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Sokaða
eyleme
IMF

Hükümet, IMF ile yeni bir anlaþmaya
hazýrlanýyor. Bu anlaþma kapsamýnda
IMF Türkiye’ye 15 milyar dolar borç
veriyor. 

Bu para nereye gidecek? Yarýsý ABD’li
silah tüccarlarýna. Türkiye ABD’li silah
þirketlerinden 7.8 milyar dolarlýk silah
almaya hazýrlanýyor. Memurlara,
emeklilere, asgari ücretliye kaynak yok
diyenler tarihin en büyük silah alýmýný
yapýyor.

IMF’den gelen paranýn yarýsý gitti,
diðer yarýsý ne olacak. Hükümetin yeni

kararlarýna göre bu geriye kalan para
patronlara kredi olarak daðýtýlacak.

Ama alýnan bu borcu, ceplerine bir
kuruþ bile girmeyen 70 milyon ödeye-
cek. Vergilerle. Ya iþsizler, iþ bulmaktan
ümidini kesenler. Açlýk içinde yaþayan-
lar. Kendilerine kaynak yok diyerek
sadaka gibi ücretler dayatýlan iþçiler,
memurlar, sözleþmeliler, emekliler,
asgari ücretliler?  Onlarý düþünen yok,
varsa yoksa patronlar ve IMF. Öyleyse
buna dur diyelim. IMF’ye karþý
harekete geçelim

2 Ekim 2009 - Cuma

IMF’YE  KARÞI  EMEÐÝN  FORUMU

Küresel sermayenin  örgütleri:
IMF ve Dünya Bankasý 

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.
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8Eylül 2009, Marmara
Bölgesi'nde etkili olan sel
felaketinin görüntüleri

bütün televizyon kanallarýnda.
Yýkýlan evler, aðaçlar, sularda
kilometrelerce sürüklenen ara-
balar, evlerinde çaresizce kur-
tarýlmayý bekleyen insanlar. Sel
sularýna kapýlýp yaþamýný
yitiren Selimiye'de 4, Çatalca'da
6 kiþi, son açýklamalar göre 31
kiþi öldü. Yine selde telef olan
çok sayýda hayvan. Selin ardýn-
dan tarumar olmuþ, çamur için-
deki yaþam alanlarý.
Milyarlarca lira maddi kayýp..
Bir günlük bile diyemeyeceðimiz
"doðal afet"in bilânçosu.

Bu bir afet deðil, bir cinayet.
Her zamanki gibi yoksullarý

vuran bir cinayet.
Ölen kamyon iþçileri.

Sorumlusu kim? Biryandan
iklim deðiþikliði ama bir yan-
dan da dere yataðýna TIR parký
yapýlmasýna onay veren
belediye yetkilileri.

Ýþlerine gitmek için tabuta
benzeyen servis aracýnda yedi
kadýn iþçi sýkýþýp öldü.
Sorumlusu kim?

Küçücük bir kâr için tabuta
benzeyen servis aracýný tutan
patron. Servis araçlarýný
denetlemeyen yetkililer.

Gerekli altyapýnýn hazýrlýklý
olmasýyla, dere yataðý olan böl-
gelerin rant uðruna imara açýl-
mamasýyla, halkýn önceden
uyarýlmasýyla ölümlerin ve
büyük orandaki maddi hasarýn
önüne geçilebilirdi.

Hem sel öncesi bu bölgelerde
özellikle TOKÝ eliyle yapýlaþ-
manýn yapýlmasý, hem de var
olan yapýlarýn 'muhtemel yýkým
alaný' olarak deðerlendirilmesi
nedeniyle altyapý hizmetinin
götürülmemesi felaketin bu
boyutlara ulaþmasýna neden
olmuþtur.

Halký uyarmayan yetkililerin
yaný sýra kurtarma seferberliði
emrini vermeyen asker ve polis
amirleri de bu cinayetin sorum-
luluðunu üstlenmelidir.

AKP hükümeti, iklim
deðiþimine iliþkin uyarýlarý
hiçbir biçimde ciddiye almadýðý
için de ayrýca ve bir kez daha
sorumludur.

Yaþanan sel felaketi, iklim
deðiþikliðinin geleceðin deðil
bugünün sorunu olduðuna
iliþkin sadece ufak bir örnek.

Yýllardan beri yüzlerce bilim
insanýn yayýnladýklarý raporlar-
da yer alan uyarýlarýna denk
düþen bir geliþme. Ani hava
olaylarý, seller, kuraklýk, salgýn
hastalýklarda artýþ, türlerin hýzlý
yok oluþu. Hepsi ama hepsi çok
hýzlý bir biçimde gerçekleþiyor.
Geçen ay Karadeniz
Bölgesi'ndeki yaþanan sel, Ege
Bölgesi'ndeki arýlarýn toplu
ölümü, domuz gribi, mevsim
ortalamalarýnýn üstünde seyre-
den sýcaklýk seviyeleri.

Hükümetin küresel ýsýnmanýn
yaratacaðý olumsuz etkilere
yönelik hiç bir politikasý yok.
Küresel ýsýnmanýn durdurul-
masýna yönelik ciddi hiç bir gir-
iþimi yok. Hükümetin enerji
politikalarýný belirleyen
gerekçeler, "enerji baðýmsýzlýðý
ve güçlü bir ekonomi." Yani þir-
ketlerin kar güdüsü. Hiçbir þek-
ilde küresel ýsýnmanýn durdu-
rulmasý için gerekli olan
yenilenebilir enerji kaynaklarý-
na hýzla yönelmek, fosil yakýt-
lardan vazgeçmek, enerji ver-
imliliði ve tasarrufu gibi bir
politikalarý yok. Biraz nükleer,
biraz hidrolik, doðalgaz ve
vazgeçilmez olarak gördükleri
kömür.

Bütün bunlar Hükümetin
küresel ýsýnma sorununu cid-
diye almadýðýnýn göstergeleri.

Ýklim deðiþimine karþý tedbir
almayan, iklim deðiþimini
görmezden gelen, þirketlerin
kar hýrsý için fosil yakýta dayalý
enerji politikalarýný
güçlendirenler, her zaman yok-
sullarý, emekçileri vuran ve þid-
deti artarak geliþen doðal olay-
larý "felaket" olarak nitelemeye
devam ediyor.

Bu bir doðal felaket deðil.
Tedbir almayanlarýn, binlerce

bilim insanýnýn uyarýsýný
görmezden gelenlerin, altyapýyý
gözetmeksizin inþaat yapan ve
bu inþaatlara izin veren yetk-
ililerin, dere yataklarýna akýl
dýþý bir þekilde inþaat izni
verenlerin, halký önceden
uyarmayanlarýn, kurtarma gir-
iþimlerine derhal baþlamayan-
larýn, tek kelimeyle halký, yok-
sullarý ve yaþamý önemsemeyen
bir devlet mantýðý tarafýndan
göz göre göre iþlenmiþ bir
cinayettir.Sorumlular mutlaka
hesap vermelidir. 

DDooððaann  TTaarrkkaann

Afet deðil cinayet

TC tarihinin en büyük uyuþtu-
rucu operasyonlarýndan birisi
geçtiðimiz günlerde yapýldý. 2
milyar TL'lik uyuþturucunun
yakalandýðý operasyonda
emniyete uyuþturucu konusun-
da bilirkiþilik yapan Doç. Dr.
Rýza Iþýk þebekenin baþý olarak
tutuklandý. Yapýlan araþtýrmalar
sonucunda çetenin Emniyet'in
en tepesindeki isimlerle baðlan-
týlý olduðu ortaya çýktý. 

Deþifre olan en dikkat çekici
baðlantý, sorumluluk alanýnda

uyuþturucuyla mücadele de
olan Kaçakçýlýk ve Organize
Suçlarla Mücadele (KOM) birim-
inden sorumlu Emniyet Genel
Müdür Yardýmcýsý Emin Arslan
ile çetenin baðlantýsý. Çetenin
Arslan dýþýnda, birinci sýnýf
emniyet müdürleri M. A. ve
ismi öðrenilemeyen 3 emniyet
müdürü ile de iliþki içinde
olduðu belirlendi. Bu 4 emniyet
müdüründen ikisinin daha önce
narkotik þubedede görev yap-
mýþ olduðu öðrenildi.

Çetenin baþýndaki iki kiþiden
birisinin Kimya Müh. Doç. Dr.
Hüseyin Rýza Iþýk, diðerinin de
iþadamý Habib Kanat olduðu
ortaya çýkarýldý. 

Iþýk, daha önce narkotik þube-
de polise bilirkiþilik yapmýþ,
polis çocuklarýnýn burs kazan-
masýný saðlamýþ, ama Extacy
ürettiði için 2007'deki bir
operasyonda tutuklanarak 14 ay
hapis yatmýþtý. "Hayýrsever"
olarak tanýnan iþadamý Habib
Kanat ise Ataþehir'deki TOKÝ

arazisine 1 milyon TL harca-
yarak cami yaptýrmýþ ve camiye
babasýnýn adýný vermiþti.

Çetenin Ergenekon baðlantýsý
Çetenin emniyetteki en üst

düzey baðlantýlarýndan olan
Emniyet Genel Müdür
Yardýmcýsý Emin Arslan daha
önce Ergenekon'la olan iliþkisi
gündeme gelmiþti. 

Gazi Mahallesi’nde Alevilere
ilk kurþunu sýkan Ergenekon
tetikçisi Osman Gürbüz'ün Veli
Küçük'ün Kocaeli Alay

Komutaný olduðu dönemde
Gebze'de kimlik kontrolü yapan
polisle çatýþmaya girdiði,
silahlarýn ise dönemin Emniyet
Özel Harekat Timleri'nin baþýn-
da bulunan Korkut Eken'in
Gebze Emniyeti'ni arayarak
"silahlarý incelemeyin" talimatý
verdiðini ve o silahlarýn daha
sonra mühürlenerek Emin
Arslan'a teslim edildiði netleþti.

Suikast, provokasyon, yolsu-
zluk, uyuþturucu her taþýn altýn-
dan Ergenekon çetesi çýkýyor.

Uyuþturucu  kartelinin  üst  düzey  Emniyet  ve  Ergenekon  baðlantýlarý

Geçtiðimiz hafta birkaç dakika
içinde Trakya'da can kayýplarýna
ve büyük yýkýmlara sebep olan
sel felaketi, ardýnda maðdurlarý
býraktý. Biloanço çok aðýr. 32 kiþi
hayatýný kaybetti, binlerce ev
sulardan etkilendi, yüzlercesi
kullanýlamaz durumda.
Hükümet, zararýn karþýlanaca-
ðýný açýkladý. Zarar karþýlanacak,
fakat maðdurlar alacaklarý kredi
ile zaten sahip olduðu mülkü
ikinci defa almýþ olacak. Toplam
zararýn 150 milyon dolar olduðu
tahmin edilirken, ailelere kay-
bolan canlarýn karþýlýðý olarak
para verilecek. 

Türkiye'de 1989'dan bu yana
371 sel ve taþkýn olayý meydana
gelmiþ ve bu olaylarda 475 kiþi
hayatýný kaybetmiþ. 500 milyon
dönümden fazla tarým ve yer-
leþim alaný sular sebebiyle kul-
lanýlamaz hale gelirken maddi
zarar 2 milyar dolarý bulmuþ.

Son 20 yýlda en fazla su taþkýný
olayý bu sene yaþanmýþ. 

Trakya Bölgesi baraj ve akarsu-
lar bakýmýndan yoðun bir bölge.
Yýllardýr yaþanan doðal afetler
giderek daha da yýkýcý hale
geliyor. Tüm bu yaþananlar
daha büyük bir felaketin
provasý. 

Saray'da yüzlerce ev  sel
felaketinden etkilenendi, birçok
ev kullanýlamaz durumda. 76
büyükbaþ ve 45 küçükbaþ hay-
van telef oldu. 

Kumbað Beldesi, Naip Köyü
ve Ýnecik köylerinde toplam 4
bin ev sel sularýndan etkilendi,
910 kiþi sular nedeniyle mahsur
kaldý. Naip Köyü'nde 23 sera, 3
fabrika zarar gördü.

Tekirdað'da toplam 7 bin
hektar alan sular altýnda kaldý.

Silivri'de 900, Selimpaþa'da
800 ev ve iþ yerinin yanýsýra 6
okul ve 2 hastaneyi de su bastý. 3
ev yýkýldý.

Ýstanbul'da Ýkitelli baþta
olmak üzere bir çok semtte
evleri su bastý. Halk periþan
olurken ekonomik fatura
oldukça büyük. Ýþçiler ölüme iþe
giderken yakalandý

32 kiþi hayatýný kaybederken
hala kayýplar var.

Sel yoksullara  vurdu
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Yaklaþýk iki aydýr "açýlým
süreci" tartýþmalarý
yoðun bir biçimde

tartýþýlýyor. Ulusal bir sorunun,
hem de on yýllara dayalý ve son
25 yýlýnda binlerce insanýn
öldüðü bir sürecin iki ayda
çözülemeyeceði çok açýk.

Sosyalist Ýþçi, Kürt sorununda
çözüm adýmlarýnýn bir süreç
olduðunu ve zaman zaman
ileriye doðru adýmlarýn zaman
zaman da geriye doðru adým-
larýn atýlacaðýný en baþýndan
beri vurguluyor. Tersini bekle-
mek, sorunun çözümünden
bahsedilmesiyle çözümün
gerçekleþeceðini düþünmek,
Kürt sorununu hafife almak
olur.

EEnnggeelllleerr
Üstelik, meydanlarda bas bas

baðýran Devlet bahçeli ve
Baykal gibi politik figürler
varken, batýda seçmenlerden oy
alan AKP'li milletvekilleri hem
sorunu kavramadaki ufuksu-
zluklarýyla hem de CHP ve
MHP'nin basýncýna açýk
olmalarýyla çözüm sürecinden
uzak açýklamalar yaparken,
Kürt halkýnýn haklarýný kazan-
ma sürecinin baþlý baþýna bir
mücadele dönemi olacaðýný
görmek zorundayýz.

Bir yandan da, her bulduðu
fýrsatta, prestijini yeniden
güçlendirmek ve savaþan bir
ordunun kumandanlarý olarak
þanlý ve onurlu konumlarýný
sürdürmek için basýn brifingleri
modasýndan vaz geçmeyen
silahlý kuvvetlerin engel olma
yeteneði var. Yine,
Genelkurmay Baþkaný, "Son
terörist etkisiz kalýncaya kadar
mücadeleye devam" edecekleri-
ni açýkladý.

