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Yarsav, Baro, Danýþtay kol kola

Yargý darbe
hevesinden
vazgeçmiyor
Yeni Yarsav Baþkaný'nýn ilk iþi
hükümeti devirme çaðrýlarýna
baþlamak oldu.
Ergenekon sanýklarýyla aktif
dayanýþma içinde olan Ýstanbul
Barosu'nun itirazýný kabul eden
Danýþtay, hükümetin meslek
liseleri ve imam hatip öðrencilerinin katsayý ile uðradýðý ayrýmcýlýðý gidermek yönündeki kararýný
iptal etti.
Yargý mensuplarý, bizlerin
ödediði vergilerle maaþlarý ödenen
memurlar, çoktan kendi iktidarlarýný ilan etmiþti.
2007'de Tayyip Erdoðan ve
Abdullah Gül'ün cumhurbaþkanlýðýný önlemek için 367 krizini
onlar yaratmýþtý.
Hükümetin baþörtülü öðrencilerin üniversiteye giriþini
düzenleyen yasa deðiþikliðini iptal
eden yine onlardý.
Þimdi DTP'yi kapatma davasýný
itinayla sürdürmekteler. AKP'ye

yeni bir kapatma davasý açacaklarý
söyleniyor.
Baklava çalan çocuklarý yýllarca
hapisle cezalandýran yargý, ýrkçý
partiler hakkýnda hiçbir soruþturma açmýyor.
Tek amaçlarý seçilmiþ hükümeti
devirmek, 12 Eylül darbesinin
ürünü 1982 Anayasa'sýný ilelebet
yaþatmak ve Ergenekon soruþturmasýný engellemek.
Yargý, köþeye sýkýþmýþ olan generallerin istikbali için demokratikleþmeyi engellemekte son derece
kararlý.
Milyonlarca insan bu darbeye
karþý. Atanmýþ memurlarýn zulmünden býkmýþ durumda.
Ergenekon'un üzerine sonuna
kadar gidilsin istiyor.
Sosyalistler tüm öðrencilerin
eþitliðinden ve parasýz eðitimden
yanadýr.
Darbenin hedefi olan çoðunluk
birleþmeli ve cuntayý daðýtmalýdýr.

Ýyi ki doðdun
Friedrich Engels
BURAK DEMÝR yazdý

sayfa 6-77

Yeni sol ve
iþçi sýnýfý
VOLKAN AKYILDIRIM yazdý

sayfa 9

Cuntanýn halka karþý iþlediði suçlar ve darbe planlarý bir bir
ortaya çýkýyor. Cunta örgütlenmesinin odaðý olan Deniz
Kuvvetleri’ne baðlý subaylarýn kanlý darbe planý Kafes ise kafese
girmeyenleri ayaða kaldýrdý. Silahlara “boru”, darbe planýna
“kaðýt parçasý” diyen Ýlker Baþbuð gereðini yapmýyor, hala
koltuðunda oturuyor. 2004'te darbe girþimine karýþan Orgeneral
Fýrtýna, Orgeneral Yalman ve Oramiral Örnek'e mahkemeye
çaðrýldý. Darbecilerin tümü yargýlanmadan bu iþ bitmeyecek.
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Grev, grev, grev!
Grevci kamu emekçileri
anlatýyor

sayfa 4

2z sosyalist iþçiz sayý: 382

Bölücüler ve Kürt
gerçeðini haykýranlar

B

u sýralarda birçok uðursuz olay oluyor ama bu uðursuz
olaylar garip bir biçimde bir yýðýn gerçeðin ortaya çýkmasýna neden oluyor.
Misal, Onur Öymen. Herkes Onur Öymen’e teþekkür etti. Adam
aðzýný bir açtý, 40 yýldýr tabu olan olaylar konuþulmaya baþlandý.
Dersimliler, tüm Aleviler ayaklandý. Dönemin faþizm olup
olmadýðý tartýþýlmaya baþlandý. Dönemin tartýþýlmasý tabii gündeme hemen Mustafa Kemal’i getirdi.
Doðrusu, Onur Öymen öyle garip bir þey de yapmadý.
CHP’lilerin ve, daha önemlisi, devlet yöneticilerinin yýllardýr
savunduðu þeyleri söyledi. Bilindiði gibi, Onur Öymen CHP’den
milletvekili olmadan önce Dýþiþleri’nde önemli görevleri olan
biriydi.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde de televizyon yayýnlarýna
göre birkaç bin kiþi yürüyüþ yaptý ve “Kürtler defolun”, “Kürtler
dýþarý” gibi sloganlar attý, bazý Kürtlerin evleri taþlandý. Haneye
tecavüz eden, linç giriþiminde bulunan göstericilere kimse
dokunmadý. Hepsi serbest.
Göstericilerin serbestçe geziyor olmasý bu ülkedeki hukukun
durumunu gösteriyor. Hani Türkiye hukuk devletiydi? DTP’nin,
AKP’nin kapatýlmasýna gelince Türkiye hukuk devleti oluyor!
Ergenekon Davasý’nýn tutuklu sanýklarý serbest býrakýlýrken
Türkiye hukuk devleti oluyor, ama haneye tecavüze yeltenenler,
linç giriþiminde bulunanlar, bu iþlerin sorumlularý serbest.
Bayramiç’teki geliþme ilk olarak bu gerçeðin bir kere daha açýða
çýkmasýna yol açtý.
Göstericiler “Kürtler dýþarý” diye baðýrmýþ. Demek ki devletin
uzun yýllardýr reddettiði Kürt gerçeði, meðerse Türk vatandaþ
tarafýndan da biliniyormuþ. Günümüzün bazý kalýn kafalý parti
liderleri hala Kürtlerin varlýðýný reddetse bile, linççi Bayramiçliler
“Kürtler dýþarý” diyecek kadar kendilerini Kürtlerden ayrý görüyor.
Bayramiç olayý bir de bu gerçeðin bir kere daha açýða çýkmasýna
yol açtý. Demek ki bir Türk ulusu var, bir de Kürt ulusu. Üstelik
Bayramiç’te yürüyüþ yapan kalabalýða göre her iki ulusun kendi
topraklarý da var ki “Kürtler dýþarý” diye baðýrýlabiliyor.
Bayramiç bir gerçeðin daha ortaya çýkmasýna neden oldu.
Türklerin faþist parti ve Kemalistler tarafýndan tahrik edilen kesimi ülkenin bölünmesini istiyor. Bunlar ayrýlýkçý. Olmaz demeyin,
oldu. Bayramiç’te yürüyüþ yapanlar “Kürtler dýþarý” derken
Bayramiç’in Kürtlere ait olmadýðýný ve dolayýsýyla da Kürtlerin
ayrý kentleri olduðunu söylemiþ oldu.
Bayramiç’te gösteri yapanlar o kentin azýnlýðý. Birkaç bin kiþi
iddiasý palavra. Faþist bir güruh, herhalde aralarýnda artýk iyice
zývanadan çýkmýþ Kemalistler de var. (Belki seçimlerde iþbirliði
bile yapmýþlardýr!) Demek ki faþist parti Türkiye’yi bölmek istiyor. Bu durumda Cumhuriyet Baþsavcýlýðý acaba MHP ve CHP için
bölücülük suçlamasýyla dava açmalý mý? Açmazsa Türkiye hukuk
devleti olarak kalabilir mi? Yoksa dava açýlýrsa mý Türkiye hukuk
devleti olmaktan çýkar.
Ergenekon gibi. Bazý savcýlar darbecileri tutukluyor. Haklarýnda
iddianameler hazýrlýyor. Adamlar açýktan bir deðil sayýsýz darbe
planlamýþ. Ama bazýlar savcýlar darbecileri deðil de darbecileri
yargýlayanlarý darbeci olmakla suçluyor. “Sivil darbeciler”! Hatta
sivillik üzerine yazýlar yazýlýyor. Sivil olmak suç haline getiriliyor.
Ýðrenç bir üniforma ve resmi kýyafet yalakalýðý, iðrenç bir darbe
taraftarlýðý ortalýðý sardý.
Zor günler geçiriyoruz. Darbeciler durmuyor, her taraftan
bastýrýyor. Ýzmir, Bayramiç, bunlar hep bir ortamýn hazýrlanmasý.
Kargaþalýk, huzursuzluk. Sonra gelsin müdahale. 27 Mayýs, 12
Mart ve 12 Eylül karýþýmý bir müdahale, darbe. Bazýlarý bu darbenin 9 Mart olacaðýný sanýyor. Bazýlarý hala 27 Mayýs darbesini
ilerici sanýyor ya da ilerici gibi sunmaya çalýþýyor. Paþalarýn
onlara verdiði görev bu.
Bu zor günlerin sonunda darbe olasý mý? Sanmam, ama hiç
olasýlýðý yok da denemez. Öyleyse darbe karþýtlarý hazýr olmalý.
Darbe olasýlýðýna izin vermemeli ve her þeye raðmen bir darbe
olursa bunu tevekkül ile kabul etmemeli, direnmeli. Ben karþýmda askerlerin yaný sýra, kollarýnda pazubentlerle kimleri, hangi
sivil güçleri bulacaðýmý biliyorum. Ve darbeye karþý olan bu
ülkenin nüfusunun çok ama çok büyük kýsmýný darbeye karþý
ellerine ne geçerse onunla direnmeye çaðýrýyorum.
Ya darbeciler, Kemalistler ve yandaþlarý kazanacak, Türkiye
yeniden savaþa, Dersim katliamlarýna dönecek ya da, darbecilik
ebediyen silinip atýlacak.

Doðan Tarkan
(sesonline.net’ten alýnmýþtýr)

Öðrenciler arasý eþitsizlik=Katsayý uygulamasý

Laiklik bahane
amaçlarý yeni bir darbe
Katsayý farkýný ortadan kaldýrmaya yönelik uygulamaya
Danýþtay'ýn hayýr kararý vermesi,
yüz binlerce Meslek Lisesi ve
Ýmam Hatip Lisesi öðrencisini
maðdur ediyor ve eðitim hakkýný
elinden alýyor.
Peki neden bu katsayý farký var,
bu farkýn ortadan kalkmasý ne
anlama geliyor, Danýþtay'ýn
aldýðý karar neden öðrenciler
arasýnda eþitsizliðe yol açýyor?

Sorumlu 28 Þubat
darbecileri

28 Þubat darbesinin ardýndan
yapýlan düzenlemelerden biri de
1999 yýlýnda üniversite giriþ sisteminde deðiþikliklerin yaþanmasý
oldu. Bu deðiþiklik, ortaöðretim
baþarý puanýnýn alan dýþý tercihlerde 0.3'le çarpýlmasý uygulamasýný getiriyordu. Bu da meslek
lisesi ve imam hatip lisesi çýkýþlý
adaylarýn dört yýllýk fakültelere
giriþlerini neredeyse imkansýz
hale getirdi. Darbe için zemin
hazýrlayan "irtica tehdidi" tartýþmalarýnýn bir uzantýsý olarak

imam hatip liselerinden mezun
olanlarýn ilahiyat fakültelerinden
çok siyasal, hukuk gibi alanlara
yönelip üniversiteye giriyor
olmalarý iddialarý ortaya atýldý.
Ardýndan bu iddialar meslek
liselerinin de iþlevsizleþtiði ve
kan kaybettiði yönünde devam
etti.
Bu tartýþmalar darbe ürünü
olarak katsayý uygulamasýnýn
getirilmesini kolaylaþtýrdý.
Halbuki her öðrencinin istediði
yerde okumaya hakký vardýr.
Buna engel olan uygulamanýn
deðiþmemesine karar veren
Danýþtay, aslýnda binlerce
öðrencinin maðduriyetinin
devam etmesine acýmasýzca karar
vermiþtir. Bugün herkese
parasýz eðitim talebinin yanýnda
her öðrencinin eþit þekilde eðitim
alma hakkýný savunmak gerekir.
Öðrenciler arasýnda eþitsizliðe
neden olan bu darbe ürünü
uygulamanýn ortadan kaldýrýlmasýný saðlamak için mücadele
etmeliyiz. Katsayý farký ortadan
kalktýðý vakit meslek lisesi ve
imam hatip lisesi mezunu öðren-

Yargý, týpký TÜSÝAD gibi, meslek liselerinde okuyan öðrencilere “size
üniversite yok” diyor, þarkýda dendiði gibi “iþçisin sen iþçi kal, giy dedi
tulumlarý...”

cilerin diðer öðrenciler gibi istedikleri bölümlerde okuma hakký
kazanýlmýþ olacaktýr.

YÖK daðýtýlsýn

Katsayý uygulamasýnýn kalkmasýný istemek YÖK'ü savunmak
demek deðildir
YÖK'ün 21 Temmuz 2009'da
aldýðý, üniversiteye giriþte katsayý farkýný kaldýran karar
Danýþtay 8. Dairesi tarafýndan oy
birliði ile durduruldu. Sebebi ise,
Ýstanbul Barosu'nun YÖK'ün bu
kararýnýn iptali için Danýþtay'a
dava açmasý oldu. Uzun
zamandýr darbe karþýtlýðý
üzerinden yürüyen demokrasi
isteyenler ve darbeyi savunanlarýn saflaþmasýnda bu kararýn
durdurulmasý isteði, bu saflaþmada taraflarýn hala net
olduðunu bize gösteriyor.
12 Eylül darbesinin ardýndan
kurulan Yüksek Öðretim
Kurulu'nun katsayý uygulamasý
ile ilgili verdiði kararý darbeciler
engellemek istemektedirler.
Saflaþmada yerini açýkça alan
darbe yanlýsý sol da geliþmelere
ses çýkarmamaktadýr. Böyle bir
durumda YÖK'ün savunulmasý
gerektiðini düþündüðümüz bir
kararýný savunuyor olmak elbette
YÖK'ün varlýðýný destekliyor
olmak anlamýna gelmiyor. YÖK
kalkmalýdýr diyen sola da halel
gelmiyor ama mevzunun içinde
imam hatip liseleri yani
"AKP'nin parmaðý" olunca
saflaþan taraflarda tekrardan bir
sarsýntý oluyor. YÖK'e hayýr
derken nasýl olur da onun aldýðý
bir kararý destekler diyor sol ve
en iyisi her zamanki gibi susalým
ya da tutarlý olalým da darbecilere destek verelim diyor.
Bugün, katsayý uygulamasýnýn
derhal kaldýrýlmasý, eðitim hakký
gasp edilen öðrencilerin diðer
liselerdeki öðrencilerle eþit
olmasý ve bu adaletsiz uygulamayý savunanlarýn elini öðrencilerin üzerinden çekmesini
istemeliyiz
Ýremnur Aksu
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Deniz Kuvvetleri içindeki cuntanýn katliam planlarý öfke yarattý

Hrant Dink’i öldürdükleri gibi bir çok
cinayet ve katliama hazýrlanýyorlardý
E

rgenekon tutuklusu emekli
Binbaþý Levent Bektaþ'ýn
ofisinde bulunan bir CD
ile açýða çýkan Kafes Operasyonu
Eylem Planý, AKP'nin üzerindeki
iç ve dýþ baskýyý artýrmak için
Türkiye'de yaþayan gayrýmüslimlere baský uygulanmasý ve bir
dizi baþka operasyonu gerçekleþtirmeyi hedefliyordu.
"Hazýrlýk", "Korku oluþturma",
"Kamuoyu oluþturma" ve
"Eylem" olmak üzere dört
safhadan oluþtuðu görülen belgeye göre, gayrimüslimlerin oturduðu yerlerin ayrýntýlý þekilde
tespit edilmesi, buralarda azýnlýklarý korkutmaya yönelik
faaliyetlerde bulunulmasý ve
konu hakkýnda köþe yazýlarý
yazdýrýlarak, AKP'nin konuyla
ilgili vurdumduymazlýðýnýn ele
alýnmasý planlanýyor. Hrant Dink
ve Rahip Santoro cinayetleri ile
Malatya katliamýndan "operasyon" olarak olarak söz edilen
planýn eylem bölümü ise daha
korkunç: Azýnlýk haklarýný
hararetle savunma konusunda
ön plana çýkmýþ kiþi/kiþilere
suikast düzenlenecek, gayrýmüslimlere ait mezarlýklara yönelik
olarak sansasyonel eylemler icra
edilecek, Agos gazetesi civarý
gibi belirlenen yerlere ses bombalarý konacak, gayrýmüslim
nüfusun yoðun bulunduðu bölgelerde sýk aralýklarla araç, ev ve
iþyeri kundaklanacak ve bütün
bunlar, özel plan hücre lideriyle
kurulacak koordineyi müteakip,
belirlenecek irticai örgütler adýna
üstlenilecekti.

