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ÞÝMDÝ
BARIÞ
ZAMANIDIR
Þimdi çözüm
Þimdi kardeþlik zamanýdýr! 
Kürt sorunu artýk çözülmelidir.
Artýk kan dökülmemelidir.
Anneler aðlamamalýdýr. 
Kürt halký tanýnmalýdýr.
Kaderini kendisi belirlemelidir.
Özgürce yaþamalýdýr. 
Kaynaklar savaþa deðil, yoksullara, çözüme,
barýþ sürecine aktarýlmalýdýr.
Kirli savaþ bugüne kadar yaklaþýk 300 milyar
dolara mal oldu.
300 milyar dolar!
300 milyar dolarla yeni fabrikalar yapýlabilir,
iþsizliðe karþý mücadele edilebilir, saðlýk ve

eðitime yatýrým yapýlabilirdi. 
Ölüm deðil çözüm,
Savaþ deðil iþ, savaþ  deðil barýþ istiyoruz! 
Þimdi kardeþlik zamanýdýr ama eþit koþullar-
da kardeþlik.
Þimdi barýþ zamanýdýr ama adil ve onurlu bir
barýþ. 
Artýk Ergenekoncular, darbeciler, ýrkçýlar,
savaþçýlar sussun!
Þimdi barýþ konuþsun! 
1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nde Barýþ ve
Demokrasi mitinginde buluþalým
Hep birlikte haykýralým: 
Yaþasýn halklarýn kardeþliði!
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TTüümm  zzeennggiinnlliiððee  eell  kkooyyaann
bbaannkkaallaarrýýnn  kkaarrllaarrýý
aarrttaarrkkeenn,,  bbaannkkaallaarraa
bboorrççllaarrýýnnýý  ööddeeyyeemmeeyyeenn-
lleerriinn  ddee  ssaayyýýssýý  hhýýzzllaa
aarrttýýyyoorr..

ÝSMMMO raporu borç ve kredi
ödemelerindeki krizi ortaya
koydu. Her ay 120-130 bin yeni
kiþi borcunu ödeyemez duruma
düþüyor. Borçlarýný ödeyemeyen-
lerin sayýsý ise 1.6 milyona çýktý.
Ailelerin tasfiye olunacak kredi
kartý borcu 3.6 milyar, bireysel
kredi borcu 3.1 milyar TL'ye fýr-
ladý. Yýlbaþýndan bu yana tasfiye
olunacak kart sayýsý yüzde 52,
bireysel kredi oraný yüzde 68
arttý.

Ýstanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müþavirler Odasý'nýn
(ÝSMMMO) raporuna 'Çocuklar
Duymasýn; Aile Borçlu' baþlýklý
raporunu yayýmladý. Raporda,
ailelerin bankalardan, tüketici
finansmaný þirketlerinden kul-
landýklarý krediler, kredi kartý
bakiyeleri ile TOKÝ'nin vadeli
konut satýþlarý karþýlýðý oluþan
borçlarýný ifade eden 'hane halký
yükümlülükleri'ne bakýldýðýnda,
2005 yýlýnda Gayri Safi Yurtiçi
Hasýla'ya oraný yüzde 7,9 olan bu
yükümlülüklerin, 2008 sonunda
yüzde 13.6 oranýna yükseldiði
kaydedildi. Baþka deyiþle
GSYH'nin yüzde 13.6'sý kadar
üzerlerinde bir borç yükü
bulunuyor. 

Bireysel kredilerin hane halký
tüketim harcamalarý içindeki
payýnýn yüzde 12.7'lere çýktýðý
kaydedilen rapora göre, bu
rakam 2007 sonunda yüzde 11.2
oranýndaydý. 

1199..66  mmiillyyaarr  lliirraa  ffaaiizzee
2008 yýlý sonu itibarýyla toplam

128.9 milyar lira borcu olan

ailelerin faiz ödemeleri ise, 19.6
milyar liraya ulaþtý. Rapora göre,
ayný dönemde ailelerin harcan-
abilir gelir tutarý 543.3 milyar lira
düzeyinde bulunurken, gelir-
lerinin yüzde 3.6'sýný faize veren
aileler, toplam gelirlerinin yüzde
23.6'sý kadar bir borç yükü ile
karþý karþýya bulunuyorlar. 

Borçlu aileler için önemli bir
endiþe kaynaðýnýn iþsizlik
olduðu ifade edilen
ÝSMMMO'nun raporunda,
TÜÝK'in 2009 yýlý nisan ayý veri-
lerine göre iþsizlik oranýnýn
geçen yýlýn ayný dönemine göre
yüzde 9.9'dan yüzde 14.9
düzeyine, iþsiz sayýsýnýn da 2.3
milyondan 3.6 milyona çýktýðý
hatýrlatýldý. 

Merkez Bankasý verilerine göre

mevduat bankalarýnda tüketici
kredileri ve kredi kartý borç
tutarýnýn 24 Temmuz itibarýyla
116 milyar 978 milyon lira
düzeyinde olduðu belirtilerek,
bunun 83 milyar 155.4 milyon
lirasýnýn tüketici kredilerinden,
yaklaþýk 33 milyar 823 milyon
lirasýnýn da bireysel kredi kart-
larýndan oluþtuðu belirtildi. 

BBaattýýkk  yyüüzzddee  5533  aarrttttýý  
2009 yýlý baþýnda tasfiye olu-

nacak bireysel kredi kartý
borçlarýnýn 2 milyar 349 milyon
lira olduðu kaydedilen raporda,
batýk miktarýnýn yedi ayda yak-
laþýk yüzde 53.6 oranýnda yük-
seldiði vurgulanýyor. 

Tasfiye edilecek tüketici kredi-
lerine bakýldýðýnda ise, 2009

baþýnda 1 milyar 872 milyon lira
olan bu rakamýn, 24 Temmuz
2009 tarihi itibariyle yüzde 68
oranýnda artarak, toplamda 3
milyar 154 milyon liraya ulaþtý. 

BBoorrççllaarr  ööddeenneemmiiyyoorr  
Ferdi kredi borcunu ve kredi

kartý borcunu ödeyemeyenlerin
sayýsýnýn 2008 yýlý itibarýyla
büyük artýþ gösterdiði
kaydedilen raporda yer alan ver-
ilere göre, 2007 yýlý toplamýnda
192 bin 266 kiþi olan bu sayý,
2008 sonunda yüzde 213 artýþla
602 bin 648 kiþiye ulaþtý. 

2009’un yedi ayýnda devam
eden bu artýþ sonucunda, her ay
yaklaþýk 120-130 bin kiþi borcunu
ödeyemez duruma düþerken,
toplam 1.6 milyon kiþiye ulaþtý. 

6-7 Ekim'de Ýstanbul IMF ve
Dünya Bankasý Kurullarý
toplantýsý yaklaþýrken,
emekçilere hiç de iyi haberler
gelmiyor.

IMF, Türkiye'nin 2011'e kadar
kemer sýkma politikalarýný
uygulayacaðýný sevinçle duyur-
du. Daha önce bankalarýn altý
aylýk karlarýna ve ÝMKB veriler-
ine dair övgü dolu açýklamalar
yapan IMF  Türkiye'nin
"Ekonomik canlanmaya yönelik
uyarýcý önlemlerin yenilen-
memesi, harcama kontrolünün

iyileþtirilmesi, yerel yönetim
reformu, mali  kurala geçiþ ve
vergi  yönetimi reformunun
devam ettirilmesi" önlemlerine
yöneleceði görüþünü belirtti.

Bu tüm G20 ülkelerine day-
atýlan ekonomik program.
"Harcama kontrolünün  iyileþtir-
ilmesi" sosyal harcamalarýn sis-
tematik olarak kýsýtlanmasý ve
iþçi çýkarma anlamýna geliyor.
Vergi yönetimi reformu ise
zenginlerden vergi almaktan
çok vergi borçlarýnýn tahsilatýnýn
saðlama alýnmasýný içeriyor.

IMF ve Dünya Bankasý'nýn per-
vasýz açýklamalarýna, 13 bin
kapitalistin Ýstanbul'da toplanýp
krizin faturasýný emekçilere nasýl
ödeteceklerini tartýþmalarýna
sendikalar tepkili.

KESK, Petrol-Ýþ ve Hava-Ýþ'in
baþýný çektiði mücadeleci
sendikalar IMF ve Dünya
Bankasý'nýn toplantýsýna karþý
kitlesel bir protestoyu gündem-
lerine aldý.

Antikapitalist Blok birçok
sendikayý ve emekten yana ismi

ziyaret ederek tek ve güçlü bir
protestonun gerekliliðini
anlatýyor. Antikapitalist Öðren-
ciler, Küresel BAK, Küresel
Eylem Grubu, Suyuma
Dokunma kampanyasý gibi bir
hareketler bir çok farklý etkinlik
ve eylem düzenlemeyi planlýy-
or.

Ýstanbul polisine göstericilere
karþý "nazik" davranmasýný
söyleyen Dünya Bankasý yetk-
ilileri burada baþlarýna ne gele-
ceðini biliyor.

Kriz milyonlarý etk-
ilese de zenginler lüks
tüketimden
vazgeçmiyor. Lüks
otomobil markalarý,
yýlýn 7 aylýk döne-
minde geçen yýlýn
toplam satýþ rakam-
larýna yaklaþtý. Geçen
yýla göre bu yýlýn
Ocak-Temmuz aylarý
arasýnda yüzde 6
oranýnda daha fazla

lüks otomobil satýldý.
Otomotiv

Distribütörleri
Derneði (ODD) veri-
lerine göre Temmuz
ayýnda 16 bin 637
adet satýþ oldu. 

Geçen yýlýn ayný
ayýnda sadece 1 adet
Ferrari satýlýrken, bu
yýl temmuz ayýnda 7
kiþi Ferrari satýn aldý.
Böylece yýlýn baþýn-

dan bu yana 14 kiþi
Ferrari sahibi oldu.

Geçen ay 1 adet
Bentley satýlýrken,
yýlýn baþýndan bu
yana 7 kiþi Bentley
sahibi oldu. Temmuz
ayýnda ayrýca 20 adet
Porsche, 2 adet
Jaguar, 2 adet de Saab
satýldý. 

Üst lüks olarak
adlandýrýlan F sýnýfýn-

da satýþlar geçen yýlýn
ayný dönemine göre
yüzde 6 artýþla bin
145 adetten bin 187
adete çýktý.

Hükümet kriz
karþýsýnda çalýþanlar-
dan fedakarlýk
isterken 'ayný
gemideyiz' diyor. Ne
ayný gemisi, ayný
arabaya bile binmiy-
oruz!

Krizde
banka  
gelirleri  
arttý

Bankalar krizde kar rekor-
larý kýrmaya devam ediyor.
Haziran itibariyle bankacýlýk
sektörün aktif toplamý yýl
sonuna göre, yüzde 4,9
artarak, 768,2 milyar liraya
yükseldi. Bankacýlýk
Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK) göre,
bankalardaki aktif mali
birikim GSYH'ye oraný 2008
yýl sonunda yüzde 77,1
düzeyindeyken, 2009
Haziran ayýnda yüzde 81,3
düzeyine yükseldi. 

Garanti  Bankasý, yýlýn ilk
yarýsýný 1 milyar 452 milyon
liralýk konsolide kârla
tamamladý. Garanti
Bankasý'nýn konsolide aktif
büyüklüðü 2008 sonuna
göre yüzde 5 artýþla 103 mil-
yar 878 milyon 220 bin TL
seviyesine ulaþýrken, nakdi
ve gayri nakdi krediler
toplamý 67 milyar 997 mily-
on 593 bin TL oldu.

Þekerbank'ýn altý aylýk net
kârý, geçen yýlýn ayný döne-
mine göre yüzde 20 oranýn-
da artarak 103.2 milyon
TL'ye çýktý. Þekerbank'tan
dün yapýlan açýklamada
bankanýn ilk altý ayda, geçen
yýlýn ayný dönemine göre
yüzde 17 oranýnda büyüdü.

Ýstanbul Sanayi Odasý'na
kayýtlý en büyük 5000 þirket
listesinin baþýnda yer alan
Tüpraþ, Ford, Erdemir,
Tofaþ, Arçelik, Aygaz,
Vestel ve Petkim'in toplam
piyasa deðeri Garanti
Bankasý ve Akbank'ýn altýn-
da kaldý.

Banka hisselerinde
yaþanan sert yükseliþle bir-
likte bankalarýn 85 milyar
dolara ulaþan piyasa deðeri,
ÝMKB'nin toplam deðerinin
yüzde 42'sini oluþturdu.
2007 sonunda yüzde 40,
2008 sonunda yüzde 38 olan
bu oran Þubat 2009'da
yüzde 34'e kadar düþmüþtü.
Hisse senetleri mart ayýndan
bu yana yüzde 146 yükselen
Akbank 18 milyar dolarlýk
piyasa deðeri ile ÝMKB-
100'ün yüzde 10,5'ini,
ÝMKB'nin tamamýnýn ise
yüzde 9'unu oluþturdu. Son
5 ayda yüzde 185 oranýnda
yükselen Garanti
Bankasý'nýn deðeri ise 15.6
milyar dolara ulaþtý.

Garanti Bankasý ve
Akbank'ýn 33.7 milyar dolar
olan toplam piyasa deðeri
ÝMKB'nin tümünün yüzde
17'sini oluþturdu.

Merkez Bankasý verilerine
göre bankalarýn elindeki
menkul kýymetler stoku 6
aylýk dönemde 73 milyar
liradan 111 milyar liraya
büyüdü.

1.6 Milyon kiþi borcunu ödeyemiyor

IMF:  2011'e  kadar  kemer  sýkmaya  devam

Lüks otomobil satýþlarý patladý
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Ýþçilerden  kes,
darbeci  örgüte
yatýr

Ergenekon Çetesine yöne-
lik operasyonlarýn baþladýðý
ilk günlerden itibaren,
yaþananlarýn iki egemen
grup arasýndaki bir iktidar
mücadelesinden ibaret
olduðu, dolayýsýyla bu dava-
da ezilenlerin ya da iþçi
sýnýfýnýn taraf olmadýðý bazý
çevrelerce sürekli tekrar-
landý. Ancak Üçüncü
Ergenekon iddianamesinde-
ki finansal raporlarda
Mustafa Özbek ile ilgili
bulunan bilgiler, darbeci
çetenin sendika üyesi iþçi-
lerin emeklerinden çalýnan
paralarla finanse edildiðini
gösteriyor.

Ýddianameye göre, 1999-
2009 yýllarý arasýnda Türk
Metal Ýþ Sendikasý'na üye
iþçilerin ödedikleri aidatlar-
dan toplamda 13,5 Milyon
Lira, Özbek'in aile fertlerinin
hesaplarýna aktarýldý. 

Ayrýca Ergenekon Çetesine
fikrî  yakýnlýðý ile tanýnan
medya kuruluþlarýna ve
haber ajanslarýna da sendika
kaynaklarýndan yüklü mik-
tarda para aktarýldýðý hazýr-
lanan raporlarda yer alýyor.
Rapora göre, Büyük
Avrasya Haber Ajansý'na
toplam 6.2 milyon lira ve
deðiþik miktarda yabancý
para cinsinden kaynak, ART
Yayýncýlýk A.Þ.'ye de 2.1
milyon liralýk kaynak
aktarýldý. 

Ayrýca Ergenekon sanýklarý
arasýnda yer alan
Cumhuriyet Gazetesi'nin
Ankara Temsilcisi Mustafa
Balbay'a da 2004-2008 yýllarý
arasýnda program bedeli
olarak toplam 48 bin lira
ödeme yapýldýðý belirtiliyor.

Ödedikleri aidatlarýn dar-
beci çetelerin finanse
edilmesi için kullanýldýðýný
öðrenen iþçiler bu duruma
tepki gösterdiler. 

Sendika baþkaný M.
Özbek'in Kuzey Kýbrýs'taki
mal varlýðýnýn 1 Milyon
Sterlin'in üzerinde olduðu
biliniyordu. Özbek, "silahlý
Terör örgütüne üye olma",
"açýklanmasý yasaklanan
gizli bilgileri temin etme" ve
"hukuka aykýrý olarak kiþisel
verileri kaydetme" suçlarýn-
dan 11,5 yýldan 31,5 yýla
kadar hapis istemiyle
yargýlanýyor.

