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Bin Ladin'in öldürülmesi

G

azetelerde çýkan bir
fotoðraf çok ilginç.
Obama, yardýmcýsý,
Hilary Clinton ve bir grup
ABD yöneticisi bir masanýn
etrafýna oturmuþ, "Geronimo"
adýný verdikleri düþmanlarýnýn
öldürülmesini izliyor. Hillary
Clinton biraz rahatsýz ya da
ürkmüþ. Eliyle aðzýný kapatmýþ.
Diðerleri sabit gözlerle bir yere,
herhalde bir ekrana bakýyor.
Geronimo, 2011 yýlýnda Usame
Bin Ladin!
Helikopterlerle Pakistan'ýn bir
köyüne inen ABD özel tim
askerleri El Kaide'nin lideri Bin Ladin'i öldürdü. ABD yetkililerinin verdiði bilgiye
göre Bin Ladin'in olduðu evdeki El Kaide militanlarý ile çatýþma olmuþ ama Bin
Ladin silahsýzmýþ. Bunu Beyaz Saray sözcüsü söylüyor ve ekliyor: "Direndi."
"Direnmek için silahlý olmak gerekmez!" diye de ekliyor.
ABD Baþsavcýsý ise Bin Ladin'in öldürülmesinin yasal olduðunu çünkü "ulusal
güvenliði savunma eylemi olduðunu" söylüyor. Baþsavcý da Beyaz saray sözcüsü
gibi Bin Ladin'in silahsýz olduðunu ancak teslim olmadýðýný söylüyor. Silahsýz bir
adamýn silahlý adamlar karþýsýnda nasýl teslim olmayý reddettiðinin mantýðýný ise
tabii ki açýklamýyor.
Herhalde Bin Ladin "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi "diye baðýrmýþtýr veya
Amerikalý askerler üzerine silahlarýný doðrulttuðunda sert ve öfkeli bir biçimde
onlara bakmýþ olabilir. Arkasýný dönüp protesto etmiþ de olabilir. Ve hatta el
hareketi bile yapmýþ olabilir. Kim bilir?
Beyaz Saray sözcüsü ve Baþsavcý aslýnda ‘yargýsýz infaz ettik’ diyor ve yargýsýz
infazýn üstünü örtmeye, gizlemeye çalýþmýyor. Yani tehdit ediyorlar. ‘Biz böyle
yaparýz. Umurumuzda deðil’ diyorlar.
Obama, Clinton ve diðerleri birlikte sandviçlerini yerken cinayet seyrediþlerinin
resmini bilerek çektiriyor. Aslýnda tehdit ediyorlar. ‘Umurumuzda deðilsiniz’ diyorlar.
Bin Ladin'in kýzý ‘babam canlý ele geçirildi. Silahsýzdý ve teslim oldu’ diyor. Bunu
söylemesine izin veriyorlar. Yani yaptýklarýný gizlemedikleri gibi açýkça duyurulmasýný istiyorlar.
Bin Ladin'i öldürmeye giderken "Geronimo" kod adýný kullanýyorlar. Geronimo
beyaz iþgalcilere karþý direnen Amerikan yerlilerinin son þeflerinden birisi. Yani
topraklarýný savunan bir insan ve yine Amerikan ordusu tarafýndan öldürülmüþtü.
Bin Ladin'e Geronimo adýný takanlar yaptýklarýný gizlemiyor, açýkça yapýyorlar.
Türk ve dünya basýný esas olarak Bin Ladin'in öldürülmesini sevinçle karþýladý.
Türkiye'de Abdullah Gül de öldürme olayýný destekledi. Bir gazete Bin Ladin'in
öldürüldüðü evin saray olduðunu yazdý. Oysa evin dýþarýdan ve içerden
fotoðraflarý yayýnlandý. Sade, basit bir köy evi. Boyalarý dökülüyor, mobilya yok.
Bin Ladin öldürüldüðünde evde 9 kadýn, 23 çocuk var. Buna raðmen operasyon
yapýlýyor. Amerikalýlar çocuklara, kadýnlara aldýrmýyor. Evde o kadar çok çocuk ve
kadýn olduðu da gizlenmiyor, aksine belirtiliyor. Yani gene tehdit var.
Ve sonunda Bin Ladin þu ya da bu biçimde öldürülüyor ve sonra cesedi bir hikâyeye göre Washington'a gidiyor. Belki DNA testi vs için. Ama sonunda cesedi ABD
yetkililerinin ifadesine göre "Ýslami kurallara uygun olarak" denize atýlýyor. Þimdi
bazýlarý bunu tartýþýyor.
Bin Ladin SSCB'nin Afganistan'ý iþgal ettiði yýllarda Afganistan'a giderek Ruslara
karþý savaþtý. Bazýlarý, daha çok laikçi solcular bu nedenle ondan nefret ediyor.
Bin Ladin'in örgütü El Kaide umudunu yitirmiþ gençlerin örgütü, baþka bir yol
kalmadýðýný düþünen gençler Ýslam adýna savaþmayý seçiyor ve terör eylemlerine
baþlýyorlar. El Kaide'nin bir dizi eylemini savunmak mümkün deðil, ama bu eylemleri bahane eden ABD'nin Afganistan ve Irak'ta sürdürdüðü savaþý onaylamak hiç
mümkün deðil. Bu savaþlarda ABD ve müttefikleri 1 milyonun üzerinde insan
öldürdü. ABD emperyalizminin bu hunharca katliamý daha çok sayýda gencin
umutsuzluk içinde El Kaide’ye katýlmasýna neden oldu.
Aþaðýlanan, horlanan, ezilen ve sömürülen yoksul insanlar baþka bir mücadele
tarzý kalmadýðýný görerek silaha sarýlýyorlar ve dünyanýn en büyük askeri gücüne
karþý savaþa giriþiyor.
Bugünlerde Arap Baharý'ný yaþýyoruz. Yoksul Arap halklarý bütün Ortadoðu'da
özgülük ve eþitlik isteyerek sokaklara çýktý. On yýllardýr kendilerini ezen, sömüren
klanlý diktatörlükleri ve krallýklarý yýkmak için mücadele ediyorlar. Mýsýr ve
Tunus'ta baþarý elde etti, birçok diðer Arap ülkesinde ise mücadele devam ediyor.
Ne var ki Bin Ladin'in bu denli haksýz, bu denli ahlaksýzca katledilmesi, yargýsýz
infazýnýn insanlarýn gözlerine sokulmasý Arap gençleri arasýnda yeni bir öfke dalgasý yaratacaktýr. Dünyanýn birçok yerinden gençler El Kaide’ye yazýlacaktýr. Arap
Baharý bu cinayetle bir darbe yedi, hem de þiddetli bir darbe yedi.
Doðan Tarkan

Mýsýr’da devrime provakasyon
Mýsýr’da, Selefi mezhebine baðlý Müslümanlarla Hristiyanlar arasýnda çýkan çatýþmada þu ana kadar 12 kiþi hayatýný kaybetti. Çatýþmalarýn, Müslümanlarýn
Hýristiyanlarý Ýslam dinine geçen bir kadýný zorla alýkoymakla suçlamalarý üzerine
baþladýðý söyleniyor.Ancak, bölgeden baðýmsýz bir kaynaðýn bildirdiðine göre, olaylarý Selefilerin deðil bir avuç serseri baþlattý.
85 milyon nüfusa sahip Mýsýr'da, Hristiyanlarýn yüzde 6 ile 15 arasýnda olduðu tahmin ediliyor. Diktatör Mübarek’in devrilmesini saðlayan 18 günlük protesto gösterileri sýrasýnda Hýristiyanlarýn ve Müslümanlarýn birlikte hareket etmesi devrimin
simgelerinden birisi olmuþtu.

Esad diktasýnýn emriyle bir çok katliama imza atan Suriye ordusu direniþi bastýramýyor.

Suriye

Katliam sürüyor,
direniþ büyüyor
S

uriye’de, hükümet karþýtý gösteriler,
güvenlik güçlerinin halký bastýrmaya
yönelik güçlü çabalarýna raðmen
geniþ ölçekli biçimde devam ediyor.
Geçen hafta boyunca gösteriler Sakba,
Humus ve Hama’da da devam etti.
Ancak, hükümetin kullandýðý þiddetin
oraný da her geçen gün artýyor.
Suriye ordusu Pazartesi günü baþkent
Þam'ýn batýsýnda yer alan banliyö semti
Muadhamiye'yi kordon altýna aldý ve gün
boyunca kentten yoðun silah sesleri
duyuldu.
Reform yanlýsý eylemcilerin internet
sitelerinde, banliyö semti üzerine dumanlarýn yükseldiði, ayrýca elektrik ve iletiþim
hatlarýnýn kesildiði yazýyor.
Suriye güvenlik güçleri, Humus,
güneyde Dera ve sahil kenti Banyas'ta da
hükümet karþýtý protestolarý bastýrmaya
çalýþýyor.
Pazar günü Humus kentinden gelen
silahlý çatýþma haberlerinde, ölenler
arasýnda 12 yaþýnda bir çocuðun da
olduðu bildirildi.

Direniþin bilançosu
Suriye'de yedi hafta önce baþlayan
protestolarda þimdiye kadar en az 500
kiþinin öldüðü tahmin ediliyor.
Eylemlerde toplam 2500 kiþinin de
gözaltýna alýndýðý öne sürülüyor.
Direniþçiler, bu rakamýn 8 bin olabileceðini, kimilerinin iþkenceye maruz kaldýðýný
savunuyor.

Direniþçiler, daha fazla siyasi ve sosyal
özgürlük talep ediyor ve Esad rejiminin
sona ermesi çaðrýsý yapýyorlar
Suriye Ýçiþleri Bakanlýðý, göstericilere teslim olmalarý ve ellerinde olan her türlü
silahý da teslim etmeleri için 15 Mayýs'a
kadar süre tanýdýklarýný açýkladý.

AB’den Suriye’ye ambargo
Avrupa Birliði rejim karþýtý protesto gösterilerini güç kullanarak bastýran Suriye
yönetimine silah ambargosu uygulayacak.
Ayrýca 13 üst düzey yetkiliye de seyahat
yasaðý getirilecek ve Avrupa'daki
hesaplarýna el konacak.
Ancak, Suriyeli yetkilerin yaklaþýk bir
hafta önce onay vermesine raðmen BM'ye
baðlý bir insani yardým ekibinin hala kente
giremediði belirtildi.

Yeni dönemin ruhu Suriye’de
Ortadoðu konusunda çalýþmalarý bulunan gazeteci Mete Çubukçu’nun da Suriye
ile ilgili bir yazýsýnda belirttiði gibi, “Eðer
kendi insanlarýna, üstelik barýþçýl
protestoyu tercih edenlere silahla karþýlýk
veriyorsanýz geriye sayým baþlamýþ
demektir. Çünkü bu ölümlerin çarpan etkisi giderek büyüyor. Bu noktadan sonra
herhangi bir reform adýmý inandýrýcý
olmaktan çýkýyor, ayaklanma lider devrilene kadar devam ediyor. Yeni dönemin
muhalif ruhu iþte bu”.
Arife Köse

3
 Küba’da en büyük sektör
kamu sektörü ve en büyük
patron ise Castro ve
arkadaþlarýnýn elindeki devlet.
 Küba’da yasal tek sendika
var, Komünist Parti’nin ve
devletin bir uzantýsý olan CTC.
CTC, 500 kamu çalýþanýnýn
iþten çýkarýlmasýný destekliyor.
Kitlesel iþten çýkarmalarýn
“ekonomik güncellemenin ve
beþ yýllýk planýn sonucu”
olduðunu söyleyerek devlet
sendikasý emeklilik yaþýnýn
yükseltilmesini de savunuyor.
 Fidel Castro, 50 yýl iktidarda
kaldý ve ancak saðlýk sorunlarý
nedeniyle koltuðu býraktý.
Yerine geçen ise yine 1959’dan
bu yana Küba devletinin en
tepesinde olan kardeþi Raul
Castro’ydu. Týpký bir
hanedanlýk gibi iktidar aile
içinde el deðiþtirdi. Raul
Castro, devlet baþkanlýðý
süresinin 10 yýlla sýnýrlandýrýlmasýný istemiþti!

NATO Libya’dan kaçan
mültecilerin ölümünü
izledi

NATO suç iþledi
Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliði sözcüsü Laura Boldrini,
“Akdeniz ‘in vahþi batý haline gelmesine
engel olunmak zorunda. Denizde mahsur
kalan insanlarý kurtarmayanlar cezasýz
kalmamalý. Ýçinde çocuklarýn da bulunduðu 60 dan fazla insaný ölüme terk edenler suç iþlemiþlerdir” dedi.

Devrimin kaderi Yemen
halkýnýn elinde
Yemen’de devam eden gösterilerde, diktatör Ali Abdullah Salih’in istifa etmesinin
isteyen on binlerce kiþiye “güvenlik” güçleri tarafýndan ateþ açýldý.
Baþkent Sana’nýn güneyindeki Tais
þehrinde yapýlan protesto gösterisi, bu
güne dek gerçekleþtirilenlerin en büyüklerinden biriydi. On binlerce kiþini
katýldýðý gösteride, protestocular þehir
merkezinde kamu binalarýnýn önünde
rejim karþýtý sloganlar atmaya ve sokaklara barikatlar kurmaya baþladýlar. Bunun
üzerine polisler ve askerler halka gerçek
mermilerle ateþ açtý. Üç kiþinin öldüðü ve
en az seksen kiþinin yaralandýðý bildiriliyor.
Salih karþýtý gösterilen merkezi halindeki
Sana'daki Sana üniversitesi meydanýnda
protestolarýna devam eden muhalifler ise,
"artýk kimseden yardým istemiyoruz'' sloganý atarak, devrimin kaderinin Yemen
halkýnýn elinde olduðunu vurguladý.
Yemen’de Ocak ayýndan beri eylem
yapan göstericiler, Devlet Baþkaný Ali
Abdullah Salih’in hemen istifa etmesini
istiyor. Ancak 2013’te görev süresi bitecek
olan Salih, o tarihten önce istifa etmeyi
reddediyor. Salih, en son Körfez Ýþbirliði
Konseyi’nin önerdiði barýþ anlaþmasýný da
reddetti.