Planlarýn kardeþliði

Son dönemde ortaya çýkan ve
doðrudan hükümeti hedef alan
iki plan var: "AKP ve Gülen'i
Bitirme Planý" ve "Kafes
Operasyonu Eylem Planý."
Birincisi bu senenin Nisan ayýnda, diðeriyse Mart ayýnda hazýrlanmýþ. Ýki planýn altýnda da
denizci subaylarýn imzasý
bulunuyor.
'Kafes Planý'nda imzasý bulunan
Yarbay Ercan Kireçtepe,
Poyrazköy'deki mühimmatla
"Bilgisayar terimleriyle konuþursak, eðer Ýran Ýslam devriminin lideri Ayetullah Humeyni, Kaide lideri
Usame Bin Ladin ve ABD'nin Fort
Hood 13 kiþiyi öldüren binbaþý Nidal
Hasan Ýslamcýlýk 1.0 versiyonunu
temsil ediyorsa, Türkiye Baþbakaný
Recep Tayyip Erdoðan, Mýsýr kökenli
akademisyen Tarýk Ramadan ve
ABD Kongresi'nin ilk Müslüman
üyesi Keith Ellison Ýslamcýlýk 2.0
versiyonunu temsil ediyor."
Bu paragraf Aydýnlýk dergisi,
Cumhuriyet veya Birgün
gazetelerinden ya da TKP açýklamasýndan alýntýlanmadý. Tespitin
sahibi The Jerusalem Post'ta yazan
Daniel Pipes. Siyonist yazara göre
Tayyip Erdoðan'la özdeþleþtirilen
Ýslamcýlýðýn "2.0" verisyonu
ilkinden daha tehlikeli:
"Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud
Ahmedinecad ülke sokaklarýnýn

Poyrazköy kazýlarýnda ele geçirilen cephanelik azýnlýklarý öldürmek için hazýrlanmýþ. Deniz Kuvvetleri denizden
baþka her þeyle uðraþýyor!
ilgili olarak 24 Nisan 2009'da
tutuklanarak cezaevine konmuþtu. Bu planla ilgili sorgulanan 41
subayýn tamamý Deniz
Kuvvetleri Komutanlýðý'nda
görevli askerî personel.
"AKP ve Gülen'i Bitirme
Planý"nýn altýnda imzasý bulunan
Albay Dursun Çiçek de bir
denizci. Çiçek'le birlikte sorgulanan sekiz albay da denizciydi.
Bu albaylardan bir tanesinin,
Dora Sungunay'ýn evinin ve iþyerinin Ergenekon
Operasyonu'nun 13. dalgasýnda
aranmasý yönünde karar alýnmýþ;
fakat Sungunay'ýn ofisinin
Genelkurmay'da olduðu
anlaþýlmýþ ve polislerin girmesine izin verilmemiþti.

Albay Çiçek imzalý planýn
"Medya Faaliyetleri" bölümünde
"Ýskender Evrenesoðlu, Ömer
Öngüt gibi hazýrda beklettiðimiz
elemanlara medyatik eylemler ve
söylemler yaptýrýlacak" deniliyordu. Kafes Eylem Planý'nda ise, ek
dosyalardan birinde, "Deniz
Kutluk'a, Ýskender Evrenesoðlu
konusu çok önemli bu konuda
haberler var dikkat edelim
zamaný henüz gelmedi deþifre
olursa kendi sonu olur. Avukat
çulhaoglu'nu uyaralým" þeklinde
bir ifade geçiyor.
Bu iki planýn ele geçtiði isimler
de birbirlerine son derece yakýn.
'Kafes Planý' emekli Binbaþý
Levent Bektaþ'ýn ofisinde ele
geçmiþti. "Ýrticayla Mücadele

Eylem Planý" ise eski Üsteðmen
ve Avukat Serdar Öztürk'ün
bürosunda bulundu. Levent
Bektaþ, Ergenekon tutuklusu
emekli Albay Levent Göktaþ'a
baðlý eylem hücresinin lideri
olarak tutuklandý. Serdar Öztürk
ise Levent Göktaþ'ýn avukatlýðýný
yapýyordu.
Ergenekon baðlantýlarý açýða
çýkýyor
Kafes Eylem Planý'nýn yer aldýðý
CD'den, baþka önemli belgeler
de çýktý. "Gündemlerim" ve
"Gündemlerim2" baþlýklý klasörlerde, Ergenekon yapýlanmasý ile
Poyrazköy Cuntasý'nýn baðlantýlarýný gösteren notlar bulundu.
Örneðin, Poyrazköy cephaneliði
kullanýlarak yapýlacak suikastleri

Ýslam fobisi emperyalizmin güncel silahýdýr
büyük öfkesine maruz kalýrken ve
Bin Ladin bir maðarada korkudan
sinmiþken, Erdoðan halk desteðinin
tadýný çýkarýyor, Türkiye
Cumhuriyeti'ni yeniden þekillendiriyor ve dünyadaki Ýslamcýlara
ayartýcý bir model sunuyor."
Ýsrail'in halkýn sesine kulak vererek Gazze'deki insanlýk dýþý uygulamalara tepki gösteren ve ortak
askeri tatbikatý iptal eden, Hamas'la
iyi iliþkiler bir hükümeti hedef
almasý doðal. Týpký 1 Mart 2003'te
meclis çoðunluðunun Türkiye'nin
ABD'nin yanýnda Irak iþgaline katýlmasýný engellenmesini bir türlü
unutumayan neo-conlar gibi. Pipes
kadar kredisiz bir "gazeteci" olan
Gareth Jenkish'ýn "Gerçek ile

Fantezi Arasýnda: Türkiye'nin
Ergenekon Soruþturmasý" adlý
raporu, Kafes darbe ve katliam
planýna sessiz kalan Doðan Grubu
gazetelerinde üst baþlýklara taþýnýyor. Jenkinsh'ýn argümanlarý oldukça
tanýdýk: Ergenekon aslýnda yoktur,
bu dava fasa fisodur, yasa dýþý dinlemeler yapýldý, Deniz Feneri yolsuzluðu var, AKP'yi de bir kapatma
davasý bekliyor.
Emperyalizme karþý mücadelede
mangalda kül býrakmayanlar,
genelkurmay'ý anti-emperyalist
cephenin öncüsü ilan edecek kadar
ateþli vatanperverler, mesele AKP
hükümetini devirmek olunca Bush
ve Netanyahu ile ayný dili konuþuyor.

Ortak noktalarý Ýslam fobisi. Bu
fobiyi dünyaya yayan George W.
Bush'tu. 11 Eylül 2001 saldýrýlarýndan sonra tüm dünyanýn gözleri
önünde çoðunluðu Müslüman
nüfusa sahip ülkeleri terörist ilan
etti. Ancak "asýl tehlike Ýslamdýr"
kampanyasý nüfusunun ezici çoðunluðu Müslüman olan Türkiye'de çoktan baþlamýþtý.
Kurulduðundan bu yana inanç,
ibadet ve düþünce üzerinde baský
kuran Kemalist cumhuriyetin "iç
düþmanlarý" Kürtler, sosyalistler ve
þeriat olarak tespit edilmiþti. 28
Þubat 1997 darbesi ile þeriat listede
ön sýraya yükseldi. Bush'un yaptýðý
aslýnda küresel ölçekte bir 28
Þubat'ý baþlatmaktý.

yönlendirdiði iddia edilen
Ergenekon tutuklusu emekli
Albay Levent Göktaþ'la ilgili
notta, "Dilek Bozkaya'nýn elindekilerin Av. Serdar Öztürk
üzerinden L. Göktaþ'a gönderilmesi" deniliyor. Göktaþ gibi
Avukat Serdar Öztürk ile Dilek
Bozkaya da Ergenekon kapsamýnda tutuklu.
Bir baþka notta ise "Kadir
saðdýç, müdürlüðe Tokatköy
konusunda ihbar mektubu gitmiþ. Ýzler var mý kontrol edilsin"
deniliyor. Tokatköy, Poyrazköy
cephaneliðinin bulunduðu bölge
olarak biliniyor.
'Gündemlerim2' isimli belgede
ise "Koç müzesinde ziyaretçi patlamasý olmalý. sýkýntý çýkmasýn
Bþk takip ediyor" þeklinde bir not
bulunuyor. Poyrazköy cuntasýnýn, "Koç Müzesi'ndeki
denizaltýya yerleþtirdiði bombalarý yoðun öðrenci grubu
ziyareti sýrasýnda havaya uçurma
ve 300-350 çocuðu katlederek
hükümeti zor durumda býrakma"yý planladýðý daha önceden
biliniyordu.
Ayný belgede, geçtiðimiz günlerde intihar eden Albay
Belgütay Varýmlý ile ilgili de
"Belgütay Varýmlý ile konuþmasýnýn içeriðini deðiþtirmesi
için görüþelim Özden Paþayý
rahat býrakmasýn" ve "Darbe
günlükleri halledilmeli" þeklinde
notlar yer alýyor.

Amiralleri de sorgularlar

Kafes Operasyonu Eylem
Planý'nda adý geçen 41 subayýn
tamamý sorgulandý. Ergenekon
savcýlarýnýn sorguladýðý 41 kiþiden üç tanesi amiral. 'Danýþma
Kurulu'nda yer alan ve yapýlanmanýn beyni olduðu iddia edilen
Koramiral Kadir Saðdýç ve
Tuðamiral M. Fatih Ýlgar ile
emekli Koramiral A. Feyyaz
Ögütçü'ye, suikast ve kaos planlarýna yönelik sorular yöneltildi.
Kafes Planý'yla ilgili sorgulanan
41 kiþiden 10 tanesi tutuklanýrken, 31'i serbest býrakýldý.
Ozan Tekin
Ýslam ya da herhangi bir din ya da
dinin mensuplarý sosyalistlerin düþmaný olamaz. Ýslam fobisi emperyalizmin güncel silahýdýr. Biz emperyalizme ve kapitalizmin yarattýðý tüm
sorunlara karþý Müslümanlarla
omuz omuza mücadele ediyoruz.
Türkiye'de darbelere karþý özgürlük
için omuz omuzayýz. Siyasal
Ýslam'ýn yükseliþini durdurmanýn
baþka bir yolu yok. Mücadele içinde
en tutarlý sistem karþýtlýðýnýn sosyalizm olduðunu göstermeden milyonlarca yoksulu ve iþçiyi sosyalizme
kazanamayýz.
AKP'nin Bin Ladin'e göre daha
tehlikeli olduðunu iddia etmekse
"Irak'ta kitle imha silahlarý vardýr"
kadar gülünç. Arkasýnda ise seçilmiþ
hükümeti darbe ile devirme fikri
duruyor.
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GÖRÜÞ
Onur Baþaran Öymen'in baþarýsý
Onur Öymen'in tek farký, Cumhuriyet'i kurup 85
yýldýr devleti yönetenlerin geri kalanýna kýyasla,
biraz daha dürüst, biraz daha aptal olmasý.
Onur Baþaran Öymen, gerçekten de devletin
baþarýlý bir yöneticisi. Tanýyanlar, herhalde böyle
olacaðýný baþtan tahmin etmiþtir. Her açýdan 'tipik'
bir Cumhuriyet yöneticisi çünkü.
Ýstanbullu. (Ýstanbul dediysek, Gazi Mahallesi veya
Yeni Bosna filan deðil elbet, Baþaran Bey Kadýköy
doðumlu). Annesi babasý öðretmen (Mahmud Münir
Bey felsefe, Nebahad Haným coðrafya öðretmeni).
Galatasaray Lisesi'nde ve Ankara Siyasal'da okumuþ. Dýþiþleri Bakanlýðý'na girmiþ. Emin adýmlarla
yükselerek Kopenhag ve Bonn'da Büyükelçilik,
Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarlýðý ve nihayet NATO
Daimi Temsilciliði yapmýþ.
Emekli olduðu yýl CHP'den Ýstanbul milletvekili
seçilmiþ, ertesi yýl CHP Genel Baþkanlýðý görevine
gelmiþ.
Onur Baþaran Öymen gibi adamlar olmasa,
Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet payidar olamazdý. Atatürk, Cumhuriyet'i gençliðe filan deðil,
bu adamlara býraktý.
'Derin devlet' denildiðinde devletin gizli saklý
örgütleri kastedilir ya, asýl derin devlet bu
adamlardýr. Her koþulda ve sadece devletin bekasýný
düþünen, tüm hayatlarýný buna adamýþ adamlar.
Devleti, sadece devletin çýkarlarý doðrultusunda
yöneten ve sadece kendileri gibi olanlarýn yönetebileceðine inanan adamlar. Bu adamlar için, "vatandaþ", "millet", "halk" gibi kavramlar devletin bekasý
için kullanýlacak olan kalabalýklarý ifade eder sadece.
Ve bu kalabalýðýn da sadece bir kesimine güvenir bu
adamlar; sadece bir kesimini kullanýlýr devletin
bekasý için; sadece bir kesimine güvenirler: Türk,
Müslüman ve Sünni olan kesim. Bu kesimin de
hiçbir hakký hukuku filan yoktur, ama en azýndan
devletin bekasý için kullanýlma onuruna sahiptirler.
Geri kalaný ise gereksizdir, ayak baðýdýr, tehlikelidir.
Mümkün olsa yok edilmeleri tercih-i þayandýr,
epeyce bir kýsmý yok edilmiþtir zaten, ama hepsini
yok etmek mümkün olamamýþtýr.
Baskýn Oran, Öymen gibi adamlara LAHASÜMÜT
adýný takmýþtý: Laik, Hanefi, Sünni, Müslüman, Türk.
Abartmayalým, zaman zaman Lahasümüt olmayanlar da devlet yöneticisi olabiliyor. Ama
Lahasümütlüðü özümsemek, benimsemek ve
Lahasümüt gibi davranmak koþuluyla. Kemal
Kýlýçdaroðlu gibi.
Kýlýçdaroðlu devlet yöneticisi deðil, sadece parti
yöneticisi. Ama çakma Lahasümüt olarak geleceði
çok parlaktý. Þu son olayda çok kýsaca da olsa çatlak
ses çýkardý ya, Lahasümütlüðü tam olarak benimsememiþ olduðu ortaya çýktý, artýk hiçbir geleceði yok.
Ne devlet ne de parti yöneticisi olarak.
Ýddia ediyorum, kendinizi benimle bahse girmiþ
sayabilirsiniz, Kýlýçdaroðlu'nun CHP yöneticisi
olarak günleri sayýlýdýr. Doðrusu da bu zaten:
Dersimli bir Alevi olarak Lahasümüt taklidi yapmanýn cezasý gerçek Lahasümütlerin gözünde çok
aðýrdýr.
Farkettiniz ama, deðil mi? Dersim katliamý hakkýnda kapak kaldýrýldýðýnda ortaya dökülenlere hiç
kimse þaþýrmadý. Kimse "Yok yahu! Vay be!" filan
demedi. Herkes biliyor çünkü. Ermeni katliamýný da
herkes biliyor, diðer katliamlarý da. Toplumsal
bellek unutmaz. Ses çýkarmayabilir, korkabilir, itiraz
etmeye gücü yetmeyebilir. Ama unutmaz.
Son 10 yýldýr yaþadýðýmýz sürecin sonucunda,
Genelkurmay ve Ergenekon ve CHP ve Lahasümüt
devletinin tüm organlarý ne kadar uðraþýrsa
uðraþsýn, artýk zaten unutturmak mümkün deðil.
Lahasümütlerin iktidarý tehlikede. Onun için darbe
ve katliam planlarý yapýyorlar. "Kafes operasyonu"
gibi.

