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Sayfa 2’de sürüyor

“fieriat-darbe” kutuplaflm
as›nda

Devrim
ci perspektifi yitirm

em
ek

konomik kriz, baflta ABD olmak
üzere birçok emperyalist ülkeyi k›s-
kac›na alm›fl durumda. ABD, konut
krizi ile iyice su yüzüne ç›kan eko-
nomik krizi, devlet müdahalesiyle
ötelemeye çal›fl›yor. ABD’den ‹ngil-
tere’ye “liberal ekonomi”nin vaizle-
ri, flimdi bankalar› kurtarma telafl›
içinde. Y›llar y›l› “devletin küçülme-
si”, “serbest ekonomi” vb. neo-libe-
ralizmin flampiyonlu¤unu yapanlar,
son kriz dalgas›n›n alt›nda can çeki-
fliyor. Kapitalist sistemde devletin
asli görevinin, tekelci burjuvazinin
ç›karlar›n› korumak oldu¤u, gerekti-
¤i anda ekonomiye do¤rudan müda-
hale ederek, zor duruma düflen te-
kellerin yard›m›na kofltu¤u, hem de
bunu sadece yar›-sömürge ülkeler-
de de¤il, emperyalist ülkelerde de
yapt›¤›, bir kez daha gözler önüne
serildi. 

Fakat ekonomiye bu müdahale-
lere ra¤men, krizi aflmak flöyle dur-
sun, hafiflemesi veya ertelenmesi
dahi mümkün olmad›. Öyle ki IMF
bile, “ABD’deki konut krizinin henüz
dibinin görünmedi¤ini” söyleyebil-
di. IMF’nin bu aç›klamas›, durumun
göründü¤ünden daha ciddi ve derin
oldu¤unu gösteriyor. 

ABD, bir yandan devlet müdaha-
lesi ile krize çözüm ararken, bir yan-
dan da emperyalist hegemonya sa-
vafl›nda yol almaya çal›fl›yor. Esa-
s›nda bu da ekonomik krizi aflma
çabas›ndan kopuk de¤il. Aksine
emperyalist savafllar›n alt›nda yatan
temel neden. 2001 y›l›ndan itibaren
ABD’nin daha aç›k biçimde yürüttü-
¤ü hegemonya savafl›n›n gerçek
nedeni de, içine düfltü¤ü krizi atlat-
makt›. Ne var ki, önce Irak’ta, son
dönemde Afganistan’da yükselen
direnifl karfl›s›nda, amaçlar›na ula-
flamad›. fiimdi savafl› büyütmek d›-
fl›nda bir seçene¤i de yok. 

E



Devrim ve sosyalizm için

2 A¤ustos 2008

O yüzden savafl›n merkezi durumundaki Or-
tado¤u’ya ardarda ziyaretler gerçeklefltiriyor.
Önünde en büyük engel olarak gördü¤ü ‹ran’›
yaln›zlaflt›rmaya çal›fl›yor. Bu yönde hem diplo-
matik, hem askeri ataklar›n› yo¤unlaflt›rd›. ‹srail
eliyle gözda¤› verirken, BM gibi emperyalist ku-
rumlarla, diplomatik-siyasi yönden zorluyor. Bafl-
ta Suriye olmak üzere, Hizbullah, Hamas gibi
‹ran’a yak›n duran güçlerle el alt›ndan görüflerek
kimi tavizlerle kazanmaya, en az›ndan nötrlefltir-
meye çabal›yor.

ABD’nin Ortado¤u’da yol alabilmesi, ‹ran’›n
etkisizleflmesine ba¤l›. D›fl kuflatmadan, iç kar›-
fl›kl›klara kadar her tür yöntemi kullanarak bunu
baflarmak istiyor. Irak iflgalinden ald›¤› dersle de
dünya kamuoyunu karfl›s›na almamaya, bar›flç›l
yöntemleri sonuna dek kulland›¤› izlenimini ver-
meye, sald›rganl›¤›na zemin oluflturmaya çabal›-
yor. Ayn› zamanda “müttefikleri”ni sa¤lamlaflt›r-
maya, sallant›l› olanlar› pekifltirmeye bak›yor.
Irak iflgalinin karfl›s›nda duran Fransa ve Alman-
ya’y›, ‹ran konusunda saf›na çekmifl olmas›,
ABD’nin lehine bir geliflme. Ama daha önemli
olan, Irak iflgali s›ras›nda “tezkere kazas›” ile kar-
fl›laflt›¤› Türkiye’yi sa¤lama almak. O yüzden de
Türkiye’de etki gücünü artt›racak tüm kozlar›n›
oynuyor. 

* * *

Türkiye’deki iç geliflmeler, emperyalizmin ya-
flad›¤› krizle ve hegemonya savafl›yla do¤rudan
ba¤lant›l›. Son aylarda iyice fliddetlenen burjuva
klikler aras›ndaki çat›flmay›, bu kapsamda ele al-
mak gerekir. Bir yanda “Ergenekon operasyonu”,
di¤er yanda “AKP’ye kapatma davas›” ile k›ran
k›rana süren bu çat›flma, emperyalist güçlerin
Ortado¤u’daki kap›flmas›n›n, ülkemize yans›yan
boyutu. ABD, iflbirlikçisi AKP hükümeti eliyle böl-
gede sars›lan hakimiyetini kurmak ve güçlendir-
mek istiyor. Bu noktada ç›ban bafl› olan Irak’taki
Kürt yönetimi ile Türkiye aras›ndaki iliflkileri, “s›-
n›rötesi operasyonlara” izin vererek ve Irak’ta ki-
mi k›r›nt›lar sunarak çözmeye çal›flt›. Baflbakan
Erdo¤an’›n Irak’a gitmesi ve baz› anlaflmalara
imza atmas› ile bu konuda önemli bir mesafe de
al›nd›. Karfl›l›¤›nda Türkiye’nin Afganistan’a daha
fazla asker yollamas› ve bunlar›n çat›flma bölge-
lerine gitmesi var. Yan› s›ra Türkiye, ABD ad›na
Suriye, Hizbullah, Hamas gibi ‹ran yanl›s› güçler-
le ‹srail aras›nda görüflmelerde “arabulucu” rolü-
ne soyundu. Keza ‹ran-ABD görüflmelerine “köp-
rü” olma görevini yerine getiriyor.

Bütün bunlar ABD’nin ‹ran savafl› öncesi
önhaz›rl›klar›. Türkiye’yi bu konuda daha rahat ve
tepe tepe kullanabilmesi, rakip emperyalist güç-
lerin iflbirlikçilerini bertaraf etmesine ba¤l›. “Erge-
nekon operasyonu” ile baflarmak istedi¤i de bu.

Fakat buradan “Ergenekoncu”lar›n ABD’ye karfl›
“ulusal ç›karlar›” savunduklar› sonucu ç›kar›lma-
mal›. Onlar, Türkiye’nin bu emperyalist kap›flma-
da, ABD ve AB emperyalistlerine karfl› Rusya-
Çin blokuyla hareket etmesini, dolay›s›yla
ABD’nin ‹ran sald›r›s›n›n karfl›s›nda yer almas›n›
istiyorlar. Sonuçta her
biri, ba¤l› bulundu¤u
emperyalist gücün söz-
cülü¤ünü üstleniyor,
onlar›n ç›karlar›n› savu-
nuyor.

* * *

Böyle bir kavgada,
iflçi ve emekçilerin taraf
olmas› düflünülemez. Her
iki burjuva kli¤in de iflçi
ve emekçilere bak›flla-
r›nda, sömürü ve soy-
gun politikalar›nda fark-
lar› yoktur. Birinin dinci-
li¤i, di¤erinin ulusalc›l›-
¤›-laikçili¤i, kitleleri ar-
kalar›na almak için yüz-
lerine takt›klar› maske-
den ibarettir. Politikala-
r›n› daha rahat yaflama
geçirebilmeleri, sömürü
ve soygun düzenini de-
vam ettirebilmeleri, kitleleri yalan ve demagojile-
rine inand›rabildikleri ölçüde mümkündür çünkü.
Bunu baflaramad›klar›nda, her iki kesim için de,
iflte gerçekten o zaman, ölüm çanlar› çalacakt›r.

At ile it izinin birbirine kar›flt›¤› bir ortamda,
flaflmaz pusulam›z; s›n›fsal bak›flaç›s› olmal›d›r.
Bu, günümüz dünyas›nda burjuvazi ile proletarya
aras›ndaki uzlaflmaz karfl›tl›kt›r. Ya proletaryan›n
davas› için dövüflülür, ya da burjuvazinin ç›karla-
r› için… Bunun ortas› yoktur. Bu ay ölüm y›ldönü-
münü and›¤›m›z büyük flair Bertolt Brecht’in bir
fliirinde dedi¤i gibi: “Kendi davas› için dövüflme-
yen/Dövüflür düflman›n davas› için” 

Zamlar›n ard arda ya¤d›¤›, yeni soygun yasa-
lar›n›n bir biri ard›na geçti¤i, kazan›lm›fl haklar›-
m›z›n teker teker gaspedildi¤i ve son olarak k›-
dem tazminat›m›za göz dikildi¤i bir dönemde;
egemenleri it dalafl› ile bafl bafla b›rak›p, kendi
sorunlar›m›z için mücadeleyi yükseltmek d›fl›nda,
bir yolumuz yoktur.

Grev ve direnifllere aktif destek verelim! Ya-
flam ve çal›flma koflullar›m›z› düzeltmek, hak ve
özgürlüklerimizi kazanmak için birleflelim, örgüt-
lenelim! Emperyalistlerin ve iflbirlikçilerin krizi s›r-
t›m›za y›kma planlar›n› alt-üst edelim! Egemenle-
rin ç›karlar› için de¤il, kendi davam›z için dövüfle-
lim!
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Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi

Merhaba,

Burjuva klik çat›flmalar›n›n son h›zla sürdürüldü-
¤ü bir ay› geride b›rakt›k. Ergenekon operasyonun-
dan AKP kapatma davas›na kadar, burjuvazi cephe-
sinden son derece hareketli bir dönem oldu bu. Klik
çat›flmalar›n›n son ürünü, Güngören’de do¤rudan
halk› hedef alarak patlat›lan bir bomba oldu. Bu
klik çat›flmalara nas›l yaklaflmak gerekti¤i, devrimci
yap›lar›n bu konuda yaflad›klar› kafa kar›fl›kl›¤› üze-
rine yaz› ve de¤erlendirmelerimizi sayfalar›m›zda
bulabilirsiniz. 

‹flçi emekçi hareketi de son bir ayda h›z kazand›.
Belediye iflçilerinin yapt›¤› kitlesel eyleme devletin
sald›r›s›, hak eylemlerine karfl› burjuvazinin ne ka-
dar tahammülsüz oldu¤unu bir kere daha gösterdi.
Ancak sald›rganl›k, direniflleri engellemiyor. Bütün
sald›r›lara ra¤men, iflçi ve emekçilerin yapt›klar› ey-
lemler büyüyor, güçleniyor. Her sald›r›, devletin
gerçek yüzünü biraz daha aç›¤a ç›karm›fl, kitlelere
bu yüzü bir kere daha göstermifl oluyor. Bize düflen,
bu direniflleri büyütmek, güçlendirmektir. Burjuva-
zinin kitleleri “laikçi”- “fleriatç›” olarak bölme ve
kendi ç›kar çat›flmalar›na yedekleme çabas›n›n h›z

kazand›¤› bu dönemde, s›n›f›n ç›karlar›n›
daha güçlü savunmak, gerçek saflafl-

man›n hangi s›n›flar aras›nda ya-
fland›¤›n› aç›kça ortaya koymakt›r. 

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

OO kk uu rr ll aa rr aa .. .. ..
KEND‹ DAVAMIZ ‹Ç‹N DÖVÜfiEL‹M!

Abonelik ücreti: 6 ayl›k 20 YTL
Hesap numaras›: Yediveren Kökleri Yay›nevi- Garan-
ti Bankas› fiiflli fiubesi- 152 / 6298889
Posta Çeki Hesab›: ‹st. Avr/Beyo¤lu/Merkez 5697488
Abonelik ücretine posta masraf› dahildir. Okurlar›m›z
6 ayl›k ücret karfl›l›¤› dekontu merkez büromuza
fakslad›klar›nda, dergimizi adreslerine gönderece¤iz. 
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üyük tantanalarla yürütülen “Er-
genekon operasyonu”nda kritik
aflamaya gelindi. Ergenekon iddi-

anamesi, nihayet geçti¤imiz günlerde
aç›kland›. Son 20-30 y›ldaki “faili meç-
hul” olarak adland›r›lan birçok cinayet
ve katliam›n su yüzüne ç›kaca¤› fleklinde
lanse edilen iddianameden, ç›ka ç›ka Da-
n›fltay bask›n› ve Cumhuriyet gazeteleri-
ne at›lan bombalar ç›kt›. 

Oysa iddianame aç›klanmadan önce
’77 1 May›s› katliam›ndan Gazi’ye, ay-
d›nlar›n katledilmesinden Kürt ifladamla-
r›n›n öldürülmesine, birçok olay›n iddi-
anamede yer alaca¤› ve “Ergenekon ope-
rasyonu” kapsam›nda tutuklanan emekli
generallerin bunlardan yarg›lanaca¤›
söyleniyordu. Ayn› generallerin “Sar›-
k›z, Ay›fl›¤›, Eldiven” isimleriyle hükü-

mete karfl› darbe planlad›klar›, darbeci-
likten yarg›lanacaklar› duyuruluyordu.
Her ne kadar son tutuklananlarla ilgili
“ek iddianame” haz›rlanaca¤› söylense
de, yaklafl›k olarak 2500 sayfay› bulan
iddianamede, ne darbe haz›rl›klar› vard›,
ne de sözü edilen katliam ve cinayetler…

Bu yönüyle “da¤ fare do¤urdu” di-
yenler, haks›z say›lmaz. Fakat dinci ve
liberal kesimlerin “da¤” gibi sunduklar›
da, gerçekte bir saman y›¤›n›ndan farkl›
de¤ildi. Örne¤in emekli generallerden
Veli Küçük’ün sadece ‹zmit’te görev al-
d›¤› dönemde “Sapanca üçgeni” denilen
yerde onlarca cinayet ifllendi¤i ortaday-
ken, bunlar›n laf› bile edilmedi. Hele
Kürt bölgesinde 20 y›ld›r yürütülen kirli
savafl›n yan›na bile yaklafl›lmad›. DTP
milletvekili S›rr› Sak›k’›n meclis kürsü-
süne Silopi’de kaybedilen iki DE-
HAP’l›n›n foto¤raflar›yla ç›kmas› ve
onu kaybedenlerin yarg›lanmas›n› iste-
mesi, en baflta AKP milletvekillerinin
hücumuna u¤rad›. Keza 12 Eylül cunta-
c›lar› da dahil darbecilerin yarg›lanmas›-
n› mecliste tart›flmaya açmak isteyen
Ufuk Uras’›n önergesine, AKP milletve-
killeri imza vermediler. 

Dolay›s›yla AKP’nin darbecilerle,

çetelerle mücadelesi, bafl›ndan itibaren
alt› bofl ve koftu. Bu, kitlelere AKP’yi
“demokrat”, “özgürlükçü” göstermek is-
teyen, burjuva liberal ve dinci entelektü-
ellerin fliflirdi¤i bir balondu. Ergenekon
iddianamesi, bu balonu patlatt›, AKP’nin
darbeyle çetelerle mücadele diye bir der-
di olmad›¤›n› tescilledi. Ergenekon so-
ruflturmas›ndan, lanse edildi¤i flekilde
sonuçlar bekleyip hayale kap›lanlar ise,
ancak iddianameyle uyanabildiler.

Davalar savafl› 

Bilindi¤i gibi “Ergenekon davas›”
AKP’nin kapatma davas›na koflut olarak
parlay›p sönüyor. Ergenekon’da “6. dal-
ga” diye duyurulan iki emekli orgenera-
lin gözalt›na al›n›p tutuklanmas›,
AKP’nin kapatma davas›n›n kritik bir

aflamas›nda gündeme gelmiflti. ‹ddiana-
menin aç›kland›¤› zaman da, Anayasa
mahkemesinin davay› görmeye bafllaya-
ca¤› günün arifesine getirildi. 

‹ddianamenin, ortada dolaflan onca
iddiay› bir tarafa itip sadece Dan›fltay
bask›n› ve Cumhuriyet gazetesine bom-
ba ile s›n›rlanmas›, AKP’nin kapatma
davas›nda orta yol bulunaca¤› fleklinde
yorumland›. Baflbakan Erdo¤an’›n son
günlerdeki demeçleri de, AKP’nin bu
davadan olabilecek en az zararla ç›kaca-
¤›na iflaret say›l›yor. Parti kapatma yeri-
ne hazineden yard›m›n kesilece¤i, ya da
kimi yöneticilere siyaset yasa¤› getirece-
¤i gibi ara formüller a¤›rl›k kazanm›fl du-
rumda.

A¤ustos ay›, burjuva klik çekiflme-
sinde önemli bir dönemeç olacak.
AKP’nin kapatma davas›n›n sonucunun
A¤ustos’un ilk haftas›nda aç›klanaca¤›
bekleniyor. Öte yandan 30 A¤ustos Yük-
sek Askeri fiura (YAfi) toplant›s›, yeni
genelkurmay baflkan› ve kuvvet komu-
tanlar›n› belirleyecek. Bunlar için bakan-
lar kurulu, baflbakan ve cumhurbaflkan›-
n›n onay› gerekiyor. AKP hükümeti, ka-
pat›ld›¤› durumda bu atamalar› onayla-
mayaca¤›n› çok önceden hissettirdi. Bafl-
bakan’›n Kara Kuvvetleri Komutan› ‹l-

ker Baflbu¤ ile görüflmesinde de bu yön-
de kimi pazarl›klar yap›ld›¤› s›r de¤il.
TSK’da atamalar›n normal prosedür
içinde gerçekleflebilmesi, AKP’nin ka-
patma davas›nda al›nacak sonuçlara ba¤-
l›. E¤er AKP kapat›lmaz ise, bu konuda
bir uzlaflmaya gittikleri kesinleflecek.
Bunun emareleri de bir hayli fazla. Fakat
bu uzlaflman›n son derece geçici oldu¤u
bilinmeli. 

fiimdilik bu çat›flmada AKP’nin üs-
tünlü¤ü ele geçirmifl olmas›, niha-
i zaferi kazand›¤› anlam›na gelmiyor.
Ortado¤u’da emperyalist paylafl›m sava-
fl›nda güçlerden biri kesin hakimiyetini
kurana kadar da burjuva klikler aras›nda-
ki it dalafl›, bazen alçal›p bazen parlaya-
rak sürmeye devam edecek. Bu dalafla
as›l vurucu darbeyi ise, iflçi ve emekçile-
rin mücadelesi indirecek.

Egemenlerin bombalar›na 

karfl› dural›m!

AKP kapat›ls›n veya kapat›lmas›n,
önümüzde bir erken seçim var. Bunun
yerel seçimlerle birleflmesi de büyük bir
olas›l›k. Son seçimlerin üzerinden bir y›l
geçmeden “erken seçim”in tart›fl›l›yor
olmas›, egemenlerin yönetememe krizi-
nin boyutunu gösteriyor. Buna bir de Ey-
lül ay›nda sonuçlar› daha net biçimde gö-
rülecek ekonomik krizi eklemek laz›m.
Zaten iflsizlik, son y›llar›n en üst rakam-
lar›na ulaflt›. Enflasyon, tahminlerin çok
üzerinde ç›k›yor. G›da krizi hem dünya-
y›, hem ülkemizi tehdit ediyor. 

Hem siyasal hem ekonomik olarak
krize sürüklenen burjuvazi, iflçi ve emek-
çiler üzerinde ekonomik ve siyasal bas-
k›y› artt›r›yor. Bir yandan da klik kavga-
s›na alet etmeye, yalan ve demagojiyle
oyalamaya çal›fl›yor. Bunun için her tür
yöntemi devreye sokuyor. Sadece medya
arac›l›¤›yla yapt›¤› bombard›manla ye-
tinmiyor, gerçek bombalar› da kullan›-
yor. Güngören’de halka ölüm kusan fla-
rapnel parçalar›nda bunlar›n eli var. Her
katliamda oldu¤u gibi suçu farkl› yerlere
atmaya, farkl› adresler göstermeye kalk›-
yorlar. Oysa bugüne dek bu tür katliam-
lar›n birço¤unun arkas›nda kontrgerilla
ç›kt›. Hiçbir hedef gözetmeden sadece
halka zarar vermeye çal›flan eylemler,
kontrgerilla eylemleridir. Komünistler,
devrimciler böyle eylemleri asla yap-
mazlar ve onaylamazlar. 

Burjuva kliklerin kendi aralar›ndaki
çeliflkilerin üzerimize ya¤d›rd›¤› bomba-
lar› bertaraf edebilmenin tek yolu, bir
bütün olarak burjuvaziye karfl› birlefl-
mek, örgütlenmek, savaflmakt›r.   

fiimdilik bu çat›flma-
da AKP’nin üstünlü¤ü
ele geçirmifl olmas›, ni-

hai zaferi kazand›¤› an-
lam›na gelmiyor. Orta-

do¤u’da emperyalist
paylafl›m savafl›nda güç-

lerden biri kesin haki-
miyetini kurana kadar
da burjuva klikler ara-
s›ndaki it dalafl›, bazen

alçal›p bazen parlayarak
sürmeye devam edecek.

Bu dalafla as›l vurucu
darbeyi ise, iflçi ve

emekçilerin mücadelesi
indirecek.

B

Davalar, iddianameler, bombalar…

F‹LLER TEP‹fi‹YOR 
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ÖSS ve OKS s›-
nav sonuçlar› aç›k-
land›. Sonuçlar ge-
çen y›ldan farkl› ol-
mad›. S›f›r çeken
ö¤rencilerin say›s›n-
da bir azalma ol-
mazken, geçen y›la
göre daha çok aday s›nav baraj›n›
geçti. Ancak buna ra¤men birçok ö¤-
renci aç›kta kalacak. 

Aç›klanan s›nav sonuçlar›, e¤itimin
de¤il ilerlemek, yerinde bile sayama-
d›¤›n› gösterdi. Özellikle liselerin 4 y›-
la ç›kart›lmas›ndan sonra umut kap›s›
haline getirilen üniversite s›nav sonuç-
lar›, yine eflitsizlik ve adaletsizli¤in
yans›mas› oldu. Devlet okullar› yine
en altlarda kal›rken, özel liseler ve fen
liseleri en önde yer almaya devam et-
ti. Bölgeler aras› eflitsizlik had safha-
ya ç›kt›. Ardahan, bu y›l listenin so-
nunda yer ald›. Kürt illerindeki genel
durum bundan farkl› de¤il. 

Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik
ilk önce OKS sonuçlar›n› aç›klad›. A¤-
z› kulaklar›na vararak 97 birincinin
ç›kt›¤›n› ve bunun bir rekor oldu¤unu
belirtti. S›nava giren 905 bin ö¤renci-
den 25 bininin puan› bakana göre “he-
saplanamad›”. Yani “0” çektiler. Jar-
gon düzelterek durumu kurtaraca¤›n›
düflünen Bakan, 97 birincinin 41 ile
yay›ld›¤›n› söyleyerek, e¤itimde böl-
gesel eflitsizli¤in kalkt›¤›n› da iddia
eden beyanlarda bulundu. Bu s›navda
en baflar›l› il Burdur oldu. S›navdan
sonra tercihlerde yaflanacak keflme-
kefl ise ayr› bir konu. Yine özel okul-
lar, ailelerin kap›lar›n› afl›nd›rarak,
yüksek mebla¤larla çocuklar› kapmak
için yar›fla girifltiler. Gazetelerde her
gün özel bir okulun tan›t›m› göze çar-
parken, bu okullara kaydolabilecek
“flansl›”lar›n kurayla belirlenece¤i de
geçen y›llardan bildi¤imiz bir gerçek. 

Üniversite s›nav›na ise bu y›l 1
milyon 500 bin ö¤renci girdi. Bu say›
geçen y›la göre düflük bir say›. Lisele-
rin 4 y›la ç›kart›lmas›n›n ard›ndan bu
y›l mezun vermeyen liselerden kayna-
¤›n› alan say› düflmesi, s›nav› kazan-
ma oran›n› artt›rmas›na ra¤men, her-
hangi bir bölüme yerleflme oran›n› de-
¤ifltirmeyecek. Okul say›s›n› adeta
bakkal açar gibi ço¤altan AKP hükü-
meti, uyan›kl›k yaparak üniversitelerin
kontenjanlar›n› da artt›rd›. Özellikle
ilahiyat fakültesi kontenjanlar›n› 3-4
kat artt›ran ÖSYM, ö¤rencileri adeta
ilahiyata girmeye teflvik ediyor. “Üni-
versiteye girmek istiyorsan iflte sana

bölüm” dercesine.
Tabi as›l amaç,
‹mam Hatip Lisele-
rini üniversiteye ta-
fl›yabilmek. 

Her y›l al›flkan-
l›k haline gelen sis-
tem de¤iflikli¤i

önümüzdeki y›l için de gündemde. S›-
navs›z üniversite hayalleri yayarken,
dersanelerin niye bu kadar çok oldu-
¤unu sorgularken, bir yandan da bunu
teflvik eden hükümet, burjuvazinin is-
tekleri do¤rultusunda sistemi restoras-
yona sokuyor. Geçen y›l haz›rlanan
kanun tasar›s›na göre “bol seçenekli
bir sistem” yolda. Bu sisteme göre ö¤-
renci “keyfi” istedi¤i zaman s›nava gi-
rebilecek. Paras› bol olana seçenekler
daha cazip hale getirilirken, baraj› ge-
çen herkes özel üniversiteler için po-
tansiyel müflteri konumunda. Yeni üni-
versitelerin aç›lmas› için kanun teklif-
leri de s›rada bekliyor. “Her ile bir üni-
versite” modeliyle e¤itimi yayg›nlaflt›r-
d›klar›n› düflünenler, ilkokuldan liseye
kadar çürümüfl bir e¤itim sistemini de-
¤ifltirmeyi hiç düflünmedikleri gibi,
yüksekö¤retimde de bunun devam›n›
teflvik ediyorlar. Art›k e¤itimin, sa¤l›-
¤›n lüks haline geldi¤i günleri yafl›yo-
ruz. ÖSS-OKS s›nav sonuçlar›ndan
yans›yanlar bunlar oluyor.

Her y›l mutlu görünmeyi sa¤laya-
cak bir tablo buluyor burjuvazi. Kimi
zaman s›navlardan ç›kan birincilerin
say›s›n›n artmas›ndan, kimi zaman
farkl› illerden birinciler ç›kmas›ndan.
Onlar do¤all›¤›nda baflar›s›zl›klar›n›
de¤il, “baflar›lar›”n› öne ç›kartacaklar.
Ancak her y›l katlanarak büyüyen
uçurum ve adaletsizlik, önümüzdeki
süreçte kapat›lamaz seviyeye gele-
cek. Karn›n› doyuramayan kitlelerden
çocuklar›n› parayla okula göndermele-
rini beklemek de ayr› bir komedi. ‹lko-
kullarda ve liselerde okuyup da yol
paras› bulamad›¤› için okula gideme-
yen, okula gitse bile karn›n› doyura-
mayan o kadar ö¤renci var ki… Birçok
okulda b›rak›n e¤itim için gerekli ko-
flullar›, yaflamak için en temel ihtiyaç
maddelerinin bile bulunmad›¤› orta-
dayken, hangi eflitlik ve adaletten
bahsedilebilir.

S›navdan s›f›r çekenler bu tablo-
nun en bariz örnekleri. S›f›r› tükettirdi-
ler, art›k posam›za gözlerini dikmifl
durumdalar. Sorun, her y›l oldu¤u gibi
s›navlardan s›f›r alan ö¤rencilerde de-
¤il, burjuvazinin e¤itim ve ö¤retim sis-
temindedir.  
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Hak ihlalleri, bask›lar sürüyor
Temmuz ay› içinde anti demokratik uygulamalar, artarak devam etti. ‹flçi ve

emekçi eylemlerine sald›r›lar baflta olmak üzere, örgütlenme özgürlü¤ü,
ifade özgürlü¤ü, hak arama vb. yok say›ld›. ‹flkence ve bask› sokaklarda
kitlesel olarak iflçi ve emekçilerin üzerinde uyguland›. Sendikal örgüt-
lenme mücadelesi veren Arkas iflçileri, E-Kart ‹flçileri, Çapa ve Cerrah-
pafla iflçilerine jandarma ve polis terörünün yan› s›ra, patronlar›n sald›r›-
lar› da sürdü. S›rf örgütlendikleri için onlarca iflçi kap› önüne konunca,
iflçiler ve emekçiler de en meflru haklar› olan direnme haklar›n› kulland›-
lar. 

Cezaevlerindeki bask›lar›n yan› s›ra, sokak ortas›nda infazlar ‹HD ve T‹HV
raporlar›nda bir kez daha gözler önüne serildi. Bingöl baflta olmak üzere
Kürt illerindeki bask›lar ve infazlar raporlara yans›d›. Bas›n özgürlü¤ü
ve ifade özgürlü¤ü önündeki engeller de, televizyon ekranlar›n›n karar-
t›lmas›, dergi ve gazetelere davalar aç›lmas›yla katmerlendirildi. Sansü-
rün kald›r›lmas›n›n 100. y›l›nda 16 Temmuz’da Hayat Tv “bölücü yay›n
yapt›¤›” gerekçesiyle kapat›ld›. 

8 Bingöl ‹HD fiubesi’nin aç›klad›¤› 6 ayl›k rapora göre, 25 kifli çat›flmalar-
da olmak üzere 31 kifli hayat›n› kaybederken, 1 faili meçhul ve bir kay›p
olay› yafland›. 35 kifli gözalt›na al›n›rken, 18 kifli tutukland›. 

8 Siirt ‹HD fiubesi’nin rapora göre, Siirt Cezaevi’ndeki hak gasplar› genel-
gelere ra¤men artarak sürüyor. Tutsaklar için en gerekli olan temel ihti-
yaç maddeleri karfl›lanm›yor. Ziyaretler ve tutsaklar›n birbirlerini görme
hakk› keyfi bir flekilde gasp ediliyor. Cezaevinde doktor olmamas› nede-
niyle tutsaklar›n tedavisi gecikiyor. Hastaneye giden tutsaklar kelepçele-
ri ç›kart›lmad›¤› için tedavi olamadan geri dönüyor. Tutsaklar Kürtçe sa-
vunma yapt›klar› için haklar›nda soruflturmalar aç›larak, disiplin cezala-
r›na çarpt›r›l›yor. 

8 ‹HD Diyarbak›r fiubesi’nin ilk alt› ayl›k raporuna göre ise Kürt illerinde
16 bin 719 hak ihlali yaflan›rken, iflkence geçen y›la göre ikiye katland›.
‹lk alt› ayda 483 iflkence flikayetinin geldi¤i belirtilen raporda 178 kifli-
nin çat›flmalarda öldü¤üne de¤inildi. 

8 T‹HV rapora göre 2008’in ilk alt› ay›nda 11 yarg›s›z infaz gerçekleflti.
Dur ihtar›na uymad›klar› gerekçesiyle, 5 Ocak’ta Adapazar›’nda ‹brahim
T.; 18 Ocak’ta Adana’da Murat Kurtaran; 26 Ocak’ta Yalova’da Hüse-
yin Turgut; 15 fiubat’ta fi›rnak’ta Yahya Menekfle; 11 May›s’ta Van’da
Aziz Özer; 17 Haziran’da Ankara’da Ercan Ceylan; 3 Temmuz’da Hak-
kari’de Mehmet Öztünç ve Tekin Edifl; 4 Temmuz’da A¤r›’da Mirsev-
din Hacetmen; 9 Temmuz’da I¤d›r’da ‹ran uyruklu bir kifli; 11 Tem-
muz’da Orhan Oflas ve 15 Temmuz’da kimli¤i belirlenemeyen bir kifli
polis ve jandarma kurflunlar›yla öldü. 

8 ‹HD, TUAD ve TUYAB, 16 Temmuz’da ‹HD fiubesi’nde yapt›klar› aç›k-
lamayla hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›n› istedi. Hala F Tipleri’nde
kanser olan Erol Zavar, flizofren olan Mesut Deniz, Hepatit-B hastas›
Yaflar ‹nce, Wernicke Korsakoff ve flizofren hastas› M. Ali Çelebi, Wer-
nicke Korsakoff hastas› Hatice Bolat ve kanser olan ‹nayet Mete’nin ba-
k›mlar›n›n yap›lmad›¤›ndan kaynakl› serbest b›rak›lmalar›n› istediler. 

8 Diyarbak›r ‹HD fiubesi’nin aç›klamas›na göre Kürt illerindeki cezaevle-
rinde yo¤un bask›lar sürüyor. Türkçe bilmeyen tutsaklar görüfle ç›kar›l-
mazken, çocuk tutsaklar üzerindeki iflkence uygulamalar› yo¤unlafl›yor.
Tutsaklara kitap, gazete vb. verilmezken, Kürtçe konufltuklar› ve yazd›k-
lar› için disiplin cezalar› veriliyor.  

S›nav Sonuçlar› Aç›kland›-
Sonuç: “0”

Düzeltme ... Düzeltme ... Düzeltme
Dergimizin Temmuz 2008 say›s›nda, orta sayfada yer alan “2 Temmuz
Sivas katliam› ve Mad›mak Sendromu” bafll›kl› yaz›da, Mad›mak’ta flehit
düflenlerin say›s›, teknik bir hata sonucu 37 olarak ç›km›flt›r. Do¤rusu 35
olacakt›r. 33 ayd›n ve sanatç› ile 2 otel emekçisi flehit düflmüfllerdir. 



2004 y›l›nda Liman-‹fl sendikas›nda örgütlenmeye bafl-
layan Arkas Holding'e ba¤l› Arser iflçileri, 57 iflçinin iflten
at›lmas›n›n ard›ndan 16 Temmuz'da direnifle bafllad›.
2004 y›l›ndaki ilk sendikal örgütlülük denemesinde, sendi-
ka faaliyetlerini yürüten iflçilerin iflten at›lmas› ve sürgüne
gönderilmesinin ard›ndan, çal›flma koflullar›n›n a¤›rl›¤›n-
dan dolay› tekrar örgütlenmeye bafllad› iflçiler. Liman'da
gemilerin boflalt›lmas› ve yüklenmesi iflinde çal›flan ve
a¤›rl›kl› olarak vinç ve forklift gibi aletleri kullanarak ton-
larca a¤›rl›ktaki konteynerlarda çal›flan iflçiler, ayda bir
kez bile izin kullanabilirlerse kendilerini flansl› hissediyor-
lar. A¤›r koflullarda çal›flan iflçiler, t›pk› Tuzla tersanele-
rinde oldu¤u gibi burada da ölümlerin yafland›¤›n› belirti-
yorlar.   

Haziran ay› içinde örgütlenme çal›flmalar›n› bitiren Li-
man-‹fl, yetki için Çal›flma Bakanl›¤›'na baflvuru yapt›¤›
andan itibaren iflveren, iflçileri iflten ç›kararak sald›r›ya
geçti. Arkadafllar›n›n iflten at›lmas› üzerine direnifle ge-
çen 405 iflçiyi mafya arac›l›¤›yla tehdit etti. ‹flçilerin evleri-
ne de tek tek mektup göndererek "ikna" etmeye çal›flt›.  

Direniflin ard›ndan limanda bulunan di¤er flirket pat-
ronlar›ndan yard›m isteyen Arkas Holding, onca a¤›r ifli
40-50 iflçiyle kotarmaya çal›fl›yor. Hiçbir ifl güvencesi ol-
madan çal›flan acemi iflçiler, hem ölümlerle, hem de dire-
nifli k›rmak gibi bir onursuzlukla iç içe yafl›yorlar. 

Direniflteki iflçiler, 16 Temmuz'da Avc›lar Liman›'ndaki
Arkas'›n bir di¤er flirketi olan Marport önünde eylem dü-
zenledi. Eylemde, "Direne Direne Kazanaca¤›z", "‹flçilerin
Birli¤i Sermayeyi Yenecek", "Sendika Hakk›m›z Engelle-
nemez" sloganlar›n› atan iflçiler, at›lan arkadafllar›n›n geri
al›nmas›n› istediler. ‹flyeri önünde bekleyen iflçilere mü-
dahale eden jandarma, iflçilerin burada beklemesine izin
vermedi. ‹flçiler hala Yakuplu'da bulunan Liman-‹fl temsil-
cili¤inde direnifllerine devam ediyorlar. 

24 Temmuz'da da Mecidiyeköy'de bulunan Arkas Hol-
ding binas›n›n önünde aileleriyle birlikte 500 kiflinin kat›l-
d›¤› bir eylem gerçeklefltirdiler. Arkas Holding yöneticileri
de eylemi dikkatle izlerken, gazetecileri ve televizyonlar›,
kendileri aleyhine haber yapmamalar› konusunda uyard›-
lar. Daha sonra görüflme talebinde bulunan iflveren, "eski
iflçilerin geri al›nmayaca¤›n›" bildirerek iflçilerin di¤er ta-
leplerini de kabul etmeyece¤ini söyledi. 

Her örgütlenme mücadelesinde oldu¤u gibi Arser dire-
niflçileri de zorluklar› yaflayarak ö¤reniyorlar. ‹lk defa böy-
le bir direniflle karfl› karfl›ya olan iflçiler, gelece¤i kazan-
man›n bilincine var›yorlar. AKP, MHP vb. partilere oy ver-
diklerini söyleyen iflçiler, bu direniflte sistemi gördüklerini,
seçimlerde kendilerinden oy istemek için binbir takla atan
partilerin, flimdi gerçek yüzlerini gösterdiklerini anlat›yor-
lar. Arkas Holding iflçileri, “Örgütlenmek Suç mu” diye so-
ruyorlar. Evet, örgütlenmek, faflist bir devlette suç! Özel-
likle iflçilerin, emekçilerin örgütlenmesi demek, sistem için
büyük bir tehlike anlam›na geliyor. Onun için azg›nca sal-
d›r›yorlar. 

Arser iflçileri, direnifli kazanman›n uzun erimli bir mü-
cadeleyi gerektirebilece¤ini bilmek zorundalar. Direnifle
destek kuvvetlerini çekebilmek için, komitelerini oluflturup,
Yakuplu ve Avc›lar halk›ndan bafllayarak, sendikalara ve
derneklere kadar kitle örgütlerini gezmeliler. Yap›lacak
eylemlerle, hem iflvereni, hem de di¤er iflçi ve emekçileri
zorlamal›, harekete geçirmelidir. Ayr›ca içeride çal›flan ifl-
çileri bir flekilde ikna edip üretimi durdurmal›d›rlar. Arkas
Holding acil ifllerini çözüp iflçilere ihtiyac› olmad›¤›n› ispat
etmek istiyor. Yap›lacak müdahale ile çal›flmay› sürdüren
iflçilere, direnifl k›r›c›l›¤›n›n onursuzlu¤unu anlatmal›, dire-
niflin bir parças› haline getirmeliler. 
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Arser İşçileri: "Örgütlenmek Suç mu?"

“‹flçi s›n›f› yaflayarak ö¤reniyor”

Arser'de ilk sendikal örgütlenmeye 2003 Ka-
s›m›nda bafllad›k. O dönemdeki sendika yöneticileri
yanl›fl bir metot izlediler. Sanki Türkiye'de örgütlen-
me özgürlü¤ü varm›fl gibi, iflçilere tek tek "sendika-
ya üye olup olmayacaklar›n›" sorma gafletinde bu-
lunmufllar, böylece örgütlülük daha bafllamadan
sekteye u¤ram›flt›. Sendikal örgütlenmenin ilk baflta
gizli yap›lmas› gerekti¤i önceki deneyimlerden de
belliydi asl›nda. 

