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Hrant'ýn katili
Ergenekon çetesi

Hrant Dink cinayeti davasýnda sona
gelindi. Savcý, Yasin Hayal ve Erhan
Tuncel'in de aralarýnda bulunduðu 7
sanýk için ikiþer kez aðýrlaþtýrýlmýþ
müebbet hapis istedi. 'Öldür' emrini
verenlerle tetikçiler arasýndaki iliþkiyi
saptayacak delillerin yok edildiðini
söyleyen savcý þu tespitleri yaptý:
� Hrant Dink cinayetini Ergenekon

çetesinin Trabzon'daki hücre örgütlen-
mesi iþlemiþtir.
� Tetikçiler Ýslamcý deðil, ulusalcý ve

kemalisttir.
� Yasin

Hayal'in
Trabzon'daki
McDonalds'ý
bombalamasý
gibi Rahip
Santoro ve Zirve
Yayýnevi cinayet-
leriyle baðlan-
týlýdýr. Hrant
Dink'in ardýndan
Orhan Pamuk,
Rum Ortodoks
Patriði Bartholomeos'un da
öldürülmesini planlamýþlar.
� Ergenekon'la tetikçiler arasýndaki

irtibat telefon kayýtlarýnýn ve görüntü-
lerin silinmesi ile delilsiz býrakýlmýþtýr.
� Delillerin karartýlmasýnda cinayeti

bildiði halde önlemeyen Trabzon
Emniyeti ve Jandarmasý sorumludur.

Sosyalist Ýþçi, baþýndan beri Hrant'ýn
katilinin Ergenekon çetesi olduðunu
yazdý. 2005'te Ýstanbul'da gerçekleþen
Ermeni Konferansý'na yapýlan saldýrý-
dan Hrant'ýn ölümüne kadar geçen
sürede Veli Küçük liderliðindeki ulusal-
cýlarýn yaptýklarý gibi, 2009 Nisan'ýnda
açýða çýkan Kafes Darbe Planý da ayný
gerçeði gösteriyordu. 2010'da
Gölcük'teki Donanma karargahýnda ele
geçirilen Ergenekon arþivinde bulunan
Balyoz darbe planý belgeleri ise Hrant
Dink'in "darbe karþýtý" olarak 2002'de
fiþlendiðini ve Genelkurmay tarafýndan
hedef seçildiðini ortaya koyuyordu.

Tetikçilere aðýr cezalar verilmesi yet-
mez. Delilleri yok eden Emniyei ve
Jandarmasý hesap vermeli. Baþbakan
hesap vermeli.

Bu dava böyle bitmez. Hrant Dink
suikasti davasý Ergenekon davasýnýn bir
parçasý olarak baþta ele alýnmalý.

Tüm hedef þaþýrtmalara, ulusalcýlarýn
yalanlarýna karþý, Ergenekon çetesin-
den, Hrant’ýn katillerinden hesap sor-
mak sosyalistlerin baþlýca görev-
lerinden biridir.
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Savaþma
konuþ

KESK, DÝSK, TMMOB ve TTB, 8
Ekim'de Ankara'ya yürüyor. "Eþit,
Özgür, Demokratik Bir Türkiye Ýçin",
"Ýnsanca Yaþamý Savunmak Ýçin" slo-
ganlarýyla yapýlan Ankara yürüyüþü
savaþa karþý barýþ isteðinin haykýrýl-
masýna sahne olacak.

Sendikalar ve meslek örgütleri
yayýnladýklarý ortak bildiride "Artýk
yeter! kimse ölmesin" diyenler sustu-
rulmakta, Kürt sorununda
demokratik, barýþçýl çözüm yerine
daha fazla silah/savaþ, daha fazla
ölüm anlayýþý dayatýlmaktadýr.
Kaynaklarýmýz bir kez daha savaþa
aktarýlmakta, barýþ ve diyaloga dayalý
çözüm umudumuz kýrýlmak isten-
mektedir" diyerek hükümetin savaþ
politikalarýný eleþtirdi.

KESK'in öncülüðünde yapýlacak 8
Ekim Ankara mitingi Batý'da
barýþýnýn sesinin yükseltmesi, iþçileri
ve emekçilerin þovenizme dur deme-
si, savaþýn sesinin susturulmasý için
önemli bir adýmdýr.

Barýþalým Yeter! diyerek binlerce
insaný sokaða çýkartan Barýþ
Ýnisiyatifleri de sendikalarla birlikte
Ankara'ya gidiyor. 

Ölüm deðil çözüm istiyoruz!
Biz bu savaþý durdurabiliriz!
Barýþ isteyen, Kürt halkýna özgürlük

isteyen, akan kanýn durmasýný isteyen
herkes 8 Ekim’deki buluþmaya katýl-
malý.

PKK ile devlet arasýndaki
görüþmelerin sýzýdýrýlmasý toplumda
barýþ beklentisinin ne denli güçlü
olduðunu ortaya koydu.

30 yýldýr dayatýlan savaþ politikalarý
artýk son bulmalý.

Savaþma konuþ! Kara harekatý
yapma, diyalog ve müzakere masasý-
na otur! 

8 Ekim’de Ankara’da barýþýn sesini
yükseltelim.
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FFilistin baðýmsýzlýk
istiyor, ABD engelliyor

Filistinliler, Birleþmiþ Milletler'e tam
üyelik için baþvuruyor. Ýsrail'in 1967
öncesi sýnýrlarýna geri dönmesini isteyen
Hamas ve El Fetih, Doðu Kudüs olan
Filistin devletinin kurulmasýný istiyor.
Ýþgalci Ýsrail'in yanýnda kurulacak Filistin
devleti Batý Þeria ve Gazze'yi de kapsýy-
or.

Ýsrail'de 2009'dan bu yana hükümette
bulunan Netanyahu liderliðindeki koal-
isyon ise 1967 öncesi sýnýrlara geri dön-
meyi reddediyor. 

Ýsrail'in imdadýna yine ABD yönetimi
yetiþti. 

ABD önce Filistinlilerin BM'ye baþvu-
rusunu engellemek istedi. Obama yöne-
timi bir yandan baðýmsýz Filistin devle-
tine karþý olmadýðýný söylüyor, diðer yan-
dansa Filistin örgütlerine "Ýsrail'le müza-
kere yapýn, baðýmsýz devlet bu müzak-
erelerin sonucu kurulsun" diyor. Ancak
90'larda epey taraftar toplayan bu yak-
laþým, artýk ilgi çekmiyor. Filistin-Ýsrail
görüþmeleri, Ýsrail'in yahudi yerleþimci-
lerin iþgal ettikleri alanlara inþaat yap-
mamasýný öngören anlaþmayý ertelemesi
üzerine bir yýl önce kopmuþtu. 1991'den
bu yana ABD öncülüðünde gerçekleþen
"barýþ süreci" ise Filistinlilere daha fazla
toprak kaybý ve yýkýmdan baþka bir þey
getirmedi. 

Filistinlilerin BM'ye tam üyelik baþvu-
rusunu engelleyemeyen ABD veto
tehdidinde bulundu. Filistin'in baðýmsýz
devlet statüsünün tanýnmasý BM
Güvenlik Konseyi'nin beþ asli üyesinin
onayýyla kabul edilebiliyor. Çin, Fransa,
Rusya, Ýngiltere ve Amerika Birleþik
Devletleri'nden oluþan Güvenlik
Konseyi'nin bir üyesinin vetosu
Filistin'in baþvurusunun reddedilmesi
için yeterli. ABD, Filistin topraklarýný
iþgal edip devletleþen siyonistleri hiçbir
zaman veto etmezken mini bir Filistin
devletine tahammül göstermiyor.

Ýki devletli çözümden yana olduðunu
söyleyen ABD, Filistinliler birlik içinde
baðýmsýz devlet talep ettiðinde, tek bir
devletten, yani iþgalci Ýsrail'den yana
tutum alýyor.

1948'de siyonistler iþgal hareketini
baþlattýðýnda Filistin'de yaþayan 870 bin
kiþilik Arap nüfusunun üçte ikisi yaþadýk-
larý yerlerden kovulmuþtu. 1948-1967
arasýnda toprak iþgalini adým adým
geniþleten Ýsrail, Arap devletleriyle gir-
iþti "Altý Gün Savaþý"nýn sonunda Doðu
Kudüs, Golan Tepeleri, Gazze Þeridi ve
Sina Çölü'nü ele geçirdi. 68 bin 300 kilo-
metrekarelik bir alaný, Ürdün, Suriye ve
Mýsýr topraklarýný iþgal eden Ýsrail sýnýr-
larýný altý günde ikibuçuk kat geniþlet-
miþti. Ýsrail'in iþgali yaymasý 1991'de
Filistin'le yapýlan barýþ görüþmeleri
sonunda da sürdü. Bugüne gelindiðinde
Filistin'e düþen bütünüyle bölünmüþ ve
Ýsrail ordusunun denetiminde bulunan
bir avuç topraktý.

Siyonist devlet varoldukça, Ýsrail'in
ýrkçý yayýlmacýlýðý sürdükçe Filistin
sorunu devam edecektir. iþgal altýndaki
topraklarda kalýcý barýþ ve çözüm "iki
milletli tek devlet"ten geçiyor. Araplarýn
ve Yahudilerin bir arada yaþadýðý seküler
ve demokratik tek devlet 1948'den bu
yana akan kaný durdurulabilir. 

Eðer Birleþmiþ Milletler, baðýmsýz
Filistin devletini tanýmazsa gelecek olan
3. intifadadýr. Kendi iç sorunlarýný þimdi-
lik gidermiþ olan Filistin kurtuluþ
mücadelesi, iþgal edilmiþ topraklarda
son sözü söyleyecek.

Anna Alexander – Kahire

Grevler ve kitlesel protestolarýn hýz
kazanmasýyla Mýsýr’ýn askeri yönetimi
zor bir hafta geçirdi.

Geçen Perþembe, Çalýþma Bakaný
Mahalla al-Kubra’daki devasa tekstil
fabrikalarýnda çalýþan 22.000 iþçinin
temsilcileriyle pazarlýk maratonuna
girdi.

Bakan, ödünler verdiði pazarlýklarla
tekstil sektörünün büyük çoðunluðunu
içine alacak bir grevi son anda engelle-
di.

Cuma günü ise, 100.000’e yakýn gös-
terici Kahire’nin Tahrir Meydaný’ný
doldurdu.

Göstericiler ‘devrim yolunun
düzeltilmesi’ni talep etmek üzere,
Müslüman Kardeþler’in yokluðuna rað-
men, toplandýlar.

Cuma namazýnýn ardýndan, iþçi sýnýfý
mahallerinden Meydan’a beþ koldan
yüründü.

Öðleden sonra, binlerce kiþi
Meydan’dan Ýçiþleri Bakanlýðý’na, Ana-
yasa Mahkemesi’ne, Devlet Televizyo-
nu binasýna ve Ýsrail Büyükelçiliði’ne
doðru yürüyüþe geçti.

Birkaç saat içinde Washington ve Tel
Aviv Devlet Baþkaný Mareþal Moham-
med Hussain Tantawi ve yardýmcýlarýný
telaþla aramaya baþladýlar. Göstericiler
Ýsrail Büyükelçiliði’ne saldýrdýlar ve
Büyükelçilik personelinin tahliye
edilmesi gerekti.

Büyükelçiliðin arþivlerindeki belgeler
göstericiler tarafýndan pencerelerden
atýldý ve yakýnlarda bulunan ve yine
göstericiler tarafýndan ateþe verilen Giza
Emniyet Müdürlüðü’nden gelen duma-
na karýþtýlar.

Siyasi kriz týrmandýkça, Baþbakan
Essam Sharaf ve tüm kabine üyeleri isti-
fa etmeye kalkýþtý.

Ayný anlarda Parlamento’nun önünde
de 40.000 öðretmen toplandý. Öðret-
menlerin pankartlarýnda “taleplerimizi
karþýlayýn yoksa bu yýl okul yok” yazýy-

ordu.
Generaller kontrolü tekrar ele

geçirmek adýna baskýya müracaat etme
yolunu seçtiler. Sabah karþý yapýlan
baskýnlarla göstericiler ele geçirildiler ve
basýnda “eþkiya” ve “isyancý”lara
saldýrý çýlgýnlýðý baþladý.

Uygulama
Askeri Konsey grev ve gösterilere

karþý yasalarý gerçek mermi kullanarak
uygulama ve Mübarek’in nefret edilen
olaðanüstü hal yasalarýný yeniden haya-
ta geçirme kararý sözü verdi.

Ama grev dalgasý devam etti. 26.000’e
yakýn þeker rafinerisi iþçisi mücadeleye
dahil oldu.

Ayný gün Shibin al-Kom’daki Indo-
rama tekstil fabrikasýndaki yüzlerce iþçi
Kaymakamlýðý iþgal ettiler.

Toplu eylemler, ulusal kurtuluþ sava-
þýný sosyal adalet mücadelesi ile bir-
leþtirdi.

Bu süreçte, insanlar da Þubat devrimi-
nin demokratik kazanýmlarýný savun-
mak üzere Generallere karþý birleþtiler.

Yurtiçindeki çatýþmalarý ortaya çýkaran
çatýþmalar uluslararasý alanda da bir
krizi besliyor.

Ýsrail ve A.B.D. tarafýndan oluþturulan
ittifak zayýflýyor. Türkiye ve Ýsrail ara-
sýndaki iliþkiler þiddetle kötüye gidiyor.

Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip
Erdoðan gelecekte insancýl yardým filo-
larýna donanmanýn eþlik edeceðini açýk-

ladý ve Ýsrailli diplomatlarý gönderdi.
Erdoðan’ýn duruþuyla Mýsýr’lý general-

lerinin duruþu arasýndaki fark Mýsýrlý
kitlelerin gözünden kaçmadý.

