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Tahrir’den Wall Street’e

DÜNYA
AYAKTA

� Önce elektrik, sonra doðal-
gaz, þimdi de her þeyin yüzde
10 zamlanmasý bekleniyor.

� Ücretler ise yerinde sayýyor.

� Kamu emekçileri cumartesi-
leri de çalýþtýrýlmak, çalýþma
saatleri deðiþtirilmek isteniyor.

� Kýdem tazminatý fona
dönüþtürülerek yok ediliyor.

� Öðretmenlerin çalýþma saat-
leri artýrýlýyor.

� Ýþ güvenliði ortadan
kaldýrýlýyor.

� AKP zenginleri daha da
zengin etmenin peþinde.

� Bu saldýrýyý grev durdurur.
Kazanana kadar grev!
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Halklarýn
Demokratik
Kongresi
toplandı

AKP
hükümetinden

emekçilere
saldýrý planý!

� BDP, DSÝP ve bir çok sol
parti, sosyal hareketler, azýn-
lýklar, Türkiye halklarýnýn tem-
silcileri ortak mücadele için bir
araya geldi.

� Halklarýn Demokratik
Kongresi, Ankara’da kuruldu ve
önümüzdeki süreçte güçlü bir
muhalefet odaðý olmayý hede-
fliyor.

� Halklarýn Demokratik
Kongresi nasýl yola çýktý, neler
yapacak?
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Tunus ve Mýsýr devrimlerinin baþlat-
týðý mücadele dalgasý dünyayý sarsý-
yor!

Küresel kapitalizmin simgesi olan
Wall Street antikapitalistler tarafýn-
dan kuþatýlýyor!

Küresel iþgal ve ayaklanma çaðrýsýy-
la 81 ülkede 1200’den fazla þehirde
yüzbinlerce insan sokaklara çýkýyor.

%99 gerçek demokrasi istiyor!

Yüzde 99’u hep soyan, iþçilerin ve
yoksullarýn isteklerini sýrtlarýný dönen
burjuva hükümetlerine karþý doðru-
dan demokrasi için harekete geçen
antikapitalistler dünyayý deðiþtiriyor.

Kendi yarattýklarý krizin faturasýný
milyonlara ödetmek isteyen kapital-
istler panikte. Ýnsaný ve canlý
yaþamýný deðil kârý savunan burjuva
siyaseti köþeye sýkýþýrken, mücadele

edenler baþka mücadelelerden
öðrenerek örgütleniyor. 

Krizin faturasýný ödemeyeceðiz!
Küresel kapitalizmin yarattýðý

felaketlere hep birlikte son vereceðiz!
Özgürlüðe, eþitliðe, adalete dayanan

yeni bir dünyayý yaratacaðýz!
Devrim, hemen, þimdi!

S 6-7’de
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VVicdani ret
düzenlemesi
için son üç ay

Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi Eylül ayýnda yaptýðý
toplantýda Türkiye'ye vicdani
retçilere karþý uyguladýðý yaptýrým-
lara karþý önemli kararlar aldý.

Karar, vicdani retçi Osman Murat
Ülke'nin Avrupa Ýnsan Haklarý
Mahkemesi'ne açtýðý davada
Türkiye'nin suçlu bulunmasýna rað-
men Türkiye'nin retçilere karþý
sürdürdüðü "sürekli cezalandýr-
maya" son vermesini ve Aralýk
ayýna kadar gerekli düzenlemeleri
yapmasýný öngörüyor.

Sürekli cezalandýrma vicdani red-
dini açýklayarak askere gitmeyen-
lerin firari duruma düþmesi ve
sonucunda pek çok vatandaþlýk
hakkýndan yoksun býrakýlmasý
demek oluyor. Karara göre Avrupa
Konseyi'ne üye olan ülkeler arasýn-
da vicdani ret hakkýný tanýmayan iki
ülkeden biri olan Türkiye'nin vic-
dani ret hakkýnda düzenleme yap-
masý ve bu düzenlemelerin yasalaþ-
ma takvimini en geç Aralýk ayýnda
bildirmesi gerekiyor.

Füze Kalkaný iptal
edilsin!
Kasým 2010'da Türkiye'de kurul-

masýna karar verilen Füze Kalkaný
Projesi Türkiye'yi bölgesel bir
savaþa sürüklüyor.

Zamanla 'NATO projesi' halini
alan Füze Savunma Kalkaný projesi,
Amerikan yönetimleri tarafýndan
1990'larýn baþýndan beri "millî bir
proje" temelinde uygulanmaya
çalýþýlýyor. Bundan 3 yýl kadar önce
projenin Çek Cumhuriyeti'nde hay-
ata geçirilmeye çalýþýlmasý sonu-
cunda halkýn ayaklanmasý ABD'ye
ve NATO'ya geri adým attýrmýþtý,
fakat ayný projenin Kasým 2010'da
Türkiye'de kurulmasýna onay veril-
di.

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül
Lizbon'daki konuþmasýnda "Füze
kalkaný Ýran'ý hedeflememeli"
demiþse de, Malatya'nýn Kürecik
köyünde kurulmasý planlanan füze
kalkaný sadece Ýran'ý hedef almakla
kalmýyor, Rusya'ya da bir gözdaðý
niteliði taþýyor.

ABD'nin Ýncirlik üssünde bulun-
durduðu 90 nükleer baþlýk (atom
bombasý!) ve Füze Kalkaný Projesi
Ortadoðu'da gerginliði arttýrmakta.

PKK liderlerinden Murat Karayýlan,
Taraf gazetesine bir mektup yazdý.
Ahmet Altan'a hitaben kaleme alýnan
mektup, Silvan'da gerçekleþen çatýþ-
malardan beri Kürt hareketini yýprat-
mak için üretilen bir dizi yalaný açýða
çýkartýyor.

Mektubun birinci özelliði, en etkili
aðýzlarýndan birisi tarafýndan, Kürt
hareketinin 1990'larden beri savaþ
deðil barýþ istediðinin anlatýlmasý.
Karayýlan, silahlý mücadeleyle Kürt
sorunun gündeme oturtulduðunu ve
o zamandan beri Kürt hareketi açýsýn-
dan silahlý mücadelenin tercih edilen
bir yöntem olmadýðýný vurguluyor.

Silvan ve sonrasýný anlamak açýsýn-
dan da Silva öncesine bakmak gerek-
tiðini þu sözleriyle açýklýyor: "Savaþý
baþlatan taraf biz deðiliz. 14 Mart'ta
Þýrnak-Güçlükonak'ta, 18 Mart'ta
Bingöl- Adaklý'da, 1 Nisan'da Hatay-
Hassa'da, 20 Nisan'da Maraþ-
Pazarcýk'ta, 27 Nisan'da Dersim-
Pülümür'de, 15 Mayýs'ta Þýrnak-
Uludere'de, 14 Mayýs'ta Sivas-Ýmran-
lý'da devletin operasyonlarý sonucun-
da 49 arkadaþýmýz þehit düþtü. Bu
arkadaþlarýmýz, dönem itibarýyla
hiçbir askerî aktivite içinde bulun-
mayan, sadece yaþamsal ihtiyaçlarý
için hareket eden arkadaþlarýmýzdý."

Sadece iki yýldýr týrmanarak devam
eden ve neredeyse tüm BDP üyeleri
tutuklanmadan sona ermeyecek görü-
nen KCK davasý deðil söz konusu
olan. Hiçbir saldýrýda bulunmayan
gerillalarýn öldürülmesi Karayýlan'ýn
sözünü ettiði. Askeri açýndan Silvan-
'ýn bir öncesi var diðer  bir deyiþle.

49 PKK'linin öldürülmesinin sonun-
cu askeri harekât olduðu da söylene-

mez. Devletin öldürmekten vazgeçe-
ceði yönünde hiçbir iþaret de yok.

Daha önemlisi ise, Silvan'la birlikte
Kürt hareketinin görüþmeler ya da
müzakerelere son verdiði yönünde
þekillendirilen genel yargýya
Karayýlan'ýn verdiði yanýt. Bu yargý
þöyle formüle ediliyor: "AKP, barýþ
konusunda adým atmak için olgun-
laþmýþtý, süreç hazýr hâle gelmiþti.
Hatta daha sonra açýða çýkan MÝT-
PKK görüþmeleri bu yaklaþýmý
doðruluyor görünüyordu. Sonra,
PKK liderliði hem Öcalan'ý iþlevsiz
býrakarak hem de müzakere sürecini
baltalayarak, sadece kendi çýkarlarý
için þiddeti týrmandýrmaya baþladý."

Bu kurgunun baþtan sona yanlýþ
olduðunu, Karayýlan'ýn mektubu
doðruluyor. Savaþmak isteyen taraf,
Kürt tarafý deðil. Gerilimi týr-
mandýran taraf da Kürt tarafý deðil.

Müzakerelere son veren taraf da
Kürt tarafý deðil. Gerginliði kimin týr-

mandýrdýðýna bakacaksak, Tayyip
Erdoðan'ýn yaptýðý son konuþmaya
bakmak gerekiyor. Mecliste kýlýk
kýyafet düzenlemesine karþý önerge
veren BDP'li milletvekillerini, ayrým-
cýlýk yaparak suçlayan baþbakan,
Karayýlan'ýn þu yorumunun ne kadar
doðru olduðunu bir kez daha kanýt-
ladý: "Þimdi kalkýp da bizim yürüt-
tüðümüz barýþçýl ana çabalarý deðil
de, olumsuz ihtimallere karþý tasfiye
olmamak için aldýðýmýz tedbirlere
dönük hususlarý öne çýkararak savaþý
tekrardan bizim baþlattýðýmýzý iddia
etmek ne kadar doðrudur? Biz
barýþçýl çözüm için her türlü çabayý
sergiledik ama hükümet hiçbir pratik
adým atmadý. Býrakalým pratik adýmý,
görüþme heyetinin söz ve tutumlarý
dýþýnda, devlet ve hükümet katýndan
umut veren bir açýklama bile
görmedik. Ne zaman ki DTK,
Demokratik Özerkliði ilan etti ve
tesadüfen ayný günde Silvan kayýplarý
yaþandý, devletin ve hükümetin de
gerçek yüzü açýða çýktý. Belli ki önce-
den hazýrlýðý vardý ve sertlik poli-
tikasýnýn alt yapýsýný oluþturmuþtu.
Bunun için yeni sürecin sert poli-
tikasýný geliþtirmede hiç zorlanmadý."

Murat Karayýlan'ýn mektubu, Kürt
hareketinin barýþa hazýr olduðunu
kanýtlýyor. Üstelik sorunun özünü de
isabetle kaydediyor. Sorunun özünü,
PKK üyelerinin konumunun ne ola-
caðý oluþturuyor. Gerillalarla Kürt
sorunu arasýnda ayrým yapýldýkça,
Kürt sorununun çözümünden söz
etmek imkansýz. Barýþ, siyasal çözüm
ve diyalogdan söz edenler, Kürt
halkýnýn buna hazýr olduðunu
görmeliler.

Karayýlan'ýn mektubu ve biz Zerdüþtler!

Aðustos ayýndan beri devam eden
sürecin sonunda, Emek, Barýþ, Özgür-
lük Bloku’nun yaptýðý çaðrýnýn
üzerinden, Kongre’nin kuruluþu
tamamlandý. Aralarýnda BDP, DSÝP,
ESP, Yeþiller, DÖH, Kaos GL, femi-
nist örgütler, sendikacýlar ve çok
sayýda yerel ve etnik kurumun tem-
silcilerinin de olduðu katýlýmcýlarla
iki gün boyunca Ankara’da yapýla
tartýþmalarýn sonucunda, ismi
“Halklarýn Demokratik Kongresi”
olarak belirlenen süreç, þimdi yeni bir
evreye giriyor.

Kongre’de 121 kiþilik bir Genel
Meclis seçildi. Program ve Tüzük
onaylandý. Bir dizi tartýþmada karar
baðlanamayan noktalar, bir sonraki
Kongre’de yeniden ele alýnacak.

Kongre tartýþmalarýna katýlým
yoðundu. Her þehirden 800’ü aþkýn
delege, tartýþmalara katýldý. Kongre
boyunca 17 karar taslaðý sunuldu ve
Kabul edildi. Karar taslaklarý arasýn-
da 12 Eylül darbecilerinin yargýlan-
masýndan, ekolojik sorunlara tepki
gösterecek bir mitingin örgütlenme-
sine, halklar konferansý örgütlen-
mesinden, AKP’ye ve ulusalcýlara
karþý mücadelenin dinamiklerine
kadar bir baþlýk yer aldý.

Kongre, seçimlerin ardýndan slogan-
larla sona erdi. Sonuna doðru, bir-
leþik mücadele vurgusu, Kongrenin
havasýný belirledi.

Kongre’ye katýlanlarýn önemli bir
bölümü, atýlan adýmýn önemli
olduðunu ama henüz sürecin ilk
adýmýnýn atýldýðýný, hýzla geniþle-
menin tartýþýlmasý gerektiðini vurgu-

ladý.
Kongre’nin eksikliði ise politik tar-

týþmalarýn yeteince yapýlamamsýydý.
Ermeni soykýrýmý etrafýnda yaþanan

tartýþma dýþýnda, tüm Kongre’yi
katan büyük bir tartýþma yaþanmadý.
Þimdi seçilen meclisin ilk toplantýsýy-
la Kongre yeni dönemde hangi adým-
larýn atýlacaðýný planlayacak.