Roni Margulies

"Grev, grev, grev!"
K

amu Emekçileri Sendikalarý
Konfederasyonu (KESK) ve
Türkiye Kamu-Sen'in (KamuSen) birlikte örgütlediði bir günlük
uyarý grevine yüz binlerce kamu
çalýþaný katýldý. Yoksulluða karþý ve
"Toplu sözleþme ve grev hakký" için
yapýlan uyarý grevi, baþbakan ve
hükümet tarafýndan sert bir tepkiyle
karþýlaþtý. Tayyip Erdoðan'ýn sert
tepkisi, grevin etkisini göstermesi
açýsýndan önemli.
KESK Genel Baþkaný Sami Evren'in
açýklamasýna göre greve katýlým
yüzde 90 oranýnda gerçekleþti. Bu
gerçekten de çok önemli bir oran.
Bazý büyük vergi dairelerinde,
okullarda, hastanalerde ve tren yollarýnda greve katýlým yüzde 100
oldu. AKP hükümeti yedi yýllýk iktidarý boyunca ilk kez iþçi sýnýfýnýn
aþaðýdan basýncýyla yüz yüze geldi.
Yüzyüze gelir gelmez de eteðindeki
taþý döktü, hatta "Yasa dýþý iþler
yapanlara tazminatlarýný verip
gerekeni yaparýz" açýklamasýyla
kamu çalýþanlarýný güldürdü.
Kuþkusuz baþbakan kamu çalýþanlarýný güldürmek için deðil, uyarý
grevinin devamýnýn gelmesini
engellemek, kamu çalýþanlarýný
ürkütmek için bu açýklamalarý yapýyor. Bu da grevin etkisini gösteriyor.

Grevler ve yürüyüþler

Bir çok iþyerinde kapýlara "Bu iþyerinde grev var" pankartý asýldý. Ýþyeri kapýlarýnýn önünde grevci iþçiler
zincir oluþturdu, halaylarla, sloganlarla iþyerindeki iþçiler kapýlara,
greve katýlmaya davet edildi.
Binlerce okulun ve hastanenin
önünde konuþmalar yapýldý, þarkýlar
söylendi, basýn açýklamalarý yapýldý.
Grevin hayata geçtiði yerlerde bazý
gerilimler de yaþandý. Örneðin,
Ankara'dan Haydarpaþa'ya giden
yataklý Ankara Ekspresi Eskiþehir'e
geldiðinde makinistler uyarý grevi
nedeniyle sefere devam etmeyince
halk tepki gösterdi.
Grevlerin iþyerlerinde yüksek
katýlýmla geçmesinin ardýndan kamu
çalýþanlarý bir çok þehirde iþyerlerinden çýkýp meydanlarda bir-

leþerek yürüyüþler yaptý. Ýstanbul'da
yaklaþýk 15 bin kamu emekçisi
Eminönü'nden Beyazýt Meydaný'na
kadar yürüdü. Yürüyüþ boyunca
"Grev, grev, grev!" sloganý sýk sýk
atýldý. Yürüyüþün en ön saflarýnda
olan DSÝP üyeleri ve Antikapitalist
Öðrenciler, "Yaþasýn halklarýn
kardeþliði", "Öz-öz-özgürlük, Kürt
halkýna özgürlük!", "Zafer direnen
emekçinin olacak", "Birleþen iþçiler
yenilmezler!" sloganlarýný kamu
emekçileriyle birlikte attýlar.
Yürüyüþün bir aþamasýnda
Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD)
üyeleri ellerinde bayrak ve pankartlarla kortejin karþýsýna çýktýðýnda
yüzlerce kamu çalýþaný ile birlikte
"Hepimiz Hrant'ýz, hepimiz
Ermeniyiz!" sloganý atýldý.
Ýzmir'de binlerce kamu çalýþaný,
Antalya'da 2 bin, Ankara'da 2 bin
kamu çalýþaný grevin ardýndan
yürüyüþler yaptýlar. Çorum'da
yürüyüþe izin vermeyen polisle
kamu emekçileri arasýnda çatýþma
çýktý. Adana'da, Van'da, Denizli'de,

“Mücadeleye devam!”
Sosyalist Ýþçi muhabirleri grevdeki kamu çalýþanlarýyla kýsa söyleþiler yaptý. Ýþte,
“Grev nasýl örgütlendi?” ve “Bundan sonraki hedef ne olmalý?” sorularýna kamu
çalýþanlarýnýn verdiði yanýtlar:

Gülen Gönül Þahin, BES Ýstanbul 2
No’lu Þube üyesi:
Benim iþyerinde sendikal
örgütlenme çok zayýf. Sadece üç
KESK üyesi var, birisi de benim.
Kamu-Sen’in hiçbir örgütlülüðü
yok. Bu yüzden bizim iþyerimizde,
iþyerimizin Valilik binasý olduðunu
da düþününce grevin örgütlenmesi
çok parlak geçmedi.
Eþit iþe eþit ücret talebiyle greve
çýktýk. Bu bir uyarý grevi, adý
üstünde. Saðlýktaki hak kayýplarýmýzdan kamu çalýþanlarýna
yapýlan komik maaþ zamlarýna
kadar tüm sorunlarý iþleyen bir
uyarý grevi oldu. Bu mücadele
devam etmeli. Haklarýmýzý almanýn
yolu devamlý eylemler olabilir
ancak.
Ebru Gökçe, Eðitim-S
Sen 2 No’lu
Þube üyesi:
Benim iþyerimde KESK’in

örgütlenmesi Kamu-Sen’e göre
daha zayýf. Kamu-Sen üyeleri iþ
býrakma için çabalamadýlar. Bu
grevin örgütlenmesinde sorun
yarattý. Yine de öðrencilere ve
velilere neden greve çýktýðýmýzý
anlattýk ve baþarýlý olduðumuzu
düþünüyorum. Okul kapýsýna “Bu
iþyerinde grev var” pankartýný astýk.
Öðretmenlerin hepsi greve destek
verdi. Bizim okulda çalýþanlarýn
ezici çoðunluðu iþ býraktý.
Bundan sonra da eylemler devam
etmeli. Bu grev heyecan yarattý,
katýlan tüm iþçiler büyük bir
hareketin, hayatý durdurma
yeteneði taþýyan bir gücün aktif bir
parçasý olduðunu hissetti.
Metin Ulaþ, Eðitim-S
Sen 4 No’lu
Þube üyesi:
Tabanda tartýþarak deðil, gelen
kararýn hayata geçirilmesi þeklinde
örgütlenen bir grev oldu. Benim

Sakarya'da ve daha bir çok þehirde
yürüyüþler ve basýn açýklamalarý
gerçekleþti.

Greve yasadýþý diyenler

AKP hükümeti, grevi yasadýþý ilan
etti. Yüzbinlerce kamu çalýþanýnýn
katýldýðý bir eylemi yasa dýþý ilan
etmek için, grev düþmaný, iþçi düþmaný olmak gerekir. Kamu çalýþanlarýna yüzde 2'lik zammý uygun
görenler, olaðan bir demokrasinin
sýradan bir iþleyiþi olan grevli toplu
sözleþmeli sendika hakkýný kamu
çalýþanlarýna fazla görenler,
demokrasi tartýþmalarýnda tam bir
iki yüzlülük sergiliyorlar demektir.
Bu iki yüzlülüðe yanýt dev bir kampanya olarak örgütlenmesi gereken,
iþyerlerinde baðýra çaðýra "ben geliyorum" diyerek hazýrlanacak yeni bir
grev olmalýdýr.
Ýstanbul'daki yürüyüþ boyunca
atýlan sloganda söylendiði gibi, "Hak
verilmez alýnýr, özgürlük sokakta
kazanýlýr!"
iþyerimde katýlým düþüktü.
Mücadeleye devam etmek, bu
uyarý grevini bir ilk adým olarak
görmek ve temmuz ayýndaki toplu
görüþmelere kadar eylemlerle ciddi
olduðumuzu göstermek zorundayýz.
Sen 3 No’lu
Derya Öztürk, Eðitim-S
Þube üyesi:
Sarýyer’de bir buçuk aydýr çalýþýyoruz grev için. Benim iþyerimde
%70’lik bir katýlým oldu. Ekonomik
olarak hükümetin dalga geçer gibi
yaptýðý maaþ zamlarý insanlarý
kýzdýrdý. Bu grev esas olarak düþük
maaþlara karþý da bir tepki olarak
örgütlendi. Katýlýmýn bu kadar
büyük olmasýnda bu önemli bir
etken.
Bunun bir uyarý grevi olduðunu
düþünürsek, mutlaka mücadelenin
devamý gelmeli. Medyayý kullanarak, geniþ halk kesimlerine
derdimizi, grevin neden
örgütlendiðini da etkili bir biçimde
anlatarak mücadeleye devam
etmeliyiz. Biz bu grevin örgütlenmesi sýrasýnda tek tek iþyerlerini
gezdik, grevi aþaðýdan örgütleyen
KESK oldu, özellikle Eðitim-Sen
oldu. Eðitim-Ýþ ise son bir hafta
çalýþtý.
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Kýbrýs'ta barýþ için iþgal sona ermeli
K

ýbrýs sorunu, Türkiye'nin
özellikle Avrupa Birliði
sürecinde sýk sýk karþýsýna çýkan önemli sorunlarýndan
birisi. Yaygýn kaný, þovenizme
saplanmýþ kemalist devletten
miras kalan bu sorunun artýk
Türk egemen sýnýfý tarafýndan
da çözülmek istendiði yönünde.
Annan planýnýn tartýþýldýðý 2003
yýlýndan beri sýk sýk sekteye
uðrasa da çözüm yönünde bir
irade olduðu açýk.
Bu irade gerek Türkiye
baþbakaný tarafýndan, gerekse
Kýbrýs'taki Türk tarafýnýn
baþkaný Mehmet Ali Talat
tarafýndan pek çok kez dile
getirildi. Bu yönde adýmlar da
atýldý: sýnýrlar açýldý, bölünmüþlüðün simgesi haline gelen
Lokmacý barikatý kaldýrýldý, her
iki taraftan binlerce insan akýn
akýn diðer tarafý ziyaret etti.
Artýk güneyden kuzeye, kuzeyden de güneye geçerken
Kýbrýslýlar sorun yaþamýyor.
Talat ile Kýbrýs Cumhuriyeti'nin
cumhurbaþkaný Hristofyas
çözüm konusunda görüþmelerine devam ediyor ve 2010 yýlýnda bir uzlaþmaya varýlabileceði
söyleniyor. Rum tarafýnda da
özellikle 2008'de Hristofyas'ýn
seçilmesiyle çözüm havasýnýn
hakim olduðu açýk. Özetle Rum
tarafýnda da Türk tarafýnda da
egemen sýnýf bazýnda çözüm
istendiðini söyleyebiliriz.
Ancak çözüm bir anda gelmiyor, iki adým ileri atýlýrken bir
adým da geri atýlýyor.
Görüþmeler sekteye uðrayabiliyor. Bunun nedeni, bir uzlaþmaya varýlýrken her iki tarafýn
da elini güçlendirmek, mümkün
olan en az tavizi vermek istemesi. Bir diðer nedeni de özellikle
Türkiye'de çözümsüzlük isteyen
kesimlerin baskýsý. Kürt sorununda ve daha bir dizi sorunda
olduðu gibi Kýbrýs sorununda
da çözümsüzlükten, iþgalden
çýkarý olanlarýn baþýnda milliyetçiler, Kemalistler ve
Ergenekoncular geliyor. Gerek
Bahçeli gerekse Baykal çözüm
doðrultusunda atýlan her adýmý
Kýbrýs'ýn satýlmasý olarak
niteleyerek Türk milliyetçiliðini
kaþýmaya çalýþýyor.
Ergenekoncular ise iþgalle birlikte pek çok avantaj elde etti.
Hatta, Ergenekon'un beslendiði
en önemli kaynaklardan birinin
Kýbrýs olduðunu söyleyebiliriz.

Sorunun baþlangýcý
ve iþgal

Kýbrýs'taki derin devlet
faaliyetleri, 1950'lerde adada
kurulan Türk Mukavemet
Teþkilatý'na dayanýyor. 1958
yýlýnda Türkiye devleti tarafýndan Rauf Denktaþ'a kurdurulan
bu paramiliter örgüt, adanýn
bölünmesi ve kuzeyde bir Türk
devleti oluþturulmasý için çalýþmaya baþladý. Bunun için
yoðunluklu olarak Rumlarýn
yaþadýðý adanýn kuzeyini
Türkleþtirmesi gerekiyordu. Bu
Türkleþtirme projesinin ilk
adýmý, kuzeydeki Rumlarýn
evlerine ve dükkanlarýna
saldýrýlarak, cinayetler ve
tehditler yoluyla Rumlarý
korkutarak onlarý güneye kaçýr-

1974, iþgale katýlan Türk Mukavemet Birliði üyesi ülkücü faþistler.
maktý. Kaçanlarýn mallarýna el
konuyor ve bunlar Türklere
daðýtýlýyordu. Böylece kuzeydeki Rum nüfusu giderek azaldý.
Ancak Rumlarý kaçýrmak yetmiyordu, çünkü Kýbrýslý Türkler
de Türkiye tarafýndan "yeterince
Türk" olarak görülmüyordu.
Yýllarca Rumlarla iç içe yaþamýþ,
dostane iliþkiler kurmuþ olan
Türklerin de "Türkleþtirilmesi",
yani asimile edilmesi için benzer bir süreç uygulandý:
cinayetler, saldýrýlar, tehditler...
Bugün bile hâlâ adada bu terör
dönemi "TMT ruhu" olarak
adlandýrýlýr.
Türkiye'nin 1974'te Kýbrýs'ýn
kuzeyini iþgal etmesiyle birlikte
süreç hýzlandý. Uluslararasý
yasalara göre iþgal altýndaki
topraklara nüfus kaydýrmak
savaþ suçu sayýlmasýna raðmen,
Türkiye'den Kýbrýs'a on binlerce
Türk yerleþimci olarak gönderildi. Bunlar Kýbrýslý Türkler'e
uygulanan baskýyla birlikte
Türkleþtirme politikasýna hýz
kazandýrdý. Bugün kuzey
Kýbrýs'taki Türk nüfusun çoðunluðunu, iþgal sonrasý
Türkiye'den gönderilen Türkler
oluþturuyor.