Bir önceki Genelkurmay
Baþkaný'nýn, tüm ordu toplanýp
Kandil'e gitse bile bu savaþ bit-
mez açýklamasýyla birlikte
düþünüldüðünde, Baþbuð'un
açýklamasý, seçimlerde maðlup
olmuþ bir parti liderinin hamasi
ajitasyonunu andýrýyor.

SSoorruunnuunn  aaddýýnnýý  kkooyymmaakk
Bugüne kadar ölen on binlerce

Kürt ne sadece Kürtçe þarký
söylemek ne de köylerin ismi
yeniden Kürtçe olsun diye öldü.
Kürt sorunu, Kürt halkýnýn,
Kürt kimliðinin tanýnmasý için
verdiði mücadeleyle gündeme
geldi. Kürt kimliðinin tanýnmasý
mücadelesi adým adým, dil,
eðitim gibi konulardan baþlasa
da temel sorun halen Kürtlerin
ulusal olarak tanýnma
sorunudur. Bunun yaný sýra bir
de Kürtlerin yaþadýðý coðrafi
birliði olan alanýn statükosunun
ne olacaðý önemli bir sorun
olarak öne çýkýyor. 

Kürt illerinin hem cumhuriyet
tarihi boyunca hem de 12
Eylül'den sonra yönetim þekline
bakýlýnca, bölgenin statükosu-
nun farklý olduðu,
cumhuriyetin doðal bir parçasý
olmayan baþka bir halkýn her
düzeyde sömürüye maruz
kaldýðý bir yapýnýn egemen
olduðu görülebilir.

Þimdi tanýnmasý gereken bu

yapýnýn varlýðýdýr.
Deðiþtirilmesi gereken de bu
yapýdýr.

CCiinn  vvee  þþiiþþee!!
DTP Genel Baþkaný Ahmet

Türk, hükümetin attýðý ilk
adýmdan sonra, "Artýk cin þiþe-
den çýkmýþtýr" dedi. Bu sürece
dair en önemli yaklaþýmlardan
birisidir. Cin þiþeye giremeye-
ceðine, Bahçeli, Baykal gibiler
ve Ergenekon örgütünün uzan-
týlarý dýþýnda hiç kimse, bir
daha, "Kürt yoktur, dað
Türkleri vardýr" diyemeye-
ceðine göre, açýlým süreci
ilerleyecektir.

Ýlerlemenin sona ermesi, þid-
detli bir hafýza kaybýyla olabilir!
Cumhurbaþkanýnýn iki ay önce
"Kürt sorunu vardýr" dediði, bir
þiddet dalgasý her türden, sýnýrlý
da olsa tüm demokratik mevzi-
leri yok edemediði sürece bir
daha unutulamaz.

Artýk, Kürt sorununun varlýðý,

Kürt halkýnýn varlýðý devletin
resmi temsilcileri tarafýndan
"resmen" vurgulanmýþtýr. Bu
adýmýn ne kadar büyük bir
kazaným olduðunun görülmesi
için bu açýklamalar yapýla-
madan önceki yakýn tarihin tra-
jedisine bakmak yeterli olacak-
týr. Diyarbakýr cezaevinden
baþlayan, iþkenceler, faili
meçhuller, ölüm kuyularýnda
yok edilmeler, kapatýlan partil-
er, kapatýlan gazeteler, operasy-
onlar, binlerce operasyon.
Tayyip Erdoðan, Suriye Devlet
Baþkaný için verdiði yemekte, 6
bin güvenlik görevlisinin
öldüðünü ama toplamda 30 bin
kiþinin öldüðünü söyledi. Bu 24
bin ölü kimin ölüsüdür? Ýþte,
devletin resmi aðýzlarýnýn "Kürt
sorunu vardýr" demeleri için
ödenen bedel budur!

Bu yüzden Kürt halký, çözüm
için umutludur. Bu yüzden
Kürt halký, moralli, kendine
güvenlidir.

Politik alanýn saðýnda ve sol-
unda konumlananlar nedense
ayný tezi iþliyor. "Açýlým
ABD'nin oyunudur."
Arkasýndan da elbirliðiyle ayný
öneriye sahipler: "PKK silah
býrakmalýdýr."

Hayýr! Bu açýlým bir ABD
oyunu deðildir! Bu açýlým,
Türkiye'de egemen sýnýfýn bir
savaþý kazanamadýðýnýn iti-
rafýdýr, o kadar. Savaþý kazana-
mayan egemen sýnýf, artýk
istikrar istemektedir ve Kürt
sorununda en kýsýtlý adýmlarýn
atýlmasýyla, tümüyle kendi
lehine bir çözüm sürecinin
peþindedir. Egemen sýnýfýn
savaþý kazanamadýðýný itiraf
ederken, Kürt halkýna en kýsýtlý
haklarý vermeyi de peþinen
kabul etmiþ oluyor. Çözüm
ABD'nin oyunudur diyenler, 29
Mart yerel seçimlerinde
DTP'nin yaptýðý oy patla-
masýnýn nedeninin de iki gün
önce Beyaz Saray'ýn önünde

yürüdüðü iddia edilen 2 milyon
sol düþmaný ABD vatandaþý
olduðunu mu düþünmekteler?
Onlar mý gelip oy verdi? Yoksa,
Kürt illerinde gizlice faaliyet
yürüten CIA üyeleri mi?

Karþýmýzda bir ABD oyunu
yok. Karþýmýzda, yýllardýr
yenilmeyen Kürt halkýnýn irade-
si var. Görülmesi gereken önce-
likle budur. Bunu göremeyen-
lerin, Kürt illerinde Kürt halkýný
baský altýna alan mekanizmanýn
ayný zamanda batýda emekçileri
baský altýna alan mekanizma
olduðunu da görme þanslarý
yok. Bu yaklaþýmýn Kürt halký-
na güven vermesi imkansýz
olduðu ve her türlü fedakarlýðý
önce Kürtlerden talep ettiði için
Kürt emekçilerle batýda iþçi
sýnýfýnýn kardeþlik ama eþit
koþullarda kardeþlik içinde bir-
likte mücadelesine de katký
yapma þanslarý yok.

ÞÞeennooll  KKaarraakkaaþþ

Kürt  halkýnýn  yanýnda  olmak
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I MF, Türkiye'de yaþayanlarýn en
nefret ettiði kurumlarýn baþýnda
gelir. Ancak farklý nefret

gerekçeleri var. 
Kimileri IMF'ye karþý baðýmsýzlýk

mücadelesi veriyor.  IMF'ye;
Türkiye'yi dýþa baðýmlý hale getiren,
bir plan dahilinde baðýmsýzlýktan
yoksun býrakan bir kurum olarak
gördükleri için karþýlar. Onlar
'Kahrolsun IMF, tam baðýmsýz
Türkiye' diyorlar. Ýþçi sýnýfýna
'baðýmsýzlýk' mücadelesi vermesini
öneriyorlar. 

Dünyaya dair basit bir þablona
sahipler. Kötülüðün tek bir adresi:
Amerika. ABD eþittir emperyalizm.
IMF, Dünya Bankasý, borçlanma eþit-
tir ülke baðýmsýzlýðýnýn elden
gitmesi, sömürgeleþtirme ve her þeye
kadir emperyalizmin iþleyen "planý".
Bu þablon yüzeysel, dünyada olup
bitenleri açýklamaktan uzak.

Dünyanýn en borçlu ülkeleri hangi-
leri? Gerçekten de ABD bir plan
aracýlýðýyla IMF ve Dünya Bankasý
aracýlýðýyla 'yeni-sömürge' ülkeleri
mi yönetiyor?

Uluslararasý Para Fonu (IMF), CIA
ve IMD World Competitiveness
Yearbook 2008 verilerine göre
dünyanýn en borçlu ülkesi ABD, ikin-
ci de saðdýk müttefiki Ýngiltere. Her
iki ülke dünya borç stokunun
%43.84'ünün sahibi. Bu ikiliye
Almanya ve Fransa eklendiðinde,
dört en geliþmiþ kapitalist ülkenin
toplam borcu dünya borç stokunun
%61'ine ulaþýyor. 

HHeerrkkeess  hheerrkkeessee  bboorrççlluu
Biz ABD'ye borçluysak onlar kime

borçlu? Ýlk yanýt, birbirlerine, ola-
bilir. Örneðin ABD'nin Çin'e olan
borçlanmasý ve kredisini koruya-
bilmek, savaþ çýkartacak kadar
önemli bir sorun.

Kapitalizmde herkes herkese
borçlu. 6 ülke dýþýnda dýþ borcu
olmayan devlet yok. Tayvan,
Lüksemburg, Hollanda, Ýsviçre,
Singapur ve Ýrlanda'nýn dýþ borcu
olmadýðý için emperyalizmden
baðýmsýz olduklarýný söylemekse
sadece bir saçmalýk olur. Borçlu
olmamalarýnýn bu ülkeleri anti-
emperyalist kýlmadýðý ya da bu
ülkelerin diðer toplumlara gore ileri
olmadýklarý açýk.

Paranýn bir de asýl sahibi var.
Sanayi sermayesi ve silahlanma
endüstrisiyle organik iliþkilere sahip
küresel finans þirketleri para mus-
luðunu açýyor. 

2. Dünya Savaþý'ndan sonra oluþtu-
rulan IMF ve Dünya Bankasý, Batý
sermayesinin kendi hegemonya
alanýndaki kredi ve borçlanma
trafiðini yönetiyordu. Þimdi sadece
yoksul ülkelerin ekonomilerini yað-
malamýyor, geliþmiþ ülkeleri de içine
alacak þekilde, küresel ölçekte
piyasanýn önündeki engelleri
kaldýrarak borçlanma döngüsünü
yönetmeye çalýþýyor.

Dýþ borç listesinde 23. sýrada duran
Türkiye'nin baðýmsýzlýk gibi bir
sorunu yok. Dünyada hiçbir ülke
baðýmsýz deðil. Kapitalizm, doðduðu
andan itibaren küresel bir sistem.
Ulusal ekonomiler baðýmsýz devreler
deðil, organik bir bütünün parçasý.
IMF'den nefret eden iþçilerin ve yok-
sullarýn gerekçeleri, baðýmsýzlýk

talebiyle ortaya çýkanlarýnkiyle ayný
deðil. IMF ve Dünya Bankasý,
dünyanýn tüm iþçilerine ve yok-
sullarýna karþý örgütlenmiþ durum-
da. Türkiyeli iþçinin çýkarý ABD'li
iþçiyle ortak, ulusal baðýmsýzlýk yan-
lýsý iþadamýyla deðil.  

'Kahrolsun IMF, tam baðýmsýz
Türkiye' diyenler; emperyalizmi
dýþsal bir olgu, Türkiye'deki "çarpýk
kapitalizmin" sorumlusu olarak
görüyor ve bunun bir plan halinde
gerçekleþtiðini ileri sürüyor.

Ama bir de iç borçlar var, ulus-
devletin kendi sýnýrlarý içerisinde
faaliyet gösteren þirketlerden,
bankalardan alýnmýþ olan borçlar. 

Türkiye en fazla iç borca sahip
ülkeler sýralamasýnda  22. sýrada. Ýç
borç milli gelirin 29.81'ine denk
geliyor. Dýþ borcun milli gelire
oranýyla hemen hemen ayný. 

ABD'nin dýþ borcu Gayri Safi Milli
Hasýla'nýn %85.5'ine tekabül ediyor,
iç borç ise %21.49. Eðer borçlanma
bir ülkeyi baðýmlý yapýyorsa ABD bir
sömürge!

AAnnttiikkaappiittaalliisstt  mmüüccaaddeellee
Dýþ ve iç borçlarýn kaynaklarýna

inildiðinde yine ayný olgu bulunu-
yor, küresel kapitalizm. Her bir ulus-
devletin sýnýrlarý altýnda faaliyet
gösteren küresel þirketlerin diðer
küresel þirketlerle olan ortaklýklarý ve
iliþkileri artýk inkar edilmeyecek bir
olgu. 

Sömürü ve egemenlik iliþkilerinin
bir plan dahilinde, ABD'den tek
yönlü olarak dünyaya dayatýldýðý ise
cahilce ileri sürülmüþ bir yalan.

'Baðýmsýz Türkiye' sevdalýlarý iç
borçlarla hiç ilgilenmiyor. Onlar her
þeyin milli olanýndan yana.

Kapitalizm, eðer emperyalizm
aracýlýðýyla dýþarýdan getirilmiþ bir
olgu ise içerdeki asýl düþmana karþý
mücadele etmeye gerek yok, hatta
ittifak kurulabilir. 

Ergenekon soruþturmasýný engelle-
mek için her þeyi yapanlarýn Ýstanbul
sermayesinin çýkarlarýna hizmet
etmesi gibi. Ýstanbul sermayesi ise
küresel þirketlerle ortak.

IMF politikalarýnýn hedefi olan iþçi-
lerin bunlarla iþi olamaz. 

IMF ve Dünya Bankasý'na karþýyýz.
Küresel ölçekte ücretleri düþürdüðü,
toplum karþýtý ekonomik politikalarý
dayattýðý için antikapitalist bir
mücadele öneriyoruz. 

Baðýmsýzlýk yanlýlarýnýn kapitalizm-
le bir problemi yok, onlar sadece
soyut emperyalizm canavarýna düþ-
man.

'Baðýmsýz Türkiye' bu yüzden geri-
ci bir taleptir, iþçilerin çýkarýlarýný
deðil ulus-devleti savunmaktýr.

VVoollkkaann  AAkkyyýýllddýýrrýýmm

IMF, borçlar ve
baðýmsýzlýk efsanesi

Türkiye  kime
borçlu?

Dýþ borcun yüzde 57,5'ini tahvil
ihraçlarý, geri kalan yüzde 42,5'ini
de uluslararasý kuruluþlar,
hükümetler ve ticari bankalardan
alýnanlar oluþturuyor. Dýþ borcun
yüzde 55,2'si ABD dolarý, yüzde

28,9'u avro, yüzde 10,2'si SDR (Özel
Çekme Hakký), yüzde 4,2'si Japon
yeni cinsinden meydana geliyor.

Türkiye'nin Temmuz sonu
itibariyle IMF'ye borcu 7 milyar 885
milyon dolar oldu. 2000'den 2008
sonuna kadar IMF'den toplam 46.3
milyar dolar kaynak kullanýrken, 45
milyar 150 milyon dolar geri ödeme
yapýldý. Þimdi 15 milyar dolarlýk
yeni borç anlaþmasý gündemde.

Türkiye'de  her  yýl
200  kiþi  açlýktan
ölüyor!

