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12 EYLÜL 1980’DE GERÇEKLEÞEN DARBE SONUCU: 1  milyon  kiþi  gözaltýna  alýndý.  1  milyon  683
bin  kiþi  fiþlendi. Açýlan 210 bin davada 230 bin kiþi yargýlandý. 7 bin kiþi için idam cezasý isten-
di. 517  kiþi  ye  idam  cezasý  verildi.  Haklarýnda  idam  cezasý  verilenlerden  50  'si  asýldý.  Ýdamlarý
istenen 259 kiþinin dosyasý meclise gönderildi. 71  bin  kiþi  TCK'nýn  141,  142  ve  163.  mad-
delerinden  yargýlandý. 98 bin 404 kiþi ''örgüt üyesi olmak'' suçundan yargýlandý. 388  bin  kiþiye
pasaport  verilmedi. 30 bin kiþi ''sakýncalý'' olduðu için iþten atýldý. 14  bin  kiþi  yurtttaþlýktan
çýkarýldý. 30 bin kiþi ''siyasi mülteci'' olarak yurt dýþýna gitti. 300  kiþi  kuþkulu  bir  þekilde  öldü.
171 kiþinin ''iþkenceden öldüðü'' belgelendi. 937  film  ''sakýncalý''  bulunduðu  için  yasaklandý.
23 bin 677 derneðin faaliyeti durduruldu. 3854  öðretmen,  üniversitede  görevli120  öðretim
üyesi  ve  47  hakimin  iþine  son  verildi. 400 gazeteci için toplam 4 bin yýl hapis cezasý istendi.
Sendikalar,  siyasi  partiler,  dernekler  kapatýldý...  BÝR DAHA ASLA!

AANNTTÝÝKKAAPPÝÝTTAALLÝÝSSTT  GGÜÜNNLLEERR  BBAAÞÞLLAADDII
HHeerr  CCuummaarrtteessii  ssaaaatt  55’’ttee  IIMMFF’’yyee  kkaarrþþýý  TTaakkssiimm’’ddee  bbuulluuþþuuyyoorruuzz!!
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IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! 

BASIN  AÇIKLAMASI KENAN  EVREN  
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Marmaray  iþçileri  
iþ  býraktý

Ýstanbul Marmaray Projesi'nin Yenikapý
ve Sirkeci kazýlarýnda çalýþan iþçiler 26
Aðustos'ta iþ býraktý. Baðlý olduklarý
POLAT adlý taþeron firmadan dört aydýr
paralarýný alamayan iþçilere firma yetk-
ililerinin tepkisi "Üç aydýr maaþ ala-
madýlar diye böyle þey mi yapýlýr?" þek-
linde oldu.

Ýþ býrakan 200 iþçi yaptýklarý açýklamada
"Yetkililer bize belediyeden para ala-
madýklarýný ve bu yüzden ödeme yapýl-
madýðýný söylüyorlar. Tam dört aydýr 'ha
bugün ha yarýn' diye oyalanýyoruz. Artýk
yemeyi içmeyi býrakýn iþe gelecek yol
parasýný dahi bulamýyoruz. Paralarýmýz
ödenmezse çalýþmayacaðýz" dediler. Ýþçi-
lerin sigorta primleri de eksik yatýrýlýyor. 

Asil  Çelik’te  grev  bitti
Bursa'nýn Orhangazi ilçesinde bulunan

ASÝL ÇELÝK fabrikasýnda 8 aydýr devam
eden grevde anlaþma umudu doðdu.
Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý iþverenin yap-
týðý teklifi oya sundu ve iþçilerin %61'i
EVET dedi. Ýþçilerin çoðunluðunun
onayýný alan sendikanýn önümüzdeki
günlerde iþverenle toplu iþ sözleþmesini
imzalamasý ve fabrikanýn bayramdan
önce iþbaþý yapmasý bekleniyor.

Anlaþmaya göre iþçiler ilk yýl sýfýr, ikin-
ci yýl enflasyon oranýnda zam alacak;
verilen 200 TL'lik direniþ aylýðý iki ay
daha devam edecek, iþveren bir defalýðý-
na mahsus 500 TL verecek ve üretimin 15
bin tonu aþmasý durumunda iþçilerin
ücretlerinde artýþ saðlanacak.

Ýþverenden  tehdit
Ýzmir Kemalpaþa'da bulunan Erze

Ambalaj Plastik San. ve Tic. AÞ, çalýþan
243 iþçisini sendikada örgütlendikleri için
iþten çýkarmakla tehdit etti. Nisan ayýnda
16 iþçiyi Petrol-Ýþ Sendikasý'nda
örgütlendiði için iþten çýkaran Erze
Plastik, 2 Eylül günü de iþçilerin topluca
istifaya götürüleceðini duyurup, istifa
etmeyenleri ise iþten çýkarmakla tehdit
etti.  

Petrol-Ýþ Sendikasý'ndan yapýlan açýkla-
mada iþçilerin haklarý savunuldu. Ýþv-
ereninin iþçileri sendikadan istifaya zor-
lamasýnýn suç olduðu ve iþveren hakkýn-
da suç duyurusunda bulunulduðu belir-
tildi. Diðer yandan nisan ayýnda sendika-
da örgütlü olduklarý için iþten çýkarýlan
16 iþçinin iþe iade davasý sürüyor. 

Yataðan’da  eylemler
Afþin Elbistan Termik Santrali'nde

çalýþan ama geçen hafta iþten çýkarýlan
iþçiler eylemlerine devam ediyor. Santral
önünde toplanan iþçiler basýn açýklamasý
yaptýlar ve EÜAÞ yetkilileriyle görüþmek
istediler.

Alacaklarýný ve haklarýný talep eden
iþçiler 7 gündür eylemde olduklarýný ve
yeniden iþe dönmek istediklerini
belirterek Kahramanmaraþ milletvekil-
lerinden destek istediler.

Uþak’ta  iþçi  kýyýmý
Uþak'ta bulunan Kaynak Ýplik

Fabrikasý'nda iþten çýkarýlan 45 iþçi
Cumhurbaþkanlýðý, Baþbakanlýk, TBMM,
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý,
Uþak Valiliði ve Uþak Belediyesi'ne
dilekçe ve mektup göndererek iþe
dönebilmek için yardým istedi. Yasal
haklarýný kullandýklarý için iþten çýkarýlan

iþçiler, Ramazan Bayramý'nda ve
okullarýn açýlma döneminde iþsiz kalmak
istemediklerini ve iþe dönmek için
devletten yardým talep ettiklerini belirt-
tiler.  Ýþçilerden 16'sý 2007 yýlýnda iþten
atýlýrken 29'u geçen ay iþyerindeki
tuvalet kartý uygulamasý ve baskýlara
karþý  yapýlan grev oylamasýnýn basýnda
ses bulmasýnýn ardýndan iþten
çýkarýlmýþtý.

Sanki  toplama  kampý
Kocaeli'de bulunan Um Tersanesi'nde

çalýþan yaklaþýk 150 iþçi maaþlarýný ala-
madýklarý için eylem yaptýlar. Basýn men-
suplarýnýn eyleme gelmesi üzerine ter-
sane yönetimi iþçileri yönetim binasýna
kilitledi. Basýna bilgi verilmesine engel
olmak isteyen Um Tersanesi Yönetimi
basýnla görüþen iþçileri fiþleyerek iþten
çýkarmakla tehdit etti.

Yaklaþýk 1 haftadýr üretim yapmadýk-
larýný ve kendilerine kötü muamele
yapýldýðýný belirten iþçiler þunlarý söyle-
di: "Bizi burada adeta bir toplama kam-
pýnda tutarcasýna tutuyorlar. Yönetim
binasýndan çýkmamamýz için baþýmýza
güvenlik ekipleri býrakýldý. Tershane
yönetimi ve Uður Mengeneci bu saate
kadar bize bir açýklama yapmadý. Biz, iki
aylýk maaþýmýzý ve biriken mesailerimizi
istiyoruz."                            TTuunnaa  ÖÖzzttüürrkk

Kriz,  direniþ,  grev,  mücadele  -  Fabrikalardan  ve  iþyerlerinden  haberler

Ergenekon davasýna iliþkin 2.
ve 3. iddianamenin 53'ü tutuklu
olmak üzere toplam 108
sanýðýnýn Ýstanbul 13. Aðýr Ceza
Mahkemesi'ndeki yargýlamasýna
baþlandý. Sanýklardan Ýbrahim
Þahin, Tuncay Özkan, Mustafa
Balbay, Hurþit Tolon, Kemal
Gürüz, Yalçýn Küçük ve Mustafa
Özbek gibi isimler salonda yer-
lerini alýrken; Mehmet Haberal,
Levent Ersöz, Fahri Kepek ve
Fatih Hilmioðlu ise duruþmaya
gelmedi. Mahkeme Heyeti
Baþkaný Köksal Þengün,
davalarýn birleþtirilmesine iliþkin
kararý okuduktan sonra sanýk-
larýn kimlik tespitlerine baþladý.

ÞÞaahhiinn  dduuyymmuuyyoorr,,  
ÖÖzzkkaann  bbiillmmiiyyoorr

Tutuklu sanýklardan eski Özel
Harekat Dairesi Baþkanvekili
Ýbrahim Þahin'in kimlik tespiti,
iþitme sorunlarý gerekçesiyle
yapýlamadý.

Þahin “saðýr” rolünden sonra
Tuncay Özkan “çýlgýn” rolünü
üstlendi. Bas bas baðýrarak
serbest býrakýlmasýný istedi! O
kadar aþýrýya gitmiþti ki uzun
süredir “deli” rolünü oynayan
Yalçýn Küçük bile Özkan’ý aþýrý
sert buldu!

AAvvuukkaatt  iiþþbbaaþþýýnnddaa
CHP milletvekilleri Þahin

Mengü ve Atilla Kart, Silivri'deki
duruþmayý izlemek için
mahkeme salonuna geldiler.
Mengü, sabah duruþma baþla-
madan önce tutuklu sanýklar
Mustafa Balbay ve Tuncay
Özkan'ýn yanlarýna giderek

onlara sarýldý. Tuncay Özkan ve
Hurþit Tolon, soruþturma kap-
samýnda gözaltýna alýndýklarýnda
aradýklarý ilk isim CHP'li Þahin
Mengü olmuþtu.

Tutuksuz sanýklardan Yalçýn
Küçük'ün, cumhuriyetin kalpak-
sýz savunulamayacaðý iddiasýyla
dile getirdiði kalpak takma
isteði, Mahkeme Baþkaný tarafýn-
dan reddedildi. 

Ýkinci Ergenekon davasýna
katýlan avukatlar, kimlik tespit-
lerinden sonra, iddianamelerin
okunmamasýný istediler.
Tutuksuz sanýk Orgeneral
Mehmet Þener Eruygur'un
avukatý Filiz Esen, Ýstanbul 13.
Aðýr Ceza Mahkemesi'ne bir
dilekçe ile ekinde müvekkilinin
saðlýk durumuna iliþkin bugüne
kadar GATA ve Kocaeli Týp
Fakültesi Hastanesince verilen
raporlarý içeren bir dosya sundu
ve müvekkili hakkýndaki yargýla-
manýn iyileþinceye kadar durdu-
rulmasý istendi.

Tedavisi devam etmekte olan
bir diðer sanýk binlkerec Kürdü
infaz eden JÝTEM’ýn balýndaki
isim, emekli Tuðgeneral Levent
Ersöz ise mahkemeye gönderdiði
dilekçede özgürlükten bahsetti!

Silivri’deki aþýrý yaðýþ yüzün-
den mahkeme salonunu su bastý,
binanýn çatýsý çöktü. Böylece
Ergenekon davasýna ara verildi.

OOzzaann  TTeekkiinn

Darbeciler yargýlansýn: 
Ýkinci Ergenekon davasý baþladý

""Demokrasi bilincimiz
Avrupa düzeyinde deðil"

Yargý yýlýnýn açýlýþýnda
Yargýtay Baþkaný Hasan
Gerçeker bir kez daha siyasete
müdahalede bulundu ve
demokrasi çiðnenedi.

Bu sözler hükümetin yargý
reformu paketine karþý
yönelmiþti. Yargýtay Baþkaný'na
göre bu paket ile yargý geriye
gidiyordu.

Neydi yargýyý "geriye"
götüren?

Hükümet, Anayasa
Mahkemesi ve Hakim Savcýlar
Yüksek Kurulu'na (HSYK)
meclisin seçtiði üyelerin de
girmesini istiyor. Gerçeker ve

onun gibi düþünen yargý men-
suplarý ise bunu hiç istemiyor. 

Hakimler ve savcýlar
seçilmiyor, atanýyor. HSYK bu
atamalarda belirleyici güç.
Anayasa Mahkemesi, 367
kriziyle, onlarca siyasi partiyi
kapatmasýyla ve kapatma
davasý açmasýyla, baþörtüsü
yasaðýnýn sürmesi gibi bir çok
baskýcý uygulamanýn devam
etmesi yönünde kararlarýyla
tanýnýyor. HSYK ise açýkça
hükümete karþý ordudan yana
tutum alarak demokratik-
leþmeyi ve sivilleþmeyi engel-
liyor. Bunlar bizlerin vergi-
leriyle maaþlarý ödenen
memurlar, ama nasýl

yaþadýðýmýza onlar karar veriy-
orlar.

Yargý bürokrasisi mevcut
düzenlemede yani 12 Eylül
Anayasa'sýný kalýnmasýný istiy-
or. Ama toplum, her görüþten
insan buna karþý çýkýyor.
Atanmýþlar artýk siyasetten
elini çekmeli. Yargý kurumlarý
siyasete müdahale etmek yer-
ine yakalanan cephaneliklerin,
yargýsýz infazlarýn,
iþkencelerin, haksýzlýklarýn, bir
türlü aydýnlatýlamayan cinayet-
lerin peþine düþmeli. Toplum
demokrasi kadar adalet de
istiyor. Gerçeker ve
arkadaþlarýnýn demokrasi bilin-
ci ise hiç geliþmedi. 

DDeemmookkrraassii  bbiilliinncciinniizz  ddüüþþüükk  mmüü,,  yyüükksseekk  mmii??
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"Dað fare mi doðuruy-
or?" Son zamanlarýn
en popüler sorusu bu

ve Kürt sorununun çözüm
sürecindeki belirsizliðe iþaret
ediyor.

