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Ergenekon’da gözaltýlar sürüyor

Ýflas eden Lehman Brother adlý
yatýrým bankasýnda çalýþan 26.000
kiþi iþlerini kaybediyorlar

Kapitalizmin
sonu mu geldi?
Geçtiðimiz hafta dünya borsalarý tepetaklak oldu. Önce iki
ipotek þirketi ABD hükümeti
tarafýndan kamulaþtýrýlarak batmaktan kurtarýldý. Ardýndan
ABD’nin en büyük beþ yatýrým
bankasýndan biri rakibi tarafýndan satýn alýnýrken diðeri iflas
ettiðini açýkladý. Son olarak da
dünyanýn en büyük sigorta þirketi ABD hükümeti tarafýndan
kamulaþtýrýldý.
Böylece dünyanýn en büyük
kamulaþtýrmasý gerçekleþmiþ
oldu.
Her yerde, her zaman serbest
piyasayý savunan yeni liberallerin en büyük kamulaþtýrmacýlar
olmasý ise bu burjuva ideolojisinin sonunun geldiðini kanýtladý.
Ekonomistler krizin bitmediðini
çok daha büyük bir dalgalanmanýn hýzla yaklaþtýðýný söylüyorlar.

Sayfa 3 ve 6-77’de

SÝZ KAÇ
DARBECÝSÝNÝZ?
Ergenekon operasyonunun 8.
dalgasý geçen hafta 4 teðmen ve
bir askeri öðrenci tuttuklanýrken,
gazetemiz yayýna hazýrlandýðý
sýrada Tuncay Özkan’ýn da
evinden gözaltýna alýndýðý
haberi geldi.
Özkan, Ergenekon operasyonuna en fazla karþý çýkan
kiþiydi. Ýlhan Selçuk’un alýnmasýnýn ardýndan “hadi beni de
alýn” demiþti. Dileði sonunda
gerçekleþti.
Tuncay Özkan, 90’larýn sonuna
kadar sýradan bir gazeteciyken
yýldýzý 2000’’lerde parladý. Kanal
D’den Kanaltürk’ün baþýna
geldi. Daha sonra dindar bir
iþadamýn
na satacaðý bu kanalý
Türkiye’de darbe koþullarýnýn
yaratýlmasý için militanca kullandý.
Kanaltürk ve Tuncay Özkan
“þeriat geliyor” yalanýný sistematik olarak yaydý. Muhtýralarý
destekledi. Cumhuriyet
Mitingleri’nin örgütlenmesinde
belirleyici bir rol oynadý.
Ankara’da 300 bin kiþilik kemalist mitingi 3 milyon kiþi olarak
ilan etmek Tuncay’ýn marifetiydi.

Özkan’ýn hedefi Baykal ve
CHP’nin yarattýðý boþluðu
doldurmaktý. CHP’de kapýlar
yüzüne kapatýldý. Cumhuriyet
Mitingleri birer fiyaskoya
dönüþtü. Ergenekon operasyonuyla birlikte kandýrýldýklarýný anlayan yýðýnlar evlerine
döndü.. Özkan hýrslýydý. Darbe
yanlýsý tutumunu sürdürdü ve
Biz Kaç Kiþiyiz adlý ulusallcý
platformu kurdu. Ama oda tutmadý.
Özkan’la ayný anda kendini sol
mafya olarak
k sunan Gürbüz
Çapan, bir emekli DGM savcýsý,
Özkan’ýn adamlarý da içeriye
alýndý.
Sahi siz kaç darbecisiniz?
Saygýn siyasetçi, devlet adamý,
gazeteci, hukukçu, öðretim
m
üyesi kýlýðýnda daha kaç darbeci
var?
Ergenekon operasyonu sonuna
kadar devam ettiðinde kaç kiþi
olduklarýný göreceðiz.
Operasyonun bu gözaltý ve
tutuklamalarla devam ettiði,
ortada bir uzlaþma olmadýðý
açýk. Devam edin, sonuna
kadar!
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Nükleer ihaleyi durdurun!
Küresel Eylem Grubu ve Greenpeace'den kýrka yakýn eylemci
Ankara’da Enerji Bakanlýðý
önünde yüzleri boyalý ve siyah
tulumlar giymiþ halde ölü taklidi
yaparak nükleer ihaleyi protesto
etti. Ayný anda bir diðer grup
eylemci ise Enerji Bakanlýðý'nýn
karþýsýna "STOP" yazýlý bir
pankart açarak eylemi destekledi.
Eylem polisin 29 aktvisiti göz altýna almasýyla sona erdi.
Eylemciler hükümetten nükleer
santraller için yapýlacak ihalenin
iptal edilmesini talep etti.
Nükleer karþýtlarý basýn açýklamasýnda hükümetin enerji politikalarýný teþhir etti:
"Enerji bakaný Hilmi Güler nükleer endüstrinin sözcüsü olmak
yerine Türkiye'nin enerji ihtiyacýna gerçek çözümler üretmeli. Bu
çözümler, temiz yenilenebilir
enerji kaynaklarýnýn kullanýmý ve
enerji verimliliðidir. Hükümet

her ne kadar nükleere karþý yükselen sesleri susturmak istese de
aklýn ve mantýðýn sesi duyulacak."
Açýklamada "nükleer endüstri,
santrallerin insanlýk ve çevreye
karþý taþýdýklarý büyük riskleri
bertaraf edemediði gibi ekonomik
facialarý da beraberinde getirmektedirdenilerek hükümete nükleer
hevesinden vazgeçmesi çaðrýsýnda bulunduldu.
Gözaltýna alýnan nükleer karþýtlarý bir an önce serbest býrakýlmalýdýr.
Enerji politikalarý kapalý kapýlar
arkasýnda deðil tüm toplumun
bilgisine ve tartýþmasýna açýlmalýdýr.
Güneþ, rüzgar gibi yenilenebilir
enerji kaynaklarýna yönelimelidir.
Nükleer ihaleyi durdurun!
KEG ve nükleer karþýtlarýnýn
mücadelesi kazananan kadar
sürecek

Anindya
Hattacharyya

Sürrealizm
nedir?
sayfa:11
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Darbeler
ders
kitabýndan
çýkarýlýyor
Ýlköðretim 8. sýnýf
Ýnkýlap Tarihi ve
Atatürkçülük kitabýnda 27 Mayýs, 12 Mart
ve 12 Eylül darbelerini meþrulaþtýran
yorumlara yer veren,
28 Þubat darbesini bir
zorunluluk olarak
sunan bölümler
çýkatýlýyor.
Milli Eðitim
Bakanlýðý Talim ve
Terbiye Kurulu
“Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin demokratiklik
vasfý ile
demokrasimizin
geliþme sürecine
uygun olmayan bazý
hususlara yer verildiði”ni söyledi.