Baþbakanlýða baðlý Türkiye Ýsta-
tistik Kurumu (Tüik) verilerine
göre her yýl ortalama 200 bin
kiþinin hayatýný kaybettiði
Türkiye'de yaklaþýk 200 kiþinin
ölüm nedeni, Afrika'nýn geri
kalmýþ ülkelerinde görüldüðü
gibi 'beslenme ve vitamin yetersi-
zliði'. Yani, açlýk.  

7 aylýk grev sona erdi
Bursa'nýn Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren

ASÝL ÇELÝK'te, 30 Ocak'ta baþlayan grev sona erdi.
Geçen hafta bir araya gelen iþçiler ve iþveren Toplu
Ýþ Sözleþmesi'ni imzaladýlar.

Atanmayan öðretmenler
bakanlýk önündeydi

Atamasý yapýlmayan Öðretmenler Platformu üyesi
öðretmenler 14 Eylül günü Milli Eðitim bakanlýðý'n-
da öðretmen atamalarý için düzenlenen töreni
Bakanlýk önüne gelerek protesto ettiler. "Savaþa
deðil, eðitime bütçe" pankartý taþýyan öðretmenler,
kadrolu atama ve iþ güvencesi taleplerini basýn açýk-
lamasý ile dile getirdiler.

Havaalanýnda iþyerini
terketmeme eylemi

Ýstanbul Sabiha Gökþen Havaalaný yer hizmetleri
iþçileri iþverenin sendika karþýtý tutumuna eylem
yaparak karþýlýk erdi. Toplu iþ sözleþmesi isteyen
iþçiler, talepleri reddedilince iþ yerini terketmeme
kararý aldýlar. Ýþçilerin bu kararýna gün içinde diðer
vardiyalar da destek verdi. Apronda toplanarak alkýþ
ve ýslýklarla protestolarýný sürdüren iþçilere yolcular
da destek verdi. 

"Haklarýmýzý alana kadar her
gün 1 saat iþ býrakýyoruz"

Hakkari Ýl Özel Ýdaresi Müdürlüðü'nde çalýþan 293
iþçi, 6 aylýk ikramiye ve sosyal haklarýný alamadýk-
larýný için 1 saatlik iþ býrakma eylemi yaptý. Basýn
açýklamasýnýn ardýndan Ýl Özel Ýdare Genel
Sekreterliði'ne yürüyen iþçiler, ikramiyelerini alýn-
caya kadar her gün 1 saatlik iþ býrakma eylemi
yapacaklarýný söylediler. 

Kerem Tekstil iþçileri çaresiz
Patronlarýnýn "Maaþlarýnýzý ödeyeceðim" sözünün

ardýndan ortadan kaybolmasý üzerine ortada kalan
KEREM TEKSTÝL iþçileri Ýstanbul'da Basýn Express
yolunu trafiðe kapatarak eylem yaptýlar. 3 aylýk
maaþ ve 6 aylýk asgari geçim indirimlerini alamayan
iþçilere BATÝS ve Tekstil Sen de destek verdi.

Atýlan iþçiler Ankara'ya
yürüyor

Ýzmir Karþýyaka Beldiyesi'ne baðlý Kent A.Þ.'den 1
Mayýs günü iþten çýkartýlan Genel-Ýþ Sendikasý'na
baðlý iþçiler, görüþmelerden sonuç alýnamamasý üzer-
ine Ankara'ya yürüme kararý aldý. Yürüyüþe 70'e
yakýn iþçi ve aÝlelerinden 55 kiþi katýlýrken, diðer
iþçiler þantiyedeki eyleme devam edecek. 16 Eylül'de
Belediye binasýndan baþlayacak yürüyüþün bir ayda
tamamlanmasý bekleniyor. 

Diyarbakýr'da bin iþçi grevde  
Diyarbakýr Valiliði Ýl Özel Ýdaresi'nde çalýþan yak-

laþýk 1000 iþçi 3 aydýr maaþlarýný alamadýklarý için
süresiz iþ býrakma eylemine baþladý. Ýþçiler Ýl Özel
Ýdare bahçesinde toplanarak bir basýn açýklamasý
yaptýlar ve tüm yasal haklarýný kullanarak sonuna
kadar mücadele edeceklerini belirttiler.

Temizlik iþçileri iþ býraktý
Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde Piripak

Endüstriyel Temizlik A.Þ'ye baðlý çalýþan yaklaþýk
200 iþçi geçen hafta iþ býrakma eylemi yaptý. Ýþçiler
eylem boyu slogan atarken, yaptýklarý açýklamada
her yýl ihale ile baþka bir firmaya verildikleri için
tüm haklarýndan neredeyse mahrum kaldýklarýný,
maaþlarýný eksik ve geç aldýklarýný söylediler.

TTuunnaa  ÖÖzzttüürrkk

Kriz,  direniþ,  grev,  mücadele
Fabrikalardan ve iþyerlerinden 



sayý: 375 sosyalist iþçi 5

Lehman Brothers'ýn çökmesinden bu yana bir yýl bile
geçmemiþken, bankalar yine sahneye çýktý. Kârlarýyla
övünerek güçlerini gösteriyorlar. 

Bu durum, gelecek ay Amerika'da Pittsburg'da yapýlacak olan
zirve hazýrlýklarý için geçen haftasonu Londra'da toplanan G20
maliye bakanlarýnýn yakasýný býrakmýyor.

Bu zirve, dünyanýn en büyük ekonomilerinin hükümet baþkan-
larýnýn bir yýl içinde bir araya geldiði üçüncü toplantý olacak - bu
da, yaþadýðýmýz krizin ciddiyetini gösteriyor. 

Londra'da herkesin odaklandýðý konu, devletlerin bankacýlarýn
kâr paylarýna bir tavan sýnýrlamasý getirip getirmemesiydi. Tahmin
edileceði gibi, ABD ve Ýngiltere gibi büyük mali merkezlere sahip
devletler buna karþý çýkarken; Fransa, Almanya ve Avrupa
Birliði'nin geri kalan kýsmýnýn çoðunluðu bu öneriyi destekliyor. 

Ancak bu tartýþma sadece bir belirti. Bankalar çoktan eski
hilelerini yeniden uygulamanýn yollarýný aramaya baþladý. 

Geçen Pazar günü New York Times gazetesinde Goldman Sachs
ve Credit Suisse gibi bankalarýn, hayat sigortasý poliçelerini satýn
alýp bunlarý bonolar halinde paketledikten sonra yatýrýmcýlara
satma planlarý hakkýnda inanýlmaz bir haber vardý. 

2007-2008 yýllarýnda yaþadýðýmýz finansal krizin patlamasýný
saðlayan da tam bu türden 'parlak' fikirlerdi. Bir yatýrým bankacýsý
New York Times'a "Ýlk piyasaya arz iþlemi sýrasýnda sürüyü
damgalayabileceðimizi umuyoruz" diyor. 

Yani bankalar krizden hiçbir þey öðrenmedi. Dahasý, mali
piyasalarý düzenleyip yüksek kâr oranlarýný engelleyecek daha
kapsamlý bir düzenlemeye engel olmak için ellerinden geleni
yapýyorlar.

KKiibbiirr
Mali Hizmetler Kurulu (FSA) baþkaný Adair Turner uluslararasý

alým-satýmlara Tobin vergisi getirilmesini teklif ettiðinde saldýrý
yaðmuruna hedef olmuþtu.

Bankalarýn kibri diðer ana akým þahsiyetleri de rahatsýz ediyor.
Financial Times'ýn piyasa editörü Gillian Tett geçen hafta çok az
sayýda bankacýnýn krizdeki rolü yüzünden hapse girme ihtimali
olduðundan yakýndý. "Eðer finansörler cezalandýrýlmazlarsa;
onlarý, davranýþlarýný gerçekten deðiþtirmeye zorlamak güç olur".

Ancak bankalarýn canlanmasý tümüyle devlet müdahalesinin bir
sonucu. Merkez bankalarý tarafýndan mali sisteme pompalanan
ucuz para seli bankalarý ayakta tuttu ve onlara "kârlý imajý" verdi.

Bu bizi, G20'nin karþýlaþtýðý esas soruya getiriyor: Kriz bitti mi?
Geçen kýþ büyük ekonomiler, 1929'da gerçekleþen büyük buhranýn
baþlangýcýndaki kadar ya da daha hýzlý daralmaktaydý.

Þimdi veriler, daralma oranlarýnýn yavaþladýðýný ya da bazý
durumlarda tamamen durduðunu gösteriyor. Bu da, elbette,
büyük devletlerin devasa miktarlarda paralarý dünya ekonomisine
aktarmalarýyla oldu.

Örneðin, bu yýlýn ilk yarýsýnda Çin bankalarý -devletin emirleri
doðrultusunda- 1 trilyon dolardan fazla borç verdi. Barclays
Capital'a göre, Nisan'dan Haziran'a kadar küresel üretimdeki
büyümenin tümünden Çin sorumluydu.

Bu, Almanya ve Japonya gibi büyük ihracat ekonomilerinin,
neden ABD ve Ýngiltere'den çok daha çabuk toparlanmakta
olduðunu muhtemelen açýklýyor. Çin, anahtar bir piyasa.

Demek ki, devlet harcamalarý iyileþmenin baþlangýcýný düzenledi.
Peki ya sonra? Mali çöküþ öncesinin meþhur "felaket tellalý"
Nouriel Roubini uyarýyor: "Çifte dibe vuruþlu" ekonomik durgun-
luk riski gittikçe büyüyor. Diðer bir deyiþle, mevcut iyileþmeyi bir
baþka çöküntü takip edecek, belki önümüzdeki yýlýn sonunda.

Roubini, mali sistemin sorunlarýnýn henüz üstesinden gelin-
mediði için ekonomik iyileþmenin her halükârda "kansýz" olacaðýný
öngörüyor. Dahasý, eðer yüksek devlet  harcamalarýnýn teþviki kýsa
sürede geri çekilirse, dünya ekonomisi tekrar çökecek. Bu, büyük
buhraný takiben 1937-38'de Franklin Roosevelt'in New Deal (yeni
düzen) yönetiminin yaptýðý hatadýr.

Sonuç olarak, G20'nin ekonomik teþvik programlarýnýn
sürdürülmesi kararýný almasý hiç de þaþýrtýcý deðil. Hayýr, kriz sona
ermiþ olmaktan çok uzak. 

Alex  Callinicos
Onur Devrim Üçbaþ-Burak Demir Ýngilizce'den çevirdi

Dünya liderlerine
göre kriz bitmedi

Füze alma,
iþsizliði önle!

ABD Savunma Bakanlýðý
Pentagon, Türkiye'ye 7.8
milyar dolarlýk silah

satýþýný ABD Kongresi'nin onayý-
na sundu. Kongre, daha once
önüne gelen bu tip teklifleri hiç
reddetmedi.

Türkiye kamuyou geliþmeler-
den habersiz. ABD gazetelerine
göreyse Türkiye ABD önerisiyle
oluþturulan NATO'nun Füze
Kalkaný'na topraklarýný açýyor.
Türkiye, Ýran'la sýnýrý olan tek
NATO ülkesi. Bir ay önce ABD
Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton,
Ýran'daki nükleer faaliyete göz
yummayacaklarýný söyleyerek
bir "savunma þemsiyesi"nden
bahsetmiþti. Türkiye, enerji ve
güvenlk politikalarýnda iþbirliði
içinde olduðu Ýran'ýn nükleer
faaliyetini onaylamýyor.

7.8 milyar dolarlýk silah alým
anlaþmasý Patriot PAC-3 adlý
füze sisteminin alýmý için yapýla-
cak. Üreticisi dünyayý kana
bulayan Loockhead Martin fir-
masý olan sistemde 13 Patriot
ateþleme ünitesi ve 72 PAC-3
füzesi bulunuyor. Patriot,
Türkçesiyle Yurtsever adlý füzel-
erden Adana'daki Ýncirlik
Amerikan Üssü'nde de bulunuy-
or. Yeni Yurtsever füzelerin ise
Ýran sýnýrýna dikileceði söyleniy-
or.

7.8 milyar dolarla Türkiye'nin
IMF'ye olan borcu kapatýlabiliy-
or. Ama hükümet, TÜSÝAD ve
sermaye örgütlerini dinleyerek
IMF'den 15 milyar dolar daha
borç almaya çalýþýyor. 

15 milyar dolarlýk kredi, kriz
gerekçesiyle alýnýyor. Ama
yarýsýndan fazlasý Loockhead
Martin'e ödeniyor. IMF ve
Dünya Bankasý, kamu çalýþan-
larýnýn maaþlarýný ve sosyal har-
camalarý kýsmakta çok titiz, ama
silaha harcanan devasa paralara
hiç itiraz etmiyor. 

7.8 milyar dolar biz sýradan
insanlar için çok büyük para.
Füzeye harcanmak istenen para
milli gelirin yüzde 1'ine karþýlýk
geliyor. 

Geçen ay toplu sözleþmeler
sýrasýnda insanca bir ücret talep
eden kamu çalýþanlarý send-
kalarýna hükümetin yanýtý "kay-
nak yok" olmuþtu. Emekli
maaþlarý ve asgari ücret de ayný
gerekçeyle düþük tutuluyor.
Açlýk, yoksulluk çeken insana
kaynak yok, ama 7.8 milyar
dolarlýk devasa bir harcama için
kaynak var.

15 milyar dolarlýk yeni IMF
borcu öncekiler gibi halkýn
cebinden vergiler aracýlýðýyla
çýkartýlacak. 

Füze müze istemiyoruz. Ýran'la
ya da baþka bir ülkeyle
Türkiye'yi savaþa sokmak
isteyenlerin karþýsýnda olmalýyýz.
Füze Kalkaný sistemi ABD'nin
savaþýnýn bir parçasýdýr, varlýðýy-
la gerilim ve çatýþmalarý þid-
detlendirecektir.

Füzeye verilecek parayla çok
þey yapýlabilir. Ama bu para
silah tüccarlarýna akýtýlýyor. Onca
insan açlýk çekerken buna izin
veremeyiz. Füze anlaþmasý der-

hal iptal edilsin. 7.8 milyar dolar
kamu yatýrýmlarý ve iþsizliði
önleyecek projeler için harcansýn.

IMF'yle yeni anlaþmaya, yeni
borçlanmaya hayýr! Bugüne
kadar alýnan borçlarýn bir senti
bile 70 milyonun cebine girmedi.
Ancak hepsini vergilerle 70 mily-
on ödedi. 

Artýk yeter! Tüm borçlar
silinsin. Tüm silah alýmlarý dur-
durulsun. Savunma bütçeleri
denetime açýlsýn, þeffaf olsun.