Krizin faturasý Küba'da da
kamu çalýþanlarýna kesildi
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008'de, 50 yýldýr iktidarda olan
aðabeyi Fidel Castro'nun yerine
Devlet Baþkanlýðý'na getirilen Raul
Castro, 14 yýl aradan sonra yapýlan ilk
Komünist Parti kongresindeki konuþmasýnda, geçtiðimiz ay, parti liderliðinin
yenilenmesi ve özeleþtiri yapmasý gerektiðini belirtmiþti.
Castro ayrýca, konuþmasýnýn büyük
bölümünü ekonomide devletin rolünün
azaltýlmasý ve özel giriþimin teþvik
edilmesine yönelik planlara ayýrýyordu.
Geçen sene ekim ayýnda yapýlan yasa
deðiþikliðinden sonra Küba'da kayýtlý
serbest meslek sahiplerinin sayýsýnýn iki
katýna çýktýðýný belirten Castro, ülkenin
"sosyalist" karakterinin bozulmayacaðýný
ve mülkiyet yoðunlaþmasýna izin verilmeyeceðini vurgulamýþtý.
Kongre kararlarýna göre, Küba'da
1959'dan bu yana ilk kez halkýn konut
alýp satmasýna izin verildi.
Küba'da geçtiðimiz yýl alýnan kararlar-

da, kamu sektörünün daraltýlmasý için
bir milyon kamu çalýþanýnýn iþten
çýkartýlacaðý duyurulmuþtu.
Ýþten çýkarmalar Þeker Endüstirisi,
Tarým, Ýnþaat, Kamu Saðlýðý ve Turizm
sektörlerinde 4 Ocak Salý gününden
itibaren uygulanmaya baþlanmýþtý.
2011'in yarýsýna kadar 500 bin kiþinin
iþten çýkartýlmasý, 2016 yýlýnda ise
Kübalýlarýn yarýsýnýn özel sektörde çalýþmasý hedefleniyordu.
Küba'da Fidel Castro ve arkadaþlarý,
1959 yýlýnda ABD destekli diktatör
General Batista'yý devirerek iktidarý ele
geçirdikten sonra, ABD tarafýndan
karþýlaþtýklarý ambargo sonucu kendilerini "komünist" ilan ederek ekonomik ve
politik olarak SSCB'nin bir uydusu hâline
gelmiþlerdi.
Küba ekonomisi tüm maddelerin ithalatýna karþý þeker ihracatýna dayanýyordu. Ýþçilerin ürettiði deðerin bir kýsmýna
ekonomiyi bütünüyle düzenleyen devlet
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devrimci, antikapitalist haber yorumportalý

 Darbelere,
ergenekon çetesine
karþýysan,
 Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
 Küresel krize karþý
mücadele etmek
istiyorsan,
 Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan,

bürokrasisi adýna el koyuluyordu. Üretim iliþkileri, dünya pazarýndan yalýtýlmak istenen bu küçük ülkede, artý deðer
elde ederek sermaye biriktirmek için
örgütlenmiþti.
SSCB ve Doðu Bloku'nun yýkýlmasýyla
Küba, dünya pazarýna karþý iyice
dayanýksýz kaldý, ekonomik bir krize
sürüklendi. Halk yoksullaþtý ve sefaleti
yaþadý.
Küba'nýn uzun yýllardýr almaya
baþladýðý kararlar, "sosyalist Küba'da
kapitalizmin restorasyonu" deðil, ülkenin
dünya kapitalizminin bir parçasý olarak
yaþadýðý krizi aþmaya çalýþmasýyla ilgili.
Dünyanýn diðer bölgelerinde olduðu
gibi, devlet kapitalisti Küba'da da
hükümet krizin faturasýný emekçilere
çýkartýyor ve yüz binlerce kamu
çalýþanýný iþten atýyor.
Ozan Tekin

sosyalist iþçi’ye

abone olun

DSiP’e katýlýn,
sosyalizme güç verin
 devrimci

sosyalizme
güç ver
 baþka bir

dünya mümkün

dsip.org.tr

Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliði (BMMYK), yaklaþýk 600
Libyalý göçmeni Ýtalya'nýn Lampedusa
adasýna taþýyan bir geminin Trablus
kýyýlarýndan ayrýldýktan kýsa bir süre
sonra battýðýný açýkladý.
Yapýlan açýklamaya göre, mülteci dolu
tekne, yardým çaðrýsý yapmasýna raðmen
16 gün boyunca Akdeniz’in sularýnda
sürüklendi. Aralarýnda pek çok kadýn,
çocuk ve siyasi mülteciyi taþýyan tekne,
geçtiðimiz ay Libya’nýn baþkenti
Trablus’tan ayrýldýktan sonra yardým
çaðrýsý yapmak zorunda kaldý.
Tekne, Ýtalyan Sahil Güvenlik ekiplerine,
bir askeri helikoptere ve Fransýz donanmasýna ait bir NATO savaþ gemisine
yardým sinyalleri göndermesine raðmen,
bu çaðrýsýna sonuç alamadý ve hiçbir kurtarma giriþiminde bulunulmadý.
Denizde 16 gün boyunca kendi baþýna
sürüklenen teknedeki 72 kiþiden 61’i açlýk
ve susuzluktan öldü. Tekne Libya’ nýn
Misrata kenti yakýnlarýnda karaya vurunca sað kalan 11 kiþi kaçtýklarý ülkeye geri
dönmüþ oldu. Ancak tekneden sað kurtulmayý baþaran bu 11 kiþiden ikisi Libya
topraklarýna geri dönüldüðünde öldü.
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Ýnternete özgürlük!

Kýlýçdaroðlu'nu
oynatan el
"Bir yandan Ecevit'in üzerine beton dökenler, bir
yandan Ecevit'in yol arkadaþlarý, bir yandan
Ecevit'i emekliye ayýrmak isteyenler bir arada.
Hani Kilis'in bulamacý var ya onda bile bu kadar
çeþit yok. Mide bunu kaldýrýr mý? Bunlar bir çorba
icat ettiler; ama eminim ki CHP'ye gönül veren
kardeþlerimin bile hoþuna gitmiyor. CHP'li seçmeni ülser ettiler, ülser."
Tayyip Erdoðan her seçim konuþmasýnda
CHP'nin Mehmet Haberal ve Sinan Aygün gibi
Ergenekoncularý, Süheyl Batum ve Mustafa Balbay
gibi genelkurmaycýlarý aday göstermiþ olmasýný
konu ediyor.
Niye ediyor? Baþbakan hakkýnda ne düþünürsek
düþünelim, halkýn nabzýný tuttuðundan kimsenin
kuþkusu olamaz herhalde. Belli ki,
Ergenekoncularýn, derin devletçilerin Meclis'e
taþýnmasýndan halkýn büyük çoðunluðunun mutlu
olmayacaðýný biliyor. Ve sürekli CHP'nin bu yanýný
vurguluyor.
Sadece Baþbakan deðil, "yandaþ medya" da ayný
þeyi vurguluyor. Bugün Yeni Þafak'ýn manþeti
þöyle: "Haberal CHP'nin baþýna geçecek".
"Haberal'ýn, seçimden sonra da Kemal
Kýlýçdaroðlu'nun yerine genel baþkanlýk için öne
çýkarýlacaðý öne sürüldü. Deniz Baykal'ý kaset
operasyonuyla genel baþkanlýktan indirerek,
Kemal Kýlýçdaroðlu'na bu koltuðu sunan çevrelerin
seçim sonrasý baþka bir planla Kýlýçdaroðlu'nun
makamýný Haberal'a vereceði öne sürülüyor.
Güvenilir adamlarýný truva atý olarak milletvekili
seçilebilecek sýralara ve parti yönetimine monte
eden Ergenekon cephesi seçim sonrasý için
Haberal'ý yedekte tutuyor."
Doðru mudur, tamamen uyduruk mudur,
bilmem. Ama önemli olan, hem Baþbakan'ýn hem
bu haberi yazan AKP taraftarlarýnýn CHP ile
Ergenekon'un iliþkisini gündemde tutarak CHP'ye
oy kaybettireceklerini düþünüyor olmalarý.
Ýliþkinin tam ne olduðunu, nasýl iþlediðini,
Ergenekon'un CHP'yi kukla gibi hangi mekanizmayla oynatabildiðini bilemiyoruz. Ama böyle bir
iliþki olduðu açýk.
Halkçý, solcu, iþçiden ve yoksuldan yana
olduðunu iddia eden, seçim stratejisini bunun
üzerine inþa etmeye çalýþan Kýlýçdaroðlu'nun,
Haberal, Aygün, Balbay, Cihaner gibi isimleri
garantili yerlerden aday göstermesi herhalde garip
bir tesadüf olamaz!
Öte yandan, Alevi kesimde, eski SHP'liler arasýnda ve solun bazý kesimlerinde, CHP'ye doðru hýzlý
bir kayýþ olduðu, bu kesimlerin bir CHP heyecaný
yaratmaya çalýþtýðý ve CHP'ye oy verecekleri besbelli.
Bunu anlamak gerçekten zor!
CHP ansýzýn sol sosyal demokrat bir parti olmuþ
gibi, devletle ve Genelkurmayla iliþkilerini koparmýþ gibi, solculaþmýþ gibi davranmak, anlaþýlmaz
bir körlük.
Önce, sadece Sezgin Tanrýkulu gibi adaylara
bakýp sözünü ettiðim Ergenekoncu adaylarý hiç
görmemeyi gerektiriyor.
Sonra, Kýlýçdaroðlu'nun parti baþkanlýðýna nasýl
geldiðini tamamen unutmayý gerektiriyor.
CHP içinde Baykal'ýn siyasetlerine,
Genelkurmay'ýn borazanlýðýna, Ergenekon'un
avukatlýðýna, Ýslam düþmanlýðýna karþý tabandan
bir muhalefet geliþmiþ olsaydý, Kýlýçdaroðlu bu
muhalefetin baþýný çekmiþ ve parti kongrelerinde
çoðunluk saðlaya saðlaya baþa gelmiþ olsaydý, baþa
geldiðinde net bir tavýr sergileyip partiyi yeniden
konumlandýrmýþ olsaydý, "Yeni CHP" inandýrýcý
olurdu.
Böyle olmadý. Kim olduðu hâlâ bilinmeyen bir el,
basit bir saray darbesiyle Baykal'ý devirdi,
Kýlýçdaroðlu'nu öne sürdü. Haberal'la Aygün'ün
adaylýklarý Kýlýçdaroðlunun bu ele mahkûm
olduðunu gösteriyor. "Nerede bu Ergenekon, ben
de üye olayým" demesi bu ele mahkûm olduðunu
gösteriyor.
CHP'nin deðiþtiðini düþünmek, bütün bunlarý
özenle görmezlikten gelmekle mümkün ancak.
"Hedefimiz 2023 diyorlar. 1923 vizyonu olmayanlarýn 2023 vizyonu olabilir mi? 1923'ü bilmeyenlerin 2023'ten haberi olmaz" demiþ Kýlýçdaroðlu.
Vizyonu 1923'le sýnýrlý olanlarýn, günümüz
Türkiye'siyle ne alakasý olabilir?
Roni Margulies

Çin, Küba, Ýran ile Türkiye’nin
ortak noktasý internette sansüre ve
yasaklara meraklý olmalarý.
Mustafa Kemal ile ilgili bir video
yüzünden hakkýnda dava açýlan
Youtube video paylaþým sitesi aylarca yasaklandý.
Bloglar ve baþka video paylaþým
siteleri de yasaklandý. Þimdi de
internette devlet eliyle köklü bir
sansür giriþimi var.
Bir kararname ile 138 kelimenin
internette adres olarak bulunmasý
yasaklandý. Yasaklý kelimeleri

adresinde bulunduran sitelere kapatma yazýlarý gönderildi.
Yasaklý kelimelerin birçoðu porno
içerik baþlýk ya da adlandýrmalarý,
ancak bir çok baþka anlamla ya da
heceleme ile çakýþýyorlar.
Yasaklý kelimeler arasýnda gay,
gey, biseksüel de var.
Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim
Kurumu (BTK) bu kelimeleri
adresinde barýndýran siteleri kapatacak!
Cinsel yönelimin adý, eþcinsellik
“zararlý içerik” olarak saptanýyor!
22 Aðustos’tan itibaren Ttnet kullanýcýlarýna dayatýlan filtre uygulamasý ise ayný ahlakçý zihniyetin

ürünü.
BTK, 22 Aðustos’ta yürürlüðe girecek uygulamanýn sansür olmadýðýný
iddia etse de milyonlarca kullanýcý
öfkeli.
15 Mayýs’ta birçok ilde kitlesel
gösterilerle internette sansür giriþimine “dur” denilecek.
Ýnternette bütünüyle özgür olmalý.
Çocuklarýn gerçekten zararlý içeriklerden korunmasýnýn yolu TTnet’in
getireceði filtreler deðil iþletim sisteminde bulunan ya da kolayca
indirilebilecek koruma programlarý,
ebeveynler bunlarý kendi istekleriyle alýp kurabilir. Sansüre,
ahlakçýlýða, yasakçýlýða hayýr!

Kürt sorunu demokratik
özerklikle çözülür
K

ürt sorununda çözümsüzlüðün sonuçlarýný "Kötü
þeyler olacak" diyerek ifade
eden Demokratik Toplum Kongresi
Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk'a herkes
saldýrýyor. Ama bu noktaya gelinmesinin asýl sorumlularýndan ise
hesap soran yok.
90'lardaki gibi bir çatýþma ve kanlý
savaþ dönemine girilmesi olasýlýðýný
yaratan AKP hükümeti olasý bir kanlý
dönemin baþlýca sorumlusu. Þeþ
TV'yi yayýna sokmakla Kürt sorunu
bitmiyor. Kürt özgürlük hareketini
yok etmeye kalkarak Kürt sorunu
çözülemez.

