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Ýþsizliðe çözüm var

SÝLAHA DEÐÝL

ÝNSANA
YATIRIM

D

ünyanýn her yerinde kapitalistler
krizi gerekçe göstererek çalýþanlarý iþten çýkartýyor.
Türkiye'de yeni kamu yatýrýmlarý
yapýlamýyor, yeni iþyerleri açýlmýyor.
Ýþçiler her yerde 'kaynak yok' gerekçesiyle düþük ücretle çalýþtýrýlýyor.
Oysa hem dünyada hem Türkiye'de
yeterince kaynak, iþ ve para var.
Hükümetler en büyük kaynaklarý iþsiz lere iþ bulmak için deðil, silahlanmaya
ve savaþa harcýyor.
Stockholm Uluslararasý Barýþ
Araþtýrmalarý Enstitüsü Sipri'ye göre
geçen yýl dünyada askeri harcamalar %4
artarak 1 trilyon 464 milyar dolara ulaþtý.
Dünyada silahlanma 1999'dan bu yana
yüzde 45 oranýnda arttý. Kriz çalýþanlarý
etkiledi. Ancak büyük silah þirketlerinin
satýþlarýný ve kârlarýný etkilemedi.
z Barýþ Gücü adý verilen askeri
operasyonlar 2008'de yüzde 11 arttý. Bu
operasyonlara katýlan personel sayýsý
187.586'a ulþarak yeni bir rekor kýrdý.
z 2007 yýlýnda dünyanýn önde gelen
100 silah þirketi toplam 347 milyar dolar-

lýk silah sattý. Bu satýþlarýn %61'i
Amerikalý, %31'i Avrupalý þirketlere aitti.
Diðerleri ise Rus, Japon, Ýsrailli ve Hint
þirketlerin satýþlarýydý.
z ABD askeri harcamalarda yine birinci. Son on yýldaki silah harcamalarýnýn
yüzde 48'inden ABD sorumlu.
z Afganistan ve Irak savaþlarýnýn
ABD'ye maliyeti ise 903 milyar dolar
olarak veriliyor. Çin ve Rusya da son 10
yýlda harcamalarýný üçe katladý.
z Silah þirketlerinde birinciliðe yerleþen
Boeing, 30,5 milyar dolarlýk satýþ
yaparken onu Ýngiliz þirket BAE Systems
ve Lockheed Martin izliyor.
Tüm dünya tepeden týrnaða
silahlanýrken Türkiye ilke kez Kürt sorununun silahsýz çözümünü konuþuyor.
Kürt sorununun savaþla çözmek için son
30 yýlda 500 milyar dolar harcandý.
Bu kaynaklar savaþmak için deðil insan
için harcansa bir çok iþsize iþ bulunabilir.
Bir çok yeni fabrika, okul ve hastane
açýlabilir.
Kürt sorunu barýþçýl çözümü bütün
çalýþanlarýn yararýnadýr.
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Sendikalar ekonomik kararlarý nasýl deðerlendirdi?

Türk-ÝÝþ:
'Olumlu ama yetersiz'

T

ürk-Ýþ Baþkaný Mustafa
Kumlu, Türk-iþ adýna
yaptýðý açýklamada
baþbakanýn açýkladýðý yeni
ekonomik politikalarý deðerlendirdi.
“Açýklanan teþvik ve istihdam
paketi, üretimi, yatýrýmý, iç
talebi ve istihdamý artýracak
nitelikteki yaklaþýmlarý ön plana
çýkarmasýyla olumlu özellikler
taþýmaktadýr.
“Uygulanan ekonomik ve
sosyal politikalarýn ayrýlmaz
parçasý olan aktif istihdam tedbirlerinin ekonomik kriz döneminde beklenen sonucu göstermesi güçlükler taþýmaktadýr.
Kriz öncesi dönemde de istihdamý teþvik için bazý düzenlemeler yapýlmýþtýr. Gençlerin ve
kadýnlarýn istihdamýnýn teþvik
edilmesi, prim indirimleri gibi
uygulamalar maalesef beklenen
sonucu getirmemiþtir.
“Okul ve saðlýk tesislerinin
bakým ve onarýmý, aðaçlandýrma ve erozyon kontrolü, çevre
düzenlemesi gibi alanlarda
toplum yararýna yapýlacak
iþlerde istihdam edilecek iþsizlere getirilen imkanýn ise yeni
bir iþ yaratmaktan ziyade iþsiz-

lik sigortasýndan yararlanamayan iþsizlere iþsizlik yardýmý
olarak deðerlendirilmesi doðru
olacaktýr.
“Açýlacak kurslar vasýtasýyla
iþsizlere meslek edindirme
imkaný getirilmesini ise milyonlara varan eðitimli iþsizimizin
varlýðý dikkate alýndýðýnda etkili bir düzenleme olarak görmek
zordur.
“Paket, kayýt dýþý istihdamýn
kayýt altýna alýnmasýna yönelik
herhangi bir tedbir içermemektedir.
“Pakette, TÜRK-ÝÞ’in hassasiyetle üzerinde durduðu iþsizlik sigortasý uygulamasýnýn
eriþim, süre ve ödeme tutarý
açýsýndan yeniden düzenlenerek
iyileþtirilmesi konusuna bir
açýlým getirilmediði görülmektedir.
“Türkiye’de 6 milyon 200
kiþiye ulaþan iþsizlerin istihdama kavuþturulmasý daha
köklü ve kalýcý istihdam politikalarýný gerekli kýlmaktadýr.
Ekonomik politikalarýn sosyal
politikalarla eþ zamanlý olarak
uygulanmasý gereðine bu kriz
ortamýnda her zamankinden
fazla ihtiyaç bulunmaktadýr.”

Hak-ÝÝþ:
'Olumlu ama eksik yanlarý var'

H

ak-Ýþ Genel Baþkaný
Salim Uslu, hükümetin
yeni ekonomik paketini
deðerlendiren açýklamasýnda
þunlarý söyledi:
“Baþbakan Recep Tayyip
Erdoðan tarafýndan açýklanan
teþvik ve istihdam paketi son
derece sistematik, tüm parametreleri iyi düþünülmüþ ve kapsamlý bir çalýþmadýr. Hükümet,
bugün açýkladýðý paketle elini
taþýn altýna koymuþ, iþveren
çevrelerinin taleplerini ve ihtiyacý büyük oranda karþýlamýþtýr.
Yeni teþvik ve istihdam paketi
ile iþverenlerin, istihdam yaratma konusunda isteksiz davranmak için artýk hiçbir mazereti
kalmamýþtýr.
“Pakette yer alan teþvik sisteminin Türkiye için ekonomik,
sosyal ve politik anlamda olum-

lu sonuçlarý olacaktýr. Ancak
istihdama yönelik paketin ise
olumlu yanlarý olduðu gibi
eksik taraflarý da bulunmaktadýr.
Özel istihdam bürolarýnýn
mesleki faaliyet olarak geçici iþ
iliþkisi kurmasýna olanak
tanýyan yeni düzenleme sosyal
diyalog süreci iþletilmeden
sadece iþverenlerin talebiyle
hayata geçirilmek istenmektedir.
Söz konusu geçici iþ iliþkisinin
diðer anlamý kiralýk iþçiliktir.
Bu uygulamayla düþük ücretle
çalýþan, iþ güvencesi olamayan
çalýþanlar ordusu yaratýlmasý
tehlikesi bulunmaktadýr. Ýþverenler tarafýndan suiistimal
edilebilecek bir düzenlemedir.”
Hak-Ýþ baþkanýnýn pakete
dönük geri kalan eleþtirileri
Türk-Ýþ’le ayný noktalarda oldu.

KESK:
'Emekçilerin sorunlarýna çözüm yok'
KESK Genel Baþkaný Sami
Evren, baþbakanýn açýklamalarýna dair Türk-iþ ve Hak-iþ’ten
farklý düþünüyor:
“Baþbakanýn bugün krize karþý
önlemler kapsamýnda açýkladýðý
artýk kaçýncýsý olduðunu kendilerinin bile bilmediði paket kriz
karþýsýnda gün geçtikçe ezilen
emekçiler, yoksullar ve iþsizler
için hiç bir ciddi önlem içermemektedir.
“Hükümet daha önceki
paketlerde olduðu gibi bu
pakette de tamamen sermaye
kesiminin çýkarlarýna odaklanmýþ; kriz karþýsýnda krizi
yaratanlarý korumayý
amaçlayan önlemler açýklamýþtýr. Üstelik Yeni Teþvik
Sistemi adýyla uygulamaya
konacak teþviklerin finansmaný

kýsmen emekçilerin birikimleriyle oluþan iþsizlik fonu, kýsmen hazine kaynaklarý olarak
açýklanmýþtýr.
Yani hükümet halkýn parasýný
bir kez daha sermaye kýesiminin emrine sürerek çarçur
edecektir.
“Siyasi iktidar kriz karþýsýnda
emekçileri korumak, iþsizlikle
mücadele etmek istiyorsa, öncelikle iþsiz kalan kardeþlerimizin
su, elektrik ve doðalgaz giderlerini devletin karþýlamasýný,
açlýk sýnýrý altýnda yaþayanlara
“yurttaþlýk ücreti” ödenmesini,
asgari ücreti vergi dýþý býrakmayý, kurumlar vergisinde
deðil, emekçilerin ödediði gelir
vergisinde indirime gitmeyi,
dolaylý vergileri düþürmeyi
düþünmelidir.”

Sanayi üretiminde düþüþ devam ediyor
Türkiye Ýstatistik Kurumu
(TÜÝK) verilerine göre, sanayi
üretimi Nisan ayýnda geçen
yýlýn ayný ayýna göre yüzde 18,5
azaldý. Üretimde bir önceki aya
göre ise yüzde 1,4 artýþ oldu.
Sanayi üretimi Þubat ayýnda
yüzde 23,8 ile düþüþ rekoru kýrmýþtý.
Ana sanayi gruplarý bazýnda,
Nisan'da bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre en yüksek düþüþ
yüzde 41,8 daralma ile sermaye

malý imalatýnda görülürken, ara
malý imalatý yüzde 20, dayanýklý
tüketim malý imalatý yüzde 15,4,
enerji yüzde 6,9 ve dayanýksýz
tüketim malý imalatý yüzde 4,2
oranýnda düþüþ gösterdi.
Nisan ayýnda sanayi üretiminde en büyük daralma yüzde
50,2 ile otomotiv imalatýnda
gerçekleþirken, bunu yüzde
35,2’lik düþüþle makina ve
teçhizat hariç metal ürünleri
imalatý, yüzde 33,2’lik düþüþle

de kok kömürü rafine edilmiþ
petrol ürünleri imalatý takip
etti.

Kriz paketi patrona
hizmet ediyor
B

aþbakan Recep Tayyip
Erdoðan, 4 Haziran’da
krize karþý yeni ekonomi
paketini açýkladý. Paket, büyük
yatýrýmlarýn teþvik edilmesi için
bazý vergi indirimleri ve
muafiyetleri, özel sektörün kredi
faizlerinin bir kýsmýnýn kamu
kaynaklarý tarafýndan karþýlanmasý ve artan iþsizliðe karþý
kamuda geçici istihdam alanlarýnýn açýlmasý gibi bir dizi yenilik getiriyor.
Bu yeniliklerin önemli kýsmýnýn, emekçi sýnýflarýn lehine
getirdiði hiçbir deðiþim yok.
Vergi indirimleriyle saðlanan
kamudan özel sektöre kaynak
aktarýmý, bütçe açýðýnýn daha da
geniþlemesi anlamýna gelecek.
Bu da, eðitim, saðlýk gibi kamu
hizmetlerine ayrýlacak kaynaklarýn gitgide azalmasý demek.
Kamu kuruluþlarýnýn bakým ve
onarýmýnda, aðaçlandýrma ve
çevre düzenlemesi gibi alanlarda
saðlanacaðý belirtilen istihdam
ise, iþsizlik sorununa kalýcý bir
çözüm getirme hedefi taþýmýyor.
Türkiye Ýstatistik Kurumu’nun
verilerine göre, 2009 baþýnda
iþsiz sayýsý 3 milyon 274 bin
kiþiye yükselmiþti. 100 bin kiþiye
birkaç aylýk geçici kamu hizmetlerinde istihdam yaratmak, iþsizlerin sorunlarýný çözme yolunda
ihmal edilebilecek kadar küçük
bir adým.

Ýþsizlik Fonu’na
dokunma!

Lise ve üstü eðitim alan iþsiz
gençlerin ise stajyer olarak istihdam edilmesinin saðlanacaðý ve
böylece iþ tecrübesi kazanmalarýyla, iþ bulma olanaklarýnýn
arttýrýlacaðý söyleniyor. Ancak
bu staj programý da çalýþanlardan deðil, patronlardan yana.
Öncelikle, bu stajyerler özel sektörde günde 15 TL gibi düþük bir
ücretle, en fazla altý ay istihdam
edilecek. Buna raðmen, bu
düþük ücreti dahi karþýlayan özel
sektör deðil, kamu kaynaklarý
olacak.
Doðrudan iþsizler için kullanýlmasý gereken Ýþsizlik Fonu, özel
sektörde çalýþacak olan stajyerlerin maaþlarýnýn ödenmesi için
harcanacak. Yani þirketler, iþsizler için var olan fondan yararlanarak iþçi çalýþtýracak.
Hükümetin krizin baþýndan

“Toplumun büyük çoðunluðuna hizmet edecek
deðiþiklikler için, kamusal
alanda istihdam kalýcý olacak þekilde arttýrýlmalý,
temel gýda maddeleri
üzerindeki vergiler kaldýrýlmalý”
beri izlediði politikalar, emekçilerin iþten çýkarýlmalarýna ve
krizden korunmalarýna yönelik
hiçbir reform içermiyor. Bütün
önlemler, þirketlerin daha az
vergi ödemeleri ve krizden en az
zararla kurtulmalarý üzerine.
Toplumun büyük çoðunluðuna
hizmet edecek deðiþiklikler için,
kamusal alanda istihdam kalýcý
olacak þekilde arttýrýlmalý, temel
gýda maddeleri üzerindeki
vergiler kaldýrýlmalý, geliri yüksek olanlardan alýnacak vergilerin arttýrýlmasýyla iþsizlere ve
yoksullara kaynak aktarýlmalý,
çalýþma saatlerinin azaltýlmasýyla
iþsizler için yeni iþ olanaklarý
saðlanmalý ve en önemlisi, iþten
çýkarmalar derhal durdurulmalýdýr.
Ozan Tekin

‘En kötüyü
gördük demek
için erken’
Ekonomiden Sorumlu
Devlet Bakaný Ali Babacan,
Türkiye’nin krizden çýktýðýný
söyleyen baþbakanýn aksine,
“en kötüyü gördük demek
için çok erken” dedi:
"Sanayi üretimi ekonomik
büyümeyle ilgili önemli
sinyal veren bir gösterge.
Nisan'daki düþüþ hýzý önceki
iki aya göre az. Sanayi üretiminde kötüye gidiþin bir miktar yavaþladýðýný söyleyebiliriz. Hâlâ rakamlar eksi; fakat
daha az eksi rakamlarý görüyoruz. Mayýs'tan itibaren bu
endeksin daha olumlu
olmasýný bekliyorum. Hem
dünyada, hem Türkiye'de
kötüye gidiþin yavaþladýðýyla
ilgili küçük sinyaller görüyoruz. 'En kötüyü gördük'
demek için erken. Birkaç ay
daha izlemek gerekecek.
Ýhtiyatý elden býrakmayacaðýz."
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KÜRT SORUNUNDA ÇÖZÜM

