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Sayfa 2’de sürüyor

Savafla, faflizm
e, hak

gasplar›na
karfl›

1
May›s’ta

1
May›s

alan›na!

osyal güvenlik” yasas›na karfl›
geliflen eylemler, 14 Mart’tan sonra 1
Nisan eylemleriyle, “genel grev” pro-
vas›na dönüfltü. Sar› sendikalar›n
uzlaflma çabalar›, devletin tehditleri
ve polis barikatlar›, tabandan gelen
güçlü tepkinin soka¤a taflmas›n› en-
gelleyemedi. ‹flçi ve emekçiler, gas-
pedilmeye çal›fl›lan haklar›n› koru-
mak için tüm güçleriyle direniyorlar.
T›pk› Yunanistan, Fransa, Almanya
vb. dünyan›n birçok yerinde benzer
bir sald›r›yla karfl› karfl›ya kalan iflçi-
emekçi kardeflleri gibi…

Özellefltirmeye karfl› mücadele-
nin bayra¤› ise flimdi Tekel iflçileri-
nin elinde dalgalan›yor. ‹flçiler iflyer-
lerini terk etmeyerek eylemlerini sür-
dürüyorlar. Tuzla tersanelerinde ifl
cinayetlerine karfl› günlerce süren
protesto gösterileri, tersane iflçileri-
nin sorunlar›n› gündeme tafl›yabildi.
Daha pek çok iflyerinde direnifl ve
eylemler sürüyor. Di¤er yandan Mal-
tepe-Bafl›büyük halk›, evlerinin y›k›l-
mas›na izin vermemekte direniyor.
Günlerdir ifl makinelerinin geçifline
bedenleriyle barikat oluyorlar. Poli-
sin coplu, biber gazl› sald›r›lar›na ka-
d›n› erke¤iyle direniyorlar.

Kürt halk› son olarak Newroz kut-
lamalar›nda bir kez daha kararl›l›¤›n›
ortaya koydu. Yasaklanan yerlerde
bile Newrozu kutlamak için on bin-
lerle soka¤a ç›kt›. Devletin polis ve
jandarmas›n›n uygulad›¤› vahflete,
kurflun ya¤muruna karfl›, çoluk ço-
cuk savaflt›. Görüntüler, Filistin’den,
Irak’tan farks›zd›. Bu çat›flmalarda
üç kay›p verdi, onlarca yaral›… Fakat
her ne pahas›na olursa olsun cena-
zelerini almakta gösterdikleri kararl›-
l›k, devleti geri ad›m atmak zorunda
b›rakt›. Birçok yerde esnaf da ke-
penkleri kapatarak direnifle destek
verdi.   

K›saca, iflçisi, memuru, emekçisi
ile tüm sömürülen ve ezilenler, son
birkaç ayd›r ayaktalar. 

“S
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Bunlar›n birleflmesi halinde, burjuvazinin
çok daha büyük bir s›k›nt› içine girece¤i ortada-
d›r. Yükselen taleplerin kazan›lmas› da ancak
böyle mümkün olacakt›r. GSS karfl›t› eylemler-
de en s›k at›lan slogan›n “genel grev-genel di-
renifl” olmas›, iflçi ve emekçilerin bu gerçe¤in
fark›nda olduklar›n› göstermekte ve bu yöndeki
güçlü iste¤i ifade etmektedir.

* * *

‹flçi ve emekçilerin birlik, dayan›flma ve mü-
cadele günü 1 May›s yaklafl›rken, bu tablo
umut vericidir. Çeflitli kesimlerden yükselen
mücadelenin “genel grev-genel direnifl” ile taç-
lanmas›yla, 1 May›s tam da özüne uygun bir
flekilde kutlanacakt›r. Böyle bir kutlama, ayn›
zamanda iflçi-emekçi hareketinin önünü daha
fazla açacakt›r.

Geçen y›l fiilen delinen Taksim yasa¤›, bu
y›l yüzbinlerce iflçi ve emekçiyle k›r›lmal› ve
Taksim, yeniden 1 May›s alan› olarak tarihe
geçmelidir. Bu baflar›lmayacak bir fley de¤ildir.
Böyle bir kararl›l›k ortaya ç›kt›¤› takdirde 1 Ma-
y›s’›n tüm iflyerlerinde “ücretli izin günü olmas›”
da, Taksim meydan›n›n 1 May›s gösterilerine
aç›lmas› da sa¤lanacakt›r. Bugüne dek tüm öz-
gürlük alanlar›n›n mücadele ile aç›ld›¤› unutul-
mamal›d›r. O yüzden tabandan bas›nçla tüm
sendika ve kitle örgütlerinde bu yönde kararlar
ç›kar›lmal›, haz›rl›klar bugünden bafllamal›d›r. 

Burjuvazi, kendini giderek daha fazla hisset-
tiren krizin yükünü, art›k iflçi ve emekçinin s›rt›-
na y›kamamal›d›r. Bu y›l›n bafl›ndan beri su,
elektrik, do¤algaz vb zamlara, en son ekmek
zamm› eklenmifl, yoksulun sofras›ndaki ekmek
iyice küçülmüfltür. Keza GSS sald›r›s›yla,
emeklinin zar-zor geçindi¤i ayl›¤› k›smaya yel-
tenmifller, emzirme hakk›ndan y›pranma pay›-
na kadar her fleye göz dikmifllerdir. Artan enf-
lasyon oran› ile açl›k ve yoksulluk s›n›rlar› gide-
rek yükselirken, iflçi ve emekçinin gelir düzeyi
sürekli düflmektedir.

Bütün bunlar, burjuvazinin azami kar h›rs›
için, kölece çal›flt›r›p emekli bile olamadan öl-
dürmek istedi¤ini ortaya koymaktad›r. Bugün o
çokça söylenen “ekmek kavgas›” her zaman-
kinden daha fazla difle difl bir mücadeleyi, bir-
leflik örgütlü duruflu gerektirmektedir. Ne fafliz-
min sald›r›lar› ne de sendika a¤alar›n›n barikat-
lar›, halk›n birleflik ve örgütlü gücü karfl›s›nda
durabilir. fiimdi her yerde örülmesi gereken bu-
dur.

* * *

Burjuvazi bir yandan ekonomik krizin etkile-
riyle sars›l›rken, bir yandan da siyasi krizle kar-
fl› karfl›ya. Öyle ki burjuva kliklerin son elli y›l›n
en fliddetli çat›flmas›n› yaflad›¤› söyleniyor. 

AKP’nin kapatma davas›n›n Anayasa mah-
kemesince de kabul görmesiyle süreç bafllad›.
Parti kapatma rekoru-
nu elinde bulunduran
Türkiye, bu kez hükü-
metteki partiye kapat-
ma davas› açmakla
nam salmaktad›r.
AKP’nin kapat›lmas›
ya da yöneticilerine si-
yaset yasa¤› getirilmesi,
hükümeti düflürmeye
yetecek, bu da erken
seçimi gündeme getire-
cektir. Önümüzdeki
aylarda, siyasi krizin
boyutu yükselecek,
burjuvazinin açmazlar›
büyüyecektir. 

Elbette burjuva
klikler aras›nda k›ran
k›rana süren bu kav-
gan›n bölgemizdeki
emperyalist paylafl›m sa-
vafl›yla do¤rudan ba¤› bulunmaktad›r. ABD,
Türkiye’ye verdi¤i “s›n›rötesi operasyon” des-
te¤inin karfl›l›¤›n› Afganistan’da, ‹ran’da almak
istemektedir. Son olarak Türkiye’yi ziyaret
eden Dick Cheney, bu istekleri yinelemifltir.
Daha önce Afganistan’daki çat›flma bölgesine
gitmeyeceklerini söyleyen Genelkurmay Bafl-
kan›, son ziyaretin ard›ndan “bu devlet, hükü-
met politikas›d›r” diyerek topu AKP hükümetine
atm›flt›r. AKP’nin ise, ABD’nin isteklerini yerine
getirmek için canla baflla çal›flaca¤› ortadad›r.
Tabi hükümette kald›¤› sürece…

* * *

Burjuvazi, içine düfltü¤ü ekonomik, siyasi
krizi atlatmak için her yolu deneyecektir. ‹flçi ve
emekçiler bu kez egemenlerin “böl-parçala-yö-
net” politikas›na alet olmamal›, hangi ulus ve
mezhepten olursa olsun güçlerini birlefltirmeli,
egemenlerin üzerine yürümelidir. 1 May›s, bu-
nun için en anlaml› gündür. Genel grev, genel
direnifl ile kutlanacak olan 1 May›s, Türkiye’de
yeni bir dönemi bafllatacak, art›k söz s›ras›, ifl-
çi ve emekçilere gelecektir.
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Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi

Merhaba,

Güçlü bir eylemlilik süreci üzerinden 1 May›s haz›r-
l›klar›na bafllam›fl durumday›z. Bir taraftan iflçi ve
emekçiler sokaklara dökülmektedir. Tüm ülkede bir-
kaç saatli¤ine bile olsa Genel Grev’in hayata geçme-
si, üstelik bu grevin sokaklarda eylemlerle gerçeklefl-
tirilmesi oldukça önemli bir geliflmedir. Bir taraftan
Newroz eylemlerindeki militanl›k ve öfke, Kürt hal-
k›n›n yeniden uyan›fl›n› müjdelemektedir. Adeta, ‘89
y›l›n›n bahar eylemleri ile serh›ldanlar›n›n içiçe geçi-
flini yeniden yaflamaya bafll›yoruz. Bu bafllang›ç, 1
May›s’ta Taksim’i fethetme hedefi için iyi bir ç›k›fl
noktas›d›r. Geçti¤imiz y›l fiilen kazan›lan Taksim
alan›, bu defa, çok daha güçlü biçimde fethedilmeli-
dir. Taksim meydan› iflçi-emekçi kitlelerindir. 

Dergimizi da¤›t›m tekelleri Ocak ay›ndan bu yana
da¤›tm›yor. Bu sorunun temel çözüm yollar›ndan bi-
ri, kitapç› da¤›t›m›n› iyi bir biçimde örgütleyebilmek-
tir. Tüm okurlar›m›z›n, bölgelerinde bulunan kitapç›
ve bayilerle konuflarak, adreslerini bize göndermele-
rini istiyoruz. 

Bir di¤er çözüm yöntemi ise, abonelik kampanyas›-
d›r. Dergimizi düzenli olarak takip etmek iste-

yen, ancak bulundu¤u alanda ulaflmada
zorluk yaflayan okurlar›m›z, abone ola-

bilirler. 

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

OO kk uu rr ll aa rr aa .. .. ..
GENEL GREVE, GENEL D‹REN‹fiE!

Abonelik ücreti: 6 ayl›k 20 YTL
Hesap numaras›: Yediveren Kökleri Yay›nevi-
Garanti Bankas› fiiflli fiubesi- 152 / 6298889
Abonelik ücretine posta masraf› dahildir. 6 ayl›k
ücreti hesaba yat›ran okurlar›m›z, banka dekon-
tunu merkez büromuza fakslad›klar›nda, dergi-
mizi adreslerine göndermeye bafllayaca¤›z.
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urjuva klikler aras›nda, yeniden
ve daha üst boyutta t›rmanan
gerilim, son raddeye dayand›.
Saflar çok daha belirginleflti,

k›l›çlar çekildi. Adeta bir satranç oyunu
gibi taraflar birbiri ard› s›ra hamleler ya-
p›yor. Karfl›l›kl› davalar aç›l›yor, suçla-
malar birbirini izliyor. AKP, kapatma da-
vas›yla köfleye s›k›flt›r›l›rken, “Ergene-
kon çetesi” suçlamas›yla “laik-ulusalc›”
kesimler, gözalt›na al›n›yor, tutuklan›-
yor… 

Henüz taraflardan hiç biri “öldürücü
darbe”yi vurabilmifl de¤il. O yüzden ça-
t›flma k›ran k›rana sürüyor. Hamle üstün-
lü¤ünü ele geçiren, karfl› tarafa olabildi-
¤ince sars›c› vurufllar indiriyor. T›pk› bir
savafl gibi, stratejiler, taktikler belirleni-
yor; “savunma” veya “sald›r›” pozisyon-

lar› al›n›yor, duruma göre bunlardan biri
seçiliyor.

Yeniden, ama daha fliddetli

22 Temmuz seçimleri öncesi “cum-
hurbaflkanl›¤› seçimleri” üzerine kopan
f›rt›na, seçim sonras› nispeten durulmufl-
tu. AKP ezici bir oy ço¤unlu¤u ile yeni-
den hükümet kurmay› baflar›nca, muha-
rebeyi kazanm›fl ve üstünlü¤ünü bir süre-
li¤ine kabul ettirmiflti. Bunu f›rsat bilerek
seçimlerin hemen ard›ndan kendi aday›
Abdullah Gül’ü Cumhurbaflkanl›¤› Köfl-
kü’ne ç›kard›. Ard›ndan boflalan YÖK
baflkanl›¤›na, kendi adam›n› atad›. Böy-
lece önünde engel gördü¤ü, cumhurbafl-
kanl›¤› ve YÖK gibi kurumlar› da ele ge-
çirmifl oldu. 

Bununla da yetinmedi, türban mese-
lesini yeniden gündeme getirdi ve
MHP’nin de deste¤iyle meclisten bir ya-
sa ç›kararak üniversitelerde türban yasa-
¤›n› kald›rd›¤›n› aç›klad›. Üniversite rek-
törleri, ö¤retim üyeleri, hatta YÖK bile
kendi içinde bölündü. YÖK baflkan›n›n
“türbanl› ö¤renciler üniversiteye girebi-
lir” aç›klamas›na, YÖK’ün içinden iti-
razlar yükseldi. Baz› rektörler türbanl›
ö¤renciyi okula al›rken, baz›lar› almad›.
Bu kaos halen devam ediyor.

Seçimleri ezici ço¤unlukla kazanm›fl
olman›n getirdi¤i pervas›zl›kla hareket
eden AKP, hedeflerini bir bir gerçeklefl-
tirmeye çal›fl›yordu. Ancak burjuvazinin
kendi iç çeliflkileri, AKP’nin adeta tek
kale maç yürütürcesine hamlelerine izin
vermeyecek kadar keskindi. AKP’nin
türban konusundaki hamlesi, son birkaç
ayda arka arkaya patlak veren geliflmele-
rin de bafllang›c› oldu. Baflbakan Erdo-
¤an’›n türban için “velev ki siyasi simge
olsun” sözü, 22 Temmuz seçimlerinden
bu yana AKP’nin yapt›¤› hamleleri sin-
dirmek zorunda kalan “laik-ulusalc›” ke-
simleri, harekete geçirdi. Geçmiflte Refah
Partisi’ne yap›lan “balans ayar›” bu kez
AKP’ye yap›l›yordu. Tek fark, o zaman
ordu üzerinden gerçekleflen bu ayar (28
fiubat süreci) flimdi yarg› eliyle yaflama

geçiriliyordu. Yarg›tay Baflsavc›s›
AKP’ye kapatma davas› aç›yor, aralar›n-
da Erdo¤an, Gül ve Ar›nç gibi isimlerin
bulundu¤u 70’i aflk›n AKP kurucusuna
siyaset yasa¤› isteniyordu.

AKP, kapatma davas›n›n flaflk›nl›¤›n›
üzerinden atar atmaz karfl› sald›r›ya geç-
ti. Önce yarg›ya verdi verifltirdi. Hatta
Kültür Bakan› eski CHP’li Ertu¤rul Gü-
nay, kapatma davas›n›n “Ergenekon çe-
tesi”ne vurulan darbeye karfl›l›k yap›ld›-
¤›n› söyledi. Ard›ndan “Ergenekon çete-
si” soruflturmas› kapsam›nda, aralar›nda
‹lhan Selçuk, Do¤u Perinçek, Kemal
Alemdaro¤lu gibi isimler gözalt›na al›n-
d›. 

Bilindi¤i gibi bu çete soruflturmas›n-
da, geçti¤imiz Ocak ay›nda Veli Küçük,
Kemal Kerinçsiz’in de aralar›nda bulun-
du¤u onlarca kifli gözalt›na al›nm›fl ve
toplam 39 kifli tutuklanm›flt›. Birçok “fai-
li meçhul” cinayetin ard›nda ismi geçen,
J‹TEM’in kurucusu olarak bilinen Veli
Küçük ve arkadafllar›, bu fiillerinden do-
lay› de¤il, “hükümeti devirmek”, “baflba-
kana suikast haz›rl›¤›” gibi savlarla tu-
tukland›lar. Kendilerine “k›z›lelmac›” di-
yen bu çete, belli ki AKP hükümetini ra-
hats›z etmifl, kendileri için tehlikeli bul-
mufllard›.

Do¤u Perinçek’ten sonra ‹flçi Parti-
si’nin sekreteri, Ulusal Kanal ve Ayd›n-
l›k dergilerinin yöneticileri de gözalt›na
al›n›p tutukland›.

AKP, Ergenekon operasyonuyla, ken-
disini “çetelere karfl›”ym›fl gibi göster-
meye çal›fl›yor. Kendisini ‹talya’da maf-
yaya karfl› “temiz eller” operasyonunu
gerçeklefltiren kesimlere benzetiyor. Ka-
patma davas›n›n da, “çetelere karfl› yürüt-
tü¤ü mücadele”den dolay› aç›ld›¤›n› id-
dia ediyor. Oysa, fiemdinli’de patlayan
bombalar›n arkas›ndan yaflananlar hala
belleklerde tazeli¤ini koruyor. Halk›n
kendi çabas›yla yakalad›¤› suçlulara önce
Yaflar Büyükan›t “onlar› tan›r›m iyi ço-
cuklard›r” diye sahip ç›km›flt›. fiemdinli
soruflturmas›n› yapan savc› ise, Büyüka-
n›t’› da içine alan bir iddianame haz›rla-
d›. Fakat AKP, fiemdinli davas›n› derin-
lefltirmek yerine, bu savc›y› görevden al-
d›. fiemdinli çetesine karfl› somut tek bir
ad›m atmam›fl oldu. Çetelere karfl› müca-
dele, AKP’ye dokundu¤u oranda günde-
me geldi. 

“S›n›rötesi operasyon” ve 

sonras› çat›flmalar

22 Temmuz seçimleri öncesi, burjuva
klikler aras›ndaki çat›flman›n görünen
yüzünde, AKP ve ordu vard›. CHP ve çe-
flitli “ulusalc›” ak›mlar, s›rt›n› orduya da-
yam›fllard›. Genelkurmay, cumhurbafl-
kanl›¤›na Abdullah Gül’ün aday gösteril-
mesinin ard›ndan “e-muht›ra” çekmifl ve
ard›ndan AKP karfl›t› bayrakl› mitingler
furyas› bafllam›flt›. Kitle deste¤ini de ar-
kas›na alan “laik-ulusalc›” kesim,
AKP’yi köfleye s›k›flt›rd›. Bunun üzerine
AKP, cumhurbaflkan› seçimlerinden ön-
ce “erken seçim” karar› almak zorunda
kald›. Hatta Abdullah Gül’ün adayl›¤› bi-
le ortadan kalkm›fl göründü.

Ne var ki, 22 Temmuz seçimlerinde
AKP’nin yüzde 47 gibi büyük bir ço¤un-
lu¤unun oyunu almas›, dengeleri yeniden
de¤ifltirdi. AKP, bir süre bocalama yafla-
sa da sonunda Gül’ü cumhurbaflkan› ma-
kam›na oturttu. Ordu ile “s›n›rötesi ope-
rasyon” konusunda yaflad›¤› gerilimi de,
ABD’nin Irak’a dönük konjonktürel poli-
tika de¤iflikli¤i sayesinde ortadan kald›r-
may› baflard›. Meclisten operasyon için
yasa ç›kartt› ve bunu Erdo¤an’›n 5 Ka-
s›m’daki ABD ziyaretiyle tescilledi. Bu-
nun üzerine önce havadan, sonra karadan
“s›n›rötesi operasyon” bafllad›. 

Fakat kara operasyonu haftas›n› dol-
durmam›flken, ABD Savunma Bakan›,
“en k›sa zamanda ç›k›n” diyordu. Bu de-
meçlere, “gerekti¤i kadar kal›r›z”, “en k›-
sa zaman izafi bir kavram, bir gün de ola-

Seçimleri ezici ço¤un-
lukla kazanm›fl olman›n

getirdi¤i pervas›zl›kla ha-
reket eden AKP, hedefle-

rini bir bir gerçeklefltir-
meye çal›fl›yordu. Ancak
burjuvazinin kendi iç çe-

liflkileri, AKP’nin adeta
tek kale maç yürütürcesi-

ne hamlelerine izin ver-
meyecek kadar keskindi.

AKP’nin türban konu-
sundaki hamlesi, son bir-

kaç ayda arka arkaya
patlak veren geliflmelerin
de bafllang›c› oldu. Geç-

miflte Refah Partisi’ne
yap›lan “balans ayar›”

bu kez AKP’ye
yap›l›yordu.  

B

Burjuva klik çat›flmas›nda

KILIÇLAR ÇEK‹LD‹!



bilir, bir y›l da” diyen genelkurmay ve hükümet yet-
kilileri, daha tükürükleri kurumadan apar-topar çekil-
mek zorunda kald›lar. Bu, tam bir hezimetti. CHP ve
MHP’nin bu konudaki itirazlar›, onlar› genelkurmay
ile karfl› karfl›ya getirdi. Bu partiler, as›l olarak
AKP’yi y›pratmak istiyorlard› fakat olay›n merkezin-
de genelkurmay vard›. Böylece 22 Temmuz öncesin-
den farkl› olarak genelkurmay ve AKP görünürde ay-
n› safta yer alm›fl oldu. ABD’nin izniyle yap›lan “s›-
n›rötesi kara operasyonu”nun, yine onun müdahale-
siyle bitirilmesi, AKP ve genelkurmay›, “kader ortak-
l›¤›”nda bir araya getirmiflti. Bu ortamda gündeme
gelen türban tart›flmalar›na da genelkurmay mesafeli
durdu. Sadece “bu konuda bir fley söylemek malu-
mun ilan›ndan baflka bir fley olmaz” demekle yetindi.
“Laik-ulusalc›” kesimlerin ordudan beklentileri bu
de¤ildi tabi… 

Klik çeliflkilerinin ard›nda yatanlar…

Elbette içteki klik çat›flmalar›, emperyalistlerin
kendi aralar›ndaki çeliflki ve çatlaklardan, bölgemiz
üzerindeki hesaplardan ba¤›ms›z de¤il. 

Ordu da kendi içinde “bölünmez bir bütün”, bir
blok oluflturmuyor. Farkl› klik çat›flmalar›, orduda da
yans›mas›n› buluyor. Zaten ayn› günlerde eski genel-
kurmay baflkanlar›ndan K›vr›ko¤lu’nun gazetelerde
yer alan demeci, bunu aç›kça ortaya koyuyor. K›vr›-
ko¤lu, bir dönem önceki genelkurmay baflkan› Hilmi
Özkök’e karfl› oldu¤unu, dönemin kara kuvvetleri
komutan› Aytaç Yalman’›n genelkurmay baflkan› ol-
mas›n› istedi¤ini söyledi. Özkök’ün AKP hükümetiy-
le uyumlu çal›flt›¤›, ABD’nin Irak iflgali s›ras›nda
gündeme gelen 1 Mart tezkeresinin ç›kmas›ndan ya-
na oldu¤u; K›vr›ko¤lu’nun ise, genelkurmay baflkan›
oldu¤u dönemde ABD’ye hiç gitmedi¤i, tersine Rus-
ya ve Çin ile iliflkileri gelifltirdi¤i arka arkaya s›rala-
n›nca, bu çat›flman›n arka plan› da görülüyor.

Devletin tüm kurumlar› içinde (ordu, polis, yarg›,
bürokrasi, vd.) çeflitli emperyalistlerin iflbirlikçileri
bulunuyor. Bunlar, dünyan›n ve ülkenin içinde bu-
lundu¤u duruma göre konumlan›yor, ba¤l› bulundu-
¤u emperyalist gücün ç›karlar›na göre (bu tabi ayn›
zamanda kendi ç›karlar› oluyor) pozisyonlar al›p,
ataklar yapabiliyor. 

AKP’nin, bizzat ABD eliyle kuruldu¤u, tam da
Ortado¤u’ya dönük savafl haz›rl›klar› içindeyken, bir
“savafl hükümeti” olarak iflbafl›na getirildi¤i kimse
için s›r de¤il. Erdo¤an’›n da ABD’nin yeni emperya-
list savafl stratejisi olan BOP’un temsilcisi oldu¤u,
bunu bizzat ifade etti¤i biliniyor. Fakat ABD, baflta
Irak olmak üzere iflgal etti¤i ülkelerde büyük bir dire-
niflle karfl›laflt›. Buna karfl›n ABD’nin rakipleri Çin ve

Rusya toparland›, yer
yer ABD’ye meydan
okur hale geldiler.
ABD’nin savafltaki ye-
nilgisiyle birlikte eko-
nomik krizinin de derin-
leflmesi, eski gücünü yi-
tirdi¤ine dair emareleri
kuvvetlendirdi. 

Yeni emperyalist sa-
vafl as›l olarak bölge-

mizde sürüyor. Türkiye ise, bunun tam ortas›nda,
merkezinde yer al›yor. Dolay›s›yla her emperyalist
gücün, birbirine üstünlük sa¤lama kavgas›, giderek
daha aç›k veriliyor. ABD bir taraftan Afganistan’da-
ki savafl› yürütmekte daha fazla zorlan›yor, bir taraf-
tan da ‹ran’la bir savafla haz›rlan›yor. Her iki savafl
için de Türkiye’ye büyük bir ihtiyaç duyu-
yor. Afganistan’daki çat›flma bölgelerine
Türkiye’nin asker göndermesi, ‹ran ile yü-
rütülecek bir savaflta en az›ndan lojistik
olarak destek sunmas›, Rusya’ya karfl› ku-
rulacak olan füze kalkan›n›n bir parças›
haline gelmesi gibi talepler, ABD aç›s›n-
dan vazgeçilmez önemde. Bu nedenle
ABD, Türkiye’nin savafltaki saf›n› kendi
yan›nda netlefltirmesi için zorluyor. Ancak
Türkiye’de de Rusya ve Çin iflbirlikçisi
kesimler, giderek daha fazla güç kazan›-
yor, onlar›n ABD karfl›t› tutumlar› keskin-
lefliyor. Bu çeliflkiler, iç politika cephesin-
de k›ran k›rana bir çat›flman›n ve saflaflma-
n›n yaflanmas›na neden oluyor. 

“Ergenekon çetesi” operasyonu kapsa-
m›nda son tutuklananlar›n ‹flçi Partisi yö-
neticileri olmalar›, bunlar›n da ABD’ye
karfl›, Çin-Rus emperyalistlerinin saf›nda
yer almalar›, buna karfl›l›k ABD iflbirlikçi-
si AKP’ye kapatma davas›n›n aç›lmas›, bu
klik çat›flmalar›n›n ard›ndaki emperyalist
güçleri ele veriyor.  

Kendi gündemimize dönelim…

Emperyalistlerin ve iflbirlikçilerinin
kendi aralar›ndaki it dalafl›, bütün h›flm›y-
la süredursun, iflçi ve emekçiler, kendi
gündemlerini art›k daha fazla dayat›yorlar.
22 Temmuz seçimleri öncesinden farkl›
olarak bu kez “dinci-laik” saflaflmas› flek-
linde cereyan eden bu klik dalafl›na alet ol-
mad›lar. Tekel iflçileri özellefltirmeye, Ter-
sane iflçileri ifl cinayetlerine karfl› eylemle-
rini durmaks›z›n sürdürdü. Tüm iflçi ve
emekçiler, “sosyal güvenlik” yasas›na kar-
fl› tepkilerini, artan protesto gösterileriyle
ortaya koydu. Son olarak yapt›klar› “uya-
r›” grevleriyle as›l gücün kendilerinde ol-
du¤unu gösterdiler.

Tüm emperyalistleri ve iflbirlikçileri
korkutan da budur. ‹flçi ve emekçiler, ger-
çek çeliflkinin “emek-sermaye”, gerçek
saflaflman›n da “burjuvazi-proletarya” ek-

seninde olaca¤›n› ortaya koydu. Her fleyin emperya-
listlerin planlar› dahilinde yürümeyece¤ini, s›n›f mü-
cadelesinin belirleyici oldu¤unu bir kez daha göster-
di. 

AKP hükümetini de as›l zorlayacak ve sonunu ge-
tirecek güç, bu iflçi-emekçi hareketidir. Ne klik çat›fl-
malar›, ne bu do¤rultuda aç›lan davalar… 

Nas›l ki, Özal’›n bafl›nda bulundu¤u ANAP’› hü-
kümetten eden, ’89 Bahar at›l›m›yla yükselen iflçi-
emekçi hareketi olduysa, AKP’yi deviren GSS pro-
testolar›yla ayak seslerini duyuran iflçi ve emekçiler
olacakt›r. Bu süreç, “genel grev-genel direnifl” ile
taçlan›r ve yasay› geri çektirtmek zorunda b›rak›rsa,
iflçi ve emekçiler, sadece AKP hükümetine de¤il, bir
bütün olarak burjuvaziye kuvvetli bir flamar atm›fl
olacakt›r.
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Devrimci 1 May›s Platformu 

Çal›flmalara Bafllad›
Devrimci 1 May›s Plat-

formu, 24 Mart’ta
TMMOB’da yapt›-
¤› bas›n aç›klama-
s›yla, 1 May›s’›n
örgütlenmesi için
çal›flmalara baflla-
d›¤›n› duyurdu. 

Proleter Devrimci Du-
rufl, Haklar ve Özgürlükler Cephesi, Demokratik
Haklar Platformu, Halk Kültür Merkezleri, Kald›raç,
Partizan, Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f Platformu ve Ye-
ni Dünya ‹çin Ça¤r› bileflenlerinden oluflan Plat-
form, yapt›¤› aç›klamada 4 y›ll›k bir eme¤e sahip
platformun bu y›l da “Devrimci, Birleflik ve Kitlesel
bir 1 May›s”› di¤er bileflenlerle birlikte örgütlemek
için görüflmelere devam edece¤ini vurgularken, “Bu
y›l yer tart›flmas› yoktur. Yer Taksim’dir” dedi. Aç›k-
lamada, 2007 1 May›s›nda, ’77 katliam›n›n 30. y›l›n-
da, Taksim’de 1 May›s yasa¤›na fiilen son verildi¤i
belirtildi. “Sorun emekten ve halktan yana tüm dev-
rimci, ilerici güçlerin biraraya gelip, Taksim 2008 1
May›s›n› birlikte örgütlemesi sorunudur. Bu sorum-
luluk hepimizindir. Sendikalar, meslek odalar›,
DKÖ’ler, siyasi partiler, devrimci güçler, k›sacas›
tüm emek güçleri, bu sorumlulu¤un alt›na girip,
2008 Taksim 1 May›s›n› bir an önce örgütleme ça-
bas›na bafllamal›d›r” denilerek, 2008 1 May›s›n› bir-
likte ve Taksim hedefiyle örgütleme ça¤r›s› yapt›. 

3  Taksim’de 1 May›s Yasa¤›na Son Verilsin!
3  1 May›s Resmi Tatil ‹lan Edilsin!
3  ’77 Katliamc›lar› Yarg›lans›n!
3  SSGSS Yasas› ‹ptal Edilsin!
talepleriyle bu y›l alanlarda olacaklar›n› duyuran platform,

sendikalara ve emek örgütlerine de ifl b›rakma ça¤-
r›s› yapt›. Aç›klamada 1 May›s’›n tarihsel özüne uy-
gun olarak kutlanmas› için geçen y›llarda üzerlerine
düflen görevleri yerine getirdi¤ini vurgulayan plat-
form, bu y›l da bu çabay› en son aflamaya kadar
sürdürece¤ini belirtti. 
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2008 Dünya Emekçi Kad›nlar Günü, büyük bir
emek ve yo¤un bir çal›flma sonucunda devrimci bir
içerikle kutland›. Zorlu süreç ilmek ilmek örüldü. 

Kapitalizmin dünya genelinde yaflad›¤› kriz nede-
niyle, Türk iflbirlikçi tekelci burjuvazi, emperyalist bur-
juvaziye nefes borular› açmaya soyundu. Türkiye’yi
de içine alan krizden ç›k›fl yolu olarak, faturay› iflçi ve
emekçilere ç›kartmak için ifle koyuldu. “Sosyal Gü-
venlik Reformu” ad›n› verdi¤i sald›r›s›yla, gelecek on-
y›llar›n› garantiye almak istiyor, istihdam paketleri aç›-
yor, k›dem tazminat› ve emeklilik yafl›n› yükseltmek
de dahil, kazan›lm›fl haklara hücuma geçiyordu. Sal-
d›r› bombard›man› öylesine kapsaml›yd› ki, zamlar,
y›k›mlar, yüksek vergiler, özellefltirmeler, iflçi ve
emekçi kitleleri soluksuz b›rakm›flt›. Bu y›l 8 Mart tüm
bu pervas›zl›¤a cevap olmal›yd›. 

Emperyalist savafl›n bir parças› olarak Kürt halk›-
na dayat›lan imha ve teslim alma harekat›, 8 Mart›n
emperyalizmi, flovenizmi, hedefe çakan, savafla ve
faflizme karfl› mücadeleyi yükselten bir iflleve de sa-
hip olmas›n› gerektiriyordu. Kürt halk›n›n özgürlük
mücadelesini bo¤ma
çabalar›, birleflmeyi ve
kardeflleflmeyi her za-
mankinden yak›c› k›l-
m›flt›. 8 Mart’ta bu so-
rumlulukla hareket edil-
meliydi. 

Türban tart›flmas›n-
da dinci gericilik-Kema-
list laiklik dalafl›na taraf
olmadan s›n›f eksenli mücadeleye odaklanarak her
ikisine de cevap vermekle karfl› karfl›ya oldu¤umuz
bir süreçti ayn› zamanda. Kitlelerin bilincinin buland›r-
mas›na izin vermeden ulusal ve sosyal kurtulufl mü-
cadelesini yükseltmek görevi, 8 Mart’›n içinin boflalt›l-
mas›n›n karfl›s›na dikilerek, tarihsel-s›n›fsal özüne sa-
d›k kal›p onun k›z›ll›¤›n› yaymakla mümkün olacakt›.
‹fl cinayetlerine, artan bir flekilde katledilen iflçilerin
akan kan›n›n k›z›ll›¤› da olacakt› bu. Emekçi kad›nlar
üzerindeki katmerlenen sömürü için özel taleplerini de
hayk›racakt› kad›nlar. Dahas›, onu burjuva kulvara
çekmek isteyen ak›mlara karfl› dik duracak ve s›n›f
kardeflleri ile birlikte 8 Mart› yaratan de¤erlere sahip
ç›kacakt›. 

Devrimci 8 Mart Platformu, bütün bunlar›n bilinciy-
le Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nü kutlamak için Ka-
d›köy’deydi. 

Aylar süren bir çal›flma üzerinden enerjisinin mey-
vesini, coflkulu ve kat›l›m yüksek bir eylemle ald›.
Program› sade ve devrimci bir öze sahipti. Platform
bu yolu, 4 y›ld›r sürdürdü¤ü devrimci bir savafl›m so-
nucunda özgürlük alan›n› kazanarak döfledi. Hayk›rd›-
¤› fliarlar ve marfllar da bunun böyle döflendi¤inin ifla-
retiydi. Coflku doruklardayd›. 

