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"Diyorlar ki
devlete
katil deme!
Olur, seri
katil"
Arat Dink

1915 geleneði sürüyor,
Soykýrým devam ediyor!
Hrant Dink cinayetinin ardýndan
gazeteci Robert Fisk “1,5 milyon +
1” diye yazmýþtý. Dink cinayeti
davasýnda verilen karar
soykýrýmýn devam ettiðini gösteriyor.
Hrant Dink Ermeni olduðu için
öldürüldü. 1915’te 1,5 milyon
Ermeni’yi Soykýrým’a uðratanlarýn
baþlattýðý devlet geleneði kanla
sürdürüldü.
Soykýrýmý inkarý suç haline
getiren Fransa’ya çýkýþýn Baþbakan
Erdoðan, “þanli tarihimizle gurur
duyuyoruz” demiþti. Bu Hrant’ý
katleden devletin zihniyetidir ve
mahkeme kararý ile onaylanmýþtýr.
“Mücadele yeni baþlýyor” sözü
bir ajitasyon deðildir. Asýl
mücadele þimdi baþlýyor!
1915 Ermeni Soykýrýmý devlet
tarafýndan kabul edilmeden,
katledilen halktan özür dilenmeden, Soykýrýmý övmek, çarpýtmak,
inkar etmek Türkiye’de suç haline
getirilmeden, Ermenilere yönelik
her türden ayrýmcýlýk son bulmadan adalet yerine gelmeyecek.
Irkçýlýða ve siyasi cinayetlere
karþý olanlar 1915 Soykýrýmý’nýn
tanýnmasý için mücadeleyi yükseltmelidir.
Ermenilerin, Kürtlerin ve
Türklerin baþlattýðý inkarcýlara
karþý imza kampanyasýný
destekleyebilirsiniz. Þu adrese gitmeniz yeterli: inkaretme.org
24 Nisan’da Taksim’de,
Ankara’da, Ýzmir’de soykýrýma
uðratýlan 1,5 milyon insaný ve
Hrant Dink’i anacaðýz yine. Siz de
24 Nisan anmalarýnýn daha kalabalýk ve etkili olmasý için çalýþabilirsiniz.
 Ermeni Soykýrýmý tanýnsýn!
 Devlet Ermenilerden özür
dilesin!
 Ermenilere yönelik her türlü
ayrýmcýlýk son bulsun!
 Hrant Dink için “öldür”
diyenler yargýlansýn!
 24 Nisan’da soykýrýma
uðratýlan insanlarý anmak için
sokaða!

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

“Arat Dink 'bizimle dalga geçtiler' demiþti. Dalganýn en
büyüðünü en sona saklamýþlar. Meðer Hrant Dink üç-beþ
kendini bilmez tarafýndan öldürülmüþ. Burada örgüt yokmuþ. Bu kadarýný beklemiyorduk. Bu karar yerleþik bir
geleneðin bozulmadýðý anlamýna geliyor. Nedir bu
gelenek? Devletin siyasi cinayetler geleneði, devletin bir
kýsým vatandaþýný düþmanlaþtýrma geleneði devam ediyor... Bu dava bitmedi. Biten bir komedi dosyasýdýr. Bizim
için dava yeni baþlýyor. Gideceðimiz pek çok yol var.
Bunlarýn her birini büyük bir kararlýlýkla kullanacaðýz."

Avukat Fethiye Çetin

Bu dava yeni baþlýyor
5 yýldýr bir tiyatro oyunu gibi süren
Hrant Dink cinayeti komediyle bitirildi. Savcýnýn "Ergenekon iþi" demesini,
muhbir Tuncel'in "Ergenekon eylemi"
ifadesini dikkate almayan mahkeme
Dink'in katledilmesini sýradan bir
cinayet olarak gördü ve "örgüt" yok
dedi.
Dönemin Ýstanbul Emniyet Müdürü
Celalettin Cerrah, cinayetten iki gün
sonra olayýn "münferit", herhangi bir
siyasi boyutu ve örgüt baðlantýsýnýn
bulunmadýðýný, suikastýn milliyetçi
duygularla düzenlendiðini açýklamýþtý. 5 yýl sonra davayý gören
mahkeme Dink'i korumayan ve
öldürülmesine göz yumayan
Cerrah'ýn sözlerini karar yaptý.
Tetikçi Samast, 22 yýl ceza almýþtý,
30'undan sonra dýþarý çýkacak ve hayatýna kaldýðý yerden devam edecek.
Emniyet ve Jandarma muhbiri Erhan
Tuncel, hakkýndaki örgüt üyeliði
suçlamasý düþürüldüðü için tahliye
oldu bile. Cinayetin azmettiricisi ve
tetikçisi olarak Yasin Hayal'e müebbet hapis verildi. Hayal, 24. duruþmada "Beni Türkiye Cumhuriyeti devleti
kullandý" diyerek arkasýndaki
"örgütü" iþaret etmiþti.

Hükümet, meclis ve yargý
katilleri korudu
"Öldür" diyenler beþ yýl boyunca
korunduktan sonra mahkeme tarafýndan ödüllendirildi.
Trabzon ve Ýstanbul emniyet
müdürlerine, jandarma komutanlarýna, MÝT görevlilerine, Hrant'ý
makamýnda tehdit eden dönemin
Ýstanbul Valisi AKP'li Muammer
Güler'e, ödüllendirilip vali yapýlan
Cerrah'a ve "arkamýzdan hançerliyorlar" diyerek hedef gösteren Cemil
Çiçek korundu.
2002'de Hrant'ý "darbe karþýtý" olarak
fiþleyen, 2003'te Balyoz planýnda
hedef gösteren, 2009'da suikati "bir
operasyon" olarak niteleyen Kafes
darbe planýna raðmen Ergenekon
çetesi korundu. Tetikçilerin partisi
faþist BBP de korundu.
Hrant Dink katledildiðinde 200
binden fazla insan cenazesine
katýlarak katilleri protesto etmiþti.
Milyonlarca insan cinayetin aydýn-

Rakel Dink, mahkeme kararýný protesto için Beþiktaþ Adliyesi’nden AGOS’a yürürken...

latýlmasýný, arkasýndaki güçlerin açýða
çýkartýlmasýný istemiþti. Mahkeme
milyonlarýn isteðine sýrtýný dönerken
bu ülkede adaletin bir yalan olduðu
görüldü.
Dink ailesine cinayeti aydýnlatacaðýný söyleyen Baþbakan ve AKP
hükümeti, Ergenekon çetesi ve
cinayet geleneðini sürdüren devletle
uzlaþtý.
Devlet, Türkiye’de yaþamaya dvam
eden 40 bin Ermeni vatandaþýna
karþýu düþmanlýk beslediðini bu
kararla ilan etti.
Bu dava böyle bitmez! Adým adýmn

örülen Dink cinayetinin üstü bir tiyatro oyunuyla örtülemez! Milyonlarca
insanýn adalet beklentisi incinmiþtir.
Bu öfke devletin kararýyla bastýrýlmaz.
Dava þimdi Yargýtay’a gidecek.
Yüksek yargý bu kararý bozmalýdýr.
Hrant Dink cinayeti hakkýnda yeni
bir soruþturma baþlatýlmalýdýr. 5 yýl
boyunca Hrant Dink için adalet
mücadelesi verenler bu davanýn
bitmediðini mahkemesinin kararýyla
kendini aklayan katil devletten hesap
sormalýdýr. Hepimiz Hrant’ýz, hepimiz Ermeni’yiz!

DSiP’e katýlýn, sosyalizme güç verin
dsip.org.tr
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Savaþ
suçlusu
faþist için
milli yas!
Tayyip Erdoðan'ý, Kemal
Kýlýçdaroðlu'nu, Devlet Bahçeli'yi,
Abdullah Gül'ü, Süleyman
Demirel'i ve Doðu Perinçek'i ayný
anda üzen þey ne olabilir? Tabii ki
TC'nin denizaþýrý sömürgesi
Kuzey Kýbrýs'ý 32 yýl boyunca
demir yumrukla yöneten Rauf
Denktaþ'ýn ölümü.
Uludere'de 36 Kürt genci F16'larýn bombardýmanýyla katledildi. Fýrat'ýn Doðu'su yastayken
Batý'sýndaki kamu kurumlarý
havai fiþek atarak kutlamalar
yaptý. Roboski köyünde katledilen
36 yoksul Kürt için esirgenen yas,
Kýbrýs'ýn bölünmesinde önemli rol
oynayan bir kontrgerilla artýðý için
3 gün ilan edildi.
Denktaþ, Kýbrýs'ta iþgalin simgesiydi. Ankara'nýn uzantýsý olan
Denktaþ, Ýngiliz savcýsý olarak
baþladýðý kariyerini TMT adlý kontrgerilla örgütlenmesinin kurucularýndan biri olarak sürdürmüþtü.
1958-1974 yýllarý arasýnda bir çok
infaz, saldýrý, ve provokasyon
gerçekleþtirdi. Denktaþlarýn ilk
hedefi sendikacýlar ve solcular
oldu. 1974'teki iþgal sýrasýnda
Kuzey'deki Rumlara ait mülklere
el konulmasý sýrasýnda bir çok
sivilin katledilmesi bir savaþ
suçuydu. Denktaþ bir savaþ
suçlusu.
Kýbrýslýlar Denktaþ'ýn ölümüne
ilgisiz. 2005'te adanýn birleþmesini
öngören Annan Planý'na "hayýr"
diyen Denktaþ yenildiðinde,
Kýbrýs'ýn Kuzey'ini Türkiye'nin bir
ili gibi yöneten, adayý kontrgerillanýn üssü, kara para aklama ve
kumar cenneti haline getirdiði için
nefret edilen bir figürdü.
Denktaþ'ýn zararlý faaliyetleri
Kýbrýs'la sýnýrlý kalmadý.
Ergenekon çetesinin gözde isimlerinden biriydi. 1915 Ermeni
Soykýrýmý'nýn liderlerinden Talat
Paþa adýna kurulan ve Hrant
Dink'in katledilmesinde önemli
rol oynayan komitenin baþkanýydý.
Kýbrýslýlar umursamýyor ancak
devlet erkâný, iktidarý muhalefeti
adaya koþtu. Türkiye Cumhuriyeti
devleti Kýbrýs'ý kendi adýna
yöneten Denktaþ’a sahip çýktý.

Muhammed Cihad'a
özgürlük!
1 Þubat'ta Çaðlayan
Adliyesi'nin önündeyiz!

"KCK soruþturmasý"
savaþ kýþkýrtmasý
Geçtiðimiz hafta 17 ilde 130 yere
yapýlan polis baskýnlarý yine BDP'yi
hedef aldý. Ýstanbul, Diyarbakýr, Urfa
gibi bir çok ilde BDP binalarý basýldý
ve arandý. Aralarýnda eski BDP
Milletvekili Fatma Kurtulan ile eski
DEHAP Genel Baþkaný Tuncer
Bakýrhan'ýn da bulunduðu 31 kiþi
tutuklandý.
KESK genel merkezinin polis
tarafýndan aranmasý Diyarbakýr,
Ankara ve Ýstanbul'da kamu emekçileri tarafýndan protesto edilse de
diðer sendikalarýn buna sessiz
kalmasý milliyetçiliðin iþçi sýnýfý nasýl
böldüðünü bir kez daha gösterdi.