15 Þubat 2009'da KESK ve
DÝSK'in çaðrýsýyla ekonomik
krize karþý gerçekleþtirilen
miting sýrasýnda Türk Metal
Ýþ kortejinden bir grup M.
Özbek ve Ergenekon çetesi
lehine propaganda yapmak
istemiþ, alandaki iþçiler buna
engel olmuþlardý.

Bir  Darbeci:  
Yalçýn  KÜÇÜK

Eski Genelkurmay baþkanýnýn, bir darbe giriþiminden
haberdar olduðu ancak kanýt bulamadýðýný itiraf ettiði
bir ortamda bile Ergenekon davasýnýn fasa fiso
olduðunu ýsrarla savunan kesimlerin, sosyalist bir aydýn
hatta 'devrimci bir kartal' olduðunu öne sürdükleri
Yalçýn Küçük, Üçüncü Ergenekon iddianamesinde

örgütün kurucularýndan biri ve teorisyeni olarak yer
alýyor ve hakkýnda iki kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis
cezasý isteniyor. Peki Yalçýn Küçük gerçekten sosyalist
bir aydýn mý?

Üçüncü iddianamenin içerisinde Yalçýn Küçük'ün de
günlükleri bulunuyor. Bu günlüklerde aldýðý bir not þu
þekilde: "27 Mayýs 2005, 1960 bir hükümeti devir-
miþtik. 2005 bir düzeni devirmeliyiz, daha büyük rolüm
olmalý." ve sonra bu düzeni devirmek için Balbay, Veli
Küçük, Dalan ve Perinçek gibi kiþilerle görüþmeler
yapýyor. 

Kendisi demokrasi için 'soytarýlýk' diyen, paþalarýn
siyasete bulaþmasýna 'kazaným' ismini takan,
Yahudileri dünyadaki kötü giden her þeyden sorumlu
tutan sýradan bir ýrkçý, bir demokrasi karþýtýdýr.

Yýllardýr kimlerin sabetaycý, kimlerin hain, kimlerin
epilepsi olduðuna dair yazdýðý kalýn kalýn komplo teorisi
kitaplarý ya da ekranlarda yaptýðý ve çoðu kulaklarýmýza
çýldýrmýþ birisinin hezeyanlarý gibi gelen sözleri sebebi
ile onu ciddiye almamak bir hataymýþ gerçekten, çünkü
komutanlar, gazeteciler onu ciddiye almakta ve hazýr-
ladýðý planlarý hayata geçirmekteymiþ. Bu planlarsa,

Türk 'Sol'unun geniþ kesimlerinin hala en büyük hayali
olan 'daha iyi bir 27 Mayýs'ý gerçekleþtirmeye yönelik
planlar elbette.

Bir darbeci asla solcu olamaz, asla sosyalist olamaz.
Sosyalizm, ancak ve ancak iþçi sýnýfýnýn önderliðindeki
kitlelerin bilinçli hareketi sonucunda kurulabilir; çoðun-
luðun iradesine karþý elinde silah bulunduran bir züm-
renin yönetime el koymasýyla deðil. Sosyalistler tüm
darbelere ve darbecilere karþýdýrlar. Yalçýn Küçük ne
solcu, ne sosyalist ne de devrimcidir, yalnýzca ve yalnýz-
ca darbecidir.

2007'de Ümraniye'de bir eve
yapýlan baskýnda ele geçir-
ilen mühimmat üzerine

baþlayan Ergenekon davasýnda,
Üçüncü Ýddianame ile birlikte
darbecilerin kirli iliþkileri ve
kanlý planlarý bir kez daha açýða
çýktý. Ýddianame, örgütün Laik-
Dindar, Sünni-Alevi, Kürt-Türk
gibi toplumdaki ayrýmlarý kulla-
narak kanlý bir çatýþma ortamý
yaratmayý ve bu ortamý askeri
darbe için bir zemin haline getir-
erek iktidara el koymayý
amaçladýðýný ortaya koyuyor. 

Daha önce açýklanan belgelerde,
AK Parti kapatma davasýnýn açýl-
masýndan önce Kemal
Alemdaroðlu'nun "Kansýz olmaz.
Darbe lazým. Öncelikle de bu
davanýn açýlmasý lazým" dediðini
öðrenmiþtik. Eðer engellenmesel-
erdi, örgüt çeþitli kiþilere suikast-
lar düzenleyecek, büyük
kentlerde bombalar patlatacak ve
bu saldýrýlarýn belli gruplarca
iþlendiðini iddia edecekti. Týpký
uzun bir süre boyunca Ýslamcý
bir örgüt tarafýndan iþlendiði
sanýlan Danýþtay Cinayetinin
aslýnda Ergenekon Terör Örgütü
tarafýndan planlanmýþ olmasý
gibi daha pek çok olay
yaþanacaktý. 

Bu tarz planlar arasýnda Alevi
liderleri Kazým Genç'e ve Ali
Balkýz'a yönelik suikast planlarý
da bulunuyor. Ergenekon sanýðý
eski polis þefi Ali Þahin'in evinde
ele geçirilen dokümanlarýn
arasýnda üzerinde çalýþmalar
yapýlmýþ krokiler, bu kiþilere ait
evlerin uydu görüntüleri
bulunuyor ve bu dökümanlar
iddianameye girdi. Ayrýca Sivas
ve çevresindeki Ermenilerin
ruhani lideri Minas
Durmazgüler'e ve Türkiye
Ermenileri Patriði Mesrob
Mutafyan'a yönelik de benzer
suikast planlarý iddianamede yer
alýyor. Çete, 6 bin Agos abonesini
fiþlemiþ, Özür Diliyoruz kampa-
nyasýna imza veren kiþilerle ilgili
araþtýrmalar yapmýþ, Ermeni
ailelerin adreslerini not almýþ. 

AAllýýþþvveerriiþþ  MMeerrkkeezziinnii
PPaattllaattaaccaakkllaarrddýý

Ýddianamede yer alan baþka bir
çarpýcý belge ise Ankara'daki
Optimum alýþveriþ merkezine
düzenlenecek bombalý saldýrýya
iliþkin bir plan. Þahin'den alýþver-
iþ merkezinin A4 kaðýtlara
çizilmiþ 4 krokisi ele geçerken,
Optimum'un deðiþik açýlardan
çekilmiþ 16 fotoðrafý da çýktý. 

Bu saldýrý Alevi liderlerinin
öldürülmelerinin hemen ardýn-
dan gerçekleþtirilecek ve
kamuoyuna saldýrýným bu
suikastlara karþý bir misilleme
olarak yapýldýðý söylenecekti.
Þahin'in notlarýnda alýþveriþ
merkezinin müþteri profilinin
Sünni Türklerden oluþtuðu bil-
gisi yer alýyor. Böylece birbirini
izleyen Sivas ve Baþbaðlar
katliamlarýnýn bir benzeri
yaþanacak, toplumda Alevi-
Sünni çatýþmasý yaratýlacaktý.

Suikast planlarý bu kadarla da
kalmýyor. Sanýk Dönmez'in evin-
de ele geçirilen belgelerde,
Baþbakan Recep Tayip Erdoðan'a
yönelik bir suikast planýnýn
hazýrlanmakta olduðuna dair
kanýtlar bulunuyor. Dönmez'in
ajandasýnýn içerisinde bulunan
baþbakanýn ikametine ait uydu
fotoðraflarý, üzerindeki çizimler
ve notlarla bir suikast planýný
ortaya koyuyor.

Ergenekon Çetesi bu suikastlarý
gerçekleþtirmeye baþlamýþtý. 9
Kasým 2005 günü Þemdinli'de
patlayan bomba, 17 Mayýs 2006
tarihinde gerçekleþen, 1 kiþinin
öldüðü, 4 kiþinin yaralandýðý
Danýþtay Saldýrýsý, 19 Ocak 2007
günü gerçekleþen Hrant Dink
Suikasti bu kanlý çetenin elinden
çýkmýþtý. Danýþtay Saldýrýsýný
gerçekleþtiren Alparslan Aslan,
kendisinin 'Allah'ýn askeri'
olduðunu ve saldýrýyý Danýþtay'ýn
öðretmenlerin okullara baþörtüsü
ile girmesiyle ilgili yasal düzen-
lemeyi iptal etmesine misilleme
olarak düzenlediðini açýklamýþtý.
Bunun üzerine ulusalcý kesimler
'Türkiye laiktir, laik kalacak' slo-
ganlarýyla askerlere çaðrý yap-
týlar. Ancak daha sonra ortaya
çýktý ki, suikast Ergenekon Çete-
si'nin önde gelen isimlerinden
Veli Küçük tarafýndan planlan-
mýþtý ve amacý ülkede Laik-
Dindar çatýþmasý yaratmaktý. 

Ancak kitleler onlarýn plan-
ladýklarý gibi davranýp çatýþmaya
girmediler. Çünkü bu ülkenin
insanlarý bu oyunlarý defalarca
görmüþtü ve Danýþtay Cinayeti
gerçekleþtiðinde de, Hrant Dink
suikastý gerçekleþtiðinde de
sokaða çýkan kitleler, darbecilerin
beklentisinin aksine 'Çeteler
halka hesap verecek' diye
haykýrýyordu.

Hrant Dink suikastýnýn hemen
ardýndan sokaða çýkan yüzbinler
"Hepimiz Hrant'ýz, Hepimiz
Ermeniyiz" diyerek darbecilerin
planlarýný ters yüz etti. Ardýndan
21 Haziran 2008 ve 18 Temmuz

2009 günlerinde Türkiye tari-
hinde ilk defa, birbirlerine
düþürülmek istenen, çatýþmalarý
için planlar yapýlan gruplar bir
araya geldiler ve "Darbeciler
Yargýlansýn" dediler. 

Ancak Ergenekon çetesi tama-
men yenilmiþ deðil, aksine
direniyor. Halkýn büyük kesim-
leri darbelere karþý demokrasi-
den yana tutum aldýðý halde,
kendisini yargýlanamaz,
dokunulamaz olarak gören kes-
imler, yargýya müdahale ederek
kendilerini kurtarmaya çalýþtýlar,
ancak bu direniþ geri
püskürtüldü. Ergenekon savcýlarý
hala görevlerinde. Yine de bu,
çetenin hala canlý olduðunu ve
saldýrýlarýný sürdürdüðünü gös-
teriyor. 

Biz de direneceðiz, mücadelem-
ize devam edeceðiz. Darbe
karþýtý olan tüm kesimlerle birlik-
te, hep beraber, hepimizin düþ-
maný olan bu çetelere karþý
mücadele edeceðiz. Kurtuluþ
ancak vereceðimiz birleþik ve
kitlesel mücadelede, güvenebile-
ceðimiz baþka hiçbir güç mevcut

deðil.
12 Eylül öncesi de benzeri plan-

lar yapýlmýþtý, ancak o zaman
darbeciler kazanmýþtý. DÝSK
Genel Baþkaný Kemal Türkler'in
öldürülmesi, 16 Mart 1978'de
Beyazýt'ta öðrencilere bomba atýl-
masý, 1 Mayýs 1977'de iþçilerin
üzerine ateþ açýlmasý yine ayný
çetelerce gerçekleþtirilmiþti. Bu
kan ve kaos ortamý bir darbe için
bahane haline getirilmiþ,
demokrasinin kendi ayaklarý
üzerinde duramadýðýný söyleyen
ordu yönetime el koymuþtu. 

12 Eylül 1980'de, baþarýlý olmuþ
o kanlý darbe planýn
yýldönümünde sokaklara
çýkalým, 'Bir Daha Asla' diyelim,
onlarý artýk siyasette
istemediðimizi, hayatlarýmýzda
istemediðimizi gösterelim, evler-
imize, iþ yerlerimize, dükkan-
larýmýza, okullarýmýza darbeyi
istemediðimizi gösteren iþaretler
asalým.

Darbeleri ve darbecileri durdu-
racaðýz.

BBeerrkk  EEffee  AAllttýýnnaall

KKaannllýý  bbiirr  ddaarrbbeeyyee
hhaazzýýrrllaannýýyyoorrllaarrddýý
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Ýþten atýlan 
Seyhan
Belediyesi iþçileri
direniyor

31 Temmuz günü iþten atýlan
Seyhan Belediyesi iþçileri iþe
geri alýnma talebiyle 4 Aðustos
günü Ýnönü Parký'ndan Seyhan
Belediyesi önüne yürüdü ve
eylem yaptýlar. 

Aileleriyle birlikte eyleme
katýlan yaklaþýk 100 iþçi kriz
döneminde haksýz þekilde iþten
atýldýklarýný ve iþe geri alýnmayý
talep ettiklerini açýkladý.

GGüülleerr  ZZeerree''yyee
öözzggüürrllüükk!!

DDaarrbbeeccii  ggeenneerraalllleerr  ssuuddaann  vvee
uuyydduurrmmaa  ssaaððllýýkk  ggeerreekkççeelleerriiyyllee
bbiirreerr  bbiirreerr  ttaahhlliiyyee  oolluuyyoorr..
SSiilliivvrrii''ddeekkii  eelleekkttrriikk  kkeessiinnttiissii
""iinnssaann  hhaakkllaarrýý  iihhllaallii""  oollaarraakk
pprrootteessttoo  eeddiilliiyyoorr..  AAmmaa  kkaannsseerr
hhaassttaassýý  ttuuttssaakk  GGüülleerr  ZZeerrrree
hhaassttaallýýððýýnnaa  rraaððmmeenn  aallýýkkoonnuullmmaayyaa
ddeevvaamm  eeddeerreekk  ööllüümmee  mmaahhkkuumm
eeddiilliiyyoorr..  CCuummhhuurrbbaaþþkkaannýý  ZZeerree  vvee
bbeennzzeerr  dduurruummddaakkii  mmaahhkkûûmmllaarr
hhaakkkkýýnnddaakkii  aaff  yyeettkkiissiinnii  hheennüüzz  kkuull-
llaannmmaaddýý..  AAddaalleett  BBaakkaannllýýððýý''ddaa  hheerr-
hhaannggii  bbiirr  ggiirriiþþiimmddee  bbuulluunnmmuuþþ
ddeeððiill..  

MMaallaattyyaa  DDeevvlleett  GGüüvveennlliikk
MMaahhkkeemmeessii  ttaarraaffýýnnddaann  vveerriilleenn
hhaappiiss  cceezzaassýýnnýýnn  iinnffaazzýýnnýý  ççeekkmmeekk
üüzzeerree  EEllbbiissttaann  KKaappaallýý
HHaappiisshhaanneessii''nnddee  ttuuttuulldduuððuu  ssýýrraa-
ddaa  KKaannsseerr  hhaassttaallýýððýýnnaa  yyaakkaallaannaann
GGüülleerr  ZZEERREE,,  ggeerreekk  hhaassttaallýýððýýnnýýnn
ggeeçç  tteeþþhhiiss  eeddiillmmeessii  ggeerreekkssee  ddee
tteeþþhhiiss  eeddiilleenn  hhaassttaallýýððýýnnýýnn
tteeddaavviissiinniinn  ""tteeddaavvii  ssýýrraassýý""  vvee
""mmaahhkkuumm  kkooððuuþþuunnddaa  yyeerr  bbuulluunn-
mmaammaassýý""  ggeerreekkççeelleerriiyyllee  bbaaþþllaattýýll-
mmaammaassýý  nneeddeenniiyyllee  bbuuggüünn  ööllüümmüünn
kkýýyyýýssýýnnaa  ggeellmmiiþþ  dduurruummddaa..  BBuu
bbüüyyüükk  bbiirr  aaddaalleettssiizzlliikk..

GGüülleerr  ZZEERREE  aaççýýkk  yyaassaa  hhüükküümmlleerrii
ddiikkkkaattee  aallýýnnaarraakk  ddeerrhhaall  sseerrbbeesstt
bbýýrraakkýýllmmaallýýddýýrr..  BBuu  ööllüümmee  iizziinn  vveerr-
mmeeyyeelliimm..

Emekliler  sefalet
zammýna  öfkeli

Ýzmir SGK binasý önünde
toplanan Emekli sen Ýzmir
Þubeleri, buradan sloganlarla
Kemeraltý PTT'ye kadar DSÝP'in
de  destek verdiði bir yürüyüþ
gerçekleþtirdi.

Maaþlarýna yapýlan
%1,83'lük(yaklaþýk 10tl) hiçbir
sorunlarýný çözmeyeceðini
belirten emekliler "Biz de bu
nedenle bu parayý Baþbakan
Erdoðan'a geri göndereceðiz.
Belki oðluna yeni gemicikler alýr"
dedi. Burada yapýlan basýn açýk-
lamasýnýn ardýndan emekliler
10tl'yi baþbakana geri gönderdi.

