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Sayfa 2’de sürüyor

Krize karfl› ilk büyük eylem

YUNAN‹STAN’DA
‹SYAN

eni bir y›la, yine savaflla, artan
yoksulluk ve iflsizlikle girildi.
2008’in son günlerinde ‹srail’in fos-
for ve misket bombalar›, Filistin hal-
k›n›n nezdinde, tüm halklar›n, in-
sanl›¤›n üzerine ya¤d›. Bir evin içi-
ne doldurdu¤u kad›n ve çocuklar›
bombalayan ‹srail siyonizmi, Alman
nazizmini hat›rlatan katliamlar ger-
çeklefltirdi, gerçeklefltiriyor…  

‹srail’in bu son sald›r›s›, Filis-
tin’le s›n›rl› kalmayacak yeni bir Or-
tado¤u savafl›n›n da bafllang›c› nite-
li¤inde. Hamas’›n flahs›nda, as›l he-
defe çak›lan ‹ran. ‹ran’›n kollar› du-
rumundaki Hamas ve Hizbullah’›
güçsüz düflürmeyi ve onu savafl›n
içine çekmeyi amaçl›yor. Böylece
ABD, uzun süredir u¤raflt›¤› fakat
yol alamad›¤› ‹ran’a, ‹srail’i devreye
sokarak ulaflmak istiyor.

Bunlar, ABD’nin Ortado¤u’daki
son ç›rp›n›fllar›. Afganistan ve Irak
iflgallerindeki baflar›s›zl›¤› ile her
geçen gün sars›lan hegemonik gü-
cünü kurtarma gayretleri. Geçti¤i-
miz ay, CIA’n›n eski baflkanlar›ndan
Fuller bile, ABD’nin “Büyük Ortado-
¤u Projesi” BOP’un çöktü¤ünü söy-
ledi. Baflbakan Erdo¤an’›n d›fliflleri
dan›flman› Ahmet Davuto¤lu da
benzer bir aç›klama yapt›. Davuto¤-
lu, önümüzdeki alt› ay içinde Filis-
tin, ‹srail, Lübnan, ‹ran ve Türki-
ye’de arka arkaya seçimlerin olaca-
¤›na dikkat çekerek, bunlar›n “do-
mino” etkisi yapabilece¤ini söyledi. 

Önümüzdeki dönemde Ortado-
¤u’da hegemonyas›n› yitirme tehli-
kesi ile karfl› karfl›ya olan ABD, bir
kez daha “önleyici vurufl”a baflvur-
du. Tetikçisi ‹srail’i, Filistin’deki Ha-
mas yönetiminin üzerine sald›rtt›.
Böylece 20 Ocak’ta görevi devrala-
cak olan Obama’ya da yol açm›fl,
imaj›n› zedelemeden savafl› sürdür-
me zemini yaratm›fl oluyordu. 
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Bu süre içinde ABD’li yetkililer, s›kça ABD’nin
d›fl politikas›n›n Obama döneminde de¤iflmeye-
ce¤ini vurgulad›lar. Kimsenin farkl› bir hayale ka-
p›lmamas› hat›rlat›ld› adeta. Ancak bir yanda eko-
nomik krizle bo¤uflan, di¤er yanda iflgal etti¤i top-
raklarda batakl›¤a saplanan ve ciddi bir prestij
kayb›na u¤rayan ABD’nin son y›llardaki irtifa kay-
b›n› durdurabilmesi mümkün görünmüyor. Y›la
damgas›n› vuran foto¤raf›n, Irak’a son ziyaretini
gerçeklefltiren Bush’un kafas›na f›rlat›lan ayakka-
b›lar olmas›, bunu ortaya koyuyor. Fakat her geri-
leyen emperyalist gibi o da bat›kça daha çok ç›r-
p›n›yor, sald›rganlafl›yor.

* * *
ABD’nin hegemonyas› sars›ld›kça, baflta Çin

ve Rusya olmak üzere di¤er emperyalistlerin gü-
cü art›yor ve sesleri daha fazla ç›k›yor. Bu durum,
emperyalistler aras› rekabeti ve ona ba¤l› olarak
iflbirlikçileri aras›ndaki çat›flmay› daha da fliddet-
lendiriyor. Türkiye, bu çat›flman›n en aç›k ve sert
biçimde yafland›¤› ülkelerden biri. Geçti¤imiz y›l-
larda “laik-dinci” fleklinde görülen çat›flman›n ar-
kas›nda bu ç›kar çeliflkisi vard›. Sonras›nda “hu-
kuk savafl›” haline bürünen bu çat›flma (AKP’ye
kapatma ve Ergenekon davas›) flimdilerde Susur-
luk’a uzanan kontrgerillay› temizleme görün-
tüsüyle devam ediyor. 

“Ergenekon’da 10. dalga” ad›yla MGK eski ge-
nel sekreteri Tuncer K›l›nç’›n ve birçok emekli su-
bay ile bürokrat›n gözalt›na al›nmas›, klikler aras›
savafl› yeniden alevlendirdi. Gözalt›lar üzerine
Genelkurmay’da tam 6 saat süren bir toplant› ya-
p›ld›. Ertesi gün Genelkurmay baflkan› Baflbu¤,
Erdo¤an ve Gül ile görüflme yapt›. Hat›rlanacak-
t›r, K›l›nç görev yapt›¤› dönemde Türkiye’nin NA-
TO’dan ç›kmas›n› istemifl, “yüzümüzü Rusya’ya,
‹ran’a dönmeliyiz” demiflti. Tabi görüflmenin içeri-
¤i, d›flar›ya yans›t›lanla s›n›rl› de¤ildir. Her kesim,
elindeki kozlar› ileri sürerek birbirini zorlamakta-
d›r. T›pk› eski genelkurmay baflkan› Büyükan›t’la
Erdo¤an’›n Dolmabahçe görüflmesinde oldu¤u gi-
bi. 

Son operasyonun AKP’yi de aflarak bizzat
ABD eliyle yürütüldü¤ü söylenmektedir. Anlafl›lan
ABD, Türkiye’yi kaybetmemek için var gücüyle
yüklenmektedir. Yerel seçimlere aylar kala ger-
çekleflen bu operasyonla, rakip emperyalistlere
ve onlar›n iflbirlikçilerine bir kez daha korku ve
gözda¤› vermek istemifltir. Fakat bunun ne denli
etkili oldu¤u, önümüzdeki günlerde görülecektir.

* * *
Bütün bu geliflmeler, 29 Mart’taki yerel seçim-

lerin önemini daha da artt›rd›. AKP’nin oy kayb› ile
erken genel seçimin gündeme gelmesi büyük ola-
s›l›kt›r. O yüzden de AKP, bugüne dek görülme-
mifl seçim hilelerine baflvuruyor, daha seçim ol-
madan flaibeleri arfla yükseliyor. 

Yerel seçimlerin, yeniden k›z›flan çeliflkileriyle
kliklerin kap›flacaklar› bir arenaya dönüflece¤i bel-
li olmufltur. Onun için hileden flantaja, bask›dan

fliddete her yol kullan›lmaktad›r. Tabi bu arada
“seçim demokrasisi”nin gerçek yüzü de tüm ç›p-
lakl›¤› ile ortaya ç›kmaktad›r. Burjuva seçimleri,
kitleleri kendilerine yedekleyerek daha rahat sö-
mürü ve soygunu gerçeklefltirme oyunundan bafl-
ka bir fley de¤ildir.

Nitekim aralar›ndaki ç›kar kavgas› bu denli
fliddetli iken bile, sür-
mekte olan krizin fatu-
ras›n› iflçi ve emekçile-
re ödetmek için tüm
güçleriyle sald›rmakta-
d›rlar. Son bir ay içinde
onbinlerce iflçi iflten at›l-
m›flt›r, on binlercesi de
eksik maaflla çal›flmakta,
ya da ücretsiz izinde bek-
letilmektedir. Keza devle-
tin resmi kurumu TÜ‹K
bile yoksulluk s›n›r›n›
720 lira olarak saptaya-
rak, asgari ücretin bu
düzeyde olmas›n› öne-
rirken, asgari ücret yüz-
de 4’lük bir art›flla 527 li-
ra olmufltur. Buna karfl›-
l›k temel g›da maddele-
rine, do¤algaz, elektrik
gibi ihtiyaçlara yap›lan
zamlar, yüzde 80 dola-
y›ndad›r. Petrolün varil fi-
yat› 150 dolarlardan 40 dolara düfltü¤ü halde, bu
zamlar geri çekilmifl de¤ildir. En fazla seçim yat›-
r›m› olarak yüzde 10’luk bir indirimden söz edil-
mektedir, fakat o bile olabildi¤ince geciktirilmekte-
dir.

* * *
Yeni y›la kriz ve savafl ortam›nda girildi. Fakat

ayn› zamanda krize ve savafla karfl› yükselen bir
mücadele ve giderek militanlaflan eylemlerle…
Yunanistan’daki isyan, krize karfl› mücadelenin
bundan sonra alaca¤› seyri de ortaya koyuyordu.
Ülkemizde de 2008 y›l›n›n son günlerinde artan
iflçi eylemleri, iflgaller ve fabrika önündeki direnifl-
lerle sürüyor. Semtlerde, meydanlarda krize karfl›
kitle gösterileri art›yor. ‹srail’in Filistin’e sald›r›s›y-
la birlikte bu eylemler, krize ve iflgale karfl› protes-
tolara dönüfltü. 

Kriz ve savafl gibi insanl›¤›n en az›l› iki düflma-
n›yla karfl› karfl›yay›z. Ancak ona karfl› yükselen
eylemler, umudu büyütüyor, her zaman flafa¤›n,
karanl›¤›n en koyusunda do¤du¤unu hat›rlat›yor.
Ve bu sömürü-zulüm tufan›yla bafl etmenin tek
yolunun, birleflmekten örgütlenmekten savaflmak-
tan geçti¤ini, kitleler kendi deneyimleriyle ö¤reni-
yor. Son eylemlerde en s›k at›lan slogan bunun en
aç›k kan›t›:“Kurtulufl yok tek bafl›na YA HEP BE-
RABER YA H‹ÇB‹R‹M‹Z!” Öyleyse krize ve sava-
fla karfl› birleflik mücadeleyi daha yayg›n bir flekil-
de örmeli ve büyütmeliyiz. 
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“Kay›p”lar kör kuyulardan ç›k›yor 

24 2009’a girerken BOP çöktü

Merhaba,

Yeni bir y›la, yeni bir dergiyle merhaba diyo-
ruz. Bu nedenle ilk say›m›z›n teknik haz›rl›klar›
düflündü¤ümüzden daha fazla zaman ald›, gecik-
tik. Bundan sonraki say›lar›m›z, ola¤an biçimde,
her ay›n ilk haftasonu bayilerde yerini alacak. 

Y›l yeni, ama sorunlar eski ve daha katmerli.
Eski y›l, yenisine iki büyük sorun miras b›rakt›.
Kriz ve savafl. 2009 bir taraftan Gazze’de insanl›-
¤›n üzerine ya¤an fosfor ve misket bombalar›yla,
di¤er taraftan krizin giderek fliddetlenen yüzüyle,
artan iflsizlik ve yoksullukla geldi. 

Her yönüyle 2008’den çok daha fliddetli bir
bask› ve s›n›f mücadelesi bekliyor bizleri. Ama
biz de daha donan›ml›, daha kararl›, daha güçlü
giriyoruz yeni y›la. fiairin dedi¤i gibi, “ustalaflt›k
biraz daha tafl› k›rmakta”... 

‹flçi ve emekçiler, haftalard›r eylemler gerçek-
lefltiriyorlar. Fabrikalarda iflgaller, direnifller,
semtlerde ve meydanlarda protesto gösterileri
birbiri ard›na geliyor. “Krizin faturas›n› burjuva-

ziye ödetelim” diyoruz. “Filistin halk› yanl›z
de¤ildir” diyoruz. “Krize ve savafla

karfl› B‹RLEfi‹K MÜCADELE” diyo-
ruz. 

Dergimizin sayfalar›nda gün-
demdeki konulara iliflkin de¤erlen-
dirmelerimizi bulabilirsiniz.

Bir sonraki say›m›zda görüflmek
üzere...

O k u r l a r a . . .
B‹RLEfiEL‹M, ÖRGÜTLENEL‹M, SAVAfiALIM!
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Proleter Devrimci Durufl dergisinin 
2007-2008 y›l›na ait ciltleri ç›km›flt›r. 

Merkez büromuzdan temin edebilirsiniz. 
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eçimlere do¤ru geri say›m bafllam›fl
bulunuyor. Baflta AKP olmak üzere
düzen partileri adaylar›n› aç›klama-

ya bafllad›. En fazla merak konusu olan
AKP’nin Ankara Büyükflehir Belediye bafl-
kan aday› da uzun ve sanc›l› bir sürecin ar-
d›ndan aç›kland›. CHP, zaten SHP genel
baflkan› Murat Karayalç›n’› Ankara’dan
aday göstermiflti. Daha önceki y›llarda An-
kara Belediye Baflkanl›¤› görevini yapm›fl
olan Karayalç›n, DSP’nin de deste¤ini ala-
rak, sosyal-demokratlar›n ortak aday› hali-
ne geldi. 

As›l f›rt›na, üç dönemdir Ankara Bü-
yükflehir Belediye baflkanl›¤›n› yürüten
Melih Gökçek üzerinde koptu. Bugüne dek
yolsuzluklar›, çi¤likleri ve bir dizi yanl›fl
uygulamalar›yla gündemden düflmeyen
Gökçek, CHP’li Kemal K›l›çdaro¤lu ile te-
levizyonda gerçeklefltirdi¤i tart›flmayla iyi-

ce rezil oldu. AKP, Gökçek’i yeniden aday
gösterip göstermemekte bir hayli tereddüt
yaflad›ktan sonra yeniden aday göstermek
zorunda kald›. Bu, Gökçek’in Ankara’da
oluflturdu¤u çeteleflmenin boyutunu da or-
taya seriyordu. Öyle ki, Erdo¤an’›n toplan-
t›lar›n› sabote edecek boyutlara t›rmand›.
Ayr›ca Gökçek, AKP’nin farkl› bir aday
göstermesi durumunda “ba¤›ms›z” ya da
farkl› bir partiden aday olabilece¤inin sin-
yallerini veriyordu. T›pk› Gökçek gibi üç
dönemdir Adana Büyükflehir Belediyesine
kaz›k çakan Aytaç Durak da, AKP’den
aday gösterilmeyece¤ini anlay›nca,
MHP’den aday olmufltu. Bu, Durak’›n dör-
düncü partisiydi. Hemen her seçim farkl›
partilerden girerek baflkan seçilen Durak’›n
Adana’da AKP’nin oylar›n› geriletece¤i
ortadayd›. AKP, benzer bir durumu Anka-
ra’da yaflamay› göze alamad›.  

Adaylar›n kimlikleri, bugüne dek orta-
ya saç›lan pislikleri ve aday belirlenmesi
aflamas›nda dönen dolaplar, seçimlerin ne
denli yapay, ayn› zamanda anti-demokratik
oldu¤unu ortaya koyuyor. Göstermelik fle-
kilde bile bir önseçim yap›lm›yor, her fley
parti yönetimi, hatta baflkanla kurulan ilifl-
kiler üzerine dönüyor. AKP’nin sözde “ka-
muoyu yoklamas›” ise, Gökçek’in yeniden
adayl›¤› ile tam bir fiyaskoya dönüfltü.
AKP, t›pk› Gökçek gibi yolsuzluklar›yla
ayyuka ç›kan Gaziantep Büyükflehir Bele-

diye Baflkan›n› da yeniden aday gösterdi.
Öte yandan Aytaç Durak’la ilgili yolsuzluk
suçlamalar›n› bugüne dek görmezden gelen
AKP, Durak’›n MHP’den aday olmas›yla
birlikte ‹çiflleri Bakanl›¤› karar›yla hakk›n-
da soruflturma bafllatt›. Böylece yolsuzluk-
lar konusunda da ne denli ikiyüzlü bir poli-
tika izlendi¤i bir kez daha aç›¤a ç›kt›. Ve
iyice görüldü ki, belediyeler, halka hizmet
yeri olmaktan çoktan ç›km›fl, büyük bir
rant alan› ve çeteleflme yeri olarak, partiler
aras› paylafl›m savafl›n›n çöplü¤ü haline
gelmiflti. 

Seçim kütüklerinde yap›lan hileler
Bu çöplükten ç›kan kokular, sadece

adaylar›n kimli¤i ve belirlenme aflamas›yla
s›n›rl› de¤il. Burjuva demokrasisinin en te-
mel dayana¤› olan “hür seçimler”, “herke-
sin seçme ve seçilme hakk›” gibi argüman-

lar da tel tel döküldü. Yerel seçime daha
aylar varken, seçmen kütüklerindeki kar›-
fl›kl›kla, “flaibeli” damgas›n› bafltan yedi. 

Geçen y›l yap›lan “adrese dayal› sa-
y›m” sonuçlar›yla düzenlenen yeni seçmen
kay›tlar› tam bir rezalete dönüfltü. TÜ‹K’in
yapt›¤› say›m sonuçlar›yla, bir önceki se-
çimlere göre, seçmen say›s› 6 milyon art-
m›flt›. Dahas› y›llard›r ayn› yerde ikamet et-
mesine ra¤men seçmen sand›klar›nda gö-
rülmeyenlerden, bofl arazilerde onlarcas›-
n›n seçmen yaz›lmas›na kadar, birçok yan-
l›fll›k ortaya ç›kt›. Seçimlerde parma¤a dö-
külen boyan›n, bu kez kald›r›lm›fl olmas›
da, seçimlere hile kar›flt›r›laca¤› flüphesini
iyice artt›rd›. 

Önceki seçimlerde de birçok dolap dö-
nüyor, hile yap›l›yordu. Çöplerde bulunan
oy pusulalar›, mükerrer oy kullan›m›, san-
d›k kaç›rmalar vb. ilk akla gelenlerdir. An-
cak böylesi ilk kez görülüyor. Son bir y›l
içinde (22 Temmuz 2007 seçimlerinden bu
yana) seçmen say›s›n›n 6 milyondan fazla
artm›fl olmas›n›, burjuva partiler bile kabul
edilemez buldu. Günler süren tart›flmalar-
dan sonra durum anlafl›ld›. Adrese dayal›
say›mda toplam nüfus 64 milyon 574 iken,
MERN‹S’te (Merkezi Nüfus ‹dare Sistemi)
canl› nüfus 72.4 milyon görünüyordu. Ara-
daki fark› kapatacak bir çare bulunamad›-
¤›ndan, Ocak 2008 tarihinde nüfus 70.5
olarak aç›kland›. Yaklafl›k 5 milyon kifli hiç

görülmeden, bilgi formu doldurulmadan
eklenmiflti. Ard›ndan 20 Kas›m 2008 tari-
hinde ç›kar›lan bir genelge ile say›m form-
lar› da imha edildi. Böylece ortada belge de
b›rak›lmad›. 

Elbette bu hükümet partisi olarak
AKP’nin kendi durumunu daha da perçin-
lemek için baflvurdu¤u hilelerden biriydi.
Geçmiflte seçmen kütüklerinin denetimini
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yaparken,
AKP bir yasa ç›kararak bu görevi YKS’dan
alm›fl, valilerin emrindeki nüfus memurla-
r›na vermiflti. Böylece daha önce yarg›n›n
elindeki seçmen tanzimi, yürütmenin, yani
hükümetin eline geçmifl oldu. ‹flbafl›nda
bulunan hükümet, seçmen kütükleriyle is-
tedi¤i flekilde oynama olana¤›na kavufltu.

Seçim rüflvetleri had safhada
Seçimler yaklaflt›kça, seçim rüflvetleri

de art›yor. AKP hükümetinin 2003-2008
y›llar› aras›nda hazineden “sosyal yard›m
ve projeleri desteklemek” için 4 milyar 912
milyon kaynak aktard›¤› saptand›. Son ay-
larda ise kömür ve g›da yard›m›n›n ikiye
katland›¤› belirtiliyor. Bir yanda do¤algaza
yüzde 80 oran›nda zam yaparken, bir yan-
da kötü cins kömür da¤›t›m›yla, halk› soba-
ya döndüren AKP, çevre kirlili¤ini de üst
düzeye ç›kard›. Özellikle de Ankara, ‹stan-
bul gibi büyük flehirlerin üstü, so¤uk k›fl
günlerinde kapkara bir duman bulutuyla
kapland›. 

AKP, devletin ve belediyelerin bütçe-
sinden halka sadaka vererek, oy avc›l›¤›n›
en üst noktaya t›rmand›ran bir parti haline
geldi. Özellikle Kürt illerinde yoksul halk›,
bu sadakalarla ve tarikatlar üzerinden ka-
zanmaya, DTP’yi geriletmeye çal›fl›yor. Bu
konuda düzenin kolluk güçlerini de arkas›-
na al›yor. Bir yanda bask› ve terör, di¤er
yanda yükseltilen Kürt-‹slam sentezi ile
bölgede AKP güçlendirilmeye çal›fl›l›yor.
Fakat Kürt halk›n›n AKP’ye artan öfkesi,
Baflbakan›n Kürt illerine gezisindeki pro-
testolar, bunun hiç de kolay olmayaca¤›n›
ortaya koyuyor.

* * *
Seçimlerde hile ve rüflvetin artan boyu-

tu bir yana, onu daha önemli hale getiren,
AKP’nin oy kayb›yla birlikte erken genel
seçimin gündeme gelmesidir. fiimdiden
bunun iflaretleri görülmeye bafllanm›flt›r.
Kriz ve savafl ortam›, uzun bir süredir alça-
l›p yükselen burjuva klikler aras›ndaki it
dalafl›n› yeniden körükleyecektir. Yerel se-
çimler de, bu kliklerin kozlar›n› yeniden
paylaflt›¤› bir arenaya dönüflecektir. 

‹flçi ve emekçiler, it dalafl›na alet olma-
mal›, krize ve emperyalist-siyonist iflgale
karfl› yükseltti¤i mücadeleyi daha da bü-
yütmelidir. Yolsuzluklar›, skandallar›, hile-
si ve rüflvetiyle bafltan flaibeli duruma dü-
flen yerel seçimlerde, düzen partilerine ve-
rilecek en iyi yan›t budur. Onlara oy de¤il
iyi bir ders verilmelidir.  

Seçimlerde hile ve rüflve-
tin artan boyutu bir yana,

onu daha önemli hale geti-
ren, AKP’nin oy kayb›yla

birlikte erken genel seçimin
gündeme gelmesidir. fiimdi-
den bunun iflaretleri görül-
meye bafllanm›flt›r. Kriz ve

savafl ortam›, uzun bir süre-
dir alçal›p yükselen burjuva
klikler aras›ndaki it dalafl›n›
yeniden körükleyecektir. Ye-
rel seçimler de, bu kliklerin
kozlar›n› yeniden paylaflt›¤›

bir arenaya dönüflecektir. 
‹flçi ve emekçiler, it dala-
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daha da büyütmelidir. Yol-

suzluklar›, skandallar›, hilesi
ve rüflvetiyle bafltan flaibeli
duruma düflen yerel seçim-

lerde, düzen partilerine
verilecek en iyi yan›t budur. 

Onlara oy de¤il iyi bir
ders verilmelidir.  

S

Seçimlere do¤ru 
Yükselen kötü kokular
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Genel olarak seçimleri, özelde ise yerel se-
çimleri, düzenin teflhiri, devrim ve sosyalizmin
propagandas› yönüyle de¤erlendirmek, devrimci
harekette genel kabul gören bir yaklafl›md›r. An-
cak her seçim sürecinde izlenen taktikler, bu ge-
nel yaklafl›m› ço¤u kez karartmakta, objektif ola-
rak düzen-içi muhalefet derekesine düflürmekte-
dir. Bunun bafl›nda, her ne olursa olsun seçim-
lere “ba¤›ms›z aday”larla girme çabas› vard›r.
Son y›llarda bask›n olan da budur. Ve bu art›k
bir “taktik” olmaktan ç›km›fl, tüm seçimler için iz-
lenegelen genel politika düzeyine yükselmifltir.

Yerel seçimlerin yaklaflmas›yla birlikte refor-
mist kesimlerde ve kimi devrimci hareketlerde,
yine bu yönde çabalar yo¤unlaflt›. Seçim blokla-
r›, ittifaklar oluflturmak için toplant›lar düzenlen-
di. Ve bunlar›n sonucunda, 27 Aral›k 2008 tari-
hinde yap›lan bir bas›n aç›klamas› ile, 24 kuru-
mun yerel seçimlerde birlikte hareket edecekleri
duyuruldu. Bunlar›n içinde reformist partilerden
devrimci kurumlara kadar çeflitli parti ve örgüt
bulunuyor. 

Esas›nda‘90’l› y›llarda bafllay›p 2000’li y›llar-
dan itibaren h›z kazanan, seçimlere aday göste-
rerek kat›lma politikas›n›n geldi¤i son noktad›r
bu. Bu takti¤in ve onu belirleyen politik bak›fl›n,
giderek nas›l yay›ld›¤›n›, daha fazla devrimci ku-
rumu da içine alarak nas›l geniflledi¤ini gösteren
çarp›c› bir tablodur. Hat›rlanacakt›r; önceki y›l-
larda s›n›rl› say›da reformist parti ve kurumun
bir araya gelmesiyle oluflan “seçim bloklar›” var-
d›. fiimdi bunlara birçok devrimci kurumun da
kat›lm›fl oldu¤unu görüyoruz. 3 Kas›m 2002 se-
çimlerinden bu yana reformist seçim bloklar›na
dahil olmak için cansiperane çal›flan ESP’yi bir
yana koyarsak, HKM, DHF gibi devrimci yap›la-
r›n da böyle bir ittifak içinde yer almas›, yeni bir
durumdur. Hele ki, y›llar y›l› seçimleri boykot
takti¤i izleyen bir gelenekten gelen DHF’nin, se-
çimlere ba¤›ms›z adaylarla kat›lmaktan, refor-
mistlerle birlikte ortak seçim bloku oluflturmaya
uzanan çizgisi, nereden nereye gelindi¤ini gös-
termesi bak›m›ndan çarp›c›d›r.  

Seçimlerde ittifak yapman›n yanl›fl bir yan›
yoktur tabi. Ba¤›ms›z aday ç›karmak da objektif
ve subjektif koflullara ba¤l› olarak belirlenebile-
cek bir seçim takti¤idir. Ver her siyasal hareket,
bunu kendi politik çizgisi ve somut de¤erlendir-
meleri ›fl›¤›nda kararlaflt›racakt›r. Sözkonusu
olan yerel seçimler olunca, aday ç›karmak ve bu
adaylar› ortaklaflt›rmak, daha anlafl›l›r bir fleydir.
Fakat mesele fludur ki, bu ortaklaflma kimlerle
yap›lmakta ve neye hizmet etmektedir?  

Biz her dönem devrimci yap›lar›n birlikte ha-
reket etmesinden yana olduk, bu yönde çaba
harcad›k. Hele ki, kriz ve savafl koflullar›nda, re-
formizmin ideolojik etkisini de k›rabilmek için
devrimci birlikler çok daha elzemdir. Bunun yerel
seçimlerde de yaflama geçirilmesi, do¤ru ve fay-
dal› olacakt›r. Daha önceki y›llarda da benzer

seçim takti¤i izleyen devrimci yap›lar›n ortak ha-
reket etmesini savunmufl, bunun baflar›lmama-
s›n› eksiklik olarak görmüfltük. Kimi yerellerde
muhtarl›k seçimlerinde ortak aday belirlemede
yol al›nm›flt›, fakat genel düzeyde böyle bir birlik
sa¤lanamam›flt›. Devrimciler aras›nda birlik sa¤-
lanamam›flken, reformist partilerle hem de genel
düzeyde seçim ittifak› yapmak, aç›kt›r ki, dev-
rimcileri de¤il, reformist partileri güçlendirecektir.
Zaten ittifak›n mant›¤› da bunun üzerine flekil-
lenmifltir.

Örne¤in DTP, Kürt illerindeki adaylar› kendi-
lerinin belirleyece¤ini söyleyerek, adaylar›n or-
taklaflmas›n›n önünü bafltan kesmifl ve di¤er ku-
rumlar›n kendilerini desteklemesini istemifltir.
Yani ortak aday belirleme sadece Bat› illeri için
sözkonusudur. Her ne kadar DHF temsilcisi, ba-
s›n aç›klamas›nda bu birli¤in ülke genelinde de-
¤il de, Bat› illeriyle s›n›rl› kalmas›n› eksik bul-
duklar›n› söylese de, sonuçta “olumlu bir ad›m”
olarak de¤erlendirmifl ve alt›na imzas›n› atm›fl-
t›r.

Di¤er yandan Bat› illeri için, ortaklaflma ne
kadar gerçekleflecektir, bu da ayr› bir soru iflare-
tidir. Reformist partilerin kendi adaylar›n› dayat-
malar› ihtimali yüksektir. Ancak sorun, reformist-
lerle birlikte ortak aday belirleyebilmenin zorlu-
¤unun da ötesindedir. Böylesi bir ittifakla, refor-
mizmin de¤irmenine su tafl›nmakta, onlar›n oy-
lar› ve itibarlar› yükseltilmektedir. Reformist par-
tilerden kopan, hatta seçim sand›klar›ndan
uzaklaflan kesimlerin yüzleri, yeniden sand›¤a
ve bu partilere döndürülmektedir. 

DHF’nin temsilcisinin söyledi¤i gibi, “yereller-
de her bileflen kendi örgütsel kararlar›n› yaflama
geçirecek, aday gösterip göstermeyece¤ine ka-
rar verecek” ise, o zaman bu nas›l seçim ittifak›-
d›r? Ya bu ittifak çok göstermeliktir, dostlar al›fl-
veriflte görsün kabilinde yap›lm›flt›r, ya da DHF,
ittifaka ra¤men özerk bir tutum içindedir. Her iki
durumda da, bu seçim ittifak› daha kurulufl afla-
mas›nda çat›rdamaya bafllam›fl demektir. 

Yerel seçimlerde baflta muhtarl›klar olmak
üzere, her kademede güç oran›nda aday göste-
rilmesini savunuyoruz. Ve bu adaylar›n teklefl-
mesi, devrimcilerin ortak aday› halini almas›n-
dan yanay›z. Bu yönde yerellerde oluflan plat-
formlar›n içinde yer al›yor, destekledi¤imiz aday-
lar› platforma sunuyor ve tüm devrimcilerin ada-
y› haline getirmeye çal›fl›yoruz. Buralarda onay-
lamad›¤›m›z yöntemler, istemedi¤imiz sonuçlar-
la karfl›laflt›¤›m›z da oluyor. Buna ra¤men dev-
rimcilerin birlikte hareket etmesini önemsiyor ve
bu yöndeki çabalar›m›z› sürdürüyoruz. Ancak
reformist partilerle seçim ittifak› yapmay› veya
bu partilerin adaylar›n› desteklemeyi, do¤ru bul-
muyor, bunun reformizmi güçlendirece¤ini biliyo-
ruz. O yüzden de 24 kurumun ortaklaflt›¤› seçim
ittifak›n›, reformist bir zeminde yap›lm›fl bir ittifak
olarak görüyor ve desteklemiyoruz.

Yerel seçimlerde 

‹ttifaklar üzerine

Osman Akgün Kültür ve Sanat Merkezi, ver-
mifl oldu¤u k›sa bir aradan sonra, Gazi Mahalle-
si'nde tekrar faaliyete geçti. Aç›l›fl 28 Aral›k gü-
nü gerçeklefltirildi. 

Gelen davetliler, bunun vermifl oldu¤u sevinç
ve heyecanla karfl›land›. Saat 14.30 civar›nda
bafllayan program›m›z yaklafl›k olarak üç saat
sürdü. Bir yoldafl›m›z aç›l›fl konuflmas› yaparak
tüm dünya devrim flehitleri için sayg› durufluna
davet etti. Arkas›ndan sahneye ç›kan yoldafl›-
m›z 2008'in de¤erlendirmesini yapt› ve ezilen
iflçi ve emekçileri, krizi, yozlaflmay› anlatt›. Sa-
nat Merkezi'mizin krize, savafl ve kitleleri etkile-
yen bütün toplumsal sorunlara karfl› mücadele
edece¤ini, burjuva yoz kültürün karfl›s›na dev-
rimci sanatla, kültür ve de¤erler sistemiyle ç›-
kaca¤›n› ifade etti. 

Program s›ras›nda, Adnan Yücel, Naz›m Hik-
met ve Hasan Hüseyin'in fliirleri okundu. Prog-
ram›m›z sahneye ç›kan müzik gruplar› ve müzi-
¤e emek veren dostlar›m›zla devam etti. ‹lk ola-
rak sahneye ç›kan Grup Toprak, marfllar› ve
türküleri ile coflkulu bir bafllang›ç yapt›. Sonra-
s›nda sahne alan bir yoldafl›m›z farkl› dillerden
kardefl türküleriyle renklendirdi program›m›z›.
Murat Güner arkadafl›n sahneye ç›kmas›yla kit-
le biraz daha coflarken, ard›ndan bir yoldafl›m›z
Adnan Yücel'den bir fliir okudu. OKSAM müzik
çal›flanlar› sahnede, heyecan içinde yapt›klar›
çal›flmalara de¤indiler ve iflçilerden, emekçiler-
den süzülen, sokaklar›n atefliyle harmanlanan
bilinçle alanlarda ve sokaklarda olacaklar›n› du-
yurdular. 84'te ÖO'da flehit düflenler için yaz›-
lan marfllar›n ard›ndan Dersim Türküsünü ve
Grubun yeni bestelemifl oldu¤u Gece Tutufltu
eserini okudular. Biz Kazanaca¤›z marfl›na sa-
londa bulunan konuklar›m›z da kat›ld›. Son ola-
rak sahneye Grup Siya Korta ç›kt› ve söyledik-
leri türküler ve halaylara kitleyi hareketlendirdi. 

Biz OKSAM'›n burjuva yoz kültür ve sanata
karfl›, iflçilerin ve emekçilerin proleter kültürünü
tafl›yaca¤›n› biliyor ve bu bilinçle hareket etme-
ye devam ediyoruz, edece¤iz. 

OOKKSSAAMM GGaazzii’’ddee

OKSAM 2009 yılı takvimleri çıktı
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Mahallesi'nde ‹srail siyonizminin Filistin halk›na sald›r›s›n› protesto
etmek için bir eylem gerçeklefltirdi. Fevzi Çakmak Caddesi'ni trafi-
¤e keserek Proleter Devrimci Durufl imzal› "Kahrolsun Emperyalizm
Siyonizim! Filistin Halk›na Özgürlük" pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde,
dört yola kadar yüründükten sonra kitleye ajitasyon konuflmalar›
yap›ld›. Eylemde, "Siyonist ‹srail Filistin'den Defol", "Kahrolsun Em-
peryalizm Siyonizm", "Katil ABD Ortado¤u'dan Defol", "Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir", "Yaflas›n
Filistin Halk›n›n Direnifli", "Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak", "Yaflas›n Halk-
lar›n Kardeflli¤i", "Kurtulufl Devrim'de Sosyalizmde", "Yaflas›n Devrim ve Sosyalizm" sloganlar›
at›ld›. Eylem pankart›n caddeye as›lmas›yla son bulurken, çevrede toplanan insanlar eyleme
yo¤un ilgi gösterdiler. 

5Ocak 2009

‹srail'in Filistin'e
karfl› bafllatt›¤› katliam
ve kara harekat›n›
protesto etmek için
Herkese Sa¤l›k Gü-
venli Gelecek Platfor-
mu 3 Ocak'ta Taksim
Tramvay dura¤›nda
bas›n aç›klamas› yap-
t›. "Filistin'deki Vahflet
‹nsanl›k Suçudur ‹srail ile Bütün Anlaflmalar ‹p-
tal Edilsin" pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, Filis-
tin bayraklar›n›n yan› s›ra katliam› ve kara ha-
rekat›n› k›nayan dövizler de bulunuyordu. "Di-
ren Filistin Seninleyiz", "Katil ‹srail Filistin'den
Defol", "Katil ABD Ortado¤u'dan Defol", "Yafla-
s›n Halklar›n Kardeflli¤i", "Filistin'de Düflene
Dövüflene Bin Selam" sloganlar›n›n at›ld›¤› ey-
lemde, kitle ad›na bas›n aç›klamas›n› Hüseyin
Demirdizen yapt›. 

Bas›n aç›klamas›nda, ‹srail'in Filistin'de uy-
gulad›¤› vahflete dikkat çekilirken, ‹srail'le yap›-
lan tüm anlaflmalar›n iptal edilmesi, ‹srail'in Fi-
listin topraklar›ndan çekilmesi istendi. AKP'nin
sahte gözyafllar› dökmeye devam etti¤ine vur-
gu yap›ld›. Aç›klamada ‹srail ve ABD ile tüm
diplomatik iliflkilerin kesilmesi, ‹srail'le yap›lan
anlaflmalar›n iptal edilmesi, büyükelçiliklerin

geri ça¤r›lmas›, sald›-
r›lar durmadan ve ‹s-
rail askerleri çekilme-
den de görüflmelerin
bafllamamas› istendi.
Aç›klamaya yaklafl›k
bin kifli kat›ld›. Aç›kla-
madan sonra, kitle Tü-
nel'e kadar sloganlarla
fiili bir yürüyüfl gerçek-

lefltirdi. Burada Filistin'de ölenler an›s›na bir
dakikal›k sayg› duruflu gerçeklefltirdi. Sloganla-
r›n at›lmas›n›n ard›ndan eylem bitti. 

Ankara'da Filistin Halk› ile Dayan›flma Ko-
mitesi de ayn› gün eylem yapt›. KESK Genel
Merkezi önünden ‹srail Büyükelçili¤i'ne kadar
yürüyen kitle s›k s›k slogan att›. "Siyonizm Ye-
nilecek Direnen Halklar Kazanacak" pankart›-
n›n aç›ld›¤› eylemde aç›klamay› Y›lmaz Demi-
ral yapt›. Aç›klamada ‹srail'in y›llard›r Filistin
halk› üzerinde estirdi¤i vahflete de¤inilirken,
tüm tepkilere ra¤men ‹srail'in tutum de¤ifltirme-
di¤i vurguland›. Eylemde KESK Genel Baflkan›
Sami Evren de bir konuflma yapt›. 

‹srail'in katliamlar› ve kara harekat› Adana,
Gaziantep, ‹zmir'de de protesto edildi. Ayr›ca,
‹stanbul'un birçok semtinde de eylemler ger-
çeklefltirildi. 
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ABD baflkan› Bush,
görevini devretmeden
son kez geldi¤i Irak’ta
kendine lay›k bir u¤ur-
lama ile karfl›laflt›.
Bush, Irak’a vedas›n›n
tarihi bir ziyaret olma-
s›n› istiyordu. Onun
zaman›nda iflgal ger-
çekleflmifl ve bugünlere gelinmiflti. fiimdi karfl›l›¤›n› alma
zaman›yd›. Öyle de oldu. Bir gazetecinin f›rlatt›¤› ayakkab›-
lar, bu ziyareti silinmezcesine tarihe kaz›d›.  

Bush’un Irak Baflbakan› Maliki ile birlikte bas›n aç›kla-
mas› s›ras›nda ve tam da “görev kolay de¤ildi, ama Ameri-
kan güvenli¤i, Irakl›lar›n hayalleri ve dünyada bar›fl için ge-
rekliydi” dedi¤i anda, El Ba¤dadi Televizyonu habercisi
Muntazar el Zeydi’nin “bu Irak halk›ndan sana veda öpücü-
¤ü köpek!” sözleriyle f›rlatt›¤› ayakkab›lar, noktay› koydu.

Zeydi ve ayakkab›s›, hemen bir sembole dönüfltü. Baflta
Irak olmak üzere dünyan›n dört bir yan›nda soka¤a ç›kan
halklar, ayakkab›l› gösteriler yapt›, Muntazar Zeydi’nin pos-
terlerini tafl›d›. Zeydi, halklar›n duygular›na tercüman olmufl
ve kahraman mertebesine ç›km›flt›. U¤rad›¤› a¤›r iflkence-
lere ra¤men piflman olmad›¤›n› belirtmesi ise, bu durumu
daha da perçinledi.   

