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IMF toplandý, dolar çöktü

Kapitalizm
krize çözüm
bulamýyor
Paranýn efendileri Ýstanbul’da toplandý. Devlet
baþkanlarý, maliye bakanlarý, ekonomi, bürokratlarý, IMF ve Dünya Bankasý’nýn 13 bin görevlisi
ve þirket temsilcileri krizi çözmek yönünde hiçbir
öneri ileri süremedi.
Baþbakan “daha adil bir dünyadan” bahsetti.
Toplantýdakilerin dýþarýdaki protesto seslerini
duymalarýný istedi. O sýrada bir kilometre ötede
polis IMF karþýtlarýný gazla boðmakla meþguldü.
Ýshak Kalvo, gazdan dolayý yaþamýný yitirdi.
Dünya Bankasý baþkaný gelecek yýl krizden
dolayý 59 milyondan fazla insanýn iþsiz kalacaðýný
ve 50 bin bebeðin öleceðini söyledi. Ýklim

.

deðiþikliðinin getireceði felaketten de bahsetti.
IMF’nin “sosyalist baþkaný” yoksulluktan, insanlýðýn sorunlarýndan bahsetti. Kimileri bankalarý
suçladý.
Krizin sorumlularý, milyonlarý iþsiz ve aç
býrakanlar aslýnda sistemin çöktüðünü itiraf etti.
Dünyanýn iþçilerine, yoksullarýna önerdikleri ise
iþlerin eskisi gibi devam etmesiydi. Ýstanbul’da
kapitalistler krizi konuþurken altýn ve borsa yükseldi, dolar ise tarihi bir düþüþ yaþýyor.

IMF, direniþ, kapitalizmin krizi
üzerine yazýlar 2, 3, 5, 8, 9, 11’de
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Kapitalizmi tarihe gömelim!
DSÝP’in ev sahipliðinde
düzenlenen, ancak bir çok
farklý akým, kampanya ve
hareketten gelen konuþmacýlarýn katýlacaðý
Marksizm 2009 toplantýlarýnda dünyanýn ve
Türkiye’nin sorunlarý ile

sosyalizm tartýþýlacak.
11 baþlýkta 28 toplantý
gerçekleþecek.
Marksizm 2009 tüm
sosyalistlerin, antikapitalistlerin katýlýmýna açýktýr.
Destek için davetiye
almanýz yeterlidir.

www.marksizmfestivali.org

 21. yüzyýlda Marksizmin güncelliði
 1 yýl sonra kriz bitti mi?
 Emperyalizm ve küresel ekonomik
politika
 Faþizm nedir? Faþizme karþý mücadele
Devrim ve devrim sonrasý yaþam:
 Sosyalist toplumda yaþam
 Devrim nasýl bir þeydir?
 Kadýnlarýn ezilmesinin temelleri
 Kapitalizmin ahlaký ve LGBTT
hareketi
 Kapitalizm iklim krizini çözebilir mi?
 21. yüzyýlda iþçi sýnýfý
 Yeni bir sendikal anlayýþ
 Kürt sorunu: Çözümün neresindeyiz?
 Demokrasi ve sosyalizm
 Ergenekon ve darbeler

Kitlesel bir sol
partinin þimdi
tam zamaný
ÞENOL KARAKAÞ

sayfa 6-77

MEZOPOTAMYA SOSYAL FORUMU

Birlik, çeþitlilik,
direniþ
YILDIZ ÖNEN

sayfa 7

VARÞOVA
GETTOSU
KOMUTANINI
KAYBETTÝ
CAN IRMAK ÖZÝNANIR

sayfa 10
 Kemalizm ve sol
 Küba: Devrimden sonra 50 yýl
 1989 Doðu Bloku:
Stalinizmin çöküþü
 Sinema ve ezilenlerin hikayesi
 Müzik ve isyan
 Aþaðýdan sosyalizm
 Ekim Devrimi darbe miydi?
 Rosa Lüksemburg:
 Marksizm ve anarþizm
 Troçki'den sonra Troçkizm
 Stalinizm Leninizmin devamý mý?
 Politikada medyanýn rolü
 Yeni bir sol
 Çin'den Mao'ya, Tianenman
Meydaný'na
 Atölyeler, standlar, kýsa filmler...

2z sosyalist iþçiz sayý: 377

IMF’nin polisi þiddette sýnýr tanýmadý
6 Ekim'de kitle örgütlerinin,
emek hareketinin çaðrýsýyla
Taksim'de IMF ve Dünya
Bankasý'na karþý toplandýk.
Taksim Meydan'ýnda buluþan
sendikalar, grevlerden,direniþlerden gelen iþçiler, emekçiler,
sosyalistler, antikapitalistler bir
araya geldi. Ayný saatlerde milyonlarca insaný yoksullaþtýran,
iþsizliðe sürükleyen kan emici
örgütleri, IMF ve Dünya
Bankasý'ný protesto etti. Ancak
IMF ve Dünya Bankasý'nýn
heyetinin güvenliðini saðlayan
polis teþkilatý; sermayeye olduðu
kadar nazik deðildi. Kitle örgütleri açýklamayý bitirdiði an, alandan dahi henüz çýkýlmamýþken
ve hiç bir uyarý olmaksýzýn bird-

Vatandaþ deðil
faþist onlar

IMF'ye karþý sokaða çýkýlan
gün, polisin müdahalesine bir
de örgütlü faþistlerin saldýrýsý
eklendi. Ellerinde sopalarla
IMF karþýtý gösterici avýnda
polislerin yanýnda koþturan,
"amirim" diye polislerle
konuþan ve sokaða barikat
kurduðu gözlenen bu gruplarý
kimi medya kuruluþlarý
vatandaþlar olarak yansýttý. Bu
toplumda, IMF'yi koruma ve
kollama duygularýnýn yüksek
olmadýðý bu kadar aþikarken,
"amir"lerine sadýk olanlarýn
MHP’li ve BBP’li örgütlü
faþistler olduðunu biliyoruz.

Ýçiþleri bakaný
masal anlatýyor

"Sendikacýlara hiç bir müdahale yapýlmadý. Sadece iki
küçük grup vardý. Polise
saldýrýda bulundular. .
Ellerindeki taþ, bomba,
vesaire, onlara ancak su, gaz
sýkýldý. Normal iþçilere hiç
müdahale edilmedi. Ekrana
biraz görüntüler yansýdý onun
için bilgilendirmiþ olayým.
Polis sonuna kadar anlayýþlý,
tedbirli, hiç yaralanma olayý
da olmamýþtýr.'' Ýçiþleri
Bakaný’nýn bu sözlerini kimse
inandýrýcý bulmadý. Yanýt
KESK Baþkaný Sami Evren’den
geldi: “Ben 11.20 gibi açýklamayý okudum ve son cümleyi
bitirdikten sonra bize doðru
gaz atýldý. Ani þekilde atýldý.
Basýn açýklamasýna gelen
insanlara daðýlma süresi bile
verilmedi.”
Olan bitenleri canlý yayýnda
tüm dünya izledi..

en gaz bombalarýný yaðdýran
polis, vahþice saldýrdý. Ortada
Ýstanbul Emniyet Müdür
Yardýmcýsý Mehmet Altýnok'uk
söylediði gibi saðduyulu ve
orantýlý polis müdahalesi deðil,
alandakilerin gaz bombalarý,
tazyikli su ve coplarla karþýlaþmasý vardý. Eyleme katýlmadýðý
halde 55 yaþýndaki Ýshak
Kalvo'nun ölümüne neden olan
da, polis teþkilatýnýn söylediði
gibi gösteriye katýlanlar deðildi
herhalde. Taksim Meydaný'ný
attýðý sayýsýz gaz bombasýyla
"Beyaz Meydan"a çeviren, Ýshak
Kalvo kalp krizi geçirdiði halde
yolu açmayan polis bu trajik
ölümün de sorumlusu ayný
zamanda. O gün, onlarca kiþi

polis tarafýndan göz altýna alýndý,
yaralandý. Tüm bunlarýn
yaþandýðý sýrada zirvenin
açýlýþýný yapan Tayyip Erdoðan,
daha adil bir dünyadan
bahsediyor, "protestolara kulak
vermek gerekir" diyordu ama
Kongre Vadisi'nin dýþýndaki
dünya hiç de adil deðildi. Üstelik
tüm dünyada artýk istenmeyen
bu örgütlere karþý emekçilerin
çýkardýðý sesin, þiddetle
bastýrýldýðý protestoya kulak vermek pek mümkün olmasa gerek.
Antikapitalist Blok'un da IMF'ye
karþý sürdürdüðü kampanya ve
6 Ekim'de bütün IMF karþýtarýyla
beraber yapýlan eylem polisin bu
müdahalesine raðmen baþarýlý
oldu.

Dünya Bankasý Baþkaný: Gelecek yýl 50 bin bebek krizden ölecek

Ýnsancýl kapitalizm palavrasý
I

MF toplantýlarýnýn ilk
gününden yine belirsizlik
çýktý. Küresel sermayenin
temsilcileri daha önce de G20 ve
G8 toplantýlarýndan da ayný
tablo çýkmýþtý. Türkiye Merkez
Bankasý Baþkaný Durmuþ
Yýlmaz'ýn sözleri toplantýlarýn
özeti gibi: "Bu toplantýlara
damgasýný vuran husus, '[krizden] çýkma zamaný geldi mi,
gelmedi mi?' bu konuyu
tartýþýyorlar. Ortaya herhangi
bir fikir birliði çýkmadý. Bunun
için de erken. Bu iþ oldu, tamamen çýkýyoruz demek için
erken."
Merkez Bankasý baþkaný bu
görüþlerinde, yalnýz deðildi.
IMF Baþkaný Dominique
Strauss-Kahn da ayný görüþte.
Strauss-Kahn, 2010 yýlýnda iþsizliðin artacaðýný söyledi.
"Aslýnda krizin bittiðini, bunu
atlattýðýný söyleyemeyiz" sözleri
ise, çözümsüzlüðünü ortaya
koyuyordu. Üstelik, StraussKahn'ýn kriz konusunda daha
da umutsuz olduðunu söylemek de mümkün. Dünya
Bankasý verilerine göre 90 milyon kiþinin "aðýr yoksullukla"
karþýlaþacaðýný söyleyen
Strauss-Kahn, düþük gelirli
ülkelerde bu durumun
savaþlara bile yol açabilecek
boyutta olduðunu da ekledi.
Toplantýlarýn diðer aktörü
Dünya Bankasý'nýn Baþkaný
Robert Zoellick da açýklamalarý
ile IMF baþkanýnýn görüþlerine
destek verdi. 59 milyondan
fazla insanýn kriz nedeniyle
iþsiz kalacaðýný ve 50 bin
bebeðin krizden dolayý öleceðini açýklayan Zoellick de somut
bir öneri anlatamadý. Zoellick,
Dünya Bankasý'nýn yeni bir rol
üsteleneceðini ve 65 yýllýk
Bretton Woods sisteminin
deðiþmesi gerektiðine
deðindiyse de, somut olarak bir
yenilik modeli ortaya konmadý.

Yeni olan ne peki?

IMF Baþkaný da, Dünya
Bankasý baþkaný da, "yeni
model" ve "yeni kalkýnma"dan
bahsetti. Dünya Bankasý
Baþkaný, bu modelin temelinin

IMF toplantýsýnda “adil bir dünya” üzerine süslü sözleri edilirken az ötede Taksim’de Antikapitalistler “iþ,
iklim, adalet, barýþ, özgürlük” sloganýyla adil bir dünyanýn yolunu gösteriyordu
"dengeli çok kutuplu ekonomik
büyüme" olduðunu söyledi. Bu
çok kutuplu büyümenin
merkezi olarak Dünya
Bankasý'ný gösterdi. Fakat, bir
yanlýþtan hareket eden bu yaklaþýmýn krize çözüm olmasý
mümkün deðil. Çok kutuplu bir
ekonomik büyüme anlayýþý kýsa
vadede kapitalistlerin tahammül gösterebileceði bir öneri
olsa da, kapitalizmin doðasýndaki rekabet, "denge" tanýyabilecek bir zemine engel olacak
baþlýca sorun. IMF baþkaný
önerisini özetle, "açýðý olan
ülkelerde tasarruf, fazlasý olan
ülkelerde daha fazla harcama"
olarak tanýmladý. Yoksul
ülkelere yýllardýr önerilen tasarruf ve kemer sýkma politikalarýnýn bizzat iþçi sýnýfýnýn
temel haklarýna ve toplu iþten
çýkarmalara yol açtýðý; hatta bizzat krizleri tetikleyen temel faktör olduðunu da biliyoruz.
Tasarrufu yapacak sýnýflarýn,
iþçi sýnýfý olduðu çok açýk. Peki,

"fazlasý olan ülkeler" harcamayý
nasýl yapacak? Kimilerinin iddia
ettiði gibi "yoksul ülkelerin"
sýrtýndan "zengin ülkelerin" iþçilerine akacak bu paralar?
Elbette ki hayýr. Harcama yapmak, muhtemeldir ki IMF'nin
önerisinde olduðu gibi, yaþam
kalitesinin yükselmesi anlamýna
gelmiyor. Pek çok kamu hizmetinin ücretli hale gelmesi ve
özelleþtirmeler de harcamalarýn
yükselmesi anlamýna geliyor.

Mutluluk ve huzur:
özelleþtirmelerle

Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný
yapan Tayyip Erdoðan herþeyin
temelinde insan olmasý gerektiðini söyledi ve ekledi "Amaç,
insanýn mutluluðudur, huzurudur." Peki, yeni liberal programlarý yýllardýr hayata hýzla
geçiren hükümet, 'mutluluk ve
huzurun' paran yoksa öleceðin,
paran yoksa eðitim alamayacaðýn bir sistemde olmayacaðýný

bilmiyor mu? IMF gibi hükümet
de yeni liberal politikalarý uygulamaya devam etmekte ve hala
savunmaktadýr.

Yeni-yyeniden-lliberalizm

Toplantýlar baþlamadan da
biliyorduk. Bizim için deðiþen
bir þey olmadý. 13.000 kapitalistin birleþtiði toplantýdan yine
liberal politikalar çýktý. Yine
yoksulluk çýktý. Toplantýlarda
konuþulan, bizzat küresel sermaye temsilcilerinin söylediði
gibi, milyonlarca insanýn yaþamý
oldu. Aç kalacak, ölecek insan
sayýsý konuþuldu toplantýlarda.
Ve, kapitalizmin öldürmesine
devam kararý çýktý. Önümüzdeki dönem küresel sermaye politikalarýna ise dünyanýn dört bir
yanýndan mücadele sesleri yükselmeye devam edecek. IMF
baþkanýnýn söylediði gibi:
"Geçiþ, kesinlikle kolay olmayacak."
Ýrem Nur Aksu-E
Ersin Tek
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Kürt açýlýmý
duraklýyor mu?

Slogan deðil,
T
yeni fikir gençler!
"Proleterlerin, kendi zincirlerinden baþka
kaybedecek hiçbir þeyleri yok. Halbuki
kazanacaklarý bir dünya var. Bütün ülkelerin
iþçileri birleþin!" (Komünist Manifesto Marx ve Engels)