Cuma günü Tahrir Erdoðan’ýn resim-
leriyle doluydu. Ýsrailli büyükelçiyi
Mýsýr’dan gönderen de Tantawi deðil
göstericilerdi.

Ýsrailli Maariv gazetesi Pazar günü “
Tsunami baþlýyor” baþlýðý ile çýktý:
“Bölgedeki son önemli müttefikimiz
Mýsýr kitlelerin karþýsýnda sendeleyip
düþüyor”.

Ýþçi sýnýfý hareketinin bu son yükseliþi
bu mücadelenin sonuç vermesinde
anahtar bir rol üstleniyor.

Deðiþim
Geçen ay demiryollarý, posta, eðitim

ve tekstil de dahil olmak üzere birçok
önemli sektörde koordine olmuþ ulusal
veya belli sektörlerin tamamýný içine
alan grevlerle bir deðiþim baþladý.

Bu grevlerin birçoðu devletten ciddi
ödünlerle sonuçlanýyor. Bu da yeni gru-
plarýn taleplerini dile getirmelerine yol
açýyor.

Halihazýrdaki grevlerin nedeni yükse-
len fiyatlar da olsa, çalýþanlarýn ufku
kendilerine yapýlan ödemelerden çok
daha geniþ...

Grevdeki öðretmenler eðitim alanýnda
reformlar istiyorlar: öðretmenler tarafýn-
dan seçilen bir bakan ve özel okullarýn
ortadan kaldýrýlmasý taleplerinin baþýn-
da yer alýyor.

Tekstil iþçileri tekstil endüstrisinin
yokolmaktan kurtulmasý için yatýrým
istiyorlar. Demokratik Ýþçi Partisi’nin
açýklamalarýndan birinin baþlýðý “Bu
kadar boþ vaat yeter” idi.

Bu açýklama ile genel grev için bir
koordinasyon komitesi kurulmasý
çaðrisi yapýldý.

Bunun gibi giriþimler Mýsýr iþçi sýnýfý-
nýn o müthiþ gücünü birleþtirip devleti
sarsabilecek bir araca dönüþtürebilir.

Mübarek’in generallerine karþý baþlan-
mýþ mücadelenin sonunun çok yakýnda
gelmesine yol açabilir.

Mýsýr:

Bu kadar boþ vaat yeter

Mýsýr Devrimi’nin merkezlerinden biri olan Mahalla al-Kubra’daki tekstil atölyelerinde iþçilerin grev toplantýsýndan...

Halihazýrdaki grev-
lerin nedeni yükse-
len fiyatlar da olsa,

çalýþanlarýn ufku
kendilerine yapýlan
ödemelerden çok

daha geniþ...
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� Darbelere,
ergenekon çetesine
karþýysan,
� Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
� Küresel krize karþý
mücadele etmek
istiyorsan,
� Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallere
karþýysan, 

� devrimci
sosyalizme
güç ver

� baþka bir
dünya mümkün

www.marksist.org
devrimci, antikapitalist haber yorum portalý

Türkiye’den ve dünyadan günlük haberler
Kültür yazýlarý, kitap ve film tanýtýmlarý

devrimci marksist teori
dosyalar

Emek haberleri

Ýsrail kurulduðu günden bu yana
belki de en derin krizini yaþýyor.
Arap devrimleri ile sarsýlan
Ortadoðu'da hýzla yalnýzlaþan korsan
devlet, içerde emekçi sýnýflarýn sosyal
adalet mücadelesiyle karþý karþýya.
ABD ise çaresizlik içinde sadýk
bekçisini korumaya çalýþýyor.

Ortadoðu'da güçler dengesi on yýl
öncesine göre köklü olarak deðiþmiþ
durumda. Bölgenin üç önemli ülkesi,
Mýsýr, Türkiye ve Ýran Ýsrail'le karþý
karþýya. Mýsýr ve Türkiye, Ýsrail'in
sadýk dostlarýydý. Üçü de ABD'nin
ortaklarýydý. Ýsrail iki sadýk dostunu
da yitirmiþ durumda. ABD ise çare-
sizce iþgal altýnda tuttuðu topraklarda
ayakta kalmaya çalýþan Ýsrail'i
savunuyor.

Ortadoðu devrimleri statükoyu
parçaladý

Irak ve Afganistan yenilgilerini
yaþayan, Libya'da devrimi kirletip her
þeyi eline yüzüne bulaþtýran, Suriye
karþýsýnda ise edilgen bir konuma
düþen ABD emperyalizminin
bölgedeki gerileyiþi, Ýsrail devletinin
de gerilemesine yol açýyor.

ABD gerilerken Arap halklarý ayaða
kalktý. Tunus ve Mýsýr devrimleri ile
baþlayan sarsýntý ilk baþta Ýsrail'i
vurdu.

Mýsýr devrimiyle iktidardan alaþaðý
edilen Hüsnü Mübarek'in rejimi Ýsrail
devletinin en yakýn dostuydu.
Devrimi yapan halk Filistin üzerinde-
ki ablukanýn son bulmasýný ve Refah
sýnýr kapýsýnýn açýlmasýný isterken,
yönetimi elinde tutan Mýsýr ordusu
tüm kaçma çabalarýna raðmen Ýsrail'le
çatýþýr duruma geldi.

Beþ Mýsýr askerinin Ýsrail askerileri
tarafýndan öldürülmesini izleyen
olaylarýn sonunda binlerce insan
Kahire'deki Ýsrail elçiliðini bastý.

Sadýk dostlar düþman oldu
Ýsrail'in varolmasýný borçlu olduðu

bir ortaðý Mýsýr ise diðeri de Türkiye.
Kurulduðu günden bu yana korsan
devleti tanýyan ve bölgede birlikte
davranan TC ile Ýsrail þimdi karþý
karþýya.

2009'da Davos'ta 'one minute'le
baþlayan restleþme 2010 Mayýs'ýnda
Gazze'ye insani yardým götüren Mavi
Marmara'ya Ýsrail komandolarýnýn
saldýrmasý sonucu doruðuna çýktý. 9

aktivistin katledilmesini izleyen
süreç, Ýsrail'i aklayan Birleþmiþ
Milletler raporunun gündeme gelme-
siyle tam bir kopuþa gitti. 

Türkiye halklarýnýn çoðunluðu zaten
Ýsrail zulmüne karþý Filistin direniþini
destekliyordu. Ýlk kez bir TC
hükümetinin Ýsrail ile iliþkileri kopar-
masýný, askeri tehditler izliyor. Düne
kadar Türk hava sahasýnda eðitim
uçuþlarý yaptýktan sonra Gazze'yi
bombalayan Ýsrail ordusu þimdi
Akdeniz'de TC ordusu ile kapýþmayý
ele alýyor.

Ýsrail'in karþýsýnda artýk sadece Ýran
yok, Mýsýr ve Türkiye'de var.

Ýçerde sýnýf mücadelesi
Arap Baharý, sosyal adalet talebiyle

gündeme gelmiþti. Ýsrail egemen sýnýfý
tarafýndan düþman olarak görülen
Araplarýn ayaða kalkýþý, Ýsrail
halkýnýn da sokaklara dökülmesine
yol açtý.

Artan kiralarý ve hayat pahalýlýðýný
protesto eden öðrenci aktivistler
Ýsrail'in baþkenti Tel Aviv'in ünlü
Rothschild Bulvarý'na çadýrlar kurdu.

40 gün sonra, Aðustos'un ilk
Cumartesi gecesi sokaklara dökülen
450 bin Ýsrailli Netanyahu hükümetini
istifaya çaðýrdý ve sosyal adalet istedi. 

Ýsrail'in nüfusu 7.5 milyon. Sosyal
adalet gösterileri ayný oranda
Türkiye'de gerçekleþseydi, 5 milyon
insanýn sokaða çýkmasýndan söz ede-
cektik ki bu muazzam bir rakam.

Kendilerini mevcut siyasi partilerin
hiçbirine yakýn görmeyen ve "Yeni
Ýsrailliler" olarak adlandýran kitle
hareketi zenginliðin küçük bir azýnlýk
elinde toplanmasýna karþý çýkýyor. 

Dünya borç kriziyle çalkanýrken,
krizden etkilenmeyen ve büyümeye
devam eden Ýsrail ekonomisinden
pay almak isteyen halkýn talepleri,
her fýrsatta Ýsrail'in güvenlik sorun-
larýný bahane eden ve en önemli
ekonomik kaynaklarý devasa savun-
ma bütçelerine yediren Netanyahu
hükümetini köþeye sýkýþtýrýyor.

Netahyahu týpký Esad gibi "reform"
sözü verse de bu sözün oyalamadan
baþka bir anlam taþýmadýðý görülüyor
ve halk hareketi Ýsrail hükümetini
devirerek yolunda ilerleyebilir. 

Bu son derece önemli: Ýsrail ýrkçý bir
toplum. Her bir Ýsrail vatandaþýnýn
desteði olmaksýzýn korsan devlet
ayakta kalamaz.

Ýsrail'deki yeni hareket mevcut
bölüþüm iliþkilerini sorgularken
ýrkçýlýðýn yapýþtýrdýðý dokuyu
parçalayabilir. "Vaad edilmiþ toprak-
lar"da güvenliksiz ve geleceksiz yaþa-
mayý reddeden Ýsrail iþçi sýnýfý iþgalci
devletin varoluþ temellerini sorgul-
maya yönelebilir. Irkçý bir toplumda
bile sýnýf mücadelesinin yasalarý iþle-
meye devam ediyor. 

Ýngiliz emperyalizminin desteðiyle
1948'de Filsitin topraklarýna kurulan,
yýllar boyunca iþgalini adým adým
geniþleten, 1967'de Arap devletleriyle
savaþan ve kazanan, Ortadoðu'nun
ürkütücü gücünden artýk kimse
korkutmuyor. 

ABD'nin ekonomik yardýmýyla ayak-
ta duran ve yine ABD emperyal-
izminin verdiði silahlarla
Ortadoðu'da bekçilik yapan Ýsrail
devletinin yenilmesi demek
Ortadoðu'da emperyalizmin krizi
demektir ki Obama yönetiminin ne
sadýk bekçisinden ne de Arap halk-
larýndan vazgeçemeyen tutarsýz poli-
tikasý bu krizin baþladýðýný gösteriyor.

Ýsrail: Yolun sonuna doðru

Ýsrail'deki yeni hareket mevcut bölüþüm iliþki-
lerini sorgularken ýrkçýlýðýn yapýþtýrdýðý dokuyu

parçalayabilir.

abone olun
Parti ve Sýnýf - Chris Harman

broþürü kazanýn
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Ezilenlere ahlak dersleri
"Hayaldi gerçek oldu", sonunda bu da oldu.  Ýsrail'in Gazze ablukasýný

delmek için geçtiðimiz yýl gemilerle yola çýkan küresel bir eylem aðýnýn
aktivistleri, Türkiyeli demokratlarca "Biraz da kendi hatalarýnýza bakýnýz"
diyerek eleþtirildi. Ýsrail askerleri Mavi Marmara gemisine "özel" bir
harekât yapmýþtý, 9 kiþiyi vurarak öldürmüþtü. Aradan geçen bir yýl
sonunda, "e, artýk sýra, Mavi Marmara'da Ýsrail askerlerine direnenlerde
hiç mi kabahat yok  tartýþmasýna geldi" dedi bazý demokratlar.

Gemiye iki yaþýndaki çocuðun da alýnmasýndan Ýsrail askerleri gemiye
bindirme yaparken gemidekilerin ellerine geçirdikleri tahta ve demirlerle
direnmeye çalýþmalarý, eleþtiri konusu olmaya baþladý.

Tüm etiyle, siniriyle ve aygýtlarýnýn örgütlenme biçimiyle korsan bir
devlet olan Ýsrail'in, hiçbir hukuki gerekçesi olmaksýzýn uluslararasý sular-
da silahsýz 9 kiþiyi öldürmesi, nasýl olur da öldürülenler, Mavi Marmara
gemisindekiler eleþtirilerek ele alýnabilir? 

Ýki nedeni var bu yaklaþýmýn. Birisi hep yeni þeyler söyleme ihtiyacý.
"Herkesin söylediðinden farklý ne söyleyebilirim?" sorusu, bu türden
politik eðilimlerin daha hýzlý uç vermesine neden oluyor. Mavi
Marmara'dakilere yönelik geniþ bir sempati oluþmuþken, suçlunun biraz
da gemidekiler olduðunu anlatmak, yeni bir þeyler söylemek anlamýna
geliyor.

Oysa önemli olan yeni bir þeyler söylemek deðil. Gerçeði söylemek.
Doðru politik halkayý yakalamak. Koca bir devlet aygýtý, korsan bir devlet
örgütlenmesi, elinde özel katliam gereçleriyle, her zaman yaptýðýna benz-
er bir biçimde tek amaçlarý Gazze üzerindeki ablukayý delmek, en azýn-
dan ablukanýn bir kez daha tüm dünyanýn gündemine oturmasýný saðla-
mak olan insanlarýn olduðu gemiye operasyon düzenleyecek. Ve
gemidekiler telaþ içinde kendilerini savunmak için bir iki küçük gir-
iþimde bulunduðu için hatalý olacak!

Ýþte, bizlere yeni bir söz diye yutturulan ezen-ezilen iliþkisinin tarihi
kadar eski bir kliþe! Alnýna üç santim yakýndan ateþ edilerek öldürülmüþ
insanlarýn olduðu bir gemiyle ilgili, apaçýk bir katliamla ilgili bir tartýþma-
da, "kendi aramýzda" diyerek geçiþtiremeyeceðimiz kadar tehlikeli bir
yaklaþým bu. Politikayý boþlukta yaptýðýný sanacak kadar safdil insanlarýn
dile getirebileceði bir tartýþma üstelik. Ýsrail yetkililerine, "Ýþte bakýn,
diðer gemilere deðil de Mavi Marmara'ya operasyon yapmamýzýn nedeni,
oradakilerin askerlerimize direnmiþ olmasýdýr" savunmasýný altýn tepside
sunan bir iddia.

