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DSiP
örgütleri
Ankara:
(0554) 589 89 10
Konur Sk, No:12/13, Kýzýlay
Ýstanbul:
Kadýköy: 0505-801 13 72
Sarasker Cd, Rýza Paþa Çýkmazý,
No: 10, Kat: 3, D. 6, Kadýköy
Ümraniye: 0555-863 16 36
Alemdað Cd, Çakýroðlu Ýþhaný, A
Blok, No: 202, Kat: 3, D. 113,
Sondurak, Ümraniye
Beyoðlu: 0555-423 74 07
Ýstiklal Cd, Bekar Sk, No: 16/2,
Beyoðlu
Fatih: 0506-438 63 26
Bakýrköy: 0532-713 54 52
Þiþli: 0536-971 69 78
Kartal: 0536-432 92 27
Ýzmir
Alsancak: 0555-732 34 29
Kýbrýs Þehitleri Cd, 1462. Sk, No:
20, D:1, Alsancak
Bornova: 0554-763 12 84
Gediz Cd, No: 19, D: 101, Bornova

Akhisar: 0554-327 04 45
Antalya: 0536-335 10 19
Bursa: 0537 774 47 86
Çanakkale: 0554-398 07 11
Edirne: 0534 872 76 69

Zenginler bankaya, fakirler cepheye
30 yaþýnýn üstünde olup da askere
gitmeyenlerin sayýsý 460 bin. Orduda
halen silah altýnda bulunan er sayýsý
ise 462 bin. Bir ordu kadar insan
birçok kýsýtlama ve baskýyý göz
alarak, savaþmayý, ölmeyi ve
öldürmeyi reddetmiþ. 30 yaþýn altýnda
olup askere gitmek isteyemeyenlerin
sayýsý da bir ordudan çok, 500 bin
kiþiden fazla. Toplamda 1 milyon kiþi
zorunlu askerlik yapmak istemiyor.
Bu militarizmin toplum nezdinde
iflasý demek. Milli Savunma Bakaný,
80 bin kiþinin 30 bin lira verip askerlikten kurtulmak için baþvurusunu
beklediklerini söyledi. Zenginler
askerlik yükünden kurtulurken, 920
bin kiþiye zorunlu askerlik dayatýlýyor ve eþitsizlik bir devlet politikasý
olarak dayatýlýyor. Fakirleri cepheye
yollayan AKP militarizmin çarklarýný
döndürmeye devam ediyor.

"Her Türk bebek doðar"
Ýzmit: 0537-471 19 05

Antikapitalist
öðrenciler
Bahçeþehir: 0554 886 16 81
Bilgi: 0533 447 97 09
Boðaziçi: 0537 454 40 63
Fatih: 0507 703 40 80
Ýstanbul: 0505 801 13 72
ÝTÜ: 0554 730 72 16
Marmara: 0507 522 99 33
Mimar Sinan: 0539 798 01 71
Yýldýz Teknik: 0535 237 30 26
Bilkent: 05547812804
Cebeci: 05396597983
DTCF: 05362128873
Gazi : 05547389425
Hacettepe: 05545898910
ODTÜ: 05066590799
Dokuz Eylül: 0506 885 10 41
Ege: 0554 763 12 84
Uludað: 0537 774 47 86
Kocaeli: 0555 498 68 28
Trakya: 0534 872 76 69
Eskiþehir: 0531 085 39 28

14 Aralýk günü Eskiþehir'de "Her
Türk Bebek Doðar" davasý görüldü.
Geçen sene vicdanî retçi Enver
Aydemir'in duruþmasý sonrasý
yapýlan basýn açýklamasýnda "hiç
kimse asker doðmaz, herkes bebek

doðar" diyen Halil Savda, Mehmet
Atak, Davut Erkan ve Ahmet
Aydemir hakkýnda "Halký askerlikten
soðuttuklarý" gerekçesiyle 318.
maddeden dava açýlmýþtý. Görülen
davada, müdahil üç kadýn tanýk
verdikleri ifadelerde, asker deðil,
bebek doðurduklarýný, asker doðurmanýn fiziksel olarak mümkün olamayacaðýný, narkozsuz doðum yaptýklarý için bebeklerinin üniformasýz
olduðuna þahit olduklarýný beyan
ettiler. Sanýklarýn duruþmaya
jinekolog bilirkiþi getirilmesi talebi ise
mahkeme tarafýndan reddedildi.

"Her fakir vicdani retçi doðar"
Bu sözler, askerliðinin 5. ayýnda firar
edip birliðine bir daha dönmeyen vicdanî retçi Muhammed Serdar
Delice'ye ait. Delice, "vicdanî ret
konusunda yasal bir düzenleme
yapýlmasý durumunda hükümlünün
kalan infazýnýn her zaman yaptýrýlabileceði dikkate alýnarak, mevcut
durum karþýsýnda infaza devam
edilmesinin hükümlü açýsýndan
ileride telafisi imkânsýz zararlar vereceði kanaatine varýldýðýndan devam
eden cezalarýna ait infazýn durdurul-

masý" kararýyla tahliye edilen vicdanî
retçi Ýnan Süver'in aksine, 29
Kasým'dan beri Kasýmpaþa Askeri
Cezaevi'nde tutuklu. Geçmiþte vicdanî retçilere reva görülen iþkenceden
nasibini alýyor, eþinin býraktýðý para
bile gasp ediliyor!
Henüz, TCK'da vicdanî ret üzerine
bir düzenleme bulunmadýðý için, vicdanî retçiler genellikle Türk Ceza
Kanunu'nun 318. maddesi "halký
askerlikten soðutmak" veyahut
Askeri Ceza Kanunu'nun 87. maddesi
"emre itaatsizlikte ýsrar" gerekçesiyle
yargýlanýyor. Üstelik vicdanî retçiler
bu cezalardan defalarca hüküm giyebiliyor. Osman Murat Ülke ayný suçtan ötürü 8 kez hüküm giyip 701 gün
cezaevinde kalmýþtý. AÝHM'de
hakkýný arayan Ülke, Türkiye'yi
tazminata mahkum etmiþti.
Ermenistanlý vicdanî retçi Bayatyan'ýn
AÝHM'de görülen davasýnda alýnan
karar gereði, Avrupa Konseyi'ne üye
ülkeler, askerlik hizmetini yapmak
istemeyenlere alternatif sivil hizmet
sunmak zorunda. Türkiye ve
Azerbaycan bu hususta adým
atmayan yegâne ülkeler.
Ozan Gökþin

Þike yasasý, çeteler ve devlet
Sinan Canbay
Daha birkaç ay önce meclisin hep birlikte hazýrladýðý þike yasasý nasýl oldu
da bugün el birliði ile yine hep birlikte -BDP hariç- deðiþtirildi? Bu yýl
baþlayan þike soruþturmasý,
Türkiye'de futbol dünyasýndaki kirli
iliþkilerin sadece bir kýsmýný bize gösteriyor. Futbolun 80'lerden sonra
giderek endüstriyel bir hale gelmesiyle, bu sporun içine mafya, çeteler
ve þikeler ister istemez girdi.
Hazýrlanan iddianamede 8 takým, 14
futbolcu, TFF'den üst düzey yetkililer,
iþ adamlarý ve tabi ki mafya babalarý
var. Ýddianamenin ilk bölümünde
Olgun Peker'in kurduðu suç örgütünden bahsediliyor. Olgun Peker
Ergenekon davasý sanýðý faþist mafya
babasý Sedat Peker'in "manevi oðlu",
yani þike davasýnýn 1 numarasý
doðrudan cunta ile baðlantýlý. Ýkinci
bölümde ise FB baþkaný Aziz

Yýldýrým'ýn kurduðu çeteden. Daha
sonraki bölümlerde ise bu çete ile suç
örgütünün nasýl ortak olarak çalýþtýklarýndan bahsediliyor. Bu suçlar
affedilecek kadar masum deðil.
Maçlarda hakem kararlarýna müdahale etmeler, hakem atamalarýna
müdahale etmeler ve dönen paralar…
Ýddianame çýktýktan kýsa bir süre
sonra meclis jet hýzýyla þike yasasýnda
deðiþiklikler yapmaya baþladý. Sadece
BDP imzasýný geri çekti ve bu deðiþikliðe muhalefet etti. AKP'den de Þamil
Tayyar ve Bülent Arýnç öncülüðünde
bir grup muhalefet etti ama etkisiz
kaldý.
BDP'nin muhalefeti ve
Cumhurbaþkanýnýn deðiþikliði veto
etmesi de yetmedi. Bu yasa deðiþikliði sadece suçlularýn aklanmasýyla
kalmýyor, taraftarlar da bu deðiþiklikten etkileniyor. Mesela artýk tribünlerde özgürlükten bahsedemeyiz.

Tribünlerden kulüp yönetimine
muhalefet eden bir kiþi, artýk denetime tabi tutulabilecek ve gerekirse o
kiþiye stadyuma giriþ yasaðý konulacak. Bunun için herhangi bir savcýnýn
soruþturma baþlatmasý yeterli.
Hayatta birçok harcamasýndan kýsýp
maçlara giden taraftarlarý, suç iþleyen
ve ceplerini dolduran çetelerden daha
zor günler bekliyor.
AKP, CHP ve MHP belki de ilk kez
bu kadar sýký bir arada durdu (sýnýr
ötesi operasyonlarý saymazsak) ve
deðiþikliði meclisten geçirdi. Bizlere
bir kez daha sermaye partileri olduklarýný açýkça gösterdiler. Zira yasada
birçok mafya, çete ve iþ adamý var.
Oysa halk, çetelerin ve kirli iþlerin
aklanmasýndan yana.
AKP, CHP ve MHP bu deðiþiklikle
birlikte haksýzlýklarýn üzerine gideceðine, haksýzlýk yapanlarý adeta
ödüllendirmiþtir.
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Grevciler ne istiyor?
 Grev hakkýmýzýn yasal teminat altýna alýndýðý bir Toplu
Sözleþme düzeni,
 Kamu hizmetlerinin ticarileþtirilmesine son verilsin,
 Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda zorunlu saðlýk primi
dayatmasýna ve katký payý, fark
ücreti gibi yollarla ilave ücret
alýnmasýna son verilsin,
 "KHK demokrasisi" ne son
verilsin,
 Her türlü güvencesiz çalýþtýrmaya son verilerek tüm çalýþanlara kadrolu iþ güvencesi saðlansýn,

 Emekçilere dayatýlan angarya
ve zorunlu fazla mesaiye son verilsin,
 Temek ücretlerin arttýrýlarak,
eþit iþe eþit ücretin gerçekten hayata geçirilsin,
 Ek ödemelerin tüm emekçiler
için eþitlenerek emekliliðe yansýtýlsýn,
 Net asgari ücretin açlýk sýnýrý
olan bin TL'ye çýkarýlarak tüm
ücret ve maaþlarda bu tutarýn
vergi kesintisi dýþýnda býrakýlsýn,
 Kýdem Tazminatý baþta olmak
üzere iþçi sýnýfýnýn kazanýlmýþ
haklarýna dönük saldýrýlarý durdurulsun,
 Hukuksuz, haksýz ve mesnetsiz biçimde yapýlan gözaltý ve
tutuklamalara son verilsin, tutuklular serbest býrakýlsýn."

www.marksist.org
devrimci, antikapitalist haber yorum portalý
Türkiye’den ve dünyadan günlük haberler
Kültür yazýlarý, kitap ve film tanýtýmlarý
devrimci marksist teori
dosyalar
Emek haberleri
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sosyalist iþçi’ye

abone olun
Parti ve Sýnýf - Chris Harman
broþürü kazanýn

Yoksulluk sýnýrý 3000 lira, kamu emekçisinin maaþý ortalama 1500 lira

Ýnsanca bir yaþam için
kazanana kadar grev!
Kamu Emekçileri Sendikalarý
Konfederasyonu'nun (KESK) 21
Aralýk grevi birçok talebe sahip olsa
da iki ana talep öne çýkýyor.
Ýlk ana talep ekonomik, yoksulluk
sýnýrýnýn altýndaki ücretlerin iyileþtirilmesi ve hükümetin kamu emekçilerini hedef alan ekonomik politikalardan vazgeçmesi.
Ýkinci ana talep ise siyasi: Keyfi
tutuklama ve gözaltý terörünün sona
ermesi. Grev kararý, KESK Baþkaný
Lami Özgen'e verilen 6 yýl hapis cezasýnýn ardýnda alýndý. 33 KESK üye ve
yöneticisi "KCK davasý"ndan tutuklu.

