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Kapitalizmin
iflas ettiði yýl
Eylül ayýnda baþlayan mali kriz hýzla derin
bir ekonomik durgunluða dönüþtü.
Sermaye sýnýfý çaresiz. Ne yapacaðýný
bilmiyor. Emekçiler ise öfkeli. Krizin
faturasýný ödemek istemiyorlar.
Dünyanýn her yanýnda emekçiler 2009 yýlýna korku, belirsizlik
ve öfke ile girecek. 2008 Eylül
ayýnda bütün dünyayý sarsan
mali kriz haberleri þimdi emekçileri doðrudan etkileyen bir
geliþme haline geldi.
Bütün dünya çapýnda binlerce
fabrika iþçi çýkarýyor ve her gün
yeni fabrikalar bu listeye ekleniyor. ABD’nin ve dünyanýn önde
gelen otomobil þirketleri Ford ve
General Motor iflasýn eþiðinde.
Yüzbinlerce iþçi ücretsiz izne
yollanýyor.
Binlerce fabrika ve iþyeri
kapýlarýný kapatýyor. Üretimi
durduruyor.
Ýnsanlar borç bataðýnda çaresiz.
Ýþ bulma umudu azalýrken iþten
atýlma tehdidi kapýda dururken
bir yandan da bankalar kredi
kartý borçlarý için veya evlerinin
ipotek borçlarý için çalýþan insanlarý sýkýþtýrýyorlar.
Mali kriz artýk tam bir
ekonomik durgunluða hatta
sarsýntýya dönüþmüþ durumda.
Üstelik geliþmiþ kapitalist ülkelerde baþlayan kriz artýk Çin ve
Hindistan gibi “ekonomik
mucizeler yaratan” ekonomileri

de içine çekmeye baþladý.
Öfkeli emekçiler daha þimdiden
kriz karþýsýnda öfkelerini göstermeye baþladýlar.
Yunanistan’da yaþananlar
Avrupa’nýn saygýn gazeteleri
tarafýndan “halk ayaklanmasý”
olarak adlandýrýlýyor. Kimileri ise
Yunanistan’da yaþananlarý 1968’e
benzetiyor.
Yunanistan’da yaþananlar
henüz 1968 boyutuna ulaþmadý.
Sokaklarda gösteriler var. Bir
günlük bir genel grev gerçekleþti.
Yenileri düþünülüyor. Ancak
geliþlmeler hýzla Yunanistan’ý
2008’in Fransa’sý haline sokabilir
devrimi gene güncel bir konu
haline sokabilir.
Kriz karþýsýnda ne yapacaðýný
bilmeyen egemen sýnýf için
Yunanistan’da böylesi bir
geliþme 1968’in travmasýný hala
yaþayan egemenler için tam
anlamý ile korkunç bir geliþme.
Dünyanýn her yerinde emekçiler krizin fatýrasýný ödememek
için ayaða kalkmaya hazýr. Kimse iflas eden þirketler kurtarýlýrken kendilerinin açlýða, yoksulluða, iþsizliðe mahkum edilmesine boyun eðmek istemiyor.