Ulaþým  ve  su  
zammýna  dava

Ýzmir Birlikte Baþaracaðýz
Platformu 1 Haziranda ulaþým ve
suya yapýlan zamlarýn geri alýn-
masý için yargýya baþvurdu. 27
Temmuz günü bayraklý adliye
binasý önünde platformun Ýzmir
Büyük Þehir Belediye baþkan
adayý Av. Arif Ali Cangý'nýn
okuduðu basýn açýklamasýnýn
ardýndan zamlarýn iptali için
dava açtý./SÝ ÝZMÝR

MMaaaaþþllaarrýýnnýý  
aallaammaayyaann  yyaatt  
iiþþççiilleerrii  oottuurrmmaa  
eeyylleemmii  yyaappttýý

Antalya'da TSMM Yat
Firmasý'nda çalýþan yak-
laþýk 100 iþçi maaþlarýný
düzenli alamadýklarý ve
sosyal haklarýnýn ver-
ilmediði için firma
önünde oturma eylemi
baþlattý. 

Firmada marangoz
olarak çalýþan ve eyleme
katýlan iþçiler adýna
konuþan Zeki Anaç, 1,5
yýllýk zam farklarýný ve
çocuk parasý gibi bazý
sosyal haklarýný alamadýk-
larýný belirterek, ''Her ayýn
beþinde maaþ alýyoruz.
Geçen ay itibariyle maaþ
alamadýk. Eylem yapan
100 kiþi kadarýz, ama
içeride maaþ alamadýðý
halde çalýþmaya devam
eden arkadaþlarýmýz da
var. Yasal hakkýmýzý kul-
lanýyoruz'' dedi. Eyleme
katýlan bazý iþçiler de,
yýlda üç tekne imal ettik-
lerini ancak sosyal hak-
larýný alamadýklarýný, iþten
çýkarýlmakla tehdit
edildiklerini, firmanýn
buradan elde ettiði kar ile
baþka alanlara yatýrým
yaptýðýný ve haklarýný ala-
mamalarýnýn nedeninin
bu olduðunu ifade etti.

ÝÝZZBBEETTOONN  iiþþççiilleerrii
ggrreevv  kkaarraarrýýnnýý  aassttýý

Ýzmir Büyükþehir
Belediyesi þirketlerinden
ÝZBETON 'da  toplu iþ
sözleþme görüþmeleride
anlaþma saðlanamayýnca
Belediye-Ýþ Sendikasý grev
kararý aldý. Ýþçiler adýna
konuþan Belediye-Ýþ
Sendikasý 6 No'lu Þube
Baþkaný Adnan Güntay
belediyeye baðlý þir-
ketlerde imzalanan toplu
iþ sözleþmelerinde ise
yüzde 18-23 arasýnda zam
verildiðini, ancak kendi-
lerine %7 zam önerildiðini
ifade ederken "Þartlar iste-
diðimiz þekilde
geliþmezse, taleplerimiz
karþýlýk görmez ise grev
de kaçýnýlmaz olacaktýr,"
dedi.

ÝZBETON'daki grev 1125
iþçiyi kapsýyor. 

BBeeþþiikkttaaþþ
BBeelleeddiiyyeessii  ççööppççüü-
lleerrii  eeyylleemm  yyaappttýý

Beþiktaþ Belediyesi'ne
baðlý  taþeron ASTEM fir-
masýnda çalýþan yaklaþýk
300 iþçimaaþlarýnýn düzen-
li ödenmediðini, 3 aydýr
maaþlarýný, 8 aydýr da
mesai ücretleri ve maaþ
farklarýný alamadýklarýný,
keyfi olarak haftalýk izin-
lerinin engellendiðini
söyleyen iþçiler çöp
araçlarýnýn çýkýþýný
engelleyerek eylem yaptý.

Ýþçiler, þantiyeye gelen
Beþiktaþ Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Uður Gökhan
Sarý'ya iþçiler "80 günde
bir maaþ alýyoruz ve bize
verilen taahhütlerin hiç
biri tutulmadý," diyerek
isyan etti. Sarý'nýn Cuma
gününe kadar bütün ala-
caklarýn ödeneceði sözü
vermesi üzerine iþçiler iþ
baþý yaptýlar.

Sinter  iþçileri  Taksim'de  yürüdü

Sinter Metal iþçileri, 5 Aðustos günü Taksim
Tramvay Duraðý'ndan Galatasaray
Meydaný'na yürüdü ve basýn açýklamasý yaptý.

Ýþçiler, açýlan iþe iade davasýnýn uzatýlmasýna tepki
gösterdi. 

"Ýþimizi istiyoruz pankartý arkasýnda çok sayýda
örgütün desteðiyle yürüyen Sinter metal iþçileri 

"Örgütlü iþçi yenilmez" dövizleri taþýdý. iþçiler
adýna konuþan Birleþik Metal-Ýþ Genel Baþkaný
Adnan Serdaroðlu metal iþçilerinin mücadeleden
vazgeçmeyeceðini belirtti. Ýþçiler ayrýca Güney
Kore'deki fabrika iþgalinde iþçilerin polis saldýrýsýna

uðramasýný döviz ve sloganlarla protesto etti.  
Eylem yapmaya hazýrlanan iþçiler gözltýna alýndý
Kýrýkkale'deki TOKÝ inþaatýnda çalýþan ve 1,5

yýldýr ücretlerini alamadýklarý için eylem yapma
hazýrlýðýndaki 30 iþçiden 8'i polis baskýnýyla gözaltý-
na alýndý. Eylemi organize ettikleri öne sürülen 8
iþçi daha sonra serbest býrakýldý. Çalýþtýklarý þantiy-
eye geri dönen iþçiler polis tarafýndan þantiyeye
sokulmadý. Bunun ardýndan 8 iþþçi TOKÝ binasýnýn
önünde oturma eylemine baþladý.

Polis, TOKÝ binalarýndaki iþçilerin eylem yapma-
masý için þantiyeden ayrýlmýyor. 

Atamasý    yapýlmayan  
öðretmenler  açlýk  grevi  yaptý

Atamasý Yapýlmayan Öðretmenler Platformu,
eðitim fakültelerinden mezun olmalarýna karþýn,
KPSS puanlarýnýn yetersizliði nedeniyle atamasý
yapýlmayan öðretmenlerin sorunlarýna dikkati çek-
mek amacýyla geçtiðimiz hafta 3 günlük açlýk grevi
yaptý. 

Sýhhiye Abdi Ýpekçi Parký'na kurduklarý çadýr
önünde toplanan platform üyeleri, yaptýklarý açýkla-
mada bu yýl 200 bin öðretmenin göreve baþlatýl-
masýný, KPSS'nin kaldýrýlarak yerine güvenilir bir sis-
temin getirilmesini ve sözleþmeli öðretmenliðin
kaldýrýlmasýný istedi. Açlýk grevi yapan mezunlara
Eðitim-Sen'li emekçiler de destek verdi.

Ýnþaat  iþçiler  ücretleri  için
eylemde

Lüleburgaz'da 3 aydýr maaþlarýný  alamayan
inþaat iþçileri,  inþaat halindeki binalarýn  çatýsý-
na çýkarak eylem yaptý. Ýnþaat alanýna gelen ilçe
Emniyet Müdürü, iþçilerin aralarýndan seçtikleri
bir temsilciyle görüþtü ve firma yetkililerinin
gün içinde iþçilerin alacaklarýný bankaya yatýra-
caklarýný söylediklerini aktardý. Ýþçiler "Biz bu
yalanlarý 3 aydan beri duyuyoruz. Paralarý ve
yetkilileri buraya istiyoruz. Aksi halde yap-
týðýmýz bu evleri yýkarýz" diyerek eylemi
sürdürüyorlar.

Ýþçiler, eylemlerinin 10 gün öncesinde AKP
ilçe binasýna yürümek istemiþ, polis tarafýndan
engellenmiþti. 

KKooccaaeellii  BBrriissaa  
ffaabbrriikkaassýýnnddaa
eeyylleemm

Türkiye'nin en büyük
lastik üreticilerinden
BRÝSA'da, iþverenin

ekonomik kriz gerekçesiyle iþçi
çýkaracaðý duyumlarý, bazý iþçi-

lerin turnikelerde kullandýðý
kartlarýnýn geçersiz olduðunu
ve iþ akitlerinin feshedildiðini
öðrenmeleri üzerine, 08.00-16.00
vardiyasýndaki iþçiler iþyerini
terketmeme eylemi baþlattýlar.
Fabrikaya gelen 16.00-24.00 ve
00.00-08.00 vardiyasýndaki iþçil-
er de eyleme dahil oldu.

Ýþçilerle birlikte fabrikada olan
Lastik-Ýþ Sendikasý Kocaeli
Þubesi Baþkaný Hasan Hüseyin
Çakar, iþverenin ekonomik krizi

bahane ederek iþçi çýkartacaðýný
bildirdiðini ve mesaiye gelen
yaklaþýk 20 iþçinin turnikelerde
iþ akdinin feshedildiðini söyle-
di.

Çakar, iþten çýkarýlan iþçilerin
sayýsýnýn henüz netleþmediðini,
sayýnýn artmasý yönünde
endiþeleri olduðunu ve yaklaþýk
1300 kiþinin çalýþtýðý fabrikada
eylemin ne zamana dek
sürdürüleceðinin henüz belli
olmadýðýný kaydetti.

TTOOKKÝÝ  iiþþççiilleerriinniinn  eeyylleemm  yyaappaaccaaððýýnnýý  ööððrreenneenn  ppoolliiss  ssaabbaahhaa  ddooððrruu  þþaannttiiyyeeyyii
bbaassttýý  vvee  eeyylleemmii  oorrggaanniizzee  eettttiikklleerriinnii  iilleerrii  ssüürrddüüððüü  ddookkuuzz  iiþþççiiyyii  ggöözzaallttýýnnaa
aallddýý..  DDüüþþüükk  üüccrreettllee  ççaallýýþþaann  iiþþççiilleerr  mmaaaaþþllaarrýýnnýý  aayyllaarrddýýrr  aallaammýýyyoorr
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PPeetteerr  DDwwyyeerr,,  GGüünneeyy
AAffrriikkaa''ddaakkii  kkiittllee  ggöösstteerr-
iilleerrii  vvee  ggrreevvlleerriinn  aarrddýýnnaa
yyaattaannllaarrýý  vvee  bbuunnllaarrýýnn
AANNCC  ((AAffrriikkaa  UUlluussaall
KKoonnggrreessii))  aaççýýssýýnnddaann  
nnee  aannllaammaa  ggeellddiiððiinnii
iinncceelliiyyoorr..

Haziran'da televizyonlar-
da kupa sevinci
yaþayan Güney

Afrikalýlarýn görüntüleri yerini
hýzla lastik yakan ve barikat
kuranlara býraktý. Son grevlere
100 binden fazla iþçi katýldý ve
konsey iþçileri uzlaþmaya varýl-
masýyla birlikte eylemlere son
verilmesi çaðrýsý yapmýþ olsa da
önümüzdeki günlerde yeni
grevlerin gelmesi bekleniyor.

Bu son protesto ve grev dal-
gasý, Nisan ayýnda Afrika
Ulusal Kongresi ANC par-
tisinin yeniden seçilmesi ve
Jacob Zuma'nýn cumhurbaþkaný
olmasýndan yalnýzca birkaç ay
sonra baþladý. Pek çok kimse,
özellikle de devasa büyüklükte-
ki sendika federasyonu olan
Güney Afrika Sendikalar
Konfederasyonu Kongresi
(Cosatu) ve Güney Afrika
Komünist Partisi (SACP)
Zuma'nýn ANC hükümeti için
yeni bir baþlangýç olmasýný
umuyordu.

Bir önceki cumhurbaþkaný
Thabo Mbeki'nin son 12 yýllýk
yeni liberal politikalarý birçok
insaný hayal kýrýklýðýna uðrat-
mýþtý. Bu yüzden protestolar ve
grevler þaþkýnlýða sebep oldu.

Ülkedeki öfkenin boyutlarýný
bir örnekle anlatabiliriz.
Geçtiðimiz ay Mpumalanga
vilayetinin küçük bir maden ve
tarým kasabasý olan
Siyathemba'da, ANC'nin bölge
valisi Tsotetsi halka sesleniþ
konuþmasý yapmaya zýrhlý bir
araçla gitti. Arabadan
inmesinin kendisi için tehlikeli
olacaðý söylenmiþti. Göstericiler
kendisini sopalarla karþýla-
yarak, lüks içinde yaþamak ve
arkadaþlarýyla akrabalarýna tor-
pil geçmekle suçladýlar.

Bazý ana-akým yorumcular,
yabancýlarýn açtýðý dükkanlarýn
hedef alýnmasýndan sonra gös-
terileri basitçe "yabancý düþ-
maný" olarak nitelemeye çalýþsa
da gerçekler bundan farklý.

Örneðin Siyathemba'da
polisin bir toplantýdan çýkan
insanlara plastik mermiler, göz
yaþartýcý bombalar ve bazý kay-
naklara göre gerçek mermilerle
saldýrmasý üzerine þiddet olay-
larý baþgösterdi. 

Göstericiler iki binayý ateþe
verdi. Gösterilerde yabancý düþ-
manlýðý son derece azdý ve bun-
lar da yerel liderler tarafýndan
kýnandý.

PPaattllaammaa
Son protestolarýn patlama etk-

isi yapmasýnýn sebebi ulusal
çapta grevlerin baþlamasý oldu.
Bu grevler 2007 Haziranýnda
baþlayan, Güney Afrika tari-
hinde kamu çalýþanlarýnýn yap-
týðý en büyük grev olan, 700 bin
iþçinin katýldýðý ve bir ay süren
uzun eylemlilik dönemiyle 2008
Aðustosundaki genel grevin
ardýndan geldi. 

ANC'nin 15 yýllýk iktidarý
boyunca Güney Afrika önemli
ölçüde gösterilere ev sahipliði
yaptý. Devlet ve polis kay-
naklarýna göre 1997 ile 2008
arasýnda 8695 þiddet içerikli
olay ve 84487 barýþçýl gösteri
gerçekleþmiþ.

Devlet yetkilileri 2009'daki
gösteri oranýnýn 2007 ve
2008'dekini geçeceðini tahmin
ediyor.

Peki gösterilerin ardýnda
yatan nedir? ANC iktidarý altýn-
da Güney Afrika dünyanýn en
eþitsiz ülkesi haline geldi. Ülke
Afrika'nýn en baþarýlý ekonomi-
sine sahip ama bundan herkes
faydalanamýyor. Yeni liberal
politikalar en yoksul kesimlerin
hayatýný son derece zorlaþtýrdý.
Kamu harcamalarý kýsýlarak
paralar zengin ve orta sýnýfýn
vergi kesintilerini karþýlamak
için kullanýldý. ANC hükümeti,
1990'larýn baþýnda %50 olan
kurumlar vergisini %30'a kadar
düþürdü.

Altyapýya yönelik yatýrýmlar
devam etse de bunlar
Ýngiltere'dekine benzer biçimde
özel finans kurumlarýna
dayandýrýldý. Paranýn büyük
kýsmý çoðunlukla zengin ve
orta sýnýflarýn yararýna olacak
biçimde turist projelerine ve
benzer geliþmelere aktarýldý.
Halkýn önemli bir kýsmý yoksul-
luk bataðýna saplanmýþ
vaziyette. Hâlâ 2000'den fazla
gecekonduda insanlar elektrik
ve su olmadan, çerçöpten
yapýlmýþ kulübelerde yaþýyor.
Her gün ortalama 10 kulübe
yangýný meydana geliyor ve her
yýl yüzlerce kiþinin ölümüne
neden oluyor.

MMeettaallaarr
Resmi rakamlara göre iþsizlik

oraný %23. Ancak birçok
gözlemci ve aktivist, bu oranýn
%40'ýn üzerinde olduðunu
iddia ediyor. Küresel ekonomik
kriz, ekonomisi kömür, altýn ve
platinyum gibi metalara baðlý
olan bu ülkeyi vurdukça bu
oranýn artacaðý tahmin ediliyor.
18-24 yaþ grubunun yarýsý iþsiz
ve protestolara katýlanlarýn bin-
lercesi gençlerden oluþuyor.