Kararý kim verecek?
“A

rarýz, buluruz, yok
ederiz.” ABD
gezisi sýrasýnda
Kürt sorunu hakkýnda konuþan
Genelkurmay Baþkaný Ýlker
Baþbuð’un bu sözleri devletin
bildik tutumundan vazgeçmeyeceðinin bir göstergesi olabilir
mi?
Cumhurbaþkaný ‘iyi þeyler olacak’ demiþ ve Kürt sorununun
Türkiye’nin birincil sorunu
olduðunu tespit ederek hýzla
çözülmesi gerektiðini vurgulamýþtý. Gül, DTP Eþbaþkaný
Ahmet Türk’le görüþerek Kürt
siyasetçilere dönük boykotu kýrmýþ ve devletin en tepesinde bir
diyalog kapýsý açmýþtý. Son
birkaç yýldýr bölgede DTP’ye
karþý þahince söylemleri benimseyen, aðzýndan “ya sev ya terket” sözünü kaçýran Baþbakan
Tayyip Erdoðan ise Bingöl’de
yaptýðý konuþmada çözümden
yana olduklarýný, çözümün bir
gecede oluþturulamayacaðýný,
ancak ortada bir irade olduðunu
söylemiþti. Çözüme direnen
güçlerin baþýný çekenlerden biri
olan Deniz Baykal ve CHP bile
siyasal çözüm ve diyalogdan
söz etti. Mecliste Kürt sorununun barýþçýl çözümüne açýkça
karþý çýkan tek parti faþist MHP
olurken, ilk kez sivil siyasetçiler
sorununun çözümü hakkýnda
konuþmaya baþlamýþtý.
Genelkurmay baþkaný “hizaya
girin” emrini ABD’den gönderdi.
Washington’daki TürkAmerikan Konseyi toplantýsýnda
konuþan genelkurmay baþkaný
þunlarý söylemiþti:
1. Irak Kürdistan’nda PKK’nin
varlýðý Türkiye için tehdittir.
Buradaki PKK varlýðý sona
ermeden PKK yok edilemez.
2. PKK’nin silahlý güçleri daðdayken sadece ekonomik ve
sosyo-kültürel çalýþmalarla
“terörizmin biteceðini düþünmek bir hatadýr.”
3. ABD, Irak Kürdistaný’na
dair Türkiye’nin endiþelerini
paylaþmalýdýr. ABD ve Türkiye
arasýndaki istihbarat paylaþýmý
yerini aktif bir iþbirliðine býrakmalýdýr.

Sözler hükümete ve
cumhurbaþkanýna

Ýstanbul’da 6 Haziran’da
Türkiye Barýþ Meclisi tarafýndan
düzenlenen “Çözüm için diyalog önerileri” toplantýsýnda
konuþan DTP Eþbaþkaný Ahmet
Türk, Baþbuð’un sözlerini
“Cumhurbaþkaný ve baþbakana
oradan yanýt veriyor; esas
benim diyor. Aslýnda bize deðil
yapýlan çalýþmalara karþý çýkýyor” diyerek yorumladý.
Haklýydý.
Hükümet Kürt sorununu
çözmek için önce kendi
Kürtleriyle deðil “dýþarýdaki”
Kürtlerle konuþmaya baþlamýþtý.
2005-2007 arasý TSK ve ulusalcý

Kürt sorununun çözümü Türkiye’deki askeri vesayet rejimi yerine demokrasinin inþa edilmesi için bir fýrsat olacak.
güçlerin baskýsýyla savaþ noktasýna çekilen Irak Kürt
Yönetimi ile iliþkiler cumhuriyet
tarihindeki en yakýn düzeye
ulaþmýþtý. Bu bölgedeki
Türkmen azýnlýðý destekleyen ve
silahlandýran Türk askeri güçlerinin çýkarlarýna tamamen tersti. Buradaki “milli” mesele
Kerkük petrollerinin yasal ve
yasadýþý ticareti üzerinden yükseliyordu. ABD ile hepsini paylaþmak varken, neden Kürtler
kendi topraklarýndaki bu
zenginlikten yararlansýndý ki?
Irak Kürdistaný’nýn inþasýnda
ABD bazýlarý OYAK’ýn yan
kuruluþlarý olan Türk þirketlerinin önünü açmýþken ve tam

da iþler týkýrýndayken Türkiye
ile Irak Kürdistaný arasýndaki
normalleþme kabul edilemezdi.
1990’larda defalarca Iraklý Kürt
örgütlerini PKK’ye karþý kýþkýrtmaya çalýþan Türkiye baþarýsýz
olmuþtu. PKK’nin Irak’taki varlýðý “dýþarýdan” deðil doðaldý,
Barzani, Talabani ve Öcalan
ayný ulusun üyeleriydi.
Sýra sonunda “içerideki”
Kürtlere geldiðinde ise sadece
ekonomik ve sosyo-kültürel
politikalarla olmayacaðý hatýrlatýldý. Bu tek taraflý ateþkes
kararýný 1 Eylül’ kadar uzatan
ve orduya operasyonlarý durdurma çaðrýsý yapan PKK’ye bir
yanýttý. Aslýnda pek de þahince

deðildi. “PKK silah býrakmadan
çözüm olmaz” diyen þu anki
devlet politikasýnýn bir tekrarýydý. Bir devletin genelkurmay
baþkanýndan baþka bir þey
söylenmesi de beklenemezdi.
Halkýn yüzde 82’sinin ABD
politikalarýna karþý olduðu bir
ülkede ABD ile iþbirliðini açýkça
savunan Baþbuð konuþmasýnda
bir þeyin altýný çiziyordu: Kararý
biz veririz, seçilmiþler deðil.

Çözüm ve Ergenekon
soruþturmasý

Ahmet Türk’de buna dikkat
çekti. Türk, "Birlikte hareket
edemezsek süreci

Öcalan: Ergenekon çözümü engellemek istiyor

“

Barýþýn önünde sürekli
engel çýkarabilirler.
Abdullah Gül'e dava açýlmasý, DTP milletvekillerinin
ifadeye zorlanmalarý, Bilge
Köyü katliamý, Diyarbakýr
olayý, bunlar hep Ergenekon'un
çözümü engelleme çabalarýdýr.
Bunlar Ergenekon'un sýkýþtýrmalarýdýr, daha da sýkýþtýracaklardýr”.
Bu sözler Ahmet Türk tarafýndan Nelson Mandela’ya benzetilen Abdullah Öcalan’a ait.
Öcalan, yakýn sürece dek
Ergenekon operasyonuna
kuþkuyla bakýyor ve Kürtleri
tarafsýz kalmaya çaðýrýyordu.
Görüþlerini deðiþtirdi.
Avukatlarý aracýlýðýyla görüþlerini açýklayan Öcalan, Kürt
sorununa dair çözümü
Ergenekon soruþturmasýyla birlikte ele alýyor ve þu tespitleri
yapýyor:
1. Ergenekon, Ýttihat Terakki
geleneðinin devamýdýr.
2. Menderes’i Ergenekoncular

idam ettirdi. 6-7 Eylül,
Kýbrýs’taki katliamlar ve
Rumlarýn sürülmesi hep
onlarýn iþidir.
3. CHP ve MHP,
Ergenekon’un sivil kanadýdýr.
Sadece Mustafa Özbek deðil,
baþka sendikacýlar da bu iþin
içinde.
4. Ergenekon’un büyük kýsmý
hâlâ dýþarýda.
5. Gül, Kürt sorununu
çözmezse tasfiye edilecek.
6. “Barýþýn önünde sürekli
engel çýkarabilirler. Abdullah
Gül'e dava açýlmasý, DTP milletvekillerinin ifadeye zorlanmalarý, Bilge Köyü katliamý,
Diyarbakýr olayý, bunlar hep
Ergenekon'un çözümü
engelleme çabalarýdýr. Bunlar
Ergenekon'un sýkýþtýrmalarýdýr,
daha da sýkýþtýracaklardýr.”
7. “Türkiye'deki demokrasi
bloðunu üçe ayýrýyorum”
diyen Öcalan, þu analize sahip:
“Birincisi muhafazakâr
demokratlar, AKP içindeki bazý

kesimler. Ýkincisi Liberal
demokratlar, Taraf çevresi ve
diðer birçok aydýn. Üçüncüsü
Radikal demokratlar. Ben
kendimi ve DTP'yi bu þekilde
deðerlendiriyorum. Bir de bu
blokta yer alan demokratik
solu da bu grupta deðerlendiriyorum. Yani
Ergenekoncu sol ile Radikal
Demokratik Sol kesin olarak
ayrýþmalýdýr…
8. Baþbakan demokratik bir
yoldan ilerlerse onu destekleriz.
Eðer Türkiye'de barýþ ve
demokrasinin gelmesini istiyorsak muhafazakâr demokratlar, liberal demokratlar ve
radikal demokratlar bir araya
gelmeli ve birlikte hareket
etmelidirler. Bu üçü birlikte
Demokrasi Bloðunda bir araya
gelebilmelidirler. Yoksa
Ergenekon'a karþý baþarýlý olamazlar, baþarý þansýný bulamazlar. Hangi blok kazanacak?
Bunu çalýþmalar belirleyecek.'

Ergenekonculara, statükoculara
terk etmiþ olacaðýz. Treni
kaçýrýrsanýz, zamanýnda müdahale etmezseniz, süreçte etkili
rol oynayamazsanýz birileri sizin
yerinize geçer. Toplumu,
demokrasi güçlerini, Kürtleri
susturmaya yönelik yeni bir
süreç baþlatýr" dedi. Bir kaç ay
önce Ergenekon soruþturmasý
nedeniyle tutuklanan özel
harekâtçý Ýbrahim Þahin’in
üzerinden çýkan suikast listelerinde hem Tayyip
Erdoðan’ýn hem de Ahmet Türk
ve 550 DTP’li politikacýnýn adý
vardý. Ahmet Türk toplumun
AKP ve DTP’ye demokratikleþme görevi verdiðini söyledi.
Ancak hükümetin elinde herhangi bir proje bulunmadýðýný
söyledi.
Kim yönetiyor? Seçilmiþ parlamento ve onun içinden çýkan
hükümetler mi? TSK ve devlet
bürokrasisi mi? Kürt sorununun
çözümü Ergenekon soruþturmasýyla tam da burada birleþiyor. Türk ve Kürt kamuoyu ise
barýþa hazýr, çatýþmadan ve
ölümlerden yorgun. Asker
savaþmak istiyor. Siyasetçiler ise
ürkek.
Tam da burada parlamento
dýþý muhalafetin çözüm için
gerekliliði beliriyor. Türkiye
Barýþ Meclisi’nde konuþan
Ahmet Türk, Kürt sorununu
Kürtlerin tek baþýna çözmesinin
mümkün olmadýðýný, çözüm
için Türk-Kürt ortak iradesinin
açýða çýkmasý çaðrýsýný yaptý.
Sonuna kadar haklý. Kürt sorununun çözülmesi ve darbelerle
hesaplaþmak için þimdi
toplumun büyük çoðunluðunu
bir araya getirmek gerek.
Sosyalistler Türk iþçiler ve yoksullar içinde Kürtlerin haklarýný
savunmalýdýr.
Volkan Akyýldýrým
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GÖRÜÞ
'Köklü' ve 'türemiþ' seçkinler
"Seçkin" kelimesi matrak gelmiþtir hep bana. Niye
"seçmek" kökünden türetildiðini hiç anlayamamýþýmdýr. Kim seçmiþ ki seçkinleri?
Bir de, seçkinlerin kendileri matraktýr Türkiye'de.
Abdullah Gül cumhurbaþkaný olmak üzereyken,
seçkin kadýnlar "Baþörtülü bir kadýn ve karýsý
baþörtülü olan bir adam Batý'ya karþý bizi temsil edemez" diye feveran ediyordu. Ne kadar garip!
Birinci gariplik þu. Yurtdýþýnda epey zaman geçirmiþ biri olarak, iyi biliyorum ki Avrupalý'nýn
gözünde Türk Türk'tür. Baþýnda baþörtüsü de olsa,
melon þapka da olsa, Türk deyince Avrupalý'nýn
aklýna vahþi, geri, anti-demokratik, soykýrýmcý,
iþkenceci bir sürü gelir. Irkçýlýktan kaynaklanýr elbet
bu. Ama bu ýrkçýlýðý aþmanýn yolu kafamýza ne taktýðýmýzla ilgili deðildir. Anadolu'nun tüm kadýnlarýný toplayýp kuaföre götürsek, hepsinin saçýný
sarýya boyayýp kafalarýna en son moda Paris þapkalarýný geçirsek hiçbir þey fark etmez.
Avrupalýlarýn kafasýndaki "korkunç Türk" imgesini
aþmak isteyenler, önce Türkiye'de doðru dürüst bir
demokrasi yaratmak, Ermeni soykýrýmýnýn tanýnmasýný saðlamak, Kürt sorununun barýþçýl
çözümünü hýzlandýrmak, Genelkurmay'ýn aðzýný
kapatmak için mücadele etmelidir.
Baþörtülü Bayan Gül itirazlarýnýn ikinci garipliði,
temsil meselesiyle ilgili. Benim bulabildiðim tüm
araþtýrmalar, Türkiye'de nüfusun yarýdan çok daha
fazlasýnýn kendisini tanýmlarken "Müslüman" sýfatýný
da kullandýðýný gösteriyor. Yine bütün araþtýrmalar
gösteriyor ki, kadýn nüfusun yarýdan çok daha
fazlasý baþýný örtüyor.
Büyük çoðunluðu Müslüman ve baþý örtülü olan
kadýnlarý, baþý açýk bir ateist mi daha iyi temsil eder,
Hayrünnisa Haným mý? Türkiye halklarýný ben mi
daha iyi temsil ederim, Abdullah Bey mi?
Mesele temsiliyet meselesiyse, açýk ki Gül ailesi bu
memleketi Niþantaþý veya Çankaya'da Starbucks'ta
kahvesini yudumlayan herhangi bir aileden daha
doðru temsil eder.
Ama mesele bu deðil.
Kaçýrmýþ olanlarýnýz varsa, Füsun Üstel ve Birol
Caymaz'ýn Bilgi Üniversitesi'nde yaptýðý "Seçkinler
ve Sosyal Mesafe" adlý araþtýrmayý muhakkak bulup
bakýn. Meselenin ne olduðunu apaçýk gösteriyor.
Ýþte bir iki alýntý:
"Ekonomi ve siyaset alanlarýnda seçkin okullarýn
mezunlarýnýn uzun süredir kurmuþ olduklarý tekelin
'ikinci sýnýf diploma sahipleri' tarafýndan tehdit
edilmesi ve hatta kýrýlmasý olgusu 'köklü' ve türemiþ
seçkinler ve temsil ettikleri hayat tarzlarý arasýnda
bir tür mücadelenin varlýðýna iþaret ediyor".
"Kendilerini cumhuriyetin deðer ve kazanýmlarýnýn
taþýyýcýsý olarak gören seçkinler 'yeni gelenleri', yani
AK Parti'yi, orada olmayý hak etmemiþ iþgalciler
olarak görüyor. Bütün katýlýmcýlar Cumhuriyet
Minglerine katýlýrken, katýlýmcýlardan birinin darbe
olsa destek vereceðini söylemesi dikkat çekti".
"Þimdiye kadar ezilmiþ, kýyýda köþede kalmýþ
adamlar birden bire güç sahibi oluyorlar. Bu çok
tehlikeli. AKP'nin getirdiði kadroya bakýn, þimdiye
kadar ezilmiþ tipler, þimdiye kadar hiç o þansý elde
edememiþ tipler".
Seçkinleri kimin seçtiði anlaþýlýyor. Kendi kendilerini seçmiþler. Egemen sýnýfýn çocuklarý olduklarý
için, seçilmiþ zannediyorlar kendilerini. Ve halk
baþkalarýný seçince, rahatsýz oluyorlar, galeyana
geliyorlar.
Seçkinleri bir de Genelkurmay seçti. Örgütledi,
seferber etti. "Ýkinci sýnýf diploma sahipleri"ne karþý.
Buyrun, saflar belli. Bir yanda egemen sýnýf,
Genelkurmay, CHP ve TKP. Bir yanda "kýyýda
köþede kalmýþ adamlar", "þimdiye kadar ezilmiþ
tipler".

