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DTP'li adayý
diri diri yaktýlar

En zengin Türk
Hüsnü Özyeðin

Ýþ arkadaþý
Veli Küçük

En zengin 2. Türk
M. Karamehmet

Görüþtüðü kiþi
Levent Ersöz

En zengin iki Türk Ergenekon’la iliþkili

Darbeleri
desteklediler
zengin oldular
En zengin 100 Türk'ün toplam
serveti 56 milyar 165 milyon
dolara ulaþtý. En zengin Türk ise
Hüsnü Özyeðin. Özyeðin'in adý
Ergenekon iddianamesinde
geçti. Ergenekon kurucularýndan biri olarak yargýlanan Veli
Küçük, emekli olur olmaz
Özyeðin'in sahibi olduðu
Gima'nýn Yönetim Kurulu
üyeliðine yerleþmiþ. Küçük,
2000-2006 yýllarý arasýnda
görevini sürdürmüþ.
En zengin Türk Özyeðin'in
zenginleþme hikayesi ilginç.
Özyeðin 1982`de Pamukbank
Genel Müdürü`ydü. 3 yýl sonra

Çukurova Holding'in en önemli
kuruluþu Yapý Kredi`ye genel
müdür oldu. 1987`de kendi
bankasý Finansbank`ý kurdu.
Kýsa sürede büyüyen Hüsnü
Özyeðin, dünyanýn en zengin
isimlerinin yer aldýðý Forbes listesine girmeyi baþardý. 2006
yýlýnda listede 512. sýraya oturtmuþtu. Bir yýl sonra 263 sýra birden atlayýp 249. sýraya oturdu.
Geçen yýl en zengin üçüncü
Türk olan Özyeðin, þimdi birinci
sýrada.
Çukurova Holding'in sahibi,
Özyeðin'in eski patronu
Mehmet Emin Karamehmet ise

en zengin ikinci Türk. Show TV
ve Akþam Gazetesi'nin sahibi.
Taraf Gazetesi, 2003 yýlýnda,
Ayýþýðý ve Sarýkýz darbe giriþimleri sýrasýnda Karamehmet'le
askerler arasýndaki iliþkilerin
belgelerini yayýmlamýþtý.
Karamehmet, askerlere
"Televizyonu ve gazetesinin
devleti rahatsýz edecek bir þey
yapmayacaðý" konusunda
garanti vermiþti. Karamehmet'in
Ergenekon Terör Örgütü sanýklarý Levent Ersöz Levent ve
Albay Atilla Uður'la yaptýðý
görüþmelerin kayýtlarýna göre o
darbeyi destekleyen yayýnlar

yapmýþ, böylece sahip olduðu
Pamukbank elinde kalmýþtý.
Turkcell'in tüm imkanlarýnýn
dinleme için darbecilere açýldýðý
iddia edildi.
En zengin iki Türk, ikisi de
Ergenekon'la iliþkili.
Karamehmet Ergenekon savcýsýna ifade verdi, Özyeðin henüz
çaðrýlmadý. 12 Eylül onlarý
zenginleþtirdi, 28 Þubat en zengin yaptý. 28 Þubat'ta bankalar
hortumlandý. 1999 ve 2001 krizlerinde büyük bir servet el
deðiþtirdi. Türkiye halký
gelirinin üçte birini yitirdi.
Darbeler hep zenginlere yaradý.

Antalya'nýn Finike Ýlçesi'nde
çalýþan, Van'ýn Erciþ Ýlçesi DTP
Ýl Genel Meclisi adayý olan
Biþar Kaya, domuz baðýyla
elleri ve ayaklarýndan ters
þekilde baðlanýp, üzerine benzin dökülerek diri diri yakýldý.
Vahþi cinayetle ilgili Kaya'nýn
yanýnda çalýþan iki iþçi gözaltýna alýndý. Ýki sanýk suçlarýný itiraf etse de cinayet üzerindeki
kuþkular devam ediyor.
Domuz baðý yöntemi Kürt
illerinde Ergenekon'un uzantýsý
olan Hizbullah tarafýndan
onlarca cinayette kullanýlmýþtý.
Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda tutuklanan Ýbrahim
Þahin, DTP’lilere karþý eylem
hazýrlýðý içinde olduklarýný
ifadesinde açýklamýþtý. Bu
korkunç olay tüm boyutlarýyla
ortaya çýkarýlmalýdýr. Katillerin
telefon görüþmeleri ve kurduklarý iliþkiler mercek altýna alýnmalý. DTP’ye yönelik baskýlara
son verilmelidir.

Engin Çeber’in
iþkence kayýtlarý
Engin Çeber, Ýstanbul'da bir
basýn açýklamasýnda gözaltýna
alýndý. Emniyette ve Metris
Hapishanesi'nde gördüðü aðýr
iþkenceler nedeniyle yaþamýný
yitirdi.
Çeber'e iþkence yapan ya da
buna göz yuman polisler ve
hapishane görevlileri tutuklandý. Adalet Bakaný’nýn Engin
Çeber'i ailesi ve yakýnlarýndan
özür dilemesine raðmen
cinayet hakkýnda bir skandal
bilgi daha ortaya çýktý.
Metris’teki kamera kayýtlarýný
kontrol eden bakanlýk müfettiþleri 91 günlük kaydýn silindiðini gördüler.
Oysa Adalet Bakanlýðý'nýn
kurduðu bu sisteme müdahale
etmek yasak. Görüntüler 9
güne indirilse de iþkence kayýtlarý son anda kurtarýldý.

Özür dileyenlere
soruþturma
Ankara Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý, ''Ermeniler’den
Özür Diliyorum'' kampanyasýna soruþturma açmamýþtý. Bu
giriþimi demokratik bir hak ve
fikir özgürlüðü çerçevesinde
deðerlendirmiþti. Sincan Aðýr
Ceza Mahkemesi'nin karara
itirazý sonucu, artýk soruþturma açýlabilecek. 1915’te olanlardan dolayý Ermeniler’den
özür diliyorum kampanyasýný
baþlatanlar bir çok ulusalcý
kaynak ve en baþta CHP
tarafýndan hedef gösterilmiþti.
Suikast hazýrlýðý içinde bulunanlar tutuklanmýþtý.
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Ýþten çýkarmalara karþý koymalýyýz
Kapitalizmin küresel krizi
geliþmekte olan yatýrým ve istihdam sorunu çeken ülkeleri de
beraberinde sürüklüyor.Bu klasmanda Türkiye de þirket kapatmalarýnda ve iþten çýkarmalarda
bayraðý önde taþýyan ülkelerden
biri durumunda. 2001'de bir kriz
yaþayan Türkiye sistemi ancak 3-4
yýl sonra raylarýna oturtabilmiþti.
Bu süreçte yüz binlerce insan iþsiz
kalmýþ, açlýkla karþý karþýya olan
nüfus büyümüþ, milyonlarýn hayatý yaþanamaz hale gelmiþti. Bu
süreçte sistem bildik uygulamalarýyla kendini yeniden düzenledi ve sermaye sýnýfý krizden
zenginleþerek çýkmayý becerdi. Bir
avuç insanýn zenginleþmesi, milyonlarca insanýn acýsýnýn üzerine
þekillendirildi.

2001 krizi

Þu an yaþanan krize baktýðýmýzda, 2001'i aratmayan uygulamalarla karþý karþýya olduðumuzu
görüyoruz. 2008'le birlikte,
2004'ten bu yana en yüksek iþsizlik seviyesine ulaþýlmýþ vaziyette.
2008'in son çeyreðinde iþsizlik 3
puan artýþla 12.3'e yükseldi. Bu
645 bin kiþinin iþsizler ordusuna
katýlmasý anlamýna geliyor.
Þehirlerdeki iþsizlik ise kýrsal bölgelerden daha yüksek bir seyir
izliyor. Þehirlerdeki iþsizlik oraný
yüzde 14.2 'ye gelmiþ bulunuyor.
Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun
(TÜÝK) verdiði verilere göre
Türkiye'de iþsiz sayýsý son çeyrekte iþsiz kalan 645 bin kiþiyi de
katarsak, 2 milyon 995 bine
ulaþmýþ vaziyette. Ama bütün bu
veriler de bazý temel eksikler var.
Örneðin kýsa süreli çalýþanlar,
mevsimlik iþçiler, iþ aramayanlar
bu verilere oturtulmuyor. 1 milyon 912 bin kiþi iþ aramaktan
umudunu kestiði için iþ gücüne
dahil olamýyor. Sözünü ettiðimiz
bu kesimlerin toplamý Türkiye'de
2.5 milyon kiþilik bir nüfusu temsil ediyor. Bunlar dahil
edildiðinde gerçek iþsiz sayýsýnýn
2.9 milyon deðil, 5.3 milyon
olduðu bir tabloyla karþýlaþýyoruz.

Çalýþan nüfus

TÜÝK Türkiye'de istihdam
oranýnýn yaklaþýk 25 milyon kiþi
olduðunu söylüyor. Ama geçici ve
güvencesiz çalýþanlar ve mevsimlik iþçiler de bu orana dahil ediliyor. Bu kesim çýkarýldýðýnda gerçek

Ýþ baþvurusu kuyruklarý uzadýkça uzuyor
istihdam oranýný 22 milyona gerilediðini görüyoruz. 22 milyon
çalýþanýn önemli bir kesimi de
kayýt dýþý altýnda çalýþýyor. Kayýt
dýþý istihdamýn yüzde 44.5, tarýmda ise yüzde 87 olduðu gerçeðini
de görmek lazým

“Geçtiðimiz günlerde
ekonomik krizin etkisini
azaltmak için adýna "torba
yasasý" mecliste kabul
edildi. Yasada en öne
çýkan kurtarma operasyonlarý þirketlere büyük
vergi indiriminin uygulamaya konulacak olmasý.
Bu indirimler yüzde 90'a
kadar çýkan oranlara
ulaþýyor.”
Genç iþsizlerde yýðýlma

Son krizle birlikte genç nüfusta
iþsizlik ise zirve yapmýþ durumda.
2007'de yüzde 20 olan iþsiz genç
nüfus yüzde 24'e ulaþmýþ
bulunuyor. Ýþ gücüne her yýl 1.5
puanlýk artýþla girilen Türkiye'de

Kriz, dibi gördü mü?
Ekonomik krizin etkileri, kendini daha açýk bir biçimde
göstermeye baþladý. Son olarak
Amerikan sigorta devi AIG 63
milyar dolarlýk bir kayýpla battý.
2008'in son aylarýnda ortaya
çýkan finansal krizin etkisi reel
ekonomiyi de artýk sarmalýna
almaya baþladý. Otomotiv devi
General Motors yýlý 30 milyar
dolara yakýn zararla kapattý.
Krizin baþ gösterdiði günden
bugüne dünya çapýnda borsalar
yüzde elliye varan deðer kayýplarýna uðradýlar.
Amerikan borsasý son 6 yýlýn
en düþük seviyesine inmiþken,
Avrupa borsalarý da geçtiðimiz
günlerde bir hafta içinde yüzde
10 deðer kaybýna uðradý. Krizin

merkezi sayýlan ABD, tarihinin
en yüksek istihdam kayýplarýndan birini yaþýyor. 2008 krizinin
etkisiyle ABD'de iþsiz kalanlarýn sayýsý 3.5 milyon kiþiyi
þimdiden buldu.

Dev bütçeler, sermayeyi
kurtarmak için

ABD yönetimi krizin etkisini
azaltmak amacýyla dev bir
bütçeyi onaylamasýna raðmen,
krizin toplumsal etkilerini
engelleyemiyor. Çünkü
çýkartýlan büyük kriz bütçesi,
þirketleri ve sermayedarlarý kurtarmaya dönük. Hal böyle olunca iþten çýkarmalarda, ücretlerin
dondurulmasýnda ve sendikasýzlaþtýrmada bir azalma deðil

genç nüfus giderek hayata olan
umudunu da yitiriyor.
Kriz ve iþsizlik karþýsýnda
hükümet ise bütün burjuva partilerinin yaptýðý gibi sermayeyi kurtarmaya çalýþýyor. Geçtiðimiz günlerde ekonomik krizin etkisini
azaltmak için adýna "torba yasasý"
denilen bir yasa meclisten geçti.
Bu yasa varolan kaynaklarýn adil
ve toplumsal paylaþýmýndan
elbette söz etmiyor. Yasada en öne
çýkan kurtarma operasyonlarý þirketlere büyük vergi indiriminin
uygulamaya konulacak olmasý. Bu
indirimler yüzde 90'a kadar çýkan
oranlara ulaþýyor.

Ekonomik önlemler
kimin için?

Örneðin tekstil sektörüne yüzde
75 oranýnda kurumsal vergi
indirimi yapýlýyor. Eski yasaya
göre bir tekstil firmasýnýn bu
indirimden yararlanabilmesi için
100 kiþiyi istihdam etmesi
gerekiyordu. Yeni yasayla birlikte
bu istihdam oraný 50 kiþiye kadar
indirildi. Bunu gerçek hayattaki
karþýlýðý iþten çýkarmalar ve kayýt
dýþýna almak olacaktýr.
Yerel seçimler öncesi hükümet
kendini zorda býrakacak uygulamalara henüz geçmiþ deðil. ÝMF
gözle görülür bir artýþ yaþanýyor.
Krizin etkilerinin geçici
olduðuna dair görüþler karþýsýnda spekülatör George Soros bile
býrakýn krizin dibini görmeyi,
krizin yüzeylerdeki ilk etap
olduðunu söylüyor. Arka
arkaya batan dev bankalar ve
þirketler ve milyonlarca insanýn
iþsiz kalmasý eðer krizin
baþlangýcý ise kapitalizmin karþý
karþýya kaldýðý durumun ciddiyetini gösteriyor. Burjuva
ekonomistler, sistemin doðasýnda krizlerin bulunduðunu ama
her kriz sonrasý sistemin daha
da güçlenerek ve kendini
onararak çýktýðýna vurgu yapýyorlar.

Krizin sadece ekonomik
yönü yok

Ama bunun toplumsal siyasal
karþýlýðýnýn ne olduðu yönünde-

ile anlaþmada bu nedenle yavaþ
bir süreç izleniyor. TÜSÝAD gibi
patron örgütleri, ÝMF ile anlaþýlmasý ve elde edilecek kredinin
kendilerine verilmesi için bastýrýyor. Böyle bir durumun gerçekleþmesi halinde iþten çýkarmalar
durmayacaðý gibi, temel tüketim
maddelerindeki muazzam artýþla
milyonlar açlýkla karþý karþýya kalabilir.

2001'den ders
çýkarmalýyýz

Boyutlarý ne olursa olsun
ekonomik kriz gündemde ve sermaye bunun acýsýný çalýþanlardan
çýkartmaya çalýþýyor. Bu süreçte,
2001 krizinde olduðu gibi
sendikalarýn hantallýðý ve tarihsel
hatalarýyla karþýlanýrsa, sermaye
sýnýfý acý ilacý içirmekte zorlanmayacaktýr.
Bu nedenle emek hareketinin
birliði ve mücadelesi hayati
önemde.
29 Kasým KESK, 15 Þubat emek
platformu mitingleri bir baþlangýç
olmasý açýsýndan oldukça umut
verici.
Ýþçi sýnýfýný sermayeye ve
ergenekonculara peþkeþ çeken
sendikal çetelerden kurtulmak
içinde bu bulunmaz bir fýrsat.

ki sonuçlarý söylemekten
kaçýnýyorlar. Örneðin 1929
büyük buhranýndan sonra on
milyonlarca insan iþsiz kalmýþ
ve açlýkla karþý karþýya
kalmýþlardý. Kapitalizm kendini
dünya çapýnda savaþla organize
etmiþ ve on milyonlarca insanýn
ölümüne neden olmuþtu. Yani
büyük bir krizle karþýlaþýlmasý
durumunda sistemin nasýl
vahþileþebileceðinin örnekleriyle
dolu tarih. Sistemin yara
almasýndansa, ya da sorgulanmasýndansa krizin maliyetini
kitlelere hem de hayatý pahasýna
ödetmek kapitalizmin asýl yüzlerinden biri.
Bugünkü kriz 1929 buhranýyla
karþýlaþtýrýlabilir mi, þimdiden
bilinmez. Ama ABD baþkaný
Obama'nýn çiçeði burnuda baþ
danýþmaný Paul Volcker
Bugünkü ekonomik krizin 1929
yýlýndakinden daha büyük olabileceðini düþünüyor. Bu en

Failler belli,
kayýplar
nerede?
SÝ Ýstanbul - Ergenekon
soruþturmasý kapsamýnda
pek çok faili meþhul ve kayýp
olayýnýn söz konusu edilmesi
üzerine on yýldýr eylemlerine
ara veren Cumartesi Anneleri
31 Ocak'tan beri Cumartesi
günleri saat 12'de
Galatasaray Lisesi önünde
oturma eylemlerine tekrar
baþladý. Geçtiðimiz hafta
205.'si gerçekleþen eylemde
"Failller belli, kayýplar
nerede?" pankartý açýldý.
Yapýlan basýn açýklamasýnda, 1995 yýlýnda Avcýlar'da
oturduðu evin bahçesinden
ellerinde telsiz ve silah olan
iki adam tarafýndan çocuklarýnýn gözü önünde kaçýrýlan
Fehmi Tosun hatýrlatýldý.
Fehmi Tosun'u götüren aracýn
plaka numarasý ve modeli bilinmesine raðmen izinin bulunanmamasý üzerine
Türkiye'de yasal giriþimler
sonuçsuz kalmýþtý. Ancak
Avrupa Ýnsan Haklarý
Mahkemesi Türkiye'yi sözleþmenin 2. maddesinde konu
edilen yaþama hakkýný ihlal
nedeniyle mahkum etmiþti.
Basýn açýklamasýndan sonra
söz alan Hüseyin
Morsümbül'ün annesi Fatma
Morsümbül 1980 yýlýnda
Bingöl'deki evinden askerler
tarafýndan alýnan ve bir daha
kendisinden haber alýnamayan oðlundan bahsederek
yaþadýðýna dair umudunun
tamamen tükendiðini ancak
hiç olmazsa kemiklerinin kendisine verilmesini istediðini
söyledi.
Cumartesi Anneleri eyleminde geçtiðimiz hafta da
Botaþ kuyularý ve toplu
mezarlarýn açýlmasýný talep
eden bir açýklama yapýlmýþtý.
1994 yýlýnda Bulut ailesinden kaybolan 5 kiþiden
üçünün cesedi 2003 yýlýnda
Baðcýlar köyündeki bir toplu
mezardan çýkartýlmýþ ve
teþhis edilmeleri 5 yýl sürmüþtü. Ali, Ekrem ve
Ramazan Bulut 14 yýl sonra
mezara gömülmüþ ve akýbetleri kesinlik kazanmýþtý. Ýnsan
Haklarý Derneði faillerin
bulunmasýný, Ergenekon’un
üstüne gidlmesini istiyor.

yetkili aðýzlardan birinin krizin
boyutlarý karþýsýndaki
düþüncesini ifade etmesi deðil,
bir yandan da girdikleri paniðin
göstergesi.