Y

ýl 2009 ve bugün sloganlar
biçim deðiþtirse de içini dolduran fikirler eski olduðu kadar
güncel hâlâ. Marks ve Engels'in kaleme
aldýðý Manifestoda söylediði bu cümle
gibi. Hala iþçilerin kaybedecekleri hiçbir
þeyi yok. Týpký kapitalizmin tarihinin de
eski olduðu gibi, ama arada bir fark var,
kapitalizm þimdilerde krizde!
Günlerdir IMF ve Düya Bankasý
toplantýlarý rüzgarý esiyor Ýstanbul'da,
onlar toplantýlar yapýyor bizler sokakta
yürüyüþler, basýn açýklamalarý.
Antikapitalist hareketin bir parçasý
olarak dünyada olduðu gibi burada da
ortak olan sloganlarý hep beraber atýyoruz. Antikapitalist Blok IMF ve DB'ye
karþý sokakta "IMF Defol, bu gezegen
bizim", "baþka bir dünya mümkün"
diyor. Toplantýlar düzenliyor, alternatifleri ortaya koyuyor. Evet sadece "IMF
defol" demekle olmuyor antikapitalistlik. Geçenlerde ATV Ana Haber'de IMF
ve DB'ye karþý Ýstanbul'da
"Antikapitalistler hazýrlýklara baþladý"
baþlýðýyla verilen haberde,
Antikapitalist Blok adýna yaptýðým
röportaja Sabah gazetesi köþe yazarý
Hýncal Uluç "slogan deðil, yeni fikir
gençler" baþlýklý bir yazý yazmýþ.
Þirketleri kurtarmak gerektiðini, eðer
böyle olmazsa iþsizliðin artacaðýný,
ailelerin yoksullaþacaðýný ve bu sloganlarý atan rejimin artýk iflas ettiðini
yazmýþ özetle. "Diyelim öyle Ýrem, diyelim öyle" demiþ Hýncal Uluç, söylediklerimize. Ben de böyle baþlamak istiyorum cevabýma.
Diyelim öyle Hýncal, diyelim öyle...
Sondan baþlarsak, bu sloganlarý atan
rejimden kastettiðin sanýrým SSCB.
1989 Berlin Duvarý yýkýldýktan sonra
týpký Fukuyama'nýn söylediði gibi çöken
sosyalizm deðildi. Çöken Stalin
Rusya'sýnda yaþayan devlet kapitalizmiydi. Ve elbette bu sloganlar o
rejimin deðil, yazýnýn baþýnda da belirttiðim gibi hala güncel olan marksizmin
sloganlarý. Doðru, Marks sistemi tahlil
ederken IMF ve Dünya Bankasý henüz
kurulmamýþtý. Ancak Marks kapitalist
sistemin, bugün yeni liberalizm ve
küreselleþme karþýtý olan antikapitalistlerin vurguladýðý gibi insanlýk dýþý yöntemlerin kavranmasýný ve çözümlenmesini bir arada sunmuþtu. Bugün IMF
ve Dünya Bankasý'nýn uyguladýðý politikalar insanlýk dýþýdýr. Daha dün IMF
yöneticilerinin yaptýðý açýklamalarda
krize önlem olarak çalýþanlarýn
maaþlarýnýn düþürülmesi gerektiði
söylendi. Þirketlerin kâr oranlarýný yükseltmesi için piyasaya pompalanan paralar, sermaye birikimini saðlayan ve
sattýðý emeðinin karþýlýðýný alamayan
iþçi ve emekçilerin, "yoksullaþan
ailelerin" cebine girmiyor. Daha az
paraya, daha fazla zaman çalýþtýrmak
veya çalýþanlarýn sayýsýný azaltmak gibi
yöntemler de kâr oranlarý azalan þirket-

lerin kurtulmasýnda ilk sýrada yer alan
önlemler arasýnda. Dolayýsýyla þirketleri
kurtarýrken iþsizlik rakamlarýnda düþüþ
olacaðýný düþünüyorsan yanýlýyorsun.
Zaten IMF baþkaný da kendi aðzýyla
rakamlarýn yükseleceðini söyledi.
Nitekim bugün ABD'de yeni iþsizlik
rakamlarý açýklandý ve artýþ gözden
kaçmýyor. Eðer onlarýn söylediklerini
dinlemek istiyorsan da gerçek
deðiþmiyor. Bugüne kadar þirketler için
milyarlarca dolar para harcandý, kriz
bitmedi. Harcanan paralar yoksullarýn
cebine de girmedi aksine onlarýn
cebinden çýktý.
Bir diðer mesele, krizin nasýl
baþladýðý. "Kriz nasýl baþladý" diye sormuþsun ve yanýtýný eksik vermiþsin. Kriz
þirketlerin iflasý ile baþladý demek, þirketlerin neden iflas ettiði sorusunu
arka plana itiyor. Ancak bu soruyu
yanýtlamadan da çözüme ulaþmak
mümkün deðil. Rekabet içinde olan þirketler, daha fazla üretime geçer. Ýhtiyaç
fazlasý olan bu mallar tüketimle
karþýlanamadýkça stoklarda birikir.
Þirketlerin kâr oranlarýnýn düþmesine
neden olur. Dolayýsýyla þirketlerin iflasýna neden olan bir sistem bütünü var.
Bir de yazýda "insanlar ilaç parasý bulamaz hale geliyor" demiþ. Acaba neden?
Ýlaçlarýn temin edileceði saðlýk sisteminin özelleþtiriliyor olmasý mantýða
aykýrý olan kýsým deðil mi? IMF ve
Dünya Bankasý bugün 1980 lerden beri
vahþice uygulanan yeni liberalizmin
özelleþtirme politikalarýný devam
ettirmek gerektiðini savunuyor. Yani
özelleþen saðlýk da eðitim de zaten
sadece parasý olanlarýn eriþebileceði
hale geliyor. Yani iþsiz kalmasa da iþçilerin ve çalýþanlarýn kazandýðý paralar
bu imkanlara ulaþmayý zorluyor.
Çocuðunu okutamýyor, ya da hastaysa
ilaç alamaz hale geliyor.
Kendi yaþamýna bak demiþ bir de.
Kendi yaþamýma bakýyorum Hýncal,
aileme de...
Genel tablodan farklý bir þey göremiyorum ama. Onlarýn cebine giren paralar
ile þirketlerin kasasýna giren para
arasýnda kocaman bir uçurum var.
IMF ve Dünya Bankasý bir þey söylüyor, alternatifiniz var mý? Varsa onlarý
dinleyelim demiþ. Var elbette.
Dinle Hýncal o zaman...
Nihai yanýt kapitalistlerin ütopik sisteminin aksine oldukça basit: Kâr deðil
insan! Þirketlerin kârýný deðil, insanlarýn hayatlarýný merkeze alan bir sistem. Detaylarý antikapitalist hareket,
yýllardýr sosyal forumlarda ve bulabildiði her platformda tartýþýyor zaten.
Tartýþýlanlarý da sokaða taþýyor zaten.
Týpký bizim bu günlerde Antikapitalist
Blok ile sokaða taþýdýðýmýz sloganlar
gibi. Eðer ucuz bir taktiðe baþvurmadý
isen, Ekim sonunda yapýlacak Marksizm
toplantýlarýnda da ne olduðunu öðrenme þansýn var.
Henüz gitmediklerini düþünürsek bir
kez daha eski ama güncel sloganý atýyoruz : IMF defol, bu gezegen bizim!

Ýrem Nur Aksu

ürkiye Büyük Millet
Meclisi'nin yeni
yasama yýlýnýn açýlmasýyla, birkaç aydýr
Türkiye'nin deðiþmez birinci
gündem maddesi olsan Kürt
açýlýmý farklý bir döneme
giriyor. Aylardýr çeþitli kiþi
ve kurumlarla görüþmeler
yapýp çözüm için zemin
hazýrlamaya çalýþan
hükümetin, artýk yol haritasýný -az ya da çok- açýklayarak somut adýmlar atmaya
baþlamasý bekleniyor. Ancak
diðer taraftan, barýþ
umuduyla süreci takip edenlerin umutlarýný azaltacak
geliþmeler de yaþanýyor.
PKK'nin ateþkes ilan etmiþ
olmasýna raðmen TSK'nýn
operasyonlara devam etmesi,
süresi bitmekte olan sýnýr
ötesi operasyon tezkeresinin
süresinin uzatýlmasý
kararýnýn Bakanlar Kurulu
tarafýndan meclise yollanmasý, DTP'li milletvekillerinin dokunulmazlýk haklarýna raðmen polis zoruyla
ifadelerinin alýnmasý için
çýkan karar, meclisin yeni
yasama yýlý açýlýþýnda
konuþan Cumhurbaþkaný
Abdullah Gül'ün bir kere bile
Kürt kelimesini kullanmamýþ
olmasý, taþ attýklarý gerekçesiyle tutuklu yargýlanan Kürt
çocuklar için AKP'nin henüz
hiçbir þey yapmamýþ olmasý,
açýlýma destek veren Hülya
Avþar hakkýnda tuhaf
gerekçelerle soruþturma açýlmasý...
Kürt sorunu gibi bir ulusal
sorunun kýsa sürede çözülecek kadar hafif bir sorun
olmadýðý zaten biliniyordu.
Barýþa doðru atýlan adýmlarýn
yanýnda bazý geri adýmlarýn
da atýlarak, aðýr aksak da
olsa ileriye doðru bir yol alýnacaðý umuluyordu. Ancak
son geliþmeler barýþ yanlýlarýnýn endiþelerini iyice arttýrdý. Bu olumsuz geliþmeler
AKP'nin Kürt sorununa yaklaþýmýnýn "sakat" olmasýndan
mý kaynaklanýyor, yoksa
AKP'nin gücü, süreci baltalamaya çalýþanlara yetmiyor
mu?
Süreci baltalamaya çalýþanlarýn baskýsý þüphesiz ki çok
etkili. Kendisinden beklendiði gibi faþist çizgisini
koruyan Devlet Bahçeli ve
partisi MHP, merkez saðýn
da saðýndaki konumunu
netleþtiren CHP ve siyaset
üstü konumunu korumak
için savaþtan beslenen ordu
ve bürokrasi... Tüm bu savaþ
sevdalýlarý süreci çýkmaza
sokmak için ellerinden geleni
yapýyorlar. Ancak artýk ne
olursa olsun, AKP'nin bu
güçlere boyun eðip süreci
durdurmak gibi bir lüksü
yok.
AKP'nin içinde de sorunu

doðru tahlil edemeyen ve
çözüm yöntemleri konusunda yanýlan milletvekilleri var.
Ancak partisini rahatlýkla
etkisi altýna alabilen Recep
Tayyip Erdoðan'ýn partisinin
son kongresinde yaptýðý
konuþma da gösteriyor ki
Baþbakan'ýn ve hükümetin
açýlým konusunda bir tereddütleri yok ve hatta resmi
ideolojiyle baðlarýný tümüyle
koparmýþ durumdalar.
Türkiye, Kürt sorununun
çözümünde artýk geri
dönülemeyecek bir noktada.
Ve kendisini bu sürece
baðlayan AKP, ya Kürtlerin
lider olarak gördükleri kiþileri muhatap alarak ve atýlmasý gereken tüm adýmlarý
atarak ileri doðru yürüyecek
ya da tepe takla devrilip
gidecek. Ya Kürt halkýnýn
tüm talepleri gerçekleþecek
ya da savaþ -belki de eskisinden daha þiddetli bir
seviyede- sürmeye devam
edecek.

Süreçte yaþanan en önemli
sýkýntýlardan birisi de
AKP'nin solunda, Türkler
arasýnda barýþý ve adil bir
çözümü savunacak bir sol
partinin olmayýþý. Sesini
þöyle ya da böyle halka
duyurabilen ve kendisini sol
zanneden partiler ya milliyetçiliðe saplanýp kalmýþlar
ya da kemalizmin bayraðýný
sallýyorlar. Bunlarýn sürece
destek olmalarý þöyle dursun,
köstek olmaktan baþka yaptýklarý bir þey yok.
Ýþte bu yüzden, yýllardýr
dile getirilen yeni bir partiye,
halklarýn kendi kaderlerini
tayin edebilme hakkýný savunan, savaþ deðil barýþ diyen,
ölüm deðil çözüm diyen,
Kürt emekçilerle batýdaki iþçi
sýnýfýnýn kardeþlik, ama eþit
koþullarda kardeþlik, içindeki
mücadelelerine katký yapan
gerçekten sol bir partiye her
zamankinden daha fazla
ihtiyaç var.
Burak Demir

Meclis tezkereye evet dedi
DTP Eþbaþkaný Ahmet Türk,
sýnýrötesi operasyonlara bir yýl
daha izin veren tezkereyi
mecliste eleþtirdi:
'Her þeyden önce Meclis'in
yeni yasama yýlýna savaþ tezkeresiyle baþlýyor olmasý ciddi
bir talihsizliktir. Oysa
TBMM'nin savaþ kararý alan bir
meclisten, barýþ yasalarýný
çýkartan bir parlamentoya
dönüþmesi bütün yurttaþlarýmýzýn ortak beklentisi ve
özlemidir. Bu ayný zamanda
sivilleþmenin de bir gereðidir.
Parlamentonun sorun deðil
çözüm üreten, çatýþma deðil
barýþý geliþtiren bir Meclis

olmasý gerekir ve beklenir. Ama
ne yazýk ki, sýnýr ötesi operasyon tezkeresiyle parlamentomuz
bir kez daha askeri vesayetin
altýna sokulmuþtur. Bütün parlamenterler de bilmektedir ki,
yýllardýr denenen ancak, sonuç
alýnamayan sýnýr ötesi operasyonlar çözüm deðil çözümsüzlük
üretmiþtir. Ýlk tezkerenin
çýkartýldýðý 2007 yýlýna kadar
Türkiye Kuzey Irak topraklarýna
25 kez sýnýr ötesi operasyon
düzenlemiþtir. 2007'de
çýkartýlan tezkereyle birlikte biri
kara olmak üzere 100'ün
üzerinde hava operasyonu
yapýldý. Peki ne deðiþti?”
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GÖRÜÞ
Açýlým ve samimiyet
"Evet ama, AKP samimi mi?" Bu soruyu çok sýk
duyuyorum.
Solun TKP tarafýndan temsil edilen kesimi sormuyor bu soruyu elbet. Onlar zaten Kürt Açýlýmý'nýn
baþarýsýz olmasýný, savaþýn devam etmesini istediði
için, umurlarýnda bile deðil. Onlara göre, zaten bir
"açýlým" filan yok. Sadece Amerikan emperyalizminin bir katakullisi var. Emperyalist dýþ güçler
Türkiye'yi bölmeye çalýþýyor, AKP de dýþ güçlerin
maþasý olarak bu bölme giriþimini uyguluyor.
Mesele basit.
Gel gör ki, emperyalistler Türkiye'yi niye bölmek
istiyor, belli deðil. Aradým, taradým, bu sorunun cevabýný bulamadým. Bunlar gizli planlar olduðu için,
emperyalist kaynaklarda bulamamýþ olmam doðal
tabii. Ama anti-emperyalist kaynaklarda da yok
maalesef. Direniþ de gizli galiba!
Emperyalisler dünyanýn karmakarýþýk, istikrarsýz
bir bölgesinde, bir dediklerini iki etmeyen,
emperyalizme sadýk kocaman bir ordusu olan,
Türkiye gibi bir ülkeyi niye bölmek isteyebilir
acaba? Ýstediklerini yaptýrabildikleri uysal bir müttefiði niye parçalamak istiyor olabilirler acaba?
Baþlarýna bela mý arýyorlar? Deli mi bunlar?
Irak'ta durumu altý yýldýr hâlâ doðru dürüst
yatýþtýramamýþken, Ýran her an baþlarýna yeni dertler
açabilecekken, niye Ýsrail dýþýndaki tek saðlam müttefiklerini daðýtmak istiyorlar? Ýstikrarsýz
Ortadoðu'yu daha da istikrarsýzlaþtýrmak ne açýdan
iþlerine geliyor olabilir?
Bu sorularýn cevaplarý bulunamýyor, çünkü yok.
Çünkü sorular anlamsýz. Çünkü Kürt Açýlýmý
emperyalistlerin oyunu filan deðil. Açýlým, Kürt
hareketinin 25 yýllýk mücadelesinin doðrudan sonucu. Ve bu mücadelenin, Türk devletine bu sorunu
silah zoruyla çözemeyeceðini kabul ettirmiþ
olmasýnýn sonucu. Ve geçen 29 Mart yerel seçimlerinde Kürt halkýnýn ezici oranlarda DTP'ye oy vererek "muhatap" meselesini çözmüþ olmasýnýn sonucu. Emperyalizm ile hiç alakasý yok.
Dolayýsýyla, asýl dertleri misak-ý milli sýnýrlarýný
savunmak olan ve emperyalizmi bahane olarak kullanan sözde solcu milliyetçileri bir kenara býrakalým.
"Evet ama, AKP samimi mi?" sorusunu soranlar,
gerçekten barýþ isteyen ve AKP'nin bu giriþimi
sonuna kadar götürmeyeceðinden kaygýlananlar.
Konuþtuðum Kürtlerin ve Kürt hareketinin taleplerini destekleyen Türklerin hemen hemen tamamý,
hükümetin bu açýlýmý sonuna kadar götürmeyeceðinden kaygýlanýyor. Açýlýmýn ilan edildiði günden
bu yana gerçekleþen olaylar da bu kaygýlarýn haklýlýðýný gösteriyor: DTP'liler tutuklanýyor, operasyonlar yapýlýyor, "son terörist öldürülene kadar..." açýklamalarý yapýlýyor.
Kaygýlanan ve AKP'nin samimiyetini sorgulayanlarýn gözden kaçýrdýðý þu: Hükümetin samimi olup
olmamasý hiç önemli deðil.
Hükümet tümüyle samimi olabilir, müthiþ kararlý
olabilir, farketmez, yine de süreci sonuna kadar
götüremeyebilir. Süreci baltalamaya çalýþanlar,
ordunun bir kesimi, Ergenekoncular, CHP, MHP ve
savaþtan doðrudan çýkarý olanlar baþarýlý olup
barýþýn gündemden çýkmasýný saðlayabilir.
Öte yandan, hükümet hiç samimi olmayabilir, ama
yine farketmez, çünkü açýlýmýn gündeme gelmiþ
olmasýný saðlayan etmenler hükümeti bu süreci
sonuna kadar götürmeye zorlayabilir.
Kýsacasý, mesele hükümetin samimi olup olmamasý
deðil. Mesele, samimi olsa da olmasa da hükümeti
barýþ doðrultusunda zorlamaya devam etmek. Yani
önemli olan hükümetin niyeti deðil, bizim ne yaptýðýmýz. Hem Kürt hem Türk illerinde barýþ talebi
güçlü bir þekilde yükselmeye devam ederse, barýþ
olacak; yükselmezse, hükümet sýkýþtýðý yerde geri
adým atacak.