Ayný zamanda, 1996'da
öldürülen gazeteci Kutlu
Adalý'nýn, öldürülmeden önceki
yazýlarýnda ismi geçiyor. Semih
Tufan Gülaltay ise yine bir
Ergenekon sanýðý ve Akýn
Birdal suikastýnýn da tetikçisi.
Her ikisi de sonradan KKTC
vatandaþý yapýlan isimler.
Ergenekon sanýðý Þener
Eruygur'un ses kayýtlarýnda da,
Kýbrýs'ta çözümsüzlüðün devam
etmesi için Ergenekon'un nasýl
planlar yaptýðý gözler önüne
serilmiþti.
Annan planýnýn gündeme
geldiði 2004 yýlýnda Kýbrýs'ta
gerçekleþen birçok bombalama
olayýnda da Ergenekon'un parmaðý olduðu açýk. Ay Manas

kilisesinin, Mehmet Ali Talat'ýn
konutunun ve Afrika
gazetesinin bombalanmasý bunlarýn baþýnda geliyor.

Barýþ halklarýn el ele
vermesiyle gelebilir

Ergenekon davasýyla birlikte
Kýbrýs'ta çözümün önünde
engel oluþturanlara büyük bir
darbe vuruldu. Muzaffer Tekin,
Þener Eruygur, Semih Tufan
Gülaltay ve daha birçok isim
yargý önüne çýkarýldý. Ancak bu,
çözümün bir anda geleceði
anlamýna gelmiyor. Öncelikle,
Ergenekon davasý devam ediyor
ve Ergenekon'un direniþi sürüyor. Çözüm için gereken þey,

Ergenekon davasýnýn sonuna
kadar götürülmesi, Kutlu Adalý
cinayeti ve benzeri faili meçhul
cinayetlerin aydýnlatýlmasý,
2004'teki bombalama olaylarýna
karýþanlarýn yargýlanmasý, TMT
döneminin ve Rauf Denktaþ'ýn
rolünün ortaya çýkarýlmasýdýr.
Bunun için Türkiye'de
Ergenekon'a karþý tavýr alanlarýnýn sesinin daha gür çýkmasý, darbelere ve askeri
vesayete karþý kararlý bir tavýr
sergilemesi gerekiyor.
Ancak yalnýzca Ergenekon'un
ilerlemesi Kýbrýs'ta çözüm
getirmeyecektir. Çünkü
Kýbrýs'taki çözümsüzlük, ayný
zamanda Ergenekon'u canlý
tutan kaynaklardan biri ve bu
kaynak kurutulmadan
Ergenekoncularýn kökünün
kazýnmasý kolay olmayacaktýr.
Egemen sýnýflar çözüm istediklerini söyleseler de istedikleri
çözüm, kendi çýkarlarýnýn
gerektirdiði kadarýyla yetinmektir ve yarýn dengeler
deðiþtiðinde çözümsüzlüðe de
geri dönebilir ve þovenist söylemi tekrar hakim kýlmaya çalýþabilirler. Bu yüzden biz sosyalistler bir yandan Ergenekon'a
karþý çýkarken bir yandan milliyetçiliðe, ýrkçýlýða, þovenizme
de karþý çýkmalý, adada
çözümün egemenlerin çýkarlarýyla uyuþtuðu için deðil,
halklarýn kardeþçe ve barýþ
içinde yaþayabileceði bir
ortamýn saðlanmasý için tesis
edilmesi gerektiðini dillendirmeliyiz.
Kýbrýs sorununun temeli 40
yýldýr adada süren iþgaldir.
Türk ordusunun adadan çekilmesi Kýbrýs halklarýnýn kendi
kaderlerini tayin etmesinin
önündeki en büyük engeli
kaldýracaktýr.
Muhip Tezcan

Ergenekon'un arka
bahçesi Kýbrýs

Kýbrýs, Türkiye'deki derin
devlete el konulan mallar
sayesinde maddi kaynak
saðlarken savaþ, asimilasyon,
tehdit ve gizli operasyonlar
konusunda tecrübe kazanmak
için müthiþ bir fýrsat sundu.
Kürt sorununda da uygulanan
pek çok asimilasyon ve savaþ
politikasýnýn ilk denendiði yer
Kýbrýs oldu. Ergenekon'un,
derin devletin pis iþlerine
bulaþmýþ pek çok kiþi Kýbrýs
vatandaþlýðýna geçirildi.
Bunlardan en çok öne çýkan iki
isim, Muzaffer Tekin ve Semih
Tufan Gülaltay. Muzaffer Tekin,
Danýþtay saldýrýsýyla baðlantýlý
olduðu iddiasýyla Ergenekon
davasýndan yargýlanan bir isim.

Ýsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan Dünya
Ticaret Örgütü (WTO) zirvesi antikapitalist
protesto gösterileriyle karþýlandý. Sendikalar,
sosyalistler, yeþiller tarafýndan düzenlenen
protesto eylemine yüzlerce kapitalizm karþýtý
katýldý. Devrimci sosyalistler “kapitalizmi durdur, Dünya Ticaret Örgütü’ne hayýr” sloganýyla
yürüdü.
Hakim medya ise göstericilerin arasýnda bulu-

nan ve merkezi eylemden ayrýlýp dükkanlarýaraçlarý tahrip eden Kara Blok üyelerini öne
çýkardý. Oysa Kara Blok'un kapitalizmi yýkmak
yerine mallarý tahrip eden, kitle gösterilerine
zarar veren eylem tarzý çoktan mahkum
edilmiþti.
Medya sað solu parçalayanlarý seviyor, ama
kapitalizmin yarattýðý krizi eleþtirenler ve
çözüm önerenler pek tutulmuyor.
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Ýyi ki doðdun Friedrich Engels!
F

reidrich Engels, 28 Kasým
1820'de Almanya'da, varlýklý bir ailenin en büyük
oðlu olarak doðdu. Ailevi sebeplerle lise eðitimini yarým býraktý.
Fakat felsefe ve politika üzerine
okumaya devam etti. Alman ideolojisini ve özellikle de, evreni
sürekli geliþmekte ve deðiþmekte
olan bir süreç olarak gören
Hegel'in fikirlerini benimsedi.
1842 yýlýnda babasý, radikal
fikirlerinden de kurtulacaðýný
düþünerek Engels'i
Manchester'daki aile þirketlerinde yönetici olarak çalýþmaya
gönderdi. Ýngiltere'deki tekstil
þirketinde çalýþmaya baþlayan
Engels devrimcileþmekte olan
iþçi sýnýfýný ve çartistleri tanýdý.

Ýþçi sýnýfý

Diðer yandan Engels,
Manchester'daki iþçi sýnýfýnýn
yoksulluðunu ve iþçilerin içinde
yaþadýðý sefaleti de gördü.
Pamuk endüstrisi ile geliþen
þehirde iþçiler ve aileleri pislik
içindeki gecekondu yýðýnlarýnda
yaþýyorlardý. Bu gecekondu
mahallelerinde iþçi sýnýfý; aþýrý
nüfus yoðunluðu, artan çocuk
ölümleri, kolera ve tifüs gibi salgýn hastalýklarla boðuþuyordu.
Engels; iþçi sýnýfýnýn içinde
yaþadýðý bu koþullarý, çocuklar
ve kadýnlar dahil tüm iþçilerin
ölesiye çalýþtýrýldýklarýný gördükten sonra "1844 yýlýnda
Ýngiltere'de Ýþçi Sýnýfýnýn
Durumu" adlý ilk kitabýný yazdý.
Bu kitabýnda Engels, iþçi sýnýfýnýn
içinde yaþadýðý koþullarý, egemen
sýnýfýn zalimliðini gösterdi ve
tüm bu düzenin nasýl deðiþebileceðini -ve deðiþmesi gerektiðinianlattý.
1844'te Engels Almanya'ya dönmeye karar verdi. Fakat dönüþ
yolunda Karl Marks ile tanýþmak
için önce Paris'e gitti. 28 Aðustos
1844'te bir kafede tanýþan Engels
ve Marks'ýn ömür boyu sürecek
olan arkadaþlýklarý ve politik birliktelikleri baþlamýþ oldu.
1845'te, Engels ve Marks üç yýl
yaþayacaklarý Brüksel'e gittiler.
Kýsa süre sonra Brüksel'deki bir
yeraltý örgütü olan Komünistler
Birliði'ne katýldýlar. Burada
kaldýklarý süre boyunca vakitlerinin çoðunu iþçilerinin
örgütlülük mücadelelerine
destek olmak için harcadýlar.
1847'de Komünistler Birliði'nin
kongresinde Engels ve Marks,
gerek teoride, gerek pratikte yol
gösterici olacak bir programý
yazmakla görevlendirildiler.
Bunun üzerine Engels ve Marks
daha sonra Komünist Manifesto
adýyla dünya çapýnda yanký
uyandýracak olan Komünizmin
Ýlkeleri adlý broþürü yazdýlar.

Örgütlenme

Þubat 1848'de Fransa'da bir
devrim patlak verdi ve tüm Batý
Avrupa ülkelerine yayýldý.
Devrimin patlak vermesiyle birlikte Engels ve Marks Prusya'ya
döndüler. Burada Neue
Rheinische Zeitung adlý günlük
bir gazete çýkarmaya baþladýlar.
Ancak 1849'da darbe olmasýyla
gazete kapatýldý ve Marks ülkeyi
terkedip önce Paris'e ardýndan
da Londra'ya gitmek zorunda

"Manifesto'da baþtan sona ortaya konulan temel düþünce ekonomik üretimin ve her tarihsel çaðýn kaçýnýl maz olarak bu ekonomik üretimden kaynaklanan toplum yapýsýnýn, o çaðýn siyasal ve düþünsel tarihinin
temelini oluþturduðu; bunun sonucu olarak da, (ilkel komünal toprak mülkiyetinin ortadan kalkmasýndan
bu yana) bütün tarihin bir sýnýf savaþýmlarý tarihi olageldiði; ancak, bu savaþýmýnýn bugün ulaþtýðý aþama da, sömürülen ve ezilen sýnýfýn (proletaryanýn) bundan böyle, ayný zamanda toplumun tümünü sömürüden,
zulümden ve sýnýf savaþýmlarýndan sonsuza dek kurtarmaksýzýn, kendini sömüren ve ezen sýnýftan (burju vaziden) kurtulamayacaðý düþüncesi - iþte bu temel düþünce, yalnýzca ve bir tek Marks'a aittir."
Komünist Manifesto'nun Marks'ýn ölümünden sonraki ilk baskýsýna Engels'in yazdýðý (Manifesto için ilk kez yoldaþý olmadan yazdýðý) önsözden

kaldý. Engels ise Prusya
ordusuna karþý verilen devrimci
savaþa katýldý. Fakat devrimciler
yenildiler ve Engels hakkýnda
tutuklama kararý çýkarýldý. Bu
sebeple Engels de hayatýnýn geri
kalanýný geçireceði Ýngiltere'ye
döndü.

Engels, Marks ile birlikte
yazdýðý kitaplardan baþka AntiDühring, Doðanýn Diyalektiði ve
'Ailenin, Özel Mülkiyetin ve
Devletin Kökeni' gibi pek çok
eserle de marksist ideolojiye
büyük katkýlar saðladý.

Yoldaþlýk

Engels bu önemli eserlerini
yazarken iþçi sýnýfýnýn
mücadelelerinden de uzak
kalmadý. Hayatýnýn son yýllarýnda dahi sürekli mücadelenin
içinde; sendikalarda, grevlerde
ve eylemlerde hep iþçi sýnýfýnýn
yanýnda yer aldý. 1895'te kanserden hayatýný kaybeden Engels,
tüm dünyada sosyalist harekete
unutulmayacak katkýlar saðladý.
Bu zeki ve yetenekli adamýn hayatý ve fikirleri bugüne ýþýk tuttuðu gibi geleceði de aydýnlatmaktadýr.
Ýyi ki doðdun Engels, iyi ki
doðdun yoldaþ!

Marks ile birlikte, Kutsal Aile
ve Alman Ýdeolojisi de dahil çok
sayýda kitap ve makale yazan
Engels ayrýca Marks'ý ve ailesini
ekonomik olarak da hayatý
boyunca destekledi. Bunun için
her ne kadar nefret etse de 1969'a
kadar Manchester'daki aile þirketinde çalýþtý. 1969'da emekli
olan Engels, Marks'ýn ve ailesinin
yaþamakta olduðu Londra'ya
taþýndý. Engels, Marks'ýn ölmüne
(1883) kadar hem Marks ile birlikte çalýþmaya devam etti, hem
de kendi çalýþmalarý üzerinde
yoðunlaþtý . Marks'ýn ölümünden
sonra kendi çalýþmalarýna devam
eden ve bu sýrada çok önemli
eserler yayýnlayan Engels vaktinin çok önemli bir kýsmýný da
Kapital'in tamamlanmamýþ ciltlerini derlemek ve yayýnlamak
için harcadý.

Devrimci

Burak Demir

Engels, Karl Marks
ve ailesiyle birlikte.

sayý: 382 z sosyalist iþçi z

19. yüzyýlda Ýngiltere’de bir iþçi mahallesi . Kadýnlar ve çocuklarda dahil günde 14-116 saat çalýþmak zorundalardý.
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Kadýnlarýn ezilmesinin "Adil bir iþ günü karþýlýðýnda adil bir ücret"*
tarihsel kökeni
Engels'in; Darwin'in Türlerin
Kökeni'ni yayýnladýktan 25 yýl,
Ýnsanýn Türeyiþi'ni yayýnladýktan 13 yýl sonra kaleme aldýðý
Ailenin, Özel Mülkiyetin ve
Devletin Kökeni adlý bu kitap
marksizmin en temel eserlerinden biridir.
Lewis H. Morgan'ýn 1877
yýlýnda yazdýðý "Eski Toplum"
(Ancient Society) adlý çalýþmasýný ve Marks'ýn bu çalýþma
üzerine yazdýðý eleþtirel notlarý
okuyan Engels, Morgan'ýn bu
çalýþmasýnýn Marks ve kendisi
tarafýndan geliþtirilen
materyalist tarih anlayýþýný ve
ilkel toplum üzerine onlar
tarafýndan ortaya koyulan
görüþleri doðruladýðýna kanaat

getiriyor.
Bunun üzerine "Marks'ýn bir
vasiyetinin yerine getirilmesi"
olarak gördüðü bu çalýþmayý
tamamlayarak 1884 yýlýnda bu
kitabý yayýnlýyor.
Ailenin, Özel Mülkiyetin ve
Devletin Kökeni'nde Engels,
bugünkü anlayýþla "normal"
aile yapýsýnýn aslýnda tarihin
tüm dönemlerinde varolmadýðýný, bugünkü anlamýyla
aile yapýsýnýn ve bununla birlikte kadýnlarýn ezilmesinin
sýnýflý toplumlarýn geliþmesiyle
birlikte ortaya çýktýðýný; devlet
aygýtý gibi ailenin de egemen
sýnýfýn özel mülkiyetini kontrol
etmesinin bir aracý olarak
geliþtiðini gösteriyor.

Bilim, felsefe, devrimci teori
Engels'in bir çok kitabýnýn Türkçe
çevirileri mevcut. Sol Yayýnlarý
tarafýndan yayýmlanan kitaplar
oldukça ucuz. Ýki kategoriye ayrýlýyor, Engels'in tek baþýna yazdýklarý
ve Marks'la birlikte oluþturduklarý
metinler.