Yeni bir dünyayý
kurmak

Eðer bütün dengelerin alt üst
olacaðý bir kriz yaklaþýyorsa
kapitalizm yýðýnlarý kurban
etmekten kaçýnmayacaktýr.
Buradaki alt üst oluþ, sermaye
düzeninin alt üst oluþu, yoksa
mutlu ve huzurlu bir hayatýn
deðil. Yüz milyonlarca insan bu
sistemin altýnda mutsuz ve
huzursuz yaþýyor. Bu nedenle
bir alt üst oluþ, kitleler için daha
adil ve yaþanýlýr bir dünya
anlamýna gelebilir. Kapitalizmi
insanlýk tarihinin son evresi
olarak gören ve anlatanlarýn
uykusunu kaçýran bu gerçeklik.
Ahmet Yýldýrým
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Be zýman jiyan nabe*
Cengiz ALÐAN
Ahmet Türk DTP Meclis
Grubu’nda Kürtçe yaptýðý
konuþmayý nasýl bitirdi?
“Bir kez yanyana oturmazsanýz, sohbete güler yüzle
bakmaz tat katmazsanýz, diyalog kurmaz birbirinizi anlamazsanýz, yaþamýn güzelliði
kalmaz.“
Gerçekten de bölücü sözler
bunlar. Yaþamýn güzelliði
peþinde, diline diþine bakmadan
insanlarla yanyana oturup güler
yüzle sohbet ederek, diyalog
kurarak “bizi“ bölecekler. Neyse
ki bu ülkeyi en çok seven ve
dolayýsýyla bu hazin gerçeðin
farkýna ilk önce varan „büyüklerimiz“ gereken tepkiyi hiç
gecikmeden verdiler.
Örneðin MHP Genel Baþkaný
Devlet Bahçeli “ihanet“
nitelemesiyle, bu sözlerin yol
açacaðý vahim geliþmeleri en net
biçimde anlamamýzý saðladý.
Genelkurmay Baþkanýmýz
bölücülüðe karþý elimizde kalan
son kalemiz yargýyý uyarýp
göreve davet etti, yasalarýn serin
gölgesinde olduðumuzu hatýrlatarak yüreklerimize su serpti.
Büyük medyamýz da olaya bu
ve benzeri deðerlendirmelerle
yaklaþmanýn, en çok muhtaç
olduðumuz þu günlerde birlik
ve beraberliðimizi korumanýn
önemini kamuoyunda yaygýn
biçimde kavratmaya çalýþarak
üzerine düþen görevi yerine
getirmiþ oldu. Bu defa da
tehlikeyi farkýnda olarak atlattýk.

Bölücü Resmi Gazete

Bildiðimiz gibi Resmi Gazete
“devlet iþleri“yle ilgili konularda halka bildirimde bulunur. Bu
resmi gazetede elbette ülkenin
kabul edilmiþ tek resmi dili kullanýlmaktadýr. Söylenebilecek
olan sözleri hangi sesleri
(harfleri) yanyana getirerek
söylediðiniz önemlidir çünkü
bu memlekette. 2,5 yaþýnda
kreþe vermek zorunda kaldýðý
çocuðuna, dünyanýn en geçerli
„yabancý“ dili olan Ýngilizce’yi
öðretmek için kullanýlmak
zorunda olunan w, q, x gibi
harflerle diðer harfler arasýnda
ayrým yapmaya zorlanan bir
babanýn dramýna baþka ülkelerde pek rastlanmaz.
Ama bu hep böyle deðildi.
Bugün bölünmemiþ halde duran
devletimizin Resmi Gazete’sinin
adý eskiden (Ergenekon’daki
demir daðý erittiðimizden beri
deðil. O zaman kitlesel yayýnýn
önemi henüz anlaþýlmamýþtý.)
Takvim-i Vekayi idi. Yani
“Olaylarýn Takvimi“. 1831’de
gazeteyi tanýtmak amacýyla
yayýmlanan iki sayfalýk bir
broþüre göre, Takvim-i Vekayi
habercilik yapacak, halký eðitecek ve devletin uygulamalarýný
duyurarak bunlara uyulmasýný
saðlayacaktý.
Gazete 1808’de II. Mahmud’un
emriyle, Beyazýt’ta, bugünkü
Ýstanbul Üniversitesi Merkez
Binasý’nýn (Bab-ý Seraskeri)
arkasýndaki bir konakta kuruldu

Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi, Ahmet Türk’e yapýlan sansürü protesto etti. DSÝP Genel Baþkaný Doðan Tarkan
“Ahmet Türk'ün Meclis'te yaptýðý konuþmanýn TRT tarafýndan sansürlenmesi demokratikleþme iddialarýný bir
kenara itti” dedi. Tarkan, “TRT'nin Kürtçe yayýn yapan bir kanalý var, ancak Ahmet Türk'ün anadilinde konuþ masý yasak! TRT yönetiminin tutumu Kürtlere karþý yapýlan ayrýmcýlýðýn bir göstergesidir. Herkes anadilinde
konuþma hakkýna sahiptir. Kürt dili ve kültürü önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr” diye konuþtu.
ve baskýsý Takvim-i Amire
Matbaasý’nda gerçekleþtirildi.
Gazete önceleri haftalýk
düþünüldü. Ýlk aylarda düzenli,
sonralarý düzensiz aralýklarla
çýktý.
1860’tan sonra yalnýzca resmi
belge, tüzük ve duyurularý
yayýmladý. 1878’de yayýna ara
verdi, 1891-92’de yeniden
yayýmlanmaya baþladý. II.
Abdülhamid gazeteyi uzun bir
süre kapattý. II. Meþrutiyet’in
ilanýndan (1908) kýsa bir süre
sonra yeniden yayýmlanmaya
baþladý ve 1922’de ‘Resmi
Ceride’, 1928’de ise ‘Resmi
Gazete’ adýný alarak günümüze
kadar yayýnýna devam etti, ediyor. Bu gazete Fransýzca, Arapça,
Farsça, Rumca ve Ermenice
olarak da yayýmlandý.
Resmi Gazete ile ilgili yukarýdaki bilgileri bir yazýsýndan
aldýðým Zakarya Mildanoðlu o
yazýsýnda þöyle diyor:
“Osmanlý Devleti çokulusludur, çok kültürlüdür. Ýdari

“Baþbakan’ýn bile devletin
resmi televizyon ve radyo
kanalýnýn “Türkçe’den
baþka bir dilde“ yayýn
yapan programlarýnda
artýk konuþabildiði bir
ülkede, anadilinde
konuþan bir insanýn sözü
üçüncü cümlede kesilirse
seçim yatýrýmlarý yaptýðýyla
kimi suçlamak daha
anlamlý olacak?”

sisteminde, sosyal yaþamýnda,
ekonomisinde, sanat ve kültür
hayatýnda, eyaletlerinde,
taþrasýnda farklý uluslar ve azýnlýklar da yaþamaktadýr. Avrupa
ile sýký iliþkisi vardýr. Yasalarý,
haberleri, bünyesindeki tüm
uluslara da duyurur, bildirir.
Onlarýn varlýðýný dikkate alýr ve
kabul eder. Bu nedenle, resmi
gazetesi olan Takvim-i
Vekayi’yi Fransýzca, Arapça,
Farsça, Rumca ve Ermenice
olarak da yayýmlar“
Þimdi sadece Türkçe yayýnlanýyor olmasýnda ne gibi
gerekçeler etkili olmuþur?
Örneðin “Misak-Milli sýnýrlarý
içinde“ bu dilleri konuþan insan
sayýsýnýn o dillerde Resmi
Gazete çýkarmaya deðmeyecek
kadar azalmýþ olmasý bir etken
midir? Nasýlsa bunca yýl içinde
“Vatandaþ“ onu “Türkçe
Konuþ“turmayý baþardýðý için
“Türkçe’den baþka dillerde
resmi bir gazete çýkarmaya
gerek kalmamasý da bir sebep
midir? Özetle, bir zamanlar bizzat devlet, Resmi Gazetesi’ni
bile 5 dilde çýkarýrken, ne oldu
da rüyalarýný “Türkçe dýþýnda
baþka bir dilde“ gören bir
adamýn konuþmalarý “bizi“
bölünmeye sürüklüyor?

Kime yasak?

Tayyip Erdoðan’ýn Van mitingi
öncesi TRT, kalabalýk caddelerden birine, Kürtçe bir pankart
asmýþ:
“TRT Þeþ Be Xêr Bê.”
Türkçe meali:
“TRT 6 HAYIRSIZ olsun“.
Cümle sonuna gelen”Bê“nin
Kürtçe’de olumsuzluk eki
olduðunu bilen insan bulmakta
zorlandýklarý için yapmýþ
olmalýlar bu hatayý ki pankartý

kaldýrttýlar.
Asýlý kaldýðý 3 gün orada
yaþayan Kürtlerin pankarta ne
anlam vermiþ olabileceði ayrý
bir yazýnýn konusu olur. Ama
Baþbakan’ýn bile devletin resmi
televizyon ve radyo kanalýnýn
“Türkçe’den baþka bir dilde“
yayýn yapan programlarýnda
artýk konuþabildiði bir ülkede,
anadilinde (okula gidebilirse
öðrenmek zorunda olduðu bir
dilde deðil, annesinin zorunlu
ihtiyaçlar için öðrettiði bir dilde)
konuþan bir insanýn sözü
üçüncü cümlede kesilirse seçim
yatýrýmlarý yaptýðýyla kimi
suçlamak daha anlamlý olacak?

Bana da demokrasi

Her þeyden önce, bir insanýn
sözünü kesmek AYIPTIR. Hele
de kürsü dokunulmazlýðý gibi
demokrasinin en önemli kurumlarýndan birinin iþlemekte
olduðu bir durumda söz kesme
“hakkýna sahip olmak“ kabul
bile edilemez. Aksi halde beni
demokrasinin benim için „de“
iþlediðine ikna edemezsiniz.
Zaten kendisi için uzun yýllardýr
iþlemediðine inanan insanlarý
hiç ikna edemezsiniz.
Demokrasi, ben de yersem,
tadý güzel olan bir pastadýr. Hep
sen yersen ben tadýný bilemem.
Doðumgününe gelen herkes
zaten arkadaþým. Dilimleri eþit
daðýtýrsak kimse itiraz etmez…
Sorun burda bence…
……
Bu yazýnýn “Türkçe’den baþka
bir dilde“ yazýlmýþ olan
baþlýðýndaki harflerini kullanarak kendi dilinizde kaç
kelime üretebilirsiniz? En uzun
kelimeyi üretene ayrý promosyon var.
* Dilsiz hayat olmaz.
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Ergenekon’da
son durum

Teker teker
kaçýyorlar
Ergenekon'un omuzu kalabalýk sanýklarý GATA'daki
hükümlü koðuþuna
götürülmekten memnunlar.
Eruygur,Tolon, Doðan, Küçük
ve Levent Ersöz... Ersöz adý
onlarca "faili meçhulun" faili
olarak geçiyor ve 6 ay boyunca
Ergenekon soruþturmasýnýn
firarisiydi. Þimdi JÝTEM kurucusu Arif Doðan'la askeri hastane GATA'da ayný koðuþta
kalýyor.
Þener Eruygur: 1 Temmuz
20008'de 6.dalga operasyonuyla tansiyonu yükseldi arkasýndan Tolon'la birlikte kaldýðý
koðuþun merdivenlerinden
düþerek beyin kanamasý geçirdi! 21 Eylül 08 'de tahliye edildi. Doktoru ise eþine onun
hiçbir þeyi olmadýðýný,
GATA'da herhangi bir tedavi
yapmadýklarýný söylüyordu.
Hurþit Tolon : Aþýrý kilo
kaybý nedeniyle 23 Ocak 09'da
GATA'ya sevk edildi.
Tuðgeneral Veli Küçük : 3.
dalga operasyonuyla tutuklandý. Ýdrar yollarýnda taþ ve
iltihaplanma nedeniyle
GATA'ya sevk edildi. 40
dakikalýk bir operasyonla bir
damarýna stent takýldý. O da
hastanede yatýyor.
Ve diðerleri; Ferit Ýlsever,
Ayþe Asuman Özdemir,
Hayrettin Ertekin, Adil Serdar
Saçan; Levent Öztürk, Arif
Doðan... Hepsi dýþarýda, izin
vermeyelim!

Ýntihar ediyorlar
Diyarbakýr JÝTEM
Komutanlýðý yapmýþ olan
Abdülkerim KIRCA intihar
etti. Ýsmi itirafçý, JÝTEM'ci
Abdülkadir Aygan'ýn itiraflarýnda sýkça geçen Kýrca 13
"faili meçhul" cinayetten
yargýlanmaktaydý. Kýrca'nýn
cenazesine Genelkurmay tam
kadro katýlmýþtý.
Diðer bir intihar vakýasýysa
geçtiðimiz günlere meydana
geldi. Ýsmi 11. dalga sanýk
ifadelerinde geçen, yüzlerce
operasyona katýlmýþ ETÖ
sanýðý Ýbrahim Þahin'in veliahdý olarak tanýnan Behçet
Oktay intihar etti. Her iki intiharýn da üzerindeki kuþkular
kaybolmadý.

O her darbede
vardý
Eski Genelkurmay Baþkaný
Ýsmail Hakký Karadayý’ya ait
yeni ses kaydý Türkiye’deki
milyonlarca insanýn hayatýnýn
bir kaç kiþinin elinde
olduðunu gösterdi. Kayýtta
Karadayý darbelerdeki rolünü
övünerek anlatýyordu:
z "Ben tabi 27 Mayýs'a iþtirak
ettim fiilen.”
z “12 Eylül'de de vardým, ben
planlama grubundaydým,
bizim sabýkamýz fazla.”
z 28 Þubat: “Demirel ile
konuþtum, dedim [Erbakan’ýn]
mutlaka gitmesi lazým”

4z sosyalist iþçiz sayý: 353

GÖRÜÞ
Bir Bilen'in bildikleri
Ben on yaþýndayken, 1965'te Süleyman Demirel bu
memlekete baþbakan oldu. Ben büyürken, Demirel
1975, 1977 ve 1979'da üç kere daha baþbakan oldu.
Ýyice büyüdüm, "Eh, artýk bu herif de yaþlanmýþtýr"
diye düþünürken, 1991'de yine baþbakan oldu. "Bu
son olur artýk herhalde" diye ben umutlanýrken,
1993'te cumhurbaþkaný oldu. Nihayet, 2000'de o da
bitti. Neredeyse bitmiyordu ama; yasalar deðiþtirilip
ikinci bir dönem cumhurbaþkaný olmasýna olanak
tanýnacaktý neredeyse; son anda olmadý.
Ama hâlâ kurtulabilmiþ deðiliz. Ahmet Türk'ün
Meclis grup toplantýsýnda Kürtçe konuþmasýndan
sonra yaptýðý bir söyleþide þöyle demiþ Demirel:
"Halk kendi arasýnda, evinde, yerinde ne konuþuyor ayrý mesele, ama kamu hizmetinin görüldüðü
yerlerde Türkçe konuþulur. Buna karþý çýkmak aslýnda sorun yaratmaktýr."
Hayata gözlerimi açtým, adam baþbakandý; yaþým
elliyi geçti, adam hâlâ gerçek devlet görüþünü dile
getiren kiþi!
Tayyip Erdoðan'ýn Davos'ta Ýsrail cumhurbaþkanýyla itiþmesi hakkýnda da þöyle demiþ Demirel:
"Davos'ta tamamen ekonomi dýþý bir tartýþmanýn
yapýlmýþ olmasýný ben þahsen lüzumlu görmüyorum, keþke böyle bir tartýþma yapýlmasaydý...
Türkiye'nin kendi baþýnda bir terör belasý var ve
Türkiye'yi itham eden laflar geldi. Türkiye,
dünyanýn terör örgütü olarak saydýðý bir teþkilatý
desteklemiþ durumda olursa; yarýn, Türkiye'nin
þikâyetçisi bulunduðu bir terör örgütü karþýsýnda da
baþkalarý onu desteklerlerse tabii ki Türkiye zaafa
düþer."
Demirel'e "Bir bilen" denirdi. Ve eski TKP þefi Ý.
Bilen'in aksine, gerçekten de bilirdi, hâlâ da biliyor.
Demirel'in uzmanlýk alaný Türkiye devletinin
bekasý. Gerçekten de, "59. Türk Devleti" ne düþünüyor, ne yapýyor, neyi engelliyor sorularýnýn cevaplarýný bulmak için 40 küsur yýldýr "Demirel" adlý
barometreye bakmak yeterli.
Örneðin, Ergenekon hakkýnda ne demiþ, bakalým:
"Ergenekon hadisesine Türkiye'nin yarýsý inanýyor,
yarýsý inanmýyor. Türkiye'de Barolar birliði gibi,
üniversitelerin bir kýsmý gibi hukuk okutan, hukuk
icraatý yapýlan kurumlar Türkiye'deki hukuksuzluðu
tartýþýyor. Ýnsanlarýn gece yarýsý alýnýp götürülmesi
ve delilden suçluya gidileceði yerde suçludan delile
gidilmeye çalýþýlmasý, orta yerde henüz iddianame
yokken insanlarýn halen tutuklu tutulmasý, telefonlarýn dinlenmesi ve aslýnda haklýlýk bulunmayan bir
takým þüphelerden dolayý insanlarýn gece yarýsý
evlerinin basýlmasý, gereksiz yere itilip kakýlmasý,
tutuklanmasý gibi sebeplerle zaten Türkiye'de bir
gerginlik var. Ve Ana Muhalefet Türkiye'de Hukuk
Devleti'nin zedelendiði kanaatinde; hem laikliðin
zedelendiði kanaatinde, hem hukukun zedelendiði
kanaatinde; Ýktidar ise bunun ezikliði içerisinde."
Bir de iktidar partisi hakkýnda dediklerine bakalým:
"Seçim cereyan ediyor, seçim cereyan ederken eþitsizlikler var. Bu eþitsizliklerin baþýnda siyasi iktidarýn, adamýn yiyecek ekmeði yok, içine koyacak bir
þeyi yokken Tunceli'de buzdolabý daðýtmasý gibi. Ne
yapacaðýný þaþýrmýþ bir vaziyeti var."
Özetlersem, Türkiye'de kamu hizmetinin
görüldüðü yerde Kürtçe konuþulamaz, PKK'ye karþý
Türkiye'yi destekleyecek ülkelerle kavga edilmemelidir, Ergenekon davasý hukuk devletini zedelemektedir, AKP iktidarý ne yapacaðýný þaþýrmýþ vaziyettedir.
Uzun zamandýr, AKP'nin Kemalist devlet
geleneðinden gelmediðini, baþka bir gelenekten,
Ýslamcý gelenekten geldiðini ve bu nedenle bir CHP
(veya Demirel) hükümetinin hiçbir zaman düþünmeyeceði þeyleri yapabildiðini iddia ediyor elinizdeki gazete. Demirel'in sözleri, AKP hükümetinin
devletle ve Genelkurmay'la barýþmýþ olduðunu iddia
edenlerin ne kadar yanýldýðýný gösteriyor.
Hükümetle devlet arasýndaki itiþme devam ediyor.
Ve bu itiþme bizler için fýrsatlar yaratmaya devam
edecek.