‹flgalden bu yana ABD’li yetkililer Irak’a bir h›rs›z gibi gi-
rip ç›k›yordu. Bush da tam dört kez böyle bir h›rs›z gibi ge-
lip gitmiflti. Irak’›n en güvenli bölgesi Ba¤dat’taki “yeflil böl-
ge”den bile korkarak geçiyorlar, sonras›nda kendilerini gü-
vende hissettiklerini gösteren pozlarla bas›n aç›klamas› ya-
p›yorlard›. Zeydi’nin ayakkab›lar› bu sahteli¤i tuzla buz etti.
Kendilerini en güvende hissettikleri yerde dahi, halk›n öfke-
sinden kurtulamayacaklar›n› gösterdi. Çok büyük titizlikle
belirlenen gazeteciler aras›ndan bile, duyarl› ve cesur kifli-
lerin ç›kaca¤›n› ve kafalar›na balyoz gibi ineceklerini gördü-
ler. Bush’un tam kafas›na isabet edecek olan ayakkab›lar-
dan kendini korurkenki hali, yüzünün nas›l çarp›ld›¤›, kor-
kudan nas›l kaskat› kesildi¤i ve onu korumaya çal›flan kuk-
la baflbakan›n aczi, televizyon ekranlar›ndan milyonlarca
kifliye yans›d›. ABD, Irak’› iflgale “flok ve dehflet” operasyo-
nu ile bafllam›flt›. Ama iflgalden 5 y›l sonra “flok ve dehflet”
Bush’un yüzündeydi. 

Bu görüntüyü defalarca ekranlara getiren Arap televiz-
yon kanallar›, ayakkab› f›rlatman›n Arap halklar›nda bir
afla¤›lama anlam›na geldi¤ini, özellikle vurgulad›lar. ‹lk ön-
ce bu görüntüleri yay›nlamak istemeyen Amerikanc› kanal-
lar bile, sonras›nda vermek zorunda kald›. Bu kanallar›n,
Irak halk›n›n Saddam heykelini terlikle vurarak sürükledikle-
rini, gülerek, alay ederek saatlerce yay›nlad›klar› hat›rlarda-
d›r. Ancak geçen süre zarf›nda görüldü ki, Irak halk› Sad-
dam’›n zulmünden çok daha fazlas›n› iflgalcilerden çekmifl-
ti. Ve terlikle vurduklar› Saddam’a karfl›l›k, Bush’u, kafas›-
na ayakkab› atarak, gösterilerde maketlerini yakarak gön-
derdiler. 

Sonuç olarak “ayakkab› eylemi”, egemen s›n›flar›n ve
onlar›n sözcülerinin en korunakl› yerlerde bile, halk›n gaza-
b›ndan kurtulamayacaklar›n› gösteren en son ve en çarp›c›
eylem oldu. ‹flgalcilere düflen pay›n en hafifinden bir ayak-
kab› olaca¤›n› dosta-düflmana gösterdi.    

Filistin Halkı Yalnız Değildir!Bush’a fırlatılan
AYAKKABI

Güzeltepe'de Filistin'e
Destek Eylemi

5 Ocak'ta Proleter Devrimci Durufl, Halk Kültür Mer-
kezleri, Toplumsal Özgürlükler Platformu, Ezilenlerin
Sosyalist Platformu, Sosyalist Dayan›flma Platformu,
Eme¤in Partisi ve Sosyalist Devrim Hareketi taraf›n-

dan Güzeltepe'de ‹srail'in Filistin'e sald›r›s›n› protesto eden bir eylem düzenlendi. Saat 20'de
Öykü Kafe önünde toplanan 100 kiflilik kitle, önde Filistin bayra¤›n›, arkas›nda da "Direnen
Filistin Kazanacak! TC-‹srail Anlaflmalar› ‹ptal Edilsin" pankart› tafl›nd›. Bileflenlerin de kendi
flama ve dövizleriyle kat›ld›¤› eylemde, meflalelerle yüründü. Minibüs yolunu trafi¤e keserek
Güzeltepe minibüs sondura¤›na sloganlarla gelen kitle, burada yap›lan ajitasyon konuflmas›-
n›n ard›ndan Güzeltepe Meydan›'na do¤ru yöneldi. Yürüyüfl boyunca "Katil ABD Ortado-
¤u'dan Defol", "Filistin'de Direnifl Atina'da ‹syan, Amed'de Serh›ldan Kazanacak", "Yaflas›n
Halklar›n Kardeflli¤i", "Filistin'de Düflene, Dövüflene Bin Selam", "Emperyalizm Yenilecek Di-
renen Halklar Kazanacak", "Yaflas›n Devrim ve Sosyalizm" ve "Kurtulufl Yok Tek Bafl›na ya
Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" sloganlar› at›ld›. Mahalle sakinleri de pencerelerinden kitleye al-
k›fllarla destek verdiler. Güzeltepe Meydan›'nda Filistin'de ölenler an›s›na yap›lan sayg› duru-
flunun ard›ndan okunan bas›n aç›klamas›nda Türkiye'nin timsah gözyafllar› döktü¤ünü, ama
bu sald›r›lardan birebir sorumlulu¤u bulundu¤una de¤inildi. Baflta NATO olmak üzere tüm
emperyalist kurumlardan çekilinmesi, askeri anlaflmalar›n iptal edilmesi talep edildi. Eylem,
at›lan sloganlar›n ard›ndan sona erdi. 
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‹srail, 2008 y›l›n›n son günlerinde, 27 Aral›k
günü bir kez daha Filistin’e sald›r›ya geçti. Ve tüm
dünya 2009’a emperyalist-siyonist iflgalle ve onun
yaratt›¤› vahflet görüntüleriyle girdi. 

Oysa bu y›l›n bafl›nda “2008, Ortado¤u’da ba-
r›fl y›l› olacak” demiflti Arap liderleri. Keza Bush
da, sözde Ortado¤u bar›fl› için toplanan Annapolis
Zirvesi’nde, son görev y›l› olan 2008’de “Ortado-
¤u’ya bar›fl›n gelece¤ini” söylemiflti. Bütün bu ba-
r›fl, demokrasi, özgürlük söylemlerinin ne denli iki-
yüzlü ve sahtekarca oldu¤u bir kez daha görüldü.
Gerçekte onlar, ‹srail’i cesaretlendiren, sald›r›n›n
zeminini haz›rlayanlard›. 

Tüm dünya biliyordu ki, ABD’nin izni ve onay›
olmadan, ‹srail tek bir ad›m dahi atamaz. Keza
Arap devletlerinden ald›¤› destek olmazsa, bu ka-
dar rahat davranamaz. Nitekim sald›r›n›n hemen
ard›ndan ABD, AB gibi emperyalistler ve M›s›r,
Suudi Arabistan gibi Arap ülkeleri, “‹srail’in kendini
savundu¤unu” söyleyip Hamas’› suçlad›lar. Arka
arkaya toplanan Birleflmifl Milletler’den de, ABD
ve ‹ngiltere’nin vetosu yüzünden, ‹srail’i k›nayan
bir karar ç›kmad›.   

‹srail, bunun rahatl›¤› ve pervas›zl›¤› ile sald›r-
d› Gazze’ye. Hem de sald›r›dan 5 gün önce Türki-
ye ve M›s›r’dan tüm dünyaya bar›fl mesajlar› gön-
dererek…  

‹srail’in sinsi plan›
‹srail Baflbakan› Ehud Olmert, 22 Aral›k’ta An-

kara’ya geldi ve Baflbakan Erdo¤an ile görüfltü.
Görüflme, tam 5 saat sürdü. Sonras›nda D›fliflleri
Bakanl›¤› yapt›¤› aç›klamada, görüflmenin a¤›rl›kl›
olarak Türkiye’nin arac›l›k yapt›¤› ‹srail-Suriye ilifl-
kileri üzerinde geçti¤ini belirtti. Tabi ki sadece o
konuflulmad›!

Haziran 2008’de ‹srail ile Hamas aras›nda sa¤-
lanan 6 ayl›k ateflkes, 19 Aral›k’ta sona ermiflti.
Bu süre zarf›nda ‹srail, verdi¤i sözleri tutmam›fl ve
Gazze üzerindeki ambargoyu a¤›rlaflt›rm›flt›. Üstü-
ne üstük 5 Kas›m’da bir tüneli imha etme gerekçe-
siyle Gazze’ye sald›rm›fl ve 5 Hamas askerini öl-

dürmüfltü. Bunun üzerine Hamas da yeni bir atefl-
kese yanaflmam›fl, ev yap›m› Kassam füzelerini
‹srail’e f›rlatm›flt›. 

Bütün bu geliflmelerden sonra ‹srail’in ne yapa-
ca¤›, nas›l bir politika izleyece¤i merak konusuy-
du. Dolay›s›yla Olmert-Erdo¤an görüflmesinde Fi-
listin sorununun konuflulmamas› olanaks›zd›. Hat-
ta as›l konu buydu. Görüflme sonras›nda yap›lan
aç›klamada da, Olmert’in, Gazze’ye insani yard›-
m›n kesilmeyece¤i yönünde söz verdi¤i belirtildi.
Ayn› günlerde M›s›r’da bulunan ‹srail D›fliflleri Ba-
kan› Livni de, Filistin’e s›cak mesajlar yolluyordu. 

Oysa sald›r› plan› çoktan haz›rlanm›flt›. Türki-
ye ve M›s›r gibi Müslüman ülkelerden verdikleri
mesajlarla tüm dünya kamuoyuna bar›flç›l bir dev-
let imaj› çiziliyor, bu arada Filistin halk›n› gevfletip
haz›rl›ks›z yakalamak isteniyordu.    

Filistin üzerine bomba ya¤›yor
Bu görüflme ve mesajlardan 5 gün sonra, 27

Aral›k günü Gazze, denizden, havadan ve kara-
dan tam üç yandan kuflat›ld›. ‹srail, Cenevre Söz-
leflmesi’ne göre yasak ilan edilen fosfor ve misket
bombalar› da dahil, her tür silah› Filistin halk› üze-
rine kustu. Filistinli doktorlar, gelen yaral›lar içinde
vücutlar›nda hiçbir yara izi bulunmad›¤› halde be-
yin zedelenmesine u¤rayan çok kifli oldu¤unu ve
durumlar›n›n ümitsiz oldu¤unu söylüyordu.

Bir hafta içinde yüzlerce ölü ve binlerce yaral›
vard›. Ve bunlar›n üçte biri çocuklard›. ‹srail, sivil-
leri hedef al›yor ve “savafl bu, siviller de ölecek”
diyerek savunuyordu. Öyle ki, yaral›lar› tafl›yan
ambulanslar bile bombaland›. Hastanelerde, elek-
trik kesintisinden dolay› cep telefonlar›n›n ›fl›klar›
alt›nda yap›lan ameliyatlar oldu.

Sald›r›n›n ard›ndan ‹srail Savunma Bakan›
Ehud Barak, “Harekat kolay ve k›sa ol-
mayacak” diyordu. Barak, “Hamas ve
uzant›lar›yla topyekün savafl halinde-
yiz, sonuna dek savaflaca¤›z” derken,
Genelkurmay Baflkan Yard›mc›s› da
“Hamas’a ait hiçbir bina ayakta kalma-
yacak. Bu operasyon farkl›. Ç›tay› çok
yükselttik. Gazze’de oyunun kurallar›
de¤iflecek” aç›klamas› yap›yordu.

Ve hava harekat›ndan bir hafta son-
ra kara harekat›n› bafllatt›lar. Bir sonra-
ki aflamada, Gazze’deki tüm evlere gi-
receklerini duyurdular. Buna karfl›l›k
Hamas liderleri de yapt›klar› aç›klama-
larda sonuna dek direneceklerini söyle-
diler. “Kaçmayaca¤›z, teslim olmayaca-
¤›z” diyen bir Hamas lideri, ‹srail’i zor
günlerin bekledi¤ini söyleyip iki y›l önce
kaç›rd›klar› ‹srail’li askere at›fta buluna-
rak “Gilad fialit’in yeni arkadafllar› ola-

cak” tehdidini savurdu.
Gazze’deki evlerin alt›n-

da tüneller oldu¤u ve halk›n
haz›rl›kl› oldu¤u söyleniyor.
Ayr›ca dünyan›n dört bir ya-
n›ndan gönüllüler, Gazze’ye
ulaflmaya çal›fl›yor. ‹srail or-
dusu, Gazze’nin içlerine
do¤ru girdikçe, t›pk› ABD’nin
Irak’ta yaflad›¤› gibi, hüsrana

u¤rama ihtimali çok yüksek. ‹srail, 2006 y›l›nda
Lübnan’a girmifl ve 33 gün süren bu savaflta da
büyük bir hezimete u¤ram›flt›. O zaman hedefte
Hizbullah vard›. fiimdi ise Hamas. Ancak 2006’da-
ki iflgal, Hizbullah’› daha da güçlendirdi. Bunun da
Hamas’› güçlendirece¤i çok aç›k.  

‹srail sald›r›s›n›n as›l amac›
‹srail, görünürde Hamas’› hedefe çakm›fl du-

rumda. Gerçekte Hamas’› tümden yok edemeye-
ce¤ini o da biliyor. Ancak önemli darbeler indire-
rek güçsüz düflürmeyi amaçl›yor. Böylece iflbirlikçi
Mahmut Abbas’›n önünü açmay›, Gazze’deki fiili
yönetimi ortadan kald›rmay› hesapl›yor. Fakat bu,
sald›r›daki amac›n sadece bir bölümü. 

As›l hedefte ise ‹ran duruyor. Hamas’›n ve Hiz-
bullah’›n arkas›nda ‹ran’›n bulundu¤u kimse için
s›r de¤il. ‹srail, 2006 y›l›nda Hizbullah’a, flimdi Ha-
mas’a sald›r›rken de, as›l olarak ‹ran’› hedefliyor,
onun kollar›n› keserek güçsüzlefltirmeye çal›fl›yor.
‹srail’in arkas›nda ise Amerika’n›n bulundu¤u ve
ABD’nin uzun süredir ‹ran’a sald›r› haz›rl›¤› içinde
oldu¤u biliniyor. Bunu ‹srail eliyle bafllatma ihtimali
çok yüksek. 

‹srail’in son sald›r›daki zamanlamas› da bu aç›-
dan ilginç özellikler tafl›yor. Tam da Bush’un Bafl-
kanl›ktan ayr›lmas›na ve yeni baflkan Obama’n›n
görevi devralmas›na say›l› günler kalm›flken… Bu
geçifl aflamas›nda hiç birinin sorumluluk üstlenme-
si gerekmeyecek. Daha da önemlisi, yeni baflkan
Obama’n›n prestiji daha gelir gelmez bozulmam›fl
olacak. Savafl, Obama döneminden önce baflla-
m›fl oldu¤undan, ona varolan durumu yönetmek
düflecek.   

20 Ocak’ta görevi devralacak olan Obama ise,

‹srail bomba ya¤d›r›yor
F‹L‹ST‹N D‹REN‹YOR

Hamas
Hamas 1987 y›l›nda M›s›rl› Müslüman Kardefllerin bir

kolu olarak kuruldu. ‹srail, o dönem FKÖ’ye rakip olarak
gördü¤ü Hamas’› destekledi. Hamas da FKÖ’nün yolsuz-
luklar› ve uzlaflmac› tutumuyla birlikte baflta Gazze olmak
üzere Filistin’de h›zla güçlendi.1993’teki Oslo anlaflmas›na
fliddetle karfl› ç›kmas› ve ard›ndan 2000 y›l›nda ‹srail sald›-
r›s›na karfl› gelifltirilen “ikinci intifada” döneminde etkisini
daha da artt›rd›.

Arafat’›n ölümünden sonra yerini alan Mahmut Abbas’›
tan›mayan ve iflbirlikçi olmakla suçlayan Hamas, 2006’da
iflgal edilmifl topraklarda yap›lan seçimlerde birinci parti
olarak ç›kt›. FKÖ-Hamas koalisyonu 15 ay sürdü, 2007
Haziran’›nda bu koalisyon bozuldu ve iki örgüt aras›nda
çat›flmalar bafllad›. Bunun sonucu Bat› fieria’da Mahmut
Abbas baflkanl›¤›nda tan›nm›fl bir yönetim, Gazze’de ise ‹s-
mail Haniye’nin bafl›nda oldu¤u Hamas’›n fiili yönetimi or-
taya ç›kt›.
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‹srail sald›r›s› karfl›s›nda suskun kalmay› tercih et-
ti. Bugüne kadar her geliflme üzerine aç›klama ya-
pan Obama, bu kez bilinçli bir suskunluk içinde.
Fakat Obama’n›n ABD’nin d›fl politikas›n› aynen
sürdürece¤i, her geçen gün daha aç›k hale geli-
yor. Obama’n›n kabinesinde de yerini koruyacak
olan Savunma Bakan› Robert Gates, geçti¤imiz
günlerde “ABD’nin Ortado¤u ve Körfez ülkeleriyle
ilgili ulusal güvenlik ç›karlar›n›n de¤iflmedi¤ini” be-
lirttikten sonra flunlar› söyledi: “Gelecekteki aylar›n
yeni yönetimin s›nanmas› için f›rsatlar sunaca¤›n›
düflünenler feci halde yan›l›yor. Baflkan Obama ve
benim de dahil oldu¤um ulusal güvenlik ekibi,
ABD’nin ve dostlar›yla müttefiklerinin ç›karlar›n› 20
Ocak’ta göreve gelir gelmez korumaya haz›r ola-
caklar.” Keza ABD D›fliflleri Bakan› Rice da göre-
vini devretmeden önce gazetecilere verdi¤i de-
meçte, “‹ran’la nükleer kriz dahil, d›fl politik sorun-
larda Obama’n›n, Bush’un yaklafl›m›n› izlemekten
baflka seçene¤i yok” dedi.

Türkiye’nin rolü
‹srail’in sald›r›s›ndan 5 gün önce ‹srail Baflba-

kan› Olmert’le görüflme yapan Baflbakan Erdo-
¤an, ‹srail sald›r›s›ndan sonra ya¤›p gürledi. ‹sra-
il’in “insanl›k suçu” iflledi¤ini söyledi ve “bu bize
karfl› da yap›lm›fl bir sayg›s›zl›kt›r” dedi. Olmert’in
kendisini de aldatt›¤›n› ima ederek… Oysa ‹srail’in
Gazze’yi vurmaya çoktan karar verdi¤i ve bunun
da Erdo¤an taraf›ndan bilindi¤i ortaya ç›kt›. Daha-
s›, Filistin’e ya¤an bombalar, Konya’da e¤itim gö-
ren ‹srail’li pilotlar taraf›ndan at›l›yordu.

Erdo¤an’›n ‹srail’e dönük ç›k›fllar›, ABD’ye ve
‹srail’e büyük tepki duyan kitlelere, as›l olarak da
kendi taban›na dönüktü. Zaten ‹srail de bunu böy-
le okudu. ‹srail yetkilileri, bu durumun ‹srail-Türki-
ye iliflkilerini zedelemeyece¤i konusunda rahatt›-
lar. ‹srail bas›n›, Ecevit ve Erdo¤an’›n, ‹srail’i geç-
miflte soyk›r›m ve devlet terörü uygulamakla suç-
lamalar›na ra¤men, iki ülke aras›nda yak›n ve
stratejik iliflkinin devam etmesini buna kan›t olarak
gösteriyordu. Dolay›s›yla Erdo¤an’›n ç›k›fllar›n›
ciddiye alm›yorlard›. Zaten Erdo¤an da gazetecile-
rin “Türkiye-‹srail iliflkilerinin son geliflmelerden et-
kilenip etkilenmeyece¤i” sorusuna “devletleraras›
iliflkilerde duygusall›¤a yer yoktur… bunu görüfl-
meler yoluyla çözmeye çal›fl›r›z” diyordu.

Erdo¤an, ‹srail’in Gazze’ye sald›r›s›n›n ard›n-
dan dört Arap ülkesini (Ürdün, Suriye, M›s›r, Suudi
Arabistan) kapsayan Ortado¤u turuna ç›kt›. Bu ül-
kelerden M›s›r ve Suudi Arabistan, Hamas’› ‹ran’›n
müttefiki gördüklerinden ve kendi içlerindeki mu-
halefetten korktuklar›ndan dolay›, Hamas’›n yenil-
mesini istiyorlard›. Suriye ise ‹ran’a yak›n duruyor
ve Hamas’› destekliyordu. Erdo¤an’›n ‹srail ve Ha-
mas aras›nda arabulucu olma çabalar› ve ateflkes
ça¤r›lar› da havada kald›. 

Buna karfl›n Fransa cumhurbaflkan› Sar-
kozy’nin M›s›r, Suriye ve ‹srail’i
ziyaretinden

sonra M›s›r ile birlikte sunduklar›
ateflkes ça¤r›s› daha fazla dik-
kate al›nd›. Türkiye’ye verilen
görev ise, ateflkes sonras› “bar›fl
gücü” olarak bölgeye asker gön-
dermesiydi. T›pk› ‹srail-Lübnan
savafl›ndan sonra oldu¤u gibi…

Erdo¤an’›n ‹srail’e at›p tutma-
s›n›n ne denli gözboyama oldu-
¤u, meclisten ‹srail’i k›nama ka-
rar›na AKP’nin karfl› ç›kmas›yla
bir kez daha görüldü. Soka¤a
dökülen kitlelerin, Türkiye-‹srail
aras›ndaki ikili anlaflmalar›n fes-
hi, ‹srail pilotlar›n›n e¤itiminin
durdurulmas›, ‹srail diplomatlar›-
n›n gönderilmesi gibi taleplerine
de kulaklar›n› yine t›kad›lar. Sa-
dece TBMM’deki Türk-‹srail
dostluk grubu, artan bask›lar
üzerine da¤›lmak zorunda kald›.

‹srail siyonizmi yenilecek 
Filistin halk› kazanacak
‹srail’in son sald›r›s›n›n Gaz-

ze ile s›n›rl› kalmayaca¤›, bu-
günden belli olmufltur. K›sa za-
manda Lübnan’a s›çrama olas›l›-
¤› yüksektir. Zaten Hizbullah, ‹s-
rail’e karfl› cihad ça¤r›s› yapm›fl,
baflta M›s›r olmak üzere ‹srail’e
destek veren ülkelere karfl› hal-
k›n isyan etmesini istemifltir. Ya-
k›n zamanda Hizbullah, bu sava-
fl›n içine girecektir. Ama daha
da önemlisi ‹ran’›n ‹srail eliyle
savafl›n içine çekilmesi ve ABD-
‹ran savafl›n›n fitilinin atefllenmesidir. 

ABD D›fliflleri Bakan› Rice’›n önümüzdeki gün-
lerde Türkiye’ye ve bölgeye gelece¤i söylenmek-
tedir. Obama iflbafl›na gelmeden ABD’nin Ortado-
¤u’da yol almak istedi¤i anlafl›lmaktad›r. Ne var ki,

bunu baflarabilmesi, biraz da ‹srail’in bu savafltan
zaferle ç›kmas›na ba¤l›d›r. Bu da hiç kolay olma-
yacakt›r. 

‹srail, kuruldu¤u 1948 y›l›ndan bu yana fliddet
uygulamaktad›r, ancak halen Filistin direniflini k›-
rabilmifl de¤ildir. Aksine att›¤› her ad›m, ‹srail’e
karfl› tüm dünya halklar›n›n nefretini büyütmekte,
Filistin’le dayan›flmay› art›rmaktad›r. Bir dönem
FKÖ’ye karfl› destekledi¤i Hamas, bugün karfl›s›-
na dikilen bir güç olmufltur. Hamas’›n gerilemesi
durumunda, bir baflka örgüt ç›kacakt›r. ‹srail iflgali
devam etti¤i sürece Filistin halk›n›n direnifli bitme-
yecek, flu ya da bu önderlik alt›nda mücadelesini
sürdürecektir. Hiç kuflkusuz bunun bu kadar san-
c›l› ve uzun sürmesinde, reformist ve ‹slamc› ön-
derliklerin pay› büyüktür. Filistin halk›n›n gerçek
kurtuluflu, komünist ve devrimcilerin önderlik ede-
ce¤i devrim ve sosyalizmde olacakt›r. Ve Filistin
halk› ergeç bunu baflaracakt›r. 

GAZZE yar› aç›k cezaevi
Do¤u Akdeniz k›y›s›nda, yaklafl›k 41 km uzunlu¤unda ve 7-

9 km geniflli¤inde, 367 kilometrekarelik bir toprak parças›
Gazze. ‹srail’in Filistin’i iflgal etti¤i 1948 y›l›nda 80 bin nüfusu
olan bu bölge, ‹srail’in yaratt›¤› kar›fl›kl›klar ile h›zla göç alma-
ya bafllam›fl ve dünyan›n nüfus yo¤unlu¤u en fazla olan bölgesi
durumuna gelmifl. fiimdi bu bölgede bir buçuk milyon Filistin’li
yafl›yor. Yani kilometrekareye yaklafl›k 4 bin kifli düflüyor. Bu,
‹ngiltere ve Belçika’da kilometrekare bafl›na düflen nüfus yo-
¤unlu¤unun 6-7 kat fazlas›. Nüfusun yüzde 50’si 14 yafl›n alt›n-
da. BM’nin raporuna göre Gazze’de iflsizlik, çal›flabilir nüfusun
yar›s›na eflit.

Haziran 2007’den itibaren bafllayan 18 ayl›k kuflatma ile
Gazze’de elektrik ve sular sürekli kesiliyor. Her gün 16 saat
elektrikten yoksun kal›yorlar, haftada birkaç saat verilen suyla
yetiniyorlar. ‹çme suyu olarak bile kuyu suyunu kullan›yorlar.
Bu sular, deniz suyuyla kar›flt›¤› için son derece tehlikeli. ‹sra-
il’in ambargosu içinde klor da bulundu¤undan sular› klorlama-
lar› mümkün olmuyor. Zehirli sulardan dolay› hastal›klar ve
ölümler art›yor. Hastanelerin durumu da içler ac›s›. ‹laç s›k›nt›s›
had safhada. Su ve elektrik kesintileri, hastaneleri daha fazla
etkiliyor. 

G›da bulmakta da büyük bir s›k›nt› var. Marketlerde yiyecek
kalmad›¤› söyleniyor. Ekmek fiyatlar› üç kat artm›fl durumda.
Bir taraf› deniz, di¤er taraf› ‹srail’le çevrili Gazze’nin tek ç›k›fl
yeri M›s›r. M›s›r, Refah kap›s›n› kapat›nca Gazze’nin dünya ile
tüm iliflkisi kopuyor. O yüzden M›s›r’a aç›lan yüzlerce tünel ka-
z›lm›fl durumda. G›da ve ilaçlar bu tünellerden sa¤lan›yor. M›-
s›r, uzun süredir Refah kap›s›n› kapal› tutuyor. ‹srail sald›r›lar›
s›ras›nda bile bu kap›y› açmad›. ‹srail, tünelleri de bombalay›n-
ca, Gazze’liler tümüyle açl›¤a terk edildi.

Buna ra¤men Gazze direniyor! Sadece ‹srail ordusuyla de¤il,
general açl›kla, general susuzlukla da savafl›yor!
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Kriz dalgas›yla beraber iflçi ve emekçilerin müca-
dele dalgas› da yükselmeye bafllad›. Baflta iflçiler ol-
mak üzere toplumun de¤iflik kesimleri, tepkilerini çe-
flitli eylem biçimleriyle ortaya koyuyorlar. 

Bu eylemler içerisinde daha çarp›c› olan ve he-
men ilgiyi üzerine çeken ise, iflgal eylemleri oldu. Ön-
ce Bursa’da Bosch fabrikas›nda gerçekleflen fabrika
iflgali, patronun geri ad›m atmas›yla k›sa sürede son-
lanm›flt›. Ard›ndan Brisa lastik fabrikas›nda, Sinter ve
Ünsa’da iflgaller patlak verdi. 

Bu eylemler, iflçi ve emekçilerin bundan sonraki
mücadele seyrini göstermesi bak›m›ndan önemli.
Bunlardan gerekli dersler ç›kar›ld›¤› ölçüde, eylemler
sonuç al›c› olacak, kazan›mla bitecektir. 

Son iflgaller ve eylemin meflrulu¤u
Krizin derinleflmesiyle birlikte burjuvazinin sald›r›-

lar› da artarak devam edecektir. Buna paralel olarak
iflçi ve emekçilerin mücadelesi de daha kitlesel ve mi-
litan biçimler alacakt›r. Fabrika iflgalleri, iflçi s›n›f›n›n
en önemli eylem biçimleri aras›ndad›r. Önümüzdeki
günlerde bu biçimlerin zenginleflerek ve yayg›nlafla-
rak yaflama geçmesi büyük olas›l›kt›r. 

Fakat krizle birlikte yaflanan iflgallere bakt›¤›m›z-
da, bu eylem biçiminin etkili bir tarzda kullan›lamad›-
¤›n› görüyoruz. ‹flgaller, bizzat sendikac›lar taraf›n-
dan sonuç al›nmadan sonland›r›lmaktad›r. Dahas›
Brisa'da, Lastik-‹fl sendikac›lar›n›n bizzat iflbili¤i ve
tehdidiyle, içlerinde iflgale öncülük edenlerin de oldu-
¤u 64 iflçi iflten at›lm›flt›r. Bu iflçiler, ayn› zamanda
sendikaya da muhalefettirler. 

Bir eylemin baflar›s›, en baflta onun meflrulu-
¤una inan›lmas›d›r. Ama sendikac›lar›n iflgal eylem-
lerini sonland›rmada öne sürdükleri "iflgal yasad›fl›d›r"
söyleminin amac›, daha bafltan iflgalin meflrulu¤una
gölge düflürmektir. "‹flgal yasad›fl›d›r" da kitlesel iflten
atmalar yasal m›d›r? Hem de hiçbir bildirimde bulun-
madan!  

Oysa bugüne dek hiçbir kazan›m, yasal s›n›rla-
ra hapsedilen eylem biçimleri sonucunda elde
edilmemifltir. Devleti elinde bulunduran s›n›f, yasala-
r›n› da kendisine göre yapar. Devlet, burjuva s›n›f›n
elinde oldu¤una göre, varolan hukuk da burjuva hu-
kukudur. ‹flçiler, sigorta, sendika gibi en temel hakla-
r›n›, kendi güçlerine güvenerek, yasad›fl› ama meflru
eylemlerle kazanm›flt›r. Elbette burjuvazi iflgal gibi et-
kili bir silah için, "yasal hakk›n›zd›r, buyrun yap›n" de-
mez. Sadece iflgali de de¤il, hiçbir eylemi istemez.
‹flçi s›n›f›, kendi yasalar›n› sokakta, barikatlarda,
iflgallerde yapar. Sömürünün ve zulmün oldu¤u her
yerde, ona baflkald›rmak hakl› ve meflrudur. 

Daha etkili iflgaller için
‹flgal eyleminin daha etkili ve vurucu olmas› için,

fabrikada iflgal edilen yerin önemi büyüktür. Örne¤in
yemekhaneyi iflgal etmek, mücadelenin sonucunu ta-
yin etmede, fazla bir hükmü olmayan bir mekand›r.
Çünkü yemekhaneyi iflgal etmek, üretimin yap›lmas›-
n› engellemez. Dolay›s›yla iflgal için belirlenecek
yerin fabrikan›n kilit noktas› olmas› gerekir. Üreti-
min planland›¤› yönetim yerleri, ya da bizzat üretim
alan› gibi. Üretim atölyelerini iflgal etmek üretimi dur-
durur. Keza yönetim bölümünü iflgal etmek de, üretim
yap›lmas›n› engeller. Di¤er yönü de; buralar›n iflgal

alt›nda olmas›, polisin sald›r›s›n› da
zorlaflt›racakt›r. Patronlar, gerek üre-
tim, gerekse yönetim yerinde oluflacak
zayiat› göze almaya daha fazla çekinir-
ler. 

Simter iflçilerinin eyleme ana üretim
alan›n› iflgal etmekle bafllamalar› isa-
betli olmufltur. Fakat iflgali, ana üretim
noktas›ndan yemekhaneye tafl›malar›,
eylemin vurucu gücünü düflürmüfltür.
Patrona üretimi sürdürme olana¤› ver-
di¤i gibi, polisi iflçilerin üzerine sald›rt-
makta patronun herhangi bir çekincesi
kalmam›flt›r. Yemekhanede tahrip olan
eflyalar, patrona pek bir zarar vermez.
ÜNSA iflçilerinin idare bölümünü iflgal
etmesi, patrona k›sa bir sürede içerisin-
de "tamam iflçilerin paras›n› verece¤im"
dedirtmifltir. 

Son iflgal eylemlerinde görülen önemli bir eksiklik
de iflgal komitelerinin olmay›fl›d›r. ‹flgal, kendili¤inden
geliflmifl olsa da, ilk yap›lmas› gereken hemen bir
komite oluflturmakt›r. Önceden oluflmufl bir iflyeri
komitesi var ise, bu komite iflgali yönetmeli ya da ayr›
bir iflgal komitesi oluflturmal›d›r. ‹flten atmalar daha
önceden bafllam›fl ve peyderpey devam etmektey-
ken, bu tür taban örgütlerinin oluflturulmamas›, en bü-
yük eksikliktir. Kriz sonras› gerçekleflen birçok eylem-
de bu eksiklik kendini göstermifltir.

‹flçilerin bilinç ve örgütlülük düzeyi, iflgal gibi bir
eylemin sonuna kadar götürülmesinde belirleyici öne-
me sahiptir. Ve taban örgütlerinin olmay›fl›, bilinç
ve örgütlülük düzeyinin zay›fl›¤›n› göste-
rir. Elbette bu zay›fl›kta sendikac›lar›n büyük
rolü vard›r. Eylem ve direnifller haftalard›r
sürmesine ra¤men, bu zay›fl›klar devam et-
mektedir. Halen ifllevli bir komite oluflturula-
bilmifl de¤ildir. Oysa eylem ve direnifllerin ba-
flar›ya ulaflmas› için, o eylemi sevk ve idare
edecek bir örgütlülü¤ün, bir komitenin olufl-
mas› flartt›r. 

 Eylemlerle dayan›flmay› güçlendirmek
‹flgaller baflta olmak üzere krize karfl›

yükselen direniflleri güçlendirecek bir di¤er
önemli fley de, destek ve dayan›flman›n örül-
mesidir. Örne¤in iflgal yap›lan üç fabrikada
da dayan›flma yönü oldukça zay›f kald›.

Sendikac›lar dayan›flmadan, direniflte
olan yerleri temsili ziyaretler olarak anl›-
yorlar. En fazlas›, direnifl yerine yak›n örgüt-
lü olduklar› iflyerlerinde ö¤le paydosunda ve-
ya ifl ç›k›fl›nda, iflçileri ziyarete getiriyorlar.
Dayan›flmay› ziyaretlerden ç›karmak gerekir.
Dayan›flma grevleri, belli saatlerde ifl dur-
durma gibi eylemler örgütlenmelidir. 

Mesela Simter iflgali devam ederken, -b›-
rakal›m di¤er sendikalar›- D‹SK'e ba¤l› iflyer-
lerinde iki saatlik ifl durdurma eylemleri yap›l-
m›fl olsa, Simter iflçilerinin direnifli daha ileri
noktada olurdu. Hatta kazan›mla bitmifl bile
olabilirdi. 

Burjuvazi, karfl›m›za bir s›n›f olarak dikili-
yor. Devleti ve onun kolluk güçlerini de arka-

s›na alarak her yerden sald›-
r›ya geçiyor. Bunun karfl›s›n-
da bizim de s›n›f olarak birle-
flik bir karfl› duruflu örgütle-
memiz flartt›r. Burjuvaziye
geri ad›m att›rtacak tek güç,
bu birleflik s›n›fsal durufltur.

Öte yandan iflçi aileleri-
nin sürece kat›lmamas›, bu-
nun örgütlenmemesi de,
önemli bir eksikliktir. Bu kav-
ga, hepimizin kavgas›d›r. Ai-
lemizi ne kadar kavgan›n
içine çekersek, o denli
güçlü oluruz. Bu, sadece
patronlara ve polislere karfl›
de¤il, kendi içimizdeki ba¤la-
r› da kuvvetlendirir. Paylafl›-

m›, sevgi ve sayg›y› artt›r›r.
* * *

Hareketli bir süreçten geçiyoruz. Hareketli süreç-
lerde kitleler, kendi deneyimleriyle birçok fleyi ö¤renir
ve daha h›zl› bilinç s›çramas› yaflarlar. 

Bir eylem-direnifl bitmeden baflka eylem ve dire-
nifller ortaya ç›kmaktad›r. Kendili¤inden iflgaller de
devam edecektir. Bu süreçte devrimci demokrat öncü
iflçilerin daha inisiyatifli davranmalar› gerekir. Taban-
da örgütlenme zemini her zamankinden elveriflli du-
rumdad›r. Taban komitelerini oluflturarak sendikac›lar
üzerinde bas›nc› art›rmal›, gerek eylemlerde, gerekse
aktif dayan›flman›n örülmesinde inisiyatifi ele almal›-
d›rlar. 

Krize karfl› öne ç›kan eylem biçimi 
FABR‹KA ‹fiGALLER‹

Nurtepe ve Güzeltepe'de krize karşı eylem 

13 Aral›k'ta Proleter Devrimci Durufl, Ezilenlerin Sosya-
list Platformu, Demokratik Haklar Federasyonu, Halk Kültür
Merkezleri, Toplumsal Özgürlükler Platformu, Sosyalist Da-
yan›flma Platformu ve Dayan›flma Sendikas›'n›n ça¤r›s›yla
toplanan Nurtepe ve Güzeltepeli emekçiler, yaflanan krizin
faturas›n› ödemek istemediklerini hayk›rd›. Bir hafta önce-
sinden yap›lan ça¤r›larla duyurulan eyleme kat›l›m, bölgede
son y›llar›n en yükse¤i oldu. Esnaf da eyleme kepenk kapa-
tarak destek verdi. 

Saat 13'te Hac› Ethem Üktem ‹lkö¤retim okulu önünde
toplanan 300 kiflilik kitle, "Zamlara, ‹flten Atmalara Son! Kri-
zin Faturas›n› Ödemek ‹stemiyoruz" yazan pankartla yürü-
yüfle geçti. Sloganlar eflli¤inde yürüyüfl coflkulu ve kararl›
bir duruflu gösteriyordu. Ajitasyon konuflmalar›nda krizin se-
beplerine, krizin faturas›n› ödemesi gerekenlerin emperya-
listler ve iflbirlikçiler oldu¤una, kurtuluflun ancak sokaklarda
devrim için mücadelede ederek mümkünleflebilece¤ine de-
¤inildi ve 10 günden fazlad›r, eylemlerle sokaklar› tutuflturan
Yunanistan halk›na da selam gönderildi. Kitle "Yunanistan
Halk› Yaln›z De¤ildir" slogan›n› gür bir flekilde hayk›rd›. Ana
caddeyi trafi¤e keserek Güzeltepe meydan›na yürüyen kitle-
ye burada da konuflma yap›ld›. Kitlenin say›s› yürüyüfl ilerle-
dikçe 500 civar›na ulaflt›. 

Yap›lan bu eylem, krizin karfl›s›nda durulmas› gereken
yolu göstermesi bak›m›ndan önemliydi. Özellikle son y›llar›n
Nurtepe ve Güzeltepe'deki en kitlesel eylemine sahne olma-
s›, insanlar›n krizden ne kadar etkilendi¤ini ve bu konuya
olan duyarl›l›¤›n› da gösteriyor. 



Samand›ra'da bulunan Ünsa Ambalaj'da 15 Aral›k'ta kriz
bahane edilerek iflten ç›kar›lan ve alacaklar› ödenmeyen iflçiler
direnifllerine devam ediyorlar. 15 gün boyunca fabrika önünde
bekleyen 90 iflçi, iflverenin ücretleri verme vaatlerinin bofl oldu-
¤unu görünce, 31 Aral›k'ta fabrikay› iflgal ettiler. ‹flçiler direnifl
öncesinde Nakliyat-‹fl sendikas›nda örgütlenmeye bafllam›flt›.
‹flveren, tazminat ödeyece¤ini söyleyerek, iflten ç›kard›¤› iflçile-
rin büyük ço¤unlu¤una ka¤›t imzalatt›. Yemekhaneyi ve fabrika-
n›n idari bölümünü iflgal eden iflçilere ve onlara destek için fab-

rika önlerine gelen emekçi-
lere, jandarma sald›rd› ve
iflçileri d›flar›ya ç›kartt›. ‹fl-
gale kat›lan iflçilerle birlikte
gözalt›na al›nanlar›n say›s›
100'ü aflt›. ‹flçiler ayn› gün
serbest kal›rken fabrika

önünde bekleyifl de-
vam ediyor. 