Teðet geçen kriz
Baþbakan küresel krizin
Türkiye’yi teðet geçeceðini
söyledi. Baþbakan tabii ki
bunu uyduruyor. Hemen
herkes biliyor ki bu krizden
kaçýþ, kurtuluþ yok. Bütün
dünya ülkeleri çeþitli derecelerde krizden etkilenecek.
Türkiye’de mali sektörde bir
kriz henüz yok. Hükümet,
sermaye sýnýfý ve basýn esas
olarak bununla ilgileniyor
ama Türkiye krizi yaþamaya
baþladý bile. Kimileri krizin
göstergesi olarak “piyasalarýn
durgunlunluðunu”, “esnafýn
siftah yapmadan dükkaný
kapamasýný” krizin
göstergeleri olarak göstermeye çalýþýyor. Oysa krizin
göstergesi yoðun iþten çýkarmalar. Sayýsýz fabrikada çok
miktarda iþçi iþten atýlýyor.
Bazý fabriklar direniyor.
Ýþçiler iþten çýkarmalarý kabullenmek istemiyor.
Bursa’da Asil Çelik iþçileri
fabrikalarýndan Bursa
merkezine kadar yürüdü ve
þimdi grev kararý aldýlar.
Ýzmit’te Brissa iþçileri fabrikalarýný iþgal etti. Sendika
iþgali ve iþçileri sattý.
Önümüzdeki dönemde çok
daha fazla sayýda fabrika ve
iþyerinde direniþler olacaðý
kesin.
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Þirketlere trilyonlar,
Büyük bir kriz bekleniyordu ve
sonunda geldi. Önce Amerika
Birleþik Devletleri bir dizi finans
kurumunu kamulaþtýrmak
zorunda kaldý. Ýlk kamulaþtýrýlan
þirketler krizi tetikleyen konut
kredisi veren Fannie Mae ve
Freddie Mac oldu ve ABD
Maliye Bakanlýðý bu iki þirkete
1.8 trilyon dolar yatýrdý.
Ne var ki bu kamulaþtýrma
krizin geliþini durdurmadý, kýsa
süre sonra bu kez dünyanýn en
büyük dört yatýrým þirketinden
ikisi batma sinyalleri verdi. Biri
iflas etti, diðeri ABD hükümeti
tarafýndan kamulaþtýrýldý. Onu
dünyanýn en büyük sigorta þirketinin kamulaþtýrýlmasý izledi.
Ardýndan çorap söküðü gibi
bütün geliþmiþ ülkelerde benzer
geliþmeler yaþandý. Ýngiltere’de,
Almanya’da, Hollanda’da,
Belçika’da, Ýrlanda’da, Ýzlanda’da
ülkenin belli baþlý büyük
bankalarý mali kuruluþlarý ard
arda hükümetler tarafýndan
kamulaþtýrýldý.
Önce ABD, sonra Avrupa
Birliði ve ardýndan bütün büyük
kapitalist ülkeler banka kurtarma
operasyonlarý için devasa büyüklüklerde kaynaklar ayýrdýlar.
Ne var ki bütün bu önlemler
krizin derinleþmesini ve sonunda
real sektör denen sanayiyi vurmasýný engelleyemedi.
Amerika ve Ýngiltere resesyona,
ekonnomik durgunluða girdiklerini resmen ilan ettiler. Onlarýn
ardýndan gene hemen hemen

1.2
trilyon dolar
ABD’de mali sektörün geçen
10 yýldaki kârý. Mali sektörünm
kârlarý 1980’lerde %10 iken
2000’lerde % 40 oldu.

62
trilyon dolar
Dünya GSMH’sý. Bunun
14 trilyonu ABD,
19 trilyonu AB,
33 trilyonu G7
54 trilyonu G20

14.5

milyon dolar
ABD hükümeti tarafýndan 1.8 milyar dolara kamulaþtýrýlan konut
kredisi kurumlarý Fannie Mae’nin
CEO’sunun yýllýk ücreti.
bütün büyük kapitalist ülkeler
resesyona girdiklerini resmen
kabul ettiler, bu kez ABD ve
Ýngiltere derin bir resesyona
girdiklerini ilan ettiler.
Her iki ülkede de büyük çaplý
iþten çýkarmalar baþladý.
Ýngiltere’de her gün 1000 kiþi
iþsizlik kuyrupuna girdi.
Amerika’da 2 milyon insan
evlerini kaybetti. Gene
Ýngiltere’de 85 bin kiþi tatil
dönüþü biler paralarýný ödemiþ
olmlarýna raðmen havayolu þirketleri battýðý için uçak
olmadýðýný gördüler.
Ayný geliþmeler diðer büyük
kapitalist ülkelerde de yaþanýyor.
Þimdi derin bir ekonomik durgunluk deðil daha büyük bir
sarsýntý yaþandýðý kabul edilmeye baþlandý. Artýk tartýþma
içine girilen ekonomik krizin
1929 krizi kadar derin ve sarsýcý
olup olmayacaðý.

Sanayinin durumunu gösteren
en önemli ve belki de sembolik
geliþme ise Amerikan otomobil
sanayisinde yaþanýyor.
Yakýn zamana kadar kapitalizmin en parlak iki þirketi ve
hatta isimleri kapitalizm ile
özdeþleþmiþ iki otomobil üreticisi, General Motors ve Ford
iflasýn eþiðinde.
Bu iki þirketi kurtarmak için o
denli büyük hacimlerde para
gerekli ki ABD hükümeti budenli
büyükbir parayý bir araya
getiremiyor. Ayrýca GM ve
Ford’un kamulaþtýrýlarak kurtarýlmasý örnek olacaðý için ardlarýndan yüzlerce ve hatta binlerce þirket ayný taleple ortaya
çýkacak. Ýþte kapitalizmin
sýkýþtýðý nokta bu.