Kasabalý protestocularýn ve
grevdeki iþçilerin taleplerinin
merkezinde istihdamýn ve
uygun maaþ talebinin olduðu
açýk. Bu ülkede, bir emekçi
ortalama olarak ailesinden 5
kiþinin karnýný doyuruyor.

Zuma, son olarak 500 bin
kiþiye iþ imkaný yaratma sözü
verdi. Ancak bu iþlerin devamlý
olmayacaðýný, insanlarýn kýsa
vadede hayatta kalmalarýný
saðlayacak fýrsatlar olduðunu
da söyledi.

Bazýlarý Zuma'yý, sendikalarýn
taleplerini dinlemek isteyen bir
emekçi dostu olarak görüyor. O
ve onun yandaþlarý, Mbeki ve
destekçileri tarafýndan hedef
haline getirildiðini düþünüyor-
lar.

Soldaki bazý kesimler ise,
Mbeki'nin baþkanlýðý kay-
betmesini ANC içindeki çatýþ-
malara baðlýyor. Ancak bu
çatýþmalar, ANC'nin yeni liber-
al politikalarýna olan öfkenin
yansýmasý. Mbeki'nin kaderini
belirleyen parti içindeki
hareketlenmeler deðil, kitlesel
gösteriler ve 2007'deki genel
grev oldu.

Zuma, þu ana kadar ülkenin
kapitalistlerini sola meylet-
meyeceðine baþarýyla ikna eden
bir pragmatist. Seçilmesinden
bir süre önce, Zuma, þirketler,
sendikalar ve hükümet arasýn-
da düþük ücretler, enflasyon ve
grevler konusunda bir anlaþma
saðlayacaðýndan bahsetmiþti.
Grevler ve protestolar, onun bu
planlarýný altüst etti. Son grev
ve protesto dalgasýnýn politik
izdüþümünün ne olacaðýný
kestirmek oldukça güç.

ANC, Cosatu ve SACP arasýn-
daki ittifakýn bozulmak üzere

olduðu devamlý olarak konuþu-
luyor. Ancak birçok önde gelen
aktivist, hâlâ bu birliðin içinde
çalýþmanýn daha faydalý ola-
caðýný düþünüyor. Þu açýk ki,
militan grevler ve kasaba gös-
terileri, bu birlik içindeki yeni
liberal konsensüsü daðýttý. Bu
geliþmeler, ayný zamanda
Zuma'nýn sosyal dengenin sað-
landýðý bir dönem yaratabile-
ceði yönündeki umutlarý da
yok etti.

Hükümet, kamuoyunda
oluþan tepkiyi saptýrmak için,
elektrik ve su gibi temel
hizmetlerin daðýtýmýndaki
baþarýsýzlýðý belediyelerin yeter-
sizliklerine baðlamaya çalýþtý.
Ancak göstericilerden Mzonke
Poni'nin muhabirlere söylediði
gibi, ANC, bütün fiyaskolarýna
bir kýlýf buluyor ve suçu
bireylere atýyor. ANC
üyelerinin sorumluluklarýný
yerine getiremedikleri ve
beceriksiz olduklarý kesin;
ancak merkezi yönetimin de
suçlanmasý gerekiyor.

Bu isyan dalgasý, sosyalistler
için büyük bir mücadele ve fýr-
sat ortamý yaratýyor: hem gös-
terilerin örgütlenmesine
yardýmcý olmak için, hem de
iþsiz kasaba yoksullarýyla iþçi-
lerin mücadelelerini ANC'nin
hegemonyasýna karþý bir politik
alternatif etrafýnda birleþtire-
bilmek için.

ÇÇeevviirreenn::  MMuuhhiipp  TTeezzccaann

Güney Afrika’da protestolar:

Ýhanetin ardýndan 

""AAWWBB  AANNCC''ddeenn  ddaahhaa  iiyyiiyyddii""  ((AAWWBB  IIrrkkççýý  rreejjiimmiinn  hhââkkiimmii  oollaann  BBeeyyaazzllaarrýýnn  ppaarrttiissii-  AAffrriikkaanneerr  WWeeeerrssttaanndd  BBeewweeggiinngg..
""DDaahhaa  iiyyii  bbiirr  hhaayyaatt  vvee  iiþþ  iiççiinn  ooyy  vveerriiyyoorruuzz,,  aammaa  ddoommuuzzllaarr  ggiibbii  yyaaþþýýyyoorruuzz..""  
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Diiyyaarrbbaakkýýrr''ddaa  bbuulluuþþaann  öölleenn
aasskkeerrlleerriinn  vvee  ggeerriillllaallaarrýýnn
aannnneelleerrii  eenn  zzoorr  ggöörrüünneennii

yyaappttýý,,  bbiirrbbiirrlleerriinnee  ssaarrýýllddýý..  ÝÝnnssaannllaarraa
ssaaddeeccee  KKüürrtt  oolldduukkllaarrýý,,  aannaa  ddiilllleerriinnii
kkoonnuuþþuupp  KKüürrtt  oollaarraakk  yyaaþþaammaakk  iissttee-
ddiikklleerrii  iiççiinn  bbookk  yyeeddiirriillddii..  BBiinnlleerrccee
iinnssaann  ffaaiillii  mmeeççhhuull  cciinnaayyeettlleerree  kkuurrbbaann
ggiittttii..  AAiilleelleerrii  cceesseettlleerriinnee  bbiillee  uullaaþþaa-
mmaaddýý..  YYýýllllaarr  ssoonnrraa  bbiirr  iittiirraaff  eeddiiyyoorr  vvee
ööllüümm  kkuuyyuullaarrýý  aaççýýllýýyyoorr..  

Tüm bunlar Kürt Özgürlük
Hareketi'nin ve artýk özgür olmak
isteyen Kürt halkýnýn mücadelesinin
eseridir. Kürtler haklýlar. Dili, kim-
liði, kültürü inkâr edilmiþ, yaþadýk-
larý topraklar sürekli askeri iþgal
altýnda tutulmuþ, yer altý ve yerüstü
kaynaklarý sömürülürken kendiler-
ine bir kuruþ bile verilmemiþ, devlet
ve yasalar karþýsýnda ayrýmcýlýða
uðramýþ bu halk nasýl istiyorsa öyle
yaþamalýdýr. 

BBuu  TTüürrkk  eemmeekkççiilleerriinniinn  ddee  ççýýkkaarrýý-
nnaaddýýrr..  ÇÇooððuu  KKüürrtt  4400  bbiinnddeenn  ffaazzllaa
iinnssaannýýnn  yyaaþþaammýýnnýý  yyiittiirrmmeessiinnee,,
yyüüzzlleerrccee  kkööyyüünn  bbooþþaallttýýllmmaassýýnnaa  vvee
iinnssaannllaarrýýnn  yyeerriinnddeenn  eeddiillmmeessiinnee
nneeddeenn  oollaann  bbuu  aannllaammssýýzz  ssaavvaaþþ  iiççiinn
550000  mmiillyyaarr  ddoollaarr  hhaarrccaannddýý..
TTüürrkkiiyyee''ddee  yyaaþþaayyaann  bbüüttüünn  eemmeekkççiilleerr
ssaavvaaþþýýnn  ssüürrddüüððüü  2255  yyýýll  bbooyyuunnccaa  yyookk-
ssuullllaaþþttýý..  ""GGüüvveennlliikk""  vvee  ""tteerröörr""
bbaahhaanneessiiyyllee  ggrreevvlleerr  yyaassaakkllaannddýý..
DDeemmookkrraattiikk  hhaakkllaarr  kkýýssýýttllaannddýý..
SSeennddiikkaallaarr  bbaasskkýý  aallttýýnnaa  aallýýnnddýý..  SSaavvaaþþ
ttüümm  ttoopplluummuu  ççýýllddýýrrttttýý..  BBuu  ççýýllggýýnnllýýkk
aarrttýýkk  ssoonn  bbuullmmaallýý..

Þimdi barýþýn zamaný. Savaþtan
yorulmuþ ve býkmýþ, daha fazla kan
dökülmesini istemeyen Türk ve Kürt
emekçiler, anneler bunu istiyor.

CCHHPP  vvee  MMHHPP  bbaarrýýþþ  ssüürreecciinnii
eennggeelllleemmeekk  iissttiiyyoorr..  AAnnccaakk  bbaaþþaarraa-
mmaayyaaccaakkllaarr..  

Birileri belki bir yerlerde bir bomba
patlatmayý, bir provokasyon yap-
mayý planlýyor. Bunlar olabilir, ama
yýllarca patlayan bombalarýn sahibini
PKK sanan Türk halký gerçek sahibin
Ergenekon olduðunu artýk biliyor.
Daðlýca'da ve Aktütün'de emekçi
çocuklarýnýn ne için ve nasýl bir
ölüme terk edildiklerini gördük.
Kimse çocuklarýnýn bu anlamsýz
savaþta ölmesini istemiyor.  

DDeevvlleett  ttuuttuumm  ddeeððiiþþttiirrmmeellii
KKüürrtt  ssoorruunnuunnuunn  ssiiyyaassaall  ççöözzüümmüü

iiççiinn  AAKKPP  vvee  DDTTPP''nniinn  ddiiyyaalloogguunnuu
ddeesstteekklliiyyoorruuzz..  AAnnccaakk  ddaahhaa  ffaazzllaassýý
ggeerreekk..  BBuuggüünn  KKüürrtt  ssoorruunnuunnuunn
ççöözzüüllmmeessiinniinn  öönnüünnddeekkii  eenn  bbüüyyüükk
eennggeell  rreessmmii  ddeevvlleett  ppoolliittiikkaassýýddýýrr..
DDeevvlleett  ttuuttuumm  ddeeððiiþþttiirrmmeelliiddiirr..

"Terörist" edebiyatýný sürdürerek

kimse hiçbir yere varamaz.
Türkiye'den yaþayan herkesin Türk
olduðu iddiasýna dayalý olan tüm
devlet politikasý deðiþmelidir.

SSaavvaaþþaannllaarr  mmaassaayyaa  oottuurruurr
KKüürrtt  ssoorruunnuunnuunn  ssiiyyaassaall  ççöözzüümmüünnüü

ddeesstteekklleeyyeenn  hheerr  ttüürrllüü  ggiirriiþþiimm  öönneemm-
lliiddiirr..  EErrddooððaann''ýýnn  ddüünnee  kkaaddaarr  eelliinnii
ssýýkkmmaaddýýððýý  AAhhmmeett  TTüürrkk''llee  kkoonnuuþþmmaassýý
iiyyiiddiirr..  AAnnccaakk  bbaarrýýþþ  aannccaakk  ssaavvaaþþaann
ggüüççlleerr  aarraassýýnnddaa  ggeerrççeekklleeþþeebbiilliirr..  

DTP Kürtlerin meclisteki temsilci-
sidir. DTP hakkýnda açýlan kapatma
davasý derhal durdurulmalýdýr. Kürt
milletvekileri ve siyasetçilerine
dönük davalarýn tümü düþürülme-
lidir. PKK ve lideri Abdullah Öcalan
Türkiye'de yaþayan Kürtlerin büyük
bölümü tarafýndan desteklenmekte-
dir. PKK'yi ve Öcalan'ý dýþarýda
tutan bir süreç hiçbir yere varamaz.
Konuþmak kolaydýr, Öcalan Ýmralý'-
da zaten devletin tutsaðýdýr ve
çözümde rol üstlenmeyi kabul
etmektedir.

DDaaððddaakkiilleerrii  iinnddiirrmmeenniinn  yyoolluu  bbeell-
lliiddiirr::  TTeerröörr  ssuuççllaammaallaarrýýnnýý  oorrttaaddaann
kkaallddýýrrmmaakk,,  hhaappiisshhaanneelleerrii  bbooþþaallttmmaakk..  

GGeenneell  aaff,,  ddeemmookkrraattiikk
ssiiyyaasseett  hhaakkkkýý

Devlet hiçbir zaman Kürtlere
silahla direnmekten baþka yol býrak-
madý. Þimdi demokratik siyaset yol-
larýnýn onlar için açýk olduðu kanýt-
lanýrsa iþte o zaman silahlarýn
gerekçesi de ortadan kalkar.

ÖÖccaallaann,,  KKüürrtt  hhaallkkýýnnýýnn  tteemmssiillcciiddiirr  vvee
ssiillaahhllýý  ggüüççlleerr  oonnuu  ddiinnlleemmeekktteeddiirr..
EEððeerr  bbaarrýýþþ  iisstteenniiyyoorrssaa  ÖÖccaallaann''ýýnn
öönncceelllliikkllee  ÝÝmmrraallýý''ddaakkii  kkooþþuullllaarrýý
iiyyiilleeþþttiirriillmmeellii  vvee  sseerrbbeesstt  bbýýrraakkýýllmmaassýý
bbiirr  ppllaann  oorrttaayyaa  kkoonnuullmmaallýýddýýrr..  DDeevvlleett,,
ÖÖccaallaann''ýý  eelliinnddee  ttuuttaarraakk  þþaannttaajjllaa
bbaaþþaarraaccaaððýýnnýý  ssaannddýý,,  yyaappaammaaddýý..
BBööyylleessii  bbiirr  ggeerriilliimm  kkaayynnaaððýýnnaa  ddaahhaa
ffaazzllaa  ggeerreekk  yyookk..

SSttaattüükkoo  ddeeððiiþþmmeellii
Fýrat'ýn doðusunda yaþayan Kürtler

29 Mart'taki seçimlerde kitlesel
olarak DTP'ye oy verdiler. 10
milyondan fazla insaný temsil eden
bir oydu bu. 2 yýl önce meclise 20
milletvekili gönderen DTP, bir
belediyeyi uzun süredir yönetiyor.
Ancak buna raðmen Kürtlerin kendi

Kardeþiz, fakat eþit koþul

EEððeerr  hhüükküümmeett  ççöözzüümm  iiççiinn  ggeerrççeekk  aaddýýmmllaarr  aattmmaazzssaa  mmeeyyddaann  EErrggeenneekkoonn’’aa  kkaallaabbiilliirr..
BBuu  yyüüzzddeenn  EErrggeenneekkoonn’’uu  ddaaððýýttmmaakk  TTüürrkklleerriinn  vvee  KKüürrttlleerriinn  oorrttaakk  ddaavvaassýýddýýrr..

Kürtlerin haklarý 
bir an önce tanýnmalý

KKaarrddeeþþlleeþþmmee  ÞÞýýrrnnaakk’’ttaann  bbaaþþllaaddýý..  ÖÖlleenn  aasskkeerriinn  vvee  ggeerriillllaannýýnn
aannnneessii  bbiirrlliikkttee  yyaass  ttuuttttuu,,  aakkaann  kkaann  dduurrssuunn  ççaaððrrýýssýý  yyaappttýý..

“Kürt  bölgesini  Ankara'dan
atanmýþ  bir  vali  yönetiyor.  Türk
ordusunun  askerlerin  üçte  biri
bölgede  ve  her  an  çatýþma
durumunda.  Özel  Hareket,
JÝTEM,  Hizbullah  ise  yasadýþý
yollardan  savaþý  sürdürüyor.
Bu  durum  köklü  olarak
deðiþmeli.  Kürtler  yoðun
olarak  yaþadýklarý  bölgeleri
kendileri  yönetmeli.  Bölgenin
yer  altý  ve  yerüstü  kaynaklarý
bölgede  yaþayanlar  tarafýndan
kullanýlmalý.  Askeri  iþgal  ve
operasyonlar  son  bulmalý.
Bunlar  yapýlmadýkça  gerçek
çözüme  varýlamaz.”
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R ecep Tayyip Erdoðan sonunda DTP heyeti ile görüþtü.

Uyanýklýk yaparak Baþbakan olarak deðil, AKP Genel

Baþkaný olarak görüþtü. Yani devlet DTP'yi Kürt soru-

nunun çözümünde muhatap almamýþ oldu. Sadece iki partinin

liderleri görüþtü. Eninde sonunda devlet birini muhatap alacaðý-

na göre acaba bu kim olacak? PKK'nin yetkilileri Kandil

Daðý'ndaki PKK yöneticilerini veya Ýmralý'da Abdullah Öcalan'ý

gösteriyorlar.

Geçerken deðinebileceðimiz bir küçük sorun daha var. Ýçiþleri

Bakaný Beþir Atalay toplantýya Bakan olarak mý, yoksa AKP üyesi

olarak mý katýldý?

Ortada çok olumlu bir hava var. Kürt sorunu çözüldü, çözüle-

cek. Açýk ki çok mesafe alýndý. Olumlu hava tamamen boþuna

deðil ama hükümetin paketini bekleyip görmek lazým.

