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Demokratý
buysa!
2003-2004 yýllarýndaki
darbe giriþimleri sýrasýnda TSK'nýn 1 numarasý
olan Hilmi Özkök
demokrat ilan edildi.
Darbeye katýlmamýþ,
hatta engellemiþti.
Mustafa Balbay'ýn darbe
günlüðünün açýða çýkmasýnýn ardýndan
Ergenekon soruþturmasýnda ifade vermeye
hazýr olduðunu açýklayan eski genelkurmay
baþkaný darbeler
devrinin kapandýðýný,
çünkü dünyanýn
deðiþtiðini söylüyor.
Ancak o da seçimle
iþbaþýna gelmiþ bir
hükümetin atanmýþlar
tarafýndan devrilmesinden yana. Yöntem
olarak Cumhuriyet
Mitingleri'ne iþaret
ediyor: “Cumhuriyet
mitinglerinde bunu
gördük. Halk doðrudan
ve demokratik biçimde
tavrýný gösterdi. Ben o
mitingleri çok destekledim. Cumhuriyet mitinglerinde halk, rejimi
korumak için
demokratik bir davranýþ
gösterdi. Bazýlarý
Ergenekon’la iliþkilendirdiler. Ýçlerine bazý
farklý gruplar da girmiþ
olabilir ama onlar çok
küçük gruplardý. Ben o
mitingleri gördüm. Pýrýl
pýrýl insanlar geldiler,
demokratik tavýrlarýný
gösterdiler.”
Cumhuriyet
Mitingleri, 2007’de bizzat Þener Eruygur ve
Hurþit Tolon tarafýndan
organize edilmiþ, miting
kürsüsü ve alandan
darbe çaðrýlarý
yapýlmýþtý. Dindarlar,
baþörtülü kadýnlar,
Kürtler, Ermeniler ve
demokrasi yanlýlarý düþman ilan edilmiþti. Bu
ýrkçý eylemlerle darbeye
toplumsal taban hazýrlanmak istenmiþti.
Mitinglerin ardýndan
gelen e-muhtýra baþarýlý
olamadý.
Komutasý altýndakiler
suç iþledikleri halde
soruþturma yapmayan
Özkök, onlarla ayný zihniyette.
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Halklarýn deðil
patronlarýn
temsilcisi

Dünyanýn
en büyük
20
efendisi
Londra’da
toplanýyor

Antikapitalistler en zengin 20
ülkenin 1-2
2 Nisan’da Londra’da
yapacaðý zirveyi protesto etmeye
hazýrlanýyor. Bu zirve dünyada
yaþayan tüm insanlarý ilgilendiriyor.
G20, dünyadaki en zengin ülkelerin
liderleri ve sermaye sýnýflarýnýn
dünya hakkýnda karar aldýklarý bir
toplantý. Onlar dolar milyoneri olan
17 milyon insanýn çýkarlarýný
savunuyor. 6 milyarýn hayatýný hiçe
sayýyorlar. Londra’da krizi konuþa caklar. Ýþten çýkarmalarý, ücretlerin
düþürülmesini, þirketlerin kurtarýl masýný konuþacaklar.
Onlarýn gündeminde günlük 1 dolar

gelirin altýnda yaþayan 1,5 milyar
insan yok.
Onlarýn gündeminde temiz suya
ulaþamayan 1 milyar 300 bin insan
yok.
Onlarýn gündeminde iþten
çýkarýlan, saðlýk ve eðitim haklarý
ellerinden alýnan iþçiler yok.
Dertleri kârlarýný artýrmak. Daha
fazla sömürmek, yaðmalamak.
Kendi ürettikleri krize ise bir çözüm leri yok.
Onlar G20 biz ise 6 milyarýz!
Yenilecekler, biz kazanacaðýz!

Fransa’da genel
grev, bir kez daha!
Muhip Tezcan büyük iþçi ve
öðrenci mücadeleyi yazdý.

Sayfa 5’te

Kürt sorununda
çözüm nereden
geçiyor?
Doðan Tarkan, Mandela, Güney
Afrika’daki deðiþimi ve Kürt
sorunu anlatýyor.

Sayfa 8’de

Sayfa 6-77

Ergenekon soruþturmasý Fýrat’ýn ötesine uzandý
Silopi'deki BOTAÞ kuyularýndan çýkan
kemikler ve kanlý bez parçalarý incelenirken bu kez Cizre'de yeni ölüm
kuyularý açýldý. Cizre'de kazýlar sonucu
bir çok kemik bulundu. 1992-1996 yýllarý arasýnda öldürülen Kürtler bu kuyulara atýlmýþtý.
Ergenekon soruþturmasý Cizre'ye
uzandý. Ölüm kuyularý ile ilgili olarak
Eski Cizre Belediye Baþkaný Kamil Atak
ve biri PKK itirafçýsý dört kiþi gözaltýna
alýndý.Tutuklanan eski belediye
baþkaný, Hizbullah adlý kontrgerilla
örgütünün üyesiydi. Hizbullah binlerce
Kürdü öldürmüþtü.
Kuyularýn açýlmasý ile birlikte bölgede
yaþayanlar ayaða kalktý. Öldürülen,
asitle yakýlan, kuyulara gömülen
onlarýn kardeþleri, amcalarý, babalarý-

ydý. Ýki tanýk Diyarbakýr Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý'na ifade verdi. Ýnsanlarýn
kuyulara gömüldüðü yýllarda bölgede
en üst rütbeli subaylardan biri olarak
görev yapan, 1992-1994 yýllarý arasýnda
Cizre Ýlçe Jandarma Komutaný olan
Albay Cemal Temizöz gözaltýna alýndý.
JÝTEM kurucusu olan ve faili mehçhul
bir çok cinayetin örgütleyecisi olarak
Ergenekon soruþturmasýnda tutuklanan
Levent Ersöz'ün yakýn arkadaþý
Temizöz'ün þimdiki görevi Kayseri
Jandarma Ýl Komutanlýðý'ydý. Kayseri
Jandarma Ýl Komutanlýðý, eski özel
harekatçý Ýbrahim Þahin'in ifadelerinde
geçmiþti. Veli Küçük'ün tutuklanmasýnýn ardýndan TSK tarafýndan kendisine görev verildiðini söyleyen
Þahin'in Kayseri'yle bir çok kez telefon-

la görüþtüðü ve emirleri buradan aldýðý
söylenmiþti.
Kayseri Jandarmasý geçen hafta yine
gazete manþetlerindeydi. Þehirdeki
bazý mekanlar ve iþletmeler sakýncalý
bulunarak fiþlenmiþti. Jandarma
Komutanlýðý üç astsubayý suçlu buldu.
Listeyi onlar düzenlemiþ ve evraklarýn
arasýna koymuþlardý. Suçlanan astsubaylar hâlâ gözaltýnda. Avukatlarý
iþkence gördüklerini ve Albay Cemal
Temizöz tarafýndan "sizi de bir kuyuya
atarýz" þeklinde tehit edildiklerini açýkladý. Ölüm kuyularýnýn açýlmasý ne anlama geliyor? Geçen hafta Silopi'ye
Botaþ kuyularýný görmeye giden
Hakan Tahmaz izlenimlerini Sosyalist
Ýþçi'ye yazdý.

Sayfa 7'de

Sosyalistler ve
demokrasi
Volkan Akyýldýrým, burjuva
demokrasisiyle iþçi demokrasisini karþýlaþtýrýyor.

Sayfa 9’da
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Saðlýk emekçileri ücretsiz
yemek hakký için sokakta
KESK'e baðlý Saðlýk Emekçileri
Sendikasý üyesi çalýþanlar
Maliye Bakanlýðý'nýn ücretli
yemek uygulamasýna karþý
Mersin, Adana ve Ýstanbul
Cerrahpaþa'da iþ býrakma,
Baþbakanlýða faks çekme ve
protesto gösterileri düzenledi.
Ýstanbul Cerrahpaþa'da döner
sermaye ücretlerinin adil
daðýtýlmamasý üzerine yapýlan
yarým günlük iþ býrakma eyleminde hak gasplarý sloganlarla
teþhir edildi.

Mersin'de Metropol PTT
önünde gerçekleþtirilen basýn
açýklamasýyla "Emeðimizi
görmediniz ekmeðimize göz
diktiniz", "Ücretsiz yemek
hakkýmýz gasp edilemez" sologanlarý atýldý.
Adana'da ise Çukurova
Üniversitesi Balcalý Týp
Fakültesi Polikilinikler önünde
buluþan saðlýk emekçileri burada yaptýklarý eylemle
Baþbakanlýðý parasýz yemek için
adým atmaya çaðýrdý.

TÜSÝAD memnun
çalýþanlar mutsuz
Hükümetin beyaz eþya ve otomobil gibi ürünlerden aldýðý
Özel Tüketim Vergisi'nin
indirilmesi sonucu satýþlar patladý. Satýþlar sonucu þirketler
stoklarýný eritti, yeni ürün sipariþleri aldý. Bu hükümete sürekli
ayrýcalýk için bastýran büyük þirketler ve dev marketlere yaradý.
Hükümet kriz sonucu kapatýlan
iþyerlerine, iþsiz kalan çalýþanlara
çözüm üretmemeye devam ediyor. Bu yöndeki en ufak söylemler
bile TÜSÝAD tarafýndan
bastýrýlýyor. Baþbakan krizi fýrsat
bilip iþten çýkarmaya giriþen
patronlar sert çýktý. Ancak
TÜSÝAD Baþkaný Arzuhan
Doðan Yalçýndað hemen açýklama yaparak "Ýþadamlarýnýn iþçi
çýkarmak konusunda nasýl
davranacaklarý, tehdit ile olacak
þey deðil" dedi. Ayný açýklamada
ekonomik paketten memnun
olduklarýný da söyledi.
Yeni bir ekonomik paketin
hazýrlanmakta olduðu açýklandý.
Bu paket üzerine temel tüketim
mallarýnda vergi indirimi yapýlmasý, çalýþanlarýn sýrtýndaki vergi
yükünün azaltýlmasý, zenginlerin
vergilendirilmesi, iþten çýkarmalarýn yasaklanmasý gibi
baþlýklar tartýþýlmýyor. Ancak
krizin maðduru, AKP'nin yeniliberal politikalarýyla haklarý
gasp edilen çalýþanlar hakkýný
istemeye devam ediyor.

Gerçek iþsizlik

DÝSK yaptýðý araþtýrma iþsizliðin gerçek boyutlarýný ortaya
koydu. Araþtýrmaya göre:
“Resmi verilere göre, Aralýk
ayýnda Türkiye’de iþsizlik oraný
%13,6’dýr. Resmi iþsizlik oraný
aralýk 2007’de %10,6 idi. Fakat
gerçek iþsizlik oraný, (Ýþsiz
olduðu halde iþ aramadýðý veya
iþ bulma ümidini yitirdiði için
TÜÝK tarafýndan iþsiz sayýlmayanlar ve mevsimlik çalýþanlar) Aralýk 2008’de %22,5’e çýkmýþtýr. Yani yaklaþýk olarak
Türkiye iþgücü piyasasýnýn
dörtte biri iþsizdir.”
DÝSK araþtýrmasý, bir kiþinin
çalýþarak üç kiþiyi geçindirdiði
baz alýnýrsa, krizle büyüyen iþsi-

KESK üyeleri sözleþmeli çalýþanlarýnýn haklarýnýn tanýnmasý için toplanan 70 bin imzalý dilekçeyi Baþbakanlýða verirken.

zliðin mutlak bir yoksulluk
getirdiðini söylüyor:
“Bu eðilim devam ettiði
takdirde -ki 2009’un ilk üç ayýnda hýzlanarak devam ettiðini
ortaya koyan, fabrikalardan,
sendikalardan, bölgelerden gelen
dolaysýz bilgilere sahibiz- iþsizlik
bugün tahmin edilemeyecek çok
aðýr bir sosyal soruna yol açacaktýr. AKP hükümetinin “paket”
adý altýnda aldýðý veya kamuoyuna alýnacaðýný açýkladýðý
Tedbirler, sosyal sorunlara çare
olmaktan uzak, geçici ve toplumsal ihtiyaçlardan uzaktýr.

Çalýþanlarý hakkýný arýyor

Kamu sektöründe istihdam
minimum düzeyde ilerlerken
çalýþanlar sözleþmeli olarak iþe
alýnýyor. Ýþ güvenceleri yok. Ayný
iþi yaptýklarý kadrolu memurlarla
ayný haklara sahip deðiller.

Üniversitelerde çalýþan asistanlarýn ardýndan KESK Ankara
Þubeler Platformu'da sözleþmeli
çalýþanlarýn kadroya alýnmasý
talebiyle eylem yaptý. Eylemde
konuþan KESK Baþkaný Sami
Evren, tayin, eþ, çocuk ve doðum
yardýmý, fazala mesai, yolluk ve
harcýrah gibi temel haklardan
yoksun olan sözleþmelilerin
hükümet tarafýndan görmezlikten gelindiðine dikkat çekti.
Evren "Emekçilerin talebi geleceklerinin güvenceye alýnmasýdýr. Sözleþmeli istihdam yerine iþ güvenceli ve kadrolu istihdam talebidir. Hem çalýþýrken
hem de emeklilikte insanca
yaþayabilecekleri bir ücret
talebidir. Hükümet bu sese kulak
vermelidir" dedi.
Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý'na
üye olduklarý için iþten çýkartýlan
Sinter ve Gürsaþ iþçilerinin
direniþi ise üçüncü ayýný buldu.

300 Sinter iþçisi mahkemede
hukuk mücadelesi veriyor. 19
mart'ta Gürsaþ iþçileriyle birlikte
eylem yaptýlar. Ýþlerine geri dönmek ve sendikalý olmak istiyorlar. Türkiye Gazeteciler
Sendikasý’na üye olduklarý için
iþten atýlan Sabah-ATV çalýþanlarý ise inatla direnmeye, sendika
ve grev hakkýný savunmaya
devam ediyor. Organize Sanayi
Bölgeleri’nde, tekstil atölyelerinde toplu iþten çýkarýlma
korkusu yaþanýyor. Plazalardaki
beyaz yakalý çalýþanlar ayný
korkuyu paylaþýyor.
Ýþçi sýnýfý bütün sektörleredeki
krizden doðrudan etkileniyor.
Eðer bütün çalýþanlarý ortak talepler etrafýnda bir araya getirecek
bir mücadele platformu oluþabilirse krize karþý milyonlarýn
sesi ve takepleri duyulur hale
gelebilir. Hükümet böyle güçlü
bir sesi duymazdan gelemez.

