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Çetelerden
nasýl
kurtulunur?
Cengiz ALÐAN
sayfa: 9

ÝÞTE AKP’NÝN
GERÇEK YÜZÜ

22 bin süper zengin ailenin 
100 milyar dolar nakit parasý var

100 zengin Türk'ün serveti 
114 milyar dolara yaklaþtý

Milli gelirin yüzde 56’sý kâr, rant, faiz gelirine 
sahip olanlara, yani patronlara aktarýlýyor

100 en zenginin geliri
14 milyon yoksulun gelirine eþit

13 milyon kiþi yoksulluk sýnýrýnýn altýndaki 
asgari ücretle geçiniyor

En zenginle en yoksul arasýnda 
256 kat gelir farký var

2. Dünya
savaþý ve
Yalta
Cengiz ALÐAN
sayfa: 8

bu akþam
yak ve
yaðmala
Eli Haligua
sayfa: 10

Bob Marley
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22 bin süper
zengin aile

Ýngiltere'de yayýnlanan
finans dergisi
Euromoney tarafýndan
özel bankacýlýk ödülü
verilen Akbank'ýn Genel
Müdür Yardýmcýsý
Fikret Önder övünçle
açýkladý: Türkiye'de 22
bin ailenin 100 milyar
dolar nakit paraya
sahip. Yani yüz bin
süper zengin var.
Türkiye'deki yoksul-
luðun nedeni böylece
anlaþýldý. Türkiye'deki
süper zenginler 'neme
lazým' nakit paralarýnýn
yüzde 70'ini yurtdýþýnda
tutuyormuþ.

Euromoney göre
dünyada 10 milyon
süper zengin aile
bulunuyor. 

Süper zenginlerin
servetinin yüzde 64'ü
ABD, Japonya,
Almanya, Ýngiltere ve
Fransa'da bulunuyor.
Geri kalan dilimde Çinli
süper zenginler öne
çýkýyor.

Kim yoksulluðu yok
etmekten bahsediyorsa
baþlanmasý gereken yer
tam da burasý.

Daðlýca baskýný sýrasýnda
PKK tarafýndan alýkonulan,
DTP milletvekilleri
sayesinde serbest býrakýlan,
sonra genelkurmay tarafýn-
dan hapse týkýlan sekiz er
tutuksuz yargýlanmak
üzere serbest býrakýldý.

PKK üyesi olduðu ve
Daðlýca baskýnýna içeriden
bilgi sýzdýrarak destek
verdiði öne sürülen er
Ramazan Yüce de serbest
býrakýldý ve askerliði bit-
tiðinden terhis edildi. Yüce
ve 7 arkadaþý vatana
ihanetten dolayý ömür
boyu hapis cezasý istemiyle
yargýlanýyordu. Hakim
medya tarafýndan baskýnýn
faturasýnýn çýkarýldýðý Kürt
er Ramazan Yüce'nin hain
olduðu defalarca
anlatýlmýþtý. Tahliye kararý
adalet isteyenleri sevin-
dirdiyse de herkesi þaþýrttý.

Yüce'nin avukatlarý
Daðlýca tabur komutaný
Yarbay Onur Dirik ve gar-

nizonda görevli rütbeli
subaylar hakkýnda suç
duyurusunda bulundu.
Yüce'nin avukatlarý þunlarý
sordu:

- Baskýn karþýsýnda
helikopter desteði istemi
neden geri çevrildi?

- Termal kamera görüntü-
leri neden ciddiye alýn-
madý?

- Yüce'nin baskýný önce-
den haber verdiði komu-
tanlar neden "bir þey
olmaz" dediler?

- PKK gerillalarýnýn
haberleþme kodlarý neden
korucular tarafýndan
taþýndý?

Tabur komutaný Dirik
baskýn sýrasýnda bir
düðündeydi. Diðer komu-
tanlarý cumhurbaþkanlýðý
referandumunda görevliy-
di. Yüce ve arkadaþlarý
askeri mevzilerde yalnýz
býrakýlmýþtý. Daðlýca'daki
baskýna bilerek mi göz
yumuldu?

Enerji Bakaný Hilmi
Güler, Kuveyt'te ''inþallah
21 Þubatta firmalarý davet
edeceðiz bununla ilgili
bütün alt yapýyý hazýr-
ladýk'' diye konuþtu. Ancak
bu sözlerin edildiði gün
Ankara'ya 40 km. uzaklýk-
taki Sarayköy'deki TAEK
tesisinde yangýn çýktý.

Eðitim amaçlý olarak
faaliyet gösteren Sarayköy
Nükleer Araþtýrma
Merkezi'nde (SANAEM)
sabah saatlerinde bilin-
meyen bir nedenle yangýn
baþladý. 

Ýtfaiye gelse de yangýna
müdahale edemedi.
SANAEM tesisi kapýlarý
özel kartla açýlýyordu ve bu
kart görevlilerdeydi.
Füzyon iþlemenin de
yapýldýðý 3 laboratuar
tamamen yandý. Ýçeride bir

reaktör olsaydý, radyasyon
sýzýntýsý nedeniyle 50 kilo-
metrelik bir alanda
yaþayanlar bundan doðru-
dan etkilenebilirdi.
SANAEM'deki yangýn,
nükleer santral kurma
kararýnýn ne denli tehlikeli
olduðu ortaya koydu.
Ortada ne bir alt yapý ne
de hükümet tarafýndan
garanti edilen güvenlik
var. Zaten dünyada nük-
leer enerjide en büyük
sorun güvenliðin saðlana-
mamasý. Küresel Eylem
Grubu kaza ertesinde
yapýlan basýn açýklamasýy-
la hükümeti nükleer
hevesinden dönmeye
çaðýrdý. KEG, güvenliksiz
ve tehlikeli nükleer enerji
üretimini engellemek için
herkesi mücadele etmeye
davet etti.

Kemalizm
Alevilere
kaybettiriyor

Pir Sultan Abdal
Kültür Derneði 3
Ocak'ta Kadýköy'de
gerçekleþtiði mitingde
hükümetin Alevilere ve
inanç özgürlüðüne
dönük politikalarýný
eleþtirdi. Mitingde Ýstik-
lal Marþý'nýn okunma-
masýný protesto eden
CHPliler kürsüye
yürüdü, sonra alaný
terk etti. Beþ binden
fazla Alevi'nin katýlýmý
laiklik ve Kemalizm
ekseninde yürütülen
muhalefetin Alevileri
ne kadar zayýf
düþürdüðünü kanýtladý.

Diyanet iþlerinin  kap-
atýlmasý, zorunlu din
derslerinin kaldýrýlmasý,
tüm inançlarýn ibadet-
hanelerinin statüsünün
ayný olmasý, nüfus cüz-
danýndan inanç
bölümünün kaldýrýl-
masý gibi haklý talepler
sayýlarý 10 milyondan
fazla olan Alevilerin
yýllardýr dile getirdiði
ortak talepler olsa da
CHP ve orduyla yan
yana düþmek Alevi
muhalefetini zayýflatý-
yor. Sünnilik dayatmasý
ve ayrýmcýlýðýn mað-
durlarý, toplumun diðer
baský altýndaki yan
yana gelmedikçe AKP
karþýsýnda etkili ola-
mayacak.

Rakamlarla
Türkiye’deki
laiklik

- Devlet hastaneleri-
nde 77 bin doktor
çalýþýrken devlete baðlý
90 bin din görevlisi var.

- 67 bin okul varken
90 bin cami var, bun-
larýn önemli kýsmý 12
Eylül darbesi sonrasý
açýldý.

- Diyanet bütçesi 8
bakanlýðýn toplam
bütçesi kadar.

Ankara’ya 40 km uzaklýktaki nükleer tesiste yangýn

Bir de santral kursalar...

Er Ramazan Yüce ve 7 arkadaþý serbest býrakýldý

Sorumlu kim?

Baykal’dan
demokrasi
düþmaný
sözler

Darbe kýþkýrtýcýsý
CHP’nin lideri Deniz
Baykal, inanç ve
düþünce özgürlüðü
karþýsýndaki taleplere
iliþkin tutumunu ortaya
koydu. Türkiye emekçi
sýnýflarý için demokrasi
fazla lüksmüþ!

"Demokrasi karný tok,
sýrtý pek, baþý dik insan-
larýn rejimidir. Karný aç,
namerde muhtaç,
boynu eðik insanlarla
demokrasiyi yapmaya
yönelirseniz güçlüklerle
karþýlaþýrsýnýz.”

En güvenli ulaþým yön-
temi olan trenler
Türkiye'de artýk kazalarla
anýlýyor. Kütahya'da
gerçekleþen ve 9 kiþinin
yaþamýný yitirdiði kaza,
demiryollarýna yýllardýr
yatýrým yapýlmamasýnýn
doðal bir sonucu. Yeni
kazalar ise kapýda.

Kütahya'daki kazanýn
sorumlusu olarak 3
TCDD çalýþaný tutuk-
landý. Ancak asýl sorumlu
toplu taþýmacýlýða yatýrým
yapmayan yeni-liberal
hükümetler.

- Kaza yapan trenin

önünde 118 tonluk bir
makine, ardýndan 44
dingilli ve 502 ton yük
vardý. 474 yolcu ve 5
mürettebat da
eklendiðinde, trenin

kapasitesini aþan bir aðýr-
lýk taþýnýyordu.

- Yol malzemeleri 15 yýl-
lýktý. Yorgun malzemeler
kazanýn önünü açtý.

- Beþ yýldan fazla

süredir yol bakým ve
onarým çalýþmalarý
gereken düzeyde yapýl-
madý.

- Bir bütün olarak
TCDD'de de bakým iþlem-
leri aksatýlýyor.

3 çalýþan hapiste, ancak
Kütahya'daki kazanýn
ertesi günü bu kez
Çankýrý'da bir yük treni
raydan çýktý, 6 vagon
devrildi. Hükümet ya
bütün TCDD çalýþanlarýný
tutuklamalý ya da
demiryollarýnýn bakýmýný,
onarýmýný, uygun kul-
lanýmýný saðlamalý.

Bütün TCDD 
çalýþanlarýný tutuklayýn

AKP yeni bir
rekora daha
imza attý

2006 sonunda hapis-
hanelerdeki tutuklu ve
hükümlü sayýsý 70 bin
iken bu rakam son bir
yýlda 93 bine çýktý. Bu
yeni bir rekor!
Cumhuriyet tarihinde
hapishaneler en fazla
doluluk oranýný yaþýyor.

Hapishanelerin yatma
kapasitesi çoktan aþýldý.
ranza bulamayan
mahkumlar yerde yatý-
yor.

Adalet Bakanlýðý yeni
hapishanelerin inþasý ve
kullanýma açýlýþýný hýz-
landýrmaya çalýþýyor.

Hükümet önceki aflar-
da serbest býrakýlanlarýn
yüzde 60’ýnýn suç
iþleyip geri döndüðü
gerekçesiyle genel af
fikrine itiraz ediyor.

Ancak hem afla çýkýp
yeniden hapse giren-
lerin hem de yeni tutuk-
lananlarýn ortak bir
noktasý var ki kimse
bundan bahsetmiyor:
Türkiye’de giderek yük-
selen kronik iþsizlik.

Ýþsizlik ve geleceksiz-
lik, bireysel suçlarýn
sayýsýný artýrýrken,
organize suç örgütleri
kolayca eleman bula-
biliyor.

Baþka bir gerçek ise
banka hortumlayan-
larýn, suikast tertip-
leyenlerin ellerini kol-
larýný sallayarak sokakta
geziyor oluþu. AKP en
alt sýradaki “suçlularý”
hapse týksa da güçlülere
dokunamýyor.



� AKP, din ve büyük sermaye

� Medeniyetler çatýþmasý

� Irkçýlýðý ve milliyetçiliðe nasýl durduracaðýz?

� Kürt sorununda çözümün neresindeyiz?

� Sosyalistler ve milliyetçilik

� Modern emperyalizmin ekonomi ve politiði

� Savaþ, emperyalizm ve direniþ

� Dünya krizi ve direniþ

�Marksýn kapitalinden 21. yüzyýlda kapitalizme

� Gelecek süpergüç Çin mi?

� Yeni liberalizmin sonuna mý gelindi?

� Venezüela: Sokaklar seçkinlere karþý

� Saðlýk hakkýmýzý koruyalým

� Kadýnlar nasýl özgürleþecek?

� Kapitalizm ve cinsel ayrýmcýlýk

� Küresel ýsýnmayý durdurun dünyayý deðiþtirin

� Marks ve ekoloji

� Nükleer santrallar neden yapýlmamalý?

� Rus Devrimi nasýl ve neden yenildi?

� Stalinizm ve sosyalizm

� Kapitalizm sonrasý yaþam

� Devrim nasýl bir þey olacak?

� Solda yeni bir alternatif

� Rosa Lüksemburg ve kitle grevleri

� Lenin ve devrimci parti

� Rock müziði ve direniþ

� 1968: Son büyük yangýn

� 1968: Türkiye'de yeni bir solun oluþumu

� 1968: Doðu Avrupa'da özgürlük rüzgarý

Eðer sosyalistler Türban konusunu
özgürlükler açýlýmýnýn  dýþýnda deðer-
lendirmeye çalýþýrlarsa doðru bir tutum
almalarý mümkün olamaz.

Bugün Ak Parti, MHP’nin parlamento
desteði ile Türbaný kýsmen özgür-
leþtirmek için adým atmaya çalýþýyor.
Ortada komik bir tartýþma var türbanýn
nasýl baðlanacaðý konusunda. Sorun bu
garip tartýþma ve bulunan garip çözüm
ile aþýlýrsa türbanlar kadýnlar daha uzun
süre özgürlüklerinin kazanmak için
mücadele etmek zorunda kalacaklar.

Diðer tarafta ise geniþçe bir sözümona
laik cephe oluþuyor. Türbana karþýlar ve
bildik biçimlerde bildik argümanlarla
türbanlý kadýnlarýn üniversitelere
girmesini engellemeye çalýþýyorlar. Yani
yasaðý savunuyorlar.

Laik cephenin sol aðýzlarý Türban
yasasýnda Ak Parti’ye MHP’nin destek
vermesini soldan türbana gelen desteði
ürkütmek, yýldýrmak için kullanmaya
çalýþýyorlar. Özellikle de türbana özgür-
lük diyerek imza toplayan
akademisyenler faþistlerle ayný yere
düþtükleri için eleþtiriliyorlar.
Beklendiði gibi bu eleþtirinin arkasýnda
olanlar Ýþçi Partisi ve TKP. Giderek
yakýnlaþan bu iki siyasi çizgi kendi-
lerinin nerede durduklarýný ise hiç
sorgulamýyorlar.

Bugün ve dün türbana karþý çýkanlarýn
baþýnda Genel Kurmay geliyor. Genel
Kurmay saedece türbana karþý çýkmýyor
bu nedenle darbe tehdidi yapýyor, eþi
türbanlý diye cumhurbaþkaný ile iliþkisi-
ni dondurdu.

Türbana TÜSÝAD, yani en büyük

patronlar da karþý. Bir de baþýnda Deniz
Baykal’ýn bulunduðu CHP türbana
karþý.

Unutmadan eklemek lazým,
Fransa’dan ýrkçý Sarkozy ve benzerleri
de türbana karþýlar.

Galiba Ergenekon Çetesi’de türbana
karþý.

Þimdi ne oldu? MHP türbandan yana,
Genelkurmay türbana karþý. Hangi taraf
daha temiz? Soruna böyle bakmak
bütünüyle yanlýþ.

