkaya ç›kard›¤› teflvik paketleriyle,
krizin yükünü onlar›n s›rt›ndan al›p,
iflçi ve emekçilere y›kt›. Bir yandan
iflçi ç›kartmalar›n yolunu düzledi,
bir yandan da daha düflük ücretle
çal›flt›rman›n önünü açt›. Bunlar
yetmiyormufl gibi, SSK primlerini
hazineden karfl›lamaya bafllad›, iflsizlik fonunu onlara peflkefl çekti.
fiimdi, hazinenin y›l›n ilk alt› ay›nda
23.2 milyar dolar aç›k verdi¤i söyleniyor. Bu aç›¤› kapamak için de zam
üzerine zam yap›l›yor. Benzine yap›lan zamla birlikte, i¤neden ipli¤e her
fleye zam geldi. ‹stanbul’da ulafl›mdan sonra suya da yüzde 8.5 oran›nda zam yap›ld›. Keza otomotiv ve
beyaz eflyaya KDV ve ÖTV indirimi
yap›l›rken, iflçi ve emekçilerin en
fazla tüketti¤i maddelerde vergi
oranlar› artt›r›ld›. K›saca iflçi ve
emekçiler zam ve vergi sa¤ana¤›na
tutuldu.
Buna karfl›n ücret ve maafllar,
gün geçtikçe eriyor. Memurun maafl›n›n son iki y›lda yüzde 20 oran›nda azald›¤› tespit edildi. 240 bin çal›flan› ilgilendiren Kamu T‹S’leri ise,
y›l›n ilk alt› ay› için yüzde 3, ikinci alt› ay için yüzde 5.5 gibi sefalet zamm› ile sonuçland›. Emeklilerin maafl›na, 5 ile 10 liral›k komik art›fllar
yap›ld›. Temel maddelere gelen zam
ile ücretlere yap›lan zam aras›ndaki
aç› fark›, son sald›r›larla birlikte iyice derinleflti, uçuruma dönüfltü.
Bütün bunlar, iflsizli¤in resmi rakamlarla bile yüzde 16 oldu¤u bir
dönemde yap›l›yor. Gerçek rakam›n
yüzde 25’leri buldu¤u, her 4 kifliden
birinin iflsiz oldu¤u belirtiliyor. ‹flsizlik artt›kça, çal›flanlar›n durumu
daha da kötülefliyor. Daha az ücrete
daha uzun ve yo¤un çal›flma dayat›l›yor.
Sayfa 2’de sürüyor