Çorum'da tekstil
iþçileri kazandý
Mintay Tekstil Konfeksiyon
fabrikasýnda "asgari ücretle "
çalýþan ancak hem resmi
asgari ücret yerine 300-490 TL
arasýnda çalýþtýrýlan hem de 3
aydýr maaþlarýný, mesai ücretlerini alamayan 900 tekstil
iþçisi 20 Mart günü eylem
yaptý. Maaþ bordrolarýnýn
zorla imzalatýlan ve 10,5 saatten fazla çalýþmalarýna raðmen
hiçbir sosyal haklarý olmayan
tekstil iþçilerinin 9 saatlik eylemi sonucu patron 25 Mart'ta
alacaklarý ödeyeceðini açýkladý

Kriz aðýr
sanayiyi vurdu
Dünya demir-çelik üretimi,
Ocak ve Þubat aylarýnda,
geçen yýla göre yüzde 23 gerileyerek 170.3 milyon tona
indi.
Dünya toplamýnýn yarýya
yakýnýný tek baþýna gerçekleþtiren Çin hariç tutulursa,
yýlýn ilk 2 ayýnda küresel
demir-çelik üretimindeki
kayýp yüzde 37'ye ulaþtý. Üretim ocakta yüzde 13.1 ve
þubatta yüzde 23,5 geriledi.
2008'de yýlýn ilk 2 ayýnda 4
milyon 468 bin ton üretim
gerçekleþtiren Türkiye ise bu
yýlýn ayný döneminde yüzde
18.5 kayýpla 3 milyon 641 bin
tonda kaldý.
Demir-çelik endüstrisi tüm
sektörlerin bel kemiðini oluþturuyor. Bu sektörde üretimin
düþüþü dünyada yeni fabrikalar için yeni makinelerin
talep edilmediði gibi üretimde
de büyük bir daralma
yaþandýðýný gösteriyor.
General Motors ve Volvo gibi
dev þirketlerin krizinin
arkasýnda üretimdeki bu
düþüþ ve kâr oranlarýndaki
azalma yatýyor. Aðýr sanayi
iþçileri dünyada ve Türkiye'de
krizin sonuçlarýyla karþý
karþýya.

ÖTV indirimi de
kurtarmadý

Vestel, Türkiye genelindeki
500 yetkili servisinden 200
tanesini kapatma kararý aldý.
Kriz nedeniyle alýnan karar
sonucu yaklaþýk 600 kiþinin
iþsiz kalmasý bekleniyor..
Vestel Beyaz'ýn kârý 2007'ye
göre ise yüzde 58 oranýnda
azaldý.
Ana markalarý Bosch ve
Siemens, özel markasý
Gaggenau ve yerel markasý
Profilo ile Türkiye beyaz eþya
sektöründe yüzde 25'lik pazar
payýna sahip olan BSH Ev
Aletleri'nin de, 2007 yýlýnda 89
milyon 779 bin lira olan net
kârý, 2008'de yüzde 20
azalarak 71 milyon 461 bin
liraya gerilemiþti.
Arçelik'in ise 2007'deki yýllýk
kârý 137 milyon TL iken 2008
sonunda karý yüzde 95
azalarak 6.5 milyon TL oldu.
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Sendikalarýmýzý
darbecilerden
temizlemeliyiz
Mustafa Balbay'ýn darbe günlüðü ulusalcýlarýn iþçi hareketine verdikleri zararý gözler
önüne serdi. Ergenekon tutuklusu Türk Metal-Ýþ Baþkaný
Mustafa Özbek darbeyi finans
etmiþ. Ýþçilerin her ay
maaþlarýndan kesilen ve yine
bir grev ya da iþten atýlma anýnda kullanýlmasý için biriktirilen
parayý Cumhuriyet Gazetesi'ne
ve kurulacak ulusalcý bir TV
kanalýna aktarmayý teklif etmiþ.
Türk Metal 12 Eylül darbesinden sonra örgütlendiði iþyerlerinde bir kere bile greve çýkmadý. Sendikacý Mustafa Özbek
bir kere bile iþçinin hakkýný
savunmadý. Türk Metal toplu
sözleþmelerde patrondan daha
düþük teklif vermesiyle tanýndý.
Özbek 'en çok biz zarar
görürüz' derken darbelerin
sendikalara ve iþçi sýnýfýna
vardiði zararý kast ediyor. 12
Eylül'de tüm sendikalar kapatýlmýþtý. Sendikacýlar iþkence
görmüþ ve tutuklanmýþtý. Türk
Metal'in yerini aldýðý DÝSK'e
baðlý mücadeleci sendika
Maden-Ýþ'in yöneticileri ve
üyeleri topluca tutuklandý.
Darbe, 70'li yýllar boyunca iþçilerin elde ettiði tüm kazanýmlarý
geri aldý, ücretleri aþaðý çekti.
Darbenin ürünü olan 1982
Anayasasý, grev hakkýný kýsýtladý, dayanýþma grevlerini ve
genel grevi yasakladý. DÝSK'in
yeniden kurulmasýna ancak
1991'de izin verdiler.
12 Eylül'ün yarattýðý hak kayýplarýný geri alanlar Türk-Ýþ'li
iþçiler oldu. Ýþçilerin 1987'den
itibaren artan mücadelesi sonucu, 1991'e gelindiðinde ücretler
70'lerdeki düzeye ulaþmýþ,
sendikal hak ve özgürlüklerin
önü sýnýrlý da olsa açýlmýþtý.
Türk-Ýþ 1990'lý yýllar boyunca
yürüttüðü mücadelelerle
Türk Metal'de Mustafa Özbek'le
görüþme
“Sýcak bir görüþme… Karþýlýklý iþbirliði. Yemekte soðumuþ balýk ve bol
yeþillik, bulgur pilav.
- Bence çözüm giderek zorlaþýyor.
Ya bunlarý tümüyle alýp indirecek
toplumsal gücü fazla bir iktidar ya da
darbe… Yanlýþ anlamayýn, istiyor
deðilim. En çok biz zarar görürürüz,
ama çözüm burada görünüyor.
- Bu devletin, sendikalarýn tepesindekilere bakýyorum, yanlýþ nlamayýn
hepsi Gürcü. Baþbakan, Salih Kýlýç
[Dönemin Türk-Ýþ Baþkaný], ADD
baþkaný.
- Cumhuriyet'le her þeye varýz.
Arkadaþlar proje getirsinler. Bizim
Türk-Metal'in kullanýlabilecek 8
Trilyon'u var. Bunun yüzde 40'ý
yasaya göre þirketlere ortak olmaya,
hisse almaya uygun."
***
Taraf gazetesinin yayýmladýðý

Ankara’da Tekel’in özelleþtir ilmesine karþý eylemden

hükümetlerin baþ düþmaný olacaktý. Darbeciler bu yüzden iþçi
sýnýfýnýn en büyük örgütüne
göz diktiler. Türk-Ýþ'i kullandýlar. Sendikacýlýktan baþka
her þeyle uðraþan faþist ve ýrkçý
odaklar sendika yönetimlerinde
etkili oldukça Türk-Ýþ'te felç
oldu.
Türk-Ýþ ve DÝSK 28 Þubat
darbesini destekledi. Ýzleyen on
yýl boyunca iþçi hareketi dibe
vurdu. Sendika önderlikleri bu
süre boyunca kamu mallarýnýn
ve iþletmelerinin yabancý sermayeye satýlmamasý yönünde
propaganda yaptý.

Günlükteki
sendikacýlar
Jandarma’ya ait gizli bilgi notundan:
Sendikalarý manipüle
edebilirsiniz!
Erol Manisalý: "Hükümetin Acil
Eylem Planý gerçekten çok güzel
hazýrlanmýþ, ciddi bir çalýþma. Ýthalatýn ihracata oranla 22milyar dola
fazla olmasý ve 7 milyar dolar cari
iþlemler açýðý, son 10 yýlýn rekorudur.
AKP yolsuzlukla mücadeleyi hem
kendisinden korktuðu için, hem de
diðerleri hakkýndaki dosyalarý koz
olarak elinde bulundurmak istediði
için aðýrdan alýyor, özelleþtirmedeki
baþarýsýzlýðý aslýnda iyi bir baþarýsýzlýktýr. TEKEL'i ne kadar geç satsa o
kadar iyidir, çalýþmayý Yýldýrým Koç
(Görüþmenin yapýldýðý tarihte Türk-Ýþ
Genel Baþkan Danýþmaný) aracýlýðý

Özelleþtirmeler sonucu bir çok
iþyeri yok pahasýna "yerli" sermayenin eline geçerken Türk-Ýþ
gýkýný bile çýkarmadý. Neden
çýkarmadýðý Taraf gazetesinin
yayýmladýðý Jandarma'ya ait
2003 tarihli gizli bilgi notu ile
ortaya çýktý. Jandarma
sendikalarý manipüle etmek
istiyordu. Ulusalcý Prof. Erol
Manisalý aracýlýðýyla, Türk-Ýþ'in
ve en büyük sendikalarýndan
biri olan Yol-Ýþ'in eðitim
uzmaný Yýldýrým Koç kullanarak bu planý uyguladý.
Özelleþtirmeye çalýþýlan Tekel
etrafýnda "vatan elden gidiyor,
topraklarýmýz ve mallarýmýz
yabancýlara satýlýyor" kampanyasý yürütüldü.
Ýþçiler milliyetçi sloganlar
doðrultusunda sokaða çýkarýlmak ve darbeye toplumsal
taban yaratmak için kullanýldý.
Onlar özelleþtirmeye karþý
deðildi. Sadece her þeyin ulusalcýlarýn elinde kalmasýný istiyorlardý. Kaybeden yine iþçiler
oldu. Özelleþtirmeler durdurulamadý.
Ulusalcý propaganda ile gözler
patronlardan "emperyalizme"
çevrildi. Tekel satýldý. Kamu
sektöründe bir çok hizmet
taþeron þirketlere verildi. TürkÝþ'teki ulusalcý odaklar bu
süreçte iþçilere bol bol Türk
bayraðý dayattýlar. Sendika kortejleri, ulusalcý sloganlar hakim
oldukça boþaldý. Bir zamanlar
demokratik mücadele yöntemleriyle hükümetlere kök söktüren Türk-Ýþ etkisizleþtirildi.
Ergenekon'un, darbecilerin
üzerine sonuna kadar
gidilmesinden en fazla çýkarý
olanlar iþçilerdir. Sendikalar
demokrasinin teminatýdýr ve
darbe giriþimlerine karþý tutum
almalýdýrlar. Sendikalarýmýza
sahip çýkalým.
ile kamuoyuyla paylaþabilirsiniz.
Ben onu güvenilir buluyorum.
Sendikal faaliyetlerde önemli bir
kiþi, ulusal duyarlýlýklarý olan biri.
Yönlendirilebilir ve yararlanýlabilir.
Yol-lþten Fikret bey (Yol-Ýþ Baþkaný
Fikret Barýn) yönlendirilebilir ve
yararlanýlabilir. Ulusal duyarlýlýklarý
olan güvenilir biri. Güvenilirliðini siz
de test edin. Yol-lþ ve Yýldýrým Koç'u
kullanabilir, kullanarak sendikalarý
manipüle edebilirsiniz. Sendikalarla
ilgili çizelgeyi bana e-posta ile gönderirseniz sevinirim.
Jandarma-Y
Yapýlacak Faaliyetler:
"Yýldýrým Koç ile mevcut irtibatýmýzýn
devam ettirilmesi. Yol-lþ
Sendikasý'ndan Fikret Beyin, Yol-lþ
ile mevcut iliþkilerimiz kapsamýnda
yönlendirilmesi. Sendikalann eylem
lilik sürecine çekilmesi ve hükümetin
Acil Eylem Planý'na iliþkin çalýþmalarýmýzýn kamuoyuna intikal ettirilmesi konularýnda yararlanýlmasý.
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Ýnsan haklarý mücadelesinn önde
gelen aktivisti, barýþ savunucusu,
sosyalist Akýn Birdal’ý destekliyoruz.
Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkan
Adayý Akýn Birdal, DTP Diyarbakýr
milletvekili iken bir çok sol parti ve
muhalif örgütün isteðiyle aday oldu.
Birdal, Ýstanbul fakirlerinin ve zilenlerinin taleplerini savunuyor. çok
kültürlü, çokdilli, sosyal bir belediyecilikten yana. Birdal, Türklerin ve
Kürtlerin barýþ içinde yaþamasý için
bir an önce Kürt sorununun siyasal
çözüme ulaþmasýný savunuyor.
Ergenekon’a karþý mücadele ediyor.

Ýstanbul’da oyumuz Akýn Birdal’a
Bursa’da emek ve demokrasi güçleri
bir kadýn adayla seçimlere katýlýyor.
ÖDP üyesi Ýkbal Polat 29 Mart yerel
seçimlerine katýlan az sayýda kadýn
adaydan biri ve sosyalist. Baþka bir
Bursa’nýn mümkün olduðunu
söyleyen Polat, krizin vurduðu
Bursa’daki fabrikalarda çalýþanlarýn,
tacize ve þiddete karþý çýkan kadýnlarýn haklarýný savunuyor. Belediye
hizmetlerinin ucuz, ulaþýlýr ve kaliteli
olmasý gerektiðini savunan Ýkbal
Polat belediye bütçesinin bütün kesimlerin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý
için kullanýlmasýndan yana.

Bursa’da oyumuz Ýkbal Polat’a
Bergama’da siyanürlü altýna, asbets
yüklü gemilerin Ýzmir Limaný’na
yanaþmasýna, doðanýn tahribi ve canlý
hayatýnýn korunmasý için bir çok
sosyal mücadede önde gelen bir
aktivist olan Arif Ali Cangý Ýzmir’de
AKP ve CHP’ye karþý ezilenlerin
baðýmsýz Büyükþehir Belediye Baþkan
Adayý olarak seçimlere katýlýyor.
Doðaya uyumlu bir þehircilikten yana
olan Cangý, güneþ ve rüzgar gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarýna
geçilmesini savunuyor. Cangý, diðer
adaylar arasýnda militarizme ve
savaþa karþý olmasýyla öne çýkýyor.