Devrimci platform, Kad›köy’deydi

Devrimci 8 Mart Platformu, 9 Mart’ta Kad›köy’de
yapt›¤› mitingle 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Gü-
nü’nü kutlad›. Bileflenleri aras›nda Proleter Devrimci
Durufl, Haklar ve Özgürlükler Cephesi, Halk Kültür

Merkezleri, Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f Platformu, De-
mokratik Kad›n Hareketi, Partizan, Kald›raç, Devrimci
Hareket, Türkiye Komünist Partisi, Divri¤i Kültür Der-
ne¤i, Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i, Belediye-‹fl
Sendikas› 2 Nolu fiube, BES 1 No’lu fiube, Ça¤dafl
Hukukçular Derne¤i ve Tunceliler Derne¤i’nin de bu-
lundu¤u platform, saat 14’te Kad›köy’de Tepe Natili-
us’un önünde topland›. Odak, Köz, Devrimci Komü-
nistler, KESK’li kad›nlar da kat›larak mitinge destek
verdiler. 

Kortejlerin oluflturulmas›n›n ard›ndan saat 15’te
yürüyüfle geçen kitle, sloganlarla Kad›köy ‹skele mey-
dan›na yürüdü. Yürüyüfl boyunca kortejlerden s›k s›k
“8 Mart K›z›ld›r K›z›l Kalacak”, “Yaflas›n 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü”, “Kad›n Erkek El Ele Mücade-
leye”, “Katil ABD Ortado¤u’dan Defol”, “Kahrolsun
Emperyalizm Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i”, “Cinsel
Ulusal S›n›fsal Sömürüye Son”  sloganlar› at›ld›. 

Mitinge Proleter Devrimci Durufl okurlar› “Emekçi
Kad›n›n Sahiplendi¤i Kavga Yenilmez” yaz›l› pankar-
t›yla kat›ld›. Dünya komünist kad›n önderlerden Clara

Zetkin ve Rosa Luxem-
burg’un resimleri kortejin
bafl›nda yer al›rken, he-
men arkas›nda ‹htilalci
komünist kad›n flehitleri;
Selma Aybal, Songül
Kayabafl›, Zeynep Poy-
raz, ve Nilgün Gök’ün
resimleri tafl›nd›. Ayr›ca
“Kad›n Erkek El Ele Mü-

cadeleye”, “Kad›n Olmadan Devrim Olmaz, Devrim
Olmadan Kad›n Kurtulmaz” yaz›l› dövizler ve PDD fla-
malar› vard›. Kortej, disipliniyle dikkat çekti. Genel slo-
ganlar›n yan› s›ra kortejde s›k s›k “Kahrolsun Emper-
yalizm Yaflas›n Devrim ve Sosyalizm”, “Eflit ‹fle Eflit
Ücret”, “Kad›na Yönelik fiiddete Hay›r”, “Kahrolsun
Faflist Diktatörlük”, “Kürt Halk›na Özgürlük”,  “Nilgün-
Zeynep Yoldafllar Ölümsüzdür”, “Selma-Songül Yol-
dafllar Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›.

Yaklafl›k 4 bin kiflinin kat›ld›¤› mitingde, kitlenin
alana girmesinin ard›ndan, devrim flehitleri için sayg›
duruflu yap›ld› ve program bafllad›. Devrimci 8 Mart
Platformu ad›na yap›lan aç›klamada, 8 Mart’›n tarihsel
geliflimi anlat›ld›, 8 Mart’›n kutlanmas›nda kad›n dev-
rim flehitlerinin rolüne de¤inildi. Kad›n›n, kapitalizm ta-
raf›ndan sömürüldü¤üne, yozlaflt›r›ld›¤›na ve çürütül-
dü¤üne, kad›n›n özgürleflmesinin mücadeleye at›l-
makla olabilece¤ine ve mücadeleye at›lan kad›n›n da-
ha güçlenece¤ine vurgu yap›ld›. Ard›ndan, tüm iflçi ve
emekçi kad›nlar mücadeleye ça¤r›ld›. 

Yap›lan konuflman›n ard›ndan Yasemin Göksu ve
Grup Yorum taraf›ndan söylenen türkü ve marfllarla
miting sona erdi.  

Bu y›lki 8 Mart’ta kitlenin ve kortejlerin coflkusu
dikkat çekerken, at›lan sloganlarda a¤›rl›kl› olarak 8
Mart’›n özüne vurgu vard›. Son y›llarda feminist ak›m-
lar taraf›ndan dayat›lan ve erkekleri d›fllayan 8 Mart
kutlanmas› ve “Dünya Kad›nlar Günü” çarp›tmas›na
inat, Devrimci 8 Mart Platformu, kad›n›yla erke¤iyle
birlikte alanlar› doldurdu ve kurtuluflun hep beraber
olaca¤›n› bir kez daha gösterdi.

8 Mart özgürlük alan›yd›
Gazi Katlia-

m›’n›n 13. y›l›nda
Gazi Mahallesi’nde
anma yap›ld›. 12
Mart 2008’de Ga-
zi’de toplanan dev-
rimciler, Gazi Ma-
hallesi ve Ümrani-
ye’de 1995’te dev-
letin gerçeklefltirdi-

¤i katliamla ölen 22
kifliyi and›lar. 

Anmalar, ailelerin
Alibeyköy mezarl›¤›nda

gelmeleriyle bafllad›. Saat
10’da Gazi’ye gelen ailelerle birlik-

te HÖC mezarl›¤a yürüyüfl gerçeklefltirdi. Anman›n en kitle-
sel kortejini oluflturan HÖC, flehitlerin resimleriyle birlikte,
katliama yönelik pankartlar ve dövizler tafl›d›lar. 

Mezarl›ktaki anmada aileler ad›na Zeynep Poyraz’›n ba-
bas› Cemal Poyraz bir konuflma yapt›. Konuflmas›nda “Ga-
zi katliam›n›n hesab›n›n sorulmamas›n›n yeni katliamlar›
beraberinde getirdi¤ine, Hrant Dink’in katledildi¤ine, fiem-
dinli’de kitapç›n›n bombaland›¤›na, çetelerin asker ve polis
ba¤lant›l› olduklar›na” vurgu yapaken, as›l sorumlunun dev-
let oldu¤unu söyledi.  

Gazi Eski Karakol önünde toplanan Gazi Platformu da,
önde “Yaflas›n Devrimci Dayan›flma” pankart›n›n ard›ndan
kortejlerin s›ralanmas›n›n ard›ndan yürüyüfle geçtiler. Gazi
Cemevi önüne kadar yap›lan yürüyüflte s›k s›k “Gazi fiehit-
leri Ölümsüzdür”, “Devrim fiehitleri Ölümsüzdür”, “Katil
Devlet Hesap Verecek”, “Yaflas›n Devrimci Dayan›flma”,
“Faflizme Karfl› Omuz Omuza”, “Faflizmi Döktü¤ü Kanda
Bo¤aca¤›z” sloganlar› at›ld›. 

Yürüyüfle Proleter Devrimci Durufl pankart› ve flamala-
r›yla kat›lan PDD okurlar›, “Asla Unutmayaca¤›z Asla Ba-
¤›fllamayaca¤›z”, “Gazi fiehitleri Ölümsüzdür” yaz›l› döviz-
lerin yan› s›ra Zeynep Poyraz ve Hakan Çabuk’un foto¤raf-
lar›n› tafl›d›lar. PDD okurlar› s›k s›k “Tafl Yürek Barikat Ya-
flas›n Gazi Direniflimiz”, “Gazi fiehitleri Ölümsüzdür”, “Gazi
Katliam›n›n Hesab›n› Soraca¤›z”, “Kahrolsun Faflist Dikta-
törlük”, “Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z”, “Zeynep-Ha-
kan Yoldafllar Ölümsüzdür”, “Yaflas›n Devrim ve Sosya-
lizm”, “Kurtulufl Devrimde Sosyalizmde”, sloganlar›n› att›lar.
Ayr›ca “Orak Çekiç silah Y›ld›z Bayra¤›m›z”, “Yaflas›n Tür-
kiye ‹htilalci Komünistler Birli¤i Bolflevik”, “Yaflas›n
T‹KB(Bolflevik)” sloganlar›n›n at›ld›¤› gözlendi. 

Kortejlerin cemevinin önüne gelmesinin ard›ndan Gazi
Platformu haz›rlam›fl oldu¤u program› yapt›. PDD okurlar›
da oradan mezarl›¤a giderek Zeynep Poyraz’›n mezar›n›n
bafl›nda gerçeklefltirdikleri anmayla, yoldafllar› Zeynep
Poyraz ve Hakan Çabuk’u and›lar. Yap›lan sayg› duruflun-
dan sonra, Zeynep ve Hakan’a dair bir konuflma yap›ld›.
“Zeynep Poyraz Yoldafl Ölümsüzdür”, “Hakan Çabuk Yol-
dafl Ölümsüzdür”, “Devrim fiehitleri Ölümsüzdür”, “Yaflas›n
Devrim ve Sosyalizm” sloganlar›yla anma bitirildi. Mezara
çiçeklerin yan› s›ra PDD flamas›, Zeynep Poyraz ve Hakan
Çabuk’un resmiyle dövizler b›rak›ld›. T‹KB(Bolflevik) mili-
tanlar›n›n yürüyüfl güzergah›na T‹KB(B) imzal› “Zeynep-
Hakan Yoldafllar Ölümsüzdür” pankart›n› ast›klar› görüldü.

Gazi platformu ise, program›n ard›ndan mezarl›¤a gele-
rek anma gerçeklefltirdi. Sayg› duruflu ve konuflmalar›n ar-
d›ndan cemevine yürünerek anmay› bitirdiler. 

Gazi flehitleri an›ld›
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“Newroz ‹syand›r” sözü bofluna söylenmiyor. New-
roz, binlerce y›l›n ezilmiflli¤ine, sömürülmüfllü¤üne,
fliddetine ve zulmüne karfl› bir baflkald›r›, sular›n
bentlerini y›kmas›d›r. Dirilifltir Newroz, do¤a özündeki
güzelli¤i yüzeye ç›kar›rken, insanl›¤a da umudu, se-
vinci, mutlulu¤u yayar. Yüre¤indekini, beynindekini
paylaflmak, ortaya koymak iste¤i uyand›r›r.

Newroz ‹syand›r! Bir eli Dicle’de bir eli F›rat’ta
olan koca bir devdir uyanan. Bafl› Ararat’t›r, kollar›
Cudi, ayaklar› Gabar olan bir dev. Binlerce y›l önce
Zalim Dehak’a karfl› baflkald›ran Demirci Kawa’n›n ta-
fl›d›¤› kavga atefli, dalga dalga yay›larak, büyüyerek
tafl›nd› yüreklerde. Kürt halk›n›n beyninde, bilincinde
serh›ldan oldu. Zalim Dehak’lar oldu¤u müddetçe bu-
na karfl› direnen yeni Kawa’lar f›flk›rd› her baharda
topraktan. Gökyüzünü ayd›nlatan günefl gibi, ateflleri
sald›lar sokaklara, caddelere, da¤lara, koyaklara…
Atefli gören akt›, akt›… Bir ça¤layan gibi geldiler, ate-
flin etraf›nda biriktiler, biriktirdiler umudu ve coflku-
yu… 

Newroz ‹syand›r! ‹syand›r ve isyan›n cezas›n› kan
ak›tarak ödetmek isteyen Zalim Dehak’lar, hangi ça¤-
da olursa olsun bofl durmuyorlar. ‹nsanl›¤›n, eflitli¤e,
özgürlü¤e olan özlemini kanla bo¤acaklar›n› sananlar,
binlerce kez yan›ld›lar ve yan›lmaya devam edecek-
ler. Onlar öldürmekten b›kmayacaklar, Newrozca bü-
yüyenler de isyan etmekten... Ulaflaca¤›n› bilerek
da¤lar›n doruklar›na, nehirlerin ve denizlerin ak kö-
püklü sular›na, çiçeklerin özüne, rengine, mavisiyle,
yefliliyle, sar›s›yla hayat veren do¤a gibi her daim ko-
flacaklar… 

Diyarbak›r’dan ‹stanbul’a, Van’dan ‹zmir’e, Hakka-
ri’den Ankara’ya ve daha baflka baflka yerlere ulaflt›
“Newroz Piroz Be” slogan›. Ölmek mi bu slogan›n kar-
fl›l›¤›! O da bahar kokular› aras›nda, güneflin s›cakl›-
¤›yla gelecekse, binlerce, milyonlarca kez Newroz Pi-
roz Be!

KUTLAMALAR K‹TLESEL ve M‹L‹TANDI

Bu y›l da Newroz, Türkiye’nin dört bir yan›nda kut-
land›. Çok daha kitlesel, yayg›n ve militanca… 2 ölü,
126 tutuklama ve yüzlerce yaral› pahas›na... Faflist
diktatörlü¤ün zulmüne, fliddetine inat alanlara akan
milyonlar… Newroz’u isyan tad›nda kutlad›lar, k›z›llafl-
t›rd›lar. Newroz’un baflkald›r› ve dirilifl oldu¤unu, umut
ve coflkuyla, tafllarla, sloganlarla, önüne ç›kan engel-
leri afla afla hayk›rd›lar.

‹stanbul ve Diyarbak›r’da yüzbinleri bulan Newroz
kutlamalar›, özellikle Kürt illerinde ve Newroz kutlan-
mas›na izin verilmeyen yerlerde çat›flmal› geçti. Dev-
letin çok büyük bir kinle sald›rd›¤› bu eylemlerde ka-
d›nlar, çocuklar yerlerde sürüklendi. Buna karfl›n bü-
yük bir öfkeyle polis araçlar› taflland›, molotofland›,
caddelere barikatlar kurularak saatlerce çat›fl›ld›.

Bu y›l ki Newroz, son y›llara damgas›n› vuran

Newroz’lardan farkl› bir atmosfere sahne oldu. Bir ta-
raftan, Kürt kitlesinin öfkesi, çok güçlü ve militan bir
biçimde soka¤a taflt›. Bütün illerde Newroz’un binler-
le, onbirlerle kutlanmas›, eylemlerdeki militanl›k, poli-
sin sald›r›s›na ve uygulanan vahflete ra¤men eylemi
sürdürmede kararl›l›k çarp›c› biçimde kendini göster-
di. Eylemlerin doruk noktas›, Yüksekova’da kitleden
kaç›r›lan cenazenin geri al›nmas› oldu. Newroz kut-
lamalar›n›n militanl›¤› ve kararl›l›¤›, ’89 sonras›nda
yaflanan serh›ldan günlerini hat›rlatmaktad›r. Bu y›l
ki Newroz, Kürt hareketinin de yeniden uyan›fl›n›
mufltulamaktad›r. 

Di¤er taraftan, y›llar sonra ilk defa devrimcilerle
beraber Newroz kutlanmas›, önemli bir geliflmeydi.
Son s›n›rötesi harekat›n ABD’nin verdi¤i destekle ger-
çeklefltirilmifl olmas›, emperyalizme güvenerek hakla-
r›n elde edilemeyece¤ini gösterdi. Bu da, Kürt hareke-
tinin son on y›l›na damgas›n› vuran “bar›fl” söylemleri-
nin geriye düflmesine neden oldu. Bu süreçte devrim-
cilerin gösterdi¤i dayan›flma ve sahiplenme, Kürt ha-
reketinin devrimcilerle yeniden yak›nlaflmas›na yol aç-
t›. 

Bu iki unsur, gerek ülkemizdeki genel mücadele-
nin yükselifli, gerekse Kürt hareketinin yükselifli aç›-
s›ndan umut veren bir geliflmedir. 

‹stanbul’da Newroz 200 bin kiflilik bir kat›l›mla
Kazl›çeflme meydan›nda yap›ld›. Sabah›n erken saat-
lerinden itibaren her sokaktan akan binlerce insan,
kortejler oluflturarak, “Newroz Piroz Be” diyerek geldi.
Bu y›lki Newroz kutlamalar› aralar›nda PDD, DTP,
HÖC, BDSP, Kald›raç, HKM, DHP, Partizan, SDP,
ESP, EMEP, SODAP, TÖP, D‹P Giriflimi’nin de bulun-
du¤u birçok kurum taraf›ndan ortaklafla örgütlendi.
Son aylarda Kürdistan’a yönelen “s›n›riçi-s›n›rd›fl›”
operasyonlara devrim cephesinin birleflik bir yan›t›yd›
bu. O aç›dan anlaml›yd›.  

Saat 9.30’dan itibaren kortejler, Abdi ‹pekçi Spor
Salonu’nun önünde toplanmaya bafllad›. Erken saat-
lerden itibaren miting alan›nda ve alana ç›kan yollar-
da, on binden fazla polis birikmiflti. Sadece miting ala-
n›nda de¤il, semtlerden otobüslerin kalkmas›na, tren-
lerin seferlerini yapmas›na engel olmaya çal›flt›larsa
da baflar›l› olamad›lar. Kortejler, s›kl›kla “Newroz Pi-
roz Be”, “B›ji Newroz”, “Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i”,
“B›ji Bratiya Gelan”, “Kürdistan Faflizme Mezar Ola-
cak”; “Kürt-Türk-Ermeni Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i”,
“Susma Hayk›r Halklar Kardefltir” sloganlar› at›ld›.
PDD okurlar› mitinge PDD imzal› “Newroz ‹syand›r”
pankart›yla kat›l›rken s›k s›k “Kürt Halk›na Özgürlük,
Kahrolsun Faflist Diktatörlük”, “Yaflas›n Halklar›n Kar-
deflli¤i”, “Yaflas›n Devrim ve Sosyalizm”, “Kurtulufl
Devrimde Sosyalizmde” sloganlar›n› hayk›rd›. 

200 metrelik bir yürüyüflün ard›ndan alana giren
kortejlerin toplanmas›yla miting, sayg› durufluyla bafl-
lad›. Sonra, platformu örgütleyen kurumlar ad›na ha-
z›rlanan metin okundu. Metinde, halklar›n birbiriyle
sorunu olmad›¤›, Kürt, Türk, Ermeni her ulustan in-
sanlar›n ayn› sömürüye maruz kald›¤›, kurtuluflun bir-
likte mücadele etmekten geçti¤i vurgulan›yordu. Mi-
ting boyunca DTP Milletvekilleri Sabahat Tuncel, S›rr›
Sak›k, Emine Ayna, EMEP Genel Baflkan› Levent Tü-
zel ve Bar›fl Anneleri ‹nisiyatifi sözcüsü konuflmalar
yapt›lar. Kitlenin coflkusu ve öfkesi dikkat çekerken
s›kl›kla “Katil AKP, Katil Erdo¤an”, “PKK Halkt›r, Halk
Burada” sloganlar› duyuldu. Alanda PKK bayraklar›-
n›n yan› s›ra Abdullah Öcalan posterleri aç›ld›. Miting
Grup Yorum’un söyledi¤i marfllar›n ard›ndan sona er-
di. Miting alan›na kitlelerin girifli s›ras›nda 100’den
fazla kifli gözalt›na al›nd›. 

‹zmir’de 23 Mart’ta yap›lmas› düflünülen mitinge
izin verilmemesi üzerine ‹zmir DTP il binas› önünde
toplanan 2000 kifli atefl yak›p sloganlar atarak New-
roz’u kutlad›. Kitlenin etraf›n› çembere alan polis, da-
ha sonra kitleye gaz bombalar› ve coplarla sald›rarak
birçok kifliyi yaralad› ve göz alt›na ald›. 

Diyarbak›r’da 21 Mart’ta DTP’nin örgütledi¤i mi-
tinge 500 bin civar› kifli kat›l›rken, mitingde Newroz
kutlamalar› s›ras›nda yap›lan sald›r›lara karfl› öfke
dikkat çekti. “Katil Erdo¤an” slogan› en s›k at›lan slo-
ganlardan biri oldu. Miting alan›n›n etraf› polis taraf›n-
dan kuflat›ld›, mitinge kat›lmak isteyenler didik didik
aranarak içeri al›nd›. Miting s›ras›nda da Türk ordusu-
na ba¤l› savafl uçaklar›, alçak uçufl yaparak kitleyi te-
dirgin etmek istedi. Mitingde DTP’li milletvekilleri birer
konuflma yapt›lar. 

Van’da Newroz mitingine izin verilmemesi üzerine
DTP il binas› önünde yürüyüfle geçen kitleye kurflun
ve gaz bombalar›yla sald›ran polis, Zeki Erifl ad›ndaki
bir kifliyi yaralad›. Zeki Erifl daha sonra hastanede ha-
yat›n› kaybederek Newroz flehitleri aras›na kat›ld›. Kit-
leye vahflice sald›ran devlet, yafll› kad›nlar› ve çocuk-
lar› yerlerde sürükleyerek gözalt›na ald›. Birçok kifli
bafl›ndan ve vücutlar›n›n çeflitli yerlerinden yaraland›.
Bir gün sonra Van’da yap›lan cenaze törenine 30 bin
kifli kat›l›rken, polis bir kez daha kitleye sald›rd›. 

Hakkari-Yüksekova’da da Van’daki gibi vahfli gö-
rüntüler yaflan›rken, polisin sald›r›s›na kitle, tafllarla
ve barikatlarla karfl› koydu. Devletin kolluk güçleri ta-
raf›ndan aç›lan atefl sonucu yüzlerce kifli kurflunla ya-
raland›, yüzlerce kifli gözalt›na al›nd›. 29 yafl›ndaki ‹k-
bal Yaflar ise, katledildi. Sonras›nda, cenazenin gece
saatlerinde kaymakam›n talimat›yla gizlice topra¤a
verildi¤i anlafl›ld›. Ailesinin baflvurusu üzerine hareke-
te geçen DTP yetkilileri, cenazenin yerini ö¤renebildi-
ler. Caddeleri dolduran kitlenin cenazeyi almadan da-
¤›lmayaca¤›n› ve daha büyük olaylar›n geliflece¤ini
anlayan kaymakam, ‹kbal Yaflar’›n gömüldü¤ü yerden
ç›kar›lmas›na izin vermek zorunda kald›. Cenaze bu-
radan al›narak, onbinler taraf›ndan dört kilometre ileri-
deki mezarl›¤a götürülüp defnedildi. Bu, kitlenin gü-
cüyle cenazenin sadece devletin elinden de¤il, gizlice
gömüldü¤ü yerden de al›nabilece¤ini ortaya koyan
çok anlaml› bir örnekti. Bu süre boyunca esnaf da ke-
penk kapatarak eyleme destek verdi. 

Newroz fi›rnak, Batman, Ankara, Mersin, Adana
gibi illerde, Avrupa’n›n çeflitli bölgelerinde coflkuya
kutland›. Ayr›ca birçok semtte Newroz ateflleri yak›ld›,
halaylar çekildi. Suriye’nin Kam›fll› bölgesinde ise
Newroz kutlamalar›, t›pk› Türkiye’de oldu¤u gibi, dev-
let terörüne maruz kald›. Sald›r›da 3 kifli hayat›n› kay-
betti, onlarcas› yaraland›.  

* * *

Newroz’un arifesinde, DTP Kayap›nar Belediyesi
ile D‹SK’e ba¤l› Genel-‹fl Sendikas› aras›nda imzala-
nan toplu ifl sözleflmesinde Newroz “izin günü” olarak
kabul edildi. Ve böylece ilk kez Newroz bayram›, res-
mi belgede “tatil günü” olarak kay›tlara geçirildi. Ge-
nel-‹fl fiube baflkan›, iflçilerinin tamam›n›n talebi so-
nucu bu maddeyi koyduklar›n›, belediye baflkan›n›n
da memnuniyetle imzalad›¤›n› belirtti.

Newroz ‹syand›r!
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2008 1 May›s›na girmek üzere-
yiz. 1 May›s’a günler kala iflçi ve
emekçilerin cephesi, oldukça hare-
ketli. Türkiye’nin dört bir yan›nda yol
kapatmalar, bas›n aç›klamalar›, ifl-
yerini terketmeme, ifl b›rakma vb
eylemleriyle mücadeleyi sürdürüyor-
lar. Özellikle GSS yasa tasar›s›na karfl› taban›n bas-
k›s› sonucu gerçekleflen 14 Mart iki saatlik ifl b›rakma
(uyar› grevi) iflçi emekçiler taraf›ndan coflkuyla karfl›-
land›. Yurdun dört bir yan›nda onbinler, sokaklara tafl-
t›,  “‹flçi-Memur Elele, Genel Greve” slogan› eylemin
temel slogan› oldu ve bir genel grev provas›na dö-
nüfltü. 

Derecikler birleflerek ›rmaklaflt›

Bu hareketlilik ve soka¤a dökülme, elbette birden-
bire olmad›. Buraya gelene kadar irili ufakl› bir dolu
eylemler, direnifller yafland›. ‹flçi ve emekçiler, kendi
gündemlerini oluflturmaya bafllad›lar. Burjuvazinin tür-
ban üzerinden yeniden bafllayan dinci-laik tart›flmala-
r›na ra¤men, iflçi ve emekçiler, özellefltirmeye, ifl ci-
nayetlerine, GSS yasa tasar›s›na karfl› mücadeleyi
yükseltmeye devam etti, ediyorlar. 

Tekel iflçileri, özellefltirme sald›r›s›na karfl› kenet-
lendi. Tekel fabrikalar›n›n oldu¤u illerde mitingler dü-
zenlediler, bütün illerden Ankara’ya gelerek Anka-
ra’da kitlesel ve devletin kolluk güçleriyle çat›flmal›
militan bir eylem gerçeklefltirdiler. Sokak eylemlerini
iflyerini terk etmeme eylemleriyle birlefltirerek müca-
deleyi sürdürüyorlar. Tuzla tersane iflçileri, ifl cinayet-
lerine karfl›, baz› atölyelerde ifl b›rakma eylemleri ve
militan sokak gösterileriyle, bütün dikkatleri üzerine
çekmeyi baflard›lar. GSS sald›r›s› ise, iflçi ve emekçi-
lerin mücadelesini birlefltirdi, genellefltirerek önünü
açt›. 

GSS’nin gündeme gelmesiyle birlikte buna karfl›
tepkiler de oluflmaya bafllam›fl, eylemlere dökülmüfl-
tü. Mücadelenin ihtiyac›, örgüt biçimlerini de ortaya
ç›kard›. Baflta ‹stanbul olmak üzere “Herkese Sa¤l›k,
Güvenli Gelecek Platformu”nda biraraya gelen dev-
rimci kurumlar, sendikalar, meslek odalar›, dernekler,
önemli ifller baflard›lar. Fiili mitinglere dönüflen bas›n
aç›klamalar›, sempozyum, imza standlar›, yayg›n afifl,
bildiri da¤›t›m› vb eylem ve etkinlikler geçeklefltirdiler.
Her faaliyet bir öncekinin üzerine ç›kt›. Bu hareketlilik,
bürokratik sendika merkezlerine karfl› muhalif sendi-
kalar› da yan›na çekmeyi baflard›. Ayn› zamanda ifl-
birlikçi sendika a¤alar›na karfl› mücadeleyi yükseltti. 

Bunun üzerine “Emek Platformu” da iki saatlik ifl
b›rakma karar› almak zorunda kald›. Onlar, bu karar›
kendilerine dönük olan bas›nc› azaltmak, tepkileri dü-
flürmek “dostlar al›flveriflte görsün” misali pasif bir ka-
t›l›mla geçifltirebileceklerini düflünüyorlard›. Hele iflçi
emekçilerin soka¤a ç›kmalar›n› hiç istemiyorlard›. Fa-
kat öyle olmad›… 

Soka¤›n dili ve gösterdikleri

‹flçi ve emekçiler, sadece ifl b›rakma ile yetinme-
diler, her alan› sokak eylemine dönüfltürerek kitle gü-
cünün, örgütlü gücün neler yapabilece¤ini göstermifl
oldular. “Bu ülkede grev yap›lmaz” diyen iflbirlikçi
sendika bürokratlar›na, ayn› teraneden çalan refor-
mistlere de en iyi cevab› pratikte verdiler.

‹stanbul’da kurulan platformunun daha ilk toplan-
t›lar›nda Genel Grev-Genel Direnifl tart›fl›lmaya bafl-
lam›flt›. O gün, genel grev genel direniflin nesnel ze-
mini oldu¤unu ve bu hedefle çal›flmak gerekti¤ini be-

lirtmifltik.
Genel grev genel direniflin yolunun, önce “uyar› gre-
vi”nden geçece¤ini, öncelikle iki saat, yar›m gün, tam
gün vb. ifl b›rakma eylemlerini hayata geçirmememiz
gerekti¤ini söylemifl ve bileflenlere bunu önermifltik.
O gün söylediklerimiz, bugün yaflam buldu. 14
Mart’ta genel grevin ilk provas› gerçekleflti. 

“‹flçi memur elele genel greve” slogan›n› pratik
hale dönüfltürmenin ve genel direniflle birlefltirmenin
uygun zaman› neden 1 May›s olmas›n? 

Tersane ve Tekel iflçilerinin yapt›¤› eylemlerde
görüldü¤ü gibi, iflçi emekçilerde eylem iste¤i artm›fl
durumda. Özellikle GSS’ye karfl› eylemler, giderek
daha genifl kitlelerin kat›ld›¤› ve sokaklar› doldurdu¤u
eylemlere dönüflüyor. Protestoculuktan ç›k›p hesap
sorma, hak alma e¤ilimi güçleniyor.

Komünist ve devrimci örgütlerin s›n›fla ba¤›n›n
zay›fl›¤› hala önemli bir eksiklik olarak durmaktad›r.
Buna karfl›n Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek gibi
platformlarda olmalar›, mücadelenin do¤ru rotada
ilerlemesinde, önemli bir etki gücü oluflturmaktad›r.
Di¤er yandan GSS eylemlerinin yay›lma zemini genifl
olmakla beraber, iç örgütlülükte zay›fl›klar devam
ediyor. Bu zay›fl›klar› gidermek için, merkezden böl-
gelere, ilçelere, semt ve havzalara do¤ru taban ör-

gütleri oluflturulmal›, daha genifl
iflçi ve emekçiye ulafl›lmal›d›r.
‹flyeri temsilcileri üzerinden iflye-
ri komiteleri oluflturup ifllevli hale
getirilmesi, iç örgütlülü¤ün güç-
lenmesi aç›s›ndan önemli ola-
cakt›r. 

Genel Grev Genel Direnifl

14 Mart ifl b›rakma eyleminin ard›ndan Çal›flma
Bakan› sendika ve kitle örgütlerine ça¤r› yapt›, yasa
tasla¤›n› “gözden geçirmek” üzere toplant›lar düzen-
ledi. Bu, eylemin gücünün göstergesiydi. AKP hükü-
meti manevra yapma ihtiyac› duymufltu.  

Uzun süren görüflmelerin ard›ndan, hükümet sa-
dece emekli olmak için getirilen 9 bin iflgünü zorunlu-
lu¤unu 7 bin 200’e düflürmeye raz› oldu. Buna karfl›n
65 yafl dahil olmak üzere en temel maddeler korun-
du. Gerek IMF’nin gerekse TÜS‹AD’›n aç›klamalar›
bir kez daha gösterdi ki, AKP hükümeti, yasa tasla¤›-
n›n ruhundan, ana mentalitesinden taviz vermeye-
cek. 

Onlara geri ad›m att›racak olan tek güç, bizim ör-
gütlü gücümüzdür. T›pk› 14 Mart’ta oldu¤u gibi. Bu
yüzden rötufl de¤il, yasan›n tümden geri çekilmesini
dayatmal› ve bunu baflarmal›y›z. Bu do¤rultuda
HSGG platformunun ve Türk-ifl ‹stanbul fiubeler
Platformunun yasa geri çekilinceye kadar mücadele-
ye devam edeceklerini deklare etmeleri; ard›ndan
D‹SK, KESK, TTB, TMMOB gibi sendika ve kitle ör-
gütlerinin 1 Nisan’da yar›m günlük ifl b›rakma karar›
almas›, çok önemlidir. Bunu büyütmeliyiz. Uyar›
grevlerini Genel Grev Genel Direnifl’le taçland›rmal›-
y›z!

Böyle bir güce sahibiz. Yeter ki, buna inanal›m.
Bu inanç ve ciddiyetle ifllere koyulal›m!  

‹flyeri komiteleri, s›n›f mücadelesinde ’89 bahar
eylemleriyle oldukça olumlu izler ve mücadele gele-
ne¤i b›rakm›flt›r. Hareketin iç örgütlülü¤ünün sa¤lam-
laflmas›nda, ileriye tafl›nmas›nda iflyeri komitelerinin
fonksiyonu oldukça önemlidir. Harekete önderlik flim-
di GSS’ye karfl› oluflan platformlar üzerinden flekil-
lenmektedir. Komünist ve devrimciler, sendikalarda,
odalarda etkin olmal›, yönetimleri zorlamal›d›r. Yerel
platformlar› ifllevli k›lmal› ve bunlar üzerinden taban
örgütlülükleri, iflyeri komiteleri kurulmal›d›r. Varolan
iflyeri komiteleri ve iflçi temsilcilerinin yerel platform-
larla temas›n› sa¤lanmal›, bu komitelerle “Genel
Grev Genel Direnifl”e haz›rlan›lmal›d›r. 

1 May›s’a giderken “Genel Grev Genel Direnifl”
fliar›n› yaflama geçirmek, onun çok daha güçlü ve
görkemli bir flekilde kutlanmas›n› getirecektir. “1 Ma-
y›s’ta eller flaltere, ayaklar Taksim’e!” diyoruz! Geçen
y›l fiilen k›r›lan Taksim yasa¤›n› bir kez daha k›ral›m
ve yeniden Taksim’i zapt edelim! Bu kez tüm hayat›
durdurarak, daha kitlesel ve militan bir flekilde… 

Genel Grev Genel Direniflle

1 May›s’ta 1 May›s Alan›na!
‹flçi ve emekçiler, sadece ifl b›rakma ile yetinmediler, her alan›

sokak eylemine dönüfltürerek kitle gücünün, örgütlü gücün neler
yapabilece¤ini göstermifl oldular. “Bu ülkede grev yap›lmaz”
diyen iflbirlikçi sendika bürokratlar›na, ayn› teraneden çalan

reformistlere de en iyi cevab› pratikte verdiler. 



“‹flçi-Memur El Ele Genel Gre-
ve!”, “Geliyor, Geliyor Genel Grev
Geliyor”, “Yaflas›n S›n›f Dayan›flma-
s›”, “Kurtulufl Yok Tek Bafl›na YA
HEP BERABER YA H‹Ç B‹R‹M‹Z!”…

Bu sloganlar›n caddeler dolusu
iflçi ve emekçinin a¤z›ndan duyul-
mas›n›n üzerinden çok zaman geç-
miflti… Karfl›lar›nda hükmünü yiti-
ren yasalar ve kurumlar, bir kez da-
ha k›sa süreli¤ine bir flok yaflad›. Çok fazla
bir zaman da de¤ildi ama sokaklar ve cad-
deler coflkuyla doldu, öfkeyle doldu, daya-
n›flman›n solu¤uyla doldu. 

Hayat› yaratanlar, o gün iki saatli¤ine de
olsa hayat› durdurdular. Tabi bundan mem-
nun olmayan ve hayat›n anlam›n› sadece pa-
radan ibaret görenler vard› ve bunlar çok
korktular. Korkular›n› manfletlere tafl›d›lar: “17 y›l
sonra…” diye bafllayan cümleler, böyle bir fley
beklememenin flaflk›nl›¤›n› ilan ediyordu.