'Demokratik açýlým'ýn yarattýðý
umut geçen hafta Ýçiþleri
Bakaný'nýn yaptýðý açýklamayla
bir ölçüde sarsýldý. Bakan
Atalay, hükümetin Kürt soru-
nuna dönük çözüm önerilerini
açýklarken Kürtlerden,
Kürtçe'den ve Kürt kimliðinden
bahsetmedi. 

Görülüyor ki hem çözüm süre-
ci kolay deðil, hem de hükümet"
Kürt sorunu" demeyi becere-
meyen TÜSÝAD Baþkaný
Arzuhan Yalçýndað'ý,
Genelkurmay Baþkaný Ýlker
Baþbuð'u, etnik çatýþma tehdit-
leri savuran Baykal ve Bahçeli'yi
de bir ölçüde dinliyor.

Kürtler, Atalay'ýn açýklamasýy-
la büyük hayal kýrýklýðýna
uðradý. Onlar on yýllardýr kim-
liði, dili, kültürü, varlýðý inkar
edilmiþ ulusal kimliklerinin
tanýnmasýný istiyor. PKK'nýn
önde gelen isimlerinden Murat
Karayýlan'a göre bu "zorunlu
birlik", 400 bin askerin bölgede
durmasý ve aralýksýz operasyon
yapmasýyla ayakta duruyor.
Karayýlan, Kürtlerin zorunlu
deðil gönüllü birlikten yana
olduðunu söylüyor. Bütün
Kürtler gibi o da basitçe þunu
söylüyor: Eðer kardeþsek eþit
koþullarda kardeþ olabiliriz. 

Kürtlerin ayrý bir ulus olduk-
larý kabul edilmeden ve bunun
bütün gerekleri yerine getir-
ilmeden gerçek bir kardeþlik
olmuyor. Kürtçe eðitim, kamu
kuruluþlarýnda çok dilliliðe
geçiþ, Kürtlerin varlýðýnýn
inkarýna dayanan resmi ideolo-
jinin devlet tarafýndan kaldýrýl-
masý ve resmi ideolojiyi uygula-
mak için yazýlmýþ tüm yasalarýn
ve ayrýmcý uygulamalarýn bir an

önce kaldýrýlmasý gerekiyor.
Barýþ, uzun bir süreç. Ancak

bu sürecin önünün açýlmasý için
bir büyük adýma gerek var. Bu
adým Kürtlerin bundan sonra ne
yapacaklarýnýn söylenmesi
deðil, devletin Kürtlere karþý
politikasýnýn deðiþtirdiðini
göstermesi ve yasal güvence
altýna alýnmasýdýr. Devlet tutum
deðiþtirmeden çözüm yolunun
açýlmasý olanaksýz. 

Ýþte Genelkurmay Baþkaný,
Baykal ve Bahçeli tam da bu ilk
büyük adýmý engellemeye, dur-
duramayacaklarsa bile küçültm-
eye çalýþýyor. Diyorlar ki Kürt
demeyin, Kürt sorunu diye tarif
etmeyin, Kürtlerle hiç
görüþmeyin, terör bitmeden
açýlým maçýlým olmaz! Ancak bu
feryatlar boþuna. 95 yýldýr
yapýlan bu ve bu politika zaten
iflas etti. Savaþ ve çözümsüzlük
yanlýlarýnýn çabasý umutsuz,
geciktirseler de, törpüleseler de
inkâr, imha ve asilimilasyon
politikalarýnýn bir geleceði yok.

Barýþ sürecinin önündeki
pürüzlere bakýp, umutsuzluða
kapýlmamak gerek. Er ya da geç
ilk büyük adým atýlacak ve
Kürtlerin ulusal talepleri taný-
nacak. Bu süreçte sertleþmeler,
ölümler hatta çatýþmalar bile
olacak. 95 yýllýk resmi ideolo-
jinin bir gecede rafa kaldýrýlmasý
beklenemez, bu ideolojinin
cisimleþtiði kurumlar hâlâ etkin
ve direniyorlar. 

Bu direniþ en çok kafalarda
var. Ýsmail Beþikçi'nin deyimiyle
her kafada bir karakol var. Bu
karakol çalýþýyor, çoðu zaman
bir hâkim ve savcý gibi
davranýyor. Türk milliyetçil-
iðinin etkisi altýndaki yýðýnlar
çözümden PKK'ya "silah býrak",
Kürtlere "bakýn birlikte yaþaya-
caðýz, mecburuz" ya da "kendi
baþýnýza kurtulamazsýnýz, biz
olmadan olmaz" diyor. 

PKK, Kürt sorununun nedeni
deðil bir sonucu. Tarihte Kürtler
29 kere ayaklandý. Ýlk 28 ayak-

lanmada ne PKK ne de
Abdullah Öcalan vardý. Kürt
sorununun kaynaðý ise
cumhuriyetin kuruluþ yýllarýnda
Kürtlere verilen özerklik
sözünün tutulmamýþ olmasýydý.
Bu sözü tutmayan devlettir.
Önce o tutum deðiþtirmelidir.
Kürtleri bir ulus ve eþit yurt-
taþlýk temelinde tanýdýðýný
kanýtlamalýdýr. Bu kanýtlan-
madan 25 yýldýr daðda savaþan
on binlerce ölü veren; insan-
larýný, köylerini, hayvanlarýný,
tarlalarýný kaybeden, inkâr
edilen bir ulusun direniþten
vazgeçmesini beklemek þov-
enizmdir. Türklerin Kürtler
üzerinde daima belirleyici, bir-
incil, baskýn olduðunu savun-
maktýr.  

Barýþýn önündeki engel ne
Öcalan, ne PKK. Engel, Türk
þovenizmi. Milyonlarca Türk'ün
bugüne dek bu baskýya ortak
olmasý. En muhalifinden Türk

örgütlerinin bile Kürtler
üzerindeki þovenist baskýyý
onaylamasý.

Hep "kardeþiz" diyorlar.
"Birlikte yaþayacaðýz mutlaka"
diyorlar. Ama bu nasýl birlik?
400 bin askerin 95 yýldýr süren
fiili iþgali ve operasyonlarýyla
yaþatýlan bir birlik. 

Sosyalistler þovenizme sonuna
kadar karþý çýkmalý. Bizler
Türklerin Kürtlerin geleceðini
belirleyeceði fikrine karþý çýk-
malýyýz. Herkes þunu iyi bilmeli:
Onlar ayrý bir ulus ve bundan
sonra nasýl yaþamak istedikler-
ine kendileri karar vermeliler.
Bu yüzden Kürtleri koþulsuz
olarak destekliyoruz, ister
boþanýrlar, ister Türklerle birlik-
te yaþarlar. Bu Kürt halkýnýn
vereceði bir karar, biz ise þov-
enizme ve sosyal-þovenizme
karþý aralýksýz olarak mücadele
edeceðiz.

VVoollkkaann  AAkkyyýýllddýýrrýýmm

“Milli Savunma Bakanlýðý'nýn
hazýrladýðý verilere dayanarak
Tempo'nun verdiði rakamlara
göre 1984 yýlýnda ilk PKK
eylemlerinin baþlamasýndan bu
yana 4 bin 828 sivil ve 7 bin
946 güvenlik görevlisi yani 12
bine yakýn insan yaþamýný
yitirdi. 

Yine son 25 yýlda 40 bine
yakýn insanýmýzý bu 'düþük
yoðunluklu savaþ'ta kaybet-
tiðimiz ifade ediliyor. Veriler
rakamlardan ortaya çýkan
tabloya göre öldürülen PKK'lý
sayýsý da 28 bin civarýnda.
Tempo dergisi yaþamýný yitiren

güvenlik güçlerinin hangi
kuruma baðlý olduðunu da
çýkarmýþ. Buna göre 5 bin 821'i
Türk Silahlý Kuvvetleri mensu-
bu, 775'i emniyet görevlisi
1350'si ise korucu.

Tempo bir de 'teröre hangi
þehrin ne kadar þehit verdiði'ni
yazmýþ. Milli Savunma
Bakanlýðý'nýn verilerine göre en
çok kayýp veren 10 il þöyle
sýralanýyor: 1. Þýrnak 302, 2.
Ýstanbul 284, 3. Hakkâri 264, 4.
Ankara 260, 5. Diyarbakýr 233,
6. Konya 203, 7. Mardin 199, 8.
Sivas 198, 9. Adana 186, 10.
Van 177. 

Görüldüðü gibi en çok kayýp
veren 10 ilin 6'sý Doðu ve
Güneydoðu'dan. Diðer 4 ilimiz
ise Ýstanbul, Ankara, Konya ve
Adana gibi nüfusun karýþýk
olduðu ve çok fazla asker yol-
layan illerimiz. En çok kayýp
veren Güneydoðu illerinin
gençlerinin üniversite
sýnavlarýnda baþarýsýzlýk sýrala-
malarý da þöyle... En sondan
birinci Hakkâri onu Þýrnak,
Mardin, Diyarbakýr, Batman ve
Van izliyor.” 

OOrraall  ÇÇaallýýþþllaarr  
5 Eylül 2009 - Radikal

Ýnkâr ve asimilasyon
bitmeden barýþ gelmez

En çok 'þehit' Þýrnak'tan

11  EEyyllüüll’’ddee  DDiiyyaarrbbaakkýýrr’’ddaa  ttaaþþýýnnaann  bbuu  ppaannkkaarrttttaa  ““ÝÝmmrraallýý’’nnýýnn  yyoolluunnuu  iizzllee””  yyaazzýýyyoorr..  SSiiyyaasseett  MMeeyyddaannýý’’nnddaa  kkoonnuuþþaann
HHaakkkkaarriillii  ççooccuukkttaa  bbuunnuussööyylleemmiiþþttii..  KKüürrttlleerr,,  AAbbdduullllaahh  ÖÖccaallaann’’ýýnn  uulluussaall  lliiddeerrlleerrii  oollaarraakk  ggöörrüüyyoorr..  BBuu  dduurruummuunn
üüzzeerriinnddeenn  aattllaannaarraakk  ççöözzüümmee  uullaaþþmmaakk  nneerreeddeeyyssee  iimmkkaannssýýzz..
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Altý ok, darbeci subaylar
ve sosyalizm

"Altý Ok, Kemalist Devrim'in son döneminde for-
mülleþtirildi, ancak yalnýz Kemalist akýmýn deðil,
ayný zamanda sosyalistlerin de asgari programýdýr."

Doðu Perinçek'in Ýþçi Partisi, internet sitesinde
"Sýkça sorulan sorular" bölümünde "Kemalizm ile
sosyalizmin iliþkisini açýklar mýsýnýz?" sorusunun
cevabýný sunmuþ. Eksik olmasýnlar. Biz sosyalistler
kemalizm ile ne iliþkimiz olduðunu bilemiyorduk;
öðrenmiþ olduk.

"Altý Ok'un Kemalistler ile sosyalistlerin ortak pro-
gramý olduðunu ilk kez biz ileri sürmüyoruz. 1954
yýlýnda Hikmet Kývýlcýmlý önderliðinde kurulan
Vatan Partisi Programý Altý Ok'u savunmuþ ve oklarý
tek tek yorumlamýþtý. Yine Kývýlcýmlý, 27 Mayýs 1960
Devrimi'nden sonra Milli Birlik Komitesi'ne yazdýðý
mektupta, Altý Ok ilkesinin uygulanmasýný talep
etmiþ ve ilkeleri açýklamýþtý."

Ýþçi Partisi, 27 Mayýs'tan bir sonraki darbede
Kývýlcýmlý'nýn yurtdýþýna kaçmak zorunda kaldýðýný
ve berbat koþullarda öldüðünü yazmayý ihmal etmiþ.
Anlaþýlan, Kývýlcýmlý hepimizin paylaþtýðý Altý Ok
ilkesini darbecilere kabul ettirememiþ.

Ýkna edilemeyen darbeciler önemli deðil. Biz yine
de Kemalizm'e sadýk kalmalýyýz tabii: "'Yeniden
Kuvayý Milliye', 'Ýkinci Kurtuluþ Savaþý' sloganlarý,
Türkiye'nin hala milli demokratik devrim aþamasýn-
da bulunduðu gerçeðine dayanýr. Kemalist
Devrim'in kazanýmlarýnýn kaybedildiðini gören
sosyalistler, yeniden Kurtuluþ Savaþý ihtiyacýný vur-
gulamýþlardýr"

"Kemalistler ile Sosyalistler arasýndaki fark, milli
demokratik devrimin tamamlanmasýndan sonraki
devrimci hedef konusundadýr. Sosyalistler, orada
kalmayarak her tür sömürü, baský ve yabancýlaþ-
madan kurtulmak için sosyalizmin kuruluþu yoluyla
sýnýfsýz toplumu hedefler."

Hay Allah, demek ki, ilerde Kemalistlerle yol-
larýmýz ayrýlacak. Ýlker Baþbuð, Þener Eruygur, Ýlhan
Selçuk, Mustafa Balbay ve Veli Küçük gibi
Kemalistlerle devrim yolunda her zaman beraber
yürüyemeyeceðiz. Yazýk.

Ama fazla hayýflanmaya gerek yok galiba. Çünkü
"Kemalizm böyle bir amaç gütmemekle birlikte,
sosyalizmden etkilenmiþtir. Örneðin, 'sýnýfsýz,
imtiyazsýz, kaynaþmýþ bir toplum' þiarýný bir amaç
olarak belirlediði zaman, bilimsel sosyalizmin nihai
hedefiyle buluþmuþ olmaktadýr."

Nitekim, en azýndan bazý Kemalistlerle hep kol
kola, omuz omuza olabileceðimizin iþaretleri de var.
Örneðin, 2004 yýlýnda Ulu Önder'imizin yanýna
giden, 27 Mayýs ihtilalinin önde gelen isimlerinden,
Milli Birlik Komitesi üyesi emekli Kurmay Albay
Suphi Karaman, umut verici bir isim.

NATO Özel Silahlar Okulu'nda atom silahlarý kur-
sundan mezun olan darbeci Albay Karaman, vakit-
siz ölümünden önce, Ýþçi Partisi Genel Baþkan
Yardýmcýlýðý görevini yürütüyordu.