Leyla Zana'ya dokunmayýn!
"KCK soruþturmasý" BDP'li milletvekillerine uzanacaðý konuþulurken Leyla Zana'nýn Ankara'da
kiracýsý olduðu eve polisler hýrsýz gibi
girdi! Seçilmiþ ve siyasi dokunulmazlýðý olan bir milletvekilinin evinin
kapýsý çilingire açtýrýldý ve içerde
arama yapýldý! 1991'de milletvekili
seçilen ve meclisteki yemini Kürtçe
okuyan Leyla Zana, tutuklanmýþ ve
10 yýl hapis yatmýþtý. Zana'nýn evinde
yapýlan arama hakkýnda savcýlýk
"böyle bir þey yok" dese de devlet
saygýn Kürt siyasetçiye gözdaðý verdi.
Zana neden hedef seçildi? En sevilen
ve en açýk mesajlar veren, sadece
Kürdistan'da deðil Batý'da da sevilen
ve sayýlan bir Kürt siyasetçi olduðu

için. Leyla Zana, Kürtlerin kendi geleceklerini özgürce belirleyeceklerini
söylemiþ ve demokratik özerklik için
referanduma gidilmesini önermiþti.
Zana, PKK'nin silahlý gücünün Kürt
halký için bir sigorta olduðunu vurgulamýþ ve demokratik çözümün önü
açýlýrsa silahlarýn da susacaðýný
söylemiþti. Bunlarýn hepsi Kürt sorununda gerçek durumu anlatan açýk
sözler.
Bir milletvekilinin evi polislerce
basýldý. TBMM ise yasalar ve hukuk
çiðnenerek yapýlan bu müdahaleyi
kýnamýyor. Seçilmiþlerin atanmýþlara
gore üstünlüðünden bahseden AKP
hükümeti bir Kürt milletvekili söz
konusu olduðunda bu laflarý hýzla
yutuyor ve devlet baskýsýný onaylýyor.

Çözümsüzlükte ýsrar
30 yýldýr devlete karþý direnen, on
binlerce insaný katledilen, liderleri 13
yýldýr tecritte tutulan Kürt hareketinin
gözaltý ve tutuklamalarla geri adým
atmayacaðý açýk. Kürt hareketini olabildiðince zayýflatmak ve halktan
kopartmak için yapýlan "KCK soruþturmasý" ezilen halký daha da öfkelendirmekten baþka bir iþe yaramýyor.
Silahsýz siyaset yapan BDP'lileri
hapse doldurmak Kürtlerin önüne
silahlý mücadeleden baþka bir yol
býrakmamak anlamýn geliyor. 30
yýldýr süren savaþýn ve çözümsüzlüðün tekrarý bu.

Öðrenciler sevinçli,
Eðitim-Sen yönetimi üzgün
19 Mayýs'ta öðrencilerin zorla militarist gösterilere katýlmasýna Milli
Eðitim Bakanlýðý tarafýndan son verildi. Öðrenciler tarafýndan sevinçle
karþýlanan bu karara eðitim iþkolunda
örgütlü üç sendika ayný nedenle karþý
çýktý ve 19 Mayýs militarist gösterilerinin devam etmesini savundu.
Bunlardan biri KESK'in en büyük
sendikasý Eðitim-Sen! Demokrat ve
solcu öðretmenlerin sendikasý, kurulduðu günden bu yana eðitimdeki
faþizan öðelere karþý bu önemli sendika 19 Mayýs'da her ilin valilikleri
tarafýndan düzenlenen militarist ve
ayrýmcý "kutlamalara" son verilmesi
kararýný AKP'nin din devleti kurma
yolunda bir adýmý olarak deðerlendirdi.
MHP'li yöneticilerin sendikasý
Kamu-Sen ve ulusalcýlarý sendikasý
Eðitim-Ýþ'te can düþmanlarý EðitimSen ile ayný þeyi söylüyor.
Bu vahim bir durum ve kendini
"AKP-karþýtý" olarak tanýmlayan
çizginin nerelere varabildiðini gösteriyor. Eðitim-Sen yöneticileri sadece
AKP'ye karþý ama 90 yýllýk köhnemiþ
kemalizmi savunuyor!
KESK'e baðlý bir sendikadan beklenen bakanlýktan daha fazlasýný istemekti. Eðitim müfredatýndan tüm
militarist, milliyetçi, ýrkçý ve ayrýmcý
öðelerin silinmesi, "andýmýz" adlý ýrkçý
yeminin ve Milli Güvenlik dersinin

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: 15, D: 101, Bornova
Karþýyaka: 0536 615 45 47
Menemen: 0543 447 24 15
Bursa: 0537 774 47 86
Hacýlar Mh, Konakardý Sk, Petek
Ýþhaný, N.18, Heykel
(Bursa Baro Lokali Üstü)
Akhisar: 0554-327 04 45
Antalya: 0536-335 10 19
Çanakkale: 0554-398 07 11
Edirne: 0534 872 76 69
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

19 Mayýs militarizmi tarihe karýþtý
kaldýrýlmasý gibi. Eðitim-Sen ise 19
Mayýs gibi Anadolu Rumlarý’nýn ve
Türk olmayan halklarýn katledilmesine giden bir sürecin simgesi olan
resmi bayramý sahiplendi.
Eðitim-Sen üyeleri sendika yönetimini kýnamalý. Bu yanlýþ tutum
deðiþtirilmeli. Ulusalcýlýk iþçi sýnýfýnýn
örgütlerine ve mücadelesine sadece
zarar verir.
Öðrencilerin 19 Mayýs militarist kutlamalarýndan çekilmesi sevinilecek bir
olaydýr. Daha fazlasý için mücadele
etmeliyiz.

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
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Çin:

Birleþik Kýbrýs
Partisi'den yeni
düzenlemelere tepki
Birleþik Kýbrýs Partisi genel
sekreteri Ýzzet Ýzcan, geçtiðimiz
günlerde yaptýðý basýn açýklamasýnda Türkiye Devleti'nin
sürdürdüðü ayrýlýkçý politikayý
ve sermaye giriþini kolaylaþtýran
düzenlemeleri eleþtirdi.
Taþýnmaz mal alýmýnda TC
uyruklu kiþilerin güvenlik soruþturmasýndan muaf tutulmasý
yönündeki düzenleme ve Garanti
Bankasý'nýn eþdeðer mallarý teminat olarak kabul etmeye baþlamasýnýn sömürgeleþtirme politikasýnýn bir parçasý olduðunu
vurgulayan Ýzcan, bu uygulamayla adanýn Türk sermayesine
ve otelcilik adý altýnda karapara
aklayan suç odaklarýna peþkeþ
çekildiðini söyledi. Böylece
adadaki mülkiyet sorununun
daha da çözümsüz hale getirildiðini vurguladý. Suç oranýnýn
artmasýndan kaygý duyduklarýný
da sözlerine ekledi.
''Ülkemize nüfus ve sermaye
aktaran AKP hükümeti, Kýbrýslý
Türkleri yok etmeyi ve Kýbrýs'ýn
kuzeyini Türkiye'nin 82.
vilayetine dönüþtürmeyi hedeflemektedir. AKP hükümetinin
ayrýlýkçý hedeflerine ulaþmak için
ihtiyaç duyduðu yasal zemini
iþbirlikçi Ulusal Birlik Partisi
hükümeti aracýlýðý ile
saðladýðýný'' belirtti.
Çözümün tüm Kýbrýslý'larýn birlikte mücadelesiyle saðlanabileceðini savunan Birleþik Kýbrýs
Partisi, ayrýlýkçý fikirlere sahip
Ulusal Birlik Partisi ile AKP
hükümeti arasýndaki iþbirliðine
dikkat çekiyor.
Ýzzet Ýzcan, tüm Kýbrýslý
Türkleri geç olmadan ülkelerine
sahip çýkmaya, iþbirlikçi UBP
hükümeti ve düzen partileri yerine, toplumsal varoluþ ve erken
çözüm mücadelesine destek vermeye çaðýrdý.
Bahan Gönce

DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE

sosyalist iþçi’ye

abone olun
Parti ve Sýnýf
Chris Harman
broþürü kazanýn

Mücadele toprak
yolsuzluðunu engelledi
Hsiao-Hung Pai

Çin'deki yerel yönetimlerin insanlarýn topraklarýna el koyup geçim
kaynaklarýný kurutmasý ilk kez
gerçekleþmemiþti. Protestocularýn
tartaklanýp kötü muameleye maruz
býrakýlmalarý da bir ilk deðildi.
Guandong eyaletindeki Wukan
köyünün yerel yönetimi de bu yolla
sývýþabileceðini sanmýþtý. Fakat
yanýldýlar. Köylüler direnmeye
devam etti ve kazandý!
Polisin tehditlerle baský kurmasýna,
"Wukan" kelimesinin internette sansürlenmesi raðmen çoðunluðu
balýkçýlýkla geçinen 20 bin insan ayaklanmýþtý.
Çin'deki yerel yönetim, köylülerin
topraklarýný giriþimcilere düþük fiyatlarla peþkeþ çekerek hýzla geliþen
emlak piyasasýndan nemalanmayý
amaçlamýþtý.
Ýdareciler 1970'lerin sonundan beri
ekonominin özgürleþtirildiði reformlarla bu süreci yönetiyordu.
Topraklara el konulmasý, köylülerin
fakirleþmesi ve kýrsal alandan göç
etmesinin birincil etkeni olmuþtu.
Wukan'da, 1990'dan beri, çiftliklerin
yerini lüks oteller ve villalar alýyor,
yerel yönetimler bu yolla kâr ediyordu. 2006'dan beri köylüler, yönetimin
cebine indirdiði 700 milyon yuanýn
(210 milyon TL) çiftçilerin zararýný
karþýlýk tazmini için dilekçe topluyordu.
Eylül ayýnda, 1 milyar yuan (300
milyon TL) deðerindeki topraklar,
Çin'in en zenginlerinden sayýlan bir
iþadamýna ait Guangdong merkezli
emlak þirketine satýlmýþtý.
Çiftçilere, tazmin için bir kuruþ bile
teklif edilmemesi üzerine ayaklanma
baþ gösterdi. Binlerce insan topraklarýn iadesi için protestolara baþladý.
Yetkili makamlar protestoculara
suçlu muamelesi yaptý. Lufeng yerel
yönetiminin propaganda departmaný
onlarý "suçlu" ve "baþ belasý" olarak
niteledi.
Aralýk ayýnýn baþýnda polis, yetkili
makamlarla görüþmek için seçilen
çiftçi temsilcilerinden beþini tutukladý. Bu kiþilerden Xue Jinbo,
gözaltýndayken öldü. Polis, maktûlün
kalp krizini geçirdiðini iddia etse de,
naaþý teþhis eden aile fertleri
Jinbo'nun bedeninde yara izleri ve
kýrýklar tespit etti.

Yolsuzluk
Jinbo için matem sürerken, 10
binden fazla köylü protesto yürüyüþü
yaptý. Köy heyeti binasýnýn önünde
toplandýlar. Ellerinde dövizlerle
"Kahrolsun hortumcular!
Topraklarýmýzý koruyacaðýz!" diye
haykýrdýlar.
Jinbo'nun naaþýnýn geri alýnmasýný
ve diðer temsilcilerin serbest býrakýl-

masýný talep ettiler.
Neticesinde, Komünist Parti genel
sekreteri dahil tüm yetkililer aceleyle
kaçarken, protestocular polisin köye
giriþini engellemek için barikat kurdular. Gençler ise sokaklarý denetimleri altýna aldý.
Polis ise Wukan'a giden yollarý týkayarak protestocularýn direniþini kýrmak için gýda maddelerine eriþimi
engelledi. Fakat komþu köyler gýda
sevkiyatýný gizlice idare ettiler.
Tüm bunlar olurken, Guangzhou
eyaletinde, Wiebo (Çin'in Twitter'ý)
kullanýcýsý 20 internet aktivisti
Wukan'la dayanýþmak için sokaklara
indi. Çoðu eylemci tutuklandý.
Hükümetin baskýlarý, köylülerin
kendine has bir komün oluþturmasýna
sebep oldu. Yolsuzluða karýþan idarecilerin yerine yeni bir köy heyeti
görevlendidiler. Yeni gelen heyet,
silahlý abluka altýnda yaþam mücadelesi veren köy yoksullarýna maddi
baðýþ yapýlacaðýný bildirdi. Ayrýca
köylüler, ulusal ve uluslararasý
iletiþim için kendi basýn ofislerini kurdular. Günlerce, Çin'de gerçek bir
demokrasinin temini için tartýþmalarýn yaþandýðý kitle mitingleri

düzenlendi.
Köylüler eleþtirilerini yerel
hükümete yöneltti. Üst yönetimin
kurumlarý sýký önlemlerin yerine
uzlaþma formülleri teklif etti.
Eyalet hükümeti gasp edilen topraklarýn bir kýsmýnýn iadesi hususunda
köylülerle anlaþtý. Tutuklanan
köylüler serbest býrakýldý. Þimdi
köylüler, Jinbo'nun ölümünün soruþturulmasýný bekliyor.
Wukan direniþi Çin'deki tüm insanlara esin kaynaðý oluþturuyor.
Hükümet, Wiebo kullanýcýlarýný
baský altýnda tutmaya devam ediyor,
baðýmsýz internet kullanýcýlarýný ve
aktivistlerini hapsediyor. Aralýk ayýnda, yazýlarýnda "hükümeti devirmeyi
teþvik ettiði" iddiasýyla Chen Wei
dokuz yýl, Chen Xi ise on yýl hapse
mahkum oldu.
Hükümetin, nüfusun çoðunluðunu
oluþturan ve haklarýnýn farkýna
varanlarýn hýzla arttýðý kýrsal kesime
karþý güç kullanmasý gittikçe zorlaþýyor.
Bir Wukan köylüsünün dünyaya
haykýrdýðý gibi: "Þayet hükümet
sözünü tutmaz ise, yine protesto edeceðiz!"
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Tunus:

Devrim birinci yýlýnda
Özgürlükler daha yeni yeni keþfediliyor ve insanlar bunu dile
getirmenin yollarýný arýyor
Mohamed Bani

Geçmiþe bakýnca, Zeynel Abidin Bin
Ali'yi deviren hareketin 2008'de
baþladýðýný görüyorum. Ülkenin
güneyindeki maden havzasýnda
büyük bir intifada, ayaklanma baþ
göstermiþti.
Baðýmsýzlýk kazanýlana dek, Fransa
iþgali boyunca zengin kaynaklara sahip olan bu havza sömürüldü. Servetle çevrili olmalarýna raðmen fakirlikten gün yüzü göremedi insanlar.
Baðýmsýz Tunus hükümetinin tavrý
da Fransýzlardan farksýzdý. Madeni
çýkarmak için gerekli altyapý hariç
hiçbir geliþme yaþanmadý. Haliyle
isyan patladý ve grev gerçekleþti.
Ýnsanlar öldürüldü, binlercesi hapse
yollandý. Ýsyan hareketi zalimce bastýrýldý. Þimdilerde kavrayabiliyoruz
ki, aslýnda bu isyan 17 Aralýk 2010'da
baþlayan devrimin provasýydý.

Zorluklar
Salt Muhammed Buazizi'nin kendini
ateþe vermesiyle deðil aslen
ekonomik zorluklarýn dayatmasýyla
patlak veren devrim, Sidi Bu Zeyd
kentinde ilk kývýlcýmlarýný gösterdi.
Tunus genelinde bir kriz vardý.
Küresel ekonomik krizin etkisi
olduðunu söylemek güç olsa da, bölgeye has bir ayrýntý dikkat çekiyordu.
Bölgeyi özel kýlan Libya'ya yapýlan
yarý-resmi ticaretti.
Ayný bölgede, iki ülke arasýnda bir
sorun yaþandý. Bin Ali'nin eniþtesi,
ticaret yaptýðý Kaddafi'nin akrabasýný
dolandýrmýþtý. Sonucunda sýnýr beþ ay
boyunca kapanmýþ, bölgenin
ekonomisi gerilemiþ, geçimini ticaretle saðlayan halk için zorlu bir hayat
baþlamýþtý. Bu durum halký öfkelendirmiþ, isyan için hazýr hale getirmiþti.
Muhammed Buazizi'nin eylemi
insanlarýn bamteline dokundu.
Eylemler yayýldýkça yayýldý.
Diktatörlüðün cevabý acýmasýzcaydý,
keskin niþancýlar tarafýndan 30 insan
katledildi bir günde. Tunuslularýn

daha önce hiç görmediði bir þeydi bu.
Uzunca bir süre bu eylemler
baþkente sýçramadý. Ülkedeki çoðu
yerleþim yeri 20 bin ilâ 50 bin nüfuslu, þehirden ziyade büyük köyleri
andýrýyor. Nüfusun yaklaþýk yüzde
40'ý baþkent ve onun banliyölerinde
yaþýyor.
Ýsyan hareketinin, hükümet karþýtý
olduðu bilinen, ülkenin ikinci büyük
kenti Sfaks'ý kapsamasý önemliydi. Bu
düþüncenin sebebi, baðýmsýzlýktan
beri neredeyse tüm politikacýlarýn bu
bölgeden çýkmýþ olmasý. Zira Sfaks,
marjinal politik çeþitliliðe sahip en
büyük sanayi kentiydi. Diðer sebep
ise bölgede sendikalarýn kuvvetli
olmasýydý. En meþhur ve takdir
edilen sendika lideri, Farhat Hached
Sfakslý'ydý. Týpký Che gibi, Hached'in
resminin basýlý olduðu tiþörtleri giyen
insanlarý görebilirsiniz.
Sfaks'taki orta sýnýf ve iþçi sýnýfý
deðiþim istiyordu. Orta sýnýf bunu
istiyordu çünkü diðer bölgelerle yarýþ
halindeydi, güç kazanmak amacýndaydý. Ýþçi sýnýfý zaten geçmiþten beri
esaslý, militan bir sendika geleneðine
sahipti.
Halk baþkanýn devrilmesini, yani
rejimin devrilmesini talep ediyordu.
"Diktatörü asýn" þarkýsý dillere pelesenk olmuþtu. Ýnsanlar, korkmaktan
vazgeçtikleri takdirde, Bin Ali'nin
devrilebileceðini biliyorlardý.

Baskýlar
Sendika önderliði baskýlarýn üstesinden gelemiyordu. Her ne kadar Bin
Ali'ye baðýmlý olsalar da, devrimci bir
tutum sergileyerek genel grev çaðrýsý
yaptýlar
Genel grev ve devasa eylemlerin
üçüncü gününde, Bin Ali kaçtý.
Bin Ali'nin devrilmesinden dokuz ay
sonraki seçimlerde Tunus'a geri
döndüm. Seçimden ziyade bir karnaval gibiydi, bireyler çocuklarýný da
alarak sandýk baþýna gitmiþlerdi.
Birçoðu oy vermek için çok gençti
fakat hepsi geleceðin tartýþýldýðý forumun parçasýydý.

Tunuslular, kriz zamanlarýnda
mükemmel bir mizah anlayýþý
geliþtirdiler. Seçim günü, sýrada
bekleyen farklý partilere oy veren
insanlar birbirilerine þakalar yaptýlar.
Þimdi insanlar harýl harýl politika
tartýþýyor. Yeni sanatsal hareketler
oluþtu. Bunlardan bir tanesi, sokak
iþgalleri yapan yeraltý sanat topluluðu
olan Maðara Ýnsanlarý (Cave People).
20 sanatçý sokaðý iþgal ederek açýk
sinema gösterimi yapýyor, þiir okuyor
ve oyun sahneliyor.
Seçimlerden sonra çoðu insan
karamsar bir hale büründü fakat
hareket hâlen devam ediyor. Tunus
banliyölerinde kurucu meclisi
protesto eden yüksek katýlýmlý oturma eylemleri yapýlýyor.
Eylemler sürüyor çünkü insanlar
yeni iktidar partisi Nahda'nýn
baþbakana ait yetkileri artýrma
çabasýndan korkuyorlar. Neticesinde
insanlar sokaklara döküldüler, yeni
bir diktatörlük istemediklerini
haykýrdýlar. Talepleri, parlamenter
demokrasinin gerektirdiði þekilde,
kuvvetlerin ayrýlmasýydý.
Þimdilerde, iþsizler ve maden havzasýndaki direniþi temsil edenler de
onlara katýldý. Çeþitli siyasi ve
toplumsal talepler sürekli büyüyen
bir birleþime kavuþtu.
Henüz, muhalefetin liderliðini
üstlenebilecek bir yapý yok. Sol, yeterince güçlü deðil fakat Tunus'ta güçlü
bir sivil toplum hareketi var. Ýnsanlar
partilere üye olmasalar bile temsil
edilebilmek için oy veriyorlar, her fýrsatý kullanýyorlar. Yine de, insanlar
kontrol altýna alýnabilmiþ deðil.
Ülkenin neredeyse her yerinde, her
gün eylemler devam ediyor.
Güneydeki maden ve petrol
havzalarýndaki eylemler hayatý durduruyor, limanlarý kapatýyor. Ýnsanlar
rejimi alaþaðý ettiler, haliyle otoriteye
ve güce eskiden olduðu gibi saygý
duyulmuyor.Ö
zgürlük daha yeni kazanýlýyor ve
insanlar bunu dile getirmenin yollarýný arýyor.

Grev
hareketi
Nijerya'yý
sarsýyor
Baþbakan Goodluck Jonathan, 1
Ocak'ta, akaryakýt için yapýlan
devlet desteðini kaldýrdýðýný açýkladý. Hemen ardýndan 2 Ocak'ta
baþta Kano þehrinin Özgürlük
meydanýnda olmak üzere çeþitli
þehirler eylemciler meydanlarý
çadýrlarla iþgal etti. Polis göstericilere saldýrarak daðýttý.
9 Ocak'ta hükümet petrolün
litresini 65 Naira'dan 141 Naira'ya
çýkardýðýný açýkladý. Petrol fiyatlarýnýn yükselmesi demek diðer
bütün tüketim maddelerinin de
yükselmesi demek olacaðýndan
ülkenin iki büyük sendikasý
"akaryakýttaki devlet desteðin
tekrardan yürürlülüðe girmesi"
talebi ile genel grev çaðrýsý yaptý.
160 milyon nüfusu olan ülkede
sadece 7 milyon sendikalý iþçi
olmasýna raðmen gerçekleþen
genel grev ülke ekonomisini durdurdu. Üstelik genel greve milyonlarca iþçinin katýlmasý ve gösterilerde çatýþmalarýn çýkmasý bir
anda iki tarafý da radikalleþtirdi.
Hükümet þiddet kullanarak
grevcilere karþý tehditler savururken iþçiler de genel grevi 5 gün
boyunca sürdürdü. Grev ve gösteriler sýrasýnda en az on kiþi
ölürken ülkedeki Kýzýl Haç
komitesi 600 kiþinin yaralandýðýný
duyurdu. Genel grevin yayýlarak
devam etmesi üzerine grev iþçileri
politikleþtirdi. Petrol zenginliði
hortumlayan çürümüþ
hükümetlere karþý þeffaf ve
demokratik yönetim talebi
ekonomik taleplerle birleþti.
Sendikalarýn eylemlerine hafta
sonu ara verme kararý almalarý
nedeniyle Cuma akþamý genel
grev durdu. 14 Ocak'ta hükümet
yetkilileri ile sendika temsilcileri
arasýnda görüþmeler baþladý.
Genel grevden sonra güvenleri
yerine gelen petrol sendikasý eðer
görüþmelerde talepleri karþýlanmazsa pazartesi greve giderek
petrol üretimini durduracaðýný
açýkladý. Cumartesi geç saatlere
kadar süren görüþmelerde ise
sendikalar ve hükümet uzlaþamadý. Cumartesi günü gerçekleþen
görüþmelerden sonuç çýkmamasý
üzerine görüþmeler Pazar günü de
devam etti fakat anlaþma yine
saðlanamadý. Bunun üzerine genel
grev yeniden baþladý ve onbinler
sokaklara döküldü. Hükümet grev
hareketinin önüne geçebilmek için
petrol fiyatlarýnda yüzde 30'luk
indirim yaptýðýný açýkladý ve
orduyu sokaða çýkararak kitle gösterilerinin önüne geçmeye çalýþtý.
Sendikalar da hükümetin geri
adým atmasý sonucu greve þimdilik son verdiðini açýkladý.
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Barýþ ve
özgürlük
Özgürlük ve barýþ istiyoruz
Bugün Türkiye'de iç içe geçmiþ iki
temel sorun var: Özgürlük ve barýþ.
Anayasa maddelerinden baþlayarak
sayýsýz alanda özgürlüklerin
geniþlemesi toplumun önde gelen
talebidir. Sadece politik alanda,
yaþamýn her alanýnda özgürlüklerin
geniþlemesini istiyoruz.
Kadýnlara, LGBT bireylere özgürlük
istiyoruz. Baþörtüsüne özgürlük istiyoruz. Anadilde eðitim hakký özgürlüðü istiyoruz. Üniversitelerde,
eðitimde özgürlük istiyoruz. Kendi
kendimizi yerinde yönetme özgürlüðü istiyoruz. Ýþ yaþamýnda,
örgütlenme hakkýnda özgürlük istiyoruz. Düþüncelerimizi sýnýrlanmadan, yasaklanmadan özgürce iade
etmek istiyoruz. Sýnýrsýz örgütlenme,
eylem özgürlüðü istiyoruz.

si

sosyal
ist isci
diyor
k

i...