* * *

Evet, tam 17 y›l önce bir genel grev yaflan-
m›flt› Türkiye’de. 3 Ocak grevi,12 Eylül sonras›
ilk genel grevdi. ’89 Bahar eylemleri ve Zongul-
dak madencisinin büyük direnifli, sendika a¤alar›-
n› böyle bir greve zorlam›flt›. O zaman da sendika
a¤alar› iflçileri evlerine hapsetmeye çal›flm›flt›lar,
bu yüzden “pijamal› grev” yak›flt›rmas› yap›ld›.
Fakat iflçi ve emekçilerin bir k›sm›, yine sokakla-
ra ç›kt›. Komünist ve devrimcilerin önderlik ettik-
leri yerlerde çat›flmal›, militan gösteriler oldu.   

O günde Irak’ta savafl vard›. Ad›na “Körfez Sa-
vafl›” denilen savaflta yine bombalar ya¤›yordu
Irak halk›n›n üzerine. Kitlelere televizyonlardan
canl› canl› ölümlerin izletilmeye bafllat›ld›¤› bir dö-
nemdi. Ancak burjuva medya, en çok Körfez’e
dökülen petrolün içinde ç›rp›nan bir karabata¤›
öne ç›kar›yor, ona a¤l›yordu. ABD’nin bafl›nda
“Baba Bush” vard› ve bir kez daha Ortado¤u’da
hegemonya savafl› veriliyordu. Bizim “bafl›m›z”da
ise, “bir koyup üç almaktan” bahseden, Türkiye’yi
savafl›n içine do¤rudan sokmaya çal›flan Turgut
Özal. Baba Bush’la her gün telefonda görüflmekle
övünen, 12 Eylül’den bu yana iflçi ve emekçilerin
haklar›n› kufla çeviren, özellefltirme furyas›n› bafl-

latan ve aç›ktan
“ben zenginleri se-
verim” diyen
Özal…  

Bugün de savafl
var ve savafl, çok
farkl› bir genifllikte

yürüyor.
Baba
Bush’un
yerini o¤ul
Bush al-
m›fl sade-
ce. Özal’›n
ANAP’›n›n

yerini
ise, Er-
do¤an’›n
AKP’si
alm›fl
durum-
da. ABD
iflbirlikçi-
li¤inde, iflçi ve
emekçilere sal-
d›r›da Özal’la
yar›fl›yor adeta. 

O gün yürü-
yenlerle 14
Mart’ta yürüyen-
ler aras›ndaki
fark ise, bugün yürüyenlerin birço¤unun o günle-
rin çocuklar›, gençleri olmas›. ‹fl hayat›na yeni
bafllayanlar›n, iflçi ve emekçi okulunun s›ralar›n-
daki ilk derslerini ald›¤› zamanlar…

* * *

Pankartlar, dövizler, sloganlar… Türkiye’nin bir
yan› Genel Grev diyor bir yan› Genel Direnifl. ‹s-
tanbul “‹flçi Memur El Ele” diyor; Ankara “Genel
Grev!” Diyarbak›r, Gazi Antep “B›ji Bratiya Gelan”
diyor, Malatya, Trabzon, “Yaflas›n Halklar›n Kar-
deflli¤i”. 

Binalardan sarkanlar, caddelere, sokaklara ba-
har› tafl›yanlar›, coflku ve özlemle alk›fll›yor, gü-
lümsüyorlar. “Nerelerde kald›n›z” dercesine ve ifl-
tahla ç›rp›yorlard› ellerini. 

Gelece¤imizi isteyenler, bedenimizi pazarl›k
masas›na yat›ranlar “yalan söylüyorsunuz” diyor-
lard› gözümüze baka baka. Utanmadan ve s›k›l-
madan “güzel bir gelecek” vaat ediyorlard› bize.
“Güzel gelecek” olarak yar›flmalardan, üç ka¤›tç›-
l›ktan baflka bir fley sunmayanlar, “paran yoksa
öl” diyorlard›, “suskunlu¤umuzun” üzerine basa
basa. 

Say›lar büyüdü, büyüdü ve iki saatli¤ine de ol-
sa, hayat›n bo¤az›n› s›kt›, nefesini kesti. Hat›rlatt›
kendini. “Yaratan ve kahreden biziz!” dediler.
“Mücadele edenler her zaman kazanamazlar ama

kazananlar her zaman mücadele edenlerdir!”
dediler. “‹lk önce direnifl, sonra zafer!” dediler  

Biz nice kavgalara girdik, nice yengiler,
yenilgiler gördük. Ama halk›z biz, her defas›n-
da yeniden do¤rulduk, tohuma durduk, ölüm-
lerden yeniden do¤duk. ‹flte flimdi yine alan-
larday›z. “Genel Grev Genel Direnifl!”, “Yafla-
s›n S›n›f Dayan›flmas›!” “Kurtulufl Yok Tek

Bafl›na!” 

Biraz kendileri için en çok da yar›n-
lar›ndakiler, çocuklar›, torunlar› için
yürüdüler. Hani bize “sizi ilgilendirmi-
yor, ama çocuklar›n›z› bize vereceksi-
niz” dediler ya… Yar›n›n s›n›f kardeflle-
rimiz olacaklar› satmam›z› istediler
ya… ‹flçi ve emekçiler, 2030’larda ölü-
mü istenen çocuklar›m›z için yürüdü-
ler.  

Satmaya çal›flanlar yok mu? Olmaz
m›? Sendika a¤alar› ne güne duruyor? Bizim cofl-
kumuzu, gücümüzü, pazarl›¤a havale edenler,
masa bafl›nda kabul ettiklerini, tükürmek zorunda
kalacaklar elbet. Dün böyle olmad› m›? Yar›n da
öyle olacak. Hangi vicdana s›¤ar ki, karfl›l›¤› ol-
mayan bofl sözler yuma¤›n› kabullenmek.

* * * 

Ey hayat… ‹flte hükmümüz budur. ‹stedi¤imiz
zaman, güçlü oldu¤umuz zaman ve hep bir a¤›z-
dan gülüfllerimizi, hayk›r›fllar›m›z›, coflkumuzu
paylaflt›¤›m›z zaman, sen de bize güleceksin. T›p-
k› Yunanistan, Fransa, Almanya’da büyüyen iflçi
direnifllerinde oldu¤u gibi ve t›pk› bombalar›n ara-
s›nda hayat› arayan Filistin, Kürt ve Irak halk›n›n
direnifli gibi...  

Terimize kar›flan topra¤›n, nefesimize kar›flan
kokun ve avuçlar›m›z› açt›¤›m›zda buram buram
dolan coflkun da¤lar›n esintisiydi ard›m›zda tafl›d›-
¤›m›z ve tüm renkleri bir ressam›n edas›yla gör-
dük. Bir kez daha hayk›r›yoruz: “Genel Grev Ge-
nel Direnifl!” Dünyan›n tüm m›sralar› o kahreden
gücün, hayat›n kendisinin anlam›n› aram›yorlar
m›? O anlam kavga, mücadele ve zaferde gizli... 

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için
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Kaç kez k›rd›lar dallar›m›z›, kaç kez budad›lar

‹fiTE Y‹NE EYLEMDEY‹Z, Y‹NE GREVDE!
KKooccaaeellii

MMaanniissaa--SSaalliihhllii

MMuu¤¤llaa--YYaattaa¤¤aann

TTrraabbzzoonn

MMeerrssiinn

‹lbek Tekstil direnifliyle dayan›flma
Gaziosmanpafla-Küçükköy’de yaklafl›k 1.5 ayd›r direnifl yapan ‹lbek Tekstil iflçilerini “Herkese Sa¤l›k Gü-

venli Gelecek Platformu” ziyaret etti. 22 Mart’ta Elmabahçesi ‹mam Hatip Lisesi Dura¤›’nda toplanan platform
bileflenleri, “Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu” imzal› “‹lbek ‹flçisi Yaln›z De¤ildir” pankart›n› açt›.
200 metre yürüyen kitle “‹lbek ‹flçisi Yaln›z De¤ildir”, “Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek”, “‹flçilerin Birli¤i Ser-
mayeyi Yenecek”, “Yaflas›n S›n›f Dayan›flmas›”, “Mezarda Emekli Olmayaca¤›z” sloganlar›n› att›lar. 

‹lbek Tekstil iflçileri de platformu caddede sloganlarla karfl›larken “Kurtulufl Yok Tek Bafl›na Ya Hep Beraber
Ya Hiçbirimiz”, “Yaflas›n S›n›f Dayan›flmas›”, “‹flçilerin Birli¤i Sermayeyi Yenecek” sloganlar›n› att›lar. Fabrika
önüne gelen iflçiler ve platform bileflenlerine hitaben yap›lan aç›klamada, ‹lbek iflçilerinin süren direnifline destek
vermek için yanlar›nda olduklar› vurgulan›rken, direniflin bir anlamda gelecek mücadelesi demek olan bir günde-
me denk geldi¤i ve bu aç›dan ele al›nmas› gerekti¤ine de¤inildi. 

‹lbek Tekstil’de, 2001 y›l›ndan bu yana ayl›k ve fazla mesai ücretlerini alamayan 200 iflçi, patrona karfl› dava
açm›fl ve bu davay› kazanm›fllard›. Davay› kaybeden patron ‹lyas Bektafl ise, ifl makinalar›n› t›rlara yükleyerek
kaç›rmak istemiflti. Patronu engelleyen iflçiler, fabrika önünde çad›r kurarak direnifle geçtiler. 1.5 ayd›r direnifli
sürdüren iflçiler, haklar›n› al›ncaya kadar kararl› davranacaklar›n› söylüyorlar.
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14 Mart’ta
Türkiye genelin-
de Emek Plat-
formu bileflenle-
rinin ça¤r›s›yla
2 saatlik ifl b›-
rakma eylemi
gerçeklefltirildi.
10-12 saatleri
aras›nda ger-
çekleflen ifl b›-
rakma eylemi
boyunca mey-
danlara inen ifl-
çi ve emekçiler,
GSS yasas›n›
protesto etti ve

iptal edilmesini istediler. “Genel Grev Genel Direnifl”
talebinin yükseldi¤i ve coflkuyla dillendirildi¤i eylem-
ler boyunca, hükümet istifaya davet edildi. Yap›lan
eylemlere Türkiye genelinde yüz binler kat›l›rken, bu
yasan›n sokaklarda paçavraya çevrilebilece¤i bir
kez daha görüldü. 

‹stanbul’da her iflyerinin önü eylem alan›na dön-
dü. Kad›köy ve ‹stanbul Saraçhane’de kitlesel gös-
teriler düzenlendi. Sabah saat 11’den itibaren Kad›-
köy Belediyesi önünde toplanmaya bafllayan iflçiler,
sloganlarla yolu trafi¤e kapatarak Kad›köy ‹skele
Meydan›’na yürüdüler. Emek Platformu pankart›n›n
arkas›nda kortejler oluflturan iflçiler ve memurlar s›k
s›k “Genel Grev Genel Direnifl”, “fialter ‹necek Bu ‹fl
Bitecek”, “Hükümet Yasan› Al Bafl›na Çal”, “Ankara
Ankara Duy Sesimizi ‹flte Bu ‹flçinin Ayak Sesleri”,
“Hükümet ‹stifa”, “Savafla De¤il Sa¤l›¤a Bütçe”,
“Sa¤l›kta Tasarruf Ölüm Demektir”, “GSS Yasas› ‹p-
tal Edilsin” sloganlar›n› hayk›rd›lar. ‹skele meydan›-
na gelindi¤inde yap›lan konuflmalarda AKP hüküme-
tinin derhal bu yasay› çekmesi istendi.

Avrupa Yakas›’nda da Cerrahpafla ve Aksaray
Metrosu önünde toplanan iflçi ve memurlar, Saraç-
hane’ye yürüdüler. Aksaray Metro önünde toplanan
Belediye-‹fl üyesi iflçiler, halaylar›n ard›ndan kortej-
ler oluflturarak Vatan Caddesi’ni trafi¤e kestiler, ora-
dan Saraçhane’ye yürüdüler. 2 bin kiflinin kat›ld›¤›
eylemde, “Kurtulufl Yok Tek Bafl›na Ya Hep Beraber
Ya Hiç Birimiz”, “Genel Grev Genel Direnifl”, “Sava-
fla De¤il Sa¤l›¤a Bütçe”, “Savafla De¤il E¤itime Büt-
çe”, “AKP Yasan› Al Bafl›na Çal”, “Hükümet ‹stifa”,
“Yalanc› Baflbakan ‹stemiyoruz”, “Katil ABD ‹flbirlikçi
AKP”, “Katil ABD Ortado¤u’dan Defol” sloganlar›
at›ld›. PDD okurlar› da bu yürüyüfl içinde yerald›lar
ve Devrimci Sendikal Birlik, Proleter Devrimci Durufl
imzal› “GSS’ye Hay›r! Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz!”
“Sosyal Güvence Sosyalizmde! Kahrolsun Kapita-
lizm!” dövizlerini tafl›d›lar. 

Cerrahpafla Hastanesi önünde toplanan emekçi
memurlar ise, “Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek”
platformunun pankart›n›n ard›nda s›raland›lar.
KEKS, D‹SK, Hak-‹fl, Kamu-Sen, Türk-‹fl’e ba¤l›
sendikalara üye iflçiler de bu kolda yer al›rken, s›k
s›k “Genel Grev Genel Direnifl”, “‹flçi Memur El Ele
Genel Greve”, “Yaflas›n S›n›f Dayan›flmas›”, “‹flçile-

rin Birli¤i Sermayeyi Yenecek”, “Herkese Sa¤l›k Gü-
venli Gelecek”, “Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i”; “Sa-
vafla De¤il E¤itime Bütçe”, “Savafla De¤il Sa¤l›¤a
Bütçe” sloganlar› hayk›r›ld›. ESP, BDSP, HÖC de
bu kolda dövizleriyle yerlerini ald›lar. Bu kolda yakla-
fl›k 3 bin kifli yürüdü. 

Kortejlerin Saraçhane park›na gelmesinin ard›n-
dan, kitlenin coflkusu daha da artt›. Yap›lan konufl-
malarda eylemlerin büyüyece¤ine vurgu yap›ld›. ‹flçi
ve emekçiler, “Genel Grev Genel Direnifl” slogan›n›
hayk›rarak, yolu gösterdiler. ‹stanbul’da eylemlere
kat›lamayan iflçiler ise iflyerlerinin önünde eylemler
yapt›lar.

En büyük kat›l›m›n gerçekleflti¤i ‹zmir’de 50 bin
iflçi ve emekçi eyleme kat›ld›. Süleyman Çelebi’nin
de kat›ld›¤› eylemde iflçiler s›k s›k, “Genel Grev Ge-
nel Direnifl”, “‹flçi Memur El Ele Genel Greve”, “Ya-
flas›n S›n›f Dayan›flmas›”, “‹flçilerin Birli¤i Sermayeyi
Yenecek”, “Kurtulufl Yok Tek Bafl›na Ya Hep Bera-
ber Ya Hiçbirimiz” sloganlar›n›
att›lar. 

Ayr›ca Ankara’da 5 bin iflçi
ve emekçi yürürken, Diyarbak›r,
Mersin, Malatya, Kocaeli ve bir-
çok ilde kitlesel eylemler ve ba-
s›n aç›klamalar› düzenlendi. 

* * *

Eylemlerde sendikac›lar,
günlerdir dillendirdikleri “hükü-
met bizimle görüflsün” talebine
sar›ld›klar› halde, iflçi ve emekçi-
ler bu yasan›n kalkmas› için tek
yolun genel grev ve genel dire-
nifl oldu¤unu hayk›rd›lar ve slo-
ganlar›yla sendikac›lar›n bu
oyunlar›n› bozdular. 

Ne yasa tasar›s›n› allay›p
pullamalar›, ne eyleme ç›kan iflçi
emekçileri karalamalar›, ne de
“halk› ma¤dur ettiler” söylemleri
art›k tutmuyor. Halk›n genifl ke-
simi, iflçi emekçilerin yan›nda ol-
duklar›n›, kimi yerlerde eylemle-
re kat›larak, kimi yerlerde uzat›-
lan mikrofona “eylemler hakl›d›r,
onlar› destekliyoruz” diyerek
gösterdiler.   

Eylemlerde “Hükümet istifa”,
“AKP fiafl›rma, Sabr›m›z› Tafl›r-
ma” sloganlar›n›n bolca at›lmas›
kavgan›n AKP üzerinde yo¤un-
laflt›¤›n› gösteriyor. Bu da do¤al-
d›r. Çünkü sözkonusu yasa ta-
sar›s› ve son befl y›ldaki daha
nice sald›r›, AKP hükümeti eliyle
gerçekleflti, gerçeklefliyor. Di¤er
taraftan ‹MF flahs›nda emperya-
list kapitalizm de hedefe çak›l›-
yor. AKP önceli hükümetler de
‹MF program›n› hayata geçirme-
ye çal›flm›fllard›. ‹flçi ve emekçi-

ler, bunu yaflayarak görmüfllerdi. O yüzden AKP ile
birlikte emperyalizme ve kapitalizme karfl› da altan
alta mayalanarak güçleniyor. 

GSS yasas›na karfl›tl›k fleklinde birleflen ve ge-
nelleflen mücadelenin, anti kapitalizm, anti emperya-
lizm yönleri de giderek büyüyor. Bu yönü güçlendir-
menin ve sosyalist söylem ve sloganlar› öne ç›kar-
man›n koflullar› herzamankinden daha elveriflli du-
rumda. “Sosyal Güvence Sosyalizmde, Kahrolsun
Kapitalizm” fliar›yla hareket etmeliyiz. Sosyalizm
propagandas›n› art›rmal›y›z. 

Sadece bugünümüzü de¤il gelece¤imizi de eli-
mizden almak istiyorlar. Onlar ölümüne sald›r›rken,
bizlerin de mücadelesi ölümüne olmal›, sendikac›lar›
genel grev karar› almalar› yolunda daha çok bask›
alt›nda tutmal›y›z. Kurtuluflumuz ancak iflçi, emekçi,
memur, tüm sömürülenlerin ortak mücadelesinden
geçiyor.

13 Mart’ta Taksim eylemi
14 Mart’ta yap›lacak 2 saatlik ifl b›rakma eyleminin duyurusunu

yapmak için, 13 Mart’ta iflçi ve emekçiler yürüyüfller düzenlediler. 

‹stanbul’da ‹stiklal
Caddesi’nde yürüyüfl
gerçeklefltiren Emek
Platformu bileflenleri
ve “Herkese Sa¤l›k Gü-
venli Gelecek” platfor-
mu üyeleri, sloganlarla
Taksim’i miting alan›-
na çevirdiler. ‹flçileri
yürütmemek için önlem
alan polisler, kitlenin
say›s› ve coflkusu karfl›s›nda geri ad›m atmak zorunda kald›lar. Yakla-
fl›k 7 bin kiflinin kat›ld›¤› yürüyüfl boyunca “Geliyor Geliyor Genel
Grev Geliyor”, “Yaflas›n S›n›f Dayan›flmas›”, “‹flçi Memur El Ele Ge-
nel Greve”, “Genel Grev Genel Direnifl”, “Savafla De¤il Sa¤l›¤a Büt-
çe”, “Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek”, “Sa¤l›kta Ticaret Ölüm De-
mektir” sloganlar› hayk›r›ld›. Eyleme d›flar›da bekleyen insanlar da
destek verdiler. 

Eyleme direniflteki ‹lbek Tekstil iflçileri, Tekel iflçileri, Arçelik iflçi-
leri de kat›ld›lar. Taksim Meydan›’na ç›kan kitleye hitaben Türk ‹fl’ten
Faruk Büyükkucak bir aç›klama yapt›. Hükümetin “yalanc›” niteleme-
sine karfl›, maddeleri okuyarak hak gasplar›n› s›ralayan Büyükkucak,
as›l yalan› hükümetin söyledi¤ini ve insanlar› kand›rmak istedi¤ini be-
lirtti. “Bizler her türlü eyleme haz›r›z. Bu yasa derhal çekilmelidir” de-
di. 

Eylemin bitmesinin ard›ndan Tekel iflçileri bir süre daha eylemleri-
ne devam ettiler. “Hainler, fierefsizler Tekel’i Peflkefl Çektiler”,  sloga-
n› ve marfllarla eylemi sürdüren TEKEL iflçilerine, polisler müdahale
ederek sloganlar›n at›lmamas› yönünde sald›r›ya geçmek istedi. Ancak
iflçiler, sloganlar›n› hayk›rarak eylemlerini kendileri bitirdiler.

13 Mart akflam› Harb-‹fl’e ba¤l› iflçiler, Pendik Köprüsü’nde toplan-
d›ktan sonra E-5 Karayolunu trafi¤e kestiler. Polisin kurdu¤u barikat-
lar› zorlayan iflçiler, sloganlar atarak bu yasaya duyduklar› tepkiyi or-
taya koydular. 

14 Mart eylemleri; “‹flçinin ayak sesleri”



Genel Sa¤l›k Sigortas› yasa tasar›s›
parça parça hayata geçirildikten sonra, ar-
t›k bir bütün olarak yürürlü¤e konmak iste-
niyor. AKP hükümetini, bir taraftan IMF ve
di¤er emperyalist güçler sosyal güvenlik
yasas›n› hayata geçirmesi yönünde zorlar-
ken, di¤er taraftan da emekçilerin art›k so-
kaklara dökülen tepkileri zorluyor. Bu s›k›fl-
m›fll›k içinde de¤iflik manevralara ve de-
magoji yöntemlerine baflvurarak emekçile-
rin kafas›n› kar›flt›rmaya ve bölmeye çal›fl›-
yor.

Baflbakan, önce, sendikac›lar›n yalan
söyledi¤ini, tasar›n›n hiçbir hak gasp› getir-
medi¤ini söyledi. Ama bütün gazetelerin
bile çarflaf çarflaf yay›nlad›¤› hak gasplar› sayfa-
lar tutuyordu. Bu demagoji tutmay›nca,  bugün
çal›flanlar›n haklar›nda bir de¤ifliklik olmad›¤›n›,
gelecekte olacak bir fley için neden tepki gösteril-
di¤ini sorgulad›. 14 Mart ifl b›rakma eylemlerinden
sonra ise, “memurlara ne oluyor, onlar zaten 9
bin gün primle emekli oluyor” diyerek emek cep-
hesini bölme taktiklerini denedi. 

‹flçi ve emekçiler biliyorlar ki, gelecekte hak
gasp›na u¤rayacak olanlar, kendi çocuklar›d›r.
Gelecek olmadan bugünün olmayaca¤›n› da iyi
biliyorlar. Bugün grev hakk› kullan›l›yorsa, Kavel
iflçilerinin direniflleri sayesindedir. 15-16 Haziranlar-
da 1 May›slarda kazan›lan haklar› kullan›yorlar. Ge-
lecekte de bugün kazan›lan haklar kullan›lacak.
Kald› ki, tasar› bugün çal›flanlar› da vuruyor. 

Tasar›n›n getirdi¤i hak gasplar›ndan baz›lar›n›
yeniden s›ralad›¤›m›zda, bugün çal›flanlar› nas›l
vurdu¤u daha aç›k olarak görülecektir:

Özel hastaneler istedi¤i kadar
katk› pay› alacak
Özel hastaneler, sigortal›lara sunduklar› sa¤l›k

hizmetinin yüzde 20’si kadar katk› pay› alacaklar.
Özel hastane sahiplerinin oluflturdu¤u dernekler, bu
katk› pay›n›n yüzde 20 ile s›n›rland›r›lmamas› ve is-
tedikleri kadar katk› pay›n› alabilmek için hükümetle
sürekli mesai halindeler. Kald› ki yasada bu katk›
pay›n›n, Bakanlar Kurulu karar›yla 5 kat›na kadar
art›r›labilece¤i belirtilmektedir. 

Difl tedavileri ücretli oluyor
18 yafl›n› doldurmayanlar›n bütün tedavi ücretle-

rinin devlet taraf›ndan sa¤lanaca¤› ve priminin de
devlet taraf›ndan ödenece¤inin reklam› yap›l›yordu.
Ancak yasada, 18 yafl›ndan küçük ve 45 yafl›ndan
büyük olanlar›n difl tedavileri ve protezlerinin mas-
raf›n›n yar›s›n›n sigortal›n›n kendisi taraf›ndan öde-
nece¤i söyleniyor. 18- 45 yafl aras›nda olan sigorta-
l› ve bakmakla yükümlü olduklar› kifliler ise, difl te-
davi masraflar›n›n tamam›n› kendileri ödeyecek. 

2 YTL özellefltirmenin sembolüdür
Kamu sa¤l›k kurulufllar›nda da fark ücreti getirili-

yor. Ayakta tedavide doktor ve difl hekimi muayene-
lerinde flimdilik 2 YTL fark ücreti al›nacak. Ama bu
k›sa zamanda artacakt›r. Çünkü yetki Sosyal Gü-
venlik Kurumu (SGK) içinde kurulan “Fiyatland›rma
Kurulu”na b›rak›l›yor. Fark kapsam›na giren hizmet-
lerin çeflidi, kapsam› ve fiyatlar› bu kurul taraf›ndan
belirlenecek. 

Bu 2 YTL bir sembol. Bugün için kamu hastane-

lerinde ka¤›t üzerinde her ifllemin ve her tahlilin bir
fiyat› bulunuyor. Yap›lan bu ifllemlerin faturalar›
Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderiliyor ve hastane
paras›n› buradan tahsil ediyor. Yani Sa¤l›k Bakanl›-
¤› maafllar d›fl›nda hastanelere ödenek göndermi-
yor. Hastanelerin verdi¤i döner sermaye de Bakan-
l›¤›n verdi¤i maafla eflit neredeyse. Yani, personel
maafl›n›n ödenmesi yöntemi dahil, SGK’n›n sözlefl-
me ile hizmet ald›¤› özel bir hastane statüsüne dö-
nüfltürmek için, kamu hastanelerinde bütün alt yap›
haz›rd›r. Hatta, kamu hastanelerinin, önce yerel yö-
netimlere devredilmesinin, sonra da özerklefltirme
ad› alt›nda özellefltirilmesinin yasal düzenlemesi bi-
le haz›rd›r. Sadece zaman› geldi¤inde ve uygun ze-
min bulundu¤unda hayata geçirilmeyi beklemekte-
dir. 

Bütün bunlardan bak›l›rsa, iflçi ve emekçiler ön-
ce katk› pay› denilen fleye al›flt›r›lacak, sonra da bu
katk› paylar›na pefl pefle zamlar gelecek. “Karade-
lik” , “zarar” vb. bahanelerle birkaç y›l içinde bu 2
YTL artarak, katk› pay›, özel hastanelere eflitlene-
cektir. 

Sadece ayakta tedavi olurken de¤il; hastal›k, ka-
za, ameliyat gibi nedenlerle hastaneye yatmak ge-
rekince de ‘kat›l›m pay›’ ad› alt›nda para ödenecek. 

Hatta sa¤l›k hizmeti alabilmek için, bu ülkenin
vatandafl› olmak, vergi ödemek, dahas› Genel Sa¤-
l›k Sigortas› primi yat›rmak, bir de ‘kat›l›m pay›’
ödemek yetmeyecek. fiimdi bir de ‘ilâve ücret’ ad›
alt›nda para ödemek gerekecek. 

Muayeneye katk› pay› vermek yetmeyecek, te-
davi için gereken ilaç, protez, ortez, iyilefltirme araç
gereçlerinden de yüzde 10 ile 20 aras›nda kat›l›m
pay› al›nacak. 

Yeflil Kart kalk›yor
Bugün, yayg›n bir yeflil kart uygulamas› var. ‹n-

sanlar›n özellikle de Kürt ailelerin tepkilerini yok et-
mek için, çok da incelemeden Yeflil Kart da¤›t›lm›fl
durumda. Yeni yasa ile bu uygulama kald›r›l›yor.
Sadece, tespit edilmifl yoksullar›n primi devlet tara-

f›ndan ödenecek. Devlet ancak, ayl›k ge-
liri asgari ücretin üçte birinden az olanlar›
yani 139,6 YTL olanlar› yoksul kabul edi-
yor. Bunun üzerinde geliri olanlardan
prim alacak. Hatta yoksul diye primini
devletin ödedikleri insanlardan bile fark
ücreti ve katk› pay› talep ediliyor.

Prim yoksa sa¤l›k da yok
Mevcut uygulamada, bir önceki y›l 90

gün prim ödeyen sigortal›n›n kendisi, 120
gün prim ödemiflse bakmakla yükümlü ol-
duklar› kifliler, 6 ay süreyle sa¤l›k hizmet-
lerinden yararlanabiliyor. Yeni yasa ile si-
gortal› iflten ç›kt›ktan sonra sadece 90

gün sa¤l›k hizmetinden yararlanabiliyor. 

Ek primler geliyor
Mevcut sosyal güvenlik kurumlar›nda al›nan

prim emeklilikle ilgili primdir. Yeni yasa ile emekçi-
lerin sa¤l›k hizmeti alabilmesi için maafl›n›n yüzde
12.5’i oran›nda sa¤l›k primi ödenecek. Bunun yüz-
de 5’ini çal›flanlar ödeyecek. Emekli Ba¤-Kur’lula-
r›n›n maafl›ndan 10 y›l süreyle % 10 oran›nda Ge-
nel Sa¤l›k Sigortas› primi kesilecek. 

Tar›m›n y›k›m›ndan dolay› zaten zor günler ya-
flayan küçük üreticilerin satt›klar› üründen sa¤l›k

primi olarak yüzde 5 kesinti yap›lacak. Primini öde-
yemeyen üreticilerin, pamu¤una, bu¤day›na, üzü-
müne, tütününe el konulacak. 

Mezarda emeklilik
Tasar›ya göre, emeklilik yafl›nda kademeli art›fl

uygulanacak. Emeklilik yafl›, 1 Ocak 2036-31 Aral›k
2037 tarihleri aras›nda, kad›nlarda 59, erkeklerde
61; 1 Ocak 2038- 31Aral›k 2039 aras›nda, kad›n
için 60, erkek için 62; 1 Ocak 2040- 31 Aral›k 2041
aras›nda, kad›n için 61, erkek için 63; 1 Ocak 2042-
31 Aral›k 2043 aras›nda, kad›n için 62, erkek için
64; 1 Ocak 2044- 31 Aral›k 2045 aras›nda, kad›n
için 63, erkek için 65; 1 Ocak 2046- 31 Aral›k 2047
aras›nda, kad›n için 64, erkek için 65 yafl uygulana-
cak. 2048 tarihinde kad›n ve erkekler için emeklilik
yafl› 65’te eflitlenecek. En son 68 yafl›na kadar yük-
seltilecek. 

Prim gün say›s› art›yor
Emeklilik için gereken 7 bin prim gün say›s›, 9

bine ç›kart›l›yor. Baflbakan›n söyledi¤inin aksine,
sadece yeni ifle girenlerin de¤il, flu anda çal›flanla-
r›n da emeklilik için gereken prim say›s› art›yor. fiu
anda çal›flanlar›n emekli olabilmeleri için çal›flmala-
r› gereken 7 bin güne her y›l 100 gün eklenerek, en
son 9 bin güne ç›kacak. 

‹flçi ve emekçilerin 14 Mart ifl b›rakma eylemle-
rinden sonra, göstermelik bir esneme yap›ld›. Buna
göre, 2008 ile 2016 y›llar› aras›nda her y›l 50 gün,
2016’dan sonra ise her y›l 100 gün eklenecek.
Emekçiler, adeta emeklili¤i yakalayabilmek için pe-
flinden koflmaya zorlanacaklar.

Ayl›k ba¤lama oran› düflürülüyor
Yüzde 60-75 olan emeklilik ba¤lama oran›, yüz-

de 47.5’lere kadar düflürülüyor. 
Bir çal›flan›n ne kadar emeklilik maafl› alaca¤›

hesaplan›rken, her y›l maafl›n›n belli bir bölümü ek-
leniyor. Bu oran, mevcut düzenlemelerde yüzde 3
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iken, yasa tasar›s› ile, 2015 y›l›na kadar
yüzde 2.5; 2016 y›l›ndan itibaren ise, yüzde
2 olarak uygulanacak. Bu da ayl›k ba¤lama
oran›n›n yüzde 75 ile yüzde 60’lardan, yüz-
de 47.5’lere kadar düflürecek. Yani asgari
ücretle çal›flan bir kifli, maafl›n›n yar›s› ka-
dar emeklilik maafl› alacak demek oluyor.
Emeklilik maafllar›nda yar›ya yak›n bir dü-
flüfl gerçekleflecek. 

Emeklilik ayl›¤› zaman içinde eritile-
cek

Emeklilik maafl›, her y›l günün koflullar›-
na göre iyilefltiriliyor. Bu art›flta kullan›lan
katsay›, bir y›ll›k Tüketici Fiyat Endeksi (TÜ-
FE) ile büyüme oran› toplanarak bulunuyor.
Mevcut uygulamada, büyüme oran›n›n yüz-
de 100’ü bu toplama kat›l›rken, tasar› ile
yüzde 30’u kat›lacak. Bu da emeklilik maafl-
lar›nda zaman içinde erimesine neden ola-
cak.

Ayl›k alt s›n›r› kald›r›l›yor
Emeklilik, malüllük ve ölüm ayl›klar›n›n

belli bir de¤erin alt›na düflmemesi için alt s›-
n›r uygulamas› bulunuyor. Bu uygulama kal-
d›r›l›yor. Bir taraftan emeklilik maafl›n› düflü-
ren uygulamalar getirilirken, bir de alt s›n›r
kald›r›ld›¤›nda, emekli maafllar› asgari ücre-
tin yar›s›n›n bile alt›na düflecek. 

Ölenin hakk›n› bile gasp ediyorlar
Malüllük ve ölüm ayl›¤› hak etmek için

aranan 5 y›ll›k hizmet süresi 10 y›la; 900
günlük prim gün say›s› ise 1800 güne yük-
seltilmektedir.

Yetimin hakk›n› bile yiyorlar
Yetim k›z çocuklar› için ödenmekte olan

evlenme yard›m› (çeyiz paras›) yetim ayl›¤›-
n›n 24 kat› tutar›ndan, 12 kat›na düflürülü-
yor.

Fiili hizmet zamm› kald›r›l›yor
Baz› mesleklerde, y›pranma pay› olarak

bilinen fiili hizmet zamm› kald›r›l›yor. Gaze-
teciler, infaz koruma memurlar›, PTT da¤›t›-
c›lar›, devlet tiyatro sanatç›lar›, hava yollar›
uçufl ekipleri, gemi çal›flanlar›, lokomotif
makinistleri gibi mesleklerde, fiili hizmet
zamm› uygulamas›yla erken emekli olma
hakk› bulunuyor. Bu tasar› ile kald›r›l›yor. 

* * *
Bu yasa tasar›s›, Baflbakan›n ve Çal›fl-

ma Bakan›’n›n yapt›¤› bütün demagojilere
ra¤men, çal›flanlar›n haklar›nda büyük
gasplara yol açacakt›r. Baflbakan sendika
baflkanlar›na “yalanc›” diyerek üste ç›kmaya
çal›flmaktad›r. Gerçekte ise, yasa 30 y›l
sonras›na de¤il, bugünün haklar›na ciddi
sald›r›lar getirmektedir. Zaten 30 y›l sonras›-
n› etkileyecek bir yasay› flimdiden yürürlü¤e
sokma çabas› da anlams›zd›r. Burjuvazi bu-
günkü kar›n› düflünmekte, bugün iflçi emek-
çilerin büyük mücadeleler ve a¤›r bedeller
sonucu kazan›lm›fl haklar›na gözdikmekte-
dir. 

Ka¤›thane’de kurulan SSGSS Karfl›t› Platform, 2
Mart’ta yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla, bu yasay› protes-
to etti ve kamuoyuna kuruluflunu duyurdu. 