Türban sorunu bütünüyle özgürlükler
sorunudur. Ýsteyen istediði kýyafetle
okula, iþyerine, mahkemeye gider,
sokakta gezinir.

Eðer türbana üniforma diye karþý
çýkarsanýz neden kravata karþý
deðilsiniz? Neden kýz öðrencilerin pan-
talonla ya da mini etekle veya istedik-
leri kýyafetle okula gitmesini destek-

lemiyor sunuz? Neden erkek öðrenci-
lerin saçlarýný istedikleri gibi uzat-
malarýný talep etmiyorsunuz?

Neden here yere ahlak kurallarý
dayatýlmasýna karþý çýkmýyorsunuz?
Türbana siyasi üniforma diye karþý
çýkanlarýn bir kýsmý gösteri yürüyüþ-
lerinde taraftarlarýný asker gibi sýraya
dizerler. Kortejlerinde sigara içilmesine
karþý çýkarlar. Samimiyseler neden bu
askeri tutumlarýný terk etmiyorlar.

Bütün bu sorularýn bir tek cevabý var.
Kimilerini sürekli olarak “liberal”
olarak eleþtirenler aslýnda bu eleþtirileri
ile Genelkurmay ile uzlaþmalarýný, mil-
liyetçiliklerini gizlemeye çalýþýyorlar.

Bir de Fransa pratiði var. Fransa’da
yeni liberal Avrupa Birliði anayasasýnýn
reddi için bir yandan baþýný troçkist
LCR’ýn çektiði sol, diðer yanda ise
faþistler kampanya yaptýlar. Ama solun
kampanyasý etkin olandý. AB Anayasasý
solun kampanyasý ile reddedildi ve yeni
liberalizm, AB projesi aðýr bir darbe
yedi.

Fransa’da yeni liberal anayasayý
destekleyen kimileri LCR’ý faþistlerle
ayný þeyi savunmakla suçlamýþlardý! Ne
benzerlik!

Türkiye’de de kendine güvenen, argü-
manlarýna güvenen devrimci sol özgür-
lükleri savunmaktan geri durmayacak-
týr. B iz özgürlükleri  bir bütün olarak
görüyor ve ve bir bütün olarak
savunuyoruz. Uzun saça da evet, tür-
bana da evet. Din dersine de hayýr,
askerlik dersine de hayýr! Milliyetçi
tarih dersine de hayýr, ahlak dersine de
hayýr...
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Veli Küçük içerde
vatenseverler
gene sokaklarda!

Arka arkaya yaþanan bir dizi geliþmeyi
dikkatle izlemek gerekiyor.

Önce uzun süredir adlarý kamuoyu
tarafýndan öðrenilen, her ýrkçý saldýrýda
adlarý öne çýkan vatansever bir grup yaka-
landý. Ýçlerinden bir çoðu emekli asker, biri
ise emekli general.

Vatanseverlerin “ilerici” ve baþka vatan-
sever hedeflere saldýrdýðý ortaya çýktý.
Cumhuriyet gazetesine bomba koymuþlar,
Hablemitoðlu’nu öldürmüþler.
Diyarbakýr’da ise kendi adamlarýna bomba
atmýþlar.

Açýk ki vatansever Ergenekon çetesi pro-
vokatör.

Ergenekon çetesi diðer yandan da bir
darbe için çalýþýyormuþ. 2009’da bir askeri
darbe ile yönetime el koymak istiyorlar.
Kime karþý? 22 Temmuz’da yüzde 47 oy
alan ve þimdilerde bu oy oranlarý yüzde
50’lerden yukarý doðru týrmanan AK
Parti’ye karþý.

Bir askeri darbe için vatansever
Ergenekon’un suikastleri, katliamlarý ve
çeþitli provokasyonlarý önemli. Bunlar
hazýr bekleyenlere bir darbe yapmalarý için
bir zemin hazýrlar, ama yetmez. Bunlara ek
bir de daha kitlesel bir destek gerekli.

Cumhuriyet Mitingleri bu amaca dönük-
tü. Zaten miting kürsülerinden açýk açýk
darbe çaðrýsý yapýlýyordu.

Ne var ki 22 Temmuz seçimlerinin
sonuçlarý Cumhuriyet mitinglerini etkisiz
kýldý. Abartýlan miting sayýlarý Ak Parti’nin
aldýðý oylar karþýsýnda sönük kaldý.

Þimdi seçim sonuçlarýnýn hafýzalarda
eskimeye baþlamasý ile birlikte yeniden
bazý güçler sokaða çýkarak türban karþýtý
mitingler yapýyor.

Ayný hava. Bir yandan Türk bayraklarý,
vatansever þarkýlar ve türküler, diðer
tarafta ise “türbana hayýr” denerek
baðrýlýyor “Türkiye laiktir, laik kalacak.”

Ergenekon gitti ve sanki yenileri görevi
devraldý. 

Türbana özgürlük
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Bugüne kadar Marksizm
toplantýlarýna katýlmýþ
konuþmacýlardan bazýlarý

Orhan Pamuk, Ahmet Oktay,
Ufuk Uras, Nuray Mert, Akýn
Birdal, Murat Çelikkan, Sevgi
Göðçe, Ragýp Duran, Sevil Erol,
Ercan Karakaþ, Ertuðrul Kürkçü,
Algan Hacaloðlu, Hilal Atýcý, Filiz
Koçali, Bülent Somay, Melda
Keskin, Roni Margulies, Hayri
Kozanoðlu, Tayfun Mater,
Levent Þensever, Sami Evren,
Melih Pekdemir, Rýdvan Akar,
Alex Callinicos, Þenol Karakaþ,
Sevgi Uçan, Mete Çubukçu,
Sinan Özbek, Abdullah Aysu,
Barýþ Pirhasan, Doðan Tarkan,
Yýldýz Önen, Fethiye Çetin,
Selim Deringil, Ahmet Tonak,
Harun Tekin, Yýldýz
Ramazanoðlu, Bülent Somay,
MemetAli Alabora, Metin Yeðin,
Avi Haligua

Daðlýca’da PKK tarafýndan kaçýrýlan,
serbest býrakýlmalarýndan sonra tutuk-
lanan 8 asker serbest býrakýldý. Böylece
Daðlýca’nýn arkasýndan koparýlan fýrtý-
nanýn ne denli kof olduðu ortaya çýktý.
Günler boyu küçük milliyetçi-ýrkçý-
faþist çevreler gösteriler yapmýþ ve sýnýr
ötesi operasyon aypýlmasýný, Irak’ýn
Kürt Özerk Bölgesine saldýrýlmasýný,
Kürtlerin imhasýný vs istemiþlerdi.

Türkiye’deki hakim medya bu küçük
gösterileri abartmýþ ve karþýmýza yükse-
len milliyetçi dalga olarak çýkarmýþtý.

8 asker artýk serbest. Henüz yargýlan-
malarý bitmedi bu nedenle sonucu
bilmiyoruz ama birþeyi artýk öðrendik.
Daðlýca’da PKK saldýrýsýna uðrayan bir-
liðin baþýnda komutan yok. Askerler
daðda, çatýþýyor, ölüyor, esir düþüyor.
Tüfekleri çalýþmýyor. Ya subaylar? Ne
yaptýklarý bilinmiyor, bilinenler ise
düðün dernek geziyorlar.

Þimdi subaylardan hesap sormanýn
zamaný. Sadece Daðlýca’da ki birliðin
subaylarýndan deðil. Ölen askerlerin
sorumlusu kim?

Hesap sorulacak mý?
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Aklýn karamsarlýðý,
iradenin iyimserliði

Ýyimser mi olmalý, kötümser mi? Gramsci, devrim-
cilere "Aklýn karamsarlýðý, iradenin iyimserliði"
önerisinde bulunur. Yani her þeyin kötü gidebile-
ceðini düþünüp buna karþý hazýrlýklý olmak, ama
eylem sonucunda her þeyin iyi olacaðýna inanýp
kararlý ve kendine güvenli bir þekilde eyleme atýl-
mak.

Bizde, "aklýn karamsarlýðý" iyice abartýlarak,
sadece her þey kötü gidebilecekmiþ gibi deðil, her
þey zaten kötü gitmiþ ve bundan sonra da gidecek-
miþ þeklini alýyor.

Karamsarlýk o kadar yoðun ki, denklem bozuluy-
or, iradenin iyimserliði kalmýyor. Çok þiþman bir
çocukla çok zayýf bir çocuðun tahterevalliye bin-
mesi gibi oluyor.

Bu kronik karamsarlýðýn iki temel nedeni var
kanýmca.

Birincisi, içe kapalýlýk, Türkiye sýnýrlarýnýn dýþýnda
olup bitenlerle ilgilenmemek, Türkiye'nin bunlar-
dan muaf olduðunu zannetmek. Böyle olunca,
"Kapitalizm her istediðini dünyaya dayatýyor" veya
"Amerikan emperyalizmi her yerde her istediðini
yapýyor" gibi ifadeleri sýkça duyuyoruz. Koca Latin
Amerika kýtasýnda hem neoliberalizmin hem
Amerikan emperyalizminin devasa mücadelelerle
karþý karþýya kalmasý gözden kaçmýþ oluyor.
Amerika'nýn Kenya'dan baþlayýp Ortadoðu'dan
geçen ve Afganistan-Pakistan sýnýrýna uzanan koca-
man bir yay üzerinde istediði hiçbir þeyi day-
atamýyor olmasý gözden kaçmýþ oluyor.

Karamsarlýðýn ikinci nedeni daha da önemli.
Geçtiðimiz beþ küsur yýlda memleketteki deðiþim-
lere büyük ölçüde AKP hükümeti damgasýný
vurdu. Pek çok kiþi, AKP'yi "Müslüman", "irticacý"
veya en azýndan "gerici" olarak gördüðü için, olum-
lu deðiþimlere sevinemiyor, bunlarý gereðince
deðerlendiremiyor, görmezlikten gelip geçiyor.

Neler bu deðiþimler? Kürt sorununda askeri
harekâtlar þu ara kýzýþmýþ gibi görünüyor, ama
daha genel tabloya bakýldýðýnda, Diyarbakýr'a gidip
"Devlet hata yapmýþtýr" diyen bir baþbakan var,
mecliste 20 tane Kürt milletvekili var, Kürt sorunu
çatýr çatýr tartýþýlýyor, Barýþ Meclisleri örgütleniyor.
Daha 10 yýl önce bunlarý hayal etmek bile zordu.

Ermeni sorununda, soykýrým olup olmadýðý açýk
açýk tartýþýlýyor, "oldu" diyen konuþmacýlarýn yer
aldýðý konferanslar örgütleniyor ve, en önemlisi, on
binlerce kiþi hiçbir polis tacizine maruz kalmadan
"Hepimiz Ermeniyiz" diye baðýrarak yürüyor. Daha
üç yýl önce bunlarý hayal etmek bile zordu.

Açýk bir darbe tehdidi ile karþýlaþan bir hükümet,
Genelkurmay'a "Sen benim memurumsun, fazla
konuþma" diyor ve kabinenin tüm üyeleri ayný
anda duvara dayanýp kurþuna dizilmiyor. Kamu
yoklamalarýnýn hâlâ "en güvenilen kurum" olarak
gösterdiði ordunun tüm tehditlerine raðmen, tehdit
edilen parti oylarýn yarýya yakýnýný alýyor ve kendi
adayýný söke söke cumhurbaþkaný seçtiriyor. Ve
Genelkurmay gýk diyemiyor. Bir hükümet, hiçbir
hükümetin yapamadýðýný yapmaya giriþiyor ve
bugüne kadar kýlýna bile dokunulamayan Veli
Küçük ve arkadaþlarýný yakalayýp cezaevine týkýyor.
Bütün bunlara inanmakta hâlâ zorlanýyorum.

Gel gör ki, tüm bu geliþmeler karþýsýnda sevinmek
gerekirken, "Eyvah, Ýslamcýlar kazanýyor, biz kaybe-
diyoruz" diye düþünenler derin karamsarlýklarýn-
dan kurtulamýyor bir türlü.

Oysa AKP, yaptýðý her þeyi Ýslamcý olduðu için
deðil, deðiþim doðrultusunda yaygýn taban desteði
olduðu için yapabiliyor. Bu memleketin vatan-
daþlarý Susurluk süreciyle, Hrant Dink'in cenazesin-
deki devasa kalabalýklarla, 27 Nisan muhtýrasýna
gösterdikleri tepkiyle, iki kiþiden birinin AKP'ye oy
vermesiyle, baskýdan ve yasaklardan deðil,
demokrasiden ve özgürlüklerden yana olduðunu
defalarca kanýtladý. Erdoðan, Müslüman olduðu
için deðil, özgürlükçü olarak algýlandýðý için %47
oy aldý. Aklýn karamsarlýðýný abartmamak için bun-
dan iyi neden olabilir mi?

Roni Margulies

GÖRÜÞ

Ýstanbul Davutpaþa'da
ruhsatsýz çalýþan havai
fiþek fabrikasýndaki patla-
ma çalýþanlarýn iþ güven-
liðinden yoksun olduðunu
açýkça gösterdi. 22 iþçinin
yaþamýný yitirdiði 100'den
fazla iþçinin yaralandýðý
patlama bir kaza deðil
cinayet.

Ruhsatsýz iþyerinde
çalýþanlarýn sigortasý
yoktu. Her biri düþük ücre-
tle çalýþtýrýlýyordu.
Yaralanan sigortasýz iþçileri
tedavi masraflarýný öde-
mek için zor günler bek-
lerken, ölen iþçilerin
aileleri ortada kaldý.

Havaya uçan fabrikanýn
Ýstanbul Büyükþehir
Belediyesi tarafýndan ruh-
satsýz olduðu gerekçesiyle
3 kez mühürlendiði açýk-
landý. Ancak iþyeri
faaliyetine devam etti. Bu
belediye denetimin tama-
men etkisiz olduðunu
ortaya koydu. Belediye
baþkaný Kadir Topbaþ'ýn
Ýstanbullularý ruhsatsýz
faaliyet gösteren havai
fiþek fabrikalarýný ihbar
etmeye çaðýrmasý öfke
yarattý. Ýstanbullular muh-
bir olacak, çevrelerindeki
iþyerlerini ruhsatlarýný kon-
trol edecek, ancak Ýstanbul-
lularýn vergileriyle kasasý
dolan belediye görevi olan
denetimleri yapmayacak!

TTB'nin raporu
cinayeti anlatýyor

Davutpaþa'da gerçekleþen
patlama ve ölümler,
Türkiye'de çalýþanlarýn
hayatlarýnýn tehdit altýnda
olduðunun açýk bir örneði.
Türk Tabipler Birliði Ýþçi
saðlýðý ve Ýþyeri hekimliði
Kolu'nun hazýrladýðý rapor
genel durumu özetliyor:

- Her yýl 80 bin iþ kazasý
gerçekleþiyor,

- Bu kazalar sonucu her
yýl ortalama 1600 iþçi hay-
atýný kaybediyor,

- Her beþ dakikada 1 iþ
kazasý olurken, her 6 saatte
1 iþçi ölüyor.

TTB'ye göre 50 ve üzeri
iþçi çalýþtýran 15 binden
fazla iþyerinde iþçi saðlýðý
ve iþ güvenliði koþullarý
yerine getirilmiyor.
Hükümet üyeleri kazadan
sonra Davutpaþa'ya koþup
üzüntülerini bildirseler de
patronlar bildiðini oku-
maya devam ediyor.