Kârlar düþüyor

Krizin asýl nedeni sanayide kârlarýn 1960’larýn sonundan beri

düþüyor olmasý. Amerikalý marksist Robert Brenner’e göre
ABD’de sanayide kârlar 1969’dan
bu yana büyük bir düþüþ içinde:
1949-11969 yüzde 24.8
1980-11990 yüzde 13.0
1991-22000 yüzde 17.7
2000-22005 yüzde 14.4
Japonya’da da sanayinin kârlarý
1960’lara göre 1990’larda yarýyarýyadan fazla düþtü,
Almanya’da ise yüzde 75 bir
düþüþ yaþandý.
Kârlarda düþüþ sabit yatýrýmlarda da düþüþ yaþanmasýna neden
oldu. ABD’de 19601970’lerda
yüzde 4 olan sabit yatýrýmlar
1990’larda 3.1 ve 2000-2006’da
2.1 oldu. Ayný dönemde
Japonya’da yüzde 10’dan 2.8’e,
Almanya’da yüzde 7’den yüzde
1.6’ya düþtü.
1970’lerde kârlarýn düþmesiyle
birlikte önce Keynesci politikalar
uygulanmaya baþlandý ama çok

Irak, Afganistan ve Bush gidiyor
ABD ve müttefiði Ýngiltere'nin
Irak'ta yenildiði artýk çok açýk.
Irak’ta kolay bir zafer bekleyen
ABD ve Ýngiltere þimdi
kuyruðu titretmeden bu ülkeden çekilmenin hesaplarýný
yapýyorlar.
Þimdi sorun iþgal güçlerinin
Irak'ý ne zaman terk edecekleri.
Bush ABD ordusunun Irak'ta
daha uzun süre kalmasý için
çalýþýyor ve iþbirlikçi Irak
hükümeti bunu kabullenmiþ
durumda.
Ancak, Irak'a gelen Bush'un
kafasýna fýrlatýlan ayakkabý
iþgalcilerin bu ülkede istenmediklerinin en iyi göstergesi.
Afganistan'da ise ABD ve

diðer NATO ülkelerinin askeri
güçleri daha da zor bir durumda. Taliban güçleri baþkent
Kabul'ü çevirmiþ durumda ve
istedikleri an kenti düþürebilecek konumdalar.
ABD ve NATO komutanlýðý
Afganistan'a daha fazla asker
gelmesini istiyor ama hiçbir
ülke bu çaðrýya olumlu cevap
vermiyor. Herkes yenilginin
kaçýnýlmaz olduðunu çok açýkca görüyor.
Üstelik Afganistan savaþý bu
arada Pakistan’a da sýçramýþ
durumda. Taliban ve El Kaide
Afganistan Pakistan sýnýrýnýn
her iki yakasýnda da çok güçlü.
Bu arada ABD hükümeti

Taliban güçleri ile önce gizli
gizli, þimdilerde ise oldukça
açýk bir biçimde görüþüyor.
ABD'nin Irak ve Afganistan'da
yenilmesi yeni liberal ekonomik
politikalarýn çöküþü ile eþ
zamanlý oldu.
Þimdi dünyanýn heryerinde
iþçi ve emekçi yýðýnlar, yoksul
halklar ABD emperyalizminin
yenilebilir olduðunu görüyorlar. Herkes “madem yoksul Irak
halký ve daha da yoksul
Afganlar ABD’yi ve NATO’yu
yenilgiye uðratabildi neden
bizde ayný þeyi yapmayalým”
diyorlar.
Savaþ karþýtý hareket ise en
baþtan beri "biz bu savaþý dur-

durabiliriz" diyordu ve her
türlü reformist akým savaþ karþýtlarýnýn bu haykýrýþýný küçümsüyordu. Mücadele ve direniþ
herkese gerçeði gösterdi.
Öte yandan Bush Ocak ayýnda
Beyaz Sarayý terk ediyor. Petrol
þirketleri Beyaz saray üzerindeki doðrudan etkinliðini kaybediyor.
Savaþ baþladýðýndan bu yana
bir dizi ülkenin savaþý
destekleyen liderleri devrildi.
Bush’un gidiþi onlar gibi deðil
ama Bush’da kamuoyunda
bütün desteðini kaybetmiþ bir
baþkan durmunda ve dünyanýn
her yerinde gidiþi büyük gösterilerle kutlanacak.

kýsa zamanda görüldü ki
Keynescilik bir iþe yaramýyor ve
bunun üzerine önce moneterizm
denen sonradan yeni liberalizm
adýný alan politikalar uygulanmaya baþlandý.
Kapitalistler 1929 krizini
savaþla atlattý. Filistinli-Ýngiliz
Marksist Tony Cliff bunu Sürekli
Silahlanma Ekonomisi olarak
anlatýyor. Soðuk Savaþ yýllarýnda
da önce yoðun silahlanma yarýþý
ekonomilerin ayakta durmasýna
neden oldu ama sonunda o da
iþe yaramaz hale geldi.

