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Mýsýr: Grevler sürüyor
Nijerya

Shell ordu iþbirliði
Yeni sonuçlanan bir mahkemeye
göre petrol devi Shell Nijerya’da
bu þirketin yarattýðý çevre kirliliðine karþý mücadele eden Ogani
halkýna karþý polis ve ordu ile iþbirliði yapmýþ.
Shell Nijerya deltasýnda büyük
oranda bir kirlilik yarattýðýný hiç
gizlemedi ama hiçbir zaman da
sorumluluk üstlenmedi.
Mahkeme sonuçlarýna göre Shell
ordu ve polise gösterileri bastýrmalarý için büyük çaplý para
verirken Ogani halkýnýn bazý liderlerinin yargýsýz infazlarýný da mali
destek vererek destekledi.
Mahkemeye göre Shell Nijerya
polis güçlerine 8 aileden önde
gelen aktivistlerin öldürülmesi
karþýlýðýnda 15.5 milyon dolar
ödemiþ.

KAHÝRE-Mýsýr'ýn dört bir yanýnda
sürmekte olan isyan dalgasý, devrimin sürekli olarak yayýlmasýný ve derinleþmesini saðlýyor. Þimdi de ülke
çapýnda daha öncekilere benzer bir
slogan çerçe-vesinde geliþen bir öðretmen grevi patlak verdi: "Taleplerimizi
karþýlamazsanýz bu yýl okul yok!"
Öðretim vermekte olan yaklaþýk 46
bin okulun 1.5 milyon insana iþ imkaný saðladýðý Mýsýr'da, pek çok farklý
þehirden gelen on binlerce öðretmen
geçtiðimiz günlerde Kahire'deki
hükümet binasýnýn önünde bir gösteri
yaptý.
Öfkeleri, defalarca maaþlarýnda ve
çalýþma koþullarýnda iyileþtirmeye
gidileceði sözünü vermesine raðmen
hiç bir geliþme kaydetmeyen eðitim
bakaný ile hükümete yönelmiþti. Öyle
ki, çoðu öðretmenin bu düþük
maaþlar ile yaþamýný sürdüremeyip
ikinci birer iþte çalýþmak zorunda
kaldýðý bir durum söz konusu.
Çeþitli gruplar sabah saatlerinden
itibaren marþlar ve sloganlar ile
protestoya katýldý. Neredeyse her
þehirden; Tanta, Banha, Ismailia and
Mansoura'dan gelen binlerce insan
Kahire'yi doldurdu. Güneyde de bu
büyük protestoyu destekleyen daha
küçük gösteriler vardý.

Öðretmenler saatlerce Tahrir Meydaný'nýn yanýndaki hükümet binasýný
kuþatma altýna aldýlar. Þehrin büyük
bir bölümünü felç edecek þekilde,
binanýn bulunduðu caddeyi bariyerlerle abluka altýna aldýlar. Güvenlik
güçleri de olanlarý izliyordu, olaya
müdahale etmediler.
Þehir, insanlarýn Tahrir Meydaný'nda
duymaya oldukça alýþýk olduðu sloganlarla yankýlandý: "Öðretmenler
bakanýn gitmesini istiyor!", "Gitmeli!"Mübarek'i deviren bir halkýn öfkesiydi bu.
Öfkeyi ensesinde hisseden ve göstericilerden 5 kiþilik bir grup ile
görüþeceðini ileten bakana verilen
cevap ise çok netti: "Aþaðý in ve ne
söyleyeceksen hepimize söyle!"
Grevdeki öðretmenlerin sabrýný
taþýran baþka etmenler de vardý.
Medya uzun süre grevdeki öðretmenlerin "açgözlü, küçük bir grup
isyancý" olduðunu yansýtmaya çalýþtý.
Fakat öðretmenlerin yüzde 80'den
fazlasýnýn grevde olduðunu, hatta
çoðu þehirde tüm öðretmenlerin
greve katýldýðýný herkes biliyordu.
Baðýmsýz Öðretmenler
Sendikasý'ndan bir yetkili ise yaþadýklarý durumu þöyle özetliyor: "Bu noktaya kadar haklarýmýzý elde ede-

bilmek için tüm yasal yollarý zorladýk
ancak hiç biri fayda etmiyor."
Mübarek döneminde, öðretmenler
gibi kamu çalýþanlarýnýn böyle kitlesel
faaliyetler yürütebilmesi neredeyse
imkansýzdý. Fakat þimdi grevler
yaygýnlaþýyor. Artýk tabandan gelen
bir hareket ve sendikalarý þekillendiren bir kitle var.
Hükümet yetkililerine ve Mýsýr
medyasýna göre Mübarek'in
düþürülmesi ile "devrim" görevini
tamamladý. Þimdi sýrada sadece sistemin yenilenmesi var ve yeni
hükümet herkesin isteðini yerine
getirecek.
Fakat milyonlarca insanýn devrimden umduðu bu deðil. Yalanlarý ve
tutulmayan sözleri tolere etmeyecekler. Yeni yeni keþfettikleri özgürlükler, sonucunda genellikle baþlýca taleplerini elde ettikleri kolektif hareketin
gücünü hissetmelerini saðlýyor.
Hükümet, bu büyük grev dalgasý
karþýsýnda acil durum yasalarýný öne
sürme konusunda ýsrarcý. Kahire'de
protestolarýný sürdüren öðretmenler
ise iþçilerin bu tip tehditlere meydan
okuyacak güce sahip olduðunu bir
kez daha gösterecek gibi görünüyor.

ABD-BM-AB-Rusya, Ýsrail'den yana

Filistin özgürlük istiyor
Araplarýn ve Yahudilerin birlikte yaþayacaðý tek bir demokratik devletin
oluþmasýna dönük olmayan her giriþim çözümsüzlükle sonuçlanacaktýr

Ozon tabakasýnda
büyüyen delik
NASA’dan gelen verileri deðerlendiren çeþitli ülkelerden bilim
insanlarý atmosferin 30 km
yukarýsýnda yer alan ozon
tabakasýnda büyük bir delik oluþtuðunu açýkladýlar.
Bilim insanlarýnýn yayýnladýðý verilere göre geçtiðimiz bir yýl içinde
Kuzey Kutbu’nu çevreleyen
Kanada, Alaska, Kuzey Avrupa ve
Rusya’da yüzde 3 ila 5 arasýnda
daha fazla ultra viyole ýþýn bulunmuþ. Bunun Kuzey Kutbu’ndaki
ozon tabakasýnda 2 milyon metre
karelik bir deliðin açýlmasý olduðu
iddia edilmekte.
Ozon tabakasý bir yandan
güneþten geklen zararlý ýþýnlarý
emiyor, diðer taraftan da ýsýyý
yukarýda tutarak dünyanýn ýsýnmasýna engel oluyor.
Ozon tabakasýndaki yýrtýk uzun
süredir var ama bu denli büyük bir
delik daha önce hiç saptanmamýþtý.

Mahmud Abbas, Filistin Yönetimi
adýna BM'ye tam üyelik için baþvurdu. Ýsrail'in yanýnda baðýmsýz mini
bir Filistin devleti için yapýlan baþvuru, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi tarafýndan oylanacak. Ne zaman
gerçekleþeceði henüz belli olmayan
oylamanýn sonucu belli: Güvenlik
Konseyi'nin beþ daimi üyesinden biri
olan ABD, Ýsrail'in yanýnda tutum
alýp Filistin'in baþvurusunu veto edecek.
BM genel kurulundan bir hafta önce
ABD, BM, AB ve Rusya'dan oluþan
"Ortadoðu Dörtlüsü", Ýsrail ve
Filistinlileri bir ay içinde görüþmelere
yeniden baþlamaya çaðýrdý. Dörtlü,
2012 sonuna dek bir anlaþmaya varýlmasýnýn "amaçlanmasýný" istemiþti.
Korsan devletin baþbakaný
Netanyahu da Filistinlilerin hiçbir
koþul öne sürmeden görüþme masasýna oturmasýný istiyor.

Masada ne var?
BM'de Ýsrail vahþetini yalýn bir þekilde anlatan Abbas, Filistin'de azýnlýðý temsil eden FKÖ'nün lideri. FKÖ
ve ana gücü El Fetih, Batý Þeria'da
güçlü. Gazze ise Hamas'ýn kalesi ve
Filistinlilerin çoðunluðu Hamas'a oy
veriyor.
Abbas ve FKÖ, Ýsrail'in 1967 sýnýrlarýna çekilmesini geri kalan toprak-

larda Filistin devletinin kurulmasýný
istiyor. Bu Filistin topraklarýnýn
yüzde 78'inden vazgeçmek anlamýna
geliyor. Ýsrail tarafýndan yaþadýðý yerlerden kovulan Filistinli mültecilerin
geri dönüþü ise belirsiz.
Hamas, yakýn zamana dek BM'ye
tam üyeliðe karþý çýkýyordu. Ancak
Hamas liderliði Ýsrail'in 1967 sýnýrlarýna geri dönmesi ile Filistin topraklarýnýn yüzde 32'sinde bir devlet
kurulmasýný savunmaya baþladý.
Hamas, Filistin devletini tanýmasý için
Ýsrail'e bir yýl süre tanýdý ve bu anlaþma gerçekleþmezse savaþ açacaðýný
ilan etti.

Netahyahu hükümeti ise Ýsrail'in
1967 sýnýrlarýna çekilmeyeceðini ve
Yahudi yerleþimciler aracýlýðýyla
topraklarýný geniþleteceðini söylüyor.
Filistinliler Ýsrail'le 20 yýldýr masaya
oturuyor. Anlaþmalar yapýlýyor.
Filistinliler oyalanýrken Ýsrail iþgalini
adým adým yaymaya, Filistin'i
sömürmeye ve Ortadoðu'da emperyalizmin jandarmalýðýný yapmaya
devam ediyor.
ABD, BM, AB ve Rusya'nýn önderliðinde, korsan devleti meþru bir taraf
olarak gösteren ve onun çýkarlarýný
koruyanlarýn görüþmeleri Filistin
halký ve Ortadoðu için çözüm olamaz. 43 yýllýk iþgalin son bulmasý,
Araplarýn ve Yahudilerin birlikte
yaþayacaðý tek bir demokratik
devletin oluþmasýna dönük olmayan
her giriþim çözümsüzlükle sonuçlanacaktýr.
 620 bin Yahudi yerleþimcinin
iþlediði arazi 6.4 bin hektar iken 4
milyonu aþkýn Filistinlinin Gazze ve
Batý Þeria'da iþleyebildiði toprak miktarý 10 bin hektar.
 Filistinliler elektrik ve suyu yüzde
50 daha pahalýya tüketiyor.
 Ýsrail, Batý Þeria'nýn yeraltý su kaynaklarýný Filistinlilerden 10 kat daha
fazla kullanýyor.
 Ýsrail iþgalinin Filistin ekonomisine maliyeti yýllýk 6.8 milyar dolar.
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Egemen sýnýfýn krizi ezilenler
için yeni olanaklar yaratýyor
2
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sosyalist iþçi’ye

abone olun
Parti ve Sýnýf - Chris Harman
broþürü kazanýn

Gazetemiz yayýna hazýrlandýðý sýrada Yunan iþçi ve memur sendikalarý 24 saatlik genel grev kararý almýþtý. Son iki yýlda bir çok genel grev
yapan Yunanistan iþçi sýnýfý krizin faturasýný ödemememek için direniyor.

Olasýlýklar
Bu durumun sonucunda, üstte
ortaya çýkan çatlaklar alttakilerin bilincini etkiliyor. Krizler kitlelerin
sokaða çýkmasýný saðlayabilirler, fakat
ayný þekilde kitleleri hareketsiz hale
de getirebilirler. Bunlardan
hangisinin olacaðý, egemen sýnýfýn
fikirlerinin tutarlýlýðý da dahil olmak
üzere bazý faktörlere baðlýdýr. Kapitalizm, sömürdüðü kitlelerin bir düzeyde rýzasýný kazanmak zorundadýr.
Fakat eðer sistem açýkça kontrol dýþýna çýkarsa kitlelerin rýzasý azalýr.