Çalýþanýn hakký yok
Türkiye'de 22 milyon

çalýþandan sadece 6,5 mil-
yonu sigortalý. 15,5 milyon
iþçi kayýtsýz olarak
çalýþtýrýlýyor. Bu adeta
gayri-resmi bir politika ve
yeni-liberal hükümetler,
ekonomiyi kayýt içine
almaktan bahsetseler de

çalýþanlarýn haklarý
konusunda hiçbir þey yap-
mýyorlar.

Ýþ kazalarýný önlemenin,
iþ güvenliði saðlamanýn tek
yolu sendikalaþmak.
Çalýþanlar örgütlenerek

haklarýna kavuþabilir ve
güçlü sendikalar patron-
larýn üzerinde yaptýrým
gücüne sahip olabilir. Aksi
taktirde hem hak kayýplarý,
hem de ölümler devam
edecek.

Türk-Ýþ hükümete iþ
güvenliði için 11 öneride
bulundu:
� Ýþ güvenliði ile

örgütlenmenin birbirini
tamamladýðýndan hareke-
tle, örgütlenmenin önün-
deki engeller kaldýrýl-
malýdýr.
� Ýþ saðlýðý ve güven-

liðine iliþkin düzenlemel-
er, bütün çalýþanlarý kap-
sayacak þekilde
geniþletilmelidir.
� Baþta iþ denetimi

olmak üzere, iþ saðlýðý ve
güvenliði hizmet birim-
leri etkin hale getirilme-
lidir.

� Ýþ kazalarýnýn sýklýkla
rastlandýðý küçük ve orta
boy iþletmelerde iþyeri
ortak saðlýk birimlerinin
kurulmasý zorunlu hale
getirilmelidir.
� Ýþyerlerinde oluþturu-

lan Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Kurullarý
demokratik yapýlar olarak
düzenlenmeli, kurullarýn
yaptýrým gücü olmalýdýr.

� Ýþ güvencesi ile iþ
güvenliðinin birbirini
tamamladýðýndan hareke-
tle, tüm çalýþanlar için
insana yakýþýr norm ve
standartta sosyal güven-
lik politikalarý uygulan-
malýdýr.
� Ülkemizde kamu

eliyle yürütülen iþ saðlýðý
ve güvenliði teknik

destek hizmetlerine
saðlanan kaynaklar
artýrýlmalýdýr.
� Türkiye'deki iþ saðlýðý

ve güvenliði tablosunu
ortaya koyacak bir envan-
ter çýkarýlmalýdýr.
� Ülkemizdeki meslek

hastalýklarý taný sistemleri
geliþtirilmelidir.
� Uluslararasý Çalýþma

Örgütü'nün (ILO) iþ
güvenliði ve iþ saðlýðýna
iliþkin sözleþmeleri imza-
lanmalýdýr.
� AB normlarýna uygun

bir iþ saðlýðý ve güvenliði
kanunu bir an önce
çýkarýlmalý ve etkin

Limter-Ýþ'ten mecliste
eylem

Son 7 ayda 13 tersane
iþçisinin öldüðü Tuzla ter-
sanelerinde örgütlenen
DÝSK'e baðlý Limter-iþ
Sendikasý’nýn temsilcileri
28 Ocak'ta Ankara'da
meclis önünde bir basýn
açýklamasý yaptý.

“Tersanelerin Ýncelen-
mesi Ýçin Meclis
Araþtýrma Komisyonu
Kurulmasýný Ýstiyoruz" ve

"Tersanelerde Ýþçi
Cinayetleri Son Bulsun"
yazýlý pankartlar taþýyan
sendika üyeleri, "Tersane
Ýþçileri Yalnýz Deðildir"
sloganlarýný attý.

Ýþçilere destek olmak
için gelen Ýstanbul mil-
letvekili Ufuk Uras,
baþbakanýn gemi sek-
törünün geliþmesiyle
övündüðü belirterek þun-

larý söyledi: "Ancak gemi
inþaa sektörünün
baþarýlarý, iþ cinayetleri
bedeli ile olmamalý.
Önümüzdeki 3 yýl
içerisinde tersanelerinin
sayýsýný ikiye katlamak
istiyorlar. Bu, ölümlerin
de cinayetlerin de ikiye
katlanacaðý anlamýna
geliyor."  Eylemciler
dayanýþma çaðrýsý yaptý.

Davutpaþa’da cinayet: Ýþyeri ruhsatsýz, iþçiler sigortasýz

Ýþçiysen hayatýnýn
hiç bir deðeri yok

Türk-iþ'ten hükümete çaðrý:
Sendikal örgütlenmenin

önündeki engelleri kaldýrýn!
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Almanya solu geçen hafta yapýlan
iki bölgesel seçimdeki önemli, bir
yarýlmayý kutluyor. Alýnan sonuçlar
yeni sol parti Die Linke için ilk
büyük seçim zaferi. Die Linke Aþaðý
Saksonya'da %7,1, Hesse'de %5,1 oy
aldý. Ýktidardaki CDU'nun
(Hýristiyan Demokrat Parti) oylarýn-
daki düþüþ iþçi sýnýfýnýn yaþam
koþullarýndaki kötüleþmenin sonucu. 

Hesse'nin eyalet baþkaný Roland
Koch seçim kampanyasýnda göçmen-
lere karþý sert söylemler kullanmýþ ve
"gençliðin iþlediði suçlar"a vurgu
yapmýþtý. Partisinin oy oraný %12'ye
düþünce artýk liderliðe devam
edemedi. Bu arada, ulusal hükümette

CDU ile koalisyon ortaðý olan New
Labour yükselen öfke karþýsýnda sola
kaymak zorunda kaldý. 

Marx 21 adlý derginin editörü
Stefan Bornost geliþmeleri þöyle
yorumluyor:

"Giderek yükselen siyasi bir
radikalleþme var. Bu radikalleþme
ekonomik büyümeden sadece
zenginlerin faydalandýðýna dair
hissiyattan besleniyor. Yaklaþýk 1.3
milyon iþçinin haftalýk çalýþma saati
45'e çýkacak ve karþýlýðýnda iþsizlik
parasýna uygulanan düzeyde küçük
bir ek ücret ödenecek. 

Ayrýca sýk sýk kapanan fabrika
haberleri duyuyoruz (geçen ay Nokia

Bochum'daki fabrikasýný kapata-
caðýný açýklamýþtý). Die Linke bu
konuda çok baþarýlý bir kampanya
yürüttü. Ama SPD de ayný þekilde.
SPD sol adaylarýn seçilmesini
engellemek için Die Linke'nin bir dizi
politikasýný kendi politikalarýna
uyarladý. Ancak þimdi de sola
kayýþýn ulusal hükümette yaratacaðý
sorunlardan korkuyor. Ülkenin her
yanýnda sendikalarýn ücret artýþý
talebiyle yaptýðý uyarý grevi çaðrýlarý-
na çok büyük destek var."

Die Linke seçim zaferinin ardýndan
þimdi binlerce üye kaydetmeye ve
her bölgede güçlü parti örgütleri kur-
maya hazýrlanýyor.

Die Linke'nin seçim baþarýsý

ALMANYA Lübnan'daki
halk
ayaklanmasý
Beyrut
sokaklarýna
birlik getirdi

Lübnan'ýn ABD destekli
hükümeti halk isyanýný
bastýrmak için elektrik
kesintisi ve aþýrý enflasyon
uygulamaya çalýþýyor.
Geçen hafta Beyrut'un
yoksul güney kesiminde
bunu protesto için gösteri
yapan küçük bir grubun
üzerine ateþ açýlmasý sonu-
cu bir kiþi öldü. Bu cinayet
öfkeli protestolara yol açtý.
Bu gösteriler sýrasýnda da
yedi kiþi daha öldürüldü. 

Bu cinayetler aslýnda
Fuat Sinyora hükümetine
karþý yükselen öfke
karþýsýndaki çaresizliði
gösteriyor. Geçtiðimiz
yazdan beri ülkenin her
tarafýnda kendiliðinden
protestolar yaþanýyor.
Protestolar genellikle
baþkentin güneyindeki Þii
bölgelerinde ve doðusun-
daki Hýristiyan böl-
gelerinde oluyor.
Göstericiler ana arterleri
kapatmak içi araba lastik-
leri yakýyor. 

Sendikalar yüksek
enflasyonla baþ edebilmek
için asgari ücretin üç katý-
na çýkarýlmasýný talep
ediyor. Geçen Pazar günü
de nakliye iþçileri ve
çiftçiler grev çaðrýsý yaptý.
Çok sayýda iþkolu bu grev
çaðrýsýna destek verdi.
Talepleri "iyi ücret, özgür-
lük ve hükümetin adalet-
siz uygulamalarýna son"
verilmesi. Grev 2006'daki
Ýsrail saldýrýsý sonrasý ver-
ilen "uluslararasý yardým
paketi"nin bir parçasý olan
neo liberal politikalarýna
bir tepki olarak
görülebilir. 

Sinyora ise grevi ülkenin
egemenliðinin altýný
oymak için Suriye ve
Ýran'ýn düzenlediði bir
entrika olarak niteliyor.
Sinyora hükümeti, ülkeye
ABD askeri üsleri kurmak
üzere Bush ile gizli bir
anlaþma yapmasýnýn
ardýndan sarsýlmýþtý. 

Geçen Perþembe günü
binlerce asker ayaklan-
malarý bastýrmak için
Beyrut'a girdi. Gösterilerin
daðýtýlmasýnda artýk ordu
kullanýlmaya baþlandý.
Her ne kadar Þii ayaklan-
masý olarak gösterilse de
Hýristiyanlarýn ve
Sünnilerin bir kesiminin
greve verdiði destek
yaþananýn bir iþçi ayaklan-
masý olduðunu kanýtlýyor. 

ABD savaþ makinesinin
Irak ve Afganistan'a, halka
büyük zararlar veren bir
hava saldýrýsý kampanyasý
baþlattýðý biliniyor. ABD
askeri sözcülerinin
bildirimlerine göre, bu
"hava savaþý"nda 2006'da
229 saldýrý düzenlenmiþ.
Ancak 2007'de bu sayý
1.447'ye çýkmýþ durumda.
Yani yüzde 500 artmýþ.

Bu hava bombardýmaný
kampanyasýnda en çok
kullanýlan savaþ aracý 250
kiloluk genel amaçlý savaþ
baþlýðý taþýyan lazer gü-
dümlü Ünite 12. bu savaþ
baþlýðý bir apartmaný bir
anda yerle bir edebiliyor. 

2006'da Irak'taki hede-
flere 55 bin kilogramlýk
bomba yaðdýrýlmýþ. 2007'de
bu miktar 250 bin kilogra-
ma çýkmýþ. Geçtiðimiz ay
Baðdat'ýn güneyindeki böl-
gelere 38 bombacý tarafýn-
dan, havadan, 10 dakika
içinde 20 bin kilogram
bomba býrakýlmýþ. Bu
durum Iraklýlarýn karþý
karþýya kaldýðý yüksek
teknolojinin yýkýcýlýðýný
gösteriyor. Bu sayýlanlara,
helikopter ve savaþ uçak-
larýndan atýlan güdümlü
füzeler ve baþlýksýz
roketler dâhil deðil. En çok
helikopterlerde bulunan
Hydra-70 roketleri de kul-

lanýlýyor. 
ABD özel kuvvetleri

genellikle dakikada 1.800
atýþ yapan silahlarla
donanmýþ bir uçak kul-
lanýyor. Bu silahlarýn açtýðý
hasarlar inanýlmaz.
Bunlarýn kullanýldýðý hava
saldýrýlarýnda birkaç daki-
ka içinde evler, fabrikalar
ve altyapý yok edilebiliyor.
Tarihsel veriler gösteriyor
ki 1960 ve 70'lerde ABD
hava saldýrýlarý sonucu
Laos halkýnýn %25'i,
Vietnam halkýnýn %33'ü ve
Kamboçya'da bir milyon
insan bulunduðu yeri terk
etmek zorunda kalmýþ. 

Lancet adlý bir týp der-

gisinin yaptýðý araþtýrmaya
göre Mart 2003'ten Haziran
2006'ya kadar ölen 601 bin
Iraklýnýn %13'ü hava
saldýrýlarýnda hayatýný kay-
betmiþ. Raporu hazýrlayan-
lar ayrýca 15 yaþ altýndaki
Iraklý çocuklarýn yarýsýnýn
hava saldýrýlarýyla
öldüðünü belirtiyor. Hava
saldýrýlarý %500 arttýðýna
göre bu ölümler de ayný
oranda artacak demektir. 

Mülteci konumuna düþen
dört milyon kiþi (iki mily-
onu ülke içinde yerini
deðiþtirdi, iki milyonu da
ülke dýþýna kaçtý) bu
devasa yýkýma tanýklýk
ediyor. 

Ýþgal saðlýkta krize
yol açýyor

Irak'ta süren iþgal Irak
halkýnýn saðlýðýnda önem-
li bozukluklar yaratmaya
devam ediyor. Baðdat'ta
bir hastanede çalýþan
Kamel Mahdi isimli
hemþire þöyle diyor:

"Sadece artan hasta
sayýsýyla deðil, çok ciddi
hastalýklara yakalanmýþ
veya ciddi yaralar almýþ
hastalarla da baþ etmek
zorundayýz". 7 yýldýr
hemþirelik yapan Mahdi
ekliyor: "Hayat kurtarma-
da ilk önce kullanýlan
solüsyonlarýmýz ve temel
týbbi gereçlerimiz bile
yok"

Þu anda Baðdat'ta kol-
era bile var. Ýçme suyun-
dan koleraya yakalanan
çok sayýda insan var. Ama
hastanelerde antibiyotik
bulunmuyor. Hatta
steteskop, termometre,
lastik eldiven bile yok.

Irak’ta hava saldýrýlarý %500 arttý

15 MART
IRAK’TA ÝÞGALE KARÞI MÝTÝNG
ÝSTANBUL

Kenya’da
bir ayda
100.000 ölü

Kenya'da 27 Aralýk'ta
cumhurbaþkanlýðý seçim-
lerinden sonra baþlayan
çatýþmalar sonucunda
ölenlerin sayýsý bu hafta
100 bin kiþiye ulaþtý. Kýzýl
Haç sözcüsü Abbas
Gulam'ýn baþkent
Nairobi'de yaptýðý açýkla-
maya göre, evini ve
topraðýný terketmek
zorunda kalarak göçmen
durumuna düþenlerin
sayýsý da 304 bine ulaþtý ve
bu rakamýn yükselmeye
devam etmesi bekleniyor.

ABD'nin Kenya'daki tem-
silcisi Michael
Ranneberger'e göre, seçim-
lerden sonra patlak veren
þiddet olaylarý kendiliðin-
den baþlamýþ deðil: "Bazý
kiþiler kalabalýklarý
galeyana getirdi. Baðýmsýz
bir soruþturma yürütülme-
si gerekiyor. Þiddetin
önemli bir kýsmý planlý ve
örgütlüydü. Ama seçim-
leri kim kazanýrsa kazan-
sýn þiddet olacaktý, çünkü
yerel politikacýlar arasýnda
toprak anlaþmazlýklarý
vardý".

Amerika ve bazý baþka
Batý ülkeleri, þiddeti teþvik
ettikleri ve demokratik
ilkeleri ihlal ettikleri
gerekçesiyle bazý Kenyalý
politikacýlara karþý yap-
týrýmlar uygulamaya
hazýrlanýyor.