ÝTÜ’de
Kürtseniz
burs yok!
Geçtiðimiz günlerde, ÝTÜ'de bundan
sekiz yýl önce yaþanmýþ bir burs skandalýnýn belgeleri
ortaya çýktý. 2000
yýlýnda Deka Ýnþaat
Sanayi ve Ticaret
Limited Þirketi, ÝTÜ
Rektörlüðü'ne baðlý
Öðrenci Ýþleri Daire
Baþkanlýðý'na bir yazý
göndererek 4 öðrenciye burs vermek istediðini belirtiyor.
Þirketin talebi üzerine
baþvuruyu inceleyen
ÝTÜ Rektörlüðü burs
verme isteðinde ve
bursun þirket tarafýndan belirlenmiþ ön
þartlarýnda bir sorun
bulunmadýðý kararýna
vararak öðrencilerine
bu bursun duyurusunu yapýyor.
Ancak Deka Ýnþaat'ýn
istediði ve ÝTÜ
Rektörlüðü'nün onayladýðý koþullardan
birisi þöyle: Ege,
Marmara, Karadeniz,
Akdeniz veya Ýç
Anadolu Bölgelerinde
doðmuþ olmak. Yani,
Kürtseniz size burs
yok!
Bugün ÝTÜ'de çeþitli
örgütler tarafýndan
laiklik kisvesi altýnda
yeni yönetim
kýnanýrken, darbe
yanlýsý eski yönetimin
neler yaptýðý gözden
kaçýyor.
Burs skandalýnýn
üzerinden sekiz yýl
geçmiþ, ama Kürt
halkýna yapýlan
ayrýmcýlýklar artarak
devam ediyor.
edilmek isteniyorlar.

4 teðmen 1 askeri öðrenci darbecilikten tutuklandý
Ergenekon operasyonunun 8. dalgasý bu kez
orduda görevli subaylara
uzandý. Gözaltýna alýnan 1
teðmen serbest býrakýlýrken
4 teðmen ve bir askeri okul
öðrencisi tutuklandý.
Ergenekon soruþturmasýnda gözaltýna alýnan
beþ teðmenin Hava Harp
Okulu öðrencilerine Kemal
ve Neriman Aydýn
kardeþler tarafýndan kurulan Ankara Hücresi’nde
ders verdiði ortaya çýktý.
Teðmenler etraflarýna

sürekli darbe olacak
telkinin de bulunmuþ,
düzenli toplantýlarla Kara
harp okulu öðrencilerine
ders vermiþ.
Darbeci teðmenler hilafet
yanlýsý bir organizasyona
da imza atmýþ.
Hizbultahrir adlý uluslarasý Ýslamcý örgütlenmenin Türkiye kolu
olduðunu söyleyen bir
grup 2005 Eylül’ün
Beyazýt’ta Cuma namazý
çýkýþýnda hilafet yani
padiþahlýk isteriz eylemi

yapmýþtý. Bu organizasyo nun tutuklanan teðmenler
tarafýndan gerçekleþtirildiði söyleniyor.
Kemal ve Neriman Aydýn
isimli þahýslarla birlikte
oluþturulan Teðmenler
Grubu iddialara göre ordu
içerisinde Ergenekon’a üye
kazanýyordu.
8. dalga teðmenlerle birlikte iki medyatik ismi de
gözaltýna aldý. 28 Þubat
döneminde tarikat þeyhlerinin bir kadýnla basýlmasý organizayonu dahil

bir çok giriþime katýlan Sisi
ve bir süre önce Atatürk
rolüyle kameralarýn
karþýsýna geçen oyuncu
Nurseli Ýdiz.
Ergenekon bir çok yere
nüfuz etmiþ, bir çok kolu
ve üyesi olan bir örgüt
olarak görünüyor.
Ýlk kez aktif subaylara
dokunulmasý operasyonun
devam ettiðini gösterirken,
bu kritik süreçte Savcý
Öz’ü görevden alýnmasýna
karþý mücadelenin doðru
bir yol olduðu da görüldü.

Eruygur serbest, Tolon sýrasýna bekliyor

Hep hastalandýlar
Ayýþýðý, Sarýkýz ve
Eldiven darbe giriþimlerini
örgütleyen, Oramiral
Özden Örnek'in Darbe
Günlükleri'nde yaptýklarý
yazýlý olan ADD Baþkaný
emekli Orgeneral Þener
Eruygur, saðlýk sorunlarý
nedeniyle tahliye edildi.
ADD'nin tahliye baþvurusunu onaylayan Adalet
Bakanlýðý Eruygur'un
koma durumunu gerekçe
gösterdi. Eruygur'un
gerçekten hasta olup
olmadýðýný zaman gösterecek, ancak gerek Susurluk
gerekse Ergenekon'da
suçüstü yapýlan çeteciler
ya hastalanýyor ya da
hatýrlamýyor. Hapisteki
diðer darbeci komutan
Hurþit Tolon'un da
hastalýk gerekçesiyle
serbest býrakýlacaðý
konuþulmaya baþlandý.
3 Kasým 1996'da
Susurluk'ta gerçekleþen bir
trafik kazasýyla iliþkileri
açýða çýkan polis þefi
Hüseyin Kocadað, DYP
Milletvekili ve Bucak
aþireti lideri Sedat Bucak,
ülkücü kontrgerilla üyesi
Abdullah Çatlý ile ilk kez
derin devlete dokunuluyordu. Çatlý ve Kocadað
ölmüþtü, kazanýn þüpheli
olduðundan, arabada bulu-

SUSURLUK

Sedat Bucak

ERGENEKON

Þener Eruygur

Ýbrahim Þahin

Ferit Ýlsever

nan suikastlarda kullanýlan
silahlar ve belgelerini
arkadan gelen ülkücü
tetikçi Haluk Kýrcý ve
Bucak'ýn adamlarý tarafýndan alýndýðý bilgisi
sýzdýrýldý. Susurluk davasý
sanýðý Sedat Bucak
kazadan dolayý hafýza kay-

býna uðradýðýný söyledi.
Susurluk'ta bir baþka
hafýza kaybýna uðrayan
kiþi ise Emniyet Özel
Harekat Dairesi Baþkan
Yardýmcýsý Ýbrahim
Þahin'di. Þahin ve
emrindeki özel harekatçý
polisler, Gazi katliamý,

Kürt iþadamlarýnýn
öldürülmesi, suikastlarla
suçlanýyordu. Tutuklanan
Ýbrahim Þahin'de hafýza
kaybetmiþti, hiçbir þey
hatýrlamýyordu.
Ergenekoncu Kuddusi
Okkýr'ýn 1 yýldýr mahkemeye çýkmayý beklerken
kanserden ölmesi daha
baþtan hastalýðý operasyonun yumuþak karný haline
getirdi. Kanser olasýlýðý
nedeniyle ÝP Genel Baþkan
yardýmcýsý Ferit Ýlsever
serbest býrakýldý, þimdi bir
çok toplantýya katýlýyor,
konuþmalar yapýyor.
Son zamanlarda hafýza
problemi yaþayan üç ismi
daha eklemek gerek.
Kendine gelen Hrant Dink
cinayeti ihbarlarýný
"Hatýrlamýyorum" diyen
Trabzon Ýl Jandarma eski
Komutaný Albay Ali Öz,
çevirdiði gizli iþlere dair
notlarý sorulduðunda
"Hatýrlamýyorum" diyen
Ýlhan Selçuk ve birlikte
çektirdiði fotoðraflara raðmen Danýþtay katili Aslan
Alpaslan'ý hatýrlamayan
Veli Küçük.
Ýtalya'da Temiz Eller
operasyonunda yargýlanan
sanýklarda hastalýk ve hazýfa kaybý yoluna sýk sýk
baþvurmuþtu.

