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Türk ve Kürt halký barýþ istiyor.
Kürt sorununda çözüm ilk kez
gerçekçi bir biçimde konuþul-
maya baþlandýðýnda büyük bir
destek gördü. 

Türk ve Kürt halký cinayetsiz,
çetesiz ve darbelerin olmadýðý bir
toplum istiyor. Ergenekon soruþ-
turmasýna ve darbecilerin
yargýlanmasýna yönelik destek
bunun iþareti.

Ama yýllardýr çözümsüzlüðü
dayatmýþ olanlar da gecikmeden
devreye girdi.

Irkçý Deniz Baykal, iç savaþ
tehditleri savuruyor.

Faþist Devlet Bahçeli, daða çýk-
maktan bahsediyor.

Genelkurmay Baþkaný Ýlker
Baþbuð, savaþtan, teröristleri
ezmekten, Türkçe'nin tek dil ve
Türklüðün tek millet olduðun-

dan bahsediyor.
Ama bu denendi.
Dünyanýn 4. büyük ordusu

PKK'yi yenemedi. Kürtler Öcalan
ve partisini desteklemekten
vazgeçmedi. 

Savaþýn tüm generalleri bile
askeri yöntemin iflas ettiðini
kabul etti.

Ama hala savaþmaya, kan dök-
meye doymayanlar var.

Bu kez baþaramayacaklar.
Barýþtan geri dönüþ yok.

Askeri vesayet rejimi çöplüðe
gidecek. Demokrasiden kaçýþ
yok.

Darbeciler, Ergenekoncular
iþledikleri suçlar için hesap vere-
cek. Yargýlanmaktan kurtuluþ
yok.

Kürt sorununda çözüm
istiyoruz. Akan kan dursun!

Buzullar  eriyor
metan  sýzýyor
MERT TERZÝ
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Onlar çözüm deðil savaþ istiyor

"Ergenekon'un avukatý" sonunda aðzýndan
baklayý çýkardý. Hükümetin DTP ile diyalo-
gunu da içeren açýlýmýna tam destek çýkan
Milli Güvenlik Kararý bu iflah olmaz ýrkçýyý
çýldýrtmýþa benziyor. Açýk açýk söylüyor: "Bu
sürecin sonu çatýþma." Dün sahte þeriat
korkusuyla darbe için seferber ettiði kitleleri,
þimdi savaþýn sürmesi için ýrkçýlýða davet
ediyor.

Devletin Kürtlere karþý yürüttüðü savaþta
40 binden fazla insan öldü. 3 bin köy
boþaltýldý. Binlerce insan kaybettikleri yakýn-
larýnýn nereye gömüldüklerini bile bilmiyor.
Hapishanelerde 10 binden fazla "terör
suçlusu" Kürt bulunuyor. 12 Eylül darbesin-
den bu yana ise Kürtlerin önemli bir

bölümünün iþkenceden geçirildiði, geçir-
ilmeyenlerin ise aþaðýlanma ve ayrýmcýlýkla
yaþadý.

Türkler açýsýndan da durum acýydý. 5003
asker, onlarca korucu ve güvenlik görevlisi
bu savaþta öldü. Ölenlerin çoðu erlerdi,
anlamsýz savaþ için cepheye sürülmüþ fakir
ailelerin çocuklarýydý. Türkiye'nin dört bir
yanýna tabutlar döndü. Kürt savaþýnda
askerlik yapýp dönenlerse akli dengesini
yitirdi. Zonguldak eþi ve ailesinin beþ ferdini
tek tek vuran kiþinin Daðlýca'da bir koman-
da olmasý tesadüf deðildi. 25 yýllýk savaþ en
az 500 milyar dolar yuttu. Bu para Türk
emekçilerden alýnan vergilerden çýkarýlmýþtý.
Ölümlerin, çatýþmanýn yarattýðý acýlarýn

yanýna bir de fakirlik eklendi.
Ama Baykal göre bunlar yetmez. Devlet

Kürtler baský altýnda tutmaya devam etmeli.
Kürt sorununda demokratik çözüm süreci
derhal bitirilmeli. Yoksa… "Bu proje bundan
sonra da ortaya atýlmaya devam edilirse
Türkiye'de huzur gerçek anlamda bozula-
caktýr. Bu sürecin sonunda Türkiye çatýþ-
maya sürüklenecektir."

Ýnsaný kaný üzerinden siyaset yapmak
demek tam da bu olsa gerek. Kimse CHP'nin
"sol" olduðunu söylemesin. Karþýmýzda etnik
temizlik kýþkýrtan ýrkçý bir lider, darbe ve
savaþ kýþkýrtýcýsý bir parti var.

Türkiye'de Kürt sorununu gün-
deme getirdiði için anayasal
olarak kurulmuþ  onlarca parti
kapatýldý. Kürtlerin yasal siyaset
imkânlarýný kullanmak için kur-
duðu tüm partiler kapatýldý.
DTP hakkýnda kapatma davasý
sürüyor.  Baþka nedenlerle de
partiler kapatýldý, "proletarya
diktatörlüðünü" savunduðu ya
da "irticacý" olduðu
gerekçeleriyle.  Yüzde 47 oy
alarak iktidara gelmiþ AKP'yi
kapatmak için ellerinden geleni
yaptýlar. Ama bir parti var ki
katliamlar yapsa da, onu bunu
vursa da, ýrkçýlýk ve nefreti yasa
da, açýkça etnik temizlik-daða
çýkmaktan-silahlý mücadeleden
bahsetse de kim bu partiye karþý
herhangi bir dava açmýyor.
Faþist MHP, kimileri tarafýndan
hâlâ meþru bir siyasi güç olarak
sunuluyor ve onu dikkate
almamýz isteniyor.

AKP'nin uzlaþmasýný istedikleri
MHP'nin lideri Milli Güvenlik

Kurulu toplantýsýndan sonra
uzlaþma koþullarýný da söyledi.
Çözüme kesinlikle karþýlar ve
Bahçeli'ye göre "Türkiye hayati
bir kavþak noktasýna gelmiþtir."

Bahçeli'nin yardýmcýsý Mehmet
Þandýr, Führer'in ne demek
isteðini tercüme etti. MHP'ye
göre Kürt sorununun çözümü
"Hýristiyan Batý'nýn, Türkleri
Anadolu'dan atma hayallerinin
gecikmiþ bir planý." "Türkiye,
Balkanlar ve Ortadoðu gibi
parçalatýlmaya çalýþýlýyor. Birileri
25 yýllýk dað mücadelesiyle bu
topraklarý parçalama hay-
alindeyse, MHP'liler de 50 yýl
daðda mücadeleye hazýr."

Daða çýkma sözleri bir çok
kiþiye MHP'nin kontrol
edemediði için son verdiði Tekir
Yaylasý þenliklerini hatýrlattý.
Birkaç bin faþist her yýl
Kayseri'deki Tekir Yaylasý'nda
buluþur, havaya kurþun sýkar ve
ulurdu.  

Bugün onca ulumaya raðmen

toplumun barýþ ve demokrasi-
den yana olan çoðunluðu
karþýsýnda faþistlerin sesi pek
çýkmýyor ya da böyle komik
algýlanýyor. Evet, onlar kaybeden
taraf, ama tehlikeliler.

MHP 25 yýldýr süren savaþ
boyunca Türklerin ve Kürtlerin
birlikte yaþadýðý Batý'daki birçok
ilde iki halký birbirine kýþkýrt-
maya çalýþtý. Bu Ergenekon'un
da hedefiydi, gayet uyumlu
ilerlediler. 70'lerde Maraþ'ta
aralarýnda çocuklar ve hamile
kadýnlarýn bulunduðu 100'den
fazla Alevi'yi doðrayarak ya da
boðarak katleden faþistler yeni
provokasyon ve katliamlarý
kýþkýrtýyor.

Barýþ süreci baþladýðýndan bu
yana Türkiye'nin her yerinde
ülkücü faþistler tarafýndan asker
uðurlamalarý düzenleniyor ve
her bir þovenist bir gösteri.
Kürtlerin yoðunlukta yaþadýðý
Ýstanbul'un Gaziosmanpaþa Ýlçe-
si Karadeniz Mahallesi'nde bir

parka araçlarýyla gelen 50 kiþilik
faþist grup 'Burasý Kürtlere
mezar olacak' sloganlarý attýktan
sonra araçlarýný parkta bulunan
vatandaþlarýn üzerine sürme-
siyle aðýr yaralanan 71 yaþýndaki
Bitlis'li Ýhsan Erbey yaþamýný
yitirdi. Gaziosmanpaþa'da iki
gün önce yine Kürtlerin yoðun
olarak yaþadýðý bir sokakta çöp
kutusuna býrakýlan bombanýn
patlamasý sonucu 1 Kürt
yaþamýný yitirmiþti.

Daða çýkmaya ne güçleri ne de
cesaretleri yeter. Ancak onlar
þimdi böylesi eylemlerle kan
dökmeye baþladýlar.

Açýkça ýrkçýlýk, faþizm savunan
ve bir yöntem olarak terörizmi
kullanacaðýný söyleyen MHP
hakkýnda derhal kapatma davasý
açýlmalýdýr. Faþist parti ve Ülkü
Ocaklarý gibi uzantýlarý derhal
kapatýlmalý, yöneticileri hakkýn-
da soruþturma açýlmalýdýr.
Kardeþ kaný dökeceðini söyleyen
Bahçeli yargýlanmalýdýr.

Erbakan  
ve  devletçi  
Saadet  Partisi

Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli'den
sonra Kürt sorununun barýþçýl
çözümüne açýkça karþý çýkan isim
Erbakan oldu.

Saadet Partisi'nin manevi lideri
Erbakan'a göre "Kürt meselesi diye,
Türkiye'nin bölünmesini istiyorlar."
1960'lardan bu yana aktif bir siyasetçi
olan Erbakan'a göre bir Kürt sorunu
zaten yok: "Böyle Türk-Kürt diye,
ayrým diye bir meselemiz yok. Kürt-
Türk birbirimizin kardeþiyiz. Tek bir
milletiz, tek bir ümmetiz." Bu sorunun
kökü dýþarýda, þu Avrupalýlar yok mu
onlar bölüyor. Neden mi Haim "Naum
planýný" uygulamak için. Ama bu plan
da ne? Kimsenin bilmediði, ama
Erbakan'ýn bildiði bu plana göre "dýþ
güçler" Türkiye'yi Ýsrail'e "vilayet"
yapmak istiyor!

Erbakan'ýn savaþ açýlýmýnýn oldukça
fantastik. Ergenekoncular tarafýndan
ortaya atýlan ve sonra popülerleþen
"Büyük Ortadoðu Planý"nýn yeni bir
versiyonu. Ýlginç olan ise Erbakan'ýn
ABD'yi deðil bütünüyle Avrupa
Birliði'ni hedef alýyor olmasý.

Erbakan'ýn bu tutumu yaþýyla açýk-
lanabilir mi? Saadet Partisi'nin "genç"
Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ,
Mardin'deki "töre" katliamýnýn ardýn-
dan idam cezasýnýn yeniden getir-
ilmesini savunmuþtu. Onlar da mil-
liyetçi, kemalizme düþman gibi gözük-
seler de þimdi Misak-ý Milli'yi savun-
mak için CHP ve MHP ile kol kolalar.

EErrggeenneekkoonn’’uunn  SSPP  sseevvggiissii
29 Mart yerel seçimlerinden önce,

Ergenekoncu Mehmet Haberal'in
kanalý Baþkent TV'deki bir canlý yayýn-
da açýk unutulan mikrofon, laiklik
savaþçýlarýnýn nasýl kolayca "irtica"
sempatizanýna dönüþtüðünü ortaya
koymuþtu.

"Kanal B Genel Müdürü Nahit Duru:
Size 1.5 - 2 dakikalýk bir haber ayýr-
salardý. O Doðan Grubu da dahil... Þu
anda siz kafa kafaya gelmiþtiniz.

Kemal Kýlýçdaroðlu: Evet
Duru: Önümüzde daha bir hafta 10

gün zaman var. O süre içerisinde de
geçerdiniz. Ama bunlar p.þt. Çok ciddi
söylüyorum

Kýlýçdaroðlu: Tabi... Tabi...
Duru: Ve çok üzülüyorum þimdi,

Haberal... Haberal... Bana þu talimatý
verdi. Dedi ki, ne yaparsan yap... Ne
yaparsan yap...

Kýlýçdaroðlu: Evet...
Duru: Bunlarýn (AK Parti`nin) oyunu

azaltacak Ankara, Ýstanbul, Ýzmir,
Adana`nýn oyunu artýracak ne p.þtluk
biliyorsan hepsini yap dedi. Dedim ki
hocam, yani biz tabi bu adamlarýmýzý
çýkaracaðýz, ama esas Saadet`i
(Saadet Partisi`ni) çýkarmak lazým.
Niye dedi. Dedim bunlarda CHP`ye oy
1 gidecekse Saadet`e 3 gitme ihtimali
var.

Kýlýçdaroðlu: Evet...
Duru: Çýkarabilir miyiz dedi. Dedim

ki Ertan Yülek`i tanýyorum konuþurum
çýkarýrýz. Ertan`ý ben de tanýyorum
dedi. O zaman siz konuþun dedim.

Kýlýçdaroðlu: Ben de tanýyorum.
Duru: Ertan abiye açtým telefonu

Saadet Partisi`nden istediðim adamý,
Genel baþkanlarý dahil getirdim.
Buraya getirdim ve 1000`in üzerinde
SMS geldi Saadet Partisi genel
baþkanýna. Ve ben inanýyorum ki en az
bir puan artýrdý."

Savaþtan ve çözümsüzlükten
yana olanlar barýþ sürecini "dýþ
kaynaklý" olarak görüyor. Aþýrý
saðcýlarýn, ýrkçýlarýn ve faþist-
lerin böyle görmesi normal. Peki
ya bu cepheyle neredeyse ayný
argümanlarla barýþ sürecine
karþý çýkan "sol"a ne demeli?

TKP'ye göre bu süreç tamamen
dýþ kaynaklý. Kürtlerin onca
bedel ödeyerek kazandýklarý bir
zafer, Türklerin artýk yeter diy-

erek kendi egemenlerini ilk kez
sorgulamasý deðil. ABD
emperyalizminin oyunu.  Amaç
Türkiye'yi bölmek. TKP ise milli
birlikten yana ve barýþa açýkça
karþý. 

ÖDP'ye göre insani yönden bu

süreç iyi, analar aðlamasýn,
çocuklar ölmesin. Ama o da
TKP gibi barýþ sürecini ABD
emperyalizminin bir oyunu
olarak görüyor. Diyor ki þimdi
susuyoruz, ama bu aslýnda
karþýyýz bu iþe, o yüzden destek-

te olmayacaðýz.
Halkevleri'de ayný görüþte.
Bu üç siyasi güç Ergenekon

soruþturmasýna karþý açýkça
tutum almýþ, darbeye karþý
çýkanlarý "Fettullahçý", "Sorosçu",
"liberal" olarak nitelemiþti.

Þimdi de barýþ sürecine karþý
çýkmak noktasýnda buluþtular.

Ama bu akýl almaz bir durum
deðil mi? 

Nasýl olur da aþýrý sað  ve "sol"
ayný argümanlara, ayný
teþhislere ve ayný tutuma sahip
olabilir? Çünkü onlarda diðer-
leri gibi þoven. Kendi ezen ulus-
larýnýn bakýþ açýsýyla ve öncelik-
leriyle devam ediyorlar. Buna
sosyal-þovenizm denir.

Peki ya diðerlerine ne demeli?

Deniz  Baykal  ve  ýrkçý  CHP

Devlet  Bahçeli  ve  faþist  MHP
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Kürt sorununun barýþçýl
çözümü için baþlayan süreç
bugün kritik bir noktaya girdi.

Ýlk baþta Kürtlerin ve Türklerin
barýþ umudu duruyor. Tarihte
ilk kez Kürt sorununun
çözümünden bahsediliyor, ama
kimse sokaða çýkýp çözümsü-
zlüðü savunmaya, yakýn
geçmiþteki gibi Türk bayrak-
larýný alýp miting alanlarýna
koþup, þoven çýðlýklar atamýyor.
Çünkü karþýlarýnda barýþ ve
çözüm isteyen, umutlu bir
çoðunluk var.

Kürtler ne istediklerini zaten
uzun zamandýr söylüyor. 

Tarihte 29 kez ayaklandýlar.
Son ayaklanmanýn baþlattýðý
silahlý direniþ 25 yýldýr sürüyor.
Dünyanýn dördüncü büyük
ordusu bir kaç bin gerillayý bir
türlü yenemedi. Sayýsýz askeri
hata ve savaþ yalanlarý söyley-
erek yürüttüðü savaþta aslýnda
maðlup oldu. Kendilerine ver-
ilen sözler hiç tutulmamýþ, var-
lýklarý, dilleri, kültürleri inkar
edilmiþ, yüzlerce yýldýr yaþadýk-
larý köylerin bile adý deðiþtir-
ilmiþ bu halk eþit koþullarda
kardeþ olmak istiyor ve onca yýl-
lýk ezilmiþliðine raðmen barýþ
için elini uzatýyor.

Türklerinse kafasý karýþýk. 
CHP ve MHP açýkça savaþ

istiyor, ýrkçýlýk yapýyor, Kürtleri
kýþkýrtýyor. 