Altý Ok Kemalistler ile sosyalistlerin ortak pro-
gramý olduðuna göre, darbeci subaylarýn emekli
olduktan sonra "sol" örgütlerde baþkanlýk, baþkan
yardýmcýlýðý, onursal baþkanlýk filan yapmalarý çok
doðal.

Bunun bir sonraki aþamasý, darbecileri darbe
olmadan önce örgütlerimize baþkan yapmak
olmalýdýr herhalde. Ne güzel olur! Örgütlenmek, iþçi
sýnýfýnýn örgütlenmesini geliþtirmek gibi zor iþlere
gerek kalmadan, þýp diye bir darbeyle gerçek-
leþtiriveririz ortak programýmýzý!

Ýþçi sýnýfýnýn baðýmsýz örgütlenmesi, kendi kitlesel
eylemi diye ýsrar ederek, ille sosyalizm isteriz diye
dayatarak iþi yokuþa sürmeye ne gerek var?

RRoonnii  MMaarrgguulliieess

GÖRÜÞ

'NPA'nýn Yaz Üniversitesi
Fransa'da devrimci solun geçen yýl
boyunca kaydettiði muazzam iler-
lemeyi gösteriyor. 2009'un baþýnda,
Fransa'daki en büyük devrimci
sosyalist örgüt olan marksist
Devrimci Komünist Birlik (LCR)
kendini feshetti. Üyeleri, NPA'yý
kurmak amacýyla yeni insanlarla bir
araya geldiler. 

LCR, Fransýz iþçi sýnýfýnýn
geçmiþteki halini yansýtýyordu.
Merkezdeki üyelerinin 30 yýllýk
geçmiþi bulunan, çoðunlukla beyaz
Avrupalýlardan oluþan bir partiydi.
Yaz Üniversitesi ise çok daha gençti
ve çok sayýda yeni insan vardý.
Bunun bir sonucu olarak da, çok
daha dinamikti. 

Önemli bir nokta, çoðunlukla göç-
men kökenli insanlarýn çok katlý
binalarda yaþadýðý þehrin banliyö-
lerinden katýlýmýn fazla olmasýydý.
Çok sayýda Afro-Amerikan ve Arap
vardý. Bu yeni atmosfer, müslüman-
lara nasýl yaklaþýlacaðý gibi LCR
içinde daha önce asla tam anlamýyla
tartýþýlmamýþ konularýn gündeme
gelmesine olanak tanýyor. Bu yýl
yapýlan etkinlik 2006'da LCR'ýn yap-
týðý yaz etkinliðinden iki kat daha
büyüktü.

Eðer buluþma yerinin kapasitesi
sýnýrlý olmasaydý, etkinlik çok daha
büyük olabilirdi çünkü rezervasy-
onlar haziran ayýnda tamamen
dolduðu için kayýtlarý durdurmak
zorunda kalýndý. LCR, 2000 ile 3000
arasýnda aktif üyeye sahipken NPA
þimdiden bu sayýyý üçe katladý.
Ýçinde bir çok marksist olmasýna
raðmen marksist bir parti olduðunu
iddia etmiyor. 

Partiye yeni insanlarýn akýn
etmesi, insanlarýn fikirlerini açýkla-
maya teþvik eden bir süreci baþlattý.
Yeni parti oluþtuðunda, marksistler
sýký baðlarý olan çekirdek bir grup
oluþturup fikirlerini diðer herkese
dayatmaya çalýþabilirdi. Ama sonra,

yenilik arayýþýyla partiye gelen çok
sayýda kiþi çekip giderdi. Örgütteki
marksistler NPA toplantýlarýndan
önce ayrýca toplantýlar yaptýktan
sonra dönüp herkese ne yapacaðýný
söylemiyor. Diðer yandan birer
aktivist olarak deneyimleri iþlerin
nasýl yapýlacaðýný bildikleri anlamý-
na geliyor. Bu durum, nadiren de
olsa gerilime yol açabilir. Sorun bu
gerilimlerle nasýl baþ edileceði.
Marksistler, sabýrla yeni insanlarla
fikirlerlerini ve taktiklerini tartýþ-
mayý öðreniyorlar. Ancak bu elbette
bir günde tamamlanabilecek bir
süreç deðil. 

Yaz Üniversitesi, bir baþlangýç
noktasý. Ýnsanlarýn Akdeniz'in
kýyýsýnda birlikte tatil yaptýklarý ve
politika tartýþtýklarý rahat bir ortama
sahip. Sanayi iþçilerinin idare ettiði
"Devrimciler ve sendikalar" ve ban-
liyölerdeki polis þiddetine nasýl
karþýlýk verileceði hakkýnda önemli
oturumlar vardý. 

NPA'nýn gelecekteki politik hattý,
bir yandan bu tartýþmalara diðer
yandan ise Fransa'daki
mücadelelere göre þekillenecek.
Fransa'daki durum
Ýngiltere'dekinden çok daha farklý.
Burada, son 15 senedir direniþler
geliþti ama bunlar sendika bürokra-
sisi tarafýndan durduruldu.
Fransa'da 1995'den beri mücadele
dalgalarý birbirini izledi. Her dal-

gadan aktivistin yeni partide bir
araya geldiðini hissedebiliyorsunuz.
Ama parti her zaman baþarýlý
olmadý. Sol güçler mayýs ayýnda
yapýlan Avrupa Parlementosu
seçimlerinde umulduðu kadar iyi
bir sonuç alamadý. 

Nicholas Sarkozy'nin sað kanat
hükümetiyle mücadelede bir dizi
tek günlük grev yaþanmasýna rað-
men bir atýlýmýn gerçekleþtiði
söylenemez. Görüþmeleri yürüten
sendika liderleri, müzakareler
devam ederken çalýþanlara iþlerinin
baþýna geri dönmelerini söyledi.
Sonuçta seçimler bir çeliþkiyi gözler
önüne serdi; ne Sarkozy ne de ona
karþý olan güçler iþlerini iyi
yapamýyor. Ama Yaz Üniversite-
si'ne hakim olan duygu moral
bozukluðu deðildi. 

Partinin en çok bilinen figür-
lerinden Olivier Besancenot yaptýðý
ana konuþmasýnda partinin bir
günde inþa edilemeyeceðini, bunun
bir süreç olduðunu vurguladý. Bir
yandan mücadelenin yükselmesine
hazýr olmanýn, öte yandan iþçi
sýnýfýný içinde baðlar yaratmayý
öðrenmenin önemini anlattý. Halka
politik bir odak saðlamanýn
gerekliliði üzerinde durdu. 

Fransa'da, sýk sýk seçim yapýlýyor
ve devrimci solun yeni mevkiler
kazanmasý daha büyük bir ihtimal.
Çünkü seçim sistemi buna  uygun.
Eminim gelecekte seçim ile ilgili
farklý görüþler olacak. Ayrýca emi-
nim ki iþten atmalarla nasýl
mücadele edileceði, faþist saldýrýlara
nasýl cevap verileceði konularýnda
da tartýþmalar olacak. Ancak bunlar
saðlýklý tartýþmalar, bir parti bu þek-
ilde geliþir. 

Fransa'daki NPA deneyimi, benim
için, radikalleþme dalgasý bir kez
baþladýðýnda devrimci sosyalistlerin
kullanabileceði olanaklarýn da nasýl
arttýðýnýn bir örneði. Bu deneyimi
bugün doðrudan Ýngiltere'ye
uyarlayabileceðimizi sanmýyorum.
Þimdilik, insanlarýn her zaman
mücadele etmek için yeteri kadar
cesaretli olmadýðý bir ortamda
düþüncelerimizi savunuyoruz. Ama
umuyoruz ki bu deðiþmeye baþlay-
acak.'

OOnnuurr  DDeevvrriimm  ÜÜççbbaaþþ,,  
SSoocciiaalliisstt  WWoorrkkeerr''ddaann  ççeevviirrddii

YENÝ ANTÝ KAPÝTALÝST PARTÝ

Fransýz  Solu'nda  yeni  bir  ortam

B
ir yýldan az bir zamandýr varolmasýna raðmen,
Nouveau Parti Anti-Capitaliste (Yeni
Antikapitalist Parti) bütün Fransa'yý sallýyor.

Geçen ay NPA'nýn düzenlediði yaz kampýna katýlan
Chris Harman partinin þu ana kadarki baþarýlarý ve
gelecekte yüzleþeceði zorluklarluklarý anlatýyor.
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Almanya'da 3 eyaletin
yerel yönetimlerini belir-
lemek üzere aðustos ayý

sonunda yapýlan seçimin
sonuçlarý belli oldu. Sonuçlara
göre iktidardaki Hristiyan
Demokrat Birlik (CDU) partisi
birçok yerde oy kaybederken sol
koalisyon Die Linke, Thuringia
eyaletinde %27.4, Saarland'da
%21.3 ve Saksonya'da %20 oy
alarak önemli oranda güç
kazandý. 

CDU Thuringia, Saksonya ve
Saarland eyaletlerinin her
üçünde de çoðunluðu elde etme-
sine raðmen büyük oy kaybýna
uðradý ve mutlak çoðunluðu ala-
madý. Bu üç eyaletten ikisinde
Die Linke, sosyal demokrat
SPD'yi geçerek ikinci parti konu-
muna yükseldi. Saarland
eyaletinde "kýzýl-kýzýl" olarak
adlandýrýlan SPD-Die Linke koal-
isyonu yerel hükümeti oluþtura-
bilir. Thuringia'da ise koalisyona
Yeþiller Partisi'nin de alýnmasý
bekleniyor. Die Linke'nin 3. parti
olduðu Saksonya'da ise CDU
hükümet kurabilmek için liberal
parti FDP ile koalisyon oluþtur-
mak zorunda. 

Seçim sonuçlarý, Almanya'da
1949'dan beri süregelen gelenek-
sel siyasi aktörlerin artýk güç
kaybettiðini ve alýþýlagelmiþ
siyasetin çatýrdamaya baþladýðýný
gösteriyor. Ülkenin en güçlü iki
partisi olan CDU ve SPD arasýn-
daki geleneksel rekabet, Die
Linke'nin sýçrayýþýyla yön
deðiþtiriyor. 27 Eylül'de yapýla-
cak federal seçimlerden yine
CDU'nun galip çýkmasý beklense
de, eyalet seçimleri tabandaki
deðiþim isteðinin bir iþareti
olarak algýlanýyor.

PPoolliittiikkaallaarr
Ýktidardaki CDU, uyguladýðý

yeni liberal politikalar nedeniyle
Alman iþçilerinin desteðini hýzla
kaybediyor. Ancak bu oylar -
alýþýlagelmiþin aksine- koalisyon

ortaðý SPD yerine büyük ölçüde
Die Linke'ye gitti. SPD ise
Thuringia ve Saar'da Die
Linke'nin gerisinde kaldý. 

Die Linke'nin bu baþarýsý, ken-
disini diðer partilerden fark-
lýlaþtýran politikalarda ve kampa-
nya tarzýnda yatýyor. Emeklilik
yaþýnýn 67'ye çýkarýlmasýna ve
saðlýk sisteminin özelleþtirilme-
sine karþý yürüttükleri kampa-
nyalar, asgari ücretin arttýrýl-
masýna dair politikalar ve
Afganistan'daki askerlerin geri
çekilmesi talebi Die Linke'yi
diðer partilerden ayýran baþlýca
politikalar. Die Linke'nin gücü
sadece politikalarýyla da sýnýrlý
deðil. Parti oldukça genç ve
dinamik bir aktivist kadrosuna
sahip ve bu aktivistler her kam-
panyayý sokakta inþa etmek için
büyük çaba gösteriyorlar. 

Ancak bir kitle partisi olma yol-
unda emin adýmlarla ilerleyen
Die Linke, bazý konularda bir-
biriyle zýtlaþabilen gruplarý
bünyesinde barýndýrýyor. Bu gru-
plarýn en önemlileri
Antikapitalist Sol, Sosyalist Sol
ve Reformcular olarak
özetlenebilir. Antikapitalist Sol
üyeleri her türlü özelleþtirmeye
karþý duruyor ve herhangi bir
koalisyon hükümetinde yer
almayý reddediyorlar, ancak
krize karþý yanýt üretmekte yeter-
siz kalýyorlar. Parti liderliði ise
çoðunlukla reformcu kanada ait.
Özelleþtirmeler konusunda
verdikleri tavizler ve koalisyon
oluþturarak hükümete girme
eðilimleri tartýþmalara ve
Saksonya'da olduðu gibi zaman
zaman oy kaybýna neden oluyor.
Sosyalist Sol kanat ise partinin

örgütlü iþçi sýnýfýyla daha sýký
baðlar kurmasý için çalýþýyor ve
krize karþý kamu yatýrýmlarýnýn
arttýrýlmasýný savunuyor.
Uluslararasý Sosyalist Akým'ýn bir
üyesi olan Marx21 grubu,
Antikapitalist Sol fraksiyon ile
iliþkileri sýký tutmakla birlikte,
esas olarak Sosyalist Sol
içerisinde faaliyet gösteriyor.

KKuuttuuppllaaþþmmaa
Parti içi tartýþmalar bir yana

dursun, Die Linke'nin önündeki
esas görev krize karþý emekten
yana ciddi bir alternatif oluþtur-
mak olacak. Seçim sonuçlarý
aslýnda krizin getirdiði kutuplaþ-
manýn ilk habercilerinden. Ýþçi
sýnýfý açýk ki krizle birlikte
CDU'nun neoliberal poli-
tikalarýndan iyice býkarken,
SPD'nin reformist politikalarýna

da yüz çevirmeye ve Die
Linke'nin antikapitalist söylem-
ine kaymaya baþladý. Ancak
kutuplaþma bir tehlikeyi de
beraberinde getiriyor: faþizmin
yükseliþi. 

Henüz federal meclise girebile-
cek kadar etkin bir güç olmasa
da neo-nazilerden oluþan NPD
partisi, son seçimlerde
Saksonya'da 8 koltuk alarak ilk
kez bir meclise iki dönem üst
üste girmeyi baþardý. Özellikle
Ýslam karþýtý söylemleriyle sokak-
lardaki etkinliklerini de arttýr-
maya çalýþýyorlar. Dolayýsýyla
Almanya'daki sosyalistler, bir
yandan krize karþý bir alternatif
oluþtururken diðer yandan faþiz-
mi teþhir etmeye devam etmek
zorundalar.