Roni Margulies

“Okuyup imha edin”
Taraf Gazetesi 28 Þubat Darbesi'nin
gizli belgelerini yayýnladý. Dönemin
Genelkurmay 2. Baþkaný Çevik Bir
tarafýndan hazýrlanan 6 Mayýs 1997
tarihli "Batý Harekat Konsepti"
baþlýklý 12 sayfadan oluþan gizli belge
psikolojik savaþtan sýkýyönetime her
þeyi planlamýþlar

Faaliyet Planý

`Laiklik konusunun dinsizlik
olmadýðý, uygun radyo, televizyon,
yazýlý basýn ve neþriyatla halka doðru
þekilde anlatýlmasý saðlanacak. Erkek
ve kadýnýn modern giyimini

özendirmek. Yasalara aykýrý giyimi
menetmek.”

Sýkýyönetim

"EMASYA ve sýkýyönetim planlarýnýn
uygulanmaya konulmasý halinde,
takip edilecek hareket tarzlarý, kontrol altýnda tutulmasý gereken kritik
noktalar ve topluluklar iyi analiz edilerek muhtelif hareket tarzlarý belirlenmeli ve hakiki Müslümanlara
karþýymýþ pozisyonuna düþürmeyi, bu
suretle halkla karþý karþýya getirmeyi
planlayacaklarý bir faraziye olarak
dikkate alýnmalýdýr."

Psikolojik harekat

"Türk aydýnýn halktan kopukluðuna
karþýlýk din elitinin halkla yakýnlýðý da

Ýslam hareketinin güç kazanmasýnda
önemli bir etkendir. Laik aydýnlarýn
halkla paylaþýlacak ortam temalar
bulmasý, yakýnlaþmasý ve onun
hizmetinde olduðunu hissettirmesi
son derece önemlidir. Þüphesiz ki
eðitimdeki atýlýmlar, fikri paylaþýmý ve
dolayýsýyla bütünleþmeyi hýzlandýracak ve Türk insanýnýn bu milletin ferdi
olmaktan onur duymasýný kolaylaþtýracak bir yoldur."
"Ýrtica ve mücadelede kullanýlacak
en güçlü öðe psikolojik harekettir.
Batý çalýþma gruplarýndan ve konuyla
ilgili görevlerde çalýþtýrýlacak personelin bir plan dahilinde Psikolojik
Hareket Kursu'ndan geçirilmeleri
saðlanmalýdýr."

28 Þubat vicdanlarda mahkum edildi
Darbelere Karþý 70 Milyon Adým
Koalisyon'u tarafýndan darbecileri
yargýlamak için kurulan "28 Þubat
Vicdan Mahkemesi" yoðun bir kalabalýk tarafýndan takip edildi.
Av. Fethiye Çetin açýlýþ konuþmasýný yaptýktan sonra mahkemeye
baþkanlýk yapmasý için sözü Fatma
Benli'ye býraktý. Ýddianamenin ve Ali
Bayramoðlu tarafýndan hasar raporunun okunmasýnýn ardýndan tanýklarýn dinlenmesine geçildi.

Darbe iþçi sýnýfýna indi

HAK-ÝÞ genel baþkaný Salim Uslu
yaptýðý tanýklýkta 28 Þubat sürecinde
sendikalarýn tutumunu eleþtirdi ve
darbeye karþý tutum alamayan
TÜRK-ÝÞ, DÝSK, TOBB ve TÜSÝAD'ý
ifþa etti.
Gülþen Demirkol, Neslihan
Akbulut gibi 28 Þubat sürecinde
öðrenci olan isimler ise Ýmam Hatip
Liselerinde yaþanan baskýlarý ve
"Ýkna Odalarý"ný anlattýlar.
Mahkemeye tanýklýk yapan diðer
bir isim olan gazeteci Cengiz Çandar,
düzmece ifadelerden ortaya çýkan
'andýç' belgesinin hayatýný kararttýðýný ifade ettikten sonra 28 Þubat'la
Ergenekon arasýndaki baða dikkat
çeken Çandar, sözlerini, "Hastaneden
hastaneye yatay geçiþleri gördükçe
can güvenliðimden endiþe ediyorum." diyerek bitirdi.
Ýstanbul Büyükþehir Belediye
Baþkan Aday'ý Akýn Birdal, Ýttihat ve
Terakki'den beri süre gelen darbeli
tarihimizle yüzleþemediðimizi söyledi. "Tanýklýk yetmez yüzleþmek
gerek. Emekçiler, kadýnlar, gençler,

Vicdan Mahkemesi’nin baþkanlýðýný yapan Fatma Benli, baþörtüsü taktýðý için
davalara giremiyor, avukatlýk mesleðini yapamadýðý gibi ancak darbe karþýtlarýnýn
düzenlediði mahkemede hakim olabildi.
kýsaca insan olan herkes bu sürece
itiraz etmeli. " ifadesini kullanan
Birdal, militarist vesayetten kurtulmadan, darbelerin gerekçelerini
ortadan kaldýrmadan önümüzün
açýlamayacaðýný ifade etti. ETÖ
davasýna müdahil olmak istediklerini
ancak reddediklerini belirten Birdal,
Ergenekon'un Kürt Sorununun
çözümsüzlüðünden beslendiðini
belirterek tanýklýk sýrasýný diðer isim-

"Baþarýlý olamadýlar"
SÝ Ýstanbul- Ýstanbul Büyükþehir
Belediye Baþkan Adayý Akýn Birdal
ile "28 Þubat Vicdan Mahkemesi"
tanýklýðýnýn ardýndan röportaj yaptýk.
12 yýl sonra 28 Þubat darbesine
karþý yorumunuz nedir? Sizce
baþarýlý oldular mý?
Akýn Birdal: Hayýr, baþarýlý olamadýlar. Ýnsanlar kimlik ve
inançlarýný hala devam ettiriyorlar.
Kürtler var oldukça da baþarýlý olamayacaklar.
Sizce darbe ve darbe giriþimlerini
nasýl durduracaðýz?
Akýn Birdal: Darbe tehditlerinin
sonunun gelmesi için emperyalizmi frenlemek çok önemli. Ayrýca
ulusalcýlýk da önüne geçilmesi
gereken bir sorun.
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi
Baþkanlýðý için adaysýnýz.
Seçmenlerinize çaðrýnýz nedir?

Akýn Birdal: Ýstanbul'un çok
kültürlülük dokusunun yok
edilmesini engelleyeceðiz. Ýstanbul
Belediyesi, halka yabancýlaþmýþtýr.
Belediye þirketleþmiþtir. Biz
belediyeyi halk ile birlikte yöneteceðiz.

lere býraktý.
Volkan Akyýldýrým ise 28 Þubat
sürecinde "Sosyalist Ýþçi" gazetesi
üzerindeki siyasi baskýyý ve geçici
olarak kapatýldýðý süreci anlattý.
Mahkeme baþkanýna dönemin yayýnlanan sayýlarýný delil olarak sundu.
Tanýlýk yapan diðer isimler ise
resmi ideoloji ile hesaplaþýlmadan
darbeler sürecinin bitmeyeceðini
belirtti.

En aðýr cezaya
çarptýrýlmalýlar

Daha sonra aralarýnda Nihal
Bengisu, Mutlu Tönbekici ve Þenol
Karakaþ gibi isimlerin bulunduðu
mahkemeye heyeti, kararýný açýkladý.
Kararda, dönemin Cumhurbaþkaný
Süleyman Demirel'in, darbecilere
yardým ve yataklýk etmekten suçlu
bulunduðu açýklandý.
"Sanýklarýn demokrasiye karþý suç
iþledikleri" ifade edilen kararda þöyle
denildi: "Mahkeme heyeti, Türkiye
toplumu adýna 28 Þubat darbesini
yapanlarýn tarih önünde itibarsýzlaþtýrmaya karar vermiþtir. Bu
itibarsýzlaþtýrma cezasýnýn da bir
parçasý olarak dönemin darbecilerinin Ergenekon Terör Örgütüyle
baðlantýlarýnýn açýða çýkartýlmasý, bu
baðlantýlarýn halka açýklanmasý ve bu
baðlantýlardan dolayý vicdan
mahkemelerinin dýþýndaki mevcut
mahkemelerde de yargýlanmalý ve en
aðýr cezaya çarptýrýlmalýdýr.Bir daha
darbe fikri hiçbir devlet görevlisinin
aklýndan geçmesin diye, bir daha
darbeler olmasýn diye."
Ýlker Karayýlan
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Çin: Boþ tencereler ve iþsizlik
Gazeteci Hsiao-H
Hung Pai, Siçuan çevresindeki iþgücü pazarýna göçmen iþçilerle küresel
ekonomik krizin Çin ekonomisi üzerindeki etkileri üzerine konuþtu.
Küresel durgunluðun Çin'in iþçi
sýnýfý üzerine çok büyük etkileri
oldu. Siçuan'da geçen senenin
Mayýs'ýnda yaþanan büyük
depremin ardýndan, , ülkenin
farklý kesimlerinde çalýþan
600,000'in üzerinde göçmen iþçi
Siçuan'da yaþayan ailelerini
görmek üzere iþlerini býraktýlar.
Ancak Çin medyasý bunun
sonucunda pek çoðunun iþsiz
kaldýðýndan bahsetmedi.
Þimdilerde çok daha fazla sayýda
iþçi Siçuan'a geri dönüyor, bunlar
özellikle oyuncak, tekstil ve elektronik fabrikalarýnýn ardý ardýna
kapandýðý, üretimin kalbi olan
Güney bölgesinde çalýþan iþçiler.
Medyanýn sessizliði rahatsýz
edici, çünkü Siçuan batý Çin için
göçmen iþçilerin kaynaðýydý,
þehirlerde çalýþmak üzere 20
milyon Siçuan'lý köylü tarlalarýný
terk etmiþti.
Þengdu'daki Doðu iþgücü
pazarýna -Siçuan'ýn merkezineiþsiz kalan iþçilerle görüþmek
üzere gittim.
Devletin resmi rakamlarýna
göre bu bölgede 1,5 milyon kiþi
iþsiz durumda. Depremden en
çok etkilenen bölgelerde iþsizlik
oraný %80'lere varmakta.
Yüzlerce köylü iþçi burada
toplanmýþ durumda. Etraftaki
bölgelerden, hatta otobüsle bile 5
saatte ulaþabileceðiniz depremin
merkez üssü Weçuan bölgesinden geliyor bazýlarý.
Bazýlarý köylerini, kasabalarýný
yýkan depremin ardýndan
ailelerini görmek için gönüllü
olarak Siçuan'a geri dönenler.
Diðerleri ise iþten çýkartýlmýþlar.
Burada iþ arayan köylü-iþçilerin
hiçbiri birkaç aydýr baþarýlý olamamýþlar.
Kalabalýðýn içerisinde beyaz
saçlarýyla ellili yaþlarýnda
gösteren bir adam görünüyor.
Köy bölgesinden iþ bulmak üzere
buraya gelmiþ. Þöyle söylüyor:
"Þenzhen'de, Guangdong bölgesinde yýllarca inþaatçý olarak
çalýþtým. Orada hayat çok zordu.
Maaþlar gecikirdi ve maaþýnýzý
alýp alamayacaðýnýzý bilemezdiniz bile'
"Ýhtiyaçlarý varsa, biraz para
verirler ancak iþgücünü azaltmaya geldi mi ilk gidecek olan
da siz olursunuz. Depremden
kýsa süre sonra iþten ayrýldým.
Aylardan beri de buradayým.'
"Sorun çýkarmayacaðýmýzý,
alýþýk olduðumuzu ve bir tencere
pilav karþýlýðý bir þehirden þehre
dolaþabileceðimizi düþünüyorlar'
"Buraya geldim çünkü aklýmda
ailem vardý -evimiz depremde
hasar almýþtý"
Ardýndan otuzlu yaþlarýnda bir
adam konuþmaya katýlýyor. Ýsmi
Shen Wei, Liangþan'dan, ve Yi
etnik azýnlýk grubundan
"Ýþ bulmak için hergün buraya
geliyoruz," diyor "Bu çok zor.
Bizi istemiyorlar (Yi kökenlileri
kastediyor). Nedenini anlamýyorum, her iþi yapabilirim"
Shen Wei'nin öyküsü Çin'in iç
bölgelerinde, Yi toplumunun ve
tüm diðer köylü iþçilerin öyküsü
aslýnda. Bu çift-dezavantajlý
sosyal konum neden onun umutsuzca iþsiz insanlardan biri
olduðunu da açýklýyor.

1970'lerin sonundan beri devlet,
þehirlerin geliþmesi için giriþimlere odaklandýðýndan köy bölgeleriyle þehirler arasýndaki gelir
daðýlýmý farký büyümekte.
Köy ve þehir arasýndaki eþitsizlik üç on yýllýk ekonomik reformlar sonucu daha da derinleþti.
Siçuan gibi iç bölgeler yetersiz
altyapý ve düþük endüstrileþme
sonucu geliþmeden mahrum
kaldý.
Bu eþitsizlik pek çok Siçuanlý'yý
büyük þehirlerde çalýþmak üzere
göç etmeye yönlendirdi. Pek çok
köylü genç Siçuanlý hayatlarýnýn
en güzel yýllarýný Çin'in geliþiminin hýzlanmasý için harcadýlar.
Wei, tüm gençliðini Çin'in dört
bir yanýnda pek çok endüstri
alanýnda çalýþarak geçirmiþ.
Yoksulluk ve seçeneklerin
kýsýtlýlýðý ona sürekli göçmenlikten baþka bir yaþam hakký tanýmamýþ. Ailesi de onun kazandý
paraya baðýmlý.
Sýrtýndaki tüm bu yüke raðmen
iyimserlikle anlatýyor.
Þöyle diyor;
"Biz kýrsal bölgeden gelsek de
Siçuan'ýn etrafýnda pek çok dað
vardýr, biz Yi halký yolculuk edebilen insanlarýz. Yaþamak için bir
yerden bir yere göçeriz. Bizim
hayatýmýz bu ve biz buna alýþtýk
"Kendime yeni bir iþ bulmuþtum. Guangdong bölgesinde
oyuncaklar ve cep telefonlarý
üretiyorduk.
"Yi'lerden bir grup insan olarak
orda çalýþýyorduk. Hepimiz
gençtik ve çok çalýþmamýz
gerekiyordu. Bazýlarý çocuktu,
14-16 yaþlarýnda orada çalýþýyorlardý.
"Ýþverenimiz onlarýn yaþlarýnýn
küçük olduðunu biliyor ancak
umursamýyordu. Saat baþýna 3
yen kazanýyorduk. Günde 12
saat çalýþýyorduk, bu da günde
£3.6 demekti -bizim kökenimizden gelen insanlar için gayet iyi
bir paraydý.
"En kötü parayý biz alýrýz ve en
kötü muameleyi biz görürüz.
Cehennem gibi çalýþtýk ama
kimse bizim için bir þey yaptý
mý? Hayýr, bizi kim umursar!"
"Saatine £1 aldýðýmýz çok aðýr
iþler ve gece mesaileri oluyordu.