Kimliklerimizi istediðimiz gibi
yaþayabilme özgürlüðü istiyoruz.
Yýllardýr süren savaþýn son bulmasý
ve barýþýn gelmesi toplumun bir
diðer talebidir. Kürt kimliðinin tanýnmasý için baþlayan ve yýllardýr
topluma aðýr kayýplar verdiren
savaþýn bitmesi ancak Kürt kimliðinin
tanýnmasý ile mümkündür, yani barýþ
ancak özgürlüklerin geniþlemesi ile
mümkündür.
Öte yandan bir yandan savaþ sürerken özgürlüklerin kendi baþýna
geniþlemesi, kazanýmlar elde etmek
de mümkün deðildir. Bu nedenle
özgürlükler ve barýþ talepleri birbirlerini tamamlayan, birbirlerini
destekleyen taleplerdir.
Barýþ için özgürlükler, özgürlükler
için barýþ. Ýþte bugünkü mücadele
taleplerimiz bunlardýr.

12 Eylülcülerin yargýlanmasýndan
memnun olmayan bir sol olabilir mi?
Ne yazýk ki solun bir kýsmý 12 Eylül
cuntasýnýn hayatta kalan iki üyesinin
yargýlanmasýndan memnun deðil.
Ýddianameye bakýyorlar ve aslýnda
solun yargýlanmakta olduðunu
söylüyorlar.
Referandum öncesinde solun bütün
kanatlarý 12 Eylülcülerin yargýlanmasý
için ses çýkardý. 1979 Maraþ, Çorum
ve Sivas katliamlarýnýn soruþturulmasýný istedi. 1 Mayýs 77’nin hesabý
soruldu, her yýl Ýstanbul Üniversitesinin önünde 16 Mart katliamý
protesto edildi, sorumlularýnýn hesap
verilmesi istendi ve þimdi 12 Eylül
iddianamesi bütün bunlarý gündeme
getiriyor.
Solun bir kanadý, referandumda
hayýr diyenler, Evren ve
Tahsinkaya’nýn yargýlanmasýný
engelleyen geçici 15. maddenini kalkmasýnýn bir anlamý olmadýðýný,
zaman aþýmý nedeni ile yargýlanamayacaklarýný söylediler. Yanýldýlar!
Ýki general sorguya çekildiðinde, bu
seçim propagandasý, dava açýlmaz
dediler. Yanýldýlar!
2011’in son günlerinde iddianame
ortaya çýktý, yargýlanmaz dediler.
Yanýldýlar!
Referandum’da hayýr diyen sol çok
konuda yanýlýyor. Ergenekon davalarý
baþladýðýnda “yesinler birbirlerini”
dediler, “darbe tehlikesi yok” dediler. Yanýldýlar!
Referandum’da hayýr dediler ve
yanýldýlar!
Referandum 12 Eylülcülerin
yargýlanmasýnýn yolunu açarken
diðer yandan da muvazzaf askerlerin
sivil mahkemelerde yargýlanmasýnýn
yolunu açýyordu. Darbe davasý böylelikle geliþebildi. Baþbuð bu nedenle
tutuklandý. Dönemin Genel Kurmay

Baþkaný’na göre iyi çocuklar olan,
askeri mahkeme tarafýndan serbest
býrakýlan subaylar bu sayede sivil
mahkemede yargýlandý ve 40’ar yýl
hapis cezasý yed12 Eyiler.
Hayýrcý ulusalcý sosyalistler
yanýldýlar!
Bir de Ahmet Hakan’da hayýrcý
ulkusalcý sosyalistler gibi düþünüyor
ama o hiç deðilse yanýldým diyor.
Referandum’da niyetleri ne olursa
olsun 12 Eylülcülerin yargýlanmasýna
karþý çýkmýþlardý artýk bu tutumlarýndan vaz geçmeliler. Darbelere ve 12
Eylül’e karþý mücadeleye katýlmalýlar.
12 Eylül darbesinin daha kapsamlý bir
biçimde yargýlanmasý için eyleme
katýlmalýlar. Yetmez ama Evet diyen
sosyalistlerin yanýnda yer almalýlar.

Kapitalizm çökerke

Sol nasýl a
AKP'nin tabanýndaki emekçilere seslenmeyi baþaran, onlarýn acýlarýný dindirmek
için etkin siyasetler ve mücadele yöntemlerini ortaya koyan özgürlükçü sol,
hükümet partisinin önünü 4. döneminde
kesebilir.
Antikapitalist düþünür Immanuel
Wallerstein "2011 sonrasýnda dünya
solu" baþlýklý makalesinde önemli
tartýþmalara dikkat çekti.
Wallerstein, Sosyalist Ýþçi'nin de
tespit ettiði gibi, 2011'in dünya solu
için iyi bir yýl olduðunu söylüyor ve
bunun nedeni olarak kapitalizmin
krizine gösteriyor.
Arap Baharý, Öfkeliler ve Wall
Street'i Ýþgal Et hareketleriyle sesini
yükselten %99'un "servetin aþýrý kutuplaþmasý, çürümüþ hükümetler ve
çok partili sisteme sahip olsunlar ya
da olmasýnlar, bu hükümetlerin
özünde demokratik olmayan
doðalarýna karþý" isyan ettiðini tespit
eden Wallerstein "Dünya solu için
þimdiki soru nasýl ileri gideceði ve
baþlangýç aþamasýnýn bu söylemsel
baþarýsýný nasýl politik dönüþüme
çevireceði" diyerek esas tartýþmaya
dikkat çekiyor:
"Dünya genelinde, merkez sað
güçler hâlâ dünya nüfusunun aþaðý
yukarý yarýsýna hükmediyor veya en
azýndan politik olarak herhangi bir
þekilde hâkimler.
“Bu sebeple dünya solunun,
dünyayý dönüþtürmek için þu anda
henüz eriþilmemiþ bir siyasi birlik
düzeyine ihtiyacý olacak. Gerçekten
de, uzun vadeli amaçlar ve kýsa
vadeli taktikler konusunda derin
anlaþmazlýklar mevcut."
Wallerstein "Önümüzdeki beþ-on
yýlda soldaki bu ayrýþmalarýn üstesinden gelinebilir mi? Emin deðilim.
Fakat üstesinden gelmezlerse, dünya
solunun, kapitalizm açýk bir þekilde
çökerken, hangi sistemin onun varisi
olacaðýna dair önümüzdeki 20-40 yýl
içindeki mücadeleyi kazanabileceðine
inanmýyorum" derken tamamen
haklý.

Dünya solunda
iki ayrýlýk konusu
Wallerstein'a göre iki konudaki
ayrýlýk sorunun merkezinde:
Seçimlere bakýþ ve kalkýnmacýlýk
tartýþmasý.
Wallerstein seçimler konusunda
ayrýlýðýn iki tarafýný tarif diyor:

1) Seçimlere katýlmayý faydasýz
bulan ve dünya sisteminin
meþruiyetini desteklediðini düþünenler.
2) Seçim sürecinde rol almanýn
elzem olduðunu düþünenler.
Ýkinci grup da kendi içinde ikiye
ayrýlýyor:
A) "Bunlar sistemin içinde çalýþmayý
istiyor -iþlevli birçok partili sistem
varsa baþlýca gelen merkez sol bir
partinin içinde veya parlamenter
seçeneðe izin verilmediðinde fiili tek
parti içinde."
B) "Ve tabii ki ehven-i þer denileni
seçme politikasýný kýnayanlar var.
Bunlar, baþlýca alternatif partiler
arasýnda çok büyük fark olmadýðýný
ileris sürüyorlar ve "hakikaten" solda
olan bir partiye oy verilmesini destekliyorlar."
Wallerstein, "seçim taktiklerine
iliþkin bu üç grup ortak noktada
buluþmazsa dünya solunun kýsa ya
da uzun vadede egemen olma þansý
olmaz" diyor ve uzlaþma yönteminin
"kýsa vadeli taktiklerle uzun vadeli
stratejileri ayrý tutmak" olduðunu
söylüyor.
Kalkýnmacýlýk etrafýnda süren tartýþma Türkiye'de teorik düzeyde sürse
de soldaki ayrýþmanýn pratik ve
yakýcý bir tarafýný oluþturmuyor.
Ancak seçimlere iliþkin tüm tüm
dünya solu gibi Türkiye'deki
hareketin de en temel tartýþmasý.

Türkiye'deki tartýþma
Bir burjuva partisi olan AKP, solun
tarihsel tabaný olan iþçi ve emekçilerden oy alýyor. Neo-liberal ekonomik
politikalarý savunmasý ve saðcý
olmasýna raðmen yýðýnlar tarafýndan
sanki bir sosyal demokrat partiymiþ
gibi algýlanýyor. Kitleler tarafýndan
sol olarak adlandýrýlan/görülen CHP
ise varlýklý sýnýflarýn çýkarlarýný savunan ve aþýrý sað siyasetler savunan bir
parti.
Kürt ulusal hareketinin partisi BDP
ise Kürdistan'da etkin. 12 Haziran
2011 seçimlerinde BDP'nin aldýðý 2
milyon 700 bin oyun %99'undan
fazlasý Kürt oylarýdýr ve BDP etrafýn-
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en

alternatif olabilir?

da kurulan Blok'un AKP'ye oy veren
Türkiyeli iþçilere ve yoksullara seslenemediði, seslenemeyeceði görüldü.
Buradaki tartýþma tamamen Batý'yla
ilgili.
Meclis dýþýnda kendini sol olarak
adlandýran parti ve örgütler ise binde
küsurluk esamesi okunmaz oya
sahip. Her geçen gün daha da etkisizleþiyorlar.
Ergenekon çetesine ve darbe giriþimlerine karþý tutum ile baþlayan yarýlma ise 5 yýlýn ardýndan artýk belirgin.
Ulusalcý sosyalizmle milliyetçiliðe ve
kemalizme karþý olan sol, siyasi
olarak ayrýþmýþ durumda.
Seçimlere katýlmaya karþý çýkanlar
ise sekter küçük gruplar ve sesleri
duyulmayacak derecede etkisiz.

