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Krize karþý Dünyanýn yüzde 85’ini kontrol eden en zengin 20 ülke
kapitalizmin krizine çare bulmak için Londra’da toplanýyor
direniþ
 Eðitim emekçileri Ýstanbul’da
Harbiye’den
Galatasaray’a
yürüdü. Dört kez
polis engellemesini
aþan öðretmenler
düþük ücretlere
çok kýzgýndý.
 Saðlýkçýlar bütün
Türkiye’de iki gün
boyunca çeþitli
eylemler yaptý. Týp
bayramýnýn
yýldönümünde bir
çok hastane ve
merkezde saðlýða
daha fazla bütçe
ayrýlmasý için
eylemler yapýldý.
 Sabah-ATV grevi
sürüyor. Medyanýn
grevi yok sayýyor,
ancak basýn
emekçileri inatla
direniyor.
 Galatasaray
stadý inþaatýnda
direniþ devam
ediyor. 4 kez grev
yapan, ama hâlâ
ücretlerini alamayan iþçiler GS
bayraðýný indirdi.
 Sinter ve Gürsaþ
iþçilerinin grevleri
sürüyor. Haftalar
geçmesine raðmen
sendika hakký için
direniyorlar.

Sayfa 2
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boþuna gelme

Afganistan’a
asker yok
DSiP

G20 çözüm
deðil sorun

Ýþimiz için, ekmeðimiz için, geleceðimiz için çözüm direniþ
Dünyanýn en zengin 20 ülkesinin
liderleri 1-2 Nisan tarihleri arasýnda Londra’da toplanýyorlar.
Aralarýnda Türkiye’de var.
Bu 20 ülke dünya ekonomisinin
yüzde 85’ini kontrol ediyor.
G20 liderleri Eylül 2008’de
baþlayan krize çözüm bulacaklarýný, bunun için tartýþtýklarýný
söylüyorlar. Oysa aslýnda krizin
nedeni onlar.
Yýllardýr bütün dünyaya egemen
kýldýklarý yeni liberal politikalarla

insanlarý açlýða, yoksulluða
mahkum ettiler. Tüm kamu
yatýrýmlarýný haraç mezar özel sektöre sattýlar.
Biraz daha fazla kâr için iþçilerin
ücretlerini düþürdüler, çalýþma
saatlerini arttýrdýlar.
Ve þimdi de 30 yýldýr söylediklerinin tam tersini yapýyorlar.
Bankalarýn, sigorta þirketlerinin,
fabrikalarýn sahiplerini batmaktan
kurtarmak için kamulaþtýrýyorlar.
5-6 ayda trilyonlarca dolarý þirket-

leri kurtarmak için harcadýlar ve
harcayacaklar ama iþçiler ve
emekçiler gene iþsiz kalýyor, gene
yoksullaþýyor.
G20 toplantýsý kapitalizmi kurtaramaz.
Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi ve
Antikapitalist öðrenciler G20
toplantýsýna karþý Þstanbul,
Ankara, Ýzmir’de gösteriler
yapacak.
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En zengin 20 ülkenin liderleri Eylül 2008 krizinden buyana ikinci kez toplanacak

Balbay’ýn darbe günlüðü
Mustafa Balbay’ýn bilgisayarýndan
dosyalarýndan 2003-2005 yýllarýndaki darbe giriþimlerinin notlarý çýktý.
Mustafa Balbay tutuklandýðýnda
arkadaþlarý ortalýðý ayaða kaldýrmýþtý.
Saygýn, demokrat, muhalif olan
bu gazeteci haksýz yere gözaltýna
alýnmýþtý!
Ancak “Genç Subaylar Rahatsýz”
manþetini atan gazetecinin
mesleðinden baþka her þeyle

uðraþtýðý açýða çýktý. Ancak daha da
önemli olan Balbay’ýn günlüðünde
kayýtlý olanlardý.
Generaller bir darbe yapmak için
kýrk takla atmýþtý. Medya desteðini
kazanmak için çýrpýnmýþlardý. 10-15
yýl kalmak üzere iktidarý almayý
tartýþmýþlardý. Balbay’ýn günlükleri
Ergenekon soruþturmasýný köklü
olarak etkileyecek.
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Yeni kriz paketinde
çalýþana ve iþsize
hiç bir þey yok
Hükümet 4. ekonomik paketi
açýkladý. Paketten patronlara
birikmiþ ürünlerini satmakta
kolaylýk çýktý.
Ýç talepleri canlandýrarak stoklarý eritmek için firmalarýn
elinde þuanda mevcut araçlar
ve beyaz eþya var. Bunlardan
alýnan Özel Tüketim Vergisi'ne
3 ay süreyle indirim geliyor.
Beyaz eþya ve otomotiv sektöründe vergi indirimi krizin
vurduðu yoksullarýn ne kadar
iþine yarayacak?
4. ekonomik paket içinde
neden temel ihtiyaçlarda
örneðin gýda da indirim yok.
Üstelik , ÖTV indirimi bir yandan bütçe açýðýný büyüteceðinden, kamu harcamalarýndan
kýsýlmaya neden olduðu gibi
diðer yandan temel ihtiyaçlara
daha fazla vergi biçiminde
dönecektir. Dolayýsýyla kriz
önlemi olan paketin faturasý
yine yoksullara çýkacak.

Gücümüzü birleþtirelim
“10 Þubat 2004 salý günü
Etimesgut Jandarma Eðitim ve Spor Tesislerinde (JEST) sohbet..saat
17.15-20.00 arasý..
ÞE- arkadaþlar þöyle bir araya gelelim, ne oluyor, ne yapabiliriz,
enerjimizi nasýl birleþtirebiliriz, bir konuþalým dedim... hepimiz farklý
yerlerde ayný þeyleri düþünen insanlarýz ama, gücümüzü birleþtirmediðimiz için bir sonuç alamýyoruz... öte yandan da bu iktidar
yapacaðý her þeyi yapýyor..
-Nedir, nasýl bir þey düþünüyorsunuz
ÞE- benim düþüncem þu... Birçok dernek var, gazeteciler var, memlekette olup bitene duyarlý insan var... Bunlarý bir araya getirmek
gerekiyor... Mesela siz öncülük etseniz, burada üç kiþi bir araya geldi,
bu on olur, sonra 20 olur... Derneklere yön verilir... toplumu biraz
duyarlýlýða sürüklemek lazým..
Valla paþam bu dediðiniz zor. Bu kuruluþlarý, kiþileri bizlerin bir
araya getirmesiyle alýnacak bir sonuç göremiyoruz biz... Bir de bu iþ
gazete anlamýnda yazarlardan çok gazete yönetimlerinin iþi... Þimdi
biz yazdýk, þu gazetede þu kadar yazar, ötekinde bu kadar yazar...
Köþelerinde yazarlar, ama sonuç alýnabilmesi için gazetenin bir yayýn
anlayýþý olarak buna sahip çýkmasý lazým.O zaman çoðalýr bu iþ...
Geçmiþte de böyle olmuþtu... 28 þubat döneminde mesela..

Harekete geçmenin yollarýný bulmak lazým
ÞE- arkadaþlar haklýsýnýz da, ne yapacaðýz, ülke batýyor, size
söyleyeyim... her þey kayýp gidiyor... ne yapacaðýz, bu batýþý hep birlikte izleyecek miyiz? Olamaz böyle bir þey.
- O konuda haklýsýnýz. Bizler de yazýyoruz... melesa Kýbrýs, gitti
gider..
ÞE- evet Kýbrýs gidiyor... Ýþ onunla da kalmayacak, arkasýndan Ege
gelecek, sonra Güneydoðu'yu tartýþýlýr hale getirecek... Gidiþ bu...
Ama öte yandan da Anadolu’da bir potansiyel var. Bana gelen tepkilerden, gidince karþýlaþtýðým manzaradan bunu görüyorum... Bunu
harekete geçirmenin yollarýný bulmak lazým..

Sendikalar tepkili

Türk-Ýþ yaptýðý açýklamayla
yeni ekonomik paketi protesto
etti:
"Ekonomik krizin iþsizliði
artýrmasýna izin verilmemelidir.
Sadece sermaye kesiminden
gelen þikayetlere çözüm arayarak; lüks konut satýþlarýný
vergi dýþý býrakarak; otomobil
satýþlarý üzerinden alýnan vergileri düþürerek istenilen ölçüde
istihdamý korumak mümkün
olamayacaktýr."
KESK'de çalýþanlara sýrtýný
dönen hükümeti protesto etti:
“Lüks tüketimde, özellikle
konut ve otomotiv alanlarýnda
üç ay süreyle gerçekleþtirilecek
ÖTV ve KDV indirimlerinin
emekçiler açýsýndan krize karþý
bir rahatlama saðlamayacaðý
açýktýr. Bu konutlarý ve otomobilleri açlýða, iþsizliðe ve
sefalete sürüklenmiþ emekçilerin alamayacaðý ortadadýr.
Beyaz eþyada yapýlan vergi
indirimleri ise düðün mevsiminin yaklaþmasýyla birlikte
yoksul halkýn çeyiz düzmek
adýna bankalara daha fazla
borçlanmasýna neden
olacaktýr.”
Mersin'de, KESK mitinginde,
"krizin faturasýný biz ödemeyeceðiz" sloganýyla 5 bini çalýþan
yürüdü. Ýstanbul'da saðlýk ve

Balbay’ýn
darbe
günlükleri

TSK sizin sizin kafanýzdaki þeyleri düþünüyor
ÞE- Benim sizi çaðýrdýðýmdan, þu andaki sohbetimizden öteki
arkadaþlarýn haberi var... Türk Silahlý Kuvvetleri sizin kafanýzdaki
þeyleri düþünüyor. inanýn buna... öte yandan þu da var; yüzde 1,
yüzde 99'a uymak zorunda. Uyar... Öyledir. O yüzde bir. kalan
yüzde 99... uymak zorunda..

Darbe yapýn demiyoruz, ama...

eðitim çalýþanlarý eylemdeydi.
Galatasaray stadýný yapan ve
ücretlerini alamayan iþçiler
eylemdeydi. ATV-Sabah grevi
ise hala sürüyor.
Ýþsizlik rakamlarý sýnýrlarý zorluyor. Oranlar Aralýk ayýnda
yüzde 13.6' ya yükselmiþ
durumda. Ýþsiz sayýsý 3 milyonu
aþtý. Durgunlaþan ekonomiyi
canlandýrmak amaçlý yapýlan
paketler bir türlü iþsizliðin yükselmesini öneleyemiyor. Ýþsizlik
Sigortasý Fonu`ndan maaþ alanlarýn sayýsýnda her geçen ay
artýþ yaþanýyor. Geçen yýlýn verilerine göre; Eylülde 143 bin
kiþi iþsizlik ödeneði alýrken,

Krize karþý tuvaletlerde
denetim
Ýþçilerin tuvalette geçirdiði vakitleri, patronlarýn kârýna çeviren bir sistem geliþtirildi.
Sistem kart veya parmak izi ile çalýþýyor. Ýþçiler
eðer izin verilenden fazla kere tuvalete gider
veya fazla vakit geçirirse iþçilerin ücretlerinden
kesinti yapýlýyor.
Sistemi patronlar çok sevmiþ. Bu yeni sistemi

kasým ayýnda bu rakam 165 bini
geçti. 2009 Ocak ayý içerisinde
ise bu rakam çok daha fazla
oldu.Ýþsizlik Sigortasý
Fonundan ise, 244 bin 359
kiþiye 87 milyon 35 bin 304 TL
ödeme yapýldý.
Kriz sertleþtikçe, mücadele de
sertleþecek.
Temel ihtiyaçlarýn vergisi
gerekirse sýfýrlanmalý. Askeri
harcamalar durdurulmalý.
Kamu harcamalarýna, eðitime
ve saðlýða yatýrým yapýlmalý.
Ýþsizliðe somut çözüm önerileri
getirilmeli. Bu krizi yaratan
bizler deðiliz, faturasýný biz
ödemeyeceðiz!

þimdiden 132 firma kullanýyor ve pek çoðu tekstil firmasý. Bir firma yetkilisi, “Pek rahat ettik.
220 personelimizden aylýk toplam 3 bin TL
civarýnda fazla tuvalet kullanmalarýndan dolayý
kesinti yapýlýyor” diyerek açýkça iþçilerin
ihtiyaçlarý üzerinden kesinti yapýldýðýný ifade
ediyor. Arjantin'de kasiyerlere tuvalete
gitmesinler diye çocuk bezi baðlanmasýný Türk
patronlarý yeterince teknolojik bulmamýþlar
anlaþýlan. Krizle beraber, kapitalizmin giderek
vahþileþen yüzünün “pislik”leri ne yazýk ki
daha fazla ortaya saçýlýyor.

- Zorunda da, öyle olmuyor iþte... En tepe böyle olunca, altýndakiler
ne yaparsa yapsýn, iþte öyle bir çýkýþ deniyor... Olmuyor, istenen
sonucu vermiyor. Biz yýllardýr ülkede olup bitenleri izliyoruz. Bir
genelkurmay baþkanýnýn deðil yüksek sesle görüþünü anlatmasý,
þöyle kaþýný çatmasý yeter. Biz darbe falan yapýn demiyoruz ama,
þöyle bir duruþ paþam... o yok, o kalmadý... o zaman da her þey havada kalýyor... siz bir araya geldiðinizde kendisine bunlarý söylemiyor
musunuz
ÞE- söylüyoruz... inanýn en açýk þekliyle söylüyoruz..
- Söylersiniz de, acaba þöyle açýk açýk konuþuyor musun
ÞE- Konuþuyoruz, söylüyoruz... Bizde tabii bir kýta disiplini terbiyesi vardýr. bir arkadaþým anlattý. Tümgenerallikten emekli... bir üstü ile
pek çok görev yerinde birlikte olmuþ. her seferinde komutan o
olduðu için yanýnda pek konuþmamýþ... binbaþý olmuþ öyle, Albay
öyle, General olunca çýkýþmýþ, ya komutaným hiç konuþmadan emekli
olacaðým' demiþ... o hesap, biz artýk general olunca ayrýca konuþuruz.
Bu aþamadan sonra benim kaybedecek neyim var? O yüzden her þeyi
açýk açýk konuþuyorum..
- Olur, olmaz ayrý konu, þöyle bir senaryo düþünüyorum... Þimdi siz
de söylediniz kuvvet komutanlarý blok, 4 kiþi... Altýnda ordu komutanlarý, orgeneraller, korgeneraller blok, onun altýnda tümler, tuðlar
blok, hepsi bir araya gelse ve dese ki; sizinle olmuyor... Ýþte Kara
Genelkurmay olur, siz Karaya geçersiniz,Ýzmir'deki Jandarma olur,
Ýstanbul'dakini de artýk ne yaparsanýz..
ÞE- ya o, siz gidin derse..
- Diyemez... Tümünüzü karþýsýna nasýl alýr
ÞE- evet, diyemez, ama...(uzun süre sustu, düþündü...

Ýlker Baþbuð nasýl biridir?
- Siz þimdi yüzde 1 diyorsunuz, yüzde 99'a uyar diyorsunuz ama 4
yýlý var. Kadrosunu yapar... Mesela biz fazla tanýmýyoruz, Ýlker
BAÞBUÐ nasýl biridir
ÞE- O... o karargahta, genelkurmay'da artýk... (gülümseyerek) baþka
bir söze gerek var mý..”
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Ergenekon davasý 2. iddianamesinde darbe giriþimleri ve provokasyonlar var

Darbeciler ilk kez darbe
suçundan yargýlanýyor
Ergenekon Terör Örgütü
soruþturmasýnýn 2. iddianamesi
mahkemeye sunuldu. Ýkinci
iddianamede, 2003-2004 yýllarýndaki üç baþarýsýz darbe giriþimini gerçekleþtiren emekli generaller Þener Eruygur ve Hurþit
Tolon için 13 kez aðýrlaþtýrýlmýþ
müebbet hapis cezasý isteniyor.
2. iddianamenin bir çok tartýþmaya son vermesi bekleniyor.
Cumhuriyet Mitingleri,
ETÖ'nün gizli yapýlanmasý,
Sivas ve Gazi katliamlarý, faili
meçhul cinayetler yargýlanacak.
1909 sayfalýk iddianamede
Orgeneraller Þener Eruygur ve
Hurþit Tolon baþta olmak üzere
12 kiþi örgüt yöneticisi olmakla
suçlandý. Eruygur ve Tolon
"Örgüt lideri" olarak anýldý.
ETÖ'nün diðer yöneticileri ise:
Ýstihbarat Daire eski Baþkaný
emekli Tuðgeneral Levent
Ersöz, gazeteci Tuncay Özkan,
muvazzaf subaylar Mehmet Ali
Çelebi, Noyan Çalýkuþu, Eren
Mumcu, Hasan Hüseyin Uçar,
Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü
Organize Suçlarla Mücadele
eski Müdürü Adil Serdar Saçan,
gazeteci Mustafa Balbay,
Esenyurt eski Belediye Baþkaný
Gürbüz Çapan ve albay Atilla
Uður. Saçan dýþýndaki 9 kiþi
hakkýnda cebir ve þiddet kullanarak TBMM'yi ve TC
Hükümetini ortadan kaldýrmaya
veya görevlerini engellemeye
teþebbüs suçunu düzenleyen
TCK'nýn 312. maddesine dayanarak aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet
hapis cezasý istendi. Ayrýca bu
on kiþi için TCK'nýn baþka maddelerine dayanarak 3 ile 15 yýl
arasýnda çeþitli hapis cezalarý da
istendi.
Savcý eski polis müdürü Saçan'
örgüt yöneticisi olmak ve kiþisel
verileri hukuka aykýrý olarak
kaydetmetle suçlandý. Saçan
hakkýnda örgütte yönetici
olmaktan 15 ve kiþisel verileri
hukuka aykýrý olarak kaydetmekten 3 yýl talep etti.
Geriye kalan 44 kiþiden 3'ü
hakkýnda aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý istenirken, 41
kiþi hakkýnda ise 10 yýldan 15

Darbe Günlükleri’nin yazarý Emekli
Oramiral Örnek tanýk kürsüsüne çýkacak.
yýla kadar hapis cezasý istendi.
Ýstanbul 13. Aðýr Ceza
Mahkemesi yasanýn kendisine
tanýdýðý 15 günlük süre
içerisinde iddianameyi inceleyerek eksiði olup olmadýðýna
bakacak. Eksik görmezse de
iddianameyi kabul edip davayý
açacak.