Proleter Devrimci Durufl, Ezilenlerin Sosyalist Plat-
formu, Halk Kültür Merkezleri, Sosyalist Dayan›flma
Platformu, Eme¤in Partisi, Kurtulufl, Eyüp Vartolular
Derne¤i, Sosyalist Devrim Parti Giriflimi, Halkevleri,
Toplumsal Özgürlükler Platformu ve Dayan›flma Sen-
dikas›’n›n oluflturdu¤u platform, saat 12.30’da Ka¤›t-
hane ‹fl Bankas› önünde toplanarak AKP ilçe binas›na
yürüdü. “SSGSS Yasas› ‹ptal Edilsin! Herkese Eflit
Paras›z Sa¤l›k” pankart›n›n tafl›nd›¤› eylem boyunca
“Savafla De¤il Sa¤l›¤a Bütçe”, “Herkese Eflit, Paras›z
Sa¤l›k”, “GSS Yasas› ‹ptal Edilsin” sloganlar› at›ld›. 

50 kiflinin kat›ld›¤› bas›n aç›klamas›nda, savafla
ayr›lan ve halklar›n bombalanmas› için al›nan silahla-
r›n paras›n›n sa¤l›k, e¤itim gibi en temel haklar›m›z-
dan kesilerek finanse edildi¤ine de¤inilirken, bu yasa-
n›n gelece¤imizin gasp edilmesi anlam›na geldi¤ine
vurgu yap›ld›. Bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan eylem bi-
tirildi. Ayr›ca 28 fiubat’ta Nurtepe esnaf› GSS’yi pro-
testo etmek için Kad›köy eyleminin yap›ld›¤› 12.30-
13.30 saatleri aras›nda bir saatlik kepenk kapatma
eylemi gerçeklefltirdi. Eyleme büyük bir kat›l›m sa¤la-
n›rken, polislerin esnaflar› kepenkleri açmas› için zor-
lad›¤› ve kepenk kapatanlar› kameraya çekti¤i ö¤renil-
di. 

“Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek” Platformu bile-
flenleri, Emek Platformu’na üye sendika ve kitle örgüt-
lerinin baflkanlar›n›n Çal›flma Bakan› Faruk Çelik’le
görüflürken, Kad›köy ve Aksaray Metro önünde
oturma eylemi yapt›lar ve yasan›n kabul edilmemesini
istediler. 

Saat 17’de toplanan iflçiler ve emekçiler, yapt›klar›
aç›klamalarda ve att›klar› sloganlarda maddeler üze-
rindeki görüflmeleri kabul etmediklerini, sendika bafl-
kanlar›n›n tasar›y› toptan reddetmeleri gerekti¤ini vur-
gulad›lar. Her iki eyleme de 400’er iflçi ve emekçi ka-
t›l›rken, eylemde “Genel Grev Genel Direnifl”, “Uzlafl-
ma De¤il, Genel Direnifl”, “Kurtulufl Yok Tek Bafl›na
Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz”, “Katil ABD ‹flbirlikçi
AKP”, “AKP Yasan› Al Bafl›na Çal” sloganlar› s›kl›kla
at›ld›. 

Yaklafl›k bir buçuk saat süren oturma eyleminin
ard›ndan, yeni eylemler yap›lmas› için ça¤r›lar yap›ld›
ve eylem bitirildi. 

27 Mart’ta da Platform bileflenleri, Emek Platfor-
mu’nun yapt›¤› “uzlaflma” aç›klamas›n› protesto et-
mek ve eylem program›n› aç›klamak için Bak›rköy
Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi’nden Bak›rköy
Devlet Hastanesi’ne kadar yürüyüfl ve bas›n aç›kla-
mas› yapt›. 

12.30’da Psikiyatri Bölümü Ayakta Tedavisi Ünite-
si’nin önünde toplanan iflçiler ve memurlar, buradan
kortej oluflturarak hastane yolundan Devlet Hastanesi
önüne geldi. “Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek” imzal›
pankartlar›n aç›ld›¤› yürüyüfl boyunca kitle GSS karfl›-
t› sloganlar› att›. Hastaneye gelen halk da eyleme yo-
¤un ilgi gösterdi. 

Devlet Hastanesi önünde bas›n aç›klamas›n› SES
Bak›rköy fiube Baflkan› okurken, aç›klamada, yap›lan
uzlaflma ça¤r›lar›n›n bir kand›rmaca oldu¤una, uzla-
flacak hiçbir fleyin olmad›¤›na ve yasan›n derhal geri
çekilmesi gerekti¤ine de¤inildi. Ayr›ca ‹stanbul Herke-
se Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu yasan›n meclise
gelece¤i bu günlerde ald›¤› eylem kararlar›n› aç›klad›.
1 Nisan’da 12.30’da Okmeydan› ve Kad›köy Haydar-
pafla Numune Hastanesi önünde toplanarak yasan›n
geri çekilmesini isteyeceklerini, 6 Nisan’da da ‹stanbul
Kad›köy’de büyük bir protesto mitingi düzenleyecekle-
rini aç›klayan platform, 14 Mart’ta gösterdikleri eylemli
gücü, yeniden sokaklara tafl›yacaklar›n› vurgulad›.
Eyleme 150 kifli kat›ld›. 

28 fiubat’ta Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Plat-
formu, Kad›köy Haydarpafla Numune Hastanesi
önünden Kad›köy ‹skele meydan›na yürüyerek, Mec-
lis’te görüflülen Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›-
s›’n› protesto etti. 

Saat 12.30’da Poliklinik binas›n›n önünde toplayan
platform bileflenleri, en önde “Herkese Sa¤l›k Güvenli
Gelecek” yaz›l› pankart› tafl›d›lar. PDD’nin de bileflen-
lerinden biri oldu¤u Platformun düzenledi¤i yürüyüfl
boyunca s›k s›k GSS karfl›t› sloganlar at›ld›.

Tersanelerde grevde bulunan iflçilerin yan› s›ra,
Yol-‹fl, Birleflik Metal-‹fl, Tez Koop-‹fl, Genel-‹fl, SES,
Yap› Yol Sen, Limter-‹fl sendikalar› da eyleme kat›ld›-
lar. Proleter Devrimci Durufl Okurlar› da eyleme “Sos-
yal Güvence Sosyalizmde! Kahrolsun Kapitalizm!”,
“GSS’ye Hay›r! Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz!” dövizleriyle
kat›ld›lar. 

Bir saatlik bir yürüyüflün ard›ndan ‹skele Meyda-
n›’nda toplanan kitleye, platform ad›na bas›n aç›kla-
mas›n› E¤itim-Sen 3 No’lu fiube Baflkan› Dursun Y›l-
d›z yapt›. Aç›klamada, meclise sunulan tasar›n›n geri
çekilmemesi halinde, iflçi ve emekçilerin tüm güçlerini
sokaklara dökerek tepkilerini gösterecekleri vurgulan-
d›. 

3000 kiflinin kat›ld›¤› eylem, at›lan sloganlarla son
buldu. 

Ayr›ca ayn› gün Adana’daki HSGGP Platformu da
yapt›¤› eylemle “uzlaflma” aç›klamalar›n› protesto etti.
Adana’daki eylemde de s›kl›kla “Genel Grev Genel
Direnifl”, “AKP Yasan› Al Bafl›na Çal”, “Savafla De¤il
Sa¤l›¤a Bütçe”, “Kurtulufl Yok Tek Bafl›na Ya Hep
Beraber Ya Hiçbirimiz”, “Mezarda Emekli Olmayaca-
¤›z” sloganlar› at›ld›. 

GSS protestolar› sürüyor
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Geçmifl on y›llarda Almanya, grevlerin en
az yafland›¤› ülke olarak istatistiklere geçti.
Bunun önemli bir nedeni Almanya’daki sendi-
kalar›n Sosyal Demokrat Parti ile iç içe geç-
miflli¤i ve uzlaflma kültürünün oturmufllu¤u
denilebilir. En önemli sektörlerde toplu sözlefl-
melerin yap›l›yor olmas›, iki büyük konfede-
rasyonun hemen hemen önemli tüm sektörler-
de “rekabetsiz” olmas› da bu durumu a¤›rlaflt›-
ran bir faktör. 

Oysa 2000-2008 y›llar› aras›nda Alman-
ya’da da iflçi ve emekçilerin kazan›lm›fl hakla-
r›na sald›r›lar yo¤unlaflm›fl, çal›flma saatleri-
nin art›r›lmas›, izin paralar›n›n kald›r›lmas›,
sözleflmelerin fiilen ifllevsizleflmesi gibi uygu-
lamalar bafllam›flt›. Özellikle 2004 ve 2005 y›lla-
r›, sosyal hak gasplar›n›n yo¤un oldu¤u y›llard›. Fa-
kat 2003 metal iflçilerinin tarihi grev yenilgisi, grev-
lerin gündemden düflmesini getirmiflti. Bu y›llar bo-
yunca her ne kadar soka¤a ç›k›lm›flsa da, o dö-
nemki sosyal demokrat ve yefliller hükümeti ile
sendika a¤alar›n›n dayan›flmaya girmesiyle, eylem-
ler somut bir sonuç alamadan sona ermiflti. 2006
ve 2007 y›l›nda doktorlar›n grevinde oldu¤u gibi
baflar›l› grevler de oldu fakat bunlar çok istisnayd›. 

Bir yandan iflçi ve emekçilerin yaflam koflullar›-
n›n a¤›rlaflmas›na tepkiler yükseliyordu, fakat di¤er
yandan Almanya’n›n zor bir dönemle karfl› karfl›ya
oldu¤u, bundan dolay› kemer s›k›lmas› gerekti¤i
propagandas›, iflçi ve emekçiler aras›ndaki daya-
n›flmay› zay›flat›yor ve atefl düfltü¤ü yeri yak›yordu.
Sendikalar›n da bu koroya kat›lmas› ve “olmayan
yerden bir fley gelemez” söylemi, iflçi ve emekçile-
rin mücadele iste¤i ve umudunu k›r›yordu. 

“Zenginlikten pay›m›z› istiyoruz!”

Bu tablo, 2007 y›l›n›n ortalar›ndan sonra de¤ifl-
meye bafllad›. Almanya’n›n büyüme h›z›n›n aç›k-
lanmas›, en fakir eyalet olan Berlin’de bile büyüme
oran›n›n yüzde 1.7’ye ulaflmas›; iflçilerde de “ma-
dem flirketler kazan›yor o zaman biz de pay›m›z›
isteriz” talebini ortaya ç›kard›. Buna di¤erlerine
oranla küçük bir sendika olan makinistler sendikas›
GDL’nin grevlerde ald›¤› destek ve istenilen sonuç-
la olmasa da grevi kazanmas› eklenince, bir de
Frans›z iflçi ve emekçilerinin Sarkozy’i dize getirdi¤i
görülünce, iflçi ve emekçilerin morali yükseldi. Y›l›n
bafl›ndan beri yap›lan tüm toplu sözleflme görüfl-
melerinde temel slogan; “biz kemerleri yeterince
s›kt›k, flirketler kazand›, biz de pay›m›za düfleni is-
tiyoruz. Vermezseniz greve ç›kar›z!” oldu.

Gerek kamu iflçilerinde ve çal›flanlar›nda, ge-
rekse de enerji, demir çelik ve ulafl›m sektöründeki
grev oylamalar›nda, oran hep yüzde 95’in üzerinde
oldu. Taban›n zorlamas› ile yap›lan uyar› grevlerin-
de kat›l›m oran› ve soka¤a ç›kanlar›n oran› ise, ol-
dukça yüksekti. 

Tabandan iflçi ve emekçilerin bas›nc›na daya-
namayan sendika a¤alar›, özellikle toplu sözleflme-
yi sadece ücret art›fl›na kilitledi ve oran› da yüzde
8 civar›nda tuttu. Her iki konfederasyon, a¤›z birli¤i
etmiflçesine yüzde 8 art›fl talep etti. Bugüne kadar
yap›lan toplu sözleflmeler, talebin çok alt›nda kald›.
Bunun önemli nedeni, taban bask›s› sonucu greve
ç›kmak zorunda kalan sendikalar›n uygun bir ortam
bulduklar› an, kapal› kap›lar ard›nda hemen sözlefl-
meleri imzalamas›, kararlar› taban oylamas›na sun-
mamas›yd›. 

Di¤er yandan farkl› iflkollar› aras›nda dayan›fl-
ma örülmedi, ortak eylemler yap›lmad›. fiubat ve
Mart aylar›nda onbinlerce iflçi ve emekçi, uyar› gre-
vine ç›kt›¤› halde, bu süre içinde ortak tek bir mi-
ting örgütlenmedi. Berlin’de iki haftad›r süren ula-
fl›m grevinde, toplu ve güçlü bir miting düzenlen-
medi. 

Sendika a¤alar›, “bak›n biz grev yap›yoruz an-
cak hükümet ve iflvereni ikna edemiyoruz” duygu-
sunu vermek istiyor.  ‹flçiler ise, “zenginli¤i biz ya-
rat›yoruz, pay›m›za düfleni de istiyoruz” fliar›na tu-
tunuyorlar. 

Son dönemde yaflanan grevler  

fiubat ay›nda 90 bin demir çelik iflçisi toplu söz-
leflme görüflmelerinde yüzde 8 ücret art›fl› talep et-
ti. Ver.di ve ‹G Metal sendikas›n›n ça¤r›s›yla 40 bin
iflçi uyar› grevine ç›kt›. ‹flverenler apar topar yüzde
5.2 zamla toplu sözleflmeyi imzalad›. Sözleflmenin
ince noktalar›, -40 saatlik iflgünü gibi- bas›na duyu-
rulmad›. 

Avrupa Birli¤i’nin üçüncü büyük ‹sveç elektrik
flirketi Vattenfall’da 7 bin 500 iflçi uyar› grevine gitti.
4 bin kifli Berlin’de grevdeydi. Talep yüzde 8’di.
Uyar› grevinin hemen ard›ndan Vattenfall, yüzde
3.9 zamla sözleflmeyi imzalad›. 

fiubat ay›ndan bu yana Almanya’da kamu çal›-
flanlar› toplu sözleflme görüflmesinin t›kanmas› ile
birlikte, krefllerde, okulllarda, çöp toplama vb. ifller-
de pefl pefle uyar› grevleri gerçekleflti. 1.3 milyon
kamu çal›flan› için Ver.di sendikas› 12 ayl›k sözlefl-

me ve yüzde 8 zam talep ediyor. Devlet iflveren
olarak 2 y›ll›k sözleflme ve toplam yüzde 6
zamm›n yan›nda, 40 saatlik iflgününü dayat›-
yor. Ver.di sendikas› 40 saatlik iflgününe karfl›
ç›k›yor görünse de, fiilen birçok iflyerinde 38.5
saat yerine 40 çal›fl›l›yor. Ya da 40 saatlik ifl,
38.5 saate s›¤d›r›l›yor. Devletin yeni tekliflerle
gelmemesi durumunda Nisan ortas›nda süresiz
greve gidilece¤ini duyurdu Ver.di sendikas›. 

Mart’›n ortas›nda yap›lan uyar› grevlerinin
ard›ndan yeni bir geliflme olmazsa, greve gide-
ce¤ini duyuran di¤er bir sendika, 55 bin dokto-
run, 700 devlet hastanesinin örgütlü oldu¤u
Marburger Bund sendikas›. Doktorlar yüzde
10.19 zam talep ediyor. Marburger Bund 2006

y›l›nda da difle difl mücadeleyle büyük oranda ta-
leplerini elde etmiflti. 

fiimdi gözler Berlin ulafl›m iflçilerinde

‹ki haftad›r süresiz grevde olup da Paskalya ta-
tili dolay›s›yla greve ara veren, günde 2.5 milyon
yolcu tafl›yan, Berlin ulafl›m iflçi ve çal›flanlar›n›n
grevi kritik bir noktada. 12 bin 600 kiflinin örgütlü
oldu¤u Ver.di sendikas›n›n talebi, yüzde 12 ile bafl-
lad› ve yüzde 8’e düfltü. Ver.di son yapt›¤› aç›kla-
malarla daha az›na da raz› oldu¤unu ima etti. ‹flve-
ren ise iki y›la da¤›lmak üzere her y›l için yüzde 3’ü
dayat›yor. Özellikle uzun süreli çal›flan iflçilerin üc-
retlerine zam yapmak istemiyorlar. 

Son dönemlerin ulafl›m alan›nda en uzun grev-
lerinden say›lan ve Berlin’i felç eden grevin, baflar›-
ya ulaflmadan bitmesi, herkesi endiflelendiriyor.
Berlin hükümetinin sosyal demokrat ve sol partiden
oluflmas›, gazetelerin ço¤unlu¤unun (iki sol yerel
gazete zaten hükümetteki iki partinin) grev karfl›t›
tutumuna ve halk› greve karfl› k›flk›rtma çabalar›na
ra¤men, greve destek az›msanmayacak orandayd›.
Tüm trafi¤in iki hafta boyunca felç olmas›na karfl›n
bu destek sürüyor. “Çekilen zorlu¤a de¤mifl olmas›,
yani grevin baflar›yla sonuçlanmas›” isteniyor. An-
cak bu grev karar› da taban›n bask›s› sonucu al›n-
d›¤› için, sendika a¤alar›n›n hükümet karfl›s›nda
geri ad›m ataca¤› endiflesi büyük. 

Grevlerde yaflanan tüm inifl ç›k›fllara ra¤men,
esen hava, “art›k s›ra bizde” havas›. Mitingler, uya-
r› grevleri ve grevler bunu izliyor. Ancak henüz
sendika a¤alar›n›n gücünü k›rabilecek bir taban ör-
gütlülü¤ü mevcut de¤il. Taban, var olan kurumlar
içinde bask› yaparak greve kadar getirdi. Bunun
devam›n›n örülmesi için, birincisi olarak taban ör-
gütlülü¤ünün yarat›lmas›, ikincisi de iflçi ve emekçi-
lerin güçlerini ortaklaflt›rd›¤› gösteriler gerekiyor. 

Almanya’da patronlar, “endifleli” olduklar›n› söy-
lüyorlar. fiimdi bu “endifleyi” korkuya çevirme za-
man›. 

Almanya PDD

Almanya’da grev dalgası
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Yunanistan’da Aral›k ve fiubat
ay›nda gerçekleflen genel grevin
ard›ndan 19 Mart’ta 3. Genel
Grev tüm ülkeyi sarst›. 

Yunanistan hükümeti, iflçi ve
emekçilerin mücadelesi sonucu
birçok AB ülkesinin emeklilik hak-
lar›nda yapt›¤› gasplar› y›llard›r
yapam›yor. Avrupa Birli¤i ise, bu
“reformlar›n” yap›lmas› için Yuna-
nistan hükümetine bask› yap›yor.

Geçen y›l hükümet emeklilikle
ilgili yasa tasla¤›n› haz›rlad›¤›n›
ve ne pahas›na olusa olsun hayata geçirece¤i-
ni ilan etti. ‹flçi ve emekçiler de bu yasay› ge-
çirmeyeceklerini ilan ettiler. 

19 Mart öncesi birçok sektörde uyar› grevle-
ri yap›ld›. Mart’›n ilk haftas› enerji sektöründeki
iflçilerin grevi sonucu, Atina’n›n yüzde 40’›na
elektrik verilmedi. 

19 Mart genel grevi ise, tam bir kat›l›mla
gerçekleflti. Kamu çal›flanlar›, ö¤retmenler, ga-
zeteciler, avukatlar, doktorlar, liman iflçileri, ha-
vaalan› çal›flanlar›, ulafl›m iflçileri... hepsi grev-
deydi. Uçaklar uçmad›, trenler çal›flmad›, rad-
yolar ve televizyonlar yay›n yapamad›. Genel
greve kat›l›m, iflçi ve emekçilerin grevi sahip-
lenmesi ola¤anüstüydü. 

Atina’da ayn› gün 100 binin üzerinde iflçi
emekçi miting alan›nda bulufltu. Devlet eylemin
sonuna do¤u mitinge sald›rd›. Ancak eylemin
görkemini bu da gölgeleyemedi. Öfke büyüktü. 

Ülkenin en büyük iki sendikas› GSEE ve
ADEDM eylemlere devam karar› ald›. Sendika-
lar›n eylemlere devam karar› almas›ndaki en
önemli etken taban›n yo¤un bask›s› ve tüm
sektördeki iflçi ve emekçilerin el ele vermesi. 

Emeklilik hakk› gasp ediliyor
Yeni ç›kar›lmak istenen yasa ile Yunanis-

tan’da t›pk› Türkiye’de oldu¤u gibi emeklilik ya-

fl› kademeli olarak 65’e yükseltilmek isteniyor.
fiu an emeklilik yafl› 58. As›l ciddi sald›r› ise
ödenecek miktarda. 65 yafl›ndan önce emekli
olanlarda her y›l için yüzde 8 kesinti yap›lacak.
Ve ancak 68 yafl›nda emekli olanlara daha ön-
ce ald›klar› ücret veya maafl›n yüzde 80’i öde-
necek. Bu emeklilik yafl›n›n fiilen 68’e ç›kar›l-
mas› anlam›na geliyor. 

Yine ek emeklilik sigortas›ndan al›nan mik-
tar, yar›dan fazla düflürülüyor. Yunanistan’da
ortalama ücretin 700 Euro oldu¤u hesaplan›r-
sa, emeklilikte iflçilerin eline geçecek miktar,
yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda kal›yor. Devlet, 150
tane olan emeklilik sigortas›n› 13 sigortada top-
lamak istiyor. Sigortalar›n hepsinin borçlu oldu-
¤unu art›k eski sistemi tafl›yamad›¤›n› iddia
ediyor. ‹flçiler ise devletten sigortalara olan
borçlar›n› ödemesini ve sigortas›z iflçi çal›flt›ran
iflyerlerine göz yummamas›n› talep ediyor.
Devlet, fakir sigortalarla zenginleri biraraya ge-
tirerek iflçiler ve emekçilerin bölünmesini ve bir-
birlerine karfl› savaflmas›n› umdu, birkaç sek-
törde bu anlay›fl zemin bulsa da, genelinde
“böl parçala yönet” politikas› ifllemedi. 

Yunanistan’da iflçi ve emekçiler gelecekleri-
ne yönelik bu genifl çapl› sald›r› karfl›s›nda tek
vücut halinde aylard›r eylemdeler. Üçüncü kez
büyük ve güçlü bir genel greve imza att›lar.

Nokia iflçileri: 
“Kapitalizmin açgözlülük

örne¤i NOKIA!”

Almanya’n›n Bochum kentinde 2 bin 300
iflçi, 2008 y›l›n› Bochum’daki Nokia’n›n
kapanaca¤› haberiyle karfl›lad›. Fin-

landiyal› Nokia flirketi, geçen y›l
yüzde 15 daha fazla kar etmesine

ra¤men, Bochum’daki fabrikay›
kapat›p Romanya’ya tafl›yaca¤›n›

aç›klad›. 

fiirket yetkilileri, aç›ktan kar
yapt›klar›n› söylüyorlar. Ancak
bugünkü koflullarda Romanyal›

bir iflçinin ücretinin Almanyal› bir
iflçinin ücretinin onda biri oldu¤unu,
flirketin daha fazla kar etmesi için bu

karar› ald›klar›n› aç›kça belirttikten
sonra, Alman iflçilerine de bugüne kadar
verdikleri emeklerinden dolay› teflekkür ettik-

lerini ekliyorlar. Utanmadan ve s›k›lmadan... 

Bu aç›klaman›n ard›ndan, Almanya’da hükümette ve
muhalefetteki partilerde f›rt›na koptu. Hep bir a¤›zdan Fin-
landiyal› flirkete bask› yapmaya çal›flt›lar. Teflvik için veri-

len 60 milyon Euro’yu mahkeme yoluyla geri almaktan,
kapitalizmin kör kar h›rs›ndan, çal›flkan Alman iflçisinden
söz ettmeye bafllad›lar. Almanya devletinin Finlandiya’yla

görüflmeleri sürüyor. 

Tabii ki, Nokia bir Alman firmas› olsayd›, tüm bu söz-
leri duymak mümkün olmayacakt›. Oysa Siemens firmas›

bir bölümünü Çin’e tafl›rken, Almanyal› iflçilere “sen çok
pahal›s›n, ya az ücrete, ya da iflsizli¤e raz› ol” demiflti.

Nokia’n›n Bochum kenti için önemi büyük. 2 bin 300
iflçi Nokia’da çal›fl›yor, ancak binlerce yan sanayi iflçisi de
fabrikan›n kapanmas›ndan etkilenecek. O yüzden de tüm

flehirde dayan›flma a¤› örüldü. Ocak ay›nda yap›lan mitin-
ge 15 bin kifli kat›ld›. fiubat’ta herkese ailesini de birlikte
getirme ça¤r›s› yap›ld› ve yine binlerce kifli mitingdeydi.

Nokia iflçileriyle dayan›flma ekipleri kuruldu,14 günde bir
toplant› yap›yorlar. Örne¤in 8 Mart Dünya Emekçi Kad›n-
lar gününde oldu¤u gibi, stand aç›p imza ve ba¤›fl toplu-
yorlar. Bir de dillerinden kapitalizmin aç gözlülü¤ünü dü-

flürmüyorlar. 

Tüm bölge, fabrikan›n kapat›lmas›na öfkeli. Y›llard›r
fabrika kapanmas›n diye, iflçiler hak gasplar›na, ücretlerin
sabit tutulmas›na raz› olmufl. fiimdi ise flirket kar etmesi-
ne ra¤men fabrikay› kapatma karar› al›yor. Nokia da her

tekel gibi kar oran›n› artt›rmaya bak›yor. O yüzden de Çin
ve Hindistan’a iflyerlerini tafl›yor, pazar kapma yar›fl›nda

geri kalmamaya çal›fl›yor. 

Nokia, tüm eylemlere, tepkilere ve teflvik vaadlerine
ra¤men Almanya’daki fabrikay› da Romanya’ya tafl›maya

kararl›. Bunun için AB’den teflvik primi de talep ediyor, ya-
ni vergi ödemeyecek. Hükümet, AB düzeyinde bu teflvi¤in

önünü kesece¤ini ilan etti. 

‹flçiler ise yapt›klar› aç›klamada, hükümetin çabas›na
umut ba¤lam›yorlar. Onlar, “tüm iflçiler olarak biraraya

gelmeliyiz ve birlikte karfl› koymal›y›z” diyorlar. AB çap›n-
da yaflanan flirket kayd›rmalar›na karfl› Avrupal› iflçi s›n›f›-

n› dayan›flmaya ça¤›r›yorlar. 

Almanya  PDD

Yunanistan’da emeklilik hakkının gaspına karşı 

3. Genel Grev

Berlin’de 8 Mart 
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
Berlin’de 9 Mart’ta ADHK, AGIF Kad›n Komisyonu, Bir-Kar, Navenda Kurd e.V ve PDD olarak

8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nü ortak bir etkinlikle karfl›lad›k. 

Navenda Kurd derne¤inde “Kad›n Olmadan Devrim Olmaz, Devrim Olmadan Kad›n Kurtul-
maz” fliar›yla ortak haz›rlanan sunu gerçekleflti. Ard›ndan “dünden bugüne kad›n hareketi” ve “8
Mart’›n do¤uflu” konular›yla ilgili sinevizyon gösterildi. 

Bu y›l 8 Mart’taki a¤›rl›k noktas›, “Göçmen Kad›nlar ve Sorunlar›”yd›. Ayr›nt›l› bir biçimde so-
runlar dile getirildi ve göçmen kad›nlara mikrofon uzat›ld›. 

fiiir grubu Naz›m Hikmet’ten fliirler okudu. Guley, gerilla kad›nlara adad›¤› Kürtçe parçalar›yla
herkesi halaya davet etti. 

Yaklafl›k 200 kad›n›n kat›ld›¤› etkinlik, büyük bir çoflku ve halaylarla son buldu.

Berlin PDD



‹flçiler, emekçiler, gençler!

Birlik, dayan›flma ve mücadele günü 1
May›s yaklafl›yor! Tüm dünyada oldu¤u
gibi ülkemizde de, ezilen ve sömürülen
tüm kesimler, bu büyük günü, kendi
bayram›n› kutlayacak! Dünya iflçi-emekçi
ordusunun bir bölü¤ü olan Türkiye iflçi ve
emekçileri de bu kavgada yerini lay›k›yla
alacak ve meydanlar› kendi talepleriyle
inletecek! 

Biz durursak, hayat durur!

Bu y›l 1 May›s’a tüm dünyada sosyal
hak gasplar› ve buna karfl› yükselen
mücadele ile giriyoruz. Almanya, Fransa,
‹talya, Yunanistan iflçi ve emekçileri,
emeklilik yafl›n›n yükseltilmesine,

maafllar›n›n düflürülmesine karfl›
günlerdir eylem halindeler. 

Avrupa’n›n pek çok bölgesi, genel
grevle sars›l›yor. ‹flçiler durunca,
hayat›n duraca¤›n› gözler önüne
seriyorlar. Çöpler toplanm›yor,
ulafl›m sa¤lanm›yor, üretim
yap›lm›yor… ‹flçi ve emekçinin
“yaratan” oldu¤u kadar “kahreden”

de oldu¤u, böyle büyük bir güce sahip
oldu¤u yeniden hat›rlat›l›yor…  

Türkiye iflçi ve emekçileri de “sosyal
güvenlik” ad› alt›nda hak gasplar›na
“uyar›” niteli¤indeki eylemlerle yan›t verdi,
veriyor…  Bu ayn› zamanda bir “genel
grev” provas›d›r. Bu prova bile egemenleri
ve onun sözcülerini tutuflturmaya yetti.  

Ama görüldü ki, burjuvazinin bu
yasan›n ruhuna, özüne dokunmaya hiç
niyeti yok! Sadece küçük rötufllarla
kitleleri kand›rmak, yükselen tepkiyi
düflürmek derdindeler. Kimi sendika
a¤alar› da bu oyunun bir parças› duru-
munda. Taban bask›s›yla almak zorunda
kald›klar› eylem kararlar›n›, olabildi¤ince
geriye çekmeye, iflyerlerine hapsetmeye
çal›flan da onlard›. fiimdi de iflçi ve
emekçileri bölmeye, yasal prosedür içinde
bo¤maya çal›fl›yorlar. Ancak gelinen
aflamada bunu baflarabilmeleri art›k çok
zor…

Yaflam hakk›m›z, 

mücadele gücümüz kadard›r!

‹flçi ve emekçinin sadece bugünü de¤il,
yar›n› da tehdit alt›nda! Her a¤z›n›
açt›¤›nda “daha fazla çocuk do¤urun”
diyen Baflbakan, bu yasan›n bizi de¤il,
çocuklar›m›z› ilgilendirdi¤ini, bu yüzden
karfl› ç›kmamam›z gerekti¤ini vaaz ediyor.
Oysa yasan›n, bugün çal›flanlar için de
önemli hak kay›plar› do¤urdu¤u bir yana,
çocuklar›m›z için mücadele etmemiz
kadar do¤al ne olabilir? 

Bencil olmam›z, kendi ç›kar›m›za bak-
mam›z, çocu¤umuzu bile düflünmememiz
ö¤ütleniyor. Bizden önceki kuflaklar›n

büyük bedeller ödey-
erek kazand›klar› ve
bize miras b›rakt›klar›
haklar›m›z›n birer birer
elimizden al›nmas›na
sessizce boyun
e¤memiz isteniyor.
T›pk› bir koyun gibi sal-
haneye kendi
ayaklar›m›zla gidip,
bafl›m›z› uzatmam›z
bekleniyor.

Hay›r! Hem kendimiz,
hem çocuklar›m›z için
savaflaca¤›z! Hem
bugünü, hem de
yar›nlar› kurtaraca¤›z!
T›pk› bizden öncekilerin
yapt›klar› gibi…

Bizi 65 yafl›na kadar
çal›flt›r›p posam›z›
ç›kartt›ktan sonra bir kenara f›rlatmak
isteyenler, yaflama hakk›m›za kast eden-
lerdir. En temel hak olan sa¤l›¤›, paral›
hale getirip “paran yoksa öl” diyen zih-
niyet, yoksula yaflam› çok görendir.
Emeklili¤i hayal haline getirip, bizi mezara
gömmeye haz›rlananlar, geride kalanlar›
da sürünmeye mahkum etmektedir.  

GSS’ye karfl› mücadele, hem
kendimizin, hem çocuklar›m›z›n yaflam
hakk›n› savunma mücadelesidir. Ama
biliyoruz ki, yaflam hakk›m›z da ancak
mücadele gücümüz kadard›r. Öyleyse
mücadele güç ve kapasitemizi büyütmek
ve birlefltirmek zorunday›z. Tepeden
t›rna¤a örgütlü olan burjuvaziye karfl›,
tabandan merkeze do¤ru örgütlenmek
durumunday›z. Bunlar› baflard›¤›m›zda,
karfl›m›zda duracak hiçbir güç yoktur! 

Hayat denilen kavgaya girdik…

GSS ile mezarda emeklili¤i dayatanlar,
Tuzla’da, Davutpafla’da ifl cinayetleri ve
katliamlarla her gün aram›zdan bir kaç
kardeflimizi al›yorlar. Zenginlere peflkefl
çekmek için evlerimizi bafl›m›za y›kan da,

haks›zl›¤a karfl›
geldi¤imiz için coplay›p
tutuklayan da onlard›r.

Buna karfl›n bizi Kürt-
Türk, Alevi-Sünni diye
bölüp, birbirimize
düflürmektedirler. Zaten
ancak bu sayede düzen-
lerini sürdürebilmekte,
karlar›na kar katmak-
tad›rlar. 

Son zamanlarda
buna, dinci-laik çeliflkisi
eklenmifltir. Devlet için-
deki çeteler ve onun
arkas›ndaki burjuva
klikler, rant ve kar
u¤runa birbirine
düflmekte, buna da
kitleleri alet etmeye
çal›flmaktad›r. 

Bu kavga, bizim kavgam›z de¤ildir! 

Bizim kavgam›z hayat kavgas›d›r, s›n›f
kavgas›d›r! 

Hayat›m›za kast eden tüm
sömürücülere ve ezenlere karfl›d›r! Hangi
ulus ve mezhepten, hangi din ve dilden
olursa olsun, iflçi ve emekçiler, ayn›
çal›flma ve yaflam koflullar›n› paylaflmak-
tad›r. Birbirimize de¤il, ortak
düflmanlar›m›za döndü¤ümüz zaman, tüm
sömürücülerin sonu olacakt›r! 

Bir yerde bir avuç emperyalist ve iflbir-
likçisi, di¤er yerde milyonlarca iflçi ve
emekçi… Dostu, düflmandan ay›rmas›n›
bilmeli, gücümüzün büyüklü¤ünü
görmeliyiz! Kavgam›z› bu ortak düflman-
lara yöneltmeli, birli¤imizi ve
dayan›flmam›z› büyütmeliyiz!

Genel grev genel direnifl fliar›yla

1 May›s’ta 1 May›s alan›na!

GSS sald›r›s›na maruz kalan iflçi ve
emekçiler, her gün ölüm riskiyle
çal›flanlar, arkadafllar›n›, yak›nlar›n› ifl
cinayetlerinde yitirenler, evi bafl›na

y›k›lanlar, da¤› tafl›
bombalan›p kimli¤i
inkar edilenler, flimdi
güçleri birlefltirme
zaman›! “Uyar›” eylem-
lerinden “genel grev-
genel direnifle” geçme
zaman›!