Özgürlükçü solcular
Özgürlükçü sol olarak adlandýrýlan
küme Türkiye'de AKP'ye ve saðýndaki güçlere karþý bir alternatifi ortaya
çýkaracak güçleri barýndýrýyor.
Diðerlerine göre çok daha kalabalýk
olmasýna ve seçimlere katýlýmýn önemini kavramasýna raðmen etkin bir
siyasi alternatife dönüþememiþ
durumda.
Oysa son on yýlda siyasette sol adýna
yapýlan en etkili müdahaleyi bu kesimler yaptý.
2007 seçimlerinde binlerce aktivistin
harekete geçmesine yol açan Baskýn
Oran ve Ufuk Uras için düzenlenen
baðýmsýz sol kampanyalar radikal
politikalar Ýstanbul'da 110 bin oy aldý.
Bu kampanyalara katýlan binlerce
aktivist, savaþa, küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallere, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý hareketlerde de yer

almýþtý.
2010'da 12 Eylül referandumun
Yetmez ama Evet çýkýþýný yapan ve
Türkiye tarihinin en etkili siyasi kampanyasýný yürüterek önemli reformlarýn (günümüzde kullandýðý anlamda hükümetlerin neo-liberal uygulamalarý deðil genel siyasi anlamýyla
mevcut durumu iyileþtirmek
anlamýnda reform) kazanýlmasýna yol
açtý. Türkiye çapýnda seçmenlerin
yüzde 5- ila 7'lik kýsmýnýn
sahiplendiði Yetmez ama Evet özgürlükçü sol politikalarýn Türkiye'de
kitlesel bir taban bulabildiðini kanýtladý.
Özgürlükçü solda duranlar tam da
Wallerstein'in tanýmladýðý iki kesimden oluþuyor. Sistemin içinde, etkili
bir merkez partisi içinde çalýþmak
isteyenler (kemalizmi reddeden sol
sosyal demokratlar ya da sol liberal
demokratlar) ile "hakikaten sol" bir
partiye oy vermek, bunu yaratmak
isteyenler devrimci sosyalistler.
Ýlk tarafta Taraf okuru solcular diyebileceðimiz geniþ bir örgütsüz kesim
ile eski stalinist ve merkezci akýmlardan kopanlar var. Bu kümenin küçük
bir kýsmý referandumda "evet" diyen
EDP'de örgütlü.
Ýkinci tarafta ise Batý'da Yetmez ama
Evet kampanyasýnýn baþýný çeken
DSÝP ve Kürt hareketiyle ittifak halindeki bazý sosyalist gruplar duruyor.
Burada da hiçbir partiye üye olmayan
sosyalist bireyler çoðunlukta.
Kalkýnmacýlýk tartýþmasýnda her iki
kanatla ayrýþan Yeþiller ve bireysel
akivistler ise özgürlükçü sol diye tarif
edilen siyasi kümenin her iki kanadý
ile birlikte çalýþabiliyor.

Seçimlere þimdiden
hazýrlanmak
Özgürlükçü solcular, seçimlerde bir
gerçek sol alternatifin yaratýlmasý için
bir araya gelmek, Yeni Sol giriþiminde yaþananlar gibi gerilimler ve
olumsuzluklarý karþýlýklý güven
temelinde aþmak zorunda. Özgürlükçü sol saflarý bölen bir baþka siyasi
konuda Kürt sorunu. Süreci farklý
deðerlendirebilir, Kürt hareketine
farklý bakabiliriz. Ancak barýþ ve
demokratik çözüm talebi etrafýnda bir
araya gelerek bu sorunu da aþabiliriz.
Wallerstein, "Gerçek, yüzde 99'un
büyük kýsmýnýn kýsa vadede þiddetli
biçimde acý çektiði. Ve esas endiþeleri
bu kýsa vadede çekilen acý. Hayatta
kalmaya, ailelerine ve arkadaþlarýna
hayatta kalmalarý için el uzatmaya
çabalýyorlar. Hükümetleri, toplumsal
dönüþümün potansiyel aracý olarak
deðil, doðrudan politika kararlarýyla
kýsa vadeli ýzdýrabý etkileyebilecek
yapýlar olarak hesaba katarsak, dünya
solu, acýyý minimuma indirecek
iradeyi onlardan almak için elinden
gelen ne varsa yapmak zorundadýr"
diyerek "Acýyý minimuma indirme
çabasý, seçime katýlýmý gerektirir"
önerisinde bulunuyor. Haklý. Reform
ve devrim, daha adil ve özgür bir
dünya ile aþaðýdan sosyalizm fikirleri
etrafýnda ayrýþan özgürlükçü solcular
Türkiye'de kitlelerin acil talepleri
etrafýnda birleþerek güçlü bir siyasi
alternatif yaratabilir.
2007 baðýmsýz sol kampanyalarý ve
2010 Yetmez ama Evet kampanyasý
tam "acýyý minimuma indirmeyi"
hedeflediði için baþarýlý oldular. "Kürt
sorununda barýþ, tüm ezilenlere

özgürlük ekseninde" Türkiye çapýnda
güçlü bir muhalefet yaratabiliriz.
Ayný zamanda emekçi sýnýflarýn acil
talepleri içinde etkin kampayalar
baþlatabilir ve bu kampanyalar
Türkiye kapitalizmi (kaçýnýlmaz
olarak) dünya gibi krize girdiði an
emekçi sýnýflarýn kararlý direniþine
þimdiden hazýrlýk yapabilir.
Yeni bir parti ve program tartýþmasýný özgürlükçü solun gündemine
koymak daha baþtan binlerce
aktivistin tartýþmadan çekilmesine yol
açar. Özgürlükçü solda duran partilerin bir araya gelmesi, ittifak kurmasý da yetmez. Gereken çok sayýda
bireyin harekete geçmesini mümkün
kýlan bir formdur. Ancak ortak, asgari
talepler etrafýnda, açýk ve þeffaf
olarak örgütlenen demokratik kampanyalarý birlikte yaratabiliriz.
2014'te yerel seçimler ve cumhurbaþkanlýðý seçimi yapýlacak. 2015'te
genel seçimler var. Bugünden seçimlere hazýrlanmalýyýz. Özgürlükçü sol,
ne istediði belirgin ve topluma seslenen siyasi bir harekete dönüþürse:
1) Toplumda sol olarak okunan CHP
ve ulusalcý siyasetlerin saðcý
olduðunu gösterebilir
2) AKP'nin tabanýndaki emekçi
sýnýflara seslenmeyi baþaran, onlarýn
acýlarýný dindirmek için etkin
siyasetler ve mücadele yöntemlerini
ortaya koyan özgürlükçü sol,
hükümet partisinin önünü 4. döneminde kesebilir.
Aksi takdirdeki mevcut muhalefetin
saðcýlýðý ve gericiliði AKP'yi (merkez
saðý) güçlendirmeye devam edecektir.
Volkan Akyýldýrým
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"Yetmez ama
evet"in kazanýmlarý
12 Eylül’ün 30. yýldönümünde
yapýlan anayasa deðiþikliði
referandumuna katýlanlarýn yüzde
58'nin oylarýyla: 1) 1982
Anayasasý'nýn geçici 15. Maddesi
kaldýrýldý, böylece 12 Eylül
darbesini gerçekleþtirenlerin
hukuki dokunulmazlýðý son buldu
2) Askerlerin askeri mahkemede
yargýlanýp aklanmasýna son veren
deðiþiklikle darbecilerin sivil
mahkemelerde yargýlanmasý
mümkün hale geldi. 3) Suç iþleyen
Genelkurmay baþkanlarýnýn, týpký
seçilmiþ bakanlar, baþbakanlar ve
sivil devlet görevlileri gibi Yüce
Divan'da yargýlanmasý yasalaþtý.
Sosyalist Ýþçi bu deðiþiklikleri de
içeren 19 maddelik anayasa
deðiþikliði paketinin yetersiz
olduðunu ancak bir kapý açtýðýný
söyledi. 14 ay sonra halkýn
oylarýyla gerçekleþen þeyin ne
olduðunu daha net bir þekilde
görebiliyoruz.

 12 Eylül referandumunda ‘hayýr’
diyenlerin “zamanaþýmý” iddiasý boþa
çýktý. Zamanaþýmý yok!
 12 Eylül iddianamesi darbeye
zemin hazýrlamak için TSK tarafýndan
yapýlan provokasyonlarý gösteriyor.
 Kenan Evren ve Tahsin Þahinkaya
için müebbet hapis isteniyor.
n Ýki darbeci de “piþman deðilim”,
“yine olsa aynýsýný yaparým” diyor.
 12 Eylül’ün korkunç iþkenceleri
iddianamede.
 Darbe döneminde iþkence yapan
devlet görevlileri hakkýnda ayrýca
dava açýlacak.

12 Eylül darbecileri Kenan
1
Evren ve Tahsin
Þahinkaya'ya müebbet istemiyle
dava açýldý.
Suikast silahýna "boru"
1
darbe planýna "kâðýt
parçasý" diyen eski Genelkurmay

Hesap verecekler
12 Eylül darbesinin baþý Kenan
Evren ve dönemin Hava Kuvvetleri
Komutaný Tahsin Þahinkaya hakkýndaki 88 sayfalýk iddianame sýnýrlýlýðýna, eksik ve yanlýþ bazý yanlara sahip
olmasýna raðmen iki darbecinin
iþlediði suçlarý tarif ederek müebbet
hapisle cezalandýrýlmalarýný istiyor.
Ýddianame kabul edildi, Evren ve
Þahinkaya mahkemeye sanýk olarak
gelecek.
"Dava zamanaþýmýna uðradý, bundan bir þey çýkmaz" diyenler fena
halde yanýldýlar.

Katliamlar, provokasyonlar
12 Eylül iddianamesinin bir baþka
önemli yaný da var. Darbenin "þartlarýný olgunlaþtýrmak" için hayata
geçirilen darbe planlarý sonucu
yapýlan katliamlar ve provokasyonlar
bir bir sayýlýyor: 1 Mayýs 1977, 16
Mart, Sivas, Maraþ ve Çorum
katliamlarý, gazeteci Abdi Ýpekçi'nin
öldürülmesi… Ýddianame bunlarýn
her birinin TSK tarafýndan yapýldýðýný
söylüyor.
Ýddianamede yer alan ifadelerinde
iki darbeci de piþman olmadýðýný,
yine ayný durum olsa aynýsýný
yapacaklarýnýn altýný çiziyor.
Sýðýndýklarý gerekçe ise "ülkenin felç
olmasý". Felç eden ise yine kendileri,
genelkurmay.
1970'lerde faþist saldýrýlarýn ve kanlý
provokasyonlarý yaþayan sosyalistler
bunun kontrgerillanýn, yani

Genelkurmay'a baðlý Özel Harp
Dairesi'nin iþi olduðunu söylüyordu.
12 Eylül iddianamesi de ayný þeyi
söylüyor.

Ýddianamedeki
eksikler, yanlýþlar
Ýddianameyi hazýrlayan kiþi Türkiye
Cumhuriyeti'nin bir savcýsý. Devletçi
bakýþ açýsýyla öðretmenlerin sendikal
örgütlenmesine karþý. Yýkýlan stalinist
rejimleri göstererek liberal
demokrasinin insanlýðýn ulaþtýðý en
ileri yönetim biçimi olduðunu söylüyor. Bütünüyle ordunun ve tetikçisi
ülkücü faþistlerin aktörü olduðu provokasyonlar listesine Fatsa'da sokuluyor.
Fatsa belediyesinde yönetime gelen
ve Kenan Evren'in operasyonuna

12 Eylülden
hesap sormak
için
hepimizdavaciyiz.net

siz de bir imza
vermez misiniz

maruz kalan solcularý suçluyor.
MHP'liler kullanýlmýþ olarak gösteriliyor, ancak ideolojik, siyasi ve pratik
olarak darbeyi savunan bu partiye
dönük bir suçlama yok.
Bunlarý eleþtireceðiz. Yanlýþlarýn
düzeltilmesini isteyeceðiz. En önemlisi 12 Eylül davasýnýn geniþlemesi
için mücadele.