Haklý talepleri
görmezden geldiler
Kürt hareketinin siyasi temsilcileri
DTK ve BDP'nin dört haklý talebi anadilde eðitim, askeri ve siyasi
operasyonlara son verilmesi, tutuklu
Kürt siyasetçilerin serbest býrakýlmasý, yüzde 10 seçim barajýnýn
kaldýrýlmasý - yerine getirilmediði
gibi hükümet Kürtlerin eþit haklara
sahip olacaðýna dair anayasal bir
güvence, bir söz dahi verilmedi.
AKP hükümeti, BDP'yi tasfiye etmeye çalýþýrken, Kürtçe mahkemelerde "bilinmeyen bir dil" olarak
adlandýrýlýp tutuklamalar devam
ederken, ordunun askeri operasyonlarý artarak devam etti. Savaþ ve
çatýþma ortamýna girilmesinin ikinci
sorumlusu operasyonlarý yapan
ordudur.
Hükümet ve ordu gibi CHP-MHP
bloðu da çözümsüzlüðe yaptýðý
sayýsýz katkýyla savaþýn sorumlusudur. Irkçý-faþist ittifaký
demokratik açýlýmýn önünü kestiði
gibi çözümü sayýsýz giriþimle engelliyor.
YSK'nýn BDP'li baðýmsýz adaylara
dönük veto darbesinin ardýndan, son
bir ayda 30 Kürt ya ordunun

operasyonlarý ya da polisin kitle gösterilerine ateþ açmasý sonucu
yaþamýný yitirdi. 24 ilde Demokratik
Çözüm çadýrlarý basýldý, yüzlerce
BDP'li tutuklandý.
Sokakta devlet terörü týrmandýrýlýrken, devlet ve hükümet
temsilcileri ile Kürt lider Abdullah
Öcalan arasýndaki görüþmeler de
týkandý. Öcalan, AKP hükümetinin
çözüme yanaþmadýðýný söylüyor ve
15 Haziran'da bitmesi beklenen
PKK'nin tek taraflý eylemsizlik
kararýnýn sonrasýnda topyekûn savaþ
olasýlýðýnýn durduðunu söylüyor.
DTK ise çözümün sandýkta deðil
mücadelede olduðunu tespit ederek
Tunus, Mýsýr ve Suriye'de olduðu
gibi halka direniþ çaðrýsýnda bulundu.
Kürt özgürlük hareketi Demokratik
Özerk Kürdistan'ý talep ediyor.

1923'te kurulan cumhuriyet Kürtlere
verdiði özerklik sözünü tutmamýþ ve
Kürtler kendilerine dayatýlan inkârimha politikalarýna karþý tarihte 29
kez ayaklanmýþtý.
29. ayaklanmanýn daha fazla ölüm
olmadan sonuçlanmasýnýn yolu bir
an önce Demokratik Özerkliðin
tanýnmasý.
Kürtlerin yoðun nüfusla yaþadýklarý
illerde kendi kendilerini yönetmesi,
Kürtçe'nin Türkçe gibi resmi bir dil
olarak kabulü, yani eþit koþullarda
kardeþlik akan kanýn durmasýnýn tek
yolu.
Sosyalistler ve iþçiler, demokratik
özerkliðe destek vermelidir.
Kürtler üzerindeki ulusal baskýnýn
sona ermesinin tek yolu bu mazlum
halkýn kendisini yönetmesi ve geleceðini kendisinin tayin etmesinden
geçiyor.

G8 = Küresel Yýkým Baþka Bir Dünya Mümkün!
FORUM: Savaþýn, iþgalin, ýrkçýlýðýn, darbelerin, açlýðýn, yoksulluðun, iklim felaketinin, nükleer santrallerin ve
sömürünün sorumlusu G8'e karþý mücadele
14 Mayýs 2011, Cumartesi, 13.00-16.00, Taksim Hill Otel, Ýstanbul
Konuþmacýlar: Bülent Aydýn, Cengiz Algan, Ebru Gökçe, Ercan Aktaþ, Ferda Keskin,
Gökþen Þahin, Hakan Gürel, Mahir Ilgaz, Mehmet Nazým Öztürk, Mücteba Kýlýç, Nilüfer
Uður Dalay, Sezai Sarýoðlu, Ufuk Uras, Yakup KadriKarabacak, Yaþar Soyalan, Ziþan Tokaç

G8'e karþý yürüyoruz!
21 Mayýs Cumartesi, 11.00, Taksim Meydaný, 12.00 Galatasaray
Düzenleyen kurumlar: Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu, Küresel Eylem Grubu,
Mazlumder, Barýþ Ýçin Sanat, Barýþ için Vicdani Ret, 70 Milyon Adým Koalisyonu, Irkçýlýða
ve Milliyetçiliðe Durde, Anti Kapitalist Çalýþanlar, Anti Kapitalist Öðrenciler, EDP, DSÝP,
Yeþiller, Demokrasi ve Özgürlük Hareketi
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Ermeni gazeteci Hrant Dink’in
katledilmesinin üzerinden 4 yýl 4
ay geçti.
Mahkeme tetikçilerle Ergenekon
davasý sanýklarý arasýndaki
baðlantýnýn bulunmasýný 4 yýl 3
ay sonra isterken bir itiraf dönemin Trabzon Emniyet Müdürü
Reþit Altay’dan geldi: "Yasin Hayal tarafýndan planlanan
suikast konusunda emniyet müdürü olarak bilgilendirilmedim.
Cinayetten sonra Erhan Tuncel bana haber verilmeden 14 saat
þubede tutuldu. Yasin Hayal'in adýný, Ogün Samast'ýn babasýndan duydum. Bilgim olsaydý önlem alýr, operasyon yapardým."
Hrant’ýn öldürülmesinden sorumlu devlet görevlileri korunmamalý, hepsi yargýlanmalý.

24 Nisan’da, soykýrýmýn
yýldönümünde Batman’da askerlik
yaparken öldürülen Er Sevag Þahin
Balýkçý’nýn “arkadaþ þakalaþmasýyla” deðil arkadaþý olmayan bir
BBP’li faþist tarafýndan
öldürüldüðü ortaya çýktý.
25 yaþýndaki Sevag Þahin Balýkçý,
askerde “görev baþýnda” iken ölse de “þehit” ilan edilmedi!
Çünkü o bir Ermeni’ydi. Genelkurmay kamuoyunu yanlýþ yönlendirerek Sevag’ýn arkadaþý olarak gösterdiði katil Kývanç
Aðaoðlu’nu korudu. Sevag’ýn katili, týpký Hrant Dink’i arkadan
vuran katiller gibi faþist BBP’nin bir üyesi.
Sevag Þahin Balýkçý’nýn öldürülmesinin ardýndaki gerçekler
açýða çýkarýlmalý. Katillerin partisi BBP kapatýlmalý.

Yüzde 72 ÖSYM’ye güvenmiyor:

Sýnavsýz üniversite istiyoruz
Ö

TGDP sözcüsü gazeteci
Necati Abay'a 18 yýl hapis:
Hukuksuz yargýlamalara son!
Tutuklu Gazetecilerle Dayanýþma
Platformu (TGDP) sözcüsü Necati
Abay, 18 yýl 9 ay hapis cezasýna çarptýrýldý. 20 yýllýk gazeteciye, tutuklu
gazetecilerin sesini duyurmak için
birçok giriþime ve çalýþmaya imza atmýþ
Necati Abay'a "örgüt üyeliðinden" verilen ceza için kanýt bulamayan
mahkeme "kanaatten" yola çýkarak ceza
yaðdýrdý!
Atýlým gazetesi editörlerinden, TGDP
sözcüsü Necati Abay hakkýndaki ceza
Yargýtay'da görüþülecek.
Basýn özgürlüðü için yürüyüþler ve
açýklamalar yapan hâkim medya ise
Necati Abay'ý ve sözcülüðünü
üstlendiði 50'den fazla sosyalist ve Kürt
gazeteciyi görmezlikten gelmeye devam
ediyor.
TGDP sözcüsü Necati Abay'ýn ve
çalýþanlarýna ceza yaðdýrýlan Atýlým
gazetesinin yanýndayýz. Hukuksuz
yargýlamalar son bulmalý. Özel yetkili
mahkemeler ve anti-demokratik Terörle
Mücadele Kanunlarý kaldýrýlmalý.
Sosyalist ve Kürt gazetecilere özgürlük!

mediðini gösteriyor.
Öðrenciler, aileler ÖSYM’de ve sýnav sisteminde köklü bir deðiþim talep ediyor.
Hükümet, bir türlü istifa etmeyen ÖSYM
Baþkaný Ali Demir’i görevden almalý. YGS
ve tüm sýnavlar incelenmeli. Sorumlular
yargýlanmalý.
Her öðrenci sýnavsýz üniversiteye gire-

bilmeli. Devlet, eðitime yatýrým yapmalý,
daha çok okul açmalý.
Üniversiteler, özerk ve demokratik bir
yapýya kavuþmalý.
Dershanelere para kazandýrma üzerine
kurulu sýnav sistemine son verilmeli.
Eðitim dershanede deðil okulda yapýlmalý.

Ulaþtýrma, giyim, eðitim bir yýlda ne kadar pahalandý?
Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayýnda halk, bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre ulaþtýrmada %7,98, ev eþyasýnda %7,28, giyim ve ayakkabýda %5,74, konut
fiyatlarýnda %4,86 ve eðitimde %4,64 artan fiyatlarla karþýlaþtý.

Ýlk sayý, 2. baský - kitapçýlarda!

SYM’nin YGS rezaletine dair son
açýklamasý “Þifre var, kopya yok”
oldu. Gazetemiz yayýna hazýrlanýrken YGS soruþturmasýný yürüten
Ankara Cumhuriyet Savcýlýðý’nýn açýklamasý bekleniyordu. Mahkemeye sunduðu
savunmada ÖSYM bu kez de “þifre yok”
dedi. Gece vakti öðrencilere telefon açýp,
puanýný yanlýþ hesapladýðý için özür
dileyen ÖSYM’nin baþkaný Ali Demir bir
türlü istifa etmiyor.
Milyonlarca öðrencinin hayatýyla
oynayan sýnav sistemi, YGS’de þifre ve
ardýndan gelen skandallarla birlikte bütün
adaletsizliðiyle gözler önüne serildi.
Hükümet ÖSYM’yi kolluyor, ama halk
ÖSYM’ye güvenmiyor.
Metropoll þirketinin 31 ilde yaptýðý
anketin sonuçlarýna göre:
 Halkýn %76'sý YGS 2011 sýnavýnýn adil
ve dürüst bir þekilde yapýlmadýðýný söyledi.
 %56'lýk bir kesim þifre skandalýnda
hükümetin sorumluluðunun olduðunu
düþünüyor.
 Ankete katýlanlarýn %68'i ÖSYM
Baþkaný Ali Demir'in istifa etmesini istiyor.
Bu tablo, hükümetin ve cumhurbaþkanýnýn “tatmin olduk” sözlerinin
halkýn çoðunluðu tarafýndan benimsen-

12 Eylül davasý ilerliyor:

Kenan Evren ve
darbecilerin 31 yýl
sonra yargýlanmasý
ne iþe yarayacak?
12 Eylül davasý, dört darbenin
gerçekleþtiði askeri veyasetle yönetilen
Türkiye'de en kanlý darbeyi gerçekleþtiren ve uygulayanlara yönelik
soruþturma ilerliyor.
Ankara Cumhuriyet Savcýsý, Kenan
Evren ve Milli Güvenlik Kurulu
üyeleri, 1980-1984 arasýndaki askeri
dikta döneminin birçok devlet
görevlisi hakkýnda açýlan davayý
yürüten Savcý Murat Demir, 12
Eylül'ün anayasal düzeni ortadan
kaldýrmaya yönelik bireysel deðil
organize bir suç olduðu sonucunu
vererek soruþturmayý bu konuda yetkili savcýlýða devretti.
Bu geliþme, 31 yýl sonra baþlayabilen
tarihi davanýn ilerlediðini ve Kenan
Evren'in yakýnda mahkemeye ifade
vermeye çaðrýlacaðýný gösteriyor.
Darbeden 30 yýl sonra halk, 12
Eylülcülere dokunulmazlýðý kaldýrmak
için sandýða gitmiþ ve seçmenlerin
yüzde 58'i Kenan Evren ve
arkadaþlarýnýn yargýlanmasýnýn önünü
açmýþtý. 13 Eylül 2010 günü darbe
karþýtlarý mahkemelere yaptýklarý suç
duyurularý ile yargýlama sürecini
baþlatmýþtý.
Eðer 'hayýr' oylarý çoðunlukta olsaydý, darbecilere otuz yýl boyunca
dokunulmazlýk zýrhý veren 1982
Anayasasý'nýn geçici 15. maddesi
yerinde duracak ve 12 Eylülcülerin
yargýlanmasý mümkün olmayacaktý.
Sivil ve demokratik bir anayasanýn
önü ise tamamen kesilecekti.
31 yýl sonra, onca insan öldürüldükten, yüz binlercesi acý çektikten, milyonlarcasýnýn hayatýyla oynandýktan
sonra bu yargýlama bir kazaným
mýdýr? Bir kazaným, hem de büyük bir
kazaným:
1) On yýllardýr 12 Eylül darbesinin
maðduru olan on binlerce insanýn
adalet talebi, 12 Eylül'ü vicdanlarýnda
yargýlayýp mahkûm eden her görüþten
insanýn bulundu halkýn çoðunluðunun
isteði, sosyalistlerin ve insan haklarý
savunucularýnýn yüzlerce yürüyüþ ve
eylemle öne sürdükleri talepler yerine
gelecek.
2) 12 Eylül'ün yargýlanmasý 27 Mayýs,
12 Mart ve 28 Þubat darbelerinin,
2002'den bu yana süren darbe giriþimlerinin yargýlanmasýný yani darbelerle
gerçek bir hesaplaþmayý mümkün
kýlacak. Bu bir daha darbe yapýlmamasýný saðlayacak.
3) 12 Eylül yargýlanacak, darbecilerden hesap sorulacak. Asýlan, iþkence
tezgahlarýnda, sokak baþlarýnda ya da
zindanlarda katledilen yüzlerce insaný
katledenlerin hesap vermesi
demokrasi güçlerine, 12 Eylül'ün
hedefi olmuþ iþçi sýnýfýna ve sosyalistlere güç verecek.
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1 Mayýs 2011 Ýstanbul, Þiþhane. Emek-Demokrasi-Özgürlük Bloku’nunun bileþeni olan DSÝP herkesi bağımsız adayları desteklemeye çağırıyor.