Engels kitaplarý:
 Komünizmin Ýlkeleri
 Hakiki Sosyalistler
 Doðanýn Diyalektiði
 Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni
 Anti-Dühring
 Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm
 Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu
 Tarihte Zorun Rolü
 Köylüler Savaþý
 Almanya'da Devrim ve Karþý-Devrim
 Ýngiltere'de emekçi sýnýfýn durumu
 Konut Sorunu
 Büro ile Barikat Arasýnda

Marks ve Engels'in ortak çalýþmalarý:
 Kutsal Aile
 Alman Ýdeolojisi
 Komünist Manifesto
 Gotha ve Erfurt Programlarýnýn Eleþtirisi
 Anarþizm Üzerine
 Nüfus Sorunu ve Malthus
 Seçme Yazýþmalar (1844-1895, 2 kitap)
 Basýn Söyleþileri

B

u, son 50 yýl boyunca,
Ýngiliz iþçi hareketinin
sloganý oldu. Bu sloganýn, örgütler arasý güçbirliðini yasaklayan, sendikalarýn
geliþmelerini önleyen yüzkarasý
yasanýn kaldýrýlmasý sýrasýnda,
büyük hizmetleri oldu. Ýngiliz
iþçileri, Avrupa emekçi
sýnýflarýnýn baþýný çektiði
zaman, þanlý çartist hareketi
döneminde daha da büyük
hizmetler gördü. Ama tarih
hýzla ilerliyor. Ve 50 yýl, hatta
30 yýl önce istenen ve yararlý
olan þeyler, þimdi deðiþti ve
yararlanýlamaz hale geldiler.
Eski ve saygýdeðer savaþ narasý
da bunlardan biri deðil mi?
Adil bir iþgünü karþýlýðýnda
adil bir ücret mi? Peki adil bir
ücret nedir, adil bir iþgünü
nedir? Toplumun geliþmesine
hükmeden yasalara, bunlar
nasýl koþullanýr? Bu soruya bir
yanýt alabilmemiz için, ne ahlak
ya da adalet bilimine, ne de
herhangi bir "insanlýk", adalet
ve hatta iyilikseverlik duygusuna baþvuracak deðiliz.
Yasal yönden ahlaki ve hatta
adil olan þey, toplumsal açýdan
neyin adil olduðunu ya da
neyin adil olmadýðýný, ancak
üretimin maddi olgularýnýn
yargýsýna dayanan bir bilim,
ancak ekonomi politik ortaya
koyabilir.
Öyleyse, ekonomi politiðe
göre, adil bir ücret nedir, adil
bir iþgünü nedir? Kýsaca,
serbest pazarda, üstenci ile iþçi
arasýndaki rekabetin koþullandýrdýðý biçimde, ücret
düzeyi ve bir günlük emeðin
yeðinliðinin süresidir. Peki bu
tarzda belirlenen nedir?
Adil bir ücret, normal durumlarda, iþçinin kendi ortamýnýn
ve ülkesinin koþullarýna uygun
olarak, kendisine çalýþma ve
yeniden üreme olanaðý saðlayacak araçlarý edinmesi için
gereksindiði para tutarýdýr.
Gerçek ücret, sanayideki çalkantýlar sebebiyle, bazan bu ortalamanýn altýnda, bazan da
üstündedir.
Adil bir iþgünü, iþçinin bütün
emek-gücünün, ertesi gün ayný
emek miktarýný veremeyecek

hale gelmemek üzere, her gün
gerçekten saðladýðý emek-süresi
ve çabasýdýr.
Sürekli olarak meydana gelen
bu çevrim þöyle betimlenebilir:
Ýþçi, bütün emek-gücünü, yani
bu iþi sürekli bir biçimde yapabilecek durumda kalmak üzere
saðlayabileceði kadarýný kapitaliste verir. Bunun karþýlýðýnda, kapitalistten her gün ayný
iþi yeniden yapabilmesi için
kendisine gerekli olduðu kadar
-fazla deðil- geçim aracý kalýr.
Eþsiz bir adillik!
Ama iþe daha yakýndan
bakalým. Mademki iktisat öðretimlerine göre, ücret ve emeði
rekabet koþullandýrýyor, adil
olma, her iki yanýn, bir iþ
sözleþmesi yaptýklarýnda eþit
koþullarda ve ayný durumda
olmalarýný gerektirir gibi gelir
insana. Ama iþ böyle deðildir.
Eðer kapitalist iþçi ile anlaþamazsa, bekleyebilir ve sermayesinden yiyerek yaþayabilir. Ýþçi ise bunu yapamaz. O,
ancak ücretiyle yaþayabilir ve
bu yüzdendir ki, en kötü
koþullarda iþi kabul etmesi
gereklidir. Açlýk korkunç bir
þiddetle yakasýna yapýþýr. Ama
gene de burjuva sýnýfýn iktisatçýlarý bunun adilliðin doruðu
olduðunu iddia ederler.
Ama bu da, gene saçmalýktan
baþka bir þey deðildir. Yeni iþyerlerinde mekanik kuvvetin ve
makinelerin kullanýlmasý, eski
iþyerlerinde makinelerin
yaygýnlaþmasý ve yetkinleþmesi, sürekli olarak birçok insaný
iþlerinden etmektedir. Ve bu
iþten yoksun kalma, sanayinin,
artan emek-gücünü yeniden
hizmetine alabilmesi durumundan çok daha büyük bir hýzla
artmaktadýr. Bu artan fazla
emek-güçleri, sermayeye yedek
bir sanayi ordusu saðlar. Pazar
konjonktürü kötü olduðu
zaman, iþçi açlýktan kýrýlabilir,
dilenebilir, çalabilir ve hatta
"iþevi"ne gidebilir. Yedek
ordunun son erkeði, son kadýný
ve son çocuðu iþ bulamadýklarý
sürece -ki, bu da kendi baþýna
alabildiðine bir aþýrý üretim
dönemini varsayar- rekabet,
ücretleri sýkýþtýrýp durur, bir

yandan da emeðe karþý
savaþýmýnda sermayenin iktidarý, yedek ordusunun varlýðýyla büsbütün güçlenir.
Sermaye ile rekabetinde iþçi,
yalnýzca açlýða itilmez, bir de
ayaðýna sýmsýký perçinlenmiþ
bir prangayý sürüklemek
zorundadýr. Ve bu da, kapitalist
ekonomiye göre adillik denen
þeydir.
Þimdi de sermayenin bu "adil"
ücretleri ne ile ödediðini
araþtýralým. Elbette ki, sermaye
ile. Ama sermaye hiçbir deðer
üretmez. Toprak dýþýnda biricik
servet kaynaðý emektir.
Sermaye, birikmiþ emeðin
meyvesinden baþka bir þey
deðildir. Bundan, iþçilerin
ücretlerinin emekle ödendikleri
sonucu çýkar; iþçi bizzat kendi
emeðinin meyveleriyle ödüllendirilir. Yürürlükte olan adillik anlayýþýna göre, iþçinin
ücreti, iþçinin emeðinin
meyvelerinin tümünden meydana gelmeliydi. Ama bu,
ekonomi politiðe göre, adil bir
þey olmazdý. Tersine, iþçinin
emeðinin meyvelerine kapitalist tarafýndan elkonulmuþtur,
ve iþçi, ancak gerekli geçim
araçlarýný alýr. Ve tamamýyla
"adil" olan bu rekabetin ereði,
çalýþanlarýn ürünlerinin çalýþmayanlarýn ellerinde toplanýp
birikmesi ve bu ellerde, böylece
biriken serveti üretmiþ olanlarýn tümünün omuzlarýna
kölelik zincirlerini yüklemenin
en güçlü aracý haline gelmesidir: adil bir emek karþýlýðýnda,
adil bir ücret.
Yukarýda söylediklerimizden,
açýkça ortaya çýkar ki, eski slogan, zamanýnda, yararlý olmuþtur. Ama þimdi artýk hiçbir
hizmette bulunamaz. Öyleyse
iþçiler eski savaþ naralarýný
gömsünler ve yerine daha iyisini, yani: "Üretim araçlarýnýn:
hammaddelerin, fabrikalarýn ve
makinelerin emekçi halkýn eline
geçmesi!" sloganýný koysunlar.

Friedrich Engels
* Bu makale 1880 yýlýnda,
Londra'da, The Labour
Standard'da yayýnlanmýþtýr.
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Kapitalizm cinsiyetçiliði kadýnlara
yönelik þiddeti körüklüyor
Bundan 47 yýl önce 25
Kasým'da, Dominik
Cumhuriyeti'nde Trujillo diktatörlüðüne karþý özgürlük
mücadelesi veren üç kýz
kardeþ diktatörlüðün askerleri tarafýndan tecavüze uðrar
ve vahþice öldürülür. 1981
yýlýnda Dominik
Cumhuriyeti'nde toplanan
Latin Amerika Kadýn kurultayýnda bu gün "Kadýna
Yönelik Þiddete Karþý
Mücadele Ve Uluslararasý
Dayanýþma Günü" olarak
kabul edilir. 1985 yýlýnda
Birleþmiþ Milletler de bu
günü kabul eder.
Kadýn, bu sistem içinde hayatýnýn her evresinde þiddetle
karþý karþýyadýr. Þiddet,
tecavüz ve cinayetle kýsýtlý
deðildir. Özel yaþamda ve
toplum içinde kadýný cinsel,
psikolojik, fiziksel zarara
uðratan, baský altýnda tutan
tehdit ve davranýþlar, kadýna
yönelik þiddet tanýmý kapsamýndadýr. Bu þiddet sadece
evde deðil sokakta, iþyerinde,
gözaltýnda, örgütte ve
toplumsal yaþamýn birçok
alanýnda kadýnýn karþýsýna
çýkar. Ev içindeki eþitsiz iþ
bölümünün, kadýnlarýn omuz
larýna yüklediði sorumluluklara, ütülenmesi gereken
gömlekleri dýþýnda cinsel
ihtiyaçlarý karþýlanmasý beklenen koca da dâhildir. Ýþ

 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

hayatýnda ucuz iþ gücü
olarak görülen kadýn ayrýmcýlýðýn muhatabýdýr. Bu þiddet
yaþam koþullarýnýn daha zor
olduðu bölgelerde ve savaþ
zamanlarýnda daha da artar.
Kadýnlar yiyeceðin ve suyun
kýsýtlý olduðu bölgelerde bu
ihtiyaçlarý karþýlamak için
kilometrelerce yol yürümek

Cinsiyetçi fikirler
ve söylemler þiddeti
meþrulaþtýrdýðý gibi
þiddete uðrayan
kadýnýn sessiz
kalmasýna da
neden olur.
zorundalar ve bir kýsmý bu
yollarda ölmektedir. Savaþ
bölgelerinde ise askerlerin
tecavüzüne ve iþkencesine en
açýk grubu oluþturmaktadýrlar.
Kadýna yönelik þiddeti tüm
toplumda meþrulaþtýran cinsiyetçi fikirlerdir. Cinsiyetçi
fikirler ve söylemler þiddeti
meþrulaþtýrdýðý gibi þiddete
uðrayan kadýnýn sessiz
kalmasýna da neden olur.
2008 yýlý Türkiye Nüfus ve
Saðlýk araþtýrmasýna göre,
maruz kaldýðý þiddeti haklý
gören kadýnlarýn oranýnda

azalma olsa da, kocalarý ile
tartýþmamalarý gerektiðini
düþünen kadýnlarýn oraný
yüzde 40.
Kadýna yönelik þiddetin,
ayrýmcýlýðýn önlenmesi, maðdurlarýn korunmasý için yasal
tedbirlerin alýnmasý gerekiyor. Son yýllarda çýkarýlan
yasalar önemli olsa da, kâðýt
üzerinde yapýlan düzenlemelerin somut hayatta
sorunu çözmek konusunda
yeterli adým olmadýðý açýk.
Cinsiyetçiliðe karþý verilen
mücadele, ayrýmcýlýðýn
olmadýðý, eþit bir dünya
kurulmasý için verilen
antikapitalist mücadeleden
ayrý düþünülemez. Ancak
gündelik yaþamda örgütlü
mücadele ile kadýnlarýn bir
dizi talebinin gerçekleþmesi
mümkündür. Kendi içinde
pozitif ayrýmcýlýk uygulayan
ve pratik olarak da cinsiyetçiliðe karþý net duran
sendikalarýn mücadelesi
kadýnlarýn iþ yaþamýndaki
taleplerinin kazanýlmasýný
saðlayacaktýr. Cinsiyetçiliðe
karþý mücadele, sadece fiziksel þiddetin karþýsýnda durmakla yürütülemez.
Cinsiyetçiliði kýracak olan
þey, hayatýn her alanýnda bu
konuda tutarlý davranmaktýr.
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Kamu çalýþanlarýnýn uyarý grevi çok etkili odu.
Grev, toplumda ve siyasal alanda politik bir
yarýlmanýn tüm hýzýyla sürdüðü bir dönemde
gerçekleþti. Kürt açýlýmý adýný alan süreç bir
yandan, "Kafes Operasyonu" adýyla bilinen yeni
darbe ve provokasyon giriþimlerinin açýða çýkmasý öbür yandan, Danýþtay'ýn meslek liseleri ile
ilgili katsayý kararý diðer yandan milyonlarca
insanýn kafasýný meþgul eden temel politik
meseleler olarak öne çýkýyor.
Bir günlük uyarý grevi, yüz binlerce kamu
çalýþanýnýn katýlýmýyla gerçekleþirken, katýlýmýn
kitleselliðinde düþük maaþ zamlarý, hak kayýplarý gibi nedenlerin yaný sýra yüz binlerce
insanýn politik tartýþmalara katýlmak istemesi de
önemli bir etken oldu.
Hem iþyerlerinin önünde atýlan sloganlarda
hem de yürüyüþlerde "Yaþasýn halklarýn
kardeþliði" vurgusunun öne çýkmasý bir yandan
KESK'in yýllardýr Türk ve Kürt emekçilerin
ortak örgütü olmasýndan ama ayný zamanda da
emekçilerin politik sorunlara duyarlý olmasýndan kaynaklanýyor.
Doðru! Ne denmesi gerektiði konusunda
emekçiler net bir slogana sahip deðillerdi.
Doðru! Grev esas olarak yoksulluða karþý ve
grev hakký için örgütlendi.
Ama yüz binlerce emekçinin greve katýlmasý
politik bir huzursuzluðun, politik tartýþmalara
aktif bir biçimde katýlma isteðinin de ürünüdür.
Tam da burada geleneksel solun köhne sloganlarýyla eyleme katýlan yüz binlerce insanýn ruh
hali arasýndaki büyük farklýlýk açýða çýkýyor.
Yeni, genç kamu emekçileri grevin dinamik
gücünü oluþturdu. Yüzünü yeniye dönen, bir
yandan haklarý için mücadele ederken bir yandan da özgürlük için sokaða çýkan, esas olarak
yeni bir sol hareketin kitlesel aktivizminin
zeminlerinden birisini oluþturacak olan emekçiler alanda, bildik ve kýrk yýllýk sendika liderliklerinin sloganlarýyla yüz yüze geldiler. "Vatanýn
iþgal altýnda" olduðunu anlatan þarkýlar, IMF'ye
karþý Türkiye'nin baðýmsýzlýðýný savunan milliyetçi sloganlar geleneksel sol örgütlere üye
sendikacýlar tarafýndan atýldý.
Ama bu sefer deðiþik bir þey daha oldu. "IMF
defol bu memleket bizim" sloganý her atýldýðýnda emekçilerle birlikte yürüyen devrimci marksistler "IMF defol bu gezegen bizim" sloganýný
attý ve bu slogan hakim oldu.
"Kürt halkýna özgürlük" sloganý hakim oldu.
"Birleþen iþçiler yenilmezler" sloganý etkili
oldu. Küresel direniþi vurgulayan, halklarýn
kardeþliðini vurgulayan, ýrkçýlýða karþý çýkan
sesler, ekonomik haklarý savunan sloganlarla
birleþtiðinde çok büyük bir etki yaratabilir.
Milliyetçilik, Osmanlý'ya dönüþ paranoyasý,
iþgal altýnda yaþadýðýmýz ve Türkiye'nin bölünmek üzere olduðu histerisi emekçileri bölen,
hakim olduðu oranda çarpýtýlmýþ fikirlerle iþçilerin mücadelesini kazanmasýný engelleyen bir
politik hat sunuyor.
Baþarýlmasý gereken, milliyetçilere meydanýn
boþ olmadýðýný göstermektir. Ýstanbul'daki
yürüyüþ sýrasýnda ADD yüzlerce kamu çalýþaný
tarafýndan ýslýklanmýþtýr.
Türk bayraklarýnýn arkasýna gizlenen
Ergenekoncularýn cesareti kýrýlmýþtýr. Miting
alanýna gelmeleri engellenmiþtir.
Kamu çalýþanlarý hareketi, bu uyarý grevinden
aldýðý güçle hükümeti köþeye sýkýþtýrmak için
mücadelenin devamlýlýðýný saðlamalýdýr. Büyük
bir kampanya örgütleyerek yeni eylemler hazýrlanmalýdýr. Bir yandan da kamu emekçileri
hareketinin tabanýnda genç, yeni, kafasý net,
kadýnlarýn aðýrlýkta olduðu dinamik kesimlere
güven verilmelidir. Bu kesimler kendine güven
kazandýðýnda emekçileri bölen fikirler ve
geleneksel sol milliyetçiliðin, hareketin kazanmasýný engelleyen illüzyonlarý da yenilmiþ
olacaktýr.