Çözüme aktif olarak katkýda
bulunmasý beklenen kendini sol
olarak adlandýran bazý partiler
barýþý bir Amerikan planý,
Kürtleri ise bir Amerikan
kuyrukçusu olarak gösteriyor. 

AKP ise bir yandan çözümde
ýsrarlý olduðunu söylerken, öte
yandan PKK ve Abdullah
Öcalan'ý asla muhatap almaya-
caklarýný dile getiriyor. 

Cumhurbaþkaný Gül ve MGK
toplantýsý ayný görüþü tasdik
ediyor. 

Türk halkýnýn evlatlarýný ve
parasýný yitirdiði bu anlamsýz
savaþýn bitmesinden yana olan

umudu böylece bir çok parçaya
bölünüyor. 

Çözümden yana olanlarýn da
kafasý karýþýk. Barýþ aktivisti bir
sosyalist olan romancý Oya
Baydar "Sorunun kalýcý çözümü
Türk tarafýnýn olduðu kadar
Kürt tarafýnýn da kendi saplan-
týlý kýrmýzý çizgilerinden kurtu-
labilmesinden geçiyor" diye-
biliyor. 

Türkler Kürtlerin nasýl yaþaya-
caklarý konusunda kendilerini
belirleyici olarak görmekten bir
türlü vazgeçemiyor. Barýþ
sürecinin önündeki baþlýca

engel budur. Artýk bir Kürt
sorununun deðil bir Türk soru-
nun olduðunu söylemek yanlýþ
olmaz.

Ancak Türkler Kürtleri kendi-
leri gibi eþit haklara sahip bir
ulus olarak görmeden ne barýþ
ne de Kürt sorununun çözümü
olanaklýdýr. Kürtler, dünyanýn
en kalabalýk devletsiz ulusu,
PKK'yi kendi siyasal temsilcisi,
Abdullah Öcalan'ý ise kendi lid-
erleri olarak görüyor. DTP, tüm

bu süreci kolaylaþtýran bir aktör,
ama bugün de görüldüðü gibi
muhatap o deðil. Kürt soru-
nunun çözümü için devletin tek
bir muhatabý var o da Öcalan.

Türkler Kürtlerden bu koþulu
öne sürmemesini istiyor. Ezen
ulus ezdiði ulusa diyor ki "sen
politik tercihlerinden vazgeç
ben de haklarýný vereyim." Bu
kardeþçe bir tutum deðil. Tam
tersine 90 küsur yýldýr uygu-
lanan resmi devlet politikasýnýn
devamý ve Kürtler buna boyun
eðmiyor. O halde ne yapacak-
sýnýz? Yeniden savaþa baþlaya-
caksýnýz? Kürtleri ezmeye ve tri-
lyonlarý savaþa akýtmaya devam
mý edeceksiniz? Bu politika
zaten iflas etmedi mi? Kürtlerin
buna boyun eðeceðini mi
zannediyorsunuz?

Öcalan'ýn avukatlarla
görüþmesi sudan gerekçelerle
engelleniyor.

PKK'nin yaptýðý tek taraflý
ateþkes gelecek hafta 1 Eylül'de
bitiyor.

1 Eylül günü Diyarbakýr'da 1
milyon Kürdün barýþ için
toplanmasý bekleniyor.

Çözümsüzlük isteyenler iç
savaþ çýðlýklarý atýyor.

Ortada bir Türk sorunu var,
Türk iþçiler ve sosyalistler bu
sorunu çözmelidir. 

Milliyetçiliðe ve þovenizme
karþý amansýz bir mücadele
yürütmeliyiz. 

Þovenizme bulaþmýþ neredeyse
tüm siyasal akýmlarýn anlat-
madýðý gerçeði Türk emekçilere
anlatmalýyýz. Barýþ için devletin
muhatabý Öcalan'dýr, kan
dökülmemesini istiyorsan der-
hal onunla masaya otur.

Bir baþka ulusu ezen bir ulus
özgür olamaz. Barýþ hem
Kürtlerin hem de iþçi sýnýfýnýn
çýkarýnadýr. Neredeyse tüm
Türk siyasi akýmlarý çuval-
larken, sendikalarýn blok olarak
barýþ sürecine destek vermesi
bundandýr.

VVoollkkaann  AAkkyyýýllddýýrrýýmm

Çözüm için muhatap belli

Bir yandan Kürt sorunun-
da çözüm konuþuluyor,
öte yandan Ergenekon

hakkýnda yeni belgeler ne denli
korkunç þeyler planladýklarýný
bir çok kanýtla ortaya koyuyor.

Ergenekon 3. Ýddianamesinin
delilleri arasýndaki belgeler bu
ülkede Ermenilere, azýnlýklara,
Kürtlere, Alevilere, sosyal-
istlere, Sünni dindarlara kan
kusturanlarý  açýkça sergiliyor.
Ýþte bir kaçý: 

KKaaffaa  kkooppaarrmmaaccaa
Ergenekon soruþturmasýnýn

ardýndan ABD'ye kaçan
Bedrettin Dalan, meðerse
Türkiye'nin en zengin
adamlarýndan biri olan Rahmi
Koç'a, "senin kafan deðerli, ben
alacaðým kelleni" demiþ. Bunu
Ergenekoncu Mehmet
Haberal'a telefonda anlatmýþ ve
kayda geçmiþ. Rahmi Koç'un
ona "seni Menderes gibi astýra-
caðýz" dediði kayda geçmiþ.
Biri Ýstanbul'un belediye
baþkaný, diðer ise ailesiyle bir-
likte Türkiye'nin sahibi olan
kiþi. 

ÝÝçç  tteemmiizzlliikk
Ýbrahim Þahin'in üzerinden

çýkan el yazýsý kroki, suikast
planlarý ve notlar büyük bir "iç
temizlik" hazýrlýðý olduðunu
gösteriyor. Özel Harekatçý polis
ve bir kontrgerilla þefi olduðu
bilinen Þahin, ifadesinde Veli
Küçük'ün yerine Genelkurmay
tarafýndan Ýç Güvenlik
müsteþarý olarak atandýðýný
söylüyor. S1 adlý, subaylardan
ve polislerden seçilen özel bir
birim kurmuþ. Kendisine "bu
S1'in iþi ne olacak" diye soran
elemanýna verdiði yanýt,
dineleme sonucu kayda geçmiþ:
Ýç temizlik. DTP'liler, Ahmet
Türk, Osman Baydemir,
Sebahat Tuncel, Nobel ödüllü
romancý Orhan Pamuk, ünlü
gazeteci Fehmi Koru, Alevi
Bektaþi Federasyonu Genel
Baþkaný Ali Balkýz ile Pir Sultan
Abdal Derneði eski Genel
Baþkaný Kazým Genç'in de
aralarýnda olduðu onlarca
kiþiyi öldüreceklerdi. Bu kiþi-
lerin arasýnda Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan da vardý. 

IIrrkkççýýllýýkk
Þahin'in notlarý ise ýrkçý fiþle-

menin boyutlarýný sergiliyor:
"DTP içinde 580 Ermeni,

Süryani ve Yezidi var",
"Hikmet Çetin'in babasý
PKK'nýn ve ASALA'nýn para
kaynaðýdýr", "Devlet Bahçeli'nin
büyük annesi tecavüze uðramýþ
bir Ermeni yetimidir", "Mehmet
Þahdýr, Yozgatlýyým diye
övünür, Ermeni'dir", "Ahmet
Türk'ün dedesi tehcirde din
deðiþtirmiþ..."

"Ermeni Soysuzlar.
Yataðýmdaki Düþman Filmi.
MHP. Ermeni yetimlere her yýl
200 altýn tahsisat baðlanmasýný
saðlayan Adana Valisi Cemal
Paþa'nýn kardeþine 12 yaþýnda
bir kýz çocuðu verirler. Ama o
evlatlýða tecavüz eder, kýz
hamile kalýnca onu karýsý yapar  

Kýzýn adý Saadet'tir  
Ve bu saadet MHP lideri

Devlet Bahçeli'nin büyük anne-

sidir."  
"DTP-HAKOP'UN AKRA-

BALARI. Ahmet Türk 1925'de
Türk soyadýný almýþ bu Ermeni.
Dedesi tehcirde din deðiþtir-
miþ. Tunceli, Elazýð, Erzincan,
Sason. Hangi partiden olursa
olsun. Ermeni. Mehmet Eymür.
Siirtlidir-Ermenidir." 27 Nisan
e-muhtýrasýnýn ünlü cümlesi
"Ne mutlu Türküm demeyenler
düþmanýmýzdýr" Þahin tarafýn-
dan fazlasýyla kavranmýþ 

EErrggeenneekkoonn''uunn  aaddýý
11997711''ddee  kkoonndduu

Ergenekon davasýna delil
olarak sunulan bir telefon
kaydý ise darbecilerin taktýðý
"sol"  "ilerici" maskenin köke-
nine ýþýk tutuyor. Erol
Mütercimler ile Hüseyin Vural
Vural arasýnda geçen telefon
konuþmasý: 

H.V.V.: Ergenekon nedir biliy-
or musun. 

E.M.: Yo hayýr siz söyleyin
belli ki bi þey var kritik bi þey
var 

H.V.V.:  Kritik de diii Dokuz
Martçýlarýn Ýstanbul grubunun
koyduðu isimdir o paroladýr. 

E.M.: Onu bilmiyorum onu ilk
defa öðreniyorum. 

H.V.V.:  Aaaa ya bak bende
onun kartý da var be. 

E.M.: Allahýmýz aþkýna. Ya
bunu kimse bilmiyor. 

H.V.V.:  Hiç kimse bilmez
bunu. Erol bilir bilmem ne bilir
yani Ýstanbul grubu sadece
Ýstanbul grubunun askerleri
bilir. Anladýn mý o seninki bi
þeyler söylüyorsa oo hain herif
Menduh Ulutürk. O belki bun-
larý ellerini geçti tabi konuþ-
madan. 

E.M.: Haa o bunu biliyor oo. 
H.V.V.: Bunu söylemeye

çalýþtý  o.
9 Mart cuntacýlarý kimdi?

Ýlhan Selçuk ve arkadaþlarý
Doðan Avcýoðlu, Cemal Reþit
Eyüpoðlu, Mümtaz Soysal,
Ýlhami Soysal'dý. 9 Mart 1972
günü bir askeri darbe yapacak-
lardý. Bu baþarýsýz oldu. Darbe
diðer bir cuntadan 12 Mart
günü geldi. Ama bu konuþ-
maya göre 9 Mart cuntacýlarý
emellerinden hiç vazgeçmedi
ve Ergenekon adlý olabildiðince
karanlýk bir örgüt kurdu.
Bunlarý anlatan Memduh
Ünlütürk ise dönemin gözde
generallerinden biriydi ve kon-
trgerilla üyesi olduðunu açýk-
lamýþtý. Ama sol o zamandan
beri Ýlhan Selçuk'u ve
Cumhuriyeti'ni sol olarak
gördü. 

EErrggeenneekkoonn''uu  bbiittiirriinn!!
Tüm bunlarýn konuþuluyor

olmasý, Kürt sorununun
çözümünü, azýnlýklarýn baský
altýnda tutuluþunu, Alevi ve
Sünni dindarlarýn inançlarý
yüzünden uðradýðý baskýyý ve
demokratikleþmenin kaçýnýlma-
zlýðýný  ortaya koyuyor. Bu
dava ve operasyon olmasaydý,
Türkiye'nin fakir ve ezilen hak-
larý baþka bir noktada olabilir-
di.

Ergenekon  soruþturmasý
olmasaydý…  

“Kendilerine  verilen
sözler  hiç  
tutulmamýþ,  
varlýklarý,  dilleri,
kültürleri  inkar
edilmiþ,  yüzlerce
yýldýr  yaþadýklarý
köylerin  bile  adý
deðiþtirilmiþ  bu  halk
eþit  koþullarda
kardeþ  olmak  istiyor
ve  onca  yýllýk
ezilmiþliðine  raðmen
barýþ  için  elini  
uzatýyor.”
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TÜSÝAD ve "terör"
Aydýn Doðan Yalçýndað'ýn Gençlik ve Uyum adlý

kitabýný okumadým. Ama çok önemli bir kitap olsa
gerek. Genç yazarýn dedesi, torunuyla gurur duy-
duðunu söylemiþ. Teyzesi Vuslat Doðan Sabancý ise,
"Uyum, özellikle de gençler arasýnda uyum önemli
bir olay" demiþ. Kitap Türkçe, Almanca ve Ýngilizce
olmak üzere üç dilde yayýnlanmýþ. Ben olsam, ben
de gurur duyardým vallahi.

Uyum önemli bir olay ama, delikanlýnýn annesi
daha da önemli. Arzuhan Doðan Yalçýndað,
TÜSÝAD baþkaný. Ve geçen hafta uyumdan çok daha
önemli bir konuda Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay'la
konuþurken þöyle demiþ:

"Demokratikleþme sürecini canlandýrmak için
bireysel hak ve özgürlükler, Siyasi Partiler Yasasý,
Seçim Yasasý, yargý reformu öncelikli olarak ele alýn-
malý  ve toplumsal uzlaþmayla gerçekleþtirilecek
anayasa deðiþikliði ile sürdürülmelidir görüþündey-
iz. Bu arka plan deðerlendirmesinin önünde, hiç
þüphesiz yaklaþýk çeyrek yüzyýldan fazla bir süredir
on binlerce insanýmýzýn hayatýna mal olan terör
olgusunu, çözülmesi gereken en önemli problem
olarak görmekteyiz. Terör sorununun çözülememesi,
Türkiye'nin tüm geliþme perspektiflerini doðrudan
veya dolaylý olarak týkamaktadýr."

Gazeteler Yalçýndað Haným'ýn "Kürt sorunu"
demeyip "terör sorunu" demesi üzerinde durdu.
TÜSÝAD'ýn 1997'de Meclis'e sunduðu
Demokratikleþme Perspektifleri Raporu'nda alt
baþlýklardan birinin "Kürt sorunu" olduðu, bu
soruna sekiz sayfa ayrýldýðý ve Kürtçe isim yasaðýnýn
kalkmasý, yer adlarýnýn iade edilmesi, anadilde
eðitim hakký, Kürtçe TV yayýný gibi önerilerin yer
aldýðý anlatýldý. TÜSÝAD'ýn 2001 yýlýnda yayýnlanan
bir raporunda "Kürt sorunu" ibaresinin olmadýðý,
ama kültürel haklarýn tanýnmasý ve dil yasaklarýnýn
kalkmasý konularýnda öneriler yapýldýðý hatýrlatýldý.

Bence önemli olan TÜSÝAD'ýn meseleye ne ad tak-
týðý deðil. "Terör" deyip demediði deðil.

Ne diyor Yalçýndað? "Sorununun çözülememesi,
Türkiye'nin tüm geliþme perspektiflerini doðrudan
veya dolaylý olarak týkamaktadýr" diyor. Yani adý ne
olursa olsun, "Çözün þu sorunu!" diyor.

Zaten TÜSÝAD yýllardýr bunu söylüyor. Sadece
yukarýda sözü geçen raporlarda da deðil. Büyük ser-
mayenin doðrudan temsilcileri olan tüm poli-
tikacýlar, baþta Turgut Özal, Tansu Çiller ve Cem
Boyner olmak üzere, hep bunu söylemiþ, çözüm yol-
larý aramýþtýr.

Çok doðal. Bu savaþ büyük sermayeye hiçbir fayda
saðlamadýðý gibi, yýllardýr çok büyük zarar etmesine
neden olmaktadýr, müthiþ bir kaynak kaybýna yol
açmaktadýr.

Zaten büyük sermayeyi arkasýna almýþ olmasa,
AKP hükümetinin þu son dönemde attýðý adýmlarý
atmasý düþünülemezdi. Sýrtýný saðlam yere daya-
mayan bir hükümetin bu kadar tehlikeli iþlere gir-
iþmesi mümkün bile olmazdý.

Peki, Yalçýndað niye "terör" diyor o zaman?
E yahu bunlar egemen sýnýf. Birey olarak her türlü

düþünceleri olabilir, ama sýnýf olarak kâr ve birikim
dýþýnda hiçbir inançlarý yoktur. Gereksiz yere keskin
tavýrlar sergileyip kendi konumlarýný tehlikeye
atmak akýllarýndan bile geçmez. Kârlarýna dokunul-
madýðý sürece, AKP ile de iyi geçinirler; yarýn darbe
olsa, askerle de iyi geçinirler. Bugün "terör" derler,
yarýn "barýþ" derler.

Aðýzlarýna almayacaklarý tek þey iþçi haklarýdýr,
üretenlerin yönetmesidir, sosyalizmdir.

RRoonnii  MMaarrgguulliieess

GÖRÜÞ
SÝ Ýzmir - 24 Aðustos günü Ýzmirde

Konak YKM önünde toplanan yak-
laþýk 600 atamasý yapýlamayan öðret-
men bir eylem gerçekleþtirdi.