29 Aral›k'da Kocae-
li'nde Aslanbey Orga-
nize Sanayi'de kurulan
Tezcan Galvaniz'de
Birleflik Metal-‹fl üyesi
iflçiler fabrikay› iflgal
ettiler. 26 Aral›k'ta ifl-
ten ç›kar›lmalar›n ola-

ca¤›n› duyan iflçiler bekleyifle geçtiler. ‹flveren iflten atmalar›n
olmayaca¤›n› söyledi, ama iflçiler servise bindi¤i anda, iflten
at›lan iflçilerin isimleri megafonla okunmaya baflland›. Bunun
üzerine servislerden inen iflçiler otoban› trafi¤e kapatarak ya¤-
mur ve so¤ukta 5 saat boyunca Kocaeli Merkez'e yürüyüfl dü-
zenlediler. "Tezcan fiafl›rd› Sabr›m›z› Tafl›rd›" slogan›yla yürü-
yen iflçiler bir süre oturma eylemi de yapt›lar. Yürüyüfl boyunca
s›k s›k polisin tacizleriyle karfl›laflan iflçiler, yapt›klar› bas›n
aç›klamas›n›n ard›ndan da¤›ld›lar. 

Gebze’de Türk Philips iflçileri de Hollanda Merkezi'nden
al›nan karar ve kriz gerekçe gösterilerek iflten ç›kar›ld›. 150 iflçi
karar› protesto etmek için Taksim'deki Hollanda konsoloslu¤u
önüne yürüdü ve iflten atmalar›n durdurulmas›n› istediler. 19
Aral›k'ta da Türk Philips'in genel merkezi önünde bir eylem ger-
çeklefltiren iflçiler, bekleyifllerine 6 Ocak'a kadar Gebze Organi-
ze Sanayi'ndeki fabrikada devam etti. 6 Ocak'ta iflçiler fabrikay›
iflgal ettiler. Philips yaklafl›k 80 y›ld›r Türkiye'de elektronik eflya
alan›nda faaliyet gösteriyor. 60 ülkede 125 bin çal›flan› olan
Hollandal› flirketin, 2007 y›l› kar› 27 milyar avro oldu.  

Bursa'da Asemat iflçileri T‹S görüflmelerinin anlaflmazl›kla
sonuçlanmas› üzerine 31 Aral›k'ta greve ç›kt›. 25 Haziran'da
bafllayan görüflmelerde iflveren masaya gelmedi ve ciddi bir
teklif vermedi. 15 A¤ustos'ta uyuflmazl›k zapt›n›n tutulmas›
üzerine, iflveren "grev" oylamas› istedi ve iflçiler Kas›m ay›nda
greve evet dedi. Bunun üzerine 31 Aral›k'ta grev bafllad›. 

‹zmir Büyükflehir Belediyesi'ne ba¤l› Kürflat ve Vira tafle-
ronlar›nda çal›flan 1200 iflçi de y›lbafl›nda ihalenin bitti¤i öne
sürülerek iflsiz kald›. ‹flçiler bunun üzerine eylemlerini yo¤un-
laflt›r›rken "kadrolu çal›flma" talebini yükseltti. Belediye baflka-
n›yla görüflen iflçilere çeflitli sözler verilmesine ra¤men tutulma-
d› ve iflçiler 6 Ocak'tan itibaren süresiz oturma eylemine baflla-
d›lar. Son görüflmede belediyenin may›sa kadar tafleronla çal›-
fl›n sonras›na bakar›z demesi iflçileri öfkelendirince böyle bir
karar alan iflçiler eylemlerini sürdürmekte kararl›.

Proleterce
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Krize karşı 
işgaller, direnişler...

Kriz bahane edilerek iflçi at›lmas›na karfl› bir fabrika iflgali de 17 Aral›k 2008 tarihinde
Sabanc› Holding’e ba¤l› Brisa fabrikas›nda gerçeklefltirildi. 

‹zmit’te kurulu Brisa lastik fabrikas›nda, 17 Aral›k tarihinde 16-24 vardiyas›nda çal›flmak
üzere ifle gelen iflçilerden baz›lar›n›n kartlar› basmay›nca turnikelerden geçemeyip içeriye
giremediler. Zaten kriz nedeniyle tedirgin olan iflçiler, bu durum üzerine iflten atmalar›n ya-
fland›¤›n› anlad›lar. ‹lk anda iflten ç›kar›lan iflçi say›s› 67’ydi. Bunun üzerine, henüz fabrika-
dan d›flar› ç›kmam›fl olan 8-16 vardiyas› iflçileri ile yeni gelmifl olan 16-24 vardiyas›n›n iflçi-
leri, iflyerini terketmeme eylemi bafllad›. Yaklafl›k 1300 iflçi, at›lan arkadafllar› geri al›n›ncaya
kadar iflgali sürdüreceklerini aç›klad›lar. Eylem s›ras›nda iflten at›lmalar devam etti. Baz› ifl-
çiler cep telefonlar›na gelen mesajla ö¤rendiler iflten at›ld›klar›n›, baz›lar› ise yemek yemek
için d›flar› ç›k›p geri döndüklerinde kartlar›n›n basmamas›yla. En onur k›r›c› biçimde iflten
at›lanlar›n say›s› böylece 150’ye ulaflt›. ‹flçiler fabrikan›n içinde eylemi sürdürürken, sendika-
n›n ald›¤› kararla, at›lan iflçiler fabrikan›n içine al›nmad›, fabrikan›n önünde durmaya zorlan-
d›. Bu iflçiler de Kentsa’n›n (Sabanc›’n›n “fabrika kenti”, Brisa’n›n da içinde bulundu¤u, Sa-
banc› Holding’e ait fabrikalar›n kurulu oldu¤u büyük alan) içinde slogan atarak yürüyüfl ger-
çeklefltirdiler. 

‹flgalin ikinci gününde Lastik-ifl Sendikas›’n›n olumsuz tutumu sonucunda iflgal bitirildi.
Sendika yöneticileri ‹stanbul’da Brisa patronlar› ile gerçeklefltirdikleri anlaflman›n sonucunda
iflgalin bitirilmesi karar›n› ald›lar. Fabrikan›n yemekhanesinde yapt›klar› aç›klamada; at›lan
iflçi say›s›n›n 64 ile s›n›rland›r›laca¤›n›, bunlar›n d›fl›nda baflka iflçi at›lmas›n›n sözkonusu
olmayaca¤›n›, fabrikan›n 9 gün üretime ara verece¤ini, bunun 7 gününün iflçilerin 2009 y›l›-
na ait y›ll›k izinlerinden kesilece¤ini söylediler. Bu aç›klaman›n arkas›ndan, kendileri patronla
anlaflm›fl oldu¤u için bu saatten sonra iflgalin sürdürülmesinin suç say›laca¤›n›, e¤er iflgal
sürerse jandarman›n sald›raca¤›n› ve iflçilerin hepsinin tazminats›z olarak iflten ç›kar›lmas›-
n›n gündeme gelece¤ini eklediler. Bunun üzerine iflçiler sendikaya tepki göstererek çaresiz
bir biçimde iflyerini terkettiler. Patronla uzlaflmay› gerçeklefltiren Lastik-ifl Genel Baflkan› Ab-
dullah Karacan ise, sonucu aç›klamak için bile iflçilerin yan›na gitmedi. 

Kriz de¤il, sendika pazarl›¤›
‹flçilerin eylemleri s›ras›nda en çok att›klar› slogan “‹flçiler burada, sendika nerede” oldu.

“Sendika burada” diyerek at›lan iflçilerin yan›na gelen Lastik-ifl Kocaeli flube baflkan› Hasan
Hüseyin Çakar ile iflçiler aras›nda gerginlik yafland›. Bunun üzerine Çakar at›lan iflçilerin ya-
n›ndan ayr›larak fabrika içinde bulunan iflçilerin yan›na gitti. At›lan iflçiler, sendika yönetimi-
ne karfl› büyük bir tepki duyuyorlar. Çünkü iflçiler yaflanan iflçi k›y›m›n›n krizden de¤il, sendi-
kan›n tutumundan kaynakland›¤›n› düflünüyorlar. ‹flçi k›y›mlar›nda önce emeklili¤i gelenlerin,
sonra gönüllülerin, ard›ndan ifle en son girenlerin veya disiplinsiz-verimsiz olanlar›n at›ld›¤›n›
hat›rlatan iflçiler, at›lanlar›n tek ortak özelli¤inin mevcut Lastik-ifl yönetimine muhalif olmalar›
oldu¤unu söylüyor. 

‹flten at›lan iflçiler ad›na aç›klama yapan Adnan Özkanl›, sendika ile iflverenin ortak ka-
rarla iflçi ç›kard›klar›n› söyledi. 2 ay sonra sendikada delegasyon seçimlerinin yap›laca¤›n›
anlatan Özkanl›, yaflanan iflçi k›y›m›n›n sendikaya muhalif olan kesimin önünü kesmek
amaçl› oldu¤unu söyledi. At›lan iflçilerin hepsinin bugünkü yönetime muhalif oldu¤unu, Las-
tik-ifl yönetiminin uzun zamand›r rahats›z olduklar› bu muhalefeti temizlemek için böyle bir
ad›m att›klar›n› ekledi. “E¤er iflveren atm›fl olsayd›, Pirelli ve Good Year iflçisi burada olur,
bize destek verirdi” diyen Özkanl›, bu deste¤in gelmemesini sendikan›n tutumuna ba¤l›yor.
Bu k›y›m›n da, 2009’da fabrika iflçisine dönük olarak yaflanacak fliddetli sald›r›lar ve hak
gasplar› öncesinde bilinçli bir biçimde yap›ld›¤›n› söylüyor. 

“En az kay›pla anlaflmay› sa¤lad›k” diyen sendika yöneticilerinin at›lan iflçilerle hiç ilgi-
lenmemesi, patronla pazarl›¤› en geri noktadan sürdürmesi, at›lan ve iflgali sürdüren iflçilere
hiç sormadan iflgalin bitirilmesi karar›n›n al›nmas›, iflgaldeki iflçilere sonuç aç›klan›rken at›-
lan iflçilerden kimsenin içeriye al›nmamas› gibi tutumlar› ise, ortada gerçekten de büyük bir
oyun döndü¤ünü gösteriyor. 

Sendikac›larla patronun uzlaflmas›n›n, iflçilerin sat›lmas›n›n çarp›c› bir örne¤i yafland›
Brisa’da. ‹flçiler, kriz bahanesiyle iflten atmalara karfl› en güçlü tepkiyi göstererek fabrikay›
iflgal ettiler ve üretimi durdurdular. Bu yan›yla iflçi k›y›mlar› ile karfl› karfl›ya olan bütün iflyer-
lerine örnek oldular. Ancak sendikan›n iflbirlikçi tutumu, iflçilerin eyleminin k›r›lmas›na neden
oldu. 

Brisa’da işçi kıyımına karşı işgal



“Sinter kazanırsa, bölgenin gidişatını
değiştirecek!”

DSB: ‹çeride üretim devam ediyor mu?
Birleflik Metal ‹fl’in 1 Nolu fiube Baflkan› Ke-

mal Coflkun: ‹çeride üretim devam ediyor derken,
çok büyük bir üretim yok. 60 kiflilik bir grup var. Za-
ten 30 tanesi bizim üyemiz. Ama firman›n eleman›
kalan 30 kifli. Geriye kalan da flef konumunda olan-
lar. 

‹çerideki üyeleriniz üretimi durdurmay› düflü-
nüyor mu?

KC: Arkadafllarla devaml› irtibat halindeyiz. Fabri-
kay› çevirecek üretim yok zaten. 60 kiflinin fabrikay›
çevirecek üretim yapmas› gerçekçi de¤il. 

Fabrikan›n hangi bölümü iflgal edildi? ‹flgal
nas›l gerçekleflti?

KC: ‹flgal geliflimi planl› bir fley de¤ildi. Perflembe
akflam› 33 öncü iflçi iflten ç›kar›ld›. Daha sonra cuma
günü 4 kifli daha eklendi. Bunun üzerine biz Cuma
günü, gündüz çal›flan vardiyay› iflten ç›k›nca genel
merkezimize götürerek üye yapt›k. Akflam vardiyas›-

n› da üye yapmaya devam ettik. Pa-
zartesi gündüz ve gece vardiyas›n›
patron toplu olarak ifle ça¤›rd›. Biz de
geldik buraya. Fabrikaya geldi¤imiz-
de bütün kap›lar›n kapal› oldu¤unu,
polislerin ça¤r›ld›¤›n› gördük. Biz de
ses arac›m›zla konuflmalar yapt›k.
Sonra içerden bir haber geldi. “Ses
arac›n› kapat›n anons yapaca¤›z” di-
ye. Yap›lan anons, 341 kiflinin iflten
at›ld›¤› oldu. Burada bir Sinter Afi
var. Onun alt›nda da 9 tane tafleron
bulunuyor. Tafleron firmalar›, kriz do-
lay›s›yla ifl verilmedi¤i için kapatt›¤›n›
söyledi. ‹flçilere hiç bir bildirimde bu-
lunmadan. Biz de iflimizi istiyoruz di-
ye fabrikaya girdik. Üretim alan›na
girdik. Herhangi bir büroya girmedik.
‹ki gün fabrikay› iflgal ettik. Görüflme-
lerden bir sonuç ç›kmay›nca iki gün
sonra fabrika iflgalini bitirdik. D›flar›da
direnifle devam ediyoruz. 

‹flgali devam ettirseydiniz ka-
zanma flans›n›z daha fazla olmaz
m›yd›?

KC: Bizim fabrikay› ele geçirme
diye bir derdimiz yoktu. ‹flimizi geri is-
tiyoruz. ‹flgal planl› bir geliflme üzeri-
ne olmad›. O anl›k bir geliflimdi. Bir
de buradaki arkadafllar›n güvenlik
güçleriyle karfl› karfl›ya kalmas›n› is-
temedik. Haz›r de¤iller.

Süreç farkl› bir süreç. Kriz dö-
nemi, kendili¤inden geliflen iflgal-
ler bundan sonra da olacak?

KC: Hakl› konumdayken haks›z
konuma düflmek istemedik. Polis zo-
ruyla ç›kar›l›rsak haks›z konuma dü-
fleriz.

Haks›z konuma düflülmezdi.
Patron da teflhir olurdu, polis de
teflhir olurdu.

KC: Patron zaten savc›l›¤a suç
duyurusunda bulundu fabrikay› iflgal
ettik diye. Biz bu süreçte gerekli ya-
sal giriflimlerde bulunduk. Daha son-
ra biz hakim tespitiyle yasal olmayan
lokavt yapt›¤›n› belirledik. fiu anda da

kap›n›n önünde bekliyoruz. Fabrikan›n içinde bekliyor
olsayd›k belki bu denli destek görmeyecektik. ‹flve-
renle bir kez görüflebildik. ‹flverenin kat› tutumu de-
vam ediyor. Biz bütün yasal yollara baflvurduk. 

Sendikan›z›n burada baflka örgütlü oldu¤u
yerler de var. Gerek Birleflik Metal-‹fl gerekse
D‹SK olarak buran›n kazanmas› için ayn› anda
farkl› dayan›flma eylemleri, bir-iki saatlik ifl dur-
durma eylemi vb. düflünüyor musunuz?

KC: fiu anda bir saat ifl durdurma plan› yok. Sa-
dece örgütlü oldu¤umuz iflyerlerinde arkadafllar des-
te¤e geliyorlar. Sinter, bu bölge için çok önemli. fiim-
diden büyük ses getirdi. Kazan›rsa bu bölgenin gidi-
flat›n› de¤ifltirecek. Sadece bu bölgenin de¤il s›n›f
hareketinin geneli için önemli bir kazan›m olacak. Di-
¤er örgütlü oldu¤umuz fabrikalar›n da vardiyalar›n›
ayarlay›p di¤er sendika kurumlar›n›n da kat›l›m›yla
kitlesel bas›n aç›klamas› olacak. 

Bas›n aç›klamalar› çok yap›l›yor. Daha ileri ey-
lemler düflünmüyor musunuz? 

KC: Buradaki iflçilerin ço¤u sendikadan haberdar

de¤ildi. Ama 15 gün içerisinde direniflçi oldular.
Bundan sonra plan›n›z nedir?
KC: Bölgelerde buran›n mülkiye amirleriyle gö-

rüfltük. Buradaki gidiflat› bildirdik. Onlar›n giriflimlerini
bekliyoruz. Kaymakaml›kla, belediyeyle görüflmeler
var. Bize ne kadar yard›mc› olurlar bilemiyoruz. Di¤er
taraftan yurtd›fl› ba¤lant›lar›m›z› kurmaya çal›fl›yoruz.
Bu flirketin iliflkide oldu¤u fabrikalarda örgütlü sendi-
kalarla ba¤ kurmaya çal›fl›yoruz. Bu tür giriflimlerimiz
var. 

Konuflman›zda s›k s›k hukuksal yön, mülki
amirler diyorsunuz. Elbette hukuksal mücadele
de olmal› ama siz de tecrübenizle biliyorsunuz-
dur, hukuksal yol ile mücadelenin baflar› flans›
az. Ancak iflçilerin baflar›l› direniflleri, eylemleriy-
le sonuç al›nabiliyor. 

KC: Bafllang›ç iflgalle bafllad›. Kimse Sinter iflçi-
lerinden iflgal beklemiyordu. Bundan sonraki süreç
bizi nereye götürür kimse bilemez. Biz her fleyi hu-
kuksal boyutuyla almas›n›, insanlar›n daha fazla tafl-
k›nl›¤a, farkl› aray›fllara kaymadan gerçekleflmesini
istiyoruz. Ama bir s›n›r var. O s›n›r da geldi¤i vakit ne
yapaca¤›m›z belli olmaz. 

Son olarak ne söylemek istersiniz?
KC: Bütün duyarl› arkadafllar› deste¤e ça¤›r›yo-

ruz. Dayan›flma ne kadar büyük olursa kazanma
flans› da ancak o denli büyüktür. 

“Show TV gibi kanalların haber yaptığı
ilk eylem bu”

DSB: Direnifle kadar gelen süreci anlat›r m›s›-
n›z?

Birleflik Metal-‹fl Örgütlenme Uzman› Hasan
Aslan: ‹flçi arkadafllar sendikalaflmak için bize bafl-
vurdular. ‹liflkiye geçtik ve örgütlenmeyi bir noktaya
kadar tafl›d›k. ‹flçileri üye yapaca¤›m›z› iflveren duy-
duktan sonra sald›r›lar bafllad›. ‹flveren 34 iflçiyi att›k-
tan sonra iflinin kolay oldu¤unu, örgütsüzlefltirebile-
ceklerini tasarl›yorlard›. Bunun olmad›¤›n› gördüler.
Gece vardiyas›ndaki iflçi arkadafllar› patronun oyun-
lar›na ra¤men toparlad›k ve üyeli¤i tamamlad›k. Bu-
ras› 470 kiflilik bir iflyeriydi ve yaklafl›k 400 iflçi iflten
at›ld›. Bunun üzerine iflyerini iki gün iflgal ettik, daha
sonra direnifli kap›da sürdürmeyi kararlaflt›rd›k. fiu
anda içeride Sinter ad›na kay›tl› olan arkadafllar çal›-
fl›yorlar. Üretim çok düflük bir zeminde yürüyor. Bun-
dan sonraki süreçte ‹fiKUR'a baflvurular ve ifle iade
davalar› bafllad›. Kap›da da direnifl devam ediyor. 

Üretim devam ediyor dediniz. Çal›flan iflçiler
tafleron mu?

HA: Asl›nda tafleron yok ama vergi kaç›rmak için,
50 kiflilik çal›flan say›s›n› aflt›ktan sonra flirketlerin bir
tak›m yükümlülükleri var. Bunlardan kurtulmak için
böyle bir yola baflvurmufllar. Sendikal örgütlülü¤ü de
bu yolla durdurabilece¤ini düflünmüfl olmal›lar. Ama
evdeki hesaplar› çarfl›ya uymad›. Bizim de bu konu-
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Sinter ve Gürsaş İşçisi Direnişte
Ümraniye Dudullu'daki organize sanayi bölgesinde kurulu bulu-

nan Sinter fabrikas›nda, 22 Aral›k'ta 35 iflçinin iflten at›lmas› üzerine
fabrikada çal›flan iflçiler fabrikay› iflgal ettiler. ‹ki günlük iflgalin ar-
d›ndan direnifllerini flimdi fabrika önünde sürdürüyorlar. 

500'e yak›n iflçinin çal›flt›¤› ve yurtd›fl›na diflliler üreten Sin-
ter'deki iflçiler, uzun zamand›r ücretlerini alamad›klar› ve daha iyi
çal›flma koflullar› istedikleri için, Birleflik Metal-‹fl sendikas›na üye ol-
mak istedi. Bunu duyan iflveren, 34 iflçiyi 25/2 maddesine dayana-
rak iflten att›. 10 ayr› flirket alt›nda faaliyet yürüten Sinter, 9 flirketi if-
las etmifl gösterdi. ‹flçilerin büyük ço¤unlu¤una da "flirketler iflas etti,
kriz var" bahanesini gerekçe gösterdi. 

Fabrikada çal›flan iflçilerin ço¤u 700-800 TL aras›nda ücret al›-
yor. ‹kramiye, kömür yard›m› vb. haklar› da mevcutken, uzun bir sü-
redir bunlar› alam›yorlar.  

‹flçiler, fabrika önünde direnifllerini sürdürürken, polis sürekli fab-
rikan›n içinde bekliyor. ‹çeride 50 civar› iflçiyle üretim sürüyor. Sipa-
rifllerin acil olmas› iflvereni s›k›flt›racak gibi görünse de, direnifli ka-
zand›racak as›l güç, iflçilerin kararl› tutumu olacak. Ya¤mur ve kar
alt›nda direnifllerine devam eden iflçiler, uzun erimli bir mücadeleye
haz›rlan›yorlar. Örgütlenmenin beklenenden h›zl› geliflmesi, iflçiler
aras›ndaki güveni pekifltirmifl görünüyor.

Sinter iflçilerine destek ziyaretleri de kesintisiz sürüyor. Sendikal›
iflçiler ve yöneticilerinin yan› s›ra çeflitli devrimci kurumlar, kitle ör-
gütleri de ziyaretler örgütleyerek iflçilerin moralini yükseltiyorlar. 

Sinter iflçilerinin en büyük destekçisi de hiç kuflkusuz yeni sendi-
kalaflan Gürsafl iflçileri. Telekom'a pano üretimi yapan Gürsafl iflçi-
lerinden 8 kifli, sendikaya üye olduklar› için iflten at›l›nca direnifle
geçti. Sinter'in 100 metre yak›n›nda yer alan fabrikada, içeride çal›-
flan sendikal› iflçiler de her an kap›n›n önüne koyulma tehdidiyle
karfl› karfl›ya. ‹flçiler yetkinin gelmesini beklemeye devam ederken,
içeride ifl yavafllatma eylemi yap›yorlar. Direnifl çad›r›n› çay molala-
r›nda ziyarete gelen iflçilerin en büyük endiflesi, iflçiler aras›nda çö-
zülmelerin bafl göstermeye bafllamas›. ‹flçiler bu zaafiyeti hissettik-
leri ve patronlar›n rüflvetine kanacaklar›n› düflündükleri arkadafllar›-
n› yak›n markaja almaya devam ediyor. 

Bu iki direniflin yan yana olmas›, iflçilerin birbirine olan deste¤ini
ve morali artt›r›yor. Sinter ve Gürsafl iflçisi yanyana onurlu ve zorlu
direniflleri omuzlam›fl durumdalar. Bunlar›n kazanmas›, s›n›f›n ka-
zanmas› demek. Burjuvazi de bunun fark›nda. Onun için zorlu bir
sürece haz›rl›kl› olunarak ve zafere kilitlenerek yürünmeli.

Afla¤›da Birleflik Metal-ifl sendikas› yöneticileri ve direniflçi iflçiler
ile Sinter direnifli üzerine yapt›¤›m›z röportajlar› yay›nl›yoruz.

“Güçlü olmak, birlik olmak, kardeş olmak”
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da yeterli deneyimimiz var. Biz ana flirket d›fl›ndaki
alt flirketlerdeki çal›flan iflçi arkadafllar› da örgütledik.
Çal›flanlar, ana flirkete ba¤l› flu anda. Zaten di¤er flir-
ketlerin iflas› ilan edildi¤i için çal›flan› da yok. 

‹flyerinde çal›flma koflullar› nedir?
HA: Ücretler asgari ücret de¤il, ama sigortada

böyle gösteriliyor. ‹flçilerin örgütlenmesindeki neden
ücretler de¤il zaten. Daha önce kazan›lm›fl haklar
var. ‹kramiye, mesai vb. bunlar ödenmedi. ‹flçilerin
3000 TL paras› içeride. Maafllar d›fl›ndaki alacaklar
bunlar. Hem bunu almak hem de sendikalaflmak.
Çünkü bu gasplar›n önüne baflka türlü geçilemeye-
ce¤ini düflünüyorlar. 

‹flveren, iflçileri hangi gerekçeyle at›yor?
HA: ‹lk 34 iflçiyi 25/2'den att›. Bu madde yüz k›-

zart›c› suçlar› kapsam›na al›yor. H›rs›zl›k, küfür, ma-
kina k›rma vb. Fakat Bakanl›k müfettiflleri geldi¤inde,
iflverenle ve iflçilerle toplant› yapt›lar. ‹flverene
"25/2'lik bir fley yok burada. E¤er at›lacaksa ancak
17. maddeden at›labilirler. Tazminatl› olarak ç›karabi-
lirsin" demifller. ‹flveren de "Ben bunu de¤ifltirece-
¤im" demifl. Bu konuda müfettiflin raporunun oldu¤u
söyleniyor ama daha elimize geçmedi. Kimi iflçi arka-
dafllara da "performans›n düflük" demifl. En son at›-
lan arkadafllara "fiirketlerim iflas etti. Art›k bu flirket-
lerle ifl yapmayaca¤›m" demifl. Asl›nda korkutarak ifl-
çiyi ifle bafllatmay› düflünüyor. Biz bu durumu iflçi ar-
kadafllara anlat›yoruz ve iflverenin bu oyununun tut-
mayaca¤›n› düflünüyoruz.

Eylem program›n›z var m›?
HA: Bu haftan›n sonunu bekliyoruz. Hafta sonu ifl

netleflir diye düflünüyoruz. Çünkü iflverenin yetifl-
tirmesi gereken sipariflleri var ve yetifltirememe duru-
muyla karfl› karfl›yalar. Genelde yurtd›fl›na mal ihraç
ediyorlar. Kaliteli ürün vermek zorundalar. Dolay›s›y-
la da çok fazla bekleyemezler ve teslim olacaklar›n›
düflünüyoruz. Ancak uzama ihtimalini de göz önünde
bulunduruyoruz. Yak›n bir zamanda dayan›flma ge-
cesi düflüncemiz var. 

Destek durumu nas›l?
HA: 6 y›ld›r örgütlenme uzman›y›m ve çok iflyeri

örgütledik. Show TV gibi kanallar›n haber yapt›¤› ilk
eylemdir bu. Bunun da bir sonucu olarak sendikalar-
dan epey destek görüyoruz. Direniflin bafl›ndan beri
ö¤len yemeklerini hemen hergün bir kurum üstleni-
yor. Bizim aç›m›zdan ciddi bir fley. Çünkü birçok yer-
de direnifller devam ediyor. KESK'e ve D‹SK'e ba¤l›
sendikalar baflta olmak üzere birçok kurum yard›m-
larda bulunuyor. DKÖ'ler de destek veriyor. Ama bu
deste¤in daha iyi bir noktaya tafl›nmas› gerekir. Bu-
gün Birleflik Metal-‹fl 2 Nolu flubenin temsilcileri gel-
di. Geçen hafta Gebze flubemizden yöneticilerimiz
geldi. Bu iflyerinin ba¤l› oldu¤u 1 Nolu flubenin iflçile-
rinden destek geliyor. ABB ve di¤er fabrikalardan ge-
liyor.

Direniflteki di¤er iflyerleriyle ortak eylemlilikler
düflünüyor musunuz?

HA: Gürsafl'la sürekli dayan›flma halindeyiz.
(Gürsafl Sinter fabrikas›n›n 100 metre uza¤›nda) Gi-
dip geliyoruz sürekli. Buraya deste¤e gelenleri oraya
da götürüyoruz. Birlikte hareklili¤imiz olacak onlarla
da.

“İçeridekilere sendika ‘çalışın’ dedi”
DSB: ‹flgal eylemini yapt›n›z anlat›r m›s›n›z?
‹sa: Biz iflgal yapmad›k. ‹fle geldik, patron iflten

ç›kar›ld›¤›m›z› söyleyince, biz de iflimizin bafl›na git-
mek istedik. Yani zoraki bir fley yapmad›k. 

Peki orda kalsayd›n›z, ç›kmasayd›n›z daha et-
kili olmaz m›yd›?

‹sa: Biz kendimiz ç›kmad›k. ‹ki gün içerde dur-
duktan sonra, içeride durmak yasak dediler. Bundan
sonraki süreci kanun yoluyla halledece¤iz dediler. O
yüzden fabrikan›n önünde direnifli sürdürüyoruz. 

‹flten atma da yasad›fl› de¤il mi?
‹sa: Tabi ki. ‹flten ç›kar›lmam›za dair herhangi bir

bildirimde bulunmad›. ‹simler okunarak iflten ç›kt›n›z
dendi. 

Ç›k›fl belgesini imzalayan var m›?
‹sa: ‹lk ç›kart›lan 38 kifliye 17. maddeden dolay›

imza att›rmaya çal›flm›fllar, yani “iflyerine zarar ver-
me” maddesinden ç›k›fl vermek istemifller. Arkadafl-
lar imzalamad›lar. Sendikam›z her fleyi takip ediyor.  

‹çerdeki üretim de dursa, direnifl daha güçlü
olmaz m›?

‹sa: Onlara sendika “çal›fl›n” dedi. “‹flten at›lma-
d›kça çal›flmay› sürdürün” dendi. 

Ailelerinizi, akrabalar›n›z› direnifle katabiliyor
musunuz? 

‹sa: fiu an hava koflullar› elvermedi¤i için buraya
getirmedik. Havalar biraz düzelirse ailelerimizi getiri-
riz. 

‹flyeri komitesi var m›? 
‹sa: Hay›r herhangi bir komite yok. Sendika yöne-

tiyor. 

“Kendi iktidarımız olmadığı için biz bu
haldeyiz”

S. Yalç›n: Üç y›ldan beridir çal›fl›yorum. Burada
bir sendikal örgütlenme sonras› bizi kap›n›n önüne
koydular. Örgütlenmenin önüne set çektiler. Uzun za-
mand›r sosyal haklar›m›z gasp ediliyor. Kuru maafla
kald›k. Maafllar›m›z da düflük. Üç haftadan beri dire-
niflteyiz. ‹fle dönene kadar direniflimiz devam ede-
cek. Patronlar kriz f›rsatç›l›¤› yap›yor. Burada yafla-
nan da budur. Kriz bahane edilerek iflten at›ld›k. Sim-
ter fabrikas›nda kriz yok, ifller yo¤un. Amaç örgütlülü-
¤ü fabrikaya sokmamak. 

Genelde kapitalizmin yaflad›¤› bir kriz var. Fa-
kat krizin faturas›n› da onlara ödetmeliyiz. 

SY: Ben krize pek inanm›yorum. Bu fabrikada iki
y›l içerisinde yüzde üç yüz büyüme yafland›. Bu ka-
dar büyümeye ra¤men iki y›l içerisinde çok hakk›m›z
gasp edildi. fiimdi de kriz f›rsatç›l›¤› yap›yorlar. 

Bir iflgal eylemi gerçeklefltirdiniz, anlat›r m›s›-
n›z?

SY: Geldi¤imizde kap›lar kapal›yd›. Yukar›dan
anonsla hepimizin ç›kar›ld›¤›n› bildirdiler. Kap›lardan,
tellerden içeri girdik. Akflama kadar ana üretim yerin-
de iflgal eylemi yapt›k. Daha sonra yap›lan görüflme-
ler sonucu sendika direnifli d›flar›da sürdürme karar›-
n› iflçilerle birlikte ald›. D›flar›da sürdürüyoruz. 

‹flgal devam etseydi daha etkili olmaz m›yd›?
SY: Belki etkili olabilirdi ama sonuçta devlet de

sermayeyi kolluyor. Kolluk güçleri ne olursa olsun ifl-
gali bitirme karar›ndayd›lar. Planlar›n› yap›p güçlerini
buraya y›¤m›fllard›. ‹flçiler çok yeni. Bu müdahaleye
haz›r de¤illerdi. En az›ndan direnifle bir al›flma süreci
yaflamal›lar. D›flar›ya tafl›nmas› daha iyi oldu.  

Haklar da ancak bedel ödenerek elde ediliyor. 
SY: Kazanmak için elbette bedel gerekiyor. Ama

biliyorsunuz '80 sonras› yetifltirilen bir insan ptototipi
var. ‹flçilerde s›n›f bilinci olmad›¤›ndan kendi iktidar›-
n› seçmesini bilmiyor. Kendi iktidar›m›z olmad›¤› için
biz bu haldeyiz. Yönetimde iflçi temsilcileri olmad›¤›
için GSS gibi sermayeden yana yasalar ç›k›yor. 

‹flyeri komiteniz var m›?
SY: Biz daha yeni örgütlendik. Sendikan›n kurdu-

¤u yönetimle gidiyor. 
Komitede iflçiler de olsa daha iyi olmaz m›?
SY: Tabi iflçiler de var. San›yorum 6-7 iflçi bulu-

nuyor. Bu komite yeni yeni çal›flmaya bafllad›. E¤i-
timler bafllad›. ‹flçilere s›n›f e¤itimi veriliyor, bilgilendi-
riyorlar. 

Dayan›flma nas›l? 
SY: Sendika sürekli yan›m›zda. D›flar›dan destek

de iyi.  
Sendikalar baflka iflyerlerinde bir-iki saatlik ifl

durdurma ile destek verseler, daha güçlü olmaz
m›? 

SY: Bu biraz uzun bir süreç. Tabii eylemler yap›-
lacak. Eylemler yap›laca¤›n› söylediler. 

“İnsana çok şey katıyor direniş”
Direnifl sürecini nas›l buluyorsunuz?
‹flçi: Biz ilk defa böyle bir fley yafl›yoruz. Hakk›-

m›z olan bir fleyi istiyoruz. Param›z› alamad›¤›m›z
için "yeter" dedik. fiu anda hiçbir alaca¤›m›z› alama-
d›k. Cebimizde sigara param›z bile yok. Sigaray› bile
b›rakmay› düflünüyorum. 

Bu direnifl size ne ö¤retti?
Birlik olmay›. Önemli olan, arkadafl olarak birbirini

satmamak ve ezmemek. ‹nsana çok fley kat›yor dire-
nifl. 

Destekler sizi nas›l etkiliyor?
‹flçi arkadafllar›n yan›m›zda olmas› iyi

bir fley. Bugün benim bafl›ma gelenin
yar›n da onun
bafl›na gele-
ce¤ini düflü-
nerek hare-
ket etmesi
güzel. Biz
emekçiyiz.
Emekçinin
emekçiden
baflka dostu
yok.  

2006 y›-
l›nda yaflanan örgütlenme deneyiminde yer ald›-
n›z m›?

Onun içinde bulunamad›k. O çok sessiz bafllad›¤›
için fazla sürmedi. Ama bu seferki hem bizim aç›m›z-
dan hem patron aç›s›ndan farkl›. Biz bile bu kadar
olabilece¤ini düflünemiyorduk. Art›k bir yola girdik ve
daha geri dönüflümüz yok. 

“Direnişte dayanıklı olmayı öğrendim.”
Direnifl süreci size ne kazand›rd›?
Bayan ‹flçi: ‹lk deneyimim benim. Dayan›kl› ol-

may›, güçlü olmay›, beraber olmay› ve çal›flma arka-
dafl›nla kardefl olmay› ö¤retti. Ben çok fazla hasta
olan birisiyim normalde. Ama iflten at›ld›¤›mdan beri
devaml› geldim direnifl yerine. Hiç hastalanmad›¤›m
gibi daha da dayan›kl› oldum diyebilirim. Bir yola bafl
koyulmuflsa e¤er yar› yolda b›rak›lmamal›. 

Herhalde amaç net olunca insan kolay kolay
hastalanm›yor?

Bayan her yerde iflçi. Evinde de sorumluluklar
yüklenmifl. Buradan gidip evinde çocu¤una bakmas›
gerekiyor. Evini temizleyip yemek haz›rlamas› gereki-
yor. Kad›nlar için bu yönden zorluklar› var. 

Ne kadar sürece¤ine dair tahmininiz var m›?
Ben en az 8-9 ay› düflünüyorum. Kendimi bu fle-

kilde motive ediyorum. Uzun bir yola ç›km›fl›z gibi
geliyor. 

‹flçi arkadafllar›n›zla daha önce bu kadar bir
arada olabiliyor muydunuz?

Böyle bir birlik ve beraberlik yoktu. Böyle kenetle-
nebilece¤imize inanm›yordum. ‹lk baflta 38 arkadafl›-
m›z ç›kar›l›nca dedim ki "sendikaya üye olmak iste-
yenler de kesin cayacak" ama yüzümü kara ç›kard›-
lar ve ilk kez yüzümün kara ç›kmas›na sevindim.
Baflta üye olmak istemeyen bile üye oluyor. Bu çok
güzel bir duygu. 

Sinter'in kazanmas› di¤er yerlere de iyi bir ör-
nek olacak. Bu konuda ne düflünüyorsunuz?

Buras› bir sanayi bölgesi ve bir sürü iflyeri var.
Biz mücadelemizi baflar›yla bitirirsek etraf›m›zda çal›-
flan birçok iflçiye de simge olacak, cesaretlendirecek.
Buna inan›yorum ve biraz da onlar için buraday›z. 
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Krizle birlikte iflten
at›lmalara karfl› son bir
ay içerisinde üç iflgal ey-
leminin yaflanmas›, s›n›f
mücadelesinin giderek
sertleflti¤ini gösteriyor.
Mücadele, hem daha
militanlafl›yor, hem de
yayg›nlafl›yor.

Hareketli olan sadece iflçiler de¤il.
Zamlara karfl› emekçi semtlerde yükse-
len eylemler, kamu emekçilerinin hak
gasplar›na karfl› protestolar›, yoksul köy-
lülerin eylemli tepkileri vb. toplumun ge-
nifl bir kesimi hareketli. Fakat mücadele
parçal› yürüyor. Bir merkezden yürümü-
yor. 

Di¤er taraftan sendikalar, meslek
odalar› ve kimi kurumlar taraf›ndan krize
karfl› toplant›lar yap›l›yor, mücadele bi-
çimleri tart›fl›l›yor. Sendika konfederas-
yonlar›n›n iflgal ve direnifllerde ortaya
koyduklar› tav›r, krize karfl› mücadelede
de göstermelik pasif eylemler, alt› örül-
memifl mitinglerle kitlelerin tepkisini bo-
flaltman›n ötesine geçmiyor. Türk-‹fl, kri-
ze karfl› bir fley yapmad›¤› gibi, “krizden
dolay› iflten atmalara patron ve sendika-
c›lar beraber karar versin” diyerek iflbir-
likçi tutumunu ortaya koyuyor. Buna kar-
fl›n Türk-‹fl’e ba¤l› ‹stanbul fiubeler Plat-
formu'nun tavr› ve ortaya koydu¤u eylem
takvimi anlaml›d›r. Bu tutumun güçlendi-
rilmesi gerekir. D‹SK ve KESK de gös-
termelik eylemlerle süreci geçifltirme ça-
bas›ndad›r. Hatta konfederasyon mer-

kezleri, öne ç›kan birlik ve platformlar›n
önünü kesmeye, alt›n› boflaltmaya çal›fl-
maktad›r.

Farkl› farkl› kanallardan akan müca-
delenin etkisinin fazla olmayaca¤› aç›kt›r.
Kanallar› birlefltirip güçlendirmek gerekir.
Bunu yapacak olan güç de devrimci ör-
gütler ve devrimci-demokrat flube yöneti-
cileridir. Birleflik mücadelenin merkezi
HSGG Platformu olabilir. Bu Platformun,
devrimci örgütlerin, iflçi-memur sendika-
lar›n›n, meslek odalar›n›n içerisinde yer
ald›¤› bileflenlerden oluflmas›, birleflik
mücadelenin örülmesini kolaylaflt›racak-
t›r. GSS’ye karfl› mücadeleyi birlefltiren
rolü üstlenmesi, uyar› grevleri, kitlesel
eylemlere damgas›n› vurmas›, yerel plat-
formlarla taban komitelerini kurmas› gibi
deneyimlere sahip olmas›, krize karfl›
mücadelenin merkezileflmesinde haz›r
örgüt olarak görünmelidir. Sorun bunu
etkin k›lmakt›r. 

