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Daðý taþý bombalamak için kaynak var
Saðlýk ve eðitim için para yok!

Savaþa deðil
saðlýða bütçe
“Terörle mücadele” adý
altýnda bugüne kadar 400
milyar dolardan fazla para
harcandý.
Irak’a son müdahalenin
160 milyon dolara patladýðý söyleniyor.
Daðý taþý bombalamaya,
kurþuna, tanka bu kadar
para harcayanlar, sýra
sosyal güvenliðe, saðlýða,
eðitime geldiðinde ‘para
yok, zaten siz bir kara
deliksiniz’ diyorlar.
Sosyal güvenlikte
bahsedilen açýk 30 milyar
dolara yakýn. Bu savaþa
harcanan paranýn yanýnda
çok ama çok küçük bir
miktar. Kaynak yok diyenler savunma harcamalarý
adý altýnda silaha ayrýlan
paylara baksýn.
Bir yandan Irak’ta macera
peþinde koþuyorlar, diðer
yandan Ankara’da SSGSS

denilen sosyal yýkým
yasasýný geçirmeye çalýþýyorlar. Bunlar hem barýþa
düþman, hem de emekçi
sýnýflara.
Barýþ saðlanýrsa emekçi
çocuklarý ölmez.
Barýþ saðlanýrsa Türkiye
bütçesini boþaltan savunma harcamalarý azaltýlabilir. Saðlýða ve eðitime
daha fazla kaynak aktarýlabilir.
Kürt sorunu barýþçýl bir
çözüme ulaþýrsa kardeþ iki
halk yoksulluktan kurulabilir.
Saðlýk ve sosyal güvenlikte yýkýma karþý sokaða
çýkan iþçiyle barýþ isteyen
Kürt yoksullarýnýn çýkarý
ortaktýr. Ýki mücadele birleþirse iþte o zaman silaha
deðil insana yatýrým yapmayý konuþabilecek duruma geleceðiz.

Michel Löwy
sayfa: 10

Devrim
kendi
çocuklarýný
yer mi?
Irmak Can Özinanýr
sayfa: 9

Cop, biber gazý yetmedi,
þimdi de saðýr edecekler

Macar halký paralý eðitime ve
saðlýða hayýr dedi

Polis göstericileri daðýtmak için yeni bir yöntem
bulmuþ! LRAD adlý cihazla
30 derecelik açý içinde
kalan eylemcilere kulaklarý
çýnlatacak yüksek ses verilecek. Ses 300-400 metre
içinde etkili olacak. Yeni
iþkence teknolojisi 8
Mart’ta Kadýköy’de kadýnlar üstünde denenmiþ.
Kalýcý saðýrlýða yol açan
ses 160 desibel, söz konusu
aletin 152 desibele ulaþtýðý

Geçtiðimiz hafta sonu
Macaristan'da halk sandýk
baþýndaydý. Hükümetin
yeni-liberal "reform" programý Macar halký tarafýndan reddedildi.
Macar hükümetinin doktor ve hastanelerde "katký
payý" ödenmesini, üniversitelerin paralýlaþmasýný
hedefleyen yasasý oy kullananlarýn yüzde 80'i
tarafýndan reddedildi.
Referanduma katýlým

söyleniyor. Yüksek
frekanslý sesler maruz
kalanlarý rahatsýz edeceði
gibi kulak zarýný patlatabilir, bayýltabilir, hatta
öldürebilir. Bu aletlerin
Türk polisinin elinde nasýl
kullanabileceðine dair
yorum yapmaya gerek
yok.
Gösterilerin önündeki
tüm engellere kaldýrýlmalý.
Biber gazý ve ses aracýlý ðýyla iþkenceye hayýr!

DADA:
Düzene
karþý bir
silah olarak
sanat

Macaristan Baþbakaný
Gyurcsany fena yenildi

oraný beklenenin üzerine
çýktý, yüzde 50’nin üzerine
ulaþtý. Haklarýný savunmak
için sandýk baþýna giden
Macar halký yeni-liberal
hükümete sýký bir tokat
attý.
Macaristan’da hükümet
derin bir krize itilirken,
Doðu Avrupa’da pürüzsüz
bir þekilde yürütülen yeniliberal program ilk kez
ciddi bir darbe aldý.

Avrupa
solunda
farklý
tablolar
Alex Callinicos

sayfa: 8
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Zorunlu din
dersi
Ýstanbul Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü, iki öðrenci
velisinin çocuklarýnýn
"zorunlu din eðitiminden
muaf tutulmasý" yönündeki baþvurusunu reddetmesiyle baþlayan
süreç, Danýþtay'a gitmiþ
ve Danýþtay'da "din dersi
zorunlu tutulamaz"
yönünde karar almýþtý.
AKP kurmaylarý,
anayasanýn 24. maddesinin din derslerini
zorunlu kýldýðý gerekçesiyle, Anayasa
Mahkemesi’nin bir
sorunu olduðu, bu
nedenle Danýþtay'ýn
yetkilerini aþtýðýný ifade
ediyorlar. Bunda hukuki
bir doðruluk payý var.
Ama meseleyi yalnýzca
hukuki bir olgu olarak
ele alýp, temel insan haklarý zemininde ele
almayýnca.
Zorunlu din dersleri 12
Eylül darbesinin
topluma zorla giydirdiði
anayasanýn bir sonucu.
Yaklaþýk 30 yýllýk bir
dayatma hiçbir hükümet
döneminde ele alýnýp
deðiþtirilmedi. Buna
sosyal demokrat
hükümetler de dahil. Bu
nedenle bunu þimdi
devletin laikliðinin
temeli olarak sunmaya
çalýþanlarýn samimiyeti
oldukça kuþkulu.
Zorunlu din dersini,
insan hakkýnýn bir ihlali
olarak görüp ele almak
ve anayasanýn ilgili maddesini özgürlükçü bir
biçimde deðiþtirmek öne
sürülen en samimi talep
olacaktýr.

Emekliler
eylem
hazýrlanýyor
Emekliler, sendikalarý
Emekli-Sen’in devlet
tarafýndan kapatýlma
kararýný kaldýrtmak için
mücadeleye devam ediyor.
19 Mart’ta Ankara’da
Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý
önünde DÝSK Yönetim
Kurulu üyeleriyle birlikte oturma eylemi yapýlacak.
26 Mart’ta Ankara’da
Ýnþaat Mühendisleri
Odasý’nda þenliði düzenlenecek.
8 Nisan’da Ankara
Yüksel Caddesi’nden
Ýçiþleri Bakanlýðý’na
yürüyüþ yapýlacak.
Ardýndan tüm illerde
yaygýn bildiri daðtýmýyla
Emekli-Sen’in kapatýlma
kararý teþhir edilecek.
19 Nisan’da ise Ankara
da gerçekleþtirilecek
‘Emekli Mitingi’ ile
hükümetin emeklilere
düþman tutumu protesto
edilecek. Emeklilerin
sendikasý olmaz diyenlere karþý dayanýþmaya!

Darbe ve darbecileri
övme yarýþýna yüksek
yargýdan da bir ses
katýldý. Danýþtay
Baþsavcýsý Tansel
Çölaþan, Ankara
Barosu'nun düzenlediði 8
Mart Dünya Kadýnlar
Günü ile ilgili toplantýda
kadýn sorunu dýþýnda her
þeye deðindi. 27 Mayýs
1960'ta gerçekleþen
ordunun müdahalesine
darbe denemeyeceðini, 27
Mayýs'ýn bir devrim
olduðunu savunan

Baþsavcý darbeyi,
idamlarý savundu
baþsavcý dönemin
idamlarýný da ‘kaþýndýlar’
diyerek savundu.
Devamýnda Menderes ve
arkadaþlarý için
"Cumhuriyet'e ihanetten
yargýlanmalýydýlar; cezalandýrýlmalarý gerekliydi.
Sonra ne oldu çok güzel

bir dönem yaþadýk" diyerek darbeyi ve darbecileri yüceltti.
Ayný baþsavcý Danýþtay
saldýrýnda da saldýrganýn
"allahuekber diyerek
saldýrdýðýný" söyleyerek
hedef saptýrmaya
çalýþmýþtý. Daha sonra

Danýþtay saldýrýsýnýn
arkasýnda Ergenekon
terör örgütü çýkmýþtý.
Bugün ulusalcýlar giderek
daha fazla bataða
saplanýyorlar.
Geçmiþte demokrasiyle
biraz olsun sývanmýþ yüzleri giderek totaliter ve
darbeci bir görünüme
bürünüyor. Orduyu,
bürokrasiyi ele geçirmiþ
darbe tutkunlarýný
yargýlamadan
demokrasiyi kökleþtirmek
zor görünüyor.

Sosyal yýkým tasarýsý,
komisyondan geçti
Hükümetin, topluma
önemli bir reform olarak
gösterdiði "Sosyal
Güvenlik ve Genel Saðlýk
Sigortasý Yasa Tasarýsý"
Meclis Plan ve Bütçe
Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarý, hükümet açýsýndan IMF ile yürütülen
stand-by anlaþmasýnýn
tamamlanabilmesi için kritik bir öneme sahipti. Neoliberal uygulamalarýn
odaðý haline gelen IMF'nin
dayattýðý bir tasarýyý, refaha dayalý bir toplum
modeli olarak sunmak,
önümüzdeki süreçte
hükümetin öncelikli
iþlerinden biri olacak.
Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakaný Faruk
Çelik, tasarýnýn Türkiye'nin
önündeki 100 yýllýk proje
olduðunu, Türkiye'nin
geleceðine tuðla koyduklarýný söylüyor. Bu nedenle
tasarýya karþý çýkan
sendikalarý anlamadýðýný,
onlarýn da zaten kendilerini anlatamadýklarýný ifade
ederek yasayý meþrulaþtýrmaya çalýþýyor. Ve bakan
ekliyor "tasarýya iþçiler
deðil, iþverenler karþý çýkmalý".

Toplumsal kayýplar

Tasarý, var olan haliyle
çalýþanlar açýsýndan büyük
hak kayýplarýna neden
oluyor. Öne çýkan önemli
hak kayýplarýný sýralayacak
olursak:
Emekli olabilmek için
prim gün sayýsý 7 binden 9

bin güne yükseltiliyor.
Ayrýca malul aylýðý ve
ölüm aylýðý baðlanmasý
zorlaþtýrýlýyor.
- Kadýnlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik
yaþý 65'e yükseltiliyor.
- Mevsimlik iþçilerin
saðlýk olanaklarýndan
yararlanmasý zorlaþtýrýlýyor.
- Emekli aylýklarý geliþme
hýzýnýn yüzde 100'ü yerine
yüzde 30'una çekilerek reel
olarak düþürülüyor.
- Mevcut sistemde 120
gün prim ödeyen bir iþçi,
iþsiz kaldýðýnda kendisi ve
ailesi 6 ay saðlýk hizmetlerinden yararlanabilirken
bu olanak ortadan
kaldýrýlýyor.

- Saðlýk olanaklarýndan
yararlanabilmek için iþçilerden ayrýca katký payý
alýnmasý saðlanýyor.

Birlikte mücadelenin
önemi

Saydýðýmýz deðiþiklikleri
bir reform olarak sunmaya
çalýþan hükümet, çalýþanlardan seslerini çýkartmamasýný istiyor. Hükümet,
hem iþçilerden alýnan
vergiyi yükseltiyor, hem
de her türlü gelecek
güvencesinden mahrum
býrakýyor. Aslýnda yapýlmak istenilen devletin
kamu hizmetlerini sunmasýný engelleyerek, iþçileri bireysel emeklilikle birlikte özel sigorta þirket-

lerinin piyasasýna terk
etmek.
Tasarýný meclis komisyonunda geçmesinden 12
saat sonra Türk-Ýþ baþkanlar kurulu toplanarak, bir
eylem takvimi çýkardý.
Türk_iþ'in birlik çaðrýsýna 8
iþçi konfederasyonu
katýlarak ortak karar alýndý.
Alýnan kararlarda iþ býrakma dahil meclise yürümeye kadar bir dizi etkin
eylem planlanýyor.
Milyonlarýn geleceðini
ilgilendiren bir tasarýya
karþý harekete geçmek ve
mücadelede birliði saðlamak önümüzdeki dönemin
kritik meselelerinden birisi
olarak karþýmýzda
duruyor.

Tuzla grevi kazandýrýyor
Tuzla'daki tersanelerde
27-28 Þubat’ta baþlayan iþ
býrakma eylemleri polis
baskýsýna raðmen devam
ediyor.
Ýþ kazalarý sonucu ölümlerin ve sakatlanmalarýn
yaþadýðý tersanelerde
DÝSK'e baðlý LÝMTERÝÞ'in baþlattýðý eylemler
þimdiden sonuç vermeye
baþladý.

