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Depremden sonra Van’ý soðuk vurdu
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Reþit ELÇÝN
Van’dan

bildiriyor S. 2

� Ýçiþleri Bakaný:
“Saray gibi çadýrlarý var”
“Bütün yaralar sarýldý”

� Baþbakan:
“Aðustos ayýna kadar
diþinizi sýkýn”

� Maliye Bakaný:
“Deprem paralarýný duble
yol yapýmýna harcadýk”

� Van Belediyesi:
“Yardýmlarý halka ulaþtýr-
mamýza engel oluyorlar”

� Ölen çocuk sayýsý:
3’ü çadýrda çýkan yangýn-
dan, diðerleri soðuktan
þimdiye kadar 5 çocuk
öldü. 

� Van’da ýsý gece eksi 15
Van’da son otuz yýlýn en
soðuk kýþý yaþanýyor. Halk
büyük kalabalýklar halinde
çok küçük naylon çadýrlar-
da yaþamaya çalýþýyor.
Kýþýn yeni baþladýðý
düþünülürse, bu koþullar-
da daha çok çocuðun
ölmesi kaçýnýlmaz

AFET DEÐÝL CÝNAYET
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23 Ekim ve 10 Kasým’da Van'da
gerçekleþen depremler yüzbinlerce
insanýn þehri terk etmesine yol açtý.
Resmi rakamlara göre bu sayý 500 bin
civarýnda ve kaçýþ hala sürüyor.

Çevre ve Þehircilik bakaný Erdoðan
Bayraktar, Van'daki depremin en
fazla 100 bin kiþiyi etkilediðini, bu
100 bin kiþi için Van ilinin afet bölgesi
ilan edilemeyeceðini, Baþbakan
Erdoðan ise afet bölgesi ilan edilmesi
durumunda en ufak bir çivi çakýlmasý
bile söz konusu olamaz demiþti. Son
tespit doðru!

Ancak bu sözler durumu açýklamý-
yor, çünkü Van Ticaret ve Sanayi
Odasý ilk depremden 2 hafta sonra
þehri terk edenlerin sayýsýný 370 bin
olarak açýklamýþtý. 2. depremin ardýn-
dan ise kaçýþlar hýzlandý ve devlet
bazý vatandaþlarý Batý’daki tesislere
yerleþtirmeye baþladý. Yani deprem-
den direk etkilenenlerin sayýsý 100 bin
deðil 100 binler. Diðer yandan
Baþbakan’ýn söyleyemediði ise þu;
Van afet bölgesi ilan edilirse kimse
bir çivi bile çakamayacak, çünkü
bütün çivileri devlet çakacak.

1959 yýlýnda çýkartýlan Umumi
Hayata Müessir Afetler Dolayýsýyla
Alýnacak Tedbirler ve Yapýlacak
Yardýmlara Dair Kanuna göre afet
bölgesi ilan edilen yerlerdeki tüm
uygulamalarý sýnýrlarý dahilinde
belediyeler üstleniyor, yapýlacak
ödemeler ve harcamalar borçlandýr-
maya tabi tutulamýyor. Bu demek
oluyor ki yýkýmlar da dahil tüm mas-
raflarý devlet karþýlýyor.

Bu durumda en can alýcý soru Van
neden afet bölgesi ilan edilmedi.
Yani, ilk depremden sonra yardým-
larýn ulaþýmý, daðýtýlmasý gibi durum-
larda Van Belediyesi’ni bir araç
olarak görmeyen, dýþlayan, yanlýþ bil-
giler vererek halkýn gözünde
belediyenin itibarýný düþürmeye
çalýþan devlet, Van'ý neden afet bölge-
si ilan etmedi?

Bu sorunun en açýk cevabý, Türkiye
Cumhuriyeti devleti iþgal ettiði

topraklarýn yönetimini ayný
demokratik özerklik talebinde olduðu
gibi Kürtlere vermek istemiyor.

Devlet, Van halkýný siyasi rakibi
olarak gördüðü BDP'ye karþý
kýþkýrtýyor. Bölgeye gelen tüm çadýr-
lara el koymasýna raðmen kriz
masasýndan çadýr talep eden insanlarý
belediyeye yönlendiriyor. Türk
gazeteciler ise açýk olan hastane
sayýsýný bilmediði için belediye
baþkanýný suçluyor.

Bu durum devlet algýsýnýn deðiþm-
eye baþladýðý Kürdistan'da geçmiþe
dönüþ sinyallerinin dile getirilmesine
yol açtý. Son zamanlarda iþlediði
savaþ suçlarý, 6 yaþýndaki çocuklarýn
göz altýna alýnmasý ve Van'ý sýrf
Kürtlerin yoðun olarak yaþadýðý
coðrafya olmasýndan ötürü afet böl-
gesi ilan etmemesi Kürtlere yönelik
sistematik ayrýmcýlýðýn devam ettiðini
gösteriyor. 

RReþit ELÇÝN

Deprem öldürmez
devlet öldürür!

1 ay içinde yayýnlanan bilimsel
raporlar kapitalizmin yarattýðý
korkunç gerçeði sergiliyor.

Gezegenimizin sýcaklýðýndaki 2
derecelik artýþ milyonlarca insanýn
ölmesi ve canlý türlerinin yüzde
60'ýnýn yok olmasýna neden olacak.
Uluslararasý Enerji Ajansý'nýn (UEA)
raporuna göre çoktan 1,5 derecelik
ýsý artýþý gerçekleþti ve eðer sera gazý
emisyonlarýný kýsmak için radikal
adýmlar atýlmazsa 5 yýl içinde geri
dönülemez nokta geçilecek. UEA,
enerji kaynaklý sera gazý salýnýmýnýn
2010 yýlýnda 30,4 gigatona ulaþarak
tarihi bir rekor kýrdýðýný açýkladý.

Birleþmiþ Milletler'e baðlý Dünya
Meteoroloji Örgütü'nün raporu da
ayný bulgularý gösteriyor. Küresel
ýsýnmanýn baþlýca nedeni olan ve
fosil yakýtlarýn (kömür, petrol, doðal
gaz) tüketilmesi sonucu açýða çýkan

karbondioksit oraný sanayileþme
dönemine göre yüzde 39 oranýnda
arttý. Sýcaklýk ölçümleri yapýlmaya
baþlandýðýndan bu yana dünya en
sýcak 10 yýlýný yaþadý.

Ýklim Deðiþimi Tarým ve Gýda
Güvenliði (CCAFS) adlý kuruluþ,
sýcaklýk artýþýnýn geniþ bir coðrafya-
da dengeleri kökten sarsacaðýný
söylüyor.

Küresel ýsýnma konusunda ulus-
lararasý otorite olan Birleþmiþ
Milletler Ýklim Deðiþikliði Paneli'nin
(IPCC) raporu ise yakýnda açýk-
lanacak. Raporun medyaya sýzan
özeti durumun vahim olduðunu
söylüyor. IPCC, hortumlar, sýcak
hava dalgalarý, tufansý yaðmurlar
kuraklýk gibi olaylarýn dünyayý den-
gesiz bir biçimde vuracaðýný söylüy-
or ve "felakete hazýr olun" diyor.

Bilimsel raporlar yalýn bir gerçeðe

iþaret ediyor: Eðer önümüzdeki 5
yýllýk süreçte küresel ýsýnmayý
yaratan sistem deðiþtirilmezse (ki bu
sera gazý kullanýmýnýn yüzde 90
oranýnda azaltýlmasý, yani petrol,
kömür ve doðal gaz kullanýmýndan
vazgeçilmesi demek) dünya insan ve
birçok canlý türü için yaþanamaz bir
yere dönüþecek. 

Bilim insanlarý ve aktivistler bu
gerçeði haykýrsa da kapitalist
dünyaya yön veren þirketler ve bur-
juva siyasetçiler somut-radikal
önlemler almaya yanaþmýyor.

Onlar felaketi hazýrlýyor, biz ise bu
felaketi durdurmak için kapitalist
sisteme son vermek zorundayýz.
Devrimci sosyalistler ve antikapital-
istler, önümüzdeki birkaç yýlda küre-
sel ýsýnmayý önlemek için alýnmasý
gereken tedbirlerin bir an önce yer-
ine getirilmesi için harekete geçmeli.

Kapitalizmin krizine karþý dünyanýn
her yerinde direniþ var, bu mücadele
iklim için mücadeleyle birleþtir-
ilmeli. Dünyanýn sonunu hazýrlayan
kapitalizme son vermek zorundayýz. 

Küresel ýsýnmada geri dönülemez noktaya çok yakýnýz
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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

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

abone olun
Parti ve Sýnýf - Chris Harman

broþürü kazanýn

Hükümet bedelli askerlik
yasasýný çýkarmaya hazýrlanýyor.
Bu yazý yazýlýrken henüz yaþ sýnýrý
ve bedelliden yararlanacak olan-
larýn ne kadar ve nasýl ödeme
yapacaklarý henüz belli deðildi.

Her durumda bedelli askerlik
halkýn önemli bir kýsmýnýn ödeme
yeteneklerinin üzerinde olacak.
Ýnsanlar bedelliyi karþýlamakta
zorlanacaklar.

Daha önce de ilan edilen çeþitli
bedelli askerlik yasalarýndan esas
olarak üst orta sýnýflar, zenginler
yararlandý. Ödenen miktar halkýn
büyük çoðunluðunun ulaþamaya-
caðý, toplayamayacaðý kadar
büyük.

Bedelli askerliðim yaný sýra par-
alý askerlik de tartýþýlýyor. Yani
profesyonel bir ordu planlanýyor. 

Sosyalistler bedelli ya da pro-
fesyonel askerlik yerine gönüllü
askerliði savunuyorlar. Yani
sadece isteyenlerin askerlik için
baþvurduðu bir düzen. Ýste-
meyenler ise baþka hiçbir sorum-
luluk (kamu hizmetlerinde belirli
bir süre çalýþmak gibi) üstlen-
meden askerlik yaparlar.

Bugün Türk ordusunun üçte
birine yakýný subaylara özel
hizmet vermekte (posta, ordu
evlerinde).

Askerlerin büyük bir kýsmý ise
ülkenin çeþitli kentlerinde “iç düþ-
mana” göz daðý vermek için bek-
liyor. Hemen her kentte kýþlalarda
bekleyen, arazi temizliðinden
baþka birþey yapmayan askerler
aslýnda sadece göz daðý için bir
mekanizmadýr.

Zorunlu askerliðin tabii bir
baþka yaný da askere alýnan genç-
lerin disipline edilmesi,
kafalarýnýn içinini ýrkçý, milliyetçi
fikirlerle doldurulmasýdýr.

Bütün bu nedenlerle gönüllü
askerlik tek makul çözümdür.

CHP, Dersim'de katliam yapan
ve bunu savunanlarýn partisidir

General kaçtý!
Darbe giriþiminde yeraldýðý için

aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis ceza-
sýyla yargýlanan Tümgeneral
Mustafa Bakýcý’nýn kaçtý, Kuzey
Irak üzerinden Belarus’a geçerekve
orada diðer kaçak darbeci Bedrettin
Dalan’la buluþtu!

Genelkurmay ve darbe yanlýlarý,
generallerin adreslerinin belli
olduðunu, kaçma giriþiminde
bulunmayacaklarýný, bu yüzden
tutuksuz yargýlanmalar gerektiðini
söylüyordu. General, onlarý yalan-
ladý.

Darbe giriþiminde bulunmak aðýr
bir suçtur ve dünyanýn 6. büyük
silahlý gücünü yönetenler bu suçun
cezasýný hapiste çekmedikçe ayný
þeyleri yapmaktan çekinmeyecek-
lerdir. Ergenekoncu generaller
tehlikelidir ve içerde tutulmalýdýr.

"Dersim Katliamý'nýn sorumlusu
devlet ve CHP'dir. Atatürk de bu
olaylardan haberdardýr." CHP
Tunceli milletvekili Hüseyin
Aygün'ün bu sözleri CHP'nin gerici-
likte sýnýr tanýmayan bir parti
olduðunu gösterdi. 

Katliamý gerçekleþtiren devlet par-
tisinin ayný çizgide yürümesini savu-
nan ulusalcý milletvekilleri ayaklandý
ve Aygün'ün partiden atýlmasýný iste-
di. 

"Atatürk isyancýlarla masaya mý
oturdu, analar aðlamasýn mý dedi?"
sözleriyle katliamý savunan ve bugün
de Kürtlere aynýsýnýn yapýlmasýný
isteyen CHP yöneticisi Onur
Öymen'e ise partisi içinde böyle bir
tepki olmamýþ, hiçbir soruþturma
yapýlmamýþtý.

Birgün gibi ulusalcý sosyalist
gazetelerin desteklediði CHP Tunceli
milletvekili Kamer Genç ise
Aygün'ün Dersim katliamýný gün-
deme getirmesine karþý çýktý.

Ergenekon'a üye olacaðýný söyleyen
CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu ise
Aygün'ün partiden atýlmayacaðýný
söylese de katliam hakkýnda hiçbir
þey söylemedi.