Bu dava bizim davamýz
Bu mücadele kimin 12 Eylül düzenine gerçekten karþý olduðunu
gösterecek.
12 Eylül davasýnýn arkasýnda durmayanlar, bu davanýn açýlmasýný
saðlayan yetmez ama evetçilerle birlikte geniþlemesi için mücadele
etmeyenlerin "hayýr" oylarýnýn CHP
ve MHP'yle ayný gerekçelere sahip
olduðu da ortaya çýkacak.
"Bu yaþta yargýlansalar ne olur"
diyenler 12 Eylül iddianamesinde yer
alan 3,5 sayfalýk iþkence yöntemlerini
bölümünü okusun. Hangi yaþta olursa olsun bunlarý yapanlar hesap vermeli ki arkasýndan gelenler aynýsýný
yapmaya kalkmasýn.
2008'da toplanan 12 Eylül Vicdan
Mahkemesi, Kenan Evren ve 12 Eylülcüler hakkýnda sonsuza kadar itibarsýzlaþtýrma cezasý vermiþti. 2012'de Kenan Evren ve 12 Eylülcüler
mahkemede hesap veriyor. Bu tarihi
bir kazanýmdýr ve darbeye karþý mücadele ile elde edilmiþtir. Davanýn geniþlemesi de gene mücadele ile olacak

Baþkaný Ýlker Baþbuð "terör örgütü
üyesi olmak" ve "darbe yapmaya
kalkmak" suçlarýndan nihayet
tutuklandý. Aralarýnda
Baþbakan'ýn da bu-lunduðu eski
genelkurmay baþ-kanýnýn tutuksuz yargýlanmasýný isteyenler ilk
maðlubiyetlerini de aldý.
Mahkeme yapýlan baþvuruyu reddederek darbe suçu iþleyen emekli
orgeneralin tutuklu yargýlanacaðý
kararýný verdi.
Þemdinli'de Umut
1
Kitabevi'ni bombalayan "iyi
çocuklara"40'ar yýl ceza verildi.
Askeri mahkemenin görevsizlik
kararý verdiði dava, referandumda
halkýn suç iþleyen askerlerin sivil
mahkeme-lerde yargýlanmasýný
saðlamasý sonucu yeniden açýldý.
Sanýk astsubaylar Ali Kaya ve
Özcan Ýldeniz ile itirafçýsý Veysel
Ateþ 40 yýl hapse mahkum edildi.
Danýþtay saldýrýsý delillerini
1
karartan 7 OYAK yöneticisi
tutuklandý.
Balyoz Darbe Giriþimi
1
Davasý’nda Orgeneral
Bilgin Balanlý, eski Hava Kuvvetleri Komutaný emekli Orgeneral
Halil Ýbrahim Fýrtýna, eski Deniz
Kuvvetleri Komutaný emekli
Oramiral Özden Örnek, eski 1.
Ordu Komutaný emekli Orgeneral
Çetin Doðan ve Güney Deniz Saha
Komutaný Koramiral Abdullah
Can Erenoðlu'nun da aralarýnda
bulunduðu 365 sanýktan 249'u
tutuklu. Çoðu muvazzaf, bir kýsmý
emekli, hepsi TSK mensubu.
27 Nisan E-muhtýrasý’nýn
1
sorumlusu emekli genelkurmay baþkanlarý Yaþar Büyükanýt
hakkýnda inceleme baþlatýldý.
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sosyalist

Türkiye kapitalizmi kan üzerine kurulu
Türk/Müslüman/Sünni burjuvazinin çýkarlarý doðrultusunda bir ulus-devlet kurmak için harekete geçen Ýttihat ve Terakki Cemiyeti'nin uyguladýðý politikalar,
geniþ toprak parçalarýnýn bir kan deryasýna dönüþmesine neden oldu
Atilla DÝRÝM
Son dönemde yayýnlanan ekonomik
veriler, Türkiye kapitalizminin
dünyada kendisine hatýrý sayýlýr bir
yer edindiðini ortaya koyuyor. Koç
ve Sabancý gibi aileler dünyanýn
hemen yer yerinde devasa þirketlere
ve ortaklýklara sahip, OYAK gibi
güya bir yardýmlaþma sandýðý olarak
kurulan bir yapý, Romanya'dan
Rusya'ya kadar bir dizi ülkede
büyük yatýrýmlar yapýyor. Türkiye,
G-20 ülkelerinin arasýna girmek
suretiyle, dünya ekonomisine yön
veren 20 büyük ülkeden biri oldu.
Vatan/ millet söylemlerinin aðýzlarýndan düþürmeyen ýrkçýlar ve
milliyetçiler için bu büyük bir baþarý;
oysa gerçekte Türkiye kapitalizminin
yükseliþinin ardýnda milyonlarýn alýn
teri ve kanlarý bulunuyor.

Osmanlýda
kapitalizmin yükseliþi
Bugünkü Türkiye'nin üzerinde
yükseldiði Osmanlý Ýmparatorluðu'na kapitalizm 19. yüzyýlýn baþlarýnda
girdi. Özellikle Anadolu'dan gelen
mallarýn Avrupa'ya daðýtýldýðý
Balkan þehirlerinde ekonominin
giderek büyümesi ve ticari faaliyetlerin artmasý, modern sýnýflarýn oluþmasýný da hýzlandýrdý. Bunun sonucu olarak milliyetçi akýmlar da
giderek hýz kazanmaya baþladý.
1908 yýlýnda Osmanlý Ýmparatorluðu'nda bir burjuva devrimi
yaþandý. Bu devrim her ne kadar Ýttihat ve Terakki Cemiyeti'ne mensup
subaylar tarafýndan yapýlmýþ gibi
görünse de, köhnemiþ feodal sisteme
karþý halkta oluþan derin hoþnutsuzluðun patlak vermesinin sonucuydu. Bu devrim sonucunda geniþ halk
kitlelerinde bir barýþ ve kardeþlik
umudu doðdu; ancak esas olarak
asker-sivil zümrenin temsilciðini
yapmakla birlikte, cýlýz
Türk/Müslüman/Sünni burjuvazinin çýkarlarý doðrultusunda bir
ulus-devlet kurmak için harekete
geçen Ýttihat ve Terakki Cemiyeti'nin
uyguladýðý politikalar, geniþ toprak
parçalarýnýn bir kan deryasýna
dönüþmesine neden oldu.

Müslüman göçmenleri yerleþtirmeye
baþladý.
Bilhassa Talat Paþa yönetiminde
gerçekleþen bu toplum mühendisliði
faaliyetleri, 1,5 milyon kadar
Ermeni'nin tarihte o güne dek benzeri görülmemiþ bir soykýrýma tabi
tutulmasýna neden oldu.
Ermenilerden kalan taþýnýr ve taþýnmaz deðerlere ÝTC'nin Emval-ý
Metruke idaresi el koydu. Burada
biriken muazzam servetin bir kýsmý,
soykýrýma destek veren yerel ticaret
burjuvazisine ve toprak sahiplerine
aktarýlarak, sermayenin el
deðiþtirmesin ilk adýmlarý atýldý.
Ayný dönemde katledilenler sadece
Ermeniler deðildi. Anadolu'nun
kadim halklarýndan olan Süryaniler,
Keldaniler ve Nasturiler de onlarla
birlikte katledildiler. ÝTC'nin toplum
mühendisliðinin bir diðer kurbaný
da Rumlardý. Savaþýn baþlamasýyla
birlikte özellikle kýyý bölgelerinde
yaþayan Rumlar, iç kesimlere doðru
tehcir edilmeye baþlandýlar. ÝTC'nin
terör ve cinayet örgütü Teþkilat-ý
Mahsusa, bir yandan da Karadeniz
Rumlarýný katletmek ve kaçýrmak
için çok aðýr bir terör uyguluyordu.

karýþýyor, Bavyera'da, Prusya'da,
Bremen'de sosyalist cumhuriyetler
ilan ediliyordu. Ýngiltere'de, Ýtalya'da, Fransa'da, Yunanistan'da milyonlarca iþçi barýþ için genel grevler
yapýyorlardý. Bu ortamda burjuva
hükümetleri ülkelerinde yükselen
iþçi mücadelelerini bastýrmak için,
bütün güçlerini geri çekmek zorunda kaldýlar.
Mustafa Kemal liderliðinde kendilerini hýzla toparlayan ÝTC ise yeni
bir örgütlenmeye giderek, ulus
devlet projesini hayata geçirmek için
harekete geçti. Bunun anlamý,
baþlanýlan soykýrým zincirine yeni
halkalar eklenmesiydi. Karadeniz ve
civarýnda Topal Osman gibi Ermeni
soykýrýmý suçlusu katiller, Mustafa
Kemal'in görevlendirmesiyle Rum
soykýrýmýna baþladý. Kuvvayý Milliye
adý altýnda oluþturulan birlikler, Batý
Anadolu'nun binlerce yýllýk Rum
halkýný köklerinden sökerek katlettiler. Eski Ýttihatçýlar, yeni Kemalistler,
Anadolu'yu Hýristiyanlardan
arýndýrdýktan sonra emperyalist
devletlerle masaya oturdular ve
nihai hedefleri olan ulus devleti,
Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular.

Ulus devlet kuruluyor,
kapitalizm þekilleniyor

Kanlý sermaye,
kanlý þirketler

Osmanlý Ýmparatorluðu Birinci
Dünya Savaþý'ndan yenik çýkmýþtý,
ancak bir devrimler dalgasý
Avrupa'yý kasýp kavuruyordu.
Rusya'da yaþanan muzaffer Ekim
Devrimi'nin ardýndan Almanya'da
peþ peþe devrimler yaþanýyor, yýkýlmaz denilen monarþiler tarihe

Cumhuriyetin kurulmasýyla birlikte
mübadele adý altýnda Ýstanbul'da
yaþayanlar hariç, hayatta kalmayý
baþarmýþ olan Rumlar Yunanistan'a
gönderildi, onlarýn yerine
Yunanistan'da yaþayan Müslüman
nüfus yerleþtirildi. Ýzmir'de toplanan
ve bizzat Mustafa Kemal'in baþkan-

Ýþçilerin birliðinin sermayeyi
yenmesi için: Tarihle
yüzleþmek…

Soykýrýmlar, katliamlar…
ÝTC'nin kaçýnýlmaz olarak kapitalist
temeller üzerinde yükselen ulus
devletini kurmak için, her þeyden
önce geniþ çaplý bir toplum
mühendisliðine giriþti. Bir yandan
Alman emperyalizmiyle kol kola girerek Birinci Dünya Savaþý'nda saldýrgan taraf olarak yüz binlerce yoksulu cephelerde ölüme gönderirken,
bir yandan da
Türk/Müslüman/Sünni ulus devletinin önünde engel olarak gördüðü
Anadolu Hýristiyanlýðýný ortadan
kaldýrmaya, yerlerine Balkanlardan,
Kafkaslardan, Rusya'dan gelen

lýk ettiði Ýktisat Kongresi'nde,
cumhuriyetin ekonomi politikalarý
kararlaþtýrýldý. Ýktidarda bulunan
askeri-sivil bürokrasinin aldýðý
kararlardan biri, cýlýz yerli burjuvazinin güçlendirilmesiydi.
Ermenilerden gasp edilen servet ile
ilk "ulusal" banka olan Ýþ Bankasý
kuruldu. Ýþ Bankasý, büyümek
isteyen burjuvaziye kredi açmak
suretiyle destek oldu. Egemen askersivil bürokrasi, baþta þeker fabrikasý
olmak üzere çeþitli fabrikalar kurdu.
Ticaretin kolaylaþmasý için yol ve
demiryolu yapýmý hýzlandýrýldý. Bu
dönemde Nuri Demirað gibi kiþiler,
askeri-sivil bürokrasinin denetiminde palazlandýlar.
Yapýlan zincirleme soykýrýmlar,
dökülen kanlar ise egemenlere yeterli gelmiyordu. "Yerli" sermayenin
daha da güçlendirilmesi için 1934'de
Trakya olaylarý tezgâhlanarak,
Yahudilerin büyük kýsmýnýn ülkeyi
terk etmesi saðlandý. Haklarý için
ayaklanan Kürtlerin on binlercesi
katledildi. 1940'lý yýllarda yaþanan
Varlýk Vergisi felaketiyle ülkede
kalan son Hýristiyan ve Yahudilere
çok büyük bir darbe vuruldu, çoðu
mülksüzleþtirildi ve servetleri Türk
burjuvazisine devredildi. Ama bu
kadarý da yeterli gelmedi, 6-7 Eylül
olaylarý ile Ýstanbul'da kalan son
Rumlar da kovularak, soykýrýma bir
halka daha eklenmiþ oldu.
1950 yýlýnda taþra burjuvazisi ile
büyük toprak sahiplerinin temsilcisi
olarak iktidara gelen Demokrat Parti
döneminde sahip olduklarý ayrýcalýklarý yitirmek tehlikesiyle karþý
karþýya kalan ordu bürokrasisi, 1960
darbesinden sonra ayrýcalýklarýný
güvence altýna almak ve geleceðini
burjuvazinin geleceðiyle birleþtirmek
için, özel bir kanunla OYAK'ý kurdu.
En baþýndan kapitalist bir þirket
olarak kurulan OYAK, sahip olduðu
vergi avantajlarýný da kullanarak
bankacýlýktan otomotive kadar pek
çok sektörde boy gösteren dev bir
holding oldu.