MMuuhhiipp  TTeezzccaann

Sol Parti yükseliþte

GGeeççeenn  hhaaffttaa  AAllmmaannyyaa’’ddaa  nnüükklleeeerr  ssaannttrraall  kkaarrþþýýttllaarrýý  ssookkaakkttaayyddýý..  SSooll  PPaarrttii’’ddee  5500  bbiinn  kkiiþþiilliikk  ““NNüükklleeeerr,,  iisstteemmeezz  kkaallssýýnn””  eeyylleemmiinnddee  yyeerraallýýrrkkeenn..

Japonya'da gerçekleþen seçim-
lerde, ülkeyi 50 yýldýr yöneten
Liberal Demokrat Parti (LDP)
þaþkýnlýk yaratan bir yenilgiyle
karþýlaþtý. Seçimlerde büyük bir
zafer kazanan ise Japonya
Demokrat Partisi (JDP) oldu.
Önümüzdeki dönemde mecliste
119 LDP'li vekile karþýlýk 308
JDP'li milletvekili olacak.

LDP hükümetine öfke duyan,
eðitimin paralýlaþmasýna ve
artan iþsizliðe öfke duyan geniþ
kitleler Demokrat Parti'ye oy
verdiler, dolayýsýyla kitlelerin
yeni hükümetten talebi neolib-
eral politikalara karþý durul-
masý.

Japonya'da sola verilen oylarýn
artmasýnýn sebebi küresel
ekonomik kriz: Yetkililer krizin
etkilerinin artýk azaldýðý ve
ekonominin kendisini toparla-
maya baþladýðý yönünde açýkla-
malar yapsa da istatistikler
böyle söylemiyor. Ülkenin gayri
safi yurt içi hasýlasý yüzde 14,2
düþtü, Japonya ekonomisinin

sürükleyici unsuru ihracat
geçen yýla göre yüzde 35 azaldý,
iþsizlik bugüne kadarki en yük-
sek seviyesinde.

Ekonomik durgunluðun
öncesinde, iþ gücünün üçte biri,
ayda 800 dolardan az miktarlar-
da ücret karþýlýðý çalýþan
sözleþmeli gençlerden saðlanýy-
ordu. Bu gençlerin yüzbin-
lercesinin kontratý iptal edilerek
iþten çýkarýldýlar. Ýþsizliðin bu
gençlerin üzerindeki etkisi
korkunç boyutlarda, evsiz kalan
genç iþçiler ekonomik krizin
ülkedeki etkisini göstermek için
yýlbaþý günü Tokyo'nun
merkezindeki Hibiya Park'ý bir
protesto kamp alanýna çevir-
miþlerdi.

LDP'nin yenilgisinin kökenleri
çok daha derinlerde. "1955 siste-
mi" diye anýlan, ABD iþgalinden
miras sistem, LDP'yi, büyük þir-

ketleri ve patronlarý birbirine
baðlýyor. Bütün bir sistem sol
muhalefeti politikanýn dýþýnda
tutmak üzere dizayn edilmiþ ve
gerçekten de amacýna uygun bir
þekilde iþe yarýyor. 1950 ve
60'larda yükselen iþçi hareketi
yenilgiye uðratýldý, ardýndan
60'larýn sonunda tüm dünyayla
beraber Japonya'da da yükselen
öðrenci hareketi sert bir þekilde
bastýrýldý.

Demokrat Parti'den beklentiler
yüksek; Demokratlarý
sendikalar ve sivil toplum kuru-
luþlarý destekliyor. Partinin nis-
peten daha iyi bir programý
olduðunu söylemek de
mümkün. Sözgelimi, parti
Japonya'nýn, Afganistan'ý bom-
balayacak olan ABD uçaklarýnýn
yakýt ikmal merkezi olmasýna
engel olabilir. Ancak partinin
içerisinde Japonya'nýn pasifist

tutumuna karþý duran bir kanat
da mevcut.

Sol partilerin durumu ise pek
deðiþmedi denebilir, sosyal
demokrat Sosyalist Parti 7 san-
dalye ile, Komünist Parti ise 9
sandalye ile temsil ediliyor.

Þimdilerde yeni bir "halk bir-
liði" Tokyo'daki evsiz iþçilerin

eylemlerini örgütlemekle
meþgul, bu birliðe kadýn iþçiler
ve yabancý iþçiler kitlesel olarak
katýlýyorlar. 

Seçimler bitti, hükümette yeni
bir parti var. Demokratlara oy
veren tüm bu insanlar
Japonya'da gerçekten bir
deðiþimin gerçekleþmesini umut
ediyorlar.

BBeerrkk  EEffee  AAllttýýnnaall,,  
Socialist Worker'dan çevirdi

Japonya'da  seçimin  sonucu:  Deðiþim
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Irkçýlýk, bazý insanlarýn diðer-
lerine göre üstün bir "ýrk"a ait
olduðu inancýdýr. 

Irkçýlar "ýrk"ý ortak bir soya
sahip bir grup insan olarak
tanýmlýyor. 

Ten rengi gibi kalýtsal ve biy-
olojik bazý özelliklere dayanarak,
farklý ýrklarýn olduðunu ileri
sürüyor. Oysa deðiþik
coðrafyalardan insanlarý bir
birinden ayýran niteliksel fark-
lýlýklar yok. 

Bilimsel araþtýrmalar gösteriyor
ki, "ýrk" sadece imgesel bir
durum, biyolojik bir temele
dayanmýyor. 

Özellikle 1970'lerden bu yana
ýrkçý ayrýmcýlýða karþý verilen
mücadeleler, biyolojik farklýlýk-
lara yapýlan göndermeler
konusunda toplumsal bir

duyarlýlýk oluþturdu. 
Bu nedenle 'yeni ýrkçýlýk', insan-

larýn dýþ görünümlerinden çok,
onlarýn kültürel farklýlýklarýna,
göçmen olma gibi ayýrt edici
demografik özelliklerine veya
dini inançlarýna saldýrmayý tercih
ediyor. 

Irkçýlýk, tarih, coðrafya ve
kültür farklýlýklarýna ve diðer
toplumsal faktörlere baðlý olarak
farklý biçimler alabiliyor.
Günümüzde etnik ýrkçýlýk ile dini
inançlara yönelik ayrýmcýlýk çoðu
kez bir biriyle iliþkili bir þekilde
kullanýlýyor.

IIrrkkççýýllýýððýýnn  ttaarriihhii
Kapitalizm öncesi dönemde

insanlarýn baský altýnda tutul-
duðu birçok rejim söz konusu
olmuþ olsa da, kapitalizmin

ortaya çýkýþýna kadar ezme-
ezilme iliþkilerinde bir araç
olarak ýrkçýlýðýn kullanýlmasý söz
konusu olmadý. Yunanlýlar ve
Romalýlar açýsýndan mesele, ýrk-
lardan baðýmsýz olarak 'medeni'
olanlarla 'barbarlar' arasýndaydý.
Beyazlar 'barbar' olabilirken,
siyahlar 'medeni' olarak kabul
görebiliyordu. 

Irkçýlýk, Avrupa'ya özgü
olmadýðý gibi, evrensel ve
insanýn doðasýyla ilgili bir olgu
da deðil; insanlýðýn toplumsal
geliþmesindeki bir evresinin
ürünüdür. 

Avrupa'da ilk belirgin ýrkçýlýk
16. yüzyýlýn sonuna doðru ortaya
çýktý. Portekizliler ve Ýspanyollar
yeni sömürgeler ele geçirmek
üzere dünyayý keþfe ve yeni
topraklarý fethetmeye baþladýk-

larýnda, 'köleleþtirilmiþ
Hýristiyanlarý kurtarmak' kaydýy-
la Papa'nýn da desteðini aldýlar.
Ancak bu onlarýn gittikleri kýta-
larda yerlileri köleleþtirmesine
engel olmadý. Bunu, yerlilerin
inançsýz olduklarý savýyla meþru-
laþtýrýyorlardý. 

Büyük Britanya'da kölelik,
ABD'de olduðu gibi geniþ bir
toplumsal mücadele ve yeni
sanayileþmenin ortaya çýkardýðý
iþçi sýnýfýnýn desteðiyle 1807'de,
Britanya Ýmparatorluðu'nun
hâkim olduðu tüm ülkelerde ise
1833'te kalktý. Ancak ýrkçýlýk bir
ideoloji olarak varlýðýný
günümüze kadar sürdürdü.

GGüünnüümmüüzzddee  ýýrrkkççýýllýýkk
21. yüzyýlda ýrkçýlýk, daha önce

olduðu gibi, bir yandan iþçi
sýnýfýnýn birliðinin önünde engel
oluþtururken, öte yandan
emperyalist savaþlarý ve dünya
kaynaklarýnýn adaletsiz
daðýlýmýný meþrulaþtýrmanýn
aracý olarak kullanýlýyor. 

Türkiye'de de 'tehdit ideolojisi'
iþ görmektedir. Ülkenin sürekli
bir bölünme ve yok edilme tehdi-
di altýnda olduðu savýyla,
Ermenilere, Kürtlere ve siyasal
Ýslamcý toplumsal güçlere karþý
sürekli bir seferberlik ortamý
yaratýlmakta, bu sayede Kemalist
düzenin egemenlik iliþkileri
ayakta kalabilmektedir.

Bu 'laik' militarist ve kurumsal-
laþmýþ ýrkçýlýk, Türkiye iþçi
sýnýfýnýn birliðinin önündeki en
büyük engellerden birini oluþtu-
ruyor. 

Egemenlik iliþkilerinin yeniden
üretimine dayanan ýrkçý ideolo-
jiyi yenmeden, iþçi sýnýfýnýn bir-
liðini saðlamak olanaklý deðil. 

Bu nedenle sosyalistler için
ýrkçýlýða karþý mücadele, iktidar
mücadelesinden ayrý düþünüle-
mez. 

Irkçýlýk insanlýk suçudur
Nazilerin ilk ölüm kampý

1933'te Münih yakýnýndaki

Dachau kentinde inþa

edilmiþti. Bu kamp ilk

baþta sýrf siyasi tutuklularý

ortadan kaldýrma amacýyla

inþa edilmiþti; yani Nazi-

Hükümetini rahatsýz eden

Komünistler, Sosyal

demokratlar, pasifistler,

solcular ve diðer Nazi aley-

htarý entelektüeller.

Daha savaþýn en baþlarýn-

da Polonya'da uygulanan

toplu halde kurþuna

dizmeli katliam þekli,

Nazilerin görüþüne göre

çok az etkiliydi ve bu yüz-

den büyük kapsamlý bir

"Temizleme" için, yeni

yöntemler aranmaya baþ-

landý. 1941 yýlýnýn sonba-

harýndan itibaren

"Gazlama-Kamyonlarý"

kullanmaya baþlamýþlardý.

Bu kamyona baþka bir

kampa götürüleceklerini

sanan Yahudiler doldurul-

duktan sonra, Kamyonun

egzoz dumanýný kamyonun

arka kýsmýna baðlýyorlardý

ve bu yolla kamyondaki

Yahudilerin egzoz gazýn-

dan boðulmasý saðlanýyor-

du.

1933  Almanya

6-77  Eylül  1955  Ýstanbul
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Baþlýktaki üç kavram bir
araya getirildiðinde belki
ilk baþta bir anlam

çýkarýlamayabilir. Ancak
Türkiye Cumhuriyeti'nin dýþ
politika uygulamalarý ile iç poli-
tikasý arasýnda yakýn bir iliþki
olduðunu bilen bir kiþi bu
konuda sýkýntý çekmeyecektir. 

AAnnaaddoolluu''ddaa  nnüüffuuss
mmüühheennddiisslliiððii

19.Yüzyýlýn sonu ve
20.Yüzyýlýn baþýnda geç ortaya
çýkan ulus devletler, kendilerini
etnik ve dinsel, yani demografik
olarak homojen bir ulus yarat-
ma esasýna dayandýrmýþlardý.
Bu nedenle 20.yüzyýl baþýnda
Osmanlý'nýn bulunduðu
Balkanlar, Kafkasya ve Anadolu
gibi coðrafyalarda zorunlu göç
ettirme, nüfus mübadelesi, etnik
temizlik gibi "nüfus mühendis-
likleri" yaygýn olarak uygulan-
mýþtýr. Görece geç ortaya çýkan
Türk milliyetçiliði de yakýn
coðrafyasýndaki bu tür pratik-
lerden fazlasýyla etkilenmiþti.
Ayrýca Osmanlý'da ticaret burju-
vazisinin Türk ve Müslüman
olmayan etnik-dinsel topluluk-
lardan gelmesi, bu tür toplum-
sal mühendisliklere bir baþka
gerekçe oluþturmuþtu.
Osmanlý'da bu alanda en kap-
samlý politikalar 1910'larýn ilk
yarýsýnda Balkan Savaþlarý'nýn
hemen ardýndan baþladý. 

Rumlarýn Ege'den baský yolu
ile göç ettirilmesi (Ýddialara
göre 150 bin ila 200 bin Rum bu
süreçte göç ettirildi.) Birinci
Dünya Savaþý sýrasýnda
Ermenilerin yaþadýðý "Büyük

felaket" ile ciddi bir nüfus kayýþý
yaþandý. Ama Anadolu'daki
nüfus yapýsýnda deðiþim 1923
Lozan görüþmeleri sýrasýnda
Türkiye ile Yunanistan arasýnda
imzalanan 31 Ocak 1923 tarihli
"Nüfus mübadelesi" sözleþmesi
ile oldu. Sözleþmeye göre Ýstan-
bul Rumlarý ve Batý Trakya
Türkleri mübadele kapsamý
dýþýnda tutuldu. Mübadelenin
uygulanmasý sonucunda 1 mily-
on ortodoks Yunanistan'a göç
ederken, 400 bin müslüman da
Türkiye'ye geldi. Bütün bu
geliþmeler sonunda 1910'larýn
baþýnda gayrimüslimlerin oraný

toplam nüfusa göre % 20'ler
civarýnda iken, 1927 sayýmýnda
bu oran %2.5'lara düþmüþtür.
Nüfus deðiþiklikleri ile Türk ve
müslüman mülk sahiplerine
büyük bir servet aktarýmý sað-
landý.