CHP'yi Dersim Katliamý gerçeði ile

sýkýþtýran AKP ise meclisin araþtýrma
komisyonu kurmasýný, devlet arþiv-
lerinin açýlmasýný, Dersim'i bizzat
bombalayan Atatürk'ün manevi kýzý
Sabiha Gökçen'in isminin Ýstanbul'da-
ki havalimanýndan çýkarýlmasýný iste-
di. CHP ise bu önerilere sudan
gerekçelerle karþý çýkýyor.

1937-38 yýllarýnda Dersim'de bir
katliam yaþandý ve bu tarihi gerçeði
kimse inkar edemiyor. Bir put haline
getirilen Mustafa Kemal ve partisi

CHP bu katliamýn düzenleyicisiydi.
Dersim katliamý hakkýnda gerçekler
açýklanmadan, CHP ve devlet iþlediði
suçtan dolayý Dersimlilerden, Kürtler
ve Aleviler'den özür dilemeden
adalet yerini bulamaz. 

Dersim Katliamý hakkýndaki devlet
belgeleri açýklansýn. Tunceli ismi
kaldýrýlsýn. Dersim katliamý hakkýn-
daki gerçekler ders kitaplarýna konul-
sun. 

Bir daha asla!

Ekonomist dergisi Türkiye'nin en
zengin 100 kiþisini açýkladý. 100
kiþinin serveti  216 milyar dolar.
Asgari ücretle çalýþan bir iþçinin eline
ise ayda 658,95 TL geçiyor!

Türkiye'nin en zengini Koç ailesi. 7
yýldýr birinciliði elinde tutuyor.
Cumhuriyeti kuran Kemalistlerin
zengin ettiði Koç hanedaný askeri
vesayet rejimini savunmasý ve CHP'yi
desteklemesi ile tanýnýyor. Koç
ailesinin serveti 8 milyar dolarýn
üstünde.

Ýkinci sýrayý ise Doðuþ Holding'in
sahibi Þahenk ailesi, Türkiye kapital-
izmine yýllarca Koç'la birlikte yön
veren Sabancý ailesi ile hem
MÜSÝAD'a hem de TÜSÝAD'a üye
olan Ülker ailesi paylaþýyor. Her bir
ailenin serveti 8 milyar dolarý buluy-
or. Bu üç aile AKP'yi destekliyor.

Onlarý 6 milyar dolarlýk servetleriyle
Enka Holding'in sahibi Þarýk Tara ve
Eczacýbaþý ailesi izliyor.

Þahenk Ailesi, Erol Türkan ve
Þevket Sabancý aileleri veÜlker ailesi
yer aldý. Onlarý 5-6 milyar dolarlýk
servetle Þarýk Tara ve Eczacýbaþý
aileleri izledi.

Ýlk 10, 4-5 milyar dolarlýk servetin
sahipleri Aydýn Doðan ve Mehmet
Karamehmet'le son buluyor. Doðan
Holding ve Çukurova Holding darbe-
ci generallere verdiði aktif destekle
tanýnýyor. Karamehmet'in cunta
üyeleriyle bizzat çalýþtýðý Ergenekon
iddianamelerinde yer alýyor.

Türkiye'nin en zenginleri listesi
sosyal adaletsizliðin ne denli derin
olduðunu gösteriyor.  Türkiye kapi-
talizmine yön veren aileler tüm
zenginliðe el koyuyor.

En zengin 100 Türk'ün serveti 216 milyar dolar

Bedelli
deðil,
gönüllü
askerlik

Sabiha Gökçen, Dersim bombardýmaný öncesi poz verirken
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Yunanistan’da yeni bir hükümet
var. Bu hükümet yukarýdan
aþaðýya Avrupa Birliði ve IMF
tarafýndan empoze edildi.
Hükümetin baþýnda eski bir bankacý
var. Hükümette açýk faþistler de yer
alýyor.

Yeni hükümet programýný Yunan
parlamentosuna açýklayacak. 2016
yýlýna kadar sürecek büyük kesinti
programlarýndan bahsediyorlar.

Bu, sözüm ona geçici bir hükümet.
Seçimlerin ilanýna kadar geçecek 3-4
ay iþbaþýnda kalacak. Ancak seçim-
leri kim mkazanýrsa kazansýn bu
hükümetin aldýðý kararlarý
sürdürmek zorunda kalacak. Ýþte
size demokrasi!

Þimdiye kadar Yunanistan’ýn özel
bir olay olduðu bize söylendi. Eðer
Yunan halký biraz fedakarlýk
yaparsa avru istikrar kazanabilir.

Ne var ki Ýtalya’da olanlar bu tezi
çürüttü. Þimdi daha uzun bir süre
için daha büyük bir istikrarsýzlýk
bekliyoruz.

Buna raðmen basýn daha þimdiden
“sorumlu” bir hükümet altýnda ne
kadar daha iyi olduðumuzu anlatý-
yor. Bu, krizden bankacýlarýn deðil
politikacýlarýn sorumlu olduðunu
anlatýyor aslýnda. 

Ama insanlar gerçeði görüyor.
Yapmamýz gerektiði söylenen
fedakarlýklar aslýnda bankalarý kur-
tarmak için yapýlacak. Dolayýsýya
yeni bir hükümetin öfkeyi bitireceði
tam bir hayal.

Ekim ayý boyunca insanlar grev ve
gösteriler yaptýlar. Ýþte yeni
hükümetin korkulu rüyasý da tam
da bu.

Bankacý
Bu hükümet kesinti programýný

uygulamaya kalkýþtýðý an büyük bir
muhalefetle karþýlaþacak. Ýnsanlar
mücadele etmekten vazgeçmeyecek-
ler. Herkes yeni baþbakan Lucas
Papademos’un “saygýdeðer” bir
bankacý olduðunu biliyor.

George Papadreou’nun hükümeti
bizi IMF ve Avrupa Merkez
Bankasý’nýn çizmelerinin altýna
soktu. Ýþçi mücadelesi onu devirdi.

Papandreu’nun son eylemi yardým
programý için referandum istemek
oldu. Bütün borsacýlar, bankacýlar
finans kuruluþlarý iþçilerin referan-
dumda hayýr demesinden ölesiye
korktular.

Ama insanlarda köþeyi dönünce
neyle karþýlaþacaklarýndan korku-

yorlar.
Bugünkü kriz 4 yýl önce ABD

bankacýlýk sistemin içinde patladý. 
O zaman bize Avrupa

bankalarýnýn öylesi borçlarýolmadýðý
söylendi. Bu tam bir yalandý.

Daha sonra kriz hükümetin
çýkardýðý bonolardan oluþan
pazarlara sýçradý.

Bize krizin sadece yeterince
üretken ve rekabetçi olmayan bir
kaç güney Avrupa ülkesi ile sýnýrlý
olduðu söylendi. 

Þimdi artýk bir çözüm olduðuna
dair hiç bir güvenimiz kalmadý. 

Üzerinde konuþulan kesintiler
devasa ve iþçilerden muazzam
fedakarlýklar bekliyor.

Yaklaþýk 60 bin kamu görevlisi
iþlerini kaybedecek.

Sadece faizleri karþýlamakl için
Yunanistan her yýl bankalara 20 mil-
yar avro ödeyecek. Bu Yunan
ekonomisinin 10 yýl önce ödediðinin
tam iki katý.

Son 20 yýlda Yunanistan
GSMH’nýn iki katýný borçlara
karþýlýk ödedi. Yani son 20 yýlýn en
ikisini bankerlere borç ödemek için
çalýþtýk.

Þimdi bu ödemeyi iki katýna çýkar-
mamýzý söylüyorlar.

Þu anda sol resmi muhalefet
olarak görülüyor. Hükümette yer
almayan sadece 3 sol parti var:
Komünist Partisi, Synaspismos ve
anti kapitalist sol.

Kesinti programýna karþý direniþ
þimdi uluslararasý bir konu oldu.
Patronlar her yerde krizden ve krize
karþý iþçilerin direniþinden korku-
yorlar. Yunan örneði bu korkunun
yayýlmasýna neden olabilir.

Panos GARGANAS, Sosyalist Ýþçi’nin
Yunanistan’daki kardeþ gazetesi

Ýþçi Dayanýþmasý’nýn editörü

Atina’dan Panos Garganas yazdý

Yunanistan’ýn yeni yöneticileri
daha büyük bir istikrarsýzlýkla
karþýlaþacak

Faþistler hükümette
Yunanistan’ýn aþýrý saðcý partisi

LAOS. Bu partinin içinde açýk faþist
gruplar da var.

Bu gruplar 1930’larda ülkeyi
yöneten faþist diktatörlüðü ve

1960’lardaki askeri diktatörlüðü
açýkça savunuyor.

Yeni hükümette bir LAOS üyesi
ulaþtýrma bakaný.

Ancak Yunanistan’da 1930’lardan
beri güçlü bir antifaþist mücadele
geleneði de var. Yeni hükümetin iþi
bu açýdan da zor olacak.

Mýsýr:

Devrimciler
gene Tahrir’de
Mübarek’in devrilmesin den sonra

iktidara el koyan Mýsýr Ordusu seçim-
leri sürekli ertelerken seçimlere eski
rejimin unsurlarýnýn da katýlmasýný ve
seçilmeleri saðlayan önlemler alýyor.

Bu arada devrimin baþlatýcýsý ve 28
gün boyunca motoru olan devrimci
gençliðin seçimlere katýlma yetenek-
leri büyük ölçüde kýsýldý.Bütün bun-
larýn sonucu olarak geçtiðimiz hafta
sonu Müslüman Kardeþler örgütlen-
mesinin gençliði ile birlikte devrimci
gençlik bir kere daha Tahrir
Meydaný’na çýktý.

Göstericiler seçim sisteminin
deðiþtirilmesini, derhal seçimlere
gidilmesini ve Askeri yönetimin baþý
ve Mübarek’in Savunma Bakanlýðý’ný
yapmýþ olan Tantavi’nin derhal isti-
fasýný istiyor.

Baþkent Kahire’nin yaný sýra birçok
baþka kentte de eþ zamanlý gösteriler
yapýldý. Özellikle Ýskenderiye ve
Suveyþ kentlerindeki gösteriler büyük
ve etkiliydi.

Ordu baþta Tahrir olmak üzere gös-
terilere saldýrdý. 

Tahrir’de toplanan göstericilere göz
yaþartýcý bombalar ve plastik mermil-

erle saldýrýldý. 33 gösterici öldü,
yüzlerce yaralý var.

Ne var ki ordu birlikleri Tahrir
Meydaný’ný göstericilerden boþalt-
mayý baþaramadý. Daðýtýlan göstericil-
er her defasýnda toplanýp yeniden
Meydan’a girdi.

Göstericiler esas olarak Meydana
bakan Ýç Ýþleri Bakanlýðý’nýn önünde
toplanmýþ durumdalar.

Devrimci gençler Ýçiþleri
Bakanlýðý’na girmeyi zorluýyorlar ve
ordu birlikleri zorlukla göstericilere
engel olabiliyor.

Çatýþmalarýn 2. gününde hükümet
istifa etti, ancak Yüksek Askeri
Konsey yeni hükümet iþbaþýna gelene
kadar hükümetin görevine devam
etmesini istiyor. 

Hükümetin istifa kararý Tahrir’de ve
bir çok merkezde halk tarafýndan kut-
lanýrken, devrimciler geri adým
atmýyor ve kitle gösterileri büyüyor. 

Bu arada Türkiyeli ulusalcý
sosyalistler, özellikle de TKP yönetici-
leri hiç endiþelenmesin. Mýsýr’da
devrim filan yok. Suriye’de de halk
aslýnda Esad rejimini destekliyor. 

Telaþlanmasýnlar, devrim yok!

Devrimci sosyalist hareketinin önemli isim-
lerinden biri olan Ýsmet Öztürk (Çörtük Ýsmet)
hayatýný kaybetti. 

Ýsmet Abi emeðin kurtuluþu mücadelesine ve
komünist ideale yürekten baðlý, 45 yýldýr sýnýf
mücadelesinin ön saflarýnda yer almýþ bir mark-
sistti!

Sevgili eþinin, ailesinin, yoldaþlarýnýn ve Türkiye
sosyalist hareketinin baþý saðolsun. 

Hoþçakal Ýsmet Abi…
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Baþbakan Berlusconi’nin istifasý
Ýtalya’da kutlamalara neden oldu.

Roma’nýn dört bir yanýndan gelen
kalabalýklar þehrin merkezinde sokak-
larý doldurarak þenlik yaptýlar.

Berlusconi’nin konutunun önüne
gelindiðinda kalabalýklar eski parti-
zan þarkýsý “Bella Ciao”’yu söyleyerek
sloganlar attýlar.

Neredeyse 20 yýldýr Ýtalya’nýn politik
yaþamýný belirleyen Berlusconi’nin
gitmesi birçoklarýnýn inanamadýðý bir
olaydý.

Berlusconi gelmiþ geçmiþ devlet
yöneticileri içinde herhalde en saçma,
en ýrkçý liderlerden birisiydi. Alman
Avrupa parlamenterlerine Nazi
derken, Barack Obama’ya “güzel bir
güneþ yanýðýnýz var” demiþti.

