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Sayfa 2’de sürüyor

Kriz kapitalizm
i vuruyor

’de konut sektöründe baflla-
yan kriz, tüm gövdesini sarmaya
bafllad›. Arka arkaya yap›lan devlet
müdahaleleri de çözüm olmay›nca,
700 milyar dolarl›k yard›m paketi
gündeme geldi. Bu paketin ilk turda
Temsilciler Meclisi’nden geçmeyifli
bile büyük bir sars›nt› yaratt›. 

Son haliyle 800 milyar dolar› aflan
yard›m paketinin yasallaflmas› da -ki
bu Türkiye’nin bütçesinin üstünde
bir rakamd›r- krize çare olmayaca¤›
bilinmektedir. Krizle birlikte artan ifl-
sizlik ve al›m gücünün düflmesi bile,
krizi derinlefltiren bir faktördür. Sa-
dece son bir haftada batan bankalar-
la birlikte 150 bin kifli iflsiz kalm›flt›r.
Amerikan devleti ise, kamulaflt›rma
ve “yard›m paketleri” ile tekel pat-
ronlar›n› kurtarma telafl› içindedir.
Amerikan halk›n›n yaflad›¤› ve yafla-
yaca¤› iflsizlik, yoksulluk ve y›k›m,
onlar› ilgilendirmemektedir. O yüz-
den de halk sokaklara dökülmüfl,
as›l yard›m›n kendilerine yap›lmas›n›
istemifltir. “Karlar özellefltiriliyor, za-
rarlar kamulaflt›r›l›yor” diyerek Bush
hükümetine tepkilerini ortaya koy-
mufllard›r. Yard›m paketinin ilk turda
meclisten geçmeyiflinde bu tepkile-
rin rolü vard›r. Seçimlerin iki ay gibi
çok yak›n bir zamanda olmas›, tem-
silcilerin üzerinde bir bas›nç yarat-
m›flt›r.

Sonuçta “yard›m paketi” geçmifl-
tir ama baflta ABD olmak üzere em-
peryalist-kapitalist sistemin içine
girdi¤i kriz, dalga dalga büyüyerek
yay›lmaya devam etmektedir. Avru-
pa emperyalistlerini de sallamaya
bafllam›fl ve benzer tedbirler orada
da uygulamaya geçilmifltir. AB em-
peryalistlerin en büyükleri Almanya,
Fransa, ‹ngiltere ve ‹talya krize karfl›
ortak bir zirve düzenlemifller, ancak
ortak hareket etme konusunda fazla
bir yol alamam›fllard›r. Hiçbir emper-
yalist ülke, di¤er ülkenin krizinin yü-
künü çekmek istememektedir çünkü. 
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Bunu en aç›k biçimde Almanya Baflbakan›
Merkel dillendirmektedir. Ve Almanya, tam da
bu dönemde Rusya ile do¤algaz anlaflmas› im-
zalamakta, Rusya ile iliflkilerini iyi tutmaya ça-
l›flmaktad›r.  

Kriz, sadece ABD ve AB emperyalistlerini
vurmakla kalmam›fl, Japon emperyalizmini de
etkisi alt›na alm›flt›r. fiimdilik nispeten daha iyi
durumda olan Çin ve Rusya’d›r. Onlar›n devlet-
çi politikalar›, krizi daha hafif atlatmalar›na yol
açabilir. Fakat tüm dünyay› saran bu dalgadan
etkilenmemeleri düflünülemez. Elbette daha ön-
ceki krizlerde yafland›¤› gibi bu kez de krizin fa-
turas›n› sömürge ve yar›-sömürge ülkelere ve
kendi halklar›na y›karak kurtulmaya çal›flacak-
t›r. “Krizi f›rsata çevirme”yi ancak bu flekilde ba-
flarabilirler çünkü. Ama 1929 krizi ile karfl›laflt›-
r›lan bu krizin birçok emperyalist tekeli ve ülke-
yi bat›rmas›, çok büyük bir olas›l›kt›r.

* * *

Krizle birlikte “b›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z
geçsinler” slogan› ile hareket eden liberalizm de
tuzla buz olmufltur. Devletin ekonomiye kar›fl-
mamas›, piyasan›n kendi haline b›rak›lmas› ma-
sallar› bitmifltir. Baflta ABD olmak üzere krize
giren emperyalist devletler, dev banka ve sigor-
ta flirketlerin çöküflünü “b›rak›n›z bats›nlar” di-
yerek izlememifl, kamulaflt›rma ve yard›m pa-
ketleriyle kurtarmaya çal›flm›flt›r çünkü. Sonuç
olarak ‘80’li y›llardan bu yana tüm dünyada es-
tirilen neo-liberal rüzgarlar›n solu¤u iyice kesil-
mifl, yerini müdahalecili¤e b›rakm›flt›r.

Bu geliflmeler, kapitalist sistemin sorgulan-
mas›n› da beraberinde getirmektedir. Bu siste-
min en büyük gücü ve sembolü durumundaki
ABD’nin krize girmesi ve devletçi müdahaleleri
üzerine “Amerika Sosyalist Birleflik Devletleri”
gibi yak›flt›rmalar› yap›lmakta, Karl Marks’›n ye-
niden okunmas› tavsiye edilmektedir. Çok de¤il
bundan onbefl y›l önce ‘90’lar›n bafl›nda “kapi-
talizmin ebedili¤i” üzerine methiyeler düzenler,
flimdi kapitalizmi sorgulamaktad›rlar. 

Gerçekten de Marks’›n 150 y›l önce söyledi-
¤i gibi kapitalizmin baflta azami kar h›rs› olmak
üzere temel yasalar›, onu k›s›r bir döngüye ve
krizlere sokmakta, kendi mezar kaz›c›s› haline
getirmektedir. Ancak fluras› da kesindir ki, kriz-
ler kapitalizmi kendili¤inden y›k›ma götürmez-
ler. Savafllar ve büyük y›k›mlar pahas›na, fatu-
ray› ezilen halklara, iflçi ve emekçilere y›kt›¤›
oranda krizlerden kurtulmay› baflarm›fllard›r.
1929 bunal›m›n› ikinci emperyalist savaflla afl-
malar› gibi, flimdiki krizi de yeni bir emperyalist
savaflla aflmaya çal›flacaklard›r. ABD’nin 11
Eylül’le birlikte bafllatt›¤› bu savafl, daha da bü-
yüyecektir. Ancak savafllar›n devrimlere yol aç-
ma ihtimali her zaman yüksektir. Tarih, bunun
somut örnekleri ile doludur. Emperyalist-kapita-

lizm, krizi önlemek için savafllara baflvurur ama
savafllar devrimlere yol açarak onun pazar
alanlar›n› daha da daralt›r. Bu da sistemin aç-
mazlar›ndan biridir.  

Tabi ki ne kriz, ne de savafllar, kendili¤inden
devrimleri do¤urmazlar. Sadece devrimler için
son derece elveriflli ko-
flullar yarat›rlar. Bu ko-
flullar› do¤ru bir flekil-
de de¤erlendirmek,
her ülkenin komünist
ve devrimcilerine, on-
lar›n öncülük becerile-
rine kalm›flt›r. Krize ve
savafla karfl› mücadele-
yi, devrim ve sosyalizm-
le taçland›rmak, insanl›-
¤›n kurtulufluna en bü-
yük hizmeti sunmakt›r. 

* * *

Krizin tüm dünyay›
sard›¤› koflullarda, bu-
nun ülkemizi etkileme-
yece¤ini sanmak ham
hayal olur. Baflba-
kan’dan bakanlara, ki-
mi köfle yazarlar›ndan,
ekonomistlere kadar
burjuvazinin sözcüleri,
›srarla “Türk ekonomisi-
nin güçlü” oldu¤unu söylemekte, “krizden etki-
lenmeyece¤imizi” vaaz etmektedirler. 

Bütün bunlar, kitleleri uyutmak, haz›rl›ks›z
b›rakmak için uydurulan sözlerdir. Oysa burju-
vazi, krizden en az etkilenmek, azami kar›n› ko-
ruyabilmek için her tür önlemi almaya bafllam›fl-
t›r bile. Otomotiv sektörü iflçileri 15 gün “ücret-
siz izine” ç›karm›flt›r örne¤in. Tam da metal
sektöründe T‹S’lerin oldu¤u bir dönemde, iflçile-
ri iflsizlik tehlikesi ile korkutmakta, esnek üretimi
ve düflük ücretle çal›flmay› dayatmaktad›r. Hü-
kümet burjuvazinin yükünü hafifletmek için elin-
den geleni yapmakta, do¤algazdan elektri¤e
zamlar› otomati¤e ba¤lamakta, iflçi ve memu-
run ücretlerini ise olabildi¤ince düflük tutmakta-
d›r. 

K›saca onlar, patronu ve hükümetiyle krizin
yükünü emekçiye y›karak en az hasarla atlat-
man›n gereklerini yapmaktad›rlar. Bütün mese-
le iflçi ve emekçilerin ve onlar›n öncülerin ne
yapt›¤›ndad›r. Krizle birlikte tüm dünyada kapi-
talizmin sorguland›¤› bir dönemde, devrim ve
sosyalizm propagandas›n› daha genifl kitlelere
yaymal›; krize ve savafla karfl› bilinçlendirmeli
ve örgütlemeliyiz! 

Madem ki, krizin müsebbibi burjuvazidir, yü-
künü de onlar çekmelidir! 
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Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi

Merhaba,

Ekonomik kriz bütün dünyay› yang›n yerine çevi-
riyor. Gerek ekonomik kriz, gerekse tar›m krizi iki
koldan tüm dünyay› sar›yor. ‹flçi ve emekçi kitleler
aç›s›ndan son derece zorlu, ancak s›n›f mücadelesi-
nin yükselme dinamiklerini güçlü bir biçimde içinde
bar›nd›ran yeni dönem bafll›yor. 

Dergimiz yay›na girdi¤i s›rada, Hakkari’de Aktü-
tün karakoluna bir bask›n gerçeklefltirildi. 15 aske-
rin öldü¤ü bu sald›r›, ›rkç› floven dalgan›n yükseltil-
mesi ve K. Irak’a asker gönderilmesi için bahane ha-
line getirilmek isteniyor. fioven dalgaya karfl› halk-
lar›n kardeflli¤ini savunmak bugün daha büyük bir
önem tafl›yor. 

Gündemdeki konulara iliflkin yaz›lar›m›z› dergi-
miz sayfalar›nda bulabilirsiniz. 

Yaklafl›k bir y›ld›r derginin fiyat›n› de¤ifltirmemifl-
tik. Ancak üstüste gelen zamlar bizi de zam yapmak
zorunda b›rakt› ve derginin fiyat›n› 2 YTL’ye ç›kar-
mak zorunda kald›k. Okurlar›m›z›n anlay›flla karfl›-
layaca¤›n› bekliyoruz. 

Bayram tatilinin uzamas›, bask› ifllemlerinin de
ertelenmesine neden oldu. Bu nedenle dergimi-

zin Ekim say›s›n› bir hafta geciktirmek
zorunda kald›k. Kas›m say›s› her za-

man oldu¤u gibi, ay›n ilk hafta so-
nu bayilerde olacakt›r. 

Gelecek say›m›zda görüflmek üze-
re... 

O k u r l a r a . . .
KURTULUfi DEVR‹MDE, SOSYAL‹ZMDE!

Abonelik ücreti: 6 ayl›k 20 YTL
Hesap numaras›: Yediveren Kökleri Yay›nevi- Garanti
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 faksla-
d›klar›nda, dergimizi adreslerine gönderece¤iz. 
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on bir ayd›r “yolsuzluklar” günde-
min ilk s›ras›na oturdu. CHP’nin
AKP’ye karfl› açt›¤› savaflta önemli

bir silah halini ald›, “yolsuzluk” dosyalar›.
Daha önceki y›llarda “laiklik” üzerinden
AKP ile kap›flan CHP, baflar›l› olamam›fl,
aksine AKP’nin oylar› daha da artm›flt›.
Son aylarda ise, baflta Deniz Feneri dava-
s› olmak üzere ortaya ç›kan yolsuzluklarla
AKP’ye yüklenen CHP, bunda belli bir
baflar› da elde etti.

Elbette AKP de bofl durmad›, o da
CHP’li milletvekillerinin ve belediye bafl-
kanlar›n›n yolsuzluklar›n› dökmeye baflla-
d›. Böylece bir “yolsuzluk” salvosu baflla-
m›fl oldu. Ve bir kez daha görüldü ki, yol-
suzluk, bu kapitalist düzenin ayr›lmaz bir
parças›d›r. Yolsuzlu¤a bulaflmayan düzen
partisi yok gibidir. M›zra¤›n çuvala s›¤-
mad›¤› durumlarda, bunlar ortaya serilir

ve gerçe¤in bir k›sm› gün yüzüne ç›kar. 

Bugüne dek birçok milletvekili, ba-
kan, baflbakan yolsuzluk iddias›yla yarg›-
land›. Turgut Özal, Tansu Çiller, Mesut
Y›lmaz gibi, dönemin baflbakanlar›n›n da
yolsuzluklara bulaflt›¤› ortaya ç›kt›, “yüce
divan”da yarg›lananlar oldu. Öyle ki, Tür-
kiye’deki “yolsuzluk oran›”n›n Gayrisafi
Milli Has›lan›n yüzde 40’›na tekabül etti-
¤i söyleniyor. Sadece bankalar üzerinden
yap›lan yolsuzluk miktar› bile, ülkedeki
yolsuzlu¤un devasa boyutlar›n› ortaya se-
riyor. 2001 krizinde aç›¤a ç›kan banka
hortumculu¤u hat›rlardad›r.

AKP döneminde ayyuka ç›kan 

yolsuzluklar 

Son aylarda CHP’nin AKP’ye karfl›
bafllatt›¤› yolsuzluklar savafl›nda ortaya
dökülenler ise, AKP döneminde bu iflin
art›k iyice ç›¤›r›ndan ç›kt›¤›n›, yayg›nla-
fl›p yerleflti¤ini ortaya koyuyor. Özellikle
belediyeler ve onlar›n açt›¤› ihaleler, imar
de¤ifliklikleri; yolsuzluklar›n kayna¤› du-
rumundad›r. 

AKP’den ayr›lan ve flimdilerde yeni
bir parti kurma aflamas›nda olan Abdülla-
tif fiener, AKP dönemi boyunca yap›lan
imar de¤iflikliklerinin “Cumhuriyet tarihi

boyunca yap›lanlardan daha fazla oldu-
¤unu” söylüyor.  AKP’nin kurucular›ndan
olan ve birinci AKP hükümeti döneminde
maliyeden sorumlu devlet bakan› görevini
üstlenen fiener’in, içeriden biri olarak
bunlar› söylemesi, oldukça çarp›c›d›r. El-
bette fiener, bugün AKP’ye muhalif ola-
rak onun taban›na oynamaktad›r, ancak
AKP döneminde yolsuzlu¤un ayyuka ç›k-
t›¤›, ortaya dökülen her olayda net biçim-
de görülmektedir. fiehir Planc›lar› Odas›
Baflkan› da yapt›¤› aç›klamada; “rüflvet,
rant, ahlakili¤in d›fl›nda ifller yap›lmas›,
art›k bir sapma, bir istisna de¤il; ekono-
minin kentlerin flekilleniflinin temel hukuki
yap›s› oldu” demifltir. Milletvekillerinin
bu ifllerden komisyon ald›¤›n› da belirten
Oda Baflkan›, bunu “ahlaki çürümenin en
önemli unsuru” olarak nitelemektedir.

Gerçekten de imar planlar›nda yap›lan
de¤ifliklik ile çok büyük vurgunlar vurul-
du¤u, son bir ay içinde ortaya dökülen
belgelerle gözler önündedir. Örne¤in
AKP Genel Baflkan Yard›mc›s› fiaban
Diflli’nin, ‹stanbul Silivri’de bulunan ara-
ziye, keza Sapanca’da orman arazisini ifl-
gal eden su fabrikas›n› kuzenine devrettik-
ten sonra dere yata¤›n› de¤ifltiren imar
plan› de¤iflikliklerine önayak olmas›, kar-
fl›l›¤›nda da 1 milyon dolar rüflvet almas›,
somut bir göstergedir. Ard›ndan Gazian-
tep Belediyesi’nin yapt›¤› yolsuzluklar
patlam›flt›r. Belediye Baflkan› As›m Gü-
zelbey’in imar plan›n› de¤ifltirmesiyle,
AKP’li bir ifladam›, milyonlarca YTL vur-
gun yapm›flt›r. F›st›k tarlalar›n› çok ucuza
sat›n alan bu ifladam›n›n, imar izni olma-
yan -topra¤›n eski sahiplerinin iki katl› ev
bile yapamad›¤›- araziyi, 24 gün içinde
imar de¤iflikli¤i yapt›rarak ticaret alan›na
dönüfltürdü¤ü ve metrekaresi 125
YTL’den ald›¤› araziyi 1000 YTL’den
satt›¤› ortaya ç›kt›. Gaziantep’ten sonra
‹zmir-Alia¤a Belediye Baflkan› Tansu Ka-
ya’n›n makbuzsuz para toplad›¤› ve 3.3
milyon YTL kömür vurgunu yapt›¤› anla-
fl›ld›. Batman’da AKP il baflkan›n›n, kamu
ihalelerini yönlendiren bir flebekeyle bir-
likte çal›flt›¤› ö¤renildi ve “ihaleye fesat
kar›flt›rarak haks›z yere kazanç sa¤lamak”

suçundan gözalt›na al›nd›.

Bütün bunlar, son bir ay içinde AKP’li
belediyelerle ilgili ortaya ç›kan gerçekler-
dir. Tabi yolsuzluklar sadece belediyeler-
le de s›n›rl› de¤il. AKP Genel Baflkan
Yard›mc›s› Dengir F›rat’›n büyük orta¤›
oldu¤u MENAS flirketinin ürünlerini yurt-
d›fl›na götüren TIR’da 89 kilo eroin yaka-
land›¤›n›, bu flirketin hayali ihracat yapt›-
¤›, F›rat’›n flirketi “k›rm›z› hat”tan ç›kar-
mak için siyasi nüfuzunu kulland›¤› da or-
taya ç›kt›. CHP Grup Baflkanvekili Kemal
K›l›çdaro¤lu’nun kamuoyuna duyurdu¤u
ve F›rat’la bir televizyon kanal›nda tart›fl-
t›¤› bu konular, F›rat’›n tüm sald›rganl›¤›-
na ra¤men belgelerle önüne kondu.

Diflli’den Gaziantep’e, ‹zmir’den Den-
gir F›rat’a AKP kurmaylar›n›n yolsuzluk
dosyalar› bir bir dökülürken, en büyük f›r-
t›na hiç kuflkusuz Deniz Feneri dosyas›n-
da koptu. Almanya’da görülen bu dava,
Baflbakan Erdo¤an’› da içine alan son y›l-
lar›n en büyük yolsuzluk davas›yd›.

“Almanya tarihinin en büyük 

doland›r›c›l›¤›” 

Alman yarg›c›n bu flekilde niteledi¤i
Deniz Feneri e.V. davas›, Eylül ay›nda so-
nuçland›. San›klar, “teflekkül halinde ör-
gütlü doland›r›c›l›k” tan yarg›land› ve ya-
p›lan “anlaflma” gere¤i (san›klar›n suçlar›-
n› itiraf etmeleri karfl›l›¤›nda) düflük ceza-
lara çarpt›r›ld›. 

Dernek, 2002-2007 y›llar› aras›nda,
yani 5 y›l içinde 41.4 milyon euro ba¤›fl
toplam›flt›. 16.9 milyon euro’sunu kurye-
ler arac›l›¤›yla Türkiye’ye göndermifl, an-
cak bunlardan sadece 8 milyon euro’nun
“amac›na uygun” kullan›ld›¤› tespit edile-
bilmiflti. Paran›n büyük bölümünün ise,
çeflitli flirketlere aktar›ld›¤›, ev, arsa, hatta
gemi al›nd›¤› mahkeme kay›tlar›na geçti.
Türkiye’ye aktar›lan paralardan 3.6 mil-
yon euro’nun, Almanya’da kalan paradan
ise 12.9 milyon euro’nun, toplam 16.4
milyon euro’nun “buharlaflt›¤›” görüldü.
Bu kadar parayla ilgili hiçbir kay›t ortada
yoktu.

Mahkeme karar›nda Deniz Feneri e.V.
ile Kanal 7 aras›nda örtülemeyecek bir
iliflki oldu¤u, davada ad› geçenlerin büyük
bir k›sm›n›n Kanal 7 çal›flan› oldu¤u da
belirtildi. Kanal 7 Yönetim Kurulu Baflka-
n› Zekeriya Karaman’›n bu yap›lanman›n
en üstünde oldu¤u, Almanya’daki Deniz
Feneri kurulmas›n›n talimat›n› da Kara-
man’›n verdi¤i anlafl›ld›. Ayr›ca Zekeriya
Karaman’›n RTÜK baflkan› Zahid Ak-
man’la birlikte flirketlere ortak oldu¤u,
Türkiye’ye gönderilen nakit paralar›n da
Akman arac›l›¤› ile Karaman’a ulaflt›r›ld›-
¤› aç›¤a ç›kt›. Alman savc›n›n karar so-
nunda “as›l failler Türkiye’de” demesi,

Bugüne dek birçok mil-
letvekili, bakan, baflbakan
yolsuzluk iddias›yla yarg›-

land›.Türkiye’deki “yol-
suzluk oran›”n›n Gayrisa-

fi Milli Has›lan›n yüzde
40’›na tekabül etti¤i söyle-

niyor. Sadece bankalar
üzerinden yap›lan yolsuz-
luk miktar› bile, ülkedeki

yolsuzlu¤un devasa boyut-
lar›n› ortaya seriyor. Son
aylarda CHP’nin AKP’ye
karfl› bafllatt›¤› yolsuzluk-

lar savafl›nda ortaya dökü-
lenler ise, AKP döneminde

bu iflin art›k iyice ç›¤›r›n-
dan ç›kt›¤›n›, yayg›nlafl›p
yerleflti¤ini ortaya koyu-
yor. Özellikle belediyeler

ve onlar›n açt›¤› ihaleler,
imar de¤ifliklikleri;

yolsuzluklar›n kayna¤›
durumundad›r. 

S

Kapitalizmin çürümüfllü¤ünün göstergesi
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bu iliflkiler a¤›n›n ortaya ç›kard›¤› somut gerçekti. 

Deniz Feneri, ‘90’l› y›llarda Kanal 7’de bir yard›m
program›n›n ad›yd›. Program›n tutmas›yla birlikte,
dernekleflti ve AKP’nin iflbafl›na gelmesiyle de büyü-
dükçe büyüdü. AKP’nin 2004 ve 2005 y›l›nda ç›kard›-
¤› yasalarla dernek, “kamu yarar›na çal›flan” ve
“izinsiz ba¤›fl toplayabilen” bir statü kazand›. Bu sta-
tü, reklam deste¤ini de çok büyük oranda art›rd›. Yurt
genelinde internet kafelerde bir milyonu aflk›n bilgisa-
yarda; yerelde 200 televizyon, 500 radyo ve bin gaze-
tede ücretsiz tan›t›m› yap›lmaya bafllad›. Ayr›ca Türk
Hava Yollar›’n›n “yurtd›fl› yard›m faaliyetlerinde res-
mi tafl›y›c›” olarak rahatça ba¤›fl topluyor, THY’nin
olanaklar›ndan ücretsiz yararlan›yordu. 2007 y›l›nda
TBMM’den “Üstün Hizmet Ödülü” ald›. Bu ödülle
gücünü daha da artt›rd›. Bülent Ar›nç’›n TBMM Bafl-
kan› oldu¤u bu dönemde, meclisin de derne¤e ba¤›flta
bulundu¤u anlafl›ld›. 

Bugün Deniz Feneri’ne 50 binden fazla kifli, “gö-
nüllü” olarak hizmet veriyor. Derne¤in, Türkiye ve
Almanya d›fl›nda çeflitli Avrupa ülkelerinin yan› s›ra
‹ran, Irak, Pakistan, Endenozya, Azerbeycan gibi bir-
çok ülkede ayaklar› bulunuyor. 

Bu k›sa tarihçe bile, Deniz Feneri derne¤inin son
befl-alt› y›l içinde nas›l devasa bir flekilde büyüdü¤ünü
gösteriyor. Bunda AKP hükümetinin ve onun sa¤lad›-
¤› olanaklar›n çok önemli bir pay› oldu¤u aç›k. 

Do¤an-Erdo¤an kavgas›n›n alt›nda yatanlar

Deniz Feneri davas› san›klar›n›n ifadelerinde, Bafl-
bakanl›¤›n ad›n›n geçmesi, ortal›¤› daha da kar›flt›rd›.
San›klar ifadelerinde, 2005 y›l›nda Do¤u Asya’daki
tsunamiden zarar görenlere da¤›tmas› için, derne¤in
Baflbakanl›¤a para aktard›¤›n› söylüyorlard›. CHP,
2003 y›l›ndan itibaren baflbakan›n Erdo¤an oldu¤unu,
dolay›s›yla paran›n da Erdo¤an’a verildi¤ini ileri sür-
dü. Bu haber, Do¤an Medya grubunun gazetelerine
manfletten girince, Do¤an-Erdo¤an kap›flmas›n›n da fi-
tili atefllendi. Ve bu sayede medya-siyaset, medya-ti-
caret iliflkileri bir kez daha ortaya saç›ld›. 

Baflbakan Erdo¤an, Do¤an Medya grubunun bafl-
kan› Ayd›n Do¤an’›n “Hilton Oteli’nde istedi¤i tadi-
lat› yapt›rtamad›¤› için” kendisine ve partisine karfl›
sald›r›ya geçti¤ini söyledi. RTÜK Baflkan› Zahid Ak-
man’n›n aleyhine yaz›lar yaz›lmas›n› da, Do¤an gru-
buna ba¤l› CNN’le ilgili baflvurusuna RTÜK’ün
olumlu yan›t vermemesi gösterdi. Bu iddialara yan›t
veren Ayd›n Do¤an ise, baflbakan›n yan›na Hilton için
de¤il -onun belediyenin sorunu oldu¤unu- Ceyhan’da
rafineri kurmak için gitti¤ini, ancak baflbakan›n “ora-
y› bizim Çal›k istiyor, ona söz verdik” dedi¤ini söylü-
yordu.

Yaklafl›k iki hafta boyunca süren bu söz düellosu
içinde birçok kirli iliflki ortaya dökülürken, bafllang›ç-
ta AKP’yi hararetle destekleyen Do¤an grubunun, son
dönemde neden deste¤ini çekti¤i anlafl›ld›. AKP, Do-
¤an yerine kendine yak›n buldu¤u tekellerin ç›karlar›-
n›, daha fazla gözetir olmufltu. Do¤an medya grubuna
ba¤l› gazete ve tv kanallar›n›n AKP aleyhine yay›nla-
r› da bu dönemde bafllad›. Ve barda¤› tafl›ran damla,
Deniz Feneri yolsuzlu¤una Baflbakan›n ad›n›n kar›flt›-
¤›n›n, bu medya grubunun gazetelerinde genifl bir fle-
kilde yer almas› oldu. Bu haberler üzerine Erdo¤an,

Do¤an Medya grubuna aç›ktan savafl açt›. Hatta “bu
gazeteleri evlerinize sokmay›n” ça¤r›s› yapt›. 

Bir-iki hafta içindeki bu h›zl› t›rman›fl, Do¤an gru-
bunu iyice telaflland›rd›. Çünkü Do¤an grubunun bor-
sadaki 9 flirketi, bu süre içinde düflüfle geçmifl ve tam
279 milyon YTL de¤er yitimine u¤ram›flt›. Do¤an gru-
bu sözcüleri, bir yandan AKP’nin sahte demokratl›¤›-
n› keflfediyor ve “bas›n özgürlü¤ü” üzerine döktürü-
yor, bir yandan da hükümetin gadrine u¤ram›fl maz-
lum rolünü oynuyorlard›. ‹flçi ve emekçilere, Kürt hal-
k›na yönelik y›llard›r süren onca vahfleti küçük bir ha-
ber olarak bile vermeyen bu gazeteler, iflin ucu kendi-
lerine, kendi ç›karlar›na dokununca “Faflizmin Ayak
Sesleri” gibi manfletler bile att›lar. Birden bire özgür-
lükçü kesilmifllerdi. 

Tabi ki, AKP’nin demokratl›¤› ne kadarsa, Do¤an
Medya grubunun özgürlükçülü¤ü de o kadard›r. Nite-
kim bu kap›flman›n verdi¤i zarar› görerek her iki taraf
da flimdilik atefli kesti. Ancak ba¤l› bulunduklar› tekel-
lerin borazanl›¤›n› üstlenen düzen partileri ve burjuva
medya, ç›karlar› gere¤i bazen kol kola bazen karfl› kar-
fl›ya gelmeye devam edecek. Çünkü onlar›n dertleri,
ne demokrasi, ne özgürlük, ne de “temiz toplum”!
Bunlar de¤erler, sadece has›mlar›na darbe vurmak için
kullan›lan birer demagoji malzemesi. 

Son Erdo¤an-Do¤an kap›flmas›nda bir kez daha
görüldü ki, kirli iliflkiler a¤›yla iç içe geçmifl bu ku-
rumlar›n, yozluk ve çürümede birbirlerinden hiçbir
farklar› yok.

Yolsuzluklar AKP’nin de sonunu getirecek

Halk›n hem maddi, hem manevi olarak sömürül-
mesiyle gerçekleflen yolsuzluklar, yine ancak halk›n
mücadelesi ile s›n›rlanabilir. Tümden yok edilmesi
ise, halk iktidar› ile mümkündür. Son yolsuzluk olay-
lar› da bu gerçe¤i bir kez daha gözler önüne sermifltir. 

Örne¤in yapt›¤› yolsuzluklar, belgeleriyle ortaya
kondu¤u halde Dengir F›rat’tan RTÜK baflkan› Ak-
man’a kadar hepsi görevlerinin bafl›ndad›r. (Sadece
fiaban Diflli, o da tüm karfl› savlar› tek tek çürütüldük-
ten sonra, AKP MYK’s›ndan istifa etmek zorunda kal-
m›flt›r) RTÜK Baflkan› Zahid Akman, aç›k aç›k “ar-
kamda baflbakan var, istifa etmem” demektedir. Yak-
lafl›k bir y›ld›r Almanya’da Deniz Feneri e.V. davas›
görüldü¤ü halde, Türkiye’deki Deniz Feneri Derne¤i,
faaliyetlerini kesintisiz bir flekilde sürdürmekte, hatta
büyük kentlerin en ifllek cadde ve sokaklar›nda ba¤›fl

toplamaya devam etmektedir. Alman yarg›c›n›n “as›l
failler Türkiye’de” sözü üzerine, güç bela bu dernek
hakk›nda soruflturma aç›labilmifltir.

B›rakal›m belediye baflkanlar›n›, milletvekillerini,
Baflbakan Erdo¤an hakk›nda bile yolsuzluk dosyalar›
vard›r. Erdo¤an’›n ‹stanbul Büyükflehir Belediye bafl-
kanl›¤› yapt›¤› dönemle ilgili de aç›lm›fl davalar› var-
d›r. Ancak sözkonusu yolsuzluklar olunca, tüm millet-
vekilleri dokunulmazl›k z›rh›na bürünebilmekte ve
yarg›dan muaf tutulabilmektedirler.

Erdo¤an ve kurmaylar›, Deniz Feneri olay›na öyle-
sine girmifltir ki, 2007 y›l›n›n Kas›m ay›nda Alman
büyükelçisiyle bu davay› görüfltü¤ü “soruflturma ne-
den bu kadar uzun sürüyor” diye yak›nd›¤›; ayn› fle-
kilde Adalet Bakan› Mehmet Ali fiahin’in de, Alman
büyükelçisinin Antalya’da tutuklanan vatandafl›n› sor-
mas› üzerine, onun da Deniz Feneri davas›n› sordu¤u,
adeta misilleme yapt›klar› anlafl›lmaktad›r. Erdo¤an’›n
“bu kiflileri tan›m›yorum” dedi¤i Deniz Feneri san›k-
lar›ndan Zekeriya Karaman’la akrabal›klar› ortaya se-
rilmifl, hatta nikah flahitli¤ini yapt›¤› aç›¤a ç›km›flt›r. O
Karaman ki, hemen her ihalenin alt›ndan ad› ç›kmak-
tad›r. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Sanat ve Meslek
E¤itim Kurslar› (‹SMEK)’in, son üç y›lda açt›¤› bir-
çok ihaleyi Zekeriya Karaman’›n orta¤› oldu¤u “Be-
yaz Holding”e ait alt firmalar kazanm›flt›r. K›saca Ka-
raman, AKP hükümeti döneminde ihya olmufltur. 

Yimpafl’tan Kombassan’a, Jet-Pa’dan Mercü-
mek’e, son yirmi y›l içinde ne çok yolsuzluk skandal-
lar› patlak vermifl, ancak göstermelik yarg›lamalarla
ve en fazla bir-iki kurban verilerek iflin içinden s›yr›-
l›nm›flt›r. Bu yolsuzluklar›n bafl›n› çekenler ise, bir bi-
çimde kurtar›larak önleri aç›lm›flt›r. Örne¤in Avru-
pa’daki göçmenleri doland›ran Yimpafl’›n orta¤› oldu-
¤u Media 7 adl› flirkete, Media 7’den de Kanal 7’ye
yüzbinlerce dolar aktar›ld›¤› ortaya ç›km›fl bulunmak-
tad›r. Bu ifli yapan isimler, daha sonra Deniz Feneri
Derne¤i’nin Avrupa merkezinde bir araya gelmifller,
Media 7’yi iflas ettirip, Euro 7’yi kurmufllard›r. Euro
7’nin ortaklar› aras›nda ise, yine Zekeriya Karaman ve
Zahid Akman’›n isimleri vard›r.

Çark böyle dönüp gitmektedir… Bütün bu tablo,
yolsuzlukla mücadelenin ancak halk›n aya¤a kalkmas›
ve bunu yapanlar›n yakas›na yap›flmas›yla olaca¤›n›,
aksi takdirde as›l faillerin daha büyük vurgunlar vura-
rak büyümeye devam ettiklerini göstermektedir. Bun-
lar›n önünü düzleyen ve karfl›l›¤›nda ondan nemala-
nanlar da hükümetler, bakanlar, baflbakanlar olmakta-
d›r. 

AKP hükümeti de kendinden önceki hükümetler
gibi yolsuzluklar bata¤›na batm›flt›r. Hatta bunu önce-
kilerden daha pervas›z biçimde yapmaktad›r. Her ne
kadar kan›ksat›lmaya çal›fl›lsa da halk›n yolsuzluklara
karfl› tepkisi azalm›fl de¤ildir. Bunu dini, ahlaki, vicda-
ni duygular› sömürerek yapanlara ise, daha da fazlad›r.
AKP de bu tepkileri almakta ve taban deste¤ini gide-
rek yitirmektedir. 

Bu durum, AKP’nin de sonunu getirecek en önem-
li olgudur. T›pk› o çok öykündü¤ü ANAP’›n sonunu
getirdi¤i gibi… Ancak bilinmelidir ki, yolsuzluklar
AKP’nin gitmesiyle bitmeyecektir. Bu düzen varoldu-
¤u sürece yolsuzluklar da olacakt›r. Ta ki, onun gibi
daha bir dizi yozlu¤u ortaya ç›karan bu batakl›k kuru-
tulana dek…



Devrim ve sosyal-

5Ekim 2008

110 polis,
befl savc›,

gümrük ve
maliye ça-
l›flanlar›n-

dan oluflan tam
bir ordu, Nisan 2007’de Frankfurt’ta Kanal 7 Int.’le
ayn› binada olan Deniz Feneri e.V’ye bask›n dü-
zenledi. Binada bulunan tüm belgelere el konuldu.
Suçlama doland›r›c›l›kt›, al›nan ihbarlar ve maliye-
nin yapt›¤› incelemeler sonucu Deniz Feneri e.V
bas›ld› ve bask›nla birlikte Almanya’da bir yard›m
kuruluflluyla ilgili en büyük dava bafllad›. Deniz Fe-
neri e.V, Kanal 7 Int. kanal›yla sadece ayn› binada
bulunmakla kalm›yordu. Derne¤in Yönetim Kurulu
Baflkan› Mehmet Gürhan ayn› zamanda Kanal 7
Int.’in yöneticisiydi. Mehmet Gürhan, ba¤›fllar Tür-
kiye’ye gönderilirken banka havalelerinin çok mas-
rafl› olmas›ndan dolay› Deniz Feneri e.V.’u kurdu
ve Almanya’da kamu yarar›na iflleyen bir dernek
olarak kayd›n› yapt›rd›. Böylelikle her tür vergiden
de kurtulmufl oldu. Kuruldu¤u befl y›l içinde derne-
¤e 21 bin kifli toplam 41 milyon Euro ba¤›fl yapt›.

1 Eylül’de bafllayan ve yaklafl›k bir hafta içinde
sonra eren davan›n kapsam›, 200 klasörden oluflu-
yordu. Davaya 21 bin müdahili dahil etmenin dava-
y› uzataca¤›ndan, bunlar›n aras›ndan sadece 200
kifli örnek seçildi. 5 y›l içinde toplanan ba¤›fl miktar›
41 milyon Euro’ydu. Bunun 18 milyon 500 bin Eu-
ro’su tamamen kay›pt›. Bu para bankadan çekilmifl
ve kurye arac›l›¤›yla Türkiye’ye gönderilmiflti. Kur-
yelik yapmakla suçlanan ise, RTÜK Baflkan› Aykut
Zahid Akman’d›. 41 milyon ba¤›fltan, yerine kesin
ulaflt› düflünülen miktar 700 bin Euro, paran›n geri
kalan› konusunda bir belge yok. Yard›m paralar› ile
Taxi firmalar› kurulmufl, ithalat ihracat yapan flirket-
ler, ‹talya-Türkiye aras›nda sefer yapacak bir gemi
al›nm›fl, vb... Kanal 7 Int. bu paralarla finanse edil-
mifl.

Bunlar üç san›¤›n yapt›¤› itiraflar sonunda orta-
ya ç›kanlar. Gerek AKP’nin seçim kampanyalar›na,
gerekse de baflka siyasi dincilik faaliyetlerine akan
paralar ise mahkemenin karar›na girmediler.

200 klasörden oluflan davan›n aylar sürmesi
beklenirken, san›k avukatlar›, savc› ve hakim ara-
s›nda yap›lan anlaflma ile -san›klar›n suçlar›n› itiraf
etmeleri durumunda en fazla alt› y›l ceza alacakla-
r›n›n anlaflmas›- dava bir hafta gibi bir k›sa sürede
sona erdi. Almanya’daki Sol Parti karar sonras›
aç›klamas›nda, Alman devletinin olay›n üzerine ye-
terince gitmedi¤ini aç›klad› ve AKP ba¤lant›s›n›n
aç›klanmas›n› istedi. Mahkeme Baflkan› ise, üzer-
lerinde herhangi bir politik bask›n›n olmad›¤›n› söy-
ledi, Alman Elçisi, Baflbakan Erdo¤an ve ‹çiflleri
Bakan›’n›n görüflmesini de “diplomasi trafi¤i” olarak
de¤erlendirdi. Bas›n, san›klar›n suçlar›n› itiraf et-
meleri durumunda cezalar›n›n alt› y›ldan fazla ha-
pis cezas› olmayaca¤›n› aç›klad›, ancak anlaflma-
n›n di¤er maddeleri haberlere yans›mad›.