Ýþverenlerin ve taþeron
firmalarýn bütün saldýrganlýðýna ve baskýlarýna
karþý, çalýþma saatlerinde
bazý firmalar eylemler
karþýsýnda geri adým
atarak iyileþtirmelere gitmek zorunda kaldýlar.
Gemak, Tuzla Endüstri
Tersanesi ve Rahmi Koç'a
ait RMK firmasýnda çalýþma saatleri 7 buçuk saate

indirildi, verilen yemeklerin kalitesi yükseltildi.
Grevin kazanýcý gücünü
gören iþçiler, bütün tersanelerde aðýr ve tehlikeli
iþ kolu yönetmenliði
gereði 7 buçuk saat uygulamasýnýn hayata geçirilmesi ve gerekli
iyileþtirmelerin yapýlmasý
için mücadeleye devam
kararý aldýlar.

DTP ile
dayanýþalým
Van'a baðlý Erciþ
ilçesinde Demokratik
Toplum Partisi'nin
(DTP) 8 Mart Dünya
Kadýnlar Günü için
düzenlediði 1000 kiþilik
etkinliðe, polis biber gazý
kullanarak ve havaya
ateþ açarak saldýrdý.
Saldýrý esnasýnda aðýr
yaralanan bir kiþi daha
sonra hayatýný kaybetti.
Gösteri daðýldýktan
sonra da saldýrýlarýna
devam eden polis 101
kiþiyi gözaltýna aldý.
Güvenlik güçleri uzun
süredir, DTP'ye karþý
teyakkuzda. Çok sayýda
DTP'li milletvekili,
yönetici ve üye hakkýnda sayýsýz soruþturma
açýldý ve açýlmaya
devam ediyor. Politika
ve yargýdaki bu
geliþmelerde polisleri
daha pervasýz hale
getirmeye yetiyor da
artýyor bile. Ordunun
Irak'a operasyonlarýný
protesto eden DTP'lilere
de polis acýmasýzca
saldýrmýþ, yaralanmalara
ve ölümlere neden
olmuþtu.
DTP mecliste siyasi
çözümün ve barýþýn sesini yükseltmeye çalýþýyor.
Bu sese tahammül edemeyen savaþtan beslenen milliyetçiler, ulusalcýlar da DTP'ye, devletin
de olanaklarýný alarak
bütün güçleriyle
saldýrýyorlar. Barýþ
sözcüðünden dahi irkilenlere karþý, DTP ile
dayanýþma içinde olmak,
onlara saldýrýyý
demokrasiye bir saldýrý
olarak anlatmak bugün
çok daha önemli.

TGC:
Yýpranma
hakkýna
sahip çýk!
Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti, sosyal güvenlik “reformu” kapsamýnda yýpranma payý olarak
adlandýrýlan fiili hizmet
zammýnýn kaldýrýlmasýna karþý imza kampanyasý baþlattý.
TGC yaptýðý basýn
açýklamasýnda
“Yýpranma hakký,
gazetecilerin, matbaa ve
ambalaj iþçilerinin yaný
sýra postacýlarýn, lokomotif iþçilerinin de
aralarýnda bulunduðu
bir çok sigortalýnýn haklarýný korumaktaydý.
Tasarý ise birçok iþçinin
en temel hakký olan ve
aðýr çalýþma koþullarý
nedeniyle verilen
yýpranma hakkýný
ellerinden alýyor” tespitini yaptý.
TGC üyeleri bir çok
ilde SSGSS’ye karþý
yürüdü. Haklarýna sahip
çýkmakta kararlýlar.
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Hükümet yasaný
al baþýna çal!
Hükümet saðlýk hizmetlerini sermayeye
açmak ve milyonlarca insaný saðlýk hizmetlerinden mahrum etmek için adýmlarýný hýzlandýrdý. Sosyalist Ýþçi yasa gündeme
geldiðinden beri, neredeyse her sayýsýnda bu
yasanýn yoksullar için ölüm demek
olduðunu anlatýyor.

Saldýrýyý püskürtmek

Bu yasayý püskürtmek zorundayýz. Bu
yasanýn uygulanmasýný engellemek zorundayýz. Parasý olmayanlara “Öl!” diyen bu
yasa, engellenmek zorunda.
Bu yasayý hangi gücün engelleyeceði çok
açýk. Saðlýkta yýkým yasasý, yýkýma maruz
kalacak tüm maðdurlarýn birleþik mücadelesiyle püskürtülebilir. Bu maðdurlar arsýnda
ise örgütlü iþçi sýnýfýnýn belirleyici ve birleþtirici güç olacaðý çok açýk.
Bu sürecin geliþmesi yönünde Türk-Ýþ
önemli bir adým attý. Emek Platformu’nu
toplayan Türk-Ýþ, 13 Mart’ta Platform’un
kitlesel basýn açýklamasý yapacaðýný, 14
Mart’ta ise uyarý amaçlý iki saatlik iþ býrakma
örgütleyeceðini açýkladý.

Emek Platformu toparlanýyor

Yasa tasarýsýnýn Meclise geldiði gün ise
Emek Platformu ve temsilcileri Ankara’da
toplanacaklar. Eylem programýnýn eksik olan
yaný ise tam da burada.
Emek Platformunun toparlanmasý, sokaða
çýkma kararý almasý, uyarý grevi örgütlemesi
çok önemli. Ama yasanýn meclise geldiði
gün, Ankara’da meclise sendika yöneticilerinin taleplerini iletmesi çözüm deðil.
Çözüm, bugünden o güne sokakta binlerce,
onbinlerce bildiri daðýtmak. Her iþ yerinde,
her mahallede, her okulda, her saðlýk ocaðýnda, her hastanede her platformda toplantýlar
yapmak ve yasanýn meclise geleceði güne
hazýrlanmak.
Hava-Ýþ grevi, Telekom grevi, Tuzla
direniþi, SSGSS’ye karþý eylemler ve basýn
açýklamalarý.

AKP etkisini kýrmak

Neo liberalizmin en güçlü hükümeti
AKP’ye karþý küçük adýmlarla baþlatýlan
direniþin bu adýmlarý Emek Platformu’nun
toplanmasýyla bir adým ileri sýçrayabilir.
AKP’nin bir dizi emek örgütündeki etkisini
göz önüne alýrsak, bu adýmýn yaygýn bir
direniþe dönüþmesi ve devamlýlýðýnýn saðlanmasý için sosyalistlere büyük bir görev
düþüyor.

Çözüm adresi DTP’dir
Tayyip Erdoðan harekât
sonrasý sadece askeri adýmlarýn yeterli olmadýðýný
söylerken, atýlmasý gereken
diðer adýmlar konusunda
temcit pilavý gibi ayný
maddeden söz ediyor. Bu,
TCK'nýn "etkin piþmanlýk"
hükmünü düzenleyen 221.
madde.
Baþbakan hala bu maddenin çözüm olacaðýný
düþünüyor. Kürt halký ise
çok net bir biçimde bu maddenin hiçbir çözüm özelliði
taþýmadýðýný vurguluyor.

Çözümsüzlük

Kürt hareketi yýllardýr
mücadele ediyor ve bu
mücadele sýrasýnda çözüm
için defalarca somut adýmlar
attý.Yýllar süren ateþkesten
ana dilde eðitimin önündeki
engellerin kaldýrýlmasýna,
Kürtlerin örgütlenmesinin
önündeki baskýlarýn sona
erdirilmesinden milletvekili
seçim barajlarýnýn kaldýrýlmasýna, genel af çaðrýsýndan
diyalog için yapýlan çaðrýlara
kadar çok sayýda talep Kürt
hareketi tarafýndan dile getirildi.
Bu talepler hiçbir þekilde
karþýlýk bulmadý. Karþýlýk
bulmamasý bir yana, her fýrsatta, devlet, AKP ve tabii ki
CHP ve MHP Kürt hareketine saldýrmak için fýrsat kolladý.
"Sayýn Öcalan" diyenlerin
soruþturulmasý, Kürt hareketinin benimsediði renklerde
eþarp takanlarýn baský altýna
alýnmasý, Kürtlerin her gösterisine saldýrýlmasý, devletin
"kafasýndaki" Kürt imajýný
andýran her vatandaþýn göz
altýna alýnmasý gereken
potansiyel suçlu ilan edilmesi, Kürt milletvekillerinin
parlamentoda kuþatýlmasý,
DTP'nin kapatýlmaya çalýþýlmasý, Kürtlerin gösteri,
örgütlenme ve düþünce
özgürlüklerinin diðer
muhalefet güçlerinden daha

da zorbaca bastýrýlmasý, Kürt
kimliðinin sürekli aþaðýlanmasý… Bu liste neredeyse
sonsuza kadar uzatýlabilir.
Özellikle geçtiðimiz hafta
sona eren "kara harekâtý" ve
18 Aralýk 2007'den beri
zaman zaman gerçekleþtirilen hava harekâtlarý Kürt
sorununda çözümsüzlüðü
derinleþtiren uygulamalar.

Çözüm için

Harekâtýn komik bir
biçimde sona ermesinin
ardýndan parlamento içinde
daha da komik bir tartýþma
baþladý. CHP ve MHP
Genelkurmay'a saldýrdý.
Kuþkusuz Bahçeli ve Baykal
AKP'ye saldýrmayý da unutmadýlar. Her iki parti de
toplumda yaygýn olan bir
kanýyý dile getirdi. Ordu
"harekâta" ABD'nin isteðiyle
alelacele son vermiþti ve
daha uzun süre savaþmak,
belki Kerkük meselesini

çözene kadar Kuzey Irak'ta
savaþmaya devam etmek
yerine askerlerin geri dönmesi Baykal ve Bahçeli'yi
öfkelendirdi.
Geçen sene bu günlerde
Cumhuriyet mitinglerinde
neredeyse bir darbenin kitlesel tabanýný yaratmaya
çalýþanlarýn, orduya kýzgýn
eleþtiriler yöneltmesi ve
ordunun ilk kez muhalefete
muhtýra vermesiyle
karþýmýza her tarafýndan
dökülen karmakarýþýk bir
egemen sýnýf kompozisyonu
çýktý bir kez daha.
Genelkurmay baþkaný üniformasýný, baþbakan ise elbisesini çýkartmakla tehdit edip
Kuzey Irak'tan geri çekilme
konusunda ABD'den emir
almadýklarýný kanýtlamaya
çalýþýrken, ordu geleneksel
sertliðini ve siyasete müdahale etme cüretini bir kez
daha gösterdi.
Bu parçalanmýþlýk Kürt
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 ABD emperyalizminin krizi
 Pakistan: Ýslam ve kadýn
 Çernobil sosyalizmi
 Irkçýlýðý ve milliyetçiliðe nasýl durduracaðýz?
 Kürt sorununda çözümün
neresindeyiz?
 Rus devrimi neden yenildi?
 1968: Son büyük yangýn

 1968: Türkiye’de solun atýlým yýllarý
 Kapitalizm sonrasý yaþam
 Devrimci partiye neden ihtiyacýmýz var?
 Modern emperyalizmin ekonomi
politiði
 Yeni liberalizmin sonuna mý gelindi?
 Venezüela: Sokaklar seçkinlere karþý
 Kapitalizm ve cinsel ayrýmcýlýk
 Küresel ýsýnmayý durdur dünyayý

sorununda çözüm için önemli bir olanak sunuyor. Bu
olanaðýn deðerlendirilmesi
için barýþýn sesinin çok daha
gür bir biçimde çýkmasý çok
önemli.
Barýþýn sesi sadece gür bir
biçimde çýkmamalý, bu ses
ayný zamanda barýþýn adresini de göstermeli. Bu adres ise
uzakta deðil, Ankara'da
mecliste. Meclisteki yirmi
kiþi, yirmi DTP milletvekili
barýþýn, siyasal çözümün,
diyalogun olmazsa olmazý.
AKP soyut çözüm nutuklarý
atmak yerine, DTP üzerindeki baskýlara son verilmesi
için adým atmalýdýr.
Baþbakan, 221. maddeyi
ýsýtýp ýsýtýp gündeme getireceðine DTP'nin Genel Af
talebini ciddiye almalýdýr.
Sosyalistler ise DTP'ye
yönelik her türden saldýrýyý
kendilerine yapýlmýþ olarak
görmeli ve siyasal çözüm
için basýnç oluþturmalýdýr.

Bugüne kadar Marksizm
toplantýlarýna katýlmýþ
konuþmacýlardan bazýlarý
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deðiþtir!
 Yeni sol ve yerel seçimler
 Ýslami hareket düzene tehdit mi?
 Müzikle isyan
 Erken cumhuriyet döneminde ýrkçýlýk
 Kapitalizm sonrasý yaþam
 Yeni sinema
 Cumhuriyetin öksüz çocuklarý
 Medyanýn mücadelede rolü

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
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Gýda fiyatlarý artýyor

Zengin dünyada
açlýktan ölmek
Küresel ýsýnmanýn en
dolaysýz sonucu olan
kuraklýk nedeniyle tarýmsal üretim düþerken
dünyada gýda fiyatlarý
artýyor. Geliþmekte olan
ülkeler açlýk tehdidiyle
karþý karþýyayken, zaten
açlýðýn pençesindeki en
fakir ülkelere dönük
Birleþmiþ Milletler yardýmlarýnýn azaltýlmasý
tartýþýlýyor. Küresel ýsýnmayý yaratan küresel
kapitalizm, biyoyakýt
piyasasýný öne çýkartarak
gýda fiyatlarýndaki artýþý
hýzlandýrýyor. Milyonlarca
insan bunca zenginliðin
içinde açlýktan ölmeye terk
ediliyor.

