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Küresel
ýsýnma
tehdidi
büyüyor
Bilim insanlarý uzun bir
süredir yeni bulgularla küresel iklim deðiþimi sorununa
dikkat çekiyor.
Son olarak Kuzey
Kutbu’ndaki bir büyük buzul
parçasýnýn daha eriyerek çökmekte olduðu açýklandý.
Atmosferdeki karbondioksit
birikiminin aþýrý hýzlanmasý
sonucu baþlayan küresel ýsýnma kutuplarda ve yüksek
daðlarda buzullarýn erimesine
yol açýyor.
Buzullarýn erimesi bir yandan denizlerin yükselmesine
neden oluyor, diðer yandan
da büyük kasýrgalarý
doðuruyor.
Her sene kasýrgalarýn sayýsý
artýyor ve þiddetleniyor.
Öte yandan buzullarýn
erimesi dünyanýn bazý bölgelerinde çok büyük sellere
bazý bölgelerinde de kuraklýk
yaþanýyor.
Bilimciler okyanuslarda asit
oranýnýn da küresel ýsýnmaya
baðlý olarak artýðýný ve artan
asitlenmenin okyanuslardaki
karbondioksit emen canlýlarýn
ölümüne neden olduðunu
söylüyor.
Böylelikle atmosfere salýnan
karbondioksitin okyanus canlýlarý tarafýndan emilmesi
olanaðý ortadan kalkýyor, geri
beslenme yollarý kapanýyor
ve dolayýsýyla küresel ýsýnma
daha da artýyor.
Ýnsanlýðýn çok hýzla önlemler almasý gerekiyor.
Aralarýnda Türkiye’nin de
olduðu ileri ülkeleirn derhal
karbondioksit salýnýmlarýnda
yüzde 80 kesinti yapmalarý
gerekiyor. Bunun tek yolu
fosil yakmaya dayalý enerji
santrallarýný kapatmak.
Ayrýca ulaþýmda toplu taþýmacýlýða, özellikle de raylý
toplu taþýmacýlýða geçmek
gerekiyor.
Bunlarý ancak hükümetler
yapabilir. Biz ise hükümetlere
baský oluþturabiliriz.
25 Nisan’a katýl!
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NATO ASKER ÝSTÝYOR

AFGANÝSTAN
ÝÞGALÝNE
ORTAK
OLACAK MIYIZ?
Küresel kapitalizmin savaþ
örgütü NATO toplandý. Gündem
yine ABD'nin savaþýydý. Dünyanýn
efendileri savaþý Afganistan ve
Pakistan'da derinleþtirmeyi
konuþtu.
Obama soluðu Türkiye'de aldý.
O da Bush gibi asker istedi.
Afganistan'da iþgal yedi yýldýr
sürüyor. 80 bin NATO askerine
raðmen iþgalciler ülkeye egemen

olamýyor. Direniþçiler güçleniyor.
NATO daha baþtan kaybettiði bu
savaþý devam ettirmek için
üyelerinden daha çok asker istiyor.
Türkiye'nin bir ayaðý zaten
Afganistan bataklýðýnda. 2 bine
yakýn Türk askeri Afganistan'da,
þimdiye kadar geri hizmetlerde
bulundular. Ama direniþ
büyüdükçe çatýþma için daha çok
müdahaleci güce ihtiyaç olacak.

Türk askerleri bir NATO askeri
olarak kaçýnýlmaz olarak direniþçilerin karþýsýna çýkacak.
Afganistan'a gönderilen her asker
Türkiye'de yaþayanlarýn hiç bir
çýkarýnýn olmadýðý, aksine çoðunluðun karþý olduðu bu savaþýn
daha da sürmesine yol açacak.
Buna izin veremeyiz. Oradaki
askerler evlerine dönmelidir.

Sayfa 6-77'de

Afganistan ve NATO
Lindsey German
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Marksist kriz teorisi
F. Levent Þensever
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Türk-Ýþ yönetimine
en ciddi uyarý

Sayfa 2

Ape Musa'nýn katili Þýrnak'ta korucu
Eski JÝTEM üyesi ve PKK itirafçýsý
Abdülkadir Aygan'ýn itiraflarýný deðerlendiren Ergenekon soruþturmasý
Fýrat'ýn Doðu’sunda iþlenen ve 17
binden fazla insanýn öldürülmesiyle
sonuçlanan faili meçhul cinayetlerin
aydýnlatýlmasýna doðru yol alýyor.
Musa Anter de öldürülenlerden biri.
Kürtlerin Musa amcasý 20 Eylül 1992'de
Diyarbakýr'ýn Seyrantepe Mahallesi'nde
uðradýðý silahlý saldýrý sonucu yaþamýný
yitirdi. Genç bir öðrenciyken Dersim
Ýsyaný gerçekleþti ve ilk kez gözaltýna
alýndý. 1949'da, 27 Mayýs, 12 Mart ve 12

Eylül darbelerinde hep tutuklandý.
Hayatýnýn 11,5 yýlýný hapishanelerde
geçiren Ape Musa bir Kürt entelektüeliydi. Ape Musa cinayeti dosyasý 17
yýl sonra tekrar açýlýyor.
Ýtirafçý Aygan cinayet hakkýnda her
þeyi söylemiþ, katilin kim olduðunu da
anlatmýþtý. Musa amcayý öldüren
Abdülhamit Yýldýrým þimdi Þýrnak'ta
koruculuk yapýyor.
Faili meçhul cinayetlerin aydýnlatýlmasý
sadece acýlý aileleri teselli olmakla
kalmayacak, yeni cinayetleri de
önlenecek.

DTP oylarýnda tarihi
yükseliþ

Sayfa 3
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Türk-Ýþ yönetimine
en ciddi uyarý
SÝ Ankara - Türk-Ýþ Ankara
þubelerinin hükümete ve Türk-Ýþ
yönetimine tepkisi 2 Nisan
akþamý sokaða taþtý. Petrol-Ýþ,
Tümtis, Harb-Ýþ, Yol-Ýþ ve
Tezkop-Ýþ sendikalarýna üye
iþçiler þube yöneticileri ile birlikte sendikalarýndan Sakarya
Caddesine yürüdüler. Petrol-Ýþ
kortejinin yürüyüþü boyunca
atýlan “Türk-Ýþ uyuma iþçiye
sahip çýk”, “Ýþçiyiz, Haklýyýz,
Kazanacaðýz”, “birleþe birleþe
kazanacaðýz”, “yaþasýn sýnýf
dayanýþmasý”, “ekmek yoksa
barýþ da yok”, “genel grev, genel
direniþ” sloganlarý kortejlerin
buluþtuðu Sakarya Caddesi’nde
hep birlikte haykýrýldý.
Ýþçilerin öncelikli tepkisi TürkÝþ yönetimine yönelikti. “Toplu iþ
görüþmesi kapsamýndaki taleplerin seçim kampanyasý dönemi
içinde hükümete iletileceði ve bu
taleplerden vaz geçilemeyeceði”
sözünün yerine getirilmemesinin
tabanda büyük bir öfkeye yol
açtýðý görüldü. Sýk sýk atýlan
“Türk-Ýþ þaþýrma, sabrýmýzý taþýrma”, “bizi dinlemeyeni yýkar
geçeriz” sloganlarý bu öfkenin en
belirgin göstergesiydi. Hükümet
ise bu öfkeden nasibini “kahrol-

sun iþçi düþmanlarý” ve “genel
grev, genel direniþ” sloganlarý ile
aldý.
315,000 kamu iþçisini kapsayacak toplu iþ görüþmesinde iþçilerin öne çýkardýðý talepler þunlar:
En düþük iþçi ücreti net 1,300
TL olmalý, son iki yýl içinde
gerçek ücretlerdeki %2,5 kaybýn
telafi edilmesi ve iyileþtirmenin
son 8 yýl içinde gerçek
ücretlerdeki % 14,7’lik kaybýn
gözetilerek yapýlmasý, kriz
bahane edilerek gündeme getirilen maddelerde geri adým atýlmamasý (iþten çýkarmalara ve
esnek çalýþmaya geçit verilmemesi, sosyal haklarda kesinti yapýlmamasý, iþsizlik fonu ve kýdem
tazminatlarýna kesinlikle
dokunulmamasý ki bu son
madde açýk bir savaþ ilaný olarak
görülüyor).
Daha önce alýþýk olduðumuz
eylemlerden farklý görüntüler de
vardý. Çeþitli sendikalara üye 500
iþçi çok belirgin biçimde Türk-Ýþ
yönetiminin hareketsizliðini
teþhir etti ve gerekirse “engel
çýkaranlarýn yýkýlacaðý” mesajýný
verdi. Ancak asýl öne çýkan þey,
Petrol-Ýþ Þube Baþkaný Mustafa

Özgen’in yaðmur altýnda yaptýðý
konuþmaydý.
Türk-Ýþ, hatta çoðu KESK eyleminden aþina olduðumuz vatanmillet sosuna batýrýlmýþ hamasi
nutuklar ile zerre kadar bir benzerlik yoktu. Tersine, sürekli
olarak birleþik mücadelenin ve
sýnýf dayanýþmasýnýn önemine
vurgu yaptý konuþmacý. Sadece
bu beþ sendikanýn deðil, bütün
Türk-Ýþ sendikalarýnýn, KESK’in,
Hak-Ýþ’in, DÝSK’in bir araya
gelmesi gerektiðini (bu satýrlarýn
yazýldýðý sýrada devam eden)
Yunanistan genel grevine katýlacak olan sendikalarýn isimlerini
vererek belirtti. Ýþçilerin taleplerini dikkate almayan sendikacýlarýn alaþaðý edilmekten kurtulamýyacaklarýný söylemesi profesyonel bir sendika baþkanýndan
ziyade genç bir enternasyonalist
iþçi liderinin kimliðini yansýtýyordu.
Petrol –Ýþ Þube Baþkaný
Özgen’in dile getirdiði fikirlerin
iþçi sýnýfý saflarýnda yaygýnlaþmasý, sýnýfýn krize karþý
mücadeleden kazanýmla çýkmasýna ve yeni bir sol alternatifin inþa
edilmesine katký saðlayacak.
Kemal Baþak

Eylemin ardýndan Türk-ÝÝþ yönetimi konuþtu
Tabanýn uyarýsýnýn 3 gün sonra Türk-Ýþ yönetimi
12 Eylül darbesinin ürünü sendikalar kanunun
deðiþtirilmesini istedi ve iþçilerin örgütlenmesinin
önündeki engellerin kaldýrýlmasýný istedi.
Türk-Ýþ yeni sendika yasasýnda iþkolunda barajýn yüzde 10’dan yüzde 3’e indirilmesini talep
ediyor. Mevcut yasaya göre bir sendikanýn toplu
iþ sözleþmesi yetkisi alabilmesi için o iþkolunda
çalýþan iþçilerin en az yüzde 10’unu üye yapmasý
gerekiyor. Darbe anyasasý sendikaya üye olmak

ya da sendikadan ayrýlmak için noter iþlemini þart
koþuyor. Bu iþçiler için bir ekonomik yükümlülük
haline geldiði gibi örgütrlenmekten de caydýrýyor.
Türk-Ýþ notre zorunluluðun kaldýrýlmasýný istiyor.
Banka ve noterlik hizmetlerinde, petrokimya
iþlerinde, kamu kuruluþlarýnca yürütülen þehir içi
ulaþtýrma hizmetlerinde grev yasak. Türk-Ýþ bu
yasaðýn kaldýrýlmasýný talep ediyor.
Tabanýn uyarýsýnýn ardýndan Türk-Ýþ yönetimi
sesini yükseltti.

“Yunanistan’da iþçiler
birleþti, Türkiye’de de
birleþmeliyiz”
Krizle birlikte fabrikalarda neler yaþanýyor? Ýþçiler ne
düþünüyor?Krize karþý sendikalar ve emekten yana
politik akýmlar nasýl bir yol izlemeli?
Damla Çimen sordu, Petrol-ÝÝþ Ankara Þube Baþkaný
Mustafa Özgen anlattý.
Baþbakanýn teðet geçti dediði kriz
iþçi sýnýfýna vuruyor. Küresel
ekonomik krizin etkilerini nasýl
deðerlendiriyorsunuz?
Küresel ekonomik kriz baþladýðýndan beri kapitalizm sorgulanýyor.
Neoliberalizmin sonuna gelindiði
söyleniyor. Kriz tüm dünyada
olduðu gibi Türkiye’de de iþçilere
vuruyor. Özelleþtirmeler arttý,
kamusal alanlar tasfiye edildi, iþçiler iþten çýkarýldý. Resmi rakamlara
göre Türkiye’de þu an 3,5 milyon
iþsiz var; iþ aramayanlarý da
eklediðimiz de bu rakam 6 milyona
yaklaþýyor. Bu tabloda hükümetin
sermaye yararýna deðil kamu
yararýna yönelik tedbir almasý
gerekiyor.
Petrol-iþ üyelerinin çoðu kamuda
çalýþýyor. Kamuda çalýþan iþçiler
için ‘iþ güvenceleri var, sadece
ücret zammý için mücadele ediyorlar’ deniyor fakat özel sektörde ya
da kamuda çalýþýyor olmasý farketmez kriz tüm iþçilerin hayatýný etkiliyor; bu yüzden de tüm iþçilerin
ortak mücadele etmesi gerekiyor.

gibi daha genel talepler de dahil.

2 Nisan’da gerçekleþtirdiðiniz
eylemde, kamu kesimi toplu iþ
sözleþmeleri sürecinde sessiz kalan
Türk-iiþ yönetimini iþçilerin taleplerini savunmaya çaðýrdýnýz. Türk-iiþ
yönetimi neden sessiz kalýyor?
Sizin talepleriniz neler?
29 Mart seçimlerinden 3 ay önce
kamu kesimi toplu iþ sözleþmeleri
koordinasyon kurulu kuruldu. Bu
kurul yerel seçim öncesinde
sendikalardan gelen talepleri
hükümete sunacaktý. Ancak süreç
hala baþlamýþ deðil. Türk-iþ AKP’yi
iþçi muhaletinden korumak adýna
talepleri savunmadý. Artýk Türk-iþ’in
AKP’nin arka bahçasi olarak
görülmemesi için mücadeleci
olmasý gerekiyor. Her toplu iþ
sözleþmesi sürecinde kamu iþçilerinden fedakarlýkta bulunmalarý
isteniyor. Ancak fedakarlýk etmesi
gereken bizler deðiliz
Yaþadýðýmýz kriz sözleþmelerdeki
bir çok hakký gasp ediyor. Yýllar
öncesinden kazanýlan haklar elimizden alýnýyor. Bu süreçte “krizin faturasýný ödemeyeceðiz” ayaklarý
yere basmayan bir söylem. Daha
somut taleplerimiz olmalý. Bu taleplere kýdem tazminatýna sahip çýkýlmasý, iþsizlik sigortasýnýn sermayeye aktarýlmamasý ya da bölgesel
ücret uygulamalarýna karþý çýkmak

2 Nisan’daki eylemde öne çýkan
çaðrý sýnýf dayanýþmasý ve iþçilerin
birliðiydi. Türkiye’deki kutuplaþma,
iþçi sýnýfýnýn bölünmüþlüðü sizce
nasýl aþýlabilir? Emekçiler ve emekten yana olan politik hareketler
nasýl bir yol izleyebilir?
Bir iþçi hangi siyasetten olursa
olsun, ürettiði sürece karnýný
doyurabilir. Dolayýsýyla ekmek
mücadelesi vermek zorundadýr.
Ýstediklerimizi elde edebilmek için
de biraraya gelmeliyiz. Türkiye’ye 3
iþçi konfederasyonu lükstür, birleþme gerekir.
Niyetimiz sokakta olmak ve
büyümek olmalý. Bunun için emekten yana olan siyasi partilerle de
birlikte olmalýyýz. Biz her
eylemimizi her siyasi oluþuma
duyuruyoruz. Farklý siyasi görüþteki
iþçiler eylemlerde sol örgütleri
görünce söyleniyorlar, ama oy
verdikleri partilerin yanlarýnda
olmadýðýný da farkediyorlar.
Yunanistan’a baktýðýmýzda, kamu
çalýþanlarý konfederasyonu ile iþçi
konfedarasyonlarý 1 günlük grevde
birleþtiler. Bu duruþu Türkiye’de de
göstermemiz gerekiyor.
Önümüzdeki süreçte emekten
yana siyasi partiler, iþsizler ve tüm
konfederasyonlar birlikte hareket
etmeli.