Füze kalkaný demek savaþ
demektir. Ýncirlik ABD Üssü
kapatýlsýn, füze üssü kurulmasýn!

77,,88  MMÝÝLLYYAARR  DDOOLLAARRLLIIKK
SSÝÝLLAAHH  AALLIIMMII
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Harcanan trilyonlara rað-
men ekonomik krizin
Avrupa'daki etkileri

sürüyor.
Geçen Temmuz ayýnda

Avrupa Birliði (AB) üyesi ülkel-
erde iþsizlik %9,4 ile son 10 yýlýn
en yüksek oranýna ulaþtý ve bu
21 milyon kiþinin iþsiz kalmasý
demekti. Bu, 2008'in Temmuz
ayýndan beri 3,17 milyon kiþinin
iþten çýkartýlmýþ olduðu anlamý-
na geliyor.

Ýspanya, ekonomik krizin etki-
lerini en aðýr yaþayan ülkeler-

den bir tanesi oldu. Ekonomik
krizin baþlamasýndan önce de
iþsizliðin ve ekonomik sýkýn-
týlarýn baþ göstermekte olduðu
ülkede kriz ölümcül bir etkiye
sebep oldu. 2008'in ikinci
çeyreðinde %8 olan iþsizlik
oraný, üçüncü çeyrekte %13'e
çýkmýþtý. Ekonomik krizin vur-
duðu Eylül ayýndan itibaren
iþsizlik oraný %20'yi aþtý.
Madrid'de iþ bulmak umuduyla
kuyruklarda bekleyen insanlarý
görmek sýradan hale gelmiþ
durumda. Sadece bu kentte 800

bin kiþinin iþini kaybettiði
söyleniyor.

Krizden aðýr etkilenen bir
baþka Avrupa ülkesi de Çek
Cumhuriyeti. 

Ülkenin 2008 sonuna kadar
büyümekte olan ekonomisi, bir
yýldýr her çeyrekte daha da
küçülüyor. Son dört ayda
ülkenin gayri safi milli hasýlasý
%4,9 düþerek en büyük
küçülmeyi yaþadý, iþsizlik oraný
ise %18,4'e ulaþtý. Bölgede iþsiz-
lik oranlarýnýn çok yüksek
olduðu diðer ülkeler %16,8 iþsi-

zlikle Litvanya ve %17,4 iþsizlik
oraný ile Letonya.

Ekonomistler, Ýngiltere'de iþsi-
zlerin sayýsýnýn resmi rakamlara
göre 2,4 milyon kiþi ile 14 yýlýn
en yüksek oranýna ulaþtýðýný ve

daha da artacaðýný söylüyorlar.
2010 sonuna kadar AB

ülkelerinde iþsizlik oranýnýn
%11,5'e ulaþacaðý tahmin ediliy-
or.

BBeerrkk  EEffee  AAllttýýnnaall

15 Eylül 2008 yýlýnda pat-
layan krizden en büyük
zararý iþçiler gördü. Dünya

çapýnda milyonlarca iþçi iþten
atýldý.

Devletler þirketleri kurtarmak
için trilyonlarca dolar, yaklaþýk
20 trilyon dolar harcarken
ABD'de, Latin Amerika'da,
Avrupa Birliði ve Asya
ülkelerinde iþsizlik oranlarý her
geçen ay bir önceki aya göre
daha da arttý.

YYeennii  lliibbeerraalliizzmmiinn  ççöökküüþþüü
Sosyalist Ýþçi, Lehman

Brothers'ýn çöküþüyle baþlayan
süreci, yeni liberalizmin çöküþü
olarak adlandýrdý. 

Yirmi yýldýr anlatýlan küre-
selleþme yalanlarý, kapitalizmin
akla uygun tek sistem olduðu
fikri, marksizmin öldüðü, bir

daha dirilemeyeceði düþüncesi,
küreselleþmenin önüne geçile-
mez bir mutluluk çaðý olduðu
iddiasý küresel krizle birlikte
çöpe atýlan fikirler oldu.

KKâârr  oorraannllaarrýý  aazzaallýýyyoorr
2009 yýlý içinde küresel ekono-

mi ve politika kuruluþlarý arka
arkaya toplantýlar düzenledi.
Nisan ayýnda Ýngiltere'de G20
(en geliþmiþ yirmi ekonomiye
sahip devletler) zirvesi, ardýndan
Temmuz ayýnda G8 zirvesi
düzenlendi. Önümüzdeki hafta
Ýstanbul'da Dünya Bankasý ve
IMF zirvesi, sonraki ay ise
yeniden G20 zirvesi düzen-
lenecek. 

Bu zirvelerin hepsinin fos çýk-
týðýný biliyoruz.

G20 zirvesi IMF'ye 750 milyar
dolara ulaþabilecek ek kaynak

aktarma kararýndan baþka bir
karar alamadý. G8 toplantýsýndan
da benzer bir þekilde büyük
devletler ortak bir karar alarak
çýkamadýlar. Bu zirveler, kapital-
izmin krizine ve bu krizin
üzerinde yükselen bloklar arasý
çatlaklara merhem olmadý.
Olmadý çünkü krize karþý alýn-
maya çalýþýlan tedbirler yüzey-
sel.

Kriz, kapitalizmin çeþitli
kurumlarýnýn ve borç sarmalýnýn
çalýþmamasýndan deðil, sistemin
yapýsýndan kaynaklanýyor.
1970'lerden beri þirketlerin kâr
oranlarýnýn düþme eðilimine sis-
temin bir yanýtý yok. Bildiðimiz,
her zaman karþýlaþtýðýmýz yanýt
dýþýnda: Ýþten iþçi çýkart,
bankalarý ve büyük þirketleri
kurtar!

Krizin etkilerine karþý

dünyanýn tüm ülkelerinde irili
ufaklý mücadeleler yaþandý.
ABD'de, Ýngiltere'de, Fransa'da,
Yunanistan'da, Japonya'da,
Türkiye'de on binlerce, bazýlarýn-
da milyonlarca iþçinin katýldýðý
eylemler, grev hareketleri
yaþandý. ABD'de yoksullar Wall
Street'te "Þirketlere deðil yok-
sullara yardým" sloganlarý atarak
yürüdü.

DDaahhaa  ffaazzllaa  mmüüccaaddeellee!!
Ýþyerlerinin önünde direniþler,

iþyeri iþgalleri, hatta patronlarý
rehin alma eylemleri gerçekleþti.

Yine de krizin bir yýlý,
ekonomik çöküntülerin
otomatikman sosyal patlamalara,
sosyal devrimlere evrilmeyeceði-
ni, iþçilerin mücadele düzeyini
örgütlülük düzeylerinin
belirleyeceðini gösterdi. Kriz

öfkeli patlamalara da, kýzgýnlýk
dolu eylemsizliklere de neden
olabilir.

Özellikle iþsizlik basýncý,
"yedek sanayi ordusunun"
sayýsýnda krizle birlikte yaþanan
patlama bir iþi olan iþçiler
üzerinde büyük bir basýnç
yaratabilir. ABD'de iþsizlik son
26 yýlýn en yüksek oranýna çýktý.
ABD'de Eylül 2008'den bu yana
6.9 milyon kiþi iþsiz kaldý.
Toplam 16 milyon kiþi iþsiz.

Ýspanya'da tam bir iþsizlik pat-
lamasý yaþanýyor. Ýþsiz sayýsýnýn
2010 yýlýnda yüzde 22'ye çýkacaðý
tahmin ediliyor. 

Krizin bitmediðini düþünüyor-
sak, yoksulluða ve iþsizliðe karþý
mücadeleye ara vermemek
zorundayýz.

KRÝZÝN  1.  YILI

Küresel iþsizlik rekoru

Avrupa Birliði ülkelerinde kriz

11993300’’llaarrddaa  AAmmeerriikkaa’’ddaa  iiþþssiizzlleerr    ççoorrbbaa  iiççiinn  ssýýrraa  bbeekk-
lleerrkkeenn..  KKrriizziinn  iillkk  yyýýllýý  bbooyyuunnccaa  hheepp  11993300’’llaarr  kkoonnuuþþuull-
dduu..  BBiirriinnccii  yyýýllýýnn  ssoonnuunnddaa    ttüümm  ddüünnyyaaddaa  kkaarr  oorraannllaarrýý
ddüüþþmmeeyyee  ddeevvaamm  eeddeerrkkeenn,,  kkaappiittaalliizzmmiinn  bbuunnuu  öönnllyyee-
cceekk  bbiirr  rreeççeetteessii  yyookk..
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ABD'de patlak verip hýzla
dünyaya yayýlan küresel mali
kriz, Güney Amerika ülkelerine
dünyadaki diðer ülkelere göre
biraz daha geç ulaþsa da etki-
lerinin diðer ülkelerdekilerinden
kalýr yaný yok. Krizin ilk dönem-
lerinde Brezilya Devlet Baþkaný
Lula da Silva, ülkesinin
ekonomisinin son yýllarda
Amerika'ya baðýmlýlýðýnýn
azaldýðýný ve bu sebeple krizden
daha az etkileneceklerini, iddia
ettiyse de; Venezuela
Cumhurbaþkaný Hugo Chavez,
krizin kapitalizmin bir krizi
olduðunu ve ülkelerini etkilese
bile "sosyalist" çözümlerle
üstesinden geleceklerini, belirt-
tiyse de diðer Güney Amerika
ülkeleri gibi onlarýn da kapitalist
dünyaya tam tamýna eklemlen-
miþ olan ekonomileri krizden
derin yaralar aldý.

KKrriizz  öönncceessii  GGüünneeyy
AAmmeerriikkaa

2000'li yýllarýn baþýndaki kriz-
lerin ardýndan Güney Amerika
ülkeleri "boom"1 dönemini
yaþýyorlardý. Dünya çapýnda
petrol fiyatlarýnýn süratle art-
masý baþta Meksika ve

Venezuela olmak üzere petrol
ihracatçýsý ülkelere hýzlý nakit
akýþý saðlýyordu ve ekonomi-
lerinin yüksek büyüme oran-
larýný finanse ediyordu. Baþta
Brezilya olmak üzere diðer Latin
Amerika ülkelerinin çoðunun
ekonomileri de çeþitli emtia2
ihracatýna dayalýydý ve mali
krize kadar dünyada artan fiyat-
lar bu ülkelerin de yüksek
büyüme oraný tutturmasýný
saðlýyordu.

KKrriizziinn  eettkkiilleerrii
Krizle birlikte ABD'nin,

Avrupa ülkelerinin ve Çin'in
ithalatýnda talepler düþtü.
Taleplerdeki düþüþe baðlý olarak
petrol fiyatlarýnda ve emtia fiy-
atlarýnda ciddi düþüþler
yaþandý. Bu durumun ihracata
tâbi Güney Amerika ülkelerini
nasýl etkileyeceði çok açýktý.

Petrol fiyatlarýnýn ciddi düþüþü
en çok Meksika ve Venezüela'yý
etkiledi. Özellikle de
Venezüela'yý etkiledi çünkü bu
ülkenin baþlýca ihracatý, açýk bir
farkla, petrol. Ayrýca
Venezüela'da enflasyon da çok
yüksek, yaklaþýk %30. Hugo
Chavez'in, artan petrol fiyat-

larýyla doðru orantýlý olarak
artan iktidardaki gücü de bu
durumdan etkilenecek gibi. "21.
yüzyýl tarzý sosyalizm" uygula-
maya çalýþtýðýný iddia eden
Chavez'in ekonomiyi yönetme
biçimine yönelik eleþtiriler artýy-
or.

Kriz öncesi yýllarda ihracat
mallarýný çeþitlendiren Brezilya
ayrýca, ihracat yapýlan ülkeleri
de çeþitlendirmeye çalýþmýþtý.
Daha önce ekonomisi daha
ziyade ABD'ye baðlý olan
Brezilya Avrupa'ya ve Çin'e
yapýlan ihracat oranlarýný art-
týrarak ABD'ye olan baðým-
lýlýðýný azaltmýþtý. Ancak, her ne
kadar Brezilya'nýn ekonomisinin
ABD'ye doðrudan baðýmlýlýðý
azalsa da, ihracat yaptýðý diðer
ülkelerin de ekonomileri bir
ölçüde ABD'ye baðlý olduðu için
ABD'de ortaya çýkan mali kriz
aþamalý olarak önce Avrupa'yý
ve Çin'i ardýndan da Brezilyayý
ciddi biçimde etkiledi. Ýhracat
hacminin hýzla düþmesiyle ülke,
krizin pençesine yakalanmýþ
oldu.

Diðer Latin Amerika
ülkelerinde de, þiddetinde ufak
farklýlýklar olsa da benzeri bir

durum yaþandý. Sonuç olarak
tüm Latin Amerika ülkelerinde
ekonomik durgunluk, buna
baðlý olarak iþçi ücretlerinin
düþmesi (para birimi olarak
ücretler düþmemiþ olsa da yük-
sek enflasyonun yanýnda sabit
kalan ücretler reel bir düþüþ
demektir.) ve iþsizlik oranlarýnýn
hýzla artmasý görüldü.
"Dünyanýn patronlarý"nýn sebep

olduðu küresel mali krizin fat-
urasýný, tüm dünyada olduðu
gibi Latin Amerika'da da iþçi
sýnýfý ve yoksul halk ödüyor.

Ayrýca "kriz bitti" diyenlerin
aksine, dünyanýn geri kalanýn-
dakiler gibi Latin Amerika
ekonomilerindeki son veriler de
ayný þeyi söylüyor: Hayýr, kriz
devam ediyor!

BBuurraakk  DDeemmiirr

Kriz Türkiye'yi de
derinden etkiledi.
Ekonomi 2008 yýlýnýn son

çeyreðinde yüzde 6.5
küçülmüþken, krizin etkisiyle
birlikte büyüme oraný da yüzde
1'in altýna düþtü. 

Ocak 2008'e göre Ocak 2009'da
sanayi üretimi yüzde 21.3'lük bir
düþüþ yaþadý. Þubat ayýnda ise
sanayi üretiminde yaþanan
düþüþ yüzde 23.7 oranýyla tam
bir rekor kýrdý.

Ekonominin geneli ise 2009
yýlýnýn ilk üç ayýnda yüzde 13.8
geriledi.

Türkiye'de de kriz özellikle iþsi-
zlik patlamasýyla emekçileri
vurdu. Kasým 2008'de iþsizlik
oraný yüzde 12.3'e, Ocak 2009'da
15.5'e, Þubat ayýnda ise rekor
kýrarak yüzde 16.1'e fýrladý.