Kuraklýk artýþý tetik liyor

Birleþmiþ Milletler Gýda
ve Tarým Örgütü FAO verilerine göre 2006 yýlýnda
yüzde 9 artan gýda fiyat
endeksi, 2007'de küresel
ýsýnmanýn getirdiði kuraklýktan ötürü yaklaþýk 4 kat
arttý ve yüzde 40'a yükseldi.
Dýþarýdan gýda almak
zorunda olan ülkelerin
ithalat gideri yüzde 25
artarak, 107 milyon dolarý
buldu.
Küresel ýsýnma dünya
çapýnda tahýl rezervlerinde
de yüzde 11'lik bir azalmaya yol açtý ve rezervler
1980'den beri ilk defa en
düþük seviyeye ulaþtý.
Buna göre sene baþýnda
dünyanýn 11 haftalýk mýsýr
stoku varken, bu süre
2007'nin son ayýnda 8 haftaya düþtü.
Tahýl fiyatlarý 2006'dan
bu yana 130 dolar yükselerek 2007'de yüzde 52
oranýnda artýþ kaydetti.
Tahýl fiyatlarý, kile baþýna
10 dolara ulaþtý ki, bu

Biyoyakýt, fosil yakýtlardan daha temiz, atmosfere daha az CO2 yolluyor, ancak gýda için
gerekli olan tarým alanlarýný yutuyor. Tarým, insanlar için mi, arabalar için mi? Ýklimi
deðiþtiren, besin zincirini bozan kapitalizm sofralarýmýzdan alýyor, þirketlere veriyor.
petrol fiyatýnýn varil baþýna
100 dolar psikolojik sýnýrýna ulaþmasýyla ayný anlama geliyor.
Ýklimbilimciler son on
yýldýr sürekli sýcaklýk
rekorlarýyla gelen iklim
deðiþikliði nedeniyle
önümüzdeki dönemde
ürün alýmýnda azalmayla
gýda fiyatlarý artýþlarýnýn k
paralel olarak ilerleyeceðini söylüyor.

Biyoyakýt

Küresel ölçekte gýda fiyatý
artýþýný tetikleyen bir diðer
unsur büyük þirketlerin
biyoyakýt üretmek için
toplu ürün alýmlarýna
gitmesi.
Buðday, pirinç, soya fasulyesi ve mýsýr gibi hububat
ürünlerinden alýnan yað
yakýt olarak kullanýlýyor.
Hububat ürünleri fakir
ülkelerin fakir halklarýnýn
temel besin maddeleri.

Korkunç gerçek
z Dünyada her gün 25
bin kiþi, yani her 4
saniyede 1 kiþi açlýktan
ölüyor.
z Silahlanmaya trilyonlar harcanýyor, oysa
açlar için toplanan
yardým 3 milyar dolarý
geçmiyor. Þimdi azaltýlmasý gündemde.
z Açlýk genetik olarak
kuþaktan kuþaða
aktarýlýyor.
Her yýl 7 milyon çocuk
yetersiz beslenme

nedeniyle eksik kiloda
doðuyor.
z 825 milyon kiþi gece
aç uyuyor. Bu sayý ABD,
ABD, Kanada nüfusundan daha fazla.
z Açlýkla karþý karþýya
kalan insanlarýn Sahra
Altý Afrika’da, 519 milyonu Asya ve Pasifik’te,
52,9 milyonu Güney
Amerika ve
Karayiplerde, 33.1 milyonu Yakýn Doðu ve
Kuzey Afrika’da yaþýyor

Her yýl beþ yaþýný doldurmamýþ 6 milyon
çocuk açlýk ve kötü beslenme nedeniyle
ölüyor. Her beþ dakikada bir çocuk
aramýzdan ayrýlýyor...
Gýda ürünleri beslenme
amacýnýn dýþýnda kullanýlýrken, hububat alýmlarý
artýkça üretim talebi
karþýlayamaz hale geliyor
FAO yöneticilerine göre bu
gittikçe derinleþen ve
beraberinde sosyal patlamalarý getirecek bir süreç.
Dünya nüfusundaki artýþ
da tahýla olan talebi yükseltiyor. Çiftçiler artan et
talebini karþýlamak için
daha fazla hayvan besliyor.
Besin maddesi yine hububat olunca insanlarýn payý
daha da küçülüyor.
Dünya insanlar açlýktan
ölecek kadar fakir mi
yoksa? Üretim artan nüfus-

la birlikte gýda ihtiyacýný
karþýlamayacak bir gerileme için de mi? Tam tersi.
Dünyada bugün eþi benzeri görülmemiþ bir zenginlik var. Milyonlarca dolar
her gün dünya piyasalarýnda dolaþýyor. Sorun
zenginliðin paylaþýmýnda.
Sayýlarý 17 milyon olan ve
çoðunluðu geliþmiþ sekiz
ülkede yaþayan azýnlýk
tüm zenginliðe el koyuyor.
Ayný azýnlýðýn iktidarý ve
sýnýfsal tercihleri yüzünden
küresel ýsýnma belasýna
tutulmuþ dünyada açlýðý
yenmenin yolu küresel þirketlerin hakimiyetine son
vermekten geçiyor.

Zengin daha da zenginleþiyor
Forbes Magazine dergisinde yayýnlanan dünyanýn
milyarderleri listesinde yer alan 1125 milyarderin
toplam serveti 4.4 trilyon dolar. Milyarderlerin "ortalama servetinin" geçen yýla göre 250 milyon dolar artýþla
3.9 milyar dolara çýktý. Onlarýn serveti arttýkça dünya
yoksullaþýyor.
1- Warren Buffet (62 milyar dolar)
2- Meksikalý iþadamý
Carlos Slim Helu (60 milyar dolar)
3- Bill Gates (58 milyar
dolar)
4- Hintli iþadamý Lakshmi
Mittal (45 milyar dolar)
5- Hintli iþadamý Mukesh
Ambani (43 milyar dolar)

247- Mehmet Emin
Karamehmet (4.3 milyar
dolar)
256- Þarýk Tara (4.1 milyar
dolar)
260- Hüsnü Özyeðin (4
milyar dolar)
524- Semahat Arsel (2.3
milyar dolar)
524- Ahmet Nazif Zorlu
(2.3 milyar dolar)

GÖRÜÞ
Kürtler mi bölündü, Türkler mi?
Ýlhan Selçuk’un yaþlý ve yorgun beyninden mi
kaynaklanýyor, yoksa gerçek mi, bilmem, ama
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre bir istihbarat
raporu bu ayki sýnýrötesi operasyonun tümüyle
baþarýlý olduðunu iddia ediyormuþ. Gazete de bu
rapora dayanarak “Kürtler bölündü” diye manþet
atmýþ.
Amaçlanan hedeflerin hepsi vurulmuþ, 40 yaþýnýn
üzerindeki Kürt liderlerinin tüm prestiji kaybolmuþ, örgütte derin ayrýlýklar ortaya çýkmýþ, falan
filan.
Türkiye basýnýnýn gülünçlüðü herkesin malumu,
ama bu kadar gülüncüne az rastlamýþtým doðrusu.
Hiçbir þey baþaramadan tamamlanmak zorunda
kalýnan operasyon gerçekten de derin bir bölünmeye yol açtý. Ama Kürt cephesinde deðil. Bir yanda
Baykal ve Bahçeli, öte yanda Büyükanýt arasýndaki
bölünmeyi, “vatan haini” suçlamalarýna kadar
varan kavgayý hep birlikte keyifle izliyoruz, ama
Cumhuriyet’in gözünden kaçmýþ anlaþýlan!
Bu kavgaya yol açan durumun da Ýlhan Selçuk,
herhalde “Bir türlü darbe olmuyor yaa” diye
dövünmekle meþgul olduðu için, farkedememiþ.
Silahlý Kuvvetler, gereksiz bir operasyon sonucu
gereksiz ölümlere neden olduktan sonra, gülünç
duruma düþmesine neden olan koþullarda geri çekildi. Önemli olan, Amerika’nýn emriyle geri çekilmiþ olmasý deðil. Amerika’nýn izniyle girmiþti,
elbette Amerika’nýn emriyle çekilecekti. Önemli
olan, Kürt güçleriyle çatýþmaya girmiþ ve hiçbir
baþarý elde edemeden püskürtülmüþ olmasý.
Savaþtan kârlý çýkmak mümkünse eðer, bundan
sadece PKK kârlý çýktý. Cumhuriyet hariç, herkes
bunun farkýnda.
Bütün gazeteler bir þeyin daha farkýnda:
Hükümet, Kürt sorununun çözümü doðrultusunda
adýmlar atmaya hazýrlanýyor.
Barýþ Meclisi’nin geçenlerde Ankara’da düzenlediði konferansta, baþta Ruþen Çakýr olmak üzere
pek çok konuþmacý AKP’nin Kürt sorunu konusunda bir stratejisi olmadýðýný vurguladý. Yanýldýklarýný
düþünüyorum.
Beþ yýlý aþkýn bir süredir bu hükümet, ortam izin
verdikçe, iþaretler veriyor, ufak ve yetersiz de olsa
adýmlar atýyor, milliyetçi tabaný fazla yabancýlaþtýrmamaya çalýþarak da olsa Kürtlere göz kýrpýyor.
Bunlarý elbette son derece çekingen bir þekilde
yapýyor. Üstelik, bir yandan bunlarý yaparken bir
yandan da sert laflar ediyor, askeri operasyonlara
devam ediyor, DTP’yi ezmeye çalýþýyor. Bütün bunlar doðal. Savaþan iki taraf, görüþme masasýna oturmadan önce mümkün olduðunca elini güçlendirmeye çalýþýr, masadan avantajlý olarak kalkabilmek
için güçlü bir konumda oturmaya çalýþýr.
Üstelik, masaya oturmamak gerektiðini, askeri
yöntemlerle devam etmek gerektiðini savunan bir
kesim olduðunda, hükümet bu kesime karþý da
kendini korumak, zayýf görünmemek, düþmana teslim olmuþ gibi bir hava yaratýlmamasýna dikkat
etmek zorundadýr.
Ama görünen köy kýlavuz istemez. AKP
önümüzdeki aylarda adýmlar atacak. Bu adýmlar,
kuþkusuz, Kürtlerin tüm taleplerini karþýlayan
adýmlar olmayacak. Eksik, yetersiz, yarým yamalak
adýmlar olacak. Bu da doðal. Pazarlýða böyle
baþlanýr, mümkün olduðu kadar az vermeye, çok
almaya çalýþýlýr.
AKP’nin atacaðý adýmlarýn hangisi kabul edilir,
hangisi edilmez, pazarlýk süreci nasýl gider, Kürt
hareketinin bileceði iþtir. Biz karýþmayýz, Kürtlere
akýl vermeyiz.
Bizim iþimiz, hükümetin adým atmasýný saðlamak
ve hýzlandýrmak için mümkün olan her þeyi yapmak, basýnç uygulamaya devam etmek, ýrkçýlýða ve
milliyetçiliðe karþý mücadeleyi yükselterek
sürdürmektir.

Roni Margulies
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Kolombiya krizi:

ABD maðlup oldu
Chavez'in Kolombiya'da
ABD destekli rejime karþý
yýllardýr silahlý mücadele
yürüten FARC'ýn elindeki
rehineleri kurtarma giriþimine yönelik sabotaj
Güney Amerika'yý savaþ
noktasýna yaklaþtýrdý.
Kolombiya ordusunun
Ekvador topraklarýna girerek FARC'ýn 2. lideri ve
gerillalarýný katletmesine
karþý sert tepki veren
Venezuela ve Ekvador
etrafýnda kýtadaki tüm
anti-emperyalistler birleþti.
ABD’nin arka bahçedeki
sadýk bekçisi Kolombiya
hükümetinin hedefi
Chavez iktidarýný sarsmaktý. Ancak sonuç tam tersi
oldu.
Venezuela sürece hakim
olurken, Kolombiya
hükümeti geri adým attý.
Ekvador ve Venezuela ile
masaya oturmayý kabul

etti. Savaþ kýþkýrtýcýlýðý
engellendi.
Chavez, FARC’ý elindeki
rehineleri býrakmaya davet
ederken, krizde "en büyük
yenilgiyi Amerikan
hükümetinin aldýðý”ný
söylüyordu. Chavez böylesine bir krizde savaþa
gidilmeden, anlaþma
saðlanabildiðini de kanýtladýklarýný da ekledi.
Chavez, son bir yýldýr
Venezuela’da muhalefeti
sokaða dökmeyi deneyen
ABD’nin karþýsýna
güçlenerek çýktý.
Irak’ta bataklýða saplanan
ABD emperyalizminin
arka bahçesine hakim olamadýðý bir kez görüldü.
Chavez’in liderliðindeki
anti-emperyalist rüzgar
þimdi Kolombiya’yý sarýyor. Kriz kýta çapýnda
devrim yanlýlarýna güç
verdi.