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

Geçtiðimiz haftalarda borsada sert
bir düþüþ yaþandý. Birçok sýradan iþçi
için bu, emeklilik maaþlarýnýn ya da
var olan azýcýk birikimlerinin tehlikeye düþmesi anlamýna geliyor.
2008 yýlýnda birçok insan, kýsa süreli
bir krizin ardýndan egemenlerin bu
sorunu çözeceðine inanýyordu. Bugün
ise çok az insan buna inanýyor.
Ýþçilerin bir krize nasýl yanýt vereceklerini belirleyen bir diðer önemli
faktör ise mücadele edebileceklerine
dair kendilerine duyduklarý
güvendir.
Fakat yine tekrar etmek gerekir ki

krizin biçimi önemlidir. Þu anki gibi
büyük krizler, çok çeþitli aþamalardan
geçen uzun süreli krizlerdir.
Dolayýsýyla, her dönüm noktasý iþçilerin ruh halinde deðiþim yaratma
potansiyeline sahiptir.
1929'da Wall Street'in çöküþünden
ancak dört yýl sonra ABD'de büyük
mücadeleler ortaya çýktý, Fransa'da
büyük grevlerin baþlamasý ise altý yýl
sonra oldu. Bugün içinde bulunduðumuz krizin patlak vermesinin
üzerinden ise sadece üç yýl geçti.
Joseph Choonara
(Çeviren: Arife Köse)

DSiP’e katýlýn,
sosyalizme güç verin
 devrimci

sosyalizme
güç ver
 baþka bir

dünya mümkün

dsip.org.tr

008'de bankacýlýk sistemin
çökmesini engellemek için
geliþtirilen eylem planlarýnda
hükümetler merkezi bir rol oynadý.
Ancak hükümetlerin bu sorunu
çözme konusundaki baþarýsýzlýklarý
ve sorunu çözmeye çalýþýrken aldýklarý borçlar, yöneticilerin arasýnda
daha sert tartýþmalarýn ortaya çýkmasýna yol açýyor.
Bazýlarý Yunanistan için Temmuz
ayýnda hazýrlanan ikinci kurtarma
paketinin onaylanmasýný savunuyor.
Almanya baþbakaný Angela Merkel,
bu hafta Perþembe günü 400 milyar
avroluk paketin geçmesi için muhalefetteki Sosyal Demokratlar'ýn ve
Yeþiller'in desteðine güveniyor. Diðer
avro bölgesi parlamentolarýný da benzer zorlukta oylamalar bekliyor.
Ancak bu engeller aþýlsa bile olanaklarýn çok kýsýtlý olduðu ortada - özellikle Yunanistan'ýn içinde bulunduðu
borç krizi devasa Ýtalyan ve Ýspanyol
ekonomilerine sirayet ederse.
Bankalara, Yunanistan'ýn borcunu
ödememesi durumunda ortaya çýkacak kötü sonucun bedelini paylaþmalarý çaðrýsý yapýlýyor. Bankalar ise
bu çaðrýya yanýt olarak kurtarma
planýnýn tamamýný geri çekme
tehdidinde bulundu.
Bu tartýþmalarýn yoðunluðu krizin
ne kadar derin olduðunu gösteriyor.
2007-8'de yaþanan mali çöküþ sorunlarýn ne kadar derin olduðunu ortaya
koymuþtu. En önemlisi, kapitalistlerin
çok sevdiði kar oranlarý 1980'lerin
baþýnda büyük oranda düþtü.
Kýsmen bir iyileþme olsa da, bu
iyileþmenin devam etmesi, sistemin
yeniden ivme kazanmasý için mali
spekülasyonun önü açýlýrken ve
borçlanmaya izin verilirken ayný
zamanda iþçilerin her zamankinden
daha çok sömürülmesine baðlý.
Bu kriz yüzünden hem kapitalizm
yoluna devam edemiyor hem de bir
türlü çözüme kavuþturulamayan
sorunlar kendini dayatýyor. Çünkü bu
çözülemeyen sorunlar, egemenlerin
karar vermesi zor ikilemlerle karþý
karþýya kalmasýna yol açýyor.
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Büyükanýt, Baþbuð, Koþaner ve yeni TSK yönetimi hesap vermeli

Askeri
vesayeti
bitirmek

57 general hapiste

Hükümet sözcüsü Hüseyin
Çelik’in asker-sivil iliþkilerinin normalleþmesi için 15 maddelik bir
plandan bahsetmesinin üzerinden
yaklaþýk bir ay geçti. AKP’nin
arkasýnda durmamak için kýrk
takla attýðý plan üzerine kimse
konuþmaz oldu.
Askeri vesayete son vermenin; bu
meseleyi AKP’nin insafýna
býrakarak deðil, darbe karþýtlarýnýn
istikrarlý mücadelesiyle mümkün
olduðunu biliyoruz. Daha ‘Ege
Ordu Komutanlýðý’nýn kapatýlmasý’
lafýnýn geçmesinden birkaç saat
sonra yalanlama gelmesi, Hüseyin
Çelik’in ‘yanlýþ anlaþýldýðýný’ iddia
etmesi, önümüzdeki süreçte
AKP’nin bu adýmlarý hýzla atmakta
gönüllü olmadýðýný gösteriyor.

Askeri Harcamalar
Iþýk Koþaner'in ses kayýtlarýnda,
Sayýþtay'ýn TSK'yý denetleyeceði ve
OYAK'ýn kamu kurumu kabul
edilmesi durumunda emekli
ikramiyelerinin düþeceði dile getiriliyordu. Yürürlüðe giren yeni
Sayýþtay Yasasý'yla, TSK’nin mali
denetimleri yapýlacak. Buraya
kadar her þey makul gözükürken;
bu denetimler hakkýnda bilgi sahibi
olmak isteyenlere ilk ‘red’ cevaplarý
gelmeye baþladý. Üst düzey
Sayýþtay yetkilileri, ‘dünyanýn her
yerinde milli güvenliði ilgilendiren
bilgilerin gizli tutulduðunu’ söylemekte gecikmedi. Yani, vergilerimizle yapýlan harcamalar konusunda
bilgi sahibi olmamýz, Sayýþtay yetkililerinin keyfine baðlý.

Zorunlu Askerlik
AÝHM’nin ‘vicdani red hakký’
konusunda yasal düzenleme yapýlmasý için hükümete 2 ay süre vermesi zorunlu askerlik tartýþmalarýný
yeniden gündeme soktu. Hükümet
ise, bu tartýþmalara iliþkin en ufak
bir açýklama yapmayýp, AÝHM
kararýný görmezden geldi.
Kamuoyunun gazýný almak için
belirli aralýklarla yapýlan ‘bedelli
askerlik’ açýklamalarýnýn,
hükümetin diðer bir üyesi tarafýndan yalanlanmasý ise vaka-i adiye
haline geldi. Ne askerlik süresinin
kýsaltýlmasý, ne de ‘bedelli askerlik’
özgürlük taleplerimizi karþýlamaktadýr. Zorunlu askerlik kaldýrýlmalý,
askerlik gönüllü olamalýdýr.
Hapiste tutulan ‘vicdani red’ciler
derhal serbest býrakýlmalýdýr!

35’inci maddenin kaldýrýlmasý
TSK’ya ‘cumhuriyeti koruma ve
kollama’ görevi veren, neredeyse
bütün darbelerin uydurma
dayanaðý olan, ‘Ýç Hizmet
Kanunu’nun 35. Maddesi hala
yürürlükte. Bu maddenin kaldýrýlmasý için birçok kez irade beyanýnda bulunan hükümet, hala somut
bir adým atmýþ deðil. Çelik’in bahsettiði diðer 14 madde gibi, bu
madde de ‘Yeni Anayasa’ sürecine
býrakýlmýþ gözüküyor.
Oysa bunun gibi birçok reformu,
anayasa deðiþikiliðine ihtiyaç duymadan yapabilecek çoðunluða
sahip bir hükümet var. Görünen o
ki; hükümet askerleri ilgilendiren
her konuda generallerle sýký bir
pazarlýða giriyor ve askeri vesayeti
tamamen ortadan kaldýracak adýmlarý bir an önce atmaktan çekiniyor.
O halde iþ baþa düþüyor! Darbelere
karþý sokakta bir araya gelmeyi
baþaran güçler; þimdi de, askeri
vesayete son tekmeyi vurmak için
bir araya gelmeli. O zamanki taleplerimizin arkasýnda durmalý, var
olduðumuz alanlarda bu talepleri
canlý tutmaya çalýþmalý ve ‘gerçek’
demokratikleþmenin, kitlelerin
eseri olacaðýný anlatmaktan býkmamalýyýz.
Ahmet Kýlcý

3. sayý çýktý  (555) 637 24 50

Balyoz darbe giriþimine katýlan ve
bir çok darbe planýnda imzasý bulunan 57 general tutuklu. Türk Silahlý
Kuvvetleri'nde olmasý gereken general sayýsý 301, ancak görev süreleri
uzatýlanlarla bu sayý 363'e çýkarýlmýþ
durumda. Yani orduyu yöneten,
yakýn zamana dek devleti de yöneten
generallerin altýda birinden fazlasý
suçlu.
Tutuklamalar neredeyse gündelik
bir hale geldi. Ergenekon davasýný
sulandýrmak ve bitirmek isteyen güçlerin dezenformasyonu kadar geçen
dört yýllýk sürede bu durumu
sýradanlaþtýrýyor. Fakat ortada üç
gerçek var:
1) Ergenekon "fasa fiso"dur diyenlerin aksine ele geçirilen belgeler ve
bilgiler öylesine güçlü ki cuntanýn
elel baþlarý tutuklanýyor. PKK ile
devletin müzakere etmesinin çoðunluk tarafýndan desteklendiði koþullar
baþka türlü oluþamazdý.
2) Yöneticilerinin, üstelik elinde
silah ve güç bulunduran yöneticilerinin altýda birinden fazlasý suçlu
olan bir kurum baþtan aþaðý pisliðe
bulanmýþtýr. Generallerin tutuklanmasý yetmez. Onlarýn emir aldýðý
genelkurmay baþkanlarýnýn yargýlanmasý gerekir.
Yaþar Büyükanýt, Ýlker Baþbuð, Iþýk
Koþaner yargýlanmadan ve iþledikleri
suçlarýn cezasýný çekmeden cunta yok
edilemez.

3) Þimdiki TSK yönetimi, tutuklu
olanlarla ayný kökenden, ayný
gelenekten gelmektedir. Mevcut TSK
yönetimi, ordunun darbeci geçmiþiyle
ilgili hiçbir özeleþtiri yapmadýðý gibi
halktan da özür dilememiþtir. Halen
görevde olan komutanlar ve askeri
personel tutuklanmaktadýr.
Bu durum TSK'nýn kendi içinde
suçlulara karþý hiçbir yaptýrým uygulanmadýðýný, darbe suçu iþleyenlerin
ordudan atýlmadýðýný göstermektedir.
Üç gerçek, darbelere, darbecilere,
Ergenekon çetesine, eli kanlý generallere karþý mücadelenin güncel bir
görev olduðunu ortaya koyuyor.

Küresel ýsýnma protesto edildi
Atmosferdeki karbondioksit miktarýnýn artýþýna baðlý olarak ýsýnan dünyada bu artýþýn
durmasýný isteyen örgütlerin oluþturduðu uluslararasý koalisyon 24 Eylül günü
dünyanýn birçok yerinde gösteriler düzenledi.
Türkiye’de de KEG’in çaðrýsý ile Ýstanbul’da Kadýköy’de yapýlan mitinge DSÝP, Yeþiller,
Greenpeace, Açýk Radyo ve bir dizi kurum katýldý.
KEG, Ýzmir’de de Kýbrýs Þehitleri Caddesi’nde bir eylem düzenledi.