Sistematik
taciz ve
tecavüz
 Dünyada her üç
kadýndan biri hayatý
boyunca dövülüyor,
cinsel iliþkiye zorlanýyor yada taciz ediliyor.
 "Çalýþma Yaþamý ve
Kadýn Saðlýðý" konulu
araþtýrmaya göre
Türkiye’de tüm taciz
olaylarýnýn yüzde 46'sý
iþyerlerinde gerçekleþiyor ve bunlarýn
yüzde 8'i ölümle
sonuçlanýyor.
Erkeklerin aðýrlýkta
olduðu aðýr sanayi iþ
koþullarýnda çalýþan
kadýnlara yapýlan tacizler iþyeri tacizlerinin
yüzde 24'ünü oluþturuyor.
 Bosna - Hersek'te,
1992 yýlýndaki 5 ay
süren çatýþmalar
sýrasýnda 20,000 50,000 arasý kadýn
tecavüze uðradý.
(IWTC. Küresel Kadýn
Aðý #212. 23 Ekim
2002).
 Kosova'daki bazý
köylerde ergenliðe
ulaþmýþ kadýnlarýn
%30’u Sýrp kuvvetlerinin tecavüzüne
uðramýþtýr.
(Uluslararasý Af
Örgütü, 27 Mayýs 1999).
 Britanya'da
tecavüze uðramýþ
kadýnlarýn sadece
%13'ü saldýrýyý polise
bildiriyor.
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Yeni sol ve iþçi sýnýfý
Y

eni bir kitlesel sol parti
hangi toplumsal tabana
dayanmalý, hangi politikalarý izlemeli?
SHP Genel Baþkaný Hüseyin
Ergün'a göre iþçi sýnýfý yeni sol
politikalarda merkezi bir rol
oynayamaz:
"Ýþçi sýnýfý demokratiktir,
çünkü her zaman bir takým haklar talep eder. Fakat iþçi sýnýfý
ilerici deðildir. Çünkü iþçi sýnýfý
üretim güçlerini geliþtirme
peþinde koþmaz. Aksine bu
bakýmdan muhafazakârdýr.
Mesela hiçbir sendikanýn üretim
gereçlerini geliþtirme diye bir
talebi yoktur. Bilgisayarýn üretim sürecine girmesini istemez.
Bu direnç de ilericilik demek
deðildir tabii. Bu direnç, tutuculuktur."1
Taraf Gazetesi yazarý ve 10
Aralýk Hareketi üyesi Erol
Katýrcýoðlu Ýstanbul'da gerçekleþen bir toplantýda þöyle bir
çözümleme öne sürdü:
"Bu hareketin tabii ki kapitalizmle bir derdi var ama sadece
emek eksenli bir siyasi hareket
bugün cevap üretemez. Kimlik
politikalarýný dýþlayamayýz." 2
Sadece sosyal-demokrat politikacýlar deðil radikal düþünürler de benzer bir yaklaþýma
sahip. Ýtalyan otonomcu
düþünür Antonio Negri'ye göre
yeni sol, artýk merkezi önemini
yitirmiþ iþçi sýnýfýna deðil, iþçilerin de bir parçasý olduðu "çokluk"u veri almalý.3

Ýþçi deyince akla gelen

Karl Marks Kapital'in ilk
fasiküllerini yazdýðýnda
Ýngiltere'de iþçi sýnýfýnýn en kalabalýk kesimi hizmetçilerdi.
Marks'a evde temizlik yapan
hizmetçi ve bir madenci gibi
ürünü taþýyarak artý-deðer
sürecinin gerçekleþmesini
saðlayan þoför de iþçi sýnýfýnýn
bir parçasýydý.
Friederich Engels'e göre üretim
araçlarý karþýsýnda mülk sahibi
olmayan, hayatta kalabilmek
için emek-gücünü satmak
zorunda kalan ve üretim
sürecinde hiçbir denetimi
olmayanlar iþçiydi.
Örgütlü-örgütsüz, iþçi-memurkadrolu-sözleþmeli, mavi yakalýbeyaz yakalý, düzenli-düzensiz
kentte ya da tarýmda çalýþanlar
iþçidir, kolektif emekçi sýnýfýn bir
üyesidir.
Marks ve Engels'in
düþüncesinin tersine stalinist ve
sosyal-demokrat akýmlar, iþçi
sýnýfýný asýl olarak sanayi iþçilerinden ibaret görür.
20. yüzyýla bakýldýðýnda iþçi
sýnýfý hareketi, kapitalist
endüstride kol emeði kullanarak
çalýþan "mavi yakalý" iþçilerin
hareketiydi. 20. yüzyýlýn sonunda ise bu durum köklü deðiþikliklere uðradý.
Batý'da sanayi iþçilerinin bir
parçasý olduðu 1968 isyaný yenildi. Ayný dönem baþ gösteren
kapitalizmin krizi sonucu egemen sýnýf, Keynesçi sosyal
devlet politikasýný reddetti ve
yeni-liberal doktrini uygulamaya soktu. Sanayi iþçileri
kendilerini hedef alan
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özelleþtirme, sendikasýzlaþtýrma,
sosyal haklarýn budanmasý politikalarýný önleyemedi. Geliþmiþ
kapitalist ülkelerde bazý sanayi
sektörleri kapanýrken ABD'de ve
Çin'de olduðu gibi bazý ülkelerde sanayi iþçilerinin sayýsý artmaya devam edeckti.
Doðu'da sanayi, iþçileri ve sýnýf
politikasýyla özdeþleþen Rusya
ve Doðu Avrupa'daki stalinist
rejimler, 1989-1991'de bizzat
sanayi iþçileri tarafýndan yýkýldý.
Milyonlarca insan, "iþçi sýnýfý
iktidarý" adý altýnda iþçi sýnýfýný
ilkel baský ve sömürü koþullarýnda yaþatan rejimler yerine kapitalist Batý'yý seçti.
Komünist partiler bu süreçte
sosyal-demokratlaþýrken sosyaldemokrat akým yeni-liberal doktrinin savunucusu oldu. Kitlesel
sol partilerle sendikalar arasýndaki bað koparken, iþçi sýnýfý
temsil edilmemeye baþlandý.
Yeni-liberal politikalar her
alanýn piyasaya baðlanmasýný
hedefliyordu. Finans ve sigortacýlýk binlerce ücretliyi istihdam
eden yeni sektörler olarak öne
çýktý. Sermayenin eðitime ve
saðlýða girmesi binlerce ücretli
emekçinin bu alanda istihdam
edilmesini saðladý. 2000'lerin
baþýnda vasýflý emek, sadece üretim ya da montaj bandýnda çalýþmakla deðil, bilgisayar ve
yazýlým kullanmayla da tanýmlanmaya baþlandý. Öðretmen,
doktor, çöpçü, servis þoförü de
iþçidir.

Dünya nüfusunun yarýsý

"Deon Filmer'e göre 1990'larýn
ortasýnda dünyada 379 milyon
insan sanayide, 800 milyon
insan hizmet sektöründe, 1.074
milyar insan ise tarýmda çalýþýyor. Bunlarýn sanayide yüzde 58'i,
hizmet sektöründe ise yüzde 65'i
ücretli, yani gerisi kendi iþinde
çalýþýyor. Bu durumda dünyada
üçte biri sanayi sektöründe
çalýþan 700 milyon ücretli iþçi
var. Aileleri ile birlikte bir
buçuk, iki milyar insan demektir
bu. Yani dünya nüfusunun üçte
biri. Buna tarým iþçilerini,
topraksýz köylüleri de eklersek,
iþçi sýnýfýnýn sayýsý daha da artar

ve dünya nüfusunun yarýsý
haline gelir."4
Bu hiç de Hüseyin Ergün'un
bahsettiði tutucu sýnýf deðil.
Üretimde bilgisayar kullanýmý
en ufak atölyelere bile çoktan
girmiþ durumda.
Üç kiþinin yaptýðý iþi tek baþýna
yapmak zorunda olan veznedar
için bir para sayma makinesi ne
ifade ediyorsa Tuzla'da çalýþan
bir tersane iþçisi kaynak makinasý için ayný þeyi hissediyor.
Kol gücüyle treni hareket ettiren
makinist yasal olarak "memur"
olarak tanýmlanýrken içerde bilet
kesen arkadaþý iþçi statüsünde
çalýþýyor.
Ýþçi sýnýfýnýn devrimci potansiyeli kapitalist üretim süreci
içinde tuttuðu yerden kaynaklanýr. Bir iþçinin çýkarý diðer
iþçiyle rekabet etmek deðil birleþmektir. Üretimin kolektif
karakteri, iþçilere kolektif
davranma yeteneðini verir.
Kârýn kaynaðý 21. yüzyýlda da
iþçilerin ödenmemiþ emeðidir.
19. ve 20. yüzyýla göre bugün
devasa bir iþçi sýnýfý var. Grev
artýk sadece bir otomobil fabrikasý çalýþanlarýn gücünün
göstergesi deðil. Okullarda, hastanelerde, havaalanlarýnda,
devlet dairelerinde de yapýlabilir. Genel grevin etki gücü ise
kat be kat arttý.

Ýþçiler ve politika

Yeni bir kitlesel sol parti ihtiyacý tam da buradan doðmaktadýr. Siyasetteki boþluk, son 20
yýl öncesine kadar CHP tarafýndan temsil edilmiþ iþçilerin
çýkarlarýný savunacak bir partinin yokluðundan doðmaktadýr.
Küresel ölçekte de durum
budur.
Bu sýnýf sadece ekmek ve
peynirle mi ilgilenmektedir?
Tutucu sendika liderlerini mi
izlemektedir?
Almanya'da Sol Parti, sadece
sermaye politikalarýna karþý
sosyal adaleti deðil, savaþa,
ýrkçýlýða karþý çýktýðý ve göçmen
haklarýný savunduðu için iþçi
sýnýfýndan oy alýyor. Sadece
Opel'de çalýþan ve IG Metal
Sendikasý üyesi iþçiler deðil, bir

lokantada bulaþýkçýlýk yapan
göçmen kadýn iþçilerin de taleplerini savunuyor.
Türkiye'de de iþçiler uzun
zamandýr "dar sýnýf çýkarlarýyla"
ilgilenmiyor. Darbe, Ergenekon,
Kürt sorunu, ýrkçýlýk gibi
toplumun tümünü etkileyen
politik bölünmeleri bu
toplumun bir parçasý olan iþçi
sýnýfý da belirliyor.
Kutuplaþmanýn ekseni tamamen
politik, bu yüzden yeni-liberal
saðlýk sistemi ve emeklilik
hakkýnýn gasp edilmesi gibi
sorunlar için mücadeleye bir
türlü varýlamýyor.
Ýþçiler kafasý boþ varlýklar
deðil. Antonio Gramsci,
saf kendiliðindenlik yoktur der.
Ýþçi ayný anda Dersimli, kadýn,
eþcinsel, dindar ya da Türk
olarak da düþünebilir.
Vladimir Lenin ve Rosa
Luksemburg gibi sosyalistler,
ekonomi ve siyaset ayrýmýný
koyan sosyal-demokrasiye karþý
çýkmýþtý. Ekonomik mücadeleler
politik mücadeleleri yaratabileceði gibi tersi de mümkündür.
Ýþçi sýnýfýnýn devrimci bir sýnýf
olduðunun farkýna varmasý
diðer ezilenlerin sorunlarýna
sahip çýkmasý ve ezen devlete
karþý mücadele etmesiyle
mümkün. Ezilenleri özgürleþtirecek yegane güç, kapitalizmi yýkma gücü ise iþçi sýnýfýnýn
elinde.
Yeni bir kitlesel sol parti, krizin
faturasýný ödemek zorunda
býrakýlan milyonlar gibi tüm
ezilenlerin haklarýný savunmalý.
"Emek ekseni" ve "kimlik ekseni"
gibi gerçek hayatta varolmayan
ayrýmlara kapýlmamalý.
Volkan Akyýldýrým
1. SHP Genel Baþkaný Hüseyin
Ergün'ün Neþe Düzel'le röportajý,
16/05/2009 - Taraf Gazetesi
2. Yeni parti için akademisyenler
toplantýsý-Bilgi Ü., 21/11/2009
3. Michael Hardt ile birlikte Ýmparatorluk, 2008, Ayrýntý Yayýnlarý
4. Doðan Tarkan, günümüzde iþçi
sýnýfýnýn yok olduðu tezlerini ampirik
bulgularla çürütüyor, Taraf Gazetesi,
http://www.dsip.org.tr/content/isci
-sinifi-bitiyor-mu-dogan-tarkan