Roni Margulies

DÝSK baþkanýna sekiz kurþun
D

ÝSK Genel Baþkaný
Süleyman Çelebi 5
Ekim'de sendika
genel merkezine gelen bir
saldýrgan tarafýndan sekiz
kurþunla yaralandý.
Olay sýrasýnda Süleyman
Çelebi'nin yanýnda bulunan DÝSK Genel Sekreteri
Tayfun Görgün, sahte kimlik kullanan saldýrgan
Cahit Tunçbilek'in para
istediðini, Çelebi'nin "ne
parasý?" sözünden sonra
silahýný boþalttýðýný belirtti.
DÝSK Genel Merkezi ise
yaptýðý açýklamada þöyle
dedi: "Bu saldýrýnýn gerçek
nedenlerinin en kýsa
sürede açýða çýkarýlmasýný
biz de bekliyoruz. Sayýn
Çelebi'nin de saðlýðýna
kavuþur kavuþmaz bu

konuda gerekli açýklamayý
yapacaðýný buradan ilan
ediyoruz. Spekülatif yaklaþýmlarýn son bulmasýný
diliyor, tüm DÝSK'lilere ve
emekçilere soðukkanlý
olmalarýný telkin ediyoruz."
Saldýrgan eskiden sol bir
örgütten hapis yatmýþ,
ikinci kez cezaevine
girdiðinde suçu eroin satmak. Kardeþinin kimliðini
kullanan, ruhsatsýz silahýyla çok sayýda mermiyle
DÝSK'e gelen saldýrgan
tutuklandý.
Ýstanbul Valisi ve
Emniyet Müdürü'ne göre
ise bu bir "terör saldýrýsý"
deðil. Ayný siyasi deðil adli
bir olay.
DÝSK Genel Baþkaný

Kemal Türkler 1979 yýlýnda
kontrgerilla tarafýndan
vurularak öldürülmüþtü.
Maden iþçilerinin lideri
sendika baþkaný Þemsi
Denizer, yakýn korumasý
tarafýndan vurulmuþ, katil
para meselesi nedeniyle
öldürdüðünü ileri sürmüþtü. Daha sonraysa
tetikçinin MHP ve mafyayla iliþkili olduðunu gösterdi.
Geçmiþte CHP üyesi olan
Süleyman Çelebi’nin son
dönemde yeni ve kitlesel
sol partinin gerekliliðini
savunuyordu.
DÝSK Genel Baþkaný
Süleyman Çelebi'ye yönelik saldýrýnýn gerçek nedenleri mutlaka aydýnlatýlmalýdýr.

Kriz, direniþ, grev, mücadele
Fabrikalardan ve iþyerlerinden

Darphane'de grev
ilaný asýldý

Baþbuð yetkisini
fazlasýyla aþtý
"Org. Ýlker Baþbuð'un
her fýrsatta siyasi alana
bulaþýp görev ve yetkilerinin dýþýna çýkmasýna
artýk bir DUR demenin
zamaný geldi. En son
Mardin'de bir sýnýr
karakolunda tamamen
görev alanýnýn dýþýnda
yaptýðý konuþmalar
hakkýnda yarýn
cumhuriyet savcýlýðýna
suç duyurusunda
bulunuyoruz. Bütün
DurDe aktivistleri ve
dostlarýný basýn açýklamasýna davet ediyoruz."
Bu davetin ardýndan
Ufuk Uras, Baskýn Oran,
Ahmet Ýnsel, Cengiz
Alðan, Oya Baydar,
Aydýn Engin Sezgin
Tanrýkulu, Mebuse Tekay
ve Mithat Sancar Ýlker
Baþbuð hakkýnda yapýlan
suç duyurusunda bulundu. Baþbuð, Kürt
açýlýmýný baltalayan ve
tekrardan çatýþma
ortamýna dönülmesini
yaratabilecek konuþmalar
yapýyordu.
Suç duyurusunun
üzerinden 24 saat geçmeden her biri ýrkçýlýða, milliyetçiliðe ve savaþa karþý
olmasýyla tanýnan muhalifler Türk Ýntikam Tugayý
(TÝT) tarafýndan ölümle
tehdit edildi. Baskýn

Dünyanýn çoðu ülkesinde
insanlar genelkurmay baþkanlarýnýn adýný bilmez. Ama
Türkiye’de yaþayan herkes
genelkurmay baþkanýný yakýndan tanýr

Oran'ý uzun zamandýr
tehdit eden TÝT'in
Genelkurmay
Baþkanlýðý'na baðlý Özel
Harp Dairesi'nin kullandýðý isimlerden birisi
olduðu biliniyor. Bunun
hatýrlanacaðýný bilen TSK
hemen açýklama yaptý ve
Baþbuð hakkýnda suç
duyurusunda bulunanlara yönelik tehdidi
tasvip etmediðini söyledi.
Sivil mahkeme,

Baþbuð'u yargýlamak
konusunda yetkisiz
olduðu kararýný vererek
suç duyurusunu Askeri
Savcýlýða iletti. Askeri
yargýn ordu mensuplarýný kollayan kararlarla tartýþmalar yaratýyor.
Görevdeki bir genelkurmay baþkaný hakkýnda
soruþturma açýlmayacaðý
kuvvetle muhtemel.
Tehditlerinse arkasý
kesilmiyor. Sesonline
haber portalýnda 12 Eylül
darbesini eleþtiren
makalesinin ardýndan
Eren Keskin ölümle
tehdit edildi. Sesonline
haber sitesi ise
Ergenekon yanlýlarýn
hedefi halinde.
Genelkurmay Baþkaný
hakkýnda ilk kez suç
duyurusunda bulunlar
bu ülkenin gerçek solcularýdýr. Suç duyurusu ile
bir mücadele baþlamýþtýr.
Týpký 2007'de emuhtýra'ya karþý Baskýn
Oran ve Ufuk Uras seçim
kampanyalarýnýn bu
ülkede düzene teslim
olmayan bir solu ayaða
kaldýrdýðý gibi.
Arkadaþlarýmýzýn yanýndayýz, davanýn
takipçisiyiz.
Volkan Akyýldýrým

Türk-Ýþ'e baðlý Basýn-Ýþ
Sendikasý, damga matbaasý
ve Darphane'de toplu iþ
sözleþmesi görüþmelerinde
anlaþma saðlanamayýnca her
iki iþ yerine de grev ilanýný
astý.
Darphane önünde geçen
hafta yapýlan eylemde BasýnÝþ Sendikasý Þube Baþkaný
Levent Dinçer, iþçiler adýna
konuþurken "Bu fabrikada 21
yýl önce de Basýn-Ýþ Sendikasý
grev yapmýþtý. Bugün yine
grev ilanýmýzý asýyoruz. Eðer
60 gün içinde bu tutumlarýndan vazgeçmezlerse greve
çýkacaðýz" dedi.

Grevdeki E-K
Kart iþçisi
çalýþmayý reddedince
kovuldu
E-Kart iþçileri grevlerinde
ikinci haftayý geride býraktýlar. Ýþçilerden biri lokavt
kanunu gereðince sadece
bakým yapmasý gerekirken,
patron zoruyla üretimde
çalýþtýrýlmak istendi. Çalýþmayý reddeden iþçi patron
tarafýndan tazminatsýz olarak
iþten atýldý. Ýþçiler Eczacýbaþý
ortaklýðýndaki fabrikada grev
kýrýcýlýðý saldýrýsýyla karþý
karþýyalar.

ÝZBETON'da grevin
son gününde anlaþma
Ýzmir Büyükþehir
Belediyesi'ne baðlý ÝZBETON
AÞ.'de yasal grev gününün
baþlangýcý olan 1 Ekim
gününe kadar süren anlaþmazlýk son günde çözüldü. Ýþçiler %20 zam talep ediyorlardý.
Ýlk baþta %10 zam öneren
Büyükþehir Belediyesi'nin
%18 zam önerisini BelediyeÝþ Sendikasý kabul edince
anlaþma saðlandý.
Tuna Öztürk
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Saðcý hükümet yenildi
Y

G20 büyük bir çatý,
ancak çözüm üretemiyor

P

ittsburgh’ta geçen hafta
yapýlan G20 toplantýsýnýn
en önemli yaný, yýl
içerisinde üçüncü kez toplanmýþ olmasýydý. Çok dikkat çekmeyen marjinal bir uluslararasý
kuruluþ olan G20, gittikçe
önem kazanýyor.
G20, 1999’da Asya ekonomik
krizine çözüm bulmak amacýyla kurulmuþtu. Avrupa Birliði
ülkelerine ek olarak 19 ülkenin
ekonomi bakanlarý ve merkez
bankalarýnýn üyeliðiyle birlikte
sürdürülüyordu. Ancak
kurum, 2008’te Londra ve Wall
Street’teki çöküþü engellemeyi
baþaramadýðýnda bu anlamdaki
iþlevini yitirdi.
Ekonomik krizin sonuçlarýnýn
taþýdýðý ciddiyet G20’yi, son
zirvenin sonucunda kendi kullandýklarý ifade ile “uluslararasý ekonomik iþbirliði”ne
dönüþtürdü. Kasým 2008’te
Washington’da, Nisan ayýnda
Londra’da ve geçen hafta
Pittsburgh’ta toplananlar bu
kez eskisi gibi ekonomi bakanlarý deðil, devlet yöneticileri
idi.
Bu toplantýlar G8 toplantýlarýný gölgede býraktý. G8,
1970’lerin ortalarýnda savaþ
sonrasý ortaya çýkan ilk büyük
ekonomik krizi atlatmak üzere
büyük batýlý kapitalist ülkelerin
iþbirliði yapmalarýyla kurulmuþtu. 1997’den sonra bu birliðe Rusya da katýldý.
Peki G20’de olup da G8’te
olmayan ne var? Basit bir
cevap: Çin. G20’nin bu þekilde
önem kazanmasý, küresel
ekonomik gücün paylaþýmýndaki deðiþimi de gözler önüne
seriyor.
G20 toplantýsýnýn ardýndan
Beyaz Saray tarafýndan da bu
deðiþimin altý çizildi: “Dünya
ekonomisindeki büyük
deðiþimler daima ekonomik
iþbirliðinin küresel
mimarisinde kendisini göstermez. Bugün bu deðiþim, G20’yi
küresel krizin etkilerini onarma
çabalarýmýzýn merkezine yerleþtirmemiz ile baþladý.”

Güçler

Bugün varolan uluslararasý
kurumlar, sözgelimi Birleþmiþ
Milletler Güvenlik Konseyi ya
da Uluslararasý Para Fonu
(IMF) Ýkinci Dünya Savaþýnýn
sonunda yeniden düzenlenen
güç dengelerini yansýtýrlar.
Ancak son dönemlerde güçlerini arttýran ülkeler bu
kurumlarda önemli pozisyon-

lar kazanmaya baþladýlar.
Britanya ve Fransa, Güvenlik
Konseyindeki imtiyazlý statülerinden vazgeçmek istemeyecektir, týpký Pittsburgh’ta IMF
yönetimini Hindistan ve Çin’e
kaptýrmamak için mücadele
ettiði gibi.
G20 bu problemi aþmak için
uzlaþmacý bir seçenek sunuyor; çünkü üyeleri arasýnda hem
geliþmiþ Batýlý G8 ülkelerini
hem de geliþmekte olan diðer
en önemli ülkeleri içerisinde
barýndýrýyor.
G20’nin bu yükseliþi, Batý’nýn
reddi ve diðerlerinin yükseliþi
anlatýsýna tam olarak uyuyor.
Goldman Sachs’ýn ortaya attýðý
dünya ekonomisinin merkezine
oturan BRÝÇ (Brezilya, Rusya,
Hindistan, Çin) ülkeleri fikri
yorucu bir þekilde sürekli
tekrarlanýyor.
Ýþin aslý, bu saçma sapan bir
fikir. G20’nin çoðu ülkesinin
hiçbir önemi yok. Brezilya ve
Rusya önemli bölgesel güçler,
Rusya’nýn nükleer gücü onu
küresel olarak da önemli yapýyor. Ancak bu ülkeleri aslýnda
önemli yapan þey ham madde
ihracatlarý ve bu ihracat
ekonomisi 1990’larýn baþýndan
beri küçülüyor. Hindistan’ýn
önemi daha fazla elbette, ancak
ülkenin yöneticilerinin farkýnda
olduklarý gibi Çin ekonomisine
fazlasýyla baðýmlý haldeler.
Gerçekten önemi olan ülke
Çin; Amerikan ekonomisi ile
olan sýký baðlarý sebebiyle iki
ülke de ayný anda yükseldi ve
düþtü. Çin hükümeti ülkedeki
bankalara ve yatýrýmcýlara
önemli bir miktarda katký
yapýyor ve bu katký dünya
ekonomisini birkaç aydýr stabilize ediyor.
Ancak G20’nin Çin’i küresel
bir ekonomik güç olarak çizmesi bir çözüm getirmeyecek.
Tüm anlatýlan, devletin aþýrý
ucuza malolacak para yardýmlarý ile bankacýlarýn kurtarýlmasý ve devam etmelerinin
saðlanmasý; burada da sýradýþý
bir þey yok.
Bu esnada, ABD ve
Britanya’nýn, Çin ve Almanya
ile arasý açýldý çünkü toplantý
sonuçlarýnda “küresel büyümenin daha kontrollü bir
yoldan gerçekleþtirilmesi”
kararý çýktý.
G20 daha büyük bir çatý,
ancak kapitalist ülkeler arasýndaki rekabeti ve düþmanlýðý
bitiremez.

ALEX CALLINICOS
Çeviren: Berk Efe Altýnal

unanistan'da yapýlan
erken genel seçimlerde 2
dönemdir iktidarda olan
saðcý Yeni Demokrasi Partisi
yenilgiye uðradý. Oylarýn yaklaþýk %44'ü, sosyal demokrat
çizgideki PASOK'a gitti. Yeni
Demokrasi lideri Kostas
Karamanlis yenilgi sonrasý parti
baþkanlýðýndan istifa etti. Yeni
hükümeti PASOK tek baþýna
kuracak.
Karamanlis'in yenilgisinde pek
çok faktör etkili oldu. Ýktidarý
döneminde ortaya çýkan yolsuzluklar güvenilirliðini sarstý.
Ancak esas etkili olan faktör, yýllardýr uygulanan neoliberal politikalarýn iflas etmesi oldu. Özellikle eðitim ve saðlýk alanýnda
yapýlmaya çalýþýlan özelleþtirmeler, patronlarýn hayatý çeþitli
"reform"larla kolaylaþtýrýlýrken
yoksullarýn daha da yoksullaþmasýna neden oldu. Ardýndan
gelen küresel ekonomik kriz
emekçileri bir kez daha, büyük
bir yoksulluk dalgasýna itti. Ýþsizlik yükseldi.

vaatleri tutmasý pek mümkün
gözükmüyor. Zira G8, G20, IMF
ve DB gibi kapitalizmin kaderini
belirleyen toplantýlardan görünen o ki kapitalistlerin krizden
çýkýþ için önerdikleri þey, neoliberal politikalarýn daha da sert bir
biçimde uygulanmasý olacaktýr
ve PASOK da bundan baðýþýk
deðil. Daha önceki iktidar döneminde de PASOK'un emekçilerden yana politikalar üretemediði
görülmüþtü. Dünyanýn pek çok
yerindeki "sosyal demokrat" partilerin yaptýðý gibi PASOK da
neoliberal basýnçtan etkilenmeye
devam edecek ve emekçiler için
ciddi bir alternatif oluþturamayacaktýr.

Alternatif

Peki Yeni Demokrasi Partisi'ne

göre daha solda duran PASOK'a
oy vermek de çözüm olmayacaksa milyonlarca iþçi ve emekçinin
bu kriz ortamýnda yapabileceði
bir þey yok mu? Bu soruya
Yunanistan'daki Sosyalist Ýþçi
Partisi "daha fazla mücadele"
yanýtýný veriyor. Özellikle rüzgarýn soldan esmeye baþladýðý
bu günlerde sosyalistler radikal
reform talepleri etrafýnda kampanyalarýna eskisinden de hýzlý
ve aktif bir biçimde devam
etmeliler. Ýrili ufaklý grev ve benzeri mücadelelerle sürekli
dayanýþma içinde olmak ve
neoliberal politikalara, ýrkçýlýða,
savaþlara karþý emekten ve barýþtan yana bir politik hat örmek
Yunanistan'daki sosyalistlerin
baþlýca görevi olacak gibi
gözüküyor.
Muhip Tezcan

Alexis'in ölümü ve isyan

Krizin ilk dalgasýnýn hemen
ardýndan gelen Aralýk isyaný
ülkede esen havayý deðiþtirdi.
Aralýk 2008'de, Yunanistan
polisinin Alexis isimli bir genci
öldürmesiyle patlak veren ve
öðrencilerle iþçilerin bir araya
gelerek hükümeti protesto ettiði
olaylar iktidarý önemli ölçüde
sallamýþtý. Fitili ateþleyen polis
þiddeti olsa da hareket hýzla
hükümetin uyguladýðý neoliberal
politikalarýn tümüne karþý bir
baþkaldýrýya dönüþmüþtü. Ancak
gerek PASOK'un gerekse daha
soldaki örgütlerin çoðunun bu
isyana ilgisiz kalmalarý (hatta
Yunanistan Komünist Partisi
örneðinde olduðu gibi zaman
zaman düþmanca davranmalarý)
hareketin ileriye taþýnmasýna
engel oldu.
Ýsyanla birlikte ortaya çýkan
radikal hava seçim dönemine
kadar korunamasa da
Karamanlis'in devrilmiþ olmasý
bir kazaným olarak görülebilir.
Seçim kampanyasý boyunca
PASOK, zenginlerden alýnacak
vergilerin arttýrýlmasý ve bunlardan bir fon oluþturularak yoksullara iþ imkaný saðlanmasý gibi,
emekçilerden yana bazý
vaatlerde de bulundu. Ancak bu

Karamanliss hükümetini zayyýflatan temel güç grev ve genel grev yapan iþçilerdi

GÝNE’DE KANLI DARBE
Gine'de 50 bin kiþi, tüm
yasaklara raðmen iktidardaki
cuntayý protesto etmek amacýyla 28 Eylül günü barikatlarý
aþarak baþkent Konakri'deki bir
stadyumda toplandý. Ellerinde
"Kahrolsun cunta!" yazan dövizler taþýyan göstericilerin üzerine ateþ açan askerler son
haberlere göre 157 kiþinin ölmesine, binlercesinin yaralanmasýna neden oldu. Bazý askerler
kadýnlara tecavüz edip evleri ve
dükkanlarý yaðmaladý. Cunta
lideri Dadis Camara, darbe
karþýtlarýnýn devlet otoritesini
zayýflatmak isteyen kimseler

olduðunu ve mutlaka engelleneceklerini söyleyerek
saldýrýlarý arttýrdý.
Camara, 28 Aralýk 2008'de
devlet baþkaný Lansana
Conte'nin ölümünden altý saat
sonra yönetime el koymuþ, ilk
iþ olarak da her türlü siyasi ve
sendikal faaliyeti yasakladýðýný
duyurmuþtu. Dünyanýn en yoksul ülkelerinden biri olan
Gine'de iþçi hareketi oldukça
güçlü. Cuntadan önceki
hükümet döneminde pek çok
yerel ve genel grev gerçekleþmiþti. darbe, gösterileri kýsa
süreliðine sekteye uðrattý.