Buradan sloganlarla eski sümer-
bank önüne kadar yürüyen öðret-
menler. Sýk sýk "savaþa deðil eðitime
bütçe", "sözleþmeli köle olmaya-
caðýz", "dersanede köle olmayacaðýz"
gibi sloganlar attýlar. Yürüyüþ sonun-
da Atanamayan Öðretmenler
Platformu adýna bir basýn açýklamasý
okundu. Okunan basýn açýklamasýn-
da, sayýlarý her yýl binlerce 200 bin
güvenceli iþ bekleyen öðretmen
olduklarýný, ülkede öðretmen açýðý
yüzbinlerle ifade edilirken, anadolu-
nun pekçok yerinde öðretmen
olmadýðý için gençler eðitim ala-

mazken, eðitimi ticarileþtirme yolun-
da adýmlar atan hükümet öðretmen
alýmýný 15 bin ile sýnýrlý tutmaktadýr
denildi. Öðretmen açýðý yok denirken
bir yandan da öðretmenlik adý altýn-
da 500 liraya, açlýk sýnýrýnýn altýnda
çalýþmak zorunda býrakýlan öðret-
menlere okullar doldurulmaktadýr.
Bu arkadaþlarýmýza dayanýlarak
okullarda öðretmen açýðý yokmuþ

gibi gösteren hükümet öðretmen ata-
malarýnýn az sayýda kalmasý için
bahane yaratmaktadýr. Hükümet isy-
ihdam etmemesine mali durumu
göstermektedir ancak bu bu bir önce-
lik sorunudur. Eðitime ayrýlan pay
%3 ile pek çok kurumu altýnda
kalmýþtýr. Hükümet iþsizlik fonunda
biriken 42 milyar karayollarýna yani
müteahitlere ayýrarak sermayeye
peþkeþ çekmiþtir. Bu parayla 100 bin
öðretmenin 17 yýllýk maaþlarý
ödenebilmektedir. 

Basýn açýklamasý ardýndan tebeþir
býrakan öðretmenler 29 aðustosta
Ankarada gerçekleþecek olan
merkezi miting için çaðrý yaptýlar.

EEmmiinn  ÞÞaakkiirr

Ýþsiz öðretmenler kadrolu atamalar için yürüdü

Bursa Asil Çelik Sanayi ve Ticaret
AÞ'de grev yapan iþçiler açlýk
grevine baþladýlar. 30 Ocak'tan beri
grevde olan iþçilere DÝSK Genel
Baþkaný Süleyman Çelebi destek
ziyaretinde bulundu. Ýþçiler adýna
okuduðu basýn açýklamasýnda
Çelebi þunlarý söyledi: ''Yaklaþýk 7
aydýr 750 üyemizle haklarýmýz ve
geleceðimiz için 30 Ocak'tan beri
devam eden grev sürecinde dün
açlýk grevi baþlatýlmýþtýr. Asil
Çelik'in derhal kamulaþtýrýlarak,
ülke ekonomisine ve iþçilere ver-

ilen bu zararýn bir an önce gider-
ilmesini talep ediyoruz. Burada
açlýk pahasýna direnen insanlar
sadece Asil Çelik iþçileri veya bu
bölge için deðil, Türkiye iþçi
sýnýfýnýn haklarý için, kriz fýr-
satçýlýðýna, özelleþtirme soygununa
karþý da mücadele etmektedir. Bu
konuda baþta Baþbakan ile Çalýþma
ve Güvenlik Bakaný olmak üzere
ülkeyi yönetme iddiasýnda olan
Hükümeti ve sorumlu olan herkesi
göreve çaðýrýyoruz.''

TTuunnaa  ÖÖzzttüürrkk

Asil  Çelik  iþçileri  açlýk  grevine  baþladý

Asemat  Otomotiv'de  grev  8.  ayýnda
Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Asemat Otomotiv'de iþçiler yaklaþýk
8 aydýr grevdeler. Geçtiðimiz hafta bir basýn açýklamasý yapan iþçiler, iþv-
erenin krizi bahane ederek zam yapmadan üretimi devam ettirmek iste-
diðini belirttiler. Ýþçiler adýna bir konuþma yapan DÝSK'e baðlý Birleþik
Metal-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Adnan Serdaroðlu "60 çalýþan
grevdeyken onlarýn yerine dýþarýdan iþçi getirilip üretime devam edile-
mez. Ýþveren yasalara aykýrý hareket ederek fabrikada üretim yapýyor"
dedi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan iþçiler slogan atarak yürüyüþ yaptýlar.

Tis  yoksa  grev  var

SÝ Ýzmir- Haziran cuma günü Konak
eski sümer bank önünde toplanan
KESK üyeleri ÝZSU binasý önüne
kadar  DSÝP'in de destek bir yürüyüþ
gerçekleþtirdi. "Tis yoksa grev var"
pankartý açan emekçiler burada bir
oturma eylemi gerçekleþtirdi. 

Oturma eyleminin ardýndan okunan
basýn açýklamasýnda Eðitim-Sen 6
Nolu Þube Sekreteri Duran Sýnacý,
toplu görüþmelerde yapýlanýn "fikir
jimnastiði" olduðunu söyledi. Sýnacý,
"Yapýlan oturumlar KESK'in TÝS
dýþýnda masaya oturmama tavrýnýn
ne kadar doðru olduðunu bir kez
daha kanýtlamýþtýr" dedi, "TÝS yoksa
grev var" uyarýsýnda bulundu.
Emekçiler eylem sýrasýnda sýk sýk "TÝS
yoksa grev var", "Yaþasýn iþ ekmek
özgürlük mücadelemiz","Toplu
sözleþme hakkýmýz grev silahýmýz",
"Savaþa deðil emekçiye bütçe" slogan-
larýný attý.

Gölcük ve hemen ardýndan Düzce
merkezinde yaþanan depremlerin
üzerinden tam 10 yýl geçti.
Depremde on binlerce insan hayatýný
kaybetti. Ancak geçen sürede ne
acýlar dindirildi ne de yeterli tedbir-
ler alýndý. 

Deprem sonucunda ölenlerin
çoðunluðunun yoksullar olduðu
gerçeði kamuoyundan gizlenmeye
çalýþýlarak "hepimiz ayný gemideyiz"
masallarý anlatýldý. Oysa deprem
maðdurlarý özelleþtirme nedeniyle
acil saðlýk hizmetlerinden bile yarar-
lanamadýlar. Ölümlerde devletin
ihmali açýkça ortadaydý. Ancak üç
beþ tane müteahhidi hedef gösteril-
erek, bütün suç onlara yýkýldý. Onlara
da iki ila beþ yýl arasý hapis cezasý
verdiler. Binlerce emekçi ve yoksu-
lun hayatýný kaybetmesi yetmiyor-
muþ gibi bir de "Mezarda Emeklilik
Yasasý"ný çýkardýlar. Üstüne üstlük
vergilere yüklendiler. Vatandaþlarýn
baðýþlarý, çýkarýlan bedelli askerlik
uygulamasý, uluslararasý kuru-
luþlarýn ve ülkelerin hibe þeklindeki
yardýmlarý da deprem felaketinin
yaralarýný sarmak için hükümetlerin
kontrolüne býrakýldý 

Bunun ancak yaklaþýk 6 milyar
dolarý depremzedeler için kullanýldý.
Bugün hala birçok depremzede kalýcý
konutlara geçirilemedi.   Öte yandan
baþta saðlýk kuruluþlarý olmak üzere

pek çok kamu kuruluþlarý yapýsal
olarak güçlendirilmeyi bekliyor.
Türkiye'de hala kamu kuruluþlarýnda
deprem taramasýnýn yüzde 10'unun
bile bitirilmemiþ.  Köprü ve viyadük-
lerde sismik güçlendirme çalýþ-
malarýna henüz baþlanýyor.
Hastanelerde ve okullarda deprem
güçlendirme çalýþmalarý ise yetersiz.  

Deprem için toplanan kaynaklarýn
nerelere harcandýðý belirsiz. Konuyla
ilgili  Ýstanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müþavirler Odasý'nýn raporuna
göre ;1999 yýlýndan bugüne  kadar
sadece vergi gelirleriyle yaklaþýk 24.1
milyar TL deprem vergisi toplandý.
2009 yýlý sonuna kadar elde edilecek
devrem vergisi geliri ise 27.2 milyar
dolarý bulacak. ÝSMMMO'nun
hesabýna göre sadece cep telefonuyla
konuþulduðu için ödenilen vergi 22,2
milyar TL'yi geçti.  Bu rakam yýl

sonuna kadar  25 milyar TL'yi geçe-
cek. 2004 yýlýnda sona erdirilen özel
iþlem vergilerinden ise 1.8 milyar TL
gelir elde edildi.

Türkiye 2004 yýlýna kadar olan
dönemde, at yarýþlarýnda oynadýðý
kolonlardan, iç hat uçuþlarýndaki
biletlerinden, tapu iþlemlerinden,
otomobil alýmýndaki tescil iþlem-
lerinden depremzedeler için ödeme
yaptý.  Depremin ilk birinci yýlýnda
180 milyon dolar baðýþ toplandý. O
dönemde bedelli askerlik de
depremin yol açtýðý zararýn tazmini
için yeniden devreye sokuldu. 2 yýl-
lýk uygulama süresince yaklaþýk 200
milyon dolar civarýnda bir gelir elde
edildi. Uluslararasý kuruluþlar
tarafýndan toplam 3.5 milyar dolar
yardým yapýldý. 

ÇÇaaððllaa  OOffllaass

DDeepprreemm  ppaarraallaarrýý  nneerreeyyee  ggiittttii??
Deprem  için  toplanan  kaynaklarýn  nerelere
harcandýðý  belirsiz.  Konuyla  ilgili    Ýstanbul
Serbest  Muhasebeci  Mali  Müþavirler  Odasý'nýn
raporuna  göre  ;1999  yýlýndan  bugüne    kadar
sadece  vergi  gelirleriyle  yaklaþýk  24.1  milyar  TL
deprem  vergisi  toplandý.    



sayý: 373 sosyalist iþçi 5

ÝÝþþggaalliinn  ggööllggeessiinnddee  ""ddeemmookkrraassii  ssýýnnaavvýý""
Geçtiðimiz hafta

Afganistan'da yapýlan
cumhurbaþkanlýðý seçim-

leri büyük medya tarafýndan sýk
sýk "demokrasi sýnavý" baþlýðýyla
verildi. Ancak seçimler, kimin
seçildiðinden baðýmsýz olarak tek
bir sonucu iþaret ediyordu:
iþgalin getirdiði yozlaþma. 

Seçimlere katýlmadýðý halde
esas damgayý vuran güç Taliban
oldu. 2001'de marjinalleþmiþ bir
grupken, ABD ve NATO'nun
iþgaline direnen tek güç olarak
gittikçe artan bir destek gören ve
güçlenen Taliban seçimleri taný-
madýðýný duyurdu ve gerek
seçim öncesinde gerekse seçim
esnasýnda tehdit ve saldýrýlarla
katýlýmý engellemeye çalýþtý.
Saldýrýlar ve çýkan çatýþmalar
sonucu 30'a yakýn kiþi ölürken,
özellikle Taliban'ýn güçlü olduðu
güney bölgelerinde katýlým %5'in
altýna düþtü. Genel katýlým
oranýnýn ise %40 civarýnda
olduðu belirtiliyor.

Ancak katýlýmýn düþüklüðünün
sebebi, medyada sýkça dile getir-
ilenin aksine yalnýzca Taliban'ýn
tehditleri deðil. Taliban'ýn güçlü
olduðu bölgelerde katýlýmýn
düþük olmasý  tehditlerden
ziyade, bu bölgelerin iþgalcilerin
en yoðun saldýrýlarýna maruz
kalmasýyla da alakalý. Zaten
Taliban'ýn buralarda güçlü
olmasýnýn sebebi de bu. Ýþgalden
en çok zararý gören bölge halký,
iþgale direnmeyen ve savaþýn
getirdiði açlýk, yoksulluk ve
adaletsizlik gibi konularda yýl-
lardýr bir çözüm sunamayan
Karzai'ye güvenmiyor.
Karzai'nin kabinesinde dýþ iþleri
bakanlýðý yapmýþ olan ve ondan
sonra en güçlü aday olarak
sunulan Abdullah Abdullah'ýn
durumu da pek farklý deðil. Hal
böyle olunca iþgale karþý çýkan
tek örgütlü güç olarak Taliban
giderek güçlenen bir alternatif
haline geliyor.

Ýþgalci güçler, yani ABD ile
bölgede asker bulunduran
NATO üyesi egemen sýnýflar için

de seçim birçok ikilem içeriyor.
Bir yandan "istikrar" adýna, yani
bölgeyi kontrol edebilmek adýna
Karzai'nin kazanmasý saðlan-
maya çalýþýlýyor. Karzai ve rakibi
Abdullah yanlýlarý birbirlerini
seçime hile karýþtýrmakla suçluy-
or. Bu suçlamalar çeþitli bölgeler-
den gelen birçok hile iddiasý ve
kanýtlarýyla doðrulanýyor.
Kolayca çýkan seçim boyalarý,
"güvenlik" adýna seçmenlerin
askerlerce tehdit edilmesi, kadýn-
larýn yerine oy kullananlar, bird-
en fazla seçim kartýna sahip olan-
lar ve okuma-yazma bilmeyen-
lere hangi adaya oy vermesi
gerektiðini söyleyenlerin haber-
leri seçimler boyunca durmak

bilmedi.
Diðer yandan iþgalciler seçim-

lerin her þeye raðmen "ola-
bildiðince demokratik" geçtiðini
iddia ederek Afganistan'da
iþlerin düzelmeye baþladýðý
izlenimini de uyandýrmaya
çalýþýyorlar. Bu, iþgali meþru-
laþtýrarak kendi halklarýný
savaþýn devamýna ikna etme
çabalarýndan biri. Seçimlerin
demokratik olmasýnýn önündeki
tek engelin Taliban olduðu iddi-
asý da buna dayanýyor ve
demokrasi düþmaný Taliban'ý
bitirmek için iþgalin devam
etmesi gerektiðini savunuyorlar.
Ancak Taliban'ýn halk desteðini
arttýrmasý ve güçlenerek kontrol

ettiði bölgelerde yerini saðlam-
laþtýrmasý iþgalcileri bir yandan
Taliban'la masa oturmaya da zor-
luyor. Hamid Karzai de seçildiði
takdirde Taliban'ýn "ýlýmlý
unsurlarýyla" masaya oturarak
savaþý bitireceðini iddia etmiþti. 

Tüm bunlar, katýlýmýn düþük-
lüðü de göz önünde bulundurul-
duðunda aslýnda seçimlerin
göstermelik olduðununun iþaret-
leri. Afganistan'da esas
mücadele, Taliban'ý bitirmek
iddiasýyla savaþý devam ettiren
ABD ve NATO ile, iþgale karþý
direnen Taliban arasýnda
yaþanýyor. Kim seçilirse seçilsin
ABD ile ittifakýný devam ettirmek
ve bir þekilde ABD'nin de

desteðiyle Taliban'ý masaya otur-
maya zorlamaya çalýþmak
mecburiyetinde. Taliban ise halk
desteðini koruyabildiði ölçüde
buna direnecektir. Bu þartlar
altýnda seçimlerden demokrasi
beklemek veya iþgal sürerken
Afganistan'ýn normalleþebileceði-
ni düþünmek bir hayalden ibaret.
ABD ve NATO iþgali sona erme-
den Afgan halký özgürleþemez.
Ülkede akan kanýn durmasýnýn,
yoksulluk, açlýk ve zorunlu göç
gibi sorunlarýn çözülmesinin ön
koþulu iþgalin sona ermesi ve
Afgan halkýnýn kendi kaderini
kendisinin tayin etmesidir.

MMuuhhiipp  TTeezzccaann

Nijerya'nýn Adamava
eyaletinde 15 gün önce
baþlayan kolera salgýný

52 kiþinin ölümüne, yüzlerce
insanýn hastalanmasýna neden
oldu. Temiz suya ulaþamamak-
tan kaynaklanan kolera özellikle
Sahra Altý Afrikasýnda oldukça
yaygýn. 

Yine Nijerya'da 2008
Eylül'ündeki salgýn sonucu yak-
laþýk 100 kiþi ölmüþtü. Aðustos
2008'de Zimbabwe'de baþlayan
kolera salgýný ise 1 yýl içerisinde
yaklaþýk 5000 kiþinin ölümüne
neden oldu. 2006'da Sudan,
Angola ve yine Nijerya'da
toplamda binlerce kiþi kolera
yüzünden hayatýný kaybetti.

Ýlk olarak 19. yüzyýlda yayýlan
ve o dönem milyonlarca insaný
öldüren kolera aslýnda
günümüzde kolay engel-
lenebilen ve tedavi edilebilen bir
hastalýk. Uygun tedavi uygu-
landýðý takdirde ölüm riski

%1'in altýnda. Ancak Afrika'da
koleraya yakalanan her iki kiþi-
den biri ölüyor. Bunun sebebi
tedavi için gerekli ilaçlarýn yok-
sul halk tarafýndan karþýlanama-
masý. 

Hastalýðýn bu kadar hýzlý yayýl-
masýnýn sebebi ise temiz suya
ulaþmada güçlük çekilmesi.
Kolera en hýzlý biçimde yayýla-
cak ortamý kirli sularda buluyor.
Afrika'da ise milyonlarca insan
temiz suya ulaþamadýðý için
kolayca bu hastalýða yakalanýy-
or. Ayrýca Dünya Saðlýk Örgütü
tarafýndan hazýrlanan raporlar-
da küresel ýsýnmayla beraber
koleranýn yayýlma hýzýnýn art-
týðýna ve diðer bölgelere de
sýçrayabileceðine dikkat çekiliy-
or.