4. sayý çýkýyor
555 637 24 50

Kongre kuruldu
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Kamuda ve özel sektörde, iþçi-
memur-sözleþmeli-taþeron statü-
lerinde çalýþan milyonlarca iþçi kap-
samlý bir ekonomik ile karþý karþýya.
EEnerji Bakaný Taner Yýldýz çalýþma
saatlerinin deðiþtirileceðini ve kamu-
da iþçilerin cumartesi de çalýþtýrýla-
caðýný tuhaf bir þekilde açýkladý.
Nükleerci þirketlerin sözcülüðüyle
tanýnan Bakan Yýldýz, hafta için
memurlarýn sabah 6-7 gibi iþe baþlay-
acaðýný, bunun enerji verimliliði için
gerekli olduðunu söyledi. Oysa zaten
yaz saati uygulamasýyla enerji tasar-
rufu yapýlýyor!

Bakan Yýldýz, cumartesileri yarým
gün ya da tam gün çalýþmanýn getir-
ileceðini de ekleyerek dertlerinin
bambaþka olduðunu gösterirken
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný
Faruk Çelik, bu açýklamayý hemen
yalanladý.

Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz
"Kýdem tazminatýný kaldýracaðýz"
demiþ, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakaný Faruk Çelik bunu da yalan-
lamýþtý. Ancak kýdem tazminatlarýnýn
fona dönüþtürülerek yok edilmesi için
bir lobi faaliyeti yürütüldüðü kýsa
sürede açýða çýktý.

Esnek çalýþma demek kölelik
demektir

"Enerji verimliliði" ucuz bir yalan.
Hükümetin hedefi özel sektörde
hakim olan vahþi sömürüyü kamuda
da hakim kýlmak. "Verimliliði artýr-
maktan" söz ederken sömürüyü artýr-
mayý anlatýyorlar. 
� Ýþ yasalarýna göre memurlar hafta-

da 40 saat, iþçiler ise 45 saat
çalýþtýrýlýyor. Bu memurlar için ayda
160 saat, iþçilerin için 180 saat çalýþma
demek. Esnek çalýþma ile çalýþma
süresi artýrýlýyor.  Esnek çalýþmayý
teþvik eden mevcut iþ kanunlarýna
göre bu sürenin 30 saat üstünde çalýþ-
mak ücretlendirilmiyor; 30 ekstra
saatin üzerine çýkýldýðýnda mesai
ücreti veriliyor, ancak bu da patronun
ya da yöneticinin imzasýna baðlý.
Kamuda hakim kýlýnmak istenen iþ
gününün daha fazla sömürü ve çalýþ-
ma etrafýndan iþveren devlet tarafýn-
dan yeniden yapýlandýrýlmasý. 

Özel sektörde iþ günü uluslararasý
iþçi hareketinin kazanýmý olan 8 saat-
tin üzerinde, milyonlar asgari ücretle
günde 10-11 saat çalýþtýrýlýyor.
Hükümet kanunlarca belirlenen çalýþ-

ma sürelerine uymayan patronlarý
cezalandýrmýyor, aksine teþvik ediyor.
Kamuda çalýþanlarýnýn baþýna da
þimdi ayný þey getirilmek isteniyor.
� Çalýþma saatlerinin düzenlenmesi

adý altýnda kamuda hakim kýlýnmak
istenen esneklik, iþçinin dinlendiði,
bir iþten bir baþka iþe geçerken olan
sürenin ücretlendirilmemesi anlamýna
geliyor. Yaþam koþullarý hiç esnemiy-
or, ama çalýþanlardan patronlar ve
yöneticiler karþýsýnda esnemeleri bek-
leniyor.
� 1973'te çýkan bir yasa ile kamuda

cumartesi günleri tatil ilan edilmiþti.
Hükümet, týpký kýdem tazminatýnda
olduðu gibi cumartesi tatil hakkýnýn
gasp edilmesine taraftar kazanmak
istiyor. Özel sektörde yarým gün ya
da tam gün cumartesi tatil hakký çok-
tan gasp edildi. 
� Esnek çalýþma þunlara hizmet

ediyor:  Ýþgücü maliyetlerini giderek
iþçinin fiilen çalýþtýðý saatler için

yapýlan ödemelere yaklaþtýrmak, fazla
mesai, ikramiye, prim gibi ödemeleri
ortadan kaldýrmak, ihbar ve kýdem
tazminatlarýný ortadan kaldýrmakta, iþ
güvencesi hükümlerini etkisiz kýl-
makta. Milyonlarca sendikasýz iþçinin
çalýþtýðý özel sektörde yaþatýlan bu
durum, þimdi kamuda hakim kýlýn-
mak isteniyor. 

Birleþirsek kazanýrýz!
Özel sektörde sendika yok.

Sendikasýzlaþtýrmanýn bedelini her
gün milyonlar ödüyor. Kamuda ise
sendikalar var. Türkiye'nin en büyük
iþçi sendikasý Türk-Ýþ kamuda
örgütlü. KESK ve Memur-Sen'de yüz
binlerce kamu emekçisi örgütlü.
Türk-Ýþ, KESK, Memur-Sen, DÝSK ve
Hak-Ýþ konfederasyonlarý birlikte bu
saldýrýya karþý durursa hükümete geri
adým attýracaðý açýk. Ýþçiler, kazanana
kadar genel grev yaparsa AKP buna
direnemez.

Saldýrý küresel, direniþ de
küresel olmalý

Kýdem tazminatýnýn fona dönüþtürülerek yok etme,
esnek çalýþmanýn kamuda da hakim kýlýnmasý, ücretler
gerilerken çalýþma sürelerinin artýrýlmasý planý hiç de
"milli deðil". Dünyada bütün burjuva hükümetler ayný
yolu izliyor. Krizi derinden yaþayan ülkelerde bankalar
ve þirketler kurtarýlýrken, fatura ayný yöntemlerle iþçilere
ödetiliyor. Türkiye gibi henüz krize girmeyen ülkeler ise
þimdiden saldýrý programlarýný yürürlüðe sokuyor.

Saldýrý küresel, direniþte küresel olmalý. Tahrir'den Wall
Street'e uzanan sosyal adalet ve özgürlük isyaný Türkiye
iþçi sýnýfýna da yol gösteriyor.

Ücretler zamlanmýyor,
baþka her þey zamlanýyor

Hükümet iki fahiþ zammý arka arkaya yaptý. Elektriðe
yüzde 10 zam geldi. Konutlarda kullanýlan doðalgaz fiy-
atlarý yüzde 12.28 ile yüzde 14.35 oranlarýnda artýrýldý.
Her iki zam, kabarýk faturalarla birlikte tüm ürünlerde
fiyat artýþýný da beraberinde getirdi. Yeni bir zam dal-
gasýnýn da kapýda olduðu söyleniyor. Buna karþýlýk
hükümet kamu çalýþaný ücretlerine önümüzdeki yýl
yüzde 6 oranýnda zam yapacaðýný açýkladý. Yýlýn ilk ve
ikinci yarýsýnda yapýlacak yüzde 3'lük zamlar, yine tüke-
tim giderlerinin artýþýnýn altýnda býrakýldý. Toplu iþ
sözleþmelerinde ayný oranlar dayatýlacak. 

Hükümetin "eðitim reformundan"
öðretmenlerin daha fazla
sömürülmesi çýktý. Milli Eðitim
Bakan Ömer Dinçer, "Her öðret-
men en az kendi alanýnda bir ay
eðitime tabi tutulacak. Önümüzde-
ki eðitim öðretim yýllarýnda öðret-
menler artýk 3 ay boyunca tatil
yapamayacak" dedi. Milli Eðitim
Bakaný açýkça yalan söyleyerek
düþük ücretle çalýþtýrýlan 650 bin
öðretmenle halký karþý karþýya
getirmek istiyor:

1) Öðretmenler deðil öðrenciler 3
ay tatil yapýyor. Okullar Haziran
ayýnda kapansa da öðretmenlerin
yasal tatili Temmuz ve Aðustos
aylarý olarak belirlenmiþ. Öðret-
menler, devlet memuru olduklarý
için bu aylarda da çalýþtýrýlabiliyor.
Lise öðretmenleri 10 Temmuz'da
tatile çýkýp 1 Eylül'de iþbaþý yapýy-
or, yani 90 gün deðil 50 gün tatil.
Devlet okullarýnda çalýþan öðret-
menlerin ortalama tatil zamaný 10
Temmuz - 15 Aðustos arasý, 3 ay
deðil sadece 35 gün tatil. Özel
okullarda çalýþan öðretmenlerin
ise 1 ay tatil hakký var.

2) Öðretmenler zaten mesleki
kurslar ve eðitim alýyor. Haziran
baþýnda okullar kapandýktan sonra
ay sonuna kadar öðretmenlerin
kurslarý ve seminerleri devam
ediyor. 

3) Türkiye'de öðretmenler az
çalýþýp çok maaþ mý alýyor?
Ýlköðretim ve orta öðretimde
öðretmenlerin toplam zorunlu
çalýþma süreleri yýllýk 1808 saat. Bu
rakam OECD ortalamasýnda
ilköðretim için 1665, ortaöðretim
için 1596; Avrupa Birliði ülkeleri
ortalamasýnda ise öðretmenler
ilköðretimde 1596, ortaöðretimde
1580 saat çalýþýyor. Yani
Türkiye'de öðretmenler diðer
ülkelerdeki meslektaþlarýndan
daha fazla çalýþýyor. Buna karþýlýk
en az maaþý alýyorlar ve öðretmen-
lik dýþý iþlerde ek gelir için çalýþ-
mak zorunda kalýyorlar.
Türkiye´de en düþük derece öðret-
men maaþý yýllýk 14 bin 63 dolar
iken, OECD ülkeleri ortalamasý 28
bin 687 dolar.

4) 85 binden fazla öðretmen açýðý
varken ve öðrenciler kalabalýk
sýnýflarda toplanmaya devam
ederken, AKP hükümetinin öðret-
menleri daha fazla çalýþtýrma
planýna reform yani iyileþtirme
deðil, saldýrý denir. 

KESK'lisi, Memur-Sen'lisi, farklý
görüþ ve sendikalardan eðitim
emekçileri Milli Eðitim Bakaný'na
ayný tepkiyi göstererek, insanca
yaþayacak ücret ve daha iyi çalýþ-
ma koþullarý istiyor.

Öðretmenler 3 ay
tatil mi yapýyor?

AKP’nin emekçilere saldýrý planý:

Düþük ücret, daha fazla sömürü
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Cumhuriyet'in 88. yýlýnda Türkiye
Büyük Millet Meclisi iç tüzüðünde
yapýlan deðiþiklikle nihayetinde
Mecliste bayan yerine kadýn
denebilecek ve kadýn milletvekilleri
pantolon giyebilecekler. Bir
toplumun geliþmiþlik düzeyinin
göstergelerinden birisi kadýn erkek
iliþkilerinin düzeyi ise Türkiye'de bu
süreç bir hayli yavaþ iþliyor. Kadýn
cinayetlerindeki artýþ göz önüne
aldýðýmýzda ise geriye doðru bir
iþleyiþten sözedilebilir. 

Ortada çeliþ- kili bir durum var.
Son dönemde eþitlik ve kadýnýn þid-
dete karþý korunmasýna iliþkin
çabalar arttýðý iddia edilmesine rað-
men erkeklerin uyguladýðý þiddet
nedeniyle daha fazla kadýn ölüyor.
Ölen kadýnlarýn çantalarýndan
savcýlýða yaptýklarý þikayet
dilekçeleri çýkýyor. 

Aile içi þiddetten kadýnýn korun-
masýna iliþkin hükümleri içeren bir
Kanunun adýný Ailenin Korunmasýna
Dair Kanun olarak konmasý bile
sorunun nerden kaynaklandýðýný

gösteriyor. Devlet kimi korumak
istiyor? Kadýný mý aileyi mi? Aþaðýda
/yanda Aile ve Toplum Hizmetleri
Genel Müdürlüðüne ait bir sitede
devletin hükümetin kadýna bakýþýný
çok iyi özetleyen ifadeler yer almak-
ta.  Kadýn erkek eþitsizliðinin kurum-
sallaþtýðý ve yeniden üretildiði aile
kurumunu ve deðerlerini koruma
çabasý ayný zamanda kadýna yönelik
þiddeti devamýna da hizmet ediyor. 

Kadýn ve Aileden Sorumlu
Bakanlýk'taki kadýn ibaresini gereksiz
görüp yerine Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðý denirse, kadýn-
lardan  en az üç çocuk doðurmasý
istenirse sonuçta aileyi korumak
adýna kadýn feda edilir. 

Kadýnýn bedeninin, hayatýnýn
erkeðe ait ve onun kontrolünde
olduðunu anlatan namus anlayýþý ile
yüzleþilmedikçe, kadýný sadece aile
içinde deðil toplumun her alanýnda
erkeklerle eþit bireyler olarak yer
almalarýný saðlayacak tedbirler alýn-
madýkça kadýna yöneliþ þiddette
sona ermeyecektir.  

Bakanlýða göre
þiddetin nedeni
kadýn

Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðýna baðlý Aile ve Toplum
Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nün
sitesinde düne kadar yayýnlanan
bilgilere göre; þiddetin nedeni
kadýnmýþ; 

“Unutmamak lazýmdýr ki dayak
olayý sebepsiz ortaya çýkmaz"
deniyor. "Kliniðimize yapýlan
baþvurular göstermiþtir ki eþler-
den birinin gergin, sinirli anýnda
karþýsýndaki genellikle anlayýþla
sevgiyle cevap vermemektedir
(...) Gerçi sebep ne olursa olsun
yine de hatadýr. En doðrusu,
böyle bir ortam hazýrlanmamasý
için tedbir almaktýr."