Türk-iiþ’in adý son dönemde
Ergenekon soruþturmasýna Türk
Metal Sendikasý baþkanýnýn da
dahil olmasýyla sýkça anýldý.
Ergenekon soruþturmasý
sendikalarýn darbe giriþminde kullanýlmak istendiðini, iþçi aidatlarýnýn çetelere aktarýldýðýný ortaya
koydu. Bu konuyla ilgili neler
düþünüyorsunuz?
Ýþçiler sendikalarýný
denetlemedikleri sürece, yönetimin
icraatlarýndan haberdar olmuyorlar.
Örneðin biz Petrol-iþ Ankara þube
olarak üyelerimizle hep içiçeyiz.
Ýsteyen üyemiz istediði anda
tüzüðümüze ulaþýp iþleyiþimizi
denetleyebilir. Ancak çoðu sendikada durum böyle deðil.
Bir sendikanýn ve sendika
baþkanýnýn evinin basýlarak aranmasý hoþ deðil. Eðer o sendika için,
sendika içi demokrasi, aidatlarýn
nereye aktarýldýðý konularýnda
þaibeler varsa iþçilerin kendisi bu
duruma el koymalýdýrlar.
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Urfa’da DTP’lilere polis ve jandarma kurþun sýktý, 2 kiþi öldürüldü

"O bölgede" þahinler dolaþýyor
DTP yerel seçimlerin açýk galibi. AKP tarafýndan bütünüyle
silinmek istenirken, hükümeti
laiklik gerekçesiyle devirmek
isteyenler bile bölgede "hepimiz
AKP'liyiz" derken, devlet tüm
olanaklarýyla Erdoðan'ýn kazanmasý için seferber olurken DTP
bu kuþatmadan zaferle çýktý. Þeþ
TV, üniversitelerde Kürdoloji
bölümlerin açýlabileceði, Kürt
konferansý gibi açýlýmlarý eline
alan hükümet bölgede bir
referandumun koþullarýný hazýrladý. Kürtlere soruldu, benden
yana mýsýn, yoksa PKK'den yana
mý? DTP Kürt sorununda asýl
muhattabýn Abdullah Öcalan ve
PKK olduðunu seçim kampanyasý boyunca açýkça savundu.
Kürtlerin çoðunluðu oyunu
DTP'ye vererek devlete açýk bir
mesaj verdi: Çözüm içerde,
muhattabýn Ýmralý'da.

Erdoðan ve TSK’dan
benzer deðerlendirme

29 Mart seçimlerinin gösterdiði
gerçek bir çok yorumda görüldü.
AKP karþýtý ya da destekçesi
medya kuruluþlarý geleneksel
Kürt politikasýnýn AKP'ye yaramadýðýný, bölgede aldýðý sonucu
deðerlendirmesi gerektiðini dile
getirdi. Kürtlerin yaþadýðý yerden "o bölge" diye bahseden
baþbakan yine þahin kesildi: "O
bölgede seçim yarýþýnýn içinden
çýkmýþ birisiyim. Hangi þartlarda
nasýl bir seçim yaþadýðýmýzý açýkladýk. Yani tehditlerle bir seçim
yarýþý orada yaþanmýþtýr.
Vatandaþlar evlerinin altýndan
atýlmýþ mektuplarla ciddi
tehditler almýþtýr. Yani
demokratik ortamdýr buna diyemem." dedi.
Oysa bölge en sakin seçimini
yapmýþtý. PKK seçim kampanyasý boyunca, yerel seçimlerin
demokratik bir þekilde gerçekleþmesi için bütün askeri eylemlerini durdurdu. DTP'de bir çok
engellemeye raðmen seçim kampanyasýnda soðukkanlý davrandý
ve seçmenlerini sakinleþtirdi.
Oylama ve sayým sýrasýnda
Batý'da bir çok tartýþma
yaþanýrken Kürt illerinde þaibeli
herhangi bir olay yaþanmadý.
Baþbakan'ýn elindeki tek kanýt
seçmenlere daðýtýldýðý iddia

Ýtirafçý Aygan’ýn söyledikleri doðru çýktý

Kuyulardan kemikler çýkýyor
Ölüm kuyularý açýlmaya devam ediyor. PKK itirafçýsý ve eski JÝTEM üyesi Abdülkadir Aygan’ýn
uzun süre önce yaptýðý itiraflarýn gündeme gelmesiyle açýlan Silopi’deki BOTAÞ kuyularýný,
Þýrnak’ýn Cizre ilçesindeki kuyular izledi. Bir çok
edilen bir bildiriydi. Gören her
Kürdün bunun JÝTEM'in ya da
emniyetin elinden çýkma
olduðunu þýp diye anlayacaðý
sahte bir bildiri ile seçimler
þaibeli ilan edildi.
Genelkurmay Baþkanlýðý
Ýletiþim Daire Baþkaný
Tuðgeneral Metin Gürak, haftalýk "basýn bilgilendirme"
toplantýsýnda TSK'nin bir seçim
deðerlendirmesi yapamayacaðýný
söyledi. Ardýndan da ekledi, “bu
durum özellikle Güneydoðu
Anadolu bölgesinde alýnan
sonuçlarýn nedenleri üzerinde
düþünmemize de engel deðildir”
dedi.
Ne düþündükleri hemen belli
oldu. 4 Nisan'da Öcalan'ýn
doðum gününü kutlamak
amacýyla, Urfa'nýn Halfeti Ýlçesi
Ömerli köyüne giden DTP'lilerin
önü jandarma ve polis tarafýndan
kesildi. Aralarýnda milletvekilleri, belediye baþkanlarý ve parti
yöneticilerinin bulunduðu 5 bin

DTP oylarýnda tarihi sýçrama

tutuklama yapýlýrken, yine eski JÝTEM’cinin
Diyarbakýr’ýn Silvan ilçesinde tarif ettiði noktada
yapýlan kazý sonucu çok sayýda kemik bulundu.
Kazýlarýn tümünde kemik ve kanlý bez parçalarý
bulunmuþtu. Hâlâ inceleniyorlar.
Aygan’ýn internette yayýnlanan ve kitaplaþtýrýlan
itiraflarýnda daha bir çok faili meçhul cinayet
ayrýntýlý olarak anlatýlmýþtý.

DTP'linin köye girmesi yasaklandý. Yasaða raðmen yürümeye
devam eden DTP'lilerin üzerine
jandarma ve polis tarafýndan ateþ
açýldý. 2 DTP'li öldürüldü. Devlet
düne kadar aþaðýladýðý Talabani
ve Barzani'yi tanýyordu. Ama
Türkiye sýnýrlarý içerisindeki
Kürtlerin lideri Öcalan'ýn halk
tarafýndan muhattap olarak gösterilmesine tahammülü yoktu.
AKP, bir yandan Kürtlerin haklarýný tanýmaktan bahsederken,
öte yandan Kürtlerin çoðunluðunun gerçek temsilcilerini zorla
tasfiye etmek amacýnda.
Önümüzdeki dönem Kürtlere
karþý þiddetin dozu yükselebilir.
Ancak bu çözümü engelleyemez.
Kürtler PKK'nin siyaset yapma
hakkýný savunan DTP'ye tam
destek verdi. Bu tavýr doðru
okunmadan Kürt sorunu hakkýnda yapýlan her açýlým sahte kalacaktýr.
Kürt sorununda DTP'yi ve Kürt
hareketini inkar eden, baský ve
29 Mart'ta sandýk baþýna giden
Kürtler, PKK'ye siyaset hakký ve
Abdullah Öcalan'ýn muhattap kabul
edilmesini isteyen DTP'ye tarihsel
bir destek verdi. DTP belediye
sayýsýný artýrýrken, oylarý doruða
ulaþtý. Soldaki tablo 10 Kürt ilinde
AKP ve DTP'nin 2007 ve 2009
seçimlerinde aldýðý oylarý gösteriyor. AKP oylarý 8 Kürt þehrinde
düþmüþ. Adýyaman ve Tunceli'de
oylarýný artýrmýþ. Tunceli
Belediyesi'ni DTP alsa da AKP ona
yaklaþmýþ. DTP’nin 2007 seçimlerinde Dersim'den aldýðý oyun
büyük bölümü ise baðýmsýz bir
adaya kaymýþ. AKP, 2007 seçimlerinde bir tek Tunceli'den milletvekili çýkaramamýþtý. 2009'da
her yerde oylarý düþerken
Tunceli'de yüzde 7 gibi ciddi bir
oranda artýrmýþ. Beyaz eþya
daðýtýmý ile gündeme gelen sosyal
yardýmlar oy olarak karþýlýðýný bul-

þiddeti savunan her tutum Türk
emekçilerin de aleyhinedir. Barýþ
ve Kürt sorununun adil çözümü
ile "terörle mücadele" adý altýnda
harcanan milyarlarca dolarlýk
kaynaklar iþsizliðin önlenmesine
harcanabilir. Yeni hastaneler,
yeni okullar, yeni fabrikalar
açýlabilir. Türkiye'de
demokrasinin alaný geniþleyebilir, daha fazla hak kazanýlabilir. Kürtler gibi Türk emekçilerinde çýkarý devletin tutum
deðiþtirmesi ve sorunu gerçek
muhattaplarýyla çözmek için
masaya oturmasýdýr.
Sosyalistler önümüzdeki
dönem Ankara'nýn þahinlerine
karþý DTP'nin yanýnda yer
almalýdýr. Kürt sorununu çözümsüzlüðe itenleri teþhir etmelidir.
Türk emekçiler üzerinde hakim
olan milliyetçi fikirlere karþý
gerçekleri yüksek sesle anlatmalýdýr. Çözümsüzlük isteyenleri
yenelim, adil bir barýþý
kazanalým.
muþ. Geriye kalan sekiz ilde DTP
patlama yapmýþ. Baþbakanýn "alacaðýz" dediði Diyarbakýr'da
2007'de 217.155 oy alan DTP,
2009'da 375.380 bin oya sýçramýþ.
Hakkari'de seçmenlerin yüzde 71'i
DTP'ye oy vermiþ.
2004 seçimlerine SHP çatýsý altýnda giren Kürt hareketi 1,662,280 oy
almýþtý. 2007 genel seçimlerine
baðýmsýz adaylarla katýlan DTP'liler
1 milyon 300 oy almýþtý. 2009 yerel
seçimlerinde ise 2,269,482 oy
alarak en yüksek düzeye ulaþtý.
DTP'nin oylarýný artýrmasýnda
Öcalan ile Mandela arasýndaki benzerliðe yaptýðý vurgu, Ergenekon
soruþturmasý ve ölüm kuyularýnýn
açýlmasý, Daðlýca ve Aktütün
baskýnlarý, sýnýr ötesi operasyonlarýn baþarýsýz olmasý gibi etkenler
yatýyor. "O bölgede" yaþayanlar
adil bir barýþ istiyor ve DTP tartýþmasýz birincil güç.
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Çiçekgiller
çözümsüzlük
istiyor
Baþbakanýn DTP'yi hedef
almasýndan güç alan yardýmcýsý Cemil Çiçek seçim
sonuçlarýna dair en ýrkçý açýklamayý yaptý. Çiçek “DTP
Güneydoðu’yu kazandý, Iðdýr’ý
da aldý, Ermenistan sýnýrýna
dayandý” dedi. DTP'ye oy
veren yüzbinlerce Kürt Çiçek'e
göre düþman, yabancý bir
güçtü ve gelip sýnýra dayanmýþtý. Üstelik bir baþka büyük
düþmanýn, Ermenistan'ýn
sýnýrýna. Irkçý 301. maddenin
mimarý ve avukatý Çiçek'in
sözleri PKK'ye "Ermeni dölü"
diyen 90'larýn savaþ konuþmalarýný hatýrlattý.
Ergenekon davasýnda ifade
veren Kemal Kerinçsiz,
Çiçek'in sözlerine destek verdi
ve onun 301'i kahramanca
savunduðunu hatýrlattý.
Kerinçsiz'e göre Türkiye'de bir
Kürt sorunu yoktu, Ermeni
sorunu vardý. Bu tespiti iki ay
önce yine mahkemede ifade
veren Ergenekon Terör Örgütü
(ETÖ) sanýðý Veli Küçük yapmýþtý. Küçük'e göre Doðu
sorunu bir Kürt sorunu deðil
Ermeni sorunuydu. Ergenekon
davasýnda yargýlanan PKK itirafçýsý Abdülmuttalip
Tonçer'de savunmasýnda "PKK
Ermeni terör örgütüdür"
demiþti.
Ergenekon Terör Örgütü'nün
bir baþka sanýðý Ýbrahim
Þahin’in cebindeki 500 ismin
olduðu infaz listesi "DTP içindeki Ermeniler" baþlýðýný taþýyordu. DTP Baþkaný Ahmet
Türk, Diyarbakýr Belediye
Baþkaný Osman Baydemir,
DTP Milletvekili Aysel
Tuðluk'un da aralarýnda
bulunduðu Kürt politikacýlar
için suikast hazýrlýklarý
baþlamýþtý. Ne de olsa
Ermeniydiler, öldürülmeliydiler.
Ermeni Konferansý
düzenleyenleri "hain" ilan
eden, Hrant'ýn kaný elinde
olan, buna raðmen adalet
bakanlýðý ve insan haklarýndan
sorumlu bakan olarak görev
yapan Çiçek'le ETÖ sanýklarýyla ayný fikirdeydi.
Cemil Çiçek düþmanlýk
yayan ve partisini Kürt
illerinde hezimete uðratan
ýrkçý fikirlerine raðmen
koltuðunda oturmaya devam
ediyor. AKP örgütü sorumlusu
Abdülkadir Aksu ve ýrkçý
savunma bakaný gibi. Onlar 12
Eylül darbesinin yarattýðý
devletli politikacýlar. Her
devrin adamlarý. Ve iþbaþýnda
olduklarý dönemlerde Kürt
sorununda þahin politikalar
hüküm sürdü, kan döküldü.
Þahinler Kürt sorununun
çözümsüzlüðü istiyor.
Çözülürse onlara gerek
kalmayacak. Milyarca dolarlýk
askeri bütçelerinden, sýnýrsýz
örtülü ödeneklerden yoksun
kalacaklar. Onlar Türkiye ve
Ermenistan arasýndaki iliþkilerin normalleþtirilmesini de
istemiyor. Kýbrýs sorununun
çözülmesini engelledikleri gibi.
Biri çözülürse hepsi çözülür.
Çözüme en yakýn olansa Kürt
sorunudur.
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GÖRÜÞ
Ýyi faþist, ölü faþisttir
Türkiye’de bir uçak veya helikopterin kendi
kendine arýza yaparak düþmesi ihtimali ve düþtükten sonra kara kutusunun bulunup teknik bir sorun
nedeniyle düþmüþ olduðunun saptanmasý ihtimali
hiç yok. Teknolojik ve aerodinamik açýlardan var
elbet, ama toplumsal algý açýsýndan yok. Otomobil
kazalarýnýn son derece doðal karþýlandýðý ve trafik
kazalarýnda her yýl adeta Birinci Dünya Savaþý’ný
baþtan yaþamýþ kadar çok sayýda kiþinin öldüðü bir
memlekette, hava taþýmacýlýðýna müthiþ bir güven
duyuluyor herhalde ki, kaza olabileceðine kimse
inanmýyor.
Hemen senaryolar yazýlmaya baþlýyor: “Bizim
bakkal o uçaktaydý; uçan kuþa borcu vardý; alacaklýlarý düþürmüþtür herhalde uçaðý”.
Sanki Mustafa Kemal “Öðün, çalýþ, güven” dedikten sonra, “Ha, bir de komplo teorileri üretmeyi
unutma” demiþ.
Muhsin Yazýcýoðlu’nun hayýrlý ölümüne yol açan
kutlu helikopter düþürülmüþ müdür, düþmüþ
müdür, bilemem. Hiç umurumda deðil. Hatice’ye
deðil, neticeye bakýyorum. Ergenekoncular düþürmüþse helikopteri, ellerine saðlýk; JÝTEM düþürmüþse, Allah razý olsun.
Teorilerden yaygýn biri, herifin derin devlet tarafýndan kullanýldýðýnýn farkýna varmýþ olduðu, nedamet
getirdiði, olumlu ve iyi bir insan haline geldiði, filan.
Bu herifin de, Çatlý ve arkadaþlarýnýn da, tüm
MHP’li katil sürüsünün de devlet tarafýndan kullanýldýðýný zaten herkes biliyor (bilmeyenlere, Tanýl
Bora ile Kemal Can’ýn Devlet Ocak Dergâh kitabý
önerilir). Ülkücü katiller 12 Eylül darbesinin ardýndan iþsiz güçsüz, vasýfsýz ve yeteneksiz ve elleri
silahlý olarak ortada kalýverdi. “Biz sürünüyoruz,
liderimiz hapiste, görüþlerimiz iktidarda” diye
düþünürlerken, iktidarda olan görüþlerin derin
kanadý bu katilleri önce Ermenilere, sonra Kürtlere
karþý, sonra da her türlü pislik için kullanmaya
baþladý. Bile bile ve seve seve kullanýldýlar. Ýþlerini
þevkle yaptýlar. Ceplerinde yeþil pasaportlarla ve
aðýzlarý sulanarak cinayetler iþlediler.
Faþizm, Avrupa’da radikal bir harekettir; özellikle
kriz dönemlerinde büyük sermaye ile iþçi sýnýfý
arasýnda sýkýþan, örgütsüz, çaresiz, lümpen kitleleri
seferber etmek için sadece komünizme karþý deðil,
ayný zamanda kapitalizme, büyük bankalara, mevcut rejime karþý bir söylem kullanýr. Düzen
karþýtýdýr.
Türkiye’de ise, bir yandan bunu yaparken, bir yandan da hep devlete ve düzene baðlý kalmaya
çalýþmýþ ve bu çeliþkiyi bir türlü aþamamýþtýr.
Devlet ise, faþistleri tehlikeli ve radikal manyaklar
olarak deðil, saygýn milliyetçiliðin biraz aþýrý ucu
olarak görmüþ, kabul edilebilir bulmuþ, devlete
sadýk olduklarýndan kuþku duymamýþ, kullanmakta
tereddüt etmemiþtir.
Alparslan Türkeþ’in 1997’de eli kanlý bir katil
olarak deðil, devlet töreniyle ve büyük Türk devlet
adamý olarak gömülmesinin nedeni budur. Muhsin
Yazýcýoðlu’nun lümpen bir tetikçi olarak deðil,
saygýn bir siyaset adamý olarak gömülmesinin ve
Oya Baydar’ýn sözleriyle “devletin zirvesinin esas
duruþa” geçmesinin nedeni budur.
Mesele sadece “kör ölür, badem gözlü olur” deðil,
ölenin arkasýndan kötü konuþmanýn ayýp karþýlanmasý da deðil.
Türkiye’de þu anda ve uzun zamandýr Avrupa’nýn
en büyük faþist partisi var. Alman Nazileri gibi
düzeni tehdit etmeyen, saygýn siyaset yelpazesinin
içinde bir parti. Kriz derinleþtikçe büyüme ihtimali
yüksek olan bir parti. Bu tehlikeyi hiç gözden kaçýrmayalým.