Yeni liberalizm

Yeni liberalizm esas olarak
devletin piyasalardan tamamen
çekilmesiydi. Bir baþka anlamda
ise yoksulu daha yoksul, zengini
daha zengin yapma politikasýydý.
Devletin ekonomiden çekilmesi
adýna heryerde özelleþtirme politikalarý uygulandý. Kamunun
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, iþçilere iþten atýlma
elindeki sanayilerden baþlandý
ardýndan bütün hizmetler birer
birer özel sektöre devredildi.
Böylece kârlarýn düþüþü durdurulmaya çalýþýldý.
Zenginlerden ve þirketlerden
alýnan vergiler düþürüldü.
Böylelikle vergiler kapitalistlerin
kârý haline geldi.
Bu arada zenginlerle yoksullar
arasýndaki fark tam bir uçurum
haline geldi.
Bunun mümkün olmasý için
iþçilerin örgütlülüðüne saldýrýldý.
Heryerde yeni sendika yasalarý
çýkarýldý. Sendikal haklar kýsýtlandý.
Birçok yerde iþçi sýnýfý daha
önceden hazýrlanmýþ olan
grevlerde yenilgiye uðratýldý.
Ayrýca iþçiler birçok küçük
mücadelede de yenilgiye
uðrayýnca büyük bir yýlgýnlýk
havasý hakim oldu.
40 yýllýk hakimiyeti ile yeni liberalizm bir yandan yoksulluðun
ve zenginliðin neredeyse genetik
olduðu fikrini yayarken diðer
yandan da “boþuna direnme”
fikrini hakim kýlmaya çalýþtý ve
epey mesafe kattetti.
Ne var ki 1990’larýn ortasýndan
itibaren yeni liberalizme karþý ilk
baþarýlý kafa tutuþlar baþladý ve
1999’un son günlerinde
Amerika’nýn Seattle kentinde
iþçilerin ve çeþitli sosyal hareketlerin aktivistlerinin Dünya
Ticaret Örgütü’ne karþý ortak
eyleminin baþarýsý yeni liberalizme karþý büyük bir mücadele
dalgasýnýn baþlamasýna yol açtý.

Mali sektör

Sanayide kârlarýn düþüþü küresel olarak engellenemezken sermaye sanayiden finans sektörüne
kaymaya baþladý. Mali sektöre
giden sermaye ABD’de 1970’lerin
ortasýnda yüzde 12 iken
1990’larda bu oran yüzde 25
oldu.
Ýngiltere’de mali sermaye
1970’lerin ortasýnda GSMH’nýn
yüzde 7’si iken 2000’lerde yak-

laþýk dörtte birine ulaþtý. Toplam
istihdamýn da yüzde 18’i mali
sektörde.
Yeni liberalizm ve finans sektörüne kayýþla birlikte yoðun bir
borç ekonomisi baþladý.
1980 ile 2000 yýllarý arasýnda
toplam borç yaklaþýk olarak iki
katýna çýktý. Bunun bir kýsmý
silahlanma için yapýlan harcamalarýn alýnan borçlardý. Bir
kýsmý iþ çevrelerinin borçlarýydý
ama epey önemli bir kýsmý da
kiþisel tüketici borçlanmasýydý.
Kiþisel borçlanma 1980 ile 2006
arasýnda 20 katý arttý.
Borçlanma sayesinde kapitalistler bit yandan tüketimi teþvik
ediyorlardý, diðer taraftan da alýnan faizle kârlar artýyordu.
Bütün bunlar önce Eylül
2007’de, ardýndan da geçtiðimiz
Eylül ayýnda çökmeye baþladý.
Kârlarýn artmasý için yaratýlan
borç ekonomisi krize girdi.
Borçlar ödenemez oldu. Finans
sektöründe bankalar ve diðer
kurumlar batmaya baþladý.
Devlet ekonomiden elini çekmelidir diyen yeni liberalizm çok
büyük paralarla piyasalara
müdahale etmeye baþladý.
Artýk yeni liberalizmin krizi ve
dolayýsýyla iflasý çok açýk.
Kapitalist sýnýf bu durumda ne
yapacaðýný bilemiyor. Sayýsýz
öneri var þimdilik bunlarýn
hiçbiri krize cevap deðil. Önlemleri yok.
Þimdi krizin cevabý sosyalizm.
Mücadele ile kanýtlamalýyýz

%2-4
daha fazla

1990 ile 2000 yýllarý arasýnda
ABD’de tüketiciler gelirlerinden
daha fazla harcadýklarý miktar.
Aradaki fark kadar her birey
borçlanýyordu.