Bu tür yaklaþýmlara neden olan ikinci sorun ise, hijyenik solculuk ya da
hijyenik demokratlýk. Hijyen olmak fena deðil ama sadece insanýn günlük
temizlik alýþkanlýklarýnda iþe yarar. Politika, politikanýn baþka araçlarla
sürdürülmesi demek olan savaþ, ulusal kurtuluþ hareketlerine neden olan
baský biçimleri, sömürgecilik, cins ayrýmcýlýðý ve her gün yeni baþtan
yaþanan sýnýfsal ezilme iliþkileri, erdemli demokratlarýn ulvi anlamlar
biçtikleri ilkelerine göre deðil, apaçýk bir þiddet sarmalý içinde cereyan
ediyor. Bu alanda mücadele etmek, baþlý baþýna kirli bir iþtir. Alanýn ken-
disi kirlidir. Mücadelenin kendisinde bir sertlik vardýr. Bazý insanlar
anadilini konuþamaz, kadýnlar her gün cinayete kurban gider, iþ
kazalarýnda on binlerce iþçi ölür, askeri darbelerde bütün bir kuþak
iþkenceden geçirilir, bazý insanlara sömürgeci zihniyetle insan dýþkýsý
yedirilir, greve çýkanlar kurþunlanýr, sadece renginden dolayý insanlar
öldürülür, oyunu verirsin seçtiðin milletvekili hapiste tutulmaya devam
edilir, Filistin örneðindeki  gibi,  bir halk olduðun çok açýk olduðu halde
bir halk olduðun reddedilir. 

Bütün bir yüzyýldýr ezilen Filistin halký, tüm ezilenler gibi, çaresiz
kaldýðýnda, baþka hiçbir yöntem, varlýðýnýn tanýnmasý için gündeme
taþýnmaya yardým edemez hale geldiðinde, þiddete baþvurdu. Ama söz
konusu olan Mavi Marmara'da, þiddete baþvuran da yok. Çaresizliðin
hukuksuzlukla birleþtiði ve zalimlerin katliam niyetiyle geldikleri apaçýk
ortaya çýktýðý anda biraz direnmeye çalýþtýlar. Hijyen demokratlar ve sol-
cular, bu minik direniþ olmadýðýnda, Ýsrail'in Mavi Marmara'daki
aktivistlere çiçek vereceðini garanti edebiliyorlar mý? Yoksa, bir daha
böyle bir sefere çýkarsanýz, Ýsrail ayný þekilde saldýrmaz mý diyorlar? Ya
da daha özetle, bu sefere gerek yok önerisi mi getiriliyor?

Kürt halkýnýn varlýðý toptan yok sayýlmasa, yani varlýðý üzerinde en sert
þiddet uygulanmasa, Filistin halkýnýn maruz kaldýðý iþgal tüm dehþetiyle
sürmese, halklar, kibir dolu sistematik bir yok sayma politikasýna maruz
kalmasa, çaresizliðe itilmese, þiddeti bir çözüm yöntemi olarak kullanýrlar
mý? Karl Marks, "insanlýðýn mülksüzleþtirilmesini anlatan bu öykü", yani
kapitalizmin öyküsü, "kandan ve ateþten harflerle yazýlmýþtýr" derken,
gerçekten kandan ve ateþten söz ediyordu.

Mavi Marmara'daki yoldaþlarýmýz, kapitalizmin yazmaya devam ettiði
öykünün maðdurlarý. Onlarý unutmayacaðýz. Onlar, Filistin halkýyla
dayanýþmaya gittiler. Her türlü sonucu göðüslemeye kararlý olarak gittil-
er. Ve öldürüldüler. Hiçbir suçlarý yoktu. Ve hiçbir hijyenik yaklaþým,
Mavi Marmara cinayetinde Gazze'nin yoldaþlarýnýn hatalý olduðunu
kanýtlayamaz. Her saniye ama her saniye temiz kalmaya çalýþanlar, poli-
tikayla deðil, baþka iþlerle ilgilenmeliler. Çünkü temiz kalmaya çalýþtýk-
larý her seferinde, istemeden de olsa, ezenlerin, þiddetlerini  mazur
göstermek için aradýklarý fikirler, kanýtlar ve tezler üretmek zorunda
kalýyorlar.

Þenol Karakaþ

PKK ile devletin yaptýðý
görüþmelerin ses kaydý bir tabuyu
yýktý: "Teröristle masaya oturulamaz"
yalanýyla milyonlarca insaný
çözümsüzlüðün tarafý
yapmak isteyen
devlet, PKK ve
Öcalan ile
defalarca
görüþmüþ. 

Bu görüþmel-
er gerilla
eylemlerinin,
KCK tutukla-
malarýnýn, en
sert sözlerin
edildiði
dönemde bile
sürmüþ. Baþbakan
doðrudan temsilcisi
olan MÝT Müsteþarý
Hakan Fidan'ý Ýmralý'ya gön-
dermiþ. Devlet ile PKK arasýnda
çözüm için bir protokol bile imzalan-
mýþ. 

Öcalan, seçimlerden hemen önce bu
anlaþmayý "Barýþ Konseyi kuruluyor,

anayasa Konseyi de kurulacak" diye
duyurmuþtu.

Gazetemiz baskýya hazýrlandýðý
sýradan Sayýn Öcalan'ýn tecriti,

yani avukatlarýyla ve
örgütüyle görüþmesinin

engellenmesi 55.
gününde. Devlet,

hükümet, MÝT
Öcalan'la
görüþüyor, ama
bu kritik süreçte
Öcalan'ýn Kürt
hareketiyle
görüþmesine

sudan bahaneler-
le izin verilmiyor.
Hükümet, PKK ile

görüþmelerin
arkasýnda duruyor.

Ancak Kürt hareketine
saldýrmaya devam edeceðini de

söylüyor.
Irak Kürdistan'ýna kara harekatý

hazýrlýklarý sürerken, Erdoðan savaþ
çýðlýklarý atýyor ve kan akmaya
devam ediyor.

Savaþm

Muhammed Cihad’a 
özgürlük!

Barýþa mesafe koymadý, tutuklandý. Sýnýrötesi
operasyonlarý protesto açýklamasýna katýlmak
için Taksim’e gelen barýþ aktivisti Muhammed
Cihad Saatçioðlu yaka paça gözaltýnda alýndý.
Beþ gün içerde tutuldu. Bir mahkeme tarafýndan
serbest býrakýlýrken diðer mahkeme tarafýndan
tutuklandý. Tekirdað F Tpi Hapishanesi’nde tutu-
lan Muhammed Cihad yoldaþ bir an önce serbest
býrakýlmalýdýr.

www.muhammedcihadaozgurluk.org

Hükümetin, iþçilerin biricik güvence-
si olan kýdem tazminatýný kaldýrmaya
dönük yoklamasý devam ediyor.

Yoklama, çünkü hükümetin planý
basýna yansýyor, kamuoyu tartýþýyor,
sendikalar ve çalýþanlar tepki göster-
ince "böyle bir çalýþma yok" denilerek
hemen geri çekiliyor. Son olarak
Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz ayný
þeyi yaptý. Önce gazetecilere "kýdem
tazminatý kalkýyor" açýklamasýný
yaptý, ardýndan "böyle bir çalýþma
yok" diyerek kendi sözünü yalanladý.

Ateþ olmayan yerden duman çýk-
maz; Hükümet kýdem tazminatýnýn

kaldýrýlmasý için kamuoyu oluþtur-
maya çalýþýyor ve bunu baþaramayýn-
ca geri çekiliyor.

En büyük iþçi sendikasý Türk-Ýþ'in
baþkaný Mustafa Kumlu iþçilere
"kýdem tazminatý kaldýrýlýyor" haber-
lerini gülüpü geçmelerini önerdi.
Kumlu, "Çünkü eðer gerçekten kýdem
tazminatý kaldýrýlýyor olsa, biz çoktan
Baþkanlar Kurulumuzu toplar, eylem
kararlarýmýzý alýrdýk. Niyet olabilir,
hazýrlýklar olabilir. Hatta fon yak-
laþýmýyla Hükümet Programýna da
alýnmýþ olabilir. Ama hiç merak
etmeyin, 50 yýldýr kýdem tazminat-

Kýdem tazminatýma dokunma:

Hükümet geri  adým atýyor
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Emekli Koramiral Atilla Kýyat,
katýldýðý bir televizyon propgramýn-
da TSK'nýn darbeci geleneðini açýa
serdi. Askeri vesayetin ne kadar
derinlere kök saldýðýný Kýrat'ýn þu
cümleleri gösteriyor: "Biz yýllar
boyunca kendimizi ülkenin tek
sahibi ve tek seveni olarak gördük.
Bu nedenle de bazý hatalar yaptýk.
Tabirimi maruz görün, týrnak içinde
her þeye maydanoz olduk."

Maydanoz olmak gibi kaba bir
tabir, TSK'nýn darbeci kabalýðýný
gizlememeli. Kýyat, bu darbeci
geleneði de þöyle açýklýyor: "Üç
darbe yaptýk. Üstelik darbelerin en
fazla Türk Silahlý Kuvvetleri'ne
zarar verdiðini bile bile bu darbeleri
yaptýk. Bu darbeler sonucunda
kanun dýþý iþler yaptýk."

TSK'nýn maydanoz halleri iþte bu
kadar açýk. Ama bir hata var bura-
da. TSK sadece 27 Mayýs, 12 Mart ve
12 Eylül darbelerini gerçekleþtirme-
di. 28 Þubat'tan bugüne kadar, bir
dizi darbe giriþimini esas örgütleyi-
cisi oldu. Bu darbeler sonucunda
kanun dýþý iþler yaptýðýný bir
koramiralin aðzýndan duymak, dar-
beler, Ergenekon, Ergenekon davasý
hakkýnda þüphe yaratmaya çalýþan-
lara da iyi bir yanýt olarak okun-
malý. Darbeler, darbe yapan güce,
kanun dýþý iþler yapmak için müthiþ
bir özgüven kazandýrýr. Kýyat bu
özgüvenin nasýl bir siyasi yönetim
mekanzimasý haline geldiðini þöyle
anlatýyor: "Milli Güvenlik Kurulu
kanalýyla ülkeyi yönetmeye kalktýk.
Hatta yönettik de. MGK toplantýlarý
amacýný kaybetti. Sanki askerlerin
her ay hükümetin icraatýný dene-
tlediði toplantýlar haline dönüþtü."

Sadece MGK gibi, yasallaþtýrýlmýþ
yasa dýþý kurumlar deðil, esas olarak
gayri nizami harp örgüðtlenmesi
gibi, parallel örgütler, askeri
vesayetin kanlý ayaðýný oluturdu.
Darbe giriþimi için politik iklimi
yeniden düzenlemek ve bunun için

suikastlerden kitle tabaný kazan-
maya kadar çeþitli hamlelerde
bulunmak, ordunun temel iþlevi
oldu. Ne yazýk ki, solun bir kesi-
minin kemalizmle göbek baðýný
kesememiþ olmasý, bu kesimini
TSK'nýn herþeye maydanoz olma
durumunu sol ve anti emperyalizm
adýna savunmalarýna, ulusalcýlýða
hýzlý bir biçimde kaymalarýna neden
oldu. Oysa Kýyat, askeri vesayetin
sola yönelik müdahalesini þöyle
açýklýyor: "Biz saydýðýmýz neden-
lerin neticesinde Türkiye'de solu
yok edenlerin baþýnda gelen kurum
olduk. Bu da Türkiye'ye verilebile-
cek zararlarýn en baþýnda olmasa da
büyük bir þeydi."

Sol, sadece fiziksel olarak darbeci
örgütlenmeden çekmedi. Darbeci
örgüðtlenmenin zihniyet dünyasý,
ulusalcý solun sosyalizm mücadele-
siyle anti emperyalist mücadeleyi
birbirine karýþtýrmasýna neden oldu.
Bu zihniyet çöküþü, hýzla saða
savrulmayý getirdi. 

Kýyat'ýn açýklamalarý, bir yandan
darbeci geleneðin ne kadar per-
vasýzca örgütlendiðini, apayrý bir
siyasi iktidar gibi iþlediðini gösteriy-
or. Bir yandan da askeri vesayet
sivil vesayet tartýþmalarýný yapan-
larýn, özellikle bu tartýþmalarý sol
adýna yapanlarýn ne kadar þaþkýn bir
vaziyette olduðunu kanýtlýyor.

Norveç'in Oslo kentinde gerçekleþen
barýþ görüþmelerinin ses kaydý mil-
liyetçi bir infial yaratmadý. Ulusalcý
CHP ve faþist MHP bile doðrudan
karþý çýkamadý. Sokakta tek bir
þovenist gösteri dahi olmadý.
"Toplum buna hazýr deðil" diyebilen
çýkmadý. 12 Eylül 2010'da gerçekleþen
anayasa deðiþikliði referandumunda
halkýn yüzde 58'i "Kürt sorununu
çözümü için PKK ile görüþürüm"
diyen Erdoðan'a "evet" diyerek destek
vermiþti.

Bu destek Kürt sorununun
demokratik çözümünün ne kadar
güçlü bir toplumsal beklenti haline
geldiðini gösteriyor.

Ama AKP bu beklentiye yanýt ver-
miyor ve 30 yýldýr çözümsüzlüðü
kanýtlanmýþ, 40 binden fazla ölümüne
neden olmuþ savaþta ýsrar ediyor.

Þimdi barýþý savunma, PKK ve
Öcalan ile devlet arasýndaki
görüþmelerin devam etmesini isteme,
hükümeti ve meclisi çözüme zorlama
zamanýdýr. 