Roni Margulies

Homofobik cinayetler devam ediyor:

6 ayda 5 geyi öldürdü

Türkiye, Kürt olduðu için öldürülen
ve cesetleri ölüm kuyularýna atýlanlarý konuþurken bir baþka ölüm
kuyusu Ýstanbul'da Kartal'da bulundu. Kuyudan üç ceset çýktý. 3 erkek
eþcinsel olduðu Özkan Zengin
tarafýndan öldürülmüþtü. Katilin tek
bir gerekçesi vardý, onlardan nefret
ediyordu.
2 geyi daha öldürdüðünü itiraf
eden katil kurban olarak "zayýf,
narin, kibar" erkekleri seçtiðini itiraf
etti. Polis, katilin Kartal sahilinden
Taksim Gezi Parký'na kadar geniþ bir
alndan kurbanlarýný seçtiðini tespit
etti. Geylerin barlarýna, kafelerine
gidiyordu. Kurbanlarýný önce öldürmüþ, sonra soymuþtu. 6 ay boyunca
önüne bir engel çýkmadan nefret
suçunu iþlemeye devam etti.

Nefret saldýrýlarý týrmanýyor

5 insaný sýrf gey olduklarý için katleden Türkiye'nin 12. seri katili tek
deðil. Geylerden, travestilerden,
transeksüellerden ölesiye nefret eden
"normal" insanlar da öldürüyor.
Ahmet Yýldýz, geçen yýlýn 15
Temmuz'unda, Ýstanbul Üsküdar'da
kurþun yaðmuruna tutuldu.
Arkadaþlarý gey olmasýný kabul
etmeyen ailesi tarafýndan
öldürüldüðünü söyledi.
Dilek Ýnce 12 Kasým'da Ankara'da
arabasýnýn içinde otururken pompalý
tüfekle saldýrýya uðradý. Vücuduna
isabet eden 10'dan fazla mermi onu
öldürdü. Dilek Ýnce bir travestiydi.

Ankara Eryaman'da gerçekleþen
travesti ve transeksüellere dönük
saldýrýnýn davasýnýn ilk tanýðýydý.
Ankara'da faþist çeteler travesti ve
transeksüellere durmadan saldýrýyordu.
Ebru Soykan ise bu yýlýn 10
Mart'ýnda Ýstanbul'da Cihangir'de
evinin önünde vuruldu.
Öldürülmesinin tek bir nedeni vardý,
o bir transseksüeldi.
2006-2007 yýllarý arasýnda homofobik ve transfobik saldýrýlar sonucu
10'dan fazla eþcinsel hayatýný yitir-

Faþistler ve Ergenekoncular öðrencilere saldýrdý
Üniversiteler ulusalcý gruplar ve
faþistler tarafýndan gerginliðe
sürükleniyor. Çanakkale 19 Mart
Ünivesitesi'nde okuyan Kürt öðrencilere faþistler saldýrdý. Polis MHP'li
saldýrganlarý deðil 14 Kürt öðrenciyi
gözaltýna aldý.

Ýstanbul'da ise Ergenekoncular
sahnedeydi. Ýþçi Partisi’nin kurduðu
ve darbe koþullarýný hazýrlamak için
birçok eylemde bulunan Türkiye
Gençlik Birliði üyeleri Yýldýz
Teknik’te bildiri daðýtmaya baþladý.
Anti-faþist öðrenciler buna izin ver-

miþti.
Hiçbirinin katili bulunmadý.
Arkadaþlarýnýn yardým çaðrýsýna
kimse kulak vermedi. Sokaklarda
ölüm kol gezerken polis onlarý korumadý. Aksine ceza kesti, gö altýna
aldý ya da çalýþtýklarý yerden onlarý
attý.
Bir eþcinselseniz her an
öldürülebilirsiniz. Ýyi, kötü, fakir,
zengin, solcu, saðcý olmanýz önemli
deðil, sadece cinsel yöneliminiz hayatýnýzýn elinizden alýnmasý için
yeterlidir..
meyince çatýþma çýktý. Çatýþmanýn
arkasýndan okul polis tarafýndan
gaz bombasý yaðmuruna tutuldu.
Aralarýnda Ergenekon soruþturmasýnda gözaltýna alýnan Adnan
Türkkan'ýn da bulunduðu TGB'liler
Ýstiklal Caddesi'nde yürüyen 3
Ýstanbul Üniversitesi, öðrencisine de
saldýrdý. Saldýrýya uðrayan üç antifaþist öðrenci yaralandý.

Kot taþlama nihayet yasaklandý
Saðlýk Bakanlýðý her yýl onlarca
iþçinin ölümüne yol açan, çok daha
fazla iþçide solunum yolu hastalýðýna
yol açan “kot taþlama”ya sonunda
yasal bir önlem aldý. Bakanlýk, her
türlü kot giysi ve kumaþlara uygulanan püskürtme iþleminde kum,
silis tozu veya silika kristalleri içeren
herhangi bir madde kullanýlmasýný
yasakladý. Bu maddeler ölümcül olan
slikozis hatalýðýna sebep oluyor.
Kot taþlama iþçilerinin iki yýlý aþkýn
bir süredir devam eden hak mücadelesi bir kazaným vermiþ oldu. Kot
Kumlama Ýþçileri Dayanýþma
Komitesi yaptýðý açýklamada
“mücalemizin en somut kazanýmýný
ede ettik, ama bu yeterli deðildir”
dedi. Komite, Saðlýk Bakanlýðý’nýn
bugüne kadar çalýþan, çalýþmýþ ve
meslekten maðdur olmuþ iþçilerin
sosyal güvencelerinin saðlanmasýný,
bu konuda sorumlu olan kamu
görevlileri hakkýnda soruþturma açýlmasýný, yerel yönetim ve mülki
idarelerin kayýt dýþý çalýþan iþyerlerinin bir an önce tespit edilip kapatýlmalarýný talep ediyor.
Sadece Türkiye’de 10.000’e yakýn
iþçi hasta ve günümüzün týbbi
olanaklarýyla hastalýða etkin bir

tedavi yöntemi bulunamýyor. Dünya
Saðlýk Örgütü ve Uluslararasý Çalýþma Örgütü tarafýndan ortaklaþa
yürütülen Küresel Eylem Planý (1995)
sonucunda, 2015 yýlýna kadar
hastalýðýn tüm iþ kollarýnda görülme
sýklýðýnýn azaltýlmasýnýn, 2030 yýlýnda
ise dünyadan tamamen yok
edilmesinin hedefleniyor. Türkiye’de
çalýþan nüfus içinde yýlda ortalama
her 100 kiþiden 4’ü meslek hastalýðýna yakalanýyor. Buna raðmen sadece
2 tane meslek hastalýðý hastanesinin
bulunmasý devletin bu konudaki

duyarlýlýðýný gösteriyor.
Ancak kot taþlama iþçilerinin
mücadelesi henüz bitmedi. Ölüm
atölyeleri kapatýlýyor. Ancak hasta
iþçilerin saðlýk harcamalarý, iþ göremeyecek durumda olanlara emekli
maaþý baðlanmasý, maðdur ailelere
sosyal yardým, bu iþkolunda çalýþmak zorunda olanlara yeni iþ imkanlarý yaratýlmasý gerek. Ýþçiler bu haklý
kabul edilmesini ve dayanýþmanýn
sürmesini istiyor.
Tuna Öztürk
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Geçtiðimiz sene gýda fiyatlarý
katlanarak artmýþ, kýtlýk ve yüksek fiyatlar milyarlarca insaný
açlýða mahkum etmiþti. Küresel
ekonomik kriz gündemi deðiþtirmiþ olabilir ancak gýda krizi
aslýnda büyüyerek devam ediyor.
Krizin en büyük nedeni fiyatlardaki oynamalar. Örneðin buðday fiyatlarý geçen sene Ocak ve
Þubat aylarý arasýnda yüzde 46
yükseldi, Mayýs'tan önce geri
düþtü, Haziran baþýna kadar
tekrar yükseldi ve o zamandan
beri de düþüyor. Ama son
düþüþlere raðmen fiyatlar hâlâ 2
yýl önceki seviyenin üzerinde.
Fiyat artýþlarýnýn nedenini aþýrý
talebe baðlayanlar var: Güya Çin
ve Hindistan gibi ülkelerin
ekonomilerinin büyümesi ve
gelir oranlarýnýn yükselmesiyle
beraber gýdaya olan talepleri de
artmýþ, bu da fiyatlarý yükseltmiþ. Bu tamamen uydurma. Çin
ve Hindistan'ýn zenginlerinin
daha da zenginleþmesiyle yeme
içme alýþkanlýklarýný deðiþtirdikleri doðru, ama bunlar çok küçük
bir azýnlýk. Ve bu ülkelerde gelir
daðýlýmýndaki adaletsizlik de arttýðýndan nüfusun çoðunluðu için
gýdaya ulaþým daha zorlaþtý.
Krizinin asýl etkenleri baþka.
Ýlk etken petrol fiyatlarýndaki
artýþ. Tarým artýk büyük oranda
makinalara dayanýyor. Bunlarýn
maliyeti de petrol fiyatlarýndan
doðrudan etkileniyor.
Ýkinci etken biyoyakýt olayý.
Petrol fiyatlarýnýn artmasý
hükümetleri enerji için baþka
kaynaklar aramaya itti. Bu da
ekilen ürünlerin deðiþmesine
neden oldu. 2006'da ABD mýsýr
tarlalarýnýn %20'sini biyoyakýt
tarlasýna dönüþtürdü. Brezilya
þeker kamýþý üretiminin yarýsýný,
AB bitkisel yað üretiminin
yarýsýndan fazlasýný biyoyakýta
ayýrdý.
Üçüncü etken, son yirmi yýldýr
devletlerin tarýmsal araþtýrmalara
ayýrdýklarý kaynaklarý geri çekmiþ olmalarý. Bu bozuk hasatlara
ve topraðýn verimsizleþmesine

Gýda krizi
devam ediyor

neden oldu. Gýda piyasasýnýn
rekabete açýlmasý çiftçileri, tarlalarýna daha uyumlu olan
geleneksel ürünleri býrakýp,
tohumlarý tarým þirketlerinden
alýnan ama daha çok kâr getiren
ürünleri ekmeye itti. Bunun
sonucunda tohum, gübre ve ilaç
fiyatlarý yükseldi. Su kullanýmýnýn sübvanse edilmesi
býrakýlýnca ve krediler geri çekil-

ince topraðý iþlemenin maliyeti
de büyük oranda arttý. Kredi
kurumlarý daha çok kâr getiren
baþka alanlara yönelince pek çok
çiftçi yüksek faiz oranlý özel
krediler almaya mecbur kaldý.
Dördüncü etken ise küresel
ýsýnma. Kanada ve Avusturalya
gibi yerlerde kuraklýk varken
ABD'nin bazý bölgeleri aþýrý yaðýþ
sebebiyle hasat yapamaz oldu.