Erol Zavar ve diðer hasta tutsaklarý da býrakýn
Hasta Ergenekoncular
tahliye ediliyor. Ergenekon
sanýðý Kuddusi Okkýr’ýn
ölümünden sonra
Ergenekon sanýklarýnýn
saðlýk durumu manþetlerden inmiyor.
Ama sosyalist gazeteci
Erol Zavar ve þu an aðýr
hastalýklarý yaþayan 47 tutsaðý kurtarmayý kimse
tartýþmýyor.
Odak Dergisi Yazý Ýþleri
Müdürü Erol Zavar,
1999’da mesane kanseri
tanýsý ile ameliyat oldu,
stresli ortamlardan kaçýnmasý ve üç ayda bir sistoskopi yaptýrmasý için
uyarýldý.
2001 yýlýnda gözaltýna
alýndý, þiddetli iþkenceden

geçti.
Tutukluluk süresi boyunca tüm yetkilileri durumu
ve alýnmasý gereken
önlemler hakkýnda
uyarmasýna raðmen bir
sonuç alamadý. Tecrit-tretman programý uyarýnca
hücreye, yani F Tipi cezaevine kapatýldý.
Üç yýl boyunca sistoskopi
cihazý yok gerekçesiyle
tekik edilmedi, hastalýðýn
ölümcül bir noktaya ulaþmasýna göz yumuldu
Zavar ayrýca migren krizleri, astým nöbetleri,
menüsküs aðrýlarý gibi bir
çok saðlýk sorunu yaþadý.
Ancak 2004 yýlýnda ameliyat edilebildi. Ýlerleyen
dört yýl boyunca 16 kez

daha ameliyat edildi. hastane sevkleri sýrasýnda jandama tarafýndan dövülmeye ve iþkenceye uðramaya devam etti. Zavar
hala içeride tutuluyor

Ýnsani gerekçeler Eruygur
için iþliyorsa Erol Zavar
için de iþlemelidir. Adalet
sadece omuza kalabalýklara deðil muhaliflere de
saðlanmalýdýr.

Kadýn
çalýþmaz
Türkiye Ýstatistik
Kurumu (TÜÝK) çalýþma yaþamýna iliþkin
çarpýcý verileri ortaya
koydu. Haziran 2008
itibarýyla çalýþma çaðýnda bulunan 50 milyon
kiþinin yarýsý iþgücüne
katýlmýyor. Ýþgücüne
katýlmayanlarýn yüzde
47'sini sadece ev iþleri
yapmasý beklenen
kadýnlar oluþturuyor.
z 15 yaþ ve üstü 25
milyon kiþi çalýþýyor. 25
milyon kiþi çeþitli
nedenle çalýþmýyor.
z 25 milyonluk çalýþmayan iþgücünün 12
milyonunu ev kadýnlarý
oluþturuyor.
z 1 milyon 600 bin
kiþi iþ aramýyor ama
çalýþmaya hazýr, bu kesimin 500 bininin iþ
bulma umudu yok. Ýþ
aramayan ama çalýþmaya hazýr kitlenin 950
binini yine kadýnlar
oluþturuyor
z 144 bin kiþi
mevsimlik iþlerde
çalýþýyor.
z Çalýþabilecek 3
milyon 526 bin kiþi
öðrenci.
z Emekli sayýsý 3
milyon 85 bin.
z Ýþsiz sayýsý 4 milyon
olarak gözüküyor.
Araþtýrma nüfusun
yarýsýný oluþturan
kadýnlar eve
hapsedildiðini ortaya
koyuyor.

Sýnýr ötesine
devam
Hükümet, süresi 17
Ekim'de dolan sýnýr
ötesi operasyon izin
süresinin bir yýl daha
uzatýlmasýný öngören
Baþbakanlýk tezkeresini
Meclis Baþkanlýðý'na
sundu. CHP ve MHP
tezkereyi destekliyor.
AKP'yle birlikte meclisten oy çokluðuyla çýkmasý beklenen tezkereye bir tek DTP
muhalefet ediyor.
DTP Grup
Baþkanvekili Fatma
Kurtulan "Defalarca
denenmiþ, sonuç alýnmamýþ, çok insanýmýzýn
canýný yitirmesine
sebep olmuþ bir durumu yeniden ülkemizin
gündemine getirmek,
daha çok insanýmýzýn
kanýnýn akmasýna sebep
olmuþ bu yöntemi
yeniden tartýþýyor
olmaktan üzüntü
duyuyoruz. Bu yöntem
çok denendi. Her
Genelkurmay baþkaný
kendisinden mi baþlatmak istiyor, bunu sýnamak mý istiyor doðrusu
insan bunu merak edi yor ama ortada olan
bunun çok denenmiþ
bir yöntem olduðu. 25
kez denendi, 26'ncýsý
düþünülüyor” dedi.