Berlusconi’nin baþlýca ilgi alanlarýn-
dan birisi genç ve belki de bazýlarý 18
yaþýn altýnda kadýnlara duyduðu
ilgiydi. Evinde sýk sýk verdiði partileri
“hiç deðilse eþcinsel deðilim” diye
savunuyordu. Ýtalyan LGBT hareketi
de “hiç deðilse Berlusconi deðiliz”
diye yanýt vermiþti.

Zarar
Berlusconi Ýtalya’ya da büyük zarar-

lar verdi. Ülkeyi ilk milyonlarýný
kazandýðý bir inþaat gibi yönetti.

Berlusconi’nin Ýtalya’sýnda kýsa
dönemli iþ akitleri hasta iþçileri bile
çalýþmaya zorluyordu. Ücretler don-
muþtu, fiyatlar roket gibi yükseliyor-
du.

Kara ekonomide çalýþan iþçilerin
hemen hemen hiçbir haklarý yoktu
buna raðmen krizin sorumlusu olarak
gösteriliyorlardý. Bu iþçilere karþý ýrkçý
saldýrýlar oluyordu ve Mafya herza-
man iþ üstünde, iþçilerin tepesindey-
di.

Ýtalyanlar 2011 yýlýný otokratlarýn
devrildiði yýl olarak görüyor.
Tunus’ta Bin Ali, Mýsýr’da Mübarek
ve þimdi de Ýtalya’da Berlusconi.

Baþbakanlýðý döneminde Berlusconi
Benito Mussolini’den bu yana elinde
en çok yetkiyi topladý.

Ve sayýsýz yolsuzluklar
Berlusconi’nin iktidarýný simgeliyor.
Baþlýca çabalarýndan birisi bir skandal
sonucu hapse düþmemekti.

Baský
Berlusconi bastýrmaya çalýþtýðý

halkýn daima büyük baskýsý ile karþý
karþýya kaldý. 1994’de kurduðu ilk
hükümet bir genel grev öncesinde
koalisyonun bölünmesi sonucu düþtü.

2001’de yeniden seçilmesi büyük bir
harekete ve militan eylemlere yol açtý.

Bunlardan birisi de Cenova’daki G8
toplantýsýnda gerçekleþen ve 250 bin
kiþinin katýldýðý gösteriydi.

Cenova’da 3 gün boyunca polisle
göstericiler çatýþmýþ, bu arada polis
Carlo Giuliani’yi öldürürken binlerce
göstericiyi acýmasýzca dövmüþtü.

Milyonlara ulaþan sayýsýz grev
gereçekleþti. Antikapitalist hareket
ayný zamanda savaþ karþýtý hareket
haline de geldi.

2002 yýlýnda Floransa’da 1 milyon
kiþi, Berlusconi’nin Ýtalyan birliklerini
Irak savaþýna sokmasýný engelledi.

2006 yýlýnda Berlusconi seçimleri
kaybetti. Ama solun beklediði kesin
yenilgi gerçekleþmedi. Ýki yýl sonra

geri geldi.
Derinlemesine yerel örgütlenmelere

sahip olan sol politik tartýþmalara
boðuldu. Ýçinde radikal sol unsurlarý
da taþýyan sol hükümet yeni liberal
politikalarý uygulamaya devam etti,
Afganistan’a yeniden asker yolladý.

2008’de Berlusconi bu sol hükümete
karþý seçimleri kazandý.

Aslýnda Berlusconi’ye karþý duran
asýl güç parlamento dýþý güçlerdi.

Fiat otomobil fabrikasý iþçileri bir
dizi grev yaptý.

Militan bir öðrenci hareketi üniver-
site “reformlarýna” karþý direndi.

Berlusconi bu sene Haziran ayýnda
bir baþka büyük darbe daha yedi.

Özelleþtirme karþýtý hareket ve sosyal
hareketler üç referandumda
Berlusconi’yi yenmek için birlikte
harekete geçti.

O günden beri tam bir direniþ
karanavalý yaþanýyor.

15 Ekim’de bütün dünya ile birlikte
San Giovanni Kilisesi de dahil iþgaller
gerçekleþti.

Bütün bu direniþ hareketi
Berlusconi’nin ülkeyi yönetme
yeteneðini zayýflattý.

Kararname
Berlusconi’nin yerine Avrupa Birliði

ve bankalarýn istediði Mario Monti
geçti.

Bu “teknokratik” hükümet görün-
tüsü sadece hükümetin politikalar
üstü olduðunu göstermeye çalýþýyor.
Ama gerçekte teknokrat hükümeti
tamamýyla istikrar programýnýn
uygulayýcýsý ve mali kuruluþlarýn ege-
menliðini korumanýn aracý olacak. 

CGIL, Ýtalya’nýn en büyük sendika
örgütlenmesi, Berlusconi’nin
baþbakan olarak son icraatý olan
istikrar paketine karþý çýkan en önem-
li sivil toplum örgütüydü.

Sokaklarda Berlusconi’nin
devrilmesini kutlarken önümüzde
büyük, zorlu bir mücadele var. 

Birçok Ýtalyan gelecek için endiþeli
ve yýkýmýn eþiðinde olduklarý
korkusunu taþýyorlar.

Ýtalya’nýn radikal hareketi þimdi
hýzla dünyada geliþen küresel
hareketi nasýl devam ettireceðini
belirlemeli. 

Artýk Berlusconi yok ama þimdi
önce onu oraya yerleþtiren þimdi de
Mario Monti’yi yerine getiren güçler-
le mücadeleye hazýrlanmalýyýz.

Louis BAYMAN

Berlusconi’nin istifasý
sokak partileriyle kutlandý

Roma’danLouis Baymanbildiriyor

20 yýldýr Ýtalyan politikalarýný belirleyen Baþbakan Berlusconi istifa etti. Bütün
iktidarý boyunca büyük kitle hareketleri ile karþý karþýya olan Berlusconi’nin
yerine eski bir Avrupa Birlði yöneticisi olan Mario Monti geçti. 

Ýtalyan siyaset dünyasý tam anlamý
ile yoz bir topluluktur. Devasa poli-
tik kadrolar arasýnda bitmek
bilmeyen kiþisel rekabet, çekiþme
vardýr.

Irkçý Kuzey Birliði Ýtalyan politik
yaþamýnda önemliþ bir yere sahiptir.
Silvio Berlusconi’nin Halk Partisi ile
koalisyon hükümeti kurmuþlar ve
birçok zor zamanda hükümeti kur-
tarmýþlardý.

Birliðin içinde bir de faþist bir plat-
form var.

Faþistler sürekli olarak göçmenlere
karþý kampanyalar yaparken
kuzeyin güneyden ayrýlmasýný
savunuyorlar. Son seçimlerde aðýr
yenilgi aldýlar.

Bir de merkez sað parti var.
Ýtalya’nýn Deðerleri adlý bu parti
derhal Monti hükümetine destek
verdi.

Burjuva medyasýnýn en çok deðer
verdiði sol parti olan Radikal
Parti’de Monti hükümetine derhal
destek verdi.

Eski düzeni temsil eden Mario
Monti þimdi Ýtalya’nýn baþýnda.

Monti iktidara seçilerek gelmedi,
Avrupa Birliði elitleri onu tayin etti
ve Ýtalyan parlamentosu bu tayini
onayladý.

Ýtalya’ya “umut” getireceðini
söylüyor. Ama onun görevi IMF, AB
ve bankalarýn talep ettiði kesintiler
programýný uygulamak olacak. 

Mario Monti 1995’den beri yaklaþýk
10 yýl Avrupa Birliði bürokrasisi
içinde çalýþtý.

O Ýtalyan halkýna deðil, AB içindeki
eski arkadaþlarýný dinleyecek,
onlarýn söylediklerini yapacaktýr.

Ýtalya’da kim kimdir?
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Birçoklarý ama en çok da ulusalcý
sosyalist parti ve gruplar ““artýk
Türkiye’de darbe olamaz” derken
önce Yunanistan’da, ardýndan da
Ýtalya’da darbe oldu. Hele
“ABD’nin izni olmadan darbe
olamaz ve artýk ABD darbe
istemiyor” diyenler iyice yanýldý.

Yunanistan’daki darbe daha açýk
ve çýplak yaþandý. Baþbakan
George Papandreou Avrupa
Birliði’nin, daha doðrusu Frankfurt
Grubu’nun  önerdiði “kurtarma
paketini” referanduma sunmak
isteyince derhal Almanya’ya
çaðrýldý ve güzel bir zýlgýt yedi.

Papandreou ardýndan
Yunanistan’a döndü ve genel kur-
may baþkaný ve kuvvet komutan-
larýný darbe yapacaklar diye tutuk-
lattý ama bu yetmedi. Frankfurt
Grubu öyle bir baský yaptý ki
sonunda istifa ederek yerini bir
koalisyon hükümeti kurmak üzere
Avrupa Merkez Bankasý eski ikinci
Baþkaný Lucas Papademos’a býrak-
tý.

Þimdi Yunan hükümetinde açýk
faþistlerin partisi LAOS’tan bakan-
lar var.

Ýtalya’da süreç biraz daha üstü
kapalý ve hýzlý oldu. Kimse
Berlusconi’yi azarlamadý ama faiz
oranlarý arttýrýldý ve Berlusconi
mesajý alarak apar topar istifa etti.
Tapýndýðý ve parçasý olduðu
serbest pazar
kafasýný yedi. 

Berlusconi’nin yer-
ine eski bir avro-
komünist olan
cumhurbaþkaný
Giorgio Napolitano
hükümeti kurma
görevini eski AB
yöneticisi Mario
Monti’ye verdi.
Monti’nin hükümetinde de çeþitli
sað eðilimlerin yaný sýra açýk
faþistler var.

Hatýrlanacaðý gibi Türkiye’de de
sosyal demokrat Kemal Derviþ
hükümetin baþýna getirilmiþ ve
“istikrar programý” onun direkti-
fleri ile yürütülmüþtü. Kimileri
koalisyon hükümetinin Derviþ
zamanýnda devam ettiðini söyley-
erek Türkiye’dce durumun farklý
olduðunu anlatmaya çalýþsalar da
Derviþ aslýnda ülkeyi yöneten
gücün baþýndaydý.

Yunanistan ve Ýtalya’da darbeleri
gerçekleþtiren merkeze Frankfurt
Grubu deniyor. Frankfurt Grubu
Alman Baþbakaný Angela Merkel,
Fransýz Baþkaný Nicolas Sarkozy,
Avrupa Merkez Bankasý Baþkaný
Mario Draghi ve IMF Baþkaný
Christine Lagarde’dan oluþuyor.

Avrupa’nin Avro bölgesi derin bir
kriz yaþýyor. Yunanistan ve
Ýtalya’nýn dýþýnda daha birçok
Avrupa ülkesi borç krizinin dibine
doðru yuvarlanýyor.  Borç bataðýn-
daki ülkeler Avro’dan ayrýlarak
kendi yerel para birimlerine
dönerek paralarýný devalue edip
yani paralarýnýn deðerini, yani
ihraçlarýný ucuzlatabilir ve böylece
ekonominin toparlanma þansý
yaratabilir. 

Avrupa Birliði buna izin vermiy-
or. Onun yerine borç bataðýndaki
ülkelere “teknokrat hükümetleri”
tayin edilerek “istikrar program-
larý” uygulanýyor.

Ýstikrar programlarý kesinti
demek, iþçilerin ve emekçilerin
cebinden çalmak demek.Ýþsizliðin
artmasý demek.

Yunanistan ve Ýtalya’da kurulan
hükümetlerin “teknokrat”
hükümetleri olduðu söyleniyor
ama bu tam bir saçmalýk.

Her iki ülkede de yeni
hükümetler sýnýf politikalarý, ege-
men sýnýf politikalarý uygulayacak-
lar ve emekçilerin ellerindekini
budayarak krizi çözmeye çalýþacak-
lar, avro bölgesinin  yaþamasýný
saðlamaya çalýþacaklar ve Fransa
ve Almanya’nýn üstünlüðünü
koruyacaklar.

Aslýnda “teknokrat” hükümetleri
en çýplak bir biçimde toplumun

yüzde 99’una karþý yüzde 1’in
çýkarlarý için çalýþacak.

Yunanistan ve Ýtalya’da seçilmiþ-
lerin yerine tayin edilmiþler geldi.
Belki sokaklara tanklar çýkmadý,
Türkiye’de darbelerde olduðu gibi
serhat türküleri çalýnmadý ama
darbe oldu!

1929 krizinden sonra Avrupa’da
Hitler, Franco güçlendi. Diðer
ülkelerde de benzeri akýmlar hýzla
öne çýktýlar. Bugün Avrupa’nýn her
yerinde milliyetçiliðin kabarmasý
geleceðe dönük en önemli tehdit.
Ancak Avrupa iþçi sýnýfýnýn kendi-
lerine dayatýlan programlarý boy-
nunu bükerek kabul edeceðini
düþünmemek gerekir. Gericiliðin
yükseldiði her dönem, devrimin
olasýlýklarýnýn da ortaya çýktýðý
dönemlerdir.