Bazýlarý artan gýda fiyatlarýnýn
çiftçilerin iþine yaradýðýný
söylüyor, ama bu da doðru deðil.
Dünyada gýda ticareti giderek
küçük bir azýnlýðýn elinde toplandý. Özellikle geliþmekte olan
ülkelerde yerli ve yabancý þirketler topraðýn iþlenmesini,
ürünlerin daðýtýmýný ve genel
olarak piyasayý kontrol ederek
çiftçilerin fiyat artýþlarýndan
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yararlanmalarýný engelliyor.
Ayrýca hükümetler gýda stoklarýný da eritmeye baþladý.
ABD'nin tarým bakanlýðý, yükselen talebe karþýn dünyadaki buðday stoðunun son 30 yýlýn en
düþük seviyesine geldiðini açýkladý.
IMF ve Dünya Bankasý gibi
(bugün gýda krizi hakkýnda atýp
tutan) kurumlar, gýda stoðu tutmanýn pahalý ve müsrifçe bir iþ
olduðunu söyleyerek stoklarýn
eritilmesinde büyük rol
oynamýþlardý. Eriyen stoklarýn
yeniden doldurulmasý uzun
zaman aldýðýndan, artan fiyatlara
önlem alýnamadý. Piyasanýn
serbestleþtirilmesiyle birlikte bazý
spekülatörler de gýda sektörüne
yönelerek fiyatlarla oynamaya
baþladý.
Özetle, gýda krizi büyük ölçüde
insan eliyle ortaya çýktý, uygulanan yanlýþ politikalar yüzünden patlak verdi. Bu da aslýnda
krizin üstesinden gelmenin
mümkün olduðunu gösteriyor.
Bazý hükümetler yeniden gýda
stoklarýný arttýrmaya yöneldi.
Hindistan dört temel gýda maddesi üzerinde vadeli alým-satým
iþlemlerini yasakladý. Kamu fonlarýný kullanarak gýda alýmý ve
daðýtýmýna baþladý. Böylece gýda
fiyatlarý küresel artýþtan daha az
etkilendi.
Ancak enflasyon, gerçek
ücretlerdeki düþüþ ve yetersiz
istihdam Hindistan'daki çalýþan
sýnýfýn yaþam standardýný çok
kötü etkiledi. Dolayýsýyla gýda
stoðu bulunsa bile nüfusun
önemli bir kýsmý yiyecek almak
için para bulamýyor.
Hükümet politikalarý gýda fiyatlarýnda düþüþ saðlayabilir, ancak
baþka faktörleri de göz önünde
bulundurmak gerekli. Gerçek þu
ki, birçok devlet vatandaþlarýnýn
büyük bir kýsmýnýn artýk en
temel yaþamsal ihtiyaçlarýný bile
karþýlayamýyor. Kalkýnma projeleri ve genel olarak neoliberal
ekonomi artýk iflas etmiþtir.
Muhip Tezcan, Socialist
Worker’dan derledi.

Ýtalya’da 2 milyon kiþi hükümeti protesto etti
Yüzbinlerce iþçi, emekli, göçmen ve öðrenci, 4 Nisan
Cumartesi günü Roma’da Ýtalya
hükümetinin ekonomik krize
dair politikalarýný protesto
etmek amacýyla toplandý.
Ýtalya’nýn en büyük
sendikalarýndan solcu Ýtalyan
Genel Ýþçi Konfederasyonu’na
(CGIL) baðlý iþçiler baþlarýna
kýrmýzý þapkalar takarak
CGIL’in kýzýl bayraklarýný
taþýdýlar.
“Birlikte yeni bir geleceði kurabiliriz” ve “Yeni Mussolini istifa!” yazýlý pankartlarýn önünde
“Yapýlmasý gerekli olanla
yapýlanlar arasýnda büyük bir
fark var” diye konuþtu CGIL
lideri Guglielmo Epifani “Bu
meydaný bir kez daha böyle
dolu görmek çok güzel”.
Roma meydaný 2002 yýlýnda
haksýz iþten çýkarmalarý kolaylaþtýracak bir yasa tasarýsýna
karþý yapýlan 3 milyon kiþilik bir
gösteriye sahne olmuþtu. Bu
protesto geçen yýl yapýlan
seçimlerde üçüncü kez
baþbakan seçilen Silvio
Berlusconi hükümetine karþý
yapýlmýþtý.
Cumartesi günkü eyleme

protestocularý taþýmak için 40
tren vagonu ve yaklaþýk 4800
otobüs kullanýldý. Tüm eylemciler Circo Massimo’da, bugünlerde bir park olarak kullanýlan
antik hipodromda bir araya
geldiler. Toplam eylemci
sayýsýnýn 2 Milyonu aþtýðý tahmin ediliyor.
Eylemde iþçilerin ve öðrencilerin yaný sýra pek çoðu farklý
ülkelerden illegal yollarla
gelmiþ olan göçmenler de
bulunuyordu. Eylemci göçmen-

ler iþlerini ilk kaybedenlerin ve
güvencesiz çalýþtýrýlanlarýn her
zaman kendileri olduðuna
dikkat çekerek ülkede yükselen
ýrkçýlýða tepki gösterdiler.
Bunlar olurken Berlusconi,
medyayý krizi abartmakla
suçluyor ve Ýtalya’nýn diðer tüm
ülkelerden çok daha iyi durumda olduðu konusunda ýsrar
ediyor. “Hükümet iþlerini kaybetmiþ insanlara çekler vermek
gibi tedbirler almak yerine
sürekli bir takým açýklamalar

yapýyor” diyor Achille
Mantovani isimli bir eylemci
“Berlusconi konuþuyor da
konuþuyor, ancak ortada hiç
para yok”
Ýtalyan ekonomisinde geçen
yýlýn üçüncü çeyreðinde durgunluk yaþamaya baþlandý,
ülkenin gayrisafi milli hasýlasý
%1 azalarak 1975’ten bu yana en
kötü düþüþünü gerçekleþtirdi.
Ýtalya’da endüstri ekonomik
krizden iþten çýkarmalarla
sonuçlanan sert darbeler yedi.

Ocak ve Þubat aylarýnda toplam
370,500 kiþi iþsiz kaldý, bu
rakam geçen yýlki rakamýn %46
üstünde.
Eylemciler, geçtiðimiz hafta
G20 toplantýsýnda fotoðraf çekimi sýrasýnda Berlusconi’nin kendisini duyurmak için ABD
baþkaný Obama’ya sesleniþlerini
taklit ederek “Mister
Obamaaa…” diye baðýrdýlar.
Açýlan bir poster, Obama’nýn
seçim kampanyasý sýrasýndaki
bir sloganýný Berlusconi’ye ve
ekonomik kriz dönemine
uyarlýyordu: “Berluscama, Yes
You Can’t!” (Evet,
Baþaramazsýnýz!)
Baþka bir posterse Ýtalyan
saðýnýn suçla mücadele
konusunda baþlattýklarý kampanyanýn “Þehri Güvenli Hale
Getirelim” sloganýný kullanýyordu ancak bu kez demir parmaklýklarýn ardýnda Berlusconi’nin
fotoðrafý bulunuyordu.
CGIL, hükümetin politikalarýna karþý tepkisini 25 Nisan’da, 1
Mayýs’ta ve 2 Haziran’daki
Cumhuriyet gününde yapacaðý
kitlesel eylemlerle göstermeyi
sürdürecek.
Berk Efe Altýnal
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Afganistan, NATO, Batý emperyalizmi
"NATO dünya barýþýný gerçekleþtirmenin önünde önemli bir
engel" diyor 4 Nisan'da
Strazburg'da yapýlan NATO
karþýtý gösterilerin organizatörleri. NATO ABD'nin üsler
aracýlýðýyla tüm kýtalardaki güç
kullanýmýn bir aracý ve
Afganistan'da yedi yýldýr acýmasýz bir savaþ sürdürüyor.
Afganistan'da trajedi gittikçe þiddetleniyor ve Pakistan'a doðru
yayýlýyor. 80 bin asker ülkeyi
iþgal etmiþ durumda.

1990'larda Soðuk Savaþ'ýn sona
ermesi ve "küreselleþme"nin
yayýlmasý yeni emperyalizmin
öncü hamleleriydi. Bu yeni
emperyalizm döneminde ABD
artan rekabet þartlarýnda
ekonomik çýkarlarýný korumak
için askeri gücünü kullanmaya
karar verdi.
Bu dönem ayný zamanda doðuda ABD çýkarlarýnýn saldýrýsýna
da sahne oldu. Çok fazla dikkat
çekmedi ama Belgrat bombardýmanýnýn baþladýðý ay, NATO üç
eski Varþova Paktý ülkesi olan
Polonya,Macaristan ve Çek
Cumhuriyeti'ni üyeliðe kabul
etti.

Kaos

Bu iþgalin sonucunda
Afganistan'daki savaþ daha da
kanlý bir karmaþaya dönüþüyor.
Yüzlerce NATo askeri öldü.
Tüm bunlara raðmen NATO hala
ülkenin yarýsýndan azýný kontrol
edebiliyor.
Afganistan iþgali insani bir
görev olarak sunulmasýna raðmen; yaþam sýradan Afganlar
için kötüleþmeye devam ediyor.
Geçen yýl yaklaþýk 2000 Afgan
NATO güçlerinin ayrým yapmayan hava saldýrýlarý nedeniyle
öldü yada yaralandý. Bu
saldýrýlarda çoðu zaman adý
kötüye çýkmýþ, muðlak hedefleri
bombalayan insansýz uçaklar
kullanýldý.
Ülkenin tüm geliþmiþlik
göstergeleri düþüþte. Uyuþturucu
üretimi hýzla artýyor. Neredeyse
hiç hukuki yaptýrým ya da sosyal
güvence yok.
Afgan Baðýmsýz Ýnsan Haklarý
Komisyonu'nun yakýnlarda açýkladýðý rapora göre ülkenin bir
çok bölgesinde yaþayan Afgan
kadýnlarýn tümünün durumu
kötüye gidiyor.
Þimdi anketler gösteriyor ki
2001'deki iþgalden beri ilk kez
Afganlarýn çoðu yabancý iþgal
güçleri hakkýnda "olumlu" deðil
"olumsuz" düþünüyor. Köylerde
NATO'ya karþý savaþý yürütenlerin El-Kaide ya da Taliban ile
doðrudan baðlantýsý olmayan
yerel güçler olmasýna giderek
daha sýk rastlanýyor.
Gerçek þu ki bugün NATO
açýkça örgütün amaçlarýna uyan
saldýrgan, askeri fetihlerle
baðlantýlýdýr.
Örgüt 1949'da Batý Avrupa
ülkelerini; Sovyetler Birliði ile
onun doðu bloðu uydularýný
ortaklarýný bir araya getiren
Varþova Paktýnýn saldýrýlarýndan
korumak amacýyla bir askeri ittifak olarak kuruldu.
Ama gerçekte NATO her
zaman baþka amaçlara hizmet
etti. ABD'nin Avrupa'daki müttefiklerini hizada tutmak amacýyla
tasarlanmýþtý. NATO'nun en üst
düzey askeri görevlisi daima bir
ABD subayý oldu.
Fransa'ya Ýkinci Dünya Savaþý
sonrasý liderlik eden General
Charles de Gaulle bu "ast" olma
durumunu kabullenmeyi reddetti ve bu yüzden de Fransa'nýn
NATO'nun askeri kanadýnýn bir
parçasý olmasýna karþý çýktý.
Fransa'nýn þimdiki cumhurbaþkaný Sarkozy zirvede bu politikayý sonlandýrmayý planlýyor.
Dahasý ilk günlerinden beri
NATO ona üye ülkelerdeki
"komünizm" yada "yýkýcýlýk"
tehlikesine karþý harekete geçme
hakkýný açýkça muhafaza etti.
Zamanýnda bu hak özellikle sol

Yayýlmacýlýk

NATO’ya hayýr
60 bin savaþ karþýtý Starzburg’da NATO’ya karþý yürüdü. 4 Nisan’da yapýlan 60 Yýl Yeter-N
Almanya’nýn tarihindeki en büyük savaþ karþýtý gösterilerinden biri oldu.
görüþlü partizanlar ile sað
görüþlü ordu arasýnda þiddetli
bir iç savaþýn yaþandýðý
Yunanistan'a müdahale etmeyi
gerektiriyordu. Ama daha geniþ
ölçekte de uygulanabilirliði
vardý.
Lord Ismay, ilk NATO genel
sekreteri, ittifakýn hedefini ünlü
"Amerikalýlarý içeride, Ruslarý
dýþarýda ve Almanlarý kontrol
altýnda tutmak" sözleriyle ifade
ederken Ýngiliz bakýþ açýsýndan
amaçlarýný ortaya koyuyordu.

Çözülüþ

NATO bu yapýsýný 1991'de
Varþova Paktý daðýlýp Soðuk
Savaþ bitene kadar sürdürdü. Bu
ayný zamanda NATO'nun varlýðý
için sözde bahanesinin de
ortadan kalktýðý anlamýna geliyordu. Ancak yok olmak bir yana,

NATO bugüne kadar devam
eden bir geniþleme sürecine
girdi.
Örgüt bir nükleer "ilk saldýrý"
politikasý geliþtirdi. Bu nedenle
savunma amaçlý bir örgüt
olduðu iddiasý iyice anlamsýz bir
hale geldi.
Ayrýca Avrupa'nýn herhangi bir
bölgesinde meydana gelen bir
istikrarsýzlýðýn üyelerini tehdit
edeceðini öne süren "alan dýþý"
kavramýný geliþtirdi.
Bu nedenle NATO 1990'lardaki
Balkan savaþlarý sýrasýnda baðýmsýz askeri bir güç gibi hareket etti
ve 1999'da Sýrbistan ve Kosova
üzerinde 11 haftalýk bir bombardýman yürüttü.
Hiç bir zaman BM Güvenlik
Konseyi'nin saðladýðý yasal yetkilendirmeye sahip olmayan bu
saldýrýlar NATO'nun açýkça

emperyalist bir güce
evrilmesinde bir dönüm noktasý
niteliði taþýdý.
NATO'nun Sýrbistan'daki savaþý
"Teröre karþý savaþ"ta bugün
tanýdýk gelen birçok durum
hakkýnda önceden fikir verdi.
ABD'nin tam kontrolü altýnda
sivillerin büyük çaplý bombardýmana maruz kalmasý, "insani
müdahale" adý altýnda örtbas
edildi. Sýrp lider Slobodan
Miloseviç "Yeni Hitler" diye
etiketlendirildi.
Kosova Savaþýna direniþ Irak ve
Afganistan savaþlarýna olanlardan çok daha küçük olmasýna
raðmen yine de önemliydi.
Direniþ bunun "insani müdahale" deðil emperyalizmin tarihindeki yeni bir aþamasý
olduðunu anlayan insanlar
arasýnda yayýldý.