Roni Margulies

50 iþçi Kadýköy Belediyesi’ni iþgal etti
Kadýköy Belediyesi’ne baðlý olarak
çalýþan Genel-Ýþ üyesi 50 iþçi 16 aydýr
ücret farklarý ve maaþlarýný alamadýklarý için Kadýköy Belediyesi
binasýný iþgal etti.
16 ay önce Kadýköy Belediyesi ile
Genel-Ýþ Sendikasý arasýnda toplu iþ
sözleþmesi imzalanmýþtý.
Seçimlerden önce bazý iþçiler
Kadýköy’den ayrýlan Ataþehir
Belediyesi’ne geçtiler, ama Kadýköy
Belediyesi iþçilerin haklarýný ödemedi.
Sloganlar atarak alkýþlarla belediye

binasýna giren iþçilerin görüþme
isteðini Baþkan Selami Öztürk reddetti. Baþkan yardýmcýsý Mustafa
Demircan’la görüþen iþçiler, yönetimin kendilerini muhattap olarak
görmediðini söylerken, alacaklarýnýn
ödeneceði garantisini alana kadar
eylemlerini devam ettireceklerini
belirtti. Sözleþmeden doðan ücret
farklarý, 7 aylýk ikramiye, öðrenim
paralarý, kýþlýk kýyafet paralarý ve
iþçilerin diðer haklarýný ödemedi.
Ýþçilerin belediyeden kiþi baþýna 7
bin TL alacaðý bulunuyor.

Emekli Sen Taksim’de
açlýk grevi yaptý
Emekli Sen üyeleri 4 ve 5 Haziran
günlerinde Taksim Gezi parký’nda 2
günlük açlýk grevi yaptý. Üzerinde
“Ýnsanca yaþayacak bir maaþ ve
sendika yasamýzý istiyoruz” yazan
bir pankart açan emekçiler çocuklarýna ve torunlarýna mahçup düþtüklerini, durumlarýnýn insanca yaþamaya el
vermediðini söylediler ve bu haksýzlýða tahammül edemediklerini
belirttiler.
Birçok örgüt ve emekçinin desteðini
alan emekçilerin kurduklarý çadýrlar
polis tarafýndan sökülmek istendi.
Buna izin vermeyen emekçiler polis
tarafýndan tartaklandýlar. Emekliler 2
gün boyunca direndiler ve kampanyalarý için destek ve imza
topladýlar. Eylem boyunca “Ýnsanca
yaþamak istiyoruz”, “Sendika
hakkýmýz engellenemez!”, “Sadaka
deðil, toplu sözleþme” sloganlarý

atýldý.
Eylemlerini 5 Haziran günü sona
erdiren emekliler, Türkiye'nin taraf
olarak imzaladýðý uluslararasý
sözleþmelerden doðan sendikal haklarý için mücadelelerini sürdürecekler.

EVYAP hamile
kalan iþçisini
kovdu
Temizlik ürünleri üreten EVYAP
firmasý Tuzla’daki bir fabrikasýnda
5 yýldýr kadrolu olarak çalýþan bir
iþçisini hamile olduðu gerekçesiyle iþten çýkarttý.
Sevda Aydoðdu adýndaki iþçi
hamileliðiyle birlikte çalýþma þartlarýnýn zorlaþtýðýný ve birçok haksýzlýða maruz kaldýðýný söyledi.
EVYAP’a “Ýþe iade” ve “Cins
ayrýmcýlýðýný ihlalden” dava açan
Aydoðdu, bir kadýn iþçinin daha
hamile kaldýðý için iþten
çýkarýldýðýný söylerken, iþten
çýkarýlmasýnýn Ýþ Yasasýna,
Avrupa Ýnsan Haklarý
Sözleþmesine ve Birleþmiþ
Milletlerin kadýnlara iliþkin
sözleþmesine aykýrý olduðunu ve
bir insan hakký ihlali olduðunu
belirtti. Marmaris’teki 5 yýldýzlý
bir otelde çalýþan iþçiler,
sendikalarý ile iþverenlerinin toplu
iþ sözleþmesi üzerinde anlaþamamasý sebebiyle eylem yaptýlar.
%15 zam talebine karþýlýk iþverenin %3 zam önermesi üzerine
DÝSK’e baðlý OLEYÝS üyesi iþçiler
slogan atarak otel kapýsýnýn önüne
geldi. Ýþçiler adýna OLEYÝS’den
Hasan Ercan konuþtu: “Emekçiler
olarak gerekli fedakarlýðý gösterdik. Burada grev olursa ki görünen odur, bunun tek sorumlusu
iþverendir. Verdikleri yüzde 3'lük
zammý kabul etmemiz mümkün
deðildir. 2 ay içinde greve gitme
hakkýmýz var.'' Otel giriþine grev
yazýsý asýldýktan sonra eylem sona
erdi.

E_KART grevi 1
yýldýr sürüyor

ATV-Sabah grevcilerine
polis engellemesi
4 aydýr direnen SABAH-ATV
çalýþanlarýnýn her cumartesi
Taksim’de yaptýklarý yürüyüþ bu
sefer polis tarafýndan engellendi.
Barikatla durdurulan emekçiler dövizleriyle ve sloganlarýyla oturma eylemi yaparak eylemlerine devam ettiler. Eyleme Ýstanbul’daki diðer sendika, grev ve direniþlerden de destek
vardý.
Gazeteciler yaptýklarý açýklamada,
“Sabah-Atv'de 114 gündür grev var.
Gazete ve televizyon patronlarý 114

günden beri çalýþanlarýn haklarýný
çiðnemek için her türlü hukuksuzluðu deniyorlar. Turkuvaz yöneticileri, gerçeklerden kaçabileceklerini
sanýyorlar. Oysa unuttuklarý bir þey
var, bizler gazeteciyiz. Gazetecilik,
iþgal altýndaki bir ülkenin vatandaþlýðýna benzer. Sürgüne gidersiniz,
iþbirliði yaparsýnýz ya da direnirsiniz.
Bizler direnmeyi seçen gazetecileriz.
Ve er geç iþgalcileri, vicdanlardan
söküp atacaðýz” dedi.

Kriz ve mücadele haberlerini Tunaz Öztürk derledi

ECZACIBAÞI’nýn sendikalý
olmayan tek iþyeri E-KART’ta
çalýþan iþçiler sendikal haklarý için
1 yýldýr grevdeler. Kredi, banka ve
gsm kartlarýnýn basýmýný yapan iþ
yerinde grev 16 Haziran 2008’de
baþlamýþ. E-KART’ta bugüne
kadar 24 iþçi sendikalý olmak istediði için iþten atýlmýþ.
Geçtiðimiz günlerde Basýn-Ýþ
üyesi 4 iþçinin iþten çýkarýlmasýyla
birlikte fabrika çalýþanlarý akþam iþ
yerini terketmeme eylemi yaptýlar
ve baþka iþ yerlerinden,
sendikalardan iþçiler de eyleme
gelerek destek verdi. 2 iþçi daha
çýkarýldý. Ýþçiler, açtýklarý iþe iade
davalarý sonucu tazminat almaya
hak kazandýlar. Ancak þirket
tazminatlarýný vermiþ deðil.
Grevlerinin 1. yýlýnda, 16 Haziran
Pazar günü saat 19.00’da
ECZACIBAÞI’nýn sahip olduðu
Ýstanbul Levent’teki Kanyon
Alýþveriþ Merkezi’ndeki eyleme
tüm iþçi ve emekçileri destek
olmaya çaðýrýyorlar.

sayý: 365 z sosyalist iþçi z

5

Mýsýr’da postacýlarýn
grevi devlete
meydan okuyor
Mustafa Bassiouny,
Kahire’den bildiriyor
Mýsýr’da yükselen bir
protesto dalgasý var ve bu dalgaya posta çalýþanlarý da greve
çýkarak dahil oldu. Binlerce
postane iþçisi Mayýs ayýnýn
baþýndan beri ülkenin çeþitli
yerlerinde düzenlenen miting
ve grevlere katýlýyor.
Geçen hafta Nil Pamuk-Ýplik
fabrikalarýnda da protesto
yürüyüþleri gerçekleþti,
baþkent Kahire’nin güneyinde
bulunan Tanta Flax & Oil fabrikasýnda iþçiler 1000 kiþilik bir
iþ býrakma eylemi düzenlerken, Tebbeen’deki çelik fabrikasýnda çalýþan iþçiler oturma
eylemi gerçekleþtirdi. Nubia’da
arkeolojik arazideki iþçiler de
harekete geçmek üzere hazýrlýk
içerisinde.
Posta çalýþanlarýný tetikleyen
þey, yeni bir iþ performansý
deðerlendirme sisteminin hayata geçirilmiþ olmasý; bu sistem
yöneticilere iki yýl içinde kötü
performans sergilediðini tespit
ettikleri iþçileri iþten çýkarma
yetkisi veriyor.
Posta iþçileri bu sistemin durdurulmasý için kampanya
baþlattý, ek olarak postanelerle
ayný bakanlýk tarafýndan
çalýþtýrýlan Mýsýr
Telekomünikasyon iþçileri ile
eþ statü talep ediyorlar.
Güvenlik güçlerinden gelen
tehditlere raðmen 7 Mayýs’ta
ülkenin birçok yerinde ayný
anda gerçekleþen protesto gösterilerine 5000’in üzerinde
posta iþçisi katýldý. Hareketin
merkezi Nil deltasýnda bulunan Kafr al-Shaykh’ta; buradaki grev 18 Mayýs’tan 23
Mayýs’a kadar devam etti.
Devlet tarafýndan kontrol
edilen postacý sendikasý,
hareketi sabote etmeye çalýþtý;
grevi kýrdý ve kampanyaya
katýlanlarýn sendikaya üyeliklerini iptal etti.
Yöneticiler militan iþçileri
sürgüne gönderdi ve diðer
iþçilere de ayný þeyi yapmakla

tehdit etti.
Tüm baskýlara raðmen posta
iþçileri yýlmýyor. Kampanyanýn
öncülerinin tutuklanmasý üzerine, 18 Mayýs’ta yeni ve büyük
bir grev daha düzenlendi. Bu
kez yöneticiler iþçilerin
yürüyüþlere katýlmalarýný
engellemek için kapýlarý kilitledi.

Posta iþçileri
mücadeleye devam
edecek

Posta çalýþanlarýnýn grevi
2007 yýlýnda vergi tahsildarlarýnýn gerçekleþtirdiði grev ile
büyük benzerlikler taþýyor.
Düþük ücretle çalýþan vergi
tahsildarlarý daha iyi çalýþma
koþullarý ve devlet memurluðu
statüsü için büyük bir
mücadele baþlatmýþtý.
Týpký posta çalýþanlarý gibi,
onlar da çeþitli þehirlerde
örgütlenmiþ ve mücadeleyi
sokaða taþýmýþlardý. Kitlesel
protesto gösterilerinin yasak
olduðu Mýsýr gibi ülkelerde bu
tarz eylemler açýkça devlete
meydan okumak anlamýna
geliyor. Gösteriler sokaktaki
sýradan insanlarla dayanýþmayý
saðlamada kilit öneme sahip.
Son üç yýldýr on binlerce
Mýsýrlý iþçi düþük ücretler,
zorlu çalýþma koþullarý gibi
sebeplerle sokaða çýktý. 2006
Aralýk ayýnda tekstil iþçilerinin
yaptýðý yürüyüþler sonucu
kazanýmlar elde edilmesi ile
iþçiler arasýnda grevlerin zaferle sonuçlanabileceði fikri
yayýldý.
Vergi tahsildarlarýnýn
gayriresmi grev komiteleri, 50
yýldan beri ülkede kurulan ilk
baðýmsýz sendikaya dönüþtü.
Tüm bu mücadeleler iþçi
sýnýfýnýn demokrasi mücadelesinde en ön safta yer aldýðý
fikrini yerleþtirdi.
Devlet baskýsýnýn böylesine
yoðun olduðu ülkelerde uluslararasý destek çok büyük
önem taþýyor. Daha fazlasýna
ihtiyacýmýz var.

Tinananmen Meydaný’ndaki ayaklanmayý 20 yýl önce bastýran Çin ‘de iþçilerin hiçbir hakký yok.

Çin: büyüyen küresel sanayi devi
Çin’in 1989’da yaþadýðý sadece
politik bir kriz deðil ayný zamanda bir ekonomik krizdi. Çin
ekonomisi 80’li yýllar boyunca
sürekli büyüdü, ancak bu
büyüme liderlerin kontrolü
dýþýnda gerçekleþiyordu.
1988 sonbaharýnda enflasyon
1949’dan beri görülmemiþ bir
düzeye yükseldi ve 1980’lerde
yaratýlan istihdam ortadan kalkmaya baþladý. Devletin fiyatlarý
kontrol etme giriþimi her þeyi
daha kötü hale getirdi.
Bu yüzden 1989 yýlýndaki
harekette iþçilerin rolü önemliydi. Mao sonrasý önderlik onlara
daha iyi bir hayat vaad etmiþti,
ancak 80’lerde kazandýklarý her
þey birer birer ellerinden gitmiþti.
Çin’in büyük kentlerinde
ortaya çýkan iþçi hareketleri
enflasyona karþý çýkmakla ve iþ
güvenliði talepleriyle olduðu
kadar, devletin yozlaþmasý ve
demokrasi meseleleri ile de
ilgiliydi.
4 Temmuz’da hayata geçirilen
önlemler ekonomik krizi daha da
çýkmaza soktu, Çin ekonomisi
bir yýl boyunca küçüldü ve
sonunda atýl hale geldi.
Ekonomi 90’larda yeniden kendisini toparlamaya baþladý ve
bunu Çin yöneticilerinin yatýrým
yaptýðý iki önemli dýþ faktöre
borçluydular. Bunlarýn ilki Çin
için özel bir durumdu, diðeri ise
küresel þartlarýn bir sonucu
olarak gerçekleþiyordu.
Bunlarýn ilki Hong Kong’un
1997’de yeniden Çin ile birleþmesi sonucu orada bulunan kapitalistlerin ülkeye yatýrým yapmasýydý. 90’larýn ortasýndan itibaren
Hong Konglu iþverenlerin
çalýþtýrdýðý Çinli iþçi sayýsý, Hong
Konglu iþçilerden daha fazla
olmuþtu.
Ýkinci faktörse, “küreselleþme”
denilen meseleydi. Batýlý büyük
firmalar kendi ülkelerindeki fabrikalarý kapattýlar ve Küresel
Doðu’daki çok daha ucuz
iþgücünü kullanmaya baþladýlar.
Çin bu amaçla kullanýlabilecek
en iyi yerdi. 1980’lerin büyümesi,
parça imalatý, ayakkabý ve giysi
üreten ufak fabrikalardan kaynaklýydý ve bunlarýn küresel
pazara entegrasyonu hiç zor
olmadý. Bu iþletmeler
Þangay’dan Hong Kong’a inen
sahil bölgeleri boyunca kurulmuþlardý ve bu bölge kýsa

zamanda büyük bir deðiþim
geçirdi.
Bu iþletmeler 90’lardan itibaren
ABD’nin ve Batý Avrupa’nýn
tüketim ürünleri ve sonrasýnda
elektronik eþyalarý için ana kaynak haline geldi ve Çin
ekonomisi her sene %10’un
üzerinde büyüme oranlarý elde
etti. Çin bugün dünyadaki DVD
oynatýcýlarýnýn ve fotokopi
makinelerinin çoðunun üreticisi.
Ancak Çinli iþçiler bunun

Çin bugün çok daha
zengin, ancak ayný
zamanda çok daha
eþitsiz bir toplum.
Ýþçilerin ve köylülerin
çoðu için ekonomik
güvensizlik ve
istikrarsýzlýk artýyor.
Tiananmen
Meydaný’ndan 20 yýl
sonra, ülkenin iþçi
sýnýfýný 1927’de
harekete geçiren o
büyük öfkeyi yaratan
koþullar hâlâ
deðiþmiþ deðil.
bedelini çok aðýr ödüyor. Yeni
endüstri devlet tarafýndan
yönetilen fabrikalarý iþlevsiz hale
getirdi ve 90’larýn ortasýndan
itibaren bu fabrikalar kapatýldý.
45 milyon iþçi iþinden oldu ve
iþsizlik bazý kentlerde %50’lere
hatta %60’lara ulaþtý.