Ýzmir’de oyumuz Arif Ali Cangý’ya

29 Mart seçimleri ve sosyalistler
29 Mart seçimlerine geldik. Bu
da oldukça, darbecileri
seçiminden 22 Temmuz 2007'deki destekleyen bir muhalefet
genel seçimlerindeki tabloyu
oldukça AKP'nin yükseliþi durdeðiþtirmesi beklenmiyor. CHP
durulamaz. Sol bu seçimlere etkive MHP'nin baþýný çektiði
siz bir güç olarak giriyor.
muhalefet, AKP'nin bir darbeyle
Ergenekon ve darbe tartýþmasý
devrilmesini bekliyor. Hesaplarý
solu da bölüyor.
darbecilerin desteðiyle CHPDSÝP, Ýstanbul, Bursa ve
MHP koalisyonunu kurmak.
Ýzmir'de emek ve demokrasi güçAma bu bir hayal toplumun
lerinin ortak adaylarýný destekliybüyük çoðunluðu eskimiþ, darbe
or. Üç adayýn ortak özelliði
yanlýsý ve ýrkçý bu iki partiyi
Ergenekon'a ve çetelere karþý
desteklemiyor. Zenginler CHP'yi
olmalarý, Kürt sorununda barýþçýl
desteklerken, umutsuz orta
çözümü savunmalarý. Onlarý bu
sýnýflarýn bir bölümü MHP'yi
yüzden destekliyoruz. DSÝP Kürt
destekliyor.AKP ise mevcut yerel illerinde örgütlenmiyor, ama
yönetimlerdeki varlýðýný ve oy
Fýrat öte tarafýndan oylar
oranýný koruyacak gibi gözüküDemokratik Toplum Partisi'ne
yor. Ýþsizliðe, çalýþanlarýn sorunverilmelidir.
larýna dönük duyarsýzlýðýna,
29 Mart yerel seçimleri mevcut
saðlýk ve sosyal güvenlik hakkýný
siyasal tabloyu deðiþtirmeyecek.
çalmasýna raðmen eski partiler
Bu durumu sokakta, iþyerlerinde,
karþýsýnda geniþ kitlelokullarda inþa edilen
er darbeye karþý çýkan
gerçek ve kitlesel bir
ve deðiþim talebini
sol muhalefet
ileri süren AKP'yi
deðiþtirebilir. Bu yüzdestekliyor. Ýþçi
den 29 Mart'ý deðil, 30
sýnýfýnýn geniþ kesimMart'ý önemsiyoruz.
leri ve kent yoksullarý
30 Mart'ýn gündemi
AKP'nin tabanýnda
Türkiye'de yeni ve
duruyor. Darbe tehditradikal bir sol
leri sürdükçe,
hareketin yaratýlmasý
DSÝP
demokrasi tehdit altýnolacak.
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GÖRÜÞ
Duyuru
Akýn Birdal, DTP'nin Ýstanbul Büyükþehir Belediye
Baþkaný adayý olarak yürüttüðü seçim kampanyasý
çerçevesinde bir meslek odasýný ziyaret etti.
Kendisini karþýlayan yönetim kurulu üyelerinden
biri, "DTP adayý olduðunuz için iþimiz zor, ama
'Yeni Sol' türünde bir oluþumun adayý olsaydýnýz,
sizin için çok kiþiyi seferber edebilirdik. Keþke öyle
yapsaydýnýz" dedi.
Geçen genel seçimler sýrasýnda, Ankara'da bir
yemekte karþýlaþtýðýmýz Diyarbakýr Barosu baþkaný
Sezgin Tanrýkulu "Hepimiz dört gözle Baskýn
Oran'ýn ve Ufuk Uras'ýn kampanyalarýný izliyoruz"
demiþti.
Dün akþam, "yerel seçimlerden sonra ne yapabiliriz" konulu bir sohbet toplantýsýnda Aydýn Engin
"Mesleðim icabý, Ýstanbul dýþýnda sizlerin çoðundan
daha fazla dolaþýyorum, gittiðim çoðu yerde irili
ufaklý çevreler bu toplantýya benzer toplantýlar, sohbetler yapýyor" dedi, Ýzmir'den, Adana'dan,
Zonguldak'tan örnekler verdi. Ferhat Kentel,
Bolu'dan benzer bir örnek verdi.
Açýk ki, Baskýn Oran ve Ufuk Uras kampanyalarýnýn çok öncesinden beri, deðiþim özlemi duyan
herkes bu özlemi siyasi olarak ifade etmelerine
olanak verecek bir araç arýyor, böylesi bir araca
ihtiyaç duyuyor.
Yine açýk ki, bu özlemi ve ihtiyacý duyanlarýn sayýsý
tüm tahminlerimizin ötesinde. Baskýn Oran ve Ufuk
Uras kampanyalarý baþladýðýnda ortaya çýkan, kollarýný sývayýp çalýþmaya baþlayanlarýn sayýsý herkesi
þaþýrtmýþtý. Baskýn kampanyasýna faal olarak destek
verenlerin mail grubu 52 günde 3 bin kiþiyi aþmýþtý;
gruba dahil olamayanlarý da dahil ettiðimizde
rakam tahminen 4-5 bin kiþiyi buluyordu. Benzer bir
rakam Ufuk'un kampanyasýnda da vardý.
Yukarýdaki örneklerden anlaþýlýyor ki, bu deðiþim
isteði tescilli solcularla sýnýrlý deðil. En genel
anlamýyla "sol" özlemlere sahip olan ve inandýrýcý bir
araç bulduðu taktirde kollarý sývamaya hazýr çok
daha geniþ bir kalabalýk var.
Dahasý, AKP'nin aldýðý (ve almaya devam ettiði)
oylarý Kemalist bir gözle "gerici" ve "þeriatçý" oylar
olarak algýlamaz ve gerçekçi bir þekilde deðiþimden
yana oylar olarak anlarsak, deðiþim isteðinin
toplumun çok geniþ kitleler tarafýndan da paylaþýldýðý görülür.
Önemli olan, AKP'nin kendi amaçlarý deðil.
Toplumun %50'ye yakýný askerlerle sürekli itiþen,
darbeci orgeneralleri yargýnýn önüne çýkaran,
Ergenekon'un üzerine giden, "her tarafta saygý
duruþu yapýp Ýstiklal Marþý'ný söylemek gerekmez"
diyen, Kürtçe TV ve radyo yayýný baþlatan bir
hükümete oy veriyorsa, "þeriatçý" olduðu için deðil,
bu adýmlarý onayladýðý için oy veriyor.
Seçim günü geldiðinde, bu %50 bu adýmlarý atan
parti var mý diye bakýnýyor ve AKP'ye oy veriyor.
AKP ne olursa olsun, önemli olan nasýl algýlandýðý.
Bu adýmlarý atan parti olarak algýlanýyor, bu adýmlarý öneren baþka parti yok, AKP oylarý topluyor.
"Türkiye muhafazakârlaþýyor" diye yakýnýp evde
oturmanýn bir anlamý yok. Evet, belki bir yandan
muhafazakârlaþýyor, ama bir yandan da muazzam
bir deðiþim isteði sergiliyor. Deðiþim isteyenler, bu
isteði siyaset sahnesinde somut olarak ifade etmek
için AKP'den baþka bir yol göremiyor.
Memleketin çeþitli yerlerinde irili ufaklý toplantýlarda "yeni bir 'þey' oluþturabilir miyiz" diye tartýþanlarýn önü açýk. Ýstanbul'da baþladýk. Duyurulur.

Roni Margulies

Obama, boþuna gelme!
Obama gösteriþli bir seçim kampanyasýnýn ardýndan dünyanýn dört bir
yanýnda çok geniþ bir destek alarak
iktidara geldi. Seçim döneminde
George Bush’un saldýrgan dýþ politikalarýndan rahatsýz pek çok kiþinin
desteðini almasýna sebep olan vaadi
Irak’tan ABD askerlerinin çekileceði
idi.
Obama bu sözünü tutuyor gibi
gözüküyor. Ancak bunun arkasýnda
hiç de barýþçýl sebepler yok. Obama
Irak’tan asker çekerken bir yandan
da Afganistan’daki iþgali daha da
güçlendirme planlarýný yapýyor.
Bunun içinse Türkiye’deki üslerin
kullanýmýný talep ediyor. Türkiye
ziyaretinin bu kadar kritik önem taþýmasýnýn sebebi de burada yatýyor.
Afganistan’da 8 yýldýr iþgalci konumunda bulunan NATO’daki askerlerinin sayýsýný arttýrmasý için
Obama’nýn Türkiye’den iki talebi
olacak. Bunlardan biri Irak’tan çekilen askerlerin Afganistan’a aktarýlmasý için Türkiye topraklarýnýn kullanýlmasý, diðeri ise Türkiye’nin
Afganistan’daki askerlerinin
sayýlarýnýn arttýrýlmasý olacak.
Afganistan’da iþgale karþý direniþ
sürüyor ve NATO askerleri hýzla güç
kaybediyor. Obama’nýn diplomatlarýndan Richard Holbrooke Þubat
ayýndaki NATO konferansýnda “Bu
karþýlaþtýðýmýz hiçbir probleme benzemiyor. Afganistan’da kazanmak
Vietnam’dan bile daha zor olacak”
diyerek bu durumu itiraf etti.
Þimdilerde ABD ve NATO içine
saplandýðý bu bataklýða daha fazla

Savaþ karþýtlarý Irak ‘ýn iþgalinin 6. yýldönümünde Pentagon’a yürüdü
insaný çekmeye çalýþýyor. Bugün
Afganistan’da hali hazýrda 38 bin
NATO askeri bulunuyor, bunlarýn 2
bine yakýný Türkiyeli askerler.
Obama’nýn Afganistan stratejisi
gereði bölgeye 17 bin askerin daha
gönderilmesi söz konusu.
Obama buraya Türkiye’yi iþgale
daha fazla dahil etmek için geliyor.
Gelirken de yanýnda alýþýk olduðumuz “barýþ” ve “demokrasi” yalanlarýný getirecek. Oysa biz biliyoruz ki
NATO güçleri gittikleri yerlere ne
barýþ ne de demokrasi götürebilirler.
Onlar ancak daha fazla kan, daha
fazla gözyaþý ve daha fazla iþgal
götürürler. Çünkü NATO emperyal-

ist bir savaþ örgütüdür.
Biz savaþ karþýtlarý 8 yýldýr
NATO’ya ve ABD’ye
Afganistan’daki ve Irak’taki askerlerini çekmelerini söylüyoruz. Þimdi
Obama’ya da ayný þeyi söyleyeceðiz.
Boþuna geliyorsun Obama!
Ne Afganistan’a emperyalist iþgal
için kullanacaklarý askerler göndermek istiyoruz ne de Irak iþgalinde
katliamlara, iþkencelere, tecavüzlere
karýþmýþ ABD askerlerinin yeni
katliamlar için Afganistan’a Türkiye
üzerinden aktarýlmasýna izin vereceðiz.
Berk Efe Altýnal

“Dünya Su Forumu artýk meþruiyetini yitirdi”
SÝ Ýstanbul- Dünya Su Konseyi’nin
organize ettiði ve hükümetler ve
çokuluslu þirketlerin yer aldýðý 5.
Dünya Su Forumu’nun gerçekçi bir
çözüm getirmeyeceðini savunan bir
sivil toplum kuruluþu ve aktivistin
organize ettiði Alternatif Su
Forumu 20-22 Mart tarihleri arasýnda Ýstanbul Bilgi Üniversitesi’nde
toplandý.

Küresel katýlým

Latin Amerika’dan Asya’ya,
Avrupa’dan Afrika’ya dünyanýn
dört bir yanýndan gelen aktivistler,
suyun metalaþmasýna karþý olan
birçok resmi görevli ve sivil toplum
kuruluþu su soruna gerçekçi çözüm
için 3 gün boyunca tartýþtý.
BM su konularý danýþmaný Maude
Barlow, Avrupa Küresel Isýnma
Eylem Koordinatörü Jonathan
Neale, Su Haklarý için Meksika
Komitesi üyesi Claudia Campero,

Avrupa Parlamentosu Üyesi
Roberto Musacchio, milletvekilleri
Ufuk Uras ve Sebahat Tuncel gibi
isimlerin konuþmacý olduðu foruma
ilgi büyüktü.

hastalýklarýn %80’inin kirli su ile
ilgili olduðunu belirtip, konuþmasýný “Dünya Su forumunun artýk
meþruiyetini yitirmiþtir” diyerek
bitirdi.

Meþru deðiller

Milliyetçilik ve su

Alternatif Su Forumu'nun küresel
bir hareket olduðunu kaydeden
Musacchio, “Ýstanbul'dan daha
güçlü çýkacaðýmýza inanýyorum.
Dünya Su Forumu, özel bir yapýdýr
ve orada su problemleri için
demokratik bir karar verilemez”
görüþünü savundu.
Maude Barlow ise forumda yaptýðý konuþmasýnda Dünya Su
Forumu’na sert eleþtirilerde bulundu. Barlow "Bu forum elitist ve
ayrýmcý bir platformdur. " dedi.
Dünyanýn üçte biri temiz suya
ulaþamazken Ýstanbul’da forum adý
altýnda bir fuar kurulduðunu
belirten Barlow, þu an bilinen

Foto: Erkin Erdoðan
BM Su Danýþmaný Barlow: “Dünya Su Forumu, elist ve ayrýmcý bir platformdur”

Filistinli Saleh Rabi ve Sebahat
Tuncel gibi isimlerin katýldýðý “milliyetçilikle kirlenen su” isimli oturumda suyun bir savaþ aracý olarak
kullanýldýðý ve insanlarýn susuz
býrakýlarak en temel haklarýndan
mahrum edildiði gerçeði tartýþýldý.
Ilýsu Barajý ve Hasankeyf, Baraj
karþýtý mücadele, Afrika’da su
sorunu gibi acil çözüm gereken
konularýn tartýþýldýðý forumu 22
Mart günü açýklanan sonuç metni
ile sona erdi.
Sonuç bildirisinde þunlar söylendi:
“Önemli BM yetkililerinin ve temsilcilerinin de toplantýmýza katýlmalarý bir þeylerin deðiþtiðinin
kanýtýdýr. Meþruiyette gözle görülür
ve sembolik anlamý olan bir
deðiþim söz konusudur.
Kamuya ait su ve saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesini, ticarileþtirilmesini ve dev þirketlere
devredilmesini öngören baskýn
ekonomik ve finans modeline tamamen karþý çýkýyoruz.
Ayný zamanda yeni aðlarýn kurulmasýný ve yeni toplumsal ittifaklarýn oluþturulmasýný görev kabul
ediyoruz; bu toplumsal ittifaklarýmýza suyun kamusal bir ürün
olduðu konusunda uzlaþan yerel
yönetimleri ve parlamenterleri katmayý da görev biliyoruz. Ýnsanlarýn
ve tüm canlýlarýn temiz suya eriþimi
saðlanmalýdýr.”
Ýlker Karayýlan
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Ýspanya’da öðrenci eylemleri
Geçtiðimiz hafta Ýspanya on
binlerce insanýn katýldýðý büyük
öðrenci eylemleriyle çalkalandý.
Eylemlerin nedeni, Avrupa
Birliði'nin dayattýðý bir yasa olan
ve eðitimde tektipleþtirmeyi
öngören Bolonya Planý. Plan
yürürlüðe girerse Ýspanya'da
zaten çok az kaynak aktarýlan
eðitim sistemi daha da kötü
duruma gelecek, öðrenciler
üzerindeki baskýlar artacak,
özelleþtirmeler hýzlanacak ve
"piyasaya yönelik" olmadýðý

düþünülen derslere son verilecek.
Ekonomik kriz Ýspanya'yý çok
kötü vurmuþ, iþsizlik oraný çok
büyük bir hýzla artmýþ durumda. Yýl sonuna kadar 4 milyon
kiþinin iþsiz kalacaðý öngörülüyor. Bu baðlamda geçtiðimiz
hafta gerçekleþen eylemlerin
antikapitalist bir yaný olduðu
açýk.
Kitlesel protestolar Kasým
ayýnda baþlamýþ ve onlarca
iþgalle devam etmiþti. Eylemler

sonucu Barselona'daki Otonom
Üniversite'den 6 öðrenci, faþist
Franco döneminden kalma
yönetmeliklere dayanýlarak
ihraç edilmiþ ve hareket bu þekilde bastýrýlmaya çalýþýlmýþtý.
Barselona Merkez Üniversitesindeki iþgal ise 4. ayýna girmiþ bulunuyor. Son eylemler
olayý bir adým ileriye götürdü.
Yeni iþgaller baþladý ve tüm
üniversitelerde süresiz genel
grev ilan etme fikri büyük
destek görüyor.