NATO'nun doðuya doðru
geniþlemesi batý emperyalizmi'nin ana hedeflerinden biriydi. Bu; ayný zamanda geçen yaz
Rusya ve Gürcistan arasýnda
yaþanan savaþýn nedenlerinden
de birini oluþturuyordu.
Bu nedenlerden dolayý
emperyalizme karþý mücadelenin
bir parçasý olarak NATO
karþýtlýðý bugün hiç olmadýðý
kadar yakýcý bir ihtiyaç.
Günümüzde hiçbir yerde savaþ
Afganistan'da yaþandýðýndan
daha gerçek deðil. Barack Obama
bugünlerde 17.000 ABD
askerinin çatýþma bölgesine gönderilmesini onaylayarak
Afganistan'daki toplam ABD
varlýðýný 55.000'e çýkardý. Bu ayný
zamanda ABD tarihindeki en
büyük ikinci askeri yükümlülük.
ABD ayný zamanda diðer
NATO üyelerine aðýr baskýlar
uygulayarak, kendisinin izlediði
yolu takip etmelerini ve daha
fazla asker göndermelerini istiyor.
Farklý ülkelerden gelen NATO
güçlerinin toplam sayýsý þimdi
80.000'e ulaþtý. Ancak gerçekçi
baðýmsýz tahminler Afganistan'ýn
askeri kontrolü için gereken miktarýn bundan çok daha fazla
olduðunu iddia ediyor; 500.000
civarý.
Bundan dolayý NATO'nun
Afganistan'da "kazanmasý"
mümkün deðil. Ama kaybetme
olasýlýðý ABD'nin on binlerce
yaþamý daha harcamasýný
engellemiyor.
Afganistan'da yabancý iþgal
güçleri bulunduðu müddetçe, ne
geliþme ne demokrasi ne de barýþ
mümkün.
Afgan savaþý Irak'taki "kötü"
savaþla kýyaslanabilecek "iyi" bir
savaþ deðil. Ýkisi de bir an önce
bitmesi gereken yýkýcý savaþlar.
Bitmeleri gerek çünkü dikkatimizi yöneltmemiz gereken
gerçek tehlikeler var; iklim
deðiþikliði, kitlesel yoksulluk ve
dünyayý ekonomik durgunluða
sokan dengesiz ekonomik uygulamalar. NATO'ya meydan okumak dünyayý deðiþtirmek için
verilen geniþ mücadelenin can
alýcý bir parçasýLindsey German
Onur Devrim Üçbaþ,
Socialist Worker'dan çevirdi
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Afganistan'da iþgal 7 yýldýr sürüyor
NATO, 2 binden fazla Afganý öldürdü
Binlerce kadýn tecavüze uðradý
Ülkenin Güney’ini direniþçiler yönetiyor
Baþkent Kabil’i direniþçiler kuþattý
Pakistan’da halk direniþe geçti

Almanya’da Nazilerin kurduðu krematoryumlarda yüzbinlerce insan yakýldý

Faþizm:

Bataklýk büyüyor,
NATO asker istiyor
Dünyayý savaþa ve iþgale
boðan Bush'un ardýndan yönetime gelen Barack Obama
ABD'nin terörist imajýný
yenilemiþ gözüküyor. Tüm
dünya Bush'un gitmesine
sevindi. Tüm dünya bir
siyahýn ABD baþkaný olmasýný
büyük bir deðiþim olarak
gördü. Obama deðiþim
sloganýyla geldi. Ancak bu
deðiþimin dünyayý kana
bulayan savaþ politikalarýnda
yaþanmayacaðý, hem NATO
zirvesinde hem de Obama'nýn
Türkiye ziyaretinde görüldü.
O da Bush gibi Türkiye'den
asker istiyor.
Hakim medya, birbirini boðmaktan zevk alacak kadar
düþman siyasetçiler, monþerler
sevinçle Obama'yý selamlýyor.
Obama, Ýslam fobisine karþý
konuþuyor. Ancak Ýslam
fobisinin kaynaðý ABD'nin
hegemonya savaþý ve Obama
bu savaþý sürdüreceðini
söylüyor. Irak'ta ABD'nin
büyük yenilgisinin ardýndan
Afganistan ve Pakistan onlarýn
yeni hedefi.
Obama, mecliste yaptýðý
konuþmada ABD ve Türkiye
arasýndaki dostluða atýfta
bulundu. Birlikte yaptýklarý
iþleri övdü. Bu iþler neydi?
Obama Kore'yi, Bosna'yý,
Afganistan'ý anlattý.
Beðenmekte haksýz sayýlmazdý. Türkiye, ABD
emperyalizminin sadýk bir
dostu, yayýlmacý bir devlet
olarak savaþlara girmeye baþtan beri hevesliydi.
Yýl 1950'ydi. NATO, ABD
çýkarlarý doðrultusunda
Kore'de savaþýyordu. Kore
ikiye bölünürken, Türkiye
hemen 5 bin asker gönderdi.
"Komünist" Kuzey Kore'ye
karþý 3 yýl boyunca savaþtý.
NATO, Kuzey Kore'yi yenemedi. ABD askerleri çekilirken Türk birlikleri tampon

oluþturdu. Onbinlerce Kuzey
Koreli aske asker tam üzerlerine geldi. 1000 Türk askeri
öldü, 2 binden fazlasý yaralandý. Ama kulübe kabul
edilmiþti, Türkiye 1952’de
NATO üyesi oldu
Yýl 1992'ydi. SSCB yýkýlmýþ,
Doðu Avrupa'daki stalinist
rejimler iþçiler tarafýndan yerle
bir edilmiþti. Balkanlarda yerel
egemen sýnýflar kanlý bir
boðazlaþmayý baþlattý.
Boþnaklar Sýrplarý, Sýrplar
Hýrvatlarý, ikisi birden
Boþnaklarý katletmeye baþladý.
Savaþ üç yýl sürdü. Bu NATO
için büyük bir fýrsattý.
Boþnaklardan yana görünüp
bölgeye yerleþti. Türkiye yine
göreve çaðrýldý. Bosna'ya Türk
askerleri gönderildi. Balkan
haklarý aþaðýdan bir çözümü
bulamadý, çünkü önleri iþgalci
güçler tarafýndan kesilmiþti.
Yýl 2002’ydi. 11 Eylül 2001'de
ABD'de Ýkiz Kulelere yönelik
saldýrýnýn faturasý ABD
tarafýndan dünyaya kesildi.
Bush "ya bizdensiniz ya onlardan" dedi. Bir yýl sonra El
Kaide'yi bahane ederek
Afganistan'ý iþgal etti. Usame
Bin Ladin'in kellesini alýp, geri
döneceklerdi. Bin Ladin
unutuldu, onlarsa geri dönmedi. Türkiye yine göreve
çaðrýldý. 2 bin Türk askeri bir
kaç yýldýr Afganistan'da iþgalci
bir güç olarak bulunuyor.
Obama þimdi daha fazlasýný
istiyor. Çünkü NATO güçleri
Afgan direniþi tarafýndan hýrpanalýyor. 80 bin iþgalci asker
yetmiyor. Daha fazla asker
istiyorlar. Türkiye halkýnýn
çoðunluðu ABD’nin savaþýna
karþý. Irak savaþýna girilmesini
bu güç engellemiþti. Þimdi
daha zorlu bir görev savaþ
karþýtlarýný bekliyor.
Afganistan’a yeni asker yollanmasýný önlemek, oradakileri
evlerine döndürmek gerek.

Kriz dönemlerinin
tehlikeli çocuðu
B

ugünün dünya ekonomik ve finansal krizi
sýk sýk 1929 kriziyle karþýlaþtýrýlýyor. Ama o
krizin dünyanýn baþýna bela ettiði kitlesel
siyasi hareketi hatýrlatan pek çýkmýyor.
Büyük ekonomik çalkantýlar genelde büyük
siyasal hareketlenmelere de yol açar. Kitlesel
biçimde iþsizleþen, yoksullaþan, açlýkla
pençeleþmeye baþlayan çok geniþ yýðýnlar aþýrý
uçlara doðru savrulur; ortalama siyasetin sýnýrlarýný birdenbire darmadaðýn edip radikalleþebilirler. Toplumda aþýrý bir kamplaþma yaþanabilir. Büyük yýðýnlar örgütlü iþçi sýnýfýnýn siyasal
partileri öncülüðündeki devrimci hareketlere de
yönelebilir; temel hedefi toplumu kökünden
deðiþtirmeye yönelmiþ bu hareketleri parçalayýp
etkisizleþtirmek olan faþist hareketlere de. Bu
tamamen günün koþullarýna baðlýdýr.

Faþizm ne zaman, neden,
nasýl yükseliþe geçer?

Faþizmin yükseliþi kapitalizmin þiddetli bir
ekonomik ve sosyal krizinin ifadesidir. Artý
deðerin gerçekleþme þartlarýndaki bir krizdir bu.
Yani olaðan dönemlerde normal seyrinde süren
sermaye birikimini derin kriz koþullarýnda ayný
biçimde (belli bir ücret düzeyi, emek üretkenliði,
hammadde ve pazar bulma kolaylýklarý, vb)
sürdürememe sonucu ortaya çýkar. Faþizmin iktidarý temelde artý deðerin gerçekleþme þartlarýný
tekelci kapitalizm lehine þiddetle deðiþtirmek
içindir.
Olaðan koþullarda hâkim sýnýflar egemenliklerini en az maliyetli olan parlamenter demokrasi
yoluyla uygular. On binlerce iþsiz güçsüz faþist
militaný sürekli silahlandýrýp beslemek gibi bir
lükse durduk yere yönelmek istemezler. Üstelik
giderek kitleselleþen dev bir sokak hareketinin
kontrolden çýkma riskini göze almak kolay
deðildir. Ve nihayet bu hareketin yenilmesi
halinde kapitalizmin bizzat kendisi tehdit altýndadýr.
Ama kapitalist sistemin bir bütün olarak tehdit
altýnda olduðu koþullarda bu masrafa girmek ve
bu riski almak kaçýnýlmaz olur. Çünkü sýradan
bir baský rejimiyle (polis devleti, askeri diktatörlük, vb) ve sýrf teknik yöntemlerle milyonlarca
insaný tek merkezden ve devamlý baský altýnda
yönetebilmek hiç de kolay deðildir. Ücretli iþçilerin sayýsý ile kapitalistlerin ve onlarýn
hizmetindeki ordu, polis, vergi memurlarý vb

sayýsý arasýndaki devasa fark buna izin vermez.
Yýðýnsal iþçi hareketinin karþýsýna en az onun
kadar yýðýnsal bir baþka hareket dikmek gereklidir. 1929-33 krizinde Alman hakim sýnýflarýnýn
en büyük kesimlerinin bir an bile düþünmeden
Nazi hareketini desteklemesinin nedeni budur.

Sokak terörü

Bu kitlesel faþist hareket düzenli sokak terörü
yoluyla iþçilerin en bilinçli kesimini yormayý,
yýldýrmayý ve iktidarý ele geçirdikten sonra da
örgütlerini (sendikalar, partiler, meslek örgütleri
vb) tamamen ortadan kaldýrmayý hedefler.
Faþizm bu kitlesel sokak desteðini (iki ana sýnýf
olan) burjuvazi ile iþçi sýnýfý arasýnda sýkýþan
küçük burjuva kitlelerden elde eder. Kriz
koþullarýnda küçük burjuvazi umutsuzluða
kapýlacak kadar enflasyona, küçük iþletmelerin
hýzla iflaslarýna, üniversite mezunu teknik elemanlarýn ve daha yüksek maaþlý memurlarýn
kitlesel iþsizliðine maruz kalmýþsa, nefreti, baþta
örgütlü ve krize bu sayede direnebilen iþçi sýnýfý
olmak üzere çeþitli “düþmanlara” yöneltilebilir.
Bu düþman her zaman bulunabilir: komünistler,
Yahudiler, Kürtler… Biri ya da birkaçý.
Faþist hareket iþçi sýnýfýnýn direniþini püskürtüp
belini kýrdýktan sonra, büyük sermayenin de mali
ve politik desteðiyle iktidara yerleþmeye çalýþýr.
Ýþçi hareketi ve onun siyasal örgütleri bütünüyle
yenilmiþse bu kolaydýr.

Ýki kamp arasýnda

Faþistler önce küçük burjuvazinin umutsuzluða
en çok kapýlmýþ kesimlerini, iþsizleri, ücretli iþçilerin en örgütsüz ve bilinçsiz kesimlerini örgütler.
Ama henüz iþçi sýnýfý ile savaþlarý sürerken küçük
burjuva kitleler de iki kamp arasýnda sallantýdadýr. Daha fazla cesareti ve kararlýlýðý gösteren
tarafa kaymaya yatkýndýrlar.
Almanya ve Ýtalya örneklerinde maalesef bu
kararlýlýðý gösteren taraf faþistler olmuþtur.
Faþizm karþýsýnda birleþemeyen sol ve iþçi
hareketi adým adým yaklaþan felaketi önleyememiþtir. Oysa faþizmin yenilmesi onu yaratan
kapitalist sistemin de hýzla çöküþüne yol açabilecektir. Ömer Laçiner’in 1975’te yaptýðý bir tahlille
bitirelim: “Faþizmin deðirmenini döndüren çirkef
sularý sýnýflý toplumlarýn ecel terlerinden
ibarettir”.
Cengiz Alðan
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sosyalist isci
Ýþ, iklim, adalet
Geçen hafta küresel kapitalizm iki önemli
zirve gerçekleþtirdi.
Dünyanýn en zengin 20 ülkesi krizin faturasýný
iþçilere ve yoksullara nasýl ödeteceklerini konuþtu. Ancak krize iliþkin bir çözüm üretemedi.
Küresel kapitalizmin askeri örgütü NATO'da
toplandý. NATO zirvesinden Afganistan ve
Pakistan'ý kana boðma kararý çýktý. Obama tüm
müteffiklerinden daha fazla asker istedi.
Ýki zirvede antikapitalistler ve savaþ karþýtlarý
tarafýndan protesto edildi. Avrupa'nýn sokaklarýnda "iþ, iklim, adalet" sloganý yankýlandý.
Göstericiler bu sloganla önümüzdeki dönemin
mücadele hattýný da tarif etti.
Patronlar kendi yarattýklarý krize bir çözümleri
yok. Fatura çalýþanlara çýkartýlýyor. Binlerce iþçi
iþten atýlýyor. Tüm dünyada iþten çýkarmalara
karþý direnmeliyiz. Hükümetlerden askeri harcamalarýný kesmesini, þirketleri deðil yoksullarý
kurtarmasýný talep etmeliyiz.
Kapitalistler dünyayý felakete sürüklüyor.
Ýklim deðiþikliðini onlar yarattý. Gezegeni bir
yok oluþa ittiler. 6 milyarýn hayatýný hiç düþünmediler. Petrol, kömür, ve doðal gaz yakmaya
devam ediyorlar. Tüm dünyada hükümetlerden
iklim deðiþikliðini önleyici politikalarý bir an
önce uygulamalarýný istemeliyiz.
Küresel kapitalizmin dünyasýnda adalet yok.
Iraklýlar, Afganlar, Filistinliler, Kürtler için
adalet iþlemiyor. Savaþ ve halklarýn üzerindeki
emperyalist baský devam ettikçe barýþ çok uzakta duracak. O yüzden iþimizi ve iklimi
savunurken herkes için adaleti de talep
etmeliyiz.
Sosyalistler bu yeni dönemde krizin, küresel
ýsýnmanýn, savaþlarýn maðdurlarýný birleþtirmek
ve 6 milyar insanýn çýkarlarýný savunmak göreviyle karþý karþýya.

Marksizm 2009
1992'den bu yana DSÝP tarafýndan düzenlenen
Türkiye'nin en büyük sosyalist tartýþma platformu Marksizm 2009, 21-22-23 Mayýs'ta Ýstanbul'da gerçekleþecek. Dünya iki büyük krizle
sarsýlýrken Marksizm 2009 olan bitenler üzerine
konuþmak için iyi bir fýrsat.
29 Mart seçimlerinden sol hezimetle çýktý.
Ancak solun çoðunluðu gereken dersi çýkarmýþ
deðil. 2 yýl sonra genel seçimler var. CHP ve
MHP sýranýn tekrar kendilerine gelmesini bekliyor. Bu tabloyu deðiþtirmeliyiz. Türkiye'ye
kitlesel ve radikal bir sol gerek. Marksizm 2009
kürsüsünde yeni bir solu yaratmak konusunda
kararlý bir çok farklý isim konuþacak.

Kadýköy’de
antikapitalist
tartýþmalar

G20 toplantýsý fos çýktý!
G20 toplantýsý sona erdi. Zirveden mutluluk duyduðu belli olan Ýngiltere
Baþbakaný Gordon Brown, “Yeni bir
dünya düzeni”nin kurulmakta
olduðunu açýkladý. ABD Baþkaný
Obama, “Tarihi bir toplantý” olduðunu
söyledi.
Büyükten küçüðe doðru sýralanmýþ bu
patronlar örgütü toplantýsýndan sonra,
bu tür her toplantýnýn ardýndan duymaya alýþýk olduðumuz beyanlar bunlar. Birinci Bush da Doðu Bloku rejimlerinin çöküþünden sonra “Yeni bir
dünya düzeni”ni ilan etmiþti.
“Tarihi kararlar” aldýklarý toplantýlarýn
ise sayýsý belli deðil.