Doðan TARKAN

Avrupa’da darbeler

Sosyalist Ýþçi yayýna hazýrlandýðý
sýrada Kandil'de devlet ile PKK
arasýndaki görüþmelerin

sürdüðü, ateþkes için anlaþma sað-
landýðý haberleri basýna sýzdýrýlmýþtý.
Ne hükümet ne de PKK bu haberi
yalanladý. 

Bir süre önce medyaya sýzdýrýlan
PKK-devlet görüþmesinin tutanaklarý
da "terörist" denilen PKK'nin liderliði
ile Baþbakan'ýn doðrudan temsilcileri
arasýndaki görüþmelerin Kürt soru-
nunda çözüm aþamasýna ne denli
yaklaþtýðýný ortaya koymuþtu.

Barýþa ve çözüme bu denli yakýnken
ölümler devam ediyor. Ordu
operasyonlarýndan vazgeçmiyor,
böylece çatýþmalar kaçýnýlmaz hale
geliyor. PKK ile pazarlýk masasýna
oturan hükümet rakibini zayýflatmak
için generallere destek veriyor. Askeri
yöntemlerle PKK'nin yok edilmeye-
ceði ortadayken AKP hükümet paralý
askerlerden oluþan özel ordu kurmak
istiyor. "KCK operasyonlarý" adý altýn-
da BDP'lilerin sudan bahanelerle
tutuklanmasý ise çatýþmalarý kýþkýrt-
týðý gibi barýþ için zemini de ortadan
kaldýrýlýyor.

Ýþçiler ve yoksullar barýþa
destek vermelidir

Türkiye iþçi sýnýfýnýn PKK ile savaþ-
tan bir çýkarý yoktur, barýþtan çýkarý
vardýr. Kürt halkýna karþý cepheye
sürülen ve ölenler zenginlerin deðil
yoksullarýn çocuklarýdýr. 27 yýldýr
milliyetçiliði körükleyerek, Kürt ve
PKK gerçeðini gizleyerek, Batý'da
yalayan emekçileri savaþý desteklem-
eye ikna eden devlet ölümlerin ve
yoksulluðun sorumlusudur.

Sosyalistlerin görevi Batý'da yaþayan
iþçilere ve yoksullara barýþýn ne denli
acil ve gerekli olduðunu anlatmaktýr.
12 Eylül referandumunda çözüm için
PKK ile devletin masaya oturmasýna
'yetmez ama evet' diyen yüzde 58
barýþa ve çözüme hazýrdýr. Devrimci
sosyalistler, hükümet ve destekçi-
lerinin Kürt hareketine karþý kýþkýrt-
týðý milyonlara seslenmeli, gerçekleri

ortaya koymalýdýr.
Barýþ mutlaka saðlanacak. Kürt

sorununda siyasi çözüm kaçýnýlmaz
olarak kendini ortaya koyacak. Ancak
bunu bir an önce olmasý gerek. 

Barýþ ne kadar çabuk gelirse, ölüm-
ler o kadar çabuk engellenebilir.

Barýþ sürecini sabote edenleri dur-
durmalýyýz. Savaþýn dilini hâkim kýl-
mak isteyenleri susturmalýyýz. 

Kürt halký özgür olmadýkça Türkiye
iþçi sýnýfý da özgür olamaz. 

Savaþ sürdükçe kaybeden yöneten-
ler deðil biz olacaðýz.
� "KCK operasyonlarý" son bulsun!

Tutuklu BDP'liler serbest býrakýlsýn!
Terörle Mücadele Kanunu bir an önce
kaldýrýlsýn!
� Devlet ve PKK arasýnda yapýlan

görüþmeler, açýk müzakerelere
dönüþsün! Barýþ sürecinin bütünü
halklara açýklansýn!
� Askeri operasyonlar son bulsun,

ordu kýþlasýna dönsün!
� Vergilerimiz savaþa deðil yeni iþ

imkânlarý yaratmak, yeni hastaneler
ve okullar yapmak için harcansýn!
� Yeni anayasada Kürtlerin haklarý

tanýnsýn!
� Savaþa hiç gerek yok! Eþit kardeþ-

lik, mutlak adalet, onurlu bir barýþ
Türkiye iþçi sýnýfýnýn çýkarýnadýr!

Savaþa hiç 
Türkiye'nin milli gelirinin

yüzde 2,7'si 
askeri harcamalara gidiyor

Askeri harcamalarda 
187 devlet arasýnda 
Türkiye 14. sýrada

4. sayý çýktý!
Sosyalist Ýþçi 

satýcýlarýndan ve 
kitapçýlardan
edinebilirsiniz

www.altust.org
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Evet, adil olmak zor iþ!
Yýldýray Oður, Taraf'ta 20 Kasým'da yayýnlanan yazýsýna, "Adil olmak

zor zanaat" baþlýðýný atmýþ. Bir yazarýn kendisini tarif etmek için bulabile-
ceði en kaliteli baþlýklardan birisi. Gerçekten de adil olmak zor zanaat!
Politik hijyen tutkusu deðil zor olan, "amasýz" cümleler kurmak da deðil,
demokrat görünüp þoven olmak da, devletle örgütü eþitlemek de, zor
olan, gerçekten de adil olmak. Adalet sadece mülkün deðil, her Türk'ün
de siyasi saçmalýðýnýn temelidir.

Yýldýray, PKK saldýrýlarý sonucunda ölen insanlarýn yalnýzlýðýný ya da
yaralananlarýn ya da bombalý saldýrýdan sað çýkan ama yakýnlarýný
arkadaþlarýný kaybedenlerin durumunu, mizahi deðil ama son derece
kaba bir kara mizah duygusuyla aktarýyor. Hem PKK ile hem de bu
eylemlerden dolayý PKK'yi kýnamayan ve bu yüzden de lanetlenmesi
gereken yazarlarla, siyasi gruplarla dalga geçiyor.

Ne kadar dalga geçtiðinin de farkýnda olduðu için, ölçüyü kaçýrdýðýný
bile bile, "ölçüyü kaçýrdým, ama bu da size az bile aslýnda!" demeye
getiriyor. Sonra, sonrasý vahim iþte. Nabi Yaðcý'yý, Yýldýrým Türker'i,
Roni Margulies'i, þiddeti kutsallaþtýrmakla, PKK'nin kullandýðý bom-
balarýn içinde boncuk aramakla suçlamakla kalmýyor, yöntem olarak tele-
vizyon tarihinin gördüðü en þoven, en savaþ yanlýsý Ertürk Yöndem'le
adýný andýðý yazarlarý ayný kefeye koyuyor.

Nabi Yaðcý ve Ertürk Yöndem benzermiþ, öyle mi? Roni Margulies'le
RTÜK Yöndem benzermiþ, Yýldýray'a Oður'a göre. Bu benzerlikten sonra,
yazýnýn sonunda, biraz aðýr yazdýðýný söylüyor. Kendi cümleleri kendi-
sine çok aðýr gelmiþ belli ki, ama saçmalýðý aðrýlýkla eþ tutmak için, bir
gazetecinin kendi kelimelerine biçtiði anlama bu kadar da güvenmek
zorunda deðiliz.

Ortada, Taraf gazetesinin darbelere karþý oynadýðý rolü iflas ettiren,
Ergenekon'un foyasýný açýða çýkartýrken sergilediði cesareti mumla aratan
bir korkaklýk var. Taraf'ýn önemini önemsizleþtiren, sinik bir eðilimle,
kendini kaybederek, yaþamýný "Kardeþlik-Adalet-Barýþ" mücadelesine
adamýþ insanlarý, bir çýrpýda, bir cümlede, bir köþe yazýsýnda harcadýðýný
sanýyor.

Bunun bir önemi yok! Ertuðrul Özkök misali ezber bozmayý, ortala-
madan farklý düþünüyormuþ gibi yapýp, o konudaki en sað fikirleri bir
gazetede hâkim hale getirmeyi alýþkanlýk haline getirmek, her þeyden öte,
Kürt sorununda barýþçýl bir çözümün geliþmesine hiçbir katkýda bulun-
muyor. Ertürk Yöndem devletin adamýydý, Yýldýray Oður'un eleþtirmeye
çalýþtýðý yazarlar, devletten hesap sorulmasýný istiyor. Yöndem'le bu
yazarlarý benzetmek için Kürt sorunu söz konusu olduðunda, bir þeyden
tarifsiz bir þekilde nefret etmek gerekir. Peki, Yýldýray gibilerin nefret
ettiði þey ne? Bu yazarlarýn adil olma yeteneðini kaybetmelerinden mi
nefret ediyor? Deðil. Yýldýray Oður PKK'den nefret ediyor. O kadar nefret
ediyor ki, þiddete karþý çýktýðýný, barýþý savunduðunu düþünürken, þid-
detin ve savaþçý politikalarýn derinleþmesine hizmet eden yazýlar yazýyor.

Þiddete karþý þiddeti eleþtirmekte özgürsünüz. Þiddete karþý þiddeti
eleþtirdiðinizde, þiddetin sona ermesi için zerre kadar katký yapmýþ
olmazsýnýz. Temiz kaldýðýnýzý sanabilirsiniz. Ama savaþan taraflardan
birisini neredeyse nefret ederek mütemadiyen eleþtirmek, tüm kötülük-
lerin kaynaðý olarak görmek, böyle anlatmak, þiddetin sona ermesi için
þiddetin kaynaðýndan durdurulmasý gerektiðini yazanlarla dalga geçmek,
yani örgütlenmiþ bir þiddet aygýtý olarak devleti, onun hükümetini dur-
durmaya çalýþmadýkça, ne temiz kalýrsýnýz ne de þiddetin sona ermesine
yardýmcý olursunuz. 

Çeliþkili olan, ölümler üzerinden tartýþma yapýlmasýna karþýymýþ gibi
görünenlerin, her defasýnda kopan bacaklar ve yitirilen canlar, çocuklarýn
ölümü gibi zaten hepimizin bildiði acý gerçekleri, biraz da dalga konusu
yaparak tartýþmanýn göbeðine yerleþtirmeleri. Dýþarýdan bakan, Yýldýray
Oður ölümlerden þiddetle acý çekerken, kafa bulduðunu sandýðý
yazarlarýn kan ve þiddet meraklýsý olduðunu düþünecek. Tersine, Yýldýray
Oður gibi yazanlar, ezenle ezilen arasýnda tarafsýz kalýnacaðýný sananlar,
ortada bir savaþ varken, savaþýn nedenleri belliyken, savaþýn faturasýný
sadece bir tarafýn benimsenmesi mümkün olmayan yöntemlerini eleþtir-
erek onun üzerine yýkmaya ve ölümleri dile getirip temiz kalmaya
çalýþtýkça, ölü sayma yarýþmasýna zorluyor þiddetin kaynaðýný eleþtiren-
leri.

Kürt sorununu PKK yaratmadý. Her gece rüyasýný gördüðünüz "PKK'ye
lanet" yürüyüþü yapýlsa da Kürt sorunu çözülmeyecek. PKK tüm üyeleri
öldürülerek imha edilse de Kürt sorunu çözülmeyecek. Üstelik þiddete
karþý þiddet de bitmeyecek.

Kürt sorunu zira Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kürtlerin ulusal hak-
larýný tanýmamasý, inkârý ve Kürtlerin tanýnma çabalarýnýn her seferinde
þiddetle bastýrýlmasýndan ibarettir. Bu satýrlar yazýlýrken, 48 avukat
KCK'den gözaltýna alýndý. 

Bazý yazarlar, adil olma ahkâmý keseceklerine, satýrlarýna sinen tutukla-
ma izlerine dikkatli baksalar, ne iyi olur!

Þenol KARAKAÞ

ç gerek yok
2012 bütçesinde askere ve

polise ayrýlan pay 
35 milyar dolar

Bir savaþ uçaðýnýn veya
helikopterin 1 saat havada

kalmasý 10 bin dolar

Türkiye son beþ yýlda 2,7
milyar dolarlýk silah ithal etti.
3,5 milyar dolarlýk Skorsky
anlaþmasý 5 yýldýr harcanan
parayý geride býraktý.

Skorsky savaþ helikopterleri
PKK'ye karþý savaþta kul-
lanýlýyor. 

Þubat ayýnda hükümet 3,5
milyar dolarlýk Skorksy için
anlaþma yaptý. Bu öylesine
büyük bir anlaþma ki dünya
medyasýnda geniþ biçimde
yer aldý. 

AKP hükümeti ayrýca karan-
lýk silah þirketi Lockheed
Martin'le anlaþarak 116 tane
F-35 savaþ uçaðý anlaþmasýný da imza-
ladý. F-35'lere 15 milyar dolar har-
canacak.

Türkiye'yi silahlanma listesinde
daha da tepelere taþýyacak bu adýmlar
Türkiye iþçi sýnýfýnýn daha da yoksul-
laþmasý anlamýna geliyor.

109 savaþ helikopterinin maliyeti

Türkiye'deki 19 milyon ailenin evin-
den 185 dolarýn çýkacaðý anlamýna
geliyor. 3,5 milyar dolar savaþ
helikopterlerine deðil halk için har-
cansaydý bu çok þeyi deðiþtirirdi. Bu
parayla 4 milyon kiþiye 1 yýllýk iþ
imkâný saðlanabilirdi. 550 yataklý 35
hastane yapýlabilirdi.

Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým,
Aðustos ayýnda yaptýðý açýklamada
savaþýn en önemli ekonomik kay-
naklarý yuttuðunu itiraf etti: "1984-
2011 arasýnda "terörle mücadele" için
doðrudan yapýlan harcamalar 300
milyar dolar, dolaylý harcamalarýn ise
700 milyar Dolar, toplam maliyetin 1
trilyon Dolar."

Türkiye'de milli gelirin yüzde 2,7'si
"savunma harcamalarý" adý altýnda
silaha ve savaþa aktarýlýyor. Kürt
sorununda çözümsüzlükle geçen 27
yýldýr bu durum hiç deðiþmedi. 

Bütçelerde Milli Savunma
Bakanlýðý'na aktarýlan payýn yaný sýra
bütçe dýþýnda birçok kaynakta savaþa
aktarýlýyor.

Savunma Sanayi Destekleme Fonu
bu kaynaklarýn baþýnda geliyor. Her
iþçinin ücretinden alýnan gelir ver-

gisinin yüzde 5'i "savunma harca-
malarýna" aktarýlýyor. Türkiye'de
toplam vergi gelirlerinin yüzde 70'ini
ödeyen emekçiler savaþý da finanse
ediyor. 

Tabi bununla bitmiyor. Akaryakýttan
alýnan verginin yüzde 5,8'i, içki ve
sigaradan alýnan ÖTV'nin yüzde 10'u,
þans oyunlarýndan elde edilen
paranýn önemli bölümü de savaþa
aktarýlýyor.

Çocuklarý ölüme gönderilen Türkiye
iþçi sýnýfý ve yoksullarý, savaþýn fat-
urasýný da ödüyor. Vatan millet
nutuklarýyla savaþýn devam etmesini
isteyenler, generallerin ve silah tüc-
carlarýnýn çýkarlarýný savunuyor.
Savaþ demek yoksulluk demektir.
Barýþ, sadece ölümleri engellemekle
kalmayacak, milyonlar için insanca
bir yaþamý da mümkün kýlacaktýr.

Skorsky ya da F-35 deðil 4 milyon kiþiye iþ

Savaþýn faturasýný bize ödetiyorlar

8 Ekim Ankara Mitingi, Barýþ Ýnisiyatifleri, Fotoðraf: Ali Baydaþ
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Arap Devrimleri'nin ve Wall
Street iþgallerinin ardýndan
"bizler %99'uz" diyen milyon-
larca insan, þirketlerin açgö-
zlülüðüne karþý baþka bir
dünyanýn yaratýlabilmek için
mücadelelerini büyütmeye
devam ediyor.

Son birkaç aylýk dönemde devrimci
ve antikapitalist bir dalga tüm dünya-
da giderek yaygýnlaþýyor. 2008 Krizi
ile birlikte küresel kapitalizmin
içerisinde bulunduðu kriz daha da
derinleþerek yeni bir ivme kazandý.
Krizin sorumlusu olan þirketlerin bat-
mamasý için fatura yoksul kitlelere
ödetilmek isteniyor.

Ortadoðu'da halklarýn baskýcý rejim-
lere karþý baþlattýklarý AArap Baharý,
krizin gölgesindeki Avrupa ve ABD
halklarý için de yeni bir umut olmuþ
durumda. Tahrir'den cesaret alan
milyonlarca insan kendi ülkelerinde
meydanlara inebiliyor. Atina, Berlin,
Londra, Madrid gibi dünyanýn pek
çok kentinde meydanlar açgözlü þir-
ketlerin geleceklerini ellerinden
çaldýklarýný söyleyen insanlar tarafýn-
dan iþgal ediliyor. Ýþgal dalgasýnýn en
heyecan verici noktalarýndan biri de,
küresel kapitalizmin kalbi sayýlabile-
cek Wall Street'te insanlarýn, "Bizler
%99'uz", "Þirketlerin açgözlülüðüne
son verin", "Savaþmayýn, iþ bulun!",
"Ýþçilere karþý yürüttüðünüz savaþý
durdurun" gibi sloganlar eþliðinde
yýllardýr eþi benzeri görünmemiþ bir
hareketi örgütlüyor olmalarý. 

Kapitalist sistemin, göstericilerin
adlandýrmasýyla "haydutlar sistemi-
nin", simgelerinden biri olarak göster-
ilen Wall Street'e karþý yürütülen iþgal
hareketleri tüm dünya iþçi sýnýfý için
yeni bir umut olmuþ durumda. ABD
iþçi sýnýfý ayakta ve her geçen gün
daha da artan bir örgütlülükle
beraber kapitalizmin kalbinde yeni
gösteriler, yeni iþgaller düzenliyor.
Devrimler artýk uzak bir ihtimal
deðil.

Seattle direniþinden bugüne
Berlin Duvarý'nýn yýkýlmasý birlikte

neredeyse tüm dünyada tek bir
düþünce hâkimdi; kapitalizmin alter-
natifsiz bir sistem olduðu.
Kapitalizme alternatif olduðu söyle-
nen stalinizmin iþçi sýnýfý tarafýndan
tarihin çöplüðüne yollanmasýyla
beraber sol kesimin bir bölümü için
büyük bir karamsarlýk dönemi
baþlamýþtý. Doðu Bloðu'nun
çözülmesinde iþçi sýnýfýnýn konu-
munu göremeyen bu kesim Doðu
Bloku ile beraber çöken sistemin
aslýnda devlet kapitalizmi olduðunu
da görmemekteydi. 

Oysa kapitalizmin herhangi bir zafer
kazanmadýðý, Dünya Ticaret
Örgütü'nün 1999'da Seattle'da gerçek-
leþtirmek istediði toplantýnýn antikap-
italist göstericiler tarafýndan engellen-
mesiyle bir kere daha kanýtlandý.
Göstericiler, yýllardýr uygulanan

yeniliberal politikalara karþý
mücadele ediyordu. Seattle'ý da aþan
gösteriler dünyanýn pek çok yerinde,
küreselleþen kapitalizme karþý küresel
bir isyan þeklini alýyordu. Artan
saldýrýlar karþýsýnda iþçi sýnýfýnýn
umudu olan antikapitalist hareket her
geçen gün daha da büyüyordu.

11 Eylül olaylarýnýn hemen ertesinde
tüm dünyada "savaþa hayýr" diyen
milyonlarca insan Afganistan ve Irak
iþgallerini protesto etti. Savaþ karþýtý
platformlarda örgütlenen bu insanlar
küresel çapta da ortaklýklar kuruyor,
bir araya geliyor ve mücadele alan-
larýný geniþletiyordu.

2000'li yýllarýnda sonlarýna doðru
kapitalizmin girdiði yeni bir kriz dal-
gasý ise antikapitalist mücadelenin
daha geniþ bir boyuta taþýnmasýna
sebep oldu. Bush döneminin ardýn-
dan, savaþlarýn getirdiði yükün
karþýsýnda bir umut olarak gösterilen
Barack Obama ise krize cevap vermek
konusunda tam bir hayal kýrýklýðý
yarattý. 

Krizin gölgesindeki ABD'de ise kriz
en çok yoksul kitlelere yansýtýlmak
istendi. Kamu kaynaklarýnýn þirket-
lerin çýkarlarý için kullanýlacak þekilde
tasarlanmasý, ABD'deki iþ gücü
piyasasýnda yaþanan durgunluk, aðýr
tasarruf tedbirleri, sosyal harcamalar-
daki büyük kýsýntýlar, yüzde 9,1
oranýna çýkan iþsizlik ve tüm bunlara
karþýn zenginler için saðlanan vergi
indirimleri ABD iþçi sýnýfýnýn sabrýný
taþýrdý.

16 Eylül'de "Wall Street'i Ýþgal Edin!"

sloganýyla bir araya gelen binlerce
kiþi, yaþanan duruma ve kapitalizme
olan öfkeyi sokaða taþýdý. Meydanda
örgütlenen talepler iþçi sýnýfýnýn talep-
leri ile birleþerek hareketin daha da
büyümesini saðladý. ABD iþçi sýnýfý
tarafýndan sahiplenilen hareket
ABD'nin önemli kentlerinde kitlesel
gösterilere sebep oldu. ABD'nin en
büyük beþinci limaný olan Oakland
Limaný iþçiler tarafýndan iþgal edildi,
Kaliforniya, Boston, Chicago gibi
büyük kentlerde de hareket binlerce
insanýn katýlýmý ile büyüyor. Polis ise
vahþice yöntemlerle gösterileri daðýt-
maya çalýþsa da mücadeleye katýlan
insanlarýn sayýsý her geçen gün daha
da artýyor.

Süreç yeni baþlýyor
25 Ekim'deki küresel direniþ günü,

Seattle'da baþlayan mücadelenin Wall
Street'e kadar gelen sürecinin bir yan-
sýmasý olarak tüm dünyada kapital-
izme karþý antikapitalist bir sesin
kitleselliðini bir kere daha göstermiþ
oldu.

Ýþçilerin talepleri ile þekillenen
eylemlilikler hareketleri bir adým öte-
sine götürme potansiyelinde. Ýþgal
edilen meydanlarda baþka deneyim-
ler örgütleniyor. Ýþgal edilen meydan-
lar týpký birer konsey (Sovyet) gibi
içerisinde yaþanýlmak istenen
dünyayý temsil ediyor. Baþka bir
dünyaya dair fikirler netleþiyor.

Dünya yepyeni bir sürece girdi ve
bu süreç çok þey vaat ediyor.
Ortadoðu halklarý diktatörlerine karþý

canlarý pahasýna özgürlük
mücadelelerini ilerletiyorlar.
Avrupa'daki ekonomik krizin altýnda
iþçiler ve emekçiler yýllardýr
görülmemiþ boyutlarda mücadelelere
giriþiyorlar, eylemler düzenliyorlar. 

Dünya kapitalist sisteminin tüm
hegemonyasýyla beraber þekil-
lendirildiði ABD'de kapitalist sis-
temin finans merkezi olan New
York'ta, Wall Street'te meydanlar
özgürlük talepleri ile iþgal ediliyor.
Daha önce herhangi bir maðlubiyet
deneyimi olmayan, anýnda dünyanýn
her yerinde örgütlenebilen ve kitlesel
olarak hareket edebilen yepyeni bir
nesil mücadelede baþat rol oynuyor. 

Süreç yeni baþlýyor, sosyalistler
devrimlerin politik devrimlerden,
toplumsal devrimlere dönüþebilmesi
için mücadelenin her safhasýnda yer
almalarý gerekmekte. 

Hareketlerin en ileri unsurlarý olan
iþçi sýnýfýnýn taleplerinin genelleþtir-
ilmesi, yaþanan tecrübelerin yeni
nesillere aktarýmý sosyalistleri
bekleyen en önemli görevlerden
sadece birkaçýdýr. Bunun dýþýnda
devrimci partilerin hareket içinde,
hareketten öðrenerek inþasý yepyeni
bir dünyanýn kurulmasý için sosyalist-
lerin önündeki baþlýca görev olarak
durmakta.

Wall Street iþgalleri ile baþlayan
isyan dalgasý yepyeni bir dünyanýn
müjdecisi olarak iþçi sýnýfýnýn önder-
liðindeki kitlelerin önünde durmaya
devam ediyor.

Erdal BAYRAKTAR

Yeni hareket, yeni bir mücadeleci kuþak

Tahrir'den Wall Street'e
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Rosa Lüksemburg,
kitle grevleri hak-
kýndaki yazýlarýyla
marksizme önemli
katkýlarda bulun-
muþ bir devrimci
sosyalistti.

Lüksemburg, kitle grevlerini
ekonomik ve politik talepleri bir-
leþtiren, iþçi mücadelesini dünyanýn
dönüþümünün merkezine koyan çok
önemli eylemler olarak görüyordu.

Rosa, kitle grevleri hakkýndaki fikir-
lerini oluþtururken, özellikle Rus
Ýmparatorluðu'nu 1905'de silip
süpüren mücadeleler gibi gerçek
mücadelelerden ilham almýþtý. Bu
fikirler, ayný zamanda, Alman iþçi
sýnýfý hareketinin reform ve devrimin
doðasý hakkýndaki tartýþmalarýnýn bir
parçasýydý. Bu tartýþma bugün de
kulaklarýmýzda yankýlanmaya devam
ediyor.

1905 olaylarý, Avrupa iþçi sýnýfý
hareketi için bir dönüm noktasýydý.
1905'de, Rus Ýmparatorluðu Çar II.
Nicholas tarafýndan yönetilen
korkunç bir diktatörlüktü. Demokrasi
yoktu. Polonya gibi ülkelerdeki
insanlar Rusça konuþmak zorunday-
dý. Hýzla geliþen endüstriyel merke-
zlerde iþçiler çok acýmasýz koþullarda
çalýþýyordu. 

Ocak ayýnda, bir papaz olan
Gapon'un önderlik ettiði yurttaþlýk
haklarý gösterisinde eylemciler
baþkent St Petersburg'da çarýn sarayý-
na yürüdüler.