Buna ra¤men, o koflullarda ben mücadelemi sür-
dürmeye devam ettim. Arser'de bafllatt›¤›m›z örgüt-
lülükten dolay› iki kez Mersin liman›na sürgüne gön-
derildim. Her geri dönüflümde psikolojik bask›yla
karfl› karfl›ya kald›m. Di¤er iflçi arkadafllarla da iflve-
renler tek tek konuflarak benden uzak durmalar›n›
söylemifllerdi. Ancak ben her fleye ra¤men dik bir
durufl sergiledim ve s›n›f bilincimle hareket ettim.
Benimle konuflan her iflçi arkadafl tek tek sorguya
al›n›yordu. Örgütlenme faaliyetinin zor oldu¤unu bili-

yordum ama verdi¤im mücadelenin do¤ru oldu¤unu
bilmek, ve bugün direnifle geçen iflçi arkadafllar›n
taktirini almak benim için en büyük mutluluklardan
biridir. O gün bafllat›lan örgütlülü¤ün ve zorluklar›n
izlerini bugünkü direniflte görmek mümkün. Tek en-
diflem, s›n›f bilinçli iflçilerin hemen hemen hiç olma-
y›fl›. Bunu da süreç içinde hem iflçi arkadafllar yafla-
d›klar›yla edinecekler, hem de d›flar›dan gelen dev-
rimcilerin anlat›mlar›yla kavrayacaklard›r. S›n›f bilin-
cinde olan iflçiler ve emekçiler bu direnifle sahip ç›-
karsa, direnifl kazan›mla sonuçlanacakt›r. Bu, dire-
niflçi arkadafllar›m›n moral kazanmas› bak›m›ndan
da oldukça önemli. Ben de f›rsat buldukça direniflte-
ki arkadafllar›m› ziyaret ediyorum. Hem kendi dene-
yimlerimi hem de genel anlam›yla s›n›f mücadelesi-
nin zorlu¤unu anlatarak destek oluyorum. 

‹flçi s›n›f› yaflayarak ö¤reniyor. Zorluklardan, bas-
k›lardan geçerek amaçlar›na ulafl›yorlar. Bu büyük
bir dönüflümü de beraberinde getiriyor. S›n›f bilin-
cinde oluflacak her olumlu dönüflüm, proletarya tari-
hine önemli dersler b›rakacat›r. 

Arser'den Bir ‹flçi 

Direnifle ne zaman bafllad›n›z? Örgütlenme
sürecini anlat›r m›s›n›z?

16 Temmuz’da bafllad›k. Sendikal yetki için bafl-
vuru yap›ld›ktan sonra, iflveren 5 arkadafl›m›z› iflten
ç›kard›. Henüz daha direnifle geçmemiflken, bu sefer
de 52 arkadafl›m›z› iflten ç›kard›. Üstelik iflten ç›ka-
r›ld›klar›n› telefonla bildirdiler arkadafllar›m›za. Yasal
olmayan yöntemler kulland›lar. Biz 20 Haziran'da ör-
gütlülü¤ümüzü tamamlam›flt›k. Onlar cumartesi günü
ç›kartmalara bafllad›lar. Ayr›ca tüm çal›flanlar› Mar-
port'a devrettiler. Çal›flanlardan hiçbir arkadafl›m›z
bu geçifli kabul etmediler ve imza atmad›lar. Biz de
buna tepki olarak vinçlerde çal›flmay› durdurduk. Biz
direnifle geçtikten sonra, iflveren, iflçilerin en do¤al
hakk› olan vizite ka¤›tlar›n› bile vermiyor. 

Liman'da siz direnifle geçtikten sonra çal›flan-
lar var m›?

Evet var. Makineleri kullanma yetkisi olmayan,
sa¤dan soldan toplad›klar› adamlar çal›fl›yorlar. Nor-
malde burada D s›n›f› ehliyet olmas› gerekiyor ama
flu anda çal›flt›r›lan iflçilerin böyle bir ehliyeti yok. 

Çal›flma koflullar›n›z nas›l?

Toplam 588 iflçi çal›fl›yor. Normalde 8 saat çal›fl›-
yoruz. ‹znimiz haftada bir gün, ama biz ancak ayda
bir izin kullanabiliyoruz o da ancak vardiya de¤ifliklik-
lerine denk geliyor. Çolu¤umuzu, çocu¤umuzu göre-
miyoruz. 

‹flverenle görüflmeler oldu mu?
Evet oldu biz taleplerimizi ilettik. Taleplerimizin ilki

57 arkadafl›m›z›n geri al›nmas›, sendikal faaliyetleri-
mizin tan›nmas› ve özgürce yap›lmas›, iflgüvencesi-
nin verilmesi, tafleron çal›flt›rman›n kald›r›lmas›. An-
cak iflveren bize 400 iflçiyi birden iflten ç›kard›¤›n›
söyleyerek cevap verdi. Türkiye'nin ithalat›-ihracat›
bu limanlardan yap›l›yor. ‹fl durmas› durumunda za-
rar göreceklerini söyledik. Onlar da iflçileri ifle ancak
seçerek alacaklar›n›, yani örgütlenmeyi yapan arka-
dafllar›m›z› almayacaklar›n› söylediler. 

‹flçilerin moralleri, direniflin deste¤i nas›l?
Moralleri gayet iyi. Liman-‹fl'in baflka limanlarda

örgütlü iflçileri, D‹SK, KESK, Türk-‹fl'e ba¤l› sendika-
lar geldiler. Dernekler ve kurumlar geldiler. Avc›lar
halk› yan›m›zda oldu¤unu söylediler. 

25 Temmuz'da Arser Direniflçileriyle Yapt›¤›m›z Röportajlardan...

“Örgütlü olmak, karfl› koymakt›r”

Bu iflyerinde 11 kifli öldü. Arkas, bu ifle bafllad›-
¤›nda sadece 3 gemisi vard› ama bu iflçilerin emek-
lerini sömürerek 36 gemiye ve 3 limana sahip oldu.
Biz direnifle geçtikten sonra mafya ile iflbirli¤i yap›p
iflçileri tehdit ediyorlar. Bu limanlarda kalifiye olma-
yan iflçiler çal›flamaz. Ancak onlar hiçbir ehliyeti ve
deneyimi olmayan iflçileri çal›flt›r›yorlar. Yani yeni ci-
nayetlerin kap›lar›n› aral›yorlar. ‹flçi hayat› paradan
daha m› de¤ersiz. S›rf örgütleniyoruz diye iflten at›l›-
yoruz. Örgütlenmek suç mu? ‹stiyorlar ki, hiçbir fle-
ye tepki vermeyelim. Hakk›m›z› aramayal›m. Bir
avuç insana her fleyi peflkefl çekerken güzel oluyor
da, iflçiler-emekçiler hak aray›nca kötü oluyor. Bura-
s› Türkiye'nin en büyük liman›. Milyar dolarlar dönü-
yor. Patronlar, kendileri örgütleniyorlar ama. Patron
birlikleri kuruyorlar. Kendilerine özgürlük olan, bize
suç oluyor. Bu iflte bir teslik yok mu? Gözümüz aç›l-
mas›n diye her fleyi yap›yorlar. Televizyon program-

lar›ndan, gazetelerde yaz›lanlara kadar. 
Biz de Gemlik'de örgütlenme faaliyetini yaparken

ayn› süreçlerden geçtik. Bir sürü zorlukla karfl›laflt›k.
Buradaki iflçi arkadafllarla deneyimlerimizi paylafl›-
yoruz. Patronun bu kadar h›zl› davranaca¤›n› dü-
flünmemifltik. Ama art›k yaflayarak ö¤renece¤iz. Ko-
miteleflmek gerekli en baflta. Bu komitelerle kamuo-
yu oluflturmal›y›z. Arkas, iflçileri ifl yavafllatt›¤› için
ç›kard›¤›n› söylüyor. Oysa iflçiler en do¤al haklar›n›
kulland›lar. Örgütlü olmak temiz olmak demektir. Ör-
gütlü olmak karfl› koymak demektir. Bunlar toplu-
mun temiz olmas›n› istemedikleri için örgütlenmemi-
zi de istemiyorlar. Birçok arkadafl, al›nteri mücade-
lesinin ne demek oldu¤unu burada ö¤rendiler.
AKP'ye, MHP'ye, CHP'ye oy verenler bir dahaki se-
çimlerde oy vermezler daha. Çünkü yafl›yorlar, ya-
flayacaklar. Hak araman›n zorluklar›na tan›k oluyor-
lar. Ancak iflçiler, direnerek kazanaca¤›n› bilmeli,
uzun erimli bir mücadeleye haz›r olmal›.  

Gemport Liman-ifl temsilcisi Ertaç Öktem
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Egemen kliklerin it dalafl›n›n
fliddetlendi¤i bu günlerde, iflçi-
emekçilere dönük sald›r›lar de-
vam ediyor.Temel tüketim madde-
lerine zam üstüne zam geliyor.
Buna karfl›n belediye iflçilerine
yüzde 8 gibi komik bir zam öneri-
yorlar. 

Tam da böyle bir süreçte belediye iflçilerinin
grev karar› almas› ve bu karar›n militan bir eylemle
duyurulmas›, egemenlerin ç›karlar› için de¤il, kendi
davas› için dövüflmeyi gösterdi¤inden, büyük bir
önem arzediyor.   

Belediyelere ba¤l› hizmet iflkollar›nda T‹S görüfl-
meleri Mart ay›nda bafllam›flt›. ‹stanbul d›fl›ndaki di-
¤er illerdeki T‹S’ler sessiz sedas›z ba¤›tland›. Grev
karar›n› asan sendikalar, D‹SK’e ba¤l› Genel-ifl ve
Türk-ifl’e ba¤l› Belediye-ifl’in örgütlü oldu¤u anakent
ve ilçe belediyeleri oldu. Grev, Belediye-ifl’e ba¤l›
10 bin, Genel-ifl’e ba¤l› 5 bin olmak üzere, 15 bin
iflçiyi kaps›yor. Yaklafl›k 15 bin iflçi de ‹GDAfi, ‹SK‹,
‹ETT’de bulunuyor. 

Grev dalgas› yükseliyor

2007 y›l›n›n bafllar›nda bafllayan iflçi ve emek-
çilerdeki hareketlilik, 2008’de uyar› grevleriyle daha
ileri bir noktaya tafl›nd›. 

2007’de Havayollar› iflçilerinin grev ›srar›, Tele-
kom iflçilerinin grev yapmas›n›n önünü açm›flt›. Y›l-
lar sonra paslanmaya b›rak›lm›fl grev silah›n›n s›n›f
taraf›ndan tekrardan kullan›lmas›, önemli bir gelifl-
meydi. Yine 2007 y›l›nda kimi direnifllerin kazan›mla
sonuçlanmas›, kendi gücüne güveni artt›rd›. 

GSS sald›r›s› ise, iflçi-emekçilerinin eylemlerini
birlefltiren, genellefltiren bir rol oynad›. 14 Martta
genel uyar› grevi, 1 Nisan uyar› grevi, 6 Nisan kitle-
sel eylemleri, iflçi-emekçi hareketini canland›rd›. Bu-
radan Taksim’e kilitlenen, kitlesel ve militan 1 May›-
s›n örülmesi, iflçi emekçilerde kazanma duygusunu
güçlendirdi. Keza Tuzla’da ifl cinayetlerine karfl›
yükselen tepkiler, militan direnifller ve sembolik
grevler, iflçi hareketine ayr› bir moral ve güç katt›.

DESA, TEGA, Arçelik, E-Kart ve Ünilever gibi ifl-
yerlerinde, grev ve direnifller sürüyor. Buna Beledi-
ye-ifl’in örgütledi¤i Çapa ve Cerrahpafla hastanale-
rindeki tafleronda çal›flan iflçilerin direniflini de ekle-
mek gerekir. Yine bugünlerde T‹S görüflmelerine
bafllayacak olan metal iflkolundaki iflçilerin greve
gitme olas›l›¤› yüksek. 

‹flte belediye iflçileri, böyle bir zeminde greve
bafllad›. Belediye iflçilerinin grevi, bir y›l› aflk›n süre-
dir yeniden atefllenen grev silah›n›n, militan eylem
ve direnifllerin üzerinden yükseliyor. Belediye iflçile-
ri, yaflanan grevlerden dersler ç›karmal›, iç örgütlü-
lü¤ünü buna göre flekillendirmelidir. 

Belediye iflçisinin zay›fl›klar›

Tafleron sisteminin girmedi¤i iflkolu yoktur. Bele-
diye iflkolunda da temizlik gibi birçok birim tafleron
flirketlerde yap›lmaktad›r. Tafleron iflçiler, T‹S kap-
sam›n›n d›fl›nda kal›yorlar. Grev süreçlerinde de
grev k›r›c› rolünü üstleniyorlar. 

Bugün bütün belediyelerde tafleron iflçinin say›-
s›, kadrolu iflçiden çok fazlad›r. Tafleron iflçileri, gre-
vin kazan›mla sonuçlanmas›n›n önünde ciddi bir so-
run olarak durmaktad›r. Bir hizmet iflkolu olan bele-
diyelerde, grevin bir fabrikadaki gibi flalterleri indir-
me, yani üretimden gelen gücünü kullanma yönü, di-
¤er sektörler kadar etkili de¤ildir. Bir de buna tafle-
ron iflçisini de ekledi¤imizde, belediye iflçisini daha
çetin mücadelenin bekledi¤i anlafl›l›r. 

Belediye iflçilerinin daha önceki grevlerinde, psi-
kolojik savafl özellikle çöpler üzerinden yürümüfltü.
Devlet, biriken çöp y›¤›nlar›n› “halk›n sa¤l›¤›n› tehli-
keye at›yorlar” diye gösteriyor, “çöpçüler doktorlar-
dan daha fazla maafl al›yor” diyerek, kitleleri yan›na
almaya çal›fl›yordu. Bir yandan da çöpleri kaçak yol-
larla d›flar›dan temin etti¤i araçlarla topluyordu. Bu-
na karfl› iflçiler, çöp y›¤›nlar›n›n önlerinde nöbet tut-
maya bafllad›. Birçok emekçi semtte çöplerin topla-
t›lmas›na izin vermeyen “dayan›flma komiteleri” ku-
ruldu. ‹kna yönteminin yetmedi¤i yerde “savunma
komiteleri” devreye sokuldu.

Elbette belediye iflçisi, grevle birlikte hizmet sun-
mayacak. Hizmet de sadece çöple s›n›rl› de¤il. Ama
tafleron iflçileri, bir kez daha grev k›r›c› olmaya zor-
lanacakt›r. Grev k›r›c›l›¤›na karfl› etkin mücadele yü-
rütmelidir. Tafleron iflçileri örgütlenip grev sürecine
kat›lmal›d›r. Bu sefer de devlet, özellikle çöpler üze-
rinden psikolojik savafla a¤›rl›k verecektir. Dolay›s›y-
la belediye iflçileri hakl› mücadelesini kitlelere tafl›-
man›n, kitleleri yan›na çekmenin araç ve yöntemleri-
ni iyi kullanmal›d›rlar. 

Belediye, ekonomide kilit bir sektör de¤il. Hizme-
tin durmas› ekonominin genelini çok fazla etkilemez.
Ama belediye iflçisinin militan sokak eylemleri, onla-
r› oldukça rahats›z eder. Belediye iflçisinin göstere-
ce¤i kararl› durufl, örgütleyece¤i militan sokak ey-
lemleri, mücadeleyi büyütüp genellefltirecektir. 

Kazanman›n yolu 

Telekom grevinin zay›f yan›n› oluflturan en
önemli etken, iç örgütlülü¤ün zay›fl›¤› ve üretimi tam
olarak durduramamalar› idi. Grev karar›n› asmak,

önemli bir aflama. Fakat bu
karar, üretimi tam olarak dur-
durma, kitle ayaklar›n› örme ve
de¤iflik eylem ve etkinlikleri
devreye sokma ile birlefltirile-
mezse, baflarma flans› yok de-
necek kadar azd›r. Bu da iç ör-
gütlülü¤ün sa¤lam örülmesini

gerektirir. Grev komitelerini oluflturmak, buna uygun
iflbölümü ve görev da¤›l›m›n› flart k›lar. Yukar›dan
afla¤›ya bütün birimlerde bu komiteler oluflturulmal›
ve ifllevli hale getirilmelidir. Grev komitelerinin alt›n-
da dayan›flma komiteleri ajitasyon-propaganda ko-
miteleri, savunma komiteleri vb oluflturulmal›d›r. 

Ayn› zamanda grevin bir e¤itim okulu oldu¤u
unutulmamal›d›r. Grevin her aflamas› e¤itim haline
getirilmelidir. ‹flçilerin s›n›f bilincinin gelifltirilmesi,
mücadeleye daha s›k› sar›lmalar›n›, büyük çarp›fl-
malara haz›rlanmalar›n› getirecektir. ‹flçiler, grevin
bir hak oldu¤una, meflrulu¤una ne kadar inan›rsa ve
bu mücadeleyi sadece kendi ç›karlar› de¤il, s›n›f›n
ç›karlar› olarak ele al›rsa, kazanma flans› o oranda
artacakt›r.  

Birleflik mücadele örülmelidir. Bu do¤rultuda
D‹SK’in Belediye-ifl 2 No’lu flubeyi ziyaret etmesi ve
karfl›l›kl› birleflik mücadelenin önemine vurgu yap-
malar› önemlidir. Bunu iyi niyet gösterilerinden ç›ka-
r›p pratik yaflama geçirmek gerekir. T‹S komitelerini
ortaklaflt›rarak ifle bafllansayd›, flimdi daha ileri bir
noktada olunurdu. S›n›f›n ç›karlar› sendikal rekabe-
tin önüne konulmal›d›r. Konfederasyon merkezlerin-
den birleflik mücadeleyi beklemek gerçekçi de¤ildir.
Onlara ad›m att›racak olan da devrimci-demokrat
flube baflkanlar› ve iflçilerin bas›nc›d›r. Her iki konfe-
derasyona ba¤l› flubelerin yönetiminde devrimci-de-
mokrat sendikac›lar bulunmaktad›r. Bunlar inisiyatifli
davranmal›, birleflik mücadeleyi örmek için h›zla or-
tak grev komiteleri oluflturulmal›d›r. Grev kararlar›-
n›n ayn› dönemde as›lmas›, önemli bir avantaj sun-
maktad›r. Fakat “zaten ayn› süreçte grevdeyiz, mü-
cadele bizi yanyana getiriyor” gibi kendili¤indencilik-
ten ç›k›p, iradi birli¤e dönüfltürülmeli; birleflik müca-
delenin araçlar› yarat›lmal›d›r.

Belediye-ifl ve Genel-ifl’in oluflturaca¤› grev ko-
mitesi, belediye bünyesinde çal›flan Türk-ifl’e ba¤l›
Tes-ifl’te örgütlü ‹GDAfi, ‹SK‹ ve Hak-ifl’e ba¤l› Hiz-
met-ifl’te örgütlü ‹ETT çal›flanlar›n›, grev ve direniflte
olan di¤er iflyerleriyle birlikte hareket edecek koordi-
nasyon komitesi oluflturulmal›. Biliyoruz ki, ayn› ifl-
kolunda örgütlü farkl› sendikalar ortak hareket etme-
di¤i durumda, burjuvazi bu ayr›l›¤a oynuyor ve de-
rinlefltiriyor. Sendikac›lar, “di¤erleri imzalad›, biz de
imzalamak zorunda kald›k” diyerek mücadeleden
kaçman›n, T‹S’leri satman›n k›l›f›n› (özellikle konfe-
derasyon genel merkezleri) yaparlar. Buna izin ver-
memek için de ortak grev komitesi gereklili¤i ortada-
d›r. Tes-ifl ve Hizmet-ifl’in (ki bunlar hala grev karar›

Belediye iflçileri grev haz›rl›¤›nda

Grev silah›n› iyi kullanal›m!
Grev, iki s›n›f›n çarp›flmas›n› ifade eder. Savafl›n ana kural› da, düflma-

n›n o anki zay›f noktas›n› seçip vurmakt›r. Grev, ayn› zamanda taktiksel
bir savaflt›r. ‹flçi s›n›f›n›n en etkili silah› olan grev, silah›n› stoklar›n oldu-
¤u bir dönemde devreye sokarsa, mücadeleyi kazanma olas›l›¤› zay›flar.

Yine ekonominin genelinde a¤›rl›¤› olmayan bir sektörde yap›lacak grevin
de çok fazla etkisi olmaz. Tersten; stoklar›n olmad›¤› ve ifllerin yo¤un ol-

du¤u bir sektörde yap›lacak grevin baflar› flans› oldukça yüksektir. 
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almad›lar) AKP hükümetinin bir kurumu gibi
davrand›klar›n› biliyoruz. Onlar›n taban›n›
katmak için özel olarak çaba harcanmal›d›r. 

Belediye-ifl’in kimi flubelerinin Türk-ifl ‹s-
tanbul fiubeler Platformu bilefleni olmas›
ayr› bir avantajd›r. fiubeler Plat-
formu, iflbirlikçi bürokrat Türk-ifl
a¤alar›na karfl› muhalif tutumu-
nu bu grevde daha ileriye tafl›-
mal›d›r. Temsili dayan›flmalar-
dan ç›k›p eylemli dayan›flmaya
geçilmelidir. Bu noktada Beledi-
ye-ifl’in fiubeler Platformu’ndaki
bileflenlerine önemli sorumluluk
ve görevler düflüyor. fiubeler
Platforumu’nu harekete geçir-
meli, sokak eylemleri, yar›m gün ifl b›rakma
gibi aktif deste¤i vermeye zorlamal›d›r. Bu-
radan ç›kacak eylemli dayan›flma kararlar›,
Türk-ifl genel merkezini de zorlayacakt›r.
Yine HSGG Platformu da ayn› do¤rultuda
harekete geçirilmelidir. 

Ortak grev komitesi ve birleflik mücade-
leyi örgütlemek, iç örgütlülükleri sa¤lamlafl-
t›rmak, grev k›r›c›lar›na karfl› etkin mücade-
le yürütmek, etkin kitle çal›flmas› yapmak.
Kazanman›n yolu buradan geçiyor. 

Grev silah› iyi kullan›lmal›

Grev, iki s›n›f›n çarp›flmas›n› ifade eder.
Savafl›n ana kural› da, düflman›n o anki za-
y›f noktas›n› seçip vurmakt›r. Grev, ayn› za-
manda taktiksel bir savaflt›r. ‹flçi s›n›f›n›n
en etkili silah› olan grev, silah›n› stoklar›n
oldu¤u bir dönemde devreye sokarsa, mü-
cadeleyi kazanma olas›l›¤› zay›flar. Yine
ekonominin genelinde a¤›rl›¤› olmayan bir
sektörde yap›lacak grevin de çok fazla etki-
si olmaz. Tersten; stoklar›n olmad›¤› ve ifl-
lerin yo¤un oldu¤u bir sektörde yap›lacak
grevin baflar› flans› oldukça yüksektir. 

Genellikle grev karar›ndan sonra fiilen
grev uygulamas›na iki ay sonra bafllan›r.
Bu bekleme do¤ru de¤ildir. Bu uzlaflmac›
sendikac›lar›n tutumudur. ‹ki ay› uzlaflma
çabalar›yla geçirir. Patronlar ise, gerekli her
türlü önlemi al›rlar. Böyle s›n›rlar› belli, gü-
nü belli grevin, etkili bir silah olabilmesi
mümkün olmaz. ‹flçiler greve ç›kacak günü,
patronlara bildirmeden kendileri tayin etme-
lidir ki, grevin yapt›r›m gücü ortaya ç›ks›n. 

Belediye, hizmet iflkoluna girdi¤inden,
yukar›daki sayd›¤›m›z taktikler tek bafl›na
yeterli olmayacakt›r. Çünkü belediyelerde
stok gibi bir üretim sözkonusu de¤ildir. Hiz-
metin durmas›, genel ekonomiyi s›k›nt›ya
sokar, ama fazla sarsmaz. Dolay›s›yla grev
silah›n› de¤iflik eylem ve etkinliklerle güç-
lendirmesi gerekir. Belediye grevinde tayin
edici olan, militan sokak eylemleri olacakt›r.
Bu yan›yla belediye iflçilerinin grev karar›n›
ifl b›rakma ve caddeyi kapatmayla duyur-
mas›, iyi bir bafllang›ç olmufltur. Bunun ge-
risini, grev deneyimlerinden ç›kar›lan ders-
ler ›fl›¤›nda yerine getirmelidir.

Belediye ifl kolunda grev kararlar› as›ld›. Anakent ve il-
çe belediyelerinde Mart ay›ndan beri süren T‹S görüfl-

melerinde Belediye yönetimleri-
nin yüzde 8 gibi komik zam ör-
meleri, iflçilerin taleplerini dikka-
te almamalar› sonucu grev ka-
rarlar› as›ld›. Belediye-ifl 2 No’lu
fiube Baflkan› Hasan Gülüm ile
grev üzerine yapt›¤›m›z röporta-
j› yay›nl›yoruz. 

Grev karar›n› ast›n›z. Süreci
biraz anlat›r m›s›n›z, ne afla-
mada?

Grev sürecine ifllevsel hale girdik. Bafllamak olarak bi-
linen 60 günlük sürece girdik. Uzun süren T‹S görüflme-
leri yaklafl›k bir ay önce bitti. Arabulucu prosedürü iflledi.
Tüm bunlar da bitti. Sonra sendika temsicilerimizle yapt›-
¤›m›z toplant›da bu sürecin bizim aç›m›zdan oldukça zor
geçece¤ini tespit ettik. Bu tespit sadece bizim de¤il,
2008 siyasal süreci de, özellikle 1 May›stan öncesi ve
sonraki süreci de böyle de¤erlendirdik. Bu nedenle söz-
leflmeler sürecini biraz hareketlendirmemiz gerekiyor.
Aksi taktirde bize karfl› gelecek teklifler, bu T‹S sürecinin
alt seviyede bitirilmesi sa¤lanacakt›r. Bu anlamda genel
iflçi-emekçilerin haklar›n› koruma, daha gelifltirmek için
onlar›n sahipleri olanlar› mücadele içerisine katmaktan
geçti¤ini düflündük. ‹flveren bize yüzde 8 gibi bir rakam
teklif etti. Ücretler üzerinde bir anlaflmazl›k vard›. Bunu
kabul etmeyece¤imizi iflverenlerle bildirdik. Hem de ya-
sal prosedürü gere¤i grev karar›m›z› asmam›z gerekiyor-
du. Bunu geçen hafta Edirnekap›’dan bafllatt›¤›m›z bir
yürüyüflle gerçeklefltirdik. Eylem çat›flmal› geçti. Polis bi-
ze sald›rd›. Kararl› bir duruflla eylemimizi gerçeklefltirdik.
Grev karar›m›z› ast›k. 60 günlük sürecimiz bafllad›. Bu
60 gün içinde istedi¤imiz gün greve ç›kabiliriz. Bunun ör-
gütlenmesine bafllad›k. Muhtemelen 60 günlük süreyi ifl-
letmeyece¤iz. Daha önceden greve ç›kabiliriz. ‹ç örgütlü-
lü¤ümüzü sa¤lamlaflt›rmaya çal›fl›yoruz. Bu süreçte or-
tak mücadeleye ç›kabilece¤imiz gibi bir yaklafl›m›m›z
var. Bu ifli bizim d›fl›m›zda greve ç›kanlarla birlefltirmek
istiyoruz. 

Genel-ifl de grev kararlar› ast›. Genel-ifl’le ortak
grev komitesi oluflturma yönünde bir çaban›z var
m›?

Ortak bir grev komitesini oluflturma koflullar› çok yok.
Ama öncelikle bugün D‹SK Genel Baflkan› ve Genel-ifl
Genel Baflkan›n›n da oldu¤u bir toplant› yapt›k. Bugün
D‹SK Genel Baflkan› bizim sendikam›zda bize dönük ya-
p›lan sald›r›y› k›nayan bir aç›klama yapt›. Ben o ziyarette
de D‹SK Baflkan›na flunlar› söyledim: Farkl› farkl› sendi-
kalarda olabiliriz. Ama ayn› dayatmalarla karfl›lafl›yoruz.
‹flveren hepimize yüzde 8 veya yüzde 5 dayat›yor. Dire-
nifllerde, eylemlerde birlikte olursak, grev kararlar›n› bir-
likte asarsak, birlikte mücadeleyi yaratm›fl olaca¤›z. Ön-
ce bu alt noktalar› oluflturmal›y›z. Bunun üzerine üst
nokta olan grev komitelerine do¤ru gidilir. Biz Genel-ifl’le
grev öncesi birlikte karfl› koymay› örmeliyiz. Biz grev ko-
mitelerini kendi iflyelerimizde oluflturmaya bafll›yoruz.
Muhtemelen o grev komiteleri birlikte ifl yapacakt›r. 

Merkezi grev komiteleri oluflamasa da, birbirine
yak›n ilçelerde tabandan yani temsilciler üzerinden
ortak grev komiteleri oluflamaz m›? Veya devrimci-
demokrat sendikac›lardan oluflan. 

Biz baflka sendikalar›n ne yapaca¤›n› önemsiyoruz.

Bizim program›m›z flöyle: Biz grev komitelerimizi kuraca-
¤›z. Komiteleri kurduktan sonra kendimize bir greve ç›k-
ma tarihi belirleyece¤iz. O tarihe kadar iflyerlerinde d›fl›-
m›zdaki sendikalarla ortaklaflabilece¤imiz bir süreci ör-
meyi hedefleyece¤iz. Ama bundan önceki direnifllerde
de görüyoruz ki, aç›klamalar bir yana yeterli pratik tu-
tumlar görmedik. Biz 17’sine direnifl karar› ald›k. Bir gün-
lük ifl durdurduk. Edirnekap›’da yürümek istedik. T‹S yü-
rüten bütün sendikalara ça¤r› yapt›k. Buradan hepimizin
kazan›m› olaca¤›n› bildirdik. ‹stenilen düzeyde olmasa
da önemli bir kat›l›m oldu. Bu anlamda kendi d›fl›m›zda-
kileri de sürece katma çabam›z sürüyor. 

Grev iflçi s›n›f›n›n en etkili araçlar›ndan biridir. Bu
üretim tam olarak durdurulursa etkin olur. Bundan
önceki belediye grevlerinde özellikle psikolojik kav-
ga, çöpler üzerinden yürürdü. Bugün çöpler tafleron
flirketlerde. Nas›l olacak, üretimi nas›l durduracaks›-
n›z?

Asl›nda dün kulland›¤›m›z yöntem eksik bir yöntemdi.
Çöp toplamama, üretimden gelen gücün devreye sokula-
rak iflveren üzerinde bir bas›nç yaratacak fleklinde düflü-
nülmüfltü. Fakat öyle olmad›. Hatta bize karfl› dönen bir
silah oldu¤unu gördük. Çünkü çöp, kabul edelim-etme-
yelim, bu flehirde yaflayan insanlar›n sa¤l›¤›n› tehdit edi-
yordu. Ve medyay› da yan›na alarak sendikalar›n ne ka-
dar kötü niyetli oldu¤unu göstererek bize karfl› kulland›-
lar. Hizmet ifl kolunda üretimin do¤ru anlafl›lmas› gereki-
yor. Üretim yok orada. Hizmetin kamuoyunu etkileyecek
do¤ru araçlarla kullanmak gerekir. Biz grev yaflayacak-
sak bu grev siyasal olur. Yani ne üretime dayal› bir grev,
ne de onu yaratan etki üzerinden bir grev olur. Kazan›m›
aç›s›ndan söylüyorum. Daha cepheden, daha net bir du-
rufl gösteren kitle ile dönüflen sokak eylemleri üzerine
flekillenmelidir. Kitlesel sokak eylemleri örmeliyiz. Dostla-
r›m›z›, ailelerimizi, bu sürece katarak kitlesel sokak ey-
lemleri örmek. Ayr›ca yerel seçimler yaklafl›yor. Bunu da
dikkate alarak sürecimizi buna göre ayarlamal›y›z. 

Eylem ifl durdurma m›, kitlesel eylem mi?
‹fl durdurma karar›yd›. Bunu flubeler toplant›s›nda al-

d›k. Yüzde 80-90 kat›l›m oldu. ‹stenilen kat›l›m› sa¤lad›k.
Belediye iflçisi ilk defa gazl›, tazyikli su sald›r›s›na u¤ru-
yor. Ve ayn› flekilde güçlü bir direnç gösterdi. ‹flçiler han-
gi siyasal ak›m›n etkisinde olursa olsun, kendi hak ve
menfaatleri do¤rultusunda do¤ru fleyler gösterildi¤inde,
seninle ortaklaflabiliyor. Bu iflçilerin bir k›sm› AKP taraf-
tar›. 

Son olarak söyleyece¤iniz bir fley var m›?
Biz bu sürecin baflar›ya ulaflmamas› noktas›nda çok

fazla s›k›nt› görmüyoruz. Fakat bizim d›fl›m›zda Tes-ifl,
Hak-ifl’e ba¤l› Hizmet-ifl, Öz G›da-ifl gibi sendikalar, iflçi-
lerin ç›karlar› yönünde oturtacak zemin yerine, “bizimki-
dir” anlay›fl›yla en geri noktada imzalamalar›d›r. Bu
önemli bir s›k›nt›. Di¤er nokta da kendi dinamiklerimize
güveniyoruz. Ayr›ca süreç mücadelenin yükseldi¤i bir
süreç. Mücadeleyi kazanaca¤›z. 

Onlar›n tabanlar›na dönük çal›flman›z var m›?
Ç›kard›¤›m›z bildirileri onlar›n taban›na da da¤›tt›k. ‹G-

DAfi, ‹ETT, Halk Ekmek iflçilerine bildiri da¤›tt›k. Çaba-
m›z sürecek. Geldi¤iniz için teflekkür ederiz. 

Biz teflekkür ederiz. Belediye iflçilerini bu hakl›
mücadelesinin sahiplendi¤imizi, yan›n›zda oldu¤u-
muzu bilmenizi isteriz. 

Belediye işçileri grev kararını astı



DSB: Neden grevdesiniz, greviniz
hangi aflamada anlat›r m›s›n›z?

Levent Dinçer: ‹ki y›ll›k bir süreç için-
de örgütlenme çal›flmas›, bunun aka-
binde iflverenin yetki hakk›m›za dava
açmas›, bunun lehimize sonuçlanmas›
ile yaklafl›k 70 iflçiyle burada ço¤unlu-
¤u örgütledik. Ço¤unlu¤u yakalad›ktan
sonra iflverenin bask›s›, iflten ç›karma
tehditleri artt›. Say›m›zda bir azalma ol-
du. T‹S yetkimizin tan›nmas›ndan son-
ra patron toplu ifl sözleflmesinden kaç-
t›. Sendika tan›maz tutum sergiledi. 2
May›sta grev ilan›m›z› ast›k. Grev ila-
n›ndan sonra da iflverenin bask› ve
tehditleri artarak devam etti. 16 Hazi-
randa fiilen grev sürecini bafllatt›k. 120
kiflilik bir fabrika. D›flar›da 20 kifliyle
grevi sürdürüyoruz. ‹çeride patronlar›n
iflçilere “sendikaya üye olmay›n, grev-
dekilerle ilgilenmeyin” fleklinde bask›la-
r› sürüyor. Ama bizim içeride her gün
üyelerimiz art›yor. Bugün grevin 37.
günü. Grevdeki ilk günümüzle bugün
aras›ndaki tavr›m›z daha farkl›. Çünkü
her geçen gün çeflitli sendikalardan,
demokratik kitle örgütlerinden destek-
ler, dayan›flmalar geliyor. Gücümüz
daha da büyüyor. ‹nan›yoruz ki, bu
grev iflçilerin lehine sonuçlanacak. 

Çal›flma koflullar›n›z› anlat›r m›s›n›z?

Çal›flma koflullar› kötü. ‹flverenin iki du-
da¤› aras›ndaki bir ifl güvenli¤i, adalet-
sizlik, eflitsiz ücret sistemi, patronlar›n
bask›lar›, çal›flma flartlar›. Buras› Ecza-
c›bafl› holdingin ortak oldu¤u firma. Ec-
zac›bafl› iflçi haklar›na, insan haklar›na
de¤er veren bir firma olarak yans›t›l›-
yor. Oysa öyle de¤il. fiu an gördü¤ü-
nüz gibi, sendikay› tan›maz, iflçiyi tan›-
maz tavr› sürdürmekte. Sosyal haklar›,
sigortalar› var. Kaçak iflçi çal›flt›rm›yor-

lar. Y›lda 4 ikramiye var.
Dedi¤im gibi burada

sadece ücret
ve sosyal

haklar de¤il,
bask›, ücret

eflitsizli¤i vb.
fleklinde örgütlü

bir çal›flma koflul-
lar› istedik.  

Kaç kifli çal›fl›yor, greve kaç iflçi ka-
t›l›yor?

120 kifli çal›fl›yor, 20 kifli direniflte. ‹çe-
rideki üyelerimizin say›s›n› vermek iste-
miyoruz, gizli tutuyoruz. 

Üretim devam ediyor mu?

Evet devam ediyor. Ama eskisi gibi de-
¤il. Baya¤› düflüfl var. Çünkü 20 kifli
burada. Buradaki arkadafllar da kilit
noktadaki insanlar. Biz bu üretimi ta-
mamen durdurmak istiyoruz. Bu yüz-
den içeride örgütlenmeye devam edi-
yoruz. 

Talepleriniz neler? Sendikal› olarak
ifle girmek mi, çal›flma koflullar›n›n
düzeltilmesi mi?

T‹S tasla¤›n› patrona verdik. Bas›n-ifl
sendikas›na ba¤l› tüm iflyerlerinin belli
bir T‹S tasla¤› var. Buran›n da ayn› ta-
leplerimizi kabul etmesini istiyoruz. En
baflta idari maddeler, sosyal haklar, ifl
güvenli¤i, iflçi sa¤l›¤› fleklinde talepleri-
miz var. 

Dayan›flma örnekleri yaflan›yor mu?

fiu an onun çal›flmas›n› da yap›yoruz.
‹stanbul fiubeler Platformuyla biraraya
geldik. Bugün DESA’da Ünilever’de,
Arçelik’te, Belediye-ifl’te grev kararlar›
var. Bunlar›n hepsine ça¤r› yapt›k. Bir-
leflik bir mücadele ça¤r›s› ve dayan›fl-
ma. Her tarafta sendikalaflmaya bir sal-
d›r› var. Bu sald›r›n›n önüne ancak bir-
leflik bir mücadeleyle geçilir. Bunu ör-
mek için çal›flmam›z devam ediyor. 

Gebze bölgesinde baflka direniflte
olan iflyerleri var. Onlarla ortak bir
komite oluflturma çaban›z var m›?

Gebze Sendikalar Birli¤i’yle de görüfl-
tük. Tabi sadece Gebze de¤il, ‹stan-
bul’u da katacak birleflik bir mücadele
gerekiyor. Hatta Bal›kesir’deki Yörsan
iflçilerini de alarak ça¤r› yapt›k. Direnifl-
teki iflçilerle bir miting yapma düflünce-
miz var. Bütün herkesi bu sald›r›lara
karfl› birleflik mücadeleye ça¤›r›yoruz. 

Biz de E-Kart iflçilerinin hakl›
mücadelesinin yan›nday›z. 

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için

8 A¤ustos 2008

Toplu ifl görüflmelerinde
‹stanbul Büyükflehir Bele-
diyesi'nin yüzde 8 oran›n-
daki zamm›n› kabul etme-
yen belediye iflçileri, teker
teker grev kararlar›n› ilçe
belediyelerine ast›ktan
sonra, 17 Temmuz günü
Anakent Belediye Binas›-
na asmak için Edirneka-
p›'dan ‹stanbul Büyükflehir
Belediye Binas›'na yürümek istediler. 

Saat 9'da Edirnekap› Park›'nda toplanmaya bafllayan iflçiler, yürü-
yüfl kortejlerini oluflturdular. Belediye-‹fl sendikas›na üye iflçiler ve aile-
leri, "Topbafl ‹stifa", "Kurtulufl Yok Tek Bafl›na Ya Hep Beraber Ya Hiç-
birimiz", "Sözleflme Hakk›m›z Grev Silah›m›z" sloganlar›n› att›lar. ‹flçi-
lerin yürüyece¤i güzergah› panzerler ve çevik kuvvetle kesen devlet
ise iflçileri yürütmeyece¤ini söyledi. ‹flçiler bir süre beklemenin ard›n-
dan, yolun di¤er fleridine yay›larak barikat› zorlamaya ve aflmaya bafl-
lad›. Bunun üzerine polis iflçilerin üzerine tazyikli su ve gaz s›karak,
coplarla sald›r›ya geçti. ‹flçiler ise bu sald›r›ya sloganlar ve tafllarla kar-
fl›l›k verdi. "Buras› Türkiye ‹srail De¤il", "Hükümet ‹stifa" sloganlar›n›
att›lar. 