Günlükleri'ni yayýmlamýþ ve
ardýndan kapatýlmýþtý. Örnek,
günlüklerinin bir bölümünü
yayýmlayan gazeteci Alper
Görmüþ'e dava açmýþ, ancak
mahkeme Görmüþ'ü suçlu bulmayýp Darbe Günlükleri'nin
gerçek olduðu kararýna varmýþtý.

Darbe Günlükleri

Sivas, Baþbaðlar, Gazi

Ergenekon'u "fasa fiso" ilan
eden, ilk iddianamenin gerçek
suçlarý atladýðýný söyleyen, bu
davanýn hiçbir yere varmayacaðýný söyleyenlerin itirazlarý 2.
iddianame ile boþa çýktý.
Türkiye'de darbe giriþiminde
bulunan generaller ilk kez darbe
suçlamasýyla yargý önüne çýkýyor. Emekli Oramiral Özden
Örnek'in Darbe Günlükleri iddianamede yer alýyor. 2003-2004
yýllarý arasýnda gerçekleþen
Ayýþýðý, Sarýkýz, Eldiven darbe
giriþimlerinin notlarý Özden
Örnek'in günlüðünde ayrýntýlý
bir þekilde yer alýyor. Nokta
Dergisi 2006 yýlýnda Darbe

Meclisten darbeye karþý iki ses yükseldi
Darbe Günlükleri baþta olmak
üzere 2003'ten bu yana gerçekleþen
darbe giriþimlerine karþý sessiz
kalan meclisten iki aykýrý ses yükseldi.
Eski TBMM Baþkaný ve AKP milletvekili Bülent Arýnç darbecilere
çattý. "Allah'a çok þükür ediyorum ki
Türkiye bunlarýn zamanýnda bir
savaþa falan girmemiþ. Yoksa bunlarýn savaþacak halleri yok.
Askerlikten baþka her þeyi yapmýþlar. Siyasetle uðraþmýþlar, darbelerle uðraþmýþlar" dedi.
TSK ise Arýnç'a muhtýra verdi.
Genelkurmay Baþkanlýðý Ýletiþim

Daire Baþkaný Tuðgeneral Metin
Gürak, "Bu kiþinin ön yargýlý, saptýrýcý düþünce ve ifadeleri üzerinde
fazla durulmasýna da gerek yok"
diyerek Arýnç'ý aslýnda itibarsýz bir
politikacý olduðunu ima etti.

Arýnç'a muhtýra
Bülent Arýnç ise TSK açýklamasýna
hemen yanýt verdi. "Ben kimsenin
emir eri deðilim" diyerek atanmýþ
bir memurun seçilmiþ bir milletvekiline müdahale etme hakký bulunmadýðýný söyledi. Hurþit Tolon ise
Arýnç’a dava açýyor
Özgürlük ve Dayanýþma Partisi

Darbe suçu, 2003-2004'le sýnýrlý
deðil. 2007 yýlýnda AKP
hükümetini devirmek için
toplumu tahrik etme planý yargý
önünde. Darbeci paþalar
Eruygur ve Tolon liderliðinde
örgütlenen Cumhuriyet
Mitingleri ile ordu göreve
çaðrýlmýþtý.
2. iddianame ‘sivil demokratik
tepki’ olarak yutturulmak istenen mitinglerin nasýl, kimler ve
hangi amaçla örgütlendiðine
ýþýk tutuyor.
Ýkinci iddianamede Türkiye
toplumunun 'laik-anti-laik'
olarak bölünmesine ve terörize
edilmesine yol açan önemli
(ÖDP) Ýstanbul Milletvekili Ufuk
Uras'ta Ergenekon davasý ikinci iddianamesinde yer alan 'TBMM'yi
ortadan kaldýrmak' suçuna dikkat
çekti.

Darbe suçtur

CHP lideri Baykal'ý, 'Meclis'i çökertmeye çalýþan bir cinayet
þebekesinin avukatlýðýna soyunduðunu' söyleyen Uras darbe þak
þakçýlarýna meydan okudu: "Bu,
CHP liderinin kendi kuyusunu
kazdýðýnýn resmidir. Baykal'a asit
kuyularýndan çýkan kemik
parçalarýný ibret olsun diye yollamak
lazým. Avukatlýða devam edecek mi,
karar versin."
Darbe giriþimleri hakkýnda meclise
soruþturma önergesi veren ancak

toplumsal olaylar ve ETÖ'nün
bu olaylarda oynadýðý rolde yer
alýyor.
Ýþte 2. iddianamede olduðu
söylenen, on yýllardýr karanlýkta
kalmýþ olaylardan bir kaçý:
Sivas Katliamý: 2 Temmuz
1993'te Pir Sultan Abdal Kültür
Derneði tarafýndan Sivas'ta
düzenlenen þenliklere katýlmak
için þehre gelenlerin kaldýðý otel
ateþe verilmiþti. Aralarýnda Aziz
Nesin'in de bulunduðu þenlik
katýlýmcýlarý þehre gelmeden
önce görünmez bir el kampanya
yürütmüþ, "Ýslam'a saldýrýp þeytaný savunanlar Sivas'a geliyor"
söylentisini yayarak halký tahrik
etmiþti. Tahrike kapýlanlarýn
Madýmak Oteli'ni ateþe verdiler,
33 konuk, 2 otel görevlisi ve 2
saldýrgan feci þekilde can vermiþti.
Baþbaðlar Katliamý: Sivas
Katliamý'ndan 3 gün sonra, 5
Temmuz 1993'te Erzincan'ýn
Baþbaðlar köyüne gelen ve kendisine PKK'li süs veren bir grup
silahlý adam köyün erkeklerini
cami önünde toplamýþ, kurþuna
dizmiþ, 33 insan hayatýný yitirmiþti. Bu tüm barýþ ve ateþkeþ
girþimlerinin yýllarca ertelenmesine neden olduðu gibi, Türkleri
Kürtlere karþý kýþkýrtmýþtý.
Gazi Katliamý: 12 Mart 1995
akþamý Ýstanbul'da Alevilerin
yoðun olarak yaþadýðý Gazi
Mahallesi'nde üç kahve bir iþyeri tarandý. Yüzlerce insan
polisin hiçbir þey yapmamasýna
karþý karakola yürüdü.
Kalabalýða ateþ açýldý. 1 kiþi
öldü, onlarca kiþi yaralandý. 13
mart günü saldýrýyý protesto
etmek için Ýstanbul'un bir çok
semtinde sokaða çýkanlara yine
ateþ açýldý. 15 kiþi öldürüldü,
onlarca kiþi yaralandý. Katliam
ertesinde gazetelerde kurþunu
sýkanlarýn fotoðraflarý yayýnlandý. Bunlar Özel Harekatçý
polislerdi, hepsi 1996'da
Susurluk davasý sanýðý oldu.
Yakýn tarihin karanlýk olaylarý
bir bir açýða çýkýyor. Ergenekon
çetesine ve darbecilere karþý tepkimizi gösterirsek daha bir çok
þey açýða çýkacak.
mecliste gurubu bulunan diðer partilerden destek görmeyen Ufuk
Uras, TBMM'de darbelere karþý
araþtýrma komisyonunun derhal
kurulmasý gerektiðini söyledi:
"Meclise iliþkin bir saldýrý olduðunda, Meclis'i savunmak Meclis'teki
partilere düþer. Hâlâ gecikmiþ deðil.
Bu yüzden bir an önce, nisanda
tekrar darbelere yönelik araþtýrma
komisyonunu oluþturmamýz lazým.
TBMM'yi laðvetmek bir demokrasi
suçu deðil midir?" dedi
Uras 28 Þubat darbesinin üzerini
örtmeye çalýþan dönemin cumhurbaþkaný Süleyman Demirel'e de
yanýt verdi: “Süleyman Demirel gibi
'ne þiþ yansýn ne kebap' mantýðýný
benimseyen insanlar 28 Þubat
muhtýrasýnýn suç ortaðýdýr. 28 Þubat
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12 Mart Vicdan
Mahkemesi
toplandý
12 Mart 1971 darbesi kasvetli bir
günde Ýstanbul'da vicdanlarda
yargýlandý. 12 Eylül ve 28 Þubat
Vicdan Mahkemeleri'ni
düzenleyen Darbelere Karþý 70
Milyon Adým Koalisyonu'nun
sanýk kürsüsünde bu kez 12 Mart
muhtýracýlarý ve Süleyman
Demirel ile darbecilerle iþbirliði
yapan siyasiler vardý.
Mahkeme'nin yargýcý ise 12 Eylül
Darbesi hakkýnda iddianame
hazýrladýðý için meslekten ihraç
edilen Savcý Sacit Kayasu idi.
Ýddianameyi Avukat Mucteba
Kýlýç okudu. 12 Mart Darbesi'nin
verdiði hasar hakkýnda Bilirkiþi
Raporu'nu THKO davasýnda
idamla yargýlanan 18 kiþiden biri
olan Atilla Keskin sundu. Keskin,
15-16 Haziran 1970'te iki gün
Ýstanbul sokaklarýný iþgal eden
iþçilerin, yoksul köylülerin, gençlerin aþaðýdan yükselen
mücadelelerine dikkat çeken
Keskin darbenin gerekçesini tam
da burada olduðunu söyledi.
Atilla Keskin'e göre darbenin tek
bir amacý var, koðuþta kendilerine
seslenen generalin sözlerini
aktardý: "Ýçinizden birilerini idam
edeceðiz. Biz bunu yapmak
zorundayýz. Gelecek kuþaklara
ders olsun diye." Hasar raporu ise
kabarýktý. Binlerce kiþi gözaltýna
alýnmýþ, iþkence görmüþ, kimseyi
öldürmemiþ üç genç idam
edilmiþti.
Atilla Keskin'in ardýndan sýra
tanýklarýn dinlenmesine geçildi.
Ýlk tanýk 12 Mart Muhtýrasý
sýrasýnda Yeni Ortam dergisini
çýkaran Aydýn Engin'di, 12 Mart
darbesi sýrasýnda Mahir Çayan'ýn
çizgisini savunan genç bir subay
olan Ömer Laçiner, THKP-C
davasýndan tutuklanan ve kontrgerilla merkezinde iþkence gören
Murat Belge, THKO davasýndan
tutuklanan ve iþkence gören
Tuncer Sümer darbeye karþý
tanýklýk yaptý.
Son tanýk ise Deniz Gezmiþ,
Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnan'ýn
arkadaþý Atilla Keskin'di. Vicdan
Mahkemesi'ni dolduranlarýn
bazýlarý Keskin'i dinlerken aðladý.
Keskin ise onlarý yoldaþlarýnýn
idama giderken nasýl þakalaþtýklarýný anlatarak teselli etti.
Mahkeme Jürisi darbecileri ve
onlarla iþbirliði yapan siyasileri
suçlu buldu. Kararý Zeynep
Tanbay okudu. Darbe karþýtlarý
12 Mart darbecilerine sonsuza
kadar itibarsýzlýk cezasýný verdi.
Süleyman Demirel'in gerçek bir
mahkemede yargýlanmasý kararý
verdi.
da, 12 Mart da 12 Eylül gibi bir
askeri müdahaledir. 28 Þubat'ta da
rutinin dýþýna çýkýlmýþtýr. Askeri
vesayet uygulanmýþtýr."
Uras, Ergenekon Terör Örgütü'nün
finansman kaynaklarý ve Kýbrýs'taki
faaliyetleri hakkýnda da konuþtu:
z "Bir türlü Ergenekon cinayet
þebekesi ile örtülü ödenek iliþkisi
gündeme gelmedi, araþtýrýlmadý.
Ancak bir sürü faili meçhul cinayet
var. Bunlarýn örtülü ödenek ile iliþkisini kimse bilmiyor. Bu ortaya
çýkarýlmalý."
z "Bir kuþu kestiðinizde bütün
kuþlarýn anatomisini çýkarabiliyorsunuz. Mesela Kýbrýs'ta bir Kutlu
Adalý cinayetini ortaya çýkarýn.
Hemen Ergenekon'un Kýbrýs ayaðý
ortaya çýkar."
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GÖRÜÞ
Ýstiklal Marþý ve milli maçlar
"Aman Allah'ým neler konuþmuþlar, neler
söylemiþler. Allah'a çok þükrediyorum ki, Türkiye
bunlarýn zamanýnda bir savaþa falan girmemiþ.
Yoksa bunlarýn savaþacak halleri yok. Askerlikten
baþka her þeyi yapmýþlar. Siyasetle uðraþmýþlar, darbelerle uðraþmýþlar".
Gazetelerde okuduðumda, kýskançlýktan dizlerimi
dövdüm. Niye ben düþünüp yazmamýþým bu sözleri!
Özden Örnek'in günlüklerini okuduðumda "Sanki
orduyu deðil, memleketi yönetmek için atanmýþlar"
diye düþünmüþtüm, ama Bülent Arýnç çok daha
güzel ifade etmiþ.
Herifler sabah toplantýya giriyor, gündemlerinde
tek bir askerî mesele yok, harýl harýl hükümeti,
seçimleri, meclisteki oylamalarý, eðitim sistemini
tartýþmaya baþlýyorlar. Aralarýnda iþbölümü yapýp
askerlikle ilgisiz konularda araþtýrmalar, planlar
hazýrlýyor, parti baþkanlarýna, hakimlere, rektörlere
telefonlar edip talimat veriyorlar. Mevcut savaþýn
dýþýnda bir savaþ çýksa, haberleri bile olmayacak.
Bulgar hududundan giren bir ordu, bunlar "Hop, ne
oluyor?" dediðinde Yozgat'a varmýþ olacak.
Arýnç'a cevap, Genelkurmay Baþkanlýðý Ýletiþim
Daire Baþkaný bir tuðgeneralden geldi: "Türk Silahlý
Kuvvetleri'ne iliþkin düþünce ve görüþleri çok iyi bilinmektedir. Bu kiþinin önyargýlý, saptýrýcý
düþünceleri üzerinde fazla durulmasýna gerek yok".
Cevap þöyle: "Buna karþý cevap vermek ihtiyacý
duymuþlarsa, ben sayýn Tuðgeneralden þunu açýklamasýný beklerdim. 'Evet bugün yayýnlanan, açýklanan pek çok olay var. Biz kendi bünyemizde bunlarý araþtýrýyoruz, biz anayasaya baðlýyýz, biz sivil
iktidarýn karþýsýnda bir güç deðiliz, sivil iktidarýn
emrindeyiz, yanlýþlýklarý yapanlar her kurumda
bulunur. Bu yanlýþlýklarý yapanlarý kurumda
barýndýrmayacaðýz' deseydi, çok daha haklý bir
konuþma yapmýþ olurdu". Ve devamý: "Eskiden 'höt'
dedi mi bir tanesi, tabana kuvvet kaçarlardý.
Demirel'e mektup geldi 'Hükümetten ayrýl' diye.
Þapkasýný aldý gitti. Sordular, 'Ya baba þapkaný da
aldýn gittin' diye. 'Bir de onu mu býrakacaktým'
dedi". Ve devamý: "Asker kendi zor iþleri içerisinde
kendi kurallarý ve görevleri ile baþbaþadýr. Sivilleri
yönetmek, sivilleri azarlamak, sivillerin üstünde
demoklasin kýlýcý gibi sallanmak hiçbir sivil
demokraside bugüne kadar görülmemiþtir".
Arkasýndan, Arýnç yine kýskandýrdý beni. Resmi
bayramlar, törenler ve milli maçlar dýþýnda özel
toplantý ve törenlerde saygý duruþunda bulunmasýna
ve Ýstiklal Marþý okunmasýna gerek olmadýðýný
söyledi. "Ama biz bunu yapmak zorunda hissediyoruz. Birileri acaba ne der diye korkuyoruz, endiþe
ediyoruz. Sivil bir toplantýda bunu yapmak 12
Eylül'lerden kaldý. Bunlardan ne kadar kurtulabilirsek, o kadar özgür bir toplum olacaðýz."
Bunlar, saðcý, muhafazakâr bir partinin önde gelen
bir üyesinin görüþleri.
Bunlarý, CHP'nin Ergenekon'un avukatlýðýna
soyunmasýyla, TKP'nin "Osmanlý'ya dönülüyor" yaygaralarýyla, Ýþçi Partisi'nin "Kemalist Devrim
Mevzisi" safsatalarýyla karþýlaþtýrýnca, insan
Türkiye'de olduðunu anlýyor, garip memleketimizi
daha bir seviyor!
AKP hükümet olduðu günden beri, Türk solu bu
sorunu yaþýyor: Saðcý ve muhafazakâr bir hükümet
olumlu iþler yaptýðýnda ne yapacaðýz!
Büyük bir kesim, "Þeriat geliyor!" çýðlýklarý atarak
Kemalizm'e dört elle sarýldý, ordunun, darbecilerin
ve çetelerin yanýnda saf tuttu; "sol" olmaktan çýktý.
Daha küçük bir kesim, "istediklerimi AKP zaten
yapýyor" diye düþünerek sol saflarý terketti.
Oysa yapýlmasý gereken, AKP iyi bir þey yaptýðýnda "Ýyi, ama yetersiz" diyerek tabanda örgütlenmek
ve daha fazla adým atýlmasýný saðlamak; ayný
zamanda neoliberalizm karþýsýnda kitlesel bir
muhalefet yaratmaya çabalamak.