“Baba akþam eve gelmiþtir. Evde
yemek hazýr deðildir. Anne
yemek yapmasý gerektiði halde
yapmamýþtýr (...) Büyük
þehirlerde bir de trafik kar-
maþasýndan kurtulup eve
gelebilmek hakikaten meseledir.
Hâl böyle olunca aile reisinin eve
geldiði zaman kýzmaya en müsait
olduðu zamandýr. Neden? Çünkü
yorgunluk vardýr, açlýk vardýr,
günün gerginliði vardýr..."

Çalýþan Annenin Kýlavuzu adlý
kitapta, "Anne çalýþtýðý gerçeðinin
yanýnda asýl görevinin ev haným-
lýðý olduðunu her zaman hatýrla-
malýdýr. Bir annenin birinci görevi
kocasýna eþ, çocuðuna anne,
yuvasýna hanýmefendi olmasýdýr."

"lezbiyenlik hastalýðýnýn" neden-
leri ise; 

"Kaba ve egoist erkeklerle küçük
yaþta evlendirilen çocuk annel-
erde en önemli cinsel problem
lezbiyenliktir. Bu durum
düþünceleri düzeltilince normale
dönebilir" diye açýklanýyor.

Devlet kadýný deðil
aileyi koruyor

Medya þiddeti
meþrulaþtýrýyor

Türkiye'de her gün 5 kadýn
erkekler tarafýndan öldürülüyor.

Manisa'da yaþayan Þ. E. kocasý
tarafýndan öldürülmesi haberini
Habertürk gazetesi manþetten ve
kadýnýn çýplak bedenine saplan-
mýþ býçakla çekilmiþ fotoðrafýný
basarak verdi.

Fotoðraf kullanýmýný özellikle
kendi tercihi olduðunu açýklayan
Fatih Altaylý amacýnýn; kadýn
cinayetlerine iliþkin kamuoyunun
dikkatini çekmek olduðunu söyle-
di.

Kadýnýn ölü bedenini
pornografik unsur ve bir tiraj
malzemesi olarak kullanmayý
marifet sayan Fatih Altaylý
medyadaki cinsiyetçi söylemin
tipik temsilcisi. ÝHD. Avukatý olan
Eren Keskin'e "gördüðüm ilk
yerde kendisine tecavüz
etmezsem namerdim" diyen
Altaylý televizyonda yaptýðý pro-
gramlarda da her fýrsatta kadýnlarý
aþaðýlamaktan geri kalmýyor. 

Medyada kullanýlan dil,
fotoðraflar  genel olarak
medyadaki cinsiyetçi deðer
yargýlarýný  üretmekte önemli bir
etken. Kadýna yönelik þiddetle
ilgili haberler gazetelere genellikle
þiddet uygulayan erkeðin ürettiði
mazeretler dile getirilerek (erkek-
lerle doþýyor. Eve geç geliyor, beni
aldatýyor gibi) ve þiddete maruz
kalan kadýnýn fotoðraflarýyla bir-
likte veriliyor.

Þiddet uygulayan erkek
Habertürk örneðinde olduðu gibi
fotoðraflarda yer almýyor.

Kadýný çoðu zaman kurban yada
cinsel bir nesne olarak kurgulan-
masýna imkan verecek sonuçta
þiddetin yeniden üretimine katký-
da bulunuyor.

13 yaþýndayken toplu tecavüze
uðrayan N.Ç'nin davasýnda yerel
mahkeme faillere alt sýnýrdan ceza
uygulamasýnýn nedenini;  N.Ç'nin
"tecavüzlere karþý koymadýðý için
rýzasý olduðu ve her þeyin farkýnda
olmasýyla" açýkladý. 

Talep etmesine raðmen devletçe
korunmayan Ayþe Paþalý eski kocasý
tarafýndan  defalarca tehdit edilip þid-
det uyguladýktan sonra sokak ortasýn-

da öldürüldü. 
Ankara'da A.P.'yi  sokak ortasýnda

býçaklayarak öldüren eski eþi Ý.Y.
tutuklandý. A.P.'nin can güvenliði
bulunmadýðý için savcýlýða suç duyu-
rusunda bulunduðu ve iki kez koru-
ma istediði ancak savcýlýðýn Ý.Y.'yi
gözaltýna almadýðý, mahkemeninse
koruma talebini "aralarýnda evlilik
baðý kalmadýðý" gerekçesiyle reddet-
tiði ortaya çýktý

Yargýda korunamayan kadýn

Ýþten atýlan iki arkadaþlarýnýn geri
alýnmasý için grev yapan Ýstanbul
Diþhekimleri Odasý çalýþanlarý
kazandý. Grev yapan Oda çalýþan-
larýndan Çaðla Oflas'la konuþtuk.

Olaylar nasýl geliþti?
Ýstanbul Diþhekimleri Odasý

Yönetim Kurulu Oda’nýn idari iþleyi-
þinde yaþanan ve uzun yýllardýr
çözülemeyen iþ üretim süreciyle
ilgili sorunlara "çözüm olmasý" adýna
þirketlere yönetim ve danýþmanlýk
hizmeti veren özel bir kuruluþla
ortak çalýþma yürüttü.  Bu çalýþma
sonunda mevcut iþlerin daha az sayý-
da insanla yapýlabileceðine karar
vererek 3 arkadaþýmýzý iþten çýkarttý.
Arkadaþlarýmýzýn iþten atýlmasý üzer-
ine hýzla örgütlendik. O gün iþ býrak-
týk ve Oda yönetimiyle bir toplantý
yaparak, iþyerinde böylesi bir iþçi
kýyýmý yapýlmasýný kabul edilmez
bulduðumuzu söyledik. 

Tüm çalýþanlar bir anda birlikte
hareket etmeye baþladýk. Akþam bir
toplantý yaptýk. Ýþten çýkarýlan
arkadaþlarýmýzýn iþlerini terk
etmeyip direneceklerini, bizler de
onlar geri alýnana kadar mücadele
edeceðimizi belirttik. Aramýzda iki
temsilci belirledik. Temsilci
arkadaþlarýmýz isteklerimizi Oda

yönetimine iletip, müzakere ettiler.  
Oda yönetiminden ne talep ettiniz?
Oda'nýn idari iþleyiþinden kay-

naklanan sorunlarýn çözümü nok-
tasýnda var olduðumuzu ancak bu
sürecin atýlan iki arkadaþýmýzýn da
geri alýnarak demokratik bir þekilde
iþlemesini talep ettik. Oda yönetimi
bu talebimizi geri çevirdi. Bizler de
iþi yavaþlattýk ve bir basýn açýklamasý
yaptýk.

Basýn açýklamasýnýn ardýndan Oda
yönetimi bizlerle tek tek görüþerek,

Oda'yý onlarýn yönettiðini ve ister-
lerse buradan iþçi atabileceklerini
söyledi. Bu tavýrlarý birlikte davran-
ma ve kararlýðýmýzý geriletmedi,
aksine talebimizi bir de bizlerin
aðzýndan dinlediler. Bir toplantý yap-
týk. Kazanmamýz için iþ býrakmalýy-
dýk. Toplantýda grevi oyladýk ve oy
çokluðuyla iþ býrakmaya karar
verdik.

Sonrasýnda hýzla organize olduk.
Çadýr, megafon tedarik ettik. Ertesi
sabah hep birlikte iþyerinin kapýsýnýn

önüne çýktýk. Ertesi gün Oda Yöneti-
mi görüþme talep etti. Akþam yap-
týðýmýz görüþmede iki arkadaþýmýzý
da geri aldýklarýný söylediler.
Aslýnda grev kararý aldýðýmýz anda
kazanmýþtýk.  

Basýn toplantýsýnda sendikalý oldu-
ðunuzu da belirtmiþtiniz?
Sendikanýn bu süreçteki tavrý ne
oldu?

Sendikanýn bu süreçte hiçbir
fonksiyonu olmadý. Bunu bize de
beyan ettiler. Biz de bu süreci kendi
özgücümüzle kazanabileceðimizi
Sosyal-Ýþ’le yaptýðýmýz görüþmelerde
söyledik. Sendikanýn genel
merkezinin bu sürecin AKP'ye
yarayacaðýna iliþkin kaygýlarý da var-
mýþ! Doðrusu Ergenekon'un
avukatlýðýný ilan eden CHP'ye mil-
letvekili taþýyan bir sendikanýn genel
merkezinin tavrý beni þaþýrtmadý.
Ayrýca ulusalcýlar eylemimizin
AKP'ye yarayacaðýný söyleyip
durdu. 

Eyleminizin etkileri nasýl oldu?
13 kiþilik bir iþyeri direniþinin etki

alaný oldukça sýnýrlý. Ancak baþarýsý
açýsýndan oldukça önemli deneyim-
ler kazandýk.  Bu süreçte bizimle
hareket eden diðer oda çalýþanlarý,
sendikalý sendikasýz iþçiler bizleri
izlediler. 

Ýstanbul Diþhekimleri Odasý

Grev yaptýlar, kazandýlar
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DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE

sosyalist iþçi’ye
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rDSiP’e katýlýn,

sosyalizme güç verin

� Darbelere, ergenekon
çetesine karþýysan,
� Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
� Kürt özgürlük hareke-
tinin yanýndaysan,
� Küresel krize karþý
mücadele etmek
istiyorsan,
� Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallere
karþýysan. 

� devrimci
sosyalizme
güç ver

� baþka bir
dünya mümkün

abone olun
Parti ve Sýnýf - Chris Harman

broþürü kazanýn

“Buraya geldiðimizde Afganistan’ý
yeterince bilmiyorduk, hâlâ da
bilmiyoruz.” Bu sözler
Afganistan’daki yabancý birlikleri
2009-10 arasýnda komuta eden emekli
Orgeneral Stanley McChrystal’a ait.

Dünyanýn en geliþmiþ silah teknolo-
jisine sahip güçler, dünyanýn en fakir
halklarýndan birine, her gece yaklaþýk
40 hava-kara operasyonu düzenliyor.
Yine de, 10. yýlýný dolduran savaþý
kazanamýyor. Savaþýn baþladýðý 8
Ekim 2001’den bu yana, on binlerce
Afgan sivil hayatýný kaybetti (sayý
tam olarak asla bilinemeyecek çünkü
iþgalciler bu konuda bilgi vermedik-
leri gibi, “saymaya” çalýþanlarý da
engelliyor), 200 bin kiþi zorla
yerinden edildi, 3 milyona yakýn
insan mülteci durumuna düþtü. 

Bütün bu acý dolu rakamlara rað-
men, Afganistan savaþý Batý gündem-
ine sadece Rabbani Suikasti, British
Counsil Baskýný gibi  “büyük” olaylar
olduðunda gelebiliyor. 2010
Nisan’ýnda, NATO kuvvetleri Gardez
bölgesinde bir evde 3’ü kadýn 5 sivili
öldürdü. Olayý örtbas etmek üzere
eve giren “özel kuvvet” askerleri,
cesetlerdeki mermileri çýkarýp,
yaralarý alkolle temizlediler.
Duvarlardaki kurþun deliklerini kap-
atmak için yanlarýnda alçý malzemesi
getirmiþlerdi. Ýþlerini bitirip evden
çýkarlarken NATO “ölü bulundular”
açýklamasý yapmakla meþguldü.
Fakat çok geçmeden gerçek ortaya
çýktý ve NATO olayla ilgili “derin
üzüntülerini” bildirdi. Sadece bu olay
bile, herhangi bir Batý ülkesinde
yaþansa yýllarca konuþulacak, hatta

üzerine filmler çekilecek bir olaydý.
Ama yer Afganistan olunca mesele
bir haftada unutuldu gitti.

Kadýnlar, saðlýk, özgürlük…
Taliban rejimi altýndaki kadýnlarýn

durumu savaþýn baþýndan beri
Batý’nýn en çok sattýðý argümanlardan
biri oldu. “Kadýnlarýn eþitliði, saðlýðý
ve özgürlüðünden” dem vuran BM
Genel Sekreteri Kofi Annan’ýn
meþhur konuþmasýna yanýt Afgan
feministerinden geldi: “Savaþýnýzý
haklý çýkarmak için dünyanýn gözünü
boyuyorsunuz.” 10 yýl süren savaþtan
sonra; bugün, bir çok araþtýrma kuru-
luþu tarafýndan Afganistan dünyanýn
“kadýnlar için en tehlikeli yeri”
seçiliyor. Dünya Gýda Programý’na
göre 2012 yýlýnda ülkede 2,6 milyon
kiþi gýda yardýmýna ihtiyaç duyacak.

10 yýl önce “Kalýcý Özgürlük
Operasyonu” adý altýnda baþlatýlan
operasyon ile, Taliban yönetimi bir
kaç hafta içinde devrilmiþ, Amerikalý
komutanlar Afganistan’ýn gele-
ceðinde “Taliban” diye bir faktörün
olmayacaðýný ilan etmiþti. Geçtiðimiz
ay ise Taliban, baþkent Kabil’in
göbeðinde Amerikan elçiliði, NATO
karargahý ve polis binalarýna eþ
zamanlý saldýrýlar düzenleyebilecek
hale geldiðini gösterdi. 

Aslýnda NATO güçlerinin içine
düþtükleri durumu kavramadýklarý
2006 yýlýndan itibaren çok açýk hale
gelmiþti. 2005 yýlýna kadar sadece beþ
askerini kaybeden Ýngiliz kuvvetleri,
2006 yýlýnda  Helmand bölgesine
girmeye karar verdi. Harekatýn
baþladýðý günlerde basýna konuþan

Ýngiliz yetkililer çatýþma ihtimali bek-
lemediklerini söyledi. Yanýldýklarý bir
kaç hafta içinde ortaya çýktý.
Helmand bölgesinde 340 Ýngiliz
askeri öldü. Herhangi bir hava savun-
ma sistemi olmayan Taliban sadece
2011 yýlýnda 17 hava aracý düþürdü.