Ýstismar

Ýhracat ürünlerini üreten yeni
sanayi alanlarýnda 14 saatlik iþ
günleri ve haftada 6 gün çalýþma
koþulu standart hale geldi.
Fiziksel ve cinsel istismar çok
yaygýn ve çoðu iþçi maaþlarýný ya
geç alýyor ya da bazen hiç
alamýyor.
Batý’nýn ucuz ithal mallara olan
talebi ülkenin 1997’deki büyük
Asya krizinde ve 2000-2001 yýllarýndaki internet krizinde bile
büyümeyi sürdürmesini saðladý.
2003 yýlýnda Çin, yabancý
yatýrýmlarý diðer tüm ülkelerden
kat kat fazla çeker olmuþtu.
Ýhracat sektöründeki bu
büyüme Çin ekonomisini prob-

lemli hale getirdi. Ekonomi ihraç
ürünlerini üretmekten hammadde ve parça üretemez hale
geldiðinden, ülke ithalata çok
büyük miktar para ayýrmak
zorunda kaldý. Çin ayný zamanda devasa bir ithalatçý.
Çin’in büyümesine devam
etmesinin ana kaynaðý ABD’ye
yaptýðý ihracat ve burada yaþanabilecek ufak bir düþüþ büyük
sonuçlara yol açabilir.
Ýhracat sektörü büyük oranda
kasabalardaki ucuz ve taze
iþgücünden besleniyor. Köylüler
þehirlerde daha fazla para kazanabiliyor olsalar da, iþverenler
sýnýrsýz bir iþgücü kaynaðýna
sahip olduklarýna inandýklarýndan çalýþma koþullarý gerçekten
çok kötü.
Ancak 2006 yýlýnda yeni fabrikalarda çalýþmak üzere köyden
þehre göç edenlerin sayýsý azaldý
ve iþverenler köylüleri çekmek
için asgari ücretleri biraz olsun
arttýrdý. Yine de devletin besin
üretimini artýrmak için köylülere
daha iyi ödemeler yapmaya
baþlamasý göçleri engelliyor.
Son olarak kredi krizi ortaya
çýktý ve zaten 2007’den beri
düþüþte olan ABD’ye ihracat
oranlarý geçen yýl hýzlý ve büyük
bir düþüþ yaþadý. Kimse tam
rakamlarý bilmiyor, ancak yeni
sanayilerde çalýþan 20 milyon
göçmen iþçinin iþsiz kalarak
yurtlarýna döndükleri tahmin
ediliyor.
Hükümet ekonomik krizin etkilerini geciktirmek için belli baþlý
önlemleri alýyor, ancak bunlarýn
iþe yarayýp yaramayacaðýný
söylemek için henüz çok erken.
Çin’in 1989’dan beri yaþadýðý
devasa büyüme ülkeyi bir dünya
ekonomik gücüne dönüþtürdü,
ancak bu gücün varolmasý dünya
ekonomisinin saðlýklý olmasýna
baðlý.
Çin bugün çok daha zengin,
ancak ayný zamanda çok daha
eþitsiz bir toplum. Ýþçilerin ve
köylülerin çoðu için ekonomik
güvensizlik ve istikrarsýzlýk
artýyor.
Tiananmen Meydaný’ndan 20
yýl sonra, ülkenin iþçi sýnýfýný
1927’de harekete geçiren o
büyük öfkeyi yaratan koþullar
hâlâ deðiþmiþ deðil.
Charlie Hore
Berk Efe Altýnal Socialist
Worker’dan çevirdi
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Türkiye iþçi sýnýfý tarihin
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ürkiye’de büyük iþçi
eylemi denince akla
hemen gelebilenler
oldukça sýnýrlý. Grev
hakkýnýn kazanýlmasýnda büyük önemi olan
Saraçhane Mitingi, KESK’in
sendika yasasý henüz çýkmamýþken gerçekleþen bir iki
Ankara yürüyüþü ve belki bir iki
Emek Platformu eylemi. Ve çoðu
1960’lý yýllarda gerçekleþmiþ olan
fabrika iþgallerini de büyük
olmasa da önemli iþçi eylemleri
olarak görebiliriz.
Bunlarýn arasýnda 15-16
Haziran’ýn büyük bir önemi
vardý ve Türkiye sýnýflar
mücadelesinin en büyük
eylemiydi.

1960’larda Türkiye

1950’de Türkiye’de 155 fabrika
vardý ve bu fabrikalarda iþçilerin
toplam yüzde 30’u çalýþýyordu.
Üretimleri ise toplam üretim
içinde yüzde 44’dü. Ýçlerinde
sadece 55’i özel sektöre aitti.
1960’da bu sayýlar hýzla büyümeye baþladý. O güne kadar
devlet sanayide de tartýþmasýz en
büyük iþverenken özel sektör
hýzla öne geçmeye baþladý.
1960’da sanayi üretiminin
yüzde 55’i fabrikalarda yapýlmaya baþlandý. Ýþçi sýnýfýnýn da
yüzde 30’u bu fabrikalarda
çalýþýyordu.
Fabrikalarýn sayýsý 540’a
ulaþmýþtý. Bunlarýn 300’ü özel
sektöre aitti.
1964 yýlýnda 20 ila 100 arasýnda
iþçi çalýþtýran sanayi kuruluþlarýnýn sayýsý 1200’e ulaþmýþtý.
1970’e gelindiðinde ise fabrikalarýn sayýsý 1160 olmuþtu. Bu fabrikalar toplam sanayi üretiminin
yüzde 73.7’sini gerçekleþtiriyorlardý. Toplam iþçilerin yüzder
46.4’ü de bu 1160 fabrikada
çalýþýyordu.
1160 fabrikanýn 800’ü özel sektöre aitti.
Kýsacasý 1960’lý yýllarda özek
sektör ve büyük sanayi hýzla
büyümüþtü.
1970’de Ýstanbul’da 1 milyon
iþçi vardý. Ankara’da ise çoðu
“memur” olmak üzere 400 bin
iþçi vardý.
1960’larda Türkiye ekonomisi
çok hýzlý geliþmekteydi. 1950-60
arasýnda ekonominin geliþme
hýzý yýlda ortalama yüzde 7-8 idi,
1960’lý yýllarda ise ortalama yýlda
yüzde 13’lük bir geliþme oranýna
ulaþýlmýþtý.
Özel sanayinin bu hýzlý geliþimi
geleneksel sanayiler olan gýda ve
tekstilin dýþýnda esas olarak
madeni eþya, ulaþým aracý
imalatý, lastik ve kimya sanayi-

lerinde yaþanýyordu.
Ýstanbul ve Ýstanbul - Ýzmit
arasý hýzla sanayileþmekteydi.
Sanayinin hýzlý büyümesi genç
bir iþçi sýnýfýnýn oluþmasýna yol
açýyordu.

DÝSK’in kuruluþu

Türkiye’de sendikalar 1947’de
yasallaþtý. Bir yýl sonra, 1948’de
52 bin iþçi sendikalara üye oldu.
5 yýl sonra, 1952’de Türk-Ýþ
kuruldu ve o sene 150 bin iþçi
sendikalýydý.
1960’a gelindiðinde ise
sendikalý iþçi sayýsý 300 bine
ulaþmýþtý.
1948’de sendikalý iþçilerin tüm
iþçilere oraný yüzde 15 iken bu
oran 1949’da yüzde 29’a, 1958’de
yüzde 37’ye çýkmýþtýr.
Kimilerine göre “iþçi sýnýfýnýn
ve emekçilerin önünü açan, ilerici” 27 Mayýs 1960 askeri
darbesinden sonra ise sendikalý
iþçi sayýsý düþmüþ ve 1963’de
sendikalý iþçi oraný yüzde 30’a
gerilemiþtir.
Türkiye’de grev hakký 1963’de
kazanýldý. Kimileri grev hakkýnýn
yukarýdan verildiðini iddia etmesine raðmen grev hakký için
mücadelenin hak elde edilmeden
baþladýðýný, 1963 öncesinde grev
ve direniþlerin yaþandýðýný
düþünürsek zamanýn CHP’li
hükümeti iþçi hareketi daha da
militanlaþmadan grev hakkýný
vermenin yararlý olacaðýný
düþündüðünü söyleyebiliriz.
1963’den 1971’e kadar ki iþçi
hareketi sürekli bir yükseliþ
içindedir. Bu dönemi ikiye ayýrýrsak, 1963-1966 arasýnda toplam
179 grev olmuþ ve bu grevlere 26
bin iþçi katýlmýþtý.
Ayný dönemde gerçekleþen 84
direniþe 44 bin iþçi katýlmýþtýr. Bu
direniþlerden 16’sýnda güvenlik
güçleri ile çatýþma çýkmýþ ve 16
bin iþçi bu çatýþmalarda yer
almýþtýr.
1967-1970 arasýndaki dönemde
ise 312 grev yaþanmýþ ve 56 bin
iþçi bu grevlere katýlmýþtý.
1967-70 arasýnda asýl yükselen
mücadele biçimi ise direniþler
olmuþtur.
1967-70 arasýnda 516 direniþ
olmuþ ve 340 bin iþçi bu
direniþlere katýlmýþtý.
Direniþlerin 372’sinde güvenlik
güçleri ile çatýþma çýkmýþ bu
çatýþmalara 250 bine yakýn iþçi
katýlmýþtýr. (Tabii bu sayýnýn
içinde 15-16 Haziran direniþinin
de yer aldýðýný unutmamak
gerekir.)
DÝSK, 1967’de kuruldu. Türk-Ýþ
yönetiminin Ýstanbul’da
Paþabahçe iþçilerinin grevini
desteklememesi bardaðý taþýran

damla oldu ve özel sektörde
örgütlü Maden-Ýþ, Lastik-Ýþ,
Kimya-Ýþ, Gýda-Ýþ ve Basýn-Ýþ
Türk-Ýþ’den ayrýlarak Devrimci
Ýþçi Sendikalarý Konfedarasyonu,
DÝSK’i kurdu.
DÝSK kurucularý ayný zamanda
Türkiye Ýþçi Partisi’nin de ya
kurucusu ya da üyesiydi. Daha
sonra Gýda-Ýþ Baþkaný Kemal
Nebioðlu ve Lastik-Ýþ Baþkaný
Rýza Kuas TÝP’den milletvekili
oldu.
DÝSK’in kuruluþu iþçi mücadelesi içinde önemli bir rol oynadý.
Birçok fabrikanýn iþçileri DÝSK’e
katýlmak için mücadele etmeye
baþladý. Bir çok direniþin nedeni
sendika seçme hakkýydý.
Hýzlý geliþen bir ekonomide
iþçilerücret ve diðer taleplerini
hýzlý alabiliyorlardý. Patronlarýn
ise grev ve direniþe, üretim kaybýna tahammülü yoktu.
Ýþçiler DÝSK’e üye olamak istiyorlardý çünkü DÝSK özel sektörde iþçilere yüksek ücret ve
daha iyi sosyal koþullar
kazandýrýyordu. Özellikle büyük
fabrikalarda.
Bu nedenle büyük fabrikalarýn
iþçileri yasal grev dýþýnda bir
mücadele biçim geliþtirmiþlerdi:
Fabrika iþgalleri.
DÝSK’e katýlmak isteyen, özellikle büyük fabrikalarýn iþçileri
fabrikayý iþgal ediyorlardý ve
üretim kaybýna tahammülsüz
patronlar önce polis ve jandarma
aracýlýðý ile grevi kýrmaya çalýþýyor, bu olmayýnca da iþçilerle
anlaþýyordu. DÝSK’e baðlý
sendikalar hýzla güçleniyor, iþçiler ise radikalleþiyordu.
Bu durum patronlarý ve özellikle de büyük patronlarý þiddetle
rahatsýz ediyordu. Çünkü bir
yandan üretim aksýyor, diðer
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nin en büyük eylemi

Haziran
yandan da iþçi ücretleri artýyordu. En önemlisi yeni oluþan genç
iþçi sýnýfý içinde mücadeleci bir
gelenek yerleþiyordu. Bu iþçiler
mücadeleci olduklarý kadar
sosyalist fikirlere de yaklaþýyorlardý.
Bu nedenle patronlar DÝSK’in
kapatýlmasýný, iþçi hareketinin
geriletilmesini istiyorlardý.
Yeni çýkarýlmak istenen sendiklar yasasýnýn tek amacý DÝSK’in
daðýtýlmasýydý.
15-16 Haziran 1970 direniþi bu
yeni yasa tasarýsýný durdurmayý
amaçlayan bir eylemdi.

görüyordu. 1971’de silahlý
mücadele biçiminde karþýmýza
çýkan bu siyasi çizgi 2009’da
onun tam bir karikatürü olarak
küçücük gruplarla “keskin”
eylemler yapmaya, “devrimci
direniþler” gerçekleþtirmeye
dönüþmüþ durumda.
Bir diðer kesim ise 16 Haziran
günü iþçilere direnmemeyi,
sýkýyönetime boyun eðmeyi ve
aralarýna karýþmýþ devrimci
gençleri dinlememeyi öðütleyen
radyo konuþmalarý yapan DÝSK
önderliðinin arkasýna takýldý.