11995500''lleerr::
KKýýbbrrýýss,,  66-77  EEyyllüüll

Lozan Antlaþmasý ile Kýbrýs
resmen Ýngiltere'ye verilmiþti.
Ancak 1930'lara doðru adada
baðýmsýzlýk hareketleri
baþlamýþ, bu hareketler Ýkinci
Dünya Savaþý sonrasýnda

yaygýnlaþmýþtý. Yunanistan ege-
men sýnýfý, adanýn Yunanistan'la
birleþmesi anlamýna gelen
"Enosis" politikasýný uygulamak
için bu hareketleri kendi çýkar-
larý doðrultusunda kullanmak
istemiþti. Türkiye'nin Kýbrýs
konusundaki tutumu ise
statükonun korunmasýndan -
adada Ýngiltere'nin egemen-
liðinin sürmesinden- yana idi.
Bu arada Ýngiltere de Türkiye'yi
konunun içine dahil ederek iþi
çýkmaza sokma çabasýndaydý.
Asýl gerginlik 1954'ün Aralýk
ayýnda, Yunanistan'ýn konuyu
Kýbrýs'ýn self-determinasyon
hakký çerçevesinde Birleþmiþ
Milletler Genel Kurulu gündem-
ine getirmesi ile baþladý. Bu tari-
hten sonra Türkiye'nin de Kýbrýs
politikasýnda ani bir deðiþim
oldu ve artýk yeni tez adanýn
Türk ve Rum toplumu arasýnda
taksim edilmesiydi. Bu konuda
taraflar arasýnda ilk görüþme
1955 yýlýnýn Aðustos sonu ve
Eylül baþýnda Londra'da
baþladý. Bu arada Türkiye'de,
Kýbrýs Türk'tür Cemiyeti tarafýn-
dan sýk sýk "Ya taksim, ya
ölüm", "Kýbrýs Türk'tür Türk
kalacak", "Rumlar defolun" gibi
þoven-ýrkçý sloganlarla gösteril-
er baþladý. 

6 Eylül günü Ýstanbul Ekspres
gazetesi akþam baskýsýnda
"Atamýzýn Selanik'teki evine
Rumlarca bomba atýldý."
baþlýðýyla bir haber duyurdu.

Bunun üzerine Kýbrýs Türk'tür
Cemiyeti yeni bir gösteri baþlat-
tý. Yine ýrkçý sloganlarla
baþlayan gösteri Taksim,
Beyoðlu baþta olmak üzere
Rum, Ermeni ve Musevilere ait
ev ve iþyerlerine yönelik yaðma
ve saldýrýya dönüþtü. Kilise ve
mezarlýklara kadar uzanan
saldýrýlar ertesi gün de sürdü ve
Ýzmir'e sýçradý. 

Olaylarýn bilânçosu korkunçtu:
3 ölü, 30 yaralý. Ayrýca 73 kilise,
1 havra, 8 ayazma, 2 manastýr
ve 3 bin 584'ü Rumlara ait
olmak üzere 5 bin 583 iþyeri ve
ev tahrip edilip yakýldý. 

Olaylar sonrasýnda pek çok
Rum, geride malýný mülkünü
býrakarak ülkeden ayrýlmak
zorunda kaldý. 6-7 Eylül olay-
larýnýn ardýndan Türkiye
Rumlarýnýn yaþadýðý en büyük
travma 1964 yýlýnda oldu. Yine
Kýbrýs olaylarý bahane edilerek
Türkiye'de bulunan çifte pas-
aportlu Rumlarýn büyük bir
bölümü Yunanistan'a gönderil-
di. 

Gerek 1955, gerekse 1964 yýlýn-
da yaþanan olaylar sonucu
ülkede yaþayan Rumlarýn
sayýsýndaki azalýþ dikkat çeki-
ciydi. Örneðin 6-7 Eylül öncesi
Ýstanbul Rumlarýnýn sayýsý 120
bin civarýnda iken, olaylar son-
rasý bu sayý önce 70 bine, 1964
sonrasý ise 7 bine kadar düþtü.
Bugün ise Ýstanbul'da 2 bin
kadar Rum'un kaldýðý tahmin
edilmekte.

SSoorruummlluullaarraa  nnee  oolldduu??
Hükümet 6-7 Eylül olaylarý

sonrasý, bunun bir komünist
komplosu olduðunu iddia
ederek, Aziz Nesin baþta olmak
üzere pek çok solcuyu tutuk-
ladý. 

1990'larýn baþýnda eski Özel
Harpçilerden Sabri
Yirmibeþoðlu "Bu Özel Harbin
iþidir ve müthiþ bir organiza-
syondu" diyecekti. 

Atatürk'ün evine bomba
atmakla itham edilen Oktay
Engin ise ilerde kaymakam ve
vali yapýlarak ödüllendirilecekti. 

Demokrat Parti hükümetini
deviren 27 Mayýs darbesini
yapanlar, olaydaki devletin
diðer kurumlarýnýn payýný
kamufle edebilmek için bütün
sorumluluðu hükümete atacak
ve DP'yi linç kampanyasýna
dönüþen Yassýada duruþ-
malarýndaki davalardan biri de
6-7 Eylül davasý olacaktý. 

OOnnuurr  ÖÖzzttüürrkk

Kýbrýs, Azýnlýklar, 6-7 Eylül

IRKÇILIÐA,
MÝLLÝYETÇÝLÝÐE
KARÞI
MÜCADELEYE
SEN  DE  KATIL!

www.durde.org
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ssoossyyaalliisstt  iissccii  
IMF defol!
Antikapitalist günler
baþladý!

Küresel krizin patlamasýnýn üzerinden tam bir yýl

geçti. ABD Merkez Bankasý baþkaný nihayet sermaye

çevrelerine bekledikleri mutlu haberi verdi: Krizden

çýkýþ iþaretleri baþlamýþ bankanýn baþkanýna göre!

Sermaye çevrelerinin krizden anladýklarýyla mark-

sistlerin anladýklarý birbirine hiç benzemiyor.

Sermayeseverler borsa endekslerinin bir miktar yük-

selmesini krizden çýkýþ olarak yorumluyor. Marksistler

ise kar oranlarýnýn düþme eðiliminin eðilim olmaktan

çýkýp acýtýcý bir gerçek haline gelmesinin ürünü olan

krizden bir çýrpýda çýkýlmasýnýn imkansýz olduðunu

söylüyorlar.

Kriz aþaðýya doðru dümdüz inen bir grafik eðrisi

demek deðil. Kriz, kar oranlarýnýn düþüþü hiçbir

ekonomik programla engellenemeyen þirketlerin

yaþadýðý panikle baþlayan ve zaman zaman ekonomik

geliþmeyi, rahatlamayý da kapsayan toplumsal bir

sarsýntý demek. 

"Krizden çýktýk" diyenler, krizin nedenini anlamadýk-

larý gibi, çöken küresel ekonomik programýn yerine

yeni hiçbir þey koyamadýklarýný da unutmuþ görünüy-

or. Geçtiðimiz aylarda yapýlan G20 toplantýsý da G8

toplantýsý da, yani dünyanýn en geliþmiþ ülkelerin

kendi aralarýnda yaptýklarý toplantýlar, sonuçsuz kaldý.

Piyasalara, batan bankalara ve þirketlere trilyonlarca

dolar akýtmanýn dýþýnda hiçbir adým atamadýlar. Bu

dolarlarýn ise krizin çözüm olmadýðý, ekonomistlerin

geçtiðimiz hafta "ABD'de banka iflaslarý devam ede-

bilir" feryadýnda görülebilir.

Ekonomisi geliþmiþ ülkelerin toplantýlarýnda, bir de,

adýný çok iyi bildiðimiz bir kurumdan söz edildi: IMF!

IMF'nin "ihtiyaç duyan" ülkelere vereceði fonlar, 250

milyar dolar daha artýrýldý. Krize yanýt diye, 1950'ler-

den beri krizleri tetikleyen IMF'ye bel baðlanmasý,

G8'lerin çaresizliðini gösteriyor.

Ýþte bu IMF, dostu Dünya Bankasý'yla birlikte 6-7

Ekim tarihlerinde dünya toplantýsýný Ýstanbul'da

düzenliyor. Bu toplantý, IMF için ölüm kalým toplantýsý

olarak da görülebilir. Çünkü IMF sorgulanýyor,

kasasýndaki para miktarý artsa da hiçbir ülke IMF'den

borç para almak istemiyor. IMF, IMF'ciler tarafýndan

bile sorgulanmaya baþlamýþken, Ýstanbul'da düzen-

lediði toplantýyý, rezil etmek, iþlevsiz hale getirmek,

krize çare olmak bir yana IMF'nin baþlý baþýna krizin

tetikleyicisi bir kurum olduðunu göstermek ve toplan-

týsýnýn da kendisinin de meþru olmadýðýný eylemlerle

kanýtlamak zorundayýz.

Antikapitalist Blok'un 5 Eylül'de yaptýðý gösteri bu

yüzden önemli bir ilk adým oldu. Blok, her hafta sonu

Cumartesi günleri yapacaðý yürüyüþlerle IMF'ye ve

krize karþý öfkeyi örgütlemek için adým atmaya devam

edeceðini açýkladý.

Bu adýmý desteklemek, büyütmeye çalýþmak çok

önemli. 

Ýstanbul dýþýndaki þehirlerden IMF zirvesini basmaya

katýlmak, krizin faturasýný emekçilere ve yoksullara

çýkartmaktan ve fakirleri borç bataðýna sürüklemek-

ten baþka hiçbir iþlevi olmayan bu kurumun daðýtýl-

masý için 2-7 Ekim arasýndaki IMF karþýtý zirveyi

büyütmek çok önemli.

Þimdi antikapitalist günler baþladý.

Þimdi "IMF defol!", "IMF'ye dur de!" sloganlarýný

binlerce aktivistle, iþçiyle birlikte haykýrmanýn

zamaný.

DDSSiiPP’’ee  üüyyee  ooll!!
devrimci
sosyalistlere
güç ver

Darbeye, Ergenekon
çetesine karþýysan,

Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,

Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan

Küresel krize karþý
mücadele etmek isti-
yorsan

Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan w

w
w
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Sendikalar
Rosa Lüksemburg

Sosyalist Ýþçi satýcýlarýndan 
isteyebilirsiniz

IIssýýnnaann  ddüünnyyaaddaann  
ddoonndduurruuccuu  bbiirr  mmaannzzaarraa
Þimdilerde Antarktika'da

erime sezonu. Grönland'ýn
dev buzullarý eridikçe açýða
çýkan fyordlar artýk daha da
çýplak. 

Sermilik fyordunun
tepelerinde bulunan buzul
tabakasý kuzeyden güneye
bu ülkenin %80'ini kapla-
maktadýr ve yaklaþýk 2.400
km'lik bir alana sahiptir. Ya
da öyle idi.. Tam tamýna 3
milyon yýldýr donmuþ
durumdaydý. Þu anda ise
erimekte, hem de adýna ver-
ilmiþ bilimsel birçok raporu
hiçe sayarak. Bugün
Grönland buzul tabakasýnýn
yok olmasý, küredeki suyun
%10'una sahip olduðu
düþünülürse, deniz
seviyesinin dünya çapýnda 7
metre yükselmesi anlamýna
geliyor. 

Bu durum Grönland için
dünyanýn dört bir yanýndan
iklimbilimciler ve deprembil-
imciler için araþtýrma sezo-
nunu da açmýþ durumda.
Ýrlandalý bilim adamý
Gordon Hamilton da araþtýr-
ma için yola çýkanlardan biri.
Keþif yolculuðuna çýkmadan
önce Kansan Üniversitesi'n-
den meslektaþý Leigh Stearns
ile birlikte inecekleri buzulu
uydu verileri yardýmýyla sap-
tamýþlar. 

"Ýniþ bölgemize
vardýðýmýzýnda ortalýkta
buzul falan yoktu." diyor
Hamilton. "Önce koordinat-
larý saptarken hata yapmýþ
olabileceðimizi düþündük.
Bir süre sonra farkettik ki,
biz zaten bulunmamýz
gereken yerdeydik. Yanlýþ
yerde olan tek þey buzuldu.
Muazzam büyüklükteki
buzul eriyip gitmiþ."  

KKoonnttrroollssüüzz  vvee
yyýýkkýýccýý  ggüüçç

Hamilton ve Stearns yaptýk-
larý ilk ölçümler sonucunda
buzulun daha önce saptan-
mýþ muhtemel hýzýndan çok
daha büyük bir erime hýzýna
ulaþtýðýný görmüþler, öyle ki
üzerinde ölçüm yapmak
imkansýzlaþmýþ durumda.
Bir de eriyen suyun diðer
buz daðlarýný tetiklemesi
sonucunda sürekliliðe
ulaþmýþ onlarca kýrýlma
vakasýyla karþý karþýya

kalmýþlar. 
Sermilik Fyord'u çevresinde

bir baþka araþtýrma ekibi ise
Hann buzulunu gözlem-
lemiþ. Önceden sessiz ve
dondurucu olan bu bölgede,
þimdilerde ýlýk esintiler,
damlacýk sesleri, ve
gürültülü buz daðý çöküþleri
hakim.  Bölgede araþtýrma-
cýlara rehberlik eden Dines
Mikaelsen, on sene önce 300
metre geniþliðe sahip olan bu
elektrik mavisi buzulu
tanýtýrken þunlarý söylüyor:
"Yerel halkýn Mavi Elmas
adýný verdiði bu buzul,
rengini tarih öncesinde fos-
illeþmiþ olmasýna borçlu. Þu
anda farkýnda olduðumuz
þey ise bu antik fosilin birkaç
haftaya paramparça olacaðý." 

Tehlike?
2007 yýlýnda yapýlan ölçüm-

ler sonucu dünya deniz
seviyesi yükseliþi 2100 yýlýn-
da 30 ila 60 metre olarak
öngörülmüþtü. Tabii bu
ölçümler sýrasýnda Grönland
buzullarýnýn her gün suya

buz gülleleri býraktýðý göz
önüne alýnmamýþtý. 2008
itibariyle yapýlan çalýþmalar-
da ise yükseliþin yine 2100'de
1 ila 1,5 metre arasýnda ola-
caðý belirlenmiþ durumda. 