Bunda askerin zor kullanmasýnýn yanýnda, cunta liderinin ekonomiyi düzeltme ve
altý ay sonra seçimlere gitme
vaatleri de etkili olmuþtu. Fakat
cunta lideri Camara'nýn, darbeden sonra bir yýl geçtiði halde
hâlâ seçime izin vermemesi
ülkedeki muhalif hareketin
yeniden güçlenmesine neden
oldu. Seçimlerin 2010'da yapýlacaðýnýn ve aday olacaðýnýn
duyulmasý isyaný baþladý.
Ýsyanýn ardýndan neler olacaðýný kestirmek zor. 2007'deki
genel grevle hükümet devirmiþliði bulunan Gine iþçi sýnýfý
yeniden harekete geçer ve
darbe karþýtý hareketi yükseltirse cuntanýn fazla yaþamasý
mümkün gözükmüyor.

6z sosyalist iþçiz sayý: 377

Kitlesel bir sol p
þimdi tam zama
U

zun bir süredir yaþanan
tartýþmalar giderek daha
somut bir hale geldi ve
Türkiye'de yeni bir sol partinin
kurulmasý için baþlatýlan giriþimler hýz kazandý. Siyasal alanda
yaþanan geliþmeler, küresel
ekonomik krizin etkileriyle birlikte düþünüldüðünde yeni ve
kitlesel bir sol parti için adýmlarýmýzý daha da hýzlandýrmak
zorundayýz.

Sokakta örgütlenen
bir sol

Yeni bir sol partinin çýkýþ zemini, sokak olmak zorunda. Son
zamanlarda, "Sokaða, eyleme!"
sloganýný bile eleþtirecek kadar
zývanadan çýkmýþ "solcularýn"
çeþitli internet sitelerinde yazý
yazdýðýný düþünürsek, sokaktan
söz ederken, yeni sol partinin sistemle her düzeyde problem
yaþayan ezilenlerin yaþadýðý ve
mücadele ettiði tüm alanlarda,
insanlarla yüz yüze gelerek
örgütlenmesi gerektiðinden söz
ettiðimizi vurgulamak gerekiyor.
Sokak, fabrika, okul, iþyerleri,
sendikalar, eylem alanlarý.
Yeni bir sol parti bütün bu alanlarda birden örgütlenmek zorunda. Sokakta örgütlenmek zorundayýz, çünkü, uzun bir süredir
yaþanan toplumsal kutuplaþma
kendisini sýk sýk sokakta ifade
ediyor. Söz konusu olan sadece
bir kutuplaþma da deðil. Bir
toplumsal yarýlma, toplumsal bir
arayýþý üreten siyasal bir saflaþma yaþanýyor. Bu saflaþmaya,
"Biz varýz!" yanýtýný vererek
örgütlenmek için, sokakta olmak
çok önemli.

Asker postallarýyla
uzlaþmayan bir sol için

Son üç yýlda arka arkaya
yaþanan bir dizi geliþme sol
içinde büyük ve artýk geri
dönülemez aþamaya ulaþan bir
bölünme yarattý. Önce Hrant
Dink öldürüldü. Hrant Dink
cenazesine katýlmayarak, hatta
cenaze törenini karalamaya ve
suçlamaya çalýþarak, demokrasi
mücadelesinden kopan bir solun
sesi duyulmaya baþlandý. Bu sol,
Hrant Dink'in öldürülmesinden
iki ay sonra, darbeye toplumsal
zemin yaratmak isteyenlerce
örgütlendiði çok açýk olan
Cumhuriyet mitinglerini de övmeye baþladý.
2007 genel seçimlerinde Baskýn
Oran ve Ufuk Uras kampanyasý
sol içindeki bu yarýlmayý daha

keskinleþtirdi. Baðýmsýz aday
kampanyalarý bir yandan
statükocu, ulusalcý solun ezberlerini bozdu. Bir yandan bu kampanya radikal sloganlarla
sürdürüldü. Darbe giriþimlerine
de, ýrkçýlýða da, emekçi sýnýflar
üzerindeki baskýlara da sokakta
binlerce aktivistle birlikte yapýlan
yürüyüþlerle yanýt veren baðýmsýz aday kampanyasý, yeni bir sol
parti açýsýndan da yepyeni
imkânlarýn varlýðýný gösterdi.
Soldaki yarýlmayý nihai hale
getiren geliþme ise seçimlerden
hemen sonra baþlayan
Ergenekon davasý süreci oldu.
Ergenekon davasýnýn sola karþý
yapýldýðýný iddia eden tuhaf bir
mantýk, sol adýna, "sol" örgütler
tarafýndan savunulmaya baþlandý. Darbe giriþimlerini durdurmak üzere, suikast planlayanlarý, yer altýna silah gömenleri
yargýlayan bir davayý sola karþý
bir siyasi komplo olarak görmek
için, sola veda etmiþ olmak
gerekiyordu ve 2007 yýlý içinde
bu veda tamamlandý.
Yeni bir sol parti, 2007 yýlý
içinde yaþanan politik tartýþmada, asker postallarýnýn izinden
giden soldan bambaþka, emek,
demokrasi ve özgürlük mücadelesinin en ön saflarýnda yer alan
aktivistlerin üzerinde örgütlen-

mek zorundadýr.

Emeðin yeni sesi

2008 yýlý ise neden yeni bir sol
partiye ihtiyacýmýz olduðunu
gösteren önemli bir küresel
geliþmeyle tamamlandý. 2008
yýlýnýn son aylarýnda baþlayan
kriz, dünya çapýnda sanayi üretiminde önemli bir düþüþ ve
emekçiler açýsýndan derin bir
iþsizlik olarak yaþandý. Kriz,
emekçi sýnýflara sadece iþsizlik
olarak deðil, gerçek ücretlerde
düþüþ, alým gücünde azalma
olarak da yansýdý.
Krize karþý Türkiye'de irili ufaklý tepki eylemleri örgütlendi. Bu
eylemlerin yetersiz olduðunu
artýk daha iyi görüyoruz. Tek tek
her iþyerindeki direniþi diðer
direniþlerle birlikte düþünecek
olan, direniþler arasýnda baðlantý
kurmak için mücadele edecek
olan, her direniþi en büyük emek
örgütlerinin birleþik platformunun temel gündemlerinden birisi
haline getirecek olan kitlesel bir
sol partiye ne kadar þiddetle
ihtiyaç duyduðumuz çok açýk.
Böyle bir sol parti, sadece
protestolarýn yaygýnlaþmasý ve
daha güçlü hale gelmesi için
deðil üstelik, emek hareketinin
kazanmasý için de çok önemli bir
ihtiyaç. Ýþçi sýnýfýnýn kazanmaya

ihtiyacý var. Ýþçi sýnýfý, zaten,
kazanmak için mücadele eder,
kazanabileceðine inandýðýnda
tüm güçlerini seferber eder ve
hareketin sonuna kadar gider.
Hareket, sonuna geldiðimizde
kazanabilir de kaybedebilir de.
Önemli olan, kazanmak için
mücadeledir. Sadece kazanmak
için örgütlenen mücadelenin,
kazanma þansý olabilir.
Protestolar, öfkeyi ve kýzgýnlýðý
dile getirmeye, kamuoyu oluþturmaya yarar ama kazanmayý
saðlamaz.
Bu yüzden emeðin yeni bir sol
sese, kazanmak için mücadele
etmeye kararlý kitlesel bir sol sese
ihtiyacý var.
Bu sol ses, solda küçümsenen
bir sorunda da net bir tutum
almak zorunda. Kapitalist sistemin yarattýðý sayýsýz bölünmüþlük, solun bir kesimi tarafýndan "kimlik politikalarý" adý verilerek aþaðýlanýyor. Bu aþaðýlamayý yapanlar, farkýnda olmadan
baþka türden bir kimlik politikasý, azýnlýk olanlarýn, ezilenlerin sorunlarýna karþý egemen
Türk milliyetçiliðinin politikasýný
yapýyorlar. Cumhuriyetin
üzerinde yükseldiði Ermeni
sorununda net bir tutuma sahip
olmak, "Hepimiz Ermeniyiz"
diyebilmek, bir kimlik politikasý

deðildir.
Son iki aydýr, baþýna açýlým
sözcüðü yerleþtiðinden beri
Türkiye'de politika sahnesini sallayan Kürt sorununun çözümünden yana olmak, basitçe bir kimlik politikasý savunmak demek
deðildir. Yeni bir sol parti, iþçileri
sadece emeklerinin sömürüsü ile
ilgilenen duyarsýz, cahil ve politik tartýþmalara katýlmayan,
üstüne üstlük de bu türden
hiçbir bölünmüþlüðü yaþamayan
bir toplumsal sýnýf olarak gören
kaba "sosyalistlere" karþý, iþçilerin ve emekçilerin her türden
ezme ezilme iliþkisinde ezilenden
yana tutum almadan, gerçekleri
teþhir etmeden ve tüm ezilenlerin çýkarlarýný sahiplenmeden
toplumsal deðiþim umudunun
taþýyýcýsý olmayacaðýný bilenlerin
partisi olmalýdýr.

Mahalleden meclise

Sokaðýn sesi olmayý baþaran bir
hareket, sokaðýn sesini meclis
kürsüsünde de dile getirmeyi
hedeflemek zorundadýr. 2007
genel seçimlerinde DTP üyeleri
de Ufuk Uras da baðýmsýz aday
kampanyalarýyla meclise girecek
oyu almayý baþardý.
Baskýn Oran kampanyasý ise
meclise girecek oyu almayý
baþaramadý ama sokaðýn sesi

sayý: 377 z sosyalist iþçi z

partinin
ný!
olmayý baþardý.
2011 yýlýnda yapýlacak genel
seçimlerde, solun mecliste daha
yüksek bir oranda temsil edilmesi mümkün. 2011 seçimlerimde
elde edilecek baþarý, çeþitli seçim
bölgelerinde bugünden baþlayacak baðýmsýz aday kampanyalarýyla bire bir baðlantýlý.
Baðýmsýz aday kampanyasý yeni
bir sol partinin alternatifi olarak
deðil, tam tersine böyle bir parti
sürecinin katalizörü olarak
deðerlendirilebilir.

Özgürlük istiyoruz!

Bu toplum, özgürlük istiyor.
Kürt halký özgürlük istiyor!
Aleviler özgürlük istiyor.
Baþörtüsü taktýðý için okuyamayan kadýnlar özgürlük istiyor.
Gençler özgürlük istiyor.
Eþcinseller özgürlük istiyor.
Demokrasiyi savunanlar, darbe
karþýtlarý özgürlük istiyor. Emek
hareketi özgürlük istiyor! Sýnýrsýz
düþünce, gösteri ve örgütlenme
özgürlüðü.
Bir adalet ve vicdan hareketi
olarak ortaya çýkacak olan yeni
sol parti, tüm özgürlükleri hiyerarþik bir diziliþe sokmadan,
sonuna kadar savunmak zorunda. Daha da kesin olan, ancak bu
özgürlüklerin tümünü birden
savunabilen bir parti kitlesel ve
yeni bir parti olabilir.
Bu sorunlar arasýndan, özellikle
Kürt sorununda önemli bir
geliþme yaþanýyor. Açýlým adý
verilen dönem Kürt halkýný

umutlandýrdý. Ama Kürt
hareketi, yine, esas olarak yalnýz.
Genelkurmay da solun bazý kesimleri de, lafa, "PKK silahý býrakmalýdýr" diyerek baþlýyor.
Kürt halkýnýn ise yanýnda
olduðunu bileceði, güvenebileceði, kendisini eleþtirse de koþulsuz olarak destekleyeceðinden
emin olduðu kitlesel bir sola
ihtiyacý var.
Açýlým sürecinden Kürt
halkýnýn en büyük kazanýmla çýkmasý için mücadele edecek olan,
Kürt sorunun çözümünün batýda
emekçilerin mücadelesinin de
önünü açacaðýný gören kitlesel
bir sol parti için þimdi adým
atmanýn tam zamanýdýr!
Devrimci sosyalistler bu kitlesel
sol partinin içinde, bu partinin
kazanmasý, hareketin kazanmasý
için çalýþmaya þimdiden baþlayacaklardýr. Irkçýlýða, milliyetçiliðe
meydan okuyan, soldan saðdan
ulusalcýlýðýn tüm sürümleriyle
hesabýný ve iliþkisini kesmiþ olan,
sürekli hareket halinde, sürekli
kazanmak için mücadele eden,
kadýnlarýn, gençlerin, eþcinsellerin, emekçilerin sözcüsü ve
örgütçüsü olduklarý, emeðin ve
tüm ezilenlerin sesi, vicdaný ve
örgütü olan, tüm uluslararasý
deneyleri, hareketleri, iþçi eylemlerini, yeni sol parti giriþimlerini
sadece izlemekle yetinmeyip
hepsini kardeþi ilan edecek olan
bir solu kurmak için harekete
geçiyoruz.
Þenol Karakaþ
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Birlik, çeþitlilik, direniþ
MSF 25-30 Eylül’de
Diyarbakýr’da Sümer Park’ta 10
bin kiþinin katýlýmýyla gerçekleþti. Kurucularý arasýnda
olduðumuz MSF’deki tartýþmalar Kürt sorununda ne kadar
doðru bir yerde olduðumuzu
bir kez daha gösterdi. Kürtler
barýþ istiyor ama onurlu bir
barýþ istiyor demiþtik. MSF
bunun tartýþýldýðý büyük bir
forum oldu. Konuþmacý
olduðumuz toplantýlarda yaptýðýmýz vurgular Kürt hareketinin “Türkiye solu bizi
anlamýyor ve bize sahip çýkmýyor DSÝP hariç” demelerine
sebep oldu. MSF’yi birlikte
örgütlediðimiz aktivistler tüm
önerilerimize sahip çýkarken
bize duyduklarý güveni gösteriyorlardý.
Avrupa Sosyal Forumlarý
sýrasýnda “Mezopotamya Sosyal
Forumu” yapalým diye konuþtuðumuzda Avrupalýlar “çatýþmalarýn yoðun olduðu bir
bölgede, silah sesleri arasýnda
nasýl olacak” diye sormuþlardý.
Kaygýlý Avrupalýlar, MSF’ye
katýldýktan sonra Kürt bölgesinde neyin hakim olduðunu
anladýlar. Dünya Sosyal
Forumu Konsey üyesi Ýtalyan
Rafealla Balloni, MSF’nin son
günü yaptýðýmýz görüþmede
sokaklara, insanlara hakim olan
düþünce ve duygular savaþ ve
çatýþma deðil, çatýþmalar
Kürtlerin barýþçýl havasýný asla
deðiþtirmemiþ, kültürlerine,
günlük hayatlarýna sirayet
etmemiþ dedi. Ayný zamanda
Kürt halkýnýn özellikle son iki
seçimden sonra sahip olduðu
“direndik, kazandýk bundan
sonra direnmeye devam edeceðiz” hali çok net ortadaydý.
Avrupa’nýn her bir köþesinden
gelen 200’ün üzerinde küreselleþme karþýtý hareket temsilcilerinin, aktivistlerinin kanýsý
aynýydý. Savaþ, çatýþmalar bu
bölgede pek çok tahribata
(insan ölümüne, maddi zarara)
sebep olmuþtu, ama Kürt
halkýnýn barýþçýl ve direngen
yönü geliþmiþ, kendilerine
güvenen, sorunu barýþçýl yollarla çözmeye adamýþ hale
gelmiþlerdi.
Balloni, MSF açýlýþ konserinin
de konuþmacýsýydý.
Konuþmasýnda Batý Avrupa
geleneðinin öðretici ve dayatýcý
tavrýnýn artýk deðiþmesi gerektiðini, Batý’nýn Doðu ile ortaklaþa yeni alternatifler örmeye
ihtiyaç duyduðunu anlattý.
MSF, bu açýdan oldukça verimli
geçti. Demokratik konfederalizmden sosyalizme, otonom
hareketlerden emek örgütlenmesine, kadýn hareketinden
öðrenci hareketine her konuda
baþka bir dünyanýn nasýl kurulabileceði tartýþýldý.
Tüm MSF boyunca gerek
Avrupa’dan, gerek Orta doðu’dan (Kürt federasyonundan
Ýsrail’e, Filistin’den Mýsýr’a yaklaþýk 100 katýlýmcý), gerekse
Türkiye’nin batýsýndan (maalesef 100 kiþiyi aþamadýk) gelenler tüm toplantýlara katýlýp,
sokakta herkesle muhabbet
edip ne olup bittiðini anlamaya
çalýþtýlar. Medyadan duyduklarýný, okuduklarýný sorgu-

ladýlar. Ortak soru “açýlým
hakkýnda ne düþünüyorsunuz”
idi. 44 toplantýda hep bu soru
bir þekilde cevaplanmaya
çalýþýldý. Anarþistlerden sosyalistlere, eþcinsellerden kadýn
hareketine, gençlikten
sendikacýlara, otonomculardan
sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin kendi görüþlerini
dinledik. Kürt hareketi taleplerini dile getirirken çözüm
önerilerini de açýkladýlar.
Ortaklaþa mücadelenin altýný
çizdi.
MSF’nin bu konuda ortaklaþtýðý yer sorunun Kürt kimliðinin tanýnmasý ve bunun
anayasa çercevesinde güvenceye alýnmasý olduðuydu. Bu
talep tüm tartýþmalarý toparlayan bir çerçeveydi. 80 seneden beri bölgede isyanlarýn çýkmasýnýn sebebi Kürt halkýnýn
tüm diðer halklara tanýnan haklardan mahrum býrakýlmasýydý.
Bunu da Kürtçenin kurslarda
okutulmasý veya tek bir kanalda
yayýn ile çözmek mümkün
deðildi. Diðer devletsiz halklar
gibi Kürt halkýnýn da tüm haklarý anayasa güvencesi ile tanýnmalýydý. Kürt sorununda
çözümün neresindeyiz toplantýsýnda Emine Ayna bunu
“Kürtçe öðrenmek istiyoruz,
gidin kursa diyorlar, sanki
Ýtalyanca öðrenmek istiyoruz,
ana dilimizde eðitime verilen
cevap bu” derken kimlik
hakkýnýn altýný bir kez daha
çiziyordu.