Ben gece vardiyasýnda çalýþmayý
tercih ediyorum çünkü gündüz
iþleri çok az kazandýrýyor

Gece Vardiyasý

"Günlük masraflar Pekin'deki
kadar yüksek deðildi, o yüzden
geçinebiliyorduk. Orada üç sene
çalýþmayý baþarabildim."
"Fabrikadaki en büyük problem
maaþlarýmýza el koymalarýydu.
Yönetim bunu "depozito" diye
adlandýrýyor ve tüm yýl boyunca
-biz kýþ olup da evlerimize
dönene kadar- maaþlarýmýzý vermiyordu. Her sene bu oluyordu.
"Bu da eve para yollayamamýz
anlamýna geliyordu. Ailem bekliyor ve bekliyordu. Bu iþçilerin
iþlerini býrakmasýný engellemek
için konan bir kuraldý. Ne yazýk
ki Çin'de sýkça kullanýlan bir
yöntem
"Kimlik kartlarýmýz yoktu þehre kaydolacak kriterleri yerine
getiremeyecek kadar yoksulduk.
Kayýtlý olmayýnca da, hiçbir
hakkýmýz ya da statümüz olmuyordu."
Haneye baðlý (hukou) kayýt sistemi 1958'te köyden kente göçü
kontrol altýna almak üzere yürürlüðe konan ve göçmen iþçilerin
haklarýný kýsýtlayan önemli bir
mesele.
1997'den beri istikrarlý bir gelire
ve kalmak için normal bir haneye
sahip göçmenler Hukou'larýný
450 kente taþýma hakkýna
sahipler.
Bu kurallar pek çok göçmenin
kaydolmasýný imkansýz hale
getiriyor -zira ayný yýl içinde
farklý kentlerde ikinci ve üçüncü
iþlerini yapan iþçilerin kendi
apartmanlarýna yahut istikrarlý
gelirlere sahip olmalarý mümkün
deðil.
Kanunlar zorlu ve çarpýk
olarak iþleme sokulmuþ, yerel
hükümetler kendi ihtiyaçlarýný
belirlemiþ. Pek az göçmen hukou
transferi için kabul ediliyor.
Çin Emek Bülteni'ne göre
"Kanunlar yatýrýmlarý arttýrmak
için yapýlmýþ göçmenlik þemalarý
gibi. Göçmen iþçilerin çoðunluðu
için, þehir hukousu kaydý yaptýrmak hala ulaþýlmaz bir hayal!"
Ayrýmcýlýk sürüyor ve otoriteler

hala bu ayrýmcý kanunlarý
ortadan kaldýrma meselesine
odaklanmak yerine göçmen iþçiler ile suç arasýndaki baðlantýya
odaklanýyor.
2007'nin sonlarýnda
Guangdong kamu güvenlik
bürosu "kamu güvenliði"ni "göçmen iþçi yönetimi" hakkýndaki en
önemli mesele olduðunu belirtti.
Gerçekteyse, asýl sorun göçmen
iþçilerin kendi kiþisel güvenlikleri.
Wei diyor ki, "Guangdong'ta
yaþamak git gide zor ve tehlikeli
hale geliyordu. Yi kökenli iþçilere
sokakta saldýrýlar oluyordu.
"Bize karþý olan önyargýlar ve
þiddete raðmen, kaldýk. Saðlýk
hizmetlerinden yararlanamasak
da devam ettik. Liangþan'lu bazý
iþçiler hastalýktan öldüler. Ama
bizim yaþamlarýmýz ucuzdur.
Tazminat yoktur. Kimse sesini
bile çýkarmaz"
Ýþini kaybeden göçmen iþçilerin
sayýsý geçtiðimiz kasým ayýndan
beri, firmalar üretimlerini azalttýkça ya da durdurdukça git gide
artýyor. Durum kötüye gidiyor.
Guangdong'ta, en çok göçmen
iþçiler zarar görüyor. Ýþçilerin
öfkesi kendisini protestolar ve
fabrika grevleriyle gösteriyor.
Yerel hükümetler ise þirketlerden yana tavýr alýyor. Çin'de
maaþlarý ödemeyen iþverenleri
cezalandýracak kanunlar yok.
Çoðu zaman çaresiz göçmen iþçilerin evlerine elleri boþ dönmekten baþka çareleri olmuyor.
Ocak'ta evlerine dönen göçmen
iþçilerin sayýsý arttý. Resmi
rakamlar iþsizliðin %4 arttýðýný
söylese de, gerçekte þehirlerde
göçmen iþçilerin büyük çoðunluðu kayýtsýz olduklarýndan bu
rakam çok daha büyük.
Þengdu'da, evlerine dönen göçmen iþçiler, hali hazýrda iþ
bekleyen iþsizlere katýlýyorlar.
Sçuan'lýlar umutsuzca iþ aramayý sürdürürken, þehirde
yatýrýmlar daha da azalýyor.
Devasa bir yatýrým reklamý
neredeyse pirincimizi bile kýsýtlayacak: "Biz ürünler deniziyiz.
Tüccarlar için bir cennetiz."
Berk Efe Altýnal,
(B
Socialist Worker’dan çevirdi)
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Çin küresel
durgunluðun
tuzaðýna düþtü!
Uluslararasý Emek Örgütü (ILO) verilerine göre Asya genelinde iþsizlerin
sayýsý 97 milyona çýkacak. Ancak bu
bile bu rakamýn 113 milyona ulaþacaðýný gösteren en-kötü-durumsenaryosuna göre iyi görünüyor.
Çin krizden çok kötü etkilendi.
Geçen sene 600,000 küçük ve orta
ölçekte iþyeri kapatýldý, milyonlarca
kiþi iþten çýkarýldý, þehirlerdeki göçmen iþçiler kýrsal bölgelere geri
döndü. Çin hükümetinin iþsizliðin
sebep olabileceði “toplumsal huzursuzluk” konusunda endiþesi artýyor.
Baþbakan Wen Jiabao, Davos’ta
Dünya Ekonomik Forumu’nda, durgunluðun Çin üzerindeki büyük etkisini açýkladý.
Çin hükümeti krizin etkilerini azaltmak için pek çok yöntem denedi
–bunlarýn arasýnda 586 milyar dolarlýk
teþvik paketleri, bankalarýn kurtarýlmasý, ihraç vergi oranlarýnýn
düþürülmesi ve maaþlarýn azaltýlmasý
da var. Geçen hafta elektronik
endüstrisi için hazýrlanan teþvik
paketi açýklandý. Ancak durgunluk
derinleþerek sürdü. Çin büyük bir
ihracatçý, ancak ihracat gelirleri %17,5
düþerek Ocak ayýnda on yýlýn en
düþük seviyesine geldi. Çin’in ihracat
ürünlerinin büyük bir kýsmý ithal hammaddelerden üretilmekte. Pek çok
Asya ekonomisi Çin’’deki endüstriye
hammadde ve yan ürünler ithal etmek
üzerine kurulu. Çin’in ihracatýndaki
düþüþ böylece küresel krizin bu
ülkelere sýçramasýna da sebep oluyor.
Çin bir yandan ihracatlarý desteklerken bir yandan kendi iç pazarýna da
odaklanmaya çalýþýyor. Ancak bu
strateji zorluklarla karþýlaþýyor.
Hem küresel hem de yerel pazarlar
daralýyor. Çinli iþçiler çok büyük harcamalar yapmýyor –dünyada paralarýný
en çok biriktirenlerden biri onlar.
Þüphe yok ki konu refah, saðlýk,
eðitim ve emeklilik olunca bu iþçiler
devletten çok az yardým alýyorlar.
Sözgelimi hastanede yatmak için ortalama bir iþçinin en az iki yýllýk maaþýný
gözden çýkarmasý gerekiyor.
Bu yüzden Çinli iþçiler tüketim ürünlerine para harcamak için sýralarda
bekleyen kiþiler deðil ve ekonomik
krizle karþý karþýya olduklarý bu günlerde de bu durumu deðiþtirecek
deðiller.
Diðer ülkelerin ekonomik krize yönelik önlemlerinin de Çin üzerine kötü
etkileri var. Örneðin, Endonezya
hükümeti Çin’den yapýlan ithalatlara
belli sýnýrlar getirdi.
Ve Çin hükümeti ekonomiyi teþvik
etmek için altyapý programlarýna
yatýrým yaparken, özel þirketler üretimlerini durdurarak oluþabilecek pozitif etkileri ortadan kaldýrýyorlar
Kriz, dünyayý yöneten küresel güçlerin arasýndaki gerginliði arttýrýyor.
Bu ayýn baþýnda Roma’da G7 toplantýsýnda dünya liderlerinin arasýndaki
küresel gerginlik duruluyor gibiydi.
Dünya liderleri Çin ekonomisinin
onlarý felaketten kurtarabileceðini
düþünüyorlar ve bu yüzden Çin’i yanlarýnda tutmak istiyorlar. Ancak
gerginlik aslýnda azalmýyor
ABD Aralýk’ta WTO’da Çin’i ihracatçýlarýna yasadýþý nakit para yardýmlarý yapmakla suçlayarak yasal bir
çaba baþlatmýþtý.
Çin ise, ABD’nin korumacý
ekonomisini, özellikle Obama’nýn
“Amerikan mallarý kullanýn” kampanyasýný da içeren teþvik paketi
tasarýsýný sert bir þekilde eleþtirmiþti.
Ve dünya liderleri didiþmelerinde
ileriye doðru giden en iyi yoldalar,
küresel bir sýnýf olarak bir araya gelerek ortak çýkarlarýný korumak ile
ulusal kapitalistler olarak diðer kapitalistlere karþý çýkarlarýný korumak
arasýnda yalpaladýklarý sürece, küresel gerilim de artacaða benziyor.
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Kapitalizm cinsiyetçiliðe muhtaç:

Peki kadýnlarýn kurtuluþu ne zaman?
Kadýnlarýn ikinci cins olarak
görülmesi ve cinsiyetçiliði
tartýþýrken çözümü iþaret etmek
için tarihsel çizgiye bakmakta
fayda var. Kapitalizm öncesi var
olan ataerkil dönem-özel
mülkiyet iliþkisi ve sanayi devrimi sonrasý baþlýklarý bu anlamda
önemli.
Kadýnlar insanlýk var olduðundan beri ezilmiyor ya da ikinci
cins olmadý. özel mülkiyetin
doðuþu aslýnda kadýnýn
ezilmesinin kökenini açýklayabilir bir kavramdýr. Marksizm'le
sorunu açýklarken Engels'in tezleri bu anlamda önemlidir.
Ailenin, Özel Mülkiyetin ve
Devletin Kökeni adlý kitap, kadýn
ezilmesinin geçirdiði dönüþümü
anlatýr. ataerkil dönemden önce
yaþanmýþ olan anaerkil dönemin
varlýðýna dikkat çeker.

Kadýnlar ne zaman ikinci
cins oldu?

Erkeklerin, kadýnlar karþýsýnda
üstün hale gelmesinin tarihi,
toplumun ihtiyacýndan fazla üretim yapýlmasý ve ortaya çýkan
artý-deðere birilerinin el koymasýnýn, yani sýnýrlarýn, karýn ve
özel mülkiyetin tarihidir.
Cinsel iþbölümünde erkeðin
statüsü deðiþti. Çünkü artý deðeri
üreten daha doðrusu bunun
denetimine sahip olan erkekler
oldu. Dolayýsýyla özel mülkiyetin
çýkýþýyla beraber kadýnýn ezilmesi
kaçýnýlmaz olmuþtur.
Ancak 18. yüzyýl yani sanayi
devrimi ile ailenin yapýsý deðiþti.
Çünkü fabrikalarda çalýþmak
üzere köylerden kentlere göçler
bir yandan büyük aileleri
parçalayýp yapýyý dönüþtürerek
çekirdek aileyi ortaya çýkardý.
Kapitalist sistem çarklarýný
döndürmek için yeni iþçi
nesillere ihtiyaç duyar.
Kadýnlarýn yeri iþte tam bu noktada beli olmuþtur. Çocuk doðurmak, bakmak yeni iþçi nesilleri
hazýrlamak…

8 Mart 2008, Ýstanbul. Antikapitalist kadýnlar “Ölüm deðil, çözüm istiyoruz”diye yürümüþtü.
asýl çeliþkiyi gözden kaçýrmak
anlamýna geliyor. Asýl çeliþki
sýnýf çeliþkisidir. Kadýnlarýn
ezilmesinden çýkarý olan erkekler
deðil, iþçi sýnýfýndan çýkarý olan
sistemin kendisidir. Ýþte
Marksizm'in de soruna bakýþý
tam olarak budur. sýnýfsýz
toplumlarýn insanlýk tarihinde
var olduðu düþünülürse eðer,
ataerkillik teorisi kadýn özgürlüðünün kazanýlmasý noktasýnda
bir engeldir demek yanlýþ olmaz.

Kadýnýn kurtuluþu ve
sosyalizm

Kadýnlarýn üretime
katýlýþý

Sistem sadece kadýna iþçi nesilleri üretmede deðil ucuz iþ gücü
olarak da ihtiyaç duyar. Örneðin
2. Dünya Savaþý'nda erkekler
savaþa asker olarak giderken
iþgücüne ihtiyaç olduðundan
kadýnlar evden çýkýp yoðun bir
biçimde bu iþgücü ordusuna
katýlmýþtýr. Savaþtan sonra ise bir
dizi dönüþümle aslýnda kadýnlar
sistemde yýðýnsal bir þekilde yer
aldýlar. Tabiî ki ikinci sýnýf
iþlerde ve ikinci sýnýf vatandaþ
olarak. Çünkü öncelikli görevi ev
iþleri ve çocuk bakýmýydý. 68
hareketinde bir dizi talep de
buradan doðdu aslýnda. Özgürlük ve eþitlik gibi. Ancak kýsa
süre sonra orta sýnýfýn çýkarýna
hizmet etti. Çünkü kadýn
hareketi içindeki egemen olan
fikirle yani ataerkillikle açýklanýr
oldu. Feminist teoriler durumu
erkeklerin bütün kadýnlar
üzerinde iktidar sahibi olmasýyla
açýklýyordu. Dolayýsýyla erkeklerin kadýnlardan çýkarý
olduðunu söylüyordu. ancak
bunun böyle olduðunu söylemek

Sýnýfsýz toplumlar ortaya çýkmadan önce eþitsizlik yoksa, üretim araçlarýnýn kontrolünün iþçi
sýnýfýnda olmasý, yönetim ve
denetimin iþçi sýnýfýnda olmasý
ve de özel mülkiyetin kalkmasý
durumunda kadýnýn ezilmesi
devam edecek mi?

“Kapitalizm týpký
ýrk,ulus temelinde
bölerek
eþitsizliði saðladýðý gibi
cinsiyetçilikle de bunu
saðlar. Dolayýsýyla
devrimci sosyalistler
ýrkçýlýða, milliyetçiliðe
karþý nasýl her gün
mücadele ediyorsa
cinsiyetçilikle de
etmeli.”

Cinsiyetçiliði yenebilmek ve
kadýnlarýn kurtuluþu için
toplumsal bir dönüþüm gereklidir. Toplumsal dönüþüm ise iþçi
sýnýfýnýn örgütlü mücadelesiyle
gerçekleþebilir ancak.
Kapitalizm týpký ýrk,ulus
temelinde bölerek eþitsizliði
saðladýðý gibi cinsiyetçilikle de
bunu saðlar. Dolayýsýyla devrimci sosyalistler ýrkçýlýða, milliyetçiliðe karþý nasýl her gün
mücadele ediyorsa cinsiyetçilikle
de etmeli. Bugün bir tekstil fabrikasýnda çalýþan kadýn ve erkek
iþçinin çýkarlarý da düþmaný da
ortaktýr. Týpký TÜSÝAD baþkaný
Arzuhan Yalçýndað ve milyonlarca insanýn kaný elinde olan
Condelliza Rice gibi… ikisi de
kadýn ama ezen sýnýfta egemen
fikirlerin temsilcisidir. Egemen
sýnýfýn hareketi bölen unsurlarýna
karþý, cinsiyetçi fikirlere karþý

savaþmadan, kadýnlarýn taleplerini sýnýfýn talebi haline getirmeden de kapitalizmi yýkmak
mümkün deðildir. Dolayýsýyla
kadýn erkek eþitsizliðini de…
Kadýn hareketinin kazandýðý,
taleplerinin sesinin gür çýktýðý
her dönem toplumsal hareketin
yükseldiði dönemlerdir. ezilenlerin mücadelesi ile baðlandýðý
sürece haklar kazanabilindi.
Örneðin 68 hareketiyle kadýn
haklarýnda büyük kazanýmlar
elde edilmiþtir. Kürtaj, evlilik dýþý
cinsel yaþam özgürlüðü, seçme
ve seçilme hakký gibi bir dizi
kazaným…
Bizi, ezilenleri bölen unsurlara
karþý beraber mücadele ederek
baþka bir toplumda, cinsiyetçiliðin olmadýðý bir toplumda
yaþamak mümkün…
Ýrem Nur Aksu

8 Mart'ta ne oldu?
8 Mart 1857 de Amerika da
40000 dokuma iþçisi daha iyi
çalýþma koþullarý talebiyle
greve baþladý.
Polisin müdahalesi sert oldu
ve greve çýkan iþçilere
saldýrdýlar, fabrikaya kilitlediler.
Fabrikada çýkan yangýn
sýrasýnda barikatlardan kaçamamasý bir felaket oldu ve
çoðunluðu kadýnlardan oluþan
129 iþçi öldü.
8 Mart’ýn dünya çapýnda bir

eylem günü haline gelmesini
saðlayanlarýn baþýnda Alman
sosyalisti Clara Zetkin geliyordu.
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü
hem ölen kadýn iþçileri anma
hem de kadýnlarýn kurtuluþu
için bir baþkaldýrý.
Her yýl kadýnlar çeþitli taleplerle 8 Mart'ta sokakta oluyor.
Biz de antikapitalist kadýnlar
olarak baþka bir dünya
mümkün diye haykýrmak için
sokakta olacaðýz….

Clara Zetkin ve Rosa Luksemburg
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Krize, darbelere, ýrkçýlýða,
ayrýmcýlýða karþý

8 Mart'ta sokaða!
Funda Ata

Savaþ ve iþgal kadýnlara vurdu
Savaþlar en çok kadýnlarý
vuruyor. Irak, Filistin, Lübnan,
Afganistan…
Savaþ ve iþgallerde ölenlerin,
mülteci kamplarýnda susuz
elektriksiz yaþayanlarýn çoðu

kadýn ve çocuk.
Neoconlarýn özgürlük
vaadiyle iþgal ettikleri topraklar
kadýnlarý esir etti, iþsiz býraktý,
çocuklarýný ellerinden aldý. Seks
iþçiliðine zorladý.