Batý'nýn kitlesel olaylar-
dan birkaç kiþiyi sorumlu
tutma çabalarý bir yana,
seçimler, seçim
sonuçlarýnýn geniþ kitlel-
erce kabul edilmemesi ve
bunlarý izleyen karmaþa,
zaten karmaþýk ve
istikrarsýz bir bölge olan
Doðu Afrika'da bugüne
kadar demokrasi ve
istikrar simgesi olan bir
ülkenin daha kayýplara
karýþmasý anlamýna
geliyor.
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DSiP KONFERA

DSiP 20
2007 deðerlendirildi, 2008’e hazýrlanýldý
Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi, DSÝP'in "Baþka bir dünyayý birlikte inþa edelim" baþlýðýyla düzenlenen
ve iki gün süren konferansý tamamlandý. Konferansýn birinci gününde Sosyalist Demokrasi Partisi
MYK üyesi Cem Özatalay, Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Ýstanbul Ýl Baþkaný Sinan Tutal, Yeþiller
Türkiye Eþsözcüsü Bilge Contepe, Eðitim-Sen 2 No'lu Þube Baþkaný Hasan Toprak, Mor ve Ötesi üyesi
sanatçý ve aktivist Kerem Kabadayý konuþmalar yaptýlar. Konuþmalarýnda Türkiye ve dünya hakkýnda
görüþlerini paylaþtýlar. SODEV Baþkanvekili Erol Kýzýlelma da konferansýn ilk gününe katýldý.

Baþka bir dünya için

Savaþ ve emperyalizm

"Biz bu savaþý
durdurabiliriz"

Konferansýn ilk oturumunda
dünyada ve Türkiye'de 2007
yýlýnýn iþçi sýnýfý, ezilenler ve
sosyalistler açýsýndan hangi poli-
tik fýrsatlarla tamamlandýðý vur-
gulandý. 

Dünya tehlikeli bir krize doðru
gidiyor. Kriz olasýlýðý bu
istikrarsýzlýðý daha da derin-
leþtirecektir.

ABD, Irak iþgalinde hedeflerine
ulaþamadý. Kendisini büyük bir
açmazýn içinde buldu. Irak'ta
direniþ, küresel savaþ karþýtý
hareketin etkisi, ABD'yi çok zor
koþullarla yüz yüze getirdi.

Dünyanýn bütününe müdahale
etme gücünü bulamayan ABD
yoksullarýn küresel isyanýyla
karþý karþýya. Pakistan'da,
Kenya'da, Hindistan'da,
Fransa'da gösteriler hýzla yaygýn-
laþýyor. Bir yandan Irak'ta, bir
yandan Afganistan'da bataða
saplanan ABD, bir yandan da

Latin Amerika ülkelerinde sol
dalga karþýsýnda çaresiz. 

Türkiye'de ise, 2007 yýlý Hrant
Dink cinayetiyle baþladý. Hrant
Dink'in cenazesi Türkiye
mücadele tarihi açýsýndan çok
önemli bir dönemeç oldu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin en
büyük tabusuna karþý devasa bir
gösteri gerçekleþti. 

Kemalistlerin, cumhuriyetçi-
lerin, statükocularýn ve medyanýn
þiþirmesi olan ve ne yazýk ki
solun bir kesimini de etkileyen
milliyetçiliðin yükseldiði tezi ise
22 Temmuz Genel Seçim
sonuçlarýnýn da gösterdiði gibi
iflas etti.

Ekim ayýnda yeniden sýcak
çatýþmalarla þekillenen Kürt soru-
nundaki geliþmeler de ilk bakýþta
milliyetçi bir patlamayla karþý
karþýyayýz izlenimi yaratsa da,
esas olarak küçük gösterilerle
geçti ve sýnýr ötesi operasyon

kararýnýn alýnmasýndan sonra o
hava hýzla söndü.

Milliyetçilik yükselmedi ama
ýrkçýlýk, mevcut milliyetçi odak
içinde daha da yaygýnlaþtý.

Sayýsýz kampanyada sokaða
çýkan, sokaða çýkmaya hazýr olan
ama örgütlü olmayan hareketi
daha ileri çekmek için bize gerek-
li olan kitlesel bir sol partidir.

Bu partinin birincil özelliði
devrimci olmasý deðil, kitlesel,
somut talepler için radikal
mücadele vermeye hazýr,
ýrkçýlýða, milliyetçiliðe, yeni liber-
al politikalara, cinsiyetçiliðe karþý
mücadele içinde geliþecek bir
parti olmasý gerekir.

DSÝP, kriz ihtimallerini de
düþünerek, önümüzdeki
dönemde yeni türden kitlesel bir
sol partinin þekillenmesi için
üzerine düþen tüm görevleri yer-
ine getirecektir.

ABD küresel hegemonya için
savaþýyor ve küresel direniþ
tarafýndan püskürtülmediði
sürece de savaþmaya devam ede-
cek. 

Sýra Ýran'da mý?
Ne Birleþmiþ Milletler'e ne ulus-

lararasý kitle imha silahlarýný
araþtýran kurumlarýn raporlarýna
aldýran Bush ve ekibi
Afganistan'dan sonra Irak'a per-
vasýzca saldýrdý. 

Þimdi sýranýn Ýran'da olduðu
çok açýk.

Ýran'a saldýrý bir tahmin sorunu
deðil. ABD'nin Ýran'a saldýr-
masýný engellemek küresel savaþ
karþýtý hareketin mücadelesine
baðlý.

Savaþ karþýtý hareket ABD'nin
Irak iþgalini geciktirdi. Bu açýdan
Ýran'a yönelik iþgalci eðilimlerini
dizginlemesini de saðlýyor.

Savaþ karþýtý hareket en önemli
adýmýný Irak direniþine destek
verdiðinde attý. Iraklýlar küresel
direniþin yanýnda olduðunu
gördüklerinde, Lübnanlýlar Ýsrail
iþgaline karþý desteklendiklerini
gördüklerinde yalnýz olmadýk-
larýný hissederek iþgale daha da
güçle direniyorlar.

Küresel savaþ karþýtý hareket

ABD emperyalizmini sürekli teþ-
hir ederek Irak iþgalinin kanýk-
sanmasýný, unutulmasýný engelle-
di.

Savaþýn baþlangýcýnda Bush'la
beraber olan çok sayýda savaþ
mimarý istifa etmek zorunda
kaldý. Donald Rumsfeld'dan
Tony Blair'e, Ýspanya'da
Aznar'dan Berlusconi'ye kadar
çok sayýda ABD destekçisi ya
devrildi ya da muhalefetin tep-
kisi sonucunda istifa etti. 

Ýþgalin baþýnda ABD'yle birlikte
davranan çok sayýda ülke
Irak'tan çekildi. Ýngiltere geçen
sene 1500 askerini çekti.

15 Mart'ta mitinge
Irak'ta iþgale son!

Þimdi önemli olan, ABD'nin
askeri açýdan da maðlup olmasýný
saðlamak.

Önümüzde Irak iþgalinin beþin-
ci yýldönümü nedeniyle gerçek-
leþecek küresel protestolar var. 15
Mart'ta gerçekleþecek bu eylem-
lerde Küresel BAK çok önemli bir
iþlev görecek. 

Küresel BAK'ýn "Irak'ta iþgale
son" kampanyasýnýn çok daha
yaygýn, çok daha büyük olmasý
için tüm olanaklarýmýzý zorla-
malýyýz.

Küresel ýsýnma, kapitalizmin
yarattýðý en büyük krizlerden
birisi. 

Küresel Eylem Grubu iki buçuk
yýldýr küresel ýsýnmaya karþý
kampanyalar örgütlüyor. Bu
kampanyalarda küresel ýsýn-
manýn sorumlusunun kapitalizm
olduðu, kapitalizmden kurtul-
madan küresel ýsýnma krizinden
kurtulmanýn mümkün olmadýðý
daha sýk vurgulanmaya baþlandý.

AKP hükümetinin nükleer
santrali çözüm olarak önermesi
ise çok tehlikeli bir sürece

girdiðimizi gösteriyor.
Çernobil felaketinin 22.

yýldönümü olan 26 Nisan'da
gerçekleþecek "Nükleer Santrale
Hayýr" mitingi bu açýdan çok
önemli. 

Bütün yerellerde çok yaygýn bir
kampanyanýn örgütlenmesine
yardýmcý olmalýyýz. 

Hükümete nükleer yasa
konusunda geri adým attýrmak,
kazanmak için bir kampanya
yapmak çok önemli.

KEG'e her düzeyde destek ver-
meliyiz.

Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara karþý mücadele

Küresel sermaye yeni liberal
politikalarý dünyanýn istisnasýz
her ülkesinde dayatýyor. 

AKP'ye karþý mücadele,
Türkiye'de neoliberal uygula-
malara karþý mücadelenin
kaderini belirleyecek. 

AKP þeriatçý deðil liberal bir
parti, ona buradan yüklenmeli.

Küresel Eylem Grubu'nun
SSGSS'ye karþý genel kampa-
nyaya katýlmasý büyük önem
taþýyor. 

KEG çatýsý altýnda neoliberal
uygulamalara karþý en yaygýn
kampanyayý örgütlemek ve emek
meslek örgütlerinin harekete
geçmesine yardýmcý olmak çok
önemli. Bu yüzden KEG'in 16
Þubat'ta yapacaðý "Saðlýðýma
dokunma, sigortamý attýrma"
forumuna katýlýmý artýrmak için
çabalamak gerek.

Neoliberalizme
karþý mücadele

Hrant’ý öldüren tetikçilere güç
veren iklim Mersin bayrak
krizinden baþlayarak hükümetin,
CHP'nin, faþistlerin, Genelkur-
may'ýn, devlet bürokrasisinin,
Kerinçsizlerin ve milliyetçiliðe
taviz veren solun ortak çabasýyla
geliþti. Cenazeye katýlan yüz bin-
lerce insan, milliyetçi ve ýrkçý
olmayan büyük bir toplumsal
gücün de varlýðýný kanýtladý.

Seçimlerde milliyetçi güçlerin
maðlup olmasý, "istikrarýn
devamýna" oy isteyen AKP'nin
seçimden zaferle çýkmasý mil-
liyetçiliðin dýþýnda bir alternati-
fin örgütlenmesi için uygun poli-
tik koþullarda yaþadýðýmýzý gös-
terdi.

Ergenekon çetesinin yakalan-
masý, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe
karþý bir kampanyanýn ne kadar
önemli olduðu bir kez daha
görüldü. DurDe Giriþimi’nin
"301 Madde Kaldýrýlsýn"  kam-
panyasý ve mitingin örgütlen-
mesi bu açýdan çok önemli.

Irkçýlýða ve
milliyetçiliðe karþý
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1929 Krizi’ne bugünden bakmak

Kriz kapýyý araladý
Þenol KARAKAÞ

1929 krizinin askeri darbeler, iþçi direniþleri, faþizm ve Ýkinci
Dünya Savaþý'yla sonuçlanmasý hatýrlandýkça, yeni yýlla birlikte
sarsýlan küresel ekonominin yarattýðý büyük panik daha büyük bir
karamsarlýða neden oluyor. 1929'a atýflarda da büyük bir artýþ var.

Patlayan mali köpük
Dünya tüketiminin yüzde 25'ini gerçekleþtiren ABD'de ev

piyasasýnda açýða çýkan ve dünyaya kredi daralmasý biçimiyle
yayýlan "kriz", küresel ekonomiyi peþinden sürükleyen mali
mekanizmanýn tam bir köpük olduðunu kanýtladý. Adý geçen mali
köpüðün boyutu 415 trilyon dolar. Dünya hâsýlasýnýn yaklaþýk 10
katý. 

Bu köpüðü kim denetliyor? Bilinmiyor! Bu devasa bir saadet zin-
ciri halindeki mali köpüðün hangi aþamada, hangi baðlantýlarda ne
kadar risk içerdiðini bilen yok. Muhtemelen köpüðün kendi payýna
düþen kýsmýný deðerlendirip yüksek servet patlamalarý yaþamak ve
yaþatmaktan baþka amacý olmayan bankacýlarýn da ne kadar risk
aldýklarýndan haberi yok. Geçtiðimiz yýl Fransýz Banka Societe
Generale'i 7.2 milyar dolarlýk zarara sokan iþlemci Jerome Kerviel'in
hikayesi bu denetimsizliðin en garip örneklerinden.

Bu mali krizin denetlenme ihtimalinin olmamasýnýn nedenlerinden
birisi bu.

ABD Merkez Bankasý 0.50 puanlýk faiz indirimine geçtiðimiz hafta
0.57'lik bir indirim daha eklemesine raðmen "piyasalar" olumlu bir
yanýt vermedi. Sorun, her hangi bir ekonomik varlýðýn istenildiði
anda nakite çevrilmesinde olsaydý bu önlemler iþe yarayabilirdi
ama sorun burada deðil, borçlar ve batýk mali yapýda yaþanýyor.
Sigorta þirketlerinin üstlendikleri fonlarý karþýlayacak durumda
olmadýklarý açýða çýktýkça, konut kredilerine dayalý tüm bir borçlan-
ma alanýnda panik daha da hýzlý yayýlýyor.

Yayýlan dalga
Dünya Bankasý 2007 yýlýnýn Aralýk ayýnda mevcut mali sarsýntýnýn

1970 yýlýndan bugüne kadar yaþanan 117 banka krizinden daha aðýr
bir maliyeti olduðunu, 1990'larýn baþýnda Japonya'yý sarsan mali
krizden daha pahalýya mal olduðunu açýkladý. Mali sarsýntý ABD'yle
sýnýrlý kalmayý Avrupa, Asya ve Avustralya piyasalarýný da etkiley-
ince panik daha da büyük bir hal aldý. 

Ýngiltere'de, örneklerini Türkiye'de sýk sýk gördüðümüz ama
Ýngiltere açýsýndan þok etkisi yaratan bir geliþme yaþandý. Northern
Rock isimli küçük bir banka batma noktasýna gelince insanlar
bankanýn kapýsýna dayandýlar. 

Sarsýntýyla uluslar arasý mali sistem, dolarýn istikrarý ve gele-
ceðinin ne olacaðý gibi konularda tartýþýlmaya baþlandý.

Tehlikeli viraj
ABD ekonomisi tüm tedbirlere raðmen virajý alamaz ve 1929'u

andýran bir büyük depresyona girerse, bildiðimiz dünyanýn yerini
bambaþka bir dünya alacaðýný görmek zorundayýz. Kapitalizmin
ideologlarý 1980'lerin baþýnda beri devletin küçültülmesi, piyasanýn
kendi haline býrakýlmasý gerektiðinden söz ediyorlardý. Piyasanýn
dev mali köpüðünün kendilerini de vurarak patlamasý ihtimali, bu
ideologlarýn yeniden devlete "geri dön" çaðrýsý yapmasýna neden
oldu. Aralýk ayýnýn sonunda Avrupa Merkez Bankasý parasal sýkýntý
olmadýðýný da kanýtlamak için 500 milyar dolar aktardý. ABD'de
Merkez Bankasý her hafta faiz oranlarýna müdahale ediyor. Bush,
150 milyar dolarlýk bir kurtarma paketi açýkladý. Almanya Merkez
Bankasý 1931'den bu yana en büyük banka kriziyle karþý karþýya
olunduðunu açýkladý.