Göstericiler parlamento, oy hakký,
özgür eðitim ve sekiz saatlik iþ günü
talep ediyorlardý. 

"Kanlý Pazar" olarak adlandýrýlan bu
olayda Çar'ýn askerleri göstericilere
ateþ açtý ve yüzlerce kiþi öldü.

Bu olay, Rus Ýmparatorluðu'nun her
yerinde yoðun bir mücadele dönemi-
nin baþlamasýna neden oldu. Büyük
þehirlerde grevler ve kýrsal kesim-
lerde köylü ayaklanmalarý gerçekleþti.

Kanlý Pazar'dan on beþ gün sonra
Rus Devrimi St Petersburg'dan
Polonya'ya, Ukrayna'dan Baltýk
Devletleri'ne kadar çok geniþ bir
alana yayýlmýþtý.

Lüksemburg o zamanlar
Almanya'da yaþýyordu. Kendisi,
Rusya'daki, özellikle memleketi
Polonya'daki olaylarý büyük bir heye-
canla izledi.

Ayaklanma
Lüksemburg, St Petersburg ayaklan-

masýnýn etkisini, 1906'da yayýnladýðý
Kitle Grevleri, Politik Parti ve
Sendikalar broþüründe þöyle anlatýy-
or:

"Sýnýf duygusu ve sýnýf bilinci sanki
ilk kez bir elektrik þokuyla uyanmýþ
gibiydi… Milyonlardan oluþan iþçi
sýnýfý kitleleri, aniden ve çok net bir
þekilde, on yýllardýr kapitalizmin zin-
cirleri içinde sabýrla katlanmak
zorunda kaldýklarý toplumsal ve
ekonomik varoluþun aslýnda ne kadar

dayanýlmaz olduðunu anlamýþlardý.
"Böylece bu zincirler kendiliðinden

sarsýlmaya baþladý."
Ayaklanma çok sayýda küçük

mücadelenin üzerine geldi. 1896 ve
1897'de on binlerce St Petersburg tek-
stil iþçisi greve gitti.

1902'de Kafkasya'daki petrol iþçileri
bir kitle grevi düzenlediler ve 1903'de
Rusya'nýn bütün büyük þehirlerinde
genel grevler oldu. Japonya ile
savaþýn sona erdiði 1905 Eylül ayýnda
grevler ve mücadelenin düzeyi daha
da arttý. 

Lüksemburg, 1905 Rus Devrimini'ni
tanýmlayan en önemli özelliklerden
biri olan kitle grevlerinin nasýl eski
mücadelelerin hayaletlerini içinde
barýndýrdýðýný þöyle anlatýyor:

"Modern proletaryanýn sayýsýz bütün
acýlarý onlara eski kanayan yaralarý
hatýrlattý. Uðruna mücadele edilen
sekiz saatlik iþ günü, karþý çýkýlan
parça baþý iþ modeli, bir el arabasýnýn
içine konup kapý dýþarý edilen acý-
masýz ustabaþý, elde etmek için çaba
harcanan daha iyi ücretler ve ev
iþinin laðvedilmesi."

Ýþçiler kendilerini Çar'ýn devleti -
polis ve ordu - ile karþý karþýya bul-
dular ve protesto etme hakký için
verdikleri politik mücadeleye devam
ettiler. 

Onlarýn verdiði mücadele, diðer iþçi-
leri de ücretlerini ve çalýþma
koþullarýný iyileþtirmek için mücadele
etmeye teþvik etti. Bu mücadeleler,
politik mücadelelerin kendine olan
güveninin artmasýný saðladý. 

Çar'ýn, sýnýrlý oy hakký ile bir parla-
mento (Duma) oluþturmasýyla
devrim, 1905 sonbaharýnda bazý
reformlar kazandý. 

Devrim, Aralýk ayýnda
Moskova'daki iþçilerin sekiz gün
sürecek bir ayaklanma baþlatmasýyla
doruk noktasýna ulaþtý. Fakat bu
ayaklanma yalnýz kaldý ve Çar'ýn bir-
likleri tarafýndan bastýrýldý. Devrimci
dalga geri çekildi. 

Fakat 1905 ayaklanmasý sýrasýnda
edinilen deneyimler, devrimcilerin
modern iþçi sýnýfý devriminin nasýl
gerçekleþeceði konusundaki fikir-
lerinde dönüþümlere yol açtý. 

Lüksemburg'un yazdýðý gibi, "Kitle
grevi, proletaryanýn bütün büyük
devrimci mücadelelerinin doðal ve
teþvik edici ilk biçimidir."

Bu, marksist gelenekte önemli bir
geliþmeydi. 1789 Fransýz Devrimi gibi
önceki devrimler, devlet gücü sorunu
üzerine geliþmiþ ve bu gücü aris-
tokrasinin elinden almýþtý. 

Fakat kapitalizm ekonomik ve poli-
tik gücü birbirine daha da yakýn-
laþtýrdý. Kapitalist sýnýf, iþçi sýnýfýna
devleti kullanarak politik olarak ve
sömürüyü kullanarak da ekonomik
olarak hâkim olur. 

Lüksemburg, kitle grevinin bu yeni
gerçekten doðduðunu söyler. 

Bu anlayýþ önemlidir, çünkü o güne
kadar sosyalist hareket içinde yaygýn
olan varsayým mücadelenin bu iki
dayanaðýnýn birbirinden ayrý olduðu
yönündeydi. 

Mücadeleler
Ýnsanlar, sendikalarýn önderlik ettiði

ücret mücadelesi ile politik partilerin
öncülük ettiði politik mücadeleler
arasýnda bir ayýrým olduðunu
düþünüyordu. 

O zaman, dünyanýn en büyük ve en
örgütlü sosyalist partisi Alman Sosyal
Demokrat Partisi'ydi (SPD) ve
Lüksemburg bu partinin üyesiydi. 

SPD, retorik olarak, kendisini
devrime adamýþ marksist bir partiydi.
Fakat pratikte seçim çalýþmasýna ve
sistemin reformlar yoluyla adým adým
deðiþtirilmesine odaklanmýþtý. Parti,
"ekonomik mücadele"yi sendikalara
býrakmýþtý. 

Rus Devrimi Almanya'da büyük bir
etki yarattý. 1905'de, 507,964 iþçi greve
gitti - bu sayý 1848-1917 arasýndaki
yýllarýn herhangi birinde greve çýkan
iþçi sayýsýndan fazlaydý. 

Ruhr bölgesindeki kömür madenci-
lerinin grevi, diðer örgütlü iþçiler
arasýnda bir kývýlcým gibi yayýldý.
Fakat grev, sendika liderlerinin
grevin yayýlmasýný engellemesiyle
daha fazla büyüyemedi. 

Patronlardan çalýþma koþullarýnýn
düzeltilmesini isteyen talepler
hükümetten iþçi haklarýný güvence
altýna almasýný isteyen taleplere

dönüþtü. Politik ve ekonomik
unsurlar ayný mücadele içinde var
oldular.

Fakat sendika liderleri, bu mücade-
lenin kendi kontrolleri dýþýna çýk-
masýndan hoþlanmadý. SPD, bu
grevin "ekonomik" olduðunu,
dolayýsýyla kendi alaný içine
girmediðini söyledi. 

Lüksemburg, Kitle Grevi'ni bu "iki
dayanak"lý yaklaþýmý ele almak için
yazdý. 

SPD liderleri, iþçilerin ilk baþta
sendika bilincine sahip olduklarýný,
dolayýsýyla sendikalara üye olacak-
larýný, ücretler ve çalýþma koþullarý ile
ilgili mücadele edeceklerini düþünüy-
ordu. Ancak bu mücadeleler sýrasýn-
da örgüt gücü, iþçi sýnýfýnýn gücü ve
sosyalist fikirler hakkýnda bir þeyler
öðrendikten sonra politik bir bilince
sahip olabilirler, sosyalist bir partiye
katýlabilirler ve dünyayý deðiþtirmek
için mücadele edebilirlerdi. 

Lüksemburg, bu mekanik yaklaþýmý
küçümseyerek þöyle dedi:

"Fakat hareket bir bütün olarak
sadece bir yönde, yani ekonomik
olandan politik olana doðru iler-
lemez, ayný zamanda tersi de geçer-
lidir…

"Politik mücadeledeki her hamle ve
zafer, ekonomik mücadele için güçlü
bir güdüye dönüþür."

Dolayýsýyla ekonomik ve politik
mücadeleler birbirlerini beslerler.
Ayný sýnýf mücadelesinin iki yüzü
vardýr. Böylece, kitle grevi, iþçi
sýnýfýný bir mücadele gücü haline
getirir. Ýþçi sýnýfýnýn kendine olan
güveninde ve sýnýf bilincinde büyük
bir dönüþüme yol açar:

"Devrimci dalgalarýn med cezirinde
en deðerli þey proletaryanýn manevi
geliþimidir, çünkü kalýcýdýr.”

Atýlýmlar
"Ýþçi sýnýfýnýn entelektüel çapýndaki

atýlým ve sýçramalar, gelecekteki
kaçýnýlmaz ekonomik ve politik
mücadelelerdeki geliþimini garanti
altýna alýr."

Lüksemburg, Rus iþçilerinin canlý
deneyini teorize etti. Rosa bu teorisi-
ni, Karl Marks'ýn 50 yýl önce belirttiði
fikir üzerine inþa etti - iþçiler pratik
olarak kendilerini nasýl yeni toplumu
yönetmeye uygun hale getirir.

Marx'ýn bu fikirleri SPD liderliði
tarafýndan yok edilmiþti. Marksizmin
"revizyonu", liderliðin, kontrolsüz
grevlerin seçim stratejilerini tehdit
etmesinden korkmasý anlamýna geliy-
ordu. SPD içindeki önde gelen revizy-
onistlerden olan Eduard David, Rus
Devrimi'nin yenilmesinin ardýndan
þöyle dedi, "Neyse ki, yeni devrimcil-
iðin kýsa Mayýs baharý mutlu sonla
bitti.

"Parti, yeniden kendisini, parla-
menter gücünün büyümesine ve pozi-
tif sömürüsüne adayabilir."

Fakat Lüksemburg için 1905,
devrimci marksizm ihtiyacýný ve iþçi
sýnýfýnýn kendisini özgürleþtirme
potansiyelini çok açýk bir hale getirdi.
Onun, iþçi mücadelesinin med ceziri
anlayýþý, 20. yüzyýl'da marksizme
yapýlmýþ en önemli katkýlardan
biridir. 

Sally CAMPBELL
(Socialist Worker, Çeviren: Arife Köse)

Rosa Lüksemburg ve kitle grevi
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1 Küreselleþmenin ve yeni lib-
eralizmin milyonlarca
kadýnýn yaþamý üzerinde

derin etkileri var. Kapitalizm
kadýnlarýn sömürülmesinde yeni
biçimler ve ifadeler yarattý.

2 Kadýnlarýn sömürülmesi,
baský altýnda olmasý binlerce
yýldýr var olan sýnýflý

toplumun bir ürünüdür. Ancak
kapitalizmin geliþmesi ile birlikte
kadýnlar durumlarýnýn farkýna var-
maya ve durumlarýnýn deðiþmesi
için yeni pozisyonlara ve
olanaklara sahip oldular. 

3 Kadýnlar milyonlar halinde
iþgücüne katýldýlar ama fab-
rikalarda, bürolarda,

dükkanlarda çalýþmak býrakalým
özgürleþmeyi kadýnlarýn yaþamýnda
da bir geliþme yaratmadý. Kadýnlar
iþyerinde sömürüye uðradýklarý
gibi ailenin ve çocuklarýn yükünü
de omuzlamak zorunda kaldýlar.

4 Kadýnlarýn geleneksel anne
ve eþ rolleri ortadan kalk-
madýðý gibi sömürüye daha

uygun bir hale getirildi. Þimdi
yaþamýn her alanýna karýþmalarý
isteniyor ama çalýþma yaþamýnda
veya ailedeki en küçük sorundan
dahi onlar sorumlu tutuluyorlar.

5 Az sayýda yönetici kadýn
için oluþturulan pembe
koþullar asýl noktanýn göz-

den kaçmasýna yol açýyorlar, bunlar
çok az sayýdaki kadýn için deðil
bütün kadýnlar için olmalý. 

6 Bütün kadýnlar baský ve
sömürü görmesine raðmen

yaþam koþullarý birbirinden çok
farklý. Kadýnlar cinsleri etrafýnda
birleþik deðil, sýnýf esasýnda bölün-
müþ durumdalar. Orta ve üst
sýnýflarýn kadýnlarý sömürücü sis-
temden pay alýyor ama bunu
kendilerine dönük baskýyý azaltmak
için kullanýyorlar. Çalýþan kadýnlar
ise genellikle yemek piþiren, temiz-

lik yapan, üst sýnýf kadýnlarýn
kiþisel hizmetlerini gören, az ücret
alan ve ne yazýk ki kendi ailelerini
ihmal etmek zorunda kalan kadýn-
lardýr.