Venezüela-K
Kolombiya çeliþkisi ABD emperyalizminin yüzünü gösteriyor
Esme Choonara
George Bush geçen hafta
Latin Amerika’daki
hükümetler arasýnda
büyüyen krizin içine
Kolombiya devlet baþkaný
Alvaro Uribe’ye desteðini
ifade ederek dâhil oldu.
Geçen cumartesi
Kolombiya ordusu
Ekvador’da kamp kuran
bir grup FARC (Kolombiya
Silahlý Devrimci Güçleri)
gerillasýný öldürdü.
Öldürülenler arasýnda
uzun zamandýr FARC’ýn
önde gelen liderlerinden
biri olan Raul Reves de
vardý.
Reves FARC’ýn uzun
süredir elinde tuttuðu

önemli rehinelerin serbest
býrakýlmasýna dair
görüþmeleri yürütüyordu.
Venezuela ve Ekvador
hükümetleri bu saldýrýya
Kolombiya ile diplomatik
iliþkileri keserek ve sýnýra
askeri birliklerini yollayarak cevap verdi.
Venezuela Baþkaný Hugo
Chavez Kolombiya ile sýnýr
ticaretinin büyük
bölümünü kesti. Geçen
Çarþamba ise
Venezuela’daki Kolombiya
þirketlerinin devletleþtirilebileceðini duyurdu. Bu
arada Ekvador devlet
baþkaný Rafael Correa
Kolombiya ile yaþanan
sürtüþmeye karþý destek
aramak üzere Latin

Ýsrail, geçen hafta, hava
saldýrýsý da dahil olmak üzere
düzenlediði askeri operasyonla
Gazze þeridinde yaþayan
Filistinliler üzerinde terör estirdi.
Ýsrail, bu operasyonu Ýslamcý
Hamas hareketinin Ýsrail’e füze
atmasýný engellemek için düzenlediðini iddia etti. Aslýnda
gerçek amacý Filistin halkýnýn
direniþini kýrmak.
Ýsrail beþ gün süren bu saldýrý
sýrasýnda çoðunluðu sivil olan
100 kiþiyi ölmesine ve 350
kiþinin yaralanmasýna neden
oldu. Bunun karþýlýðýnda iki
asker bir sivil olmak üzere 3
Ýsrailli öldü.
Ýsrail bu haftanýn baþýnda
Gazze’den çekilirken, ABD
Devlet Bakaný Condoleezza Rice
iki günlük bir ziyaret için,

Amerika ülkeleri arasýnda
bir tura çýktý. Uribe’nin
polis þefi buna, FARC
kampýnda bulunan dizüstü
bilgisayarlarýn, Chavez’in
FARC’a verdiði desteði
‘kanýt’ladýðýný (Chavez
bunu reddetti) söyleyerek
cevap verdi.
FARC Kolombiya’daki en
eski gerilla örgütü. Devlet
þiddetine karþý ortaya çýktý
ve devrilen pek çok
hükümet gördü.
Uribe ve Bush’un FARC’ý
El-Kaide benzeri bir
terörist örgüt olarak
göstermeye çalýþmasý ise
aldýðý kitlesel desteði
görmezden geliyor.
Chavez geçen yýl boyunca
FARC’ýn elindeki

rehinelerin serbest býrakýlmasý için yapýlan
görüþmelerde kilit bir rol
oynadý. Ayný zamanda
Kolombiya hükümetine
FARC ile ciddi barýþ
görüþmelerine girmesi için
telkinde bulunuyor.
Uribe hükümeti ise bunu
reddediyor. Uribe barýþ
görüþmeleri yerine þüpheli
gördüðü FARC üyelerine
ve muhalefetin çeþitli
unsurlarýna karþý aðýr bir
saldýrýya yöneliyor.
Kolombiya halen
sendikacýlar için dünyanýn
en tehlikeli yerlerinden
biri. Sendikacýlar, kayboluyor, öldürülüyor,
hapse atýlýyor veya tehditle
sindiriliyor.

Ayrýca devlet paramiliter
güçleri besliyor.
Kolombiya ABD’nin Latin
Amerika’daki en önemli
ittifaklarýndan biri. Bush
Kolombiya’yý Venezüela
ve Bolivya’nýn yürüttüðü
ABD karþýtý radikal
muhalefete karþý önemli
bir tampon olarak da
görüyor.
Chavez’in Kolombiya’yý
“Latin Amerika’nýn
Ýsrail’i” olarak nitelemesi
bu yüzden. Bush her yýl
Kolombiya’ya 750 milyon
dolar baðýþ yapýyor. Bu
paranýn %80’i doðrudan
silahlanma ve polis gücü
yatýrýmlarýna gidiyor.
Bush ayný zamanda bu
krizi Kolombiya ile serbest

Ýsrail Gazze’de terör estiriyor
muhtemelen bir sonraki
saldýrýnýn planlarýný yapmak
üzere Ýsrail’e geldi.
Jabalia mülteci kampýndaki Al
Awda hastanesinde doktor olan
Amjad Shawa saldýrý hakkýnda
þunlarý söyledi; “Çok zor günler
geçirdik. Ýçinde kadýnlarýn,
çocuklarýn ve sakatlarýn olduðu
çok sayýda insan öldürüldü.
Hastaneler yýkýldý. Bu bir
katliamdý. Saldýrý sýrasýnda üç
gün boyunca hiç su bulamadýk.
Gazze bölgesinde yaþayan 1.5
milyon insan 2006’dan beri
Ýsrail’in saldýrýlarýna maruz
kalýyor. Ve her þey giderek daha
kötüye gidiyor. Çoðu zaman

elektriðimiz yok. Ambulanslarý
çalýþtýrmak için mazot yok.
Baþka bir askeri operasyon
sorunlarýmýzý artýrmaktan baþka
bir þeye yaramayacak.
Filistinliler bir felaketle karþý
karþýya. Hastanelerde yeterli yer
yok ve gelen yaralýlar yerde yatmak zorunda kalýyor.”
Gazze’ye yapýlan bu saldýrý,
ABD ve Ýsrail’in Hamas’ý yok
etme planýnýn son parçasý. 2006
yýlýnýn Ocak ayýnda Hamas’ýn
Filistin’de yapýlan parlamento
seçimlerini kazanmasý üzerine,
George Bush, Mahmud Abbas
ve Fetih hareketini kullanarak
Hamas’a karþý darbe yapma

planlarý yapmaya baþladý.
Shawa, “Ýsrail saldýrýnýn
bahanesi olarak Filistin’in füze
saldýrýlarýný gösteriyor. Böylece,
iþgalin aslýnda devam ettiði
gerçeðini gizlemeye çalýþýyor.
Ýsrail Gazze’den 2004 yýlýnda
fiilen çekildi, fakat aslýnda hala
bu bölgeyi kontrol etmeye
devam ediyor. Bu, bir ordu ve
halkýn direniþi arasýnda gerçekleþen eþitsiz bir savaþ. Ve iþgale
karþý direnmek Filistin halkýnýn
en doðal hakký. Ýsrail bu saldýrýda çocuklarý öldürdü. Çocuklar
Ýsrail’e füze mi fýrlatýyorlardý?
Hayýr, Ýsrail çocuklarý sadece
Filistinli olduklarý için, ulusal

ticaret anlaþmasý imzalamak için kongreye bir dayatma olarak kullanýyor.
FARC yýllardýr kanlý bir
gerilla savaþýna
hapsedilmiþ durumda.
Savaþta çok sayýda insan
ölmüþ olmasýna raðmen
Latin Amerika’nýn en
güçlü ordularýndan birine
sahip olan Kolombiya’ya
karþý kazandýðýna dair bir
iþaret yok.
Þimdi Kolombiya’da
alternatif bir sol strateji
ortaya çýkýyor. Süren
yoðun baskýlara raðmen
sendika hareketi ve sosyal
hareketler yükseliyor ve
Uribe’nin militarizmine ve
neoliberalizmine karþý
mücadele ediyor.

kimliklerinden dolayý öldürdü.”
Shawa, tüm savaþ karþýtlarýný,
15 Mart’ta tüm dünyada yapýlacak gösterilere katýlmaya ve
Gazze halkýyla dayanýþma
içinde olduklarýný göstermeye
çaðýrdý.
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ABD bataklýða gömülüyor
Irak'ta iþgal 5. yýlýna girerken ABD emperyalizmin
krizi derinleþiyor. 1
milyondan fazla Iraklýnýn
yaþamýný yitirmesine
neden olan iþgalciler bir
türlü Irak'a egemen
olamýyor. Irak'ta bataklýða
gömüldükçe Bush’un
hegemonya savaþý küresel
ölçekte zayýflýyor. Irak'tan
ABD'nin çekilmesini saðlamak için mücadele ve
küresel savaþ karþýtý
hareket güncel önemini
koruyor.

Irak:
Anti-e
emperyalist
dalganýn odaðý

11 Eylül'ün ardýndan
Afganistan'a saldýran ve
iþgal eden ABD güçleri
direniþ hareketi karþýsýnda
zorlanýyor. Her geçen gün
Afganistan'ýn daha büyük
bir bölümünü kontrolü
Taliban'a geçerken,
Amerikan askerlerinin
çoðunluðu oluþturduðu
NATO iþgal güçleri duruma hakim olamýyor. Bush
ve savaþ çetesi Almanya,
Fransa, Türkiye gibi müttefiklerini Afganistan'da
aktif çatýþmaya girmeye
zorluyor.
Filistinlileri bölme,
Hamas'ý Gazze'de sýkýþtýrma ve tüm Gazzelilerle birlikte imha etme giriþimi
üçüncü bir intifadayý
kýþkýrtýyor. Bush'un

Filistin'i küçük parçalara
ayýrýp Ýsrail'in tam iþgalinin önünü açan yol haritasý
gerek Filistinliler gerekse
Ýsraillilerin bir bölümü
tarafýndan öfkeyle
karþýlanýyor.
ABD'nin Hizbullah'ýn
çektiði anti-emperyalist
muhalefeti bölme çabalarý
devam ediyor. Lübnan
açýklarýnda bekleyen ABD
savaþ gemisi ve Beyrut
üzerinde alçak uçuþ yapan
Ýsrail uçaklarýnýn baskýsýna
raðmen Lübnanlýlar ne
Filistin direniþini desteklemekten ne de iþbirlikçi
hükümeti yýkmak için
mücadeleden vazgeçiyor.
ABD emperyalizminin
Ortadoðu'daki sadýk dostu
Mýsýr'daki Mübarek diktasý
yükselen muhalefetle
sarsýlýyor.
Kaderini Ortadoðu'yla
yani direniþle birleþtiren
Güney Amerika'da
ABD'nin bir baþka sadýk
dostu Kolombiya'nýn
Venezüella'ya karþý saldýrganlýk giriþimi baþarýsýzlýða uðruyor.
Tüm bunlarýn nedeni
ABD'nin Irak'ta zafere
ulaþamamasý.
Bush ve çetesi Irak'a
hakim olamayýp çekilmeye
zorlandýkça dünyanýn geri
kalanýnda güç yitiriyor.
Irak halký iþgalcilere karþý
beþ yýldýr canlarý pahasýna
bir direniþ sergilemesiydi,
dünya bugün 11 Eylül'den

DSÝP, Irak iþgalinden bugüne Küresel BAK’ýn savaþ karþýtý kampanyalarýnýn hep içinde oldu, geliþtirmeye ve büyütmeye
çalýþtý. Küresel BAK tüm savaþ karþýtlarýný birleþtirdi ve Türkiye’de muhalefet biçimlerini köklü olarak deðiþtirdi. Küresel BAK
deneyini geliþtirmek küresel savaþ karþýtý hareketi güçlendirmek demek.
hemen sonra Bush'un tarif
ettiði cehennemi yaþayacaktý.
Evet, savaþ tehdidi, iþgal
sürüyor, ABD emperyalizmi saldýrganlýða devam
ediyor. Ancak amaçlarýna
ulaþamadýklarý gibi her
geçen gün daha da
geniþleyen ve birleþen bir
anti-emperyalist cepheyle
karþý yarattýlar.

Bush gitmeye hazýrlanýrken büyüyen ve
siyasallaþan bir savaþ
karþýtý hareket ABD’yi
sarýyor. ABD’nin Irak’tan
çekimeye baþladýðý gün
hem ileri karakollarý tepe
taklak olacak. hem de
Amerikan halký dönüp bu
anlamsýz savaþý ve sorumlularýnýn tüm politikalarýný
daha derin bir þekilde

Küresel BAK neleri deðiþtirdi?

sorgulayacak. ABD
emperyalizminin Vietnam
yenilgisinin tüm dünyada
yarattýðý devrimci dalgayý
hatýrlamak, Irak’tan sonra
oluþabilecek dalganýn sistem için nasýl bir tehdit
yaratacaðýný kavramamýzý
kolaylaþtýrýr.
1914’te 1. Dünya
Savaþý’na karþý mücadele
1917 Ekim Devrimi’ni

Mücadeleci bir ruh hali
Tayfun MATER

Küresel Barýþ ve Adaler Koalisyonu’nun önde
gelen aktivistlerine sorduk: Küresel BAK, 5
yýldýr süren iþgale karþý mücadelede nasýl bir
oynadý? Neleri deðiþtirdi?