Silvan'daki çatýþmanýn ardýndan

Ýstanbul'da binlerce insanýn katýldýðý
barýþalým Yeter eylemini düzenleyen
Barýþ Ýnisitiyatifleri "Savaþma, müza-
kere et!" kampanyasýna baþlýyor.

KESK'in öncülüðünde DÝSK, TTB ve
TMMOB 8 Ekim'de barýþ için
Ankara'ya yürüyecek.

Barýþ Ýnisiyatifleri, sendikalarýn
Ankara yürüyüþünü destekliyor ve
binlerce barýþ aktivistini Ankara'ya
davet ediyor. 
� Abdullah Öcalan bir an önce

özgür býrakýlmalý.
� PKK ile devlet arasýndaki

görüþmeler devam etmeli ve açýk
müzakerelere dönüþmeli.
� Kürt siyasetçilere dönük tutukla-

malar son bulmalý, KCK tutsaklarý
serbest býrakýlmalý.
� Hatip Dicle'nin gasp edilen vekil-

liði iade edilmeli.
Bu savaþý durduracak olan halkýn

demokratik kitlesel mücadelesidir.
Barýþý mücadeleyle kazanalým!

a görüþ

Kongre Giriþimi'i sürüyor

Askeri vesayetin maydanoz halleri

12 Haziran seçimlerinde kazanan iki
güçten biri olan Emek, Demokrasi ve
Özgürlük Bloku, kalýcý bir
demokratik mücadele birliðine
dönüþüyor. BDP, DSÝP, seçimlerde
Kürt hareketiyle ittifak gruptan sol
partiler, Ermeniler, Aleviler, eþcin-
seller, sendikacýlar, toplumsal
muhalefetin bir çok parçasý Kongre
Giriþimi'nde yer alýyor.

15-16 Ekim'de Ankara'da gerçekleþe-
cek Kongre Giriþimi'ne hazýrlýk için
Türkiye ve Kürdistan'ýn 20 bölgesinde
çalýþma gruplarý kuruldu. Delegelerin
yüzde 50'si kadýnlarýn oluþturacaðý
kongrede toplumsal muhalefetin
örgütlü güçleri ile bireyler temsil
edilecek.

Kongre Giriþimi Hazýrlýk Grubu'nda
yer alan DSÝP MK üyesi Volkan
Akyýldýrým, "Kürt sorunu bir dönüm
noktasýnda, çözüme çok yakýnýz.
Bugün Kürt halkýnýn mücadelesine
destek olmak, savaþý durdurmak,
Kürdistan'ýn demokratik özerkliðinin
tanýnmasýný saðlamak için Batý'da
kitlesel demokratik mücadelelerin
önünü açmak sosyalistlerin temel
görevidir. Kongre Giriþimi'nde yer

almamýzýn baþlýca nedeni budur"
dedi.

Akyýldýrým, "Barýþ, demokrasi ve
özgürlük isteyen güçleri ortak tale-
pler etrafýnda birlikte mücadele etm-
eye, barýþ için seslerini yükseltmeye
çaðýrýyoruz. Kongre Giriþimi, Kürt
hareketi ile Türk solunun ittifaký
deðildir; Çatý partisi giriþimi ya da
her biri mücadeleye zarar vermiþ sol
birlik denemelerinden biri de
deðildir.

Kongre, Kürt halkýnýn temsilcileri ile
iþçi sýnýfýnýn Türk milliyetçiliðine
karþý çýkan kesimlerini kapsadýðý gibi
ezilen, mevcut düzenle sorunu olan
kim varsa demokratik ortamýna davet
etmektedir. DSÝP, Kongre'nin
inþacýlarýndan ve Batý'da Kürt halkýn-
dan yana bir sesin yükseltilmesi için
mücadelesini sürdürecek. Ayný
zamanda sokakta 'Yetmez ama Evet'
diyenlerin, özgürlük isteyenlerin
kitlesel sol partisini inþa etmeye
devam edeceðiz" diyerek tüm
demokratlarý, sosyalistleri, antikapi-
talistleri, sendika aktivistlerini
Kongre çalýþmalarýna katýlmaya
çaðýrdý.

larýnýz kaldýrýlmadýysa bundan sonra
da kaldýrýlamayacaktýr" dedi. Türk-Ýþ
baþkaný genel grev kararý almadýk-
larýný söyledi ve kýdem tazminatýnda
mevcut uygulamanýn devam etmesin-
den yana olduklarýnýn altýný çizdi.

Hükümet geri adým atsa da kýdem
tazminatýný bir fona dönüþtürerek
iþlevsizleþtirmek için çalýþanlarý bir-
birine düþürmeyi planladýðý ortaya
çýktý. Hiçbir hak tanýnmayan 500 bin
taþeron iþçinin yeni düzenlemede
kýdem tazminatý fonundan yararlanýr
hale getirilmesi düþüncesi buna
hizmet ediyor. Taþeron iþçilerin
kýdem tazminatý, sendikalaþma,
asgarin ücretin üzerinde ücret alma
ve iþ güvenliði haklarýný bir ölçüde
tanýrken, kamu ve özel sektörde
çalýþan sigortalý iþçilerin kýdem tazmi-
natlarýný faydalanma koþullarý zor-
laþtýrýlan bir fona devredilmek
isteniyor. 

AKP'nin çözümü iþçiler için bir
çözüm olamaz. 

Tüm çalýþanlara kýdem tazminatý
hakký tanýnmalý. Patronlara iþten
çýkarmalarda kýdem tazminatý öde-
tilmesi konusunda hükümet yaptýrým-
cý olmalý. Ýþçinin kýdem tazminatýný
gasp etmeye kalkan patronlar ceza-
landýrýlmalý ki uygulama caydýrýcý
olmalý.

Hükümetin geri adýmlarý çalýþan-
larýn kýdem tazminatýnýn fona
devredilmesine son derece tepkili
olduklarýný gösteriyor.

Antikapitalist çalýþanlarýn "Kýdem
tazminatýma dokunma" standlarýna
olan muazzam ilgi ve destek bunu
göstermiþti. 

Hükümetin saldýrýlarýna tepki
göstermek yetmez. Adil ve eþitlikçi iþ
yasalarý için mücadele, daha fazla
ücret ve hak talep etmek için
sendikalar bir araya gelmeli.

Hükümet geri adým atýyor

3. sayý çýktý



6

29
Temmuz'da Tahrir
Meydanýnda kitlesel
bir gösteri
düzenleyen Ýslam-
cýlar, bir takým

çevrelerin ellerini ovuþturup 'biz size
dememiþ miydik' nidalarý çýðýrmalarý-
na sebep oldu. Bunlarýn arasýnda Batý
basýný (Times, Washington Post vs.),
Hudson Enstitüsü,
Araplarýn/Müslümalarýn kendi
baþlarýna adam olamayacaklarýný
savunan, islamofobiden muzdarip
bilumum siyasi çevreler, ve tabii ki
generallerle elele yapýlmayan devrimi
devrimden saymayan bazý Türk sol-
cularý vardý.

Bu kitlesel gösterinin ana
unsurlarýný oluþturan Selefiler,
Cihatçýlar ve Müslüman Kardeþler
tam altý ay geç kalmýþ bir çaba için-
deler. 25 Ocak'taki devrimi sahiplen-
mekte ve yönlendirmekte baþarýsýz
kaldýlar; þu andaki toplumsal
hareketlere liderlik etmekten de çok
uzaklar. Aslýnda 29 Temmuz'daki
gösteriye, sahneyi çoktan terk etmiþ
olan eski Ýslami geleneðin son bir
selama çýkmasý olarak bakmak
mümkün. 

Özgürlük talepleriyle ortaya çýkan
ve müslüman olan ve
diktatörlere/baskýcý rejimlere karþý
olan Araplar, kendileri ile ilgili bütün
ezberlerini bozuyorlar. Çünkü özgür-
lük ve Arap/müslüman imgeleri bir
takým çevrelerde bir türlü örtüþmüy-
or. Bunun yerine El Kaide ve benzeri
marjinal örgütleri bu coðrafyadaki
bütün kitlesel hareketlerin arkasýnda
görüyorlar. Gerçek bundan bir hayli
uzak.

El Kaide benzeri örgütlerin bu ülkel-
erde toplumsal ya da siyasi tabanlarý
yok denecek kadar az. Batýda
þehirlerin banliyölerinde aile ve
cemaatleriyle iliþkisi kesilmiþ gençleri
örgütlüyorlar. Bu tip örgütlerin
özgürlük, adalet, eþitlik üzerine
geliþtirdikleri politik bir program
yok, kitleleri sokaða çýkaracak güce
de sahip deðiller. Bu anlamda en etk-
ili güç 1950'lerden beri ciddi bir poli-
tik alternatif sunan Müslüman
Kardeþler'di. Bölgedeki bütün tek
adam rejimlerinin bu örgütü sürekli
baský altýnda tutmuþ olmasý, rakip bir
politik gücün farkýnda olmalarýndan
kaynaklanýyordu. Bu baský politikasý,
iç yaþama dönük, ahlaki denetim
kaygýsýný öne çýkaran, siyasi bir proje-
si olmayan Selefizm'in bu coðrafyada
önem kazanmasýna ve öne çýkmasýna
yol açtý. Diktatörlükler kendi siyasal
rejimlerini tehlikeye sokmayan her
köktenci Ýslami akýmý destekleyerek,
sistemin içine dahil olmalarýný
saðladýlar. Bu tutum Müslüman
Kardeþlerin de kendilerini gözden
geçirmesine ve alternatif ekonomik
ve toplumsal projelerini diðer Ýslami
hareketler gibi varolan
kapitalist/totaliter paradigmanýn
içinde eritmelerine sebep oldu.
Herhalde bu örgütler rejimlere bu
þekilde entegre olmalarýnýn bedelini
hiç ummadýklarý bir biçimde ödeye-
ceklerini tahmin etmemiþlerdi.

YYeni Talepler
2011 yýlýnda Arap devrimlerini yön-

lendiren en önemli aktörler kentlerde
demokrasi talebiyle sokaða çýkan
gençlik ve iþçi sýnýfý oldu. Büyük bir
öte dünya projesi ile ilgilenmiyor-
lardý, çok daha somut talepleri vardý:
özgürlük, adalet ve haysiyet. Bunlar
dinî deðil politik taleplerdi, bu

anlamda Arap devrimleri laik
toplumsal hareketler oldu. Bu tale-
pler Müslüman Kardeþler ve
Selefiler'de kafa karýþýklýðýna ve
bölünmelere yol açtý. Mýsýr örneðinde
Kardeþlerin gençlik örgütleri Tahrir
Meydanýnda güvenliði örgütlerken
lider kadrosu Mübarek'le görüþmeye
çalýþýyor ve durumu kontrol altýna
almaya çalýþýyordu. Örgütte çatlaklar
oluþtu, bölünmeler oldu ve devrim
politik taleplere sahip çýkanlarý
kendine kattý, büyüdü ve diktatör
devrildi. 

Yerine gelenler diktatörün eski gen-
eralleri oldu. Sokaktaki aktivistler de
iþçiler de bunun farkýndalar. Nasýl
farkýnda olmasýnlar: Temmuz ayýn-
dan beri giderek artan bir biçimde
'sözde yeni' yönetimin generalleri
(SCAF, Silahlý Kuvvetler Yüksek
Konseyi) Mübarek'in baský rejimini
yeniden tesis etmek üzere harekete
geçti. Temmuz'un baþýnda eski
rejimin tasfiyesinin hýzlandýrýlmasý ve
etkinleþtirilmesini isteyen göstericileri
Tahrir Meydanýnda kovaladýlar.
Devrimci yürüyüþlerin önünü kestil-
er, provoke ettiler, saldýrdýlar, ve
yüzlerce insaný yaraladýlar.  Aðustos
ayýnda Tahrir Meydanýnda devrimde
ölenlerin yakýnlarýný ve göstericileri
döverek Tahrir Meydanýndan
çýkardýlar. Yüzlerce insan yine tutuk-
lanarak hapishaneye gönderildi. 

Generallerin rejiminin en deðiþmez
destekçisi Selefiler Müslüman
Kardeþlerin  tutukluðunu iyi deðer-
lendirdiler ve dini taleplerini öne sür-
erek rejim deðiþikliðine yön vermeye
soyundular. 29 Temmuz gösterisi
bunun doruk noktasýydý. Ne
Müslüman Kardeþlerin, ne Selefilerin,
ne de Cihatçýlarýn generallerin
rejimiyle bir sorunu olmadýðý ortada.
Ekonomik olarak liberal ekonomiyi
çoktan benimsemiþler ve muhafaza-
kar/totaliter bir politik düzen savun-
masý yapmaktan baþka bir önerileri
yok. O gün atýlan sloganlarýn çoðu
rejime destek sloganlarý oldu.
Generaller ve sokaktaki iþbirlikçileri
karþý-devrimleri için gereken
koþullarý saðladýklarýný düþünüyor
olmalýlar. 

Oysa hem yeni rejimlerin hem de
Batýlý destekçilerinin gözden kaçýrdýk-
larý bir þey var: demokrasi talebiyle
sokaklara çýkan kitleleri onlar
örgütlemediler. Arap toplumlarýnda-
ki özgürlük talepleri ve sonucundaki
devrim dalgasý, bu talepleri dile
getirenler tarafýndan söke söke elde
edildi. Yeni rejimler kendi vermedik-

leri haklarý nasýl geri alacaklarý
konusunda ne yapacaklarýný bilmiy-
orlar.  Politik ortamýn giderek ger-
ilmesi, iþçilerin yeni taleplerle
gelmeleri, aktivistlerin demokrasi için
bastýrmalarý karþýsýnda eski baskýcý
rejimlerin tedbirlerini geri getirmenin
devrimi tekrar körükleyeceðini biliy-
orlar. Bu yüzden devrimde rol
oymamýþ siyasal Ýslamý öne sürerek
kendilerine bu tedbirler için manevi

bir kalkan yaratýyorlar. Halbuki bu
manevi kalkanýn aþaðýdan yukarý
vuran bu devrimler karþýsýnda
söyleyecek lafý yok. Tahrir
Meydanýnda yukarýdan aþaðý day-
atýlan hiçbir lideri, hiçbir akýmý, hiçbir
gurubu tanýmayacaklarýný defalarca
tekrarlamýþ olan onbinlerce insan var
karþýlarýnda. Politik islam baþka bir
oyuna ait repliklerle sahneye çýkýyor
ve aþaðýdan gelen dalga karþýsýnda
sahneden inmekten baþka çaresi yok.      