Fransa'da yine genel grev vardý
Kriz baþladýðýndan beri
Fransa'da eylemler durmuyor.
Ýþçiler bir kez daha genel greve
çýkarak hayatý durdurdu. Ocak
sonunda 2.4 milyon iþçinin
katýldýðý genel grevden sonra bu
kez 3 milyondan fazla iþçi
sokaklara dökülerek Sarkozy'nin
emek karþýtý politikalarýna karþý
direniþe geçti. Ýþçiler krizle birlikte giderek daha mücadeleci
bir hale geliyor. Fransa'ya baðlý
Guadelopue adasýnda 6 hafta
süren ve bir kiþinin ölümüyle
sonuçlanan genel grev de
iþçilere moral verdi ve kazanabilecekleri umudunu aþýladý.
Bu genel grevde, iþçilerin öne
sürdüðü 170 talebin hepsi
kazanýlmýþ ve asgari ücrette de
200 avroluk bir artýþ saðlanmýþtý.

“Hemen her sendika
kendine ait taleplerle
sokaða çýksa da
sokakta talepler
Sarkozy'nin kriz
politikalarýna karþý
birleþiyor. Anketlere
göre halkýn yüzde 74'ü
genel grevi destekliyor.”
Total isimli petrol þirketinin 20
milyar dolardan fazla kâr ettiði
halde yüzlerce iþçiyi bir anda
iþten atmasý, ülkenin genelinde
artan iþsizlik, "kaynak yok"
bahanesiyle asgari ücret sabit
kalýrken ve sosyal hizmetler
özelleþtirilip paraya tabi kýlýnmaya çalýþýlýrken bankalara milyarlarca avroluk kaynak aktarýlmasý ülke genelinde öfkeyi daha

da arttýrdý. Sony fabrikasýnda
çalýþan iþçiler fabrikanýn kapanma tehlikesine karþý fabrikayý
iþgal etti ve üst düzey yöneticilerden birini alýkoydu.
Continental isimli lastik firmasýnýn çalýþanlarý yönetim
kurulunu bastý, yöneticilere

Yeni Antikapitalist Parti
Fransa'da kurulan Yeni
Antikapitalist Parti (NPA)
sokak eylemlerinde aktif rol
oynuyor.
NPA'nýn önde gelen isimlerinden Olivier Besancenot
yapýlan bir ankete göre halkýn
gözünde Sarkozy kadar
popüler bir figür. Besancenot
Fransa'daki durumu þöyle
tanýmlýyor: "Ekonomik kriz
döneminde insanlar bazen

paniðe kapýlarak her koyun
kendi bacaðýndan asýlýr
anlayýþýyla bireysel davranabilirler. Ama burada durum
hiç de öyle deðil. Birliktelikten
gelen gerçek bir gücün
doðuþuna þahit oluyoruz ve bu
güç genel grevle perçinlenecek."
NPA aktivistleri kriz ve iþsizlikle ilgili sokak eylemlerini
sürdürürken bir yandan da 4

yumurta atarak iþten çýkarmalarý protesto etti. Bu olay
olurken iþsiz kalmýþ yüzlerce
kiþi de fabrika önünde gösteri
yapýyordu. Okul ve hastanelerde kamu harcamalarýnýn kýsýlmasýna yönelik giriþimlere karþý
öðretmenler ve doktorlar
Nisan'da Strazburg'daki
NATO zirvesini protesto etmeye hazýrlanýyor. Zirvenin
Fransa'ya baðlý Strazburg'da
yapýlacak olmasý, Sarkozy'nin
Fransa'yý NATO'nun silahlý
kanadýna döndürme planýnýn
meclisten geçmesiyle birlikte
düþünüldüðünde eylemlerin
çok büyük
olacaðý tahmin ediliyor.

grevde. Bankalarda, süpermarketlerde, sanayi bölgelerinde
çalýþan özel sektör iþçileri de
ücret düþüklüðü ve fabrika
kapanmalarýna karþý grevdeler.
Ulaþým çalýþanlarý da grevde ve
ülkede ulaþým felç olmuþ
durumda. Hemen her sendika

kendine ait taleplerle sokaða
çýksa da sokakta talepler
Sarkozy'nin kriz politikalarýna
karþý birleþiyor. Anketlere göre
halkýn yüzde 74'ü genel grevi
destekliyor.
Öfkeye neden olan politikalarýn baþýnda hükümetin
"kurtarma pakedi" adý altýnda
bankalara ve þirketlere servet
aktarmasý geliyor. Ayrýca
Sarkozy hükümeti kamu harcamalarýnda %10 kesintiye gitmeyi
planlýyor. Tüketim vergisinde
indirim veya ücretlerde artýþa
kesinlikle karþý çýkarken patronlarýn vergilerini düþürüyor.
Emekli maaþlarýna el koymaya
çalýþýyor.
Elbette Sarkozy iþçilerin bu
öfkesine kayýtsýz kalamaz. Ocak
sonundaki genel grev üzerine
Þubat ayýnda sendikalarla
görüþmüþ ve sosyal harcamalarda 2.65 milyar avroluk artýþ
yapacaðýný açýklamýþtý. Ancak
sendikalar bunun iþçilerin iþine
yarayacak, alým güçlerini arttýrýp yaþam standartlarýný yükseltecek bir kaynak aktarýmý
olmayacaðýný açýklayarak ikinci
genel grevi ilan ettiler. Talepleri
arasýnda patronlara getirilen
vergi indiriminin yerine temel
tüketim maddelerinde vergi
indirimi yapýlmasý, özel sektörde ve kamuda istihdamýn
korunmasý, sosyal güvenlik haklarýnýn arttýrýlmasý, kaliteli ve
ücretsiz sosyal hizmetler. Ayrýca
iþçiler sosyal harcamalara
ekleneceði söylenen 2.65 milyar
avroluk pakedin yerine "yeþil
istihdama", yani güneþ ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjilere
kaynak aktarýlmasýný istiyorlar.
Muhip Tezcan

Sarkozy’nin korkusu
Geçen yýlýn sonunda
Yunanistan'da patlayan hareket
üzerine "yeni bir 68
dalgasý"ndan korktuðu belirten
Sarkozy için en korkutucu þey
öðrenci eylemleriyle iþçi eylemlerinin birleþmesi.
Eðitimde reform yasasýna karþý
öðrenciler ve öðretim üyeleri
Ocak ayýnda da greve çýkmýþ,
gösteriler düzenlemiþ ve bunun
üzerine Sarkozy reform yasasýný
geri çekmiþti.

Ancak öðrenciler ve öðretim
üyeleri üniversitelerde
özelleþtirme giriþimlerine karþý
yine, 7 haftadýr eylemdeler. Ýþçilerin genel grevinden kýsa bir
süre önce 60 bin öðrenci ve
akademisyen de sokaklara
dökülmüþtü. Þimdi genel grevle
birlikte protesto havasý iyice
yayýldý. 1968’de de öðrenciler ve
iþçiler birleþmiþ, 10 milyon
iþçinin katýlýmýyla tarihin en
büyük genel grevi yaþanmýþtý.

6z sosyalist iþçiz sayý: 356

G20 çözüm deðil, sorunu
Þirketlerden önce insan!
2 Nisan günü, dünyanýn en
büyük ekonomisine sahip ülkelerle (G-7), aralarýnda Türkiye'nin
de bulunduðu "yükselmekte
olan" ülkelerin liderleri
Londra'da bir araya gelerek, G20
zirvesini gerçekleþtirecek.
Toplantýya G20'yi oluþturan ülke
liderlerinin yaný sýra, Avrupa
Birliði ve Uluslararasý Para Fonu
gibi kurumlarýn baþkanlarý ve
temsilcileri de katýlacaðýndan,
aslýnda toplam 25 lider katýlýyor
olacak.
Londra'daki zirvenin önemi,
gündemin en üst sýrasýnda
"küresel krize verilecek ortak
tepkinin" belirlenecek olmasýndan. Ama bu durum ayný
zamanda zirvenin en zayýf noktasýný oluþturuyor. Çünkü küresel kriz derinleþip, yaygýnlaþtýkça her ülke ortak davranmak yerine, ulusal piyasasýný
diðer ülkelere kapayarak, korumacý önlemlere yöneliyor.
Dolayýsýyla küresel krize küresel
bir yanýt üretmek yerine, yerel
ve milliyetçi önlemler öne çýkýyor. Bu durum, bugüne kadar
diðer ülkelerin piyasalarýný
kendi sermaye gruplarýna açmak
için küreselleþmenin nimetleri
ideolojisine sýðýnmýþ olan
emperyalist ülkelerin ikiyüzlülüðünü ortaya koyuyor.
Sorun sadece teþhir olmakla
sýnýrlý deðil. Örneðin "ulusdevletin ortadan kalkmakta"
olduðuna dair efsaneye verilen
en iyi örneklerden biri olan
Avrupa Birliði'nin içindeki çatlaklar iyice derinleþti. Macar
baþbakaný, zengin ülkelerin
neden olduðu küresel krizden en
çok etkilenen doðu Avrupa'yý
yalnýz býrakan Avrupa Birliði'nin
zengin ülkelerinin tutumuna
karþý, "Avrupa'yý bölen yeni bir
demir perde tehlikesi" uyarýsýnda bulundu.

Kriz ekonomiyle
sýnýrlý deðil

Kriz öncesinde bize dayatýlan
ve küresel refah getireceði vaat
edilen ekonomik model, borçlanma ve baþta çevre olmak üzere
tüm kaynaklarýn aþýrý tüketimine
dayanmaktaydý. Ancak bu
model artýk çökmüþ durumda.
Milyonlarca insan iþsiz kalýp,
yoksullaþýrken, trilyonlarca dolar
þirketlerin kasalarýna ve kapitalistlerin ceplerine akýtýlýyor.
Öte yandan krizle birlikte kapitalizm açýsýndan ortaya çýkan
çok boyutlu sorunlar söz
konusu:
z Milliyetçilik yükselirken, göçmen iþçilere yönelik saldýrýlar
artýyor.
z Ekonomik krizin boyutu
itibariyle kýsa süre içinde
toplumsal istikrarsýzlýða ve
büyük toplumsal tepkilere
dönüþme potansiyeli var. Bunun
ilk iþaretleri görülmeye baþlandý.

15 Þubat 2004’te savaþa ve iþgale karþý dünyada 16 milyon insan sokaða çýktý. Lündra’da iki milyon savaþ
karþýtý yürümüþtü.
z Yoksulluk ve eþitsizlik hýzla
artýyor. Ekonomisi zayýf ülkeler
krizden daha çok darbe alýyor ve
dünyanýn en yoksullarý daha da
yoksullaþýyor.
Baþta Çin ve Hindistan gibi
ülkeler olmak üzere, tüm ülkelerde artan iþsizlik ve ekonomik
sorunlar toplumsal tepkilere yol
açýyor. Çin'de ekonomik sorunlar nedeniyle kýrsal kesimden 20
milyon kadar insanýn iþ aramak
üzere kýyý kentlerine göç edebileceði belirtiliyor. Çin'in nüfusuna
oranla yeteri düzeyde istihdam
yaratabilmesi için her yýl yüzde
8'in üzerinde büyümesi gerekiyor. Oysa kriz nedeniyle dýþsatýmý
yüzde 20 düzeyinde düþmüþ
durumda. Kriz, Çin'in stalinist
yöneticilerinin kâbusu haline
dönüþtü.

Milliyetçilik artýyor

Avrupa'da ýrkçýlýk hýzlý bir yükseliþ içinde. Avrupa'nýn hemen
tüm ülkelerinde ýrkçýlýðýn arttýðýna dair bilgiler geliyor. Özellikle
azýnlýklar ve göçmen iþçilere
yönelik saldýrýlar artýyor. Kriz,
milliyetçiliðin týrmanmasýna

zemin hazýrlýyor.
Siyasetçiler, finans tekellerinin
ve kendi politikalarýnýn neden
olduðu krizin faturasýný
emekçilere çýkarýrken, bunun
için göçmen iþçileri günah keçisi

“Bir zamanlar
sorgulanmasý bile
düþünülemez olan yeniliberal politikalar tarihi
bir darbe yedi. Bugüne
kadar kutsanan
özelleþtirme eksenli
politikalar iflas etti.
Ancak Keynesçi politikalar da çözüm deðil.
Küresel kriz günümüzde
siyaseti ve toplumsal
geliþmeleri bütünüyle
belirliyor.”

haline getiriyor.
Milliyetçi politikalar kýsa
dönemde kamuoyunun dikkatini
baþka yöne çekerek, siyasetçileri
seçmenleri karþýsýnda kurtarabilir, ancak bunun uzun vadeli
sonuçlarý kolay kolay ortadan
kalkmayacaktýr.
Kaynaklarýn kýsýtlý olduðu
koþullarda ekonomik rekabet
saldýrgan politikalarýn ve militarist çözümlerin daha çok gündeme gelmesine yol açabilir.
Nitekim 1929 Büyük
Bunalým'ýnýn ardýndan Naziler
iktidara gelirken, kriz Ýkinci
Dünya Savaþý'na yol açan
koþullarýn oluþmasýna katkýda
bulunmuþtu. Ancak ayný
koþullar, iyi deðerlendirilemese
de çok önemli devrimci
olanaklar da ortaya çýkarmýþtý.

Neoliberalizm çöktü,
çözüm mücadelede

Küresel krizle birlikte bir yandan yoksulluk artarken, öte yandan iklim sorunu ve savaþlar da
sürüyor. ABD Irak'tan kýsmen
çekilirken, buradaki askerlerini
Afganistan'daki gücünü artýr-

mak üzere kullanmayý planlýyor.
Bu planlar arasýnda Türkiye'ye
biçilmiþ roller de var. Bir baþka
deyiþle, Türkiye'nin G20'de
olmasýnýn faturasý, ABD'nin
Afganistan'daki savaþýna ortak
olmasýyla ödeniyor.
Öte yandan Londra'daki zirvenin merkezinde olan
ekonomik sorunlara G20'nin
üreteceði çözümler, var olan
ekonomik düzenin devamýný
saðlayacak olan dünya
düzeninde istikrarýn
sürdürülmesi stratejisine
dayanýyor. Üstelik bu kez krizin
çözümünde ortaya çýkan muazzam maliyetlerin önemli bir
kýsmý gerek batýnýn gerekse yoksul ülkelerin emekçilerinin üzerine yýkýlýyor. Daha düne kadar
emekçilerin en ufak taleplerini
bile bütçe açýðý gerekçesiyle reddeden siyasetçiler, krizde
bankalar ve þirketlerin kasalarýna
milyarlarý akýtmakta en küçük
bir tereddüt göstermiyor.
Bir zamanlar sorgulanmasý bile
düþünülemez olan neoliberal
politikalar tarihi bir darbe yedi.
Bugüne kadar kutsanan
özelleþtirme eksenli politikalar
iflas etti. Ancak Keynesçi politikalar da çözüm deðil. Küresel
kriz günümüzde siyaseti ve
toplumsal geliþmeleri bütünüyle
belirliyor. Krizin ne kadar süreceði henüz belli olmasa da, etkilerinin çok derin izler býrakacaðý
bariz. Krizin küresel karakteri,
yerel politikalara baþarý þansý
býrakmýyor, ama küresel rekabet
ülkelerin birlikte hareket
etmelerinin de önündeki en
büyük engel.
G20 liderlerinin Washington'da
gerçekleþtirdiði son toplantýnýn
arýndan yayýmlanan resmi
bildiri, liderlerin birlikte ticaret
önündeki engellere karþý olacaklarýný ilan etmekteydi. Oysa
Dünya Bankasý'nýn kýsa süre
önce yayýmladýðý bir rapora
göre, bu ülkelerin 17'si daha þimdiden çeþitli düzeylerde korumacýlýk önlemleri almýþ durumda. Yani kendi vaat ettiklerinin
arkasýnda durmaktan dahi acizler. Bu nedenle G20 çözümün
adresi deðil.
Öte yandan krizden en çok etkilenen emekçiler bu duruma dur
diyebilecek güce sahip.
Britanya'da G20 zirvesine karþý
baþta savaþ karþýtlarý ve
sendikalar olmak üzere, toplumsal muhalif güçler büyük bir
eylem hazýrlýðý içinde.
Britanya'daki yoldaþlarýmýzýn da
vurguladýðý gibi, taleplerimiz
þunlar olmalý:
z Irak'tan ve Afganistan'dan
askerlerinizi derhal çekin,
z Gazze'deki kuþatmayý son;
Filistin'e özgürlük,
z Bomba deðil, istihdam
yaratýn.
F. Levent Þensever
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n kendisi
Ergenekon soruþturmasý Fýrat’ýn doðusuna uzandý.
Ölüm kuyularý açýlýyor. Ýçinden kemikler, kanlý bez
parçalarý çýkýyor. JÝTEM’ci bir komutan,
Hizbullahçýlar, itirfaçýlar gözaltýna alýnýyor.
Türkiye Barýþ Meclisi aktivisti Hakan Tahmaz,
tam da bu sýcak geliþmelerin ortasýnda Silopi’ye
Botaþ kuyularýný görmeye gitti ve izlenimlerini
Sosyalist Ýþçi’ye yazdý.