ABD zaten dünya hegemonyasý virajýný almaya çalýþýrken Irak
virajýna tosladý. Bir yandan küresel direniþ, bir yandan Latin
Amerika ülkelerindeki sol dalga ABD'nin askeri potansiyelini sýnýr-
larken mali krizin ekonomik durgunluða dönüþmesi küresel
istikrarsýzlýðý çok daha derinden belirlemeye baþlayacaktýr.

ABD'nin buradan çýkartacaðý ders hegemonya mücadelesine ara
vermek, toparlanmak için geri çekilmek olmayacaktýr. Mali krizi
atlatmak için 150 milyar dolarlýk paket hazýrlayan Bush'un Irak
iþgali için 170 milyar dolarý 2008 yýlý için gözden çýkartmasý ve
Ortadoðu'da ABD varlýðýnýn kalýcý olduðunu açýklamasý sadece
piyasalar üzerindeki devlet müdahalesinin artmakla kalmayacaðýný,
piyasalara daha cüretkar müdahalelerde bulunan devletlerin,
"ulusal" sermayelerin çýkarlarýný garanti altýna almak için daha da
saldýrganlaþacaðýný gösteriyor.

Bu geliþme, Kenya'da yaþanan çatýþmalara benzer çok sayýda çatýþ-
ma, Irak'tan sonra Ýran'ýn iþgali için daha büyük bir basýnç, daha
küçük ve kýrýlgan ekonomilere sahip ülkelerde toplumsal kutuplaþ-
mada daha hýzlý bir radikalleþme yaþanmasýna yol açabilir.

1929'dan ders çýkartacaksak, kapitalizmin kriz ihtimalinden
ödünün patladýðýný ve bu ihtimalden sað salim çýkmak için elinden
geleni ardýna koymayacaðýný hatýrlamazý gerekiyor. Latin
Amerika'nýn 1929 krizinden sonra 12 askeri darbe yaþamasý,
Avrupa'da faþizmin yükseliþi ve Ýkinci Dünya Savaþý'yla insanlýðýn
en kanlý dönemini yaþamasý, atom bombasý çýlgýnlýðý unutulmamalý.

Kriz emperyalist hegemonya mücadelesinin sertleþmesine neden
olacak.

Öyleyse küresel direniþ hareketi çok daha hýzlý davranmak, hazýr-
lanmak, daha yaygýn örgütlenmek zorunda. Savaþa ve neo liberal
uygulamalara karþý çok daha büyük kampanya aðlarý, daha radikal
biçimlerde örgütlenmek zorunda.

Sosyalistlerin bu hareket içinde kitlesel, radikal bir solun yaratýl-
masý için vereceði mücadelenin ise þimdi tam zamanýdýr.

ANSI

008
Daha büyük bir hareket için
daha büyük bir parti
Etrafýnda örgütlendiðimiz

Sosyalist Ýþçi gazetesinin yayýn
tarihi çok eskiye dayanýr.
Sosyalist Ýþçi'nin temel iþlevi
devrimci fikirleri, devrimci poli-
tikalarý anlatmak, yaygýnlaþtýr-
mak. 

Kamu çalýþanlarýnýn mücadele-
sine sahip çýkmak, Kürt halkýyla
dayanýþmak, iþçi sýnýfý saflarýnda-
ki milliyetçi fikirlere karþý
mücadele etmek, ezilenlerin
uluslararasý dayanýþmasýný
savunmak, kadýnlarýn özgürlüðü
için mücadele etmek, eþcinsel
haklarýný ve mücadelesini savun-
mak, bu mücadelelerin bir
parçasý olmak, tüm
mücadelelerin birleþmesi için
çabalamak, IMF politikalarýna
karþý mücadelenin sesi olmak,
sendikalarýn gücünü ve önemini
býkmadan anlatmak. Bütün bu
tartýþmalar yýllardýr Sosyalist
Ýþçi'nin sayfalarýný kaplar. 

1999 yýlýnda Seattle'da antikapi-
talist hareketin patlamasýyla bir-
likte, Sosyalist Ýþçi bu kez de bu
hareketin taleplerini, mücadelesi-
ni, sesini yansýtan bir yayýn poli-
tikasýný benimsedi.

11 Eylül'den sonra antikapitalist
hareketin, bu hareketin içinden
doðan savaþ karþýtý hareketin
eðilimlerini ve önemini sayfalarý-
na taþýdý

Küresel ýsýnmadan nükleer
santrallere, neoliberal saldýrýlara
karþý mücadeleden Küresel BAK,
KEG ve Barýþarock gibi kampa-
nyalara kadar tüm kampanyalar
Sosyalist Ýþçi tarafýndan destek-
lendi. Sosyalist Ýþçi bu kampa-
nyalarýn sesi iþlevini gördü. 

22 Temmuz seçimlerinde
Baskýn Oran ve Ufuk Uras kam-

panyalarý Sosyalist Ýþçi
gazetesinde ýsrarla desteklendi.

Sosyalist Ýþçi ve bu gazete
etrafýnda örgütlenen DSÝP
üyeleri harekete sorgusuz bir
biçimde katýldý, hareketin ileri
çekilmesi, aþaðýdan ve yaygýn bir
biçimde örgütlenmesi için çalýþtý.
DSÝP'in örgütlenmesi ile
hareketin örgütlenmesi arasýnda
herhangi bir çeliþki yok.

Bu konferansta, hem tüm DSÝP

üyelerinin hareketin örgütlenme-
sine, geçen yýllarda olduðundan
çok daha güçlü bir biçimde katýl-
masýnýn, kampanyalarda yoðun
bir biçimde yer almasýnýn saðlan-
masýnýn, hem de ayný anda DSÝP
birim toplantýlarýný daha ciddi ve
sistemli bir biçimde örgütleme,
daha yoðun politik tartýþmalar
yapma ve DSÝP'e yeni üye kazan-
maya çalýþma kararlýlýðýnýn altý
çizildi.

Yerel seçimlerde
1 milyon oy 

Baðýmsýz adaylar Baskýn Oran
ve Ufuk Uras seçim kampa-
nyalarý partilere üye olmayan
binlerce insanýn, somut hedefler-
le, somut taleplerle, kazanma
umuduyla yapýlacak siyasal
kampanyalara aktif  bir biçimde

katýlacaklarýný göstermiþ oldular. 
Þimdi, yerel seçim kampan-

yasýnda yeni bir mücadele dal-
gasý baþlatýlabilir. Ýstanbul'da her
iki kampanyada yer alan tüm
güçler yeniden bir araya
gelebilir.

Türkiye çapýnda baþlayacak bir
yerel seçim kampanyasýnýn
hazýrlýklarýna baþlanabilir. Bazý
bölgelerde belediye baþkanlýklarý,
bazý bölgelerde belediye meclis

üyelikleri, bazý bölgelerde
muhtarlýklar için genel bir seçim
kampanyasý ilan edilebilir.
Türkiye çapýnda, 1 milyon oy
almayý hedefleyen, bu hedefe
yaklaþmak için sokakta büyük
çoðunluðun desteðini toplayacak
genel taleplerle hareket eden bir
seçim kampanyasý baþlatýlabilir.

Böyle bir kampanya baþlarsa
buradan kitlesel bir sol hareket
için de büyük bir olanak doðar.

Yeni sol:
Neden, nasýl?

Seattle'da 1999 yýlýnda pat-
layan antikapitalist hareket yeni
bir dönemin ilk iþaretiydi.

Sosyalistler ya bu döneme
uygun adýmlar atacaktý ya da
hiçbir þey deðiþmemiþ gibi
devam edecekti. Hiçbir þeyin
deðiþmediðini düþünenler mily-
onlarca insaný etkileyen bu
hareketin dýþýnda kaldýlar.

Hareketin geri çekilme dönem-
lerinde saðýn basýncýna karþý
ayakta kalmanýn aracý devrimci
geleneði tartýþmak, devrimci
fikirlere sýký sýkýya baðlý bir
biçimde sosyalizm geleneðini
korumak için içe kapalý propa-
ganda yöntemlerini uygulamak-
týr. Eski döneme ait bu çalýþma
tarzýný bugün uygulamanýn
hiçbir gerekçesi olamaz. Kapalý
devre örgütlenmek yanlýþtýr.

Hareketle birlikte sokaða çýkan

insanlar, reformlar için radikal
bir mücadele sürdürme
konusunda hýzla anlaþabile-
ceðimiz bir yaklaþým içinde.
Aktivistler geleneksel sol
örgütlere bir yakýnlýk duymuy-
or.

Türkiye'de Baskýn Oran ve
Ufuk Uras kampanyalarýnda bu
gerçek görüldü. Her iki kampa-
nyada savaþa karþý, barýþ için,
küresel ýsýnmaya karþý, özgür-
lükler için kampanyalara katýlan
çok sayýda aktivist görev aldý. 

Baþarýlmasý gereken, hareketin
öne çýkarttýðý binlerce insanla
tartýþmak, tartýþma içinde
öðrenmek, yeni mücadele yön-
temleri geliþtirmek, kazanmayý
hedefleyen bir siyasal seçeneðin
yaratýlmasý. 

Irkçýlýða, milliyetçiliðe, savaþa,
neoliberalizme, cinsiyetçiliðe
karþý kampanyalar içinde çalýþ-
maya devam ederken, kitlesel
bir sol seçeneðin yaratýlmasý
için mücadeleye devam
edilmeli.
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Cengiz ALÐAN

2. Dünya Savaþý'nýn Alman
nazizmine ve Ýtalyan faþizmine
karþý demokratik ülkelerin
verdiði bir mücadele olduðu
yaygýn bir kanýdýr. Özellikle de
Sovyetler Birliði'nin 'antifaþist
mücadelesi' göklere çýkarýlarak
anlatýlýr. Stalinist yayýnlarda
sýkça rastlanacaðý üzere, Stalin
yönetimindeki SSCB savaþta
Nazi ordusuna karþý kahraman-
ca direnmiþ ve dünyayý faþizm
belasýndan kurtarmýþtýr.
Örneðin, Stalingrad savunmasý
faþizmin yenilmesinde çok
önemli bir yere sahiptir.
Hakkýnda pek çok þarký ve marþ
yazýlmýþ, filmler çekilmiþ, kitap-
lara konu olmuþtur. Oysa
savaþýn gerçek nedenleri hiç de
böyle deðil.

Savaþ öncesi durum
Birinci Dünya Savaþý sonunda,

kazanan ülkeler kaybedenlere,
Versay Antlaþmasý yoluyla, aðýr
yükümlülükler getirdi.
Almanya zengin maden yatak-
larý olan Alsas-Loren bölgesini
kaybetti. Yukarý Silezya ve
Danzig Alman topraðý olmaktan
çýktý. Parçalanan Osmanlý
Ýmparatorluðu'na baðlý Arap
vilayetleri galiplerin mandasýna
verildi. O zamanki adýyla
Milletler Cemiyeti de bu anlaþ-
manýn uygulanmasýný saðla-
yarak tarafsýzlýðýný kaybetti.

Almanya'nýn topraklarý 8'de
birine düþtü. Rusya 5 milyon
400 bin km2 toprak kaybetti.
Savaþtan sonra kurulan
Tazminat Bankasý 1932'de
Almanya'nýn hâlâ 132 milyar
mark borcu olduðunu ilân ediy-
ordu. Ýtalya, kazanan tarafta
olmasýna raðmen, anlaþmadan
hoþnut deðildi, çünkü savaþ
ganimetlerinden çok az pay ala-
bilmiþti. Savaþýn yarattýðý yýkým
Batý Avrupa ülkelerinin kapital-
istlerine büyük iþ alanlarý
açarken yenilen ülkelerin halk-
larýna çok aðýr yükler getirmiþti.
Çünkü ödenecek tazminatlarý
karþýlamak için aðýr vergiler
getirilmiþti. 

1929: Kapitalizmin
Büyük Bunalýmý

Dünyanýn bugüne kadar
gördüðü en büyük kriz
(Ayrýntýlý bilgi için bkz.
Sosyalist Ýþçi, Sayý 310, sf 7.
"Bugüne 1929 krizinden bak-
mak" baþlýklý yazý, Þenol
Karakaþ) Versay Antlaþmasý ile
saðlanmýþ olan statükonun
devamýný imkânsýz kýldý.
Savaþýn koþullarý asýl olarak bu
krizle olgunlaþmaya baþladý.
Krizin yarattýðý kitlesel iþsizlik
ve orta sýnýflarýn hýzla mülksü-
zleþmesi de savaþýn siyasal
ortamýnýn doðmasýna büyük
katkýda bulundu. 

Almanya ve Japonya faþizm-
leri orta sýnýflarýn, hatta iþçi
sýnýfýnýn bazý kesimlerinin krize
duyduðu tepkileri örgütlemeyi
baþararak iktidar oldu. Diðer
birçok ülkede ise egemen
sýnýflar kabaran toplumsal
muhalefetin sosyalist devrim-

lere yol açabileceði korkusuyla
anti komünizm propagandasýna
giriþti. 

Bunalým ABD'nin dünya kapi-
talist sisteminin merkezinde
Ýngiltere'den boþalan yere
geçme sürecinin sancýlarýný yan-
sýtýyordu. ABD ilk savaþtan
sonra, müttefikleri Ýngiltere ve
Fransa'nýn yatýrýmlarý ve ken-
disinden yaptýklarý ithalat için
büyük krediler açmakla
kalmadý, Almanya'nýn
borçlarýný ödemesi için gereken
yatýrýmlarý da kredilendirdi. 

Böylece, dünya ticaretinde
deðer ölçüsü kabul edilen
Ýngiliz Sterlini ve belli baþlý
Avrupa ülkelerinin döviz ve
altýn rezervleri 1920'lerin ikinci
yarýsý boyunca kredi borcu
ödemesi olarak ABD'ye yöneldi.
1929'da döviz rezervleri tüke-
nen ülkeler borçlarýný aynî
olarak (örneðin, hammadde ve
ürün olarak) ödemeye zorlandý.
1931'de kredi dengeleri alt-üst
oldu ve1932'de dünya ticareti
týkandý. 1933'te de sterlin, yani
emperyalist sistemdeki Ýngiliz
egemenliði çöktü. 

Emperyalist rekabet
Büyük Bunalým sonucu

Ýngiltere ve Fransa kendi
sömürgelerinin hammadde ve
Pazar potansiyellerine yük-
lenerek krizi atlatmaya

çalýþtýlar. Oysa Versay sistemi-
nin öngördüðü ulusal sýnýrlara
sýkýþýp kalan Almanya, Ýtalya ve
Japonya'nýn sermayenin
yeniden üretimini saðlayacak
olanaklarý yoktu. Japonya
1931'de Mançurya'yý, Ýtalya da
1935'te Habeþistan'ý iþgal etti. 

Emperyalist ülkeler arasýnda
ortaya çýkan bu eþitsizlik reka-
beti tamamen çözümsüzleþtirdi.
Ýlk savaþtan yenik çýkan ülkeler,
bu yüzden, yayýlmacý ve saldýr-
gan politikalara yöneldi.
Almanya, Avrupa'daki merkezi
konumu ve büyük ekonomik ve
askeri potansiyeliyle dünya
statükosunu en çok tehdit ede-
bilecek ülke konumunday-
dý.1933'te Nazilerin iktidara
gelmesiyle izlenen "Alman ýrký
için Lebensraum (yaþam alaný)"
talebini resmi politika haline
getirmesi de tehdidi güncel
kýlýyordu. 