Su seviyesinin bir metrelik
yükseliþi (rüzgarýn da etk-
isiyle oluþacak dev dalgalar
düþünülürse); New York,
Londra, Mumbai ve Þangay
için kötü bir senaryo çizecek.
Dahasý Bangladeþ'ten
Florida'ya tüm alçak seviyeli
ekili alanlar sular altýnda
kalacak. Etkileneceði
düþünülen tüm alanlarda
dünya nüfusunun %10'u
bulunmakta, yaklaþýk 600
milyon. 

Grönland tabakasýný eriten
en büyük etkenin kuzey
deniz suyundaki ýsý artýþý
olmasý daha önce göz ardý
edilmiþ bir durumdu. Ýtalyan
okyanusbilimci Fiamma
Straneo ve ekibi vardýklarý
bulgulardan son derece
rahatsýz olduklarýný dile
getiriyorlar. Buz kütlelerini

eriten suyun kýþýn ortasýnda
2 ºC'lik ýsýda olduðunu sap-
tamýþlar. "Bu ýlýk ve tuzlu su
alt-tropik kökenlidir ve
buralara Gulf Stream akýmýy-
la taþýndýðýný düþünüyoruz.
Son yýllarda bu ýlýk su,
Grönland civarýnda sýk
gözlemlenir oldu. Bu akýmý
buzul erime hýzýný en hýz-
landýrýcý etken olarak görüy-
oruz."

Grönland tabakasý tarihteki
tüm doðal ýsýnma evrelerini
atlatmýþ ve günümüze taþýn-
mýþtýr. En son felaketini
120,000 yýl önce hem de çok
daha küçükken yaþamýþtý.
Ýnsan etkisiyle oluþmuþ bu
evreyi ömründe ilk kez
gördüðü þüphesiz. Eðer tüm
bu bilimsel kesinlikten hala
þüphe duyan varsa, iklim
deðiþikliði konuþmaktan
hiçbir kazanç saðlamayan-
lara artýk kulak versin.
Çünkü kayýp senin benim
deðil, kayýp hepimizin, hep-
inizin.

DDeerrlleeyyeenn::  MMeerrtt  TTeerrzzii
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Kapitalizmde bütün
zenginliðin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. 

Patronlarýn elde ettiði ser-
maye birikiminin temeli olan
kâr ancak iþçi sýnýfýnýn
emeðinin bir bölümüne el
konularak elde edilebilir. 

Ýþte emeðin el konulan bu
bölümüne artý deðer adý ver-
ilir. 

Marx'a göre kapitalist sis-
temde bir nesne iki tür deðer
içerir; kullaným deðeri ve
deðiþim deðeri. 

Kullaným deðeri o nes-
nenin, insanlarýn herhangi
bir ihtiyacýný karþýlamasý
anlamýna gelir. 

Deðiþim deðeri ise malýn,
alýnýp satýlabilir bir meta
hâline gelmesini saðlayan
yani kârýn kaynaðýný oluþtu-
ran deðerdir.  Bu deðer, kap-
italistlerin iþçinin emeðinin
bir bölümünü gasp etmesi ile
elde edilir. 

Bir iþçinin günde 8 saat
çalýþtýðýný düþünün. Ýþçi, bu
çalýþmanýn 3 saati boyunca
kendi emeðinin karþýlýðý olan
ücret için çalýþýyorsa, geri
kalan 5 saat boyunca patro-
nun kârý için çalýþýr. 

Kapitalistler sürekli birbir-
leri ile rekabet etmek zorun-
da olduklarý için artý deðer
gaspýný arttýrmayý denerler. 

Bunu iki türlü yaparlar. 
Ya iþçinin çalýþma süresini

arttýrarak; gerekli emek
zamanýný sabit tutup artý
deðer üretilen zamaný art-
týrýrlar, ya da emek süresini
sabit tutarak artý deðer için
ayrýlan zamaný arttýrýrlar,
yani iþçilerin ücretlerinde ve
yaþam þartlarýnda düþüþ
yaþanýr. 

Bu yöntemlerden birinci-
sine mutlak artý deðer, ikin-
cisine ise nisbi artýk deðer
adý verilir. 

Artý deðer olgusu kapital-
izmin iþlemesini saðlayan
temel olgudur. 

Bu olguya dayanan sistemi
yýkabilecek olansa bu
deðerin yaratýcýsý olan sýnýf
yani iþçi sýnýfýdýr.

CCaann  IIrrmmaakk  ÖÖzziinnaannýýrr  

PPOOLLÝÝTTÝÝKKAANNIINN  AABBEECCEESSÝÝ......

A
ARTI DEÐER

Türkiye'de 1960'lý yýllardan
itibaren ithal ikameci bir ser-
maye birikim modeli geçerliydi.
Ancak Dünya kapitalizminin
1970'lerin ortasýnda girdiði kriz
ve ayný döneme denk gelen
petrol bunalýmý, Türkiye'de ve
benzer ülkelerde geçerli olan içe
kapalý sanayileþme poli-
tikalarýnýn sonunu getirmiþti.
Dünyada krizin yaþandýðý
dönemlerde, GATT bünyesinde-
ki 1973-1980 Tokyo Raunduyla
birlikte uluslararasý kapitalist
sistemde yeni bir iþ bölümüne
gidilmesi yönünde eðilimler baþ
göstermiþti. Yine 1970'li yýllarýn
sonuna doðru Milton
Friedman'ýn temsil ettiði neo-
liberal politikalar da akademik
alanda güç kazanmaya
baþlamýþtý. Ýþte böyle bir ortam-
da Türkiye kapitalizminde de
yeniden yapýlanma süreci
kaçýnýlmaz hale geliyordu. 

TTüürrkkiiyyee  kkaappiittaalliizzmmiinniinn
yyeenniiddeenn  yyaappýýllaannmmaassýý

Hem dünya sisteminde
yaþanan resesyon hem de
Türkiye kapitalizminin yapýsal
sorunlarý kendini 1977 yýlýndan
itibaren iyiden iyiye hissettirm-
eye baþladý. 1979 yýlýndan
itibaren negatif büyüme
baþlamýþ ve GSMH oranýndaki
azalma 1980 yýlýnda % 2 lere
kadar düþmüþtü. Ekonomideki
bu küçülme oraný 1960'larýn
baþýndan buyana pek de rast-
lanan bir durum deðildi. Öte
yandan dönemin politik ortamý
da Türkiye'de egemen sýnýflar
açýsýndan kaygý vericiydi. 1978-
1979 yýllarý arasýnda görevde
olan Ecevit hükümeti ser-
mayenin güvenini kaybetmiþti
ve TÜSÝAD yeni bir hükümete
ihtiyaç duyuyordu. 1979
Kasýmýnda kurulan Demirel
azýnlýk hükümeti sermayenin
programýný uygulama konusun-
da daha istekliydi. O nedenle
Baþbakanlýk müsteþarlýðýna,
daha önce Dünya Bankasý ve
Sabancý Holding gibi kuru-
luþlarda çalýþmýþ olan,
dolayýsýyla içerde ve dýþarýda
sermayenin güvenini kazanan

Turgut Özal getirildi. 
Özal'ýn ilk iþi Türkiye kapital-

izminin ihtiyaç duyduðu
dönüþüm programýný hazýrla-
mak oldu. 24 Ocak kararlarý
olarak da anýlan bu program
kýsa vadede büyük bir
devalüasyon, temel tüketim
mallarýna zam gibi önlemler
içerirken, uzun vadede ise faiz-
lerin serbest býrakýlmasý,
özelleþtirme, iþ gücü piyasasýn-
da esneklik gibi ekonomiyi neo-
liberal bir eksene sokma ve
dolayýsý ile sermayeye yeni
kanallar açmayý öngörüyordu.
Ancak dönemin koþullarýnda bu
programý uygulamak oldukça
zordu. Ýþçi hareketi çok güçlüy-

dü ve "istikrar programý"nýn
açýklandýðý tarihte, Tariþ
Direniþi gibi sermayeye kabus
yaþatan bir direniþ gerçek-
leþmiþti. Bunun yaný sýra bütün
eksikliklerine ve zaaflarýna rað-
men bir yanda da devrimci
hareket bulunmaktaydý. 

YYeennii-lliibbeerraalliizzmmiinn  öönnüünnüü
aaççaann  ddaarrbbee

Ýþte 12 Eylül rejiminin
saðladýðý en önemli imkanlar-
dan biri de bu programý uygula-
mak oldu. Askeri yönetim
döneminde kurulan Bülent
Ulusu hükümetinde ekonomi-
den sorumlu bakanlýða 24 Ocak
Kararlarý'nýn mimarý Turgut

Özal getirilmiþti. Sendikalarýn
kapatýlmasý yeni politikalarýn
hayata geçirilmesi için önemli
bir fýrsat saðladý. Öncü iþçilerin
çoðu hapse atýldý ve iþkenceden
geçirildi. Ýþçilere toplam %70
zam yapýldý. Enflasyonun
%100'ü aþtýðý bir dönemde bu
orandaki zam reel anlamda
önemli bir kayýp anlamýna
geliyordu. Ayný dönemde
çýkartýlan 2821-2822 sayýlý
kanunlarla sendikalaþma,
örgütlenme ve grev gibi haklara
büyük sýnýrlamalar getirildi. 12
Eylül rejimi iç talebi büyük
ölçüde baský altýnda tutarak ve
kýsarak, dýþ pazarlara satmak
için (Ýhracat öncülüðünde
büyüme modeli) geniþ bir mal
stokunun oluþmasýný saðladý.

ÞÞiillii’’ddee  ddaarrbbee
Benzer bir süreç Þili'de de

yaþandý. 1970'yýlýnda yönetime
gelen Sosyalist Allende iktidarý
geniþ yoksul kesimler lehine
reformlar yapmaya baþladý.
Allende'nin reformist poli-
tikalarý burjuvaziyi rahatsýz
etmeye baþlamýþtý. Bu nedenle
"Özel Mülkiyeti Koruma
Kurulu" teþkil edildi. 

Ardýndan Nakliye þirketlerinin
desteklediði kamyoncular
boykotu baþladý ve nihayet
ABD'nin desteklediði ve ITT fir-
masýnýn büyük rol oynadýðý
askeri darbe 11 Eylül 1973'te
gerçekleþti. 

Salvador Allende
öldürülürken binlerce insan
hapsedildi, iþkenceden geçirildi
ve 3000 insan hayatýný kaybetti. 

Cuntanýn lideri Augusto
Pinochet'in ilk iþi ise neo-liberal-
izmin kalesi olan Chicago oku-
lunun neo-liberal fikir
babalarýnýn danýþmanlýðýnda
yýkým programlarýný uygulamak
oldu. Böylece Chicago ekolünün
çocuklarý ilk stajlarýný Þili'de
yapmýþ oldular. Bunun en
somut sonucu da "ÞÝLÝ
MODELÝ" olarak anýlan ve
sosyal güvenliði tamamen
piyasaya býrakan politika oldu.

OOnnuurr  ÖÖzzttüürrkk

11  Eylül  1973    ÞÝLÝ  -  12  EYLÜL    1980  TÜRKÝYE

Yeni-liberalizm ve askeri diktatörlük

Þilili yargýç Victor Montiglio, 1973-90 arasýndaki dik-
tatörlük döneminde insan haklarý ihlalleri suçlamasýy-
la özellikle gizli polis servisi DINA'yý hedef alacak þek-
ilde 129 eski asker ve polis hakkýnda tutuklama talep
etti. Darbecilerin, emekli subaylarla hava, deniz
kuvvetleri ve polis teþkilatý üyesi asteðmenden aþaðý
kademedeki yetkililerin çoðu daha önce hiç mahkem-
eye çýkarýlmamýþtý. Þili'de darbenin baþýndaki isim,
diktatör Pinochet 3 yýl önce 91 yaþýnda ölmüþtü.
Pinochet, hayatýnýn son yýllarýný adaletten kaçarak
geçirmiþti. Þili geçmiþiyle yüzleþiyor, sýra Türkiye'de…
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Ýþçiler kaç kiþiler?
Ýþçi sýnýfýnýn devrimci gücünün azaldýðýný ya da

yok olduðunu iddia etmek için üretilen en güçlü
iddia, aslýnda bir iddia bile sayýlamayacak olan, iþçi
sýnýfý artýk eskisi gibi deðil tezi!

Artýk eskisi gibi deðil! Peki nasýl?
Yanýt: yok!
Eðer, iþçi sýnýfý devrimci güce, kapitalist üretimin

kendi örgütlenmesinin doðal bir sonucu olarak
sahipse, bu gücün toplumsal niteliðinin deðiþtiðini
kanýtlamanýn ilk yolu, kapitalist üretimin örgütlen-
mesinin deðiþtiðini kanýtlamaktýr. Eðer tartýþmada
bir seviye olacaksa, bunun ilk adýmý, iþçi sýnýfýnýn
nasýl ve neden öldüðünü, gücünü yitirdiðini,
örneðin Karl Marks'ýn kapitalizm analizini çürüten
ya da aþan bir baþka analizle kanýtlamaktýr. Sistemin,
eðer hala, sermaye birikimi ve kar güdüsüyle
hareket ettiði düþünülüyor ama buna raðmen iþçi
sýnýfýnýn zayýfladýðý, yok olduðu ya da biçim veya
nitelik deðiþtirdiði iddia ediliyorsa, meta üretiminin
ve geniþlemiþ meta üretiminin, paranýn sermayeye
nasýl dönüþtüðünün ve tüm bu mekanizmanýn
içinde karýn nasýl ve nereden elde edildiðini kanýt-
lanmasý gerekir.

Üretim yapmak için bir miktar parayla bir miktar
mal almak ve üretimin sonunda bu mallarý
baþlangýçta harcanan paradan daha fazla bir para
kazanarak satmak gerekiyor. 

Ne kadar tartýþýrsak tartýþalým þu soru yanýtlanmak
zorunda: sermayenin üretiminde ve dolaþýmýnda,
eðer karýn kaynaðý, iþçi sýnýfýnýn emeðinin karþýlýðý
ödenmemiþ kýsmý deðilse, kar nereden kaynaklan-
maktadýr?

Bu soruya kaçamak cevap veren ya da duymazdan
gelenlerin, iþçi sýnýfýnýn niceliðine sarýlmalarý ise
daha da anlaþýlmaz. Ýþçi sýnýfýnýn sayýsýnda bir azal-
ma deðil, tersine bir artýþ söz konusu. 