Ýþcicilik ya da sýkça kullanýlan
tabir ile uvriyerizm sosyalizm
saflarýndaki ekonomist sapmayý ifade etmek için kullanýlýr.
Uvriyerizm sözcüðü Fransýzca
"ouvrie" yani "iþçi" sözcüðünden gelmektedir. Ýþçi sýnýfýnýn
kurtuluþunun kendi eseri olacaðýný ve iþçi sýnýfýný, teorisinin
merkezine yetiþtiren klasik
marksist anlayýþ ile iþçicilik birbiriyle karýþtýrýlmamalýdýr. Ýþçicilik, marksizmin tersine
ekonomi ile politika arasýndaki
baðý görmezden gelerek
ekonomik eðilimi öne çýkartýr
ve iþçi sýnýfý içinde kök salmýþ
olan daha geri eðilimlere tabi
olur. Bu bakýmdan iþçicilik, iþçi
kuyrukçuluðu olarak da tanýmlanabilir.
Ýþçi kuyrukçularý; her tür
siyasi soruna gözlerini kapatýp,
bunu da marksizm olarak formüle ederler. Buna göre iþçi
sýnýfýnýn ekonomik sorunlarý
dýþýnda hiçbir þey önemli
deðildir. Siyasal özgürlükleri
savunmak, sýnýrsýz söz söyleme
ve örgütlenme özgürlüðünü
savunmak gibi konular önem
taþýmaz. Kadýnlarýn özgürlüðü,
eþcinsellere dönük ayrýmcýlýða
karþý mücadele ya da
demokrasi mücadelesi iþçi
sýnýfýndan kopmaktýr.
Dolayýsýyla uvriyeristler egemen fikirlerin iþçi sýnýfý içindeki
hâkimiyetine karþý bir
mücadele yürütmez, tersine
egemen fikirlerin etkilerine
teslim olur. Bu, sendikalist
eðilimlerde en açýk biçimiyle
görülebilir.
Oysa marksizmin iþçi sýnýfýný
pratiðinin ve teorisinin
merkezine yerleþtiren yaklaþýmý,
iþçi kuyrukçuluðundan tamamen
farklýdýr. Marks, iþçi sýnýfýnýn
kapitalizm içinde tuttuðu
merkezi konumdan dolayý nesnel
bir kategori olarak devrimci
olduðunu söyler. Elbette iþçi
sýnýfý normal zamanlarda iþini
yapýp parasýný kazanmaya
çalýþan, yabancýlaþma içinde
yaþayan insanlardan oluþur.
Marks, iþçi sýnýfýnýn nesnel bir
kategori olarak sýnýftan (kendinden sýnýf), devrimci bir sýnýfa
(kendi için sýnýf) dönüþmesinin
mümkün olduðunu söyler.
Bunun yolu ise kapitalizmin bir
aþamada kendiliðinden mücadeleye ittiði iþçilerin bu aþamada
egemen fikirlerden kopma noktasýna gelebilmesidir. Elbette,
iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi
eseri olacaktýr ancak bu, iþçi
sýnýfý içindeki egemen fikirlere
karþý mücadele etmeyi kapsayan
bir süreçtir. Gramsci'nin dediði
gibi saf kendiliðindenlik yoktur.
Bu sebeple devrimci marksistler
iþçi sýnýfýnýn en mücadeleci kesimini bünyesinde toplayan ve
egemen fikirleri her düzeyde yýkmaya çalýþan, tüm ezilenlerin
mücadelesinde yer alan bir partinin gerekliliðini savunurlar.

Can Irmak Özinanýr
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Karl Liebknecht’in yazýlarý kitap olarak yayýmlandý

Ekim devrimi ve milli sosyalizm
Ekim devriminin üzerinden 92 yýl geçti. Rusya'da gerçekleþen 1917 devrimi sadece sayýsýz deneyimi ve iþçi sýnýfýnýn
devrimci gücünü kanýtlayan en önemli ayaklanma olmasý
nedeniyle deðil, devrimin ardýndan yaþananlarýn hem dünya
hem de solun tarihini derinden etkilemesi nedeniyle de çok
önemli.
Bugün Türk soluna buram buram sinmiþ olan milliyetçiliðin
kökenleri Ekim devriminin ardýndan yaþanan mücadele
döneminde yatýyor. Sosyalizmin milli bir toplumsal örgütlenme biçimi alabileceðini düþünenler, tek bir ülkede sosyalizmin kurulabileceðini düþünenler, tarihsel olarak, bir hizbin,
Ekim devriminin iþçi demokrasisi üzerinde yükselen tüm
enternasyonalist kazanýmlarýný gasp eden bir karþý devrimci
gücün deðerlerini savunuyor.
Milli bir sosyalizm olabileceðini düþünmelerinin nedeni,
kendi egemenliðini, zorbalýðýný, þiddetini kullanarak kapitalist üretimi yeniden örgütleyen stalinist bürokrasinin "milliyetçi sosyalizm" teorisini savunmalarý.
Oysa, tek bir ülkede sosyalizmin kurulmayacaðý, ütopik,
maceracý ve entelektüellerin uydurmasý deðil, bilimsel
sosyalizmin vaz geçilmez bir öðesidir. 1917 devriminin
gerçekleþmesine yardýmcý olan Bolþevik Partisi'nin tüm
üyeleri için, sosyalist devrimin ancak dünya çapýnda zafere
ulaþabileceði ve tek bir ülkede devrimin yaþamasý için özelikle ekonomisi geliþkin kapitalist ülkelerin iþçi sýnýfýnýn bu
devrimi tamamlamasý gerekliliði kesin bir koþuldu.
Bu yüzden Lenin, 1905 yýlýnda Rusya'da, Avrupa sosyalist
devrimleri gerçekleþmeden bir sosyalist devrimi bile
mümkün görmüyor ve þöyle diyordu: "Rus proletaryasý artý
Avrupa proletaryasý devrimi örgütleyecekler. Böylesi
koþullarda Rus proletaryasý bir ikinci zafer kazanabilir. Dava
hiç de umutsuz deðildir. Ýkinci zafer Avrupa'da sosyalist
devrim olacak. Avrupalý iþçiler bize 'nasýl yapýlacaðýný'
gösterecek ve sonra onlarla beraber sosyalist devrimi
yapacaðýz."
Lenin tek bir noktada yanýldý: Rus iþçileri, sosyalist devrimi, tek baþlarýna gerçekleþtirdi. On milyonlarca köylünün
desteðini alan yüz binlerce iþçi, önce Çarlýk rejimini, ardýndan kapitalist egemenlik iliþkilerini alt üst etti.
Rus devrimi bir parti darbesi deðil, milyonlarýn aþaðýdan
yaratýcý eyleminin ürünüydü. Lenin, devrimden sonra 7. Parti
Kongresi'nde, "Devrimimizin yaptýðý bir kaza deðil… o bir
parti kararýnýn ürünü deðil… o yýðýnlarýn kendilerinin kendi
sloganlarýyla, kendi güçleriyle yarattýklarý bir devrim…
Sosyalizm bir azýnlýk, bir parti tarafýndan tamamlanamaz. O
sadece on milyonlar kendi kendilerine yapmayý öðrendikleri
zaman tamamlanabilir." diyordu.
Ekim devrimi kelimenin tam anlamýyla bir iþçi devrimiydi,
aþaðýdan bir kitle hareketinin en keskin virajýydý ama devrim
gerçekleþtiði andan itibaren, tam da dünya devrimi imdada
yetiþemediði için, tek bir ülkedeki iþçi iktidarý tek baþýna
kaldýðý için deforme olmaya baþladý.
Mart 1918'de, devrimin daha altýncý ayý dolmadan yapýlan
kongrede Lenin þu çýðlýðý atýyordu: "Dünya tarihsel bakýþ
açýsýndan ele alýndýðýnda, eðer diðer ülkelerde devrimci
hareketler olmazsa, eðer yalnýz kalýrsak devrimimizin nihai
zaferinin þansýnýn olmadýðýna hiç þüphe yoktur…Tekrar ediyorum, bütün bu zorluklardan kurtuluþumuz bütün-Avrupa
devrimindedir… mutlak doðru odur ki, bir Alman devrimi
olmazsa hakkýmýzda hüküm verilmiþ demektir… Eðer Alman
devrimi gelmezse, her halükarda, akla gelebilecek bütün
koþullar altýnda hükmümüz verilmiþ demektir."
Alman devrimi imdada gelmedi, gelemedi. 1918-1923 yýllarý
arasýnda Almanya'da iþçi sýnýfýnýn kahramanca tüm ileri
hamleleri yenildi. Ve Rus iþçilerinin hükmü verilmiþ oldu.
Alman devriminin yenilgisi, Ekim devriminin yenilgisi anlamýna geldi.
Rusya'da tek baþýna kalan iþçi demokrasisi ekonomik
çöküntüyle, emperyalist iþgalle, iç savaþla tek baþýna
mücadele ederken, kaçýnýlmaz bir biçimde sönümlenmeye
baþladý. Devrim yapan ve devrimden sonra dünyanýn tüm
þiddetine maruz kalan Rus iþçileri sadece yalnýz kalmadýlar,
bu yalnýzlýk içerisinde yok olmaya baþladýlar. Yok olmayan
tek þey, sýnýflar mücadelesiydi ve Ekim devrimi hakkýnda
Lenin'in sözünü ettiði hükmü, Çarlýk döneminin subaylarýyla,
memurlarýyla, bürokrasisiyle, iþletme müdürleriyle uzlaþan
stalinist klik verdi.
Tek ülkede sosyalizm teorisi, iþte bu stalinist bürokrasinin
egemenliðinin ideolojisidir. Alman devrimi imdada
gelemediði, dünya devrimi yetiþemediði için Rus iþçi sýnýfý
þekillenmesini yitirir, iþçi demokrasisi daðýlýr ve yerine
asker-bürokrat-parti iktidarý kurulurken, bu iktidarýn dünya
devrimini troçkist bir ucube olarak ilan etmesinden daha
doðal ne olabilir ki?
Varlýk temeli dünya devriminin gerçekleþmemesi ve
giderek uluslararasý iþçi isyanlarýnýn engellenmesi olan stalinist bürokrasinin kanlý egemenliðinin ideolojik kýlýfý olarak
milli bir sosyalizm teorisi geliþtirmesi doðal da, doðal
olmayan bugünün bazý "komünist ve solcularýnýn" hala
kendi milliyetçiliklerine marksizmi tanýk göstermeye çalýþmalarý.

Þenol Karakaþ

Militarizme karþý
sýnýf mücadelesi
L

enin 1914 yýlýnýn Aðustos ayýný
savaþýn baþlangýç tarihi olarak
deðil, Alman sosyal demokrasisinin iþçi sýnýfýna ihanetinin tarihi
olarak tanýmlar. Alman Sosyal
Demokrat Partisi(SPD)'nin de desteklediði yurtsever propagandanýn
yarattýðý hava, azýnlýk olan savaþ
karþýtý sosyalistleri bastýran bir güçtü.
Savaþa karþý devrimci bir tutumun
varlýðýnýn kamuoyuna duyurulabilmesi bile ancak aralýk ayýnda, o
dönem parlanmentoda olan sosyalist
milletvekili Karl Liebknecht'in savaþ
kredileri aleyhine oy kullanmasýyla
gerçekleþti. Liebknecht'in militarizm
karþýtý tutumu yeni bir haber deðildi.
1904'te SPD kongresinde, gençlik
arasýnda anti-militarizm propagandasý yapýlmasý konusunda bir karar
çýkmasý gerektiðini anlatmýþtý.
Partinin bu konuda tavýr almasýnýn
gerekliliðini anlatmaya ilerleyen yýllarda da devam etti.
Savaþýn yarattýðý tahribat keskinleþtikçe, savaþ karþýtlarýnýn sesi de
çoðalmaya baþladý. Rosa
Luksemburg ve Karl Liebknecht'in
liderliðindeki Spartakistler Sosyal
Demokrat Parti'nin sol kanadýný oluþturuyorlardý. Spartakistler "düþman
içeride" sloganýyla, kendi iþçi sýnýfýna
baþka bir ülkenin iþçi sýnýfýný kýrdýran
Alman burjuvazisine ve devletine
karþý mücadele etmek gerektiðini
anlatýyordu. Sosyalistlerin tutumu,
emperyalist savaþý, ezilen sýnýflarýn
kendilerini ezenlere karþý yürüttükleri bir iç savaþa dönüþtürmekti.

Belge Yayýnlarý, militarizmin
kýskacýndaki Türkiye'de, her geçen
gün yeni bir "darbe hazýrlýðý"
planýnýn ortaya çýktýðý bir ortamda,
Karl Liebknecht'in militarizme karþý
yazýlarýndan oluþan bir seçkiyi,
"Militarizme Karþý Sýnýf Mücadelesi"
adý altýnda yayýnladý. Belge Yayýnlarý
editörü Ragýp Zarakolu; kitabý, "militarizmin en amansýz eleþtirmeninin
15 Ocak 1919'da iþkenceli sorgudan
sonra öldürülmesinin doksanýncý
yýldönümünde yayýnladýklarýný"
belirterek; "Ölümünün 90.
yýldönümünde bu enternasyonalist
anti militarist devrimciyi saygýyla
anýyoruz" dedi.

Kendi egemen sýnýfýna karþý
mücadele

Sosyalistler, sýnýfý bölen þovenist
fikirlere karþý, kendi ülkelerinin
yenilgisinden yanadýr. Devrimci
marksistlerin görevi kendi egemen
sýnýfýný güçsüzleþtirecek her türlü
mücadelede iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýndan yana propaganda yapmaktýr.
Almanya egemen sýnýfýnýn savaþý
meþrulaþtýrmak için pompaladýðý
argüman Rusya'daki "gerici" Çarlýða
karþý mücadele etmek gerektiðiydi.
Konu Rusya'daki devrimci mücadelenin bastýrýlmasýna geldiðinde Çarlýða sýnýrsýz destek veren Alman burjuvazisinin bu ikiyüzlü tutumuna
karþý çýkmayan "sosyalistler"in
düþtüðü yer katýksýz milliyetçilikti.