Ýlk G20 toplantýsý 15-16
Aralýk 1999'da Berlin'de
gerçekleþti. G20, siyasi bir
yaptýrýmý olmayan, daha çok
ekonomik meselelere odaklanmýþ gayri resmi bir yapý.
G20 üyeleri, 19 ülke ve
Avrupa Birliði temsilciliðini
kapsýyor. Üye ülkeler ABD,
Almanya, Arjantin,
Avustralya, Brezilya,
Britanya, Çin, Endonezya,
Fransa, Güney Afrika,
Hindistan, Ýtalya, Japonya,
Kanada, Meksika, Rusya,
Suudi Arabistan ve
Türkiye'den oluþuyor. Bu
ülkelerin yaný sýra, Avrupa
Birliði ve Avrupa Merkez
Bankasý; Uluslararasý Para
Fonu ve Dünya Bankasý
baþkanlarý da toplantýlara
katýlmaktadýr.
G20, dünya toplam
ekonomik üretiminin yüzde
85'ini ve dünya ticaretinin
yüzde 80'ini denetliyor.
G20 toplantýlarýnda resmi
oylama söz konusu olmayýp,
tüm kararlar "uzlaþý" yoluyla
alýnmaktadýr. G20 üyesi
olmak için resmi bir kriter
yok. Ülkelerin seçiminde
bölgesel etkileri ve dünya
ölçeðinde ekonomik aðýrlýklarý göz önüne alýnýyor.

Küresel kriz yoksullarý vuruyor
Uluslararasý Çalýþma Örgütü,
kriz nedeniyle dünyada günlük
geliri 1 dolarýn altýnda olanlarýn
40 milyon ve 2 dolarýn altýnda
olan yoksullarýn sayýsýnýn 100
milyon daha artabileceðini
öngörüyor.
Yoksul ülkelerdeki ekonomik
büyümede her yüzde 1'lik düþüþ
20 milyon kadar insanýn yoksulluða itilmesi anlamýna geliyor.

Geçen yýl gýda ve yakýt fiyatlarýndaki hýzlý yükseliþ, 100 milyon insaný daha yoksullaþtýrdý.
Buna karþýn zengin ülkelerin
yoksul ülkelere yaptýðý yardýmlarýn toplamý 104 milyar dolar
düzeyinde.
Oysa sadece ABD'de þirket kurtarmalarý için harcanan paranýn
toplamý trilyonlarca dolar
düzeyinde.

Tokkyo 2008,

G20 nedir?

Serbest ticaret ideolojisinin sonu
Ekonomik koþullar normal
olduðu sürece küresel sermayenin önündeki en büyük
engellerden biri, sýnýrlarýn
ardýnda çýkarýlacak ticarete
iliþkin engeller. Ancak kriz
dönemlerinde durum bunun
tam tersi yönde geliþiyor. Böyle
anlarda derhal ulusal sermaye
gruplarý kendi piyasalarýný
rakiplere karþý korumak üzere
kendilerine yönelik ayrýcalýk ve
korumacýlýk taleplerini yükseltiyor.
Son küresel krizle birlikte
benzeri bir mekanizma iþlemeye baþladý. ABD,
Amerika'daki otoyollarý
Meksika kamyonlarýna kapadý,
Meksika buna misilleme olarak
ABD'nin ihraç ürünlerine
uyguladýðý tarifeleri artýrdý.
Kongre, Obama'nýn ekonomik
teþvik paketine "Amerikan malý
satýn alýnmasý" koþulunu
koydu.
Fakat korumacýlýk sadece
ABD'den gelmiyor. Hindistan
ve Rusya daha þimdiden çelik
ve otomobil ithalatýna uygu-

lanan tarifeleri yükseltti.
Sarkozy, Fransýz þirketlerinin
yabancý sermaye tarafýndan ele
geçirilmesine karþý þirketleri
korumak üzere bir devlet fonu
oluþturdu ve Fransýz otomotiv
üreticilerine, Fransa'daki fabrikalarýný kapatmama ve iþçi
çýkarmama karþýlýðýnda kredi
olarak verilmek üzere 6 milyar
euro ayýrdý (böylece Avrupa
Birliði'nin temelini oluþturan
"ortak pazar" anlayýþý ve uygulamasý güme gitmiþ oldu).
Almanya'da yabancý yatýrýmcýlar bir Alman þirketinin
yüzde 25'inden fazlasýný almak
istediðinde, artýk federal
hükümetin onayý gerekiyor.
AB, hayvancýlýk ürünlerinin
ihracatýna yönelik sübvansiyonlarý yeniden uygulamaya
baþladý. Bir Ýspanyol bakan da
halkýna "Ýspanyol mallarý satýn
almalarý" çaðrýsý yaptý.
Bütün bu uygulamalardan da
görüldüðü gibi, sermayenin
dilinden düþürmediði "serbest
pazar" ancak iþlerine geldiði
yere kadar.

Bir Gezinin Ardýndan
Türkiye Barýþ Meclisi olarak, Kürt illerinde iþlenen cinayetlerin,
köy yakmalarýn açýða çýkarýlmasý ve Ergenekon davasýyla baðýnýn
kurulmasý amacýyla, acýlan BOTAÞ kuyularýný görmek için 15 Mart
2009 tarihinde Silopi’ye gittik. Diyarbakýr ve Þirnak Barolarý
avukatlarýyla üç gün incelemede bulunduk. Yaptýðýmýz niceleme
ve gözlemleri, heyet olarak Diyarbakýr’da yaptýðýmýz basýn
toplantýsýnda açýkladýk.
Kuyularýn baþýnda insan 'kim bilir daha nerelerde kaç insanýn
kemiði var acaba?' diye düþünmeden edemiyor. Ýnsan Ergenekon
soruþturmasý kapsamýnda tutuklanan bazý özel harekâtçý ve JÝTEM
sanýklarýnýn çocuklarýnýn halini düþünenlerin, kemikleri bulunan
ve JÝTEM’in infaz ettiði insanlarýn çocuklarýný bir kez bile olsa
neden aklýlarýna getirmemelerine isyan ediyor.
Bir kez daha gördük ki, bölgedeki JÝTEM faaliyetleri olarak iþlenen cinayetlerin katilleri ve mezarlarý bulunmadan bu topraklarda
barýþýn kalýcý bir biçimde gerçekleþmesi imkân dâhilinde deðil.
BOTAÞ kuyularýndan çýkanlar “Kuyularýmýzda bir þey yok”
diyen BOTAÞ genel müdürünü yalanladý. Bölge insandaki yaygýn
kaný kuyulardan çýkanlarý 1996 yýlýndan yapýlan kazýlardan arda
kalanlar olduðu çok yaygýn. Bildiðiniz gibi, eski Sinan lokantasýndaki bu kuyulardan birinde, 1996 yýlýnda korucu baþý ve aða
Osman Demir’in yakýnlarýnýn aramasý sýrasýnda 5 insan cesedi
bulunmasý üzerine kuyular kapatýlmýþtý.
Bölge insanýnýn talebi olan, Silopi Kimsesizler Mezarlýðý’nýn ve
Doruklu köyündeki bir mezarýn açýlmasýnýn 10 gündür açýlmamýþ
olmasý çalýþmalarýn nasýl gittiðini göstermektedir.
25 yýl bölgede yaþanmýþ, JÝTEM faaliyetlerinin ve faili meçhul
cinayetlerin aydýnlatmak kolay bir þey deðil, Türkiye’nin asli
sorunu ve görevi. Ayný zamanda siyasi iktidarýn sorumluluðudur.
Siyasi iktidar geçmiþle yüzleþmenin ve katillerin bulunmasý için
gereðini hýzla yapmalýdýr.
Geziden çýkardýðýmýz sonuçlardan biri de barýþtan yana bütün
sivil toplum örgütlerinin, yurttaþ inisiyatiflerinin, sendikalarýn,
meslek ve kitle örgütlerinin, insan haklarý kuruluþlarýnýn, siyasi
partilerin, barolarýn ortaklaþa ve koordine olarak çalýþmasý zorunluluðu oldu.
BOTAÞ kuyularý bize ýsrarlý davranmakla sonuç alýnabileceðini
bir kez daha gösterdi. Kayseri’de Cemal Temizöz’ün ve Cizre eski
belediye baþkaný korucu baþý Kamil Atak ve arkadaþlarýnýn tutuklanmasý, Ergenekon soruþturmasýnýn Fýrat’ýn öte yakasýnda taþýnmasýdýr. Eðer bu soruþturma da Þemdinli, Yüksekova soruþturmalarý gibi sonuçlanýrsa Kürtlerde ciddi bir büyük kýrýlmaya yol
açacaðý kesindir.
Bölge yerel seçimlerle birlikte ikiye bölünmüþ durumda. Ýnsanlar
DTP ve AKP arasýnda tercih yapmýþ durumda. Görülen o ki, DTP
22 Temmuz seçimlerinde aldýðý oyun küçümsenemeyecek kadar
fazla oy alacak. Hem seçimler, hem de bulunan kemikler Kürt
insanýnda büyük bir kýrýlmaya yol açmýþ. Bu kýrýlmayý telafi
etmeyen hiçbir adým Kürt sorunun çözümüne zerrece hizmet
etmeyecektir.
Geziden bana kalan batýdakiler vicdanlarýnýn sesine kulak vermediði sürece barýþ zor.
Hakan Tahmaz
Hakan Tahmaz , Kürt sorununu uzun süredir izliyor ve yazýyor.
Yazarýn Kürt Sorununda Çözüm Önerileri ve Þemdinli'den Ankara'ya Kürt Sorunu
adlý iki kitabý bulunuyor.
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AKP’yi kim geriletecek?
Demokrasiyi savunmanýn, liberal olma suçlamasýyla karþýlandýðý bir dönemdeyiz. Laik ulusalcý kanadýn bir kesiminin son altý yýldýr, seçilmiþ
hükümetin hükümet etme yeteneðini engellemek
için, darbe planlamaktan, darbeye zemin yaratacak çok yönlü adýmlarý atmaya kadar bir dizi
hedefi olduðu giderek netleþiyor. Bu hedeflerden
birisi de AKP’nin ABD kuklasý olduðu, þeriat
getirmek üzere olduðu, cumhuriyet kazanýmlarýný
gasp etmek üzere örgütlenmiþ bir yobazlar
güruhu olduðu fikrinin yaygýnlaþmasý için propaganda yapmak. Bu propaganda, bir dizi
sendikayý, solun bazý kesimlerini de etkisi altýna
aldý ne yazýk ki.
Bu etki, AKP’ye karþý mücadeleyi, en baþtan
cansýz kalmaya mahkum etti. Her seçimde
gücünü artýran AKP, çok açýk ki 29 Mart yerel
seçimlerinden de yüksek bir oy oranýyla çýkacak.
Kin nasýl sulandýrmaya çalýþýrsa çalýþsýn, AKP
milyonlarca insanýn gözünde Davos’ta emperyalistlere meydan okuyan, darbeye karþý çýkan,
Ergenekon’un temizlenmesi için mücadele eden,
öteki burjuva partilerine göre özgürlükleri savunan, emekçileri düþünen bir parti olarak, Kürt
sorununda olumlu adýmlar atan, Kürtçe’nin
TRT’de kullanýlmasýný saðlayan parti olarak
görünüyor.
Ahmet Kaya’yý, AKP savunuyor!
Nazým Hikmet’i, AKP savunuyor!
Filistin halkýný, AKP savunuyor!
AKP’liler beyaz eþya daðýtýyor, herkes kýzýyor.
Hediye kuponlarý daðýtýyor, herkes kýzýyor.
Bu kýzgýnlýðýn ortasýnda, AKP güçleniyor.
Bu kýzgýnlýðýn içinde, þeriatçý karþý devrim
illüzyonlarýna kapýlan sol, bir alternatif oluþturma
þansýný yitiriyor.
Bu yüzden, emeðin sesi olmayý hedefleyen,
kitlesel bir sol siyasal örgütlenme gerekiyor bize.
Erdoðan Davos’ta “Siz insan öldürmesini iyi
bilirsiniz” dediðinde, bunun doðru bir çýkýþ
olduðunu söyleme cesaretine sahip olan ve tam
da bu yüzden Diyarbakýr’da sadece zafer iþareti
yaptýðý için hapse atýlan çocuklarýn akýbetini, tam
da bu yüzden Davos’tan sonra Ýsrail’le ikili anlaþmalarý sürdürmenin insan öldürmeyi iyi bilenlere
destek vermek anlamýna geldiðini söyleyebilecek
bir yeni sol lazým.
AKP’nin kapatýlmasýna karþý çýkarak, darbeye
hayýr diyerek, DTP’nin de kapatýlmasýna karþý
çýkýlmasý gerektiðini anlatmayý baþarabilen,
AKP’nin yeni liberal politikalarýný da ayný anda
eleþtirebilen bir sol lazým. Özgürlükleri sonuna
kadar savunan, demokrasinin sýnýrsýz ölçüde
yaygýnlaþmasýný savunan, krizin bedelini emekçilerin ödemeyeceðini net bir biçimde ifade eden,
Kürt sorununda demokratik çözümü dile getiren,
darbeye net bir biçimde hayýr diyen, Ergenekon
davasýnda sonuna kadar gidilmesi için bastýran
kitlesel bir sol örgütlenmeden, AKP’nin geriletilmesi mümkün deðil.

Tarihte bu hafta
24 Mart

1978: ülkücü faþist Ýbrahim Çiftçi Ankara
Cumhuriyet Savcý Yardýmcýsý Doðan Öz'ü
öldürdü.