Ortaya çýkýþýndan itibaren iki
yüzyýl geçmesine ve tedavisinin
bulunmasýna raðmen hâlâ her
yýl yüzlerce insanýn koleradan
ölmesinin temel sebebi ise kapi-

talizm. Afrika'ya uygulanan
sömürge politikalarý, dýþ müda-
haleler, darbeler ve iç savaþlar
olmasa temiz su kaynaklarýnýn
kullanýmý yaygýnlaþtýrýlabilir,
savaþlara harcananýn yanýnda
çok küçük kalacak bir parayla
arýtma tesisleri kurulabilir ve
insanlarýn temiz suya ulaþmasý
saðlanabilir. 

Tedavi ise ilaç þirketlerinin kâr
etme hýrsýyla deðil, insan
ihtiyaçlarýna göre uygulansa
ölüm oraný çok daha düþük
olur. Ancak yýllarca Afrika'nýn
doðal kaynaklarýný sömürerek
insanlarý yoksullaþtýran kapital-
istler þimdi de ilaç ve su þirket-
leri vasýtasýyla insanlarýn saðlýklý
yaþamasýna engel oluyor. 

Kimse koleradan ölmek zorun-
da deðil. Kâr için deðil, insan
ihtiyacýna göre düzenlenecek
üretim Afrika'da milyonlarca
yoksul çocuk, kadýn ve erkeðin
ölümünün önüne geçebilir.

Nijerya: Açlýk, susuzluk ve kolera

AFGANÝSTAN
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Kemalizm, ýrkçýlýk, Kürtler
"Bakýn elimde, komu-

tanýnýza da okuttum,
elimde 1925'in çok

gizli derecede yazýlmýþ, içiþleri
bakaný Þükrü Kaya'nýn yazdýrmýþ
olduðu özel rapor var. Diyor ki
önce tespit edeceksin. Ali, Veli,
Hasan, Hüseyin… Önce diyor
ekinini yakacaksýn. Zorbalýk
yapýyor, devam ediyor.
Hayvanýný telef edeceksin.
Uslanmadý evini baþýna yýkacak-
sýn. Uslanmadý öbür dünya ya
göç ettireceksin. Kalanýný da
buradan def edeceksin."

Korg. Selahattin Uðurlu, bir
video paylaþým sitesine yüklenen
ses kaydýnda devletin Kürtlere
karþý resmi politikasýný böyle
anlatmýþtý. Ekinini yak, hay-
vanýný öldür, evini baþýna yýk,
uslanmazsa öldür, kalaný da gön-
der. 

"Güneydoðu'da ise, bölgesel
özerklik, resmi dil dýþýnda öðre-
tim gibi ulus-devlet ilkesiyle
çatýþan isteklere karþý kesin kýr-
mýzýçizgiler çizmek ve düzen
deðiþtirici planlý ekonomik-
sosyal kalkýnmayý öne çýkarýp bu
koþullara uymak istemeyenlerin
Irak'taki Türkmen nüfusla
deðiþtirilmesini önermek gereke-
cektir."

Kürt sorunun barýþçýl
çözümüne itiraz eden "anayasa
hukukçusu" Mümtaz Sosyal,
anlaþýlan yeterince
öldürüldüðüne kanaat getirdi ki
Kürtleri Irak Türkmenleriyle
deðiþtirmeyi öneriyor.

Faþist MHP'nin grup baþkan-
vekili Oktay Vural, Kürt soru-
nunda çözümün ýrkçýlýðý
anayasal düzeye sýçratacaðýný
söylüyor. Ona göre tek bir ýrk

var, eðer Kürtler'de Türkler'le
anayasal düzlemde tanýnýrsa bu
ýrkçýlýk oluyor. 

Irkçýlýðýn bu kadar sýradan ve
rejimin kuruluþ ilkelerinden biri
olduðu bu ülkede yaþayan Türk
olmayan herkes gibi Mýsak-ý
Milli sýnýrlarý içinde ikinci en kal-
abalýk nüfusa sahip olan Kürtler
her zaman ýrkçýlýkla karþýlaþtý.

IIrrkkççýýllýýððýýnn  kköökklleerrii
24 Nisan 1920'de Kürtlere kendi

kaderlerini tayin hakký sözü ver-
ilmiþti, þu savaþ bitsin o zaman
halledeceðiz denmiþti.

16 Ocak 1923'te Mustafa Kemal
ile 7 gazeteci arasýnda yapýlan
uzun bir toplantýda Kürt mesele-
si konuþulur. Kemal, muhtariyet
"yani özerklikten bahseder.

20 Nisan 1924 Anayasasý ortaya
çýktýðý anda ise Kürtler unutul-
muþtur. 1924 Anayasa'sýnýn 2.
Maddesi der ki " Türk
Devleti'nin dili Türkçe"dir. 

Kürtçe yasaklanýr, tüm Kürtçe
þehir, kasaba ve köy isimleri
Türkleþtirilir.

Kemalist egemen sýnýfýn milli
homojen bir kimlik yaratmaktýr.
Ulus-devlete damgasýný Türklük
vurmalýdýr.

1931 yýlýnda Mustafa Kemal'in
emriyle Türk Tarih Kurumu olur,
amacý Türk Tarih Tezini
Kemalist ideolojiye uygun olarak
düzenlemektir. Ýtalya'da
Mussolini'nin faþist diktatörlüðü
sürmektedir, Almanya'da 2 yýl
sonra iktidarý alacak Naziler ise
ýrkçý hegemonyasýný büyütmek-
tedir. Türk Tarih Tezi'de döne-
min ýrkçý iklimin bir özetidir, bu
teze göre: Medeniyetin ilk çýkýþ

yeri ve beþiði Orta Asya'dýr.
Beyaz ýrkýn ilk yurdu burasýdýr.
Türkler'de beyaz ýrktandýr ve
kökenleri Orta Asya'dýr. Göçler
sonucu Anadolu'ya gelen Türkler
buraya uygarlýðý getirmiþtir.
Hititler (M.Ö. 2000) Orta
Asya'dan gelmiþtir ve Türklerin
atasýdýr.

1935 yýlýnda Güneþ Dil Teorisi
icat edilir. Bu teoriye göre
dünyadaki tüm dillerin anasý
Türkçedir.

Dönemin ruh halini anlatan
cümle "ne mutlu Türküm
diyene"dir. Koca bir imparator-
luðu kaybetmiþ, savaþta
yenilmiþ, elinde sadece misak-ý

milli sýnýrlarý kalmýþ Türk ege-
men sýnýfý farklý etnik kökenler-
den gelenleri tek bir potada kay-
naþtýrmak ister. "Dili, kültürü,
hedefi ortak olan her yurttaþ
Türk'tür." Bu taným açýkça
ýrkçýdýr. 

1935 yýlýnda Dersim'e devlet
tarafýndan bir askeri vali atan-
mak istenir. Oysa Dersim
Osmanlý Ýmparatorluðu döne-
minde hep özerk bir bir bölge
olmuþtur. 1937 yýlýnda
Dersimliler'de huzursuzluk ve
protestolar artar.
Ayaklanmacýlarý 3 uçak filosu
bombalar. Dersimliler 1938'te
ikince kez ayaklanýr, bu da kanla
bastýrýlýr. Toplam 40 binden fazla
insanýn yaþamýný yitirdiði, 15 bin
Dersimli ise göçmek zorunda
kalýr. Dersim'in adý Tunceli'dir
artýk. Kürtlere karþý resmi politi-
ka Türk ýrkçýlýðý, inkar ve
imhadýr.

Kürtlerin aslýnda "dað Türkleri"
olduðunu, daðda karda
yürürken çýkarttýklarý 'kart-kurt'
sesinden dolayý Kürt olarak
anýldýklarý, Kürtçe'nin aslýnda
Türkçe'nin bozulmuþ bir þivesi
olduðu fikri izleyen on yýllarca
devletin resmi açýklamasý olur. 

IIrrkkççýýllýýkk  vvee  ddeevvlleett
Nihal Atsýz gibi kiþiler, özellikle

Almanya'da soykýrýmý gerçek-
leþtiren Hitler'in sempatizaný
olan küçük çevreler Türk
ýrkçýlýðýný simgelemez. Irkçýlýk
Türkiye'de rejimle özdeþtir ve bir
devlet politikasýdýr. Devlet poli-
tikasýný benimseyen tüm partiler
ve kiþilikler, hangi siyasal tonda,
milliyetçiliðin hangi tonunda

olurlarsa olsunlar her zaman bir
"iç düþman" gördüler. 

Kürtler bu çoðul "iç düþmanýn"
en büyük parçasýydý. Osmanlý
Ýmparatorluðu yýllarý boyunca,
çok önceden beri yerleþtikleri
bölgeye haritalarda Kürdistan
denmiþti. 1. Dünya Savaþý'ndan
sonra tarihsel Kürdistan toprak-
larý Türkiye, Irak, Ýran ve Suriye
olmak üzere dört ayrý devletin
sýnýrlarýyla bölündü. 

Türk devleti ve Kemalist rejim
bu yüzden hep diken
üstündedir. Kürtler üzerindeki
statüko, Ankara'dan atanan asker
valiler, ordunun her zaman en
önemli parçasýnýn sürdürdüðü
askeri iþgalle sürdürülebilmekte-
dir. 1938 Dersim Ýsyaný'ný son
olmamýþ, Kürtler 29 kez ayaklan-
mýþtýr. Sonuncu ayaklanma ise
sürmektedir.

1924'ten günümüze kadar
geliþen hemen tüm ýrkçý olay ve
kalkýþmalarýn arkasýnda devlet
vardýr. 1970'lerde 5 bin insaný
öldüren faþist MHP bile eylem-
lerini devlet politikalarý doðrul-
tusunda ve devletin ýrkçý güçleri-
ni arkasýna alarak gerçek-
leþmiþtir. 

"Hepimiz kardeþiz, bu
cumhuriyeti biz kurduk" diye
baþlayan, ama "Türkiye'de
yaþayan herkes önce Türktür, alt
kimlikler farklý olabilir" diye
devam söylem Kemalist rejimin
deðiþmeyen ideolojisidir. Baykal,
Bahçeli, Baþbuð bugün ayný ýrkçý
söylemle Kürt sorununda
çözümün karþýsýna çýkýyor. 

VVoollkkaann  AAkkyyýýllddýýrrýýmm

“1924'ten
günümüze  kadar
geliþen  hemen  tüm
ýrkçý  olay  ve  kalkýþ-
malarýn  arkasýnda
devlet  vardýr.
1970'lerde  5  bin
insaný  öldüren
faþist  MHP  bile
eylemlerini  devlet
politikalarý  
doðrultusunda  ve
devletin  güçlerini  
arkasýna  alarak  
gerçekleþmiþtir.”
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ABD saðýndan
saðlýksýz yalanlar!

Sizlere Irak iþgalini hazýrlayan o harika insanlar, öyle
görünüyor ki Joseph Goebbels'ýn "en iyi yalan en büyük
yalandýr" felsefesini kalpten benimsemiþler. Cumhuriyetçi

Partili saðcýlar Obama'nýn ABD'deki sosyal güvence sistemini
tüm Amerikanlarýn eriþebileceði bir þekle sokma tasarýsýna dair
hayret verici þeyler söylüyorlar. 

Ulusal Saðlýk Sistemine karþý en tuhaf iddialardan bir tanesini
Fox News'a röportaj veren Jerry Bowyer ismindeki 'yeni
muhafazakâr' geliþtirdi; röportajýn baþlýðý "Ulusal Saðlýk Sistemi
terör için zemin hazýrlýyor mu?" idi! Bowyer röportajda
Glasgow'da havalimanýna düzenlenen saldýrýnýn failleri arasýnda
Britanyalý doktorlar olduðunu söylüyor, Ýngiltere'de doktorlarýn
sivil köleler olduklarýný, bu yüzden de kimsenin doktor olmayý
tercih etmediðini iddia ediyordu. Ona göre, Ulusal Saðlýk
Hizmeti demek Müslüman ülkelerden doktor ithalatý demek ola-
cak, bu da saðlýk sisteminin sadece kimsenin yararlanamayacaðý
kadar bürokratik olmakla kalmamasý, ayný zamanda saðlýðýmýzý
mücahit doktorlara teslim etmek zorunda kalmamýz anlamýna
gelecek.

Ancak bu zavallý saçmalýk, genel olarak inanýlan "ölüm heyeti"
efsanesi kadar tehlikeli deðil.

Sarah Palin, geçenlerde Facebook'ta þöyle yazýyordu: "Karne ile
saðlýk hizmetinde en çok kim zarar görecek, elbette hastalar,
yaþlýlar ve engelliler. Benim tanýdýðým ve sevdiðim Amerika,
yaþlý anne-babamýn ya da Down sendromlu bebeðimin
Obama'nýn 'ölüm heyeti' önünde durup bürokratlarýn haklarýnda
'toplum için ne kadar verimli' olduklarýna bakarak saðlýk hizmeti
almalarýna deðip deðmeyeceðine kadar verecekleri bir yer deðil-
di".

Bu tarz iddialar, ABD'nin tamamýnda yaz boyunca öfkeli ve
tehditkâr protestolarýn gerçekleþmesinin sebebi oluyor.
Cumhuriyetçi saðý harekete geçiren, büyük bir devlete karþý çýk-
malarý, kürtaj karþýtlýðýnýn etkisi ve saðlýðýn toplumsallaþtýrýl-
masýnýn devlet tarafýndan kontrol edilen bir çeþit ötanazi ola-
caðýný düþünmeleri.

FFiiyyaasskkoo
Tabii olay sadece saðlýktan ibaret deðil. Cumhuriyetçi Parti'nin

George Bush kanadý, geçtiðimiz Kasým ayýnda yaþadýklarý seçim
yenilgisini tersine çevirmek için, yani Obama'ya nihayet çelme
takmak için bir fýrsat elde ettiklerine inanýyorlar.

Obama'nýn saðlýk bakaný Kathleen Sebelius dahi geçen Pazar
günü Saðlýk Sigortasýnýn 'temel bir mesele olmadýðýný' söyledi. 

Tüm bunlardan mantýklý bir sonuç çýkarmak isteyen Financial
Times editörü Edward Luce, Richard Hofstadter'ýn McCarthy
dönemindeki (1950'li yýllar) cadý avýný anlattýðý 'Amerikan
Siyasetinde Paranoid Tarz' isimli ünlü çalýþmasýna dönüyor.
Luce, "Amerika, kökensiz bir toplum, bu da ekonomik sýkýntýlar
yaþayan ya da statü endiþesi yaþayan her bireyin, mücadele
etmek zorunda olduðu beyaz orta sýnýf tarafýndan suçlanmasýna
ve derhal kötü giden her þey için günah keçisi olarak seçilmesine
sebep oluyor" diyor. "Hofstadter'ýn teorisi 2009 yýlýyla uyum gös-
teriyor. Ýnsanlarýn Obama'nýn saðlýk sistemi önergesine karþý
çýkýyor olmalarý çok daha geniþ bir dünya görüþünü yansýtýyor,
bu Amerikan deðerlerini ve ABD kurumlarýný uzaylýlarýn
saldýrýsýndan korumak isteyenlerin dünya görüþü…"

1994'te Bill Clinton saðlýk sisteminde bazý reformlar yapmaya
çalýþtýðýnda saðcýlar bugünkü gibi sokaða çýkmamýþlardý. O
zaman þirket lobileri gerekeni yapmýþ ve planý engellemiþti.

New York Times'ýn haberine göre, bu kez yeni sistemin
reklamýný yapmak için Obama'nýn destekçileri 24 milyon dolarý
ve yeni sistemi destekleyenler bir baþka 24 milyon dolarý gözden
çýkardýlar. Karþýtlar ise sadece 9 milyon dolar harcayabildiler:
"Ýlaç þirketleri, doktorlar, kâr için çalýþan hastaneler ve sendikalý
çalýþanlardan oluþan bir koalisyon sistemin elden geçirilmesini
destekledi. Eczacýlýk sektörü 1993-94 yýllarýnda ortaya çýkan ve
týpký ilaç þirketleri gibi Bill Clinton'ýn saðlýk reformu planýna
karþý çýkan kurgusal bir çifti, 'Harry ve Louise'i hayata
döndürdü. Ancak bu kez hem eczacýlýk sektörü hem de bu kur-
gusal çift cephe deðiþtirmiþ gibi gözüküyor; her ikisi de reform-
dan yana"

Bu yüzden mesele, kötülüðün güçleri ile Büyük Ecza'nýn iþe
yarar budalalarý arasýndaki basit bir savaþtan ibaret deðil.
Kafadan çatlak saðcýlar Beyaz Saray, Kongre ve Amerikan þirket-
leri arasýndaki bölgeyi karmaþýk bir dansla istila ediyorlar.

Umalým ki hikayenin bir de þu kýsmýyla ilgili daha fazla bilgi
edinebilelim: 

"Obama'nýn ABD kapitalizmini kurtarmak üzere büyük misy-
onu".

ÇÇeevviirrii::    BBeerrkk  EEffee  AAllttýýnnaall

Amerika'da  gündemdeki  en  önemli  tartýþma  Baþkan  Baracak  Obama  tarafýn-
dan  ileri  ssürülen  ssaððlýk  reformu  var.  315  milyyon  Amerikalýdan  477  milyyonunun
ssaððlýk  güvencessi  yyok.  Özel  ssigorta  ssisstemi  yyüzünden  2  trilyyon  dolara  varan
ssaððlýk  harcamalarý  büyyük  bir  bütçe  açýððýna  yyol  açýyyor.  Reform  planý,  özel  ssig-
ortalara  karþý  federal  hükümetin  ssigorta  sseçeneðði  ssunmassýný  ve  zenginlerin
vergilerinin  artýrýlmassýný  öngörüyyor.  Amerikan  ssaððý  isse  reforma  karþý  çýkýyyor.
Alex  Callinicoss,  ABD'deki  tartýþmayyý  yyorumluyyor.