Ama önce sorunun ne olduðunu, dolayýsýyla paketten en az

neler beklenmesi gerektiðini saptamakta yarar var.

Ortada bir savaþ var. Uzun sürfedir devam eden bir savaþ.

Galibi, maðlubu tam belli deðil. Türk milliyetçileri "terörün kökü

kazýnmalýdýr" derler ama savaþ bir türlü bitmiyor. Uzadýkça

uzuyor. Kaldý ki önceki Genel Kurmay Baþkaný Yaþar Büyükanýt

bu savaþý kazanamayacaklarýný anlattý.

Savaþ Kürtlerin kimliklerinin tanýnmasýný istemeleri üzerine

baþladý. Daha önce sayýsýz Kürt ayaklanmasý oldu. Hepsi

bastýrýldý. Ama bu defa ayaklanma bastýrýlamýyor. Hareketin kök-

leri daha derinde ve güçlü.

Kürtler kendilerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olduk-

larýný söylüyorlar. Tanýnmasý gereken bu durum.

Bütün bunlardan sonra köylerin Kürtçe isimlerinim geri ver-

ilmesi, insanlarýn çocuklarýna Kürtçe isim koyabilmeleri, Kürtçe

konuþma hakký, okullarda Kürtçe eðitimi verilmesi, Üniversitede

Kürtçe bölümlerinin oluþturulmasý vs. Bunlarýn hepsi iyi güzel

ama 20-30 yýldýr süren, on binlerce insanýn canýna mal olmuþ,

milyonlarca insanýn yaþadýklarý yerleri terk etmesine neden

olmuþ bir savaþ bu kadar kazanýmla bitebilir mi? Bütün bu süre

içinde katlanýlan eziyetin karþýlýðý bu olabilir mi? Açýk ki olamaz.

Kürt sorununda bir çözüm için iki temel meselenin halledilmesi

gerekiyor. Birincisi bölgenin statüsü ne olacak? Her þey eskisi gibi

mi kalacak? Ýkincisi Kürt hareketinin daðdaki, ovadaki,

kentlerdeki ve hapishanelerdeki kadrolarý ne olacak? Bugün bir

çözüm bulunmasý gerektiðini Türkiye'nin gündemine sokanlar

esas olarak hapishanelere mi girecekler. Kürtlere karþý kirli savaþý

sürdüren devlet kadrolarý ne olacak? Kürtleri sorgusuz sualsiz

öldüren, yakan, asit kuyularýna atan kolluk kuvvetleri ne olacak?

Peki korucular ne olacak. Koruculuk devam edecek mi?

Kürt sorununda çözüm bu sorulara cevap vermelidir yoksa

çözüm olmaktan çýkar.

Hükümetin acilen baþta Kürtler olmak üzere tüm topluma

doðru dürüst bir çözüm için sürecin baþladýðýný göstermek için

alabileceði birkaç önlem var.

Öcalan'ýn durumu deðiþtirilebilir. Ýzolasyon ortadan kalkar. DTP

kapatýlma davasý durdurulur. DTP milletvekilleri için açýlan

sayýsýz dava düþürülür. Bunlar siyasi adýmlardýr ve etkilidirler.

Ama en önemlisi bir aþamada Cumhurbaþkaný bir yanýna Meclis

Baþkaný'ný, diðer yanýna Baþbakan'ý, Ýçiþleri Bakaný'ný, Genel

Kurmay Baþkaný'ný ve yargýnýn önde gelenlerini alýr ve bir basýn

toplantýsý yapar. Topluma bu savaþýn artýk bitmesi gerektiðini,

devletin savaþ boyunca çok hata yaptýðýný anlatýr ve özür diler.

Kürtlerden bazýlarý, onlarýn da özür dilemesini, yaptýklarýnýn

cezasýný çekmeleri isteyebilir. Oysa onlar devlet deðil, bir politik

hareket. Eðer yanlýþ yaptýlarsa kimsenin desteðini göremezler.

Katýlacaklarý ilk seçimlerde hezimete uðrarlar...

Doðan  Tarkan
(sesonline.net’ten alýnmýþtýr)

Baþbakan 
DTP ile nihayet
görüþtü

llarda kardeþiz

yaþadýklarý tarihsel bölgede söz
haklarý yok.

KKüürrtt  bbööllggeessiinnii  AAnnkkaarraa''ddaann
aattaannmmýýþþ  bbiirr  vvaallii  yyöönneettiiyyoorr..  TTüürrkk
oorrdduussuunnuunn  aasskkeerrlleerriinn  üüççttee  bbiirrii
bbööllggeeddee  vvee  hheerr  aann  ççaattýýþþmmaa  dduurruu-
mmuunnddaa..  

Özel Hareket, JÝTEM, Hizbullah
ise yasadýþý yollardan savaþý
sürdürüyor. Bu durum köklü
olarak deðiþmeli. Kürtler yoðun
olarak yaþadýklarý bölgeleri
kendileri yönetmeli. Bölgenin yer
altý ve yerüstü kaynaklarý
bölgede yaþayanlar tarafýndan
kullanýlmalý. Askeri iþgal ve
operasyonlar son bulmalý. Bunlar
yapýlmadýkça gerçek çözüme
varýlamaz.

KKüüllttüürreell  hhaakkllaarr
Herkes kültürel haklarýn bir an

önce tanýnmasýnda hem fikir.
Kürtlere ana dilde eðitim hakký
bir an önce tanýnmalý, eðitim
müfredatý baþtan aþaðý
deðiþmeli. Üniversitelerde Kürt
dili, kültürü ve tarihi bölümleri
açýlmalý. Devlet kurumlarýnda
çok dilli bir uygulamaya
geçilmelidir. Bu tüm yurttaþlarýn
en doðal hakkýdýr.

YYeennii  bbiirr  aannaayyaassaa
ÝÝþþee  ggeellddiiððee  zzaammaann  KKüürrttlleerree

""ddeeddeelleerriimmiizz  bbuu  ccuummhhuurriiyyeettii  bbiirr-
lliikkttee  kkuurrdduu,,  bbiizz  kkaarrddeeþþiizz  ddeenniirr..
EEllbbeettttee  kkaarrddeeþþiizz,,  aammaa  kkaarrddeeþþlliikk
aannccaakk  eeþþiitt  kkooþþuullllaarrddaa  aannllaammllýý
oollaabbiilliirr..  BBuuggüünn  ssaaddeeccee  KKüürrttlleerr
ddeeððiill  TTüürrkklleerr,,  AAlleevviilleerr,,  SSuunnnniilleerr,,
eezziilleenn  hheerrkkeess  1122  AAnnaayyaassaassýý''nnýýnn
ddeeððiiþþmmeessiinnii  iissttiiyyoorr..  

1982 Anayasasý derhal kaldýrýl-
malýdýr. Yeni anayasa Kürtleri
Türklerle beraber bu
cumhuriyetin kurucu unsuru
olarak tanýmlamalýdýr. Tüm yasa
maddeleri bu anlayýþla biçimlen-
melidir. Yasal güvence saðlan-
mayan ve hukuki kazanýma
dönüþtürülmeyen her siyasi gir-
iþim, kendi yasalarýný uygulayan
kimi güçler için bozulabilecek bir
giriþimdir.

EErrggeenneekkoonn''aa  kkaarrþþýý
mmüüccaaddeellee

BBaarrýýþþýý  eennggeelllleemmeekk,,  KKüürrtt  ssoorruu-
nnuunnuu  ççöözzüümmssüüzzllüüððee  iittmmeekk
iisstteeyyeennlleerrii  yyaannýýyyoorruuzz..

CHP ve MHP onlarýn siyasi
sözcüsü. Açýk açýk kan
üzerinden siyaset yapýyorlar.

Eðer ortada bir savaþ ve çatýþma
olmazsa temsil ettikleri güçler
gibi onlara da ihtiyaç kalmaya-
cak. Bu iki parti ve onlarýn þah-
sýnda tüm Kemalist partiler on
yýllardýr çözümsüzlüðün baþlýca
nedeni oldularsa da bugün
yenildiler. O yüzden ne kadar
ulusalar da sesleri barýþýn sesini
susturmaya yetmeyecek.

SSaavvaaþþ  bbiitteerrssee  aasskkeerrii  iihhaalleelleerree,,
ggiizzllii  ööddeenneekklleerree,,  eeððiittiimmddeenn,,
ssaaððllýýkkttaann,,  ssoossyyaall  hhaarrccaammaallaarrddaann
ççookk  ssiillaahhllaannmmaayyaa  aayyrrýýllaann  kkaayy-
nnaakkllaarraa  ggeerreekk  kkaallmmaazz..
TTüürrkkiiyyee''ddee  ssiiyyaasseettee  mmüüddaahhaallee
eeddeenn  þþaahhiinn  ggeenneerraalllleerree  ggeerreekk
kkaallmmaazz..  BBuuggüünn  bbuunnddaann  ddoollaayyýý
ttüümm  ttoopplluumm  kkaarrþþýýllaarrýýnnddaaddýýrr..
11998844''tteenn  bbuu  yyaannaa  uuyygguullaannaann
ssaavvaaþþ  ppoolliittiikkaallaarrýý  aarrttýýkk
yyeenniillmmiiþþttiirr..

Kürt sorununu çözmek
Türkiye'deki tüm baský, sömürü
ve ezilmelerin kaynaðýna inmek-
tir. Burada Ergenekon duruyor.
Þimdi yaralý, direniyor ve topar-
lanmaya çalýþýyor. Eðer yeniden
güç kazanýrsa ilk iþi barýþý dina-
mitlemek olacak. Ergenekon
daðýtmalýyýz. Bu Türklerin ve
Kürtlerin ortak davasýdýr.

Ýstanbul, Newroz 2009. 29 Mart seçimlerinde Abdullah Öcalan’a ve PKK’ye
açýk destek veren 2 milyon 200 binden fazla oy DTP’ye aktý. Bu yaklaþýk 10
milyon Kürdün siyasal eðilimi demek. Bu gerçek üzerinden atlanýlarak hiçbir
çözüm oluþturulamaz. Kürrtler direndi ve kazanýyor. Onlarýn özgürleþmesi Türk
emekçilerinin de özgürleþmesini kolaylaþtýracaktýr.
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ssoossyyaalliisstt  iissccii  
Kürt açýlýmýndan toplu sözleþmelere
Ergenekon'dan küresel ýsýnmaya
Mücadeleye devam!

Yoðun bir mücadele dönemine giriyoruz.
Çok sayýda baþlýkta keskin bire mücadel-
eye girmemiz gerekiyor. 

Son haftalarýn en çok tartýþýlan konusu, Kürt
açýlýmý. Kürt sorununun, Kürt halkýnýn lehine
çözülmesi, tartýþma ve diyalog sürecinden Kürt
hareketinin en büyük kazanýmla çýkmasý için
hükümete baský oluþturmak, batýda, "Þimdi
barýþ zamanýdýr" baþlýklý yaygýn bir kampanya
yapmak, Kürt hareketinin taleplerinin kazanýl-
masý için her türden barýþ eylemine en güçlü
biçimde katýlmak çok önemli.

Örgütlü olduðumuz tüm þehirlerde 15
Aðustos'tan sonra Kürt hareketiyle birlikte
forumlar paneller düzenleyeceðiz. Düzenlenen
etkinliklere katýlacaðýz.

1 Eylül'de gerçekleþecek barýþ gösterilerini inþa
edeceðiz, kitlesel geçmesi için mücadele ede-
ceðiz.

Mücadele edilmesi gereken bir diðer önemli
politik geliþme ise Ergenekon davasý ve darbe
süreci. Üçüncü Ýddianame'nin yayýnlanmasý,
ikinci iddianameye baðlý davanýn ilerlemesi,
darbe giriþimlerine karþý mücadelenin önemini
bir kez daha gösterdi. Darbelere ve kontrgeril-
laya karþý, tüm özgürlük taleplerini birleþtiren
kampanyalara devam etmek zorundayýz. 12
Eylül'ün yýldönümünde ses getiren ve bir yan-
dan darbecileri, hem geçmiþin hem de bugünün
darbecilerini teþhir eden bir yandan da
Ergenekon davasýnýn sonuna kadar gidilmesi
için baský yapan eylemler örgütleyeceðiz.

Küresel kriz ve krizin emekçi sýnýflar üzerinde-
ki etkisine karþý KESK'in 15 Aðustos'ta baþlata-
caðý yeni mücadele takvimi de çok önemli.
KESK bir yandan toplugörüþmelerde grevli,
toplusözleþmeli bir sendika hakkýný savunuyor.
Öte yandan  kamu çalýþanlarýnýn krizin yükünü
üstlenmemesi için harekete geçiyor. 15
Aðustos'ta Diyarbakýr ve Ýstanbul'dan yola
çýkan kamu çalýþanlarý Ankara'da talepleri için
buluþacak.

Bizler de orada olacaðýz. Bir yandan krize
karþý ses çýkaracaðýz, bir yandan krize karþý
mücadelede emek örgütlerinin birliðinin önemi-
ni vurgulayacaðýz ama ayný zamanda KESK
eylemlerinde Kürt halkýnýn çýkarlarýný savu-
nana, halklarýn kardeþliðini savunan sloganlarý
da öne çýkartacaðýz. KESK eylemleri, bir yandan
da öðrenci hareketi için bir kanal açabilir.
Harçlara yapýlan zamlara karþý yavaþ yavaþ
kýpýrdanmaya baþlayan öðrenci hareketi,
KESK'le beraber sokaða çýkmalýdýr.

Krize karþý eylemler, direniþler sürüyor. Bu
eylemleri birleþtirmek için önemli bir fýrsatý da
küresel sermayenin en önemli kuruluþlarýndan
IMF ve Dünya Bankasý'nýn Ýstanbul'da 6-7
Ekim'de gerçekleþtireceði zirvenin protestolarý
oluþturacak. Antikapitalist Blok, þimdiden
direniþlerle irtibat kurmaya, emek örgütleriyle
birlikte toplantý ve eylem örgütlemeye, diðer
kampanyalarla yan yana gelmeye çalýþýyor.
Ýstanbul'u IMF için zindana çevirebiliriz. Bütün
gücümüzle, direniþleri birleþtirmeye çalýþarak
harekete geçeceðiz. 

Önümüzdeki dönemin can alýcý konularýndan
birisi de yine küresel iklim deðiþimi olacak.
Aralýk ayýnda Kopenhag'da gerçekleþecek iklim
zirvesi küresel ýsýnmaya karþý mücadelede son
derede önemli. 24 Ekim'de ve 12 Aralýk'ta
hükümetler üzerinde basýnç yaratmak için þim-
diden baþlayan kampanyayý güçlendireceðiz,
destekleyeceðiz.

Küresel ve yerel tüm baþlýklarda mücadeleye
devam edeceðiz. Darbelere, savaþlara, yoksul-
luða, krize, çetelere karþý mücadelede yeni bir
dönemdeyiz. Kazanma umuduyla dolu bir
dönemdeyiz.

Bütün bu mücadeleler içinde bir yandan
devrimci sosyalizmi güçlendireceðiz ama ayný
zamanda anti kapitalist kitlesel bir solun
örgütlenmesi için 2011 seçimlerini hedefleyen
yepyeni bir kampanya için de mücadele ede-
ceðiz.

DDSSiiPP’’ee  üüyyee  ooll!!
devrimci
sosyalistlere
güç ver

Darbeye, Ergenekon
çetesine karþýysan,

Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,

Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan

Küresel krize karþý
mücadele etmek isti-
yorsan

Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan w
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Sendikalar
Rosa Lüksemburg

Sosyalist Ýþçi satýcýlarýndan 
isteyebilirsiniz

Hollywood filmleri
küresel felaketleri
anlatýrken yüksek

bütçelerle çekiliyor. Oysa hiç
gerek yok. Son birkaç
gündür Tayvan, Japonya ve
özellikle Çin'i etkisi altýna
alan tayfunlarýn görüntüsü
dünyanýn bir bilim kurgu
geleceðinde deðil, bugün
milyonlarca insaný etkileyen
bir felaketi yaþadýðýný
kanýtlýyor.

Felaketin adý, küresel iklim
deðiþimi.

Kasýrga, hortum ve tayfun
gibi doðal felaketler daha
sýcak denizlerin üzerinde
gerçekleþiyor. Tayfunlar ve
kasýrgalarýn þiddetini
belirleyen enerji deniz ýsýsý.
Denizlerden yayýlan ýsý tay-
funlarýn, dolayýsýyla
felaketin þiddetini de belir-
liyor.