Blok adaylarýný
meclise taþýyalým!
12

Haziran seçimlerine çok az
zaman kaldý. Seçim öncesi gerilim týrmanýyor. Gerilimin
sorumlusu olarak Kürt hareketini
gösterenler ise yanýlýyor. Gerilimin sorumlusu her zamanki gibi AKP, CHP ve
MHP.
Kürt hareketinin günah keçisi ilan
edilmesi riskine verilecek en saðlam yanýt,
Blok adaylarýnýn tümünün 12 Haziran
seçimlerinde meclise taþýnmasý olacak.

Blok adaylarý neden
desteklenmeli?
Blok adaylarýnýn desteklenmesinin en
önemli nedeni, seçimlerden sonra Kürt
sorununda yaþanacak önemli geliþmelere,
seçim öncesinde hazýrlanmak gereðidir. 12
Haziran seçimlerini, sýradan bir seçim
olarak görmek yanlýþ olur. 12 Haziran
seçimlerinden hemen sonra, Kürt sorununun hangi siyasal adýmlarýn atýlacaðý
tartýþýlmaya baþlanacak. Hükümetin hiçbir
açýklamasý seçimlerden sonra barýþ sürecini geliþtirmek doðrultusunda adým atacaðýna iþaret etmiyor.
Aysel Tuðluk’un, “kötü þeyler olacak”
açýklamasýný bile Tuðluk’u medya
aracýlýðýyla linç etmek için kullananlar, bir
ay sonra nasýl bir manevra yapabilirler ki
barýþ sürecinde olumlu bir adým atýlmýþ
olsun?
Kürt halký ayakta. Mücadele ediyor.
Yýllardýr süren mücadele, “açýlým” adý
verilen sürecin baþlamasýyla bambaþka bir

boyuta sýçradý. Açýlýmýn ikinci günü sýnýr
kapýsýndan giren barýþ elçilerini
karþýladýðýndan beri mücadelenin
dinamikleri hýzlandý.Kürt halký öfkeli,
sinirli ve mücadeleden asla geri adým
atmýyor. Barýþ elçilerinin sessiz sedasýz
karþýlanmasý gerektiðini düþünenler
yanýlýyordu. Kürtler neden sessizleþecek
yýllar süren mücadelesinin somut
kazanýmlarýný görmek sýrasý geldiðinde?
Hem tarihe tanýklýk etmeye hem de tarihi
yazmaya karar verdi Kürt halký o gün.
Milyonlarca yoksul Kürt'ün içten gelen,
engellenemez ve örgütlenemez gücü,
diplomatik manevralarla egemen sýnýf
lehine açýlým yapmak isteyenlerin kursaðýnda býraktý "Kürt açýlýmýný." Sessizce
açýlým yapacak, sorun çözülmüþ gibi
davranacaklardý. Kürt halký bu tuzaða
gelmedi.. O gün açýlýmdan geri adým atanlar, tuzaðýn Kürt halkýný kandýramadýðýný
gördükleri için geri adým attý. Hükümet,

sonunda "Tek dil, tek millet, tek devlet"
sefaletine geri dönerken Kürt halký o gün
bugündür ayakta.
Üzerindeki bütün baskýlara, örneðin son
bir haftada onlarca BDP’linin tutuklanmasýna ve askeri harekata raðmen geri
adým atmayan Kürt halkýyla bugün
dayanýþmak için, 12 Haziran seçimlerinden önce kurulan Blok kapsamýnda
sürecek seçim kampanyasýný, bir
mücadele platformuna çevirmek zorundayýz.

Batýda deðiþim
isteyenlerin desteði
Baþarýlmasý gereken, seçim kampanyasýný, batýda deðiþim isteyen, adalet,
eþitlik, özgürlük isteyen emekçi sýnýflarýn
desteðini almak üzere bir seçim kampanyasý örgütlemek olmalýdýr.
Emek örgütlerinin, özgürlük isteyenlerin, asgari ücretin yoksulluk sýnýrýnýn

Blok adaylarýnýn desteklenmesinin
en önemli nedeni, seçimlerden sonra
Kürt sorununda yaþanacak önemli
geliþmelere, seçim öncesinde
hazýrlanmak gereðidir.

üzerinde artýrýlmasýný isteyenlerin, zenginlerin vergilendirilmesini isteyenlerin,
savaþa hayýr diyenlerin, Kürt halkýnýn
ulusal varlýðýnýn her düzeyde tanýnmasý
gerektiðini düþünenlerin, kadýn özgürlüðünden yana olanlarýn, cinsel yönelimlerin özgürlüðünü savunanlarýn, iklim
deðiþimini hemen durdurmak gerektiðini
düþünenlerin, Akkuyu'ya nükleer yaptýrmamakta kararlý olanlarýn, Kürtler Kürtçe
konuþur diye haykýranlarýn, Ergenekon
davasýnýn sonunda kadar gidilmesini ve
Ergenekon'un daðýtýlmasý gerektiðini
savunanlarýn, kýsacasý, batýda yaþayan
emekçilerin ve aktivistlerin Kürt halkýnýn
mücadelesinin yanýnda yerini almasý
gerekiyor.

Köprüleri kurma zamaný!
Kürt halkýyla batýda barýþ isteyenlerin
arasýnda politik eþ güdümü saðlamak için
12 Haziran seçimleri önemli bir fýrsat.
Faþist partinin her fýrsatý deðerlendirip
sokaða inmeye baþladýðý, seçim meydanlarýnda yine idam seslerini yükselttiði,
CHP’nin Ergenekon’un seçim kürsüsü
olarak iþlev gördüðü, AKP’nin üçüncü tek
baþýna iktidar döneminin büyüsüne
kapýlarak Kürt sorununun çözümü
konusunda Kürtlerin en basit taleplerini
bile reddettiði koþullarda Blok adaylarý
için sürdürülecek kampanyanýn bir
mücadele platformu olarak örgütlenmesi
ve seçim sonrasýnda kalýcý bir içeriðe
bürünmesi çok önemli.
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OYLAR BAÐIMSIZ BLOK ADAYLARINA!
Kürt halkýna özgürlük
Yýllardýr özgürlük mücadelesi veren Kürt halký
hala yok sayýlmaya çalýþýlýyor. Dili tanýnmýyor, milletvekillerinin seçime katýlmasý YSK darbesiyle
engellenmeye çalýþýlýyor. Kürt illerinde öldürülen çocuk
sayýsý 477'ye ulaþtý. Kürt bebeklerinin kafasýna gaz bombalarý atýlýyor. Tutuklamalar devam ediyor, Kürt gençler
tutuklanýyor, BDP yöneticileri tutuklanýyor. Ama
mücadele devam ediyor. Kürt halký özgür olmadan
hiçbirimiz özgür olamayýz. Bu mücadeleyi desteklemek
isteyenlerin, bu mücadelenin kazanmasýna yardýmcý
olmak isteyenlerin, seçimlerdeki adresi Blok adaylarýdýr.

Darbeciler yargýlansýn
Her tür demokrasi ve özgürlüðün önündeki en
büyük engel yýllardýr yargýlanmadan hesap vermeden devam eden darbe zihniyetidir. Darbeye ortam
hazýrlamak üzere kaos yaratmak için Kürt halkýnýn
özgürlük mücadelesini sürekli dinamitleyen, azýnlýklarý
öldüren, Hrant Dink’in, Malatya’daki Hristiyanlarýn,
Botaþ kuyularýndan çýkan insan kemiklerinin sorumlusu
olan Ergenekon çetesinden ve darbecilerden yana
olmayan, onlarýn yargýlanmasýný ve hesap vermesini
isteyenlerin seçimlerdeki adresi Blok adaylarýdýr.

Baþörtüsüne özgürlük
Pek çok üniversitede halen baþörtülü öðrenciler
kampüs kapýlarýndan içeri alýnmýyor, giriþlerdeki
kabinlerde deðiþmek ve baþlarýný açmak zorunda
býrakýlýyorlar. Ayrýca baþörtülü kadýnlar hala kamusal
alanda çalýþamýyor, milletvekili adaylýklarý dahi engellenmeye çalýþýlýyor. Baþörtüsü takma özgürlüðünü her yerde
savunan adaylarý destekliyoruz.

Nükleer santrallere hayýr
Çernobil’de, Fukuþima’da gerçekleþen felakete raðmen Türkiye’de nükleer santral yapýmý için çalýþmalar sürdürülüyor. Akkuyu, Sinop ve Trakya'ya
nükleer santral yapýlmasý için hazýrlýklar devam ederken,
Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduðu ve depremle yaþamaya alýþmamýz gerektiðini söyleyen sözde bilim
adamlarý Akkuyu'da deprem tehlikesi olmadýðýný, zaten
ülkenin enerjiye ihtiyacý olduðunu ilan ederek, nükleer
enerji lobilerinin hizmetinde olduklarýný ortaya koyuyorlar. Küresel iklim deðiþikliðine karþý acil tedbirler alýnmasý gerektiðini savunan, nükleer enerjiye, nükleer
santralarla karþý yenilenebilir enerjiden yana tutum alan
adaylarý destekliyoruz.

Asgari ücret arttýrýlsýn
Türkiye’de, dört kiþilik bir ailenin saðlýklý, dengeli
ve yeterli beslenebilmesi için yapýlmasý gereken
gýda harcamasý tutarý (açlýk sýnýrý) 869,87 lira. Gýda
harcamasý ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su,
yakýt), ulaþým, eðitim, saðlýk ve benzeri ihtiyaçlar için
yapýlmasý zorunlu diðer harcamalarýn toplam tutarý (yoksulluk sýnýrý) ise 2.833,44 lira. Asgari ücret ise 629,95 lira.
Biz, açlýk sýnýrýnýn bile altýnda olan asgari ücretin artýrýlmasýný savunan adaylarý destekliyoruz.

Asgari ücretlilerden vergi alýnmasýn
Türkiye’deki vergi gelirlerinin yüzde 80’ini, çalýþanlarýn maaþlarýndan direk kesilen vergiler oluþturuyor. Zaten açlýk sýnýrýnýn bile altýnda olan asgari
ücret alan çalýþanlardan vergi alýnmamasýný savunan
adaylarý destekliyoruz.

Dolaylý vergiler kaldýrýlsýn

80’i çalýþanlardan alýnýyor. Bu adaletsizliðe son vermeyi,
zenginlerin vergilendirilmesini savunan adaylarý destekliyoruz.

Parasýz eðitim
Devlet tarafýndan saðlanan destekler, geliþmenin
aksine, öðrencilerin giderini arttýrýp, bütçeyi daraltýyor. 2002 yýlýndan bu yana 509 bin öðrenci daha
"þartlý nakit transferi" geri ödemelerinde dara düþüyor.
2011'in ilk gününden itibaren kredi ve burslarda uygulanmaya baþlanacak olan yüzde 20 oranýndaki zamla bu
külfet daha da artacak. Öðrenim bittikten sonra geri
ödenmek zorunda olan burs ve krediler yüzde 100'ün
üstünde faizle geri ödeniyor. Geri ödemelerin faizsiz hâli
bile, alýnan burs miktarýnýn üç katý kadar. Eðitim hakký
bir insan hakkýdýr ve bu hizmeti parasýz saðlamak
devletin görevidir. Kredi ve burs deðil, parasýz eðitim
istiyoruz. Parasýz eðitimi savunan adaylarý destekliyoruz.

AKP'ye, CHP'ye oy yok!
12 Haziran seçimleri öncesinde yapýlan bütün
anketler AKP'nin açýk ara seçimden galip çýkacaðýný gösteriyor. Bu zafer duygusu AKP liderliðinde bir böbürlenmeyle el ele gidiyor. Sadece
Kürt sorununda deðil bir dizi politik baþlýkta
AKP özgürlük isteyenlere meydan okuyor, haklarýný talep edenleri aþaðýlýyor.

"Açýlým"dan "Tek dil"
teorisine

Saðlýðý ticarileþtiren, saðlýk hizmetlerini metalaþtýran eþit-ücretsiz-nitelikli saðlýk hizmetine
eriþime engel olan; katký-katýlým paylarý ve ilave
ücretler kaldýrýlmalýdýr. Parasýz saðlýk hizmetini savunan
adaylarý destekliyoruz.

Tayyip Erdoðan, Kürt halkýnýn anadilde
eðitim talebine karþý çýkarken, geleneksel devlet
yaklaþýmý olan "tekçi" mantýðý savundu.
Kürt hareketinin KCK tutsaklarýnýn serbest
býrakýlmasý, seçim barajýnýn düþürülmesi gibi
taleplerini de umursamadý. Bu umursamazlýk,
AKP'nin "Kürt açýlýmý"ndan ne anladýðýný da
gösteriyor. Hükümet, Kürt sorununu Türk egemen sýnýfý adýna çözmeye çalýþýyor, çözümün
tümüyle egemen sýnýfýn lehine, Kürt halkýnýn
minik bir kazaným bile elde etmesini engelleyerek "çözmeye" çalýþýyor. Bu durum, Kürt
sorununda yeniden savaþýn kýzýþmasý
olasýlýðýnýn güçlenmesine neden oluyor. 2005
yýlýnda "Kürt sorunu vardýr" diyen Tayyip
Erdoðan 2011'de "Kürt sorunu yoktur, Kürtlerin
sorunu vardýr" diyerek son altý yýlda önemli
hamleler yaptýðýný düþünüyor olsa gerek.
Seçim öncesinde açýða çýkan sonuç, hükümetin
Kürt halkýnýn mücadeleciliði karþýsýnda þaþkýna
dönmüþ olmasý olarak özetlenebilir. Þaþkýnlýk
hali insana genellikle ezber tutumlarý tekrarlatýr. Hükümetin bu þaþkýnlýðý da devletin
klasik ezberi olan operasyon gibi savaþ ve
çözüm yönünde engel olan adýmlarýn atýlmasý
anlamýna geliyor.