Rakamlarýn soðukluðu iþsi-
zliðin boyutlarýný tam anlamýyla
ifade etmiyor. Ýþsizlik oranýnýn
yüzde 16 olmasý demek,
aileleriyle birlikte yaklaþýk 20
milyon insanýn evine ekmek git-
memesi anlamýna geliyor.
Çocuklarýn okul parasýnýn öden-
ememesi, saðlýk giderlerinin
karþýlanamamasý, açlýk, her türlü
hastalýða açýk hale gelmek.

Kuþkusuz Türkiye'de dev þir-
ketler, büyük bankalar iflas
etmedi. Tersine bankalar, "2009
Yýlý Finansal Piyasalar
Raporu"nun da gösterdiði gibi,
bu yýlýn ilk yarýsýnda geçen yýla
göre kârlarýný yüzde 33 oranýnda
artýrdýlar.

Kriz özellikle sanayide kapasite
kullanýmýnda sert bir düþüþ ve
krizi bahane olarak da kullanan
patronlarýn iþçi düþmanlýðý, iþten
çýkartma politikalarý þeklinde
yansýdý. 

Ayný bahane bugün kamu
çalýþanlarýna toplu görüþmede
hükümetin önerdiði ücret
oranýnda da kendisini gösteriyor.
Hükümet kamu çalýþanlarýna
öngörülen enflasyon hedefinin
bile altýnda bir oran önerdi. 2010
enflasyon hedefi ortalama

5.3'ken, hükümetim kamu
çalýþanlarýna önerdiði zam oraný
yüzde 2+2.

BBaahhaannee  hhaazzýýrr::  KKrriizz!!
Hükümetin bir yandan "Kriz

bizi teðet" gerçi derken iþine
geldiðinde krizi bahane olarak
öne çýkartmasý tam bir iki
yüzlülük.

Bu günlerdeki en yoðun tartýþ-
maysa IMF ile yapýlacak anlaþ-
ma. IMF'nin Türkiye'ye vereceði

düþünülen borç 20 milyar dolar-
dan daha fazla.

IMF ile yapýlan her anlaþma
emekçilerin sýrtýna biraz daha
yük binmesi anlamýna geliyor.

Ayný IMF, Dünya Bankasý ile
birlikte dünya zirvesi için 6-7
Ekim'de Ýstanbul'da toplantý
yapacak. 13 bin kiþi, bakanlar,
maliye bakanlarý, þirket lobicileri
Ýstanbul'a geliyor.

Bu; emekçiler, anti kapitalistler
için çok önemli bir fýrsat. IMF'nin

iþlevsiz ve tehlikeli bir örgüt
olduðunu göstermek gerekiyor.
Ömrünü dolduran bir örgüt
olduðunu göstermek gerekiyor.

Ýþsizliðin hesabýný hem
Türkiye'de hükümetten, sermaye
sýnýfýndan hem de küresel ser-
maye gruplarý ve onlarýn sözcü-
lerinden sormak gerekiyor.

Sosyalist Ýþçi'de daha önce de
vurgulandýðý gibi: Emek örgüt-
leri bir dizi talebe sahip. Açlýk
sýnýrýnda yaþayan insanlara yurt-

taþlýk ücreti ödenmeli, temel
tüketim, gýda maddeleri ve ilaçta
KDV kaldýrýlmalý, iþsizlerin
saðlýk giderleri kamu tarafýndan
karþýlanmalý, iþsizlik fonunun
süresi ve kapsamý geniþletilmeli,
ücret farký olmadan çalýþma saat-
leri günde 7 saate indirilmeli.

Bu talebe, zenginlerin
vergilendirilmesi talebi de
eklendiðinde önemli bir hamle
yapýlmýþ olacak.

Bu talepler iþçi sýnýfýnýn grev
hakký ve toplu pazarlýk haklarýn-
da basýnç oluþturan yasaklarýn
kaldýrýlmasý talepleriyle birleþtir-
ildiðinde, krize teðet yaþayanlarý
politik bir krize sokacak yaygýn
ve kazanmak için bir mücadele
adýmý atýlabilir.

1 Ekim'de emek örgütlerinin
krize karþý eylemi, 2-6 Ekim
arasýnda Antikapitalist Blok ve
bir dizi kampanyanýn yapacaðý
gösteriler, krizin birinci yýlýnda
çok daha anlamlý olacak.

Þimdi "Ýþ-Ýklim-Adalet-Barýþ-
Özgürlük" sloganýný yükseltme
zamanýdýr.

Kriz ve Latin Amerika

Ýþ, iklim, adalet,
barýþ, özgürlük!



Federal Almanya Çevre, Doða
Koruma ve Nükleer Güvenlik
Bakanlýðý'nýn kurduðu bir

komisyon 27 Aðustos'ta "Dünya
Nükleer Endüstri Durum Raporu
2009"u yayýnladý. Rapor; dünya çapýn-
da çalýþmakta olan, inþa edilmekte olan
ve inþa edilmesi planlanan nükleer
santraller hakkýnda temel niceliksel ve
niteliksel gerçekleri okuma imkaný
saðlýyor. Detaylý bir gözden geçirmeyle,
geçmiþ ve mevcut nükleer projelerin
ekonomik performansýný deðerlendiriy-
or.

Rapor, endüstriyel gerçeklik ile "bir
çeþit rönesans anlayýþý" arasýnda
büyüyen bir uçurumun olduðunu
ortaya koyuyor. Nükleer endüstrinin
geleceðinin pek de parlak olmadýðýný
detaylarýyla gösteren 119 sayfalýk
raporu ana hatlarýyla þöyle özetleyebili-
riz:

NNüükklleeeerr  ssaannttrraallllaarr
1 Aðustos 2009 itibariyle, dünyada

çalýþmakta olan nükleer reaktör sayýsý
435, 2002'deki sayýdan 9 daha az.
Uluslararasý Atomik Enerji Ajansý
(IAEA) tarafýndan "inþa aþamasýnda"
olarak nitelenen 52 birim var. 1979'da
ise "inþa aþamasýnda" olan 233 reaktör
vardý. 2008 yýlýnda, nükleer enerjinin
ticari amaçlý kullanýlmaya baþladýðý
1950'lerin ortalarýndan beri ilk defa,
hiçbir yeni nükleer santral elektrik
þebekesine baðlanmadý. Aslýnda;
Cemavoda-2'nin 24 yýllýk inþa süresinin
ardýndan 7 Aðustos 2007'de þebekeye
baðlanmasýndan beri hiçbir 'yeni
baðlantý' rapor edilmedi.

1989 yýlýnda, þu anda Avrupa Birliði
üyesi olan 27 ülkede iþler durumda
olan toplam 177 nükleer reaktör vardý.
1 Aðustos 2009 itibariyle ise bu sayý
144. Bugün, nükleerden üretilen toplam
güç 370,000 megawatt, geçen yýlkinden
yaklaþýk 1,600 MW daha az.

2007 yýlýnda, nükleer santraller 2,600
TWh enerji üretti ve dünya elektiriðinin
%14'ünü saðladý. 2007'deki elektirk üre-
timinde %2'lik eþi görülmemiþ düþüþün
ardýndan nükleer santraller 2008 yýlýn-
da da %0.5'lik bir kayýp kaydetti.
Nükleer enerji, dünya enerjisinin
%2'sini saðladý ve birkaç yýldýr göster-
diði düþüþ eðilimini sürdürdü.

SSaannttrraallllaarrýýnn  ÖÖmmrrüü
Dünyadaki nükleer santrallerin ortala-

ma ömürleri 25 yýl. Bazý nükleer enerji
kuruluþlarý bu süreyi, 40 yýl ya da daha
fazla olarak öngörüyorlarsa da þu ana
kadar kapatýlmýþ 123 santralin ortalama
ömrünün 22 yýl olduðu gerçeði göz
önünde tutulursa, nükleer santrallerin

çalýþma ömürlerinin iki katý olacaðýný
düþünmek fazla iyimserlik olur. Ancak
biz, her yýl kaç santralin kapatýlmýþ ola-
caðýný hesaplamak için, çalýþmakta olan
ve inþa edilmekte olan reaktörlerin
ortalama ömürlerini 40 yýl olarak
varsaydýk. Bu çalýþma, iþler durumda
olan mevcut nükleer santral sayýsýnýn
ayný kalmasý için, önümüzdeki on yýl-
larda en az kaç yeni nükleer santral
inþa edilmesi gerektiðini hesaplamayý
mümkün kýlýyor.

Bunun için 2015'e kadar, halen inþa
aþamasýnda olan 52 reaktörle birlikte 42
yeni reaktör -ayda bir buçuk reaktör-
planlanmalý, inþa edilmeli ve çalýþmaya
baþlamalý ve sonraki 10 yýl içinde de
ilaveten 192 reaktör inþa edilmeli. 

Finlandiya ve Fransa birer tane veya
ikiþer tane, Çin fazladan 20 tane ve
Japonya, Kore ve Batý Avrupa birkaç
tane nükleer santral inþa etse bile,
dünya çapýndaki genel nükleer eðilimi
önümüzdeki 20 yýl içinde yüksek ihti-
malle düþecek gibi. 10 yýllýk ve daha
büyük zaman periyotlarýnda, iþler
durumdaki nükleer santrallerin
sayýsýnýn artmasý þöyle dursun, mevcut
sayýyý korumak bile pratik olarak
mümkün olmayacak. Bu öngörünün
aksini saðlayacak tek istisnai durum,
santrallerin çalýþma ömürlerinin ciddi
þekilde artarak 40 yýlýn çok üstünde bir
ortalama yakalamasý olabilir ki, hali-
hazýrda böyle bir varsayýmýn hiçbir
temeli yok.

AAddaayy  üüllkkeelleerriinn  dduurruummllaarrýý

Pratik olarak nükleer enerji kullan-
maya aday ülkelerin tümü için, yakýn
zamanda fisyon güç programlarýnýn;
gerekli teknik, politik ve ekonomik
çerçevede uygulanmasý pek mümkün
görünmüyor. "Potansiyel yeni nükleer
ülkelerin" hiçbirinin, bir nükleer
santrali iþletmek için uygun nükleer
yönetmeliði, baðýmsýz bir regülatörü,
yerel "koruyucu bakým" kapasitesi ve
vasýflý iþ gücü yok. Sýfýrdan baþlayan
ülkelerin zorunlu olan düzenli bir siste-
mi inþa etmeleri en az 15 yýl alabilir.

Eðitimli iþ gücünün eksikliði ve
yeterliliðin etkili bir þekilde azalmasý
muhtemelen, "nükleer geniþleme"
taraftarlarýnýn aþmasý gereken en büyük
engel. 

NNüükklleeeerr  eennddüüssttrriinniinn  eekkoonnoommiikk
iinncceelleemmeessii

Bu rapor ayrýca, önceki yayýnlarda yer
alan konulara ilaveten; geçmiþ, mevcut
ve gelecekteki muhtemel nükleer pro-
jelerin ekonomik analizini de içeriyor.
Pek çok sanayi kolu teknolojilerini
geliþtirerek maliyetleri düþürürken;
nükleer sanayi, mevcut inþa maliyet-
lerinde ve gelecek maliyet hesaplarýnda
sürekli artýþla karþý karþýya. 

Aslýnda gerçekler çoktan tahminleri
aþtý. Finlandiya'da, dünyanýn en büyük
nükleer kurucusu AREVA NP tarafýn-
dan yürütülen EPR projesi finansal bir
fiyaskoya döndü. Proje planlanmýþ
takvimin üç yýldan fazla gerisinde ve
projenin maliyeti toplam 7 milyar
dolara ulaþarak bütçesini en az %55
aþtý.

On yýldan kýsa bir sürede, yeni nük-
leer santrallerin tahmin edilen maliyeti
kW baþýna 1000 dolardan ortalama 5000
dolara yükseldi. Bu, nükleer endüstri
standartlarýna göre bile çok yüksek bir
artýþ.

Mevcut uluslararasý ekonomik kriz,
nükleer enerji taraftarlarýnýn karþýlaþtýk-
larý problemleri daha da beter bir hâle
getiriyor. Þu durumda uluslararasý nük-
leer endüstriyi, aþikâr düþüþünü tersine
çevirerek gelecek vaadeder bir hâle
getirecek hiçbir iþaret yok.

BBuurraakk  DDeemmiirr

*Baby-boomers: 2. Dünya Savaþý'nýn
ardýndan dünya nüfusunun patlama yap-
týðý süreçte doðanlar.
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ssoossyyaalliisstt  iissccii  
Sokaða, eyleme, IMF çöplüðe!

Küresel ekonomik yapýnýn son bir yýldýr

yaþadýðý çöküntüye çare arayýþlarý sürüyor.

Dünyanýn efendilerinin bu çöküþe bir çareleri

yok ama küresel örgütlerin toplantýlarýna ara

vermeden devam ediyorlar. Son olarak IMF ve

Dünya Bankasý Ýstanbul'da 6-7 Ekim'de

toplanacak. Binlerce "konuk" geliyor bu toplantý

için.

Þimdi yapýlmasý gereken, bu konuklarý anti

kapitalist hareketin, iþçi sýnýfýnýn ev sahipliðiyle

karþýlamak.

Antikapitalist Blok 1-7 Ekim tarihlerinde bir

eylem programý çýkarttý. DÝSK-KESK-TTB ve

TMMOB de bir eylem programý çýkarttý. 

1 Ekim'de emek örgütlerinin sosyal güvenlikte

yýkým anlamýna gelen yasanýn birinci yýlýnda bir

eylem gerçekleþtirecek. Blok bu eyleme katýla-

cak. Böylece IMF'yi daðýtmak için start verilmiþ

olacak. Blok, her gün "IMF'yi daðýtmaya hazýr

mýsýnýz?" bildirilerinden daðýtacak. 18 Eylül

Cuma günü bir yürüyüþ düzenleyecek. 26

Eylül'de taksim de bir yürüyüþ daha düzenleye-

cek.

Ekim'in ilk haftasýnda her gün sokakta etkinlik

yapacak. Sosyalistler, Antikapitalist Blok'un

eylemlerinin güçlenmesi için mücadele etmek

zorunda.

IMF'ye Ýstanbul'u dar etmek zorundayýz. 

Çünkü IMF masum bir örgüt deðil. IMF kriz

tetikçisi. IMF, dev þirketlerin sömürü mekaniz-

masý. IMF ABD ve NATO'nun bombalarla yap-

týðýný fakir halklara önerdiði ekonomi poli-

tikalarla yapan bir örgüt.