25 Mart

1929 : Ýtalya'da faþist yönetim genel seçimlerde
oylarýn % 99'unu kendilerinin aldýklarýný açýkladý.

26 Mart

1942 : Almanya’da Naziler, Yahudiler`i
Auschwitz toplama kampýna göndermeye
baþladýlar.

30 Mart

1972 : Türkiye Halk
Kurtuluþ Partisi ve
Cephesi (THKP-C)
lideri Mahir Çayan
ve ve 9 arkadaþý,
Niksar'ýn Kýzýldere
Köyü'nde güvenlik
güçleri tarafýndan
katledildi. Bu olay
kontrgerillanýn
toplu katliamlarýnýn
baþlangýcý kabul
edilir.
Kýzýldeere 19
972,, kattliam
m sonrassý

Kürt sorununda çözüm
nereden geçiyor?
Doðan TARKAN
Kürt sorunu bir kez daha gündemin
en önüne geçiyor. Uzun bir süredir
bölgede çatýþma yok.
Öte yandan Erbil’de bir Kürt
Konferansý toplanacak. Konferansa
farklý Kürt örgütleri katýlacak. Kesin
olmamakla beraber KYB ve KDP’nin
önderlerinin de konferansa katýlmalarý
mümkün.
Konferans PKK’nin silah býrakmasýný
amaçlýyor. KDP ve KYB liderlikleri de
bu doðrultuda görüþ açýklýyor.
Tam doðrulanmamakla beraber
Abdullah Öcalan örgütünün
Konferans’a katýlmasýný önerdi.
Bütün bu geliþmeler sürerken Kürt
hareketini kim temsil edecek? Bu soru
yoðun olarak tartýþýlýyor. Kürtler kendi
temsilcilerinin Ýmralý’da tecrit
koþullarýnda yaþayan Abdullah Öcalan
olduðunu söylüyor ve artýk Türk kesiminden de bu doðrultuda sesler yükselmeye baþladý. Kimi siyasetçiler, kimi
gazeteciler bu tutumun doðruluðunu
görmeye ve bunu ifade etmeye baþladý.
Eðer Kürt sorununa barýþçý koþullarda
bir çözüm bulunmak isteniyorsa, ama
gerçekten isteniyorsa o takdirde tek bir
çözüm yolu var. Öcalan’ý muhatap
kabul etmek gerekiyor.
Bunun dýþýnda adýmlar atmaya çalýþmak iþi yokuþa sürmektir. Eðer ortada
bir sorun varsa bunu çözmenin ilk
adýmý gerçek taraflarýn karþý karþýya
gelerek konuþmaya baþlamalarýdýr.
O güne kadar taraflarýn yaptýklarý ve
söyledikleri bu görüþmeler boyunca
arka plana itilmek zorundadýr.
Öcalan tutuklanarak Türkiye’ye getirildikten sonra tam da bu tutumu
almýþtýr. Ayrýntýlarla uðraþmamýþ barýþ
için elini uzatmýþtýr. Bugüne kadar bu el
görülmedi.

Güney Afrika ve Mandela

Dünya’da benzer örnekler birçok
ülkede yaþandý. Bütün bu örneklerde
ulusal hareketin gerçek önderliði ile
görüþülüp bir anlaþma zemini oluþturuluyor. Güney Afrika veya Ýrlanda çokca
bilinen iyi örneklerdir.
Güney Afrika’da ýrk ayrýmcýlýðýna
karþý mücadele eden siyahlarýn silahlý
örgütlenmesinin lideri Nelson Mandela
en aðýr suçlamalarla ve çok aðýr hapishane koþullarý ile yýllarca hapiste yattý.
Bu süre boyunca Güney Afrika’da çok
sert bir mücadele yaþandý. Irk ayrýmcýlýðýnýn muhatabý olan siyahlar bir yandan bir gerilla savaþý sürdürürken diðer
yandan da yoðun bir kitle mücadelesi
baþlattý.

 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

Mandela’da “bebek katili” olarak ilan edilmiþ, 29 yýl hapiste kalmýþ, uzun süre tecritte
yaþamýþtý. Þimdi Öcalan Kürtler’in Mandela’sý olarak nitelendiriliyor.

Barýþ, dün birbirleriyle
savaþan, birbirinin canýný
yakan güçler arasýnda olur. Bu
nedenle barýþa karar verildiðinde her iki taraf da
geçmiþin hesabýný sormak yerine çözümü aramak zorundadýr.
Irkçý beyaz rejim ise siyahlarýn kitle
gösterilerine alabildiðine sert bir
biçimde müdahale etti. Ama sonunda
beyaz rejim, uluslararasý baskýnýn da
sonucu olarak uzlaþmak gerektiðini
kavradý ve ilk adýmlarý attý.
Bu adýmlar bir aþamada siyah
hareketin lideri, Nelson Mandela
üzerindeki baskýnýn hafifletilmesine
dönüþtü, ardýndan Mandela tecrit
hapishanesinden “ev hapsi” denebilecek koþullara taþýndý ve sonunda
serbest býrakýldý.
Mandela, serbest kalmasýndan kýsa
süre sonra Güney Afrika’nýn ülkede
yaþayan herkesin katýldýðý ilk özgür
seçimlerinde baþkan olarak seçildi.
Bütün bu süre içinde Mandela tecrit
hapishanesinde olduðu süre boyunca
hiç bir uzlaþma adýmý atmadý. Beyaz
rejim ile görüþmedi. Özgürlüðünün
olmadýðý koþullarda görüþemeyeceðini
ilan etti.
Barýþ, dün birbirleriyle savaþan, birbirinin canýný yakan güçler arasýnda

DSiP’e üye ol!
devrimci
sosyalistlere
güç ver

olur. Bu nedenle barýþa karar verildiðinde her iki taraf da geçmiþin
hesabýný sormak yerine çözümü aramak
zorundadýr. Güney Afrika’da gerçekleþen budur, Türkiye’de de gerçekleþmesi gereken budur.

Barýþ gerçek bir istektir

Bugün Türkiye’de barýþý isteyenler
çoðunluktadýr. 30 yýldýr süren savaþýn
tahribatý, can ve mal kaybý herkes için
yýkýcýdýr. Bu nedenle barýþ isteði
yaygýndýr ve bu nedenle barýþý kazanmak ve dolayýsýyla bir çözüme ulaþmak
çok kolaydýr.
Barýþa karþý olan güçler bir tarafta aþýrý
milliyetçi-ýrkçý partilerdir, diðer tarafta
ise savaþtan çýkarý olanlardýr. Bu sýnýrlý
güçlerin dýþýnda toplumun çoðunluðu
artýk savaþ istememekte ve savaþý
sorgulamaktadýr. Bunun sayýsýz iþareti
var.
Ama eðer Kürt sorununu çözmek
Kuzey Irak’ta ki Kürt örgütlenmeleri
aracýlýðý ile yapýlmak isteniyorsa bu
mümkün deðil.
Kuzey Irak’taki Kürt güçlerinin ne
siyasal etkileri ne de askeri güçleri buna
yetmez ve üstelik bölgedeki strateji,k
dengeler Kuzey Irak Kürtlerinin þiddet
yoluyla yani savaþarak sorunu çözmeye
giriþmelerine de izin vermez.
Bu nedenle KYB ve KDP’nin arkasýna
gizlenerek savaþý sürdürmek mümkün
deðil.
Güney Afrika’da gerçekleþen
Türkiye’de de gerçekleþebilir. Ayný
koþullarda ve ayný biçimde deðil ama
gerçekleþebilir.

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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Sosyalistler ve demokrasi
Demokrasi. Milyonlarca
insanýn daha özgür ve iyi yaþamasýný simgeleyen, ancak bir o
kadar da kirletilmiþ bir baþka
kavram yoktur.
George Bush, Afganistan ve
Irak'a demokrasi götürdüklerini
söylüyordu. Dünyanýn kanýný
emen G20 liderlerinin her biri
kendini demokrat olarak tanýmlýyor. Ýrili ufaklý ulus-devletlerin
çoðu demokrasi ile yönetildiklerini ilan ediyor. Demokrasinin
beþiði olarak görülen Avrupa
Birliði üyeleri ise son Gazze
saldýrýsýnda Ýsrail'i haklý bulmuþtu.
Türkiye'ye gelince demokrasi
kavramý üzerindeki kafa karýþýklýðý artýyor. Baþbakan Erdoðan
kendisini demokrat adlandýrýyor. Hükümetin bir darbeyle
devrilmesini isteyen CHP'nin
lideri Baykal'da demokrat.
AKP'nin demokrasiyi yok etmek
için gizli bir planý olduðunu
düþünüyor. Darbe yanlýsý
Cumhuriyet gazetesi ve ulusalcýlar ise demokrasiyi yok edecek
bir karþý-devrim yaþandýðýný
ileri sürüyor.
Milyonlarca insan hayatýný
demokrasi için feda etti.
Franco'nun faþist diktatörlüðüne
karþý mücadele eden antifaþistler, 2. Dünya Savaþý
sýrasýnda Avrupa'daki
direniþçiler yaþamlarý pahasýna
demokrasiyi savundu. Güney
Afrika'da Nelson Mandela
hapiste geçirdiði 29 yýl boyunca
demokrasi için savaþtý. 1970'ler
Türkiye'sinde faþist MHP'yi durdurmak ve demokrasiyi savunmak için yürütülen anti-faþist
mücadelede 5 bin kiþi yaþamýný
yitirdi.
Marks radikal bir demokrasi
savunucusuydu. Önde gelen
Rus devrimcileri Lenin ve
Troçki'nin sosyalizm
anlayýþlarýnýn özünde
demokrasi duruyordu.
Uzlaþmaz akýmlar tarafýndan
sahiplenilen demokrasi gerçekte
nedir? Demokrasinin sýnýrlarýný
ne belirliyor?

Burjuva demokrasisi

Demokrasi, kelimenin tam
anlamýyla "halkýn yönetimi"
anlamýna gelir. Antik Yunan
toplumundan doðmuþtur, ancak
bugünkü kullanýmý 15. yüzyýl ve
18 yüzyýl Avrupa'sýnda hakim
olan feodal sisteme karþý
mücadeleden kaynaklanýyor.
Feodal toplum, aristokrasi ile
yoksul köylüler arasýndaki ayrýma dayanýyordu. Topraklar ve
üretilen tüm zenginlik, doðuþtan gelen "tanrýsal" özelliklerinden ve haklarýndan dolayý
aristokrat sýnýfýndý. Toplumun
çoðunluðunu oluþturan üretici
köylülerin herhangi bir siyasal
hakký yoktu.
18. yüzyýlda ise yeni bir sýnýf
belirginleþmiþti. Kentli tüccar ve
zanaatkarlarýn oluþturduðu burjuvazi ekonomik olarak hakim
sýnýf haline gelmiþti. Ancak
siyasi yapý olan imparatorluklar
aristokrasi tarafýndan þekillendirilmiþti. Yeni zenginlerle
kalýtsal olarak zengin aristokratlar arasýndaki gerilim burjuva

Faþizme karþý mücadele eden bir iþçi milisi, Villaviciosa, 1936. Ýspanya’da fabrikalara el koyan iþçiler, topraklara el koyan yoksul köylüler karþýlarýn da Franco’nun faþizmini bulmuþtu. Yeni bir dünyayý kurmak için verilen mücadele demokrasiyi savunma mücadelesiyle birleþmiþti.
devrimleri doðurdu. Ancak yeni
zenginler de aristokrasi gibi
toplumda bir azýnlýktý. Üretici
ve yoksul yýðýnlarýn katýlýmý
olmadan bir devrim imkansýzdý.
1775'te Amerikan Ýç Savaþý,
1789'da Fransýz Devrimi yeni
sýnýf iktidara geliyordu.
Devrime katýlan alt sýnýflar
demokrasiye inandý. Seçme ve
seçilme hakký, devlet tarafýndan
tanýnan yurttaþlýk haklarý taleplerle ilk kez kendi hayatý
hakkýnda söz sahibi olabilecekti.
Tanrýsal kökenli deðiþtirilemez
siyasi yapý gitmiþ, yerine seçimlerle belirlenen deðiþken bir
yapý gelmiþti. Topraða baðlý
insanlar, kentli ve emeðini satmakta özgür bireylere
dönüþmüþtü. Oy hakkýna sahip
olan emekçi sýnýflar hemen bundan daha fazlasýný istedi.
Burjuvazinin sömürdüðü iþçi
sýnýfý için demokrasi kendi iktidarý ve yeni bir toplum olarak
yorumlandý.
Burjuvazi ise yeni bir devrim
istemiyordu. Demokrasiyi beþ
yýl bir beþ dakika oy kullanmakla sýnýrlýyordu. Anayasalar
emeðin sömürüsünü piyasa
iliþkileri içerisinde detaylý olarak
tanýmlarken, hukuk özel
mülkiyeti korumak yasalarla
ilgilenirken, emekçiler ve ezilenler için demokrasi hep bir
mücadele konusu oldu.

Ýþçi demokrasisi

1848 yýlýnda Avrupa'da ilk iþçi
devrimleri dalgasý geldi. 1871'de
Fransa'da Paris Komünü kuruldu. Parisli emekçiler ve alt
sýnýflarýn yarattýðý Komün,

bütün Parislilerin oylarýyla
seçilen, istenildiði an geri
çaðrýlabilen, ortalama bir iþçi
ücretinden fazla geliri olmayan
temsilcilerden oluþuyordu.
Aristokrasiyi ve burjuvaziyi reddeden Parislilerin kendi kendilerini yönettiði Komün sadece
iki ay ayakta kaldýysa
dademokrasinin sýnýrlarýný
sonuna kadar geniþletti. Marks'a
göre Paris Komünü iþçi
demokrasisiydi. 1905'te ilk Rus
Devrimi'nde Sovyetler doðdu.
Türkçe konsey olarak
adlandýrýlabilecek Sovyetler,

Sosyalistler burjuva
demokrasisinin iki
yüzlülüðünü teþhir ederken, faþizm ve darbeler
karþýsýnda onu savunur.
Demokrasi yok edilmiþse
onun sýnýrlarýný geniþletemezsiniz. Sýnýrlý da olsa
her demokratik hak iþçilerin mücadelesine alan
açar. Oy hakký olmayan bir
iþçi, oyunun pek bir faydasý olmadýðý, baþka bir
þeyler yapmasý gerektiði
fikrine ulaþamaz. Siyasal
haklarýn kýsýtlandýðý bir
diktatörlükte sosyalistler
örgütlenemez.

Paris Komünü gibi örgütlenmiþti. Fabrikalardan seçilen ve
her an geri çaðrýlabilen ayrýcalýksýz temsilcilerin örgütlenmesi Sovyetler 1917 Ekim
Devrimi ile iktidara geldi.
20. yüzyýlda demokrasi için
iþler köklü olarak deðiþti.
Egemen kapitalist sýnýf
demokrasiyi temsili ve sýnýrlý bir
düzeyde tutmaya çalýþýrken, iþçi
sýnýfý ve ezilenler demokrasiyi
savundu ve sýnýrlarýný geniþletmek için mücadele etti.
Bu mücadelelerin baþýnda 8
saatlik iþgünü, çalýþma
koþullarýnýn iyileþtirilmesi geldi.
Kadýnlarýn erkekler gibi oy kullanýlabilme hakký uzun
mücadelelerin sonunda ancak
20. yüzyýlda dünyada kabul
edildi. 1950'lerin sonundan
itibaren siyahlarýn baþlattýðý
mücadele ile ABD'deki ve
Güney Afrika'daki ýrkçý rejimler
deðiþtirilebildi. Ancak kapitalist
toplumun özel mülkiyete dayalý
rekabetçi yapýsý demokrasi için
tehditler üretmeye devam etti.