Mahkeme Baflkan› karar› aç›klarken “benim bil-
di¤im bu skandal, ba¤›fllarla ilgili Almanya’da yafla-

nan en büyük skandald›r” dedi ve Alman medyas›-
n›n ilgisizli¤ini, Türk medyas›n›n olaylar› siyasi istis-
mar konusu yapmas›n› ve bilgileri ifllerine geldi¤i
gibi aktarmalar›n› elefltirdi. Üç san›¤a -itiraflar› kar-
fl›l›¤›nda yap›lan anlaflmaya uyarak- M. Gürhan’a 5
y›l 9 ay, Mehmet T.ye 2 y›l 9 ay, muhasebeciye 1
y›l 10 ay ceza verdi ve cezay› tecil etti.

Alman medyas› Deniz Feneri davas›n› 
Almanya’n›n sorunu olarak görmüyor
Frankfurt’taki dava salonuna Türk medyas› s›¤-

m›yordu ancak sadece iki tane Alman gazeteci var-
d› -Avrupa bas›n›n› hiç saym›yoruz. Mahkeme bafl-
kan› taraf›ndan bile “tarihi soygun” olarak tan›mla-
nan olaya Alman bas›n›n hemen hemen hiç ilgisi
yoktu. Bunun en önemli nedeni, Alman gazetecile-
rin bu davay› Almanlar› ilgilendiren bir dava olarak
görmemesiydi. Bu da Almanya’da yaflayan Türki-
yelilerin resmini çarp›c› bir flekilde çiziyordu. Alman
pasaportlularla birlikte yaklafl›k üç milyon Türkiyeli,
Almanya’y› ilgilendirmiyordu.  

Mahkeme Baflkan›, Alman medyas›n› elefltiri-
yordu, ancak kendileri de üç san›k ve hakk›nda so-
ruflturma yürütülen A. Zahid Akman d›fl›nda, olaya
kar›flan onca suçluyu, politikac›y› davaya hiç katm›-
yorlard›. “AKP bu ifle do¤rudan kar›flmam›flt›r”
aç›klamas› yap›ld› karar sonunda. Gazeteler dahi
bu sözleri t›rnak içinde vererek, doland›r›c›l›¤›n Er-
do¤an’a kadar uzand›¤›n› düflündüklerini yazd›lar.

RTÜK Baflkan› Zahid Akman,18 milyon 500 bin
Euroyu Türkiye’ye kaçak yollardan götüren, ayn›
zamanda yine Almanya’da yaflayan göçmenlerin
paras›yla kurdu¤u flirketi sahte iflasla bat›ran ve
Türkiye’ye kaçan kifliydi. Kanal 7 Int.de moderatör-
lük yapt›ktan sonra Erdo¤an’›n eliyle RTÜK Baflka-
n› koltu¤una oturtulmufltu. fiimdi de onun taraf›n-
dan korunuyordu. Alman savc›l›¤›n›n elindeki dos-
yalara ra¤men Akman, son aç›klamas›nda “hak-
k›mdaki iddialar› dahi bilmiyorum” diyordu. Zahid
Akman’›n s›rt›n› dayad›¤› bir güç olmasa böyle ko-
nuflabilir miydi? Yüksek Mahkeme Baflkan›, 200
klasörden oluflan bu davadaki isim ve “dostluklar-
dan” bu ifle daha kimlerin kat›ld›¤›n› ve hangi ama-
c› güttüklerini ç›karamaz m›? Hakim, “Deniz Fene-
ri’nin ›fl›¤› yoldan sapt›rm›flt›r. Ba¤›fllar islamc›lara
yaram›flt›r” aç›klamas› yaparken neden sadece Ka-
nal 7 Int. ve üç san›kla kapatm›flt›r ifli?

Alman Sol Partisi’nden Sevim Da¤delen’in aç›k-
lamas›na bak›l›rsa, Türk politikac›lar› bask› yapm›fl
ve Alman savc›lar› bir tak›m devletleraras› ç›karlar-
dan dolay› bu ifli daha ileri götürmemifller kan›s›na
var›l›yor. Bu do¤ru olabilir, ama eksiktir. Daha önce
de Almanya’da VW holdingde yaflanan milyonluk
yolsuzluk davas›nda bir yönetici sorumlu tutulmufl,
ifl bitmiflti. Bu davada da itiraf karfl›s›nda ceza indi-
rimi anlaflmas› yap›lm›flt›. Hele Siemens’teki tarihi
yolsuzluk davas›nda (ABD’nin zoruyla mahkemeye
geldi bu dava, yoksa Siemens’in tarihinde nice tari-
hi yolsuzluklar vard›r.) Yönetim Kurulu “bu ifllerden
haberim yoktu” dedi ve iflin içinden s›yr›ld›. Günah
keçisi seçilen flirket yöneticileri genelde para ceza-

s› ile kurtuldu ve ayl›k ma-
afllar›n› da almaya devam
ediyorlar. 

K›sacas› kapitalizmde
büyük h›rs›zlar ve onlar›n
suç ortaklar› hiçbir za-
man gerçek anlamda
yarg›lanmazlar. Deniz
Feneri’nin ‹stanbul mer-
kezi gibi, art›k saklaya-
cak hiçbir fley kalmay›n-
ca “Almanya’daki Deniz Feneri’nin sadece ismi ay-
n›, yoksa o bambaflka bir kurulufl” demek zorunda
kal›rs›n. ‹fl ç›¤›r›ndan ç›k›nca üç befl kifli günah ke-
çisi ilan edilir ve yola devam edilir. 

Befl y›l içinde 41 milyon Euro ba¤›fl
Ba¤›fl yapanlar aras›nda Pakistan depremi

ma¤durlar›na yard›m eden lise ö¤rencileri, Alman
vatandafl› olmufl mühendisler, ev kad›nlar› vb. her
kesimden göçmen var. 

‹nsanlar› bu boyutta ba¤›fl yapt›ran nedir? En
önemli etken televizyon, gazeteler ve camiler. Bun-
lar, Deniz Feneri gibi bir kuruluflun varl›¤›n› insan-
lara tafl›yan kanallar. Almanya’da her yüz Türkiyeli-
nin 99’u Alman kanallar›n› izlemez, Türk kanallar›n›
izler. Bunlar içinde Kanal 7 Int. ise dini duygular›
en çok istismar edenlerden ve art›k bildi¤imiz gibi
Deniz Feneri’ne yap›lan ba¤›fllarla yay›n›n› hala
sürdürebilen bir kanal. Deniz Feneri’nin reklam›n›
yapan tek kanal da de¤il. Televizyon ekran›ndaki
görüntüler çok etkileyici. Yoksul, yafll› insan ve ço-
cuklar ve bunlara ulaflan yard›m... Yard›m›n gitti¤i
insanlarla konufluluyor, ba¤›fl yapanlar sanki o yar-
d›m paketini alana kendileri veriyormufl gibi hisse-
diyor kendisini. Yard›m›n yerine ulaflt›¤›ndan emin
oluyor, TV ekranlar›ndan her hafta gözleriyle görü-
yor bu filmi. Ba¤›fl sahipleriyle yap›lan röportajda
hep bu sözleri dinliyorsunuz. Yard›ma muhtaç in-
sanlar›n durumlar›na ne kadar üzüldüklerini, yar-
d›mlar yerine ulaflt›¤›nda nas›l mutlu olduklar›n› an-
lat›yorlar. Ve ba¤›fllar›n›n emin ellerde oldu¤una
inand›klar›n› söylüyorlar. “‹nsan gözünün gördü¤ü-
ne inanmaz m›” diyorlar. Asl›nda insan› insan ya-
pan zorda olana yard›m etme ve daha iyi koflullar-
da yafland›¤› için vicdan›n› rahatlatma duygusu.  

Deniz Feneri’nden önce UNICEF skandal› ya-
fland› Almanya’da. Onlar da çocuklar için toplad›k-
lar› ba¤›fllar› yemifllerdi. O zaman da insanlar› ba-
¤›fl yapmaya iten ne diye sorulmufl, tart›fl›lm›flt›. Bu
alan çok karl› bir alan oldu¤u için, gerek reklam
sektörü gerekse araflt›rma merkezleri, on y›llard›r
bu konu üzerine çal›fl›yorlar. 

Yap›lan tart›flmalardan ç›kan sonuçlar flunlar:
Köyde yaflayan insanlar, köylerinde kimin fakir ol-
du¤unu bilirler, yard›m edenler ona yard›m eder.
Kurban kesilince önce onlara etler verilir ya da kur-
ban derisini onlar toplarlar. Fakirli¤in kol gezdi¤i ül-
kelerin flehirlerinde ise ba¤›fl iflleri zorlaflmaya bafl-
lar. Yan› bafl›nda tan›d›¤› kimse de¤ildir art›k yard›-
ma muhtaç olan. fiehirdekiler de ba¤l› olduklar› ca-

Deniz Feneri ve “Almanc›lar” 

RTÜK Baflkan› Zahid Akman
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mi, cemevi, aflevleri vb. arac›l›¤›yla
ba¤›fl ve zekatlar›n› verirler. Bura-
larla ba¤› olmayan da K›z›lay’a ve-
rir. Almanya gibi dünyan›n en zen-
gin ülkelerinden biri olan bir ülkede
yaflayan göçmenler, yerlileri kadar
zengin olmasalar da dünyan›n di-
¤er yerlerine göre rahatt›rlar. Gel-
dikleri ülkede ise yoksulluk diz bo-
yudur. Her gün izledikleri Türk ka-
nallardan periflan insan manzaralar› ve yard›m
konvoylar› görünce gerisi de gelir böylece. 

Bu duygulara bir de din faktörü ekleniyor. Ba¤›fl
yapanlar da, bu kuruluflun baflkan›n›n ve yay›n› ya-
pan Kanal 7 Int.’in dini bütünlü¤üne güvenmifller.
Mehmet Gürhan, hep camiye gidermifl, ba¤›fl ya-
pan bir muhasebeci röportajda “camide karfl›lafl›r-
d›k, dini bütün adamd›, sonra televizyonda gördü-
¤ümüz konvoylar, yard›m› alan insanlar çok inand›-
r›c›yd›” diyor. 

Deniz Feneri, politikac›lara ve destekçisi oldu¤u
dini örgütlenmelere çok güvenmifl olmal›, bir de bü-
yük h›rs›zlar›n hep en az cezayla kurtuldu¤una…
Göçmenler hesap sorar m› düflünmüfller midir?
Öyle görünmüyor. Y›llarca holdinglerin göçmenler-
den toplad›klar› paralar› nas›l bat›rd›klar› görülmüfl,
en son RTÜK Baflkan› Zahid Akman yerinden oy-
namam›fl. Kimse soka¤a dökülmemifl, yen k›r›lm›fl
içinde kalm›fl. (Bu konuda röportaj yapan az Alman
gazetesi var, ancak yapanlara da cevap veren yok.
Ba¤›fl› yapanlar da “bu bizim meselemiz” diye ba-
k›yor olmal›.) Alman makamlar› da, “bu Türklerin
kendi iç meselesi” deyip geçmifller. Bir defa a¤z›
yanan bu tuzaklara bir daha düflmemifl, ama iflçi
olarak bu kadar a¤›r çal›flma koflullar›nda yaflam›n›
sürdürmek istemeyen daha çok “Almanc›” var. 

Deniz Feneri’nin özel yönü
Deniz Feneri’nin özel yönü, islami sermaye ve

dini örgütlenmeler ile ba¤lant›lar›. Almanya’da on
y›llard›r süren dini örgütlenmeler, özellikle 11 Ey-
lül’den sonra gündem olmaya bafllad›. 11 Eylül’e
gelene kadar her flehirde mescit, cami, kuran kur-
su vb. bulmak zor de¤ildi. Süleymanc›lar, Nurcular,
Milli Görüfl Teflkilat› vb.lerden konuflurken, onbin-
lerce üyesi olan kurulufllardan konufluyoruz. Bir o
kadar da üye olmay›p da oralara giden var. Göç-
menlere özgü sorunlardan kaynakl› özellikle kuran
kurslar›, dershaneler, özel okullar, dan›flma yerleri,
dini yap›lanmalar›n örgütlendikleri yerler. Bir tür
sosyal hizmet kuruluflu gibi çal›fl›yorlar. Bununla
paralel olarak sermaye de ço¤unlukla bunlar›n elin-
de. ‹hracat, ithalat firmalar›n›, hemen hemen tüm
g›da sektörünü bunlar kontrol ediyor. Her bir mar-
kette camiye ba¤›fl kutusu bulmak mümkün. “Helal
et” propangas› bunda etkili, ancak Alman ve Türki-
yelilerin birlikte de¤il, yan yana yaflamalar› bunu
daha da çok besliyor. Herkes kendi marketinden
al›fl verifl yap›yor. 

Geçmiflte dan›flma evleri, yard›m dernekleri,
gençlik evleri vb. daha çok Türkiyeli demokratlar›n
ve devrimcilerin faaliyet alanlar› olmufl, ancak bu-
gün Türkiyeli göçmenler üzerinde ciddi bir etkisin-
den bahsetmek mümkün de¤il.

Bu örgütlenmeler, göçmenler aras›nda iflsizlik
art›kça art›yor. Dünyadaki geliflmelerin önemli bir

etkisi de var. 11 Eylül sonras› Almanya’da ayr›mc›-
l›¤›n da ayr›mc›l›¤›n› yaflayan, flüphe ve düflmanca
karfl›lanan; Müslüman ülkelerden gelenler, bunlar›n
aras›nda da en çok bafl› örtülü kad›nlar ve genç er-
kekler. Almanya’da iflsizlikten en çok etkilenen ise,
göçmen gençler. Kimlik sorunu yaflayan onlar. An-
ne babalar› hep “para biriktirip dönece¤iz” demifller
kendilerine. Onlar da Almanya’da kendilerini ya-
banc› kabul etmifller. Ancak flimdiki genç kufla¤›n,
baflka gidecek yeri de yok. Ço¤u iflsiz, Almanlar›n
büyük bir kesimi taraf›ndan kabul da edilmiyorlar.

Kuca¤›na itildikleri ya Türk milliyetçili¤i, ya da milli-
yetçilikle kar›fl›k ‹slam oluyor. 

Gökhan adl› genç, bunu flöyle ifade ediyor:
“Kimlik ar›yorsun, onlar seni kabul etmiyor, sen de
Türklü¤e s›¤›n›yorsun. Benim gibi yüzlerce genç
bulursun buralarda.” ‹flsizlik, uyuflturucu,
çeteleflme... Aileler, hem “kendi kültürü-
müzü koruyal›m” anlay›fl›yla, hem de
“kötü yola” düflmemesi için, çocuklar›n›
ilk olarak cami ve kuran kurslar›na gön-
deriyorlar. Pazar günleri birçok Alman
flehrinde, bafl›n› örtmüfl küçücük k›zlar›,
kollar›n›n alt›nda kitaplar›yla kuran kur-
suna giderken rahatl›kla izleyebilirsin.
Son bir-iki y›lda ise, bafl›n› örten k›zlar-
da afl›r› bir art›fl var. Hem de aralar›nda
daha önce göbe¤i aç›k gezen k›zlar bu-
lunuyor. Tek-Bir ma¤azalar›ndan al›n-
m›fl son moda, tesettür k›yafetleri, gü-
nefl gözlükleri ile bafllar›n› örten genç
k›zlar art›yor. K›sacas›, iflsizler aras›nda
yayg›nlaflan dini örgütlenmeler ve dini
kimlik aray›fl›, bir tür modaya dönüfltü.

Deniz Feneri’ne s›rf ba¤›fl yapan de-
¤il, dernek için gönüllü çal›flanlar bile;
“sütten a¤z› yanan yo¤urdu üfleyerek
yermifl!” diyor. Ancak böyle ac› tecrübe-
lere ra¤men, bu tür vakalar görülmeye

devam ediyor. Oysa ‹slami serma-
yenin doland›r›c› yüzü ve yolsuz-
luklar› bugüne kadar pekçok defa
ortal›¤a döküldü. Önemli olan, kit-
lelerin aray›fllar›na cevap olabil-
mek. Zorda olana yard›m duygusu-
nu devrimci bir bak›flaç›s›yla yön-
lendirebilmek.

Dini sömürerek örgütlenenler,
on y›llard›r sessiz sedas›z bunu

yap›yorlard›. 11 Eylül’den sonra gündem olmaya
bafllad›lar ve boyutlar›n›n ürkütücülü¤ü ortaya ç›kt›.
Ayn› zamanda Avrupa’da geliflen Müslüman düfl-
manl›¤›, bu örgütlenmelerin daha fazla taraftar top-
lamas›n› sa¤lad›. Emperyalist ülkelerdeki “‹slam›n
kendisi fliddettir” propagandas›, kendisine Müslü-
man deyip Avrupal› gibi yaflayanlarda bile, Müslü-
manl›¤a sar›lmay› getiriyor. H›ristyanlar ise gittikçe
Müslümanlardan korkmaya ve uzak durmaya bafll›-
yor. Bunun en çarp›c› örnekleri, ‹ngiltere’de Pakis-
tan’dan, Bangladefl’ten, Fas’tan gelenler aras›nda
yaflan›yor. 

* * *
Sonuç olarak üç milyon Türkiyeli aras›nda en

örgütlü olanlar, dini örgütlenmeler. Ancak bunlar›n
bile üye say›s› yüz bini geçmez. Tüm Türkiyeliler
Kanal 7 Int. izlemiyorlar, ba¤›fl yapanlar da 21 bini
geçmiyor. Ancak flu anda örgütlülük düzeyi en ge-
liflkin, moral ve motivasyonlar› en yüksek olan ke-
sim, onlar. Kendilerini büyük bir özgüvenle topluma
sergiliyorlar. Bu özellikler emperyalist ülkelerde
hep ikinci s›n›f muamelesi gören gençleri kendi et-
raf›na topluyor. Toplumda da bir birlik havas› do¤u-
yor, ortak nokta Müslüman olmak oluyor. Ezici ço-
¤unlu¤un iflçi/iflsiz oldu¤u emperyalist ülkelerde,
bu  “ortak nokta” daha da kolay gerçeklefliyor.
Kendi içinde s›n›f çeliflkilerini daha az yafl›yor. As›l
çeliflkisi Alman toplumuyla oluyor.

Bu gerçeklerden yola ç›k›ld›¤›nda, insanlar›n ih-
tiyaç ve özlemleri dikkate al›nd›¤›nda, göçmenleri
anlamak ve ona uygun devrimci çal›flmalar yürüt-
mek, sab›rl› ve inatç› olmak kaç›n›lmaz olarak he-
pimizin önünde duruyor.  

T‹KB(B) Davas› 
Sonuçland›

9 y›ld›r süren T‹KB (Bolflevik) davas› 12 Eylül'de gö-
rülen duruflmayla sonuçland›. Askeri faflist cuntan›n iflba-
fl›na geldi¤i günü, mahkemenin sonuçland›rma tarihi ola-
rak seçmesi ise, oldukça çarp›c›yd›.

May›s-Temmuz 1999 tarihleri aras›nda ‹stanbul ve ‹z-
mir'de gerçeklefltirilen operasyonlarda gözalt›na al›nan
devrimcilere yönelik "Anayasay› silah zoruyla de¤ifltir-
mek", ve buna ba¤l› eylemlere kat›lmak, örgüt yöneticisi
ve üyesi olmak "yard›m yatakl›k" yapmak iddias›yla dava
aç›lm›flt›. Dava sonucunda 3 kifliye a¤›rlaflt›r›lm›fl müeb-
bet, 2 kifliye müebbet cezas› verilirken, di¤er san›klar
üyelik ve yard›m yatakl›ktan cezalara çarpt›r›ld›. 9 san›-
¤›n davas› da zaman afl›m›ndan dolay› düflürüldü. 

Mahkeme sonunda cezalar› protesto etmek için slo-
gan atan tutsaklara askerler ve polisler sald›rd›. Tutsaklar
ifl göremez raporlar› ald›lar.  

Almanya’da iflsizlikten en çok etkilenen ise, göçmen gençler.
Kimlik sorunu yaflayan onlar. Anne babalar› hep “para biriktirip
dönece¤iz” demifller kendilerine. Onlar da Almanya’da kendileri-

ni yabanc› kabul etmifller. Ancak flimdiki genç kufla¤›n, baflka
gidecek yeri de yok. Ço¤u iflsiz, Almanlar›n büyük bir kesimi
taraf›ndan kabul da edilmiyorlar. Kuca¤›na itildikleri ya Türk

milliyetçili¤i, ya da milliyetçilikle kar›fl›k ‹slam oluyor. 

Açl›k dizboyu... Yard›m da¤›t›mlar› ise, izdiham,
iflkence ve afla¤›lama dolu. Sadaka niyetine 

verilenler, açl›¤a utanc› da ekliyor.
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DTP’nin kapat›lma davas›ndan, Bal›kesir’deki flo-
ven sald›r›lara kadar DTP ve Kürt halk› üzerindeki
bask›lar son aylarda daha da artt›. Öyle ki, meclis po-
lislerinin bile DTP’li milletvekilleri geçerken arkalar›n›
döndükleri, hakaretvari tav›rlar gösterdikeri ortaya ç›k-
t›. DTP’lileri hedef gösteren, hatta ölüm emri veren ya-
zarlar “düflünce sucu” kapsam›nda de¤erlendirilip her-
hangi bir cezaya çarpt›r›lmaz iken, flehit düflen bir ge-
rillan›n mevlüdini okutmaktan DTP’lilere ceza verildi. 

Öte yandan arka arkaya ölen askerler ve onlar›n
cenaze törenleri de bu yöndeki bask›y› artt›rman›n
araçlar›na dönüfltürüldü. DTP’ye “PKK’yi terörist ilan
et” bask›s› yeniden bafllad›. Bu arada yeni Genelkur-
may Baflkan› ‹lker Baflbu¤ da ilk ziyaretlerini Kürt illeri-
ne yapt›. Diyarbak›r’a da giden Baflbu¤, bir kez daha
“topyekün mücadele”den dem vurdu. Kürt halk›n›n mü-
cadelesini engelleyemediklerini itiraf eden Baflbu¤,
özellikle 14-18 yafl grubundaki gençlere dikkat çekerek
“da¤a ç›kmalar›n› durduram›yoruz” dedi. Diyarbak›r’da
iki y›l›n› geçirdi¤ini belirten Baflbu¤, Diyarbak›r’dan
“fahri hemflerilik” bekledi¤ini de belirtti. “Sivil toplum ör-
gütleri” ile de görüflen Baflbu¤, DTP’yi ve birçok kitle
örgütlerini bu görüflmeye ça¤›rmad›. Bu tavr›yla
DTP’ye ve Kürt halk›na yönelik d›fllama ve bask›lar›n
artarak devam edece¤inin mesajlar›n› da vermifl oldu.  

DTP’yi kapatma davas› son aflamada 
Eylül ay› içinde DTP’nin kapat›lma davas›nda son

aflamaya gelindi. AKP’nin kapat›lma davas› görüldü-
¤ünde ortal›¤› yaygaraya verenler ve demokrasi ad›na
nutuklar atanlar, DTP’nin kapat›lmas› sözkonusu oldu-
¤unda ortal›kta görünmediler. Birkaç ay önce böyle bir
durumla karfl› karfl›ya kalan Baflbakan Erdo¤an da
“yarg› aflamas›ndaki konuyla ilgili konuflamayaca¤›n›”
söyleyerek, DTP’nin kapat›lma davas›na iliflkin tek ke-
lime etmedi. Oysa AKP kapatma davas›nda, mahkeme
aflamas›nda konuflmamak bir yana, davaya bakan
yarg›çlara tehditler ya¤d›r›yorlard›. “Ergenekon dava-
s›”nda bilmem kaç›nc› dalga yaratarak karfl› sald›r›ya
geçmifllerdi.

Sadece AKP de¤il, parti kapatmaya karfl› olduklar›-
n› söyleyen birçok ayd›n, gazeteci, üniversite hocalar›-
n›n vb. DTP’nin kapat›lmamas› yönünde çabas› yoktu.
Böylece baflta AKP olmak üzere burjuva liberal birçok
kiflinin gerçekte “kendine demokrat” olduklar› bir kez
daha ortaya serildi.

“Bölücü eylemlerin oda¤› oldu¤u” gerekçesiyle aç›-
lan davada, DTP’den savunma istendi. DTP Baflkan›
Ahmet Türk de 16 Eylül’de sözlü savunmas›n› yapt›.
54 sayfal›k savunmas›nda Türk, Anayasa Mahkeme-
si’nin AKP ve Hak-Par için ald›¤› kapat›lmama karar›-
n›, kendileri için de almalar›n› istedi. Ahmet Türk sa-
vunmas›nda, “anadilde e¤itim hakk›”na da yer verdi bu
hakk›n tan›nmamas›n›n Birleflmifl Milletler’in de “dilsel
soyk›r›m” olarak nitelendirildi¤ini söyledi. “Anayasada
üst kimli¤in Türkiyelilik olarak belirlenmesi”ni yineleyen
Türk, DTP üzerindeki “PKK’yi terörist örgüt olarak gör-
me” bask›s›n›n da kald›r›lmas›n› istedi. ‹ddianamede
devlet terörünün olmad›¤›na dikkat çekti ve “binlerce
faili meçhule, d›flk› yedirilen köylülere de¤inilmemifl,
terör kavram› tart›fl›lacaksa, bunlar göz önüne al›nma-
l›d›r” dedi.  

15-16 Eylül tarihlerinde bir çok ilde “DTP Kapat›la-
maz!” slogan›yla bas›n aç›klamalar›, eylemler yap›ld›.
“DTP Kapat›lamaz ‹nisiyatifi” DTP’nin kapat›lmamas›
için imza kampanyas› bafllatt›. Buna çok say›da ayd›n
ve sanatç›n›n destek verdi¤ini belirtti.

Anayasa Mahkemesi’nde sözlü savunman›n verildi-
¤i saatlerde Diyarbak›r’da fieyh Sait’in idam edildi¤i
Da¤kap› Meydan›’nda “halk mahkemesi” kuruldu. Kürt
halk›n›n ve DTP’li milletvekillerinin kat›ld›¤› bu “temsili
mahkeme”de, DTP ad›na Diyarbak›r ‹l Baflkan› “san›k
sandalyesi”ne oturdu. Tiyatro oyuncular›n›n oynad›¤›
mahkemede savc›, iddianameyi okurken kitle yuhala-
yarak tepkisini gösterdi. Öcalan lehine sloganlar›n at›l-
mas› üzerine polisin müdahalesiyle gerginlik yafland›.
Bunun üzerine toplant› bas›n aç›klamas›yla bitirildi.

Öldürme ça¤r›s›na takipsizlik, mevlide ceza
Bolu 2. Komando Tugay›nda görev yapan 13 aske-

rin, 7 Ekim 2007 tarihinde ölmesi üzerine, Bolu Ex-
press gazetesinde “Türk, iflte karfl›nda düflman›n!”
bafll›kl› bir yaz› kaleme alan bir yerel gazeteci, DTP
milletvekilleri ve yöneticilerinin ad›n› tek tek s›ralayarak
“bundan böyle flehit edilen her güvenlik görevlisine
karfl›n bunlardan birinin ayn› kaderi paylaflmas›, toplu-
mun ço¤unlu¤unun iste¤i haline gelmifltir” diye yazd›.
DTP’lileri öldürme ça¤r›s› yapan bu yaz› hakk›nda,
DTP Grup Baflkanvekili Selahattin Demirtafl, Bolu Sav-
c›l›¤›na suç duyurusunda bulundu. Aç›lan soruflturma,
alt› ay uzat›ld›ktan sonra, takipsizlik karar› verildi. Ka-
rarda adeta “kara mizah” gibi yaz›n›n “düflünce özgür-
lü¤ü” kapsam›nda oldu¤u söyleniyordu. 

Karara itiraz eden Demirtafl’›n avukatlar›, mahke-
meye verdi¤i dilekçede; “yaz›n›n halk›n bütününde suç
ifllemeye alenen tahrik eylemini oluflturdu¤u”nu belirtip
“aç›kça infaza ve öldürmeye davet ve tahrik ifadeleri
tafl›yan bir yaz›n›n, savc› taraf›ndan aklam›fl olma-
s›”n›n kamu vicdan›n› yaralad›¤›n› belirttiler ve “bu suç
de¤ilse, suç nedir” diye sordular. Ancak A¤›r Ceza
Mahkemesi de savc›l›¤›n karar›n› “isabetli” bularak iti-
raz› reddetti. Avukatlar, karar› A‹HM’e tafl›yacaklar›n›
söylediler.

“DTP’lileri öldürün” yaz›s›na “takipsizlik” karar› veri-
lirken, öldürülen iki PKK’li için mevlit okuttuklar› ve bu
mevlide kat›ld›klar› için 12 kifliye 10 ay hapis cezas›
verildi. 21 A¤ustos 2006 tarihinde
iki flehit gerilla için ailesinin iste¤i
üzerine DTP’nin Ankara-Alt›nda¤
ilçe binas›nda mevlit okutan ve ça-
t›flmalar›n son bulmas› yönünde
bir konuflma yapan Salih Karaas-
lan ve mevlide kat›lan 17 kifli “ya-
sad›fl› silahl› örgüt propagandas›
yapmak”tan tutuklanm›fllard›. 24
Eylül 2008 tarihinde karara ba¤la-
nan davada, yarg›lama esnas›nda
hayat›n› kaybeden bir kifli dahil
dört kifliye beraat, 12 kifliye ise 10
ay hapis cezas› verildi. Karaas-
lan’›n avukat›, müvekkilinin yapt›¤›
konuflman›n “düflünce özgürlü¤ü”
kapsam›nda oldu¤unu söyledi, fa-
kat mahkeme heyeti, kaleminden
kan damlayan gazeteciye göster-
di¤i geniflli¤i, mevlit okutanlara
göstermedi.  

Alt›nova’da floven sald›r›
Bal›kesir’in Ayval›k ilçesine

ba¤l› Alt›nova beldesinde bir Kürt
gencin arabas›yla iki kifliyi öldür-
mesi üzerine t›rmanan olaylar,
Kürt-Türk çat›flmas› flekline bürün-

dü. Günler süren olaylarda, Kürt-
lere ait ev ve iflyerleri sald›r›ya
u¤rad›, birçok kifli yaraland›. Sald›r› Alt›nova ile de s›-
n›rl› kalmay›p çevre ilçelere yay›ld›. 

Ölenlerin cenaze törenleri Türk bayrakl› floven gös-
terilere dönüfltürüldü. “Alt›nova bizimdir, bizim kala-
cak!” diye slogan atan binlerce kifli, Kürtlere sald›r›ya
geçti. Di¤er illerden getirilen asker-polis takviyesine ve
sözde artan güvenlik önlemlerine ra¤men, Kürtlere dö-
nük sald›r›lar›n önüne geçilmedi. Bal›kesir Valisi Sela-
hattin Hatipo¤lu, “ac›dan dolay› baz› taflk›nl›klar› hofl
gördük” diyerek bu sald›r›lara göz yumduklar›n› ortaya
koydu. Ve bir kez daha sald›ranlar de¤il, bu sald›r›ya
maruz kalanlar cezaland›r›ld›. Onlarca kifli gözalt›na
al›nd›, içlerinde kazay› yapan genç de dahil olmak
üzere 19 kifli tutukland›.

Yaflanan olaylar›n ard›ndan Ayval›k’a gitmek iste-
yen bir grup DTP’li milletvekinin önü, Bal›kesir’de as-
kerler taraf›ndan kesildi ve girmelerine izin verilmedi.
Buna karfl›n Bal›kesir karayolu floven gösteri yapan
güruh taraf›ndan saatlerce trafi¤e kapat›ld›. 

* * *
Kapatma davalar›, mahkeme kararlar› ve floven

sald›r›larla DTP ve Kürt halk› üzerindeki bask›lar art›-
yor. Son olarak Hakkari’deki Aktütün karakoluna
PKK’nin yapt›¤› bask›n sonucu 15 askerin ölmesi, flo-
ven gösteri ve k›flk›rtmalar› yeniden hortlatt›. Tam da
“s›n›rötesi operasyon” için yeniden tezkerenin al›nmas›
gerekiyorken gerçekleflen bu olay, Türk ordusunun
Irak’a girmesi, orada “tampon bölge” oluflturmas› üze-
rinden savafl ç›¤›rtkanl›¤›n› artt›rd›. PKK’nin bu sald›r›-
y› halktan destek almadan yapamayaca¤› söylenerek
Kürt halk› bir kez daha hedefe çak›ld›. 

Asker cenazelerinin floven gösterilere dönüfltürül-
dü¤ü, Kürt-Türk çat›flmas›n›n yeniden k›flk›rt›ld›¤› bu-
günlerde  “Halklar›n Kardeflli¤i” fliar›n› daha fazla yük-
seltmek, Kürt halk›yla omuz omuza bu sald›r›lar› püs-
kürtmekle karfl› karfl›yay›z. Tüm devrimcilere, demok-
ratlara düflen görev budur.

“Anadilimizde e!itim istiyoruz” kampanyası
2008-2009 ö¤retim y›l›n›n

bafllad›¤› ilk gün, baflta Kürt illeri
olmak üzere Kürtlerin yaflad›¤›
birçok yerde okul boykotlar› ve
yürüyüfller yap›ld›. Kürt Dil ve
E¤itim Hareketi TZPKurdi tara-
f›ndan “Edi Bes e! Em biz iman
xwe perverdeh›y d›xwaz›n!” (Ye-
ter Art›k! Anadilimizde E¤itim ‹s-

tiyoruz) kampanyas› bafllat›ld›. 
TZPKurdi, her sokak, mahalle, köy ve flehirde Kürt dil gruplar› ve

meclisleri oluflturma, her Kürt evini bir Kürt okuluna dönüfltürme ça¤r›-
s› yapt›. Çocuklar›n “Yeter art›k! Anadilimizi ‹stiyoruz!”, “Dilsiz Yaflam
Olmaz!” dövizleri ile yürüdü¤ü ve ailelerinin de destek verdi¤i yürüyüfl-
ler, z›lg›t ve sloganlarla sürdü. Bu kampanyaya ‹HD ve E¤itim-Sen flu-
beleri baflta olmak üzere birçok sendika ve dernekten de destek geldi.

Bu kampanya kapsam›nda DTP’li milletvekilleri de TBMM’de Kürt-
lerin yo¤un olarak yaflad›¤› illerdeki okullarda “Kürtçe e¤itim” verilmesi
için yasal de¤iflikliklerin yap›lmas›n› talep edecekler. Ayr›ca Ekim ay›n-
da meclis kürsüsünden Kürtçe konuflarak kampanyay› destekleyecek-
ler. Okul boykotlar› ve sokakta Kürtçe dersler vermek gibi etkinlikler
yapan TZP üyeleri de DTP Meclis Grubuna davet edilerek kürsüde
Kürtçe konuflmalar› sa¤lanacak.

DTP ve Kürt halk› üzerindeki bask›lar art›yor
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Yolsuzluk, kapitalist sistemde
burjuvazinin üzerine giydi¤i gömlek-
tir. Kapitalist sistemin her kurumu bu
gömle¤i giyer. Azami kar› elde et-
mek için yo¤un iflgücü sömürüsü-
nün yan›s›ra, her türlü h›rs›zl›k, sah-
tekarl›k vb kirli ifller, onlar›n ayr›lmaz
parças›d›r, yaflam biçimidir. 

Yolsuzluk, son günlerin yine bafll›ca günde-
mi oldu. Burjuva kliklerin dalafl›nda ortaya dö-
külen kirli iliflkilerin bir parças› da yolsuzluklar-
d›. Baflbakan Erdo¤an ile Do¤an Holding ara-
s›nda yaflanan sürtüflmede, AKP ile CHP ara-
s›nda süren kay›kç› dövüflünde, yolsuzluklar
bafl s›ray› ald›. AKP milletvekili fiaban Diflli ve
Deniz Feneri yolsuzlu¤u üzerinden AKP’yi s›-
k›flt›ran CHP’ye, AKP’den karfl› hamle gecik-
medi. Yol-ifl sendikas›nda yaflanan yolsuzlu¤u
gündemlefltirerek, Bayram Meral üzerinden
CHP’ye yüklendi. Denetleme Kurulu’nun 17
Temmuz 2008 tarihli raporu, Türk-ifl’e ba¤l›
Yol-ifl sendikas›n›n eski baflkan› Fikret Bar›n ve
yönetim kurulu üyelerinin sendika olanaklar›n› bi-
reysel ç›karlar› do¤rultusunda kulland›klar›n› belge-
lerle aç›¤a ç›kard›. Ç›kan bu yolsuzluk üzerine 7-8
Eylül’de ola¤anüstü genel kurul yap›ld› ve yolsuz-
luk bata¤›na saplanan F. Bar›n ve yönetimi seçimi
kaybetti.

Eski Yol-ifl baflkan› F. Bar›n, ayda net 9 bin
YTL maafl al›yordu. Yönetim Kurulu üyelerinin ma-
afllar› ise 8 bin YTL idi. Baflkan ve Yönetim Kurulu
üyelerinin y›l›n 365 günü Ankara d›fl›nda görevde-
lermifl gibi “tam harc›rah” ald›klar› da belirlendi.
H›rs›zl›k bununla da s›n›rl› de¤ildi. Sendika a¤alar›,
iflbirlikçili¤i yol edindikleri gibi, sendika kasas›n›
hortumlamay› da yol edinmifller. Kredi kart›, kiflisel
telefon faturalar›, kooperatif evlere yapt›rd›klar›
banyo dolab›, vestiyer gibi özel harcamalar› da
avans ad› alt›nda sendika kasas›ndan ödetmifller.
2007’de bir firmaya dört fatura karfl›l›¤›nda KDV
dahil 88 bin 736 YTL ödendi¤i halde sendikaya
hiçbir mal girifli yap›lmad›¤› saptand›. Sendika ile
hiçbir ilgisi olmayan kiflilerin kooperatif taksitlerinin
ödendi¤i, Yönetim Kurulu’nca 6 milyon 300 bin do-
lara ‹stanbul Zeytinburnu’nda al›nan arsan›n, ger-
çek bedelinin 4 milyon 750 bin dolar oldu¤u belir-
lendi. Yine sendika kasas›ndan üyelerle hiçbir ilgisi
olmayan spor salonlar›n›n yap›m›na harcamalar
yap›lm›fl. Al›nan flapkalar›n tanesine 2.87 YTL
ödendi¤i, oysa ayn› flapkalar›n piyasada 0.9
YTL’ye sat›ld›¤› belirlendi. Ayr›ca sendika a¤alar›
dört ayl›k ücretleri tutar›nda ikramiye, izin paras› ile
yüksek miktarda “temsil ödene¤i” de alm›fllar.  