Oya Baydar  Garo Paylan  Olivier Roy  Doðan Tarkan  Didem
Havlioðlu  Ayþin Altun  Meltem Oral  Besim F. Dellaloðlu
 Ferhat Kentel  Aydýn Yýldýrým  Selim Deringil Tolga Tüzün  Sefa
Kaplan  Ronald Grigor Suny  Erol Köroðlu  Þenol Karakaþ  Volkan
Akyýldýrým  Cengiz Alðan  Barýþ Uzun  Niko Uzunoðlu  Mihalis
Vasiliadis  Roni Margulies  Chris Harman  Mike Haynes  Sinan
Özbek  Atilla Dirim  Zülfü Dicleli  Ebru Kayaalp  Ýrvin Cemil
Schick  Teyfur Erdoðdu  Behçet Çelik
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Sivil-demokratik-özgürlükçü anayasa
isteyenler birlikte mücadele etmeli
Yeni anayasa için meclis çalýþmalarý baþladý, AKP-CHP-MHP
tarafýndan Uzlaþma Komisyonu
kuruldu. BDP de anayasa
görüþmelerine dahil olacak. Ama
meclisteki partiler nerede nasýl
uzlaþacak?
Ulusalcý CHP ve faþist MHP'nin
yeni anayasaya dair görüþleri
biliniyor. Bu iki parti referandumda
12 Eylül anayasasýnýn deðiþtirilmesine 'hayýr' demiþti. Darbe
anayasasýný ýsrarla savunan iki parti
halkýn yüzde 58'inin darbe
anayasasýný çöpe göndermesi
karþýsýnda hezimete uðramýþ ve
yeni anayasa savuncusu kesilmiþti.
CHP ve MHP, mevcut anayasanýn
ilk üç maddesinin deðiþtirilmesine
karþý çýkýyor. Ulusalcýlarýn ve faþistlerin deðiþtirilmemesini istediði ilk
üç madde sadece 1982 Anyasasý'nýn
deðil askerler tarafýndan yazýlan
bütün anayasalarýn özünü oluþturuyor:

"I. Devletin þekli:
MADDE 1.- Türkiye Devleti bir
Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri
MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti,
toplumun huzuru, millî dayanýþma
ve adalet anlayýþý içinde, insan haklarýna saygýlý, Atatürk milliyetçiliðine baðlý, baþlangýçta belirtilen
temel ilkelere dayanan, demokratik,
lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüðü, resmî
dili, bayraðý, millî marþý ve
baþkenti
MADDE 3.- Türkiye Devleti, ülkesi
ve milletiyle bölünmez bir
bütündür. Dili Türkçedir.

Eylül ayýnda 771
BDP'li gözaltýna
alýndý
Kürt sorununa çözüm tartýþmalarý ve
devletin savaþ politikalarý sürerken,
BDP üyelerine yönelik saldýrýlar da
sürüyor.
Sadece Eylül ayýnda 771 BDP üyesi
veya seçmeni gözaltýna alýnýrken, 286
kiþi de tutuklandý.
Eylül ayýnda, BDP'liler baþta olmak
üzere Kürt siyasetçilere yönelik gözaltý
ve tutuklama kampanyasý hýzla arttý.
Geçtiðimiz ay içerisinde 5 belediye
baþkaný, 19 çocuk, 2 Alman yurttaþý, 75
yaþýnda bir yurttaþ ve 3 gazetecinin
bulunduðu toplam 771 kiþi gözaltýna
alýndý. Bunlardan 4 belediye baþkaný, 11
çocuk, 75 yaþýndaki yurttaþ olmak üzere
286 kiþi tutuklandý.
Kürt özgürlük hareketine karþý giriþilen bu yýldýrma ve siyasi çalýþmayý
engelleme çabasýna raðmen Kürt özgürlük hareketi barýþ için çalýþmayý
sürdürüyor.

Bayraðý, þekli kanununda belirtilen, beyaz ay yýldýzlý al bayraktýr.
Millî marþý "Ýstiklal Marþý"dýr.
Baþkenti Ankara'dýr."

CHP ve MHP'yle uzlaþmaya
hayýr!
CHP ve MHP'nin "deðiþtirilemez"
olarak kabul ettiði bu üç maddeyle
topluma giydirilmiþ olan deli gömleði; Kemalizm, laikçilik, Türk milliyetçiliði ve egemenliðini dayatýyor.
Deðiþtirilemez olarak sunulan bu
maddeler özgürlükçü bir anayasa
için tam da deðiþtirilmesi gereken
maddeler.
AKP, yeni anayasa için hiçbir ön
koþul ileri sürmediðini söylüyor ve
üç maddeyi "deðiþtirilemez " olarak
görmüyor.
Kürt halkýnýn siyasi temsilcisi BDP
ise 3 maddeye ve 1982 Anyasasý'nýn
bütüne karþý çýkýyor.

AKP'nin, CHP ve MHP ile
uzlaþarak oluþturacaðý anayasa metninde halkýn talepleri yer bulamaz.
Ulusalcýlarla ve faþistlerle yapýlan
uzlaþma, demokratik anayasadan
uzaklaþtýrýr. Yeni anayasa sürecinde
meclisteki en öenmli özne BDP'dir.
Öte yandan özgürlükçü bir yeni
anayasa meclis partilerine, onlar
arasýndaki uzlaþmalara da býrakýlamaz.
Demokratik, özgürlükçü, sivil bir
anayasa için mücadele eden
toplumsal güçler harekete geçmelidir.
Yeni Anayasa Platformu, Sivil
Demokratik Anayasa Platformu,
Darbelere Karþý 70 Milyon Adým
Koalisyonu, Yetmez ama Evet
diyenler, özgürlük taleplerini
tanýyan bir anayasadan yana olan
tüm çevre ve bireyler ortak talepler
için birlikte mücadele etmelidir.

'Önemli evraklar saklandý
ya da tahrif edildi'
Hrant Dink için 'öldür' emri
verenler yargýlanacak mý? Cinayet
davasýnýn 20. duruþmasýnda savcý
mütaalasýnda Dink'in Ergenekon
çetesi tarafýndan öldürüldüðünü
söylüyor, ancak bunu delillendiremiyordu. Dink ailesinin avukatý
Fethiye Çetin, savcýyý iddialarýný
delillendirmeye, bir an önce yeni
bir soruþturma baþlatmaya çaðýrdý.
Cumhurbaþkanlýðý Devlet
Denetleme Kurulu'nun (DDK)
cinayet üzerine raporunu tamamlamak üzere olduðu bildiriliyor.
Adalet ve içiþleri bakanlýklarýna
baðlý müfettiþler 50 bin sayfayý
bulan dava dosyalarýný ve delilleri
inceliyor.
DDK, önemli evraklarýn kaybolduðunu, bazýlarýnýnsa tahrif

edildiðini tespit etti. Kimi evraklar
mahkemeden saklanmýþ, kimlilerinin tarihleri deðiþtirilmiþ, bazý
evraklarýn yerine yenileri düzenlenip dava dosyasýna konulmuþ.
Dava baþladýðý günden bu yana
Dink ailesi delillerin karartýldýðýný
söylüyor. Adalet ise bir türlü
gelemiyor. DDK raporunun yýl
sonunda Cumhurbaþkaný Gül'e
sunulacaðý söyleniyor.
Tetikçilerle sýnýrlý tutulan davanýn
21. duruþmasý 14 Kasým'da görülecek. "Hepimiz Hrant'ýz, hepimiz
Ermeni'yiz" diyenler mahkemeye
delilleri toplamasý, DDK'ya sorumlularý açýða çýkarmasý ve gerçek
katillerin yargýlandýðý soruþturmanýn baþlamasý için baský yapmalý.

Tartýþýlmasýna
dahi hayýr!
Faþist partinin lideri miting meydanýna yaðlý urgan atar, demokrat
olduðunu söyleyen Baþbakan ise
“Öcalan’ý asardýk” der. Ýdam cezasý
tarihe karýþsa da hala bir þantaj aracý,
bir gözdaðý olarak kullanýlmaya
devam ediyor. Bu kez de Zaman
gazetesi yazarý Ekrem Dumanlý ipi
eline aldý.
Dumanlý, “idam geri gelsin”
demediðini söylüyor, ancak PKK
saldýrýlarýyla birlikte yeniden tartýþýlmasý gerektiðini savunuyor. Açýkça
idamý savunamayan Zaman yazarý
toplumda talep yaratmak için tartýþma açýyor!
Devletin planlanmýþ cinayeti idam
cezasý insanlýðýn utancýdýr. Ýdam
cezasýný geri getirmek yönünde atýlan
her adým insanlýk suçudur. Zaman
yazarý Dumanlý, insanlýk suçu iþliyor.

Dünya’da silahlanma
Dünya silahlanmaya yýlda 1.63
trilyon dolar harcýyor. Bunun
yüzde 42.8’ini oluþturan 698 milyar
dolarýný ABD harcýyor. ABD’nin
silahlanma harcamasý ulusal
gelirinin yüzde 4.8’ini buluyor.
ABD’yi izleyen sýrasýyla Çin,
Ýngiltere, Fransa, Rusya ve Japonya
ise toplam 351.1 milyar dolar
harcýyorlar.
ABD kendisini izleyen 9 ülkenin
toplamýndan çok harcýyor.

Þüpheli asker
ölümleri artýyor
Türk Silahlý Kuvvetleri’nde çok
yaygýn olan “þüpheli asker ölümleri”
son zamanlarda artýyor. Son olarak
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde askerlik yapan Adem Tarhan adlý erin intihar ettiði söylendi.
Ýnsan Haklarý Derneði, ÝHD’nin 2010
yýlý raporuna göre en az 34 asker
þüpheli bir biçimde ölmüþtür.
Milli Savunma Bakanlýðý verilerine
göre ise son beþ yýlda 408 asker intihar ederek öldü.
Ancak asker ailelerinin çoðu çocuklarýnýn intihar etmeleri için bir neden
olmadýðýný, büyük olasýlýkla bir
cinayete kurban gittiklerini söylüyorlar.
Eski Genel Kurmay Baþkaný Iþýk
Koþaner Aðustos ayýnda basýna yansýyan kasetinde “kendi erimizi alnýndan vurduk” diyordu. Koþaner’in bu
ifadesi þüpheli ölümleri daha da
þüpheli hale sokuyor
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BDP Eþbaþkaný Selahattin
Demirtaþ, yeni yasama yýlýnda
meclisin "1922 ruhuyla çalýþmasý"ný temenni etti.
“1922 ruhu” ile kast edilen nedir?
Kürdistan'a "muhtariyet" yani
özerklik verilmesi gerektiðine dair
Mustafa Kemal imzalý askeri emir
1922 yýlýnda verilmiþti.
Dönemin meclis gizli belgelerine
giren 'Kürdistan'a özerklik' þöyle
açýklanýyordu:
a-) Aþamalý olarak, bütün ülkede
ve geniþ ölçekte doðrudan doðruya
halk tabakalarýnýn ilgili ve etkili
olduðu bir biçimde yerel yönetimlerin oluþturulmasý iç siyasetimizin
gereðidir. Kürtlerle, meskun mýntýkalarda ise, hem iç politikamýz ve
hem de dýþ siyasetimiz açýsýndan
aþamalý bir yerel yönetim kurulmasýný savunmaktayýz.
b-) Milletlerin kendi kaderlerini
bizzat idare etmeleri bütün dünyada kabul edilmiþ bir prensiptir. Biz
de bu prensibi kabul etmiþizdir.
Tahmin olunduðuna göre Kürtlerin
bu zamana kadar yerel yönetime
iliþkin örgütlerini tamamlamýþ ve
baþkanlarýný ve yetkililerini bu
amaç uðruna bizim tarafýmýzdan
kazanýlmýþ olmasý ve oylarý açýk
ettikleri zaman kendi kaderlerine
zaten sahip olduklarýný Türkiye
Büyük Millet Meclisi idaresinde
yaþamaya talip olduklarýný ilan
etmelidir. Kürdistan'daki bütün
çalýþmanýn bu gayeye dayanan
siyasette yöneltilmesi El Cezire
kumandanlýðýna aittir. (TBMM.
Gizli Celse Zabýtlarý, Cilt 3, TBMM
Basýmevi, 1980, s. 550-551.)
1922'de Kürtlere verilen söz, bir
yýl sonra unutuldu. Özerkliðin
yerini zorla Türkleþtirme, asimislayon, inkar ve imha politikalarý
aldý. Misak-ý milli sýnýrlarý içinde
kendi ulus-devletini kurmak
isteyen Türk egemen sýnýfý iktidarýný saðlamlaþtýrýnca Kürtleri
sattý.
Özerlik Kürtlerin hakkýdýr, ancak
‘1922 ruhu’ olumlu bir þey deðildir.
Türk ulus-devletinin kuruluþ
kararý 1915'te verilmiþti. 1,5 milyon