sayý: 335 z sosyalist iþçi z

sosyalist isci
Kriz ve örgütlenme
Dünya bir kez daha önemli bir dönemece
girdi. Hemen hemen bütün ekonomistler büyük
bir krizin gelmekte olduðundaanlaþýyorlar.
Bazýlarýbu defa ancak 1929 ile karþýlaþtýrabileceðimiz çapta bir krizin geldiðini söylüyorlar.
Son günlerde yaþadýklarýmýz bizi aldatmamalý.
Onlar krizin iþareti, kriz, ekonomik durgunluk
ya da sarsýntý henüz gelmedi. Yaþadýklarýmýz
mali sektöre iliþkin alt üst oluþlar. Kriz esas
olarak sanayiyi vurduðunda durum tamamen
farklý olacak.
Ýçinde olduðumuz günlerde dünyanýn en
büyük ekonomik ve askeri gücü olan ABD’de
baþkanlýk seçimleri var. Bush politikalarý sonucu her iki partinin adaylarý da savaþçý görünmemeye çalýþsalar da sýk sýk Afganistan’da ve
Irak’ta savaþa devam edeceklerini aðýzlarýndan
kaçýrýyorlar.
Cumhuriyetçi Parti’nin Baþkan Yardýmcýlýðý’na
gösterdiði aday ise Kafkaslar’da Rusya ile
savaþabileceklerini söyüyor. Dünyanýn ikinci en
büyük nükleer gücü ile savaþabileceðini
anlatýyor. Yani dünya ýsýnýyor.
Kafkaslardaki gerginlik bitmedi. Çünkü sorunun esasýnda bir anlaþma yok. Sadece þimdilik
durgunlaþtý. Yaþanan mali kriz özellikle
Rusya’nýn geri adým atmasýna neden oldu.
Açýk ki Kafkaslar bütün dünya için çok önemli
bir çatýþma noktasý.
Kafkaslarda sorun sadece Rusya ile
NATO/Batý arasýnda yaþanmýyor. Daha düþük
düzeyli de olsa NATO içinde de bir çatýþma
sürüyor.
Ve ABD’nin, þimdilik Bush yönetimi altýnda,
Ýran ve Suriye’ye dönük tehditleri ve dolayýsýyla
Orta Doðu’da yeni bir savaþ tehdidi bitmedi.
Kýsacasý, dünya bir yandan derin bir
ekonomik bunalýma doðru son hýzla ilerlerken
diðer yandan da bir dizi son derece ciddi politik
geliþme ile karþý karþýya.
Bu koþullarda kitlesel bir sol partiye ihtiyaç
her zamankinden çok.
Krize ne iktidardaki AKP ne de muhalefet
cevap verebilir. Ulusalcýlýktan maðlul daha soldaki küçük örgütlenmelerin de fazla bir þansý
yok.
Yeni liberalizme,bütün olarak kapitalizme
karþý olan, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe karþý amansýzca mücadele eden, cinsiyetçiliðe ve homofobiye ne kendi saflarýnda ne de toplumda izin
vermeyen, emperyalist saldýrganlýða her yerde
karþý çýkan bir sol parti büyük iþçi ve emekçi
yýðýnlar için alternatif olacaktýr.
Devrimci sosyalistlerin ilk ve en önemli iþi
böylesi bir partiyi yaratmaktýr. Böylesi bir parti,
var olan sekter sol gruplarýn yan yana gelmesi
ile deðil, sokakta, mücadele içinde olanlarýn
birleþtirilmesi ile mümkün olacaktýr.

Gelecek hafta
Sosyalist Ýþçi yok
Araya giren uzun bayram tatili nedeniyle Sosyalist Ýþçi gelecek hafta yayýnlanmayacaktýr.
Sosyalist Ýþçi’nin 336’ýncý sayýsý 8 Ekim 2008
günü yayýnlanacaktýr.
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Leyla Zana’nýn sözleri
Özden DÖNMEZ
Ermeni sorunu, Kürt sorunu ve Kýbrýs
sorunu. Dört tarafý düþmanlarla çevrili
ülkemizin bitmeyen sorunlarý. Leyla Zana
Diyarbakýr'da Demokratik Toplum Partisi
Kongresi'nde Kýbrýs ve Ermeni sorununun
çözümü halinde Kürt sorunununda
çözülebileceðini söyledi. Yani düþmanlardan biri barýþ istiyor yine, açýkca, yýllardýr.
Tek taraflý ateþkes yapýp duruyor.
Türkiye'de barýþ isteyen büyük bir çoðunluk var.
Kýbrýs halklarý Kýbrýs'ýn seçkin azýnlýðýna
raðmen birlikten, kardeþlikten yana.
Abdullah Gül'ün Ermenistan ziyareti
Türkiye'de yüzde 60 destek buldu.
Demek ki halklar anlatýldýðý gibi düþman
deðil.
Ama Kürtlerle olan savaþtan beslenenler
var. Kýbrýs'ta banka hortumcularý, Rum
arazileri üstüne kooperatifler yapanlar
var. Tükiye'de 1800'lerden beri varolan
vakýflarýn arazilerine, mülklerine el koyanlar var. Vakýflar Genel Müdürlüðü
1936'dan sonra elde edilen gayri menkullerin kayýtlarýný yapmýyor. Bu düþmanlýklardan beslenen birileri var.
Kýbrýs Türk'tür Türk kalacaktýr diyenler,
Ermeni Konferanslarýný basanlar, Þemdinli
sanýklarý için "Tanýrým iyi çocuktur" diyenler, Orhan Pamuk'u tehdit edenler, ayný
yere hizmet ediyorlar.
Türkiye'de bu sorunlarýn istisnasýz hepsi
bir iç politika malzemesi yapýlýyor. Bu
politikada baþarýsýz ya da baþarýlý olmamalarýný saðlamak mümkün. Hrant Dink'in

cenazesinde baþarýsýzlýklarýný gördüler.
Genel seçimlerde açýktan ulusalcýlar oy
kaybettiler, Kürt milletvekilleri meclise
girdiler. Baskýn Oran kampanyasý 1 ay gibi
bir zamanda 30 bin oy almayý baþardý,
Ufuk Uras Meclise girdi. Çeteciler,
Ergenekoncular, darbeciler, yani ulusalcýlar hesap versin diyen binlerce insan
var.
Leyla Zana çok doðru bir yerden
yakalamýþ meseleyi. Ermeni sorunu,
Kýbrýs sorununda adým atýlýrsa Kürt sorununda da adým atmak kolaylaþýr. Abdullah
Gül Ermenistan'ý ziyaret etti. Kürt halkýyla
da masaya oturabilir. Kýbrýs'ta çözüm için
adýmlar atýlmaya zorlanýyor, Kürt halkýyla
da barýþ yolunda adým atýlabilir.
Ergenekon'un üstüne gidilirse binlerce
faili meçhul cinayetin de üstüne
gidilebilir. DTP kapatýlma davasý düþebilir.
Savaþtan, ýrkçýlýktan, milliyetçilikten
beslenenler ekmeksiz býrakýlabilir.
Leyla Zana yerel seçimler için toplanan
DTP kongresinde konuþmuþ. Belli ki yerel
seçimlerde yerel sorunlardan çok genel
sorunlarýmýzý tartýþacaðýz. Biz de DTP kapatýlmasýn diyen, hepimiz Ermeniyiz
diyen, Kýbrýs'ta halklarýn kendi kaderini
tayin hakkýný savunanlarla yanyana gelmenin yollarýný bulmalýyýz. Atatürk'lü
bayraklarýyla 12 Eylülcüleri yargýlama
oyunu oynayan, þimdiki çetecilerin
avukatlýðýna soyunan ulusalcýlarla
mesafeyi hýzla açmalýyýz, bir önceki
seçimlerde yaptýðýmýz gibi .
Bu üç konuda net olmak saðlýk, eðitim
hakkýný korumaktan daha az önemli deðil.