AKP, f›rsat bu f›rsat diyerek CHP’li Bayram Me-
ral’in dosyas›n› ortaya serdi. Meral’in milletvekilli

olmadan önce baflkanl›¤›n› yapt›¤› Yol-ifl’ten o¤lu-
na 5 bin YTL maafl ba¤latt›¤›, iflçilerin paras›yla
120 bin YTL’lik araç ald›¤› vb. piyasaya sürüldü.
Oysa B. Meral’in böyle bir araba ald›¤› y›llar önce
bas›na s›zm›flt›. Meral, o¤luna maafl ba¤latt›¤› iddi-
alar›na, Yol-ifl’le yapt›¤› 5 y›ll›k uzman dan›flmanl›k
sözleflmesini göstererek, 5 bin YTL de¤il 3 bin 730
YTL ücret ödendi¤ini ve sözleflmenin sona erdi¤ini
aç›klayarak yan›t verdi. Ayr›ca eski Türk-‹fl baflkan›
Salih K›l›ç’a da Yol-ifl’ten 5 bin YTL üzerinde maafl
ba¤land›¤›n› belirtti. 

Sendikay› kendi ç›karlar› do¤rultusunda kulla-
nan, sendika üzerinden servet edinen bir çok sen-
dika a¤as› bulunuyor. Bunlar›n bafl›nda Türk-Metal
Baflkan› Mustafa Özbek geliyor. Türk-Metal sendi-
kas›n›n 32 y›ld›r de¤iflmez baflkan› olan faflist M.
Özbek, tv kanal›, oteller, gaz dolum tesisinin yan›-
s›ra, onlarca gayrimenkule sahip. Ayr›ca Cumhuri-
yet gazetesinin de yüzde 40’l›k hissedar›. Türk-me-
tal sendikas›n›n yat›r›mlar› 1 milyar dolar› aflm›fl
durumda. D‹SK Baflkan› Süleyman Çelebi, “sendi-
kac›lar içerisinde Miami’de evi olanlar var” demiflti.
Bu sendikac›n›n, Çimse-ifl eski baflkan› Tamer
Eralan oldu¤u aç›¤a ç›kt›. Hat›rlanaca¤› gibi Zon-
guldak’ta evinin önünde u¤rad›¤› silahl› sald›r› so-
nucu öldürülen eski Türk-ifl Genel Sekreteri ve Ge-
nel Maden-ifl sendikas› Genel Baflkan› fiemsi De-
nizer “jaguarl› sendikac›” olarak tarihe geçmiflti. 

Bunlar aç›¤a ç›kan isimlerin birkaç›. Bugün
Türk-ifl yöneticileri de en az bunlar kadar sendika-
n›n kasas›ndan palazlan›yorlar. S›n›fa yapt›klar›
ihanet ve iflbirli¤i, satt›klar› T‹S’ler, aç gözlerini do-
yurmuyor, sendikan›n birikimini hortumluyorlar. 

Sendikalar kimin hizmetinde

Parti ve sendika, s›n›f›n ol-
mazsa olmaz iki temel örgütü-
dür. Sendikalar s›n›f›n e¤itim
ve mücadele okullar› oldu¤u
gibi, en kitlesel örgütlendi¤i
araçlard›r. ‹flçi s›nf›n›n örgütü
olan sendikalar, s›n›f›n haklar›-

n› korur, çal›flma ve yaflam koflullar›n› iyi-
lefltirmenin mücadelesini verir, kapitalizmi
y›kmaya teflvik ederler. Ama bunlar› yapa-
bilmesi için öncelikle s›n›f sendikac›l›¤› ze-
mininde olmas›, iflçi ve emekçilerin ç›kar›na
hizmet etmesi gerekir. 

‹flçi s›n›f›n›n a¤›r bedeller ödeyerek kur-
du¤u bu örgütler, yani sendikalar, ne yaz›k
ki, iflbirlikçi sendikac›lar vas›tas›yla burjuva-
zinin hizmetine sunulmufl durumdad›r. Öyle
ki, seçimlerde düzen partilerinin oy deposu
olarak görülürler. Hükümetlerin adeta bir
koluymufl gibi hareket eden konfederasyon-
lar yarat›rlar. Nas›l ki bugün Hak-ifl ve Me-

mur-sen AKP hükümetinin flubesiymifl gibi hareket
ediyorsa… 

Türk-ifl’in tarihi ise, iflbirli¤i ve ihanet tarihidir.
Türk-ifl, Amerikan tipi gangaster sendikac›l›¤›n ül-
kemizdeki uzant›s›d›r. 12 Eylül darbesinden sonra
tüm sendikalar kapat›l›rken, Türk-‹fl’in aç›k b›rak›l-
mas› ve genel sekreterinin cuntaya bakan olmas›
da, iflbirlikçi sendikac›l›¤›n› tescilleyen bir durum-
dur. Türk-‹fl, 12 Eylül y›llar›nda faflist korporasyon
sendikac›l›¤›n›n temsilcisi olmufltur. Sonraki y›llar-
da ise, “mücadeleci sendikac›l›k” ça¤›n›n bitti¤i,
“ça¤dafl sendikac›l›k” döneminin bafllad›¤› dema-
gojilerine uygun bir çizgi izlemifltir. Türk-‹fl baflkan-
lar› da hem satt›klar› T‹S’lerden para ve hediyeler
kazanm›fl, hem de flirketler kurup ticaret yapm›fl-
lard›r. Yaflam ve düflünüfl olarak onlar art›k burju-
vad›r. Saltanatlar›n› sürdürmek için yukar›dan afla-
¤›ya do¤ru bürokratik bir sistem kurarlar. Kendine
yak›n isimleri flube baflkanl›¤›na getirip, temsilciler
atarlar. Elbette bütün bu bürokrasiye, bask›ya ve
dayatmalara direnen, s›n›f›n ç›karlar›n› savunan az
say›da da olsa sendikac›lar ç›km›flt›r.  

Sonuç olarak, bu sendika a¤alar›n› burjuvazi
yaratt›. ‹flçi s›n›f›n›n mücadelesi ve örgütlülü¤üyle
burjuvaziyi s›k›flt›rmaya bafllamas›, onu yeni ön-
lemler almaya yöneltti. Bunlardan biri de iflçi s›n›f›
içinde ayr›cal›kl› bir tabaka yaratarak “iflçi aristok-
rasisi”ni oluflturmakt›. Bafllang›çta mücadele okulu
olarak ortaya ç›kan sendikalar› da bu ayr›cal›kl› ke-
sim arac›l›¤›yla yozlaflt›rmaya bafllad›. Sendikal
bürokrasisi oluflturarak, yönetimleri sat›n alarak ifl-
birlikçi sar› sendikac›l›¤› yaratt›. Aradan geçen y›l-
lar boyunca, bu konuda önemli mesafeler de katet-
ti. 

Mücadele arac›m›z olan sendikalar, iflbirlikçi sendika a¤alar›n›n ne
arpal›klar›, ne de milletvekili seçilmek için kulland›klar› bir atlama tah-
tas› olmal›d›r. Sendikalar›m›z› bu denli rahatl›kla soyup so¤ana çeviri-
yorlarsa, bizim sendikalar›m›za yeterince sahip ç›kmay›fl›m›zdand›r.

Biz onlar› denetlemezsek, onlar da T‹S’leri satar, sendikalar›n kasalar›-
n› boflalt›rlar. Taban denetlemeyince, hesap vermez, babalar›n›n çiftli¤i

gibi at kofltururlar. Bu bürokrasiyi parçalamak bizim elimizde! 

Sendikalar›m›za sahip ç›kal›m!



fiimdi burjuvazi, kendi yaratt›¤› bu sendikac› ti-
polojisini kullanarak, iflçi s›n›f›n›n mücadele arac›
olan sendikalar› karalamaya, iflçileri sendikalardan
uzak tutmaya çal›fl›yor. ‹flbirlikçi sendikalar flahs›n-
da iflçi ve emekçilere, “sendikalara üye olmay›n,
sendikalarda örgütlenmeyin, bak›n sizi sömürüyor-
lar” diyor. Örgütlendi¤imiz iflyerlerinde, fabrikalarda,
ayn› söylemlerle karfl›lafl›yoruz. Patronlar, “sendika
baflkanlar› arabalara, katlara sahip, sizin aidatlar›-
n›zla krallar gibi yafl›yorlar” diyerek sendikalarda ör-
gütlenmemize engel olmaya çal›fl›yor. Sendikalar
gibi temel örgütlenme arac›m›z› tümden elimizden
almaya kalk›yorlar. 

Sendikalar›m›za sahip ç›kal›m

Mücadele arac›m›z olan sendikalar, iflbirlikçi
sendika a¤alar›n›n ne arpal›klar›, ne de milletvekili
seçilmek için kulland›klar› bir atlama tahtas› olmal›-
d›r. Bütün bu duruma “vahvahlanmay›”, “kahretme-
yi” de art›k b›rakmal›y›z! Sendikalar›m›z› bu denli
rahatl›kla soyup so¤ana çeviriyorlarsa, bizim sendi-
kalar›m›za yeterince sahip ç›kmay›fl›m›zdand›r. Bir-
ço¤umuz üye oldu¤umuz sendikan›n nerede oldu-
¤unu bile bilmiyoruz. Böyle bir durumda, “ya bu
sendikac›lar da...” demeye hakk›m›z var m›? Biz
onlar› denetlemezsek, onlar da T‹S’leri satar, sendi-
kalar›n kasalar›n› boflalt›rlar. Taban denetlemeyin-
ce, hesap vermez, babalar›n›n çiftli¤i gibi at kofltu-
rurlar. Bu bürokrasiyi parçalamak bizim elimizde! 

Konfederasyon baflkanlar›n›n ne kadar maafl al-
d›klar›n› bilmiyoruz. Ürpertici rakamlar ortal›kta do-
lafl›yor. O zaman sendikalar›n mali denetimi üyeleri
taraf›ndan yap›lmal›. Üyelerin sendikan›n mali duru-
munu bilme hakk› vard›r. Dolay›s›yla gelir giderler
ayl›k raporlar biçiminde üyelere sunulmal›. Tüm
harcamalarda üyelerin onay› al›nmal›. Taban›n
onay› olmadan yap›lan harcamalara karfl› tüzükte
cezai yapt›r›m maddesi olmal›. Sendika genel bafl-
kanlar›n›n, konfederasyon baflkanlar› ve yönetimi-
nin maafllar› en fazla maafl alan iflçinin maafl›n›
geçmemeli. Yöneticiler, seçimden seçime de¤il, ifl-
çilerin ço¤unlu¤unun istemi üzerine görevlerinden
geri al›nabilmeli. Bu do¤rultuda tüzükte maddeler
olmal›. 

Elbette tüzü¤e bu maddelerin koyulmas›, yeterli
de¤ildir. Bunlar olmal› ama bunlar›n iflletilmesi esa-
sen taban›n denetiminden geçer. Taban denetle-
mezse, bu maddeler yine ka¤›t üzerinde kal›r. 

Burjuvazi, yaratt›¤› iflbirlikçi sendikac›lar flahs›n-
da sendikalar›m›z› karal›yor, bize de “sak›n sendi-
kalara gitmeyin, oralarda örgütlenmeyin” diyor. “Ör-
gütlenmeyin ki sizi iliklerinize kadar sömürelim” di-
yor. S›n›f tavr› koymam›za tahammül etmedikleri gi-
bi, örgütümüzü de yok etmeye çal›fl›yorlar. Burjuva-
zinin bu sald›r›s›na karfl›, sendikalarda örgütleme
ata¤›na geçmeliyiz. Sendikas›z iflyeri kalmamal›.
Mücadelemizi tek tek iflyerlerinden ç›kar›p, s›n›f›n
genel mücadelesine dönüfltürmeliyiz. Kapitalizmi
hedefe çakmal›y›z. 

Koltuklara kene gibi yap›flan bu asalak tak›m›n›
da, oralardan söküp atmal›y›z. Onlara ve beslendik-
leri kapitalist sisteme karfl› örgütlü mücadelemizi
yükseltmeliyiz. 

Devrimci iflçiler sendika yönetimine!
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“Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu” 22 Eylül'de
yapt›¤› yürüyüfl ve bas›n aç›klamas›yla 1 Ekim'de yürürlü¤e
giren GSS Kanunu'nu protesto etti. 

Belediye-‹fl Sendikas› önünde toplanan yaklafl›k 750 ki-
flilik kitle, en önde HSGP pankart›yla yürüdü. Yürüyüfle
PDD ve DSB de dövizleriyle kat›l›m gösterdi. Yürüyüfl s›ra-
s›nda s›k s›k "Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek", "Sa¤l›k
Hakt›r Sat›lamaz", "Savafla De¤il Sa¤l›¤a Bütçe", "Savafla
De¤il E¤itime Bütçe", "Genel Grev Genel Direnifl", "‹flçi Me-

mur El Ele Genel Greve", "‹flçilerin Birli¤i Sermayeyi Yenecek", "Yaflas›n S›n›f Dayan›flmas›" slo-
ganlar› at›ld›. 

‹l Çal›flma Müdürlü¤ü önüne gelen kitle, burada yap›lan bas›n aç›klamas›yla kanunun derhal ip-
tal edilmesini istedi. Bas›n aç›klamas›n›n yap›ld›¤› s›rada, korteji kald›r›ma do¤ru sürükleyen poli-
sin tavr›na karfl› bir gerginlik yafland› ve polisin tavr› "Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz" sloganlar›yla pro-
testo edildi. 

HSGP ayr›ca 24 Eylül'de direniflteki DESA ‹flçilerine bir ziyaret gerçeklefltirdi. Sefaköy'deki dire-
nifl yerine 50 metre kala sloganlarla yürüyen kitle, burada “5 YTL'ni Direniflçi ‹flçilerle Paylafl" kam-
panyas› neticesinde toplanan 8 bin YTL'yi iflçilere teslim ettiler.

HSGP'den “Sa!lıkta Ölüm Kanunu”nu protesto 

12 Eylül’ün yıldönümünde protestolar
12 Eylül askeri faflist darbesinin y›ldönü-

münde, Türkiye'nin birçok yerinde protesto
gösterileri yap›ld›. Baflta ‹stanbul, Ankara,
Adana, ‹zmir gibi illerde yap›lan mitinglerin
yan› s›ra, di¤er illerde de bas›n aç›klamala-
r› gerçeklefltirildi.  

14 Eylül'de örgütleyicileri aras›nda Prole-
ter Devrimci Durufl'un da yer ald›¤› devrim-
ci, demokrat kurumlar, ‹stanbul-Kad›köy'de
bir miting gerçeklefltirdi. "12 Eylül'den Erge-
nekon'a Kontrgerilla Da¤›t›ls›n Darbeciler
Yarg›lans›n" talebiyle örgütlenen miting, kortejlerin saat 13'te toplanmas›yla bafllad›. Kortejin en
önünde mitingin talebinin yer ald›¤› pankart›n yan› s›ra, 1980 öncesi ve 12 Eylül sonras› katledilen
devrimcilerin foto¤raflar› tafl›nd›.  Miting s›ras›nda  "Faflizme Karfl› Omuz Omuza", "Faflizmi Dök-
tü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z", "Darbeciler Halka Hesap Verecek", "Katil Devlet Hesap Verecek", "Yafla-
s›n Halklar›n Kardeflli¤i" sloganlar› s›kça at›ld›. 

Proleter Devrimci Durufl pankart›yla mitinge kat›lan Proleter Devrimci Durufl okurlar›, komünist
önder Mehmet Fatih Öktülmüfl, ‹smail Cüneyt, Osman Yaflar Yoldaflcan ve ‹smail Cüneyt'in re-
simlerinin yer ald›¤› pankart›, ayr›ca 12 Eylül darbesinin ard›ndan iflkencelerde ve çat›flmalarda
katledilen ihtilalci komünist militanlardan Selma Aybal, Songül Kayabafl›, Ataman ‹nce, Aslan Tel,
Mehmet Ali Do¤an foto¤raflar›n› tafl›d›lar.  Kortejde s›k s›k "12 Eylül Darbecilerinden Hesap Sora-
ca¤›z", "Kahrolsun Faflist Diktatörlük",  "Kahrolsun Emperyalist Savafl", "Osman Yaflar Yoldaflcan
Ölümsüzdür", "Ekim fiehitleri Ölümsüzdür",  "Kurtulufl Devrimde Sosyalizmde" sloganlar› at›ld›.
Yürüyüfl s›ras›nda T‹KB(B) militanlar› T‹KB(B) imzal› "12 Eylül Darbecileri Yarg›lans›n" yaz›lamas›
yapt›lar. "Yaflas›n T‹KB (Bolflevik), "Orak Çekiç Silah Y›ld›z Bayra¤›m›z" sloganlar›n›n at›ld›¤› göz-
lemlendi.  

Yürüyüfl kolunun alana girmesinin bitmesine az bir zaman kala arama noktas›nda polisin kitleyi
tahrik etmesi üzerine yaflanan çat›flmada, polisler vapur iskelesine kadar tafl ve sloganlar eflli¤in-
de kovalan›rken, polis bariyerleri denize at›ld›. Yaflanan çat›flman›n ard›ndan, program sayg› du-
rufluyla bafllad›. Sayg› duruflundan sonra örgütleyici kurumlar ad›na yap›lan aç›klamada, darbeci-
lerin yarg›lanmas› istendi. Ard›ndan DTP milletvekili Sebahat Tuncel ve bir ana konuflma yapt›.
Rojin, Grup Vardiya ve K›z›l›rmak gruplar›, müzik dinletisi verdi. Çekilen halaylar›n ard›ndan mi-
ting sona erdi. Mitinge yaklafl›k 5 bin kifli kat›ld›. 

‹zmir'de D‹SK'in örgütledi¤i miting ise, 13 Eylül tarihinde gerçekleflti. Birçok devrimci yap›, de-
mokratik kurum ve sendikan›n kat›ld›¤› mitingde, 12 Eylül'ün hala yarg›lanamad›¤›na dikkat çekil-
di. Ankara'da yap›lan mitinge ise 4 bin kifli kat›ld›. Adana, Diyarbak›r, Mersin, Samsun ve Antal-
ya'da da yap›lan bas›n aç›klamalar›yla 12 Eylül darbesi protesto edildi. 
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“Maddi üretim araçlar›n› elinde bulunduran
s›n›f, ayn› zamanda entelektüel üretim araçlar›n›
da emrinde bulundurur.”(Marks)

Üstyap› kurumlar›ndan biri olan e¤itim, s›n›f-
sal bir karakter tafl›r. “Sistemlilefltirilmifl bilgilerin
aktar›lmas› ve uygun yeteneklerin gelifltirilmesi”
olarak tan›mlanan e¤itim, sömürücüler taraf›n-
dan kendi sistemlerini koruma, kollama ve güç-
lendirmede bir araç olarak kullan›l›r. E¤itimi ken-
di bencil ç›karlar› ve kar güdüleri do¤rultusunda
ve kitleleri bask› alt›nda tutmak için düzenlerler.
Sadece bu kadarla da s›n›rl› kalmaz, e¤itimi bir
toplumsal eleme arac›, s›n›fsal ayr›cal›klar› güç-
lendirecek bir silah haline getirirler. 

S›n›fl› toplumlarda iki tür e¤itim vard›r: Ezilen
ve sömürülen kesimler için e¤itim, ezen sömürü-
cü s›n›flar için e¤itim. Sömürülen, ezilen, bask›
alt›nda tutulan halk, üzerine düflen görevi yerine
getirmesi, egemen güçlerin kültürüne sayg› gös-
termesi, boyun e¤mesi için e¤itilir. Sömürücü s›-
n›flar ise, daha fazla kar elde edebilecek bilgi ve
beceri ile donanmak ve halk›n, “önlerinde say-
g›yla e¤ilmelerini sa¤lamak” için farkl› bir e¤iti-
me ihtiyaç duyarlar. 

E¤itimdeki bu farkl›l›k, egemen s›n›flar›n ge-
nifl emekçi kesimlerini cehaletin kör kuyusunda
tutmak için bilinçli bir uygulamad›r. Çünkü çok
iyi bilirler ki, “... okuma-yazma bilmeyen politi-
kan›n d›fl›ndad›r. Ona önce ABC ö¤retilmelidir.
Bu olmadan politika olmaz. Bu olmadan yaln›zca
dedikodu, söylenti, masal, önyarg› vard›r, ama
politika de¤il.”(Lenin) 

‹flte egemen s›n›flar›n e¤itimde temel hedefle-
ri, genifl halk y›¤›nlar›n› politikadan uzak tutmak,
gerçekleri görmesini engellemek, böylece sömü-
rü ve bask› rejimini ayakta tutabilmektir. Emekçi
çocuklar›n e¤itimi yetersiz oldu¤u gibi, egemen
ideoloji taraf›ndan belirlenmifl, zehirlenmifltir. Ö¤-
retilen, onlar›n tarihi, kültürü, ahlak› ve felsefi an-
lay›fl›d›r. (…) 

Emperyalizme ba¤›ml›, orta düzeyde geliflmifl
kapitalist bir sosyoekonomik yap›ya sahip ülke-
mizde e¤itim, iflbirlikçi tekelci burjuvazi ve büyük
toprak sahiplerinin ihtiyaçlar›na göre belirlenir. 

Emperyalizme ba¤›ml›l›k, e¤itimde de kendini
gösterir. Üstün yetenekli gençlerin ve bilim in-
sanlar›n›n emperyalist ülkelere “beyin göçü” ya-
flan›rken, emperyalist e¤itim sisteminin ithali ya-
p›l›r… 

Müfredat program›ndan e¤itimcilerin tayinine,
yönetim biçiminden disiplin cezalar›na kadar her
fley Milli E¤itim Bakanl›¤› ve müdürlükleri tara-

f›ndan belirlenir. Ancak üniversite dahil ilk ve or-
taö¤retimde verilen e¤itimin özü de¤iflmez. Hü-
kümet ve bakanlar aras›nda nüanslara ra¤men
e¤itim, her zaman egemen s›n›flar›n ihtiyac› ve
istemleri do¤rultusunda düzenlenir. Düzen parti-
leri aras›nda en ateflli pazarl›klar›n MEB etraf›nda
dönmesi de, burjuva kliklerinin gençli¤i ve e¤iti-
mi elinde tutma, böylece geleceklerini garanti al-
t›na alma çabas›d›r. (…)

12 Eylül sonras› e¤itimin içeri¤i de ad›na
“Türk-‹slam sentezi” denilen koyu gerici, faflist,
floven bir karaktere büründü. Bu içerik, e¤itim
alan›na doldurulan gerici-faflist kadrolarla ta-
mamland›. E¤itimin amac›; “Türk milletinin bü-
tün fertlerini, Atatürk ink›laplar›na ve anayasan›n
bafllang›c›nda ifadesini bulan Türk milliyetçili¤ine
ba¤l›, Türk milletinin milli, ahlaki, manevi, insani
ve kültürel de¤erlerini benimseyen, koruyan ve
gelifltiren, Türk milletini ça¤dafl uygarl›¤›n yap›c›,
yarat›c›, seçkin bir orta¤› yapacak hale getirme-
ye çal›flmakt›r” fleklinde formüle edildi. 

Bu “amaç” do¤rultusunda herfley “milli”leflti-
rildi, neredeyse bütün derslerin bafl›na “milli” ifa-
desi getirildi... Bu derslerde okutulan ›rkç› faflist
resmi tarih ve kültürdü. Halklar aras›nda dostluk
ve dayan›flma yerine düflmanl›k tohumlar› ekildi. 

Din dersi “zorunlu ders” olurken, “e¤itimde la-
iklik” olarak tan›mlanan kendi ilkesini bile çi¤ne-
mekten geri durmad›. 1982 Anayasas›n›n 24.
Maddesiyle din e¤itimi devletin güvencesine al›n-
d›. 

12 Eylül, sadece “e¤itimde laiklik” ilkesini
çi¤nemekle kalmam›fl, “bilimsellik” ad›na ne var-
sa kald›r›p atm›flt›r. Öyle ki biyoloji ders kitapla-
r›nda insan›n yarad›l›fl› Darwin’in “evrim teorisi”
yerine Kuran’dan ayetlerle aç›klan›r olmufltur.
Ayn› y›llarda ‹mam Hatip Liseleri(‹HL), yerden
mantar bitercesine ço¤ald›. Bu liseler; 80’li y›llar-
da astronomik bir say›ya ulaflt›. Bu liselerin nere-
deyse yar›s›n›n yat›l› e¤itim verdi¤i göz önünde
bulundurulursa, düflük ve orta gelirli ailelerin dini
e¤itim veren bu okullar› tercih etmesinin, dinci
gericili¤in yay›lmas›nda önemli bir etken oldu¤u
anlafl›l›r.

‹HL’lerin hükümetlere göre da¤›l›m› flöyledir:
Adnan Menderes (1951-1959):  19 
‹smet ‹nönü (1962-1963)         :  7
Süleyman Demirel (1965-1971): 46
Bülent Ecevit (1974-1975)        :29
Süleyman Demirel (1975-1978): 233
Bülent Ecevit (1978-1979)        : 4
Süleyman Demirel (1979-1980): 36
Turgut Özal (1984-1989)          :90
Mesut Y›lmaz (1990-1992)      :  23
Süleyman Demirel (1992-1994):12

Tansu Çiller (1994-1995)          :13
Refahyol Hükümeti(1995-1997): 97

12 Eylül sonras›nda,1983 y›l›nda yap›lan bir
de¤ifliklik ile imam hatip lisesi mezunlar›na üni-
versitede istedi¤i bölüme girme hakk› tan›nd› ve
bu mezunlar özellikle “kamu yönetimi”, “hukuk”
gibi bölümleri tercih ettiler. Devletin yüksek bü-
rokratlar›n› yetifltiren fakültelerde bu y›¤›lma, ge-
rici-faflist kadrolaflma çabas› ve haz›rl›¤›n›n bir
göstergesiydi. ’97 y›l›ndan itibaren meslek lisesi
mezunlar›n›n ÖSS’de ald›¤› puanlara ilave edilen
ortaö¤retim baflar› puan›n›n (0,3) ile, di¤er lise
mezunlar›n›n ortaö¤retim baflar› puan›n›n (0,8)
ile çarp›lmas›, meslek lisesi kapsam›ndaki ‹HL’li-
lerin üniversiteye girifl oran›n› büyük ölçüde dü-
flürdü. Bundan duydu¤u rahats›zl›¤› her f›rsatta
yineleyen AKP hükümetinin ortaö¤renim kurum-
lar›n› “tek çat› alt›nda toplama”, “tüm liseleri
eflitleme” ad› alt›nda ‹HL’nin önünü açma çabas›
halen sürüyor.

Baflta e¤itim kurumlar› olmak üzere tüm top-
lum, dinci-gerici bir kuflatma alt›ndad›r. Bu ra-
kamlar oldukça çarp›c›d›r: Türkiye’de 67 bin
okula karfl›l›k 85 bin cami vard›r. Doktor say›s›
77 bin iken, 90 bin din görevlisi bulunmaktad›r.
Buna karfl›n 200 bin ö¤retmen aç›¤› sözkonusu-
dur. Türkiye’nin sadece 13 ilinde devlet tiyatrosu
bulunurken, Kuran kursu 81 ilinde mevcuttur. Bu
kurslar›n toplam say›s› 3852, kütüphane say›s›
ise 1435’dir. (Kaynak: Milliyet 24 Haziran 2007)

12 Eylül sonras›nda daha da belirginleflen
e¤itimin gerici-faflist içeri¤i, yaflamdan soyut, ez-
berci yap›s›, gelecek belirsizli¤i ve faflist bask›lar;
genelde ö¤renci gençli¤i, özelde ise liseli gençli¤i
iyice bo¤du, nefes alamaz hale getirdi. Her y›l
yap›lan de¤iflikliklerle e¤itim adeta “yaz-boz tah-
tas›”na döndü. “Ö¤rencinin devlete olan maliyeti-
ni azaltmak” için ortaya at›lan ve “kolay s›n›f
geçme” esprisine dayanan sistem ile zaten çok
yetersiz olan e¤itimin içi iyice boflalt›ld›, “diplo-

Bir üstyap› kurumu olarak
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Yeni e¤itim ve ö¤retim y›l› bafllad›. Yak-
lafl›k 15 milyon ö¤renci, eylül ay› bafl›n-
da ders bafl› yapt›. Tabi sorunlar da
bununla birlikte yeniden gündeme
geldi.  

E¤itim-ö¤retim dönemi bitti¤in-
de sorunlar› okullar aç›lana kadar
rafa kald›ranlar, servis ihalelerinde
yaflanan olaylar›, Kürt illerinde ça-
mur içinde okula gitmeye çal›flan ço-
cuklar›, inflaat› bitmedi¤i halde e¤itime
aç›lan okullar› yeni gördüler. 

* * *
Her y›l yeni uygulamalarla, e¤itimi yaz-boz tahtas›na

çeviren Milli E¤itim Bakanl›¤›, bu y›la da zorunlu e¤itimi 9
y›la ç›kartma karar›yla bafllad›. Anaokulu da zorunlu e¤i-
time dahil ediliyor. 5-6 yafl›ndaki körpecik beyinler, gerici
bir tarzda e¤itilmeye bafll›yor.  

‹flin ekonomik boyutu ise had safhada. Okullarda ka-
y›t paras› al›nmas›, bizzat Milli E¤itim Bakan›'n›n a¤z›n-
dan yasaklanm›fl olmas›na ra¤men, semtine göre 50
YTL'den bafllayarak 2-3 bin YTL'ye kadar ç›k›yor. Ayr›ca
her okul, ayr› üniformalar›, e¤itim setlerini, kitap listelerini
zorunlu olarak ailelere dayat›yor. Okul müdürleri anlafl-
mal› olduklar› yay›nevlerinin ya da k›rtasiyelerin listelerini
verip, bunlar›n üzerine yüzde 100'e varan karlar katarak
sat›yorlar. Aileleri de bunlar› almaya flart kofluyorlar, aksi
halde çocu¤u okula almayacaklar›n› gayet rahat bir flekil-
de söyleyebiliyorlar. 

Dönem bafl›nda bir ailenin bir çocuk için gideri, 400-
500 YTL'yi buluyor. Okul kademesi artt›kça bu masraf
daha da katlan›yor. Keza, dönem içinde ailelerden mas-
raflar›n karfl›lanmas› için E¤itime Katk› Pay› ad› alt›nda
her ay haraçlar al›n›yor. Bu katk› paylar›n›, ödedi¤imiz
her elektrik, su, telefon ve do¤algaz faturalar›nda, ald›¤›-
m›z her temel ihtiyaç maddesinde kestikleri halde, bir kat
daha istiyorlar. 

Okullarda yaflanan servis ya da kantin ihaleleri de, bu
ö¤retim y›l›n›n gündemine oturdu. Ba¤c›lar'daki bir ilko-
kulda servis floförlerinin ö¤rencilerin gözü önünde birbir-
lerini kurflunlamalar›, nas›l bir kar›n oldu¤unu ortaya koy-
du. Servis ihalelerinde dönen yüksek mebla¤lara ra¤-
men, çocuklar› tafl›yan minibüsler, hurdaya ç›kabilecek
türden olufluyor. Servis floförleri genelde ikinci ifl yap›yor-
lar ve çocuklar› bir an önce evlerine b›rakarak ikinci ifle
gitmeye çal›fl›yorlar, bu da ölümlü kazalara neden oluyor-
lar. 

* * *
Bu ö¤retim döneminde yaflanan en önemli sorun ise,

okullar›n birço¤unun inflaat halinde iken aç›lmas› oldu.
Çocuklar çamurun, pisli¤in içinde "e¤itiliyor"lar. Y›llard›r
bitmeyen okul tamiratlar›, inflaat sektörüne katk› haline
getiriliyor ve masraflar› da velilerin s›rt›na y›k›l›yor. 

K›l›k k›yafetin serbest b›rak›lmas› projesi, bu y›l da
gündeme geldi. Çocuklar aras›ndaki eflitsizli¤i ortaya ç›-
karacak bu projeye göre, art›k isteyen istedi¤i k›yafetle
okula gelebilecek. Gelir durumuna göre çocuklar›n bir
k›sm› iyi giyinirken, önemli bir kesimi, ellerinde olanla ida-
re edece¤inden, o yafllarda s›n›fsal farkl›l›¤›n s›k›nt›lar›y-
la daha fazla yüz yüze gelecekler.  

Okullar›n aç›lmas›yla birlikte "zorunlu din dersi" tart›fl-

malar› da bafllad›. Geçen y›l Alevi bir ailenin
A‹HM'e yapt›¤› baflvuru sonucunda alevle-

nen tart›flma, devletin bu konuda ad›m
atmamas›yla sürüyor. Bu y›l ders ki-
taplar›n›n içeri¤inde de¤iflikler yapan
Milli E¤itim, sunnilefltirme politikas›n-
dan da vazgeçmiyor.

Sosyal derslerde 1980 sonras›
geliflmeleri de içine alan Milli E¤itim,

12 Eylül askeri faflist darbesini, Abdul-
lah Öcalan'›n yakalanmas›n›, bu kitaplara

koymufl. Devlet taraf›ndan yap›lan katliam-
lar ve darbeler övülerek çocuklar, flimdiden bu

yöne kanalize edilmeye çal›fl›l›yor.   
Öte yandan okullarda ö¤retmen aç›¤› devam ediyor.

Milli E¤itim Bakanl›¤› 10 bin ö¤retmen atamas› daha yap-
t›. Ama yaklafl›k 100 bin ö¤retmen aç›¤› var. Atamas› ya-
p›lan ö¤retmenler sözleflmeli statüde çal›flacaklar. Bu da
e¤itimde var olmayan kalitenin daha da kötü seviyelere
düflmesi demek. Verdi¤i derse göre ücret alacak olan
sözleflmeli ö¤retmenler, geçim derdi için her derse sald›-
r›rken, genel geçer fleylerle dersi idare edecekler ve ve-
rimsiz çal›flacaklar. 

Okullardaki laboratuar, kütüphane, sportif alanlar
vb.aç›klar hala giderilmifl de¤il. Durmadan okullar yap›l›-
yor ama adeta hapishane tarz›nda. Maksat ö¤rencilerin
kaçmas›n› engellemek ve devletin disiplinine tabi tutmak.

* * *
Üniversiteler ise Eylül ortas›ndan itibaren aç›lmaya

bafllad›. Aç›l›r aç›lmaz da harçlara yüzde 7-8 oran›nda
zamlar yap›ld›. Ö¤rencilerin birço¤u ne kadar ücret öde-
yece¤ini bile bilemeden gittiler okullar›na. 

Geçen y›ldan kalan disiplin uygulamalar› devreye so-
kularak, okuldan siyasi görüfllerinden dolay› at›lan dev-
rimci ö¤rencilerin okullara bafllamas› engelleniyor. Kay›t
bürolar› önünde stant açan devrimci ö¤renciler gözalt›na
al›n›yor. 

Yeni kay›tlarla birlikte üniversitelerdeki yüklenme art-
m›fl durumda. Devlet yurtlar›nda yer bulamayan ö¤renci-
ler, özel yurtlara yönlendirilerek gericilerin sahas›na at›l›-
yorlar. Geçen y›l› “laik-anti laik” cenderesi içinde, Ergene-
kon tart›flmalar› içinde geçirmeye zorlanan ve buna ye-
deklendirilmeye çal›fl›lan üniversite ö¤rencileri, yeni so-
runlarla karfl› karfl›ya. 

* * *
K›saca e¤itimin durumu böyle. Devlet adeta "bizde

de¤iflen bir fley yok" derken topu ailelere at›yor. "Sorum-
luluk devlette de¤il, çocuklar›n› okutmayan ailelerde"
aç›klamalar›yla, yaflanan cehaleti, iflçilerin ve emekçilerin
üzerine y›k›yor. 

Sa¤l›kta, e¤itimde, temel ihtiyaçlar›m›zda, bizi y›k›ma
mahkum edenler, bir yandan rantlar›n› büyütürken, bir
yandan da nutuklar at›yorlar. Onlar›n bu nutuklar›n›n ne
kadar yalan oldu¤unu okullar aç›l›r aç›lmaz bir kez daha
gördük. Görmemiz gereken bir baflka fley ise, e¤itimdeki
ve toplumun her alan›na yans›yan eflitsizli¤in ancak mü-
cadele ile çözülece¤idir. Okullar›n aç›l›fl günlerinde aile-
lerin yükselen tepkileri ve bunu yer yer eyleme dökmele-
ri, umut vericidir. Ö¤renci, ö¤retmen, veli dayan›flmas›n›
gelifltirmeli, paras›z, bilimsel, demokratik e¤itimin yaflama
geçirmesi için mücadeleyi yükseltmeliyiz. 

Devrim ve sosyalizm için
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mal› cahiller” yarat›ld›. 
Bunlar›n yan›s›ra kay›t paras›ndan

bafllamak üzere, spor, yak›t, vb. her
masraf, ö¤renciden karfl›lanmaktad›r.
Okul araç ve gereçlerinin paral› oldu-
¤u e¤itim sisteminde, hala “ö¤renci-
nin devlete olan maliyeti”nden yak›-
n›lmakta, tümden paral› hale getir-
meye çal›fl›lmaktad›r. Bütçeden üre-
time hiçbir katk›s› olmayan “asalak”
askeri harcamalara milyarlarca dolar
ayr›l›rken, e¤itime ayr›lan pay iyice
k›s›lmaktad›r. ‹flçi ve emekçi kesim-
lerin vergileriyle oluflan bütçeden
e¤itim, sa¤l›k gibi temel ihtiyaçlar
yerine Diyanet ‹flleri’ne, savunmaya
ayr›lmakta; emekçi çocuklar›n›n e¤i-
tim haklar› ise, ad›m ad›m gaspedil-
mektedir.

2008 y›l›nda Milli E¤itim Bakanl›-
¤›na ayr›lan bütçe, Gayri Safi Milli
Has›la’n›n yüzde 3.2’sidir. Artan ö¤-
renci say›s›, derslik aç›¤›, araç-gereç
yetersizli¤i, e¤itimin niteli¤inin yük-
seltilmesi, ö¤retmen aç›klar›n›n gide-
rilmesi ile düflünüldü¤ünde, ayr›lan
bütçenin ne denli yetersiz kald›¤› or-
tadad›r. MEB Bütçesinin yüzde 67’si
de, personel giderlerine ayr›lmakta,
e¤itim yat›r›mlar› sistematik biçimde
azalmaktad›r. 

E¤itim-Sen, konuyla ilgili yapt›¤›
aç›klamada, “2008 MEB bütçesinde
harcamalar›n neredeyse tamam›n›n
zorunlu harcamalar oldu¤u, e¤itimin
niteli¤ini yükseltmek, laik, bilimsel,
demokratik bir e¤itim sistemi olufl-
turmak ad›na umut vermedi¤i”ni be-
lirtmifltir. Ve MEB bütçesinin milli ge-
lire oran›n›n en az yüzde 5 olmas›
gerekti¤ini vurgulam›flt›r.