Ortak soru “açýlým
hakkýnda ne düþünüyorsunuz” idi. 44 toplantýda
hep bu soru bir þekil- de
cevaplanmaya çalýþýldý.
Anarþistlerden sosyalistlere, eþcinsellerden
kadýn hareketine, gençlikten sendikacýlara,
otonomculardan sivil
toplum kuruluþlarýnýn
temsilcilerinin kendi
görüþlerini dinledik. Kürt
hareketi taleplerini dile
getirirken çözüm önerilerini de açýkladýlar.
Ortaklaþa mücadelenin
altýný çizdi.
Bask ve Katalan bölgelerinden
katýlanlarýn konuþmalarý Kürt
halkýnýn sorunlarýnýn ve
mücadelesinin dünyada tek
olmadýðýný iyi bir þekilde ortaya
koyuyordu. Hepsi deðiþik
þekillerde mücadele etmiþler
bunun sonucunda en temel
haklarý kazanmýþlar, süreç
Kürtlerinkine çok benziyor.
Katalanya’dan Kürtçe eðitime
destek için bir proje hazýrlanmýþ, okullarda okutulmak üzere
12 tane kitabýn basýlmasý için
maddi destek veriyorlar. “Biz
dilimizi konuþamamaktan çok
çektik, Kürt halkýna bir nebze
de olsa yardýmcý olmak istedik”
diyorlar.
MSF’nin kapanýþ toplantýsýnda
Avrupa, Ortadoðu ve Kürt bölgesinin tüm renkleri, tüm sesleri bir aradaydý. Ortadoðu’dan
gelenler Diyarbakýr’dan,

Kürtlerden ne kadar etkilendiklerini anlattýlar. MSF’de kurulmaya çalýþýlan Kürt, Türk ve
Arap kardeþliðinin önemini
vurguladýlar. Avrupa’dan
gelenler bu güne kadar
sömürgeci bir þekilde yayýlmaya çalýþan Avrupa
medeniyetinin Doðu ile kucaklaþmasýnýn önemini vurguladýlar. Dünyayý ancak hep birlikte deðiþtirebileceðimizi
söylediler. Toplantý sonuç
bildirgelerinde 2010 yýlýnda
Ortadoðu ve Kadýn konferansý
yapýlmasý, dayanýþmanýn
güçlendirilmesi mesajlarý çýktý.
Hem MSF’ye hem kapanýþ
toplantýsýna damgasýný vuran
Barýþ Anneleriydi. Emine Anne,
Türkiye devleti ne yaparsa yapsýn Kürt hareketinin BARIÞ istediðini vurguladý. Tutuklansak
da öldürülsek de biz BARIÞ
istiyoruz dedi. Bunun için
mücadele ettik, onlarca çocuðumuzu feda ettik ama mücadeleye devam edeceðiz, Kürt kimliðimizle tanýndýðýmýz bir Barýþa
kadar devam edeceðiz dedi.
Kimse muhatap kim diye sormasýn, Öcalan hepimizin adýna
muhataptýr derken çözümün
merkezini de gösterdi.
MSF, diðer tüm sosyal forumlar gibi yapýlan yerin rengini,
sesini yansýtmasý, dýþardan
gelenlerin yereli öðrenme ve
dayanýþma geliþtirmesi ve ortak
bir mücadele örgütlenmesi noktalarýnda son derece baþarýlý bir
forum oldu. Sosyal forumlardaki “BÝRLÝK, ÇEÞÝTLÝLÝK ve
DÝRENÝÞ” sloganýnýn bu kadar
canlý yaþandýðý bir forumu
mümkün kýlan Kürt hareketinin
dinamiði ve Kürt halkýnýn
coþkusuydu.
Sokaklarda umutlu bir bekleyiþ hakim. Son yýllarda Kürt
kimliði çok daha sahiplenir
olmuþ. Herkes anadilinde kamu
alanýnda da konuþmaya
baþlamýþ. Her yerde arabada,
iþyerinde hatta parklarda politika tartýþýlýyor. Katýldýðýmýz bir
düðünde masaya gelip bize
selam veren bir arkadaþ
giderken “çözüm federasyonda,
aþaðýsý bize yetmez” dedi.
Herkes kendi fikirlerini açýklamak, dýþarýdan gelenleri ikna
etmek istiyor.
Sokaða politikanýn bu kadar
hakim olmasýnda yerel ve genel
seçimlerdeki kazanýmlarýn etkisi çok büyük. DTP belediye
baþkanlarýna ve milletvekillerine ilgi çok fazla. Sokaða çýktýklarýnda halk onlarýn ellerini
sýkarken, sohbet ederken hep
politika konuþuluyor.
Yöneticilerin halkýn içinde
olmasýnýn en iyi örneklerini
veriyorlar. Yürüyüþte, toplantýda, günlük hayatta beraber
mücadele edildiðini her yerde
hissedebiliyorsunuz. En büyük
sorundan en ufak probleme
herkes kafa yormaya, çözüm
bulmaya çalýþýyor.
MSF; mücadele insanlarý
deðiþtirir, geliþtirir, güzelleþtirir
cümlesinin ne kadar yerinde
olduðunu bir kez daha gösterdi.
Baþka bir Dünya, Baþka bir
Mezopotamya mümkün…

Yýldýz Önen
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Kazanmak için Kasým'a hazýrlýk
IMF karþýtý etkinlikler, esas olarak küçük
eylemler þeklinde geçti. IMF zirvesi sýrasýnda
yapýlan ve polis þiddetine maruz kalan genel
eylem de dahil, etkinliklerin temel sorunu kitlesel olmamasý deðil, kazanmak için örgütlenmemiþ olmasýydý.
Bu zirve sýrasýnda kazanmak, toplantýlarýn
iptal edilmesini ya da sokaktaki hareketin de en
az toplantýlar kadar tezlerini dünya kamuoyuna
duyurmasýný saðlamaktý.
Böyle olmadý.
Toplantýlarýn iþlemesini engellemek için, kim
daha iyi ayakkabý fýrlatýyor ya da kim daha
uzun direðe týrmanýyor yarýþmalarýndan çok
aylar süren bir kampanyayla IMF'nin, Dünya
Bankasý'nýn (DB) iþlevinin ne olduðu, neden
daðýtýlmasý gerektiði, neden bu zirvenin ezilenler için tehlikeli olduðu anlatýlmalýydý.
Milyonlarca bildiri daðýtýlmalýydý. Sokak stantlarý açýlmalý, sayýsýz toplantý örgütlenmeli ve
"IMF defol!", "IMF'ye dur de!" sloganlarý
popüler hale getirilmeliydi.
Sadece 2007 yýlýnýn Eylül ayýnda baþlayan krizden sonra direniþe çýkan iþyerlerindeki iþçiler
IMF zirvesine karþý bir araya getirilseydi bile
çok yaygýn bir hareket örgütlenebilirdi.
Üstelik, IMF zirvesinden birkaç gün önce
Türkiye çapýnda Ýstanbul'da Emek Platformu
tarafýndan merkezi bir miting örgütlenebilir,
Ýstanbul dev bir forum alanýna çevrilebilirdi.
Bu adýmlarý planlamak için tek bir þeye ihtiyaç
var: Kazanma isteðine!
Sol ise bu istekten çok uzak. Geçmiþte eleþtirilen Greenpeace tarzý eylemler denilen,
Greenpeace'in kampanyalarýný duyurmak ve
kamuoyu oluþturmak için etkili bir þekilde
örgütlediði, esas olarak medyada görünür
olmayý baþarý kriteri olarak deðerlendirilen
eylemler, solda artýk genel kabul görüþ durumda. Sol güçsüzleþtikçe, sýkýþtýkça, hareket alaný
daraldýkça kazanma umudunu daha fazla
kaybediyor ve medyaya çýkmak için fýrsat yaratmayý hedefliyor. Planlar IMF toplantýlarýný
bloke etmek, kitlesel ama gerçekten kitlesel bir
hareketle IMF'yi bir kez daha bir kez daha
teþhir etmek üzerine deðil, IMF Baþkaný'nýn
kafasýna ayakkabý fýrlatmak üzere kuruluyor.
Ardýndan da, "Yaptýk, yine yaparýz" bildirileri
yayýnlanýyor.
Oysa bu toplum IMF'ye karþý þiddetli bir tepki
duyuyor.
IMF karþýtlýðý, içinden geçmekte olduðumuz
krizle birlikte düþünüldüðünde bu toplumda en
meþru en yaygýn duygulardan birisi. Bu
yaygýlýk örgütlenebilirdi. Þimdi kaçan fýrsatý,
önümüzdeki dönemin mücadeleleri için bir
önemli bir deney olarak görmek zorundayýz.
IMF karþýtý etkinliklerde en önemli sonuçlardan birisi kazanmak için mücadele isteðinin
noksanlýðýysa, diðer bir önemli etken de emek
örgütleri arasýndaki bölünmüþlüktür. Solun etki
sahibi olduðu sendikalar her fýrsatta Türk-Ýþ ve
Hak-Ýþ gibi sendikal konfederasyonlarý hareketten dýþlamaktadýr.
Bu bölünmüþlüðe bir son vermek zorundayýz.
Hiçbir sendika hiçbir örgütün aile yadigarý özel
çiftliði deðildir. Hiç kimsenin emek örgütlerinin
bölünmüþlüðünü derinleþtirme lüksü yoktur.
Hiç kimse kendisini en kýzýl ilan edip sendikalar
arasýnda sarý-kýzýl-yeþil ayrýmýný yapma hakkýna
sahip deðildir. Hele hele kendi kýzýl renkleri
sosyalizmin mi Türk bayraðýnýn mý kýrmýzýsý
olduðu ayýrt edilemeyenlerin renk ayrýmý
yaparak sendikalar arasýnda bölünmüþlüðü
derinleþtirme haklarý yoktur.
KESK, Kasým ayýnda bir grev hareketi örgütlemeye çalýþýyor. Bu grev hareketi için, IMF karþýtý
etkinliklerden çýkartýlmasý gereken en önemli
derslerden birisi de uzun soluklu kampanyalar
yapmanýn önemidir.
Eðer, KESK, kazanmak için bir grev hareketi
örgütleyecekse, gerçekten krizin faturasýnýn
patronlar tarafýndan ödenmesi için harekete
geçecekse, bu hareketin þimdiden etkili bir kampanya olarak ve birleþik bir mücadele platformu
olarak örgütlenmesi gerekiyor.

IMF ve Dünya Bankasý
kirli enerjiden yana
Y

ýllardýr neredeyse
çýðlýk atýyoruz:
Gezegen tüm canlý
yaþamýyla birlikte büyük bir
iklim felaketiyle yüz yüze. Bu
çýðlýklar hükümetlerin, karar
alýcýlarýn umurunda deðil.
Binlerce bilim insanýnýn
raporlarý umurlarýnda deðil.
Ani iklim deðiþimi aþamasýna
gelinip gelinmediði, geri
dönüþü olmayan noktaya
ulaþma ihtimali umurlarýnda
deðil.
Umurlarýnda deðil, çünkü
ufuklarý, IMF'nin ekonomipolitikalarýnýn serbest
piyasayý, mali piyasalarý
güçlendirmeyi hedefleyen
bakýþ açýsýyla birebir örtüþüyor. Ýklim felaketinin en önemli sorumlusu ise bu bakýþ
açýsýna sahip olan devlet politikalarý. IMF'nin sermayenin
serbest dolaþýmý yönündeki
bakýþ açýsý ve dayatmasý ve
Dünya Bankasý'nýn bu politikalarýn ikiz kardeþi olan
"yardým" anlayýþý, iklim
felaketinin de tetikleyicisi.

Kömür yakýn

DB 2010 Dünya Geliþmiþlik
Raporu'nu "Ýklim Deðiþikliði
ve Kalkýnma" konusunda
hazýrladý. Rapora göre DB bir
yandan yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yapýyor,
ama ayný zamanda pratik
olarak küresel iklim deðiþikliðinin en önemli nedenlerinden birisi olan kömürlü
termik santralleri de teþvik
ediyor. Rapor þunu da
söylüyor, Eðer karbondioksit
salýmýný düþürmek için acil
önlemler alýnmazsa bu
yüzyýlýn sonuna kadar küresel sýcaklýkta 5 derecelik bir
artýþ olacak:
"Ýklim bu hýz ve büyüklükte
deðiþirse mevcut türlerin
yarýdan fazlasý yok olabilir.
Deniz seviyeleri bu yüzyýl
içinde bir metre yükselerek
60 milyon insaný tehdit altýnda býrakabilir. Tarýmsal üretim tüm dünyada azalabilir,
bu da her yýl üç milyon
insanýn daha yetersiz beslenmeden ölmesi anlamýna
gelir." Bu çarpýcý verileri
aktaran kurumun akýl, mantýk ve vicdan gereði, tüm
kaynaklarýný bu süreci durdurmak üzere kullanmasý
deðil mi? Tam tersi. Dünya
Bankasý önümüzdeki 40-50
yýl boyunca her sene milyon-

 Darbeye, Ergenekon
çetesine karþýysan,
 Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
 Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan
 Küresel krize karþý
mücadele etmek istiyorsan
 Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan

larca tonluk karbondioksit
salýmý yapacak olan devasa
kömür santrallerine para
veriyor.

Hindistan

Geçtiðimiz sene Dünya
Bankasý, ortaðý olan Asya
Kalkýnma Bankasýyla birlikte,
batý Hindistan'ýn Gujarat
eyaletindeki bir kömür
santralinin finansmaný için
850 milyon dolarlýk kredi
saðladý. Yenilenebilir enerji
yatýrýmlarýna ise 700 milyon
dolar kaynak ayrýlmasýný
öneriyor. ABD'de lobi
faaliyeti yürüten Çevre
Koruma Fonu isimli grup,
kurulacak bu santralin
Hindistan'da kurulmasý planlanan 9 santralden ilki
olduðu ve önümüzdeki 50 yýl
boyunca yýlda 26.7 milyon
tonluk karbondioksit salýmýný
yaparak dünyanýn en büyük
sera gazý üreticilerinden biri
haline geleceðini belirtiyor.
Banka ayrýca Güney
Afrika'nýn 6 kömür santrali
kurulmasýný da içeren enerji
geniþletme planýna 5 milyar
dolarlýk bir katký yapýyor. Bu
ikiyüzlülük, bu sahtekarlýktan baþka bir þey deðil.
IMF ve Dünya Bankasý'nýn
yönetim anlayýþýnda bir
reformla bu iki kurumun
yeniden düzenlenmesi de
konuþuluyor. Bu iki kuru-

mun reforme edilmesi deðil,
kendilerini laðvetmesi
gerekiyor. Tüm sempatik
görünümüne raðmen, DB'nin
kalkýnma anlayýþýna yakýndan bakýnca, bu kurumun da
en az IMF kadar tehlikeli
olduðu görülüyor.