Irkçýlýk yasaklansýn

Nükleer meraký!

ÖSYM kapatýlsýn
YGS rezaletinden sonra artýk kimse ÖSYM’ye
güvenmiyor. Üniversitelere yasak getirmekten,
Demokles’in kýlýcý gibi öðrencilerin ve öðretim üyelerinin
tepesinde sallanmaktan baþka bir iþe yaramayan, antidemokratik, özgürlükleri kýsýtlayýcý bir kurum olan
ÖSYM’nin kapatýlmasýný savunan adaylarý destekliyoruz.

Parasýz saðlýk

Ýnsanlarýn sýrf Kürt, Ermeni, Çerkez, Laz olduklarý
için aþaðýlanmalarýna, öldürülmelerine neden olan
ve ezilenlerin mücadelesini bölen ýrkçýlýk,
günümüzün en tehlikeli ideolojilerinden bir tanesidir ve
yasaklanmalýdýr. Türkiye Cumhuriyetinin gelenekleriyle
hesaplaþacaðýný, Ermenilere karþý 1915 yýlýnda uygulanan
katliamýn açýða çýkmasý için mücadele edeceðini, azýnlýklarýn haklarýný savunacaðýný açýkça dile getiren adaylarý
destekliyoruz.

Anadilde eðitim
Kendi anadilinde konuþmak, eðitim almak bir
insan hakkýdýr. Türkiye’de ise devlet bu en doðal
insan hakkýný dahi görmezden geliyor. 20 milyon
kiþinin konuþtuðu Kürtçeyi ‘bilinmeyen bir dil’ ilan ediyor. Sadece Kürtler deðil, bu ülkede yaþayan herkesin
kendi anadilini konuþma ve kendi dilinde eðitim alma
hakký vardýr. Bu hakký görmezden gelmek barýþa dinamit
koymak demektir. Anadilde eðitim hakkýný savunan
adaylarý destekliyoruz.

Kadýnlara özgürlük
Kadýnlarýn özgürlüðü olmadan özgür olamayýz.
Kadýnlarý haklarýný, kadýnlar üzerinde uygulanan
her düzeyde baskýya karþý tutum alacaðýný açýklayan adaylarý destekliyoruz.

LGBTT haklarý tanýnsýn
Cinsel yönelimlerin çeþitliliðini benimseyen, yönelimlerinden dolayý aþaðýlanan, baský gören ve þiddete maruz kalanlarýn haklarýný savunacak adaylarý
destekliyoruz.

Özgürlükçü bir anayasa

Türkiye’de dolaylý vergilerin oraný yüzde 70’i aþtý.
Yapýlan bir hesaplamaya göre tüketim vergilerinin
yoksullarýn gelirine oraný yüzde 23’tür. Oysa
zenginler için bu oran yüzde 16’dýr. Dolaysýz vergide
olduðu gibi dolaylý vergide de asýl yükü yoksullar çekiyor. Dolaylý vergilerin kaldýrýlmasýný savunan adaylarý
destekliyoruz.

Ýlk defa askerlrt tarafýndan deðil siviller tarafýndan
bir anayasa yapýlacak, 1980 darbesinin ürünü olan
anayasa çöpe gidecek. Yeni yapýlan anayasanýn
toplumun özgürlük taleplerini karþýlamasý, ýrkçýlýk, milliyetçilik ve ayrýmcýlýktan arýndýrýlmýþ, özgürlükçü bir
anayasayý savunan adaylarý destekliyoruz.

Zenginler vergilendirilsin

Seçim barajý kaldýrýlsýn

Türkiye’de en fakir 12,5 milyonluk nüfus dilimi
toplam milli gelirin yüzde 6,1`ini alýrken, en zengin
12,5 milyon kiþi ise toplam gelirin yüzde 44,4`ünü
almýþtýr. Buna raðmen, gelir vergisinin toplamýnýn yüzde

Yüzde 10’luk seçim barajýnýn kaldýrýlmasýný,
toplumun siyasete hiçbir kýsýtlama ya da engelleme
olmaksýzýn özgürce katýlmasýný savunan adaylarý
destekliyoruz.

Japonya'daki deprem sonrasýnda
Fukiþima'daki nükleer santralde yaþanan felaket
tüm dünyada nükleer enerji konusunda kocaman bir soru yaratmýþken, AKP hükümeti
sanki böyle bir tehlike yokmuþ gibi, nükleer
santral yapma telaþýna girdi. Nükleer santrala
karþý çýkanlara yönelik karalamalar, aktivistleri
aþaðýlayan konuþmalarla nükleer santral
yapýmýnda gaza basmanýn tek bir anlamý var:
Enerji politikalarýnda yeni-liberal ve köhnemiþ
yöntemleri ýsrarla uygulayacaklar.
Kömürlü termik santral yapýmý ýsrarý, HES
konusundaki vurdumduymazlýk AKP'nin
ekolojik dengeye düþmanca bir tutum aldýðýný
da gösteriyor.

Ergenekon'un kürsüsü
ve faþist parti
CHP ise Ergenekon kürsüsü olarak yoluna
devam ediyor. Dört Ergenekon sanýðý CHP'den
aday oldu. Darbeci bir örgütün üyelerini milletvekili adayý yapmak, CHP'nin statükoyu,
devleti savunan çizgisiyle çok uyumlu.
Sadece Ergenekon'un kürsüsü olmasý önemli
deðil CHP'nin. Tüm "deðiþiyoruz" iddialarýna
raðmen Kürt halkýnýn en temel talebi olan
anadilde eðitim talebine karþý yok sayan tutumu da CHP'nin çuvallamasýna neden oluyor.
Seçimlerden sonra CHP ile bir koalisyon kurmasý beklenen MHP ise seçim propagandasýný
kan dökmek, insan asmak, Türk olmayan her
þeyi, her kesimi inkar etmek üzerine kurmuþ
durumda.
Kaset skandalýyla yara alan MHP, ülkücü
faþistleri yavaþ yavaþ seferber etmeye baþladý.
Faþistler Emek, Demokrasi ve Özgürlük
Bloku'nun çeþitli seçim ofislerine saldýrmaya
baþladý. Kürt sorununun dehþet politikalarýyla
çözülmesini isteyen, demokratik bir
anayasasýnýn önündeki en önemli engellerden
birisi olan, tarihi cinayetlerle dolu MHP'nin
barajýn altýnda kalmasý, demokratik muhalefet,
iþçi sýnýfý ve sosyalistler açýsýndan çok önemli
bir baþarý olacaktýr.
AKP mi CHP-MHP koalisyonu mu sorusuna
vereceðimiz yanýt, "Her ikisini de hayýr!"
olmalýdýr. Yanýt, Blok adaylarýný meclise gönderecek aþaðýdan, mücadeleye dayalý bir kampanyayý yaygýn bir biçimde örgütlemektir!
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Doðan Tarkan’la röportaj:

‘Batýda deðiþim isteyen milyonlarla,
Kürt illerinde deðiþim isteyen militan kitleler
arasýnda köprüler kurmak zorundayýz’
Genel seçimlere bir ay kaldý. Anketler
ise AKP'yi açýk ara farkla önde gösteriyor. Eðer bu gerçekse 12 Haziran'dan
sonra bizi nasýl bir tablo bekliyor?
Doðan Tarkan: Bu sefer çok gergin
baþladý seçim süreci. Bir yandan sert gibi
görünen ama bir yandan da apolitik bir
seçim süreci yaþanýyor. Gerginliðin
sorumlusu üç parti: AKP, CHP ve MHP.
Faþistler kaset skandalýný örtmek,
tabanýný konsolide etmek için yavaþ
yavaþ sokaða çýkmaya baþladý. Blok
adaylarýnýn seçim bürolarýna yönelik
faþist saldýrýlar bunun iþaretleri. MHP'nin
politik propagandasý kan, vahþet,
bölünüyoruz yaygarasý ve idam talebi
üzerine kurulu. Yine de seçimlerde esas
figür MHP deðil. Barajý aþýp aþamayacaðý
tartýþýlan bir parti olarak tümüyle bir
imaj kaybý yaþýyor.
O yüzden gerilimi belirleyen partilerin
AKP ve CHP olduðunu söylemek daha
doðru olur. Bu iki parti ise bir yandan
gerilimi týrmandýrýyor ama öte yandan
son derece apolitik bir seçim stratejisi
izliyor.
AKP, Kürt sorununda tam bir keþmekeþ
içinde. Açýk ki Kürt halkýnýn mücadele
dinamikleri karþýsýnda þaþýrýp kalmýþlar.
Bu þaþkýnlýk tek bir refleks göstermelerine neden oluyor: MHP'in oylarýný da
düþürmek üzere geleneksel milliyetçi
propagandaya soyundular.
Seçim sonuçlarý belli aslýnda. MHP'nin
baraj altýnda kalmasý ihtimali dýþýnda
AKP'nin ve CHP'nin alacaðý oylar belli.
Burada sorun, BDP'nin desteklediði
baðýmsýz adaylarýn arkasýnda nasýl bir
kitle gücünün harekete geçeceði. Blok
adaylarýnýn alacaðý her bir oy, seçim sonrasýnda AKP hükümetine karþý
mücadelede öne çýkan seçenek olacak.
Olacak çünkü MHP yýpranacak, CHP'de
Kemal Kýlýçdaroðlu baþarýsýz ilan edilecek, "500 bin oy alýrýz" diyenler alamamýþ
olacak. Soldan ve saðdan seçim sonrasýnda yýpranma derinleþerek sürecekken,
AKP tek baþýna iktidar ve zafer kazanmýþ
olarak çýkacak.
Ýþte bu AKP'nin politikalarýna karþý
mücadele etme yeteneðine sahip olmak
istiyorsak, Blok adaylarý hem Kürt
illerinde hem de batýda seçimlerden
zaferle, hedeflenen oranlarda oy alarak
çýkmalý. Üstelik sadece oy sorunu deðil
Blok adaylarý için önemli olan, ayný
zamanda, seçim kampanyasý bir
mücadele birliðinin örgütlenme adýmý
olarak da deðerlendirilmeli.
Ama bunun baþarýlmasý için, Blok adaylarýnýn Kürt illerinde ve batýda hem birbirine baðlý hem de birbirini destekleyen
ama farklýlýk da taþýyan bir propaganda
hattý örgütlenmeli. Kavranmasý gereken
bir türlü kavranmýyor:
Batý’da deðiþim isteyen kitlelerle, Kürt
illerinde deðiþim isteyen militan kitleler
arasýnda baðlantýlar, köprüler kurmak
zorundayýz. Bunun için yapýlmasý
gereken ise batýda "Yetmez ama evet"
diyen kitlelerin Blok adaylarý için oy vermeye, mücadele etmeye ikna edilmesidir.
Bu nasýl olacak? Seçim kampanyasýnýn
da seçimlerden sonraki mücadelenin de
seyrini belirleyecek olan bu soruya verilecek yanýt olacak.

1 Mayýs 2011 - Ýstanbul.
DSÝP korteji

Batý'da nasýl bir kampanya yapýlmalý bu
durumda?
Doðan Tarkan: Kürt illerinin genelinde,
Blok adaylarý mutlaka AKP'den daha
yüksek bir oy almalý. Bu yüzden Kürt
illerinde AKP ile mücadele eden Blok
adaylarýnýn doðrudan muhatabý ve rakibi
olan AKP'yle cebelleþmesi gerekli ve
doðru. Ama Batý'da baþka dinamikler de
var. Kýsacasý, AKP'yi yenmek için, zorlamak için AKP'nin tabanýný geri kazanmak gerekir. Bunun ilk adýmý da 12 Eylül
referandumunda "Yetmez ama evet"
diyen kitleleri kazanmaktýr. Batý'da
statükoya karþý deðiþimin dinamiðini bu
kitleler temsil ediyor. Referandumda
AKP demokrasi þampiyonu olarak
görülmediyse, demokrasi bayraðý
AKP'nin elinden alýndýysa, deðiþim
isteyen büyük kalabalýklarýn "Yetmez
ama evet" kampanyasýnda bir araya
gelmesi çok önemli bir hamle oldu.
"Yetmez ama evet" kampanyasýna
saldýrýnýn hiçbir önemi yok. Hayýr diyenler maðlup oldu. Statükodan yana tutum
aldýlar. Kenan Evren'in yargýlanmasý için
düðmeye basýlmasýndan 12 Eylül'de
iþkenceyle öldürülenlerin hesabýnýn
sorulmasýna kadar bir dizi geliþme, "yetmez ama evet-Kürdistan'da boykot"
derken anlatmak istediklerimize örnek
oldu.
"Hayýr"cýlar bir yalana baþvuruyor:
referandumda AKP'nin oylandýðý yaygarasýný kopartýyor. Bu doðru deðil.
Referandumda anayasada kýsmi deðiþiklikler oylandý ve deðiþimden yana olan
sosyalistler "Yetmez ama evet" dedi.
Referandumdan sonra hem haklýlýðýmýz
kanýtlandý, yüzlerce insan Evren'den
hesap sormak için 13 Eylül'de soluðu
adliyelerde aldý. Açýk ki geçici 15. maddenin kaldýrýlmasý herkese moral verdi.
Bir yandan da AKP'ye karþý mücadelemiz devam etti. AKP sosyalist bir parti mi
ki biz aþaðýdan mücadeleyi yükseltmediðimizde "iþçilerin, emekçilerin,
kadýnlarýn, Kürtlerin, Ermenilerin, eþcinsellerin haklarýný tanýyayým" desin!
Büyük "Yetmez ama evet" yürüyüþünde