GSS sürecinde ifllevli olan yerel plat-
formlar, tekrar kurulup ifllevlendirilmelidir.
Bunlar, krize karfl› mücadele komiteleri
veya platformlar› olarak iflçi havzalar›n-
da, bölgelerde, semtlerde ço¤alt›lmal›d›r.
Birbirine yak›n bölgeler birlefltirilmeli, böl-
gesel direnifl odaklar› yarat›lmal›d›r. Ç›-
kar›lacak eylem takviminde nokta yerler
belirlenip periyodik eylem biçimleriyle sü-
reklilik kazand›r›lmal›d›r. 

“Krizin faturas› burjuvaziye” fliar›yla
yürütülecek mücadelede kapitalizm he-
def tahtas›na çak›lmal›, sosyalizm vurgu-
su öne ç›kar›lmal›d›r.

OKSAM Çal›flanlar› Çapa'da 
Direniflçi Ö¤rencilerin Yan›ndayd›
Çapa T›p Fakültesi'nde T›p Bilimi ö¤rencileri Sosyal Güvence Yasas›'n›n de-

¤iflmesinin ard›ndan iflten ç›kar›ld›lar. Yan›s›ra stajyer ö¤rencilerin maafllar› da
ödenmedi. Bu nedenle iflten at›lan ve haklar› gasp edilen stajyer ö¤renciler süre-
siz dönüflümlü açl›k grevine bafllad›lar.

“Do¤algaza, elektiri¤e zam, harçlara, ev kiralar›na zam, bursumuz kesildi,
bunun için açl›k grevindeyiz” diyen ö¤renciler, hastane doktorlar›ndan destek
göremediklerini, ilk gün 9 profesörden imza toplad›klar›n›, ancak profesörlerin
ziyaretlerine hiç gelmediklerini ve tafl›n alt›na elini kimsenin koymad›¤›n› dile
getirdiler. Hastanede çal›flan di¤er persolenin ise gerekli deste¤i verdiklerini de
sözlerine eklediler. 8 Ocak'ta Ankara'da Meclis'in önünde bir eylem gerçeklefl-
tirecek olan ö¤renciler, bir tasar› da göndereceklerini söylediler. 

Destek amaçl› olarak 6 Ocak'ta direnifli ziyaret eden OKSAM çal›flanlar› ve
P. Devrimci Durufl okurlar› direniflçilere bir müzik dinletisi sundular. K›z›l Karan-
filler, Dersim Türküsü, Bir Ad›m Daha ve Biz Kazanaca¤›z marfllar›n› coflkulu bir
flekilde söylediler. Program›n sonunda türküler söylendi, halaylar çekildi. 

Biz OKSAM çal›flanlar› ve P. Devrimci Durufl okurlar› olarak ö¤rencilerin bu
kararl› direniflini destekliyoruz ve desteklemeye devam edece¤iz. Direne Direne
Kazanaca¤›z!

Milyonlarca iflçiyi ilgilendiren asgari ücret belirlendi. 16 yafl›ndan büyükler için
1 Ocak 2009'dan itibaren brüt 666, net 527.13 TL; 16 yafl›n› doldurmam›fl iflçiler
için ise brüt 567, net 456.21 TL. Birinci 6 ay için yüzde 4.3 ikinci alt› ay için 4.1
oran›nda zam yap›ld›¤› aç›kland›. 

Oysa devletin resmi kurumu TÜ‹K (Türkiye ‹statistik Kurumu) bile asgari ücretin
net 720 TL olmas›n› önermiflti. Kald› ki, TÜ‹K'in bu önerisi, gerçek yoksulluk s›n›r›-
n› göstermiyor. Türk-‹fl’in yapt›¤› araflt›rmalarda açl›k s›n›r› bile bu rakam›n çok
üzerinde.

Asgari ücret belirleme komisyonu; Çal›flma Bakanl›¤›, T‹SK, Çal›flma Bakanl›¤›
bürokratlar› ile TÜ‹K, Devlet Planlama Teflkilat› (DPT), Hazine müsteflarl›¤› temsil-
cileri ve iflçi sendikalar› temsilcilerinden olufluyor. ‹flçi sendikalar›ndan D‹SK, önce-
ki y›llardan beri kat›lm›yor. Türk-‹fl ise TÜ‹K'in belirledi¤i rakam›n alt›nda öneri ge-
lirse, masadan çekilece¤ini aç›klam›flt›. Son toplant›da masadan çekildi. 

Komisyon, patron sendikalar› ve devlet kurumlar›yla burjuvazinin ç›karlar›n› ko-
rumak üzere oluflturulmufl. Buna iflçi sendikalar›n›n iflbirlikçi tutumlar› da eklenin-
ce, asgari ücret her dönem böyle komik zamlarla sonuçlan›yor. Bu y›lki asgari üc-
ret belirlemesinde ise, sermaye kendisi çald› kendisi oynad›.  

Asgari ücret, asgari geçimlik demek. Bu asgari geçimlik de bir kiflinin çal›flarak
ailesini geçindirmesini içeriyor. Buna kira, yakacak, sa¤l›k, e¤itim, sosyal aktiviteler
de dahil. fiimdi belirlenen asgari ücret, b›rakal›m bir kiflinin ailesini geçindirmesini,
kendisini dahi geçindiremez. Emekçi semtlerinde iki odal› bir evin kiras› 300
TL'den bafllarken, temel tüketim maddelerine, elektri¤e, suya, tüpe arka arkaya
zamlar gelirken, belirlenen asgari ücret, sefalet demek.   

Belirlenen asgari ücret sendikal› iflyerlerindeki T‹S süreçlerinde patronlar tara-
f›ndan pazarl›k kozu olarak öne sürülecektir. Sendikal›-sendikas›z bütün iflçileri il-
gilendiren asgari ücrete iflçiler duyars›z kalmamal›, bunu en büyük sözleflme ola-
rak görmelidirler. Asgari ücretin vergiden muaf tutulmas› ve insanca yaflanabilecek
bir düzeye ç›kar›lmas› için mücadele yükseltilmelidir.

Birleflik mücadele zorunludur
19-22 Aral›k 2000'de gerçeklefltirilen cezaevi katliam›n›n

y›ldönümünde protesto eylemleri yap›ld›. Kapat›lan Bayrampa-
fla Cezaevi önünde 19 Aral›k'ta TAYAD'l› aileler ve ‹HD eylem
yapt›lar. 

‹lk eylemi ‹stanbul ‹HD fiubesi gerçeklefltirdi. Katliamda
ölen 12 devrimcinin foto¤raf›n›n tafl›nd›¤› ve "19 Aral›k Katli-
am›n› Unutmad›k Unutturmayaca¤›z" pankart›n›n aç›ld›¤› ey-
lemde "‹nsanl›k Onuru ‹flkenceyi Yenecek" slogan› s›kl›kla at›l-
d›. Bas›n aç›klamas›nda 122 kiflinin yaflam›n› yitirdi¤i 19 Aral›k
sonras›nda hala durumun de¤iflmedi¤ine vurgu yap›ld›. Cezaevlerinde ifl-
kencelerin, ölümlerin sürdü¤üne, hastalar›n tedavisinin yap›lmad›¤›na ve
hak ihlallerinin artt›¤›na de¤inildi. 

TAYAD'l›lar da eylemde "19-22 Aral›k Katilleri Hala Cezaland›r›lmad›",
"Diri Diri Yakanlar Aç›klans›n" taleplerini dillendirdiler. "Adalet ‹stiyoruz"
ve "Devrim fiehitleri Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›. Katliam› unutturmaya
çal›flan devletin aksine unutmayacaklar› ve hesap sormak için adalet ara-
y›fl›n›n devam edece¤i belirtildi. Eyleme 200 kifli kat›ld›. 

‹zmir'de ÇHD'li avukatlar K›r›klar Cezaevi önüne karanfiller b›rakt›ktan
sonra aç›klama yapt›lar. Aç›klamada iflkencelerin hala devam etti¤ine
vurgu yap›ld›. Avukatlar daha sonra jandarma karakolunun önüne kadar
yürüdüler. TAYAD'l›lar da Buca Cezaevi önünde bir protesto eylemi ger-
çeklefltirdi. 

Ankara'da ise Sincan F Tipi önünde devrimci kurum ve partiler bir ey-
lem gerçeklefltirdiler. Eylemde sorumlular›n yarg›lanmas› istenirken, 19
Aral›k'›n tutsaklar› teslim almak için yap›ld›¤› ama tutsaklar›n bu planlar›
parçalad›¤› vurguland›. ‹HD'nin ayn› yerde yapt›¤› eylemde ise resim ser-
gilendi. 

Ayr›ca Dersim ve Antakya'da da eylemler gerçeklefltirildi. 
21 Aral›k'ta ise TUYAB Kad›köy'de 200 kifliyle bir eylem gerçeklefltir-

di. Eylemde "Yaflas›n 19 Aral›k Direniflimiz! Katliam› Unutmad›k, Unuttur-
mayaca¤›z" yaz›l› pankart aç›l›rken "Devrimci ‹rade Teslim Al›namaz",
"Yaflas›n 19 Aral›k Direniflimiz", "Devrim fiehitleri Ölümsüzdür" sloganlar›
at›ld›.

21 Aral›k günü Berlin Yüz Çiçek Açs›n Kültür Merkezi’nde ADHF,
AG‹F, Bir Kar ve Proleter Devrimci Durufl ortak bir anma düzenledi. Yak-
lafl›k 50 kiflinin kat›ld›¤› anma sayg› duruflu ve ortak metnin okunmas› ile
bafllad›. Ard›ndan fliir grubu Adnan Yücel’den Kutup Y›ld›z› ve Yeryüzü
Aflk›n Yüzü Oluncaya dek fliirleriyle birlikte Naz›m Hikmet’ten fliirler oku-
du. Bir Kurflun da Benden fliiri büyük bir heyecanla dinlendi. fiiir grubu-
nun ard›ndan Çanakkale’de direnifli birlikte ören Devrimci Çizgi Savaflç›-
lar›’ndan bir arkadafl yaflanan katliam ve gösterilen direnifl üzerine bir ko-
nuflma yapt›. Anma hep birlikte söylenen türkü ve marfllarla sona erdi.

Asgari Ücret; Yine Sefalet!

19 Aralık Katliamını
Unutmadık, Unutturmayacağız
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DEVR‹MC‹ DURUfi

Efl zamanl› olarak Ankara, ‹zmir, Adana baflta olmak üzere 11 ilde daha me-
flaleli yürüyüfller düzenlenirken, Mersin'deki eyleme polis sald›rd›.Eylemde 7 ki-
fli gözalt›na al›nd›, 4 kifli de yaraland›. 

28 Aral›k'ta sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin oluflturdu¤u Zeytinbur-
nu Demokrasi Platformu da bir eylem düzenledi. "Zamlara, ‹flten Atmalara, ‹fl-
yeri Kapatmalara, ‹MF'ye Dur" pankart›n› açan 200 kifli caddeyi trafi¤e kapata-
rak Adliye'nin önüne kadar yürüdü. "Krizin Faturas›n› Patronlar Ödesin", "Para-
s›z E¤itim Paras›z Sa¤l›k", "Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir" sloganlar›n›n at›ld›¤›
eylem yap›lan bas›n aç›klamas›yla bitirildi.  

Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu, D‹SK, KESK ve Türk-‹fl'in
ça¤r›s›yla birçok ilde meflaleli yürüyüfl-
ler düzenlendi. 27 Aral›k'ta 17.30'da
Taksim Tramvay dura¤›nda toplanan
bin 500 kiflilik kitle yürüyüfle geçti. Me-
flalelerle ve önde "Krizin Faturas›n›
Sermaye Ödesin! ‹flten Atmalar Yasak-
lans›n!" pankart›yla yürüyen kitlenin
önü polis barikat›yla kesildi. "Faflizme
Karfl› Omuz Omuza", "‹flçilere De¤il,
‹MF'ye Barikat" sloganlar›n› atan kitle-

nin kararl›l›¤› karfl›s›nda polis yar›m saat sonra barikat› kald›rmak zorunda
kald›. Sloganlar›n› hayk›ran iflçiler ve emekçiler, Galatasaray'a kadar yürüdü.
Burada eylemi örgütleyenler ad›na konuflmay› KESK Genel Baflkan› Sami Ev-
ren okudu. Sami Evren konuflmas›nda, krizin faturas›n›n iflçilere ve emekçile-
re kesilmek istemesine sessiz kalmayacaklar›n› ve alanlarda olacaklar›n› be-
lirtti. Eylemde ayr›ca ‹srail'in Filistin halk›na karfl› bafllatt›¤› ve 300'den fazla
Filistinli'nin öldü¤ü sald›r› da k›nan›rken, "Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir" slogan›
da at›ld›. 

7 Ocak'ta Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu bileflenleri, Türk-‹fl
fiubeler Platformu, D‹SK ve KESK krize karfl› Taksim'de bir eylem düzenledi.
Saat 12'de Tünel'de toplanarak kortejler oluflturan iflçiler ve emekçiler, ‹srail'in
sürdürdü¤ü katliam› da protesto ettiler. "Krizin Faturas› Burjuvaziye", "Kurtu-
lufl Yok Tek Bafl›na Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" sloganlar› gür bir flekilde
at›l›rken, ‹srail'in Filistin'den çekilmesi istendi. "Katil ‹srail Filistin'den Defol",
"Filistin'de Düflene Dövüflene Bin Selam" sloganlar› da at›ld›. Eyleme Proleter
Devrimci Durufl okurlar› da "Kahrolsun Emperyalizm-Siyonizm! Filistin'e Öz-
gürlük" pankart›yla kat›l›rken, krize karfl› talepleri içeren dövizler de tafl›d›lar.
Eyleme PDD'nin yan› s›ra Halk Cephesi, Ezilenlerin Sosyalist Platformu, Halk
Kültür Merkezleri, Emekçi Hareket Partisi, BDSP, Kald›raç pankart ve flama-
lar›yla kat›ld›.

Taksim tramvay dura¤›na do¤ru yürüyen kitleye çevredeki insanlar da alk›fl
ve ›sl›klarla destek verdi. Frans›z konsoloslu¤unun önünde kurulan polis bari-
kat›, eylemcilerin kararl› tutumu saye-
sinde kald›r›ld›. Tramvay dura¤›nda ya-
p›lan bas›n aç›klamas›nda krizin fatura-
s›n› yaratanlar›n ödemesi, iflten atma-
lara ve zamlara son verilmesi, ‹srail'in
sald›r›lar›na derhal son vermesi istendi.
Di¤er taraftan Türk-‹fl'e ba¤l› Tes-‹fl
kortejinde Türk bayraklar›n›n ve floven
sloganlar›n çoklu¤u, rahats›z edici bir
unsurdu. Eyleme yaklafl›k 1000 kifli ka-
t›ld›.

Krize karfl› B‹RLEfi‹K MÜCADELE!
BBiizz üürreettttiikk,, bbuurrjjuuvvaazzii kkaazzaann--
dd››.. BBiizziimm iiflflggüüccüümmüüzzüü ssöö--
mmüürreerreekk,, bbüüyyüükk sseerrvveettlleerr
eellddee eettttii.. BBiirr aavvuuçç zzeennggiinn
llüükkss iiççiinnddee yyaaflflaarrkkeenn,, ttüümm
ddüünnyyaaddaa yyookkssuulllluukk vvee aaççll››kk
aarrtttt››.. fifiiimmddii kkrriizz kkaapp››yyaa ddaa--
yyaann››nnccaa,, kkrriizziinn ffaattuurraass››nn›› ddaa
bbiizzlleerree ööddeettmmeekk iissttiiyyoorrllaarr..
KKaarrllaarr›› öözzeelllleeflflttiirreennlleerr,, zzaarraa--
rr›› kkaammuullaaflfltt››rr››yyoorr.. 
BBiizz ddee vvaarr ggüüccüümmüüzzllee hhaayykk››--
rr››yyoorruuzz:: KKRR‹‹ZZ‹‹NN FFAATTUURRAASSIINNII ÖÖDDEEMMEEYYEECCEE⁄⁄‹‹ZZ!!

B‹R YANDA SERVET, D‹⁄ER YANDA SEFALET B‹R‹K‹YOR
Türkiye’de, en büyük befl tekelin, sadece 2007 y›l›nda elde et-

tikleri karlar ile, iflçilerin 4 y›l boyunca maafllar› ödenebili-
yor. Yani burjuvazinin y›llar boyunca iflçilerden elde etti¤i
kar›n küçücük bir parças›yla, yüzbinlerce iflçinin geçimi
sa¤lanabiliyor. Fakat burjuvazi, doymak bilmez kar h›rs›y-
la sald›r›s›n› artt›r›yor. 

Do¤algaza, elektiri¤e, suya, temel g›da maddelerine zamlar
üstüste ya¤›yor. Baz› ürünlerdeki zamlar yüzde 100’e yak-
laflt›. Buna karfl›n iflçilere, memurlara s›f›r zam dayat›l›-
yor. Zaten k›s›tl› olan bütçesini daha da s›kmas› söyleni-
yor, “tasarruf” yöntemleri s›ralan›yor. Krizin sorumlusu
olan burjuvazi ise, lüks yaflam›na devam ediyor.

‹fiÇ‹LER B‹RL‹K, HALKLAR KARDEfi OLMALI!
‹flçi ve emekçiler, esnek çal›flma, ücretsiz izinler, ikramiyelerin

gaspedilmesi ile karfl› karfl›ya. Fabrikan›n kapat›lmas›
tehdidi alt›nda en a¤›r koflullarda çal›flmaya zorlan›yor.
Burjuvazi, iflçilerin maafllar›ndan kesilerek biriktirilen iflsiz-
lik fonuna ve k›dem tazminat›na da göz dikmifl. Ekonomi-
nin “bahar” dönemlerinde elde etti¤i karlar yetmiyor, kriz
dönemlerinde, iflçinin cebindeki son kurufla da el koymak
istiyor. 

Ve bu gerçeklerin görülmesini önlemek için, floven sald›rganl›-
¤› yükselterek, Kürt ve Türk emekçilerini birbirine düfl-
manlaflt›rmaya çal›fl›yor. Her kriz ve savafl döneminde ol-
du¤u gibi, ezilen halk› hedefe çakarak, kitlelerin dikkatini
sorunlardan uzaklaflt›r›yor. 

Bütün bu a¤›r koflullara karfl› ç›kanlar›n önüne ise, artan faflist
bask›lar ve devlet terörü ç›kart›l›yor. Son aylarda polis,
pervas›zca ve artan biçimde, sokaklarda insanlar› öldürü-
yor, kurflunluyor, yaral›yor. ‹flkencede, cezaevlerinde
ölümler art›yor. ‹lkokul çocuklar›na hapis cezalar› veriliyor,
aileler tehdit ediliyor.

YA BARBARLIK ‹Ç‹NDE YOK OLUfi, YA SOSYAL‹ZM!
Burjuvazi “hepimiz ayn› gemideyiz” diyor. Ama gemi batarken

onlar filikalara biniyor, bizi ise ölüme terkediyorlar. Bu du-
rumda bize tek seçenek kal›yor: Sokaklara dökülmek, kri-
zin faturas›n›, onu yaratan burjuvaziye ödetmek! Çünkü
kriz, burjuvazinin azami kar h›rs›n›n kaç›n›lmaz sonucu-
dur. Bu nedenle, faturas›n› da onlar ödemelidir. 

‹flçi ve emekçilerin gerçek refah›n› sa¤layan, yaflam koflullar›-
n› sürekli iyilefltiren, üretenlerin yönetti¤i, kimsenin iflgü-
cünün sömürülmedi¤i, bir avuç ayr›cal›kl› zenginin olmad›-
¤›, bu nedenle de krizlerin yaflanmad›¤› tek toplumsal sis-
tem, sosyalizmdir. Krizsiz, sömürüsüz, savafls›z bir dün-
ya, sosyalizm ve s›n›fs›z toplumla gelecektir.

Kapitalizmin insanl›k d›fl› sömürü ve soygun düzenine karfl›,
sosyalizmin bayra¤›n› yükseltelim! Krizin faturas›n› burju-
vaziye ödetmek için birleflelim, örgütlenelim, savaflal›m!
‹flgallerle, boykotlarla, sokak gösterileri ve grevlerle direni-
flimizi büyütelim!

SOKA⁄A, EYLEME, GENEL GREVE!

Krize karfl› ç›kart›lan özel say›,
emekçi semtlerinde yayg›n bir

biçimde da¤›t›ld›. 

H S G G  P l a t f o r m u n d a nH S G G  P l a t f o r m u n d a n
k r i z e  k a r ş ı  e y l e m l e rk r i z e  k a r ş ı  e y l e m l e r



›llard›r iflyerlerimizde sefalete, fliddete ve pefl-
kefl çekilmeye boyun e¤dik. Y›llard›r sakat b›-

rak›lmaya ve ölülerimizin sözde ifl kazalar› olarak lis-
telenmesine al›flt›k. Bizler, s›n›f kardefllerimiz olan
göçmen iflçilerin ölümünü görmemezlikten gelmeye
al›flt›k. Ama korkmaktan b›kt›k art›k; ücretlerimizi
alamama, vergi ödeyememe, emekli olamama -ki bu
da hayal oldu art›k- korkusundan b›kt›k art›k...

Bizler kendi gelece¤imizi patronlar›n ve sendika
a¤alar›n›n eline b›rakmay›p nas›l mücadele ediyor-
sak, tutuklanan göçmenleri de devletin ve adaletin
ö¤üten çarklar›na b›rakmayaca¤›z art›k.”

Böyle diyordu Yunan iflçi ve emekçileri, yay›nla-
d›klar› bilidirilerinde.

Yunanistan alev topuYunanistan alev topu
Yanan barikatlar, molotoflanan polis karakollar›,

bankalar, tuz buz olan ma¤aza vitrinleri... Alexis Gri-
goropolus, 15 yafl›nda, solun kalesi olarak bilinen
Ekshariya semtinde polis kurflunuyla öldürüldü. Öfke
soka¤a taflt›. Birikmifl öfke kanal ar›yordu zaten: Po-
lis silah›n› ateflledi, bu kurflunla Alexis öldü ve öfke
patlad›. Onbinler, kurflunun at›lmas›ndan sadece üç
saat sonra Yunanistan’›n hemen hemen tüm flehirle-
rinde soka¤a taflt›. Ellerinde tafllar, molotoflar, demir
çubuklar ve eksik olmayan bayraklar... Soka¤a ta-
flan öfke, daha iyi bir gelece¤i kurman›n kendi elle-

rinde oldu¤una inananlar›n öfkesiydi. Bir anda patla-
yan ve iz b›rakmadan geçecek bir öfke de¤ildi bu.
Devlet televizyonu Net’i iflgal eden ö¤renciler; “tepki-
miz duygusal bir tepki de¤il, tepkimiz sömürüye kar-
fl›” diyerek, artan sömürüye, çok ifle az ücret veril-
mesine, üniversite ö¤rencilerinin dahi 700 Euroluk
kuflak olarak görülmesine, iflsizlik ve geleceksizli¤e
karfl› baflkald›rd›klar›n› anlat›yordu. 

Ö¤rencilerle bafllad›, ancak Yunan halk› k›sa sü-
re içinde “bu bir halk ayaklanmas›” tespitini koydu.
1975’ten bu yana Yunanistan’da böylesine günler
yaflanmam›flt›. Günlerce, haftalarca sokaklar eylem-
siz kalmad›. Gençlerle bafllayan hareket, halk›n bü-
yük ço¤unlu¤unu arkas›na alarak ilerledi. Avrupa’da,
Rusya’da, Amerika’da ve daha nice ülkede gerçekle-
flen dayan›flma eylemleriyle burjuvazinin korkulu rü-
yas› oldu. Burjuvazi, Yunanistan’la titremeye baflla-
d›. Frans›z devleti, kendi ö¤renci eylemlerinden
korkarak “e¤itim reformu” dedi¤i paketi rafa kal-
d›rd›. Almanya, korkusundan Yunanistan, gençlik,
ayaklanma, kriz kelimelerinin geçti¤i her fleyi yasak-
lamaya çal›flt›. Eylemlerin ilk haftas› “yak›p y›kan
gençler”  diye haber yap›l›rken, eylemlerin kararl›l›¤›
ve yay›lma tehlikesini gören Avrupa burjuvazisi, ne-
redeyse toptan haber vermeyi kesti. 

Herkes Yunanistan’› konufltu, ancak alev topu
henüz di¤er ülkeleri de yang›na çeviremedi. Yuna-
nistan d›fl›ndaki ülkelerde eylemler yayg›nd› fakat

kat›l›m, militanl›k ve sürek-
lilik aç›s›ndan zay›f kald›.
Fransa’da 150 bin ö¤renci
sokaktayd›, ancak onlar›n-
ki aylard›r sürdürdükleri
eylemlerinin devam›yd›.
Yunanistan’daki eylemin
dünyan›n her bir yerindeki
ö¤rencilerde yaratt›¤› ruh
halini gençler flu sloganla
tan›ml›yor: “Atina’da
Alevler, Paris’te Atefl,
Ayaklama Geliyor!” Yu-
nanistan örne¤inde oldu¤u gibi, alevler hemen her
yeri tutuflturmuyor, ancak eylemler ileriye do¤ru iler-
liyor. 

6 Aral›k’tan bu yana eylemler devam ediyor. Üç
hafta boyunca eylemler çeflitli biçimlerde gerçeklefl-
tirildi ve sürdürülece¤i de aç›kland›. fiimdilik gözler 9
Ocak’ta ö¤retmen, ö¤retim görevlisi ve ö¤rencilerin
birlikte düzenleyece¤i eyleme kilitlendi. 9 Ocak Yu-
nanistan için önemli bir tarih. 9 Ocak 1991’de ö¤ren-
ci iflgallerine destek veren bir ö¤retmen faflistler ta-
raf›ndan öldürülmüfl ve ard›ndan yine Yunanistan
eylemlerle sars›lm›flt›. 

Bu yaz›m›zda haftalard›r süren ve ekranlardan
soluksuz izledi¤imiz eylemlerin belli bafll› özellikleri

üzerinde durmak istiyoruz. Eylemler
sürdü¤ü için bütünlüklü bir analiz yap-
mak mümkün olmasa da, eylemlerin
hedefleri, çeflitlili¤i, kat›l›mc›lar› ve ta-
lepleri üzerine de¤erlendirme yapmak
mümkün. 

Hedef polis karakollar›, Hedef polis karakollar›, 
bankalar, zengin ma¤azalarbankalar, zengin ma¤azalar
Son aylarda giderek yo¤unlaflan bir

biçimde, polise karfl› tepki büyümeye,
özellikle gençlerin polise karfl› tutumu-
nun netleflmesine neden oluyordu. Yu-
nanistan polisinin içinde faflistlerin ör-
gütlenmifl olmas›, eylemlerde kullan›lan
fliddet gibi unsurlar, geleneksel olarak
devletin kolluk güçlerine duyulan nefreti
büyüten bir etkendi. Bunun sonucu ola-

rak polis otolar›n› solun a¤›rl›kl› oldu¤u semtlere
sokmama, polis karakollar›n› hedefe çakma gibi
olaylar artmaya bafllam›flt›. Anarflist gencin öldürül-
mesi, bu birikimi patlatan bir rol oynad›. Eylem bo-
yunca ç›kan bildirilerde bu konu iflleniyor, eylemler-
de ““ppoolliissiinn ppaattrroonnuu kkiimmddiirr”” sorusuna alanda hep bir
a¤›zdan ““bbaannkkaallaarr,, sseerrmmaayyee”” diye cevap veriliyordu.
Eylemlerin patlak verdi¤i ilk günden itibaren ““kkaattiill
ddeevvlleett””,, ““kkaattiill ppoolliiss”” temel slogan oldu.

Yunanistan’da anti-emperyalist kültürün yerleflik
olmas› (Avrupa’da en kitlesel ve militan ABD karfl›t›
eylemler, Yunanistan’da gerçekleflmiflti) devletle ba-
r›fl›k olmama, anti-kapitalist bilincin yayg›nl›¤› gibi et-
kenler de, polise yönelik net tavr›n nedenleri aras›n-
da.

Yunanistan’›n hemen hemen her yerinde özellik-
le de Atina ve Selanik’te polis karakollar› ilk hedef
tahtas›. Eylemin ikinci haftas›nda, çevik kuvvet polis-
lerinin ana merkezi de hedef al›nmaya baflland›. Bu
karakol ve merkezlere hava karard›ktan sonra molo-
toflar, küçük tüplerden yap›lm›fl bombalar at›ld›.
Gündüzleri ise boya torbalar›, tafllar, ele ne gelir-
se… Üçüncü haftas›na girerken, eylem bir aflama
daha s›çrayarak gündüzleri polis karakollar›n› ablu-
kaya alma tarz› gelifltirilmeye çal›fl›ld›. Yaflanan yo-
¤un gözalt›lar bu eylemi gelifltirmiflti. YYüüzzlleerrccee,, bbiinn--
lleerrccee kkiiflflii,, kkaarraakkoollllaarr››nn eettrraaff››nn›› ssaarr››yyoorr vvee ttuuttuukklluullaarr››nn
sseerrbbeesstt bb››rraakk››llmmaass››nn›› iissttiiyyoorrdduu.. Bu eylem, kendi gü-

cüne güvenin de bir ifadesiydi. Polis otobüslerinin ve
araçlar›n›n yak›lmas› ise s›radan eylemler aras›n-
dayd›. 

Bankalar, Yunan solunun geleneksel olarak he-
def tahtas›ndayd› zaten, krizle birlikte genel kitlenin
gözünde de meflru bir hedef oldu. Yunanistan’da
bankalara “kurtarma yard›m›” ad› alt›nda milyonlarca
Euro para aktar›ld›. Ma¤azalar konusu da önemli.
EEyylleemmcciilleerr,, rraassttggeellee mmaa¤¤aazzaallaarr›› ddee¤¤iill,, zzeennggiinn aall››flflvvee--
rriiflfl mmeerrkkeezzlleerriinniinn bbuulluunndduu¤¤uu ccaaddddeelleerrii eeyylleemm aallaann››
oollaarraakk sseeççiiyyoorr vvee hheeddeeffllii oollaarraakk bbuurraaddaakkii zzeennggiinnllii¤¤ii
ttuuzz bbuuzz eeddiiyyoorrllaarr.. Bu merkezler, kimi zaman 20, kimi
zaman 300 eylemci taraf›ndan s›rf geceleri de¤il,
gündüz de eylem alan› oluyor. Eylemler planlan›rken
küçük büfe ve dükkanlara dokunmama karar› var,
ancak bazen eylem an›nda buralara ateflin s›çrad›¤›
oluyor. Ama bunlar daha çok eylem an›nda yaflanan
ve istenmeyen sonuçlar. 

Bu hedefler, Yunanistan’daki solun önemli bir bö-
lümünün son y›llarda eylemlerini yo¤unlaflt›rd›¤›
alanlard›. SSoonn oollaayyllaa bbiirrlliikkttee ööffkkee ppaattllaadd››;; aannccaakk bbuu
ööffkkee,, ssuusskkuunn bbiirr kkiittlleenniinn bbiirrddeenn bbiirree ssookkaa¤¤aa çç››kkmmaa--
ss››nnddaann ççookk,, bbiirr ddaammllaann››nn ssuuyyuu ttaaflfl››rrmmaass›› bbiiççiimmiinnddeeyy--
ddii.. Bundan kaynakl› da hedefler isabetli, eylemler
sürekliydi. 

Eylemlere kat›lanlar›n say›s› da h›zl› bir biçimde
yukar› t›rmand›. Daha önce kendi halinde olan, bu
örgütlülüklerin içinde olmayanlar da eylemlerde yer
alamaya bafllad›lar. Burjuva bas›n, “bunu yapanlar
anarflistler” diye manflet at›yor. Oysa Yunanistan’da
toplam anarflist say›s›n›n en iyimser flekilde bin ci-
var›nda oldu¤u söyleniyor. Dolay›s›yla eylemleri ger-
çeklefltirenlerin tümünün anarflist olmas› mümkün
de¤il. Fakat anarflistlerin küçük de olsa örgütlükleriy-
le, öfke patlamas›na yön verdikleri, k›v›lc›m› çakt›k-
lar› söylenebilir.

Robin Hood’lar veRobin Hood’lar ve
“bize ait olan› geri al›yoruz” eylemleri“bize ait olan› geri al›yoruz” eylemleri
Yunanistan’da son aylarda özellikle büyük flehir-

lerde, ayda en az bir iki defa büyük marketlerde pa-
ras›z al›fl-verifl yapma eylemleri gerçeklefliyordu. Bir
grup içeri girip toplu al›fl-verifli yap›yor, paras›n› öde-
meden ç›k›yordu. Al›nanlar genelde temel g›da mad-
deleri oluyordu. Eylemciler, bunlar› daha sonra kuy-
rukta bekleyenlere da¤›t›yordu. Eylemlerini “sat›n
alam›yorsan bedava al” ad› alt›nda yap›yorlard›. Ey-
lemcilerin bu tarzlar›, onlara iflçi ve emekçiler ara-
s›nda büyük sempati kazand›rm›fl ve adlar› RRoobbiinn
HHoooodd konmufltu. Kimse yakalanmam›flt› flimdiye ka-
dar. Eylemler hem iyi ve toplu örgütleniyordu, hem
de g›dalar oradakilere da¤›ld›¤› için kimseyi çal›nt›
malla yakalamak mümkün olmuyordu. 

6 Aral›k’tan bu yana bu eylemlerin say›s›nda ola-
¤anüstü bir art›fl gerçekleflti. Bir taraftan oturma ey-
lemi, di¤er yandan karakollara sald›r›, di¤er cephe-
den de marketleri boflaltarak halka da¤›tmak… Poli-
sin hepsine yetiflmesi mümkün de¤ildi, ama onlara
müdahale edilmemesinin as›l sebebi, sempatiyle
karfl›lanmalar› ve sisteme duyulan öfkeydi. 

Bu eylemleri, zengin ma¤azalara yap›lan ya¤ma

eylemlerinden ay›rmak gerekiyor. Bunu
yapanlar örgütlü kesim de¤il. Daha çok
kendili¤inden eyleme kat›lan Yunan ve
göçmen gençler. Gözalt›na al›nan da da-
ha çok bu göçmenler. Devlet bilinçli ola-
rak onlar› hedefe çak›yor. Böylece “iyi
eylemci-kötü eylemci” ayr›m› ile hem ey-
lemcileri birbirine düflürmeye çal›fl›yor,
hem göçmenlere nefretini kusuyor. Son
y›llarda hem ka¤›ts›zlara (yerleflme iznini
henüz alamam›fl olan göçmenler) hem
de ilticac›lara karfl› en ac›mas›z fliddeti,
Yunan polisi kullan›yor. Gençleri öldür-
meler, ilticac›lar› sessiz sedas›z iadeler
ve kötü muamele Yunanistan’da öyle ay-
yuka ç›kt› ki, AB’li emperyalistler bile bu-
nu itiraf etmek zorunda kald›. Sonuç ola-
rak eylemcilerin büyük bir ço¤unlu¤u
ya¤ma, yani kiflisel zenginleflme, kendi
ihtiyaçlar›n› karfl›lama peflinde de¤il; tersine, “ttoopplluu--
mmuunn oollaannaa ttoopplluummuunn eell kkooyymmaass››”” eylemi olarak, bi-
linçli ve sistemli bir biçimde gerçeklefltiriliyor. 

Benzer biçimde, ulafl›mda da ““bbeeddaavvaa uullaaflfl››mm
hhaakkkk››”” slogan›yla son bir hafta içinde eylemciler
metrolara inip, bilet otomatlar›n› k›r›p, yolculara bilet
yerine “bedava ulafl›m hakk›m›zd›r” bildirileri da¤›t›-
yorlar. Bildiriler metro bileti yerine geçiyor. Bu ey-
lem, genel kitle taraf›ndan sempatiyle karfl›lanan ey-
lemlerden.

Televizyon’da Atinal› bir muhasebeciye, ya¤ma-
lanan ve yak›lan ma¤azalara verilen zarar konusun-
da ne düflündü¤ünü soruyorlar, o da “büyük yiyicile-
re bakarsak bunlar›n verdi¤i zarar devede kulak ka-
l›r” diyerek, eylemleri destekliyor.

Üniversite, sendika ve Üniversite, sendika ve 
belediye binas› iflgalleribelediye binas› iflgalleri
Yunanistan’da polis, faflist cuntan›n y›k›lmas›n-

dan bu yana üniversiteye giremiyor. Ancak rektörün
izni ile girebiliyor, bu da çok istisnai. 

PPoolliitteekknniikk DDiirreenniiflflii olarak tarihe geçen büyük ey-
lemde, 17 Kas›m 1973’te üniversite ö¤rencileri, cun-
taya karfl› üniversiteyi iflgal ederek direnifle geçmifl-
lerdi. Direnifl kanla bast›r›lm›flt›, ancak bu direnifl,
faflist cuntan›n sonunu haz›rlam›flt›. Yunanistan’da
Politeknik Direnifli’nin y›ldönümleri, her y›l onbinler-
ce kiflinin kat›ld›¤› eylemlerle kutlan›yor. Ve bu ey-
lemler, neredeyse her y›l çat›flmal› bir biçimde geçi-
yor. Bu y›l da adeta Aral›k ay›nda olacaklar›n haber-
cisi gibi, polisle fliddetli çat›flmalar yafland›.

Polisin üniversiteye girememesi (resmi olarak)
eylemciler için önemli avantajlar sa¤l›yor. Birincisi
dev amfilerde birlikte eylem kararlar› al›nabiliyor.
Uzun uzun tart›flmalar sürdürülebiliyor, bu en zor
anlarda bile genifl kitle ile tart›flma, eylem kararlar›-
na katma olana¤› sa¤l›yor. Di¤er yandan polis sald›-
r›s›ndan sonra veya eylem sonras› geri çekilip, güç
toplama, geride kalanlarla tekrar karar alma flans›
veriyor. Arananlar›n üniversitede bir nevi ilticac› gibi
korunmas› mümkün oluyor. 

Bu sefer de Alexis’e s›k›lan kurflunun ard›ndan

hemen ayn› semtte bulunan iki üniversite iflgal edil-
di. Ard›ndan günler ilerledikçe yaklafl›k 660000 ookkuull vvee
110000 FFaakküüllttee iiflflggaall eeddiillddii.. Polisin girememesi için bari-
katlar kuruldu, burjuva bas›n genelde içeri al›nmad›,
nöbetçiler atefl yakarak geceyi d›flar›da geçirdi. “Po-
lis üniversiteye giremez zaten” deyip bunun rahatl›-
¤›na kap›lmad›lar, tersine herhangi bir sald›r› olas›l›-
¤›na karfl› haz›rl›kl› beklediler. 

Üniversite ve okullar as›l olarak ö¤renciler tara-
f›ndan iflgal edildi. Ancak tek tük baz› okullar, mese-
la Atina’n›n merkezinde yer alan Hukuk Fakültesinin
iflgalinde iflçiler ve emekçiler, ö¤rencilerin yan›nda
yer alarak iflgale kat›ld›lar. Gerek Yunan devleti, ge-
rek AB’li emperyalistler y›llard›r Yunanistan’da polis-
lerin üniversiteye girememesi uygulamas›ndan vaz-
geçmesini ve buna uygun yasal düzenleme yap›l-
mas›n› talep ediyor. Günlerce süren eylemlerde bur-
juva bas›n, sistemli bir biçimde bu konuyu hedefe
çakt›; “yak›p y›kan, geleceksiz alt tabaka gençlerin”
üniversite olana¤›n› kullanarak ayakta kald›¤›n› yaz-
d›lar. Yunan direniflçilerinin kanla kazand›¤› bu hak-
k›n geri al›nmas› için medyan›n tanklar› da bu konu-
ya çevrildi. Ancak Yunan devleti, bu hakka dokun-
maya cesaret edemiyor. Keza Yunan halk› içinde
son olaylarda yap›lan anketler de, kitlelerin bu konu-
da tavizsiz oldu¤unu gösteriyor. Bunu sadece geç-
miflle aç›klamak mümkün de¤il. As›l nedeni, bugün
de oldu¤u gibi halk›n ço¤unlu¤unun öfkesini, talep-
lerini ve tepkilerini, ö¤rencilerin dile getirmesinden
kaynaklan›yor. 