6-7 Eylül 1955 Ýstanbul, Rumlara ait dükkanlar yaðmalanýyor

Türkiye sermayesi burjuvazisiyle,
ordusuyla bir kan denizinin
üzerinde yüzüyor. Bu durumu gizlemek için gemisinin etrafýna yalanlardan oluþan kalýn bir zýrh geçirmiþ
durumda. Türkiye sermayesinin
soykýrýmcý kanlý yüzünü ortaya
çýkardýkça, gemisinin etrafýndaki
zýrhtaki çatlaklar hýzla büyüyecek,
ardýndan bir daha geri dönmemek
üzere kendi oluþturduðu kan
denizinin dibini boylayacak. Burada
bize düþen görev, gerçekleri en açýk
bir þekilde ortaya koymak, sermayenin kanlý, soykýrýmcý kimliðini
teþhir etmek için durup dinlenmeden çalýþmak olacaktýr…
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Dünyayý neden iþçiler deðiþtirebilir?
Marksistlerin iþçi sýnýfý hakkýnda illüzyonlarý yoktur. Fakat iþçilerin, sosyal artý
deðerin üretimindeki ve daðýtýmýndaki yabancýlaþmýþ pazar iliþkilerinin yerine
demokratik kontrolü, yani sosyalizmi getirme yeteneðine sahip olduðunun da
farkýndadýrlar
Marks'ýn sosyalist teoriye muhtemelen en önemli katkýsý, iþçi sýnýfýnýn
dünyayý deðiþtirme gücünde
olduðunu göstermiþ olmasýdýr.
Marks, o güne kadar hâkim konumda
olan ve iþçileri sadece sistemin kurbaný, ya da medeniyeti tehdit eden bir
güruh olarak gören anlayýþa karþý,
iþçilerin kolektif özgürlük mücadelesinin, kapitalizme karþý sosyalist bir
alternatif potansiyeli taþýdýðýný ortaya
koymuþtur.
Marks'ýn sýnýf anlayýþýný reddedenler, temel bir noktayý gözden kaçýrýyor. Bu durum özellikle de gelir, statü,
meslek, tüketim alýþkanlýklarý gibi
farklý sosyal katmanlarý sýnýfla eþ
tutan sosyolojik yaklaþýmlar için
geçerli. Bu bakýþa göre eðitimli bir
öðretmenle düþük ücret alan bir fabrika iþçisinin ortak neyi olabilir?
Emekçiler arasýndaki ayrýmlara
dikkat çeken bu analizler, eðer
çalýþanlarýn sömürü karþýsýndaki konumlarý görmezden gelinirse anlamlý
olabilirdi. Oysaki Marks, tam aksine,
kapitalizmin karmaþýk sömürü
sürecinin emek gücü içerisinde çok
sayýda farklýlýk yarattýðýný, fakat ayný
zamanda bu farklýlýklarý yatay olarak
kesen birçok ortak iliþkiyi de ortaya
çýkardýðýný göstermiþtir. Marks'ýn
analiz ettiði sömürü modeli,
Marksistleri, iþçi sýnýfý arasýndaki
farklýlýklarý görmezden gelmeye
götürmez. Tersine bu bölünmeler
arasýndaki karþýlýklý dayanýþmanýn
maddi temeline iþaret eder.

Eðitim sektörünün kendisi de kapitalist pazarýn kurallarýna tabi olduðu
için, daha çok kiþiyi daha ucuza
eðitme baskýsý oluþur. Bunun bir benzeri saðlýk ve sosyal hizmetler sistemi
için söylenebilir.

Ortak çýkar
Ýþçi sýnýfý, sayýsýz farklý iþe ve farklý
ücret seviyelerine sahip olmasýna raðmen, sömürülmekte olan kolektif
emeðin bir parçasýdýr. Bu nedenle iþçi
sýnýfýnýn kapitalist sömürüye karþý
demokratik bir alternatif için direnmesi ortak çýkarýnadýr. Tersinden
bakarsak, kapitalistler, etraflarýndaki
yöneticiler, yargýçlar, polis, ordu ve
burjuva medya ile sömürü sisteminin
tepesinde oturmaktadýrlar. Ancak
kapitalistler sömürü sürecini
yürütürken, ayný iþçiler gibi
yabancýlaþmýþ durumdadýrlar. Çünkü
onlarýn da, kapitalistler arasýndaki
plansýz ve kör rekabete dayanan sistem üzerinde bir denetimleri yoktur.
Sýnýf mücadelesinin, kapitalizmin
merkezinde yer alan sömürü iliþkilerinden kaynaklandýðýnýn farkýna
varýrsak, iþçi sýnýfýnýn kapitalizmde
eþsiz bir güce sahip olduðunu da
görürüz. Çünkü ücretli emeðin
sömürüsüne dayanan sistemde,
sadece iþçiler bu sistemi alaþaðý etme
potansiyeline sahiptir.

Neden iþçi sýnýfý?

Marks'ýn yöntemi
Marks'ýn sýnýf yaklaþýmýný daha iyi
anlayabilmek için, onu tarihsel boyutu içerisinde kavramak gerekir. Ýnsaný
diðer canlýlardan ayýran temel kriter,
onun sadece doðanýn bir parçasý
olmayýp, ayný zamanda doðayý kendi
ihtiyaçlarý çerçevesinde dönüþtürebilmesidir. Ýnsanlýk, milattan önce 8
ila 10 bin yýllarý arasýnda ortaya çýkan
Neolitik Devrim'in sonucunda,
toplayýcýlýktan tarým yapan bir seviyeye geldi. Tarlalarda yapýlan hasat
sayesinde, insanlýk tarihinde ilk kez,
sistematik olarak artý ürün ortaya
çýktý. Bu artý ürünün nasýl kontrol
edileceði yeni bir sosyal sorun yarattý
ve küçük bir azýnlýðýn bu ürünü kontrol etme gücünü ele geçirmesiyle
sýnýflar doðdu.
Bu çerçeveden bakýldýðýnda,
sýnýflarýn insanlýk tarihinin kopmaz
bir parçasý deðil, sadece belli bir tarihsel sürecin sonunda, bir grubun,
diðer grup tarafýndan üretilen sosyal
artý deðere el koymasýyla ortaya çýktýðý görülür.
Bu sýnýf yaklaþýmýn üç güçlü yaný
vardýr. Birincisi, egemen sýnýfýn artý
deðere nasýl el koyduðuna bakarak,
tarihi dönemler halinde incelemek
mümkün hale gelir. Örneðin feodal
beylerin köylüleri sömürmesiyle, kap-

italistlerin ücretli emeði sömürmesi
arasýndaki farklý yönleri inceleyerek,
feodal ve kapitalist toplumlarýn farklý
sosyal çeliþki formlarý hakkýnda
sonuçlara varýlabilir.
Ýkincisi, sýnýflarýn nasýl ortaya çýktýðý
doðru analiz edilebilirse, sýnýflarýn
ortadan kalkmasý için gerekli
koþullarýn neler olduðuna da ýþýk
tutulabilir. Sýnýflarý ortaya çýkaran
þey, henüz tüm toplumun refah
içinde yaþamasýna elvermeyecek
kadar az olan artý deðerin bir elit
tarafýndan alýkonulmasý olduðuna
göre, sýnýf ayrýmlarýnýn ortadan kalkmasý da, bu artý deðerin tüm toplumu
refaha ulaþtýrmaya yetecek seviyeye
ulaþmasýyla mümkün olabilir. Marks,
kapitalizmde, üretimin bu seviyeye
ulaþtýðýný söyler.
Üçüncü olarak ise, Marks, artý deðer
üretimini sýnýf analizinin merkezine
koyarak, kapitalist ekonomideki farklý
aktörlerin birbiri arasýndaki kendine
özgü iliþki biçimlerini gösterir.
Kapitalist sýnýfýn iliþkileri, sadece
dinamik bir sermaye birikim süreci

içerisinde anlamlý olabilir.

Sömürü
Sýnýf kavramýný kapitalizmin ve
sömürünün karmaþýk süreci
içerisinde düþündüðümüzde, emeðin
üretkenliðinin artmasýnýn, iþçi
sýnýfýnýn yapýsý üzerindeki kalýcý etkilerini de görebiliriz. Emeðin üretkenliðinin artmasý, belirli bir sektördeki
iþçilerin sadece daha önemli bir konuma gelmeleri anlamýna gelmez. Ayný
zamanda yeni teknolojilerle üretim
yapabilen daha eðitimli bir iþçi
sýnýfýnýn ortaya çýkmasýna neden olur.
Bu nedenle günümüzün iþçi sýnýfý,
geçmiþe göre çok daha ileri bir eðitim
seviyesine sahiptir. Kapitalistler üretimi geliþtirmek için, iþçi sýnýfýný da
geliþtirirler.
Bunun iki temel sonucu vardýr. Ýlk
olarak iþçi sýnýfýnýn daha eðitimli
olmasý, iþçi sýnýfýnýn toplumdaki
demokratik kontrolü saðlamaya hazýr
hale gelmesine yardým eder. Ýkinci
olarak ise, iþçileri eðitmek için eðiticiler yetiþtirme ihtiyacý ortaya çýkar.

Marksistlerin iþçi sýnýfý hakkýnda
illüzyonlarý yoktur. Fakat iþçilerin,
sosyal artý deðerin üretimindeki ve
daðýtýmýndaki yabancýlaþmýþ pazar
iliþkilerinin yerine demokratik kontrolü, yani sosyalizmi getirme
yeteneðine sahip olduðunun da
farkýndadýrlar.
Ýþçi sýnýfýnýn romantikleþtirilmesini
reddederken, iþçilerin kapitalizme
karþý direnebilmeleri ve en
nihayetinde devirebilmeleri için,
kendi saflarýndaki bölünmelerin de
üstesinden gelmesi gerektiðinin
farkýnda olmak gerekir. Mücadele
etmek gereken bölünme sadece farklý
statü ve katmanlar þeklinde deðil,
ayný zamanda ýrkçýlýk, cinsiyetçilik,
homofobi gibi çeþitli baský iliþkileri
olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Ýþçi sýnýfýnýn dayanýþmasý, yalnýzca
bu baský çeþitlerine karþý kesintisiz bir
mücadele sürdürülürse saðlanabilir.
Marks bu nedenle iþçi sýnýfýna
"evrensel sýnýf" demiþtir.
Ýþçiler kendi özgürlüklerini kazanmak için, kolektif olarak gerçek
demokrasi mücadelesi vermek zorundadýr. Çünkü iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu
kapitalist sýnýfa karþý mücadele içinde
kazanýlmak durumundadýr ve bu,
sadece insanlýðýn genel kurtuluþu ile
mümkün olabilir.
Paul Blackledge
(Erkin Erdoðan tarafýndan kýsaltýlarak
çevrilmiþtir.)
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sosyalist

KÝTA

Militarist
modernleþme

tanýtýmP
ý

Çaðla OFLAS
Murat Belge basýnda da çok tartýþýlan
"Militarist Modernleþme" adlý kitabýnda, kapitalist modernleþme sürecinde
milliyetçiliðin ve militarizmin oynadýðý
rolü irdeliyor. Kapitalist modernleþme
sürecinde burjuvazinin etkin olduðu
Fransa, Ýngiltere ve ABD gibi ülkelerde
militarizmin tahakküm kuramadýðýný
anlatan Belge, milliyetçiliðin kapitalizmde oynadýðý role dikkat çekerek,
toplumsal bir baský aracý olan ordunun
kapitalizmde vazgeçilmezliðinin altýný
çiziyor.
Murat Belge kitabýnda Almanya,
Japonya, Türkiye gibi ülkelerde modernleþmenin önünü açabilecek burjuva
sýnýfý olmadýðýndan, ordunun toplumu
militaristleþtirilerek yukarýdan aþaðýya
yeniden dizayn etmesi suretiyle kapitalist modernleþme sürecinin yaþandýðýný
karþýlaþtýrmalý örnekleriyle anlatýyor.
Almanya örneðini Ýtalya, Japonya
örneðini Hindistan ve Türkiye örneðini
Yunanistan ile
karþýlaþtýrýyor.
Kapitalist modernleþme
sürecinde milliyetçiliðin
oynadýðý role
dikkat çeken
Belge, ordunun
da kapitalist
modernleþme
sürecinde
yeniden modernleþtirildiðini anlatýyor. Murat Belge
modernleþmeyle sýnýrlý kalmayan
ordunun tüm toplumu askeri disiplin ve
itaat yöntemleriyle "terbiye" ettiði tarihsel ve toplumsal süreçlere odaklanýyor. Almanya ve Ýtalya gibi faþizmin iktidara geldiði ülkelerde militarizmin ve
maçizmin etkisine dikkat çekiyor. Farklý
tarihsel-siyasal deneyimler içinde
biçimlenmiþ ulus devlet örnekleri
arasýnda Almanya gibi Bismark tarafýndan "kan ve demir" ile biçimlendiði ileri
sürülen toplumsal projelerin belirli tarihsel koþullarda nazizme yol açtýðýnýn
altýný çiziyor. Milita-rizmin tahakküm
kuramadýðý örneklerde ise bunu
engelleyen top-lumsal siyasal ve kültürel reflekslerin nasýl iþlediði inceleniyor.
Militarist Modernleþme
Almanya, Japonya, Türkiye
Murat Belge
Ýletiþim Yayýnlarý

Nereye gitmeli
ne seyretmeli
ne dinlemeli
ne okumalý

?