15 MART’TA
SOKAKTAYIZ!

Emperyalizme çelme takýyoruz
Yýldýz ÖNEN
Küresel BAK, ABD’nin
Irak iþgalini sürekli teþhir
ediyor. ABD iþgalinden
kaynaklý bölge ülkelerinin
savaþ politikalarý izlemesine de, örneðin
Türkiye’nin Kuzey Irak’a
girmesi gibi, karþý çýkýyor
ve kamuoyu tepkisinin
geliþmesi için mücadele
ediyor. Küresel BAK
dünyada 15 Þubat 2003’ü,
Türkiye’de ise 1 Mart
2003’ü örgütleyen
hareketin devamýdýr.15
Þubat’ta ve 1 Mart’ta
emperyalizme ve savaþ
macerasý isteyenlere çelme
taktýk. ABD o dönemde

tökezledi ve aslýnda hala
belini doðrultamadý.
Savaþ karþýtý hareket
emperyalizmin durdurulabileceðini gösterdi. Savaþ
karþýtý hareketi devam
ettirerek bu mücadeleyi
geliþtirmek gerekir.
Küresel BAK savaþýn
ancak uluslar arasý
direniþle durdurulabileceðini savunuyor. Bunun
için yaptýðý her türlü kampanyayý uluslar arasý
harekete baðlýyor. Bu
tavrýyla Türkiye’deki küreselleþme karþýtý harekete
önemli katkýlarda bulunmuþtur. Bundan sonraki
etkinliklerinde de buna
devam edecektir.

Savaþa karþý mücadelede
süreklilik
Memet Ali Alabora
Bence en önemli kazaným
kamuoyunu sürekli savaþ
konusunda farkýnda tutmak üzerine oldu.
Eylemler milyonlar¹ hala
bulmamýþ olsa da, kimse
Irak'taki savaþý ve
Türkiye'de aktif savaþ
karþýtlarý olduðunu unutmadý.
Küresel BAK Türkiye'de

eylem yapma pratiðinin
deðiþmesinde de çok
önemli bir rol oynadý. BAK
eylemlerinin yaratýcý yani,
bir taraftan farklý kesimlerden insanlarý eylemliliðe
çekerken, diðer bir taraftan
BAK dýþýndaki eylemlerin
biçiminin belirlenmesinde
etkili oldu. Bu anlamda
Küresel BAK sokakta politika yapmanýn artmasýna
katkýda bulundu.

yaratmýþtý. 1914’te savaþa
karþý hareket edenler bir
avuç sosyalistti.
Bugün küresel sermayenin jandarmasý
ABD’nin karþýsýnda 4 kýtada milyonlarca insan var.
DSÝP ve Uluslararasý
Sosyalizm Akýmý, küresel
savaþ karþýtý hareketi inþa
etmekte bu yüzden ýsrar
ediyor.

Küresel BAK bülteninin
son sayýsýnda Ýngiltere’de
mücadele eden “Savaþý
Durdurun Koalisyonu”nun
sözcüsü Andrew
Murray’ýn bir makalesi yer
alýyor. Murray, Ýngilteredeki savaþ karþýtý hareketin
önemini anlatýyor. Özetle,
“Bu savaþý durdurmadýk
ama bir sonraki savaþý durdurabiliriz” diyor.
Yenilgi duygusu ve
yapýlan iþleri küçümseme
özelliði insanlarý hemen
sarabiliyor. Oysa zaman
zaman ileri çýkan zaman
zaman daha düþük
düzeylerde görünen büyük
bir savaþ karþýtý hareketin
bir parçasýyýz.
Irak savaþý kanýksandýðý
oranda hareketin on binlerce insaný saflarýna
çekmesi de daha zor oluyor. Savaþ karþýtý kampanyalar tam da bu yüzden
önemli. Irak savaþýnýn
kanýksanmasýný engelliyoruz. Irak savaþýnýn her

hangi bir savaþ gibi
algýlanmasýný engelliyoruz.
ABD için Irak iþgalinden
istediði sonuçlarý almasý
önemli. Bizim açýmýzdan
da ABD’nin Irak’tan yenilerek çýkmasý çok önemli.
Bunun için, savaþ karþýtý
hareketin uyanýk olmasý,
savaþý teþhir etmesi,
hareketi canlý tutmasý,
hareketin ortaya çýkarttýðý
aktivistlerin sürekli
mücadeleci bir ruh halinde
olmasý, hareketin birliði,
çeþitliliði ve direncinin
ayakta kalmasý çok önemli.
Küresel BAK hem
ABD’nin Irak iþgaline hem
de Türkiye’nin bu iþgalin
parçasý olma çabalarýna
karþý beþ yýldýr yaptýðý
kampanyalarla direniyor.
Savaþ karþýtý ruh halinin
yaygýnlaþmasýnda, savaþa
karþý en geniþ birliði kurmakta, yaygýn bir mücadele örgütlenmesinde çeþitli
eylem ve etkinlikleriyle
Küresel BAK temel bir rol
oynuyor ve oynamaya
devam edecek.
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Emperyalizm
nedir?
Emperyalizm analizi ve
Birinci Dünya Savaþý

Muhalefetin yeni yüzü
Nuri ÖDEMÝÞ
Küresel BAK, Irak
iþgalinin beþinci yýlýnda,
Türkiye'de savaþ ve iþgal
karþýtý hareketin 'Irak’ta
Ýþgale son' sloganýnýn
gerektirdiði sürekli bir
mücadele aracý olarak
varolabilmesinin yanýnda,
savaþ ve iþgal karþýtý
hareketin kesintisiz hafýzasý ve eylem platformu
olarak önemli bir rolü yerine getirmekte. Beþ yýl
boyunca iþgali sürekli gündemde tutarak, iþgalin
ülkemize, bölgemize ve
dünyamýza olan etkilerininin toplumsal
hareketin gündeminde
kalmasýný saðlayarak, ve
tabi sürekli bir eylemliliðin
adý ve adresi olarak, baþka
hiç bir oluþumun yerine
getiremediði bir iþlev
gördü.
Mücadeleye saðladýðý
sürekliliðin yanýnda, bizatihi varoluþu ile yeni bir
mücadele deneyimi olarak
çok önemli bir birikimi de
bu ülkedeki toplumsal

muhalefetin önüne koymuþ bulunmakta. Sadece
konsensüse dayalý olmasý,
farklý siyasal tercihleri ve
beklentileri olan kiþi grup
ve çevreyi bir arada bulundurmasý, ortak karar alma
ve uygulama bu deneyimin en önemli ve eþsiz
yanýný oluþturmaktadýr.
Konsensüsü bir tür gruplar
ve yapýlar arasý pazarlýk
olarak gören geleneksel
tutumun yanýnda, karþýlýklý etkileþim, kesintisiz bir iç
demokrasi, eleþtiri ve
özeleþtiri kanallarýnýn
sürekli açýk olmasý Küresel
BAK'ýn yeni yüzünü oluþturmaktadýr
Mücadelenin diline,
eylemine ve eyleme
biçimine getirdiði yeni
tarzýn daha uzun yýllar
ülkemiz toplumsal hareketi
için etkileyici bir unsur
olarak kalmaya devam
edeceðini umuyorum.
Küresel BAK'ýn bu yeni
tarzýdýr ki, kendisinin de
sürekli bir öðrenme ve
yeni deneyimlerle
geliþmesini saðlamaktadýr.

“Komutanlarýmýz,
‘operasyona gittiðinizde sivillerin
kesinlikle zarar
görmemesini
saðlayýn. Birinci
önceliðiniz bu
olsun’ dedikten
sonra, ayaðýný 3
kez yere vururdu.
Bu ‘söylediklerimi
beyninize
kaydedin, ama
savaþ alanýnda
bunu uygulamayýn. Sadece
geri döndüðünüzde ifade verirken
böyle anlatmanýz
gerektiðini bilin”
anlamýna geliyordu”
Irak’ta savaþan
ABD askeri Kelly
Dougherty

Hareketin moral kaynaðý
Þenol Karakaþ
Küresel antikapitalist
hareket 11 Eylül
saldýrýlarýndan sonra
ABD’nin savaþ çýlgýnlýðý
karþýsýnda savaþ karþýtý
harekete evrildi. Anti kapitalist hareket zaten iþçi
hareketine moral veriyor,
kurduðu geniþ koalisyonlarla iþçi sýnýfýnýn örgütlü
güçleriyle anti kapitalist
hareketin genç aktivistlerini biraraya getiriyordu.
Savaþ karþýtý hareket tüm
güçleri birleþtirme özelliðiyle bu rolü çok daha
güçlü bir biçimde oynadý.

Küresel BAK hem
yüzlerce, binlerce gencin
harekete çekilmesine
yardýmcý oluyor hem de
emek ve meslek örgütleriyle kurduðu bað, bu
örgütlere de yardýmcý
oluyor.
Son dönemde sayýsýz
kampanya, bireylerin enerjisinden güç almak için
sadece örgüt temsilcilerinin buluþtuðu
bürokratik platformlar
olarak örgütlenmekten
uzak duruyorsa, bunda
Küresel BAK’ýn örgütlenme ve kampanya yapma
yaklaþýmýnýn çok büyük bir

etkisi var.
Buna SSGSS platformundan, Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe DurDe’ye,
Küresel Eylem
Grubu’ndan Türkiye Barýþ
Meclisi’ne, Ufuk Uras ve
Baskýn Oran’ýn seçim kampanyalarýndan
Barýþarock’a, Hrant
Dink’in cenazesini
örgütleyen hareketten
sendikalarýn tabanýnda
açýða çýkan eylem platformlarýna kadar çok sayýda ve yakýn geçmiþin en
etkileyici kampanyalarý
örnek verilebilir.