Bu dönemde Ýngiltere,
Almanya'ya karþý birbirine baðlý
iki politika izliyordu: Yatýþtýrma
ve Yöneltme. Yatýþtýrma poli-
tikasý Almanya'ya bazý tavizler
vererek kendisine saldýrmasýný
engellemek içindi. Yöneltme ise
diplomatik yollarla Batý Avrupa
sýnýrlarýný garantiye alýp
Almanlarý SSCB'ye saldýrmakta
serbest býrakmayý amaçlýyordu. 

Ýngiltere ve ABD, yanlarýna
Fransa'yý da alarak, 1932'de

Almanya'nýn silahlanma harca-
malarýný arttýrmasýný saðlayan
bir uzlaþmaya vardýlar. Ama
Hitler yönetimi bu tavizlerle ye-
tinmedi: Versay Antlaþmasý'ný
yürürlükten kaldýrdýðýný ve Mil-
letler Cemiyeti'nden çýktýðýný a-
çýkladý. Ýngiltere yine de 1935'te
bir deniz anlaþmasý imzalayarak
Almanya'nýn Baltýk Denizi'nde
güçlenmesini saðladý. 

"Komünist" direniþ
Büyük Bunalým, faþizme karþý

mücadelenin bayraðý olduðu
iddia edilen SSCB'de de stalinist
diktatörlüðün mutlaklaþmasýný
saðladý. Bir savaþýn kaçýnýlmaz
olduðunu düþünen Stalin, aðýr
sanayi hamlesini gerçekleþtirme
hazýrlýklarý içinde, Komünist
Parti'nin 1929 kongresinde þöyle
diyordu: 

"Zaman gerek bize; evet
yoldaþlar, zaman gerek. Yeni
fabrikalar kurmalýyýz. Sanayide
çalýþacak yeni kadrolar
yetiþtirmeliyiz".

SSCB yönetimi 1930'larýn ilk
yarýsý boyunca dünya statükosu
yanýnda tutum aldý. Hatta
1934'te, emperyalist güçlerin
güdümündeki Milletler
Cemiyeti'ne katýldý,  uluslararasý
kurumlarla iþbirliðine girdi. Bu
arada orduda bir takým reform-
lar (örneðin askere alma yaþý
21'den 19'a indirildi, milis

örgütü daimi piyadeye
dönüþtürüldü) yaparak
silahlanma yarýþýnda Batý'ya
yetiþmeye çabalanýyordu. 

"Komünist" SSCB bunlarla yet-
inmedi ve Aðustos 1939'da Nazi
Almanyasý'yla temaslara
baþladý. Dýþiþleri Bakanlýðý'na
Stalin'in has adamý Molotov'un
getirilmesi bunun iþaretiydi
zaten. 23 Aðustos'ta Nazi bakan
Ribbentrop ile "komünist"
bakan Molotov Moskova'da
anlaþma imzaladý. (Burada,
Nazizme giden süreçte
SSCB'nin izlediði yanlýþ poli-
tikalar, faþizmin önünü açan
Halk Cephesi deneyimleri de
anýlmayý hak ediyor. Ancak
yazýnýn sýnýrlarý buna elvermiy-
or). 

Bu anlaþma ve Sovyetler'in
Polonya ve Baltýk ülkelerini
iþgali de uluslararasý sosyalist
harekette ciddi kafa karýþýklýk-
larýna yol açtý. Ve 1 Eylül
1939'da Nazilerin Polonya'ya
girmesiyle 2. Dünya Savaþý
baþladý. Hemen Almanya'ya sa-
vaþ ilan eden Ýngiltere ve Fransa
ise 7 ay boyunca hiçbir çatýþma-
ya (Atlantik'teki Ýngiliz gemiler-
ine Alman denizaltýlarýnýn
saldýrmasý dýþýnda) girmedi. 

Bu arada Moskova
Anlaþmasý'nýn gizli protokolü
uyarýnca Naziler Finlandiya,
Estonya, Letonya ve
Besarabya'yý Sovyetler'e býraktý.
Kýsa süre sonra Litvanya bun-
lara eklendi. Stalin de "kan
kardeþlerini" kurtarmak ve
Beyaz Ruslar ile Ukraynalýlarý
"anavatanlarýna kavuþturmak
için" Doðu Polonya'yý iþgal etti. 

Yalta Konferansý
Naziler, yaptýklarý anlaþmalara

da dayanarak, 22 Haziran 1941'e
kadar, neredeyse iki yýl SSCB'ne
saldýrmadý. 2. Dünya
Savaþý'nda, bize stalinizmin
anlattýðý gibi, antifaþist bir
direniþ deðil, emperyalistler
arasý rekabet söz konusuydu.
Zaten Nazilerle anlaþmalar
sonucu iþgal edilen ülkeler liste-
sine ve savaþ sonunda toplanan
Yalta Konferansý'na bakmak da
bunu görmek için yeterlidir. 

Bundan 63 yýl önce, 4-11 Þubat
1945'te Yalta Konferansý top-
landý. Stalin ve ABD Baþkaný
Roosvelt'in gayet memnun
ayrýldýðý konferans antifaþist
direniþin deðil dünyanýn
emperyalist yeniden pay-
laþýmýnýn belgesiydi. Churchill
anýlarýnda bu konferansý
"Büyük Ýttifak"ýn sona eriþi ve
"Demir Perde"nin baþlangýcý
olarak tarif ediyordu.

Savaþ sýrasýnda dünyanýn pek
çok ülkesinde gerçekten de
antifaþist direniþler oldu. Ama
bu direniþleri Stalin diktatör-
lüðü yönetimindeki Kýzýl Ordu
deðil, o ülkelerin, faþizmin çiz-
meleri altýnda yýllarca inleyen
halklarý gerçekleþtirdi. Bu yüz-
den bugün devrimci marksistler
"Kýzýl Ordu"nun þanlý destanla-
rýný deðil, faþizmin yenilmesin-
de büyük paylarý olan cesur
direniþçilerin mücadele anýlarýný
okumayý tercih ediyor.

2. Dünya Savaþý ve Yalta

Yunanistan’da yenilen devrim
2. Dünya Savaþý sonrasýnýn en trajik geliþmesi
Yunanistan’da yaþandý.
Yalta anlaþmasýnda Rusya’nýn etki alaný dýþýn-
da býrakýlan Yunanistan’da komünistlerin
direniþ örgütü ELAS Rusya tarafýndan silah
býrakmata ve Batý yanlýsý rejim ile uzlaþmaya
zorlandý.
Oysa ELAS Yunanistan’daki en güçlü örg

tlenmeydi. Nitekim ELAS önderliði Rusya!dan
gelen talimatý dinlemedi ve bunun üzerine
Batýlý güçler Yunanistan’a çýkartma yaparak
milliyetçilerle birlikte ELAS’ý imha etmeye
baþladýlar. Stalin’in Rusyasý ise Yunanistan
kendi etki alaný içinde olmadýðý için bu geliþm-
eye sýrt çevirdi ve ELAS’a yardým elini uzat-
madý. Oysa komþu Bulgaritan’da komünistler
Kýzýl Ordu’nun yardým ý ile milliyetçi güçleri
yendiler ve iktidarý ele geçirdiler.
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Volkan Akyýldýrým

Ergenekon çetesinin
hapse týkýlmasý bir kez
daha devletin ve
demokrasinin karakteri
tartýþmalarýný gündeme
getirdi. Kimileri bu
operasyonun hiçbir þeyi
deðiþtirmeyeceðini söylü-
yor. Çoðunluksa ilk kez
rütbeli subaylarýn tutuk-
lanmasý karþýsýnda þaþkýn
ve köklü bir çözüm istiyor.

Bu operasyon tümüyle
anlamsýz mý? Kapitalist
devlet özünde emekçi
sýnýflara karþý silahlý
örgütlenmeleri barýndýrý-
yorsa Veli küçük ve diðer-
lerinin yakalanmasý sadece
bir göz boyama mýdýr?
Suikastlardan, özel harp
taktiklerinden, her taþýn
altýndan fýrlayan çeteler-
den nasýl kurtulacaðýz?

Devlet nedir?
Ne zaman çetelerle ilgili

bir geliþme olsa aslýnda iki
devletin olduðunu
öðreniyoruz. Birisi askeri,
polisi, meclisi, bakanlýðýyla
þu bildik ve görünür olan.
Diðeri ise 'derin devlet.'
Abdullah Çatlý ya da Veli
Küçük gibilerin gizli bir
þekilde örgütlendiði, ne
seçilmiþ hükümetlere ne de
parlamentoya hesap veren
silahlý adamlarýn cirit attýðý
yasadýþý bir örgütlenme.
Ancak her iki devlette iç
içe geçmiþ gibi. Devlet
nerede bitiyor, derin devlet
nerede baþlýyor, iþte bu
emekçi sýnýflar için bir
muamma.

Aslýnda modern kapitalist
devlet dünyanýn her
yerinde benzer bir biçimde
örgütlenmiþ durumda.
Kendini tüm sosyal
sýnýflara eþit mesafede,
toplumun üstünde bir yapý
olarak ortaya koyuyor.

Lenin, Devlet ve
Devrim‘de neden böyle
olduðunu açýklamaya gir-
iþir:

"Devlet, sýnýf çeliþki-
lerinin uzlaþmazlýðýnýn bir
ürünü, bir dýþavurumudur.
Devlet, sýnýf çeliþkilerinin
nesnel olarak uzlaþtýrýla-
madýðý yerde, zamanda ve
oranda ortaya çýkar.
Tersinden bir ifadeyle,
devletin varlýðý, sýnýf
çeliþkilerinin uzlaþmaz
olduðunu kanýtlar."

Kapitalistler ve emekçi
sýnýflar arasýndaki uzlaþ-

mazlýk, ancak tüm sýnýflara
sanki eþit mesafedeymiþ
gibi görünen devletin
yöneticiliði altýnda
bastýrýlýr.

Oysa tüm baðýmsýz
görünümüne raðmen
"devlet sýnýf egemenliðinin,
bir sýnýfýnýn diðeri
üzerindeki baskýsýnýn
aracýdýr."

Kapitalist sýnýf, emekçiler
üzerindeki iktidarýný bu
araçla saðlar. Toplumdan
yabancýlaþmýþ, öncesiz ve
sonrasýz gibi görünen
devasa devlet yapýsý
özünde basittir. Lenin'e
göre devlet bürokrasi,
mahkemeler ve eli silahlý
adamlarýn toplamýdýr.

Eli silahlý adamlar polis
örgütü, ordu ve Ergenekon
çetesi gibi kendi yasalarýy-
la hareket eden tetikçil-
erdir. Derin ve derin
olmayan olarak taným-
lanacak iki ayrý devlet yok
aslýnda. Karþýmýzda, kapi-
talistlerin sýnýf egemenliði-
ni kollamak için merkezi
olarak örgütlenmiþ bir
savaþ aracý var.

Demokrasi
Ancak iþler sadece copla,

iþkenceyle, infaz ve

suikastlarla yürümez. Eðer
kapitalist devlet sadece
baskýyla ayakta dursaydý
çoktan yýkýlmýþ ve emekçi-
lerin iktidarýnýn önü kolay-
ca açýlmýþ olurduý.

Devlet, sosyal sýnýflar
arasýndaki çeliþkileri
bastýrsa da bunlarý toptan
yok edemez. Sýnýf mücade-
lesi çeþitli düzeylerde her
zaman ilerler. Kapitalist
sýnýf daha fazla artý-deðer
ister. Ýþçilerse ücretlerini
korumak, artýrmak ve
çalýþma koþullarýný
iyileþtirmek için farklý
biçimlerde de olsa her
zaman karþý koyar.

Demokrasi, günümüz

toplumlarýnýn çoðunluðu-
nun örgütlenme biçimi
olan burjuva demokrasisi
bu nesnel gerçekten doðar.

Devlet nasýl kendini
toplumdan baðýmsýz bir
güç gibi gösterirken, parla-
mento da tüm sosyal
sýnýflarýn temsilcilerinin
eþit bir düzeyde yer aldýðý
ve karar verdiði bir organ
gibi belirir. 

Kitleler, her beþ yýlda bir
seçim sandýðýna giderek oy
verir. Demokrasi birkaç
dakika sürer. Oy atýlýp
vekiller seçildikten sonra
onlarý denetlemek
olanaksýzdýr. Ancak sosyal
sýnýflarýn baskýsý, emekçi

sýnýflarýn hoþnutsuzluðu
parlamentoyu da etkiler.
Ýþte burjuva demokrasinin
sýnýrlarý tam da burada
belirlenir. 

Almanya'da iþçi sýnýflý
daha güçlü ve örgütlü
olduðu için demokrasinin
alaný daha geniþtir.
Venezuela'da kapitalist
sýnýfýn egemenliði sürse de
demokrasi çok daha
geliþmiþtir. Tayland'da ise
askeri darbe tehdidi
günceldir ve demokrasi
çok daha sýnýrlýdýr. 4 darbe
ve birden fazla e-muhtýray-
la yönetilen Türkiye'de ise
demokrasinin sýnýrlarý
ortada.

Burjuva demokrasisinin
sýnýrlarý geniþledikçe, daha
fazla hak ve özgürlük
tanýndýkça bu burjuvazinin
egemenliðini ortadan
kaldýrmaz. Ancak emekçi
sýnýflarýn nefes alýr, düþün-
me imkâný bulur ve
kendine güveni pekiþir.

Devrim
Kapitalist devlet yýkýl-

madýkça azýnlýðýn ikti-
darýný kollayan demokrasi-
den toplumun büyük
çoðunluðunun kendi ikti-
darýna yani gerçek bir

demokrasiye geçilemez.
Emekçi sýnýflar, kapitalist
devleti alýp, biraz düzel-
terek kullanamaz. 

Ancak bir devrim, emekçi
sýnýflarýn ayaklanmasý,
silahlanmasý ve azýnlýða
karþý çoðunluðun iktidarýný
örgütlemesi ile kapitalist
devletten kurtulabiliriz.

O ana kadar devlet, derin
ve sýð yüzleriyle karþýmýz-
da olacak. Ancak bu
Ergenekon çetesinin
yakalanmasý gibi operas-
yonlarý anlamsýz kýlmaz.
Aksine Veli Küçük gibi-
lerin özgürce hareket ettiði
bir demokrasiyle, faaliyet-
lerinin yasadýþý ilan
edildiði bir demokrasi
farklýdýr. Ýkincisi emekçi
sýnýflar için mücadele
edilebilecek gerçek bir alan
yaratýr.

Devrim gerçekleþmeden
ruhsatlý ya da ruhsatsýz
çetelerden kurtulmak
olanaksýz. Ancak temizle-
nen her çete devletin
toplumun üzerinde duran
asalak yapýsýný yine
topluma gösterir. Ýþte bu
yüzden Ergenekon çetesi
ve tüm çetelerin üzerine
gitmek anlamlý bir
mücadeledir.

Çetelerden kurtulmak
mümkün mü?