Elbette bütün bu yap›lanlar, e¤iti-
mi tamamen paral› hale getirmek ve
özellefltirmek içindir. Yüksekö¤re-
nimde nas›l özel ve vak›f üniversite-
leri teflvik ediliyorsa, ortaö¤renimde
de aç›kça “paras› olan okusun” de-
nilmektedir. Sözkonusu olan e¤itim
olunca, tüm hükümetler bütçeden
kaynak ay›rmakta oldukça “cimri”
davranm›fl, böylece paral› ö¤renimin
yolunu düzlemifllerdir. AKP hükümeti
de bu yolu izlemektedir. Hem de ön-
cekilerden daha pervas›z bir flekilde.
Bugün Türkiye, -grafikte görüldü¤ü
gibi- kifli bafl›na ö¤renci harcamalar›
bak›m›ndan, hem di¤er ülkelerin,
hem de OECD ortalamas›n›n çok
çok alt›ndad›r.

(Yay›nevimiz taraf›ndan geçen y›l
ç›kar›lan “Liseli Gençli¤in Sorunlar›

ve Örgütlenmesi” broflüründen
al›nm›flt›r)

Okullar Açıldı: Aynı Tas Aynı Hamam
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Geçen ay 19 yafl›ndaki Dila Kurt’un, ‹stanbul
Polonezköy’deki Dr. Muzaffer Kuflhan’a ait zay›f-
lama tesisinde ölmesinden sonra, Sa¤l›k Bakanl›-
¤›, tesisin ruhsats›z oldu¤unu aç›klayarak iflin
içinden s›yr›lmaya çal›flt›. Bu tesis ki ünlülerin
u¤rak yeridir ve her tarafta reklamlar› yap›ld›¤›
için bilmeyen yoktur. Böyle bir tesisten bakanl›-
¤›n haberinin olmamas› mümkün müdür? O hal-
de neden göz yumuldu? Zay›flama merkezlerin-
den, masaj merkezlerine güzellik merkezlerinden
saç ekim merkezlerine yüzlerce tesisin hala ruh-
sats›z olarak çal›flt›¤›n› bakanl›k bilmiyor mu?
Hatta ruhsat ifllemleri tamamlanmayan onlarca
poliklinik bile faaliyet halindedir. Hele de “Genel
Sa¤l›k Sigortas› Yasas›”n›n yürürlü¤e girdi¤i bu-
günlerde, bu tür “sa¤l›k skandallar›” ile daha çok
karfl›laflaca¤›z. Ancak biz bu yaz›da konunun bafl-
ka bir yönü üzerinde duraca¤›z. Dila’n›n ölümü,
obezite(afl›r› fliflmanl›k hastal›¤›) konusunu ve
“zay›flama ç›lg›nl›¤›”n› yeniden gündeme getirdi. 

Nedenlerine girmeden önce, obezite nedir, her
kilolu obez midir, bunun s›n›r› nedir, sa¤l›¤a za-
rarlar› nelerdir bu konulara aç›kl›k getirmek gere-
kiyor.

Obezite ve nedenleri

Obezite, vücutta afl›r› ya¤ birikmesi sonucun-
da, ya¤ hücrelerinin hacminin ve say›s›n›n artma-
s›yla oluflan afl›r› ve kronik fliflmanl›k durumudur.
Obezite, metabolik, biyokimyasal, fizyolojik, psi-
kolojik, genetik, çevre gibi birçok etkenin birbirini
etkiledi¤i karmafl›k bir süreçlerin sonucu oluflur.
Afl›r› kalori al›m› ve afl›r› hareketsiz bir yaflam bu
zemin üzerine eklendi¤inde, afl›r› kilo al›m›n› kaç›-
n›lmaz k›lar. Kilo al›m› devam ederken bir afla-
madan sonra kontrolden ç›karak vücudun biyo-
kimyasal ve metobolik yap›s›n› bozar. Bu neden-
le, obezite, öyle ha denince verilemeyecek kro-
nikleflmifl bir afl›r› kilo durumudur. Yani obizite te-
davi edilmesi gereken kronik bir hastal›kt›r. Kifli-
nin genetik ve biyokimyasal yap›s›ndan kaynak-
lanan obezlerin oran›, genel obezlerin içinde ol-
dukça düflüktür. Hareketsiz yaflam ile afl›r›, den-
gesiz ve sa¤l›ks›z g›da al›m› ile oluflan ve vücu-
dun metobolik yap›s›n› bozarak kronikleflen obizi-
te daha yayg›nd›r. Bu yüzden beslenme ve yaflam
tarz›, obezite için temel bir sorundur. Kald› ki, ge-
netik ve metabolik olarak obeziteye yatk›n olan
kifliler, uygun tedavi ve diyetle obeziteye karfl›
korunabilirler.  

Obezitede genetik yatk›nl›k önemlidir. Baz›
hastal›klar da obiziteye neden olabilir. Ancak, son
y›llarda obez nüfusun her yafl grubunda h›zla art-
mas›, bir anda de¤iflen genetik yap›yla veya obe-
ziteye yol açan hastal›klar›n bir anda patlama
yapmas›yla aç›klanamaz. Son y›llarda obezitenin
h›zla artmas›n›n iki temel nedeni vard›r; birincisi,
hareketsiz bir yaflam tarz›n›n yayg›nlaflmas›, ikin-

cisi ise yüksek kalorili afl›r› besin tüketimidir.

Obezitenin tehlikesi  

Kapitalistler bir taraftan afl›r› yemeyi k›flk›rt›r-
ken, di¤er taraftan da gençlere “s›f›r beden” t›¤
gibi gençleri model olarak sunmaktad›r. Bu yüz-
den de özellikle gençler aras›nda “zay›flama ç›l-
g›nl›¤›”n› körüklemektedir.

Bu alanda çal›flma yapan bilim insanlar› ve
sa¤l›kç›lar, evet “s›f›r beden”i önermiyorlar ama
obezitenin de sa¤l›¤a ciddi zararlar› oldu¤unun al-
t›n› çiziyorlar. 

Obezite, kalp damar hastal›klar›n›n geliflmesi-
ne yol açan ba¤›ms›z bir risk faktörü olarak kabul
edilmektedir. Sigara da eklenince bu etkisi kat
kat artmaktad›r. Hipertansiyon, fleker hastal›¤› ve
safra tafllar›n›n oluflumuna yol aç›p, romatizma ve
eklem hastal›klar›n›n ilerlemesine neden olmakta-
d›r. Kötü kolestorolü art›r›rken, iyi kolesterolü dü-
flürmektedir. Kanserle obezite aras›ndaki iliflki de
bilimsel olarak ortaya konmufltur. Yine fliflmanl›-
¤›n ömrü k›saltt›¤› bilimsel olarak ispatlanm›flt›r. 

Obezitenin daha birçok zarar› vard›r ve bilim
her gün yeni zararlar›n› da ortaya koymaktad›r. 

Amerikan tarz› hareketsiz yaflam yay›l›yor

Ülkemiz genç bir nüfusa sahiptir. Gençlik de-
mek hareket ve enerji demektir. Ya da en az›ndan
geçmiflte öyleydi. Çünkü bizim gibi genç nüfusa
sahip bir ülkede bile hareketsiz yaflam tarz› h›zla
yayg›nlafl›yor. 

Oyun alanlar›, yeflil alanlar h›zla betonlaflt›r›l›-
yor. Büyük flehirlerde sokaklar arabalarla dolmufl,
kald›r›mlar bile otopark haline getirilmifl durum-
da. Oyun alanlar› h›zla yok olan çocuklar evlere
kapat›l›yor. Oyun alanlar› olsa bile aileler çocuk-
lar› soka¤a b›rakmaya korkar hale geldiler. Çete-
cilik ve uyuflturucu, ilkokullara kadar inmesi ne-
deniyle endiflelenen aileler, çocuklar›n› s›n›rl›
oyun alanlar›na bile indirmiyorlar. Bir de çocukla-
r›n “daha iyi bir e¤itime ulaflabilmeleri için” s›nav-
dan s›nava, okuldan dershaneye koflturmalar› ge-
rekiyor. Dersler de ona göre düzenleniyor. Her
fley testlerde daha çok soru yapma üzerine kurulu
hale getiriliyor. Bu ders yükü de çocuklar› masa-
ya ba¤lad›¤› için hareketsiz hale getiriyor. 

Art›k çocuklar›n zevk ald›¤› fleyler de de¤iflmifl
durumda. Dayat›lan “Amerikan yaflam tarz›” her
birini televizyon ve bilgisayar ba¤›ml›s› haline ge-
tiriyor. Arkadafll›klar bile art›k internet üzerinden

chatleflmelerle oluyor. Çocuklar soka¤a ç›kt›kla-
r›nda art›k, oyun için bofl bir arsa de¤il, bofl bir
internet cafe ar›yorlar. 5-10 çocuk internet cafeye
gidip internet üzerinden savafl oyunlar› oynuyor-
lar.

Yeni yaflam tarz› sadece çocuklar› de¤il, ka-
d›nlar› da vuruyor. Teknolojik geliflme ev ifllerini
h›zla hafiflefltirirken, kad›nlar ev ifllerinden bofla-
lan zamanlar›n› de¤erlendirecek olanaklardan
yoksun kal›yorlar. Tiyatro, sinema veya herhangi
bir sosyal aktiviteye kat›lma imkanlar› çok s›n›rl›.
Kad›nlar› sosyallefltirecek ortamlar, spor alanlar›
yok denecek kadar az. Geriye bedava ve ulafl›l-
mas› bir uzaktan kumanda kadar yak›n olan tele-
vizyon kal›yor. Kad›n programlar› ve diziler kad›n-
lar› da gün boyunca televizyon bafl›na ba¤layarak
hareketsiz bir yaflam tarz›n›n içine çekiyor. 

Ülkede iflsizlik yüzde 20’leri aflm›flt›r. ‹flsizlik,
yafll›s› genci herkesi ya evine ya da kahvelere ka-
pat›yor. Ülkemiz nüfusunda hareketsiz yaflam tar-
z› h›zla yay›l›yor. 

Yüksek kalorili beslenmenin sonucu obezite

Obezite, yeni bin y›l›n en yayg›n ve tehlikeli
hastal›¤› olarak görülüyor. 21. yüzy›l›n en ç›lg›n
tezad› olarak emperyalist kapitalist sistemin çelifl-
kisini en çarp›c› flekilde gösteriyor. Bir milyara
yak›n insan açl›k içinde yaflam›n› sürdürmeye ça-
l›fl›rken, di¤er taraftan da afl›r› kalori yüzünden
obezitenin pençesine yakalanan insan say›s›n›n
da 2030 y›l›nda bir milyar 120 milyona ç›kmas›
bekleniyor. 

Bu nas›l oluyor? 

Bütün dünyada tar›m ürünlerinin yüzde 75’i
befl emperyalist tekelin denetiminde. Bu emper-
yalist tekeller, kendi ürettikleri ürünlere pazar ya-
ratabilmek için yar›-sömürge ülkelerin tar›m›n› ve
emperyalist metropollerin orta-küçük üreticilerini
y›k›ma u¤rat›yorlar. Bu tekellerin tek derdi azami
kar elde etmek oldu¤u için, insan sa¤l›¤›n› hiç he-
saba katmadan tar›m alan›na sürekli yeni tekno-
lojileri sürüyorlar. Her yeni teknoloji, g›dalar› in-
san sa¤l›¤›na daha zararl› hale getiriyor. Ama bu
emperyalist tekelleri ilgilendirmiyor. Onlar› ilgi-
lendiren tek fley, daha fazla üretim ve daha fazla
kar. Kar h›rs›yla üretkenlik ve üretim h›zla art›yor
ve ambarlar a¤z›na kadar tar›m ürünleriyle dolu-
yor. Bunlar›n bir an önce sat›l›p paraya dönüfltü-
rülmesi ve daha da fazla üretim yap›lmas› gereki-
yor. Oysa bu ürünlerin pazar› s›n›rl›d›r. Çünkü
dünyada emekçiler gittikçe daha da yoksullafl-
maktad›rlar. Di¤er yandan insanlar ihtiyaçlar› ka-
dar›n› yiyince doyarlar ve bundan daha fazla sa-
tamazs›n›z. Ama daha fazla satamazlarsa afl›r›
üretim krizine girerler. Bunun için, tar›m ürünleri
her gün farkl› farkl› g›dalarla ambalajlanarak kor-
kunç reklam harcamalar›yla al›m gücü olan in-

Emperyalizmin yaratt›¤› çeliflki:
B‹R TARAFTA AÇLIK, B‹R TARAFTA OBEZ‹TE
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sanlara dayat›l›r. Bu da belli bir s›n›ra gelir ve sa-
t›fllar durur. Art›k insanlar›n yaflam ve yeme al›fl-
kanl›klar›n› de¤ifltirmek gerekir. Bunun için rek-
lamlardan yiyeceklerin renkli dünyas› bir yaflam
tarz› olarak insanlara pompalan›r. Sonra her köfle
bafl›na devasa büyük al›fl-verifl merkezleri kurula-
rak reklamlardaki renkli yaflam tarz› insanlar›n
aya¤›na kadar götürülür. Art›k belli bir al›fl-verifl
merkezine gitmek, eflini ve çocuklar›n› götürmek
bir prestij ve övünme meselesi haline getirilir. Ta-
bi bu al›fl-verifl merkezlerinin en gözde mekanlar›
fast-food restoranlard›r.

Az da olsa al›m gücü olanlar sürekli ama sü-
rekli daha fazla yemeye teflvik edilirken, bütün
bunlara ra¤men tüketilemeyen yiyecekler depo-
larda çürütülür ve bir milyar civar›nda insan, al›m
gücü olmad›¤› için açl›¤› terk edilir. Afrika’da ke-
nar mahallede Mc.Donnald’s aç›ld›¤›n› hiç duydu-
nuz mu? Bilseler ki aç insanlar›n cebinde tek bir
kurufl var, onu da alabilmek için bin takla ata-
caklar›, o ›fl›lt›l› ma¤azalar›, “özgür yaflam›” onla-
ra da götüreceklerinden hiç kuflkunuz olmas›n.
‹flte böyle oluyor bir tarafta açlar, bir tarafta afl›r›
fliflmanl›k hastalar›n›n ayn› anda olmalar›. 

Emperyalist sermaye kar›na kar katabilmek
için al›m gücü olan insanlara yemeyi bir yaflam
tarz› olarak sunuyorlar. Bu yaflam tarz› tabi ki ya-
flam›n ilk günlerinden itibaren dayat›l›yor. Üç-dört
ayl›k bebeklerin reklamlar› nas›l bir ilgiyle izledik-
lerine hepimiz tan›k olmufluzdur. Yafl› büyüdükçe
bu ilginin giderek artt›¤›n› da biliyoruz. Bunu g›da
devi tekeller de biliyor. G›da tekelleri, bebek ma-
mas›, meyveli yo¤urt-süt, meyve sular›, bisküvi,
çikolata ve daha yüzlerce sa¤l›ks›z ve yüksek ka-
lorili ürün ile bebek ve çocuklar› hedef kitle ola-
rak seçmifl bulunuyorlar. Anne-baba istemese de
çocuklar al›nmas› için dayat›yor. 

Çocuklar biraz büyüyüp gençli¤e do¤ru ad›m-
lar›n› atmaya bafllad›klar›nda, onlara hitap eden
reklamlar›n içeri¤i de de¤ifliyor. Gençlerin hassas
olduklar› özgürlük, asilik, mertlik, paylafl›mc›l›k,
dostluk, sevgi gibi temalar içecek ve yiyeceklerle
özdefllefltirilmeye ve buradan yeme duygular› k›fl-
k›rt›lmaya bafllan›yor. 

Tekeller ürünlerini sadece reklamlar arac›l›¤›
ile dayatm›yorlar. Her köfle bafl›na kurulan al›fl-
verifl merkezlerine çocuklar›-gençleri çekebilmek
için e¤lence merkezleri kurmay› da ihmal etmi-
yorlar. Okullar›n kantinleri fast-foot üzeri-
ne kurulmufltur. Televizyondan internete,
dev al›fl-verifl merkezlerinden p›trak gibi
yay›lan marketlere, sokaktaki kuruyemifl-
çiden bakkala kadar her araç ve yer,
gençlere dayat›lan “ye iç yat” yaflam tarz›-
n›n tafl›y›c›s› haline dönüflüyor. Hatta anne
sütünün de¤erini en iyi bilmesi gereken
sa¤l›k kurulufllar› arac›l›¤› ile anne sütü
yerine tekellerin bebek mamalar› önerile-
biliyor. Sa¤l›kç›lar› ve sa¤l›k kurulufllar›n›
bu ifle alet edebilmek için tekeller, rüflvet
ve bask› gibi birçok yöntemi devreye sok-
maktan da çekinmiyorlar. 

‹nsanlara kilo ald›ran sadece hareket-
sizlik ve çok yemek de¤ildir. Yediklerimi-
zin içeri¤i de biz fark etmeden sürekli de-

¤iflmektedir. Yedi¤imiz g›dalar›n genetik yap›la-
r›yla oynuyorlar ve sürekli hormon bas›yorlar. Ar-
t›k katk›s›z eski yiyecekleri bulmak imkans›z hale
gelmifl bulunuyor. Yiyeceklerin içeri¤iyle bu dere-
ce ve denetimsiz bir flekilde oynayan tekeller, in-
sanlar›n h›zla kilo almalar›na neden oluyorlar. 

‹nsanlar›n yeme al›flkanl›klar› tekellerin ürün-
lerini sat›n al›p tüketecek flekilde de¤ifltirilmifl bu-
lunuyor. Bu da obezitenin artan ve yayg›nlaflan
bir tehlike haline gelmesine neden oluyor. 

Sonuç bir felaket

ABD'deki Tulane Üniversitesi Halk Sa¤l›¤›
Okulu'nun yapt›¤› “Obezitenin Küresel Yükü”
isimli araflt›rmada 106 ülkeden gelen verilerin in-
celenmesi sonucunda yap›lan aç›klamada;
"2005'te insanl›¤›n yüzde 23,2'si kiloluydu ve
yüzde 9,8'i obez s›n›f›na giriyordu. Yani 396 mil-
yon kifli obezdi. 2030 y›l›nda obez say›s›n›n 1.12
milyar olaca¤›n› tahmin ediyoruz. Kilolu insan sa-
y›s› ise 2 milyar› geçecek" denildi. Bu araflt›rma-
ya göre 2030 y›l›nda insanlar›n yüzde 58’i flifl-
manl›k hastal›¤›na yakalanacak. 

ABD'de 1960'ta yap›lm›fl bir araflt›rma daha
var. 1980 y›l›nda benzeri bir çal›flma yap›lm›fl ve
bu iki tarih aras›nda obezitenin yüzde 25 artt›¤›
saptanm›fl. 1996 y›l›nda obezite konusunda yap›-
lan çal›flmada ise 20 yafl›n üstündeki obezlerin,
50 yafl üstü obezlerden daha fazla oldu¤u görül-
müfl. Yani yeni genç kuflak içinde obezite h›zla
yay›l›yor. Gençler aras›nda yap›lan di¤er araflt›r-
malar da bunu gösteriyor. Dünyadaki 6-17 yafl
grubundaki her 5 çocuktan biri afl›r› kilolu. Son
30 y›l içinde obez çocuklar›n say›s› iki kat artt› ve
artmaya devam ediyor.

Bugün, 6 milyarl›k dünyada yaklafl›k 1 milyar
kifli fliflman, ki bunlar›n 300 milyonu tedavi gör-
mesi gereken 'klinik obez' deni-
len grupta yer al›yor. 

Avrupa’da da obezite h›zla
yay›l›yor: Avrupa'da her 100 er-
kekten 17'si, her 100 kad›ndan
da 21'i obez. Çin'de önümüzde-
ki 10 y›l içerisinde 200 milyon
obez insan olaca¤› tahmin edili-
yor. Sonuç olarak, araflt›rmalar
gösteriyor ki, obezite son 20 y›l-

d›r oldu¤u gibi yay›lmaya devam ederse 2236'ya
gelindi¤inde obez olmayan kimse kalmayacak.

Obezitenin sonucu ise birçok kronik hastal›¤a
yakalanmak ve ölüm. Dünya Sa¤l›k Örgütü'nün
(WHO) verilerine göre obeziteye ba¤l› hastal›klar
nedeniyle her y›l 300 bin kifli yaflam›n› yitiriyor.

Peki Türkiye’de durum nedir? 

1972 y›l›nda fast foot tarz› restoran say›s› 7
bin 500 civar›ndayd›. 1997 y›l›nda 200 bini aflm›fl
durumda. Bu gün için her al›fl-verifl merkezinin
çat›s›nda aç›lanlar› da ekledi¤inizde say›n›n kat
kat artt›¤› kendili¤inden anlafl›l›r. Sonuç, son 20
y›lda Türkiye’de çocuklar aras›ndaki obezite oran›
yüzde 5’ten 3 kat artarak yüzde 15’e ç›km›flt›r.

Türk Obezite Vakf› taraf›ndan 2001 y›l›nda ya-
p›lan genifl bir araflt›rmaya göre, ülke nüfusunun
yüzde 19'u fazla kilolu, yüzde 15.6's› obez olarak
tespit edilmifltir. Obezite sorunu k›r-kent ayr›m›
yapmadan h›zla yay›lmaktad›r. Kentli kad›nlar›n
yüzde 27'si, k›rsal alandaki kad›nlar›n yüzde
30'u, kentli erkeklerin yüzde 8'i, k›rsal alandaki
erkeklerin de yüzde 10.4'ü obezite hastal›¤›ndan
muzdariptir. 

Biz yedikçe sermaye kazan›yor

Obeziteye neden olan fast-food tekelleri (
McDonalds, Burger King, Pizza Hut, Coca Cola,
Pepsi Cola vb) 2005 y›l›nda 500 milyar dolar ka-
zanm›flt›r. Bu rakam, Türkiye milli has›las›ndan
bile fazlad›r. Ama sermayenin karlar› bu alanla
s›n›rl› de¤ildir. Önce fliflmanlatarak para kazan›-
yorlar, sonra da zay›flatma faaliyetlerinden ve
obezitenin neden oldu¤u hastal›klar›n tedavisin-
den. Ayn› y›l, Amerika Birleflik Devletleri’nde
obeziteye ba¤l› hastal›klar›n tedavisinden ilaç ve
sa¤l›k tekellerinin kazand›¤› para 112 milyar do-
lard›r. 

Tüm dünyada yap›lan
sa¤l›k harcamalar›n›n yüz-
de 7-9'u afl›r› kilolar›n ne-
den oldu¤u hastal›klar› te-
davi etmek için kullan›l-
maktad›r. 

Zay›flamak için doktora,
spor ve güzellik merkezleri-
ne, zay›flama ilaçlar› ve
çaylar›na, zay›flamak için
kullan›lan spor malzemele-
rine vb. harcanan paralar

da milyar dolarlar› buluyor. 

Biz obezlerin say›s›n›n h›zla artmas›n›
bir felaket haberi olarak de¤erlendirirken,
sermaye hem g›da sektöründe hem sa¤-
l›k sektöründe, hem de art›k bir sektör
haline gelen zay›flama alan›nda, pazar›-
n›n genifllemesinin sevincini yafl›yor. 

Biz yiyoruz sermaye kazan›yor. Biz
zay›flamaya çal›fl›yoruz yine sermaye ka-
zan›yor! Bu k›s›r döngüyü k›rman›n tek
yolu, tüketim kültüründen uzak durmak
ve hareketli yaflamd›r. Öte yandan “sa¤-
l›kl›” olmay› da “s›f›r beden” olarak alg›-
lamamak, zay›flama ç›lg›nl›¤›na kap›lma-
makt›r. 

Fast Food, Obezite, Kapitalizm: "i#ir Beni 
Amerikan halk›n›n en büyük sorunu haline gelmeye bafllayan

obezitenin sorumlusu kim? Yönetmen Morgan Spurlock, bu soruya
bir cevap bulabilmek için kollar› s›v›yor. 30 gün boyunca Mc Do-
nalds d›fl›nda hiçbir yerden bir fley yemeyece¤i ve içmeyece¤i bir
diyete bafll›yor. Üstelik kasiyerlerin “büyük seçim ister misiniz?” so-
rular›na hay›r demeyi de kendisine yasakl›yor. Diyetin bafl›nda ol-
dukça sa¤l›kl› olan Spurlock, 21. güne ulaflt›¤›nda vücudundaki pek
çok de¤er tehlike s›n›rlar›n› afl›yor. 1 ayl›k diyet sona erdi¤inde ise
12 kilo alm›fl, karaci¤er de¤erleri bir alkoli¤inkiyle ayn› seviyeye
ulaflm›fl, psikolojisi alt üst olmufl bir insan ç›k›yor karfl›m›za. 

Belgesel, milyon dolarl›k reklam kampanyalar›, daha çekici hale
gelmek için haz›rlanm›fl özel menüler, pazar araflt›rmalar› gibi bir
çok küresel silahla donanm›fl fast food endüstrisinin, insan sa¤l›¤›
için ne kadar büyük bir tehlike oldu¤unu gözler önüne seriyor. 

Ankara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi sitesinden 25.10.2004



Bir y›l
kadar önce ABD’de ko-
nut sektöründe ve mortgage
kredilerinde kriz bafllad›¤›nda,
ABD hükümeti, burjuva ekono-
mistler ve emperyalist mali ku-
rumlar, bu krizin geçici ve kolay at-
lat›l›r bir kriz oldu¤unu söylemifller-
di. Para politikalar›ndaki kimi düzen-
lemeler, faiz indirimleri vb ile kriz orta-
m›n›n h›zla de¤iflece¤ini, ekonominin
düze ç›kaca¤›n› söylüyorlard›. 

Salt konut kredilerinde yaflanan krize
bakarak yap›lan bu tahminler tutmad›. Çünkü ABD
ekonomisi çok daha ciddi, yap›sal sorunlar yafl›yor-
du. Ve bu sorunlar›n küçük faiz indirimleri, yard›m
paketleri vb önlemlerle atlat›labilmesi mümkün de¤il-
di. Öyle de oldu. Geçen bir y›l, ABD’de yaflanan kri-
zinin boyutlar›n›n ad›m ad›m ortaya ç›kt›¤›, bu krizin
dünyay› da teslim ald›¤›n›n görüldü¤ü bir y›l oldu.  

Wall Street’deki çöküfl, 

ABD ekonomisinin çöküflüdür 

Kriz geçti¤imiz y›l bafllad›¤›nda, ilk olarak
ABD’nin en büyük mortgage kredi flirketi olan Co-
untrywide ve NovaStar Financial’i vurmufltu. Bir y›l
içinde etkisi yavafl yavafl büyüdü. Eylül ay› ise,
Amerika’y› bir taraftan ‹KE kas›rgas›, bir taraftan da
kriz vuruyordu. Eylül ay›nda krizin etkileri bombard›-
man biçiminde bütün dünyan›n üzerine ya¤d›. 

8500 bankan›n faaliyet gösterdi¤i ABD’de, 2007
y›l›n›n sonuna kadar 3, 2008 y›l›n›n eylül ay›na ka-
dar 11 banka kapand›. Böylece kriz nedeniyle kapa-
nan banka say›s› 14’ü buldu. 

ABD’de say›s› 2008 bafl›nda 5 olan yat›r›m ban-
kalar›, Eylül ortas› itibariyle tarihe kar›flt›. Önce Mart
ay›nda FED Bear Stearns’ü batmaktan kurtard› ve
29 milyar dolarl›k kredi borucunu devralmas› karfl›l›-
¤›nda JP Morgan’a bu bankan›n hisselerini devretti.
Eylül ortas›nda ABD’nin en büyük yat›r›m bankala-
r›ndan Lehman Brothers iflas baflvurusu yapt›. ABD
yönetimi (di¤er flirketlere yapt›¤›n›n aksine) Lehman
Brothers’i kurtarmak için hiçbir fley yapmad›, aç›kça
flirketin batmas›na göz yumdu. fiirket piyasalarda
da istedi¤i krediyi bulamad›, kendisini sat›n almak
isteyen baflka finans kurulufllar›yla da anlaflamad›.
158 y›ll›k tarihi olan bu dünya devine, 5 milyar dolar
veren tek bir flirket ç›kmad›. Ve Lehman batt›. Ayn›
gün ABD’nin en büyük arac› kurumlar›ndan Merrill
Lynch, 50 milyar dolara Bank of America’ya sat›ld›.
Zor durumda olduklar› bilinen son yat›r›m bankalar›
Goldman Sachs ve Morgan Stanley ise, 22 Eylül’de
FED ile bir anlaflma yaparak yat›r›m bankac›l›¤›
yapmaktan çekildiler; FED’in flemsiyesi (ve do¤al
olarak denetimi) alt›nda mevduat toplayarak ticari
bankac›l›k yapma izni ald›lar. ‹ki banka art›k eskiden
oldu¤u gibi yüksek miktarda borçlan›p riskli ifllemler
yapamayacaklar, ancak FED’in güvencesi alt›nda
mevduat toplayabilecekler. 

ABD’nin en önemli finans kurulufllar› da Eylül
ay›nda fliddetli darbelerle yuvarland›lar. 7 Eylül tari-
hinde ABD’de iki dev mortgage flirketi Fannie Mae
ve Freddie Mac yönetimlerine el konuldu. Bu, ABD
tarihinin en büyük devlet müdahalesiydi. Ay ortas›n-
da ABD’nin en büyük sigorta flirketi AIG yalpalama-
ya bafllad›. 1 trilyon dolar›n üzerinde aktif de¤eri bu-
lunan ve pekçok flirketin yaslanm›fl oldu¤u (Çin’le
de iliflkilerin merkezinde duran) AIG’i kurtarmak için
FED 85 milyar dolarl›k kredi verdi. Bu kredi AIG’in
bat›klar kervan›na kat›lmas›n› engelledi. Ancak ban-

kan›n yüzde 80’i de FED’in denetimine girmifl oldu. 

ABD’de batan bankalar›n yaratt›¤› zarar olduk-
ça çarp›c› bir rakam oluflturuyor. Tek bafl›na Leh-
man Brothers’in yaratt›¤› zarar 650 milyar dolar ci-
var›nda. Lehman d›fl›nda son bir y›lda batan di¤er
tüm bankalar›n toplam zarar› ise 600-700 milyar
dolar aras›nda. Türkiye’nin ekonomik

büyüklü¤ünün 660 mil-
yar dolar oldu-

¤unu

söyler-
sek, ABD’de
sadece banka-
lar›n batmas›yla
oluflan zarar›n ne
kadar devasa bir miktar
oldu¤u ortaya ç›kar. 

Bir baflka devasa rakam iflsizlik ko-
nusunda ortaya ç›kt›. ABD’de 2008 bafl›ndan bu ya-
na 2.2 milyon kifli iflsiz kald›. Sadece a¤ustos ay›n-
da 400 bin kifli iflsiz kald›. Özellikle Eylül ay›nda ya-
flanan flirket iflaslar› ve küçülmeleri, iflsizli¤in h›zla
yükselmesine neden oldu. Böylece ABD’deki toplam
iflsiz say›s› resmi rakamlara göre 9.4 milyona ulaflt›.
Sadece 9 ay içinde ortaya ç›kan bu büyük art›fl,
ABD’deki ekonomik dengelerin ne kadar h›zl› bir bi-
çimde bozuldu¤unun önemli bir göstergesi. 

ABD halk› krizin faturas›n› ödemek istemiyor 

Ekonomik krizi bütün fliddetiyle ekonomiyi sarar-
ken, ABD hükümetinin buna karfl› buldu¤u tek çö-
züm yöntemi, zor durumdaki flirketleri kurtarmaya
dönük bir yard›m paketi haz›rlamak oldu. Eylül ay›
ortas›nda haz›rlanan bu paket, ABD’de yeni tart›fl-
malar›n fitilini ateflledi. 700 milyar dolarl›k paket Se-
nato’da kabul edildi, ancak Kongre’nin alt kanad›
Temsilciler Meclisi’nde 205’e karfl›l›k 228 oyla red-
dedildi. Pakete hay›r oyu verenler içinde Cumhuri-
yetçi Parti üyeleri ço¤unluktayd›. Oylaman›n sonu-
cu, ABD’de bundan sonras›na iliflkin çok önemli iki
noktay› iflaret ediyordu. 

Birincisi, Baflkan Bush’un siyasi otoritesi kendi
partisi üzerinde bile kalmam›flt›. Paket Bush’un tali-
mat›yla haz›rlanm›fl, bu paketin ne kadar önemli ol-
du¤unun alt› özellikle Bush taraf›ndan kal›nca çizil-
miflti. Bush, paketin kabul edilmemesi durumunda
“ülkemiz uzun ve ac› dolu bir resesyon yaflayabilir”
diyerek destek istemiflti. Deste¤in verilmemesi,
Bush yönetimine duyulan güvensizli¤i ifade ediyor-
du.  

‹kincisi, pakete verilen hay›r oylar›, ABD halk›n›n
taleplerini ve tepkilerini yans›t›yordu. Paket batmak-
ta olan flirketleri kurtaracak, onlara krizi aflmalar›
için mali destek sa¤layacakt›. Ancak sorun fluraday-
d› ki, paket için gerekli olan para, Amerikan iflçi ve
emekçilerinin cebinden ç›kacakt›. Amerikan halk›n›n
ödedi¤i vergiler, milyon dolarl›k flirket CEO’lar›n›n,
lüks yaflamlar›n› finanse etmede kullan›lacakt›. ABD
ekonomisinin batmas›n›n nedeni, o CEO’lar›n ald›k-
lar› riskli ve yanl›fl kararlar, onlar›n kar h›rs›yd›. fiir-
ketler, olanaklar›n›n, sermayelerinin çok üzerinde
de¤erlerde yat›r›mlara giriflmifl, borçlar alm›fllard›.
Mesela Ocak ay› itibariyle Lehman Brothers’in öz-
sermaye/borç oran› 1’e 30’du. Bank of America’da
bu oran 1’e 11, Goldman Sachs’da 1’e 22 idi. Öz-
sermayelerinin 30 kat›na kadar borçlanan bankala-

r›n yöneticileri y›llar boyunca ultralüks yaflamlar sür-
müfllerdi. Ve bugün, onlar›n bu yaflamlar›n› sürdüre-

bilmeleri, flirketlerin hiçbir-
fley olmam›fl gibi

devam etmele-
ri için, flirket

yöneticile-
rinin ik-

rami-
ye

ve
tazminatla-

r›n› bile güvence
alt›na al›yordu. Ancak

bu arada, ald›¤› evin kredisini ödeye-
meyen ortalama Amerikan ailesi için yar-
d›m paketinde hiçbir fley yoktu. ABD hükü-
meti taraf›ndan haz›rlanan bu 700 milyar do-
larl›k kurtarma plan›, ekonomi tarihinin “afla¤›-
dan yukar›ya do¤ru” en büyük servet transferi
olarak tan›mlan›yordu. Yani “afla¤›da” yaflayan
Amerikan iflçi ve emekçilerinin cebinden al›nan dev
bir servet, “yukar›daki” flirket yöneticilerini kurtarmak
için kullan›lacakt›. 

Bütün bu nedenler, ABD halk›n›n bu pakete kar-
fl› büyük bir tepki duymas›na neden oldu. ‹flçi ve
emekçiler, pakete karfl› öfkelerini çok çeflitli yöntem-
lerle ifade ettiler. Hükümet yetkililerine mektuplar
yazd›lar, radyo programlar› yapt›lar, internet siteleri
kurdular, telefonlar ettiler... Öyle ki Kongre üyeleri,
ofislerinin mektup y›¤›nlar›ndan girilemez halde ol-
du¤unu söylemeye bafllad›. Ve eylemler yapt›lar;
ABD’nin her taraf›nda pakete karfl› insanlar sokakla-
ra döküldü ve krizin faturas›n› ödemek istemedikleri-
ni, krizin sorumlusu olan finans kurulufllar›n›n kurta-
r›larak h›rs›zl›¤›n meflrulaflt›r›ld›¤›n›, kitlelerin borçla-
r› için hiçbir çare düflünülmezken krizin sorumlusu
flirketlerin ödüllendirilmesine karfl› olduklar›n› ifade
ettiler. 

Bu tablo, kitlelerin tepkilerinin bu kadar büyüme-
si, Kongre üyeleri üzerinde ciddi bir seçmen bask›s›
anlam›na geliyordu. Anketler 4 kas›m tarihinde se-
çim yap›lacak olan bölgelerin temsilcilerinin pakete
hay›r oyu verdi¤ini, 4 kas›mda seçim yap›lmayacak
bölge temsilcilerinin ise pakete evet oyu verdi¤ini
gösterdi. Seçimler bu kadar yak›nken, kitle tepkileri
Kongre’de, özellikle de Temsilciler Meclisinde yank›
bulmufltu. 

Asl›nda hepsi de paketin kabul edilece¤ini düflü-
nerek bunu yapm›fllard›. Sadece buna ortak olmak,
istemiyorlard›. T›pk› ülkemizde 1 Mart 2003 tezkere-
sinde oldu¤u gibi. 

Ancak böylesi bir sonuç, Amerikan burjuvazisi
taraf›ndan kabul edilemez bir sonuçtu. Hemen aci-
len 850 milyar dolarl›k yeni bir paket haz›rland›. As-
l›nda yeni paket, eskisinden özsel bir farkl›l›k tafl›m›-
yor, küçük rötufllarla kitlelerin tepkilerini azaltmay›
hedefliyordu. Bu arada, hem Demokratlar, hem de
Cumhuriyetçiler, parti yönetimleri taraf›ndan s›k›ya
al›nm›flt›. 

Haz›rlanan ikinci paket, bu defa Temsilciler Mec-
lisi’nden onay ald›. Ancak bu paketin krizi durdurma-
da bir faydas› olmayaca¤› daha ayn› gün aç›¤a ç›k-
t›. Paketin onaylanmas›n›n arkas›ndan borsa yine
büyük bir düflüflle kapand›. 

Kriz Avrupa’y› da sard›

Avrupa’da en fliddetli sars›nt› ‹ngiltere’de yaflan›-
yor. ‹ngiliz bankalar› borçlanmalar›n›n önemli bir
k›sm›n› ABD’den sa¤l›yorlar. Bu nedenle ABD’deki
kriz, ‹ngiltere’yi daha do¤rudan etkiliyor. Geçen y›l
kriz ilk patlak verdi¤inde ‹ngiltere de bundan etkilen-
mifl, birkaç ay sonra en önemli bankalar›ndan biri
olan Northern Rock bankas› kamulaflt›r›lm›flt›. Eylül
ay›ndaki ikinci dalgada Bradford and Bingley banka-
s› krize girdi. ‹ngiliz hükümeti, bankan›n 92 milyar
de¤erindeki mortgage borçlar›n› da üstlenerek ban-
kay› kamulaflt›rd›. ‹ngiltere’nin en büyük mortgage
sa¤lay›c›s› Halifax da krizden etkilenen finans ku-
rumlar› aras›nda yer al›yor. Hisseleri h›zla de¤er
kaybetmekte olan Halifax, bir baflka ‹ngiliz bankas›
olan Lloyds’a h›zl› bir biçimde 12 milyar sterline sa-

t›ld› ve böylece iflas› engellen-
di. 