Spartakist ayaklanmasý

Kasým 1918'de savaþtan yana sloganlar yerini kitlesel grevlere býraktý.
Savaþýn bitmesini isteyen askerler
artýk Alman Monarþisi'ni savunmak
yerine iþçi-asker konseylerini kuruyorlardý. Savaþýn sefalete sürüklediði
insanlar Spartakistlerin sloganlarýyla
sokaklara akýn ediyordu. SPD'nin
karþý devrimci ataðýndan endiþelenen
Liebknecht, Spartakist Birlik imzasýyla bir bildiri yazýp devrim çaðrýsýnda
bulundu. Liebknecht'in de arasýnda
olduðu iþçi ve asker yýðýný imparatorluk sarayýný ele geçirdi. Sýra parlamentodaydý. Olasý bir devrimden son

derece rahatsýz olan SPD liderliði her
þeye raðmen iþçi sýnýfý tarafýndan
sýnýfýn parlamentodaki temsilcileri
olarak görülüyordu. Parlamento
önündeki yýðýna seslenen SPD liderliði Alman Cumhuriyeti'ni ilan
ederken, Liebknecht birkaç yüz
metre ötedeki sarayýn penceresinden
sosyalizm ve dünya devrimi çaðrýsý
yapýyordu. Spartakistler ayaklanmanýn erken olduðunu ve bir iþçi
hükümetinin iktidarda kalamayacaðýný düþünüyorlardý. Fakat
Liebknecht ayaklanma çaðrýsý yapmýþtý. Spartakist liderlik onaylamadýklarý bir ayaklanmanýn içinde
her þeye raðmen mücadele etti. Karl
Liebknecht, týpký Rosa Luksemburg
gibi, nazizmin nüveleri olan Alman
Sosyal Demokrat Partisi'nin silahlý
birlikleri tarafýndan öldürüldü.
Devletlerin emperyalist çýkarlarý

için giriþtikleri savaþta, askerlerin
silahlarýnýn kapitalizmin bekçiliðini
yapmak için deðil burjuvaziyi alaþaðý
etmek için doðrultulmasý gerektiðini
anlatacak olan sosyalistlerdir.
Bugün, Karl Liebknecht'in savaþa,
militarizme karþý alýnmasý gerekilen
tutum konusunda yaptýðý katkýlar ve
Alman Devrimi deneyimi sosyalistlerin kapitalizme karþý mücadelesine
önemli dersler veriyor. Geçen hafta
yayýnlanan "Militarizme karþý sýnýf
mücadelesi" kitabý Liebknecht'in militarizm karþýtý yazýlarýndan oluþan
bir derleme. Belge Yayýnlarý otuz
yýldýr çevirisini elinde tuttuðu
yazýlarý, öldürülüþünün doksanýncý
yýlýnda okuyucuya sunuyor. 1980
darbesi sonrasýndaki baský
koþullarýnda yayýnlanamayan
yazýlar, bugün askeri vesayete karþý
mücadele verenlere iyi bir kaynak.
Meltem Oral
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Ankara'da yüzlerce insan darbecilere karþý sokaða çýktý

internet

Boru budur, cuntacýlar yargýlansýn!
SÝ Ankara - Darbelere
Karþý 70 Milyon Adým
Koalisyonu'nun 23 Kasým
Pazartesi günü Ankara'da,
Dursun Çiçek'in tekrar
serbest býrakýlmasýna tepki
olarak, "Cuntacýlar yargýlansýn" pankartýyla gerçekleþtirdiði, Yüksel
Caddesi'nden baþlayýp
Sakarya Meydaný'nda son
bulan yürüyüþte yüzlerce
insan, "Ergenekon daðýtýlacak", "Darbelere karþý omuz
omuza", "cuntacýlar
yargýlansýn" ve "Dursun
Çiçek, Ýlker Baþbuð darbecidir" gibi sloganlar
eþliðinde yürüdü.
Yürüyüþün son bulduðu
Sakarya Meydaný'nda 70
Milyon Adým Koalisyonu
adýna basýn açýklamasýný
okuyan Neslihan Uras, en
son ortaya çýkan belgeler
ýþýðýnda Ergenekon Terör
Örgütü üyesi bazý rütbeli
askerlerin; Agos gazetesi
binasýnýn etrafý baþta olmak
üzere gayrimüslimlerin
yaþadýðý bölgelere ses bombalarý atmak, bir diðer yandan da toplumda milliyetçiliði körükleyerek bir

huzursuzluk ortamý
yaratarak toplumu kendi
istekleri doðrultusunda
þekillendirmek ve darbeye
zemin hazýrlamak için planlar yaptýðýnýn bilindiðindinden, bu planlarý görmüyormuþ gibi yapmanýn ise darbecilerin yanýnda yer almak
olduðundan bahsetti.
Ayrýca darbelere karþý olan
herkesin, bu planlarý yapan

Dursun Çiçek ve bütün cuntacýlar yargýlanana kadar
sokaklarda olmasý gerektiðini belirtti.
Bir saatten uzun süren ve
son derece coþkulu bir
biçimde gerçekleþmiþ olan
eylem, çirkin planlarýyla,
seçilmiþ bir hükümetin
atanmýþlardan oluþan silahlý
bir grup tarafýndan
devrilmesini isteyenlere
karþý her an birçok insanýn
sokaklara çýkmaya ve avazý
çýktýðý kadar "Bir daha asla!"
demeye hazýr olduðunun
bir kanýtýydý.
Askerin siyasete müdahalesinin ve darbe
geleneðinin meþruiyetini
kaybetmesi için, cuntacýlar
tarafýndan yönetilme
tehlikesiyle tekrar karþý
karþýya kalmamak ve
sorumlularýný herkesin
bildiði faili meçhul cinayetlerin bir daha asla tekrarlanmamasý için, Ergenekon
Terör Örgütü'nün bütün
üyeleri yargýlanana dek
sokaklarda mücadele etmeye devam edilmelidir.

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.

Genelkurmay Baþkaný, Poyrazköy’de yapýlan kazýlarda bulunan lav
silahýyla medya karþýsýna çýkmýþ, bunun sadece bir “boru” olduðu
ileri sürmüþtü. Darbe karþýtlarý Ankara’da gerçek borularla sokaða
çýkarak Baþbuð’u protesto etti.

Ekin Gayretli

Irkçý Onur Öymen hakkýnda suç duyurusu
ki sorunlarda da uygulanmasý gerektiði ifade edilerek
bu anlayýþýn, kin ve nefret
tohumlarý ektiði'' belirtildi.
''Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
DurDe! Giriþimi'', ''Türkiye
Barýþ Meclisi Gençlik
Koordinasyonu'' ve ''70
Milyon Adým Koalisyonu''
üyelerinin suç duyurusunda, Öymen'in, Türk Ceza
Kanunu'ndaki ''ayrýmcýlýk'',
''hakaret'', ''suç iþlemeye
tahrik'', ''suçu ve suçluyu
övme'', ''halký kin ve nefrete
tahrik'' ve ''görevi kötüye
kullanma'' suçlarýný iþlediði
öne sürüldü.
Suç duyurusunda Onur
Öymen'in, TBMM'deki
konuþmasýndan sonra da
ayný sözleri tekrarlayarak,
bunu bir ''nefret söylemine''
dönüþtürdüðü, ''bu sebeple,
yasama sorumsuzluðu ve
dokunulmazlýk sýnýrýnýn
aþýldýðý'' kaydedildi.
Suç duyurusuna pek çok
insan haklarý aktivisti,
sanatçý ve alevinin de
aralarýnda bulunduðu 80
kiþi imzalarýyla destek oldu.

CHP'nin kapatýlsýn!

Ayný gün öðlen saatlerinde ''ýrkçý ve totaliter
söylemleri nedeniyle CHP
hakkýnda soruþturma
baþlatýlmasý için de
Yargýtay'a dilekçe veren
DurDe! Aktivistleri
Öymen'in TBMM Genel
Kurulunda partisi adýna
konuþtuðunu, hiç kimsenin
böyle bir konuþmanýn içeriði hakkýnda CHP'nin önceden bilgi sahibi olmadýðýna
inanmayacaðýný dile getirdi.

SEN DE KATIL: www.durde.org

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

Sosyalist Ýþçi
ne savunuyor?

Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe Dur De Giriþimi ayýn ýrkçýsý ödüllerini daðýttý

'Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
DurDe! Giriþimi' bileþenleri
arasýnda bulunduðu 70
Milyon Adým Koalisyonu
ve Barýþ Meclisi Gençlik
Koordinasyonu ile birlikte
Ankara'da bir dizi eylem
gerçekleþtirdi. 18 Kasým
2009 tarihinde saat 10:00'da
bir basýn açýklamasý yapan
DurDe! ve diðer bileþenler
TBMM Genel Kurulundaki
konuþmasýnda, Dersim
olaylarýna iliþkin sözleri
nedeniyle CHP Genel
Baþkan Yardýmcýsý Onur
Öymen hakkýnda suç duyurusunda bulundu.
Öymen, Kürt sorununun
þiddet yoluyla çözülmesi
isterken analarýn aðlamasýný
savunmuþ ve Dersim'de;
1937-1938'de birçok sivilin
öldürülüþünü, bazý çocuklarýn ailelerinden alýnarak
baþkalarýnýn yanýna veriliþini ve Dersimli Alevilerin
yok edildiði vahþeti olumlu
bir örnek olarak göstermiþti.
Adliye önünde yapýlan
basýn açýklamasýnda, ''Bu
uygulamalarýn günümüzde-
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Öymen, Bahçeli ve Özcan’a ödül
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
DurDe Girþimi 18
Kasým’da Ýstanbul’da
düzenlenen törenle ayýn
ýrkçýlarýna “ödül” verdi.
Irkçý açýklamalarýyla öne
çýkan Onur Öymen, Devlet
Bahçeli ve Yusuf Ziya
Özcan’ýn Nazi SS Takdir
Beratý ile ödüllendirildi.

Ýki tören birden

Galatasaray
Meydaný’nda öðle saatlerinde buluþan ýrçýlýk
karþýtlarý arasýnda DSÝP,
DTP, Genç Siviller ve
DÖH temsilcileri de vardý.
Topluluk Öymen, Bahçeli
ve Özcan’ý teþhir eden
dövizler taþýdýlar.
Ödül töreninin sonunda
“Dur de dur de ýrkçýlýða
dur de”, “Yaþasýn halklarýn kardeþliði” sloganlarý

atýldý
Ayný günün akþamý
Ankara’da ýrkçýlýk karþýtlarýnýn eylemi vardý.
Saat 18:30’da Yüksel
Caddesi’ndeki Ýnsan
Haklarý Anýtý önünde kalabalýk bir grupla buluþan
DurDe Aktivistleri ayný
gün saat Ayýn Irkçýlarý
Ödülleri’ni kamuoyuna bir
kez daha duyurdu.
Eylemde “Dur de dur de
ýrkçýlýða dur de!”, “Öymen
nazi’dir, nazilere geçit
yok!”, “MHP nazi’dir,
nazilere Geçit Yok”,
“Hepimiz Aleviyiz, hepimiz Dersimliyiz” sloganlarý atýldý.
DurDe her ay ýrkçýlarý
teþhir eden ödül törenlerini düzenlemeye devam
edecek.

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

Küresel finans cenneti
Dubai iflas etti
"Körfez'in yükselen güneþi"
Dubai'de iþler yolunda deðil.
Dubai'de hükümetin sahibi
olduðu yatýrým þirketi Dubai
World 59 milyar dolarlýk borcunu 6 ay ertelemek isteyince,
piyasalarý bir paniktir aldý.
Avrupa piyasalarý ilk günün
paniðini üzerinden atmaya
çalýþýrken, Bayram Türkiye'yi,
Þükran Günü de ABD
piyasalarýný bu þoktan korudu.
Dubai World'ün yan kuruluþu
olan ve Dubai'deki palmiye adasý
Palm Jumeriah'ý da inþa eden
emlak geliþtirme þirketi Nakheel
de ayný þekilde borçlarýnýn ertelenmesini talep etti.

Modeldi

Dubai'nin altý yýllýk hýzlý kalkýnma süreci "Dubai modeli" olarak
literatüre geçmiþ ve pek çok ülke
tarafýndan takdir de edilmiþti.
Tabii, bu tatlý büyümenin
temelinde borç mekanizmalarý
bulunuyordu. Küresel krizle birlikte "likidite sýkýntýsý"
yaþanacaðý, güzel günlerin
geride kalýp krizin patlak vermesiyle, ülkede yaratýlan emlak bol-

“Dubai'nin altý yýllýk
hýzlý kalkýnma süreci
"Dubai modeli" olarak
literatüre geçmiþ ve
pek çok ülke tarafýn dan takdir de
edilmiþti.”

luðunun ellerinde kalýp, bu
gayrimenkullere alýcý bulunamayacaðý hesapta yoktu.
Dubai, küresel ekonomik aktörlerin de satýn aldýðý bir projeydi.
Küresel krizden ciddi anlamda
etkilenen Dubai'nin iflasýn
eþiðine gelmesinde en büyük
etken ekonominin büyüme
konusunda borç mekanizmasý
üzerine kurulu olmasý nedeniyle
küresel likiditeye sýký sýkýya baðlý
olmasý oldu. Bir diðer neden ise.
Yýl sonuna kadar ödemesi
gereken toplam 20 milyar dolar
borcu olan Ancak krizde bu hýzlý
kalkýnma süreci ciddi bir sekteye
uðradý. Pek çok uzmana göre
Dubai, yabancý sermaye ve dev
inþaat projelerine dayanan gösteriþli büyüme modelinin bedelini ödüyor.

Düþüþ

Krizin olmadýðý günlerde,
yaþanan likidite bolluðu ile zaten
yüksek fiyatlardan satýlan gayrimenkuller sürekli prim yapýyordu. Ancak kriz bu gidiþatý tersine
çevirdi. Son bir yýlda ofis fiyatlarý
yüzde 60, rezidans fiyatlarý
yüzde 45 civarýnda düþtü. Þu
anda tamamlanmanmýþ ofislerin
yüzde 60'ýnýn kiracý beklediði
söyleniyor.
Bu arada, Birleþik Arap
Emirlikleri'ni (BAE) oluþturan 7
emirlikten Dubai'yi 'Bir þirket
gibi yönetmekle' övünen
Dubai'nin CEO'su olarak nitelendirilen Þeyh Muhammed bin
Raþid el Maktum, 12 milyar
dolarlýk servetiyle Forbes'un 'En
zengin soylular listesi'nde hala
5'inci sýrada.

Ýngiltere’de hükümet iki
bankayý gizlice kurtarmýþ
Ýngiltere Merkez Bankasý’nýn
(BoE), küresel krizin en kötü
döneminde, Royal Bank of
Scotland ve HBOS'e yaklaþýk 62
milyar sterlin para aktardýðý
anlaþýldý.
Pek çok bankanýn kurtarýldýðý
o dönemde bu “yardýmlarýn”
neden gizli tutulduðunu
Merkez Bankasý, "bankacýlýk sistemine duyulan güveni sarmaktan korktuk" diyerek açýkladý.
Aktarýlan bu paranýn Mayýs
ayýndaki yýllýk raporda belirtilmemesinin sebebi olarak ise
açýklamasý yapýldý. Merkez
Bankasý þu anda iki bankanýn

durumunun da iyi olmasýndan
ötürü artýk durumu açýklamakta
bir sakýnca görmediklerini
belirtti.
Merkezin yardým ettiði
bankalar arasýnda Lloyds'un da
bulunduðu belirtiliyor.
Halktan ve yatýrýmcýlardan
gizlenen kurtarma operasyonuna harcanan paranýn,
bugüne dek açýklanan kurtarma
miktarlarýnýn üzerinde olduðu
belirtiliyor.
Banka kurtaran hükümetler
kriz sonucu iþsiz kalanlarý kurtarmak için hiçbir þey yapmýyor.

Dubai’ye kim, ne kadar yatýrmýþtý?

Ýlaç devleri
birleþti
kaybeden
çalýþanlar oldu
Ýki dev ilaç þirketi Pfizer ile
Wyeth arasýndaki 68 milyar
dolarlýk dev birleþmenin faturasý çalýþanlara çýkarýldý.
Pfizer, dünya genelinde
toplam iþgücünün yüzde
10'unu çýkaracaðýný açýkladý.
Pfizer, rakibi Wyeth'i 68 milyar dolara satýn aldý. Bu satýn
alma iþlemi için bankalar konsorsiyumu 22.5 milyar dolar
kredi veriyor. Ýlaç sektöründe
tüm zamanlarýn en büyük
satýn almasýný da yine Pfizer,
2000 yýlýnda WarnerLambert'e 93.4 milyar dolar
ödeyerek yapmýþtý.
48.3 milyar dolar ciro ile
dünyanýn en büyük ilaç þirketi olan Pfizer'ýn 2008
dördüncü çeyrek kárý 268
milyon dolar oldu. 40'ý aþkýn
ülkede 93'ten fazla üretim
tesisi ve 54 lojistik merkezi
var. 82 bin civarýnda çalýþaný
bulunuyor.
22.8 milyar dolar ciro ile
dünyanýn en büyük ilaç þirketlerinden biri olan Wyeth'ýn
50 binden fazla çalýþaný var.
Ýki þirketin birleþmesi sonucu 8 bin çalýþanýn iþten atýlacaðý açýklandý.
Türkiye'de 1.200'ün üzerinde
çalýþanla hizmet veren Pfizer,
yaklaþýk 200 çalýþaný ile yollarýný hemen ayýrdý. Ýþten
çýkarýlanlarýn büyük çoðunluðunu týbbi satýþ mümessilleri oluþturdu.