Eylemin önemli bir avantaj›, üniversitelerde bafl-
tan böylesine olanaklara sahip olmak. Ancak Yunan
direniflçileri bununla yetinmiyor. Özellikle Atina’n›n
semtlerinde belediye binalar› da iflgal
ediliyor ve Agios Dimitros gibi bir
semtte 300 kifliye varan kitleyle halk
toplant›lar› yap›l›yor. BBuu ttooppllaanntt››llaarrddaa
eeyylleemmlleerr bbiirrlliikkttee ttaarrtt››flfl››ll››pp,, kkaarraarrllaarr oorr--
ttaakk aall››nn››yyoorr,, ppoolliissiinn ssaalldd››rr››ss›› iihhttiimmaalliinnee
kkaarrflfl››,, bbiinnaaddaa ççaall››flflaann mmeemmuurrllaarr bbaarrii--
kkaattllaarraa ddeesstteekk vveerriiyyoorr.. Bütün bunlar
emekçi kesimlerin örgütlenmesinde
ve eylemlerin aktif bilefleni haline ge-

tirilmesinde oldukça önemli ad›mlar at›l-
d›¤›n› gösteriyor. Keza devletin karfl›s›na
tabandan örgütlülüklerle, o semtin sakin-
lerinin kendi “yönetim” mekanizmalar›n›
kurarak ç›k›yorlar. Semtlerdeki bu iflgal-
ler, okul iflgalleri kadar yayg›n de¤il an-
cak çok önemli. 

Bu eylemlerin en önemlilerinden birisi
GGSSEEEE sseennddiikkaass››nn››nn iiflflççiilleerr ttaarraaff››nnddaann iiflfl--
ggaall eeddiillmmeessiiyyddii.. GSEE, Yunanistan’›n en
büyük sendikalar›ndan biri. Yunanis-
tan’da da sendikalar, farkl› partilerin ha-
kim oldu¤u örgütler. Eylemin ilk haftas›-
na, sendikalar›n daha önce ald›¤› genel
grev karar› denk geldi. Ulafl›m sendikas›
10 Aral›k’ta hem uçaklar› hem de Ati-
na’da tüm trafi¤i durdurdu, binlerce iflçi
soka¤a ç›kt›. Ancak hükümetin iste¤i
üzerine GSEE eylemleri göstermelik yap-
t›. Bir grup iflçi bunun üzerine sendika bi-
nas›n› iflgal etti. Hedefleri iflçi ve ö¤renci
eylemlerini tabandan örgütlemekti. 17
Aral›k’tan 22 Aral›k’a kadar bu iflgal, hem
iflçi s›n›f›n› gündeme getirme, hem iflçile-
rin bir üssü olmas› aç›s›ndan önemli bir
ifllev gördü. ‹flgali sonland›ran iflçiler, Po-
liteknik Üniversitesi’ne sald›r›n›n olaca¤›
haberi üzerine oraya gittiler. ‹flçilerin ifl-
gal s›ras›nda yay›nlad›klar› bildiride flun-
lar söyleniyordu:

“Bizler; iflçiler, emekçiler, iflsizler,
mevsimlik iflçiler, hem yerli hem de göçmen iflçiler;
televizyon karfl›s›nda oturan edilgen seyirciler de¤i-
liz. Alexandros Grigoropolus’un öldürüldü¤ü cumar-
tesi gününden beri mitinglerde, polisle çat›flmada,
flehir merkezi ve semtlerdeki iflgallerde yerimizi al-
d›k. Her defas›nda ‘ifle paydos’ deyip lise ve üniver-
site ö¤rencileriyle ve di¤er proleterlerle sokakta ey-
lemdeydik. 

Ve bizler, GSEE sendika binas›n› iflgal etmeye
karar verdik...

-Buray› iflçilerin özgürce tart›flt›¤› ve bulufltu¤u
bir merkeze çevirmek için;

-Daha önceki mücadelelerde oldu¤u gibi, bu
ayaklanmay› bofla ç›karmak isteyen sendika bürok-
rasinin gerçek yüzünü göstermek için (...) GSEE
sendikas›n›n ayaklanmaya dair tavr› ortada. Çar-
flamba günü yap›lan genel grev s›ras›nda daha ön-
ceden planlanan büyük gösteriyi iptal ederek, gös-
termelik bir say›yla Sintagma Meydan›’nda k›sa bir
aç›klama yapm›fl, iflçilerin hemen eylem yerinden
da¤›lmas› için de elinden geleni yapm›flt›r. 

-Bizim yaratt›¤›m›z ama özgürce kullanamad›¤›-
m›z binam›z› kullanmak için iflgal ediyoruz bu binay›.
(...)”

Medya barikat›n› aflmakMedya barikat›n› aflmak
Eylemlerin hemen ilk günlerinde, rraaddyyoo iiflflggaalllleerrii

oldu. Yunanistan’da Türkiye’deki gibi solun çok çeflitli
yay›n organlar› bulunuyor. Günlük gazete, radyo vb.
Ancak eylemin ilk gününden itibaren özel radyolar ifl-
gal edilmeye baflland›. Radyo iflgal ediliyor, bildiri
okunuyor ve konuflma yap›l›yordu. 

“YY
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Ard›ndan tteelleevviizzyyoonn iiflflggaalllleerrii bafllad›. En son Bafl-
bakan Karamanlis’in konuflmas› televizyondan yay›n-
land›¤› s›rada bir grup nazikçe gelip pankart› açt›.
““SSeeyyrreettmmee,, sseenn ddee ssookkaa¤¤aa çç››kk,, eeyylleemmee kkaatt››ll”” yazan
pankart, 20 saniye gösterimde kald›. Ancak bu 20
saniyelik görüntüyü tüm dünya izledi. 

Burjuva medya, Yunanistan’daki eylemleri k›sa
haber olarak verdi, baz› günlerde hiç yay›nlamad›.
Bu koflullarda internet, eylemciler için önemli bir kay-
nak oldu. ‹nternet üzerinden eylem fotolar› tüm dün-
yaya yay›lmaya devam etti. Eylemciler kendi a¤lar›n›
kurdular. Tek eksiklik, bas›n aç›klamas› ve eylemlerin
tercümesiydi. ‹ngilizce yay›nlar daha fazla olmakla
birlikte, içten bilgi yine de geç ulaflt›. 

Ö¤rencilerin Naz›m Hikmet’in sözleriyle bafllayan
bildirileri, Türkiye’de en fazla dikkat çekeni oldu. Na-
z›m’›n “sen yanmasan / ben yanmasan / biz yanma-
sak / nas›l ç›kar karanl›klar ayd›nl›¤a” dizeleri, Yunan
gençlerinin kaleminden “sseenn yyaakkmmaazzssaann // bbeenn yyaakk--
mmaazzssaamm // bbiizz yyaakkmmaazzssaakk……”” flekline bürünmüfltü ve
eylemlerin içeri¤iyle daha uyumlu hale getirilmiflti.  

Onbinler her yerdeOnbinler her yerde
Eylemlere onbinler kat›ld›. Sendikalar›n veya ö¤-

renci birliklerinin merkezi yapt›¤› eylemlere kat›l›m, ilk
günlerde özellikle Atina’da 10-15 bin civar›nda iken,
üçüncü hafta 5-6 bine düfltü. Di¤er taraftan iflgaller
ve iflgal edilen yerlerde toplant›lar a¤›rl›k kazand›. 

Asl›nda eyleme kat›lanlar›n net say›s›n› vermek
zor. Çünkü bir yanda Atina’da 15 bin kifli merkezi ey-
lemdeyken, baflka bir semte yüzlerce kifli karakol ba-
s›yor veya bir meydanda bildiri da¤›t›p, noel bayram›
etkinliklerinde, pazarlarda konuflmalar yap›yordu. Ke-
za o güne dek hiç eylem yap›lmayan illerde bile ey-
lem atefli yand›, en küçük ada dahi eylemsiz kalma-
d›. Bundan dolay› biz de ‘onbinler’ rakam›n› seçtik. 

Merkezi eylem genel bir aland›, ancak as›l eylem-
ler semtlerde, üniversite çevrelerinde vb. geçti. Ati-
na’da kendi semtinde flu veya bu flekilde karakola ya
da bankaya sald›rmayan yoktu. Yine “50 kifli flu lise-
den, 100 kifli flu semtten eylemde” diye birçok haber
geliyordu. Üniversitelerde de durum farkl› de¤ildi.
Merkezi eylem d›fl›nda her üniversite, kendi eylemi
do¤rultusunda soka¤a taflt›. Parlamentoda sandalye-
si olan ve eylemlere s›cak bakmayan sol partiler ve
gücünü soka¤a ak›tmayan sendikalar, eylemlerin da-
ha genifl kitleleri kapsamas›n› engellemeye çal›flt›lar-
sa da, eylemler onlar› çok aflt›. ÖÖrrggüüttllüü kkeessiimmlleerriinn dd››--
flfl››nnddaa ggeenniiflfl bbiirr kkiittllee eeyylleemmlleerree kkaatt››lldd››.. ÖÖzzeelllliikkllee ggeennçç--
llii¤¤iinn kkaatt››ll››mm›› ççookk yyüükksseekkttii.. BBiirrççookk yyeerrddee kkeennddiillii¤¤iinnddeenn
eeyylleemmlleerr ggeerrççeekklleeflflttii..

Eylem çeflitlili¤i ve zenginli¤i de ayr›ca incelen-
meye de¤er. Aral›k ay›n›n son haftas›nda, bir tiyatro-
ya gösteri s›ras›nda giren bir grup genç sahneye ç›kt›
ve oyunculardan biri, getirdikleri bildiriyi okumaya
bafllad›. ‹flin içinde gençler olunca, yarat›c›l›k ve es-
pri de art›yor. Bildiri, “flimdi telefonlar›n›z› kapatt›n›z,
o zaman kafan›z› daha iyi çal›flt›racaks›n›z” diye bafl-
l›yordu. MMeettrroollaarrddaa yyaapp››llaann bbeeddaavvaa uullaaflfl››mm,, oottuurrmmaa
eeyylleemmlleerrii,, hheeddeeff bbeelliirrlleeyyiipp vvuurruupp kkaaççmmaa eeyylleemmlleerrii,, nnoo--
eell bbaayyrraamm›› iiççiinn kkuurruullaann hheerr ppaazzaarr››,, eeyylleemm yyeerriinnee ççee--
vviirrmmee,, mmoolloottooffttaann bbooyyaa ttoorrbbaallaarr››nnaa,, ppoorrttaakkaallddaann ttaaflflaa;;
bbiirr ddiizzii eeyylleemm bbiiççiimmii vvee aarraacc›› yyaarraatt››lldd››,, kkuullllaann››lldd››…
Bunun d›fl›nda henüz bizlere ulaflmam›fl daha birçok
çeflidin bulundu¤u kesin.

Eylemin ana bileflenleriEylemin ana bileflenleri
Muhafazakar gazete Katimari’nin yapt›¤› bir an-

kette, Yunan halk›n›n yüzde 70’e varan bir kesiminin
haftalard›r süren eylemlerin sadece bir gencin öldü-
rülmesinden kaynakl› olmad›¤›n›, bunun bir ““ssoossyyaall
aayyaakkllaannmmaa”” oldu¤unu düflündü¤ünü aç›klad›. Bu an-
lamda YYuunnaanniissttaann’’ddaakkii eeyylleemmlleerr,, ssaaddeeccee öö¤¤rreennccii eeyy--

lleemmlleerrii oollaarraakk aaddllaanndd››rr››llaammaazz.. Talepler yönüyle, tep-
kileri dile getirme yönüyle, toplumdaki hoflnutsuzluk
yönüyle bu böyle. Semtlerde yap›lan ortak eylemler,
toplu yap›lan mitingler bunu gösteriyor. Ancak yine
de Yunanistan’da yönü belirleyen, genifl gençlik kesi-
mi oldu. Bunlar›n ço¤unlu¤u da orta kesim diye ad-
land›r›lan küçük burjuva kökenli ö¤rencilerdi.

Eylemin bel kemi¤ini, lise ve üniversite ö¤rencile-
rinin yan›nda göçmen gençler oluflturdu. ‹flçiler, hem
iflgallerde, hem genel grevde, hem de semtlerde faal
olsa da, Yunanistan genelinde, eylem potansiyelleri-
nin alt›na kald›lar. Bas›n yay›m sendikas›, ö¤retmen-
ler sendikas› vb. gibi baz› sendikalar, eyleme kat›lsa
da, genifl iflçi kesiminin kat›ld›¤› büyük eylemler, her
alanda genel grev veya fabrika iflgalleri yaflanmad›.
Yap›lan eylemlerin içinde yer ald›lar, ancak iflyerle-
rinde etkili eylemler yapmad›lar/yapt›ramad›lar. Sen-
dikalar›na bu yönde karar ald›ramad›lar. GSEE iflgali
önemli bir nokta oluflturdu, ancak flimdilik geniflleye-
medi.

‹flçi ve emekçilerin büyük sempatisini arkas›na al-
d› ö¤renciler. Yafll›lar, bu eylemlerde onlar› koruma-
ya, polisin gözalt›na alma giriflimlerini bofla ç›karma-
ya çal›flt›lar. Eylemcilerin taleplerini hakl› bulduklar›-
n›, ö¤rencilerin kendi taleplerini de dile getirdiklerini
ifade ettiler, semtlerde genel toplant›lara kat›ld›lar.
Ancak okul ve semt iflgallerini, hatta fabrika iflgalleri-
ni karfl›laflt›rd›¤›m›zda, önemli sorunlar da oldu¤u gö-
rülüyor. 

Bunda önemli bir ayak sendikalar, di¤eri ise, top-
lam oylar›n yaklafl›k yüzde 15’ine sahip KKE adl› Ko-
münist Parti ve de¤iflil sol gruplardan oluflan SYN
partisi. Özellikle KKE, 13 Aral›k’ta yapt›¤› bas›n aç›k-
lamas› ile büyük tepki toplad›. Aç›klamada flöyle di-
yordu:“Devlet bask›s› ve yüzleri maskeli kifliler ayn›
yerde duruyorlar; birbirleriyle ba¤lant›l›lar, birbirlerini
karfl›l›kl› destekliyorlar ve hedefleri emekçileri ve ö¤-
rencileri terörize etmek. Molotof kokteylleri atan ve
maske takanlar›n ya¤ma yapmas› emrini gizli servis
ve d›fl güçler veriyor. Bunlar›n, kitlesel öfkesini soka-
¤a tafl›yan ö¤renciler ve emekçi halkla bir ilgisi yok.”

Yunan solu içinde en genifl kitleye sahip olan
KKE, 4 bin 5 yüz basan günlük gazetesi, radyosu, te-
levizyonu ve ülke çap›ndaki örgütlülü¤ü ile önemli bir
gücü elinde tutuyor. Üniversitelerde de KKE ve di¤er
gruplar aras›nda önemli sorunlar yafland›. Militan ey-
lemlerde sivil polisler de maske tak›p eylemci gibi ha-
reket ederek, küçük dükkan ve ma¤azalara sald›r›y›
yönlendirmiflti geçmiflte. Ancak polis, her yerde bu
tür yöntemleri kullan›yor. Bu bilindi¤i halde, tüm ey-
lemcileri zan alt›nda b›rakmak, kime hizmet eder?

Avrupa’daki yasal komünist partilerin, militan ey-
lemlere yaklafl›m› benzer özellikler tafl›yor. Alman-
ya’da da MLPD, Yunanistan’dakine benzer eylemleri,
ayn› sözlerle elefltiriyor. Kendilerine “komünist” diyen,
ancak gerçekte düzenin s›n›rlar› içinde hareket eden
bu reformist partiler, ne yaz›k ki, bilinçsiz kitlelerin
gözünde isimleri gibi “komünist” san›l›yorlar. Di¤er
devrimci gruplardan daha genifl olanaklara ve örgüt-
lülü¤e sahip olduklar› için de daha fazla biliniyorlar.
Ve bu kesimler taraf›ndan “komünistler”, “tutucu” ola-
rak görülüyor. Militan olanlar ise, anarflistler veya
otonomcular san›l›yor. Halbuki Yunanistan’da, ayn›
Türkiye’deki gibi onlarca komünist parti ve örgüt var.
Ve bu örgütlerin çok büyük bir k›sm›, eylemlerin için-
de yer ald›lar. Birço¤u gençlik örgütlenmesine sahip,
eylemlerde önemli bir rol de üstlendiler.

Eylemin talepleriEylemin talepleri
Eylemin talepleri, bafl›ndan beri çok çeflitli ve

zengindi. Ancak öne ç›kan ve herkesin üzerinde bir-
leflti¤i nokta; hhüükküümmeettii ddeevviirrmmeekk vvee yyeennii sseeççiimmlleerr ooll--
dduu.. Reformist partiler d›fl›ndakiler, gelecek hükümetin

de bundan iyi olmayaca¤›n›, ancak eylemin baflar›s›
aç›s›ndan hükümeti devirmenin önemli oldu¤unu dü-
flünüyorlar. 

Yayg›n olarak dile getirilen di¤er bir talep; ppoolliissiinn
ssiillaahhss››zzllaanndd››rr››llmmaass›› vvee sseemmttlleerrii tteerrkk eettmmeessii.. Özellefl-
tirmeye hay›r, asgari ücretin iki kat›na ç›kar›lmas›,
“reform” ad› alt›nda yap›lan sald›r›lar›n geri al›nmas›,
emeklilikle ilgili düzenlemelerin yap›lmas›, devletin
demokratiklefltirilmesi, göçmenlere ayr›mc› ve ›rkç›
uygulamalardan vazgeçilmesi vb. talepler de öne ç›-
kan talepler oldu.

Bu somut talepler d›fl›nda, anarflist ve otonomcu-
larla farkl›l›klar içerse de öz yönetim ça¤›r›lar› da var-
d›. Komünist ve devrimci örgütler taraf›ndan, anti-ka-
pitalist ve anti-emperyalist sloganlara ve taleplere
a¤›rl›k verildi.

Polis geri çekildiPolis geri çekildi
Polis, ilk eylem gecesinden sonra geri çekildi.

Kulland›¤› en önemli silah, as›l olarak göz yaflart›c›
bombalar oldu. Onlardan da o kadar çok kulland› ki,
Almanya ve ‹srail’e yeni siparifller vermek zorunda
kald›. 

Göz yaflart›c› gaz, önemli bir sorun ve buna karfl›
eylemleri yayg›nlaflt›rmakta yarar var. Zaten eylemci-
ler de y›llar›n tecrübesi ile seyyar müdahale ekiplerini
kurmaya bafllad›lar. Kullan›lan bir tozla, gaz›n etkisi
en aza indirilmeye çal›fl›l›yor. Bu eylemlerde seyyar
ekiplerin say›s› yetersiz kald›. Yine gazdan etkilenen
bir grup üniversite hastanesinin yolunu tuttu. Bir has-
tanenin önünden geçen eylemciler, hastanenin avlu-
sunda özellefltirmeye karfl› eylem yapan sa¤l›k çal›-
flanlar› ile karfl›laflt›lar. Yaral›lar sa¤l›k çal›flanlar›n›n
eylemine destek verirken, doktorlar yaral›lara destek
verdi. 

Polis, ço¤u AB devleti taraf›ndan olaylara hakim
olmamak ve eylemlere yumuflak davranarak devleti
zay›f düflürmekle suçland›. Bunun karfl›s›nda hem
Baflbakan Karamanlis, hem de polis flefi, “insan ha-
yat› de¤erli, cana gelecek zarar mala gelsin” diye
aç›klama yapt›. Gerçek baflkayd› tabi. O kadar çok
eylem vard› ki bunlara yetiflmeleri mümkün de¤ildi.
Daha da önemlisi halk›n tepkisinden ödleri kopuyor-
du. Kitleler, polisin eylemler s›ras›ndaki müdahalesin-
de bile gençlerle polis aras›na girip, polise tepki gös-
teriyordu. Dolay›s›yla as›l dertleri, eylemlerin büyü-
mesini, daha genifl kesimlere yay›lmas›n› önlemekti. 

Buna ra¤men yaklafl›k 300 kifli gözalt›na al›nd›,
bunun en az üçte biri göçmen gençlerdi. S›n›r d›fl› ile
karfl› karfl›ya olan göçmen gençler ve tutuklanan di-
¤er eylemciler için, mahkeme önlerinde çok say›da
eylem yap›ld›. Buradaki eylemlerde ve aç›klamalar-
da, göçmen gençlere sahip ç›kma ça¤r›s› yinelendi.
Eyleme kat›lan göçmen gençler, a¤›rl›kl› olarak Arna-
vut, Afgan ve Afrika kökenli.

Devlet, halk›n eylemcilere tepki duydu¤u yalan›n›
yaymak için, faflist ve polislerin birlikte kurdu¤u se-
naryoyu devreye soktu. Sahil flehri Patras’›n flimdiye
kadar gördü¤ü en büyük eylem sonras›, bas›nda
“esnaf” olarak gösterilen bir grup, sat›r, b›çak ve de-
mir çubuklarla eylemcilere sald›rd› ve faflistlerin slo-
ganlar›n› att›. K›sa süre içinde bu grubun esnaf olma-
d›¤›, faflistler ve polisten olufltu¤u ortaya ç›kt›. Ancak
burjuva medya, bunlar› esnaf tepkisi olarak göster-
meye devam etti. 

22, 23 Aral›k’ta polis sürekli üniversitelere girme-
nin yolunu arad›. Özellikle sendika ve semt iflgalleri,
sona erdikten sonra. Ancak ö¤renciler barikatlarla di-
rendi, rektör polise izin vermedi. 24’ünde yap›lan bir
toplant› ile ö¤renciler, iflgali bitirdiklerini ancak eylem-
lerinin devam edece¤ini aç›klad›lar. VVee 99 OOccaakk’’ttaakkii
bbüüyyüükk eeyylleemmee ddaavveett eettttiilleerr.. 
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DEVR‹MC‹ DURUfi

Bu bölümde Ekim Devrimi’nden bugüne yaklafl›k
yüz y›ll›k dönemi iflleyece¤iz. Bu dönem, ekonomik, si-
yasal, sosyal ve bilimsel anlamda devasa geliflmelere
sahne olmufl bir dönemdir. Bu yüzden de bütün dö-
nem boyunca iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i alan›nda ya-
flanan bütün geliflmeleri burada s›ralaman›n olana¤›
yoktur. Burada, konumuz aç›s›ndan dönemin genel
özelliklerini koymakla yetinece¤iz. 

Birinci Emperyalist Paylafl›m Savafl›’ndan hemen
sonra “Cemiyet-i Akvam” (Milletler Cemiyeti) kurularak
uluslararas› bar›fl›n ad›mlar›n›n at›ld›¤› söylense de,
savafl›n bitiminden itibaren yeni bir emperyalist sava-
fl›n temelleri at›lmaya bafllam›flt›. Çünkü emperyalistler
aras›nda dünyan›n paylafl›lmas› yar›m kalm›flt›. Di¤er
taraftan da 1920’ler boyunca emperyalist ekonomi yeni
bir krize do¤ru eviriliyordu. Ekim Devrimi’nin rüzgar›,
kapitalist-emperyalist ülkelerde de etkisini art›r›yordu.
Devrimci hareket, ‹kinci Enternasyonal’in revizyonist
önderlerinin ihanetiyle Almanya’da geçici bir yenilgi al-
sa da yükseliflini sürdürüyordu. 

1920’ler boyunca farkl› cephelerde yaflanan bu ge-
liflmelerde “1929 Bunal›m›” ile s›çrama yafland›. Em-
peryalistler aras›ndaki çeliflkiler h›zla keskinleflirken,
yeni bir emperyalist savafl›n ayak sesleri duyuldu.

1930’lu y›llarda, ekonomik krizin faturas›n› iflçi ve
emekçilerin üzerine y›kmak ve savaflta cephe gerisini
sa¤lamak almak isteyen emperyalistler, haklar› buda-
maya ve bask›lar› art›rmaya bafllad›lar. Böylece fa-
flizm, tarih sahnesine ç›kt›. ‹talya, Almanya ve ‹span-
ya’da faflist diktatörlükler kurulurken, Fransa’da iflçi ve
emekçi hareketinin yüksekli¤i faflizmi engelledi, fakat
faflizmin koltuk de¤ne¤i reformizm devreye sokuldu,
“Halk Cephesi” hükümeti eliyle burjuvazinin istekleri
yaflama geçirildi.  

1939 y›l›nda ‹kinci Emperyalist Paylafl›m Savafl›
patlad›. 1945 y›l›nda, savafltan faflizmin yenilgisiyle
sosyalizmin zaferiyle ç›k›ld›. Emperyalist kamp›n ba-
fl›na geçen Amerika’n›n öncülü¤ünde, bir taraftan Dün-
ya Bankas› ve IMF gibi emperyalist ekonomik örgütler
kurulurken di¤er taraftan da NATO kurularak, sosyalist
blo¤un genifllemesine karfl› önlem al›nmaya çal›fl›ld›.

Faflizmi yenilgiye u¤ratan sosyalist blok ise h›zla
geniflliyordu. Savafltan sonra dünyan›n üçte biri
sosyalist blo¤a dahil oldu. Üstelik de bu geliflme sü-
rüyordu. fiimdilik emperyalist kampta kalan ülkelerde
de ulusal kurtulufl ve devrimci mücadele dalgas› yük-
selmeye devam ediyordu. 

“Keynesyen Politikalar” de¤il, 
iflçi s›n›f›n›n mücadele kazan›mlar›
Emperyalist ülkelerde komünist partiler savafltan

güçlenerek ç›km›fl, devrim hareketi yükseliflini sürdü-
rüyordu. Örne¤in Fransa’da, komünist parti, iktidar› ele
geçirebilecek derecede güçlenmiflti. Amerika’da bile
komünist parti güçlenmiflti. Amerika’n›n yeni bir atom
bombas› tehdidine karfl›, bütün dünya emekçileri ve
halklar›, bar›fl kampanyalar›yla ayaktayd›. Sömürge ve
yar›-sömürge ülkelerde de ulusal kurtulufl hareketleri
ve iflçi hareketi güçlenerek art›yordu. 

Emperyalistler, bu geliflmeler karfl›s›nda, bir taraf-
tan komünistlere karfl› sürek av› bafllat›rken, di¤er ta-
raftan kitleler üzerindeki bask›lar› art›rmaya çal›fl›yor-
du. Bunlarla sonuç alamay›nca alternatif çözümler ara-
maya bafllad›lar. Sömürge ülkelerin ba¤›ms›zl›¤›n› ka-
bul ederek sosyalist blo¤a kat›lmalar›n› önlemeye çal›-

fl›rken, iflçi ve emekçilerin taleplerini de yerine getir-
mek zorunda kald›lar.

Emperyalistler, iflçi ve emekçilerin yönlerini
sosyalizmden kapitalist sisteme çevirmek için,
sa¤l›k, sosyal güvenlik, iflsizlik sigortas›, sosyal
yard›mlar, örgütlenme ve daha bir çok demokratik
hakk› pefl pefle kabul etmek zorunda kald›. Bu hak-
lar, anayasal ve yasal güvencelere kavuflturularak ku-
rumsallaflt›r›ld›. Bununla da yetinilmeyip ulaslararas›
düzeyde hukuksal düzenlemeler yap›ld›. Birleflmifl Mil-
letler (BM) kuruldu. ‹LO(Uluslararas› Çal›flma Örgütü),
Birleflmifl Milletleri’in  çal›flma alan›yla ilgili uzmanl›k
kolu haline getirildi. Dünya Sa¤l›k Örgütü(DSÖ) kurul-
du. BM çat›s› alt›nda   “Kalk›nma Programlar›” olufltu-
ruldu. “‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi” yay›nland›.  

Ancak, yükselen hareketin içeri¤i, tek tek taleplerin
yerine getirilmesini çoktan aflm›flt›. Bütün dünyada
esen sosyalizm rüzgar›n›n etkisiyle, yükselen devrimci
dalgan›n yönü sosyalizme dönüktü. Böyle bir ortamda
emperyalistler, iflçi s›n›f›n› kapitalist sisteme entegre
etmek için ideolojik söylemlere ihtiyaç duyuyordu. As-
l›nda Keynes, görüfllerini “1929 Bunal›m›”n›n hemen
arkas›ndan gündeme getirmiflti. Ancak, o dönemde
fazlaca ilgi görmemiflti. Ama sosyalizme do¤ru eviri-
len devrimci dalgan›n önünü kesmek için, Key-
nes’in düflünceleri, emperyalistler için tam bir can
kurtaran simidi ifllevi gördü. Keynes, sosyalizme ge-
çilmeden, kapitalizm içinde de sosyalizmin yaflanabile-
ce¤ini savunuyordu. Emperyalist ideologlar, bütün
güçleriyle bu ideolojik çarp›tmay› iflçi s›n›f› içinde yay-
maya çal›flt›lar. Sosyalizm yerine “sosyal devlet”
“refah devleti”, “üçüncü yol” “orta yol” vb. adlarla
adland›r›lan emperyalist ideolojik sald›r›lar devreye
sokuldu. H›zla revizyonistleflen Avrupa ve Amerika
komünist partileri ve sosyal demokrat partilerin de kat-
k›s›yla bu politika baflar›l› oldu. Devrimci dalgan›n önü
belli bir süreli¤ine kesildi. 

‹flçi s›n›f›n›n enternasyonal dayan›flma ve mücade-
leyle elde etti¤i o muazzam kazan›mlar bu gün bile
sanki emperyalistlerin bahfletti¤i “sosyal devlet” politi-
kas›n›n ürünüymüfl gibi gösterilmeye çal›fl›lmaktad›r.
Ancak tarih, iflçi s›n›f›n›n bu kazan›mlar› t›rnaklar›yla
söke söke kazand›¤›n›n tan›¤›d›r.

‹flçi sa¤l›¤›-ifl güvenli¤i alan›nda geliflmeler
‹kinci Emperyalist Savafl›n bitimini takip eden y›l-

larda, Filadelfia Bildirgesi, ILO, DSÖ, BM ve BM Kal-
k›nma Programlar› ile çal›flma koflullar› ve iflçi sa¤l›¤›,
sosyal güvenlik ve sa¤l›k, halk sa¤l›¤› vb. birçok konu-
da uluslararas› standartlar ve güvenceler getirildi. 

Ekim Devrimi öncesinde emperyalist kapitalist ül-
kelerde iflçi sa¤l›¤› hizmetinin sosyal güvenlik siste-
miyle birlefltirilmeye baflland›¤›n› ve sosyal güvenlik
alan›nda da ilk ad›mlar›n at›lmaya baflland›¤›n› bir ön-
ceki bölümde ortaya koymufltuk. Ekim Devrimi’nden
‹kinci Emperyalist Savafl’›n sonuna kadar iflçi sa¤l›¤›
ve sosyal güvenlik alan›nda sosyalizmde büyük gelifl-
meler yaflanm›flt›. ‹kinci Emperyalist Savafl sonras›
esen sosyalizm rüzgar› karfl›s›nda emperyalist ülkeler,
sosyalizmde bu alanda yaflanan geliflmeleri incelemek
ve benzer haklar› tan›mak zorunda kald›lar. ‹ngiliz par-
lamentosunda milletvekili olan W.Beveridge, yeni sos-
yal güvenlik sistemi oluflturulmas› üzerine haz›rlad›¤›
raporunu, sosyalizmdeki sistemi inceleyerek olufltur-
mufltur. ‹ngiltere’de kurulan yeni sosyal güvenlik siste-

mi bu rapora göre oluflturulmufltur. Almanya’da
1800’lü y›llar›n sonunda bafllat›lan sosyal güvenlik sis-
teminin kuruluflu en son haline yine 1945 y›l›ndan son-
ra kavuflturulmufltur. 

Özel olarak iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i alan›nda
da genifl bir yasal mevzuat oluflturuldu. Bu mevzu-
at, bütün ülkelere yay›lmaya bafllad›. ‹flyeri hekimli¤i,
ifl hemflireli¤i, ifl güvenli¤i mühendisli¤i, ifl psikolojisi,
ifl sosyolojisi, ifl hijyenisti, ifl müfettifli gibi meslek grup-
lar› oluflturuldu ve bu meslek gruplar›n›n e¤itimi için
okullar aç›ld›.

Üniversitelerde iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤ine iliflkin
anabilim dal› ve bilim dal› düzeyinde bölümler aç›ld›.
Yo¤un bilimsel araflt›rmalar yap›ld›. Günümüzde de bu
araflt›rmalar yo¤unlaflarak sürüyor. ‹flçi sa¤l›¤› ve ifl
güvenli¤i alan›nda yönetim sistemleri oluflturuluyor. 

‹flçi sa¤l›¤› alan›nda gerek uluslararas› gerekse
ulusal düzeyde hukuksal düzenlemeler yap›l›rken bafl-
ka alanlarda da geliflmeler yaflan›yordu. Bir taraftan,
iflçi say›s›nda kitlesel art›fl ve fabrika ölçeklerinin bü-
yümesi süreci h›z kazan›rken, di¤er taraftan kimya,
otomotiv, metal, inflaat, nükleer sektör gibi iflçi sa¤l›¤›-
na son derece zararl› sektör ve üretim süreçleri devre-
ye sokulmaya bafllan›yordu. 

Bununla beraber, kimya, biyoloji, t›p, halk sa¤l›¤›,
fizik, ergonomi gibi alanlardaki geliflmeler, iflçi sa¤l›¤›-
na zararl› maddelerin daha yak›ndan tan›nmas›n›, ön-
ceden tespitini, bu zararl› maddelerin insan sa¤l›¤›na
etkilerinin ve derecesinin ölçülebilmesini, zarar› önle-
yecek yöntemlerin bulunmas›n› ve tedavilerini olanakl›
k›l›yordu.

Bu gün bilimsel geliflmeler öyle bir düzeye ulafl-
m›flt›r ki, neredeyse s›f›r ifl kazas› ve s›f›r meslek
hastal›¤› ile çal›flmak mümkün hale gelmifltir. An-
cak emperyalist-kapitalistlerin kar h›rs› nedeniyle hala
onbinlerce iflçi ifl kazalar›ndan ölüyor ve meslek hasta-
l›¤›na yakalan›yor. 

1980’lerden günümüze hak gasplar› sürüyor
1960’l› y›llarda yar›-sömürge ülkelerin ulusal ba-

¤›ms›zl›k mücadelesi ve devrimci dalga yeniden güç
kazand›. ’68 Devrimci rüzgar› emperyalist ülkeleri de
sard›. 1970’li y›llarda emperyalist kapitalist sistem yeni
bir kriz sürecine girmesine ra¤men, yükselen devrimci
dalga nedeniyle iflçi ve emekçilerin kazan›mlar›na sal-
d›rmaya cesaret edemedi. Ancak 1980’li y›llarda, “sos-
yalist blok” olarak bilinen revizyonist ülkelerin çöküflü,
Latin Amerika Ortado¤u ve Asya ülkelerinde yükselen
devrimci dalgan›n, kanl› askeri faflist darbelerle yenilgi-
ye u¤rat›lmas›yla, iflçi ve emekçilerin nice bedellerle
kazand›¤› en temel haklar›na karfl› emperyalistler ve
yerli iflbirlikçileri büyük bir savafl açt›. 

‘80’li y›llardan günümüze kadar yar›-sömürge ülke-
lerden bafllayan sa¤l›k, e¤itim, sosyal güvenlik gibi en
temel haklarda budama sald›r›s›, 2000’li y›llarda em-
peryalist ülkelere kadar yay›ld›. 

Bütün bu sald›r› süreçlerinden iflçi sa¤l›¤› ve ifl gü-
venli¤i alan›ndaki haklar da nasibini ald›. Sald›r›lar ve
hak gasplar› hala sürmektedir. 

Bu hak gasplar›n›n sonucunu ILO’nun verdi¤i ra-
kamlar gözler önüne seriyor: ILO taraf›ndan yap›lan
tahminlere göre, dünyada her y›l, yaklafl›k 250 milyon
ifl kazas› yaflan›yor; 160 milyon iflçi meslek hastal›¤›-
na yakalan›yor; bir milyon 200 bin iflçi de ifl kazas› ve
meslek hastal›¤› nedeniyle ölüyor. 

Ekim Devrimi’nden günümüze 
iflçi sa¤l›¤› alan›nda yaflanan geliflmeler
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Ocak ay› içinde ‹MF heyeti yeniden Tür-
kiye’ye gelecek ve bir anlaflma imzalanacak.
Anlaflman›n ön görüflmeleri yap›ld› ve çerçe-
vesi oluflturuldu bile. Bu anlaflmaya göre,
‹MF’nin verece¤i kredi karfl›l›¤›nda, iflçi ve
emekçiler yeni bir ac› reçete ile karfl›lafla-
cak, yine bir ac› ilaç içmeye zorlanacak.
Çünkü anlaflmaya göre; temel g›da madde-
lerinin KDV’si yüzde 8’den yüzde
18’e ç›kart›lacak; 2009 bütçesin-
den 10 milyar TL’lik k›s›nt› ya-
p›lacak; Sa¤l›k harcamalar›n-
da kesinti yap›lacak ve yeflil
kart uygulamas› s›n›rland›-
r›lacak; kamuda maafl art›-
fl›na neden olacak perso-
nel reformunun uygulanma-
s› ertelenecek.

Burada iki önemli soru ç›-
k›yor ortaya. Birincisi, daha k›sa
bir zaman öncesine kadar ‹MF’nin
reçetelerinin asl›nda ekonomik krizlere çare
olmad›¤›, tersine krizleri derinlefltiren bir etki yaratt›-
¤› konusunda neredeyse tüm dünya hemfikir olmufl-
tu. Hatta ‹MF’nin kendisi bile yanl›fl reçeteler uygu-
lad›¤›n›, ülkelerin krize girmesine neden oldu¤unu
itiraf etmek zorunda kalm›flt›. Öyleyse bugün ‹MF
reçetesine (hem de eski reçetelerin kopyas› halinde
bir reçeteye) neden ihtiyaç duyuldu? 

‹kincisi, ABD baflta olmak üzere emperyalist ül-
kelerde krize karfl› reçete olarak ‘sosyal’ ad› verilen
birtak›m paketler haz›rlan›r, özel sektörü kurtarmak
amac›yla kamunun harcamalar› art›r›l›rken, neden
Türkiye’de yeniden “kamu harcamalar›n› k›smak,
vergileri art›rmak” gibi, genel uygulaman›n d›fl›nda
bir reçete öneriliyor? 

‹ki sorunun da basit ve tek bir yan›t› var: Emper-
yalist burjuvazi, krizin faturas›n› esas olarak Türkiye
gibi yar›-sömürge ülke halklar›na ödetmek istiyor. 

‹MF y›k›m, yoksullaflma ve 
ABD’ye ba¤›ml›l›k getirdi
‹MF, II. Emperyalist savafl sonras›nda, ABD’nin

dünya üzerinde hegemonyas›n› oluflturma amac›yla
kurulmufl uluslararas› emperyalist kurumlardan biri-
sidir. Bu nedenle de, varl›k nedeni, krize giren ülke-
leri kurtarmak, onlar›n ekonomilerini güçlendirmek,
büyümelerini sa¤lamak de¤il; bu ülkelerin ekonomik
gücünü zay›flatmak, ülke varl›klar›n› ABD’nin dizgin-
siz sömürü ve ya¤mas›na aç›k hale getirmektir. Bu-
güne kadar bir biçimde ‹MF reçetesine maruz kalan
ülkelerin hepsinde yaflanan ortak sonuç budur. 

‹MF’nin reçeteleri her yerde ayn› temel maddele-
ri tafl›r: “Kamu harcamalar› k›s›ls›n, iflçi ve emekçi-
lerden al›nan vergiler art›r›ls›n, asgari ücret düflürül-
sün, karl› bütün kamu flirketleri özellefltirilsin!” ‹MF,
ekonomik krize giren ve bu nedenle kendisine bafl-
vuran her ülkeye, öncelikle “kamuda savurganl›k
yap›ld›¤›” için f›rça at›yor, sonra tek çözümün “ke-
mer s›kmak” oldu¤unu söylüyor ve bu reçeteyi da-
yat›yordu. Tabi ki ülkeden ülkeye de¤iflen baz› yan
maddeler de vard›. Kredi isteyen ülkenin en önemli
ekonomik kalemi, en önemli üretim alan› hangisi
ise, o alandaki geliri emperyalist tekellere peflkefl
çekecek ve üretimi gerçeklefltiren kesimi y›k›ma u¤-
ratacak ek maddeler de bulunuyordu.  

Ve bu programlar› uygulayan, ‹MF reçetelerine

uyan ülkelerin hepsinde benzer eko-
nomik sorunlar ve krizler yafland›.
‹MF programlar›n›n bir parças› ola-
rak gümrük duvarlar› kald›r›ld›,
emperyalist tekellerin ülkeye girifli-
ne sonsuz kolayl›klar sa¤land›,
yerli üretim y›k›ma u¤rat›ld›, tekel-

leflme h›zla art›r›ld›. ‹flçi ve emekçi-
ler de ‹MF reçetelerinin en önemli un-

suru oldular. Sendikal haklar geriletildi,
ücretler donduruldu, sosyal güvenlik sistem-

leri zay›flat›ld›, “esneklik” yaratma ad›na iflten ç›kar-
ma kolaylaflt›r›ld›, iflsizlik art›r›ld›. Kamu iflletmeleri-
nin özellefltirilmesi ya da kapat›lmas›, kitlelerin ihti-
yaç maddelerinin zamlanmas›na ve kolay ulafl›la-
maz hale gelmesine neden oldu. E¤itime, sa¤l›k
hizmetlerine, sosyal güvenli¤e ve altyap› inflas›na
ayr›lan fonlar›n k›s›lmas›, genel yoksullaflman›n art-
mas›na neden oldu. Bunun sonucu olarak gelir da-
¤›l›m›ndaki uçurum büyürken sefalet ve yoksulluk
yayg›nlaflt›. 