Ýþçi sýnýfý bastýyor: Devrime Devam
Özgürlük, adelet, ve deðiþim talep-

lerini taþýyan, mücadelesini bu talep-
lerin etrafýnda örerken rejimin
baskýlarýndan yýlmayan ve talep-
lerinin haklýlýðýný hiçbir manevi
gurubun gölgeleyemeyeceði tek bir
hareket var: iþçi sýnýfýnýn hareketi.
Tunus'dan Libya'ya Mýsýr'dan
Yemen'e kadar olan bütün deðiþim
taleplerinin arkasýnda emekçi kesim-
lerin olduðu ortada. Mýsýr'da rejimin
ilk altý ayýnda binden fazla grev ve
iþçi eylemi sonucunda iþçiler kendi
yöneticilerini seçtiler, yozlaþmýþ
patronlarýný kovdular. Bu kazanýmlar

Politik Ýslam
devrimlerinin

Bizim devrimimizin
kazanýmlarýnýn meyvesini
toplamak için yarýþýlan bu
günlerde, milyonlarca iþçi
ve emekçi, devrim
öncesinde katlanmýþ
olduklarý yoksulluk ve
baskýdan bugün de zarar
görüyorlar.
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generallerden, liberallerden ve Ýslam-
cýlardan ayný tepkiyi aldý: ayaklar baþ
olmasýn, üretim yeniden eskisi gibi
olsun. 

Eylül ayýnýn baþýndan itibaren ivme
kazanan iþçi hareketi generallere kök
söktürüyor. Hükümet 22.000 tekstil
iþçisi ile toplu görüþmeler yaparken,
ertesi gün Tahrir Meydanýný dolduran
100.000 iþçiyle karþýlaþtý. Müslüman
Kardeþler gene alanda yoktular; iþçil-
erse devrimin rayýna oturtulmasý
talebini dillendiriyorlardý.

Öðleden sonra generallere ABD ve
Ýsrail'den telefon yaðmaya baþladý.
Göstericiler Ýçiþleri Bakanlýðýna doðru
yürüyüþe geçmiþ arada Ýsrail
Konsolosluðunda uðramýþ ve talan
etmiþlerdi.

Ayný anda 40.000 öðretmen
'Taleplerimizi karþýlayýn yoksa bu
sene okul yok' pankartlarýyla par-
lementonun önündeydiler. 

Generaller derhal Mübarek'in
kanunlarýný devreye soktular ama pek
iþe yaramadý. 26.000 þeker iþçisi
mücadeleye katýldý. Yüzlerce tekstil
iþçisi Shibin al-Komi'da valinin evini
bastý. Mücadele onbinlerce insaný

sokaða çýkardý ve milyonlarca insana
Þubat Devriminde Tahrir Meydanýna
niye toplandýklarýný hatýrlattý.

Eylül ayý demiryolu, posta, eðitim
ve tekstil emekçilerinin eþgüdümlü
grevleriyle geçti. Mübarek'in
devrilmesinin hemen öncesindeki
günlerde, kendi aralarýnda örgütlen-
memiþ olsa da greve çýkan iþçi sýnýfý,
diktatörün devrilmesinde ne kadar
büyük bir rol oynadýklarýný anladý. O
yüzden ne þimdiki generallerin 'kamu
yaþamýna zarar veren' grevleri yasak-
lamalarýný ne de eylemlerine son ver-
medikçe müzakere olmayacaðýný
söylemelerini dikkate alýyor ve
eylemlerine devam ediyor.

Devlet destekli sendika konfederasy-
onu daðýldý, baðýmsýz sendikalar
kuruluyor. Ýþçi sýnýfýnýn þu anda ihtiy-
acý olan þey baðýmsýz grevleri koor-
dine edecek ve bütün ülke çapýnda
genel grevi örgütleyecek devrimci bir
örgüt. 

Uluslararasý Sosyalist Akýma baðlý
Mýsýr'daki Devrimci Sosyalistler bir
çaðrý yaparak bu yönde bir oluþum
için adým attýlar. Bu yazýyý onlarýn
dile getirdiði taleplerle bitirmek istiy-

orum. 
"Genel grevi yönlendirmek için tek

ve birleþik bir grev komitesi oluþtu-
rulmalýdýr"
1- Ýþçi sýnýfýnýn, ne geçtiðimiz beþ yýl-
daki mücadelelerdeki ne de Mýsýr
Devrimi'ndeki rolünü gözardý edebili-
riz. Hüsnü Mübarek'in iktidarýnýn son
haftasýnda rejimi felç eden, grev dal-
gasýydý.
2- Bugün iþçi sýnýfý devrimi yeniden

yoluna koyuyor. Ýþçi sýnýfýnýn önemli
merkezleri, önümüzdeki birkaç gün
içinde baþlayacak bir dizi greve çýk-
maya karar verdi.
3- Grevciler, iþçilerin adil bir ücret ve
insani çalýþma þartlarý için, yolsuzluða
karþý mücadele etme hakkýný
savunuyor; Mübarek'in atadýðý
görevlilerin devlet kurumlarýnda ve
kamu kuruluþlarýndaki egemenliðine
karþý çýkýyorlar.
4- Bu grevlere Mahalla al-Kubra'nýn
tekstil iþçileri, öðretmenler ve üniver-
site öðretim görevlileri, saðlýk iþçileri,
havayollarý çalýþanlarý ve ulaþým iþçi-
leri önderlik ediyor.
5- Ýþçilerin mücadelesi, Ocak ayýnda
Mýsýr'da yaþanan devrimin sadece
önemli bir kýsmý deðil, temel talebi
itibar ve sosyal adalet olan devrimin
en önemli aþamasý.
6- Bizim devrimimizin kazaným-
larýnýn meyvesini toplamak için
yarýþýlan bu günlerde, milyonlarca
iþçi ve emekçi, devrim öncesinde kat-
lanmýþ olduklarý yoksulluk ve baský-
dan bugün de zarar görüyorlar.
7- Þimdi, iþçi sýnýfý bütün gücüyle
mücadeleye geri dönüyor. Bu
mücadele, devrimi yeniden sosyal
adalet ve iþçi sýnýfýnýn haklarý için
mücadele edilen rayýna oturtacak.
8- Mübarek'in son haftasýnda ülkeyi
silip süpüren grev fýrtýnasý -kendil-
iðindenliðine ve merkezi bir liderlik-
ten ve koordinasyondan yoksun
olmasýna raðmen- baþarýlý olduysa,
þimdi grevlerin tüm sektörlere sýçra-
masý ve bütün baðýmsýz sendikalarýn
ilgisini çekmesi kaçýnýlmazdýr.
9- Bu grevler, iþçilerin -kendilerinin
ortaya koyduðu- kolektif taleplerini
yansýtýyor. Bunlar hareketin dýþýndan
dikte edilmiyor.
10- Bizim, yaklaþan grevleri yönet-
mek için, sadece etkilenen sektörlerin
temsilcileriyle sýnýrlý olmayan, iþçi
sýnýfýnýn geri kalanýný da genel grevin
bir parçasý olarak taleplerini yük-
seltmesi için cesaretlendirecek, bir-
leþik bir komiteye ihtiyacýmýz var.
11- Bu komitenin önümüzdeki yýlda
da grevleri yönetmesi ve -yüzlerce
yoksul iþçinin daha iyi bir yaþam için
hayatlarýný verdikleri- devrimin
görevlerini tamamlamak için iþçi
sýnýfýný birleþtirmesi gerekiyor.
12- Bugün bizler adalet ve özgürlük
düþlerimizi ve umudumuzu geri
almak için yapacaðýmýz genel grevin
eþiðindeyiz. Bu konuda iþçi sýnýfý bizi
asla hayalkýrýklýðýna uðratmadý.

Tolga Tüzün

m Ortadoðu
n neresinde?

Aslýnda 29 Temmuz'daki
gösteriye, sahneyi çoktan
terk etmiþ olan eski Ýsla-
mi geleneðin son bir
selama çýkmasý olarak
bakmak mümkün. 

Özgürlük talep-
leriyle ortaya

çýkan ve müslü-
man olan ve dik-
tatörlere, baskýcý

rejimlere karþý
olan Araplar,

kendileri ile ilgili
bütün ezberlerini

bozuyorlar
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1929 krizi
1929 ekonomik bunalýmý, kapi-

talizmin bugüne kadar yaþadýðý
en büyük çöküþtü. Krizin etkileri
1930'lu yýllar boyunca hissedildi
ve tüm sanayileþmiþ ülkelerde
yýkýcý sonuçlarý oldu. Kriz
nedeniyle, dünyanýn en büyük
ekonomileri olan ABD'nin ve
Almanya'nýn endüstri üretimi
yarý yarýya düþtü. Bu ülkelerdeki
çalýþanlarýn üçte biri iþsiz kaldý.
Birçok ülkede inþaat sektörü
durma noktasýna geldi ve tarým-
sal ürünlerin fiyatlarý yarý yarýya
indi. Dünyadaki toplam üretim
yüzde 42 oranýnda, dünya ticaret
hacmi yüzde 65 oranýnda azaldý.
Dünya ticaret hacmindeki ger-
ileme daha önce yaþanan en
büyük ekonomik buhrandakinin
yaklaþýk 10 katý kadardý.  

Kriz, 24 Ekim 1929'da New
York borsasýnýn çökmesiyle
ortaya çýktý. Fakat ekonomideki
durgunluk ve gerileme daha
önceden baþlamýþtý. ABD
ekonomisi 1927'de kýsa süreli
olarak resesyona girdi. 1928'de
Almanya ekonomisinde çöküþ
eðilimi görülmeye baþlandý.
Almanya'da 1929 yazýna
gelindiðinde þirket iflaslarý bir-
biri ardýna gelmeye baþladý ve
1,9 milyon kiþi iþsiz kaldý. Kriz,
Mart 1929'da Belçika'ya sýçradý
ve ekonomi yýlsonuna
gelindiðinde yüzde 7 küçüldü.
ABD'de resesyon, 1927-29
arasýndaki endüstriyel yatýrýmlar
sayesinde bir süre öte-
lenebilmiþti. Ancak 1929 yazýnda
endüstriyel yatýrýmlarýn dur-
masýyla beraber yeniden çöküþ
sürecine girildi. Kara Perþembe
olarak anýlan 24 Ekim günü, bor-
sada 4,2 milyar dolar buharlaþtý.
Kriz sürecinde yaklaþýk 4000
banka battý.

Neoklasik iktisatçýlar krizi para
arzýnýn kötü yönetilmesine
baðladýlar. Piyasaya yeterli mik-
tarda para verilmemiþ, sonuçta
fiyatlar düþmüþ, aþýrý borçlanma
ve iflaslar yaþanmýþtý. Keynes ve
takipçileri ise tasarruflarýn
yatýrýmlara oranla aþýrý art-
masýnýn, ekonomide efektif
talebin oluþmasýna mani
olduðunu öne sürdüler. 

ABD, krize yanýt olarak "New
Deal" politikasýný geliþtirdi ve
böylelikle ilk kez devlet,
ekonomiye müdahale etmiþ
oldu. Önlemlerin parçasý olarak
Merkez Bankasý yeniden yapý-
landýrýldý ve bankacýlýk sistemi
ýslah edilmeye çalýþýldý. Ancak
ekonomiyi canlandýrmak için
yapýlan tüm giriþimler baþarýsý-
zlýkla sonuçlandý. Çünkü krizin
sebebi kötü iþleyen bankalar ya
da tecrübesiz politikacýlar deðil,
sanayi sektöründe düþen kâr-
lardý. 

Kriz, emperyalist bloklar
arasýndaki hegemonya mücade-
lesini þiddetlendirdi ve savaþ
ekonomilerinin kurulmasýyla
dünyayý felakete sürükleyen 2.
Dünya Savaþý süreci baþladý. 

Dünya ekonomisindeki kötü gidiþ,
çeþitli çalkantýlarla devam ediyor.
Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma
Örgütü OECD'nin açýkladýðý, 2011
ikinci çeyreðindeki ithalat ve ihracat
verilerine göre, üye ülkelerin
büyümelerindeki yavaþlama,
dünyadaki birçok büyük ekonomiyi
olumsuz etkiledi.

Buna göre G-7 ülkeleri ve BRICS
olarak anýlan Brezilya, Rusya,
Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nýn
toplam ithalat büyümesi bir önceki
çeyrekte yüzde 10,1 iken, ikinci
çeyrekte yüzde 1,1'e geriledi. G-7 ve
BRICS ülkelerinin toplam ihracat
büyümesi ise ilk çeyrekte yüzde 7,7
iken, ikinci çeyrekte yüzde 1,9 olarak
gerçekleþti. Küresel mal ve hizmet
hareketindeki bu zayýflama, talepteki
azalmanýn ve kemer sýkma poli-
tikalarýnýn bir sonucu. 

Ekonomideki kýrýlganlýðýn bir baþka
göstergesi ise, yaz aylarýnda kredi
derecelendirme kuruluþu Standard &
Poors'un tarihinde ilk kez, dünyanýn
en büyük ekonomisi olan ABD'nin
kredi notunu düþürmesiyle ortaya
çýktý. Buna göre ABD'nin "AAA" olan
uzun vadeli kredi notu "AA+"ya
indirildi ve kredi not görünümü
"negatif" olarak deðiþtirildi.