Sald›r› sonras›nda iflçilerin bir k›sm› ara sokaklara çekilirken büyük
bir gövde oldu¤u yerde bekledi. ‹flçiler “ne olursa olsun grev karar› as›-
lacak” kararl›l›¤›n› gösterdiler ve farkl› yollardan barikat›n arkas›na
sarkmay› baflard›lar. Ard›ndan Yavuzselim dura¤›nda birleflen iflçiler,
yolu tekrar trafi¤e kapatarak sloganlarla yürüdüler. Belediye binas›na
50 metre kala tekrar önleri polis taraf›ndan kesilen kitle, Saraçhane
Park›'nda bir müddet bekledi. Yap›lan görüflmelerden sonra polis bari-
kat› kald›r›l›rken belediye iflçileri sloganlarla belediye binas›n›n önüne
geldiler. "‹flçiler Burada Topbafl Nerede", "Vali ‹stifa", Hükümet ‹stifa",
"Kurtulufl Yok Tek Bafl›na Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz", "‹flçilerin
Birli¤i Sermayeyi Yenecek" sloganlar› at›ld›. 

Bas›n aç›klamas›n› Belediye-‹fl 2 Nolu fiube Baflkan› Hasan Gülüm
okudu. Önce devletin iflçilere yönelik sald›r›s› k›nand›. Aç›klamada, 27
bin iflçinin greve ç›kmak üzere oldu¤u, 6 ayd›r görüflmelerin sonuçlan-
mas›n›n beklendi¤i belirtildi. Grevin, yüzde 8'lik bir zam tektifiyle gelen
belediyeden kaynakland›¤› belirtildikten sonra, Türkiye'de son dönem-
de yaflanan ifl cinayetleri, hak ihlalleri ve direnifllere de¤inildi.  

Aç›klaman›n ard›ndan fiube Baflkanlar›ndan oluflan bir grup kap›ya
grev karar›n› ast›. Böylece e¤er 60 günlük süreç içinde uzlaflma ol-
mazsa, belediye iflçilerinin greve ç›kaca¤› ilan edilmifl oldu. Yap›lan yü-
rüyüfl ve eyleme yaklafl›k 3 bin iflçi kat›l›rken, Genel-‹fl, Emekli-Sen,
Tümtis, Tekstil-Sen, BDSP, ESP, ‹flçi Gazetesi, Proleter Devrimci Du-
rufl destek verdiler. 

Belediye-‹fl sendikas› üyeleri yap›lan sald›r›y› 21 A¤ustos’ta Büyük-
flehir belediyesi önünde yapt›klar› aç›klamayla protesto ederken eylem-
de s›k s›k “Vali ‹stifa”, “Topbafl ‹stifa” sloganlar› at›ld›. 

Yürüyüflte iflçilerin kararl›l›¤› önemliydi, ancak barikat› aflmada koor-
dinasyonsuzluk göze çarp›yordu. ‹lk sald›r› an›nda iflçilerin bir k›sm›n›n
da¤›lmas›, bir k›sm›n›n sald›r› olurken parkta beklemeye devam etmesi
eksiklikti. Bu tür eksikliklere ra¤men yaflanan sald›r›ya karfl› konulan
tav›r ve nihayetinde irade savafl›n› iflçilerin kazanmas›, öne
ç›kan yan› oluflturdu. 

Önümüzdeki süreç, devletin iflçi ve emekçi hareketine
karfl› yo¤un sald›r›lar›n› beraberinde getirecek. ‹lk eylemlilik-
lerde yaflanacak kararl›l›k devam etti¤i müddetçe, baflar›
flans› artacakt›r. Bir kez daha görüldü ki, yollar ve barikatlar
difle difl bir mücadeleyle afl›l›yor.  

Belediye ‹flçilerine Polis Sald›rd› E-Kart işçileri grevde
A¤›r çal›flma koflullar›, keyfi uygulamalar ve düflük ücret dayatmalar›na

karfl› Bas›n-ifl sendikas›nda örgütlenen E-Kart iflçileri, patronun toplu ifl söz-
leflmesine yanaflmamas›ndan dolay› greve ç›kt›lar. Bas›n-ifl ‹stanbul fiube
Baflkan› Levent Dinçer ile yapt›¤›m›z röportaj› yay›nl›yoruz.



Ankara Sincan Organize Sanayi bölgesinde bulunan Tega
Mühendislik, eski bir Dev-Yol’cu olan Murat Çavuflo¤lu taraf›n-
dan kuruluyor. 1993 y›l›nda küçük bir atölye olan Tega büyük
bir h›zla gelifliyor ve bugün organize sanayi bölgesinde büyük
bir fabrika konumu al›yor. Fakat bizi ilgilendiren ne kurucusu-
nun eski bir siyasi oluflu ne de büyüme h›z›.

Alt› ayl›k bir sendikalaflma sürecinden sonra T‹S’de anlafl›-
lamamas›, Tega iflçilerini 7 fiubat’ta greve götürdü. Bu, Sincan
organize sanayisinin ilk grevi ve bu yüzden çok çetin geçiyor.
Yaklafl›k alt› ayd›r grevde olan iflçiler, bugüne kadar birçok sal-
d›r›ya maruz kald›. Tega iflçilerinin karfl›s›na özel güvenlik, dev-
letin kolluk güçleri ve organize sanayi bölgesi iflverenlerinin or-
taklafla sald›r›s› ç›kt›. 

Tega Mühendislik içerisinde örgütlenen iflçiler kimselere du-
yurmadan say›lar›n› 110 yapt›lar. Sendikal› olmak için imza gü-
nünü kararlaflt›r›yorlard›. ‹flveren imza gününden bir gün önce
iflçilerin örgütlendiklerini ö¤reniyor ve hemen tehditlere bafll›yor.
Tehditlerin ifle yaramad›¤›n› görünce tek tek iflçilerle konuflup
kand›rmaya çal›fl›yor, duygu sömürüsü yap›yor, ama ço¤unluk-
la tehdit ederek sendikalaflmamalar› gerekti¤ini hayk›r›yor. Hiç-
bir fley iflçilerin D‹SK Birleflik Metal-ifl’de örgütlenmelerini en-
gelleyemiyor. ‹flyerinde 110 kifliyle örgütlenen temsilciler, sendi-
kal› olma imzalar› at›ld›ktan sonra 125 kifli olduklar›n› görüyor-
lar. As›l zorlu süreç de bundan sonra bafll›yor. Örgütlenmede
etkin oldu¤u bilinen kifliler, iflten at›l›yor. Önce 5 kifli, daha son-
ra 50 kifli iflyerine al›nm›yor. ‹flten at›lan iflçiler, iflyeri önünü
mesken ediyor. ‹flveren bundan da rahats›z oluyor ve iflyeri
önüne jandarmalar geliyor. Jandarma komutan› toplu halde bu-
lunulmamas› gerekti¤ini belirtiyor, aksi halde hepsini karakola
götüreceklerini söylüyor. ‹flçiler kararl› bir flekilde da¤›lmaya-
caklar›n›, gözalt›na al›nsalar dahi karakoldan ç›kar ç›kmaz yine
iflyeri önünde toplanacaklar›n› söylüyorlar. Bütün engellemele-
re, sald›r›lara karfl›n iflçiler, hergün iflyeri aç›lmadan geliyor, ka-
pand›ktan sonra gidiyorlar. 

Sabahlar› d›flar›daki iflçiler, içeride çal›flan arkadafllar›n› slo-
ganlarla karfl›l›yorlar, akflam ifl ç›k›fl› da arkadafllar› “iflten at›lan
iflçiler onurumuzdur” sloganlar›yla organize sanayi bölgesini
ç›nlat›yor. Murat Çavuflo¤lu sonunda pes ediyor ve “ne yapa-
l›m, bundan sonra sendikal› çal›fl›r›z” diyor. 

T‹S zaman› gelince organize sanayi patronlar›n›n da bask›-
lar›yla bir anlaflma sa¤lanam›yor ve iflçiler greve ç›k›yor. fiimdi-
ye kadar onlarca sald›r›ya maruz kalan iflçiler, onurlu mücade-
lelerinin 163. günündeler ve 125 kifliyle bafllad›klar› grevde 84
kifli kald›lar ama y›lmad›lar. ‹flyeri Bafltemsilcisi Erdal Erdem
anlat›yor:

“Bugün Tega’da bir baflar›, yar›n organize sanayi bölgesin-
de farkl› bir iflyerinde örgütlenme anlam›na gelir. Sincan Orga-
nize Sanayi Bölgesinde 40 bin iflçi var ve bunlar›n hemen hepsi
örgütsüz. Biz de önceden sendikay› bilmiyorduk, ‘ bunlar bofl ifl’
diyorduk.  fiu anda sanayideki iflçiler de sendikay› bilmedikleri
için bize o gözle bak›yorlar. Biz sendikal mücadeleyi bafl›m›za
geldikten sonra anlad›k. Hak araman›n çok zorlu bir mücadele
oldu¤unu gördük.”

Patronlar iflin içinde para oldu¤u için çok çabuk bir flekilde
dayan›flma içine giriyorlar. Bizim kaybedece¤imiz hiçbir fley
yok, onun için bizim biraraya gelip mücadele etmemiz gereki-
yor. 

Evet iflçilerin zincirlerinden baflka kaybedecekleri birfley yok,
kazanacaklar› bir dünya var. Bu yüzden herkesi Tega iflçisine
ve grevdeki bütün iflçilere destek olmaya ça¤›r›yoruz.  

Devrim ve sosyalizm için
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TEGA ‹flçilerini grevlerinin 135'inci gününde
ziyaret ettik. Ankara Sincan Organize Sana-
yi'nde kurulu bulunan TEGA Mühendislik'de
uzun soluklu bir mücadele yürüten iflçiler, Sin-
can Organize Sanayinin, Sincan'a uzakl›¤› ne-
deniyle ve iflyerinin de Organize Sanayinin en
sonunda bulunmas›ndan dolay› Sincan'da bir
yer kiralay›p burda bir araya geliyorlar. Biz de
iflçilerle bu yerlerinde bir araya geldik. ‹flçilerin
s›cak ilgileri ile bafllad› sohbetimiz. Sendikalafl-
ma faaliyetinin detaylar›n› bizimle paylaflan Te-
ga ‹flçileri, grev sürecine nas›l girdiklerini ve bu-
gün içinde bulunduklar› s›k›nt›lar› anlatt›lar. Pat-
ronlar›n nas›l örgütlü hareket ettikleri anlatan
Tega iflçileri, sendikalaflma mücadelelerinin
Sincan Organize Sanayindeki iflçilere moral,
patronlara korku oldu¤unu ve baz› iflyerlerinde
ücretlerin Tega Grevinden sonra nas›l artt›¤›n›
gözlemlediklerini anlatt›lar. 

Asl›nda Tega Grevi flimdiden pek çok kaza-
n›m elde etmifl durumda Grevden önce direnifl-
teki iflçilerin Organize Sanayi'ndeki s›n›f kardefl-
lerinden gördükleri destek ve grev zaman›nda

edindikleri deneyim, Tega ‹flçilerinin gözlerini
açm›fl durumda. Polis ve Jandarman›n sald›r›s›-
na da maruz kalan Tega ‹flçileri hiçbir fleyin
kendilerini y›ld›ramayaca¤›n›, y›ld›rmamas› ge-
rekti¤ini fark etmifl durumdalar. Tega ‹flçileri
grev süresince çok fley ö¤rendiklerini, en önem-
li fleyin ise Türkiye'deki iflçi hareketinin öncü
yoksunlu¤u oldu¤unu, grevlerinin baflar›ya ulafl-
mas› durumunda da bunun bütün s›n›f›n kaza-
n›m› olaca¤› söylüyorlar. Sendika ile ilgili baz›
s›k›nt›lar yaflayan Tega iflçileri bu konuda da
kendilerine ifl düfltü¤ünü söylüyorlar. iflçinin
renginin olamayaca¤›n›n alt›n› çizerek bunun
mücadeleye zarar verdi¤ini söylüyorlar. Daya-
n›flman›n önemine de vurgu yapan Tega iflçile-
ri, deste¤imizin onlar için önemli oldu¤unu bu
dayan›flmay› sürekli ve canl› tutmak gerekti¤ini
ifade ettiler.

Tega ‹flçileri; grevlerinin baflar›ya ulaflaca¤›-
n›, patronun oyunlar›n›n sökmeyece¤ini dile ge-
tirerek sonuna kadar mücadele sözü verdiler. 

Ankara’dan bir PDD okuru

Tega Mühendislik’te örgütlenme ve direniş

HAYAT TV Karart › ld›
Yay›n hayat›na bafllayal› daha 1 y›l bile dolmadan Hayat TV’nin ekran› karat›ld›. Çünkü o,

pislik saçan di¤er TV ekranlar›n›n aksine, ezilen ve sömürülenlerin sorunlar›n› yans›tt› ekran-
lar›na. En küçük bir muhalif ses istemeyen burjuvazinin temsilcisi hükümet, devrimci ve de-
mokrat, ilerici ve var olan uygulamalardan hoflnut olmayan her tür bas›m-yay›m faaliyetini zor
ve bask› yoluyla bast›rmaya çal›fl›yor. Hayat TV de ‹ç ‹flleri  Bakanl›¤›’n›n özel emriyle sustu-
rulmak istendi. Hem de hiçbir gerekçe gösterilmeden…

Bakanl›k Güvenlik departman›, RTÜK’ten yay›n›n kesilmesini istedi. RTÜK de Türksat yö-
netimine bildirdi. Türksat Genel Müdürü Hayat TV’nin yay›n yapt›¤› platformun kirac›s›na teh-
ditler ya¤d›rd› ve uydu ba¤lant›s›n› kestirdi. Olmayan gerekçe de haz›r! Bölücülük yapmak!
Hayat TV’nin Newroz’da canl› yay›n yapt›¤› iddias› ileri sürülüyor. Oysa Hayat TV, canl› yay›n
araçlar›n›n olmad›¤›n› söylüyor. Yani muhalif bir bas›n organ›n›n susturulmas› için, herhangi
bir kan›ta, ispata ihtiyaç duymuyor devlet. “Bölücülük yapt›¤›”n›n iddia edilmesi yeterli oluyor;
bu iddia dayanaks›z bile olsa. 

“Hayat Susturulamaz” tepkileri örgütlendi hemen. ‹flçiler, emekçiler, ayd›n ve sanatç›lar,
sendikalar ve odalar, kitle örgütleri, bu keyfi uygulamay› bofla ç›kartmak için protesto ettiler.
Emekçi semtlerinde, ‹stiklal Caddesi’nde yürüyüfller gerçeklefltirdiler.

Hayat TV’nin karart›lmas›, muhalif bas›n üzerinde estirilen bask› ve fliddet politikas›n›n yeni
bir halkas›d›r. 

TEGA grevine ziyaret

16 Temmuz'da Nurtepe'de elektri¤e, suya
ve ekme¤e baflta olmak üzere temel tüketim
mallar›na yap›lan zamlar› protesto etmek için
yürüyüfl düzenlendi. PDD, HKM, SODAP,
TÖP, Vartolular Derne¤i Eyüp fiubesi, EMEP,
SPG, SDPG taraf›ndan düzenlenen eylem sa-
at 20'de Çarflamba pazar›'ndan bafllad›. Yürü-
yüfl bafllamadan önce pazarda yap›lan ajitas-
yon konuflmalar›nda insanlar eyleme kat›lma-
ya ça¤r›ld›. Kurumlar›n imzas›n›n yer ald›¤›
"Elektri¤e, Ekme¤e, Suya Zam De¤il Asgari

Ücrete Zam! ‹nsanca Yaflamak ‹stiyoruz" yaz›-
l› pankart›n aç›lmas›yla bafllayan yürüyüfl cad-
de boyu yürünmesinin ard›ndan Arkadafl Cafe
Önünde bas›n aç›klamas›yla bitirildi. Yürüyüfl
s›ras›nda çevrede bekleyen kitleye de ajitas-
yon konuflmalar› yap›ld› ve sloganlar at›ld›. 

Bas›n aç›klamas›nda son dönemde peflpefle
gelen zamlara vurgu yap›l›rken, temel tüketim
maddelerine zam yapanlar, bize tasarruf ça¤-
r›lar› yapanlar, asgari ücrete zam yapmad›kla-
r› gibi eritiyorlar denildi. 

Nurtepe'de "AKP Zamlar›na" Protesto
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24 Temmuz'da direniflte olan iflçilerden Saniye Ayd›n'la
yap›lan röportaj› yay›nl›yoruz.

Ne kadar iflçi direniflte? Örgütlenme çal›flmalar› ne
zaman bafllad›?

715 iflçi Ça¤ Ltd. temizlik iflinde çal›fl›yor. Ancak ad› Do-
¤ufl Ltd. olan flirket 1 Temmuz'dan itibaren ad›n› Ça¤ Ltd.
yapt›. Burada emeklili¤ine çok az süresi kalm›fl arkadafllar›-
m›z var. ‹flten ç›karmakla bu arkadafllar›m›z›n emeklilik hak-
lar›n› ellerinden ald›lar. Bu saatten sonra bu arkadafllar›m›z
nerede ifl bulacak ki? Ç›k›fl ka¤›tlar›n› göndermifller bize.
Ancak kimse imza atmad›. Bizler de tazminatlar›m›z› almak
için dava açaca¤›z. Bizler bireysel sözleflmeyi kabul etmedi-
¤imiz için iflten at›ld›k. T‹S'i imzalamadan da bir fley kabul
etmeyece¤iz. Bu flirket 10 seneden beri üniversitede. Asl›n-
da bize karfl› as›l sorumlulu¤u olan üniversitedir. Sorumlulu-
¤u üzerinden at›yorlar. Bizim kendi davam›za da üniversite
avukatlar› girdi. 55 yafl›n üzerinde olan arkadafllar›n hepsi
iflten ç›kar›ld›lar. Ç›kan arkadafllar› "ya ifl ya ç›k›fl" diyerek
tehdit ediyorlard›. Amaç kölelik koflullar›nda çal›flt›rmak. ‹flçi
arkadafllar›m›z› yapacaklar› yeni sözleflmelerle di¤er illere
sürgün göndermek istiyorlar. Baz› arkadafllar bu sözleflmeyi
imzalad›, ama biz T‹S yapmadan bitirmeyece¤iz. Örgütlen-
meye geçen nisan ay›nda bafllad›k. ‹lk baflta 4 iflçi vard›k
ve 80 kifliyi üye yapt›k. Bask›lar sonucu arkadafllar›m›z›n
büyük k›sm› istifa etti. Biz 4 kifli istifa etmedik ve bizi iflten
att›lar. Ancak biz örgütlenme çal›flmas›na devam ettik. Ser-
visleri takip ettik, evlerine gittik ve iflçi arkadafllarla konufl-
tuk. Biz bu koflullar› kabul etmedik ve onlara mahkum olma-
d›k. 1 Temmuz'da da burada direnifle bafllad›k.

Çal›flma koflullar›n›z nas›l?
670 YTL alan da var, 680 alan da.

Ancak teklif edilen sözleflmede bu
485'e indiriliyor. Çal›flma saatleri gün-
lük 10-12 saat aras›nda de¤ifliyor.
Kendi alan›m›z temizlik ama a¤›r yük-
lerin tafl›nmas› da dahil her türlü
angarya ifli yapt›r›yorlar. Üstelik bu ifli
üniversite denetiminde olanlar yapt›r›-
yorlar. fiirket yine bizim girifl ç›k›fl›m›z›
yaparak, tazminat hakk›m›z› engelle-
mek istiyor.

Direniflinize üniversitede örgütlü
olan di¤er sendikalar›n ve kitlenin
deste¤i nas›l?

Güçlü bir kitle deste¤ine ihtiyaç var.
Destek için gerekli fleylerin yap›lmad›-
¤›n› düflünüyorum. Özellikle sendika
bu konuda yeterli çabay› harcamal›d›r.
Tüm kitle örgütlerini deste¤e bekliyo-
ruz. fiu anda destek çok az. TTB ve
kitle örgütleriyle görüfltük. Polis bura-
da slogan atmam›za izin vermiyor. Üs-
telik bu deste¤in olmamas› da iflçilerin
moralini bozuyor. Üniversitede örgütlü
SES, Tez Koop-‹fl üyeleri var. Yöneti-
cileri geliyor. Örgütlenme aflamas›nda
yerlerini de açt›lar ama üyelerini genifl
bir destekle buraya tafl›mad›lar. Kendi
sendikam›z için de ayn› fley geçerli. O
kadar üyeleri var, destek ziyaretleri ör-

gütlemek çok mu zor?
Ona ra¤men baz› dok-
tor arkadafllar, hemflire-
ler yapt¤›m›z› destekli-
yorlar. Hasta yak›nlar› destekliyor. 

Hangi eylemler yap›ld›?
Büyükflehir önünde eylem yap›ld›. 

Neler yap›labilir direnifl yerinde?
Buradaki arkadafllar›n moralini diri tutabilmek için saat

bafl› slogan at›labilir. Günlük yeme-içme ihtiyaçlar›n›n karfl›-
lanmas› yap›labilir. Bir komite oluflturulup, di¤er kitle örgüt-
leri gezilebilir. Biz bunu da yapt›k komitedeki arkadafllarla
ama kitle örgütleri sendikam›z› arad›¤›nda yöneticiler "bizim
haberimiz yok" diye cevap veriyorlarm›fl. Biz böyle bir sen-
dika istemiyoruz. Kitle deste¤inin sa¤lanmas› için giriflimler-
de bulunmal›, bize öncülük etmeliler. Komitedeki arkadafl-
larla konufltuk. Dövizler, pankartlar haz›rlayaca¤›z. Slogan-
lar ataca¤›z. Amac›m›z sadece ekonomik de¤il. Önemli olan
kendimizi kabul ettirebilmek.

Çevrede gördü¤ümüz kadar›yla çal›flan temizlik iflçi-
leri var?

Evet, flirket bir sürü yeni eleman al›yor. Üstelik, buradaki
direnifle kat›l›p da morali bozulan ve geri dönenler oldu. Biz
onlar› ikna etmeye çal›fl›yoruz. Yeni girenler acemi oldu¤u
için hastalara enfeksiyon kapt›rabiliyorlar. Hastalar ve dok-
torlar da flikayet ediyor. Hatta profesörler ve doktorlar›n bir
k›sm›, arkadafllar›m›za direnifli b›rakmalar› yönünde bask›
da yapmaya bafllad›lar. San›r›m bunu üniversite yönetimi
onlardan istiyor.

Temizlik İşçilerine Destek Olalım!

5 ayd›r maafllar›n› alamad›klar› için eylemler yapan Uzel iflçileri, Türk
Metal-‹fl sendikas›n›n ihanetiyle iflsiz kald›. Uzel patronlar›n›n kendi arala-
r›ndaki rant kavgas›na alet edilen iflçiler, sendika zoruyla istifa ettirilirken,
maafllar›n› alamad›klar› gibi, tazminat ve di¤er sosyal haklar›ndan da vaz-
geçmifl oldular. Bunu anlayan iflçiler, sendikaya karfl› ayaklan›rken, istifala-
r›n› geri çekmeye bafllad›lar. Bu kez de Uzel patronlar› iflas›n› isteyerek, ifl-
çileri ifle almayaca¤›n› söyledi ve böylece sald›r›lar›na yeni bir halka ekledi.
E¤er ifle geri dönecek olanlar varsa, onlar da servis ve yemek gibi tüm
haklar›ndan mahrum b›rak›lacak. 

Sendikan›n ihanetine maruz kalan iflçiler, Türk Metal-‹fl'in merkez flube-
sini basarak, sendikac›lardan hesap sordu. Ancak iflçilerin ekonomik s›k›fl-
m›fll›¤›n› f›rsat bilen a¤alar, iflçileri bir flekilde ikna ederek geri gönderdiler.
‹flçilerin eylem yapt›¤› gün, Yeni fiafak gazetesinin önünde toplan›p Musta-
fa Özbek hainine sahip ç›kan Türk Metal-‹fl, patronla iflbirli¤ine pervas›zca
devam ediyor. ‹flçilerin hiçbir talebine ayn› duyarl›l›¤› göstermeyen Türk
Metal, bundan önceki y›llarda da defalarca iflçilere ihanet etmifl, sözleflme-
leri satm›flt›. ‹flçilerin hiçbir söz hakk›n›n olmad›¤› sendika, iflyeri temsilcile-
rini bile kendi faflist zihniyetine uygun kiflilerden seçerek, yukar›dan afla¤›-
ya denetimi s›k› s›k›ya sa¤laman›n yollar›n› buluyor. 

Uzel'in Gebze fabrikas› uzun zamand›r kapal›yken, Demirkap› fabrikas›
da iflveren için bir sorun olmaktan ç›kar›ld›. Sat›fl›n›n gündemde oldu¤u
günlerde, iflçilere verece¤i her türlü ekonomik ve sosyal yükümlülükten kur-
tulman›n peflindeki Uzel'e en büyük deste¤i Türk Metal-‹fl'in faflist yönetici-
leri sundu. ‹flçiler, sadece bu son sürecin de¤il, y›llar›n ihanetinin hesab›n›,
Türk Metal-‹fl yöneticilerinden birgün mutlaka soracaklard›r.   

Türk Metal Uzel İşçilerini Bir Kez Daha Sattı

2007'nin nisan ay›ndan itibaren
Belediye-‹fl sendikas›nda örgütlenen
Çapa ve Cerrahpafla'da temizlik iflleri
yapan Do¤ufl Ltd. (Ça¤ Ltd) iflçileri 1
Temmuz'dan itibaren Çapa ve Cer-
rahpafla'da direnifle bafllad›. Günlük
10-12 saat çal›flan iflçilere her türlü
angarya ifl yapt›r›l›rken, 600-700 YTL
olan maafllar, yeni dayat›lan sözlefl-
meyle 485 YTL'ye düflürülüyor. 

‹stanbul Üniversitesi yönetimine
ba¤l› olarak çal›flmas› gereken iflçiler
tafleronlaflt›rma sald›r›lar›yla birlikte
çeflitli flirketler aras›nda bölüfltürül-
müfl durumda. Tafleronlar iflçilerin gi-
rifl-ç›k›fl ifllemlerin isürekli de¤ifltire-
rek, tazminat hakk›n› da gasp ediyor.
Geçen y›l 80 iflçinin üye olmas›n›n ar-
d›ndan, iflten atma tehdidiyle baz› ifl-
çileri sendikadan istifa ettiren flirket,
sendikadan istifa etmeyen 4 iflçiyi ifl-
ten att›. Ancak bu iflçilerin yo¤un fa-
aliyeti sonucunda sendikal örgütlen-
menin tekrar sa¤lanmas› ve üye say›-
s›n›n yetki alacak seviyeye gelmesiy-
le, iflveren iflten atmalar› tekrar devre-
ye soktu. Bunun üzerine iflçiler, daya-
t›lan kölelik koflullar›na karfl›, sendikal
örgütlülük hakk›n›n tan›nmas› için di-
renifle geçti. 

‹flveren, direniflçi iflçilerin talepleri-
ni kabul etmek yerine, ald›¤› yeni iflçi-
lerle direnifli etkisizlefltirmek istiyor.
Sendikaya üye olanlar› da bask› yo-
luyla istifaya zorlayan iflverenler, da-
yatt›klar› yeni sözleflmeyle kölelik
flartlar›n› daha da a¤›rlaflt›rm›fl du-
rumda. Çal›flan iflçilerin büyük k›sm›,
emeklili¤ine az kalan iflçiler ve iflve-
ren bunlar›n tazminat›n› ödememek
için de¤iflik yöntemler deniyor. ‹flçile-
re verilen ç›k›fl ka¤›tlar›nda, ifle girifl-
leri iki ay öncesi olarak gösteriliyor.
‹flçiler ç›k›fl ka¤›tlar›n› imzalamadan
al›rken, yapt›¤› yanl›fl›n fark›na varan
flirket yetkilileri, iflçilerden ka¤›tlar›
geri toplamak için iflçileri geri ça¤›r›-
yor.    

Emperyalizmin ve burjuvazinin
sosyal, ekonomik sald›r›lar›n›n artt›¤›
bu günlerde, sendikal örgütlülüklerin
baflar›ya ulaflmas› daha büyük bir ça-
bay› ve eme¤i gerektiriyor. Bu direnifl-
lere sahip ç›kmak ve büyütmek ayn›
zamanda gelece¤imize sahip ç›kmak-
t›r. Temizlik iflçileri de bu dayan›flma-
y› sa¤layacak giriflkenlikle hareket et-
meli, yapaca¤› eylemliliklerle dikkatle-
ri üzerine çekmeyi baflarmal›d›r. 
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17. yüzy›l›n ikinci yar›s›na gelindi¤inde kapitalist
geliflme ve fabrikalaflma, toplumsal üretimde kendi-
ni iyice hissettirmeye bafllam›flt›. Fabrika ve serma-
ye s›n›f›yla birlikte, proletaryan›n da tarih sahnesi-
ne ç›kt›¤› o ilk dönemlerde, sömürü de iyice yo¤un-
laflt›r›ld›. 

Buhar makinesinin bulunmas›yla küçük aile ifl-
letmeleri h›zla fabrikalara dönüflmeye ve üretim de
bafl döndürücü bir flekilde artmaya bafllad›. Böyle-
sine h›zl› geliflen üretim, büyük bir enerji ve ham-
madde ihtiyac› do¤urdu. Büyük bir h›zla artan üre-
tim, madenlerdeki üretimi de art›rmadan edemezdi.
Giderek büyüyen ve say›lar› artan fabrikalar ve ma-
denle,r büyük bir iflgücü ihtiyac› do¤urdu. ‹nsanlar
k›rsal kesimden ak›n ak›n kömür ve demir maden-
lerinin bulundu¤u yerlere ve fabrikalar›n bulundu¤u
flehirlere akmaya bafllad›lar. 

Enerji ihtiyac› artt›kça kömür madenlerinde iflçi-
ler, ölümüne çal›flt›r›lmaya zorlan›yorlard›. Dokuma
fabrikalar›nda her gün yenileri bulunan makine ve
teknikler, bir taraftan iflsizler ordusunu büyütürken,
di¤er taraftan da ifl yükünü ve çal›flma temposunu
büyük bir h›zla art›r›yordu.

Köylerden yeni gelen ve b›rakal›m ifl e¤itimini,
herhangi bir baflka genel e¤itimden bile yoksun
olan yeni iflçilerin binlercesi, ifl kazalar›na kurban
gidiyorlard›. Maden ve iplik tozlar›yla çocuk yaflta
akci¤erleri bitiyor, daha bir çok meslek hastal›¤›na
yakalan›yorlard›. Çocuk yaflta çal›flmaya bafllayan
iflçiler, fiziksel geliflimlerini bile tamamlayamadan
ölüyor, belleri bükülüyor, bacaklar› çarp›l›yordu. 

Sa¤l›ks›z olan sadece iflyeri koflullar› de¤ildi. ‹fl
bulma kayg›s›yla yüzbinlerce insan flehirlere ak›n
ak›n geliyor ve flehrin çevresinde ve fabrikalar›n
çevresinde kurulan sa¤l›ks›z teneke evlerde yafl›-
yorlard›. Yetersiz beslenme, sa¤l›ks›z konutlar,
sa¤l›ks›z ifl koflullar› ve günde 18 saat ölesiye ça-
l›flma, verem, tifo, kolera, tifüs, k›zam›k, k›z›l, bo¤-
maca, suçiçe¤i vb salg›n hastal›klara yol açt›. ‹flten
kaynakl› sa¤l›k sorunlar› hemen hemen her iflçiyi
pençesine ald›. 

Teneke kulübelerde sefalet yaflam

Kapitalist üretimin ilk geliflti¤i ülke olan ‹ngiltere
incelendi¤inde, kapitalizmin bu ilk döneminin iflçiler
üzerinde yapt›¤› y›k›m daha iyi anlafl›l›r. 

‹ngiltere’de kapitalizmin bu ilk dönemlerinde ifl-
çilerin nas›l evlerde yaflad›klar›n› ve çal›flma koflul-
lar›n› Friedrich Engels “‹ngiltere’de Emekçi S›n›fla-
r›n Durumu” adl› eserinde ayr›nt›lar›yla anlatmakta-
d›r. ‹flçilerin yaflad›klar› evler ve mahalleler ile ilgili
aktard›klar› dehflet vericidir:

“Pazar soka¤›n ortas›nda kurulmufltur; hemen

hemen hepsi kötü, hiç de yenilecek gibi olmayan
sebzelerin ve meyvelerin doldurdu¤u sepetler, so-
ka¤› daha da daralt›rlar. Bunlardan ve bir de bal›k-
ç›lar›n tezgahlar›ndan korkunç kokular yükselir. Ev-
ler, mahzenden tavan aras›na dek insanla doludur-
lar. ‹çleri d›fllar› kadar pistir ve görünüflleri o kadar
kötüdür ki, hiçbir insan›n onlar›n içinde yaflamak is-
temesi mümkün de¤ildir. Ama tüm bunlar; sokakla-
r›n aras›ndaki avlulara ve meydanlara kurulmufl
olan, binalar›n aras›ndaki üstü kapal› dar aral›klar-
dan geçilerek girilen, içleri tariflenemeyecek kadar
pis ve döküntü içinde olan evlerin yan›nda önemsiz
kal›rlar... Çöp ve kül y›¤›nlar› hemen hemen her
yerde görülebilir. Kap›lar›n önüne boflalt›lan kirli su-
lar ise küçük gölcükler oluflturur. Burada yoksuldan
da yoksul olanlar, en az ücret alan iflçiler, h›rs›zlar
ve hiçbir ayr›m yap›lmadan bir araya y›¤›lm›fl fuhufl
kurbanlar› yaflar.”(Sf.82) 

Bir ‹ngiliz gazetesinden aktaran F. Engels: “Bu
sokaklar ço¤u kez öylesine dard›r ki, insan bir evin
penceresinden karfl›s›ndaki komflusunun pencere-
sine rahatl›kla atlayabilir. Bu evler öylesine yüksek-
tirler ve birbirlerinin üstüne y›¤›lm›fllard›r ki, arala-
r›ndaki avluya hemen hemen hiç ›fl›k gelmez. Ken-
tin bu bölgesinde evlere ait ne bir su kanal›, ne bir
la¤›m, ne de bir hela vard›r. Sonuç olarak bütün
çöp, pislik ve afla¤› yukar› elli bin kiflinin d›flk›s› her
gece hendeklere ak›t›l›r ve bu yüzden tüm sokakla-
r›n süpürülmesine ra¤men sadece insan› rahats›z
eden de¤il, burada yaflayanlar›n sa¤l›klar›n› da cid-
di biçimde tehlikeye düflüren bir görünüfl ve koku
ç›kar ortaya...”(Age, Sf.90)

“Ayn› koflullar fabrika kentleri için de geçerlidir
ve bunlar›n 7-8 bin kadar› arka arkaya infla edilmifl
oldu¤undan, havaland›rma olanaks›zd›r ve tek bir
hela, genellikle birkaç ev taraf›ndan kullan›l›r...”(Sf.
91)  

Bu evlerin sa¤l›ks›zl›¤› yetmiyormufl gibi bir de
tek odada 8-10 kifli yaflamak zorunda b›rak›lmakta-
d›rlar. F. Engels, bu semtlerden birinin rahibi G.
Aiston’dan aktar›yor: “‹çinde 2 bin 795 ailenin ya da
afla¤› yukar› 12 bin insan›n yaflad›¤› bin 400 evi
kapsamaktad›r... bu kalabal›k içinde bir adam›, ka-
r›s›n›, dört-befl çocu¤unu, hatta kimi zaman büyük-
babayla büyükanneyi on metrekarelik, yemek ye-
dikleri, uyuduklar› ve çal›flt›klar› tek bir oda içinde
bulmak, hiç de garip bir fley de¤ildir...” (Sf.84) 

Beslenmeleri kötü oldu¤u gibi giyecek elbise ve

yatacak yatak bile bulamamaktad›r: “Bütün bölge-
deki on aileden bir tanesinde bile hiçbir aile reisinin
ifl elbisesinden baflka giyece¤i yoktur, zaten bu da
çok kötü ve paramparça bir durumdad›r. Gerçekten
de bir ço¤unun bu paçavralardan baflka geceleri
üstlerine örtecek hiçbir fleyi ve bir ot torbas›ndan
baflka yataklar› yoktur.”(Sf. 85) 

Bu anlat›lanlar bile asl›nda lükstür. Çünkü bin-
lerce iflçi, bafl›n› sokacaklar› bir çat›ya bile sahip
de¤illerdir. Evsizler için yap›lan bar›naklar yeterli ol-
mad›¤› gibi, ah›rdan da farklar› yoktur. Bu koflullar-
da üst üste kalabilmeyi baflaranlar bile flansl›d›r:

“Yukar› Ogle Soka¤›ndaki evsizler için yap›lan
ve her gece üç yüz kiflinin kalabilece¤i bar›nak,
aç›l›fl›ndan yani 27 Ocak 1844’ten 17 Marta dek
gecede afla¤› yukar› 2 bin 740 kifliyi bar›nd›rm›fl-
t›r...”(Sf. 87) 

Kad›n ve çocuklara azg›n sömürü

Her yeni teknoloji binlerce iflçiyi iflinden eder-
ken, iflgücünü ucuzlat›p ifl yo¤unlu¤unu ve tempo-
sunu ise art›r›yor. Yeni teknolojilerin üretime sokul-
mas›n›n bir sonucu da 7-8 yafl›ndan itibaren çocuk
iflçilerin ve kad›nlar›n üretime sürülmesi olmufltur.

“1839’da Britanya ‹mparatorlu¤u’ndaki 419 bin
560 fabrika iflçisinden... hemen hemen yar›s› onse-
kiz yafl›ndan küçüktüler... Pamuk fabrikalar›nda bü-
tün iflçilerin yüzde 56.25’i; yün fabrikalar›nda yüzde
69.50’si; ipek fabrikalar›nda yüzde 70.50’si ve ke-
ten bükme fabrikalar›nda yüzde 70.50’si kad›n-
d›r.”(Sf.194) 

Sa¤l›ks›z beslenme ve kötü yaflam koflullar› ço-
cuklar› zaten hayat›n bafl›nda solduruyordu. Bir de
fabrikalardaki sömürü eklenmifl oldu:

“‹flçi s›n›f›n›n çocuklar› ve özellikle fabrika iflçile-
rinin çocuklar› aras›ndaki büyük ölüm say›s›, bunla-
r›n yaflant›lar›n›n ilk birkaç y›l›n› ne denli gayri s›hhi
koflullar alt›nda geçirdiklerinin bir kan›t›d›r... Dokuz
yafl›ndan onüç yafl›na dek, günde alt›buçuk saat
(eskiden sekiz, ondan da önce oniki-ondört, hatta
onalt› saatti) çal›flmak için fabrikaya gönderilir, on-
sekiz yafl›na gelene dek de günde oniki saat çal›-
fl›r. Halen var olan zay›flat›c› etkiler üstüne bir de ifl
ekleniyor.”(Sf. 203) 

Bu azg›n sömürüye bir de gece çal›flmas› ekle-
nince, çocuk iflçilerin sa¤l›klar› hepten bozulmufl-
tur:

“Böylece sanayiciler, o utand›r›c› gece çal›flma
sistemini getirdiler... Gündüzleri ne denli uyunursa
uyunsun, sürekli olarak gece uyku uyumaman›n
küçük çocuklar›n çehrelerinde ve hatta gençlerde
olgunluk ça¤›ndaki iflçilerin s›hhatleri üstünde yap-
t›¤› etkiyi anlatmaya gerek yok.”(Sf. 203) 

Gelecek say›da:  Fabrikalardaki çal›flma koflullar› 

ve iflçilerin sa¤l›¤›na etkileri...
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Amerika’da, tar›mda tekelleflmenin, küçük üreti-
cilerin mevsimlik iflçilerine dönüflmesinin hikayesi-
dir Gazap Üzümleri. Burjuvazi aç›s›ndan çok karl›,
ama kitleler için çok ac›kl› bir hikayedir bu. “Vahfli
kapitalizm” en çarp›c› biçimde görünmekte, bütün
fliddetiyle kurallar›n› iflletmektedir. 

“Küçük” insanlar›n yaflad›¤› küçük köyler, kü-
çük kasabalar bir anda altüst edilir, kapitalizmin
çarklar› taraf›ndan. Yaflamlar› tümden altüst edilir,
insanlar yerinden yurdundan, do¤up büyüdü¤ü ve
kök sald›¤› topraktan sökülüp at›l›r ve yollara dö-
külmek zorunda kal›rlar. Ve bu zorunlu göçün getir-
di¤i herfley bir anda giriverir yaflamlar›na; doland›r›-
c›l›k, çürüme, ailelerin parçalanmas›, açl›ktan öl-
mek, birbirine kenetlenmek, hor görülmek, d›fllan-
mak, sömürülmek, iflsizlik, iflsizlik, iflsizlik... 