7 Kadýnlar þimdilerde her
zamankinden çok cinsellik-
leri ile tanýmlanan objeler

durumunda. Kadýnlarýn bugün de
erkek kültürü ile çevrilmiþ olmasý
1950’lerden beri kadýnlarýn duru-
munda hiçbir deðiþiklik olmadýðý
kanýsýný yaratýyor.

8 Bu seks objesi olma durumu
ve erkeklerin mülkü olduk-
larý kanýsý kadýnlarýn ev  içi

þiddete, tecavüze ve cinsel tacize
uðramalarýna neden oluyor. Bu
durum yeterince görülmüyor, rapor
edilmiyor ve gizli kalýyor. Ancak
1960’lardan hatta 70’lerden sonra
bu sorunlar politik konular olarak
görülmeye baþlandý.

9 Yaþamlarýný kontrol ede-
bilmeleri için kadýnlarýn
kendi vücutlarýný kontrol

edebilmeleri gerekiyor.

10 Kapitalist ideoloji bir
yandan aileyi öne
çýkarýp kadýnlarýn ve

çocuklarýn rolllerini aileye
baðlarken, ayný zamanda da çalýþ-
ma hayatýnýn gerekleri nedeni ile
ailenin bireylerinden “aile yaþamýn-
dan” fedakarlýk yapmalarýný istiyor. 

11 Kâr sisteminin öncelik-
leri ve özelleþtirilmiþ
aile kadýna dönük

baskýnýn kapitalizm içinde yapýsal-
laþmýþ olduðunun kanýtýdýr. Bütün
gerçek ve samimi kurtuluþ hareket-
leri insanlýðýn kurtuluþu için ver-
ilen daha geniþ bir mücadelenin
parçasý olmalýdýr. Bu nedenle
erkekler ve kadýnlar özgürlük için
mücadele etmelidir. Sosyalizm ve
kadýnlarýn kurtuluþu ayrýlmaz bir
biçimde birbirlerine baðlýdýr.

12 Mücadele etmeden
kazanamayýz. Bütün
büyük sosyal

hareketler kadýn sorununu öne
çýkarýrlar. 19’uncu yüzyýlda kadýn-
larýn kurtuluþu hareketi adýný
köleliðin kaldýrýlmasý hareketinden
aldý. 20. yüzyýlda kadýnlarýn kurtu-
luþu hareketi adýný dünyanýn dört
bir yanýndaki sömürgecilikten kur-
tuluþ mücadelelerinden aldý. 21’inci
yüzyýlda kadýnlarýn kurtuluþu
hareketi dünyayý deðiþtirmek, tüm
baskýlarýn ve sömürünün nedeni
olan sýnýflý topluma son vermek
için mücadele etmeli.

21. yüzyýl
kadýn hareketi
için bir çaðrý

Chris Harman'ýn kaleme aldýðý
"Kaybedilmiþ Devrim" Rusya'da iþçi
sýnýfýnýn iktidarý almasýyla baþlayan,
yeni bir dünyanýn kapýlarýnýaçan
dünya devrimin Almanya'da son bul-
masýnýn nedenlerini anlatýyor. 

Rusya'da 1917'de gerçekleþen
devrimin etkileri tüm Avrupa'ya
yayýlarak, dýþarýdan yýkýlmaz gibi
görünen otoriter Prusya devletinin
kâðýttan kale gibi yýkýlmasýna yol açtý.

1. Dünya savaþýsonrasýnda 1918
yýlýnda Almanya'da baþlayan devrim-
ci hareket 1923 yýllarý sonuna kadar
sürdü. Yüz binlerce insanýn ölümüne,
þehirlerde açlýk ve yoksulluða yol
açan savaþa karþý ayaklanan iþçi ve
askerler Berlin'den Kiel'e,
Hamburg'dan Rostock'a, Münih gibi
büyük þehirlerde yönetimi ele
geçirdiler.

Bavyera'da Ýþçi ve Asker Konseyleri
Cumhuriyet'in kurulduðunu ilan
ettiler. 1917 Ekim deneyimlerinden
öðrenen kitleler her yerde demokratik
öz yönetim organlarýný kurdular.
Þehirlerde Ýþçi ve Asker Konseyleri
olarak örgütlendiler. Ýþçi Konseyleri
iþyerlerinde seçiliyor ve iþçiler
tarafýndan her an geri çaðrýlabiliyor-
lardý.

Ancak þehirlerdeki alt üst oluþ,
kitlelerin devrimci ayaklanmalarý eski
düzenden kalma örgütlerin tasfiyesi-
ni baþaramadý. Ýþçi sýnýfýnýn içinde
geniþ ve yaygýn bir örgütlüðe sahip
olan Alman Sosyal Demokrat Partisi
reformist fikirlerin etkisi altýndaydý.
Ekim devriminde olduðu gibi iþçi-
lerin kendi öz örgütlerinin iktidarý
aldýðý türden bir devrim Sosyal
Demokrat liderlerin kâbusuydu.
Reformist liderlik aþaðýdan yükselen
ve engellenemeyeceðini anladýðý
hareketi kontrol etmek için önce
parçasý oldu. Daha sonrada hareketi
ezmek için her türlü entrikaya
baþvurmaktan çekinmedi. Eski

düzenden kalma güçlerle iþbirliði
yapmakta hiçbir sakýnca görmeyen
sosyal demokrat liderlik þehirlerde
ayaklanan iþçi ve asker konseylerini
silahlý güçlerle ezdi. 

Baþýný Rosa Luksemburg ve Karl
Liebnecht'in çektiði devrimci önder-
liðin fikirleri ise iþçi ve askerlerin
arasýnda yaygýn deðildi. Hareket
içinde popülaritesi yüksek olan Rosa
Luksemburg ve Karl Liebnecht'in
çaðrýsýyla yüz binlerce kiþi harekete
geçiyordu. Ancak konu seçimlere
geldiðinde konseyler içindeki çoðun-
luða Sosyal Demokrat Parti sahipti.
Konseyler içinde örgütlenen geniþ
kitleler henüz parlamenter özlemler-
den ümidini kesmemiþti. Daha da
önemlisi Almanya'daki devrimci parti
Rusya'da Ekim 1917'deki gibi baþarýlý
bir ayaklanma gerçekleþtirmiþ
Bolþevik Partisi'nin sahip olduðu
manevra kabiliyetinden yoksundu.
devrimci partinin yetersizliði her
yerde ayaklanan iþçi sýnýfýnýn da
yenilgisine yol açtý.

Çaðla OFLAS

Kaybedilmiþ devrim

DSÝP KADIN KONFERANSI 
10 Aralýk 2011 (Cumartesi)

ÝFMC Lokali Ýstiklal Cad. Ayhan Iþýk Sokak/Beyoðlu-Ýstanbul 

Ortadoðu ve Kuzey Afrika'da tüm ezberleri yerle bir eden hareket kapitalizmin kalbinde
ABD'de yanký buldu. Kadýnlar ezilen cins olarak krizin faturasýný en aðýr biçimde ödüyor. Ayný
zamanda baþka bir dünyayý kazanmak için, deðiþim için hareketin içinde yer alýyor. 

Böyle bir dönemde toplanan Kadýn Konferansý'nda; kadýnlarýn özgürlük
ve kurtuluþ mücadelesi, cinsiyetçi deðer yargýlarý ve yeni sömürü mekaniz-
malarý, kadýn istihdamý ve ev içi emek gibi pek çok konuyu daha güçlü bir
mücadeleyi örgütleme perspektifiyle tartýþacaðýz. 

Baþta kadýn cinayetleri olmak üzere kadýna yönelik þiddet karþýsýnda
yapabileceklerimizi, kaðýt üzerinde kalan haklarýmýzý gerçek hayatta nasýl
savunabileceðimizi ve özgürlük talebimiz nasýl yükseltebileceðimizi birlik-
te tartýþmak için sizleri konferansa katýlmaya ve örgütlenmeye çaðýrýyoruz.

PROGRAM:
10.00-12.00
- Kadýnlarýn ezilmesinin toplumsal kökenleri 
-  Biyolojik farklýlýklar ve toplumsal iþbölümü 
- Sýnýf sömürüsü ve cinsiyet rolleri arasýndaki
iliþki 
- Ataerkillik Teorileri 
- Ücretli emek ve ev içi emek arasýndaki iliþki 
- Kadýnlarýn ezilmesinden erkeklerin çýkarý
var mý? 
12.00-13.00 Yemek arasý
13.00-15.00
- Kapitalizm ve cinsiyet politikalar? 
- Kapitalizm ve aile 
- Kapitalizmin krizleri ve istihdam politikalarý
karþýsýnda kadýn 

- Yeni cinsiyetçilik; cinsiyetçi deðer yargýlarý
ve kadýn bedeninin metalaþmasý 
- Cinsel yönelimler kapitalizm için nasýl bir
tehdit oluþturur?
15.00-15.30 Mola
15.30-17.30
- Kadýnlarýn kurtuluþu; mücadele deneyimleri
ve perspektifler 
- Kadýnlarýn özgürlük mücadelesi ve tarihsel
deneyimler 
- Özgürlük mücadelesi açýsýndan Ekim
Devrimi 
- Tahrir'den Wall street'e kadýnlar ve toplum-
sal deðiþim 
- Mücadele yöntemleri; Birlikte/ayrý örgütlen-
me, kota, pozitif ayrýmcýlýk



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 gereklidir.
-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 örgütlenmelidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn 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?

iþyerinizden, okulunuzdan, 
mahallenizden 

her türlü haksýzlýðý, 
eþitlik ve özgürlük mücadelenizi 

bize yazýn:

sosyalistisci@gmail.com

7 Haziran 1968 günü Ford
Degenham fabrikasýnda dikiþ
makinelerinde çalýþan 187 kadýn iþçi
greve çýktý. Kadýnlar cins ayrýmcýlýðý-
na karþý “eþit iþe eþit ücret” istiyor-
lardý.

Dikiþ makinelerinde çalýþan erkekler
yarý kalifiye iþçi sayýlýrken kadýnlar
kalifiye olmayan iþþçilewr olarak
görülüyor ve dolayýsýyla erkeklerin
aldýðý ücretin ancak yüzde 85’ini ala-
biliyorlardý.

Ford, kadýnlarýn “yarý kalifiye”
düzeyine çýkarýlma isteðini redded-
ince grev baþladý. Kadýnlar 3 hafta
grevde kaldý. Ford’un Halewood fab-
rikasýndaki 195 kadýn da onlara
katýldý.

Kadýnlarýn hiçbir kollektif mücadele
deneyleri yoktu. Hepsi ilk kez greve
çýkýyorlardý. Karþýlarýnda ise o sýralar-
da Hindistan’ýn Gayrý Safi Milli
Hasýlasýna eþit yýllýk bütçesi olan Ford
vardý.

Ne var ki grev Ford’un bütün oto-
mobil üretimini durdurdu.

Grevin baþarýya ulaþabilmesi için
kadýnlar arasýndaüyeleri olan baþka
sendikalarýn grevi desteklemesi
gerekiyordu. Ancak sendikalarýn
yöneticileri açýkca grevi destek-
lemediler.

Kadýn iþçilerin üyesi olduðu
sendikanýn yöneticileri greve destek
vermedi ama sendikanýn bölge
yöneticisi (þimdi 91 yaþýnda)
grevcilere tam destek verdi.

Bütün bunlara raðmen kadýn iþçiler
saðlam durdular, dayanýþmayý art-
týrdýlar.

Grevin bir aþamasýnda iktidardaki
Ýþçi Partisi’nin Çalýþma Bakaný grevci-
leri bakanlýðýna çaðýrdý. Bu toplantýda
grevcilerin iþiyeri temsilcisi Rosie
Boland Bakana eþit iþe eþit ücret
talebini anlattý.

Bakanla görüþmeden büyük bir
güvenle dönen kadýn iþçiler sonunda
ayný iþi yapan erkek iþçilerin ücret-
lerinin yüzde 92’sini aldýlar.

16 yýl sonra eþit iþe eþit ücret prensi-
bi ülke çapýnda kabul edildi.

Degenham kadýn iþçilerinin grevi
ayný iþyerinde 1957 ve 1962 yenilgi-
lerinin üzerine baþladý. 1962’de
grevin yenilmesi üzerine 17 iþyeri
temsilcisi iþten atýlmýþtý.

Dolayýsýyla Degenham grevi en acý-
masýzca sendikalara karþý olan bir
uluslararasý þirkette baþlamýþ ve iþçil-
er arasýnda tabandan örgütrlenmenin
önemini göstermek açýsýndan örnek
olmuþtu.

Kadýn iþçilerin grevi kazanmasý
üzerine 1969 ve 1971’de ayný iþy-
erinde bütün iþçiler greve çýktýlar.

Degenham grevine katýlan bütün
kadýnlar aslýnda birer kahraman.

Ama o günlerde iþyeri temsilcisi olan
Lil O’Callaghan ve Rosie Boland’ýn
ayrý bir yerleri var.

Fabrikanýn iþyeri, temsilcisi Henry
Friedman ve yardýmcýsý Bernard
Passingham’da sendika üst yöneti-
minin bütün olumsuz basýncýna rað-
men grevcilerden yana tutum aldýlar.