bizler "Ýþçi sýnýfýnýn özgürlüðü, Kürt
halkýnýn özgürlüðü için yetmez ama
evet" sloganlarýyla yürüdük. Kimlerin
BDP'nin sivil itaatsizlik çadýrlarýný
ziyaret ettiði, çadýrlarda sabahladýðý,
kimlerin YSK darbesine karþý ilk eylem
çaðrýsýný yaptýðý, kimlerin YSK'ya karþý
siyaset yapma hakkýný savunmak için
örgütlenen Taksim-Aksaray
yürüyüþünde Kürt halkýna destek
olmaya çalýþtýðý çok açýk.
Durum bu kadar netken, AKP'yi yenmek için CHP'nin deðil AKP'nin tabanýný
geri kazanmak gerektiði çok açýkken,
batýda Blok adaylarýnýn kampanyasýnda,
açýkça darbelere "Dur" demek gerekir.
Ergenekon davasýnýn sonuna kadar
gidilmesini savunmak gerekir. Özgürlük
taleplerini savunmak, AKP'nin
demokrasi anlayýþýndaki muhafazakâr,
milliyetçi öðeleri teþhir etmek için
demokrasinin tüm baþlýklarýnýn tutarlý
savunuculuðunu ancak Blok adaylarýnýn
yapabileceðini kanýtlamak gerekir.
Kuþkusuz bu, AKP'nin temsil ettiði yeniliberal politikalara karþý da, iþçi sýnýfýnýn
ve tüm ezilenlerin hak kayýplarýna karþý
propagandayý da kapsamalý. Kürt
illerinde halk, "Önce barýþ!" diyor. Batýda
"ekmek ve barýþ", "emeðin haklarý ve
özgürlükler alanýnýn geniþlemesi" taleplerini ayný anda yükseltmeliyiz. Bu ayný
zamanda basit matematiðin alanýna girer.
AKP'nin oylarý düþmeden, AKP'yi yenemeyiz. Tüm ulusalcý sosyalistler bir
araya gelse ve yine buna CHP oylarý
eklense AKP yenilmiþ olmayacak. Bu
yüzden 12 Eylül referandumundan sonra
solun oylarýnýn "Hayýrcý" %42'den ibaret
olduðu fikriyle flört etmek Blok adaylarýnýn kampanyasýna zarardan baþka bir
etkide bulunmaz.
Kürt hareketinin Özerk Demokratik
Kürdistan önerisine ilk ve en büyük
desteði verenlerden birisin. Birçok açýklamanda 'Kürt sorununda çözüme yakýnýz'
demiþtin. Devlet bildiðini okumaya, AKP
hükümeti ise çözüme yanaþmayý, PKK'yi
tasfiye etmeye odaklanmýþken çözümden
uzaklaþtýk mý?

Doðan Tarkan: Hükümet çözümden
uzaklaþtý. Kürt halký ise çözümün
peþinde. Kürt halkýnýn mücadelesi,
ansýzýn radikalleþti. Aþaðýdan gelen
kabarmayý görmek lazým. Açýk ki bu
kitlesel hareketlenmeye güvenmek
zorundayýz. Ama ayný zamanda
çözümün kendi kendine gelmeyeceðini
de görmek zorundayýz.
Batý'dan, barýþýn sesini yükseltmek
gerekiyor. Bu yüzden Kürt halkýnýn
AKP'yle, derin devletle giriþtiði mücadeleye Batý'dan destek ne kadar gecikirse,
çözüm o kadar gecikir. Bu destek ne
kadar hýzlý ve yaygýn örgütlenirse,
çözüm o kadar yakýnlaþýr. Sosyal
þovenist deðil de enternasyonalistsek,
soðukkanlý analizler yapmaktan ve iki
eþit güç birbiriyle mücadele ediyormuþ
gibi hakem rolü oynamaktan kurtulmak
gerekiyor. Ezen ve ezilen mücadele
içinde, batýnýn ezilenleri Kürt halkýna
elini derhal uzatmalý. Be ikirciksiz
biçimde "Demokratik özerklik" talebini
destekledim. Kürt halkýnýn taleplerini
koþulsuz bir biçimde desteklemek,
sadece sosyalist olmanýn deðil, demokrat
olmanýn zorunlu gereðidir.
Batýda kitlesel bir sol alternatifin yokluðu bu denli hissedilirken boþluk nasýl
dolabilir? Özgürlükçü, darbelere, militarizme, ýrkçýlýða karþý çýkanlar ne
yapmalý?
Doðan Tarkan: Ýki ay önce gerçekleþtirdiðimiz son konferansýmýzda, temel
tartýþma konularýmýzdan birisi de buydu.
Bize, kitlesel bir devrimci parti gerekli.
Demokrasinin geliþmesi için radikal bir
mücadeleyle, yani özgürlükçü, darbelere,
ýrkçýlýða karþý, baþörtüsü özgürlüðünden
yana, Ermeni soykýrýmýnýn tanýnmasý için
çabalayanlarýn eylemiyle, iþyerlerinden iþ
kollarýna kadar mücadele eden, zaman
zaman grevlere çýkan, zaman zaman
sokaklarla çýkan iþçi sýnýfýnýn mücadelesini birleþtirecek devrimci bir örgüt lazým.
Biz buna, geçmiþ dönemlerde "Yeni sol"
adýný veriyorduk. O süreç tarumar edildi.
Ama o kitleler mücadelede yan yana
geliyor.
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sosyalist

Goldman Sachs'ýn diðer skandallarý

Obama yönetimiyle iliþkiler
2008'de þirketin üst düzey yöneticilerinin ABD hükümetinde yüksek
pozisyonlara getirilmelerinden dolayý
medyada eleþtiriler yükseldi. Obama
yönetim dönemi boyunca lobicilerin
etkisini sýnýrlandýracaðýný söylemesine raðmen 2011 Þubat'ýnda
Washington Examiner Obama'nýn
2008'de en fazla parayý Goldman
Sachs'tan aldýðýný ortaya çýkarmýþtý.

Aktivistler, Goldman Sachs’ýn
CEO’su Lloyd Blankfein’i organize
suçlu olarak her yerde teþhir ediyor

Dev sermaye gruplarý
hayatýmýzý nasýl etkiliyor?
D

ünya gýda üretimi daha önce hiç
olmadýðý kadar çok artarken,
insanlar hâlâ açlýk çekiyor. Gýda
fiyatlarý da yükselmeye devam ediyor.
Sadece geçen yýl dünya genelinde gýda
fiyatlarý yüzde 36 artarken bu yýl dünya
tarihinin en büyük tahýl hasatý bekleniyor.
Gýda fiyatlarýndaki yükseliþ için yapýlan
suçlamalarýn en baþýnda Amerikalýlarýn
aþýrý tüketimi, yükselen petrol fiyatlarý
yada genetiði deðiþtirilmiþ ürünler geliyor. Oysa yükselen fiyatlarýn en temel
nedenlerinden birisi de küresel finans þirketlerinin kâr hýrsý ve yarattýklarý gýda
borsasý.
Son zamanlarda gýda ürünlerindeki fiyat
yükseliþinin arkasýnda Wallstreet'in
dünya devleri olduðu haberleri ortalýða
yayýlmaya baþladý. Geçmiþi büyük skandallarla dolu olan Goldman Sachs yatýrým
bankasýnýn 1991'de geliþtirdiði strateji, bu
dev sermaye grubuna yeni bir spekülasyon alaný açtý. Aralarýnda altýn, gümüþ
gibi deðerli madenlerin bulunduðu fakat
yaný sýra kahve, kakao, mýsýr, soya, buðday gibi temel gýda ürünlerinin de yer
aldýðý 24 ürünlük yeni bir endeks oluþturdu: Goldman Sachs Ürün Endeksi (GSCI).
Þirket böylelikle gýda fiyatlarý üzerinde
küresel çapta spekülasyon yapabilme
gücüne ulaþtý. Fakat bu spekülasyon her
zaman bildiðimiz gibi ucuza alýp pahalýya
satma gibi piyasa içi spekülasyonlardan
deðil. 1999'da yeni-liberal politikalar

sonucu piyasalarý sýnýrlayan bazý
yasalarýn kaldýrýlmasý sonucu sermaye
gruplarý vadeli iþlem piyasalarýnda hububat ürünlerinde istedikleri gibi hareket
edebilme fýrsatýna sahip oldu.
GSCI, piyasa içerisinde alým-satým
yaparak yapýlan spekülasyona yeni bir
boyut getirdi: Uzun süreli alým. Yani
içerisinde temel gýda ürünlerinin de yer
aldýðý bu endeks, yatýrým þeklini ürüne
yapýlan yatýrým yerine hisse senetlerine
yapýlan yatýrýmlara dönüþtürdü. Böylece
gýda ürünleri de artýk herhangi bir varlýk
sýnýfý gibi yatýrýmcýlarýn paralarýný yatýrýp
uzun yýllar beklediði bir borsa aracý haline

Tarýmsal üretim sürekli
olarak artmasýna raðmen
düþen ücretler ve artan
iþsizlik bu ürünlere
ulaþmayý gittikçe
zorlaþtýrýyor.
Bunlarýn yaný sýra
büyük finans þirketlerinin
kâr hýrslarý iþsizler ve
çalýþanlar için hayati önemi
olan gýda fiyatlarýnýn
artmasýna neden oluyor.

geldi. Vadeli iþlem piyasasýnda yatýrýmcý,
ürünün bugünkü deðeri üzerinden deðil
ileride ne kadar deðerlenebileceði
üzerinden bir spekülasyon yapýyor.
Goldman'ýn açtýðý bu kârlý yolu, Barclays,
Deutsche Bank, Pimco, JP Morgan Chase,
AIG, Bear Stearns ve Lehman Brothers
gibi diðer finans þirketleri de izledi.
Sonuçta diðer borsalarda olduðu gibi bir
gýda balonu oluþtu.
Gýda ürünlerinin fiyatý ne kadar çok
yükselirse sektöre o kadar fazla para
giriyor.
Gerçekten de 2003-2008 arasýnda endeks
hacmi yüzde bin dokuz yüz yükseldi.
Yatýrým bankalarýnýn gýda piyasasýna
girerek yaptýðý müdahaleler fiyatlarý
yukarý çekiyor ve sonuçta hayali gýda fiyatlarý gerçek gýda fiyatlarýnýn üzerinde
üstünlük kuruyor.
Tarýmsal üretim sürekli olarak artmasýna
raðmen düþen ücretler ve artan iþsizlik bu
ürünlere ulaþmayý gittikçe zorlaþtýrýyor.
Bunlarýn yaný sýra büyük finans þirketlerinin kar hýrslarý iþsizler ve çalýþanlar
için hayati önemi olan gýda fiyatlarýnýn
artmasýna neden oluyor. Dünyada
yaþayan her insanýn yaþamak için tüketmek zorunda olduðu en temel gýda ürünleri üzerindeki bu hakimiyet kapitalistlere
büyük kârlar getirirken dünyanýn dört bir
yanýnda yoksullar için hayat daha da zorlaþýyor.
Özdeþ Özbay

2008 Finans Krizi
Bugün hala ekonomistlerin,
gazetelerin ve krizi araþtýran çeþitli
komisyonlarýn üzerinde durduklarý
önemli konulardan birisi Goldman
Sachs'ýn finans krizinin baþlamasýnýn
hemen ardýndan yapýlan ve piyasaya
müdahale kararýnýn alýndýðý ayrýca
hangi bankalara yardým yapýlacaðýnýn kararlaþtýrýldýðý toplantýlara
katýlmasý oldu. Özellikle batan
AIG'ye yapýlan 85 trilyon dolarlýk
yardým paketi ve AIG hisseleri ile
Goldman Sachs arasýndaki iliþkiler
hâlâ tartýþýlmaya devam ediyor.
Ayrýca Ocak 2008'de Goldman
Sachs'ýn eski yöneticisi ve hissedarý
Freidman'ýn New York Federal
Rezerv Bankasý'nýn baþýna getirilmesi,
Eylül 2008'de (krizin patlamasýndan
hemen önce) ise þirketin yasal
statüsünün hisse senetleri þirketinden
banka holding'e çevirilmesi bankanýn
Sermaye Piyasasý Kurulu (SEC) yerine Federal düzenleme kurulunun
(FED) kontrolüne, yani eski yöneticisinin kontrolüne, geçmesini saðladý.
Bu sayede banka krizde rakiplerine
karþý üstünlük saðlayarak ayakta
kalmayý baþardý ve rakiplerinin bir
kýsmýndan da kurtulmuþ oldu.

Levin-Coburn Raporu
14 Nisan 2011 tarihinde ABD
Senatosu'nun Alt komitesinin yayýnladýðý 635 sayfalýk "Wall Street ve
Finans Krizi: Finans Çöküþünün
Anatomisi" baþlýklý raporu krizin bazý
nedenlerini anlatýyor. Rapora göre
Goldman Sachs yatýrýmcýlarý yanlýþ
yönlendirmiþ ve mortagage
piyasasýnýn çökmesinden kar elde
ettiðini iddia ediyor. Raporun incelenmesi Adalet Departmaný’nda
devam ediyor.

Þirketler batýrdý, fatura iþçi sýnýfýna çýkartýldý
Goldman Sachs’ýn 1998-2009 yýllarý
arasýnda Yunanistan'a gerçek bütçe açýklarýný gizlemeleri için yardým etttiði ve
hatta 2009'da yeni bir endeks oluþturarak
Yunanistan'ýn yüksel riskli bütçe açýðýný
gizlediði ortaya çýktý. Faiz oranlarýnýn
aþýrý yükseliþi Yunanistan'ý 2010
Mart'ýnda batmanýn eþiðine getirmiþti.
Yunanistan hükümeti çözümü
emekçilere saldýrmakta aramýþ, fakat militan bir iþçi sýnýfý direniþi ile

karþýlaþmýþtý. Yunanistan'a AB tarafýndan
yardým yapýlýp yapýlmayacaðý AB
ülkeleri arasýnda görüþ ayrýlýklarýna yol
açmýþ ve krizin Ýspanya ve Portekiz'e
yayýlma riski ortaya çýkmýþtý.
New York Times, Goldman Sachs'ýn
yapýðý maskeleme yardýmý ile ilgili
olarak þunlarý yazdý:
"2001 yýlýnda Yunanistan Euro
Bölgesi'ne kabul edilince, Goldman
Sachs'ýn yardýmýyla ülkeye döviz ticareti

gibi gösterilen milyarlarca dolarlýk kredi
saðlandý. Böylece Yunanistan gücünün
yettiðinden fazlasýný harcamayý sürdürerek Avrupa'nýn bütçe açýðý kurallarýna
yakalanmadý. .. ABD'de yaþanan mortgage krizinde olduðu gibi, Goldman
Sachs ve JPMorgan Chase gibi kurumlarýn ürettiði finansal araçlar, Yunanistan
ve Ýtalya gibi ülkelerde siyasetçilere
borçlarýný maskeleme imkâný sundu."
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SERGÝ
Veysi Altay’ýn devletten hesap
soran fotoðraflarý

NATO saldýrýsý
Kaddafi diktasýný
henüz
çökertemezken
bombalarýn
NATO
bombalarýnýn
öldürdüðü
14 isyancýnýn
mezarý.