Kriz yanýtsýz kaldý
Zirve, kapitalizmin en geliþkin
ekonomilerinin siyasi temsilcilerinin
krize karþý herhangi bir çözümlerinin
olmadýðýný gösterdi. Çözüm olarak öne
sürülen bazý adýmlar ise hiçbir yenilik
taþýmýyor. Daha da kötüsü, bizzat krizi
tetikleyen, yoksul ülkelerin krizlerini
derinleþtiren küresel kuruluþlar, mevcut krizin çözüm araçlarý olarak
sunuluyor.
Çok sayýda fakir ülkeyi çaresizce borç
bataðýnýn girdabýna çeken ve “kemer
sýkma politikalarý” adý verilen ekonomi
politikalarýn uygulayýcýsý olan IMF G 20
zirvesinde adý en sýk anýlan ve krizden
çýkýþ için itibarý bir kez daha iade edilen
kuruluþ oldu.
G 20 zirvesi IMF’ye 750 milyar dolara
ulaþabilecek ek kaynak aktarma
kararýný aldý. Ýngiltere baþbakaný bu
kararla övünüyor. Bu kaynaklarýn 250
milyar dolarlýk bölümünden fakir ülkeler yararlanabilecek. IMF ve G20
zirvesinin belirlediði her zaman olduðu
gibi, küresel finans lordlarýnýn borç sarmalýna daha fazla yoksul halký hapsetmek için kullanacak bu kaynaklarý.
Sadece IMF deðil. Dünya Bankasý gibi
küresel kalkýnma bankalarý da 100 milyar dolarlýk kaynak aktaracaklar fakir
ülkelere.
Bu kuruluþlarýn fakirleri sevdiðini ve
yoksulluðun ortadan kalkmasý için
çalýþan hayýrsever kurumlar olduðunu
düþünmüyorsak, fakir ülkelere verilen
bu kaynaklarýn daha önceden de
olduðu gibi misliyle geri alýnacaðýndan
eminsek, G 20 zirvesinden kapitalizmin
bildiðimiz tedbirlerinden baþka bir tedbirin çýkmadýðýndan emin olabiliriz. Bu
tedbirler, içinde olduðumuz krizin
tetikleyicisi olan uygulamalar.

talizmin çeþitli kurumlarýnýn ve borç
sarmalýnýn çalýþmamasýndan deðil, sistemin yapýsýndan kaynaklanýyor.
Dev kapitalist þirketler arka arkaya
batarken, bu þirletin sözcülüðünü
yapan hükümetlerin diðer ülkeleri kollayarak krize karþý tedbir alabilmesi
mümkün deðil. Zirvede karara
baðlanan, Ýspanya, Avrupa Temsilciler
Komisyonu üyeleri ve G 20 ülkelerinin
temsilcilerinden oluþacak olan Finansal
Ýstikrar Kurulu, krize çözüm olmaktan
hayli uzak bir oluþum. G 20
ülkelerinden Rusya, zirvede, farklý bir
para biriminin geçerli olmasý görüþünü
dile getirdi ama zirve bu öneriyi ciddiye almadý. ABD ve Ýngiltere zirvede
piyasalara hýzla para aktarýlmasýný,
küresel finansal yapýnýn denetimi gibi
adýmlarýn sonraya býrakýlmasýný
savunurken, Almanya ve Fransa gibi
ülkeler, “Önce, finansal yapý üzerinde
denetim” cümlesiyle özetlenebilecek bir
yaklaþýmý savundu.
Sonuçta, krizin baþýndan beri þirketleri
kurtarmak için piyasalara akýtýlan trilyonlarca dolar gibi, G 20’lerden
piyasalara 1,1 trilyon dolar aktarýlmasý
kararý çýktý.
Piyasalara para aktarmanýn çözüm
olmadýðýný ise aktarýlan her büyük dilimden sonra yeni þirletlerin iflaslarýný
istemeleri kanýtlýyor.

Krizin yükünü zenginler
ödesin
G20 zirvesi sýrasýnda yeni rakamlar da
açýklandý. Her bir rakam iþçiler açýsýn-

dan krizin ulaþtýðý boyutlarý gösteriyor.
ABD’de iþsiz sayýsý 13,2 milyona
ulaþýrken, bu rakam son 26 yýlýn en
yüksek oraný oldu.
ABD’de sadece 2007 yýlý Aralýk ayýndan
bugüne kadar 5 milyondan fazla iþçi
iþini kaybetti.
Ýspanya’da iþsizlik patlama yapýyor.
Ýspanya’da iþsizlik oranýnýn 2010 yýlýnda %20’ye çýkmasý bekleniyor.
Euro bölgesi adý verilen Avrupa
ülkelerinde ise iþsizlik rekor kýrdý.
Þubat ayý verileriyle iþsiz sayýsý bu
ülkelerde 13,5 milyona yaklaþtý.
G20 zirvesi iþsizliðe çözüm üretmedi,
üretemezdi zaten.
G20 zirvesinin yapýldýðý günlerde
ABD’de yoksullar Wal Street’te
“Þirketlere deðil yoksullara yardým”
sloganlarý atarak yürüdü.
G20 zirvesini Londra’da protesto eden
on binlerce aktivist de ayný sloganlara
sahipti.
Çözüm, sorunu çýkartan, yeni liberal
politikalarý uygulayan, þirketlerin
sözcülüðünü yapan ve kapitalizmin bu
yapýsal krizine hiçbir yanýtý olmayan,
kendi dýþýndaki dünyayý, geri kalan
ülkeleri ve yoksul haklarý görmezden
gelen G 20’lerin topalntýsýnda deðil.
Çözüm, krize karþý küresel dayanýþmanýn güçlenmesinde.
Çözüm, kapitalizmin daha fazla sorgulandýðý, tüm iki yüzlülüðünün teþhir
edildiði bugün, iþçilerin birleþik
mücadelesinin kapitalizme karþý bir
alternatifin gücünü göstermesinde.
Þenol Karakaþ

Çatlak kapanmadý
Zirve, kapitalizmin krizine ve bu krizin
üzerinde yükselen bloklar arasý çatlaklara merhem olmadý. Olmadý çünkü
krize karþý alýnmaya çalýþýlan tedbirler
yüzeysel. Oysa yaþadýðýmýz kriz kapi-

Londra’da G20’yi protesto eden devrimci antikapitalistler “Kapitalizm çalýþmýyor,
Baþka bir dünya mümkün, iþ-iiklim-aadalet” sloganlarýyla yürüdü.

1. Oturum:
Konuþmacýlar: Onur Devrim Üçbaþ
2.Oturum:
Kürt Sorunu
Berhem Baltaþ ve Helin Çimen
3.Oturum:
Seçim Sonuçlarý ve Kitlesel Sol Parti
Muhip Tezcan, Berk Efe Altýnal ve Ayþe Demirbilek

12 Nisan Pazar Saat 14.00

Sosyalist Ýþçi
Sakýz Sokak, 18/2, Caferaða-Kadýköy

 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

DSiP’e üye ol!
devrimci
sosyalistlere
güç ver

www.dsip.org.tr

Susurluk’tan Ergenekon’a Kapitalist Devlet

internet
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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Marksist kriz teorisi
A

BD’de finans krizi
olarak baþlayan, ardýndan diðer sektörlere
yayýlan ve giderek tüm dünyayý
içine alan küresel kriz, kapitalizmin sorgulanmasýna yol açýyor. Krizler kapitalizmin
doðasýnýn bir parçasýdýr. Çünkü
kapitalizm, sistemi istikrarsýzlaþtýran, anarþiye ve büyük
tahribatlara yol açan dinamikler
tarafýndan yönlendirilmektedir.
Dolayýsýyla günümüzdeki kriz
ve ortaya çýkardýðý muazzam
tahribat bir istisna deðildir.
Krize yol açan dinamikleri
kavramak, Marks’ýn kapitalizme
iliþkin analizlerinin ve devrimci
olasýlýklara iliþkin görüþlerinin
merkezinde yer almaktadýr.
Marks’a göre, iþçilerin kapitalist
sisteme karþý baþkaldýrýsýnýn
nedeni tek baþýna eþitsizlik ve
yoksulluk deðil. Bu sorunlar, bir
kriz söz konusu olmadýðý,
iþlerin yolunda gittiði dönemlerde de kapitalizmde günlük
yaþamýn bir parçasýný oluþturmaktadýr. Sistemi sarsacak
düzeyde daha derin toplumsal
ve ideolojik etkiler, geleceðe
yönelik güvencenin kalmadýðý,
istikrarsýzlýðýn yaygýnlaþtýðý ve
kapitalist krizlerin yol açtýðý,
iþçilerin yaþamlarýný büyük
ölçüde tahrip eden koþullar
tarafýndan ortaya çýkarýlmaktadýr.
Kýsaca, krizler iþçilerin önüne
atýlan kýrýntýlarýn bile güvence
altýnda olmadýðý, kapitalist sistemin en asgari koþullarýnýn bile
yürümediði bir ortam yaratmaktadýr. Dolayýsýyla devrimci bir
dönüþümün koþullarý kapitalist
krizlerin etkileriyle ortaya çýkmaktadýr, ancak bu kapitalizmin
aþýlmasý bakýmýndan bir garanti
olmaktan ziyade, bir olasýlýktýr.
Lenin’in dediði gibi, “ne kadar
aðýr olursa olsun baskýlar tek
baþýna bir ülkede her zaman
devrimci bir durumun ortaya
çýkmasýný saðlamaz. Devrimci
koþullarýn olgunlaþmasý için,
yönetici sýnýflarýn da hâkimiyetlerini sürdüremez, eskisi gibi
yönetemez duruma gelmesi
gerekir.” Krizler, Lenin de
belirttiði bu koþullarýn oluþmasýna olanak saðlar.

Marksist yöntem

Marks, kendi döneminde
yaþayan kapitalimin savunucularýnýn aksine, “ücretli emek ile
sermaye arasýndaki iliþkinin
kapitalist üretim biçiminin tüm
karakterini belirlediðini” ileri
sürmektedir.
Burjuva ekonomistleri, kapitalist sistemin sadece kurallarý ve
mekanizmalarýna odaklanarak,
kapitalist ekonomi içinde, ister
yoksul isterse zengin olsun,
herkesin eþit bir þekilde yer
aldýðýný savunmaktadýr. Oysa
Marks, üretim alanýný da (ücretli
emek ve sermaye arasýndaki iliþki) analizlerine dâhil ederek,
kapitalist ekonomistlerin
gözardý ettiði sistem içindeki
sýnýf çeliþkilerinin önemini
gösterebildi.

bildiðince az ödemek ve iþçilerin
emeðinden olabildiðince çok
faydalanmak isteyecektir. Bunu,
daha yoðun ve daha hýzlý üretimle veya çalýþma sürelerini
uzatarak yapabilir. Kýsaca, iþçiler tükettiklerinden daha fazla
deðerde üretim yapar ve bu
artan kýsma kapitalist el koyar.
Bu, kapitalizmde sömürünün
iþleyiþ biçimidir.
Kâr oranlarý, sermaye yatýrýmlarýnýn biçimine baðladýr.
Teknik geliþmeler sayesinde
ürünlerin fiyatlarý düþme eðilimindedir. Bu tek baþýna rol
oynasaydý, makinelerin deðiþtirilmesi giderek ucuzlayacaðý için,
kâr oranlarý yükselme eðiliminde olabilirdi.

Kâr oranlarýnýn düþme
eðilimi

Modern fabrika sistemi, hem kadýn iþgücünü kitlesel olarak çalýþam sürecine kattý, hem de ücretli emeðin sis tematik olarak köleleþtirilmesi ve yabancýlaþmasýna yol açtý. Kapitalistin kârýnýn kaynaðý, fabrikalarda, iþyer deðer teorisiyle kapitalizmi çözümlemiþti.
lerinde çalýþan iþçilerin ödenmemiþ emeðidir. Marks, art-d
Marks’a göre insan toplumlarýnýn merkezinde üretim yer
almaktadýr. Üretim, toplumun
varlýðýný sürdürebilmesi için
gerek duyduðu þeylerin elde
edilmesi için doðanýn
dönüþtürülmesi süreciydi. Sýnýflý
toplumlarda bu sürecin kilit faktörü, toplumdaki bir sýnýfýn, bir
baþka sýnýfýn emeði karþýlýðý
ürettiklerine el koymasýdýr.
Feodalizmde toprak beyi, serflerin ürettiklerine el koyarken,
kapitalist sistemde bu iki karþýt
sýnýf, kapitalistler ve iþçiler
olarak ortaya çýkmaktadýr.
Marks’ýn kapitalizm analizlerinin odak noktasý, kapitalistlerin, iþçilerin emeðinden nasýl
artý deðer elde edebildiklerine
iliþkindir. Piyasanýn iþleyiþ
mekanizmalarý nedeniyle, kapitalist sistemde gerçekleþen
sömürü, kendisinden önceki sistemlere göre çok daha üstü
örtülü bir þekilde gerçekleþir.
Her üretim sistemi, üretim
sürecinde emekçilerin emeðinin
ne kadarýnýn kullanýlacaðýný
düzenlemek zorunda, dolayýsýyla emeðin gereksiz þeyler için
harcanmamasý saðlanýlmalý.
Kapitalizmde geçmiþ üretim
biçimlerinden farklý olarak,
insan emeðinin ürettiði hemen
tüm ürünler, metadýr; bir baþka
deyiþle satýþ için, piyasaya yönelik üretilir. Kapitalizmde insan-

lar kendi gereksinimlerinden
ziyade, baþkalarý için üretir ve
ihtiyaçlarýný piyasadan satýn
alarak karþýlar. Ancak satýþa
yönelik üretim, daha önceki
toplumlarda yapýlan ihtiyaca
yönelik üretimden çok farklý
dinamikler oluþturur.
Kapitalizmde üretim süreçleri
kapitalistler tarafýndan kontrol
edilmeye; üretimse, kendi
emeðini satmaktan baþka bir
seçeneði olmayan iþçiler tarafýndan yapýlmaya baþlandý.
Kapitalist tarafýndan satýn alýnan
emek ve makineler, sermayeyi
oluþturmaktadýr. Kapitalist, para
kazanmak için para yatýrýr.