Roni Margulies

Dünya Su Forum'u protestolarla baþladý
SÝ Ýstanbul - Beþincisi düzenlenen
Dünya Su Forumu, Sütlüce Kongre
ve Kültür Merkezi'nde yapýlan açýlýþ
töreniyle çalýþmalarýna baþladý.
Forumun açýlýþ gününde hem
içeride hem de dýþarýda olaylar
yaþandý. Cumhurbaþkanlarýnýn
salona girdiði anda ellerindeki "No
Risky Dams" (riskli barajlara hayýr)
pankartýný açarak forumu protesto
eden "International Rivers" organizasyonundan Ann Kathrin
Schineider ve Payal Parikh gözaltýna
alýndý. Ayrýca Beyoðlu Adliyesi
önünde toplanan baþka bir gruba
müdahale eden polis yaklaþýk 20
kiþiyi gözaltýna aldý.
Birçok arama noktasýndan geçtikten
sonra girilebilen açýlýþ töreninde
yapýlan konuþmalar beklendiði gibi
su soruna çözüm bulmaktan çok uzaktý. 29 bin kiþinin kayýt yaptýrdýðý
açýklanan forumda uluslararasý þirketlerin aðýrlýðý, toplantýdan çýkacak
sonucun ne olacaðý konusunda þimdiden bir fikir verdi.
280 sterlin tutarýnda olan katýlým
ücreti ve vize kýsýtlamalarý, yoksul
ülkelerin ve sivil toplum kuruluþlarýnýn dýþarýda kalmasýný garantilemiþ gibi görünüyor. Forum
alanýnda kurulan "EXPO çadýrý"
gezildiðinde iþin gerçek yüzü bir kez
daha ortaya çýkýyor. Fuar alaný,

Kapitalistlerin su politikalarýna protesto edenler susturuldu.
birkaç STK dýþýnda tamamen þirketlerin yeni ürünlerini sergilediði
dünya çapýnda bir fuar havasýnda.
2,5 milyar insanýn temiz suya ulaþamadýðý günümüzde þirketler -kendilerince- yeni nesil su arýtma teknolojilerini pazarlama çabasýnda.

Alternatif su forumu

Dünya Su Forumu'nun yapýsý tüm
dünyanýn ilgisini çekmiþ durumda.

Ýlk eylemi antikapitalistler yaptý
SÝ Ýstanbul- Dünya Su Forumu’na
karþý ilk protesto eylemi 14 Mart
günü Kadýköy’deki Barýþ
Panayýrý’nda gerçekleþti.
Aralarýnda DSÝP ve KEG’in de
bulunduðu bir çok kurumun yeraldýðý Suyuma Dokunma kampanyasý aktivistleri suyun alýnýp satýlmasýný, þirketlerin su kaynaklarý
üzerindeki haklarýný protesto etti.
Basýn açýklamasýný Mor ve Ötesi’nden aktivist Kerem Kabadayý okudu.
Kabadayý, suyun þirketlerin deðil
tüm insanlarýn ve canlýlarýn
olduðunu vurguladý.
DTP Ýstanbul Milletvekili Sabahat
Tuncel’de eylemdeydi. Tuncel yaptýðý konuþmadan baþka bir dünya
mümkün sloganýna dikkat çekti. Su
hakký için antikapitalist mücadelenin
öneminin altýný çizdi.
Eylemde “Suyuma dokunma, kâr
deðil insan”, “Su haktýr satýlamaz”
ve “Baþka bir Dünya Mümkün” sloganlarý atýldý.

Ýngiliz The Guardian gazetesi,
Türkiye muhabiri Robert Tait imzalý
"Aktivistler, dünya su forumda
karýþýklýk yaratmaya ant içti" baþlýklý
haberinde siyasi liderler, uzmanlar
ve aktivistlerin dünya su kýtlýðýný
önlemeyi amaçlayan "Dünya Su
Forumu" toplantýlarýna katýlacaðýný
ancak Forum'u eleþtirenlerin "kar
peþinde koþan ve özelleþtirmeleri
teþvik eden çok uluslu þirketler için
bir cephe" olarak ilan ettiðine dikkat
çekti.
Forum'u eleþtirenlerin su sorununa
kamu çözümlerinin teþvik edilmesi
amacýyla Bilgi Üniversitesi'nde "alternatif bir forum" düzenlediðine dikkat
çeken gazete,Konsey'in, Dünya
Bankasý'nýn yardýmý ile su maliyetini
yükselten, geliþmekte olan dünyadaki kýtlýðýný daha da aðýrlaþtýran projelere öncülük yaptýðýö eleþtirilerine
yer verdi. Merkezi ABD'de bulunan
Gýda ve Su Ýzleme Örgütü'nden
Wenonah Hauter "Bu forum çok iyi
yüzlü. Eðer düzenleyiciler ciddi olsa,
delegeler, bedava girer ve ulaþýlmasý
çok zor olan bir kentte yapýlmazdý"
iddiasýnda bulundu.
20-22 Mart tarihleri arasýnda Bilgi
Üniversitesi SantralÝstanbul kampusunde toplanacak "Alternatif Su
Forumu", su sorununa gerçekçi bir
çözüm bulma peþinde. Su sorununu
yaratanlarýn, bu soruna bir çözüm
bulamayacaðýný belirten topluluklar,
suyu kâr alaný olarak görenlere karþý
çözüm bulma sürecine dâhil olmaya
çaðýrýyor.
Ýlker Karayýlan

Bolivya’da su kaynaklarý kamulaþtýrýldý
Geçen yüzyýlda dünyanýn herhangi bir yerinde insanlara suyun bir
gün ticari bir meta gibi satýlacaðýný
söyleseler bunu kimse ciddiye bile
almazdý. Ancak 20. Yüzyýlýndan
sonlarýndan itibaren Dünya Ticaret
Örgütü ve IMF'yi arkasýna alan çok
uluslu þirketler suyu kontrol çabasýna giriþtiler ve tüm dünyadaki
þebeke sistemlerini ele geçirmeye
baþladýlar.
Avustralya, Filipinler, Fas,
Ýngiltere gibi ülkelerde suyun
özelleþtirilmesinin ardýndan su fiyatlarý %300 civarýnda arttý ve suyun
kalitesi ciddi bir oranda azaldý.
Bolivya bu ülkelerden sadece
birisiydi. Ancak bu ülkeyi farklý
kýlan sonrasýnda yaþanan mücadele
elde edilen kazanýmlar oldu. 1997
yýlýnda, suyun Dünya Bankasý'ndan
alýnan yardým karþýlýðýnda
özelleþtirilmesinin ardýndan su fiyatlarý 4 katýna çýktý. Ýnsanlarýn
evlerinin önlerinden akan dereler-

den bile bir kova su alýp içmesi
yasakken, suyun daðýtýmýný yapan
þirket birçok bölgeye karlý olmadýðý
düþüncesiyle suyu götürmekten
vazgeçti. Bu dönemde insanlarýn
yaðmur suyu biriktirmesi bile þirketlerin baskýsýyla, hükümet tarafýndan yasaklandý.
Bu baskýlar sonucunda 2002 yýlýnda Bolivya halký suyun özelleþtirilmesine karþý mücadele etmeye
kampanyalar yapmaya baþladý. Bu
kampanyalarýn içerisinde aktif
olarak bulunan Evo Morales, kampanyalardan topladýðý destekle iktidara geldi. Bolivya ilk kez bir yerliyi baþkan seçmiþti. Morales kampanya döneminde verdiði sözleri
hayata geçirmeye baþladý. Ýlk önce
doðalgaz rezervlerini kamulaþtýran
Morales, geçtiðimiz haftalarda
oylanýp kabul edilen yeni anayasa
ile "Su kaynaklarý insan yaþamýnýn
temel hakký olduðundan, özelleþtirilmesini kesinlikle yasakladý".

Ülkemizde çevre bakaný iþ
adamlarýný suya yatýrým yapmaya
çalýþýrken ve uluslar arasý þirketler
bu günlerde Ýstanbul'da su pazarlýðý
yaparken Bolivya'da yaþananlar
bize örnek almamýz gereken bir
ders olmalý.
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Dünyanýn efendileri 1-2
2 Nisan2da Londra’da toplanýyor

Antikapitalistler G20’ye karþý
G20 Nedir?
Eylül 1999'daki bir G7 zirvesi
sonrasýnda kurulan G20,
dünyanýn en geliþmiþ 20
ekonomisini barýndýran bir birliktir. Bir baþka deyiþle,
dünyanýn en büyük 20 emperyalist gücünün birliðidir.
Emperyalist hiyerarþinin en üst
kýsmýný kapsayan G7-G8'in,
"geliþmekte olan ülkeler"i de
kapsayacak biçimde geniþletilmiþ
halidir. Üyeleri ABD, Almanya,
Arjantin, Avustralya, Brezilya,
Çin, Endonezya, Fransa, Güney
Afrika, Güney Kore, Hindistan,
Ýngiltere, Ýtalya, Japonya,
Kanada, Meksika, Rusya, Suudi
Arabistan ve Türkiye'dir. 20. üye
de Avrupa Birliði'dir. Dünya
ticaretinin %80'i G20 üyesi
ülkelerin elindedir. Amacý, G8'de
olduðu gibi dünyanýn ekonomik
politikalarýna yön vermektir.

G8'den G20'ye

G8 de benzer bir amaçla kurulmuþtu. Nüfusu dünya nüfusunun %14'ünü oluþturduðu halde
dünya üretiminin %65'ine sahip
olan, toplam askeri harcamalarýn
%72'sine ve nükleer silahlarýn
%99'una sahip 8 ülkenin liderlerinin bir araya gelip dünyanýn
nasýl yönetilmesi gerektiðine
karar verdikleri bir platformdu,
hâlâ da öyle. Elbette gerek
ekonomik gerek askeri gücü
bakýmýndan ABD G8'in lideri
konumunda ve ABD'nin
onayýnýn olmadýðý bir kararýn
geçmesi zor. Öte yandan G8,
henüz ABD kadar etkili
olmasalar da yýllardýr büyük bir
hýzla geliþen ekonomilere sahip
Çin ve Hindistan'ý kapsamýyor.
Oysa bu ülkeler de dünyayý
yönetmekte söz sahibi olmak
istiyorlar. G20 buna bir çözüm
olarak ortaya atýldý.
G20'nin öneminin artmasý bir
anlamda Soðuk Savaþ sonrasý
oluþan tek kutuplu dünyadan
çok kutuplu dünyaya
geçildiðinin göstergesi. Artýk
ABD kararlarý tek baþýna almakta
zorlanýyor. Çin ve Hindistan'ýn
etkisi giderek artýyor. Avrupa
Birliði de kendi çýkarlarýný

gözeten bir aktör olarak emekçilerin ürettiði zenginlikten kendi
payýný alma derdinde. Bu yüzden Ýngiltere baþbakaný Gordon
Brown krizden çýkýþ için G8'i
deðil, G20'yi iþaret ediyor.

Krizden Çýkýþ

Peki G20 krize çözüm bulabilir
mi? Buna net bir biçimde hayýr
diyebiliriz. Kapitalizmin doðasý
gereði mülk sahipleri birbirleriyle rekabet halindedir ve
kendi çýkarlarý için hem rakiplerini hem de milyarlarca insaný
gözden çýkarabilirler.
Kapitalizmin savaþlarla dolu tarihi bunu doðrulayan örneklerle
doludur. Bugünkü çok kutuplu
dünyada da her bir kutup kendi
çýkarlarýný savunurken bir uzlaþmaya varmalarý mümkün görünmüyor. ABD, Fransa, Çin gibi
ülkeler þimdiden korumacý politikalara göz kýrpýyor. Aralarýnda
bir uzlaþmaya varsalar bile
bunun milyarlarca yoksul emekçi
açýsýndan bir iþe yaramayacaðý
açýk. Uzlaþabilecekleri tek nokta
patronlarýn sebep olduðu krizin
faturasýný emekçilere ödetmek
olacaktýr.

G20'ye Karþý
Antikapitalist Hareket

Doðasý itibariyle G20 bizler için,
üretim araçlarýna sahip olmadan
çalýþan sýradan insanlar için, yani
milyarlarca insan için hiçbir
çözüm üretemez. Bu yüzden G8
ve son yýllarda da G20 toplantýlarý ayný zamanda antikapitalist
hareket için de birer fýrsat olmuþtur. "Hepimiz ayný gemideyiz"
diyen liderlerin çalýþan, sýradan
insanlarýn deðil zenginlerin
hizmetkârlarý olduklarý bu tür
zirvelerin hem katýlýmcýlarý hem
de aldýklarý kararlar itibariyle
açýkça görülür. G20'de Türkiye'yi
TÜSÝAD'ýn temsil edecek olmasý,
çalýþanlarýn ise hiçbir söz hakkýna sahip olmamasý gibi.
Kapitalizmin bütün aktörleri, bir
avuç patronun kâr hýrsý için milyarlarca insaný hiçe sayan
düzenin yöneticileri bir araya
geldiðinde bu, onlarýn maskesini
düþürmek için iyi bir fýrsattýr.

G20 üyeleri ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya,
Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore,
Hindistan, Ýngiltere, Ýtalya, Japonya, Kanada, Meksika,
Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye'dir. 20’inci üye de
Avrupa Birliði'dir.