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

Özgen, barýþý savunduðu için cezalandýrýldý. Kurulduðu günden bu
yana anadilde eðitimi savunan, barýþ
için mücadele KESK hükümet tarafýndan yok edilmek isteniyor.
230 bin üyeli KESK'in grev kararý
almasýnda saðlýk sektöründe "tam
gün çalýþmaya" karþý doktorlarýn
karþý çýkýþý da etkili oldu.
Öte yandan kamuda kesintiler planý
hükümetin elinde duruyor.
Avrupa'da krizin faturasý kamu
çalýþanlarýna kesilirken, AKP
hükümetinin de saldýrý programý
hazýr.

Ýþçi sýnýfýnýn sorunlarýný çözmek,
insanca bir yaþamý kazanmak için
grevden baþka bir yol yok.
Grev, gerçekten grev olursa her
geçen gün daha da zorlaþan yaþam
koþullarýna dur demek mümkün hale
gelebilir.
Ýnsanca bir yaþam iþçi sýnýfýnýn birleþik mücadelesiyle kazanýlabilir.
Tüm sendikalar ortak talepler etrafýnda birleþmeli ve iþyerlerinde
kazanana kadar grevi örgütlemelidir.
21 Aralýk grevi uzun soluklu bir
direniþin baþlangýcý olabilir.

DSiP’e katýlýn,

sosyalizme güç verin
devrimci
sosyalizme
güç ver



baþka bir
dünya mümkün



dsip.org.tr

 Tüm çalýþanlara insan onuruna yakýþýr bir ücret ve saðlýklý
çalýþma koþullarý saðlansýn, çalýþma yaþamý demokratikleþtirilsin,
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2011 isyanýn yýlý

2011'de Kürt sorunu:

Barýþ sürecini kim bozdu?

2011

Ýsyanýn

yýlý

30 yýllýk yoðun bir mücadelenin sonucunda artýk Kürt sorunu Türkiye’nin gündeminin en baþýna yerleþmiþtir. Bu sorun aþýlmadan ilerlemek mümkün deðil. Açýk ki sorun barýþ saðlanabilirse çözülecek. Barýþ
için devletin adým atmasý þart. Çünkü Kürtlerin kimliklerinin tanýnmasý ðiçin adým atmasý gereken devlet.
Barýþa giden yolda bir dizi ön adýmlar var.
Askeri operasyonlarýn durdurulmasý. Öcalan’ýn koþullarýnýn düzeltilmesi. KCK tutuklularýnýn serbest
býrakýlmasý. Anadilinde eðitimin kabul edilmesi. Yeni anayasa’da Kürt kimliðinin tanýnacaðýnýn garantisinin verilmesi.
12 Eylül 2010'da ki anayasa deðiþikliði referandumunda 12 Eylül düzenine son diyen %58 Kürt sorununun
çözümü için PKK ile devletin
görüþmesine de 'evet' demiþti.
2011'de çözümün ne kadar yakýn
olduðunu gördük, çözümsüzlüðün
nelere yol açabileceðini de.
Batý'da Doðu'da milyonlar Kürt
sorununun demokratik çözümünü
beklerken ordu operasyonlarýný
artýrdý. Bahar aylarýyla birlikte
operasyonlara çýkarýlan askerler tek
taraflý ateþkes kararýný uygulayan
PKK gerillalarý ile karþý karþýya geldi.
Ölümler baþladý.
Mayýs ayýnda yüzlerce BDP'li
Þýrnak'ýn Uludere ilçesinde sýnýrý
geçerek ordu tarafýndan öldürülen
PKK'lilerin cenazelerini aldý. Sýnýrýn
geçilmesi Kürdistan halkýnýn korku
duvarýný yýktýðýný gösteriyordu.
BDP'nin sivil itaatsizlik eylemlerine
yüzbinlerce insan özgürlük istedi.

Bombalar demokratik özerkliðe
atýldý.

PKK ile devlet
görüþmeleri açýða çýktý
Tam da savaþ rüzgârlarý eserken
Eylül ayýnda PKK yöneticileri ile
baþbakan adýna MÝT Müsteþarý
Hakan Fidan'ýn içinde bulunduðu
devlet heyeti arasýndaki görüþmenin
ses kayýtlarý sýzdýrýldý.
Fidan, Ýmralý'da Öcalan'la da
görüþmüþ, MÝT heyeti Öcalan'ýn
çözüm için hazýrladýðý protokolleri
Kandil'e götürerek onaylarýný almýþ,
devlet Kürtlere birçok söz vermiþti.
Bu sözlerin hiçbirinin tutulmayarak
Kürt tarafýnýn güvensizliðin
artýrýldýðý ve savaþa itildiði anlaþýldý.
Devlet PKK ve Öcalan'la doðrudan
görüþürken Baþbakan BDP'yi hedef
gösterek Türk halkýna bambaþka
þeyler anlatýyordu. PKK- devlet
görüþmelerine ulusalcý ve faþist azýnlýk dýþýnda itiraz eden kimse olmadý.
Kimse bunu protesto etmek için
sokaklara dökülmedi, aksine bu
görüþmelere toplumsal destek geldi.

Blok'un zaferi
Kürdistan'da kitlesel olarak boykot
edilen referandumdan 9 ay sonra, 12
Haziran'da gerçekleþen genel seçimlerin kazananlarý AKP ve BDP oldu.
Kürt hareketi, Kürdistan'da liberaller ve Ýslamcýlar, Türkiye'de çeþitli
eðilimlerden sol partilerle kurduðu
Emek-Demokrasi-Özgürlük Bloku ile
3 milyon seçmenin oyunu aldý. Bu
aileleri ile en az 12 milyon insanýn
BDP'yi desteklediðini gösterdi.
Blok, çoðunluðu Kürt oylarýyla 36
milletvekillliði kazandý. Kürt hareketi
demokratik özerkliði savunan ve
Öcalan'a özgürlük isteyen seçim kampanyasýyla büyük bir siyasi zafer elde
etti.
Seçim kampanyasý boyunca birçok
ilde ülkücü faþistler BDP'lilere
saldýrdý ve ýrkçý saldýrýlar 2011
boyunca sürdü. Faþistler ve ulusalcýlar, Ergenekon çetesinin darbe planlarýna uygun olarak Türk Kürt çatýþmasý çýkarmak için birçok provokasyona giriþti.

YSK darbesi
Önce askeri vesayet rejimi Kürt
hareketinin önünü kesmek istedi.
Hedef olarak saygýn Kürt politikacý,
yýllarca hapiste tutulan DTK eski
baþkaný Hatip Dicle seçildi. Yargý
seçimlerden hemen önce yýllardýr
bekleyen bir davayý iþleterek
Dicle'nin seçime girmesini engellemeye çalýþtý.
Darbe karþýtlarýnýn gösterileri Hatip
Dicle'nin seçimlere katýlmasýnýn
önünü açsa da, yargýçlar seçimlerden
hemen sonra DTK eski baþkaný Hatip
Dicle'nin ve KCK tutuklusu beþ
arkadaþýnýn da milletvekilliðini gasp

BDP'ye baský

etti.
Dicle ve beþ arkadaþýnýn vekillikleri
seçimin akþamý YSK'ya koþan AKP,
MHP ve CHP'nin ittifaký ile gasp
edilmiþti. Meclisteki þovenist çoðunluk Kürt azýnlýða baský uygularken
BDP'li milletvekilleri tutuklu altý
arkadaþlarý için meclis boykotuna
baþladý.
Barýþ için oluþan demokratik zemin
hýzla yok edildi. Polis sokak gösterilerinde gaz bombasý ve gerçek
kurþunlar alýrken Kürt protestocular
taþlar, molotoflar ve ses bombalarý ile
yanýt verdi.

Demokratik özerkliðin
ilan edildi
14 Temmuz'da Demokratik Toplum
Kongresi Diyarbakýr'da Kürdistan'ýn
demokratik özerkliðini ilan etti. Bu
Türkiye sýnýrlarý içerisinde yaþayan
Kürtlerin kendi kaderlerini tayin
etmesi yönünde tarihi bir adýmdý.
Kürdistan'ý Kürt halkýnýn yönetmesi
anlamýna gelen demokratik özerklik
DSÝP'in içinde bulunduðu az sayýda
enternasyonalist parti ve örgüt
tarafýndan tanýndý.
Demokratik özerkliðin ilan edildiði
saatlerde Silvan ilçesinde operasyona
çýkarýlan askeri birlikler ile iki

gündür takip ettikleri PKK'liler
arasýnda çýkan çatýþmada 13 asker ve
7 gerilla öldü.
Cepheye sürülen Türk yoksullarýnýn
çocuklarý olan askerlerin
öldürülmesini istismar eden AKPCH-MHP þovenist bloðu, medyanýn
tüm kanatlarýnýn desteðiyle Kürt
hareketine karþý saldýrý kampanyasýna baþladý. PKK barýþ sürecini bozan
taraf olarak ilan edildi.
Özgürlüðü saðlanýp örgütü ile iliþki
kurmasýna izin verilirse PKK'nin
silahlý gücünü 1 hafta Türkiye sýnýrlarý dýþýna çýkartabileceðini söyleyen
Kürt lider Öcalan'ýn avukatlarýyla
görüþmesi engellenirken tecrit
baþladý.

Bombalar demokratik
özerkliðe atýldý
Aðustos ayýnda Türk savaþ uçaklarý
Kandil ve çevresini bombardýmana
baþladý. Cumhurbaþkaný ve hükümet
üyelerinin þahin açýklamalarýný
ordunun 26. Sýnýr ötesi harekâta
baþladýðý manþetleri izledi. Ordu ise
harekâtýn dýþarda yani PKK
merkezinin bulunduðu Irak
Kürdistan'ýn da deðil içerde yaptýðýný
açýkladý. Türkiye "kendi" topraklarýný
2011 boyunca birçok kez bombaladý.