Kapatýlan dernekleri, sendikalarý korumaktan daha az önemli deðil. Bu konularda net olmadan ekmek peynir mücadelesinde, herhangi bir baþka talepte emekçilerle yanyana düþmek zor.
Burjuva partileri de siyasi propaganda
yaparken size saðlýðý paralý hale getireceðiz, eðitim hakkýnýzý elinizden alacaðýz
demiyorlar. Savaþa, silaha eðitimden,
saðlýktan çok para harcamak lazým demiyorlar. Onlar net: düþmanlar var, bu düþmanlara karþý ulusal birlik ve mücadele
içinde olmalýyýz. Önce onlardan kurtulmadýðýmýz için çocuklarýmýz okuyamýyor,
hastanelere yatýrým yapamýyoruz diyorlar.
Cevabýmýz sadece "tenceremde aþým yok"
olabilir mi?
Ekonomik mücadele ile siyasi mücadeleyi birbirinden ayýranlar kaybederler.
Çeteler konusunda, Kürt halkýnýn özgürlüðü konusunda, ýrkçýlýða karþý mücadele
etmek konusunda sessiz kalanlarýn
ekmek peynir kavgasýnda da samimiyetleri sorgulanýr. Savaþla, ýrkçýlýkla, yaðmalanan azýnlýk arazileriyle günlük
mücadeleyi birbirine baðlayabilmek,
saðlýk hakkýmýzýn nasýl elimizden
alýndýðýný anlatabilmek için siyasi olarak
net olmak lazým.
Ulusalcý fikirlerle, kemalist fikirlerle
yanyana durarak bu netliðe sahip olmak
mümkün deðil. IMF politikasýný, uluslararasý kapitalizmin teþhirini yapýyorum
sanýrken ulusal sermayeyi savunur bir
yere düþüverirsin. Bunun da marksizmle
bir ilgisi olmadýðýný söylemek zaten
gereksiz.

Paþalarýn önünde hazýr ol da 15 aylýk askerlik yeter

Darbelere karþý
durmaya devam ediyoruz
Genelkurmay Baþkaný bir kere daha saðý
solu tehdit etti ve bu arada 28 Þubat
Darbesi’nin de arkasýnda durmaya devam
ettiklerini söyledi.
28 Þubat Muhtýrasý bilindiði gibi seçilmiþ
bir parlamentonun onayladýðý bir
hükümete karþý verilmiþti ve bu muhtýrayý
veren paþalar suç iþlemiþlerdi.
Þimdi de kendisine paþa deðil general
denmesini isteyen Genelkurmay Baþkaný
28 Þubat muhtýrasýnýn arkasýnda durduklarýný söyleyerek suç iþlemektedir.
Genelkurmay Baþkaný bu tutumuyla
ordunun siyasete müdahalesini meþrulaþtýrmaya çalýþmaktadýr ve bu tutumuna
karþý pek bir ses çýkmamaktadýr.
Paþa ayný konuþmasýnda gazetecilere de
dersler verdi. Verdiði dersler “büyük”
medya tarafýndan alkýþlarla karþýlandý.
Paþa’nýn bilgeliði üzerine methiyeler
düzüldü.
Solun Ergenekon’u “sola buradan birþey

 Darbeye karþýysan,
 Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
 Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan
 Tuzla’da ve baþka
yerlerde iþ cinayetlerine karþýysan
 Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan

çýkmaz” ya da “AKP’nin psikolojik savaþýnda ki bir manevra” olarak gören kesimi
gene sessiz kaldýlar. Bunlar ya Paþa’dan
korkuyorlar ya da Paþa ile iyi anlaþýyorlar.
Ya da Paþa’nýn 28 Þubat Darbesi’nin
arkasýnda durmasýnýn “Ayþe teyzeyi
ilgilendirmediðini” düþünüyorlar.
Oysa bütün darbeler gibi 28 Þubat’ta
Ayþe teyzeyi ve mahmut amcayý çok
ilgilendirdi. 28 Þubat’ýn ardýndan Emek
Platformu daðýldý. 28 Þubat’ýn ardýndan
AKP doðdu ve giderek yükselen oylarla 3
seçim kazandý ve dördüncüsünü de
kazanacaðý gün gibi aþikar.
Eðer 28 Þubat’ýn anlamýný kavrayamazsak, bütün darbelere, ama bütün darbelere kariý çýkmazsak iþçi ve emekçi
yýðýnlar gözünde bir anlamýmýz olmaz.
Paþalarla ayný yere düþeriz.
Toplum, iþçi ve emekçiler paþalarýn
yanýnda olmak istemiyorlar. Paþalarýn
önünde hazýr ol da 15 aylýk askerlik yeter.

sosyalist isci
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antikapitalist bir yayýn yapýyor. Ona omuz verebilirsiniz.
Abone olun, daðýtýmcýlarýmýz size her hafta gazetenizi iletsinler ya da
posta ile yollayalým. 5 sayý 10 YTL.

sosyalistisci@gmail.com - 0537 320 62 07

internet linkleri
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
mahalledenmeclise.org
hranticinadaleticin.com
tuzladaolumlereson.blogspot.com
70milyonadim.org

4z sosyalist iþçiz sayý: 335
Sadece AKP deðil,
Türkiye’de bir çok
hükümetin adý yolsuzlukla
anýldý. Aslýnda AKP’nin
hükümet ve devlet içindeki
karolarýnýn büyük bölümü
yakýn geçmiþte adý yolsuzlukla anýlan ANAP ve
DYP’den geliyor.
- 12 Eylül’ün ardýndan
Turgut Özal tarafýndan
kurulan ANAP’ýn adý yolsuzlukla özdeþleþti. Bugünkü
ANAP’lýlar bundan dolayý
partinin adýný deðiþtirmeye
çalýþtý. Özal döneminin

Diðerleri de çaldý
ANAP’lý Bayýndýrlýk
Bakanlarý Sefa Giray ile
Cengiz Altýnkaya Yüce
Divan'a gönderildi, her iki
bakan da beraat etti. ANAP
lideri Mesut Yýlmaz, Yüce
Divan’a gönderilen ilk
baþbakan oldu. Arkadaþlarý
bakan Güneþ Taner ve
Yaþar Topçu’da yargýlandý.
Yýlmaz, Topçu ve Güneþ'in
gerekçeli kararýnda görev-

lerini kötüye kullandýklarý,
ancak iþledikleri suçun tarihi itibariyle af kapsamýna
girdiðine dikkat çekilerek
'erteleme' kararý verildi.
Onlarý Rahþan Ecevit ve
DSP kurtarmýþtý!
- 28 Þubat darbesinin
ardýndan hükümet olan
DSP-MHP-ANAP koalisyonu da yolsuzluklara
boðuldu. MHP’li Bayýndýrlýk

Bakaný Koray Aydýn, 216 yýl
hapis cezasý istemiyle Yüce
Divan'da yargýlandý. DSP’li
Hüsamettin Özkan, Recep
Önal ve Zeki Çakan’da Yüce
Divan’a çýktý. Ancak hepsi
de beraat etti. 28 yýlda yolsuzlukatn ceza alan tek
bakan ise ANAP’lý Ersümer
oldu. Enerji Bakaný görevini
kötüye kullanmaktan 1 yýl 8
ay hapis cezasýna mahkum
edildi. Ersümer, 5 yýllýk süre
içerisinde yeni bir suç iþlememesi koþuluyla hapisten
kurtuldu.