ABD’de G20’ye karþý bir protesto gösterisi. Göstericiler “Onlar g20, biz 6 milyarýz” pankartýný yaþýyor,

Ýngiltere’de eylem hazýrlýklarý
G20 zirvesi 2 Nisan'da
Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da
toplanacak. Kapitalistler bir
araya gelerek krize bir çözüm
bulmaya çalýþacaklar.
Bulamayacaklar. Bizler karþý çýkmazsak zirveden çýkan tek sonuç
emekçileri daha da ezmeye
yönelik politikalar olacak. Ancak
bizler boþ durmayacak, bu politikalara karþý çýkacaðýz.
Haftalardýr G20 zirvesini bloke
etmek, sabote etmek için eylemler, G20'nin gerçek yüzünü
teþhir etmek için toplantýlar

Maldiv Adalarý yüzünü
güneþe ve rüzgara döndü
Küresel ýsýnma nedeniyle sular altýnda
kalma tehdidi ile karþý karþýya bulunan
Maldiv Adalarý fosil yakýtlarý tek etti,
yenilenebilir enerjiye geçti. Adada
tüketilen enerji, rüzgar ve güneþ tribünlerinden elde ediliyor.
Fosil yakýtlarýn tüketimi sonucu açýða
çýkan sera gazlarý atmosferde biriktikçe
gezegenin ýsýsý artýyor. Isý arttýkça
buzullar eriyor, sular yükseliyor.
Birleþmiþ Miletler’e baðlý olarak çalýþan
bilimciler 2007 yýlýnda 1 derecelik ýsý
artýþýnýn yüzyýlýn sonunda deniz
sularýnýn 1 metre yükselmesine neden

olabaileceðini açýklamýþtý. Son ölçümler
ise 2000’den sonra sera gazý salýmlarýnýn
rekor düzeyde arttýðýný, böyle giderse
atmosferdeki karbondioksit oranýnýn 2
kar artacaðýný, bunun da 4 dereceden
fazla bir ýsý artýþý yaratacaðýný söylüyor.
Bunun sonucu olarak yüzyýlýn sonunda
deniz seviyesi metrelerce artacaðý gibi
kýyýlardaki yerleþim birimlerinin tümü
su altýnda kalabilir.
Maldiv Adalarý tüm dünyaya örnek
olmalýdýr. Fosil yakýt kullanýmý terk
edilmeli, geç olmadan tüm dünyada
yenilenebilir enrejiye geçiþ saðlanmalý.

hazýrlanýyor. 28 Mart'ta zirvenin
yapýlacaðý Ýngiltere'de
sendikalar, aktivistler ve çeþitli
örgütlerin bir araya gelerek oluþturduðu "Önce Ýnsan" koalisyonunun gösterileri olacak. "Kâr
deðil, insan" diyecek, krizin faturasýnýn emekçilere ödetilmesini,
patronlarýn çýkarlarý uðruna
çýkarýlan savaþlarý protesto edecekler. Ardýndan 4 Nisan'da
emperyalizmin savaþ örgütü
NATO'nun 60. yýlý zirvesi de
protesto edilecek. G20, NATO,
IMF, Dünya Bankasý, DTÖ gibi

örgütler birbirinden ayrý
düþünülemez. NATO'nun
daðýtýlmasý, savaþlarýn son bulmasý, kriz bahanesiyle iþten atýlmalara bir son verilmesi, patronlarýn deðil iþçilerin, bankalarýn
deðil gezegenin kurtarýlmasý
hepimizin ortak talepleridir. Bu
yüzden bu süreçte hep birlikte
mücadele vermeli, dünyanýn her
yerinde olduðu gibi Türkiye'de
de G20'nin, NATO'nun ve genel
olarak kapitalizmin karanlýk
yüzünü teþhir edecek eylemleri
hep beraber inþa etmeliyiz.
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Emperyalizm ulusal sorunu derinleþtiriyor
Kapitalizmin her bir köþesini
titreten kriz, ayný zamanda yeni
emperyalist dönemin de krizi.
Yeni emperyalizm, Soðuk Savaþ
sonrasýný, SSCB ve Doðu
Bloku'nun yýkýlmasýndan sonraki
dönemin dünya politik dengelerini tarif eden bir kavram.
Doðu Bloku rejimleri çöktüðünde, ABD çeliþkili bir
durumla yüz yüze geldi. Bir yandan süper askeri güce sahip bir
devlet olarak, kendisinden sonra
gelen on büyük ülkenin askeri
gücünün toplamýndan daha yüksek bir askeri güce sahip olan
ABD, ekonomik açýdan 1950'lere
göre daha gerilemiþ, daha çok
küresel rakibe sahip bir koþulla
karþý karþýya kalmýþtý. Dünya
zenginliðinden aldýðý pay,
Avrupa Birliði'nin aldýðý paya
eþitlenmiþ, Japonya, Çin,
Hindistan gibi ülkeler ise
ekonomik rekabette giderek daha
fazla baþýný kaldýrýr bir duruma
gelmiþti.
Bu çeliþkili durum, ABD
emperyalizminin kendisini tehdit
altýnda hissetmeye baþlamasýna,
21. Yüzyýlýn hakim gücü olarak
kalmaya devam etmek istiyorsa
radikal adýmlar atmasýna neden
oldu.

Kimin yüzyýlý olacak?

Doðu Bloku'nun çökmesi ABD
açýsýndan bir baþka sorun daha
yarattý. "Komünizm" tehdidine
karþý, ABD'nin liderliðini benimseyen Batý ülkeleri, Doðu
Bloku'nun çökmesinin ardýndan
bu liderliði sorgulamaya
baþladýlar. ABD hem askeri hem
ekonomik olarak 1950'lerden beri
esas düþman olarak tarif ettiði
"Komünizmi" yenmiþti ama
bunun hiç beklemediði bir bedeli
olmuþtu.
ABD askeri liderliðini garanti
altýna almanýn, sürekli silahlanmaya dayalý bir sanayileþme
girdabýna girmenin bedelini,
Almanya ve Japonya gibi
ekonomik büyümesini askeri
alanlar dýþýndaki sanayilere de
yaslanarak güçlendiren ülkelerle
eþitlenmeye baþlayarak ödedi. Bu
ülkelerin NATO þemsiyesi altýnda ABD hegemonyasýný kabul
etmek için gerekçeleri kalmadý.
"Önleyici savaþ doktrini" gibi
eðilimler, Bush'tan önce sözü
edilmeye baþlanan, ABD'nin,
nispi ekonomik zayýflýðýný telafi
etmek için rakipsiz askeri üstünlüðünü kullanmak zorunda
olduðu bir dönemin politik argü-

Lenin diyor ki
"Herhangi bir diðer halktan
daha fazla ulusu ezmekte olan
bizler, yani Büyük Ruslar,
Polonya, Ukrayna ya da
Finlandiya'nýn ayrýlma hakkýný
niçin reddedelim?...
Ýnsanlarýn anlamak istemedikleri þey þu ki, enternasyonalizmi
güçlendirmek için ayný sözleri
yineleyip durmak gerekmiyor.
Yapýlmasý zorunlu þey,
Rusya'da ezilen uluslarýn ayrýlma özgürlüðünü, Polonya'da
ise bunlarýn birleþme özgürlüðünü öne çýkartmaktýr.
Birleþme özgürlüðü ayrýlma
özgürlüðünü içerir. Polonyalýlar

Günümüzde ulusal baskýyý üzerinde en fazla hisseden iki halk var, Kürtler ve Filistinliler.
maný olarak öne çýktý. Ýslam düþmanlýðý, terör tarifinin belirsiz ve
ABD çýkarlarý lehine kullanýlabilir bir koflukla yeniden yapýlmasý, kitle imha silahlarý paranoyasý savaþý meþrulaþtýrmaya
yarayan diðer argümanlar oldu.

Savaþ ve ulusal çeliþkiler

11 Eylül saldýrýlarýnýn ardýndan
baþlatýlan iþgaller, 1990'larýn bir
devamý niteliðinde. ABD 1991'de
Irak'ý, 1990'larda Yugoslavya'yý
bombaladý. 1999'da Kosova,
NATO þemsiyesi altýnda iþgal
edildi. Irak 1998'de bir kez daha
bombalandý.
11 Eylül'den sonra önce
Afganistan, ardýndan Irak ABD
ve müttefikleri tarafýndan iþgal
edildi.

1990'larýn baþýnda, SSCB'nin
çökmesiyle ilan edilen "Yeni
Dünya Düzeni", eskisini aratmayacak çeliþkilerle doluydu.
Kapitalizmin, "Komünizm"i yenmiþ olmanýn kibriyle ilan edilen
bu yeni düzen, ayný zamanda
güçlü bir emperyalist kibirle birleþti.
Yeni emperyalizm döneminin
bir özelliði, 20. yüzyýlýn egemen
gücü ABD'nin dünya hakimiyeti
konusunda þüphelere kapýlmasýysa, bir diðer özelliði de sýk
sýk askeri þovlarla, iþgallerle,
savaþlarla karþý karþýya
kalmamýz.
Yeni dünya düzeninin tek
yeniliði, sýnýfsal ve ulusal çeliþkilerin sönümlenmesi bir yana, bu

birleþme özgürlüðünü, biz
Ruslar ise ayrýlma özgürlüðünü
vurgulamak zorundayýz."
(Lenin)
"Kendi kaderini tayin hakkýný,
yani ayrýlma özgürlüðünü,
ayrýlýkçýlýðý teþvik etme özgürlüðünü destekleyenleri suçlamak, boþanma özgürlüðünü
savunanlarýn aile baðlarýnýn
yýkýma uðramasýný teþvik
etmekle suçlanmasý kadar
budalaca ve iki yüzlü bir
tutumdur." (Lenin)
"Diðer uluslarý ezen bir ulus
özgür olabilir mi? Hayýr, olamaz. Büyük Rus halkýnýn
özgürlüðünün çýkarlarý böyle
bir baskýya karþý mücadele
etmeyi gerektirir. Ezilen ulus
hareketlerinin bastýrýlmasýnýn

yüzyýllarý
bulan uzun
tarihi, ve
yüksek
sýnýflarýn
böyle bir
baskýnýn
yararýna
giriþtikleri
sistematik
propaganda, Büyük Rus
halkýnýn kendi özgürlük
davasýnýn önünde, önyargýlar,
vb biçimine bürünmüþ, muazzam engeller yaratmýþtýr."
"Herhangi bir ezilen ulusun
burjuva milliyetçiliði, baskýya
karþý yöneltilmiþ genel bir
demokratik içeriðe sahiptir ve
bizim koþulsuz olarak desteklediðimiz þey de bu içeriktir."

Daima savaþ

çeliþkilerin beklenmedik ölçüde
derinleþmesiydi.
Bir dizi güçsüz ülke, emperyalizmin hegemonya mücadelesinin
arenasýna dönüþtü. Afganistan
da, Irak da, ABD'nin emperyal
kibrinin, þok edici gücünü
göstererek muhtemel rakiplerini
caydýrma eðiliminin ve enerji
kaynaklarýný kontrol etme
güdüsünün sonucunda iþgal
edildi. Her bir iþgal, ulusal
çeliþkileri daha da derinleþtirdi.
Afganistan'da ulusal bir isyan
var. Irak'ta ABD ve Ýngiltere'ye
karþý ulusal bir öfke var.

Bölgesel jandarmalar

ABD'nin saldýrganlýðý, savaþ ve
yayýlmacýlýða dayalý politikalarý,
keyfi terör tanýmý, bölgesel hegemonya kurma peþinde koþan bir
dizi ülkenin saldýrganlýk dozunu
yükseltti. Ýsrail, Filistin'in yaný
sýra Lübnan'a da saldýrdý.
Hindistan ve Pakistan arasýnda
çeliþkiler arttý.
Türkiye, Kürt hareketini bahane
ederek havadan ve karadan sýnýr
ötesi harekâtlar düzenledi.
Rusya, Gürcistan, Osetya
arasýnda geçen yýlýn sonunda
yaþanan ve ABD'nin hýzla
müdahil olduðu kýsa süreli
savaþ, ulusal sorunun yeni
emperyalizm döneminde tehlikeli bir biçimde derinleþeceðinin
açýk kanýtý. Ýþgallerin ulusal bir
direniþle karþýlaþmamasýný beklemek de emperyal kibrin tipik bir
göstergesi. Ýþgal edilen,
öldürülen, iþkence gören bir
halkýn direnmesi ve bu direniþini, o ülkedeki sosyalist hareketin
zayýflýðýna baðlý olarak ve

örgütlü iþçi sýnýfýnýn mücadele
deneyinin düzeyine göre ulusal
bir karakterle örgütlemesi kadar
doðal bir geliþme olamaz.

Küresel dayanýþma

Çok sayýda devletsiz halk,
bugün, bulabildiði her platformda sesini duyurmaya, direnmeye,
yaþamaya çalýþýyor. "Batý uygarlýðý"nýn görmezden geldiði bu
halklarýn tek bir talebi var: kendi
kaderlerini tayin etmek.
Kürt halký da kendi kaderini
belirlemek isteyen halklar arasýnda. Emperyalizmin yarattýðý sertlik, bölgesel jandarmalýða soyunan ülkelerin kendi içlerindeki
ulusal ezilmiþlikten kaynaklanan
çeliþkileri þiddetle bastýrma eðilimini güçlendiriyor. Türkiye'de
Kürtler bu þiddete her gün
maruz kalýyor. Kürt halkýnýn
defalarca partileri kapatýldý.
Siyasi temsilcileri, milletvekilleri
defalarca hapse atýldý. Binlerce
Kürt düþük yoðunluklu savaþta
öldürüldü.
Ama emperyalizmin ve bölgesel jandarmalýk eðilimlerinin tarihi kadar eski olan bir gelenek
varsa, o da ezilen uluslarýn
isyanýdýr.
21. yüzyýlýn kimin yüzyýlý olacaðý, sadece emperyalistler
arasýnda çözülecek bir sorun
deðildir bu yüzden. Bu yüzyýlýn
kaderini belirleyecek iki güç
daha var: Birincisi, kapitalizme
ve savaþa karþý ayný anda
mücadele eden iþçi sýnýfýnýn
küresel dayanýþmasý. Ýkincisi,
iþgale, aþaðýlanmaya karþý direnen halklarýn dayanýþmasý.
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Kürt sorununda çözüm nerede?
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Kürt sorununda “iyi þeyler olacak” diyerek çözüm için bir hamleden bahsetti. PKK lideri
Abdullah Öcalan “ben üzerime düþeni yaparým” diyerek Gül’ün
açýklamasýný olumlu olarak deðerlendirdi. Ankara’da Türkiye,
Irak, Ýran ve Suriye’de yaþayan Kürtlerin temsilcilerinin katýlacaðý bir Kürt Konferansý yapýlacaðý söyleniyor. Yoksa Kürtlerin
25 yýldýr süren 29. isyaný sonunda devleti masaya mý oturtuyor?
Bunu bilmiyoruz, ancak bir yandan Kürt sorununu çözeceðini
söyleyip öte yandan Türkiye’deki Kürtlerin partisi DTP’ye
olaðanüstü baskýlar uygulamak tutarlý deðil.
Kürt sorununda çözüm devletin tutum deðiþtirmesinden geçiyor. Ýnkar, imha, asimilasyon, savaþ, hepsini denediler, baþarýlý
olamadýlar. Devlet savaþtýðý güçleri tanýmak zorundadýr. Çok
uzaða bakmasýna gerek yok, muhattaplarý Ankara’da TBMM
çatýsý altýndadýr. DTP’yi ve arkasýnda duran Kürt dinamiðini
hiçe sayarak bir çözüme ulaþmak imkansýzdýr. Devlet bu sorunu
çözmek istiyorsa DTP hakkýndaki kapatma davasýný, vekil ve
yöneticilerine açýlan tüm davalarý durdurmak, Kürtlere siyaset
hakký tanýmak zorundadýr.
Barýþ, savaþan iki güç arasýnda yapýlýr. Savaþ bir noktada
týkanýr, iþ diplomasi masasýna oturmaya kalýr. Devletin tutum
deðiþikliði pratikte gerçekleþir. Eðer barýþ için masaya oturacaklarsa önce genel af ilan etmeli, on yýllardýr daðlarda savaþanlarýn
evlerine geri dönmeleri saðlanmalýdýr. PKK’yi hiçe sayan bir
çözüm, beraberinde çözümsüzlüðü de getirecektir. Barýþ
masasýndan dýþlananlar, silahlý mücadeleye girmek için gerekçe
bulacak, kendini kabul ettirmek için ellerinden geleni yapacaklardýr.
Kürt sorununun barýþçýl çözümünün önündeki en büyük engel
rejimin kemalist yapýsý ve 12 Eylül darbesi tarafýndan yazýlan
1982 Anayasa’sýdýr. Bu Anayasa bir an önce yerini demokratik
ve özgürlükçü bir anayasaya býrakmalýdýr. Yeni Anayasa
Kürtleri, dillerini ve kültürlerini tanýmalýdýr.
Evet, çözüme çok yakýnýz. On yýllardýr mücadele eden Kürtler
dilleri üzerindeki yasaðý ve tüm asimilasyon çabalarýný boþa
çýkarttýlar. Kirli savaþýn komutanlarý, 12 Eylül darbecisi Kenan
Evren bile devletin geleneksel politikalarýný yanlýþ buluyor.
Kürt sorunu siyasi olarak çözülmeli. Kürtler savaþtan yoruldu.
Türkler de savaþýn evlatlarýný aldýðý gibi kendilerini de fakirleþtirdiðinin farkýna vardý. Daðlýca ve Aktütün’de olanlarsa 60
binden fazla insanýn nasýl ve neden hayatýný yitirdiðini gözler
önüne serdi. Þimdi, Kürt sorununda çözüm zamanýdýr.