Bu kararýn ardýndan borsalarda
büyük satýþlar yaþanýrken, kredi dere-
celendirme þirketi, kararý, ABD'nin
borç yükü ve bütçe açýklarý nedeniyle
aldýðýný açýkladý.

Büyük tartýþmalar sonucunda ABD
Kongresi'nde onaylanan bütçe açýðý
indirim planýnýn ikna ediciliði, bu
karar sayesinde daha baþtan sorgu-
lanýr hale geldi. S&P'nin kararýnýn
sonucunun ne olacaðýný, daha önce
böyle bir þey yaþanmadýðý için, kimse
tam olarak bilmiyor. Ancak
muhtemelen, bu karar, ABD'nin
borçlanma maliyetini arttýracak.
ABD'nin yýllýk bütçe açýðý 1,5 trilyon
dolar, toplam borç miktarý ise 14,3
milyar dolar düzeyinde.

Bir baþka kredi derecelendirme
kuruluþu olan Moody's ise, iki büyük
Fransa bankasýnýn kredi notlarýný,
ellerindeki Yunan tahvillerinin yarat-
týðý risk dolayýsýyla düþürdü. Her iki
bankanýn borsadaki hisseleri, sene
baþýndan bu yana yüzde 60'tan fazla
deðer kaybetmiþti. Notu düþürülen
bankalarýn Yunanistan'daki yatýrým-
larý 34 milyar avroyu buluyor. 

Bir taraftan da Euro bölgesindeki
kriz ve Yunanistan'a ikinci bir kurtar-
ma paketi ile müdahale etme tartýþ-
malarý giderek alevleniyor.
Yunanistan'a normalde Eylül ayýnda
verilmesi gereken 8 milyar avroluk
kredi taksitinin onaylanmasý, bazý

ülkelerin çekinceleri nedeniyle Ekim'e
býrakýldý. Ekim ayýnýn ortasýna kadar
bu paket onaylanmazsa,
Yunanistan'ýn moratoryum, yani
borçlarýný ödeyemeyeceðini ilan
etmekten baþka çaresi kalmayacak. 

Avro krizi dünya ekonomisini etk-
ilemeye baþladýðý için, yapýlan müza-
kerelerde ve toplantýlarda ABD
Hazine Bakaný da aktif olarak yer
alýyor.

Avro bölgesindeki bu kýrýlganlýðý
azaltmak için, muhtemelen
Yunanistan'da ikinci bir kurtarma

paketini uygulamaya koymaktan
baþka bir çözüm bulunamayacak.
Ancak bu kurtarma tartýþmalarýnýn
Yunan halkýný zor bir durumdan kur-
tarmakla uzaktan yakýndan ilgisi yok.
AB Merkez Bankasý'nýn, Sarkozy'nin
ve Merkel'in vizyonu, elinde
Yunanistan bonosu olan AB
bankalarýný kurtarmakla sýnýrlý.

Bütün bu kurtarma paketi tartýþ-
malarýnýn Yunan halký için anlamý,
iþçilerin ücretlerinin azaltýlmasý ve
sosyal haklara dönük saldýrýlarýn art-
masý.

Kriz Avrupa'yý
sarsýyor
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Günümüzdeki ekonomik kriz,
birçok tartýþmayý da beraberinde
getirdi. Farklý ekonomistler ve
ekoller, krizi deðiþik þekillerde açýk-
lýyor. Ana akým ekonomistlere göre,
piyasa ekonomisi normal koþullarda
'kriz üretemeyeceði' için, bunalýmýn
sebebi kredi sisteminin kontrolden
çýkmasý, kötü siyasetçiler ve para
politikasý araçlarýyla krizi iyi yönete-
meyen merkez bankalarý. Buna göre
AB Merkez Bankasý'nýn karþýlýksýz
para basýp Yunanistan'ý kurtarmaya
yanaþmamasý, kötü yönetim örnek-
lerinden biri. Bir baþka eðilime göre
ise krizin sebebi 'faiz' ve amacýndan
sapan finans kurumlarý. Faiz, sunî
iþlemler oluþturuyor ve doðasý gereði
her bulaþtýðý muameleyi spekülasy-
ona çeviriyor. Küresel finans kuru-
luþlarý da bu faiz mekanizmasýný
kendi kendine büyüyen bir canavar
haline getiriyor. 

Bu açýklamalarýn bazýlarý kýsmen
doðru olsa da krizin oluþmasýna
neden olan faktör ne kötü yöneticiler,
ne de spekülatif sermaye. Dünya
ekonomisinde týkanmaya yol açan ve
piyasalarýn yanlýþ bir þey yapamaya-
caðýna dair inancý yýkan geliþme,
Marks'ýn kâr oranlarýnýn düþme eðili-
mi olarak ifade ettiði, kapitalizmin
içsel mekanizmasýndan baþka bir þey
deðil. 

Kredi mekanizmasýnýn çökmesine
neden olan kârlýlýk krizinin geçmiþi,
2. Dünya Savaþý'ndan sonraki
geniþleme döneminin 1960'larda sona
ermesine dayanýyor. Küresel kapital-
izmin, sanayi sektöründeki kâr oran-
larýnýn düþüþü karþýsýnda ürettiði
çözüm, 1970'lerde ve 80'lerde uygula-
maya geçirilen neoliberal politikalar
oldu. Ücretlerin düþürülmesi ve
sosyal haklarýn týrpanlanmasý, yani
sömürü oranýnýn arttýrýlmasý
sayesinde kârlýlýk yeniden yükseliþe
geçti, ancak kâr oranlarýnýn uzun vad-
ede düþüyor olmasýna kalýcý bir

çözüm üretilemedi. 1990'larda
yeniden sýkýþma yaþanmaya baþlandý
ve 90'larýn sonundan beri, ABD
Merkez Bankasý, krizi önlemek için
Amerika ve dünya ekonomisini
krediye boðdu. 

Ucuz krediler sayesinde þirketler
yatýrým kararlarý almaya devam ettil-
er ve piyasa kýsmen de olsa canlýlýðýný
sürdürdü. Ancak büyüyen kredi
balonu, 2007 yýlýnda, kredi alan yok-
sullarýn, bankalara olan borçlarýný
geri ödeyemeyeceðinin anlaþýlmasýyla
patladý ve 1930'lardakine benzer uzun
ve belirsizliklerle dolu bir kriz ortamý
piyasalarýn üzerine çöktü.

Var olan krizin ayýrt edici yaný, soru-
nun neoliberalizm ya da küre-
selleþmeden deðil, kapitalist üretim
iliþkilerinin doðasýndan kaynaklanýy-
or oluþu. Bu nedenle kýsa vadeli
çözümlerle kriz sona ermiyor.
Buhranýn, kapitalizmin kalbi olan

ABD'de baþlamasý ve kapitalizmin bir
baþka kalbi olan Avrupa'ya doðru
yayýlmasý da bunun bir göstergesi. 

Krizle ortaya çýkaran þirket iflaslarý
ve borç sorunu, Marks'ýn "deðer
yasasý" olarak tarif ettiði, kapitalizmin
içsel çeliþkilerinin bir sonucu olarak
ortaya çýkmakta. Sistemin temel
güdüsü olan daha fazla sermaye
biriktirme ihtiyacý, kapitalizm altýnda
iki tamamlayýcý ve çeliþkili süreçle
sakatlanýyor. Bunlarýn birincisi kâr
oranlarýndaki düþme eðilimi, ikincisi
ise üretimde meydana gelen artýþýn
pazarýn emme kapasitesinin üzerinde
olmasý. Eðer kâr oranlarý düþmüyor
olsaydý, talep yetersizliði iþçilerin
ücretleri arttýrýlarak çözülebilirdi.
Tersinden, sorun sadece kârlýlýk olsa
ve pazardaki darlýk göz ardý
edilebilseydi, ücretleri daha da düþür-
erek kriz ötelenebilirdi. Bu makas
haddinden fazla açýldýðý ve birçok zýt

gücün etkileþiminde yavaþça geliþtiði
için, kriz gün geçtikçe ve kaçýnýlmaz
olarak derinleþiyor. 

Sermaye birikim sürecinin yarattýðý
ikilemin bir ucunda yer alan kâr oran-
larýndaki azalma, sermayenin organik
bileþimindeki artýþ nedeniyle oluþ-
maktadýr. Kapitalizm geliþtikçe daha
çok üretim aracý (ölü emek),
iþgücünün (canlý emek) yerine geçer.
Ancak artý deðeri ölü emek deðil,
canlý emek yarattýðý için, iþgücünün
payýnýn azalmasý, kâr oranlarýnýn da
azalmasý anlamýna gelir. Rekabet
dolayýsýyla, sermaye, ayný kâr mik-
tarýný korumak için daha çok üretim
yapmak durumundadýr ve bu
durumdan bir çýkýþ yoktur. Marks'a
göre kâr oranlarýnýn düþmesi, "aþýrý
üretimi, spekülasyonu, krizleri, artýk-
sermayeyi ve aþýrý nüfusu körükler".

Üretim araçlarýnýn geliþmesi ve
giderek daha çok yatýrýmýn üretim
araçlarýna yapýlmasý ile sermaye
birikim sürecinin yarattýðý ikilemin
ikinci yaný ortaya çýkar. Bir sarmal
þeklinde aþýrý üretim krizi (ya da
eksik kapasite kullanýmý) geliþir ve
birikimin iþçi ücretlerine kýyasla
giderek artan bir oraný yeniden
birikim saðlamak için kullanýlýr.
Sömürü oranýnýn arttýrýlmasý ve
tekelleþme, artan rekabet þartlarýnda
kapitalistler için oyunda kalmanýn
yegâne kuralýdýr.  Birikim, birikim
içindir. 

Bu temel eðilimlerin etkisi altýnda
kapitalizmin canlanma, geniþleme,
kriz ve depresyon çevrimleri oluþ-
maktadýr. Günümüzdeki birçok
geliþme, 1970'lerden beri ötelenen
krizin giderek depresyona
dönüþtüðünü ortaya koyuyor. Yavaþ
ve sancýlý olarak dünya çapýnda
geliþen bu süreç, bizi Rosa
Luxemburg'un yaklaþýk 100 yýl önce
ortaya koyduðu formülasyona
götürüyor: "Ya sosyalizm, ya barbar-
lýk içinde yok oluþ!" 

Krizin marksist analizi

Kriz ve çözümsüzlük
Avro bölgesindeki kriz, Yunanistan'ýn borç sorunu ve ABD'nin borç lim-

iti gibi konularý, ABD'de ev kredilerine dayalý emlak balonunun Aðustos
2007'de patlamasýndan bu yana çeþitli farklý görünümler altýnda tartýþýy-
oruz.

Ýçinde olduðumuz krizin hafif ve geçici deðil, aðýr ve kalýcý olduðunu,
her bir adýmda karþýmýza çýkan yeni ekonomik geliþmelerde görmek
mümkün. Krizi önlemek için ABD'nin 2007 yýlýndaki 700 milyar dolarlýk
paketi de, Avro bölgesindeki yüz milyarlarca dolarlýk IMF paketleri de,
daha büyük yeni bir paket ihtiyacý yaratmaktan baþka iþe yaramýyor.

Ancak krizin kalýcý olacak bir baþka etkisi daha var. Neoliberalizmin
bütün argümanlarý bu esnada teker teker çöküyor ve 1970'lerden beri
yaþadýðýmýz neoliberal ideolojik hegemonya sona eriyor. 

Neoliberal ekonomistlerin krize dönük önerdikleri gözle görünür bir
çözüm önerisi yok. Birçok uzman, talebin yeniden artmasý için devlet
müdahalesi ve istihdam planý öneriyor, ancak bu durumda artacak ülke
borçlarýnýn nasýl ödeneceðine dair kimse fikir belirtmiyor.

Kapitalist paradigmayla dünyaya bakan ekonomi anlayýþýnýn akýl
dýþýlýðý, bu uzun ve aðýr iþleyen bunalýmla beraber giderek daha net
ortaya çýkýyor.

Ýngiltere’de
öðrenciler
kesintileri
protesto ediyor,
pankarlarýnda
“Kapitalizm
çalýþmýyor”
yazýyor.
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Mao Zedung 35 yýl önce, Eylül
1976'da öldü. Öldüðünde, kurucusu
olduðu Çin Halk Cumhuriyeti birçok
sosyalist tarafýndan hem batý kapital-
izminin hem de stalinist Rusya'nýn
alternatifi olarak görülüyordu.

Japonya'nýn 1930'larda Çin'i iþgal
etmeye baþlamasý koþullarý bir anda
deðiþtirdi.

Kuomingtang kýsa zamanda
Japonlara karþý savaþta etkisiz ve
yeteneksiz olduðunu gösterdi. Buna
karþýlýk Komünist Partisi'nin Halk
Ordusu Japonlara karþý etkili ve
baþarýlý bir savaþ yürüttü ve bunun
sonucunda etkisi de giderek artmaya
baþladý.

Japonlar 1945'de yenildiðinde,
Çin'de ABD'nin desteklediði
Kuomingtang ile Komünist Partisi
arasýnda iç savaþ baþladý. Ýç savaþý
Komünistler kazandý ve 1 Ekim 1949
günü Mao Zedung, Pekin'de
Tiananmen meydanýnda milyonlarýn
karþýsýna çýktý. "Çin halký ayaða kalk-
tý" diyordu.