Krizinizin faturasýný ödemeyeceðiz
Krize krþý ilk büyük mücadele
Yunanistan’da yaþanýyor.
2001 yýlýndan beri iktidardaki
Yeni Demokrasi hükümetine
karþý süren mücadele son olarak
15 yaþýnda bir gencin polis
tarafýndan vurulmasýna üzerine
yeniden alevlendi.
Binlerce iþçi ve emekçi
hükümetin krizin faturasýný
emekçilere ödetme planlarýna
karþý harekete geçti.
Þimdiden bir büyük genel
grev yaþandý. Genel grevin
ardýndan ertesi günü on binlerce liseli öðrenci okullarýna
gitmediler. Fiili bir yaygýn
boykot hareketi gerçekleþti.
Birçok bölgede liseli öðrenciler
polis karakollarýna saldýrdýlar.

Deðiþik üniversitelerin temsilcileri de grevden sonra bir
araya gelerek bir toplantý yaptýlar ve mücadele kararý aldýlar.
Toplantý üniversitelerin iþgal
edilmesi kararýný da aldý.
Bu arada eðitim ve saðlýk
emekçileri de kendi sektörlerindeki özelleþtirme adýmlarýna karþý mücadele kararlarý
aldýlar.
Kýsacasý Yunanistan’da
emekçiler krizin fatýrasýný ödememek için harekete geçtiler.
Fransa ve Ýtalya’da da yoðun
bir hareketlilik var.
Fransa’da yüzbinlerce lise
öðrencisi sokaklara dökülüp
mücadeleyi baþlattýlar.
Ýtalya’da ise sendikalar

önümüzdeki günlerde büyük
bir genel greve hazýrlanýyorlar.
Ýþten atýlmalar bütün yoðunluðu ile Türkiye’de de yaþanýyor ve bir çok yerde iþçiler
mücadele ediyorlar. Asil Çelik
iþçileri fabrikalarýndan Býrsa
merkezine kadar yüyüken
Ýzmit’te 1100 Brissa iþçisi iþten
atýlan arkadaþlarýný iþe geri
aldýrmak için fabrikalarýný iþgal
etti ama DÝSK’e baðlý Lastik Ýþ
yöneticileri iþçilerin direniþi
bitirmeleri saðladý.
Öte yandan 29 Kasým Ankara
yürüyüþü krizin faturasýný ödememe doðrultusundaki bir ilk
adýmdý. Þimdi krize karþý
mücadeleyi sýmsýký örmek,
direniþi örgütlemek gerekiyor.

Obama bir deðiþim yapabilir mi?
Barak Obama bir ilki gerçekleþtirdi. Bir siyah AfrikaAmerikalý ABD Baþkaný oldu.
Obama siyah seçmenlerin yaný
sýra Latinolarýn ve beyaz
emekçilerin de oyunu kazandý.
Oylarýn daðýlýmýona
bakýldýðýnda en yoksullara
rasýnda Obama en güçlü. Gelir
düzeyi yükseldikçe Obama’nýn
oylarý azalýyor ver yukarý doðru
çýktýkça daha da azalýyor. Ama
sonra en zenginlerin dilimine
gelindiðinde Obama’nýn oylarý
gene yükseliyor. Yani ABD’ nin
yeni baþkaný bir yandan kendisini deðiþimin umudu olarak
gören Amerikalý yoksullarýn,
diðer taraftan da en zengin-

lerin, þirket yöneticilerinin
desteðini kazanm ýþ.
Önümüzdeki dönemde
Obama politikalarýný belirleyecek olan yoksullarýn aþaðýdan
gelen deðiþim isteði ve baskýsý
ve diðer taraftan da yukarýdan
zenginlerin, þirket yöneticilerinin talepleri olacak.
Obama’nýn önünde büyük sorunlar var. Seçimleri kazandýktan sonra yaptýðý konuþmada
kendisi de bunu belirtti.
Irak ve Afganistan savaþlarý,
küresel ýsýnma tehlikesi ile karþý
karþýya olan bir gezegen ve son
70 yýlýn en ciddi boyutlu
ekonomik krizi.
Obama savaþa karþý olan

