
EMEK VE DEMOKRASİ MİTİNGİ 
 

Baran Dergisi, 19 Şubat 2009 
Yıldırım Koç 

 
TÜRK‐İŞ, DİSK ve KESK’in birlikte düzenlediği Emek ve Demokrasi Mitingi 15 Şubat 2009 günü 

İstanbul’da Kadıköy Meydanı’nda yapıldı.  
Mitinge ilişkin haberlerde TÜRK‐İŞ’e bağlı Türk Metal Sendikası ile DİSK’e bağlı Birleşik Metal‐İş 

Sendikası  üyeleri  arasındaki  kavga  öne  çıktı.  Gazeteler  ve  televizyon  kanalları  açısından  bu  tür 
mitinglerin haber değeri, katılımcıların sayısı ve taleplerinden çok, bu nitelikteki olaylardır. Türk Metal 
ile Birleşik Metal‐İş  arasındaki  anlaşmazlık uzunca  süredir  vardır. Bu peşinen  bilindiğinden, mitingi 
düzenleyenler ve alana gelenleri alanda yerleştirenlerin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta, bu 
grupların arasında tampon olabilecek grupların yerleştirilmesiydi. Anlaşıldığı kadarıyla bu yapılmamış, 
ateşle barutun yan yana gelmesine izin verilmiştir.  

Bu durumda da çatışma kaçınılmazdır. Ne yazık ki, programları birbirinden farklı olan ve hatta 
birbiriyle  bazı  noktalarda  çelişen  kişi  ve  kuruluşların,  ortak  sorunlar  karşısında  işbirliği  yapabilme 
kültürü henüz yeterince oturmamış. 

Mitingle  ilgili  esas  önemli  olan  nokta, miting  öncesinde  dağıtılan  ortak  bildiri  ve mitingde 
yapılan konuşmalarda yapılan değerlendirmelerin yetersizliğidir. 

Bir krizi ele alırken, nasıl davranmak gerek? 
Önce  krizin  çeşitli  toplum  kesimleri  ve  ülkemiz  üzerindeki  etkileri  özetlenebilir.  İşçiler, 

memurlar,  esnaf‐sanatkar,  çiftçiler,  sanayiciler,  emekliler  ve  işsizlerin  bu  kriz  nedeniyle  yaşadığı 
sıkıntılar  ele  alınır.  Bu  krizin  ülkemizin  ve  ulusumuzun  bütünlüğü,  ulusal  egemenlik  ve  ülkemizin 
bağımsızlığı üzerindeki etkileri incelenir. 

Daha sonra, krizin sorumlusuna ilişkin tespitler ortaya konur.  
Ondan sonra da krizin etkilerini azaltmak ve krizden çıkmak için çeşitli öneriler geliştirilir. 
Tüm bunlar da, sloganlar halinde kitlelere iletilir. 
15 Şubat 2009 mitingi bu açıdan incelendiğinde önemli ve ortak eksiklikler dikkat çekiyor. 
Krizin çeşitli toplum kesimleri üzerindeki etkileri konusunda fazla bir sorun yok. Ancak iş krizin 

sorumlusunun tespit edilmesine geldiğinde, çok ciddi eksiklikler söz konusu. Bu eksiklikler de, krizden 
çıkış için öngörülen önerileri yetersiz kılıyor. 

Yaşadığımız kriz üç boyutludur. 
Birinci  boyut,  Türkiye  ekonomisinin  yıllardır  emperyalist  sömürü  altında  olmasından 

kaynaklanan sorunlardır. Bu sorunlar ve girilen kriz, 2008 küresel krizinden önce de vardı. 
İkinci  boyut,  kapitalizmin  ve  emperyalizmin  küresel  krizinin  Türkiye’ye  yansımasıdır.  Bu  etki 

yeni hissedilmeye başlandı. 
Üçüncü boyut  ise, emperyalist güçlerin kendi krizlerini aşmak  için Türkiye’ye bedel ödettirme 