‹ngiliz hükümeti, son
bir y›ld›r sürekli dü-

flüfl yaflayan em-
lak sektörünü

de canlan-
d›rmak

üzere 660
milyon sterlinlik bir

paket haz›rlad›.   

‹ngiltere’de krizi derinlefltiren as›l
etken, son dönemde üretimde görülen re-
kor düflüfller. Üretim, geçti¤imiz eylül ay›n-
da, ‹ngiltere’de son 17 y›l›n en düflük düzeyine
geriledi. Sadece imalat sanayindeki istihdam ka-
y›plar› 1,5 milyon kifliye ulaflt›, reel ücretler ise yüz-
de 1.5 oran›nda geriledi. Öte yandan enflasyon ra-
kamlar› da f›rlad›. Eylül ay›nda aç›klanan enflasyon
rakamlar›, son 16 y›l›n en yüksek seviyesine ulaflt›
ve yüzde 4.7’ye ç›kt›. Yaflanan krizin ‹ngiltere’de
son 60 y›lda yaflanan en fliddetli daralma oldu¤u
söyleniyor. 

Avrupa’da, Benelüx ülkelerinin (Belçika, Hollan-
da, Lüksemburg) ortak olduklar› Fortis bankas› da
krize girdi. Benelüx ülkelerinin, kendi ülkelerindeki
Fortis bankalar›n›n yüzde 49’unu sat›n almas›, ban-
kay› kurtard›. 

Belçika’daki bir di¤er büyük banka olan Dexia da
iflas›n efli¤ine geldi. 1996 y›l›nda Belçikal› Credit
Communal ile Frans›z Credit Local’›n birleflmesi ile
kurulan Dexia’y› kurtarmak için iki ülke harekete
geçti ve bankaya para aktard›lar. 

‹rlanda, tüm banka mevduatlar›na geçici olarak
devlet garantisi getirece¤ini aç›klayarak krizin etkile-
rinden korunmaya çal›fl›yor. 

Danimarka bankas› Roskilde Bank’›n da iflas›n
efli¤inde oldu¤u söyleniyor. 

Almanya da ise geçen y›l dünya bankac›l›k dev-
lerinden Deutsche Bank krizden ciddi bir darbe ye-
miflti. Bu y›l eylül ay›nda gelen dalga ise, mortgage
sa¤lay›c›s› olan Hypo Real Estate bankas› krize
soktu. Birkaç bankan›n oluflturdu¤u bir konsorsi-
yum, devlet deste¤ini de alarak bankay› iflastan kur-
tard›. 

Di¤er taraftan, resesyonun efli¤inde bulunan Ja-
ponya’da hükümet ekonomiyi canland›rmak için 17
milyar dolar kaynak sa¤lanaca¤›n› ve vergi indirimi
yap›laca¤›n› aç›klad›. 

Türkiye
de krizden
etkilenecek

Baflbakan
ve bakanlar

bir taraftan, burjuva ekonomistler bir taraftan ›srarl›
bir biçimde Türkiye’nin krizden etkilenmeyece¤ini
söylüyorlar. En demokrat, en fazla “Ayfle Teyze”yi
savuyor görünen ekonomi yazarlar› bile, a¤›z birli¤i
etmiflçesine ayn› cümleleri sarfediyorlar: “Bize bir-
fley olmaz!” “Bizim ekonomimiz güçlüdür!” “2001 kri-
zinden ders ç›kard›¤›m›z için bu defa ne yapaca¤›-
m›z› biliyoruz!” “Bizim ticaretimiz as›l olarak ABD ile
de¤il, Avrupa ile!” “Bizim param›z de¤erlidir!”

Bu söylenenlerin hiçbirisi do¤ru de¤ildir. Öncelik-
le Türkiye ekonomisi güçlü ve sa¤lam bir ekonomi
de¤ildir, olamaz da. Emperyalizme ba¤›ml› yar›-sö-
mürge bir ülkenin ekonomisinin sa¤lam ve güçlü ol-
mas› zaten olas› de¤ildir. Türkiye’de de ekonomi,
ba¤›ml› oldu¤u emperyalist ülkelerin taleplerine gö-
re flekillenmifltir. Ekonominin rakamlar›n›n yüksek
görünmesinin nedeni konjonktüreldir, geçicidir, ger-
çek bir ekonomiyle de¤il, MB’nin izledi¤i para politi-
kalar›yla ilgilidir. 

2001 sonras›nda dünya genelinde ortaya ç›kan
para fazlas›, akacak yer aramaya bafllad›. Türkiye
gibi ba¤›ml› ülkelerde, k›sa dönemde yüksek ka-
zanç elde edebilecekleri ortam›n haz›rlanmas›n› is-
tediler. Üç önemli kap› aç›ld› bu paraya. Birincisi dü-
flük kur-yüksek faiz politikas› tam da onlar›n istedi¤i
para politikas›yd›. Bu koflullarda Türkiye’ye geldiler,
borsaya ve devletin yüksek faizli ka¤›tlar›na yat›r›m

yapt›lar. Büyük miktarda s›cak para akt› ülkeye.
2008 ortalar›na geldi¤imizde

borsan›n yüzde 70’i yaban-
c›lar›n elindeydi. ‹kincisi,

2001 y›l›nda bankac›-
l›k sektöründe ya-

flanan iflaslar
ve el koy-

malar›n
arkas›n-
dan, bankac›-
l›k yasas›yla ya-
p›lan düzenleme,
sektörü yabanc› ser-
mayeye açt›. Birçok

banka
yabanc› ban-
kalar taraf›ndan sa-
t›n al›nd›, ya da yüksek
oranlarda ortakl›klar kuruldu.
Bu da önemli düzeyde yabanc›
sermayenin Türkiye’ye akmas›na neden
oldu. Böylece Türkiye’deki bankac›l›k sektö-
ründe yabanc› sermaye pay› çok yüksek oranlara
ulaflt›. Hazine Müsteflarl›¤›n›n tespit etti¤i “piyasa
yap›c› bankalar” kapsam›nda yer alan 12 en büyük
ve etkili banka içinde yabanc› sermayenin pay› yüz-
de 60, Türkiye’deki tüm bankalar dikkate al›nd›¤›n-
da yabanc› sermayenin pay› yüzde 40-50 düzeyine
yükseldi. Üçüncüsü, dizginsiz bir özellefltirme ve ya-
banc›lara gayrimenkul sat›fl› bafllad›. Say›s›z imar
de¤ifliklikleri gerçeklefltirildi. Kimi yerde tar›ma elve-
riflli arazilerde yasad›fl› biçimde yabanc› fabrikalar
kuruldu (mesela Bursa-‹znik’te kurulan Cargill fabri-
kas›); kimi zaman kamu arazileri yabanc›lar›n otel-
al›flverifl merkezi projelerine yok pahas›na tahsis

edildi (mesela Maslak’taki ‹ETT arazisinin Dubai’li
petrol fleyhlerinin önüne serilmesi). Erdemir demir-
çelik fabrikas›ndan Seydiflehir alüminyuma, Te-
kel’den Haydarpafla tren gar›na kadar, emperyalist-
lerin göz koydu¤u ve karl› oldu¤unu düflündü¤ü her
alan ya¤maya aç›ld›. 

Bu süreç ve bu kadar s›cak para ve yabanc› ser-
maye ak›fl›, Türkiye’de görece bir refah dönemi
bafllatt›. Türk paras›n›n de¤erinin yabanc› paralar
karfl›s›nda yüksek olmas›, al›m gücünü yükseltti.
2002 sonras›nda ortaya ç›kan “yalanc› bahar” döne-
minde, ekonomik parametrelerde yükselme ortaya
ç›kt›. 

Ancak ad› üstünde “yalanc› bahar”: Bu nedenle
de k›sa ömürlü ve sanal. Gerçekte ise ekonomideki
d›fla ba¤›ml›l›k artt›. 

Bu ba¤›ml›l›k birçok cepheden kendini gösteri-
yor. Bu dönemde Türkiye’nin cari aç›¤› h›zla büyü-
dü, rekor seviyelere ulaflt›. 2008’in ilk 6 ay›nda cari
aç›k 27,3 milyar dolara yükseldi ve milli gelire oran›
7,4’e ç›kt›. Yo¤un s›cak para girifli cari aç›¤› art›yor.
Keza Türk paras›n›n de¤erli olmas› da ithalat›, dola-
y›s›yla cari aç›¤› art›ran bir etki yarat›yor. Yüksek
cari aç›¤› finanse etmek için, daha fazla s›cak para-
n›n girmesi, daha fazla özellefltirme yap›lmas›, yani
ülkeye yabanc› sermaye ak›fl›n›n devam etmesi ge-
rekiyor. Ancak dünyada ekonomik kriz giderek yay›-
l›rken, tüm dünyada likidite s›k›nt›s› artarken, Türki-
ye’ye yabanc› sermayenin girmeye devam etmesi
ihtimali yok. Tam tersine, yabanc› sermayenin, krize
giren kendi ülkesine geri dönmesi, Türkiye’den h›zl›
para ç›k›fllar›n›n yaflanmas› çok daha büyük bir ihti-
mal. Sürekli s›cak para ak›fl›na ihtiyaç duyan Türki-
ye ekonomisinde, bu ak›fl›n kesilmesi bile oldukça
önemli bir sorun iken, borsada yabanc›lar›n elinde
olan yüzde 70 oran›ndaki s›cak paran›n küçük bir
bölümünün bile yurtd›fl›na ç›kmas›n›n, nas›l bir dep-
rem yarataca¤›n› düflünmek zor de¤il. 

Asl›nda, art›k ülkeden s›cak para ç›k›fl› bafllam›fl
durumda. Bu konuda henüz çok fazla rakam aç›k-
lanm›yor. Ancak bir taraftan devlet iç borçlanma se-
netlerinin piyasada gösterge kabul edilen bileflik fa-
izinin yüzde 20’nin üzerine ç›kmas›, bir taraftan da
faiz artarken döviz kurunun da artmas› (yani TL’nin
de¤er kaybetmesi) flu anda Türkiye’den sermaye ç›-

k›fl› oldu¤unu kan›tl›yor. Yabanc› yat›r›mc›lar, dö-
vizlerini alarak ülkeyi terk etmeye bafllad›lar ya-

ni. 

Yabanc› s›cak para ülkeye geldi, yüksek
faiz ve yüksek borsa de¤erleri üzerinden

büyük karlar elde etti, karl›l›k bitince de
gitmeye bafllad›. Onlar kar ettikçe bi-

zim hiç farketmeden cari aç›¤›m›z,
yani borçlar›m›z artt›. Onlar gitti¤i

zaman, bu borçlar önümüze di-
kilecek ve bizim cebimizden

ödenecek. 

Benzer bir durum ban-
kac›l›k sektöründe de

yaflan›yor. Türkiye’de
ortakl›¤› bulunan ya

da banka sat›n al-
m›fl olan yabanc›

bankalardan baz›-
lar›, kendi ülkesinde if-
lasla karfl› karfl›ya (mesela
Fortis). Ana bankalar› krize girmifl
olan Türkiye’deki bankalar, merkezin
durumunu kurtarmak için kendi ülkelerine
sermaye aktarmaya bafllad›¤›nda, bu yabanc› ser-
maye ç›k›fl› da Türkiye’deki krizi katmerlendirecek. 

KKrriizz kkaappiittaalliizzmmii vvuurrdduu!!
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Özellefltirmelere ara verilmifl (daha do¤rusu
özellefltirilecek fazla kaynak kalmam›fl) olmas›ndan
dolay› da Türkiye’ye yabanc› sermaye giriflinde ke-
sinti yaflanacak, bu da cari aç›¤›n finanse edilemez
hale gelmesinin unsurlar›ndan bir di¤eri olacakt›r. 

Zaten aç›klanan rakamlar, Türkiye’ye do¤rudan
yabanc› sermaye (baflka bir ülkeye üretim tesisi kur-
mak ya da bir üretim tesisini sat›n almak amac›yla
gelen sermaye) girifllerinde, 2008 y›l›n›n ilk 7 ay›nda
yüzde 39 oran›nda azalma oldu¤unu gösteriyor. 

Ekonomide “yalanc› bahar” dönemi bitti
Bütün bunlar, ekonomide son 6-7 y›lda o çok

övünme konusu yap›lan rakamlar›n sonuna gelindi-
¤ini gösteriyor. AKP hükümeti, kendi baflar›s›n› “ül-
keye yabanc› para çekmek” noktas›ndan koymufltu,
bu dönem art›k bitiyor. Zaten bunlar sanal bir zen-
ginlik yaratan sanal rakamlard›. Gerçek ekonomi ise,
daha da kötü bir durumda. 

Ekonomideki gerçek sa¤laml›k, d›flar›dan ne ka-
dar borç al›nd›¤› ile de¤il, üretimin ne kadar güçlü
oldu¤u ile ölçülür. 2002-2007 y›llar› aras›nda Türkiye
zenginleflmifl görünürken, üretim gücünü kaybetti.
Yüksek Türk paras›, ihracat› zorlaflt›rd›, ithalat› ko-
laylaflt›rd›, yerli üretim ithalatla rekabet edemez hale
geldi. ‹thalat artarken cari aç›k da artt›. Bu durumda,
hem ihracat için, hem de iç pazar için üretim yapan
hemen bütün alanlarda büyük y›k›mlar yafland›. 

TOBB’un Eylül ay›nda aç›klad›¤› verilere göre,
2008’in ilk 8 ay›nda binlerce iflyeri kapand›, tüketici-
lerin banka borçlar› enflasyonun 3 kat› artt›, tüketici-
lerin kulland›klar› bireysel krediler ve kredi kart›
borçlar›n›n toplam tutar› yüzde 22.3 oran›nda art›fl
gösterdi. 

Türkiye aç›s›ndan önemli bir üretim alan› olan
otomotivdeki gerileme, ekonominin genel durumu
konusunda önemli bir fikir veriyor. Otomotiv Sanayi
Derne¤i’nin verilerine göre, 2008 y›l› a¤ustos ay›nda
otomotiv, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 9.6,
toplamda ise yüzde 12.9 oran›nda geriledi. Bu daral-
man›n artarak sürmesi bekleniyor. Türkiye’nin
önemli otomotiv fabrikalar› Tofafl ve Toyota, üretimi
birer hafta durdurma karar› ald›lar (Bayram tatilini de
katarak iflçilere iki hafta ücretsiz izin verdiler). 

Üretiminin yüzde 70’ini AB ülkelerine ihraç eden
Türkiye otomotiv sektörü, iç pazarda bir süredir dur-
gunluk yafl›yordu zaten. AB ülkelerinde ise Temmuz
ay›nda 1,2 milyon adet olan otomotiv pazar›, a¤us-
tos ay›nda 0.8 milyon adete indi. Bu rakam›n daha
da inece¤i bekleniyor. Zaten Avrupa’daki otomotiv
üreticileri de krizden etkilenmifl durumdalar. Renault,
Avrupa’daki fabrikalar›ndan toplam 2000 iflçi ç›kar-
may› planl›yor, bunlar›n 900’ü Fransa’daki fabrikala-
r›ndan. Volvo’nun ç›karmaya haz›rland›¤› iflçi say›s›
ise 1000. Avrupa’da baflka otomotiv fabrikalar› da
üretimi k›smaya, iflçi ç›karmaya haz›rlan›yorlar. 

Avrupa’n›n kendi üretimi bile daralm›flken, Türki-
ye’den ihracat yap›lmas› ihtimali daha da azal›yor.
Bu durum Türkiye’deki otomotivciyi zor duruma so-
kuyor. Sadece otomotiv sektöründe de¤il, üretimde
genel bir daralma her alanda kendisini hissettiriyor. 

Son y›llarda ithalata dayal› tüketim, zaten Türki-
ye’deki üretim rakamlar›n› düflüren bir etki yarat›yor-
du. Özellikle imalat sanayi ve tar›m alanlar›ndaki
üretimde ciddi düflüfller yafland›, bu alanlarda ülke-
mizin d›fla ba¤›ml›l›¤› artt›. Sadece bu olgu bile,
ekonomideki k›r›lganl›¤›n ne kadar derin oldu¤unu
göstermeye yeter. 

Hükümetin, ABD ile do¤rudan ekonomik iliflkileri-
miz s›n›rl› oldu¤u, as›l ekonomik iliflkilerimizin Avru-

pa ile olmas›ndan dolay› krizden etkilenmeyece¤imi-
ze iliflkin aç›klamas› da gerçe¤i yans›tm›yor. Bir ke-
re ekonomik iliflkiler sadece ithalat-ihracattan ibaret
de¤ildir. Türkiye’deki s›cak para, özellefltirme ve
banka sat›nalmalardaki ABD paras› oran› oldukça
yüksektir. Keza, özellikle ‘80’lerden itibaren uzun y›l-
lar boyunca “ABD ufla¤›” olarak tan›mlanan Türki-
ye’nin ABD ile iliflkileri, ayr› bir yaz› konusu olacak
kadar derin ekonomik, siyasi ve askeri yönlere sa-
hiptir. Bu nedenle ABD’deki bir kriz Türkiye’yi do¤ru-
dan ve çok fliddetli biçimde etkiler. 

Di¤er taraftan, ABD üzerinden hiçbir ba¤ olmasa
bile; Avrupa ülkeleri de krizin etkilerini fliddetli biçim-
de yaflamaya bafllad›lar bile. AB ülkelerindeki daral-
ma, Türkiye’yi de vuruyor, ekonominin daralmas›na
neden oluyor, Türkiye’nin krizden etkilenmesinin bo-
yutlar›n› büyütüyor. Yaflanan kriz henüz Türkiye’ye
uzak görünüyor. Ama ilk etkileri görülmeye bafllad›.
Dünyadaki kriz h›z kazand›kça, Türkiye, k›r›lgan ve
d›fla ba¤›ml› ekonomik yap›s›ndan dolay› en çok et-
kilenen ülkelerden birisi olacakt›r. 

Asl›nda hükümet de, burjuva ekonomistler de bu
gerçekleri çok iyi biliyorlar. Ancak kitlelerin bilmesini
istemiyorlar. Çünkü bir taraftan, kriz derinleflmeden,
kitleler uyanmadan ve durumun vehametini farket-
meden önce birkaç vurgun daha vurmak, biraz daha
rant elde etmek istiyorlar. Di¤er taraftan, kitlesel bir
panikle insanlar›n bankalara ve döviz bürolar›na sal-
d›rmalar›n›, kiflisel önlemler almalar›n› ve bu neden-
le zaten ülkeyi etkilemeye bafllam›fl olan krizin daha
da fliddetlenmesini önlemeye çal›fl›yorlar. Çünkü kit-
leler kiflisel önlem almaya bafllad›klar›nda, flirketler
yani burjuvazi kendi önlemlerini yeterince alamaya-
cak. Her iki durumda da yang›n söndürücülük yap›-
yorlar. 

Lehman Brothers prati¤i bu konuda küçük bir fikir
vermeye yetiyor. Bu kadar köklü bir kuruluflun bata-
ca¤›na kimse ihtimal vermedi¤i için, bu flirketle ifl
yapanlar, para yat›ranlar hiçbir önlem almad›lar.
Ama flirket batt›¤›nda aç›¤a ç›kt› ki, flirketin yönetici
elitinin, CEO’lar›n›n ve önem verilen personelinin ik-
ramiye ve k›dem tazminatlar› garanti alt›na al›nm›fl.  

Amerika “sosyalist” mi oldu?
ABD’de kriz derinlefltikçe, devletin bankalara mü-

dahalesi, yard›m ya da kurtarma faaliyetleri h›z ka-
zan›yor. 

Liberal ekonominin befli¤i, “b›rak›n›z yaps›nlar,
b›rak›n›z geçsinler” teorisinin merkezi ABD, dev
bankalar ve finans kurulufllar› sözkonusu oldu¤un-
da, “b›rak›n›z bats›nlar, b›rak›n›z sürünsünler” demi-
yor, diyemiyor. 

Bu da bas›nda “Amerika ‘Sosyalist’ Birleflik Dev-
letleri” türünden ifadelerin artmas›na neden oluyor.
Kimi yorumcular bir taraftan bu saptamay› yaparken
bir taraftan da kitlelerde sosyalizme bir ilgi uyand›r-
mamak için büyük bir telaflla ekleyiveriyorlar: “Ama
sosyalizmin de çözüm olmad›¤› görüldü. 20 y›l önce
sosyalizm de çöktü. Çözümü yine sistemin s›n›rlar›

içinde aramak laz›m, yoksa hep birlikte batar›z!” Ki-
mi “solcu liberaller” ise, Marks’a at›fta bulunuyor,
ABD’nin bile Marks’›n hakl›l›¤›n› görmek zorunda
kald›¤› için devlet müdahalelerini gerçeklefltirdi¤ini
savunuyorlar. Özellikle daha önce baflka dönemler-
de baflka ülkelerde ç›kan krizlerde (mesela 1997
Asya krizi ya da 2001 Türkiye ve Arjantin krizleri)
‹MF gibi emperyalist kurumlar ve ABD taraf›ndan
her tür devlet müdahalesinin nas›l yasakland›¤›, kri-
ze karfl› tek çözüm olarak özellefltirmelere ve devle-
tin küçültülmesine h›z verilmesinin dayat›ld›¤› hat›r-
lan›yor. 

Oysa söylenenlerin ikisi de do¤ru de¤ildir. Yap›-
lan devlet müdahaleleri de kapitalist sistemin özüne,
devletin asli görevlerine ve krizlerin yaratt›¤› ortama
uygundur. Kapitalist devletin görevi, kapitalistleri ko-
rumakt›r. Ne pahas›na olursa olsun... Devletin sahibi
burjuvazidir. Ve devlet, burjuvazinin (genel olarak
egemen s›n›flar›n) yönetme ayg›t›d›r. Burjuvazinin
iflçi ve emekçi kitleleri denetleyebilmesi, kontrol ede-
bilmesi ve bu kitleler üzerinden kar elde edebilmesi
için bir araca ihtiyac› vard›r. Devlet bu araçt›r iflte.
Ve burjuvazinin kar ve refah düzeyine ba¤l› olarak
devletin oynad›¤› rol, gerçeklefltirdi¤i uygulamalar
da de¤iflir. Burjuvazinin kar›n›n giderek artt›¤›, eko-
nominin büyüdü¤ü dönemlerde “devlet elini ekono-
miden çeksin” denir. Kamuya ait kurumlar özellefltiri-
lir, iflçi ve emekçilerin sosyal güvenceleri ortadan
kald›r›l›r, ifl yasalar› daha fazla sömürmeyi sa¤laya-
cak biçimde düzenlenir vb. vb. tüm yönleriyle iflçi ve
emekçiler dizginsiz bir sömürünün kuca¤›na at›l›r.
Kriz dönemlerinde, burjuvazinin kar›n›n düfltü¤ü s›-
k›nt›ya girdi¤i dönemlerde ise “nerede bu devlet!”
Böyle dönemlerde de devletin görevi “hepimiz ayn›
gemideyiz, bir flirket batarsa bütün ekonomi mahvo-
lur” söylemlerini bombard›man halinde ya¤d›rmakt›r.
Böylece iflçi ve emekçi kitlelerin ceplerinden çal›nan
paralarla flirketler kurtar›l›r. fiirketler kar ederken iflçi
ve emekçilere pay da¤›tmam›flt›r, ama flirketler za-
rar etti¤inde iflçi ve emekçiler de bu zarara ortak
olur. T›pk› ABD’de krize karfl› kurtarma paketine
tepki gösteren iflçi ve emekçilerin söyledi¤i gibi: “Kar
özellefltirilirken, zarar kamulaflt›r›l›r” 

Yani ne ABD “sosyalist” bir ad›m atm›flt›r, ne de
neoliberalizm iflas etmifltir. Sosyalizmde devlet iflçi
ve emekçilerin ç›kar› için ad›mlar atar. ABD’de dev-
letin att›¤› ad›mlar ise, burjuvaziyi kurtarmay› hedef-
lemektedir; hem de krizin faturas›n› iflçi ve emekçile-
re ödeterek. Bir burjuva devletin yapmas› gerekti¤i
gibi, zor duruma düflen burjuvazisini kurtarmak için
bütün olanaklar› seferber etmekte, parlamentoyu,
hazineyi harekete geçirmektedir. Yar›n iflçi ve emek-
çiler kriz nedeniyle sokaklara döküldü¤ünde, askeri
ve polisi de harekete geçirmekten çekinmeyecektir.
Çünkü zaten devlet budur. 

’29 bunal›m›nda da benzer ad›mlar at›lm›flt›. Dev-
let piyasaya müdahale ederek kurtarma operasyon-
lar› gerçeklefltirmifl, bunal›mdan sonra bir süre Key-
nesci politikalar uygulanm›flt›. Kriz atlat›ld›ktan sonra
ise, yeniden özellefltirme, devletin küçültülmesi, pi-
yasaya müdahale etmemesi, “b›rak›n›z yaps›nlar”
slogan›… 

Krize çare bulundu mu?
Haz›rlanan 850 milyar dolarl›k paket krize çare ol-

mayacakt›r. Öncelikle 2001 sonras›nda tüm dünya-
da oluflmufl, dünyan›n toplam gerçek ekonomik bü-
yüklü¤ünün 10 kat› büyüklü¤ünde kredi, döviz, faiz
türevlerinin oluflturdu¤u devasa bir köpük var. Bu
köpü¤ün patlamas› ve ekonominin gerçek de¤erleri-
ne dönülmesi gerekiyor. Krize giren ABD’li flirketler



içinde özsermayesinin 30 kat› büyük-
lü¤ünde ifllem gerçeklefltiren, borçla-
nanlar var. Tüm dünyaya yay›lm›fl içi-
çe geçmifl bir borç sarmal› var. Bu-
nun çözülmesi, çok büyük bir iflsiz-
lik ve yoksullaflma ile birlikte ger-
çekleflecektir. 

As›l önemlisi, krizin gerçek nedeni
ABD imparatorluk dünyas›n›n sonu-
nun gelmesidir. Dünya pazarlar›nda
çok keskin bir rekabet yaflanmakta,
pazar savafllar› giderek sertleflmekte-
dir. Geçmiflte ABD’ye ait olan pazar-
larda, bugün Çin, Rusya, Almanya,
Fransa gibi ülkeler yer kapmakta,
kendilerine alan açmaktad›rlar. Özel-
likle Çin, bir ahtapot gibi dünyan›n
dört bir yan›na yay›lmakta, ABD’nin iç
pazar›na kadar girmektedir. 

Emperyalist ekonominin temel ku-
ral›d›r: Paylafl›lm›fl topraklar üzerin-
de, paylafl›mdan memnun olmayan,
yeniden bir paylafl›m isteyen bir em-
peryalist ç›kt›¤›nda, bu paylafl›m› ger-
çeklefltirmenin tek yolu emperyalist
bir savaflt›r. I. ve II. Emperyalist sa-
vafllarda yaflanan buydu. ’29 bunal›-
m›, I. Emperyalist savafl sonras›nda
üretimi giderek artan ve yeni pazar
alanlar›na ihtiyaç duyan ABD’den
bafllayarak dünyay› sarm›flt›. ABD ve
Almanya, kendilerinden önce ‹ngiltere
ve Fransa merkezli olarak paylafl›lm›fl
dünya pazarlar›ndan memnun de¤il-
diler. Keza Sovyetler Birli¤i de kapita-
list ekonomik sistemden koptu¤u için
pazar›n d›fl›na ç›km›flt›. Bu pazar da-
ralmas›n›n ve yeniden pazar paylam›-
fl› ihtiyac›n›n yaratt›¤› ’29 bunal›m›,
ancak II. Emperyalist savafl ile çözü-
lebildi. 

Bugün de benzer bir tablo var. Bir
taraftan ABD, dünya üzerindeki hege-
monyas›n› her geçen gün biraz daha
kaybediyor. Irak ve Afganistan savafl-
lar› askeri gücünün azald›¤›n›; BM,
NATO gibi emperyalist kurumlarda is-
tedi¤i kararlar› ç›kartamamas› siyasal
gücünü kaybetti¤ini gösteriyor. Eko-
nomik olarak ise, üretimden gelen gü-
cü ‘90’lar›n bafl›ndan itibaren zaten
zay›flamaya, “yeni ekonomi”ye yönel-
mesiyle dünya pazarlar›ndaki rekabet
gücü azalmaya bafllam›flt›. Oysa kar-
fl›s›nda h›zl›, güçlü ve sa¤lam ad›m-
larla büyüyen, dünya pazarlar›na
ucuz oyuncaklar, tekstil ürünleri ile
birlikte “Çin modeli sosyalizm” de ih-
raç eden dev bir Çin gücü var. 

Elbette ki bu rekabet ve hegemon-
ya devri sorunu kolay çözülmez. El-
bette ki finansal kriz oldu¤u söylene-
rek gerçek boyutlar› gizlenmeye çal›-
fl›lan devasa bir ekonomik kriz tüm
dünyay› etkisi alt›na al›r. Elbette ki,
bu kriz büyük bir emperyalist savaflla
sonuçlan›r. Ve bu savaflla birlikte
“ABD imparatorlu¤u” tarihe gömülür.
Onun yerine neyin do¤aca¤› ise, iflçi
ve emekçilerin bu kriz ve savafl karfl›-
s›ndaki tutumu ile belirlenecektir.  

Devrim ve sosyalizm için

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi

Bugün emperyalist ekonominin temelleri
ABD ekonomisine ba¤l›d›r. Emperyalizmin
gücünün, ayn› zamanda çürümüfllü¤ünün
bütün görüngüleri, ABD ekonomisinde, si-
yasetinde, askerileflmesinde kendisini gös-
termektedir…   

ABD, 8 trilyon dolar civar›nda olan
dünya ticaret hacminin de beflte birine
yak›n›n› tek bafl›na gerçeklefltiriyor. ABD
ekonomisi, dünyan›n toplam gelirinin
yüzde 31’ine sahip. Bu oran, kendisin-

den sonra gelen en büyük dört ulusal ekonominin (Japon-
ya, Almanya, Fransa ve Britanya) toplam›na eflit. ...Bütün
bunlar ABD’nin, emperyalist ekonominin merkezinde dur-
du¤unun, ondaki bir t›kanman›n dünya ekonomisini do¤ru-
dan sarsaca¤›n›n göstergeleridir.   

ABD ekonomisi, II. Emperyalist savafltan buyana yafla-
d›¤› büyümenin ve dünya üzerinde hakim hale gelmesinin,
özellikle de ‘90’l› y›llar boyunca yaflad›¤› ‘bahar’ dönemi-
nin ‘nimetlerinden’ fazlas›yla yararland›. Ekonomisindeki
bu devasa büyüme, sermaye birikiminin ola¤anüstü boyut-
larda güçlenmesi, bugün ABD aç›s›ndan çok sars›c› bir
bunal›m›n kaç›n›lmaz hale gelmesinin nedeni oldu. Çünkü
sermaye birikimi, kapitalizmin bunal›mlar›n›n nedenidir.
(…)

Her toplumsal sistemde yeniden üretim vard›r. Kapita-
lizm öncesi sistemlerde, üretim as›l olarak egemen s›n›fla-
r›n lüks tüketimine dönüktür (kölelerin hizmet için görev-
lendirilmeleri ya da firavunlar›n binlerce kölenin eme¤ini
piramitlerin yap›m›nda kullanmas› gibi.) Ancak toplumsal
üretimle sermaye birikimi, kapitalist yeniden üretim süreci-
nin belirleyenidir. 

Kapitalistin üretim sürecine soktu¤u sermaye, niteli¤i
aç›s›ndan ikiye ayr›l›r: De¤iflmeyen sermaye ve de¤iflen
sermaye. De¤iflmeyen sermaye, üretime girdi¤i oranda
ürün ç›kartan sermayedir. Makineler ve hammadde de¤ifl-
meyen sermaye kapsam›ndad›r. Makinelerin belli bir kulla-
n›m süresi ve y›pranma pay› vard›r. Hammadde ise hangi
yöntem kullan›l›rsa kullan›ls›n, kapasitesinden fazla ürüne
dönüflemez. ‹flçiye ödenen para ise de¤iflen sermayedir.
Çünkü iflçinin çal›flmas›, iflgücü için kapitalistin kendisine
ödedi¤i para kadar ürün ç›karmakla bitmez. Tam tersine
kapitalist, çeflitli araç ve yöntemler kullanarak iflçinin üret-
kenli¤ini art›r›r ve kar›n› iflgücü sömürüsünden, yani art›
de¤er üretiminden gerçeklefltirir. 

‹flçi taraf›ndan üretilen, ama kapitalist taraf›ndan gasp
edilerek pazara sürülen ürün, kapitalistin yapt›¤› ödeme
arac›l›¤›yla, iflçi taraf›ndan sat›n al›n›r. Böylece metan›n
paraya dönüflmesi süreci tamamlan›r. Bu, di¤er taraftan,
ald›¤› ürünler sayesinde, iflçinin kaslar›, sinirleri vb.nin ye-
niden üretimini gerçeklefltirecektir. Bu kapitalist için vazge-
çilmez bir üretim arac›n›n, emekçinin yeniden üretimidir.
Yeniden üretim, emek gücü ile emek araçlar› aras›ndaki
ayr›l›¤› da yeniden üretir. “Kapitalist üretim, birbirine ba¤l›,
sürekli bir süreç, yani bir yeniden üretim süreci olmas› ne-
deniyle, yaln›zca meta ve art› de¤er üretmekle kalm›yor,
ayn› zamanda, bir yanda kapitalist, öte yanda ücretli
emekçi olmak üzere, kapitalist iliflkiyi de üretiyor ve yeni-
den üretiyor.” (Kapital-1, Sf 594)

Üretim sürecinden elde edilen gelir, kapitalist taraf›n-
dan salt tüketim amac›yla kullan›l›rsa ve kazan›ld›¤› süre
içinde tüketilirse, öteki fleyler ayn› kalmak kofluluyla, basit
yeniden üretim meydana gelmifl olur. Basit yeniden üre-
timde, yarat›lan art› de¤er ne olursa olsun, yeniden üreti-
me sokulan sermaye de¤iflmez. Oysa kapitalist rekabet
koflullar› içinde, azami kar h›rs› kapitalisti sermayesini bü-
yütmeye koflullar. Birikim için, art›-ürünün bir k›sm›n›n ser-
mayeye dönüfltürülmesi zorunludur. Sermaye birikimi, ge-
niflletilmifl yeniden üretimin önflart›d›r. Bu birikim, üretimi

artt›rmaya dönüktür. Ek hammadde ve makine al›m›, ek
iflçi çal›flt›r›lmas› vb olarak kullan›lan sermayedir. Ancak
burada, de¤iflmeyen sermaye, de¤iflen sermayeye oranla
daha h›zl› bir büyüme gösterecektir. Daha geliflkin teknik-
lerin, makinelerin vb kullan›m› sonucu, iflçilerin emek üret-
kenli¤i artacak, böylece kapitalist, de¤iflen sermayeyi art›r-
madan, de¤iflmeyen sermayeyi art›rabilecektir.  

“Art›-de¤er oran› ya da eme¤in sermaye taraf›ndan sö-
mürülme yo¤unlu¤u ayn› kald›¤› sürece, de¤iflmeyen ser-
mayenin de¤iflen sermayeye göre tedrici büyümesi, zorun-
lu olarak, genel kar oran›nda tedrici bir düflmeye yolaçar.
... Kapitalist üretimin geliflmesiyle birlikte, de¤iflen serma-
yede, de¤iflmeyen sermayeye ve dolay›s›yla, harekete ge-
çirilen toplam sermayeye oranla nispi bir azalma olmas›,
kapitalist üretimin bir yasas›d›r.” (Kapital, Cilt-3, sf. 189) 

De¤iflmeyen sermaye artarken, de¤iflen sermayenin
sabit kalmas›, kar oran›n› düflürür. Kar oran›n›n düflmesi,
tek tek kapitalistlerin kar›n›n düflmesi anlam›na gelmez.
Tam tersine, kapitalistlerin kar›-zenginli¤i artt›¤› için, ser-
mayesini art›rabilmektedir. Ama kar oranlar›n›n düflme
e¤ilimi kaç›n›lmazd›r ve bu da bunal›m› yarat›r. 

De¤iflmeyen sermayenin, de¤iflen sermayeye göre da-
ha h›zl› artmas›n›n krize götüren etkisi, iflçilerin al›m gücü-
nün azalmas›ndad›r. Kapitalist üretimin ‘daha az iflçi-daha
fazla üretim’ denkleminde, kitlelerin genel olarak al›m gü-
cü düfltü¤ü için ürünler sat›lmaz, afl›r› üretim krizi patlar.
‹flsizlik ve bunal›m aras›nda karfl›l›kl› birbirini güçlendiren
bir iliflki vard›r. ‹flsizlik oldu¤u için kriz derinleflir, kriz oldu-
¤u için iflsizlik artar. 

Bugünkü iflsizlik rakamlar›ndaki korkunç büyüme de
yaflanan bunal›m›n boyutlar›n› göstermesi aç›s›ndan çar-
p›c›d›r. (…)

Kapitalistlerin bunal›m› ertelemek için en fazla baflvur-
duklar› yöntemlerden biri silahlanmad›r. Çünkü çok büyük
boyutlara varan silahlanma harcamalar›, ekonomiye belli
bir canl›l›k getirir. Ancak bu silah sanayii ve onun yan üre-
timiyle s›n›rl›d›r. Üstelik silah sanayii çok h›zl› geliflti¤i için
üretilen her silah, birkaç y›l içinde tüketilmedi¤i koflulda
eskir, hurdaya ç›kar. Onun için emperyalistler, bu silahlar›
bir biçimde yar›-sömürge ülkelere satman›n yollar›n› arar-
lar. O yüzden de devletler aras›ndaki sorunlar› sürekli ka-
fl›r, bölgesel savafllar yarat›rlar.  

Bununla birlikte savafl sanayiindeki canlanma, kapita-
lizmin kendi iflleyiflinden kaynaklanan bunal›m›na çözüm
olmad›¤› gibi, onu daha da derinlefltirir. “Savafl, acil eko-
nomik gereksinmeler bak›m›ndan, bir ulusun gelirinin bir
k›sm›n› denize atmas›na benzer” diyor Marks. Savafl eko-
nomisi ya da ekonominin askerilefltirilmesi, kitlelerin zo-
runlu ihtiyaçlar›na dönük üretimde bir azalmaya neden
olur, geniflletilmifl yeniden üretimi baltalar ve toplam üre-
timde bir azalma ortaya ç›kar. (…)

Silahlanma harcamalar›n›n art›r›lmas›, emperyalizmin
krizlerinin etkisini hafifletmek için kulland›¤› yöntemlerden
biridir. Ancak gerçek bir y›k›m getiren, afl›r› üretim fazlas›-
n› tümüyle eriten, tüm ekonomiyi yeni bafltan infla etmeye
yol açan savafllar bile, sonras›nda daha büyük bunal›mla-
ra neden olmaktad›r.  