1922 ruhu deðil
zamanýn ruhu

YETER ART

Yükselt b

AKP’nin 12 Eylül’ün devamcýsý olduðunu
1990’lara döndüðünü söyleyenler ise 40 bi
ban gittiði, 1 milyon Kürt köylüsünün sürg

Ermeni yüzyýllardýr yaþadýklarý
topraklardan kovuldu. Türk egemen sýnýfý, Müslüman ve Türk
olmayan en kalabalýk halk olan
Ermenileri katlederek kendi ulusdevletini kurdu.
1918-1922 yýllarý arasýndaki "kurtuluþ savaþý" Ermenilere ve
Rumlara karþý yürtülen bir iç
savaþtý. Misak-ý Milli sýnýrlarý
içerisinde kalan en kalabalýk ikinci
Türk ve Müslüman olmayan topluluk olan Rumlar da kovuldu.
1922 halklarýn kara yýllarýndan
biridir, ne 1915'ten ne de 1923'ten
ayrý ele alýnamaz.
Ermenileri ve Rumlarý katleden,
onlarýn varlýklarýna el koyup sermaye yapan Türk devletinin
Kürtlere karþý verdiði sözü tutmasý
için hiçbir neden yoktu.
Ýktidarýný saðlamlaþtýran kemalist
asker-sivil bürokrasi için sýrada
Kürtler vardý.
Devlet, meclis ve hükümet
Kürdistan'ýn özerkliðini bir an önce
tanýmalý. Ancak ‘1922 ruhuyla’
deðil zamanýn ruhuyla çalýþmalý.
Zamanýn ruhu, ulus-devletlerden,
uluslarý kanla yaratan burjuvazilerden hesap soruyor; halklara karþý
iþlenmiþ suçlarýn kabul edilmesi ve
tüm ezilenlere haklarýnýn iade
edilmesini öneriyor.
Zamanýn ruhu, kemalizmi, milliyetçiliði, uluslara kuruculuk atfeden fikirleri reddediyor; özgürlük
istiyor.
Kürtler özerklikliði zamanýn
ruhuyla kazanacak.
‘1922 ruhuna’ yapýlan göndermeler kemalizmi olumlarken, katlettiði halklarý rencide ediyor.
Volkan Akyýldýrým

Yeniden savaþ ortamýna girdiðimiz
yaygýn bir kaný haline gelmiþken
BDP'li milletvekillerinin meclise
girme kararýný almalarýyla birlikte,
savaþ ortamýna girilmesinden dolayý
Kürt özgürlük hareketine dönük
suçlamalar aniden bitti.
Oysa Temmuz ayýnda PKK gerillalarýnýn Silvan saldýrýsýnýn ardýndan
basýnýn önemli bir kýsmý, solun bir
kýsmý ve merkez medya, hükümet
yanlýsý medya ile birlikte Kürt özgürlük hareketini baþ suçlu ilan ediyorlardý.
Görüþmeler bitmiþ, ülke iç savaþýn
eþiðine gelmiþ ve hatta koþullar kimilerine göre 1990'lara dönmüþtü.
Soldan bazýlarý ise fýrsat bu fýrsattýr
diyerek AKP'nin 12 Eylül'ün devamcýsý olduðunu anlatýyorlardý.
AKP'nin 12 Eylül'ün devamcýsý
olduðunu söyleyenler esas olarak 12
Eylül'ü aklarken, koþullarýn 1990'lara
döndüðünü söyleyenler ise 40 bin
kiþinin öldüðü, 20 bine yakýn insanýn
faili meçhul cinayetlere kurban gittiði, 1 milyon Kürt köylüsünün
sürgün edildiði kirli savaþ koþullarýný
aklýyorlardý.

Savaþýn nedeni Silvan'mý?
Silvan ve onu izleyen bir dizi
geliþme sað ve sol liberaller, ulusalcý
sosyalistler ve gazetelerin köþe
yazarlarý tarafýndan Kürt özgürlük
hareketinin savaþ isteyen yanýný
göstermekteydi. Tek suçlu Kürtlerdi.
Medya, kimi solcular, daha çok
ulusalcý sosyalistler, her sivilin
ölümünden sonra kýyameti
kopardýlar. Kürt özgürlük hareketi
her sivilin ölümünden sorumlu tutuldu. Savcýlarýn, polis müdürlerinin
iddialarý kabul edildi. Kimi ulusalcý
sosyalistler PKK'ye silah býrakma
çaðrýlarý yaparken, ÖDP gibi, kimileri
bomba patlayan yerlere bayraklarý ile
giderek çiçekler býraktýlar, Halkevleri
gibi. Herkes Kürt özgürlük hareketi
ile arasýnda mesafe koymaya çalýþtý.
Oysa ayný gümlerde Türk hava
kuvvetleri Kürtlerin üzerine bomba
yaðdýrýyordu. Yapýlan açýklamaya
göre yüzlerce PKK gerillasý
öldürülmüþtü. Basýndan ve soldan týs
yoktu.

Aslýnda Türkiye'yi yeniden savaþ
ortamýna sokan geliþmeler uzun
süredir birikmekteydi.
TSK, PKK ateþkes çaðrýsýna operasyonlara devam ederek karþýlýk verdi.
Baþbakan seçim kampanyasý boyunca
en aðýr milliyetçi dili kullandý,
faþistlerden aldýðý "ya sev ya terk et"
diliyle Kürtleri suçladý.
Binlerce Kürt siyasetçisi KCK
davalarý operasyonlarýnda tutuklandý, cezaevlerine yollandý.
KCK davalarýnda tutuklularýn ana
dillerini kullanmalarýna olanak
saðlanmadý.
Ama en önemli geliþme Habur
kapýsýndan Türkiye'ye dönen
Kürtlerin coþkuyla karþýlanmasý,
yüzbinlerce insanýn barýþ geliyor
sevinci ile yollara dökülmesiyle
baþladý. Hükümet Kürtlerin barýþ
sevincini çok gördü. Koþullarýn
deðiþtiðini söylemeye baþladý ve
Kürtlere karþý tutumunu sertleþtirmeye baþladý.
Kürtleri kim temsil eder?
Geçtiðimiz günlerdeki en yoðun
tartýþmalardan birisi de Kürtleri
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Gözünüz aydýn!
BDP meclise döndü

IK! EDÝ BESE!

barýþýn sesini

u söyleyenler esas olarak 12 Eylül’ü aklarken, koþullarýn
in kiþinin öldüðü, 17 bin insanýn faili meçhul cinayetlere kurgün edildiði kirli savaþ koþullarýný aklýyor.

kimin temsil ettiði çekiþmesiydi. Kimi
çevreler Kürt özgürlük hareketinin
Kürt halkýný temsil etmediðini iddia
etmeye baþladýlar. Bu nedenle
DTK'nýn demokratik özerklik ilan
edemeyeceði söylenmeye baþlandý.
Bazý STK'larýn þiddeti kýnama adý ile
Kürt özgürlük hareketini eleþtirmeleri
Kürt halkýnýn çoðunluðunun Kürt
özgürlük hareketine karþý olmasý
biçiminde yorumlandý.

Oysa bu sorunun cevabý çok açýk.
Kürt özgürlük hareketi 30 yýla yakýn
bir süredir verdiði mücadele ile Kürt
halkýnýn temsilcisi olduðunu kanýtladý. BDP'li milletvekillerinin meclise
girmedikleri süre içinde mecliste Kürt
illerinden seçilmiþ milletvekilleri
olmasýna raðmen Kürtlerin sesi çýkmadý ve gerek hükümet gerekse de
devlet savaþýn bitmesi için Kürt
özgürlük hareketinin kurumlarýný
muhatap olarak kabul etti.
Kürt sorununda en can alýcý nokta
açýk ki Kürt halkýna hala ciddi bir
güven verilememiþ olmasýdýr.
Her fýrsatta ýrkçý, aþaðýlayýcý bir dilin
hakim olmasý, her fýrsatta Kürtlerin
suçlanmasý ve verilen hiçbir taahüdün
yerine getirilmemiþ olmasý Kürt
halkýnda büyük bir güven sorunu
yaratmaktadýr.
Öcalan'a özgürlük
Ana dilinde eðitim, KCK tutuklularýnýn serbest býrakýlmasý, Öcalan'ýn
koþullarýnýn düzeltilmesi gibi konularýn hiçbirinde hiçbir adým atýlmadý.
Oysa Kürt halkýnýn açýkça önderi
durumunda olan, bu durumu devlet
tarafýndan da artýk kabule dilmiþ olan

Öcalan uzun bir süredir barýþ için ilk
adýmýn kendi koþullarýnýn düzeltilmesi olduðunu vurguluyor.
Savaþ kýþkýrtýcýlarý bunu Öcalan'ýn
bencilliði olarak adlandýrýyorlar ama
bu çok basit ve düþük düzeyli bir
propaganda.
Öcalan koþullarýnýn düzeltilmesini
isterken herþeyden önce hareket ile
daha yakýn bir iliþki içinde olmasý
gerektiðini düþünerek, ikinci olarak
ise koþullarýnýn böylesi aðýr bir
sorumluluðu yerine getirebileceði
düzeye yükselmesi gerektiðini vurgulayarak bu talepte bulunuyor.
Devlet ise Öcalan'ýn bu çaðrýlarýna
onu daha fazla izole ederek yanýt
verdi. Uzun bir süredir avukatlarý
Öcalan ile görüþemiyorlar.
Bugün gerek Kürt özgürlük hareketinin gerekse onu çeþitli düzeylerde
destekleyenlerin önündeki en önemli
görev Öcalan'ýn koþullarýnýn
düzeltilmesi olmak zorundadýr.
Önce ev hapsi, koþullarýn
düzeltilmesi ve sonra özgürlük.
Sadece Öcalan'a deðil, tüm Kürt
tutuklulara özgürlük!
Gene barýþ havasý hakim
BDP milletvekilleri meclise girdi ve
birden basýnýn tüm havasý deðiþti.
Ulusalcý sosyalistler nefes aldý. Birden
3 gün önceki nefret söylemi yerini
barýþ þarkýlarýna, küçük imalý laflara
býraktý.
Þimdi herkes iç savaþtan deðil,
görüþmelerden, barýþtan söz ediyor.
Þimdi herkes geleceðe dönük umutlu.
Oysa görüþmeler hiç kesilmedi. Bu
kesin. Görüþmelere hükümetin veya
bazý devlet kurumlarýnýn baþýna taþ
düþtüðü ve birden barýþçý kesildikleri
için baþlanmamýþtý. Eðer Türkiye Kürt
özgürlük hareketi ile resmen, artýk
saklamadan, gizlemeden görüþüyorsa
bunun bir tek nedeni var: 30 yýldýr
süren savaþ ve Kürt özgürlük hareketinin kazanýmlarý.
Artýk buradan geriye gitmek
mümkün deðil.
Artýk herkes bir noktada net olmalý.
Süreç barýþýn, çözümün sürecidir ve
bunun tek nedeni Kürt özgürlük
hareketinin, mücadelesinin kazanýmlarýdýr.