1980'ler boyunca devlet ve
elindeki tek TV kanalý TRT
aracýlýðýyla Abdullah

Öcalan ve PKK'yi "Ermeni
dölü" olarak adlandýrmýþtý.

''Doðu sorununun bir Kürt
sorunu deðil, Ermeni sorunu
olduðunu anlattým. 'Bunlar
bazýlarýnýn hoþuna gitmedi ve
buradayým.'' Ergenekon
davasýndaki ifadesinde Veli
Küçük böyle söylemiþti.

Ergenekon sanýðý Ýbrahim
Þahin'in cebinden çýkan suikast
listelerinde 300'den fazla DTP
yönetici ve üyesinin "Ermeni"
olarak not edilmiþti.

1915'te 1 milyon Ermeni'nin
katledilmesi bellik ki hafýzalar-
dan hiç silinmedi. 20. Yüzyýlýn
ilk jenosidi, Türkiye'de yaþayan
ama Türk olmayanlara bakýþta
neredeyse bir prensip oldu.
"Doðulu" olan Kürtlerin imha
giriþimi, Türk ýrkçýlýðýnýn lane-
tlediði Ermenilikle gerekçe-
lendirildi.

Buna karþýlýk uzun yýllar
boyunca Türkiye'de tabandan
bir ýrkçýlýk geliþmedi. 1980'lerin
sonunda ve 90'lar boyunca
Kürtlere karþý savaþ en þiddetli
dönemini yaþasa da onca
gerekçe ve kýþkýrtmaya raðmen
Türkler ve Kürtler bir etnik
çatýþmaya sokulamadý. 

1999'da PKK lideri Öcalan'ýn
Türkiye'ye getirilmesinin ardýn-
dan bu kez "idam" kampanyasý
baþlatýldý. Toplumda çok yoðun
bir þoven rüzgar estirildi. 

2001'de AKP hükümet partisi
olmasýyla birlikte bir iddia

ortaya atýldý: Kamu mallarý,
topraklarýmýz yabancýlara
satýlýyor. Cumhuriyet gazetesi
ve Ergenekoncularýn dene-
tlediði kimi sendikalar
aracýlýðýyla Türkiye'nin parsel
parsel satýldýðý yalaný ileri
sürüldü. Bu ilk kez yabancý
düþmaný fikirlerin toplumda
kökleþmesini saðladý.

2003-2004 ise dört baþarýsýz
darbe giriþimi gerçekleþirken
ýrkçýlýk propagandasý giderek
arttý. Ermeniler, Hýristiyanlar
hedef alýnýrken bu kez Kürtleri
hedef alan örgütlenmeler
ortaya çýktý. Ýzmir'de Kürt
nüfus artýþýnýn kontrol altýna
alýnmasý talep eden soka stant-
larý açýlacaktý.

Bu dönemde Ergenekon,
sözcüsü olan Cumhuriyet

gazetesi ya da Yeniçað türü
ýrkçý yayýnlar aracýlýðýyla düþ-
manlýk tohumlarý ekti. ABD
düþmandý, Kürt sorunu aslýnda
ABD kökenliydi ve Kürtler
emperyalizmin piyonuydu.
Araplar düþmandý, þeriatçýlardý
ve Türkiye'de inanç sorunu
Suudi kökenliydi. Ermeniler ve
azýnlýklar ise zaten Hýristiyan
Batý'nýn birer uzantýsý ve ajanýy-
dý. 

Bu propagandanýn ne denli
etkili olduðu Hrant'ýn
öldürülmesiyle baþladý. 14
Nisan 2007'de Ankara'da
Tandoðan Meydaný'nda
toplanan on binlerce insana
kürsünden ýrkçý mesajlar ver-
ilmiþti. Birkaç gün sonra
Malatya'da Zirve Kitabevi
basýlacak ve 3 Hýristiyan
katledilecekti. Cumhuriyet
Mitingleri uzun yýllardýr
yaratýlmak istenen ýrkçý bir
toplumsal tabana ulaþtýklarýný
gösterdi.

Bugün Kürtlere karþý per-
vasýzca ýrkçýlýk yapanlar, aslýn-
da Ergenekon'un yarattýðý
nefret ikliminden bahsediyor.
Belki darbe yapamadýlar ama
ýrkçý bir taban yaratmayý
baþardýlar.

Hedeflerini bugün biliyoruz.
Türkü Kürde, Aleviyi Sünni'ye
kýþkýrtarak bir iç savaþ ve darbe
ortamý yaratmak. Bunu baþara-
madýlar, ancak bugün Kürt
sorununun çözümünü
engelleyerek yeniden denemek
istiyorlar. Onlarý durdurmak
zorundayýz.

Ergenekon ve ýrkçýlýk

Milliyetçi: Dünyayý bir uluslar hiyerarþisi
olarak gören ve kendini doðal olarak üyesi say-
dýðý ulusun çýkarlarýný savunan.

Yurtsever: Kendine "milliyetçi" demekten
utanan milliyetçi.

Þovenist: Dünyayý farklý uluslar arasýndaki
mücadeleyle açýklayan, kendi ulusunun diðer
uluslardan üstün olduðunu ve baþka uluslarý
ezebileceðini savunan.

Sosyal-þovenist: Kendi egemen sýnýfýna muhal-
ifmiþ gibi görünen, ama kendi ulusunun mil-

liyetçi fikirlerini savunup baþka uluslarý ezmeyi
savunabilen "solcu."

Irkçý: Dünyayý bir ýrklar hiyerarþisi temelinde
açýklayan, kendini üstün, diðerlerini ise aþaðý
olarak gören.

Faþist: Irkçýlýðý eyleme dönüþtüren, "saf
olmayaný", "yabancýyý", "zayýfý" kýsacasý farklý
olan ne varsa onu yok etmek isteyen.

Ulusalcý: Hem þovenist hem ýrkçý, Kürtlere ve
Ermenilere karþýysa faþiste dönüþebilen.

Kavramlar,  benzerlikler,  farklýlýklar
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8 sosyalist iþçi sayý: 373

ssoossyyaalliisstt  iissccii  
Çözümsüzlüðü savunanlar

PKK lideri Abdullah Öcalan'ýn Ýmralý'dan Kürt açýlýmýy-
la ilgili yaptýðý ilk açýklamalarýn ardýndan yorumlar arka
arkaya patladý. 

Ýlk elden MHP þefi Devlet Bahçeli'yle Öcalan'ý ayný kef-
eye koyanlardan, Öcalan aradan çekilse çok keyifli bir
barýþ süreci yaþanacaðýný savunanlara, Öcalan'ýn savaþ
zamanýnýn figürü olduðu için barýþ görüþmelerinde
muhatap alýnamayacaðýný iddia edenlere kadar saðdan
soldan görüþler açýklanmaya baþladý.

Saðdan bu tip görüþlerin açýklanmasý zaten olaðan.
Normal olan bu. Ama soldan bu tür açýklamalar gelince
daha dikkatli olmak gerekiyor. Zira, sol, bir kez daha
sosyal þovenizmle imtihanda. 

Geleneðimizde, þovenistin solcu olanýna, sosyal
þovenist deniyor. Irkçý-solcu gibi bir þey! Irkçýnýn sol-
cusu olur mu? Buralarda oluyor iþte. Solcu bilinen bir
gazetede, herhalde solcu olduðunu sanan bir yazar
tarafýndan þu cümleler sarf edilebiliyor: "Geçenlerde bir
toplantýda 23 yaþlarýnda bir delikanlý, güzeller güzeli
sevgilisinin elinden tutarak küstahça sordu bana:

'Sizce Abdullah Öcalan Ýmralý'dan çýkmalý mý, çýkma-
malý mý?' Önce elimi ak sakalýma götürdüm ve delikan-
lýyý sözlerimle bir güzel dövdüðümü hayal ettim. Sonra
nedense bundan vazgeçtim ve  'Çýkmamalý' dedim.
'Çünkü baþka bir yol var.' "Öcalan ömrünün sonuna dek
Ýmralý'da kalsýn. Ama bu saygýdeðer kiþiyi orada yalnýz
býrakmamak gerek. Yanýna 29 yýldýr beslediðimiz
Netekim Paþa'yý ve pis kokulu silah arkadaþlarýný da
yollayalým. Bu yetmez tabi. Kardeþlerine ölüm emri
veren tüm suçlularý, tüm iþkencecileri, tüm zalimleri ve
bunu þehvetle destekleyen tüm kalembazlarý o lanetli
adaya týkalým. Adanýn adýný da "Gerçek Hayýrsýz Ada"
olarak deðiþtirelim."

Evet, bu yazý Birgün gazetesinden. Böyle bir yazýnýn
yazýldýðýna inanmayanlar olur diye, linkini de verelim.
(http://www.birgun.net/writer_index.php?category_co
de=1231167572&news_code=1251109663&day=24&m
onth=08&year=2009)

Bu yazý Ortadoðu gazetesinde çýksa, yazarýn da MHP
üyesi olduðu söylense kimse þaþýrmaz. Ne yazýk ki
solcu bilinen bir gazetede kendini solcu sanan birisi
tarafýndan yazýlmýþ durumda. Bu açýk ýrkçý-solculuk
örneði bir istisna deðil. Abdullah Öcalan'ýn açýkla-
malarýnýn ardýndan soldan gelen eleþtiriler de istisna
deðil. Kürt sorununda çözüm yönünde adýmlar ilk atýl-
maya baþlandýðý andan itibaren, solda vatanýn bölün-
mez bütünlüðüne tutkuyla baðlý yorumlar yükselmeye
baþladý.

Ortak yorum, bütün bu olup bitenlerin ABD'nin oyunu
olduðu. Belli ki, uluslarýn kendi kaderini tayin hakký için
egemen ulus milliyetçiliðine karþý mücadeleyi enter-
nasyonalizmin en önemli kýstasý olarak gören Lenin de,
Ýngiltere'nin sömürdüðü Ýrlanda kurtulmadan Ýngiliz iþçi
sýnýfýnýn özgürlüðünü kazanamayacaðýný savunan Karl
Marks da vakti zamanýnda ABD'nin oyununa gelmiþler.

Uzun bir süredir Türkiye'de politik mücadelede özgür-
lüðü savunmanýn, eþitliði savunmanýn, adaleti savun-
manýn, demokrasiyi savunmanýn, halklarýn kardeþliðini
savunmanýn, hatta "Hepimiz Hrant'ýz" sloganýný bile
savunmanýn adý, ABD'nin oyununa gelmek.

Darbelere karþý mý çýkýyorsunuz? Öyleyse ABD'nin
oyununa geldiniz demektir!

Ergenekon davasýnýn sonuna kadar gidilsin mi diyor-
sunuz? Öyleyse, su katýlmamýþ bir ABD'cisiniz!

Kürt halkýnýn özgürlüðünü mü savunuyorsunuz? Yine
Pentagon'a iplerle baðlý bir kukladan baþka bir þey
deðilsiniz? Eðer Pentagon deðilse arkanýzdaki güç,
Avrupa Birliði'dir!

Bu yaklaþýmýn tehlikeli sonuçlarý var: Önce Hrant
Dink'in cenazesine katýlmaz  ABD'nin oyununu keþfe-
denler, sonra Öcalan'ýn ömür boyu hapiste kalmasý
gerektiðini savunur, açýlým sürecinde ilk iþ PKK'nin silah
býrakmasý gerektiðini deklare eder, ezilen ulusun mil-
liyetçiliðindeki demokratik yaný görmezden gelerek
ezen ulusun zorba milliyetçiliðiyle ayný kefeye koyar,
Veli Küçükleri ve darbecileri yargýlayan davalara karþý
çýkar, kadýnlarýn baþ örtüsü özgürlüðünün karþýsýna dik-
ilir, kýsa sürede iþçi sýnýfý ve ezilenlerin mücadelesinin
ürünü olan demokratik haklarý geliþtirme mücadelesini
"demokrasi severcilik" olarak aþaðýlamaya baþlar, dar-
beci Evren'le Abdullah Öcalan'ý ayný kefeye koymakla
yetinmez ayný cezaevine koymayý önerir. 

Sosyalist Ýþçi, artýk, uzun bir süredir vurguladýðý, sol-
daki derin bölünmenin, Kürt sorununda açýlýmýn ilk
adýmý atýldýðý anda tamamlandýðýný düþünüyor. Özgür-
lüklerin karþýsýnda yer alan milliyetçi solcular bir yerde
kümeleniyor.

Devrimci sol ise bir baþka yerde.
"Muhatapsýz çözüm olmaz, Öcalan'la görüþün" diyen-

ler bir yerde, bu "ABD'nin oyunu" diyenler bir baþka
yerde.

Kazanacak olan devrimci sol olacak. Çünkü kazanacak
olan Kürt halký olacak, darbe karþýtlarý olacak, Hrant
Dink'in arkasýndan yürüyen yüz binlerce insan olacak,
baskýlara karþý direnenler olacak.

Çünkü, Kürt sorununda atýlan her olumlu adým, iþçi
sýnýfýný daha özgür, daha kendine güvenli kýlacak.

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

Antartkika
beklenenden
çok  daha
hýzla  eriyor

Leeds Üniversitesi'nde
araþtýrma yürüten bilim
adamlarýnýn
Geophysical Research
Letters'da yayýmlanan
araþtýrmasýna göre, en
belirgin erime Batý
Antarktika'daki Pine
Island buzulunda
gözlemleniyor. Buzul
on yýl önce yýlda 16
metre incelirken, þimdi
90 metre civarýnda bir
erime söz konusu. 

Pine Island buzulunun
175 bin kilometre kare
geniþliði ve tipik özel-
likleri nedeniyle uyduy-
la en iyi izlenen buzul
olduðuna iþaret eden
araþtýrmacýlar, erimenin
bu hýzla devam etmesi
halinde buzdaðýnýn 100
yýl içinde yok olacaðý
tahmininde bulundu.
Daha önce bilim
adamlarý bu süreyi 600
yýl olarak öngörmüþtü. 

Araþtýrma ekibinden
Profesör Andrew
Shepherd Pine Island
buzulunun erimesinin,
dünyadaki tüm deniz-
lerin seviyesini yüksel-
teceðini belirterek,
''Çünkü bu buzulda,
mevcut denizlerdeki su
miktarýný bir kat artýra-
cak kadar buz var''
dedi.

Isý arttýkça deniz yataðýndan
sýzan metan kabarcýklarý
radar tarafýndan tespit edildi. 

Bilim adamlarý deniz
yataðýndan sýzan etkili metan
gazý seralarýný gözlemledi. 

Araþtýrmacýlar, sýcaklýk
artýþý nedeniyle deniz
yataðýnda meydana gelen ýsý
yükseliþinin ve donmuþ su
kristallerinin erimesinin,
tabakalar altý sýkýþmýþ metan
gazýný harekete geçirdiðini
saptadý. Araþtýrma ekibi
Norveç deniz yataðýndan
yükseliþe geçen 250 den fazla
metan gazý bulutu tespit etti.
Geophysical Research Letters
dergisinde yer alan yazýda,
ekibin bulgulara çoðunlukla
Spitsbergen'in batýsýnda, 150
ila 400 metrelik derinlikler
arasýnda rastladýklarý belirtil-
di. 

Söz konusu gaz, deniz
tabanýndaki tortul tabakalar-
da metan hidrat olarak
bulunmakta. Metan hidrat,
yüksek basýnç ve düþük ýsý
seviyesinde sabit olarak bulu-
nan sert bir su-metan
bileþimidir. Isý yükseldikçe su
bileþimi olan hidrat
parçalanýr. Günümüze kadar-
ki 30 yýlda yapýlan
deneylerde metan,
Spitsbergen açýklarýnda 360
metre derinlikte sabitlenmiþ
durumdaydý. Ancak yeni bul-
gular gösteriyor ki bu seviye
artýk 400 metre civarýnda. 

Sýcaklýk artýþýný tespit eden
kayýtlar gösteriyor ki bu
bölgede bahsedilen 30 yýllýk
süreçte okyanus 1 derece
ýsýndý. Araþtýrmacýlar, bulun-

duðumuz jeolojik periyotta
ilk defa ýsýya baðlý metan
sabitliði kaybý yaþandýðýný
söylüyorlar. Southampton'da
bulunan National
Oceanography Centre'dan
Prof. Tim Minshull yaptýðý
açýklamada þunlarý söyledi:
"Spitsbergen açýklarýnda
metan hidrat bulunduðunu
çok önceden tespit etmiþtik.
Ancak þimdi þunu görüyoruz
ki bu bölge, iklim deðiþik-
liðinden dünya üzerinde en
hýzlý etkilenen yerlerden biri
haline gelmiþ durumda." 

11- 400 metre derinlikte
metan gazý sabit.

22- Isý artýþý sebebiyle yüzeye
yakýn tabakalarda hidrat
parçalanýyor ve metan gazý
çýkýþý meydana geliyor. 

33- Gaz kabarcýk bulutlarý
þeklinde yükseliyor - büyük
miktarý yüzeye çýkmadan
okyanusa daðýlýyor.

44-  Þimdiye kadar araþtýrma-
cýlar okyanus yüzeyinde
parçalanan metana rastla-
madýlar ancak bu olasýlýðý
göz ardý etmiyorlar.