Kapitalist sistemin iflleyifl yasalar› krizleri yarat›yor,
krizler savafllara neden oluyor, savafllar krizleri derinlefltiri-
yor. Bu döngüyü k›racak ve hem krizlere hem de savaflla-
ra nihai olarak son verecek tek yol, proletaryan›n önderli-
¤inde gerçekleflecek olan devrimlerdir. Bunun d›fl›nda
baflvurulan her çözüm aray›fl›, en fazla k›sa süreli a¤r› ke-
sici olmaktan öteye gitmez. Ve daha da büyüyerek geri
döner. 

(Yay›nevimiz taraf›ndan Aral›k 2003 tarihinde ç›kar›lan “Yeni
emperyalist savafl›n EKONOM‹ POL‹T‹⁄‹” adl› kitaptan al›nm›flt›r.)
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3 Ekim “Berlin duvar›”n›n y›k›l›fl› ve ikinci em-
peryalist savaflta Do¤u-Bat› olarak ikiye ayr›lan Al-
manya’n›n birleflme günü. Her 3 Ekim tarihinde,
yani Almanya’n›n birlik gününde, Almanya’da an-
ketler ortal›¤› kaplar: “Do¤u Almanlar ve Bat› Al-
manlar Birleflik bir Almanya’ya nas›l bak›yor?” “Do-
¤u Almanlar sisteme entegre oldu mu?” vb… 

Biz de bu anketlerden ve onlar›n ortaya koydu-
¤u verilerden yola ç›karak “ne umdular, ne buldu-
lar” sorusuna yan›t vermeye çal›flaca¤›z.

Y›l 1989! Yüz binlerce Do¤u Almanyal›, duvar-
lar› afl›yor. Zafer iflaretleri ve dillerinden düflürme-
dikleri “Özgürlük ‹stiyoruz!”, “Biz Halk›z!” sloganla-
r›yla Bat›’ya ak›yorlar. Do¤u Almanlar›n yüzde
90’›ndan fazlas› art›k daha güzel, daha umutlu ve
daha özgür bir gelece¤in kendilerini bekledi¤ini
söylüyor. Kapitalizm, zafer sarhofllu¤u yafl›yor. Öz-
gürlü¤ün kapitalist sistemde oldu¤unu, ona alter-
natif bir sistemin olamayaca¤›n› vurguluyor ve san-
ki insanlar› esaretten kurtarm›fl pozlar›nda kahra-
manlar› oynuyorlar. 

Revizyonist sistemin çöküflü, Do¤u Alman hal-
k›n›n bafl›na gelecekleri bilip bilmedi¤i, derdinin
gerçekten baflka bir sistem kurmak olup olmad›¤›
–14 Ocak 1990’da geleneksel Lenin-Luxenburg-Li-
ebknecht anmas›na yüzbinden fazla insan kat›lm›fl
ve Demokratik Do¤u Almanya’da demokratik sos-
yalizm inflaas› talep edilmiflti- bu yaz›m›z›n konusu
olmad›¤› için girmeyece¤iz bu konuya. 

Yaz›m›z›n konusu; 19 y›l aradan sonra Do¤u ve
Bat› Almanlar›n ne umduklar›, ne bulduklar›...

Göçmenlerin ço¤u için Almanlar, Almand›r; Do-
¤u/Bat› ayr›m› yapmazlar. Yeni ilticac›lar d›fl›nda
iflçi göçmenler, Bat›’da yaflad›¤› için, Almanlar ara-
s›nda yaflanan sorunlar, göçmenlerin gündemine
fazla girmez. Sorunun ciddi bir flekilde gündeme
gelmesi, sokaklara taflmas›, Almanya tarihinin sa-
vafl sonras› en büyük sosyal hak gasp›n›n yaflan-
d›¤› dönemde meydana geldi. 2004’te sosyal hak-
lar›n gasp›na karfl› yüzbinler, -neredeyse hepsi ye-
ni befl eyalette, yani eski Do¤u Almanya’da- soka-
¤a ç›k›p ayn› 1989’da oldu¤u gibi “Biz Halk›z” slo-
ganlar›yla sokaklar› zaptetti. Aylarca Pazartesi
günleri, ayn› geçmiflte oldu¤u gibi kitleler sokaktay-
d›. Bu sefer hedef, Federal Kapitalist Almanya’yd›;
hedef, kapitalizmin iflsizlik ve güvensizlik d›fl›nda
kendilerine baflka bir fley vermeyifliydi. 

Ne umdular, ne buldular?

Do¤u Almanlar›n, ne umduklar›n› ve neyi bula-
mad›klar›n› o güne kadar yap›lan anketler sergili-
yordu –1990’da Do¤u Almanlar› yüzde 90’›n› “Bat›-
l› olmaktan” mutluydu. 2004’e gelindi¤inde yüzde
70’i hoflnutsuzdu, yüzde 30’u eski Do¤u Alman-
ya’y› tekrar kurmak gerekti¤ini söylüyordu -ancak

bu istek eyleme dökülmüfl de¤ildi. O dönemki ey-
lemler, Do¤u ve Bat› Almanlar aras›ndaki uçuru-
mun derinli¤ini sergiledi. 

Bugüne geldi¤imizde, bu uçurumun kapanmas›
bir yana, daha da derinleflti¤ini görüyoruz. Geçti¤i-
miz y›l Sachen Anhalt eyaletinde, yani eski Do¤u
Alman eyaletlerinden birinde anket yap›ld›. Bu, di-
¤er eyaletler için de örnek teflkil ediyordu. Ankete
göre, halk›n yüzde 23’ü eski Do¤u Almanya’y› tek-
rar istiyor, yani her dört Do¤u Almandan biri. Yüz-
de 96’s›, Do¤u Almanya’da “her fleyin kötü olmad›-
¤›n›” söylüyor, yüzde 90’n› “Do¤u Almanya’da özel
yaflam güzel bir yaflamd›” diyor. Bat› Almanya ile
birleflmede umdu¤unuzu buldunuz mu sorusuna
cevap daha da vurucu: Yüzde 59 yetersiz, yüzde
25’i kötü diyor. Yani memnun olanlar›n oran› sade-
ce yüzde 16. fiunu da belirtelim; sadece son anke-
ti de¤il, birçok y›l›n anketini karfl›laflt›rd›k, özellikle
97’den sonra benzer sonuçlar ç›kt›¤›n› gördük.
Rusya’da da geçen y›lsonunda yap›lan ankette,
eski Sovyetlere özlem, özellikle “Büyük Sovyetler
Birli¤i” özleminin artt›¤› ortaya ç›kt›. Daha az suç
oran›n›n olmas› ve sosyal güvenlik ön planda.

Bat› Almanya’y›, yani burjuvaziyi dehflete düflü-
ren geliflme ise, gençler aras›nda yaflanan durum.
Di¤er anketler genellikle, “bunlar yafll›lar, yeni dü-
zene ayak uyduramayanlar, zay›f olanlar, kaybe-
denler” vb. fleklinde de¤erlendirilirken; gençler ara-
s›na yaflananlara “acil çözüm gerekiyor” pani¤iyle
cevap verildi. Do¤u Alman gençlerinin ezici ço¤un-
lu¤u anketlerde “Do¤u Almanya’y› bir diktatörlük
olarak görmediklerini”, “e¤itim flans› ve kalitesinin
o dönem daha iyi oldu¤unu”, “gençlerin faaliyet
gösterdi¤i alanlar›n ve merkezlerin çoklu¤unu” ifa-
de ettiler. Burjuvazi, bunun üzerine Do¤u Alman
gençleri için yeni programlar haz›rlad›. Onlara, Do-
¤u Almanya’n›n “kötülü¤ünü”, Bat› Almanya’n›n ni-
metlerini ve anne babalar›n›n “özgürlük” için duvar-
lar› nas›l y›kt›klar› anlatacaklar. Halbuki flimdiden
Berlin’de Do¤u Almanya’daki okullar›n modeli tart›-
fl›l›yor ve eflitsizli¤in ortadan kald›r›lmas› için bu
okul sistemine geçilmesi öneriliyor, yo¤un destek
buluyor. 

Kapitalizmde özgürlü¤ün ve gelecek güvencesi-
nin hayalleri yerle bir olmufl durumda. Do¤u Alman
eyaletlerinde en düflük iflsizlik oran› yüzde 20, Al-
manya genelinde yüzde 10. Do¤u Alman eyaletle-
rinde tüm evler restore edilmifl durumda, her fley
d›flardan çok güzel görünüyor, ancak endüstri üre-
timi kalmam›fl. Bölgede üretim durma noktas›na
gelmifl, belli bölgelerde okullar ö¤renci bulamad›¤›
için kapan›yor, gençler ifl bulamad›¤› için Bat›’ya
göç ediyor, yafll›lar yurduna dönüyor, Do¤u Alman-
ya’ya. Kalan gençler ço¤unlukla iflsiz, Neo-Nazile-
rin av› haline gelmifl durumda. Do¤u’da asgari üc-
ret, Bat›’dan daha düflük. Do¤u’da iflsizlik ve sos-
yal yard›m paras›, Bat›’dan daha az, ama kiralar
ve yiyecekler ayn› pahal›l›kta. Yani Do¤u Almanya,

bir
yandan
iflsizlik
yafl›-
yor, di¤er yandan önüne at›lan iflsizlik ve sosyal
yard›m paras› ile susturulmak isteniyor. Üretimden
ve bu anlamda toplumsal zenginlikten pay›n› ala-
m›yor. Gençler bu koflullarda, Bat›l› gençler gibi
eflit flartlara sahip olam›yor, insan iliflkilerinde ya-
flanan kapitalistleflme ile bafledemiyorlar. 

Almanya bir bütün olarak yoksul bir ülke de¤il.
Yard›m alanlar, her fleye ra¤men iyi yafl›yor, ancak
üretim faaliyeti içinde olmamak, kiflilerde büyük bir
y›k›m yarat›yor. ‹fle yaramazl›k ve “ikinci s›n›f va-
tandafl” duygusu art›yor. Bundan dolay› “birleflme-
den sonra hangi noktalar› kötü buluyorsunuz?” so-
rusuna cevap olarak; yüzde 70’lerde iflsizlik, gele-
cek güvensizli¤i, insanlar›n para d›fl›nda bir fley
düflünmüyor olufllar›, komfluluk iliflkileri, fliddetin
ve suçlar›n ço¤almas› ve gençler için imkan eflit-
sizli¤i veriliyor ki, bu hiç süpriz de¤il. 

Her dört Bat› Almandan biri, 

tekrar Berlin Duvar›’n› istiyor!

Yanl›fl okumad›n›z, her dört Bat› Almandan biri,
tekrar Berlin Duvar›’n› istiyor. Anketlerin çarp›c› bir
sonucu da Bat› Almanlar›n ço¤unun, Do¤u Alman-
lar› s›rtlar›nda bir yük olarak görmeleri. Do¤u Al-
man, yani “Ossi” hep afla¤›lama vurgusu ile söyle-
nir: “Ossiler” Do¤u Almanlar; tembel, üretken olma-
yan (Bat›l›lar›n ço¤unlu¤una göre sosyalizmde her-
kes tembeldi), hep m›zm›zc›, s›rtlar›ndan geçinen
ve bunun de¤erini bilmeyip hep fazlas›n› isteyen
kifliler. Zengin Bavyeral›lar; “biz art›k Do¤u Alman-
lar› verdi¤imiz ek vergilerle beslemek istemiyoruz,
biz çal›fl›yoruz onlar yiyor” aç›klamas› yapmaktan
çekinmiyorlar. Bat› Almanlar, 1995’ten bu yana ya-
flanan gelir düflmesini, iflsizli¤i, yaflam standartla-
r›nda ve sosyal haklarda yaflanan düflüflü; birlefl-
meye, yani Do¤u Almanlara ba¤l›yorlar. Onlara gö-
re, Almanya’n›n paras›n› bunlar yiyor; Bat›l› çal›fl›-
yor, Do¤ulu hem yan gelip yat›yor, hem de hiç
memnun edilemiyor! Duvarlar yeniden infla edildi-
¤inde eski refah düzeyine ulaflacaklar›n› düflünü-
yorlar. Bu ayr›m› her yerde görmek mümkün. Yay-
g›n düflünüfl biçimi flu: Do¤u Almanya’da her fley
kötüydü, Bat›l›lar Do¤ulular› kurtard›lar, daha ne is-
teniyor Bat›l›lardan!? 

Yap›lan ankette yüzde 96’s›n›n “Do¤u Alman-
ya’da yap›lan her fley kötü de¤ildi” cevab›, yafla-
nan bu geliflmelere bir isyan niteli¤inde. Do¤u Al-
manlar›n “biz ikinci s›n›f vatandafl de¤iliz, biz hal-
k›z”›n hayk›r›fllar›n›n nedeni de bu. Bat›l›lar› ciddi
bir flekilde sarsan da anketteki sonuçlar oldu. Çün-
kü onlara göre sosyalizmde hiçbir fley iyi de¤ildi,
olamazd› da. Bundan dolay› karfl› propaganda tek-
rar bafllad›: “Memnun olmayanlar ifle yaramaz, za-

Anketlerin ortaya ç›kard›¤› gerçekler: 
Duvarla birlikte kapitalizm hayalleri de y›k›ld› 
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“Hastanelerin Kurtarılması için Eylem Birli!i”

Almanya’da Berlin kamu çal›flanlar›n›n toplu sözleflme görüflmeleri t›kanm›fl
ve uyar› grevleri pefl pefle yap›l›rken, ikinci emperyalist dünya savafl›ndan son-
ra, en büyük doktorlar ve hastane çal›flanlar› mitingi gerçekleflti. 

Sa¤l›k alan›nda di¤er AB ülkelerine oranla en fazla sosyal sa¤l›k sistemine
sahip Almanya’da, son y›llarda gözlerden uzak önemli gasplar gerçekleflti.
Hastanede kullan›lan malzemeden, ücretlerin düflürülmesine, ifl sözleflmesi ya-
p›lmadan çal›flt›r›lan personele kadar... Barda¤› tafl›ran damla ise, hastanelere
ayr›lan ve y›llard›r artt›r›lmayan 50 milyar Euro’luk hastaneler bütçesinin, sade-
ce üç milyar art›r›lmas› oldu. Böylelikle bütçe aç›¤› olan 6 milyar 700 milyon
Euro’nun yarataca¤› sonuç, doktor ve hastane çal›flanlar›n› soka¤a döktü. 

130 bin kifli 25 Eylül’de Tabibler Odas›, sendikalar ve derneklerden oluflan
“Hastanelerin Kurtar›lmas› için Eylem Birli¤i”’nin ça¤r›s›yla Berlin sokaklar›n›
fethetti. Sabah erken saatlerinde trafik felce u¤rad›. Eylemcilerin en büyük kor-
kusu, mali kriz sonucu hastanelerin kapat›lmas›, t›bbi malzemelerde daha fazla
kesintiye gidilmesi ve iflten ç›karmalar›n artmas›yd›. Doktorlar ve hastane çal›-
flanlar›, talepleri hükümet taraf›ndan duyulana kadar eylemlerine devam etme
kararlar› ald›lar. 
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y›f olanlar, yani
fazlal›klar!” Sanki
iflsizlik olmadan
kapitalizm olabilir-
mifl gibi, sanki tüm
Do¤u Alman fabri-
kalar› bir bir Bat›l›
tekelleri taraf›ndan
yutulmam›fl gibi,
sanki Bat›’da örne-
¤in Bavyera’daki
fabrikalar›n bu ka-

dar üretim yapmas›, Do¤u’da yerle bir edilen sanayinin sonucu de¤il-
mifl gibi… 

Anketlerde birleflmeden sonra en çok memnun oldu¤unuz ne diye
soruldu¤unda cevap: “Seyahat özgürlü¤ü, korkmadan düflündü¤ünü
söyleme, komflular›n›n seni ispiyonlamamas›, piyasadaki mallar›n bol-
lu¤u...” s›ralan›yor.

Bunlar üzerinden bir ço¤unun kapitalizme dair hayallerinin y›k›lm›fl
oldu¤unu, buna karfl›n yüzlerinin tam olarak sosyalizme dönmedi¤ini
söylemek mümkün. 

‹flsizli¤e karfl› mücadele, tren yollar›nda en yo¤un deste¤in Do-
¤u’dan gelmesi, sosyal hak gasplar›nda eylemde olmalar›, eski Do¤u
Alman Komunist Partisi’nin (SED), çok de¤iflmifl olsa da, devam› olan
PDS, die Linke’nin Do¤u Almanya’da en büyük parti olmas› (bu partinin
Bat›’da esamesi flimdilik okunmuyor), Rosa Luxemburg-Karl Liebk-
necht-Lenin anmas›na onbinlerce Do¤u Alman›n gelmesi, anti-faflizm
ve enternasyonalizm konusunda daha aç›k bir tutuma ra¤men flu an
bulunulan aflama, daha çok kapitalizmden ve Bat› Almanlardan duyu-
lan hayal k›r›kl›¤›, Do¤u Almanya’da do¤ru bulduklar› -e¤itim sistemi
gibi- hayata geçirmeye çal›flmalar›, kapitalizmden arad›klar›n› bulama-
d›klar›n›, eskiye özlemin artt›¤›n›n göstergeleri… 

Rusya’da yap›lan ankette de buna benzer bir sonuç ç›kt›. Orada da
halk›n yüzde 70’den fazlas› –35 yafl ve üzeri kuflak- Sovyetler Birli-
¤i’nin eski gücüne ve düzenine özlem duyduklar›n› ifade ediyorlar. Bu-
na ra¤men “bugün bu mümkün mü?” sorusuna cevaplar›, “hay›r” olu-
yor. “Bunun bugün koflullar› yok” diyorlar. Benzerini Do¤u Almanya’da
görmek mümkün. Sosyal-demokrat bir parti olmaya soyunan ve içinde
“son komünistim” diyenleri de atan PDS partisi d›fl›nda, yine revizyo-
nist Do¤u Almanya’n›n sosyalizmden nas›l sapt›¤›n› görmek istemeksi-
zin, revizyonist Do¤u Almanya’y› öve öve bitiremeyen KPD-Ost (Al-
manya Komünist Partisi-Do¤u) eskiden sahip oldu¤u 3 milyon üyenin
3’üne dahi sahip de¤il art›k. fiu andaki çabalar›, daha çok “demokratik
sosyalizm” fliar› alt›nda Do¤u’nun sisteme daha fazla entegre edilmesi. 

Burjuvazi korkuyor ve sald›r›yor!

Burjuvazi geliflmelerden endifleli. Bu bir yandan sosyalizme dair du-
yulan özlemden, di¤er yandan Almanlar›n kendi içinde bir “birlik” olufl-
turamamalar›ndan ve bu tablonun dünya kamuoyuna yans›mas›ndan
kayg›l› ve korkuyor. 

Bugün için kendisine bir tehlike görmese de, gelecek için tehlikenin
önünü alma telafl›nda. Bunu bir yandan varolmayan RAF’a, “silahl› mü-
cadele” diyen örgütlere tüm kiniyle sald›rmas› ve gündemden düflürme-
mesi ile yap›yor. Di¤er yandan Ekim Devrimi y›ldönümünde oldu¤u gibi
komünizme sald›rmas›yla, Do¤u Almanya’da sosyalistler için yap›lm›fl
an›tlar› yok etmeye çal›fl›lmas›yla ve Stalin taraf›ndan “öldürülenler”
için an›tlar dikmesiyle kendini ele veriyor. Bas›n, Do¤u Almanya’n›n na-
s›l bir “kabus” oldu¤unu ve Do¤u’da ters giden her fleyin sorumlusunun
hala eski Sovyet zihniyeti oldu¤unu söylemekten b›km›yor. Ancak ‘90’l›
y›llarda oldu¤u gibi “sosyalizm öldü” naras›n› atam›yorlar. 

K›sacas› emperyalizm, her cepheden geliflebilecek sosyalizm umut-
lar›n› yeflermeden yok etmek, sisteme entegre etmek için elinden gele-
ni yap›yor. Ancak her y›l yap›lan anketler, burjuvaziyi yeniden umut-
suzlu¤a düflürüyor. 

Köln’de Anti-$slam Konferansı
Konferansa ça¤r›y›, Pro Köln ad›nda, Domstadt Köln’de caminin inflaat›na

karfl› ç›kan ›rkç› bir hareket yapt›. Bu hareket, “Avrupa’da ‹slamlaflmay› Engelle-
yelim” slogan›yla Fransa, Belçika, Avusturya ve ‹talya’dan faflist örgütleri bu
konferansa davet etti. Konferans 19-21 Eylül tarihlerine getirildi. 

Son haftalara kadar Köln’deki devrimci-demokrat hareketin eksikli¤inden de
kaynakl›, haz›rl›klar zay›f kalm›fl, tepkiler soka¤a yans›yamam›flt›. Faflistler kon-
feransa ve ard›ndan yapmay› planlad›klar› bas›n aç›klamas›na yaklafl›k bin 500
kifli bekliyorlard›. Ancak umduklar›n› bulamad›lar. Köln’de konferansa karfl› ge-
nifl bir cephe kuruldu. Hükümet partileri dahil tüm partiler Pro Köln ad› alt›ndaki
örgütlenmeyi kafatasç›l›¤› yapmakla, yabanc› düflmanl›¤› ve ›rkç›l›kla suçlayarak
“insanlarda ‹slam korkusu yaratarak oy avc›l›¤›na ç›k›yorlar” diyerek suçlad›lar. 

Özellikle hükümet partisi CDU (Hiristyan Demokrat Partisi) afl›r› sa¤›n yani fa-
flistlerin kendilerinden oy çalaca¤›ndan korkuyor. Bu konferansa karfl› tepkileri-
nin bir nedeni bu. Di¤er nedeni ise, Almanya’n›n geçmiflinden kaynakl›, aç›ktan
faflist söylem ve sembollere olan tepkisi ve imaj korkusu. Yine alt› milyonun üze-
rinde müslüman veya müslüman kökenli insanlar›n yaflad›¤› Almanya, sorunlar›-
n› daha sessiz ve “yasal zeminde” çözmekten yana.

Sonuçta, Cuma gününden bafllamak üzere faflistlere Köln dar edildi. Her türlü
faaliyetleri engellenmeye çal›fl›ld›. Cumartesi günü karfl› bir miting gerçekleflti.
Düzen partilerinin niyeti sessiz karfl› yürüyüfl yapmakken, devrimci, demokrat
gruplar, faflistleri fiilen engellemekten yanayd›. Ve faflistlerden ancak 30 kifli
kendi miting alan›na yolunu bulabildi. Görülen faflist engelleniyordu. Olaylar›n
büyüyece¤i ve faflistlerin eylem yapmas›na seyirci kal›nmayaca¤› belli olunca,
faflistlerin eylemi resmi olarak da yasakland›. 

Özellikle 11 Eylül’den bu yana faflistler, toplumda ‹slam korkusunu gelifltirme-
ye çal›fl›yor ve bu yolla oy avc›l›¤›na ç›k›yorlar. Almanya’da ço¤unlu¤un bunlarla
bir ilgisinin olmad›¤› aç›k. Ancak ayn› zamanda camilerde Almanca konuflulma-
s›n›, camilerin s›k› denetlenmesini istiyor ve korkuyorlar. Korku pani¤e dönüfl-
mese de gittikçe daha genifl kesimleri kaps›yor. Devlet de bunu kullanarak ses-
siz sedas›z “anti-terör yasalar›” ad› alt›nda yasalar ç›kar›yor. Camiye giden her-
kesin polis taraf›ndan fifllenmifl olmas›, bunun göstergesi. Genç erkeklere otu-
rum izni vermeden aylarca güvenlik kontrolünden geçiriliyorlar, d›flardan evlilik-
leri en aza indirmeye çal›fl›yorlar, flüphelendikleri üniversite ö¤rencilerinin oturu-
munu hiçbir yasal gerekçe göstermeden uzatm›yorlar. 

Faflistler, özellikle son iki-üç y›ld›r daha önce hiç cesaret edemedikleri illerde
miting yapmaya çal›fl›yorlar. Konu genelde ‹slam, cami ve yabanc›lar oluyor. Oy
potansiyellerini bu yöntemlerle art›rmaya çal›fl›yorlar. Özellikle anti-faflist örgüt-
ler onlara soluk ald›rmamaya çal›fl›yor, bu anlamda Köln’de faflistlerin eylemini
y›llar önce Berlin’de oldu¤u gibi eylemleriyle yasaklatt›rmalar›, önemli bir moral
kayna¤› oldu. 



12 Eylül sonras›nda aç›lan 210 bin
davada 230 bin kifli yarg›land› ve bunla-
r›n içinden 7 bin kifli için idam cezas› is-
tendi. 517 kifliye idam cezas› verildi. 259
kiflinin dosyas› idam istemiyle Meclis‘e
gönderildi. Haklar›nda idam cezas› veri-
lenlerden 50‘si as›ld›. Bunlar›n 19’u dev-
rimciydi. ‹lk dara¤ac› 8 Ekim günü Anka-
ra Kapal› Cezaevi’nde Necdet Adal› için
kuruldu. Necdet, t›pk› Denizler gibi idam
sehpas›na sloganlarla ç›kt› ve kendisi tekmeyi vur-
du. 

“Sizleri ve ezilen halklar ad›na mücadeleyi, er-
ken b›rakmak zorunda kald›¤›m için üzgünüm ama
bundan ve içinde bulundu¤um durumdan hiçbir za-
man piflmanl›k duymadan ve flu k›sac›k yaflam›m-
da hiçbir flahs› ç›kar gözetmeden ezilen halklar
ad›na verilen mücadele yerimi almaya çal›flt›m ve
bundan dolay› gurur duyuyorum. Hakim s›n›flar›n
göstermek istedi¤i gibi biz hiçbir zaman savunma-
s›z insanlara karfl› katliam girifliminde bulunmad›k.
Fakat onlar›n bizi böyle göstermeleri ve faflistlerle
bizi ayn› kefeye koyarak cezaland›rmalar›, bizim
nezdimizde ezilen halklar›n mücadelesine yap›lan
bir sald›r›d›r” diyordu Necdet Adal›, idama gitme-
den önce ailesine yazd›¤› son mektubunda.

Ne çok isterlerdi egemenler, dara¤ac›na götür-
dükleri devrimcilerin ayaklar›n›n titremesini, bunun
propagandas›n› yapmay›. Ama istedikleri gibi ol-
mad›. 12 Eylül y›llar›nda idam edilen devrimciler,
Denizlerin gelene¤ini sürdürdüler.  

* * *
‹ster silahla, ister iple, giyotinle olsun, ölüm ce-

zalar›n› hep onurluca karfl›lad› devrimciler. Paris
Komünü yenilgisinden sonra komünarlar kurfluna
dizilirken “Viva Komün!” diye hayk›rd›lar. ‹flçi s›-
n›f›n›n birlik, dayan›flma ve mücadele günü 1 Ma-
y›s’› yaratanlar, as›lmadan önceki son mektupla-
r›nda bile inançlar›n› dile getiriyorlard›. ‹kinci em-
peryalist savaflta Nazi sald›r›s›na karfl› direnen
Sovyet halk›n›n bir temsilcisi olan Tanya, idama gi-
derken “geliyor bizimkiler, duyuyorum seslerini” di-
yordu. Denizler, Hüseyinler, Yusuflar sloganlarla
gittiler idama, devrime ve halka inançlar›n› hayk›r-
d›lar. Onlar, 12 Mart muht›ras›n›n ard›ndan, halk›n
mücadelesini geriletmek için as›lm›fllard›. Ama di-
renerek ölümleri, k›sa sürede daha kitlesel ve yay-
g›n bir mücadele sürecini do¤urdu. 

Aradan on y›l geçmiflti ve 12 Eylül, 12 Mart’›n
baflaramad›¤›n› yapmaya çal›flt›. Sokaklar, kara-
kollar, cezaevleri birer iflkence yuvas›na dönüfltü-
rüldü. Yüzlercesi katledildi. Necdet Adal›, Serdar
Soyergin, Erdal Eren, Mustafa Özenç Veysel
Güney, Ahmet Saner, Kadir Tando¤an, , Seyit
Konuk, ‹brahim Ethem Coflkun, Necati Vard›r,
Ramazan Yukar›göz, Ömer Yazgan, Erdo¤an
Yazgan, Mehmet Kambur, ‹lyas Has ve H›d›r
Aslan, toplam 19 devrimci dara¤açlar›nda as›ld›.
O kadar azg›nd›lar ki, yafl› tutmayan devrimcilerin

yafl›n› da büyüttüler. Erdal he-
nüz 17’sinde h›zla yarg›land›
ve 13 Aral›k 1980’de idam
edildi. Erdal’a idam cezas› ve-
ren mahkeme heyetinde mu-
halif flerhini koyan hakim geç-
ti¤imiz y›l konufltu ve onun ya-
fl›n›n küçük oldu¤unu bir kez
daha belirtti. Dahas›, Erdal’›n
öldürdü¤ü öne sürülen aske-

rin, arkadan vuruldu¤unu, oysa Erdal’›n
önden atefl etti¤ini, bunun daha o zaman-
dan bilindi¤ini söyledi. Öte yandan Genel-
kurmay’›n internet sitesinde, sözkonusu
askerin arkadan kaza sonucu vuruldu¤u
belirtiliyor, o yüzden “flehit” kapsam›na
al›nmad›¤› ve ailesinin, flehit ailelerinin ya-
rarland›¤› haklardan yararlanamad›¤› aç›-
¤a ç›k›yordu.

* * *
‹çerde devrimci tutsaklar, sloganlar›,

açl›k grevleri, isyanlarla u¤urlad› onlar›.
D›flar›da ise cuntan›n estirdi¤i teröre inat,
ihtilalci komünistler sokaklar› “‹damlara
Hay›r!” pullamalar› ve yaz›lamalar›yla dol-
durdu. Bildirilerle ulaflt› iflçi-emekçi evleri-
ne, servislere, fabrika önlerinde…  

Son dara¤ac›, 24 Ekim 1984’te ‹lyas
Has ile H›d›r Aslan’a kuruldu. Evren “As-
mayal›m da besleyelim mi” diyordu att›¤›
nutuklarda. Ama cezaevlerinde ölüm oruç-
lar›, açl›k grevleri ve fiili direnifllerle umut
serpilmeye devam ediyordu. Tutsak yak›n-
lar› ilk hareketlenen kesim olmufl, onca
bask›ya ra¤men seslerini yükseltmifllerdi. 

1984’ten itibaren resmen idam yap›l-
mad›. Hatta idam›n kald›r›lmas› tart›flmala-
r› günlerce sürdü. Ama sokak ortas›nda
infazlar, gözalt›nda kay›plar, iflkencede
katletmeler, ev bask›nlar› hep oldu ve bu
sistemde var olmaya devam edecek. Ta
ki, bu düzen y›k›l›ncaya dek...

* * *
Onlar flehitlerimizin cenazelerini bile

kaç›r›yor, mezarlar›n› sakl›yor, son mek-
tuplar›n› dahi vermek istemiyorlar. Veysel
Güney’in mezar› y›llardan sonra bulunabil-
di örne¤in. Ali Aktafl’›n, Mustafa Özenç’in
ailesine yazd›klar› son mektuplar da öyle.
Biliyorlard› ki, onlardan kalacak tek sat›r,
mücadelenin biraz daha harlanmas›na, s›-
n›f kinimizin büyümesine neden olacakt›.
Ancak ne kadar u¤raflsalar da onlar›n ölü-
mü nas›l büyük bir cesaretle karfl›lad›klar›
ve idam sehpas›nda bile inançlar›n› hay-
k›rd›klar›n› gizleyemediler. Onlar›n idamlar
karfl›s›nda gösterdi¤i bu bafle¤mez tutum,
bugünkü kavgaya da moral ve güç katma-
ya devam ediyor.

27 y›l sonra ailesine ulaflan
“son mektup”

12 Eylül'de idam edilen devrimci-
lerin ailelerine yazd›klar› ve faflist
devlet taraf›ndan gizlenen mektupla-
r›ndan ikisi daha ortaya ç›kt›. ‹lk ön-
ce Ali Aktafl ve ard›ndan Mustafa
Özenç'in mektuplar› yak›nlar›na
ulaflt›. 23 Ocak 1983'te Ali Aktafl, 20 A¤ustos 1981'de de
Mustafa Özenç idam edilmifller, ancak mektuplar› ailelerine
ulaflt›r›lmam›flt›. Her iki mektup da ailelere devlet taraf›ndan
de¤il, 12 Eylül'le ilgili araflt›rma yapan iki araflt›rmac›-gaze-
teci taraf›ndan ailelerine verildi. 

Mustafa Özenç'in idam edilmeden 45 dakika önce yazd›-
¤› mektupta, bir kez daha devrim davas›na duydu¤u büyük
inanç görülüyordu: "Sizlere bu sat›rlar› yazmamam›n en
önemli nedeni, kendinizi benim için suçlamaman›z ve bu ko-
nuda so¤ukkanl› davranman›za katk›da bulunabilmek iste-
memdir. Sizler elinizden geldi¤ince bana destek olup iyi bir
flekilde yetifltirmeye çal›flt›n›z. Ancak içinde bulunan toplumsal
flartlar, benim ister istemez bir tercih yapmam› gerektirdi. Bu
tercih, bir yanda sermaye ve onun uflakl›¤›n› yapan faflist
güçler, di¤er yanda emekten yana olan güçler aras›nda söz-
konusuydu. Ben de seve seve bugüne kadar uzanan sonuçla-
r›n› gördü¤üm halde faflizme karfl› emekten yana olmay› seç-
tim Ve do¤ru buldu¤um de¤erler u¤runa onurluca savaflt›m...
Hiçbir bask› veya cebir karfl›s›nda bir an dahi inand›¤›m de-
¤erlere ihaneti düflünmedim... Sömürü ve zulüm düzeni sür-
dü¤ü müddetçe bu savafl yok edilemez. ‹nkar etmek gerçekle-
ri de de¤ifltirmez. Er ya da geç bu bozuk düzen, tüm pislikle-
riyle tarihin çöp sepetine at›lacakt›r. Bu u¤urda gelen ölüm
de, nereden gelirse gelsin, hofl geldi safa geldi." 

Onlar›n b›rakt›klar› mektuplar, devrimci inanc›n birer bel-
gesi niteli¤inde. Devlet korkmaya devam etsin! Bu sömürü ve
zulüm düzeni oldu¤u sürece ona baflkald›ranlar hep olacak.
Ve son nefeslerine dek devrim inançlar›n› hayk›rmaya devam
edecekler.

“O büyük gün geldi¤inde
ben kimbilir kaç y›ldan beri

ebedi yata¤›mda topra¤›n derinliklerinde
sonsuz bir uykuda uyuyor olaca¤›m

fakat al›nca ne zamand›r bekledi¤im haberi
uyan›p, sesimi kimse duymadan

o büyük zaferin tarifsiz coflkusuyla 
kara topra¤›n alt›ndan ben de hayk›raca¤›m.

Unutup geçmiflte kalan ac› dünü
Kimbilir belki bir k›fl günü 

Üzerimi yorgan gibi kaplayan
Bembeyaz kar›n so¤u¤undan
Ya da sonbahar mevsiminde 

Kemiklerime iflleyen ya¤murdan duyaca¤›m
Ve milyonlar› saran o doyulmaz sevince 

Ben de sessizce ortak olaca¤›m
Mevsim ilkbahar s›cak bir yaz olsa da

Gece gündüz fark etmez ben her zaman haz›r›m
Ad›m›n yaz›ld›¤› tafl bile y›k›lsa 

Kalmam›fl da olsa dünyada mezar›m
Hat›rlay›p tek canl› gelmese de bafl ucuma 

O müjdeyi ben do¤adan alaca¤›m
Nas›rl› ellerce yarat›lan o görkemli bayrama

Fark etmeden ben de kat›laca¤›m”

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için

20 Ekim 2008

12 Eylül idamları
8 Ekim 1980-Necdet Adalı’nın asılması



! 1 Ekim 1949-Çin Halk Cumhuriyeti Kuruldu
Japon ve Amerikan emperyalizmine karfl› ÇKP ve
Mao önderli¤inde Çin halk› verdi¤i mücadeleyi dev-
rimle sonuçland›rd›. Köylü devrimi gerçeklefltiren
Çin halk›, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmas›yla
devrimi taçland›rd›. Ancak önderli¤in ufkunun zay›f
olmas›ndan kaynakl› devrim süreci daha sonra de-
mokratik devrimle s›n›rl› kalarak sosyalist inflaya s›ç-
rayamad›. 

! 7 Ekim 1984-‹lyas Has ‹dam Edildi 
8 Ekim 1980- Necdet Adal› idam edildi. 
26 Ekim 1984- H›d›r Aslan idam edildi.

! 7 Ekim 1988-Tuzla Katliam›
TKP/ML T‹KKO militanlar› ‹. Hakk› Adal›, Fevzi
Yalç›n, Kemal So¤ukp›nar ve Reha fien bir eylem ha-
z›rl›¤›ndayken Tuzla köprüsünde polis taraf›ndan
durduruldu ve katledildi. 

! 8 Ekim 1978-Bahçelievler Katliam›
Haluk K›rc›, Abdullah Çatl›, Oral Çelik gibi devletin
kontrgerilla örgütlenmesi içinde yer alan faflistlerin
de aralar›nda bulundu¤u sivil faflistler taraf›ndan ger-
çeklefltirilen katliamda, 7 T‹P'li ö¤renci kald›klar› ev-
de iflkence edilerek ve tellerle bo¤ularak katledildi. O
zaman yeni palazlanmaya bafllayan Çatl›-Çelik-K›rc›
gibi isimler daha sonraki süreçlerde devlet eliyle or-
ganize edilen birçok katliam›n içinde yer ald›klar› gi-
bi, önemli kademelerde görevler üstlendiler. Susurluk
kazas›yla birlikte ortaya serilen iliflkiler a¤›nda ç›kan
bu isimler, yapt›klar› katliamlarla devrimci hareketi,

kitle hareketini sindirmeyi hedefle-
diler. 

! 9 Ekim 1967-Che Katledildi
Dünya devrim tarihinin enternas-
yonalist devrimcilerinden biri olan
Che Guevera, belki de dünyada en çok tan›nan dev-
rimci simgelerden biri oldu. Yaflam› boyunca devrim

mücadelesini Küba, Kon-
go ve Bolivya'da sürdür-
dü. 1928'in 14 Haziran'›n-
da Arjantin'de bafllayan
yaflam›, 9 Ekim 1967'de
Bolivya'da katledilene ka-
dar sürekli bir yükselifl
içinde geçti. Bafle¤meme-
nin, isyan›n simgesi oldu. 
1948'de t›p fakültesine
girdi ve 1953'te bitirdi.