çabalarıdır. Krizin bu boyutu özellikle yerel seçimler sonrasında daha etkili bir biçimde hissetilecektir. 
Diğer  bir  ifadeyle,  emperyalizmden  söz  etmeden  kriz  değerlendirmesi  yapılamaz;  öneri 

geliştirilemez. 
Halbuki  ne  ortak  bildiride,  ne  de  üç  genel  başkanın  miting  konuşmasında  “emperyalizm” 

kavramı geçiyor. Sanki emperyalizmin sorumluluğu gizlenmek isteniyor. 
TÜRK‐İŞ, DİSK ve KESK niçin böyle bir tavrı benimsesin? 
Bu tavrın bir açıklaması kafa karışıklığıdır, diğer açıklaması bilinçli bir tavırdır. 
Ortak  bildiride,  bu  üç  kuruluşun  Avrupa  Sendikalar  Konfederasyonu  (ETUC)  üyesi  olduğu 

belirtiliyor.  Peki,  Avrupa  Sendikalar  Konfederasyonu  ve  Avrupa  sendikaları  krizle  mücadelede  ne 
yapıyor? Türk işçilerine  destek verme, Türk işçileriyle Avrupa işçilerinin küresel sermayeye karşı ortak 
mücadelesini örgütleme gibi bir çabaları var mı? Kesinlikle yok.  

Avrupa  Sendikalar  Konfederasyonu,  emperyalist  Avrupa  Birliği’nin  resmi  devlet  politikalarını 
benimsiyor ve uyguluyor; Avrupa Birliği’nin ulusüstü “milliyetçiliği”ni savunuyor.  



Avrupa  Sendikalar  Konfederasyonu,  emperyalist  Avrupa  Birliği’nin  beslemesidir.  Avrupa 
Birliği’nin  işçileri  de,  emperyalist  sömürüden  pay  almaktadır  ve  bu  nedenle  de  Avrupa  Birliği’nin 
emperyalist  politikalarını  desteklemektedir.  Diğer  bir  ifadeyle,  Türkiye’de  yaşadığımız  ve  daha  da 
artacak olan sıkıntıların sorumlularından biri, emperyalistlerin ortağı Avrupa işçileridir. 

TÜRK‐İŞ,  DİSK  ve  KESK,  emperyalizmden  ve  özellikle  Avrupa  Birliği  emperyalizminden  söz 
etmeyip, kriz ve sıkıntılarımız konusunda ABD’yi ve AB’yi temize çıkartmaktadır. Bu anlayış temelden 
hatalıdır. Krizle mücadelenin temeli, emperyalizme karşı mücadeledir. 

Bu üç kuruluşun krizle mücadele konusundaki temel hatalarından biri,  iç talebin ve tüketimin 
artırılması konusundaki vurgularıdır. 

Kapitalizm,  kara  dayalı  bir  düzendir.  Amaç,  insanları  insan  olmaktan  çıkarıp,  tüketimin  esiri 
haline getirmektir. Sermayedarların kontrolü altındaki televizyonların etkisiyle, tüketmekten başka bir 
şey düşünmeyen, tükettikçe saygı uyandıracağını sanan  insanlar yetiştirilmektedir. Bu yanlış anlayış, 
hem bu kişileri tüketimin esiri yapmakta, hem de yeryüzünün sınırlı kaynaklarını hızla tahrip etmekte 
ve  tüketmektedir.  Ama  kapitalizmin  yaşaması,  sermayedarların  ürettirdikleri  malların  satılmasına 
bağlıdır.  Bu  anlayışa  karşı  çıkmanın  gerekli  olduğu  kanısındayım.  İnsanların  değeri  giydikleriyle, 
yedikleriyle,  kullandıkları  eşyaların  yeniliğiyle,  sahip  oldukları  mal  mülkle  ölçülmez.  Bu  anlayış, 
kapitalizmin insan tabiatında yol açtığı çarpılmadır. Krizden kurtulmak için daha fazla tüketmeyi temel 
alan anlayışla, bu insanlıkdışı eğilimi körüklemektedir.  

Mitingde  krizle  mücadele  konusundaki  diğer  bir  eksiklik,  emperyalist  güçlerin  dayattığı 
politikaları  uygulayan  AKP  iktidarına  karşı  net  bir  tavır  alınmamasıdır.  29  Mart  yerel  seçimleri 
öncesinde  böyle  bir  tavrın  alınması  son  derece  önemlidir.  Keşke  TÜRK‐İŞ,  DİSK  ve  KESK’in  genel 
başkanları  konuşmalarında açıkça AKP’ye  karşı  tavır  alsalardı  ve AKP’ye oy  verilmemesi  için  yaygın 
kampanyalar başlatsalardı. 

 
 

 