Sýnýf farký

Ýklim deðiþikliðinin etkileri
farklý toplumsal sýnýflardan
insaný farklý bir þekilde etkiliyor. Sera gazý emisyonlarýný
týrmandýran þirketlerin sahipleri ve kar ortaklarýnýn ýsýnmayla ilgili bir problemleri
yok ve ýsýnmaktan, kürenin
ýsýnmasýndan þikayetçi de
deðiller. Onlarýn parýltýlý
yaþamlarý, iklim deðiþimine
neden olan sanayinin sürekli
kâr yaratmasýna baðlý.
Milyonlarca yoksul insan
içinse durum tümüyle farklý.
Sorunumuz politiktir.
Þirketlere ve sözcülerine
karþý, artýk tüm insanlýðýn ve
tüm gezegenin sözcülüðünü
emekçi sýnýflar yapmak
zorunda. Daha radikal taleplerle, daha radikal, daha
kitlesel bir mücadele
sürdürülmek zorunda. Ýklim
deðiþimini durdurmanýn
baþka bir yolu yok. 24 Ekim
ve 12 Aralýk’taki küresel ýsýnmaya karþý eylemleri gelin
hep birlikte örgütleyelim.
Nuran Yüce
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Gýda
krizi
büyüyor
Uluslararasý Gýda
Politikalarý Araþtýrma
Enstitüsü (IFPRI) son
yayýmladýðý raporunda
iklim deðiþikliðinin
tarýmsal üretimi azaltacaðýný ve artacak fiyatlarla geliþmekte olan
ülkelerde açlýk sorununun baþ gösterebileceðini belirtiyor. ''Ýklim
Deðiþikliðinin Tarým
Üzerindeki Etkilerinin
Kapsamlý
Deðerlendirmesi'' baþlýklý raporda, iklim deðiþikliðinden en fazla etkilenecek bölgeler arasýnda Güney Asya'nýn
geldiði, iklim deðiþikliði
hýzýnýn mevcut þekliyle
devam etmesi durumunda, en kötü senaryoya
göre, bölgede buðday
baþta olmak üzere
tarýmsal üretimin yüzde
50 oranýnda azalabileceði belirtildi.
2050 yýlýna
gelindiðinde %50 daha
kalabalýk bir dünya
yaþýyor olacak. Tarýmsal
alanlar azalmýþ ve ciddi
bir su ve gýda sorunu
yaþanýyor olacak. Tahýl
ürünlerinin fiyatlarýndaki artýþ bazý geliþmekte
olan ülkelerde %70'leri
bulacak. Var olan açlýðýn
ve yoksuluðun boyutlarý
daha da artacak.
Ýklim deðiþikliðinin
etkilerini azaltmak
mümkün. Atmosfere
salýnan sera gazlarýný
2050 yýlýna gelindiðinde
artýk devre dýþý býrakmýþ
olmalýyýz. Fosil yakýtlara
dayalý enerjiden
yenilenebilir, temiz
enerjiye geçmiþ
olmalýyýz.
 Çin'in Doðu sahillerini yýkýp geçen tayfun 4
milyon kiþiyi etkiledi. 1
milyon kiþi evlerini terk
etmek zorunda kaldý.
Tayfunun yarattýðý
toprak kaymalarý
binalarýn yýkýlmasýna çok
sayýda insanýn enkaz
altýnda kalmasýna neden
oldu. Kaç kiþinin enkaz
altýnda kaldýðý ise bilinmiyor.
 Etau Tayfunu
Japonya'da da seller ve
toprak kaymalarýna
neden oldu.
 Tayvan'ýn güneyini
etkisi altýna alan
Morakot Tayfunu sonucunda 800 kiþinin kaybolduðu bildirildi.
Tayvan'da Sellerin
getirdiði çamur insanlarý
ve canlýlarý yuttu.
 Trakya ve Ýstanbul'da deðil bir çok þehirde
yaþanan aþýrý yaðýþlar ve
selin bir benzeri
Ýtalya'nýn Messina
kentinde meydana geldi,
9 kiþi öldü.
 Filipinler'i vuran
Ketsana Kasýrgasý ve þiddetli yaðmurlar 293
kiþinin ölümüne neden
oldu.
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Piyasaya karþý planlama
Doðu Bloku'nun çöktüðü yýllarda her biri iþçi sýnýfýnýn ve
toplumun ezici çoðunluðunun
aleyhine, kapitalist sýnýfýn lehine
anlamlar ihtiva eden yeni liberal
politikalar tartýþýlmaz mutlak
doðrular olarak son 30 yýla
damgasýný vurdu. Reagan Thatcher - Kohl dönemi ile
baþlayan bu vahþi kapitalizm
evresinin gezegenimizde yarattýðý tahribat katlanýlamaz boyutlara ulaþmýþ durumda. Gelir
uçurumu, çok küçük bir azýnlýðýn yaratýlan zenginliðin ezici
çoðunluðuna el koymasý;
parasýz saðlýk ve parasýz
eðitimin milyarlarca insan için
birer sosyal hak olmaktan çýkmasý; yaygýn iþsizlik; çalýþma
saatlerinin artmasý, ücretlerin
azalmasý; yoksul ülkelerde bunlara ek olarak yetersiz beslenme
ve açlýk, salgýn hastalýklar,
yaygýn insan haklarý ihlali.

mýþtýr. Bu yüzden uluslararasý
ölçekte bir alternatif ekonomik
model oluþturulmasý zorunluluðu vardýr. Ayrýca planlamanýn
acil olarak küresel sorunlarý
hedef almasý gerekmektedir.
Küresel iklim deðiþikliðinden
küresel salgýn hastalýklara,
ekolojik felaketlerin önlenmesinden en temel insan ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasýna kadar pek çok
alanda acil küresel tedbirler
alýnmak zorunda.

Krize karþý alternatif

Sosyal piyasacýlýk

Baþlý baþýna büyük bir yalan
olan devlet müdahalesi olmadan
tamamen piyasa koþullarýna
göre varlýðýný sürdürme prensibi, 2008 Eylül krizi ile birlikte
hükümetlerin trilyonlarca dolarý
þirket kurtarmaya aktarmasýyla
fiilen çöktü. Bu büyük çöküþ bile
piyasacýlýktan tam bir kopuþu
gerçekleþtiremiyorsa, 30 yýllýk
neo liberalizmin, ayný zamanda
çok ciddi bir ideolojik tahribat
yarattýðýný da kanýtlýyor. Sosyal
piyasacýlýk önerisi de bu tahribatýn ürünü.
Egemen sýnýf sözcüleri tarafýndan önerilen neo-liberal
piyasacýlýðýn karþýsýndaki bu
sosyal piyasacýlýðýn herhangi bir
biçiminin geniþ yýðýnlarýn
adalet, demokrasi ve
sürdürülebilirlik taleplerini
karþýlamasý mümkün deðil. Her
þeyden önce piyasayý
vazgeçilmez kýlan o sahte özgürlük fikri ile mücadele etmek
gerekiyor. Her türlü maddi ve
fikirsel mallar ve hizmetlerin
serbestçe alýnýp satýlmasýnýn
ancak siyasi özgürlük ile
mümkün olacaðý fikri son 30 yýl
boyunca sayýsýz kez çürütüldü.
Hiç de tesadüfü olmayan bir
þekilde, ileri ülkelerdeki sistematik hak gasplarý ve dünyanýn
geri kalanýndaki baskýcý uygulamalar at baþý gitti. Hatta þunu
söylemek mümkün, neo-liberal
politikalarýn en dolaysýz uygulandýðý ülkeler, en baskýcý rejimlere sahip ülkeler oldu. Tersi de
doðru, neo-liberal politikalara
karþý en büyük direniþler
demokrasinin sýnýrlarýnýn nispeten geniþ olduðu ülkelerde
gerçekleþti.
Diðer taraftan piyasanýn kendisi kuralsýzlýðý, dolayýsý ile yýllarýn mücadelesi ile kazanýlan
haklarýn gaspýný dayatýyor. Bu
koþullarda, içinde olabildiðince
çok mal ve hizmetin piyasada
satýlmak üzere üretildiði; emek,
toprak ve para piyasalarýnýn da
var olduðu kendi kendini
düzenleyen bir sistem olarak
piyasa ekonomisinin, adil ve iyi
bir toplumla uyumlu olabileceðini söylemek hiç de gerçekçi
deðil. Ekonomik liberalizm ile

Dünyada her günki üretim 6 milyar insanýn ihtiyaçlarýndan fazlasýný karþýlayabilir.
Ama 1 milyardan fazla insan kronik açlýk çekiyor ve gýda fiyatlarý hýzla yükseliyor.

sosyal korumacýlýðýn bileþkesi
olarak önerilen sosyal
piyasacýlýða karþý haklý eleþtirilerimizi yöneltmek zorundayýz.
Ýlk olarak piyasa ekonomisi
adaletin gereklerini ihlal eder.
Kapitalizm altýnda bireyler
kendilerine fayda saðlayacak
þeylere eþit olarak ulaþamazlar.
Sorun sadece üretim kaynaklarýna eriþim ve gelirin eþit biçimde
daðýtýlmasý da deðildir.
Bireylerin gündelik yaþama
iliþkin þanslarý da kendi kontrolleri dýþýnda kalan süreçler
tarafýndan, özellikle piyasalardaki dalgalanmalar sonucunda,
þiddetli bir biçimde etkilenmektedir. Günümüzde finasal patlamalar ile kazanýlan servetleri,
borsanýn çöküþü ile kaybedilen
yaþamlarý düþünelim.
Ýkincisi, kapitalizmin yol açtýðý
ekonomik gücün belli ellerde
yoðunlaþmasý demokrasinin
kapsamýný ciddi biçimde sýnýrlar, çünkü günümüzde pek çok
insanýn kendi yaþamlarýný etkileyen kararlarda söz hakký yoktur. Mevcut demokratik
mekanizmalar, güçlü olaný korumaya yönelik olarak hazýrlanmýþtýr ve güçlü olanlar aþaðýdan
kendisini tehdit edecek bir
hareket ortaya çýkmadan bu
güçlerindan feragat etmezler.
Ayrýca söz konusu demokratik
mekanizmalar, þirketlerin etkisine baðlý olarak piyasalara ters
düþen politikalar izleyen
hükümetlerin karþýlaþtýðý aðýr
yaptýrýmlar yüzünden ciddi
biçimde tehlike altýndadýr.
Üçüncüsü, kapitalizmin rekabetçi sermaye birikim süreçleri
göz önüne alýndýðýnda hep ileri
hamleler yapmasý, ekolojik ve
iklimsel açýdan hiç de
sürdürülebilir olmayan bir iktisadi geliþme biçimi yaratmýþtýr.
Piyasacýlýða baðlý kalarak
sosyal sorunlarý aþmak mümkün
görünmüyor.

Planlý bir ekonomi

Piyasanýn karþýsýna sosyalist
planlamayý koymaktan baþka bir
çözümümüz yok. Devlet kapitalisti rejimlerin çok uzun yýllar
boyunca sosyalist rejimler olarak
görülmesi ve bu rejimlerin tamamen bürokratik sýnýfýn çýkarlarý
doðrultusunda hazýrladýðý planlar nedeni ile kötü örnek teþkil
etmesi planlamanýn kendisinin
kötü bir þeymiþ gibi algýlanmasýna yol açtý. Oysa bu rejimlerde
yapýlan plan üzerinde geniþ
yýðýnlarýn tek bir söz etme hakký
dahi yoktu, týpký günümüzde
IMF ve DB toplantýlarýnda alýnan kararlar doðrultusunda
hazýrlanan planlarda bizim hiç
bir söz hakkýmýzýn olmadýðý
gibi. Dolayýsý ile planlamanýn
kendisinin neye hizmet ettiði
planý gerçekleþtiren sýnýfýn temsilcileri ile doðrudan baðlantýlý.
Sosyalist planlama ile öncelikle
kaynaklarýn paylaþtýrýlmasý ve
kullanýmýnýn çoðunluk ilkesi
çerçevesinde ve demokratik
karar alma mekanizmalarý
temelinde kollektif biçimde
belirlendiði bir iktisadi sitemdir.
Bu sistem, karar alma mekanizmalarý, istenildiði zaman geri
çaðýrma koþulunu içeren konseyler üzerinden þekillendiði
için demokratiktir. Her aþamada
demokratik müzakereler
üzerinden gerçekleþen bir konsensusu barýndýrýr. Nihai olarak
bu konsensus üzerinden koordinasyon saðlanýr.
Etkin olabilmek için sosyalist
planlamanýn uluslararasý
düzeyde gerçekleþtirilmesi
zorunludur. Kapitalizm küresel
bir sistemdir, kapitalizm tarihi
piyasaya karþý gelmeye çalýþan
ulus devletlerin ciddi yaptýrýmlara maruz kaldýðýný göstermektedir. Bu yaptýrýmlar çoðu kez
egemen sýnýf iliþkilerinin
yeniden egemen sýnýfýn istediði
biçimde kurulmasýyla sonuçlan-

Kapitalist küreselleþmenin
mantýðý dünyanýn özel mülkiyet
bölgelerine bölünmesidir. Bu
mantýðýn yerine ortak
ihtiyaçlarýn demokratik bir konsensus üzerinden belirlenmiþ bir
mantýk koymak, kiþisel olmayan
üretim kaynaklarýnýn toplumsal
mülkiyete dönüþtürülmesi
olmaksýzýn mümkün deðildir.
Temel kaynaklarýn özel
mülkiyetin kontrolünde olduðu
koþullarda bu kaynaklarýn tahsis
edilmesine iliþkin kararlar
demokratik bir biçimde alýnamaz.
Zaten özel mülkiyetin özü,
mülk sahibine, sahip olduðu
þeylerin kullanýmý ile ilgili karalara baþkalarýnýn karýþmasýný
enkgelleme hakkýný vermesidir.
Bu nedenle demokratik biçimde
planlanan bir ekonomi özel
mülkiyet yerine toplumsal
mülkiyete dayanmak zorundadýr.
Sosyalist planlama modeli ile
karar alma süreçlerine ekonomik
alanýn dahil edilmesi, mevcut
burvuza demokrasisinin en uç
sýnýrlarýnda bile görülemiyecek
oranda olaðanüstü bir
demokratik rejimin öngörülmesidir.
Böyle bir modelin gerçekleþmesi iþçi sýnýfýnýn birden fazla ileri
kapitalist ülkede iktidarý ele
geçirmesi ile mümkün olabilir.
Nesnel koþullar, giderek bir
toplumsal devrim için gerekli
düzeyde olgunlaþmaya baþlamýþ
olsa da henüz bir devrimci
dönemden geçmiyoruz. Bu
sürecin olgunlaþmasýný hýzlandýrmaya katký saðlayacak
kitlesel mücadeleler; büyük
çoðunluðun üzerinde anlaþtýðý
talepler üzerinden
örgütlenebilir.
Seattle 1999'dan itibaren
antikapitalist hareketin dilinden
düþürmediði, üçüncü dünya
ülkelerinin borçlarýnýn derhal
iptal edilmesi, uluslararsý para
iþlemlerinden Tobin vergisi alýnmasý, IMF-DB gibi kurumlarýn
daðýtýlmasý, evrensel bir temel
gelirin yürürlüðe konmasý, haftalýk çalýþma saatlerinin azaltýlmasý, kamu hizmetlerinin
korunmasý ve özelleþtirilen
kurumlarýn yeniden kamulaþtýrýlmasý, göç kontrollerinin
kaldýrýlmasý ve yurttaþlýk haklarýnýn geniþletilmesi, çevre ve
iklim felaketlerini önleyecek
önlemlerin alýnmasý, askeri
sanayi kompleksin daðýtýlmasý,
sivil özgürlüklerin korunmasý,
gibi taleplerimiz üzerinden
gerçekleþecek.
Kemal Baþak
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DEMOKRASÝ

Demokrasinin sözcük anlamý
Antik Yunan dönemindeki
site devletlerine kadar uzanmaktadýr. Site devletlerinde
"yurttaþ" sayýlanlar (köleler
dýþýnda kalan erkekler) bir
meydanda toplanarak verilecek kararlar hakkýnda oylamalar yaparlardý, buna
demokrasi adý veriliyordu.
Ýsim, Yunanca halk anlamýna
gelen "demos" ve iktidar
(yönetim) anlamýna gelen
"kratos" sözcüklerinin birleþiminden gelmektedir, halkýn
yönetimi anlamýna gelir.
Demokrasinin sözünün
dahi edilmediði feodal dönemin sonlarýna doðru tüccarlar, küçük üreticiler ve giriþimcilerden oluþan yeni bir
sýnýf -burjuvazi- yükselmeye
ve politik olarak güç sahibi
olmaya baþladý. Doðal olarak
dönemin aristokratlarý ile bu
sýnýf arasýnda bir çýkar çatýþmasý ortaya çýktý. Bu çatýþma
pek çok devrimci kalkýþmayý
beraberinde getirdi. Elbette
burjuvazi bunu tek baþýna
yapamazdý, bir dizi talep
etrafýnda halkýn büyük
çoðunluðunu mobilize etmesi
gerekiyordu. Ýþte burjuvazinin demokrasi retoriði
böyle ortaya çýktý.
Elbette, burjuvazi iktidarý
ele geçirdikten sonra, iþçi
sýnýfýna ve ezilenlere karþý
"demokrasi"yi kýsa bir süre
içinde unuttu. Ancak iþçi
sýnýfýnýn hem ekonomik hem
de politik bir dizi direniþi
sonucu pek çok kazaným elde
edildi. Genel oy hakkýndan,
seçme ve seçilme hakkýna,
sendikal özgürlüklere kadar
bütün kazanýmlar iþçi sýnýfý
mücadeleleri ve devrimci
kalkýþmalarý sonucu
kazanýldý.
Demokrasinin en geliþkin
biçimi ise iþçi sýnýfýnýn kendi
iktidar araçlarýný yarattýðý
devrimlerde ortaya çýktý.
1871 Paris Komününden
baþlayan iþçi demokrasisi
1905 Rus devriminde
Sovyetlerin ortaya çýkmasýyla
en uygun aracýný buldu. 1917
Ekim devrimi, 1919 Alman
devrimi, Ýtalya'daki iki kýzýl
yýl, Macaristan Devrimi gibi
pek çok devrimde benzer
iktidar araçlarý ortaya çýktý.
Seçilenleri geri çaðýrma
hakký, seçilenlerin ortalama
bir iþçi ücretinden fazlasýný
alamamasý gibi uygulamalar
iþçi demokrasisinin doðrudan demokrasiye en yakýn
biçim olmasýný saðladý.
Sosyalistler, burjuva
demokrasisi içindeki özgürlükleri iþçi sýnýfýnýn kazanýmlarý olarak görür, sahiplenir
ve korurlar. Ancak, en ileri
demokrasi biçimini yani iþçi
demokrasisini savunurlar.
Can Irmak Özinanýr
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Sovyet tipi demokrasi