Dünya Bankas› ise, ülkelerin do¤al zenginlikleri-
ni ya¤malamada önemli bir rol üstlendi. Banka kapi-
talist “kalk›nma” ad›na, tekellerin karl› saymad›klar›
baraj, yol, maden iflletmesi türünden yat›r›mlar ger-
çeklefltirilmesi için proje baz›nda kredi açt›. Bu ifllet-
meler, karl› hale geldi¤i andan itibaren tekellere sa-
t›ld›. Ancak bu iflletmeler, hem do¤aya hem de k›r-
sal nüfusa büyük bir y›k›m getirdi. Kimi yerde bütün
bir bölgedeki yerleflim birimlerinin ve verimli toprak-
lar›n sular alt›nda kalmas›, kimi yerde maden ç›kar-
mak için ülkenin akci¤eri niteli¤indeki ormanlar›n
yokedilmesi ve her yerde, orada yaflayan köylülerin
y›k›ma u¤rat›lmas› anlam›na geldi. Köylülerin kimisi
topraklar›n› kaybederek iflsizler ordusuna kat›ld›, ki-
misi ise üretimi tümüyle emperyalist tekellerin ilaç,
gübre ve tohumuna ba¤›ml› hale getirildi¤i için bü-
yük bir yoksullaflma yaflad›. 

II. Emperyalist savafl sonras›nda kurulan dünya
ekonomik dengeleri ABD’nin hegemonyas› üzerine
oturmufltu. Bu nedenle Sovyetler Birli¤i’nin önderli-
¤indeki sosyalist kampa ya da “Ba¤lant›s›zlar” ad›
verilen kampa dahil olmayan neredeyse bütün ülke-
ler, ABD’nin bu dizginsiz talan›ndan nasibini ald›.
1990 sonras›nda bunun d›fl›nda kalan ülkeler de
kap›lar›n› ABD’nin ya¤mac› talan›na açt›lar. Bu ne-
denle dünyan›n her taraf›ndan, Meksika’dan Gürcis-
tan’a, Haiti’den Türkiye’ye, Romanya’dan Kame-
run’a onlarca ülke, ‹MF’nin “yap›sal uyum program-
lar›” ile karfl› karfl›ya kald›lar. 

Ancak bu dizginsiz talan, emperyalist tekellerin
bu açgözlü ya¤ma h›rs›, ‹MF reçetelerinin yaratt›¤›
sonuçlar›n da daha aç›k, daha yayg›n ve daha çar-
p›c› bir biçimde ortaya dökülmesine neden oldu. 

’95 Meksika Krizi ve arkas›ndan ’97 Asya krizi,
‹MF’nin konumunu tart›flmaya açan ilk önemli döne-
meç oldu. Her iki krizde de ‹MF reçetesini uygula-

yan ülkelerin do¤ru yolda oldu¤unu, ekono-
milerinin güçlendi¤ini vb söylüyordu. Ancak
‹MF’nin en parlak tablolar çizdi¤i bir dö-
nemde sözkonusu ülkeler bir anda y›k›l›-
verdi. 

‹kinci önemli sorgulama ise, 2001 y›l›n-
da Arjantin’den yükselen ayaklanma üzeri-
ne bafllad›. Arjantin, ‹MF reçetelerini en di-
siplinli biçimde uygulayan ülkelerden biri-
siydi. Sonuç; müthifl bir yoksullaflma, ülke
kaynaklar›n›n ABD’li tekeller taraf›ndan

ya¤malanmas› ve kitlelerin sokaklara dökülmesi ol-
du. 

DB Baflkan Yard›mc›s›n›n itiraflar›
‹MF’nin prestijine en büyük gedi¤i açan olaylar-

dan biri ise, Profesör Joseph Stiglitz’in Dünya Ban-
kas› Baflkan Yard›mc›s› görevinden ayr›ld›ktan son-
ra ‹MF ve DB politikalar› hakk›nda konuflmaya bafl-
lamas› oldu. 2002 y›l›nda Nobel ödülü alan Stiglitz,
Mart 2002’de “Dünya Bankas›n›n gizli belgeleri Ar-
jantin’i bitiriyor” bafll›kl› bir yaz› yazd›. Buna göre
‹MF yöneticileri, Arjantin’de ekonomi giderek kötüle-
flirken sürekli olarak “program baflar›yla gidiyor, kri-
zi atlatacaks›n›z”, “özellefltirmeyi h›zland›r›n, sorun-
lar çözülecek” aç›klamalar› yaparken, halk›n soka¤a
dökülmesi an›nda yurtd›fl›na nas›l kaçacaklar›na, el
koyduklar› paray› nas›l kaç›racaklar›na var›ncaya
kadar herfleyi ayr›nt›lar›yla planlam›fllar. 

Stiglitz’in aç›klad›¤› belgeler, kredi kurulufllar›n›n
yapt›klar› gizli anlaflmalarda, ülkelerin stratejik var-
l›klar›n› satma sözü vermeden, ülke ekonomisini
mahvedecek (ama kendi kiflisel servetlerini art›ra-
cak) kararlar›n alt›na imza atmadan kredi alamad›k-
lar›n› gösteriyor. 

Stiglizt’in “Küreselleflme: Büyük Hayal K›r›kl›¤›”
bafll›¤›n› tafl›yan kitab›nda ise, ‹MF’nin, kredi verdi¤i
ülkelere adeta bir sömürge valisi gibi davrand›¤›n›,
gitti¤i ülkenin ekonomisini ve ç›karlar›n› de¤il, sade-
ce ‹MF’nin ç›karlar›n› düflündü¤ünü söylüyor. 

Stiglizt, ‹MF ile kredi anlaflmalar›n›n “befl y›ld›zl›
otel odalar›nda ya da yalvaran maliye bakanlar›n›n
makamlar›nda” gerçeklefltirildi¤ini söylüyor ve bütün
ülkelere dört aflamal› bir maliye program›n›n daya-
t›ld›¤›n› anlat›yor. 

Bu program›n birinci basama¤› özellefltirmedir.
Muhalefetin susturulmas› karfl›l›¤›nda baflta elektrik
ve su flirketleri olmak üzere, devlete ait sanayi flir-
ketleri büyük bir h›zla özellefltirilmektedir. fiirketlerin
sat›fl de¤eri ne kadar düflük tutulursa tutulsun, hü-
kümet yetkililerinin alacaklar› komisyonlar, her sat›fl›
tam bir gönüllülükle yapmalar›n› getirmektedir. ‹kinci
ad›m, “sermaye piyasas›n›n liberalizasyonu”dur. Ka-
¤›t üzerinde yabanc› sermayenin yat›r›mlar›n› kolay-
laflt›ran bir etkendir bu. Gerçekte ise s›cak paran›n
ülkeye girifl ve ç›k›fllar›n› kolaylaflt›rmaktan baflka
bir amac› yoktur. ‹MF, spekülatörleri cezbetmek için
ülkelerin faiz oranlar›n›n yüzde 30, 50, 80’lere kadar
çekilmesini ister. Emlak ve döviz spekülasyonu için
ülkeye nakit paran›n rahatça girmesini, en küçük bir
s›k›nt›da ise, ülke rezervlerini birkaç gün içinde eri-
tecek biçimde geriye kaçmas›n› sa¤lar. Bu arada
yüksek faiz ülkenin üretim kaynaklar›n› da kurutmufl
olur. Arkas›ndan üçüncü ad›m gelir. “Piyasaya da-
yal› fiyatland›rma” denilen bu ad›m, g›da, su ve pet-
rol gibi yaflamsal önemdeki ürünlerin fiyatlar›na zam
yapman›n örtüsüdür. E¤er bu zamlar kitlelerde bir

‹ M F
neden döndü?
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isyana neden olursa, ‹MF ona da
haz›rl›kl›d›r. Devletlerin iflas›na
kadar uzanan bu sürecin so-
nunda kalan flirketleri ve var-
l›klar› ucuza kapatan tekeller
devreye girer. Dördüncü ba-
samak “serbest ticaret”tir. Ta-
bi ki bu DTÖ ve DB’nin koru-
mas› alt›ndaki ülkeler ve te-
keller için bir serbest ticaret-
tir. Bu tekellerin ülkeye giriflinin
önündeki son engeller de kald›r›l›r,
kredi verilen ülkenin emperyalizme
ba¤›ml›l›¤› koflulsuz ve s›n›rs›z hale getirilir. 

Malezya, Tayland ve 
‹MF’den kopanlar
‘97’deki Asya krizinin arkas›ndan Malezya ‹MF’yi

ülkesinden kovdu¤unda adeta k›yamet kopmufltu.
‹MF yanl›s› gazeteler, Malezya’n›n ne kadar büyük
bir hata yapt›¤›n›, krizden asla kurtulamayaca¤›n›
vb anlat›p duruyorlard›. Ancak sonuç çok farkl› oldu
ve ‹MF’ye alternatif yeni bir dönemi bafllatt›. 

Asl›nda Malezya’n›n krize girmesinin de nedeni
‹MF reçetelerine uygun bir politika izlemesiydi. Re-
çetelerin sonucunda Malezya’ya afl›r› s›cak para gi-
rifli gerçekleflmifl, yüksek döviz kuru nedeniyle itha-
lat› afl›r› yükselmifl, yerli üretim yok denecek düze-
ye inmifl, cari ifllemler aç›¤› devasa rakamlara ulafl-
m›flt›. Arkas›ndan devalüasyon kaç›n›lmaz hale geli-
yor, bunun üzerine yabanc› sermaye ülkenin döviz
rezervlerini de eriterek h›zla d›flar› kaç›yor ve Ma-
lezya ekonomisi a¤›r bir krize giriyor. 

‹MF bu durumda krizi derinlefltirecek olan daha
s›k› maliye politikalar› ile dolu ola¤an reçetesini Ma-
lezya’n›n önüne koydu. Ancak Malezya Devlet Bafl-
kan› Mahatir Muhammed ‹MF’yi reddetti ve onun
sundu¤u reçetenin tam tersini uygulad›. Sermaye
hareketlerine s›n›rlama getirdi, vergileri düflürdü,
spekülatif amaçl› döviz ticaretini s›n›rland›rd›, ithala-
t› frenlemek için gümrük vergilerini art›rd›, yurtd›fl›n-
dan yap›lan borçlanman›n flartlar›n› a¤›rlaflt›rd›. K›-
sacas›, ekonomisini ABD’li tekellerin ya¤mas›ndan
bir süre için yal›tt› ve yerli üretimi güçlendirecek
ad›mlar att›. 

’97 y›l›nda kriz patlak verdi¤inde Endonezya ile
Malezya ayn› koflullarda fliddetli bir çöküfle girmifl-
lerdi. Endonezya ‹MF reçetelerini uygulad› ve ’98 y›-
l›ndan itibaren büyük ayaklanmalar patlak verdi, so-
nuçta Endonezya Devlet Baflkan› Suharto devrildi.
Malezya ise ‹MF’ye kap›lar›n› kapatt› ve h›zl› bir bi-
çimde krizi atlatt›. 1998 y›l›nda yüzde 6,7 oran›nda
küçülen Malezya ekonomisi 1999 y›l›nda yüzde 1,
2000 y›l›nda ise yüzde 7,3 oran›nda büyüme ger-
çeklefltirdi, yan›s›ra 2000 y›l›nda 3 milyar dolar büt-
çe fazlas› verdi. 

Benzer bir durum Tayland’da da yafland›. Asya
krizinden fliddetli bir biçimde etkilenen Tayland, yine
‹MF reçetelerine mahkum edilirken, zengin bir ifla-
dam› olan Thaksin Shinawatra liderli¤indeki bir parti
‹MF’den kopmak ve ulusal bir program izlemek iddi-
as›yla girdi¤i seçimlerde büyük bir zafer kazand›.
Bir y›l içinde Tayland ekonomisi yeniden canlanma-
ya bafllad›. Arkas›ndan hükümet, ‹MF’ye olan borç-
lar›n› iki y›l önceden ödediklerini ve bir daha ‹MF
kredisi almayacaklar›n› aç›klad›. 

Her iki ülkenin de ortak özelli¤i, “‹MF ile anlafl-

mazsan›z mahvolursunuz,
batars›n›z” türü ç›¤l›klara

tamamen kulaklar›n› ve
ülkenin kap›lar›n›
kapatmalar›yd›. Ken-
di ülkelerinde ‹MF
reçetelerinde söyle-
nenlerin tam tersini
yapt›lar. ‹MF “kamu
harcamalar›n› k›s›n”

diyordu, onlar kamu harca-
malar›n› art›rd›lar; ‹MF

“özellefltirin” diyordu, onlar
devletlefltirdiler; ‹MF “ekonomiyi yabanc› sermaye
girifline aç›n, gümrük duvarlar›n› indirin” diyordu, on-
lar tersine yerli ekonomiyi, üretimi güçlendirecek
ad›mlar att›lar. Ve iddia edilenin tersine, krizi h›zl›
bir biçimde geride b›rakt›lar. Bu durum, ‹MF reçete-
lerinin güvenilirli¤ini ve do¤rulu¤unu sorgulatmaya
bafllad›. Öyle ki, 2003 y›l›nda ‹MF Baflkan› Köhler,
Malezya konusunda hata yapt›klar›n› itiraf etmek
zorunda kald›. 

Malezya’da bafllayan ‹MF karfl›t› hareket, h›zl›
bir biçimde dünyan›n baflka bölgelerinde, özellikle
de Güney Amerika ülkelerinde yank› bulmaya bafl-
lad›. 2001 y›l›nda krizden dolay› büyük bir halk
ayaklanmas› yaflanan Arjantin, önce borçlar›n› öde-
yemeyece¤ini ilan etti. Sonras›nda 2004 y›l›nda ‹MF
ile bir anlaflma yapt›. Arjantin’in borcunun hem ana-
paras› hem de faizi üzerinde büyük indirimler yap-
mak zorunda kald› ‹MF. 2005 y›l› sonunda ise hem
Arjantin hem de Brezilya ‹MF’ye olan borçlar›n›n tü-
münü ödediler ve hesaplar›n› kapatt›lar. 

2006 y›l›nda, ‹MF’nin en büyük borçlusu olarak
Türkiye kalm›flt›. Öyle ki, art›k ‹MF’nin çal›flanlar›n›n
maafllar›n›n Türkiye’nin yapt›¤› borç ödemelerinden
karfl›land›¤› söyleniyordu. 

‹MF’den kopuflta Çin etkisi
‹MF’nin bu kadar “gözden düflmesinin”, bu kadar

çok elefltirilmesinin iki temel nedeni var. Birincisi,
‹MF reçetelerinin yaratt›¤› etki, ülke ekonomisine
vurdu¤u darbe ve kitleleri yoksullaflt›r›c› etkisi genifl
kesimler taraf›ndan çarp›c› bir biçimde, hem de
do¤rudan yaflanarak görüldü. 

‹kincisi ise, ABD’nin hegemonya arac› olarak ku-
rulan ‹MF’nin, yine ABD’nin dünya üzerindeki hege-
monyas›n› kaybetmeye bafllamas›yla birlikte etkisini
ve nüfuzunu da kaybetmeye bafllamas›yd›. 

‹MF’den kopan ülkelerin baflar›s›n›n alt›nda,
“kendi” ba¤›ms›z ekonomilerini uygulamalar›, “em-
peryalizme” kap›lar›n› kapatmalar› oldu¤u söyleni-
yordu. Oysa emperyalizm koflullar›nda, herhangi bir
ülkenin “ba¤›ms›z” kalabilmesi, “kendi-ba¤›ms›z” po-
litikalar›n› izleyebilmesi mümkün de¤ildir. II. Emper-
yalist savafltan itibaren ABD hegemonyas›n› kabul-
lenmek zorunda kalan ülkeler, ABD’nin ‹MF reçete-
lerine de, NATO operasyonlar›na da, BM kararlar›-
na da uymak zorunda kal›yorlard›. Ancak ‘90’l› y›lla-
r›n ikinci yar›s›ndan itibaren de¤iflen dengeler,
Çin’in yükselen bir emperyalist olarak ortaya ç›kma-
s›, yar› sömürge-ba¤›ml› ülkeler için yeni bir alterna-
tif anlam›na geliyordu. Çin güç ve etkisini art›rd›kça,
ABD’den koparak Çin’in hegemonya alan›na giren
ülkelerin say›s›nda art›fl yafland›. 

Çin emperyalizminin dünya dengelerindeki a¤›r-
l›¤›, her geçen gün biraz daha büyüyor, ABD’nin

“imparatorluk” taht›na oturmaya aday oldu¤u her
geçen gün biraz daha aç›¤a ç›k›yor. Bu nedenle,
ABD’den ve ABD’nin ekonomik, askeri, siyasi ku-
rumlar›ndan kopan, Çin’in hegemonyas› ve ekono-
mik-askeri-siyasi politikalar›n›n etkisi alt›na giren ül-
keler, her geçen gün biraz daha art›yor. Bu nedenle
‹MF’nin son y›llarda sürekli gözden düflmesinde, ül-
kelerin ‹MF ile ba¤lar›n› koparmalar›nda en önemli
etken, sözkonusu ülkelerin Çin ile kurduklar› iliflkiler
ve Çin’den ald›klar› destektir. 

Burjuvaziyi kurtarmak için geliyor
Son ekonomik kriz, kimi ülkeler nezdinde

‹MF’nin elinde bulunan nakit paray› cazip hale getir-
di. Macaristan, Ukrayna, Ermenistan, Pakistan, ‹z-
landa, Letonya, S›rbistan, fieyseller gibi baz› ülkeler
‹MF kap›s›na dayand›lar. ‹MF’nin art›k eskisi gibi “ti-
tiz” davranmamas›, çok sert koflullar öne sürmeme-
si, isteyenle hemen anlaflma imzalamaya aç›k ol-
mas›, bu ülkelerin iflini kolaylaflt›r›yor. 

Türkiye de ‹MF’nin kap›s›na dayanan ülkeler
aras›nda yer al›yor. Ocak ay›n›n ilk yar›s›nda ‹MF
heyeti Türkiye’ye gelecek ve anlaflmay› imzalaya-
caklar. Anlaflman›n koflullar› son derece tan›d›k.
‹MF her zamanki, bugüne kadar kimsenin yaras›na
derman olmayan reçetesini sunmufl. Demek ki so-
run krizin atlat›lmas› de¤il. Demek ki, anlaflmadan
as›l beklenti farkl›. 

‹MF’nin gelmesinin iki nedeni var: Birincisi, eko-
nomik paremetrelerin olumlu, borsan›n ve faizin
yüksek kurun düflük oldu¤u dönemde ülkeye giren
s›cak paran›n (yani emperyalist sermayenin) kolay-
ca d›flar› ç›kmas›n› sa¤lamak. Krizin patlak verme-
sinden önce, Eylül 2008 bafllar›nda, Türkiye’de bor-
san›n yüzde 70’i yabanc›lar›n elindeydi. Kriz patlad›-
¤›nda, bu yabanc›lar›n önemli bir k›sm› 50-60 bin
aras›nda seyreden borsada, ellerindeki ka¤›tlar› sat-
t›lar, 1.20 düzeyinden dolar sat›n ald›lar ve büyük
bir vurgun vurmufl olarak ülkeden kaçabildiler. Ve
bu hareketlerden dolay› borsa bir anda 25 bine düfl-
tü, dolar 1.60’a kadar ç›kt›. Geride kalan yabanc›
sermaye, bu de¤erler üzerinden borsadan ç›kmay›
da dolar sat›n alarak d›flar›ya ç›kmay› da istemiyor,
çünkü o koflullarda büyük bir zarar edece¤ini görü-
yor. ‹MF anlaflmas› sonucunda ülkeye 25 milyar do-
lar girece¤i düflünülüyor. ‹flte bu para, borsay› yük-
seltecek, dolar kurunu düflürecek bir etki yaratacak.
Ve yabanc› sermaye (elbette ilk ç›kanlar kadar bü-
yük bir vurgun vurarak de¤il) yine de belli bir kar
marj›n› yakalayarak ülkeden ç›kabilecek. 

‹kincisi, iflbirlikçi tekelci sermayenin (baflta Do-
¤an grubu olmak üzere) çok yüksek miktarlarda d›fl
borçlar› var. Yüksek döviz kurundan bu borçlar›
ödemeleri, onlar›n zarar etmesine neden olacak.
‹MF kredisi ile gelecek olan döviz, elbette ki burju-
vaziye peflkefl çekilecek. Onlar da borçlar›n› rahat-
l›kla ödeyebilecekler. 

Hem yabanc› sermaye, hem de yerli iflbirlikçileri,
krizi daha rahat atlatabilmek, karlar›n› sürdürebil-
mek için ‹MF’nin gelmesini ve anlaflman›n biran ön-
ce imzalanmas›n› istiyorlar. Oysa bu anlaflman›n fa-
turas›n› iflçi ve emekçiler ödeyecekler. ‹MF anlafl-
mas›, bugüne kadar hep oldu¤u gibi, krizin faturas›-
n› kitlelerin s›rt›na y›kmaktan baflka bir misyon tafl›-
m›yor. 



Kendine ayd›n, demokrat
diyen bir grubun imzaya açt›-
¤› Ermenilerden özür metni,
birçok tart›flmay› da berabe-
rinde getirdi. Karfl› kampanya
açanlardan, (“as›l biz Ermeni-
lerden özür bekliyoruz” diyen
emekli büyükelçilerin bafllatt›-
¤› kampanya) DNA testi iste-
yenlere kadar (CHP milletve-
kili Canan Ar›tman) ›rkç›-floven ç›¤›rtkanl›k had saf-
haya vard›.

* * *  
Ali Bayramo¤lu, Cengiz Aktar, Bask›n Oran, Ah-

met ‹nsel gibi isimler taraf›ndan haz›rlan›p imzaya
aç›lan özür metninde flunlar yaz›yor: “1915’te Os-
manl› Ermenilerinin maruz kald›¤› Büyük Felaket’e
duyars›z kalmas›n›, bunun inkar edilmesini vicdan›n
kabul etmiyor. Bu adaletsizli¤i reddediyor, kendi pay›-
ma Ermeni kardefllerimin duygu ve ac›lar›n› paylafl›-
yor, onlardan özür diliyorum”

Bu k›sa metnin imzaya aç›lmas›yla birlikte, her
kesimden sesler yükselmeye bafllad›. Cumhurbaflka-
n› Gül’ün örtük deste¤i, (ki buna D›fliflleri Bakanl›¤›n-
dan yap›lan aç›klama da efllik etti) floven kesimi iyice
çileden ç›kard›. Bunlar›n içinde en sald›rgan ve ›rkç›
olan› ise, CHP milletvekili Canan Ar›tman’d›. Öyle ki,
CHP içinden bile tepki ald› Ar›tman. Çünkü Gül’ün
“özür”cülere deste¤ini, annesinin Ermeni kökenli ol-
mas›na ba¤lam›flt›. Bu iddia üzerine Abdullah Gül de,
tüm soya¤ac›n› ortaya dökerek ne kadar Türk ve
Müslüman oldu¤unu kan›tlamaya çal›flt›. Yüzy›llard›r
bu topraklar üzerinde yaflam›fl halklar›n birbirinden
k›z al›p vererek kaynaflm›fl oldu¤unu, herkesin soya-
¤ac›nda bu farkl›l›¤›n görülebilece¤ini ve bunun kim-
seyi ne yüceltip ne de alçaltaca¤›n› her ikisi de unut-
mufltu. Böylece ›rkç›-floven yaklafl›mda ayn› noktada
buluflmufl oldular. Zaten yükselen tepkiler üzerine,
Gül de D›fliflleri Bakanl›¤› da bu kampanyan›n Türki-
ye’ye zarar verdi¤ini söyleyerek geri ad›m att›lar.

* * * 
Egemen s›n›flar ve onlar›n sözcüleri cephesinde

“özür” olay›n›n büyük bir infiale yol açmas›nda ve ›rk-
ç›-floven sald›rganl›kla bo¤ulmaya çal›fl›lmas›nda, fla-
fl›lacak bir yan yoktur. Onlar, Osmanl›’dan bu yana
çeflitli ulusal topluluklara karfl› inkar ve imha politika-
s›n› izlemifl, bunu desteklemifllerdir. Hele ki sözkonu-
su olan Ermeniler olunca, bu düflmanl›k en uç nokta-
lara varm›flt›r. O yüzden Ermeni sorunu, sadece
1915 y›l›ndaki tehcir ve soyk›r›mla s›n›rl› bir olay ol-
may›p, günümüze kadar uzanan bir sorundur. 

Türk egemenleri ne kadar inkar etseler de Erme-
nilere ve di¤er ulusal topluluklara karfl› uygulanan
bask› ve fliddet, ç›kan her olguyla birlikte yeniden ka-
n›tlanmaktad›r.  Örne¤in Prof Stanford Shaw’›n yaz-
d›¤› “Ondokuzuncu Yüzy›lda ‹stanbul Nüfusu” adl› ki-
tapta 1885 y›l›nda ‹stanbul’un toplam nüfusu 407 bin
609 olarak gösteriliyor. Bunun farkl› dinler ve uluslar-
la ilgili da¤›l›m› ise flöyle: 201 bin 339 Müslüman, 91
bin 804 Rum Ortadoks, 83 bin 870 Ermeni, 22 bin
804 Yahudi. Oransal olarak Müslümanlar yüzde 49’u
olufltururken, Rumlar yüzde 22, Ermeniler yüzde 20,
Yahudiler ise yüzde 5 civar›nda oluyor. 

Aradan yaklafl›k 125 y›l geçtikten sonraki tablo

ise flöyledir: ‹s-
tanbul’un nüfusu
12 milyon. Rum,
Ermeni, Yahudi-
lerin ‹stanbul’da-
ki toplan say›s›
100 bin civar›n-
da. Hepsini top-

lad›¤›nda bile, oransal olarak
binde 1’in alt›nda. Kald› ki Er-
menilerin büyük ço¤unlu¤u o
y›llarda Anadolu’da ikamet edi-
yor. O s›rada sadece ‹stan-
bul’da bulunan Ermenilerin sa-
y›s›, bugün tüm Türkiye’de ka-
lan Ermeni say›s›ndan daha
fazla. Sadece bu rakamlar bile,

Ermeniler de dahil olmak üzere ulusal topluluklara
yap›lan katliam›, zorunlu göç uygulamalar›n› ortaya
koyuyor.

En son Hrant Dink’in katledilmesinde de, cinaye-
tin devletin resmi organlar›nca bilindi¤i ve organize
edildi¤i ortaya ç›km›fl bulunuyor. Ve bunca yaflanm›fl
olay üzerinden çok iyi biliyoruz ki, ulusal topluluklar
üzerindeki bask› ve düflmanl›¤›n ortadan kald›r›larak
tam eflitli¤in sa¤lanabilmesi, bu düzen içinde müm-
kün de¤ildir.

* * *
Hal böyleyken “özür” kampanyas›n› nereye oturt-

mak gerekiyor? ‹çeri¤indeki darl›k ve tutukluk bir ya-
na (soyk›r›m ya da katliam yerine “Büyük Felaket” gi-
bi genel bir terimi seçmeleri) devletlerin iflledi¤i suç-
lardan halklar› sorumlu tutmak ne kadar do¤rudur?
Dahas›, son y›llarda yay›lan bu “özür” furyas›na bir
yenisini daha eklemenin faydas› nedir?

Geçmiflte soyk›r›m uygulayan ülke yöneticilerinin
“özür” dilemesi, son y›llarda modas› oldu adeta. ‹lk
olarak Alman baflbakanlar›ndan sosyal-demokrat W.
Brant’›n, ‹srail’de soyk›r›m an›t› önünde e¤ilip Yahudi-
lerden özür dilemesiyle bafllayan bu furyan›n, giderek
yay›ld›¤›n› görüyoruz. Geçti¤imiz y›llarda Bush, K›z›l-
derililer’den özür dilemiflti, Sarkozy de Cezayir’liler-
den… Geçen y›l da Avustralya Baflbakan›, oran›n
yerli halk› Aborjinler’den özür dilemiflti, iflledikleri suç-
lar için… Bu “özür” ile sözde büyüklük göstermifl olu-
yor ve halklara da gördükleri onca vahfleti ve tarifsiz
ac›lar› unutmalar› söyleniyordu. Kald› ki bu “özür” de
koflulluydu. “Sak›n ola ki tazminat ve toprak talebinde
bulunmay›n, bunlar› unutun” deniliyordu.

Ermeniler için haz›rlanan “özür” metninde, Türkiye
Cumhuriyeti ad›na bir özür de sözkonusu de¤il. Yu-
kar›daki örneklerde oldu¤u gibi TC’yi temsilen bir ku-
rum ya da kifli özür dilemiyor. Tek tek kifliler imza
at›p özür diliyor. Kendilerinin ifllemedikleri ve de iflle-
yenleri de onaylamad›klar› suçlar için! Diyorlar ki, bu
halk da y›llar y›l› Ermenilere dönük bask› ve afla¤›la-
malara ortak olmad› m›? O zaman onlar da özür dile-
sin! 

Soruna böyle bak›l›rsa, dünya üzerinde ifllenen
tüm soyk›r›m ve katliamlardan, bask› ve fliddetten
halklar› sorumlu tutmam›z gerekir. Sonuçta hepsinde
k›flk›rt›lan, kullan›lan bir kitle vard›r. Örne¤in Ermeni
soyk›r›m›nda Kürtlerin kullan›ld›¤› bilinmektedir. Za-
ten birçok yerde ezilen halklar birbirine k›rd›r›lm›flt›r.
Buradan kalkarak bu suçlardan halklar› sorumlu tut-
mak ve onlar›n özür dilemesini istemek ne kadar
mant›kl›d›r? Bu, soyk›r›m ve katliamlar›n as›l sorum-
lusu olan egemen s›n›flar›, gözlerden uzaklaflt›rmaya,
hatta aklamaya yol açmaz m›? Böyle bir özür anlay›-
fl›n›n en çok egemenleri sevindirece¤i aç›k de¤il mi-
dir?

* * *

Ermenilerden özür metnini haz›rlay›p imzaya
açanlar›n kimlikleri de düflündürücü. AB’cilikleriyle bi-
linen bu burjuva liberal kesimin, dünyada ve ülkede
ifllenen birçok haks›zl›¤a ayn› duyarl›l›kla yaklaflma-
d›klar›n› biliyoruz. Kendilerini “Hrant Dink’in dostlar›”
olarak gösteren bu kifliler, gerçekte Hrant Dink’i ve
onun ölümünün yaratt›¤› ortam› kullan›yorlar. D›flar›-
da AB’ye içerde AKP’ye yamanarak “demokrat” geçi-
niyorlar. Oysa demokrat olmak da, Hrant’›n dostu ol-
mak da farkl› özellikler gerektiriyor.

Ermeni sorunu, di¤er ulusal topluluklar sorununda
oldu¤u gibi, ancak emperyalizme ve onun iflbirlikçile-
rine karfl› mücadele ederek ve ancak halk iktidar› al-
t›nda çözülecek bir sorundur. Ulusal topluluklar üze-
rindeki bask›lar›n kald›r›lmas› ve tam hak eflitli¤inin
sa¤lanabilmesi, kesintisiz biçimde sosyalizme geçe-
cek olan anti-emperyalist demokratik halk devrimi ile
mümkün olacakt›r. Özür kampanyalar› ile bilinçleri
çarp›t›p ham hayaller yayarak de¤il… 
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Bir “özür” metni ve
fiovenizm ç›¤›rtkanl›¤›

AKP hükümeti, Naz›m Hikmet’e vatan-
dafll›¤›n› geri vermeye karar vermifl.
Ancak onlar da çok iyi biliyorlar ki,
Naz›m sadece bu ülkenin de¤il, tüm
dünyada ezilen ve sömürülen halklar›n
vatandafl›, kardeflidir. Naz›m’›n vatan›
tüm dünyad›r. Hiçbir burjuva devlet, hiçbir iflbirlikçi
hükümet bu gerçe¤i de¤ifltiremez, karartamaz! Ve onun
vatandafll›¤› AKP hükümetinin oy hesaplar›nda de¤il,
halklar›n bilincinde, yüre¤inde, mücadelesindedir.
Onun fliirleri faflist bürokratlar›n demagoji malzemesi
de¤il, dünya halklar›na mücadele ça¤r›s›d›r. Bu yüzden
Naz›m Hikmet, “vatandafl” da olsa, “vatan hainli¤ine
devam” eder hala!

“Nâz›m Hikmet vatan hainli¤ine devam ediyor hâlâ.
‘Amerikan emperyalizminin 

yar› sömürgesiyiz’dedi Hikmet.
Nâz›m Hikmet vatan hainli¤ine devam ediyor hâlâ."

Bir Ankara gazetesinde ç›kt› bunlar, üç sütun üstüne,
kapkara hayk›ran puntolarla,

bir Ankara gazetesinde(...)
"Amerikan emperyalizminin 

yar› sömürgesiyiz dedi Hikmet.
Nâz›m Hikmet vatan hainli¤ine devam ediyor hâlâ."

Evet, vatan hainiyim, 
siz vatanperverseniz, 

siz yurtseverseniz, ben yurt hainiyim, 
ben vatan hainiyim.

Vatan çiftliklerinizse, kasalar›n›z›n ve 
çek defterlerinizin içindekilerse vatan,

vatan, flose boylar›nda 
gebermekse açl›ktan,

vatan, so¤ukta it gibi titremek ve 
s›tmadan k›vranmaksa yaz›n,

fabrikalar›n›zda al kan›m›z› içmekse vatan,
vatan t›rnaklar›ysa a¤alar›n›z›n,

vatan, m›zrakl› ilmühalse, 
vatan, polis copuysa, ödeneklerinizse, 

maafllar›n›zsa vatan,
vatan, Amerikan üsleri, 

Amerikan bombas›, Amerikan donanmas›, topuysa,
vatan, kurtulmamaksa 

kokmufl karanl›¤›m›zdan,
ben vatan hainiyim.

Yaz›n üç sütun üstüne kapkara hayk›ran puntolarla:
Nâz›m Hikmet vatan hainli¤ine devam ediyor hâlâ.

“Vatandaş” Nazım Hikmet, 
vatan hainliğine 
devam ediyor hala
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ABD’nin Ortado¤u planlar›na uygun flekilde Tür-
kiye’nin Kürtlerle iliflkisi yeni boyutlar kazan›yor. Bu-
nun bir aya¤›n›, Irak’taki Kürt yönetimiyle kurulan
ba¤lar olufltururken, di¤erini, ülke içindeki Kürtlere
dönük at›lan ad›mlar izliyor.  

Geçti¤imiz aylarda Barzani ile görüflen Türki-
ye’nin Irak Özel Temsilcisi, daha önce gayri-resmi
süren iliflkilere resmiyet kazand›rd›. Yak›n zamanda
Erbil’de Türkiye’nin bir temsilcilik açabilece¤i de
söylendi. Buna karfl›l›k çok tart›flmal› olan Ker-
kük’ün statüsünde, Türkiye’nin isteklerini karfl›layan
geliflmeler oluyor. Irak anayasas›na göre Kerkük’ün
durumu bir referandumla belirlenecek iken, önce re-
ferandum ertelendi, flimdi de Türkmenlerin temsil
hakk› geniflletildi. Resmi dil olarak Arapça ve Kürt-
çenin yan›na Türkmence eklendi ve resmi yerlere
Türkmence yaz›lar yaz›ld›. 

Türk gizli servislerinin Irak’›n Kürt bölgesinde,
özellikle de Kerkük’te faaliyet içinde oldu¤u biliniyor.
Bölgedeki Türkmenleri k›flk›rtan birçok kontra eyle-
mi de örgütlüyorlar. Geçti¤imiz ay Kerkük’te bir Kürt
lokantas›na intihar sald›r›s› düzenlenmifl, 55 kifli öl-
müfltü. Sald›r› s›ras›nda Arap afliret liderleriyle Kürt
yetkililerin toplant› halinde oldu¤u ortaya ç›kt›. Irak
Baflbakan› Maliki’nin son Türkiye ziyaretinde ise,
Erbil’deki M‹T bürolar›n›n daha aktif hale getirilmesi
kararlaflt›r›ld›. M‹T’in üç eleman bulundurdu¤u Er-
bil’de bu say›n›n 96’ya yükseltildi¤i belirtildi.

Kürt iflbirlikçi liderlerin, ABD’nin istekleri do¤rul-
tusunda, Türkiye’ye kimi tavizler vermek zorunda
kald›¤› anlafl›l›yor. Irak’›n cumhurbaflkan› da olan
Talabani, Kürt gruplar›n›n bir araya gelerek PKK’ye
silah b›rakmas› ça¤r›s› yapacaklar›n› duyurdu. Bu
konuda Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini be-
lirten Talabani, “da¤dakiler hapse de¤il evlerine
dönsün” dedi. AKP hükümetinin de “yeni yaflam”
ad› alt›nda “eve dönüfl” yasas› üzerinde çal›flt›¤› or-
taya ç›kt›. “Gerillalar› da¤dan indirme” olarak adlan-
d›r›lan plana göre, PKK’nin Avrupa ülkeleriyle iliflki-
lerinin kopar›lmas›, Kandil’e g›da ambargosu, Kürt
kamuoyunun oluflturulmas› s›ralan›yor. 

AKP’den Kürt ata¤›
AKP, yerel seçimler öncesi Kürt sorunu konu-

sunda yeni hamleler yapmaya bafllad›. “Tek dil, tek
devlet, tek bayrak” nakarat›n› a¤z›ndan düflürme-
yen Baflbakan Erdo¤an, 1 Ocak 2009’da Kürtçe ya-
y›n bafllatan TRT fiefl’in aç›l›fl›n› Kürtçe “hay›rl› ol-
sun” diyerek yapt›. Erdo¤an, Kürtçe TV’nin “zaman
içinde baflka ad›mlara da vesile olaca¤›n›” söyleye-
rek, bu konuda yeni geliflmeler olaca¤›n›n sinyalini
verdi. 

Ard›ndan Adalet Bakan›, cezaevlerinde mah-
kumlarla aileleri aras›ndaki görüflmelerde halen sü-
ren Kürtçe yasa¤›n› kald›rd›¤›n› aç›klad›. YÖK Bafl-
kan› da önümüzdeki dönem iki üniversitede Kürt dili
ve edebiyat› ile ilgili kürsülerin aç›laca¤›n› duyurdu. 

Bütün bu ad›mlar›n, Genelkurmay’›n Kürt genç-

lerinin da¤a ç›kmas›n›n önlenmesi ve ç›kanlar›n ge-
ri getirilmesi fleklinde özetlenen ikili güvenlik strate-
jisine uygun olarak yap›ld›¤› söyleniyor. 

TRT 6’n›n test yay›nlar›nda yer alan DTP’liler
ise, PKK’nin “bu kanala ç›kacak herkes siyasi koru-
cudur” aç›klamas›ndan sonra, daha mesafeli bir tu-
tum içine girdiler. Kimisi Saddam döneminde de
Kürtçe yay›n›n oldu¤unu belirtti.

Türkiye’nin Kürtçe televizyon yay›n›na en hara-
retli destek, Talabani’den geldi. Bu ad›m› “devrim
niteli¤inde” olarak tan›mlayan Talabani, TRT fiefl’e
methiyeler düzerek, Irak’taki Kürtler aras›nda da il-
giyle izlendi¤ini, di¤er Kürt kanallar›n› geride b›raka-
ca¤›› söyledi.

Oysa aç›kt› ki, Kürtçe televizyon ile Türkiye’nin
resmi görüflleri, Kürt halk›na daha rahat biçimde
zerkedilecek. TRT’nin di¤er kanallar›yla ayn› içerik-
te olaca¤›n›, zaten kendileri de söylüyor. TRT fiefl
de istiklal marfl› ile aç›ld›, kad›n programlar› ve
AKP’li milletvekilinin Kürtçe türküsü ile, nas›l bir ya-
y›n çizgisi izleyece¤ini bafltan ortaya koydu.