Kâr oranlarý

Kapitalistlerin sermayesi iki
bileþenden oluþmaktadýr: 1.
Sabit sermaye (fabrikalar,
makineler, toprak, binalar, ham
maddeler, vb). 2. Deðiþken sermaye (iþçilerin emeði).
Makineler ve aletler, iþçilerin
gerçekleþtirdiði gibi artý deðer
üretmez. Örneðin bir çekiç, kullanýldýðý sürece deðerini üretilen
ürünlere yansýtabilir, ama kapitalist çekicin tek baþýna daha sýký
çalýþmasý veya daha fazla deðer
üretmesini saðlayamaz. Ýþçinin
iþ gücü, kapitalistin yatýrdýðý
paradan daha fazla gelir getirebilecek yegâne kaynaðý oluþtu-

rur. Ýþte bu nedenle Marks,
makineler ve aletleri “sabit sermaye” ve iþçileri emeðini
“deðiþken sermaye” olarak
tanýmlamaktadýr.
Kapitalistler ellerindeki
paradan çok daha fazlasýný
kazanmak için sürekli bir çaba
içindedir. Bu sadece kapitalistlerin hýrslý veya açgözlü
olmalarýndan deðil, rekabetten
dolayý böyledir. Farklý kapitalistler arasýndaki rekabet, kapitalistleri “sermaye birikimine”
zorlamaktadýr. Artan oranda
daha fazla iþgücü ve daha hýzlý
daha yeni makineler almak
zorundadýr. Dolayýsýyla bir kapitalist açýsýndan asýl güdü üretim deðil, daha fazla birikimdir.
Asýl hedef üretilenlerin tüketiminden ziyade, kazanýlan
paradýr.
Peki, bir kapitalist koyduðu
sermayeden daha fazlasýný nasýl
kazanmaktadýr? Bir baþka deyiþle kâr nasýl oluþmaktadýr?
Kapitalistler açýsýndan kâr elde
etmek, ancak iþçilerin belli bir
süre içinde emekleri karþýlýðýnda
ürettikleri ürünlerin deðerlerinin, aldýklarý ücretlerden
daha fazla olmasý durumunda
olanaklý olabilir. Dolayýsýyla bir
kapitalist iþe baþladýðý anda
yaptýðý yatýrýmdan daha fazla
para kazanabilmesi için, iþçilerin
emek gücü karþýlýðýnda ola-

Ancak, durum bundan biraz
daha karmaþýktýr. Kapitalist þirketler, iþçi baþýna düþen teknoloji yatýrýmlarýný artýrdýklarý oranda satýþlarýný artýrýr. Ýþçi baþýna
düþen kâr oranlarý artýðý sürece
þirketler yatýrýmlarýný artýrmayý
sürdürür. Bazý kapitalistler
bunu yaptýðýnda, rekabette geri
kalmamak için diðer kapitalistler de ayný þeyi yapmak
zorunda kalýr. Dolayýsýyla kapitalistler rekabet nedeniyle sürekli yeni teknolojilere, makinelere
yatýrým yapmak zorundadýr.
Rekabetin zorunlu kýldýðý bu
durumda, rekabeti sürdürmek
üzere makineye yapýlan yatýrýmlarýn maliyeti giderek iþçi baþýna
düþen satýþlardan daha hýzlý
artma eðilimine girer. Yani, bir
aþamada makineye yapýlan her
yatýrým, toplam satýþlarý artýrsa
bile, iþçi baþýna düþen kâr oranlarýnýn düþmesine yol açar.
Buna, kâr oranlarýnýn düþüþ
eðilimi denir.
Bu eðilim, diðer birçok faktörle
bir araya geldiðinde, bir aþamada sermaye süreçleri içinde bir
çöküþe yol açarak, krize neden
olur.
Ancak kâr oranlarýnýn düþme
eðilimi, adýndan da anlaþýlacaðý
üzerine sadece bir eðilimdir.
Çünkü baþka birçok karþý faktör,
bu eðilimi tersine çevirebilir.
Bunlar arasýnda þu faktörleri
sayabiliriz:
– Yatýrýmlarýn geri dönüþünün
hýzlanmasý (teknolojik geliþme
ve idari modellerin deðiþmesi)
– Krizlerin ardýndan yaþanan
büyüme dönemleri
– Üretim hýzlarýnýn artmasý
– Savaþlar ve silahlanma
– Demografik faktörler (nüfus
yoðunluðu, göçler, vb)
Ancak bu faktörlerin çoðu kâr
oranlarýnýn düþme eðilimini
ancak geçici bir süre engelleyebilir. Kýsa bir süre çok daha
büyük tahribatlar yaratacak bir
krizin çýkmasý kaçýnýlmazdýr.
Bu nedenle kapitalizmin krizlerinin sürmesi, devrimci
dönüþümleri sadece olanaklý kýlmakla kalmaz, ayný zamanda
acil bir gereklilik haline de
getirir.
F. Levent Þensever
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KitaplýK
Lenin’den Stalin’e bir yol var mý?
1917 Ekim devriminin liderlerinden Lenin açýk ya
da gizli sürekli bir eleþtiri bombardýmaný halinde.
Daha devrimin ilk yýllarýnda, Ekim devriminin erken
bir devrim olduðunu iddia edenlerce, Rusya gibi
geri bir ülkede sosyalist devrimi savunduðu için
zorba olmakla, despotik bir toplumsal yapýyý savunmakla eleþtirilmiþti.
Stalin dönemi de ilk bakýþta bu eleþtirileri haklý
çýkartmýþ gibi göründü.
1989 yýlýnda Doðu Bloku rejimleri, ardýndan SSCB
yýkýldýðýnda, çökenin Lenin’in fikrileri olduðu, tüm
fikirleri arasýnda özellikle parti fikrinin tarihin çöp
tenekesine atýlmasý gerektiði moda görüþ haline
gelmiþti.
Moda haline gelmiþti çünkü Stalin döneminin
icraatlarý ortaya çýkmýþ, stalinizmin sistematik bir
baský aygýtý olarak Rusya’da en baþta iþçi sýnýfý tüm
muhalefeti sindirdiði, örgütsüzleþtirdiði, iþkencenin
Rusya’da günlük bir uygulama olduðu gizlenemez
gerçekle olarak medyada günlük haberler haline
gelmiþti.
Stalin gökten zembille inmediðine göre, bu diktatörün tarihi kökeninin Bolþevik Parti anlayýþý
olduðu, el çabukluðu marifet birkaç dakikada kanýtlanmýþtý. Sadece Ekim devrimi erken bir devrim
deðildi, Bolþevik Parti de sonu Stalin rejimiyle biten
özelliklerle doluydu.
Kýsaca, Stalin Lenin’in devamýydý ve stalinist uygulamalar için Lenin’in parti anlayýþý gereken tüm
cephaneyi saðlýyordu. Öyleyse…
Öyleyse yapýlmasý gereken çok açýk. Yeni Stalinlere
yol açmamak için bugün her þey denenebilir ama
Bolþevik Partisi gibi bir deneyime asla kapý aralamamak lazým!
Bolþevik Parti hakkýndaki bu baþtan sona yanlýþ
iddia, küçük bir sorunu atlýyor. 1917 yýlýnda Birinci
Dünya Savaþý’nýn göbeðinde Þubat ayýnda kendiliðinden bir þekilde, hiç kimseye sormadan, hiçbir
partiye danýþmadan, “Ekmek ve Barýþ” sloganlarýyla
sefalete ve savaþa karþý devrime baþlayan Rus iþçi
sýnýfýydý. Ekim ayýna gelindiðinde Rusya’nýn önünde
pek beðenilen parlamenter bir cumhuriyet seçeneði
yoktu. Ya askeri bir darbe olacaktý ya da bir iþçi
demokrasisi kurulacaktý!
Bolþevikler ve Lenin, Rusya’da tarihlerindeki ne
büyük prestije, askeri darbeye karþý savunduklarý
birleþik cephe politikasýnýn sayesinde ulaþtýlar. Tüm
eðilimlerden iþçiler askeri darbeyi püskürtürken,
Bolþevikler bu politikanýn sadece savunucularý deðil,
uygulayýcýlarý olarak da yüz binlerce iþçinin güvenini kazandý.
Bu güven, diðer partiler askeri darbeyle iþçi devrimi arasýnda yalpalarken, Bolþeviklerin iþçi demokrasisinin kazanýmlarýný korumak için devrimin sürekli
kýlýnmasý yönündeki politikalarý, “Leninci” partiyi
tüm iþçi partilerinden bir adým öne çýkarttý. Ýþçi
sýnýfýnýn politik odaðý haline getirdi. Ayaklanmanýn,
bir iþçi ayaklanmasýnýn planlayýcý olmasýný saðladý.
Bolþevikler, kendileri ayaklanmadýlar. Ayaklanan
iþçi sýnýfýnýn, yoksul köylü ve askerlerin kazanmasý
için, sonuna kadar gitmeyen bir ayaklanmanýn
ezilenler açýsýndan en büyük, en kanlý felaket
olduðunu, iþçi sýnýfýnýn kuþaklar boyunca harekete
geçmesine engel olacak bir baský ve zorbalýk rejiminin kurulacaðýný bildikleri için mücadele ettiler.
Üstelik ne Lenin ne de dönemin Bolþevikleri,
Rusya’da tek baþýna bir sosyalizm kurulabileceðini
düþündü. Rusya’daki iþçi devrimi, Avrupa iþçi
devrimleri imdada yetiþene kadar tüm dünya ezilenlerine ilham veren bir ayaklanma merkezi olacaktý.
Stalin, bu koþullarýn, bu yaklaþýmýn ürünü deðildir.
Stalinizm, iþçi devriminin ve Bolþevik partisinin
doðal ürünü deðildir. Stalinizm dünya kapitalizminin baskýsý, tek bir ülkede sýkýþýp kalan iþçi
devrimi üzerinde þiddetini artýrdýkça, bu devrimi ve
devrime öncülük eden iþçi partisini arkasýna
kapitalizmin gücünü ve olanaklarýný alarak boðan
geleneðin adýdýr.

Þenol Karakaþ
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Lenin’in fikrini ne deðiþtirdi?
Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi
V.Ý. Lenin
Sol Yayýnlarý, 248 sayfa
Nisan Tezleri, 1917 Þubat
Devrimi'nin ardýndan Bolþevik
Parti'nin yaþadýðý en önemli tartýþmalardan birine tanýklýk etmektedir:
Devrim burjuva nitelikte mi kalacak,
yoksa sosyalist devrim için mücadele
devam mý edecek?
Bolþevikler, 1905 Devrimi'nden beri
Rusya için burjuva nitelikte bir
demokratik devrim bekliyordu. 1917
Þubat'ýnda Çarlýðýn devrilmesiyle
oluþan ikili iktidar ve geçici
hükümet, bu beklentilerin karþýlanmasýydý. Þubat devriminden sonra
iktidar burjuvaziye adeta sunulmuþtu. Çünkü iþçiler ve bolþevikler iþçi
sýnýfýnýn henüz iktidarý alamayacaðýný düþünüyordu.
Troçki'nin iþaret ettiði sürekli
devrim teorisi ise sosyalist devrimi,
yani iþçilerin iktidarý ele almasý
gerektiðini ifade etmekteydi.
Sürgünden Rusya'ya döner dönmez, Lenin, Nisan Tezleri'ni kaleme
aldý. 4 Nisan'daki parti konferansýnda partiyi ikna edememiþti. Ancak
bir aylýk fikir mücadelesinin ardýndan Bolþevikleri sosyalist devrim
fikrine kazandý. Lenin þöyle diyordu:
"Teori gridir, dostlarým, fakat hayat
aðacý her zaman için yeþil.
Eskiden yapýldýðý gibi, burjuva
devrimini 'tamamlama' meselesini
ortaya atmak, canlý marksizmi ölü
metinlere feda etmek demektir.
Eski formül þöyleydi: burjuvazinin
egemenliðinin yerini proletarya ve
köylülüðün egemenliði, onlarýn iktidarý alabilir ve almalýdýr.
Oysa, gerçek hayatta, daha þimdiden bambaþka bir þey görüyoruz: bu
ikisinin, birinin ve ötekinin, son
derece orijinal, yeni, þimdiye kadar

Lenin ve Krupskaya, 1918, Petrograd
hiç görülmemiþ bir biçimde birbirine
geçiþini. Önümüzde, yan yana, bir
arada, ayný zamanda hem burjuvazinin egemenliði, hem de kendi
isteðiyle iktidarý burjuvaziye býrakan,
isteyerek burjuvazinin kuyruðuna
takýlan proletaryanýn ve köylülüðün
devrimci demokratik iktidarý."
Lenin yeni durumu hýzla kavradý
ve geçici hükümeti, burjuvazinin
hükümeti olarak tanýmlayýp, iþçilerin
ve köylülerin iktidarý ele almasý
gerektiðini ifade etti. Bütün iktidar
sovyetlere sloganýyla ifadesini bulan
bu tespit, 10 tezden oluþan Nisan
Tezleri'nin 2. tezinde þöyle anlatýlý

yordu: "Rusya'nýn þu anki durumunda orijinal olan þey, proletaryanýn
bilinç ve örgütlenme derecesinin
yetersizliðinden ötürü iktidarý burjuvaziye vermiþ olan devrimin birinci
aþamasýndan, iktidarý proletaryaya
ve köylülüðün yoksul katlarýna
devredecek olan ikinci aþamasýna
geçiþtir."
Eski Bolþevik liderlerin direnciyle
karþýlaþan bu yeni teori, sürekli
devrim tezini savunan Troçki'nin de
Bolþeviklere katýlmasýnýn önünü açtý.
Erkin Erdoðan
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Ayýptýr söylemesi film festivali baþladý
Ýstanbul’un önemli kültürel
aktivitesi olan film festivali
geçtiðimiz hafta baþladý. Festival
her yýl olduðu gibi rekor izleyiciye
ulaþmak, yüzlerce film getirmiþ
olmak, gittikçe uluslararasý tanýnan
bir festival olmak gibi iddialarla
tanýtým faaliyetlerini sürdürüyor.
Bunun yanýnda festivalin 28 yýllýk
mücadelesine bakarsak gerçekten
de festivalin sansür kurulu dýþýna
çýkartýlmýþ olmasý gibi göz ardý
edilen özellikleri de var. Bu özellik
geçtiðimiz yýllarda 1915 olaylarýný
konu alan “Ararat” filminin festival
seçici kurulu tarafýndan sanatsal
kriterlere uygun bulunmayarak
gösterilmemesiyle gölgelenmiþti.
Ermeni kökenli yönetmen Atom
Egoyan’ýn bundan önceki filmlerini
göstermiþ olan festival, bu yýl yeni
filmini sanatsal kriterlerine uygun
bulmuþ olacak ki “Tapýnma” isimli
film gösterimde yerini alýyor.
Film festivalleri sinemanýn ticarileþme merkezleri olmasý dýþýnda
genelde kamuoyu yaratabilen

kültürel etkinlikler olmak iddiasýnda olur. Bunun içinde kendi içinde
özel bölümler belirleyip dikkatleri
buraya çekmeye çalýþýrlar.
Geçtiðimiz yýllara göre daha çok
sayýda Türk filmine yer vermesiyle
hafif bir esinti yaratan bu yýlki festivalin banka sponsorlu galalar ve
dünya festivallerinden seçme filmler bölümlerinin arasýna sýkýþmýþ
önemli sayýlabilecek bölümleri var.
Bunlardan göze çarpanlar, “Afyon

Savaþý” ve “Ýki Bacaklý At” gibi
Afganistan’ý merkeze alan filmlerin
de yer aldýðý Sinemada Ýnsan
Haklarý bölümü ve Raymond
Depardon belgesellerine yer verilen
Ustalara Saygý bölümü.
Gelecek yýl içinde, festivalde
oynayacak pek çok filme Sosyalist
Ýþçi’de de yer vereceðiz. Ancak herhangi bir festivalin kültürel ajandamýzdaki yeri konusunda düþünmekte önemli. Film festivali yýllar
boyunca Ýstanbul’da (baþka yerlerde
olduðu gibi) dünyayla iliþki kurmanýn bir biçimiydi. Örneðin 10-15
yýl kadar önce, sinemanýn klasiklerini seyretme imkaný bulamayan sinema öðrencileri kaçýrýlmayacak bir
fýrsattý. Gösterime girmeyecek ve
baþka yollardan bulunamayacak
filmler pek deðer kazanýrdý. Bu
iþlevlerin giderek azaldýðý ortada.
Bunun dýþýnda tartýþma yaratabilen
bir platform olup olmadýðý da
deðerlendirilmesi gereken ayrý bir
konu.
Orhan Göztepe
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Antikapitalist
Öðrenciler
Meydanlarda
Si Ýstanbul - Antikapitalist
Öðrenciler, G-20 liderlerin
Londra’da milyarlarca insanýn
geleceðini konuþmaya hazýrlandýðý günlerde sokaktaydý.
1 Nisan günü Galatasaray
Meydaný’nda toplanan
Antikapitalist Öðrenciler
taþýdýklarý “G-20 ÇÖZÜM
DEÐÝL” dövizi ile seslerini
yükselttiler. Öðrenciler, herkesi sokaða çýkmaya, dünyanýn
dört bir yanýnda yükselen barýþ
sesine ortak olmaya çaðýrdý.
Berlin, Frankfurt, Paris,
Madrid, Viyana gibi
Avrupa’nýn bir çok kentinde
yapýlan protesto gösterileri ile
birlikte Ýstanbul’da yapýlan
gösteride de öðrenciler “Önce
insan,” “Krizin bedelini bizler
ödemeyeceðiz” dedi. Basýn
açýklamasýnýn ardýndan ise
Ýstanbul Eczacýlar Odasý’nda
yapýlan toplantýda, G-20 ve
küresel kriz ile baðlantýsý
tartýþýldý.
Afganistan’a asker gönderilmesinin tartýþýldýðý bu günlerde Antikapitalist Öðrenciler,
“savaþa hayýr” “NATO’ya
hayýr” diye haykýrmaya devam
ediyor. 2 Nisan’da Taksim Gezi
Parký’nda küresel barýþ iþaretinin bir parçasý olmak için
buluþan öðrenciler, 4 Nisan’da
ise Kadýköy’de savaþ karþýtlarý
ile birlikte Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonu kortejinde
yürüdü.
Ýlker Karayýlan

Obama boþuna geldin, Afganistan'a asker yok!
SÝ Ýstanbul - Küresel BAK
tarafýndan 6 Nisan akþamý saat
19.00'da Galatasaray möeydaný'nda yapýlan basýn açýklamasýnda ABD Baþkaný OBama
ile hükümet ve
Cumhurbaþkanýnýn yaptýðý
pazarlýklar protesto edildi.
Küresel BAK adýna basýn açýklamasýný yapan sanatçý Mustafa
Alabora, þunlarý söyledi:
"4 Nisan’da gerçekleþen NATO
zirvesinden sonra yapýlan basýn
açýkalamasýnda, bazý NATO
üyesi ülkeler Afganistan’a yeni
asker gönderme kararý aldýlar.
NATO Genel Sekreteri de Hoop
Scheffer “Afganistan’da yaklaþan seçimlerin güvenliðini
saðlamak üzere gerekli kuvvet-

leri konuþlandýracaðýz” dedi.
NATO Sekreterinden sonra
konuþan Ýngiltere Baþbakaný
Gordon Brown, Türkiye’nin de
Afganistan’a ek asker gönderecek ülkeler arasýnda yer aldýðýný
açýkladý.
Ýþte iki yüðzlü diplomasi böyle
bir þey. Ýnsanlar sanki hükümeti,
Afganistan’a asker yollasýn diye
seçmiþ gibi, Türkiye’de yaþayan
milyonlarca insanýn haberi
olmadan, Baþbakan NATO üyesi
ülkeler toplantýsýnda nereye kaç
asker göndereceðinin taahhüdünü vermiþ bile.
Hangi hakla Afganistan’a asker
yollayabiliyorsunuz?
Afganistan’a neden asker yollama ihtiyacý duyuyorsunuz?