Bu gerçek bir devrimdi, ama bir iþçi
devrimi deðildi. Bu devrimle,
emperyalistlerin onlarca yýl boyunca
Çin'de sürdürdükleri egemenlik sona
erdi. Toprak aðalarýnýn ve büyük bur-
juvazinin iktidarý yýkýldý. Devrim Çin
halký için muazzam büyük bir
adýmdý. Ne var ki, Mao'nun söylem-
ine raðmen, devrim köylü ve iþçi
yýðýnlarýný egemen sýnýf haline
getirmedi. Toplumu yöneten iþçi ve
köylü yýðýnlar deðildi.

Yeni hükümet toprak üzerindeki
kiralarý düþürdü ve toprak reformu
yaptý. Ancak Mao, köylülerin "kendil-
iðinden hareketlerinin" sertçe engel-
lenmesi gerektiðini söylüyordu.

Devrimde iþçilerin hiçbir rolü yoktu.
Mao, o dönemde iþçi sýnýfýnýn en çok
ve en güçlü olduðu Þanghay'a
girdiðinde, "iþçilerin ve iþverenlerin

eskisi gibi çalýþmaya devam etmeleri
gerektiðini" söylüyordu.

Yeni rejim Kuomingtang yetk-
ililerinin önemli bir kýsmýný iþlerinin
baþýnda tutarak kapsadý. 1927'de
Kanton'da iþçileri katleden Li Chi Sen
yeni rejimde Çin Halk Cumhu-
riyeti'nin baþkan yardýmcýsý oldu.

Mao, Çin'in baðýmsýz bir ulusal
ekonomi olarak geliþmesini saðla-
maya çalýþýyordu. Stalin'in 1930'larda
Rusya'da yaptýðýný tekrarlamaya
çalýþýyordu. Modern bir sanayi ve
onu koruyacak modern ve güçlü bir
ordu.

Herþey, iþçileri ve köylülerin çýkar-
larý sanayileþmeye baðlanmýþtý ve
rejimin baþýnda devlet bürokratlarý
sýnýfý vardý. Yeni toplum devlet kapi-
talizmiydi.

Kentlerde her þey karnelere bað-
landý, grevler yasaklandý. Ýþçiler
özgürce iþlerini deðiþtiremiyordu, iþ
deðiþtirmek izne baðlýydý ve ayrýca
insanlar bir þehirden baþka þehre
gidemiyorlardý.

Milyonlarca insanýn ucuz emeði
Çin'in sahip olmadýðý makinelerin
yerine kullanýlýyordu. Kýsacasý, Çin
sosyalist bir ülke deðildi.

Çin hýzla büyüyen bir dizi rakip
ülke ile yarýþmak zorundaydý. Bu
nedenle büyümek için büyük hamlel-
er yapýldý. Bunlarýn en önemlisi 1958-
60'da gerçekleþtirilmeye çalýþýldý. Mao
tamamlanmasý mümkün olmayan
üretim hedefleri saptadý. Her

düzeyde yetkililer bu hedefleri
tamamlayamamalarýna raðmen kendi
üstlerine doðru olmayan bilgiler ver-
erek kendilerini tamamlamýþ gibi gös-
terdiler. Üst yetkililer daha üst yetk-
ililere ayný þeyi yaptýlar.

Bu politikanýn sonucunda oluþan
büyük kýtlýk ve açlýkta ne kadar
insanýn öldüðünü kimse bilmiyor.
Ama kesin olan bir þey varsa milyon-
larca insan hayatýný kaybetti. Son
zamanlarda yapýlan tahminlere göre
sayý on milyonlarý buluyor.

Felaketle sonuçlanan politika ege-
men bürokrasi içinde çatlaklara ve
sert çatýþmalara yol açtý. Mao etkisini
kaybetti.

1966'da baþlattýðý "Kültür Devrimi"
ile yeniden etkili olmaya çalýþtý.
Egemen bürokrasi içinde izole
edilmiþti bu nedenle amacýna ulaþa-
bilmek için yýðýnlara dayanmalýydý.
Ýþçileri hareketlendirmek çok tehlikeli
olurdu bu nedenle öðrencilere döndü.

Mao taraftarlarý Kýzýl Muhafýz gru-
plarý kurmaya baþladýlar BU gruplar
için Mao'nun Küçük Kýzýl Kitabý ide-
olojik beslenmeyi saðlýyordu.

Mao'nun muhalifleri de örgütlenm-
eye baþladýlar, onlar da kendi Kýzýl
Muhafýzlarýný kurdular ve sonunda
ülkenin birçok yerinde iç savaþa
doðru gidilmeye baþlandý.

Her iki tarafýn da kullandýðý sosyal-
izm söylemine raðmen ortada sosyal-
izme ait hiçbir þey yoktu. Çin muaz-
zam bir dehþet ortamýna düþmüþtü.

Kültür Devrimi yýllarý boyunca ege-
men bürokrasinin birbiriyle mücadele
eden kesimlerinin anlaþtýðý tek nokta
iþçilerin ve köylülerin sömürülmeye
devam edilmesiydi.

Her iki taraf ta ekonomizmi
eleþtiriyor ve bu arada iþçilerin ücret-
lerini kesiyor, çalýþma saatlerini art-
týrýyor ve iþ güvenliðini bütünüyle
ortadan kaldýrýyordu.

Milyonlar sefalet içindeyken liderler,
Mao ve diðerleri lüks bir yaþam
içindeydi. Dýþa karþý ise Maocu
yaþam mütevazi köylü yaþamý olarak
sunuluyordu.

Ama sonunda Kültür Devrimi ege-
men bürokrasinin kontrolünden çýk-
maya baþladý ve iþçiler son derece
kötü olan koþullarýný deðiþtirmek için
mücadele etmeye baþladýlar. Grev

dalgalarý baþladý. Ýlk büyük grevler
sanayinin merkezi Þanghay'da ortaya
çýktý. Yaygýnlaþan iþçi mücadelesi bir-
biri ile mücadele eden egemen
bürokrasinin iç mücadelesine son
verdi. Egemen sýnýf mücadeleyi dur-
durmak için orduya döndü.

Onbinlerce iþçi öldürüldü ve
nüfusun yüzde 10'u demek olan 17
milyon kiþi kýrsal alanlara zorla gön-
derildi.

Mao'nun 1976'da ölümüne kadar
Çin egemen sýnýfý içindeki mücadele
sürdü. Sonunda Deng Siao Ping'in
önderliðindeki ekip silah zoruyla
mücadeleyi kazandý. Yeni egemenler
iki yýl içinde istikrarý saðladýlar.
Mao'nun dünya ekonomisinden izole
geliþme politikasýný terk ettiler. Çin'i
yabancý yatýrýmlara açtýlar, Pazar
ekonomisine dönmeye baþladýlar. Bu
yeni politikalar geliþmeyi muazzam
ölçüde hýzlandýrdý ama yeni sorunlar
getirdi.

Kâr peþindeki köylüler tahýl üret-
mek yerine sanayide kullanýlacak
ürünler yetiþtirmeye baþladýlar.
Büyük çiftlikler küçük parçalara
bölündü ve bunlarýn sonucunda
büyük bir tahýl sýkýntýsý ortaya çýktý.

Kentlerde ki hýzlý sanayileþme
ulaþým, konut sorunlarý yarattý, yeterli
ham madde bulunamýyordu. Ve
muazzam bir atýk sorunu ortaya çýk-
maya baþladý. Bütün bunlara aðýr
politik baský ortamý eklenince 1989'da
Tiannenman meydanýndaki dev gös-
teri ortaya çýktý. Mao gibi orduya
dayanan Deng Tiannenman gösterisi-
ni þiddetle bastýrdý ve bürokrasinin
egemenliðini pekiþtirmeye giriþti.

Ekonominin büyümesi ile birlikte
kýrsal alanda kentlere devasa bir akýn
baþladý ve dev þehirler ortaya
çýkarken gelir adaletsizliði hýzla arttý.
Egemen sýnýf ABD ve Çin ile rekabete
giriþirken iþçi sýnýfý biryandan daha
da yoksullaþtý diðer yandan da
mücadele etmeye çalýþtý. Ne var ki
Çin'de iþçi sýnýfý üzerindeki politik
baský son derece aðýr.

Yeni kapitalistler hemen hemen
daima eski bürokrasiden çýkýyor ya
onlarýn çocuklarý veya yakýn akra-
balarý ya da bizzat kendileri.

YYusuf Topuzoðlu

Çin: Mao’dan küresel kapitalizme
Mao Zedung’un önderliðindeki

ikinci devrim, devlet kapital-
izminin kuruluþu, Tiannanmen
Meydaný’nda demokrasi isteyen
öðrencilerin ve iþçilerin üzerine
gönderilen tanklar, küresel kapital-
izmin en büyük güçlerinden birine
düþen Çin - Yusuf Topuzoðlu,
Sosyalist Ýþçi için hazýrladýðý yazý
dizisinin ilkinde Çin’de olan biten-
leri özetliyor. Sonraki sayý:da:
Yitirilen Devrim 1927

1927: Þangay ve Pekin’de iþçiler komünler
kuruyor, ancak Stalin komünist iþçilere devrim
yapmalarýný deðil burjuva partisi Kuomintang’a
katýlmalarýný öneriyor. Gelecek sayýda...



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

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla
köklü bir þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý iþçi sýnýfý tarafýn-
dan ele geçirilip kullanýlamaz. Kapitalist
devletin tüm kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý
korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi
milislerinin üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet ge-reklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
eylemi devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele dünya çapýn-
da bir mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin iþçileri ile
daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn tam bir sosyal,
ekonomik ve politik eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn cinsel yönelim-
lerden dolayý aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna 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 kurtu-
luþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyal-
izm tek bir ülkede izole olarak yaþaya-
maz. Rusya, Çin, Doðu Avrupa ve Küba
sosyalist deðil, devlet kapitalistidir.

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için,
iþçi sýnýfýnýn en militan, en mücadeleci
kesimi devrimci sosyalist bir partide
örgütlenmeli-dir. Böylesi bir parti iþçi
sý-nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve hareketi
içindeki çalýþma ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde diðer iþçilere
reformizmin iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikir-
lere katýlan herkesi devrimci bir sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.
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sosyalist iþçi
ne savunuyor?

Maymunlar Cehennemi Baþlangýç
bizi önceki üç filmlik hikâyenin
baþlangýcýna götürüyor. Dizinin ilk
filminde Charlton Heston'un uzay
gemisi bir kaza geçirerek insanlarýn
da olduðu bir gezegen de may-
munlarýn hakim olduðunu görür.
Maymunlar insanlarý avlamakta ve
kendi bölgelerine sürmektedir. Ýki
bilim maymunu Charlton Heston'un
akýllý bir yaratýk olduðunu keþfeder.
Filmin en sonunda Charlton Heston
maymunlardan kaçarken kumlarýn
arasýnda New York'un ünlü sembol-
lerinden özgürlük abidesini görür ve
birden bire geldiði gezegenin dünya
olduðunu kavrar. 

Maymunlar Cehennemi Baþlangýç
bizi geliþmelerin baþýna götürüyor.
Filmin baþ insan karakteri Will (James
Franco) Alzheimer bir ilaç þirketinde
çalýþýr. Babasý da Alzheimer'lidir.
Hayvanlar üzerinde yapýlan çalýþ-
malar maymunlarýn aniden büyük bir
zekâ sýçramasýna ulaþmalarýný saðlar.
Þirketin patronu ilacýn kâþifi Will'i
teþvik eder. "Sen tarih yazacaksýn ben
ise para kazanacaðým."

Birgün üstün zekalý bir maymun þir-
ketin yönetim kurulu toplantýsýný
basar ve korumalar tarafýndan
öldürülür. Bunun üzerine maymunlar
üzerinde yapýlan testler durdurulur. 

Öldürülen maymunun oðlu Sezar
kurtulur ve kýsa süre sonra annesinin
zekâsýna sahip olduðu anlaþýlýr. 

Filmin ilk bölümü Sezar'ýn aile
yaþamýný anlatýyor ve biraz durgun.
Sezar Andy Serkis adlý aktör tarafýn-
dan oynanýyor. Ýlk kez Avatar fil-
minde kullanýlan teknikle insan may-
mun olarak rolünü sürdürüyor.

Filmin ikinci bölümü biraz hapis-
hane filmlerini andýrýyor. Maymun
sýðýnaðýný anlatýyor. Sezar burada
insanlarýn konforlu yaþamlarý ile
kendi ilkel yaþamlarýný karþýlaþtýrma
olanaðý buluyor ama bu arada
örgütlenmeyi öðreniyor. Diðer may-
mun türlerini yönlendiriyorlar.

Sesi olmayan þempanze orangutana
elleriyle "maymunlar zayýf" diyor,
eline aldýðý sopayý kýrýyor. Sonra
birçok sopayý birden alýp kýrmaya
çalýþýyor ve "birlikte güçlüyüz" diyor.

Son ve belki de filmin en güzel
bölümü ise ayaklanma kýsmý.

Ýlk Maymunlar Gezegeni 1968'de
yapýlmýþtý. O vakit dünyanýn may-
munlar gezegeni haline gelmesinin
sýrrýnýn arkasýnda nükleer savaþ duy-
gusu vardý.

Dizinin son filmi 1965 Los Angeles

ayaklanmasý üzerine yapýlmýþtý. Los
Angeles 6 gün boyunca ayaklanmýþ,
insanlar polisle çatýþmýþtý. Ayaklanma
polisin ýrkçý tutumu nedeniyle
baþlamýþtý. Bu film politik mesajlarý
nedeniyle yoðun eleþtiriler almýþtý.

Maymunlar Cehennemi Baþlangýç
bu yýlýn ruhunu bir ölçüde yansýtýyor.
Arap Baharýný, Avrupa'nýn çeþitli
ülkelerindeki grevleri, Ýngiltere'deki
ayaklanmayý. Film onlardan etkilen-
miþ deðil ama onlara denk düþüyor. 