Diktatörlüklere karþý

Ýþçilerin demokrasisi karþýsýnda deðeri olmayan burjuva
demokrasisi 1930’larda faþizm
tarafýndan yok edildi. Avrupa
iþçi sýnýfý bunun aðýr bedelini
ödedi. Rusya'da iþçi demokrasisini yerle bir eden stalinizm
grev yapanýn idam edildiði bir
rejim kurdu. Ýkinci Dünya
Savaþý'nýn ardýndan bu kez darbeler dönemi baþlýyordu.
1960'lardan itibaren Güney
Amerika'da ve Türkiye'de darbelerle iþbaþýna gelen askeri dik-

tatörlükler demokrasinin kýrýntýsýna bile izin vermedi.
Sosyalistler halkýn kendi kendisini yönetmesinden yanadýr.
Burjuva demokrasisi sýnýrlýdýr.
Parlamenter demokrasi yýðýnlarý
sisteme katar gibi gözükse de
denetlenemez. Meclislerden tüm
sýnýflarýn çýkarýna olan kararlar
deðil varlýklý sýnýflar lehine
kararlar çýkar. Milyonlarca
insanýn kendi kaderini tayin
etmesi, ancak doðrudan
demokrasi ile mümkündür. Bu
ise ancak taban örgütlerinin iktidara ve ekonominin yönetimine
el koymasý ile olabilir. Bu iþçi
demokrasisidir. Sosyalizmdir.
Sosyalistler burjuva demokrasisinin iki yüzlülüðünü teþhir
ederken, faþizm ve darbeler
karþýsýnda onu savunur.
Demokrasi yok edilmiþse onun
sýnýrlarýný geniþletemezsiniz.
Sýnýrlý da olsa her demokratik
hak iþçilerin mücadelesine ve
örgütlenmesine alan açar. Oy
hakký olmayan bir iþçi, oyunun
pek bir faydasý olmadýðý, baþka
bir þeyler yapmasý gerektiði
fikrine ulaþamaz. Siyasal haklarýn kýsýtlandýðý bir diktatörlükte sosyalistler örgütlenemez.
Darbeler karþýsýnda
demokrasiyi savunmalýyýz.
Demokrasinin sýnýrlarýný
geniþletmek için aþaðýdan
mücadelenin gerekliliðini
göstererek. Ýþçiler ve ezilenler
kendi yarattýklarý demokrasiyle
kapitalist sýnýfý kuþattýkça bu
toplumdaki egemenlik iliþkileri
de sarsýlacaktýr.
Volkan Akyýldýrým

10z sosyalist iþçiz sayý: 356
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KitaplýK
Eski Bolþevikler kimlerdir?
Rusya’da 1917 yýlýnýn Þubat ayýnda patlayan
grevler hýzla bir devrimci ayaklanmaya dönüþtü.
Çarlýk birkaç gün içinde devrildi. Sovyet adýný alan,
grev komitelerinin ayaklanma komitelerine
dönüþmesiyle, iþçi demokrasisinin organlarý olarak
iþlev görmeye baþlayan yapýlar, yeni bir devlet tipinin, iþçi devletinin örnekleri olmaya baþladý. Çarlýðýn yýkýlmasýyla bir yandan iþçi ve köylü Sovyetleri
bir yandan da burjuvazinin parlamenter tipi yönetim
organlarý ayný anda iþleyen iktidar organlarý oldu.
Þubat Devrimi, aþaðýdan, kitlesel bir hareket olarak
patladý. Yýllardýr iþçi sýnýfýnýn çýkarlarý için örgütlenen, iþçi sýnýfýnýn her mücadelesinden iþçilerle birlikte yer alan Bolþevikler 1917 Þubat devriminin kendilerini de aþan bir patlama olduðunun farkýndaydý.
Tony Cliff’in vurguladýðý gibi, 1917 Þubat ayaklanmasýna Bolþevik Partisi deðil ama Bolþevik iþçiler bir
çok düzeyde öncülük etti.
Birinci Dünya Savaþý’nýn göbeðinde patlayan
devrim özgürlüklerin de daha önce görülmemiþ
düzeyde yaygýnlaþmasýna neden oldu. Hapisteki
Bolþevik liderler serbest kaldý. Bunlar arasýndan
Stalin ve Kamanev gibi isimler, mücadele alanýna
geri döner dönmez, Þubat devriminin karakteri,
devrimle birlikte oluþan Geçici Hükümet’e karþý
tutum ve savaþ karþýsýnda izlenmesi gereken politikalar konusunda Bolþevik Parti saflarýnda karýþýklýða neden olan saðcý bir çizgi izlediler. Lenin’in 1905
yýlýnda ürettiði aþamalý devrim yaklaþýmýný bir
þablon olarak ele alan Stalin ve Kamanev, devrimin
birinci aþamasýnýn gerçekleþmekte olduðunu, Geçici
Hükümet’in desteklenmesi gerektiðini ve Alman
ordusu Rusya’daki gibi bir ayaklanmaya baþlamadýðý sürece Rus ordusunun savaþmaya devam
etmesi gerektiðini savundular.
Lenin’in, bu yaklaþýma karþý Avrupa’dan, sürgünden yükseltmeye baþladýðý öfkeli ses ise bambaþka
bir analize sahipti. Lenin özetle devrimin sürekli
olmasý gerektiðini ve iþçi sýnýfý ve yoksul köylülüðün
Çarlýðý deviren ayaklanmasýnýn devam etmesi ve
burjuvaziyi de devirmesi gerektiðini vurguluyordu.
Sürgünden dönen Lenin, Nisan Tezleri adý verilen
bir dizi öneri yayýnladý. Öneriler, Bolþevik Parti liderliðinden hiçbir destek almadý. Nisan Tezleri, burjuva hükümetinin hiçbir koþulda desteklenmemesi
gerektiðini, “devrimci savunmacýlýk” adý verilen ama
esas olarak “savaþa devam” anlamýna gelen politikadan derhal vaz geçilmesi gerektiðini, devrimin
Çarlýðý deviren dinamizminin iþçi ve yoksul köylülerinin sürekli eylemiyle bütün iktidar Sovyetlerde
toplanýncaya kadar devam etmesinin zorunlu
olduðunu, polisin, ordunun ve bürokrasinin daðýtýlmasý gerektiðini savunuyordu.
Nisan Tezleri sosyalistlerin saflarýndaki milliyetçi
eðilimlere, yurtseverlik duygularýna, devrimi aþamalara bölen ve burjuva sýnýfýyla uzlaþmayla
sonuçlanan demokratik devrim yaklaþýmýna, savaþýn
sürmesinden yana olan sol milliyetçiliðe karþý çok
sert bir yanýt oldu. Bir ay gibi kýsa bir sürede, Lenin,
kendi tezlerine bolþevikleri ikna etti.
1917 yýlýnýn Ekim ayýnda gerçekleþen sosyalist
devrim, Þubat devrimini gerçekleþtiren, devrimin
canlýlýðý içinde Sovyetleri örgütleyen, devasa Çarlýk
rejimini deviren iþçilerin politik berraklýða kavuþmasýna yardýmcý olan, ayaklanan ve yoksul iþçi
kitlelerinin duygularýna net bir ifade kazandýran,
yurtseverlik maskesi altýna gizlenmiþ olan sol milliyetçi fikirlere iþçi sýnýfýnýn dünya çapýnda dayanýþmasýnýn önemini göstererek yanýt veren Nisan
Tezleri’nin Bolþevik Partisi saflarýnda hakim politik
görüþler olmasý sayesinde gerçekleþebildi.
Bu yüzden, yurdunu seven bir sosyalistle
karþýlaþtýðýmýzda, aklýmýza, 1917 yýlýnda aþamalý
devrimi savunan, burjuvaziyle uzlaþmaya çalýþan,
savaþ koþullarýnda ulusal çýkarlar için dövünen ve
Lenin’in iþçi sýnýfýnýn dünya çapýnda kazanýmlarý
için sonuna kadar mücadele ettiði eski bolþeviklerin
gelmesinde fayda var.

Þenol Karakaþ
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Sürekli silahlanma ekonomisi
Sürekli Silahlanma Ekonomisi
Michael Kidron
Çeviren: Tufan Takak
Sosyalist Ýþçi Yayýnlarý
1929 krizini ancak II. Dünya Savaþý
ile aþabilen kapitalizm 1945’ten
itibaren yeniden yapýlanma içine girmiþtir. Bu yeniden yapýlanma 1950’li
ve 1960’lý yýllarda uzun bir ekonomik
büyüme dönemini beraberinde getirmiþtir. Michael Kidron’un ilk kez
1967 yýlýnda International Socialism
Journal’da yayýnlanan bu makalesi,
bu ekonomik büyümeyi kabul
ederek, sebeplerini ortaya koymuþ
sonra da bu verilerden yola çýkarak
sistemin kendi iç istikrarsýzlýklarýný
gözler önüne sermiþtir. Böylece hem
Marx’ýn kapitalizmin çeliþik bir sistem olduðuna dair analizinin güncel
olduðunu kanýtlamýþ hem de Tony
Cliff tarafýndan Rusya ve Doðu
Bloðu ülkelerini tarif etmek için
geliþtirilen “devlet kapitalizmi”
teorisini tamamlayan bir çalýþma
olmuþtur.
Kidron’a göre kapitalizmin kendisini istikrara kavuþturarak bir büyüme
dönemine girmesinin temel sebebi
iþçi sýnýfýndan elde edilen artýk
deðerin büyük bir kýsmýnýn silahlanma harcamalarýna aktarýlmasýydý.
Bunun en net kanýtlarýndan bir tanesi
silahlanma harcamalarýnýn dünyadaki brüt sermayenin yarýsýna denk
düþmesiydi. Kapitalizm bu yolla aþýrý
sermaye birikimine yol açýyor, tam
istihdam saðlýyor ve kâr oranlarýnýn
azalma eðilimini frenliyordu.
Silahlanma harcamalarý hýzla
tüketilen ve eskiyen mallara dönük
bir harcama olduðu sürece tüketim
veya mamul mallar pazarýna net bir
ilave oluþturuyordu.
Ancak sürekli silahlanma
ekonomisi bir kez baþladýðý zaman

SSCB lideri Brejnev, 1973 yýlýnda Washington’da ABD Baþkaný Nixon’la görüþürken
tüm dünyaya yayýlmak zorundaydý.
Bu ise Marx’ýn “üretim anarþisi”
olarak tanýmladýðý olgunun, ulusal
sýnýrlar içinde deðil fakat uluslar
arasý ölçekte mutlak bir þekilde
devam etmesi anlamýna geliyordu.
Ayný blok içinde yer alan ülkeler bile
birbirleriyle rekabet halinde idi. Bu
koþullarda tam istihdam saðlamak
mümkün olmuyordu, çünkü ülkeler
birbirleriyle rekabet edebilmek için
teknolojik yatýrýmlar yapma zorunluluðu duyuyorlardý. Sermaye ve
teknoloji silahlanma sanayinde
yoðunlaþmak zorunda kalýyordu.
Yani her bir ulusal ekonominin
istikrar kazandýrýcý unsuru olarak
silahlanma ekonomisinin hareket
esnekliði ulusal ekonomilerin kendi
aralarýndaki iliþkiler tarafýndan sýnýrlandýrýlýyordu.
Bu uluslararasý rekabete ayak
uyduramayan ülkelerin silahlanma
harcamalarý kýsýlýrken, merkezde

yani ABD’de silahlanma yoðunlaþmasýna yol açtý. Teknolojinin rekabet
nedeni ile hýzla deðiþimine ayak
uydurmaya çalýþmak bölgesel ve
sýnai iþsizliði tetikliyordu. Yani
sürekli silahlanma ekonomisi tek tek
sermayeler açýsýndan iþgücünü kýt ve
pahalý hale getirip pahalý vasýflarý
gerektirirken diðer yandan da sermayeyi bir kaç güçlü endüstriyel
komplekste yoðunlaþtýrmýþtý. Bu
durum iþçi sýnýfýnýn koþullarýnýn göz
önünde tutulmasýný gerektiriyordu.
Bu iþçi sýnýfý için mücadelenin önünü
açacak potansiyelleri içinde
barýndýrýyordu.
Bu broþürdeki fikirler daha sonra
Kidron tarafýndan daha da geliþtirildi, dönemi açýklamak için birçok
tartýþma yaþandý. Ancak bu broþür,
kapitalizmin 50 ve 60’lardaki
büyüme sürecini açýklamasý bakýmýndan hâlâ kilit bir noktada duruyor.
Can Irmak Özinanýr

SÝNEMA - DVD

Açlýk - ölüm oruçlarýný hatýrlarken
Steve McQueen’in ilk uzun metrajlý filmi olan “Açlýk”
aldýðý pek çok ödül sayesinde olsa gerek sinemada
vizyona girmeyi baþardý. Film 1981 yýlýnda ‘Maze’
olarak bilinen Ýngiliz hapishanesinde IRA mensubu
mahkumlarýn yaþadýklarý kötü muamele karþýsýnda
ölüm orucuna baþlamalarýný konu ediyor.
Siyasi suçlu olarak tanýmlanmadýklarý için
edinemedikleri haklarý ele almak üzere beþ maddelik
bir istek listesiyle (hapishane üniformasý giymemek,
hapishane iþlerinde çalýþmamak, öteki mahkumlarla
görüþebilmek...) protesto eylemlerine baþlayan
mahkumlar öncelikle banyo yapmamak, saçlarýný
kestirmemek, verilen üniformalarý giymemek,
hücrelerinin duvarlarýný dýþkýlarýyla yeniden dekore
etmek gibi direniþ yöntemlerine
baþvurur. Ancak yönetim zor kullanarak bu protesto biçimini bastýrýr.
Bunun üzerine son bir baþkaldýrý
biçimi olarak sahip olduklarý tek
varlýk olan bedenlerini tahrip etmek
üzere ölüm oruçlarýna baþlarlar.
Özellikle mahkumlar arasýnda 27
yaþýndaki IRA lideri Bobby Sands’e
odaklanan film, Margaret Thatcher
dönemi politikalarý tarafýndan dile
gelen bir cümlenin devletin kolluk
güçlerince þiddet eylemi olarak nasýl
karþýlýk bulduðunu gösteriyor.