BBuullgguullaarr  ýýssýýnnýýyyoorr,,
ýýssýýttýýyyoorr……

Araþtýrmacýlarýn kayda
deðer bulduðu en açýk ifade
ise iklim deðiþikliðine büyük
ölçüde Kuzey Buz Denizi
tabanýndaki gaz çýkýþlarýnýn
neden olduðu. Prof.
Minshull: 

" Ýnceleme ekibimiz gelecek
yýllarda okyanus tabanlý
metan çýkýþýnýn olasý etkileri-
ni araþtýrmak için oluþturul-
muþtu, doðrusu bu durumun

bu denli hýzla baþlamýþ
olduðundan haberdar
deðildik. Bu durumun daha
önce kimse tarafýndan
gözlemlenmemiþ olmasý bizi
þaþýrttý. Fakat sanýrým bunun
nedeni metan bulutlarýnýn 50
ila 100 metre geniþliðinde
oluþmasý. Ýlk olarak kul-
landýðýmýz araçlar sadece biy-
olojik inceleme amaçlýydý ve
durumu jeofizikal gözlemle-
meye yetmiyordu. Daha
sonra kullandýðýmýz araçlar
sayesinde 24 saat ayrýntýlý
gözlemleme imkaný bulduk
ve durumun ciddiyetinin
farkýna vardýk."

Araþtýrma ekibi daha çok
deniz suyunda çözülmeye
uðrayan metan gazýnýn olum-
suz etkilerini gözlemleme
imkaný buldu. Ancak bilim
adamlarý okyanus dýþýna çýkýþ
yapan metan gazýnýn atmos-
fere olan etkileri konusunda
gözlem yapmanýn çok zor
olduðunu belirtiyorlar.
Suyun dýþýndaki metan
gazýnýn deðiþkenliði söz
konusu olduðundan, mik-
tarýnýn, boyutunun ve çýkýþ
zamanýnýn kontrollü biz
gözlemi tam olarak
yapýlamýyor.  

Okyanus içindeki metan
gazýnýn büyük bir kýsmý,
suyun içindeki oksijenle reak-
siyona girerek karbondioksit
oluþturmakta (yani baþka bir
sera gazý). Bu durum
okyanusta, biyoçeþitliliðe
büyük zarar veren karbonik
asit oluþumunun tetiklemek-
te. 

MMeerrtt  TTeerrzzii

Deniz  yataðýndan  metan  sýzýyor

Dünyanýn ýsýsýný artýran
ve sanayi üretimi sonucu
açýða çýkan karbondioksiti
azaltmak için dünya
devletleri 12 Aralýk’ta
Kopenhag’da toplanýyor.
Ancak artýk dert sadece
karbondioksit deðil,
buzullarýn altýnda binlerce
yýldýr kalmýþ ve çürümüþ
bitki örtüsünden çýkan
metan. Eðer dünya
birazcýk daha ýsýnýrsa tek
bir buzul kalmayacako
vakit tüm metan açýða
çýkacak. Sera gazý salýmýn-
da yapýlacak kesintinin
miktarý yeryüzünde canlý
yaþamýnýn kaderini
belirleyecek. O gün
dünyada ve Türkiye’de
sokaða çýkmak, hükümet-
leri gerçek tedbirler
almaya zorlamak hayati.

12  Aralýk’ta
sokaktayýz!
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BBC'nin yaptýðý bir ankette
"Size göre geçtiðimiz bin
yýlýn en büyük düþünürü

kimdi?" diye soruldu. Listenin
en üst sýrasýný Karl Marx aldý.
Baþka bir araþtýrma ise
dünyanýn en büyük kütüphane-
si olan ABD Kongre
Kütüphanesinde yapýldý ve
araþtýrmaya göre Marx yaklaþýk
4000 yayýn ile tüm zamanlarda
hakkýnda en çok yazý yazýlan
altýncý kiþi.

Mezarýnýn yaný baþýnda yaptýðý
konuþmada Engels onu "en
nefret edilen kiþi" olarak
anmýþtý. Kimilerine göre Marx
hala bir canavar, ötekilere
göreyse bir dahi.

Ondan geriye ne kaldý sorusu
tam bir bilmece: Orwell roman-
larýndaki gibi kabusvari bir
dünya mý, yoksa sömürünün ve
baskýnýn olmadýðý bir dünya
mý? Fikirleri artýk iflas mý etti
yoksa bu günü açýklamak için
muhakkak gerekliler mi?

Marx'a ne açýdan bakarlarsa
baksýnlar çoðu kabul edecektir
ki, pek çok büyük tarihçi ken-
disini Marksist olarak taným-
lamýþtýr, Marx tarih ve sosyal
bilimler alanýnda önemli bir
etkiye sahiptir. 

Þüphesiz ki Marx akademi
dünyasýnda da en nefret edilen
düþünür olmayý baþarmýþtýr.
Hatta Max Weber gibi bazý
teorisyenler Marx-karþýtý olarak
tanýmlanýrlar. Eric Hobsbawn
"Tarih yazýmýnýn 'modern-
leþmesinde' ana etken Marx
olmuþtur" der.

Marx'a giriþ kitaplarýnda ilk
izlenim önemlidir; çoðunlukla
öðrenciler karanlýk ve kötücül
bir labirentin içinde kayboluyor-
muþ gibi hissederler. Gölgelerin
arasýnda tanýdýk olmadýklarý bir
terminoloji, kötü çeviriler ve
zalim insanlar gizlenmektedir.

Her ne kadar böylesi karmaþýk
ve teknik bir izlenim verse de,
Marksizm aslýnda gayet sürük-
leyicidir ve tartýþýldýðýnda bizim
günlük hayat deneyimimizle
hiçbir düþünce ekolünün ola-
mayacaðý kadar iliþkilidir.

TTaarriihhiinn  DDNNAA''ssýý
Marx'ýn en önemli izlenimi

emeðin insanlarla hayvanlar
alemi arasýndaki ayrýmý yarat-
týðýný tespit etmesi olmuþtu.
Gezegenimizdeki insanlarýn çok
büyük bir kýsmý yetiþkin yaþam-
larý boyunca günlük rutin
içerisinde çalýþmak zorundalar.

Okuyucularýmýzýn büyük bir
kýsmý þu monoton döngünün
farkýndadýrlar: uyu, iþe git, çalýþ!
Kim olduðumuz, nasýl algý-
landýðýmýz, paketimizin ne ola-
caðý… tüm bunlar harcadýðýmýz
emek ile belirlenmektedir.
Emek, insanlýk tarihinin DNA'sý
gibidir, bugün de fark ettirme-
den toplumu deðiþtirir ve
dönüþtürür.

Ýnsanlýk tarihinin büyük bir
döneminde emek demek eþit-
likçi topluluklarda toplayýcýlýk,

avcýlýk yapma ya da yemek
üzere ölü hayvanlar bulma gibi
eylemlerdi. Tarihin belli bir nok-
tasýndan itibaren bu deðiþti.
Yerleþik hayata geçilmesiyle
beraber bitki ve hayvanlar
evcilleþtirildi ve emek daha ver-
imli hale geldi, böylece toplu-
luklar o anki ihtiyaçlarýnýn
üzerinde ürünler üretebilecek
duruma geldiler, ayrýca artýk tek
gereksinimleri beslenme deðildi,
barýnmak ve giyinmek için de
üretiyorlardý.

O andan sonra artýk herkesin
çalýþmasýna gerek kalmadý, artýk
bazýlarý diðerlerinin ürettik-
leriyle yaþayabilir duruma
geldiler. Bunun keþfedilmesiyle
beraber insan topluluklarýnda
bireyler yöneten ve yönetilenler,
ezenler ve ezilenler olarak
ayrýldýlar, yani sýnýflý toplumlar
ortaya çýktý.

Sýnýflý toplum öylesine hay-
atýmýzýn parçasý olmuþtur ki
çoðunlukla üzerinde düþün-
meyiz bile; hatta 'insanýn doðasý
budur' bile deriz! 

Ýþyerlerimizdeki patronlar,
fakirlerle zenginler arasýndaki o
aþýlmaz uçurum, sosyal düzen-
lemeler, hatta polisin ya da okul
müdürünün üzerimizdeki
otoritesi- tüm bunlar sýnýflara
bölünmüþ bir toplumun
bugünkü yansýmalarýdýr. Bizim

sýkýcý günlük çalýþma hay-
atýmýzýn arkasýnda yatan, diðer
sýnýfýn emeðimiz üzerinden
kazandýðý kar, hisse paylarý ve
yönetici bonuslarýdýr.

Þu "sömürü" kelimesi dahi
genel olarak istisnai derecede
düþük maaþ alan aþýrý yok-
sullara özel bir kelime gibi
görülür. Oysa Marx'a göre,
sömürü, yasal olarak izin ver-
ilen bir hýrsýzlýktýr ve her bir
maaþlý çalýþan ya da lordun her
bir kölesi bu hýrsýzlýðýn maðdu-
rudur. 

Neyse ki sömürü tartýþmasýzca
sürüp giden bir þey deðildir,
sýnýflar çatýþan taleplere sahip-
tirler. Tarih boyunca egemen
sýnýflar daima ücretleri
düþürmek, çalýþma saatlerini
arttýrmak ve  daha fazla hürmet
görmek istemiþtirler, elbette
sömürülenler de tam tersini…

Ýþte bu yüzden sýnýflar arasý
mücadele sýnýflý toplumun
deðiþmez bir parçasýdýr, hatta
Marx ve Engels'in Komünist
Manifesto'daki meþhur açýlýþ
cümleleri þöyledir: "Gelmiþ
geçmiþ tüm toplumlarýn tarihi,
sýnýf savaþýmlarýnýn tarihidir"

ÜÜrreettiimm  ttaarrzzllaarrýý
Her þeyin her zaman ayný git-

tiðini söylemek yanlýþ olur.
Hatta tam tersi söylenmeli;

bugünkü çaðdaþ küresel kapi-
talizm antik Roma'dan ya da
ortaçað Fransa'sýndan elbette
çok farklýdýr.

Ýnsan teknolojisi, bilgisi, becer-
ileri çok geliþti ve toplumlar da
büyük deðiþimler yaþadý. Bu
büyük deðiþimleri anlamak için
Marx yine emeðe, sömürüye ve
üretime dönüp bakmanýn gerek-
li olduðunu söyler.

Antik Roma'da sömürü köle
emeði üzerindeydi. Ortaçað
Fransa'sýnda feodal lordlar
köylüleri sömürüyorlardý.
Modern kapitalizmde ise büyük
kapitalist iþverenler bireysel
özgürlükleri olan ancak yaþa-
mak için birilerinden maaþ
almaya muhtaç olan insanlarý
sömürürler.

Her bir sýnýf ayrýmý, çatýþ-
manýn biçimi, üretimin seviyesi
ve tarihi olasýlýklar, sosyal ve
ekonomik geliþimin farklý farklý
noktalarýna denk düþerler.
Tarihi üretim tarzlarýna göre
bazý bölümlere ayýrabiliriz-
antik kölelik dönemi, feodal
dönem, kapitalist dönem vs.

Uzun bir insanlýk macerasýnda,
pek çok yoldan geçtikten ve
geliþimin her bir aþamasýný
baþarýyla tamamladýktan sonra
nihayetinde modern kapitalist
toplumu kurmayý baþardýk. 

Kapitalizmin yaratýðý refah

ortamýnda, Marx ve Engels, yeni
bir üretim tarzýnýn ve sýnýfsýz
toplumun -yani sosyalizmin-
artýk mümkün hale geldiðini
söylerler. Hayatlarý boyunca bu
fikri yaymak ve gerçekleþtirmek
için çaba gösterdiler.

Marksizmde tarihin önemini
küçümsemek hata olur, Marx ve
Engels tarihi düþüncelerinin bir
alt kategorisi olarak görmüyor-
lardý, aksine dünya görüþleri
tarih üzerine inþa edilmiþti.
Tüm bir insanlýk deneyimini
tarihsel bir mantýkla açýklamaya
çalýþtýlar. Mesela, her ikisi de
maymundan insana geçiþte
emeðin rolünü açýklamak için
Darwin ve antropologlarýn çalýþ-
malarýný heyecanla izliyorlardý.

Marx ve Engels tarih üzerine
soyut çalýþmalar yapmak yerine,
teorilerini tarihsel yazýlar ve
çalýþmalar üzerine kuruyorlardý
ki zaten bu iki alan el ele
geliþiyordu. Marx ve Engels tar-
ihi geçmiþte kalmýþ olaylar
olarak deðil, bugünkü geliþim
sürecinin bir parçasý olarak
görüyorlardý. "Yaþayanlarýn
zihinlerine bir kabus gibi tutun-
muþ" geçmiþin ve o günlerden
kalan tekinsiz mirasýn, bugünün
devrimci deðiþimi için gerekli
olduðunu söylüyorlardý.

MMaatttt  PPeerrrryy
(Ber Efe Altýnal çevirdi)

Marksizm ve tarih: 
Emek ve mücadele

Marx ve Engels, yaþadýklarý dönem
birbirlerinden farklý tarihsel süreçler
tarafýndan þekillendirilmiþ üç neslin
ilkini temsil ediyor. Marx ve Engels,
buhar makinesýnýn ve demiryol-
larýnýn geliþimine, Avrupalý impara-
torluklarýn egemen olduklarý bir
dünyaya þahit oldular. Devasa
sendikalarý ve Avrupa'da kurulan
büyük sosyalist partileri gördüler.

Georg Lukacs, Leon Troçki ve
Antonio Gramsci ortanca nesil;
aþýrýlýklarýn çaðýnda yaþadýklarý
söylenebilir, bu yüzden karþýlaþtýk-
larý meseleler de farklýydý. Bu nesil

iki büyük Dünya Savaþý'na,
Rusya'daki devrime ve 1930larýn
büyük ekonomik krizine tanýk oldu-
lar.

Üçüncü nesil ise Soðuk Savaþ ile
kutuplara ayrýlmýþ, Ýkinci Dünya
Savaþýný takip eden büyük bir
ekonomik refahýn olduðu bir
dünyaya, 1960larda radikal hareket-
lerin, 80lerde ise saðcýlýðýn yük-
seliþine þahit oldu ve bu þartlarda
Marksizmi yorumladýlar.

Üçüncü neslin karþýlaþtýðý son
mesele ise Rusya ve Doðu
Avrupa'da Stalinist rejimlerin çöküþ-

leri oldu, bu küresel kapitalizmin
neo-liberal destekçilerinin zaferi
demek oluyordu. 

Üçüncü neslin alacakaranlýðýnda
dördüncü Marksist neslin doðuþunu
merak ediyoruz; hangi koþullarýn
altýnda doðacaklar ve bugün bunun
iþaretlerini nerede arayacaðýz? 

1980 ve 90larda Marksist tarihçiler
büyük bir ivme kaybýna uðradýlar.
Bu, teorinin artýk geçmiþe dair
yeterli bir perspektif saðlayama-
masýndan deðildi. Daha çok,
akademideki entelektüel ilgi alan-
larýnýn deðiþiminden kaynaklanýyor-

du. Bu dönemde postmodernizm
gibi düþünce ekolleri tarihsel soru-
lara cevaplar vermek üzere uðraþ
içerisine girdiler.

Pek çok Marksist tarihçi, postmod-
ernizmin yönelttiði sorulara yanýtlar
bulmakta zorlanýyordu, çünkü
Stalinist rejimlerin ilüzyonu altýn-
daydýlar, oysa bu rejimler modern
kapitalizmin devlet üzerine kurulu
basit versiyonlarýydýlar.

Þimdi, küresel kapitalizme ve
emperyalizme karþý ortaya çýkan
yeni hareketler Marksist tarihçiliðin
kendisini onarmasýna yol açýyor.

ÜÜçç  nneessiill  
MMaarrkkssiisstt,,  
aannaalliizz  
eeddiilleecceekk  üüçç  
ffaarrkkllýý  ddüünnyyaa

11887711  PPaarriiss  KKoommüünnüü
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Kim devrimci kim deðil

KKarl Marks'ýn anlaþýlamama rekoru kýran en
önemli tezi, iþçi sýnýfýnýn kuruluþunun kendi
eseri olacaðýna dair yaptýðý vurgudur. Bu tezin

anlaþýlmasýnýn önünde sayýsýz engel var. Bu engeller
yüzünden, "parti bayraðý daha daha yukarý" slogan-
larý, utanmadan, sýkýlmadan atýlabiliyor eylemlerde.

Devrimci olanýn, iþçi sýnýfýnýn kendi eylemi olduðu
tezi, neden bu kadar anlaþýlmasý güç geliyor?

Bunun ilk nedeni, leninizmin, stalinizmin buz-
dolabýnda dondurulmuþ halinin, tüm devrimci yan-
larý yok edilerek, kuþaklar boyunca sosyalizm
geleneðinin kristalize olmuþ hali olarak anlatýlmasý.
1930'larda Rusya'da iktidarý ele geçiren bürokratik
devlet kapitalisti egemen sýnýf, egemenliðini devrimci
geleneðin bir devamý olarak yutturmak için, Lenin'i
önce ikon haline getirip, ardýndan tüm devrimci içer-
iðini boþalttý. Böylece Lenin, "Parti, parti, parti" diye
baðýran, kurnaz bir parti memurlarý hiyerarþisinin
zirvesindeki iktidar düþkünü figüre çevrildi.