Bu kriz para basarak
çözülür mü?
Hükümet, kamuya ve özel þirketlere ait kaðýtlarý
satýn alarak, ekonomiye para enjekte ediyor.
Serbest piyasa ekonomisti Milton Friedman bir
keresinde bu durumu “helikopterden para
atmaya” benzetmiþti.
Bu karþýlaþtýrma yaklaþýmdaki paniði gayet
güzel ortaya koyuyor. Tabii sadece iþ yerlerinin
ve bankalarýn parayý yakalama þansý olduðunu
söylemeyi ihmal ediyor.
Ýngiltere Merkez Bankasý, bankalarý diðer firmalara ve birbirlerine borç vermeleri için teþvik
etmek üzere faiz oranlarýný düþürüyor.
Bu iþe yaramadýðý için, þimdi de bankalara para
vermeyi deniyorlar.
Ýngiltere Merkez Bankasý, gerçekten para basmak yerine elektronik olarak yeni para yaratýyor.
Sonra tahvilleri bankalardan satýn alýyor. Yani,
þirketlerin ve hükümetin borçlarýný.

Akýþ

1867 Ýrlanda’sýnda ulusal baskýyý anlatan bir çizim.

Ulusal sorun ve iþçi sýnýfý
Bir baþka ulusu ezen bir ulus özgür olamaz. Marks ve Engels,
genç birer devrimciyken Ýrlanda sorununa böyle yaklaþmýþtý.
Ýrlanda, Ýngilizlerin iþgali altýndaydý. Ýngiliz iþçi sýnýfý Ýrlanda’daki ulusal baský sürdükçe Ýngiliz patronlarýn fikirlerinden bir
türlü kurtulamýyordu. Ýrlandalýlara karþý öne sürülen ezen
ulusun milliyetçi fikirleri Ýngiliz iþçilerini kendi mücadelelerini
sürdürmekten alýkoyuyordu. Marks’a göre ulusal sorun bu yüzden iþçi sýnýfý mücadelesi açýsýndan son derece önem taþýyordu.
Marksistler bu yüzden ulusal sorununun üzerinden atlamaz,
aksine devrim sorununun bir parçasý olarak görür. Ezen ulusun
gerici fikirleri geriletildikçe iþçi sýnýfýnýn öne çýkmasýnýn
koþullarý da hazýrlanýr.
Anlatýlan aslýnda bizim hikayemiz! Kürtler ezildikçe Türk iþçiler ve emekçiler asla özgür olamadýlar. Türk milliyetçiliði hakim
oldu. Ýþçiler ve patronlar Türk kimliðinde ayný zeminde durdu.
Savaþ ve terör bahaneleriyle grevler yasaklandý. Ýþçiler bunu
kabullendi. Tüm kaynaklar savaþa akýtýldý. Dað taþ bombalandýkça Türk halký yoksullaþtý. Ama buna hiç itiraz edemedi.
Çünkü þovenizmin etkisi altýnda kaldý.
Açýk ki Kürt sorunu çözümsüz kaldýkça hem savaþ ve çatýþma
olacak hem de Türk iþçiler milliyetçiliðin etkisi altýnda kendi
haklarý için mücadeleden uzak kalacak.
Sosyalistler bu gerçekten hareketle ezen ulusun iþçileri içinde
ezilen ulusun ayrýlma da dahil kendi geleceðini belirleme
hakkýný savunurlar. Þovenizme karþý mücadele ederler.

Böylece bankalar bol bol para alýyorlar. Çünkü
Merkez Bankasý, eðer faiz oranlarý düþük olursa,
bankalarýn parayý tutmak için sebebi kalmayacak
diye düþünüyor.
Sonrasýnda olmasý gereken, bankanýn bu
paranýn tamamýný kredi olarak daðýtmasý.
Sonra da, bu yeni kredi dalgasýyla, para aþaðý
doðru akacak ve hem insanlara hem de þirketlere
daha fazla para harcama cesareti verecek. Böylece
de ekonomi yeni bir ivme kazanmýþ olacak.
Artan borcun kriz için bir çözüm olmasýna dair
açýkça ortada olan sorun bir yana, bankalar zaten
sorunun temellerinden biri.
Çünkü bu yeni parayý dýþarýya kredi olarak
daðýtmak yerine üstüne oturmaya ya da
geometrik bir þekilde büyüyen borçlarýný kapatmak için kullanmaya niyetliler.
Japonya’da, jet hýzýyla yükselen hisse deðerleri
ve konut patlamasý 1991’de birden bire çöktü.
Japonya faiz oranlarýný, uzun ekonomik durgunluk döneminde sýfýra kadar düþürdü ve piyasalarý
rahatlatmak için para aktardý. Ancak þirketler
yine de o parayla yatýrým yapmak ya da parayý
bankalarda tutmak yerine ellerinde tutmayý tercih
ettiler.
Bu plan Japonya’yý resesyondan çýkartamadý.
Tabii bir diðer sorun da piyasalara para aktarmanýn ya da para basmanýn fiyatlarý yükseltiyor
olmasýydý.
Ýngiltere’de, Zimbabve’deki ya da Weimar
Almanyasý’ndaki astronomik enflasyon oranlarýný
görme ihtimalimiz düþük olsa da, dolaþýmdaki
parayý arttýrmak, paranýn deðeri düþtüðü için fiy-

atlarýn artmasýyla sonuçlanacak.
Eðer þirketler yatýrýmlarýný arttýrmaya karar
verirlerse, bu da baþka sýkýntýlar doðuracak.
Patronlar hangi alanda kar edebileceklerini
düþünüyorlarsa o alana yatýrým yapmak
üzerinden rekabet ederler. Bunun anlamý tüm
sermaye sahiplerinin ayný ham maddeleri almaya
çalýþacak olmalarý ve sonuçta fiyatlarýn artmasýdýr. Fiyatlardaki artýþ onlarýn karlarýný eritecek, böylece durumu dengelemek için ürettikleri
ürünlere zam yapacaklar.

Fiyat kýrmak

Ucuza satmak istemeyen diðer sermaye sahipleri de fiyatlarý arttýracaklar. Yani bankalar parayý
kendine saklasa veya kredi olarak verse de
enflasyon artacak. Her halükarda faturayý sýradan
insanlar ödeyecekler.
Saðcý ekonomistler, serbest piyasaya müdahale
etmeyi sevmediklerinden para basarak piyasalarý
rahatlatmayý sevmiyorlar.
Bu arada, devletin ekonomiye müdahalesinden
yana yeni John Maynard Keynes takipçileriyse,
bunu ekonomiyi resesyondan çýkarmak için
gereken hareketin baþlangýcý olarak görüyorlar.
Bankalara daha fazla nakit vermek onlarýn
ekonomiye daha fazla kredi vermesi için bir ihtimal yaratýr. Ancak bu yöntem hem garantili
deðildir, hem de baþka sorunlara yol açar.
Para arzýný arttýrmak, þirketleri güçlendirmek
gibi bir iþleve sahip deðildir.
Bankalar, þirketlere kýsa dönemli para akýþý
sorunlarýný aþmak için bile borç vermeyi reddediyor. Çünkü sýklýkla þirketlerin kar etmeyen
ve borçlarýný ödeyemeyecek bir konumda
olduðunu düþünüyorlar.
Ve tabii krizin etkileriyle mücadele etmek,
sorunu çözmek anlamýna gelmiyor.
Krizin ardýnda yatan noktalara yatýrým yapmak
mantýklý olmadýðýndan, para basmak da çözüm
olamýyor.
Kar edileceði zaman, sermaye sahipleri, faiz
oranlarý yüksek olsa dahi borç para alacaklardýr.
Bugün temel problem kar marjlarýnýn çok düþük
olmasý.
Bu sebeple yatýrým yok ve faiz oranlarýný
düþürmek ve para basmak gerçeði deðiþtirmeyecek.
Kar hýrsýyla bu krizi yaratanlara para atmak
krizin sonuçlarýný deðiþtirmeyecek. Üstelik, buna
sebep olan sistemin de devamýný saðlayacak.
(Avi Haligua, Socialist Worker’dan çevirdi)

7

8z sosyalist iþçiz sayý: 355

Haksýzlýklara karþý, sokakta
Yerel seçimler, sanki iki parti arasýnda devam
ediyormuþ gibi, AKP ve CHP dýþýnda, zaman
zaman da MHP dýþýnda baþka partiler, adaylar
seçimlerde yokmuþ gibi bir hava medyada
hakim. Özellikle seçimlerde yüz binlerce oy alacaðý þimdiden belli olan DTP'nin yok sayýlmasý,
kasýtlý bir tutum. Kürt sorunu, egemen sýnýfýn
istediði biçimler dýþýnda, Kürt halkýnýn özgürlük
talepleriyle yansýtýlmýyor.
Ama DTP'nin soluna bakýnca, baþka bir vahim
durum ortaya çýkýyor. Bir bütün olarak solun, bu
seçimleri etkileyecek, seçimin havasýný sola çekecek bir etkisi gerçekten yok. Ýstanbul'da Akýn
Birdal, Bursa, Ýzmir, Ankara ve Adana'da seçimlere baðýmsýz ya da DTP listesinden giren sol
adaylarý da saymazsak ciddiye alýnabilecek, etki
yaratabilecek, sokaktaki gücü seçimlere yansýtabilecek bir seçim kampanyasý yapan bir soldan
söz etmek mümkün deðil.
Sadece medyanýn görmezden gelmesi,
gazetelerin ve televizyonlarýn sola kapalý olmasý
deðil bunun nedeni.
Gerçek durum, kitlesel seçim kampanyasý
sürdürebilecek güçlerin ortada olmamasý.
Baskýn Oran ve Ufuk Uras kampanyalarýndan
biliyoruz ki kazanma umuduyla sürdürülen,
kampanyada yer almak isteyen her rengi, her
bireyi, her kurumu kapsayabilen seçim kampanyalarý sadece kitlesel bir etkiye sahip olmakla
kalmýyor, basýnda da yer bulabiliyor.
Yeni þeyler söyleyebilen, yeniyi temsil eden,
hareketin taleplerini dile getirdiði oranda insanlarý harekete geçirebiliyor.
Harekete geçirmek ve etki yaratmak için gerekli
olan bir baþka öðe de politik keskinlik. 22
Temmuz 2007 seçimleri gibi 29 Mart yerel seçimleri de keskin bir siyasi kutuplaþmanýn olduðu
koþullarda yapýlýyor. Baykal ve Erdoðan dýþýnda,
birkaç adayý saymazsak, seçmenler oy verecekleri
adaylarýn "adýný dahi bilmediklerinden" AKP ve
CHP merkezi mitinglerle seçim kampanyasý
yapýyor ve mitinglerde belediye hizmetlerinin
niteliði çok az, Ergenekon, ekonomik kriz, iþsizlik, ölüm çukurlarý, Davos gibi politik olaylar çok
yoðun dile getiriliyor.
Yine 22 Temmuz seçimlerinde, Baskýn Oran ve
Ufuk Uras kampanyalarý keskin politik sorunlara
keskin yanýtlar veren seçim kampanyalarýydý.
Sosyalistler, seçimlere kýsa bir süre kalmýþken
iki adýmý bir arada atmak zorunda. Bir yandan
sokaða çýkmak, sokaðý bir saniye bile boþ býrakmamak zorundayýz. Sosyalistlerin gerçek gücü
sokakta.
Sokaða çýkmak, sokaðý harekete geçirmeye
çalýþmak, sesimizi sokakta duyurmak zorundayýz. Temel politik saflaþmalarda tutumumuzu
büyük tartýþmalarla açýklamak zorundayýz.
Transseksüel arkadaþýmýz Ebru 10 Mart Salý
günü evinde býçaklanarak olduruldu. Yýllardýr
"Travesti ve Transseksüel Cinayetleri Politik
Cinayetlerdir" diyerek eylem yapmalýyýz.
BOTAÞ'ta ve Cizre'de ölüm kuyularýndan kemikler çýktýðýnda halklarýn kardeþliði için, darbelere
geçit vermeyeceðimizi açýklamak için eylem yapmalýyýz. 12 Mart'ý büyük Vicdan
Mahkemeleri'nde anmak, bugüne, Ergenekon'a,
darbe giriþimlerine baðlamak zorundayýz. Barýþ
Panayýrlarý'nda, savaþý, ýrkçýlýðý, milliyetçiliði,
NATO'yu, Afganistan ve Irak iþgallerini binlerce
insanla birlikte kýnamalýyýz. 16 Mart katliamýný
darbelere, darbelere zemin yaratan saldýrganlýða
baðlamalýyýz. Dünya Su Zirvesi'ni protesto
etmeli, bunu yine yaygýn bir kampanya olarak
örgütlemeliyiz.
Krizin etkilerine direnen iþçilerin her eylemine
katýlmalý, eylemlerin daha kitlesel geçmesi için
çabalamalýyýz.
Kýsacasý, hareketi inþa etmeliyiz. Bizler, 30
Mart'a hazýrlanmalýyýz. G-20 zirvesini protesto
etmeye, 4 Nisan'da NATO'nun Afganistan'dan
defolmasý için düzenlenecek mitingin daha
büyük olmasýna, krize karþý, iþsizliðe karþý daha
yaygýn bir direniþin örgütlenmesine iklim
deðiþikliðine karþý sokakta mücadele etmeye,
Obama'nýn Türkiye ziyaretini Obama'ya zehir
etmeye, Ergenekon davasýnýn sonuna kadar
gidilmesi için örgütlenip darbecilerden gerçek bir
hesabýn sorulmasý için mücadeleye hazýrlanmalýyýz.

Kemalist paranoyanýn son örneði:

"Osmanlý'ya dönüþ"!
Roni Margulies
Türkiye "Komünist" Partisi (T"K"P)
adýný kullanan partinin önde gelenleri,
yakýn geçmiþte Ýstanbul'daki askeri
müzeyi ziyaret etmiþ tahminimce.
Mehter takýmýný izlemiþler. Rüyalarýna
girmiþ. "Eyvah," diye paniðe
kapýlmýþlar, "Osmanlý'ya dönüþ yapýlýyor"!
T"K"P üyelerinin kötü bir rüyanýn etkisinde kalmýþ olduðu açýk. "'Ya
Osmanlýya Dönüþ, ya Sosyalist
Cumhuriyet" konulu bir miting düzenlemelerinin baþka bir açýklamasýný
düþünemiyorum. Belki geçenlerde sinemalarda oynayan Osmanlý Cumhuriyeti
filmini izlemiþlerdir; film ile gerçekliði
karýþtýrmýþlardýr sonra. Ama o filmde
de Osmanlý'ya "dönüþ" yoktu, Atatürk
tarlada karga kovalarken aðaçtan
düþmüþ, hakkýn rahmetine kavuþmuþ
ve Osmanlý'dan Cumhuriyet'e zaten hiç
geçilmemiþti.
Ya rüya ya film. Yetmiþ milyonluk
memlekette T"K"P üyeleri dýþýnda hiç
kimse "Osmanlýya dönüþ" tehlikesinin
farkýnda deðil! Takdir edilir ki, az buz
bir tehlike deðil bu, farkýna varýlmayacak bir þey deðil. "Yarýn sert bir rüzgâr
bekleniyor" veya "E5 karayolunda trafik
yoðun olacak" gibi tehlikeleri gözden
kaçýrmak mümkün, ama "Osmanlýya
dönüþ" biraz farklý.
Düþünelim. Abdullah Gül, I Abdullah
adýyla padiþah ilan edilmek üzere, haftaya Eyüp'e gidip kýlýç kuþanma törenini gerçekleþtirecek, ulufe daðýtýlacak.
Bülent Arýnç, Manisalý Doðrucu Bülent
Paþa adýyla sadrazam olmak üzere,
heyet-i vüzera saptanmýþ (ama henüz
T"K"P üyeleri dýþýnda kimse ilan
edilmemiþ). Silahlý Kuvvetler Salý günü
bir fermanla daðýtýlacak; has, týmar,
zeamet sistemi uygulamaya girecek ve
týmar sahipleri savaþ durumunda yirmiþer silahlý süvari temin etmekle
yükümlü olacak. Emekli Oramiral
Özden Örnek, Kaptan-ý Derya
Günlükçü Misal Paþa adýný alarak
Bahriye Nazýrý atanacak. Mahkemeler
kapatýlýp tüm Ýmam Hatip mezunlarý
kadý olacak, þeriatýn kestiði parmak acýmayacak. Karlofça, Prut ve Mercidabýk
antlaþmalarý yürürlüðe girecek, EflakBoðdan'ý geri almak için Balkan ülkelerine savaþ ilan edeceðiz.
Biz tüm bu geliþmelerin, böylesi kapsamlý hazýrlýklarýn nasýl farkýna varamadýk?
Gazetelerin yalancýsýyým, T"K"P Genel
Baþkaný Baþ, "Osmanlý'ya dönmek için
iþçi sýnýfý ve gençler yok ediliyor"
demiþ. Ýnsanlar yok oluyor ve bunun