BDP milletvekilleri, en sonunda
TBMM'ye döndü ve yemin de ettiler. Bir süredir savaþýn sorumlusu
olarak Kürt hareketini gören ve 12
Haziran seçimlerinden sonra
yaþanan krizin nedenini de BDP'li
milletvekillerinin yemin boykotu
olarak algýlayanlar þimdi rahatlamýþtýr. Milletvekilleri meclise
dönebilirler, dönmelerinin faydasý
da olabilir: gergin ortamý bir
ölçüde sakinleþtirmeye yarayabilir
bu dönüþ. Meclis kürsüsünü
demokratik çözüm yönündeki taleplerle kullanmak, önemlidir.
BDP'li vekiller, neden yemin
boykotu yapmýþtý? Hatýrlayalým.
YSK darbesini unuttuk mu? Yemin
boykotu, keyfi, anlamsýz bir siyasi
tutum deðildi. Hatip Dicle ve
arkadaþlarýnýn sokakta ve sandýkta
kazandýðý milletvekilliði hakký,
gasp edildi.
Sivil itaatsizlik eylemleri baþladý.
Bir süre sakin geçen eylemler,
devletin sert müdahalesiyle
karþýlaþtý. 26 yaþýndaki Ýbrahim
Oruç, YSK kararýný protesto eylemi
sýrasýnda öldürüldü.Polisler cesedine tekme attýlar, bu eylemde iki
arkadaþýmýz yaralandý. "Gelin, bu
iþi mecliste çözelim" çaðrýsý yapýldý
ama bu çaðrýya güvenmek için her
hangi ciddi bir gerekçe ortalýkta
görünmüyordu. Ayný günlerde
DTK Demokratik Özerklik ilan etti.
Silvan saldýrýsý gerçekleþti ardýndan. Kibirli demokratlarýn þovenist
yaklaþýmý, AKP barýþ sürecini
olgunlaþtýrmýþken, PKK'nin süreci
sabote ettiðini anlatmak yönünde
oldu. Kandil havadan bombalandý.
Savaþýn gürültüsünün içinde, bir
ses, sistematik olarak BDP'ye yüklenmeye baþladý. BDP üzerinde
siyasi bir linç kampanyasýyla, bu
siyasi linçten kurtulmanýn da taktiði olarak "Meclise dönün" çaðrýsý
ayný anda yapýlmaya baþlandý.
Sanki savaþýn nedeni BDP'li vekillerin yemin boykotuymuþ gibi.
Binlerce KCK tutuklusu BDP
yüzünden mi tutuklandý? Belediye
baþkanlarý BDP yüzünden mi
tutuklandý? BDP'li il, ilçe yöneticileri BDP'li vekiller yüzünden mi
tutuklandý? BDP'li vekiller meclise
dönmedi diye mi anadilde eðitim
konusunda sýkýntý yaþanýyor?
BDP'li vekiller mecliste yemin
etmediler diye mi Kumrular
Sokak'ta bomba patladý? 2000 özel
tim mensubu milletvekilleri
meclise dönmüyor diye mi Tunceli
daðlarýnda operasyon yapýyor?
Leyla Zana yemin etmediði için mi
bir kara harekatý hazýrlýðýndan söz
ediliyor? BDP'li vekiller meclise
dönmediði için mi Abdullah
Öcalan üzerinde tecrid uygulanýyor haftalardýr?
Kürt halkýnýn vekillerinin meclise
dönüp dönmeme konusunda en iyi
kararý kendilerinin vereceðine
güvenmeyen, inanmayanlar, BDPBlok vekilleri þimdi mecliste! Kürt
sorunu ise sürüyor."Hangi kararý
alýrsanýz alýn, yanýnýzdayýz!" deseydiniz, vekillere daha fazla güven
vermiþ olurdunuz, emin olun.
Þenol Karakaþ
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"Sýnýf-altý" diye bir þey var mý?
‘Sýnýf’, üretim araçlarýyla olan iliþkiniz ile ilgilidir. Eðer fabrika, dükkan, büro ya da
diðer iþyerlerine sahip az sayýda zengin insandan biriyseniz, iktidardaki sýnýftansýnýzdýr. Eðer çalýþma becerinizi bu iþ yerlerinde satmak zorundaysanýz, iþçi sýnýfýndansýnýzdýr.
Saðcýlar, Aðustos ayýndaki
ayaklanmalarý açýklamak için
çoktan miadýný doldurmuþ bir
kliþeye baþvurdular: “sýnýfaltý”… Daily Telegraph
gazetesinden bir baþlýk
“Londra ayaklanmalarý: ‘sýnýfaltý’ saldýrýyor” iken, Financial
Times da ayaklanmalarý
“sýnýf-altý”nýn intifadasý
olarak tanýmladý. Ancak bu
fikir, terimin en ateþli
savunucularý için bile
savunulacak gibi deðil…
‘Sun’ gazetesi bile ayaklananlarýn iþçiler olduðunu itiraf
etmek zorunda kaldý.
Gazetenin ilk sayfasýnda bir
manþet, ayaklanmaya katýlanlarý “cankurtaran, postacý,
kuaför, öðretmen, milyoner’in
kýzý, aþçý ve 11 yaþýnda bir
öðrenci” olarak tasvir etti.
“Sýnýf-altý” teorisi, toplumun
çeperlerinde farklý bir halk
katmanýnýn varolduðunu
söyler ve bu insanlarýn
varoþlarda kaotik, ahlak dýþý
hayat tarzlarýnda, gündelik
iþlerde çalýþarak ve iþsizlik
maaþý talep ederek yaþadýklarýný iddia eder. Bu teoriye
göre, onlarýn içinde bulunduklarý bu zor durum kendi
kusurlarýdýr ve hükümet politikalarýyla ilgisi yoktur.
“Sýnýf-altý” adlý bu sýnýfa mensup olanlarýn toplumsal
yaþamda hiçbir paylarý
olmadýðýndan, davranýþlarýyla
çalýþkan insanlarýn hayatlarýný
mahvetmekte sorun görmezler.
Bütün bunlar doðru mu?
Çalýþan insanlar iþçi sýnýfýna
mensuplardýr. Vasýfsýz iþçilik gerektiren, düþük ücretli iþlerde, iþ güvenliði olmaksýzýn çalýþýyor olmalarýnýn
bir önemi yoktur. Nispeten daha
güvenli iþlerde çalýþanlarla, gündelik
iþlerde çalýþanlar arasýnda temel bir
ayrým yoktur.
‘Sýnýf’, üretim araçlarýyla olan
iliþkiniz ile ilgilidir. Eðer fabrika,
dükkan, büro ya da diðer iþyerlerine
sahip az sayýda zengin insandan
biriyseniz, iktidardaki sýnýftansýnýzdýr. Eðer çalýþma becerinizi bu iþ
yerlerinde satmak zorundaysanýz, iþçi
sýnýfýndansýnýzdýr.

Kontrol
Bunun tek istisnasý; çalýþan, ama iþçi
kitlelerine göre daha çok kontrol
sahibi olanlardýr. Bu kiþiler orta sýnýftandýr.
Üst düzey yöneticiler ve küçük
dükkan sahipleri bu sýnýfa mensuptur. O halde iþi olmayan ve üretim
araçlarýyla bir iliþkisi olmayanlarýn
durumu nedir? Eðer büyük bir blok
halinde hiç çalýþmamýþ olan bir insan
grubu olsaydý, “sýnýf-altý” teorisinin
destekçileri belki haklý olabilirlerdi.
Ama böyle bir grup yok. Ýþçilerin

büyük çoðunluðu hayatlarýnýn en
azýndan bir bölümünü (genellikle
çoðunluðunu) çalýþarak geçiriyorlar.
2002 tarihli bir rapor, “Yoksulluk ve
Refah Devleti: Mitlerden Kurtulmak”,
“sýnýf-altý” adlý sürekli bir sýnýf
olmadýðýný ortaya koymuþtur.
Raporun yazarý, Profesör Paul
Spicker, uzun bir zaman boyunca
varolan bir “sýnýf-altý”ndan bahsedilemeyeceði sonucuna varmýþtýr.
Profesör Spicker, ayrýca, yoksulluðun
kalýcý olarak dýþlanan “sýnýf-altý”
grubunun ahlaki, kültürel ya da
sosyal bir sorunu olmadýðýný, yoksulluðun herkesi etkileyen bir risk
olduðunu da ilave etmiþtir. Ýnsanlarýn
çalýþýp çalýþmamalarý büyük ölçüde
ekonominin durumuna baðlýdýr.
Elbette ki, uzun dönemler boyunca
iþsiz kalan insanlar da var. Ýþsizlik
nedenlerinden birinin, çalýþýlan
sürede ortaya çýkan sakatlýklar olmasý
ise bir ironi!
Ýstihdam edilecekleri iþler var
olmadýðý için bugün çok sayýda genç
insan iþsiz. Eðitime ayrýlan bütçedeki
kýsýntýlar nedeniyle çok az genç
okullarýný bitirdikten sonra eðitim
görmeye devam edebiliyor. Ancak iþ

sahibi olmayan emekçiler,
çalýþmakta olan iþçilerden
farklý çýkarlara sahip bir sýnýf
oluþturmazlar. “Sýnýf-altý”
diye bir þey yoktur.
O halde, bu fikir neden bu
denli yaygýn?
Bizi yönetenler için, durum
yalnýzca ekonomiyle deðil,
ahlakla da ilgili ve onlar
“sýnýf-altý” teorisini çökmekte olan sistemlerini kurtarmak için kullanýyorlar.
“Sýnýf-altý” fikri çok eski bir
anlayýþa, 18. yüzyýla ait, bazý
yoksullarýn “yoksulluða
layýk olduðu” anlayýþýna
dayanýyor; kaynaðýný
dünyaya, onu yönetenlerin
baktýðý açýdan bakmaktan
alýyor.
Kendilerinden beklenenleri
yerine getiren iþçiler (çalýþan,
yasalara riayet eden ve
þikayet etmeyen iþçiler)
“saygýdeðer” iþçi sýnýfý
olarak tanýmlanýrken, diðerlerine “sýnýf-altý” deniliyor.
Bu fikrin altýnda ýrkçýlýk da
yatýyor çünkü sözkonusu
fikir, siyah ve genç insanlar
da dahil olmak üzere,
toplumdaki en yoksul ve en
marjinal insanlara karþý
duyulan korkuyu kamçýlama
çabasýnýn bir parçasý. Bu
teoriyi geliþtiren kiþi, saðcý
bir kriminolog olan Charles
Murray. Murray, siyah
insanlarýn ve bekar ebeveynlerin suç iþlemeye yatkýn
olduðunu da iddia etti.
Sað, “sýnýf-altý” teorisini üç
þey için kullanýyor. Birincisi,
emekçilerin “sýnýf-altý”
statüsüne geçebilecekleri tehdidiyle,
iþçi sýnýfýný bölmek. Ýkinci olarak, iþsizlik ve yoksunluk için kapitalizmi
deðil, bireyleri suçlamak. Üçüncü
olarak da, sosyal yardým ve hizmetleri azaltmak. Bu kesintinin nedeni,
yalnýzca insanlarýn bu yardým ve
hizmetleri “hak etmemeleri” deðil.
Ayný zamanda böylesi desteklerin
insanlarý yoksulluða mahkum ettiði
için “zarar” veriyor olmasý. Bu nedenle, sosyal yardým ve hizmetleri azaltmak, onlarý iþ bulmaya teþvik ediyor.
Bu bakýþ, iþsizliðin kapitalist sistemin iþleyiþinden deðil, motivasyon
eksikliðinden kaynaklandýðý
varsayýmýna dayanýyor.
“Sýnýf-altý”na yapýlan saldýrýlar bir
azýnlýðý hedefler gibi gösteriliyor.
Oysa, iþçi sýnýfýnýn tamamýný etkileyen politikalar yürütülmesi ve
herkesin hayatýný daha da zorlaþtýracak tedbirlerin alýnmasý anlamýna
geliyor. Tembel ve ahlaký olmayan
tek bir küçük sýnýf var. O sýnýfta milyoner politikacýlar ve zenginler var ve
bize hayatlarýmýzý nasýl yaþayacaðýmýzý söyleme haklarý yok.
Socialist Worker
gazetesinden çevrilmiþtir
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marksizm
2011
28 Ekim, Cuma
15.00 - 16.30
Kapitalizmin krizinde
Türkiye
17.00 - 18.30
Türkleþtirme Politikalarý
19.00 - 20.30
Kürt Sorununda Çözümün
Neresindeyiz?