Di¤er yandan Kürtçe propaganda yasa¤› halen
kalkm›fl de¤il. Önümüzdeki seçimlerde de bu yasak
sürecek.   Geçti¤imiz aylarda “çok dilli hizmet” kara-
r› al›p uygulamaya geçen Sur Belediye Baflkan›,
görevinden al›nm›flt›. Son olarak aralar›nda flair
fiükrü Erbafl’›n da bulundu¤u 14 kifli, “Türkçeden
baflka dil konuflarak seçim yasaklar›n› ihlal ettikleri”
gerekçesiyle 9 ay hapis cezas›na çarpt›r›ld›lar. Er-
bafl “gitmedi¤im bir yerde, bilmedi¤im bir dilden yar-
g›lan›yorum” diyerek tepkisini belirtti.  

Kürt illerinde artan ‹slamc›l›k
ABD’nin “›l›ml› ‹slam” projesi, Kürtler için de ge-

çerli. ABD’nin iflgalinden sonra Irak’›n Kürt bölge-
sinde arka arkaya Fetullah Gülen okullar› aç›ld›.
Müslüman Kardefller, ‹slami Hareket, Hizbullah gibi
radikal ‹slamc› örgütlerin de giderek güçlendi¤i söy-
leniyor. Örne¤in Kürdistan ‹slami Birlik Partisi (K‹P),
Kürt yerel meclisinde 11 milletvekili bulunduruyor.
Mecliste üçüncü parti durumunda, Kürt yerel hükü-
metinde bir de bakan› var. Yak›n zamanda Barzani
ve Talabani’nin partisini geçece¤i söyleniyor.

Kürt Federe Devleti içinde ‹slamc›l›¤›n geliflme-
sinin bir di¤er kan›t› da, medeni kanunda yap›lan

de¤ifliklik oldu. Yerel meclis, “erkeklerin iki kad›nla
evlenmesi”ni yasallaflt›rd›. fieriat kurallar›na göre
yaflam› düzenleme do¤rultusunda at›lan bu ad›m,
DTP’li kad›n milletvekillerince de tepkiyle karfl›land›.  

Kürt-‹slam sentezini savunan K‹P’in Türkiye ile
iliflkilerinin de çok eskiye dayand›¤›, geçmiflte Özal
ve Erbakan’la s›kça görüfltükleri ortaya ç›kt›. fiimdi-
lerde Fettullah Gülen’le yak›n iliflki içindeler. K‹P’in
Türkiye’deki Kürtler üzerinde de etkisi oldu¤u söyle-
niyor ve son seçimlerde AKP’yi destekledi¤i belirtili-
yor.

AKP’nin son günlerdeki “Kürt aç›l›m›” da, bu ge-
liflmelerle paralellik arzediyor. ‹flin bir yan› yerel se-
çimler öncesi Kürt bölgesindeki belediyeleri ele ge-
çirmek ise, di¤er yan› ve daha genel boyutu,
ABD’nin Kürt politikas›na uygun bir rotaya girmektir.
Kaba flovenizmden, Kürt-‹slam sentezine, gerici
ideolojinin Kürt dili ve kültürünü kullanarak yayg›n-
laflt›rmas›na geçiliyor.

* * *
Elbette bütün bunlar Kürt halk› üzerindeki bask›

ve fliddetle at bafl› gidiyor. TSK’n›n Kandil’e bomba-
l› sald›r›lar› aral›ks›z sürüyor. Leyla Zana gibi Kürt-
lerin sembol isimlerine, dava üstüne dava aç›larak
üzerlerindeki yasaklar artt›r›l›yor. Özcesi Kürtçe ya-
y›n ve küçük de¤iflikliklerle, Kürt halk› zehirli fleker-
lerle kand›r›lmak isteniyor. Y›llard›r süren ve fiilen
kazand›klar› haklar, bir lütufmufl gibi sunuluyor. 

Kürt halk› ABD pantentli bu gerici plan› da boza-
cak, gerçek kurtuluflunun yolunu yine kendisi aça-
cakt›r.  

Kürtler 
üzerinde 

yeni oyunlar

Maraş Katliamının 30. Yılında Miting Yapıldı
Marafl katliam›n›n 30. y›l›nda, 21 Aral›k’ ta
Adana’da bir miting yap›ld›. Alevi Bektafli
Federasyonlar›’n›n örgütledi¤i bu miting,
katliam sonras› gerçekleflen bu ilk mitingti.
Miting, Mimar Sinan Tiyatrosu önünde kitle-
nin toplanmas›yla bafllad›.15 bin kiflinin
oluflturdu¤u kortej, faflizme öfkesini hayk›r-
d›. Mitingin temel talebi "Marafl katliam›n›n
gizli belgelerinin aç›klanmas› ve katliam›n
sorumlular›n›n yarg›lanmas›" oldu.
Mitinge, Pir Sultan Abdal Dernekleri, sendi-
kalar, kitle örgütü ve devrimci kurumlar

destek verdi. U¤ur Mumcu Meydan›'na do¤ru yürüyen kitlenin en önünde "Marafl'›, Çorum'u, Si-
vas'›, Gazi'yi Unutmad›k, Unutmayaca¤›z" pankart› tafl›nd›. S›k s›k "Katil Devlet Hesap Verecek",
"Marafl'› Unutma Unutturma", "Faflizme Karfl› Omuz Omuza", "Marafl'›n Hesab›n› Soraca¤›z",
"Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i" sloganlar› at›ld›. 
Kortejlerin miting alan›na gelmesinin ard›ndan yap›lan sayg› durufluyla program bafllad›. Konufl-
malarda, Marafl'›n hesab›n›n sorulmas› ve gizli belgelerin aç›klanmas›, Alevilerin ibadet özgürlü-
¤ünün tan›nmas› istendi. Gerçeklefltirilen miting, son y›llar›n en kitlesel ve coflkulu Marafl katli-
am›n›n protestosu oldu.
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! 1 Ocak 1906-Moskova Ayaklanmas› Bast›r›ld›
1905 Devrimi'nin en hareketli günleri Aral›k ay›d›r. 100
bin iflçiyi temsil eden Sovyet genel grev karar› al›r ve
bunu uygulamaya 8 Aral›k'ta koyar. Grev 12 Aral›k'a
kadar yüksek seviyede seyreder. Amaç devrimdir ama
Menflevik önderlerin pasifist çizgisi yüzünden bu bafla-
r›lamaz ve devrim gerilemeye bafllar. Lenin, Moskova
ayaklanmas›n›n ertesinde "Silaha sar›l›nmal›yd›" der-
ken, Menflevik önderler bunu hata olarak görüyorlard›.
Ancak bu devrimin bast›r›lmas› Çarl›k Rusya's›nda dev-
rimci dalgan›n gerilemesine neden oldu. Ayaklanman›n
bast›r›lmas› s›ras›nda binlerce iflçi öldürüldü, devrimci-
ler tutukland›, idam edildi ve sürgüne gönderildi. Bu ye-
nilginin derslerini kuflanan Bolflevikler, 1917 Ekim'ine
giden yolu k›ran k›rana bir mücadeleyle düzlediler. 

! 1 Ocak 1949-Çin Halk Cumhuriyeti Kuruldu

! 1 Ocak 1965-Filistin'de Silahl› Mücadele Bafllad›
1948'de ‹srail'in Filistin'i iflgalinin ard›ndan pasifist ve
korkakça bir çizgi izleyen Arap liderleri, Filistin'i bir
pazarl›k kozu olarak kendi kontrolünde tutmak istiyor-
lard›. Y›llarca diplomatik giriflimlerin baflar›s›zl›kla so-
nuçlanmas›, Filistinli örgütleri hareketlendirdi, silahl›
mücadeleye yak›nlaflt›rd›. 1964 y›l›n›n sonunda El Fetih
silahl› mücadeleye bafllama karar› ald›. 1 Ocak 1965'te
‹srail'in Urdun nehrinin yata¤›n› de¤ifltirmek için yapt›¤›
tesise sald›rarak ilk atefli yakm›fl oldu. O günden bu gü-
ne çeflitli boyutlarda devam eden silahl› mücadele Filis-
tin halk›n›n umudu olmaya devam ediyor. 

! 2 Ocak 1980-‹ngiltere'de Çelik iflçileri greve gitti. 

! 4 Ocak 1991-Zonguldak Maden ‹flçile-
rinin Yürüyüflü
48 bin iflçi ad›na yürütülen T‹S görüflmele-
rinde anlaflma sa¤lanamamas› üzerine maden
iflçileri, Zonguldak-Ankara yürüyüflü yapma-
ya karar verdi. 3 Ocak Genel Grevi'nin ar-
d›ndan bafllayan yürüyüfl Bolu-Mengen’de
kurulan jandarma barikat› ile durdurulabildi.
Ancak iflçilerin önündeki as›l barikat, sendi-
ka a¤alar›n›n oluflturdu¤u barikatt›. Her fleye
ra¤men bu yürüyüfl 89 bahar eylemleriyle
bafllayan sürecin zirvesini oluflturdu. 

! 5 Ocak 1996-Ümraniye Cezaevi Katliam›
Faflist idarenin hak gasplar›na karfl›, Ümraniye Cezae-
vi'nde tutsaklar barikatlar kurarak direndi. Direnifle ‘96
ÖO eyleminde flehit düflen Osman Akgün yoldafl önder-
lik ediyordu. Barikatlarda DHKP-C Davas› tutsaklar›
R›za Boybafl, Abdülmecit Seçkin ve Orhan Özen, hasta-
nede de Gültekin Beyhan flehit düfltü.  

! 6 Ocak 1969-Commer'in Arabas› Yak›ld›
"Vietnam Kasab›" olarak bilinen Commer'in ODTÜ'ye

bir konferans için gelmesi üzerine, devrimci gençler
toplanarak Commer'in arabas›n› yakt›lar. Bu eylem,
antiemperyalist mücadelenin simgelerinden biri oldu. 

! 7 Ocak 1998-Ümit Cihan Tarho Öldürüldü
‹nönü Üniversitesi ö¤rencisi olan Tarho, oruç tutmad›-
¤› için sivil faflistler taraf›ndan katledildi. 

! 8 Ocak 1993-Ka¤›thane Belediye Direnifli 

! 9 Ocak 1905-Petersburg'da Kanl› Pazar
Çar'a dilekçe vermek için saraya do¤ru yürüyen 140
bin iflçinin üzerine askerler taraf›ndan atefl aç›ld› ve
binlerce iflçi katledildi. Bu katliam 1905 devrimini te-
tikleyen en önemli halkalardan biriydi. Bu eyleme ön-
derlik eden Papaz Gapon adl› Çarl›k ajan› da iflçiler ta-
raf›ndan öldürülmüfltür. 

! 10 Ocak 1969-Singer Fabrikas›'nda ‹flgal
4 iflçinin iflten at›lmas›n›n ard›ndan iflçiler fabrikay› ifl-
gal ettiler. Polislerin iflçilere sald›rmas›n›n ard›ndan,
Kartal halk› da iflçilere destek verdi ve örnek bir dire-
nifl gösterildi. 

! 15 Ocak 1919-Rosa Luksemburg ve Karl Lieb-
necht Katledildi
Komünist önderler Rosa ve Karl, Almanya'da dünya
savafl›n›n ard›ndan geliflmekte olan devrime önderlik
etmekte idi. Bunun fark›nda olan burjuvazi devrime
karfl› yo¤unlaflt›r›lm›fl bir sald›r›ya geçti. Gerçeklefltiri-
len suikastlerle katledilen Rosa ve Karl her y›l büyük
kitleler taraf›ndan an›lmakta ve yüreklerde yaflamaya
devam etmektedir. 

! 19 Ocak 2007-Hrant Dink 
Öldürüldü
Agos gazetesi genel yay›n yönetmeni
Hrant Dink, aylarca yürütülen faflist
kampanya sonucunda katledildi. Kitlele-
rin tepkisi büyük olunca, devlet birkaç
piyonu tutuklamak zorunda kald›.
Dink'in katledilmesiyle ilgili dava hala
sürüyor ancak devlet, birkaç sivil faflisti
göstermelik olarak "yarg›lamaya" devam
ederken, kendini aklamaya çal›fl›yor. 

! 21 Ocak 1924-Lenin Öldü
1917 Büyük Ekim Devrimi’ni gerçeklefltiren
Lenin, tüm insanl›k için yepyeni bir ç›¤›r açt›.
Bu devrimle, sosyalizmi, s›n›fs›z ve
sömürüsüz bir toplum idealini somut bir
gerçe¤e dönüfltürdü. O, emperyalizm ve pro-
leter devrimleri ça¤›n›n Marks’›yd›. 

! 22 Ocak 1980-Tarifl Direnifli
Devrimci iflçilerin iflten atarak faflist

kadrolaflmaya gitmek isteyen patrona karfl› eylemlilikle-
re bafllayan iflçilere polisler sald›rd›. ‹flçiler fabrikay› ifl-
gal etti ve halkla birlikte direnifle geçti. 

! 28 Ocak 1963-Kavel Direnifli
Uygulanan hak gasplar›na karfl› iflçiler fabrikay› ifl-
gal ettiler. ‹flgale karfl› polisler sald›r›ya geçti. ‹flçi-
ler ve halk polis sald›r›s›na karfl› birlikte direndi-
ler. 

! 31 Ocak 1906-Bolflevik iflçi önderlerin-
den Babuflkin Çarl›k taraf›ndan kurfluna
dizildi.

Türkiye proletaryas›n›n ilk önderleri Mustafa Sup-
hi, Etem Nejat ve yoldafllar›, 28-29 Ocak 1921'de
Kemalist burjuvazi taraf›ndan hileyle ve vahflice kat-
ledildiler.

Mustafa Suphi, Türkiye komünist hareketinin ilk
önderidir. Sinop'ta mahkum iken kaçt›¤› Rusya'da sa-
vafl nedeniyle esir olarak tutuldu. Taflocaklar›nda ça-
l›flt›r›l›rken esir Türkler aras›nda y›lmaz bir enerjiyle
örgütlemelere giriflti. Çarl›¤a karfl› yürütülen mücade-
leye, ard›ndan Bolflevik Partisi'ne kat›ld›. Teorik bi-
linci, usta örgütçülü¤ü, boyun e¤mez ve fedakar ya-
p›s› ile yoldafllar› aras›nda sivrildi. III.Enternasyo-
nal’in Kurulufl Kongresi'ne kat›ld›. Do¤u halklar›,
özellikle de Türklerin bulundu¤u yerlerde propagan-
da ve örgütleme çal›flmalar›nda bulundu.

Temmuz 1918'de Türk Sol Sosyalistleri Kongresi,
Moskova'da Mustafa Suphi önderli¤inde topland›.
Burada al›nan karar gere¤ince ‹stanbul, Ankara, di¤er
Anadolu illeri ve Bakü'den kat›lan delegelerle, 10
Eylül 1920'de Türkiye Komünist Partisi Kurulufl
Kongresi Bakü'de yap›ld›.

Mustafa Suphi önderli¤indeki TKP, o günün koflul-
lar›na uygun bir program ve devrim stratejisine
sahipti. Ulusal Kurtulufl Savafl›'n› sosyal devrimle
taçland›rmak istiyordu. Bu konuda Kurultay karar
metninde; "Türkiye Komünist Partisi, ülkede emper-
yalizme karfl› Ulusal Kurtulufl Savafl›n›n derinleflme-
sine çaba gösterecek ve bu hareketin desteklenmesi-
nin yan› s›ra emekçilerin egemenli¤inin kurulmas›na
çal›flacakt›r"denilmekteydi.

Mustafa Suphi, Kongre'de belirlenen görev do¤rul-
tusunda bir gönüllüler alay› ile yola ç›kt›. Fakat
Azerbeycan'da yollar karfl›-devrimciler taraf›ndan tu-
tulmufltu. Bir an önce Anadolu'ya ulaflmak düflünce-
siyle daha dolambaçl› bir yoldan 14 yoldafl›yla birlik-
te gitme karar› ald›. Mustafa Suphi ve yoldafllar›,
Kars'taki gösteriflli karfl›lamadan sonra geçtikleri yer-
lerde hakaret ve sald›r›larla karfl› karfl›ya kald›lar.
Geri dönme önerilerine karfl› Mustafa Suphi, "de¤il
hakaretler, ölümü hiçe sayd›¤›n›" söyleyerek yoluna
devam etti. Trabzon'da zorla motorlu bir sandala bin-
dirildiler ve arkadan gelen Kemalist burjuvazinin
uflaklar›n›n süngülü, b›çakl› sald›r›s›yla vahflice katle-
dildiler. 

Onbefller, Türkiye komünist hareketinin ilk flehitle-
ridir. Karadeniz üzerinde iki s›n›f çarp›flt›. Mustafa
Suphi ve yoldafllar› davam›za uygun bir yi¤itlikle öl-
düler.

“Karadeniz onbefl kere açt› gö¤sünü / onbefl kere
örtüldü. / Onbefllerin hepsi / Bir komünist gibi öldü.”

28 Ocak 1921-Mustafa Suphi ve
yoldafllar› katledildi
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Küba halk› tam 50 y›l önce en güzel y›lbafl› hediyesini alm›fl ve devrimini ger-
çeklefltirmiflti. Fidel Castro ve Che'nin önderli¤inde y›llarca verilen gerilla savafl›
zaferle taçlanarak, Küba'daki boyunduru¤u parçalam›flt›. 

Devrimin 50. y›l›nda da Küba halk› büyük gösterilerle kutlad› devrimi. At›lan
sloganlar, söylenen flark›lar devrimin halk taraf›ndan benimsendi¤inin de bir gös-
tergesi oldu. Emperyalizmin tüm demagojilerine, y›kma çabalar›na ra¤men, kendi
imkanlar›yla ayakta duran ve di¤er dünya halklar›n›n gönlünde ayr› bir yeri bulu-
nan Küba, yar›m asr› devirmenin mutlulu¤unu yafl›yor. Büyük Ekim Devrimi'nin
100. gününde Lenin'in karlar üstünde taklalar atarak "Baflard›k" diye sevindi¤i
anlat›l›r. O büyük ve flanl› sevinci yaflayan tüm halklar ve önderler için devrim,
hayat›n ta kendisi, halklar›n kurtulufludur çünkü. Emperyalist kuflatmalar›, faflist
diktatörlükleri y›ka y›ka baflar›lan, kanla-canla yaz›lan bir güzelli¤in sevincidir bu
yaflananlar. 

Küba Devrimi, 1 Ocak 1959'da gerçekleflti. Ancak devrime gelene kadar Kü-
ba halk› yüzy›llarca sömürgecilerin sald›r›lar›na maruz kalm›fl, büyük ac›lar çek-
miflti. ‹lk ‹spanyol sömürgecileri ile tan›flan Küba halk›, azg›n çal›flma koflullar› al-
t›nda fleker pancar› üretimine zorland›. Uzun y›llar ‹spanyollar›n sömürgesi duru-
munda kalan Küba, 19. yüzy›l›n ortalar›nda Amerikan'›n ‹spanya'yla verdi¤i sö-
mürgecilik savafl›n›n kurban› oldu. 1868-1878 y›llar› aras›nda ‹spanya adaya 200
bin asker ç›kard› ve ABD'nin iste¤i ile Küba ‹spanya'ya savafl açt›. ‹spanya ada-
dan çekildi. fiair Jose Marti önderli¤inde ilk gerilla birliklerini kuran Kübal›lar,
1901'de ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmesine ra¤men, ABD'ye ba¤›ml› durumdayd›. Batis-
ta diktatörlü¤üyle birlikte ABD emperyalizmine ba¤›ml›l›k gün geçtikçe artt›. A¤›r
yoksulluktan bunalan Küba halk› çeflitli direnifl örnekleri göstermifl olmas›na ra¤-
men baflar›l› olamam›flt›. 

1953 y›l›na gelindi¤inde Fidel Castro önderli¤inde 100 kiflilik bir gerilla grubu
Moncada K›fllas› bask›n›n› düzenlediler. Bask›n baflar›s›zl›kla sonuçland› ve birçok
gerilla öldü, önderlerin büyük ço¤unlu¤u tutsak düfltü. Küba halk› bu bask›n›n ar-
d›ndan büyük gösteriler düzenledi. Tepkilerin büyümesi üzerine Batista, Fidel'i ve
di¤er önderleri serbest b›rakmak zorunda kald›. Ç›kar ç›kmaz Meksika'ya giden
Fidel ve Raul burada Che ile tan›flt›lar. Mücadeleyi sürdürmekte kararl›yd›lar ve
26 Temmuz Hareketi'ni kurdular. 26 Temmuz ayn› zamanda Moncada bask›n›n›n
tarihidir. Gerillalar Küba'ya do¤ru harekete geçtiler ve yapt›klar› bask›n baflar›s›z-
l›kla sonuçland›. Geriye sadece 15-20 gerilla kald›. Gerilla birli¤inde ilk baflta
doktor olarak görev alan Che'nin askeri dehas› sayesinde k›sa sürede toparland›-
lar ve baflar›l› eylemlere imza att›lar. Gerillalar›n baflar›lar› halkta sempatiyi artt›r-
d›. Bu arada Batista'n›n ordusu içindeki çözülmeler de büyüdü. Son olarak ordu
12 bin kiflilik bir güçle, da¤lara operasyona giriflti, ama gerillalar askerleri püs-
kürttüler. Bunun üzerine General Castillo ile Castro karfl›l›kl› ateflkes ilan ettiler.
Bu ateflkes gerillalar›n toparlanmas› ve güç depolamas› için bir f›rsata dönüfltürül-
dü ve 21 A¤ustos'ta flehirlere do¤ru sald›r›lar artt›. 30 Aral›k'ta devrim baflar›ya
ulaflt› ve Batista 1 Ocak'ta ülkeden kaçt›. 6 Ocak'ta Castro art›k Küba devlet bafl-
kan›yd›. 

Bir devrimin k›sa özeti böyledir. Bugün Küba'y› emperyalistler bask› alt›nda
tutmaktad›r. Devrimin ard›ndan bafllayan bu kuflatma, de¤iflik flekillerde devam
etti. Küba halk› aç kalma pahas›na devrimini sahiplendi. Castro'ya ve Che'ye olan
sevgileri gün geçtikçe büyüdü. Bugün Küba'da sa¤l›k ve e¤itim dünyaya örnek
gösterilmektedir. Emperyalizm Küba halk›n›n aç oldu¤unu anlat›p durmaktad›r.
Devrime olan sempatiyi azaltmak için olmad›k masallar uydurmaktad›rlar. Devri-
min 50. y›l›nda görülmüfltür ki, Küba halk› hala dimdik ayakta ve devrimini sahip-
lenmektedir. Emperyalizmi korkutan da bu sahiplenme ve sevgidir.
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Kürt illerinde “faili meçhul” olarak geçen cinayetlerin, devlet eliy-
le gerçekleflti¤i, yeni geliflmelerle birlikte bir kez daha gündeme gel-
di. Ergenekon davas›nda ad› s›kça geçen Tuncay Güney’in aç›kla-
malar›, Cizre-Silopi bölgesindeki cinayetlerin perde arkas›n› biraz
daha aralad›. 

Tuncay Güney, 1990 y›llar›nda öldürülen pek çok kiflinin asitle
yak›ld›ktan sonra, fi›rnak’›n Silopi ilçesindeki BOTAfi tesisleri ve
Cizre-Silopi aras›nda aç›lan kuyulara gömüldü¤ünü söylüyordu. Bu
cinayetleri Ergenekon davas›ndaki san›klar›n›n iflledi¤ini belirten T.
Güney, “kuyular aç›ld›¤›nda cesetlere ulafl›laca¤›n›” iddia ediyordu.
Bunun üzerine fi›rnak Barosu avukatlar›, Baflsavc›l›¤a baflvurarak
kuyular›n aç›lmas›n› istediler. 

Mardin’de ç›kar›lan cesetler
2004 y›l›nda Silopi-Cizre yolunda bir kuyuda iskeletler bulun-

mufl, fakat kime ait oldu¤u belirlenememiflti. Yak›n bir zamanda ise,
Mardin’in Katarl› köyünde bir kuyuda iki iskelet daha bulundu.

Katarl› köyü, 1993 y›l›nda boflalt›l›p “askeri yasak bölge” ilan
edilmifl bir köy. 1995’te köylüler geri döndüklerinde, daha önce su
çektikleri kuyunun kapal› oldu¤unu görüyorlar ve etraf›nda kan izle-
rine rastl›yorlar. Bu durumu savc›l›¤a bildiren köylüler, buna ra¤men
kuyularla kimsenin ilgilenmedi¤ini, aç›p bak›lmad›¤›n› söylüyor.

Ayn› y›llarda “faili meçhul” cinayetlere kurban gidenlerin yak›nla-
r›, ‹HD’ye baflvuruyor. Bunlar›n aras›nda 1994 y›l›nda kaybolan efli
Yusuf Tunç’u arayan Fatma Tunç da var. Fatma Tunç, eflinin cese-
dinin Katarl› köyünde bir kuyuda bulundu¤u yönünde duyumlar al›n-
ca, ‹HD’ye bir kez daha baflvurup araflt›r›lmas›n› istiyor. Bunun üze-
rine Mardin ‹HD yönetimi, Savc›l›¤a baflvurarak kuyunun aç›lmas›n›
sa¤l›yor. Kuyunun aç›lmas› esnas›nda orada bulunan Mardin ‹HD
baflkan›; “a¤z› büyük bir lastikle kapat›l›p üzerine beton dökülen ku-
yu aç›ld›¤›nda bir insan silueti gördüklerini, kuyu biraz daha kaz›l›n-
ca ikinci iskelete de ulafl›ld›¤›n›” söylüyor. “‹ki cesedin de üzerinde
elbiseler oldu¤unu” belirten ‹HD baflkan›, ayn› yerde “kimyasal mad-
de oldu¤unu tahmin ettikleri bidonlar›n da bulundu¤unu” belirtiyor.

Ergenekon san›klar›ndan emekli albay Arif Do¤an’›n o y›llarda
Silopi’de albay olarak görev yapt›¤› ortaya ç›kt›. Bölge halk›, itirafç›
Adil Timurtafl’›n Arif  Do¤an eliyle BOTAfi’ta ifle yerlefltirdi¤ini söy-
lüyor. Yine Ergenekon san›klar›ndan Levent Ersöz’ün de fi›rnak’ta
görev yapt›¤›, dönemin Jandarma Genel Komutan› fiener Eruy-
gur’un ifllenen cinayetlerden haberdar oldu¤u, yapaca¤› aç›klamalar
ile bölgede ifllenen birçok “faili meçhul” cinayetin ayd›nlanaca¤› be-
lirtiliyor. 

15-20 y›ld›r “gözalt›nda kaybolan” yak›nlar›n›n ak›betini merak
eden, ölüp ölmedi¤ini bilmeyen ve bir mezar tafl› isteyen aileler, bu
durumun art›k aç›¤a ç›kar›lmas›n› istiyorlar.

Kontrgerilladan er geç hesap sorulacak
“Gözalt›nda kaybedilenlerin” kör kuyulara at›ld›¤›, eski dere ya-

taklarda toplu mezarlara gömüldü¤ü y›llard›r söyleniyordu. Son ge-
liflmeler, bunlar›n gerçek oldu¤unu bir kez daha ortaya ç›kard›. Ar-
jantin’de, fiili’de uçaklardan okyanuslara at›lan “gözalt›ndaki ka-
y›p”lar, bizde kuyulardan ç›k›yor, ya da asitle eritilmifl bulunuyor.  

Son geliflmelerde ortaya ç›kan bir di¤er gerçek ise, kontrgerilla-
n›n yarg›lanmas› olarak lanse edilen “Ergenekon davas›”nda, birçok
cinayet ve katliam› gerçeklefltiren katillerin, bu suçlar›n›n örtbas
edilmesidir. Soruflturman›n; halka karfl› ifllenen suçlar yönüyle de¤il,
AKP hükümetine karfl› yap›lanlarla s›n›rland›r›lmas›, dolay›s›yla bur-
juva kliklerin ç›kar çat›flmas› çerçevesinde yürütülmesidir.

“Gözalt›nda kay›p”lar, yine halklar›n mücadelesiyle bulunacak ve
sorumlular› er geç yarg›lanacakt›r.  

“Kay›p”lar
Kör kuyulardan ç›k›yor
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Yaflanan iki emperyalist
paylafl›m savafl› flunu göster-
miflti: Emperyalistler taraf›n-

dan dünya pazarlar›n›n payla-
fl›ld›¤› bir ortamda, yeni gelifl-

mekte olan bir emperyalist,
kendi pazar alanlar›n› olufltur-

mak için dünyaya savafl aç-
mak zorunda kal›yordu. Bu-

gün ise, yükselen emperyalist
Çin’di. Çin her geçen gün

dünya pazarlar›na biraz daha
fazla giriyordu ve dünya haki-

miyeti için emperyalist savafl
her geçen gün biraz daha ka-
ç›n›lmaz hale geliyordu. ABD
emperyalizminin “önleyici sa-

vafl”›, iddia etti¤i gibi, “terö-
rizmi” ya da “El Kaideyi” ya

da baflka bir bahaneyi önleyici
bir savafl de¤ildi. Do¤rudan

Çin’in yükseliflini, Çin’in dün-
ya pazarlar›na hakim olmas›n›

önlemek amac›n› tafl›yan
bir savaflt›. 

y›l›nda, 11 Eylül sald›r›lar›
tüm dünyada yeni bir süreci
bafllatm›flt›. ABD’nin “önle-
yici savafl” ad›n› verdi¤i bu

yeni dönem, gerçekte yeni emperyalist
paylafl›m savafl›n›n bafllad›¤›n› ilan edi-
yordu. 

Yaflanan iki emperyalist paylafl›m sa-
vafl› flunu göstermiflti: Emperyalistler ta-
raf›ndan dünya pazarlar›n›n paylafl›ld›¤›
bir ortamda, yeni geliflmekte olan bir em-
peryalist, kendi pazar alanlar›n› olufltur-
mak için dünyaya savafl açmak zorunda
kal›yordu. Bugün ise, yükselen emperya-
list Çin’di. Çin her geçen gün dünya pa-
zarlar›na biraz daha fazla giriyordu ve
dünya hakimiyeti için emperyalist savafl
her geçen gün biraz daha kaç›n›lmaz hale
geliyordu. ABD emperyalizminin “önle-
yici savafl”›, iddia etti¤i gibi, “terörizmi”
ya da “El Kaideyi” ya da baflka bir baha-
neyi önleyici bir savafl de¤ildi. Do¤rudan
Çin’in yükseliflini, Çin’in dünya pazarla-
r›na hakim olmas›n› önlemek amac›n› ta-
fl›yan bir savaflt›. 

Ancak aradan geçen 7 y›l, ABD’nin
hiçbir geliflmeyi önleyemedi¤ini, tam ter-
sine, ABD’nin gerilemesini h›zland›rd›¤›-
n› ortaya koydu. Bundan sonra da at›lacak
bütün ad›mlar›n, bunu daha da h›zland›r-
maktan baflka bir ifle yaramayaca¤›n› söy-
leyebiliriz. Dünyada yaflanan tüm gelifl-
meler, bu yöndeki kan›tlar› fazlas›yla güç-
lendiriyor. 

ABD Irak’ta hala hegemonya 

kuramad›

Büyük Ortado¤u Projesi (BOP),
ABD’nin hegemonya hedefini simgele-
yen önemli bir projeydi. 2008 y›l› da,
BOP’un hayata geçmesi bir yana, ABD
aç›s›ndan giderek uzaklaflan bir hedef ol-

du¤unu gösterdi. 

BOP’un en önemli unsuru, Irak’ta,
ABD hakimiyetini sa¤lamakt›, fakat her
geçen gün ipleri biraz daha elinden kaç›r›-
yor. ABD’nin Irak’a iliflkin 2008 strateji-
sini üç bafll›kta özetlemek mümkün: Sün-
ni kesimlerle daha güçlü bir iflbirli¤i ger-
çeklefltirmek ve Sünnileri farkl› amaçlar
için de kullanmaya çal›flmak; Irak’›n üçe
bölünmesi plan›ndan vazgeçerek yeniden
Irak’›n toprak bütünlü¤ünü savunmak;
Irak’ta kal›c› olmas›n› sa¤layacak strate-
jik bir anlaflma imzalamak. 

Irak iflgalinin arkas›ndan ‹ran’›n böl-
gede bir güç haline gelmesi, Lübnan’da
Hizbullah’›, Filistin’de Hamas’›, Irak’ta
fiiiler’i arkas›na almas›, ABD aç›s›ndan
büyük bir tehdit anlam›na geliyordu. Bu
nedenle, Irak savafl›na bafllarken hedef al-
d›¤› Sünni kesimleri yeniden kazanmak
için 2007 bafl›ndan beri u¤rafl›yordu. Bu
konuda belli bir yol ald› da. Sünni direni-
flinde gerileme ile birlikte Sünnilerle fiii-
ler aras›nda provakasyonlar ve çat›flmalar
yaflanmaya bafllad›. Hatta, Sünni direniflçi
örgütler yer yer El Kaide’ye karfl› savaflt›-
lar. Ancak Sünni kesimler, ABD’ye ne
sözler verirse versin, 2003 y›l›nda baflla-
yan iflgali, Ortado¤u’nun en güçlü devleti
olan Irak’›n bugün paramparça edilmifl
olan halini, kendi hakimiyetlerinin yerle
bir edilmifl olmas›n›, yaflad›klar› ac›lar› ve
bütün bunlar›n sorumlusunun ABD em-
peryalizmi oldu¤unu asla unutmayacak-
lar. 

ABD’nin Sünni kesimlerin direniflini
durdurmas›ndaki en önemli unsurlardan
biri, Irak’› üçe bölme plan›ndan vazgeç-
mesiydi. Sünni direniflin büyüklü¤ü ve
Irak içinde sadece Kürtlerin ABD’ye ya-
k›n durmas› nedeniyle, ABD’nin uzun bir
dönem Irak’›n üçe bölünmesi politikas›n›

izlemiflti. Ancak, bu bölünme farkl› han-
dikaplar› da beraberinde getiriyordu. En
baflta, ABD’nin Irak iflgalinin baflar›s›zl›-
¤›n› ortaya koyuyordu. Bölünme sonu-
cunda ABD Irak’a de¤il, çok küçük bir
parças›na sahip olacakt›. Di¤er taraftan,
bu parçan›n (yani Kürt bölgesinin) bütün
komflular›yla düflman halde olmas›, Kürt
bölgesindeki petrolün sevkiyat›nda
önemli sorunlar yaratacak; Kürt devleti-
nin kurulmas›na kesin olarak karfl› ç›kan
Türkiye’nin ‹ran ile yak›nlaflmas›n› sa¤-
layacak; Irak’tan kopan fiiiler ‹ran’› güç-
lendirecek ve kendileri için önemli bir
tehdit oluflturacakt›. 

Bütün bu etkenler, ABD’nin Irak’›
bölme plan›ndan vazgeçmesine neden
oldu. Ancak bu defa da baflka bir handi-
kapla karfl›laflt›. Bu savafla katk›lar›n›n
tek nedeni ba¤›ms›z bir Kürdistan devle-
ti kurma hedefi olan Kürtler, bunu bir ke-
re daha ertelemek zorunda kald›lar. Üs-
telik, Kürt bölgesinde ç›kan petrolün
paylafl›lmas› konusunda Irak yönetimi ile
ciddi çat›flmalar yaflamaya bafllad›lar. En
önemlisi de Kerkük’ü topraklar›na kata-
bilmek için yapt›klar› bütün çabalara

ra¤men, Kerkük’ten vazgeçmek zorunda
kald›lar. Sünni ve fiiilerin bast›rmas›yla,
Kerkük’ün “içindeki etnik unsurlar›n eflit
temsiline dayal›” ayr› bir bölge olmas› ka-
rarlaflt›r›ld›. 

ABD’nin, verdi¤i sözleri bir kere daha
tutmam›fl olmas›, Kürtler’de önemli bir
k›r›lma yaratt›. Bugün Kürtler hala
ABD’nin iflbirlikçisi durumundalar, hala
Irak’ta ABD’nin en önemli aya¤› ve vuru-
cu gücü rolünü üstleniyorlar. Ancak yafla-
d›klar› k›r›lma, gelecek aç›s›ndan büyük
önem tafl›yor. Kas›m ay›nda, Kürtlerin
Bulgaristan’dan üç uçak dolusu hafif silah
sat›n ald›klar›, üstelik bunu ABD’den giz-
li yapm›fl olduklar› duyuldu. Bu durum,
Kürtlerin, “ABD ufla¤›” konumlar›na ra¤-
men, yine de gelecek aç›s›ndan kendi he-
saplar›n› da yapt›klar›n› gösteriyor. 

ABD’nin üçüncü hedefi, kendisine
Irak’ta imtiyazlar tan›yan bir güvenlik an-
laflmas› imzalamakt›. BM’nin verdi¤i ifl-
gal izni 2008 y›l›n›n sonunda doluyordu.
BM’den yeniden bir izin almaktansa, Irak
ile özel imtiyazlar tafl›yan ikili anlaflma
yapmak, ABD’nin çok daha fazla ifline
geliyordu. 

ABD’nin haz›rlad›¤› ve Mart ay›ndan
itibaren tart›fl›lmaya bafllanan bu anlaflma,
Irak için tam bir sömürge koflullar› tafl›-
yordu. Tasla¤a göre, ABD’nin Irak’ta ka-
l›fl süresi için herhangi bir s›n›r konmaya-
cak; Irak’ta 50 kal›c› ABD askeri üssü ku-
rulacak; ABD Irak havasahas›n› kontrol
edebilecek; tüm ABD askerleri ile özelgü-
venlikçiler, Irak yasalar› karfl›s›nda doku-
nulmaz olacak ve yarg›lanamayacak;
ABD askerleri gerekli gördü¤ünde Irak
hükümetinden izin almadan operasyon
gerçeklefltirebilecekti.

Ancak hem fiiiler, hem de Baas yöne-
ticileri üzerindeki yasaklar›n kald›r›lmas›-

2009’a girerken 
BOP çöktü

ABD hegemonyas› da çöküflte

2001
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n› istiyen Sünni kesimler, anlaflman›n bu fle-
kilde imzalanmas›n› engellediler. Ama, Bafl-
bakan Maliki baflta olmak üzere önemli bir
kesim de ABD’nin ne pahas›na olursa olsun
Irak’ta kalmas›n› istiyor, “ABD giderse top-
raklar›m›z Türkiye ile ‹ran’›n iflgaline u¤rar”
diyorlard›. Aylar boyunca k›ran k›rana pa-
zarl›klar yürütüldü, baflta fiiiler olmak üzere
önemli protesto gösterileri gerçeklefltirildi.  

Sonuçta imzalanan SOFA (Güçlerin Sta-
tüsü Anlaflmas›) adl› anlaflman›n ABD’ye
verdi¤i tek fley, 2011 sonuna kadar Irak’ta
kalma izniydi. Bunun d›fl›nda tüm maddeler,
ABD’nin aleyhine haz›rlanm›flt›. ABD’nin
Irak’taki 158 bin kiflilik askeri gücü, 30 Ha-
ziran 2009 tarihinden itibaren çekilmeye
bafllayacak; kentlerin kontrolü ayn› tarihten
itibaren Irak’l›lara b›rak›lacak; Irak’tan izin
almadan ABD operasyon, tutuklama, gözal-
t› vb gerçeklefltiremeyecek; varolan onbin-
lerce tutuklu Irak’a teslim edilecek ya da
serbest b›rak›lacak; üsler d›fl›nda ve görevde
de¤ilken ABD askerleri iflledikleri suçlar
için Irak mahkemelerinde yarg›lanacak; özel
güvenlikçilerin dokunulmazl›¤› olmayacak.
Ve anlaflman›n en önemli maddesi, ‹ran’›n
bast›rmas›yla son anda eklenen, Irak toprak-
lar›, hava sahas› ve sular›n›n, baflka ülkelere
sald›r› için kalk›fl zemini ya da geçifl noktas›
olarak kullan›lmayacak. 

Kas›m ay›nda imzalanan bu anlaflman›n,
ABD aç›s›ndan bir anlam ifade etmedi¤i,
bunun halk› kand›rmak için bir manevra ol-
du¤u; kukla hükümet ile anlaflmaya uyma-
dan istediklerini yapacaklar› söyleniyor. El-
bette ki yasal anlaflmalar›n emperyalist he-
saplar karfl›s›nda hiçbir hükmü yoktur ve ifl-
leri istedikleri gibi yürütmeye çal›flacaklar-
d›r. Ancak sonuçta göstermelik de olsa,
ABD’nin böyle bir anlaflma imzalamak zo-
runda kalm›fl olmas› bile, oldukça önemli bir
geri ad›md›r. Irak’› iflgal etti¤i, tüm gücü te-
kelinde tuttu¤u dönemde bile bir baflar› sa¤-
layamam›fl olan ABD’nin, bu anlaflmadan
sonra Irak’ta kendi hegemonyas›n› kurmas›
ihtimali düflüktür. 