Bu figür, stalinist diktatörlüðün sosyalizm, parti ikti-
darýnýn iþçi sýnýfý iktidarý olarak algýlanmasýna
yardýmcý oldu. 1930'lar Rusya'sýnda rejim muhalifler-
ine yönelik en önemli suçlamalardan birisi, Lenin
düþmanlýðý oldu bu yüzden.

Bir parti aygýtýnýn egemenliði sosyalizmse, bu
sosyalizmde iþçi sýnýfýnýn kendi eylemine ne hacet!
Giderek, kapitalizme karþý mücadele sýrasýnda da
akýllý ve devrimciliði þüphe götürmez bireylerin kur-
tarýcý faaliyetlerinin örgütlendiði bir aygýt olarak par-
tinin kendi eylemi, bu eylemin örgütlülüðü, planla-
masý, ciddiyeti, kararlýlýðý, sýradan iþçilerin kendi eyle-
minden çok daha devrimci gelebilir.

Nitekim geldi de. 
Sosyalizm mücadelesi, tarihin motoru sýnýflar

mücadelesidir yaklaþýmýndan çok, kahraman devrim-
cilerin eylemi olarak görüldü ve sürdürüldü. Her þeyi
bilen devrimciler, ilk bakýþta þiddetli bir aydýnlan-
maya ihtiyaç duyuyormuþ gibi görünen iþçileri kur-
tarmak üzere yola çýktýlar. "Çok þey söylendi onlara
dair", "koyun gibisiniz kardeþim" de denildi, gerçek-
ten bir sürüye benzetilen bildiriler de yayýnlandý.

Oysa ne stalinizmin sosyalizmle, ne de kahraman
edebiyatý yapanlarýn marksizmle bir ilgisi olabilir.
Partiyi, iþçi sýnýfýnýn aklý olarak iddia edenler, iþçileri
akýlsýz ilan etmekle kalmýyor, bir de hafýza ve akýl
arasýnda küçük bir çarpýtma yapýyor.

Devrimci gelenek, kimsenin, özellikle iþçi sýnýfýnýn
aklý deðildir. Daha basit bir þeydir devrimci gelenek:
Ýþçi sýnýfýnýn dünya çapýnda mücadelesinin, deney-
lerinin biriktiði bir havuzdur. Devrimci bir parti,
sadece bu mücadelenin deneylerinin hafýzasýna sahip-
tir. Hafýza, tek bir bireyin yaþamýnda oynadýðý
kaçýnýlmaz iþlevi, sýnýflar mücadelesinde de oynar.
Paris Komünü bilinirse, 1905 Rus devrimi çok daha
iyi anlaþýlabilir. 1871'de ortaya çýkan komün tipi iþçi
demokrasisiyle, 1905'te ortaya çýkan iþçi Sovyetleri
arasýnda benzerlikler görülebilir.  1917 Ekim devrimi,
bu deneylerin üzerinde yükselir. 1918-1923 yýllarý
arasýnda Avrupa'da arka arkaya patlayan iþçi devrim-
lerinin neden yenildiðinin deneylerine sahip olmak
çok önemlidir. 1919 yýlýnda Torino'da iþçiler tarafýnda
icat edilen konseyler deneyinin yenilgisi, Ýtalya'da
faþizmin yükseliþi, 1925-1927 Çin devriminin yenil-
gisinin nedenleri bilinirse, 1930'lardaki Nazizm
felaketi ve dünya savaþýnýn nedenleri daha iyi
anlaþýlabilir. Ýspanya'da faþizme karþý mücadele
deneyleri, Almanya'da Hitler'e karþý mücadele deney-
leri, bugün MHP'yi anlamak açýsýndan da önemlidir.

Emperyalizm ve emperyalizm teorileri bilindiðinde,
ABD'nin on yýldýr süren iþgal politikalarý ve ABD'nin
yenilmesinin neden sosyalizm mücadelesi için önemli
olduðu daha iyi kavranýr. Sendikalarýn savaþ karþýtý
harekette aktif bir rol oynamasýnýn gereði daha çabuk
anlaþýlýr.

Devrimci olan iþçi sýnýfýnýn bugünkü kendi
eylemidir. Devrimciler, bu eyleme sadece yardýmcý
olabilir, eylem içindeki iþçilere mücadele deneylerinin
bilgisini aktarmaya çalýþarak, her eylemin iþçi
sýnýfýnýn uluslararasý hareketinin derslerle dolu olan
bir parçasý olduðunu bilerek, aslolanýn eylemin bir-
leþmesi, her düzeyde daha kitlesel bir birliðe
dönüþmesi olduðunu bilerek yardýmcý olabilirler.

Yardýmcý olmak, kurtarýcý olmaktan daha az þatafatlý
görünebilir. Ama kurtarýcýlarýn ve kurtarýcý peþinde
koþanlarýn istisnasýz, her seferinde egemen sýnýflarýn
þu ya da bu kanadýyla ve fikriyle uzlaþmasý, sýnýflar
mücadelesi tarihinin baþka bir kuralýdýr.

Þenol  Karakaþ

Selma, 40 yaþlarýnda limon
aðaçlarýna bakarak yaþamaya
çalýþan bir duldur. Yeni taþýnan
komþusu Ýsrail savunma bakanýnýn
güvenlik sebebiyle limon aðaçlarýný
kestirmeyi istemesi üzerine tüm
hayatý alt üst olur. Limon aðaçlarý
Selma'nýn yalnýzca geçim kaynaðý
deðil, ayný zamanda geçmiþidir
çünkü. Kaybettiði babasý ve
kocasýnýn hatýralarý bu limon
aðaçlarýnda yaþamaktadýr.

Geçtiðimiz sezon sessizce vizyona
giren 'Limon Aðacý' filminin DVD'si
piyasaya çýktý. Ýsrail yapýmý filmin
yönetmeni Eran Riklis iki halk
açýsýndan da ele almaya çalýþtýðý
film her ne kadar iyimser bir bakýþ
olarak yorumlanmýþ olsa da Ýsrail
açýsýndan herhangi bir çözüm
umudunu barýndýrmýyor. Yan tema
olarak Ýsrail'in güvenlik adý altýnda
ördüðü utanç duvarýný da ele alan
film, hatýrlanmasý gereken baþka bir
konuyu daha gözler önüne seriyor.

Duvar sadece Filistinlileri deðil ayný
zamanda Ýsraillileri de hapsetmek-
tedir. 

Selma'nýn aðaçlarýný kaybetmemek
için verdiði hukuki mücadele
sýrasýnda tanýdýðý savunma
bakanýnýn eþi Mira'ysa, filmde ayrý
dilleri konuþan iki kadýnýn birbir-
lerini anlamak için her zaman þansý
olduðunu gösteriyor. Çocuklarýný
ülkeden göndermek zorunda
kalmýþ bu iki anne konuþamasalar
bile ayný ortak kaderi paylaþýyor.
Bazen yan komþunuzun ne
yaþadýðýný anlamak için gizlice bile
olsa bakacak cesaretiniz varsa ayný
hayata devam edemiyorsunuz.
Ursula LeGuin'in hikayesinde
olduðu gibi, yaþadýðý güzel hayatýn
bedelini baþkalarýnýn ödediðini
öðrenen çocuklar evlerini terkediy-
or. Geriye kalan duvarlar arkasýnda
yalnýz insanlar.

OOrrhhaann  GGöözztteeppee

Bir Filistin filmi: Limon Aðacý

"Sol" komünizm: Bir çocukluk
hastalýðý

V. I. Lenin, Sol Yayýnlarý

Lenin'in Avrupa radikal solunda
yaþanan bir dizi tartýþmaya verdiði
aðýr bir yanýt olan "Sol" komünizm
kitabý, bugün hala güncelliðini
koruyor. Bolþevizmin tarihinin belli
baþlý evrelerini anlatarak, Rusya'da
devrimci hareketin sol içinde hangi
güçlerle, hangi geleneklerle mücadele
ederek þekillendiðini anlattýðý bölüm-
den sonra, Avrupa'da Lenin, týrnak
içinde sol adýný verdiði grubun belli
baþlý politik tartýþmalardaki temel
hatalarýný ele alýyor.

Bugün de karþýlaþtýðýmýz bir dizi
temel tartýþmaya Lenin'in o gün
verdiði yanýtlar öðretici.
Devrimcilerin gerici bir sendikada
çalýþýp çalýþmayacaðý, devrimcilerin
parlamento seçimlerini sürekli olarak
boykot edip etmeyeceði, sosyalist-
lerin hiçbir zaman uzlaþmaya girip
girmemesinin doðru olup olmadýðý
güncel tartýþmalar içinde ele alýnýyor.

Lenin, özellikle Bolþevik Partisi'nin
1905 devrimi öncesinde yapýlan
seçimleri boykot kararý almasýnýn,
sosyalistlerin tüm seçimleri boykot
edeceði anlamýna gelmediðini þöyle
anlatýyor: "O tarihte, bu boykot
kararý, gerici parlamentolara katýlma-
manýn genel olarak doðru bir
davranýþ olduðu için deðil, yýðýn
grevlerinin siyasi greve ve sonra da
devrimci greve ve en sonunda da
çarlýða karþý ayaklanmaya doðru
hýzla dönüþtüðü nesnel durumun
doðru olarak hesaplanmasýndan
ötürü verilmiþti."

Lenin, özetle, boykot kararýnýn
evrensel bir sosyalist taktik
olmadýðýný, seçim taktiklerinin
koþullara göre belirlenmesi gerektiði-
ni anlatýyor.

"Sol" Komünizm zengin tartýþmalar-
la dolu. Zaman zaman moda mer-
tebesine yükselen anarþist hareketle
ilgili Lenin þunlarý söylüyor kitabýn-
da: "Anarþizm, çok kere iþçi sýnýfýnýn
oportünist günahlarý için bir çeþit
ceza olmuþtur…Eðer Rusya'da,
küçük-burjuva nüfus, batý
ülkelerindekinden kalabalýk olmasýna
raðmen, 1905 ve 1917 devrimlerinde
ve bu iki devrime hazýrlýk sýrasýnda,
anarþizmin nispeten önemsiz bir etk-
isi olmuþsa, hiç þüphe yok ki, bu, kýs-
men oportünizme karþý her zaman en

uzlaþmaz ve en amansýz savaþý
yürütmüþ olan Bolþevizm
sayesindedir. 'Kýsmen' diyorum,
çünkü anarþizmin Rusya'da zat-yýf
düþmesini saðlamada asýl büyük
etkiyi yapmýþ olan þey, bu akýmýn,
geçmiþte (1870-1880) ülkemizde tam
olarak açýlýp geliþme fýrsatýný bulmuþ
olmasý ve böylelikle teorisinin ne
kadar yanlýþ, devrimci sýnýfa kýlavu-
zluk etmeye ne kadar yetersiz
olduðunu açýkça göstermiþ
olmasýdýr."

Sadece anarþizm deðil Lenin'in
uðraþtýðý sol akým. Lenin, "proleter
sýnýf mücadelesinin koþullarýndan ve
gereklerinden kaçan þu küçük-burju-
va ihtilalciliðine karþý uzun yýllar
süren bir mücadelede" þekillendiði
için Rusya'da marksizt geleneðin
güçlü olduðunu anlatýyor.
"Kapitalizmin iðrençlikleri karþýsýnda

öfkeye kapýlan küçük-burjuva, bütün
kapitalist ülkelere özgü anarþizm gibi
toplumsal bir fenomendir" diyen
Lenin, "Sol" Komünizm kitabýnda,
sekterliðe, ikameciliðe, iþçi sýnýfýnýn
yerine kendi eylemini koyan ve bunu
gürültülü ve þatafatlý bir biçimde
yapan sözde "keskin" solculara,
sosyalizmin bir kitle hareketi olarak
önemini, iþçi sýnýfýnýn aþaðýdan
eyleminin sayýsýz deney biriktirdiðini
ve bu deneylerin içinde önemli
olanýn öncü iþçilerin sýnýfýn ve ezilen-
lerin geri kalanýndan kopmamasý
olduðunu vurguluyor.

Küçük-burjuva ihtilalciliðe gelince,
kitap, sadece bu ihtilalcilik türü
Türkiye'de çok raðbet gördüðü için
bile her gerçek marksistin okumasý
ve ders çýkartmasý gereken bir çalýþ-
ma.

RRýýffaatt  SSoollmmaazz

Sol sapma özünde sað sapmadýr



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

sayý: 373 sosyalist iþçi 11

Marksizm Sohbetleri

"Temel Marksizm Okumalarý"
31 Aðustos Pazartesi

Ulusal Sorun
2 Eylül Çarþamba

Ekim Devrimi
7 Eylül Pazartesi

Ýtalyan Devrimi ve Gramsci
9 Eylül Çarþamba

Alman Devrimi
Her konu, saat 14:00 ve 19:00'da iki kere

tartýþýlýyor, uygun olan saate katýlmak mümkün.

DSÝP  Toplantý:

"Þimdi Barýþ Zamanýdýr"
29 Aðustos 2009 Cumartesi 16:00

Eylül  ayýnda  Ken  Loach  filmleri
1 Eylül: Özgürlük Rüzgarý
8 Eylül: Carla'nýn Þarlýsý
15 Eylül: Özgür Dünya

22 Eylül: Ülke ve Özgürlük
Gösterimler Her Salý, 18:30'da

Karakedi Kültür Merkezi: 
Bayýndýr 2 Sokak No:30/9

SÝ Ýstanbul -Kürt soru-
nunda çözümden ve barýþ-
tan yana ilerleyen sürece,
DSÝP hem sokakta hem de
inþa ettiði toplantýlarla tam
destek veriyor. 

1 Eylül günü Ýstanbul
Kadýköy' de yapýlacak olan
Barýþ mitingine çaðrý yapan
bildirilerimizi daðýtmaya
baþladýk. Sokakta tek iþ
yapan örgüt DSÝP bu
konuda da ara vermeden iþ
yapýyor. Barýþ için rüzgarýn
kürt halkýndan ve eþit
koþullarda kardeþce yaþa-
mak isteyen bizlerden yana
estiði, alýnan tepkilerden
anlaþýlýyor. Irkçýlýk yaparak

bu geliþmelere sessiz
kalmayý ya da köstek
olmayý isteyenlerin ise
sayýlarý az. 

Haftasonu da 1 Eylül
bildirileri DTP' li kadýn-
larýn örgütlediði Kadýnlar
için Barýþ Þenliðinde
daðýtýldý. Kadýnlar barýþ
için seslerini yükseltti. 

DDSSÝÝPP  vvee  DDTTPP  oorrttaakk
ttooppllaannttýý  yyaappttýý

Geçtiðimiz hafta perþem-
be günü DTP ile DSÝP
ortak bir toplantý yaptý.
"Þimdi barýþ zamanýdýr!"
baþlýklý toplantýya konuþ-

macý olarak DTP Ýstanbul Ýl
Baþkaný Mustafa avcý ve
DSÝP üyesi Volkan
Akyýldýrým katýldý. Hem
tartýþmalar hem de içerik
olarak baþarýlý bir toplantý
oldu. "Bu süreçte herkesin
desteðine ihtiyaç var. Artýk
geri dönülmez bir
süreçteyiz. Ancak bu
dönemde provakasyonlar
da olacaktýr, buna karþý da
hazýrlýklý olmalýyýz." diyen
Avcý barýþ sürecinde saldýr-
gan bir tutum alan MHP'
ye de dikkat çekti. Volkan
Akyýldýrým ise konuþ-
masýnda, Ergenekon
davasýna karþý net tavýr

alamayanlar, darbecilerin
yanýna düþenlerin barýþ
sürecini de baltalamak iste-
diðini söyledi.  

ÝÝrreemm  NNuurr  AAkkssuu

Ýþsiz  kalan
Uþaklý  iþçiler
eylemde

Ýþadamý Mustafa
Kaynak'a ait Kaynak
Tekstil'in Uþak'taki
iplik fabrikasýnda iþten
çýkartýlan 29 iþçi,
TEKSÝF Sendikasý
yöneticileriyle birlikte
fabrikanýn Denizli'deki
yönetim merkezinde
eylem yaptý. 

Mustafa Kaynak'la
görüþmek isteyen iþçiler
ret cevabý alýnca basýn
açýklamasý yaptý.
TEKSÝF Genel Merkezi
Örgütlenme Müdürü
Asalettin Arslanoðlu,
fabrika sahibiyle uzlaþ-
mak için geldiklerini
ancak kabul edilmedik-
lerini belirterek,
"Kaynak Tekstil'in
Uþak'taki iplik fab-
rikasýnda çalýþanlar
sendikalý olduklarý
gerekçesiyle iþten
atýldýlar, Ramazan
ayýnýn ilk gününde iþsiz
kaldýlar. Ayrýca fab-
rikadan 200 iþçinin
daha iþten çýkarýlmasý
için iþ kanunu
gereðince toplu iþten
çýkarma bildirgesinin
fabrikaya asýldýðýný
öðrendik" dedi. 

TEKSÝF Sendikasý
Denizli Þube Baþkaný
Recep Oktay da "Eðer
bu arkadaþlarýmýz iþler-
ine geri dönmezse
onlara Kaynak
Tekstil'in Denizli'deki
fabrikalarýnda da eylem
yaparak destek vere-
ceðiz. Sendikalý diye hiç
kimse iþinden atýlamaz"
diyerek iþçilere destek
verdi.