29 Ekim, Cumartesi
11.00 - 12.30
Muhafazakârlýðýn Tarihsel
Kökenleri
13.00 - 14.30
Hegemonya Mücadelesi ve
Devrim
15.00 - 16.30
Jakobenizm, Halkçýlýk, Ýttihat ve Terakki
17.00 - 18.30
Solda Kültür Algýsý
19.00 - 20.30
Emperyalizm ve Ortadoðu
devrimleri

30 Ekim, Pazar
11.00 - 12.30
2. Dünya Savaþý sonrasý
Sosyalist Hareket
13.00 - 14.30
Modernleþme ve Sosyal
Hareketler
15.00 - 16.30
Askeri Vesayet Bitti mi?
17.00 - 18.30
Kapanýþ:
Havada devrim kokusu var
28-30 Ekim tarihleri arasýnda
Taxim Hill Hotel,
Beyoðlu - Ýstanbul
ayrýntýlý bilgi için:
0535-771 80 87
0555-423 74 07
bilgi@marksizmgunleri.org
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Ekonomik kriz ve Türkiye
Avrupa ve Türkiye arasýndaki ekonomik iliþki düzeyine bakýldýðýnda, Avrupa'da
geliþecek durgunluktan ilk etkilenecek ülkelerden birisinin Türkiye olduðu açýk
Borç krizi ve ekonomik çalkantý
Avrupa'da giderek derinleþirken, bir
dizi ekonomik faktör, Türkiye'nin
bu olumsuz tablodan pek etkilenmediðini, hatta tersine bir geliþme
içinde olduðunu gösteriyor.
Geçtiðimiz hafta yayýnlanan verilere göre, Türkiye'nin imalat sektöründeki kapasite kullaným oraný,
Eylül ayýnda, bir önceki yýlýn ayný
seviyesine göre yüzde 2,7 oranýnda
arttý. Artýþýn büyük bölümü yatýrým
mallarý ve dayanýklý tüketim mallarý
alanýndaki geliþmelerden kaynaklanýyor.
Türkiye'nin Eylül ayýndaki ihracatý
ise bir önceki yýla göre yüzde 16,4
artarak 10,7 milyar dolar seviyesine
geldi. Yüzde 83'ü sanayi ürünlerinden oluþan ihracatýn ilk dokuz
aydaki toplamý, yüzde 21,7 artýþla
99,5 milyar dolar olarak gerçekleþti.
Yýlsonunda bu rakam, muhtemelen
2008 seviyesini geçerek, 133 milyar
dolar düzeyine gelecek ve Türkiye
ekonomisi, tarihinin en yüksek ihracat rakamýný yakalayacak.
Kredi derecelendirme kuruluþu
Standard and Poors, yaz aylarýnda
ABD'nin, Yunanistan'ýn ve ardýndan
Ýtalya'nýn kredi notlarýný, bütçe açýklarý ve artan borç yükü gibi sebeplerle düþürürken, Eylül ayýnda
Türkiye'nin notunu yükseltti. Bu
artýþla Türkiye "spekülatif pazarlar"
arasýndan çýkarýlýp, uzun bir aradan
sonra "yatýrým yapýlabilir" pazarlar
kategorisinde gösterildi.
Ekonominin kilit önemdeki alanlarýndan biri olan inþaat sektörü,
2010 yýlýnda yüzde 17 büyüdü.
Türkiye, 2011 yýlýnýn ilk çeyreðinde
GSMH'deki yüzde 11'lik büyüme ile
dünyanýn en hýzlý büyüyen
ekonomisi olmuþtu. Yýlsonunda
saðlanacak, muhtemelen yüzde 6
dolayýndaki yýllýk büyüme ise
Avrupa'nýn en yüksek oraný olacak.
Türk solunun bir kesimi ve CHP,
AKP'yi, 'zayýf' olduðu ekonomi politikalarý üzerinden eleþtirmek gerektiðini söylerken bu rakamlarý ya
görmezden geliyor, ya da ekonomik
verilerin gerçeði yansýtmadýðýný
düþünüyor olmalý!

Avro krizi Türkiye'yi
nasýl etkiliyor?
Birçok veri gösteriyor ki, Türkiye,
2008 krizinin etkilerini üzerinden
atarak bir toparlanma süreci yaþýyor.
Hâlihazýrda sürmekte olan Avro
krizinin Türkiye'ye etkileri þu ana
kadar oldukça sýnýrlý düzeyde kaldý
ve ekonominin seyrinde bir deðiþme
yaratmadý. Peki, Türkiye bu krizden
nasýl oluyor da etkilenmiyor ve
büyümeye devam ediyor?

Öncelikli sebep, Türkiye'nin, 2001
Þubat Krizi dolayýsýyla sürdürülemez durumda olan finans sektörünü
sert düzenlemelere tabi tutmak
zorunda kalmýþ olmasý. Hatýrlayacak
olursak, 2001 krizinde Türkiye'de 21
banka batmýþ ve bu bankalarýn
yönetimi TMSF'ye geçmiþ, yani krizden doðan zarar kamulaþtýrýlmýþtý.

Borç krizini doðuran
krediler 2000'li yýllarda
sadece burjuvaziye ve
zenginlere kullandýrýlmýþtý.
Dolayýsýyla bu ekonomik
saldýrý, baþta Yunanistan
olmak üzere büyük bir sýnýf
mücadelesini tetikliyor.
Krizin nasýl
sonuçlanacaðýný da bu
mücadelenin sonucu
belirleyecek

2001 Krizi'nin Türkiye'ye maliyeti,
geçtiðimiz ay Ali Babacan'ýn açýkladýðý rakamla, 251,6 milyar TL
oldu. Dolayýsýyla Türkiye, bankacýlýk sektörünü, benzer bir kriz yaþamamak için sýký denetim altýna aldý.
2008 krizinin emlak sektöründeki
kredi sýkýþmasý, Avro krizinin ise
borçlanma sorunu ile ortaya çýkmasý
nedeniyle, ilk olarak bankacýlýk sektörü bu süreçten etkilendi. 2008'de
emlak kredisi veren bankalar nasýl
risk altýna girdiyse ve bir kýsmý battýysa, þu sýralar elinde Yunan bonosu olan bankalar risk altýnda. Krizin
derinleþmesi halinde Avrupa
bankacýlýk sektöründe bazý iflaslar
kaçýnýlmaz hale gelecek.
Ancak Türkiye'de bankacýlýk sektörünün bu iki krizden hemen etkilenmesi zor görünüyor. Çünkü
bankalar, riskli kredilere sýký düzenlemeler nedeniyle yönelemiyor ve
finans sektöründeki dalgalanmalara
karþý nispeten güçlü durumda.
Dolayýsýyla Türkiye Avro krizinden
ilk elde etkilenen ülkeler arasýnda
yer almýyor ve ekonomi 2008'deki
gibi küçülme eðilimine girmiyor.
Fakat var olan kriz ortamý, sýnýrlý
ve geçici etkileri olan bir yapýda

deðil. Krizin arka planýnda kâr oranlarýnýn düþme eðilimi yatýyor ve bu
süreç karmaþýk, yavaþ ve çeliþkili
dinamiklerle geliþiyor. Krizin etkileri
bu nedenle derhal ortaya çýkmýyor
ve zamana yayýlan bir seyir izliyor.
Þu ana kadar ekonominin etkilenmemiþ olmasý, derinleþen bir Avro
krizinin Türkiye'yi etkilemeyeceði
anlamýna gelmiyor. Tam aksine,
Avrupa ekonomilerinin durgunluða
girmesi durumunda ilk etkilenecek
ülkelerden birisi Türkiye. Nitekim
Türkiye'deki ihracatýn yarýdan
fazlasý Avrupa ülkelerine yapýlýyor.
Cari açýk gibi baþka bir dizi olgu da
Türkiye ekonomisini dýþ etkilere
daha açýk hale getiriyor.
Bir baþka faktör ise Avro bölgesinde geliþecek krizin bütün
dünya ekonomisini sarsacak olmasý.
Bu nedenle krizle ilgili toplantýlarý
ABD de yakýndan takip ediyor ve
krizin etkilerini minimize etmeye
çalýþýyor. Fakat alýnan tedbirlere raðmen Avro krizinin yaratacaðý kayba
dair öngörüler giderek büyüyor.
Bazý ekonomistlere göre
Avrupa'daki borç krizinin 2008
krizinden daha yýkýcý sonuçlarý olabilir. Merkel, Almanya'nýn muhtaç
olduðu Avrupa pazarýný kurtarmak
için 440 milyar Avroluk kurtarma
paketini parlamentodan geçirmeye
hazýrlanýrken krizin domino etkisinden bahsediyordu. Krizin Ýspanya
ve Ýtalya'ya doðru geniþlemesi
halinde nasýl bir kaybýn ortaya çýkacaðýna dair kimse fikir yürütmek
bile istemiyor.
Krizin dizginlenmesi için önerilen
programýn gerçekleþip gerçekleþmeyeceði de oldukça tartýþmalý.
Yunanistan'da uygulanmaya
çalýþýlan paket, krizin faturasýný iþçi
sýnýfýna ödetmek dýþýnda bir perspektife sahip deðil. Oysaki borç
krizini doðuran krediler 2000'li yýllarda sadece burjuvaziye ve zenginlere kullandýrýlmýþtý. Dolayýsýyla bu
ekonomik saldýrý, baþta Yunanistan
olmak üzere büyük bir sýnýf
mücadelesini tetikliyor. Krizin nasýl
sonuçlanacaðýný da bu mücadelenin
sonucu belirleyecek.
Türkiye henüz Avro krizinin
doðrudan etkisi altýna girmedi.
Ancak Avrupa ve Türkiye arasýndaki ekonomik iliþki düzeyine
bakýldýðýnda, Avrupa'da geliþecek
durgunluktan ilk etkilenecek ülkelerden birisinin Türkiye olduðu açýk.
Daha büyük bir krize, dolayýsýyla
daha büyük bir sýnýf mücadelesine
Türkiye'de de hazýrlýklý olmak
gerekiyor.
Erkin Erdoðan
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Çin: Yitirilen devrim 1927
Yusuf Topuzoðlu Çin Devrimi üzerine hazýrladýðý yazý dizisinin ikinci
bölümünde 3. Enternasyonal’in
hýzla geliþen ve iþçi sýnýfý hareketi
içinde güçlenen ÇKP’yi nasýl milliyetçi Kuamingtang’ýn kucaðýna
attýðýný anlatýyor.
1920'lerde Çin'in kuzeyi Japonlar
tarafýndan, güneyi ise Ýngilizlerin
önderliðinde batýlý güçler tarafýndan
iþgal edilmiþti. Emperyalist güçler
birçok kýyý kentinde koloniler kurmuþ, buralarý iþgal etmiþti.
Çin'in geri kalaný ise parçalanmýþtý.
Her bölgeyi kontrol eden bir savaþ
aðasý vardý. Güney'de, Kanton'da ise
toprak sahiplerinin ve Çin büyük burjuvazisinin desteklediði milliyetçi
Kuamingtang (KMT) örgütünün
hükümeti vardý. Kuamingtang Sun
Yat Sen tarafýndan kurulmuþ ve savaþ
aðalarýna karþý belirli bir baþarý elde
etmiþti. Sun Yat Sen'in 1924'de ölmesi
üzerine yerine Çan Kay-þek geçti.
Örgütün mottosu "milliyetçilik,
demokrasi ve sosyalizm" idi. Ne var
ki sosyalizm bütünüyle bir retorikti.
1921'de Çin Komünist Partisi kuruldu. Baþlangýçta küçük bir parti idi ve
1923'de Rusya'nýn direktifleri ile
Kuamingtang'ýn yanýnda saf tuttu.
Birçok üyesi Kuamingtang'a katýldý.
1925 yýlýnda ülkenin birçok kentinde
baþlayan ayaklanmalarla birlikte
Komünist Partisi hýzla güçlenmeye
baþladý.
Mayýs ayýnda Þanghay'da Ýngiliz
polisleri 12 göstericiyi vurarak
öldürdü. Bu katliamýn bir sonucu
olarak batýlý emperyalist ülkelerin
merkezi ve ülkenin en büyük sanayi
kenti olan Þanghay'da genel grev
baþladý. Genel greve 135 iþyerinden
400 bin iþçi katýldý.
Hankow'da Ýngiliz askerileri göstericilere ateþ açtý, 8 kiþiyi öldürdü, 12
kiþiyi yaraladý.
Kanton'da Ýngiliz gemilerinde
çalýþan Çinli iþçiler greve baþladý.
Daha sonra Ýngiliz ve Fransýz askerleri iþçi ve öðrencilerin gösterisine
ateþ açtý, 52 kiþi öldü, 117 kiþi yaralandý.
Ayaklanma kýsa sürede yayýldý.
Nankin, Pekin, Wuhan ve Hong
Kong’da iþçiler ve öðrenciler sokaklara çýktýlar, emperyalist güçlerle
çatýþmaya baþladýlar.
11 Haziran günü Wuhan'da Ýngiliz
ve Fransýz askerleri 52 iþçi ve öðrenciyi vurarak öldürdü. Derhal genel
grev baþladý, her yerde ayaklanmalar,
gösteriler vardý.
Bu mücadele dalgasýnda Komünist
Partisi en öndeydi. Mücadelede belirleyici, önder bir rolü vardý. Parti üye
sayýsý 1924'de birkaç bin kiþiyken,
þimdi 30.000'e ulaþmýþtý. Bu geliþme
Kuamingtang liderliðini telaþlandýrýyordu ve Komünist Partisi önderliði
bunu seziyordu. Bu nedenle
Moskova'ya baþvurarak
Kuamintang'la anlaþmadan kurtulmak istediklerini bildirdiler.
Olduklarý yerde kalmalarý söylendi.
Moskova için Çan Kay-þek ile
yapýlan anlaþma çok önemliydi.