Libya: Batý'nýn iki yüzlü
korumacýlýðýnýn tipik bir örneði
TARIK ALÝ
Birleþmiþ Milletler Güvenlik
Konseyi'nin de desteði ile Libya'ya
düzenlenen ABD-NATO müdahalesi, bir
diktatöre karþý geliþen harekete destek
vermek ve bu sayede Batýnýn da kontrolünü koruyarak Arap ayaklanmalarýný
sona erdirmek; hareketin ivmesinin ve
kendiliðindenliðinin önüne geçmek,
statükoyu yeniden inþa etmek amacýyla
organize edilmiþ bir yanýtýn parçasý.
Tripoli'nin bombalanmasýnýn ve
Bingazi dýþýndaki güçlerin gafil avlanmasýnýn sonuçlarýnýn sivilleri korumak
amacýyla planlanmýþ olduðunu düþünmek saçma olur. Bu özel argüman
Avrupa ve Amerika vatandaþlarýnýn ve
Arap dünyasýnýn bir kýsmýnýn desteðini
kazanmak için tasarlanmýþtýr. "Bize
bakýn", diyor Obama, Clinton ve BM
yetkilileri, "Biz iyi bir þey yapýyoruz.
Halklarýn yanýndayýz". Bu katýksýz
sinizm akýllara durgunluk verici. Bizden
Irak'ta Afganistan'da Pakistan'da elleri
kana bulanmýþ liderlerin Libya'daki
insanlarý savunmakta olduklarýna inanmamýz bekleniyor. Yozlaþmýþ Ýngiliz ve
Fransýz medyasý her þeyi yutma
yeteneðine sahip, ancak saygýn liberallerin hâlâ bu saçmalýklara aldanýyor
olmasý iç karartýcý. Sivil toplum kolayca
bazý fikirlerin etkisinde harekete geçirilebiliyor ve Kaddafi'nin kendi halkýný
bombalamak için hava kuvvetlerini
görevlendirme gaddarlýðýnda bulunmasý
Washington'ýn baþka bir Arap baþkentini
bombalamak için bahanesi haline geliyor. Bu sýrada, Obama'nýn Arap
dünyasýndaki müttefikleri de
demokrasiye teþvik etme konusunda sýký
çalýþmakta oluyor.
Suudiler, nüfusun zulüm gördüðü,

geniþ çaplý tutuklamalarýn cereyan ettiði
Bahreyn'e girdiðinde El Cezire'de bundan daha fazlasý yayýnlanmadý. Neden
acaba? Kanal sýnýrlanmýþ ve finansmanlarýnýn siyaseti ile uyumlu hale getirilmiþ gibi gözüküyor.
Tüm bunlar ABD'nin faal desteði ile
gerçekleþiyor. Yemen despotlarý, büyük
bir çoðunluðu kendilerinden nefret
etmekte olan halkýna her gün ölüm saçmaya devam ediyor. Silah ambargosu
þöyle dursun, "uçuþa yasak bölge" bile
empoze edilebiliyor. Libya þimdi de
ABD'nin ve Batý’daki yardakçýlarýnýn
soyunduðu iki yüzlü bir kahramanlýðýn
etkisi altýnda.
Bunun yaný sýra Fransýzlara da
güvenebilirler. Sarkozy ne yapacaðý
konusunda çaresiz. Tunus'taki arkadaþý
Bin Ali'yi kurtaramayacak duruma
gelince Kaddafi'den kurtulunmasý
konusunda yardýmcý olmaya karar
verdi. Her zaman minnet altýnda kalan
ve son 20 yýldýr zaten Libya rejimini
desteklemekte olan Ýngilizler ise, böyle
bir durumda ganimetten pay kaçýrmamak adýna doðru tarafta olduðundan
emin olmak istiyor.
Amerikan siyasi-askerî elitinin de yer
aldýðý bu operasyonun içindeki tüm bu
bölünmeler gösteriyor ki, operasyonlar
açýk bir hedef içermiyor. Obama ve
Avrupalý yetkililer rejim deðiþikliði
hakkýnda konuþuyor. Generaller direniyor ve resmin parçasý olmadýklarýný
söylüyorlar. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý,
Ýngilizce konuþan Libyalý iþbirlikçilerden
oluþan yeni bir hükümet hazýrlamakla
meþgul. Kaddafi'nin daðýlmaya baþlamýþ
ve zayýf düþmüþ ordusunun, güçlü
muhalefet karþýsýnda ne kadar süre
dayanabileceðini asla bilemeyeceðiz.
Kaddafi'nin, silahlý kuvvetlerinin

desteðini kaybetmesi kesinlikle kendi
halklarýný vurmalarý emrinden kaynaklanýyordu. Þimdi ise Kaddafi,
emperyalizmin onu devirme ve petrolü
ele geçirme arzusundan bahsediyor ve
onu küçümseyenler bile bunun doðru
olduðunun farkýnda. Yeni bir Karzai
doðuyor.
Washington'da Batý'nýn yaratacaðý
manda devletlerin sýnýrlarý belirleniyor.
Umutsuzluk içinde NATO'nun bombardýman uçaklarýný destekleyen
Libyalýlar bile -Irak'ta olduðu gibi- bu
kararlarýndan piþman olabilir.
Bu durumda üçüncü bir aþama tetikleyici olabilir: Suudi Arabistan'a sýçrayarak büyüyen bir milliyetçi öfke. Ve bu
noktada Washington'un Suudi Kraliyet
ailesini iktidarda tutabilmek için yapabileceði her þeyi deneyeceðine þüphe
yok. Suudi Arabistan kaybedilirse,
Körfez ülkeleri de kaybedilecek.
Libya'daki saldýrý, büyük ölçüde
Kaddafi'nin her alanda göstermiþ
olduðu ahmaklýðýn da yardýmýyla,
kendilerini insan haklarý savunucularý
olarak gösterenler tarafýndan sokaklarda
doðan inisiyatifin geri alýnmasý amacýyla
tasarlandý.
Bahreynliler, Mýsýrlýlar, Tunuslular,
Suudi Arabistanlýlar, Yemenliler buna
ikna olmayacak, hatta Avrupa ve
Amerika'da bile desteklemekten çok bu
son maceraya karþý çýkýlacaktýr.
Mücadele bitmiþ deðil.
Obama, merhametsiz Kaddafi ile
görüþmeler yapýyor, ancak Batý'nýn merhameti, hiç bir zaman yeryüzüne, gökten
düþen bir yaðmur damlasý gibi nazikçe
inmez. Yalnýzca daðýttýðý gücü kutsar,
güçlünün en güçlüsünü.
Çeviren: Özge Pehlivan

Aktivist sanatçý Veysi Altay'ýn kayýp
yakýnlarýnýn ve Cumartesi Anneleri'nin
mücadelesini konu alan fotoðraflarý 17
Mayýs'ta Ýstanbul Tophane'deki Tütün
Deposu'nda sergileniyor. "Em ên wenda"
(Kaybolan Biz) adlý sergiye imza atan
Altay, Diyarbakýr, Batman, Cizre ve Ýstanbul'da çektiði fotoðraflarýn hikâyesini
þöyle anlattý:
"Ýlk olarak 27 Mayýs 1995 tarihinde
Galatasaray Lisesi önünde az sayýda kayýp
yakýný ve insan haklarý savunucusunun
baþlattýðý bu sessiz çýðlýk, Diyarbakýr,
Batman, Urfa ve Cizre' deki kayýp yakýnlarýnýn katýlýmýyla 16 yýldýr devam etmekte.
Gözaltýnda iþkenceli sorgulardan geçirilen insanlar, katledilip helikopterlerden
ormanlara atýldý, asit kuyularýnda yok
edildi, kalorifer kazanlarýnda yakýldý.
Kimisi de "bilinmeyen" yerlere, Mutki,
Newala Qesaba gibi toplu mezarlarda
üzerlerine bir avuç toprak atýlarak
"gömüldü".
Kayýp yakýnlarý, çocuklarý, eþleri, annebabalarýnýn akýbetini öðrenmek ve
iþkencecilerin, katillerin yargýlanmasý için
mücadele ettiler. Kimisinin sevdiði,
kimisinin âþýk olduðu insan elinden
alýndý. Kimisi ise öldüðünde kimsesizler
mezarýna gömülmek istedi, belki sevdiði
ya da yakýný ile orda karþýlaþýr diye.
Kimisi gidip baþýnda aðlayacaðý bir mezar
taþý olsun istedi. Hep kapýlarýný açýk býraktýlar, kaybedilen yakýnlarý geldiðinde
kapýda kalmasýnlar diye. Ama maalesef
hiçbir istekleri þimdiye kadar karþýlýk bulmadý. Çünkü devlet öldürdüðü insanlarýn
kemikleriyle yüzleþmekten, iþlediði insanlýk dýþý uygulamalarýn hesabýný vermekten
korktu ve korkuyor. Oysaki geçmiþin
hesabý sorulmadan ve verilmeden özgür
ve adil bir geleceðin kurulmasý hiçbir
koþulda mümkün deðildir.
Geçmiþin hesabýný sormak, Cumartesi
Anneleri'nin sesine az da olsa ses vermek
amacýyla, Diyarbakýr, Batman, Cizre ve
Ýstanbul'da çektiðim fotoðraflardan oluþan
sergime ve albüm tanýtýmýna katýlýmýnýz
çalýþmaya güç verecektir. Saygýlarýmla,
Veysi Altay"
Tarih: 17 Mayýs,
Saat: 19.30,
Yer: Tütün Deposu
Adres: Lüleci Hendek Cad. No.12
Tophane Ýstanbul
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Devrimci parti direniþin kürsüsüdür
N

eden devrimci bir partiye ihtiyacýmýz olduðunu, Arap halklarýnýn devrimci hareketi bir kez
daha gösterdi. Devrimci bir partiye, bir
devrimi baþlatmak için deðil, bir devrimi
sonuna kadar götürmek, devrimin
sürekliliðini saðlamasý mücadelesinde iþçi
sýnýfýna yardýmcý olmak için ihtiyaç var.
Tahrir Meydaný'nda birleþen milyonlarca
insan Mübarek'i direnerek devirdi.
Mübarek devrildi ama özellikle ekonominin örgütlenmesi, yerli yerinde, eskisi
gibi duruyor. Karþý devrim daha fazla
bekleyemedi ve Mübarek'e karþý birleþik
mücadele veren emekçileri bölmeye
çalýþýyor. Bu, yeni, Mýsýr'a özgü bir durum
deðil. Tüm devrimlerde görülen, devrimin
sürekli kýlýnmamasý durumunda egemenlerin baþvurduðu, devrimci kitleleri
bölmek, iþçi hareketinin gücünü zayýflatmak için kullandýðý en bildik yöntem.
Lenin'in vurguladýðý gibi, devrimler,
milyonlarca ama milyonlarca insanýn hayallerinin, isteklerinin, öfkelerinin patlama
anýdýr. Bu yüzden planlanamaz, parti
karýyla örgütlenemez. Devrimi yapan
kitlelerin içindeki tek tek bireylerin bile
çoðu kez farkýna varamadýðý siyasal bir
sýçrayýþ anýdýr. Toplumsal dokudaki nitel
deðiþim aný hiçbir merkezin kontrolü
altýnda gerçekleþemez.
Yine de bir devrimci partinin varlýðý,
kitlesel bir devrimin kazanmasý için en
belirleyici etkendir.

Parti ve demokrasi
Bugün marksizmin otoriter eðilimleri
içerdiðini söyleyenler, devrimci parti
anlayýþýnýn bu otoriter eðilimleri
Marks'tan alýp geliþtiren Lenin'in icadý
olduðunu sananlar ve gerçekten öncü
parti anlayýþýný stalinist parti merkez
komitelerinin otoritesinin bir kanýtý olarak
örgütlemeye çalýþarak bu eleþtirilere haklýlýk kazandýranlar ayný noktada buluþuyor: Marksizmle stalinizmi boca ediyorlar.
Oysa, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin kalbidir. Tony Cliff bu vurguyu,
veciz bir söz söylemek için deðil, aþaðýdan
sosyalizm geleneðinin en önemli yapý
taþýný ifade etmek için yapmýþtý. Çünkü
toplumun büyük çoðunluðunu oluþturan
iþçi sýnýfýnýn mücadeleden öðrenmesi de,
kendisinin egemen sýnýf olarak örgütlemesi de demokrasiye baðlýdýr. Azýnlýk
sýnýflarýn yönetmek için demokrasiye
ihtiyacý yok. Ama iþçi sýnýfý kapitalist sistemi devirme gücünü, sadece ve sadece
demokratik özyönetim örgütlenmesini
kurarak toparlayabilir.

Demokrasiye iþçilerin
ihtiyacý var
Siyasal demokrasi, egemen sýnýflarýn
halka sunduðu bir hediye deðildir. Ezilen
sýnýflarýn egemenlerden diþiyle, týrnaðýyla,
kitlesel mücadelelerle kopartýp aldýðý

ÞÝRKETLERÝ
DEÐÝL
GEZEGENÝ
KURTAR
Kütahya'da çevre
felaketinin sorumlusu
özelleþtirmedir
Kütahya þehir merkezine 34 kilometre
uzaklýktaki Eti Gümüþ AÞ. adlý þirketin
çalýþtýrdýðý madende siyanürlü atýk
suyun biriktirdiði barajýn üç setinden biri
8 Mayýs günü çöktü. Ortadaki setin

sosyalist iþçi
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.