Ýþte Türkiye'ye vereceði 15 milyar dolarlýk yeni

para! Paranýn kokusunu alanlar þimdiden silaha

yatýrým yapmak için kollarý sývadýlar. IMF para

verir. Þart koþar. Faizleri belirler, bu paralar

milli sermaye çevrelerine daðýtýlýr, silahlý

kuvvetler bu parayla silah, füze alýr. Hem ana

parayý hem de borçlarý emekçiler öder.

Bu yüzden Prag'da 2001 yýlýnda antikapitalist

hareket IMF'ye Prag'ý dar etti. Bu yüzden biz,

eylemlerle, IMF heyetinin üzerine üzerine giden

gösterilerle IMF'ye Ýstanbul'u dar edeceðiz.

Bugün barýþ sloganý da, "Füze alma barýþ yap"

sloganýyla somutluk kazanacak. Bu yüzden

IMF'ye karþý sokaða çýkmak çok önemli.

Krizin faturasýnýn patronlara ödetilmesi

mücadelesi de IMF'ye karþý mücadeleye baðlý.

Küresel krizin kapitalizm altýnda çözümü

önerilerinin sahtekarlýk olduðunu göstermenin

de yolu IMF karþýtý eylemlerin baþarýlý geçme-

sidir.

Bir yýldýr kapitalizm sorgulanýyor. IMF gibi

kurumlarýn bir avuç para babasý dýþýnda kims-

enin gözünde bir meþruluðu yok. Bu toplantý

IMF'nin anlamsýzlýðýný kanýtlayacaðýmýz, gerek-

siz bir kurum olduðunu göstereceðimiz son

toplantýsý olabilir.

IMF'yi çöplüðe yollamak için, bugünden

sokaða, eyleme!

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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or
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Nükleer  endüstrinin
düþüþü  devam  ediyor
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1903 yýlýnýn Haziran ayýnda
Rusya Sosyal Demokrat Ýþçi
Partisi (RSDÝP) kongresi
toplanýr. Kongre, parti için-
deki kanatlarýn örgütsel
ayrýlýklarýn su yüzüne çýktýðý
bir havada geçer. Parti
üyeliðine iliþkin madde
tartýþýlýrken  Lenin liderliðin-
deki kanat ile eski yoldaþý
Martov önderliðindeki kanat
arasýnda sert tartýþmalar
yaþanýr. Lenin, partinin
merkezi bir yapýya kavuþ-
masý gerektiðini, parti örgüt-
lerinin birinde  bizzat görev
alan ve partiye maddi olarak
katkýda bulunanlarýn parti
üyesi olmasý gerektiðini
savunurken, Martov daha
gevþek bir parti yapýsý
öngörmektedir. Kongre'de
Lenin'in önerisi çoðunluðu
kazanarak kabul görür,
Martov ve arkadaþlarý ise
azýnlýkta kalýrlar. O günden
sonra örgüt fiili olarak
çoðunluk anlamýna gelen
Bolþevikler ve azýnlýk
anlamýna gelen Menþevikler
olarak ikiye bölünür. Küçük
bir ayrýntýdan ibaretmiþ gibi
gözüken bu ayrýþma
baþlangýç noktasý sayýlabile-
cek olsa da, Bolþevizm ve
Menþevizm arasýndaki fark-
lar politiktir.

Bolþevizm, sýnýf mücadelesi
içinde geliþmeye devam
etmiþtir. Bunun saðlayan
temel sebep. Lenin'in örgüt
konusunda Marksizm yap-
týðý katkýdýr. Lenin, merkezi
ve demokratik bir parti
savunuyordu, bu parti hem
iþçi sýnýfýnýn bir parçasý ola-
cak, hem de onun en ileri
unsurlarýný bünyesinde
toplayacaktý.  Böylece
Bolþevizm donuk teorilerin
deðil, sýnýf mücadelesinin
yaþayan bir parçasý olarak
1917'de Ekim Devrimi'ne
önderlik etmeyi baþardý. 

Stalinizm bir karþý devrimle
iktidarý ele geçirdikten sonra
tepeden inmeci parti yapýsýný
ve tek ülkede sosyalizm
garabetini Bolþevizm olarak
yutturmaya çalýþtý. Oysa
Troçki'nin de söylediði gibi
Stalinizm ve Bolþevizm zýt
kutuplardýr. Bolþevizmin
anlayýþý "iþçiler partiye, parti
iktidara" ya da "tek ülkede
sosyalizm" gibi bir anlayýþý
hiçbir zaman olmamýþtýr.
Bolþevizm, sýnýf mücade-
lesinin güncel gerçekliði
üzerine þekillenir ve kendisi-
ni iþçi sýnýfý yerine ikame
etmez. Bolþevizmin hedefi
tüm dünyada iþçi sýnýfýnýn
iktidarýdýr ve Rosa
Luxemburg'un  söylediði
gibi: "Gelecek her yerde
Bolþevizmin olacaktýr."

CCaann  IIrrmmaakk  ÖÖzziinnaannýýrr

PPOOLLÝÝTTÝÝKKAANNIINN  AABBEECCEESSÝÝ......

B
BOLÞEVÝZM

SSovyetler Birliði, 1979 yýlýnda
Afganistan'ý iþgal etmeden
önce, bunun kolayca zafer

kazanacaklarý basit bir savaþ ola-
caðýný düþünüyorlardý. Ancak
direniþin gücünü küçümseyerek hata
ettiler.

1990'larýn baþýnda Moskova metro-
suna binseydiniz, üzerlerinde askeri
üniforma giymiþ, bacaklarýndan biri
eksik bir çok genç dilenciye rast-
lardýnýz. Bu gençler, Rusya'nýn bir
felakete dönüþen Afganistan iþgalin-
in kurbanlarýydý. 

Ýþgal 1979 yýlýnýn noel arifesinde
baþlamýþtý ve ancak 9 yýl sonra son
Sovyet birliðinin de Özbekistan'a
çekilmesiyle sona erdi. En iyimser
tahminlere göre 15 bin Sovyet askeri
bu savaþ sýrasýnda hayatýný kaybetti.
Bu esnada yarým milyon Afgan
öldürüldü ve çok daha fazlasý, mily-
onlarcasý, evlerinden göç etmek
zorunda kaldý. 

Sovyetler Birliði ordusu; bombalarý,
napalmlarý, tanklarý, mayýnlarý,
helikopterleri ile Afgan gerillalara
saldýrýyor ancak bir sonuç elde
edemiyordu. Bu yenilgi SSCB'nin
askeri gücünün sona erdiðini göster-
di ve emperyalizme karþý yükselen
ulusal hareketlere ilham kaynaðý
oldu.

Rusya'nýn o günkü yenilgisi bugün
ABD'li ve Britanyalý askerî liderleri
korkutuyor. 2005 yýlýnda ABD'li bir
askerî görevli "Her ne yapmaya karar
verirsek verelim ama ormana kaçan
ayýyý takip etmeye kalkmayalým"
demiþti. Þimdi Sovyetlerin yenil-
gisinin 20. yýlýnda, Afganistan'daki
NATO askeri personeli sayýsý o günkü
Rus birliklerinin sayýsýna eþit hale
geldi. Acaba sonlarý da ayný mý ola-
cak?

Batýlý liderlere göre ABD'nin ve
NATO'nun savaþý Afgan halkýnýn
desteðini alýyor çünkü halk da
Taliban'a karþý ayný safta. Ancak
Ruslar da ülkede kendilerine ait bir
kukla hükümete sahipti ve bu
hükümet vahþi iþgallerinin sivil
kanadýný temsil etmekle yükümlüy-
dü. Ve týpký ABD gibi Rusya da
Afganistan'a ufak bir askeri kuvvetle
ve küçük hedeflerle girmiþti, ancak
iþler gitgide kontrolden çýktý. 

Ruslar, 18 ay önce iktidarý ele
geçiren ancak halk tarafýndan destek
görmeyen Komünist hükümeti
güçlendirmek için ülkeye girmiþlerdi.
Hükümet yokoluþun eþiðindeydi ve
bu durum SSCB'nin güneyindeki
cumhuriyetlerde islamcý direniþlere
umut veriyordu.

Rusya'nýn özel güçleri, kukla

Babrak Karmal'ý baþkan koltuðuna
oturttular. Ana kentleri iþgal ettiler
ve Afgan ordusunu eðitim verme adý
altýnda kontrol altýna aldýlar. 

Ruslarýn bölgede önceden de varlýk-
larý mevcuttu, bunun iþlerini kolay-
laþtýracaðýný düþünüyorlardý. Ülkeyle
1930'dan beri ticaret yapýyorlardý,
1950'den sonra ülkedeki Sovyet
askerlerinin ve ekonomik danýþman-
larýnýn varlýðý sürekli bir hal almýþtý.
Ülkenin yollarýnýn çoðu Sovyetlerce
inþa edilmiþti. 

Tüm bunlara raðmen Sovyet iþgali
hemen direniþle karþýlandý. 23 Þubat
1980 gecesi hemen hemen Kabil
nüfusunun tamamý çatýlara çýktý ve
Allah-u Ekber diye baðýrarak Sovyet
birliklerinin iþgalini protesto ettiler.
Çok geçmeden Sovyetlere karþý bir
isyan baþlayacaktý.

Sovyet generalleri daha fazla birlik
talep ettiler. Ordunun baþýnda bulu-
nan Nikolay Ogarkov 115 bin kiþilik
orduyla ülkeyi iþgal etmenin tedbir-
sizce olacaðýný söyleyerek bunun 5
katý asker talep ediyordu ancak bu
talebi reddedildi.

Bunun yerine generallere yüksek
teknolojili silahlar verildi, Ruslar
savaþýn bu þekilde kazanýlabileceðini
düþünüyorlardý. Direniþi kýrmak için
dünyanýn en büyük endüstri gücünün
ürettiði tüm korkunç silahlarý kul-
lanacaklardý. Ýþe yaramadý. Þehirlerin
dýþýnda Sovyet askerleri hýzla
hareket etme yeteneðine sahip geril-
lalarýn etkili saldýrýlarýyla karþýlaþýy-
orlardý ve bu yüzden sürekli tehdit
altýndaydýlar.

SSiivviilllleerrii  ööllddüürrmmeekk
Sovyetler duvarlar ördüler, hava

saldýrýlarý yaptýlar, þehirlerin dýþýna
operasyonlar düzenleyip direniþin
kalelerini yerle bir ettiler ve bu esna-
da sivil halka çok büyük zararlar
verdiler. Tüm bu olan biten sadece
direniþin daha da güçlenmesine yol
açtý. Sözgelimi 1984'te Sovyet
ordusu bir saldýrýda Herat þehri ve
etrafýndaki varoþlarý kapsayan 20
km'lik bir alanýn tamamýný yok
etmiþti. Mücahitlerin elinde olan bu
alan temizlendikten kýsa bir süre
sonra direniþ yeniden baþladý. 

Geçmiþte olanlar bugün ABD ve
Britanya birliklerinin yaptýklarýnýn
aynýsý. Direniþçileri öldürmek çim
biçmek gibi bir iþ; her seferinde daha
gür biçimde yeniden ortaya çýkýyor-
lar.

Kalpleri ve zihinleri kazanmak ise
koskoca bir yalan! Geçen ay
Afganistan'daki NATO birliklerinin
komutanlarýndan biri olan general

Stanley McChrystal,  "Sivilleri öldür-
erek kendi sonumuzu hazýrlýyoruz"
diyordu birliklerine yaptýðý yol hari-
tasý konuþmasýnda, "ölenlerin akra-
balarý silahlý harekete katýlýyor".

Askeri üslerin dýþýnda iþgalci birlik-
ler savunmasýz durumdalar. Her ay
yüzlerce kargo kamyonu birliklere
destek taþýrken Taliban tarafýndan
saldýrýya uðruyor.

Týpký bugün ABD'nin yaptýðý gibi
Sovyetler de Afganlardan oluþan ve
kendileri için savaþacak bir ordu
yaratmaya çalýþmýþtý, 150 bin kiþiden
oluþuyordu bu ordu. Ancak Afganlar
Sovyetlere güvenmedi. Hep en
tehlikeli ve en ölümcül iþlerde kul-
lanýlýyorlardý ve bunu istemiyorlardý.
Rus ýrkçýlýðý, karþýtlýklarýný daha da
arttýrdý. Afgan ordusu içerisinde
direniþe büyük bir sempati oluþmaya
baþladý, bu da Mücahitlere hareket
imkaný saðlýyordu.

Sovyet ordusu zorunlu askerlik
yapan kiþilerden oluþuyordu. Bu
insanlar korkunç koþullarda
yaþadýlar. 9 yýllýk iþgalde 650 bin
Rus, orduda aktif olarak hizmette
bulundu. Bunlarýn dörtte üçü ya yara-
landý ya da hepatit, dizanteri, sýtma,
tifüs gibi ciddi hastalýklara yakalandý.

Askerler ele geçirdikleri direniþçi-
lerin uyku tulumlarýný ve botlarýný
alýyorlardý çünkü kendilerininki çok
kalitesizdi. Onlara yüksek idealler
için korkunç bir þeytana karþý onurlu
bir savaþa gittikleri söylenmiþti
ancak gördüler ki savaþtýklarý fakir,
gururlu çiftçilerdi ve bu insanlarýn tek
derdi yaþam tarzlarýný sürdürmekti.
Bu da orduda bir moral çöküntüsüne
yol açtý. Askerler arasýnda alkol ve
uyuþturucu kullanýmý yükseldi, þid-
det ve tecavüz olaylarý görülmeye
baþlandý.

Görevliler, Afganistan'da görev yap-
manýn zehirli bir içeceði içmeye
mahkum edilmek anlamýna geldiðini
düþünüyorlardý: zafer imkansýzdý
ama yenilginin suçu üstlerine kala-
caktý. 

1983 yýlýnda Sovyet gazeteleri
sadece 6 Sovyet askerin öldüðünü
yazýyorlardý ancak gerçek elbette çok
farklýydý, 6 bin ölü ve 10 bin yaralý
vardý. Medyaya koyulan sansüre rað-
men sokaklarda, gençlerin anlamsýz
bir savaþ için vahþi bir ölüme gönder-
ildikleri konuþuluyordu. Aileler umut-
suzca çocuklarýnýn askere alýnmasýný
engellemeye çalýþýyorlardý.

ABD'li askeri yazarlar, o günlerde
Ruslarýn kazanma hevesini yitirdik-
lerini yazýyorlardý. Bu duruma
"asimetrik çatýþma paradoksu" diy-
orlardý. Bu bir paradoks, çünkü

dünyanýn devasa ordularýnýn bu ufak
fakir askeri topluluklarý yenmesi bek-
lenirken gerçekte hiç de böyle
olmuyor.