Þanghay iþçilerinin zafer yürüyüþü

Çin'de ileri sürülen
aþamalý devrim
anlayýþý, önce ulusal
kurtuluþ sonra
sosyalizm tezi Çin
deneyine raðmen
daha sonra birçok
üçüncü dünya
ülkesinde de
uygulanmaya
çalýþýldý ve sonuç
hep ayný oldu.
Moskova kendisini korumak için her
yerde egemen sýnýf içinde destek arýyordu, Kuamingtang'ýn ise savaþ
aðalarýný yenebilmek için daha modern bir orduya ve silaha ihtiyacý
vardý. Zaten kýsa süre sonra Rus
uzmanlar Kuamingtang ordusunu
eðitmeye, yeniden örgütlemeye
baþladýlar.
Ayrýca Rusya'da tek ülkede sosyalizm tezi öne sürülmüþ ve bu teze göre
dünya devrimi yenilmiþti, Rusya artýk
tek baþýna sosyalizmi inþa göreviyle
karþý karþýyaydý.
O günlerde Komünist
Enternasyonal'in baþýnda Buharin
vardý. Buharin Çin'de komünistlerin
görevinin sosyalist devrim deðil,
ulusal kurtuluþ olduðunu söylüyor ve
dört sýnýfýn bloðunu öneriyordu:
Köylüler, iþçi sýnýfý, küçük burjuvazi
ve ulusal burjuvazi.
Komünist Partisi'nin korktuðu kýsa
sürede gerçek oldu. Kýsa süre sonra
Kuamingtang askeri darbe yaptý ve
darbeciler ilk iþ iþçi hareketinin
önderlerine, Komünist Partisi üyelerine saldýrdý. Kuzey'de ise
Kuamingtang savaþ aðalarý ile iþbirliði yaparak grev hareketine saldýrdý.
Kuamingtang kendi içindeki
Komünistler'in listesini istedi ve
sonunda bu listeyi aldý ve hepsini
örgütten çýkardý.

Bir komünist iþçi baþý kesilerek infaz ediliyor
Komünistler Kuamingtang'dan temizlenirken Stalin'in önderliðindeki
Sovyetler Birliði Komünist Partisi
(SBKP) Kuamingtang'a yolladýðý
mesajda þöyle diyordu: "Bizim partimize dünyadaki ilk muzaffer proleter devrimini yürütme þerefi düþtü,
inanýyoruz ki, Kuamingtang da
Doðu'da ayný görevi görecektir."
Durumunu pekiþtiren Çan Kay-þek
kuzeydeki savaþ aðalarýna karþý
askeri bir kampanya baþlattý. Bu kampanya sýrasýnda kentlerdeki yýðýnsal
hareketin durmasýný da istiyordu. Ele
geçirdiði, "özgürleþtirdiði" bölgelerde
grevleri, gösterileri yasaklýyor,
sendikalarý baský altýna alýyordu.
Ancak bu dönemde Komünist Partisi
gene mücadelenin baþýndaydý ve
büyümeye devam ediyordu.
Kuzeyde savaþ aðalarýný yenilgiye
uðratan Kuamingtang 1927 ilkbaharýnda Þanghay'a doðru ilerlemeye
baþladý. Komünist Partisi önderliðinde iþçiler sokak, sokak, fabrika, fabrika örgütlendiler, ilerleyen Kuamingtang ordusuna karþý hazýrlanýldý.
Þanghay sovyeti Asya'nýn en büyük
iþçi sýnýfý örgütlenmesi ve ayaklanmasýydý. Stalin'in, iþçi sýnýfýnýn
örgütlenmesinin yetersizliðine iliþkin
görüþlerini ise tamamen yalanlamaktaydý.
Ýþçiler hazýrdý ama Komünist

Enternasyonal Þanghay iþçilerinden
silahlarýný býrakmalarýný istedi ve Çin
Komünist Partisi bu talimata uydu.
Þanghay sovyeti silahlarýný
Kuamingtang'a teslim etti.
Kuamingtang ordusu elini kolunu
sallayarak Þanghay'a girdi.
12 Nisan günü Çan Kay-þek saldýrý
talimatýný verdi. Þanghay kan gölüne
döndü. 30 bin iþçi ve komünist
öldürüldü. KP'nin tüm örgütsel
yapýsý sistemli bir biçimde imha edildi. Artýk iþçi sýnýfýnýn bir örgütü
olarak Çin Komünist Partisi'nden
bahsetmek mümkün deðildi.
Þanghay'da bu geliþmeler olurken
Stalin Moskova'da "Çin burjuvazisini
kullanacaðýz ve sonra suyu sýkýlmýþ
bir limon gibi kenara atacaðýz" diyordu. Gerçekte ise suyu sýkýlmýþ limon,
Çin iþçilerini ve komünistleri bir
kenara atmýþtý.
Moskova durumu oldukça geç
kavradý. Artýk Kuamingtang duruma
hâkimdi ve Çin Komünist Partisi
fiilen tasfiye olmuþtu.
Çin'de ileri sürülen aþamalý devrim
anlayýþý, önce ulusal kurtuluþ sonra
sosyalizm tezi Çin deneyine raðmen
daha sonra birçok üçüncü dünya
ülkesinde de uygulanmaya çalýþýldý
ve sonuç hep ayný oldu.
Yusuf Topuzoðlu
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sosyalist

John Lennon:

“Mülkiyetin olmadýðýný hayal et!”
M

üzik tarihinin en önemli gruplarýndan Beatles’ýn kurucusu
ve gitaristi John Lennon
sadece bir rock star olarak tanýnmýyordu. Lennon, Amerikan Ýstihbarat Servisi
FBI’ýn tehdit olarak gördüðü politik bir
kiþilikti. Beatles’ýn daðýlmasýndan sonra
giderek politikleþen Lennon, sistemin
temel deðerlerine saldýrýyordu. Tüm
dünyada isyan dalgasýnýn yaygýnlaþmaya baþladýðý yýllardý. 1960’larýn sonu
ve 70’lerin baþýnda kapitalizme karþý
baþka bir dünyayý hedefleyen güçlü
toplumsal hareketler vardý. Tarýk
Ali’nin deyimiyle: “Dünya onu
deðiþtiriyordu”.

Benden önce
bir baþkasý
Ahmet Kýlcý

‘Ölmüþ kuþaklarýn geleneði
yaþayanlarýn üzerine bir kabus gibi
çöker’ diyordu Marx. Nurdan
Gürbilek yalnýz tarihte deðil, edebiyatta da bunun böyle olduðunu
düþünüyor.
Benden Önce Bir Baþkasý, bir yazarý
bir baþkasýnýn ýþýðýnda okuyan denemelerden oluþuyor. Dostoyevski'nin
Suç ve Ceza'sýný Kafka'nýn
Dönüþüm'üyle, Kafka'nýn Babama
Mektup'unu Oðuz Atay'ýn "Babama
Mektup"uyla, Tanpýnar'ýn günlüklerini Dostoyevski'nin Yeraltýndan

Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm zenginliklerin
yaratýcýsý iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif
olarak el koyup üretimi ve daðýtýmý
kontrol etmesiyle mümkündür.
Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla
köklü bir þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý iþçi sýnýfý tarafýndan ele geçirilip kullanýlamaz. Kapitalist
devletin tüm kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý
korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi
milislerinin üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet 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.

“Ýþçi sýnýfý kahramaný”
John Lennon, bir iþçi ailesinin
çocuðuydu. Ýngiltere’de liman iþçilerinin kenti olarak bilinen Liverpool’da
9 Ekim 1940’ta dünyaya geldi.
Lisedeyken arkadaþý Paul McCartney ile
bir grup kurduklarýnda ileride müziklerinin tüm dünya tarafýndan dinleneceðini tahmin edemezlerdi elbette.
Lennon, kendi kuþaðýndaki pek çok
genç gibi yerleþik düzene olan isyanýný
müzik yoluyla dile getirmeyi tercih
etmiþti. Kendisini iþçi sýnýfýnýn bir
parçasý olarak görüyordu. 1960’lý yýllar
kapitalizmin uzun süredir düzenli
olarak büyüdüðü uzun bir dönemin
sonunu ifade ediyordu. Baþta Avrupa
ve ABD olmak üzere dünyanýn pek çok
yerinde kapitalizmin deðerler silsilesi
sorgulanýyor, sivil haklar için mücadele
yaygýnlaþýyor, Vietnam Savaþý’na karþý
duyulan öfke sayesinde öðrenciler ve
iþçiler egemen fikirlerin etkisinden kurtuluyordu.
Lennon ve Beatles böyle bir ortamda
popülerleþtiler. Beatles’ýn bir anda
dünya çapýnda patlama yapmasý,
Lennon’ý bir kalýp içine sýkýþtýrdý.
Lennon için kalýplar pek dayanýlýr
þeyler deðildi. Lennon, Tarýk Ali ve
Robin Blackburn ile yaptýðý bir
söyleþide, aslýnda içinden geldiði sýnýftan dolayý statükoya karþý her zaman
politik olduðunu ancak Beatles kasýrgasýyla bir süre gerçeklikten koptuðunu
söylüyordu. Lennon, ait olduðu sýnýfý
hiçbir zaman unutmadý. En politik
þarkýlarýndan biri olan “Working Class
Hero” (Ýþçi Sýnýfý Kahramaný) sýnýfsal
geçmiþine bir göndermeydi. Lennon,
Beatles yýllarýnda da politik tavýrlar

sosyalist iþçi
ne savunuyor?

sergiliyordu. 1963 yýlýnda Kraliçe ve
prensesin de katýldýðý bir konserlerinde
þöyle demiþti:
“Ucuz koltuklarda oturanlar, bizi
alkýþlayýn. Geri kalaný ise mücevherlerini týngýrdatsa yeter.”