Foto: Nurdan Düvenci

Savaþ karþýtlarý Kadýköy’de NATO’ya karþý yürüdü
SÝ Ýstanbul- Savaþ karþýtlarý, "60
yýl yeter, NATO daðýtýlsýn!",
"Savasa hayýr, iþgale hayýr!"
demek için, dünyanýn en büyük
terör örgütü Nato'nun 60. kurulus yýldönümünde
Kadýköy’deydi.
Fransa'nýn Strasbourg ve
Almanya'nýn Kehl kentlerinde

yapýlan NATO'nun 60. kuruluþ
yýlý zirvesini bloke etmek isteyen
savas karþýtlarýna destek olmak
için Deniz Otel ve Tepe
Nautilus önünde toplanan
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu aktivistleri Kadiköy
Iskele Meydaný’nana yürüdü.
Eylemde Obama'nýn Türkiye

Taksim’de barýþ iþareti
Haksýzlýklarý, mücadalenizi,
yorumlarýnýzý bize yazýn

.
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Neden ABD’nin Afganistan’da
NATO maskesi altýnda
süðrdürdüðü iþgale ortak oluyorsunuz. Afganistan yaklaþýk
yedi yýldýr iþgal altýnda. 20 bine
yakýn sivil Afganslý iþgal güçlerince öldürüldü. Bu katliam
görmezden gelinerek ABD ile
Afganistan’da sürüdürlen iþgal
ortaklýðýna derah son verilmelidir."
Eylem "NATO'ya Hayýr",
"Afgan halký yalnýz deðildir",
"Obama boþuna geldin
Afganistan'a asker yok" sloganlarýyla, "Savaþa karþý çýkartýlan
seslerle" son buldu. Aktivistler,
Türkiye'nin de Afganistan'dan
askerlerini geri çekmesi gerektiðini vurguladý.

SÝ Ýstanbul - Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu
ile Barýþ ve Þiddetsizlik için Evrensel Barýþ
Yürüyüþü’nün düzenlediði Iþýklý Barýþ Ýþareti
eylemi, 2 Nisan Perþembe günü Taksim Gezi
Parký’nda gerçekleþtirildi.
Daha önce dünyanýn birçok kentinde yapýlmýþ
olan eylemde aktivistler, vücutlarýyla oluþturduk-

ziyareti protesto edildi. "Obama
boþuna gelme, Afganistan'a
asker yok" ve "Obama evine,
asker senin neyine" sloganlari
atildi.
Savaþ karþýtlarý sýk sýk “biz
antikapitalistiz” diye haykýrdý.
Basri Güler

larý evrensel barýþ iþaretiyle ve ellerindeki ýþýklarýyla bir kez daha dünyaya barýþ isteklerini
duyurdu.
Etkinliðin basýn açýklamasýný okuyan Görkem
Yeltan, gerçekleþtirilen Barýþ Ýþareti’nin, savaþ
politikalarýna kurban edilen, üzerlerine bombalar
yaðdýrýlan, özgürlükleri ellerinden alýnan milyonlarca masum insanýn savaþsýz bir dünya
umudunun bir simgesi olduðunu söyledi.
Levent Özyýldýrým

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.

Kitlesel ve yeni bir sol
M

arksizm 2009, 22-23-24 Mayýs’ta Ýstanbul Bilgi
Üniversitesi’nde gerçekleþiyor. Marksizm,
dünyanýn ve Türkiye’nin politik sorunlarýnýn
birçok baþlýkta tartýþýlacaðý Marksizm 2009’un ev
sahipliðini DSÝP yapýyor. Marksizm 2009’a ise kriz ve
sosyalist bir çözüm tartýþmalarý damgasýna vuracak.
Gezegenimiz iki büyük krizi birden yaþýyor.
Yeni-liberal politikalar iflas etti. Küresel finans krizi
sanayi üretimine sýçradý. Kapitalistler “piyasa her þeyi
çözer” þarkýsýný kolayca býraktý. Hükümetler geçen yýlýn
Eylül’ünden bu yana batan þirketleri kurtarmak için 200
trilyon dolar harcadýlar. Ancak 6 milyar insandan çalýnan
ve esirgenen bu devasa para bile onlarý kurtaramadý.
Burjuva ekonomistleri, içinden geçen dönemi 1930’larla
kýyaslýyor. Sistem bir çöküþe doðru ilerliyor.
Kapitalistler kendi krizlerinin faturasýný iþçi sýnýfýna ve
yoksullara ödetmek istiyor
Küresel ýsýnma hýz artýyor. Ýklim deðiþikliðinin ilke etkileri 4 kýtada birden görülüyor. Ýklim felaketleri milyonlarca insaný etkiliyor. Bilimciler düne kadar 2 derecelik bir

ýsý artýþýnýn bizi bambaþka bir gezegene götüreceðini
söylerken, þimdi 4 derecelik bir ýsý artýþýnýn sonuçlarý
konusunda uyarýyor. Yeryüzünde canlý hayatý tehdit
altýnda. Küresel ýsýnmanýn sorumlusu olan kapitalizmin
ise iklim deðiþikliðine bir çözümü yok.
Ýki krizin bir çözümü var. Bu çözüm iþçi sýnýfýnýn ve
ezilenlerin çözümüdür. Ekonomiyi þirketler deðil çalýþanlar denetlemelidir. Tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarýna dönülmelidir. 6 milyar insanýn çýkarlarýný içeren
ortak talepler etrafýnda kriz karþý büyük bir direniþi
yaratmalýyýz. Þimdi gerçek bir deðiþimin zamanýdýr.
Tüm bunlarýn ortasýnda Türkiye’de bir deðiþim yaþýyor.
Kemalizm sarsýlýyor.
Ýlk kez darbeciler yargýlanýyor. Kürtler, Ermeniler,
Sünniler, Aleviler ezenlere baþkaldýrýyor. Milyonlar
demokrasi istiyor.
Marksizm 2009 tüm bunlarý konuþacaðýz. Hep birlikte
tartýþacaðýz. DSÝP’in ev sahipliðinde yapýlan Marksizm
2009’un kürsüsü yeni bir dünya isteyen herkese açýktýr.
Baþka bir dünya mümkün! Hep birlikte yaratalým…
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Sýradan insanlarýn iþlediði
suçlarýn sorumlusu kapitalizmdir
S

uç oranlarý, günümüz
toplumunun en çok
konuþulan sorunlarýndan
birisi. Her gün televizyonlarda
suç haberlerine rastlamak
mümkün. En çok gördüklerimiz
ise gasp, tecavüz, cinayet ve benzeri olaylar. Medya, genellikle
büyük þirketlerin ve patronlarýn
iþledikleri suçlarý görmezden gelerek, bize çalýþan sýnýflarýn yaptýklarýný anlatmayý tercih ediyor.
Araþtýrmalara göre, aðýr þartlar
altýnda çalýþan, topluma
yabancýlaþmýþ ve fakirliðe
mahkûm edilmiþ insanlarýn suça
daha meyilli olduðu gözleniyor.
Örneðin, Ýngiltere’de yapýlan bir
araþtýrma, ilginç bir konuyu gündeme getiriyor. Bu araþtýrmaya
göre, özel mülkiyetlere ve insanlara karþý iþlenen suçlar,
ekonomik durum ile doðrudan
ilgili. Günümüzde suç oranlarýnýn en yüksek olduðu yerler,
geleneksel sanayinin krizde
olduðu bölgeler. 1930’lu yýllar
ve 1990’larýn sonu gibi küresel
kriz dönemleri ise, tarih boyunca
suç iþleme oranlarýnýn en çok arttýðý dönemler olmuþ. Kriz
dönemlerinde, devletlerden
sosyal yardým alamayan insanlar, yaþam þartlarý ve stresin etkisi ile suça daha meyilli hale
geliyorlar. Ýþsizlerin çalýþanlara
oranlar üç kat fazla suça yatkýn
olduðu, yine araþtýrmalar sonucu
ortaya çýkan bir gerçek.
Yoksulluk ve eðitimsizlik de
gençler arasýnda suç oranýnýn
artmasýnda doðrudan etkili. 18
yaþýný doldurmamýþ suçlularýn
çok büyük bir kýsmý, ya
okullarýndan atýlmýþ ya da hiç
eðitim görmemiþlerden oluþuyor.
Kapitalizm, sebep olduðu

S

osyalistler, polislerin egemen sýnýfýn çýkarlarýný
korumakla yükümlü
olduðu görüþündedirler. Ancak
çoðu insan, her ne kadar
sevmese de, güvenliði saðlamak
için böyle bir örgütlenmenin
her zaman gerekli olduðunu,
aksi takdirde topluma tamamen
kaosun hakim olacaðýný
düþünür.
Ýlk bakýþta, polisler, herkesi
eþit ölçüde korumaya çalýþýyor
gibi gözükür. Bir bankanýn
kasasýnýn soyulmasý kadar,
sýradan bir insanýn evinin
soyulmasýyla da ilgilendikleri
düþünülebilir. Ancak, bir
bankadan çalýnacak milyonlarca
liranýn bulunmasý için, sýradan
bir insanýn uðradýðý hýrsýzlýða
kýyasla çok daha fazla çaba harcanýr. Çünkü polisin asýl görevi,
mülkiyetin ve gelirin büyük bir

Mafyanýn
doðuþu

G

yabancýlaþma ve izolasyon ile
bizleri hayatýmýzý kontrol etmekten alýkoyuyor. Egemen sýnýf,
insanlar arasýnda nefret doðurarak tüm toplum içinde bir
savaþ üretiyor.
Ancak var olan sistem, kolektivite, dayanýþma ve toplumsal
mülkiyete dayalý bir sistem ile
yer deðiþtirirse, suç oranlarý
toplum içinde marjinal ve önemsiz bir noktaya düþer.

z Dünyada her dakika bir kiþi ateþli silahlarla

öldürülüyor.
z Türkiye’de her gün iki kadýn tecavüze uðruyor.
z Dünyada tuttuklu sayýsý 10 milyona ulaþtý.
z 458 hapishanesi bulunan Türkiye yeni
hapishanelerin özel þirketler tarafýndan yapýlýp
yönetilmesine sýcak bakýyor

Polisler kimi korur?
çoðunluðunu elinde tutan
küçük bir azýnlýðý korumak, bu
adaletsiz daðýlýmýn devamlýlýðýný garanti altýna almaktýr.
Kitlesel muhalefet gösterilerinde þiddet uygulamalarýnýn,
greve çýkan iþçileri vurmalarýnýn sebebi de budur.
Peki polisler olmasaydý,
suçlarýn, mesela cinayetlerin
önüne geçebilir miydik?
Bugünkü toplum yapýsýnda, bu
pek mümkün gözükmüyor.
Ancak bu suçlarýn varlýðý, insan
yaþamýnýn kaçýnýlmaz özelliklerinden biri deðildir. Cinayet,
tecavüz, kundakçýlýk veya gasp,
sosyal þartlarýn getirdiði
sonuçlardýr ve bu sosyal þart-

larýn sorumlusu kapitalizmdir.
Örneðin, insanlýk tarihinin en
zengin toplumu olan ABD’de,
iþsizlik ve yoksullukla boðuþan
siyahlar arasýnda suç oranýnýn
bu kadar yüksek olmasý tesadüf
deðildir. Zaten egemen sýnýf,
kendi zenginliðini muhafaza
etmek ve arttýrmak için, suç
iþlemekten kesinlikle çekinmez.
ABD egemen sýnýfý çýkarlarý için
milyonlarca insaný öldürüyorken, ayný ülkenin yoksul kesimlerinin benzer yöntemlerle
refaha kavuþmaya çalýþmasý
þaþýrtýcý deðildir.
Yoksulluk ve savaþ gibi, suç
da toplumun kapitalist
örgütlenmesinin bir sonucudur.

Bu yapý deðiþikliðe uðramadýðý
sürece, suçlarýn kökünün kazýnmasý mümkün deðildir. Bu
gerçekleþene kadar, polisler,
büyük çoðunluk için sorun
yaratan suçlarla çok az ilgilenip,
bu suçlarý yaratan mülkiyet
iliþkilerinin devamýný saðlamaya çalýþacaklar.

ünümüzün yasa dýþý
yer altý örgütlenmelerine verilen isim olan
“mafya”, aslýnda 19. yüzyýlda
Ýtalya’daki Sicilya Mafyasý’na
verilen özel isimdi. Bu çete,
Ýtalya’da feodalizmden kapitalist topluma geçiþ sürecinde
doðdu. Feodal toprak
aðalarýnýn gelirlerini zor kullanarak toplamaya baþlayan
Mafya, kýsa sürede para
sahibi olup toprak satýn
almaya baþladý ve küçük
ölçekte sermayedarlara
dönüþtü. 1861’de özgür bir
ulus devlet olan Ýtalyan’nýn
zayýflýðýndan faydalanarak,
egemen sýnýfýn tetikçisi haline
getirildi. Resmi kurumlardan
daha güçlü olmaya baþlayan
Mafya, sýradan insanlarýn da
desteðini kazanýyordu.
Yoksullar ve iþsizler, sosyal
ve politik taleplerini sisteme
deðil, bu yasa dýþý örgütlenmeye yöneltmeye baþlamýþlardý.
Sicilya Mafyasý’ný büyük bir
krize sokan þey ise, iþçi
sýnýfýnýn geliþmesi ve
örgütlenerek mücadele etmeye baþlamasý oldu. Bunun en
güzel örneði, 1892-1895 yýllarý
arasýnda demokratik
örgütlenmeler inþa eden Fasci
Siciliani hareketidir. Ancak bu
yapýlar daha sonradan devlet
tarafýndan yýkýlmýþtýr.
Mafya adý verilen terörist
çeteler, þu anda dünyanýn her
yerinde kumar, ticaret, uyuþturucu, finans, inþaat, kadýn
ticareti ve fuhuþ, kaçakçýlýk,
gasp ve adam öldürme, fidyecilik gibi yüzlerce yasal ve
yasa dýþý sektörde faaliyet
gösteriyor.