S

osyalizm teorisi, iþçi sýnýfý bu teorinin
merkezine yerleþtiðinde, gerçek bir toplumsal
güç olarak tarih sahnesine çýktýðýnda bilimsel
bir karakter kazandý. Toplum mühendisliðinin
ütopik toplumsal icatlarý ve giriþimleri yerine
sýradan insanlarýn deðiþtirirken deðiþtikleri kolektif
ve aþaðýdan eylemin ürünü olarak sosyalizm anlayýþý
Karl Marks tarafýndan geliþtirildi.
Sosyalizm, mal ve hizmetlerin küresel üretim zinciri içinde temel üretken güç olan iþçi sýnýfýnýn, diðer
toplumsal sýnýflardan bütünüyle farklý olan bir özelliðinin ürünü. Bir yandan sanayi üretiminin
parçalanmasý mümkün deðil. Bir okulun, bir hastanenin, bir fabrikanýn içinde gerçekleþen üretim
parçalanamaz. Bu üretimin gerçekleþmesinin ve
yeniden gerçekleþmesinin tek yolu, üretim zincirinin
tüm noktalarýndaki iþçilerin iþ süreçlerinin devamlýlýðýnýn saðlanmasýdýr. Okulun elektriðe, ýsýnmaya,
temizliðe, öðretmene, muhasebeye, müfredata,
tebeþire, saðlýk hizmetine vs ihtiyacý vardýr. Eðitim
hizmetinin üretiminin devamlýlýðýnýn saðlanmasý için
bir okul içinde bu üretimlerinin hepsinin gerçekleþmesi gerekir. Bir kýsmý, elektrik, ýsýtma, tebeþir,
defter, kalem, bilgisayar ve saðlýk gibi, bölge ve
hatta ulusal çapta örgütlenmesi gereken bu
ihtiyaçlar, neden tek bir sanayinin, tek bir alanda
parçalanamayacaðýný da gösteriyor. Eðitim hizmeti,
son derece kolektif bir üretim sürecinin bir parçasý.
Üretimin kolektif olmasý ve üretimin parçalanamamasý, emekçilerin ancak kolektif bir üretim yapma
yeteneðine sahip olduklarýný da kanýtlýyor. Ýþçi sýnýfý
bu yüzden daha önceki ve diðer tüm toplumsal
sýnýflardan farklý, kolektif bir karaktere sahip. Daha
önceki ve diðer toplumsal sýnýflarýn, siyasi kurtuluþlarý için verdikleri mücadele, bu sýnýflarýn üretim
araçlarý üzerindeki özel mülkiyet haklarýný garanti
altýna almanýn aracýyken, iþçi sýnýfýnýn siyasi kurtuluþu için verdiði mücadele, üretim araçlarý üzerindeki özel mülkiyeti ortadan kaldýrmanýn ilk adýmý
olarak görülmek zorunda bu yüzden. Ýþçiler baþka
sýnýflarý sömürmek için deðil, sömürü mekanizmasýný daðýtmak için siyasi iktidarý ele geçirmek
zorunda.
Ýþçi sýnýfýnýn siyasi kurtuluþu için verdiði mücadele
ekonomik haklarý için verdiði mücadeleyle bu yüzden kopmaz bir baða sahip. Ýþçi sýnýfýnýn, bir baþka
sýnýfý sömürmek için bir mekanizmaya ihtiyaç duymamasý, özellikle de toplumun küçük bir azýnlýðýný
oluþturan mülk sahibi sýnýflar gibi çoðunluðu baský
altýnda tutmak için örgütlenmemesi, iþçi sýnýfý
demokrasisinin sadeliðinin de nedenidir. Her bir
yaný iki yüzlülükle, rüþvetle, iþkenceyle, polis zorbalýðýyla, bürokratik kokuþmuþlukla dolu olan kapitalist demokrasiyi öve öve bitiremeyenler, sýradan
insanlarýn yönetemeyeceklerine duyduklarý derin,
sarsýlmaz ve biraz da ahmakça bir inançla, tarihi,
kapitalizm aþamasýnda dondurmaya çalýþýyorlar.
Ama tarih donuk bir þey deðil. Ýþçi sýnýfýnýn
demokrasisinin nasýl iþlediðini gösteren deneyler
yaþandý. 1871’de Paris Komünü'nde, 1905 ve 1917
Rus iþçi devrimlerinde, kýsa süren ömürlerine raðmen, kapitalizmin demokrasisinden kat be kat
özgürlükçü, eþitlikçi ve basit ve sade yapýlarla
iþleyen iþçi demokrasisi deneyleri yaþandý.
Kapitalist demokrasi ekonomik ve siyasi alaný birbirinden ayýrýr ve zorbalýðýný bu sayede gölgelemeye
çalýþýrken, iþçi sýnýfýnýn siyasal demokrasisi,
ekonomik mücadelesi sýrasýnda kurduðu örgütlerin,
birliklerinin, grev komitelerinin yaygýnlaþmasý, bu
örgütlerin genel bir ayaklanmanýn milyonlarca iþçiyi
kapsayan doðrudan demokrasiye en yakýn siyasi
merkezlerine dönüþmesiyle þekillenir.
Kapitalist devlet üst kattadýr. Burjuva parlamentosu üst katta, esas iþlevi en aþaðýda, sermayenin zincirlerinin dövüldüðü iþyerlerinde kapitalist sýnýfýn
egemenliði saðlama almanýn aracý olan kapitalist
devlet mekanizmasýný gölgeler.
Milyonlarca iþçinin devrimci eylem içinde þekillenen bilincinin ve yaratýcý yeteneðinin bir ifadesi
olan iþçi devleti ise zaten alt kattadýr. Bütün ayrýcalýklarý, profesyonel ordu, polis ve bürokrasiyi,
seçilenlerin seçenler tarafýndan her an geri çaðýrýlabilme hakkýnýn sürekliliðiyle yok etme eðilimini
hakim hale getirirken, siyaseti üretim sürecinde,
kolektif olarak çalýþan sýnýfýn ellerinde toparlar.
Sovyet tipi demokrasi, bu yüzden kapitalizm altýnda tüm ezilenlerin özgürlük kürsüsüne dönüþür.

Þenol Karakaþ

Varþova Gettosu
komutanýný kaybetti
Polonya'da Varþova gettosunda
Nazilere karþý Yahudi direniþinin
önderliðini yapan Marek Edelman,
ayný þehirde 90 yaþýnda hayatýný kaybetti. Edelman, Z Yayýnlarý tarafýndan yayýnlanan Varþova Gettosu
Savaþýyor isimli kitabýn da yazarýydý.
Naziler, 1939 yýlýnda Varþova'yý
iþgal ettiler. Bu iþgal þehirde yaþayan
300.000 Yahudi için ölümle burun
buruna geldikleri karanlýk günlerin
baþlangýcý anlamýna geliyordu. Kýsa
süre içinde tüm Yahudiler, tifüsün
yaygýn olduðu bir bölgeye yerleþtirildi ve bu bölgenin etrafý kalýn duvarlarla çevrildi. Varþova gettosu böyle
ortaya çýktý.
Varþova gettosu her ay 6000 insanýn
açlýktan ve sefaletten öldüðü, insanlarýn yiyecek bulabilmek için çöplükleri karýþtýrdýðý, dikenli telleri aþmak
isteyenlerin Yahudilerin kendi içinden oluþturulan polis birliði tarafýndan vurulduðu bir cehennemdi.
Naziler "üretkenliði arttýrmayý" çok
önemsiyorlardý, insanlarý toplayýp
çalýþma kamplarýna göndermek ve
Yahudileri canlý canlý yakarak imha
etmek bu "üretkenliðin" önemli bir
parçasýydý. Toplu bir ayaklanma
mümkün gözükmüyordu, insanlarýn
moralleri sýfýr noktasýndaydý ve herhangi bir karþý çýkýþ ölümle eþ anlamlýydý. 1941 yýlýnda sistemli bir imha
politikasý hayata geçiyoru.
1942 yýlýnda sosyalist bir programa
sahip Yahudi iþçi birliði olan Bund
tarafýndan ilk savaþ örgütü ZOB
kuruldu. Edelman, Bund'un gençlik
örgütünde sosyalist bir Yahudiydi.

1942 Temmuz'unda toplu tasfiyeler
baþladý. Tüm "üretken olmayan
Yahudiler" doðuda bir bölgeye gönderilmeye baþlandý. Eylül ayýna
gelindiðinde gettoda sadece 60.000
kiþi kalmýþtý.
18 Ocak 1943'te ikinci tasfiye
harekatý baþladý. Getto halký bu sefer
direnmeye kararlýydý. ZOB ve
Yahudi Askeri Birliði (ZZW)'nin bir
araya gelmesi ile ilk silahlý direniþ
baþladý. Naziler, iki ateþ arasýnda
býrakýldý, çatýþmalar 4 gün sürdü.
Getto direniþçileri aralarýnda lider
kadrosundan insanlar da olmak
üzere aðýr kayýplar vermelerine raðmen, Alman birlikleri geri çekildi,
ZOB bazý silahlarý ele geçirmeyi
baþardý.

Naziler, Nisan ayýnda bir tasfiye
operasyonu daha baþlattýlar. ZOB
tekrar direniþe geçti, Marek Edelman
bu dönemde ayaklanmanýn liderlerinden Mordechaj Anielewicz'in
ölümü üzerine Getto direniþinin
önemli liderlerinden birisi oldu.
Direniþ, Mayýs ayýna kadar sürdü. 8
Mayýs'ta Naziler, ZOB'un yer altý
karargahýna ulaþtý. 16 Mayýs'ta
ZOB'un cephanesi tükendi ve direniþ
sona erdi. Edelman dýþýndaki ZOB
önderliði, Nazilerin eline geçmemek
için intihar etti, Edelman ise bir liderin intihar etme þansý olmadýðý
düþüncesindeydi. Ayaklanma
sýrasýnda 13.000 Yahudi öldürüldü,
50.000'i ise toplama kamplarýna gönderildi. Varþova gettosu ayaklanmasý
yenildi ancak Nazilere karþý direniþin
en açýk kývýlcýmý oldu, 1 yýl sonra
Varþova ayaklanmasý gerçekleþti.
Edelman, Polonya Ýþçi Partisi'ne
baðlý Halkýn Ordusu isimli bir yer
altý örgütünün aktivistlerinden
yardým alarak kaçtý ve sonra onlara
katýlarak 1944'teki Varþova ayaklanmasýna katýldý. Savaþ sonrasýnda
kardiyolog oldu. Polonya'da "sosyalizm" adý altýnda kurulan devlet kapitalisti rejimin baskýlarýna karþý
Edelman, 1976'da Ýþçileri Savunma
Komitesi'ne katýldý. Bu hareket sonradan Dayanýþma Sendikasý'na
dönüþtü.
Marek Edelman, hayatý direniþin
içinde geçmiþ birisiydi, önce Nazilere
sonra stalinist bürokrasiye…
Yoldaþlarý onu unutmayacaklar.
Can Irmak Özinanýr

SÝNEMA

YENÝ BÝR FÝLM EKÝMÝ…
17-225 Ekim tarihleri
arasýnda Ýstanbul’da
gerçekleþecek “Film
Ekimi” kapsamýnda vizyon henüz girmemiþ (bir
kýsmý belki de hiç giremeyecek) 22 filmin gösterimi yapýlacak. Bir
süredir Türkiye’de
görmeyi beklediðimiz
dikkat çeken yapýmlar
þunlar:

yönetmen Steven
Soderbergh ile oyuncu
Benicio Del Toro’nun
ortak saplantýlý projesi
olarak bahsediliyor. Ýlk
bölümü Küba Devrimi’ne
odaklanan filmin ikinci
bölümü Bolivia günlerini
konu ediyor. Pek çok
ödül alan filmi seyreden
Hugo Chavez, Del
Toro’yu Caracas’ta aðýrlayýp beðenisini belirtiyor.

KAPÝTALÝZM:
BÝR AÞK HÝKÂYESÝ

(Michael Moore)
Yaþadýðýmýz mali krizin
peþi sýra kapitalizmin
nasýl iþlediði üzerine kafa
yoran Michael Moore
yine kendi araþtýrma
metoduyla konuyu açýklýða kavuþturmaya çalýþýyor. 20 yýl önce yönetmenliðini yaptýðý ilk belgesel
filmi “Roger ve Ben”
küresel kapitalizmin nasýl
iþlediðini kapý kapý gezerek anlamaya çalýþan
Moore, yaþadýðý þehirdeki
General Motors fabrikasýnýn neden

BEYAZ BANT

kapandýðýný anlamak için
þirketin CEO’sunun
peþine düþmüþ ona ulaþamayýþý üzerine bir film
ortaya çýkarmýþtý. Bu
seferde Wall Street’te
kapýlarý aþýndýrarak ödenen yüz milyarlarýn nereye gittiðini sorguluyor.

CHE

(Steven Soderbergh)
Ernesto ‘Che’
Guevara’nýn hayatý üzerine kapsamlý bir araþtýrma
sonucu ortaya çýkan iki
bölümlü ‘Che’ isimli film

(Michael Haneke)
Birinci Dünya Savaþý’nýn
arifesinde, Almanya’nýn
kuzeyinde bir kasabadaki
çocuk korosuna odaklanan Michael Haneke
kasabada yer eden baskýcý
ceza kültürünün yerleþik
hale gelmesiyle geliþen
olaylara göz atýyor.
Faþizmin Almanya’da
yükseliþinin kültürel sebeplerini ele alabileceðimiz
bir çalýþma.

LONDRA NEHRÝ

(Rachid Bouchareb)
2005 yýlýnda Londra’da

gerçekleþen bombalama
olaylarýnýn ardýndan kaybolan çocuklarýný arayan
iki yetiþkinin karþýlaþmasýyla baþlayan hikaye,
kýzýnýn müslüman
olduðunu öðrenen Ýngiliz
annenin ön yargýlarýyla
mücadelesi üzerine odaklanýyor.
POLYTECHNIQUE
(Denis Villeneuve), KAN
ARZUSU (Park Chanwook), CENNET BATIDA
(Costa Gavras)…

sayý: 377 z sosyalist iþçi z

Antikapitalist Blok’un IMF ve Dünya Bankasý’na karþý kampanyasý sona erdi

Halk IMF’ye karþý,
sokak bizden yanaydý
 Antikapitalist günler, ayný tar ihlerde yapýlan IMF toplantýlarýna
karþý 1 Ekim'de emek örgütlerinin
yürüyüþü ile baþladý. GSS
yasasýnýn yýldönümü sebebiyle
hem yasayý hem de bu yasayý dayatan IMF'yi protesto ettik.
Antikapitalist Blok olarak kitlesel
katýldýðýmýz eylemde IMF ve
Dünya Bankasý'na karþý yeni bulduðumuz sloganlar ilk kez sokaklarda yankýlandý. 'Milyonlar aç,
milyonlar iþsiz yaþasýn küresel
direniþimiz' sloganýyla mücadelenin küreselliðine dikkat çektik.
Eylemde içlerinde Esenyurt
Belediyesi'nde iþten atýlan
Belediye-Ýþ üyeleri, Arçelik'te direnen Nakliyet-Ýþ üyeleri, Sinter fabrikasý önünde direniþte bulunan
Birleþik Metal-Ýþ üyeleri ve iþçileri,
Sabiha Gökçen Havalimaný'nda
iþten atýlan Hava-Ýþ üyelerinin de
bulunduðu yüzlerce kiþi kortejler
oluþturarak Tünel'den Taksim
Meydaný'na yürüdü.
 2 Ekim Cuma günü, binlerce
bildiri daðýtarak tanýtýmýný sokakta
yaptýðýmýz "Küresel Kapitalizmin
Esas Örgütleri" toplantýmýzý Bilgi
Üniversitesi Dolapdere kam püsünde yaptýk. 'IMF-DB ve
Krizdeki Dünya Karþýt Sesler"
forumu kapsamýnda Antikapitalist
Blok tarafýndan düzenlenen
toplantýda Ýrem Nur Aksu moderatörlük görevini yürütürken,
KESK genel baþkaný Sami Evren,
sosyalist milletvekili Ufuk Uras ve
Antikapitalist Blok'dan Doðan
Tarkan konuþtu. Yoðun ilgi gören
toplantýda ilk sözü alan Sami
Evren "IMF hangi ülkeyle iliþkiye
girmiþse bunun bedelini bütün
toplum ödemiþtir" dedi. IMF'nin
bu Türkiye'de bu kadar rahat
toplantý yapabilmesinin sebebinin
sendikal hareketin zayýflýðý
olduðuna dikkat çeken Evren,
IMF^ye karþý etkin muhalefet için
sendikal yapýlarýn da deðiþmesi
gerektiðini belirtti. Ýkinci sýrada
söz alan Doðan Tarkan, yaþanan
ekonomik krizin neoliberal yalanlarý teþhir ettiðininin altýný çizdi.
"IMF ne kadar itibar kaybederse
kaybetsin iþçilerin mücadelesi
olmadan yýkýlmaz" diyen Tarkan
birleþik mücadele çaðrýsý yaptý.
Son olarak söz alan Ufuk Uras ise
krize direnmek için öncelikle krizi
tam olarak anlamak gerektiðine
dikkat çekerek para-para iliþkisinin artý deðer üretmediðini
söyleyen Marks'ýn krizi
öngördüðünü söyledi.
Neoliberalizme karþý alternatif bir
kamusallýðýn gerekliliði üzerinde
duran Uras, bunun için de yeni bir
sol odaðýn gerektiðini söyledi.
 Antikapitalist Blok 3 Ekim
Cumartesi günü Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonu'nun (Küresel
BAK) TÜSÝAD önünde yaptýðý
basýn açýklamasýna katýldý. 'Paranýz