Köylerinde onlarca y›lda kurduklar› bir düzen
vard›r. K›z›lderilerin sökülüp at›ld›¤› topraklarda bir
yaflam kurmufllard›r kendilerine. Bafllar›n› soktukla-
r› bir ev, geçimlerini sa¤lad›klar› birkaç dönüm tar-
la, birkaç hayvandan oluflur ailenin yaflam alan›.
Ekerler, biçerler, haftasonlar›nda di¤er köylülerle
biraraya gelerek dansederler, içki içince kavga
ederler, bazen kavgada birbirlerini öldürürler... Ya-
flamlar›nda belirsizlik yoktur. Dedelerinin, babalar›-
n›n yaflad›klar› gibi yaflamakta, onlardan ö¤rendik-
lerini hayata geçirmekte, onlar›n koydu¤u kurallar
çerçevesinde düzeni sa¤lamaktad›rlar. 

Ve bir gün k›yametin habercisi gelir. Bir y›l ku-
rakl›k olur; topraklar›nda yeterince ürün yetiflmez,
s›k›ntl› günler yaflarlar. Birileri “bankaya gidin” der,
“bankadan kredi al›rs›n›z, seneye ürün iyi olunca
borcunuzu ödersiniz.” Ak›llar›na yatar bu öneri.
Bankaya giderler, sahip olduklar› herfleyi ipotek
ederek kredi çekerler. Bir y›l sonra kabus bafllar.
Borçlar›n› ödeyememifllerdir ve banka evlerine, tar-
lalar›na el koymak üzere harekete geçer. 

Bu onlar için o kadar al›fl›lmad›k, o kadar ak›ld›-
fl› birfleydir ki, bafllar›na ne geldi¤ini bir türlü anla-
yamazlar. Birileri art›k topraklar›n› ekemeyecekleri-
ni, evlerinde oturamayacaklar›n› söyler. Bir traktör,
tarlalar›n› sürmeye, evlerinin duvar›n› y›kmaya bafl-
lar. Hukuk, mahkeme, borç gibi kavramlar onlar›n
yaflamlar›nda yoktur. Bu nedenle bulduklar› ilk çö-
züm tarlalar›n› ellerinden alan kifliyi vurup öldür-
mektir. Ama bakarlar, tarlalar›n› süren, karfl› köy-
den bir tan›d›klar›n›n o¤ludur ve “emir kulu”dur.
Ona emri vereni araflt›r›rlar; o da emri baflkas›ndan
almaktad›r. Peki ya ona kim emir veriyor; bir bafl-
kas›. Ya o kimden emir al›yor; bankadan. Bankay›
öldürmeyi düflünürler; ama banka insan de¤ildir ki!
Banka flirkettir, banka yönetim kuruludur, banka
insan de¤ildir, vurup öldüremezler. 

Çaresizlik o anda a¤›r bir tafl gibi yüreklerine
oturur ve bir daha hiç kalkmaz. 

Bu arada birileri sürekli el ilanlar› da¤›tmaktad›r.
Küçük, turuncu renkli el ilanlar›... Kaliforniya’da
meyve ve sebze bahçeleri oldu¤unu, bu bahçelerde
çal›flmak üzere çok say›da iflçi al›naca¤›n› ve dol-
gun ücret ödenece¤ini duyurmaktad›r bu el ilanlar›.
Bir umut k›v›lc›m› oluflturur bu haber. Meyve bah-
çelerine gitme fikri oluflmaya bafllar. Ailece yola
ç›kmaya karar verirler. Orada ifl bol nas›l olsa. Ço-
luk çocuk hep birlikte çal›flacaklar. Zaten a¤açlar›n
gölgesi alt›nda meyve toplamak da çok zevkli olsa
gerek. Bir taraftan toplar, bir taraftan yerler.
(“üzümleri s›kaca¤›m, sular›n›n yüzümden afla¤›
akt›¤›n› hissedece¤im”)K›sa zamanda para biriktire-

bilirler. Bu para ile portakal bahçelerinin
aras›nda küçük beyaz bir ev alabilirler
(böyle bir resim görmüfllerdir). Burada
tutunacaklar› hiçbir fley kalmam›fl; ora-
da yeni bir hayata bafllayabilirler. 

‹lk ifl ev eflyalar›n› satmakt›r. Al›c›
haz›rd›r; köylülerin eflyalar›n› satmaya
bafllad›klar›n› duymufl, flehirden gel-
mifltir. Pazarl›k bafllar. Al›c›n›n verdi¤i
fiyat çok düflüktür. Ve pazarl›¤›n en
keskin an›nda birden almaktan vazge-
çer. fiafl›r›r köylüler. “Almaktan vaz-
geçti!” Art›k düflük fiyata da raz›d›rlar,
ama flimdi de al›c› ilgisizleflmifltir.
Vahfli kapitalizmin doland›r›c› yüzüyle ikinci karfl›-
laflmalar›nda da yenilen köylüler olur. 

Sonraki aflama, bir araç sat›n almakt›r. Çünkü
Kaliforniya çok uzak... 1000 kilometre. Eflyalar›n›
yükleyip ailece binecekleri bir araç almak d›fl›nda
çareleri yoktur. Araç sat›fllar› bir baflka doland›r›c›-
l›k alan›d›r. Eskimifl, paslanm›fl, lastikleri y›pran-
m›fl, ço¤u bozuk külüstür arabalar ve fahifl fiyat-
lar... Sat›c› tecrübelidir (“üstelik yan›nda iki bidon
benzin bedava!”) Al›c›lar ise bilgisiz. Araba kullan-
may› bile sat›c›n›n yan›ndaki ç›ra¤›n verdi¤i k›sa bir
dersle ö¤renirler. Motor ve ar›za konusunda tek bir
kelime bilmeden düflerler yollara, arabadan bozulup
kamyona çevrilmifl külüstür araçlarla. Ve cang›l›n
içine böylece girerler. 

Baz›lar› daha ilk aflamada tökezler. Yolda araba-
lar› bozulur. Kaportas›n› açarlar, metal y›¤›nlar, bo-
rular, motorlar, onlar için hiçbirfley ifade etmemek-
tedir. Bir tamirci bulmalar›, tamirciye para vermele-
ri ihtimali yoktur. O kadar yükle ve insanla baflka
bir arabaya binmeleri de pek olas› de¤ildir. Yol ke-
nar›na çekerler arabay›, yüklerini indirir, etraf›na
çömelirler. 

Yollar arabalarla doludur. Hepsi de bat›ya, Kali-
forniya’ya gider. Bütün ülke yollara dökülmüfl gibi-
dir. Amerika’n›n yoksul orta kesimlerinden, zengin
ve güneflli bat› yakas›na büyük bir ak›n bafllam›flt›r.
Yollarda her çeflit insan ç›kar karfl›lar›na. Mola ver-
dikleri yol kenarlar›nda hemen kuruluveren dostluk-
lar, kenetlenme ve dayan›flma örnekleri, güçten dü-
flenleri, umutsuzlu¤a kap›lanlar› yeniden hayata
döndürür. Yaflanan kaosu kara dönüfltürmek, kapi-
talizmin kurallar›na göre “oynayarak” bu durumdan
faydalanmak isteyenler de az de¤ildir. Benzin istas-
yonlar› için göçmenler, benzin almad›¤› halde beda-
va su ve tuvalet kullanan, ekmek dilenen, pis in-
sanlard›r. Geçmiflte düzenli bir hayat› olan, karn›
her zaman doyan, iyi çal›flan, keyfince e¤lenen
köylüler, afla¤›lanmay›, d›fllanmay›, pislikle ve h›r-
s›zl›kla suçlanmay› ilk olarak bu benzin istasyonla-
r›nda ö¤renirler. Göçmen hayat›n›n ilk ürünü budur:
ikinci s›n›f olmak!

Yollarda önce yafll›lar ölür. Topra¤›ndan kopar›-
lan yafll›lar, topra¤›ndan kopar›lan bitkiler gibi, fazla
uzaklaflmadan ölüverirler. Çocuklar hastalan›r.
Gençler sab›rs›zlan›r... Sadece en dirençli, en sa¤-
lam olanlar, orada kendilerini bekleyen dayan›lmaz
koflullara uyum sa¤layabilecek olanlar ayakta kal›r.
Bat›da herkese yetecek kadar ifl, herkesin kurabile-
ce¤i kadar hayat yoktur çünkü. 

Kaliforniya, hayallerinden çok farkl›d›r. Öncelik-
le ifl ya yok, ya da çok azd›r. Çal›flmak isteyen in-
san ise çoktur. Topra¤›na banka taraf›ndan el ko-
nulan ve turuncu el ilanlar›n› gören insanlar›n hepsi

Kaliforniya’ya göç etmifllerdir.
Birkaç ay içinde eyalete gelen

göçmen say›s› yüzbinlercedir. 

‹fl mevsimliktir. Meyve olgunlafl›nca-
ya kadar tarlalarda yap›lacak ifl s›n›rl›d›r
ve az say›da iflçi ile bu ifller yap›labilmek-
tedir. Meyve olgunlaflt›¤›nda ise, birkaç

gün içinde toplamak gerekir. Meyve
bahçelerinin sahipleri, kendi bölgele-

rindeki bütün iflçi kamplar›na haber
salar. Ertesi gün bahçenin kap›s›nda
binlerce iflçi toplan›r, al›nacak iflçi
say›s› ise sadece birkaç yüzdür. Üc-

ret pazarl›¤› orada yap›l›r. Verilen üc-
ret çok düflüktür. Öyle ki bütün bir ailenin 14 sa-

atlik çal›flmas›n›n sonucunda tek ö¤ünlük yemek
paras› kazanmalar›, yayg›n oland›r. Daha aç olanlar
ise onlar›n da önüne geçer. Bir somun ekmek için
çal›flmay› kabul edenlere iflbafl› yapt›r›l›r. Öyle çok
iflçi al›n›r ki, birkaç günde bitebilecek bir iflin yar›m
güne kalmadan bitti¤i olur. Bir a¤aca birkaç kiflinin
birden sald›rd›¤›, birbirlerinden önce meyve kopar-
mak için kavga ettikleri olur. 

Patron için birfley de¤iflmez. Toplanan ürün üze-
rinden para vermektedir, iflçi say›s›n›n çok olmas›
ifline gelir. Tart›lar hilelidir, do¤ru tartmaz. Teslim
etti¤i her kilo için, iflçinin de hesap yapmas›, kay›t
tutmas› gerekir, yoksa patron mutlaka eksik hesap-
lar. Kimi zaman ödeme bile yapmaz patron. Birkaç
gün sürecek bir ifl sözkonusu ise, para yerine bak-
kal fifli verir. Kasaba uzak, bakkal ise meyve bah-
çesinin hemen yan›ndad›r; bu nedenle herfley fahifl
fiyatla sat›l›r. Kazan›lan paran›n fifli, ayn› gün bak-
kaldan al›nan yeme¤e dönüflür. Para biriktirmek,
geriye biraz ay›rmak, çok küçük bir olas›l›kt›r, ya
da hiç yoktur. ‹fl ise birkaç günlüktür. Meyvenin
mevsimi bitti¤inde ifl de biter. 

Göçmenler, meyve bahçelerinin yo¤un oldu¤u
yerlerde kurduklar› kamplarda kal›r. Kamplardaki
bar›naklar, y›rt›k bir çad›r, çöplükten al›nm›fl birkaç
döküntü eflya, biraz mukavvad›r. ‹çmek için bile su
bulmak çok zor oldu¤u için y›kanmak, çamafl›r y›-
kamak gibi fleyler, ancak flansl› olanlar›n sahip ola-
bildi¤i bir lükstür. Açl›k çok yayg›nd›r. Yemek genel
olarak un ve ya¤la yap›lm›fl g›dalardan ibarettir.
Onu bile bulmak ço¤u zaman zordur. 

Meyve bahçelerinin sahipleri, bu kamplara lüks
arabalar›yla gelir ve ifl oldu¤unu haber verir. Her-
hangi bir konuda, mesela ücretin ne olaca¤› konu-
sunda biraz üsteleyen olursa, hemen flerif girer dev-
reye. Zaten araban›n içinde bekliyordur. (“Dün fa-
lanca benzin istasyonu soyuldu, soygunu yapan-
lardan birinin eflgaline uyuyor senin yüzün”) ‹tiraz
eden arabaya bindirilir ve aylarca hapis yatmak
üzere tutuklan›r. Asl›nda hapiste yatmak bir yan›yla
iyi gibi görünür. Çünkü hapiste yemek vard›r, su
vard›r, bafl›n›n üzerinde bir çat› vard›r. Ancak hapis-
te yatmak çocuklar›n›n karn›n› doyurmaz. Bu ne-
denle göçmenler herhangi bir konuda patronlarla
tart›flmamaya, hatta olabildi¤inde konuflmamaya
çal›fl›rlar. 

Topraklar› çok bereketlidir Kaliforniya’n›n. Her
çeflit sebze, meyve yetiflir. Ama büyük bir bölümü
ekili de¤ildir. Topraklar›n etraf› çevrilmifl, göçmen-
lerin içeriye girmesi engellenmifltir. Çünkü üretimin
fazla olmas›, fiyatlar›n ve kar›n düflmesine neden
olur. Patronlar bunu istemez. Bu nedenle, sahip ol-
duklar› topraklar›n› hepsinde ekim yapmazlar. Bu
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topraklar göçmenlerin aç gözleri için büyük bir ifl-
kencedir. (“Ah bu topraklar›n küçücük bir köflesi
benim olsayd›, ailem aç kalmazd›”) Bazen bir göç-
men, etraf› çevrilmifl bofl bir topra¤a gizlice girer.
Onun küçücük bir bölümüne biraz tohum eker. Bi-
raz patates, biraz havuç... Sahipleri farketmesin di-
ye etraf›na gelifligüzel otlar serper. Kilometrelerce
öteden su tafl›r damla damla. Asl›nda sahipleri far-
k›ndad›r, ama seslerini ç›karmazlar. Ta ki at›lan to-
hum kök salmaya, ürün vermeye bafllay›ncaya ka-
dar. ‹flte o zaman yine flerif girer devreye. Adamla-
r›yla beraber gelir, bahçedeki herfleyi söker, ezer,
parçalar, oray› eken göçmenin umutlar›yla birlikte... 

Bazen ürün çok olur. O zaman fiyatlar düflmeye
bafllar. Ürünü toplaman›n bedeli, sat›fltan kazan›la-
cak paradan daha fazlad›r. Bu durumda, ürün tarla-
da çürümeye b›rak›l›r. Ball› fleftaliler, üzümler, göz
göre göre çürür, topra¤a kar›fl›rlar. Çocuklar a¤la-
yarak uzaktan seyreder dallardaki meyveleri. Bazen
de toplan›r ürünler, kasalarla ›rma¤a dökülür. Bu
mallar› aç iflçiler toplamas›n diye ›rma¤›n kenar›na
silahl› muhaf›zlar dikilir. Bazen, portakallar, biberler
kasalarla tafl›n›p meydana dökülür. Büyük bir por-
takal da¤› oluflur kasaban›n ortas›nda. Sonra üzeri-
ne benzin döker ve yakarlar. Açlar, dehfletten büyü-
müfl gözlerle izler onlar›. O yiyecekler da¤›t›lsa, o
bofl arazilerin ekilmesine izin verilse, aç insan kal-
mayacakt›r. Ama o zaman fiyatlar düfler, patronlar
kar edemez. Kar, insan hayat›ndan daha de¤erlidir,
bu nedenle cay›r cay›r yak›l›r biberler, açlar›n açl›-
¤›n› büyüterek. 

Yerli halk›n onlara yaklafl›m› da, sömürü çark›-
n›n genel yasalar›na uygun olarak de¤iflir. Önce
ac›ma duyarlar onlara karfl›. Sonra korku bafllar.
Açlar›n gözbebekleri büyüyüp kanland›kça, yerli
halk›n korkular› da büyür. Onlar›n kendileri için
tehlikeli oldu¤unu düflünmeye bafllarlar. Ac›ma nef-
rete dönüflür. “Zavall› göçmenler”, “pis h›rs›zlar”
olur onlar›n nezdinde. “Okiler” sözü, “Oklahamal›”
kelimesinin k›saltmas›d›r asl›nda, ama Kaliforniya
halk›n›n dilinde, Oklahama’dan gelen göçmenler
için söylenen a¤›r bir küfüre dönüflmüfltür. Yerli hal-
k›n ifl olanaklar›n› elinden alan, ücretleri düflüren,
ekmek çalan, pislik içinde yaflayan bir güruh olarak
görmeye bafllarlar göçmenleri. Meyve bahçelerinin
sahipleri ve kolluk güçleri bu tepkileri kolektif bir
düflmanl›¤a dönüfltürmek için u¤rafl›rlar. Çünkü bu
insanlar›n korkular›n› kullanarak göçmenlerin rahat
etmelerini, bölgeye yerleflmelerini, yaflam koflullar›-
n› düzeltmelerini engellemifl olurlar. Mesela bir böl-
gede meyve toplama ifli bitmiflse, ama buna ra¤-
men göçmenler gitmiyorsa, yerli halktan toplad›kla-
r› silahl› bir grupla, göçmenlerin kamplar›n› yakma-
ya gidebilirler. 

Oysa “Okiler”in istedi¤i tek fley çal›flmakt›r. ‹fl
isterler Okiler, kar›nlar›n› doyurmak, çocuklar›n›
okula göndermek, portakal bahçeleri aras›nda kü-
çük beyaz bir eve sahip olmak isterler. Ve önceki
yaflamlar›nda son derece gururlu ve onurludurlar.
Pislik ve açl›k onlar›n tercihi de¤ildir. Yollara düfl-
mek ve sefalet içinde yaflamak da. Sadece ifl ister-
ler. 

Onlara söylenen bir baflka küfür kelimesi ise
“pis komünist”tir. ‹flçinin birisi ilk defa duymufltur
bu kelimeyi; bu küfrü eden bahçe sahibine sorar
“komünist ne demek?” Patron cevap verir: “‹flçiler
20 sente çal›fl›yorken, 30 sent istemek komünistlik-
tir.” ‹flçi flaflk›n düflünür: “O zaman ben de komü-
nistim?!”

Bu kadar a¤›r bir sömürü ve bask›, açl›k ve se-
falet, göçmenler aras›nda dayan›flma ve kenetlen-
me duygular›n› güçlendirir. En büyük yokluklar
içinde bile, ekme¤ini paylaflan, duydu¤u bir ifli ha-
ber veren insanlar mutlaka ç›kar. Dayan›flman›n en
güzeli ise devlet kamp›nda yaflanmaktad›r. Devlet
kamp›, göçmen iflçiler için haz›rlanm›fl bir bar›nak-
t›r. Yol kenarlar›ndaki pisli¤in ve hastal›¤›n kol gez-
di¤i paçavra kamplardan çok farkl›d›r devlet kamp›.
S›cak su vard›r, tuvalette tuvalet ka¤›d› vard›r, ye-

mek yap›lacak, çamafl›r y›kanacak alanlar vard›r.
Bafllang›çta kimi s›k›nt›lar yaflanm›fl, ama sonras›n-
da örgütlenmifltir devlet kamp›nda yaflayanlar. Bü-
yük bir dayan›flma geliflmifltir aralar›nda. Kamp›n
yönetimi kampta kalanlar›n elindedir. Kampta ka-
lanlar›n seçimiyle belirlenen komite, yine seçimle
de¤iflir. Komite her yeni gelenle ilgilenir, açl›k çe-
kenlere belli miktarda para yard›m› yapar, ifl bul-
mada yol-yöntem gösterir. Cumartesi günleri dans
vard›r kampta; tüm sorunlar›n› bir kenara b›raka-
rak, büyük bir coflku içinde e¤lenir kamptaki iflçi-
ler. Polis giremez bu kamp›n içine. Ama içeride hiç-
bir sorun da ç›kmaz. Komite bütün düzeni, asayifli
sa¤lar, kurallar konur ve hep birlikte uyulur. (“Poli-
sin olmad›¤› yerde sorun da ç›km›yor. Acaba so-
runlar› da polis mi ç›kar›yor?”) Kamp›n tek kusuru,
kapasitesinin s›n›rl› olmas›d›r. Sadece belli say›da
insan kalabilir, daha fazlas›na yer yoktur. Zaten böl-
gedeki ifl bitti¤inde, kamptakiler de ay-
r›lmak, baflka bölgelere gitmek zorun-
dad›r. 

En a¤›r koflullar alt›nda, kad›nlar›n
yaflad›¤› de¤iflim çok flafl›rt›c›d›r. Kuru-
lu düzende, evin reisi erkek olarak be-
lirlenmifltir. Kendi topraklar›nda, kendi
evlerinde yaflarken, herkes bu düzene
bir biçimde uyum sa¤lam›flt›r zaten.
Ama yola ç›k›ld›¤› andan itibaren, ka-
d›n›n içinde gizli olan güç uyan›r, hare-
kete geçer. Baba yeni karfl›laflt›¤› du-
rumlar karfl›s›nda çaresiz, etkisizdir.
Sorunlar ç›kt›¤›nda nas›l çözece¤ini bi-
lemez. Kad›n›n
ise, s›n›fl› toplum
öncesine daya-
nan onbinlerce
y›ll›k yönetme
tecrübesi ve ta-
rihsel birikimi,
bütün görkemiyle
ç›kar ortaya. En
zor durumlarda
sa¤duyusuyla en
do¤ru kararlar›
anne al›r. Ailenin parçalanmamas›n›,
birarada kalmas›n› sa¤layan, annenin
gizli otoritesi, güçlü kararl›l›¤›d›r. 

Yer yer küçük grevler, direnifller de
yaflan›r. Bir tarafta büyük bir açl›k var-
ken, grev k›r›c›lar›n olmas› kaç›n›lmaz-
d›r. Buna ra¤men grev ve direnifllerin
etki alan› büyümeye bafllar. Giderek
daha fazla insan, ne yapmak gerekti¤i-
ni sorgulamaya, birfleyler anlatan kifli-
leri dinlemeye bafllar. Gelecek büyük
s›n›f savafllar›n›n habercisidir bu aray›fl-
lar ve direnifller. 

* * * 

Amerikal› yazar John Steinbeck, bu
kitab›nda tar›mda tekelleflmenin h›z ka-
zand›¤›, küçük üreticilerin topraktan
kopar›l›p yollara savruldu¤u, açl›¤a ve
sefalete mahkum edildi¤i bir dönemin
hikayesini anlat›r. As›l olarak Joad ai-
lesini merkez al›r, ama anlatt›¤› mil-
yonlarca insan›n ortak hikayesidir.
Vahfli kapitalizmle ilk defa karfl› karfl›-
ya kalan, kapitalist sömürü araç ve
yöntemlerinin yabanc›s› olan insanlar›n
çaresizli¤ini anlat›r bu romanda. Ama
bu ayn› zamanda bir ö¤renme sürecidir
de. Zaten Bitmeyen Kavga adl› roma-
n›nda da, bu sürecin bir sonraki afla-
mas›n›, mevsimlik iflçilerin örgütlenme
ve direnifl günlerini anlatmaya geçer. 

Onun anlatt›¤› koflullar bizim de ya-
banc›m›z de¤ildir. Bizim ülkemizde de
köylüler, kimisi ekonomik nedenlerle,
kimisi ise devletin bask›s›ndan dolay›

köylerinden kopart›lm›fl, kitleler halinde flehirlere y›-
¤›lm›fllard›r. Her ilkbaharda yollara dökülür, ürün
takvimine göre f›nd›k toplamaya, oradan çay topla-
maya, oradan pamuk toplamaya... ortalama alt›
ayl›k bir maratona bafllarlar. Ordu, Adapazar›, Ada-
na, Malatya... Tar›m üretimi geliflkin her ilde mev-
simlik iflçilerin izleri vard›r. Ve onlar da yerli halk
taraf›ndan afla¤›lan›r, küçümsenir, düflman olarak
görülürler. Yollarda ölüm, kald›klar› yerlerde her
türlü hastal›k onlar içindir. En a¤›r koflullarda ve en
düflük ücrete çal›fl›r, çal›flt›klar›n›n bir k›sm›n›n ara-
c›l›k yapan elçiye kapt›r›r, do¤ru düzgün para kaza-
namadan evlerine geri dönerler. Yoksulluk ve çare-
sizlik, onlar› bir sonraki y›l yeniden yollara döke-
cektir. Çözüm ise örgütlenmekten, güçleri birlefltir-
mekten, sömürü çark›na karfl› birlikte mücadele et-
mekten geçer.

Fındık işçilerine ırkçı uygulama
Hasat mevsiminin gelmesiyle birlikte tar›m iflçileri de çal›-

flacaklar› çiftliklere ulaflmak için yine kamyon kasalar›na dolufl-
tular. Son dönemlerde trafik kazalar›ndaki toplu ölümlerle adla-
r›n› s›kça duydu¤umuz tar›m iflçileri bugünlerde de u¤rad›klar›
›rkç› uygulamalarla karfl›m›za ç›k›yor. Yoksullu¤un pençesinde
k›vranan f›nd›k iflçilerine Ordu Valili¤inin alm›fl oldu¤u karar-
lar, Hitler zaman›ndaki ›rkç› politikalar› hat›rlat›yor. 

Geçen y›llarda al›nan benzer kararlar yüzünden yaflanan can
kay›plar›ndan ders almayan Ordu Valili¤inin bu y›l alm›fl oldu-
¤u kararlar flöyle:

3 F›nd›k toplamak için gelecek tar›m iflçile-
rinin kente gelmeden önce kimlikleri güvenlik
güçlerine verilerek GBT sorgulamas› yap›lacak. 

3 ‹flçiler çal›flacaklar› yeri ‹l Tar›m Müdürlü-
¤ü ve Ziraat Odas› Baflkanl›¤›’na bildirecek. 

3 Ayr›ca iflçilerin hangi bölgeye gidecekleri,
kaç gün kalacaklar› da tutana¤a ifllenecek. 

3 “fiüpheli ve hastal›kl›” görünen iflçi derhal
güvenlik güçlerine bildirilerek hakk›nda yasal ifl-
lem yap›lmas› sa¤lanacak. 

3 ‹flçi temsilcileri bu kurumlardan alacaklar› çal›flma belge-
si karfl›l›¤›nda iflçi getirebilecekler, gelen iflçiler de herhangi bir
yerde toplanmadan, do¤rudan çal›flmak üzere anlaflma yapt›¤›
yere gidecek. 

3 Valili¤in alm›fl oldu¤u karara göre, iflçilerin kent ve ilçe
merkezlerine inmesi de yasak

Büyük ço¤unlu¤unu Kürt iflçilerin oluflturdu¤u f›nd›k topla-
y›c›lar›, s›rf kimlikleri yüzünden “potansiyel terörist” muamele-
si görüyor ve bu ayr›mc›l›¤› bafllatan devletin kamu kurumlar›
oluyor. 

Benzer bir uygulaman›n Trabzon Valili¤i taraf›ndan da bafl-
lat›lm›fl oldu¤u iddialar› üzerine, Trabzon Valili¤i bu iddialar›n
gerçekd›fl› oldu¤unu belirtti. 

‹flçilerin g›da yard›m›, temiz su ve tuvalet gibi en do¤al ihti-
yaçlar›n› karfl›layacak taleplerine karfl›l›k belediyeler duyars›z
kal›rken, iflçilere sadece emniyet görevlileri “ilgi” gösteriyor.
‹flçilerin kald›klar› yerlerin yak›nlar›na mobil polis merkezi ku-
ruluyor. 

Ordu Valili¤inin f›nd›k iflçilerin karfl› alm›fl oldu¤u karara
F›nd›k-Sen Genel Baflkan› Kutsi Yaflar, yaz›l› bir aç›klama ile
tepki gösterdi. “Y›l›n 6-7 ay›nda evlerinden ayr›, yurdun dört
bir yan›nda hasat yapan, al›nteri döken tar›m iflçileri, yaflad›kla-
r› onlarca sorun yan›nda bir de potansiyel suçlu muamelesi gör-
mektedirler” dedi. Yaflar, “F›nd›k Üreticileri Sendikas› olarak
yurdumuzun dört bir yan›nda al›nteri döken, emek harcayan in-
san›m›za ›rk›, dili, dini, rengi ve kökeni ne olursa olsun farkl›
uygulama yap›lmamas› ve insanca yaflam koflullar›n›n sa¤lan-
mas› için mücadele etmenin hepimiz aç›s›ndan bir yurttafll›k gö-
revi oldu¤unu hat›rlatmak isteriz” diyerek aç›klamas›n› bitirdi. 

Sermaye sahiplerinin bu tür sald›r›lar›ndan korunman›n tek
yolu, bilinçli ve örgütlü bir mücadele yürütmektir.



Burjuva klikler aras›ndaki çeliflki ve çat›flmalar,
AKP’nin kapat›lmas› ve Ergenekon soruflturmas›
üzerinden fliddetlenerek sürüyor. Özellikle orgeneral
rütbesinde iki emekli subay›n tutuklanmas›, dinci-laik
fleklindeki bölünmeyi ve kutuplaflmay› daha da kes-
kinlefltirdi. Önümüzdeki aylarda AKP’nin kapatma da-
vas›n›n sonuçlanmas› ve 30 A¤ustos’taki Yüksek As-
keri fiura (YAfi) toplant›s›, bu kutuplaflmay› sokakla-
ra tafl›rabilir. Her iki kesim de k›l›çlar›n› çekmifl vazi-
yette, vurucu darbeyi indirecek günü bekliyor. Ve her
iki kesim de kitleleri arkas›na alabilmek için tüm koz-
lar›n› oynuyor. 

Her ne kadar klikler savafl› “hukuk” üzerinden yü-
rüyor görünse de, baflta medya olmak üzere düzenin
tüm kurumlar›n› kaps›yor. Emniyet, istihbarat, ordu,
yarg›, bürokrasi, üniversiteler, medya vb. tüm kurum-
lar kendi içinde ikiye bölünmüfl durumda. Halk› da
ikiye bölmeye, birinden birine taraf olmaya zorluyor-
lar. Bir taraf “fleriat gelecek” korkusu, di¤er taraf
“darbe olacak” ürküntüsü ile kitleleri yedeklemeye
çal›fl›yor. Ve son aylarda bu yönde önemli bir mesa-
fe ald›klar› söylenebilir. Özellikle son operasyonlar›n
ard›ndan kitleler, hemen her yerde bunlar› konuflup
tart›fl›yor. Ayn› fabrikada çal›flan, ayn› mahallede
oturan, benzer çal›flma ve yaflam koflullar›n› payla-
flanlar, AKP ya da ordu taraftar› olabiliyor. 

Durumu daha vahim k›lan ise, bu çarp›k saflafl-
maya kendine devrimci, demokrat, ilerici diyen kifli ve
kurumlar›n dahil olmas›d›r. Saflaflma bafllad›¤› gün-
den beri, TKP, HKP gibi reformist partiler “laik”  ya
da “ulusalc›” diye an›lan kesimden yana tav›r alarak,
tüm eylemlerinin merkezine AKP hükümetini çakm›fl-
lard›. DTP’den ÖDP, EMEP’e kadar uzanan geniflçe
bir kesim ise, “darbe” karfl›tl›¤› üzerinden AKP’den
yana bir tutum alm›flt›. Çeflitli devrimci örgütler de bu
iki ana gövdeye flu ya da bu oranda yaklaflarak, bu
e¤ilimin içine girmifllerdi. fiimdi çat›flmalar›n fliddet-
lenmesi, devrimci-demokrat kesimler aras›nda bafl
gösteren ayr›flmay›, daha da büyütecek ve keskin-
lefltirecektir. Bunun kitlelere yans›mas› çok daha teh-
likeli boyutlar› do¤uracakt›r. Daha flimdiden Alevilerin
önemli bir k›sm› “fleriata karfl›”, “laik-ulusalc›” kesime
yedeklenirken, Kürtlerin önemli bir k›sm› ise “darbeci-
lere karfl›”, “dincilerin” yan›nda yer alabiliyor. 

Böyle bir ayr›flman›n bir sonraki ad›m›, her kesi-
min taraftarlar›n› soka¤a dökmesidir ki, bu gerici bir
iç savafl› tetiklemek demektir. Gerici bir iç savafl›n
yarataca¤› tahribat ise, kolay kolay silinemeyecek iz-
ler b›rak›r. “Lübnanlaflma” ya da “Balkanlaflma” ola-
rak bilinen bu emperyalist politika, bir ülke içindeki
her tür ayr›flmay› kafl›y›p, düflmanlaflt›rma ve birbiri-
ne k›rd›rma politikas›d›r. Ezilen ulus ve topluluklar›,
ezilen mezhepleri sadece ezen ulus ve mezheplerle
de¤il, birbirleriyle de karfl› karfl›ya getirmektedir. Bu
durum, iflçi ve emekçilerin, ezilen ulus ve mezheple-
rin daha da ezilmesi ve sömürülmesine yol açmakta,
sadece ve sadece emperyalistlerin ve onlar›n iflbirlik-
çilerinin, savafl vurguncular›n›n ifline yaramaktad›r.
“Böl-parçala-yönet” politikas›n›n, egemenlerin yüzy›l-
lard›r uygulad›¤› bir yönetim flekli oldu¤u bilinir. Sa-
vafl y›llar›nda ise, bu politikaya daha s›k baflvurmak-
tad›rlar. O yüzden de son y›llarda burjuvazi, halklar›
adeta atomlar›na kadar parçalama stratejisi izlemek-
tedir.                        

* * *

Ülkemizdeki saflaflmay› “dinci-laik”, “fleriatç›lar-
darbeciler” fleklinde görmek, bunun da AKP hüküme-
ti ve ordu aras›nda geçti¤ini düflünmek, görüngülere
kanmakt›r ve son derece yan›lt›c›d›r. Dindarl›k, de-
mokratl›k ya da laiklik, ulusalc›l›k gibi argümanlar,

burjuva kliklerin, kitleleri arkalar›na almak için ileri
sürdükleri demagojiden ibarettir. Bir baflka ifadeyle
bu saflaflmaya uydurduklar› ideolojik k›l›ft›r.  

Bafl›ndan beri, bu saflaflman›n arkas›nda, emper-
yalistlerin hegemonya savafl› oldu¤unu söylüyoruz.
11 Eylül sald›r›s›yla ABD’nin bafllatt›¤› yeni emperya-
list savafl›n, dünya ölçe¤inde oluflturdu¤u kamplafl-
man›n, ülkemizdeki iflbirlikçilerine yans›ma biçimi ol-
du¤unu vurguluyoruz. Bir yanda ABD-AB ve onun ifl-
birlikçileri var; ki bunlar, bugün için AKP hükümetini
desteklemektedirler. Di¤er yanda Çin-Rusya bloku
var ve bunlar›n ülke içindeki iflbirlikçileri de, AKP hü-
kümeti ve arkas›ndaki güçleri hedefe çakm›fl durum-
dalar… 

“Ergenekon soruflturmas›” kapsam›nda gözalt›na
al›n›p tutuklananlar, ABD ve AB’ye karfl› olup, “yönü-
müzü Do¤u’ya dönmeliyiz” diyenlerdir. Baflta Do¤u
Perinçek olmak üzere ‹flçi Partisi yöneticilerinin aç›k-
tan Çin-Rusya blokunu destekledikleri bilinmektedir.
Ve bunlar›n ordu içinde uzant›lar› oldu¤u da aç›kt›r.
Örne¤in eski genelkurmay baflkanlar›ndan Hüseyin
K›vr›ko¤lu, görevde bulundu¤u süre içinde ABD’ye
hiç gitmezken, Rusya ve Çin genelkurmay› ile iliflkile-
ri gelifltirmifltir. Hatta Rusya ile 2020 y›l›nda bafllaya-
cak “stratejik ortakl›k” anlaflmas›n› imzalam›flt›r. Ayn›
K›vr›ko¤lu, kendinden sonra göreve atanacak olan
Hilmi Özkök’ü “irticaya karfl› yumuflak” diye niteleyip,
genelkurmay baflkan› olmas›n› istememifl, onun için
“marangoz hatas›” diyebilmifltir. Buna karfl›n ABD’nin
Irak iflgali döneminde genelkurmay baflkan› olan Öz-
kök, ayn› dönemlerde iflbafl›na gelen AKP hüküme-
tiyle birlikte ABD’nin Ortado¤u politikas›n› yaflama
geçirmek için var gücüyle çal›flm›flt›r. 

Klikler aras› it dalafl›n›n keskinleflmesiyle, bu ger-
çekler çok daha aç›k biçimde ortaya ç›kmakta ve
burjuva medyada yer almaktad›r. Bu ifflaatlarda da
görülmektedir ki, ordu da kendi içinde bölünmüfl du-
rumdad›r.  Devletin di¤er kurumlar›nda oldu¤u gibi
orduda da çeflitli emperyalist güçlerle ba¤lant›l› iflbir-
likçiler bulunmaktad›r. O yüzden yaflanan çeliflkiyi;
AKP ile ordu aras›nda cereyan ediyormufl gibi yan-
s›tmak, AKP ve ordunun kendi içinde ayr› bir blok ol-
du¤unu sanmak ve daha da önemlisi bunlar›n arka-
s›ndaki emperyalist güçleri görmemek; çarp›tma ve
kitleleri aldatma de¤ilse, en hafifinden siyasal körlük-
tür. Ne yaz›k ki, bu yanl›fl› birçok devrimci hareket
yapabilmektedir. Oysa ordu içindeki çeliflki ve çatlak-
lar, art›k iyice su yüzüne ç›km›flt›r.  

AKP içinde bile çatlaklar vard›r. AKP, ABD iflbir-
likçisi bir partidir, fakat onun da kendi içinde kanatlar›
vard›r ve çeliflkilerin keskinleflti¤i yerde bu kanatlar
ortaya ç›kmaktad›r. (...)

Saflaflman›n arkas›ndaki as›l güç ise; emperya-
listlerdir ve onlar›n iflbirlikçisi, burjuvalar ile büyük
toprak sahipleridir. Ve bunlar, sadece kendilerine
“Anadolu Kaplanlar›” diyen ya da“yeflil sermaye” ola-
rak geçen sonradan yetme burjuvalarla s›n›rl› de¤il-
dir. ABD iflbirlikçisi burjuva kesimler AKP hükümetini
desteklemifllerdir. Bunlar›n içinde Koç, Sabanc› gibi
büyük tekel gruplar› vard›r. Ne var ki son dönemde
Do¤an ve Koç’larla AKP hükümetinin aras› aç›lm›flt›r.
Bunun da alt›nda ekonomik ç›karlar› yatt›¤› ortadad›r.

AKP s›k›flt›¤› bir dönemde,
kendisine daha yak›n duran Al-
bayrak, Çal›k gibi gruplara ön-
celik vermifl, onlar›n ç›karlar›
do¤rultusunda yasal düzenle-
meler yapm›flt›r. Ve bu durum
ayn› pazar alanlar›na oyna-
yan di¤er tekelleri k›zd›rm›fl-
t›r. Uzan’lar›n AKP hükümeti
eliyle nas›l çökertildi¤i, buna
karfl›n farkl› tekellerin nas›l önü-
nün düzlendi¤i kimse için s›r de-
¤ildir. Dolay›s›yla AKP ve onun ar-
kas›ndakilerin, kimi zaman dini, kimi
zamansa demokrasiyi kalkan yapma-
lar›, esas›nda ekonomik ç›kar kavga-
s›n›n üstünü örtme çabas›d›r. Gerçek-
te onlar›n da dini-iman› parad›r. (...)

* * *

(...) Bir tarafta ABD ve AB, di¤er ta-
rafta Rusya ve Çin’in bulundu¤u emper-
yalist bir kamplaflma vard›r. Yeni emper-
yalist paylafl›m savafl›, bu kamplar aras›n-
da cereyan etmektedir. Türkiye gibi bu sa-
vafl›n merkezinde bulunan bir ülkede, han-
gi kamp hegemonyas›n› tam anlam›yla ku-
rarsa, önemli bir üstünlük sa¤lam›fl olacak-
t›r. Bu hegemonya savafl›, do¤al olarak ifl-
birlikçileri arac›l›¤›yla yürütülmektedir. Son y›llarda
burjuva klikler aras›ndaki çeliflki ve çatlaklar›n iyice
büyümesi ve savafl›n bu denli aç›k ve k›ran k›rana
sürmesi, emperyalist kap›flman›n boyutunu, bu ka-
p›flmada Türkiye’nin önemini ortaya koymaktad›r.