Devlet, demokrasi, devrim

“Burjuva demokrasisi, ortaçaðla
karþýlaþtýrýldýðýnda büyük bir tarihsel gelimeye
karþýlýk düþse de her zaman için sýnýrlý, güdük,
sahte ve iki yüzlü zenginler için bir cennet,
sömürülenler ve yoksullar için bir tuzak, bir
aldatmaca olarak kalýr ve kapitalizm altýnda bu
þekilde kalmaya yazgýlýdýr. Hilekarlýk, þiddet,
çürümüþlük, yalancýlýk, iki yüzlülük ve yok-
sullarýn ezilmesi: Modern burjuv demokrasisinin,
uygar bir görünüm verilmiþ, cilalanýp parlatýlmýþ
dýþ görüntüsünün ardýnda gizlenen þeyler bun-
lardýr.” Lenin, Devlet ve Devrim’den

1917 Ekim Devrim’i Rusya’da Çarlýða baðlý polis örgütünü ve gizli güvenlik birimi Ohrana’yý daðýttý. Ohrana’nýn suçlarýnýn tüm belgeleri ve arþivi
halka açýldý.
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Eli Haligua

La Haine ismindeki film,
Fransa’da banliyöde
yaþayan göçmenlerin ve
diðer insanlarýn hayatýný,
zorluklarla dolu olan hay-
atýný konu alýr. La Haine,
yoðun sistem eleþtirisi
barýndýran, Bob Marley’nin
“Burnin’ and loothin’
tonight” parçasýyla baþlar..
“bu akþam yak ve yað-
mala!”

Jamaika’yý
sömürgeleþtiren Ýngiliz
hükümetine ait topraklarýn
amir müfettiþi olarak görev
yapan yüzbaþý Norval
Sinclair Marley ile adanýn
yerlisi Cedella ‘Ciddy’
Malcom’un 06 þubat
1945’de Robert Nesta
Marley ismini koyduklarý
çocuklarý olur. Doðan
çocuðun yani nam-ý diðer
Bob Marley’nin babasý çok
geçmeden onlarý terk eder
ve sonrasýnda pek iliþkileri
olmaz. Bob Marley, 5
yaþlarýndayken annesiyle
birlikte Kingston’da
TrenchTown denen, yoksul
siyah nüfusun yaþadýðý
hükümet bloklarýna taþýnýr.
Bob Marley çetelerin de
mekaný olan, “temiz”
kalmasý zor olan bu get-
toya taþýnarak Fransa’daki
banliyö yaþantýsýndan pek
de farký olmayan hayata
giriþ yapmýþ olur. Orada
Bunny Livingston’la
tanýþýr. Ýlk kayýtlarýný Peter
Tosh ve Bunny ile
baþlangýçta Wailing
Wailers, daha sonra
sadece Wailers adýný
taþýyan gruplarýyla burada
yapar. Grubun ismi de pek
manidardýr: Gettodan
gelen çýðlýk. Acý çeken ve
tanýklýk eden birinin fer-
yadý... 

Bob Marley 130’un
üzerinde plaðý olan, reggae
müziðini dünyaya tanýtan
bir müzisyen, þarký yazarý
olmanýn dýþýnda ayrýca
özgürlük ve barýþ
savaþçýsýdýr. Ve tabi Bob
Marley, 70’li yýllarýn baþýn-
dan itibaren Rastafariandýr.
O zamanki Etiyopya Kralý
Haile Selassie’ nin Yaþayan
Tanrý olarak benimsendiði
Yahudilikle Hristiyanlýk
karýþýmý olan bu düþünce
sistemi, din  ya da hareket,
Afrikalý insanlarýn
Amerika’dan ve diðer yer-
lerden Afrika’ya, Zion’ a
(kutsal, vaad edilmiþ
toprak) dönerek siyah
insanlarýn birleþmesini,
Afrika’ya sahip çýkmasýný
talep ediyordu.
“Rastafarianlar batý
toplumunu, dünyanýn
ezilmiþ halklarýnýn çektik-

leri acýlar üzerine kurulu
cani ve kokuþmuþ modern
Babil krallýðý olarak görüy-
or ve onun düþmesi gerek-
tiðine inanýyorlardý.
Rastafarianizm, özellikle
içerdiði sosyal eleþtiriyle,
Batý dünyasýnýn politik ve
ekonomik sistemlerini,
sýnýflarýný günümüz Babil’i
görmesi sebebiyle, Bob
Marley’nin yýldýzýnýn par-
lamasýný ve içinde yaþadýðý
dünyaya hitap etmesini
saðladý.”* Çoðunluðu veje-
taryen olan Rastalar,
Türkiye’de esrar,
Jamaica’da ganja diye isim-
lendirilen kenevir bitkisini
kutsal kabul ediyorlardý. 

Ama tabi Babylon Ganja
kullanmalarýna, inançlarý
gereði saçlarýný korku
yaratan bukle anlamýna
gelen Dreadlock yap-
malarýna karþý çýkýyor ve
baský uyguluyorlardý.

Aslýnda Bob Marley
inançlarýyla olsun, politik
duruþuyla olsun hep
Babylon ile ters
düþmüþtür.

Bob Marley, isyanýný,
barýþ ve birleþme çaðrýsýný
müzik aracýlýðýyla tüm
dünyaya yaymayý baþardý.
Altta basit, keyifli bi ritim

ve beatlerin üzerine söyle-
nen sözler. Reggae ritim-
leriyle dans ederken orda
bir yerlerde çocuklarýn acý
çektiðini, insanlarýn baský
gördüðünü anlatan Bob
Marley hiç umutsuzluða
kapýlmadan, her þeyin iyi
olacaðýný söylüyor.
Sevgiyle ve birarada
mücadele ederek sisteme,
Babylon’a isyan çaðrýsýnda
bulunuyordu. Get Up
Stand Up parçasýnda
“ayaða kalkýn: haklarýnýz
için ayaða kalkýn; kavgayý
býrakmayýn” þeklindeki
sözleri; son yazdýðý
þarkýlardan biri olan ve
ölümünden önce
Pittsburgh’da sahnede
sadece akustik gitar
eþliðinde söylediði son
þarký Redemption
Song’daki “kurtarýn kendi-
nizi zihinsel kölelikten,
kendimizden baþka kimse
özgür kýlamaz aklýmýzý,
korkmayýn atom enerjisin-
den falan çünkü hiçbiri
durduramaz zamaný”, “Bir
ýrký üstün diðerini aþaðý
gören anlayýþ sonunda ve
sonuna kadar ortadan
kalkana kadar...” þeklinde
sözleri olan War þarkýsý...
Polisler onun için

“vahþetin üniformalarýydý”
ve tavrý çok netti :”eðer siz
büyük aðaçsanýz biz de
küçük baltayýz ve sizi
kesmeye geliyoruz.” Bob
Marley’in sözleri bu kadar
eleþtirel, isyana açýk bir
þekilde teþvik eder, kendisi
de politikada bu kadar yön
verici biri olunca baský
unsurlarý harekete geçer ve
suikast giriþimi Bob
Marley’i bulur.

Bob Marley asla beyazlar-
dan nefret etmedi. Onun
tepkisi bir halkýn baþka bir
halkýn üzerinde, haksýz bir
iktidar kurmasýnaydý.
Jamaika’da 1962’den beri
adadaki siyah nüfus hiç bir
zaman iktidar olamamýþtý.
Önde gelen Ulusal Halk
Partisi ve Jamaika Ýþçi
Partisi çoðunlukla beya-
zlardan oluþuyordu.
UHP’nin baþýnda sosyalist
Michael Manley,
muhafazakar Ýþçi
Partisi’nin baþýnda ise
Boston doðumlu Edward
Seaga vardý. Bir zamanlar
Kingston piyasasýnda
müzik yapýmcýsý olarak
çalýþan Seaga’nýn  bölgede-
ki politik olaylarda par-
maðý olan ABD tarafýndan
desteklendiði yaygýn olan

bir kanýydý. 1976 yýlýnda
Bob Marley, sadece müzik
dinleyenler arasýnda deðil,
insan haklarý için kampa-
nya düzenleyenler,
Afrika’daki özgürlük
savaþçýlarý arasýnda da üne
sahip olmuþ ve hal böyle
olunca her iki taraf için de
baþ edilmesi gereken bir
güç odaðý durumuna
gelmiþti. Seçimler yak-
laþýrken Bob Marley,
Michael Manley ile
arkadaþça ilþkisi olmasýna
raðmen taraf tutmadýðýný
açýkladý. Aslýna bakýlýrsa
ona göre politikacýlar þey-
tandan farksýzdý. Seçimler
yaklaþtýkça ortam iyice
gerilmiþ, Jamaika insan-
larýn evden çýkarken bile
tedirgin olduðu bir adaya
dönüþmüþtü. UHP’nin bazý
üyeleri Bob Marley’den 5
Aralýk’ta “Smile Jamaica”
organizasyonunda ücretsiz
bir açýk hava konseri ver-
erek þehrin kontrol altýnda
kalmasýna yardýmcý
olmasýný istediler. O da
kabul etti. Ancak kimi kay-
naklara göre konser tarihi
yaklaþtýkça CIA dahil
çeþitli çevrelerden tehditler
almaya baþladý. Bir grup
insan Bob Marley’i koru-

mak için gönüllü olarak
evininin önünde durur,
ama 3 Aralýk akþamý hepsi
ortadan kaybolur. Akþam
8:30 civarýnda,
arkadaþlarýyla, evinde
prova arasýndayken iki
tane araba evin önünde
durur ve eve ateþ açýlýr. 83
tane kurþun sýkýlýr.
Sevgilisi baþýndan, mena-
jeri beþ yerinden vurulur.
Bob Marley’in göðsünü
sýyýran kurþun kolunu
yaralar. Olayda kimse
ölmez.

Ýki gece sonra Bob Marley
korkuya boyun eðmeden,
kendisine saldýranlara inat,
“Smile Jamica” göster-
isinde sahneye çýkar.
Konserin sonunda göm-
leðini çýkarýp yaralarýný
gösterir ve alaycý bir
ifadeyle eli tabancalý bir
adammýþ gibi poz verir,
baþýný geri atar, güler ve
sahneden iner. Ýner inme-
sine de kalbi kýrýk olan Bob
Marley gösteriden sonra
adadan ayrýlýr. Bu ayrýlýk-
tan sonra Amerika ve
Ýngiltere’ye giden Bob
Marley, Ýngiltere’de baþta
“The Clash”  olmak üzere
bir çok punk grubuyla
tanýþýr. Ve tabi bu tanýþýk-
lýklar müziðine de etki
eder. Punky Reggae
Party... 1978 yýlýnýn
baþlarýnda ise Kingston’da
tekrar çatýþma çýkmasýný
önlemek amacýyla adaya
geri döner. One Love barýþ
konserinde Michael
Manley ile Edward
Seaga’yý ayný sahneye
çýkartýr. Hatta birlikte
yaþayabildiklerini göster-
mek için ikisini el ele
getirmeyi baþarýr. 

1981 yýlýnda Bob Marley
çok genç yaþta kanserden
ölür. Bob Marley ve
Wailers;  eleþtiren, isyana
çaðýran, iyimser, ruhani
müzikler yaptý ve tüm
dünyayý reggae ile tanýþtýr-
mýþ oldu. Black Uhuru,
Dub Incorporation,
Zenzile, Aswad, Kanka
gibi; Asian Dub
Foundation, Sinead
O’Connor, Manu Chao,
Zion Train, Sism-X Dub
gibi birsürü isim, reg-
gae,dub müziðini politik
bir araç olarak kullanan
müzisyenler dünyanýn her
yerinde özgürlük, barýþ ve
eþitlik için mücadeleye
devam ediyor; insanlarý,
haklarý için ayaða kalk-
maya çaðýrýyorlar. Bazen
banliyöde, bazen gettoda,
bazen de þehrin
merkezinde. Acý ve
baskýya karþý isyan nerede
gerekiyorsa orada.

* Rolling Stone, Temmuz, 2006

“bu akþam yak 
ve yaðmala!”

“Türkiye’de Kadýna Yönelik
Þiddet”, Boðaziçi Üniversitesi
öðretim üyesi Yeþim Arat ile
Sabancý Üniversitesi öðretim
üyesi Ayþe Gül Altýnay’ýn
TÜBÝTAK desteðinde 18 ay
süren çalýþmasý sonucu son yýl-
larýn en geniþ þiddet araþtýrmasý
ortaya çýktý. 

Geçtiðimiz Kasým ayýnda
yayýmlanan araþtýrmada,
Türkiye çapýnda 56 ilde 1.800
evli kadýnla yapýlan görüþmel-
erde, her üç kadýndan birinin

kocasýndan dayak yediði, her
iki kadýndan birinin dayaðý
gizlediði, kocasýndan daha fazla
para kazanan kadýnlarýn, kazan-
mayanlara oranla daha fazla
þiddete maruz kaldýðý belirtiliy-
or. 

Buna karþýn katýlýmcý her 10
kadýndan 9'u, “haklý görülebile-
cek dayak yoktur” görüþünü
dile getiriyor. 

Araþtýrmaya göre her 4 kadýn-
dan biri çeþitli sebeplerle, eþinin
kendisine dayak atmasý halinde

“bir þey yapmayacaðýný veya
yapamayacaðýný” ifade ediyor.

Araþtýrma, Türkiye’de milyon-
larca kadýnýn bedensel ve ruhsal
bütünlüðünü tehdit eden,
kadýnlarýn var olan potansiyel-
lerini gerçeklestirmelerinin
önündeki en önemli engeller-
den biri olan “aile içinde kadýna
yönelik þiddet” ve bu þiddet
türüyle mücadele de
Türkiye’deki durumu ortaya
koyuyor

Kamer Vakfý tarafýndan yayýn-

lanan ve bu araþtýrma sýrasýnda
görüþülen 15 kadýnýn kendi
hikayelerinden oluþan “Ben
Varým” adlý kitapta, "Bir þeyleri
fark etmek için önce kendinle
baþlamalýsýn. Canýný yakmadan
imkâný yok bir þey olmuyor. O
içerideki duvarý yýkmadýkça
olmuyor. Damdan düþenin
halinden ancak damdan düþen
anlar diye bir tabirimiz var.
Bizim durumumuz bu” diyor
Solin.

Þiddet ve 
ayrýmcýlýk 
üzerine 
kadýnlardan 
iki kitap
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Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm

zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarý-
na kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-

tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.

-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna karþý
sermaye sahiplerini, ege-
men sýnýfý korumak için
oluþturulmuþtur.

-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet ge-
reklidir.

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir mücade-
lenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþ-
ma içindedir.

-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini savunur.

-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin

iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.

-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.

-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketleri-
ni desteklerler.

-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþaya-
maz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapitalistidir.

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kes-
imi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmelidir.
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 kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

sosyalist iþçi
ne savunuyor? 

haksýzlýklarý,
mücadalenizi,
yorumlarýnýzý

bize yazýn

sosyalistisci@gmail.com

Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu tarafýndan
düzenlenen Savaþ Karþýtý
Panel önceki gün Eðitim-
Sen binasýnda yapýldý.

Küresel antikapitalist ve
savaþ karþýtý hareketler ile
iliþkilerin daha da organik
hale getirilmesine ve ses-
lerini tüm dünyaya duyur-
maya çalýþan Küresel BAK
Kocaeli'de de aktivitelerini
sürdürüyor. Küresel BAK
Kocaeli aktivistleri tarafýn-
dan organize edilen panele
konuþmacý olarak
aktivistlerden Kerem
Kabadayý (Mor ve Ötesi)
ve Þenol Karakaþ katýldý.
Çok sayýda eylemcinin din-
leyici olduðu panelde
Türkiye'nin gelecek yýllar-
da içine düþeceði durum
ve günümüzdeki siyasi
çýkmazlar hakkýnda
konuþuldu. Kerem
Kabadayý, “Giderek, mad-
den yoksullaþan bir
ülkenin çocuklarýyýz.
Savaþlarda politikacýlar
cepheye gitmiyor. Savaþlar,
egemenler tarafýndan
çýkartýlýyor ama emekçiler
tarafýndar yapýlýyor. Savaþ
ekonomisinin maddi
külfeti emekçilere çýkýyor.”

diyerek düþüncelerini dile
getirdi.