Dönüþ yolu
Bütün bu olup bitene raðmen,

Obama iktidar olduðu günden beri
Afganistan Savaþý’ndan vazgeçmeye
niyetli gözükmüyor. Onun için iki
savaþ var, Biri “iyi”, diðeri “kötü”.
Irak, kötü ve açýklanabilir olmayan
savaþ, Afganistan savaþý ise “iyi” ve
sürdürülebilir. 

Cephedeki ruh hali ise Obama’nýnki
gibi deðil. Bu ay baþýnda Pew
Araþtýrma Merkezi’nce yapýlan
ankete göre, cephede aktif görev yap-
mýþ askerlerin yarýsý Afganistan’da
savaþmanýn yanlýþ olduðunu
düþünüyor. Bu anketlerin benzerleri
Vietnam savaþýnýn sonuna doðru da
yapýlýyordu. Gazilerin büyük çoðun-
luðu Vietnam savaþýnýn “anlamsýz”
olduðunu söylüyordu. Ankete katýlan
sivillerin yorumlarý ise, tahmin ede-
bileceðiniz gibi daha “çekilme” yan-
lýsý.

Obama, yavaþ yavaþ asker çekerek,
bütün yetkileri 2014 yýlýnda Afgan
hükümetine býrakmak istediklerini
söylese de; bunun nasýl olacaðý
konusunda kafalar karýþýk. Zira silah
altýna alýnan Afganlarýn çoðu ilk
maaþ çekini aldýktan sonra ortadan
kayboluyor.

Türk Solu ve
Afganistan

Misak-ý milli sýnýrlarý dýþýndaki
geliþmelere pek iþtahlý bakmayan
Türk Solu, Afganistan’da bir savaþ
olduðunu çoktan unutmuþ
gözüküyor. Afganistan’da kýsa
sürede Taliban’ýn yenilmesi hede-
fiyle baþlatýlan savaþ, süresi
itibariyle Vietnam Savaþý’ný da
geçerek, Amerikan tarihinin en
uzun süren savaþý haline geldi.
Fakat anaakým medya gibi, sol
basýn da bu savaþý görmezden
geliyor. Bunun birden fazla
nedeni olabilir. Herhalde ilki,
dünyanýn baþka köþelerindeki
direniþlere olan ilgisizlik.
Dünyanýn 591 kentinde eþzamanlý
olarak yapýlan iþgal eylemleriyle
bile ilgilenmeyen Sol’un,
Afganistan ile ilgilenmesini bekle-
mek hayalcilik olur. 

Ýkincisi ve daha kötüsü,
Afganistan’da “direnenin” Taliban
olmasý. Taliban için yaratýlan
“ortaçaðdan kalma, barbar islam-
cýlar…” algýsý korkarým ki Türk
Solu’nun da iliklerine kadar
iþlemiþ. TKP yayýn organýnda
“Bugün ABD planlarýný altüst
ettiði için meþruiyet kazanan
“kanlý” Taliban’ýn elindeki bir
Afganistan ne özgür, ne baðýmsýz
olabilir, ne de böyle bir iktidar
devrimcilik adýna sahiplenilebilir.
Tartýþmasý bile olmaz” denmekte.
Herhalde, Afgan halkýnýn on bin-
lerce kayýp vererek NATO
kuvvetlerini ülkelerinden atmaya
çalýþmasý TKP’ye göre beyhude
bir çaba. Nasýl olsa iþgalden sonra
“islamcýlar” iktidara gelecek.
Bunlarý gördükten sonra, insan
“acaba bu ulusalcý sol,
Afganistan’la ilgilenmese daha mý
iyi?” demeden edemiyor.

Afganistan: Batý’nýn son çaresizliði
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TTunus'ta baþlayan, önce bütün
Ortadoðu'ya ardýndan da tüm
dünyaya yayýlmaya baþlayan
devrimci dalga egemen sýnýflarýn
korkulu rüyasý halinde. Ýþin ilginci
egemen sýnýflarýn yaný sýra
Türkiye'de bir dizi sosyalist, ulusal-
cý sosyalist örgütlenme de Arap
Devrimleri'ni reddederken dünya-
da yaþanan Ýspanya, Wall Street
iþgali gibi eylemler karþýsýnda da
savrulan tutumlar almakta.

* * *
Dünyayý kaplayan bu yeni

mücadele dalgasýnýn en önemli
özelliði bir merkezi örgütlenmenin
ürünü olmamalarý. Bu onlarýn bir
yandan gücünü oluþtururken diðer
yandan da zaaflarýný oluþturuyor.

Baþlayýp geliþirken güçlü olabiliy-
orlar ama sonuca ulaþamýyorlar.

Ne var ki gerek Arap Devrimleri
gerekse de Ýspanya, Londra ve Wall
Street iþgalleri bir mücadele
deneyinin üzerinde yükseliyorlar.

Seattle, hemen ardýndan gelen
antikapitalist mücadele dalgasý
1970'lerin sonundan  2000'lerin
baþýna kadar ki durgunluk, geri
çekilme döneminin kýrýlmaya baþla-
masý oldu. Onu Irak ve
Afganistan'ýn iþgaline karþý
baþlayan savaþ karþýtý hareket ve
onunla beraber Filistin'de yükselen
Ýntifada izledi. Dünyanýn her
yerinde mücadele etmek isteyen
insanlar savaþ karþýtý hareketin
yýðýnsallýðý ve haklýlýðý ile
cesaretlendiler.

Sonra 2008 krizi geldi. Kriz bir
yandan yeni liberal safsatalarýn
yýkýlmasýný saðlarken milyonlarca
emekçinin mücadele alanlarýna
girmesini saðladý.

Fransa'da, Yunanistan'sa iþçiler
ard arda genel grevlere çýktýlar.

Ve sonunda Arap Devrimleri
baþladý. Önce yeni liberal dalgadan
en çok etkilenen Tunus ve Mýsýr
emekçileri harekete geçti. 

Ne var ki talep ekonomik olmak-
tan çok siyasaldý. Sokaklara çýkan
emekçiler ekmek deðil özgürlük
istiyorlardý.

Mýsýr devrimi Arap Baharý'nýn
bütün Arap dünyasýna yayýlmasýna
yol açtý.

Bazý ülkelerde devrim ilerledi,
bazýlarýnda ise hareket kýsa zaman-
da geri çekildi.

Yemen ve Suriye'de diktatörlükler
Mýsýr ve Tunus'tan çýkardýklarý der-

slerle özgürlük isteyenlere çok
büyük bir þiddetle saldýrdý. Her iki
ülkede de binlerce gösterici
öldürüldü. Ama Yemen'de Saleh'in,
Suriye'de Esad'ýn sonunun geldiði
açýk.

Libya'da ise emperyalist müda-
hale Kaddafi kadar devrimci
hareketi de geriletti.

Türk ulusalcý sosyalistleri Arap
Devrimleri'ni reddederken
Ýspanya'da Madrid ve Barselona'da
meydanlarý iþgal eden antikapital-
istleri coþku ile karþýladý. Arap
Devrimleri'ni reddetmenin açýk ki
ýrkçý bir yaný var.

Sonra Londra yangýn yerine
döndü. Ýþsiz, göçmen gençler ayak-
landý. Ulusalcýlar gene heyecan-
landýlar ama onu izleyen Wall
Street ve Wall Street ile dayanýþma
eylemleri gene kafalarý karýþtýrdý.

Bugün Arap Devrimleri'ni Wall
Street iþgallerinde, Çin'deki gösteri-
leri Ýspanya'dan ayrý ele almak
mümkün deðil. Bunlarýn hepsi yeni
bir mücadele dalgasýnýn parçalarý.

Dünya yeni bir devrim dönemine
girdi. Yaklaþan kriz bu süreci daha
da sertleþtirecek.

Hýzla örgütlenmek ve sürece,
devrimlere hazýr olmak gerekir.

Doðan Tarkan

17 Aralýk 2009 günü kendisini yakan
Muhammed Bu Azizi büyük bir yýðýn
hareketini baþlatmakta olduðunu
bilmiyordu. O sadece üzüntülü ve
öfkeliydi.

Önce Tunus'u, ardýndan bütün
Ortadoðu'yu ve þimdilerde ise
dünyanýn birçok yerini etkileyen
Arap Baharý yoðun olarak tartýþýlýyor.
Sosyalistler bu büyük yýðýn
hareketinden öðrenmeye çalýþýyor.

Ancak Türkiye'de tartýþmanýn bir
tarafý Arap Baharý'ný, Arap devrim-
lerini bütünüyle inkar ediyor. Onlara
göre Tunus ve Mýsýr'da yaþananlar
basit hükümet deðiþiklikleri.

Ortadoðu ise Amerikan emperyaliz-
mi tarafýndan yeniden biçim-
lendiriliyor. Bu nedenle Türkiye'de
Arap devrimlerini reddeden ulusalcý
sosyalistler Mýsýr ve Tunus için ses-
lerini kesmiþ olmalarýna raðmen
aþaðýdan gelen halk hareketlerine
karþý þiddetle saldýran Libya'da
Kaddafi, Suriye'de ise Esad rejimini
anti-emperyalist olarak niteliyorlar.
Ama sýra Yemene, Bahreyn’e gelince
gene susuyorlar.

Arap Devrimleri ile ayný zamanlar-
da Avrupa’nýn çeþitli yerlerinde
grevler, genel grevler yaþandý. Bu
grevlere katýlanlar için Tahrir deneyi
çok önemliydi.

Örneðin ABD’de Wisconsin’de
grevciler, göstericiler Tahrir’i takip
ettiklerini açýk açýk söylüyorlardý.

Sonra Ýspanya’da Madrid ve
Barselona eylemleri gerçekleþti.
Onbinler aynen Mýsýr’da Tahrir
Meydaný’nda, ya da Bahreyn’de Ýnci
Meydaný’nda olduðu gibi þehrin
merkezi meydanlarýna yerleþtiler ve
günlerce bu meydanlarý iþgal ettiler.

Ardýndan Londta gösterileri ve Wall
Street iþgali geldi. Arap Devrimleri’ni
küçümseyenler Londra ayaklanmasý-
na hayranlýkla bakarken Wall Street’i
küçümsemeye çalýþtýlar ama 15
Ekim’de  dünya çapýnda binlerce
kentte insanlar Wall Street Ýþgalcileri
ile dayanýþma eylemine çýkýnca bu
küçümseme geriye çekilmek zorunda
kaldý.

Arap devrimlerinin nedenleri
Arap devrimci dalgasý ve onu

izleyen Ýspanya, Londra ve Wall
Street eylemleri bir siyasi
partinin/örgütün talimatý ile baþla-
madýðý gibi durup dururken de baþla-
madý.

2000'lerin baþýndan beri dünyayý
sarmalayan antikapitalist hareketlerin

yýðýnsallýðý ve sayýsýz kazanýmlarý ilk
ve en önemli itici güç. Ardýndan
ABD'nin Afganistan ve Irak'a saldýrýsý
ve her iki ülkede de baþarýsýz olmasý,
ve savaþa karþý dünya çapýnda mily-
onlarýn eylemleri, kapitalizmin 2008
krizi ve ardýndan bir dizi ülkede
baþlayan direniþler, grev ve genel
grevler, krize baðlý olarak gýda fiyat-
larýndaki hýzlý yükseliþ ve son olarak-
da yeni liberal politikalarýn Ortadoðu
ülkelerini þiddetle etkilemesi diðer
nedenler olarak sayýlabilir.

Ortadoðu ülkeleri tek bir istisnasý
olmadan uzun yýllardýr diktatörlük-
lerle yönetiliyorlar. En ufak bir özgür-
lükten bahsetmek mümkün deðil.
Tam tersine bütün Ortadoðu
ülkelerinde çalýþan yýðýnlar aðýr baský
altýnda.

Siyasi parti kurmak yasak. Var olan
bazý siyasi partiler ise bütünüyle dik-
tatörlükleri kontrolünde.

Özgür sendikalar yok, var olanlar
devletin yanlýsý, diktatörlüðün kon-
trolündeki örgütlenmeler.

Ne var ki bütün bu baský rejimine
karþý bir mücadele son yýllarda
artarak sürüyordu. Özellikle de
Mýsýr'da.

Mýsýr'da 2000'li yýllar boyunca
yoðun bir direniþ yaþandý. Ýþçi
mücadelelerinin, büyük grev hareket-
lerinin yaný sýra özgürlük isteyen gös-
teriler, öðrenci hareketleri gibi.

Mýsýr Ortadoðu'nun en büyük ve en
geliþkin ülkesi, Arap dünyasýnýn
öncelikle baktýðý ülke. Bu nedenle
Mýsýr'daki son 10 yýlýn mücadeleleri
Ortadoðu halklarýný da ciddi bir
biçimde etkiledi.

Mýsýr ve Tunus'ta neler oldu?
Önce Tunus'ta, ardýndan Mýsýr'da

büyük yýðýnlar özgürlük isteyerek
sokaða çýktý. Devletin baskýsý kýsa
zamanda devletin korkusuna
dönüþtü.

Güvenlik güçlerinin saldýrýlarý
büyük yýðýnlarý korkutup gerilete-

Arap Baaharý’ndan
Wall Strreet iþgaline

Mýsýr ve Tunus’ta
emekçiler iktidarý

almak zorunda
olduklarýný artýk daha

açýk tartýþýyorlar.