Birinci Dünya Savaþý, 1914 yýlýnýn
Aðustos ayýnda Avrupa’da baþladý.
Lenin, uzun zamandan beri, patlak
verecek bir savaþýn, iþçilerin barbarlýða karþý ayaklandýklarý devrimci bir
durum yaratabileceðini söylüyordu.
Birinci Dünya Savaþý baþladýðýnda,
sosyalist partilerin çoðu hükümetlerinin savaþma isteðini desteklerken,
Lenin buna þiddetle karþý çýktý.
Avrupalý sosyalist partilerin, ulusdevlete verdikleri bu destek
reformizme kayýþlarýnýn göstergesiydi.
Bir marksist olan Rudolph
Hilferding, sanayide tekellerin yükseliþinin, iþçilerin, merkezi ekonominin kontrolünü parlamento yoluyla
ele geçirebilecekleri anlamýna geldiðini iddia ediyordu.
Hilferding’in en yakýn müttefiklerinden bir tanesi olan Karl Kautsky,
Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin
lideri ve Ýkinci Enternasyonal’in önde
gelen teorisyenlerindendi.
Savaþ baþladýktan kýsa süre sonra,
Kautsky, emperyalizm hakkýnda bir
makale yazdý ve bu makalede büyük
tekellerde birleþen kapitalistlerin,
savaþtan bir çýkarlarý olmadýðýný fark
edeceklerini anlattý. Ona göre, kapitalistler, kendisinin ‘ultra-emperyalizm’
adýný verdiði bir sistem altýnda
dünyanýn kaynaklarýný savaþmadan
sömüreceklerdi.
Lenin, Kautsky’nin iddialarýný þaþkýnlýkla karþýladý ve onu marksizmi reddeden
bir dönek olarak adlandýrdý.
Lenin, iþçi sýnýfýnýn kapitalizm ile uzlaþabileceði fikrine karþý tartýþtý. Nikolai
Bukharin ile birlikte, emperyalizmin ekonomik dayanaklarý üzerine çalýþmaya
baþladý.
Bukharin, Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi adlý kitabýný, Marks ve
Hilferding’in kapitalizmin krizinin, sermayenin giderek daha az sayýda kapitalistin elinde toplanmasý eðilimine yol açtýðý tezi üzerine kurdu.
Sanayileþmiþ ülkelerde, sermaye merkezileþtikçe, özel giriþim devletle daha çok
iç içe geçiyordu.
Her bir kapitalist ekonomi, dünya pazarlarýna ve kaynaklarýna girmeye daha
baðýmlý hale geliyordu.
Bu sürecin sonucu, devletlerin kendi yurt içi sermayelerinin çýkarlarýný temsil
ettikleri ve bunun için dünya çapýnda rekabet ettikleri bir dünyaydý.
Bukharin, bu kaotik dünya sisteminin, býrakýn barýþ içinde yaþamayý, çok daha
büyük istikrarsýzlýklar yaratacaðýný iddia etti. Bu rekabetin mantýðý, savaþ ve iþgaldi.
Birinci Dünya Savaþý ile sonuçlanan yýllarda, büyük güçler, ekonomiye hakim
lmalarýný ve hammaddeleri sömürmelerini saðlayacak etki alanlarýný geniþletmeye
çalýþtýkça sömürgeci yayýlmacýlýk arttý.
1860 ve 1914 yýllarý arasýnda, Avrupa’nýn sömürge alaný 2.7 milyon mil kareden
29 milyon mil kareye çýktý. ABD, Filipinler gibi bölgeler için Ýspanya ile savaþtý.
Bu dünya, rekabet eden ulus devletler arasýnda bölünmüþtü ve Kautsky’nin
ultra-emperyalizm fikriyle baðdaþmýyordu.
Emperyalizm, sermaye birikimi dinamiðinden ortaya çýkan engellenemez bir
süreçti. Çünkü devletler arasý güç dengesi her zaman deðiþiyordu, ve dünyadaki
her bölünme geçiciydi ve yeni bir paylaþým ancak savaþ yoluyla yapýlabilirdi.
Lenin’in bu tartýþmaya katkýsý, Emperyalizm: Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý
adlý çalýþmayla katkýda bulundu.
Bu kýsa kitap, Bukharin’in, emperyalizmin tarih boyunca nasýl geliþtiðini ve etkilerini anlattýðý daha soyut çalýþmasýný tamamlayan bir niteliðe sahipti.
Lenin’in çalýþmasý ayrýca, bu teorinin politik çýkarýmlarýný da deðerlendirdi.
Lenin, az geliþmiþ ülkelerdeki emperyalist hakimiyetin, mutlaka ülke içinde
direniþle karþý karþýya kalacaðýný anladý.
Baský gören halklarýn ve uluslarýn, sömürgeci efendilerine karþý ayaklanacaklarýný gördü. Bu ayaklanmalar, sömürgelerdeki emperyalist gücü zayýflatabilirdi
ve sömürgeci ülkenin kendi içindeki devrimci hareketlerin daha rahat hareket
etmesini saðlayabilirlerdi.
Daha sonra, Lenin ve Bukharin’in teorisinin daha az önemli olan bazý kýsýmlarýnýn yanlýþ olduðu ya da sadece yazýldýklarý döneme uyarlanabilecekleri ortaya
çýktý. Fakat, yaptýklarý emperyalizm tanýmý, dünyanýn anlaþýlmasý açýsýndan bir
dönüm noktasý oluþturmaktadýr.
Bu teori, muhtemelen, Marks’ýn ölümünden bu yana Marksizm teorisindeki en
önemli geliþmedir.
Gelecek sayý: Stalinizm, Soðuk Savaþ ve tarihin sonu
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Die Linke, Synapismos ve Prodi hükümeti

Avrupa solunda
farklý tablolar
Alex Callinicos
Romano Prodi baþkanlýðýndaki merkez sol
hükümetin Ocak ayý içinde
çökmesi, (bu hükümetin)
Silvio Berlusconi’nin sað
politikalarýna son vereceði
umudu taþýyanlar açýsýndan acýklý bir son oldu.
2001’de Cenova’da yapýlan
protesto gösterileri ve
2002’de Floransa’da
yapýlan Avrupa Sosyal
Forumu toplantýlarýndan
sonra Ýtalya solun yeniden
doðuþ olasýlýklarýnýn elle
tutulur biçimde ortaya çýktýðý Avrupa ülkesi olarak
görülüyordu. Ancak bu
olasýlýk, Rifondazione
Comunista’nýn Afganistan
savaþýna ve neoliberal politikalara onay veren
hükümete katýlmasýyla
boþa harcanmýþ oldu.
Ancak bu durum bütün
Avrupa solu için geçerli
deðil. Almanya ve
Yunanistan’da tablo çok
farklý. Geçen yýl haziran
ayýnda Die Linke’nin (Sol)
kurulmasý Alman siyasetine hareket getirmiþti. Die
Linke, Sosyal Demokrat
Parti (SPD) ile sonradan
reformist bir partiye
dönüþen eski Doðu Alman

iktidar partisi PDS’in eski
üyelerini bir araya
toplamýþtý. Son eyalet
seçimlerinde Die Linke
önemli sonuçlar elde etti.
Hesse ile Aþaðý
Saksonya’da Meclis’e
girmek için gereken % 5
barajýný aþtý, Hamburg’da
%6.5 oy aldý.
Die Linke’nin yükseliþi
iþçi sýnýfýnýn SPD’nin sað
politikalara kaymasýna
isyanýndan kaynaklanýyor.
1998-2005 arasýnda,
Gerhard Schröder baþkanlýðýnda, Yeþiller’le birlikte
koalisyon yürüten SPD
iþsizlik yardýmlarýný kesen
‘reform’lara (Ajanda 2010)
imza attý. 2005 seçimlerinden yenik çýkan SPD
Angela Merkel baþkanlýðýndaki muhafazakâr
CDU ile bir “Büyük
Koalisyon” oluþturdu. Die
linke ise seçimlerde oylarýn
%8.7’sini alarak federal
parlamentoda 54 sandalye
kazandý. Þimdi ise SPD Die
Linke’den korkuyor.
Ajanda 2010’un getirdiði
yükleri hafifletmek için
uzun zamandýr iþsiz olanlarýn aldýðý ücretlerde artýþ
ve özelleþtirilmeye çalýþýlan
posta hizmetlerinde çalýþan
iþçilere belli bir asgari

ücret ödenmesini Büyük
Koalisyon hükümetine þart
koþuyor.
Merkel þu sýrada,
Lichtenstein’da liman vergisine karþý bir hükümet
kampanyasý sürdürüyor.
Neoliberal Hür Demokrat
Parti lideri Guido
Westerwelle’nin deyiþiyle
“SPD CDU’yu parmaðýnda
oynatýyor, Die Linke de
hem Yeþiller’i hem de
SPD’yi parmaðýnda
oynatýyor”.
Bu arada, Yunanistan’da,
geçtiðimiz 4 ay içinde iki
kitlesel genel grev oldu.
Saðcý Yeni Demokrasi
hükümeti emeklilik haklarý
ve özelleþtirmeler
konusunda direniþle
karþýlaþtý. Ancak bu
durumdan merkez soldaki
diðer büyük parti Pasok da
yararlanamýyor. Costas
Simitis liderliðinde
(Ýngiltere’deki) Ýþçi Partisi
benzeri politikalarý savunan Pasok da krizde.
Ýki hafta önce
Atina’daydým. Bir ankette
Yeni Demokrasi %31,
Pasok %28.3, sol koalisyon
grubu Synaspismos %16.2,
Yunan Komünist Partisi
%7.1 ve aþýrý sað LAOS
%3.8 oy alýyordu. En

dinamik grup,
Yunanistan’da solun
geleneksel olarak belirleyici gücü olan KKE’nin
çeþitli kanatlarýndan gelen
Synaspismos. Yakýn
döneme kadar
Synaspismos milletvekilliði
kazanmak için gereken %3
barajýný aþmaya çalýþýyordu. Bugün ise KKE ile birlikte, 1950’den beri sola
verilen en büyük desteði
alýyor.

Die Linke ve
Synaspismos’un elde ettiði
baþarýlar iki etkene
dayanýyor: sosyal
demokrasinin krizi ve militan iþçi mücadeleleri. Her
iki ülkede de yakýn zamanda önemli grevler oldu.
ama her iki parti de ayný
handikapý yaþýyor: merkez
sol ile koalisyon. Birkaç
hafta önce SPD’nin önde
gelen liderlerinden biri
Financial Times’a þöyle

diyordu: “Sizi temin ederim ki Die Linke ile federal
düzeyde hiçbir ittifakýmýz
olmayacak”. Ama SPD lideri Beck Hesse’de bir SPDDie Linke koalisyonu fikrini ortaya attý. Die Linke ve
Synaspismos Prodi
hükümetinden ders çýkarmalý. Yolu açacak olan parlamenter mücadele ve
kombinasyon arayýþlarý
deðil, aþaðýdan yükselen
mücadeledir.

Die linke hýzla büyüyor
16 Haziran 2007’de Sol
Parti/PDS ve Doðu
Almanya’nýn bir zamanlar iktidar partisi olan,
sonradan Emek ve Sosyal
Adalet- Seçim Alternatifi
(WASG) ile birleþerek
oluþtu.
Ýlk liderleri Lothar
Bisky ve Oscar
Lafontaine’di. Parti kendisini parlamentoda
bulunan diðer sol partilerin daha solunda tarif
ediyor. Almanya’nýn isti-

hbarat birimleri partiyi
Almanya’daki anayasa
dýþý etkinliklerden
sorumlu tutuyor.
Haziran 2007’de partinin 71 bin 800 üyesi
vardý. Bunlardan 60 bin
300’ü Sol Parti/PDS’den,
11 bin 500’ü ise
WASG’den geliyor.
Toplamda ülkenin
dördüncü büyük partisi
haline geldi. Birleþmenin
ardýndan daha ilk haftada 2.500 yeni üye

kazandý. Parti ayný
zamanda Bundestag’da
(parlamento) temsil
edilen 5 partiden biri ve
614 sandalyeden 54’ünü
elinde bulunduruyor.
Eski Doðu Almanya
eyaletlerinde daha güçlü
bir konuma sahip.
Uluslar arasý çapta ise
Avrupa Sol Partisi üyesi
ve Avrupa
Parlamentosu’ndaki
Avrupa Birleþik Solu’nun
en büyük üyesi.

sayý: 316 z sosyalist iþçi z
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Devrim kendi
çocuklarýný yer mi?
Irmak Can Özinanýr

subaylarý ki bunlarýn önemli bir kýsmý
Çarlýk döneminde de askerdiler- partiye
dolmaya baþladý.
Bu ise parti içindeki bürokrasinin Stalin
önderliðinde palazlanmaya baþlamasýna
yol açtý.
Lenin son mücadelesini parti içindeki
bürokrat eðilime karþý verdi fakat gerek
bozulan saðlýðý, gerekse devrimin
sýkýþmýþlýðý buna izin vermedi. Bürokrasi,
iktidara geldi.

13 Mart, Bolþevik Partisi liderlerinden ve
teorisyenlerinden Nikolai Buharin'in 70.
ölüm yýldönümü. Buharin, marksist
emperyalizm teorisinin, Lenin'le birlikte
en önemli geliþtiricisiydi.

Buharin: Bolþevizmden,
Stalinizme

Buharin, devrimci harekete, ünlü yazar
Ýlya Ehrenburg ile beraber 1905 devrimi
sýrasýnda katýldý. 1906 yýlýnda Bolþeviklere
katýldý. 1911 yýlýnda sürgüne yollandý. Bu
sýralarda emperyalizmle ilgili kitabýný
yazdý. Sürgünden sonra Rusya'ya
döndüðünde Bolþevik merkez komitesinin
en önemli liderlerindendi ve Pravda'nýn
editörüydü. Devrimden sonra bir süre sol
komünist muhalefet içinde yer aldý daha
sonra ise saf deðiþtirerek Yeni Ekonomik
Politikalarý’n uygulanmasýný destekledi.
1926'da Komintern'in (Komünist
Enternasyonal) baþkaný oldu. Bu tarihten
sonra stalinizm ile iþbirliðine giriþti hatta
"tek ülkede sosyalizm" tezinin
geliþtirilmesine katýldý. 1928'de topraðýn
devletleþtirilmesi konusunda Stalin'le
anlaþmazlýða düþerek "sað muhalefet"i
örgütledi. Komintern'den ve politbürodan
kovuldu.
Hayatýnýn son döneminde Stalin tarafýndan affedilip Izvestia gazetesinin baþýna
getirilse de yoldaþlarýnýn akýbetinden kurtulamadý. SSCB'yi yýkmaya çalýþmakla
suçlandý, 1938'de idam edildi.

Devlet Kapitalizmi

Bürokrasi, iþçi sýnýfýnkinden farklý çýkarlarý temsil ediyordu ve kendisini egemen
sýnýf olarak örgütlemiþti. Artýk rejim
sosyalizm deðil, devlet kapitalizmiydi.
Her kapitalist sýnýf gibi, bürokrasi de
dünyadaki emperyalist rekabet içinde güç
kazanmak zorundaydý ve bürokrasi
öncülüðünde Rusya, geliþmiþ kapitalist
ülkelerin 200 yýlda ulaþtýðý güce 10 yýl
içinde ulaþmak zorundaydý.
Yine her kapitalist rejimde olduðu gibi,
bunun faturasýný iþçi sýnýfý en aðýr çalýþma
koþullarý ve muazzam bir sömürü ile
ödeyecekti.
Bürokrasi, sermaye birikiminin önündeki
bütün engelleri kaldýrmak zorundaydý.
Bazen kendi adamlarýný da, fakat öncelikle
gerçek Bolþevikleri, proleter devriminin
çocuklarýný.