Sosyalistlerin durumu

15-16 Haziran 1970 direniþini
DÝSK iþyeri temsilcileri toplantýsý
kararlaþtýrdý. Geniþ bir katýlýmla
alýnan karar 15 Haziran günü
Ýstanbul’un üç noktasýndan
merkeze doðru yürüme biçimin
de baþladý.
Gebze, Silahtaraða ve Levent
yönlerinden baþlayan yürüyüþler
yol boyu büyüyordu.
Ýþ býrakarak yürüyüþe çýkan bir
iþyeri diðerinin önünde duruyor,
oradaki iþçilerin katýlýmý ile
devam ediyor ve bir sonraki iþyerinin önüne geliyordu.
15 Haziran günü DÝSK üyesi
iþçilerin yaný sýra Türk-Ýþ üyesi
iþçilerin de yürüyüþlere katýlmasý
çok önemliydi.
Ertesi gün, 16 Haziran’da
yürüyüþlere katýlan iþçi sayýsý
arttý. Büyük iþçi yýðýnlarý yürüyor, karþýlarýna çýkan polis ve
asker barikatlarýný çok kolayca
aþýyordu. Binlerce iþçi Anadolu
yakasýnda Türk burjuvazisinin
kalbine, Baðdat Caddesi’ne girmiþ Kadýköy’e doðru yürüyordu.
Polis ateþ açtý, iþçi öldürdü ama
yürüyüþü durduramadý. Ýþçiler
Kadýköy Kaymakamlýðý’ný sardý

1970’de sosyalist hareket bir
çok parçaya bölünmüþtü. Ana
tartýþma ‘Milli Demokratik
Devrim mi yoksa Sosyalist
Devrim mi’ etrafýnda sürse de
bir dizi baþka tartýþma hareketi
kucaklamýþtý.
15-16 Haziran eyleminden kýsa
süre önce MDD tezini savunanlarýn yayýn organlarýnda yoðun
olarak tartýþýlan bir konu iþçi
sýnýfýnýn öncülüðünün objektif
mi yoksa subjektif mi olduðuydu. Ve tartýþma MDD saflarýnda
yaþanýrken Türkiye tarihinin
bugüne kadar aþýlamayan en
büyük iþçi eylemi gerçekleþti. Ne
var ki parçalanmýþ Türkiye solu
15-16 Haziran iþçi hareketinden
ders çýkarmak yerine bir baþka
yana savruldu.
Bir dizi grup iþçi sýnýfýnýn kitlesel mücadelesinin gücüne bakacaðýna silahlý mücadeleye baþladý
ve bu kesim daha sonraki yýllarda Türkiye solunun en önemli
geleneðini oluþturdu.
Baþlýca karakteristiði ikamecilik
olan bu kesim kendi eylemlerini
iþçi sýnýfýnýn kurtarýcýsý olarak

Direniþ

ve gözaltýna alýnan iþçilerin
serbest býrakýlmasýný saðladý.
Silahtar’dan gelen iþçiler Ýstanbul Valiliði’ne yürümeye çalýþýtý.
Sayýsýz barikatýn arkasndan
Valiliðin önünde tanklarla
karþýlaþtý. Bir iþçi kolu Atatürk
köprüsünden geçerek Taksim’e
gitmeye çalýþtý ama köprü
açýlarak durduruldu.
Levent yönünden gelen iþçilere
ise polis ateþ açtý.
Yürüyen iþçilerin arasýnda
elbette bütün sosyalistler yer
aldý. Ellerinden geldiðince
iþçilere yardýmcý oldular ama
iþçilere önderlik edecek bir
devrimci parti yoktu.
Nitekim akþamüstü hükümet
Ýstanbul’da sýkýyönetim ilan etti
ve DÝSK baþkaný Kemal Türkler
radyodan yaptýðý konuþma ile
direniþin bittiðini ilan etti ve
devimci gençleri suçladý.
Hareket sahip olduðu tek önderliði de kaybetmiþti. Nitekim
17 Haziran günü Silahtaraða bölgesindeki bir kaç fabrikanýn
kapýlarýný kaynaklayarak iþgal
edilmesi dýþýnda gösteriler bitti.
3 gün sonra tüm hareket bitti.
6 ay sonra bir kýsým solun silahlý
mücadelesinin ilk ciddi olaylarý
yaþandý. 8 ay sonra solun bir
kýsmý 9 Mart’ta “ilerici askeri
darbe” beklerken 12 Mart’ta
darbe gerçekleþti.
DÝSK kapatýldý. Yöneticiler
tutuklandý.
Bu arada 15-16 Haziran’ýn
hemen arkasýndan parlamento
yeni sendikalar yasasýný onayladý
ama Anayasa Mahkemesi yasayý
bozdu ve DÝSK kapanmaktan
kurtuldu ama Türkiye’de grev
ve sendikalar yasasý daha da
kuþa döndü.
15-16 Haziran gösterileri iþçi
sýnýfýnýn var olduðunu eylemle
gösterdi.
Ýþçi hareketinin kollektif
mücadele gücünün önemini gösterdi.
Açýk ki, 1970’de iþçi hareketi
içinde yer alan, devrimci bir
önderlik var olsaydý geliþmeler
baþka türlü olabilirdi.
16 Haziran günü Ýstanbul iþçi
sýnýfýnýn eline düþebilirdi. Ertesi
gün 4-5 kat ve belki daha fazla
sayýda iþçi ve emekçi sokaða çýkabilirdi. Hareket bütün Türkiye’ye büyük ölçeklerde yayýlabilirdi.
Bütün bunlar olmadý. Olmadý,
çünkü bu çaðýrýlarý yapacak,
ertesi günü sýkýyönetime raðmen
iþçileri sokaða çýkaracak bir örgütlenmeyi inþa edecek devrimci
sosyalist bir örgütlenme yoktu.
Doðan TARKAN

15-116 Haziran,
sendikalar ve bürokrasi
15-16 Haziran öncesinde sendikalarda yönetimlerde iki kadro
düzeyi vardý. Birisi uzun süredir sendika yöneticiliði yapmýþ ve
yapmakta olanlar. Bu kesim hareketin, mücadelenin baskýsý
altýndaydý. Bu nedenle bürokrasi hareketin önünde bir engel
deðildi.
Öte yandan alt düzey sendika yöneticileri çok zaman hareketin
öne çýkardýðý iþçilerden oluþuyordu. Mücadelenin basýncýný bu
yöneticiler çok daha fazla hissediyordu ve zaten bir ölçüde
sendikalarýn üst yöneticilerine mücadelenin basýncýný onlar taþýyorlardý.
Ne var ki 15-16 Haziran sendika bürokrasisinin tabandan gelen
basýnca karþý koyduðu ve mücadelenin önüne çýktýðý ilk eylem
oldu. Kemal Türkler radyodan yaptýðý konuþma ile eylemi
bitirirken DÝSK içinde de bir dönemi kapattý.
15-16 Haziran’ýn arkasýndan ve özellikle de 12 Mart döneminde
iþyelerinde büyük bir kýyým yaþandý. Öncü iþçileri büyük ölçüde
temizlendi. Bir kýsmý sendika bürokrasisine katýldý.
1970’lerin ilk dönemindeki mücadeleler ve bu mücadelelerin
bir çoðunda DÝSK yönetiminin hareketi geri çekmeye çalýþan
tutumu bir ikinci kuþak iþçi önderlerinin de fabrikalardan temizlenmesine neden oldu. 1970’li yýlarýn baþýndaki ilk iþçi eylemleri
DÝSK bürokrasisi tarafýndan derhal kýnanmýþ ve karþý çýkýlmýþtýr.
Artýk DÝSK yönetimi mücadeleci iþçilerden kopuk ve uzaktýr.
Nitekim 12 Eylül 1980 darbesi ile bir kere daha kapatýlan DÝSK
yeniden açýldýðýnda bu fark daha da çoðalmýþtýr. Üyelerinin
büyük kýsmý Türk-Ýþ’e geçmiþtir.
O günlerde solda ve sendika hareketi içinde DÝSK’in Türk-Ýþ’e
katýlmasý tartýþýlmaktaydý. Ne var ki sekter sol ve DÝSK’in
olanaklarýna göz diken yönetim bu fýrsatý kaçýrdý.
Bu arada ise DÝSK’li iþçiler örgütsüz, mücadele gelenekleri
kýrýlmýþ bir biçimde zaten Türk-Ýþ’e geçiyorlardý.
Bu arada Türk-Ýþ’de grevlerin serbest býrakýlmasýndan sonra
saflarýna katýlan DÝSK’li iþçilerin de basýncý ile hareketlenmeyebaþladý. Nitekim 1987’de greve çýkan iþçilerin yüzde 81.6’sý
Türk-Ýþ üyesidir.
15-16 Haziran 1970 direniþi açýk ki Türkiye iþçi hareketi tarihinin en önemli ve en etkileyici eylemidir. Ne var ki patronlar
bu direniþin ardýndan korkularýný yatýþtýracak önlemlerin hepsini kýsa sürede aldýlar.
DÝSK kapatýlmadý ama ehlileþtirildi. Hareketi ileri çeken bir
örgüt olmaktan çýkarýldý. Öncü iþçiler fabrikalardan tasfiye oldular. DÝSK’in ehlileþtirilmesi ve öncülerin tasfiyesi ile birlikte fabrikalarda radikal, sol, sosyalist unsurlar zayýfladý. Böylece fabrikalarda sol bir geleneðin oluþmasýnýn önü kapandý.
1970’ler de DÝSK içinde TKP’nin etkin olmasý bir iþe yaramadý
çünkü TKP, DÝSK’in mücadeleci, direniþçi bir örgüt olmaktan
çýkmasýna yardýmcý oldu.
Sonunda elde bugünkü DÝSK kaldý. Bir kýsým þubeleri MHP’nin
elinde.
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sosyalist isci
Geçtiðimiz hafta çok sayýda þehirde hem
KESK'in hem de KESK'in en büyük sendikasý
olan Eðitim-Sen'in eylemleri gerçekleþti. KESK,
PKK operasyonu adý altýnda saldýrýya maruz
kaldý. Çok sayýda KESK yöneticisi gözaltýna
alýndý ya da tutuklandý.
Eðitim-Sen ise haklarý için toplu görüþme
öncesi taleplerini iletmek için Ankara'ya
yürüyüþ baþlattý.
Bütün hükümetler gibi kamu çalýþanlarýný
AKP de bir baþ belasý olarak görüyor. Bütün
hükümetler gibi AKP de KESK'e, Eðitim-Sen'e
yönelik baský yapýyor.
Birkaç yüz öðretmen, Ankara sokaklarýnda
yürüyüþ yapmak istediði için gaz bombalý
saldýrýya uðruyor.
Önüne gelenin, hatta polislerin bile yürüyüþ
yaptýðý Ýstiklal Caddesi, öðretmenler yürüyüþ
yapma isteyince birden bire panzer ve polislerden oluþan barikatla kapanýyor.
Kamu çalýþanlarýna, öðretmenlere gaz bombasý
atan, bomba atma emri veren tüm amir ve
memurlar hakkýnda hýzla soruþturma açýlmalý.
En temel demokratik hakkýn kullanýlmasý
önünde, bir yürüyüþ önünde barikat kuran ve
öðretmenleri coplayan polisler hakkýnda da
gereken yapýlmalý.
Ama bir de sorunun bizim saflarla ilgili yaný
var. Eðitim-Sen'in Ankara'ya gidecek Ýstanbul
kolu Galatasaray Liseli önünde toplandýðýnda
ve yine saatler geçmesine raðmen bir adým bile
atýlamadýðýnda, liderlik çaresizliðe teslim oluyor. Ne ileri gidilebiliyor, ne yan tarafa, ne eylem
bitirilebiliyor ne de ne yapýlacaðý belirlenebiliyor.
Öylece duruluyor polis barikatýnýn önünde.
Saatler geçtikçe eyleme katýlanlar yoruluyor,
katýlým hýzla azalýyor, birdenbire barikat
önünde halaylar çekilmeye baþlanýyor. 100 kiþilik bir kalabalýk, politik odaðýný kaybediyor.
Tam sekiz saat, ayný yerde bekleniyor.
Ve sekiz saatin sonunda eylem ayný yerde bir
basýn açýklamasýyla sona erdiriliyor.
Kamu çalýþanlarý hareketinin en dinamik kolu,
örgütlü iþçi sýnýfýnýn en mücadeleci parçasý,
barikatlar önünde kendi kendini bitiriyor.
Bitiriyor çünkü, 100 kiþi barikat aþmaya çalýþmak, aþýlamayacaðýný bile bile polis ve panzer
barikatýna yüklenmek çocuksu bir manzara
yaratýyor. KESK defalarca binlerce kamu
çalýþanýyla barikatlarý zorlamýþtýr, bazen aþmýþ
bazen de sert polis müdahalesiyle karþýlaþýp
daðýlmýþtýr. Ama ne olursa olsun binlerce
emekçi, birlikte tutum almýþ, omuz omuza birlikte çatýþmýþ ve polis saldýrýsý sonucunda daðýlmak zorunda kalýnsa da bu harekette moral
bozukluðu yaratmamýþtýr. Önemli olan, barikata
gelene kadar ne yapýldýðýdýr. Talepler, bir kampanya halinde, tabanda, sendika üyelerinin
katýlýmýyla yaygýn bir þekilde örgütlenirse o
zaman basýna göstermelik barikat önü oturma
eylemleri deðil, gerçekten kazanmayý hedefleyen kitlesel eylemler örgütlenebilir.
Sendikanýn tabanýnýn haberi bile olmadýðý
yürüyüþler, eskiden KESK'e yönelttiðimiz kadro
eylemlerini bile aratacak kadar zayýf kitlesel bir
katýlýma, diðer bit deyiþle dar kadro eylemlerine
yol açýyor.
Bu yüzden KESK hýzla yenilenmeli, kocaman
bir sendika olarak basýnýn ilgisini çekecek cýlýz
basýn açýklamalarý örgütlemek yerine, kazanmayý hedefleyen, tabanda adým adým örgütlenen, tabanýn her bir aþamasýndan haberi olan ve
sahip çýktýðý somut talepler etrafýnda kampanya
yapmak zorundadýr.
100 kiþi engellenebilir ama böyle bir kampanya
ile bir araya gelen binlerce mücadeleci kamu
çalýþanýnýn, iþyerlerinde direniþe geçen emekçilerin önünde barikatlar hiçbir iþe yaramaz.
KESK'in mücadele tarihi bu yönde derslerle de
doludur.

Yýlda 315 bin ölüm, ölen yoksullar
G
lobal Humanitarian Forum'un
hazýrlattýðý rapor, iklim
deðiþikliðinin her yýl 325 milyon kiþiyi ciddi biçimde etkilediðin
ortaya koydu. Bu sayýnýn gelecek 20
yýlda ikiye katlanarak, þu anda 6 milyar 700 milyon olan dünya nüfusunun
yüzde 10'una karþýlýk geleceðini gösterdi.
z Ýklim deðiþikliði, yýlda 315 bin
kiþinin ölümüne yol açýyor. En fazla
etkilenenler ise soruna en az katkýda
bulunan yoksul ülkeler
z Ýklim deðiþikliði yüzünden ölenlerin
sayýsýnýn 2030 yýlýna kadar yýlda 500
bine çýkacak
z Küresel ýsýnmadan kaynaklanan
ekonomik kayýplarýn yýlda 125 milyar
dolarýn üzerinde. Bu miktar, zenginlerin yoksul ülkelere yaptýðý yardýmý
aþýyor ve 2030 yýlýna kadar yýlda 340
milyar dolara çýkmasý öngörülüyor.
z Raporda, kuraklýk, sel, kasýrga ve
yükselen deniz suyu seviyelerine en
meyilli yoksul ülkelerde yaþadýklarýndan aþýrý derecede zayýf diye tanýmlanan 500 milyon kiþiye odaklanýlmasý
çaðrýsý yapýldý.
z Ýklim deðiþikliði nedeniyle en fazla
risk altýndaki bölge olan Afrika'nýn en
zayýf 20 ülkeden 15'ine ev sahipliði
yaptýðý, en yüksek seviyede tehdit
altýndaki diðer bölgelere Güney Asya
ve geliþmekte olan küçük ada
ülkelerinin dahil olduðu kaydedilen
raporda, en kötü sonuçlardan kaçýnmak için, iklim deðiþikliðinin etkilerine uyum saðlama yönündeki
çabalarýn geliþmekte olan ülkelerde
100 katýna çýkarýlmasý gerektiði belirtildi.
z Ýklim deðiþikliðinin ekonomik ve
insani yükünü fazlasýylaný taþýyan
dünyadaki en yoksul 50 ülkenin,
yeryüzünü ýsýtan karbon emisyonlarýna yüzde 1'den daha az katkýda bulunduðunun altý çizildi.