Devrim korkusu!
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ceðine tam tersine daha çok sayýda
emekçi sokaða çýkarak polis ve
orduya karþý direnmeye baþladý.

Emekçilerin direniþi baskýyý azalttý
ve sonunda iþçi sýnýfý mücadeleye
örgütlü bir biçimde katýldý.

Tunus'ta devlet güdümündeki
sendikalar birliði göstericilerin tarafý-
na geçerken Mýsýr'da ise genel grev
ilan edildi ve diktatörlerin tabutuna
son çiviyi iþçi sýnýfý çaktý.

Tunus'ta Bin Ali'nin yerine diktatör-
lüðün daha az yýpranmýþ unsurlarý
yönetime geldi ama hareket bütün bu
kalýntýlarý temizledi.

Mýsýr'da ise Mübarek'in ardýndan
ordu yönetime el koydu. Ordu bir
yandan Mübarek ailesini ve bir kýsým
eski yöneticileri yargý önüne
çýkarýrken bir yandan da eski rejimin
sürekliliði için önlemler alýnmakta.

Ancak haftalar boyu baþta Tahrir
Meydaný olmak üzere sokaklara çýkan
büyük yýðýnlar Tunus'ta olduðu gibi
Mýsýr'da da büyük bir deðiþim yaþadý
ve özgürlükleri geniþletmek için
mücadele diyorlar.

Yemen, Bahreyn ve Libya
Mýsýr devrimi Arap Baharý'nýn bütün

bölgeyi sarmasýna yol açtý. 

Mýsýr'ýn ardýndan Bahreyn'de sul-
tana, Libya'da 40 yýllýk Kaddafi
rejimine ve Yemen'de de diktatörlüðe
karþý hareket baþladý.

Fas, Cezayir ve Ürdün'de de göster-
iler oldu ama bunlar fazla büyüme-
den geri çekildi.

Yemen ve Libya'da iktidarlar Tunus
ve Mýsýr'dan iyi dersler çýkarmýþlardý.
Önce gösterilere büyük bir þiddetle
saldýrdýlar. Bunun pek iþe yara-
madýðýný görünce de kendi taraftar-
larýný sokaða çýkardýlar ve özgürlük
isteyenlerin üzerine sürdüler.

Yemen'de gösteriler ve sokak çatýþ-
malarý sürüyor. Sýk sýk diktatörün
kýsa sürede çekileceði ileri sürülüyor.

Libya'da ise Kaddafi'nni katliamýný
bahane eden Batýlý emperyalist güçler
askeri müdahalede bulundular. Þimdi
artýk Kaddafi iktidarý neredeyse
bütünüyle kaybetmiþ durumda ama
Libya devrimci atýlýmý da aðýr bir
darbe yedi. Harekete artýk emperyal-
istlere yakýn unsurlar hakim.

Bahreyn'de ise Sultana karþý hareket
Suudi Arabistan baþta olmak üzere
Körfez emirliklerinin askeri müda-
halesi ile geriletildi.

Bahreyn Sultanlýðý þimdi kendisine
karþý ayaklananlara saldýrýyor, ceza

yaðdýrýyor. Yaralýlarý tedavi eden
doktorlar bile cezalandýrýlýyor.
Hareket þimdilik geri çekilmiþ
durumda ama yok olmuþ deðil.

Suriye'de Esad zulmü
Suriye'de hareket en geç baþladý.

Herkes Esad rejiminin reformlar
yaparak hareketi engelleyeceðini bek-
lerken Esad ilk gösterilere hunharca
saldýrdý. Ardýndan Yemen ve Libya'yý
örnek alarak kendi taraftarlarýný
sokaða çýkardý ama hareketi
engelleyemeyeceðini görünce elindeki
en elit askeri güçleri ailesinden insan-

larýn komutasýnda ayaklanan kent-
lerin üzerine yolladý.

Esad rejimi hunharlýðý ile biliniyor.
Daha önce de bir kentte onbinlerce
insaný öldürmüþtü. Þimdi ise ölü
sayýsýnýn 3 bini bulduðu biliniyor.

Esad rejimi yoðun bir propaganda
içinde. Ayaklananlarýn Müslüman
Kardeþler örgütü olduðunu ve ayak-
lanmanýn ardýnda ABD'nin olduðunu
anlatýyor.

Türkiyeli ulusalcýlar burada zokayý
yutuyorlar ve bölgenin bu en eli kanlý
rejimini "antiemperyalist" sanarak
korumaya çalýþýyorlar, Suriye'de ki
katliama ortak oluyorlar.

Ne var ki Esad rejiminin sonu artýk
göründü. Yemen ve Libya'da olduðu
gibi Suriye'de de iþçi sýnýfýnýn örgütlü
bir biçimde mücadeleye girmemiþ
olmasý rejimin sonunu geciktiriyor.

Arap Baharý nedir?
Tunus ve Mýsýr devrimleri ve böl-

genin hemen hemen bütün
ülkelerinde büyük yýðýnlarýn baský ve
zorbalýða aldýrmayýp harekete
geçmeleri bölge emekçilerini çok
büyük ölçüde deðiþtirdi. Özgürlük
isteði artýk belirleyici. Ortadoðu halk-
larý için artýk buradan geri dönüþ yok.

Özellikle de Mýsýr ve Tunus emekçi-
lerinin deneyleri çok daha önemli. Bu
iki ülkede emekçiler iktidarý almak
zorunda olduklarýný artýk daha açýk
tartýþýyorlar.

Arap Baharý'nýn Ýslami bir karakter
taþýdýðý ise tam bir laik/ulusalcý
palavrasý.

Amerikanýn etkisi ise elbette var.
Gerek Bin Ali'nin gerekse de
Mübarek'in kaçmasýnda ABD'nin rolü
var.

Emperyalizm Libya ve Bahreyn'e
doðrudan müdahale ederek hareketi
geriletirken Mýsýr ve Tunus'ta ise
hareketin radikalleþmesini engelle-
mek için diktatörleri geri itti.undan
sonrasýnda belirleyici olacak olan iþçi
sýnýfýnýn örgütlenme becerisi ve hýzý.
Eðer iþçi sýnýfý hýzla örgütlenip
mücadeleye daha geniþ taleplerle
giremezse açýk ki egemen sýnýflar
duruma yeniden hakim olma ve
hareketi geriletme olanaðýna sahip
olacaklardýr. Tersi durumunda ise
gelecek Ortadoðu devrimlerinindir.

Arap Baharý yayýlýyor
Arap Baharý’nýn etkisi bir süredir

bölgeyi aþtý. Bir dizi ülkede iþçi ve
emekçiler Arap Baharý’ný takp eden
eylemler yapýyorlar. Heryerde
“baharlardan” bahsedilmeye baþ-
landý.

Bunlarýn en önemlileri þüphesiz
Ýspanya, Londra, Wall Street ve 15
Ekim uluslararasý eylem günü.

Ýspanya, Londra ve ABD’nin New
York kentinde on binlerce insan krize
karþý sokaða çýkarken ayný politik
koþullardan, ayný sorunlardan yola
çýkýyorlardý.

Dünyanýn her yerinde son on yýlýn
anti kapitalist hareketi  çok þey öðret-
miþti. Ayný þekilde savaþ karþýtý
haraket de çok öðretici olmuþtu.
Bütün bunlara Ortadoðu devrim-
lerinin deneyleri ve krize karþý
Fransa, Ýspanya, Yunanistan gibi
ülkelerdeki grev hareketlerinin
deneyleri eklenince ortaya bugünkü
hareket çýkýyor.

Wall Street iþgali ile dayanýþma
eylemleri çoðunlukla sembolik olsa
da bazýklarý yýðýnsaldý. Bu da
dünyanýn her yerinde yýðýnlarýn
mücadeleye hazýr olduklarýný gös-
teriyor.

Arap Baharý’ndan
Wall Street iþgaline

Dünyanýn her yerinde
son on yýlýn

anti kapitalist ve savaþ
karþýtý hareketleri çok 

öðretici oldu. 
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mmarksizm
2011

28 Ekim, Cuma
15.00 - 16.30
Kapitalizmin Krizinde
Türkiye 

17.00 - 18.30
Türkleþtirme Politikalarý 

19.00 - 20.30
Kürt Sorununda Çözümün
Neresindeyiz?

29 Ekim, Cumartesi
11.00 - 12.30
Muhafazakârlýðýn Tarihsel
Kökenleri

13.00 - 14.30
Troçki’nin sosyalizm
anlayýþý

15.00 - 16.30
Jakobenizm, Halkçýlýk,
Ýttihat ve Terakki

17.00 - 18.30
Solda Kültür Algýsý

19.00 - 20.30
Modernleþme ve Sosyal
Hareketler

30 Ekim, Pazar
11.00 - 12.30 
Hegemonya Mücadelesi ve
Devrim

13.00 - 14.30  
Emperyalizm ve Ortadoðu
Devrimleri

15.00 - 16.30 
Askeri Vesayet Bitti mi?

17.00 - 18.30
Kapanýþ:
Havada devrim kokusu var

havada

devrim

kokusu var

28-30 Ekim tarihleri arasýnda
Taxim Hill Hotel,
Beyoðlu - Ýstanbul

ayrýntýlý bilgi için:
0535-771 80 87
0555-423 74 07

bilgi@marksizmgunleri.org

Geçtiðimiz gün, Antalya
Büyükþehir Belediyesi ve
Antalya Kültür Sanat Vakfý

(AKSAV) tarafýndan bu yýl 48'incisi
düzenlenen Uluslararasý Antalya
Altýn Portakal Film Festivali'nin açýlýþ
töreni yapýldý. Sosyal medyada yer
alan tartýþmalara ve ana akým
medyanýn servis ettiði haberlere
bakacak olursak, bu sene festivale
Rutkay Aziz'in yaptýðý konuþmanýn
damga vurduðunu kestirmek hiç de
zor deðil.

Çaðdaþ Sinema Oyuncularý Derneði
Baþkaný Rutkay Aziz'in yaptýðý
konuþma salonda büyük alkýþ almasý
ve devamýnda gelen tepkileri
incelediðimizde ise siyasi yelpazede
saðdan sola geniþ bir kesimin desteði-
ni aldýðýný görüyoruz. Ünlü
sanatçýnýn yaptýðý konuþmanýn konu-
larýný ise Türkiye'deki kadýn cinayet-
leri, sadece parasýz eðitim istedikleri
için tutuklanan öðrenciler, darbe
dönemlerinde uygulanan sansür ve
dünyada kol gezen açlýk, savaþ ve
sömürü oluþturuyor. Sanatçýnýn
konuþmasýna bu açýdan bakýldýðýnda
sosyalist soldan da destek almasý pek
þaþýrtýcý deðil aslýnda. Tabii, bu konu-
larý dile getiren zihniyet görmezden
gelinirse...

"Türkiye'nin gerçekleri"
"Gerçek sanatçýlar, ülkesinin ve

dünyanýn gerçeklerine tanýk olmakla
yükümlüdür." cümlesiyle Türkiye'nin
gerçeklerine deðineceðini baþtan
ifade eden Aziz, "Benim Türkiye'min
gerçeklerinde tanýk olduðum olay,
hukukun üstünlüðünün yittiði,
adaletsiz bir kalkýnma giriþiminin
hýzla yol aldýðý, parasýz eðitim diye
pankart açan genç arkadaþýmýn 16 ay
tutuklu kalmasý..." diyerek sözlerine
devam etmiþ.

Kemalist aydýn modelinden bunlarý
duymak sýradan bir þey oldu artýk.
Sonuçta, laikliðin elden gittiði,
hukukun ele geçirildiði, cumhuriyetin
kazanýmlarýnýn tasfiye edildiði vb.
iddialar Kemalist düþünce için
"Türkiye'nin gerçekleri" olabilir.
Zaten geçmiþ yýllara bakacak olursak,
özellikle de 2007 yýlýndan beri geniþ
bir kesim bu komplo teorileri ile
siyasette varoluþunu sürdürüyor. Asýl
problem, bu siyaset anlayýþýnýn geniþ
bir sosyalist kesimden destek bul-
masý. 

Türkiye'nin gerçekleri demiþtik...
Neydi o gerçekler?

8 Ekim'de 341. hafta buluþmasýný
gerçekleþtiren ve devlet tarafýndan
"kaybedilen" evlatlarý için adalet
isteyen Cumartesi Anneleri'dir
Türkiye'nin gerçeði.

Bugün hâlâ devlet ve PKK arasýnda
süren kirli savaþ ve ölen binlerce
insandýr Türkiye'nin gerçeði.

Hapishanelerde tutuklu bulunan
binlerce Kürt siyasetçidir Türkiye'nin
gerçeði.

JÝTEM tarafýndan katledilen 17 bin
faili meçhul cinayettir Türkiye'nin
gerçeði.

Hrant Dink'in katledilmesinin
üzerinden 4 yýldan fazla zaman
geçmesine raðmen hâlâ adalet
arayýþýnýn sürmesidir Türkiye'nin
gerçeði.

Kýþlalarda 'intihar' ve 'kaza' süsü

verilen gizli cinayetlerdir Türkiye'nin
gerçeði.

Askeri vesayetin hâlâ sürmekte
olmasýdýr Türkiye'nin gerçeði...