Amerikalýlarýn (yüzde 41’i
savaþa çok güçlü bir biçimde
karþý) yüzde 87’sinin oyunu
aldý. Savaþa karþý olanlar
Obama’dan savaþý derhal
bitirmesini beklerken Obama
Ortadoðu politikasýný “Ýsrail’in
güvenliði herþeyin önündedir”
biçiminde belirliyor ve
Afganistan’da savaþa devam
etmeye kararlý.
Küresel iklim deðiþimi
konusunda Obama 2050 yýlýna
kadar ABD’nin karbon dioksit
salýnýmýný yüzde 80 azaltmayý
ve beþ milyon yeþil yakalý istihdamý vaad ediyor ama ayný
zamanda programýnda “temiz
kömür”, yeni petrol boru hat-

larý inþasý gibi bu vaadleri ile
çeliþen maddeler de var.
Ancak Obama’nýn önündeki
en önemli sorun kriz. ABD’de
iþsizlik 1994’den beri en yüksek
orana ulaþarak 10 milyonu aþtý.
Konut kredisi balonunun
arkasýndan kredi kartý balonu
var.
Bütün bunlara ek olarak
Obama banklarýn ve diðer mali
kuruluþlarýn kurtarýlmasý için
oluþturulan 700 milyar dolarlýk
fonun altýnda imzasý var.
Obama’ya deðiþim talebiyle
oy verenler bu 700 milyar
dolarýn neden bankalara verilip
kendilerine verilmediðini haklý
olarak sorguluyorlar.
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Darbeye karþý ses çýkar
Gerçekleþmekte olan bir
darbeye karþý ilk kez
sokakta direniþin örgütlendiði yýl olarak geçti.
Haziran baþýnda Anayasa
Mahkemesi hükümetin
baþörtüsü yasaðýný hafifleten anayasa deðiþikliðini
iptal etti. 11 yargýç böylece
16 buçuk milyon insanýn
verdiði oyu, seçme ve
seçilme hakkýný da iptal
etti. Seçilmiþ hükümetlerin
aslýnda hiçbir yetkisinin
olmadýðý ortaya çýktý. 2006
ortasýndan itibaren hýz
kazanmýþ olan aðýr çekim
darbe ve toplumu þekillendirme planlarýnýn
ulaþtýðý nokta zaten düþman ilan edilmiþ çoðunluðu kýzdýrdý.
Bu geliþme karþýsýnda
darbeye karþý mücadele
eden örgüt, kampanya ve
bireyler yan yana geldi.
Yýlýn en uzun günü 21
Haziran'da tüm darbe
karþýtlarýný tek bir pankartla yürümeye ve darbeye
karþý ses çýkarmaya davet
etti. 21 Haziran çaðrýsýna
Amargi, Ayrýmcýlýða Karþý
Kadýn Haklarý Derneði,
Barýþ Meclisi, Birbirimize
Sahip Çýkýyoruz Platformu,
Helsinki Yurttaþlar
Derneði, Henüz Özgür
Deðiliz Platfomu, Emekçi
Hareket Partisi, DTP, DSÝP,
Genç Siviller, Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe DurDe,
Küresel Eylem Grubu,
Lambdaistanbul, MazlumDer, SDP, Sosyalist Parti
Giriþimi, Siyasal Ufuk
Derneði, Yüzleþme
Derneði imza attý.
Þaþkýnlýk ve darbe yanlýlarýnda öfke yaratan çaðrý
karþýlýk buldu. Baþörtülü
baþý açýk kadýnlar, gençler
yaþlýlar, dindarlar, sosyalistler Kürtler ve Ermeniler,
27 Nisan muhtýrasýnýn düþman ilan ettiði ve birbirine
düþman edilmek istenen 10
binden fazla darbe karþýtý
Ýstanbul'da Tünel
Meydaný'nda toplandý.
Buradan Taksim'e doðru
yürüyüþe geçen topluluk
"öz-öz-özgürlük", "dur de
dur de darbelere dur de",
"darbeye karþý ses çýkar" ve
"darbeye karþý omuz
omuza" sloganlarýyla
yürüdü. Ýlk kez gerçekleþmekte olan bir darbe
sokakta durdurulmak
isteniyordu. Kitlenin önü
polis tarafýndan
Galatasaray Meydaný'nda
kesildi. Ama yürüyüþün
devam edeceði, darbeye
karþý daha çok adýmýn önü
açýldý.