Doðan Tarkan'ýn bir yazýsýnda vurguladýðý gibi,
dünyada 270 milyon sanayi iþçisi var. Bunlarýn
yüzde 40'ý geliþmiþ OECD ülkelerinde, yüzde 15'i
Çin'de, yüzde 15'i Latin Amerika'da, yüzde 15'i eski-
den SSCB'yi oluþturan ülkelerde, yüzde 10'u Asya'da
ve yüzde 5'i Afrika'da.

Bu, sadece sanayide çalýþan ücretli emekçilerin
sayýsý. 

1990'lý yýllarda yapýlan bir araþtýrmaya göre,
dünyada üçte biri sanayi sektöründe çalýþan 700
milyon ücretli iþçi ailesi var. Aileleriyle birlikte 2
milyardan daha fazla sayýda insan, iþçi olarak yaþa-
mak zorunda. 

Dünya nüfusunun üçte biri ücretli emekçi. 
Bu sayýya tarým iþçilerini, topraksýz köylüleri ve

iþsizleri eklediðimizde, dünya nüfusunun yarýsýnýn
yaþamak için ellerinde emek güçlerinden baþka sata-
cak hiçbir malý olmayan insanlardan, yani iþçilerden
oluþtuðu açýða çýkar.

Kýsacasý, iþçiler vardýr!
Yaklaþýk üç milyar insan her sabah, eðer iþi varsa,

iþe gitmek, üretim sürecinin doðal bir kanunu gibi
görünen soyguna maruz kalmak, iþ kazalarýnda
ölmek, karý ve zenginliði kendi yoksulluðu pahasýna
üretmek zorundadýr.

Yüz milyonlarca insanýn her gün yaþadýðý ve bu
sistem deðiþmezse ölene kadar yaþayacaðý bu sýkýntý
ve yabancýlaþma dolu sistem, sayýca dünya nüfusu-
nun yarýsýný oluþturan iþçilerin eylemiyle deðiþecek.
Bu deðiþim için ilk iþ, en azýndan birkaç milyar
insanýn iþçi olduðunu görmesini bilmeyenlere bu
insanlarýn iþçi olduðunu anlatmaktýr!

Þenol  Karakaþ

Sokaklarýn, meydanlarýn
tarihini okumak her zaman
kolay olmuyor. Gazete
köþelerinde kalmýþ ya da
bazen medyanýn göz ardý
etmeyi seçtiði yüzlerce,
binlerce eylem. Bazen bir-
birine zýt amaçlar için
gerçekleþse bile bizim tari-
himizi oluþturuyor. 

Fotoðrafçý Ali Öz'ün
çalýþmalarýndan oluþan
"1982-2009 Fotoðraflarla
Türkiye" sergisi Karþý
Sanat'ta açýldý. Sergi de
karþýmýza çýkan 130
fotoðrafýn böyle bir iþlevi

olduðundan söz edilebilir.
Bazen adým atmayacaðýnýz
bir yere sizin için
süzülmüþ, ya da ben de
buralarda bir yerlerdeyim
diye kendinizi aradýnýz
kareler arasýnda dolaþmak.
Arka arkaya eklendiðinde
neredeyse Türkiye'nin son
otuz yýlýna bakma imkaný
saðlýyor. Burada soðuk
nesnel bir bakýþtan söz
edilemez. Görülen sadece
kalabalýklardan, pankart-
lardan ibaret deðil. Bazen
durumun ironisine býyýk
altýndan gülen ama çoðun-

lukla tarafýndan þüpheye
düþmediðimiz, hep sokak-
takinin yanýnda bir objektif
bu.

80 darbesinin yýl dönümü
yaklaþýrken, Ali Öz darbe
sonrasý yeniden yeþeren
toplumsal muhalefetin
kilometre taþlarýný görme
olanaðý saðlýyor. 1
Mayýs'lar, öðrenci eylem-
leri, esnaf eylemleri,
güneydoðu çatýþmalarý,
ölüm oruçlarý, savaþ karþýtý
gösteriler, Cumartesi
Anneleri, LGBTT cinayeti
protestolarý, Hrant.

Kitaplar bunlarý yazmaya-
cak, yazamaz. Çünkü res-
imlerdeki insanlar yalan
söylemiyor. Sevinçle,
öfkeyle, mutsuzluk ve
umutla; biraz daha yak-
laþýrsak ne diye baðýrdýk-
larýný duyabileceðiz sanki.
Bize kendi hikayemizi
anlatacaklar.

Sergi (Pazar günleri
hariç) 20 Eylül'e kadar
devam edecek. Karþý Sanat:
Gazeteci Erol Dernek
Sokak, No 11/4 Hanif
Han, Beyoðlu Ýstanbul.

OOrrhhaann  GGöözztteeppee
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"Elbette biliyoruz ki her
halk, her sýnýf ve hatta her
parti öncelikle kendi
deneyimlerinden ders alýr.
Ancak bu, diðer ülkelerin,
sýnýflarýn ve partilerin
deneylerinin de fazla önem
taþýmadýðý anlamýna
gelmez kesinlikle. Büyük
Fransýz Devrimi'ni, 1848
Devrimi'ni ve Paris
Komünü'nü incelemesey-
dik, 1905 deneyimine sahip
olduðumuz halde Ekim
Devrimi'ni hiçbir zaman
gerçekleþtiremezdik:
gerçekten de bu deneyimi
geçmiþ devrimlerin ders-
lerine dayanarak ve
onlarýn tarihi çizgisini
sürdürerek gerçekleþirdik.
Tüm karþý devrim dönemi
1905 deneyinin incelen-
mesiyle doluydu. Ancak
muzaffer 1917 Devrimi'nin
incelenmesi açýsýndan 1905
için yaptýðýmýzýn onda biri-
ni dahi gerçekleþtirmiþ
deðiliz."

Rus Devrimi'nin lider-
lerinden Troçki 1924 yýlýn-
da kaleme aldýðý Ekim
Dersleri adlý kitapçýðýn
baþlarýnda bu tespitleri
yapar. Onu bu tespitleri
yapmaya iten þeyse bir yýl
önce, 1923'te Alman
Devrimi'nin tarihsel bir fýr-
sat kaçýrýlarak yenilmiþ
olmasýdýr.

Almanya'da 1917 Ekim
Devrimi'ni izleyen ilk
devrimci kalkýþma 1919
yýlýnda yaþanmýþtý.
Komünist iþçiler ayaklan-
mýþ, ancak sýnýfýn geniþ
kesimi sosyal demokrasi-
den kopmamýþ ve ayaklan-
maya katýlmamýþtý.

Ayaklanma ezildi. Alman
iþçi sýnýfýnýn devrimci lid-
erleri, Rosa Luksemburg
ve Karl Liebnekcht, dipçik-
lerle katledildi. Sosyal
demokrasi iþbaþýna gelme-
sine raðmen, tüm dünya
Ekim Devrimi'nin yarattýðý
dalgayla sarsýlýrken,
Avrupa kapitalizminin
kalbi olan Almanya'da son
söz henüz söylenmemiþti.

Ýkinci ayaklanmanýn
koþullarý 1922 sonlarýnda
hýzla oluþtu. Savaþýn
getirdiði yýkým ve
ekonomik kriz karþýsýnda
iþçi sýnýfýnýn daha önce
ayaklanmaya katýlmayan
kesimleri politize olmuþtu.
Ama bu kez parti geç
kaldý. Tereddüt etti.
Koþullarýn onu iktidara
sürüklemesini bekledi.
Ancak devrimi yaratan
özel koþullar sonsuza
kadar kalýcý deðildi. 1923'te
gerçekleþen ikinci ayaklan-
ma da baþarýsýzlýða uðray-
acaktý.

Rus ve Alman
Devrimleri'nin farký
neredeydi? Neden Rus
Devrimi zafere ulaþmýþtý,
neden Alman Devrimi
yenilmiþti? Ekim Dersleri,
tam da bunu inceler. Kýsa
fakat þaþýrtýcý derinlikteki
kitapçýkta Troçki iki devri-

mi her açýdan karþýlaþtýrýr.
Rusya'da iþçi sýnýfý
içerisinde kök salmýþ,
devrimci iþçilerle sýnýfýn
geri kalaný arasýnda bað
kurmayý bilen, yýllarca
sýnýf mücadelesi içinde
hazýrlýk yapan devrimci
partinin varlýðý Rusya'da
Devrimi zafere ulaþmasýna
yol açmýþtýr. 

Bolþevikler, reformist
akýmdan (Rusya'da sosyal
demokrasinin atasý olan
Menþevikler) 1903 'te tama-
men kopmuþlar ve ayrý bir
örgüt inþa etmeye
baþlamýþlardý. Rosa
Luksemburg ve yoldaþlarý
ise ancak 1918 yýlýnda
Spartaküs Birliði'ni
kurarak, Alman sosyal
demokrasisinden örgütsel
olarak ayrýþabilmiþlerdi.
1919'daki erken ayaklanma
yenilgisi, bunun yenile-
ceðini bilmesine raðmen
katýlarak hayatýný yitiren
Luksemburg ve demeyimli
devrimci liderliði imha
etmiþti. 1920'de Alman
Komünist Partisi'ne
dönüþen grubun liderliði
ise tamamen Rus partisine
baðýmlýydý, o ne de olsa
devrimi yapmýþtý!
1920'lerle birlikte Rusya'da
devrim ölüme doðru
giderken ve ilk olarak

enternasyonalizm terk
edilirken, Alman iþçi
sýnýfýnýn ikinci ayaklan-
masý partiyi elinde tutan
Stalin'de sadece ilgisizlik
bulabildiler. Dünya devri-
minin kaderi onu
ilgilendirmiyordu, Stalin
sadece Rus çýkarlarýyla
ilgileniyordu.

"Her parti, en devrimcisi
bile, kendi örgütsel tutucu-
luðunu geliþtirir: Aksi
halde gerekli istikrarý
saðlayamaz. Ancak bu
durumda mesele ölçüyü
kaçýrmamaktýr. Devrimci
bir partide gerekli tutucu-
luk derecesi rutinden
tamamen kurtulma, yöne-
tim esnekliði ve eylemde
atýlganlýkla bütünleþme-
lidir. Yukarýda
gördüðümüz gibi, Lenin,
en devrimci partilerin bile,
durumda ani bir deðiþiklik
olduðunda bunu yeni
görevler izlediðinde eski
çizgilerini izlemeye devam
ettikleri takdirde, devrimci
geliþimin önünde bir engel
haline geleceklerini veya
gelme eðiliminde olacak-
larýný söylerdi." 

Alman komünistleri tam
da Lenin'in gösterdiði
hataya düþmüþlerdi. 21.
yüzyýlýn devrimcileri
Troçki'nin dikkat çektiði
yere eðilmeli, 1917 Ekim
Devrimi'nin derslerini iyi
bilmeli. Ekim Dersleri'ni
aþaðýdaki adresten ücretsiz
olarak okunup, kopyalan-
abiliyor.

http://www.marxists.org
/turkce/trocki/1924/eylul
/ekim/index.htm

SSeelliimm  IIþþýýkk

Devrimde partinin özgün rolü
RRuuss  vvee  AAllmmaann  DDeevvrriimmlleerrii''nniinn  ffaarrkkýý  nneerreeddeeyy-
ddii??  NNeeddeenn  RRuuss  DDeevvrriimmii  zzaaffeerree  uullaaþþmmýýþþttýý,,
nneeddeenn  AAllmmaann  DDeevvrriimmii  yyeenniillmmiiþþttii??  EEkkiimm
DDeerrsslleerrii,,  ttaamm  ddaa  bbuunnuu  iinncceelleerr..  KKýýssaa  ffaakkaatt
þþaaþþýýrrttýýccýý  ddeerriinnlliikktteekkii  kkiittaappççýýkkttaa  TTrrooççkkii  iikkii
ddeevvrriimmii  hheerr  aaççýýddaann  kkaarrþþýýllaaþþttýýrrýýrr..



Aþaðýdan  sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý
iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üre-
tim araçlarýna kolektif
olarak el koyup  üretimi
ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Reform  deðil,  devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-
tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahipleri-
ni, egemen sýnýfý koru-
mak için oluþturulmuþ-
tur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet
gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir
mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka
ülkelerin iþçileri ile daima
dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini
savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden
dolayý aþaðýlanmalarýna
ve baský altýna alýn-
malarýna karþý çýkarlar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan
her þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareket-
lerini desteklerler.
-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek
bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin,
Doðu Avrupa ve Küba
sosyalist deðil, devlet
kapitalistidir.

Devrimci  parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-
bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadele-
ci kesimi devrimci sosyal-
ist bir partide örgütlen-
melidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi için-
deki çalýþma ile inþa
edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere
katýlan herkesi devrimci
bir sosyalist iþçi par-
tisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrý-
yoruz.

SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii  
nnee  ssaavvuunnuuyyoorr??  
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sayý: 374 sosyalist iþçi 11

SÝ Ýstanbul-  Savaþ, ýrkçýlýk, küre-
sel ýsýnma ve yeni-liberal uygula-
malara karþý kampanya, hareket ve
sendikalardan gelen aktivistlerin
kurduðu Antikapitalist Blok, 5
Eylül'de sokaða çýktý ve eylem pro-
gramýný açýkladý.

"2-7 Ekim IMF'ye Dur Demeye,
Daðýtmaya hazýr mýsýn?"
pankartýnýn arkasýnda Taksim
Tramvay Duraðý'nda buluþan
Antikapitalist Blok üyeleri burada
davul çalýp, slogan atarak
Galatasaray Meydaný'na yürüdü. 

Yürüyüþ boyunca "IMF defol, bu
gezegen bizim", "milyonlar aç,
milyonlar iþsiz, yaþasýn küresel
direniþimiz", "IMF'ye karþýysan
sokaða çýk, yoksulluða karþýysan
sokaða çýk" ve "daðýtýlacak
daðýtýlacak IMF daðýtýlacak" slo-
ganlarý atýldý. 

IMF'ye karþý Antikapitalist
Blok'un eylem programý gösteriyi
izleyen ve çoðu zaman destek
verenlere daðýtýldý. 