 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

Osmanlý Cumhuriyeti, 2009 yýlýnýn en kötü filmleri arasýnda öne çýkýyor. Ancak kemalist
paranoya ve ruh halini bütün kabalýðýyla sergilemesi açýsýndan pek deðerli! Türkiye
emperyalizmin iþgali altýnda, her þey yabancýlara satýlmýþ. En dikkat çeken þey ise
Kürtlerin ayrý bir devlet kurmuþ olmasý. TKP Genel Baþkaný da sürekli olarak
“Türkiye’nin bölünmesine karþýyýz “ açýklamalarý yapýyor...
bile farkýna varamýyoruz!
Belli ki, Kemalist paranoya
Genelkurmay'a, CHP'ye ve yaþam tarzlarýnýn tehdit altýnda olduðundan
korkan kentli orta sýnýflara özgü deðil.
T"K"P de nasibini almýþ. Hem korku
içinde, hem korku yayýyor.
Denebilir ki, "Ne önemi var, korksunlar".
T"K"P'yi dinleyen olmadýðý için,
gerçekten de pek önemi yok. Ama
sorun þu:
AKP her açýdan çaðdaþ, neoliberal
siyasetleri bilinçli ve sistemli bir þekilde
uygulayan, egemen sýnýfýn tüm
ekonomik taleplerini anýnda hayata
geçirmeye çalýþan, emperyalizme eklem-

DSiP’e üye ol!
devrimci
sosyalistlere
güç ver

lenerek Afganistan, Lübnan ve 16-17
ülkeye daha asker gönderen, muhafazakâr bir parti. Tüm yaptýklarý alt alta
dizildiðinde, Almanya'daki Merkel veya
Ýtalya'daki Berlusconi hükümetinden
farklý bir tablo çýkmaz ortaya.
Bu hükümete bu alanlarda muhalefet
etmek yerine, "Osmanlýcýlar!" diye yaygara edildiðinde, hiç muhalefet
edilmemiþ oluyor. Çünkü kimse bu
suçlamayý anlamlý bulmuyor, olsa olsa
gülüyor, hükümeti daha da makul
buluyor. Yedi yýldýr oylarýný artýrýyor
olmalarýnýn nedeni tam da bu. Yerel
seçimlerde göreceðimiz gibi, solun etkisinin giderek azalýyor olmasýnýn nedeni
de bu.

internet
www.dsip.org

sosyalist isci

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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Charles Darwin’in keþfi
Alex Callinicos,

vardýr. Ben bu prensibi, yani ortaya çýkan
deðiþiklik küçük de olsa korunacaktýr
prensibini, Doðal Seçilim olarak
adlandýrýyorum"
Doðal seçilimin en önemli yaný,
varyasyonlarýn üretiliþ sebebinin çevreye
daha uygun olmalarý olmamasýdýr. Bir
yaratýlýþçý böyle söylerdi; sözgelimi,
insan gözünün görmemiz için Tanrý
tarafýndan bize bahþedildiðini iddia ederdi.
Darwin'e göre ise göz "çok yavaþ, doðal
seçilimin intizamsýz hareketleriyle" oluþmaktadýr, her türün ufak deðiþimlerle
çevreye uyum saðlayan varyasyonlar
üretmesi neredeyse sonsuz bir süreçtir.
Varyasyonlarýn ortaya çýkýþ sebeblerininse hayatta kalma þansýný arttýrmak
için bilinçli yahut bilinçsiz amaçlarýnýn
hiçbir ilgisi yoktur. Bugün biz biliyoruz
ki, varyasyonlar genetik kodun - bitkilerin ve hayvanlarýn sahip olduðu DNA
modülü sarmallarýn- ebeveynlerden
yavrulara geçiþleri sýrasýnda gerçekleþen
küçük ve rasgele deðiþimlerden ortaya
çýkmaktaýr.
Organizmanýn çevreyle uyum saðlamasý ya da saðlayamamasý ise iyi veya
kötü þansla açýklanabilir sadece.
Bu yüzden evrim kördür. Evrim,
genetik mutasyonlar ve çevre arasýnda
hiç bitmeyen bir oyundur ve bu oyunun
içerisinde her bir farklý tür hayatta kalma
mücadelesi içerisinde birer baþarýnýn
sembolüdür

Bu yýl Darwin'in 200üncü yaþgünü kutlamalarý yapýlýyor. Ayrýca onun -iyi ve
kötü anlamda- þöhretini borçlu olduðu
kitabý Türlerin Kökeni ve Doðal Seçilim
Üzerine kitabýnýn basýmýnýn 150nci yýlý.
Zorlu bir akademisyen olan ve aslen bir
doða bilimci olan Darwin'in imajý ise
halen fazlasýyla tartýþýlan bir mesele. Bir
tarafta, David Attenborough'un BBC için
hazýrladýðý belgeselde gördüðümüz
efsanevi Darwin var, öte tarafta ise dindar sað görüþlülerce sürekli saldýrýlan
Darwin.
The Guardian gazetesi yaptýðý bir
anketin sonuçlarý dindar görüþün
sözcüsü gibiydi. Ankete göre Britanya
vatandaþlarýnýn "yalnýzca" yarýsý
Darwin'in doðal seçilim ve evrim
teorisinin kesinlikle veya büyük ihtimalle
doðru olduðunu düþünüyordu.
%22lik bir dilim ise yaratýlýþ teorisine
yahut "akýllý tasarým" kuramýna ya da
baþka bir deyiþle Tanrý'nýn dünyayý
olduðu gibi üzerinde yaþayan varlýklarla
yarattýðýna inanýyor.
Bu da Darwin'in mirasýnýn suçlu hale
gelmesinin bir sebebi. "Akýllý tasarým"
kuramýnýn okullarda evrimle ayný eþit
þartlarda öðretilmesini savunan kampanyanýn sürekli saldýrýsý altýnda Darwin.
Bu yüzden Attenborough, daha sonradan yapýlan bilimsel çalýþmalarýn
Darwin'in teorisini nasýl doðruladýðýný,
her seferinde kanýtladýðýný gösteren programý çok önemli.

Eðilim

Þüpheli

Ancak Darwin ayný zamanda sol
görüþlüler tarafýndan da suçlana gelmiþ.
Onun fikirlerinin bazý geri kafalý ideolojilere hizmet ettiðinden ve onlara meþruluk zemini hazýrladýklarýndan yakýnýlýyor.
Sosyal Darwinizm 19uncu yüzyýlda
ortaya çýktý. Ýddiasý, biyolojideki evrim
teorisinin, kapitalist rekabetçiliðin ve
"aþaðý" ýrklarýn emperyalist sömürüsünü
savunan ideolojilerin doðruluðunu kanýtladýðý yönünde.
Son dönemlerde ise Sosyobiyoloji
geliþmeler gösterdi. Bu alan insanlarýn
toplumsal davranýþlarýný genlerindeki
farklýlýklar üzerinden açýklamaya çalýþmakta.
Bu tarz bir teorisinin gerici sonuçlarý
insanlarý bilinçsizce yaþayan "bencil genlerce" yönetilen "hantal robotlar" olarak
görmeye yol açacaktýr. Böylesi bir
düþüncenin Darwin'le bir ilgisi olamaz.
Sosyal Darwinizm "Türlerin Kökeni"
piyasaya sürülmeden önce ortaya çýkmýþtý ve kökeni "güçlü olan hayatta kalýr"
mottosunun mucidi liberal sosyolog
Herbert Spencer'a dayanýr. Asýl bu fikrin
ortaya çýkýþý ise Fransýz zoolog JeanBaptiste Lamarck ile olmuþtur.
Darwin bir ýrkçý deðildi. Adrian
Desmond ve James Moore, -Darwin'in
biyografisinin yazarlarý- yeni bir çalýþma
yayýnladýlar: Darwin'in Kutsal Davasý
Bu belgeselde Darwin'in 1830taki 5 yýllýk Beagle yolculuðunda Güney
Amerika'daki köleciliðe karþý çýkýþý
anlatýlýyor.
Darwin Doðal Seçilim kuramýný
Ýngiltere'ye döndükten sonra geliþtirdi.
Notlarýnda siyahi insanlarýn beyazlardan
farklý bir türe ait olduðuna dair fikirleri
reddettiði görünür: "Siyahlarý ayrý bir tür
olarak görmek isteyenler köle sahipleri
deðil mi? Kökenimizde hepimiz ayný atalardan geliyoruz"
Dahasý, Darwin'in kuramýnda insanlar
deðil tüm yaþayan organizmalarýn ayný

Dünya Darwin’in 200. yaþgününü kutluyor. Her yeni antrolopolojik kanýt evrim teorisini
güçlendiriyor. Türkiye’de ise Darwin sansür edililirken, bir darbe gerekçesine
dönüþtürülüyor. Darwin’in TÜBÝTAK yönetimi tarafýndan sanürlenmesine, muhafakar görüþ leri uymadýðý için sansürlenmesine hayýr diyoruz. Ancak bunu bir darbe gerekçesi olarak
kullananlara da pes diyoruz!
kökenden geldiði ve evrim sürecinden
geçtikleri söylenir.
Türlerin kökeni iki ana iddiaya sahiptir.
Bunlarýn ilki evrimdir, bu "deðiþikliklerle
türeyiþ" ile gerçekleþir.
Darwin'in yaþadýðý günlerdeki
Ortodoks Hristiyanlýk tüm farklý türdeki
bitki ve hayvanlarýn "özel yaratýmlar"
olduklarýna inanýyordu. Baþka bir deyiþle, Tanrý tüm canlýlarý bugün nasýllarsa
o þekilde olduklarý gibi yaratmýþtý.

Jeoloji

Söylenen þey doðanýn bir tarihi
olmadýðýydý. Ancak 19uncu yüzyýlýn
ortalarýnda bu inancýn ikna edici gücü
hâlâ bulunmaktaydý.
Jeolojinin geliþimiyle beraber
yeryüzünün kendine ait bir tarihi olduðu
ortaya çýktý, dahasý, kaya katmanýn altýnda fosilleþmiþ hayvan ve bitki kalýntýlarýna rastlandý.
Açýkça ortadaydý ki bulunanlar
bugünkü bitki ve hayvanlarýn atalarýydý.
Pekala, eðer yaþayan organizmalar
evrimleþtiyse -yani bir türden diðerine
geliþip dönüþtüyse- bu nasýl gerçekleþiyordu?
Darwin'in ikinci iddiasý ise, evrimin
doðal seçilim ile gerçekleþtiði idi.
Kuramýnda evrimin üç ana ilke üzerinde
iþlediðini açýklýyordu.
Ýlki, Darwin'e göre, "Her türden doðan
canlýlarýn sayýsý hayatta kalabilecek olan-

larýn sayýsýndan daha fazladýr. Bu sebeple, hayatta kalmak için sürekli bir
mücadele söz konusudur"
Organizmanýn hayatta kalmasý ise,
çevresiyle ne kadar uyum saðladýðýyla
iliþkilidir.
Ýkincisi, tür içerisindeki tekil üyeler birbirlerinden ufak farklar taþýrlar. Tür
içerisinde çeþitler ortaya çýkarma gücüne
sahiptirler.
Üçüncüsü, bu ufak farklýlýklarý taþýyan
üyeler belli çevre þartlarýnda diðerlerine
göre daha fazla hayatta kalma ve üreme
þansýna sahip olurlar.
Bu varsayýmlarýn ne demek oluyor?
Ayný türden ve ayný çevre koþullarýnda
yaþayan bir popülasyonu ele alalým.
Bu organizmalardan çevre koþullarýna
uyum saðlayan varyasyonlar ortaya
çýkaran soylar, popülasyon içerisinde
kýsa zamanda daha geniþ bir nüfusa
sahip olacaktýr.
Ya da Darwin'in deyiþiyle: "Bu hayatta
kalma mücadelesinde, ne kadar küçük
de olsa ve sebebi ne olmuþ olursa olsun,
eðer diðer organizmalarla iliþki ve dýþ
dünyaya uygunluk konusunda bir fark
oluþturuyorsa, ortaya çýkan deðiþim
korunacak ve döller yoluyla gelecek
nesillere aktarýlacaktýr.
"Bu nesilleri, ayný zamanda, daha fazla
hayatta kalma þansýna sahiptir. Çünkü
ayný türden pek çok birey dünyaya gelir
ancak çok azýnýn hayatta kalma þansý

Darwin "hayatta kalma mücadelesi"
fikrini 19uncu yüzyýl ekonomisti Thomas
Robert Malthus'tan almýþtýr. Malthus,
insan türünün varolan yiyecek üretiminden çok daha hýzlý çoðaldýðýný düþünüyordu. Bu da toplumda zenginleri ve
fakirleri yaratýyordu.
Darwin'le ayný dönemde yaþayan Karl
Marx, "Darwin'in hayvanlar ve bitkilerin
arasýnda Ýngiliz toplumundaki iþçi
sýnýfýný, rekabetçiliði, yeni pazarlarýn açýlmasýný, 'icatlarý' ve de Malthusyan '^hayatta kalma mücadelesi'ni bulmasý dikkate
deðerdir" der.
Darwin hayatta kalma mücadelesi terimini "geniþ ve metaforik bir anlamda"
kullandýðýný söylemektedir. Bu mücadelenin sadece hayvanlarýn ve bitkilerin
kendi aralarýnda deðil, ancak doðalarýna
da karþý olduðunu söyler.
"Hayatta kalma mücadelesi pek çok
alanda gerçekleþmektedir, türün
içerisinde kendi üyeleri arasýnda, farklý
türlerin üyeleri arasýnda ya da hayatýn
fiziksel koþullarýna karþý"
Eleþtirilerinin yanýnda Marx, Türlerin
Kökeni hakkýnda "çok önemli bir kitaptýr, bana sýnýflarýn mücadelesi konusuna
doða-bilimsel bir zemin hazýrlamak
açýsýndan çok yardýmcý oldu." demektedir. Dahasý, Marx'ýn cenazesinde, dostu
ve iþbirlikçisi Engels bu iki adamý
karþýlaþtýrýr. Bunu yaparken haklýdýr da:
Marx dünyanýn tüm krallarýný ve kraliçelerini, büyük adam ve kadýnlarýný
tahttan indirmiþtir. O toplumlardaki
deðiþimlerin üretim iliþkilerindeki
deðiþimlerden kaynaklanan çeliþkilerden
ortaya çýktýðýný göstermiþtir.
Darwin ise Tanrý'yý tahttan indirdi. O
yaþamýn tüm çeþitliliklerinin, zenginliklerinin kutsal bir amaçtan deðil, doðal
seçilimden kaynaklandýðýný gösterdi.
Türlerin Kökeni kitabýnýn son paragrafýnda dediði gibi; "Bu hayat
görüþünde bir görkem var!"
(Berk Efe Altýnal,
Socialist Worker’dan çevirdi)