Son aylarda “fleriat” ve “darbe” söylentileriyle iki
taraf›n da k›l›çlar› çekmesi, Ortado¤u’da hüküm sü-
ren emperyalist savaflla, onun bugünkü aflamas›yla
do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Bilindi¤i gibi Kas›m ay›nda
ABD’de seçimler olacakt›r. Orada hükümetler, iki bü-
yük parti, Demokrat ve Cumhuriyetçiler aras›nda el
de¤ifltirmekte, sözde demokrasi böyle iflletilmektedir.
‹ki dönemdir iflbafl›nda olan Cumhuriyetçi Bush hü-
kümeti, gerek savafl, gerekse ekonomi politikas›yla
y›pranm›fl durumdad›r. O yüzden de bu seçimlerde
Demokrat Parti’nin ve onun aday› Obama’n›n kazan-
ma ihtimali yüksektir. Obama ise, savafl karfl›tl›¤›
üzerinden seçim propagandas›n› yapmaktad›r. Oysa
Amerikan d›fl politikas›, partilerin üzerindedir. Üstelik
ABD’nin içine düfltü¤ü durum, hegemonya savafl›n›
kaç›n›lmaz k›lmaktad›r. O yüzden seçimleri kim ka-
zan›rsa kazans›n bu savafl› sürdürmek zorunda ola-
cakt›r. (...)

ABD seçimlerine günler kala, son dönemini yafla-
yan Bush’un ‹ran’a dönük bir sald›r› bafllatma olas›l›-
¤› yüksektir. Böylece yeni baflkan›n kuca¤›na ‹ran
savafl›n› da b›rakacak, onun daha bafltan y›pranma-
s›n› önlemifl olacakt›r. ‹srail’in artan tehditleri ve son
tatbikat›, bu haz›rl›¤›n bir parças›d›r. ABD, ‹ran’› yal-
n›zlaflt›rma politikas› izlemekte, bunun için de Orta-
do¤u’da ‹ran’›n dayand›¤› güçleri elimine etmeye ça-
l›flmaktad›r. Bunun bafl›nda Suriye’yi ‹ran’dan kopar-
mak, en az›ndan nötrlefltirmek vard›r. ‹srail ile Suriye
aras›nda çat›flma konusu olan Golan tepelerindeki

sorunu çözmeye çal›flmakta; di-
¤er yandan Lübnan’da Hizbul-
lah’›, Filistin’de Hamas’› etkisiz-
lefltirme çabas›na girmektedir.

Bütün bunlar›n baflar›labilmesinde Türkiye’ye
önemli bir rol düflmektedir. ‹srail-Suriye ko-

nusunda arabuluculu¤a Türkiye so-
yunmufltur örne¤in. Ayn› flekilde

AKP hükümeti, Hizbullah ve
Hamas’la gizli-aç›k görüfl-

meler yapmakta-
d›r.

ABD aç›s›n-
dan en kritik
mesele, Türki-
ye-Irak iliflkisi-
dir. Kuzey
Irak’ta Kürt Fe-
dere Devleti’nin
oluflumuyla bir-
likte gerilen ilifl-
kileri son aylar-
da tamir etme-
ye çal›flmakta-
d›r. Geçti¤imiz
aylarda “s›n›rö-
tesi operas-
yon”a destek

vermesi, Kerkük referandumunu erteletmesi, Irak pa-
zar›ndan kimi k›r›nt›lar› vermesi vb. ile bu konuda
önemli bir mesafe alm›fl bulunmaktad›r. Bunun son
noktas›, Baflbakan Erdo¤an’›n Irak ziyaretidir. Bu zi-
yaret ile al›nan mesafe resmiyete kavuflacak, uzun
süredir sorunlu olan Türkiye-Irak (Türkiye-Güney
Kürdistan) iliflkisi düzelmifl olacakt›r. Bu yüzden bir
dönem gerilen Türk-Amerikan iliflkisi de eskisinden
daha güçlü bir flekilde yeniden infla edilecektir.

ABD’nin planlar› böyledir. ‹flbirlikçilerini de bu
plan dahilinde harekete geçirmifltir. Elbette di¤er em-
peryalist güçler de bu plan› bozmak için ata¤a kalk-
m›fllard›r. Mart ay›nda AKP’nin kapat›lmas›, ard›ndan
“Ergenekon soruflturmas›” ad› alt›nda iki kesimin bir-
birinin bo¤az›na sar›lmas›, bütün bu geliflmeler üzeri-
nedir. AKP’nin yapt›¤› son hamle ise, tam da Baflba-
kan›n Irak ziyareti öncesine getirilmifltir. ABD ve ifl-
birlikçileri, ‹ran savafl› bafllamadan önce önlerini te-
mizlemek istemekte, has›mlar›na a¤›r darbeler vura-
rak yollar›n› açmaya çal›flmaktad›rlar. Irak iflgali ön-
cesinde oldu¤u gibi bir “tezkere kazas›” ABD’nin tüm
hesaplar›n› alt-üst edebilir. O yüzden de bu kez ifli
bafltan s›k› tutmaktad›r. 

Burjuva klikler aras›ndaki savafl›n son aylarda
böylesine keskinleflmesi, ‹ran savafl› baflta olmak
üzere Ortado¤u’daki emperyalist hegemonya savafl›-
d›r. Bu savafl›n ‹ran aya¤›, saflaflan emperyalist
bloklar› daha aç›ktan karfl› karfl›ya getirmektedir.
ABD’nin ‹ran’a açaca¤› savafl, üçüncü dünya savafl›-
n›n da aç›k göstergesi olacakt›r.

* * *

Bugün ülkemizde cereyan eden “laik-dinci” kav-
gas›na, bu genifl perspektiften bakmak gerekmekte-
dir. Aksi halde sadece bize gösterilmek isteneni gör-

müfl, onun arkas›nda gizlenenleri es geçmifl oluruz.
Böyle bir durumda, emperyalistlerin ve iflbirlikçilerin
iki ana blokundan birine yedeklenmek kaç›n›lmaz
olur. Oysa komünist ve devrimciler, burjuvazinin ya-
lan ve demagojilerinin arkas›nda yatan gerçekleri
görmek ve bunlar› genifl kesimlere göstermekle yü-
kümlüdür. Onlar toplumun en bilinçli kesimleri olarak,
bu gerçekleri ortaya koymal› ve kitlelere bunlar› an-
latmal›d›rlar. Sözlü-yaz›l› ajitasyon-propaganda araç-
lar›yla kitleleri bilinçlendirmeli, örgütlemeli ve olas›
tehlikelere karfl› haz›rlamal›d›rlar.

At iziyle it izinin birbirine kar›flt›¤›, ortal›¤›n toz-
duman oldu¤u böylesi dönemlerde devrimci perspek-
tifi yitirmemek büyük bir önem kazan›r. Özellikle de
savafl dönemleri, bu aç›dan çok daha kritiktir. Dünya
komünist ve devrimci hareketinin bu yönde önemli
bir birikimi, tecrübesi vard›r. Bunlar› ö¤renmeli/ö¤ret-
meli, bu birikim ve deneyim ›fl›¤›nda güncel geliflme-
leri yorumlamal› ve de¤ifltirebilmeliyiz.

Birinci emperyalist savafl döneminde II. Enter-
nasyonal partilerinin “vatan savunmas›” ad› alt›ndaki
ihaneti belleklerdedir. Keza ikinci emperyalist savafl›
s›ras›nda Avrupa komünist partilerinin rehaveti, son-
ras›nda ise revizyonist-reformist politikalarla düzene
entegre olmalar› unutulmamal›d›r. Her iki emperyalist
savaflta da komünistler ve gerçek devrimciler, sade-
ce egemen s›n›flarla de¤il, onlar›n manyetik alan›na
giren ve ihanet noktas›na sürüklenen revizyonist-re-
formist partilerle de mücadele etmek zorunda kal-
m›fllard›r. Onlar en karmafl›k hallerde bile, devrimci
bak›flaç›s›n› korumufl, geliflmeleri bu bak›flaç›s›yla
de¤erlendirmifl ve kitleleri bu yönde bilinçlendirip ha-
rekete geçirmifllerdir. 

Birinci emperyalist savaflta Almanya’da Karl Lieb-
necht ve Roza Lüksemburg’un bafl›n› çekti¤i Sparta-
kistler, Rusya’da Bolflevikler, Kautsky’ci “vatan savu-
nu”cular›na karfl› amans›z bir savafl yürüterek, prole-
ter enternasyonalizmin bayra¤›n› yükseklere çektiler.
O dönemin en güçlü partisi bafl›nda Kautsky’nin bu-
lundu¤u Alman sosyal-demokrat partisine ve II. En-
ternasyonal revizyonizmine karfl› bir avuç komünistin
verdi¤i bu mücadele sayesindedir ki, kitleler emper-
yalist savafla karfl› ayakland›, birçok yerde devrim
provalar› gerçekleflti. Bunlar›n içinde Çarl›k Rusya’da
Bolflevikler, zincirin en zay›f oldu¤u halkay› k›rarak
iktidara gelmeyi baflard›. 

‹kinci emperyalist savafl›n as›l hedefi, sosyalist
Sovyetler Birli¤i’ydi. ABD ve ‹ngiltere, Almanya’n›n
Sovyetler Birli¤i’ne sald›rmas›n› teflvik edip Sovyetle-
rin y›k›l›fl›n› görmek için her fleyi yapt›lar. Ancak
planlar› Moskova önlerinden geri döndü. Baflta Sov-
yetler Birli¤i olmak üzere tüm dünyadaki komünist ve
devrimcilerin büyük direnci ve mücadelesiyle, faflist
Almanya gerilemek zorunda kald› ve Berlin’e kadar
sürüldü. ‹kinci emperyalist savafl, Alman meclisinin
tepesine orak-çekiçli k›z›l bayra¤›n çekilmesiyle son
buldu. Birçok ülkede komünist ve devrimci partiler ik-
tidar› ele geçirdi. Birinci emperyalist savaflta dünya-
n›n alt›da birini yitiren emperyalist-kapitalist sistem,
ikinci emperyalist savaflta üçte birini yitirmekle karfl›
karfl›ya kald›. Emperyalistler, adeta “Dimyat’a pirince
giderken, evdeki bulgurdan olmufllar”d›.

* * *

Yeni bir emperyalist savafl sürecine girdi¤imiz bu
dönemde, ne yaz›k ki, ne Sovyetler Birli¤i gibi bir
sosyalist ülke, ne de Bolflevik Parti gibi güçlü bir ye-
ralt› örgütü var. Ancak bu büyük partiyi ve ülkeyi ya-
ratan da, en karanl›k dönemlerde ML’nin ›fl›¤›n› yitir-
memesi ve bu ›fl›¤› kitlelere tafl›mas›n› bilmesidir. Bi-
ze düflen görev de budur. Burjuvazinin kitleleri “fleri-
at” ya da “darbe” korkusuyla kendisine yedeklemesi-
ne izin vermemektir. Bu konuda devrimci demokrat
kesimlerde yaflanan kafa kar›fl›kl›¤›n› gidermek, ML
do¤rular› yaymakt›r. 

Komünist ve devrimcilerin, emperyalist savafl dö-
nemini devrim ve sosyalizmin zaferiyle taçland›rma-
lar›n›n bir di¤er nedeni ise, savafla ve faflizme karfl›
olan tüm güçleri birlefltirmeleri ve savaflt›rmalar›d›r.
fiu ya da bu emperyalist bloka yedeklenmeden, ba-
¤›ms›z bir devrimci hat çizmifller ve bu hatt› güçlen-
dirmifllerdir. Kitleleri “k›rk kat›r m›, k›rk sat›r m›” se-
çeneksizli¤i ile ortada b›rakmam›fllar, devrimci bir
seçenek de oldu¤unu göstermifller ve bu seçene¤i
ayr› bir odak olarak büyütmüfllerdir. 

O halde görevimiz ilkin, bu kaotik ortam› ayd›n-
latmak, görünenin arkas›nda yatan gerçekleri aç›¤a
ç›karmak ve bunlar› kitlelere yaymakt›r. Bunun için
çeflitli yol ve yöntemleri devreye sokmakt›r. Çok yay-
g›n biçimde sözlü-yaz›l› ajitasyon ve propaganda
araçlar›n› kullanmak, kitlelerin bulundu¤u her yerde
bu gerçekleri b›k›p usanmadan anlatmakt›r. ‹kinci
olarak da; baflta devrimciler olmak üzere savafla ve
faflizme karfl› tüm güçleri birlefltirmek, s›n›f mücade-
lesini yükseltmektir. fiu anda yapmaya çal›flt›¤›m›z
da budur.

Yeni emperyalist savafl, iflbirlikçileri arac›l›¤›yla
gerici iç savafllar› tetiklemektedir. Halklar›n bu oyuna
gelmesini önlemek ve gerçek kurtuluflu sa¤layabil-
mek, bu iki temel görevde alaca¤›m›z mesafeye
ba¤l› olacakt›r. Tarih, egemenlerin it dalafl›na flu ya
da bu flekilde yedeklenen kifli ve kurumlar› lanetle-
yecektir. Ancak böyle bir dönemde devrim ve sosya-
lizm mücadelesini yükseltmeyi baflaramayanlar› da
affetmeyecektir.

* * * 

Bugün böylesi bir tarihsel sorumlulukla karfl› kar-
fl›yay›z. Ak ile karan›n, do¤ru ile yanl›fl›n çat›flt›¤›,
ihanet ve teslimiyet ile direnifl ve mücadelenin kendi-
ni tüm ç›plakl›¤› ile ortaya koydu¤u bir süreçtir bu.
Böyle anlar her kifli ve örgüt aç›s›ndan gerçek rengi-
ni aç›¤a vuran bir turnusol ifllevi görür. Zor dönemle-
ri ML perspektif ve direnifl çizgisiyle baflar›l› bir flekil-
de atlatan ihtilalci komünistler, bu süreçten de al›nla-
r›n ak›yla ç›kmas›n› baflaracakt›r. Ancak sadece
do¤rular› söylemek ve s›n›rl› güçleriyle savaflmak
yetmemektedir. 12 Eylül süreci bunu ortaya koymufl-
tur.  

Devrimci kopuflumuzdan bu yana, emperyalistle-
rin kendi aralar›ndaki çeliflkilerin boyutunu ve bunun
ülkemize yans›malar›n› ortaya seriyoruz. 11 Eylül
sald›r›s›ndan sonra gerçekleflen I. Kongremizde, ye-
ni bir emperyalist savafl›n öngünüde oldu¤umuzu
somut veriler ›fl›¤›nda ortaya koymufltuk. Bu de¤er-
lendirmeler, her somut geliflme ile kan›tlanm›fl du-
rumda. Ne var ki bu do¤ru öngörüler, dahas› varolan
gücümüzle yapt›klar›m›z, durumu de¤ifltirmeye yet-
miyor. O halde her Bolflevik, bugüne dek yapt›¤›n›n
çok üzerine ç›kmakla karfl› karfl›yad›r. (…)Önümüz-
deki büyük alt-üst olufla bugünden haz›rlanmak, bu
görüfller do¤rultusunda daha yo¤un bir faaliyeti ve
çabay› gerektirmektedir.

fieriat-darbe kutuplaflmas›nda

DEVR‹MC‹ PERSPEKT‹F‹ Y‹T‹RMEMEK 
Elimize posta kanal›yla ulaflan T‹KB(B) merkezi yay›n or-

gan› “‹htilalci Komünist”in Haziran 2008 tarihli 64. say›s›n›n
baflyaz›s›n› güncel öneminden dolay› k›saltarak yay›nl›yoruz.
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Burjuva klikler aras›nda yaflanan ve gi-
derek fliddetlenen klik çat›flmas›, kendine
“devrimci”, “sosyalist” diyen kesimler içinde
farkl› de¤erlendirmelere konu olmaya de-
vam ediyor. Son olarak Ergenekon operas-
yonunda “6. dalga” olarak ifade edilen gö-
zalt›lar üzerine, bu de¤erlendirmeler yeni-
den ortal›¤› kaplad›. Reformist kesimlerde
burjuva kliklerden birine yedeklenme çok da-
ha aç›k görülürken, kimi devrimci kesimlerde
daha örtük ve temkinli yaklafl›mlar var. Fakat bu
klikleri tan›mlama, arkas›nda yatan güçleri deflifre
etme, aralar›ndaki çat›flman›n gerçek nedenini orta-
ya serme konusunda kafa kar›fl›kl›¤› halen sürüyor.
Elbette bu, ideolojik/siyasal bir bak›fl sorunu. Somut
durumda ise, emperyalizme, iflbirlikçilerine, onlar
aras›ndaki iliflkiye bak›flta dü¤ümleniyor. 11 Eylül
sonras› bafl›n› ABD emperyalizminin çekti¤i yeni bir
emperyalist hegemonya savafl›na girildi¤inin, bunun
emperyalistler (dolay›s›yla iflbirlikçileri) aras›ndaki
çeliflkileri, çok daha fliddetli hale getirdi¤inin görüle-
memesi de, önemli bir rol oynuyor. 

Kliklerden birine yedeklenenler

Reformist kesimler aras›nda burjuva kliklerin ça-
t›flmas›n› iki ayr› uçtan de¤erlendirip taraf olanlar›n
bafl›n›, bir yanda TKP, di¤er yanda ÖDP çekiyor. 

TKP, burjuva klikler aras›ndaki kap›flmada ba-
fl›ndan beri “laik-ulusalc›” kesimin yan›nda saf tuttu.
Faaliyetlerinin merkezine AKP hükümetini oturttu.
Son aylarda “AKP’yi ‹stemiyoruz!” kampanyas› ile
bunu daha ileri tafl›d›. Ergenekon operasyonunun
son dalgas›nda, tutumunu çok daha net biçimde or-
taya koydu. 

6 Temmuz’da ‹stanbul’da gerçeklefltirdi¤i miting-
de konuflma yapan Aydemir Güler, aç›kça “TKP
bu kavgada taraft›r” diyordu. Bunu da “ileriye, eflitli-
¤e, özgürlü¤e, adalete, bar›fla ulaflabilmek için da-
ha önceki ilerlemelerin korunmas›… bu ilerlemelerin
yok edilmesine karfl› konum al›nmas›” fleklinde ge-
rekçelendirdi. “AKP’nin temsil etti¤i cephe, Türki-
ye’yi geriye götürmektedir… Bu bir karfl›-devrimdir.
Ba¤›ms›zl›k ve ça¤dafllaflma iddias›n› sürdüren Tür-
kiye’nin ortadan kalkmas› demektir” diye ekledi. 

AKP’nin dinci-gerici karakteri ortadad›r. Ne var
ki bu, “laik-ulusalc›” kesimin ilerici oldu¤u anlam›na
gelmez. Bunlar›n “laik”li¤i ve “ulusalc›”l›¤› demogojik
olmas› bir yana; “ulusalc›”l›¤›n, yani burjuva-milliyet-
çili¤in, emperyalizm aflamas›yla birlikte, ilerici niteli-
¤ini çoktan yitirdi¤i, gericileflti¤i, sadece teorik ola-
rak de¤il, pratik olarak da defalarca kan›tlanm›flt›r.
fiu anda “Ergenekon” kapsam›nda yarg›lanan kiflile-
rin siciline bakmak bile, bu kesimlerin ne kadar “ile-
rici” oldu¤unu ortaya koyar. Y›llarca devrimcileri ih-
bar etmifl ve son dönemde flovenizmin bayraktarl›-
¤›na soyunmufl Do¤u Perinçek mi “ilerici”dir? Yoksa
baflta Kürt illeri olmak üzere ülkenin dört bir yan›n-

da
kontra ey-
lemleri örgütle-
yen eli kanl› ge-
neraller mi?     

TKP, Ergenekon operasyonunu “Türkiye Cum-
huriyeti’nin tasfiyesi” olarak görmekte ve aç›kça
TC’nin savunusunu üstlenmektedir. Bu, b›rakal›m
devrimcili¤i, yurtseverli¤i, demokratl›kla bile ba¤-
daflmaz. Bugünkü TC, emperyalizme ba¤›ml›, iflbir-
likçi tekelci burjuvazi ve büyük toprak sahiplerinin
egemenli¤inde ve faflist bir karakterdedir. Buna kar-
fl› mücadele etmeden ne yurtsever olunur, ne de
anti-faflist!

TKP’nin karfl› cephesinde ise ÖDP saf tutmufl
durumdad›r. ÖDP de bafl›ndan beri, bu çat›flmay›
“AKP-ordu” fleklinde görmüfl, AKP’nin AB’ye girme
çabalar›n› “demokratik aç›l›m” olarak de¤erlendir-
mifltir. Ergenekon operasyonunu da “demokratiklefl-
me ad›na büyük bir ad›m” olarak niteleyip destekle-
mektedir. 1 Temmuz gözalt›lar› öncesinde AKP’ye
yak›n kesimler taraf›ndan bafllat›lan ve operasyona
kitle deste¤i yaratmay› amaçlad›¤› belli olan “Dar-
beye Dur de!” yürüyüfllerine, DTP ve SDP’nin yan›
s›ra ÖDP de kat›lm›flt›r. “Darbeye karfl› 70 milyon
ad›m” diye bafllayan bu kampanyan›n, son tutukla-
malar›n ön haz›rl›¤› oldu¤u çok net biçimde aç›¤a
ç›km›fl bulunmaktad›r. Fakat bundan ÖDP’nin ra-
hats›zl›k duymas› söz konusu de¤ildir. ÖDP Baflka-
n› Ufuk Uras’›n son tutuklamalar üzerine yapt›¤›
aç›klama da ayn› do¤rultudad›r çünkü. 

“Yaflanan süreçten kim rahats›zl›k duyuyorsa
yakalanm›flt›r. Mutlaka do¤ru veya dolayl› ba¤lant›-
lar› vard›r. Demokrasiyi savunmaktan kimse rahat-
s›zl›k duymamal›.” Tek itiraz›, operasyonun emekli
generallerle s›n›rlanm›fl olmas›d›r. Onun için ope-
rasyonunun görevde olanlar› da kapsamas›n› iste-
mekte, konunun mecliste görüflülmesi için imza top-
lamaktad›r. Fakat AKP’li milletvekilleri, Uras’›n bu
önergesine imza bile vermemifllerdir.   

AKP’nin b›rakal›m demokratl›¤›n›, Ergenekon
operasyonunu derinlefltirme yönünde bir çabas› ol-
mad›¤›, bu olayda bir kez daha görülmüfltür. Hal
böyleyken “demokrasi” ad›na AKP’yi desteklemek,
destekleyenlerin “demokrasi” anlay›fl›n› da ele ver-
mektedir.

Devrimci kesimlerin yalpalamalar›

Reformist partilerin flu ya da bu kli¤e
yaslanmalar› ya da onlar›n de¤irmenine
su tafl›malar›, çok flafl›rt›c› bir durum de¤il
kuflkusuz. Düzen içi mücadele anlay›fllar›,
parlamenterist yaklafl›mlar›yla, zaten buna

aç›klar. Bir de üzerlerinde devrimci bir
bas›nç hissetmiyorlarsa, çok daha ra-

hat davranabiliyorlar. Ne yaz›k ki, b›-
rakal›m reformizmin üzerinde bas›nç

oluflturmay›, onlardan etkilenen kimi dev-
rimci yap›lar var. Burjuva klikler aras›ndaki

çat›flmaya yaklafl›mda da bu etkilenme, net bi-
çimde görülüyor.

Örne¤in At›l›m, 12 Temmuz 2008 tarihli say›s›n-
da “ERGENEKON YETMEZ, KONTRGER‹LLA DA-
⁄ITILSIN!” manfletini at›yor. Yani “yetmez”cili¤ine
devam ediyor. Hat›rlanacakt›r At›l›m, AB’ye uyum
yasalar› parlamentodan ç›kt›¤› zaman da “Biraz öz-
gürlük yetmez!” manfletini atm›flt›. “Yetmez”le vur-
gulanan; asl›nda yap›lan iyi fleylerin oldu¤u, fakat
bunlar›n yetersiz kald›¤›d›r. Zaten yaz›lar›n içeri¤i
de böyledir. “Biraz Özgürlük Yetmez!” manfleti at›-
lan say›da At›l›m, AB emperyalistlerinin iste¤i do¤-
rultusunda ç›kar›lan Kürtçe yay›n ve idam›n kald›r›l-
mas›n›, “fay hatt›n›n k›r›lmas›”, “Türk burjuva devle-
tinin kurulufl felsefesinde, ideolojik dokusunda an-
laml› bir gedik” (10 A¤ustos 2002) olarak de¤erlen-
dirmifltir. Aradan geçen sürede ne “fay hatt›nda k›-
r›lma” yaflanm›fl, ne de “anlaml› bir gedik” aç›lm›fl-
t›r. Ne var ki, AB’nin özgürlük getirece¤i sav›n›n
egemenler taraf›ndan bilinçli bir flekilde körüklendi¤i
bir dönemde At›l›m, AB ve özgürlük kavramlar›n›
yan yana getirebilmifltir. 

fiimdi benzer bir durumu Ergenekon operasyo-
nunda görüyoruz. T›pk› AB uyum yasalar› gibi Erge-
nekon operasyonu da At›l›m’› bir hayli heyecanlan-
d›rm›fl, umutland›rm›fl. “Ergenekon Yetmez” man-
fletli say›s›n›n baflyaz›s›nda bak›n neler yaz›yor:
“Bugün Ergenekon operasyonuyla kontrgerilla cum-
huriyetinin pislikleri, ifllenen katliam ve cinayetler bir
kez daha ortal›¤a saç›l›yor. Gazi katliam›n›n ba¤-
lant›lar› aç›¤a ç›k›yor, fiemdinli’nin flifreleri çözülü-
yor, Silopi ve di¤er kay›plar›n kaybedilifllerinin ipuç-
lar› yakalan›yor. ‘Bin operasyon’, ‘üç bin faili meçhul
cinayet’in sorumlular›na bir ad›m daha yaklafl›l›-
yor…”

Gerçekten böyle mi? Yoksa tam tersi, kontrgeril-
la devletten ba¤›ms›z birkaç emekli subayla s›n›rl›y-
m›fl gibi gösterilip, arkas›ndaki ordu ve polis mi ak-
lan›yor? Daha da ileri gidip kontra çeteleriyle kimi
devrimci yap›lar›n birlikte çal›flt›¤› söylenerek, bu
eylemlerin do¤rudan ma¤durlar› “suçlu” mu ilan edi-
liyor? Bombard›man halinde ya¤d›r›lan bilgi kirlili¤i
alt›nda sapla saman, gerçekle yalan birbirine mi ka-
r›flt›r›l›yor? 

Hangisinin yap›ld›¤› ayan-beyan ortada. Ama
At›l›m’›n ayaklar›n›n suya deymesi için, iddianame-

Burjuva kliklerin çat›flmas›na iliflkin
KAFA KARIfiIKLI⁄I SÜRÜYOR
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nin aç›klanmas› gerekiyor. Ergenekon iddianamesi
aç›kland›ktan sonraki (19 Temmuz 2008) manfleti;
“Demokrasi havarili¤i iddianameye kadarm›fl DAR-
BE PLANLARI YOK, C‹NAYETLER SEÇMECE”
oluyor. Ayn› say›n›n “Sinekler ve batakl›k” bafll›kl›
baflyaz›s›nda ise, yaflad›¤› hayal k›r›kl›¤› kendini
tüm ç›plakl›¤›yla ele veriyor:  “…sistemin ve rejimin
bütün temel s›rlar›na vak›f olan “derin devlet Erge-
nekon”un kendisi da¤›t›lm›yor, fakat statükolar›na
dokunuluyor; kendisi yarg›lanm›yor, ama ‘eskiyen’i
temsil eden unsurlar› k›smen tasfiye ediliyor” ‹ddia-
namenin ne Kürdistan’daki kirli savafla ne Susur-
luk’a, hatta Hrant Dink, Rahip Santoro, Zirve Kita-
pevi gibi yak›n geçmiflteki olaylara de¤inmemesine
çok k›z›yor. Bir hafta önceki heyecandan ve beklen-
tiden eser kalmam›fl. Ama önceki say›da dile getir-
di¤i “bütün bunlar güncel mücadelenin, hesaplafl-
man›n, adalet talebinin, kontrgerilla rejimine karfl›
mücadelenin konusu yap›lmal›d›r” sözünün arkas›n-
da duruyor: “Politik özgürlükler ve adalet talebi,
devrimciler ve komünistler taraf›ndan flimdi çok da-
ha günceldir, yak›c›d›r, öne ç›kar›lmal›d›r” Bunun
AKP’ye yedeklenme olaca¤› kayg›s›n› bertaraf ede-
bilmek için de her iki baflyaz›da da “AKP’ye yedek-
lenmek endiflesi”nin “yersiz ve anlams›z” oldu¤unu
kan›tlamaya çal›fl›yor.

Bilindi¤i gibi, burjuva klikler, kitle taban›n› genifl-
letmek için, bugüne dek çeflitli mitingler yapt›, halen
de yap›yorlar. Elbette bu iki kesim d›fl›nda devrimci
güçlerin de meydana ç›k›p gerçekleri anlatmas›, her
iki kesimin manipülasyonlar›na karfl›, kitleleri uyan-
d›rmas› ve harekete geçirmesi önemli. Ancak bu;
“bu kadar› yetmez” diyerek, kliklerden birinin dema-
gojisini güçlendirerek olmaz! Aksine “it dalafl›na alet
olma, kendi davan için dövüfl” diyerek, iflçi-emekçi
hareketini yükselterek olur. Tabi ki, “M‹T, Kontrgeril-
la Da¤›t›ls›n!”, “çeteler halka hesap versin!” taleple-
ri, do¤ru taleplerdir ve devrimciler taraf›ndan çeflitli
dönemlerde öne ç›karm›fllard›r. Ancak bir talebi öne
ç›kar›rken, objektif ve subjektif koflullara bakmak
gerekir. Örne¤in tam da AKP hükümetinin “çetelere
karfl› mücadele” ediyormufl gibi göründü¤ü bir dö-
nemde, bu slogan› öne ç›karmak, AKP’ye kan tafl›r.
T›pk› “Darbeye Hay›r!” slogan›n›n Ergenekon ope-
rasyonu öncesi AKP’ye yaramas› gibi. 

Di¤er yandan, “Kontrgerilla da¤›t›ls›n!”, “Çeteler
Yarg›lans›n!” gibi sloganlar, flöyle bir dönemde “aji-
tasyon slogan›” de¤il, bir eylem slogan› olarak at›l-
mal› ve onun gerekleri yerine getirilmelidir. E¤er
subjektif olarak o güce sahip de¤ilsek, bunu bafla-
rabilmemiz de mümkün olmayacakt›r. Gerçekten
bugünkü gücümüz, kitleleri soka¤a döküp çeteleri
yarg›latmaya, kontrgerillay› da¤›tmaya yetmiyor,
salt propaganda düzeyinde kal›yor ise, yine AKP’ye
yarayacakt›r. 

At›l›m, “Ergenekon Yetmez!” manfletini att›¤› sa-
y›da, ÖDP’den DTP ve EMEP’e kadar reformist
partilerin de görüfllerini özetlemifl. Örne¤in ÖDP ile
ilgili yapt›¤› özette flunlar› yaz›yor: “…hakk›nda dar-
be giriflimi iddias› olanlar›n aradan 4 y›l geçmesine
ra¤men yarg›lanmas› çabalar›, önemli bir ad›m ol-
makla birlikte, yeterli de¤ildir.”(abç) At›l›m,
ÖDP’nin bu yaklafl›m›yla, kendi yaklafl›m› aras›nda-
ki benzerli¤i fark edemiyor mu? Keza ayn› say›da
(daha önceki say›lar›nda da) “laik-ulusalc›” kesime
yedeklendi¤i için TKP’yi k›yas›ya elefltirirken,

AKP’ye yedeklenenleri hiç elefltirmemesi, onlarla
olan yak›nl›¤›n› ele vermiyor mu?

3 Kas›m 2002 seçimlerinden bu yana AKP’yi
“de¤iflimci”, orduyu “statükocu” gören, 22 Temmuz
2007 seçimlerinde genel olarak “düzen partilerine”
de¤il, “Darbecilere oy yok” slogan›n› öne ç›karan
At›l›m, burjuva klikler aras›nda çat›flman›n fliddet-
lendi¤i her kritik aflamada, reformist partilere yak›n
bir durufl sergiledi. fiimdiki tutumu da farkl› de¤ildir.  

Çat›flman›n arkas›nda kimler var

At›l›m’›n bu yaklafl›m›nda, klikleri de¤erlendirme
biçimi ve onlara biçti¤i misyonun önemli bir pay›
var. 

5 Temmuz 2008 tarihli “Hesaplaflma” bafll›kl›
baflyaz›da, “Bu, esasl› bir hesaplaflmad›r” tespitinde
bulunduktan sonra; “Hesaplaflmaya süreklilik ve
strateji kazand›ran temel unsur ise, çat›flma ve çe-
kiflmenin esasen rejimde ve iktidar içi iliflkilerde bir
de¤iflim operasyonu olarak yön kazan›yor olmas›-
d›r.” diyor. Bu saptamas›n› da flöyle geniflletiyor:
“on y›llar boyunca devletin ve rejimin gerçek sa-
hibi olan, militarizmin ve devlet bürokrasisinin ar-
pal›klar›nda palazlanan faflist generaller cephesi ile
bu mutlak iktidardan rahats›z olan, devlette ve sis-
temde söz sahibi olma zaman›n geldi¤ini gören,
ulusal içe kapanmaya karfl› ABD ve AB emperyaliz-
minin ‘entegrasyoncu’ çizgisinde ekonomi ve politi-
kay› flekillendirmek isteyen kesim aras›ndaki he-
saplaflman›n güncel görünümleri olarak meydana
ç›k›yor” (abç)

Buradan ne anlafl›l›r? “Faflist generaller cephe-
si”nin “ulusal içe kapanmay›” savundu¤u ve emper-
yalistlere mesafeli oldu¤u; çat›flman›n da “rejimin
gerçek sahibi olan”(!) generaller cephesiyle, sistem-
de söz sahibi olmak isteyen(!) burjuvazinin didiflme-
sinden ç›kt›¤›. Bu, burjuva liberal ayd›nlar›n de¤er-
lendirmeleriyle bire bir örtüflmektedir. Ve tam da ta-
raflar›n, kendilerine çizmeye çal›flt›klar› görünüme
uygundur. 

Devrimci kesimler içinde At›l›m bu konuda yal-
n›z da de¤ildir. Burjuva klikler aras›ndaki çat›flma-
da, devrimci bir tutum alarak her iki kesimi mahkum
edenlerde bile, klik çat›flmas›n›n nedenleri ve so-
nuçlar› konusunda kafa kar›fl›kl›¤› hüküm sürmekte-
dir. Büyük ço¤unlu¤u, bu çat›flman›n her iki taraf›-
n›n da ABD’ci oldu¤u konusunda hemfikirdirler. On-
lara göre AKP de, Genelkurmay da NATO’cudur,
hatta BOP’çudur. Aralar›ndaki çat›flman›n nedeni,
AKP’nin destekledi¤i yeni burjuvalarla, TÜS‹AD pat-
ronlar› aras›ndad›r. Sanki Türkiye’de emperyalizm-
den ba¤›ms›z bir burjuvazi varm›fl gibi, bunlar›n
emperyalizmle ba¤lar› havada durmaktad›r.

Örne¤in 11-24 Temmuz 2008 tarihli ‹flçi-Köylü
gazetesi “S›tmaya raz› olmayaca¤›z” manfletiyle her
iki kesime karfl› duruflunu net biçimde ortaya koy-
duktan sonra, “S›n›fsal yaklafl›m” köflesinde, “Yafla-
nan elbette AKP ile TSK aras›nda bir kap›flma de-
¤ildir” diyor. “ABD ve AB’li emperyalistlerin sürecin
bafl›ndan itibaren sergiledi¤i tutumlar, yapt›klar› gö-
rüflmeler, verdikleri demeçler dikkate al›nacak olur-
sa, durum daha iyi anlafl›lacakt›r” deniyor. Böylece
her iki kli¤in de ABD ve AB’ci oldu¤unu ima ediyor.
Zaten arkas›ndan “NATO’nun yeni konsepti ile bir-
likte de¤erlendirildi¤inde, AKP ile TSK aras›nda ifl-

birli¤inin tesis edilmesi gerekmifltir” diye tamaml›-
yor.

“Yürüyüfl” 13 Temmuz 2008 tarihli say›s›nda
“Amerikan iflbirlikçilerinin iktidar savafl›n› de¤il, Ba-
¤›ms›zl›k, demokrasi, mücadelesini destekleyelim!”
manfletiyle kitlelere ça¤r› yap›yor. Daha manflette
her iki kesimi de “Amerikan iflbirlikçisi” olarak gör-
dü¤ünü ortaya koyuyor. Keza “Kavgaya kendi saf›-
m›zda girmeliyiz!” yaz›s›nda, her iki kesimi de teflhir
ediyor. Ancak “tüm bu çat›flmalar, operasyonlar
içinde… kesintisiz süren bir di¤er fley Amerika’n›n
BOP plan›d›r ve bunda da hem AKP, hem Genel-
kurmay ABD’nin hizmetinde birliktedirler” diyor.  

“K›z›l Bayrak” 11 Temmuz 2008 tarihli “Kapak”
yaz›s›nda; “Çat›flman›n halihaz›rdaki somut seyri
çat›flan taraflar›n… tayin edici bir güç olarak ABD
deste¤ine oynad›klar›n› göstermektedir” diyor. 4
Temmuz 2008 tarihli kapak yaz›s›nda ise; “ABD
emperyalizminin ülkedeki geleneksel dayana¤› Ge-
nelkurmay, her ne kadar dinci ak›m›n devlete rengi-
ni verme yönündeki hamlelerinden rahats›z olsa da
ordunun “anti-amerikanc›” unsurlar›ndan ay›klanma-
s› yoluyla ba¤lar›ndan kurtularak ABD-AB ve iflbir-
likçi tekelci burjuvazi çizgisinde rahatça hareket
edebilmenin koflullar›n› sa¤lamak istemektedir” di-
yor. Bugüne dek çat›flmay› “AKP-ordu” fleklinde ko-
yan ve her ikisinin de ABD’ci oldu¤unu söyleyen
KB, bu yaz›da ordunun kendi içinde blok olmad›¤›-
n›, “anti-amerikanc›” unsurlar bulundu¤unu ve ope-
rasyonla bunlar›n temizlendi¤ini kabul ediyor. Keza
yaz›n›n bir baflka yerinde “gözalt›na al›nanlar›n
hepsi de AKP karfl›tl›klar›n›n yan› s›ra “anti-Ameri-
kan”c›l›klar›, “anti-AB”cilikleriyle tan›nmaktayd›lar”
diyor. O halde her iki klik de ABD ve AB’ci de¤il!
Peki gerçekten iddia ettikleri gibi “ulusalc›”lar m›?
Yoksa arkalar›nda farkl› emperyalist güçler mi var?
KB buralara hiç girmiyor! Onlar›n sadece “anti-
ABD’ci”, “anti-AB”ci olarak tan›nd›klar›n› söylemekle
yetiniyor. 

Kafa kar›fl›kl›¤› as›l bu yaz›n›n sonunda iyice su
yüzüne vuruyor: “Emperyalistler ve tekelci burjuva-
zi, düzenin dümenini ellerine alarak (!) (kimden-
nba) rotaya sokmaya çal›flmaktad›rlar. Fakat hali-
haz›rda bunda baflar›l› olmufl de¤iller. Düzen güçle-
rinin (kim bunlar-nba) üstünlü¤ü ele geçirmek için
farkl› manevralara baflvuracaklar›ndan kuflku duyul-
mamal›d›r.”

Al›nt›n›n neresinden tutaca¤›n› insan flafl›r›yor.
Sanki düzenin dümeni emperyalistlerin ve tekelci
burjuvazinin elinden kaçm›fl da, ele al›p rotaya sok-
maya çal›fl›yormufl. Ama daha baflar›l› olamam›fl-
lar. Çünkü “düzenin güçleri” (yani emperyalistlerden
ve tekelci burjuvaziden ba¤›ms›z olan bir düzen gü-
cü bulunuyor!) üstünlü¤ü ele geçirmek için farkl›
manevralara baflvuracaklarm›fl!