Hayýrsever hýrsýzlar
Gözde Ýslami yardým
kuruluþu Deniz Feneri'nin
üç yöneticisi Almanya'da 5
yýlda topladýðý 41 milyonluk maaþýn sadece 8 milyonunu Türkiye'deki Deniz
Feneri'ne gönderdiði, geri
kalanýný baþka yerlerde
kullandýðý için mahkemece
suçlu görüldü. AKP,
destekçisi ve sosyal yardým
politikalarýndaki örneði
Deniz Feneri'ni son ana
kadar savundu.
Hükümete savaþ açmýþ
olan Doðan Holding ve
CHP sevinçli. Sonucu çok
önceden belli olan bu dava
etrafýnda yürüttükleri
kampanya baðýþlarý çalan
dernek yöneticilerinin
yardýmý ve hükümetin kollayýcý tutumuyla
Baþbakan'ýn partisiyle iliþkilendirildi. Türkiye'deki
Deniz Feneri ise
Almanya'dakiyle bir ilgisi
olmadýðýný söylüyor.
Ancak iki derneði
baðlayan kiþi þimdi RTÜK
Baþkaný olan Zahit Akman.
Deniz Feneri 1996 yýlýnýn
Ramazan'ýn da Kanal 7'de
yayýnlanan "Þehir ve
Ramazan" programýndan
baþladý. Programda
toplanan yardýmlarýn
daðýtýlmasý giderek bir
kampanyaya dönüþtü. O
dönem Kanal 7'nin baþýnda
bulunan Zahit Akman bu
kampanyanýn baþlýca
örgütçülerinden biriydi.
Dernek 2001'de þirketler
gibi ISO 2001 kalite belgesi

“Hiç bir ticari faaliyetim yok” sözlerinin doðru olmadýðý ortaya çýksa da Zahitt Akman, inatla
istifa etmiyor. Onu kollayan AKP harakiri yapýyor.
aldý. Yükselen AKP ile
paralel bir yükseliþ gösterdi.
AKP'nin belediyeler
aracýlýðýyla yürüttüðü
sosyal yardým politikalarý
CHP ve muhalefetin baþtan itibaren saldýrýsýna
uðradý. "Bir çuval kömüre
oylarýna satýyorlar" yoksul
insanlara dönük yardýmlara bu þekilde saldýrýldý.
Ancak birazcýk da olsa
yakýt, yiyecek ve oyuncak
alabilen emekçi sýnýflara
önceki hükümetler hiç bir
þey vermemiþti.
Deniz Feneri Ýslami
dayanýþma politikasýyla

ilerledi. Sloganý yoksullukla mücadele idi.
Parasý olanlarýn
kazançlarýnýn bir
bölümünü dernek
aracýlýðýyla fakirlere daðýtmasý, faizden arýnmýþ bir
tür zekat mekanizmasý
olarak sunuldu. Ancak
baþarý hikayesi bir anda
tersine döndü. YÝMPAÞ
gibi Deniz Feneri de
Almanya'daki dindar
Türkleri soymuþtu.
Dernek, Almanya'yla
iliþkim yok dese de
hükümet telaþla Türkiye'de
de bir soruþturma baþlattý.
AKP'li kadrolar CHP ve

Hükümet kurdurup hükümet deviren patron
Baþbakan ve Doðan
Grubu arasýndaki söz
düellosu uzlaþma telkinleriyle dinmiþ gözüküyor.
Ancak Doðan'ýn bir
iþadamý olarak, elindeki
medya gücüne yaslanarak
hükümetler üzerinde
baský kurduðu gerçeði
tartýþýlmýyor.
Aydýn Doðan 1979'da
Milliyet Gazetesi'ni alarak
yayýncýlýða girdi.
Patronluktan gelen baþka
gazete sahipleri de vardý,
ama hiçbiri onun kadar
etkili deðildi.
1991-2002 yýllarý arasýnda 11 yýl devam eden
koalisyonlar döneminde
Doðan'ýn etkinliði giderek

arttý. Güçsüz hükümetler,
iktidar olamayan
siyasetçiler ve askeri
vesayetin karþýsýnda etkin
bir baský gücü oldu.
Aydýn Doðan ANAP'lý
Mesut Yýlmaz'la beraberdi. Özal'ýn ardýnda

Yýlmaz'ýn ANAP baþkanlýðýna ve baþbakanlýk
koltuðuna oturmasýnýn en
büyük destekçisi
Doðan'ýn gazeteleri oldu.
1993'te DYP lideri
Süleyman Demirel,
cumhurbaþkaný olurken
Hürriyet Demirel'in parti
vitrinini deðiþtirme
operasyonuna destek
verdi. Doðan'ýn ve
Demirel'in desteklediði
Tansu Çiller DYP'nin
baþýna geçirildi. Ardýndan
baþbakan oldu.
Aydýn Doðan daha
sonra Çiller'le bozuþtu. 28
Þubat darbesinin sesi olan
Doðan Grubu gazeteleri
ve kanallarý RP'nin

MHP muhalefeti tarafýndan sürekli yolsuzlukla
suçlanýrken Deniz Feneri
ilk kez hükümetin hasar
almasýna neden oldu.
Yüzyýlýn insanlýk hareketi
aslýnda bir þirkete
dönüþürken yolsuzluklar
da beraberinde geldi.
Hayýrseverlik yoksulluða
ve yoksunluða çözüm olamaz. Sosyal yardým politikalarýna evet. Herkes için
daha fazla sosyal yardým
yapýlmalý. Ama bu þirketlerin, dolandýrýcýlarýn
devletin görevi.
devrilmesine, Çiller'in tasfiyesine yardýmcý oldu.
Ardýndan kurulan DSPMHP-ANAP hükümetini
baþta destekleyen Doðan,
ardýndan Ecevit'in ipini
çekti. DSP'nin bölünmesinde baþlýca aktör
oldu.
Doðan Grubu sayýsýz
politikacý, milletvekili,
yönetici üzerinde baský
kurdu. Bu süreçte kendisine ticari alanlarda hep
kolaylýk saðlandý. Kamu
ihaleleri hep ona kaldý.
Aðýr çekim darbe
sürecinde yine belirleyici
olan Aydýn Doðan yýllardýr AKP’yi devrimek
yönünde yayýn yapýyor.
Ama þimdilik kazanmýþ
gözükmüyor.