Savaþ 'asimetrik'ti çünkü Rus halký
için hiçbir þey ifade etmezken Afgan
halký için bir ölüm kalým mücadelesi
idi, topyekün savaþtý. Bu durum
bugünkü Amerikanlar için de geçerli.
Bu sebeple Afganlarýn savaþa olan
inançlarýný yitirmelerini bekleyemey-
iz, ancak Britanyalýlarýn ya da
ABD'lilerin savaþa olan inançlarýný
yitirmeleri oldukça muhtemeldir.

ÖÖllüümm  kkaallýýmm  mmüüccaaddeelleessii
Gerilla direniþçilerin kullandýklarý

silahlar zayýftýr ve teknikler iþgalcil-
erle birebir çatýþmaya girmelerini
önler. Bunun yerine düþmanlarýný
pusularla ve ev yapýmý bombalarla
yenilgiye uðratýrlar. 

1980'lerdeki Sovyet hükümetinin
durumuna göz atýnca durum daha da
önemli gözükmeye baþlýyor. Rus
ekonomisi çöküþ dönemindeydi ve
Afganistan'da olanlar uluslararasý bir
tepkiye yol açýyordu. Ýçeride Sovyet
sistemine yönelik devasa bir hayal
kýrýklýðý yaþanýyordu. Afganistan'da
kalmanýn ekonomik ve politik bedel-
leri çok yüksekti.  

Kimileri ABD'nin mücahitleri
desteklemesinin Rusya'nýn yenil-
gisinde önemli bir rol oynadýðýný
söyleyecektir. Onlar, Stinger uçak
savar roketlerinin direniþçilere
tedarik edilmesinin savaþta bir
dönüm noktasý olduðunu öne süre-
cektirler. Ancak direniþ bu uçaksavar-
larca desteklenmeden önce de
yüzlerce helikopteri ve tanký imha
etmiþti.  

Sovyet lideri Mikhail Gorbaçov
1985'te baþa geçtiðinde komutanlarý-
na savaþý kazanýp kazanamayacak-
larýný sordu ve aldýðý cevap 'hayýr,
kazanamayýz' oldu. Sovyetlerin yenil-
gisi teknolojik bir yenilgi deðil, poli-
tik bir yenilgiydi. 

Afganlar bir kez daha iþgalcilere
karþý direniyor ve tüm dünyaya ne
kadar hiddetli savaþçýlar olduklarýný
gösteriyorlar. 19. yüzyýlda o günlerin
en büyük sömürgeci gücü olan
Britanya'yý yenilgiye uðratmýþlardý.
1980lerde o zamanlarýn en büyük
ikinci askeri gücüne sahip olan
Sovyetleri yendiler. 11 Eylül'ün ardýn-
dan Afganistan'a düþen ilk bombanýn
ardýndan bir CIA þefi uyarmýþtý: "ABD
dikkatli hareket etmeli, yoksa Afgan
tarihinde saklý kül yýðýnýna karýþýr
gider" 

Dave  Crouch
Çeviri: Berk Efe ALTINAL

Afganistan,  Rus  emperyalizmine
nasýl  mezar  olmuþtu?



10 sosyalist iþçi sayý: 375

Kýrk milyon kiþi
Ýþçi sýnýfý sadece küresel ekonominin temel gücü

deðil. Türkiye'de de nüfusun temel üretken gücünü

iþçiler oluþturuyor. 

Yok olmasý, etkisiz olmasý bir yana, üretim ve

hizmet üretimi alanýnda ücretli emekçiler ezici bir

çoðunluða sahip.

Türkiye Ýstatistik Kurumu'na göre, 2007 rakamlarý-

na göre istihdam edilen insan sayýsý 22 milyon 750

bin. 

Ýstihdam edilenler içinde 11 milyon 683 bin kiþi,

çalýþanlarýn yüzde 51.4'ü, ücretli iþçi.

Gündelik ücret karþýlýðýnda çalýþanlarý ise genel

toplam içinde 1 milyon 733 kiþi.

Ýþçilerin yüzde 29.5'i tarým, yüzde 20.2'si sanayi,

yüzde 6.2'si inþaat ve yüzde 47.7'si de hizmet sek-

töründe çalýþan ücretliler.

Buna 2008 yýlýnýn iþsizlik rakamlarý eklenirse,

Alamn devrimci Engels'in tabiriyle yaþamak için

emek güçlerinden baþka satacak hiçbir þeyi olmayan-

larýn sayýsý daha da artar. Ýstatistik Kurumu'na göre

2008 yýlý iþsiz sayýsý ortalamasý, nüfusun yüzde 11'i.

2008 yýlýnda baþlayan krizde iþten çýkartýlanlar,

hiçbir iþ bulma umudu taþýmadýðý için kayýtlara

geçmeyenler ve mevsimlik iþçiler eklendiðinde,

Türkiye'de yaklaþýk 15 milyon iþçinin de iþsiz olduðu

ortaya çýkar.

Kýsacasý, týpký tüm dünyada olduðu gibi Türkiye'de

de parlak gözlü, Hollywood filmlerinden

gördüðümüz uçma, zýplama yeteneklerine sahip

robotlar deðil, karþýlýðý ödenmeyen emek gücüyle

sermaye birikiminin, karýn ve zenginliðin temeli olan

iþçiler toplumsal sýnýflar arasýnda en kitlesel gücü

temsil ediyor.

Rakamlar, Türkiye'de, iþveren ya da diðer bir dey-

iþle patron sayýsýnýn 1 milyon 330 bin kiþi olduðunu

gösteriyor. 

Ýþsiz, çalýþan, mevsimlik çalýþan yaklaþýk 40 milyon

kadýn ve erkek iþçiler sýnýfýnýn karþýsýnda 1 milyon

330 bin kiþilik bir "iþi olup da verenler" sýnýfý.

Dünyadaki sýnýflar mücadelesine baðlý olarak

Türkiye'de deðiþim, milyonlarca kadýn ve erkek

iþçinin tek tek bireylerin iradesinden baðýmsýz bir

þekilde süren eyleminin, mücadelesinin ürünü

olarak yaþanýyor. Burjuva politikasýnýn bütün özü,

hangi burjuva partisiyse, milyonlarca iþçiyi önce

sakinleþtirip, ardýndan kendi politikalarýnýn en akla

yatkýn politika olduðuna ikna edecek olan, o partiyi

bulmak, yaratmak, güçlendirmek, politik destek ver-

mek ve yatýrým yapmaktan ibarettir.

Sosyalizm mücadelesinin özü ise bu kýrk milyon

iþçinin kendi hareketini desteklemek, bu hareketin

önce var olduðunu görmek, kýrk milyon kiþiyi bölen

temel fikirlere karþý mücadele etmek, kýrk milyon

iþçinin en örgütlü kesimleriyle baðlantý kurmak,

onlara güven vermek, onlarýn eyleminin her daim

yanýnda olmaktýr. Geçmiþte ve bugün mücadele

eden milyonlarca iþçinin deneylerini, yenilgilerin

nedenlerini, zaferlerin hangi yöntemlerle sað-

landýðýný anlatmaktýr.

Bunun dýþýnda sosyalizm savunularý laf-ý güzaftýr!

Þenol  Karakaþ

12 Eylül günü saat 12.00'de
Cumartesi Anneleri'nin eylemindey-
dik. Evlatlarý, kardeþleri, sevdikleri
devlet tarafýndan kaybedilen,
haytýnýn geri kalanýnda bu acýyla ve
adalet isteðiyle yaþayan insanlar ora-
daydý.

Sonra Darbeye Karþý 70 Milyon
Adým'ýn açtýðý Kenan Evren Resim
Sergisi'ndeydik. 3 saat içinde içeriye
giren 600'e yakýn insan, yaþamýnýn
ortak noktalarýndan biri olan 12
Eylül hakkýnda baktý, okudu,
düþündü, dinledi ve konuþtu.

Uzun bir gündü. Saat 16.00'da DSÝP
üyeleri ellerinde Sosyalist Ýþçi
gazeteleriyle Bienal'in kapýsýndaydý.
2 saat boyunca Bienal'in önünde
gazete satýþý yaparak ve hem Bienal
katýlýmcýlarý ile hem de sokaktakiler-
le konuþarak bir performans gerçek-
leþtirildi. 

BBiieennaall  nneeddiirr??
Bienal, bir toplu/kolektif sanat üre-

timi/ortamý olarak tarif edilebilir. Bir
tema, bir slogan etrafýnda dünyanýn
farklý alanlarýnda, farklý teknik ve
disiplinlerden sanatçýlar, küratörlerin
yönlendiriciliðinde üretimde
bulunur. Ürünler toplu olarak
izlenebilecek salonlarda birlikte
sergilenir, toplam ise her bir
parçasýndan farklý bir kolektif sanat
ürününe dönüþür.

Dünyada hayli uzun zamandýr
düzenlenen Bienaller, Türkiye'de 11
yýl önce baþladý. Dünyanýn her
yerinden sanatçýlarýn katýldýðý, eser-
lerinin sergilendiði bu organizasy-
onu ÝKSV (Ýstanbul Kültür Sanat
Vakfý yaptý) yapýyor. ÝKSV, sponsor-
larý aracýlýðýyla Bienal'i finanse ediy-
or. 2007-2016 yýllarý arasýnda
Bienal'in sponsoru ise neredeyse
Türkiye'nin sahibi olan Koç Holding.

BBüüyyüükk  þþiirrkkeettlleerr  vvee  ssaannaatt
Bunda bir gariplik var mý? Feodal

çaðda sanatçýlar sarayýn
himayesindeydi. Maaþlarý aristokasi

ödüyor, böylece sanatçýlara üretimde
bulunmalarý için koþullar saðlanýyor-
du. Kapitalizmde sanatçý hýzla pro-
leterleþti. Üretimde bulunmasý için
hayat koþllarýný kimse ona saðlamýy-
ordu, eðer ürünü pazarda alýcý
bulursa o zaman sanatýndan kazan-
maya baþýyordu. Bunu yapabilenler
bir azýnlýktýr, toplumsal iþbölümünde
tuttuklarý yer gereði sanatçýlar olarak
adlandýrýlanlarýn çoðunun hayatý
sefalet ve açlýkla geçti.

Yeni-liberalizmle birlikte iþler
deðiþti. Kültür ve sanat da her alaný
iþgal eden, metalaþtýran ve kâr kapýsý
haline gelen sermayenin ilgisini
çekti. Son otuz yýlda büyük þirketler,
eðitim ve saðlýk alanýna girdikleri
gibi sanat ve kültür piyasasýnda da
boy gösterdiler.

Sanatla uðraþanlar sanatlarýný
rahatça üretebilmek, üretimlerini
esas alan bir yaþam isterler. Reklam
ve tanýtým kadar Yapý Kredi
örneðinde de görüldüðü gibi kitabýn
da para kazandýrdýðýný gören Koç
Holding gibi büyük þirketler
sanatçýlarýn küresel ölçekte iþvereni
oldular. Yüksek kültür ürünlerine
sahip olmak arzusuyla tanýnan bur-
juvazi tüm bir kültür endüstrisini
finans etmeye baþladý. Tabii her
zaman olduðu gibi güç ve sermaye
odaklarýndan baðýmsýz kalmayý ter-
cih edenler ya da bu þansa hiç sahip
olamayanlar çoðunluk.

BBrreecchhtt  vvee  KKooçç  HHoollddiinngg
Sorun burada deðil. Bu yýlki

Bienal'in temasý komünist bir sanatçý
olan Bertolt Brecht'in Üç Kuruþluk
Operasý'ndan alýnmýþ. "Ýnsan neyle
yaþar" diyen Brecht kapitalizmn
amansýz bir eleþtirmeniydi ve devrim
yanlýsýydý. Brecht, sanatý sýnýf çeliþki-
lerinin üzerindeki örtüyü kaldýracak
bir propaganda aracý olarak görüyor-
du.

Hýrvatistanlý dört kadýn sanatçýnýn
ürettiði Bienal manifestosu Brecht'in
önerdiði kadar yýkýcý, antikapitalist,

Rosa Luksemburg'un "ya sosyalizm
ya barbarlýk" önermesiyle bitecek
kadar devrimci bir metin. Koç
Holding sosyalizm mi istiyor?

Bienal açýlýþýnda manifestoyu
dinleyen Koç Holding veliahtý
Mustafa Koç, kendi parasýyla kendi-
sine karþý bir etkinliði fnans etmiþ
olmaktan pek de memnun deðildi.
Belki danýþmanlarý onu yeterince bil-
gilendirmemiþti! Büyük olasýlýkla
kýzdýktan sonra kendisine ne
kazandýrdýðýný ne kaybettirdiðini
düþünmüþtür. Yoksa Bienal'in siyasal
eylem iddiasý Koç için bir tehdit mi?

Gittik gördük, olmadýðýný kolayca
söyleyebiliriz. Giriþ 70 lira, öðren-
cilere bedava, sadece sýradan
ücretlilerin deðil Bienal'in kendiler-
ine "kültürü siyasallaþtýrma" görevi
verdiði meteliksiz sanatçýlarýn çoðu
da buradan içeri giremez.

Daha da önemlisi pek devrimci,
pek avangard olarak görülen
Bienal'in konspetindeki kapitalizm
sadece bir dekor. Küratörlerin seçtiði
konsept, küresel finans krizinin
düþündüklerine dayanýyor. Gelecek
sene baþka bir konsept.

Ýtirazýmýz ve eylem gerekçemiz tam
da burada beliriyor. Kavramlarýn içi
boþaltýlýyor. Kapitalizm, sömürü ve
devrimci alternatif estetize ediliyor.
Kendi sýnýf düþmanýnýn idelojisinin,
kendi ödediði bir sanat etkinliðine
konu olmasý ne Koç'a, ne de sömürü
iliþkilerine en küçük bir zarar veriy-
or. 

Sosyalizm, kötülüðün simgesi olan
Koç Holding'in geçici bir ürününe
dönüþtürülemez. Dönüþtürülmek
istense de inandýrýcý olmaz. Bienal
hiç inandýrýcý deðil, kötü bir þaka
gibi.

Kültürün, sanatýn siyasallaþmasý ise
sosyal mücadele dinamikleri tarafýn-
dan belirleniyor. Sanatçýlara
"kültürün siyasallaþtrýlmasý" görevini
veren Bienal, tüm iddialarýnýn aksine
elitizm temelinde yükseliyor.