Sanki bu klikler, sadece emperyalistlerden de¤il,
tekelci burjuvaziden de ba¤›ms›z! “Düzenin güçleri”
olarak belli ki, “ulusalc›-laik” kesim kastediliyor; ama
bunlar›n “ulusalc›l›klar›”n›n demagojiden ibaret ol-
du¤u bilinmiyor mu? KB, birçok yaz›s›nda bunlar›n
da ABD’ci oldu¤u söylüyor zaten. Ama bu yaz›da
ABD’ci ordunun “anti-amerikanc›” unsurlardan ay›k-
land›¤›, böylece ABD-AB çizgisine çekildi¤i belirtili-
yor.  Bunu bir hafta sonraki say›s›nda da okuyabili-
yoruz: “Çok say›da eski generalin ‘ulusalc›lar’ saf›n-
da bulunmas› ve bunlar›n kamuoyu önünde ayn›
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Son dönemde en s›k kullan›lan
kavramlar›ndan biri oldu “hukuk”.
Burjuva klikler aras›nda iyice sertle-
flen mücadele, flu dönem “hukuk”
üzerinden yürütülüyor. Bir yanda
AKP’ye aç›lan kapatma davas›, di¤er
yanda “laik-ulusalc›” kesime aç›lan
Ergenekon davas›… Her iki kesim de
“hukuk”u kullanarak kozlar›n› paylafl›-
yor. O yüzden de “hukuka sayg›”,
“hukukun üstünlü¤ü”, “hukuk devleti”
vb. üzerine söz düellosundan geçil-
miyor. Hangi kesim ata¤a kalkarsa,
di¤erini “hukuka sayg›l› davranma-
mak”la suçluyor. K›sacas› bir “hukuk”
sahtekarl›¤›d›r gidiyor. Gerçekte ise,
burjuva hukukun en temel kurallar›
dahi ayaklar alt›na al›n›yor. Kendi ku-
rallar›n› bile rahatl›kla çi¤niyorlar.
AKP gibi düzene biat eden bir partiyi
kapatmaya yelteniyorlar. Ya da “Er-
genekon davas›”n› bir y›l› aflk›n süre
iddianamesiz bekletiyorlar. 

Fakat en büyük hukuksuzluk, yine
iflçi ve emekçilere, ezilen halklara
karfl› yap›l›yor. “Hukuk devleti”, “hu-
kukun üstünlü¤ü” kavramlar›n›n en
s›k kullan›ld›¤› bir dönemde, fiemdin-
li’den Hrant Dink’e en vahfli cinayet
ve pravokasyonlar gerçekleflti. 1 Ma-
y›slar’da, iflçi-emekçi direnifllerinde,
en azg›n devlet terörü uygulan›yor; ifl
cinayetleri, son y›llar›n en üst düzeyi-
ne ulafl›yor, 19 Aral›k cezaevleri kat-
liam› “zamanafl›m›”na u¤rat›larak ka-
tiller aklan›yor, vb… Bir de buna çe-
flitli yasal düzenlemelerle yap›lan hak
gasplar›n›, daha yo¤un sömürü ve
soygunu eklemek gerek. Bu konular-
da burjuva kliklerin “laik-ulusalc›s›” ile
“dinci-fleriatç›s›” tam bir uyum içinde. 

* * * 
Hukuk, ‘hak’›n ço¤ulu olarak kulla-

n›lan, Arapça bir deyim. Toplumsal
koflullar›n ürünü olan geleneklere da-
yal› iliflkileri anlatmak için kullan›l›yor.
“Anal›k hukuku”nda oldu¤u gibi. Ya
da resmi mekanizmalar›n dayatmad›-
¤› belirli kiflisel iliflkileri anlatmaya ya-

r›yor. “Benim onunla hukukum
var” sözünde oldu¤u gibi. 

Fakat hukuk esas olarak,
sözcü¤ün gerçek anlam›n›n
d›fl›nda kullan›l›yor. Yayg›n
kullan›m›yla hukuk, insanlar›n

davran›fllar›n› düzenlemek için,
devletin koydu¤u kullar toplam›, ya-
salar bütünü demek.

Buradan da anlafl›laca¤› üzere
hukuk, yapt›r›m gücünü devlet gibi
özel bir araçtan alan ve s›n›fl› top-
lumlara özgü bir üst yap› kurumu. Le-
nin, Devlet ve ‹htilal adl› eserinde;
“…koydu¤u kurallara uymaya zorla-
maya yetenekli bir ayg›t olmaks›z›n
hukuk hiçbir fley de¤ildir” diyor. 

Di¤er yandan hukuk, mutlak ve
de¤iflmez bir fley de de¤il. ‹nsanl›¤›n
bugüne dek yaflad›¤› toplumlar› ince-
ledi¤imizde, bu gerçe¤i çok net bi-
çimde görebiliriz. Örne¤in ilkel komü-
nal toplumda, hukuk yoktur. ‹nsanlar
aras›ndaki toplumsal iliflkileri düzen-
leyen “kurallar” vard›r, fakat bu “ku-
rallar”, yapt›r›m gücünü komünal üre-
tim zemini üzerinde ortaya ç›km›fl ge-
leneklerden almaktad›r. 

Komünal toplumun yerini ilk özel
mülkiyet toplumu ald›¤› zaman, huku-
kun zemini de do¤mufl oldu. Köleci
üretim biçimi, köleci devletin yapt›r›m
gücü ile, tüm topluma dayat›lan kendi
düzenleyici kurallar›n› üretmeye bafl-
lad›. Bunlar öz itibar›yla, köleci ege-
menli¤i ve özel mülkiyeti koruyucu
egemenlik arac› olan devleti yetkin-
lefltirici ve giderek hayat›n tüm alan-
lar›n› düzenleyen kurallard›.

Köleci aflamada, özel mülkiyetçili-
¤in en ileri düzeye ulaflt›¤› Roma ‹m-
paratorlu¤u’nda hukuk da en ileri bi-
çimine ulaflt›. Bu, hukukun rolünü bü-
yük ölçüde dine yükleyen feodal afla-
madakinden bile, ileri bir düzeydi.
“Roma hukuku, salt özel mülkiyetin
egemen oldu¤u bir toplumdaki yafla-
ma koflullar› ve çat›flmalar›n öylesine
klasik hukusal d›flavurumudur ki, da-
ha sonraki tüm yasamalar, ona hiçbir
özesel iyileflme getirememifllerdir.”
(Engels, Anti-Dühring)

Özel mülkiyetçili¤in köleci, feodal,
kapitalist özel mülkiyet fleklindeki ev-
rimini, hukuk da bir üstyap› kurumu
olarak, köleci, feodal ve burjuva hu-
kuk fleklinde takip etti. Özel mülkiyet-

Klik çat›flmalar›nda öne ç›kar›lan bir kavram
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söylemlere sözcülük etmeleri, bugün ordunun tepesini tutan amerikanc›
generaller için ayr›ca önemli bir handikap oluflturmakta idi… Amerikanc›
ordu kendi aç›s›ndan ‘ulusalc›’ safradan kurtulmufl… böylece emperyalist
efendilerle iliflkilerde daha rahat bir konum kazanm›flt›r.” Demek ki sorun
tek bir yaz›dan, ondaki bozukluktan kaynaklanm›yor. Ama KB, “ordu için-
deki ‘ulusalc›’ safra” dedi¤i kesimlerin kime, hangi emperyalist güce da-
yand›¤›n› yine yazm›yor! Onlar da m› ABD’ci, öyleyse bu temizlik niye?
Yoksa gerçekten hiçbir emperyalist güçle ba¤lant›s› olmayan “ulusalc›”
generaller de mi var?  

Oysa “Ergenekon operasyonu” kapsam›nda hedefe çak›lan tek siyasi
parti, ‹flçi Partisi’dir. Baflkan›ndan, belli bafll› yöneticilerine kadar tutuklan-
m›fl, tüm kurumlar› bas›lm›flt›r.  ‹P’in Rusya-Çin blokunu aç›ktan destekle-
di¤i bilinmez mi? Keza ordu içinde baz› generallerin aç›ktan “yüzümüzü
Do¤u’ya dönmeliyiz” dedikleri duyulmad› m›? Tutuklananlar›n, orduda,
bas›nda, üniversitelerde kendilerine “Avrasyac›” diyenler oldu¤u, bunlar›n
da Rusya-Çin ile yak›n iliflkileri bulundu¤u bilinmiyor mu?

Klik çat›flmalar›, 

emperyalist saflaflmadan ba¤›ms›z de¤il

Burjuva klikler aras›ndaki kap›flma, emperyalistlerden ba¤›ms›z ele
al›namaz. Emperyalistler de, bugünkü koflullardan, yeni emperyalist pay-
lafl›m savafl›ndan, bunun oluflturdu¤u kamplaflmadan kopuk de¤erlendiri-
lemez. Irak iflgali döneminden farkl› olarak ABD’nin karfl›s›nda AB’li em-
peryalistler durmuyor. Almanya’da Merkel, Fransa’da Sarkozy’nin iflbafl›-
na gelmesinden bu yana AB’li emperyalistler, ABD’ye daha yak›nlar. Za-
ten ‹ngiltere, bafl›ndan beri ABD’nin yan›nda saf tutmufltu. Böylece AB’nin
üç güçlü ülkesi yeni hegemonya savafl›nda, Rusya-Çin blokuna karfl›
ABD’nin yan›nda saf belirlemifl oldu. 

Ortado¤u, emperyalist hegemonya savafl›n›n merkezi durumunda.
Halen Afganistan ve Irak’ta ABD tam hakimiyetini kuramad›. Irak’tan son-
ra Afganistan’da da zor günler yafl›yor. Bir de ‹ran var ki, ABD’yi fazlas›y-
la rahats›z etmeye devam ediyor. Böyle bir ortamda ABD’nin Türkiye’ye
biçti¤i önem art›yor. Onu pürüzsüz biçimde kullanmak istiyor. Türkiye’nin
Irak savafl›na aktif olarak kat›lmamas›, ABD’nin Irak iflgaline s›k›nt›l› bafl-
lamas›na neden olmufl, bunun olumsuz etkisi savafl boyunca da kendisini
hissettirmiflti. Bugün ‹ran savafl› kap›ya dayanm›fl durumda. Uluslararas›
konjonktürdeki pekçok geliflme, bu savafl›n kaç›n›lmaz biçimde yak›nlaflt›-
¤›n› gösteriyor. Ve ‹ran savafl› öncesinde ABD, Türkiye’deki iflbirlikçilerini
güçlendirmek, rakipleri etkisizlefltirmek, Türkiye’nin savafla kendi saf›nda
girmesini garanti alt›na almak istiyor. Ama bu o kadar kolay olmayacak.
Her ne kadar Rusya-Çin bloku Türkiye’de ABD kadar etkili de¤ilse de,
önemli bir engel oluflturuyor. Ve dünyadaki artan gücüne paralel olarak
Türkiye’de de güçleniyor. 

Bütün bunlarla ba¤lant›l› olarak, yaflanan klik çat›flmas›n›n as›l olarak
iflbirlikçi tekelci burjuvazinin içinde gerçekleflti¤inin bir kere daha alt›n›
çizmeliyiz. “Düzenin gerçek sahipleri” iflbirlikçi tekelci burjuvazidir ve her
türlü hegemonya savafl› onun içinde yaflanmaktad›r. AKP ile ordu, “dinci-
gerici” kesimler ile “laik-ulusalc›” kesimler aras›nda yafland›¤› zannedilen
çat›flma, burjuva klik çat›flmalar›n›n görünen yüzüdür. Ve blok olarak ordu
ile AKP aras›nda de¤ildir. Burjuva kliklerin herbiri, hem ordu içinde, hem
siyasal partilerde hem de bürokrasi içinde kendi uzant›lar›na, kendi “derin
devlet”lerine, kendi iflbirlikçilerine, kendi sözcülerine sahiptir. 

Bu klik çat›flmas›n›n arkas›ndaki güçleri iyi analiz etmeliyiz ki, sonuç-
lar›n› daha net biçimde görebilelim ve kitlelere gösterebilelim. Komünist
ve devrimciler, flu ya da bu emperyalist güce de¤il, bir bütün olarak em-
peryalizme ve onun tüm iflbirlikçilerine karfl›d›r. Türkiye’nin bu emperya-
list kap›flmada bölge halklar›na karfl› kullan›lmas›n› önleyebilmek de, bu-
radan geçmektedir.

Durumu vahim k›lan ise; devrimci hareketin güçsüz ve da¤›n›k halidir.
Her iki burjuva kli¤e yedeklenmeden, iki taraf› da teflhir edip somut talep-
lerle kitleyi harekete geçirebilmeli, birleflik ve örgütlü bir gücü büyütebil-
melidir. Bununla birlikte, s›n›f ve kitle hareketinin kendi talepleri giderek
yak›c›laflmakta, yaflam koflullar›n› iyilefltirme mücadelesi güç kazanmak-
tad›r. As›l yüzümüzü dönmemiz, mücadelenin oda¤›na yerlefltirmemiz ge-
reken yön buras›d›r.  
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çili¤in en ar›, en modern aflamas›na
ulaflt›¤› kapitalist toplumda, hukuk
da öz olarak Roma Hukuku’na da-
yanmakla birlikte, en modern biçimi-
ne, burjuva hukuka ulaflt›. 

Hukukun do¤uflundan itibaren
egemenler, ona bir karfl› ç›k›lmazl›k
gücü vermeye, toplumdan soyutla-
y›p yabanc›laflt›rarak tanr›sall›k kat-
maya çal›flm›fllard›r. Gerçi burjuva
toplum, onun tanr›sal olmad›¤›n› tes-
lim etti, fakat “eflitlik”, “özgürlük”,
“demokrasi”, “insan haklar›” gibi ta-
mamen insanc›l kavramlarla ona
baflka tür bir tanr›sall›k gücü verme-
ye çal›flt›. Soyut bir kavram olarak
hukuku meflrulaflt›rd›. Sanki s›n›fla-
rüstü ve ebedi bir ilke imifl gibi “hukukun üstünlü-
¤ü” safsatas›n› yayg›nlaflt›rd›.

* * *
Hukuk, mahkeme, yasa, yarg›ç, ceza gibi kav-

ram ve kurumlar, esas›nda proletaryaya ait olma-
yan, ona yabanc› kavram ve kurumlard›r. Prole-
tarya, bireylerin, toplum haline yaflaman›n kural-
lar›na herhangi bir özel yapt›r›m ve zorlamaya
gerek kalmaks›z›n bilinçli bir gönüllükle uyduklar›
toplumsal bir düzenin temsilcisidir. Devrimci pro-
letaryan›n hedefledi¤i, s›n›fs›z komünist toplum,
elbette kurals›z, anarflik bir toplum olmayacakt›r.
Ancak ekonomik ve siyasi egemenli¤i elinde bu-
lunduran küçük bir sömürücü az›nl›k taraf›ndan,
tüm topluma dayat›lan burjuva hukuktan tama-
men farkl› olacakt›r.  Onun kurallar›, aralar›ndaki
her türlü eflitsizlik ve sömürünün ortadan kalkt›¤›
eflit ve özgür bireylerden oluflan bir toplumun
üyelerinin aralar›ndaki sosyal iliflkileri düzenlemek
amac›yla birlikte belirledikleri, daha çok moral
öneme sahip de¤erler olacakt›r.

Tabi ki, toplum halinde yaflaman›n zorunlu ku-
rallar›na özel bir zorlamaya gerek kalmaks›z›n, bi-
linçli bir gönüllülükle uyulabilmesi için, önce sö-
mürüyü ortadan kald›rmak gerekecektir. “Biliyoruz
ki, toplum içindeki yaflama kurallar›na bir sald›r›
oluflturan afl›r›l›klar›n, derindeki toplumsal nedeni,
yoksullu¤a, sefalete mahkum edilmifl y›¤›nlar›n
sömürülmesidir” der Lenin, Devlet ve ‹htilal adl›
eserinde. Yine ayn› yerde “sömürünün olmad›¤›,
öfke uyand›ran, hoflnutsuzluk ve baflkald›rmaya
yol açan, bask›y› gerektiren hiçbir fley olmad›¤›
zaman, insanlar›n toplum biçiminde yaflaman›n
zorunlu kurallar›na uymaya ne kadar büyük bir
kolayl›kla al›flt›klar›n› görebiliriz” der.

Sömürünün ve s›n›flar›n ortadan kalkt›¤›, dola-
y›s›yla komünist toplumsal düzenle uzlaflmaz,
ona karfl› düflmanca tutum ve faaliyetler için bulu-
nan, bu nedenle bask› alt›nda tutulmas› gereken
herhangi bir s›n›fsal gücün kalmad›¤› koflullarda,
toplumsal kurallar› çi¤neyen afl›r›l›klar alabildi¤ine
azalacakt›r. Böyle bir zeminde tek tük bireylerin
bozukluklar› olarak ortaya ç›kabilecek olan anti-
sosyal davran›fllar›n önlenmesi ise, herhangi bir
özel bask› gücü ve yapt›r›m gerektirmeksizin, “dö-
vüflen insanlar›n ayr›lmas›” türünden müdahaleler
derekesine inecektir.

* * *
Proletaryan›n hedefi, özel bir bask› ve yapt›r›-

ma dayal› “hukuk”tan, birlikte yaflaman›n kuralla-
r›na uyman›n bilinçli bir al›flkanl›k halini ald›¤›
“hukuksuzluk”a geçifltir. Ancak proletarya, bu ta-
rihsel hedefine istese de bir ç›rp›da ulaflamaz.
Kapitalist toplumdan miras kalan eflitsizlikleri, ko-
münist topluma ve yeni insana yabanc› düflünce,
davran›fl ve al›flkanl›klar› “ha” deyince ortadan
kald›rabilmek mümkün de¤ildir çünkü. Bunlara bir
de iç ve d›fl düflmanlar›n sosyalist düzeni y›kma
çabalar› eklenecek olursa, devrimci proletaryan›n
burjuvaziyi iktidardan alafla¤› ettikten sonra, kapi-
talizmden komünizme geçifl dönemi boyunca hu-
kuka, yasaya, mahkemeye, yarg›ca, cezaya ihti-
yac› oldu¤u anlafl›l›r. Fakat proletaryan›n hukuku,
yasalar›, ceza yöntemleri, mahkemelerinin örgüt-
lenifli ve iflleyifl tarz› da, burjuvazininkinden köklü
ve gözle görülür farkl›l›klar gösterir.

Burjuva hukuku, emekçi kitleleri ezmenin ve
bask› alt›nda tutman›n bir arac›d›r. Büyük bir iki-
yüzlülükle “s›n›flarüstü” ve “tarafs›z” oldu¤unu id-
dia ederler, ama onu sömürücü s›n›flar›n ç›karla-
r›n› kollayan yasa ve kurallar oluflturur. Proletar-
yan›n hukuku ise, her fleyden önce, aç›k sözlü-
dür. O, s›n›f karakterini ve amaçlar›n› asla gizle-
mez. Proletarya iktidar› alt›nda hukuk, emekçi y›-
¤›nlar›n ve sosyalizmin ç›karlar›n› korumay› esas
alm›flt›r. Bu düzende sömürücü s›n›flar ve sosya-
lizmin düflmanlar› için yararlanabilecekleri tek
hak, yarg›lanabilme hakk›d›r. 

S›n›f karakteri ve amaçlar›ndaki farkl›l›ktan do-
lay› burjuvazi ve proletaryan›n “suç” anlay›fllar› da
temelde farkl›d›r. Özel mülkiyete halel getiren her
türlü davran›fl, burjuvazinin gözünde en büyük
suçtur. Öte yandan burjuvazinin iktidar›, küçük bir
sömürücü az›nl›¤›n büyük bir emekçi ço¤unluk
üzerindeki iktidar›d›r. O sadece zay›f ve dengesiz
de¤il, asalak karakterinden ötürü çürümüfl bir
egemenlik sistemidir. Gelece¤i olmayan bu gü-
vensiz konumundan ötürü, has›mlar›na karfl› gad-
dar ve k›y›c›d›r. Yine ayn› nedenle, onun ceza
anlay›fl› da intikamc›d›r. Burjuvazinin ceza siste-
mi, koydu¤u kurallara uymayan› ezmeyi, onu flah-
s›nda tüm topluma ders vermeyi esas al›r.

Proletarya adaletinin ceza anlay›fl›nda ise, in-
tikam duygusu yoktur. ‹flçi s›n›f›, devrimin ve sos-
yalizmin düflmanlar›na elbette ac›mas›z davran›r.

Proletarya diktatörlü¤ü düzenine ve
sosyalist rejime verdikleri zarar›n
büyüklü¤ü ölçüsünde, en fliddetli
cezalar› uygulamaktan çekinmez.
Ama burjuvaziden farkl› olarak, pro-
letaryan›n adaleti, as›l olarak suç
iflleyen insanlar› e¤iterek yeniden
topluma kazanmay› amaçlar. Bu
farkl›l›k, ceza yöntemlerinde de
kendisini gösterir. Örne¤in, suç ifl-
leyenleri üretimden ve toplumdan
tecrit ederek bir yere kapat›p zorun-
lu parazitli¤e ve moral y›k›ma mah-
kum eden burjuva hapis sisteminin
yerini, proletarya diktatörlü¤ü düze-
ninde zorunlu toplumsal emek sis-
temi al›r. Suç iflleyenin topluma

verdi¤i zarar, yine toplum için emek harcayarak
karfl›lanmal›d›r. Toplumdan tecrit edilmeleri zo-
runlu oldu¤u durumlarda dahi, suç iflleyen insan-
lara kendilerini yenileme ve toplumla yeniden
uyumlu bir iliflki kurma olanaklar› sunulmal›d›r.

* * * 
Sosyalist inflan›n derinleflmesi, sosyalist top-

lumsal bilincin ve sorumluluk duygusunun gelifl-
mesine paralel olarak, suç kavram› ve ceza yön-
temleri de ad›m ad›m de¤iflime u¤rayacakt›r. Ör-
ne¤in ceza sisteminde ölüm ya da hapis cezas›
gibi fiziksel cezalar›n yerini, giderek suçun bir da-
ha tekrarlanmas› halinde yürürlü¤e giren flartl› ce-
za uygulamalar›, toplumsal elefltiri ve k›nama tü-
ründen moral cezalar alacakt›r.

Burjuva adalet mekanizmas›n›n örgütleniflin-
den farkl› olarak, proletarya diktatörlü¤ünde yar-
g›çl›k, halk›n üzerinde, özel ve ayr›cal›kl› bir statü
olmaktan ç›kar›l›r. Proleter adalet mekanizmas›-
n›n temel tafl›n› oluflturan “halk mahkemeleri”nin
yarg›çlar›, iflçi ve emekçi kitleler taraf›ndan seçilir,
görevlerini lay›k›yla yerine getirmedikleri takdirde,
yine kitleler taraf›ndan her an görevden al›nabilir-
ler. Sömürücü s›n›flar›n mensuplar› d›fl›nda her
iflçi ve emekçi, isterse yarg›ç olabilir. Kamu gö-
revlilerinin ücretlerinin ortalama iflçi ücretini afl-
mamas› ilkesi, yarg›ç ücretleri için de geçerlidir. 

Her ülkede de¤iflik isimler alabilecek “devrim
mahkemeleri” ise, sosyalizm düflmanlar› ile daha
h›zl› ve etkin bir mücadele amac›yla kurulurlar.
Emperyalizm kuflatmas›n›n sürdü¤ü koflullarda
proletarya iktidar› bu mahkemelerden vazgeçe-
mez. Ancak onun da faaliyetlerine her koflulda
sosyalist rejimin yasalar› yol gösterir. Aç›kl›k ve
kararlar›n›n kitleler ve onun seçilmifl temsilcileri
taraf›ndan denetlenebilirli¤i ilkesi, devrim mahke-
meleri için de geçerlidir.

“Hukuk”tan, “hukuksuzluk”a do¤ru ilerleme
sürecinin derinleflmesine paralel olarak, bu mah-
kemelerin ifllevleri de ad›m ad›m de¤iflime u¤ra-
yacak, devlete gerek kalmad›¤› noktada, mahke-
melere de gerek kalmayacak, birer yarg› organ›
olmaktan ç›k›p birer arabuluculuk komisyonu hali-
ni alacakt›r.

(“Devrimci Proletarya” dergisinin Ekim 1992 
tarihli say›s›ndan yararlanarak yaz›lm›flt›r)  

Proletarya adaletinin ceza anlay›fl›nda ise, intikam
duygusu yoktur. ‹flçi s›n›f›, devrimin ve sosyalizmin
düflmanlar›na elbette ac›mas›z davran›r. Proletarya
diktatörlü¤ü düzenine ve sosyalist rejime verdikleri
zarar›n büyüklü¤ü ölçüsünde, en fliddetli cezalar›

uygulamaktan çekinmez. Ama burjuvaziden farkl› olarak,
proletaryan›n adaleti, as›l olarak suç iflleyen insanlar›

e¤iterek yeniden topluma kazanmay› amaçlar.
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Orta Anadolu köy-
lerinden birinde gelin
götürülürken, K›z›l›r-
mak’tan geçen gelin
alay›, köprünün y›k›l-
mas› üzerine suya dö-
külmüfl, bu arada gelin
de kaybolmufltur. Bu
ac›kl› olay toplumu öy-
le etkilemifl ki dalga
dalga bütün yurda ya-
y›lm›flt›r. (Öyküleriyle
Halk Türküleri- Hamdi
Tanses)

Ac›lar›m›z› en iyi
türkülerimiz dile getirir.
Yazar bu türkü yak›ld›-
¤›nda yedi yafl›nda ol-
du¤unu söylüyor. Yeni
türküler yak›l›r m› bilin-

mez ama K›z›l›rmak suyunun evlerimizde akmaya
bafllad›¤› flu günlerde, nice yafll›dan dinledi¤imiz flu
“eskiden” ile bafllayan cümlelerinin benzerlerini birkaç
y›l sonra  biz de çok kuraca¤›z anlafl›lan. 

K›z›l›rmak, do¤du¤u Sivas’›n ‹mranl› ilçesinden
Kesikköprü Baraj›’n›n bulundu¤u Ankara’n›n Bala il-
çesine ulafl›ncaya kadar; s›ras›yla Sivas’›n Zara, Ha-
fik, Merkez, Y›ld›zeli, fiark›flla ve Gemerek ilçelerini;
Kayseri’nin Sar›o¤lan, Özvatan ve Felahiye ilçelerini,
K›rflehir’in de Kaman ilçelerini geçerek, yüzlerce bel-
de ve köyün, bu alanda bulunan yüzlerce sanayi tesi-
sinin ar›t›lmayan at›k sular› ile kirleniyor. Tar›msal
ilaçla yüzlerce kilometrenin kontrolsüzce ilaçland›¤›n›
da ekleyelim. K›z›l›rmak suyunun ar›t›lmas›n›n çok
zor ve pahal› bir ifllem oldu¤u, ilgili pekçok kurum ve
kurulufl taraf›ndan ifade ediliyor. 

Gökçek, Ankaral›lar› denek yapt›

K›z›l›rmak suyunun Ankara flehir flebekesine veril-
mesi konusu, ilk gündeme geldi¤i andan itibaren, bili-
m insanlar›n›n, mühendislik odalar›n›n büyük tepkisi
ile karfl›land›. Ankara Belediye Baflkan› ise, tart›flma-
lar› kendi üslubunca bitirdi: Sessiz sedas›z biçimde
K›z›l›rmak suyunu flebekeye ba¤lad› ve bekledi. 21
gün sonra, son derece kendinden emin bir biçimde
bas›n›n karfl›s›na ç›karak 21 günlük suçunu itiraf etti.
Belediye Baflkan› Gökçek 21 günlük “s›rr›n›n” gerek-
çesini, “suyun herhangi bir hastal›¤a sebep olup ol-
mayaca¤›n› görmek için” olarak aç›kl›yor. Bu süre
içinde Ankara’da ishal vakalar› artm›fl olsa, hiçbir
aç›klama yapmadan, K›z›l›rmak suyunu flebekeye
vermeyi kesecekti. Böyle bir salg›n yaflanmay›nca da
ç›k›p kameralar›n karfl›s›na aç›klama yapt›. ‹nsan ha-
yat›, egemenlerin gözünde böylesine de¤ersizdi iflte.

Di¤er taraftan, 21 gün boyunca bir salg›n hastal›k
yaflanmam›fl olmas›, tart›flmalar› bitiren de¤il, art›ran
bir etki yaratt›. Uzmanlar, K›z›l›rmak suyunun, ishal
salg›n›ndan çok daha ciddi ve kanser gibi uzun vade-
de ortaya ç›kacak tehlikeler içerdi¤ini söylüyorlar. 

Gökçek, kameralar›n karfl›s›na, suyun sa¤l›kl›
oldu¤unu iddia ederek ve analiz raporunu ODTÜ’ye
dayand›rarak ç›kt›. ODTÜ Rektörü Akbulut ise, kendi-
lerinin böyle bir rapor haz›rlamad›¤› aç›klamas›n›
yapt›. Sonradan ODTÜ’nün eski tarihli bir raporunun
var oldu¤u anlafl›ld›. Gökçek, bu rapora dayand›¤›n›
söyledi ve “bugün bir de¤er 5 ise yar›n 10 olur, öyle
10 kat› fark olmaz” diyerek kendisini savundu. Bu da

yetmedi, kameralar›n karfl›s›nda çeflmeden bardakla
su içerek, suda bir sorun olmad›¤›n› “kan›tlam›fl” ol-
du. Keza Bakan Ero¤lu, kat›ld›¤› Dünya Çölleflme ve
Kurakl›kla Mücadele günü program›nda “Ankara’da
ASK‹ taraf›ndan iflletilen modern bir ar›tma tesisi var-
d›r. Ankara’n›n suyunda sa¤l›k problemi yoktur, ra-
hatl›kla içilebilir” diye konufltu. Onlar›n bu tutumu, ’86
y›l›nda Çernobil nükleer kazas›n›n arkas›ndan televiz-
yon ekranlar›nda bardak bardak çay içerek, “çay›m›z-
da radyasyon yoktur” diyen Sanayi ve Ticaret Baka-
n›n› hat›rlatt›. Ancak onun bu tutumu, bugün Karade-
niz’de kanserden ölümlerin artmas›n› engellememiflti.
Gökçek’in kameralar karfl›s›nda içti¤i sular da yar›n
Ankara’da ortaya ç›kacak ciddi sa¤l›k sorunlar›n›,
kanserden ölümleri engellemeyecektir. 

Keza 2005 y›l›nda yüzlerce insan›n su yüzünden
hastaneye tafl›nd›¤› Malatya’da, Belediye Baflkan›
Cemal Ak›n, kameralar›n önünde ‘suyumuz temiz’
mesaj› vermeye çal›fl›rken, baflkan›n eflinin de tifoya
yakaland›¤› bas›nda yer bulmufltu.

K›z›l›rmak suyu içilmemelidir

Gökçek yapt›¤› ifli övedursun, suyun ne kadar za-
rarl› oldu¤una iliflkin aç›klamalar ardarda yap›lmaya
baflland›. O zamanlar bafl›nda Bakan Ero¤lu’nun bu-
lundu¤u DS‹ Genel Müdürlü¤ü’nün 2005’te yay›mla-
d›¤› Hirfanl› ve Kesikköprü Baraj Gölleri ve Havzala-
r›nda Kirlilik Araflt›rmas› raporunda “Baraj göl sular›
bakteriyolojik aç›dan ikinci kalitede sudur, içme suyu
olarak kullan›lamayaca¤› belirlenmifltir.. K›z›l›rmak
suyu ikinci s›n›f su kalitesindedir” deniyor. Tüketici
Dernekleri Federasyon Baflkan› Ali Çetin, “Gökçek mi
yalan söylüyor yoksa DS‹ mi” diye sordu ve Gök-
çek’in Ankaral›lara 21 gün boyunca habersiz bir flekil-
de su içirmesini “tüyler ürpertici” olarak niteledi. “An-
karal›lar iradeleri d›fl›nda denek olarak kullan›ld›” flek-
linde tepkisini dile getirdi. 

Ankara Tabip Odas› Genel Sekreteri Doç. Aytu¤
Balc›o¤lu, K›z›l›rmak suyundaki kimyasallar›n olum-
suz etkilerinin süreç içerisinde insan sa¤l›¤›n› etkile-
yece¤ini söyledi. Balc›o¤lu K›z›l›rmak suyunun iyonla-
r›n›n yüksek oldu¤u için kaynatman›n suyu daha za-
rarl› hale getirece¤ini belirterek “Ankaral›lar musluk-
tan akan suyu kullanmas›nlar” dedi. Balc›o¤lu K›z›l›r-
mak suyundaki a¤›r arsenik ve metallerin özellikle be-
beklerde, yafll›larda, hamilelerde, ba¤›rsaklarda ve
sindirim sisteminde olumsuzluklara neden olabilece-
¤ini, yüksek klorürün gözlerde tahrifle neden olabile-
ce¤ini vurgulad›. Balc›o¤lu “Ortada bilimsel veriler
var. Daha önce veriler aç›kland›. ‹nsan sa¤l›¤›na po-
lemik olarak bak›lamaz” elefltirisinde bulundu. 

Ankara Platformu Üyesi ve ‹MO Ankara fiubesi
Baflkan› Nevzat Ersan, K›z›l›rmak suyundaki sodyum,
sülfat ve klorür de¤erlerinin yüksekli¤ine dikkat çeke-
rek, “Bunun etkileri flimdi de¤il, y›llar sonra görüle-
cek… sonradan Karadeniz bölgesinde kanser vakala-
r›n›n görülmesi gibi” fleklinde aç›klama yapt›.

7 Mart 2007 tarih ve 26455 say›l› Resmi Gazete-
de yay›nlanan Bakanlar Kurulu Karar› ekinde verilen
kroki incelendi¤inde, K›z›l›rmak suyunun Ankara'ya
getirilmesinin, suyun maliyetini çok art›raca¤›
görülmektedir. Yap›lmas› gereken ar›tma sistemi ise,
di¤er ar›tma sistemlerine göre oldukça pahal›d›r. K›-
z›l›rmak suyunun getirilmesinin su fiyatlar›na nas›l
yans›yaca¤›  önümüzdeki günlerde ortaya ç›kacakt›r.
Burjuvazi, su gibi, halk›n en temel ihtiyaçlar›ndan biri-
ni de kendi kar kap›s› haline getirmeye çal›flacakt›r. 

Atina örne¤i

Yak›n bir za-
man önce Yuna-
nistan’›n bafl-
kenti Atina’da
yaflananlar, An-
kara’ya iliflkin bir örnek sunmaktad›r. 1989-91 y›llar›
aras›nda üç y›l süren bir kurakl›¤›n arkas›ndan, Ati-
na’da yaflanan su s›k›nt›s›na çözüm için devlet hare-
kete geçiyor. Öncelikle yüksek fiyatland›rma stratejisi
izleniyor ve su fiyatlar›nda yüzde 300’e varan art›fllar
gerçeklefltiriliyor. Ayr›ca harcamalar›n k›s›tlanmas›
için tasarruf önlemleri öne sürülüyor. Bunun sonucun-
da su tüketiminde yüzde 20’lik bir düflüfl sa¤lan›yor.
Ancak bu düflüflün, zaten s›n›rl› tüketim yapan alt ge-
lir gruplar›n›n tasarrufu ile olufltu¤u ortaya ç›k›yor.
Yüksek su tüketimi yapan kesimlerin (yani burjuvazi-
nin) yaflad›¤› alanlarda ise tasarruf sa¤lanmad›¤› gö-
rülüyor. Ayr›ca kriz döneminde, toplam su tüketiminin
yüzde 40’›n›n, yüksek su tüketimi yapan yüzde 3’lük
kesim taraf›ndan gerçeklefltirilirdi¤i tespit ediliyor. So-
nuçta, Atina’daki iflçi emekçiler, sa¤l›klar›ndan tasar-
ruf ederek su tüketimini azaltt›klar› halde, Atina’n›n
zenginleri, hiç etkinlenmeden yaflamlar›n› sürdürmüfl-
lerdi. Keza, su sa¤layan firmalar da büyük kar elde
etmifllerdi. 

Devletin su kaynaklar›n› art›rmak için buldu¤u bir
çözüm ise, kente 250 km mesafedeki Evinos nehri
üzerine baraj yapt›rmakt›. Kriz söyleminin kamuouyu-
nu teslim ald›¤› bir ortamda, alternatiflerin, yol açaca-
¤› sorunlar›n tart›fl›lmas› engellenerek k›sa zamanda
baraj ihalesi yap›ld› ve baraj inflaat›na baflland›. Böl-
gede yaflayanlar›n yo¤un protestolar›na karfl›n inflaat
gerçeklefltirildi. Sonuçta, gerek bölgenin ekonomisi,
gerekse ekolojisi olumsuz yönde etkilendi, Evinos
bölgesinde yaflayan halk›n ve çiftçilerin kaynaklar› ta-
lan edildi. ‹nflaat flirketleri ise büyük bir kar elde etti. 

Su hakt›r

Sermaye her krizin faturas›n› emekçilere yükleye-
rek büyük karlar vurur. Kuflkusuz Ankara K›z›l›rmak
suyunun ekonomik s›k›nt›lar› da bizden ç›kacakt›r.
Ancak yaflayaca¤›m›z kay›p sadece maddi de¤ildir.
Bu iflin sa¤l›k boyutu inan›lamayacak derecede bü-
yüktür.

Su sorunu, burjuvazinin kar h›rs›n›n bir ürünüdür.
Burjuvazinin “çözüm” gibi göstererek ileri sürdü¤ü bü-
tün yöntemler ise, sorunu daha da derinlefltirmekte-
dir. Küçük bir örnek: Geçen y›l ‹nflaat Mühendisleri
Odas›n›n yay›nlad›¤› raporda, ASK‹ verilerine dayan›-
larak, flebeke hatlar›ndan kaynaklanan su kayb›n›n
yüzde 30 oldu¤u belirtildi. Bu su kay›plar›n›n önlen-
mesi bile Ankara’n›n su sorununun çözümüne büyük
bir katk› sa¤layacakt›. Ancak Belediye Baflkan› Gök-
çek, su kay›plar›n› önlemek yerine, maliyeti yüksek-
sa¤l›ks›z olan suyu kente tafl›may› ve bu ifllemi yapa-
cak olan inflaat firmas›n› zengin etmeyi tercih etti. 

Su, insan›n yaflam›n› sürdürebilmesi için en do¤al
hakk›d›r. Bu hak, burjuvazinin kar h›rs›na kurban edil-
memeli, kitlelerin temiz ve sa¤l›kl› bir suya kavuflabil-
mesi için, kar h›rs› gütmeyen uzmanlar›n haz›rlayaca-
¤› raporlar do¤rultusunda çözümler üretilmelidir. Ge-
çen y›l, Ankara’da su kesintilerinin çözüm olarak su-
nuldu¤u (ama patlayan borular yüzünden caddeleri
sellerin bast›¤›) bir dönemde, elde bidon sokaklara
ç›kan Mamak halk›, bu hakk› alman›n yolunu gösteri-
yor. 

K›z›l›rmak suyu, Ankara’y› zehirliyor
“Irmak suyunun rengi
Yarimin al kan› m›d›r
Ald›n gittin ne canlar›
Azrail orta¤›n m›d›r

K›z›l›rmak k›z›l›rmak
Doymad›n m› daha ›rmak
Yarimi ald›n götürdün
Beni de al götür ›rmak

K›r y›lanlar› misali
Bafl›n› alm›fl gidersin
Beni bin beter edersin
Ak›fl›nla deli ›rmak

K›z›l›rmak k›z›l›rmak
Ah›m tuta seni ›rmak
Kuruyas›n ovalarda
Denize varmadan ›rmak”
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Tar›m Bakan› Mehdi Eker’in söyledi¤ine
göre “Türkiye’de son dört-befl y›lda tar›mda
de¤iflim ve dönüflüm yafland›”. Tar›msal nü-
fus azalmas›na ra¤men üretim de art›yormufl
ayn› zamanda. Tar›m Bakan›n›n “de¤iflim-dö-
nüflüm” dedi¤i fley, emperyalist tar›m tekelleri
ve kurumlar›n dayatt›¤› uygulamalar… Y›llara
varan bir geçifl süreciyle varmak istedikleri
yol… Her alanda oldu¤u gibi…

Tar›m politikalar› da Uluslararas› Para Fo-
nu, Dünya Bankas›, Dünya Ticaret Örgütü gibi emper-
yalist kurumlar›n ve ayr›ca AB’li emperyalistlerin Ortak
Tar›m Politikas›’n›n belirledi¤i temelde yürüdü. Dolay›-
s›yla onlar›n iste¤i olan tar›msal istihdam›n yüzde
10’un alt›na indirilmesi, söz konusu politikalar›n her
yönüyle hayata geçirilmesiyle gerçekleflecek.