Ezilenlerin Þöleni

Komünist avý

Bu, Bolþevik Partisi'nde bir istisna deðildi.
1920'lerin ikinci yarýsýndan itibaren,
Ekim Devrimi'ni baþarýya ulaþtýran
merkez komitesinin tamamýna yakýný
infaz edildi ya da kayboldu, doðal nedenlerle ölen çok az kiþi vardý, bunlarýn baþlýcasý,"Yoldaþ" Stalin'di.
Zinoviev, Kamenev, Kirov gibi Stalin'in
yakýn çalýþma arkadaþlarý da, Buharin gibi
idam edildi. 1936 Moskova duruþmalarý,
Stalin'in muhalefete dönük baskýcý
yüzünün en görünür yüzüydü.
Yargýlanan 55 kiþinin çoðu öldürüldü ya
da çalýþma kamplarýna yollandý. 1940 yýlýna gelindiðinde, Ekim Devrimi’nin önderlerinden Troçki, Meksika'da Stalin'in bir
ajaný tarafýndan katledildi. Bu tarihin en
büyük komünist avlarýndan birisiydi.

Moskova Duruþmalarý’nda yargýlanan muhaliflerin
çoðu öldürüldü. Nikolai Buharin (solda) stalinizmle
uzlaþsa da terörün kurbaný oldu.

Peki bu cinayetler, devrimin kendi
çocuklarýna karþý dönmesi miydi?
Sosyalizm gerçekten kendi çocuklarýný mý
yedi?
Bu soruya kuþkusuz "hayýr" yanýtýný vermek gerekir. Devrimcileri yok eden,
devrimin kendisi deðil, Stalinist
bürokrasinin karþý devrimiydi.

Karþý Devrim

Avrupa'daki devrimci hareketlerin

yenilmesi sonucu, Rusya'da devrim izole
olmuþ tek bir ülke sýnýrlarý içinde
sýkýþmýþtý. Bunun yanýsýra yýllar süren iç
savaþ, iþçi sýnýfýnýn önemli bir bölümünün
ölümüne yol açmýþ, proleter demokrasisi
fiili olarak ortadan kalkmýþtý. Bu sebeple
iktidar boþluðunu büyük oranda parti
ikame ediyordu. Yeni Ekonomik Politika
(NEP) sayesinde zenginleþen mülk sahibi
köylüler ve iç savaþýn bitmesiyle birlikte
varlýk koþullarýný kaybeden Kýzýl Ordu

Ýdamlý, patronlu, bürokratlý, gizli polisli,
kalkýnmacý bir rejim sosyalizm olamaz.
Devlet kapitalizmi teorisini geliþtiren
Tony Cliff'in dediði gibi demokrasi
sosyalizmin kalbidir.
Bugün kapitalizme karþý mücadele eden
kitlelerin büyük bir çoðunluðu sosyalizmi
bir alternatif olarak düþünmüyor. Bu
onlarýn suçu deðil, bu stalinizmin suçu
çünkü sosyalizm denince bir çok insanýn
gözünün önüne devasa Stalin heykelleri,
yoksulluk, idam ve gizli polis geliyor.
Oysa sosyalizm en basit tanýmý ile kapitalizmde gerçek deðeri üretenlerin, iþçilerin, ezilenlerin iktidarýdýr.
Kendisi de stalinizmin kurbanlarýndan
biri olan Leon Troçki'nin geleneðinden
gelenler gerçek bir sosyalizmi, dünya
çapýnda ezilenlerin iktidarýný savunuyorlar. Lenin "devrim ezilenlerin þölenidir"
der. Ezilenlerin iktidarý kendisine karþý
dönemez. Sosyalist devrim kendi çocuklarýný yemez.

Lenin ne demiþti?
"Sosyalizmin tek bir ülkede nihai
zafere eriþmesi kuþkusuz
olanaksýzdýr. Sovyet iktidarýný
elinde bulunduran iþçi ve köylü
birliðimiz, büyük dünya ordusunun birliklerinden biridir."
"... Mutlak gerçek þu ki, Alman
devriminin gerçekleþmemesi
halinde yenilmeye mahkumuz"
Lenin, 11 Ocak 1918, 3. Sovyetler
Kongresi'ndeki konuþmadan.

"O günlerde, eriþmiþ olduðumuz
zaferin, ancak dünya genelinde
baþarýya ulaþmasý halinde kalýcý bir
zafer olabileceðini biliyorduk;
dolayýsýyla, kendi davamýz için
mücadele etmeye baþladýðýmýzda
yalnýzca dünya devrimine bel
baðlamýþ, kendi yazgýmýzý dünya
devriminin yazgýsý olarak görmüþtük ve bu þekilde hareketb
etmekte kuþkusuz haklýydýk"
Ekim Devrimi'nin 3. yýldönü-

münde yaptýðý konuþmadan.
"Kapitalizm ve sosyalizm, yan
yana var olduklarý sürece barýþ
içinde yaþayamazlar. bunlardan
biri nihai olarak zafere eriþecektir son cenaze töreni ya Sovyet
Cunmhuriyeti'nin ya da dünya
kapitalizmin olacaktýr."
6 Aralýk 1920'de yaptýðý bir
konuþmadan.
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DADA

KÝTAP

Düzene karþý bir
silah olarak sanat

Otomatik
Piyano -

Michel Löwy
Dada, 1916 yýlýnda Ýsviçre
Zürih'te Voltaire
Kabaresi'nde, Hugo Ball,
Tristan Tzara (Romanya
göçmeni bir Yahudi),
Sophie Taeuber ve Richard
Huelsenbeck tarafýndan
ortaya atýlmýþtýr. Birinci
Dünya Savaþý’na karþý
gençlerin býkkýnlýk ve
umutsuzluklarýndan doðmuþtur.
Herþeyden önce savaþa,
militarizme, þovenizme ve
böyle canavarlarýn ortaya
çýkmasýna sebep olan burjuva medeniyetine karþý ilk
kültürel protestoydu. Bir
sözlüðe saplanan býçak
tarafýndan belirlenen Dada
ismi, yakýnda Berlin,
Cologne, Paris ve
Newyork'a yayýlacak bir
hareketin toplanma çýðlýðýna dönüþtü. Saygýsýzlýk,
alay, kara mizah ve saçmalama genç sanatçýlarýn
öfke ve kurulu düzene
karþý aþaðýlamalarýný ifade
etmek için kulandýklarý
yollardý. Burjuva toplantýlarý, gelenekleri ve umutlarý yok edilmeliydi.
Hareketin, resmi sanat ve
kültüre karþý açýkça yýkýcý
bir bakýþý vardý. Ancak
ayný zamanda yeni ve beklenmedik ifade biçimleri
varetmek için büyük bir
yaratýcý güç de ortadaydý.
Mantýk çerçevesi içinde,
özel bir Dada stili ya da en
sevilen Dada malzemesinden bahsetmek mümkün
deðildir. Bu sebeple iþler
arasýnda çok az baðlantý
vardýr. Çoðunlukla Dadaist
ruh dýþýnda pek bir benzerlik bulunmaz. Bütün dog-

"Bizim de ulusal TV
kanallarýmýz, günlük
gazetelerimiz, radyolarýmýz olmalý." Çoðu
zaman medyanýn hakim
fikirleri ustalýkla pazarlamasý karþýsýnda muhaliflerden buna benzer
sözler duyarýz. Medya her
zaman gündemi sermaye
sýnýfý lehine belirlerken,
çalýþanlarýn talep ve
eylemlerini göz ardý
ederken, gerçeklerin içini
boþaltýrken, hatta yalanlarý gerçek diye yuttururken bu sözlerin haklýlýðý açýk deðil mi?
Kendi medyamýza sahip
olursak gerçekleri anlatýp,

malar reddedilmiþ ve
hiçbir eylem Dadaist
yangýndan kaçamamýþtýr.
Politik yaný bugün bize
gösterilenden çok daha
belirleyici olan Dada, bu
yönünü Zürih'teki köklerinden almýþ,
Almanya'da keskinleþmiþtir.
Berlinli Dadaistler 191819 devrimini desteklemiþlerdir. Weimar
Anayasasý Kongresi'nde
Dadaist Johannes Baader
"Dünya Devrimi için Dada
Merkezi Konsülü" imzasýy
bir bildiri yayýnlamýþtýr.
Komünizme yakýnlýklarý
1920 Uluslararasý Dada
Sergisi'nde "Dada politiktir" söylemiyle daha
görünür hale gelmiþtir.
1920'den sonra Paris
Dada'nýn merkezi haline
geldi. André Breton,
Tristan Tzara, Louis
Aragon and Paul Éluard,
baþarýlý ancak tepkiselliðiyle tanýnan bir yazar
olan Maurice Barrés'i sahte
bir mahkemeye çýkarmýþlardýr.
Ancak Breton'la Tzara
arasýnda 1923'te ortaya
çýkan anlaþmazlýklar
gerçek Dada hareketinin
çözülmesine sebep olmuþtur.
1924'te Breton'un
sürrealist manifestosuyla
Dada'nýn tahripkar ruhu
baþka bir hareket tarafýndan sahiplenilmiþtir.
Ancak bu sefer amaç, burjuva toplumu ve sanatýna
karþý alternatif bir
kültürdür. Bu alternatif
isteðin kaynaklarýna ve
olaðanüstülüðüne vurgu
yapar.

Kurt Vonnegut Jr
320 sayfa
Metis bilimkurgu

“gazetecileri beklenmedik bir
dünyanýn kapýsýna getiren bir
sözcüðün - dada - büyüsü, bizim için
hiçbir önem taþýmýyor.”

Tristtan Tzzara’nýn manifestosundan...

Medya gerçekten belirleyici mi?
güçlenebiliriz tezi birkaç
açýdan yanlýþ.
Bu tezin sahipleri
medyanýn gücünü
abartýyor. Evet, medya,
aile, eðitim ve egemen
sýnýfýn fikrilerini yayan
baþka araçlar gibi etkilidir. Ulusal basýnda sesini duyurmak önemlidir.
Ancak Türkiye'nin yakýn
tarihi göstermektedir ki
medya tekellerinin düþman ilan ettiði, görmezlikten geldiði, bazen
saldýrdýðý siyasi

hareketler ve kiþiler
onlara raðmen güçlenmektedir. AKP bunun en
açýk örneði. Medya tekelleri siyasal Ýslam'a her
zaman saldýrdý. Ancak
dün Erbakan'ýn Refah
Partisi yüksek oyla iktidara geldiði gibi ayný
hýþma yýllardýr uðrayan
AKP girdiði ikinci seçimlerden güçlenerek çýktý ve
Abdullah Gül'ü
Çankaya'ya yolladý.
Medyaya inansaydýk bu
adamlara hiç þans taný-

mazdýk.
Siyasal Ýslam bariz bir
örnek ama bir çok olaya
bakýldýðýnda medya çoðu
zaman kazanmaz. Emekçi
sýnýflar sadece TV'ye
bakarak deðil, hem iþyerlerinde hem de gündelik
hayatta bir çok tartýþma
ve etkiyle fikirlerini oluþtururlar. Bu fikirleri kapsayabilen hareketler
medyaya raðmen iktidar
olurlar.
Emekçi sýnýflarý
uyandýracak þey onlara

kýzýl kanallarýmýzla
gerçekleri þýrýngalamak
asla deðil. Evet, olsa fena
olmaz bunlar, ama aslolan
birebir tartýþma yani politik mücadeledir.
Emekçi sýnýflar "cahil" ve
"eðitimsiz" olsalar da her
günkü yaþam kavgalarýnda, kendi deneyleriyle
gerçekleri görür.
Harekete geçtiklerinde
yalan kalelerini kolayca
aþarlar.
Venezuela'da darbe yanlýsý medyaya hiçbir yoksulun kulak asmadýðý gibi
Türkiye'de de asmayacaktýr. Yeter ki mücadele
yükselebilsin.