Bu örnekler daha da uzatýlabilecek
olmakla birlikte, elbette bunlara
"Ordu göreve" çaðrýlarýnýn yapýldýðý,
alenen hazýrlanacak bir darbeye kitle
tabaný oluþturmak için düzenlenen
'Cumhuriyet Mitingleri'nde ellerinde
Türk bayraðý taþýyan yüz binlerce
kiþiye seslenen Kemalist bir aydýndan
duyarlý olmasýný bekleyecek deðiliz.
Zaten sorun yalnýzca bu gerçeklerin
dile getirilmemesi deðil, ama ayný
zamanda parasýz eðitim istedikleri
için 19 ay boyunca tutuklu bulunan
insanlarýn salt AKP karþýtlýðýndan
yola çýkarak muhalefet olma mücade-
lesi verenler tarafýndan siyasi bir
gerekçe olarak kullanýlmasý ve ulusal-
cý sosyalist kanattan destek bul-
masýdýr.

Elitist bir bakýþ açýsý:
Halkýn aþaðýlanmasý

Sanatçý Rutkay Aziz Türkiye'nin
gerçeklerini sýraladýktan sonra sözler-
ine "Goethe'nin dediði gibi dünyanýn
en tehlikeli hali, cehaletin örgütlü
eyleme geçme halidir. Bu da benim
ülkemin bir gerçeðidir." diyerek
devam etmiþ.

Bu sözler toplumun dindar çoðun-

luðunu "gerici" veya "cahil" olarak
gören elitist mantýðýn dýþavurumun-
dan baþka bir þey ifade etmiyor.
Aslýna bakýlýrsa bu elitist mantýkla
yeni tanýþmýyoruz. Özellikle de
Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP)
iktidarý süresince, gerek seçim
dönemlerinde olsun, gerekse de
siyasetin en sakin anýnda Kemalist ve
ulusalcý sosyalist kanattan buna benz-
er ifadeler çok duyduk. Hatta halký
aþaðýlayan bu mantýk zaman geldi
seçimlerde bir propaganda malzemesi
bile oldu. Bunun örneklerini bulmak
için çok uzaða gitmeye de gerek yok,
daha 1 sene önce sanatçý Fazýl Say
"Türk halkýnýn arabesk yavþaklýðýn-
dan utanýyorum" diyerek geniþ kes-
imlerin tepkisini çekmiþti.

Rutkay Aziz'in dile getirdiði
düþünceleri savunan anlayýþ hep-
imizin bildiði gibi geçtiðimiz yýl
düzenlenen 12 Eylül referandumunda
'hayýr'ý örgütlemiþti. 'Hayýr' oylarýnýn
istatistiki daðýlýmýný incelediðimizde
ise ortaya çýkan tablo bu elitist bakýþ
açýsý hakkýnda bizlere yeteri kadar
ipucu vermekte zaten. Türkiye'nin en
zengin, en burjuva, üst orta burjuva
bölgelerinde hayat bulan bu mantýk,
þüphesiz hiçbir þekilde meþruluða
sahip deðil.

AKP muhalifliði üzerinden birleþik
mücadele mümkün mü?

Son yýllarda ortaya çýkan geliþmeler-
le birlikte þöyle bir soru canlanýyor:
AKP karþýtlýðý birleþtirici mi?

Özellikle de Ergenekon davasý
tutuklamalarýyla birlikte bu soru
geniþ bir kesimin zihinlerini kur-
calamýyor deðildi. Bu sorunun cevabý
her ne kadar devrimci sosyalistler
açýsýndan açýk bir þekilde belli olsa
da, son dönemde birtakým ulusalcý
sosyalistlerin Ýþçi Partisi gibi
ýrkçý/milliyetçi kesimle dayanýþma
açýklamalarý yapýp, ortak mücadele
arayýþlarýna girmesiyle büyük bir
kesim de kafasýndaki bu soru iþaretini
gidermiþ oldu.

Bugünün Türkiye'sinde muhalif
kanada bakacak olursak iki farklý
eðilim görüyoruz. Bunlardan birin-
cisi, CHP ve MHP'nin baþýný çektiði
"vatanýn bölünmez bütünlüðü"
temelinde Kürtlere ve Ermenilere
düþman olan, müzakere yerine
çözümsüzlüðü ve savaþý poh-
pohlayan kesim. Ayný kesime gerek
elitist bakýþ açýsýyla, gerekse de Kürt
hareketiyle arasýna mesafe koyarken
ýrkçý/milliyetçi Ýþçi Partisi'yle arasýna
mesafe koymayan ulusalcý sosyal-
istlerde dahil.

Diðer ikincisi ise, "savaþma, konuþ!",
“Barýþ hemen þimdi” diyerek Kürt
halkýnýn özgürlüðünden ve barýþtan
yana olan, Hrant'ýn ve binlerce faili
meçhul cinayetin sorumlusu olan
devletten hesap sorulmasý için
mücadele eden, askeri vesayete karþý
en kararlý mücadeleyi örgütleyen, bir
burjuva partisi olan AKP'nin bütün
baskýcý ve neo-liberal politikalarýna
karþý çýkan devrimci sosyalistlerdir.

Çok açýktýr ki, bu iki kesimin birlikte
bir mücadele örgütlemesi bir yana,
yana yana gelmeleri dahi söz konusu
olamaz. Hatta bir adým öteye gidecek
olursak, bu ayrýþmanýn hayýrlý
olduðunu bile söylemek mümkün.

Batuhan Kurtaran

Rutkay Aziz haklý mýydý?

Kürt sorunundan
bahsetmeden
“Türkiye’nin
gerçeklerine
deðinmek”

mümkün mü?
17 bin faili meçhul
cinayet 40 bin ölü
Köylerinden zorla
çýkarýlmýþ 1 milyon

Kürt köylüsü,
ana dillerini

kullanamayan bir halk
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Ýngiltere Merkez Bankasý patronu
Mervyn King, itiraf etti: "Bu, en azýn-
dan 1930'lardan bu yana
gördüðümüz en ciddi finansal kriz"

Bankanýn niçin 75 milyar dolarlýk bir
kantitatif gevþeme (?) sürecine (KG)
girdiðini açýklýyordu.

Kantitatif gevþeme, aslýnda bir nevi
ekonomiye para pompalama yoludur.
Banka, diðer bankalardan ve özel
yatýrýmcýlardan finansal tahviller - ki
bu durumda Hazine bonosu- satýn
alýr.

Eski bono hamilleri banka hesaplarý-
na, King’in harcayacaklarýný veya
kiralayacaklarýný umut ettiði, fazla
miktarda paralar aktarýr.

Faiz oranlarýný aþaðý çekerek
borçlanmaya uygun hale getiren
güvenilir tahvillerin fiyatý yükselir.

Bu, mevcut kriz esnasýndan KG'nin
ilk kullanýmý deðil. Ama King’in bu
son hamlesi durumun ciddiyeti
kavramýþ olduðunu gösteriyor.

Önceki Maliye Bakaný Alastair
Darling, incelemelerinde King’i
geliþen ekonomik çöküntülerle
yüzleþmekte çok geç kaldýðý ve
Torilere çok yakýn olduðu sebebiyle
eleþtiriyor.

KG sürecinin baþaltýlmasýnýn bir
sebebi de, Muhafazakar-Liberal koal-
isyonun kamu harcamalarýnda muaz-
zam bir kesintiye gitmekte kararlý
oluþu.

Muhafazakar Parti Baþkaný George
Osborne, hükümetin bir düþüþ
esnasýnda ekonominin dýþýndan para
aktarmasýnýn delilik olduðunu kabul
etmeyip, bunun yerine, Merkez
Bankasý’nýn her þeyi ayakta tutabile-
ceðine güveniyor. King’in açýklamasý
da, Osborne'un Tori toplantýsýnda
yaptýðý "daha çok KG" çaðrýsýndan bir
kaç gün sonra gelmiþti.

Bir elle içeri para basýp diðeri ile geri
çekme çýlgýnlýðýný bir yana býrakalým,
QE iþe yarayacak mý? Kuþkulu olmak
için pek çok sebep var.

Birikim
Ýngiltere Ulusal Ýstatistik Ofisi'nin

tahminlerine göre, Ýngiltere
ekonomisi 2007yýlýnýn sonlarýndan

2009'un ortalarýna kadar olan
dönemde yüzde 7.1 kadar geriledi ve
geçtiðimiz yýlýn sonlarýnda da durak-
sadý. Buna karþýlýk, 1930'larýn baþýnda
gerçekleþen düþüþ esnasýnda, ekono-
mi yüzde 7.6 kadar küçülmüþ ancak

hýzla iyileþmiþti.
Mevcut krizin þiddeti, piyasalarýn

bir önceki yükseliþini yansýtýyor. Bu
da ucuz krediler ile piyasadaki can-
lýlýðý beslemeye çalýþan özel mal
sahipleri ve bankalar tarafýndan

biriken borçlara dayanýyor.
Böylece iki taraf da borç ile aþýrý

yüklenmiþ oldu.
Bu, insanlarýn harcama yapmadýðý

anlamýna gelir. Sarfiyat, geçtiðimiz
yýla oranla yüzde 1.7 düþtü ve dur-
gunluk öncesi dönemdeki zirveye
göre yüzde 6.4 oranýnda geride.

Ama bankalar kapitalizmin sinir sis-
temidir. Ve þu esnada, üç yýl önce
kurtarma planlarý ile beslenmiþ
olsalar da,  piyasalar son yük-
seldiðinde yaptýklarý borçlar ve aldýk-
larý krediler ile aþýrý yüklenmiþ
durumdalar.

Yani QE bankalara fazla para giriþini
saðlýyor olsa da, buna daha çok mali
durumlarýný yeniden inþa etmek için
asýlýyorlar. 

Bankalarýn kötü durumu, kriz
esnasýnda genel olarak merkezi aþa-
malý ilerliyor. Avro bölgesindeki boz-
gunun kilit noktasý Yunanistan, Por-
tekiz, Ýtalya, Ýrlanda ve Ýspanya'daki
Avrupa bankalarýnýn kýrýlganlýðý.

Avrupa hükümetleri, bu ülkelerin
borçlarýný ödememesini önlemek için
sarf ettiði çabalar ile bankacýlýk sis-
teminin çöküþünü önlemeyi amaçlýy-
or. Fakat bu her þekilde gerçekleþe-
cek.

Fransa ve Belçika hükümetleri borç
içindeki Dexia bankasý için birlikte
ikinci bir çýkýþ yolu arýyor.

Belçikalý "debt campaigner" Eric
Toussaint'in haklý olarak iþaret ettiði
gibi, "Dexia'nýn çöküþü, hükümetler
ve ana akým medya kamu borçlarýný
iþaret etse de borç krizindeki zayýf
halkalarýn özel bankalar olduðunu
gösterdi.

Bu bir avro bölgesi problemidir.
RBS ile birlikte Commerzbank,

Deutsche Bank, Société Générale and
UniCredit gibi bankalarýn, avro böl-
gesi ekonomileri tarafýndan eþdeðer-
lerine göre daha hassas olduðu tespit
edilmiþtir. RBS, Lloyds ve 10 Ýngiliz
bankasýnýn kredi durumu, Moody
derecelendirme acentasý tarafýndan
bir alt seviyeye düþürüldü.

Bankalar krizin baþladýðý yerdir - ve
kalbinde kalýrlar.

Özge Pehlivan 
Socialist Worker’dan çevirdi

Para basmak bankacýlýk krizini çözmez

Avrupa'da yaþanan borç krizi,
geliþmiþ ekonomilerde henüz büyük
kayýplar yaþatmadý. Þu ana kadar
yaþanan ekonomik sarsýntýlar, bize
sadece krizin büyüklüðü hakkýnda
ipucu veriyor. Ýngiltere Merkez
Bankasý Baþkaný Mervyn King'e göre
"bu en büyüðü deðilse bile en azýn-
dan 1930'lardan sonra karþý karþýya
olduðumuz en ciddi mali kriz". 

Ekonomiler hâlihazýrda 2008'deki
gibi durgunluða girmedi, ancak kriz,
doðasý gereði, þimdiden istihdamý
vurmuþ durumda. Kriz beklentisi
nedeniyle yatýrýmlar durma noktasý-
na geliyor ve iþsizlik rekor seviyelere
çýkýyor. 

Ýstatistik Kurumu'nun açýkladýðý

verilere göre, Ýngiltere'de iþsizlik son
17 yýlýn en yüksek seviyesine ulaþtý.
Haziran-Aðustos aylarý arasýnda 114
bin kiþi iþsiz kaldý ve iþsizlik oraný
yüzde 8,1 seviyesine geldi. Ýþte
Ýngiltere'deki iþsizlik tablosu:
� Ýngiltere'de þu an 2,57 milyon kiþi

iþsiz.  
� Gençler arasýnda ise durum daha

da vahim. 16-24 yaþlarý arasýnda iþsi-
zlik oraný yüzde 21,3.
� Ýþsizlik parasý alanlarýn sayýsý

Eylül ayý itibariyle 1,6 milyon kiþiye
çýktý.
� Yarý zamanlý çalýþanlarýn ve 65

yaþ üstü çalýþanlarýn sayýsý rekor
düzeyde azaldý.

Ýngiltere ekonomisi yýlýn ikinci

çeyreðinde sadece yüzde 0,1
büyüdü. Ýngiltere Merkez Bankasý,
bankalarýn birbirine borç vermeye
devam etmesini saðlamak ve
ekonomiyi canlandýrmak için Mart
2009 - Ocak 2010 arasýnda piyasaya
200 milyar sterlin, yani Türkiye'nin
GSMH'sinin yüzde 42'si kadar para
pompalamýþtý. Ýngiltere, büyüme

hýzýndaki düþüþün ardýndan, 75 mil-
yar sterlin daha nicel gevþetme
kararý aldý. Yaþanan geliþmeler,
King'in bu yýlýn baþlarýnda söylediði,
Ýngiltere'de yaþam standartlarýnýn
1920'lerden bu yana görülmemiþ
düzeyde uzun süreli bir daralma
dönemine girdiði yönündeki
öngörüsünü doðruluyor.  