Türkiye'deki küresel ýsýnma daha hýzlý

D

ünya Bankasý, Almanya'nýn
Bonn kentinde 180'in
üzerinde ülkenin katýlýmýyla,
1-12 Haziran tarihleri arasýnda
düzenlenen, iklim deðiþimine iliþkin
uluslararasý bir antlaþmanýn imzalanmasýna yönelik çalýþmalarýn yapýldýðý
toplantýlara bir rapor sundu.
z Eski Doðu Bloku ülkelerinde ekolojik felaketler yaratan sanayileþme
politikalarý nedeniyle, iklim deðiþiminin etkileri bölge ülkeleri açýsýndan
aðýr olacak.
z Ýklim deðiþiminin sonuçlarýndan

 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

olan deniz düzeyi yükselmesi, bölgenin dört ana havzasý ile Rusya'nýn
Kuzey Buz Denizi kýyýlarýný etkileyecek.
z Türkiye'nin de içinde bulunduðu
Adriyatik'in doðu kýsmý ve
Türkiye'nin Akdeniz Kýyýlarý havzasý
da olumsuz etkilenecek bölgelerden
biri.
z Türkiye'nin Akdeniz kýyýlarýnýn
kimi bölümleriyle, Hýrvatistan ve
Arnavutluk'un Adriyatik kýyýlarýnýn
kimi bölümleri ''fýrtýna taþkýnlarýndan, tuzlu deniz sularýnýn yer altý

DSiP’e üye ol!
devrimci
sosyalistlere
güç ver

www.dsip.org

KESK yenilenmeli

ÝKÝ RAPORDA KÜRESEL ISINMA

sularýna sýzmasýndan'' etkilenecek.
z Deniz düzeyindeki yükselmenin
Karadeniz'de Rusya, Ukrayna ve
Gürcistan kýyýlarýný þimdiden etkilemeye baþladý.
z Kapalý bir su havzasý olan Hazar
Denizi'nin düzeyi de, buharlaþma
nedeniyle, 21. yüzyýl sonunda
bugünkü düzeyinin 6 metre altýnda
olacak.
z Rapora göre eski Doðu Bloku
ülkeleri ve Türkiye'deki ýsýnma da
diðer bölgelere göre daha hýzlý.

Kitle Grevi ve
Sendikalar
Rosa Lüksemburg
sosyalist iþçi satýcýlarýndan
isteyebilirsiniz
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WALTER BENJAMÝN

Mekanik Marksizme karþý mücadele
Chris Bambery;
Walter Benjamin'in geç
dönem yazýlarýný deðer lendiriyor.

1

940 Eylül'ünde iþgal altýndaki Fransa'dan Ýspanya'ya
kaçan Alman Yahudisi bir
göçmen, kendisine Hitler
Gestapo'suna teslim edileceði
söylendikten sonra intihar etti.
Walter Benjamin, Naziler
tarafýndan Alman vatandaþlýðýndan çýkarýlmýþtý. Bir
yahudi, bir solcu ve Bertolt
Brecht gibi komünistlerin
arkadaþý olarak, Nazilerin eline
düþerse kaderinin ne olabileceðinin gayet iyi farkýndaydý.
Tarih konusunda son yazdýklarýyla hatýrlanmazsa, en çok
kültür üzerine yazdýklarýyla
hatýrlanacaktýr. Hitler'in zaferi
onu komünist parti ve Sovyetler
Birliði hakkýnda eleþtirel olmaya
itti. Arkadaþý Brecht'in aksine o,
eleþtirilerini dile getirecek
cesarete sahipti. Bunu yapmak,
çoðu kiþinin Sovyetler Birliði'ni
faþizm karþýsýndaki tek engel
olarak gördüðü günlerde hiç de
kolay deðildi. Benjamin, son
yazýlarýnda hem Alman sosyalistlerinin, hem de komünistlerinin Nazi tehdidini yeteri
kadar ciddiye almama hatalarý
üzerine yoðunlaþtý. Bu durumun kýsmen tarihin mutlaka
sosyalizmin-ya da Stalin
Rusya'sýnda sosyalizm olduðu
iddia edilen durumun- zaferini
getireceði inancýndan kaynaklandýðýný öne sürdü. Böyle
bir "mekanik Marksizm"
anlayýþý, iþçileri sosyalizmin
uðrunda mücadele verilecek ve
kazanýlacak bir þey deðil,
kaçýnýlmaz olarak gerçekleþecek
bir durum olduðu inancýyla
uyuþturur.
Plekhanov, 'Rus Marksizmi'nin
babasý', "Biz, elbette, yolumuzu
biliyor, tarihin bizi son hýz
hedefimize doðru götüren
treninde oturuyoruz." diye
yazdýðýnda bu akýmdan etkilendiðini belli ediyordu.
Benjamin þöyle cevap veriyor;
"Marx, devrimlerin dünya tarihinin lokomotifi olduðunu
söyler. Ama belki de durum
biraz daha farklý. Belki de
devrimler trende yolculuk eden
insan ýrkýnýn imdat frenini
çekmesidir." Benjamin, Marx'ýn
iþaret ettiði kapitalizmin temel
çeliþkisine geri dönüyor.
Verimlilikteki devasa artýþ
dönemleri arasýnda insanlýðý ve
gezegeni tehdit eden yýkýcý
güçlerde de muazzam bir yükseliþ olur. Devrim, ekonomik
geliþmenin nihai çýktýsý olmayabilir. Bunun yerine felakete
doðru giden bir sistemden tarihi
bir kopuþu gerektirebilir.

Tehlike

Faþizm; iþçi sýnýfýnýn o güne
kadar karþýlaþtýðý en büyük
tehlikeydi. "Mekanik
Marksistler" için ise faþizm tarihsel "ilerleme" sürecinde bir
istisnaydý. Bu yüzden sosyal-

Angelus Novus, Paul Klee, 1920

Tarih meleði
alegorisi
“Klee’nin Angelus Novus adlý
bir resmi vardýr. Bir melek
betimlenmiþtir bu resimde;
meleðin görünüþü, sanki
bakýþlarýný dikmiþ olduðu bir
þeyden uzaklaþmak ister
gibidir. Gözleri, aðzý ve kanatlarý
açýlmýþtýr. Tarihin meleði de
böyle gözükmelidir. Yüzünü
geçmiþe çevirmiþtir. Bizim bir
olaylar zinciri gördüðümüz noktada, o tek bir felaket görür,
yýkýntýlarý birbiri üstüne yýðýp,
onun ayaklarý dibine fýrlatan bir
felaket. Melek, büyük bir
olasýlýkla orada kalmak, ölüleri
diriltmek, parçalanmýþ olaný
yeniden bir araya getirmek
ister. Ama cennetten esen bir
fýrtýna kanatlarýna dolanmýþtýr
ve bu fýrtýna öylesine güçlüdür
ki, melek artýk kanatlarýný
kapayamaz. Fýrtýna onu sürekli
olarak sýrtýný dönmüþ olduðu
geleceðe doðru sürükler; önündeki yýkýntý yýðýný ise göðe
doðru yükselmektedir. Bizim
ilerleme diye adlandýrdýðýmýz,
iþte bu fýrtýnadýr.”
Pasajlar’dan

Benjamin, bir önceki yüzyýlýn yeni solunun Lenin, Troçki, Luksemburg ve Gramsci gibi bir temsilcisiydi.
istler, faþizmin Almanya gibi
geliþmiþ bir ülkede zafere ulaþamayacaðýný öne sürerken,
komünistler Hitler'in kazanabileceði bir zaferin kýsa ömürlü
olacaðýný iddia ettiler.
Benjamin'e göre faþizm sýnýf
baskýsýnýn deðiþmez gerçekliðinden çýkýyordu. Faþizm;
korkunç sosyal gerilemelerle,
"ilerleme"nin ürünü olan
teknolojiyi birleþtiriyordu. Bu
teknoloji ölüm kamplarýnda ve
savaþ alanýnda yýkýcý etkiler
yaratmak için kullanýlýyordu.
Benjamin Marx'ý onun mirasýna göz koyanlardan kurtarmaya
çalýþtý. Þöyle yazýyordu; "Her
çaðda, gelenek ona boyun
eðdirmeye çalýþan konformizme
karþý savunulmalýdýr." Marx'ýn
belirttiði gibi kendi seçtikleri
koþullar altýnda olmasa bile tarihi insanlar yapar. Tarih, bizi

kendi akýþý içinde ileriye doðru
taþýyan baðýmsýz bir süreç
deðil." "Mekanik Marksistler"in
iddiasýna göre feodalizm
köleliðin yerini almýþtýr, kapitalizm feodalizmin yerini almýþtýr
ve kaçýnýlmaz bir þekilde sosyalizm de kapitalizmin yerini alacaktýr. Ancak hiçbir þey kaçýnýlmaz deðildir. Tarih, insanlar
tarafýndan yapýlýyorsa hatalar
olmasý mümkündür. 20'nci
yüzyýlda gerçekleþen devrimler
bize bunu gösterdi.
Benjamin açýkça önemli bir
noktaya dikkat çekiyor "Bizim
kuþaðýmýzýn edindiði tecrübeler
þunu gösteriyor ki, kapitalizm
kendiliðinden yok olmayacak."
Marx'ýn dediði gibi kapitalizm
sýnýf mücadelesini yaratýr. Ama
Benjamin, bu mücadelenin
devamlý bir gerilla savaþý halini
aldýðý durumlarda iþçi sýnýfý

devrime kazanýlmadan sistemin
devrilemeyeceðini ekler.
Ýþçi sýnýfý "yaptýðý devrimin
tarihsel bir dönüm noktasý
olduðu bilincini" kazanmak
zorundadýr. Ýþçi sýnýfý, tarih
boyunca tüm ezilenlerin, baský
görenlerin "öcünü almalýdýr".
Ezilenlerin geçmiþteki
mücadelelerinden ilham alarak
gelecek kuþaklarý felaketten kurtarmalýdýr. Benjamin için
devrim uzak bir hayal deðil, bir
gerekliliktir."Devrimin baþarýsý
garanti deðildir" der. Bu kazanma ihtimali az bir kumar-ama
bu riske girilmeli. Yýkým ve
insanýn kurtuluþu arasýnda bir
karar vermek zorundayýz. Evet,
baþarýsýzlýk tehlikesi var ama
baþarý umudu da var.
Onur Devrim Üçbaþ,
Socialist Worker'dan çevirdi

Türkçe’de
Walter Benjamin
Son Bakýþta Aþk/Metis
Tek Yön/YKY
z Pasajlar/YKY
z Brecht'i Anlamak/Metis
z Estetize Edilmiþ Yaþam
Alman Faþizminin Düþünsel
Oluþumlarý/Der
z Estetik ve Politika/
Derleme/Alkým
z
z
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KitaplýK
Ortak vatan mý?
DTP milletvekili Sýrrý Sakýk, Cumhuriyeti yönetenlerin
Çanakkale savaþýnda ölenlere ihanet ettiðini açýkladý ya,
aydýnlanmacý solcularýn Kürtleri Cumhuriyet deðerlerine
davet etmesi için paha biçilmez bir fýrsat oluþmuþ oldu.
TKP eski Genel Sekreteri Kemal Okuyan, fýrsat bu fýrsat,
millî bir anti emperyalizm sosuna bulanmýþ, ilerici
cumhuriyetin deðerlerini vurgulayan, Kürtleri ortak vatan
seviyesine geldiði için alkýþlarken, birlikte yaþam yönünde
yaptýklarý deðinmelere sevinen önerilerde bulunuyor.
Bu önerileri yaparken, iþ Kürt sorununa geldiðinde Lenin’in
uluslarýn kendi kaderini tayin hakký ilkesinin içeriðinden
nasibini almamýþ bütün Türk solcularýnýn yaptýðý gibi,
Kürtlere akýl vermeye baþlýyor. Özetle, “Biz bunu önceden
söylemiþtik, neyse artýk siz de anladýnýz” demeye getiriyor.
Kürt hareketi uzun süredir birlikte yaþamaktan söz ediyor.
Ama Kemal Okuyan, bir Türk solcusu olduðunu unutarak,
“Ayrýlýk deðil de birlik ve ortaklýk istenmesinden nasýl üzüntü duyulur!” diyerek þaþkýnlýðýný ifade ediyor.
Nasýl üzüntü duyulur?
Þöyle üzüntü duyulur: Kürtler 1999 yýlýnden beri net bir
biçimde birlikte yaþamak, baðýmsýz bir Kürt devleti yerine
eþit haklara sahip bir halk olarak yaþamak istiyor. Bunu her
fýrsatta, her düzeyde dile getiriyorlar. Birlikte yaþama vurgusuna raðmen, son birkaç yýldýr, DTP’lilere, “Söyleyin
bakalým, PKK terörist mi, deðil mi?” sorusu sorulduðuna
göre, yýllarýn KESK’ine PKK operasyonu yapýldýðýna göre,
zafer iþareti yapan Kürt çocuklar uzun hapis cezalarýna çarptýrýldýðýna göre, PKK ateþkes ilan ettiðinde yüzlerce DTP’linin
göz altýna alýndýðý operasyonlar yapýldýðýna göre, bir de
baský altýndaki her halkýn doðal, bir halk olarak varoluþundan kaynaklanan ayrýlma hakkýný dile getirseler ne olacak?
Neden Türk solcularý, ezen ulusun sosyalisti tanýmýna bu
kadar yabancýdýr, bilinmez! Ezen ulusun sosyalistiyseniz, en
baþta bir þeyi yapamazsýnýz: Ezilen halkýn nasýl yaþamak
istediðine karýþamazsýnýz.
Karýþabileceðiniz tek þey, ezilen halkýn kaderini ve nasýl
yaþamak istiyorsa öyle yaþayabileceði koþullarý gasp eden
devlet mekanizmasýdýr.
Kürt halký nasýl yaþamak istediðine özgürce karar verebileceði koþullarda mýdýr?
Hayýr!
Milletvekilleri, liderleri, hareketi, çocuklarý, dili hâlâ açýk
bir biçimde tehdit altýnda. Genelkurmay Baþkaný ne dedi?
“Üniter devletin çivisini oynatýrsanýz” dedi, Yugoslavya
örneðini vererek, çivinizi çýkartýrým.
Kemal Okuyan gibiler bu çivici yaklaþýmla uðraþýyor mu?
Tabii ki hayýr! Onun yerine þu ikilemi koyuyorlar Kürtlerin
de muhalefetin de önüne: “Çünkü bütün bunlardan ileriye
dönük pozitif bir enerji de çýkar, Yeni Osmanlýcýlýða, yani
Amerika'nýn gerici bir operasyonuna "ortaklýk" adýna eklemlenme de...”
Özetle Kürtlere, “ya ileriye dönük hamle yapacaksýnýz ya
da ABD uþaklýðý sizleri bekliyor” denmekte.
Hilafet ve saltanatýn yeniden canlandýrýldýðý yönündeki
paniði bir kenara býrakýrsak, ezen ulusun sosyalistleri, ezen
devlet aygýtýyla, ezen ulus milliyetçiliðiyle, ýrkçýlýkla,
Kürtlerin barýþ talebine çivici yanýtlar verenlerin teþhir
edilmesiyle uðraþmalýdýr.
Kürt sorununda keskin bir tartýþmanýn yaþandýðý ve kartlarýn teker teker açýlmaya baþlandýðý bu yeni dönemde, ezen
ulusun ezilenleri Türk milliyetçiliðine ne kadar güçlü bir
yanýt verebilirse, Kürt halký ve halklar arasýndaki kardeþlik
duygusu o kadar avantajlý çýkar.
Karl Marks, Ýrlanda özgür olmadan Ýngiliz iþçi sýnýfýnýn
özgür olamayacaðýný söylerken, ezen ulusun iþçilerini egemen sýnýfa ve devlete karþý mücadelede halsiz düþüren, çaresizliðe iten gerçek belanýn gündelik yaþamda alýcý bulan ve
yukardan aþaðý sistematik bir biçimde pompalanan ezen
ulus milliyetçiliði olduðunu anlatmak istemiþti.
Kürtleri hiç mi eleþtirmeyeceðiz? Tabii ki desteðimiz koþulsuz ama eleþtirel olmalý. Bu eleþtirin baþýnda, Kürt hareketinin Türk milliyetçiliðinin kanlý sýrlarýný örtmesine yardýmcý
olan fikirleri geliyor. Bu, meþhur “kurucu ortaklýk” fikri.
Türkler ve Kürtler kurucu ortaklar. Kemal Okuyan da
beðeniyor bu yaklaþýmý tesadüfi olmayan bir biçimde. Þöyle
diyor: “Cumhuriyet bir tek Kürtleri dýþlamadý... Cumhuriyet
halký, emekçileri de dýþladý burjuva karakterine uygun
olarak. Bu kez cumhuriyet fikrini eþitlikçi bir düzende, aydýnlýk ve özgür bir Türkiye için yaþatacak mýyýz, yaþatmayacak
mýyýz? Bizim sorularýmýz elbette bu olmalý.”
Bizim sorularýmýz elbette bunlar olmamalý. Bizim sorularýmýz, cumhuriyeti teþhir eden sorular olmalý, bizim sorularýmýz milliyetçiliði teþhir eden sorular olmalý, bizim ilk ve
Okuyan gibilerin asla sormayacaklarý sorumuz, “1915’te ne
oldu?” sorusu olmalý.
Kürt halký, Ermenileri, Kürtleri, Müslümanlarý ve iþçileri
ezerek yükselen ve aydýnlanmacýlýðý sadece asker-sivil
bürokrasi ve Türk sermayesinin banka hesaplarýný aydýnlatmaktan ibaret olan cumhuriyetle hesaplaþmadan kendi
kaderini belirleyebileceði koþullara ulaþamaz.
Þenol Karakaþ