"Ölüm fonu, savaþ fonu, IMF'ye
Hayýr" pankartýný açan Küresel
BAK aktivistleri de eylemdeydi.
Galatasaray Meydaný'nda biriken
topluluða ilk önce Küresel BAK

aktivisti Ayþegül Önen seslendi.
Önen, tüm savaþ karþýtlarýný silah,
sömürü ve sefalet demek olan
IMF'ye karþý sokaða çýkmaya
çaðýrdý.

Antikapitalist Blok adýna
konuþan aktivist ve sanatçý Kerem
Kabadayý ise þunlarý söyledi:

"Bu dünya satýlýk deðildir.
Hayatlarýmýzý IMF ve Dünya
Bankasý Kurullarý belirleyemez.
Kan emicilerin kârlarý  deðil, 6 mil-
yar insanýn yaþamý önemlidir.
Kapitalizmin efendilerine dur
demek için dünyanýn gerçek sahip-
leri; Ýþçiler, öðrenciler, emekçiler,
kadýnlar, yoksullar, sendikalar,
emekten yana olan tüm güçler IMF
ve Dünya Bankasý'na karþý antikap-
italist harekette birleþelim. Onlarý
Ýstanbul'da görmek istemeyen
herkes, harekete geçelim. IMF'ye
dur diyelim. 2-7 Ekim'de sokaklar-
da sermayenin deðil, emeðin
rüzgârýný estirelim. Antikapitalist
Blok, kâr deðil insan diyen herkesi
büyük bir karþý koyuþ gerçek-
leþtirmeye çaðýrýyor. Antikapitalist
günler baþlýyor."

Antikapitalist Blok, her cumartesi
saat 5'te Taksim Tramvay

Duraðý'nda buluþup yürüyeceðini
açýkladý. Ayný zamanda
Beyoðlu'nda IMF'ye karþý sokak
standý da Ekim'in ilk haftasýna dek
açýlacak.

2 Ekim'de ise Bilgi Üniversitesi
Dolapdere Yerleþkesinde bir forum
gerçekleþecek. "Küresel ser-

mayenin örgütleri: IMF ve Dünya
Bankasý" baþlýklý forumda KESK
Genel Baþkaný Sami Evren, Hava-Ýþ
Genel Baþkaný Atilay Ayçin, Petrol-
Ýþ  Genel Baþkaný Mustafa
Öztaþkýn, sosyalist milletvekili
Ufuk Uras ve Antikapitalist Blok
adýna Doðan Tarkan konuþacak.

4,  3,  2,  1…  6-77  Ekim'de  IMF'yi  daðýtmaya  hazýr  mýsýn?

SÝ Ýstanbul -Karakedi Kültür
Merkezi'nde DSÝP'in düzenlediði,
Roni Margulies'in konuþmacý
olduðu "6-7 Eylül'de ne oldu?"
baþlýklý toplantý yoðun katýlýmla
gerçekleþti. 

Toplantýda,  6-7 Eylül 1955'de

Ýstanbul'da azýnlýklara karþý
gerçekleþtirilen saldýrýlar, ev
boþaltmalar ve yaðmalama hareke-
tini tetikleyen olaylar ve Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nde azýnlýk-
lara karþý uygulanan ayrýmcý
kanunlar tartýþýldý. Margulies yap-

týðý konuþmada, ýrkçýlýða, mil-
liyetçiliðe ve bunlarýn beslendiði
temellere dikkat çekti. Soykýrýmlar
ve sürgünlerden sonra sayýlarý
oldukça azalan azýnlýklara karþý
uygulanan Türkleþtirme poli-
tikalarý da sýkça konuþuldu. 

6-7 Eylül 
tartýþýldý

Türkiye'nin birçok üniversitesin-
den gelen öðrenciler Ýstanbul'da
geçen hafta sonu yapýlan
Antikapitalist Öðrenciler
Forumu'nda buluþtu. Yeni
akademik yýlda yapýlacaklarý
konuþtuðumuz toplantýda 6-7
Ekim'de Ýstanbul'da yapýlacak olan
Dünya Bankasý toplantýsýna karþý
Antikapitalist Blok'un düzenleye-
ceði eylemlerde aktif yer almaya
karar verdik.

Geçen yýlýn sonlarýnda Türkiye
çapýnda örgütlenmeye baþlayan
Antikapitalist Öðrenciler bugün 4
ilde 10'dan fazla üniversitede aktif.
Diðer siyasi yapýlardan farklý
olarak sekter sol ritüellere sýkýþ-

madan güncel politika yapabilen
ve Ergenekon davasý, baþörtüsü
yasaðý gibi konularda net tutum
alabilen Antikapitalist Öðrenciler
olarak, okullarý özgürleþtirme
mücadelesinin dünyayý deðiþtirme
mücadelesinden ayrý yürütüle-
meyeceðini düþünüyoruz. Bu yüz-
den yapýlan forumda ilk gündem
Ergenekon, Kürt Sorunu ve Kriz
konularýnýn konuþulduðu genel
politik hat idi. AÖ olarak ayrým
yapmadan tüm darbelere ve darbe-
cilere karþý olduðumuzu bir kez
daha vurguladýk. Buna baðlý olarak
ne 27 Mayýs'ýn ne de 28 Þubat'ýn
ilerici ya da devrimci olmadýðýný,
bunlarýn halkýn iradesini çiðneyen

müdahaleler olduðunun altý çizdik.
Kürt Sorunu konusunda durulmasý
gereken yerin Kürt halkýnýn yaný
olduðu ve Türk halkýnýn, Kürt
Halký ezildiði sürece özgür ola-
mayacaðýný konuþtuk. Son olarak,
küresel ekonomik krizin kapital-
izmin aksamasýnýn sonucu deðil,
kapitalizmin varlýðýnýn doðal bir
sonucu olduðu anlatarak, bu
dönemde kapitalizmin teþhirinin
daha rahat yapýlabileceði üzerinde
durduk.

Politik Gündemin ardýndan daha
önceki deneyimleri deðer-
lendirerek, yapýlanlar ve bundan
sonra yapýlmasý gerekenleri konuþ-
tuk. Kýsa zamanda önemli bir

örgütlenme düzeyine eriþmemize
raðmen bu elbette yeterli deðil.
Amacýmýz en geniþ öðrenci hareke-
tini kurarak baþka bir üniversite
mücadelesini yükseltmek. Bunu
yapmak için önümüzdeki ilk fýrsat
ise IMF'yi okullarda teþhir etmek.
Bu yüzden okullarýn açýlmasýndan
itibaren IMF ve Dünya Bankasýna
karþý muhalefeti okullarýmýza
taþýyacak ve Ýstanbul'da yapýlan
eylemlilikleri büyütmeye odak-
lanacaðýz. Kýsacasý Antikapitalist
Öðrenciler olarak yeni döneme
yeni bir heyecanla ve þevkle giriy-
oruz.

OOnnuurr  DDeevvrriimm  ÜÜççbbaaþþ

DSÝP:  Kürtleri  koþulsuz  destekliyoruz
SÝ Ýstanbul - 1 Eylül Dünya Barýþ

Günü'nde Ýstanbul Kadýköy'de
düzenlenen "Kürt sorununda Þimdi
Barýþ Zamanýdýr" mitingine binlerce
kiþi katýldý. 

Kürt meselesinde çözüm için
adýmlarýn atýldýðý ve barýþa eskisin-
den daha yakýn olduðumuz son
dönemde gerçekleþen önemli bir
miting oldu. Çoðunluðu Kürtlerden
oluþan binlerce kiþinin katýldýðý
mitinge destek veren kurum ve
örgütlerin katýlýmý düþüktü. 

DSÝP de "Muhatapsýz Çözüm
Olmaz" dövizleriyle mitinge katýldý.
Yürüyüþ sýrasýnda ve alanda
oldukça coþkulu, talepleri net, barýþ
sloganlarýyla en hareketli kortej
oldu. 

Gençlerin yoðunlukta olduðu
yürüyüþte "Þimdi barýþ zamaný,
Çeneni kapa Ýlker Baþbuð, Irkçýlýða
dur de, Kürt halkýna özgürlük,
yaþasýn halklarýn kardeþliði, muhat-
ap belli barýþ hemen þimdi" slogan-
larý atýldý. 

AAnnkkaarraa’da gerçekleþen barýþ eyle-
mi fiilen bölündü. 

DSÝP üyeleri Öcalan’ýn muhatap
alýnmasýný talep eden ve Kürtlere
koþulsuz  destek veren sloganlarý

bazý Türk sol örgütlerini korkuttu.
Eylemde DTP ile DSÝP birlikte
tutum aldý.

ÝÝzzmmiirr’de de barýþ eylemine
katýldý.

Antikapitalist Öðrenciler Türkiye Forumu yapýldý
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Her þey birkaç dakikada
oldu. Marmara'da sel
felaketine maruz kalan

bir çok kiþi bunu söylüyordu.
Gece boyunca bölgede yaðýþ etk-
ili olmuþtu. Ama 8 Eylül sabahý
8.30'dan sonra önce Trakya'ya
sonra Ýstanbul'a indi.

Silivri'de Merkez Mahallesi,
Kumburgaz, Yeni Mahalle,
Selimpaþa, Denizkent, Baþkent,
Basýnkent, Koyukent ve Kýyýkent
siteleri sular altýnda kaldý.
Arabalar denize uçtu, insanlar
kayboldu. Tekneler ise karaya
çýkmýþtý. 

Selimiye TEM yolunun en
çukur bölümü derenin taþmasýy-
la su altýnda kaldý. 

Tekirdað'ýn Saray ilçesinde ise
tam bir sel felaketi yaþandý. 5
kiþilik bir ailenin kaybolduðu,
aslýnda bir çok kiþinin ve çocuk-
larýn kaybolduðu TV'de
söyleniyor. 

Aþýrý yaðýþ Ýstanbul'u da vurdu.
Bu satýrlar yazýlýrken 2 kiþinin
öldüðü söyleniyordu. Pendik,
Kartal, Silivri baþta olmak üzere
bir çok bölgede geniþ ölçekli bir
tahribat yaþandý. Silivri'de
mahkeme binasýný çatýsý çök-
tüðünden Ergenekon davasýna
ara verildi.

Trakya'da bir çok insan,
balkonlarda ya da aðaçlarda
mahsur kaldý. Ölü sayýsý belirsiz.
Ekonomik yýkým büyük.
Felaketin maðdurlarý ise üzgün.
Saray'dan görüntüler 2005 yýlýn-
da kasýrga sonucu sel ile sular
altýnda kalan New Orleans'ý
andýrýyor. Taþan dereler, çaylar,
denizle birleþiyor. Trakya'da
akarsular 8 baraj ve bir gölette
tutuluyor. Saray'da olanlar bölge

çapýnda olabileceklerin mini bir
provasý gibi.

Trakya yaðmur sel altýnda
kalýrken, geçen hafta yanýbaþýn-
daki Atina'da tüm ormanlýk
alanlar yanmýþtý. Orman yangýn-
larý California gibi birçok dünya
kentini sardý. Seller ise sýklaþtý ve
etkisi arttý. Myanmar'ý vuran
kasýrganýn ardýndan sel sonucu
50 binden fazla insan öldü.
Karadeniz'de, Ege'de,

Güneydoðu'da seller ve bunlarýn
sonucu ölümcül felaketler
görülmeye baþlandý. Bunlara
doðal denebilir mi?

Birleþmiþ Milletler'e uyarýsýna
göre deprem dýþýndaki felaket-
lerin hiçbiri doðal deðil, bir afet
deðil. BM'ye göre iklim deðiþik-
liði baþta olmak üzere seller,
orman yangýnlarý, kasýrgalar,
kuraklýk gibi felaketlerin nedeni
"insan", ya da gerçek ifadesiyle

sanayileþme, kentleþme, sermaye
birikimi için doðanýn hoyratça
kullanýmý ve kapitalist endüstri.
BM üyesi olan tüm ülkelere baþý-
na gelecekleri Haziran ayýnda
bildirmiþti.

Dünyanýn her yerinden gelen
ve her biri titiz bilimsel araþtýr-
malarýn ürünü olan bulgular tek
bir þeye iþaret ediyor: Küresel
ýsýnma sonucu eþiðe çok yak-
laþtýk. Bu felaketler henüz

baþlangýç. 
Dört bir kýtada insanlar iklim

felaketlerinin maðduru olurken,
daha þimdiden 30 milyon afet
mültecisi varken dünya devlet-
leri ise kapitalist endüstriyi
denetim altýna almak ve felaket-
leri önlemek için hiçbir þey yap-
mýyor. 

12 Aralýk'ta Kopenhag'da
hükümetler iklim deðiþikliði
sorununu görüþmek ve alýnmasý
gereken tedbirleri konuþmak için
bir araya geliyor. Ortak bir görüþ
yok. Türkiye gibi ülkeler sanay-
ileþmeden asla taviz vermeye-
ceklerini ve sera gazlarýný kýs-
mayacaklarýný söylüyor. AB
üyeleri yüzde 20'den fazla bir
azaltmayý tartýþýyor. Bilim insan-
larýna göre ise derhal yapýlmasý
gerekenler çoktan belli:

Derhal tüm termik santralarý
kapatmak.

Sera gazlarýný yüzde 90
oranýn da hemen kýsmak.

10 yýl içerinde yüzde 10'luk
kalan kýsmý da ortadan kaldýr-
mak.

Fosil yakýt kullanmamak,
yenilenebilir enerji kaynaklarýný
kullanmak.

New Orleans'taki felaketin
ardýndan Türkiye'de küresel ýsýn-
maya karþý mücadele için kuru-
lan Küresel Eylem Grubu 12
Aralýk'ta sokaða çýkmaya hazýr-
lanýyor. 5 büyük iklim
mitinginin, yüzlerce toplantýnýn,
onlarca yürüyüþ ve eylemin
ardýndan KEG'in önderlik ettiði
mücadelenin önemi asýl þimdi
açýða çýkýyor. Dünyada tüm can-
lýlarýn ve 6 milyar insanýn
yaþamýný korumak için harekete
geçmek zorundayýz.

Yaðmur ve sel Trakya’yý vurdu
Afetin nedeni küresel ýsýnma

12  ARALIK’TA  ÝKLÝM  ÝÇÝN  SOKAÐA
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