Savaþ karþýtlýðýndan
devrimciliðe
Lennon’ýn politik çizgisi 60’lý yýllarýn
sonlarýna doðru iyice belirginleþmeye
baþladý. 1968’deki isyan dalgasýnýn ve
özellikle Vietnam Savaþý’nýn bunda
büyük bir etkisi vardý. 1969 yýlýnda
Lennon ve Yoko Ono evlendiler.
Balayýlarýný Vietnam’daki savaþa karþý
bir gösteriye dönüþtürdüler.
Kameralarýn önünde 1 haftalarýný barýþ
için yatakta geçirdiler.
1971 yýlýnda Lennon ve Ono, ABD’ye
taþýndýlar. Burada Lennon, kendi ütopy-

Notlar'ýyla, Benjamin'in Pasajlar'ýný
Tanpýnar'ýn Beþ Þehir'iyle birlikte
okuyan ikili denemeler. Peyami
Safa'nýn "Þark Nedir?"ini Cemil
Meriç'in Bu Ülke'siyle, Cemil Meriç'in
Bu Ülke'sini Edward Said'in
Þarkiyatçýlýk'ýyla birlikte ele alan, bir
çapraz okuma perspektifiyle birbirine
baðlanan karþýlaþtýrmalý denemeler.
Son yýllarda ‘Maðdurun Dili’, ‘Kör
Ayna, Kayýp Þark’ gibi kitaplarýyla
edebiyat incelemelerinde yeni bir
kapý açan Gürbilek, son kitabý
‘Benden Önce Bir Baþkasý’ ile;
kendimizi, yukarýda saydýðýmýz
yazarlarýn katýldýðý bir konferansta
gibi hissettiriyor.
Nurdan Gürbilek
Metis Yayýnlarý
2011, 218 sayfa

asýný anlattýðý “Imagine” (Hayal et)
þarkýsýný yaptý. Þarký kapitalizmin kutsal
bulduðu her þeye, baþta da mülkiyete
saldýrýyordu. Artýk kendisini bir
devrimci olarak görüyor, kapitalizme
olduðu kadar stalinizme de tavýr alýyordu. Temel konusu ise yine Vietnam’dý.
Lennon’ýn giderek politikleþen çizgisi
ABD Baþkaný Nixon’u oldukça rahatsýz
ediyordu. Tam dört yýl boyunca bir
ulusal tehdit olarak gördükleri Lennon’ý
uyuþturucu baðýmlýlýðýný gerekçe
göstererek sýnýrdýþý etmeye çalýþtýlar.
Lennon, 1980 yýlýnda bir hayraný
tarafýndan öldürüldü ancak “Barýþa bir
þans verin” diyen Lennon’ýn sesi antikapitalistlerin ve savaþ karþýtlarýnýn
mücadelesinde yaþamaya devam
ediyor.
Can Irmak Özinanýr

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.

marksist.org
italist
devrimci antikap
haber yorum
týklayýn...
iþyerinizden, okulunuzdan,
mahallenizden
her türlü haksýzlýðý,
eþitlik ve özgürlük mücadelenizi
bize yazýn:
sosyalistisci@gmail.com
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Kýdem tazminatýmý

çalamazsýn
Bugüne kadar pek çok hükümetin týrpanlamaya çalýþtýðý, 12 Eylül darbesinin
bile ortadan kaldýramadýðý kýdem
tazminatýný hükümet ortadan kaldýrmak istiyor. TÜSÝAD, sendikalarýn
genel greve baþvurmamasý gerektiðini
söylemeye baþladý. Kýdem tazminatýný
fona dönüþtürerek yok etmeye çalýþan
AKP bu saldýrýnýn çalýþanlarý nasýl öfkelendirdiðini bildiði için þimdi kamuoyu
oluþturmaya çalýþýyor.
AKP, bir fon oluþturarak çalýþan baþýna tek tek bu fona prim yatýrýlmasýnýn
ve iþçinin patron yerine bu fondan
tazminat alacaðý bir düzenlemenin
peþinde. Kazanýlmýþ bir hak olan sosyal
güvence ortadan kaldýrýlýyor. Sosyal
güvencesi elinden alýnmýþ iþçi rahatlýkla
iþten atýlabilecek!
Kýdem tazminatý, iþçinin hizmet akitlerinin iþveren tarafýndan fesh edilmesi
halinde, askerlik nedeniyle, emeklilik
durumunda, kadýnýn evlenmesi
nedeniyle iþten ayrýlmasý durumunda
veya iþçinin ölümü sebebiyle iþ akdinin
son bulmasý hallerinde iþçinin iþe
alýndýðý tarihten itibaren hizmet akdinin
devamý süresince her geçen tam yýl için
iþverence iþçiye 30 günlük ücreti
tutarýnda ödenmesi gereken tutar. Yeni
uygulamayla kýdem tazminatý bir fona
dönüþtürülmek isteniyor.
Fon uygulamasý yürürlüðe girdiðinde
iþçinin muhatabý patron deðil "fon" olacak. Týpký iþsizlik sigortasý gibi bu fondan da yararlanmak için birçok
bürokratik engel konulacak. Kýdem
tazminatlarýný ödemekten kaçan patronlara gün doðacak, tek tek iþçilerin primlerinin ödenip ödenmediðinin denetlenmesi ise zaten sermaye sahiplerine
hiçbir denetimin yapýlmadýðý bugünkü



Ýþçilerin hangi
haklarý gasp ediliyor
Fon gelirse kýdem tazminatýndan
yararlanma halleri azalacak,
mesela askere giden, 15 yýlý
tamamlayan, evlenen veya iþten
çýkan ve çýkarýlan iþçi kýdem
tazminatý alamayacak.

Ýþsizlik süresi
parasýz geçecek
Kýdem tazminatýnýn en önemli
iþlevlerinden birisi iþçinin gerek
iþten çýkma ve gerekse çýkarýlma
halinde kýdem tazminatý almasý ve
iþsiz kaldýðý, iþ aradýðý dönemde
bu parasýný harcamasýdýr. Fon
gelince bu tür bir uygulama olmayacaðýndan iþçinin, iþ arama ve
iþsizlik dönemi parasýz geçecektir.
Bu dönemde Ýþsizlik Sigortasý
Fonu'ndan iþsizlik ödeneði alabilme durumu da olabilmektedir
ama bugünkü haliyle iþsizlik
ödeneði iþçinin alýþtýðý yaþam
seviyesini koruyacak düzeyde
ödenek vermemektedir. (en düþük
334, en yüksek 669 TL)

Kýdeme esas
ücret de düþecek

iþleyiþte imkânsýz hale getirilecek.

Hükümet hýrsýzlýðý itiraf etti
Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz
Kýdem Tazminatýnýn kaldýrýlacaðý ve
Kiþisel Tazminat hesabýnýn getirileceðine iliþkin açýklamasýnda bugün
çalýþanlarýn yüzde 7’sinin Kýdem
Tazminatýný alabildiðini söyleyerek
hýrsýzlýðý ilan ediyor. Bugün çalýþanlarýn
yüzde 7’si kýdem tazminatýný alabilyorsa bunun sorumlusu iþçiler deðil sermayedir. Dolayýsýyla suçu iþleyen de
cezalandýrýlmasý gereken de iþçi sýnýfý
deðil sermayedir.

Birleþik mücadele
Kýdem tazminatýný kaldýrýlmak yerine
kýdem tazminatý hakký tüm çalýþanlara
tanýnmalý. Çalýþanlarýn iþ güvencesi

Fon uygulamasýnýn
sermayeye sunduðu olanaklar

Kýdem tazminatý borçlusu iþveren olmayacak
Kýdem tazminatý fonunun uygulamaya girmesi halinde,
iþyerinde çalýþanlar iþçileri için iþveren Fona her ay
SGK'ya bildirdiði kazanç toplamýnýn yüzde 4 veya 8'i
oranýnda (tasarý daha net deðil) her ay fona prim ödeyecek ama iþçilerine kýdem tazminatý ödemesi yapmayacak.
Kýdem tazminatýnýn borçlusu Fon olacak. Bu sebeple iþyerleri kýdem tazminatý yükü altýnda kalmayacak.

garanti edilmelidir. Patronlara iþten
çýkarmalarda kýdem tazminatý ödenmesi konusunda hükümet yaptýrýmcý
olmalý. Kýdem tazminatýný gasp eden
patronlar cezalandýrýlmalýdýr. AKP’nin
fonu kýdem tazminatý için bir çözüm
olamaz
Hükümetin saldýrýsý, iþçilerin birleþik
mücadelesiyle durdurabilir. Sendikalar
aralarýndaki rekabeti ve kavgayý bir
kenara koyup birlikte mücadele
etmelidir. Hükümetin saldýrýsýný
protesto gösterileri durduramaz.
Kýdem tazminatýna dokunulmamasý,
esnek çalýþmanýn yasalaþmamasý ve
asgari ücretin açlýk sýnýrýnýn üzerine
çýkarýlmasý talepleri genel grevle
kazanýlabilir. Kazanmak için de tüm
konfederasyonlar birlikte mücadele
etmelidir.

düt etmeyecek. Ayrýca, askere gidene, evlenene, emekli
olana da kýdem ödemek zorunluluðu olmayacak.

 Mahkemelerden kurtulacaklar

Halen iþ mahkemelerinin en büyük konularýndan birisi
iþçilerin, iþverenlerinden alamadýklarý kýdem tazminatý
davalarýdýr. Kýdem tazminatý fonu gelirse iþçilerin, iþten
çýkma/çýkarýlma durumlarýnda kýdem tazminatý borçlusu
iþveren olmayacaðý için iþveren bu tür davalara muhatap
olmayacaktýr. Yani, dava ile vakit kaybetmeyecek,
avukatlýk ve dava masraflarýyla da karþýlaþmayacaktýr.

 Ýþten çýkan/çýkarýlana kýdem ödemeyecek  Daha çok iþçi düþük ücretlerle çalýþtýrýlacak

Mevcut uygulamada, iþten kýdem tazminatý alacak þekilde çýkan veya iþten çýkarýlana kýdem tazminatý ödemek
zorunda olan iþveren Fonun devreye girmesi halinde iþten
çýkan veya çýkarýlana kýdem tazminatý ödemek zorunda
kalmayacak. Bu durumda iþten çýkarma konusunda tered-

Patron örgütleri talep ederken, "iþçi iþe alma konusunda
bu sebeple de tereddüt yaþýyoruz" diyorlar. Kýdem
Tazminatýnýn kaldýrýlýp yerine fon uygulamasý gelmesi
halinde bu tür tereddütler de ortadan kalkacaktýr.

Halen geçerli olan kanunlara göre
kýdem tazminatý ödenirken 30
günlük ücret bulunurken, geriye
doðru bir yýl içinde iþçiye ödenen
her türlü maddi menfaatler
dikkate alýnmaktadýr. Yani,
servisler, iþyerinde verilen yemekler, özel sigorta yardýmlarý gibi
para ve para ile ölçülebilen her
türlü ödemeler kýdem tazminatýnda dikkate alýnýyor ama fon gelirse
bu iþ bitecek. Sadece iþçinin (iþverence SGK'ya bildirilen) brüt ücretine göre fona prim ödeneceðinden
iþçilerin kýdem tazminatýna esas
ücretleri düþecektir.

Kayýt dýþý çalýþanlarýn
kýdemi yok olacak
Günümüzde gerçekte brüt ücreti
2.500 TL olan bir çalýþanýn ücretinin SSK'ya asgari ücret olan 837
TL'den bildirildiði bilinen kayýt
dýþýlýklardan biridir.
Ýþçi þu an iþten kýdem tazminatý
alma hakkýyla ayrýldýðýnda muhatap iþveren olduðu için gerçek
ücreti olan 2.500 TL'den ödenmesini temin edebilmektedir.
Kýdemi iþveren deðil de 10 yýl
sonra fon öderse 837 TL'yi dikkate
alarak ödeyecektir. Tabi, tamamen
kayýt dýþý olanlar da iþyerlerinden
ayrýlýrken, sigortasýz da olsalar iþverenden kýdem tazminatý alabilmektedirler ama fon gelirse,
fondan tek kuruþ alamayacaklardýr.