Darbeciler
darma
duman oldu

21 Haziran yürüyüþü
yýlýn en fazla tartýþýlan
sokak gösterisi oldu.
Toplumda ve solda büyük
bir yarýlma yarattý. Darbe
ve Ergenekon yanlýlarý
yürüyüþe katýlanlara karþý
büyük bir iftira ve küfür
kampanyasý baþlatýrken,
büyük çoðunluk umudu
ve yeni bir solu orada
gördü. Kimin askeri
vesayet rejiminden yana
kimin karþý olduðu ayan
beyan ortaya çýkmýþtý artýk.
21 Haziran gösterisini
gerçekleþtiren güçler hemen Darbelere Karþý 70

Milyon Adým Koalisyonu
kurdu. Favori darbesi olmayanlar aðýr çekim darbeyi durdurmak, tüm darbeleri ve darbecileri yargýlamak için birlikte mücadele etmeye karar verdiler.
70 Milyon Adým
Koalisyonu'nun ikinci
eylemin adresi darbelerin
merkez üssü Ankara'ydý.
Anayasa Mahkemesi
AKP'yi kapatmayý
görüþüyordu. Anayasa
Mahkemesi üyesi Osman
Paksüt'le Ergenekon sanýðý
Turhan Çömez'in ve þimdiki Genelkurmay Baþkaný

Ýlker Baþbuð'un gizli
görüþmeleri basýna
sýzmýþtý. Ayný günlerde
Lambdaistanbul, EmekliSen, Genç-Sen ve DTP
hakkýndaki kapatma
davalarý da sürüyordu.
Darbe karþýtlarý tüm darbelere ve darbecilere ev
sahipliði yapmýþ
Ankara'da yürüdüler. Her
görüþten ve kesimden
darbe karþýtý 70 Milyon
Adým'ýn mitingine katýldý.
Darbe karþýtý koalisyon
darbelerin en þiddetlisi 12
Eylül'de de öne çýktý. 12
Eylül Vicdan Mahkemesi

toplandý. 12 Eylül'ün maðduru Kürtler, devrimciler,
insan haklarý savunucularý,
Ýslamcýlar darbecileri
yargýladýlar ve sonsuz dek
itibarsýzlaþtýrma cezasý
verdiler. Mahkemenin
ertesinde yine Tünel'den
Galatasaray'a doðru
üçüncü darbeye karþý ses
çýkar yürüyüþü yapýldý, bu
yürüyüþe de bin darbe
karþýtý katýldý.
Sýrada Ergenekon'a karþý
yürüyüþ, 28 Þubat ve 12
Mart Vicdan Mahkemeleri
var. Hrant "su çatlaðýný
bulur" demiþti.

Ergenekon sonuna kadar
Maraþ katliamýnýn üzeri
örtülmüþtü. Uður Mumcu
cinayetinin ve onlarca suikastin
gerçek failleri hep gizlenmiþti. Kürt
illerindeki 3 bin faili meçhulun ve
infazlarýn sorumlularý açýða çýkarýlmamýþtý. Aslýnda herkes onlarýn kim
olduðunu çok iyi biliyordu.
1996’da Susurluk’ta bir kamyona
çarpan otomobilden çýkmýþlardý.
2006’da Þemdinli’de Umut
Kitabevi’ni bombalarken suçüstü
yakalanmýþlardý. Türkiye’de kontrgerilla her iki olayda da görülmüþ
ancak mevcut hükümetler ve
mahkemeler darbeci odaklar tarafýndan esir alýndýðý için hep üzerleri
örtülmüþtü.
Ergenekon için de ayný þeyler
söylendi baþta. Buzdaðýnýn görülen
kýsmý, bir sonuca varmayacak, bu
devletin kendini aklama operasyonudur ya da cumhuriyetin