Bir kaç ay önce
aramýzdan ayrýlan
Kurt Vonnegut Jr. þirketlerin tam egemenliðinde, üretimden
insan emeðinin çekildiði geliþmiþ bir
toplumu anlatýyor bu
kitapta.
III. Dünya Savaþý
sürerken, Amerikalý
müdürler ve
mühendisler, hiç
insan emeði kullanmadan üretim yapmanýn yollarýný
geliþtirdiler. Bu yöntem o kadar
kazançlýydý ki, savaþ
bittikten sonra –bu 2.
sanayi devrimine
denk geliyor- ayný
minvalde devam
etmekte bir sakýnca
görmediler. Bir tek
sorun vardý; o da
savaþ bittiðine göre
artýk bir iþi gücü
kalmayan insanlar ne
yapacaklardý? Herkes
iþsizlik sigortasýndan
parasýný alýyordu.
Tüketecek kimse
olmazsa üretimin ne
anlamý olacaktý? Ama
sorun burada deðildi.
Sorun insanlarýn
yaþamak için bir
amaca, kendilerini
anlamlý ve gerekli
hissedecekleri bir
meþgaleye ihtiyaç
duymalarýndaydý.
Yeni sistem tam da
bunu esirgiyordu
onlardan. Ama insanlýk bunu kolay kolay
hazmedemeyecek, bu
makinalara karþý bir
devrim, bir isyan
çýkaracaktýr.
Kurt Vonnegut’un
1952 yýlýnda yazdýðý,
bütün insanlarýn IQ
seviyelerine gore
degerlendirildigi,
mühendislerin üstün
tasarýmlarý sayesinde
üretim için insan
gücüne gerek
kalmamýþ bir dunyayý
konu alan romaný
yazarýn diðer yapýtlarý gibi hem yaratýcý
hem de keyifli.
Bu distopyada insan
emeði ve etkinliðinin
özgürleþtiriciliðinin
altý isyankar bir þekilde çiziliyor.
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Kadýnlar Erdoðan’a
‘sen doður’ dedi
Ýstanbul:
Kadýköy'de 8 Mart Kadýn
Platformu'nun düzenlediði
mitingde, 3 bin 500 kadýn,
"Susmayacaðýz, durduracaðýz” pankartý arkasýnda
Kadýköy iskele meydanýna
yürüdü. Bu yýlki etkinliklerde Baþbakan Erdoðan'ýn
"Çocuk doðurun" mesajýna
karþý, "Bana bak baþbakan,
tepemizi attýrma, kendin
yat kuluçkaya, Bir Türkçük
iki Türkçük, üç Türkçük
doðurmaya" sloganý atýldý.
Operasyonlar, SSGSS,
namus/töre cinayetleri,
kadýna yönelik þiddet tepki
gösterilen diðer konularken talepler içinde
Anayasa'da cinsel yönelim,
kadýna yönelik þiddette
kamu davalarýna müdahil
olma oldu. Kortejin en kalabalýk grubu olan DTP’li
kadýnlar barýþ istediler.
Mitinge, DÝSK, KESK,
Ýlbek Fabrikasý iþçileri
kadýnlar, Emekçi Kadýnlar
Derneði (EKD), Öðrenci
Gençlik Sendikasý (Genç
Sen), SDP, DTP,
Lambdaistanbul, Feminist
Kolektif, Öðrenci
Kolektifleri, Tekstil Sen,
EMEP, Barýþ anneleri
katýldý. ‘Savaþa, cinsiyetçiliðe, homofobiye, milliyetçiliðe, nükleere karþý
Anti-kapitalist kadýnlar’
pankartýyla yürüyen
Küresel Eylem Grubu da,

baþörtüsü yasaðýnýn kalkmasýný ve Kürtlere yönelik
operasyonlara son verilmesini talep eden, nükleere, savaþa, milliyetçiliðe
karþý sloganlarýyla dikkat
çekti.

Ýzmir:
Ýzmir 8 Mart Kadýn
Platformunun düzenlediði
mitingde "Kendimizi
görünür, sesimizi duyulur
kýlmak için özgürlük hedefimiz" yazýlý ortak pankart
açýldý.

Yürüyüþ sýrasýnda kadýnlar þu sloganlarý attýlar:
"Savaþa, þiddete, militarizme hayýr", "Cinsel
sömürüye son", "Kadýna
Özgürlük, Halklara
Kardeþlik", "Herkese
saðlýk, güvenli gelecek".
Eylemde Küresel Eylem
Grubu da ‘Savaþa, cinsiyetçiliðe, homofobiye,
milliyetçiliðe, nükleere
karþý Anti-kapitalist
kadýnlar’ pankartýyla
yürüdü ve sýk sýk
baþörtüsü yasaðýnýn kalkmasýný ve Kürtlere yönelik

operasyonlara son verilmesini talep eden, savaþa,
nükleere karþý çýkan sloganlar attý.

Ankara:
Ankara'da, 8 Mart
Platformu, Abdi Ýpekçi
Parký'nda miting düzenledi. Kadýnlara yönelik
uygulamalarýn eleþtirildiði
basýn açýklamasýnda,
Sosyal Sigortalar ve Genel
Saðlýk Sigortasý Yasa
Tasarýsý ve istihdam
paketiyle kreþlerin,

emzirme ve doðum izinlerinin kadýnlarýn elinden
alýndýðý öne sürülerek,
birçok kadýný kapsamayan
sosyal güvenlik uygulamalarýnýn daha da geriye
götürüldüðü iddia edildi.
Küresel Eylem Grubu,
Pembe Hayat ve Kaos GL;
savaþa, cinsiyetçiliðe,
homofobiye, transfobiye,
SSGSS’ye, nükleere, iþgale,
ýrkçýlýk ve milliyetçiliðe,
tacize, þiddete vs. "karþý
antikapitalist" kadýnlar
yazan ortak pankartla
yürüdü.

Ufuk Uras kampanyasý aktivistleri toplandý

Mahalleden meclise
Ufuk Uras, 9 Mart'ta
Petrol-Ýþ Sendikasý'nda
düzenlenen toplantýda
seçim kampanyasýný
yürüten aktivistlerle buluþtu. 6 saat süren forumda
Kadýköy, Bostancý,
Ýçerenköy, Ümraniye,
Adalar baþta olmak üzere
ilçelerde ve bir çok
mahallede faaliyet yürütmüþ aktivistler '1. Bölgede
seçim baþarýsýnýn nedenleri', '22 Temmuz'dan
bugüne sokak ile meclis
iliþkisi' ve 'Gelecek
düþüncemiz' gündemlerinde konuþtu. 200'den
fazla aktivistin katýldýðý
toplantýda ÖDP, DTP ve
DSÝP temsilcileri söz aldý.
Seçim zaferinden 7,5 ay
sonra düzenlenen toplantýnýn tüm katýlýmcýlarý,

Türkiye'de yaþanan güncel
geliþmeler karþýsýnda derhal kampanyayý ayaða
kaldýrmak, seçim bürolarý
etrafýnda yürütülen
yeniden örgütlenmek ve
AKP'nin yeni-liberalizmine, savaþa, ýrkçýlýða
karþý sol muhalefeti yaratmak ortak vurgusunda
buluþtu.
Ufuk Uras'ý meclise yollayan dinamiðin, 1 Mart'ta
tezkereyi durduran ve
Hrant'ýn arkasýndan
yürüyen on binlerin mevcut parti ve örgütleri
tarafýndan temsil
edilmediði, yeni bir sol
muhalefetin geleneksel
örgütlerin toplamýyla inþa
edilmeyeceði görüþü bir
çok aktivist tarafýndan dile
getirildi.

Toplantýda iki farklý
görüþ vardý. DTP temsilcileri mevcut sol partilerin
Kürt hareketiyle ittifaký
için çatý partisi önerisini
dile getirdi.
DSÝP ve ÖDP temsilcileri,
konuþan aktivistlerin
çoðunluðu ise sol birlikten
çok daha geniþ bir birlik ve
hareket yaratabilmek için

politik bir kampanya
yürütmek önerisini paylaþtý. Bu doðrultuda bir
koordinasyon oluþturuldu.
Küresel Eylem Grubu,
foruma "Yerel Seçimlerde
Mahalleden Meclise"
çaðrýsý ile katýldý. KEG
aktivisti Ayþe
Demirbilek'in kürsüden
okuduðu çaðrýya 100'e

yakýn aktivist imza atarak
destek verdi. 1. Bölge kampanya koordinasyonu
üyesi Þenol Karakaþ ve
Altýyol seçim bürosu
aktivisti Volkan
Akyýldýrým DSÝP'in yerel
seçim kampanyasýnda birleþme, birlikte yeni solu
inþa etme çaðrýsýný
aktivistlerle paylaþtý.

11

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
-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 gereklidir.
-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 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 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 örgütlenmelidir.
Böylesi bir parti iþçi sýnýfýnýn 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.

haksýzlýklarý,
mücadalenizi,
yorumlarýnýzý
bize yazýn
sosyalistisci@gmail.com

sosyalist isci
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Nükleer santral
is-te-mi-yoruz!
AKP hükümeti ölümcül
kararýndan vazgeçmiyor.
Sinop ve Akkuyu’da nükleer santral kurma için
ihalenin kýsa bir süre
içinde gerçekleþeceðini
açýkladýlar.
Hiçbirimize sormadýlar.
Ne Kazým Koyuncu’nun
arkadaþlarýna, ne
Akkuyululara ne de
Sinoplulara.
Bir tek nükleerci þirketleri
dinlediler. Onlarýn istekleri
doðrultsunda nükleer
yasayý kamuoyunun bilgisi
ve onayý olmadan
çýkardýlar.
Þimdi kapalý kapýlar
arkasýnda iþi bitirip, hukuki engelleri kaldýrýp, hýzla
temel atma törenine koþmak istiyorlar.
Onlarý durdurmak zorundayýz.
Nükleer enerji bir tercihtir. Bu ölümcül tercihin
sahibi yeni-lliberalizmdir.
Yeni-liberal AKP’ye göre
her þey gibi hayatlarýmýzda
alýnýp satýlabilir. Aslolan
þirket kârlarýdýr.
Nükleer santral demek
nükleer silah demektir.
Dünya, ABD ve Ýsrailtarafýndan nükleer
silahlanma yarýþýna itiliyor.
AKP, tüm Ortadoðu’da
atom bombasý yapmak için
baþlayan furyaya katýldý.
AKPliler “nükleer enerjiyi
küresel ýsýnma ve enerji
krizi yüzünden seçimek
zorundayýz” diyor.
Nükleer yakýt elde
edilmesi iþlemi sýrasýnda
çok miktarda sera gazýnýn
açýða çýktýðý bilinen bir
gerçek. Yani nükleer enerji
bir çözüm deðil.
AKP nükleerci lobilerin
sözcülüðünü yaparken
rüzgar ve güneþ gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarýndan uzak duruyor.
Küresel ýsýnma gerçeðinin
üstünü örtüyor. Ýnsan yerine kârý merkezine alan
kapitalist mantýktan baþka
bir þey beklenemezdi.
Türkiye’de musluðun

baþýna tutanlarýn nükleer
ihale sürecinde sýk sýk
duyuyoruz. Zorlu, Sabancý,
Koç ve diðer kan emici þirketler kendilerine yeni bir
kazanç kapýsý açýldýðý için
pek mutlu. AKP kendisine
oy veren yoksullarý deðil
þirketleri dinliyor. Hem
AKP’ye hem de hayatmýzla
oynamayý görev bilen þirketlere karþý koymak
zorundayýz.
Nükleer santrallarý
durdurmak
Türkiye’de çalýþanlarýn, ezilenlerin,
hiçe sayýlanlarýn
baþlýca görevlerinden biri.

Devrimci sosyalistler
nükleer santrallara ve nükleer silahlara karþý
mücadeleden, en geniþ kesimlerin AKP’nin ölümcül
planýna karþý birleþmesinden yanalar.
Küresel Eylem
Grubu’nun 26 Nisan’da
gerçekleþtireceði gösteriyi
olanca güçleriyle inþa etmeye çalýþýyorlar.

26 Nisan’da Kadýköy’de
gerçekleþecek miting ne
kadar kitlesel olursa
AKP’nin sahte mutabakatý
o kadar hýzla çöpe gidecektir.
Çernobil felaketinin 22.
yýldönümünde
Kadýköy’den yükselen ses
tüm Türkiye’yi saracak ve
ezici çoðunluðu nükleer
santrallere karþý olan
emekçi sýnýflarý AKP’ye

karþý harekete geçirecektir.
Nükleer santrallarý durdurabiliriz.
Nükleerci þirketleri
yenebiliriz.
Fosil yakýt ve nükleer gibi
ölümcül enerji seçeneklerini reddedip hükümeti
yenilenebilir enerji kaynaklarýna yatýrým yapmaya
zorlayabiliriz.
Nükleere karþý birleþelim,
AKP’yi durduralým!

26 Nisan
Çernobil
felaketinin
yýldönümü!
Çernobil’de
yaþanan nükleer
santral kazasýný,
ölen yüzbinlerce
insaný, kadýnlarý,
iþçileri,
yoksullarý,
yaþlýlarý,
hayvanlarý,
yok olan canlý
hayatýný
unutmadýk.
26 Nisan yeni
felaketleri
önlemenin
baþlangýcý olsun!
Nükleer santral
istemiyoruz
çünkü ÖLDÜRÜR
Nükleer santral
istemiyoruz
çünkü
PAHALIDIR
Nükleer santral
istemiyoruz
çünkü KÜRESEL
ISINMAYA ÇARE
DEÐÝLDÝR
Nükleer santral
istemiyoruz
çünkü
TEHLÝKELÝDÝR
Nükleer santral
NÜKLEER SÝLAH
DEMEKTÝR.
Hükümetin
nükleer santral
kurma kararýna
karþý çýkalým!
DSÝP
herkesi
26 Nisan’da
Küresel Eylem
Grubu’yla birlikte
yürümeye
çaðýrýyor.
BAÞKA BÝR
ENERJÝ
MÜMKÜN!