2011 boyunca "KCK davasý" adý
altýnda Kürt siyasetçilere gözaltý dalgasý doruða çýktý. Halkýn oylarýyla
seçilmiþ belediye baþkanlarý görevden
alýnýrken binlerce BDP'li gözaltýna
alýndý, yüzlercesi tutuklandý. Kürt
hareketine "silah býrak" baskýsý yapan
hükümet silahsýz Kürt siyatçileri zindanlara doldurdu.
Kuþatýlan BDP meclis boykotuna 1
Ekim'de son verdi. BDP meclise girdi
ama tutuklama dalgasý sonucu birçok
yöneticisi tutuklanarak felç edildi.
Tutuklamalar Batý'da barýþ isteyenlere
de verilmiþ bir gözdaðýydý.
Enternasyonalist yazar Ragýp
Zarakolu, Profesör Büþra Ersanlý ve
DSÝP üyesi Muhammed Cihad'ý
tutuklayan devlet Kürtlerden yana
olan Türkleri susturmak istiyor.
Bu satýrlar yazýldýðýnda yine
operasyon ve ölüm haberleri geliyor.
Öcalan hala tecritte. PKK ile devlet
arasýnda görüþmelerin sürdüðü
haberleri gelse de bu hemen yalanlanýyor. PKK liderleri Öcalan'a fýrsat
tanýnmasý için iki aydýr girdiði tek
taraflý ateþkesi sürdürüyor.
2011'de çözüme çok yaklaþtýk, barýþ
sürecini bozan deðiþmeyen devlet
zihniyetidir.
Kürt sorunu 2012'de Türkiye'nin ana
sorunu olmaya devam edecek. Yeni
anayasada Kürtlerin kimliði ve
statüsünün tanýnmasý ile barýþçýl
çözüm sürecine girebiliriz. Batý'da
barýþýn sesi ne denli güçlü çýkarsa
silahlar o kadar çabuk susacak.

2011 isyanýn yýlý

ABD ekonomisinde
durum
"Kriz ABD'de Lehman Brothers'ýn
çökmesiyle baþladý. Mortgage Krizi
olarak da anýlan krizin nedeni, kâr
oranlarýnýn düþmesini engellemek
için harcamalarýn arttýrýlmasý, bunun
için de çalýþan sýnýflarýn henüz kazanmadýklarý paralar üzerinden borçlandýrýlmasýydý. Bu borçlarýn geri
ödenememesi finans piyasalarýný ve
yatýrým þirketleriyle bankalarý krizi
baþlattý.
"ABD Merkez Bankasý Baþkaný Alan
Greenspan, emlak balonunun þiþirilmesine katkýsý nedeniyle "finansal
krizin 25 suçlusu" konulu bir ankette
3. sýrada yer aldý.
"ABD Senatosu yaklaþýk üç yýl önce
batan bankalarý kurtarmak için 700
milyar dolarlýk rekor düzeydeki kurtarma planýný onayladý. Sosyal harcamalar için olmayan "kaynak", küresel
þirketlerin batmalarýný önlemek ve
kârlarýný korumak için hemen bulundu.
"ABD'de iþsizlerin sayýsý krizden
sonra 24.4 milyona yükseldi. Yapýlan
bir araþtýrmaya göre 2010 yýlýnda 49,1
milyon kiþi yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþýyordu. Günlük besin
ihtiyaçlarý için maddi yardým alan
ailelerin sayýsý ise 2007'den bu yana
%16'lýk bir artýþla 13,6 milyon oldu.
"Bir çok iktisatçýya göre ABD
ekonomisi durgunluk dönemine
girdi.
"ABD'de çalýþan sýnýflarýn ücretleri
düþürüldü, emeklilik maaþlarýnda
kesintiler uygulandý, saðlýk sistemindeki dönüþüm tepkiyle karþýlandý. ABD'nin bütçe açýðý 130 milyar
dolara ulaþtý. Ülkenin en zengin 400
kiþisinin serveti ise 1.4 trilyon dolar.
"ABD'de 2011 yýlý ayýnda
Wisconsin'de yapýlan grev etkili oldu,
100 bin kiþi o gün düzenlenen gösteriye katýlarak Tahrir'e selam gönderdi. 2011'in son çeyreðinde ise New
York'ta "Biz %99'uz" diyen Wall Street
Ýþgalcileri finans merkezlerinin
göbeðinde küresel kapitalizmin
efendilerine kafa tutmaya baþladý.
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Kapitalizm krize
çözüm bulamýyor

E

ylül 2008'de merkezi ABD'nin
New York þehrinde bulunan
yatýrým bankasý Lehman
Brothers'ýn çöküþüyle birlikte
küresel kapitalizm büyük bir krize
girmiþti. 2008 yýlýnýn baþýnda
Estonya, Letonya, Ýrlanda, Yeni
Zelanda, Japonya, Hong Kong,
Singapur, Ýtalya, Rusya, Almanya
gibi ülkeler ekonomik durgunluktaydý. Dünyanýn GSMH açýsýndan en
büyük 7 ekonomisi içinde sadece Çin
ve Fransa 2008 yýlýnda durgunluða
girmedi.

Yeni liberalizmin
argümanlarý çöktü
Krizle birlikte, kapitalizmin
1970'lerde girdiði krizi atlatmasýný
saðlayan, çalýþan sýnýflarý esnek ve
güvencesiz çalýþtýrmaya zorlarken
sosyal harcamalarýn budanmasýyla
hayatýn her alanýný kâra ve rekabete
açan; kiþisel özgürlük, bireysellik,
rekabet, kiþisel sorumluluk gibi
retorik kavramlar üzerine kurulu bir
ideolojik formasyon olan yeni liberamizmin argümanlarý da çöktü.
Devletin ekonomiye müdahale
etmemesi gerektiðini, piyasanýn her
þeyi çözeceðini söyleyen, sosyal harcamalar için ise bütçe olmadýðýný
iddia eden egemen sýnýflar, kriz sebebiyle batan bankalarý, finans kuruluþlarýný ve sigorta þirketlerini kurtarmak için trilyonlarca dolar harcadýlar.
Kriz sýrasýndaki kayýp üretim ve
üretilmeyen mal ve hizmetin 2010 yýlý
itibariyle 4 trilyon dolar olduðu tahmin ediliyordu. Bu miktar, ayný
zamanda, temel eðitim, saðlýk, saðlýk
tesisi ve beslenme gibi temel
ihtiyaçlardan þu anda yoksun olan
herkesin, bu ihtiyaçlarýný, þimdi ve
gelecek 30 yýlda karþýlamasýna yetecek büyüklükteydi.

1929 krizi ile benzerlikler
Burjuva iktisatçýlar arasýnda kriz-

den ne zaman ve nasýl çýkýlacaðýyla
ilgili tartýþmalar sürerken, kimileri
2009, kimileriyse 2010 yýlýnda durgunluðun sona ereceðini söylüyordu.
Ancak 2011 yýlýnýn sonunda hâlâ kapitalizmin küresel örgütlerinin ve tüm
ülkelerinin liderlerinin tartýþtýðý konu
krizden nasýl çýkýlacaðý.
Kriz süresince IMF, Dünya Bankasý
gibi örgütlerin sözcüleri ve kimi ana
akým iktisatçýlar, 2008'de baþlayan
krizin 1929'dan beri yaþanan en
büyük kriz olduðunu söyleyedurdular. 1929 ekonomik bunalýmý, kapitalizmin o güne kadar yaþadýðý en
büyük çöküþtü. Krizin etkileri 1930'lu
yýllar boyunca hissedildi ve tüm
sanayileþmiþ ülkelerde yýkýcý
sonuçlarý oldu. Kriz nedeniyle,
dünyanýn en büyük ekonomileri olan
ABD'nin ve Almanya'nýn endüstri
üretimi yarý yarýya düþtü. Bu ülkelerdeki çalýþanlarýn üçte biri iþsiz
kaldý. Birçok ülkede inþaat sektörü
durma noktasýna geldi ve tarýmsal
ürünlerin fiyatlarý yarý yarýya indi.
Dünyadaki toplam üretim yüzde 42
oranýnda, dünya ticaret hacmi yüzde
65 oranýnda azaldý. Dünya ticaret
hacmindeki gerileme daha önce
yaþanan en büyük ekonomik buhrandakinin yaklaþýk 10 katý kadardý.
2008 yýlýnda baþlayan krizin yýkýcý
etkileri henüz bu boyutlara ulaþmamýþ olsa da, krizin ne zaman aþýlacaðýnýn öngörülememesi ve bilançonun her geçen gün artmasý, etkilerin
ulaþabileceði boyutlarýn da ne kadar
yýkýcý olabileceðinin tahmin edilememesini beraberinde getiriyor. Son
olarak geçtiðimiz hafta IMF Baþkaný
Christine Lagarde, küresel ekonominin ekonomik gerileme, artan
korumacýlýk, izolasyon ve 1930'lu yýllarda yaþanan depresyonu yaþama
riskiyle karþý karþýya olduðunu söyledi.
Ozan Tekin

2011

Ýsyanýn

yýlý

Avro bölgesinde
durum
- Avrupa'da krizin en yoðun etkilediði ülke olan Yunanistan için AB
ve IMF tarafýndan 110 milyar dolarlýk bir "kurtarma paketi" hazýrlandý.
Yunanistan ekonomisi bu borcu da
ödeyemedi. Yunanistan'ýn dýþ
borçlarýnýn yarýsýnýn silinmesine
karþýlýk çalýþan sýnýflara daha sert
"tedbir"lerle saldýrmasý konusunda
bir anlaþma dayatýldý. Papandreu
hükümeti bu öneriyi referanduma
götürmek istedi. Batý kapitalizminin
baskýsý sonucu bu olmadý, ancak
hükümet düþtü.
- 2011 yýlýnýn son çeyreðinde
Yunanistan'la birlikte Ýspanya ve
Ýtalya'da da hükümetler düþtü.
- AB ülkelerinde 2007 yýlýnda %16
olan iþsizlik 2011 sonunda %22'ye
kadar yükseldi.
- Krize karþý uygulanmaya çalýþýlan
kesinti ve tasarruf paketleri bir dizi
ülkede iþçilerin direniþiyle karþýlaþtý.
- Aralýk ayýnýn ilk haftasýnda
yapýlan AB liderler zirvesinde, Euro
Bölgesi ülkeleri için "tasarruf" paketlerinin daha da sert hâle getirilmesi
konusunda anlaþma saðlandý.
Fransa ve Almanya önderliðinde
sunulan bu öneriye Ýngiliz
hükümeti karþý çýkýnca AB içindeki
bölünmeler tekrar su yüzüne çýktý.
17 AB üyesi ülke 200 milyar avroluk
bir paketi oluþturma kararýna vardý.
Bu para batan banka ve þirketleri
kurtarmak için kullanýlacak. Kriz
AB'ye yeni sözleþme hazýrlattý:
Avrupa iþçi sýnýfýna karþý aðýr bir
ekonomik saldýrý AB hükümetlerinin ortak politikasý haline
dönüþtü.
- Yunanistan'ýn ardýndan Portekiz,
Ýrlanda ve Macaristan'ýn iflas beklentisi 2012'ye devrediliyor.
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Ortadoðu’dan Amerika
a
Tahrir bütün
dünyaya örnek oldu
Doðan TARKAN
Onlarca yýldýr diktatörlükler
altýnda yaþayan yüz milyonlarca
emekçi 2011 yýlýnda hemen
hemen bütün Arap ülkelerinde
ayaklandý. Tunus, Mýsýr ve
Libya’da diktatörler devrilirken
Bahreyn, Yemen ve Suriye’de
ayaklanmalar sürüyor.
Arap halklarýnýn iþi zor. Onlarca
yýlýn örgütsüz toplumlarý ayaklanmayý, devlet baskýsýna karþý
dürenmeyi baþardýlar ama yýktýklarýnýn yerine ne koyacaklarý
konusunda net deðiller.
Özgürlük istiyorlar ama bu
özgürlüðe nasýl ulaþacaklarýný
tam bilmiyorlar. Özgürlük istiyorlar ama örgütlü deðiller.
Mücadele içinde öðreniyorlar ve
örgütleniyorlar.
Bunun için Mýsýr’da Tahrir
Meydaný yeniden devrimin
merkezi oldu. Polis ve askerlerle
devrimciler günlerdir çatýþýyor.
Devrimciler Tahrir meydanýný
karþý devrime vermiyorlar.
Seçimler de bu durumu
deðiþtirmedi. Nüfusun kabaca
yarýsý seçimlere katýlmadý.
Türkiye’de ulusalcý, laikçi
sosyalistler Arap devrimlerini
görmemeye, kabullenmemeye
çalýþýyorlar. Diktatörlüklerin
yýkýlýþýný, günler boyu milyonlarca insanýn bütün devlet þiddetine
raðmen sokaklara çýkýþýný
anlayamýyor. Mücadelenin insanlarý nasýl deðiþtirdiðini
kavrayamýyorlar.
Onlar aþaðýdan hareketlerden
iðreniyor, onlarý küçümsüyorlar.
Türk ulusalcý sosyalistleri
yukarýdan devim olur sanýyorlar.
Partilerinin devrim yapacaðýna
inanýyorlar, bunun için “iþçiler
partiye, parti iktidara” diyolar.
Oysa devrimler böyle olmuyor.
Tusya’da 1905’de, 1917 Þubay
devriminde olduðu gibi tam da
ne istediklerini bilmeyen emekçi
yýðýnlar bir anda iktidarlarý,
rejimleri yýkýyorlar ve yeni bir
kapý açýlýyor.
Emekçiler devrim sýrasýnda
öðreniyorlar, taleplerini biçimlendiriyolar. Eðer devrimci, bir
parti varsa bu daha kolay, yoksa