15 Mart mitingine
çaðrý

Küresel BAK Aktivisti
Þenol Karakaþ ýrak'ýn
Ýþgalinin beþinci
yýldönümü nedeniyle 15
Mart 2008 tarihinde saat
13.00'da Kadýköy'de
yapýlacak olan '5 Yýllýk
Ýþgale Son' mitingine çaðrý-
da bulundu. Þenýl Karakaþ,
“Bu mitingde Kocaeliden
katýlýmýn yoðun olmasýný
bekliyoruz. Örgütlenmeliy-
iz ve sesemizi sokaklara
dökülerek duyurmlýyýz.
Artýk Kocaeli Küresel BAK
olarak kendi mitinglerini
de yapmalýdýr. Standlar
açarak insanlara kendimizi
tanýtmalýyýz. 15 Mart
Mitingi'nde “Evine dön
Bush, Türkiye'nin ABD ve
Ýsrail ile iþbirliðine son,
Ýncirlik Üssü kapatýlsýn,
iþgalcilerin evi olmasýn,
ABD Ýran'a dokunma!”
diyebilmek için orda
olmalýyýz.” diye konuþarak
bu mitingin önemini vur-
guladý.

Esma Dilruba Karataþ

2 Þubat'ta Ýstanbul'da
Dur De tarafýndan
“Çetelere DurDe!”
baþlýðýyla çetelere karþý
bir basýn açýklamasý
yapýldý. 

150 aktivistin katýldýðý
açýklamada, pek çok
cinayet ve suikast ile
iliþkisi olan, bayrak ve
silahla yemin törenleri
düzenleyen çeteye karþý
operasyonun olumlu bir
adým olduðu ancak yeter-

li olmadýðý dile getirildi. 
Çetelerin en yukarýya

kadar açýða çýkartýlýp,
yargýlanmasý ve çetelerin
ölüm listelerindeki isim-
lerin hedef olmasýna da
yol açan 301. maddenin
kaldýrýlmasý talep edildi.  

Hrant Dink’in katil-
lerinin üçüncü duruþ-
masýnda adalet istemek
için 11 Þubat’ta, 9.30’da
Beþiktaþ’ta buluþma
çaðrýsý yapýldý. 

ÝZMÝR

9 Þubat: KEG egitim
toplantýsý. Nükleer
santraller ve iklim deðiþik-
liði hakkýnda bilgilendirme
toplantýsý ve 26 nisan kam-
panyasýna start veriyoruz 

27 Þubat: Ege Ünv. Kadýn
sempozyumu. 

1-2 Mart: Ýzmir Kadýn
paneli 

8 Mart: Antikapitalist
kadýnlar olarak sokaklar-
dayýz 

11-14 Mart: Ege Üniver-
sitesi “Umut Ýþgal
Edilemez” günleri.15 mart
da yapýlacak olan “Düþ
Yakasýndan  Dünyanýn
Bush” hazýrlýk günleri. Irak
savaþýnýn tahribatlarýnýn
konuþulacaðý, savaþ karþýtý
mücadelenin anlatýlacaðý,
film gösterilerininde yer
alcaðý 4 günlük bir pro-
gram.4. günün sonunda da
kampüs de barýþ yürüyüþü
olacak. 

22-23 Mart: Antikapitalist
form. Yükselen bir hareket
“Antikapitalist hareket’in ”
konuþulacaðý kapitalizmin
tahribatlarýnýn,
sonuçlarýnýn ve kapital-
izmin nasýl teþhir edileceði-
ni önümüzde ki dönemde
neler yapabileceðimiz
tartýþabileceðimiz bir form. 

17-21 Nisan: Ege üniver-
sitesi “Nükleer Santral
Ýstemiyoruz” günleri.26
nisanda Ýstanbul da
yapýlacak olan nükleer
santral istemiyoruz eylem-
ine hazýrlýk toplantýsý.panel
de bolca tartýþmalarýn ola-
caðý, film gösterimlerinin
de yer alacaðý etkinlik. 

-Ege üniversitesinde dur
de! Etkinlikleri.ýrkçýlýk ve
miliyetçiliðin konuþulacaðý

bir dizi etkinlik. 
-Baðlý bulunduðumuz

bütün yerellerde de 15
mart öncesi ve 26 nisan
öncesi toplantýlar gerçek-
leþecek.

ANKARA

KEG
16 Þubat – Nükleer konu-

lu aktivist okulu
24 Þubat – Forum:

“Antikapitalist Kadýnlar
Tartýþýyor”

8 Mart – “Antikapitalist
Kadýnlar” Dünya Kadýnlar
Günü yürüyüþü

BAK
29 Þubat – Sempozyum:

“Ýþgalin Beþinci Yýlý”
1 Mart – Tezkere'nin

yýldönümünde basýn açýk-
lamasý

8 Mart – Umut Ýþgal
Edilemez haftasý açýlýþý

10-14 Mart – “Umut Ýþgal
Edilemez” etkinlikleri.

DurDe’den çetelere karþý 
basýn açýklamasý

Kocaeli'de Küresel BAK  
toplantýsý

Savaþa, ýrkçýlýða, cin-
siyetçiliðe, homofobiye,
yoksulluða, nükleere,
küresel ýsýnmaya, genel
saðlýk sigortasýna, küre-
selleþmeye, tacize, þiddete
karþý Antikapitalist
Kadýnlar 8 Mart'ta sokaða
çýkacaklar. 8 Mart'ta

Ýzmir, Ýstanbul ve
Ankara'da gerçekleþecek
eylemler öncesinde
Küresel Eylem Grubu
çeþitli etkinlikler planlýy-
or.  

24 Þubat'ta Ankara'da
düzenlenecek
“Antikapitalist Kadýnlar

Tartýþýyor” baþlýðýyla
çeþitli kentlerden kadýn-
larýn bir araya geleceði bir
forum için hazýrlýklar
baþladý. 

Ýzmir'de ise, 27 Þubat'ta
ve 1-2 Mart tarihlerinde
iki ayrý panel ve sem-
pozyum hazýrlanýyor.

Antikapitalist kadýnlar
8 Mart'a hazýrlanýyor 

Neler 
olacak?

Okur 
mektuplarý

Eþcinseller
çoðaldý mý?

‘Eþcinseller çoðaldý.’ Bu
sözü çevremde sýk sýk
duyuyorum. Evet, bundan
20, hatta 10 yýl öncesiyle
karþýlaþtýrýlmayacak þek-
ilde hayatýn her alanýnda
cinsel yönelimini gizle-
meye çalýþmayan gay ve
lezbiyenler var. Ancak bu
sayýlarýnýn çoðaldýðý, yani
her geçen gün daha fazla
insanýn eþcinsel olduðu
anlamýna mý geliyor? Bu
saçmalýk tabi. Eþcinsellerin
sayýsý elbette artmýyor.
Zaten hayatýn her alanýnda
varlardý. Ancak her geçen
gün daha fazla sayýda
eþcinsel cinsel yönelimini
gizlemeden yaþýyor. Özel-
likle bu gazetenin sýk sýk

bahsettiði ‘yeni bir kuþak’
eþcinselleri görünür kýlýy-
or.  Çoðaldýklarýný zannet-
mekse heteroseksüel bir ön
yargýnýn ürünü. Onlar hep
buralardaydý.

Selim Aktaroðlu

Bu film iþimize
yarar

Michael Moore’un son
filmi Sicco, ABD, Kanada
ve fransa’daki saðlýk sis-
temlerini ayrýntýlý olarak
karþýlaþtýrýyor. Sicco’yu
izleyince Türkiye’de sað-
lýðýn yeni-liberal dönü-
þümün yarattýðý tehlikeyi
tam anlamýyla kavratýyor.
Bu filmi daha fazla insanýn
izlemesini saðlayarsak sig-
ortasý atacak daha çok
aktivist bulabiliriz.

Aslý Beþerdalý
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Bu ülkede Kürt
olmak da, "ben
Kürdüm, anadilim
Kürtçe" demek de, her
zaman çok zor oldu.

Kürt hareketi, "biz
de varýz!" demeye
baþladýðý günlerde
resmi aðýzlar çeþitli
ýslýklar çalýyor: "duy-
muyorum ki duymuy-
orum ki" diyerek
kulaklarýný týkýyordu.
Kürt diye bir þey ola-
mazdý. Kürt diye bir
þey olmadýðýna göre,
Kürtçe diye bir þeyin
olmasý mümkün
müydü? Sonra bu teori
geliþti: "ne demek ben
Kürdüm? Bugün ben
Kürdüm derlerse yarýn
öbürü ben de Çerkez-
im derler. Herkes
Türktür Türk kalacak!" 

Bu inkar politikasý
yavaþ yavaþ asimilasy-
on politikasýna
dönüþtü: "Kürtler
aslen Türktür. Karda
gezerken çýkan kart
kurt seslerinden
dolayý..."

Ýnkar, asimilasyon
derken, imhaya yöne-
lik hareketler baþladý.
Köy boþaltmalar, köy
yakmalar... 

Sadece ve sadece,
Kürtlere ikinci sýnýf
vatandaþ muamelesi
yapýlmayýp; Kürt
halkýnýn, kimliðinin,
dilinin varlýðý kabul
edilseydi, gelinen
nokta "sorun" olarak
tanýmlanýr mýydý?
Kürtçe eðitimin önü
açýlýp, radyo yayýnlarý
yapýlmasýna izin ver-
ilse gelinen yer "bu
nokta" mý olurdu?

Saygý Öztürk,
Tempo'da geçen hafta
bir yazý yayýmladý.
Yazýda, eve dönüþ
yasasýnýn tanýtýlmasý
için, Kuzey Irak'a da
yayýn yapacak Kürtçe
bir radyonun kurula-
caðýný aktarýyor. Bizzat
Genelkurmay tarafýn-
dan kurulacak Kürtçe
bir radyo. (Ve her-
halde, Kürtçe yayýn-
larýnda "Kürt yoktur"
diyecek bir radyo)

Þimdi ellili yaþlarýný
yaþayan bir Kürdün,
aklýna þu soruyu
getirmesi herhalde tam
da böyle bir zamanda
çok mümkün: "Hani
benim gençliðim
anne?"

Çöp Sepeti
Ersin TEK

Baþörtüsü yasaðýný da
301. maddeyi de kaldýrýn!

Her inanç ve görüþün haklarý tanýnsýn

Evet, baþörtüsü bir simge

Peki ya diðerleri?
Baþörtüsü yasaðýna karþý çýkma nedenlerinin baþýnda

‘Türban simgedir, eðer bu simge kullanýlacaksa Haç
da, Kippa da takýlýr.’

Evet baþörtüsü Ýslami bir simge, kadýnýn dini kural-
lara uygun giyindiðini ve yaþadýðýný anlatýyor. Ancak
erkelerin býyýk ve sakal kesiminden, giyilen takým
elbiselere, tayyörlere, takýlan bayraklý rozetlere kadar
kamusal alan denilen þey simgelerle dolu. 

Simge beyaz bere, üç hilal, sarkýk býyýksa iþte o
zaman bir tehditten söz edilebilir. Geri kalan tüm
simge ve ifade biçimlerine özgürlük tanýnmalýdýr.

Üniversitede
özgürlük

Laik rektörlere karþý
üniversitelerden bu kez
özgürlük yanlýsý bir
çýkýþ geldi. Üniversitel-
erde baþörtüsü
yasaðýnýn kaldýrýlmasý,
her türden kýlýk kýyafet
uygulamasýna son ver-
ilmesi, hak ve özgürlük-
lerin herkes için taný-
masýný savunan metne
þimdilik farklý görüþler-
den 2 bin öðretim üyesi
imza atmýþ durumda. 50
bin öðretim üyesi içinde
imza atanlar henüz bir
azýnlýk. Ancak böylesi
bir çýkýþ ilk kez üniver-
sitelerden çýktý.
Baþörtüsüne özgürlük
isteyen imzacýlar öðren-
cilerin okulda bir araya
gelmelerinin korku ve
gerginliði ortadan
kaldýracaðýný
vurguluyor.

AKP-MHP uzlaþmasýnýn
ürünü olan “çene altý for-
mülü” kimseyi ikna etme-
di. 

Öðrencilerini polise ver-
mekten hiç çekinmeyen
rektörler YÖK toplantýsýn-
da birer militan gibi laiklik
sloganlarý attý.

Anýtkabir’de gösteri
yapan 3 bin cumhuriyetçi
kadýn baþörtüsü üzerinde-
ki yasaðýn kalkmasýnýn
Türkiye’yi Ýran yapacaðýný
inanmýþtý. Anýtkabiri
ziyarete gelmiþ baþörütülü
iki genç kadýn eylemciler
tarafýndan taciz edildi.

AKPliler yasaya izin
verilen örtünme biçimin
çizimi ve ölçülerini koy-
mayý düþündüklerini
söylediler.

AKP ve MHPli 7 erkek
kadýnlarýn nasýl
örtüneceðine karar verdi.

Yasak kalkmak
zorunda

AKP ve MHP’nin çene
altýndan baðlanan, fiyong
olarak düðüm atýlan
baþörtüsü formülü sanki
genelkurmaydan fýrlamýþ
gibi. Dindar olsun ya da
olmasýn bir çok kadýn
baþýný bu þekilde örtüyor.
Ancak bu sadece bir
örtünme yöntemi. 

Türkiye’de kadýnlar 8
ayrý örtünme biçimi var.
Çenesini kapatan, fiyong
atmak yerine iðneyle tut-
turan kadýnlara ise özgür-
lük yok.

Kadýnlar açýkça
aþaðýlanýyor, giyim
kuþamýn sýnýrlarý yine
devlet tarafýndan belir-

leniyor.
Cumhuriyetçiler

baþörtüsünü sadece bir
temizlikçi takýnca kabul-
lenebiliyor. Sosyal
yaþamýn içinde baþörtülü
kadýnlarla yan yana
gelmekten, onlarýn da þu
ünlü kamusal alanda eþit
bir fert olamaktan  ölesiye
nefret ediyorlar.

Ancak nefret iþe
yaramýyor. Toplumun
büyük çoðunluðu bu tutu-
mu paylaþmýyor. AKP-

MHP eliyle tanýnan
komik formülden de
rahatsýz.

Gelinen noktada
baþörtüsü yasaðýnýn
sürmesi imkansýz. 

Yasak kaldýrýlmalý.
Kadýnlar kamusal alanda
örtünme hakkýna sahip
olmalý. Ancak bu yetmez.
Din, dil ve cinsiyet ayrýmý
gözetilmeksizin herkese
özgürlük saðlanmalý.

Üniversitelere
baþörtüsüyle girilebilmeli.

Ýlk ve orta öðretim
okullarýnda formalar
kaldýrýlmalý. Kamu çalýþan
kadýnlarýn kýyafeti kural-
larla düzenlenmemeli. 

Her inanç ve düþüncenin
haklarý tanýnmalý.
Baþörtüsü yasaðý da
kaldýrýlmalý, 301. madde
de.

Ýçinden çýkýlmaz bir
duruma gelen, siyasal
ortamý gerdikçe geren
baþörütüsü sorununu çöz-
menin yolu bu.