1929 Ekim’inde ABD borsasý iflas etti. ABD’de milyonlar iþsiz kalýrken, dünya ekonomisi 12
yýl süren büyük bir çöküþ dönemine girdi. Ýþsizlerin oluþturduðu kuyruklardan biri.

Kriz ve Ýþsizlik
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ÇÇin: Kültür devrimi

Çin Kültür Devrimi milyonlarca
insanýn harekete geçtiði, Pekin'de ve
diðer önemli Çin kentlerinde devasa
gösterilerin düzenlendiði bir süreç
oldu. Ne var ki bu yýðýnsallýðýn altýn-
da ki gerçeðin yýðýnlarla iliþkisi
yoktu. Mücadele tepede, Çin'e ege-
men olmak isteyen bürokrasinin iki
kanadý arasýnda geçiyordu.

19450'lilerin sonunda Çin Devrimi-
'nin önderi Mao Tse Tung devlet
baþkaný ünvanýný korumasýna raðmen
gerçek iktidarýn dýþýna itilmiþti. Ýkti-
darý yeniden kazanabilmek için çeþitli
adýmlar attý ama her defasýnda yenildi.

1966 yýlýnýn baþýnda Mao egemen
bürokrasi içindeki mücadelesini Çin
Komünist Partisi'nin dýþýna taþýrdý,
Mayýs ayýnda öðrencileri "ülkeyi dik-
tatörce yöneten yerel ve ulusal lider-
liðe karþý ayaklanmaya" çaðýrdý.

Eðitim sisteminden býkmýþ olan
üniversite ve lise öðrencileri Mao'nun
çaðýrýsýna uydular ve "ayaklanmak
haklýdýr!" diyerek sokaklara çýktýlar.
Ýlk hedef okullarýn yöneticileri oldu.
Öðrenciler okul yöneticilerini ve bir
kýsým baþka yerel parti yöneticisine
sokaklarda aþaðýlayarak dolaþtýrýp
çok zaman icat edilmiþ suçlarýný ve
hatalarýný itiraf etmeye zorladýlar. 

Hareket geliþtikçe bütün okullar
kapatýldý. Eðitim sistemi durdu.
Öðrenci yýðýnlarý Mao'yu görmek için
Pekin'e akýn akýn gelmeye baþladý.
Mao etrafýnda hýzla bir efsane geliþm-
eye baþladý. Mao'ya "kalplerimizdeki
kýpkýrmýzý güneþ" olarak hitap ediliy-
ordu. Basýn, "tam anlamasanýz bile
Mao'nun her dediðini yapýn" diye
yayýn yapýyordu.

Mao’nun feodalizmi yýkýn demesi
üzerine sanat eserleri parçalanýyor,
klasik müzik eserleri yasaklanýyor,
kiliseler, mabetler yýkýlýyor, kitaplar
yakýlýyordu.

Mao'nun merkezden baþlattýðý
harekete karþý yerel yöneticiler de
yerel Kýzýl Muhafýz gruplarý kurarak
yanýt verdi. Bu kýzýl muhafýzlar çok
zaman fabrika iþçileri ve yerel yöne-
tim memurlarýydý ve öðrenci hareke-
tine kuþku ile bakýyorlardý.

Bürokrasinin kanatlarý arasýndaki
mücadele derinleþip kýzýþtýkça Kýzýl
Muhafýz örgütlerinin sayýlarý da
artýyordu. Merkezi Çin'de Wuhan
kentinde 53 Kýzýl Muhafýz grubu
vardý ve bunlar arasýndaki bir sokak
çatýþmasýnda 250 kiþi ölmüþ, 1.500
kiþi yaralanmýþtý.

1967'de iþçi sýnýfý kendi taleplerini
dile getirerek mücadele alanýna çýktý.
Ocak 1967'de Þanghay'da güçlü bir
grev hareketi yaþandý. Sonraki iki yýl
boyunca ülkenin her tarafýnda iþçiler
kendi taleleri etrafýnda greve çýktýlar.

Baðýmsýz iþçi mücadelesinin yoðun-
laþmasý ve giderek derinleþen kaos
sonucunda Mao Kültür Devrimi'ni

sona erdirmeye karar verdi. Zaten
çok sayýda yönetici görevlerinden
alýnmýþtý, artýk görev tamamlanmýþtý.

Ancak "Kültür Devrimi" Mao'ya
raðmen bitmedi. 1967'de ülkenin
birçok yeri savaþ alaný gibiydi. Her
tarafta çatýþmalar sürüyordu ve bun-
lar oldukça kanlý çatýþmalardý.

Örneðin Zhou kentinde gerçekleþen
bir katliamýn sonucunda 100.000 kiþi

ölmüþtü. Pekin'de, ülkenin en ünlü
üniversitesinde rakip öðrenci gru-
plarý ev yapýmý bombalar kullanarak
birbirleriyle çatýþýyorlardý.

1967'de Mao istikrarý saðlayabilecek
tek güç olan orduya döndü. Kýzýl
Muhafýz örgütlenmesinin yerine hýzla
Yerel Devrimci Komiteler kurulmaya
baþlandý. Bu Komiteler ordunun
denetimi altýndaydý ve kurulduklarý

yererde Kültür Devrimi'nin bittiðini
belirtiyorlardý. Ordu grevleri bitire-
biliyor, sokaklarý temizliyordu ama
hala Pekin'den gelen merkezi emirleri
yerine getiremiyordu çünkü o da
toplumun geri kalaný gibi parçalan-
mýþtý.

1967 Temmuz ayýnda Wuhan'da
askeri garnizon ayaklandý. Mao þehre
Pekin'den askerler gönderdi ama
sonunda yapýlan pazarlýklarla ayak-
lanma bitti. Ayaklananlara bütün
istedikleri verildi.

Ordu iktidardan pay ve Kültür
Devrimi boyunca görevlerinden alýn-
mýþ olan bürokratlarýn görevlerine
geri gelmesini istiyordu.

Bir çok ilde garnizon komutanlarý
vali olarak atandýlar ve öðrenci gös-
terilerine ateþ açarak cevap verdiler.
Yeni yönetim Mao'nun da desteði ile
Kýzýl Muhafýz gruplarýný daðýtmaya
baþladý. Kýzýl Muhafýz gençler zorla
kýrsal alanlara gönderiliyordu. Yedi
yýllýk bir süre içinde 12 ila 18 milyon
arasýnda gencin zorla kýrsal alanlara
gönderildiði tahmin ediliyor.

Kýzýl Muhafýzlar ihanete uðradýk-
larýný düþünüyorlardý. Mao tarafýn-
dan iktidar kavgasýnda kul-
lanýlmýþlardý ve þimdi bir kenara
atýlýyorlardý. Kýzýl Muhafýzlar diren-
meye çalýþtýlar. Yeniden iktidara
gelen eski yöneticileri kapitalist yola
girmiþ olarak tanýmlýyorlardý. Onlar
için Mao hariç tüm bürokrasi kapital-
ist yoldaydý.

Hunan kentindeki bir Kýzýl Muhafýz
grubu Sovyet örgütlenmesi temelinde
yeni bir iþçi devrimi talep ediyordu.
Þeng-wu-lian adlý bu grup kýsa
zamanda ezildi ancak yayýnladýklarý
manifesto ülke çapýnda yayýldý.

1968 yýlý boyunca Kýzýl Muhafýz
grup-larý direnmeye devam ettiler.
Silah biriktirdiler, silahlý ayaklanmak-
lar örgütlediler, gerilla savaþlarý
baþlattýlar. Ama bunlar birbirlerinden
kopuk mücadelelerdi.

1969 Nisan ayýnda Kültür Devrimi
resmen bitti! O günlerde Çin Rus
sýnýrýnda bu iki ülke arasýnda çatýþ-
malar oluyordu. 1969'un sonunda
tüm muhalefet ezildi.

Kültür Devrimi boyunca yaþanan
insan kaybý akýl almaz boyutlara
ulaþtý. Tam ve kesin bir sayý bilinmiy-
or ama örneðin Guangdong
eyaletinde 40.000 insan öldü ve bir
milyona yakýn insan hapse atýldý
veya kýrsal alanlara sürgüne gönder-
ildi. Ulusal ölçekte herhalde ölü
sayýsý milyonlarcaydý.

Kültür Devrimi boyunca Çin
ekonomisi de aðýr bir darbe yedi.
Yedi yýlda ekonomi yýkýldý, bürokrasi
arasýnda iktidar savaþý sonraki yedi
yýlda da sürdü ve sonunda iktidarý
kazananlar Mao'nun tüm görüþ-
lerinin tersine bir hat izlemeye
baþladýlar.

Artýk hiç kimse Çin'e sosyalist bir
ülke olarak bakmýyor. Ama Kültür
Devrimi hala bir çok sosyalist için
nostaljik bir ilham kaynaðý durumun-
da. Oysa Kültür Devrimi bugünkü
Çin'in kurulmasýnda çok önemli bir
rol oynadý.

Yusuf Topuzoðlu

Yusuf Topuzoðlu Çin Devrimi üzer-
ine hazýrladýðý yazý dizisinin
üçüncü bölümünde baþkan
Mao’nun iktidarý geri kazanmak
için baþlattýðý ve ardýndan kon-
trolünü kaybettiði Kültür
Devrimi’ni anlatýyor.

Çin üzerine iki kitap

Çin Devrimi karþýsýnda Stalin karþýsýn-
daki muhalefet fiilen etkili olamadý,
ancak Troçki sorunu geç de olsa fark
ederek SBKP'nin ve Komünist
Enternasyonal'in politikalarýný eleþtirdi.

Tarih Bilinci Yayýnlarý'ndan çýkan Çin
Üzerine, Troçki'nin yazdýðý bir dizi
makaleyi bir araya getiriyor. Troçki bu
makalelerde millî demokratik devrim
fikriyle tartýþýrken Çin Komünist
Partisi'nin Kuomingtang'a katýlmasýnýn
nasýl bir felaket olduðunu da anlatýyor.
Troçki, Buharin'in o günlerde icat ettiði
'dört sýnýf bloðu' tezlerine karþý çýkýyor.

Çin Devrimi tam da Sovyetler
Birliði'nde Lenin'in ölümünün ardýndan
bürokrasinin karþý devriminin gerçek-
leþtiði günlerde geliþti.

Sovyet bürokrasisi için karþý devrimin
ideolojik temelini 'tek ülkede sosyal-
izm' tezi oluþturmaktaydý. Bu teze
göre, dünya devrimi yenilmiþti, iþçi
hareketi geri çekilmekteydi. Bu durum-
da, bütün dünya komünist partilerinin
görevi anavataný, yani Sovyetler

Birliði'ni korumaktý. Stalin ve çevresi,
dünya burjuvazisi içinden dostlar
kazanmaya ve Sovyetler Birliði'nin
onlara bir tehdit olmadýðýný kanýtla-
maya çabalýyordu. Ekonominin hýzlý
geliþmesi için bu gerekliydi ve SBKP
bürokrasisi bu nedenle dünyadaki
devrimci geliþmelere karþý tümüyle
duyarsýzdý.

Çin devriminin yenilgisini izleyen yýl-
larda, ayný Rus bürokrasisi bu kez
Ýspanya ve Fransa'daki geliþmelere
karþý tutum aldý. Rusya'nýn direktifleri
ile Ýspanya Komünist Partisi Barcelona
Sovyeti'ni daðýtýp POUM üyelerini ve
anarþistleri katlederken, Fransa'da
Komünist Partisi iktidarý almasýna an
kalmýþ olan genel grevi kýrýyordu.

Çin üzerin ikinci bir kitap yine Tarih
Bilinci Yayýnlarý'ndan çýkan Lenin'den
Sonra Üçüncü Enternasyonal. Bu kitap
da Troçki'nin enternasyonal üzerine bir
dizi yazýsýný bir araya getiriyor ve Çin
sorunu üzerine yazdýklarý kitapta
önemli bir yer iþgal ediyor.

Her iki kitabý da bulmak oldukça zor,
ama imkânsýz deðil!



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

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlar-
la köklü bir þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý iþçi sýnýfý
tarafýndan ele geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm kurumlarý iþçi
sýnýfýna karþý sermaye sahiplerini,
egemen sýnýfý korumak için oluþturul-
muþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi
milislerinin üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet ge-reklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn yýðýn-
sal 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 yöne-
limlerden dolayý aþaðýlanmalarýna ve
baský altýna alýnmalarýna karþý çýkar-
lar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin iþçilerinin
diðer ülkelerin iþçileri ile karþý
karþýya gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve emperyal-
izme karþýdýrlar. Bütün halklarýn
kendi kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý ulusal kur-
tuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyal-
izm tek bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin, Doðu Avrupa
ve Küba sosyalist deðil, devlet kapi-
talistidir.

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için,
iþçi sýnýfýnýn en militan, en mücadele-
ci kesimi devrimci sosyalist bir par-
tide 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 kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere katýlan herkesi
devrimci bir sosyalist iþçi partisinin
inþasý çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.
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sosyalist iþçi
ne savunuyor?
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devrimci antikapitalist

haber yorum

týklayýn...