Y›llard›r ad›m ad›m uygulamaya sokulan bu politi-
kalarla bafllayan süreç devam ediyor ve sonuçlar› k›-
r›n ve kentin iflçi ve emekçilerini vuruyor. Devlet des-
teklerinin kald›r›lmas›, tar›m girdilerinin ve en temel ta-
r›m ürünlerinin ithal edilmesi, taban sat›fl fiyatlar›n›n
serbest piyasada belirlenmesi, sözleflmeli çiftçilik mo-
deli ve geleneksel ürünlerin yerine emperyalist tekel-
lerin istedi¤i ürünlerin ekilmesi gibi politikalar›n uygu-
lanmas› ile oluflan bu süreç için parlamento y›llard›r
geceli-gündüzlü çal›flt› ve yasal dayanaklara da ka-
vuflturuldu. 

Bu nedenle yoksul köylü var›n›-yo¤unu kaybedip
daha da yoksullafl›rken topraklar›n› terk etmek zorun-
da kal›yor, büyük flehirlere göç ederek ya en kötü ko-
flullarda bile çal›flmaya raz› oluyor ya da milyonlardan
oluflan iflsizler ordusuna ekleniyor. ‹flte, övünçle söy-
lenen “de¤iflim-dönüflüm”ün bundan baflka anlam›
yok… 

Y›¤›nsal halde göçler daha çok Kürt illerinden met-
ropol kentlere do¤ru yaflanmaktad›r. Savafl koflullar›
ise bunun her y›l katlanarak büyümesine yol açmakta-
d›r. Bu y›l, Göç-Der’in yapt›¤› aç›klamaya göre boflal-
t›lan köyler, en fazla köy boflaltmalar›n yafland›¤› ‘90’l›
y›llar› (4 bine yak›n köy boflalt›ld›) aratm›yor.

Yoksul ve orta köylüler için flartlar a¤›rlafl›rken
zengin köylü ve büyük toprak sahipleri için yol düzle-
niyor ve yasalar onlara çal›fl›yor. Örne¤in, Ziraat Ban-
kas› kredi verirken büyük flehirlerde (‹stanbul, Ankara
gibi) daire, arsa, iflyeri istiyor. Do¤all›¤›nda mülkü ol-
mayan köylülere, bu durumda da kefilsiz kredi vermi-
yor. Kefilin ise, memur veya esnaf olmas›n› flart koflu-
yor. Hem de en az 3-4 kefil zorunlulu¤u getirerek.
Ama örne¤in zengini daha zenginlefltirecek olan tar›m
sigortas› ile ilgili çal›flmalar son h›zla sürüyor. 18 Ha-
ziran 2008’de Antalya’da yap›lan 1. Tar›m Zirvesi’nin
aç›l›fl konuflmas›nda Tar›m Bakan› Mehdi Eker, 450
bin poliçenin sat›ld›¤›n›, yüzde 50 oran›nda da hibe
deste¤i verdiklerini söylüyor. 

Tar›m sigortas› bir süredir allan›p-pullan›yor, her
derde deva olarak sunuluyor. Buna göre devletten ve
üreticilerden sigorta primleri al›nacak. Sigorta flirketleri
y›ll›k primler karfl›l›¤›nda üreticilerle sözleflme imzala-
yacak. Üreticinin zarar-ziyan› sözleflmede belirtilen
miktar›n üzerine ç›karsa sigorta flirketi bu fazlay› öde-
meyecek ama. Kuflkusuz, bu sigorta iflinden yoksul
köylü yaralanam›yor. Tek bafl›na primlerin son derece
yüksek tutulmas› bile yararlanamayacak olmas›n›n ka-
n›t›. Zaten M. Eker, y›l›n ilk aylar›nda “2008-2012 Ta-
r›m Vizyonu”nu aç›klad› ve koyduklar› hedefi de belirt-
ti: 2012 y›l›nda her 5 çiftçiden biri sigorta kapsam›na
al›nacak. Bu, her 5 çiftçinin içinde yoksul köylünün ol-
mayaca¤› aç›k

*   *   *

Tar›m ve hayvanc›-
l›k alan›nda yaflanan
olumsuz geliflmeler,
dünya çap›ndaki eko-
nomik krizle paralel bir
flekilde büyüdükçe bü-
yüyor.

F›nd›kta yine kazan
kayn›yor örne¤in. A¤ustos ay›na girer girmez f›nd›k
tarlalar›nda ürün toplamaya bafllayacak olan iflçilerin
Karadeniz’e ak›n etmesi yak›nken, f›nd›¤› kimin alaca-
¤› henüz belli de¤il. Ancak 8 milyon kiflinin geçimini
sa¤lad›¤›(400 bine yak›n aile) f›nd›kta, oyunlar dön-
meye bafllad› bile.

Tar›m mahsulleri Ofisi(TMO), 4 YTL’den sat›n ald›-
¤› 30 bin ton f›nd›¤› 1.10 YTL’den Fiskobirlik’e satma-
ya haz›rlan›yor. Bu fiyattan sat›fl yapaca¤› Resmi Ga-
zete’de de yay›mland›. Öyle görünüyor ki, 2008 f›nd›k
al›m›n› Fiskobirlik gerçeklefltirecek. Fiskobirli¤in yöne-
timi art›k AKP’li oldu¤u için hükümetten kredisini de
ald›. Hat›rlanaca¤› üzere, Salih Erdem yönetiminde
iken Fiskobirlik tek kurufl kredi alamam›flt›.          

TMO, hükümetin iste¤i ile iki y›ld›r f›nd›k sat›n al›-
yor, stok yap›yordu.  TMO’nun  elindeki f›nd›¤›, sat›n
ald›¤› fiyat›n çok çok alt›nda Fiskobirli¤e devretmesi
için karar ç›kart›ld› flimdi de. Stoklar›nda 324 bin ton
f›nd›¤› olan TMO, Fiskobirli¤i devreden ç›kartmak için
2006’da 850, 2007’de 750 milyon YTL borca sokul-
mufltu. F›nd›¤› 1.10’dan sat›fla ç›karaca¤›ndan zarar›
çok büyük olacak, ancak oluflan zarar›n› hazine karfl›-
layacak. Yani, iflçi ve emekçilerin cebinden çal›nanlar-
la ödeme yap›laca¤› yetmiyormufl gibi, ya¤l›k için ay-
r›ld›¤› söylenen (tüketim özelli¤ini kaybetmifl demek
olan) bu f›nd›k, sa¤l›ks›z olmas›na ra¤men sat›fla ç›-
kar›lacak. Böylece fiyatlarla da oynanm›fl olacak, çün-
kü f›nd›k, maliyetin alt›nda sat›fla ç›kar›l›yor. Bir kilog-
ram f›nd›¤›n maliyeti 5 YTL iken ticaret borsas›nda
f›nd›k piyasas› 3.40 YTL(marketlerdeki fiyat› ise du-
dak uçurtan cinsten: Tam 18 YTL).

Buna karfl›l›k, f›nd›k iflçilerinin ücreti son derece
düflük. Yerli iflçiler, -ki bunlar›n say›s› oldukça düflük-
geçen y›l günlük 30 YTL al›yorlard›. Kürt illerinden ge-
len iflçiler ise -ki büyük ço¤unlu¤u oluflturuyorlar- 15
YTL’ye çal›flt›r›l›yorlar. En a¤›r flartlarda çal›flt›r›lmala-
r› yetmiyormufl gibi afla¤›lan›yor, horlan›yor ve her tür
bask› yoluyla yaflamlar› dar ediliyor.

Bu y›l Ordu ve Trabzon Valili¤i bir genelge haz›rla-
yarak Kürt illerinden gelecek olan iflçilerin bar›nma,
toplanma ve konaklamas›n› yasaklad›. Yani art›k kötü
çad›rlar›ndan da oldular. Ama bu kadarla da s›n›rl› de-
¤il. Genelgeye göre, iflçiler kimliklerini emniyete vere-
cekler ve çal›flacaklar› yeri ‹l Tar›m Müdürlü¤ü ile Zi-
raat Odas› Baflkanl›¤›’na bildirecekler. Nereye gidip
kaç gün çal›flacaklar› da tutanak haline getirilecek ve
herhangi bir yerde toplanmadan direkt çal›flacaklar›
yere gidecekler. Kald›klar› süre boyunca da il ve ilçe
merkezlerine gitmelerine izin verilmeyecek. Bir Hapis-
hane hayat›n› aratmayan koflullar…

*   *   *

Türkiye Ziraatç›lar Derne¤i(TZD) Baflkan› ‹brahim
Yetkin, Ankara’da yapt›¤› bas›n aç›klamas› ile “2008
Hayvanc›l›k Sektörü Raporu”nu aç›klad›. Rapora göre,
üretilen 1 milyon 200 bin ton civar›ndaki etin yüzde
25’i kaçak ve kesilen etin yar›dan fazlas› denetimsiz.
‹stanbul’daki kaçak et oran› ise, yüzde 60.

Kaçakç›l›k ile mücadele yerine teflvik edilmesi, ta-

r›m ve hayvanc›l›k politikalar›n›n bir sonucu. Her fley-
den önce hayvan besicili¤indeki yüksek maliyet, hay-
vanlar›n telef olmas›n› beraberinde getirdi. Kaçak et
kar deposu bir sistemden olufluyor ve gerek gümrük-
lerde, gerekse yolsuzluk yolu ile tonlarca kaçak et giri-
fli yap›l›yor. Bu yolla halk sa¤l›¤› hiçe say›l›yor. Sade-
ce bu yolla da de¤il. ‹thal edilen hayvanlar yolu ile de
her tür hastal›k saç›l›yor.

Üstelik bu, Türkiye gibi tüm ülkeler için geçerli.
Ama örne¤in, Güney Kore halk› difle difl bir mücadele
ile ithal etlerin ülkelerine girmesine izin vermiyor.

Sözleflmeli hayvanc›l›k modeline geçilmesi, mera-
lar› yasal düzenlemelerle de yok eden uygulamalar,
gübre ve yem gibi girdilerin fahifl fiyatlarla sat›lmas›,
ithalat ve özellefltirmeler yoluyla hayvanc›l›¤›n bitiril-
mesi, kaçak et sorununun en temel nedenleridir ve bu
uygulamalar devam etti¤i sürece ortadan kalkmaya-
cakt›r.

Hayvanc›l›¤› büyük bir kar havzas› haline getiren
sistem, en genifl kitlelerin sa¤l›kl› beslenmesini tehli-
keye at›yor. Esas olarak ticari amaçla yetifltirilen hay-
vanlar, kaçakç›l›k da dahil her yolla para kasas› flek-
linde ele al›n›yor.

*   *   *

Sebze ve meyvecilik alan›nda da hemen hemen
bir ve ayn› fleyler yaflan›yor. Üretim sürekli düflerken
kaçak sebze ve meyve kapl›yor ortal›¤›… Yine
TZD’nin, “Temmuz ’08, sebze ve meyve raporu”na
göre üretilen sebze ve meyvelerin yüzde 80’i kaçak
olarak giriyor ülkeye.

Dünyadaki bütün ülkelerin iflçi ve emekçileri paza-
ra sürülen bozuk ve hastal›kl› veya hormonlu ve ka-
çak ürünlere talim ettirilirken, özel yetifltirilmifl sa¤l›kl›
ürünler zenginlere ayr›l›yor. Çünkü sistemin çarklar›
tüm üretim dallar›nda burjuvazinin ç›karlar› için çal›fl›-
yor. Dolay›s›yla ülkemizde de tar›msal topraklar›m›z
ve k›r iflçi ve emekçilerimizin büyük emek ve yoksul-
luk içinde üretti¤i ürünler, onun ucuz iflgücü üzerinden
g›da ve tar›m tekellerinin hizmetine sunuluyor. Böyle
olunca, domates de biber de, et de süt de tüm bes-
lenme ürünleri, kar ve yolsuzluk üzerine kuruluyor,
halk sa¤l›¤› üzerine de¤il… 

Halk sa¤l›¤›, iflçiden emekçiden yana çal›flan bir
sistemle kurulabilir ancak. ‹ç pazar›n ihtiyaçlar› teme-
linde halk›n sa¤l›kl› besinlerle beslenmesine yönelik
üretimin yap›lmas›, büyük toprak sahiplerinin elindeki
topraklar›n kamulaflt›r›lmas› ile mümkündür. Bunun
için k›r ve kentin iflçi ve emekçilerinin kendi ç›karlar›-
na dönük her sald›r›da ve hak ve özgürlükleri için mü-
cadelenin her alan›nda birleflik ve büyük bir kavgay›
omuzlamas›ndan geçer. Bu, G. Kore iflçi ve emekçile-
ri gibi ithal etin yasaklanmas› için k›yas›ya bir müca-
delenin örülmesi ile olur… M›s›r ve Fas iflçi ve emek-
çileri gibi ekmek zamm›na karfl› alanlar› zaptetmekle
olur… Belediye iflçilerinin grev haz›rl›klar›na, Tuzla ifl-
çilerinin direnifllerine omuz vermekle olur… Tekel iflçi-
leri, f›nd›k ve çay iflçi ve emekçileri ile birlikte müca-
dele etmekle olur… Dolu gibi ya¤an zamlara, düflük
asgari ücrete karfl› birleflik kavgay› örmekle olur…
Burjuvazinin hangi kanad›n›n bizi daha fazla sömüre-
ce¤i demek olan kendi aralar›ndaki iç çekiflmelere ta-
raf olarak de¤il, onlar› elimizin tersiyle itip kendi s›n›f
ç›kar›m›z için güçlerimizi birlefltirmekle ve onlar›n ger-
çek yüzünü aç›¤a ç›karmakla olur…

Kurtulufl yok tek bafl›na, ya hep beraber ya
hiçbirimiz! Hep beraber s›n›fs›z-sömürüsüz bir dünya
kurmaya…

TARIM VE HAYVANCILIKTA YAfiANANLAR
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Avrupa Anayasası oldu Lizbon Sözleşmesi 
ancak HAYIR kaldı

Üç y›ld›r tüm Avru-
pa Birli¤i dönem bafl-
kanlar›n›n canla baflla
üzerinde çal›flt›¤› ve
Almanya dönem bafl-
kanl›¤› s›ras›nda Al-
manya Baflbakan›

Merkel’in “temel” görev olarak önüne koydu¤u Lizbon
Sözleflmesi’ne, ‹rlanda’daki referandumda HAYIR
oyunun ç›kmas›, yeni bir kriz bafllatt›. Tam üç y›l önce
Fransa ve Hollanda’da iflçi ve emekçiler, 2005 tarihin-
de yap›lan referandumla Avrupa Anayasas›’na HAYIR
demifllerdi. 

Sözün k›sas›, Avrupa Anayasas›’n›n ad›n› “Lizbon
Sözleflmesi” diye de¤ifltirmek yetmedi ve bu sefer de
‹rlandal› iflçi ve emekçiler hay›r dediler. 

Lizbon Sözleflmesi demek, Avrupa Anayasas› de-
mek. Avrupal› emperyalistler, Frans›z ve Hollandal› ifl-
çi ve emekçilerin 2005 y›l›nda bu Anayasay› reddet-
meleri üzerine, Avrupa Birli¤i çap›nda bir referandu-
mun önünü kesmek için Anayasa’n›n ad›n› de¤ifltirdi-
ler. Böylece AB üyesi ülkelerin iç hukuklar›nda sorun
ç›kmadan, sözleflmeyi parlamentonun onay›yla kaza-
s›z belas›z atlatmay› hesaplad›lar. Ancak ‹rlanda’n›n
iç hukuku farkl›yd› ve referanduma sunulmas› gereki-
yordu. Avrupal› emperyalistler büyük endiflelerle refe-
randumun sonucu beklediler ve korktuklar› da oldu.
27 AB ülkesinin 26’s›, parlamentolar›ndan sessiz se-
das›z Lizbon Sözleflmesi’ni onaylarken; ‹rlanda, 27.
ülke olarak HAYIR dedi. AB Anayasas›na karfl› ç›kan
kesimlerin, Almanya’da, ‹ngiltere’de, Fransa’da ve da-
ha birçok ülkede, bu sözleflmenin de referanduma su-
nulmas› için büyük çabalar› oldu, ancak baflar›lamad›.
Burjuvazinin büyük araflt›rma kurulufllar› dahi “Lizbon
Sözleflmesi di¤er ülkelerde de referanduma sunulsay-
d› birço¤unda bu Sözleflme’ye yani Anayasa’ya hay›r
sonucu ç›kard›” dediler. 

‹rlanda’da sand›ktan ç›kan sonuç, emperyalistleri
öylesine öfkelendirdi ki, ‹rlanda halk›n› nankörlükle
suçlay›p, aba alt›ndan sopay› gösterdiler. Dönem bafl-
kan› Frans›z Baflbakan› Sarkozy, önce “‹rlanda halk›
yeniden sand›k bafl›na gider o zaman dedi”. Ancak ‹r-
landa iflçi ve emekçilerinden gelen tepkiler sonucu tü-
kürdü¤ünü hemen yalamak zorunda kald›. 

AB’li emperyalistlerin öfkesi, bu sefer de Lizbon
Sözleflmesi’ne yeni bir ad bulmak zorunda kalmalar›
de¤ildi. Onlar›n öfkesi, AB’nin iflçi ve emekçiler nez-
dinde tüm kurumlar›yla tekrar tart›flmal› hale gelme-
siydi. D›flar›ya yans›tmaya çal›flt›klar› gibi birlik içinde
bir AB’nin olmad›¤›, 2003 Irak savafl› öncesi su yüzü-
ne ç›km›fl, ABD kartlar›n› oynam›fl, AB’ye üye ülkele-
rin aralar›ndaki çeliflkileri aç›¤a ç›karm›flt›. Ancak bu-
nu tamir etmek o kadar zor olmad›. As›l yara kitleler
taraf›ndan aç›ld›. Avrupal› iflçi ve emekçiler, bu birli¤in
kendilerine refah ve bar›fl getirmedi¤ini söyleyerek,
birlik anayasas›na karfl› ç›kt›lar. Kitlelerin bu tepkisi,
devletler üzerinde de büyük bir etki yarat›yor. Çünkü
hiçbir devlet ve devletler kuruluflu, kendi halk›n›n des-
te¤ini almadan dünya sahnesinde güçlü konumda ola-
m›yor. 

Avrupal› iflçi ve emekçiler Anayasa’ya 

yani Sözleflmeye neden karfl› ç›k›yor?

Lizbon Sözleflmesi’nin içeri¤ini ayn› Anayasa’da
oldu¤u gibi bilen pek kimse yok. En fazla AB’nin bun-
dan böyle iki y›ll›¤›na seçilen bir baflkan›n›n ve d›flifl-
leri bakan›n›n olaca¤› biliniyor. Olaya böyle bakt›¤›-
m›zda iflçi ve emekçilerin tepkisinin bu sözleflmenin

kendisine de¤il, bugüne kadar uygulanan AB politika-
s›na oldu¤u ve gelecekte de iflçi ve emekçiler için bu
birlikten bir hay›r gelece¤ine inanmad›¤› ortaya ç›k›-
yor.

AB’ye hay›r diyenler, genifl bir yelpazeden oluflu-
yor. Örne¤in ‹rlanda’da afl›r› milliyetçiler, kürtaja karfl›
olan dinciler vb. bir ço¤u karfl› kampanya yürüttü. Ba-
s›nda da daha çok milliyetçi unsurlara (Polonya örne-
¤inde oldu¤u gibi) yer verildi. Ancak bunlar da “AB
karfl›tlar› gemisi”nin içinde olsalar da süreci as›l belir-
leyen iflçi ve emekçiler. 

Lizbon Sözleflmesi’nin bir di¤er ad› Reform Söz-
leflmesi. Avrupa’da y›llard›r süren sosyal hak gasplar›-
n›, yüzy›llard›r süren mücadele sonucu kazan›lm›fl
haklar›n gaspedilmeye çal›fl›lmas›n› izleyenler, 2010
Ajandas›n› yani “reform” paketini iyi bilirler. Bu paket,
2000 tarihinde yine Lizbon’da AB ülkeleri taraf›ndan
karara ba¤lanm›fl ve tüm AB burjuvazisi, özellefltirme,
sosyal ve emeklilik haklar›n›n gaspedilmesi  için kolla-
r› s›vam›flt›. Fransa iflçi ve emekçileri, bu sald›r›lara
hala direnen kale özelli¤inde. Tüm di¤er AB ülkelerin-
de emeklilik yafl›n›n yükseltilmesi, s›f›r sözleflmeler,
özellefltirmeler, sa¤l›¤›n ve e¤itim aflama aflama para-
l› hale gelmesi gibi sald›r›lar, hala son h›z sürüyor. 

Lizbon Sözleflmesi tam da bu program› içeriyor:
Dünyada rekabet edebilmek ve dünyan›n süper gücü
olmak için iflçi ve emekçileri daha a¤›r sömürme ve
daha da önemlisi örgütsüzlefltirme. Örgütsüzlefltirme-
nin bafl›nda sendikalar ilk s›rada yer al›yor. ‹rlanda’da
sözleflmeye hay›r ç›kmas›n›n, 2005’te Fransa ve Hol-
landal›lar›n tavr›n›n en önemli nedeni bu. Di¤er önemli
bir nokta ise, yerel hükümetlerin sald›r› programlar›n›
hayata geçirirken “bunlar tüm AB ülkelerinin kararlar›”
deyip iflin içinden ç›kmaya çal›flmalar›. Her fleyi oldu
bittiye getirerek, ayn› Lizbon Sözleflmesi’nde oldu¤u
gibi parlamentodan göstermelik bir flekilde onaylay›p
bitirmeye çal›flmalar›. Kitleler, kendi hükümetine karfl›
bir tepkiyi ortaya koyaca¤›n›, her politikac›n›n yeniden
seçilebilmesi için bir fleyler yapmak zorunda oldu¤unu
düflünüyor ancak “seçilmifllerin atad›¤›” bir grubun
AB’yi yönetmesi onlar› korkutuyor. 

Avrupa demokrasinin bir burjuva demokrasi olma-
s›n› ve seçim kand›rmacalar›n› bir kenara b›rak›rsak,
AB’nin geldi¤i aflaman›n yeni bir niteli¤i var. Bu da
Lizbon Sözleflmesinin maddelerinin, a¤›r flartlar içer-
mesine, AB ülkelerinin, birkaç AB’li emperyalist tara-
f›ndan daha rahat yönetilmesi iste¤ine yol aç›yor. AB,
Sözleflmede, özellikle savafl durumlar›nda yerel parla-
mentolar›n onay›n› almadan savafl› bafllatabilmeyi
önüne koyuyor. Yine bu Sözleflmede, bundan sonra
al›nacak kararlarda oy birli¤ini de¤il, oy çoklu¤unu
yeterli buluyor. Di¤er yandan nüfusun yo¤unlu¤una
göre oy flart› getiriyor. Yani Almanya, Fransa ve ‹talya
gibi ülkeler birleflseler, di¤er ülkelere ra¤men karar
alabilecek duruma geliyorlar. Bunun yan›nda dönem
baflkanl›¤› kalk›yor ve “küçülüp daha iyi ifllemeliyiz”
yalan›yla üye ülkelerin sadece üçte ikisinin temsil edil-
mesi ayarlan›yor. Bu dönüflümlü olsa da, AB’nin için-
de örne¤in ‹rlanda gibi ülkelerin bir dönem temsil edil-
memesi, buna ra¤men kararlar› uygulamas› flart› geti-
riliyor. Proleter Devrimci Durufl’un 2005 tarihli say›la-
r›nda bu konuda daha ayr›nt›l› yaz›lar okunabilir, çün-
kü Avrupa Anayasas›n›n içeri¤i ile Lizabon Sözleflme-
si ayn›. 

Avrupa Anayasas›n›n önemli bir aya¤›; iflçi ve
emekçilerin hak gasplar›, özellefltirme ve örgütsüzlefl-
tirme. Di¤er önemli aya¤› da silahlanma. Bu Sözlefl-
meyle tüm AB üyelerinin silahlanma için ortak bütçe

oluflturmalar› ve EADS gibi silah tekellerine yenilerini
katmalar›n›n yan›nda, ulusal silahlanma da zorunlu
hale getiriliyor. Yani bir AB ülkesi iflçi ve emekçilerin
mücadelesi sonucu istedi¤i gibi silahlanmaya bütçe
ay›rmazsa, di¤er AB ülkelerini yani AB Anayasas›’n›
karfl›s›nda bulacak. Yine savafl kararlar›n›n AB organ-
lar› taraf›ndan verilebilecek olmas›, AB’nin ABD, Çin
ve Rusya karfl›s›nda askeri olarak da tek bir güç ola-
rak sahneye ç›kmas›n› hedefliyor. Savafla ve silahlan-
maya karfl› Avrupa iflçi ve emekçileri, Irak savafl›n›n
ilk iki y›l›nda önemli eylemler gerçeklefltirmiflti. Bugün
de savafl karfl›tl›¤› yüksek ve örne¤in Almanya’da ol-
du¤u gibi Afganistan’a asker gönderilmesine destek
verilmiyor, ciddi bir anti-Amerikanc›l›k dalgas› var, an-
cak sokaklar henüz bofl. Tepki eyleme dönüflmüfl de-
¤il. Daha da önemlisi “ABD kötü adam, AB de el mah-
kum bu olayda yer almak zorunda kalan bir aktör” ola-
rak görülebiliyor. 

Sonuçta kitlelerde, bir yandan ekonomik hak gasp-
lar› ve iflsizlik, yani refah düzeyinin düflmesi, di¤er
yandan da on y›llard›r inand›klar› ve tek demokrasi bi-
çimi olarak sunulan burjuva demokrasinin gittikçe ger-
çek yüzünü görmenin korkusu var. 

Anayasa’ya HAYIR ne de¤ifltirmiflti, 

Sözleflmeye HAYIR ne de¤ifltirecek?

Anayasa üç y›l sonra Sözleflme olarak yeniden
geldi Avrupa iflçi ve emekçilerin önüne. Ve ‹rlanda’da
referandum yap›lmak zorunda kal›nm›fl olmasayd›, bu
haliyle geçecekti. Emperyalistler, ‹rlanda’n›n hay›r’›na
ra¤men Sözleflmeyi bu haliyle geçirmek istiyorlar.
AB’li emperyalistlerin, dünyada yeniden paylafl›m sa-
vafl›n›n verildi¤i bu dönemde, baflka bir seçene¤i de
yok zaten. Burjuvazi, bu krizine bir çare bulmaya çal›-
fl›yor. Zaten Anayasa’daki bir çok madde çoktan uy-
gulamaya geçmifl durumda. Ekonomik ve sosyal alan-
daki sald›r›lar, y›llard›r sürüyor. Silahlanma alan›nda,
Avrupa Polisi, pefl pefle ç›kan Anti Terör Yasalar›, Or-
tak Bilgi Havuzu, Avrupa s›n›rlar›n›n göçmenler için
geçilmez kale haline gelmesi vb. konularda da önemli
yol ald› burjuvazi. 

Bu yap›lanlar, “Sözleflme olsa da olur olmasa da
olur” anlam›na gelmiyor. Almanya, Fransa ve ‹ngiltere
gibi emperyalistler, güçlü ve kendi denetimlerinde
olan, kararlar›n›n ba¤lay›c›l›¤› bulunan bir AB’ye ihti-
yaç duyuyorlar. Keza, büyük silah tekelleri de üretim-
lerini art›r›rken, yasal zeminde kendi ç›karlar›n› güven-
ce alt›nda hissetmek istiyorlar. 27 AB ülkesinin ba¤la-
y›c› biçimde birarada bulunmas› bu nedenle büyük
önem tafl›yor. Sarkozy de tam bu nedenlerden dolay›
kollar› s›vad› ve acele ediyor. 

Hay›rlar ise Avrupal› iflçi ve emekçilere zaman ka-
zand›r›yor, hem örgütlenmek hem de AB’yi teflhir et-
mek için. AB’nin 2005’ten bu yana iflleri çok daha faz-
la zorlaflt›. 2007 ve 2008 y›l›, grevlerin ve direnifllerin
artt›¤› ve AB’nin tart›fl›l›r hale geldi¤i y›llar oldu. Em-
peryalistlerin yang›ndan mal kaç›r›r gibi sözlemeyi ulu-
sal parlamentolarda imzalatmalar›, ancak 4 milyon
500 bin ‹rlandal›n›n oyunun tüm AB’yi ve AB’nin mefl-
ruiyetini sarsabilmesi bu sürecin ürünü oldu. Anayasa-
s›z bir AB, iflçi ve emekçilere bu kadar düflman iken
Anayasal› bir AB’nin iflçi ve emekçilere ne sunaca¤›
daha fazla tart›fl›l›r hale geldi. 

Sonuçta emperyalistlere at›lan her bir gol, “istedi-
¤iniz plan› yap›n biz olmadan hiçbirini uygulayamazs›-
n›z” mesaj›n› veriyor ve korku sal›yor emperyalistlerin
yüre¤ine.
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7-8 Temmuz 2008 tarih-
lerinde Japonya’da topla-
nan G-8 zirvesinin gündemi
küresel ›s›nmayd›. Ancak
zirveye damgas›n› vuran,
g›da ve petrol fiyatlar›ndaki
art›flla ona paralel olarak
dünya genelinde büyüyen yoksulluk oldu. 

“Dünyan›n patronlar›” olan ABD, Kanada, ‹n-
giltere, Fransa, Almanya, ‹talya, Japonya ve
Rusya, “gezegenin gelece¤ini kurtarmak” gerek-
çesiyle birtak›m kararlar al›rken, gezegenin gele-
ce¤inin bu ülkeler taraf›ndan karart›lmakta oldu-
¤u gerçe¤i, bir kere daha gözlerden gizlendi. 

Zirveye, G-8 ülkelerinin yan›s›ra, 7 Afrika ül-
kesi, Çin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Güney
Kore ve Endonezya’dan da temsilciler kat›ld›.

G-8 Zirvesi’nin topland›¤› tarihlerde, D-8 ülkeleri
de Malezya’da bir zirve gerçeklefltirdiler. Malezya,
Endonezya, ‹ran, Nijerya, Pakistan, M›s›r, Türkiye ve
Bangladefl’in kat›ld›¤› D-8’lerin zirvesinde ise öne ç›-
kan konu, artan g›da ve petrol fiyatlar›n›n dünya eko-
nomisine etkisi oldu. 

Göstermelik kararlar

G-8 Zirvesi, öncelikle giderek yak›c› hale gelmek-
te olan küresel ›s›nma konusunu ele ald›. Zirve ön-
cesinde, otomotiv ve teknoloji devleri, ürettikleri “çev-
reye zarars›z” ürünlerin reklamlar›n› yapt›lar. Zirve
alan›na, enerjisini tümüyle güneflten alan bir ev ku-
ruldu, elektrik ve hidrojenle çal›flan otomobiller tan›-
t›ld›, yüksek su tasarrufu yapan tuvaletler denendi,
hatta zirveye kat›lan devlet baflkanlar›, kald›klar› ote-
lin önüne toplu a¤aç dikimi bile gerçeklefltirdi. 

Ancak gerçekten küresel ›s›nmay› durduracak
önlemler konusunda do¤ru düzgün bir karar bile al›n-
mad›. Mesela ABD, küresel ›s›nmayla mücadeleyi
öngören Kyoto Protokolü’nü imzalamay› yine reddet-
ti. Üstelik bu protokol, küresel ›s›nmaya karfl› ger-
çekten etkili yöntemler getirmiyor, sadece tekellerin
karlar›n› azaltacak kimi önlemler üzerinde duruyor. 

Zirvede ç›kan “karar” ise, oldukça çarp›c›. Buna
göre, zirveye kat›lan ülkeler, 2050 y›l›na kadar gaz
sal›n›mlar›n› dünya çap›nda yar› yar›ya azalt›lmas›
üzerine “düflünecekler”(!) Geçti¤imiz y›l Almanya’da
yap›lan G-8 Zirvesi’ne kat›lan ülkeler, zararl› gaz
emisyonunun 2050’ye kadar yüzde 50 azalt›lmas›
konusunda yo¤un bir flekilde çaba harcayacaklar›
vaadinde bulunmufllard›. fiimdi bir ad›m daha geriye
gidiyorlar ve bu konuyu “düflünmeye” ve 2009 y›l›n-
da yap›lacak zirvede kesinlefltirmeye karar verdikleri-
ni aç›kl›yorlar. 

Küreyi emperyalistler ›s›t›yor

Küresel ›s›nma konusu giderek daha fazla kitlele-
rin gündemine giriyor. Etkileri ve sonuçlar› ile karfl›-
laflt›kça, kitleler bu soruna karfl› daha duyarl› hale
geliyor. Emperyalistler ise, bilinç bulan›kl›¤› yaratma-
ya çal›fl›yor, küresel ›s›nman›n tekellerden ba¤›ms›z
olarak tek tek insanlar›n çabas› ile önlenebilecek bir
olguymufl gibi göstermeye u¤rafl›yor. Emperyalistler,
küresel ›s›nman›n as›l olarak kendi faaliyetlerinden,
kendi kar h›rslar›ndan kaynakland›¤›n› gizleyerek, in-
sanlar›n önlem almas›n›, duyarl› olmas›n›, bir “fark›n-
dal›k yarat›lmas›n›” tavsiye ediyorlar. 

Tüm bu gerçekler, zirvede bir kere daha kendisini

gösterdi. Zirvede az su kullanan tu-
valetler tan›t›l›yor; ama emperyalist
maden flirketlerinin, birkaç gram al-
t›n ç›kartabilmek için içme suyu
olarak kullan›labilecek tonlarca su-
ya siyanür kar›flt›rd›¤› gerçe¤ini
gözlerden gizliyor. Zirvede lüks bir
otelin önüne göstermelik olarak bir-
kaç a¤aç dikiliyor; ama yeni siteler

yapabilmek için en güzel ormanl›k alanlar›n kesildi¤i,
yak›ld›¤›, orman arazilerinin müthifl bir talan ve ya¤-
maya aç›ld›¤› söylenmiyor. Dünyan›n akci¤erleri
olan, ya¤murun ya¤mas›n› sa¤layan ve do¤an›n
dengesini kuran ormanlar, her geçen gün azal›yor ve
bu, emperyalist tekeller taraf›ndan gerçeklefltiriliyor.
Otomotiv tekelleri sürekli olarak petrolden farkl› ya-
k›tlar kullanan “ekolojik” otomobiller ürettiklerini aç›k-
l›yorlar. Biyoyak›tla, elektrikle, suyla çal›flan otomo-
billerin reklamlar›n› yap›yorlar; ama sonuç olarak yi-
ne de otomobil yani bireysel ulafl›m araçlar›n› öne ç›-
kart›yorlar. En “ekolojik” ve en ekonomik ulafl›m ara-
c› olan rayl› sistem ve toplu tafl›mac›l›k konusunda
tek bir ad›m atm›yorlar; çünkü otomotiv tekelleri bun-
dan rahats›z oluyor. ‹nsanlar toplu tafl›ma araçlar›n-
da t›k›fl t›k›fl giderken, otomobil bafl›na tek kifli düflü-
yor. Burjuvazinin özel jetleri, özel uçaklar›, özel yat-
lar› ise, küresel ›s›nmaya bütün toplu tafl›ma araçla-
r›ndan çok daha fazla etkide bulunuyor. 

Küresel ›s›nma ile birlikte, klima reklamlar› da art-
t›. Evinin önünde hal›s›n› y›kayan emekçi kad›na ce-
za kesiliyor, ama lüks sitelerde bahçe düzenlemesi,
araba y›kanmas› vb. için alabildi¤ine savurganca
harcanan suyun hesab› sorulmuyor. Büyükbafl hay-
vanlar›n gübrelerinden ç›kan gazlar›n küresel ›s›n-
may› art›rd›¤› söyleniyor, ama fabrikalar›n bacalar›n-
dan ç›kan zehirli gazlar› azaltmak için filtre kullan›l-
m›yor. ‹çme suyunun azalmas›, nehir yataklar›n›n ku-
rumas›, yeralt› sular›n›n çekilmesi üzerine sürekli ha-
ber programlar› yap›l›yor, ama bu giderek azalmakta
olan sular› sistemli bir biçimde zehirlemekte olan
fabrika at›klar›na karfl› hiçbir fley yap›lm›yor. Rüzgar
ve günefl gibi do¤an›n bir parças› olan, do¤aya hiçbir
zarar› dokunmayan yenilenebilir enerji kaynaklar› du-
rurken, dünyaya binlerce y›l boyunca radyasyon ya-
yacak nükleer santraller kuruluyor.

Yaflam›n her alan›ndan verilecek say›s›z örnek
var bu konuya iliflkin. Hepsinden ç›kan sonuç ise flu:
Küresel ›s›nma emperyalistlerin ya¤mac› kar anlay›-
fl›n›n ürünüdür. Küresel ›s›nmay› durduracak olan;
tek tek insanlar›n kendi yaflamlar›nda yapacaklar› ta-
sarruflar, küçük önlemler de¤il, emperyalist tekellerin
verdikleri zararlar›n önüne geçilmesidir. Üstelik bu
2050 y›l›nda (yani 40 y›l sonra) de¤il, hemen bugün
gerçeklefltirilmelidir. Çünkü küresel ›s›nmada geriye
dönüflü olmayan s›n›ra bir-iki y›l kadar bir sürenin
kald›¤› söylenmektedir. Yani önümüzde 40 y›ll›k za-
man›m›z yok. Ama tekellerin sözcüleri olan ve tekel-
lerin karlar›n› korumakla görevli devlet baflkanlar›,
zirvelerde ald›klar› (ya da almad›klar›) kararlarla, kü-
resel ›s›nman›n kendi sorunlar› olmad›¤›n› gösteri-
yorlar. 

Gerçekten de küresel ›s›nma iflçi ve emekçilerin
önünde duran ciddi bir sorundur. Çünkü bu ›s›nma,
iflçi ve emekçilerin yaflam alanlar›n› daraltmakta, ya-
flam› daha pahal› ve daha zor hale getirmektedir.
Emperyalist tekeller, dünyadaki koflullar bozuldukça,
paralar› ile kendilerine uygun ortamlar› yaratacaklar-
d›r. Bu nedenle küresel ›s›nma emperyalist zirvelerle
de¤il, iflçi emekçilerin mücadelesi ile çözülecektir. 

Ekonomik kriz yay›l›rken

Geçen y›l gerçeklefltirilen G-8 Zirvesinden ç›kan
sonuçta, dünya ekonomisinin iyi yolda oldu¤unu,
“sürdürülebilir ve güçlü bir büyüme ortam›” içinde
ekonomik sorunlar›n afl›lmakta oldu¤unu belirtiyordu.
Zirvenin hemen arkas›ndan ABD’de konut kredisi kri-
zi patlak verdi. O günden bugüne bir taraftan burjuva
liberal ekonomistler, krizin basit bir mali kriz oldu¤u-
nu, rahatça afl›labilece¤ini, ne ABD, ne de dünya
ekonomisinde önemli bir etki yaratmayaca¤›n› söyle-
yerek, kitleleri kand›rmaya çal›flt›lar. Gerçekçi kimi
ekonomistler ise, bunun tüm dünyay› sarsacak ciddi
bir ekonomik krizin ilk iflaretleri oldu¤unu görebilmifl-
lerdi. 

O günden bugüne buna iliflkin veriler giderek art-
t›. Kimileri daha hala bunun merkez bankas› para
politikalar› ile düzelebilecek bir mali kriz oldu¤unu,
ya da k›sa sürede atlat›labilecek bir kriz oldu¤unu id-
dia ediyor olsalar bile, bütün veriler fliddetli bir eko-
nomik krizin dünya genelinde h›zla yay›lmakta oldu-
¤unu gösteriyor. Üstelik Amerikan Merkez Bankas›
FED, krizin h›z›n› kesebilmek için her türlü kural› al-
tüst eden kararlar al›yor. Neoliberal politikalar bir ke-
nara b›rak›larak flirketler kurtar›l›yor, devlet ekonomi-
ye do¤rudan müdahale ediyor. Buna ra¤men kriz et-
kisini giderek daha güçlü hissettiriyor. 