Üniversiteyi bitirmeden 1951'de motorsikletle Latin
Amerika turuna ç›karak, fakirli¤i ve insanlar›n duru-
munu gördü. Gezinti s›ras›nda devrimci fikirlerini de
gelifltirdi ve bu düzenin ancak devrim yoluyla de¤ifl-
tirilece¤ine inand›. Guatemala'ya gitti ve burada bir-
çok ülkeleden devrimciyle tan›flt›. Guatemala'da sol-
cu hükümete karfl› yap›lan darbeye direniflle karfl›l›k
verildi ve Che direnifllerde yer ald›. Ancak burada ya-
flanan yalpalamalardan kaynakl› Meksika'ya kaçmak
zorunda kald›. Emperyalizm konusundaki fikirleri de
netleflince tüm benli¤ini devrimci mücadeleye verme-
ye karar verdi. Fidel'le tan›flt› ve 26 Temmuz Hareke-
ti'ne kat›ld›. Örgütün doktoru olarak bafllayan görevi
devrim süreci ilerledikçe, elde silah dövüflen bir ön-

der konumuna geldi. Sierra Meastra da¤lar›nda
gerillalar›n e¤itiminden planlar›n çizilmesine ka-
dar her alanda görev al›yordu Che. Devrim ya-
p›ld›ktan sonra devletin çeflitli bakanl›klar›nda
görev yapt›. Che, di¤er ülke devrimlerine yar-
d›m etmek gibi bir amaca hizmet etmeyi düflü-
nüyordu ve Fidel'le konuflarak bu plan›n› hayata
geçirmeye karar verdi. Kongo'ya gitti ve gerilla-
lar› e¤itti, onlarla birlikte savaflt›. Kongo k›s›r
çekiflmelerin içinde bo¤ulunca Demokratik Al-
manya'ya geldi. Burada bir müddet kald›ktan
sonra Bolivya'ya geçti. Bolivya Ulusal Hareke-
ti'nin teorik ve askeri yönde e¤itilmesinde görev
ald›. Burada baflar›lar da elde edildi. Che bir
muhbirin ihbar› sonucunda gerilla birli¤iyle bir-
likte kuflat›ld› ve sa¤ yakaland›. Bolivya Baflka-
n› "Che'nin kellesini La Paz'da sergilemek isti-
yorum" diyordu ve Che 9 Ekim'de yarg›s›z bir
flekilde infaz edildi. 

! 11 Ekim 2005-fiair ve Yazar Atilla ‹lhan Öldü
fiair, senaryo yazar›, yazarl›k ve yönetmenlik yapan
Atilla ‹lhan 12 Eylül öncesi yükselen kitle hareketin-
den derinden etkilendi. Bu dönemde verdi¤i eserler
daha çok bu hareketin coflkusunu ve ruhunu tafl›d›.
Ancak Kemalizm'in etkileri 12 Eylül'den sonra daha
belirgin bir flekilde kendini d›fla vurdu.

! 14 Ekim 1971-Hikmet K›v›lc›ml› Öldü
TKP'nin kurucular› ve ikinci MK's› aras›nda yer alan
Hikmet K›v›lcml› 22 y›l boyunca cezaevinde kald›.
‹nançlar›ndan taviz vermeyen kiflili¤iyle tan›nan K›-
v›lc›ml›, Kemalizm, ordu ve devlet konusunda yanl›fl
ve çarp›k fikirler savundu. 12 Mart sonras› arand›¤›
için yurtd›fl›na ç›kan K›v›lc›ml› Zagreb'de öldü. 

! 16 Ekim 1908-Enver Hoca Do¤du
Arnavutluk devriminin komünist önderi Enver Hoca
Cirokastra flehrinde do¤du. Genç yafllardan itibaren
Zago gericili¤ine verilen kavga içinde piflti. Fransa'da
gördü¤ü e¤itim süreci içinde ML fikirlerini pekifltirdi.
1941 y›l›nda onun önderli¤inde Arnavutluk'ta tüm
devrimci gruplar bir araya gelerek Arnavutluk Komü-
nist Partisi'ni kurdular. ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda
‹talyan faflizmine karfl› verilen devrimci mücadeleyi
yönetti ve bu mücadele devrimle taçland›. Sosyaliz-
min inflas›na giriflti ve Stalin'in ölümünden sonra re-
vizyonizme-reformizme karfl› mücadelenin en önünde
yer ald›. 

! 17 Ekim 1889-Rus Yazar Çerniflevski Öldü
Verdi¤i eserlerde toplumsal sorunlara duyarl›l›¤›yla
dikkat çeken Çerniflevski, dönemin devrimci fikirleri-
nin oluflmas›nda da etkiliydi. Fikirleri ve yazd›klar›y-
la tehlike arz ediyordu ve dönemin gizli örgütlerin-
den birine üye olmak suçlamas›yla hapse at›ld›. Yak-
lafl›k 3 y›l hapiste kald›. Çar, piflmanl›k getirmesi ha-
linde affedilece¤i haberini gönderdi ama o düflüncele-
rinden taviz vermedi. Özellikle Nas›l Yapmal› adl›
roman›yla düflünü kurdu¤u toplumun bir tasavurunu
yapt› ve eseri dünyada ünlendi. Kitap, sosyalist infla,
ekonomi ve sevgi konular›nda önemli bir katk› sa¤la-
d›. 

! 22 Ekim 1983 Kürt flair Ci¤erxwin Öldü
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Ekim Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler

29 Eylül 1980’de faflist cuntaya s›kt›¤› “ilk kur-
flun”la ölümsüzleflen Osman Yaflar Yoldaflcan; 25
Ekim 1981’de iflkencede katledilen Ataman ‹nce; 23
Ekim 1992’de bir kamulaflt›rma sonras› ç›kan çat›flma-
da flehit düflen fiaban Budak, ayn› eylemde yakalanan
ve teflhir masas›n› tekmesiyle y›kan, bu yüzden de fa-
flist cellatlar›n kudurmuflcas›na sald›r›s›na u¤rayan
Remzi Basalak; bu yoldafllar›n katlediliflinden bir
hafta sonra 30 Ekim 1992’de trafik kazas›nda yitirdi-
¤imiz Sezai Ekinci; ve bir y›l sonra 14 Ekim 1993’te
yine bir kamulaflt›rma eyleminde vurulan “yeni ça¤›n
çocu¤u” Genç Komünar Nilgün Gök…

Ekim ay›nda flehit düflen ve o yüzden de “Ekim fle-
hitleri” olarak an›lan ihtilalci komünistlerdir onlar… 

‹spanya'da maden iflçileri devlet bas-
k›s› ve faflist teröre karfl› ayaklanma
bafllatt›lar. Eylemleri komünist, dev-
rimci ve sendikac›lardan oluflan bir
komite yönetti. Austirias bölgesinde-
ki eylemde devrimciler yönetimi ele
geçirdiler ve ‹flçi ve Köylü Cumhuri-
yeti'ni kurdular. Ancak ‹spanya hükü-
meti Fas'ta bulunan lejyoner askerleri
ça¤›rarak kurulan Cumhuriyet'e karfl›
sald›r›ya geçti. ‹flçiler yap›lan müdahaleye 2 hafta direndiler. Direnifl
sonucunda 3 bin kifli öldürüldü ve direnifl bast›r›ld›. Bu bast›rma
operasyonu 1936'daki iç savafl›n en önemli verilerinden biridir. 

5 Ekim 1934
Asturias Ayaklanmas›
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Birleflmifl Milletler, Ekim ay›n›n ilk pazartesi
gününü “Dünya çocuk bayram›” ilan etmifl! 20
Ekim 1959 tarihinde ise, “Çocuk Haklar› Bildirge-
si” kabul edilmifl. Bu daha sonra “Uluslararas› Ço-
cuk Haklar› Anlaflmas›” ad›n› alarak yayg›nlaflm›fl.
Türkiye de bu anlaflmay›, 1990 y›l›nda mecliste
onaylayarak yürürlü¤e sokmufl. 

Bu vesileyle her Ekim ay›nda, çocuklar ve ço-
cuk haklar› üzerine hamasi nutuklar at›l›r, her fle-
yin çocuklar›m›za iyi bir gelecek sa¤lamak için
yap›ld›¤› yalan› daha yüksek perdeden seslendiri-
lir. Oysa çocuklar, en a¤›r sömürü koflullar›n›, her
tür istismar› kapitalizmde yaflad›lar ve yaflamaya
devam ediyorlar. Milyonlarca çocuk, “çocuk bay-
ram›” ilan edilen günde de y›l›n di¤er 365 günü gi-
bi çal›fl›yor, horlan›yor, sömürülüyor.

Ekim’in ilk pazartesini “çocuk bayram›” yapan
ve “çocuk haklar›”n› s›ralayan BM’nin yapt›¤› bir
araflt›rmaya göre, dünyada yaklafl›k 250 milyon
çocu¤un, bir iflte çal›flt›¤› söyleniyor. Yani her ge-
çen gün daha fazla çocuk, kapitalist pazara sunu-
luyor. Ve sadece yar›-sömürge ülkelerde de¤il, ge-
liflmifl kapitalist-emperyalist ülkelerde de “çocuk
sömürüsü” tüm h›z›yla devam ediyor. Örne¤in ka-
pitalizmin -ayn› zamanda çocuk sömürüsünün de-
"befli¤i" olan ‹ngiltere'de, çal›flan çocuklar›n yüzde
45'i kaçak iflçi durumunda. ‹spanya'da özellikle
tar›m çiftliklerinde artan bir çocuk sömürüsü var.
Asya ve Afrika ülkelerinde bu oranlar çok daha
yüksek. Afrika'da çal›flan nüfusun yüzde 20'si ço-
cuk. Asya'da ise çal›flan çocuklar, dünyadaki top-
lam iflgücünün yüzde 10'u gibi büyük bir rakama
ulafl›yor. Pakistan'da bir çocuk daha 4 yafl›nday-
ken hal› fabrikas›na köle olarak sat›labiliyor. Tay-
land'da "çocuk fahifleler" turizm sektörünü canlan-
d›rman›n bir arac› olarak kullan›l›yor ve say›lar›
ç›¤ gibi art›yor. Brezilya'da "sokak çocuklar›" t›pk›
köpekler gibi sokak ortas›nda kurflunla avlan›yor.

Rakamlar, her gün 35 bin çocu¤un çeflitli ne-
denlerle öldü¤ünü ortaya koyuyor. Irak’ta, Afga-
nistan’da, Filistin’de, Afrika’da ve dünyan›n birçok
bölgesindeki çocuklar, silahl› çat›flmalar sonucu
ölüyor, sakat kal›yor ya da yak›nlar›n› yitiriyor.
Savafllardan dolay› sakat kalm›fl çocuk say›s› 6
milyonu geçiyor, 16 milyon çocu¤un yine savafl-
lardan dolay› psikolojik travma geçirdi¤i, 7 milyon
çocu¤un ise, mülteci duruma düfltü¤ü söyleniyor.

* * *
Türkiye’deki resmi rakamlara göre ise, alt› bu-

çuk milyon çocuk iflçi var. Kay›td›fl› çal›flanlar he-
saba kat›ld›¤›nda bu rakam›n çok daha yüksek ol-
du¤u tahmin edilebilir. Uluslararas› Çal›flma Örgü-
tü (ILO), Avrupa Sosyal Güvenlik fiart›, UN‹CEF,
Birleflmifl Milletler gibi tüm uluslararas› örgüt ve
anlaflmalar çocuklar›n çal›flt›r›lmas› için 15 yafl s›-
n›r› koymufltur. Fakat di¤er ülkelerde oldu¤u gibi
Türkiye'de de bu s›n›r ifllemez. Zaten yasal olarak
bile ç›rakl›k alt yafl s›n›r›n› "aday ç›rakl›k" ad› al-
t›nda 11 yafl›na kadar çekilmifltir. Üstelik bu ç›rak-
lar, "ö¤renci" say›larak ifl yerinde çal›flan iflçi say›-
s›na dahil edilmezler. Çal›flma saatleri, yetiflkinler-
den farks›z, hatta daha kötüdür. Haftal›k mesaileri
ortalama 45-50 saat kadard›r. Günde 10-12 saat
çal›fl›rlar. Hafta sonu tatilleri gasp edilir. Çocuk ifl-
çilerin yüzde 78'i y›ll›k izinlerini kullanamazlar. 

Sigortas›z, sendikas›z ve hiçbir güvenceleri ol-
madan çal›flt›r›lan bu çocuklar, Anayasa'n›n 50.
maddesinde ve ‹fl Kanunu'nda, "tehlikeli" ifller ola-
rak geçen ve çocuklara yasaklanan deri ifl kolu ya
da ayakkab› yap›m› gibi, kimyasal zehirlerin kulla-
n›ld›¤› ifl yerlerinde de, yo¤un olarak istihdam edil-
mektedirler. 10-12 saat alkol, tiner kokular› ara-
s›ndaki çocuklar›n, uyuflturucu ba¤›ml›s› haline
gelmesi hiç de flafl›rt›c› de¤ildir. (Türk-‹fl'in bir
araflt›rmas›na göre, çal›flan çocuklar›n yüzde 32'si
sigara, yüzde 7'si sürekli içki kullanmaktad›r.)

Çal›flma koflullar›nda oldu¤u kadar ifl kazalar›
ve meslek hastal›klar›nda da yetiflkin iflçilerden
farkl› durumda de¤illerdir. ‹fl kazas› ve meslek
hastal›klar›n›n yüzde 11'ini 12-19 yafl grubundaki
çocuklar oluflturmaktad›r.

TÜ‹K’in 2005 verilerine göre, Türkiye nüfusu-
nun beflte biri yoksulluk alt›nda yafl›yorken, çocuk
nüfusunun yoksulluk oran› daha yüksek. K›rsal
alanda 15 yafl alt› çocuklar›n yüz 40.6’s› yoksul.
Bu çocuklar›n ana babalar›n›n e¤itimleri ve düzenli
iflleri yok. Çocuklar›n okula gidememesinin as›l
nedeni de yoksulluk.  

Oysa en çok bu aileler çocuklar›n› okutmak is-
tiyor. ‹stanbul’da yap›lan bir araflt›rmaya göre iflçi
ailelerinin yüzde 92’si çocuklar›n› “sonuna kadar
okutmak istediklerini” söylüyorlar. “Biz çektik, on-
lar çekmesin. Onlar okusun bari” diyorlar. Diyorlar
ama, bir yandan paral› e¤itimin getirdi¤i ek mas-
raflar, di¤er yandan artan yoksulluk, iflçi-emekçi
çocuklar›n okumas›n› daha da zorlaflt›r›yor. Bu ai-
lelerin yüzde 30’u her y›l en az bir çocu¤unu okul-
dan almak zorunda kal›yor. ‹lkokula kay›t yapt›ran
ö¤rencilerin içinden yüksek ö¤renime kadar de-
vam edip mezun olabilen sadece yüzde 7.58. Yani
yüzde 92.48’i ö¤renim d›fl› kal›yor. Tabi bunlar›n
çok büyük bir k›sm› iflçi-emekçi çocuklar›. Özel-
likle ilkö¤retimden liseye geçerken, neredeyse ya-
r›s› okula gidemiyor. Daha yüksek bir eleme oran›
ise, yüksekö¤renim s›ras›nda yaflan›yor. Böylece
iflçi-emekçi çocuklar›n›n ezici bir ço¤unlu¤u daha
çocuk yaflta okul de¤il, geçim derdine düflüyorlar. 

Ne ifl, ne ö¤retim sistemi içinde yer almayan
çocuklar da var. Onlar ailenin di¤er fertleri çal›flt›¤›
için, ev ifllerini yap›yor, küçük çocuklara bak›yor-
lar. Ev-içi ücretsiz köleli¤e daha bu yaflta bafll›yor-
lar.  

Bu ailelerin büyük zorluklarla okutabildi¤i ço-
cuklar›n durumu da hiç iç aç›c› de¤il. Bir araflt›r-
maya göre ilkokul ö¤rencilerinin yüzde 40’›, sinirli,
h›rç›n; yüzde 29’u korkulu; yüzde 20’si çekingen;
yüzde 13.5’i geçimsiz, kavgac›; yüzde 3.5’i tikli…
fiehirlerde yaflayan çocuklar›n, paylaflma ve daya-
n›flma duygular›ndan yoksun yetiflti¤i, zihinsel ye-
teneklerini ortaya ç›karamad›¤› ve baflar›s›zl›¤a sü-
rüklendi¤i saptanm›fl durumda. 

‹flte kapitalizmin çocuklar›m›za sundu¤u yaflam
bu.

* * *
Kapitalizm, daha ilk do¤du¤u andan itibaren

gözünü çocuk eme¤ine dikmifl bir sistem. 1800’lü
y›llar›n bafl›nda, kapitalizmin ilk y›llar›nda baflta
‹ngiltere olmak üzere belli bafll› ülkelerde, tüm
dünya “çocuk iflçiler”le tan›flt›. Ayaklar›n alt›na
konan kasalara ç›karak tezgahlara uzanabilen,

fabrikala-
r›n yan›n-
daki ba-
rakalarda
uyuyan
ve günde
12-14 saat çal›-
flan bu çocuklar,
kapitalizmin
“ucuz iflgücü or-
dusu” oldu. Gre-
ve gidemeyen,
hiçbir pazarl›k
gücü olmayan,
kand›r›lmaya en
müsait, en uysal
kesimdi onlar. O
yüzden de ücret
s›n›r›n› sürekli
afla¤›ya çekme-
ye çal›flan kapi-
talistlerin, maki-
neyi ele geçir-
dikleri andan iti-
baren ilk yapt›k-
lar›; kad›n eme-
¤inin yan› s›ra
çocuk eme¤inin
sömürüsüydü. 

Çocuk iflçile-
rin sorunu, esas
olarak iflçi s›n›f›-
n›n yetiflkinler k›sm›n›n sorunudur. Gerek ücretle-
rin düflürülmesinde, gerek "grev k›r›c›s›" olarak
kullan›lmas›nda çocuk eme¤i, bafl›ndan itibaren
yetiflkinlerin karfl›s›na rekabet amac›yla ç›kart›l-
m›flt›r. O yüzden de çocuklar›n bu a¤›r sömürü ko-
flullar›n› iyilefltirme mücadelesine en büyük deste-
¤i sunmak, s›n›f›n yetiflkinlerine, en baflta da ön-
cülerine düfler. 

16 yafl›ndan küçük çocuklar›n çal›flt›r›lmamas›,
çal›flan çocuklar›n sigortal› ve sendikal› olma hak-
k›, s›n›f›n, grev, T‹S, tazminat gibi tüm haklar›na
sahip olmas›, a¤›r ve tehlikeli ifllerde çal›flt›r›lma-
mas›, çal›flma saatlerinin 18 yafl›n alt›nda olanlar
için en fazla 6 saatle s›n›rland›r›lmas›, fazla mesai-
nin yasaklanmas›, iki gün hafta sonu ve y›lda bir
ay tatil gibi temel haklar› için yürüttü¤ü mücadele-
de s›n›f›n birleflik gücü harekete geçmelidir. 

BM baflta olmak üzere kapitalizmin kurumlar›,
kapitalizmin çirkinliklerini, vahfletini gizlemek, ya-
lan ve demagojiyle onu süslemekle görevlendiril-
mifl kurumlard›r. ‹lan ettikleri günler, haklar “bay-
ram”lar da, ka¤›t üzerindedir; göz boyamad›r. 

Gerçekten çocuklar›m›z› düflünüyor, onlara da-
ha güzel bir gelecek sa¤lamak istiyorsak, savafl-
maktan baflka çaremiz yoktur. Çocuklar›m›z› mut-
suz eden, sakat b›rakan, katleden bu düzene karfl›,
kinimizi eyleme dökmekten baflka yolumuz yok-
tur. “Geceleri aç yat›lmayan/Gündüzleri sömürül-
meyen/Ekmek, gül ve hürriyet günlerini” ancak
bu flekilde sunabiliriz çocuklar›m›za. Gerçek bay-
ramlara, sömürü ve zulmün ortadan kalkt›¤› bizim
bayramlar›m›za da ancak bu flekilde ulaflabiliriz. 

B‹ZE BAYRAM KÖMÜR KARASI

“Sosyalizm,
yani flu demektir day› k›z›,

sosyalizm, senin anl›yaca¤›n yan
el kap›s›n›n yoklu¤u de¤il de

imkans›zl›¤›
Ekme¤imizde tuz, 

kitab›m›zda söz, 
oca¤›m›zda atefl oluflu hürriyetin

Yahut da baflkas› yel de
sen de yaprakm›fls›n gibi

titrememek
bunun tersi yahut…

sosyalizm
devirmek da¤lar› el birli¤iyle, 

ama elin öz biçimini
öz s›cakl›¤›n› yitirmeden

Yahut mesela
Sevgilimizin bizden ne flan ne pa

Vefadan baflka bir fley beklemeyifli
Yani yurttafl ödevi say›lmas› 

bahtiyarl›¤›n
Ve hepsinden önemlisi

Çocuklar›n, ama bütün çocuklar›n 
K›rm›z› elmalar gibi gülmesi…”

Naz›m Hikmet

BM’ye göre Ekim’in ilk Pazartesi “Çocuk Bayram›”
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Yayg›n olarak san›ld›¤›n›n
aksine, g›da krizi, tar›msal
üretim azald›¤› için de¤il,

tam tersine artt›¤› için yafla-
n›yor. Kapitalizmin temel ya-
sas›, di¤er sektörlerde oldu¤u
gibi tar›m sektöründe de ayn›
iflliyor. Üretim anarflisinin ve

azami kar h›rs›n›n yaratt›¤›
fazla üretim, krizin de temel

nedeni olarak ortaya ç›k›yor.
Çünkü bu fazla üretimi ger-
çeklefltirme aflamas›nda, bir

taraftan küçük üretici y›k›ma
u¤rat›l›rken, bir taraftan ta-

r›msal alanlar ve üretim, em-
peryalist tekellerin elinde

toplan›yor. Kapitalizm, bir ta-
rafta açl›k ve yoksullu¤u,

di¤er tarafta ise zenginlik ve
refah› biriktiriyor. 

G›da krizi, açl›k isyanlar› yarat›yor

2008’in fiubat ve Nisan aylar› aras›n-
da, pirincin fiyat› %75 artt›, bu¤day fiyat-
lar›ndaki art›fl ise %120 gibi devasa bir
boyuta ulaflt›. Et, süt, ya¤, m›s›r, soya fa-
sulyesi gibi pekçok temel g›da ürünlerin-
de de, benzer biçimde çok yüksek fiyat
art›fllar› gerçekleflti. 

Pirinç, mercimek, kurufasülye, un gi-
bi, yoksul ve emekçi kesimlerin temel g›-
da maddeleri olan ürünlerde yaflanan bu
art›fl, dünyan›n pekçok bölgesinde açl›¤›n
artmas›na, baz› ülkelerde ise ekmek is-
yanlar›na yol açt›. ‹lk olarak Kamerun’da
halk döküldü sokaklara. Hemen arkas›n-
dan Senegal, Moritanya ve Fildifli Sahil-
leri’nde ayaklanmalar bafllad›. Haiti, Fili-
pinler ve M›s›r’da, yaflanan isyanlar so-
nucunda baflbakanlar görevlerinden al›n-
d›lar. Pakistan’da halk ambarlara sald›rd›
ve ordu devreye girdi. Burkina Faso’da
genel grev ilan edildi. Bangladefl, Etiyop-
ya, Endonezya, Özbekistan, Yemen...
Yaflanan g›da krizi, Asya, Afrika ve Latin
Amerika k›tas›nda, 37’den daha fazla ül-
kede, toplam 89 milyon insan› do¤rudan
etkiledi. Yap›lan eylemlerin önemli bir
k›sm› devletin kolluk kuvvetlerinin sald›-
r›s› ile karfl›laflt›, pekçok aç insan bu sal-
d›r›larda hayat›n› kaybetti. 

Bu nedenle konu, özellikle son 6 ay-
d›r daha çok tart›fl›l›yor. Burjuvazinin
sözcüleri, herfleyden önce sorunun gerçek
boyutunu gözlerden gizlemeye çal›fl›yor-
lar. Genellikle sorunun yerel ve geçici bir
sorun oldu¤unu kan›tlamaya kalk›yor; fi-
yat art›fllar›n› da ya spekülatörlere ya da
kurakl›¤a, veya baflka bir etkene ba¤l›-
yorlar. Bazen de istatistiklerle ve rakam-
larla oynayarak, ortada hiçbir sorun yok-

mufl gibi davran›yorlar. 

Oysa temel g›da maddelerindeki fiyat
art›fllar›, tek bir ülkede, tek bir bölgede
de¤il; tüm dünyada etkisini sürdürüyor.
Ama geri b›rakt›r›lm›fl, yar›-sömürge
yoksul ülkelerde, bunun etkileri çok daha
sars›c›, çok daha kitlesel bir biçimde orta-
ya ç›k›yor. 

Krizin kayna¤› tekelleflmedir

2007 y›l›nda tar›m sektöründeki top-
lam üretim, dünyan›n toplam g›da ihtiya-
c›n›n, yüzde 10 daha fazlas› düzeyinde
gerçeklefltirildi. Yani üretilen g›da ürün-
leri, dünya üzerinde tüm insanlara, ihti-
yaçlar› oran›nda dengeli bir biçimde da-
¤›t›ld›¤›nda, stoklarda yine de fazladan
g›da ürünü kalacakt›. 

Oysa dünyada her gün 25 bin kifli aç-
l›ktan ölüyor. Birleflmifl Milletler rakam-
lar› her gün 850 milyon insan›n yata¤a aç
girdi¤ini, 1 milyar insan›n günlük kazan-
c›n›n bir dolar›n, 2 milyar insan›n günlük
kazanc›n›n ise, 2 dolar›n alt›nda oldu¤u-
nu aç›kl›yor. Dünya nüfusunun 6 milyar
civar›nda oldu¤unu düflünürsek, her üç
kifliden birinin açl›k tehlikesiyle karfl›
karfl›ya oldu¤u ortaya ç›k›yor. Geçen her
dakika, açl›ktan ölüm oranlar›n› yükselti-
yor, önümüzdeki y›llarda daha da yükse-
lece¤i öngörülüyor. 

Di¤er taraftan, marketlerde tonlarca
g›da ürünü, fahifl fiyatlarla sat›n al›nmay›
bekliyor. 

Market fiyatlar› ne kadar yüksekse,
tarladaki fiyatlar o kadar düflük oluyor.
Üretici, hasad› yapacak iflçilerin ücretle-
rini ödeyemedi¤i için, ürünü tarlada çürü-
meye b›rak›yor. Ya da ürünün çok bere-
ketli oldu¤u y›llarda, fiyatlar düflmesin

diye ürünler kasalarla denizlere dökülü-
yor, derelere at›l›yor, çöplüklere y›¤›l›-
yor. 

Bir tarafta insanlar açl›ktan ölürken,
bir tarafta küçük üreticiler fazla ürettik-
leri için adeta cezaland›r›l›rken, karfl› ta-
rafta tar›m tekelleri büyük karlar vuru-
yor. 

Ve yayg›n olarak san›ld›¤›n›n aksi-
ne, g›da krizi, tar›msal üretim azald›¤›
için de¤il, tam tersine artt›¤› için yaflan›-
yor. Kapitalizmin temel yasas›, di¤er
sektörlerde oldu¤u gibi tar›m sektöründe
de ayn› iflliyor. Üretim anarflisinin ve
azami kar h›rs›n›n yaratt›¤› fazla üretim,
krizin de temel nedeni olarak ortaya ç›-
k›yor. Çünkü bu fazla üretimi gerçeklefl-
tirme aflamas›nda, bir taraftan küçük
üretici y›k›ma u¤rat›l›rken, bir taraftan
tar›msal alanlar ve üretim, emperyalist
tekellerin elinde toplan›yor. 

Kapitalizm, bir tarafta açl›k ve yok-
sullu¤u, di¤er tarafta ise zenginlik ve re-
fah› biriktiriyor. ‹flçi-emekçi kitleler ile
tekelci burjuvazi aras›ndaki gelir uçuru-

mu giderek büyüyor; burjuvazinin refah›,
kitlelerin yoksullu¤unun ve açl›¤›n›n ne-
deni oluyor.  

‹lkel tar›mdan “yeflil devrim”e

Tar›msal üretime geçifl, insano¤lu
aç›s›ndan önemli bir tarihsel dönüflümü
ifade ediyordu. Tar›m, yerleflik düzen de-
mekti, yerleflik düzen ise, insanl›¤›n geli-
fliminin, modern dünyan›n temellerini
at›yordu. 

Ortado¤u co¤rafyas›n›n “uygarl›¤›n
befli¤i” olarak kabul edilmesinin alt›nda
yatan en önemli etken, güçlü akarsu ya-
taklar›ndan dolay›, tar›ma elveriflli koflul-
lara sahip olmas›yd›. Ancak bu avantaj›,
ayn› zamanda dezavantaj› oldu; tar›mda
afl›r› sulama nedeniyle h›zl› bir çölleflme
yafland›. 

14. yy.da nadas›n ortadan kald›r›lma-
s›, “tar›m devrimi”ni gerçeklefltirdi. O
güne kadar, her y›l yap›lan tar›m›n topra-
¤› yordu¤u ve verimsizlefltirdi¤i görül-
müfl, bu nedenle de nadasa b›rakma yön-
temi kullan›lm›flt›. Yem bitkilerinin üreti-
mi ise, nadasa b›rakmay› ortadan kald›r-
d›; hem topra¤›n kendisini toparlamas›n›
sa¤lad›, hem de hayvanlar›n beslenmesi-
ni kolaylaflt›rd›. Hayvan gübresinin ta-
r›mda kullan›lmaya bafllanmas› da ayn›
döneme denk geldi. Köleci toplumdan
feodal topluma geçiflin temellerinde, ta-
r›m devriminin önemli bir rolü oldu. Ta-
r›m aletlerindeki geliflme ve tar›m üreti-
mindeki art›fl, feodal sistemin ekonomik
temelini oluflturdu. 

18. yy’›n ortalar›nda gerçeklefltirilen
endüstri devrimi, kapitalizmin temelleri-
ni atarken, tar›mda da kapitalist geliflme-
nin önünü açt›. 18. yy’›n sonlar›na do¤ru,
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endüstriyel tar›m›n ilk temelleri at›lm›fl ol-
du. Modern ve güçlü fosil yak›tlarla çal›flan
araçlar ve sürülebilir alanlar›n genifllemesi,
tar›msal üretimi h›zl› biçimde art›rd›. 

20. yy’›n ortalar›nda tar›m üretimine
damgas›n› vuran geliflme, “yeflil devrim”
oldu. ’40-60 y›llar› aras›nda ortaya ç›kt›
“yeflil devrim” söylemleri. Tar›mda bu at›-
l›m, II. Emperyalist Savafl sonras› dünyada
güçlenmekte olan ABD hegemonyas›n›n bir
ürünüydü. Savafl s›ras›nda bilim ve teknolo-
jide yeni geliflmeler ortaya ç›km›fl, özellikle
kimya sanayinde önemli ilerlemeler kayde-
dilmiflti. Bu teknikler, savafl›n arkas›ndan
tar›m alan›nda kullan›lmaya baflland›. Me-
sela nitrojen bombas›nda yap›lan de¤iflik-
liklerle nitrat gübresi, sinir gaz›nda yap›lan
de¤iflikliklerle sinek öldürücü ilaçlar üretil-
meye baflland›. Pekçok kimyasal ve biyolo-
jik silah, art›k tar›msal alandaki geliflime
altyap› oluflturuyordu. ABD’nin en büyük
emperyalist tekelleri aras›nda bulunan Roc-
kefeller ve Ford Vak›flar›, hükümet destek-
lerinden de faydalanarak, tar›msal araflt›r-
malar konusunda büyük ilerlemeler sa¤lad›-
lar. 

“Yeflil devrim” sayesinde üretim h›zl›
bir biçimde artt› gerçekten de. Önce Rocke-
feller Vakf› 1943 y›l›nda Meksika’da yapt›-
¤› deneyler sonucunda yüksek verimli m›s›r
ve bu¤day gelifltirildi. Arkas›ndan Hindis-
tan’a el att› Rockefeller. Yap›lan deneyler
sonucunda, ‘70’lerin sonuna gelindi¤inde
Hindistan’daki çeltik üretimi yüzde 30 art-
m›flt›. 1961-1985 y›llar› aras›nda, yar›-sö-
mürge ülkelerdeki hububat üretimi iki kat-
tan fazla artt›. Çeltik, m›s›r ve bu¤day veri-
mi devasa art›fllar gösterdi.  

Tar›mda yaflanan rekor üretim art›fllar›,
ABD’nin tar›m tekellerinin büyümesine,
dünya tar›m› üzerinde hakimiyet kurmas›-
na, fazla üretimini dünya pazarlar›na sokma
ad›mlar› atmas›na olanak sa¤lad›. Bu, ‘70’li
y›llar›n bafl›nda tüm dünyaya “yeflil dev-
rim” ihrac›na dönüflerek, dünya halkalar›n›n
üzerine ideolojik bir bombard›man olarak
ya¤maya bafllad›. Emperyalist tar›m tekelle-
rinin dayatt›¤› yöntemler, ‘80’lerden itiba-
ren yo¤un bir biçimde yar›-sömürge ülkele-
re ihraç edildi. 

Kapitalist propagandistler, onu çok par-
lak bir ambalajla kitlelere sundular. Onlara
göre dünya nüfusu h›zla artmaktayd›, bu ka-
dar insan› doyurmak için “birim alandan el-
de edilen ürün miktar›n› art›rmak, birim
alanda en yüksek verimlili¤i sa¤lamak” ge-
rekiyordu. Tar›m makinalar›, kimyasal ilaç
ve gübreler kullan›larak bunu baflarmak
mümkündü. Dahas› m›s›r, pirinç gibi çok
tüketilen ürünlerde çaprazlama deneylerin
baflar›ya ulaflmas› sonucu elde edilen yük-
sek verimli tohumluklar kullan›lacakt›. Em-
peryalist tar›m tekellerinin dayatt›¤› yön-
temlerle üretim yap›lmas›, tar›msal üretimin
tümüyle tar›m tekellerine emanet edilmesi
için yar›-sömürge ülkelerde bir taraftan par-

lak kampanyalar yürütüldü, bir taraftan da
hükümetler üzerinde bask› kuruldu. 

“Yeflil devrim”in ikinci aflamas›
GDO’lar›n (Geneti¤i De¤ifltirilmifl Orga-
nizmalar) kullan›lmas›d›r. 1980’li y›llar›n
bafllar›nda Çinlilerin tütün üretiminde bafl-
latt›¤› denemeler, ABD’li tar›m tekelleri ta-
raf›ndan fark edilerek gelifltirildi. ABD’li
tekeller, g›da ürünlerinin de genlerini de-
¤ifltirmeye bafllad›lar. 1994 y›l›nda bu fle-
kilde üretilen ilk ürün domates oldu. 1996
y›l›nda dünya genelinde 1.7 milyon hektar
arazi üzerinde GDO tar›m› yap›l›yordu.
2006 y›l›nda ise GDO tar›m› yap›lan alan
102 milyon hektara yükselmiflti. Bugün,
ABD, Arjantin ve Brezilya, GDO tar›m›n›n
en fazla yap›ld›¤› ülkelerin bafl›nda geliyor-
lar. 

Kapitalizm genel olarak sömürünün en
yo¤unlaflt›r›lm›fl halini ifade eder. Kapita-
list, elindeki herfleye “daha fazla nas›l sö-
mürürüm” diye bakar. ‹flçinin iflgücü üze-
rindeki dizginsiz sömürünün de, hammad-
de kullan›m›ndaki cimrili¤in de, üretim
maliyetlerini düflürmek için çevrilen dolap-
lar›n, yap›lan doland›r›c›l›klar›n alt›nda ya-
tan da budur. Kapitalist tar›m da ayn› felse-
feyle hareket eder. 

Endüstriyel tar›m, 

insana ve do¤aya zararl›d›r

Tar›mda “en yüksek verimlilik” demek,
en yo¤un sömürü demektir: ‹nsan›, do¤ay›,
hayvan›, tohumu, ürünü... Sanayi alan›nda
üretim yap›l›rken, üretimin üç girdisinden
ikisinin (hammadde ve makina) verim ora-
n› bellidir. Üretime girdikleri kadar ç›kar-
lar. Sanayi üretiminde “en yüksek verim”
al›nacak tek unsur emektir. Burjuvazi, ifl-
gücünün en yo¤un sömürüsü ile kar›n› ar-
t›rmay› hedefler. Tar›mda da üretime girdi
olan tüm nesnelerin verimlilik düzeyi belli-
dir ve onun çok üzerine ç›kmas› olas› de¤il-
dir. Ancak burjuvazi, “canl› organizmalar”
sözkonusu oldu¤unda iliklerine kadar sö-
mürecek, azami kar› sa¤layacak yöntemler
bulmak için tüm olanaklar› kullan›yor. Sa-
dece üretimdeki iflgücünü de¤il, “hammad-
de” kapsam›ndaki tüm canl› organizmalar›
(toprak, tohum, hayvan), son s›n›r›na kadar
zorluyor, onlar›n do¤as›n› bozuyor, ilikleri-
ne kadar sömürüp, “ifle yarayan” her zerre-
sinden yararlan›yor. 

Mesela tavuklar›n ve s›¤›rlar›n, tarlalar-
dan ve aç›k havadan kopart›larak küçücük
odalara ve bölmelere hapsedilmesi “en
yüksek verim” almak için etkili bir yoldu.
Yüzlerce tavuk ya da inek, kendi bölmele-
rinde hiç k›p›rdamadan oturuyor, sürekli
bir biçimde yem yiyor, su içiyorlar. Böyle-
ce oturduklar› yerde, büyümüyor, flifliyor-
lar. Hiç k›p›rdamad›klar› için kaslar› olufl-
muyor, etleri daha yumuflak oluyor. Tavuk-
lar, ›fl›klar›n 24 saat içinde 6 saatlik aralar-
la aç›l›p kapanmas›ndan dolay› gece-gün-

düz kavram›n› yitiriyor ve günde iki kere
yumurtluyorlar ve normal büyüme süresi
olan 6 ay yerine 3 ayda kesimlik hale geli-
yorlar. ‹flte “birim alanda en yüksek verim-
lilik” böyle elde ediliyor! Hayvanlar kendi
do¤alar›na ayk›r› biçimde semirtilirken, en
büyük iflkenceyi görüyorlar, bu arada vü-
cutlar›nda çeflitli flekil bozukluklar› oluflu-
yor. Yemyeflil çay›rlarda otlayarak do¤aya
uyumlu bir biçimde yaflayan, sa¤l›kl› bir bi-
çimde büyüyen hayvanlar›n sa¤l›kl› ve lez-
zetli etleri ise, haf›zalardan bile silinip
uzaklafl›yor. 