Þiddete, tacize taviz yok!
Bugün dünyada her 3 kadýndan biri dövülüyor, cinsel
iliþkiye zorlanýyor ve taciz
ediliyor. 15-40 yaþ arasýnda
birçok kadýn cinsiyeti yüzünden
uðradýðý þiddetle hayatýný

kaybediyor.
Kadýna þiddetin sorumlusu
elbette erkekler. Bunun için de
beraber günlük mücadelenin
sürmesi ve taviz vermemek
gerekiyor.

Pozitif ayrýmcýlýk ve kota þart
Parlamentoda kadýn temsili
yüzde 4.4 ile oldukça düþük.
Yerel seçimler yaklaþýyor ama
rakam bu seçimlerde de çok

deðiþmeyecek. Bu da cinsiyetçiliðin yönetimdeki yüzü. Ýþte bu
yüzden kota ve pozitif ayrýmcýlýðýn desteklenmesi gerekiyor

Ekonomik kriz, iþsizlik, zor koþullar
Kapitalizm ihtiyaç duyduðunda istihdam ettiði kadýn
iþgücünü ayný ölçüde iþten de
çýkarýyor.
Derinleþen kriz kadýnlarý
vuruyor. Ýþsiz iþçi ve emekçi
sayýsý ve yoksulluk günden
güne artýyor. Kadýnlar ya ucuz

iþ gücü olarak iþe girebiliyor ya
da zaten aðýr, eþitsiz koþullarda
çalýþtýklarý iþlerinden rahatlýkla
atýlýyor. Çünkü yerini almak
için kendisi gibi milyonlarca
yoksul kadýn bekliyor. Krizin
faturasýný kadýnlar ödemesin,
patronlar ödesin!

Stalinizm kadýn düþmaný
Feminist hareketin çözümü
beraber mücadelede
görmemesinin sebeplerinden
biri de stalinist Rusya deneyimidir. Çocuk doðurduðu için
madalya takýlan kadýnlara,

Rusya'daki devlet kapitalizminin sürdürülmesi için ihtiyaç
vardý ve kapitalist sistemdeki
rolü deðiþmedi. Stalinizm
cinsiyetçidir. Cinsiyetçi bir
sosyalizm olmaz.

Antikapitalist hareket ve kadýnlar
1999 da Seattle ile baþlayan
yeni hareketin önderlerinin
çoðu kadýn. Sokaklar da militanca mücadele ediyorlar. Savaþ
karþýtý hareket, sosyal forumlar,
kampanyalar,hareketin içinde

ön saflardalar. Hrant Dink'in
arkasýndan yürüyenlerin binlercesi kadýn, küresel ýsýnmaya
dünyanýn her yerinde sesini
yükseltenlerin, darbeye, krize
karþý yürüyenlerin çoðu kadýn.

Geçtiðimiz 3-4 ay içerisinde
400 bine yakýn iþçi iþinden
atýldý. Önümüzdeki günlerde
bu sayýnýn hýzla artacaðýný
söylemek için kahin olmak
gerekmiyor. 400 bine yakýn
iþten çýkarma, 1.5 -2 milyon
insanýn yaþam koþullarýnýn
giderek zorlaþmasý demek.
Ýþten çýkarýlmalarýn önüne
geçebilmek için kadýn ve erkek
iþçilerin birlikte mücadelesi
gerekiyor. Ýþçiler arasýndaki her
düzeyde bölünmüþlüðü
aþmadan iþten çýkarmalara
karþý durmak ve hak kayýplarýnýn önüne geçmek
mümkün olmayacak. Bizler her
türlü bölünmüþlüðe ve ayrýmcýlýða karþý Antikapitalist
Kadýnlar olarak alanlarda olacaðýz.
Bu toplumdaki en temel
bölünmüþlüklerden biri cinsiyetçilik. Kapitalizmin devam
edebilmesi için kadýnlarýn
kendilerine biçilmiþ rolleri
sürdürmeleri, aile içerisinde
belirlenen biçimde yaþamaya
devam etmeleri gerekiyor.
Kadýnlar cinsiyetlerinden
dolayý her düzeyde ayrýmcýlýða, þiddete maruz kalýyor.
Kadýn ve erkek iþçilerin birlikte
mücadele edebilmeleri ve
kazanabilmeleri için cinsiyetçi
fikirlere karþý aralýksýz bir
mücadele gerekiyor.
8 Mart'ta Antikapitalist
Kadýnlar olarak cinsiyetçi fikirlere karþý alanlarda olacaðýz.
Homofobi ve transfobi de bizlerin birlikte mücadele
etmesinin önündeki engellerden biri. Cinsel yönelimlerinden dolayý hasta olarak
görülen, dýþlanan, þiddete
maruz kalanlar var oldukça
özgür olmamýz ve bölünmüþlüðümüzü aþmamýz
mümkün olmayacak. Bizler
homofobiye ve transfobiye
karþý alanlarda olacaðýz.
Bütün toplum Ergenekon
soruþturmasý üzerinden
saflaþtý, bizler "Ergenekon
çetesinden davacýyýz" demek
için alanlarda olacaðýz.
Darbeler tüm muhalif kesimleri susturur. Sendikalarý
daðýtýr ya da iþlevsizleþtirir.
Patronlarýn, savaþ yanlýlarýnýn
çýkarlarý için kazanýlmýþ bütün
haklarýmýza el koyar. Darbe
tehdidinin hala var olduðu bu
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lar, bizler "Kürt sorununda
demokratik çözüm istiyoruz"
demek için alanlarda olacaðýz.
Özür Dileyenler olarak
"Hepimiz Hrantýz, Hepimiz
Ermeniyiz" demek için alanlarda olacaðýz.
Kadýna yönelik ayrýmcýlýða ve
þiddete karþý, gündelik yaþamda, iþyerinde, sokakta, bulunduðumuz örgütlerde, daha
güçlü ve birleþik bir ses çýkarabilmek için alanlarda olacaðýz.

Ýþgücünde
kadýnlar
Nüfusun %49,8'i kadýn.
Ýþgücünün %27'si kadýn.
zYeni istihdam da %25
kadýn.
z Çalýþma çaðýna gelmiþ
kadýnlarýn yüzde 21'i
çalýþýyor, (5,78 milyon
kiþi), yüzde 79'u çeþitli
nedenlerle çalýþmýyor ya
da çalýþamýyor (20.1 milyon kiþi).
z Çalýþan 5,78 milyon
kadýnýn yüzde 50'si bir
iþyerinde ücretli ya da
yevmiyeli olarak
çalýþýrken, yüzde 12'si
kendi iþinde veya iþveren
olarak çalýþýyor, kalan
yüzde 38'ü ise ailesinin
yanýnda ücretsiz çalýþýyor.
z Çalýþmayanlarýn yüzde
78'ini kadýnlar teþkil
ederken, sadece ev kadýnlarý toplam oranýn
%46'sýný oluþturuyor.
z Kayýtlý çalýþan kadýnlarýn payý yüzde 37
civarýnda olup, çalýþan
kadýnlarýn yüzde 63'ü
kayýtdýþý olarak çalýþýyor.
Bir diðer deyiþle, çalýþan
kadýnlarýn yaklaþýk üçte
ikisi sosyal güvenlik
açýsýndan güvenceye sahip
olmadan çalýþýyor.
z Kadýnlarýn eðitim durumu, toplam nüfusa oranla
oldukça düþük. Özellikle
toplam iþgücü içindeki
okuma yazma bilmeyenlerin oraný % 5 düzeyinde
iken, kadýnlarda bu oran
%13'e çýkýyor.
z
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günlerde "Darbelere Dur De"
demek için alanlarda olacaðýz.
Toplumu laik-þeriatçý diye
suni olarak bölmeye çalýþan
Darbecilere, Ergenekon Çetesine karþý net tutum almak
gerekiyor. 28 Þubat darbesi
sonrasýnda binlerce kadýn
baþörtüsü yasaðý nedeniyle
öðrenim hakkýndan mahrum
edildi. Binlercesi mesleðinden
uzaklaþtýrýldý. Tutuklandýlar,
okullarýndan iþlerinden
atýldýlar. Yaþamýn her alanýnda
ayrýmcýlýða maruz kaldýlar.
Aralarýnda idamla yargýlananlar bile oldu. Gerçek bir kadýn
özgürlüðü mücadelesi verebilmek için baþörtü yasaðýna
hayýr demek gerekiyor. Baþörtü
yasaðýna karþý alanlarda olacaðýz.
Kürt kadýnlar hem Kürt hem
kadýn olmaktan dolayý eziliyor-

Kadýnlýk-E
Erkeklik rolleri
- Erkekler, kadýnlarýn "evlendikleri" zaman
"kadýn olduklarýný" (yüzde 32,7), kadýnlar ise
erkeklerin "askere gittiði" zaman "erkek olduklarýný" düþünüyor (yüzde 26,3)
-Toplumun yüzde 71,3'üne göre evin temizliði
ve bakýmýndan, yüzde 63,8'ine göre yemek
piþirmekten ve hazýrlamaktan kadýnlar sorumlu. Yüzde 77,2 evdeki tamirat ve onarýmlardan
erkeklerin sorumlu olduðunu belirtiyor.

z

-Komþular ve aile iliþkileri (yüzde 63) ile
çocuklarýn eðitiminden (yüzde 69,3) kadýn ve
erkeðin ortak sorumlu olduðu düþünülüyor.
- Erkekler ve kadýnlar tarafýndan en olumlu
bulunan atasözü "Yuvayý diþi kuþ yapar".
"Oðlaný her karý doðurmaz, er karý doðurur"
atasözünü "doðru" bulan erkek oraný yüzde
21,1 iken, kadýn oraný yüzde 4,3. "Kadýnýn saçý
uzun olur, aklý kýsa" atasözü erkeklerin yüzde
19,9'u tarafýndan doðru olarak tanýmlanýrken,
kadýnlarýn yüzde 2,1'i de bu atasözünü doðru
buluyor.

7

8z sosyalist iþçiz sayý: 353

sosyalist isci
Savaþ, NATO ve
Afganistan

Tarihte bu hafta
28 Þubat 1997

MGK’da 8.5 saat süren toplantý sonucu 18 maddelik “28 Þubat Kararlarý” ilan edildi. Türkiye 4.
askeri darbesini görmüþ oldu. Hükümet Haziran
ayýnda istifa etmek zorunda býrakýldý. Türkiye tarihinin en yaygýn eylemi olan “Sürekli aydýnlýk için 1
dakika karanlýk” eylemleri muhtýranýn ertesi günü
býçak gibi kesildi.

1 Mart 1996

Harçlarý protesto eden öðrenciler Ýstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 30 saat iþgal ettiler. Eylem sonrasý çýkan olaylarda 100 öðrenci
gözaltýna alýndý.

1 Mart 2003

Amerikan askerlerinin Irak’a Türkiye topraklarý
üzerinden giriþ yapmasýný öngören tezkere
mecliste reddedildi. Oylamanýn yapýlacaðý gün
Ankara’da 100 bin kiþilik bir gösteri düzenleyen
savaþ karþýtlarýnýn zaferi tüm dünyadaki savaþ
karþýtlarý arasýnda büyük yanký uyandýrdý.

Ýþçi sýnýfýnýn birliði
Doðan TARKAN
Sosyalistler için en önemli mücadele
konusu iþçi sýnýfýnýn birliðidir. Ýþçi
sýnýfýnýn birliðini saðlamak her þeyin
üzerinde olan bir görevdir. Çünkü
elinde sayýsýz savaþ aygýtý olan egemen
sýnýflara karþý iþçi sýnýfýnýn tek silahý birliðidir. Bölünmüþ bir iþçi sýnýfý sermaye
karþýsýnda daima yenilmeye mahkumdur.
Greve çýkacak bir fabrikada iþçiler
bölünmüþse, bir kýsmý greve çýkmak
istemiyorsa geri kalanýnýn baþlatacaðý
bir grevin iþi zordur. Hele greve katýlmayanlar çoðunluksa veya önemli bir
azýnlýksa greve çýkan iþçilerin iþi daha
da zordur.
Günlük mücadelenin her alanýnda
iþçilerin birliði önemlidir. Eðer iþçi sýnýfý
etnik, dinsel ve politik olarak bölünmüþse iþi gene zordur. Egemen sýnýf
karþýsýnda bölünmüþ bir iþçi sýnýfýnýn
kendisini savunmasý veya kazanýmlar
elde etmesi mümkün deðildir.
Bunlarýn yaný sýra iþçi sýnýfý içinde
toplumun her yanýnda olduðu gibi nesnel olan bölünmeler de var. Kadýn ve
erkek iþçiler, Kürt ve Türk iþçiler gibi.
Sosyalistler bu bölünmeleri ortadan
kaldýramaz ama görevleri mücadelede
farklý kesimleri yan yana getirmektir.
Tersine tutumlar sadece egemen sýnýfýn
durumunu güçlendirir.
Kadýn iþçileri mücadelede erkek iþçilerden ayýrmaya çalýþmak veya sýnýfýn
Alevi-Sünni olarak bölünmesinde
sosyalistlerin örgütlenme hedefleri
içinde öncelikli olarak Alevi iþçileri
seçmek veya iþçi sýnýfýný milliyetçilik
temelinde ayrýþtýrmak hep iþçi hareketini zayýflatan tutumlardýr.
Ne var ki iþçi sýnýfý hareketini bölen
tutumlar sosyalistler arasýnda daima
çok yaygýndýr. Türkiye’de ise bu

 Darbeye, Ergenekon
çetesine karþýysan,
 Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
 Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan
 Küresel krize karþý
mücadele etmek istiyorsan
 Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan

gelenek oldukça güçlüdür. Sýnýf içindeki her türlü bölünme sosyalistler
tarafýndan esas olarak kabul görür ve
çok zaman da iþçi sýnýfýnýn çoðunluk
eðilimlerine karþý durulur. Örneðin
Sünni çoðunluða karþý Alevileri
örgütlenmede ilk hedef olarak seçmek
gibi.
Öte yandan sosyalistler daima ezilenleri de iþçi hareketinin yanýnda birleþtirmeye çalýþýr. Kadýn hareketine,
Alevilere, Kürt ulusal hareketine
anlatýlmasý gereken en önemli nokta iþçi
sýnýfý hareketi ile birlikte mücadele
ettikleri takdirde kazanma
olanaklarýnýn daha fazla olduðudur.
Örneðin sosyalistler kadýnlara iþçi
sýnýfý hareketi ile birlikte mücadeleyi
önerirler, ama kadýnlarýn ezilmiþliðine
karþý mücadeleyi, cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþý mücadeleyi öne
çýkarmayý ise tüm iþçi hareketine önerirler.

Ýþçi sýnfýnýný yanýnda olmak

Kadýnlara iþçi sýnýfý ile birlikte
mücadele etmeden kalýcý kazanýmlar
elde etmenin mümkün olmadýðýný
anlatýrken tüm iþçi hareketine ise kadýnlarýn özgürlüðü kazanýlmadan iþçi
sýnýfýnýn özgürleþemeyeceðini anlatýrlar.
Bu örneði etnik ve dinsel ayrýmlar için
de kullanmak mümkündür. Aleviler
özgürlüklerini kazanmadan iþçi sýnýfý
kazanamaz ve ayný þekilde iþçi sýnýfýnýn
yanýnda olmadan aleviler de kazanamaz. Ayný þey Kürt hareketi için de
geçerlidir.
Ýþte bu nedenlerle sosyalistler daima
birlik için mücadele ederler ve iþçi
sýnýfýnýn farklý kesimlerini bir araya
getirmeyi en önemli görevleri olarak
görürler.
Politik mücadelede de iþçi sýnýfýnýn
birliði en önemli olgudur. Faþizme karþý

DSiP’e üye ol!
devrimci
sosyalistlere
güç ver

iþçi sýnýfýnýn birliði vaz geçilmezdir.
Almanya’da Nazilerin zaferinin en
önemli nedeni iþçi sýnýfýnýn iki büyük
partisinin ortak mücadele etmemesiydi.
Bunun sonucu olarak toplumun azýnlýðý
olan Naziler kolaylýkla iktidarý ele
geçirebilmiþti.
Türkiye’de iþçi sýnýfýnýn birliðini
zayýflatan bir dizi tutum var.
Herþeyden önce iþçi hareketi
günümüzün en derin politik ayrýþmasýnda laik ve Ýslamcý olarak bölünmeye çalýþýlýyor. Egemen sýnýf için çok
yararlý olan bu bölünme kimi sol gruplar tarafýndan da körükleniyor.
Ayný þekilde Alevi sünni bölünmesi,
Kürt Türk bölünmesi esas olarak egemen sýnýfa yaramaktadýr, ama kimi sol
gruplar da bu bölünmeleri körüklemektedir.
Burada ince nokta solun iþçi sýnýfýnýn
birliðini koruruken ayný zamanda iþçi
sýnýfý içindeki iki kere ezilenlerin
mücadelesini tüm iþçi sýnýfýna mâl
etmek için mücadel etmenin gerekliliðidir.
Kürtler kendi dillerini bile konuþamazken, Aleviler kendi idadethanelerine sahip olamazken, kadýnlar
aþaðýlanýrken iþçi sýnýf özgür olamaz.
Sosyalistler bu nedenle bütün bu alanlarda mücadelenin en ön safýnda olmak
zorundadýr.
Oysa Türkiye solunda bu
mücadeleleri küçümseyen ve hatta
zaman zaman mücadelenin öbür yanýna geçen tutumlar hiç eksik deðildir. Bu
tutum kendisini özellikle Kürt sorununda gösterir. Kürt ulusal mücadelesini
tanýmayan, küçümseyen tutumlar
yaygýndýr.
Hareketin boyutlarý ve çok zaman
biçimi sosyalistlerin bir kýsmýný
ürkütür. Devrimci sosyalistler bunlara
karþý da mücadele etmek zorundadýr.