SSeelliimm  IIþþýýkk

Bienal’deki tuhaf
performans



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??  

ii nn tt ee rr nn ee tt
ozurdiliyoruz.com
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
hranticinadaleticin.com
70milyonadim.org
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27 Eylül Pazar günü 14.00-16.30
ORTADOÐU'DA  HALKLAR,  BÖLÜNMÜÞLÜK
VE  DAYANIÞMA  ASAMBLESÝ
Demokratik Top. Kong.-Ramazan Ödemiþ
Türkiye Barýþ Meclisi-Faik Bulut
DSÝP- Roni Margulies
Emek Partisi- Mehmet Türkmen
FHDD(Filistin Halkýyla Dayanýþma Derneði)-
Semiha Þahin
FHKC-Filistin Halk Kurtuluþ Cephesi
KESK- Emirali Þimþek
Suriye, Ýran, Lübnan, F. Kürdistan'dan
katýlýmcýlar

EKOLOJÝK  ALTERNATÝFLER
Yeþil Düþünce Derneði
Mersin Nükleer Karþýtý Platform
Baþka Bir Yaþamý Düþleyenler-ekolojik
köyler, kýr komünleri - Ferat Demiroðlu,
Murat Akyüz
Küresel Eylem Grubu - Ayþe Demirbilek)          
KESK - Ahmet Yýldýrým

27 Eylül Pazar günü 17.00-19.30
EMPERYALÝST  KÜRESELLEÞME  ÇIKMAZI  VE
ALTERNATÝFLER
Murat Çakýr
KESK- Leman Kiraz
Antikapitalist Blok- Kerem Kabadayý 
Internatýonal Amed Camp                   
DTP- Selahattin Demirtaþ 

Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD)
yurt ölçeðinde çeþitli kent
merkezlerinde eþzamanlý olarak

gerçekleþtirdiði eylemlerle,
"JÝTEM'in ölüm cellâdý" olarak nite-
lenen Albay Cemal Temizöz'ün
yargýlanmaya baþlamasýna destek
verdi ve soruþturmalarýn derin-
leþtirilerek, "kayýplarýn sorumlularý
olarak gördüðümüz devletin sivil-
askeri ve adli yetkilileri yargýlan-
malýdýr" denildi. 

Ýstanbul'da ÝHD Ýstanbul Þubesi,
Gözaltýnda Kayýplara Karþý
Komisyon tarafýndan Beþiktaþ
Balmumcu semtindeki Jandarma
Merkezi önünde bir gösteri düzen-
ledi. Dans sanatçýsý Zeynep Tanbay,
Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi
(DSÝP) Genel Baþkaný Doðan
Tarkan, gazeteci-yazar Yalçýn
Ergündoðan gibi isimlerin de
aralarýnda bulunduðu topluluðun
katýlýmý ile gerçekleþtirilen gös-

teride ÝHD Ýstanbul Þube Baþkaný
Gülseren Yoleri'nin sunuþ konuþ-
masýnýn ardýndan, Gözaltýnda
Kayýplara Karþý Komisyonu'ndan
hak savunucusu Leman Yurtsever
tarafýndan yapýlan açýklamada
"Bugün, burada "özel anlam"
taþýyan bu binanýn önünde toplan-
mamýzýn nedeni, Özel Harp
Dairesi'ne baðlý olarak çalýþan
JÝTEM'in 'ölüm cellâdý' tutuklu
sanýk Albay Cemal Temizöz, eski
Cizre belediye baþkaný Kamil Atak
ve beraberindeki 6'sý tutuklu 7
kiþinin iþledikleri "insanlýk suçlarý"
nedeniyle nihayet ilk kez
Diyarbakýr'da hâkim karþýsýna
çýkýyor olmalarý. 

(...)
Zulmün simge isimlerinin yargý

önüne çýkýyor olmasý olumlu bir
adým olsa da, çok iyi biliyoruz ki,
bu süreç iyi iþlemiyor ve çoðu
zaman çeþitli engellerle karþýlaþýy-

or. Hepimizin hatýrlayacaðý gibi,
eski Kayseri Jandarma Alay
Komutaný Albay Cemal Temizöz ve
iþbirlikçileriyle ilgili yapýlacak
yargýlama öncesinde 'Tükenmez
kalem' ve 'Sokak lambasý' kod adlý
gizli tanýklardan sonra tanýk
Mehmet Nuri Binzet'in de dosyada
yer alan ifadesini geri çektiði belir-
tilmiþti. Ancak yakýn zamanda
Mehmet Nuri Binzet ÝHD'ye baþvu-
rarak bir binbaþýnýn tutuklu bulun-
duðu cezaevinde tehdit altýnda
hazýrladýklarý ifadeyi zorla kendi-
sine imzalattýklarýný ÝHD avukatlarý
aracýlýðýyla kamuoyuna duyurdu.
Ýþte bu ve benzer nedenlerden
ötürü bizler hukukun iþleyeceðin-
den kuþku duyuyoruz.

12 Eylül günü gerçekleþen
Cumartesi Annleri eyleminde ise
kardeþleri, arkadaþlarý kaybedenler
konuþtu. Bu yaralar ancak gerçek
bir adaletle sarýlabilir.

12 Eylül askeri darbesinin
üzerinden 29 sene geçti. Hala ayný
anayasa kullanýlýyor, neo liberal
politikalar uygulanýyor. Onlarca
kiþi idam edildi, yargýlandý, bin-
lerce kiþi fiþlendi, demokrassi bir
kez daha ordu tarafýndan balta-
landý. Darbelere karþý 70 Milyon
Adým Koalisyonu, 12 Eylül
Cumartesi günü dönemin
fotoðraflarýndan oluþan bir sergi
yaptý. " Kenan Evren resim sergisi"
adýyla duyurulan etkinlik, çocuk-
luðundan itibaren resim yapmaya

ilgi duyan Evren'in asýl büyük
tablosunun, 12 Eylül darbesi ve
yaþattýklarý olduðu, vurgusunu
yapmak için düzenlendi. Açýlýþta
Ergenekon davasýnýn sonuna kadar
gidilmesi gerektiði, bunun hem
daha önceki darbelere hem de
bugün de yapýlmak istenen darbeye
karþý ses çýkartarak olabileceði
söylendi. Bu bir demokrasi ve
özgürlük mücadelesidir diyen Lale
Mansur, Zeynep Tanbay, Agos
gazetesinden Pakrat Estukyan,
gazeteci Yalçýn Ergündoðan, yazar

Ömer Laçiner de resim sergisine
katýldý. Tek tek fotoraflarý yorum-
layan gazeteci ve sanatçýlar, Kenan
Evren'in ve darbecilerin
demokrasiyi nasýl tahrip ettiðini, 12
Eylül anayasasýnýn deðiþmesi
gerektiðini vurguladýlar. Yaþý
büyütülerek idam edilen Erdal
Eren'in fotoðrafýný seçen Zeynep
Tanbay konuþmasýný, Evren'e "
Erdal'ýn ruhunun resmini yapabilir
misin?" sorusuyla bitirdi. Yarým
gün boyu süren etkinliðe katýlým ve
basýnýn ilgisi yüksekti.

Darbeciler
yargýlansýn  diye
saçlarýný  kestiler

Uçan Süpürge'nin 1-14 Ekim tar-
ihleri arasýnda Garajitanbul'da
gerçekleþtireceði "12 Eylül Kadýn
Mektuplarý Sergisi" etkinlikleri
çerçevesinde, aralarýnda Lale
Mansur, Zeynep Tanbay, Jülide
Kural, Deniz Türkali, Necmiye
Alpay ve DSÝP'ten Meltem Oral'ýn
da bulunduðu bir grup kadýn
"Darbeciler artýk yargýlanmalý,
iþkenceciler, tecavüzcüler hesap
vermeli" diyip saçlarýný çözerek,
kestikleri 'birer tutam saçý'
Galatasaray Meydaný'na koyduk-
larý kavanoza býraktý. Eylemle
ilgili olarak yapýlan açýklamada
þunlar dile getirildi: "Þimdi kadýn-
lar saçlarýný çözüyor. Yüreklerini
açabildiklerince açýp yazdýklarý
mektuplarla 12 Eylül'ün bütün
sesleri yutan sessizliðinden, hala
süren kopkoyu karanlýðýndan
sýyrýlmayý deniyorlar. Ne aným-
sanabilen, ne de unutulabilen; ne
geçmiþ, ne gelecek olabilen bu
zamandan kopup gelen mektu-
plar, resimler, fotoðraflar,
karikatürler, mendiller, deniz
kabuklarý, bölük pörçük aný
parçacýklarý, kayýp zamanýn
gerçeðini dile getiriyor. Kadýnlar
kendilerinden çalýnan öykülerini

Ressam mý, darbeci mi?

Jandarma  önünde  ÝHD  protestosu:

'Temizöz Jitem'in ölüm celladýdýr!
MEZOPOTAMYA  

SOSYAL  FORUMU
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KÜRESEL EYLEM GRUBU 

1970'lerin ortasýndan beri krizler
geçiren kapitalizmin son büyük
þoku, geçen sene 160 yýllýk

Lehman Brothers adlý dev finans þir-
ketinin iflasýný ilan etmesi oldu. Kara
Pazartesi olarak tarihe geçen gün,
küresel ekonomik krizin miladý
sayýlýyor. 

Kapitalizm doðasý gereði kriz yaþa-
maya mahkum.  Marksistler ise
Marks'ýn kar oranlarýnýn düþme eðili-
mi teorisinin üzerine, bugün
yaþadýðýmýz krizi tanýmlayabiliyor. 

Kara Pazartesi'nden itibaren
yüzbinlerce insanýn iþsiz kaldýðýna
dair haberler okuduk. Lakin ayný yýl
içerisinde açýklanan raporlarda lüks
otomobillerin satýþýnýn arttýðý, banka
gelirlerinin artýþ gösterdiði  gibi ver-
iler de vardý. Görüldüðü gibi 'kapi-
talizmin zenginliðini paylaþýyoruz,
krizin yükünü de paylaþacaðýz'
palavrasýný sýkanlar  garajlarýna
Ferrarilerini sokarken, krizin yükünü

emekçilerin omuzlarýna yüklemek
istiyorlar.  

Ekim ayýnda 13 bin delege ile Ýstan-
bul'a gelerek, Antikapitalistlerin
öfkeli misafirperverliði ile tanýþacak
olan IMF'den 15 milyar dolar kredi
almayý bekleyen Türkiye, bu paranýn
8 milyar dolarý ile füzesavar almayý
planlýyor.  

Kapitalizm, küresel ekonomik
krizin yaný sýra iklim krizinin de
sorumlusu.  Sermayenin muhafizlarý
bir araya gelip iklim krizinin önemli
olduðuna karar vererek lütuf
ederken bu konuda herhangi somut
bir adým yok. 

Ýki krizin ortasýnda Kürt sorununda
barýþa en yakýn olduðumuz bir
dönemden geçiyoruz.

Kemalizm çatýrdarken, açtýðý yarýk
Türkiye solunun da ortasýndan geçti.
Yarýlmanýn bir tarafý derin devletle,
Kemalizmle, darbe ile hesaplaþmanýn
peþinde. 

Küresel krizden, savaþ çýðýrtkanlarý-
na raðmen ilerleyen barýþ sürecine,
küresel ýsýnmadan, Ergenekon
davasýna kadar birçok tartýþmanýn
yaþandýðý bir dönemden geçiyoruz.
Tüm bu tartýþmalarýn ortasýnda,
sosyalistlerin bugünü açýklarken
omuzlarýnda yükseldiði devrimci
marksist geleneði konuþmaya belki
de en çok þimdi ihtiyacýmýz var.   

DSÝP'in ev sahipliðinde, 1992 yýlýn-
dan beri düzenlenen Marksizm
toplantýlarý Dünya ve Türkiye gün-
deminden, sosyalist geleneðe kadar
birçok konuda bir tartýþma zemini
yaratmayý amaçlýyor. Toplantýlar bu
yýl 'kapitalizmi tarihe gömelim'  ana
vurgusu ile 29 Ekim - 1 Kasým tarih-
leri arasýnda gerçekleþecek. 

Kapitalizmin karþýsýnda ezilenlerin
alternatifini tartýþmak isteyenler
Marksizm 2009'da buluþalým.

MMeelltteemm  OOrraall

Kapitalizmi tarihe gömelim
MMAARRKKSSÝÝZZMM  22000099::  29 EKÝM - 1 KASIM - ÝSTANBUL 

KKrriizz  vvee  MMaarrkkss
21. yüzyýlda

Marksizmin güncelliði
1 yýl sonra kriz bitti

mi? 
Emperyalizm ve küre-

sel ekonomik politika

FFaaþþiizzmm    
Faþizm nedir? Faþizme

karþý mücadele
Devrim ve devrim son-
rasý  yaþam:  

Sosyalist toplumda
yaþam

Devrim nasýl bir þey-
dir? 

CCiinnssiiyyeettççiilliikk
Kadýnlarýn ezilmesinin

temelleri

LLGGBBTTTT  hhaarreekkeettii  ::    
Kapitalizmin ahlaký  ve

LGBTT hareketi

KKüürreesseell  ýýssýýnnmmaa  
Kapitalizm iklim

krizini çözebilir mi? 

ÝÝþþççii  ssýýnnýýffýý    
21. yüzyýlda iþçi sýnýfý
Yeni bir sendikal

anlayýþ

UUlluussaall  ssoorruunn
Kürt sorununda

çözümün neresindeyiz? 

DDeemmookkrraassii,,  ddaarrbbee,,
EErrggeenneekkoonn,,
mmiilllliiyyeettççiilliikk

Demokrasi ve sosyal-
izm

Ergenekon ve darbeler
Kemalizm ve sol

LLaattiinn  AAmmeerriikkaa
Küba: Devrimden

sonra 50 yýl
11998899::  DDooððuu
BBllookkuu''nnuunn  ççöökküüþþüü

1989 Doðu Bloku:
Stalinizmin çöküþü
Kültür

Sinema ve ezilenlerin
hikayesi 

Müzik ve isyan

MMaarrkkssiisstt  ggeelleenneekk
Aþaðýdan sosyalizm
Ekim Devrimi darbe

miydi?
Rosa Lüksemburg: 
Marksizm ve anarþizm
Troçki'den sonra

Troçkizm 
Stalinizm Leninizmin

devamý  mý?
Politikada medyanýn

rolü 
Yeni bir sol
Çin'den Mao'ya,

Tianenman Meydaný'na
Ve atölyeler, standlar,

kýsa filmler.....

11 BAÞLIKTA
28 TOPLANTI
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