Mesela kesilen hayvanlar›n at›klar›
ö¤ütülüp, makinalarda ifllemden geçirilip
hayvan yemi haline getiriliyor ve hayvanla-
ra yediriliyor. Tavuklar›n tüyleri, ayaklar›,
kafalar›, s›¤›rlar›n ayaklar›, kuyruklar›, ye-
nilmez iç organlar› vb. çöpe at›lmas› gere-
ken tüm parçalar› ö¤ütülerek yem haline
getiriliyor. Otçul hayvanlar olan s›¤›rlara
s›¤›r parçalar›, tavuklara tavuk parçalar› ye-
diriliyor. Böylece kesilen hayvan›n bir gra-
m› bile ziyan olmam›fl, “en yüksek verimli-
lik” sa¤lanm›fl oluyor. Ancak bu yöntem
nedeniyle “deli dana”, “deli tavuk” gibi
hastal›klar dünyan›n her taraf›nda görülü-
yor ve insan sa¤l›¤›n› tehdit ediyor. 

Mesela m›s›r, genleri ile en fazla oy-
nanm›fl, en fazla de¤ifltirilmifl bitkidir. Bu
yan›yla insan sa¤l›¤›na da en zararl› hale
gelmifltir. Amerika k›tas›ndan tüm dünyaya
yay›lan bu bitki, ayn› zamanda g›da üreti-
minde en çok kullan›lan üründür de. Çünkü
yap›lan genetik de¤ifliklikler sonucunda
üretimi çok artm›flt›r. M›s›rdan üretilen fle-
ker (ya da m›s›r flurubu) bile tek bafl›na, be-
bek mamalar›ndan haz›r toz g›dalara kadar
800 farkl› g›da maddesinde kullan›lmakta-
d›r. fiekerde glikoz ve fruktoz ad›nda iki
molekül bulunur. fieker kam›fl›ndan ya da
fleker pancar›ndan üretilen flekerde glikoz
ve fruktoz oran› yar› yar›yad›r. M›s›r fleke-
rinde ise bu oran glikoz yüzde 20, fruktoz
yüzde 80’dir. Canl› metabolizmas›, glikozu
hemen enerjiye dönüfltürür ve kullan›r. Vü-
cudun glikoza verdi¤i tepki insülin salg›la-
makt›r ki, bu da tokluk hissi yarat›r ve gli-
koz al›m›n› durdurmay› (yani flekerli fleyi
yemeyi durdurmay›) sa¤lar. Fruktoz ise,
do¤rudan ya¤a dönüflür ve vücutta depola-
n›r. Fruktoz karfl›s›nda canl› metabolizmas›
insülin salg›s› yapmaz, yani tokluk hissi ya-
ratmaz, daha çok yeme¤e teflvik eder. O
yüzden de m›s›r flurubu, insan sa¤l›¤›n›n en
büyük tehditlerinden olan obezitenin do¤-
rudan nedenlerinden biridir. 

Mesela ar›lar›n tar›msal üretimde haya-
ti bir rolü oldu¤u bilinir. Ar›lar, kendileri
hareket edemeyen difli ve erkek bitkiler ara-
s›nda gezerek, onlar›n polenlerini birbirine
tafl›yarak bitkilerin döllenmesini sa¤larlar.
Tek bir ar› bir günde yaklafl›k 1 milyon bit-
kinin döllenmesini sa¤lamaktad›r. Dünya
üzerindeki tüm bitkilerin yüzde 75’i ar›lar
sayesinde döllenir. Yani Einstein’in söyle-
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di¤i “ar›lar olmasa insano¤lunun ömrü sa-
dece 4 y›ld›r” sözü oldukça hayati önem ta-
fl›yan bir saptamad›r. Ancak son y›llarda
ar›lar koloniler halinde ve h›zla ölüveriyor-
lar. Bir gecede yüzlerce ar› ortadan kaybo-
luyor. Son iki-üç y›lda durum o kadar va-
him bir hale geldi ki, ABD’de ar› yetifltirci-
lerin ço¤u, 2007 y›l›nda bir önceki y›la gö-
re ar› say›s›nda yüzde 70 azalma oldu¤unu
söylüyorlar. Almanya’daki kay›p ise, yüzde
80. Bunun nedenleri konusunda çeflitli arafl-
t›rmalar var. Ancak en akla yak›n iki seçe-
nek üzerinde daha fazla durmak gerekiyor:
Birincisi, cep telefonlar›n›n baz istasyonla-
r›n›n yayd›¤› radyo dalgalar›n›n, ar›lardaki
yön bulma ve kovan›na geri dönme yetene-
¤ini yok etmesi. ‹kincisi ise, genleri de¤iflti-
rilmifl ürünlerin ar› ölümlerine sebep olma-
s›. Bu konuda somut baz› veriler de var. M›-
s›r bitkisinin içine Bt adl› mikroorganizma-
n›n zehiri DNA kodu olarak konuyor. Bu
bitkiyi yiyen zararl› böcek Bt zehirinini de
yemifl oluyor ve ba¤›rsak hücrelerinin patla-
mas› sonucunda ölüyor. Ar› kolonilerinin
ortadan kalkmas›ndan Bt-m›s›r›n sorumlu
oldu¤u düflünülüyor. Ar› ölümlerinin en çok
Bt-m›s›r tar›m›n›n yap›ld›¤› bilinen Adana
bölgesinde yo¤un olarak yaflanmas›, bu ih-
timali güçlendiriyor. Keza ilk vakalar›n Or-
tado¤u’da, ‹srail’de görünmüfl olmas›, ge-
netik çal›flmalar›n en yo¤un olarak ‹srail ta-
r›m›nda kullan›l›yor oluflu gibi etkenler, bu
kan›y› güçlendiriyor. Ancak bu veriler, ge-
netik de¤iflikli¤e u¤rat›lm›fl ürünlerin ekil-
mesinin önüne engel olam›yor. Ar›lar ölü-
yor; ar›lar›n yapt›¤› tozlaflt›rma ifli yapay
yollardan, hormonlardan sa¤lanmaya çal›fl›-
l›yor. Ortaya ne idü¤ü belirsiz, yedi¤in za-
man patates mi, salatal›k m› oldu¤u tad›n-
dan ve kokusundan anlafl›lmayan sentetik
g›dalar ç›k›yor ortaya ve bu g›dalar yoksul-
lar›n tüketimine sunuluyor. 

Endüstriyel tar›m; “mucize tohumlar”,
yeterli sulama, pestisit (kimyasal ilaçlar) ve
suni gübre kullan›lmas›na dayal› bir tar›m-
d›r. Ancak bir taraftan, bu yüksek verimli
“mucize tohumlar” topraktaki azotu h›zla
tükettikleri için, toprak h›zl› bir biçimde ve-
rimsizleflmekte, çoraklaflmaktad›r. Bu to-
humlar, topra¤›n bütün verimini ve niteli¤i-
ni sömüren, yokeden bir etki yaratmaktad›r-
lar.  

Geleneksel tohumlar, binlerce y›l bo-
yunca ayn› topraklarda ekilip biçilmifl ol-
man›n etkisiyle, do¤aya ve topra¤a uyum
sa¤lam›fllard›r. Bu nedenle en a¤›r iklim ko-
flullar›nda bile yetifltirilebilen ürünler var-
d›r. Oysa emperyalist tekeller taraf›ndan
üretilen tohumlar, ancak verili ›s›-su-gübre-
ilaç koflullar› yerine getirildi¤inde, ürün ve-
rebilirler. Bu koflullar sa¤lanmad›¤›nda ise,
ürün almak neredeyse imkans›zlafl›r. 

GDO’lu tar›m› daha da tehlikeli bir hale
getiren unsur ise, GDO’lu tohumlar›n yay›l-
ma gücüdür. GDO’lu tohum kullan›lan bir
tarladaki bitkinin polenleri, rüzgar arac›l›-

¤›yla onlarca kilometrelik bir alana yay›la-
bilmektedir. GDO’lu tohumlar, bask›n ka-
rakter tafl›d›¤›ndan, yay›ld›klar› alanlarda
GDO tafl›mayan tohumlar› da etkiler, onla-
ra GDO bulaflt›r›rlar. Yani herhangi bir üre-
tici, kendi tar›m›nda GDO kullanmasa bile,
onlarca kilometre karelik alanda tek bir
üreticinin kulland›¤› GDO’lu tohumlar›n
polenlerinden etkilenebilir, kendi ürün ya-
p›s› bozulabilir. 

GDO’lu tohumlar, do¤adaki ve tohum-
lardaki çeflitlili¤i de yokederler. Her co¤-
rafyan›n kendi iklim ve toprak özelliklerine
ba¤l› olarak farkl›laflm›fl ürünleri, tekellerin
kontrolündeki GDO’lu tar›m ve tek tip to-
hum nedeniyle yokolur. Geriye tek tip
ürünler kal›r. Yüzlerce domates çeflidi yo-
kolurken, tüm dünyada ayn› özelliklere, ay-
n› renk ve kokuya sahip 3-5 çeflit domates
kal›r. Hububatlar›n hepsi, taneleri büyük
olsun diye boylar› k›salt›l›r ve kütlefltirilir.
Tohumuyla, bakterisiyle, böce¤iyle, farkl›
bitkileriyle biyoçeflitlilik, do¤an›n dengesi-
ni korumas› için en önemli unsurdur. An-
cak GDO’lu tar›m, monokültüre yol açarak
bu dengeyi bozar. 

Yak›n dönemde yap›lm›fl iki araflt›rma,
GDO’lu ürünlerin yaratt›¤› sonuçlar› gös-
termesi bak›m›ndan çarp›c›d›r. Geneti¤i de-
¤ifltirilmifl patatesle beslenen farelerin tüm
iç organlar›nda geliflme bozukluklar›, sinir
sisteminde çökme, kan yap›s›nda bozulma
ve ba¤›fl›kl›k sisteminde zay›flama tespit
edildi. Bir baflka araflt›rmada ise, geneti¤i
de¤ifltirilmifl soya ile beslenen farelerin
yavrular›n›n yüzde 56’s›n›n do¤umdan
sonraki üç hafta içinde öldü¤ü tespit edildi.
Ayr›ca bu yavrular›n yüzde 36’s›n›n a¤›rl›-
¤›, normal do¤um a¤›rl›¤›n›n alt›ndayd›.
Normal g›dalarla beslenen farelerin yavru-
lar›ndaki ölüm oran› ise sadece yüzde 7 idi.  

G›da üretiminde, çeflitli antibiyotiklerde
ve kozmetik ürünlerde kullan›lan hormon-
larla ilgili yap›lan araflt›rmalar, farkl› bir
cepheden alarm zillerini çalmaktad›r. Hor-
monlar gerek g›dalar yoluyla, gerekse top-
ra¤a ve suya s›zarak do¤aya kar›flmas› yo-
luyla insan ve hayvan sa¤l›¤›n› tehdit et-
mektedir. Organizmada bulunan do¤al hor-
monlar› taklit eden ve hormon bozucu bir
etki yaratan bu kimyasallar, özellikle cinsel
sa¤l›k üzerinde sorun yaratmaktad›r. 2006
y›l›nda Güney Afrika’da vahfli do¤ada ya-
p›lan araflt›rmalar, bu hormonlar›n timsah-
lar›n penis boylar›nda küçülme, panterlerin
sperm kalitesinde düflüfl, mart›larda difliler
aras› eflleflme, bal›klarda çift cinsiyetlilik
gibi etkiler yaratt›¤›n› ortaya koymufltur.
Bu hormonlar birçok hayvan türünde yu-
murtlama ve canl› kalma oran›nda azalma,
sperm say›s›nda azalma, cinsiyetsiz do-
¤umlar ve cinsiyet bozukluklar› gibi etkiler
yaratmaktad›r. Bu hormonlar›n insanlar
üzerindeki etkilerine iliflkin araflt›rmalar ise
yok denecek kadar azd›r. Ancak en fazla
hormona maruz kald›¤› bilinen çile¤i çok

yiyen çocuklarda erken ergenlik sorunlar›-
n›n yafland›¤› art›k saklanamaz bir gerçek-
tir. 

Tar›m ilaçlar› ise ayr› bir sorundur.
1950 y›l›ndan bu yana, pestisit (kimyasal
zehir) kullan›m›, yaklafl›k 50 kat artt›. Gü-
nümüzde endüstriyel pestisit kullan›m›, y›l-
da yaklafl›k 2.5 milyon ton civar›ndad›r.
Pestisitler do¤ada çabuk bozulmazlar. Bu
nedenle sular› ve topra¤› h›zl› bir biçimde
kirletirler. Tar›m yap›lan alanlardaki bütün
akarsular›n ve göllerin pestisit taraf›ndan
kirletildi¤i, bunun da insan sa¤l›¤› üzerinde
ciddi riskler oluflturdu¤u bilinmektedir. Za-
man zaman haberlerde, ülkemizde üretilen
domatesin ya da baflka bir sebzenin, tafl›d›-
¤› ilaç kal›nt›lar› yüzünden ihrac edildi¤i
ülkeden geri çevrildi¤ini duyar›z. S›k› kon-
trollerin yap›ld›¤› ihracatlarda bile bu ka-
l›nt›lar tespit edilebiliyorsa, iç pazarda yok-
sul-emekçi semtlerindeki tezgahlarda sat›-
lan ürünlerin durumunu düflünmek zor de-
¤il. 

Kullan›lan ilaçlar ve bitkilerin genlerin-
de yap›lan de¤iflikliklerin her biri, insan ve
do¤a sa¤l›¤› üzerinden kal›c› ve önemli et-
kiler yarat›r. Hayvanlar›n hastal›klar›n› ön-
lemek amac›yla yo¤un bir biçimde kullan›-
lan antibiyotik, et ve süt ürünleri ile insana
da geçer ve insanlarda antibiyotik direncini
art›r›r. Ciddi bir hastal›k ya da salg›n tehdi-
di karfl›s›nda, bilinen antibiyotikler etkili
olmayaca¤› için kitlesel ölümler gündeme
gelebilir. 1990’lar›n sonunda, antibiyotik
kullan›c›lar›n›n yüzde 70’inin hayvanlar ol-
du¤unu ve bu antibiyotik etkisinin et ve süt
ürünleri üzerinden insanlara geçti¤ini söy-
lemek bir fikir verecektir. 

Tar›mda kullan›lan ilaçlar, t›pk› ar›lar
ya da solucanlar gibi, tar›m için gerekli
hayvanlar›, topra¤›n içindeki yararl› bakte-
rileri de öldürürler. Toprak yararl› bakteri-
leri ve vitaminleri ile birlikte üretme gücü-
nü kaybeder. 

Tar›mda kullan›lan nitrat gübresi, özel-
likle yapraklar› y›kanarak yenen bitkiler
arac›l›¤›yla insanlarda kanserojen etki ya-
ratabilir. Fosforlu ve potasyumlu gübrele-
rin içerdi¤i radyasyon ve uranyum-kadmi-
yum türü elementler insan sa¤l›¤›na zararl›-
d›r. 

Endüstriyel tar›m, geleneksel tar›m
yöntemlerine göre, bafllang›çta oldukça ve-
rimli bir hasat yarat›yor. Ancak, tar›mdaki
en küçük bir olumsuzluk, s›cakl›¤›n ortala-
man›n d›fl›na ç›kmas›, kurakl›k olmas›, su
miktar›ndaki azalma ya da artma, tar›m
ilaçlar›n›n eksik ya da fazla kullan›m› gibi,
tohumla beraber verilen reçeteye ayk›r› her
davran›fl ya da koflul, üretimde ciddi düflüfl-
lere neden oluyor. Keza topra¤›n verimini
de h›zl› bir biçimde yoketti¤i için, sonraki
y›llarda daha fazla ilaç, daha fazla gübre,
daha fazla vitamin kullanma ihtiyac› do¤u-
ruyor. Ancak bunlar da çare olmuyor ve en-
düstriyel tar›m yap›lan alanlarda, bir süre
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sonra tar›m yap›lamaz hale geliyor. 

Sonuçta, toplamdan bak›ld›¤›nda, en-
düstriyel tar›m, geleneksel tar›m yöntemle-
rinden çok ileri bir düzeyi yakalayam›yor.
Ama bu arada, toprak, hava, su, tar›m ürün-
leri ve insan zehirlenmifl oluyor. 

Endüstriyel tar›m, tekelleflmedir

“Yeflil devrim” sayesinde, ilk y›llarda
ürün miktar›nda gerçekten yüksek art›fllar,
rekorlar yaflanmaya bafllad›. Keza, tar›m
makinas›, kimyasal ilaç ve girdi satan flir-
ketler de rekor kazançlar elde ettiler. 19. yy
sonlar›ndan itibaren, kapitalizmin tar›msal
alana hakim olma süreci oldukça yavafl iler-
lemekteydi. 1970’li y›llardan sonra “yeflil
devrim”, buna büyük bir h›z kazand›rd›.
Küçük üreticiler tarladaki baflaklar gibi bi-
çilmeye baflland›. Küçük firmalar yutuldu.
Büyük tar›m tekelleri olufltu ve bu tekeller,
dünya üzerindeki hegemonyalar›n› h›zla
güçlendirdiler. Dünya genelinde tar›msal
üretimden sat›fla, tohumdan devlet destekle-
rine kadar her aflama, s›n›rl› say›da tekelin
kontrolü alt›na girmeye bafllad›. 

‘70’li y›llarda ilk olarak emperyalist ül-
kelerde, özellikle ABD’de, tar›mda flirket-
leflme ve tekelleflme süreci h›z kazand›.
‘80’li y›llarda yar›-sömürge ve ba¤›ml› ül-
kelere, emperyalistlerin tar›m reçeteleri da-
yat›ld›. 

Yar›-sömürge ülkelerde sanayi zay›f,
ancak tar›msal üretim geliflkin durumdayd›.
Bu ülkelerin büyük bir ço¤unlu¤u (Türkiye
dahil) tar›msal üretimde kendi kendine ye-
terli durumdayd›. Tar›mda kapitalistleflme
zay›f ve daha çok aile tar›m› biçiminde ol-
makla birlikte, kendi kendine yeterlili¤i bel-
li oranlarda sa¤layabiliyordu. Emperyalist-
lerin istedi¤i ise, bir taraftan bu ülkelerin ta-
r›msal yeterlili¤ini ortadan kald›rmak ve it-
halata mecbur b›rakmakt›. Di¤er taraftan,
bu ülkelerde yap›lacak tar›m›n her aflamas›-
n›, tohumdan pazara kadar kendilerine ba-
¤›ml› hale getirmekti. 

‘80’lerin bafl›ndan itibaren, tar›m tekel-
leri ile tek tek ba¤›ml› ülkeler aras›nda ya-
p›lan ikili anlaflmalar h›z kazand›. Bu anlafl-
malarla tekeller, tek tek ülkelerin içlerine
nüfuz etmeye bafllad›lar. Ancak tekeller için
bu yeterli de¤ildi. Çok daha h›zl› bir biçim-
de pazar› hakimiyetleri alt›na almak istiyor-
lard›. Bunun için, ABD güdümündeki em-
peryalist kurumlar› harekete geçirdiler.
Böylece bu kurumlardan ç›kacak tek bir ka-
rarla, bu kurumlara üye olan bütün ülkeler
üzerinde söz sahibi olacaklard›. 

Bu do¤rultuda ilk olarak 1986 y›l›nda
GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaflmas›), dünya genelindeki tar›m üreti-
mini, ürünlerini ve tar›mc›l›¤a dair faaliyet-
leri kendi bünyesine almak için karar ç›kar-
d›. GATT’›n devamc›s› olarak kurulan
DTÖ ise, tar›m konusunu asli görevleri ara-
s›na ald›. Keza ‹MF ve DB (Dünya Banka-

s›) da, bu tarihten itibaren yar› sömürge ül-
kelere dayatt›klar› bütün reçetelerde, tar›m
sektörüne özel maddeler de koydular. Re-
çetelerdeki maddeler birbirinin ayn›s›yd›:
Tar›ma yap›lan destekleri azalt›n! Tar›msal
kredi faizlerini yükseltin! Destekleme al›m›
yapan kurulufllar› özellefltirin! 

Bu kurallar›n hepsi, ülkenin tar›mda
kendine yeterlili¤ini ve ülkedeki küçük
üreticiyi y›k›ma u¤ratmak, ülkedeki tar›m›n
tekellerin hakimiyetine girmesini sa¤lamak
amac›n› tafl›yordu. ‹MF ve DB, tar›m sektö-
ründe “piyasa belirleyici olsun”, “piyasa
kendi dengesini kursun” diyordu yar›-sö-
mürge ülkelere. Ancak çiftçinin aleyhine
bir sürü geliflme, “piyasa” taraf›ndan de¤il,
‹MF’nin dayatmalar› sonucunda iflbirlikçi
hükümetlerin ç›kard›¤› yasalarla belirleni-
yordu. “Piyasa”, arkas›nda emperyalist ku-
rumlar› ve iflbirlikçi devletin korumas›n›
alarak küçük üreticilerin karfl›s›na ç›k›yor-
du. 

Türkiye’de de benzer bir geliflim seyri
izlendi. ‘80’lerin bafllar›ndan itibaren ‹MF
ve DB reçeteleri do¤rultusunda tar›m sek-
törü ad›m ad›m y›k›ma u¤rat›ld›. ‘80’li y›l-
lar›n dizginsiz sald›r› döneminde Özal hü-
kümeti, önce K‹T’lerin özellefltirilmesinin
önünü açacak yasal de¤ifliklikler gerçeklefl-
tirdi. Bunun arkas›nda Su Ürünleri Genel
Müdürlü¤ü’nü, G›da Kalite Kontrol Genel
Müdürlü¤ünü, hayvanlar›n sa¤l›kl› yetiflti-
rilmesini kontrol eden Veteriner ‹flleri Ge-
nel Müdürlü¤ünü, yeni teknikleri köylüye
tafl›yan Ziraat ‹flleri Genel Müdürlü¤ünü,
bitki sa¤l›¤› konusunda uzman Zira-
i Mücadele ve Karantina Genel Müdürlü-
¤ünü, tar›m topraklar›n›n amaçd›fl› kullan›-
m›n› engelleyen Toprak-Su Genel Müdür-
lü¤ünü kapatt›rd›. Bu alanlarda kontrolsüz
ve dizginsiz bir ya¤maya yasal zemin ha-
z›rlad›. Ayr›ca çayda ÇAY-KUR’un, alkol-
lü içeceklerde ve tütünde TEKEL’in tekel
konumlar›n› ortadan kald›rd› ve emperya-
list tekellere alan açt›. 

‘90’lar›n bafl›nda Et ve Bal›k Kurumu
(EBK), Yem Sanayi-
i (YEMSAN) ve SEK’in özellefltirmeleri
gündeme geldi. Böylece hem hayvan yetifl-
tiricileri, hem de et ve süt ürünlerini tüke-
ten kitleler, emperyalist tekellerin daha pa-
hal› ve sa¤l›ks›z ürünlerine mahkum hale
geldiler. 

2000 y›l›ndan itibaren ise, tar›m› ba-
¤›ml› hale getirmeye yönelik yasal düzen-
lemeler çok h›zl› bir biçimde gerçeklefltiril-
di. fieker yasas› ç›kart›ld› ve pancar üretici-
lerinin üretimi s›n›rland›r›ld›. Bununla ba¤-
lant›l› olarak fleker fabrikalar›ndan hayvan-
lar›n yafl küspe ihtiyac›na kadar pekçok
alanda daralma oldu. Arkas›ndan tütün ya-
sas› ç›kart›ld› ve TEKEL devre d›fl› b›rak›l-
d›, TEKEL’e ba¤l› yan kurulufllar özelleflti-
rildi. Tar›m Sat›fl Kooperatifleri ve Birlik-
lerinin güçlerini s›n›rlayan, etkisini zay›fla-
tan bir yasa ç›kart›ld›. 

2002 sonras›nda AKP hükümeti tar›m-
da emperyalist politikalara h›z kazand›rd›.
Tohum sat›fl›n› ve kullan›m›n› sadece em-
peryalist tekellerin inisiyatifine b›rakan, bu
tekellerin tohumlar›n›n d›fl›nda tohum kul-
lan›lmas›n› engelleyen Tohumculuk yasas›
ç›kart›ld›. Arkas›ndan Üretici Birlikleri ya-
sas›n› ç›kartarak, birliklerin üreticilerin ko-
lektif üretim ve dayan›flmas›n› organize
eden özelli¤ini ortadan kald›rd›. Organik
Tar›m yasas›n› ç›kartarak, organik tar›m
sertifikas› verme yetkisini emperyalist te-
kellere verdi. Tar›m Yasas›n› ç›kartarak,
çiftçilere verilecek deste¤in yüzde 1’le s›-
n›rland›r›lmas›n› yasal k›l›fa soktu. Tar›m
Sigortas› yasas›n› ç›kartarak, sigorta flirket-
lerine yeni bir kar kap›s› açt›. Ziraat Odala-
r› yasas›n› ç›kartarak, odalar ile çiftçiler
aras›ndaki mesafeyi açt›. Toprak Koruma
ve Arazi Kullan›m yasas›n› ç›kartarak, ta-
r›m arazilerinin tar›m d›fl› kullan›m›na ya-
sal k›l›f giydirdi, bu arada birinci s›n›f ta-
r›m arazisi üzerine izinsiz fabrika kuran
emperyalist tekel Cargill’in aklanmas›na
neden oldu. 

Tüm bu yasalar, ‹MF, DB ve DTÖ’nün
istekleri, onlar taraf›ndan haz›rlanm›fl reçe-
teler do¤rultusunda yap›ld›. Yine onlar›n
reçeteleri do¤rultusunda, ürün fiyatlar› sis-
temli bir biçimde maliyetin alt›nda belir-
lendi, sözleflmeli çiftçilik uygulamas› bafl-
lat›ld›. Bu da yetmiyormufl gibi ürün hasa-
d›n›n yap›laca¤› dönemlerde ithalat izni ç›-
kartarak ürün fiyatlar›n›n daha da düflmesi-
ne neden oldu. F›nd›kta al›m fiyatlar›n›n
geride b›rakt›¤›m›z 3 y›l içinde 8 YTL’den
2,5 YTL’ye kadar düflmesi çarp›c› bir ör-
nektir.  

Bir baflka çarp›c› örne¤i ise, tohumcu-
luk konusuna iliflkin olarak verebiliriz.
Geçti¤imiz Nisan-May›s aylar›nda Akde-
niz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Hazera
Tohumculuk flirketi ortaklafla proje yar›fl-
mas› düzenleyeceklerini duyurdular. ‘Ha-
zera Trophy’ ad› verilen bu projenin sloga-
n› “Getir tohumu, götür bilgisayar›”! Buna
göre bir yar›flma düzenleniyor ve Türkiye
genelinde yetiflen yerel tohumlar›n ziraat
fakültelerinde okuyan ö¤renciler taraf›ndan
bulunup getirilmesi isteniyor. Ö¤renciler
getirecekleri tohumun Latince ve yöresel
ismini, yetifltirildi¤i bölge ve yay›lma alan›,
e¤er varsa farkl› kullan›m amaçlar›, yörede
ne kadar zamand›r bilindi¤i ve yetifltirildi-
¤i, yok olma tehlikesinin bulunup bulun-
mad›¤›, tohum çimleme süresi, tohum çim-
leme yüzdesi, tohum ekiminden fide afla-
mas› ve çiçeklenmeye kadar geçen süre,
meyve ba¤lama tarihi, meyve üzerinde ya-
p›lan vitamin de¤eri, raf ömrü, depolama
süresi vb. bilgileri saptayarak bir rapor ha-
linde sunacaklar. Yar›flmay› kazand›klar›
koflulda dizüstü bilgisayar, Antalya’da 5
y›ld›zl› otelde tatil gibi ödüller kazanacak-
lar. Hazera Genetics, dünyan›n dev tohum
tekellerinden birisi. Türkiye’de bir yan flir-

‘70’li y›llarda ilk
olarak emperyalist ül-

kelerde, özellikle
ABD’de, tar›mda flir-

ketleflme ve tekelleflme
süreci h›z kazand›.

‘80’li y›llarda yar›-sö-
mürge ve ba¤›ml› ül-
kelere, emperyalistle-
rin tar›m reçeteleri

dayat›ld›. Yar›-sömür-
ge ülkelerde sanayi

zay›f, ancak tar›msal
üretim geliflkin du-

rumdayd›. Bu ülkele-
rin büyük bir ço¤un-
lu¤u (Türkiye dahil)

tar›msal üretimde
kendi kendine yeterli
durumdayd›. Tar›mda
kapitalistleflme zay›f
ve daha çok aile tar›-
m› biçiminde olmakla
birlikte, kendi kendine
yeterlili¤i belli oran-
larda sa¤layabiliyor-
du. Emperyalistlerin
istedi¤i ise, bir taraf-
tan bu ülkelerin ta-

r›msal yeterlili¤ini or-
tadan kald›rmak ve it-
halata mecbur b›rak-
makt›. Di¤er taraftan,
bu ülkelerde yap›la-

cak tar›m›n her
aflamas›n›, tohumdan

pazara kadar
kendilerine ba¤›ml›

hale getirmekti. 
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ket kuruyor ve Akdeniz Üniversitesi ile
birlikte böyle bir yar›flma bafllat›yor.
Amaç çok aç›k: Zengin yerli gen kay-
naklar› ve biyolojik çeflitlili¤i ile güçlü
bir tar›m potansiyeli tafl›yan ülkemizin
yerel tohumlar› toplanacak, bunlar›n tü-
mü Hazera Genetics taraf›ndan patentle-
necek ve hem dünya genelindeki hem de
ülkemizdeki üretimi bu tohum tekelinin
iznine, ona ödenecek haraca ba¤l› hale
getirilecek. En karl› ürünleri veren en ni-
telikli tohumlar, Hazera taraf›ndan sat›-
lacak, o izin vermedi¤i zaman, kendi
do¤du¤u topraklarda bile üretilemeye-
cek. Ve dizüstü bilgisayar merakl›s› zira-
at ö¤rencileri, ak›llar›ndan bile geçirme-
dikleri bu devasa tekelleflme sürecinin
kuklalar› haline getirilecekler. 

Bu projeyi, gelen tepkiler üzerine ip-
tal etmek zorunda kald›lar. Ancak ne Ha-
zera bu ifli yapan tek tekel, ne de bir to-
hum tekelinin ilk denemesi bu... “Yeflil
devrim” söylemlerinin ilk ortaya ç›kt›¤›
y›llardan bu yana dünyan›n her taraf›nda,
özellikle tar›msal üretimi güçlü yar›sö-
mürge ülkelerde buna benzer yöntemler-
le tohumlar toplan›yor, patentleniyor, bu
tohumlar üzerinde genetik araflt›rmalar
yap›l›yor ve tohumlar, do¤du¤u toprak-
lara bile fahifl fiyatlarla sat›l›yor. Da¤lar-
da kendili¤inden yetiflen ya da köylüle-
rin binlerce y›ll›k al›flkanl›klar ve bilgi-
lerle ekti¤i bitkiler, emperyalist bir teke-
lin mülkü haline geliyor ve o izin ver-
mezse o bitki yetifltirilemiyor. Binlerce
y›ld›r ekilen bir tohum, bir anda o topra-
¤a, o köylüye-üreticiye yabanc›lafl›veri-
yor. Toplanan ve patentlenen bütün to-
humlar›n sat›fla sunuldu¤unu da düflün-
meyelim. Öyle olsayd›, tekelleflmenin
bütün zararlar› bir yana, en az›ndan ta-
r›mdaki biyoçeflitlilik sürerdi. Oysa öyle
olmuyor. Tekeller, bugün için karl› ol-
mad›¤›n› düflündükleri tohumlar› rafa
kald›r›yor, sadece en karl›, en nitelikli
oldu¤unu düflündükleri tohumlar› sat›fla
sunuyorlar. Böylece çok ciddi bir mono-
kültür olufluyor. Rafa kald›r›lan tohum-
lar ise, yar›n ekonomik, biyolojik çeflitli
de¤ifliklikler gündeme geldi¤inde karl›
olabilecekleri, ifle yarayabilecekleri ola-
s›l›¤› gözönünde tutularak saklan›yorlar. 

Tar›m tekellerinin dünyaya kollar›n›
yaymas› “yeflil devrim”in bafllang›c›na
kadar uzan›yor. Ancak ‘80’lerden sonra
büyük bir h›z kazand›. Bugün art›k öyle-
sine bir tekelleflme oluflmufl durumda ki,
8-10 emperyalist tekel, tüm dünyada top-
lam g›da üretimi ve ticaretinin önemli bir
k›sm›n› kontrolü alt›nda tutuyor. 

Dünya tah›l ticaretinin yüzde 85’i, 6
tekelin elinde. 8 flirket kahve sat›fllar›n›n
yüzde 60’›n› denetleyebiliyor. Nestle,
Altria, Procter and Gamble ve Sara Lee,
dünya kahve pazar›n›n yüzde 45’ine sa-
hipler. ‹ki tar›m tekeli Cargill ve Archer

Daniels Midland (AMD), dünya tah›l ti-
caretinin üçte ikisini kontrol alt›nda tutu-
yorlar. Cargil, Dreyfus ve Tate and Lyle
dünya fleker pazar›n›n hakimi durumun-
dalar. Danone ve Nestle süt ürünleri ve
mineral su pazar›nda önemli bir a¤›rl›¤a
sahipler. Chiquita, Dole, Del Monte, No-
boa ve Fyffes muz pazar›n›n yüzde
80’ine sahipler. Monsanto, Dupont-Pi-
oneer, Syngenta ve Limagrain, dünya to-
hum pazar›n›n yüzde 42’sini ve dünya
tar›m ilac› piyasas›n› ellerinde tutuyor-
lar. Monsanto tek bafl›na dünya m›s›r to-
humu pazar›n›n yüzde 41’ine, soya tohu-
mu pazar›n›n da yüzde 25’ine sahip. Yi-
ne Monsanto 2004 y›l›nda GDO’lu tar›m
yap›lan arazilerin yüzde 88’inin tohumu-
nu satt›. Bu oran GDO’lu m›s›rda yüzde
97, soyada yüzde 91 ve pamukta yüzde
63,5 oldu. (TMMOB Ziraat Mühendisle-
ri Odas›, ‹stanbul fiube Baflkan› Ahmet
Atal›k) 

Tohumun üretilmesinden, ilaçlanma-
s›na, gübrelenmesine, hatta da¤›t›m› ve
nakliyesine kadar her aflamas›, büyük
oranda tekellerin hakimiyeti alt›nda. Ve
tekeller, bu hakimiyeti büyük karlar vur-
mak için kullan›yorlar. Bu konuda çarp›-
c› bir örnek yine Ahmet Atal›k’tan:
1969’da ABD’de yaflanan kurakl›k ve
hastal›k bu¤day üretimini olumsuz yön-
de etkileyince Cargill, tonu 60 ila 100
dolardan Hindistan’dan bu¤day ald› ve
dünya piyasalar›na 230 ila 240 dolardan
satt›. Daha sonra bu¤day aç›¤› veren
Hindistan, bu¤day› yine Cargill’den çok
daha yüksek fiyatla geri almak zorunda
kald›. 

Emperyalist tar›m tekelleri, dünyada-
ki tüm tar›m üretimini denetimleri alt›na
almak için büyük bir çaba gösteriyorlar.
Özellikle temel g›da maddeleri aras›nda
yer alan m›s›r, pirinç, bu¤day ve soya gi-
bi ürünlerde, büyük pazar savafllar› yafla-
n›yor. G›da gibi yaflamsal bir ürün söz-
konusu oldu¤u için, savafl son derece
keskin yaflan›yor. Kimi zaman tekeller-
den biri, kimi zaman bir di¤eri kazan›yor
bu savafl›. Ancak her koflulda iflçi ve
emekçiler kaybediyor. Küçük üretici,
emperyalist tekellerin fiyatlar› ve dayat-
malar› ile rekabet edemedi¤i için y›k›ma
u¤ruyor, iflinden topra¤›ndan oluyor; iflçi
ve emekçi kitleler daha yüksek fiyata da-
ha kalitesiz g›da ürünleri tüketmekle kar-
fl› karfl›ya kal›yorlar, açl›k her geçen gün
biraz daha büyüyor; endüstriyel tar›m
küresel ›s›nmay› ve kurakl›¤› art›ran bir
etki yarat›yor, do¤ay› tahrip ediyor, bu-
nun do¤rudan sonuçlar› yine iflçi ve
emekçileri vuruyor. 

Sürecek

NOT: Yaz›daki verilerin büyük ço-
¤unlu¤u çiftçi sendikalar›n›n aç›klama-

lar›ndan ve Karasaban.net internet site-
sinden al›nm›flt›r. 
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Sayfa 2’de sürüyor

Kriz kapitalizm
i vuruyor

’de konut sektöründe baflla-
yan kriz, tüm gövdesini sarmaya
bafllad›. Arka arkaya yap›lan devlet
müdahaleleri de çözüm olmay›nca,
700 milyar dolarl›k yard›m paketi
gündeme geldi. Bu paketin ilk turda
Temsilciler Meclisi’nden geçmeyifli
bile büyük bir sars›nt› yaratt›. 

Son haliyle 800 milyar dolar› aflan
yard›m paketinin yasallaflmas› da -ki
bu Türkiye’nin bütçesinin üstünde
bir rakamd›r- krize çare olmayaca¤›
bilinmektedir. Krizle birlikte artan ifl-
sizlik ve al›m gücünün düflmesi bile,
krizi derinlefltiren bir faktördür. Sa-
dece son bir haftada batan bankalar-
la birlikte 150 bin kifli iflsiz kalm›flt›r.
Amerikan devleti ise, kamulaflt›rma
ve “yard›m paketleri” ile tekel pat-
ronlar›n› kurtarma telafl› içindedir.
Amerikan halk›n›n yaflad›¤› ve yafla-
yaca¤› iflsizlik, yoksulluk ve y›k›m,
onlar› ilgilendirmemektedir. O yüz-
den de halk sokaklara dökülmüfl,
as›l yard›m›n kendilerine yap›lmas›n›
istemifltir. “Karlar özellefltiriliyor, za-
rarlar kamulaflt›r›l›yor” diyerek Bush
hükümetine tepkilerini ortaya koy-
mufllard›r. Yard›m paketinin ilk turda
meclisten geçmeyiflinde bu tepkile-
rin rolü vard›r. Seçimlerin iki ay gibi
çok yak›n bir zamanda olmas›, tem-
silcilerin üzerinde bir bas›nç yarat-
m›flt›r.

Sonuçta “yard›m paketi” geçmifl-
tir ama baflta ABD olmak üzere em-
peryalist-kapitalist sistemin içine
girdi¤i kriz, dalga dalga büyüyerek
yay›lmaya devam etmektedir. Avru-
pa emperyalistlerini de sallamaya
bafllam›fl ve benzer tedbirler orada
da uygulamaya geçilmifltir. AB em-
peryalistlerin en büyükleri Almanya,
Fransa, ‹ngiltere ve ‹talya krize karfl›
ortak bir zirve düzenlemifller, ancak
ortak hareket etme konusunda fazla
bir yol alamam›fllard›r. Hiçbir emper-
yalist ülke, di¤er ülkenin krizinin yü-
künü çekmek istememektedir çünkü. 

ABD

Kapitalist sistem kriz içinde Kapitalist sistem kriz içinde 