HER
HAFTA
BÝR
KÝTAP

Tek bir troçkizm yok mu?
Troçkizmin Tarihi,
Alex Callinicos,
Sosyalist Ýþçi Yayýnlarý,
2. Baský Haziran 2009, … sf

T

ürkiye'de ilk ve tek troçkist
parti olan DSÝP dýþýnda kendilerini troçkist olarak tanýmlayan farklý çevreler var. Dünyada
DSÝP'in bir parçasý olduðu
Uluslararasý Sosyalizm Akýmý'nýn
dýþýnda baþka troçkist akýmlar da
var. Yoksa tek bir troçkizm yok mu?
Ýngiltere'deki Sosyalist Ýþçi
Partisi'nin (SWP) önde gelen
üyelerinden biri olan Alex Callinicos
Troçkizmin Tarihi adlý kitabýnda bu
sorunun yanýtýný arýyor. Türkçe'de
ilk kez 1992'de yayýmlanan ve tükenen kitabýn ikinci baskýsý geçen ay
yayýmlandý.
Ýçinde Kuzey Amerika ve Batý
Avrupa kökenli troçkist akýmlarýn
bir þemasýnýn da bulunduðu kitap,
okurlarý ilk baþta 2. Dünya Savaþý
sonrasýnda troçkistlerin yaþadýðý
tartýþmaya götürüyor.
Troçki, 1939'da Meksika'da Stalin'in
bir ajaný tarafýndan öldürülmeden
hemen önce yaklaþan 2. Dünya
Savaþý'na dair öngörülerde bulunmuþtu. Troçki'ye göre, yaklaþan
savaþ sonucu Rusya'da hakim olan
stalinist bürokrasi devrilecekti.
Troçki, 1917 Ekim Devrimi sonrasý
kurulan SSCB'yi yozlaþmýþ bir iþçi
devleti olarak görüyordu.
Yozlaþmýþtý, iþçi sýnýfý devrimi yapmýþ, ama onun içinden çýkan ve
yabancýlaþan bir güç olan bürokrasi
tarafýndan politik haklarý ve yönetimi elinden alýnmýþtý. Buna raðmen
yine de kapitalizmden daha ileri bir
toplumdu. Troçki'ye göre Sovyet
Rusya'yý stalinizme raðmen bir iþçi
devleti kýlan özellikler, üretim
araçlarýnýn devlet mülkiyetinde
oluþu, tam istihdamýn saðlanmasý ve
planlý ekonomiydi. Sovyet Rusya
savaþtan ya bir iþçi devrimiyle çýkacak ya da eski kapitalist unsurlarýn
diktatörlüðü kurulacaktý. Troçki'ye

göre Marksist analiz buydu. Eðer
geliþmeler farklý bir yönde ilerlerse
Marksist analizin kendisinin gözden
geçirilmesi gerektiðini de yazdý.
Stalinist bürokrasi savaþtan
güçlenerek çýktý. Muzaffer güçler
arasýndaydý ve dünyanýn yeniden
paylaþýmý konusunda bir taraftý.
SSCB egemenlik alanýna Doðu
Avrupa'yý kattý. Troçki yanýlmýþtý.
Doðu Avrupa'da herhangi bir
devrimci ayaklanma ya da kayda
deðer bir halk hareketi gerçekleþmeden Rusya'daki rejimin kopyalarý
kurulmuþtu. Doðu Avrupa'daki
rejimler SSCB gibi bir iþçi devleti
miydi? Bu soruya verilen yanýt troçkist akýmýn temelindeki bölünmeyi
yarattý. Olgulara raðmen Troçki'nin
lafzýna sýðýnan troçkist hareketin
çoðunluðu bir iþçi devrimine gerek
olmadan da bir iþçi devletinin kurulabileceðini savundu. Birçok farklý
troçkist hareketin içinde bulunduðu
Ortodoks troçkizm troçki'nin
teorisinin özünden de koptu.
Troçki'ye göre, sosyalizm iþçi
sýnýfýnýn bilinçli eylemiydi ve

devrimci sýnýfýn ayaklanmasý
olmadan yeni bir toplum kurulamazdý.
1948'de genç bir troçkist olan Tony
Cliff diðerleri gibi Troçki'nin sözlerine sýðýnmadý. Marksist kapitalizm
teorisi ile Sovyet Rusya'nýn
ekonomik ve sosyal yapýsýný inceledi.
Ortaya Rusya'da Devlet Kapitalizmi
adlý kitap çýktý. Cliff þu sonuca
ulaþmýþtý: Sovyet Rusya 1930'larýn
baþýndan itibaren artýk bir iþçi devleti
deðildi. Batýdaki rejimlere simetrik
olarak devlet kapitalisti bir rejim
kurulmuþtu. Cliff, Troçki'nin görüþlerindeki yanlýþ noktalarý eleþtirdi ve
özüne uygun yeni bir yorum ortaya
koydu. Bu troçkizmdi. Sosyalizm
tankla, gerillayla, orduyla,
bürokrasiyle, azýnlýk hareketleriyle
kurulamazdý.
Alex Callinicos bu temel bölünmeden yola çýkarak troçkist
hareketin kendi içinde neler
tartýþtýðýný anlatýyor. DSÝP ve
Uluslararasý Sosyalizm Akýmý'nýn
temel tezlerini özetliyor.
Selim Iþýk

SÝNEMA - DVD

Gitmek: Benim Marlon ve Brandom
Belgesel filmlerinden tanýdýðýmýz
Hüseyin Karabey’in ilk uzun metrajlý kurmacasý olan ‘Gitmek’ filmi
dvd olarak satýþa sunuldu. Film
Türkiye’de vizyona girmesinden
önce Kültür Bakanlýðýnýn Ýsviçre’de
filmin gösterimini yapacak festivale
desteðini çekmesiyle (yani dolaylý
sansür uygulamasýyla) gündeme
gelmiþ ancak dolaþtýðý festivallerin
ve aldýðý ödüllerin sayýsý artýkça
konu daha fazla uzatýlmamýþtý.
‘Gitmek’filminin konusunu,
Irak’ta savaþ çýktýðý sýrada Ýstanbul’da yaþayan Ayça’nýn Kuzey Iraklý
bir Kürt olan sevgilisi Hama Ali’ye
ulaþmak için yaptýðý yolculuk oluþturuyor. Dolayýsýyla alýþagelinen
savaþtan kaçma hikayesi filmde tersine dönüyor, tutkusu için savaþýn
üzerine giden bir kadýn hikayesi
anlatýlýyor. Ýstanbul’da kalmaya

dayanamayan Ayça Irak’a gitmek
üzere yola çýkýyor ancak Habur
Sýnýr Kapýsý’nýn kapalý olmasý
yüzünden sevgilisiyle buluþmak

üzere Ýran’a geçiyor.
Filmin artýk sinemada görmeye
pek alýþtýðýmýz bir doðu yolculuðu
hikayesi olduðunu söylemek
mümkün. Bitmeyen otobüs yolculuklarý, kimlik kontrolleri, gündelik
hayatta baskýdan þikayet eden bir
halk. Ancak özgün bir karakter
ortaya çýkmayý baþarýyor, Ayça.
Sevdiði adam uðruna az da olsa
Kürtçe öðrenmeye çalýþan, tanýmadýðý þehirlere yola çýkan ve
düðün, halay gördü mü dayanamayan bu karakterin aslýnda görünenden çok daha fazla barýþ umudu
barýndýrdýðýný söylemek mümkün.
Sýradan insanlarýn en temel isteklerinden, sevgi ve azimlerinden
doðacak bir barýþ. Gücünü böylesi
naiflikten alan biriyle nasýl savaþýlabilir ki.
Orhan Göztepe
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Öðretmenler
yürüyemez
SÝ Ýstanbul- Haklarý için
Ýstanbul’dan Ankara’ya
yürümek isteyen eðitim
emekçileri Ýstanbul’da
polisin engellemesiyle
karþýlaþtý. 3 Haziran günü
öðle saatlerinde
Galatasaray Meydaný’nda
toplanan 150 eðitim
emekçisi buradan
Taksim’e yürümek istedi.
Oradan otobüslere binerek
Ankara’ya hareket edeceklerdi. Eðitim-Sen’in önü
daha yürüyüþün baþýnda
kesildi. DSÝP üyelerinin de
aralarýnda bulunduðu
topluluk yürüyüþ hakkýný
kullanmak için uzun süre
sloganlarla bekledi.
Polisin sert tutumunu
protesto eden Eðitim-Sen
Baþkaný Zübeyde Kýlýç
KESk üzerinde yoðunlaþan baskýlarý kýnadý ve
yürüme çaðrýsý yaptý.
Eðitim-Senliler polis
barikatýna yüklendi.
Burada 15 dakikaya yakýn
karþýlýklý itiþme yaþandý.
Polis cop ve göz yaþartýcý
gazla saldýrdý. Eðitim
emekçileri bir süre daha
barikatý aþmak istedi.
Kalabalýk polis topluluðu
ve caddeyi kapatan panzerler geçiþe izin vermedi.

Eðitim-S
Sen’e polis saldýrýsý
SÝ Ankara- Eðitim-Sen
5 Haziran’da Ankara’da
yürüdü.”Toplu Sözleþme Ýçin
Alanlardayýz, Ankaradayýz”
sloganlarýyla yürüyen
Eðitim-Sen’in bir dizi talebi
var. “Bilimsel, laik,
demokratik, kamusal eðitim;
çocuklar için kreþ, beslenme,
temiz su ve yýlda an az iki
defa saðlýk taramasýndan
geçirilmesi; eðitim iþkolundaki tüm çalýþanlarýn iþ
güvenceli ve kadrolu çalýþmasýný; eðitimde demokratik
bir yönetim; vergide
adalet”isteyen EðitimSen’liler eylem yaptý.
Yürüyüþ KESK’e yapýlan
operasyonlara da tepkiydi.
Tutuklanan 18 kiþinin çoðu
serbest kaldý.
Eðitim-Sen yürüyüþü dört
bir koldan düzenlendi. KESK
ve Eðitim-Sen’e dönük devlet
baskýsýna karþý barýþ
yürüyüþü oldu. Zafer
Parký’nda saat 13.00’te eylem
olaysýz baþladý. Eylemciler
Milli Eðitim Bakanlýðý’na
yürümek isteyince polis
yürüyüþe izin vermedi.
Barikatý aþmak isteyen
eylemcilere saldýran polis
önce su sýkýp sonra 4 tane
gaz bombasý atarak 150-200
kiþilik grubu daðýtmaya
çalýþtý. ”Savaþa deðil eðitme

ayný sokakta Papaðan Pazar
isimli iþletmeyi açtý. Bu
iþletmede çalýþan azýlý
faþistler stantlara saldýrdý.
Sokaktaki diðer faþist
esnaflarý da yanlarýna çektiler.
Konur Sokak, Ankara'da
solun ve muhalefetin sesini

YENÝ KIBRIS PARTÝSÝ:
Kýbrýs’ta iþgale son!

K

ýbrýs’ýn Kuzey’inde örgütlü
olan YKP’nin genel sekreteri
Murat Kanatlý geçen hafta sol
partilerle görüþmek için Ýstanbul’daydý. DSÝP’te YKP ile görüþtü ve
aþaðýdaki bildiriye imza attý
Kýbrýs sorunu, uzun bir çatýþma
tarihini içinde barýndýrmaktadýr.
Kýbrýslýlarýn ortak vatanlarýnda yaþamlarý, milliyetçi kesimlerin "büyük"(!)
düþlerinin, kapitalist toplumdaki
klasik sýnýf çeliþkilerinin ve emperyalistlerce önemli sayýlan coðrafyasýnýn
tutsaklýðýnýn dayatmalarýndan kurtulamadý. Yaþanan süreçte Kýbrýslýlar,
ortasýndan tel örgüler geçen,
coðrafyasý kanla bölünmüþ, halký ve
tüm yasam alanlarý ikiye ayrýlmýþ
olarak hayatlarýný sürdürmeye
çalýþýyor…
Yeni Kýbrýs Partisi, tüm bunlarý kabullenmeyerek ortak vatan için her
dilde konuþan Kýbrýslýlarla bir arada

mücadelesini sürdürdü, sürdürmeye
devam etmektedir.
Bunun yanýnda, enternasyonalist
bir anlayýþý olan Yeni Kýbrýs Partisi,
Kýbrýs sorununa taraf olan ülkelerin
siyasi parti ve örgütleri basta olmak
üzere tüm dünyadaki sol, sosyalist,
ilerici örgütlerle birlikte, kendi
coðrafyasýnýn sorunu basta olmak
uzara farklý alanlarda da mücadelesini
sürdürmektedir…
1974 yýlýnda, NATO'nun kendi çýkarlarý çerçevesinde ortaya koyduðu
senaryonun birinci perdesinde; Yunan
cuntasýnýn askeri darbesinin ardýndan,
ikinci perdesinde de Türkiye'nin
askeri iþgali, bu coðrafyanýn sorununu
baþka bir boyuta taþýmýþ bulunmaktadýr. Ancak, askeri harekatýn neticesinde ortaya çýkan iþgal; fetih
siyasetiyle bir istilaya dönüþmüþ
durumdadýr...
Bu fetih siyaseti sonucu, TC sivil ve
askeri bürokratlarý basta olmak üzere;

KADIKÖY

HER ÇARÞAMBA
SAATT 19.00’DA
TOPLANIYOR

Sosyalist Ýþçi
ne savunuyor?