Afganistan’daki baflar›s›zl›k, 

Pakistan’› kar›flt›rd›

ABD, Afganistan’› 2001 y›l›nda iflgal et-
miflti. 2008 y›l› ise, iflgalin bafllad›¤›ndan bu
yana, NATO ve ABD güçleri için en “ölüm-
cül” y›l oldu. 

2008 y›l›na geldi¤imizde Afganistan
topraklar›n›n yar›s›ndan fazlas›, Taliban’›n
kontrolü alt›na geçti. Üstelik Afgan halk›n›n
gözündeki meflrulu¤unu da gittikçe sa¤lam-
laflt›r›yordu. Ülkenin yar›s›ndan fazlas›,
özellikle güney bölgeleri, iflgal güçleri için
adeta bir kapan durumunda. Hiçbir ülkenin
askeri, Taliban’la do¤rudan karfl›laflma ihti-
mali olan bu bölgede savaflmak istemiyor.
ABD, NATO güçlerinin asker say›s›n› art›r-
may› baflaram›yor. 65 bin kiflilik Afgan or-
dusu bir ifle yaram›yor. ABD’nin daha fazla
milis gücü e¤itme projesi, Taliban’a karfl›
hayata geçemiyor. Ve Taliban kontrolü al-
t›ndaki bölgeler, baflkent Kabil’e sadece 24

km uzakl›kta. Taliban, Helmand gibi koca
eyaletleri elinde tutacak kadar güçlendi,
2001 öncesinde kalesi konumunda olan
Kandahar, merkezindeki küçük bir alan d›-
fl›nda Taliban’›n eline geçti. Kamyon floför-
leri Taliban taraf›ndan verilen çal›flma izin-
lerini tafl›yorlar. Her geçen gün Taliban saf-
lar›ndan savaflmak üzere baflka ülkelerden
savaflç›lar Afganistan’a geçiyor. Di¤er ta-
raftan, halk büyük bir yoksulluk içinde k›v-
ran›yor. Afganistan’a yap›lan milyarlarca
dolarl›k yard›mlar, Baflbakan Karza-
i ve çetesinin ya¤mas›na u¤ruyor, halka
ulaflm›yor. Hükümet cephesinde yaflanan
yolsuzluklar ayyuka ç›km›fl durumda ve hü-
kümetin siyasi gücü yok denecek kadar az.
Ne Afgan halk›, ne de ülkedeki yabanc›lar,
hükümete güven duyuyor. Bu da kitlelerin
Taliban’a verdi¤i deste¤i güçlendiren bir
baflka etken. 

ABD’nin 2008 y›l›nda Afganistan’a dö-
nük politikas› iki temel unsura dayan›yordu.
Bir taraftan NATO ülkelerini Taliban’a da-
ha fazla asker göndermek konusunda s›k›fl-
t›r›rken, bir taraftan da Taliban’›n uzant›la-
r›n› bar›nd›rd›¤›n› iddia etti¤i Pakistan’› he-
defe çakmak.  

Ancak en baflta Afganistan’a asker gön-
derme meselesi, ABD ile di¤er ülkelerin
aras›nda gerginliklere neden olmaya baflla-
d›. Mesela Almanya, ABD’nin bu talebini
“küstahça” ve “fantastik yüzsüzlük” olarak
niteledi. Kanada ise, baflka ülkeler destek
vermedi¤i koflulda kendisinin Afganis-
tan’da bulunan askerlerini geri çekece¤ini
aç›klad›. NATO’da derin bir çatlak yaratan
bu giriflimin arkas›ndan, ABD Baflkan Yar-
d›mc›s› Dick Cheney Mart ay›nda Ortado¤u
turuna ç›kt› ve ziyaret etti¤i ülkelerin Afga-
nistan’a asker göndermesi talebinde bulun-
du. Ancak hiçbirinden istedi¤i deste¤i ala-
mad›. ABD, Irak topraklar›na girerek PKK
kamplar›n› bombalamas›na izin verdi¤i
Türkiye’den bile Afganistan konusunda
yard›m bulamad›. 

Sonuçta ABD, Nisan ay›nda gerçekle-
flen NATO zirvesinde de Afganistan’a bafl-
ka ülkelerden asker alamayaca¤›na kani
olunca, hem mecburen kendi asker say›s›n›
art›rmaya karar verdi, hem de Taliban karfl›-
s›ndaki takti¤ini de¤ifltirmeye. Ekim ay›n-
dan itibaren Afganistan Devlet Baflkan›
(gerçekte ise ABD eski d›fliflleri bakan› Al-
bright’in deyimiyle “Kabil Belediye Baflka-
n›”) Karzai’nin, Taliban’la gizli görüflmeler
gerçeklefltirdi¤i yönündeki söylentiler art›-
yor. Hatta Arap emirliklerinin de taraflar
aras›nda arabuluculuk yapt›¤› da ekleniyor. 

ABD, Müflerref döneminde Taliban’›n
Pakistan’daki deste¤ini kesmeyi baflarama-
d›. Müflerref, halk›n tepkisini çekmemek
için ülkenin Kuzey Bat›s›ndaki Veziristan
bölgesinde bulunan Taliban kamplar›na sal-
d›r› düzenlemeye cesaret edemiyordu. Yine
ayn› korkuyla ABD’nin de bölgeye operas-
yon düzenlemesine izin veremiyordu. Bu
nedenle ABD’nin Müflerref üzerinde bask›-
s› artt› ve Müflerref, 18 A¤ustos günü göre-
vinden çekildi¤ini aç›klamak zorunda kald›. 

Müflerref’in yapamad›¤›n› yapmak üze-
re Benazir Butto ülkeye getirilmiflti; ancak
2007 y›l›n›n son günlerinde radikal dinci
güçlerin gerçeklefltirdi¤i bir bombal› sui-
kast, Butto’nun ölümüne neden oldu. But-
to’dan boflalan yeri, yolsuzluklar›yla ünlü
ve ad› “bay yüzde 10”a ç›kan efli Asif Ali
Zerdari doldurdu. Zerdari’nin devlet bafl-
kanl›¤› görevine gelmesi, hükümetteki koa-
lisyon orta¤› ve ABD’nin Pakistan’da ope-
rasyon yapmas›na izin vermeyece¤ini aç›k-
layan Navaz fierif’in istifas›na neden oldu.
Böylece ABD, Pakistan’a istedi¤i tarzda
müdahale edebilmek için uygun devlet yö-
netimini (hem hükümet hem de genelkur-
may cephesinden) oluflturmufl oluyordu. 

Devlet yönetimi uygundu, ancak halk
uygun de¤ildi. Zaten radikal dinci kesimle-
rin büyük etkisi alt›nda olan ve güçlü bir an-
ti-Amerikan bilince sahip olan halk,
ABD’nin istekleri do¤rultusunda at›lan her
ad›ma büyük tepki gösterdi. 2008’in Eylül
ay› bu nedenle Pakistan’da ciddi bir karma-
flan›n yafland›¤› bir bafllang›ç oldu. Önce
Pakistan ordu birlikleri Taliban yanl›s› radi-
kal ‹slamc› güçlere karfl› bir sald›r› bafllatt›;
ayn› anda ABD ve NATO güçleri de ilk kez
do¤rudan Pakistan topraklar›nda operasyo-
na girifltiler. Bu arada ABD baflkan› Bush,
Pakistan s›n›r bölgelerini Afganistan savafl›-
n›n bir uzant›s› ilan etti. ABD ordusuna Pa-
kistan’dan izin almaks›z›n Pakistan toprak-
lar›nda askeri operasyonlar yapma izni ver-
di. Hem gerçeklefltirilen bu operasyonlar,
hem de Bush’un bu aç›klamas›, halkta bü-
yük bir infial yaratt›. Öyle ki, halk›n tepki-
sinin büyümesinden korkan hükümet ve ge-
nelkurmay, ABD karfl›t› aç›klamalar yap-
mak ve Pakistan s›n›rlar›n› ne pahas›na
olursa olsun koruyacaklar›n› söylemek zo-
runda kald›lar. Ve somut ad›m da atarak,
Afganistan yolunu NATO’ya kapatt›lar, Pa-
kistan ordusu, s›n›r› geçmeye çal›flan ABD
helikopterlerine atefl açt›. 

ABD, ifllerin böyle birden aleyhine dön-
mesinden rahats›z oldu. Çünkü Zerdari,
ABD’nin isteklerini yerine getirmek üzere
bafla gelmifl bir iflbirlikçiydi. Çözüm “El
Kaide”den geldi. 21 Eyül günü Zerdari
ABD ziyareti için yola ç›kmadan önce “hiç-
bir ülkenin toprak bütünlü¤ümüzü bozmas›-
na izin vermeyece¤iz” diyerek ABD’ye “ta-
v›r almas›”ndan sadece birkaç saat sonra ‹s-
lamabad merkezindeki bir otel, patlayan
bombayla havaya uçtu. En az yüz kiflinin öl-
mesine neden olan bomba ile ilgili olarak
devlet hemen “Pakistan’›n 11 Eylülü” aç›k-
lamas›n› yapt› ve Taliban yanl›s› radikal
dinci hareketler hedefe çak›ld›. Böylece,
patlayan bomban›n yaratt›¤› panik ve korku
ortam›nda, “terörizme karfl› mücadelede
ABD ile iflbirli¤inin zorunlulu¤u” yeniden
ve daha etkili bir biçimde gündeme getiril-
di. Ve ABD ordusu, Pakistan topraklar›na
füze sald›r›lar› düzenlemeye devam etti. 

Afganistan’daki savafl› kaybetmek üzere
olan ABD, Afganistan’daki Taliban’la gö-
rüflmeler gerçeklefltirmeye çal›fl›yor. Di¤er
taraftan, Pakistan’daki Taliban uzant›s› ör-
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gütleri yoketmek için savafl› Pakistan top-
raklar›na tafl›yor. Bu durum, Pakistan için-
deki kargaflay› ve iç huzursuzluklar› art›r›-
yor. Radikal dinci kesimlerden etkilenen ge-
nifl bir halk kesimi, ayn› zamanda yoksul-
luktan ve hükümetin yolsuzluklar›ndan b›k-
m›fl durumda, yönetime duydu¤u tepki her
geçen gün büyüyor. Yönetimin ABD yanl›s›
kararlar almas›, halktan kopuflunu h›zland›-
r›yor. ABD ise, öncelikle devlet yap›s› gide-
rek zay›flamakta olan Pakistan’daki nükleer
silahlar›n Taliban’›n eline geçmesini engel-
lemek, hatta bu silahlara el koymak için
meflru bir zemin yaratmak istiyor. ‹kincisi,
olas› bir ‹ran savafl› bafllamadan önce, ‹ran
ile Çin aras›ndaki bölgede (Afganistan, Pa-
kistan) NATO’nun askeri varl›¤›n› kal›c›lafl-
t›rmak için meflru bir zemin oluflturmaya ça-
l›fl›yor. Bir taraftan da ülkede radikal ‹slam-
c› örgütlenmelerin karfl›s›na alternatif ola-
rak, ›l›ml› islam› güçlendirecek Fetullah Gü-
len cemaatini Pakistan’a yerlefltiriyor. Bu
tablo, Afganistan’daki savafltan çok daha
fliddetli bir savafl›n Pakistan’da bafllamak
üzere oldu¤unu gösteriyor. 

BOP bölgesi kan gölü

Sadece Irak, Afganistan ve Pakistan de-
¤il, ABD’nin BOP (Geniflletilmifl BOP, vb.)
çerçevesinde hedefledi¤i bölgelerin tümün-
de 2008 y›l› fliddetli çat›flmalar, gerginlikler
ve kan gölü içinde geçti. 

‹srail’in Filistin’e olan sald›rganl›¤›,
2008’in son günlerinde yeniden alevlendi.
Üstelik bu defa çok daha fliddetli boyuttayd›.
Son sald›r›lar iki fleyi gösteriyordu: Birinci-
si, Filistin’de 9 Ocak 2009 tarihinde yap›la-
cak olan seçimleri, Hamas’›n kazanaca¤›,
sadece Gazze’de de¤il, Bat› fieria’da da üs-
tünlü¤ünü ortaya koyaca¤› anlafl›lm›flt›.
2007 y›l›nda Hamas’›n seçimleri kazanma-
s›ndan bu yana,  ‹srail’in sald›rganl›¤› art-
m›fl, El Fetih’in (‹srail taraf›ndan muhatap
kabul edilen Filistin yönetiminin) uzlaflmac›
karakteri daha net bir biçimde ortaya ç›k-
m›flt›. Mahmut Abbas hükümeti, geçen süre
içinde Filistin sorunun çözümüne iliflkin ve
‹srail sald›rganl›¤›na cevap olma ad›na hiç-
bir varl›k gösterememiflti. Bu da Filistin’de
Hamas’›n güçlenmesi için elveriflli bir ze-
min yarat›yordu. ‹srail sald›r›s›n›n birinci
sebebi, Hamas’›n artan gücünü durdurabil-
mekti. 

Di¤er taraftan, ‹srail, ABD’nin hedefle-
di¤i (ama bu güne kadar çeflitli nedenlerle
bir türlü bafllayamad›¤›) büyük ‹ran savafl›
öncesinde, “evinin içini” temizlemek, dü-
zenlemek istiyordu. 2006’da yaflanan Lüb-
nan savafl›, ‹srail’in gücüne önemli bir darbe
vurmufltu. Tüm dünyay› titreten ‹srail ordu-
sunun, Hizbullah karfl›s›nda h›zl› bir yenilgi
almas›; 1967’de kendisine üç koldan birden
sald›ran Suriye, M›s›r ve Lübnan’› yenilgiye
u¤ratan ve hatta onlardan toprak ele geçir-
mesini sa¤layan “6 gün savafllar›”n›n arka-
s›ndan ortaya ç›kan “‹srail’in yenilmezli¤i”
mitine büyük bir darbe vurmufltu. fiimdi ‹s-
rail, ‹ran savafl› bafllamadan önce, Hamas
karfl›s›nda kazanaca¤› büyük askeri baflar›

ile bunu gidermek istiyordu. 

BOP’un en önemli unsurlar›ndan Lüb-
nan da 2008’i büyük kar›fl›kl›klar içinde ge-
çirdi. 2005 y›l›nda Baflbakan Hariri’nin öl-
dürülmesinin arkas›ndan gerçeklefltirilen
“Sedir darbesi”, BOP’a uygun bir Lübnan
infla etme çabas›n›n ürünüydü. Bu darbe sa-
yesinde Lübnan ile Suriye aras›na önemli
bir s›n›r çekilmifl, Lübnan’›n ABD hege-
monyas›na girmesine uygun bir zemin olufl-
turulmaya çal›fl›lm›flt›. Ancak 2006 y›l›nda
(yine bu amaçla bafllat›lan) ‹srail savafl›n›n
yenilgiye u¤ramas›, Lübnan’daki dengele-
rin ABD’nin istedi¤i kadar kolay de¤ifltiri-
lemeyece¤ini gösterdi. Güçlü bir kitle des-
te¤ine ve önemli bir askeri güce sahip, ken-
di iç örgütlenmesini infla etmifl olan Hizbul-
lah, ‹srail’e karfl› Lübnan ordusunun deste¤i
bile olmadan tek bafl›na savaflm›fl ve kazan-
m›flt›. 

May›s ay›nda Lübnan yeniden kar›flt›.
Hükümet Hizbullah’›n askeri-teknolojik gü-
cünü kesmeye yönelik baz› ad›mlar at›nca,
bunu “bir savafl ilan›” olarak gören Hizbul-
lah ile Sünni milis güçleri aras›nda çat›flma-
lar bafllad›. Sonuç; Hizbullah’›n Beyrut’un
bir bölümünü ele geçirmesi ve Lübnan hü-
kümetinin bu güç karfl›s›nda geri ad›m at-
mas› oldu. 

Suriye, bu dönemde çok öne ç›kan bir
çizgi izlemedi. Ancak 2007 Eylül’ünde ‹s-
rail uçaklar› Suriye’ye girmifl ve bir bölgeyi
bombalam›flt›. ‹srail ile ABD, bu bölgede
Kuzey Kore’den al›nan yard›mla Suriye’nin
gizlice nükleer reaktör infla etti¤ini iddia
ediyordu. 2008 Eylül’ünde ise bu defa ABD
bombalad› Suriye topraklar›n›. Onun baha-
nesi de Suriye’den Irak’a geçmeye çal›flan
savaflç›lar›n önünü kesmekti. Bunun yan›n-
da Suriye, Hamas’› faaliyetlerine izin verdi-
¤i, Hamas liderini topraklar›nda bar›nd›rd›-
¤›, ‹ran’dan gelen ve Türkiye üzerinden ge-
çen t›rlar›n Lübnan direnifline askeri ve
maddi destek tafl›d›¤› vb nedenlerle s›kça
suçland›, tart›flmalar›n hedefine oturtuldu. 

Somali’nin modern korsanlar› da, orta-
ça¤ filmlerinden f›rlam›flças›na gelip gün-
demimize oturdu. ‹yi e¤itimli, modern si-
lahlara ve yüksek teknoloji ürünü radar ve
takip sistemlerine sahip bu korsanlar, Akde-
niz’den Hint Okyanusuna uzanan yol üze-
rindeki en önemli kavflak noktas›n› ellerin-
de tutuyor ve geçen gemileri lastik botlar›y-
la rehin al›yorlard›. Somali son derece stra-
tejik öneme sahip bir ülke. Hem Sudan’dan
Çin’e yap›lan petrol sevkiyat› Somali’nin
önünden geçmek zorunda, hem de olas› bir
‹ran sald›r›s›nda Somali rahatl›kla bir askeri
üs olarak kullan›labilir. Bu nedenle ABD de
di¤er emperyalistler de, Somali’yi kontrol
alt›nda tutmak istiyorlar. Bugün korsanlar›n
ortaya ç›kmas›, bu tart›flmay› alevlendiren
bir etki yarattt›. Rusya baflta olmak üzere
birçok ülke, korsanlara müdahale etmek
üzere karar ç›kart›lmas›n› istiyorlar. Ancak
kendi politikalar›na karfl› ç›kan her kesimi
“terörist” olarak yarg›layan ABD, korsanla-
ra dönük olarak hiçbir suçlama getirmiyor.
Tersine, Rusya’n›n korsanlara müdahale et-

me ve bölgenin güvenli¤ini sa¤lama konu-
sundaki taleplerini reddediyor.

Hindistan da ABD’nin yak›nlaflma ça-
bas› içinde oldu¤u bir ülke. Ancak Hindis-
tan, hem ABD ile hem Rusya ile hem de Çin
ile askeri anlaflmalar imzal›yor, iliflkiler ku-
ruyor, ayn› zamanda hepsine de belli bir
mesafeyle yaklafl›yor. Bu nedenle 26 Kas›m
tarihinde Hindistan’›n mali baflkenti ve tu-
ristik merkezi konumunda olan Mumba-
i kentinde yaflananlar büyük bir önem tafl›-
yor. 26 Kas›m günü kentin tren istasyonu ve
Taç Mahal Saray› adl› lüks oteli de içinde
olmak üzere en az on noktaya yap›lan sald›-
r›lar, 60 saat sonra bast›r›labildi. Sald›r›lar-
da 200 kifli öldü, yüzlerce kifli de yaraland›.
Hindistan hiç beklemeden, sald›r›lar›n so-
rumlulu¤unun Pakistan’da oldu¤unu, El
Kaide’nin Pakistan s›n›r›ndan gelerek Hin-
distan’da eylem yapt›¤›n› aç›klad›. Hindis-
tan 2001 y›l›nda Yeni Delhi’de 12 kiflinin
öldü¤ü meclis bask›n›nda da, 2006 y›l›nda
yine Mumbai’de yaflanan tren bombalama-
lar›nda da Pakistan’› suçlam›flt›. 

Patlayan bombalar, Hindistan’› yeni em-
peryalist savafl›n içine çeken geliflmelerden
biriydi.

‹ran sald›r›s›n›n bitmeyen haz›rl›klar›

‹ran konusu daha önceki y›llarda oldu¤u
gibi 2008 y›l›nda baflat gündem görüntüsü
vermedi. ABD ve ‹srail’in üstüste yaflad›¤›
baflar›s›zl›klar›n ve ‹ran’›n arkas›ndaki aç›k
Rus ve Çin deste¤inin bunda büyük bir etki-
si vard›. Ancak ABD yönetimi, perde arka-
s›nda ‹ran’a dönük bir sald›r›n›n koflullar›n›
haz›rlamak için oldukça fazla çaba harcad›. 

Bu çabalar›n bir taraf›n› Ortado¤u ülke-
lerine gerçeklefltirilen ziyaretler oluflturdu.
ABD Baflkan› Bush, Ortado¤u’ya befl ay
içinde iki ziyaret gerçeklefltirdi. Birincisi,
2008’in Ocak ay›nda, ikincisi May›s ay›nda
gerçekleflen bu gezilerde görünen amaç, ‹s-
rail-Filistin bar›fl›n› gerçeklefltirmekti. Ger-
çekte ise ‹ran’a karfl› Arap dünyas›n›n des-
te¤ini almak duruyordu. Bölgede fii-
i ‹ran’›n yükseliflinden rahats›zl›k duyan
Sünni ülkeleri ‹ran’a karfl› birlefltirmek ve
ABD’nin aktif destekçisi haline getirmekti.
Gezi kapsam›nda yer alan ülkelerin, toprak-
lar›nda ABD üssü bar›nd›rmalar› ve olas›
bir ‹ran savafl›nda stratejik önem tafl›malar›,
dikkat çeken önemli bir unsurdu. Ancak
Arap ülkeleri, hatta Irak savafl›n›n önemli
üssü olan Kuveyt bile, her ne kadar ‹ran’›n
yükseliflinden rahats›zl›k duysalar da kom-
flular›na dönük bir savaflta atlama tahtas› ol-
mak istemiyordu.

Sadece Bush de¤il, pekçok ABD’li yet-
kili, Ortado¤u ülkelerine ziyaretler yapt›lar,
çok say›da önemli görüflmelerde bulundu-
lar. Mesela ABD D›fliflleri Bakan› Rice,
Ocak 2007 ile Nisan 2008 tarihleri aras›nda,
15 ayda 14 Ortado¤u ziyareti gerçeklefltirdi,
ama hiçbir ilerleme kaydedemedi. ABD
Baflkan Yard›mc›s› Dick Cheney’in Mart
ay›nda gerçeklefltirdi¤i, Türkiye’yi de kap-
sayan ziyareti de somut bir sonuç veremedi. 

‹ran savafl›n›n ge-
cikmesi; 2001 y›l›n-

dan bu yana tüm dün-
yan›n savafl halinde

olup da beklenen as›l
savafl›n bir türlü pat-
lak vermemesi, ABD
aç›s›ndan zor bir du-

rum yarat›yor.
ABD’nin “önleyici sa-

vafl” ad›n› vererek
bafllatt›¤› süreç,

ABD’yi önleyen bir
savafla dönüflüyor. 

Bugün ABD’nin
önünde iki büyük en-
gel vard›r: Birincisi,
hem kendi ülkesinde,
hem de uluslararas›

kamuoyunda bir türlü
savafl yanl›s› bir çizgi
oluflturam›yor. Tersi-
ne, dünyan›n neresin-
de bir savafl ve çat›fl-
ma patlak verse, tüm
dünyada kitleler so-

kaklara dökülüyor ve
savafl›n durdurulmas›
için eylemler gerçek-
lefltiriyor. ABD hal-

k›nda da savafl karfl›t›
tepkiler oldukça yük-
sek. ‹kincisi, bafllayan
bütün yerel görünüm-
lü savafllar, ABD cep-
hesinin kaybetmesiyle

sonuçland›.
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ABD’nin ‹ran’a karfl› savafl haz›rl›¤›n›n
bir baflka unsuru, bölgede ABD iflbirlikçisi
hükümetler taraf›ndan yürütülen bar›fl ve
arabuluculuk görüflmeleri oldu. 2008 y›l›
bafllar›ndan itibaren, Türkiye’nin giriflimiyle
Suriye ile ‹srail aras›nda; Katar’›n giriflimiy-
le Hizbullah ile Lübnan’daki ABD’ci güçler
aras›nda; M›s›r’›n giriflimiyle ‹srail ile Ha-
mas aras›nda arabuluculuk ve bar›fl görüfl-
meleri yürütüldü. 

Eskiden bu tür görüflmeler do¤rudan
ABD’nin arabuluculu¤uyla yürütülürdü.
fiimdi ise ABD’nin iflbirlikçileri yürütüyor.
ABD bu dönem biraz perde arkas›nda kal-
may› tercih ediyor. Çünkü, arabulucular
devreye girdi¤inde, hem ABD’ye kamuflaj
oluyor, hem de bu arabulucular›n kendi ül-
kelerindeki prestijleri art›yor. Baflar›s›zl›k
sözkonusu oldu¤unda ise, fatura ABD’ye
ç›km›yor. Bu kadar çok “arabuluculuk” ve
“bar›fl görüflmesi”nin birden patlak vermesi-
nin nedeni ise, ABD’nin ‹ran karfl›t› blok
oluflturma, ‹ran’› zay›flatma çabas›. ABD,
Hizbullah’›n Lübnan yönetimi ile anlaflarak
düzeniçi siyasetin içine sokulmas›n› böylece
‹ran’dan uzaklaflmas›n›; Hamas’›n “Sünni”
yan›n›n öne ç›kart›larak ‹ran ile mesafesinin
aç›lmas›n›; Suriye’nin yüzünü “Bat›”ya dön-
dürmesinin sa¤layarak ‹ran’›n karfl›s›na geç-
mesini istedi¤i için, bu görüflmeleri yapt›r›-
yor. 

Ancak bu politika, baflar›ya ulaflmad›,
ulaflmas› da mümkün de¤ildi. Çünkü herfley-
den önce “arabuluculuk” yap›lan ülkelerin
aras›ndaki sorunlar, yar›m as›ra dayanan
köklü birikimler üzerinde yükseliyor. Ne
birkaç görüflme yaparak, ne iyiniyet bildire-
rek, ne de birkaç hamleyle giderilebilecek
sorunlar de¤il. Ne ‹srail’in Hamas’› kabul-
lenmesi mümkün, ne Suriye’nin (ya da ‹sra-
il’in) Golan Tepelerinden vazgeçmesi, ne de
Hizbullah’›n yükseliflinin Lübnan hükümeti
üzerinde yaratt›¤› “tehdit”in giderilmesi. Di-
¤er taraftan, görüflmelerin bir taraf›n› olufltu-
ran Hamas, Hizbullah ve Suriye, perde arka-
s›ndaki gerçek niyetlerin fark›ndalar ve ‹ran
konusundaki tutumlar›n› da net bir biçimde
aç›klad›lar. Böylece ABD’nin ‹ran konusun-
daki bu giriflimleri de bofla düflmüfl oldu. 

‹ran’a sald›r› için bir di¤er haz›rl›k ‹srail
cephesinden kendini gösterdi. Haziran ay›-
n›n ilk haftas›nda ‹srail, ‹ran’›n nükleer te-
sislerini vurma amaçl› bir tatbikat gerçeklefl-
tirdi. Tatbikat›n duyulmas› büyük bir tepki
yaratt›. UAEK (Uluslararas› Atom Enerjisi
Kurumu) Baflkan› Muhammed Baradey ise
tatbikat haberlerine sert ç›kt›. Baradey,
‹ran’a sald›r›n›n bütün Ortado¤u’yu atefl to-
puna çevirece¤ini söyledi. Rusya da tatbikat
haberlerine tepki gösterdi. ‹ran ise, ‹srail sal-
d›r›s›na verece¤i yan›t›n korkunç olaca¤›n›
aç›klad›. “‹srail’in ‹ran füze menzili içinde
oldu¤unu” bildiren ‹ran Devrim Muhaf›zlar›
Komutan› Caferi, ‹ran’a bir sald›r› oldu¤un-
da, Basra Körfezi’ndeki ve Hürmüz Bo¤a-
z›’ndaki petrol sevkiyat›n› durduracaklar›n›
söyleyerek tehdit etti. Lübnan’dan da bir
cephe aç›lmas› ihtimalinin yüksek oldu¤unu
söyledi. Ayr›ca, ‹ran’a sald›r›n›n üçüncü bir

ülkenin topraklar›n›n kullan›larak gerçek-
lefltirilmesi durumunda da ‹ran’›n, toprakla-
r›n› kulland›ran ülkeye karfl› da savunma
hakk›n› kullanaca¤›n› da konuflmas›na ekle-
di. 

Sonuçta ABD, ‹ran’› hedef haline getir-
me konusunda y›l boyunca bir ilerleme kay-
dedemedi. 

2009 daha sert geçecek

‹ran savafl›n›n gecikmesi; 2001 y›l›ndan
bu yana tüm dünyan›n savafl halinde olup da
beklenen as›l savafl›n bir türlü patlak verme-
mesi, ABD aç›s›ndan zor bir durum yarat›-
yor. ABD’nin “önleyici savafl” ad›n› vere-
rek bafllatt›¤› süreç, ABD’yi önleyen bir sa-
vafla dönüflüyor. 

Bugün ABD’nin önünde iki büyük en-
gel vard›r: Birincisi, hem kendi ülkesinde,
hem de uluslararas› kamuoyunda bir türlü
savafl yanl›s› bir çizgi oluflturam›yor. Tersi-
ne, dünyan›n neresinde bir savafl ve çat›flma
patlak verse, tüm dünyada kitleler sokakla-
ra dökülüyor ve savafl›n durdurulmas› için
eylemler gerçeklefltiriyor. ABD halk›nda da
savafl karfl›t› tepkiler oldukça yüksek. 

‹kincisi, bafllayan bütün yerel görünüm-
lü savafllar, ABD cephesinin kaybetmesiyle
sonuçland›. 2003’teki Irak savafl›n›n arka-
s›ndan iki büyük savafl giriflimi ortaya ç›kt›:
2006 y›l›ndaki ‹srail-Lübnan savafl› ve 2008
A¤ustos’undaki Gürcistan savafl›. Özellikle
Gürcistan savafl›nda, Rusya’n›n savafla mü-
dahil olmas› ve ABD ile Rusya’n›n fiili ola-
rak karfl› karfl›ya gelmesinin ard›ndan geri
ad›m atan bir çizgi izleyen ABD, oldukça
zor bir duruma düfltü.

ABD için de ‹srail için de kolay zaferler
dönemi, dönülmez bir biçimde geride kald›.
Ve onlar›n bu güçsüzlü¤ü tüm dünya tara-
f›ndan görüldü¤ü için, bundan sonra art›k
iflleri daha zor. 

Dünyan›n en büyük askeri gücüne sa-
hip, askeri harcamalar› kendisinden sonra
gelen 9 ülkenin harcamalar›n›n toplam›n-
dan daha yüksek olan ABD emperyalizmi-
nin bu askeri gücü de ifle yaramad›. ABD,
Gürcistan k›y›lar›nda Rusya ile bir savafla
giriflme karar›n› veremedi. Çünkü askeri
güç, savunma harcamalar›na ayr›lan bütçe-
den, en son teknoloji ürünü silahlara, en
güçlü bombalara sahip olmaktan daha fark-
l› bir fleydir. 

ABD siyasi gücünü de kaybetti.
ABD’nin “Yeni Dünya Düzeni”ni, yani sa-
dece ABD’nin imparatorlu¤una tabi olan,
ABD’nin tüm dünyay› kendi “küresel kö-
yü” haline getirdi¤i dünya düzenini ilan et-
mesinin üzerinden sadece 18 y›l geçti. Ama
bu 18 y›l›n ikinci yar›s›, ABD taraf›ndan
kurulmufl olan emperyalist kurumlarda
ABD’nin istedi¤i kararlar› ç›kartamad›¤›
bir döneme tan›kl›k etti. Bugün pekaz ülke,
koflulsuz bir biçimde ABD’nin isteklerini
yerine getiriyor. Onun d›fl›nda, geçmiflte en
ABDci görünen Türkiye gibi ülkeler bile,
ABD’nin istedi¤i baz› ad›mlar› atm›yor. 

ABD ekonomik gücünü de kaybetti.

‘90’lar›n bafl›ndan itibaren, üretti¤inden da-
ha fazla tüketen, dolar›n gücüne yaslanarak
ithalat› büyüten, borçlanarak ayakta kalan
bir ekonomiye dönüfltü. Dünya pazarlar›n-
daki ekonomik üstünlü¤ü ve rekabet gücü
zay›flad›. Son gelen kriz ise, bunun bir ürü-
nüydü. Bu krizin ABD’nin 1929 y›l›nda ya-
flad›¤› “Büyük Buhran” dan fark› da burada
zaten. ’29 bunal›m›, ABD’nin geliflen bir
ekonomi olarak üretim patlamalar› yaflad›¤›
bir dönemde, dünyada henüz yeterince pa-
zara sahip olmamas›ndan, sömürge alanlar›-
n›n yetersizli¤inden kaynaklanm›flt›. Bu
kriz ise, ABD ekonomisinin güç kaybetti¤i,
ABD ürünlerinin dünya pazarlar›nda reka-
bet edemez hale geldi¤i, hatta pazarlar›n› ve
sömürü alanlar›n› baflka emperyalistlere
kapt›rd›¤› bu nedenle darald›¤› bir dönemde
geldi. Bu nedenle etkisi çok daha fliddetli ve
y›k›c› olacakt›r. 

ABD II. Emperyalist savafltan sonra
“yumuflak güç” kullanarak sömürgelerini,
pazar alanlar›n›n büyütmüfltü. Ancak “yu-
muflak güç” yap›sal olarak güçlü olmay›,
ekonomik gücü, maddi kaynaklar›, kültürel
yap›s› ile “çekici” olmay› gerektiriyor.
ABD’nin ekonomik olarak geriledi¤i, dün-
ya üzerindeki hegomonya faaliyetlerinin
teflhir oldu¤u, Amerikan yaflam tarz›n›n
simgesi olan her ürünün (coca cola, ham-
burger, büyük-a¤›r ve çok benzin yakan
otomobiller, plastik, vb) insan sa¤l›¤›na ve
do¤aya çok zararl› oldu¤unun kan›tland›¤›,
siyasi söylemlerinin (küreselleflme, demok-
rasi vb) lanetlendi¤i bir dönemde “yumaflak
güç” kullanma ihtimali neredeyse hiç kal-
mad›. 

Ve bugün art›k çok daha fazla say›da
strateji kuruluflu, think thank yap›lanmas›,
ABD’nin resmi ve sivil örgütlenmeleri,
ABD’nin giderek gücünü kaybetmekte ol-
du¤una, 10-20 y›l sonra s›radan bir emper-
yalist konumuna gelece¤ine dair raporlar
yay›nl›yor. Hatta giderek daha fazla say›da
kahin, ABD’nin parçalanaca¤›n›, ayr› dev-
letlere bölünece¤ini vb “öngörüyor”. 

Bütün bunlardan dolay›, ABD bafl›na
gelecekleri kay›ts›zca beklemeyecek, impa-
ratorluk koltu¤unu gönüllü olarak baflka bir
emperyaliste devretmeyecektir. Gidiflat› ter-
sine çevirmek için, egemen s›n›flar›n bin-
lerce y›ll›k yönetme tecrübelerinden fayda-
lanacakt›r. 

Obama iflte tam da böyle bir dönemde
parlat›lan bir figürdür. Onun seçilmesi, si-
yahlar›n, müslümanlar›n, ABD içinde ikin-
ci s›n›f görünen kesimlerin temsilcisi gibi
ortaya ç›kart›lmas›, tam da böyle bir döne-
min ve bu türden hedeflerin ürünüdür.
ABD’nin önümüzdeki dönemde çok daha
sald›rgan politikalar izlemesinin önü, Oba-
ma ile aç›lm›flt›r. 

‹srail’nin 2008’in son günlerinde bafllat-
t›¤› Gazze sald›r›s›, h›zla bölgeye yay›lma
ve büyüme dinamiklerine sahiptir. Bu sald›-
r› büyümeden bitirilse bile, 2009, özellikle
de ekonomik krizin zorlay›c› etkisiyle, ol-
dukça sert geçecek, yeni emperyalist sava-
fl›n yeni aflamalar›na tan›kl›k edecektir. 

ABD II. Emperya-
list savafltan sonra

“yumuflak güç” kulla-
narak sömürgelerini,
pazar alanlar›n›n bü-
yütmüfltü. Ancak “yu-
muflak güç” yap›sal
olarak güçlü olmay›,
ekonomik gücü, mad-
di kaynaklar›, kültürel
yap›s› ile “çekici” ol-

may› gerektiriyor.
ABD’nin ekonomik

olarak geriledi¤i, dün-
ya üzerindeki hego-

monya faaliyetlerinin
teflhir oldu¤u, Ameri-
kan yaflam tarz›n›n

simgesi olan her ürü-
nün (coca cola, ham-
burger, büyük-a¤›r ve
çok benzin yakan oto-
mobiller, plastik, vb)

insan sa¤l›¤›na ve do-
¤aya çok zararl› oldu-
¤unun kan›tland›¤›,
siyasi söylemlerinin

(küreselleflme, demok-
rasi vb) lanetlendi¤i
bir dönemde “yuma-

flak güç” kullanma ih-
timali neredeyse hiç

kalmad›. 

Ve bugün art›k çok
daha fazla say›da
strateji kuruluflu,

think thank yap›lan-
mas›, ABD’nin resmi
ve sivil örgütlenmele-
ri, ABD’nin giderek
gücünü kaybetmekte
oldu¤una, 10-20 y›l

sonra s›radan bir em-
peryalist konumuna

gelece¤ine dair rapor-
lar yay›nl›yor. Hatta

giderek daha fazla sa-
y›da kahin, ABD’nin
parçalanaca¤›n›, ayr›
devletlere bölünece¤i-

ni vb “öngörüyor”. 



Ayl›k siyasal dergi                     Ocak 2009   Say›: 1      Fiyat›: 2 TL (KDV dahil)

Sayfa 2’de sürüyor

Krize karfl› ilk büyük eylem

YUNAN‹STAN’DA
‹SYAN

eni bir y›la, yine savaflla, artan
yoksulluk ve iflsizlikle girildi.
2008’in son günlerinde ‹srail’in fos-
for ve misket bombalar›, Filistin hal-
k›n›n nezdinde, tüm halklar›n, in-
sanl›¤›n üzerine ya¤d›. Bir evin içi-
ne doldurdu¤u kad›n ve çocuklar›
bombalayan ‹srail siyonizmi, Alman
nazizmini hat›rlatan katliamlar ger-
çeklefltirdi, gerçeklefltiriyor…  

‹srail’in bu son sald›r›s›, Filis-
tin’le s›n›rl› kalmayacak yeni bir Or-
tado¤u savafl›n›n da bafllang›c› nite-
li¤inde. Hamas’›n flahs›nda, as›l he-
defe çak›lan ‹ran. ‹ran’›n kollar› du-
rumundaki Hamas ve Hizbullah’›
güçsüz düflürmeyi ve onu savafl›n
içine çekmeyi amaçl›yor. Böylece
ABD, uzun süredir u¤raflt›¤› fakat
yol alamad›¤› ‹ran’a, ‹srail’i devreye
sokarak ulaflmak istiyor.

Bunlar, ABD’nin Ortado¤u’daki
son ç›rp›n›fllar›. Afganistan ve Irak
iflgallerindeki baflar›s›zl›¤› ile her
geçen gün sars›lan hegemonik gü-
cünü kurtarma gayretleri. Geçti¤i-
miz ay, CIA’n›n eski baflkanlar›ndan
Fuller bile, ABD’nin “Büyük Ortado-
¤u Projesi” BOP’un çöktü¤ünü söy-
ledi. Baflbakan Erdo¤an’›n d›fliflleri
dan›flman› Ahmet Davuto¤lu da
benzer bir aç›klama yapt›. Davuto¤-
lu, önümüzdeki alt› ay içinde Filis-
tin, ‹srail, Lübnan, ‹ran ve Türki-
ye’de arka arkaya seçimlerin olaca-
¤›na dikkat çekerek, bunlar›n “do-
mino” etkisi yapabilece¤ini söyledi. 

Önümüzdeki dönemde Ortado-
¤u’da hegemonyas›n› yitirme tehli-
kesi ile karfl› karfl›ya olan ABD, bir
kez daha “önleyici vurufl”a baflvur-
du. Tetikçisi ‹srail’i, Filistin’deki Ha-
mas yönetiminin üzerine sald›rtt›.
Böylece 20 Ocak’ta görevi devrala-
cak olan Obama’ya da yol açm›fl,
imaj›n› zedelemeden savafl› sürdür-
me zemini yaratm›fl oluyordu. 

Y