internet
www.dsip.org

Emperyalist saldýrganlýk için giderek daha
önemli hale gelen savaþ alaný Afganistan. ABD
ve Ýngiltere artýk Irak’tan çekilme planlarýný
açýkladý.
Afganistan’da ise durum farklý. Savaþý ve
iþgali bu ülkede NATO yürütüyor. Çeþitli
NATO ülkelerinin Afganistan’da askeri birlikleri var. Türkiye’nin de var. Yani Türkiye
Afganistan’da iþgalci durumunda.
ABD ve Ýngiltere Afganistan’a El Kaide
örgütünü yok etmek ve ona yataklýk eden
Taliban hükümetini devirmek için saldýrdý.
Bugün bu iki hedeften de çok uzak durumdalar.
Taliban yeniden Afganistan’ýn Güneyinde
kontrolü ele geçiriyor ve hatta baþkent Kabil
neredeyse kuþatýlmýþ durumda.
Afganistan’ýn kukla rejimi Taliban’la anlaþma
masasýna otýrmak istiyor ve þimdilerde ABD
bile koþullu da olsa hükümetin Taliban ile
görüþme masasýna oturmasýndan yana.
Bu durumda NATO komutanlýðý üye ülkelerden Afganistan’a daha fazla asker gönderilmesini istiyor. Ne var ki ABD ve Ýngiltere dýþýnda diðer NATO ülkeleri bu konuda çok isteksiz. Hiçbir ülke yenilmenin hemen hemen
garanti olduðu bir savaþa daha büyük güçler
gönderme riskini almak istemiyor.
Nisan baþýnda toplanacak olan NATO zirvesi
bu nedenle çok önemli. ABD’nin yeni baþkaný
Obama bu zirveye gelerek NATO ülkelerinin
liderlerini savaþa daha güçlü bir biçimde destek
vermelerini isteyecek ve açýk ki diðer NATO
ülkelerini liderleri de bunun karþýlýðýný talep
edecekler.
Bugün savaþa karþý hareketin en önemli hedefi
Afganistan savaþýdýr. Küresel BAK bu nedenle
çok doðru bir kararla 4 Nisan’da NATO’ya
karþý bir eylem düzenlemiþtir.
DSÝP her zaman olduðu gibi bütün savaþ
karþýtlarýný 4 Nisan’da da Küresel BAK ile birlikte yürümeye çaðýrmaktadýr.

ozurdiliyoruz.com
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
mahalledenmeclise.org
hranticinadaleticin.com
tuzladaolumlereson.blogspot.com
70milyonadim.org
dtpkapatilamaz.blogspot.com
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Onlarýn sosyalizmi,
bizim sosyalizmimiz
1

devrim anlayýþýna sahiptir, cinsiyetçidir ve biçimcidir. Bütün
bunlar birbirinden kopamaz.
Çünkü, hepsi SSCB’de stalinistlerin yaptýklarýnýn ve savunduklarýnýn uzantýsýdýr.
Stalinizm sönümlenen, yok olacak olan bir devleti deðil aksine
güçlü ve giderek daha da güçlenen bir devleti savunur. Stalinistler ise baskýcý, iþçi sýnýfýna karþý
zorbalýk yapan bir iktidarý
sosyalizm olarak savunurlar.

F. ALOÐLU

989’da Doðu Avrupa
rejimlerinin çökmesi,
ardýndan da 2 yýl sonra
Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler
Birliði’nin daðýlmasý
ve ortaya çýkan Rusya dahil yeni
cumhuriyetlerde piyasa kapitalizmine geçiþten sonra söylenebilecek tek bir þey vardý: Stalinizm çöplükte, Troçki gülüyor.
Doðu Avrupa ülkeleri Kýzýl
Ordu tarafýndan iþgal edildiðinden itibaren bu ülkelerde rejimlere karþý sayýsýz ayaklanma
yaþanmýþtý. Bütün bu ayaklanmalar Kýzýl Ordu’nun ayaklanmanýn yaþandýðý ülkeyi bir kere
daha iþgal etmesiyle bastýrýlmýþtý.
Bütün bu ayaklanmalara stalinizm “CIA’nýn iþi” damgasýný vurmuþtu.
Ne var ki 1989’dan sonra bunu
söylemek artýk mümkün deðildi.
Stalinizm tarihin çöplüðündeki
yerini almýþtý ve ayaklanmalarýn
her birinin halk ayaklanmalarý
olduðu o kadar açýktý ki
“CIA’nýn oyunu” demek hiç bir
biçimde mümkün deðildi. Doðu
Avrupa’daki her bir ayaklanmaya milyonlarca emekçi
katýlmýþtý ve rejimi savunan bir
iþçi kesimi yoktu.
Stalin, 1917 devriminden sonra
yaþanan iç savaþ yýllarýnda Rus
Komünist Partisi’nin Genel
Sekreteri oldu. Rus Devrimi’nin
önderi Lenin, Stalin’in Genel
Sekreter olmasýndan þiddetle
rahatsýzdý, ama hasta yataðýndan
duruma müdahale edemiyordu.
Lenin’in ölümünden sonra
Stalin parti içindeki ve SSCB’deki
etkinliðini artýrdý ve sonunda
1920’lerin ortasýnda bir karþý
devrimle iþçi devletini yendi.
Yerine devlet bürokrasisinin
baþýnda oturduðu devlet kapitalizmini Rusya’ya yerleþtirdi.
Stalin Rusya’da devlet kapitalizmini hâkim kýlarken esas
olarak 1917 Rus Devrimi’nin tüm
kazanýmlarýna saldýrdý ve yok
etti. Tabii sadece kazanýmlara
deðil devrimi gerçekleþtiren partiye de saldýrdý ve onu da yok
etti. Binlerce ve binlerce eski
Bolþevik Stalin’in bürokratik
devleti tarafýndan öldürülerek
imha edildi.

Tek ülkede sosyalizm

Stalin’in karþý devriminin
dayandýðý teori “tek ülkede
sosyalizm” teorisidir. Stalin’in
icadý olan bu teoriye göre tek bir
ülkede, Rusya’da sosyalizmi inþa
etmek, sýnýfsýz topluma doðru
yürümek mümkündür. Bunun
için tüm dünya devrimci güçlerinin görevi Rusya’daki devrimi desteklemektir ve Rusya’nýn
hýzla kalkýnmasý, yani sanayileþmesi gerekir.
Hýzlý sanayileþme için sermaye
birikiminin çok hýzlý olmasý ve

Bizim sosyalizmimiz

1989’da Doðu Avrupa rejimlerinin çökmesi ve ardýndan da 2 yýl
sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði’nin daðýlmasý ve
ortaya çýkan Rusya dahil yeni cumhuriyetlerde piyasa
kapitalizmine geçiþten sonra söylenebilecek tek bir þey vardý:
Stalinizm çöplükte, Troçki gülüyor.
çok büyük olmasý gerekir.
Sermaye birikimi ise tek bir yolla
elde edilebilir: Ýþçi sýnýfýnýn daha
fazla sömürülmesi ile.
Ýþçi sýnýfýný daha fazla
sömürmek ise ancak iþçi sýnýfýnýn
kazanýmlarýnýn elinden alýnmasý
ve ardýndan daha fazla çalýþtýrýlmasý ve daha disiplinli çalýþtýrýlmasý ile mümkündür.
Ýþte bu nedenlerle Stalinist
bürokrasi Rus devrimcilerine
karþý büyük bir saldýrý gerçekleþtirdi. 1930’larýn ortasýna
gelindiðinde devrimi gerçekleþtiren partiden eser kalmamýþtý.
Ýþçi sýnýfý da aðýr bir saldýrý ile
yüzyüze geldi. Örgütleri parçalandý, daðýtýldý. Sovyetler iþlemez
hale geldi. Böylece iþçi sýnýfý bir
yandan fiilen iktidardan uzaklaþtýrýlýrken diðer yandan da
elindeki tüm mücadele aygýtlarý
ve önder kadrolarý yok edildi.
Ýþçi ücretleri ile devlet yöneticileri, fabrika müdürleri, generaller
arasýndaki ücret eþitsizliði
ABD’den dahi daha fazla hale
geldi. Herkese daðýtýlan pasaportlarla iþçilerin dolaþým ve iþyeri deðiþtirme, daha fazla ücret
alabileceði bir baþka iþyerine
geçme hakký engellendi.
Herkesin çalýþtýðý iþyeri pasaportuna yazýldý ve yönetimin izni
olmadan kimse iþini terk edemiyordu. Tersine davrananlar yeni
iþ bulamadýlar.
Ýþ saatleri artýrýldý. Ýþ disiplini
arttýrýldý. Ýþe geç gelenler bile
sosyalizme, rejime sabotaj yap-

týklarý gerekçesi ile yargýlandýlar.
Yüz binlerce insan bu nedenle
mahkemelere çýkarýldý ve çoðu
sonu ölümle biten sürgünlere
gönderildi. Bir kýsmý ise kýsa
yoldan idam edilerek temizlendi.
Bu “önlemler” sayesinde
Rusya’da devlet kapitalizmi
büyük bir hýzla geliþti ve sermaye birikimi SSCB’nin diðer
kapitalist ülkelerin onlarca,
yüzlerce yýlda aldýðý mesafeyi 10
yýlda almasýný saðladý.

Lenin ve devrim

1917 Þubat Devrimi’nden sonra
Rusya’ya gelen Lenin devrimin
baþladýðý kent olan St.
Petersburg’a ayak bastýðý gün
istasyonda kendisini karþýlayan
iþçilere yaptýðý konuþmada
devrim ‘Rusya’da ancak
baþlatýlabilir ama geliþmiþ ülkelerde devrim olmadan, bir dünya
devriminin kapýsý aralanmadan
devrim Rusya’da, tek bir ülkede
yaþatýlamaz’ diyordu.
Stalin ise dünya devriminin
gerilemekte olduðunu söyleyerek Rus Devrimi’nin yalnýz
kaldýðýný iddia ediyor ve bu
koþullarda önlerinde tek ülkede
sosyalizmi inþa etmekten baþka
bir seçenek kalmadýðýný söylüyordu.
Öncelikle Stalin’in dünya devriminin gerilemekte olduðu iddiasý
yanlýþ. Gerçeklikle örtüþmüyor.
Alman Devrimi’nin yaný sýra
Fransa, Çin, Ýngiltere ve
Ýspanya’da bu dönemde büyük

devrimci atýlýmlar oldu.
Çin Devrimi, stalinizmin
desteklediði milliyetçi
Kuamingtang tarafýndan yenilgiye uðratýldý.
Ýspanya Devrimi, Barselona
ayaklanmasý stalinist Ýspanya
Komünist Partisi tarafýndan
askeri müdahale ile yenilgiye
uðratýldý.
Alman Devrimi, Naziler
karþýsýnda yenilgiye uðrarken
bunun baþlýca sorumlusu stalinist Alman Komünist Partisi idi.
Ayný þekilde Fransa’da da bir
devrime yol açabilecek genel
grev stalinist FKP tarafýndan
bastýrýldý.
Dünya devimci süreci bir baþka
darbeyi ise birçok ülkenin
devrimci önderliklerinin
Rusya’da katledilmesi ile yaþadý.
Bir çok partinin önde gelen
kadrolarý ayný yýllarda yükselen
faþizmden kaçarak SSCB’ye gittiler ve burada da stalinist
bürokrasi tarafýnda öldürüldüler.

Onlarýn sosyalizmi

Stalinizmin iktidarý daima
dünya çapýnda bir destek buldu.
Stalinistlerin bir sosyalizm
anlayýþý var. Asýl olarak ikameci,
yani kendi partilerini iþçi
sýnýfýnýn yerine geçiren bir
anlayýþ bu.
Çünkü stalinizm için SSCB’de
sosyalizmin var oluþu iþçi
sýnýfýnýn iktidarý deðil, stalinist
partinin iktidarýdýr.
Stalinizm milliyetçidir, aþamalý

Stalin’in karþý devrimine karþý
direnenler elbette oldu. Bu
direniþin en önemli ögesi Troçki
ve yandaþlarýdýr ve bu nedenle
en aðýr baskýya onlar uðradý.
Devrimin Lenin ile birlikte iki
önderinden birisi olan Troçki
Lenin’in ölümünden hemen
sonra ülke dýþýna sürgüne gönderildi ve daha sonra da bir stalinist ajan tarafýndan öldürüldü.
Troçki stalinist tezlere karþý
hem SSCB’de hem de dünya
çapýnda marksist tezleri savundu, stalinin çarpýtmalarýna karþý
durdu. Bu nedenle de Stalin’in
en þiddetli saldýrýlarý daima
Troçkiye ve troçkist harekete
karþý oldu.
Esas teorik mücadele “tek
ülkede sosyalizm” teorisi etrafýndaydý. Troçki bu teorinin yanlýþlýðýný dünya devrimi ve sürekli
devrim tezleri ile anlattý.
Troçki öte yandan faþizmin
ilerlediði Almanya ve Ýspanya’da
faþizme karþý birleþik cepheyi
savundu.
Almanya’da iki güçlü iþçi partisi vardý, reformist Sosyal
Demokratlar, SPD ve Komünist
Partisi.
Stalinizmin denetimi altýndaki
Komünist Partisi faþistlere karþý
mücadeleden çok sosyal
demokrat partiye saldýrýyordu.
berlin seçimlerinde SPD’ye karþý
Nazileri bile desteklemekten çekinmediler.
Komünist Parti’nin bu çok yanlýþ tutumuna karþý Troçki birleþik
iþçi cephesini savunuyordu.
Nitekim Naziler iktidara geldiklerinde iki iþçi partisinin toplam
oylarý ve sahip olduklarý milis
güçleri Nazilerden daha fazlaydý
ama iþçi hareketi bölünmüþ
olduðu için bu büyük güç bir iþe
yaramadý ve Naziler kolaylýklai
ktidarý ele geçirebildiler.
Troçkinin mücadelesine de
dayanan bizim sosyalizm
anlayýþýmýz herþeyden önce
aþaðýdan sosyalizmdir.
Bizim sosyalizm anlayýþýmýz
iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunun kendi
eseri olacaðýný söyler.
Sosyalizmi iþçi sýnýfýnýn kendisini devlet olarak örgütlemesi
olarak tarif eder.
Dolayýsýyla bir partinin iktidarýný sosyalizm olarak görmez.
Stalinizmden en temel farklýlýðý
budur.
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KitaplýK
Marks mý, Lenin mi?
Karl Marks'ýn önemli fikirlere sahip olduðu, daha
1850'li yýllarda anlattýðý kapitalizm manzaralarýnýn
bugünün kapitalizmini neredeyse birebir tarif ettiði
yönündeki vurgular moda oldu. Bu türden bir
Marks salgýnýyla, en son 1998 yýlýnda karþýlaþmýþtýk.
Yine kapitalizmin krizi söz konusuydu, yine çok
sayýda entelektüel Marks'a övgüler düzmekle
meþguldü.
Onar yýllýk aralarda, neler oluyor da Marks'a
dönüp duruluyor? Daha da önemlisi, Marks'a doðru
direksiyon kývýranlar, aslýnda ne yapmaya çalýþýyor?
Bu sorunun yanýtý, Lenin'de yatýyor. Marks'a
dönenlerin gerçek derdi, sayfalarýný marksist tartýþmalara açan genel yayýn yönetmenlerinin temel
hedefleri, Lenin tartýþmalarýnda belirginleþiyor.
Radikal gazetesi yayýn yönetmeni Ýsmet Berkan,
26 Aðustos 2008 tarihli Radikal'de "Ýyi bir Leninist
hiçbir zaman halka güvenmez!" cümlesini, hiç çekinmeden yazabilmiþti. Ayný yazar Marks'ýn piyasa
ekonomisini haklý bir þekilde eleþtirdiðini gönül
rahatlýðýyla ilan edebilmiþti.
Marks'ý "yüceltirken" Lenin'i mahkum edenler,
elbirliðiyle bir kliþeye sarýlýyorlar: Leninist parti
anlayýþýnýn katýlýðý!
Marks, yaratýcý bir entelektüelken, Lenin, hiyerarþik bir örgüt kurma derdinde olan iktidar
düþkünüydü.
Marks'la Lenin'i birbirinden kopartmaya çalýþanlar,
marksizmi uysal bir sistem eleþtirisine indirgemeye
çalýþarak, korkunç gümbürtülerle sallanan kapitalizme yönelik tehditlere karþý önlem almaya çalýþmaktan baþka bir iþ yapmýyorlar.
Ne yaparlarsa yapsýnlar, hiçbir teorik kabalaþtýrma
çabasý, Marks ve Lenin'in üzerinde yükseldiði
geleneðin bir ve ayný gelenek olduðunu gizleyemez.
Her fýrsat bulduklarýnda sosyalizmin bilimselliðiyle
dalga geçmeye çalýþanlara inat, bilimsel sosyalizm
bu iki devrimci lider için de eylem kýlavuzu oldu.
"Sosyal bilinci belirleyen sosyal varlýktýr" sözü,
tarihsel materyalizmin temelini oluþturur. Bilinci
ayna gibi maddenin yansýmasý olarak gören anlayýþ
da, tarihsel deðiþimi bilincin ürünü, gerçekleþmesi,
ete kemiðe bulaþmasý olarak gören idealist anlayýþ
da, tarihsel materyalizmin gerçeði açýklama
gücünün yanýnda sönük kalýr.
Doðanýn bir parçasý olarak geliþen insan, her hangi
bir þey yapmadan önce, yaþamak, yemek, barýnmak
ve türün devamýný saðlamak zorundadýr. Bunun
için üretmek zorundadýr. Bu üretim, belirli bir
iþbölümüne baðlý olan toplumsal örgütlenmenin
içinde gerçekleþir ve bu örgütlenmeyi geliþtirir..
Emek harcayan insan, üretim aletlerini kullanýrken,
bir yandan kendisini, bir yandan aletleri, bir yandan
da tüm bir toplumsal örgütlenmeyi deðiþtirir.
Maddi yaþamýn üretimi ve yeniden üretimi denilen
geliþme, sosyal bilincin de þekillenmesini belirler.
Bu deðiþim, toplumsal sýnýflar arasýndaki çeliþkiyle
hýzlanýr. Sýnýflý toplumlarýn en sonuncusu olan kapitalizm altýnda kadýn ve erkek ücretli emekçiler bir
yandan kendilerinden önceki kuþaklarýn mirasýnýn
sýnýrlamalarý içinde bir yandan da bu sýnýrlamalar
içinde özgür iradeleriyle, tarihi yapmaya devam
ederler.
Marks'ýn sosyalizm anlayýþýný bilimsel yapan,
eksikliðiyle Marks'tan önceki sosyalizm
anlayýþlarýnýn hemen bütünüyle elitist olmasýna
neden olan, iþçi sýnýfýnýn tarih sahnesine çýkmýþ
olmasýdýr. 1844'te Silezya iþçilerinin isyaný, iþçileri
harekete geçiren dinamiðin, fikirler, tek tek iþçilerin
aydýnlanmasý deðil, maddi yaþamýn üretimi ve
yeniden üretimi sürecinin içinde geliþen hoþnutsuzluklar, sýnýfsal çeliþkiler olduðunu gösterdi.
Kapitalizmin kendi mezar kazýcýsýný, modern iþçi
sýnýfýný yarattýðý vurgusu, sadece veciz bir söz
deðildir, gerçeði çarpýtan ideolojik bakýþlarýyla kapitalizmi korumaya çalýþanlarý çaresizliðe iten bir
gerçeðin, tarihsel geliþimin dününü ve bugününü
açýklayan sade, bilimsel bir görüþtür. Bu gerçekten
kaçýþ yok! Ýþçi sýnýfýndan kaçýþ yok çünkü. Marks'la
birlikte Lenin de özetle, bundan baþka bir iddiaya
sahip deðildir.