2008 y›l› bafl›nda petrolün 100 dolar olup olama-
yaca¤› tart›fl›l›yordu, Temmuz ay›nda ise 150 dolara
ulaflt›. Y›l sonuna kadar 200 dolara ulaflabilece¤i
tahmin ediliyor. Petrol fiyat›ndaki art›fl, tüm ürünlerde
art›fla neden oluyor. Tar›m krizi, dünyan›n genelinde
açl›¤›n artmas›na neden oluyor. ABD’de emlak piya-
sas›n›n yar›s›n› elinde bulunduran Fannie Mae ve
Freddie Mac adl› kurulufllar›n da krizden etkilenmesi,
‹ngiltere’nin en büyük kredi bankas› Bradford&Bing-
ley’in iflas›n efli¤ine gelmesi, krizin ulaflt›¤› boyutlar›
çarp›c› bir biçimde gözler önüne seriyor. 

Bir taraftan küresel ›s›nma, bir taraftan ekonomik
kriz, dünyadaki dengeleri yerinden oynat›yor. G-8
Zirvesini gerçeklefltiren emperyalist ülkelerin herbiri,
bu tabloda kendilerine en fazla kar› getirecek unsur-
lar› bulmaya ve kullanmaya çal›fl›yor. Emperyalist te-
kellerin, kendi ç›karlar›na ayk›r›, kitlelere faydal› ka-
rarlar almas› mümkün de¤ildir. Onlar›n göstermelik
olarak ald›klar›, hatta alamad›klar› kararlar ise, dün-
yadaki ekolojik ve ekonomik koflullar› daha da kötü
hale getiriyor. Bu durumdan ise, iflçi ve emekçiler,
yoksul kitleler etkileniyor. Yaflam koflullar› giderek
kötülefliyor, iflsizlik ve açl›k büyüyor. Bu nedenle her
iki soruna iliflkin mücadele, gerçekte iflçi ve emekçi
kitlelerin sorunudur ve onlar›n kendi ç›karlar› do¤rul-
tusunda harekete geçmesiyle çözülebilir.

Küresel ›s›nma, küresel kriz ve 
G-8 Zirvesindeki çözümsüzlük
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“Bir süre sonra, akflam saat 7-
8’ye do¤ru, gün henüz kararmam›fl-
t› ki Müller bize barakalar›m›za git-
me emri verdi. Müller, biz barakala-
ra girdikten sonra bizi içeri kilitle-
di... Sesler duyuyorduk, Almanca
konuflmalar, hareketlenmeyi fark
ediyorduk ancak pencereden bir
fley göremiyorduk... Krematoryu-
mun kap›s›n›n aç›ld›¤›n› duyuyor-
duk, bu sesi tan›yorduk, kamyonla
krematoryumda yak›lmak üzere ce-
setler getirildi¤inde hep duyard›k
bu tipik sesi. Konuflmalardan sade-
ce parçalar duyabiliyorduk, ard›n-
dan üç el silah sesi duyduk. Saatin
tam olarak kaç oldu¤unu bilmiyo-
rum, saatim yoktu. Ancak san›r›m
saat 22 ila 24 aras›yd›. Silah sesleri-
nin ard›ndan tekrar konuflmalardan
parçalar duyduk, ard›ndan kap›
çarp›larak kapat›ld› ve sessizlik
çöktü tekrar.

Sabah Müller bizi yan›na ça¤›rd›
ve krematoryumda cesetler yak›l-
d›ktan sonra yapt›¤›m›z temizlik ifli-
ni yapmam›z› istedi. Üç bölüm ve
iki f›r›ndan oluflan krematoryumun
birinci f›r›n›nda bir ceset yak›lm›fl
ve kül olmufltu. F›r›nda bir de metal
parças› buldum, san›r›m bir saatten
arta kalan parçalard›. F›r›ndaki
yüksek ›s›ya ra¤men yok edileme-
miflti. 

Müller döndü bize dün akflam
öldürülenin kim oldu¤unu bilip bil-
medi¤imizi sordu. Ard›ndan da ak-
flam öldürülenin komünistlerin lide-
ri Thaelmann oldu¤unu söyledi.”

17’yi 18 A¤ustos 1944’e ba¤la-
yan gece, komünist önder Ernst
Thaelmann, Almanya’n›n Bautzen
hapishanesinden al›nd› ve Buchen-
wald kamp›na götürüldü. Thael-
mann orada Naziler taraf›ndan kur-
flunland› ve yak›ld›. Öldürme emrini
Hitler vermiflti. Sonunun yaklaflt›¤›-
n› gören Hitler, 11 y›ld›r hapishane-
de olan Thaelmann’n›n gücünden
korkuyordu, direniflten korkuyordu.
Alman faflizmi Thaelmann’›n mütte-
fiklerin hava sald›r›s›nda öldü¤ünü
aç›klad›, ancak savafl bittikten k›sa
süre sonra Hitler’in önemli adamla-
r›ndan Himmler’in notlar› aras›nda
Hitler imzal›, 14 A¤ustos 1944 ta-
rihli, “Thaelmann yok edilmeli” no-
tu bulundu. 

1947’de Marian Zgoda ve yuka-
r›daki ifadenin sahibi Zbigniew
Fuchs, Thaelmann’›n hangi SS-Ko-

mandosu taraf›ndan vuruldu¤unu,
hangi kamp yetkililerinin Thael-
mann’› yakt›¤›n› isim isim sayd›lar.
Her ikisi de Polonyal› tutsakt› ve
görevleri faflistlerin infaz etti¤i in-
sanlar› yakmak, f›r›nlar› temizle-
mekti. Kurtulmalar› mucizeydi, çün-
kü bu görevi yapanlar› geriye tan›k
b›rakmamak için öldürüyorlard›. 

1962’de Demokratik Almanya
Cumhuriyeti’nde avukatl›k yapan
Dr. Friedrich Kaul Ernst Thael-
mann’›n efli Irma Thaelmann’›n gö-
revlendirmesi ile Thaelmann’› öldü-
ren ekibe ait iki kiflinin ismini tespit
etmifl ve haklar›nda Federal Alman-
ya Cumhuriyeti savc›s›na flikayette
bulunmufltu. Thaelmann’› öldüren-
lerden birinin ismi Wolfgang Otto
idi. Buchenwald kamp› komutan›n›n
sa¤ kolu. Savafltan sonra Amerika-
l›lar›n kurdu¤u mahkemede yüzler-
ce insan öldürmekten 20 y›la mah-
kum olmufl ancak Amerika’n›n an-
ti-komünist politikas› sayesinde bir
iki y›l hapis yatt›ktan sonra, tüm
katil faflistler gibi “affedilmifl” ve
katolik bir lisede din ve tarih ö¤ret-
meni, “sayg›n, dindar” vatandafl
olarak yaflam›na devam etmiflti. 

Savc›l›k yedi kez bu davada ta-
kipsizlik karar› verdi. Yukar›daki ta-
n›k ifadelerine ra¤men, arflivlerde
bulunan tüm dokümanlara ra¤men.
Gerekçe olarak da savc›, bu insan-
lar›n cinayetle suçlanamayaca¤›,
öldürmenin zalimane bir flekilde ol-
mad›¤›, Thaelmann’›n da öldürüle-
ce¤inden haberdar edildi¤i, ona
ölümünden önce iflkence yap›lma-
d›¤›n› sunmufltu. Thaelmann dosya-
s›n› kapatan savc›lar, Hitler döne-
minde de savc›l›k görevi yap›yorlar-
d›. Bu çarp›c› gerçek, kapitalist dü-
zenin gerçek yüzünü, bu dosyan›n
neden kapat›ld›¤›n› anlamaya yeti-
yor. 

Thaelmann davas› böyle bitmi-
yor. Thaelmann’›n eflinin ve avuka-
t›n››n ölümünün ard›ndan Thael-
mann’›n k›z› Bat› Almanya’da bir
avukat› görevlendiriyor. 1982’de

davay› alan avukat, uzun bir mü-
cadeleden sonra 1985’te katil
Wolfgang Otto hakk›nda dava
aç›lmas›n› baflar›yor. ‹ki Polonyal›
tan›¤›n dinlenmesini sa¤l›yor ve
tüm delilleri su yüzüne ç›kar›yor.
1986’da Eyalet Mahkemesi Kre-
feld Otto’yu Thaelmann’› öldür-
mekten mahkum ediyor. Thael-
mann davas› Nazilerin ceza ald›¤›
tek örnek dava olacakken, Yüksek
Federal Mahkeme karar› bozuyor.
Bozma gerekçesi, Otto’nun o gece
gerçekten kampta bulunup bulun-
mad›¤›n›n bilinmemesi. Halbuki ka-
til, bu konuda tek bir kelime etme-
mifl durumda. Yani Yüksek Federal
Mahkeme katile kendisini nas›l sa-
vunmas› gerekti¤ini anlat›yor. Düs-
seldorf Eyalet Mahkemesi’nde
1987’de yeniden görülen davada
mahkeme heyeti, tüm tan›k ifadele-
rine, Buchenwald kamp›n›n nöbet
defterinde bu katilin o gece nöbette
oldu¤unun tespitine ra¤men, bu se-
fer de “tan›klar cinayetin 17’yi 18
A¤ustos’a ba¤layan gece yap›ld›¤›-
na dair verdikleri ifadede yan›labilir-
ler” gerekçesiyle beraat karar› veri-
yor ve Yüksek Federal Mahkeme’de
bu karar› onayl›yor. Burjuva huku-
kun, bir komünist öndere yani s›n›f
düflman›na bunu yapmas› flafl›rt›c›
de¤il, flafl›rt›c› olan burjuva demok-
rasisinin hala bu kadar prim yap-
mas›. 

* * *

Thaelmann, 16 Nisan 1886’da
Hamburg Altona’da dünyaya geldi.
Fakir bir ailenin çocu¤u olan Thael-
mann, okumak istemesine ra¤men
çal›flmak zorunda kald›. Önce ba-
bas›n›n dükkan›nda, ard›ndan da
1896’da henüz on yafl›ndayken
Hamburg limanlar›nda çal›flmaya
bafllad›. Hamburglu iflçi s›n›f›n›n
mücadelesinin ayr›lmaz bir parças›
oldu. 1903’te SPD üyesi, 1904’te
Ulafl›m Sendikas›’na üye oldu. Ma-
y›s 1915’te bir çamafl›rhanede çal›-
flan eflini örgütleme faaliyeti içinde
tan›d› ve evlendi. 1918’de USPD’ye
kat›ld›, 1919 ayaklanmas›nda silah

temin eden ve cephede savaflan
oydu. 1921’de Alman Komünist
Partisi (KPD) MK’s›na seçildi.
1924’te KPD Baflkan Yard›mc›s› ve
Komünist Enternasyonalin Yürütme
Komitesi Üyesi oldu. 

Thaelmann, 1924 KPD’den mil-
letvekili oldu ve 1933’e tutuklanana
kadar milletvekilli¤ini sürdürdü.
1925’te KPK Baflkanl›¤›na seçildi. 3
Mart’ta Dimitrov’la birlikte Parla-
mentoyu yakmaktan gözalt›na al›n-
d› ve vatana ihanetten dava aç›ld›.
Ancak faflizm Dimitrov’un yarg›la-
yan savunmas›ndan dersini alm›fl,
Thaelmann’›n yarg›lanma sürecinin
benzer olmamas› için önlem alm›fl-
t›. Thaelman hakk›ndaki dava dü-
flürüldü, ancak faflistlerin “güvenlik
hapsi” ad›yla ç›kard›klar› yasa so-
nucu 11 y›l, yani ölümüne kadar
hapishanede kald›. 

Thaelmann’a bofluna “s›n›f›n›n
o¤lu” ismi verilmedi. ‹flçileri s›n›f›n›n
içinden gelen biri olarak, mücadele-
nin her alan›ndaki sak›nmas›z tutu-
mu, tüm ayr›flmalarda Stalin’in çiz-
gisinde yer almas›, 11 y›l süren zin-
dan yaflam›nda boyun e¤memesi
ve faflizmin zindanlar›ndan efli ve
k›z› arac›l›¤›yla bin bir yarat›c›l›kla,
y›llarca KPD’ye ve Enternasyonal’e
mesajlar yollamas›, 1939’da Sta-
lin’e ve 18. Parti Kurulu’na mesaj
ve görüfllerini aktarmas›, komünist
direngenli¤inin ve mücadeleye ba¤-
l›l›¤›n›n ifadeleridir. 

Düflman›, “s›n›f›n›n o¤luna” düfl-
man yapan da Thaelmann bu özel-
likleridir. Ayn› özelliklerinden dolay›
da Thaelmann, komünistlerin yol-
dafl›d›r.

“Yaflam›m›z›n öyküsü a¤›rd›r. ‹flte tam da bu yüzden sa¤lam karakterli
insanlara gereksinimimiz var. Çünkü devrimin neferi olmak, inanc›m›za

sars›lmaz bir ba¤l›l›k gerektirir. Öyle bir ba¤l›l›k ki, yaflam ve ölüm
s›ras›nda kendisini s›nayabilmeli, ayn› zamanda mutlak güvenilirlik,

umudunu yitirmemek, kavga cesareti ve hangi koflullarda olursa olsun,
tuttu¤unu koparabilecek güçte olmak demektir.” 

(Thaelmann)

“S›n›f›n›n o¤lu” Ernst Thaelmann
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Dünya hukuk tarihinin sayfalar›na yüz karalar›n-
dan biri olarak geçmifltir Sacco ve Vanzetti’nin
yarg›lanmalar›. Hiçbir delile gerek duyulmadan,
sadece anarflist ve iflçi olduklar› için Sacco ile
Vanzetti, 22 A¤ustos 1927’de elektrikli sandalyede
idam edildiklerinde, bu karar› verenler dünya iflçi
ve emekçilerinin gözünde mahkum oldular. 

Nicola Sacco 1885’de, Bartalemeo Vanzetti
1888’de ‹talya’da do¤mufllard›. Nicola Sacco dün-
yay› keflfetmek üzere ayr›ld› ‹talya’dan. ‹yimser bir
mizaca sahipti ve 1908’de ABD’ye geldi. Biraz ö¤-
rendi¤i ‹ngilizce’yle, bir meslek sahibi olmak için
ç›rakl›k kursuna kaydoldu. ‹yi bir kundurac› oldu.
1912 y›l›nda evlendi. Dante ve ‹nes ad›nda iki ço-
cu¤u oldu Amerikan hayat tarz›na ayak uydur-
makta zorland› ve ‹talyanlarla iliflkisini hiç kesme-
di. Sürekli okuyarak kendini gelifltirmeye çal›flt›,
eylemler örgütledi. 1920’de tutukland›klar› günden
birkaç gün önce, annesinin ölümü yüzünden ülke-
sine geri dönmeye karar verdi. Tutukland›¤› gün
ise, intihar eden ama ölümü flüpheli bulunan bir
arkadafl› için düzenlenen mitinge gitmekteydi. 

Bartalemeo Vanzetti de pastac›l›k ö¤renmek
üzere babas›n›n evini terk etti ve 1908’de ABD’ye
geldi. Burada ekonomik s›k›nt›larla karfl›laflt›. Bos-
ton’da birçok vas›fs›z ifle girip ç›kt›. 1919 y›l›nda
bir bal›kç›n›n mallar›n› devralarak bal›k satmaya
bafllad›.Vanzetti sürekli okurdu: Dante, Renan, Hu-
go, Marx, Proudhon…  Anarflist görüfllerden etki-
lendi ve eylemlerine sürekli kat›ld›. 

Sacco ve Vanzetti’nin tutuklanmalar›na sebep
olan olay ise, 15 Nisan 1920’de yaflanan bir soy-
gun oldu.

Birinci emperyalist paylafl›m savafl›n›n sona er-
mesinin ard›ndan yoksullaflan halk›n içinden ç›kan
çeteler soygunlara giriflirler. O gün, South Brain-
tree ayakkab› fabrikas›n›n maafllar›n›n tafl›nd›¤›
çelik kasa, iki kifli taraf›ndan soyulur. Soygunu
gerçeklefltirenler, iki korumay› da öldürmüfl ve pa-
ralar› alarak bir arabayla kaçm›fllard›r. Sabah›n er-
ken saatlerinde olan soygunu sadece birkaç kifli
görmüfltür. Teflhis edilen üç kifliyi komiser Stewart
yakalayamam›flt›r ve bu hatas›n›n üstünü örtmek
için ‹talyanlar›n yo¤un yaflad›¤› yerlere yönelmifl-
tir. Bridgewater’de gelen bir arabay› durdurur. Ara-
bada Sacco ile Vanzetti vard›r. ‹kisi de silahl›d›r ve
anarflist bildiriler tafl›maktad›rlar. Tutuklan›rlar. 

Asl›nda ortada bir delil yoktur. Sadece tan›k ifa-
deleri vard›r. Sacco ile Vanzetti’nin do¤ru düzgün
savunma yapmalar›na bile izin verilmez, ama en
s›n›rl› haliyle bile yapt›klar› savunmalarda suçla-
malar› çürütürler. Hatta o s›rada hapiste olan Ce-
lestino Mederias adl› birinin, soygunu ve cinayetle-
ri Joe Morelli çetesiyle yapt›¤›n› itiraf etmesi de
dikkate al›nmaz. Düzmece raporlar ve ‘kanaatler’,
karar için yeterli olur. Çünkü Sacco ile Vanzetti,
hem iflçidir, hem de anarflisttir; bu da as›lmalar›
için yeterlidir. 

Yarg›lama de¤il, kitlelere tehdit
Sacco ile Vanzetti’nin as›lmas›, s›radan bir adli

hata de¤il, bilinçli bir tercihti. 
I. Emperyalist Savafl›n arkas›ndan Ekim Devri-

minin heyecan› iflçiler ve emekçiler aras›nda gide-
rek yayg›nlaflmaktayd›. Savafl sonras›n›n yaratt›¤›
yoksulluk ve bask›lar karfl›s›nda, devrimcilerin ön-
derli¤inde iflçi ve emekçilerin eylemli mücadelesi
yükseliyordu. Kitlelerin aray›fllar›, dünya genelinde
devrimci söylem ve sloganlara yöneliyordu. 

Emperyalistler ise, bu durumu kendileri için bü-
yük bir tehdit olarak görüyor ve engellemek için
her türlü bask› ve zora baflvuruyordu. Katliamlar
ve sald›r›larla insanlar› susturmaya, provakasyon-
larla kendi istedikleri zemine çekmeye çal›fl›yor,

bir taraftan da devrimci önderleri katledi-
yorlard›. Almanya ve ABD, bu bask›lar›n
en fazla uyguland›¤› yerler aras›ndayd›. Al-
manya’da bafllamakta olan ayaklanmay›
bast›rmak için, Spartaküs hareketinin ön-
derleri Karl ve Roza, Alman burjuvazisi ta-
raf›ndan katledilmiflti. ABD burjuvazisi ise,
kitlesel halde komünist av› gerçeklefltir-
miflti.  

Nisan 1919’da ABD’de haz›rlanan 36 bomba,
bu komünist av›n›n haz›rl›¤› anlam›na geliyordu.
Bombalar ABD burjuvazisinin iste¤iyle, provokas-
yon yaratmak amac›yla haz›rlanm›fl ve önde gelen
kiflilerin evlerine gönderilmiflti. Bunlardan 8 tanesi
patlad›. ‹lginçtir, patlayan bombalar›n hepsi de
göçmen ya da yoksul iflçilerin-emekçilerin ölmesi-
ne yol açt›. Devlet, bu bombalar›, kitleleri komü-
nistlere karfl› k›flk›rtmak amac›yla kullanmaya ça-
l›flt›. Bombalardan biri de Bolflevik düflman› ko-
misyon üyesi olan Adalet Bakan› A. Mitchell Pal-
mer’in evinin önünde patlar. Bombay› atanlardan
biri de ölür ve Polonyal› oldu¤u ortaya ç›kar. Bu
olay üzerine, ‹talyan ve Polonyal› göçmenler, özel-
likle de komünist ve devrimci olanlar, hedef tahta-
s›na çak›l›r. Palmer, bir komisyon oluflturur ve is-
tihbarat dairesinin bafl›na, 10 May›s 1924’te kuru-
lacak olan FBI’›n baflkanl›¤›n› 48 y›l yürütecek
olan 24 yafl›ndaki J. Edgar Hoover’i getirir. Hoo-
ver birkaç haftada 150 bin kiflilik flüpheliler listesi
haz›rlar ve evleri seri biçimde basmaya bafllar.
600 bin kifli soruflturmalardan geçirilir. Gözalt›na
al›nanlar ve fifllenenler büyük oranda göçmen iflçi-
ler ve emekçilerdir. Yan› s›ra göçmenli¤i zorlaflt›-
ran, komünizmi ve devrimcili¤i, hükümete karfl›
k›flk›rt›c›l›¤› yasaklayan kanunlar ç›kar›l›r. Bu bas-
k› ve gözalt› terörü sonucu, binlerce kifli tutuklan›r-
ken, yüz binlerce kifli de s›n›rd›fl› edilerek ülkeleri-
ne geri gönderilir. Hoover, 2. Emperyalist Payla-
fl›m Savafl› sonras›nda da komünist av›na ç›km›fl
ve yüzbinlerce kiflinin yarg›lanmas›na neden ol-
mufltu. 

Sacco ile Vanzetti de anarflistler ve proleterlerdi.
Böylesi bir ortamda yakaland›klar› için, ceza alma-
lar› kaç›n›lmazd›. Yarg›lama s›ras›nda yasalar hiç
dikkate al›nmad›. Mesela ABD yasalar›na göre ta-
n›klar›n ifadesi daha tali bir durum iken, onlar›n
yarg›lama boyunca iddialar a¤›rl›kl› olarak tan›k

ifadelerine dayand›r›lm›flt›.
‹fadeleri al›nan 61 tan›¤›n
büyük ço¤unlu¤u, daha

sonralar› Sacco ve Vanzetti’yi hayatlar›nda hiç
görmediklerini ve yalan ifade verdiklerini aç›kla-
m›flt›r. Mahkeme ABD’nin en ›rkç› eyaletlerinde
görülmüfl, jüriye kat›lmak için baflvuru yapan 500
kifli içinden seçilen 12 kifli sadece beyazlardan ve
Amerikal›lardan oluflturulmufltur. Mahkeme yarg›-
c›n›n flu sözleri ise karar›n önceden verildi¤inin ka-
n›t›d›r: “Cehenneme kadar yollar› var. Suçsuz olsa-
lar da as›lmal›d›rlar.” 

Büyük bir dayan›flma a¤›
Sacco ve Vanzetti’nin yarg›lanmalar› s›ras›nda

avukat›, savunmay› onlar›n siyasi kiflilikleri üzerin-
den haz›rlam›fl ve o döneme göre yeni say›lacak
mücadele biçimleriyle kamuoyu oluflturmay› ba-
flarm›flt›r. Yarg›lama boyunca çok büyük bir kitle
deste¤i oluflur. Bas›n aç›klamalar›, mitingler, el
ilanlar› ve bildirilerle Sacco ve Vanzetti davas›
dünyan›n sokulur. Dünyan›n her taraf›nda kitlesel
mitingler ve eylemler düzenlenir. Baflta Sovyetler
Birli¤i olmak üzere, Almanya ve ABD’de yap›lan
mitinglerde suçsuzluklar› ve kahramanl›klar› hay-
k›r›lm›fl, serbest b›rak›lmalar›na dair kampanyalar
örgütlenmifltir. As›ld›klar›n›n ertesinde yüz binler,
bir kez daha dünyan›n dört bir yan›nda sokaklar›
doldurmufl, ABD emperyalizmini protesto etmifltir.
O kadar aç›ktan hukuksuzluk sürdürülmüfltür ki,
idamlardan k›sa bir süre sonra bir komisyon kuru-
larak Sacco ve Vanzetti’nin suçsuzluklar› ispatlan-
m›flt›r. Ayn› uygulamalar ve düzmece mahkeme-
ler, ikinci dünya savafl› sonras›nda bu kez da
McCarthy taraf›ndan sahneye konulmufltur. 

Yap›lan eylemler sonuç vermez; ABD emperya-
lizmi kendisi için tehdit olarak gördü¤ü hareketi
bast›rmak için idamlar konusunda acele eder. 22
A¤ustos 1927’de, Sacco ile Vanzetti elektrikli san-
dalye ile idam edilirler. Suçsuz olduklar›n› ve kendi
üzerlerinden yap›lan hesaplar› bilmenin huzuruyla
doludurlar. Ölmeden önce salondakilerle sohbet
ederler, suçsuz olduklar›n› anlat›rlar. Bu idamlar›n
sebebinin ABD emperyalizminin göçmen iflçilere,
komünistlere ve devrimcilere karfl› düflmanl›¤› ol-
du¤unun fark›nda olarak ölürler. ABD’ye ve dünya
hukukuna kalan ise bir utançt›r sadece. Hiçbir bel-
ge ve delil gösterilmeden iki proleter ve eylemci
idam edilmifllerdir. 

Vanzetti’nin, Sacco’nun o¤luna yazd›¤› mektup-
ta dedi¤i gibi; “Hiç akl›ndan ç›karma Dante, e¤er
birisi baban ve benim hakk›mda bir fley söylerse,
o, masum ölülere, yürekli bir flekilde yaflam›fl in-
sanlara küfreden bir yalanc›d›r. fiunu da iyi bil ve
hep hat›rla Dante, e¤er baban ve ben, kallefl, riya-
kar, dönek insanlar olsayd›k ölüme gönderilmez-
dik. Bize karfl› toplad›klar› delillerle cüzaml› bir kö-
pek, bir akrep bile ölüme mahkum edilemez. Bi-
zim, davam›z›n yeniden görülmesi için öne sürdü-
¤ümüz bu olgular, bir ana katilinin, yüre¤i tafllafl-
m›fl bir suçlunun davas›n›n yeniden görülmesine
yeterdi.  Hiç akl›ndan ç›karma Dante, bunlar› hep
hat›rla; biz suçlu de¤iliz, bizi bir y›¤›n uydurma ve
yalanla mahkum ettiler; yeniden yarg›lanmam›za
karfl› ç›kt›lar ve e¤er yedi y›l, dört ay, onbir gün
süren tarifsiz ac›lardan sonra bizi idam ediyorlarsa,
bunun sebebi sana demin söylediklerimdir, çünkü
biz yoksullardan yanayd›k, insanlar›n insanlar ta-
raf›ndan ezilmesine ve sömürülmesine karfl›yd›k.”

Onlar›n cebinde f›rkam›z›n bileti yoktu.
Onlar, kurtuluflun kap›s›na varmay›,
ferdin cesur hamlelerinden uman
iki saf ve namuslu çocuktu!
Ne milyonlar›n rehberiydi onlar,
ne de inzibatl› bir inkilâp ordusunun askeri!
‹htilâlin s›ra neferiydi onlar,
‹htilâlin namuslu iki neferi.
Yan›yordu kanlar›nda flavk› ‹talya günefllerinin.
Kofltular temiz esmer al›nlarla hayat›n sesine,
dövüfltüler yan›nda dövüflen kardefllerinin.
Yeni dünyada düfltüler eski zulmün pençesine!
Yedi y›l ölümün karfl›s›nda gülerek durdular.
Elektrikli iskemleye
kadife bir koltukmufl gibi oturdular, 
yürekleri dört bin volta yedi dakka dayand›, 
yand› yürekleri
yedi dakka yand›!.. 
Cani de¤ildiler, 
kurban gittiler bir cinayete, 
kurban gittiler dolarlar›n emrindeki adalete!.. 
Hayatlar›nda olmad›larsa da kitlelerin rehberi, 
Ölümleriyle flâhâ kald›rd› kitleleri bu iki ihtilâl neferi!..

Nâz›m Hikmet

Sacco ve Vanzetti’nin ‹dam›
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P 1 A¤ustos 1969-Demirdöküm Fabrikas›’nda ‹flgal
Türkiye Maden-‹fl Sendikas›’nda örgütlü olan 2 bin 300

iflçi, toplu ifl görüflmelerinin sürüncemede b›rak›lmas›
nedeniyle 1 A¤ustos’ta fabrikay› iflgal ettiler. 5 A¤us-
tos’ta polis direnifli k›rmak için iflçilere sald›rd› ve fabri-
kay› sard›. Ç›kan çat›flmalarda 50’den fazla iflçiyle bir-
likte polislerden de yaralananlar oldu. ‹flçiler fabrikadan
ç›kt›lar. 13 A¤ustos’ta tekrar fabrika iflgal edildi ve 19
A¤ustos’ta sözleflmenin imzalanmas›yla iflgal sona erdi.
Demirdöküm iflgali Türkiye iflçi s›n›f›n›n ön aç›c› ey-
lemlerinden biri olarak tarih sayfalar›nda yerini alm›flt›r. 

P 1 A¤ustos 1988-Cezaevlerinde Faflist Genelge
Adalet Bakan› Mehmet Topaç taraf›ndan bir genelge

yay›nland›. Faflist yapt›r›mlar olan genelgeye karfl› dire-
niflçi gelene¤e sahip devrimci tutsaklar, açl›k grevine
bafllad›lar. Sonuçta devlet genelgeyi 1988’de uygulaya-
mad›. Ancak 1989’da uygulamak için tekrar ata¤a geçti.
2 binden fazla tutsak, tekrar açl›k grevine bafllad›. Eyle-
mi k›rmak için Ayd›n ve Nazilli cezaevlerine sevkler
bafllad›. Havas›z arabalarda saatlerce süren dayakl›-ifl-
kenceli sevkler sonucunda Ayd›n’da PKK tutsaklar›
Mehmet Yalç›nkaya ve Hüsnü Ero¤lu katledildiler. Bu
katliama karfl›, devrimci tutsaklar sessiz kalmazken, d›-
flar›da da eylemler yayg›nlaflt›. D›flar›da eyleme destek
veren aileler 2 A¤ustos’ta siyah elbise eyleminden sonra
gözalt›na al›narak tutukland›. Açl›k grevinin 52. günün-
de tüm talepler kabul edildi. Bir faflist sald›r› daha böy-
lece püskürtülmüfl oldu. 

P 2 A¤ustos 1966-Çorum iflçileri Ankara’ya ç›plak
ayaklarla yürüdüler.

P 4 A¤ustos 1914-I. Emperyalist Paylafl›m Savafl›
Bafllad›

P 5 A¤ustos 1895-Friedrich Engels Öldü
Marks ve Engels bilimsel sosyalizmin kurucular› ve

teorisyenleri ayn› zamanda pratisyenleriydi. Marks ya-
flarken “ikinci keman” olman›n onurunu tafl›d›¤›n› belir-
ten Engels, Marks öldükten sonra dünya komünist hare-
keti ve iflçi s›n›f›na yol göstermeye devam etmiflti. Al-
manya’daki barikatlarda çarp›flan “General Engels”, as-
keri konularda da devrimci önderli¤ini yerine getirmiflti.
Marks öldükten sonra yay›nlanmas›n› üstlendi¤i Kapi-
tal’i de iflçi s›n›f›n›n önüne bir rehber olarak koymay›
baflarm›flt›r. 

P 6-9 A¤ustos 1945-Hiroflima ve Nagazaki’ye Atom
Bombas› At›ld›
2. Emperyalist Paylafl›m Savafl›’n›n bitmesine az bir za-

man kala ABD, zaten yenilmifl durumda olan Japon-
ya’n›n üzerinde atom bombas›n›n gücünü ve etkisini de-
nedi. Bu bombayla Japonya’y› de¤il, dünya genelinde

insanlar›n Sovyetler Birli¤i’ne duy-
duklar› sevgi ve umudu yenmeyi he-
defliyordu. O güne kadar dünyan›n
gördü¤ü en güçlü ve vahfli savafl
arac› olan bu atom bombas›, Hirofli-
ma ve Nagazaki’de 500 bine yak›n
insan›n ölmesine, bir o kadar›n›n sa-
kat kalmas›na sebep oldu. Ancak y›-
k›m bununla da bitmedi. At›ld›¤›
bölgede do¤al yaflam› yok eden
bombalar›n etkisi y›llar sonra bile
görüldü. Japonya’da do¤an sakat ço-
cuklarda izlerini gösterdi. Bugün
atom bombas›ndan binlerce kat güç-
lü bombalar emperyalistlerin ellerin-
de mevcut. Dünyay› ve insanl›¤› yok
etme pahas›na bunlar›n deneylerini yaparken, bir yan-
dan da silahs›zlanma demagojilerine devam ediyorlar.

P 7 A¤ustos 1964-ABD’nin Vietnam iflgaline karfl›
Vietnam halk› Komünist Parti önderli¤inde direnifle
bafllad›. 

P 8 A¤ustos 1992-Çorlu’da Maden Oca¤›nda Patla-
ma
Grizu s›k›flmas› nedeniyle meydana gelen patlamada 29

iflçi ölürken, 27’si a¤›r 86 iflçi de yaraland›. 

P 10 A¤ustos 1992-Özgür Gündem gazetesi köfle
yazar› Hüseyin Deniz Ceylanp›nar katledildi.

P 13 A¤ustos 1913-August Bebel Öldü
‹flçi kökenli olan Bebel, Almanya

Komünist Partisi’nin önderli¤ini de
yapm›flt›r. Siyasi ve ideolojik olarak
kendini sürekli gelifltiren Bebel, ka-
d›n sorunuyla da yak›ndan ilgilen-
mifltir. Bu konuda yapt›¤› belirleme-

ler, ML’ye katk› sa¤lam›flt›r. 

P 13 A¤ustos 1993-Zonguldak’ta Grizu patlamas›n-
da 6 iflçi öldü. 

P 13 A¤ustos 1993-Perpa’da polis 5 Devrimci Sol
militan›n› katletti. 

P 15 A¤ustos 1984-fiemdinli ve Eruh Bask›nlar›
PKK’nin ulusal kurtulufl mücadelesini yeniden yükselt-

ti¤ini  ilan etti¤i ilk sald›r›lard›r. 

P 15 A¤ustos 1975- Gençlik hareketinin önder-
lerinden Harun Karadeniz öldü. 

P 17 A¤ustos 1999-Marmara’da Deprem
Merkez üssü Gölcük olan 7.2 büyüklü¤ündeki deprem-

de 100 bine yak›n insan ölürken, yüz binlerce insan ya-
raland› ve evsiz kald›. Türkiye tarihinde görülen en bü-
yük depremlerden biri olan Marmara depreminde devlet
insanlara ve iflçilere yard›m etmedi¤i gibi, adeta insanla-
r› ölüme terk etti. Ölü say›s›n› oldu¤undan düflük göste-
rildi, ölüler hafriyatlar›n aras›nda gömüldü, depremze-
delere yard›m etmeye gelen devrimci-demokrat kesimler
engellendi, depremzedelere çad›r-ilaç-erzak yard›m› ya-
p›lmad›. ‹nsanlar›n büyük ac›lar içinde depremle, açl›kla
ve ölüleriyle u¤raflt›¤› günlerde, 20 A¤ustos 1999’da
devlet emeklilik yafl›n›n yükseltilmesi yasas›n› meclis-
ten geçirdi. 

P 19 A¤ustos 1936-F. Garcia
Lorca Kurfluna Dizildi
fiair Lorca, faflizme karfl› fliirleriyle

direndi. Bir müddet sonra tutuklan-
d›. Faflizme karfl› ald›¤› tav›rdan do-
lay› da kurfluna dizilerek katledildi. 

P 24 A¤ustos 1963- Toplu ‹fl Sözleflmesi Grev ve
Lokavt Kanunu Yürürlü¤e Girdi. 

P 24 A¤ustos 1975-Alibeyköy Sungurlar Fabrika-
s›’nda Direnifl
400 iflçi fabrikay› iflgal etti. Jandarma iflçilere sald›rd›. 

P 25 A¤ustos 1948-Demokratik Kore Cumhuriyeti
Kuruldu
Sürekli iflgallerle bo¤uflan Kore, 1919’da Japon emper-

yalizmine karfl› ba¤›ms›zl›k mücadelesine giriflmifltir.
1930’lardan itibaren devrimci partinin önderli¤inde git-
tikçe büyüyen direnifl, ulusal kurtulufl mücadelesine dö-
nüflür. Ancak bu kez de ABD emperyalizmi Kore’nin
güneyini iflgal eder. Kuzey Kore ise ba¤›ms›zl›¤›n› ilan
eder. 

Devrimci sanatç› Bertolt
Brehct’in yazd›¤› oyunlar,
fliirler ve romanlar bugün
de de¤erini korumaktad›r.
‹flçi ve emekçilerin yafla-
m›na e¤ilen, onlar›n so-
runlar›n› eserlerine tafl›yan
Brecht, Almanya’da fafliz-
min yükselifli s›ras›nda,
yaratt›¤› eserlerle faflizme
karfl› tutum alm›fl, müca-
dele ça¤r›s› yapm›flt›r.
Devrimci ve antifaflist çiz-
gisi, savafl karfl›t› düflün-
celeri, yeralt› savafl› ve di-
renifl, eserlerinde iflledi¤i
temel unsurlard›r. 

14 A¤ustos 1956-
Bertolt Brecht Öldü

Okumufl bir iflçi soruyor

Yedi kap›l› Teb flehrini kuran kim
Kitaplar yaln›z krallar›n ad›n› yazar
Yoksa kayalar› tafl›yan krallar m›?
Bir de Babil varm›fl boyuna y›k›lan,
Kim yapm›fl Babil’i her seferinde?
Yap› iflçileri hangi evinde oturmufllar
Alt›nlar içinde yüzen Lima’n›n?
Ne oldu dersin duvarc›lar Çin seddi bitince?
Yüce Roma’da zafer an›t› ne kadar çok!
Kimlerdir acaba bu an›tlar› dikenler?
Sezar kimleri yendi de kazand› bu zaferi?
Yok muydu saraylardan baflka oturacak yer
Dillere destan olmufl koca Bizans’ta?
Atlantis’te, o masallar ülkesinde bile, 
Bo¤ulurken insanlar uluyan 

bir denizde gece yar›s›
Ba¤›r›p imdat isterlerdi kölelerinden. 
Hindistan’› nas›l ald›yd› tüysüz ‹skender?
Tek bafl›na m› ald›yd› oray›?
Nas›l yendiydi Galyal›lar› Sezar?
Bir aflç› olsun yok muydu yan›nda?
(...)
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Sayfa 2’de sürüyor

“fieriat-darbe” kutuplaflm
as›nda

Devrim
ci perspektifi yitirm

em
ek

konomik kriz, baflta ABD olmak
üzere birçok emperyalist ülkeyi k›s-
kac›na alm›fl durumda. ABD, konut
krizi ile iyice su yüzüne ç›kan eko-
nomik krizi, devlet müdahalesiyle
ötelemeye çal›fl›yor. ABD’den ‹ngil-
tere’ye “liberal ekonomi”nin vaizle-
ri, flimdi bankalar› kurtarma telafl›
içinde. Y›llar y›l› “devletin küçülme-
si”, “serbest ekonomi” vb. neo-libe-
ralizmin flampiyonlu¤unu yapanlar,
son kriz dalgas›n›n alt›nda can çeki-
fliyor. Kapitalist sistemde devletin
asli görevinin, tekelci burjuvazinin
ç›karlar›n› korumak oldu¤u, gerekti-
¤i anda ekonomiye do¤rudan müda-
hale ederek, zor duruma düflen te-
kellerin yard›m›na kofltu¤u, hem de
bunu sadece yar›-sömürge ülkeler-
de de¤il, emperyalist ülkelerde de
yapt›¤›, bir kez daha gözler önüne
serildi. 

Fakat ekonomiye bu müdahale-
lere ra¤men, krizi aflmak flöyle dur-
sun, hafiflemesi veya ertelenmesi
dahi mümkün olmad›. Öyle ki IMF
bile, “ABD’deki konut krizinin henüz
dibinin görünmedi¤ini” söyleyebil-
di. IMF’nin bu aç›klamas›, durumun
göründü¤ünden daha ciddi ve derin
oldu¤unu gösteriyor. 

ABD, bir yandan devlet müdaha-
lesi ile krize çözüm ararken, bir yan-
dan da emperyalist hegemonya sa-
vafl›nda yol almaya çal›fl›yor. Esa-
s›nda bu da ekonomik krizi aflma
çabas›ndan kopuk de¤il. Aksine
emperyalist savafllar›n alt›nda yatan
temel neden. 2001 y›l›ndan itibaren
ABD’nin daha aç›k biçimde yürüttü-
¤ü hegemonya savafl›n›n gerçek
nedeni de, içine düfltü¤ü krizi atlat-
makt›. Ne var ki, önce Irak’ta, son
dönemde Afganistan’da yükselen
direnifl karfl›s›nda, amaçlar›na ula-
flamad›. fiimdi savafl› büyütmek d›-
fl›nda bir seçene¤i de yok. 
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