Tahrir’deki direniþin ardýndan Mýsýr iþçi sýnýfý devrimi süreklileþtirmek için mücadele ediyor.

özgürlükler alanýnýn adýdýr. Karl Marks'ýn
bir iþçi mücadelesinin ulusal çapta taleplere sahip olmasýndan da 1871 Paris
Komünü isyaný sýrasýnda iþçilerin kurduðu demokratik mekanizmalardan da
heyecan duymasýnýn nedeni budur. Ýþçi
sýnýfýnýn her mücadelesi demokrasiyi
yayar. Ýþçi sýnýfýnýn her mücadelesi, tek
tek iþçilere demokrasinin önemini bir kez
daha öðretir. Bu yüzden milyonlarca iþçiyi
öldürerek bir karþý devrim gerçekleþtiren
stalinist devlet yapýsýný Marks'a ve Lenin'e
baðlamak demokrasiye de, devrime de
ihtiyacýmýz olmadýðýný söylemekle eþ
anlamlýdýr.
Oysa demokrasiye de devrime de ekmek
ve su kadar ihtiyaç duyuyoruz. Arap
halklarý bunu bir kez daha kanýtladý.
Suriye'de her gün ölümün üzerine
yürüyen kitleler bunu her gün kanýtlýyor.
Demokrasi, burjuvazi açýsýndan maliyet
düþüren bir süs iken, iþçi sýnýfý açýsýndan
kapitalizmden kopartýp aldýðý haklar
toplamýdýr.

Öðrenmek için demokrasi
Bu yüzden, devrimci bir partiyi
"öðretenler" partisi olarak kavrayanlar,
öncü iþçilerin politik birliði olarak devrimci partinin iþçi sýnýfýndan öðrenenler partisi olmak zorunda olduðunu bir türlü
kavrayamýyorlar. Öncü iþçilerin hem iþçi
sýnýfýnýn geri kalan mücadelesinin deneylerini hem de toplumdaki genel ezen
ezilen çatýþmalarýnýn siyasal anlamýný her
gün yeniden öðrenmesi gerekir. Bunun
için bir parti çatýsý altýnda birleþen iþçilerin
demokratik mekanizmalardan baþka
hiçbir silahý yoktur. Devrimci bir parti ya
demokrasiyi tüm iliþkilerinin temel harcý
olarak görür ya da o parti demokratik
deðildir. Lenin'in, demokrasinin "d"sinden
bahsedenlerin idam edildiði, sürgüne yolçöküþü nedeniyle zehirli su iki sete
daðýldý, ancak bu setlerden biri daha
zarar gördü. Gazetemiz yayýna hazýrlandýðý sýrada 25 milyon metreküp
zehirli suyu tek bir set tutuyor. Baraj her
an yýkýlabilir ve bu çok büyük bir çevre
felaketi meydana gelebilir.
1983 yýlýnda Kanadalý bir þirkete yaptýrýlan 110 hektarlýk alaný kaplayan
gümüþ madeni tesisleri 2006 yýlýnda
özelleþtirildi. Madeni satýn alan Eti
Gümüþ AÞ, gerekli önlemleri almadan
durmadan üretimi artýrdý. Çünkü küresel
çapta gümüþ fiyatlarý artýyordu.
Altýn ve gümüþ madenciliðinde siyanür
kullanýlýyor. Ayrýca arsenik ve birçok
baþka kimyasal da kullanýlýyor. Baraj
setinin çökmesinin ardýndan fabrika
önüne gelen ve iþçilerin giriþini
engelleyen köylüler "Baraj patlarsa bu

landýðý koþullarda örgütlenmesi için
mücadele ettiði 1903 Rusya'sýnýn öncü
partisinin bazý özelliklerinden yola
çýkarak, öncü parti anlayýþýný 1903 model
köhne ve antika partiler teorisinin bir
ürünü olarak suçlayanlarýn, o koþullarda
bile devrimcilerin demokratik tartýþmalara
ve siyasal demokrasinin geliþmesine ne
kadar büyük bir özen gösterdiðini kavramamalarý kasýtlý bir tartýþma yaptýklarýný
gösteriyor.
Devrimci parti, iþçi sýnýfýnýn politik birliðini saðlamanýn aracýdýr. Devrimci parti,
önyargýlarýn ve geri fikirlerin iþçi sýnýfý
üzerindeki fikirlerini kýrmanýn; daha önde
duran iþçilerin daha geride duran iþçilerden yediði basýncý püskürtüp geri iþçiler
üzerinde öncülerin politik hegemonya
kurmasýnýn aracýdýr. Devrimci parti, cinsiyetçilikten politik tercihlere kadar iþçi
sýnýfýnýn bütününü etkileyen egemen fikirlere karþý iþçilerin politik tartýþmasýnýn ve
eyleminin aracýdýr. Devrimci parti, devrim
anlarýnda bile egemenliðini sürdüren sað
fikirlerin iþçi sýnýfýnýn bütününü etkilemesini engellemek ve devrimin
sürekliliðini saðlamak için iþçilerin her
günkü mücadelesinin içinde kurulmasý
gereken deneyler toplamýdýr.
Devrimci parti bu iþlevini sadece
demokrasiyi iþçi sýnýfý mücadelesinin kalbi
olarak kavramaya devam ettiði sürece
yerine getirebilir. 1917 Rus devrimi
sýrasýnda kadýn ve erkek iþçiler ýrkçýlarýn
Yahudi mahallerini katliam için basacaðý
haberini aldýðýnda o mahallelerde barikatlar kurmuþtu. Bu deneyimi bilen Mýsýr
iþçileri de Hristiyan-Müslüman çatýþmasýna izin vermemek için elinden geleni
yapacaktýr. Devrimci partiye bu yüzden
ihtiyacýmýz var.
Þenol Karakaþ
bölgede hiçbir bitki ve hayvan kalmaz"
diyerek tepki gösterdi. Buna raðmen þirket üretime devam ediyor.
Ayaklanan köylüler tesisteki sýzýntýnýn
3 yýldýr sürdüðü, geçen ay baraj setlerinde bir çökme yaþandýðýný yani
felaketin göz göre göre geldiðini söylüyor.
Hükümet, siyanür kullanan tehlikeli
tesisleri denetim altýnda tutmuyor.
Baraj çökerse meydana gelebilecek
felaketin Macaristan'daki Kýzýl Çamur
felaketini geride býrakacak ölçüde vahim
sonuçlar doðabilir.
2010 Ekim'in de Macaristan'da aluminyum üreten bir fabrikanýn atýk
havuzundan sýzan zehirli çamur, akarsular aracýlýðýyla Tuna nehrine taþýnmýþ ve
son 30 yýlýn en büyük çevre felaketlerinden biri yaþanmýþtý.

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 ge-reklidir.
-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 yönelimlerden 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
örgütlenmeli-dir. Böylesi bir parti iþçi
sý-nýfýnýn 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.
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Bugün 'Nükleer
Santrala Evet mi? Hayýr
mý' referandumu yapýlsa
ne çýkar?
Cevap þöyle: Yüzde 64
oranýnda 'nükleere
hayýr'.
Halkýn yüzde 84'ü nükleer deðil temiz, yenilenebilir enerji istiyor!
(Fukuþima felaketinin ardýndan A&G
Araþtýrma þirketinin yaptýðý kamuoyu
araþtýrmasýndan)
Nükleere, iklim deðiþikliðine, doðanýn
tahribine karþý mücadele bu adresten
izlenir: www.kureseleylem.org
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DEVRÝM ÖZGÜRLEÞTÝRÝR
P

aris Komünü'nün 140.
yýldönümünde yeniden devrimci
bir dalganýn içindeyiz.
Paris iþçilerinin kendilerini egemen sýnýf
olarak örgütledikleri ilk iktidar deneyimi,
kapitalizme karþý mücadele etmek isteyenlere ilham veren Arap devrimlerine ýþýk
tutuyor.
Paris Komünü bir iþçi iktidarýnýn
devrimci bir ayaklanmanýn ürünü olarak
nasýl örgütleneceðine dair ilk yanýttý.
Tunus ve Mýsýr devrimleri de devrimden
umudunu kesenlere, diktatörlere,
yenilmez sanýlan zorbalara karþý "sýradan
insanlarýn kendi eyleminin" gücünü gösterdi.
Tahrir Meydaný'nda milyonlarca insan
direne direne Mübarek diktatörlüðünü
devirdi. Diktatörü deviren milyonlar, bir
þehir meydanýnda aþaðýdan demokrasinin
devrimci yaratýcýlýðýnýn sayýsýz örneðini
sergiledi. Saðlýk, beslenme, güvenlik,
direniþ tam bir festival atmosferinde
kitlelerin kolektif dayanýþmasýyla
örgütlendi. Mübarek, bu örgütlenmeye
direnemedi. Yýkýldý.
Arap devrimleri, hýzla bir karþý devrimci
dalga yarattý. Hem emperyalist ülkeler
hem de Arap ülkelerindeki, Libya'daki
Kaddafi diktatörlüðü örneðinde
gördüðümüz gibi silahlarý konuþturmaya
baþladýlar.
Suriye rejimi en fazla kan döken diktatörlük olarak öne çýktý. Libya'ya
emperyalist müdahale gerçekleþti. Yine de
Arap halklarýnýn mücadelesi durulmuyor.
Direniþ devam ediyor. Yoksul kitleler
özgürlük için kurþunlarýn üzerine yürüyor.

Ergenekon davasý önemini koruyor.
Ergenekon'u daðýtacak olan, neden sadece
ve sadece darbe karþýtlarýnýn mücadelesidir?
Balyoz davasý neden önemlidir? Hrant
Dink davasýnýn geliþim seyri nasýl olacak?
Neden Ergenekon davasýna baðlanmalýdýr?
Bu sorulara hep birlikte yanýt vermek
için Marksizm 2011 çok önemli bir tartýþma platformu sunuyor.
ÖSYM skandalýndan, Ýslamofobiye,
LGBTT bireylerin özgürlük mücadelesinin
neleri deðiþtirdiðinden, Ermeni
soykýrýmýnýn tanýnmasý için verilen
mücadelenin önemine, iþçi sýnýfýnýn grev
mücadelesinden sendikal sorunlarýna,
kadýnlarýn özgürlük mücadelesinden
antikapitalist mücadelenin ihtiyaçlarýnýn
neler olduðuna kadar bir dizi güncel
tartýþma da Marksizm toplantýlarýnýn gündemi olmaya devam edecek.

Fikirlerin gücü
Tunus’ta devrim yapan halkýn diktatörlere ve onlarý kollayan emperyalizme yanýtý: “Oyun bitti”

dan Kürt sorununun nasýl bir aþamaya
sýçrayacaðý en önemli politik geliþme olacak.
Seçimler ise apayrý bir gerilim odaðý
olmaya baþladý. AKP, CHP ve MHP'nin
barajýn üstüne çýkmasý olasý görülürken,
yenli liberal, milliyetçi politikalarý savunan hükümet partisiyle ýrkçý, milliyetçi,
statükocu partiler arasýndaki seçim tartýþmasýna BDP'nin kuruluþuna ön ayak
olduðu ve 16 örgüt tarafýndan desteklenen

seçim bloku daha da büyük bir öneme
sahip.

Siyasal yarýlma
Bir yandan da tüm toplumdaki yarýlma
sürüyor. Ergenekon davasý devam
ederken, 12 Eylül referandumunda "yetmez ama evet" diyenleri haklý çýkartan bir
dizi geliþme yaþanýrken, saðdan ve soldan
ulusalcýlar, davayý önemsizleþtirmeye,
sulandýrmaya çalýþýyor.

Marksizm 2011'de dünyada ve
Türkiye'de güncel geliþmeler tartýþýlýrken,
bir yandan da devrimci fikirlerin önemi
ele alýnacak. "Devrimci teori olmadan
devrimci eylem olmaz" sözünün doðruluðu, her bir politik tartýþmada açýða
çýkýyor. Devrimci teori, bugünü anlamaya
yardýmcý olan deneyimlerin toplamý
olarak Marksizm 2011'de tüm baþlýklarýyla
tartýþýlacak.
Devrimlerin özgürleþtirici etkisinin
yaþandýðý bugün, devrimci fikirlerin önemine hep birlikte bir kez daha vurgu yapmak için, gelin Marksizm 2011 toplantýlarýný birlikte örgütleyelim!

Kapitalizme karþý direniþ
Tüm dünya Arap halklarýnýn isyanýndan
heyecanlanýrken, küresel kapitalizmin
krizine karþý hemen her gün dünyanýn bir
yerinde eylemler, sokak gösterileri,
grevler, genel grevler örgütleniyor.
Küresel kapitalizmin krizine karþý iþçi
hareketiyle Arap halklarýnýn devrimci
isyanýný birleþtirmek çok önemli.
Ýþte Marksizm 2011 toplantýlarý bu
geliþmeleri tartýþacaðýmýz, küresel
mücadelenin nedenlerini, ihtiyaçlarýný,
emperyalizmin karakterini, kapitalizmin
nasýl iþlediðini, Arap halklarýnýn eyleminin neden devrimci olduðunu ele alacaðýmýz bir platform iþlevini görecek.
Sadece dünya deneylerini tartýþmayacaðýz Marksizm 2011'de.
Türkiye'deki politik gerilimleri ve sýnýf
mücadelesinin dinamiklerini de masaya
yatýracaðýz. Yüksek Seçim Kurulu'nun
BDP'nin desteklediði baðýmsýz adaylarý
veto etmesiyle özellikle Kürt halkýnýn sivil
itaatsizlik eylemleri radikalleþti, kitleselleþti ve YSK darbesini püskürttü.
Kürt hareketi 15 Haziran'a kadar ateþkes
sürecini uzattý. Seçimlerin hemen ardýn-

STATÜKO TARÝHE KARIÞIRKEN
Sizi birlikte mücadele etmek için birlikte tartýþmaya davet ediyoruz
Marksizm Günleri, Devrimci Sosyalist Ýþçi Par tisi (DSÝP) tarafýndan düzenlenmektedir. Herkesin katýlýmýna açýktýr