süreç uzuyor, belki de emekçiler
yeniliyor.
Almanya’da 1919 yýlýnda iþçilerin yýðýnsal bir partisi vardý ama
devrime önderlik etmediði gibi
burjuvazinin yanýnda tutum alýp
devrimin karþýsýna geçti. Yeni
kurulan devrimci parti ise büyükj
yýðýnlarý yönlendiremedi. Devrim
yenildi.
Türk ulusalcý sosyalistleri
Ortadoðu’da karþý devrimin her
atýlýmýnda adeta seviniyorlar.
Karþý devrimcilerin hikayelerini,
yalanlarýný önümüze koyuyor.
Kaddafi’yi, Esad’ý anti emperyalist yapýyorlar. Ayaklanan yýðýnlardan nefret ediyorlar.
Ne var ki dünyada durum böyle
deðil
ABD’de Wisconsin’de, Ýspanya’da Madrid ve Barselona’da iþçiler
Tahrir diyerek harekete geçtiler.
Wisconsin’de 3 hafta meclisi iþgal
ettiler.
Yunanistan’da ve daha birçok
ülkede iþçiler krizin yükünün sýrtlarýna yüklenmesine karþý genel
greve çýkarken Tahrir diyorlar.
Wall Street’i Ýþgal Et hareketi
Tahrir’den öðrendi.
Hareket Wall Street’te baþladý
hýzla bütün dünyaya yayýldý.
Þimdi iþçiler Tahrir’den, Tahrir
iþçilerden öðreniyor. Küresel bir
ayaklanma, küresel bir intifada
yaþanýyor.
Ayaklananlarýn bir çok eksiði
var. En baþta örgütsüzlük. Tek tek
ülkelerde ve uluslararasý
düzeyde. Devrimci marksistler bu
eksiði gidermek için canla baþla
çalýþýyor, her yerde özgürlük
mücadelesine sahip çýkýyor,
destekliyor, iþçi hareketlerinin
içinde yer alýyor.
Türkiye’de de emekçiler
Tahrir’den, Arap devrimlerinden
öðrendi.
Türkiye’de de emekçiler özgürlük istiyor. Yýllardýr askeri
vesayete karþý yýðýnsal gösteriler
yapýlýyor. Kürt özgürlük hareketini desteklemek için gösteriler
yapýlýyor.
Bu süreci hýzlandýrmak gerekir.
Ancak herþeyden önce Arap
Devrimleri’nden ve dünyadaki
hareketten öðrenmek gerekir.

Devrim
m

Ýsyan dalgasýnýn fitili Ortadoðu’da ateþlendi, bütü
ve Güney Amerika’da, Avrupa’da, Asya’da, Afrika’d
öðrenciler özgürlük için, adalet için isyan etmeye b
devrimci dalga ile sarsýlýyor
2011 týpký 1968 gibi tarihe devrimci
bir yol olarak geçecek. Kapitalizmin
ekonomik, sosyal, siyasi ve ekolojik
çok yönlü krizine karþý Ortadoðu'da,
Avrupa'da, Kuzey ve Güney
Amerika'da, Asya'da milyonlarca
insan isyan etti. Fakirliðin, iþsizliðin,
açlýðýn, savaþlarýn ve son bulmasý,
adalet, gerçek demokrasi ve özgürlük
için küresel direniþ 2012'nin de gündemi olacak.
2011 yýlýnda yaþananlar devrimci
yükseliþlerin beklenmedik doðasýna
iliþkin Rus devrimcisi Lenin'in sözlerini hatýrlattý: "Hiçbirþey olmayan 10
yýllar vardýr sonra birkaç haftada on
yýllar yaþanýr"

Arap Baharý
Baþ döndürücü yýl 2011, Tunus ve
Mýsýr devrimleriyle baþladý.
Yoksulluða ve baskýya isyan eden
Arap yoksullarý yenilmez gibi
gözüken zalim diktatörleri tarihin
çöplüðüne yolladý. ABD'nin ve Batý
kapitalizminin Ortadoðu'daki sadýk
dostu Mübarek, 18 günlük kararlý bir
direniþ sonucu yenildi. 25 Ocak günü
Tahrir Meydaný'ný milyonlar doldururken Mýsýr genelinde 20 milyon kiþi
özgürlük için sokaða çýkmýþtý.
Arap Baharý tüm Ortadoðu'ya
yayýldý. Libya'da, Suriye'de,
Yemen'de, Bahreyn'de, Kuveyt'te,
Irak'ta ve Suudi Arabistan'da zalim
rejimlere karþý halk ayaklandý. Bin Ali
ve Mübarek'in yenilgisini göre egemen sýnýflar bundan hýzla ders çýkartarak devrimi ezmek için harekete
geçti. Libya'da Albay Kaddafi,
Suriye'de Beþir Esad ve ordu
katliamlarla devrimi boðmak istedi.
ABD ve AB demokrasi mücadelelerini destekler gibi görünse de Libya'da
Kaddafi'nin katliamlarýna göz yumdu
ve Libyalý devrimciler kitlesel olarak
imha edildikten, silahlý mücadele
halk hareketinin önüne geçtikten
sonra müdahale ettiler. Suriye'de ise
Esad'ýn katliamlarýna göz yumdular.
Arap devrimlerini ezmek isteyenler
sadece krallar, hanedanlar, darbeci
generaller deðil, Ortadoðu'daki hegemonyasýný yitirmek istemeyen Batý
kapitalizmidir.
Ortadoðu egemen sýnýflarýnýn ve
Batý kapitalizminin saldýrýsýna karþý
Ortadoðu'da isyan dinmek bilmiyor.

Ýsyanýn kalbinde Mýsýr iþçi sýnýfýnýn
kararlý mücadelesi var. Diðer ülkelerdeki iþçi sýnýflarý mýsýrlý kardeþlerini
izliyor. Mübarek'in devrilmesiyle
durmayan hareket þimdi Askeri
Konsey'i yýkmak için mücadele ediyor. Devrim bir süreç ve bu süreç
içerisinde kendileri köklü bir deðiþim
geçiren iþçiler devrimin devam
etmesini istiyor. Karþý-devrimin
bütün ataklarýna Mýsýr devrimini
yaratan dinamik yerinde durmuyor.
2012'de de Mýsýr devrimi çok konuþulacak.

Avrupa'da krize karþý direniþ
Mýsýr devrimi tüm dünyada antikapitalist aktivistlere, devrimci marksistlere ve öncü iþçilere ilham verdi.
Stigmata Meydaný'nda parlamentoyu kuþatan Yunan emekçilerin
Tahrir direniþçilerine gönderdiði
selam ayný kararlýlýða iþaret ediyordu.
Ýki yýldýr kemer sýkma politikalarýna
karþý çetin bir direniþ sergileyen
Yunan iþçi sýnýfý 2011'de 13 kez genel
grev yaptý. On binlerce genç aktivist
iþçi hareketinin yanýnda yer aldý.
Bürokratlar, bankacýlar ve faþistlerin
yönetime geldiði Yunanistan'da iþçi
sýnýfý kazanana kadar genel grevi
tartýþýyor.
Tahrir'i örnek alan Ýspanyol gençliði
önce Madrid'deki Puerto de Sol
Meydaný'ný iþgal etti. Aktivistlerin
iþgal hareketi kýsa sürede tüm
þehirlere yayýldý. Yeni mücadeleci
kuþak iþsizliðe ve sosyal harcamalarda yapýlan kesintilere isyan ediyordu
On binlerce genç aktivistin neo-liberal politikalara karþý direniþ çaðrýsý
ABD'nin Wisconsin eyaletinde yanký
buldu. Genç aktivistler, emek karþýtý
yasalarý durdurmak için 3 hafta
boyunca Wisconsin meclisini iþgal
etti.

Tahrir'den Wall Street'e
yeni hareket
Wisconsin'deki direniþ bir kývýlcýmdý. Küresel finans sermayesinin
merkezi olan Wall Street genç
aktivistler tarafýndan iþgal edildi.
Wall Street protestocularý tüm
zenginliklere el koyan ve kendi krizlerinin bedelini halka ödetmeye
çalýþan %1'i, yani kapitalist sýnýfý
mahkûm ediyordu. 'Biz %99'uz' diyen
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a’ya ve Avrupa’ya

mci bir yýl

n dünyaya yayýldý. Kuzey
da iþçiler, emekçiler,
baþladýlar. Dünya yeni bir
hareket, sosyal adaletsizliði ve þirketlerin kârlarýný tartýþma gündemine
yaptý. Aktivistler iþçi hareketiyle
buluþtu. Oakland'da aktivistler ve
öncü iþçiler birlikte limanlarýn giriþ ve
çýkýþlarýný kapattý. 'Ýþgal et' hareketi
tüm ABD'ye yayýldý, þimdi polisin
þiddetine ve kýþ koþullarýna karþý yeni
yollar arýyor.
Tahrir'den ilham öðrenciler
Ýngiltere'de döküldü. Yüz binlerce
öðrenci eðitime ayrýlan kaynaklarýn
kesilmesine karþý isyan etti. 30
Kasým'da 2 milyon kamu emekçisi,
hükümetin kesinti ve iþten çýkarma
planýna karþý grev yaptý. 1926 genel
grevinden bu yana ülkede bu çapta
bir grev yaþanmamýþtý.
Neo-liberalizmin örnek ülkesi olarak
gösterilen Þili'de de genç kuþak kesintilere karþý direniþe geçti. Neo-liberalizme karþý yüzbinlerce öðrencinin
baþlattýðý hareket, parasýz eðitim ve
gerçek demokrasi taleplerini haykýrdý.