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

Katyn Katliamý
Katyn Katliamý aðýr bir Polonya filmi.
Ýkinci Dünya Savaþý'nda Stalin'in
Rusya'sý ile Hitler'in Almanya'sý
anlaþarak Polonya'yý paylaþarak iþgal
ediyorlar. Bu anlaþma ve Polonya'nýn
ikili iþgali uzun sürmedi. Naziler
Rusya'ya saldýrýnca önce Polonya'nýn
tümünü ele geçirdiler.
Polonya ordusu iþgalcilere çok fazla
direnemedi. Ordunun subaylarý Ruslar
tarafýndan bir askeri esir kampýnda toplandýlar. Daha sonra Ruslar 22 bin
Polonyalý subayý tek tek baþlarýna
kurþun sýkarak imha etti.
Uzun yýllar Katyn Katliamý'ný Ruslarýn
mý Nazilerin mi yaptýðý tartýþýldý. Rusya
katliamý daima reddetti ve Nazileri
suçlarý. Ne var ki 2007 yýlýnda yapýlan
Katyn Katliamý filminden sonra Rusya
kaytliamý kendilerinin yaptýðýný kabul
etti.
Katyn Katliamý çok aðýr bir film olmasýna raðmen ilgiyle izlenebiliyor, iyi çekilmiþ bir film ve filmin sonuna kadar
katliamý gerçekleþtiren gücün Rus
ordusu olduðunu açýkça söylemiyor.
Filmin son sahneleri katliamý gösteriyor. Seyredilmesi zor sahneler.

FÝLM

tanýtým

ý

Ýnsan hemen Rus sosyalistlerinin ve
iþçi sýnýfýnýn en önde gelen kesimlerinin
de ayný þekilde imha edildiðini
düþünüyor.
Ekim Devrimi'nin sayýsýz militaný,
önderi stalinistler tarafýndan benzer
þekilde katledilmiþti.

Enternasyonalizm

Katyn Katliamý:
Yönetmen: Andrzej WajdaSenaryo:
Andrzej Wajda, Andrzej Mularczyk,
Przemyslaw Nowakowski, Wladyslaw
Pasiokowski
2007, Polonya yapýmý

Marksizm 2012
19-23 Nisan, Ýstanbul Taxim Hill Otel
Bu sene Marksizm toplantýlarýnýn 20. yýlý. 20 senedir bazen yýlda bir kez
çok zaman iki kez yapýlan marksizm toplantýlarý çok çeþitli mekanlarda, bir
çok farklý görüþten konuþmacýlarla gerçekleþti.
Saima düzenlendiði yýlýn, aylarýn gümdemi baþlýca tartýþma konusu oldu.
20 yýlda Marksizm toplantýlarýna 10 binden çok insan katýldý.
20’inci yýlýný kutlayacak olan Marksizm bu sene kapsamlý bir programla
düzenlenecek. ULuslararasý hareketten çok sayýda konuþmacý Marksizme
katýlacak.
Ayrýntýlý broþür çok yakýnda çýkýyor

marksizmgunleri.org

TÝYATRO:
ABD’de Mc Charty döneminin en önemli
davalarýndan Rosenberglerin davasýný
konu alan “Rosenbergler Ölmemeli”
Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý tarafýndan
sahneleniyor.
KONSER
Hrant Dink’in Dostlarý Barýþ Ýçin
Söyleyecek, Ýstanbul Ghetto’da, 20
Ocak, Cuma, saat: 22.30
Kardeþ Türküler, Cahit Berkay ve Þevval
Sam

-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.

-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
4. sayý çýktý  (555) 637 24 50

devrimci antikapitalist
haber yorum

týklayýn...

sosyalist isci
Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr

Z Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Ltd. Þti.
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16/3 Beyoðlu-Ýstanbul  Baský: Özdemir Matbaasý:
Davutpaþa Cad. Güven Sanayi Sitesi, C Blok, No: 242 Topkapý,
Ýstanbul - Tel: 0212 577 54 92  Yerel süreli yayýn,
haftada bir yayýnlanýr
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Bir araþtýrmaya göre, 2015'e kadar obezite hastasý yoksul çocuklarýnýn
sayýsý, zengin çocuklarýnýn sayýsýnýn iki katýna çýkacak. Yoksul ailelerin
çocuklarýnýn %11.2'sinde obezite görülecekken zengin ailelerin çocuklarýnda bu oranýn %5.4 olacaðýný belirtiliyor

Obezite, fast-food ve yoksulluk
Obezite ile kapitalizm arasýndaki
iliþkiyi teþhir etmek için kendini
denek olarak kullanan belgeselci
Morgan Spurlock, bir ay boyunca
sadece McDonald's'tan hamburger
yiyor. Daha ikinci haftadan hem ruhsal hem de bedensel açýdan saðlýðý
çökme tehlikesiyle karþý karþýya kalýyor. Spurlock, neden McDonald's'ý
seçtiðini anlatýrken bu þirketin ayný
zamanda en çok reklam veren marka
olduðunu ve kötü beslenmenin
reklam dünyasýyla yakýndan iliþkisini
vurguluyor.
Kapitalizm tarafýndan önce kendi
kendilerini besleyemez hale getirilen
insanlar, sunulan yiyecekleri (örneðin
fast-food) tüketmek zorunda
býrakýlýyor. Obezitenin sebebi sanki
kendisi deðilmiþ gibi kapitalizm,
medyasý aracýlýðýyla obezitenin ne
denli tehlikeli bir hastalýk olduðu
uyarýsýný yapýyor. Bu noktada, saðlýk
sektörünün elde ettiði muhteþem karlarý hatýrlamakta fayda var.
Zayýflama ilaçlarý, diyet programlarý, spor salonlarý, 'organik' gýdalar
devasa bir sektörü oluþturuyor.
Sorunu üreten kapitalim, çözümü de
kendi çýkarlarý doðrultusunda sunmakta, aslýnda sunuyormuþ gibi yapmakta.
Dünya genelinde obezite son 30 yýl

"Kapitalizm, hep ilerlemek
zorunda olan, aksi takdirde
devrilen o meþhur bisiklet
gibidir ve þirketler, duvara toslamadan önce kimin daha hýzlý
pedal çevirdiðini görmek için
yarýþýyorlar."
Susan George
Þu an üretimde hiçbir deðiþiklik
yapmadan en az 12 milyar insaný
refah içerisinde yaþatacak gýda
varken kaynaklarýn kýt olduðu
yalanýný neden söyleme ihtiyacý
hissediyorlar?
Ýnsanlarýn günlük A vitamini ihtiyacýný bir havuçtan saðlayabilecekken, dünyada her yýl a vitamini
eksikliðinden kör olan 500bin

içinde ciddi artýþ gösteriyor. Bugün
obezite yaygýnlýðý 1970'lerdeki
düzeyinden 10 kat fazla. Türkiye'de
ise oran, 1990'da %18.6 iken 2000
yýlýnda %21.9.
Bu taboda, insanlara durmaksýzýn
'tükettiðiniz kadar varsýnýz' mesajýný
veren reklam sektörünün payý büyük.
Öyle ki, Amerika'da fast-food reklamlarýnýn Ýsveç, Norveç ve Finlandiya'da
olduðu gibi yasaklanmasý gündemde.

Obezite yoksullarda daha
fazla görülüyor
Ýngiltere Saðlýk Araþtýrmalarý
Enstitüsü tarafýndan yapýlan araþtýrma, obezitenin sýnýfsal boyutunu da
ortaya koyuyor.
Araþtýrmaya göre, 2015'e kadar
obezite hastasý yoksul çocuklarýnýn
sayýsý, zengin çocuklarýnýn sayýsýnýn
iki katýna çýkacak. Yoksul ailelerin
çocuklarýnýn %11.2'sinde obezite
görülecekken zengin ailelerin çocuklarýnda bu oranýn %5.4 olacaðýný
belirtiliyor.
Araþtýrmayý yürüten Dr. Emmanuel
Stamatakis, saðlýkta sosyal eþitsizliklerin azaltýlmasý için geniþ çaplý bir
saðlýk hareketinin baþlatýlmasý gerektiðini belirtiyor.
Bahan GÖNCE

Bisiklet
çocuða; son teknoloji ürünü GDO'lu
a vitaminince zengin "altýn pirinç"
önermesiyle ayný nedenden.
Ürettiði karbondioksit ile küresel
ýsýnmaya yol açan bir teknolojiyi
kullanmaya devam ederken; küresel
ýsýnmayý gýda fiyatlarýnýn artmasýný
saðladýðý için bunu durduramayacak olmasýyla ayný nedenden.
GDO'lu tarým ile dünyanýn ekolojik
çeþitliðine zarar vererek, diðer yerel
gýdalarýn kýsýrlaþmasýna yola
açmasýyla ayný nedenden.

Her yýl Türkiye'de resmi rakamlara
göre 1200-1500 iþçiyi, iþ cinayetleriyle öldürürken ve çevreyi geri
dönüþü olmayacak þekilde kirletirken; hala termik santral ve nükleer santral yapmak için ýsrar
etmesiyle ayný nedenden.
Þirketler, dýþsallaþtýrma mekanizmalarýdýrlar. O tek bir iþi yapmak
için programlanmýþ bir makinadýr.
Ve bunu yaparken dünyada yol
açtýðý sorunlar onun maliyet hesabýna katýlmamýþsa sorunu deðildir. Bu

yüzden çevreyi kirletmek, insan
saðlýðýný bozmak gibi zararlara yol
açtýðýnda baþkasýnýn sorunu olur.
Þirketlerin herhangi bir cezaya karþý
ahlaki sorumluluk geliþtirmeleri de
beklenemez. Verilen cezalar sadece
maliyet olarak görülürler. Çevreye
zarar vermenin maliyeti, elde edilecek kardan az ise her türlü zararý
verebilecek psikopat karakterli
"kiþi"lerdir. Ayný nedenden ötürü
sosyal sorumluluk geliþtirmeleri
mümkün deðildir.
Dolayýsýyla onlara kafa tutabilecek
tek gücü, %99'u harekete geçirmeliyiz. Ýhtiyacýmýz olan tek þey kitlesel
bir hareket. Bu hareket baþladý.
Henüz küçük ama bütün kýtalarda
var ve hýzla büyüyor.
Ahmet Abaci