Þenol Karakaþ
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Lenin’de devlet, demokrasi, devrim

Proletaryanýn devleti nasýl olacak?
Devlet ve Ýhtilal,
Vladimir Ýlyiç Lenin,
Bilim ve Sosyalizm Yayýnlarý,
139 sayfa
Vladimir Lenin, bu kitabý proletaryanýn iktidarý ele geçirdiði Ekim
Devimi'nden kýsa bir süre önce 1917
yýlýnda yazdý. Kitapta proletarya iktidarýnýn, burjuvazinin sahte
demokrasilerinden ne kadar farklý
olduðunu açýk bir þekilde ortaya
koydu.
Lenin, kitabýnda ilk önce devletin
ne olduðunu Marks ve Engels'ten
yaptýðý alýntýlarla açýklar. Lenin'e
göre devlet sýnýf çeliþkilerinin uzlaþmaz olduðu olgusunun hem ürünü
hem de göstergesidir. Sürekli ordu
ve polis devletin baþlýca baský aygýtlarý olarak iþçi sýnýfýný sürekli
tahakküm altýnda tutar.
Kapitalist rejim altýnda iþçi sýnýfý
için en iyi biçim demokratik bir
cumhuriyettir. Lenin, kapitalizm
altýnda iþçi sýnýfý için demokrasiyi
savunmak, en geniþ sýnýrlarýna ulaþmasý için mücadele etmek gerektiðini
anlatýr. Ancak þunu da hatýrlatýr:
"En demokratik burjuva
cumhuriyetinde bile, halkýn nasibi,
ücretli kölelikten baþka bir þey
deðildir."
Devlet bir avuç zenginin iþçi sýnýfýna karþý kullandýðý özel bir baský
aygýtý olduðuna göre, burjuvaziye
karþý iþçi sýnýfýnýn özel bir baský
aygýtýna ihtiyacý vardýr. Ýþte bu araç
proletaryanýn iktidarýdýr.
Kapitalistler, iktidarlarýndan gönüllü
olarak vazgeçmezler, ellerinin altýnda bulunan baský araçlarýný, polisi,
orduyu iþçi sýnýfýna karþý sonuna
kadar kullanýrlar. Bu sebeple burjuva

devleti yýkmanýn tek yolu iþçi
sýnýfýnýn devrimidir.
Ýþçi sýnýfýnýn iktidarý yani sosyalizm, burjuvazinin iktidarýndan kökten ayrýdýr. Lenin, Paris Komünü
örneðinden yola çýkarak bu farklarý
ortaya koyar. Öncelikle bir iþçi
devletinde, burjuva demokrasisinin
aksine her seçilen görevli, kendisini
seçenler tarafýndan her an geri
çaðýrýlabilir. Politikasýndan rahatsýz
olduðunuz birisini seçtiðiniz için 5
yýl sonraki seçimleri beklemek
zorunda kalmazsýnýz. Üstelik seçilen
yöneticilerin hiçbirisi ortalama bir
iþçiden fazla ücret alamaz, bu sebeple burjuvazinin "milletvekilleri" gibi
konumunu kendisine kâr saðlayacak
bir þekilde kullanamaz, bürokratlaþmanýn önüne geçilmiþ olunur.
Demokrasi tiyatrosu oynanan donuk
parlamentolar yerine iþçi sýnýfýnýn
kendi öz aygýtlarý -sovyetler veya
komün- iktidar olurlar. Bu canlý bir
tartýþmanýn varlýðýný ve siyasetin
sürekliliðini getirir. Sosyalizm ayný

zamanda iþ gününü kýsaltarak insanlarýn çok daha özgür yaþamasýný
garanti altýna alýr. Lenin sosyalizmi
þöyle tanýmlar: "Sosyalist rejimde
herkes sýrayla yönetecek, ve kimsenin yönetmemesine çabucak alýþacaktýr."
Kapitalist devleti ortadan kaldýrmanýn tek yolu devrimdir ancak proletarya devleti de bir baský aracý
olduðu için bir gün ortadan kalkacaktýr. Ýþçi sýnýfýnýn devleti ise
yukarýdaki ilkelerin hayata geçmesi
ile kendi kendini yok edecek, yani
sönümlenecektir. Ýþçi devletinin
kuruluþu aslýnda devletin sönümlenmesinin baþlangýcýdýr.
Kapitalizm, devlet, derin devlet,
demokrasi ve iþçi sýnýfý gibi konularýn sýkça tartýþýldýðý günümüzde
krize karþý bir çözüm olarak sosyalizmi öneren aktivistlerin mutlaka okumasý ve tanýtmasý gereken bir kitap.
Can Irmak Özinanýr
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Ayrýmcýlýða karþý yerelden doðan hareket
Gus Van Sant'ýn son filmi Milk yaklaþmakta olan yerel
seçimler öncesi ABD'den bir yerel seçim hikayesiyle,
gey olduðunu açýkça ifade eden ilk seçilmiþ kamu
görevlisi Harvey Milk'i karþýmýza getiriyor. 70'li yýllarda Amerika'da yaþanan toplumsal hareketi ve buna
baðlý olarak geliþen politik tartýþmalarý özellikle gey
topluluðu üzerinden takip ettiðimiz film vizyonda yerini almayý bekliyor.
Harvey Milk'in gerçek yaþam hikayesinden yola çýkan
film on yýllýk bir süreçte bir insanýn hayatýný nereden
nereye taþýyabileceðinin izleyebileceðimiz ilginç bi
yapým. 40 yaþýna geldiði gün hayatta geriye býrakacak
iyi bir þeyi olmadýðýný fark eden Milk, hayatýný
deðiþtirmeye karar verir. Sigortacýlýk iþine veda ederek
kendi küçük dükkanýný açar ve dükkan kýsa zamanda
geylerin, aktivistlerin ve öðrencilerin uðrak yeri haline
gelir. Milk bununla yetinemez, yaþadýðý San Francisco
þehrinden Castro bölgesinin belediye baþkanlýðý için
adaylýðýný koyar. Üst üste aldýðý yenilgilerden yýlmaz
ve sonunda gey, lezbiyen, aktivist, öðrenci ve iþçilerin
oylarýný birleþtirerek belediye baþkaný görevine gelir.
Ancak mücadelesi sadece bölgesinde çöp toplamakla
ilgili deðildir. Ayrýmcýlýða karþý güçlenen hareketin
sözcüsü olma iþine soyunur. Eyalette çýkartýlmaya
çalýþýlan eþcinsellere karþý ayrýmcýlýk yasasýna karþý
kampanyanýn içine dalar. Yaþamý pahasýna tüm ülkede
ses getiren bir umut operasyonunun inþacýsý olur. Yerel
yönetim dünyayý deðiþtirmenin bir aracýdýr.

Bugün San Francisco'da, Castro Mahallesini içine alan
8. bölge belediye baþkaný Bevan Dufty yine kendini
açýkça ifade eden bir gey ve sinemalarda Milk'in filmi
oynuyor.
Orhan Göztepe

sayý: 353 z sosyalist iþçi z

OKUR MEKTUBU
Uçak düþtü kel göründü
Hollanda’ya düþen THY uçaðý
olayýnda pek dikkat çekmeyen bir
yön vardý. Her türlü olaya önce
magazinel yanýndan bakmaya alýþýk
olan Türk medyasý, daha ilk saatlerden itibaren, en çok ölen ve
yaralananlarýn kimliklerinin tespitiyle ilgilendi. THY yetkilileri de 1-2
saat içinde hemen müjdeyi verdi:
“Ölen yok!”
Oysa anlaþýldý ki 9 insan hayatýný
kaybetmiþ (THY bu bilgiyi de sonradan “9 adet” diye verdi) 80 küsur
insan da yaralanmýþtý. Türk resmi
yetkililer Hollanda makamlarýnýn,
ölü ve yaralýlarýn isimlerini bir türlü
açýklamayýþýný kýyasýya eleþtirdi.
Hollanda makamlarý buna þöyle
bir açýklama getirdi: “Bu normal
olarak böyledir. Ölü ve yaralýlarýn
yakýnlarý davet edilir, gelmeleri
beklenir. Yakýnlarýnýn durumu
psikolog eþliðinde kendilerine
anlatýlýr. Ancak bundan sonra
kamuoyuna isimler açýklanýr. Aksi
halde daha büyük bir travma yaþarlar.” Yani bir “beceriksizlik” söz
konusu deðil. Tamamen insani bir
durum var ortada. Bir insanýn
annesinin, babasýnýn, çocuðunun,
sevgilisinin, arkadaþýnýn ölüm
haberini TV’den duymasý kadar
kötü pek az þey vardýr herhalde.
Hele de “ölen yok” açýklamasýný
dinleyip sonra yakýnýný tabut içinde,
imza karþýlýðý “teslim almak” ancak
bizimki kadar geri kalmýþ ülkelerde
rastlanýr bir durum olmalý.
Medyanýn burnu kan kokusundan
baþka þeylere de duyarlý olmayý
öðrenmeli artýk.
Ege

Postacýlar isyan etti
SÝ Ýstanbul - PTT çalýþanlarýnýn
Ýstanbul ve Diyarbakýr'dan eþ
zamanlý olarak baþlattýklarý
yürüyüþ 27 þubat günü Ankara
PTT Genel Müdürlüðü önünde
yapýlan eylemle sona erdi.
KESK'e baðlý Haber-Sen üyesi
posta çalýþanlarýnýn yaptýklarý
basýn açýklamasýyla çalýþma
koþullarýnýn zorluðuna dikkat
çekti. Yapýlan açýklamaya göre
postacýlar yýllýk izinlerini kullanamýyor, bayram ve cumartesi
günleri saati 110 kuruþa çalýþmak zorunda kalýyor, ek
ödemeleri yapýlmýyor. Çalýþma
koþullarýnýn saðlýklarýný da
olumsuz etkilediðini açýklayan
postacýlar taþeronlaþmaya ve
PTT'nin özelleþtirilmesine de
karþý olduklarýný belirttiler.

PTT de Türk Telekom
olmasýn!

PTT'nin yeni baþlattýðý kargo
hizmetinin "30.000 uzman
kadrosu, 5000 araç filosu ile
hizmete hazýrdýr" diye reklam
yapýlmasýna raðmen hiçbir
altyapý çalýþmasý yapýlmadan
baþlatýlmasý, kolilerin
postacýlarýn sýrtýna yüklenmesi
"hamal deðil postacýyýz" sloganýyla protesto edildi.
Postacýlar Türk Telekom'un
özelleþtirilme sürecine vurgu
yaparak "Türk Telekom 2005
yýlýnda 3 yýlýk kârýna satýldý. Ýstihdam 70.000 kiþiden 30.000
kiþiye düþtü. Kârý 2,5 milyar
dolardan yarýya indi, ödediði
vergi 1,8 milyar dolardan 830
milyon dolara düþtü" dedi.
Silahlý soygunlarda 4 kiþi
öldürüldü.
Eylemin dikkat çeken vurgularýndan biri ise son günlerdeki

PTT soygunlarýydý. Postacýlar 4
arkadaþlarýnýn bu soygunlarda
öldürüldüðünü, hiçbir can
güvenliklerinin olmadýðýný üstelik çalýnan paralardan kendilerinin sorumlu
tutulduðunu,paralarýn
postacýlardan tahsil edildiðini
dile getirdi.
Konuyla ilgili konuþtuðumuz
Haber-Sen Genel Merkez
Yöneticisi Mehmet Demir "Her
sokak baþýna bakkal açar gibi
PTT açtýlar ama hiçbir güvenlik
önlemi almadýlar. 4 arkadaþýmýz
öldürüldü hala birçok

arkadaþýmýz silahlý soygun
tehlikesiyle karþý karþýya can
güvenliðimiz için yürüyoruz"
dedi.
Önümüzdeki günlerde
postacýlarla ilgili eylemlerinin
devam edeceklerini açýklayan
Demir asýl hedeflerinin iþ býrakma eylemi olduðunu belirterek
"belki de greve kadar gidecek
olan süreçte birçok ara eylem
gerçekleþtireceðiz bunlarýn
arasýnda milletvekillerine kendi
mektuplarýmýzý yollamak da
var" dedi.
Meltem Oral

PTT çalýþanlarý ne istiyor?
Ýnsanca yaþanacak bir ücret,
Personel açýðýnýn kapatýlmasý,
z Kefalet sandýðýndaki paralarý,
z Ek ödemeleri,
z Yýllýk izinleri,
z Bayram izinleri,
z Cumartesi zorunlu çalýþmamak,
z Saati 110 kuruþa çalýþmamak,
z Hamal deðil postacýyýz demek,
z
z

z Çalýnan paralarýn sorumlularý PTT
yönetimidir. Hesabýný onlar versin
demek,
z Yetiþtiremedikleri iþleri evde,
eþleri ve çocuklarýnýn yapmamasý,
z PTT'yi sattýrmamak,
z Taþeronlaþtýrmaya karþý çýkmak,
z Ýþveren yanlýsý sendikalara karþý
durmak için yürüyorlar.

Küresel BAK 26 Þubat Perþembe günü akademisyen Ayþegül
Altýnsay ve Küresel BAK Yürütme Kurulu üyesi Tayfun Mater'in
konuþmacý olduðu bir panel düzenledi. "NATO ve Anti
Militarizm" konulu panelde Tayfun Mater NATO'nun gizli ordularýnýn ve bu yasadýþý örgütlenmenim Türkiye'deki yansýmasý
olan kontrgerilla örgütlenmesinin ayrýnýtlarýný ve tarihçesini
anlattý. Tayfun mater dinleyicileri 4 Nisan'da yapýlacak küresel
NATO karþýtý etkinliklere davet etti.
Ayþegül Altýnsay ise konuþmasýnda savaþ karþýtý mücadelede
anti militarist olmanýn önemini, militarizmin kökenlerini,
ordunun toplumu askerileþtirmedeki iþlevini deðerlendirdi.

Doðanýn da, hayvanlarýn da ne haklarýný savunacak 'avukatlarý',
ne çýkarlarýný koruyacak 'sendikalarý', ne de 'oy haklarý' var.
Görev 'yaþam savunucularý'na düþüyor... Unutmayýn! Türcülük
de, týpký "ýrkçýlýk" ve "cinsiyet ayrýmcýlýðý" gibidir.