Gemi  iþçileri
iþ  býraktý

Zonguldak'ýn Ereðli
ilçesinde faaliyet
gösteren Ereðli Gemi
Ýnþa Sanayi A.Þ'de
çalýþan tersane iþçileri 6
aydýr maaþlarýný ala-
madýklarý gerekçesiyle
eylem yaptý. 

Avþar-Þah isimli
taþeron firmada çalýþan
yaklaþýk 80 iþçi sabah
vardiyasý için geldikleri
tersanede iþ baþý yap-
madý. Ereðli Gemi ofis
binasý önünde oturma
eylemi yapan iþçilerden
Fehmi kaplan 5 aydýr
maaþýný alamadýðýný
belirterek þunlarý söyle-
di: 

"Ben 600 TL'ye çalýþan
bir iþçiyim Lise'ye
giden ikide çocuðum
var. Yaklaþýk 5 aydýr
maaþýmý alamadým.
Sadece ben deðil ter-
sanede çalýþan herkes
maaþýný alamýyor."

Ýþçiler gün boyu iþ
býrakarak eylemlerini
sürdürdü.

Patronlarýný
protesto  eden
kadýn  iþçiler
kazandý

Adýyaman Organize
Sanayi Bölgesi'ndeki bir
tekstil fabrikasýnda çalýþan
kadýn iþçiler, patronlarý
tarafýndan hakarete
uðradýklarý için iþ býrakma
eylemi yaptýlar ve kendi-
lerinden özür dilenmesini
istediler. Eylemde konuþan
bir kadýn emekçi þunlarý
söyledi: "Aylýklarýmýz
gecikmeli ödeniyor.
Bayanlara aðýr kelimeler
konuþuldu. Patronumuz
tarafýndan aðza alýnmaya-
cak kelimeler konuþuldu.
Bayan iþçilerin tamamý iþi
býraktý. Asgari ücret almýy-
oruz ama asgari ücret alýy-
oruz gibi bize imza attýrýy-
orlar. Artýk yetkililer ses-
imizi duysunlar. Maðdur
olmak ve sömürülmek

istenmiyoruz. Sigortadan
denetim ekipleri geldi, bizi
klima odasýna kilitlediler." 

Ýþçiler protestolarý sonu-
cunda taleplerini kabul
ettirdiler ve eylemin ardýn-
dan fabrika sahibinin iþçil-
erden özür dilediði, maaþ
ve sigorta konusunda
anlaþýldýðý öðrenildi.

Manisa'da
maaþlarýný  
alamayan  
iþçiler  iþ  býraktý

Manisa'nýn Ahmetli
ilçesinde Turþu ve
Konserve imalat ve ihracatý
yapan Çizgi Tarým AÞ.
çalýþaný 60 iþçi alacaklarý ve
maaþlarý ödenmediði
gerekçesiyle eylem yaptý.
Ýþçiler arasýndan söz alan
Gökhan Türk ve Zeliha fab-
rikada maaþýný alamayan
ve sigorta pirimi öden-
meyen yaklaþýk 150 iþçi
bulunduðunu, küçük

ödemelerle sürekli oya-
landýklarýný ve alacak-
larýnýn tamamýný talep
ettiklerini belirtti. Daha
sonra fabrikadan yapýlan
açýklamada iþçilere verilen
sözlerin tutulacaðý söyleni
ve iþçiler iþbaþý yaptýlar.

ETÝ'de  9  günlük
grev  sonunda
TÝS  imzalandý

Eti Gýda Sanayi ve Ticaret
AÞ'de toplu iþ sözleþmesi
görüþmelerinde anlaþma
saðlanýnca 13 Aðustos'ta
baþlayan grev 9 gün sonra
sona erdi. Eskiþehir Tek
Gýda-Ýþ Sendikasý'ndan
yapýlan açýklamada iþv-
erenle anlaþma saðlandýðý
ve çalýþanlarýn önemli
kazanýmlar elde ettiði belir-
tildi. Anlaþmaya göre
iþçilere sosyal haklarý, söz-
zleþme farklarý, yakacak
masraflarý, aile ve çocuk
paralarý tam verilecek ve

%17'yi aþan maaþ zammý
yapýlacak.

ÝGDAÞ'ýn  sayaç
okuma  iþçileri
ÝBB  önünde
toplandý

ÝGDAÞ'ýn sayaç okuma
iþlerini yapan taþeron firma
iþçileri 2 aydýr maaþ
almadýklarý için Ýstanbul
Büyükþehir Belediyesi
önünde eylem yaptý. 

Fatih, Zeytinburnu,
Bahçelievler,
Küçükçekmece ve
Avcýlar'da sayaç okuma
iþini yaptýklarýný belirten
yaklaþýk 30 iþçi, yaptýklarý
açýklamada "Temmuz ve
Haziran ayý ücretleri ver-
ilmeyen alacaklarýmýzý,
bugüne kadar ala-
madýðýmýz birikmiþ asgari
geçim indirimimizi, kýdem
ve ihbar tazminatý
hakkýmýzý istiyoruz." dedi. 

TTuunnaa  ÖÖzzttüürrkk

DSÝP’in  barýþ  kampanyasý  devam  ediyor

Þimdi barýþ zamanýdýr

1917 Ekim Devrimi kazanýmlarýný
korumak isteyen Leon Troçki 1929
yýlýnda sürgün edildiði Meksika' da,
Stalin' in bir ajaný tarafýndan 1940
yýlýnda buz baltasýyla
öldürülmesinin üzerinden 69 yýl
geçti. 

Marksizme yaptýðý önemli katkýlar
bugün de hala güncelliðini koruyor.
Cumartesi günü bu nedenle Ýstan-
bul' da 3 ayrý gündem ile Troçkizm
toplantýlarý yapýldý. Baþlýklardan ilki
Troçkizm tarihi idi. Troçki' den
sonra Troçkizm baþlýklý ikinci
toplantýda, SSCB' de kurulanýn
sosyalizm deðil devlet kapitalizmi
olduðu vurgulandý. 

Son toplantý ise DSÝP ve
Troçkizmdi. Neden bugün Troçkist
olmak gereklidir, DSÝP' in 90' lar da
aldýðý doðru tutumlarla diðer soldan
ayrý bir yerde durduðu tartýþýldý. iþçi
sýnýfýný merkeze alan ve ikameci
olmayan bir geleneðin omzunda
yükselen DSÝP' in bugün de hala

güncel politik konulardaki netliðinin
bununla baðlantýlý olduðu tartýþýldý.
Gelenlerin yaptýðý katkýlarla
hareketlenen toplantýlar Troçkizm' i
ve DSÝP' i merak edenler açýsýndan
beðenildi.
ANKARA
22 Aðustos'ta Ankara'da Leon Troçki
ve devrimci fikirleri "Özgürlüðün
susturulamayan sesi: Leon Troçki"
toplantýsýnda tartýþýldý. Sunum kýs-
mýnda 21 Aðustos 1940'ta stalinist
bir ajan tarafýndan katledilene kadar
kendini iþçi sýnýfý mücadelesine
adamýþ Leon Troçki'nin fikirlerinin
geliþimi, marksizme yaptýðý katkýlar
anlatýldý. 20 kiþinin katýldýðý toplan-
týda, Troçki'nin, marksizmi savun-
abilmek için yaslanýlmasý gereken
geleneði paylaþýldý. Bütün hayatýný
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarý için geçirmiþ
Troçki'nin fikirlerinin ve mücade-
lesinin günümüzdeki mücadeleyi
aydýnlattýðý da yapýlan konuþmalar-
dandý.

KKaattlleeddiilliiþþiinniinn  6699..  yyýýllddöönnüümmüünnddee
TTrrooççkkii  vvee  ttrrooççkkiizzmm  ttaarrttýýþþýýllddýý

DSÝP ANKARA EYLÜL PROGRAMI
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Acý  reçete,  kemer
sýkma  ya  da  Yapýsal
Uyum  Programlarý

Yapýsal Uyum Programlarý; IMF'nin
borç alan ülkelere dayattýðý
ekonomik politikalar olarak
özetlenebilir. Bu programlar temel
olarak 'mali disiplini' saðlamayý
amaçlýyor. Mali disiplinin saðlanmasý
için ülkelerin bütçe açýklarýný kapat-
malarý gerekiyor. Bunu baþarmanýn
yöntemi olan ülkelere sunulan; tam
da zarar eden bir þirkete önerilen ile
ayný, harcamalarý düþürmesi. Bu 'har-
camalar' ise genellikle kamu yatýrým-
larý. IMF baþta eðitim ve saðlýk olmak
üzere, tüm kamusal hizmetlere
saldýrarak bunlarýn özelleþtirilmesini
saðlamaya çalýþýyor. IMF'nin bunu
yapmaktaki amacý zarar edilen alan-
lardan çekilerek, ödemeler dengesini
saðlanmasý. Elbette bütçe açýðýnýn
bedelini ödeyecek olan kamusal
hizmetlerden faydalanan emekçiler
olacak. 

Daha küçük bir devlet, daha az har-
cama yapan bir devlet anlamýna
geliyor ki bu da zaten IMF'nin
amaçladýðý bir durum. IMF'nin
Türkiye ile olan iliþkisi de bu amaca
uygun bir þekilde geliþti. IMF-
Türkiye iliþkileri baþladýðýndan beri
IMF, Türkiye'ye KÝT'leri satmasý,
eðitim ve saðlýðý özelleþtirmesi
yönünde baský yapýyor. Ýster saðcý
isterse 'solcu' hükümetler gelmiþ
olsun hepsi bu politikalarý uyguladý.
Bu politikalarýn bizi getirdiði yer ise
2001 krizi oldu. IMF politikalarýnýn
son dönemdeki uzantýlarý ise SSGSS
yasasýyla yok edilmeye çalýþýlan
sosyal güvenlik, kaldýrýlmaya
çalýþýlan kýdem tazminatý ve YÖK
eliyle arttýrýlan harçlar. Birçok 'sektör'
için ayný olan bu yol haritasý sadece
Türkiye'de uygulanmýyor elbette.
IMF politikalarýndan zarar görmüþ
birçok az geliþmiþ ülke var.

1997'de patlak veren Asya
krizi aslýnda IMF'nin en çok
övündüðü ülkeleri vurdu.
Düþük enflasyon ve yüksek
büyüme hýzýna sahip olduðu
için 'Asya Kaplanlarý' olarak
anýlan Tayland,  Malezya,
Endonezya ve Filipinler krizin
odaðý oldular. Ülkeler kâðýt
üzerinde büyümüþ olsalar bile
bu büyüme dengeli daðýl-
mamýþtý. Orta sýnýf erimiþ,
zenginlerle yoksullar arasýnda-
ki fark onlarca kat artmýþtý. Bu
ülkelerin hepsi devalüasyonla
karþý karþýya kaldý, bu
ülkelerin iþçi sýnýfý da büyük
bedeller ödedi. Dört ülkede
350 milyon insanýn alým gücü
hýzla düþtü, 1998 baþýnda iki
milyon üç yüz bin Malezyalý,
bir milyon yedi yüz bin
Taylandlý, iþini kaybetti. Kriz;
bu ülkelerle de sýnýrlý kalmadý.
Kore'de uygulanan IMF poli-
tikalarýna karþý çýkan iþçi sýnýfý
mücadeleyi kaybedince
IMF'nin her dediðini yapmak
zorunda kaldý.

2001 yýlýnda bu kez IMF poli-
tikalarýyla çöküþe geçme sýrasý
Arjantin'de idi. Üç yýldýr
devam eden ekonomik dur-
gunluk, devasa bir dýþ borç ile
birleþince sonunda bütün
Arjantin'in parasýný bankadan
çekmesine yol açan bir kriz
patlak verdi. Halk süpermar-
ketleri yaðmalamaya baþladý,
baþkent Buenos Aires dâhil
neredeyse tüm büyük
kentlerde olaylar çýktý.
Hükümet ise olaylarý ancak
tüm ülkede olaðanüstü hal ilan
ettikten sonra saðlayabildi.

IMF'nin yoksulluk getirdiði
ülkeler burada bitmiyor.
Cezayir, Endonezya, Haiti,
Hindistan, Kolombiya,
Meksika, Jamaika vb hep bu
politikalar uygulamak zorun-
da býrakýlmýþ ülkeler. IMF
politikalarý zaten açlýkla
mücadele etmeye çalýþan
Afrika ülkeleri için çok daha
zor olabiliyor. Çünkü bu
ülkelere dayatýlan politika
temel gýda ihtiyaçlarý yerine
ithalat deðeri olan kakao,
pamuk, muz gibi ürünlerin
üretilmesi. Böylece bu
ülkelerin tarým politikasý o
ülkenin halkýnýn çýkarýna göre
deðil birinci dünya ülkelerinin
ve çokuluslu þirketlerin çýkar-
larýna göre düzenleniyor. Ýtha-
lat için pahalý ürünler üreten
ülkeler temel gýda maddelerini
ise batýlý ülkelerden almaya
mecbur hale getiriliyor. Bu
aslýnda 'Afrika'da açlýktan ölen
insanlar' hikâyesinin ardýndaki
gerçeklerden yalnýzca biri.

IMF'den alýnan borç oldukça
baðlayýcý bir niteliðe sahip.
Çünkü çoðu zaman ülkelerin
yaptýðý ödeme sadece faizi
karþýlamaya yetiyor. Anapara
sabit kaldýðý için de faiz
maliyeti geometrik bir þekilde
katlanmaya devam ediyor. Bu
da; ülkelerin emperyalizme ve
kapitalizme daha sýký baðlan-
masýnýn güvencesi demek.
Ancak borçlarýn tamamýný öde-
mek de imkânsýz deðil. Son
zamanlarda birçok ülke zor da
olsa IMF'ye borçlarýný ödedi ve
yeni borç almadý. Bu nedenle
kaynaklarý azalan IMF altýn

stoklarýndan bir kýsmýný sat-
mak zorunda kaldý. Türkiye
IMF'nin en iyi müþterilerinden
biri. Son yýllarda IMF'den
baðýmsýz olma nutuklarý atan
AKP, küresel ekonomik krizin
etkisiyle ekonomi yalpalayýnca
yine IMF'ye yanaþmak zorun-
da kaldý. Biliyoruz ki IMF
anlaþmalarý daha fazla yoksul-
luktan baþka bir þey
getirmeyecek. O yüzden hem
yeni IMF anlaþmalarýna hem
de IMF'nin Ekim ayýnda
yapacaðý toplantýya karþý
güçlü bir muhalefeti örmemiz
gerek.
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IMF'nin kurbanlarý

Uluslararasý Para Fonu ya
da daha çok bilinen adýy-
la IMF, Türkiye halkýna

hiç de yabancý deðil. Emekçiler
biliyor ki ne zaman IMF adý
geçse, bu daha fazla sömürü,
daha fazla özelleþtirme ve daha
düþük ücretler demek. ÝMF denil-
ince birçok kiþinin aklýnda küre-
sel bir tefeci canlanýyor. Aslýna
bakýlýrsa bu oldukça doðru bir
yaklaþým çünkü IMF esas olarak
bakýldýðýnda bir tefeci ile ayný iþi
görüyor.

IMF; 1944 yýlýnda Bretton
Woods konferansýnda kuruldu.
Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda
kapitalizmi yeniden düzenlemek
için ABD ve Ýngiltere önder-
liðinde bir araya gelen dünya lid-
erleri egemenliklerini sürdürmek
için bazý kurumlar oluþturmaya

karar verdiler. Bunlardan biri
olan IMF'nin amacý ilk kurul-
duðunda döviz kurlarýný takip
etmek ve teknik destek saðlamak
iken 1970'lerden sonra ülkelere
kredi veren bir organizasyon
haline geldi. IMF'nin karar süreç-
lerinde hangi ülkenin etkili ola-
caðý, o ülkenin IMF'ye ayýrdýðý
fona baðlý. Þaþýrtýcý olmayan bir
þekilde oylarýn %17'sine Amerika
Birleþik Devletleri sahip.
Türkiye'nin oy oraný ise sadece %
0.45

IMF; burjuvazi'nin, sermaye
sýnýfýnýn bir kurumu. Bu nedenle
olaylara bakýþ açýsýndaki ideoloji
neo-liberalizm. IMF'ye göre var
olan tüm mali sorunlarýn
temelinde sermayenin yeterince
serbest dolaþamamasý geliyor. Bu
yüzden yapýlmasý gereken

'serbest ticaret'in önündeki engel-
leri kaldýrarak küresel bir 'serbest
piyasa' yaratmak. Bunu yap-
manýn ise tek bir yolu var; güm-
rük vergilerini indirmek ve
GATT, NAFTA benzeri ekonomik
anlaþmalar imzalamak. Peki, bu
serbest piyasa ýsrarý nereden
geliyor? Açýk ki, bunun tek bir
nedeni var o da azgeliþmiþ ülke
pazarlarýnýn büyük uluslar arasý
þirketler için çok cazip olmasý.
Kendi sanayisini gümrük duvar-
larý arkasýnda geliþtirmiþ olan
ABD, Almanya, Japonya gibi
ülkeler üçüncü dünya ülkelerini
sömürmeye devam etmek için bu
anlaþmalarý dayatýyorlar. Bu
anlaþmalarýn emekçiler üzerinde-
ki etkisi ise IMF'nin her ülkeye
tek tek dayattýðý politikalarda
görülüyor. Yapýsal Uyum
Programlarý adý verilen program-
larla ülkeler zor ve sancýlý bir
sürece çekiliyor.
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IMF:  Kapitalizmin  gerçek  yüzü

IMF’ye
karþýysan
sokaða  çýk!
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