‹flçi ve memurlar,
üretimden gelen
gücünü ortaya
koyarken, ö¤renciler
okullar› boykot ederek,
esnaf kepenk, floför
kontak kapatarak,
sömürülen, ezilen
herkes, bu büyük kav-
gan›n içinde yer almal›!
Kad›n› erke¤i, genci
yafll›s›yla sokaklara
ç›kmal›, meydanlar›
inletmeli!

Ülkemizde “1 May›s”
ve “Taksim” birbir-
leriyle özdeflleflmifl iki
kavramd›r. Geçen y›l
Taksim’e uygulanan
30 y›ll›k yasak fiilen
delindi.  

fiimdi Taksim’i
çok daha kitlesel
kat›l›mla fethetme
zaman›d›r!
Fabrikalardan,
okullardan, varofllardan
Taksim’e akmal›, 1
May›s’›, özüne uygun
bir flekilde kutlamal›y›z!

Yaflas›n 1 May›s! 

Kahrolsun Emperyalist Savafl!

Kahrolsun Faflist Diktatörlük!

Yaflas›n Devrim ve Sosyalizm!

Savafla, faflizme, hak gasplar›na karfl›
1 MAYIS’A, 1 MAYIS ALANINA!

“Türkiye iflçi s›n›f›na selâm! 
Selâm yaratana! 
Tohumlar›n tohumuna, serpilip geliflene selâm! 
Bütün yemifller dallar›n›zdad›r. 
Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir, 
hakl› günler, büyük günler, 
gündüzlerinde sömürülmeyen, 
gecelerinde aç yat›lmayan, 
ekmek, gül ve hürriyet günleri. 
Türkiye iflçi s›n›f›na selâm! 
Meydanlarda hasretimizi hayk›ranlara, 
topra¤a, kitaba, ifle hasretimizi.
Düflman› yenecek iflçi s›n›f›m›za selâm! 
Paran›n padiflahl›¤›n›, 
karanl›¤›n› yobaz›n 
ve yabanc›n›n roketini yenecek iflçi s›n›f›na selâm! 
Türkiye iflçi s›n›f›na selâm! 
Selâm yaratana!”

1 May›s’›n tarihçesi
Yüzy›l› aflk›n bir zamand›r 1 May›s, iflçi s›n›f›n›n kavga günü

olarak kutlan›yor. Tarihi, bir o kadar eski, kökleri bir o kadar
sa¤lam…

Amerika iflçi s›n›f›, 8 saatlik iflgünü talebiyle 1886 y›l›n›n 1
May›s günü büyük bir grev bafllat›r. Burjuvazi, grevci iflçilere
azg›nca sald›r›ya geçer. Onlarcas›n› katleder, binlercesini tutuk-
lar, dört iflçiyi ise dara¤ac›na yollar. Böylece bir ilde bafllayan
grev, bu katliam üzerine tüm ülkeye, sonra da dünyaya yay›l›r.
Tutuklanan iflçilerle dayan›flma eylemleri, her yerde yükselir.

Bu olaydan üç y›l sonra, 1889 y›l›nda toplanan Enternasyo-
nal, iflçi s›n›f›n›n 8 saatlik iflgünü talebini desteklemek ve ölen
iflçileri anmak için 1 May›s›, “birlik, mücadele, dayan›flma” günü
ilan eder. Ve 1890 y›l›ndan itibaren 1 May›slar, iflçi ve emekçi-
lerin mücadele günü olarak tüm dünyada kutlanmaya bafllar.
Devrim ile karfl›-devrimin güçlerini s›nad›¤›, birbiriyle hesaplafl-
t›¤› bir gün olur 1 May›s…

Ülkemizde de 1 May›slar, Osmanl› devleti döneminden beri
kutlan›yor. Bunlardan en kitleseli, 1921-1922 y›llar›nda kutlanan
1 May›slard›r. Bu y›llarda Osmanl›’n›n emperyalist iflgal alt›nda
olmas›, 1 May›s kutlamalar›n›, iflgale karfl› protesto gösterileri-
ne dönüfltürür. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonraki ilk y›llarda da 1 Ma-
y›slar “amele bayram›” olarak kutlan›r. Ancak sonras›nda ‘70’li
y›llara dek yasakl›d›r. Kimi zaman yakalara tak›lan bir karanfille,
kimi zaman yasa-d›fl› gösterilerle, ama mutlaka bir biçimde kut-
lanmaya devam eder… 

‘76’da, meydanlara ç›k›l›r yeniden. ’77 1 May›s› ise, devletin
provokasyonu ile kana bulan›r. Taksim meydan› yasaklan›r. Fa-
kat kitlesel kutlamalar devam eder. Ta ki ’80 cuntas›na dek…
’88 y›l›ndan itibaren yeniden bafllar kitlesel ve aç›k kutlamalar.

’89,’90, ‘91 y›l›nda Taksim’e aç›lan
cadde ve sokaklar, iflçi ve

emekçilerle, gençlerle
dolar. Dövüfle dövüfle yü-
rünür, flehitler, yaral›lar, tut-
saklar verilir… Yasal 1 May›s
kutlamalar›n›n yolu böyle düzle-
nir… 

Son olarak, 2007 y›l›nda ‘77
Katliam›n›n 30. y›l›nda, Taksim,

devletin bütün engelleme
çabalar›na ve kuflatmas›na

ra¤men, fiilen zaptedildi. 

Yaflas›n Proletarya Enternasyonalizmi!

Biji Yek Gulan!

1 May›s özel say›s›d›r.



Üniversitelerde artan faflist sald›r›larÜniversitelerde artan faflist sald›r›lar
Son aylarda üniversitelerde sivil faflist sald›r›lar

yeniden artmaya bafllad›. Devlet destekli bu sald›r›-
larda, birçok devrimci, demokrat ö¤renci yaraland›,
gözalt›na al›nd›. Bursa-Uluda¤ Üniversitesi ve ‹stan-
bul’da birçok üniversitede bu sald›r›lar, devrimci-de-
mokrat ö¤rencilerin protestolar›yla karfl›land›. 

Son olarak Ankara’da DTCF ve Fen Fakültesi’nde
yine sivil faflistler meydana ç›kt›. Yine devletin kolluk
güçlerinin korumas› alt›nda sald›r›ya geçtiler. Devrim-
ci ö¤rencilerin nispeten örgütlü oldu¤u yerlerde bu
sald›r›lar püskürtülürken, da¤›n›k olan yerlerde daha
a¤›r zararlara u¤rad›lar. Bir kez daha görüldü ki, dev-
let destekli sivil faflist sald›r›lar› durdurman›n tek yolu,
birleflik örgütlü bir durufl sergilemektir.    

DTCF'DE faflist sald›r›lar
Ankara-Dil Tarih’te Mart ay›nda bafllayan faflist

sald›r›lar bas›na "s›n›r ötesine sevinen bir gurup ile
onlara karfl› olan grup" fleklinde ç›km›flt›. Olaylar›n
asl›, faflist sald›r›lar›n yeniden gündeme gelmesinden
baflka bir fley de¤ildir. Faflistler sald›rd›kça ald›klar›
cevap ve bu cevaptan do¤an hüsranlar›, onlar› yeni
sald›r›lar› daha aç›ktan ve polisle beraber yapmaya
itmifltir. Devrimci-demokrat ö¤renciler aras›ndaki bö-
lünmüfllükten de cesaret alarak tekrar sald›ran faflist-
ler, hak ettikleri cevab› kitlesel bir karfl› duruflla alm›fl-
t›r. 

En sonu Dil-Tarih'de bugüne kadar olaylar› izle-
mekle yetinen onlarca insan, gaz bombalar›na ald›r-
madan polise tafl atmaktan çekinmemifl ve bu faflist
sald›rganl›¤a tahammüllerinin olmad›¤›n› devrimcile-
rin saflar›nda yer alarak göstermifltir. Bunu daha ileri
tafl›mal› ve özgürlüklerimize sahip ç›kmal›y›z.

* * *                               
29 fiubat tarihinde DTCF yemekhanesinden orta

bahçeye gidilen merdivenlerden ç›kmakta olan iki ar-
kadafla yap›lan sözlü sataflma, di¤er devrimci-de-
mokrat arkadafllar›n olay yerine koflmas›na sebep ol-
du. Faflistler yemekhanenin ortas›nda, yaklafl›k 20 ki-
fli olarak tekbir atmaya bafllad›. O hengamede fiziksel
müdahaleler de oldu. Sonras›nda tafllar at›ld› ve çe-
vik kuvvetin gelmesiyle karfl›l›kl› sloganlar devam etti.
Ard›ndan toplu halde ç›k›fllar gerçekleflti. Polisler bu
olayda aç›ktan sivil faflistlere destek oldular. 24 ve 25
Mart’taki olaylarda çevik kuvvet ve okuldaki özel gü-
venlik, saf›n› öyle aç›kça belli ediyordu ki, en ilgisiz
ö¤renci bile polisin üniversitedeki gerçek rolünü kav-
ramakta güçlük çekmiyordu. Nitekim bunu 29 fiubat
gibi di¤er eylemlerde apolitik kalan ama bu olayda hiç
tan›masa bile alk›flla slogana kat›lan ö¤renci say›s›-
n›n art›fl›nda da gözlemleyebildik. 

Tarih 24 Mart 2008. Ön bahçede pusu kuran bir
grup faflist, okuldan ç›kan bir arkadafl›m›za sald›r›yor
ve sat›rla kolundan yaral›yorlar. Bu olay karfl›s›nda
polisin yapt›¤› fley, suç aleti sat›r› saklamak oluyor.
Ertesi gün ise yine benzer bir olay ile irkildik. Bu kez
de faflistler yemekhanede pusuya yatm›fllard› ve bek-
ledikleri arkadafl›m›z, kap›dan girer girmez üstüne
sald›rm›fllard›. Arkadafl›m›z boynundan sat›rla yara-
lanm›fl ve kanlar içinde kalm›flt›. 

Korkakça, haince ve kalleflçe yap›lan bu sald›r›la-
ra tepki göstermek laz›md›. Sloganlar at›lmaya bafl-
land›, ard›ndan da karfl›l›kl› olarak tafllaflmalar. Arka-
dafl›m›z yaralan›rken seyrederek bu sald›r›ya ortak

olan polisler, biz karfl›l›k vermeye bafllay›nca, sözde
olay›n büyümemesi amac›yla olaya müdahale ettiler.
Gerçekteyse, bu müdahale, yaln›zca orta bahçeye
vurulmaya çal›fl›lan bir darbe niteli¤indeydi. ‹ki arka-
dafl›m›z› ya-
ralayan fa-
flistlerin ar-
kas›ndan,
tartaklanan,
cop yiyen,
tafllanan biz
oluyoruz.
Polisler, tafl,
sopa, soda
fliflesi, ne
bulurlarsa f›rlatt›lar. Ayn› flekilde
karfl›l›k verilince, bafl edemeyecek-
lerini anlay›p gaz bombalar›yla ka-
labal›¤› da¤›tmaya çal›flt›lar, ancak
y›lmad›k, direndik ve polis bas›n
aç›klamas› iste¤imizi kabul etmek
zorunda kald›. 

200’e yak›n kifli toplanarak ön bahçeye geçecek-
tik, sloganlar atarak bas›na sesimizi duyuracakt›k.
Tam ön bahçeye geçerken, polislerin arkas›ndan fa-
flistler laf atmaya bafllad›lar. Bir arkadafl›m›z da kar-
fl›l›k verince polisin sald›r›s›na maruz kald›. Di¤er ar-
kadafllar müdahale edince, polis tekrar coplar›yla içi-
mize dald› ve tekrar biber gaz›… Bu yapt›klar› y›ld›r›r
m›yd›? Bahçenin merdivenlerini bile geçirtmedik onla-
ra. Faflist olandan elbet hesap sorulurdu. 

Bizim direniflimizin kararl›l›¤› karfl›s›nda, çareyi
okulu boflalt›p, üç gün ara vermekte buldular. Önce
s›n›flardaki ö¤renciler ç›kar›ld›. Sonra faflist ö¤renci-
ler, polis korumas›yla okuldan ç›kar›ld›. Bizim grupsa
uzun direnmeden sonra, slogan atarak okuldan ç›kt›
ve bir süre sonra Yüksel’de yapt›¤› bas›n aç›klamas›-
n›n arkas›ndan da¤›ld›. 

Akflam haberlerinde medyan›n olay› “iki karfl›t gö-
rüfllü grubun çat›flmas› sonucunda olaya müdahale
eden polise ö¤renciler sald›rd›, befl polisimiz yaralan-
d›” fleklinde yans›tmas›, iflin en komik taraf›yd›. So-
nuç olarak medyan›n çarp›tmalar› ve polisin y›ld›rma
çabalar›na ra¤men, gerçekte kazanan biz olmufltuk. 

* * *
24 Mart’›n devam›n› çok daha a¤›r bir flekilde 25

Mart’ta deneyimledik. Bir haftad›r sivil polislerin bah-
çede görülmesi, güvenlik görevlisi say›s›ndaki art›fl,
bir fleylerin organize edildi¤ini hissettiriyordu. Nitekim
25 Mart sal› günü sabah 11’den sonra yemekhaneye
giden arkadafllar›m›za pusu kurulmufl, sat›r, sopa ve
bardaklarla sald›r›lm›fllar. Bir arkadafl›m›z bafl›ndan
a¤›r yaralanm›fl olarak hastaneye kald›r›ld›, di¤er ar-
kadafl›m›z›n kula¤› kanlar içinde kalm›flt›. Sald›r›ya
u¤rayan ve yaralananlar devrimci demokrat ö¤renci-
ler olmas›na ra¤men, bahçeye giren çevik kuvvet, ar-
kadafllar›m›za gaz bombas› ve biber gaz›yla sald›rd›.

Arkadafllar›m›z, faflistlerin sat›rla sald›rmas›na
ra¤men, polisin onlara destek veren tutumunu k›na-
d›klar›n› ve saat 13.00’te ön bahçede bir bas›n aç›k-
lamas› yapacaklar›n› duyurdular. Saat tam 13.00’te
alk›fllarla ve sürekli, ‘’Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤a-
ca¤›z’’ slogan›yla merdivenlerden inmek isteyen afla-
¤› yukar› 120 ö¤renci, coflkulu ve öfkeli bir kalabal›k

oluflturmufltuk. Öfke, sadece sivil faflistlere de¤il, on-
lara aç›kça gösteren polise, yani faflizmin kendisine,
onun insanl›k d›fl›l›¤›nayd›. Merdivenlerden inince
solda faflistlerin mevzilenmesi, kap›da ise polislerin
yolu kapatmas›, aradaki iflbirli¤ini aç›kça gösterdi. 

Biz ön bahçede aç›klama yapmak için d›flar› ç›k-
mak istiyorduk. Polis buna izin vermedi ve slogan
atarak okuldan ç›kmaya haz›rlan›rken aram›za gire-
rek sald›rd›. Öndeki arkadafllar›m›z ac›mas›zca jop-
land›, at›lan gaz bombas›yla binalara do¤ru koflmaya
bafllad›k. 8-10 kifli geri dönüp polise tafllarla cevap

verdi. Birkaç arkadafl›m›z
yine çeflitli yerlerinden yara-
land›lar. Biber gaz›ndan et-
kilenip bay›lan arkadafllar›-
m›z oldu. Böylece gerginlik
bütün gün sürdü.

Saat 17’ye do¤ru
DTCF’den ayr›larak, di¤er
devrimci demokrat arkadafl-
larla beraber büyük bir kala-

bal›k halinde K›z›lay’a yürüdük ve Yüksel Caddesin-
de bas›n aç›klamas› yap›ld›. Yürüyüfl boyunca ‘’YÖK
Polis Medya Bu Abluka Da¤›lacak’’slogan› en s›k at›-
lan slogan oldu. Sonra, Fen fakültesine gitmek için
metroyu basarak ücretsiz binildi ve Tando¤an’daki ar-
kadafllara kat›l›p bir bas›n aç›klamas› yap›ld›.

‹ki gün üstüste sald›ran faflistler ve onlarla aç›kça
iflbirli¤i yapan polis-özel güvenlik güçleri, karfl›lar›nda
çok güçlü bir direnifl bulmufltu. Faflist sald›rganl›¤›n
karfl›s›na kolektif bir güçle ç›km›fl ve onlar› püskürt-
meyi baflarm›flt›k. Faflizme karfl› olan tüm kesimlerin
kolektif gücünün karfl›s›nda hiçbir fleyin duramayaca-
¤›n›n aç›k bir göstergesiydi bu. 

DTCF’den PDD Okurlar›

Faflizm s›n›r tan›m›yor 
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi kantininde otu-

rurken 25 Mart Sal› günü saat 14.00 civar› ç›¤l›klar
duydum. Arkam› döndü¤ümde yerde birisinin yatt›¤›n›
gördüm, boynundan kan ak›yordu. Tak›m elbiseli 3-4
kifli kap›dan ç›k›yordu, birinin elinde yaklafl›k 30 cm
boyunda bir b›çak vard›. Kantindeki herkes kaç›flma-
ya bafllad›, kimi de bofl bofl bak›yordu. Yerdeki çocuk
kanlar içindeyken, sadece iki k›z arkadafl karfl› koy-
maya çal›flt›. D›flar› ç›kt›¤›mda, çöp bidonlar› da¤›t›l-
m›fl, ö¤rencilerin ast›¤› afifller y›rt›lm›fl, stantlar da¤›-
t›lm›flt›. 

‹nsanlar›n bu flekilde vahflileflebilece¤ini hiç dü-
flünmemifltim. O anda bu canilere duydu¤um öfke ile
üzerlerine yürümek istedim. Ancak daha önce böyle
bir fleyle karfl›laflmad›¤›m için bunu tek bafl›ma yapa-
cak cesaretim yoktu. Keflke baflkalar›yla beraber bu
eli kanl› faflistleri engelleyebilecek gücümüz olsayd›.   

Bu kadar olay olmufl, biri a¤›r yaralanm›fl ortal›k
da¤›t›lm›flt›, ama güvenlik görevlilerinin hiç biri ortal›k-
ta görünmüyordu. O kifliler ellerini kollar›n› sallayarak
o b›çakla nas›l içeri girdi ve ard›ndan ayn› rahatl›kla
ellerini kollar›n› sallayarak nas›l d›flar› ç›kt›, güvenlik
neden bir fley yapmad›? 

Daha çok bir arada durmal› daha çok birbirimize
kenetlenmeliyiz. 

A.Ü. Fen Fakültesinden PDD okuru bir ö¤renci
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‹stanbul Milli E¤i-
tim Müdürü Ata Özer, “uyuflturucuya karfl› müca-
dele” etme bahanesiyle ak›llara ziyan bir projeyle
ortaya ç›kt›. Ar›lara uyuflturucu verilerek uyufltu-
rucu müptelas› ar›lar üretilmesini, bu ar›lar saye-
sinde okullarda uyuflturucu kullanan ö¤rencilerin
tespit edilmesini savundu. 

Müdürün bu “zihni sinir” projesi, toplumun bü-
tün kesimleri taraf›ndan, lay›k oldu¤u biçimde,
dalga geçilerek karfl›land›. Müdürün piyasadan
uyuflturucu alarak böyle bir ifle giriflmesinin ciddi-
yeti ortaya konarken, gazetelerde bu iflin ne ka-
dar saçma noktalara varabilece¤i ile ilgili yorum-
lar yap›ld›. 

Ancak bir milli e¤itim müdürü taraf›ndan ciddi
biçimde savunulan bu proje, “uyuflturucuya karfl›
mücadele” ad› verilen fleyin, ne kadar çarp›k ve
sonuçsuz bir konu oldu¤unu bir kere daha gözler
önüne serdi. 

Uyuflturucuya karfl› mücadele, 

kapitalizme karfl› mücadeledir

Bu projenin dalga geçilecek yan› çoktur. An-
cak ciddiye al›nmas› gereken tek yönü, uyuflturu-
cuya karfl› mücadelenin, en alt kademede yürütü-
lebilecek bir mücadele olmad›¤›d›r. Uyuflturucuya
karfl› mücadele edilmek isteniyorsa, kullan›c›larla
u¤raflmay› b›rak›p, sat›c›lar›n, bu iflin ticaretini
yapanlar›n, rant›n› yiyenlerin pefline düflmek ge-
rekir. Bunlar›n önü kesildi¤inde, gençler de kulla-
nabilecek bir uyuflturucu bulamayacaklard›r. 

Uyuflturucu, dünya çap›nda pazar› olan, tica-
retini yapanlara çok büyük karlar getiren bir alan-
d›r. Dünyada pekçok uyuflturucu üretim alan›
vard›r. Ancak en önemli üretim alan›, Afganistan
ve Pakistan merkezli olmak üzere ‘Alt›n Hilal’ ad›
verilen Orta Asya bölgesidir. Gürcistan ve Türki-

ye üzerinden Avrupa’ya uzanan yol, Alt›n Hilal’de
üretilen uyuflturucu için en önemli ticaret yoludur.
Bu uyuflturucunun on binlerce kilometre yolu ve
onlarca ülkeyi, bu ülkelerin gümrüklerini, kontrol
merkezlerini, güvenlik güçlerini geçebilmesi hiç
de kolay bir ifl de¤ildir. Tek tek kiflilerin ya da ki-
mi küçük organize suç örgütlerinin alt›ndan kal-
kabilece¤i bir trafik de¤ildir bu. Basitçe faturay›
‘mafya’ örgütlenmelerine keserek de bulamay›z
suçluyu. Emperyalist tekeller ve devletler organi-
ze etmedi¤i sürece, uyuflturucunun, yoksul köylü-
nün topra¤›ndan okul önlerine kadar gitmeyi ba-
flarmas› mümkün de¤ildir. 

Her gün yaflanan s›radan olaylara bakmak bile
bu iliflkinin boyutunu rahatl›kla gözler önüne se-
rer. 

Mesela ülkemizde, eskiden, alkollü içki bulu-
nan mekanlar›n okullara en az 200 metre uzakl›k-
ta olmas› öngörülürken, bugün bu mesafenin 100
metreye indirilmesi gündeme gelmifltir. 

Mesela okullar›n önünde sat›lan tek sigarala-
r›n, ö¤rencilerde ba¤›ml›l›k yaratan maddelere
al›flmas›n› kolaylaflt›r›c› bir etki yaratt›¤›, resmi
araflt›rmalarda da tespit edilmifltir, ama okullar›n
önünde aç›k paketlerden tek sigara sat›lmas›n›n
önüne geçme konusunda tek bir ad›m at›lma-
maktad›r. 

Mesela, okulun önünde uyuflturucu sat›ld›¤›na
tan›k olarak semtteki karakola baflvuran velilerin,
polisin tehditleri ile karfl› karfl›ya kald›klar› yönün-
de haberler son derece yayg›nd›r. Bütün bu ör-
nekler, en basit ve en alttaki görüntülerdir. 

Ülkemizde gençler aras›nda uyuflturucu kulla-
n›m› giderek artmakta, uyuflturucuya bafllama
yafl› ise giderek düflmektedir. Bu sadece ülkemiz-
de de¤il, bütün dünyada böyledir. Hollanda gibi
ülkeler, uyuflturucuyu serbest b›rakarak sorunu

kökten çözmüfllerdir(!) Baz› Avrupa
ülkelerinde uyuflturucu yasak ol-
makla beraber, kentlerde merkezi
yerlerde, içinde bedava enjektör
bulunan uyuflturucu kabinleri kurul-
mufltur. Gençlerin “sa¤l›¤›n›” düflü-
nen emperyalistler, uyuflturucu kul-
lan›rken mikrop kapmamalar›, ya
da birbirlerinin enjektörünü kulla-
narak bulafl›c› hastal›klara yakalan-
mamalar› için gençlere bedava en-
jektör sa¤lamaktad›lar. ‹ngiltere,
geçti¤imiz aylarda yapt›¤› bir aç›k-
lamada “uyuflturucuya karfl› müca-
deleyi kaybetti¤ini” resmi olarak di-
le getirmifltir.

‹ngiltere’nin vard›¤› nokta, em-
peryalist sistem içinde, uyuflturucu-
ya karfl› mücadele edilemeyece¤i-
nin en do¤rudan ve en gerçekçi ifa-

desidir. Çünkü uyuflturucu pa-
zar› emperyalist tekeller tara-
f›ndan yönetilmektedir. Resmi
olarak yok say›lmakla birlikte,
el alt›ndan uyuflturucu kullan›-
m› propaganda edilmekte, bu-
nun yay›lmas› için her türlü

yöntem kullan›lmaktad›r. Tüm dünyada uyuflturu-
cu üretiminin ve kullan›m›n›n her geçen gün sis-
temli bir biçimde artmas›n›n baflka bir aç›klamas›
yoktur. 

Bu art›fl›n temel nedeni tekellerin kar güdüsü-
dür. Ne kadar çok kullan›c› ve ba¤›ml› olursa, te-
kellerin kar›, o kadar artar çünkü. Ancak bununla
içiçe olan bir baflka neden, devletlerin, gençleri
ve genel olarak kitleleri kontrol alt›nda tutabilmek
için onlar› ba¤›ml› hale getirmeye çal›flmas›d›r.
Uyuflturucu kullanan birisi, sadece kendisi ve ya-
k›nlar› için tehdittir. Devlete karfl› bir tehdit haline
gelmesi mümkün de¤ildir. 

Ülkemizde ‘90’l› y›llar›n ikinci yar›s›ndan itiba-
ren, devrimci mücadelenin çok yüksek oldu¤u
bölgelerde (mesela ‹stanbul-Gazi mahallesi, ‹z-
mir-Kadifekale vb) birkaç y›l içinde uyuflturucu
kullan›m›n›n çok h›zl› bir biçimde yayg›nlaflmas›
da bununla ilgilidir. Devlet bu mahallelere bedava
uyuflturucu sokmufl, sonra giderek yay›lmas›n›
sa¤lam›flt›r. Bu türden mahallelerde “uyuflturucu-
ya karfl› mücadele” ad› alt›nda ek güvenlik ön-
lemleri, operasyonlar, aramalar, polis say›s›n›n
art›r›lmas› vb gündeme getirilmekte, bu da ma-
halle üzerindeki bask›y› genel olarak art›rmakta-
d›r. Benzer biçimde okullarda da, uyuflturucu ba-
hane edilerek ö¤rencilere ek bask› önlemleri da-
yat›lmakta, bunlar meflrulaflt›r›lmaktad›r. 

Bunlar›n hepsi göstermelik, hepsi sorunlar›
gözlerden gizlemeye dönüktür. Uyuflturucuya kar-
fl› mücadele, uyuflturucu kullan›c›lara, hatta üreti-
mi yapan köylülere karfl› de¤il, bu ticaretten as›l
vurgunu vuran, kar elde eden emperyalist tekelle-
re karfl› yürütülmelidir. Sonuç alman›n tek yolu
budur. Bu da kapitalizm koflullar›nda mümkün
de¤ildir. 

* * *

Bu projenin ‹stanbul Milli E¤itim Müdürü’nden
ç›km›fl olmas›, e¤itim sisteminin halini de ortaya
seren çarp›c› bir durumdur. Bir Milli E¤itim Müdü-
rü, e¤itim sisteminin sorunlar› ile de¤il, bu türden
abuk-subuk fantezilerle u¤raflmaktad›r. Okul ve
derslik yetersizli¤i, ö¤retmen aç›¤›, paral› e¤itim
sisteminden dolay› yoksul çocuklar›n okuyama-
mas›, müfredat›n dinci-gerici-faflist karakteri, ders
kitaplar›ndaki s›n›fsal, ulusal, dinsel, mezhepsel
ve cinsel ayr›mc›l›¤› körükleyici anlat›mlar... 

E¤itim sistemindeki çarp›kl›klar ve eksiklikler
saymakla bitmez. Hele ki ‹stanbul gibi bir yerde,
bu sorunlar, çok daha katmerli, çok daha derin
yaflanmaktad›r. ‹stanbul’da e¤itim konusunda en
yetkili bürokrat ise, ar›larla u¤raflmaktad›r!!! Üste-
lik bu proje kendisine ait bile de¤ildir. Daha önce
ilkokul ö¤rencileri taraf›ndan ortaya at›lm›fl bu
konuyu, al›p da kendi düflüncesiymifl gibi koyma-
s›, yani intihal yapmas›, yani fikir çalmas› da bu
“e¤itimcinin” düzeyini ortaya koymaktad›r. 

Uyuflturucuyla mücadelede ar›lar!
Kovanlar okulun içinde mi bekletilecek? Her okulun kendi
kovan› m› olacak?

Ar›lar kaçarsa ne olacak?

Ar›lar k›fl uykusuna yat›yor. Di¤er aylarda uyuflturucu ta-
ramas› nas›l yap›lacak?

Ar›lar›n ortalama ömrü 4-5 hafta. Projedeyse bir ar›ya
2,5 ay uyuflturucu verilece¤i belirtiliyor. Bu nas›l olacak?

Eroinman ar›, uyuflturucu kullanmayan birini sokarsa, o
kifli uyuflturucu alm›fl m› olacak?

Proje gelifltirilirse, binlerce ar› için kullan›lmas› gereken
uyuflturucu nas›l elde edilecek?

Uyuflturucunun birçok çeflidi var, ar›lar ayr› ayr› m› uz-
manlaflacak?

Üstüne ar› konan her çocu¤un velisi uyuflturucu testine
mi koflacak?

(15.3.2008 tarihli Radikal gazetesinden al›nm›flt›r)

Ar›lar kimi soksun?
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20 Mart 2003 tarihinde ABD’nin
Irak’ta bafllatt›¤› iflgal 5. y›l›n› doldurdu.
ABD Baflkan› Bush, iflgalin 5. y›ldönü-
münde yapt›¤› de¤erlendirmede, “pifl-
manl›k duymad›¤›n›” söyledi ve ABD’nin
zafer yolunda oldu¤unu ekledi. 

Geçen 5 y›l içinde, Irak savafl›n›n
“neden” yap›ld›¤›, ABD’nin Irak’ta “ne”
arad›¤› gibi konular öylesine sorgulan-
maya baflland› ki, ABD Baflkan›, tam
bir savunma psikolojisi içinde “pifl-
manl›k duymad›¤›n›” söylemek zorun-
da kal›yor. 

ABD Baflkan›, yapt›¤› de¤erlendir-
mede; “geçen süre içinde Irak’ta elde
ettikleri baflar›lar›n inkar edilemez” ol-
du¤unu iddia ediyor. ABD’nin Irak’taki
hedeflerine ulaflmada kimi ad›mlar at›ld›¤› do¤ru-
dur; ancak hedeflerin büyüklü¤ü ile karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda, bulunduklar› nokta çok geridedir. Üstelik bu-
nun bile bedeli, ABD emperyalizmi aç›s›ndan çok
a¤›r olmufltur. Di¤er taraftan, savafl Irak’ta çok bü-
yük bir y›k›m yaratm›fl, sadece Irak halk› de¤il,
ABD’nin prestiji ve demagojileri de bu y›k›m›n alt›n-
da kalm›flt›r. 

Vahfletin 5 y›l›

5 y›ld›r süren savafl, Irak halk› için büyük bir
katliamd›r. Bu süre içinde ölen Irakl› say›s›n› tespit
etmek mümkün de¤ildir, ancak çeflitli verilere bak›-
larak tahmin edilmektedir. Countercurrent Stratejik
Araflt›rmalar Merkezi’nin haz›rlad›¤› rapora göre, 5
y›lda ölen Irakl› sivil say›s› 1.7 milyona yaklaflt›. BM
ve Dünya Sa¤l›k Örgütünün verileri ile haz›rlanan
bu rapora göre, ’91 y›l›ndaki Birinci Körfez Savafl›
ile birlikte, ABD’nin Irak’taki operasyonlar›nda ölen
sivil say›s› 3.9 milyon kiflidir. Bu rakamlar sadece
sivil say›s›n› göstermektedir. Ölen Irakl›lar›n toplam
say›s› elbette bunun çok üzerindedir. 

Yaralanan, sald›r›ya u¤rayan, tecavüz edilen, ifl-
kence gören Irakl›lar›n say›s› ise bilinmemektedir.
Ebu Garip hapishanesinde yap›lan iflkenceler, bas›-
na s›zd›klar› için duyuldu ve ö¤renildi; ancak ABD’li
askerlerin ev bask›nlar›nda, sokaklarda yapt›klar›
bu nedenle de kay›tlara geçmeyen iflkenceler, per-
vas›z bir biçimde sürmektedir. 

Savafl bafllad›¤›ndan bu yana 2 milyondan fazla
Irakl›, ülkesini terketti ve mülteci oldu. Ülke içindeki
mülteci say›s› ise, 2.5 milyona ulaflt›. 2007 y›l›nda
45 binden fazla Irakl›, kapitalist ülkelere iltica bafl-
vurusunda bulundu. 

Halk›n yaflamsal ihtiyaçlar› karfl›lanamaz hale
geldi, ülkenin altyap›s› çöktü. Elektrik, su gibi en
temel ihtiyaçlar›n düzenli olarak karfl›lanmas› sa-
vafl bafllad›¤›ndan bu yana hiç mümkün olmad›. 

Saddam döneminde Irak, laik bir devletti. ‹flgal
ile birlikte aflama aflama fleriat devletine dönüfltü-
rüldü. Anayasa, fleriat hükümlerine göre düzenlen-
di. Irak’taki mezhepler aras›ndaki ayr›l›klar, flid-
detli çat›flmalara dönüfltü, fiii ve
Sünniler aras›nda düflmanl›k to-
humlar› ekildi. Geçmiflte kar›fl›k
olarak oturulan mahalleler, bü-
yük etnik çat›flmalar›n arkas›n-
dan, yüksek duvarlarla çevrili ve

art›k kar›fl›k olmayan gettolara dönüfltürüldü. 

Savafl›n 5. y›ldönümü, Mart ay›nda fliddetlenen
çat›flmalarla karfl›land›. fiii Baflbakan Maliki, fiii li-
der Mukteda Sadr’a ba¤l› Mehdi ordusuna karfl›
kanl› bir operasyona bafllad›. Basra’da bafllayan
olaylar, befl gün içinde 230 kiflinin ölümüne yol açt›.
Ba¤dat’›n Sadr semti, Kerbela gibi fiii kentleri de
çat›flmalarla sars›ld›. Buradaki çat›flmalarda yüzden
fazla fiii milis öldü, yüzlercesi de yaraland›. fiiilere
dönük olarak bafllat›lan bu savafl, Irak güvenlik
güçleri içindeki fiiilerin de tepkisine neden oldu.
Basra’da polis olmufl çok say›da eski milis, çat›fl-
malara girmeyi reddederken, Sadr semtinde 40 po-
lis, silahlar›n› Sadr’›n ofisine b›rakarak “kardeflleri-
mizle savaflmayaca¤›z” dediler. 

ABD güç kaybetti

ABD Baflkan› Bush, Irak’ta zafer yolunda olduk-
lar›n› söylüyor; ancak yaflananlar, bunun tersini
gösteriyor. ABD’nin Irak’ta elde etti¤i son derece s›-
n›rl› kazan›m›n bedeli ise düflünülenin çok ötesinde
a¤›r oluyor. 

Savafla bafllarken, ABD askerlerinin Irak halk›
taraf›ndan çiçeklerle karfl›lanaca¤› söylenmiflti. An-
cak Irak halk›n›n elinde, ABD askerlerine yöneltil-
mifl çiçekler de¤il, silahlar ve bombalar vard›. Sava-
fl›n bafl›ndan bu yana ölen ABD askeri say›s›n›n, 5.
y›l›n sonunda 4 bine ulaflmas›, ABD aç›s›ndan “psi-
kolojik efli¤in afl›lmas›” anlam›na geliyor. Üstelik bu
resmi rakamlar› yans›t›yor. ABD’ye dönen asker ce-
nazelerinin say›s›n›n bundan çok daha fazla oldu¤u
tahmin ediliyor, bu da ABD’deki savafl karfl›t› tepki-
leri büyütüyor. Yine resmi rakamlara göre, yaral›
say›s› 29 bine ulaflt›. Irak’ta savaflan askerler için-
de, savafltan kaçanlar›n say›s› konusunda ise bilgi
verilmiyor, ancak binlerce oldu¤u tahmin ediliyor. 