Meltem Oral, 90'lý yýllar-
da Diyarbakýr'da Özgür
Gündem gazetesinin
çýkýþ sürecini anlatan
Press filminin oyuncu-
larýndan Aram Dildar ile
film ve Kürt sorunu
üzerine konuþtu.

�Filmin kadrosuna dahil
olma sürecin nasýl oldu?

-Ben aslýnda filmin
hazýrlýk sürecine bile
yetiþemedim. Tiyatro
grubu olan bir arkadaþým
vardý, onun aracýlýðý ile
geldim. Çünkü benim
oynadýðým karakteri bul-
makta zorluk çekmiþler-
di. Arkadaþým, aradýklarý
yaþ grubu itibariyle de
bana uygun olduðunu
söyledi. O arkadaþým
aracýlýðý ile kasta girdim.
Filmin baþlamasýna bir
hafta kala tanýþtým
ekiple. Çekimler iki hafta
Ýstanbul'da iki hafta
Diyarbakýr'da olmak
üzere toplam bir ayda
yapýldý.

�Gösterime girdiði
dönemde tam bu basýn
özgürlüðü tartýþ-
malarýnýn yoðun olduðu
döneme denk geldi aslýn-
da

-Evet, tamamen tesadüf oldu. Kürt
gazetecilere yönelik baskýnýn da art-
týðý bir döneme denk geldi. Film,
çeþitli festivallerde ödüller aldý. Özel-
likle gazeteciler, köþe yazarlarý filmi
yalnýz býrakmadýlar, duyurmak için
ellerinden geleni yaptýlar.

�Aslýnda basýn özgürlüðünden çok
anlatýlan hikaye koskocaman bir poli-
tik mücadelenin hikayesi

-Evet, doðru. Zaten Özgür
Gündem'in çýkarýlma hikayesi sadece
bir gazetecilik hikayesi deðil, bir
halkýn özgürlük mücadelesinin
dünyaya duyurulmasýnýn hikayesi.
Özgür Gündem'i çýkaranlara yapýlan
saldýrýlar basýn özgürlüðünün yaný
sýra doðrudan insanlarýn yaþama
hakkýna yapýlan bir saldýrýdýr.

�Film 90'lý yýllarda geçiyor. Sen o yýl-
larda neler yapýyordun?

-Ben o yýllarda çok küçüktüm aslýn-
da. Batman'da yaþýyorduk. Ama
benim ailem göçebe bir aileydi.
Yazlarý yaylaya giderdik. 96'ya kadar
bu þekilde yaþadýk. Ancak askerlerin
mezraya yaptýðý baskýnlardan dolayý
artýk köyde yaþayamaz hale geldik ve
96'da ailemin yarýsý Ýstanbul'a göç
etmek zorunda kaldý, yarýsý
Batman'da kaldý. Hiçbiri Türkçe
bilmiyordu. Bu bizim için çok büyük
travma oldu, sonuçta köyden birden-
bire Ýstanbul gibi kocaman ve dilini
hiç bilmediðimiz bir þehre göç etmek
zorunda kaldýk.

�Film 90'lý yýllarýn karanlýðýný çok iyi
yansýtýyor gerçekten. Bugün de sýk sýk

acaba 90'lara mý dönüyoruz sorusunu
sýk sýk duyuyoruz. Sen bu konuda ne
düþünüyorsun?

-Tabii ki süreçler ayný iþlemiyor,
deðiþiyor. Bugün 90'lý yýllarda olduðu
kadar faili meçhul cinayet yok. Ama
polis hala sokak ortasýnda öldürmeye
devam ediyor, yüzlerce insaný ayný
anda tutuklayýp cezaevine koyuyor.
Dolayýsýyla bir yandan 90'lý yýllarýn
karanlýk yüzü teþhir edilirken bir
yandan þiddet ve baský baþka bir
biçimde devam ediyor. Þu anda
Kürtlerin seçilmiþ binlerce siyasetçisi
cezaevinde. Dolayýsýyla 90'lý yýllarýn
karanlýðý ile yüzleþip, hesaplaþýp
bambaþka bir döneme girdiðimiz de
söylenemez. Örneðin Batman'da
belediye baþkanlýðý yapmýþ olan
insanlarýn birisi öldürüldü, ikisi ceza-
evinde, þu anki belediye baþkaný
görevde ama baþýna ne zaman ne
geleceði belli deðil. Dolayýsýyla
gerçek bir deðiþim yaþandýðýný söyle-
mek zor. Evet bugün belki barýþa
daha yakýnýz ama týpký 90'lý yýllarda
olduðu gibi bu barýþýn önünü týka-
mak isteyenler faaliyetlerine devam
ediyorlar. Kürtler, Türk bayraðýna,
Ýstiklal Marþý'na saygý duymaya zor-
lanýyor. Kürtlerin kendilerine ait
deðerler ayaklar altýna alýnýrken
baþka deðerlerin önünde eðilmesi
bekleniyor.

�Bir yandan da özellikle 90'lý yýllarda
derin devletin yaptýklarýný teþhir eden
itiraflara tanýk oluyoruz, birçok
gerçek ortaya çýkýyor. Bu konuda ne
düþünüyorsun?

-Bizim için derin devlet yok devlet

var. Tansu Çiller'in nesi
derin? Bu ülkenin
baþbakanýydý ve ölüm
emirlerini o verdi.
Dolayýsýyla sadece bun-
larýn ortaya çýkmasý yet-
mez. Gerçek bir
yüzleþme ve hesaplaþ-
manýn olabilmesi için
devletin Kürt halkýndan
özür dilemesi, 'biz bu
kadar insaný öldürdük,
özür dileriz' demesi
lazým.

�Basýn özgürlüðü kims-
enin dilinden düþmüy-
or, hatta Uður
Dündar'ýn bile yer
aldýðý yürüyüþler
yapýlýyor. Ama bugüne
kadar Kürt basýnýna
yönelik baskýlarda böyle
þeyler görmedik. Sen bu
durumu nasýl deðer-
lendiriyorsun?

-Özgür Gündem'e
yönelik saldýrýlar
sýrasýnda aslýnda sokak-
ta her yerde Özgür
Gündem satmak gibi
eylemler düzenlenmiþti.
Ama son dönemde
böyle bir destek olmadý.
Býrakýn hükümeti
bugün gazeteciler bile
Kürt gazetecileri gazete-
ci olarak görmüyor

zaten. Kürtlere yönelik her tür þiddet
normal olarak algýlanýyor. Sonra da
Kürtlerin neden silah býrakmadýðý
soruluyor. Halbuki bu ülkede en
büyük terörist devlet, en çok þiddeti
devlet uyguluyor. Bugüne kadar
Kürtlerin kurduklarý bütün partiler,
bütün gazeteler kapatýldý. Biz nasýl
siyaset yapacaðýz peki? Þiddetin ken-
disini deðil, neden bitmediðini
konuþmak gerekiyor. Durmadan þid-
det dursun demenin anlamý yok.

�Filmde küçük bir ofisin içine sýýþmýþ
kocaman bir mücadele anlatýlýyor.
Bunu bugünkü Kürt hareketi ile ben-
zeþtirmek mümkün mü? Çünkü bir
yandan kocaman bir özgürlük
hareketi var ama bir yandan da bu
hareketin yalnýzlaþtýrýlmasý söz
konusu. Türkiye'deki sosyalist
hareketin de Kürt hareketini yalnýz
býraktýðýný düþünüyor musun?

-Kürt hareketi sadece Türkiye'de
deðil dünyada da yalnýz aslýnda.
Diyarbakýr'da her gün bir tarih
yaþanýyor. 

Bunun batýda bir karþýlýðý yok. Zaten
Türkiye'deki sosyalist hareketin
kendine bir faydasý yok. Dolayýsýyla
bir destekten ziyade Türkiye sosyalist
hareketinin kendini toplamasý
gerekiyor bence. Örneðin
Türkiye'deki sosyalist hareket
Türklere dayanan bir barýþ inisiyatifi
oluþturamýyor. Türkiye'deki sosyal-
istler barýþýn olmasý için kendi
hükümetlerine baský oluþturan büyük
bir hareket oluþturmayý baþarsalar iki
halk arasýndaki yakýnlaþma daha da
artacaktýr.

Aram Dildar:

Kürtlerden özür dilenmelidir"
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Çalýþanlarýn ödediði vergilerin
toplamý, genel vergi gelirleri içinde
yüzde 40'lara yaklaþýyor. Emekçilerin
vergi yükünün artmasýndaki en
büyük nedenlerden biri,  KDV, ÖTV
gibi adaletsiz vergilerdir. Diðer
nedenler ise patronlardan vergi
toplanmamasý ve kayýt dýþý ekonomi,
yani bazý kapitalistlerin
vergilendirilmemesidir. Devlet
çalýþanlardan alýnan vergileri peþinen
maaþlarýndan keserken, sermaye
sahiplerinin servet ve gelir beyan-
larýnda uyguladýklarý yolsuzluklarý
açýða çýkarmak ve adaletli bir yolla
vergi toplamakta ayný hassasiyeti
göstermiyor.

Vergilerin çoðu, bu yýl da çalýþanlar-
dan toplandý. Türkiye'de kayýtlý 6
milyon 750 bin kadar çalýþan var. Bu
çalýþanlarýn ödemek zorunda kaldýðý
vergiler toplamý, 650 binden fazla þir-
ketin ödediði vergi tutarýnýn

üzerinde. 
Doðalgaz, benzin, alkol ve tütün

ürünleri ile beyaz eþya'dan (dayanýklý
mallar) alýnan ÖTV ise 2010'da
toplanan vergilerin yarýsýna yakýnýna
tekabül ederek devlete 56 milyar TL
kazanç oluþturdu. 2011 için de þimdi-
lik durum çok farklý görünmüyor. Bu
yýl için 232 milyar TL civarýnda vergi
toplanmasý hedefleniyordu ve ilk
dokuz aylýk verilere göre, yýl sonunda
210 milyar TL toplanmýþ olacak. Bu
tahmine göre her 10 çalýþan, 1 þirket-
ten daha fazla vergi ödemiþ oluyor.   

Dünyada yüksek gelir ve kurumlar
vergisi oranýna sahip ülkeler Norveç,
Ýsveç, Ýsviçre, Kanada ve Danimarka
gibi ülkeler iken Türkiye vergilerin
daðýlýmlarý bakýmýndan dünyada
gelir daðýlýmý, adaletsizliði ve anti-
demokratik uygulamalarý ile ün
salmýþ ülkeler olan Güney Kore ve
Þili ile yarýþýyor.

Devletler ve hükümetler, patronlarýn
kâr oranlarýnýn düþme tehlikesi ile
karþýlaþmasý durumunda, hemen
çözümü çalýþanlarýn maaþlarýnda
kesintiler ve dolaylý vergi oranlarýnýn
arttýrýlmasýnda buluyor. 

Bunun en bariz örneklerini
Yunanistan'da uygulanan kriz paket-
lerinde görmek mümkün. 

Adaletsiz gelir daðýlýmýný ortadan
kaldýrmak tabii ki topyekun bir
deðiþim olmaksýzýn mümkün olmaya-
cak. Ancak adaletsizliði azaltmak ve
milyonlarýn yaþam koþullarýný
iyileþtirmek mümkündür. 
� Ýþçiler deðil zenginler

vergilendirilmelidir. Milyonerlerden
servet vergisi alýnsýn!
� Bizim maaþlarýmýzdan otomatik

olarak vergi kesen hükümet, vergi
ödemekten kaçan, bin türlü yolsuzluk
yapan patronlarýn üzerine gitsin!
� Asgari ücretten vergi kaldýrýlsýn!

Krizin,
yoksulluðun

faturasý
patronlara!

2010'da 4 milyon 738
bin asgari ücretli
Ford, Mercedes,

Arçelik, Petrol Ofisi,
Yapý Kredi ve

Vakýflar Bankasý gibi
birçok büyük kuru-

luþu arkasýnda
býrakarak devlet

kasasýna tam 5 mil-
yar 38 milyon TL
vergi aktardý. Bu

2010 yýlýnýn en fazla
kurumlar vergisi

veren 100 þirketin
90'ýnýn ödediði

vergiye eþdeðer.
Bu miktarlara diðer

ücretli çalýþanlarý da
eklediðimizde (2010

yýlýnda diðer
ücretlilerin ödediði
vergi 22 milyar 649

milyon TL) tüm
ücretliler, toplamda
12 milyar civarýnda

vergi ödemiþ olan
100 firmadan iki kat

fazla vergi ödemiþ
oldu. 2010 yýlýnda

190 milyar TL'ye
yakýn vergi toplandý.
Bunun yüzde 40'ýna

yakýnýný iþçiler ödedi

Devletin yatýrým yapabilmek, saðlýk ve eðitim hizmet-
leri vermek için gelir kaynaðý olarak gösterdiði ve kut-
sadýðý vergiler dolaylý ve dolaysýz olarak ikiye ayrýlýyor. 

Dolaylý vergiler; mal ve hizmetlerden gelir seviyesine
bakýlmaksýzýn eþit oranda alýnan KDV ve ÖTV gibi
vergilerdir. 

Dolaylý vergiler yoksullaþtýrýcý ve gelir daðýlýmýndaki
adaletsizliði pekiþtiren etkisinden ötürü “adaletsiz vergi”
olarak da adlandýrýlýyor. 

Dolaysýz vergiler ise þirketler, küçük esnaf ve çalýþan-
lardan kazançlarý oranýnda alýnan vergilerdir. Devlet,
vergi gelirinin çoðunu emekçilerden elde ediyor.

Milyonerler servet
vergisi ödesin!

ASGARÝ ÜCRETLÝ ÝÞÇÝLER