Amerikan Time dergisi filmin sonu
için "ezilen yýðýnlarýn devrime doðru
yaklaþmasýný anlatan Marksist bakýþ"
diye adlandýrýyor ama bu taným
eksik. Filmin sonu devrime yaklaþma
deðil tam bir goril ayaklanmasý.

Ayaklanmanýn sonuçlarýný ise ancak
filmi izleyerek görebilirsiniz. Ama
mutlaka görün.

Uçma
sanatý
Fransýz yazar Antonio Altarriba'nýn
"Uçma Sanatý" adlý çizgi romanýnda,
hikayenin kahramýný Antonio'nun
yaþamý üzerinden Ýspanyol devrim-
inin öyküsünü izliyoruz. 

Hikaye 90 yaþýndaki Ýspanyol
Antonio'nun 2001 yýlýnda intiharý
ediþi ile baþlýyor. Ardýndan 1920'li yýl-
lardan baþlamak üzere Antonio'nun
yaþamý üzerinden Ýspanya'da
cumhuriyetin ilaný öncesi köy ve kent
yaþamýný, ardýndan Ýç Savaþý,
faþizmin iþgali altýndaki Fransa'yý,
Franco dönemi Ýspanya'sýný ve
Ýspanya'nýn Franco dönemi sonrasýný
bütün bir hikaye boyunca görebiliy-
oruz. Elbette fazlasýyla teorik olarak
incelenmiþ bir deðerlendirme sun-
muyor ancak Antonio'nun hikayesi
üzerinden Ýspanya'daki sosyal ve
ekonomik iliþkiler üzerine bir kesit
sunuluyor okuyucuya. Çizgi Roman
tam da bu özelliði nedeniyle Ken
Loach'un yine Ýspanya Ýç Savaþý'ný
anlatan "Ülke ve Özgürlük" filmi ile
büyük benzerlikler gösteriyor.  

Ýlk bölümde, 1920'lerin Ýç Savaþ

öncesi Ýspanya'sý Antonio'nun hayatý
üzerinden anlatýlýyor. Ýkinci bölümde,
köy yaþamýnýn baskýcýlýðý, sýkýcýlýðý ve
tutuculuðundan sýkýlan Antonio'nun
baþka bir hayat kurma umuduyla
Zaragoza'ya gidiþi ve burada yavaþ
yavaþ dönemin toplumsal olaylarýn-
dan etkilenerek politize olduðuna
tanýk oluyoruz.  Ýç Savaþ'ýn da
anlatýldýðý bu bölümde yine ""Ülke ve
Özgürlük" filminde gördüðümüz gibi
Halk Cephesi'nin halký silahlandýr-
mayý reddetmesi, Faranjistlerin

giderek güçlenmesi ve devrimin
Stalinistler tarafýndan nasýl boðul-
duðunu görüyoruz. 

Üçüncü bölümde, Antonio'nun Ýkin-
ci Dünya Savaþý'ndan sonra ülkesine
dönüþünde gördüðü manzara
anlatýlýyor. Devrimcilerin pek çoðu-
nun Franco'yu savunur hale
gelmesindeki dönüþümü "ideolojik
intihar" olarak anlatýyor yazar. Eski
döneminin devrimcilerinin bu yeni
hayata tutunabilmek için "ideolojik
intiharý" seçtiklerini yani bütün
baþarýsýz devrimlerin sonunda
yaþandýðý gibi geçmiþe bir sünger
çekerek ve yeni düzenin daha iyi
olduðuna kendilerini inandýrarak
ayakta kaldýklarýný anlatýyor. Antonio
da daha sonra "ideolojik intiharý"
seçenler arasýna katýlýyor ve bir kapi-
talist oluyor. 

"Uçma Sanatý" köylü bir çocuðun
ailesindeki ve köydeki baskýlardan
kurtulmak için büyüttüðü hayallerin,
Faranjistlerin baský ve þiddetine karþý
cumhuriyetçi birlikte büyüttüðü hay-
allerin, savaþýn sona ermesinden
sonra Franco Ýspanya'sýnda bir aile
kurarak onlara iyi koþullar saðlamak
için büyüttüðü hayallerin ve her
defasýnda yýkýlan hayallerinin ardýn-
dan yaþlýlýðýnda en büyük hayalini
sonunda gerçekleþtirmesinin öyküsü.

Uçma Sanatý
Antonio Altarriba
Versus Kitap Yayýnlarý
2011, 210 sayfa

Maymunlarýn ayaklanmasý

marksist.org

devrimci antikapitalist
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Temmuz ayýnda  "dünyadaki en
büyük insani felaket" olarak
Somali yer alýyordu.  Afrika'nýn

doðu kýyýlarýnýn büyük boyutlu bir
kuraklýk krizi ile karþý karþýya kaldýðýn-
dan, Kenya, Etiyopya ve Somali'de
kuraklýktan etkilenecek insanlarýn
sayýsýnýn da 10 milyonu bulacaðý
söyleniyordu. 10 milyon insan, Türkiye
nüfusunun yaklaþýk yedide biri…

Haberlere eþlik eden fotoðraflarý görüp
de vicdaný sýzlamayan herhalde kimse
yoktur. Doðal olarak insanlar Somali'ye
yardým etmeye çalýþtýlar. Para, gýda, ilaç
kampanyalarý, cep telefonlarýndan
mesajlar, öksüz kalan çocuklarý evlat
edinme çabalarý. Dünya liderleri de
Somali için acil alarm durumuna geçtil-
er. 

Kalabalýk bir heyetle Somali'ye giden
Tayyip Erdoðan ziyareti sýrasýnda gýda
paketlerini bizzat kendisi daðýttý. Oysa
Erdoðan, iklim felaketine neden olan
karbon emisyonlarýný en hýzlý artýran
ülkenin lideriydi.

Somali'de olan ne? 
Adaletsizlik ve eþitsizliðin üzerine

kurulu sistemin doðurduðu her türlü
sorundan bu yoksul ülke zaten yeter-
ince payýný almaktaydý. Doða
koþullarýnýn zorluðu da eklenince
oralarda yaþayanlar için hayatta kalmak
iyice zorlaþmýþtý.  Bu bölgede kuraklýk
daha önceleri de yaþanýyordu. Ama
kuraklýða baðlý kýtlýk, toplu ölümlere
yol açacak sýklýkta deðildi. 10 yýlda bir
yaþanan kuraklýk, 5 yýlda en
nihayetinde 2 yýlda bir görünmeye
baþlayýnca, geçen yýl ve bu yýl üst üste
yaðmur yaðmayýnca "dünyanýn en
büyük insani felaketi" yani 12 milyon
insaný açlýða baðlý toplu ölümlere
sürükleyen felaket yaþanmaya baþlandý.
Felaketin tetikleyicisi ise iklim deðiþik-
liðinden baþka bir þey deðildi.   

Neden mi iklim deðiþikliði? 
Geçtiðimiz 50 yýl içinde ortalama

sýcaklýklar Kenya'da 1, Etiyopya'da 1,3
derece artmýþ. Mart-Haziran aylarýnda
görülen "uzun yaðmurlarý" nýn yaðýþ
miktarlarý ciddi biçimde düþmüþ.
Sýcaklýk artýþý azalan yaðýþlarýn daha
çabuk buharlaþmasýna bu da kuraklýðýn
artmasýna neden oluyor. Bölgede Ekim-
Aralýk aylarýnda görülen kýsa yað-
murlarýn ise þiddeti artmýþ. Bu artýþ
kuraklýða çözüm oluþturmak bir yana
yeni bir felakete yol açýyor.  Çok þiddetli

yaðýþlar toprak tarafýndan emilemiyor
ve sellere neden oluyor.  

Somali'de hayvancýlýk yapan göçebel-
er, hayvanlarýný otlatacak alan bulamýy-
orlar. Tarým üretimi çok hýzlý bir düþüþ
yaþýyor ve 5 milyon insan açlýkla karþý
karýya. Þimdi ortalýðý kasýp kavuran, baþ
edilemez kuraklýðýn sonucu insanlar
yerlerini yurtlarýný terk ediyorlar. Bu
göçü yaþamak zorunda kalan insanlara
biz "iklim mültecisi" deniyor. Dünyanýn
en büyük mülteci kampý Dadaab'a (380
bin kiþi yaþýyor) yürüyerek otuz beþ
günde ulaþan bir kadýnýn bu uzun yol-
culuða dayanamayan üç çocuðu yolda
ölmüþ. Ve her gün kampa ulaþmaya
çalýþan binlerce kiþi var.  

Sadece Somali deðil tüm dünya
Dünyanýn her yerinde iklim deðiþik-

liðinden kaynaklý -sýcak hava dalgalarý,
kuraklýk, tayfun, seller, vb-  felaketler
yeterince uzun bir zamandýr yaþanmak-
ta. Asýl bu doðal olmayan felaketlerin
sorumlularýnýn Somali'ye bir daha
dönüp bakmalarý gerekiyor.  Israrla,
inatla, arsýzca, doymak bilmezce
sürdürdükleri akýl dýþý, mantýk dýþý, izan

dýþý, antidemokratik uygulamalarýnýn
sonucudur Somali.  

Fosil yakýtlara dayalý, kâr, rekabet,
büyüme, kalkýnma, daha fazla tüketim,
daha fazla sömürüyü içeren kapitalist
sistemin sonucudur iklim deðiþikliði.

Borcunuzu ödemek
zorundasýnýz

ABD'nin Somali için açýkladýðý yardým
paketinin tutarý 100 milyon dolar. Bu
yardým miktarý ile büyük bir cömertlik
yaptýklarýný düþünüyor olsa gerekiyor-
lar ki bunu övünerek açýklýyorlar.
Türkiye'deki yetkililer de Somali'de
yaþanan insanlýk trajedisine dikkat çek-
tikleri, gýda ve para yardýmýnda
bulunulduðu hatta baþbakanýn "kamp-
taki su sorununu çözün" talimatýný ver-
miþ olmasýndan dolayý kendilerini iyi
hissediyorlar ve kendileriyle övünüyor.
Oysa, sera gazlarýnýn artýþýna katkýda
bulunmayan ama iklim felaketlerinin
vurduðu, toplu ölümlere ve göçlere
maruz kalan yoksul insanlardan çaldýk-
larýný geri ödemekten baþka bir þey
deðil ödeyecek olduklarý milyon dolar-
lar. 

Hayýrseverlik istemiyoruz! Ýklim

deðiþikliðinin sorumlullarý borçlarýný
Somali halkýna ve tüm dünyaya ödemek
zorundadýr.

Korkunç ve çýlgýn projelerinizi
uygulamanýza engel olacaðýz

Kanada'da çýkarýlan katran kumu
petrollerini ABD'ye taþýyacak, milyonda
200 parça karbon barýndýran, geçtiði
yerlerde þimdiden büyük tahribatlara
yol açan Keystone XL boru hattý projesi,
iklim mücadelesinin tarihindeki en
büyük sivil itaatsizlik eyleminin
örgütlenmesine neden oldu. 

AKP hükümetinin kalkýnma hýrsýna
eþlik eden yerli doðal kaynaklarýn ( su,
kömür, petrol) son damlasýna kadar
kullanýlmasýný öngören enerji poli-
tikalarýna( kömürlü termik santraller,
HES'ler, nükleer) yetmez gibi 3. köprü,
Ýstanbul'a yeni kanal projele gibi çýlgýn
projeler de eþlik etmekte. Türkiye'nin
sera gazý salýmý 1990 deðerlerine göre
yüzde 120'nin üzerinde arttý.
Türkiye'nin 2020 yýlýnda Avrupa'daki en
büyük salýma sahip olan ülke olacaðý
tahmin ediliyor. Sinop Gerze'de 1200
MW gücündeki termik santral yapýmý
hem bölgedeki ekosisteme zarar verecek
hem de karbon salýmlarý açýsýndan
Türkiye'yi 2020 birinci yapacak adýmlar-
dan bir tanesidir. Her iki projeye (
Keystone ve Gerze'deki termik santral)
karþý yerel, bölgesel, ulusal ve hatta
uluslararasý bir direniþ sergileniyor. 

Bu yýl uluslar arasý iklim hareketi 24
Eylül günü, her türlü deðiþimin
mümkün olduðunu göstermek için
sokaklarda olacak. Geleceðimizi ve
gezegenimizi kendi çýkarlarý uðruna
yok sayanlara deðiþim istediðimizi; bu
deðiþimi ellerimizle yapmaya hazýr
olduðumuzu göstereceðiz.

Tunus'taki, Mýsýr'daki ve Orta
Doðu'nun çeþitli yerlerindeki dost-
larýmýz bizlere deðiþimin çok çabuk
gelebildiðini kanýtladýlar. Ülkelerinde
kapalý durmaktan pas tutmuþ her
konunun üzerini açtýlar. Onlar bizim
iklim mücadelemizin ilham kaynaklarý.

Þimdi iklim deðiþimine, nükleer
santrallara, kömürlü termik santrallara,
savaþlara, HES'lere, çýlgýn projelere, 3.
köprüye, türcülüðe, Somali'de yaþanan
trajediye, çevre felaketlerine karþý olan-
larýn güçlerini sokakta birleþtirme
zamaný!

Birlikte harekete geçelim! Tüm
dünyayla beraber!

� 30.000 kiþi sýcak hava
dalgalarýndan dolayý öldü
(Avrupa,2003)

� Bin kiþi tayfunlar nedeniyle

yaþamýný yitirdi. (Filipinler,2004)

� 2.000 kiþi Katrina kasýrgasýnda

hayatýný kaybetti. (ABD, 2005)

� 500.000 kiþi tayfundan dolayý

evsiz kaldý ( Çin, 2006)

� 140.000 kiþi Nargis tropikal sik-

lonunda öldü ( Myanmar, 2008)

� 20 milyon kiþi selden etkilendi

(Pakistan, 2010)

Ýklimi deðil,
sistemi deðiþtir
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