kazanýmlarýna dönük bir saldýrýdýr
dediler.
Ancak 2006 yýlýnda Danýþtay
Baskýný ve Cumhuriyet gazetesinin
bombalanmasýnýn faillerinden
baþlayan Ergenekon operasyonu
yavaþ ve fakat geniþleyerek yoluna
devam etti. 2009’a gelindiðinde
Ergenekon’un dalgalarýnda
“tehlikenin farkýnda mýsýnýz?” darbe
yanlýsý kampanyasýný sürdüren Ýlhan
Selçuk ve Mustafa Balbay, Ýstanbul
Üniversitesi’ne Nazi yöntemlerini
getiren öðretim üyeleri, darbe tellalý
Tuncay Özkan, Hrant’ýn katilleri
Kerinçsiz ve arkadaþlarý, 100’e yakýn
darbeci yüzüyordu. Ama çok daha
önemlisi bütün pis iþlerin altýndaki
isimli emekli general Veli Küçük,
eski Genelkurmay üyeleri Þener
Eruygur ve Hurþit Tolon’un tutuklanmasýydý. Bu da bir ilkti. Emekli
darbecilerin ardýndan 5 teðmen ve

askeri okul öðrencisinin tutuklanmasý operasyonun aktif görevdeki
ordu mensuplarý arasýna girdiðini de
gösteriyordu.
Ergenekon’un operasyonun her dalgasý ulusalcýlar tarafýndan alaya
alýndý. Ýddianame eleþtiri oklarýna
tutuldu. Ancak binlerce sayfa
Türkiye’de halklara karþý iþlenen
suçlarýn büyük bölümünün faillerini
ve iliþkiler aðýný ortaya koyuyordu.
Savcý Zekeriya Öz’e ise ölüm tehditleri yaðdýrýldý. Yýlýn son günlerinde
Veli Küçük’ü mahkeme önünde
yalan söylerken tüm Türkiye izledi.
Ergenekon’un arkasýnda bir siyasi
irade yok, ama halkýn büyük çoðunluðu artýk yeter diyerek davanýn
sonuna kadar gitmesinden yana.
Ergenekon sonuna kadar gitmeli,
bütün darbeciler ve katiller
yargýlanýp hak ettikleri cezayý alana
kadar.

2008 darbecilerin
inisiyatifi kaybettiði bir
yýldý. 2006'da Danýþtay
baskýnýndan sonra darbe
planý hýz kazanmýþtý.
2007'de Ergenekon
sanýklarýnýn telefon
kayýtlarýnda "darbe olacak çok yakýnda" sözleri
sýk sýk geçmiþti. 28
Nisan e-muhtýrasýnýn
ardýndan yüz binlerce
insanýn katýldýðý
Cumhuriyet Mitingleri
ADD, CHP, MHP ve
diðer ulusalcý örgütler
tarafýndan organize
edilmiþti.
Takvimler 2008'i gösterdiðinde askerleri
göreve çaðýran kalabalýklar çoktan evlerine
dönmüþtü. Ergenekon
davasý ile darbe planlarý
ve arkasýnda kimlerin
durduðu açýkça
görülmüþtü. Çoðunluðun darbe karþýtý tutumu AKP'nin kapatýlmasýný engelledi. Bu
darbe planlarýndan
vazgeçmeseler de inatla
toplumu þekillendirmeye devam etseler de
askeri vesayet rejimi
yanlýlarýnýn on yýllardýr
süren hegemonyasýnýn
artýk bittiðini gösteriyordu. 2003-2006 yýllarý
arasýndaki dört baþarýsýz
darbe giriþimi, darbeye
zemin hazýrlamak için
atýlan bombalar ve
cinayetler, on yýllardýr
iþlenen darbe suçlarýyla
birlikte ortaya
dökülmüþtü. Ýlk kez darbeci komutanlar tutuklanmýþ ve yargýlanýyordu.
Bin yýl, hatta sonsuza
dek süreceði sahipleri
tarafýndan ilan edilen 28
Þubat darbesi,
Dindarlarý, Kürtleri,
azýnlýklarý ve sosyalistleri imha etmeye dönük
genel plan 2008'de ilk
kez gerçekten baþarýsýzlýða uðradý. Çoðunluðun demokrasiye taraf
olmasý ve darbe karþýtý
yürüyüþler onlarýn planlarýný bozdu. Aþaðýdan
mücadele çok korkulan
sahiplerimizi yenebileceðimizi bize gösterdi.

antikapitalist, sosyalist iþçi’nin ekidir  Z Yayýncýlýk ve tanýtým hizmetleri Ltd. Þti.  Sahibi: Arife Köse  Sorumlu Yazýiþleri Müdürü: Volkan Tamusta  Adres: Caferaða Mahallesi, Nail Bey Sokak,
No: 9/15, Kadýköy/Ýstanbul  Baský: Yön Matbaasý, Davutpaþa Cad. Güven Sanayi Sitesi, B Blok 360 Topkapý, Ýstanbul www.sosyalistisci.org