10z sosyalist iþçiz sayý: 355
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KitaplýK
Rusya'da devlet kapitalizmi - 20 yýl sonra
Doðu Bloku 1989 yýlýnda çöktü. Yýkýlmaz denilen rejimler
iki yýla kalmadan, bir imparatorluk kadar yaygýn SSCB'yi de
içine çeken bir fýrtýnayla darmadaðýn oldu.
Darmadaðýn olan neydi? Dönemin hakim sosyalizm
anlayýþýna sahip olan, kýsacasý stalinist sosyalizm
anlayýþýnýn çeþitli versiyonlarýný savunan sol açýsýndan
yýkýlan sosyalizmdi.
Çöken, solun deðerleriydi.
Solun, çöküþünde kendi yýkýmýný, manevi yok oluþunu
gördüðü bu rejimlerin sosyalizmle uzaktan yakýndan bir
ilgisi yoktu gerçekte. Üstelik, bu, Doðu Bloku'nun
çöküþünün ardýndan üretilen fýrsatçý bir teori de deðildi.
Ýngiltere'de filizlenen Uluslararasý Sosyalizm Akýmý, onun
lider kadrolarýndan Tony Cliff'in geliþtirdiði Devlet
Kapitalizmi teorisi zemininde gerçek Marksist geleneðin
sesini 1950'li yýllarýn baþýndan itibaren savunuyordu.
1989'da olanlar, sadece devrimci teorinin gerçekler tarafýndan doðrulanmasý anlamýna geldi.
Devlet kapitalizmi teorisi, 1917 Ekim devriminden sonra
Rusya'da yaþanan sýnýflar mücadelesini, 1930'larda
gerçekleþen stalinist karþý devrimi, teorinin merkezine iþçi
sýnýfýný, iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýný koyarak açýklamasý
nedeniyle devrimci geleneðin yaþadýðý teorik buhrana bilimsel bir yanýt oldu.
1930'lardan 1980'lere kadar, sosyalizm için mücadele
eden devrimciler açýsýndan, SSCB'nin analizi, daima en
önemli sorun olageldi. SSCB sosyalist miydi? Eðer sosyalist bir rejimse, bu nasýl bir sosyalizmdi ki iþçiler tarafýndan
yýkýldý. Yýkýmýn altýndan, milyonlarca iþçiye sosyalizmin
gerçekleþmiþ hali olarak yutturulan rejimin biriktirdiði
sayýsýz pislik fýrladý. Kadýn sorununun çözülememiþ olduðu
görüldü. Cinsel baskýlarýn yoðunluðu açýða çýktý. Ulusal
çeliþkilerin çözülemediði, SSCB'den ayrýlan ülkelerin kendi
içlerinde parçalanmaya baþlamasýyla, Çeçenlerin
Rusya'dan kurtulmayý amaçlayan ulusal kurtuluþ
hareketiyle kanýtlandý.
Ýþçilerin yoksulluðu, sanayinin geriliði, tek parti diktatörlüðünün yarattýðý köhnemiþlik açýða çýktýðýnda, SSCB ve
uydularýna her þeyi demek mümkündü ama artýk bu rejimlerin sosyalist olduðunu iddia edebilmek için sosyalizmi
askeri sýnai kompleksi ve tüm üretim araçlarýný denetleyen
yayýlmacý, iþgalci Rus bürokrasisi olarak anlamak gerekiyordu.
En can alýcý sorun ise, iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunun cisimleþmesi olduðu iddia edilen bir rejimin iþçi sýnýfý
hareketiyle, aþaðýdan yaratýlan bir basýnçla devrilmesiydi.
Ýþte, devlet kapitalizmi teorisi bu saçmalýktan kurtulmak
için de elimizdeki tek devrimci teoridir. Sadece bu teori,
Ekim devrimi sonrasý Rusya'nýn ekonomisini dünya
ekonomisi içine oturtarak, Marks'ýn kapitalizmi analiz
ederken kullandýðý "Birikim için birikim" mekanizmasýnýn
SSCB ve Doðu Bloku için de geçerli olduðunu kanýtlar.
Madenciler sabun bulamazken uzay teknolojisinin geliþtirilebilmesinin tek nedeni, kaynaklarýn, insan ihtiyaçlarý ve
ekolojik denge için deðil, bürokratik sermaye birikiminin
ihtiyaçlarý için kullanýlmasýdýr.
Rusya'da, emek gücü metadýr. Yani iþçiler üretim
araçlarýnýn denetimine ya da mülkiyetine sahip deðildir.
Yaþamak için emek güçlerini her hangi bir meta gibi satmak zorundadýr. Bu da kapitalizmin yapýsal bir özelliðidir.
Rusya'da bürokrasi kolektif olarak üretim araçlarýna
sahip olan sýnýftýr. 1989-1991 yýllarýnda yaþanan çöküþün
gösterdiði gibi, Rusya'da hem sömürü vardýr hem de
sömürülen bizzat iþçi sýnýfýdýr.
Bu sömürünün sosyalizm adýna yapýldýðýnýn iddia edilmesi sömürünün doðasýný etkilemez. Rus bürokrasisi, milliyetçiliði, toplumsal cinsiyetçiliði, ulusal ayrýmcýlýðý ve
baskýyý, iþçi sýnýfýnýn sömürülmesini, tek parti rejimini, köle
emeðinin yaygýn kullanýmýný þiddete dayalý bir örgütlenmeyle, bir baský devleti aracýlýðýyla yaygýnlaþtýrarak egemenliðini sürdürdü. Devlet kapitalizmi teorisi, sadece bu
baský biçiminin sosyalizmle hiçbir ilgisi olmadýðýný kanýtladýðý için önemli deðil. Teori, 1917 yýlýnda önce Çarlýk rejimini, ardýndan burjuvaziyi devirerek iktidarý ele geçiren iþçi
sýnýfýnýn devrimci geleneðini de sahiplenmeyi olanaklý
kýlar. Ekim devrimi, büyük çoðunluðun büyük çoðunluk
adýna bilinçli eylemi olarak iþçi sýnýfýnýn burjuva demokrasisini kat be kat aþan bir demokrasiyi nasýl kurabileceðini
kanýtlayan, tarihsel ve politik kazanýmlarý ezilenler için
benzersiz olan bir devrimdir. Devlet kapitalizmi teorisi, bu
devrimi bir karþý devrimle yýkan stalinist Rus bürokrasisinin burjuva kökenlerini teþhir ettiði için de çok önemlidir. Çöküþten 20 yýl sonra, aþaðýdan sosyalizm geleneðini
savunmak için bu teori hala en güçlü silahýmýz.
Þenol Karakaþ
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"Burada bütün kuþkular kovulsun"
Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký
Karl Marks, 292 sayfa, Sol Yayýnlarý

Ekonomi Politiðin Eleþtirisine
Katký, Marks'ýn en önemli eserlerindendir. Avrupa'da 1848 devrimlerinin yenilgisinden sonra, iþçi
sýnýfýnýn mücadelesinin geliþtiði
alaný, kapitalist üretim biçimini bir
bütün olarak tahlil etmek Marks
açýsýndan özel bir öneme sahip oldu.
Bu yüzden yýllarca süren derin
araþtýrmalar yaptý. William Petty,
Bousgulliot, B. Franklin, James
Stuart, Adam Smith ve David
Ricardo gibi burjuva iktisatçýlarýn
tüm eserlerinin titiz bir çözümlemesini yaptý.
Marks'ýn kitabý, bu eserlerin açmazlarýnýn, kýsacasý burjuva iktisadýnýn
eleþtirisidir. Bu eleþtiri, ekonomik
kategoriler üzerine Marks'ýn bir dizi
temel kavramý geliþtirmesine baðlý
olarak üretildi. Marks, Katký'da,
Birinci Kýsým'da "Meta" ve "Para ya
da Basit Dolaþým" baþlýklý iki
bölümde, meta, kullaným deðeri,
deðiþim deðeri gibi, kapitalizmin
karmaþýk iþleyiþ biçimini anlamak
için anahtar iþlevi gören temel
kavramlarý açýklýyor.
"Demek ki, deðiþim deðeri yaratýcýsý
emek, genel soyut emektir" sonucuna
bu temel kavramlarýn açýklamasýyla
ulaþan Marks, þu soruyu soruyor:
"Deðiþim deðerleri olarak metalarýn
hacimleri arasýndaki fark, bu metalarda maddeleþen emek hacmindeki
fark olduðuna göre, bu emeðin kendisinin nicel varlýk tarzý nasýldýr?"
Bu soruya, "Týpký hareketin nicel
varlýk tarzý, zaman olduðu gibi,
emeðin de nicel varlýk tarzý, emek
zamandýr" yanýtýný veren Marks,
pazarda herhangi bir mal gibi alýnýp
satýlan bir meta olan emek gücünün,
iþ sürecinde harcandýðý zamanýn,

herhangi bir malýn deðerini
belirleyen temel özellik olduðunu
savunuyor. Ama bir meta olarak
emek gücünün deðerinin belirlenmesi için, Marks, "içinde iþçilerin
bireysel özelliklerinin silindiði
emek"ten, soyut, evrensel emekten
bahsediyor. Bu, ileri teknoloji gerektiren bir alanda çalýþan iþçinin emek
gücünün deðerinin, bir toplumda
ortalama hüner derecesine indirgenmesi, basit emeðe göre ölçülmesi
anlamýna gelir.
Marks "Para ya da Basit Dolaþým"
bölümünde, paranýn tarihi iþlevlerini,
paranýn dolaþým yasalarýný inceledi.
"Nakit para bütün öteki zenginlikleri
temsil ettiðine göre… dünyada mevcut olan her cinsten zenginlikleri
edinmek için para yýðmak gerekir"

gibi, ya da "Hasisliðin kökeni
paradýr… Yavaþ yavaþ bir çeþit
kudurganlýk geliþir ki, o, artýk hasislik deðildir, altýna susuzluktur" gibi
alýntýlarla, yoksulluða baðlý servet
biriktirmeye öfkesini de ifade eden
Marks paranýn þu iþlevlerini tarif etti:
Dolaþým aracý olarak para, ödeme
aracý olarak para, biriktirme aracý
olarak para ve dünya parasý.
Karl Marks'ý derin bir düþünce
zenginliðine sahip bir akademisyen
olarak yutturmaya kalkanlarý, bizzat
Marks, Ekonomi Politiðin Eleþtirisine
Katký'yý tamamladýktan sonra,
Weydemer'e 1 Þubat 1859'da yazdýðý
mektupta söyledikleriyle çürütüyor:
"Partimiz için bilimsel bir zafer
kazanacaðýmýzý umuyorum."
Katký da, Marks'ýn diðer eserleri
gibi, akademik dehanýn bir göstergesi olmak üzere deðil, iþçi sýnýfýnýn
kurtuluþ mücadelesine, kapitalist sistemin temel mekanizmalarýný açýða
çýkartmak, "mücadelenin varacaðý
sonuçlarý önceden öngörebilmek"
için ezilenlere yardýmcý olmak üzere
kaleme alýndý.
Katký'nýn önemli bir diðer özelliði
de sunuþ bölümüdür. Bu sunuþ
Marksist tarih anlayýþýnýn kýsa, net ve
çok parlak bir özetidir: "Maddi hayatýn üretim tarzý, genel olarak,
toplumsal, siyasal ve entelektüel
yaþam sürecini koþullandýrýr…
Ýnsanlarýn varlýðýný belirleyen þey,
bilinçleri deðildir: tam tersine,
onlarýn bilincini belirleyen, toplumsal varlýklarýdýr."
Marks kitabýn Önsöz'ünü,
Dante'den "Burada bütün kuþkular
kovulsun, Burada bütün korkular
yok olsun" alýntýsýyla bitirir.
Katký, kapitalist sistemi o güne
kadar açýklayan en önemli eser oldu.
Rýfat Solmaz

SÝNEMA - DVD
Popüler sinemanýn cesareti nereye kadardýr?
Sinema salonuna adým atmadan biliriz, içeride
oynayan film hakkýnda sürekli çok cesur gibi laflar
söyleniyorsa bizi pek kesmeyecektir. Geçtiðimiz hafta
vizyona giren Mahsun Kýrmýzýgül'ün ikinci yönetmenlik denemesi olan "Güneþi Gördüm" Kürt sorununa
yaklaþýmý açýsýndan böyle bir
cesaret sergilediði iddiasýyla
bize sunuluyor.
Filmin konusu kýsaca orduyla gerillanýn çatýþmasý arasýnda kalmýþ bir köyde yaþayan
geniþ bir ailenin zorunlu göçe
maruz kalmasý ve yarýsýnýn
Ýstanbul'a, yarýsýnýn Norveç'e
yerleþmesi. Popüler sinemanýn deðinmeye çekindiði
zorunlu göç hikayesi bu
cesaret iddiasýnýn temelini
oluþturuyor. Filmin içinde
ayrýca travesti olan küçük
kardeþ, mayýna basýp sakat
kalmýþ yeðen, sosyal
hizmetler tarafýndan çocuklarýna el konan baba, yasadýþý
yollardan Avrupa'ya giden
göçmenler, Diyarbakýr
Cezaevi'nde yattýktan sonra
Türkiye'yi terk eden eniþte

gibi yan temalarda bulunuyor. Bu yan temalardan en
çarpýcýsý olduðunu varsaydýðýmýz da, biri askerde biri
daðda karþýlýklý çatýþan iki kardeþ hikayesi. Neredeyse
çokça tekrarlanmýþ bir üçüncü sayfa haberi gibi
karþýmýza çýkan bu hikaye babalarýnýn iki oðuldan
asker olanýn fotoðrafýný duvara
asmasý ve öteki daðda ölen oðlunun
resmini asamamasý olarak kendini
gösteriyor.
Filmin iç içe geçmiþ bu hikayelerinin
hepsinin temelde bir sorundan kaynaklandýðý ortada ama film bunun
adýný koymayacak. Ýzleyenler, filmde
oynayanlar ve hatta oynadýklarý
karakterler bile filmin bize
söylediðinden çok daha fazlasýný
biliyoruz. Filmde þarkýlarý, ninnileri
Kürtçe olan bu insanlarýn kendi
aralarýnda nedense Türkçe konuþtuðuna yadýrgamayýz. Yapabildiðimiz
sadece on sene önce böyle bir film
çekilebilir miydi tartýþmasýnda sýnýrlanmayacaksa, belki bu kadarýný
olsun bize konuþturan hangi harekettir ve bundan daha dürüst bir film
hangi mücadelenin sonrasýnda ortaya
çýkar, bunlarý da konuþabiliriz.
Orhan Göztepe

sayý: 355 z sosyalist iþçi z

Tez-K
Koop-ÝÝþ'ten
IBM'de sendikal
hak eylemi
SÝ Ýstanbul- IBM çalýþanlarýnýn
Tez-Koop-Ýþ'e üye olarak baþlattýðý
biliþimde örgütlenme mücadelesi
birinci yýlýný doldurdu. Plaza
eylemleri sürerken geçtiðimiz
hafta Tez-Koop-Ýþ Ýstanbul þubeler
platformu da, "IBM'de sendikal
haklara saygý" sloganýyla IBM'in
bulunduðu Levent'teki Yapý Kredi
Plaza önünde bir eylem düzenledi. Yaklaþýk 100 kiþinin katýldýðý
eyleme E-Kart ve Sabah-ATV
grevcileri de destek verdi. Yapýlan
basýn açýklamasýnda IBM'in itirazlarýnýn asýlsýz olduðu, iþverenin
Tez-Koop-Ýþ'i tanýyarak toplu iþ
sözleþmesi için masaya oturmasý
ve sendikal faaliyet yürüttüðü için
iþten çýkardýðý iþçileri geri almasý
gerektiði vurgulandý. Bunlar
gerçekleþmediði takdirde
mücadelemiz sürecektir denildi.

Biliþimde Örgütlenme
Bürosu

Basýn açýklamasý okunduktan
sonra bir de duyuru yapýldý: TezKoop-Ýþ 2 no'lu þube bünyesinde
kurulan Biliþimde Örgütlenme
Bürosu faaliyetlerine baþlamýþ ve
26 Mart 2009 Perþembe günü
12.30'da büronun açýlýþý yapýlacak.
Biliþim sektöründe örgütlenmenin
yaygýnlaþtýrýlmasý için çalýþacak
olan büronun açýlýþýna herkes davetli. Yeri Mecidiyeköy'de, TezKoop-Ýþ Ýstanbul 2 no'lu þube
binasýnda.
Duyurunun ardýndan eyleme
katýlanlar Balmumcu'daki SabahATV binasýna giderek orada grev
yapan çalýþanlarla dayanýþma gösterdi.
Muhip Tezcan

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.

16 Mart katliamý protesto edildi
SÝ Ýstanbul - Eski rektörü
Kemal Alemdaroðlu Ergenekon
davasý sanýðý olan Ýstanbul
Üniversitesi'nden bugün ilk kez
Ergenekon davasý konusunda
net bir ses yükseldi. Her türlü
darbeye ve darbecilere karþý
çýkan öðrenciler "Darbeye karþý
öðrenciler" ismiyle bugün bir
basýn açýklamasý gerçekleþtirdiler.16 Mart katliamýný
kýnayan, katliamda hayatýný
kaybedenleri anan öðrenciler,
bu katliamýn günümüzle
baðlantýsýný da kurarak
Ergenekon soruþturmasýnýn
arkasýnda olduklarýný ifade
ettiler.
Saat 14.30'da Ýstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kapýsýnýn
önüne gelen öðrencilere içeriden çýkan öðrencilerin katýlmasýyla kortej oluþturuldu.
Öðrenciler buradan yolu trafiðe
kapatarak Beyazýt Meydaný'na

yürüdüler.Yol boyunca "16
Mart'ýn faili Ergenekon çetesi,
Sorumlular bulunsun hesap
sorulsun, Çeteler halka hesap
verecek "gibi sloganlar attýlar.
Ellerinde " Darbelere geçit yok,
16 Mart'ýn failleri yargýlansýn,
Ergenekon çetesi daðýtýlsýn,
Darbelere dur de "yazýlý dövizlerle yürüyen grup renkli ve
farklý görünümüyle dikkat
çekti.
Yürüyüþ sýrasýnda halkýn da
alkýþlayarak destek olduðu
grup Ýstanbul Üniversitesi ana
kapý önünde kalabalýk bir basýn
grubunun karþýsýnda açýklama
yaptý. Darbelere karþý öðrenciler adýna basýn açýklamasýný
okuyan Meltem Oral 16 Mart
1978'de Ýstanbul Üniversitesinde yaþanan katliamýn
amacýnýn 12 Eylül 1980 darbesine zemin hazýrlamak
olduðunu söyleyerek 16 Mart

"Travesti ve transseksüel cinayetlerini durduralým"
SÝ Ýstanbul- Transseksüel
cinayetlere bir yenisi daha
eklendi.
10 Mart Salý akþamý Ebru
Soykan evinin önünde boðazý
kesilerek öldürüldü.
Transseksüel ve travestilere,
seks iþçiliði yapmak dýþýnda
baþka yol tanýmayan bu sistem
can güvenliðini de saðlayamýyor üstelik.
Ebru ilk cinayet deðil. Bütün
translarýn baþýna yýllardýr bu
geliyor, saldýrýya uðruyor,
býçaklanýyor, vahþice katlediliy-
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orlar. Sokakta faþist saldýrýlarla
burun buruna geliyorlar.
Homofobik ve transfobik
cinayetler ile ýrkçý cinayetler
arasýnda fark yok. Dolayýsýyla
bu cinayetler politiktir. Bu
mücadeleleri birbirinden ayrý
düþünmek yanlýþtýr. Yan yana
gelmek gerekiyor. Ebru'nun
evinin önünde biz de yan yana
geldik. "Artýk yeter, Ebru öldü
baþka transseksüeller ölmesin!"
diye. LGBTT Haklarý
Platformu'nun öncülüðünde
çeþitli sivil toplum örgütlerinin

YAÞAM SAVUNUSU
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.