Ne yazýk ki O’Callaghan ve
Passingham bugün yaþamýyorlar.

Degenham grevi kadýn hareketine
çok büyük bir ivme kazandýrdý.
Sendikalarýn kadýn iþçi sayýsý hýzla
arttý. 1970’de Eþit Ücret Yasasý çýktý. 

Degenham’ýn kadýn grevcilerinin
mücadelesi milyonlarca kadýna kötü
yaþam koþullarýna karþý mücadele
etmek için cesaret verdi, yol gösterdi.

Kadýnýn Fendi (Made in dagenham)
Yönetmen: Nigel Cole

http://www.imdb.com/title/tt1371155 

1968 yýlýnda Ford’un Avrupa’daki en büyük fabrikasýnýn olduðu Degenham’da kadýn
iþçilerin çýktýðý grevi anlatan  When history was made in Dagenham’ýn hikayesi

FÝLM
tanýtýmý

Kadýnlarýn direniþi

Pembe Hayat Derneði üyesi üç
aktivistin ‘’polise mukavemet’,
‘hakaret’ ve ‘kamu maluna zarar ver-
mek’’ gibi çeþitli suçlardan mahkûm
olmasýn ardýndan Amnesty
International (Uluslararasý Af
Örgütü) Londra’daki merkezinden
Türkiye’deki temsilcilerine þöyle bir
mektup gelmiþti; “tek sözcükle,
zulüm”. Türkiye’de trans olmak seks
iþçisi olmak gibi dogmalaþmýþ bir
önyargý var. Bunun sebebi de ‘’Trans’’
kelimesinin iyi analiz edilememiþ
olmasýndan kaynaklý.

Ýþte bu sebepten ötürü Trans
bireylere karþý geliþtirilen tüm
önyargýlara karþý, Uluslararasý Af
Örgütü Türkiye Þubesi, Ýnsan
Kaynaðýný Geliþtirme Vakfý, Ýstanbul
LGBTT Dayanýþma Derneði, Pembe
Hayat LGBTT Dayanýþma Derneðinin
bir araya geliþiyle ortaya multi-
medya bir sergi çýktý. “Trans, Onurlu
ve Türkiyeli: Sosyal Adalet Ýçin

Sanatsal Bir Müdahale” baþlý altýnda
Güney Afrikalý Ýnsan Haklarý aktivisti
ve sanatçý Gabrielle Le Roux 18 Trans
bireyin portresini çizdi. Portresi
çizilen bireyler resimlere çeþitli
mesajlar yazdý ve portrelerinin yan-

larýna öykülerini yazdýlar. Sergi
sadece resimle de kalmadý 18 video’-
da var.

Küratörlüðünü Milen Nae’nin
üstlendi. G.Le Roux ’’…Herkes hay-
atýný ve sevgisi koydu’’ dediði sergiyi
‘’Türkiye’deki trans bireylerin
ailelerinin de hak mücadelesi için
devrimci bir katký.’’ olarak nite-
lendiriyor. Ve ekliyor ‘’hak ve eþitlik
mücadelesinin sadece Ýstanbul’da
deðil, Türkiye’nin pek çok bölgesinde
geliþmekte olduðunu görmekten
büyük mutluluk. Ancak, dünyanýn
birçok yerindeki insan haklarý örgüt-
leri, hala, trans bireylerin yaþadýðý
dehþet verici hak ihlallerini görmez-
den gelebiliyor.’’

Sergiyi 11-30 Kasým tarihleri arasýn-
da Cezayir Apartmaný’nda göre-
bilirsiniz. Serginin bir kopyasý da 16-
30 Kasým arasýnda Kuir Fest kap-
samýnda Ankara’da sergilenecek.

Burak Yasin TUNÇLAR

Trans, onurlu ve Türkiyeli!



ssosyalist isci 
Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr

Z Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Ltd. Þti.
� Sahibi: Arife Köse � Sorumlu Yazýiþleri Müdürü:

Volkan Tamusta  � Adres: Büyükparmakkapý Sokak,
16/3 Beyoðlu-Ýstanbul � Baský: Özdemir Matbaasý,

Davutpaþa Cad. Güven Sanayi Sitesi, C Blok, No: 242 Topkapý,
Ýstanbul - Tel: 0212 577 54 92 � Yerel süreli yayýn,

haftada bir yayýnlanýr

www.sosyalistisci.org

Ortak hazinemiz
son 30 yýlda
endüstri psikopat-
larý tarafýndan ele
geçirildi. Bu neden-
le neredeyse iflas
etmiþ durumdayýz.

Eðer zenginlik çok çalýþmanýn ve
giriþimciliðin kaçýnýlmaz sonucu ise
Afrika'daki her kadýn birer milyoner
olmalýydý. Ultra zengin %1'in, eþsiz
bir zekâ veya yaratýcýlýk ya da
yetenek sahibi olduklarý için zengin
olduklarý iddialarý kendilerine
atfedilen yanlýþ bir düþünce
örneðidir. Bu kendinizi nedeni
olmadýðýnýz sonuçlardan dolayý
itibarlaþtýrdýðýnýz anlamýna gelir.
Bugün zengin olan insanlarýn büyük
bir kýsmý bu mevkie ulaþabildiler
çünkü belli iþleri ele geçirebildiler. Bu
ele geçirme yetenek ve zekâdan daha
çok baþkalarýnýn insafsýz bir þekilde
sömürülmesi ve doðuþtan gelen rast-
lantýlarýn bir kombinasyonudur. Bu
gibi iþler orantýsýz olarak belli yer-
lerde doðan ve belli sýnýflara ait olan
insanlar tarafýndan elde edilir.

Nobel ekonomi ödüllü psikolog
Daniel Kahneman'ýn araþtýrmasý
finans dahileri hakkýnda inanýlanlarý
tamamen yýkacak sonuçlar ortaya
koyuyor.

Onlarýn görünen baþarýlarýnýn bir
kavramsal illüzyon olduðunu ortaya
çýkarýyor. Örneðin, Kahneman 25
servet danýþmanýnýn ulaþtýklarý
sonuçlarý 8 yýl boyunca çalýþýyor ve
buna göre danýþmanlarýn perfor-
manslarýndaki tutarlýlýðýn sýfýr olduðu
sonucuna ulaþýyor. "Sonuçlar bir
yetenek oyunu ile deðil de bir zar
atma oyunundaki beklentiler ile daha
çok benzerlik gösteriyor." En büyük
ikramiyeleri alanlar sadece þanslýlar.
Benzer sonuçlar yaygýn olarak tekrar-
lanýyor. Sonuçlar gösteriyor ki Wall
Street'in her yerindeki fon yöneticileri
ve tüccarlar aldýklarý inanýlmaz ücret-
leri bir þempanzenin demir parayý
döndürmesinden daha iyi yaparak
kazanmýyorlar.   

Psikoloji, Suç ve Hukuk dergisinde
yayýmlanan bir araþtýrmada Belinda
Board ve Katarina Fritzon
Britanya'nýn önde gelen iþyerlerindeki
39 üst düzey yönetici ve þirket
baþkanlarýný test ediyorlar. Bu testin
sonuçlarýný aðýr suçlardan mahkûm
olanlarýn kapatýldýðý Broadmoor
uzmanlýk hastanesindeki hastalara
yapýlan testlerle karþýlaþtýrýyor.

Psikopatinin belli belirtileri üzerinde
patronlarýn aldýðý skorlar hastalarýnki
ile ya örtüþüyor ya da onlarý geçiyor.
Aslýnda patronlar bu kriterler
üzerinden psikopat kiþilik bozukluðu
teþhisi konulan hastalarý da geride
býrakýyorlar. Psikopat özelliklerin
patronlarda oldukça yüksek
olduðunu belirten Board ve Fritzon,
bunun þirketlerin ne gibi özellikler
aradýðý konusunda yakýn benzerlik
bulunduðuna iþaret ediyorlar. Bu
özelliklere sahip olanlar çoðunlukla
güçlü insanlarý manipüle etme ve
pohpohlama becerilerine sahipler.
Ben merkezcilik, kuvvetli bir kendini
üstün görme hissi, baþkalarýný
sömürmeye hazýr olma ve vicdan ve
empati eksikliði pek çok kurumda
beklentilerine zarar vermesi pek
mümkün gözükmüyor. 

Paul Babiak ve Robert Hare "Takým
Elbiseli Yýlanlar" kitabýnda eski þirket
bürokrasilerinin esnek, sürekli
deðiþen yapýlarla yer deðiþtirmesi ve
takým oyuncusu olanlarýn ise reka-
betçi risk alanlardan daha az deðerli
sayýlmasý sayesinde, psikopatik
karakterlerin daha fazla tercih
edildiði ve ödüllendirildiðine iþaret
ediyorlar. Kitabý okuduðumda bana
þöyle geldi; eðer psikopat eðilimlere
sahipseniz ve fakir bir ailede doð-
muþsanýz genelde hapse, eðer
psikopat eðilimlere sahipseniz ve zen-
gin bir ailede doðmuþsanýz genelde
ticaret/iþ okullarýna gidiyorsunuz.

Bu bütün yöneticiler psikopattýr
anlamýna gelmiyor. Bu ekonominin
yanlýþ özellikleri ödüllendirdiðini

gösteriyor bizlere. Patronlarýn
sendikalarý güçsüzleþtirmeleri ve
düzenleyici otoriteleri ve vergi
otoritelerini ele geçirmeleri sonucu
üretici ve rantiye üst sýnýflarý arasýn-
daki ayrým yok oldu. Þirket baþkan-
larý aristokratlar gibi davranýyorlar
artýk. Baþkanlarýn finansal varlýk-
larýnýn toplamýndan elde ettikleri
kazançlarý, ürettikleri deðer ya da
yaptýklarý iþ oranýnýn çok üzerinde ve
bazen bir parazit gibi þirketleri bitkin
duruma sokuyor. Elde ettikleri serveti
petrol þeyhlerinden daha fazla hak
etmiyorlar.

Geri kalanlarýmýz hükümetler ve
medyada dalkavukluk eden röporta-
jlar tarafýndan seçim efsanesine katýl-
maya davet ediliyoruz. Bu onlarýn
üstün insan yeteneklerine sahip
olduklarýna inanmamýzýn efsanesi. En
zenginler çoðunlukla refahýn
yaratýcýlarý olarak tanýtýlýyorlar. Oysa
onlar dünyanýn doðal zenginliklerinin
ve iþçilerinin emeklerinin ve
yaratýcýlýklarýnýn yaðmacýsý. Onlar
hem halkýn hem de gezegenin fakir-
leþtiricileri. Artýk bizi neredeyse iflas
ettirdiler. Neoliberal efsanenin servet
yaratýcýlarý dünyanýn gördüðü en
etkin refah yok edicileri durumunda.   

Son 30 yýlda olan þey, Margaret
Thatcher ve Ronald Reagan'ýn ilk
olarak zengin ülkelere dayattýðý
neoliberal siyasal anlayýþýn yardýmýy-
la küresel zenginliðin bir avuç insan
tarafýndan ele geçirilmesidir. Þimdi
size çok sayýda rakam vereceðim,
bunun için üzgünüm fakat bu rakam-
larýn aklýnýza kazýnmasýný istiyorum.

1947 ile 1979 yýllarý arasýnda Amerika
Birleþik Devletleri'nde verimlilik
yüzde 119 artarken, nüfusun enalt
gelir düzeyindeki yüzde beþlik kesi-
minin gelir düzeyi yüzde 122 arttý.
Ama 1979 ve 2009 yýllarý arasýnda ise
verimlilik yüzde 80 artarken, en yok-
sul yüzde beþlik kesimin geliri yüzde
4 düþtü. Yaklaþýk olarak ayný
dönemde en zengin yüzde 1'in geliri
ise yüzde 270 arttý. 

1999 2009 yýllarý arasýnda
Ýngiltere’de en zengin yüzde onun
kazancý yüzde 37 artarken, en yoksul
yüzde onun kazandýðý para yüzde 12
düþtü. Bu ülkede gelir eþitsizliðini
ölçen Gini katsayýsý 1946 yýlýnda 26
iken 2009 yýlýnda 40'a yükseldi. 

Son zamanlara kadar patronlarýn her
þeyi kendilerine mal etmeleri
nedeniyle gözlerimiz baðlanmýþtý.
Akademideki, medyadaki, düþünce
kuruluþlarýndaki ve hükümetlerdeki
yardýmcýlarý içi boþ bir iktisadýn
yaygýn altyapýsýný yarattýlar ve diðer
insanlarýn servetlerine el koymalarýný
meþrulaþtýrdýlar. Bun anlamsýzlýkla
gözlerimiz o kadar baðlandý ki çok
nadiren bunun doðruluðuna meydan
okuyabildik.

On yýllardýr ilk kez-ve bunun için
þirket yöneticilerine teþekkür etmemiz
gerek- finansal güçlerin doðrudan
halka hesap vermesi bekleniyor. Bir
tarih yazýlýyor gibi gözüküyor.
Haketmeyen zenginler artýk hedefte
ve geri kalanlarýmýz paramýzý geri
istiyoruz.

George MONBIOT

%1 dünyayý talan ediyor