Foto: Umut Gayretli

ÝSTANBUL:

füzeniz batsýn, biz barýþ istiyoruz'
pankartý arkasýnda Galatasaray
Meydaný'nda toplanarak, 7.8 milyar dolarlýk füze sistemi alýnmasý
için IMF ile bir an önce anlaþma
yapýlmasýný isteyen TÜSIAD'a
yürüdük. Üstelik Türkiyeli kan içicilere bir de sürprizimiz vardý. O
çok istedikleri füzelerin bir maketini TÜSÝAD'ýn önüne býraktýk ve
kimin savaþ istediðini teþhir ettik.
Burada yapýlan basýn açýklamasýný
okuyan Eðitim-Sen eski genel
baþkaný Alaaddin Dinçer "IMF'den
alýnan her kuruþu afiyetle yiyen
sizken, bu ziyafetin hesabý on yýllardýr yoksullara kesiliyor" dedi.
Coþkulu geçen eylemde "Dur de,
dur de IMF'ye Dur de", "IMF Defol
bu gezegen bizim", "Biz antikapitalistiz" sloganlarý atýldý, davul ve
düdük çalýndý.
 4 Ekim Pazar günü toplantý
baþladý. Bilgi Üniversitesinde saat
10.00'da baþlayan toplantýnýn adý
'Kapitalizme karþý küresel düþün
yerel örgütlen' idi. Neoliberalizmin
maðdurlarýnýn deneyimlerini paylaþtýðý ve çözümü tartýþtýðý toplantýda Eðitim-Sen üyesi Erdal Dede
ile Antikapitalist Öðrenciler'den
Onur Devrim Üçbaþ konuþurken

moderasyon görevini
Antikapitalist Blok'dan Esra
Erener yaptý. Dinleyenlerin de
katýlýmýyla açýk bir foruma
dönüþen toplantýda ilk sözü alan
Erdal Dede; Kapitalizmin ve özel
olarak IMF'nin yarattýðý tahribat
hakkýnda kýsaca bilgi verdikten
sonra bunun Türkiye'de eðitime
nasýl yansýdýðýný anlattý. Eðitim
emekçilerinin sorunlarýný açýklayan Dede, bu sektörde neoliberal
politikalara karþý etkin bir direniþ
yürütülememesinin sebebinin
eðitim emekçilerinin bölünmüþlüðü olduðunun altýný çizdi.
Onur Devrim Üçbaþ ise krizin
bedelinin emekçi çocuklarýna,
öðrencilere ödetilmeye çalýþýldýðýný
vurgularken, bunun küresel bir
saldýrý olduðunu, dolayýsýyla
direniþin de küresel olmasý gerektiðini söyledi. Asil Çelik iþçilerinden 50 D maðduru asistanlara
birçok deneyimin aktarýldýðý
toplantý oldukça verimli geçti.
 'Baþka bir dünya mümkün' sloganý için antikapitalist hareketin
ana sloganý denilebilir. 5 Ekim
Pazartesi günü ise antikapitalistler
olarak bu sloganý gerçeðe
dönüþtürdük ve kendi dünyamýzý

yanýmýzda getirdik! 18.30'da
Galatasaray'da buluþarak Küresel
BAK'ýn yaptýðý basýn açýklamasýna
katýlan Antikapitalist Blok,
üzerinde 'Baþka bir dünya
mümkün' yazan dünya balonu ve
devasa barýþ bayraðý ile Ýstiklal
Caddesini þenlik alanýna çevirdi.
Seattle ruhunu Ýstanbul'a taþýyan
tek IMF karþýtý eylem olma özelliðini taþýyan eylemde Galatasaray
Meydaný'ndan Taksim Meydaný'na
yürüdü. Sürekli ses çýkaran yüzü
aþkýn katýlýmcý; DÝSK baþkaný
Süleyman Çelebi'ye yapýlan silahlý
saldýrýyý 'DÝSK'e uzanan eller kýrýlsýn' sloganýyla lanetlerken, ElAksa'daki Filistinlilere saldýran
Ýsrail'i de unutmadý. 'Katil Ýsrail,
Filistin'den Defol, Milyonlar aç
iþgal altýnda yaþasýn küresel intifada' sloganlarýna eylemin dýþýndan
da katýlým oldu. Ýstiklal caddesinden korteje katýlýmýn Taksim'e
kadar sürdüðü eylemde barýþ
bayraðýnýn üzerindeki dünya
güzel bir görüntü oluþturdu. Basýn
açýklamasýnýn sonunda 'IMF'siz
Ýstanbul, IMF'siz Gezegen' sloganý
atýldý ve "Sokaða eyleme, gel
deðiþtirmeye, dünya deðiþir,
dünyayý deðiþtir" denildi.

ÝZMÝR:

IMF elini
cebimizden çek!
Si izmir - Silah, sömürü, sefalet,
IMF daðýtýlsýn!' þeklinde pankart
açan Antikapitalist Blok, "IMF
elini cebimizden çek" "Çek çek
çektir git Imf defol git", "IMF
defol bu gezegen bizim", "Al al
al, çal çal çal, Imf zirveni al baþýna çal", "Milyonlar aç milyonlar
iþsiz yaþasýn küresel direniþimiz"
sloganlarý eþliðinde Sevinç
Pastahanesi'ne dek yürüdü.
Yürüyüþ sonunda,
Antikapitalist Blok'un basýn
bildirisi ise Nalan Damarsardý
tarafýndan okundu.
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Sosyalist Ýþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý
iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif
olarak el koyup üretimi
ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.
Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet
gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir
mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka
ülkelerin iþçileri ile daima
dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini
savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden
dolayý aþaðýlanmalarýna
ve baský altýna alýnmalarýna karþý çýkarlar.
Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan
her þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek
bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin,
Doðu Avrupa ve Küba
sosyalist deðil, devlet
kapitalistidir.
Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn
en militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir partide örgütlenmelidir. Böylesi bir parti
iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi içindeki çalýþma ile inþa
edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere
katýlan herkesi devrimci
bir sosyalist iþçi partisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.

sosyalist isci

 Z Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Ltd. Þti.
 Sahibi: Ayþe Demirbilek  Sorumlu Yazýiþleri
Müdürü: Volkan Tamusta  Adres: Caferaða
Mahallesi, Nail Bey Sokak, No: 9/15, Kadýköy/Ýstanbul Baský: Yön Matbaacýlýk, Davutpaþa Cad. Güven
Sanayi Sitesi, B Blok, Kat 1, No: 366 Topkapý,
Ýstanbul-0212 544 66 34  Yerel süreli yayýn,
haftada bir yayýnlanýr. www.sosyalistisci.org

“Sahadaki suç: Irkçýlýk"
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992'de Diyarbakýr'dan
Bursa'ya geldik. Ailece
Diyarbakýr'ý tutarýz.
Maçta 'PKK dýþarý' diye baðýrmaya
baþladýlar. 'Biz PKK deðiliz' diye
cevap verilince olaylar baþladý.
Üzerimize adeta taþ ve koltuklar
yaðýyordu. Maç süresince sürekli
gözüm havada yanýmda bulunan
oðlum ve yeðenimin üzerine bir
þey geliyor mu diye baktým, korktum."
Diyarbakýrspor'un Bursaspor'la
yaptýðý karþýlaþmada oðlu ve
yeðeni ile saldýrýya uðrayan Edip
Muratakan böyle anlatýyor maçta
yaþadýklarýný. "Ne mutlu Türküm
diyene" pankartýnýn açýldýðý,
Diyarbakýrspor taraftarlarýna
saldýrýlan, PKK ve Kürt halký alehine küfürlerin uçuþtuðu bu maç;
ne Bursaspor için, ne de Türkiye
futbolu için bir ilk.
Geçen sezon, Gençlerbirliði içindeki tartýþmalar, basýna yansýdýðýnda Samet Aybaba Mýsýr
kökenli El Saka hakkýnda "Beni bir
Arap'a tercih ettiler" demiþti.
Galatasaray-Sivas maçýnda ise,
Sivasspor'un Ýsrailli oyuncusu Pini
Balili aleyhinde "Kahrolsun Ýsrail,
O... ç... Balili" tezahüratlarý
yapýlmýþ, federasyon ise bu tezahuratý ýrkçýlýk olarak deðerlendirmemiþti.
Bursaspor taraftarlarý ise, 2006
yýlýnda Gökkuþaðý Derneði tarafýndan düzenlenmesi planlanan
LGBTT yürüyüþünü engellemek
için harekete geçmiþ, polisin tutumunun da etkisi ile yürüyüþü
gerçekleþtirememiþlerdi.
Bursasporlularýn hakaret, tehdit ve
küfürlerle dolu yaptýklarý açýklamalar ve saldýrgan bir þekilde
eylemi engellemeleri karþýsýnda
herhangi bir iþlem yapýlmamýþtý.
Son maçta yaþananlarýn "sýradan
vatandaþ" tepkisi olduðu yönündeki görüþler ise en hafif deyimiyle yanýlgý. Bursaspor içindeki
taraftar gruplarýnýn saldýrgan ve
ýrkçý yaklaþýmlarý özellikle
Bursalýlar tarafýndan çok iyi
biliniyor. Üstelik, bu gruplar
bütün taraftarlarý kapsamadýðý
gibi, büyük kýsmýnýn faþist parti
üyelerinden oluþtuðu da bilinen
bir gerçek. Yani, yaþanan olay
zaten ýrkçý olan bir grubun, bunu
tribüne taþýmasý.
Özetle Diyarbakýrspor maçýndaki
olaylarýn sorumlusu, örgütlü bir
þekilde hareket eden; Daðlýca

saldýrýsýndan sonra bütün Bursa
sokaklarýnda kürtlerin iþyerlerine
yönelik saldýrýlarda bulunan ve
ayný zamanda tribünlerde de boy
gösteren faþistler.

Dünya tribünlerinde
ýrkçýlýk

Futbolun kirli yüzü ýrkçýlýk yalnýzca Türkiye'de yaþanmýyor
elbette. Tüm dünyada futbol,
ýrkçýlýðýn propaganda aracý olarak
ýrkçý örgütler tarafýndan kullanýlýyor.
Futbolun küresel ölçekte bir
pazar haline dönüþmesiyle beraber
sahalarda ýrkçýlýk görülmeye
baþlar. Bilinen yaygýn örneklerden
biri 1916'daki Güney Amerika
Kupasý olayýdýr. Uruguay-Þili
karþýlaþmasýnda 4-0 yenilen Þili
maçýn iptalini ister. Gerekçesi
ýrkçýlýðýn çok açýk bir örneðidir.
Þili heyeti Uruguay'ýn iki oyuncusunun insan olmadýðýný söyler,
zira onlar siyahtýr.

70'lerde Ýngiltere sahalarýnda
yaygýn olarak görülen siyah oyunculara muz fýrlatmak gibi ýrkçýlýk
örnekleri ise verilen mücadele
sayesinde Avrupa'da Ýngiltere'yi
tribünlerinde en az ýrkçýlýk örneði
görülen ülkelerden biri haline
getirmiþ durumda.
Ýtalya'da ise kendi takýmýnda bile
siyah ve yabancý oyuncuya tahammül göstermeyen ve yine
dünyadaki örneklerinden þaþmayan bir þekilde taraftar çoðunluðunu örgütlü faþistlerin oluþturduðu Lazio takýmý tribünlerinde
sýk sýk Mussolini portreleri, Faþist
Parti flamalarý görmek mümkün.

"Modern ve kapitalist"
bir ideoloji

Tribünler, ýrkçýlýðýn yaygýnlaþtýrýlmasý için yalnýzca bir araç
iþlevi görüyor. Irkçýlýk, sadece
sahada deðil, saldýrgan yüzünü
yaþamýn her alanýnda göstermeye
çalýþýyor. Çünkü, ýrkçýlýk çoðu

zaman düþünülenin aksine, hem
kapitalizmin dünya ölçeðinde
ortaya çýkýþýyla eþzamanlý ortaya
çýkmýþ, hem de bu yanýyla "modern" bir ideoloji.
Irkçýlýðýn temelleri, 17. yüzyýla
doðru sömürgecilik ile atýldý. Yeni
sömürgelere "fetihler" misyon
faaliyetleri ile temellendirilmekte,
eski bir terim olan "barbar-uygar"
ekseninde uygarlýðý götürme
temel amaç olarak kullanýlýyordu.
Yeni dönemin önemli bir özelliði,
"barbar-uygar" eksenin "insan
olmayan ýrklar ile insan ýrklar"
arasýna kaymasý oldu. Böylece,
kapitalizmin ilk döneminde önemli bir emek gücü olarak köle
emeðinin kullanýlmasýnýn da
temelleri atýldý.
Bu ideolojik alt yapý, bugün
yaygýn olarak köle emeði ihtiyacýna cevap vermek için kullanýlmýyor. Irkçýlýk, küçük kardeþi milliyetçilik gibi; bir yandan iþçi
sýnýfýnýn birlikteliðine engel oluyor
ve öte yandan ülkelerin ulusal
çýkarlarý ekseninde bir yapay
havuz yaratýyor. Patron iþçi
arasýndaki çeliþki, içerideki diðer
uluslara ve emperyal çýkarlar ve
hatta savaþlar sözkonusu olduðu
zaman ise binlerce kilometre uzaktaki halklara yöneltilebiliyor.
Böylece iþçiler bir yandan patrona
karþý birleþemezken aslýnda patron
için birleþmiþ olabiliyorlar.
Özellikle kriz dönemlerinde
yaygýnlaþtýrýlan "hepimiz ayný
gemideyiz" yurtçu-milliyetçi
söyleminin ise hýzla ýrkçýlýða
evrilmesi de tarihte yaþanan
örneklerden.

Durma, Dur De!

Irkçýlýðý gündelik hayatýn her
alanýndan defetmek için aralýksýz
bir mücadele sürdürmek zorundayýz. Bursaspor taraftarýnýn
ýrkçýlýðý karþýsýnda geliþen tepkiler
nedeniyle artýk tribünlerde etnik
ayrýmcýlýk nedeniyle kulüplere
ceza uygulamasý baþlatýldý.
Türkiye Futbol Federasyonu
Disiplin Talimatý'na olaylardan
sonra eklenen bir fýkra ile artýk
Türkiye'de "herhangi bir takýmýn
mensuplarýný veya taraftarlarýný
aþaðýlamak, tahrik veya taciz
etmek amacýyla; etnik veya bölgesel ayrýmcýlýk içeren" slogan ve
pankartlar cezai yaptýrýmla
karþýlaþacak.
Ersin Tek

IRKÇILIÐA
KARÞIYSAN
Irkçýlýk, insanlýðýn düþmaný
bir ideoloji olarak, daima
kan dökmekle iliþkili olmuþ
ve egemen küçük bir azýnlýðýn çýkarlarý için kullanýlmýþtýr.
Türkiye, son yýllarda
giderek kabaran ýrkçý bir dalganýn içine itiliyor. Irkçýlýk,
giderek sýradanlaþarak ve
kurumsal yapýlar tarafýndan
meþrulaþtýrýlarak yaþantýmýzýn her alanýna sýzýyor.
hrant dink cinayetinin ardýndan bir kez daha gördük ki,
her an harekete geçmeye
hazýr silahlý çeteler var ve
bunlar bazý siyasi partilerden
ve devlet bürokrasisinden
destek görüyor.
Ancak bu marjinal gruplar
küçük bir azýnlýk. Irkçýlýðý ve
milliyetçiliði onaylamayan
büyük çoðunluk ise suskun.
asýl mesele bu sessiz çoðunlukla buluþmak, birlikte
harekete geçebilmenin yollarýný bulmak. Hrant'ýn
cenazesi buna güzel bir
örnek oluþturuyor.
Baþka bir dünyanýn
mümkün olduðunu küresel
düzeyde dile getirdiðimiz
günümüzde, insanlarý ‘ýrk’,
‘ulus’ ve ‘vatan’ kavramlarý
üzerinden karþý karþýya
getiren zihniyeti mahkum
etmemiz gerekiyor. milliyetçilik, ulusalcýlýk, yurtseverlik, vatanseverlik gibi
ayrý isimlerle ifade edilen
þey aslýnda aynýdýr. hepsinin
sonu ýrkçýlýða ve ayrýmcýlýða
varýr.
Oysa hiçbir ulus, hiçbir
insan diðerinden üstün
deðildir. farklýlýklarýmýza raðmen birlikte olmak, zenginliktir. Bunu yüksek sesle
haykýrabilmeli, karþý çýkan
herkesi kamu vicdanýnda
mahkum edebilmeliyiz.
Biz, bu amaçla bir araya
gelip, ‘ýrkçýlýða dur de!’
fikrine katýlan herkesle
buluþmak, dayanýþmak ve
birlikte mücadele etmek
üzere yola çýktýk.
Irkçýlýðýn yasalarca suç
sayýldýðý, çocuklarýmýzýn her
türlü ýrkçý fikirden temizlenmiþ kitaplarla eðitildiði, kimsenin kültürel, siyasal, dinsel ve cinsel kimliðinden
dolayý korku içinde yaþamadýðý bir türkiye ve dünya
için mücadele etmek istiyoruz.
‘Ben ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþýyým’ diyen herkesle
bir araya gelerek, kalýcý
adýmlar atmak istiyoruz.
Sen de dur de!
www.durde.org
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