ABD’nin savafla girerken, as›l hede-
fi petrolü ele geçirebilmekti. Ucuz ve
bol petrol, savafl›n büyük ödülüydü.

Ancak 5 y›l içinde, petrolün varil fiyat›
ucuzlamak bir yana, 25 dolardan 100 do-

lara t›rmand› ve geçti. ABD,
Irak’tan istedi¤i petrolü ala-

mad›. Özellikle Kürt
bölgesinde çeflitli

petrol anlaflmalar›
yapt›. Ancak Irak

meclisine dayatt›-
¤› Petrol Yasas›’n›

meclisten geçiremedi. Ç›kart›lmakta olan
s›n›rl› düzeydeki petrolü aktarma konu-
sunda da s›k›nt›lar›n› aflamad›. Bir taraf-
tan petrol kuyular›nda ve varolan petrol
boru hatlar›nda sürekli gerçeklefltirilen sa-
botajlar yüzünden istedi¤i sevkiyat› yapa-
mad›; bir taraftan da, komflular›yla düfl-
man ve Akdeniz’e k›y›s› olmayan bir
Irak’ta, petrol sevkiyat› için uygun koflullar›

yaratamad›. 

ABD, bütün askeri olanaklar›na, son
teknoloji ürünü techizat›na ra¤men, de-
¤il Irak’›, baflkent Ba¤dat’› bile güvenli
bir hale getiremedi. Ba¤dat’›n en gü-
venli bölgesi olarak ilan edilen Yeflil
Hat’ta bile önemli dönemlerde direniflçi-
ler taraf›ndan sald›r›lar düzenleniyor,

bombalar patl›yor. Irak hükümet görevlileri, çok bü-
yük askeri güvenlik önlemleri almadan, Yeflil Hatta
bile rahatça gezemiyorlar. 

Savafl›n maliyeti de ABD aç›s›ndan giderek da-
ha büyük bir sorun haline gelmektedir. ‹MF’ye yö-
nelik elefltirileri ile tan›nan eski ‹MF çal›flan› ve No-
bel ödüllü Joseph Stiglitz ve Harvard profesörü Lin-
da Bilmes’in 3 Mart 2008’de yay›nlad›klar› belgeye
göre, savafl›n 5 y›ll›k maliyeti 3 trilyon dolara ulaflt›.
Bu rakam dikkate al›nd›¤›nda, Irak savafl›n›n mali-
yetinin 12 y›l süren Vietnam Savafl›n›n maliyetin-
den daha fazla oldu¤u ortaya ç›kar. Keza Kore sa-
vafl›n›n maliyeti de bu rakam›n yar›s› kadard›r.
ABD, Irak savafl›na her ay, BM’nin y›ll›k bütçesine
eflit düzeyde (16 milyar dolar) para ak›tmaktad›r.
ABD aç›s›ndan bile, bu çok yüksek bir maliyettir.
Hele ki Irak’a yönelik petrol hakimiyeti ve kar he-
saplar› düflünüldü¤ünde, savafl›n, beklentilerin çok
gerisinde kald›¤› görülür. ‹ngiltere’nin yapt›¤› harca-
malara iliflkin rakamlar da oldukça yüksektir. Avam
Kamaras› Savunma Komisyonu’nun haz›rlad›¤› ra-
pora göre, Irak’ta Londra’n›n harcamalar› son bir
y›lda yüzde 72 art›flla 1.6 milyar sterlini buldu.  

Bu rakamlar, emperyalistlerin Irak’taki savafla
ne kadar büyük bir önem verdiklerini, çok zor du-
rumda kalmalar›na ra¤men, bu kadar a¤›r koflullar-
da savafl› yürütmede neden ›srarl› davrand›klar›n›
göstermeye yetiyor. 

ABD emperyalizminin Irak savafl›ndan en büyük
beklentisi görünürde petrolü ele geçirmektir. Ger-
çekte ise, hedefi bundan çok daha büyüktür. Dünya
hegemonyas› tehlikeye giren ABD, bu hegemonya-
y› yeniden infla edebilmek için bu savafl› yürütmeye
devam etmektedir. 2000’li y›llar›n bafl›ndan itibaren,
ABD’nin dünya pazarlar›ndaki güç kayb› artmaya,
bu pazarlar› baflta Çin ve Rusya olmak üzere di¤er
emperyalist ülkelere kapt›rmaya bafllam›flt›r.
ABD’nin önünde iki seçenek vard›r: Ya bu hege-
monya de¤iflikli¤ini, kendisinin pazarlar›n›n azalma-
s›n›, dünya siyasetindeki söz hakk›n›n giderek za-
y›flamas›n› kabullenecek, içte ciddi ekonomik ve si-
yasi krizlerle, toplumsal altüst olufllarla karfl› karfl›-
ya kalacakt›r. Ya da, ne pahas›na olursa olsun, ne
kadar uzun sürerse sürsün ve ne denli büyük mad-
di-manevi kay›plara malolursa olsun, ABD merkezli
dünya hegemonyas›n› yeniden infla etmeye çal›fla-
cakt›r.

5. y›l›nda giderek zorlaflmakta olan Irak savafl›-
n›n ortaya koydu¤u tablo budur.  

‹flgalin 5. y›l›nda 

I R A K
ABD, bütün askeri olanaklar›na, son teknoloji ürünü tec-

hizat›na ra¤men, de¤il Irak’›, baflkent Ba¤dat’› bile güvenli
bir hale getiremedi. Ba¤dat’›n en güvenli bölgesi olarak ilan

edilen Yeflil Hat’ta bile önemli dönemlerde direniflçiler
taraf›ndan sald›r›lar düzenleniyor, bombalar patl›yor. 
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Çin’e ba¤l› Tibet Özerk Yönetimi bölgesinde 10
Mart günü bafllayan ayaklanma, Çin taraf›ndan kanla
bast›r›ld›. 

Olaylar, Çin’e karfl› 49 y›l önce gerçeklefltirilen ba-
flar›s›z ayaklanman›n 49. y›ldönümünde, 100 kadar
Tibetli rahip önderli¤inde gerçeklefltirilen açl›k grevi-
nin, Çin polisi taraf›ndan fliddet uygulanarak sonland›-
r›lmas› üzerine bafllad›. Önce Tibet Özerk Bölgesi’nin
merkezi Lasa’da kitleler sokaklara döküldü. Arkas›n-
dan eylemler, Çin’in yo¤un Tibetli nüfusu olan Siçuan,
Çinghay ve Gansu eyaletlerine s›çrad›. Çin polisi,
göstericilere karfl› gerçek mermi kullanarak kontrolü
sa¤lamaya çal›flt›. 10 Mart günü bafllayan ayaklan-
ma, baflkent sokaklar›nda h›zla yay›ld›, yer yer ya¤-
maya dönüfltü. Tibetliler, Çinlilere ait dükkanlar› ve
araçlar› atefle verdiler. Onlarca rahip gözalt›na al›nd›,
eyleme destek vermek isteyen rahiplerin bulundu¤u
üç manast›r, polis taraf›ndan kuflat›l›nca, bu manas-
t›rlardaki iki rahip intihar etti. Çin hükümet güçleri ile
eylemciler aras›nda fliddetli çat›flmalar yafland›. 

Sürgündeki Tibet Hükümetinin yapt›¤› aç›klamaya
göre, olaylar s›ras›nda yaklafl›k 100 kifli öldü, 72 kifli
yaraland›. Ölü ve yaral› say›s›, Çin hükümeti taraf›n-
dan elbette ki çok daha az gösteriliyor. Yüzlerce gös-
terici ise gözalt›na al›nd›. 

1959 Ayaklanmas›n›n baflar›s›zl›¤a u¤ramas›n›n
arkas›ndan Hindistan’a gönderilen ve o tarihten beri
Hindistan’da sürgün yaflayan Tibet’in ruhani önderi
Dalay Lama, yaflananlar›n kültürel bir soyk›r›m oldu-
¤unu, Tibet kültürünün yokolma tehdihi ile karfl› karfl›-
ya bulundu¤unu aç›klad›.  

Tibet’in ba¤›ms›zl›k savafl›

Tibet ile Çin aras›nda çok güçlü tarihsel ba¤lar
var. Tibet, yaklafl›k bin y›l boyunca Çin’e ba¤l› olarak
varl›¤›n› sürdürdü. I. Emperyalist Savafl sonras›nda
Tibet ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmifl, 1950 y›l›nda ise,
özerklik statüsü ile yeniden Çin’in bir parças› oldu. O
s›rada Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama 15 yafl›nday-
d›. Dalay Lama ile birlikte Tibet nüfusunun önemli bir
kesimi, özellikle de kentlerde yaflayan e¤itimli kesim-
ler, Çin Devrimi’nden etkilenmifllerdi. Bizzat Dalay La-
ma’n›n kendisinin, 1950’lerin bafl›nda, Çin devriminin
önderi Mao’yu öven fliirler yazd›¤› söylenir. Tibetliler,
20. yüzy›l›n ortas›nda hala devam eden köle sahibi
derebeylerin hegemonyas›na karfl›, Çin’de gerçeklefl-
tirilen devrime s›cak bak›yorlard›. 

Ancak, Çin’le Tibet aras›nda kurulan özerklik iliflki-
si ve ba¤lar çok h›zl› bir biçimde de¤iflmeye bafllad›.
Dalay Lama, ABD’nin yo¤un kuflatmas› alt›nda, h›zla
saf de¤ifltirdi. Çin’in ulusal az›nl›klara iliflkin yapt›¤›
hatalar, “Kültür Devrimi”nin Budist rahipler taraf›ndan
tepkiyle karfl›lanmas› gibi etkenler de bu gidifli h›zlan-
d›rd›. Sonuçta, 9 y›ll›k bir beraberli¤in arkas›ndan,
1959 y›l›nda Dalay Lama Çin’e karfl› bir ayaklanma
bafllatt›. CIA destekli bu ayaklanma, Çin taraf›ndan
sert biçimde bast›r›ld› ve Dalay Lama Hindistan’a sür-
güne gitti. 

30 y›l aradan sonra ’89 y›l›nda Tibet’te ikinci ayak-

lanma bafllad›. ’89 y›l›, dünyada revizyonist blokun
çökmeye bafllad›¤›, Polonya’n›n revizyonist kamptan
ayr›lmas›n›n arkas›ndan Almanya’da da Berlin duvar›-
n›n y›k›ld›¤› y›ld›. Karfl› devrim cephesinden esen flid-
detli rüzgar, Çin topraklar›na da ulaflm›flt›. Pekin’de,
ABD destekli olarak Tianenman meydan›nda gerçek-
lefltirilen gösteriler, Çin taraf›ndan kanla bast›r›ld›. Ay-
n› y›l, Tibet de bu rüzgardan faydalanarak ayakland›.
Ancak bu ayaklanma da Çin devletinin fliddetine da-
yanamad›. 

’89 y›l›nda Dalay Lama, Nobel Bar›fl Ödülü’nü al-
d›. ABD ile kurdu¤u iliflkiler ve Çin’e karfl› mücadele
ediyor oluflu, ABD emperyalizmi taraf›ndan böyle
ödüllendirilmiflti. 

Tibet, resmi olarak özerk görünmekle birlikte, Çin
yönetimi burada s›n›rl› bir özerklik uyguluyor. Mesela
Tibet yönetimi Çin merkezi hükümeti taraf›ndan ata-
ma yoluyla belirleniyor ve ÇKP’nin (Çin Komünist
Partisi) flube baflkan›n›n kontrolü alt›nda kal›yor. Çin
yönetimi, Budist rahiplerin bütün hareketlerini kontrol
alt›nda tutuyor, kimi törenlerine yasaklamalar getiri-
yor, dini etkilerini art›rmalar›n› engelliyor. Geçti¤imiz
y›l›n A¤ustos ay›nda, Budist geleneklere göre reen-
karnasyon ile belirlenmesi gereken bir sonraki Dalay
Lama’n›n, Çin yönetimi taraf›ndan seçilece¤inin aç›k-
lanmas›, Budist rahipler aç›s›ndan barda¤› tafl›ran bir
etki yaratm›flt›. 

Ulusal bask›n›n bir parças› olarak, Çin’in di¤er
bölgelerinden Tibet’e göçün teflvik edilmesi politikas›,
Tibet’in nüfus yap›s›n› bozmay› amaçl›yor. Bu göç po-
litikas› öylesine etkili ki, baflkent Lasa’da Tibetlilerin
nüfusu, Çinlilerin nüfusunun alt›na düflmüfl durumda.
Ekonomik olarak, Tibet’in kalk›nmas› için önemli
ad›mlar da at›l›yor. 2002 y›l›ndan itibaren bu ad›mlar
h›z kazand›; Tibet’e dönük büyük ekonomik paketler
haz›rland›, yat›r›mlar yap›ld›, Tibet bölgesini Çin’in di-
¤er bölgelerine ba¤layan demiryollar› infla edildi. 

Budist rahipler üzerinden ABD politikalar›

Tibet’teki olaylar, di¤er devletler taraf›ndan, Çin ile
olan iliflkilerine paralel biçimde karfl›land›. Çin’in gös-
tericilere karfl› fliddet uygulamas›na karfl› en sert tep-
kiyi gösteren ABD oldu. Çin’i kendisine en büyük ra-
kip olarak gören ABD, Tibet’teki olaylara aç›k destek
verdi. Fransa ve Avusturya D›fliflleri Bakanl›klar›,
Çin’e tepkilerini ifade ettiler ve insan haklar› konusun-
da duyarl›l›k ça¤r›s› yapt›lar. 

2008 A¤ustosunda Çin’de yap›lmas› planlanan
Olimpiyatlar da, bu olaylar›n arkas›ndan tart›flma ko-

nusu haline getirildi. Kimi sporcular, olimpiyatlar› boy-
kot etmeyi düflündüklerini belirtirken, Olimpiyat Komi-
tesi Baflkan›, yapt›¤› aç›klamada, boykota gerek ol-
mad›¤›n› belirtti. 

Hollywood’da da Çin karfl›t› kampanyalara destek
veren sanatç›lar harekete geçtiler. Sudan’da Darfur
krizinin sorumlulu¤unun Çin’de oldu¤unu söyleyen
aktör George Clooney gibi, Dalay Lama ile yak›n ilifl-
kisi bulunan aktör Richard Gere, ABD’nin bir fleyler
yapmas› ça¤r›s›nda bulundu. Babas› Amerikal› bir
Budist rahip olan Uma Thurman da, Hollywood’daki
bir baflka Dalay Lama destekçisi. 

Yaflanan tüm geliflmeler, Myanmar’›n arkas›ndan
Tibet’te, Budist rahipler arac›l›¤›yla bafllat›lan ayak-
lanma girifliminin arkas›nda ABD’nin bulundu¤unu
gösteriyor. Latin Amerika baflta olmak üzere kendi
pazarlar›n› büyük oranda Çin’e kapt›ran ABD, Çin’in
dünya üzerinde giderek yükselen hegemonyas›n› k›r-
mak için her yöntemi deniyor. Son aylarda Asya’ya
dönük planlar›nda ise Budistlerle kurdu¤u iliflki öne
ç›k›yor. 

Dünyada yaklafl›k 350 milyon Budist yaflad›¤› tah-
min ediliyor. Yani yaklafl›k olarak dünya nüfusunun
6’da 1’i Budist. Bunlar›n a¤›rl›kl› bir k›sm› Asya’da ya-
fl›yor. Budizmin örgütlenme ilkeleri nedeniyle, bu de-
vasa nüfus, ruhani lider Dalay Lama’ya tam bir ba¤l›-
l›k gösteriyor. ABD, bölgede hegemonyas›n› güçlen-
dirmek için, Dalay Lama’n›n bu etkisinden yararlan-
maya çal›fl›yor. Myanmar’da yaflanan Budist ayaklan-
man›n hemen öncesinde, Ekim 2007’de Dalay La-
ma’n›n Beyaz Saray’da Bush ile görüflme yapm›fl ol-
mas›, çarp›c› bir örnektir. 

Di¤er taraftan, ABD’nin bu çabalar›, Çin ve Çin’e
ba¤›ml› ülkelerin tepki ve tav›rlar› ile karfl›lan›yor. Bu
ülkeler, son olaylar›n ard›ndan Tibet’in Çin’in bir par-
ças› oldu¤unu, Olimpiyatlar öncesinde Çin’in durumu-
nu tart›flt›rmak amac›n› tafl›d›¤›n› söyleyerek Çin’e
destek veriyorlar. Küba hükümeti yapt›¤› aç›klamada,
göstericilerin “bölücü güçler” oldu¤unu belirtti. Türk-
menistan, Çin’in devlet egemenli¤inin yan›nda oldu-
¤unu gösterdi. Venezüella, Mo¤olistan, Komor Adala-
r›, Umman ve Irak, Çin’e destek veren aç›klamalar
yapt›lar. Budist rahiplerin Tibet için eylem yapmaya
çal›flt›¤› Hindistan ve Nepal de bu eylemleri fliddetle
bast›rarak Çin’e desteklerini göstermifl oldular. 

* * *

Her devlet, Tibet sorununa kendi emperyalist ilifl-
kileri do¤rultusunda yaklafl›yor. Saflaflma ABD ile Çin
aras›nda yaflan›yor, di¤erleri ise, yak›n olduklar› ülke-
ye göre yerlerini al›yorlar. Almanya ve Fransa gibi ül-
keler ABD ile birlikte hareket ederken, Venezüella gibi
Çin ile iliflkileri geliflkin ülkeler, Çin devletinin tutumu-
nun arkas›nda duruyorlar. Bu saflaflmada her iki ke-
sim de “bar›fl”, “insan haklar›”, “uzlaflma” gibi söylem-
lerin arkas›na saklan›yor. ABD, “insan haklar›” ad›na
Tibetlilerin ba¤›ms›zl›¤›n› desteklerken, Çin, ayn› söy-
lemi kullanarak kendi toprak bütünlü¤ünü savunuyor.
ABD ve Çin aras›nda giderek büyüyen hegemonya
savafl› ise, dünyan›n de¤iflik bölgelerinde artarak sü-
rece¤e benziyor. 

Asya’da Budist renkli darbe giriflimleri

Myanmar’dan sonra Tibet
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Birkaç ay öncesinde, ekonomik bir krizin kap›ya
dayand›¤› konusunda ilk yorumlar ortaya ç›kmaya
bafllad›¤›nda, burjuva ekonomistlerin büyük bir bö-
lümü, bunun do¤ru olmad›¤›n› iddia ediyorlard›. On-
lara göre ekonomide bir sorun yoktu, telafl ve pani-
¤e, bu telaflla ani kararlar almaya, hisse satmaya,
borsadan ç›kmaya vb. gerek yoktu! Ekonomi gayet
iyi gidiyordu! Sadece ekonomistler de¤il, hükümet
de kitleleri yat›flt›rma telafl›ndayd›. En çok kullan›lan
kavram “bize bir fley olmaz”d›. Hükümet sözcüleri,
ekonomimizin ne kadar “sa¤l›kl›” oldu¤unu, “d›fl
floklara dayan›kl›” hale geldi¤ini, “yabanc›lar›n gü-
veninin” hala sürdü¤ünü, bunun da en önemli gös-
terge oldu¤unu anlat›p duruyorlard›. 

Onlar›n as›l amac›, kitlelerin gözüne perde çek-
mekti. Çünkü burjuvazinin büyük karlar› vurabilme-
si, krizden güçlü ç›kabilmesi, krizin faturas›n› kitlele-
re y›kabilmesi için, kitlelerin gözünün perdelenmesi
gerekiyordu. Birilerinin kazanabil-
mesi için, birilerinin kaybetmesi ge-
rekiyordu. 

2001 krizi buna örnektir. Borsa-
n›n giderek yükseldi¤i ve çok karl›
bir hale geldi¤i bir dönemde, genifl
kesimler, ellerinde avuçlar›nda bulu-
nan bütün paray› borsaya yat›rd›lar.
‹flçi ve emekçilerin büyük bölümü
bu ak›nt›ya kap›ld› ve paras›n› bor-
saya teslim etti. 2001 fiubat›nda
ise, yerli ve yabanc› burjuvazi, 1-2
gün içinde yüksek borsa de¤erleri üzerinden bütün
paralar›n› çektiler ve büyük bir vurgun vurdular.
Borsa adeta yere çak›l›rken kitleler durumu farketti,
ancak bu arada bütün paralar›n› kaybetmifl oldular. 

Burjuvazinin bu tür tatl› karlar›, büyük vurgunlar›
rahatl›kla vurabilmesi için, birilerinin kitleleri kand›r-
mas›, gerçekleri gözlerden gizlemesi gerekir. Hükü-
metin, bakanlar›n, ekonomistleri görevi de budur.
“‹fller çok iyi gidiyor, hiçbir s›k›nt› yok” sözüne ne
kadar genifl kesimleri ikna edebilirlerse, burjuvazi-
nin vuraca¤› vurgun o kadar büyük olur. 2001’de
yaflanan da buydu.  

Bugün de krizin belirtileri giderek art›yor. G›da fi-
yatlar›, birçok kalemde geçen y›lki fiyatlar›n iki kat›-
na ç›kt›. Esnaf›n iflaslar› ve dükkan kapatmalar›, ar-
t›k her semtte, ç›plak gözle bile tespit edilecek hale
geldi. Mesela sadece Merter gibi al›flveriflin çok yo-
¤un oldu¤u bir alanda bile, son üç ayda 300 esnaf
kepenk kapatt›. Türkiye genelinde, kredi kartlar›n›n
toplam borçlar› 102 milyar 515 milyon YTL’ye ulafl-
t›. Bankalar›n takibe ald›¤› tüketici kredisi ve kredi
kart› borçlar› ise, 3 milyar 56 milyon YTL’ye ulaflt›.
Bu borçlar, kiflisel olarak iflas›n efli¤inde olanlar›n
ne kadar yüksek boyutta oldu¤unu göstermede
önemli bir veri. Son befl y›l›n en karl› sektörlerinden
biri olarak görülen konut sektörü bile krize girmifl
durumda. Türkiye Müteahhitler Birli¤i Baflkan›’n›n
yapt›¤› aç›klamaya göre, emlak fiyatlar› yüzde 20
düflerken, emlak pazar› yüzde 50 oran›nda darald›. 

Bunlar ilk elde ortaya konabilecek göstergeler.
Krizin çok büyük ve fliddetli yaflanaca¤›na dair be-
lirtiler, her geçen gün daha güçlü biçimde ortaya ç›-
k›yor. Kriz ne kadar güçlü ortaya ç›k›yorsa, burjuva
ekonomistlerin ve hükümet sözcülerinin kitleleri
kand›rmak için yapt›klar› manevralar, ayak oyunlar›,
perde çekme çal›flmalar›, o kadar güçleniyor, kes-

kinlefliyor; ama ayn› zamanda da o kadar komik ha-
le düflüyor. 

Birkaç ay öncesine kadar, krizin varl›¤› bile ka-
bul edilmiyordu. “Bize bir fley olmaz, kriz bizi etkile-
mez” adeta dilde pelesenk hale gelmiflti. fiimdi ise,
krizi saklayamad›klar› için, bunun “basit bir mali
kriz” oldu¤u propagandas›n› yay›yorlar. Sürekli ola-
rak rakamlar de¤ifltiriliyor, fliflirilmifl rakamlarla kitle-
lerde bir yan›lsama yarat›lmaya çal›fl›l›yor. 

TÜ‹K’in “düzeltmeler”i bitmiyor

Kriz inkarc›l›¤›nda art›k trajikomik hale gelen ko-
nulardan birisi TÜ‹K’in (Türkiye ‹statistik Kurumu)
yapt›¤› “düzeltmeler”. Resmi rakamlar›n güvenilmez
ve belli amaçlar›n ürünü oldu¤u bilinir. Ancak TÜ‹K,
bunu bile ifrada vard›r›yor, yapt›¤› aç›klamalarla ra-
kamlar› altüst ediyor. Hükümetin aç›klamalar›na ve
hedeflerine uymayan rakamlar, TÜ‹K taraf›ndan ya-
p›lan fl›k bir çal›mla bir anda hedeflere uyduruluyor,
ya da yaklaflt›r›l›yor. 

Bunun örnekleri epeyce artmaya bafllad›. Mesa-
la TÜ‹K, Ocak 2007’de enflasyon endeksinde de¤i-
fliklik yapt› ve o aylarda h›zl› bir düflüfl içinde olan
kimi kalemler enflasyon hesaplamalar›na dahil edil-
di. Böylece TÜFE art›fl oran› birden küçüldü ve hü-
kümetin enflasyon hedeflerine uygun hale geldi. 

Mesela 2005 y›l›na ait büyüme rakamlar› revize
edilerek, önceden aç›klanan rakam yaklafl›k 2 puan
birden yükseltildi. Böylece ekonomik büyüme, ke-
sintisiz biçimde devam etmifl oldu. 

Mesela 2006 Aral›k ay›nda 11.5 milyar dolar
olarak aç›klanan toplam ithalat rakam›, 2007 Tem-
muzunda 13,8 milyar dolar olarak düzeltildi. 

TÜ‹K, flimdi de milli gelir hesaplamalar›nda kul-
lan›lan ölçütleri de¤ifltirerek, 1998’den kadar olan

milli gelir hesaplamalar›n›n yeniden belirlendi¤ini
aç›klad›. Genel olarak milli gelirin her y›l yüzde 30
ile 35 civar›nda eksik hesapland›¤›n›, kendilerinin
yapt›¤› de¤ifliklikle daha gerçekçi milli gelir rakamla-
r›na ulafl›ld›¤›n› söyledi. Düzeltme sonras›nda,
2006 y›l› için 5 bin 480 dolar olarak tesbit edilen kifli
bafl›na düflen milli gelir 2 bin 20 dolar artarak 7 bin
500 dolara yükseldi. Böylece Baflbakan Erdo¤an’›n
söylemifl oldu¤u “kifli bafl›na düflen milli geliri 10 bin
dolara yükseltece¤iz” aç›klamas› do¤rultusuna, milli
gelir rakamlar›, bir anda birkaç ad›m birden s›çray›-
verdi. Arkas›ndan 31 Mart günü aç›klanan 2007 y›l›-
na iliflkin veriler, kifli bafl›na gelirin biraz daha yük-
selip 9 bin 333 dolara ç›kt›¤›n› söyledi. Erdo¤an,
2013 y›l›nda 10 bin dolarl›k milli gelire ulaflaca¤›m›-
z› söylemiflti, ancak TÜ‹K’in bu kadar beklemeye bi-
le sabr› yok ki, milli gelir daha 2007 sonunda 10 bin
dolar s›n›r›na dayan›verdi. 2007 y›l› milli geliri ise,

856 milyar 387 milyon YTL’ye (658 mil-
yar 786 milyon dolara) yükseldi. 

Elbette ki TÜ‹K bütün bu de¤ifliklikle-
ri sadece hükümetin “güvenilirli¤ini”, sö-
zünü tutu¤unu göstermek için yapm›yor.
Milli gelirdeki yeni düzenleme ve ortaya
ç›kan büyük art›fl, hükümetin bir taflla
birden fazla kufl vurmas›n› sa¤l›yor. En
baflta, Türkiye’nin toplam mal ve hizmet
üretiminin bugüne kadar ifade edilenden
daha büyük oldu¤unu, ama yöneticilerin
bunu tesbit edemedi¤ini söylüyor. Yeni

rakamlar, pastan›n görünenden daha büyük oldu¤u-
nu, bu pastadan kifli bafl›na düflen miktar›n da artt›-
¤›n› söylüyor. Hele ki rakamlar dolarla ifade edilin-
ce, daha da büyük bir servet ortaya ç›k›yor. 

‹kincisi, büyüme hedeflerini revize ediyor. Eski
hesaplamalara göre 2007’nin ilk 9 ay›nda yüzde 3,8
olarak görünen büyüme rakam›n›, bir anda yüzde
5’e ç›kart›yor ve hükümetin büyüme hedefini tuttur-
mas›n› sa¤l›yor. (Mart bafl›nda yap›lan ilk düzeltme-
de 2007’nin ilk 9 ayl›k büyüme rakam› yüzde 5 ola-
rak belirlenmiflti.) 31 Mart günü aç›klanan 2007’nin
bütününe iliflkin rakam ise büyüme hedefinin yüzde
5’in de alt›na düfltü¤ünü, yüzde 4.5’te kald›¤›n› gös-
teriyor. TÜ‹K’in cansiperane çabalar› bile, son aylar-
da Türkiye’yi etkisi alt›na almakta olan krizin izlerini
silmeye yetmiyor. Tabi önümüzdeki aylarda TÜ‹K’in
yeni bir hesaplama yap›p bu rakam› da yükseltecek
bir formül bulmas› mümkün elbette; TÜ‹K’te çareler
tükenmiyor! 

Bir di¤er iyileflme, milli gelire oranlanarak ulusla-
raras› bir gösterge oluflturan borç stoku, cari aç›k
ve d›fl ticaret rakamlar›nda ortaya ç›k›yor. Türki-
ye’nin 250 milyar dolara ulaflan d›fl borç stoku, ön-
ceden 500 milyar dolar olarak ifade edilen 2007 mil-
li gelirine göre, yüzde 50’lik bir miktar› ifade ediyor-
du. Yeni hesaplamayla 2007 milli geliri 600 milyar
dolara ulaflaca¤› için, d›fl borç stoku yüzde 42’ye
kadar düflüyor. 39 milyar dolar civar›nda olan ve
yüzde 8,5 olarak ifade edilen cari aç›k, yeni hesap-
lanan milli gelirin yüzde 6,5’ine kadar iniyor. 

Bütçe aç›¤› ile iç borç stoku da yeni hesaplama
ile küçülmüfl durumdad›r. Bütçe aç›¤›n›n milli gelire
oran› yüzde 1’in alt›na, yüzde 45 civar›nda seyre-
den iç borç stokunun milli gelire oran› da yüzde
33’e gerilemifltir. 

Milli gelirin düzeltilmesinin arkas›ndan ortaya ç›-

?
Ekonomi
rakamlar›

Ne
söylüyor 

Ekonomi, para politikalar›ndan, borsa ve piyasalardan, dö-
viz hareketlerinden ibaret bir konu de¤ildir. As›l olarak üre-
timdir, yat›r›md›r, istihdamd›r. Ülkede tar›m ve sanayi üreti-
mi h›zla afla¤›ya do¤ru inerken, üretim yapmadan as›l ola-
rak ithalata dayal› bir tüketim gerçeklefltirirken, cari aç›k,
d›fl borç, iç borç gibi rakamlar h›zla t›rman›rken, kitleler

kredi kart› borçlar›yla yaflamay› al›flkanl›k haline getirirken,
ülke ekonomisi iyiye, refaha do¤ru gidemez.
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kan rakamlar› kullanarak hükümet, d›flar›dan borç-
lanma ifltah›n› yükseltebilir, kreditörlere daha az
riskli bir Türkiye ekonomisi tablosu sunabilir. Avrupa
Birli¤i ‹statistik Enstitüsü’nün (Eurostat) bu rakamla-
r› onaylamas› halinde, Türkiye baz› rating kuruluflla-
r›na baflvurarak, Türkiye’nin puan›n›n art›r›lmas›
için giriflimlerde bulunabilir. Bu da Türkiye’ye ya-
banc› sermayeyi çekmede faydal› olabilir. 

Keza yeni milli gelir düzeyi, Türkiye’yi bir anda
geliflmifl kapitalist ülkelerle ayn› seviyeye yükselt-
mektedir. Yeni rakamla, Türkiye, ‹MF’nin yapt›¤›
dünya GSYH s›ralamas›nda 10 basamak birden
yükseldi, Petrol ve do¤algaz zengini emperyalist
Rusya’y›, petrol zengini Venezüella’y›, dünyan›n 10.
büyük ekonomisi Brezilya’y› geride b›rakarak 54. s›-
raya oturdu. 

Yeni rakamlar›n inand›r›c›l›ktan uzak oldu¤u öy-
lesine aç›kt›r ki, buna itirazlar hemen yükseldi. ATO
Baflkan› Sinan Aygün, yapt›¤› aç›klamada; 2002 y›-
l›n›n sabit fiyatlar› ve 2002 y›l› döviz kuru ile hesap-
land›¤›nda, 2007 y›l›ndaki milli gelirin 321 milyar
dolara, kifli bafl›na gelirin de 4 bin 544 dolara geri-
ledi¤ini belirtti. TÜ‹K’in verdi¤i rakamlarla bu rakam-
lar aras›ndaki uçurum, oldukça çarp›c›d›r. 

Milli gelir de¤il, tüketim artt›

Yeni rakamlar›n, hükümete faydalar› çoktur. Bu
rakamlar, hükümetin ekonomideki baflar›s›, Türki-
ye’nin krizden etkilenmedi¤inin göstergesi, ekono-
minin sa¤laml›¤›n›n gücü vb. olarak gösterilmekte-
dir. Ancak hesaplamada kullan›lan yöntem, oldukça
tart›flmal›d›r. TÜ‹K, Birleflmifl Milletler Milli Muhase-
be Sistemi’nden (NSA) Avrupa Birli¤i Hesap Siste-
mine (ESA) geçildi¤i söylenmektedir. Ancak NSA
ve ESA sistemlerinin hesaplama kriterleri aras›nda
milli gelir aç›s›ndan önemli bir büyüklük fark› olma-
d›¤› ekonomistler taraf›ndan söylenmektedir. Bizde
bu kadar büyük farklar›n ortaya ç›kmas›, TÜ‹K’in
yapt›¤› manevralarla ba¤lant›l›d›r. 

Milli gelir, en sade tan›mla, bir ülkede belli bir
dönemde üretilen mal ve hizmetlerin toplam ifadesi-
dir. Yeni hesaplama sisteminde, tar›m ve sanayi
üretiminin pay›n›n azalt›lmas› önemli bir sorundur.
Eski hesap yönteminde tar›m›n pay› yüzde 11.2
iken, yeni hesaplamada yüzde 8’e indirilmifltir. Böy-
lece tar›mda yaflanan büyük y›k›m ve gerilemenin,
toplam rakamlar› geriye çekici etkisi azalt›lm›flt›r.
‹malat sanayi toplamda yüzde 25.1 paya sahipken,
yeni hesaplamada pay› yüzde 17.2’ye gerilemifltir.
Toplam sanayi üretimi (içine imalat, madencelik,
elektrik ve su gibi alanlar da giriyor) eski yönteme
göre yüzde 29.6’s›n› olufltururken, yeni hesaplama-
da sanayi üretimine ayr›lan pay yüzde 20.2’ye düfl-
müfltür. Sabit sermaye yat›r›mlar›n›n pay› eski he-
saplamada yüzde 29.7 iken, yeni hesaplamada
yüzde 22.3’e gerilemifltir. Böylece yat›r›mlar›n azl›-
¤›n›n ve sanayi üretimindeki düflüflün de toplam ra-
kamlar› geriletmesinin önüne geçilmifltir.  