Küresel intifada 2012'nin de
temel gündemi
15 Ekim'de Wall Street iþgalcilerinin
çaðrýsýyla 82 farklý ülkede 1.000
þehirler antikapitalist protestolar
gerçekleþti. Dünyanýn neresine
bakarsak bakalým kapitalizme karþý
isyan eden insanlarý görüyoruz.
Küresel kapitalizmin ise göstericilerin üzerine kolluk kuvvetlerini yolladýðýný, dünyanýn efendilerinin
silahlanma yarýþýný týrmandýrarak
savaþ kartlarýný çýkardýklarýný da
görüyoruz.
%99, 30 yýldýr süren neo-liberalizme
isyan ediyor. 30 yýl boyunca üretim
araçlarýný elinde tutan kapitalist sýnýf
aþýrý ölçüde zenginleþti. %1 tüm
zenginliklere el koyarken, %99'a
kendi krizinin faturasýný ödetmek
istedi. Yeni mücadeleci kuþak bunu
kabullenmiyor ve sistemi deðiþtirmek
istiyor.
2011 yeni bir devrimci dönemin
baþlangýcýnda olduðumuzu sayýsýz
iþaretle gösterdi. 2012'ye umut ve
kararlýkla giriyoruz. Krizle birlikte
devrimde gündeme gelir. Devrimci
marksistler tüm dünyada krize karþý
direniþin en kararlý unsurlarý olmalý
ve yeni hareketi bulunduklarý her
yerde inþa etmelidir.
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1 Tunus’ta Mýsýr’da
devrimler oldu
Libya, Suriye, Yemen,
Bahreyn, Irak, Kuveyt,
Ürdün ve Suudi
Arabistan’da halk
isyanlarý baþladý
Devrimler sürüyor

1 Rusya’da stalinizmin çöküþünden bu
yana en büyük protesto
gösterileri gerçekleþti

1 Yunanistan’da iþçi
sýnýfý 13 kez grev yaptý

1 Þili’de genç kuþak
neo liberalizme
isyan etti

1 ABD’’de
Wisconsin’de emek
karþýtý yasalar görüþen
meclis iþçiler tarafýndan 3 hafta iþgal edildi

1 Küresel finans
sermayesinin merkezi
Wall Street biz %99’uz
diyen aktivistler
tarafýndan iþgal edildi
1 Ýngiltere’de 2
milyon iþçi greve çýktý

1 Kazakistan’da iþçiler polisin ve askerin
kurþunlarýna karþý
özgürlük için sokakta

1 Avrupa’da Fransa,
Ýtalya, Ýspanya,
Portekiz, Belçika’da,
Ýrlanda’da genel
grevler yaþandý
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2011’de DSiP etkinlikleri

Dünyayý deðiþtirmek için…
DSÝP açýsýndan 2011 yýlý, mücadeleyle dolu geçti. DSÝP üyeleri her bir
mücadele konusuna yetiþmeye, doðru
fikirlerle daima ezilenlerden yana
tutum almaya 2011 yýlýnda da devam
etti. 2011'in baþýnda patlayan Arap
devrimleri tüm 2011 yýlýna damgasýný
bastý.
Tüm dünyada iþçiler, ezilenler ve
yoksullar diktatörlüklere, krizin faturasýný emekçilere ödetmek isteyen
hükümetlere karþý mücadelelerinde
Arap halklarýnýn devrimci isyanýndan
güç aldý. Kazanmanýn mümkün
olduðunu gördü. Kazanmak için
kendi kaderini kendi ellerine almasý
gerektiðini fark etti.
Türkiye'de ise 2011 yýlýna Kürt
sorunu ve savaþ damgasýný basarken,
DSÝP üyeleri Kürt halkýnýn mücadelesinin yanýnda olmaya devam etti.
Sayýsýz eylemde "Kürt halkýna özgürlük" sloganý attý, gözaltýlar, tutuklamalar ve polis saldýrýsýna karþý,
hükümetin Kürt hareketiyle mesafe
koymaya zorlamasýna karþý, DSÝP
üyeleri Kürt hareketiyle enternasyonalist bir dayanýþma gösterdi.
Dünyada ekonomik kriz ve krize
karþý mücadele belirleyiciyken,
Türkiye'de keskin politik sorunlar
daha öne çýktý.
Ermeni soykýrýmýnýn kabul edilmesi
için, Kürt halkýnýn özgürlüðü için,
cinsel yönelimler üzerindeki
baskýlarýn yok edilmesi, için, ýrkçýlýðýn
ve milliyetçiliðin geriletilmesi için,
kadýnlar üzerindeki þiddetin durdurulmasý için, KCK tutuklamalarýný
protesto etmek, Hrant Dink'i öldüren
mekanizmanýn yargýlanmasýný ve
daðýtýlmasýný saðlamak, Ergenekon
devletinin tasfiyesi için mücadele
etmek, hükümetin demokratik alanda
yarattýðý kýsýtlamalara karþý ses yükseltmek, yeni anayasa çalýþma ve
tartýþmalarýnýn içinde yer almak,
DSÝP üyelerinin yerine getirdiði politik görevler arasýnda oldu.
Bir yandan yoksulluða ve
sendikalarýn cýlýz da olsa eylemlerine
destek olmak, ulaþýlabilen iþyeri
direniþleriyle dayanýþmak, diðer yandan küresel ýsýnmayý durdurmak için
kampanyalar yapmak birbirinde
kopartýlamaz mücadele baþlýklarý.
Hükümetin nükleer santral kurma
çabalarýna karþý Taksim Meydaný'nda
günlerce süren direniþ kampýnda
DSÝP üyesi aktivistler de örgütleyiciler arasýndaydý.
Kitlesel bir sol parti, sadece ve
sadece mücadelenin içinde, mücadelenin sesi, örgütleyicisi olarak ve
mücadele eden aktivistlere güven vererek inþa edilebilir. DSÝP üyeleri 2010
yýlýnýn sonlarýndan bugüne kadar,
ulaþabildikleri her mücadelenin, iþçi
sýnýfýnýn mücadelenin ilerletecek her
eylemin ve kampanyanýn içinde
olmayý sürdürdüler. Aþaðýda bazý
mücadele baþlýklarýnýn kýsa bir özeti
yer alýyor:

Arap Baharý'yla dayanýþmak
için: Yaþasýn devrim!
28 Ocak 2011'de Ýstanbul ve
Ankara'da Mübarek diktatörlüðüne

karþý Mýsýr konsolosluklarý önünde
yapýlan eylemleri, DSÝP'in, Mýsýr ve
Libya konsolosluklarý önünde yaptýðý
diðer eylemler, Taksim'de Tahrir
Meydaný'ný selamlamak için yaptýðý
oturma eylemi, Libya konsolosluðu
önüne yapýlan kitlesel yürüyüþ,
Libya'ya NATO müdahalesini
protesto etmek için düzenlenen
yürüyüþ, basýn açýklamalarý, Suriye
halkýyla dayanýþmak için yapýlan
basýn açýklamalarý…

"Kürt halkýna özgürlük"
18 Eylül 2010'dan içinden geçtiðimiz

günlere kadar DSÝP üyeleri Kürt
halkýyla her düzeyde dayanýþmak için
sayýsýz eylem örgütlediler, sayýsýz
eyleme katýldýlar.
ÝHD'nin Barýþ yürüyüþüne destek
eylemiyle atýlan adýmlar,
Diyarbakýr'daki KCK duruþmalarýna
DSÝP üyelerinin destek ziyaretiyle
devam etti.
Kürtçe'yi bilinmeye bir dil ilan eden
mahkeme üyelerine dil kursu etkinliklerinden, YSK'nýn seçimlerden önce
ve sonra Hatip Dicle ve
arkadaþlarýnýn milletvekilliðini gasp
etme giriþimlerine kadar bir dizi

Ýsyanýn

yýlý

protesto gösterisi gerçekleþtirildi,
gerçekleþen gösterilere DSÝP üyeleri
de katýldý.
DSÝP aktivistlerinin de giriþimiyle
kurulan Barýþ Ýnisiyatifleri yaz
aylarýnda iki kez etkili eylem düzenledi.
Ýstanbul Kent Konsey'inin Kürt
halkýyla dayanýþmak için düzenlediði
tüm gösterilerde DSÝP üyeleri de yer
aldý. DSÝP üyesi Muhammed Cihat bu
eylemlerden birisinde göz altýnda ve
hala tutuklu. DSÝP seçimlerde Blok
adaylarýný destekledi, seçimlerden
sonra hýzlanan Kongre çalýþmalarýna
esas olarak Kürt halkýyla dayanýþmak
için omuz verdi.

Nükleer santrallara,
küresel ýsýnmaya karþý
Fukuþima'da depremin ardýndan
patlayan nükleer santralýn yarattýðý
faciayý ve AJP hükümetinin nükleer
santral kurma giriþimini protesto
etmek için DSÝP üyelerinin de içinde
aktif bir biçimde çalýþtýðý KEG, Ýstanbul'daki en kitlesel protestoyu örgütledi.
Haziran ayýnda 10 gün boyunca
hükümete meydan okuyarak Taksim
Meydaný'nda kurulan çadýr
direniþinin örgütlenmesinde DSÝP
üyeleri aktif rol aldý.
Yýl boyunca izmir'de, Bursa'da,
Ankara'da ve Ýstanbul'da 3. köprüye
karþý eylemlerden iklim deðiþimini
durdurmak için düzenlenen gösterilere kadar bir dizi eylem örgütlendi.

Ýþçi direniþleri ve eylemleri
DSÝP üyeleri yýl boyunca kuralsýzgüvencesiz çalýþmaya karþý, iþten
atýlan Buca Belediyesi iþçilerinin haklarý için, Torba Yasaya karþý düzenlenen iþçi mitinglerinde, Bilgi Üniversitesi'ndeki sendikalaþma mücadelesinde, Konak iþçileriyle dayanýþma
eylemlerinde, 9 Eylül Üniversitesi
iþçilerinin direniþlerinde, Ýstanbul Diþ
Hekimleri Odasý iþçilerinin oda yönetimine karþý eylemlerinde, KESK'in ve
üye sendikalarýn düzenlediði eylemlerde, kýdem tazminatýnýn gasp
edilmesine karþý baþlayan eylemlerde
daima iþçi sýnýfýnýn birliðini savunarak yer aldý.
DSÝP Ýstanbul'daki 1 Mayýs'a "Kürt
halkýna özgürlük" ve Ermenice,
"Yaþasýn 1 Mayýs" pankartlarýyla
katýldý.

Öðrenciler özgürlük istiyor
Öðrencilerin Ankara ve Ýstanbul'da
düzenlediði "Özgürlük istiyoruz" mitinglerinde, 24 Nisan'da Ermeni
soykýrýmýnda yaþamýný yitirenlerin
anýldýðý etkinliklerde, baþörtüsüne
özgürlük kampanyalarýnda, anadilde
eðitim etkinliklerinde, darbelere karþý
basýn açýklamasý ve yürüyüþlerde,
Kenan Evren'in yargýlanmasý için giriþimlerde, kadýn cinayetlerine karþý
gösterilerde, eþcinsel hareketin panellerinde ve sokak gösterilerinde,
"Barýþalým yeter!" yürüyüþlerinde,
DSÝP üyeleri yer aldý. Bu eylemlerin
bvir çoðunun merkezi örgütlenmesini
yaptý.
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sosyalist

Þiddet ve sosyalizm
Marksistler þiddete daima karþý çýkarlar. Þiddeti ilk kullanan daima burjuvazi olmuþtur. Volkan
Akyýldýrým son zamanlarda sol çevrelerde çokca tartýþýlan þiddet konusuna tarihsel örnekler
vererek katýlýyor
Hangi marksizm?