Bir de baþarýyla sonuçlandýrýrlarsa...
Aslýnda birbirlerini yok etmek, pastadan en küçük
dilimi bile birbirlerine kaptýrmamak ve tabii ‘gücü’
paylaþmamak için, en ahlâk dýþý, en gözü kara yöntemlerle mücadele, hatta kavga eden ana akým
(yaygýn) medya sessiz? Hadi, “Umur Talu dýþýnda,
Sabah’ýn yazarlarý suskun, kendi gazetelerinde
olup biteni yazamýyorlar” diyelim. Ya diðer
gazetelerin ‘demokrat’ köþe yazarlarýna ne oldu?
Bu grev iþte bu nedenle “tarihi” olma özelliðini
taþýyor. Ýþte tam da bu nedenle çok büyük bir
dayanýþmayý hak ediyor. Baþarýyla sonuçlanmayý
ise, çok daha fazla hak ediyor.
Diðer yandan, 29 yýl aradan sonra çok deðiþmiþ,
tekelleþmiþ ve “sendikasýzlaþtýrma” operasyonunu
baþarmýþ medya ortamýnda baþlatýlan bu grev tam
bir “turnusol” iþlevini de görüyor. Demokrasinin
çok uzaðýndaki ana akým medyayý, “ortak çýkarlarý”

Sosyalist Ýþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm zenginliklerin yaratýcýsý iþçi sýnýfýdýr. Yeni
bir toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim
araçlarýna kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Küresel BAK ‘tan
Anti militarizm tartýþmalarý
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olan ‘sendikasýzlaþtýrma’ konusunda bir kere daha
aralarýndan su sýzmazmýþ gibi davranmaya iten bu
grev; üzerinde çok konuþulmayý hak ediyor.
Medyadaki iliþkilerin demokratikleþmesi, ülkenin
demokratikleþmesi çabasýnda da çok belirleyici. O
nedenle de bu grev, üzerinde çok konuþulmayý
zorunlu kýlýyor.
***
Bilmem farkýnda mýsýnýz, haberiniz oldu mu?
Geçenlerde Sabah gazetesinde editör olarak
çalýþýrken sendikaya üye oldu diye iþten çýkarýldýðý
ayan beyan olan Türkiye Gazeteciler Sendikasý
(TGS) iþyeri temsilcisi Nuh Köklü'nün Eminönü 6. Ýþ
Mahkemesi'nde açtýðý "iþe iade" davasýnýn bir
duruþmasý yapýldý. Öyle ya, nereden haberiniz olacak? Yaygýn medyanýn görmediði ya da görüp de
çarpýttýðý haberleri yayýnlayan alternatif internet
medyasý dýþýnda, ne bir gazetede ne de bir TV’de
yer almadý ki bu haber. (Bknz: “Ýþten çýkarýlan
grevci gazeteciye karþý, 2 gazeteci iþvereni savundu!” baþlýklý haber. Sesonline.net, 26 Þubat 2009)
Haberi çarpýcý kýlan tabii ki, Turkuvaz Medya
Grubu adýna E.Y. ve A. A. isimli gazetecilerin, “iþe
iade” davasý açan grevci gazeteciye karþý iþveren
lehine tanýklýk yapmýþ olmalarýydý. Çok güçlü iþveren, kendisine karþý açýlmýþ bir davada belki de
ayrý bir “kýrýcý” iþlev görsün diye, 2 gazeteciyi kendi

savunmaný olarak kullanmaya karar verdi. Kim
bilir?
Ýþveren tanýðý gazeteciler verdikleri ifadelerle; üç
yýldýr editör olarak çalýþan grevci gazeteci Nuh
Köklü'nün sendikal nedenden ötürü iþten çýkarýlmadýðýný kanýtlamaya çalýþtýlar. Yargýcýn, "Nuh
Köklü, sendikal faaliyetler nedeniyle iþten
çýkarýldýðýný savunuyor" þeklindeki uyarýsýna raðmen, iþveren tanýðý sýfatýyla duruþmaya çýkarýlan 2
gazeteci; ýsrarla iþten çýkarmanýn "sendikal
faaliyet" nedeniyle olmadýðýný ileri sürdü.
Evet, Türkiye Gazeteciler Sendikasý (TGS) üyesi
10 gazeteci, 13 Þubat gününden bu yana Turkuvaz
Medya Grubu'na ait olan Ýstanbul, Balmumcu'daki
iþyerinin önünde grevde. Ýþte bu 10 gazeteci, her
sabah evlerinden çýkýyor ve emek verdikleri
gazetelerinin önüne geliyor. Hepsi, “grev gözcüsü”
gömleklerini giyiyor. Ardýndan da, baþlýyorlar
nöbete. Baþlarýný önüne eðerek göz göze gelmekten kaçarcasýna koþar adýmlarla kapýdan içeri giren
-greve katýlmayan- gazeteci arkadaþlarýný izliyorlar.
Yine de onlara kýrgýn ve küskün deðiller. Grevci
gazeteci Selim Süner bakýn ne diyor greve katýlmayan arkadaþlarý için:
"Greve ve sendikaya tepkiyle yaklaþan çok az
arkadaþýmýz var. Çoðu çalýþan, doðru olanýn sendika üyeliði olduðunu biliyor ve söylüyor. Ama,

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla 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
oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve
iþçi milislerinin üzerinde yükselen
tamamen farklý bir devlet ge-reklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn
yýðýnsal eylemi devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele dünya
çapýnda bir mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin iþçileri
ile daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn tam bir
sosyal, ekonomik ve politik eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn cinsel tercihlerinden dolayý aþaðýlanmalarýna
ve baský altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.
Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin iþçilerinin
diðer ülkelerin iþçileri ile karþý
karþýya gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve emperyalizme karþýdýrlar. Bütün halklarýn
kendi kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý ulusal
kurtuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki,
sosyalizm tek bir ülkede izole
olarak yaþayamaz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist deðil,
devlet kapitalistidir.
Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi
için, iþçi sýnýfýnýn en militan, en
mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir partide 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 kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan herkesi
devrimci bir sosyalist iþçi partisinin
inþasý çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

baský, tehdit korkuya yol açýyor. Arkadaþlarýmýzla
iliþkilerimiz iyi. Yanýmýzda olduklarýný sürekli belirtiyorlar. Bazý arkadaþlarýmýz mahcup. Genel olarak
herkes baþarýya ulaþmamýzý istiyor. Çünkü biz bu
mücadeleyi kazanýrsak, herkes kazanmýþ olacak”
diyor. (Günlük Gazetesi, 2 Mart 2009)
***
‘ATV/Sabah Grevi’ mutlaka baþarýya ulaþmalý.
Çünkü, hangi siyasi görüþten olursa olsun
herkesin, demokrasiye susamýþ tüm yurttaþlarýn
ortak çýkarý var bu grevin baþarýya ulaþmasýndan.
Turkuvaz Medya yönetimi her yolu deniyor, her
olanaðý kullanýyor. Ana akým, yaygýn medya tekelleri de bu “greve” karþý birleþmiþ vaziyetteler.
Onlar da farkýndalar bu grev baþarýya ulaþýrsa
nelerin olacaðýný, nelerin deðiþeceðini.
Belki de tam da bu nedenle, greve çýkan 10
Turkuvaz medya çalýþaný aslýnda, sayýsal toplamlarýndan çok daha güçlüler. Onlar, sadece bu greve
çýkmakla bile, niceliklerinden çok daha büyük bir
iþi baþardýlar.
Hele de bir baþarýyla sonuçlandýrýrlarsa...

Yalçýn Ergündoðan
yalcin..ergundogan@sesonline.net

sosyalist isci

 Z Yayýncýlýk ve tanýtým hizmetleri Ltd. Þti.
 Sahibi: Arife Köse  Sorumlu Yazýiþleri Müdürü:
Volkan Tamusta  Adres: Caferaða Mahallesi, Nail
Bey Sokak, No: 9/15, Kadýköy/Ýstanbul
 Baský: Yön Matbaasý, Davutpaþa Cad. Güven
Sanayi Sitesi, B Blok 366 Topkapý, Ýstanbul -Tel:
0212 544 66 34  Yerel süreli yayýn, haftada bir
yayýnlanýr. www.sosyalistisci.org

Baþka bir Ýzmir mümkün!
Ýzmir üzerinde AKP ve CHP’nin kapýþmasý sürerken emek, demokrasi ve barýþ yanlýlarýnýn da
bir adayý var. Baðýmsýz Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Avukat Arif Ali Cangý Ýzmir
Birlikte Baþaracaðýz Platformu’nda yer alan bir çok örgüt tarafýndan destekleniyor. Arif Ali
Cangý, doðanýn tahribatýna, insan ve canlý yaþamýna hiçe sayýlmasýna, insan haklarý ihlallerine
karþý verilen bir çok mücadele ve kampanyada yer almýþ bir aktivist. Sosyalist Ýþçi,
Baðýmsýz Aday Arif Ali Cangý’yla Ýzmir’deki gerçek durum ve çözüm önerileri üzerine konuþtu.
AKP ve CHP arasýndaki mücadelenin arenasýna dönüþtürülen
Ýzmir'de emek, barýþ ve demokrasi
güçlerinin adayýsýnýz. AKP ve CHP
halkýn gerçek sorunlarýný çözebilir
mi?
Arif Alý Cangý: Bugün küreselleþmeyle birlikte, sermayenin
kentlere ve yerel yönetimlere
ilgisinde olaðanüstü bir artýþ
görülmektedir. Bu baðlamda,
ekonomik geliþme ajaný olarak
deðerlendirilen kentler, yatýrým ve
sermaye çekmeye yönelik rekabetçi
bir karakter kazanmýþtýr. Buna karþýn
kentte yaþayan insanlarýn büyük bir
bölümü, özellikle de emekçiler ve
yoksullar kentin ekonomik ve sosyal
etkinliklerinden, üretim ve karar
süreçlerinden koparýlmaktadýr.
Kente iliþkin tüm planlar yerel ve
merkezi yönetimler ile büyük þirketler arasýnda varýlan anlaþmalarla
gerçekleþtirilmekte, çalýþanlarýn,
kadýnlarýn, gençlerin, engellilerin,
yaþlýlarýn, çocuklarýn, hastalarýn
kentsel ihtiyaçlarý planlamada
dikkate alýnmamaktadýr.
Kentsel 'geliþim/dönüþüm' adý
altýnda kentler tümüyle alýnýr satýlýr
bir meta haline getirilmekte, bütün
toplumsal hizmetler yerelleþtirme
adý altýnda özelleþtirilmekte, yeni
imar haklarý verilerek kent mekânlarý
talan edilmekte ve kent rantlarý sermayeye aktarýlmaktadýr.
Halkýn sorunlarýný çözmenin

baþlangýcý neo-liberal politikalarýn
reddedilmesdir.
AKP de, CHP de halkýn gerçek
sorunlarýný çözme niyetinde deðildir.
Çünkü AKP neo-liberal politikalarýn
en iyi uygulayýcýsýdýr. Yerel yönetimlere de kamusal ve kentsel alanlarý,
sermayenin isteðine uygun olacak
þekilde ve yandaþlarýný nemalandýracak tarzda yaðmalamaya hazýrlamaktadýr. Diðer yandan CHP de
neo-liberal politikalarý reddetmemekte, üstelik statükocu duruþ
sergileyerek toplumsal deðiþim

Ýzmirliler sizi doðanýn ve canlý yaþamýnýn tahrip
edilmesine karþý yürütülen mücadelelerden
tanýyor. Ýzmir'de ne tür sorunlar yaþanýyor?
AKP ve CHP'nin bu sorunlara bakýþý nedir? Küresel
ýsýnmaya ve kapitalizmin yarattýðý yýkýma karþý ne
öneriyorsunuz?
Arif Ali Cangý: Ýnsaný, doðayý,
yaþam kaynaklarýný ve kentleri
sömüren küresel kapitalizmin
saldýrýsýndan Ýzmir'de nasibi alýyor.
Baþta Çeþme ve Selçuk/Pamucak
olmak üzere kýyýlar 'turizm tahsisi'
adý altýnda yaðmaya açýlmaya, halka
kapatýlmaya çalýþýlmaktadýr. Doðal
yapýnýn bozulmasýna yol açacak
saldýrýlarla karþý karþýyadýr. Ýzmir
Kenti'nin kent içi açýk yeþil alanlarý
ve kýyýlarý yapýlaþma tehdidi altýndadýr.
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý içinde bulunan Aliaða'daki kirletici sanayi tesisleri bölgede
yaþamý tehdit eder boyuttadýr.
Özellikle yaz aylarýndaki hakim rüzgar yönü nedeniyle Ýzmir'in havasý
da kirleniyor. Var olan kirletici
faaliyetlere çözüm bulunmadýðý gibi,
yanýna yenileri eklenmeye çalýþýlmaktadýr. Bunun en çarpýcý örneði,

kömür yakýtlý termik santral yapýmý
giriþimidir.
Þu ana kadar iki ayrý santral için
lisans verilmiþ, ÇED süreci tamamlanmak üzere. Bunlarýn dýþýnda
baþka termik santraller de gündemde. Aliaða adeta gözden
çýkartýlmýþ durumda.
Geçtiðimiz yaz aylarýnda arsenikli
su ile gündeme gelen Ýzmir, temiz
içme suyu kaynaklarý sýnýrlý, az yaðýþ
alan bir kenttir. Var olan su kaynaklarý da kirletici iþletmelerin
tehdidi altýndadýr. Buna en çarpýcý
örnek de Efemçukuru Altýn
Madeni'dir.
AKP, merkezi yönetimde, turizm
tahsisleri görüntüsünde Çeþme
Yarýmadasý'ný pazarlamaya
kalkýþarak, termik santrallara üretim
lisansý vererek, Efemçukuru Altýn
Madeni için de "Ýzmirlileri susuzluða
ve kirli suya mahkum etme pahasý-

taleplerini görmezden gelmektedir.
Ülkemiz insanýnýn dini inancý;
otoriter laikçiler, muhafazakarlar ve
þeriatçýlar tarafýndan siyasi rant alaný
haline getirilip, inançlar siyasetin ana
malzemesi olarak kullanýlmaktadýr.
Yoksulluk ve açlýk gün geçtikçe artmakta, yoksul ve açlarýn sayýsý her
geçen gün çoðalmaktadýr. Kentlerimiz, yaðmalama çabasýnýn ve sosyal
gerilimlerin merkezinde yer almaktadýr. Oysa, tüm kaybedenlerle birlikte yerelden örülmeye baþlayacak
bir baþka yaþam mümkündür.

na" her türlü kolaylýðý saðlamaktadýr. Ýzmir'in suyunda saptanan
arsenik sorununu çözmek yerine,
konuyu seçim malzemesi yapan
çýkarcý bir yaklaþým içindeler.
Yerel yönetimi elinde bulunduran
CHP ise kýyýlarýn yaðmalanmasýný
önleme konusunda hiç etkili
olmamýþ, bir kýyýnýn yapýlaþmaya
açýlmasý için gereken iþlemleri yapmaktan geri kalmamýþtýr.
Aliaða Termik Santralý ve
Efemçukuru Altýn Madeni konusunda da taraftar olmadýðýný söylemesine karþýn, etkili olamamýþ, bu
konularda Ýzmirlilerin dirençli
duruþunun gerisine düþmüþtür.
Arsenikli su konusunda ise tam
anlamýyla beceriksizlik bir yönetim
sergilediler. 2007 yýlý baþýnda saptanan sudaki arsenik gerçeðini bir
buçuk yýl boyunca Ýzmirlilerden
gizlediler, sorunun çözümü için
hiçbir önlem almadýlar. Ta ki
AKP'nin seçime yatýrým olarak Melih
Gökçek'in aðzýndan arsenik
gerçeðinin açýklanmasýna kadar. Sýrf
bu olay bile CHP yerel yönetiminin
ne kadar þeffaflýktan uzak, ne kadar
katýlýmcýlýðý önemsemeyen, ne
kadar basiretsiz olduðunu göstermeye yetmektedir.

Bir yandan yerel seçimler
oluyor, ancak öte yandan
Türkiye darbeleri ve
Ergenekon soruþturmasýný tartýþýyor. Ana
muhalefet partisi ise
Ergenekon'un avukatý
olduðunu söylüyor.
Darbeler ve çetelerden
nasýl kurtulacaðýz?
Arif Ali Cangý:
Toplumsal olarak sahip
çýkýlmadýðý sürece,
AKP'nin darbelerle,
çetelerle mücadele
etmesi beklenemez.
Diðer yandan CHP
statükoyu korumak
kaygýsý ile darbelerin
kime karþý yapýldýðýný,
çetelerin kime hizmet
ettiðini unutmuþ
gözüküyor.
Yaþadýðýmýz somut
Ergenekon soruþturmasý,
Fýrat'ýn doðusunu,
kýþlanýn içini de soruþturmasý için toplumsal
direncin örülmesi þarttýr.
Katýlýmcý, yönetenler
tarafýndan denetlenebilir
bir yönetim oluþturulamadýðý sürece darbelerden ve çetelerden kurtulma þansýmýz yoktur.
Bu anlamda 29 Mart
yerel seçimlerini bir þans
olarak görüyoruz. 2009
Yerel Seçimler
önümüzdeki dönem
Türkiye siyasi yönelimine etki edecek özelliklere sahiptir.
Yerellerde katýlýmcý,
denetlenebilir yerel

yönetimlerin oluþmasý,
ülkede demokratik sistemin yerleþmesi için yol
açýcý olacaktýr.
Ýzmir'de ýrkçý örgütler
"Kürtlerin nüfus artýþý
durdurulsun" gibi taleplerle örgütleniyor,
etkinlik gösteriyor.
Irkçýlýk neden güçleniyor? Irkçýlýk ve milliyetçilik karþýsýnda sol nasýl
politikalar izlemeli?
Arif Ali Cangý: Sol,
ýrkçýlýða, milliyetçiliðe
karþý durmalýdýr. Sol
bütün politikalarýný,
barýþý, özgürlüðü, eþitliði,
demokrasiyi savunan ve
dayanýþmayý geliþtiren,
sýnýfsal bakýþ açýsýyla
oluþturmalýdýr.
Bu anlamda yerel yönetimleri demokrasinin
yeþerdiði alanlar haline
getirmek zorundayýz.
Bunun için biz;
Herkesin belediye
hizmet ve olanaklarýndan, etnik kökeni, dinsel
inançlarý, mezhebi, sýnýfsal konumu, cinsiyeti,
cinsel yönelimi ve siyasal
görüþleri nedeniyle ya da
baþkaca bir nedenden
dolayý ayrýmcýlýða uðramadan eþit olarak yararlanmasýný öngörüyoruz.
Çok kültürlü ve çok dilli
belediye hizmetleri vermek en önemli iþlevlerimizden birisi olacaktýr.
Öncelikle çok dilli olarak
gerçekleþtireceðiz.

“Bizim yerel yönetim anlayýþýmýzda, küresel ýsýnmaya
karþý, yenilenebilir enerji kaynaklarý, Ýzmir özelinde rüzgar, güneþ ve jeotermal enerji önceliklidir. Aliaða'da
yapýmý planlanan termik santrallara kesinlikle izin
verilemez. Ýzmir'in su havzalarýnýn korunmasý için her
türlü önlem alýnmalýdýr. Ne pahasýna olursa olsun su
kaynaklarýný kirleten faaliyetlere, Efemçukuru Altýn
Madeni’ne kesinlikle izin verilmemelidir. Bütün planlamalar, çevre saðlýðý ile insanlarýn ve diðer canlýlarýn
yaþamýný tehdit etmeyecek nitelikte olmalýdýr. Yerel
yönetimler öncelikle ve devamlý olarak yaþamý
savunmalýdýr.”