Sands hapishanede açlýk grevindeyken parlementoda
boþalan milletvekilliði için aday gösterilir ve hayatýnýn
son 25 gününü hiç oturamayacaðý bir koltuk kazanmýþ
olarak geçirir. Açlýk grevine baþlamasýnýn 66. gününde
ölür. Cenazesine 100.000’in üzerinde insan katýlýr.
Ortaçað Avrupa’sýnda kilise tarafýndan sapkýn kabul
edilen bazý mezheplerin merkezleri temelden yok
edilir, koca bir kasaba kazýnarak yeryüzünden silinirdi.
Maze hapishanesi 2006 yýlýnda dümdüz edildi, þimdi
üzerinde Belfast stadyumu inþa çalýþmalarý devam
ediyor. Diyarbakýr 5 No’lu Cezaevi hâlâ yerinde duruyor. “Hayata Dönüþ Operasyonu”nun yapýldýðý 20 cezaeviyle beraber bize bir þeyler hatýrlatýyorlar.
Orhan Göztepe
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Antikapitalist öðrencilerin çaðrýsý: Katýl birlikte deðiþtirelim!

1 Nisan’da G20’ye karþý sokaða!
Kampüslerde Kemalizm ile
tartýþan, Ergenekon davasýnýn
arkasýnda durup darbelere karþý
net tutum alan örgütlenmelere
pek rastlamayýz. Ancak Ýstanbul'da yaklaþýk on üniversitede
örgütlenen “Antikapitalist
Öðrenciler”in ezberleri
bozuduðu tek konular bunlar
deðil.
Baþörtüsü özgürlüðü için
mücadele eden, susmadan
“eþcinseller vardýr” diye
haykýran ve bugüne kadar küresel antikapitalist hareketin bir
parçasý olan kampanyalarýn
inþaasýný kampüslerde sürdüren
Antikapitalist Öðrenciler
dünyayý deðiþtirmek için sokakta
örgütleniyorlar.
Dünyanýn en büyük 20
ekonomisi 2 Nisan'da Londra'da
geri kalan milyarlarýn akýbetini
konuþacakken Antikapitalist
Öðrenciler sokakta krize karþý
ses çýkarýyor olacak. 1 Nisan
Çarþamba günü 18.00'de
Galatasaray Meydaný'nda “G-220
çözüm deðil, sorun” “G-2
20
Daðýtýlsýn” sloganlarýyla basýn
açýklamasý gerçekleþtirilecek ve
basýn açýklamasýnda, krizin
bedeli ödetilmek istenen iþçilere
megafon uzatýlacak. Hala devam
eden ATV, Biliþim iþçileri ve
Simter iþçilerinin direniþlerine
destek çaðrýsý yapýlacak ve
“krizin faturasý patronlara”
denilecek.
2 Nisan'da tüm savaþ karþýtlarýyla beraber Antikapitalist
Öðrenciler de 18.00'de Taksim
Gezi Parký'nda meþalelerle barýþ
iþaretinin bir parçasý olmaya
çalýþacak. Oluþturacaðýmýz Barýþ

Foto: Þengül Çifçi
Ýþareti, savaþ karþýtý hareketin
yýllardýr sokakta mücadele
ederek, küre üzerinde yarattýðý
barýþ iþaretinin bir parçasý olacak. Antikapitalist Öðrenciler,
Afganistan'a ek asker gönderilmesinin açýktan konuþulmaya
baþlandýðý þu günlerde,
dünyanýn dört bir yanýnda inþaa
edilen barýþ hareketine omuz
vermek isteyen tüm savaþ karþýtý
öðrencileri 4 Nisan'da sokaklarý
doldurmaya çaðýrýyor. 4 Nisan
Cumartesi günü Kadýköy
Meydaný'nda Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonu ile “savaþa
hayýr” diye haykýrmaya!!

Katýl, birlikte deðiþtirelim
Antikapitalist Öðrenciler, Ýstanbul’da, her Cuma saat 18.00’de
Karakedi Kültür Merkezi’nin 2.
katý’nda buluþur, dünyayý nasýl
deðiþtireceklerini konuþurlar.
Karakedi Kültür Merkezi:
Ýstiklal cad. Bekar sok. No:16/2
Beyoðlu Ýstanbul
Antikapitalist öðrencilerle
iletiþime geçmek için:
0555 636 12 02-0535 382 91 07
antikapitalistogrenciler@gmail.com

Bilgi Üniversitesi:
0506 892 70 10
Boðaziçi Üniversitesi:
0535 382 91 07
Ýstanbul Üniversitesi:
0554 388 02 16
Ýstanbul Teknik Üniversitesi:
0555 636 12 02
Galatasaray Üniversitesi:
0535 439 21 93
Mimar Sinan Üniversitesi:
0505 847 75 92

21 Mart Irkçýlýða Karþý Uluslararasý Mücadele Günü

SÝ Ýstanbul - DurDe Giriþimi
21 Mart Irkçýlýða Karþý
Uluslararasý mMücadele
Günü’nde Karakedi Kültür
Merkezi'nde bir belgesel gösterimi ve bir panel düzenledi.
Þehbal Þenyurt'un yönetmenliðini yaptýðý "Vatandaþlýk
Halleri" belgeselinin ardýndan
Bilgi Üniversitesi öðretim üyesi
Prof. Dr. Umut Özkýrýmlý'nýn
konuþmacý olduðu "Türkiye'de
Irkçýlýk ve Milliyetçilik" paneli
yapýldý.
Prof. Dr. Özkýrýmlý toplantýda
erken cumhuriyet döneminden
günümüze kadar Türkiye
Cumhuriyeti'nin kuruluþundan
beri sistematik olarak yerleþik
olan ýrkçý uygulama örneklerini
vurguladý.
Türkiye'de var olan 'sol' partilerin de ýrkçýlýktan kurtulamamýþ olduðunu canlý ve güncel örneklerle anlatan Özkýrým-

Foto: Ali Baydaþ

Dur De Giriþimi,
ýrkçýlýðý ve milliyetçiliði
sorguluyor

Ankara’da Özür Diliyoruz forumu
lý'ya salondan çok sayýda
aktivist de hem sorularý hem de
görüþleriyla katkýda bulundular.
Toplantý baþýnda "genelde
kötümser" olduðunu söyleyen
Özkýrýmlý gençlerin "ýrkçýlýðý
nasýl aþacaðýz?" gibi sorularýna
Hrant Dink'ten sonra geliþen
milliyetçilik karþýtý muhalefeti
geliþtirmek gerektiðini vurgulayarak cevap verdi.
DurDe Giriþimi kuruluþunun
3. yýlýnda 3. kez düzenlediði
uluslararasý ýrkçýlýk karþýtý
mücadeleye devam edileceðini
vurguladý.

SÝ Ankara- Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe Dur De giriþimi 21
Mart Dünya Irkçýlýkla Mücadele
Gününde Mülkiyeliler
Birliðinde "Neden Özür
Diliyoruz?" isimli forumu
gerçekleþtirdi. Ermenilerden
Özür Diliyorum metnin ilk
imzacýlarý, Dur De aktivisti ve
akademisyen Baskýn Oran,
Mazlumder'den Emrullah
Beytar ve ÝHOP'tan Feray
Salman'ýn konuþmacý olduðu
forumda Ermenilerden Özür
Diliyorum kampanyasýnýn
geliþim süreci, Türkiye'de ve
dünyada yarattýðý tepkilerle birlikte Türkiye'de azýnlýk sorunu
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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.
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.

Bursa’da
ölüm kuyularý
açýlsýn eylemi

tartýþýldý. Salondan yapýlan
konuþmalarda Ergenekon Terör
Örgütü, Hrant Dink'in katli,
Kürt sorunun çözülemezliðinin
baðlantýlarý ortaya konuldu ve
özür diliyorum kampanyasýnýn
da devletin resmi ideolojisini
sorgulatan bir kampanya
olduðu konuþuldu. Irkçýlýk ve
milliyetçiliðe karþý mücadelede
benzeri kampanyalarýn gerekliliðine deðinildi ve forumdan
sonra pek çok insan dur de
aktivisti olmak için mail ve telefonunu býraktý.
Damla Çimen

SÝ Bursa- 20 Mart’ta Bursa’da
antikapitalist öðrenciler faili
meçhul cinayetlerin aydýnlatýl masý için eylem yaptý.
Ergenekon’a ve darbeye karþý
olan bu öðrenci eylemi Bursa’da
ilkti. Basýn açýklamasý 20 kuru mun desteðiyle gerçekleþti.
Bursa’da antikapitalist öðren ciler baðýmsýz aday Ýkbal
Polat’ýn kampanyasýnda çalýþýy or.
Bursa sokaklarýnda yeni bir sol
konuþuluyor.

www.ozurdiliyoruz.com

Esra Erener

sosyalist isci
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Demokratik ve özgürlükçü yeni bir anayasa istiyoruz

Düþünce suçlularý artýyor
2008 yýlýnýn düþünce suçlularýnýn rakamlarý açýklandý.
Geçtiðimiz sene tam 435 kiþi
düþünce suçlusu oldu ve haklarýnda soruþturma açýldý. Ama
neden?
82 kiþi ýrkçý yasa maddesi
301'den, 44 kiþi terörü övmek, 23
kiþi halkýn bir kesimini diðerine
karþý düþmanlýða sevk etmek, 47
kiþi hakaretten, 15 kiþi askerlikten soðutmak gerekçeleriyle
yargýlandý.
Ergenekon ve darbe giriþimlerinin yarattýðý kutuplaþma,
Kürt sorununda çözümsüzlük,
eleþtiriye tahammülsüzlük, basýn
ve düþünce özgürlüðüne zarar
verdi.
12 Eylül darbesinin ürünü olan
1982 Anayasasý muhaliflerin
cezalandýrýlmasý üzerinde özellikle durmuþtu.

Irkçý 301'in davalarý
artýyor

AKP'nin karnesinde düþünce
özgürlüðü dersi zayýf.
Rakamlardaki artýþ gösteriyor ki
AKP sýrayla "demokratik açýlýmlar" yaparken, ifade özgürlüðü
için adým atmamýþ, daha da fazla
dava açýlmasýna engel olmamýþ.
Bunun en tipik örneði Türklüðü
aþaðýlama suçunu konu alan 301.
madde olduðu gibi duduyor.
Hrant Dink'in ölümünden
sorumlu olan ýrkçý 301. maddeye
yapýlan makyaj korkunç yüzü
deðiþtirmedi. 301. maddeden
yargýlananlarýn sayýsý yüzde 50
arttý. Barýþ talep eden, ya da
ezber bozan sözcükler eden
onlarca insana "Türklüðü
aþaðýlamak, halký askerlikten
soðutmak" gibi suçlardan hâlâ
dava açýlýyor.

"Halký askerlikten
soðutmak"tan geçen yýl 9'u
gazeteci 15 kiþi yargýlandý.
Bülent Ersoy, Yýldýrým Türker,
Perihan Maðden, Cezmi Ersöz
beraat ederken Ragýp Zarakolu
dahil 9 kiþi halen yargýlanýyor.
2008'de 435 gazeteci, yazar,
yayýncý, insan haklarý savunucu,
siyasetçi ve çocuðun düþünceleri
nedeniyle mahkemeye çýkarýldýðý
açýkladý. 2007'de bu sayý 254 idi.
Basýn özgürlüðü de bundan
nasibini aldý. Türkiye, Sýnýr
Tanýmayan Gazeteciler
örgütünün (RSF) dünya basýn
özgürlüðü sýralamasýnda, 173
ülke içerisinde 102. sýrada yer
alýyor. Taraf gazetesine açýlan
dava sayýsý 70 e ulaþtý.
Darbeye karþý olduðu, özgürlük
ve demokrasiyi, savaþa karþý
çýkan yazýlar yazdýðý suçlu
bulunup dava açýlan gazeteler,
gazeteciler var. Yýllar geçtikçe
oran artýyor, sayýlar katlanýyor.

‘Bu topraklarda 1,5 milyon Ermeni,
30 bin Kürt öldürüldü” diyen Nobel
ödüllü romancý Orhan Pamuk, 301.
maddeden yargýlandý. Hedef gös terildi. Bu topraklarda yaþayamaz
hale geldi.

Darbecilerin basýn
özgürlüðü talebi

Ergenekon yanlýsý medya ise
bugün "düþünce ve basýn özgürlüðü" diyerek Mustafa Balbay
için ortalýðý ayaða kaldýrýyor.
Oysa dün muhalif gazetecileri
yine onlar terörist ilan etmiþti.
Mustafa Balbay yazdýðý köþe
yazýlarýndan, yaptýðý gazetecilikten tutuklanmadý. Bizzat darbe
giriþiminin içinde yer aldýðý ve
generalleri darbeye yapmaya
kýþkýrtacak kadar demokrasiyi
öldürmek istediði için
yargýlanacak.
Balbay'ýn arkasýndan düþünce
ve basýn özgürlüðü neden Hrant
Dink'i görmezden geldiler?
Neden ATV-Sabah iþçilerini kapý

Adalet Bakanlýðý, muhalif gazeteci ve yayýncý Ragýp Zarakolu’nun 301.
maddeden yargýlanmasýna engel olmadý.
önüne koyarken meslektaþlarýna
destek vermediler?
Türkiye'de demokrasinin sýnýrlarý ancak kitlesel mücadelelerle
geniþletilebilir.
AKP'den düþünce, örgütlenme
ve eylem özgürlüðünü vermesi

beklenemez. Hak verilmez,
alýnýr. Darbecilerin bütün
engellemelerine karþý düþünce,
örgütlenme ve eylem özgürlüðünü teminat altýna alan
demokratik bir anayasayý yazdýrmalýyýz.

‘Türkiye’nin en ünlü sanatçýlarýn dan biri olan Bülent Ersoy “ölüm
deðil çözüm istiyorum, çözüm”
dediði için yargýlandý. Neyse ki
beraat etti.

Susma haykýr sendika haktýr!
ATV- Sabah gazete ve dergi
grubunun baðlý olduðu
Turkuvaz iþyerlerinde baþlattýðý
grev devam ediyor.
21 Mart’ta da grevciler yine
yürüdü. Taksim’den
Galatasaray’ a grevciler ve
greve destek verenler bir basýn
açýklamasý yaptý.
ATV-Sabah çalýþanlarý Türkiye
Gazeteciler Sendikasý’nda
örgütlenmek istediler. Sonuç
iþten atýmalarý oldu. Bugün
sendikalar hakký için mücadele
vermek önemli. Çünkü sendika
çalýþanýn hakkýný savunabilmesinin tek aracý.

Sokakta haklarýný savunan
gazetecilere yalnýz olmadýklarýný göstermeliyiz. ATV-Sabah
grevcileriyle dayanýþmalýyýz.
Sendika haktýr, bir insan
hakkýdýr, iþçi ve emekçilerin en
doðal hakkýdýr.
Bugün sadece gazeteciler deðil
birçok iþyerinde sadece
sendikalý olduðu için iþinden
atýlma tehdidi ile karþý karþýya
kalan iþçiler var.
Medyanýn Türkiye’de bu denli
gerici olmasýnýn nedeni de basýn
emekçilerinin örgütsüz olmasý.
Gazeteciler gerçekleri haberleþtiriyor. Ancak patronlar iste-

diklerini, istedikleri gibi yayýnlýyor.
Bu cumartesi saat 19.00’da,
grevin 44. gününde, ATV-Sabah

grevcileriyle dayanýþma için
Taksim Tramvay duraðýnda
buluþalým. Hep beraber “sendika haktýr” diye haykýralým.

‘301. madden yargýlanan ve hedef
gösterilen Hrant Dink, 19 Ocak
2007 günü Agos Gazetesi önünde,
ensesinden sýkýlan üç kurþunla
aramýzdan alýndý.