Ada Kafe, Ali Suavi
Sokak, 22/ A Bahariye
caddesi.
Ýletiþim: 0536 5195406

Küresel
Eylem
Grubu
bütçe” ve “KESK’i deðil,
silahlarý susturun” sloganlarýmýzla yýlmayan bizler
birkaç saatlik oturma eyleminden sonra mücadelemizi
kazandýk. Yürüyüþe izin
verildi. Milli Eðitim
Bakanlýðý’nýn bahçesine
kadar yürüdük.Basýn açýklamamýzý yaptýk.
Polisin bulunduðu saldýrý
sonucu aldýðý cop darbesiyle
gözünden yararlanan bir
emekli öðretmen ameliyata
alýndý. Durumu ciddiyetini
koruyor. Bir diðer eðitimci

ise astýmý olduðu için atýlan
gazdan etkilenerek müþade
altýna alýndý.
DSÝP olarak hem
sendikanýn taleplerine sahip
çýkarak hem de krizin
yükünü patronlarýn ödemesi,
iþsizliðe karþý mücadele gibi
siyasi taleplerle yürüyüþte
yerimizi aldýk. Eðitim-Sen
mitinginin inþacýlarýndan
olduk.”Savaþa Deðil Eðitime
Bütçe” sloganlarýmýzla
destek verdik.
Dilem Þahinler

duyurabildiði tek alan. DSÝP,
Küresel BAK, KEG gibi bir
çok örgüt ve kampanya bu
sokakta stantlar açýyor,
bildiri daðýtýyor, gazete satýyor. Burasý Ankara'nýn en
merkezi noktasý. Büyük bir
rant merkezi. Konur Sokak
ise birkaç mafya grubu
tarafýndan bölüþülmüþ
durumda.
Tüm bu olaylar neden
Ankara'da yaþanýyor?
Baþkent MHP'nin Türkiye'de
en yüksek oy aldýðý yerlerden biri. 29 Mart yerel seçimlerinde MHP adayý Mansur
Yavaþ yüzde 30 oy aldý. Son
20 yýldýr Ankara'da faþist
partinin oylarý yüzde 20'nin
altýna düþmedi. Bunda
CHP'nin temsil ettiði "solun"
saðcýlaþmasý ve Melih
Gökçek kadar Cumhuriyet
Türkiye'nin derin ve sivil yönetimleri
uyguladýklarý asimilasyon ve entegrasyon politikalarý sonucunda
Kýbrýs'ýn kuzeyini Türkleþtirme ve
Sünni - Müslümanlaþtýrma gayretini
ýsrarla sürdürmektedirler. Bu anlayýþ,
resmi olarak 1950'lerin ortasýnda TAKSIM tezi ile ifade edilirken ki o zamanda da ana hedef adanýn tamamýný geri
almaktý, simdi "ata topraðýný geri alma
ve Türkleþtirme" diye de ifade
edilebilecek istirdat (irredentist)
siyaseti Kýbrýs'ýn kuzeyi için günlük
yasamda öne çýkmaktadýr. Bunun için;
Kýbrýs'ýn kuzeyinde bir valilik gibi
çalýþan elcilik kurumu oluþturulmuþ,
bu kurum aracýlýðý ile sosyo-politikalara, siyasi alana açýk ve kapalý
müdahalelerde bulunulmuþ, Kýbrýs'ýn
kuzeyindeki idarenin, Ankara'nýn bir
acentesi gibi hareket etmesi saðlanmýþtýr. Askeri kurumlarýn yanýnda,
Kutlu Adali'nin da öldürülmesinden de
sorumlu tutulan, kendine ait radyosu
ile her gün þoven ve milliyetçi yayýnlarý çeþitli formatlarda kitlelere
taþýyan, Kýbrýs'ýn kuzeyini dev Türk
bayraklarýyla donatan, yeraltý faaliyetlerinde paravan olarak kullanýlan Sivil

Mitingleri'nin de etkisi oldu.
Sosyal demokrasinin solu ise
uzun zamandýr bomboþ.
Faþist saldýrýlar Ankara'da
üniversitelerde sýk sýk
yaþanýyor. Gazi Üniversitesi'nin bir çok fakültesi Ülkü
Ocaklarý'nýn denetiminde.
Ankara Üniversitesi fakültelerinde faþist saldýrýlar artýk
gelenekselleþmiþ durumda.
DSÝP üyeleri yýllardýr tüm
anti-faþistlerin çoðunluðu
kazanmaya dönük kitlesel
mücadelesini öneriyor.
Ancak saldýrýlarda hýzla bir
araya gelen güçler tam bir
bölünmüþlük içerisinde.
DSÝP Ankara Ýl Örgütü,
tüm anti-faþistlerle birlikte
Konur Sokak’ý, stant açma
hakkýný savunmaya, þehri
faþistlere býrakmamak için
mücadeleye devam edecek.
Savunma Teþkilatý'nýn baþýnda TC
Genelkurmayý tarafýndan atanan
askeri yetkililer bulunmaktadýr.
Son 35 yýlda uygulanan entegrasyon
- asimilasyonla, Türkleþtirme ve Sünni
- Müslümanlaþtýrma politikalarýna
uygun olarak taþýnan nüfus sonucunda; 100 bin civarýnda kalan adanýn
kuzeyindeki Kýbrýslý nüfus azýnlýða
düþürülerek; 400 bin civarýnda
Türkiye'nin çeþitli yerlerinden
gelen/getirilen taþýma nüfusla,
Kýbrýslýlarýn özgür iradesi bloke
edilmiþtir. Bu, adanýn kuzeyindeki
Kýbrýslýyý yok etmeyi amaçlayan ve bu
coðrafyayý Türkiye'nin bir vilayeti yapmaya çalýþan mantalitenin Kýbrýslýlar
üzerinde en acý saldýrý silahý olmuþtur.
Gelinen noktada, Kýbrýs'ýn kendine
has kültürü Türkiye Cumhuriyeti'ni
yönetenlerin yayýlmacý politikasýyla,
adanýn kuzeyinde yok olma tehlikesiyle karþý karþýyadýr.
Bu durumdan çýkýþ ve kurtuluþ yollarýndan önemli bir tanesi de
Enternasyonal dayanýþmadýr. Bu
mücadeleye Türkiye'deki sol partilerin
de katýlmasýný bekliyoruz.

internet
ozurdiliyoruz.com
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
hranticinadaleticin.com
70milyonadim.org

Küresel
Barýþ ve Adalet
Koalisyonu

Ankara’da faþist saldýrýlar ve anti-ffaþist mücadele
Ankara'da Konur Sokak ve
Yüksel Caddesi'nde açýlan
muhalif stantlara faþistler
saldýrdý. Polis, önce faþistlerin sopalý, satýrlý saldýrýlarýna göz yumdu. Ardýndan
direnen muhaliflere saldýrdý.
Ertesi gün polis stantlara gaz
bombasý atarken, faþistlerin
yeni saldýrý giriþimi
püskürtüldü. Bütün siyasi
örgütler ve baðýmsýzlar stantlarý korudu.
Saldýrýyý gerçekleþtirenler
tanýdýktý. 1997'de ayný yerde
Sosyalist Ýþçi satan DSÝP
üyelerine yine ayný faþistler
müdahale etmek istemiþ,
ancak püskürtülmüþlerdi.
Konur Sokak'ta Papaðan
Pide Salonu adýyla faaliyet
gösteren iþletmenin sahibi
azýlý bir MHP'li. Yýllar
boyunca zenginleþti ve yine

Toplantýlar
Etkinlikler

11

Her Cuma
19.00’da
toplanýyor.

KARAKEDÝ
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Antikapitalist
hareket ve
yeni sol
Konuþmacý:
Yýldýz Önen
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Mao’dan
Tiananmen
Meydaný’na
Çin Devrimi
Kadýköy

Sakýz sokak No 18/2
(Þifa Hastanesi karþýsý)

Haksýzlýklarý,
mücadelenizi,
yorumlarýnýzý
bize yazýn

sosyalistisci
@gmail.com

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
gereklidir.
-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.

sosyalist isci
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Avrupa Parlamentosu seçimleri, iþsizlik, ýrkçýlýk ve Ýslam fobisi

Avrupa saða mý kayýyor?
A

vAvrupa Parlamentosu
(AP) seçimleri bu hafta
gerçekleþti. Seçimlere
dair genel olarak medyada görebileceklerimiz gayet sýnýrlý. 27
Avrupa Birliði ülkesinde düzenlenen seçimlerle ilgili haberlerde
iki konu öne çýkýyor: Seçimlere
katýlým % 43 oranýnda gerçekleþti. Baþta merkez sað olmak
üzere sað partiler ciddi oranda
oy kazandý.
Avrupa Halk Partisi adý altýnda
birleþen Hristiyan Demokrat ve
muhafazakar partiler 264 sandalye elde ederken, Sosyalistler 185,
Liberaller 83, Avrupa Yeþilleri 50
milletvekili çýkarmýþ durumdalar.

Tarihin en düþük katýlým

AP'nin 736 üyesinin belirleneceði seçimlerde 375 milyondan fazla seçmenin oy kullanma
hakký vardý. Ancak genel hissiyat
AP’nin iþlevsiz olduðu þeklinde
olduðundan, kimse pek þaþýrmýþ
görünmüyor. Lakin bir önceki
seçimlerde katýlým oraný da
yüzde 45'te kalmýþtý. Ancak
hemen tüm seçim anketleri milliyetçi-faþizan parti ve adaylarýn
önde göründüðünü iþaret etmiþ
olsa da “aþýrý saðýn yükseliþi”
tam bir þaþkýnlýk yarattý.
Ekonomik kriz sebebiyle, politikanýn yapýldýðý þeklinin ‘iþlevsiz’ olduðunu düþünen kitlelerin
kendini merkez dýþýnda ifade
edecekleri gayet açýktý. Krizle
birlikte, Ýngiltere gibi köklü
sendikal hareketlerin bulunduðu
ülkelerde dahi ulusal çýkarlardan, Ýngiliz iþçilerden bahseden
köklü sendikalar, sendikacýlar
peydah oldular. Fransa’da ve
Ýtalya gibi ülkelerde ‘kurumsal
sol’ çeþitli þekilleriyle geleneksel
retorik ve iç tartýþmalar içinde

kendini tekrar ederken, milliyetçi
hareket ve partiler, insanlarýn
iþlerini kaybetme korkularýný ve
karanlýk gelecek tahayyülerini
kullanarak kendilerine daha
geniþ bir cephe yaratmanýn
peþindeler.
Kurumlaþmýþ hareket liderlikleri, geleneksel söylemlerini, ittifaklarýný ve eylemliliklerini
deðiþtirmeye gerek görmediler.
Çünkü, pek çok insanýn
ekonomik krizi, kapitalizmin
ürettiði bir sorun olarak göreceðini ve kitlelerin ‘solun’ deðerini anlayacaðýný düþündüler.
Fransa, Almanya, Polonya, Ýtalya
gibi ülkelerde bunun tam
tersinin gerçekleþtiði görüldü.
Kriz sebebiyle Avrupa çapýnda
güç kazandýðý söylenen
Sosyalistler, örneðin Fransa'da
yüzde 10 oy kaybettiler.
Öte yandan açýkça ýrkçý, göçmen karþýtý politikalar güden
partiler dokuz ülkede ya yoktan
var oldular ya da ciddi oranda
oy kazandýlar.

Irkçý partiler

Burada iki etmenin öne çýktýðýný
söylemek mümkün. Birincisi,
AP’nin yasa koyma gücü
olmadýðý için fazlaca ciddiye
alýnmýyor ve bu sebeple seçimlerin daha çok tepki oylarýndan
müteþekkil olmasý. Çeþitli sebeplerle Avrupa Birliði’ne ya da
çeþitli Birlik politikalarýna karþý
duyulan tepki ‘baðýmsýzlýk yanlýsý’ milliyetçi partilerin iþine
yarýyor. Bu sebeple, krizi, korkularý körüklemek üzere kullanan,
‘tehlikenin farkýnda’ olan partiler, en azýndan elindeki iþinden
de olma korkusuyla, kolay
çözümlere inanmaya hazýr
Avrupalýlarýn bir kýsmýný ikna
etmiþ görünüyor. Öte yandan,

Avrupa Parlamentosu seçimlerinee düþük katýlým, ýrkçý partilerin öne çýkmasýna neden oldu
merkez siyaset tarafýndan benzer
bir þekilde ötelenip, dýþlanan sol
hareket ve partilerin böyle bir
kazaným elde edememiþ olmalarý
bir umut yaratma konusunda
yetersizliklerini ortaya koyuyor.
Krize dair bir çözüm önerisi ve
öneriyi gerçekleþtirecek bir

kuvvet ortaya koyamadýkça
Avrupa’da solun hayalleri
süslemesi zor görünüyor. Bu
durumda, tek de olsa bir
kazaným elde etme iddiasý olan
bazý küçük partiler ciddi oranda
ilgi görüyor. Örneðin, 2006’da
Ýsveç’te kurulan ve internetten

Avrupa Birliði -T
Türkiye iliþkileri nasýl etkilenecek?
Avrupa parlamentosu seçimlerinde milliyetçi-faþist kampanyalarýn gözde konusu genellikle Türkiye ve Türkiye’nin AB
üyeliði ihtimali üzerinden
“yabancýlar” sorunuydu.
80ler’den itibaren devrede olan
yeni-liberal politikalar sosyal
güvenlik aðlarýný yok ederken,
kazanýlmýþ haklarýný teker teker
ekonomik büyümeye kurban
veren Avrupa iþçileri ve her gün
azalan zenginlere raðmen fakirlerin hýzla artmakta olduðunu
fark eden orta sýnýflar, ellerindeki iþlerden de olmamak için
hýzla tepki göstermeye baþladý.
AB ile genel olarak artan

pahalýlýk ve sermaye yanlýsý
politikalar, Avrupa Birliði’ne
duyulan tepkiyi arttýrýrken, sað
partiler bu tepki ve endiþeleri,
hak temelli hukuk standartlarý

getirmeye çalýþan politikalara ve
ülkedeki yabancýlara tahvil
etmek konusunda oldukça
baþarýlý oldu.
Türkiye sað partilerin son

seçim kampanyalarýnda, tarihsel
sebeplerle yabancýnýn cismani
hali olarak Avrupa’da ýrkçýlýk
ve ayrýmcýlýðýn temel tepki noktasý haline geldi. Bu sebeple
krizden bahsetmek yerine
Türkiye’nin AB üyeliðinden,
yabancý iþçilerin ‘kaptýðý’ iþlerden bahsetmek gayet moda.
Seçim sonuçlarý, Avrupa
Parlamentosu Türkiye’nin AB
üyeliðine dair karar yetkisine
sahip olmasa da, önümüzdeki
dönemde genel olarak parlak
görünmeyen AB ile Türkiye
iliþkilerinin ciddi bir krizle
karþýlaþma ihtimalinin yakýn
olduðunu gösteriyor.

bedava dosya indirilebilmesini
savunan Korsan Partisi (Pirate
Party) Avrupa Parlamentosu'nda
bir koltuk kazanýrken, Ýngiltere
Ýþçi Partisi “tarihi” bir yenilgi
aldý.
Avi Haligua

FRANSA:
Seçimin ilk önemli çýkýþýndan
biri Fransa’da yeni kurulan
Anti Kapitalist Parti’den (NPA)
geldi . Girdiði ilk seçimlerde
yüzde 4.9 oy alan NPA seçimlerde altýncý oldu. NPA’yý
kuran Troçkist örgüt Devrimci
Komünist Birlik (LCR), 2007
gerçekleþen Fransa baþkanlýk
seçimlerinde %4 oy oraný ile
Devrimci Komünist
Birlik(LCR) adayý Olivier
Besancenot’le yüzde 4 oy
almýþtý.

ÝNGÝLTERE:
Ýngiltere’de ise faþist hareket
tarihi bir çýkýþ yaptý. Ýngiliz
Ulusal Partisi (BNP) 1 milyon
oy aldý.