Geçtiðimiz hafta Morakot
Tayfunu Çin'in Doðu sahil-
lerini yýktý geçti.

Tayfun 4 milyon kiþiyi etk-
iledi. Þiddeti o kadar büyük-
tü ki 1 milyon kiþi evlerini
terk etmek zorunda kaldý.

Tayfunun yarattýðý toprak
kaymalarý binalarýn yýkýl-
masýna çok sayýda insanýn
enkaz altýnda kalmasýna
neden oldu. Kaç kiþinin
enkaz altýnda kaldýðý ise bil-
inmiyor.

Japonya'da ise Etau
Tayfunu seller ve toprak
kaymalarýna neden oldu.

Çin'den önce Tayvan'ýn
güneyini etkisi altýna alan
Morakot Tayfunu sonucun-
da hala 800 kiþinin kayýp
olduðu bildirildi. Tayvan'da
37 kiþi tayfun nedeniyle
öldü, onlarca insan kayýp.
Sellerin getirdiði çamur
insanlarý ve canlýlarý yuttu.
Binalar, evler yýkýldý. Ölen-
lerin çoðu yaþlýlar ve çocuk-
lar.

ÞÞiirrkkeettlleerriinn  cciinnaayyeettii
2005 yýlýnda orta þiddetli

Katrina kasýrgasý New
Orleans'ta 2 bin kiþinin
ölümüne neden olmuþtu.
1970 yýlýnda ise Bangladeþ'i
etkisi altýna alan siklon 300
bin kiþiyi öldürdü. Bugün
Morakot ve Etau.

Kasýrgalarýn, tayfunlarýn
durmayacaðý belli. Eðer
iklim deðiþimine karþý önlem
alýnamazsa, benzeri felaket-
lerin þiddetini artýrarak mily-
onlarca yoksul insaný ve etk-
isi altýna aldýðý bölgedeki
tüm canlý yaþamýný yok ede-
ceði de belli.

2009 yýlý içinde iki büyük
toplantý gerçekleþti. Önce
G20'ler, ardýndan G8'ler top-
landý. Dünyanýn en etkili
devletleri ve en büyük
ekonomilerinin toplantýsýn-
da, küresel ýsýnmadan sýk sýk
söz edilse de hiçbir ciddi
adýma, iklim deðiþimine
karþý kararlý tedbirlere yol
açacak karar alýnmadý.

Bu devletler, iklim
deðiþimine neden olan kapi-
talist sanayinin efendilerine
göbekten baðlý olduðu ve bu
þirketlerin sözcüsü gibi
çalýþtýðýn için, tersini düþün-
mek, hayalcilik olacaktýr.
G20 ülkeleri, fosil yakýt kul-
lanýmýný sýnýrlamadýðý ve
radikal bir oranda, %80
oranýnda düþürmediði
sürece iklim deðiþimine

baðlý felaketlerin dizginlen-
mesi mümkün deðil.
Taylan'da sellerin yýðdýðý
çamurlarýn altýnda kalan
yoksullar, neredeyse dünya
karbon salýmýnýn beþte birini
gerçekleþtiren ABD'nin enerji
çýlgýnlýðýnýn bedelini ödedi.
Sadece ABD deðil, Almanya,
Ýngiltere, Kanada gibi ülkel-
erde kiþi baþýna düþen kar-
bon salýmý iklim deðiþiminde
hangi ülkelerin öncelikli
sorumluluðu olduðunu gös-
teriyor. 

Bugün atmosferdeki kar-
bondioksit oraný, milyonda
385 parçacýk. Karbondioksit
oraný milyonda 350
parçacýða inmeden küresel
ýsýnmaya baðlý felaketlerin
azalmasý mümkün deðil.
Tersine felaketlerin þid-
detlenerek süreceðini söyle-
mek için kâhin olmaya gerek
yok. Bu yüzden 24 Ekim'de
dünya çapýnda gerçekleþecek
ve Türkiye'de Küresel Eylem
Grubu tarafýndan koordine
edilecek eylem çok önemli.
Eylemin temel sloganý, "350
ppm, hemen, þimdi!

Tayvan: Tayfun,  kasýrga  ve  iklim  deðiþimi
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Sergi, video, tartýþma, kitaplýk
2222  AAððuussttooss  CCuummaarrtteessii  -  bbiillggii  iiççiinn::  ssoossyyaalliissttiissccii@@ggmmaaiill..ccoomm  yyaa  ddaa  00553311  44115566225511

Katlediliþinin 70. yýldönümünde

TROÇKÝ  ve  devrimci  gelenek
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14Aðustos 1953 günü
ajanslar SSCB'nin
hidrojen bombasý

yaptýðýna dair açýklamasýný
dünyaya duyurdu. "Kontrolsüz
termonükleer enerji saðlaya-
bilen yýkýcý nükleer silah" olarak
tanýmlanan bu þeyin sosyalizm-
le ne gibi bir ilgisi vardý?

SSCB'nin “yanýlmaz” lideri
Stalin, 1946'da tek ülkede
komünizme geçilebileceðini
söylemiþti. Nükleer silahlarýn,
tanklarýn, toplarýn, tüfeklerin
gölgesindeki, dünyanýn en
büyük askeri güçlerinden birine
sahip olan bir rejimin eþitliðe,
özgürlüðe ve adalete dayalý
olan yeni bir toplum olarak
nasýl sunulabilir? 

Militarist bir sosyalizm olabilir
mi? 

Kuracaðýmýz yeni toplumda
güçlü bir devlet ve askeri
bürokrasi mi olacak?  

DDeevvrriimm  vvee  oorrdduu
Lenin'e göre devlet tüm

þatafatýna raðmen asýl olarak
bürokrasi ve eli silahlý
adamlardan oluþuyordu. Bir
sýnýfýn diðerine karþý egemenlik
aracý olan devletin sopasý asker,
polis, gizli istihbarat örgütleriy-
di. Modern toplumda sermaye
sýnýfýnýn çýkarlarýný korumak
için kapitalist devlet baþtan
aþaðý silahlanmýþ ve emekçi
sýnýflara karþý bir savaþ örgütü
olarak kurgulanmýþtý.

Lenin, tam da devrimin
ortasýnda 1917 Aðustos'unda
yazdýðý, Devlet ve Devrim'de
iþçi sýnýfýnýn iktidarý alýr almaz
düzenli ordularý lav etmek ve
tüm halkýn silahlanmasýndan
bahseder. 1905 ve Þubat 1917
Rus Devrimleri'nin deneyini
tartýþýr. 

Her düzenli ordu gibi Rus
ordusunun da çoðunluðunu
emekçi sýnýflardan gelenler
(genellikle köylüler) oluþturur.
1905 ve 1917 Devrimleri'nde
Rus Ordusu bölünmüþtür.
Çoðunluk kendi kardeþlerine
kurþun atmayý reddedip karþý
tarafa geçmiþ, iþçilerle birlikte
silah depolarýný ele geçirmiþ  ve
devrimi savunmak için tüm
halk silahlanmýþtý. Subaylar ise
Çarlýk'ýn çýkarlarý için savaþ-
maya çalýþmýþtýr. Ama onlar
küçücük bir azýnlýktý.

Ýþçiler Sovyet adlý doðrudan
demokrasi örgütlenmelerini
kurarken askerlerde subaylara
isyan etmiþ ve kendi
Sovyetleri'ni kurmuþtu. I.
Dünya Savaþý'nýn kanlý
cepheleri birbirlerini öldürmeyi
reddeden askerlerin
kardeþleþmelerine tanýk oluyor-
du. 1917 Ekim Devrimi ile
Sovyetler iktidara geldi. Kansýz
bir devrimdi. Devrimin kalbi
Petersburg'a hiç kimsenin
burnu kanamadan hâkim olun-
muþtu. Moskova küçük çatýþ-
malar olmuþsa da sadece birkaç
ölmüþtü. 

ÝÝçç  SSaavvaaþþ
Devrimin ilk kararlarý arasýn-

da Çarlýk Ordusu'nun daðýtýl-
masý, rütbelerin ve hiyerarþinin
yasaklanmasý vardý. Lenin ve
Bolþevikler, dünya devrimini

bekliyorlardý. Eðer geliþmiþ bir
kapitalist ülkede (beklenen
Almanya) devrim olursa bunun
Rusya'daki geçiþi kolaylaþtýra-
caðýný düþünüyorlardý. Ancak
Alman Devrimi yenildi.
Devrimden sadece bir yýl sonra
ilk tokadýn sersemliðini
üzerinden atan Rus egemen
sýnýfý toparlanmýþ, dünyadaki
13 emperyalist ülkenin desteði-
ni alarak devrimi boðmak için
Beyaz Ordu'yu ileri sürmüþ, iç
savaþ baþlamýþtý.

Tüm halkýn silahlandýrýldýðý,
özel silahlý güç ortadan
kaldýrýlarak bu görevin herkese
daðýtýlýp anlamsýzlaþtýrýldýðý
politika yerini savaþýn gerçek-
liðine býrakýldý. Beyaz Ordu'ya
karþý Kýzýl Ordu kuruldu. 1919-
1921 arasýndaki iç savaþ döne-
minde Sovyet iktidarý zaferle
çýktý. Bu yenenin maðlup
olduðu bir zaferdi. 1917 Ekim
Devrimi'ne katýlan iþçi, köylü
ve askerlerin yüzde 95'i iç
savaþta yaþamýný yitirmiþti.
Tüm ekonomi savaþ için
örgütlenmiþti, þehirlerde ise
açlýk kol geziyordu. Devrimi
yapan sýnýf yok olurken, yeni
bir sýnýfýn iktidarý doðuyordu. 

Eski rejimin bürokratlarý
devrimi selamlayarak partiye
üye oluyordu. Çünkü Bolþevik
Partisi artýk deðiþmiþ, kocaman

bir ülkeyi elindeki silahlý  güçle
yönetmeye çalýþan ve kendini
devlet olarak örgütleyen bir
aygýta dönüþmüþtü. Kýzýl Ordu
devasa bir güçtü.  Çarlýk
Ordusu'nun bazý subaylarý saf
deðiþtirerek Kýzýl Ordu'ya
katýlmýþ ve komuta
kademesinde yer almýþtý. 

Stalin 1926'da Tek bir ülkede
sosyalizmin mümkün olduðunu
yazdý. 1929 yýlýnda "I. Beþ Yýllýk
Ekonomik Plan" yürürlüðe
girdi. Stalin bir hedef koymuþ-
tu. Sovyet Rusya Batý'nýn 200
yýlda yaptýðýný 20 yýlda yapmalý
ve sanayileþmeliydi. 20 yýl
demiþti. 1917 Ekim Devrimi 1.
Dünya Savaþý'na son vermiþti.
Ancak emperyalist güçlerin
arasýndaki dünyanýn yeniden
paylaþýmý meselesi sonuçlan-
mamýþtý. 1929'daki Büyük
Bunalým'la birlikte tüm
devletler yeniden savaþ için
tepeden týrnaða silahlanmaya
baþlamýþtý.

Ordu içinde rütbeler hýzla geri
geldi. Ast üst ayrýmý yürürlüðe
sokuldu. Devrim sýradan bir
askerle subayýn ayný ücreti
almasýný þart koþmuþtu.
Stalinizmin hâkimiyeti ile bir-
likte bu ortadan kaldýrýldý.
Ordunun komuta kademesi
ayný zamanda egemen sýnýfýn ta
kendisiydi. Rus ekonomisinin

temel güdüsü toplumun tüketi-
mi için üretim deðil, daha fazla
silahla için üretim oldu. Rus
ekonomisi bir sürekli savaþ
ekonomisine dönüþmüþtü.*

1939 yýlýnda Rusya Japonya
sýnýr anlaþmazlýklarý yaþayýp
çatýþtý. Stalin dünyayý paylaþ-
mak için Hitler'le zaten
anlaþmýþtý. 23 Aðustos 1939'da
Nazi Almanya'sý ve SSCB
arasýnda imzalanan Molotov-
Ribentrop Anlaþmasý doðrul-
tusunda Avrupa'yý ikiye
bölmek için harekete geçti.
Polonya ve Besarabya'yý iþgal
etti. 1 Eylül 1939 günü ise mily-
onlarca insanýn ölümüne neden
olan 2. Dünya Savaþý baþlamýþtý.

Bu emperyalist bir savaþtý ve
temel neden Batý gibi SSCB'nin
de emperyal bir güce dönüþme
isteðiydi. Savaþta kazanan taraf
Stalin SSCB'si ve ABD olmuþtu.
Stalinist Rusya, Doðu Avrupa'yý
iþgal ederek dünyanýn üçte biri-
ni siyasi egemenliði altýna
almýþtý. Dünya 70 milyondan
fazla insanýn ölümü pahasýna
paylaþmýþtý. SSCB, Soðuk Savaþ
boyunca dünyada nükleer geril-
imi artýran ve bölgesel çatýþ-
malarý kýþkýrtan bir politika
izledi. 

YYýýkkýýllaann  ssoossyyaalliizzmm  ddeeððiill
Bütün bu hikâyenin sosyal-

izmle bir ilgisi yok. Ordulu,
generalli, nükleer silahlý, gizli
polisli bir rejim sosyalist ola-
maz. Militarizmin olduðu yerde
yeni bir toplumun ya da bu
topluma dönük bir giriþimin
varlýðýndan söz edilemez.
SSCB'yi sosyalist, 'reel sosyalist'
ya da kapitalizmden daha ileri
bir toplum olarak görenler ise
tam tersini düþünüyor. Eðer
sosyalizmde güçlü ordular ve
askeri hiyerarþi olacaksa neden
darbe yapmak isteyen kendi
ordunu desteklemeyesin ki? 

1989-1991'de Doðu  Bloku'nda
yýkýlanýn ne olduðu tartýþmasýn-
dan bu yüzden kaçýnýlamaz.
Eðer yýkýlanýn sosyalizm deðil,
bürokratik devlet kapitalizmi
olduðunu, iþçi sýnýfýnýn
sömürüldüðü ve eski baský
altýnda tutulduðunu teslim
etmezseniz ayný yere
düþersiniz. Bu yerinde artýk
emekçi sýnýflar gözünde her-
hangi bir deðeri yok.

Yeni bir toplum militarizm,
baský, yayýlmacýlýk üzerine
kurulamaz. Kim bunu yapmak
istiyorsa sosyalistler onlarýn
daima karþýsýnda olacaktýr. 

VVoollkkaann  AAkkyyýýllddýýrrýýmm  

*Michael Kidron'un Sürekli Savaþ Ekonomisi
adlý broþürü iyi bir kaynak. Tony Cliff'in
Rusya'da Devlet Kapitalizmi ise Kýzýl
Ordu'nun dönüþümü ve stalinist diktatörlük-
teki rolüne dair detaylý bir açýklama getiriyor. 

Militarist bir sosyalizm olur mu? 

2200..  yyüüzzyyýýllýýnn  iikkiinnccii  yyaarrýýssýýnnaa  AABBDD  vvee  RRuussyyaa  aarraassýýnnddaakkii  nnüükklleeeerr  ssiillaahhllaannmmaa  yyaarrýýþþýý  ddaammggaassýýnnýý  vvuurrdduu,,  ddüünnyyaa  ffaacciiaannýýnn  eeþþiiððiinnddeenn  ddöönnddüü..



10 sosyalist iþçi sayý: 371

KKaaffkkaa''nnýýnn  DDaavvaa''ssýý  bbiizziimm
ttaakkiipp  eettttiiððiimmiizz  ddaavvaallaarr  ggiibbii
ddeeððiill..  NNeeyyllee  ssuuççllaannddýýððýýnnýý,,
nnaassýýll  vvee  nnee  zzaammaann
ssoonnuuççllaannaaccaaððýýnnýý
bbiillmmeeddiiððiinn,,  bbiirrççookkllaarrýý  iiççiinn
yyaaþþaamm  bbooyyuu  ssüürreenn  bbiirr
ddaavvaa,,  ssüürreekkllii  bbiirr  ttuuttuukklluu-
lluukk  hhaallii..

20. yüzyýlýn modernist
edebiyatýnýn önde gelen
ismi Franz Kafka, 40 yaþýn-
da veremden ölmeden kýsa
bir süre önce arkadaþý Max
Brod'dan Dava'yý ve tüm
eserlerini yakmasýný
istemiþti. O dinlemedi ve
Dava 1925'te ilk kez yayýn-
landý. Popüler kültüre
'Kafkaesk' tabirinin girme-
sine neden oldu. Kast
edilen toplumun
üzerindeymiþ gibi duran
devlet bürokrasisi karþýsýn-
da bireyin inkarý, yalnýzlýk,
yabancýlaþma ve hüzündü. 