Boþ vaatleri býrak,
Türkiye soluk alsýn!
Sokaklar, rengârenk parti bayraklarýyla, genel
baþkanlarýn en gülümseyen, sempatik resimleriyle
donatýlmýþ. Televizyonlar atýþma ve sataþmadan
geçilmiyor. Baþbakan, “Ben valimi Baykal’a yedirmem”
derken, ana muhalefet lideri Baykal cevabýný yapýþtýrýyor: ''Ne demek 'Ben Valimi yedirmem'. Benim Vali
yemek gibi bir alýþkanlýðým yok. Eðer yiyeceksem,
Kýrþehir'in 'höþmerim'ini yerim...”
Öyle anlaþýlýyor ki, Türkiye eskilerin deyimiyle, þeçim
sath-ý mâiline girmiþ. Ama, adý “yerel” olan seçimlerin
özünde yerellikle, yerel sorunlarýn çözümüne iliþkin
üretilen politikalarýn tartýþýlmasý ile ilgisi yok. Alternatif
siyaset üretmek adýna, “ortak adaylar” olarak öne
çýkanlarca da, -bir kaç istisna dýþýnda- ülke genelinde
yürütülmekte olan seçim çalýþmalarýnýn özü bu. Oysa,
demokrasinin en önemli iþleyiþ mekanizmalarýndan

çaðrýsýyla yüzden fazla kiþi
Ebru'nun öldürüldüðü evinin
önünde buluþtuk. LGBTT
Haklarý Platformunun yaný sýra
aralarýnda Küresel Eylem
Grubu, Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe Dur-De giriþimi,
DSÝP, KESK'li kadýnlar, biz
Erkek Deðiliz Ýnisiyatifi gibi
20'ye yakýn örgüt destek verdi.
Basýn açýklamasýna katýlan Ufuk
Uras'da "hiç kimsenin kimliði
nedeniyle ayrýmcýlýða tutulamayacaðýný" söyledi.
Ýrem Nur Aksu

baþlýcasý yerel yönetimler deðil miydi? Nerede, yarýþacak alternatif yerel politikalar? Neyse ki, böylesi karamsar bir tablo içinde “umut” vaat eden bazý çalýþmalar
var. Kýran kýrana yürütülen ve birer “rant daðýtým” kaynaðý olarak görülen “belediyeleri ele geçirme” yarýþýný
oluþturan bu yerel seçimlerde, onca “gürültü” arasýnda
çok öne çýkamayan, bazý çalýþmalar da oluyor elbette.
Özellikle de bazý sivil toplum örgütlerinin ürettikleri
politikalar bu seçimlerde siyasetçilere, siyasetçi adaylarýna sunulan birer seçim “taahhütnamesi” olarak öne
çýkýyor.
Bu taahhütnameler bir kere, kentlerde sadece pahalý
arsalarýn, yüksek binalarýn, “el çabukluðu” ile biçim
deðiþtirip, yeþil alandan, arsaya dönüþtürülen alanlarýn
dýþýnda kafa yorulacak baþka þeylerin olduðunu ortaya
koyuyor. Bir de bu ‘rant kaymaðýný kapmaca’ yarýþýnda
yeterince önemsenmeyen insanlarýn dýþýnda, baþka
canlýlarýn da kentlerde yaþadýðýnýn altýný çiziyor.
Bunlardan ikisine dikkat çekmek istiyorum.
‘TÜRKÝYE SOLUK ALSIN’
Bu yerel seçimlerin ortaya çýkardýðý kampanyalardan
biri Greenpeace (Yeþil Barýþ)’in “Soluk al” kampanyasý.
Kampanya ile Greenpeace;
“Kömür santrali planlanan 19 þehir baþta olmak üzere
tüm þehirlerdeki baþkan adaylarýndan, iklimi koruyacaklarýna dair söz vermelerini ve Greenpeace’in hazýrladýðý ‘Güneþ için Belediye Baþkanlarý’ bildirgesini
imzalamalarýný” talep ediyor. Greenpeace, “Boþ vaatleri

katliamýna Ergenekon'a ve tüm
darbecilere karþý çýkmadan
karþý çýkýlamayacaðýný kaydetti.Bugün Ergenekon davasýnda
yargýlanan zihniyetin 16
Mart'ýn faili olduðunun altýný
çizen Oral; " O gün darbecilerin
bombasý bizim gibi baþka bir
dünya isteyen gençleri hedeflemiþti. 31 yol sonra bugün o
karanlýðý sorgulayan
Ergenekon davasýna destek
veriyor ve davanýn derinleþtirilmesini talep ediyoruz "
dedi.Sýk sýk alkýþlar ve sloganlarla kesilen basýn açýklamasýnýn ardýndan Berk Efe
Altýnal dönemin tanýklarýndan
Atilla Keskin ve Atilla Tuygan
ile yapýlacak derin devlet,
Ergenekon ve sol konulu
söyleþiye çaðrý yaptý.Bunun
ardýndan grup daðýldý.
Onur Devrim Üçbaþ

Koç Üniversitesi’nde
küresel ýsýnma toplantýsý
25 Nisan’da Ýstanbul’da bir
mitingle hükümeti küresel ýsýnmaya karþý gerçek önlemler
almaya çaðýracak olan Küresel
Eylem Grubu’nun üniversite
hazýrlýk toplantýlarýn ilki Koç
Üniversitesi’nde gerçekleþti.
KEG aktivistleri küresel ýsýnma
gerçeðini ve KEG’in mücadelesini anlattý. Toplantýya katýlan
öðrenciler KEG aktivisti oldular
ve okulda 25 Nisan mitingi için
kampanya yapma kararý aldýlar.

bir yana býrakýn. Seçmen olarak gücünüzü kullanýn ve
internet eylemimize katýlarak tüm adaylarý sorumluluk
almaya davet edin. Sizin de yardýmýnýzla Türkiye soluk
alsýn” diyor. (Bknz: www.solukal.org )
ÖNCELÝK TÜM CANLILARIN YAÞAM HAKKINA
Kampanyalardan bir diðeri de, Hayvan Haklarý
Federasyonu (HAYTAP) tarafýndan baþkan adaylarýna
imzalatýlmaya çalýþýlan “taahhütname”. "Doðanýn ve
hayvanlarýn ne çýkarlarýný koruyacak 'sendikalarý', ne
haklarýný savunacak 'avukatlarý' ne de 'oy haklarý' var.
Ama bunun bilincinde olan, yaþamýn eþit ve adil paylaþýlmasýný savunan duyarlý insanlarýn, yaþam
savunucularýnýn ‘oy haklarý' var..." þeklinde bir yaklaþým geliþtirip, sýk sýk ifade eden biri olarak, bu seçim
sürecinde bu yaklaþýmýn, yaþama geçmesi yolunda
adým atýlmýþ olmasýný önemli buluyorum. ”Yok eden
deðil, yaþatan bir belediye anlayýþýný tüm calýþanlarýmýn
uygulamasýný saðlayacaðým”, “At ve eþek gibi hayvanlarýn, sahipleri tarafýndan iyi muameleye tabi tutulmasýný saðlamaya yönelik tedbirler alacaðým ve bu tür
hayvanlarýn hastalýk ve terk edilme durumlarýnda
yaþamlarýnýn son dönemlerini insan merhamet ve
þefkatini hissederek geçirecekleri bakýmevlerini kuracaðým” yaklaþýmýný da içeren 8 maddelik taahhütname
baþkan adaylarýnýn vermesi umulan þu “söz” ile bitiyor:
"5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu'nu titizlikle
uygulayacaðým ve ayýrým yapmadan tüm hayvanlarýn
yaþam haklarýnýn korunmasýna iliþkin konularda gönül-

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.

lüler ve STK'larla isbirliði içinde çalýþacaðým.
Baþkanlýðým süresinde, sahipsiz ve güçten düþmüþ
hayvanlar doðal koþullardaki bakýmevlerinde güven
içinde yaþayacaklar. Kýsýrlastýrýlmasý gerekenlerle,
hasta olan ve tedavisi yapýlacaklar ise hayvan hastaneleri ve merkezlerde tedavi görecek ve rehabilite
edileceklerdir. Baþkanlýðým süresince, hiç bir hayvan
belediye ekiplerince zehirlenerek öldürülmeyecek,
ormanlara ve daðlara atýlmayacaktýr...." (Ýzleyebildiðim
kadarýyla ilk imzalayanlar ya da onayladýðýný beyan
edenler arasýnda, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi baðýmsýz
ortak Baþkan adayý, Arif Ali Cangý, Solun, Sosyalistlerin
DTP’den Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkan adayý
Akýn Birdal, Yeþiller Ýzmir, Konak Belediye Baþkan
adayý Derya Özgüzel, Adana/Seyhan Belediye baþkaný
Ahmet Özlü, CHP Antalya Büyükþehir belediye baþkan
adayý Prof. Dr. Mustafa Akaydýn, CHP Antalya, Muratlý
belediye baþkan adayý Süleyman Evcilmen, CHP
Antalya, Kepez belediye baþkan adayý Zeki Baþaran yer
aldý. Umarým duyarlýlýk gösterenler artarak çoðalýr.)
***
Bir yandan, Baþbakan ”valilerini” Baykal’a yedirmemeye çalýþsýn, diðer yandan da Baykal, “Vali deðil,
‘höþmerim’ yerim” desin dursun. Bu yerel seçimlerde
“Türkiye’ye soluk aldýracak”, “yaþamý savunacak”
çalýþmalar da filizleniyor. Haberiniz olsun!...

Yalçýn Ergündoðan

yalcin.ergundogan@sesonline.net
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Afganistan’a asker gönderme, oradakiler evlerine dönsün

Obama hoþ gelmiyor
Obama 6 Nisan'da Ankara'da 7
Nisan'da Ýstanbul'da olacak.
Medya bu ziyareti Türkiye'nin
ABD için önemine vurguluyor.
Obama, Türkiye büyük bir ülke
olduðu için mi geliyor? Hayýr.
Onun derdi Afganistan.
Afganistan 8 yýldýr iþgal altýnda. 30 bini ABD'li olmak üzere
70 bin NATO askeri
Afganistan'da savaþtý. ABD
ordusu zaten harap ülkeyi bombalarýyla un ufak etti. Binlerce
Afganlý öldürüldü. Ama iþgalciler kazanamadý. Bugün
Afganistan'ýn büyük bölümü
direniþçilerin kontrolü altýnda.
Ayný Irak gibi. Irak'ta yenilgiyi
kabullenen Obama Afganistan
ve onla birlikte bir kaosa sürüklenen Pakistan'a odaklanmak
istiyor. Ülke ve gerekçeler
deðiþiyor. Baþkanlar bile deðiþiyor. ABD'nin çýkarlarý ve hegemonyasý söz konusu olunca
savaþ ve iþgal politikalarý ise hiç
deðiþmiyor. Obama'nýn verdiði
deðiþim sözü Afganistan'daki
iþgale çarpýp bir anda yok oluyor.

Afganistan’da NATO iþgali 8 yýldýr sürüyor
Binlerce Afganlý yaþamýný yitirdi
Yüzlerce kadýna tecavüz edildi

Ýncirlik Üssü’nü
kullandýrtma!

Obama asker için geliyor.
Türkiye'nin ne parasý var ne de
petrol zengini. Bu yüzden askerler deðerli.
ABD emperyalizmi NATO'daki
sadýk müttefiki Türkiye'yi hep
böyle kullandý. Kore'ye,
Somali'ye, Bosna'ya Türk askeri
gönderildi. Afganistan'da 2 bine
yakýn Türk askeri bulunuyor.
Kabil ve çevresinde geri hizmetlerinde bulunan Türk askerleri
direniþçilerin ablukasý dar-

4 Nisan Kadýköy
Yürüyüþ ve Miting
Afganistan’da
iþgale son,
NATO
daðýtýlsýn! DSÝP

aldýkça çatýþmaya yaklaþýyor.
Obama ise daha fazla Türk
askeri istiyor.
Obama Irak'taki ABD askerileri
için geliyor. ABD'nin 2011'e dek
Irak'tan çekilmesi planýnda
Türkiye kritik bir rol oynuyor.
ABD askerlerini Türkiye
üzerinden geri çekmek, bir
bölümünü buradan Afganistan'a
yollamak istiyor. Obama, Adana

Ýncirlik'teki ABD üssünü bunun
için kullanmak için konuþmaya
geliyor. 1 Mart 2003'te savaþa
hayýr diyen Türkiye halkýnýn
kapattýðý kapýlarý bu kez o
açmak istiyor.
Afganistan'daki iþgale daha
fazla ortak olamayýz. ABD ve
NATO Afganistan'a özgürlük
deðil ölüm getirdi.
Bizim yanýmýz iþgalcinin deðil

direniþçinin yanýdýr. Filistinlileri
savunan baþbakan Afgan halkýný
da savunmalýdýr. Obama'ya
asker vermemelidir.
Ýncirlik Üssü, ABD emperyalizminin bir çok suçu için kullanýldý.
Oradan kalkan uçaklar Irak'ý
vurdu, bomba ve
Guantanamo'ya esir taþýdý.
Türkiye hükümeti Irak'taki iþgal-

ci ABD askerlerinin Türkiye
üzerinden geçmesine izin vermemelidir.
Savaþ karþýtlarý NATO'nun 60.
kuruluþ yýldönümünde bu
cinayet örgütünü protesto etmek
için sokaða çýkacak.
Obama'ya hoþ gelmedin diyecek. Afganistan'da iþgalin son
bulmasý için mücadeleyi yükseltelim.

SÝ istanbul - Barýþ Panayýrý
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu (Küresel BAK)
öncülüðünde bu yýl 13-114
Mart tarihlerinde Kadýköy'de
yapýldý.
Dördüncüsü düzenlenen
panayýrýn bu yýlki temasý 4
Nisan'da yapýlacak olan
NATO'ya hayýr eylemiydi ve
festival eylemden önce bir
prova özelliði de taþýyordu.
Panayýr, Küresel Bak imzacýlarýnýn katýldýðý basýin açýklamasýyla acildi. Hemen
ardýndan 'Savaþa Hayýr!'
forumu yapýldý. Günün panelinde 'Savaþta Medyanýn
Rolü' açýklandý. Festivalin ilk
günü Marsis konseriyle sonlandý.
Barýþ Panayýrý ilk günün
akþamý polisin hýþmýna da
uðradý. Gece yarýsý müdahale
eden polis panayýr çadýrýný

keyfi olarak Ýskele
Meydaný'nýn karþýsýndaki
parka aldýrdý. Ancak ikinci
günde savaþ karþýtlarýnýn
ilgisini ve katýlýmýný
engelleyemedi.
Panayýrýn ikinci günü
'Alternatif Su Forumu' basýn
açýklamasýyla açýldý. Roni
Margulies ve Kerem
Kabadayý 'NATO
Afganistan'da ne arýyor?'
sorusunu cevaplandýrdý.
Günün forumunda
Antikapitalist öðrenciler
NATO'yu tartýþtý. Festival
Teneke Trampet grubunun
coþkulu konseriyle bitti.
Panayýr suresince katýlýmcýlar
Bush'a ayakkabý oyunu, slogan ve ritim atölyesi ve
balonlarla eðlendi. Yüzlerce
savaþ karþýtýnýn ziyaret ettiði
Barýþ Panayýrý'nda svaþa
hayýr sesleri yükseldi.