Volkan AKYILDIRIM
Tarihçi Halil Berktay Taraf'ta Roni
Margulies'i devlete karþý Kürt hareketini desteklediði için þiddeti savunmakla suçladý. Türkiye'de þiddetin
kaynaðý olan militarizme ve
Ergenekon çetesine mücadelenin
öncülüðünü yapan, savaþ karþýtý
hareketin baþlatýcýsý olan DSÝP
üyelerini þiddet savunuculuðuyla
suçlamak birçok baþka iftira gibi
hiçbir gerçeðe dayanmýyor.
Marksistler þiddeti bir siyasal araç
kullanmayý reddeder. Sýnýflý toplumlarýn tarihine damgasýný vuran þiddet,
yeni ve özgür bir topluma ulaþmanýn
siyasi yöntemlerinden biri olamaz.
Marks'a göre yeni toplum iþçi
sýnýfýnýn kendi eylemi ile kurulur;
iþçiler dünyayý deðiþtirirken kendilerini de deðiþtirirler. Devrim iþçilerin
kitlesel kolektif eylemidir.
Suikastlar, bombalamalar, terörist
saldýrýlar ve komplolar ise azýnlýðýn
iþidir. Kolektif deðil bireyseldir,
emekçi sýnýflarý edilgen bir konuma
iter. Yeni bir topluma bir topluma
gidiþin araçlarý olmayacaklarý gibi iþçi
sýnýfý mücadelesine de zarar verir.
Engels þöyle der:
"Tüm komplolar salt yararsýz
olmanýn ötesinde, zararlýdýr. Onlar
çok iyi bilirler ki devrimler, ne
niyetlenerek ne de keyfi olarak yapýlmamýþtýr; özgül parti ve sýnýflarýn
irade ve kýlavuzluðundan tümüyle
baðýmsýz koþullarýn zaruri sonucu
olarak gerçekleþmiþtir."
Ýþçi sýnýfýnýn mücadele yöntemi
grevdir, kitlesel protestolardýr. Yani
egemen sýnýfýn iktidarýnýn üretildiði
asýl alanda yürütülen ekonomik siyasi
mücadelelerdir. Bir azýnlýðýn þiddeti
yeni topluma geçiþ için araç olacaksa
kitlesel mücadeleler inþa etmenin,
hegemonya mücadelesi verecek
devrimci bir iþçi partisi kurmanýn da
bir anlamý yoktur.

Ýlk kurþunu burjuvazi sýktý
Tarihte ilk kurþunu sýkan burjuvazidir. 1789'da Fransa'daki burjuva
devrimin yetersiz olduðunu düþünen
iþçiler yola devam etmek için 1848'de
ayaklandýklarýnda kapitalist sýnýfýn
þiddet araçlarýyla karþýlandýlar.
1871'de Paris'te Komün'ünü kuranlar, Fransa-Prusya savaþýna sürülen,
ellerine silah verilen, ardýndan
Fransýz burjuvazisi tarafýndan
yüzüstü býrakýlan yoksullardýr.
Prusya ordusunun kuþatmasý altýnda olan Paris'te tüm halk savunma
için silahlandýrýlmýþtýr ve herkes
silahlý olduðu için topluma çevrilmiþ
bir silahlý güç ortadan kalkmýþtýr.
Marks, Paris Komünü'nü iþçi devleti
olarak nitelemesinin nedeni budur:
Þiddet aygýtýnýn sürekliliðine son verilen devlet, "devlet olmayan
devlet"tir. Paris Komünü'nde doðrudan demokrasi iþlerken, þiddet yine
burjuvaziden gelmiþtir. 50 bin
Komünar katledilmiþtir.

1917: Þiddetsiz devrim
1917 Rus devrimi, þiddetsiz bir
devrimdir. Devrimin kalbi olan
Petersburg'da kimse ölmemiþtir. Ekim
Devrimi sýrasýnda kayda deðer tek
silahlý çatýþma, merkezden uzakta
Moskova'da gerçekleþmiþtir. Bir grup
askeri okul öðrencisi subay ile iþçiler
karþý karþýya gelmiþ, çatýþmada 7
subay ölmüþtür. 1917 devriminde
kayýtlara geçen tek þiddet olayý
budur.
Rusya'da iþçi sýnýfý önce silahlanýp
sonra ayaklanmadý. Ayaklandýktan
sonra karakollarý ve kýþlalarý basarak
silahlara el koydu. Devrim sýrasýnda
ordu ikiye bölündü ve polis örgütü
fiilen daðýldý. Çar'ýn askerleri

Sýnýflý toplumlarda
þiddetin rolü
1968'de "Ýktidar namlunun ucunda"
diyen Avrupa maoistlerinin marksizmle bir ilgisi olmadýðýný söyleyen
Hannah Arendt, Karl Marks'ýn þiddet
sorununa bakýþýný þöyle anlatý:
"Kuþkusuz Marx tarihte þiddetin
oynadýðý rolün ayýrdýndaydý. Ama bu
rol ona göre ikincil bir roldü. Eski
toplumun sonunu getiren þey þiddet
deðil iç çeliþkileriydi. Yeni bir
toplumun ortaya çýkýþýný önceleyen
þiddetli patlamalardý; ama bunlar yeni
toplumun ortaya çýkýþý açýsýndan
neden oluþturmuyordu. Marx bunlarý
doðumu önceleyen doðum sancýlarýna
benzetir, ama bunlar doðumun nedeni
olarak görülemez. Ayný damarda
ilerleyerek, devleti egemen sýnýfýn
denetiminde bir þiddet aygýtý olarak
deðerlendirir. Ama egemen sýnýfýn filli
iktidarý þiddetten oluþmaz ya da þiddete dayalý deðildir. Egemen sýnýfýn

karþýsýnda devrimi savunmak için
silahlara el koyan iþçiler, ayrý bir
silahlý gücün varlýðýna son vererek
þiddetin asli kaynaðýný da ortadan
kaldýrdý.
Ancak 1919'un baþýnda Rus egemen
sýnýfý Batý kapitalizminin desteðiyle
karþý devrim için askeri saldýrýya
baþladýðýnda Rusya'da þiddet (iç
savaþ) baþlamýþtýr. Kýzýl Ordu'nun
kuruluþ nedeni iþçi iktidarýný savunmaktýr; ama ne Lenin ne de Troçki
Kýzýl Ordu'yu sosyalist toplumun
inþasýnda temel bir araç olarak gördü.
Devrim tek bir ülkeye sýkýþtýðý için
eski toplumun pislikleri yeniden
üredi ve Kýzýl Ordu'da yeni toplumun
deðil eski toplumun bir parçasýdýr.

fiili iktidarýný tanýmlayan, toplumda
oynadýðý rolüdür; ya da daha açýk bir
deyiþle üretim sürecindeki rolüdür."
Tarihin itici gücünün üretici güçler
(üretim araçlarýn ve iþçi sýnýfý) tarafýndan belirlenen iktisadi alandan
geldiðini söyleyen Engels þiddetin
iktisadi geliþmenin hýzlandýrýcýsý
olduðunu söyler; Kast ettiði sýnýflý
toplumlarda iktisadi düzeninin
sürekliliðinin saðlanmasýnda þiddet
araçlarýnýn üretimin merkezi bir rol
oynamasýdýr. Þiddet araçlarý olmadan
düþünülemez; silahlanma kapitalist
ekonominin de belirleyici hatta
etrafýnda örgütlendiði temel sektördür.
Engels þunun altýný çizer: Þiddet
araçlarýndan ayrý olarak düþünülemez.
Araçlar (silah) çoðu zaman amacýn
(yeni toplum) önüne geçer.
Lenin, kapitalist devleti bir þiddet
aygýtý olarak niteler. Lenin devletin
sönümlenmesinin yolunun silahlý
gücün fiilen ortadan kaldýrýlmasý ile
mümkün olduðunu anlatýr.

20. yüzyýla kadar þiddet, terör ve
komploculuk, solun deðil aþýrý saðýn
tekelinde olmuþtur. Ancak kendini
Marksist olarak niteleyip, silahlý
mücadeleyle yeni bir toplumun kurulacaðýný söyleyen akýmlar ortaya çýktýðýnda durum deðiþti.
Bu hareketlerin söylemleri ne denli
radikal olsa da özde parlamenter
mücadeleyi esas alan reformizmden
hiçbir farklarý yoktur. Her ikisinde de
emekçi kitlelerin kolektif eylemi yadsýnýr, onlara "biz sizi kurtaracaðýz,
bizi sadece destekleyin" denir.
Halil Berktay gibiler Mao'yu da,
Castro'yu da, Pol Pot'u da marksist
olarak görüyor; þiddetin faturasýný bir
bütün olarak marksizme çýkarýyor.
Þiddeti bir mücadeleci yöntemi olarak
benimseyenler kendilerine Marksist
deseler de marksizmle yakýndan uzaktan bir ilgileri yoktur.
Berktay'ýn analizinde tek hata bu
deðil, o kapitalist devletin sistematik
olarak þiddeti üreticisi olduðunu gözden kaçýrýyor.
Türkiye'de de þiddetin asli üreticisi
kapitalist ulus-devlettir. Ýþgal ettiði
Kürdistan'daki sömürge yapýsýný
korumak için þiddete ve savaþa
baþvurmaktadýr.
Kendisine baþka hiçbir yol býrakýlmayan sömürgedeki kurtuluþ
hareketi siyasi mücadelesinde þiddet
araçlarýna dayanmak zorunda
býrakýlmýþtýr.
PKK'nin sivilleri öldüren ve Türk
yoksullarýna zarar veren þiddet
eylemlerine son vermesinin yolu
devletin ulusal baskýya son vermesinden geçer.
Biz tam da þiddete kökten karþý
olduðumuz için asýl olarak devleti
eleþtirmek gerektiðini söylüyoruz.
Silahlarýn susmasýnýn tek yolu
devletin Kürtlere karþý tutumunu
deðiþtirmesidir. Her iki tarafý da
eleþtirdiðini söyleyen Berktay gibiler
ise aslýnda çözümsüzlüðün devamýný,
þiddetin sürmesini yaratan koþularýn
sürmesini savunuyor.
Þiddete karþý olmamýz devletin þiddeti ile azýnlýk gruplarýnýn uyguladýðý
þiddetin simetrik ve eþit olduðunu
söylememize neden olamaz:

"Terörist eylemlere karþý insan
yaþamýnýn 'kutsal deðeri' hakkýnda
açýklamalar yapan satýlýk ahlâkçýlarla
[biz komünistlerin] ortak hiçbir yaný
yoktur. Onlar, baþka durumlarda,
baþka 'kutsal deðerler' adýna (örneðin
'ulusal onur' veya monarþinin prestiji)
milyonlarca insaný savaþ cehennemine itmeye hazýrdýr. Bugün özel
mülkiyeti korumak için silahsýz iþçiler
üzerine ateþ açýlmasý emrini veren
Bakan, onlarýn ulusal kahramanýdýr.
Ama yarýn, iþsiz iþçilerin çaresiz elleri
bir yumruk haline geldiðinde veya
bir silahý kavradýðýnda, yine ayný
adamlar bu kez þiddetin hiçbir biçiminin kabul edilemeyeceðine dair bin
türlü saçmalýðý dillerine dolayacaklardýr." Troçki
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Kriz ve iþsizlik
Kapitalist ekonomilerde kârlýlýðý sürdürmek, 'mutlak artý deðeri', 'nispi artý deðeri' ya da
'yoksullaþmayý' arttýrarak mümkün olabilir. Günümüzdeki gibi kriz ortamlarýnda
kapitalistler, adeta sözleþmiþ gibi, bu üç yöntemi uygulamaya giriþiyor ve iþçi sýnýfýnýn,
sermayenin bu saldýrýlarýna karþý mücadele etmek dýþýnda bir çýkýþ yolu kalmýyor
Erkin Erdoðan
Kapitalizmin ekonomik krizi aþmak
için ürettiði çözüm, neoliberalizmin
son 30 yýldýr uyguladýðý politikalarýn
kötü bir tekrarýndan ibaret: Kemer
sýkma, ücretlerin baský altýna alýnmasý, sosyal haklara dönük saldýrýlar
ve daha fazla esnek çalýþma. Sanki bu
politikalarýn kendisi krizi yaratan faktör deðilmiþ gibi, iþçi sýnýfýna krizi
atlatmak için tek çýkar yolun fedakârlýk yapmak olduðu anlatýlýyor.
Yunanistan ve Ýtalya'da, egemen sýnýf
partileri bu politikalarý açýkça uygulama cesareti gösteremediðinden,
teknokrat hükümetler iþ baþýnda.
Ancak Avrupa'da iþçi sýnýfýna dayatýlan politikalarýn, Mýsýr'da
Mübarek'in iktidarda kalma ýsrarý
gibi altý boþ. Kitleler kapitalizmden
umudunu kesiyor. Genel grev
hareketi, gençlerin ve iþsizlerin
mücadelesi adým adým geliþiyor.
Ekim ayýnda yayýnlanan
Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO)
raporu kapitalizmin çaresizliðini bir
kez daha ortaya koydu. Rapor, küresel ekonominin yeni ve daha büyük
bir istihdam krizinin eþiðinde bulunduðuna iþaret ederek, bunun toplumsal gerilimlere yol açabileceði
uyarýsýnda bulunuyor. ILO'ya göre,
geliþmiþ ekonomilerde, istihdamýn
2008 yýlýnda patlak veren kriz
öncesindeki düzeylerine dönmesi için
en az beþ yýl daha geçmesi gerekecek.
Hâlihazýrda gençler arasýndaki iþsizlik oraný Ýspanya'da %48,
Yunanistan'da %43, Ýtalya'da ise %29
seviyesinde.
Son göstergeler, geliþmiþ ekonomilerin üçte ikisinde, geliþmekte olan
ekonomilerin ise yarýsýnda istihdam
azalmasý yaþandýðýný ortaya koyuyor.
Kriz öncesindeki istihdam oranlarýný
korumak için önümüzdeki iki yýlda
80 milyon yeni iþ yaratmak gerekecek. Oysaki ekonomik yavaþlamayla
beraber, bunun ancak yarýsýnýn
yaratýlmasý mümkün. Rapor verilerinin dayandýðý 119 ülkenin yüzde
40'nda, toplumsal gerilim ve huzursuzluk riskinin önemli ölçüde arttýðý
belirtiliyor. Bu ülkelerin yarýsýnda,
hükümetlerin duruma yanýt üretme
kabiliyeti azaldý. Raporu hazýrlayan
ILO Ýstihdam Araþtýrmalarý Direktörü
Raymond Torres þöyle diyor: "Karar
anýna geldik. Ýstihdam sektöründe
ikinci kez dibe vurmamak için þimdi
önümüzde geçici bir açýlým fýrsatý
bulunuyor". Ancak henüz hiçbir
hükümet, gerçekçi bir istihdam planý
açýklamadý. Aksine, açýklanan kriz
politikalarý iþsizliði körükler nitelikte.

Artan sömürü
Kapitalist ekonomilerde kârlýlýðý
sürdürmek, 'mutlak artý deðeri', 'nispi
artý deðeri' ya da 'yoksullaþmayý' arttýrarak mümkün olabilir.
Günümüzdeki gibi kriz ortamlarýnda
kapitalistler, adeta sözleþmiþ gibi, bu
üç yöntemi uygulamaya giriþiyor ve
iþçi sýnýfýnýn, sermayenin bu
saldýrýlarýna karþý mücadele etmek
dýþýnda bir çýkýþ yolu kalmýyor.
Bu olguyu gösteren çeþitli güncel
verilerden bahsedilebiliriz.
Geçtiðimiz haftalarda ÝSMMMO'nun
açýkladýðý bir çalýþmaya göre, büyük
firmalarýn bir çalýþan üzerinden
kazandýðý paranýn 13 yýlda ortalama
21 kat arttýðý bulgusuna ulaþýldý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu, Hazine,
Ýstanbul Sanayi Odasý ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliði verileri
üzerinden yapýlan çalýþmada, büyük
sanayi firmalarýnýn 1998 yýlýnda
çalýþtýrdýklarý kiþi baþýna 577 lira kâr
elde ettikleri, 2010 yýlýnda ise bu
tutarýn 12 bin 178 liraya ulaþtýðý ifade
ediliyor. Çalýþmaya konu olan ilk bin
firmanýn, sanayi sektörünün yarattýðý
milli gelir içindeki payý yüzde
52,67'ye ulaþýyor.
Artý deðer sömürüsünün izini sürebileceðimiz bir baþka veri ise eþitsizlik. Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma
Örgütü OECD'nin bu ay açýkladýðý
verilere göre, dünyanýn önde gelen
ekonomilerinin hemen hepsinde, en

zengin ve en yoksul yüzde 10 arasýndaki gelir uçurumu son 30 yýlda gittikçe derinleþti.
Araþtýrmaya konu olan 22 ülkenin
17'sinde, 1980'lerden 2008'deki krize
kadar gelir eþitsizliði büyüdü.
Türkiye, Þili ve Meksika'nýn ardýndan
gelir eþitsizliðinin en yüksek olduðu
üçüncü OECD ülkesi. Bu ülkeleri
ABD takip ediyor. OECD ortalamasýnda, nüfusun en varlýklý yüzde
10'luk bölümü, en yoksul yüzde
10'luk bölümün eline geçenden 9 kat
fazla kazanýyor.

Türkiye'de sýnýf mücadelesi
Ýþçi sýnýfýnýn kazanýmlarýna dönük
saldýrýlar, krizin þiddetlenmesiyle
beraber dünya çapýnda artýyor.
Türkiye ekonomisi büyüyor olsa da,
egemen sýnýflar kriz ve küçülme
korkusuyla burada da çalýþanlardan
daha fazla fedakârlýk istiyor.
Geçtiðimiz aylarda, 'ekonominin
ateþini düþürme' adý altýnda yapýlan
zamlar ve arttýrýlan vergiler bunun
bir örneði.
Türkiye ekonomisi, 2001 krizinin
ardýndan bir toparlanma eðilimine
girmiþ ve 2008 krizinde büyük bir
çöküntü yaþamamýþ olsa da, iþçi
sýnýfýnýn durumu açýsýndan
bakýldýðýnda durum daha farklý.
Türkiye, GSMH açýsýndan dünyanýn
17. ekonomisi. Ancak kiþi baþýna
düþen milli gelir açýsýndan 13 bin 500

dolar ile dünyanýn 65. ekonomisi.
Oysa ki halen krizde olan
Yunanistan, (2010 rakamlarýyla) kiþi
baþýna düþen milli gelir açýsýndan 28
bin 500 dolar ile dünyanýn 31.
ekonomisi. Yani refah, Türkiye'nin iki
katý. Peki, Türkiye'de iþçi sýnýfýnýn
durumu bu kadar kötü olmasýna raðmen, mücadele neden yükselmiyor?
Bunun en önemli sebebi, Türkiye
iþçi sýnýfýnýn 2001 krizinde yenilmiþ
ve krizin faturasýný ödemeyi kabul
etmiþ olmasý. Sendikal liderlikler bu
nedenle krize karþý mücadeleyi
örmekte isteksiz davranýyor.
Bir baþka sebep ise iþçi sýnýfýnýn ve
sendikalarýn siyasi bölünmüþlüðü.
Sendikalarýn Ergenekon ve referandum süreçlerindeki birbirine zýt tavýrlarý, bugün birlikte mücadele etme
azminin önünde isteksizlik yaratýyor.
Ýþçi sýnýfýnýn en mücadeleci kesimi
olan KESK de bu bölünmelerden
nasibini aldý ve geçtiðimiz yýllarda
radikal-birleþik bir mücadele hattýný
öremedi.
Ancak, Arap Baharý'yla baþlayan ve
Avrupa'da yaygýnlaþan genel grev
hareketi, Türkiye iþçi sýnýfý için de bir
esin kaynaðý. Günümüzün görevi, her
krizde daha da zenginleþen burjuvaziye karþý, sýradan insanlarýn
öfkesinin birleþik sesi olmak.
Sendikal liderliklerin, 2011 ile
dünyanýn yeniden bir devrimler çaðýna girdiðini fark etmesi gerekiyor.
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sosyalist

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.
Reform deðil, devrim

Deðiþtirilmeyi bekleyen bir dünya
Roni Margulies
Biraz geri durup sanki ilk kez görüyormuþ gibi bakarsak, inanýlmaz
güzellikte bir dünyada yaþýyoruz.
Sayýlamayacak kadar çok hayvan ve
bitki, baþ döndürücü bir çeþitlilik, akýl
almaz bir renk cümbüþü.
Ýnsan mutluluðu için gerekli her þey
yerli yerinde. Ýnsanlarýn, tüm dünya
nüfusunun tüm maddi ihtiyaçlarý
hemen bugün karþýlanabilir. Tok
olan, baþýnýn üzerinde bir dam olan,
soðuða ve sýcaða karþý korunaklý olan
insanlar hemen bugün hayatýn tadýný
çýkarmaya, yaratýcýlýklarýnýn dizginlerini atýp bugün düþünmemiz bile
belki mümkün olmayan ürünler vermeye baþlayabilir.

Bolluk içinde kýtlýk
Ama baþlamýyorlar. Baþlamýyoruz.
Baþlamamýz gerektiðini, öyle yaþayabileceðimizi herkes, hepimiz biliyoruz, ama olmuyor.
Olmamasý bir yana, insanlýðýn
muazzam mutluluk ve yaratýcýlýk
potansiyelinin gerçekleþmiyor olmasý
bir yana, tam tersi gerçekleþiyor.
Oysa, tam tersinin gerçekleþmesi
için hiçbir maddî neden yok. Bir
bütün olarak bakarsak, dünyada
kýtlýk yok, azlýk yok, eksik yok.
Akýllara durgunluk verecek bir gýda
zenginliðinin ortasýnda, örneðin,
insanlýðýn önemli bir kýsmý tok olmak
þöyle dursun, kötü beslenme þöyle
dursun, açlýktan ölüyor. Ve açlýk
sadece Afrika'da deðil. Amerika'da,
dünyanýn en zengin ülkesinde, kötü
beslenmeden kaynaklanan verem gibi
hastalýklarýn arttýðý anlatýlýyor. New
York sokaklarýnda ancak dilenerek
karnýný doyurabilenler Ýstanbul'dan
daha fazla.
Bilim kurgu yazarlarýný bile hayrete
düþürecek bir bilimsel, týbbî ve
teknolojik geliþmenin ortasýnda,
insanlýðýn önemli bir kýsmý daha bir
yaþýna basmadan ölüyor, çaresi bilinen hastalýklardan ölüyor, içecek
temiz su bulamadýðý için ölüyor,
soðuktan ölüyor, sýcaktan ölüyor, sel
baskýný veya deprem geldiðinde
uyduruk binalarda yaþadýðý için
ölüyor.