NTV tarafýndan yayým-
lanan Dava'nýn çizgi
romaný usta iki ismin
ürünü. Çizeri Chantal
Montellier, Fransa'nýn önde
gelen çizgi romancýlarýn-
dan biri. Klasik çizgi
romanýn siyah ve beyazýyla
Kafka'nýn içinde kay-
bolduðu Prag sokaklarýný
yeniden yaratmýþ. David
Zane Mairowitz ise bir
'Kafka uzmaný'. Oyun
yazarý, radyo yönetmeni ve
çevirmen olan Mairowitz,
özgün metne sadýk kalarak
müthiþ bir özet yapmýþ.
Ama özet tabi, Kafka'nýn
Dava'sýný okumak ise çizgi
romandaki taramalarda
beliren atmosferin içine
girmemizi, Joseph K'nýn
sýkýntýsýný yürekten hisset-
memize neden oluyor.

Kafka bir banka memu-
ruydu ve Dava'yý akþam-
larý yazdý. Ýþyerinde
yaþadýðý karabasan, kadýn-
larla olan hayal kýrýklýðý,
çevresindeki insanlarýn tek
düze iliþkileri anti-semi-
tizmle birleþince sýkýntýlý
akþamlardan 20. Yüzyýlýn
en ilginç edebi eseri çýktý.
Kafka bir Yahudi'ydi.
Babasý ailesinin kabul
edilebilmesi için diðerler-
ine birçok jest yapmýþtý.

Ailesinin varlýklý, banka
memuriyeti gibi dönemin
'iyi' denebilecek bir iþine
sahip olmasýna raðmen
Kafka, Yahudi düþman-
lýðýnýn kuþatmasýný sürekli
olarak hissetti. Ýleride 3 kýz
kardeþi Yahudi soykýrýmýn-
da öldürülecek olan
Kafka'nýn anti-kahra-
manýnýn duyduðu güvensi-
zlik sanki gelmekte olana
dair bir önseziydi.

1915'te yazdýðý Deðiþim
adlý hikâye yalnýzlýk ve
yabancýlaþma konusunda

acý bir feryat olarak
kültürel yapý taþlarýndan
biri oldu. Kafka'nýn Þato ve
Amerika romanlarý da ben-
zer izlekler üzerinden
yürür. Olaydan çok
durumdur anlatýlan.
Modern kapitalist toplum-
da bireyin yaþamý, bir
insanlýk durumundan çok
bir hamam böceðininkiyle
tasvir edilir. Burjuva
devrimin aklýn egemenliði
iddiasý ve evrensel bir
aktör olarak birey miti
parçalanýr. Joseph K fail

deðil, kurbandýr.
Çizgi roman gerçekten

güzel. Fiyatý da sadece 10
lira. Ben Alkým
Kitapevi'nden 7,5 liraya
aldým, NTV internet say-
fasý üzerinden 8,5  liradan
satýlýyor. NTV Yayýnlarý
geçen ay bir baþka ölüm-
süz eseri, William
Shakespeare'in
Macbeth'inin çizgi
romanýný yayýmladý. O da
10 lira ve çok güzel.

SSeelliimm  IIþþýýkk

Egemen fikirler dünyasý
Ýþçi sýnýfý, üretim araçlarý karþýsýndaki konumu

nedeniyle, tek tek iþçilerin iradesinden baðýmsýz

olarak devrimcidir. Sadece üretim araçlarýndan

kopuk olmasý nedeniyle deðil, mülksüz olmasýna

raðmen, kapitalist üretimin örgütlenmesinin doðasý

gereði üretimi kolektif olarak gerçekleþtirdiði için,

üretim araçlarýný kolektif olarak insan emek

gücünün bir etkinlik aracý olarak kullanabildiði için

de devrimcidir.

Üretken emek gücünün üretim araçlarýndan kopuk

olmasý, kapitalist çaðýn temel çeliþkisini oluþturur.

Üretimin toplumsal ve küresel karakteriyle, üretim

araçlarý üzerindeki geniþletilmiþ ya da bireysel özel

mülkiyet haklarý nedeniyle patronlar sýnýfýnýn ürün-

lere ve zenginliðe el koymasý arasýndaki çeliþki Karl

Marks'a göre kapitalist çaðýn en temel çeliþkisi.

Kapitalist sýnýf "kan ve ateþle", bombalar ve

katliamla, savaþlar ve iþkenceyle sürekli hale getirm-

eye çalýþtýðý egemenliðini bu yüzden parasý her an

elinden koparýlýp alýnacakmýþ, cüzdaný sokakta gasp

edilecekmiþ gibi kaygý ve panikle izler. Çünkü, iþ

akdi imzaladýðý her iþçinin emek gücünü yasal bir

biçimde çaldýðýnýn ve bütün hýrsýzlar arasýndan  en

utanmaz hýrsýz olduðu için parýltýlý bir yaþam

sürdürdüðünün farkýndadýr. Kaygýsýnýn ve

paniðinin bir nedeni de doðrudan üreticilerin de,

emekçilerin ve yoksullarýn da bu hýrsýzlýðýn farkýnda

olduðunu bilmesi ve egemenliðini kurmaya

baþladýðý anýn, sosyal devrimin, aþaðýdan küresel bir

alt üst oluþ ihtimalinin de devreye girdiði an

olduðunu kavrayan bir sýnýf olmasý.

Minicik bir nüfusa sahip vahþi bir egemen sýnýf

üyesi olduklarýný bilir burjuvalar.

Bu tarihsel olarak ömrünü doldurmuþ ve tarihsel

olarak kan dökmeden yönetemediðini kanýtlayan

dünya nüfusunun minicik bir kesimini oluþturan

egemen sýnýfýn hala ayakta olmasýnýn nedeni ise ne

sadýk katiller komitesi olarak kendisine hizmet eden

devlet aygýtýnýn baský gücü tek baþýna ne de silaha,

iþkenceye, savaþa kafasýný yoracak, ustaca taktikler

geliþtirecek kadar boþ zamana sahip olmasý. 

Bir tek fabrikada bir patrona karþý on binlerce iþçi!

Bir þirketler grubunda bir yönetim kurulu ve þirket

ortaklarý güruhuna karþý yüz binlerce iþçi!

Bir ülkede bir devlet aygýtýna, 700 bin kiþilik ordu

ve 120 kiþilik polis gücüne karþý on milyonlarca iþçi!

Tüm dünyada devletlere baðlý sadece otuz milyona

yakýn silahlý güce karþý milyarlarca doðrudan üretici!

Bu yüzden sorun sadece sayýlarda, egemen sýnýfýn

sahip olduðu þiddet araçlarýnda ve devletin baskýcý

örgütlenmesinde deðil. Sorun, burjuvazinin yine

Karl Marks'ýn iþaret ettiði bir alanda sürdürdüðü

egemenliðinde. Marks, üretim araçlarýna sahip olan

egemen sýnýflarýn entelektüel üretim araçlarýna da

sahip olduðunun altýný çizmiþti. Bir iþçinin üretilme-

sine katkýda bulunduðu bir ürünün karþýsýna almaya

gücünün yetmeyeceði cazip bir tüketim malý olarak

çýkmasýndaki sihirin ve çeliþkinin devamlýlýðýnýn

saðlanmasýnýn temel nedeni egemen sýnýfýn bu sihiri

olaðan, meþru ve deðiþtirilemez ilan eden fikirlerinin

egemenliðidir.

ÞÞeennooll  KKaarraakkaaþþ

Kafka'nýn  Dava'sý  çizgi  roman  olarak  yayýnlandý

Jamaika'ya bir turist olarak
gitmenin en kolay yolu
Montego Bay'daki büyük
havaalanýna inmek. Buradan
beklemeksizin tatil köyünüze
geçip ülkenin içinde hiç
dolaþmadan nefis bir sahilde
Karayip Denizi'nin keyfini
çýkartabiliyorsunuz. ABD'den
gelen turistler pasaport ya
da kimlik bile deðil, sadece
bir ehliyet göstererek güm-
rükten geçebiliyor. Gittiðiniz
tatil kompleksinde animasy-
on gösterilerinden sýkýlýr-
sanýz, ülkenin içinde safari
yapma þansýnýzda var.
Arabayý terk etmediðiniz
sürece son derece güvenle
Jamaika'nýn büyük
þehirlerinde dolaþýp bu fakir
yerli halký gözlemlemeniz de
mümkün. Ancak arabadan
inip Jamika'ya daha yakýndan
bakan bir turist ne görecek-

tir? 
2001 yýlý Jamaika yapýmý

'Yaþam ve Borç' (Life &
Debt), 1962'de Ýngiltere'den
baðýmsýzlýðýný kazanan
ülkenin ÝMF ve Dünya
Bankasý'nýn ekonomik pro-
gramlarýyla borçlanarak nasýl
bir kontrol mekanizmasýnýn

içine düþtüðünü gösteren
önemli belgesellerden biri.
Film, 6-7 Ekim'de ÝMF ve
Dünya Bankasý'nýn Ýstanbul'-
da yapacaðý toplantý
öncesinde neoliberal poli-
tikalarýn etkilerini gözden
geçirmek için iyi bir fýrsat
sunuyor. Ülkemizde gösterim
imkaný bulamamýþ filmi inter-
netten üzerinden yasal
olarak ücretsiz seyretmek
mümkün.

Film bir kaç aþamada
ekonomik yaþamý ele alýyor.
Öncelikle tarým sektörünün,
serbet piyasa zorlamalarýyla,
ülke içinde ürettiði ürünleri
ABD'den gelen vergisiz ürün-
lerle rekabet edemeyerek iç
pazarda satamamasý ele
alýnýyor. Dýþarýya sattýðý
ürünlerse standartlara
uymadýðý için ihracat duruy-
or. Hayvancýlýk sektörü de
paralel olarak ayný etkiye
maruz kalýyor. Filmde sürecin
taçlandýðý nokta serbest böl-
gelerin kurulmasý oluyor.
Serbest bölgeler patronlar

için vergiden tamamen muaf.
Kumaþ, iplik, makineler
dýþarýdan geliyor;
Jamaikalýlar tarafýndan dikilip
ülkeye girmeden
paketlenerek gönderiliyor.
Ýþçilerin çalýþma koþullarý ve
ücretleri yüzünden çýkan
küçük çaplý isyan sonucu
tüm iþçiler kovuluyor ve
serbest bölgelere çalýþtýrýl-
mak için Asya'dan daha ucuz
iþ gücü getiriliyor. Geliþen
sektörler de var tabii,
örneðin güvenlik. Artan suç
oranlarýný ve yüksek
vergilere karþý ayaklanan
halký bastýrmak için ihtiyaç
duyulan bir sektör. Sonuç:
bir daha ÝMF ile anlaþma
yapýlmamasýna raðmen
neoliberal politikalarýn etkisi
devam ediyor. Sadece bilirk-
iþileri konuþturmadan, halk-
tan insanlarýn söz aldýðý ve
yaþadýklarý hayatý anlattýklarý
belgesel bir turistin görebile-
ceðinden fazlasýný izleyiciye
sunuyor.

Orhan  Göztepe

Yaþam ve borç

"Biri Joseph K'ya iftira atmýþ olmalýydý, çünkü hiçbir
kusur iþlememiþ olmasýna raðmen tutuklandý."



Aþaðýdan  sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý
iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üre-
tim araçlarýna kolektif
olarak el koyup  üretimi
ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Reform  deðil,  devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-
tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahipleri-
ni, egemen sýnýfý koru-
mak için oluþturulmuþ-
tur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men 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 alýn-
malarýna 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 hareket-
lerini desteklerler.
-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek
bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin,
Doðu Avrupa ve Küba
sosyalist deðil, devlet
kapitalistidir.

Devrimci  parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-
bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadele-
ci kesimi devrimci sosyal-
ist bir partide örgütlen-
melidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi için-
deki çalýþma ile inþa
edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere
katýlan herkesi devrimci
bir sosyalist iþçi par-
tisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrý-
yoruz.

SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii  
nnee  ssaavvuunnuuyyoorr??  

ii nn tt ee rr nn ee tt
ozurdiliyoruz.com
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
hranticinadaleticin.com
70milyonadim.org

sayý: 371 sosyalist iþçi 11

Seçimlere  2  ay  kala
Almanya'da  sol  parti  Die
Linke  güçler  dengesini
elinde  tutanlardan  biri
haline  gelebilir.
Frankfurt'taki  parti  yöneti-
cisi  Volkhard  Mosler  ve  par-
tinin  uluslararasý  politika
alanýndaki  sözcülerinden
Frank  Renken  örgütün
yaþadýðý  güçlükleri  anlattý.  

DDiiee  LLiinnkkee  ssoonn  AAvvrruuppaa
PPaarrllaammeennttoossuu  sseeççiimmlleerriinnddeenn  nnee
eellddee  eettttii??

VVoollkkhhaarrdd: Beklentiler oldukça
yüksekti, parti liderliðinin bek-
lediði oy oraný %10'du. Alýnan oy
ise %7.5 oldu. Ancak faþistleri par-
lamentoya sokmamayý baþardýk.
En büyük Nazi partisi NPD derin
bir kriz içerisinde ve hiç aday
çýkartamadý. 

Ne var ki geçtiðimiz sonbahara
göre solun oylarý düþtü. Herkes
süregiden ekonomik krizin solun
oylarýný arttýrmasýný bekliyordu
fakat bu düþüþ bazý önemli sorun-
larý gözler önüne serdi. Görünüþe
bakýlýrsa Die Linke resesyona dair
hiçbir somut çözüm sunamýyor. 

Die Linke'nin liderleri devlet
müdahalesini baz alarak konuþ-
makta zorlanýyorlar çünkü kamu-
laþtýrma denince akla eski Doðu
Almanya'daki Stalinist devlet
modeli geliyor. Bu yüzden çözüm-
ler hep serbest piyasayý temel alýy-
or.

FFrraannkk: Liderlerin çoðu post-
komünist bir parti olan
Demokratik Sosyalizm Partisi
(PDS) kökenli. Temkinli davran-
maya çalýþýyorlar. Berlin'de sosyal
demokrat SPD ile koalisyon
kurarak bölgesel hükümete girdil-
er ve bu koalisyon yerel
hizmetlerde kýsýntýlara gitti.

Die Linke içerisinde sað ile solun
dengelenmiþ olmasý partinin krize
vereceði tepkilerin sýnýf mücade-
lesinin genel seyriyle doðrudan
baðlantýlý olduðu anlamýna geliy-
or. Sorunumuz da burada zaten.
Ýþçiler patronlarýnýn peþinden
sokaða çýkýp hükümetten bir
þeyler yapmasýný talep ediyorlar.

LLiiddeerrlleerriinn  bbuu  kkaaffaa  kkaarrýýþþýýkkllýýððýý
ttaabbaannýý  nnaassýýll  eettkkiilliiyyoorr??

VV: Son yapýlan parti kongresinde
önümüzdeki seçimlere dair gayet
iyi politikalara sahip sol liderler
seçildi. Bu politikalar arasýnda
saat baþýna 10 avroluk asgari ücret
ve Alman askerlerinin
Afganistan'dan çekilmesi var.
Ama hâlâ fabrikalarýn kapanmasý-
na dair net politikalardan yok-
sunuz ve bu büyük bir sorun.

FF: Ýþsizlik nedeniyle toplumda
artan öfkeyle birlikte, ekonomiyi
canlandýrmak için kamu yatýrým-
larýnýn arttýrýlmasý gibi radikal
politikalarý savunanlar da arttý.

VV: Aslýnda Die Linke'nin sol
kanadý da çok belirgin þeyler
ortaya koyamýyor. En etkili iki ana
akýmdan biri anti-kapitalist sol.
Bunlarýn pek çoðu sisteme bir

alternatif geliþtirmek gerekir diy-
orlar ama þu anda süren mücadele
hakkýnda somut þeyler
söyleyemiyorlar.

Partinin solundaki diðer akým ise
bizim de desteklediðimiz radikal
sol að olan Marx21'in de bir
parçasý olduðu sosyalist sol.
Bunlar sendikal hareketin biraz
daha içindeler. Ancak güçlerinin
önemli bir kýsmýný sürekli sað
kanada karþý mücadele vermeye
ayýrmýþ durumdalar.