GÖRÜÞ
Bu topraklar bizim!
Dünyanýn bir ucundan bir insan topluluðu kalkýp
dünyanýn bir baþka ucuna gitse. Ve o baþka uçta
yaþayan yoksul, kendi halinde, toprakla
cebelleþerek, zeytin, hurma ve limon dýþýnda pek
bir þey üretemeden zor bela geçinen insanlara "Biz
2.000 yýl önce burada yaþýyorduk, geri geldik, bu
topraklar bizim, siz baþka bir yere gidin" deseler.
Bu zeytin, hurma ve limon üreticileri, "Baþka gidecek yerimiz yok, gidemeyiz" dese. Ve dýþarýdan
gelenler "Yok yahu, bal gibi gidersiniz!" deyip savaþ
açsa ve bu savaþta müthiþ bir vahþet uygulasa, gitmek istemeyen köylülerin korkup gitmesi için özellikle korkunç yöntemlere baþvursa, dünya ne
derdi?
Ve çoðu gerçekten korkup evini ve topraðýný
býrakýp gittiðinde, dýþarýdan gelenler, "Artýk burasý
bizim, burada sadece bizim gibi olanlar yaþayabilir"
dese ve kendi devletini kursa. Ve ya cesur ya yaþlý
ya inatçý olduðu için kaçmayanlar o devletin sýnýrlarý içinde tüm haklarýndan mahrum üçüncü sýnýf
vatandaþlar gibi yaþamak zorunda býrakýlsa, dünya
ne derdi?
Örneðin, Ýngiltere'nin kuzeyinde yaþayan ve
Viking asýllý olduklarý herkesçe bilinen Ýngilizler
Danimarka'ya yerleþse ve tepeden týrnaða silahlanarak Danimarkalýlara, "Burada eskiden bizim atalarýmýz yaþýyordu, burasý bizim, siz çevre ülkelere
gidin, burada biz yaþayacaðýz" dese, dünya
kamuoyu bunu kabul edilebilir mi bulurdu?
Uluslararasý hukuk bunu onaylar mýydý?
Filistin'de kabul edilebilir bulundu ve tam 60
yýldýr onaylanýyor.
Niye? Dünyanýn en zengin petrol bölgesinde, en
istikrarsýz bölgesinde emperyalizmin sorgusuz ve
kuþkusuz bir müttefiðinin, eli sopalý bir jandarmasýnýn bulunmasý her türlü hak ve hukuktan daha
önemli olduðu için. Emperyalist devletlerin tavrýný
anlamak kolay da, Ýsrail'in Batý'da halk arasýnda da
yaygýn sempati uyandýrmasýný, Filistinlilerin baþýna
gelenlerin adeta görmezden gelinmesini nasýl açýklamalý? Kolay: Nazi soykýrýmý. Yaygýn görüþ,
Nazilere altý milyon kurban veren bir halkýn, kendi
topraklarý diye düþündüðü topraklarda rahatça
yaþama hakký olduðu. Ýnsancýl bir görüþ.
Ama bir sorun var. Filistin'deki Yahudi nüfusun
devede kulak olduðu, ancak Hitler iktidara geldikten sonra büyük sayýda Yahudi'nin Filistin'e
göçtüðü doðru. Ama göçtüklerinde Filistin'in yerel
halkýna "Avrupa'da bizi kýrdýlar, orada yaþamak
istemiyoruz, izin verin bu topraklara gelelim, burada birlikte, kardeþçe yaþayalým" demek baþka þey
olurdu, "Buralar bizim, siz gidin" demek baþka þey.
Birincisi kabul edilebilir, ikincisi hiçbir açýdan
(hukuksal, etik, ahlaki) kabul edilebilir deðil.
Ve Filistinliler bunu kabul etmediði, Arap
ülkelerinde göçmen kamplarýnda yaþamayý sessizce
kabullenmediði içindir ki, Ýsrail sorunu 60 yýldýr
dünyanýn gündeminden çýkmadý.
Bugün sorun tamamen kangren olmuþ durumda.
Her Amerikan cumhurbaþkaný önce ilk
seçildiðinde, sonra da baþkanlýk dönemi sona
ermek üzereyken bir "barýþ" giriþiminde bulunur.
Bu giriþimler, Filistinlilere kendi topraklarýnýn
yüzde 10-15-20'si üzerinde saçma sapan bir devleti
kabul ettirmeye çalýþýr. Kabul ederler. Ýsrail,
Amerika'yý kýzdýrmamak için kabul etmiþ gibi
görünür. Sonra þu veya bu þekilde anlaþmayý bozar.
Filistinlilerin terörist olduðu, Hamas'ýn köktendinci
olduðu, zaten tüm Müslümanlarýn ve/veya
Araplarýn kana susamýþ barbarlar olduðu tartýþýlmaya baþlanýr. Ýsrail daha fazla Filistin topraðýna el
koyar, duvarlar inþa eder, "terörist" öldürür. Bir
dahaki "barýþ" giriþimine kadar.

Roni Margulies
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Almanya’da anti-ffaþistler müslüman karþýtý konferansa izin vermedi

Naziler bozguna uðradý
Betül Genç
Almanya'nýn Köln
kentinde inþa edilecek
camiyi engellemek
Avrupa'daki Nazi örgütlerinin bir süredir etrafýnda
örgütlendikleri bir platforma dönüþmüþtü. ProKoeln (Köln Ýçin)
grubunun hafta sonunda
iki günlük bir kongre ve
kent merkezinde kitlesel
bir gösteriyle camiyi
protesto ederek,
'Avrupa'nýn Ýslamileþtirilmesini durdurma' çaðrýsý
ile kamuoyu yaratma ve
Avrupa Nazilerini bir
araya getirme planlarý
Anti-Nazilerin kitlesel
protestolarýyla bozguna
uðratýldý.
Anti-Nazi gruplar ProKoeln üyelerinin kent
merkezine girmesini ve
toplantý yapmasýný
engellediler. Naziler bir
tekneye sýðýndýlar. Tekne
taþlandý ve limana
dönüþünde beþ saat iskeleye yaklaþtýrýlmadý. Ertesi
gün Nazilerin gösteri yapmayý planladýðý meydanda
"Naziler- Bir Daha Asla",
"Irkçýlar Dýþarý" sloganlarýyla kitlesel bir gösteri
yapýldý.
Pro-Koeln "göçmenlerin
Avrupa'yý iþgal etmesine"
son verilmesini, "Batýlý ve
Hýristiyan geleneklerine
sahip çýkýlmasýný"
savunuyor. Hedefledikleri
kongreye Belçika,
Avusturya ve Ýtalya'dan
benzer gruplarýn katýlacaðý
hatta Avusturya Özgürlük
Partisi baþkaný ve Fransýz

Afganistan
iþgali
protesto
edildi
Sendikalar, politik
aktivistler ve çeþitli sol
örgütler Fransa'nýn on
kentinde yürüdüler.
Binlerce kiþi Fransýz
birliklerinin
Afganistan'da bulundurulmasýný protesto
ederek askerlerin geri
çaðýrýlmasýný istedi.
Cumartesi günü
gerçekleþen protestolar
iki gün sonra Fransýz
parlamentosunda birliklerin durumu
hakkýnda yapýlacak
oylamayý etkilemeye
dönüktü.

Almanya'da
protestolar
Almanya'nýn iki ayrý
kentinde Berlin ve
Stuttgart'ta binlerce kiþi
Alman askerlerinin
Afganistan'dan çekilmesini istedi.
Gösterileri 250'ye yakýn
örgüt ve sendikalar ile
Sol Parti çaðýrdý.

'Barýþa Þans
Verin'

Nazilerinin lideri Le Pen'in
de orada olacaðý söylenmiþti. Almanya'da yaþayan
üç milyon Müslüman
nüfusun yüzde 4'ünü oluþturuyor.