"Delirmiþiz biz!"
Biraz geri durup sanki ilk kez
görüyormuþ gibi bakalým. Bir gezegen ve yedi milyar insan. Gezegenin

kaynaklarý ve insanlarýn bilgi düzeyi
ve toplam üretimi yedi milyarý beslemeye bol bol yetiyor; yedi milyarýn
hepsi için elektrikli, sulu, saðlam ve
ferah konutlar inþa etmeye bol bol
yetiyor; yedi milyarýn hepsinin eðitimini ve saðlýðýný saðlamaya bol bol
yetiyor. Ama bu yedi milyarýn önemli kýsmý aç, konutsuz, eðitimsiz,
saðlýksýz.
Günümüzün dünyasýna anlam vermek gerçekten de mümkün deðil.
Niye böyle olduðunu anlamak
mümkün, ama bunu anlamlý, normal,
kaçýnýlmaz bulmak mümkün deðil.
Yedi deðil yetmiþ milyar insaný bile
besleyebilecek bir dünyada, milyonlarca insanýn açlýktan ölmesi nasýl
normal olabilir?
Önce buradan baþlamak gerek.
Bugün tek bir insanýn bile açlýktan
ölmesini "normal" karþýlayan biriyle,
önce bunu tartýþmak gerekir, önce
bunun "anormal" olduðunu kabul
ettirmek gerekir.
Sonra? Sonra sorun sadece açlýk
deðil ki. Yedi milyar insan doymak
ve yaþamak için gerekli iþlemleri
yaparken, bu iþlemleri iklim deðiþikliðine yol açmayacak, ozon tabakasýný
delmeyecek, nehirleri kurutmayacak,
topraðý zehirlemeyecek, diðer canlýlarý yok etmeyecek þekilde yapabilecek bilgiye ve teknolojiye sahipse ve
yine de bunlarý yapýyorsa, burada da
bir "anormallik" var.
"Ama..." tartýþmalarýna girmeden
önce, "insan doðasý", "bencillik" filân
gibi konulara girmeden önce, mevcut
durumun "anormal" olduðunu kabul
etmek gerek.

"Anormal" bir sistem
Anormallik maddî durumdan kaynaklanmýyor, insanlardan kaynaklanýyor. Sorun dünyayla ilgili
deðil, kaynaklarla ilgili deðil, insanlýðýn bilgi, bilim, üretim düzeyiyle
ilgili deðil. Öyle olsa, "N'apalým"
derdik, "yeterince gýda üretemiyoruz,
bazýlarýmýz ölüyor" veya "iklim bizden baðýmsýz olarak deðiþiyor,
engellemiyoruz".
Hayýr, sorun bizim dýþýmýzda,
objektif bir sorun deðil. Sorun yedi
milyar insanýn birbiriyle iliþkilerini
örgütleme biçiminde.
Örneðin, bir Somalili niye açlýktan
ölür? Dünyada ve Somali'de gýda
olmadýðý için deðil; gýda üretmek için
bir parça topraðýn "mülkiyetine"

sahip olmasý veya bir toprak sahibi
için çalýþýp ondan "para" adlý bir kaðýt
parçasý alýp o kaðýdý bir baþkasýna
vermesi ve gýda "satýn almasý" gerektiði ve bunlarý yapamadýðý için ölür.
Gýda var, aç insanlar var, ama aç
insanlarda "para" olmadýðý için gýda
ambarda durur, açlar ölür.
Örneðin, ozon tabakasý niye delinir?
Ozon tabakasýný delen kimyasallarý
atmosfere vermeden üretim yapmak
mümkün olmadýðý için deðil; üretim
yapanlar birbirleriyle "rekabet" ettikleri, "piyasaya" hakim olup daha
fazla "kâr" etmeye çalýþtýklarý,
dolayýsýyla en ucuz üretim sistemini
seçtikleri için delinir. Ozon tabakasýný
delmeyecek teknoloji var, ozon
tabakasý delindikçe tüm insanlar
zarar görüyor, ama "kâr" etmek
gerektiði için ozon tabakasý deliniyor.
Beslenme ihtiyacý, ozon tabakasý ve
iklim, doðanýn ve doðamýzýn bize
dayattýðý þeyler. "Mülkiyet", "para",
"satýn almak" ve "kâr" insanlýða
dýþarýdan dayatýlmýþ kavramlar ve
olgular deðil. Birkaç yüzyýldýr (üstelik her zaman deðil, son birkaç
yüzyýldýr) insanlýðýn kendini
örgütleme biçiminin kavramlarý ve
olgularý.
Ýnsan toplumunun bu örgütlenme
biçimine, memnun olanlar da
olmayanlar da, "kapitalizm" diyor.
Baþka ne özellikleri olursa olsun, ne
avantajlarý olursa olsun, bir yandan
müthiþ bir zenginlik yaratýrken, bir
yandan da insanlýðýn dörtte üçünü
bu zenginlikten tamamen mahrum
eden bir örgütlenme biçimi, açýk ki,
insanlýðýn bütünü açýsýndan yararlý,
anlamlý, normal bir sistem deðil.
Ýnsan kendi hayatýnda "anormal"
olduðunu düþündüðü, olmasý gerektiði gibi olmayan, yanlýþ bulduðu bir
durumla karþýlaþtýðýnda, bu durumu
deðiþtirmek için bir þeyler yapmaya
çalýþýr, önlem alýr, adým atar.
Biz yaptýk, biz bozarýz
Nitekim, bir zamandýr, dünyanýn
her yanýnda bugüne kadar
görülmemiþ sayýda direniþ, hareket,
kampanya var. Tahrir Meydaný'nda,
Wall Street iþgalinde, Avrupa'nýn
genel grevlerinde küresel bir direniþ,
küresel bir hareket yükseliyor.
Ýnsanlýk açlýða, iklim deðiþikliðine,
delik ozon tabakasýna mahkûm deðil.
Bunlarý yaratan sistemi biz insanlar
yarattýk, biz deðiþtireceðiz.

-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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Eþit iþ, eþit ücret,
ücretsiz kreþ istiyoruz
Dünyada çalýþma yaþýndaki erkek
nüfusun %72,8' istihdam edilirken,
kadýnlarýn %48'i istihdam edilmektedir. Bu oran AB ülkelerinde (25 ülke)
%58,6.
Türkiye'de ise kadýnlarýn sadece
%21.3’ü, baþka bir deyiþle her beþ
kadýndan sadece 1'i ücretli olarak bir
iþte çalýþabilmektedir.
Anayasada referandumla yapýlan
deðiþiklik sonrasýnda devlet cinsiyet
eþitliðini saðlamak için çalýþma
yaþamý dahil olmak üzere her alanda
fýrsat eþitliði saðlamak için kadýnlara
yönelik pozitif ayrýmcýlýk içeren tedbirleri almakla yükümlü hale geldi.
Ayný þekilde þimdiye kadar Türkiye
ILO'nun kadýn istihdamýný teþvik
eden pek çok sözleþmesini imzalamýþtýr. Mecliste bu yükümlülükleri
yerine getirmek üzere Eþitlik
Komisyonu oluþturuldu.
Bu yasal yükümlülüklerle birlikte
kadýn-erkek eþitliðini saðlamakla
sorumlu olan hükümet iþ kadýnlarýn
istihdamýna geldiðinde nedense ya da
malum nedenlerden dolayý derin bir
sessizliðe gömülüyor.
Aslýnda konuyla ilgili olarak
Baþbakanýn özellikle seçim meydanlarýnda en çok dile getirdiði argüman
kadýnlardan üç çocuk yapmalarýný
istemesi oldu. Baþbakanýn üç çocuk
talebi kýsaca kadýnlarýn asli görevinin
çocuk doðurmak olduðuna iliþkin
cinsiyetçi fikirlerin tekrarýndan
ibarettir.
Kadýnlarýn çalýþmasýnýn önündeki en
önemli engellerden biri olan çocuk,
hasta ve yaþlý bakýmýna iliþkin kamu
hizmetlerinin neredeyse yok denecek
kadar az olmasý karþýsýnda kadýnlardan 3 çocuk yapmalarýný istemek
kadýnlara yeriniz evdir demektir.
Yasal mevzuata göre ancak 150
kadýndan fazla iþçi çalýþtýran iþyerlerinin kreþ açma zorunluluðu bulunmakta. Bu sayýyý yakalayabilen iþyerlerinin azlýðý göz önüne alýndýðýnda
kadýn istihdamýný arttýrmak için
yapýlan çeþitli yasal düzenlemelerin
ya da imzalanan sözleþmelerin altýnýn
ne kadar boþ olduðu görülmektedir.
Çünkü kadýnlarýn çalýþma hayatýna
katýlýmý için yapýlmasý gereken en
temel þey engellerin ortadan kaldýrýlmasýdýr. Yani kamusal bir görev
olarak ücretsiz kreþlerin yaygýnlaþtýrýlmasý hasta ve yaþlý bakýmevlerinin açýlmasýdýr.
AKP hükümeti geliþmiþ ülkelerdeki
ekonomik kriz karþýsýnda ekonomide

kaydettiði baþarýlarla övünmektedir.
Ama bu baþarý kadýnlara daha fazla iþ
olanaðý saðlamamakta ya da aslýnda
kamusal iþ olan (çocuk, diðer aile
bireylerinin bakýmý) yüklerini azaltmamaktadýr. Hükümetin cinsiyet
eþitliði politikasý sanki bu sorunlarla

hiç ilgisi yokmuþ gibi herhangi bir
mali sorumluluk üstlenmekten uzaktýr.

AKP'nin istihdam politikasý
Hazýrlanmakta olan yeni istihdam
paketinde Hükümet kreþ sorununu

gene kadýnýn omuzlarýna yýkýyor.
Devlet Bakaný Fatma Þahin çalýþan
annenin maaþýndan %15 tutarýnda bir
kesinti yapýlarak bir fon oluþturacaðýný ve 0-5 yaþ arasýndaki çocuk
baþýna kreþ için 300-TL ödeme yapýlmasýnýn planlandýðýný açýkladý. Bakan
Þahin bu planý üstelik kadýna pozitif
ayrýmcýlýðýn bir örneði olarak açýkladý.
AKP kreþle ilgili var olan düzenlemenin zaten uygulanmadýðýný iþverenlerin sorumluluktan kaçýndýðýný
ileri sürerek bu sefer komik bir kreþ
parasý vermek için kadýnlarýn
maaþlarýndan kesinti yapmayý tercih
etmektedir.
Bu açýklamalar doðurganlýðýn
kadýnlarýn çalýþma yaþamýnda nasýl
dezavantaja dönüþtüðünün en açýk
göstergesidir.
Kadýný doðurganlýðý ile deðerlendirip bir kuluçka makinesi olarak
gören politikalar eþitlikten çok
varolan cinsiyet eþitsizliðinin derinleþmesine hizmet etmektedir.
AKP hükümetinin kadýna yönelik
politikalarýnýn merkezinde aile bulunmaktadýr. Ailenin her kutsanýþý
sonuçta kadýnýn ailedeki yüklerinin
biraz daha artmasýna neden olmaktadýr.
Dünyada krizin faturasýný
hükümetler tasarruf paketleri adý
altýnda kadýn erkek çalýþanlarýn üzerine yýkmaya çalýþýrken AKP
hükümeti de benzer biçimde davranarak hem kadýnlardan çocuk doðurmasýný istiyor hem de bu çocuklarýn
maliyetini kadýnýn üzerine yýkmaya
çalýþýyor.
Bütçede en büyük kalemi çalýþandan
her ay peþin olarak kesilen gelir vergisi oluþturmasýna raðmen kreþ gibi
sosyal harcamalara sýra geldiðinde
kaynak yetersizliðinden dem vurulmakta ve çalýþmak isteyen kadýnlar
cezalandýrýlmaktadýr.
Bu neoliberal politikalara karþý çýkmak mümkün. Ýngiltere'de Ýspanya'da Yunanistan'da ve daha pek çok
ülkede kadýn erkek iþçiler kapitalizmin krizine, sosyal adaletsizliðe
karþý sokakta mücadele ediyor.
Kadýnlar hem çalýþma hayatýnda yer
almak istiyor hem eþit ücret hem de
kreþ istiyor. Artýk anayasal bir
yükümlülük haline gelen fýrsat
eþitliðini çalýþma hayatýnda gerçekleþtirmek ancak pek çok ülkede
olduðu gibi mücadeleyle mümkün
olabilir.