DDiiee  LLiinnkkee''ddee  kkrriizzee  kkaarrþþýý  nneett  ppoollii-
ttiikkaallaarr  öönnee  ssüürrüülleemmiiyyoorrssaa  ssaaðð-ssooll
aayyrrýýmmýýnnýý  nnee  oolluuþþttuurruuyyoorr  ppeekkii??

FF: Tartýþýlan temel konulardan
biri Die Linke'nin ileride SPD ile
kurulabilecek bir koalisyon
hükümetinde yer alýp almayacaðý.

VV: Die Linke'yi koalisyonlara
sokma konusunda en hevesli olan-
lar da, daha önce hep bir þekilde
seçilmeyi baþarmýþ olan PDS
kökenliler.

BBaassýýnnddaa  ççýýkkaann  ttaahhmmiinnlleerriinn  aakkssiinnee
DDiiee  LLiinnkkee  kkoonnggrreeddee  bbiirrlliiððii  ssaaððllaa-
mmaayyýý  bbaaþþaarrddýý..  BBuu  nnaassýýll  oolldduu??

VV: Basýn solun bölünmüþ olduðu
ve kendi içinde kavga ettiði
düþüncesini yaymak için çok
uðraþtý. Ama sonuçta baþarýlý bir
kongre oldu. Anketlere göre parti
hemen yükseliþe geçti. Kongreden
evvel parti liderliði dört ana
kanadýn baþýný çekenleri bir araya
getirip ortak bir platform oluþturt-
mayý baþardý. Yuvarlak laflar ve
tavizlerle birlik saðlandý.

FF: Ancak alttan alta birçok çeliþki

su yüzüne çýkmaya hazýr hale
geliyor. Yabancý ülkelere askeri
müdahale bunlardan biri. Hiç
þüphe yok ki bu soru iþaretleri
yeniden su yüzüne çýkacak.

Basýnýn iddialarýndan biri par-
tinin fazla radikalleþtiði için oy

kaybedeceðiydi. Ama bu ters
tepti, çünkü Almanya'da basýnýn
ne dediðini önemsemeyen ve
krize karþý radikal çözümlerden
yana olan çok insan var.

Þu anda Almanya'daki mücade-
lenin seyri hakkýnda neler
söylenebilir? Die Linke grevler ve
protestolara müdahale edebiliyor
mu?

VV: Sýk sýk gösteriler yapýlýyor ve
fabrika kapanmalarýna karþý
grevler ve direniþler gerçekleþiyor.
Die Linkeli yoldaþlar mücadeleyle
dayanýþmayý baþarýyorlar ancak
pratik çözüm önerilerinin olma-
masý bir sorun teþkil ediyor.

MMaarrxx2211''iinn  DDiiee  LLiinnkkee  iiççeerriissiinnddeekkii
dduurruummuu  nnaassýýll??

VV: Bazý tartýþmalarý etkilemekte
önemli bir rol oynadýk ancak
etkimizi abartmamak gerekiyor.
Frankfurt'ta bankalarýn kamu-
laþtýrmasýný öngören politikalarý
kabul ettirmeyi baþardýk. Çok zor
bir tartýþma olsa da sonunda
tartýþmayý kazandýk ve Hesse'deki
bölgesel parti kongremiz büyük
çoðunluk elde etti.

Marx21 Ýslamofobiye karþý
mücadele ve Müslümanlarýn
eþitliði konularýnda büyük
uðraþlar verdi. Sonunda kazanan
hat bizim hattýmýz oldu ve bunun
sonucunda Frankfurt'taki yeni
cami inþaatýna karþý çýkanlara
karþý etkili bir muhalefet örmeyi
baþardýk.

FF: Bazý konularda azýnlýkta
kalsak da kendi çizgimizi net bir
biçimde savunuyoruz. Bu da parti
liderliðinden hoþnut olmayan pek
çok insaný bize yaklaþmasýný
saðlýyor. Öte yandan bu senenin
baþýnda Strazburg'ta yapýlan Nato
zirvesine karþý mücadele gibi bazý
konularda partideki genel eðilimle
ayný yere düþtüðümüz de oluyor.
Yani politikalarýmýz çoðunluk
tarafýndan benimsenmese de
anlaþabildiðimiz konularda diðer
insanlarla birlikte çalýþabiliyoruz.

SSoocciiaalliisstt  WWoorrkkeerr  ggaazzeetteessii  ttaarraaffýýnnddaann
yyaappýýllaann  rrööppoorrttaajjýý  MMuuhhiipp  TTeezzccaann
ççeevviirrddii....

Ne  var  ki  geçtiðimiz  son-
bahara  göre  solun  oylarý
düþtü.  Herkes  süregiden

ekonomik  krizin  solun
oylarýný  arttýrmasýný  

bekliyordu  fakat  
bu  düþüþ  bazý  önemli

sorunlarý  gözler  önüne
serdi.  Görünüþe  bakýlýrsa  
Die  Linke  resesyona  dair

hiçbir  somut  çözüm
sunamýyor.  

Alman Sol
Parti’nin 
durumu 
ve 
aþýlmasý 
gereken 
engeller
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"Bu yýl öðrenci harçlarý-
na yine zam yapýldý."
Öðrencilerin her sene

duyup, artýk kanýksadýðý bu
cümle bu kez çok daha büyük bir
adaletsizliði ifade ediyordu.
Çünkü 12 Eylül ürünü YÖK'ün
1980'lerde baþlattýðý harçlar artýk
inanýlmaz boyutlara ulaþmýþtý. 

Birinci öðretimlere yapýlan
%8'lik zammýn dýþýnda ikinci
öðretim programlarýna %100 ile
%500 arasýnda zam yapýlmak
isteniyordu. Hukuk, iktisat ve
iþletme fakültelerine %100, ede-
biyat fakültesine %160, veteriner-
lik fakültesine %170, engelliler
entegre yüksekokuluna ise tam
%380 zam yapýlmasý planlanýyor-
du. Küresel ekonomik krizin etk-
isiyle yoksullaþan, asgari ücretin
570 lira olduðu Türkiye'de bu
zamlarýn verdiði mesaj gayet
açýk; 'Parasý olmayan okumasýn.'

KKrriizz  vvee  ööððrreenncciilleerr  
Bu zamlarýn zamaný da bir

tesadüf deðil elbette.
Kapitalizmin 1929'dan beri en
büyük krizini yaþandýðý þu gün-
lerde tüm dünyada hükümetler
kamu hizmetlerini kýsmaya,
vergileri arttýrmaya çalýþýyor.
Ayrýca baþta iþçiler olmak üzere
toplumun her kesimine düþük
zamlarý dayatýyor. Kamu iþçiler-
ine %4 emeklilere ise %1 zam
yapýlmasý bunun bir parçasý.
Hükümetler bunu yaparak kapi-
talizmin doðasýndan kay-
naklanan, aç gözlü küresel þir-
ketlerin tetiklediði krizin bedeli-
ni halka ödetmeye çalýþýyor.
Oysa bu krize iþçiler ve öðrencil-
er deðil patronlarýn kar hýrsý
sebep oldu. Bu yüzden bedelini
de onlar ödemeli, zaten zor
koþullarda eðitim almaya çalýþan
öðrenciler deðil. 

KKüürreesseell  SSaallddýýrrýý,,  
KKüürreesseell  DDiirreenniiþþ

Dünyanýn her yerinde öðrenci-
lerin ve iþçilerin elindekilere göz
diken devletler birlikte hareket
ediyor. Uzun mücadeleler
sayesinde kazanýlan parasýz
eðitim hakkýný elimizden almak
için 'eðitimde reform' adý altýnda
eðitimi piyasalaþtýrmaya çalýþýy-
orlar. Bu amaçla 1988 yýlýnda
Bologna Üniversitesinde bir
araya gelen Avrupa üniver-
sitelerinden rektörler Bologna
Sürecini baþlattýlar. Görünüþte
yükseköðrenimi daha iyi bir
düzeye çýkartýp ABD ve
Japonya'nýn seviyesine çýkarmayý
amaçlayan bu süreç aslýnda eðiti-
mi paralýlaþtýrmayý hedefliyor.

Amaç rekabetçiliði arttýrarak
yükseköðretime ayrýlan bütçeyi
kýsmak. Üniversite özerkliði mali
özerkliðe indirilmeye ve bunun
saðlanmasý için de daha çok
'öðrenci katkýsý' saðlanmaya
çalýþýlýyor. 'Eðitim maliyetlerinin
düþürülmesi' bir amaç olarak
YÖK belgelerinde yer alýyor.
Büyük resme baktýðýmýzda ise
önümüzdeki aylarda Türkiye'ye
gelecek olan Dünya Bankasýný
görüyoruz. 'Yüksek öðrenim
kamusal deðil özel bir maldýr'
diyen Dünya Bankasý 1990-2005
yýllarýnda Latin Amerika'da yük-
seköðrenimi özelleþtirmek için
4.6 milyar fon ayýrdý ve Bologna
sürecinin arkasýnda da o var. Bu
küresel saldýrýya elbette öðrencil-
er sessiz kalmadýlar.
Barcelona'da yapýlan yürüyüþe
on binlerce öðrenci katýlýrken
öðrenciler 4 ay boyunca
Barcelona Üniversitesi rektörlük
binasýný iþgal ettiler.

MMüüccaaddeellee  vvee  kkaazzaannýýmm
Yapýlmasý planlanan zamlar

Bologna sürecinin bir parçasý ve
eðitim hakkýna açýk bir saldýrýy-
dý. Bu zamlarla devlet
okullarýnýn ikinci öðretim pro-
gramlarýný özel okullar kadar
pahalý hale getirmek ve böylece
öðrencileri daha kaliteli eðitim
alabilecekleri özel okullara yön-
lendirmek isteniyordu. Böylece
devlet eðitim gibi 'pahalý' bir
iþten çekilecek ve bu alaný
piyasanýn insafýna býrakacaktý.
Ancak elbette her þey bu kadar
kolay olmadý. Kamuoyunun zam
miktarýný öðrenmesinin ardýndan
önce büyük bir tepki oluþtu.
Önce internette örgütlenen
öðrenciler daha sonra çeþitli
eylemlerle seslerini yükseltmeye
baþladýlar. Çeþitli illerde farklý
örgütlerce yapýlan eylemlerden

tek bir ses yükseliyordu;
'Zamlara Hayýr!' Eylemlerde söz
alan öðrenciler harçlara zam
yapýlmasý durumunda okulu
býrakacaklarýný dile getiriyordu.
Toplumda örgütlü bir tepkinin
filizlenmesi, devleti önce cevap
vermek zorunda býraktý. YÖK
baþkaný Yusuf Ziya Özcan zam
oranlarýný belirlemediklerini

üniversitelerden gelen taleplere
onay verdiklerini söylüyordu.
Bunun üzerine üniversite rektör-
leriyle görüþen öðrenciler gerçeði
açýða çýkardý; zamlarý rektörler
deðil YÖK istiyordu. Köþeye
sýkýþan YÖK bu kez topu Milli
Eðitim Bakanlýðýna, Milli Eðitim
Bakaný Nimet Çubukçu ise
Maliye Bakanlýðýný ve Bakanlar
Kurulu'na atýyordu. Öðrencilerin
eylemleri devam ettikçe ve kitle-
selleþtikçe korkan devlet polisi

öðrencilere saldýrttý ancak bu
meþru ve haklý taleplerle
yürüyen öðrencileri yýldýrmadý.
Sonunda Maliye Bakanlýðý ikinci
öðretimdeki zam oranlarýnýn da
%8'e düþürüldüðünü açýklamak
zorunda kaldý.

PPaazzaarrllýýkk  yyookk  ddiirreenniiþþ  vvaarr!!
Egemen basýn bu geri adýmý

Baþbakan'ýn müdahalesi ve lütfu
olarak göstermeye çalýþýyor. Bu
bir yalan. Ýkinci öðretimdeki zam
oranlarýnýn düþürülmesini
saðlayan öðrencilerin mücadelesi
oldu. Ancak mücadele burada
bitmiyor. Þimdi karþýlaþtýðýmýz,
mücadeledeki aþamalardan
sadece biri. Grevlerde iþverenin
taleplerden bazýlarýný kabul edip
grevi kýrmaya çalýþmasý gibi,
devlet de en çok tepki çeken
ikinci öðretim zamlarýný tör-
püleyerek öðrenci mücadelesini
bitirebileceðini düþünüyor. Bu
oyuna kanmamamýz gerek. Eðer
parasýz eðitim temelinde harç
zamlarýna ve harçlarýn kendisine
karþý tutarlý bir mücadele ver-
mezsek her geçen sene daha
büyük oranlarda zamlarla karþý
karþýya kalacaðýz.

HHaarrççllaarraa  kkaarrþþýý  bbiirrlleeþþiikk
mmüüccaaddeellee

Devletin sadece ikinci öðre-
timdeki zamlarý indirmesinin bir
nedeni de, bu yolla ikinci öðre-
tim öðrencilerinin mücadele dýþý-
na atmak isteði. Hareketi bölerek
yok etmek istiyorlar. Bizlerin
buna cevabý birleþmek olmalý. Bu
birleþik mücadele örgütlerin,
yapýlarýn bir araya gelmesi
deðildir. Mücadele bize gösterdi
ki baþka bir yapýda bir araya
gelseler bile yapýlarýn birliði
mücadeleyi sadece bir noktaya
kadar taþýyabiliyor. Bunun öte-
sine geçmek için iki þey gerekiy-

or. Birincisi; tüm öðrencilerin
ortak mücadele etmesi. Türk ve
Kürt öðrencilerin, baþörtülü ve
baþörtüsüz öðrencilerin, erkek ve
kadýn öðrencilerin, birinci ve
ikinci öðretim öðrencilerinin yan
yana yürümediði hiçbir
mücadele baþarýlý olamaz. Ortak
talep olan 'Parasýz Eðitim' de bir-
leþen tüm öðrencileri kapsayacak
bir hat gerekli. Ýkinci önemli
nokta ise bu hattý yaratacak poli-
tik netlik. 

AAnnttiikkaappiittaalliisstt  bbiirr
mmüüccaaddeellee

Harç karþýtý parasýz eðitim
mücadelesini ve genel olarak
öðrenci hareketi doðru bir politik
hat tutturmak zorunda.
Hareketinin baþarýlý olabilmesi
için sadece eðitim alanýna sýkýþ-
mamasý, her konuda söyleyecek
sözü olmalý. Antikapitalist
Öðrenciler olarak biz YÖK'ü
getiren darbelere, baþörtülü
arkadaþlarýmýza üniversite
kapýlarýný kapayan resmi ideolo-
jiye, savaþlara ve iþgallere, mil-
liyetçiliðe, ýrkçýlýða, homofobiye,
türcülüðe karþý sokaklardayýz.
Mücadelemiz sadece parasýz
eðitim mücadelesi deðil sistem
karþýtý bir mücadele ve egemen-
ler de bunu çok iyi biliyor.
ÖSYM baþkaný, harçlarýn daha
da arttýrýlmasý gerektiðini
savunurken þunlarý söylüyor;
"Öðrencilere küçük bir katký payý
gönüllü olarak veriniz. Sizin
ihtiyaçlarýnýz karþýlansýn dedik.
Çok büyük tepki gördük. Buna
itiraz ediyorlar. Bir kýsmý ideolo-
jik olarak itiraz ediyor" Evet, iti-
raz ediyoruz. Evet, isyan ediy-
oruz. Çünkü baþka bir üniversite
de baþka bir dünya da mümkün!

OOnnuurr  DDeevvrriimm  ÜÜççbbaaþþ

SUSMA HAYKIR

HARÇ ZAMMINA HAYIR!

Birinci  öðretimlere
yapýlan  %8'lik  zammýn
dýþýnda  ikinci  öðretim
programlarýna  %100  ile
%500  arasýnda  zam  yapýl-
mak  isteniyordu.  Hukuk,
iktisat  ve  iþletme  fakül-
telerine  %100,  edebiyat
fakültesine  %160,  veter-
inerlik  fakültesine  %170,
engelliler  entegre  yük-
sekokuluna  ise  tam  %380
zam  yapýlmasý  planlanýy-
ordu.  Küresel  ekonomik
krizin  etkisiyle  yoksul-
laþan,  asgari  ücretin  570
lira  olduðu  Türkiye'de  bu
zamlarýn  verdiði  mesaj
gayet  açýk;  'Parasý
olmayan  okumasýn'