Di¤er taraftan, hane halk› tüketim harcamalar›-
n›n pay› art›r›lm›flt›r. Eski hesaplamada hane halk›
tüketim harcamalar›, toplam harcamalar›n yüzde
64’ü oran›nda ölçülmüfltür. Yeni hesaplamada ise,
yerlefliklerin tüketim harcamalar› yüzde 70.7, yerle-
flik olmayanlar›n yurtiçi tüketim harcamalar› ise yüz-
de 4,4 olarak belirlenmifltir. Turizm harcamalar› da

toplam tüketim harcamalar›n›n içine dahil edilmifltir. 

Milli gelirin sa¤l›kl› biçimde artmas›n›n gösterge-
si, yat›r›m, üretim ve istihdamdaki art›flt›r. Ancak
TÜ‹K’in hesaplama yönteminde, bunlar›n hesapla-
madaki pay› düflürülürken, turizm dahil olmak üzere
tüketimin, çocuk bak›c›l›¤›, hizmetçilik, bahç›vanl›k
gibi hizmet sektörünün, konut sahipli¤inin pay› art›-
r›lm›flt›r. Bu durum, tar›m ve sanayideki üretim ve
yat›r›m rakamlar›n›n, tahmin edilenden çok daha
düflük oldu¤unun göstergesidir. Üretim rakamlar›n-
daki gerilemenin, genel olarak milli gelir oran›n› dü-
flürmemesi için, tüketim rakamlar› öne ç›kar›lm›flt›r. 

Üretmeden tüketen bir ekonomik yap›, her ge-
çen gün biraz daha d›fla ba¤›ml›, biraz daha flokla-
ra ve darbelere aç›k, biraz daha k›r›lgan bir hale
gelir. fiiflirilmifl borsa ve döviz rakamlar›, yan›lt›c›
refah verileri ile ülkeye d›flar›dan gelen s›cak para-
n›n yaratt›¤› yalanc› cennet koflullar›nda, tüketimi
teflvik etmek mümkündür. Ancak bu tüketim de, bü-
yük oranda borçlanmaya dayal› bir tüketimdir. Me-
sela konut sahipli¤i artm›flt›r, ama bunlar›n büyük
ço¤unlu¤u yeni sat›n al›nm›fl, kredi borçlar› ise y›l-
lar boyunca devam edecek konutlar›n sahipli¤idir.
Keza yaflam standartlar›n› yükselten en büyük et-
ken, kredi kart› ile yap›lan, henüz kazan›lmam›fl pa-
ray› harcamaya ve borç ödemeye dayal› tüketim
al›flkanl›¤›d›r. Bu yan›lsamal› refah döneminin sonu
da uzak de¤ildir. 

Benim 10 bin dolar›m› kim ald›?

Bugün herkesin sordu¤u soru budur. Milli gelir-
deki bu kadar devasa art›fl, kitlelerin yaflamlar›nda
herhangi bir de¤ifliklik yaratmad›. Bu kadar büyük
bir milli gelir, “soka¤a” yans›mad›. Hem bu gelirin
oluflmas› yönüyle yans›mad›; yani bu gelir yeni is-
tihdam olanaklar›, yeni üretim alanlar› yaratarak
oluflmad›. Hem de kullan›lmas› yönüyle yans›mad›;
kitlelerin yaflamlar›nda bir iyilefltirme olmad›. Tersi-
ne, devlet, kitlelerin kazan›lm›fl haklar›na çok daha
ciddi bir sald›r› bafllatt›. 

Mesela, 10 bin dolar milli gelire sahip bir ülkede,
sosyal güvenli¤in “karadelik” olarak ilan edilmesi,
emeklilerin maafllar›na bile göz dikilmesi, GSS ya-
sas› ile en temel sa¤l›k haklar›ndan, sosyal güven-
ceden yoksun b›rak›lmas› çeliflik bir durumdur. Ke-
za e¤itim, sa¤l›k, konut, ulafl›m, altyap› gibi kitlele-
rin genelini ilgilendiren konularda yeni kazan›mlar
elde etmek bir yana, çok ciddi hak gasplar› günde-
me geldi; suya, elektri¤e, do¤algaza büyük zamlar
yap›ld›; iflçi-emekçilerin yaflam
koflullar› a¤›rlaflt›r›ld›. 

Milli gelirin bu kadar büyük
rakamlarla ortaya ç›kmas›n›
do¤ru kabul etsek bile, bu geli-
rin as›l olarak zenginlerin cebi-
ne gitti¤i ortadad›r. Milli gelirin
paylafl›m›nda, en alt gelir gru-
buna dahil kesim ile, en üst ge-
lir grubuna ait kesim aras›ndaki
uçurum her geçen gün büyü-
mektedir. Gelir da¤›l›m› hesapla-
malar› aç›kland›¤›nda, bu net ola-
rak görülebilecektir. Bu uçurumu bü-
yüten, “kifli” bafl›na düflen milli geli-
rin, en üst gelir grubundaki “kifliler”

taraf›ndan yutulmas›d›r. Gelir da¤›l›m› hesaplamala-
r›n›n, en üst ve en alt, yüzde 10’luk, yüzde 5’lik,
yüzde 1’lik dilimlere kadar bölünerek tespit edilme-
si, uçlara gittikçe uçurumun daha ürkütücü hale gel-
di¤ini göstermeye yeter. 

fiiflirilmifl rakamlar, ekonomiyi düzeltmez

TÜ‹K’in bu çabalar› ve hükümetin ekonomiye
iliflkin çizdi¤i refah tablosu bofluna de¤ildir. Hükü-
met ve burjuva ekonomistler, bütün dikkatleri para
politikalar› üzerine çekmeye çal›fl›yorlar. ‹MF’nin
önlerine koydu¤u hedefleri uyguluyor; düflük enflas-
yon, yüksek faiz, düflük kur üçgeninden ibaret bir
ekonomi politikas› izliyorlar. Böylece ülkenin kredi
notunu yükseltmek, yabanc› sermaye için ülkeyi ca-
zip hale getirmek, s›cak paray› çekmek istiyorlar. 

Oysa ekonomi, para politikalar›ndan, borsa ve
piyasalardan, döviz hareketlerinden ibaret bir konu
de¤ildir. As›l olarak üretimdir, yat›r›md›r, istihdam-
d›r. Ülkede tar›m ve sanayi üretimi h›zla afla¤›ya
do¤ru inerken, üretim yapmadan as›l olarak ithalata
dayal› bir tüketim gerçeklefltirirken, cari aç›k, d›fl
borç, iç borç gibi rakamlar h›zla t›rman›rken, kitleler
kredi kart› borçlar›yla yaflamay› al›flkanl›k haline ge-
tirirken, ülke ekonomisi iyiye, refaha do¤ru gide-
mez. 

Bu koflullarda kimi kurumlar›n rakamlar› yükselt-
meye çal›flmas› bofluna bir çabad›r; inand›r›c›l›k bir
yana, komik olmaktan kurtulamaz. 

Ekonominin gerçek yüzü, üretimdir. Borsa, dö-
viz, faiz gibi alanlarda yaflanan her geliflme, gerçek
ekonomiye, üretime ba¤l› olarak flekillenmektedir.
Dönemsel olarak finans cephesinde fliflen balonlar,
yarat›lan sahte cennetler kal›c› de¤ildir, ekonominin
gerçek rakamlar›na ba¤l› olarak gerçek de¤erlerine
dönmekle karfl› karfl›yad›r. 

ABD’de bafllayan ekonomik kriz, dünyan›n bafl-
ka bölgelerine yay›lmaya devam ediyor. Önce
ABD’deki krizin basit bir mali kriz olmad›¤›, ekono-
misinin ’29 bunal›m›n› bile geride b›rakacak düzey-
de ciddi bir krizle karfl› karfl›ya oldu¤u ortaya ç›kt›.
Arkas›ndan ‹ngiltere’de dengeler oynamaya, kriz ‹n-
giliz ekonomisine yay›lmaya bafllad›. fiimdi Avrupa
ülkelerinin de bu krizin etkisi alt›nda oldu¤u konuflu-
luyor. 

2001 y›l›nda kap›ya dayanan, ancak Afganistan
ve Irak’ta bafllayan yeni emperyalist savafl›n yaratt›-
¤› ekonomik canlanma ile birlikte ötelenen ekono-

mik kriz, daha da katmerlenmifl olarak
ortaya ç›kt›. Dünya hegemonyas› ile
birlikte pazarlar›n› da kaybetmekte

olan, ekonomik rekabet gücünü yitir-
mifl, üretimi azalm›fl, tüketimi ithalata
dayal› hale gelmifl ABD, kendisiyle
birlikte dünya ekonomisini altüst ede-

cek bir kriz dalgas›na kap›lm›fl du-
rumdad›r. 

Ülkemizde üretim, yat›r›m ve is-
tihdam rakamlar› bu kadar geriye
giderken, ekonomi bu kadar d›fla
ba¤›ml› ve k›r›lgan bir yap›ya sahip-
ken, dünyay› etkisi alt›na almakta
olan bu kriz dalgas›na kap›lmas› ka-
ç›n›lmazd›r. fiiflirilmifl rakamlar, bu
gerçe¤i de¤ifltirmeye yetmeyecektir. 
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‹stanbul’da ekme¤e yap›lan son zamlarla, bir
ekme¤in fiyat› 75 YKr oldu. Daha önce 500 YKr’a
sat›lan ekme¤in gramaj› art›r›ld› ve fiyat› yüzde 50
art›r›ld›. 

Ekmek, yoksulun yiyece¤idir. Zengin sofralar›-
na getirilen, ekmekten çok pastane ürünlerine
benzeyen yiyecekler, yoksulun hayaline bile gire-
mez. Bir kase çorbay› ya da birkaç tane zeytini,
yar›m kuru so¤an› bir ekme¤e kat›k etmek, yok-
sullar›n sofralar›na özgüdür. Bu yüzden zam da
as›l olarak yoksullar› vurmaktad›r. 

M›s›r’da ekmek eylemleri

Son dönemde, dünyan›n pekçok yerinde ek-
me¤e yüksek oranlarda zamlar yap›l›yor. Bu zam-
lar, yoksul kitleleri, açl›¤›n pençesine itiyor. Ekme-
¤e yüksek oranda zam yap›lan yerlerden biri de
M›s›r oldu. Özel sektörün yapt›¤› zamlardan dola-
y›, devlet kontrolündeki f›r›nlarda sat›lan ekme¤e
yönelen halk, devletin de zam yapmas› üzerine,
isyan etti. 

Devletin kontrolündeki f›r›nlarda 5 tanesi 50
kurufla sat›lan ekme¤e, yüzde 100 zam yap›ld› ve
fiyat› 1 pounda ç›kart›ld›. Ayr›ca, aile bafl›na gün-
de 5 ekmek s›n›r› getirildi. Bu durum, nüfusunun
yar›s› yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda olan M›s›r’da, or-
talama 8-10 kiflilik aileler için açl›k anlam›na geli-
yor. 

Sadece zaml› fiyat› de¤il, ekme¤e ulaflma biçi-
mi de M›s›rl›lar› bezdiriyor. Saatlerce kuyrukta
bekledikten sonra, sadece 5 ekmek al›nabiliyor ve
elbette ki bu bir kiflinin bile günlük ihtiyac›n› karfl›-
lamaya yetmiyor. Halk kimi zaman ekmek kuyruk-
lar›nda birbirleri ile kavga ediyor, kimi zaman ise
f›r›n›n içine sald›rarak daha fazla ekme¤e ulaflma-
ya çal›fl›yor. 

Devlet Baflkan› Hüsnü Mübarek ise, ekmek
k›tl›¤›n› fazla nüfus art›fl›na ba¤layarak halk› suç-
luyor. 

Yaflanan sorun, toplumsal muhalefeti büyütü-
yor. “Pahal› hayata dur” kampanyas› bafllatan
tekstil iflçileri, ö¤retmenler, doktorlar ve hesap uz-
manlar›, grev haz›rl›¤› yap›yorlar. Bu arada, ya-
flam koflullar›n› düzeltme amac›yla çeflitli eylemler
gerçeklefltiriliyor. Geçti¤imiz ay, M›s›r’›n en büyük
tekstil fabrikas›nda çal›flan 10 bin iflçi, maafl zam-
m› için gösteri yapt›. Doktorlar ise, Mart ortas›n-
dan itibaren, günde bir saat ifl b›rakma eylemine
bafllad›lar. Doktorlar sendikas› ile M›s›rl› ‹flçi Sen-
dikas›, maafllar›n art›r›lmas› için harekete geçti.
Fiyat yükselifllerine Karfl› Vatandafllar Birli¤i ad›
verilen muhalif kitle örgütü, yaflanan krize karfl›
devletin önlemler almas› için u¤rafl›yor. Bu Birlik,

en az 70
kiflinin öl-
dü¤ü
1977’deki
ekmek is-
yanlar›n› hat›rlatarak, krize önlem al›nmazsa, da-
ha fliddetli bir sosyal patlama yaflanaca¤›n› duyur-
du. Gösteri yapman›n yasak oldu¤u M›s›r’da, uz-
manlar, sosyal patlama tehlikesinin giderek artt›¤›-
n› düflünüyorlar.

Yaklafl›k 80 milyon nüfusuyla Arap dünyas›n›n
en kalabal›k ülkesi olan M›s›r, en büyük un ihra-
catç›lar›ndan birisi. Bu yüzden artan g›da fiyatla-
r›ndan do¤rudan etkileniyor. M›s›r ayn› zamanda,
Arap dünyas›n›n en büyük ordusuna da sahip. Or-
du ekme¤ini kendisi yap›yor, ekmek s›k›nt›s›ndan
da etkilenmiyor. 

Ekmek krizi dünyay› etkiliyor

Dünyada bu¤day üretiminin genel olarak düfl-
mesi, dünyan›n her bölgesinde etkisini hissettir-
meye bafllad›. Yak›n zaman önce, çeflitli ülkelerde
ekmek zamlar›na karfl› tepkiler yükseldi. Yoksul
nüfusu fazla olan ülkelerde, ekmek krizi daha flid-
detli yaflan›yor. 

Meksika’da, m›s›r ekme¤i Tortilla’n›n fiyat› yüz-
de 50 art›nca, halk sokaklara döküldü. Devlet
Baflkan› Calderon, eylemler karfl›s›nda geri ad›m
atmak zorunda kald› ve zamm› yüzde 40’a çekti.
Tortilla’n›n fiyat›, baz› eyalatlerde bir çal›flan›n
gündelik ücretinin üçte birine kadar artm›flt›. 

‹talya’da ulusal yemek olan spagettinin fiyat›-
n›n yüzde 30 artmas› üzerine, halk sokaklara dö-
küldü. ‹talyanlar, bir günlük “makarna yememe”
eylemi gerçeklefltirdi. 

Fransa’da geleneksel ekmek olan bagete zam
yap›lmas› üzerine halk büyük tepki gösterdi. Halk
ve bas›n Sarkozy’ye bu sorunu çözmesini istedi.
Frans›z ‹htilali öncesinde Fransa Kraliçesi Marie-
Antionette’nin halka “ekmek bulam›yorlarsa pasta
yesinler” sözü, Frans›zlar için bugünkü ekmek s›-
k›nt›s›nda daha özel bir anlam ifade ediyor. 

Tek sorun kurakl›k de¤il

Sadece ülkemizde de¤il, dünya genelinde ta-
r›m üretiminde büyük bir düflüfl yaflan›yor. Bu da
ciddi bir tar›m krizinin kap›da oldu¤unu gösteriyor. 

Bu üretim düflüflünü ise, burjuva ekonomistler
iklim de¤iflikliklerine, artan kurakl›k ve su s›k›nt›s›-
na ba¤l›yorlar. Kurakl›¤›n ve su s›k›nt›s›n›n tar›m
üretimine ciddi bir etkide bulundu¤u do¤rudur. An-
cak, dünya genelinde üretimdeki genel düflüflün

tek nedeni, hatta as›l nedeni bu de¤ildir. 

Düflüflteki en önemli etken, dünya genelinde
artan biyoyak›t üretimidir. Petrole karfl› do¤a dos-
tu bir alternatif olarak piyasaya sürülen etanolün,
öyle olmad›¤› ortaya ç›km›flt›r. Çok genifl tar›m
alanlar›n›n bu ürünün üretimine ayr›lmas›, giderek
daha ciddi bir sorun haline gelmektedir. Eskiden
temel g›da maddeleri ekilen bu tar›m alanlar›, flim-
di biyoyak›t hammaddesi olan ürünlere ayr›lm›flt›r.
Yani biyoyak›t üretiminin bedeli oldukça a¤›rd›r.
Üstelik zannedildi¤i kadar çevreci bir ürün olmad›-
¤›, havan›n kirlenmesine katk›s›n›n petrolden çok
farkl› olmad›¤› yolundaki araflt›rma sonuçlar› da
giderek artmaktad›r. 

‹kinci ve daha önemli etken, tar›m alanlar›n›n
emperyalist tekellere peflkefl çekilmesi ve genel
olarak ülke tar›mlar›n›n y›k›ma u¤rat›lmas›d›r. Ül-
kemizde, son y›llarda f›nd›ktan üzüme, kay›s›dan
çaya kadar pekçok ürünün üreticileri, devletin ta-
r›m politikalar› nedeniyle y›k›ma u¤ram›flt›r. Al›m
fiyatlar› düflük tutuldu¤u için iflas eden f›nd›k ve
üzüm üreticilerinin bu y›k›ma karfl› yapt›klar› ey-
lemler ak›llardad›r. Keza en son gündeme gelen,
tar›m arazilerini gaspeden Cargill tekelinin iflini
kolaylaflt›rmak için son 5 y›lda 5. kez yasa haz›r-
lanmas› gibi örnekler de, tar›mdaki talan›n bir bafl-
ka görüntüsüdür. 

Emperyalist tar›m politikalar›n›n bir cephesi,
ba¤›ml› ülkelerdeki tar›m politikalar›n› terminatör
tohum uygulamas›yla (üreticinin üründen tohum-
luk ay›rmas›n› engelleyen, tek ekimlik tohumlar)
kendilerine ba¤lamakt›r. 

Bir di¤er cephesi ise, BM yard›m›yla ayakta
kalan Afrika ülkelerine yap›lan yard›mlar›n biçimi-
dir. Bu ülkelere, bu¤day yerine un gönderilmekte,
böylece insanlar›n bu¤day›n bir k›sm›n› ay›rarak
ekmesi ihtimali bafltan önlenmektedir. Emperya-
listlerin bu politikalar›, genifl tar›m arazilerine sa-
hip olan ve üretimini as›l olarak tar›m sektöründe
gerçeklefltiren ülkelerde tar›m› yoketme amaçl›d›r. 

* * *

Dünyada genel olarak tar›m üretimi düflmekte,
bu da baflta ekmek olmak üzere g›da fiyatlar›na
yüksek zamlar biçiminde yans›maktad›r. Tar›mda
bir kriz ve k›tl›k, giderek kap›ya dayanmaktad›r.
K›tl›k zenginleri de¤il, genifl iflçi ve emekçi kitleleri
vuracakt›r. Bu krize çözüm bulmak, tar›m üretimini
yeniden yükseltmekle mümkündür. 

Ekmek zamm›, açl›kt›r
Tar›mda üretim düflüflünü, burjuva ekonomistler iklim de¤ifliklik-

lerine, artan kurakl›k ve su s›k›nt›s›na ba¤l›yorlar. Kurakl›¤›n ve su
s›k›nt›s›n›n tar›m üretimine ciddi bir etkide bulundu¤u do¤rudur.

Ancak, dünya genelinde üretimdeki genel düflüflün tek nedeni, hatta
as›l nedeni bu de¤ildir. Düflüflteki en önemli etken, dünya genelinde

artan biyoyak›t üretimi ve emperyalist tar›m politikalar›d›r.
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P 4 Nisan 1968-Amerikal› Siyah Lider Martin
Luther King Öldürüldü.
15 Ocak 1929’da Atlanta’da do¤du. Marehouse ko-

lejine devam etti¤i s›rada rektör Benjamin Mays’›n
etkisinde kald›. 1955 y›l›nda bir siyah›n kilisedeki
liderli¤ini bir beyaza b›rakmas› yönündeki kanunu
protesto etmek için boykot düzenledi. Bu boykot,
382 gün boyunca, otobüslerdeki ›rk ayr›mc›l›¤› kal-
kana kadar sürdü. Yurttafl Haklar› Hareketi’ni 1957
y›l›nda kurdu. 1961 y›l›nda harekete komünistlerin
s›zd›¤›ndan flüphelenen FBI, King’i dinlemeye ve
izlemeye ald›. Hareket, ‘60’l› y›llarda
Amerikan halk›n›n gündemine oturmufltu.
King, oy hakk›, çal›flma hakk›, ayr›mc›l›-
¤›n kalkmas› için eylemler düzenledi ve
bu eylemlerde baflar›l› olarak kanunlar›n
ç›kmas›n› sa¤lad›. Bu eylemlerden en
önemlisi 1963 y›l›nda düzenledi¤i Was-
hington yürüyüflüdür. Bu yürüyüfl büyük
yank› uyand›rd› ve ayr›mc›l›k noktas›nda
baz› haklar›n kazan›lmas›nda etkili oldu.
Sonraki y›llarda ABD’nin di¤er flehirlerinde de bir-
çok eylem örgütledi. 1968 y›l›nda bir eylemde yapt›-
¤› konuflman›n ard›ndan, kald›¤› otelde suikast sonu-
cu öldürüldü. 

P 8 Nisan 1973-Pablo Picasso Öldü

Guernica tablosunun ne kadar güzel oldu¤unu söy-
leyen Alman subay›na “Onu ben de¤il siz yapt›n›z”
diyen Picasso, yaflad›¤› toplumun sorunlar›na, ya-
flamlar›na duyarl›l›k gösteren bir sanatç›yd›. Karika-
türist, grafiker, ressam, heykelt›rafl, seramikçi, doku-
mac›, giysi ve sahne düzenleyicisi, flair, tiyatro yaza-

r›yd›. Sanat›n her alan›nda
eserler veren bir sanatç› ayn› za-
manda Fransa Komünist Parti-
si’nin üyesiydi. 2. Emperyalist
Savafl bafllamadan önce “Benim
resimlerim düflmana karfl› sald›r›
ve savunma silah›d›r” diyordu.
Savafl günlerinde ise tüm varl›¤›y-
la savaflman›n zorunlu oldu¤unu
söylüyordu. 

P 11 Nisan 1985-
Enver Hoca Öldü
Arnavutluk devrimi-

nin önderi, sosyaliz-
min y›lmaz savunucu-
su, Sovyet revizyoniz-
mine ve Maoculu¤a
karfl› mücadele bayra¤›
Enver Hoca öldü. 

P 13 Nisan 1977-
Plaza De Mayo Analar›’n›n ‹lk Eylemi
Arjantin’de askeri diktatörlü¤ün kaybetti¤i, katletti-

¤i devrimcilerin aileleri her Perflembe günü Plaza
De Mayo meydan›nda toplanmaya bafllad›lar. Cunta-
n›n bask›s› azg›nd›. Yak›nlar›n› aramak ve bulmak,
hesap sormak için eylem yapanlar da cuntac›lar tara-
f›ndan kaybediliyor, katlediliyordu. 92’tanesi bu fle-
kilde kaybedildi. “Perflembe Delileri” dedikleri ana-
lara geri ad›m att›ramad› cuntac›lar ve etkin bir mu-
halif gücün oluflmas›n› engelleyemediler. 

P 16-17 Nisan 1992-
Dev Sol Savaflç›lar› fiehit Düfltü
Sabahat Karatafl, Sinan Kukul, Taflk›n Usta, Eda

Yüksel, Arif Öngel, fiadan Öngel, Ercüment Özde-
mir, Hüseyin K›l›ç, Sat› Tafl, Ayfle Nil Ergen ve Ay-
fle Gülen, polis taraf›ndan kuflat›ld›klar› evlerinde
kahramanca çat›flarak flehit düfltüler ve devrimci mi-
ras›m›za yeni bir de¤er eklediler. 

P 19 Nisan 1943-
Varflova Ayaklanmas› Bafllad›
Yahudilerin katliamlara karfl› gerçeklefltirdik-

leri tek silahl› direnifl Varflova Ayaklanma-
s›’d›r. 450 bin Polonyal› Yahudi hapsedildikle-
ri gettoda, aç b›rak›larak, iflkence yap›larak ya
da gaz odalar›na gönderilerek katledildiler. Ni-
san ay›na gelindi¤inde kalan 60 bin Yahudi si-

lahl› ayaklanmaya bafllad› ve yüzlerce Alman askeri
öldürüldü. Karfl›l›¤›nda ise 13 bin Yahudi katledildi.
Geride kalan-
lardan bir k›sm›
yakalanarak
farkl› kamplara
gönderildiler.
Kaçabilenler ise
Polonya’daki
halk direnifline
kat›ld›lar. Var-
flova Ayaklan-
mas›, direnme
gelene¤i olmayan, faflizmin sald›r›lar› karfl›s›nda
sessizce teslim olan geleneksel orta kesim Yahudi
gelene¤inin tersine, Yahudi iflçi ve emekçilerinin di-
renifli olarak geliflti. 

P 22 Nisan 1870-Lenin Do¤du
Büyük Ekim Devrimi’nin ve ML’nin önderi-teoris-

yeni Lenin do¤du. “Buzu yaran, yolu açan” Ekim
Devrimi’ne önderlik yapt›. Dünya iflçi ve emekçilere
esin kayna¤› olan sosyalizmin, elle tutulur bir ger-
çeklik olmas›n› sa¤lad›. Marksizm’in sadece bir
doktrin, komünizmin “hayalet” olmad›¤›n› gösterdi. 

P 22 Nisan 1997-
Tupac Amaro (MRTA) Gerillalar› Katledildi
Peru’daki Japon büyükelçili¤ini iflgal eden gerilla-

lar, eylemlerinin 126. günü Peru komandolar›n›n
operasyonu sonucu katledildi. 

Mart Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler

18 Nisan 1979-Azmi Akan
T‹KB’nin ilk flehidi olan Azmi Akan, Adana Hac›bay-

ram Karakolunda gözalt›nda bulunan T‹KB sempatizan-
lar›n› kurtarmak için, Sezai Ekinci’nin komutas›nda dü-
zenlenen bask›nda, polis taraf›ndan vurularak flehit düfltü. 

Sabahattin Ali’nin ölümü ülkemizdeki faili
meçhul cinayetlerinden ilklerindendir. Eserlerinde
ezilen halk›n sorunlar›n›, yaflad›klar›n› ifllemiflti. 

25 fiubat 1907'de Gümülcine / I¤r›dere'de do¤-
du. Sisteme karfl› yazd›¤› yaz›larla s›k s›k günde-
me gelen Sabahhattin Ali, hayat› boyunca birçok
kez tutuklanarak cezaevine girdi. En çok cezaevi
günlerinde yazd›¤› fliirlerle bilinen (Ald›rma Gö-
nül, Geçmiyor Günler) Sabahattin Ali, sosyalist
düflüncelere yatk›nl›¤›ndan dolay› hayat›n› sür-

günler, cezaevleri, iflkencelerle geçirdi. 

Aziz Nesin'le birlikte “Marco Pafla” adl› dergide yazd›¤› sistem
karfl›t› yaz›lar yüzünden tutuklanarak cezaevine girdi. Ç›kt›ktan sonra
devletin yo¤un bask›s›yla karfl›laflt›. Bulgaristan'a gitmek isterken
yolda kendisine yard›m eden Ali Ertekin adl› faflist tetikçi taraf›ndan
2 Nisan 1948'te  öldürüldü. Cesedi iki buçuk ay sonrabir da¤ bafl›nda
bir çoban taraf›ndan bulundu, üzerindeki elbiselerden teflhis edilebil-
di.   

Sistem taraf›ndan “vatan haini” olarak nitelendirilen ve hunharca
öldürülen Sabahattin Ali, hayata, insanlara karfl› inan›lmaz bir sevgi
ve tutku ile ba¤l›yd›. O sosyalizmin, insana, topluma neler kazand›-
rabilece¤ini iyi bilen kiflilerdendi.

Kuyucakl› Yusuf, Kürk Mantolu Madonna, ‹çimizdeki fieytan ro-
manlar›nda, günlük olaylar› toplumsal elefltiriye dönüfltürmeyi baflar-
m›fl ayd›nlar›m›zdan biriydi. “Bafl›n öne e¤ilmesin” diyecek kadar
cesur ve kararl› bir flairdi ayn› zamanda. 

2 Nisan 1948- Sabahattin Ali’nin
“faili meçhul” ölümü
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‹kisi de dünyadaki iflçi ve emekçilerin nefretini
kazanan diktatörlerdi. Birisi Alman faflizminin, di-
¤eri ‹talyan faflizminin lideriydi. ‹kisi de birinci em-
peryalist paylafl›m savafl› sonras›nda, savafl›n y›k›-
m›n› yaflayan halk› kand›rmak için ortaya ç›kt›lar.
Açl›¤›n, yoksullu¤un, y›k›m›n, yozlaflman›n had saf-
hada oldu¤u y›llarda kurduklar› partileriyle varoldu-
lar. ‹kisi de asker kökenliydi ve Birinci Dünya Sa-
vafl›’nda yer alm›fllard›. Halk›n yoksullu¤unu, açl›-
¤›n› iyi bir flekilde kullan›p, içlerinde örgütlenmeye
bafllad›lar.  

‹lk baflta kitle tabanlar› yoktu ama devrimcilerin
ve komünistlerin b›rakt›klar› boflluklar› kullanarak,
tüm dünyay› kan gölüne çevirecek büyük yürüyüflle-
rine bafllad›lar. ‹kisi de ihtirasl›yd›. Birisi Alman ›r-
k›n›n ar›l›¤›n›, di¤eri de ‹talyan halk›n›n büyüklü¤ü-
nü anlat›p duruyordu. Alman ve ‹talyan halk›, sava-
fl›n y›k›m›ndan dolay› bu sloganlara kolayca kand›-
lar. Asl›nda komünistler ve devrimciler de vard›
ama gerek devletin bask›s›, gerek yap›lan hatalar-
dan, faflistler güç kazan›yor, kitle taban› oluflturu-
yordu. 

Hitler NAZ‹’leri, Musollini Kara Gömleklileri ile
hücre hücre örgütleniyordu. Birisi Berlin’e, birisi
Roma’ya yürüyordu. Ve seçimlerle geldikleri hükü-
metlerde, silahla iktidarlar›n› pekifltiren diktatörlere
dönüfltüler. Tabi ikisi de sadece kendi “zeki”likle-
rinden gelmediler bafla. Kapitalist tröstlerin deste¤i-
ni alarak, onlar›n ç›karlar›n› güvenceye alarak geldi-
ler. ‹lk y›llarda dillerinden düflürmedikleri halk, bir
süre sonra bafllayacak olan savaflta askere dönüfle-
cek bir güçtü.  

Emperyalist tekeller, onlar eliyle savafl›n önünü
aç›yordu. Alman emperyalizmi, birinci dünya sava-
fl›n›n yenilgisini unutturmak ve dünya pazar›ndan
pay almak, ‹talyanlar ise galip geldikleri halde birin-
ci dünya savafl›nda kendilerine verilmeyenleri elde
etmek için birlefltiler. Alman ve ‹talyan faflizmi, em-
peryalist dalafl›n bafl aktörleri olarak ortaya sürüldü.
Savafl resmi olarak 1939’da bafllad›, ama 1934’te
Musollini Habeflistan’›, Almanya ise Çekoslovak-
ya’y› iflgal ederek, ilk ad›mlar› atm›fllard›.   

Tabi en önemli gerekçe, Sovyetler Birli¤i idi.
Tüm dünya ekonomik krizle bo¤uflurken, Stalin’in
önderli¤indeki Sovyet emekçileri, sosyalizmin infla-
s›n› baflar›yla gerçeklefltiriyor, tüm dünya halklar›na
esin kayna¤› oluyordu. Emperyalistlerin hofluna git-
meyen bir durumdu bu ve bir an önce yok edilme-
liydi. Hitler de, Musollini de halklar›n sosyalizme
olan özlemini sömürerek iktidar olmufllard›, ama
as›l amaçlar› baflta SSCB olmak üzere sosyalizmi
tüm dünyadan silmekti.

Dünya halklar›n›n gördü¤ü en kanl› savafl ‹kinci
Emperyalist Paylafl›m Savafl›’yd›. Savaflta 50 mil-
yondan fazla insan ölürken, bir o kadar› yaraland›,
sakat kald›. Milyonlarca insan evsiz-barks›z b›rak›l-
d›. O zamana kadar hiç görülmemifl silahlar sahneye
sürüldü. ‹nsanlar, deneylerde kobay olarak kullan›-
l›rken, f›r›nlarda yak›ld›, iflkencelerde katledildi. 

Hitler’in y›ld›r›m ordular›, y›ld›r›m hareketiyle
önüne gelen ülkeyi haritadan siliyor, büyük Alman
‹mparatorlu¤u’na kat›yordu. Emperyalistler göster-

melik tepki-
lerle yetini-
yor, as›l ola-
rak Sovyet-
ler Birli-
¤i’nin üzeri-
ne sürmeye
çal›fl›yordu.
1941’e ge-
lindi¤inde
Almanya 2.
Dünya Sa-
vafl›’n›n en
büyük hare-
kat›n› baflla-
tarak Sov-
yetler Birli¤i’ne sald›r›ya geçti. ‹lk baflta Almanlar
ilerleyebildikleri yere kadar ilerlediler. 20 milyon
ölü pahas›na Sovyetler Birli¤i, Almanlar’a ve em-
peryalist güçlere karfl› direndi. Stalingrad’da, Lenin-
grad’da dünya devrim tarihine geçen direnifller ya-
fland›. Sovyet emekçileri, silah bulamad›klar› yerde,
elleriyle sald›rd›lar tanklara. Alman ilerleyiflini dur-
durup, gerisin geriye sürmeye bafllad›lar. ‹flte Sovyet
insan›n, yeni tipte insan›n, kendi eme¤iyle büyüttü-
¤ü ülkesine sahip ç›k›fl› da böyle oluyordu. Emper-
yalistler, ne zaman ki Sovyetler Birli¤i ilerlemeye
bafllad›, o zaman savafla dahil olma gere¤i duydular.
Sovyetler Birli¤i Berlin önlerine yaklaflt›kça onlar›n
da korkular› büyüyordu. Çünkü Berlin’de dalgalana-
cak olan k›z›l bayrak, sadece Sovyetler Birli¤i’ni
de¤il, onunla gönül birli¤i etmifl tüm dünya iflçi ve
emekçilerini temsil ediyordu. Üstelik devrimler de
olmaya bafllam›fl, emperyalistler ellerindeki mevzi-
leri birer birer kaybetmiflti. 

Berlin’e K›z›l Ordu’nun yaklaflt›¤› günlerde, Hit-
ler planlar›n› zaten yapmaya bafllam›flt›. Hitler, K›z›l
Ordu’nun ilerleyiflinin durmayaca¤›n› anlad›¤› gün-
de, sevgilisiyle beraber intihar etti. Çünkü biliyordu
ki, iflledi¤i suçlar›n hesab›n› iflçiler ve emekçiler on-
dan soracakt›. Führer’in “Kavga”s›n›n bitti¤i an 30
Nisan 1945 idi. Berlin üzerinde k›z›l bayrak ise 6
May›s’ta dalgaland›. Hitler’in mezar›n›n nerede ol-
du¤u hala bilinmemektedir. Bilinen sadece onun
halklar›n gönlünde uyand›rd›¤› nefrettir. 

Mussolini de savafl›n bitifline yak›n bir zamanda
‹talya’dan kaçmak üzereyken, anti-faflistler taraf›n-
dan kurfluna dizildi. Tarih 28 Nisan 1945 idi. Mus-
sollini savaflta Hitler kadar baflar›l› de¤ildi ve ordu-
su hep yenildi. Yard›ma hep Almanya kofltu. Ne za-
man ki Almanlar yenilmeye bafllad›, o da taraf de-
¤ifltirerek Amerikan saflar›na geçti. Ancak devrim-
ciler ve komünistler de savafl boyunca mücadeleye
devam ettiler ve büyük bir anti-faflist direnifl örne¤i
sundular. Duçe Musollini de böyle öldürüldü. 

‹kisi de ayn› sonu paylaflt›lar. Dünyan›n gördü¤ü
iki faflist diktatör… Hayalleri tüm dünyay› ele geçir-
mekti ama onlar tüm dünyan›n nefretini kazand›lar.
Emperyalizmin ç›karlar›n› savunduklar› müddetçe
hiçbir sorun yoktu onlar için. Ama unuttuklar› fley,
iflçiler ve emekçiler idi. Onlar›n öfkesinden kurtula-
mad›lar ve kurtulamayacaklar... 

Hitler ve Musollini’nin ÖlümleriIrak ‹flgali 5. Y›l›nda
Protesto Edildi

ABD emperyalizminin Irak’› iflgal etmesinin 5. y›l›nda dün-
yada ve Türkiye’de ayn› anda protesto gösterileri düzenlendi. 

2003 y›l›ndan beri Irak iflgal etti¤i Irak topraklar›nda her
türlü iflkence, bask› ve fliddeti uygulayan iflgalciler, ülkenin
zenginliklerini ya¤malayarak, Irak halk›n› ölüme ve açl›¤a
mahkum ettiler. Ancak Irak halk›n›n buna karfl› direnifli de-
vam ediyor ve emperyalist iflgalciler bu direnifl karfl›s›nda tu-
tunam›yorlar.

‹flgali protesto etmek ve Irak halk›n›n direniflini destekle-
mek için gerçeklefltirilen mitinglerden biri de ‹stanbul’da Ka-
d›köy’de gerçeklefltirildi.

15 Mart 2008’de ‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyonu
taraf›ndan düzenlenen miting, kortejlerin saat 11’de Tepe
Natilius önünde toplanmas›yla bafllad›. Önde ortak pankart›n
tafl›nd›¤› yürüyüfle, PDD, Kald›raç, DHP, Köz, ÖDP, TKP,
Halkevleri, BAK, TMMOB kat›ld›. KESK ve D‹SK ise temsili
düzeyde kat›l›m sa¤lad›lar.  

Kad›köy ‹skele Meydan›’na kadar yürüyen kortejler s›k s›k
“Katil ABD Orta Do¤udan Defol”, “Katil ABD ‹flbirlikçi AKP”,
“Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak”, “Irak
Halk› Yaln›z De¤ildir”, “Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i” slogan-
lar›n› att›lar. Mitinge Proleter Devrimci Durufl pankart›yla ve
PDD flamalar›yla kat›lan PDD okurlar› da  “Emperyalizm Ye-
nilecek Direnen Halklar Kazanacak”, “Katil ABD Ortado-
¤u’dan Defol”, “Kurtulufl Devrimde Sosyalizmde”, “Kahrolsun
Emperyalizm Yaflas›n Devrim ve Sosyalizm”, “Kahrolsun
Emperyalist Savafl”, “Kürt Halk›na Özgürlük Kahrolsun Faflist
Diktatörlük”, “Savafla De¤il Sa¤l›¤a Bütçe”, “Savafla De¤il
E¤itime Bütçe” sloganlar›n› hayk›rd›. 

Kortejlerin tamam›n›n miting alan›na girmesinden sonra
bafllayan programda, emperyalist iflgali protesto eden konufl-
malar yap›l›rken, verilen müzik dinletisinin ard›ndan eylem
sona erdi. Mitinge 4 bin kifli kat›ld›. 

Beyaz›t ve Halepçe Katliamlar› 
bir kez daha lanetlendi

16 Mart 1978’de Beyaz›t’ta at›lan bombayla katle-
dilen ö¤renciler ve 16 Mart 1987’de Halepçe’ye
Saddam taraf›ndan at›lan kimyasal bombayla öldü-
rülen 5 bin Kürt, 14 Mart’ta yap›lan eylemle an›ld›. 

Beyaz›t Metrosu önünde toplanan ö¤renciler Be-
yaz›t Meydan›’na sloganlarla yürüdüler. “Beyaz›t Fa-
flizme Mezar Olacak”, “Faflizme Karfl› Omuz Omu-
za”, “Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z”, “Kurtulufl
Yok Tek Bafl›na Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz”,
“Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i” sloganlar›yla meyda-
na gelen kitleye, daha sonra ‹stanbul Üniversitesi
içinden ç›kan ö¤renciler kat›ld›lar. 

Yap›lan sayg› duruflunun ard›ndan yap›lan konufl-
malarda, devletin katliam gelene¤inin bir parças›
olan ‹stanbul Üniversitesi’ne yönelik bombal› sald›r›-
n›n faillerinin hala yakalanmad›¤› belirtildi ve katli-
amlar›n sonra da devam etti¤i söylendi. 

Ö¤renciler, bombal› sald›r›n›n yap›ld›¤› Eczac›l›k
Fakültesi önüne giderek anmay› bitirdiler. Anmaya
400 ö¤renci kat›ld›. 
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Son eylem de göstermifltir
ki, AKP hükümetini as›l s›-
k›flt›ran iflçi ve emekçilerin

mücadelesi olacakt›r. Bir
süredir yapay olarak sürdü-

rülen ve kitleleri büyük
oranda yedeklemeyi baflaran

dinci-laik çeliflkisi, yerini
do¤ru bir hatta, emek-ser-

maye çeliflkisine b›rakmak-
tad›r. Ve sadece hükümetle-
ri de¤il, burjuva iktidarlar›-
n› sars›p y›kacak olan da bu
çeliflkidir. O yüzden de bur-
juvaziyi en çok korkutan da
budur. Komünist ve devrim-
ciler, bu zemini iyi de¤erlen-

dirmeli, “emek-sermaye”
çeliflkisini daha da

büyütmelidir.  

y›l›na girerken, baflta
ABD olmak üzere em-
peryalist sistemin ciddi
bir ekonomik bunal›m
içine girece¤ini, bunun

da Türkiye gibi emperyalizme ba¤›ml›
yar›-sömürge ülkeleri derinden sarsaca-
¤›n› belirtmifltik. Her bunal›m dönemin-
de oldu¤u gibi burjuvazi, krizin faturas›-
n› iflçi ve emekçilere kesmek isteyecekti
ve bu do¤rultuda sald›r›ya geçmiflti bile.
Burjuvazinin sald›r› salvosunu iflçi ve
emekçiler, ancak “krizin faturas› burju-
vaziye” fliar›yla harekete geçti¤i, bu yön-
de örgütlenip güçlerini birlefltirdi¤i tak-
dirde durdurabilirdi. Avrupa iflçi ve
emekçileri, bu yönde eylemlere baflla-
m›flt› zaten. Ne var ki, ülkemizde henüz
bir hareketlenme yoktu. Oysa AKP hü-
kümeti, daha 2008’e girmeden “sosyal
güvenlik reformu” ve “istihdam paketi”
ad› alt›nda sald›r›ya geçece¤ini ilan et-
miflti. Bu yönde IMF’ye verilen sözler
vard›. TÜS‹AD patronlar›, yasalar›n bir
an evvel ç›kmas›n› istiyor, hükümeti bu
konuda s›k›flt›r›yorlard›.  

Bu noktada Ocak ay›n›n bafl›nda çe-
flitli sendika, meslek odalar› ve devrimci-
demokrat kurumlar›n oluflturdu¤u plat-
formunun önemi büyüktü. Bunun ay›r›-
m›nda olarak, illerden ilçe ve semtlere
do¤ru yay›lan bu platforma, bulundu¤u-
muz her yerde kat›lma, eylemlerinin için-
de yeralma ve onu daha ileri tafl›ma kara-
r› ald›k. Bu yönde harekete geçtik. Geçen
süre zarf›nda yapt›¤›m›z tespitlerin ve al-
d›¤›m›z kararlar›n ne denli yerinde ve ha-
yati oldu¤u, kan›tlanm›fl durumdad›r. En
baflta krize dair yapt›¤›m›z de¤erlendir-
meler, net bir biçimde görülmeye bafllan-

d›. ABD’den bafllamak üzere krizin etki-
leri her yerde, tabi ki Türkiye’de de his-
sedilmeye bafllad›. Yak›n bir zamana dek
bu krizin Türkiye’yi etkilemeyece¤ini
söyleyen burjuva ekonomistler bile, art›k
bu gerçe¤i teslim etmek zorunda kald›lar.
Buna karfl›n bunun halen bir “mali kriz”
oldu¤unu; Türkiye’nin alaca¤› tedbirlerle
etkilerinin ve zararlar›n›n asgariye çeke-
bilece¤ini söyleyip, kitleleri aldatmay›
sürdürmekteler. Egemen s›n›flar›n ç›kar-
lar› için çal›flan, onlar›n sözcülü¤ünü üst-
lenen bu ekonomistlerin, yalan ve dema-
gojiye baflvurmalar›, son derece do¤ald›r. 

Oysa kriz, basit bir mali kriz de¤il,
hem dünyay›, hem de Türkiye’yi etkisi
alt›na alacak büyüklükte ve derinlikte bir
ekonomik krizdir. Türkiye aç›s›ndan ise,
sadece ekonomik krizle de s›n›rl› olma-
y›p, çok boyutlu bir hal alarak büyümek-
tedir. Bu yüzden de önümüzdeki günler-
de çok daha sars›c› etkileriyle karfl› karfl›-
ya kal›nacakt›r.                           

* * * 

Türbanla birlikte yeniden alevlenen
dinci-laik çeliflkisi, bir süredir durulan
burjuva klikler aras›ndaki çat›flmay› ye-
niden gündeme getirdi. Bu durum
AKP’nin 22 Temmuz sonras›nda sa¤lad›-
¤› üstünlü¤ü sarsmaya bafllad› ve TÜS‹-
AD patronlar›n› da telaflland›ran siyasi
krizin sinyallerini verdi. Ard›ndan hem
askeri, hem siyasi ve diplomatik bir hezi-
mete dönüflen “s›n›rötesi operasyon” ve
bu durumun genelkurmay ile düzen par-
tileri aras›nda bir söz düellosuna dönüfl-
mesi, burjuva klikler aras›ndaki çeliflkiye
yeni bir boyut kazand›rd›. Ordunun bu-
güne dek varolan dokunulmazl›¤›, eleflti-
rilmezli¤i ortadan kalkt›. Bu, düzenin ku-

rumlar›n›n içine düfltü¤ü açmaz› ve ara-
lar›ndaki çeliflkilerin geldi¤i aflamay›
ortaya koymas› bak›m›ndan çarp›c›yd›.
Ayr›ca ordu dahil düzen kurumlar›n,
kendi içinde birçok farkl› görüflü bar›n-
d›rd›¤›n›, hiçbirinin blok hareket etme-
di¤ini bir kez daha ortaya serdi.  

Ancak bütün bunlardan daha önem-
li olan›, iflçi ve emekçilerde büyüyen
tepkilerdi. Ne “s›n›rötesi operasyon” ve
bu konuda birbirlerine düflmeleri, ne de
türban tart›flmalar›, iflçi ve emekçilerin
kendi talepleri do¤rultusunda yürüttük-
leri mücadeleyi durdurabildi. Davutpa-
fla ve Tuzla’daki ifl cinayetlerine karfl›
yükselen tepkiler, Tekel iflçilerinin
özellefltirmeye karfl› büyüyen eylemleri
ile iflçi s›n›f›, uzun y›llardan beri ilk kez
kendi gündemini ortaya koydu. Burjuva
kliklerin it dalafl›na ve gündemi sapt›r-
ma çabalar›na alet olmad›. Daha da
önemlisi, GSS’ye karfl› giderek yükse-
len tepkilerini, ülke çap›nda iki saatlik
ifl b›rakma eylemleriyle taçland›rd›lar.
Bu, en son 3 Ocak 1991 y›l›nda gerçek-
leflen “genel grev”den sonra, en kitlesel

ve birleflik eylemdi. Sar› ve faflist sendi-
ka konfederasyonlar›n›n tüm geri tutma
çabalar›na karfl›n, iflçi ve emekçiler sade-
ce iki saat ifl b›rakmakla kalmad›lar, so-
kaklara ç›k›p fiili mitingler gerçeklefltir-
diler. AKP hükümetinin tehditleri de,
sendika a¤alar›n›n geriye çekme çabalar›
da, iflçi ve emekçilerin iflyerlerinden
meydanlara coflkun bir sel gibi akmas›n›
engelleyemedi. 

Hemen ard›ndan, Çal›flma Bakan›’n›n
sendika baflkanlar›yla görüflece¤ini ve ta-
sar›y› gözden geçireceklerini aç›klamas›,
eylemin gücünü ortaya koyuyordu. Hü-
kümet, kimi noktalarda geri ad›m atarak
manevra yapmaya çal›flacakt›. Yasan›n,
iflçi-memur sendikalar›yla görüflülerek
bir uzlaflma içinde ç›kt›¤› imaj› verilecek,
böylece yükselen kitle hareketi yat›flt›r›-
larak, yasa yürürlü¤e sokulacakt›. 

Sendika baflkanlar›n›n bu manevraya
alet olmalar›, hükümetin küçük tavizleri-
ni “baflar›” gibi gösterip uzlaflmalar›
mümkündür. Ancak nas›l ki, sendika
konfederasyonlar›na böyle bir eylem ka-
rar›n› ald›ran, iflçi ve emekçilerin büyü-
yen tepkisi idiyse; uzlaflma giriflimlerini
önleyecek olan da, bu tepkileri canl› tut-
mak ve sürekli yükseltmek olacakt›r. Do-
lay›s›yla GSS mücadelesi bitmifl de¤ildir.
Henüz ilk muharebe yap›lm›flt›r ve bun-
dan galip ç›kan iflçi ve emekçiler olmufl-
tur. Kesin olarak kazanabilmek için,
uzun ve zorlu geçecek bu kavga sürecini
iyi örmek gerekmektedir. Komünist ve
devrimciler, sürece ne kadar müdahil ola-
bilirlerse, baflar› flans› o oranda artacak-
t›r. 

Bize düflen görev, bugüne dek yapt›k-
lar›m›z›n üzerinde bir performansla GSS

“Emek-sermaye” çeliflkisini büyütelim!
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platformlar›na ve eylemlerine kat›lmak, da-
ha genifl iflçi-emekçi kesimlere ulaflmak, çe-
flitli sendika flubelerini daha aktif hale getir-
mek olmal›d›r. ‹flçi ve emekçileri, hüküme-
tin manevralar›na, sendika a¤alar›n›n uzlafl-
ma giriflimlerine karfl› uyarmal›, sendikalar
üzerindeki bas›nc› artt›rmalar›n› sa¤lamal›-
y›z. Talep; GSS’nin tümden geri çekilmesi-
dir. Bunun d›fl›ndaki hiçbir “ara çözüm” ka-
bul edilemez. AKP hükümeti, iflçi ve emek-
çilere ölümü gösterip s›tmaya raz› etmek is-
temektedir. Sendika a¤alar› da kimi tavizler
kopard›klar›n› söyleyip iflçi ve emekçileri
buna raz› etmeye çal›flacakt›r. Sendika yö-
neticileri, iflçi ve emekçilerin nefeslerini her
an enselerinde hissetmeli, herhangi bir uz-
laflma giriflimlerinde kitlenin onlar› afl›p ge-
çeceklerini bilmelidirler. Ancak bu baflar›-
labilirse, GSS’de kesin zafer, iflçi ve emek-
çilerin olacakt›r.                         

* * * 

“Sosyal Güvenlik” sald›r›s›, sadece Tür-
kiye’de de¤il, tüm dünyadaki iflçi ve emek-
çilerin bafl›nda bir k›l›ç gibi sallanmaktad›r.
Burjuvazi, son y›llarda artt›rd›¤› hak gasp-
lar›n›, “sosyal güvenlik reformu” ad› alt›n-
da sa¤l›k ve emeklilik haklar›n›n gasp›na
kadar gelip dayam›flt›r. Fakat buna karfl› ifl-
çi ve emekçilerin tepkisi ve eylemleri de
büyümektedir. Almanya, Fransa, ‹talya vb.
Avrupa iflçi ve emekçileri uzun süredir ey-
lem ve direniflleriyle sokaklardad›r. Son
olarak Yunan iflçi ve emekçileri 24 saatlik
bir genel grev yapm›fl ve ülkede tüm hayat›
durdurmufltur. Gazeteler ç›kmam›fl, televiz-
yon kanallar› çal›flmam›fl, çöpler toplanma-
m›fl, ulafl›m tümden durmufl, hatta trafik
lambalar› bile çal›flmam›flt›r. Türkiye iflçi
ve emekçileri, Yunanistan’daki bu genel
grevi örnek almal›d›r. Hem tüm iflkollar›n-
da hayat durmal›, hem de meydanlar iflçi-
emekçilerle dolmal›, onlar›n talepleriyle
yank›lanmal›d›r.  

Burjuvazi, dünya çap›nda sald›r›ya geç-
mifltir. ‹flçi ve emekçiler de birbirlerinden
ö¤renerek ve güçlerini birlefltirerek sald›r›-
ya yan›t vermelidir. Sald›r›lar› durdurman›n
tek yolu budur.  

Son eylem de göstermifltir ki, AKP hü-
kümetini as›l s›k›flt›ran iflçi ve emekçilerin
mücadelesi olacakt›r. Bir süredir yapay ola-
rak sürdürülen ve kitleleri büyük oranda ye-
deklemeyi baflaran dinci-laik çeliflkisi, yeri-
ni do¤ru bir hatta, emek-sermaye çeliflkisi-
ne b›rakmaktad›r. Ve sadece hükümetleri
de¤il, burjuva iktidarlar›n› sars›p y›kacak
olan da bu çeliflkidir. O yüzden de burjuva-
ziyi en çok korkutan da budur.  

Komünist ve devrimciler, bu zemini iyi
de¤erlendirmeli, “emek-sermaye” çeliflkisi-
ni daha da büyütmelidir. Bu, burjuvazinin
bir süredir özellikle körükledi¤i “Türk-
Kürt”, “dinci-laik” çeliflkisine karfl›, müca-
deleyi do¤ru bir eksene, s›n›fsal zemine
çekmenin önemli bir f›rsat›d›r.                     

* * * 

Bir yanda iflçi, memur, emekçi kesimle-
rin GSS odakl› tepkileri ve eylemleri artar-
ken, bir yanda da Kürt halk›n›n “s›n›r içi /
s›n›r d›fl›” operasyonlara karfl› eylemleri
“Edi Bese” fliar›yla sürmektedir. Bu eylem-
ler, yayg›nl›¤› ve kitleselli¤i ile Kürt halk›-
n›n yeni serhildan› niteli¤indedir. Kürt re-
formistlerinin bar›fl politikalar›, emperya-
listler ve iflbirlikçilerle uzlaflma çabalar›,
son geliflmelerle birlikte iyice bata¤a sap-
lanm›flt›r. Kürt halk›, y›llard›r bu ninniyi
dinlemekten b›km›fl ve kendi tecrübesi ile
bu politikalar›n koflu¤unu görmüfltür. fiim-
di Kürt halk› da ayaktad›r ve neredeyse her
gün sokakta devletin kolluk güçleriyle ça-
t›flmaktad›r.  

Di¤er yandan “Kentsel Dönüflüm”
ad›yla emekçi semtlerdeki y›k›mlar sür-
mekte, buna karfl› direnifller yeniden alev-
lenmektedir. Özellikle Maltepe-Bafl›bü-
yük’teki halk direnifli, kitleselli¤i ve karar-
l›l›¤› ile öne ç›km›flt›r. Bu yöndeki direnifl-
ler, önümüzdeki dönem de devam edecek-
tir. 

K›sacas›, iflçi ve emekçiler, Kürt halk›,
semt yoksullar›, giderek büyüyen bir kav-
gan›n içindedirler. ‹lk belirtileri ortaya ç›-
kan ve daha da fliddetlenece¤i öngörülen
ekonomik kriz, daha fazla yoksulluk ve ifl-
sizlik getirecek, bu durum toplumun tüm
kesimlerini etkileyecek ve soka¤a ç›kmaya
zorlayacakt›r. Dolay›s›yla bugün halihaz›r-
da daha geride duran kesimlerin de hareke-
te geçme olas›l›¤› yüksektir.  

Giderek kabaran ve birçok kesimi içine
almaya bafllayan toplumsal hareketin bafl›-
n› iflçi s›n›f›n›n çekmesi çok önemlidir.
GSS’de odaklanan mücadele, bu bak›mdan
tayin edici bir yere sahiptir. Gelinen aflama-
da “uyar›” niteli¤indeki eylemlerden, haka-
l›c› eylemlere “genel grev-genel direnifle”
geçmek flartt›r.  

Bu yönde ajitasyon-propaganday› art-
t›rmal›, iflçi ve emekçileri hem zihinsel hem
de fiilen böyle bir eylemin haz›rl›¤› içine
sokmal›y›z. GSS’yi merkezine oturtan, ay-
n› zamanda her toplumsal dinami¤in kendi
talepleriyle buna kat›ld›¤› bir “genel grev-
genel direnifle” haz›rlanmal›y›z. Sendika
a¤alar›n›n barikatlar›n› aflan, gerçek anlam-
da hayat› durduran ve sokaklar› iflçi-emek-
çi sloganlar›yla ç›nlatan bir eylem olmal›-
d›r bu. Burjuvaziye geri ad›m att›rtana ka-
dar kararl›l›kla sürecek bir eylem olmal›d›r.  

Tüm kitleyi böyle bir eyleme haz›rlaya-
cak, eylem an›nda fiili önderli¤i üstlenecek
devrimci bir öncülü¤e ihtiyaç büyüktür.
Kendi ad›m›za bugünden bunun gerekleri
do¤rultusunda harekete geçmeli, gerekli
donan›m› ve konumlanmay› baflarmal›y›z.    

* * * 

Burjuvazi, bir yandan ekonomik kriz,
bir yandan da iyice su yüzüne vuran siyasi
krizle bo¤uflmaktad›r. AKP hükümetinin

gelece¤i belirsizdir. Bu durum içine düfl-
tükleri açmaz› daha da büyütmektedir. Bir
yandan kendi aralar›ndaki it dalafl› yeniden
had safhaya ç›karken, bir yandan da iflçi ve
emekçilere, Kürt halk›na yönelik azg›nca
sald›r›lar› sürmektedir.  

Egemen s›n›flar›n içlerine düfltü¤ü aç-
maz› da de¤erlendirerek, kendi gündemi-
mizi dayatmal›, taleplerimizi daha gür hay-
k›rmal›y›z. Bugün bunlar› elde etmenin
olanaklar›, düne göre daha fazlad›r. Gerek
egemen s›n›flar›n içine düfltü¤ü acz, gerek-
se iflçi ve emekçilerin yükselen eylemleri,
bunu ortaya koymufltur.  

Tuzla ve Tekel iflçilerinin kararl›l›¤› ve
militanl›¤›, Bafl›büyük halk›n›n isyan› ve
süren direnifli, Kürt halk›n›n yeni serhildan-
lar›, GSS’ye karfl› iflçi ve emekçilerin birle-
flik eylemi, bir büyük toplumsal hareketin
önemli belirtileridir. Bu, ayn› zamanda
“genel grev-genel direnifli” ören, onun kilo-
metre tafllar›n› oluflturan basamaklard›r.  

Elbette krizin varl›¤› ya da iflçi ve
emekçilerin tepki ve eylemlerin artmas›,
kendili¤inden “genel grev-genel direnifle”
götürmez. Bu noktada öncülere düflen gö-
rev, son derece belirleyicidir. ‹flçi ve emek-
çileri bilinçlendirmek, kendi deneyimleriy-
le e¤itilmelerini sa¤lamak, kitle örgütlerine
sahip ç›kmalar›n› ve yönetimlerini harekete
geçirmelerini baflarmak, olmazsa olmazd›r.
Keza, her birimde bugünden taban örgütle-
rini kurmak gerekmektedir. Burjuvazinin
manevralar›n›, sendika a¤alar›n›n uzlaflma
giriflimlerini durduracak tek güç, yukar›da
s›ralad›¤›m›z noktalarda al›nan mesafe ola-
cakt›r.     

Hava dönmeye, rüzgar iflçi ve emekçi-
den yana esmeye bafllam›flt›r. ’89 Bahar ey-
lemlerini ça¤r›flt›ran bir hareketlenme söz-
konusudur. Ve nas›l ki, bugünkü hüküme-
tin çokça öykündü¤ü Özal’›n ANAP’›n›,
’89 bahar eylemleri sarsm›fl ve alafla¤› et-
miflse, AKP hükümetinin de sonunu haz›r-
layacak olan, yeniden gündemi belirleyen
iflçi ve emekçi hareketi olacakt›r. 

* * *

Bir bahar mevsimine daha giriyoruz.
Do¤ayla birlikte, iflçi ve emekçiler, ezilen
halklar da uyan›yor, filize duruyor. Tüm
dünyada iflçi ve emekçiler, yeniden sokak-
lar› ›s›t›yor. Buna Türkiye’den de bir ses
verildi. fiimdi bu sesi büyütme zaman›d›r!
Genel grev-genel direnifl fliar›yla 1 May›s’a
haz›rlanma, 1 May›s alan›n› daha güçlü bir
flekilde zaptetme zaman›d›r.  

Tüm gücümüzle bu hedefe kilitlenelim!
1 May›s’a do¤ru akan zaman›, iflçi-emekçi
hareketiyle daha yak›n ve s›k› ba¤lar kur-
mak için de¤erlendirelim! Yükselen tepki
ve eylemleri daha da büyütmek, onu “genel
grev-genel direnifl”le taçland›rmak hede-
fiyle çal›flal›m! Ajitasyon-propaganda ve
eylem hatt›m›z›, bu hedefi fethetmek olufl-
turmal›d›r.

Hava dönmeye,
rüzgar iflçi ve emek-
çiden yana esmeye
bafllam›flt›r. ’89 Ba-
har eylemlerini ça¤-
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etmiflse, AKP hükü-
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yor. Buna Türki-
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Yay›nevimiz taraf›ndan Mart ay› içinde “Liseli
Gençli¤in Sorunlar› ve Örgütlenmesi” bafll›kl› bir
broflür ç›kt›. Daha önceki y›llarda yine yay›nevi-
miz taraf›ndan yay›nlanan “Anti-emperyalizm ve
Gençlik”, “Gücümüz Örgütlülü¤ümüzdür!” bafll›kl›
broflürlerden sonra, üçüncü gençlik broflürünü ç›-
karm›fl bulunuyoruz. Liseli gençli¤e dönük ç›kar›-
lan son broflür, 1990’l› y›llarda yay›nlanan lise
broflürünün yeni geliflmelerle güncellenmifl ve zen-
ginleflmifl halidir. 

Broflürde, üç ana bölüm ve onun alt bafll›klar›
yer al›yor. “Liseli Gençli¤in Sorunlar›” temel bafll›-
¤› alt›nda; lise ö¤reniminin içeri¤i, lise e¤itiminde
“f›rsat eflitsizli¤i”, genç iflçi sömürü alan›: meslek
liseleri, liselerde faflist bask›lar, liseli gençli¤in ge-
lecek belirsizli¤i ve e¤itimde ö¤retmenin rolü, bafl-
l›klar› bulunuyor. “Demokratik Lise Mücadelesi ve
Sosyalizmde E¤itim” bafll›kl› ikinci bölümde ise,
demokratik lise mücadelesi ve talepleriyle, devrim
sonras› sosyalist e¤itim anlat›l›yor. Üçüncü ve son
bölüm “Liseli Gençli¤in Örgütlenmesi” ana bafll›-
¤›nda, komsomol ve kitle örgütlenmesi ortaya ko-
nuyor. 

Broflürün “sunu” bölümünde, liseli gençli¤in
sorunlar›n›n özü ayn› kalmakla birlikte daha da
katmerlendi¤i belirtildikten sonra, di¤er toplumsal
s›n›f ve tabakalar gibi, liseli gençli¤in de, örgütsüz-
lü¤ün sanc›lar›n› çekti¤i söyleniyor. Fakat artan
hoflnutsuzlu¤un bu yönde yeni aray›fllar› do¤ur-
du¤u, liseli gençli¤in toplumsal hareketin önemli
bir dinami¤i olarak kavgada yerini alaca¤› vurgu-
lan›yor. 

Afla¤›da “sunu”dan bir bölüm yay›nl›yoruz. 
* * *

“Broflürü güncellerken bir kez daha gördük ki,
e¤itimin özü ayn› kalmak kofluluyla, her burjuva
klik, onu kendi amaçlar› do¤rultusunda kullanmak
için yeniden ele al›p düzenliyor. Son olarak AKP
hükümeti, özellikle ‹mam Hatip Liseleri lehine
meslek liseleri üzerinde oynamay›, keza s›nav sis-
teminden not sistemine kadar hemen her konuda

de¤ifliklik yapmay› sürdürüyor. Fakat zo-
runlu din dersi baflta olmak üzere genel
olarak e¤itimin gerici-faflist, flovenist ya-
p›s› konusunda hiçbir hükümet, de¤ifliklik
yapmad›¤› gibi, daha da koyulaflt›rm›fl du-
rumda. Liseliler üzerindeki faflist bask› da
ayn› flekilde artarak devam ediyor.

Öte yandan gençli¤in uyuflturucu ba-
takl›¤›na ve intihara sürüklenme oran›,
çok daha büyük rakamlara ulaflm›fl du-
rumda. Buna çeteleri de eklemek gerekir.
Türkiye’de, okullarda ifllenen cinayet ve
katliamlar, ilk kez 2000’li y›llarda günde-
me gelmifl, gençlerden “seri cinayetler”
iflleyen katiller yarat›lm›flt›r. Bu yönüyle o
benzemeye çok çal›flt›klar› Amerika’ya
yaklaflt›klar›n›, hedeflerindeki “küçük

Amerika’ya” ulaflmada önemli bir mesafe katettik-
lerini söyleyebiliriz.

Geçen süre zarf›nda e¤itimin paral› hale getiril-
mesinde epeyce bir yol al›nm›fl ve iflçi-emekçi ço-
cuklar›na sadece yüksekö¤renim de¤il, ortaö¤re-
nim kap›lar› da kapanmaya bafllam›flt›r. ‹flsizlik
oran› her geçen y›l büyümeye devam etmekte, ar-
tan genç nüfusun önemli bir k›sm›, iflsizlik girda-
b›nda bo¤ulmakta, bunal›mlara ve çeflitli suçlara
itilmektedir.

Bütün bunlar, gençli¤in gelecek güvensizli¤ini
artt›ran ciddi de¤iflimlerdir. Elbette artan sorunlara
karfl› tepkiler de büyümektedir. Ne var ki bu tepki-
ler, halen örgütlü bir güce dönüflmüfl de¤ildir. Ge-
nelde ö¤rencilerin, özelde liselilerin demokratik ör-
gütlenmesi önüne bir dizi engel ç›kar›l›rken, faflist
ve dinci örgütlenmelerin önü aç›lmakta ve bunla-
r›n gençlik içerisinde büyümeleri sa¤lanmaktad›r.  

Gençli¤in bu gerici-faflist ablukay› k›r›p, üzerin-
deki her tür bask› ve haks›zl›¤a karfl› militan bir
mücadele bafllatmas› için biriminde ve merkezi
düzeyde örgütlenmesi flartt›r. Bu yönde at›lan kü-
çük ad›mlar büyütülmeli, birleflik ve koordineli ha-
le getirilmelidir. Bu konuda gençli¤in zengin bir ta-
rihsel birikimi vard›r. Bunlar, somut duruma uyar-
lanarak gelifltirilmeli ve daha fazla zaman kaybet-
meden ifle koyulmal›d›r.

Elinizdeki broflür, liseli gençli¤in geçmiflten bu-
güne yaflad›¤› sorunlar› gözler önüne sermekte,
bunlara alternatif olarak devrim ve sosyalizm son-
ras› e¤itimi en özlü haliyle anlatmaktad›r. Demok-
ratik lise mücadelesinin taleplerini ve bu do¤rultu-
daki mücadeleyi hangi perspektifle, hangi örgüt
modeliyle vermek gerekti¤ini, tarihsel deneyimler
üzerinden ortaya koymaktad›r. 

Liseli gençli¤in devrim ve sosyalizm perspekti-
fiyle örgütlenip, yeniden toplumsal muhalefetin
önemli bir bilefleni, devrim ordusunun yeni nefer-
leri olmas› umudu ve inanc›yla... “

Yay›nevimizden ç›kan son broflür:
L‹SEL‹ GENÇL‹⁄‹N SORUNLARI ve ÖRGÜTLENMES‹
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Sayfa 2’de sürüyor

Savafla, faflizm
e, hak

gasplar›na
karfl›

1
May›s’ta

1
May›s

alan›na!

osyal güvenlik” yasas›na karfl›
geliflen eylemler, 14 Mart’tan sonra 1
Nisan eylemleriyle, “genel grev” pro-
vas›na dönüfltü. Sar› sendikalar›n
uzlaflma çabalar›, devletin tehditleri
ve polis barikatlar›, tabandan gelen
güçlü tepkinin soka¤a taflmas›n› en-
gelleyemedi. ‹flçi ve emekçiler, gas-
pedilmeye çal›fl›lan haklar›n› koru-
mak için tüm güçleriyle direniyorlar.
T›pk› Yunanistan, Fransa, Almanya
vb. dünyan›n birçok yerinde benzer
bir sald›r›yla karfl› karfl›ya kalan iflçi-
emekçi kardeflleri gibi…

Özellefltirmeye karfl› mücadele-
nin bayra¤› ise flimdi Tekel iflçileri-
nin elinde dalgalan›yor. ‹flçiler iflyer-
lerini terk etmeyerek eylemlerini sür-
dürüyorlar. Tuzla tersanelerinde ifl
cinayetlerine karfl› günlerce süren
protesto gösterileri, tersane iflçileri-
nin sorunlar›n› gündeme tafl›yabildi.
Daha pek çok iflyerinde direnifl ve
eylemler sürüyor. Di¤er yandan Mal-
tepe-Bafl›büyük halk›, evlerinin y›k›l-
mas›na izin vermemekte direniyor.
Günlerdir ifl makinelerinin geçifline
bedenleriyle barikat oluyorlar. Poli-
sin coplu, biber gazl› sald›r›lar›na ka-
d›n› erke¤iyle direniyorlar.

Kürt halk› son olarak Newroz kut-
lamalar›nda bir kez daha kararl›l›¤›n›
ortaya koydu. Yasaklanan yerlerde
bile Newrozu kutlamak için on bin-
lerle soka¤a ç›kt›. Devletin polis ve
jandarmas›n›n uygulad›¤› vahflete,
kurflun ya¤muruna karfl›, çoluk ço-
cuk savaflt›. Görüntüler, Filistin’den,
Irak’tan farks›zd›. Bu çat›flmalarda
üç kay›p verdi, onlarca yaral›… Fakat
her ne pahas›na olursa olsun cena-
zelerini almakta gösterdikleri kararl›-
l›k, devleti geri ad›m atmak zorunda
b›rakt›. Birçok yerde esnaf da ke-
penkleri kapatarak direnifle destek
verdi.   

K›saca, iflçisi, memuru, emekçisi
ile tüm sömürülen ve ezilenler, son
birkaç ayd›r ayaktalar. 

“S