Ýslam Fobisi
Amerikan yeni
muhafazakarlarý Doðu
bloðunun çökmesinden
sonra yeni düþmaný Ýslam
olarak belirlediler.
11 Eylül sonrasýnýn

"terörle savaþ" siyaseti
Afganistan ve Irak iþgallerini meþrulaþtýrýrken
Avrupa solu da bu Neocon "Ýslam fobisi"nden
nasibini aldý. ,
Kimi zaman Fransa'da
olduðu gibi "ama Taliban'ý,
Saddam'ý, Hamas veya
Hizbullah'ý destekleyemeyiz" diyerek savaþ karþýtý
harekete, Orta Doðudaki
anti-emperyalist
mücadelelere mesafeli dur-

dular, kimi zaman da türbanýn yasaklanmasýna sessiz kalarak veya destekleyerek bu politikalara
katýldýlar.
Ýmparatorluðun imal
ettiði Ýslam fobisine net bir
þekilde karþý duramamak,
"ama yaþam tarzýmýz ne
olacak" gibi kaygýlarla
tarafsýzlaþmak solu, Orta
Doðu ve Asya'da
emperyalizme direnenlerin
yanýnda ikirciksiz yer ala-

mamaya, içerde ise
toplumun en altýnda yer
alan göçmenleri ýrkçý
baskýlara karþý savunamamaya sürükleyebiliyor.
Anti-Nazilerin Ýslam
fobisini kullanan ýrkçýlarý
sokaklarda bozguna uðratmasý, barýþ içinde bir arada
yaþamak isteyen insanlarýn
etnik veya dini ayrýmcýlýk
karþýsýnda ne yapmasý
gerektiðini çok güzel gösteriyor.

Göstericiler "Barýþa
Þans Verin - Askerleri
Afganistan'dan Çekin"
pankartlarýyla
yürüdüler. Alman
Parlamentosu da 7
Ekim'de Afganistan'a
ilave asker gönderip
göndermemeyi oylayacak. Fransa'nýn
Afganistan'da 3000
Almanya'nýn ise 3500
askeri bulunuyor. Nato
kuvvetleri
Afganistan'da toplam
70 bin asker bulunduruyor.

Saðcý þiddet Bolivya'yý sarsýyor
Mike Gonzales
Bolivya'da zenginler
fiziksel þiddet ve ýrkçý
propaganda ile Evo
Morales'in radikal reformlarýný geri döndürmeye
çalýþýyorlar.
Maskeli adamlar
hükümet binalarýný basýyor ve tahrip ediyorlar.
Santa Cruz'da basýnýn sivil
protesto hareketi diye
adlandýrdýðý hareketin liderlerinden biri, Amelia
Dimitri silahsýz bir yerli
kadýný döverken kameralara poz verdi. Yerel
polis ve örgütlü çeteler
Pando bölgesinde bir grup
köylüye pusu kurarak sekizini öldürdüler.
Bolivya'nýn doðusundaki
beþ zengin eyalette yoðunlaþan ýrkçý þiddeti
destekleyenlerin elindeki
radyo ve televizyon kanallarý bunlarý nadiren haber
yapýyor. Bolivya'daki bu

5

beþ eyalete yarým ay
dendiði için büyük basýna
da Ay Medyasý deniyor.
Basýna göre bu sivil bir
özerklik hareketi.

Kaynaklarýn
paylaþýmý
Morales iki yýl önce
seçildiðinde temel politikasý Bolivya'nýn gaz ve
petrolünü kamulaþtýrarak
nüfusun büyük çoðunluðunu oluþturan yoksul
yerliler ve köylülerin
lehine serveti yeniden
daðýtmaktý. Ülkenin petrol
ve gaz rezervleriyle soya
üretimine uygun topraklar
özerklik isteyen doðu
eyaletlerinde. Bunlardan
Tarija toplam doðal gaz
rezervinin yüzde 82'sini
üretiyor. Doðu eyaletlerindeki zenginler özerklik istiyorlar.
Özerklik; toprak sahipleri, bankacýlar ve sanayi-

cilerin Morales hükümetinin kamulaþtýrma ve adil
gelir daðýlýmý reformlarýndan kurtulmak için kullandýklarý bir bahaneden
baþka bir þey deðil.
Morales kendisini iktidara getiren kitle örgütlerinin talepleri temelinde
yeni bir demokratik
anayasa önerince servet
sahipleri direniþe geçtiler.
Önce Meclisi iþlemez hale
getirdiler ardýndan da bir
dizi özerklik referandumuna gittiler. Þiddet, ýrkçý
propaganda ve ABD
büyükelçisi Philip
Goldberg'in açýk
desteðiyle özerklik onaylandý. Yerel liderler derhal
yerel kaynaklar üstünde
tam kontrol ve merkezi
bütçeye aktarýlan gaz ve
petrol vergisinin kaldýrýlmasýný istediler ve kendi
polislerini örgütlemeye
giriþtiler. Morales
hükümeti Aðustos ayýnda

ulusal çapta bir güvenoyu
referandumunu kazanýnca
Santa Cruz Gençik Birliði
tarzýnda neo-faþist
örgütler þiddeti yoðunlaþtýrdý.
Referandum öncesinde
baþkent La Paz'daki
madenciler, köylü örgütleri, El Ato toplum örgütleri kitle gösterileri, anayollarýn iþgal edilmesini
içeren direniþ çaðrýsý yaptýlar.
Ne yazýk ki Morales
hükümeti gösterileri durdurdu, hatta daðýttý.
Yarým Ay'daki sistematik
þiddet karþýsýnda da
hükümet ayný kararsýz
tutum içinde. Art arda
gelen direniþ çaðrýlarýna
cevaben hükümet sükunet
ve uzlaþma telkin etmeyi
sürdürüyor. Þimdi açýkça
görülüyor ki bu tereddüt
sadece muhalefeti
cesaretlendirerek þiddetin
artmasýna yaradý.

Þiddeti örgütleyenler
petrol ve gaz kaynaklarýnýn özel þirketlere
geri verilmesini istiyor ve
gelirlerin vergilendirilerek
yoksullara aktarýlmasýný
durdurmaya çalýþýyorlar.
Morales hükümeti
serbest piyasacý,

özelleþtirmeci, baskýcý
rejime karþý mücadele
eden kitle örgütleri
tarafýndan, çetin
mücadeleler sonunda iktidara taþýndý.
Bu kitle gücünü tekrar
seferber etmenin
zamanýdýr.
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700
milyar dolar
Baþkan Bush’un mali
sistemi kurtarmak için
Senato’dan istediði
para miktarý

%40
Mali sektörün son 10
yýldýr ABD’deki tüm kârlar
içindeki pay

4.5
trilyon dolar
Son günlerde iflas eden
ya da Birleþik Devletler
hükümeti tarafýndan
kamulaþtýrýlan 2 ipotek
þirketi ile iki banka ve bir
sigorta þirketinin toplam
mal varlýðý.
Sigorta devi AIG 1.2 trilyon dolar, Lehman
Brothers ve Merrill Lynch
1.5 trilyon dolar ve iki
ipotek karþýlýðýkredi
veren Fannie Mae ve
Freddie Mac 1.8
trilyon dolar.

11
trilyon dolar
Amerika’daki konut kredisi pazarýnýn boyutlarý.
Hükümet tarafýndan
kamulaþtýrýlan iki þirket
bu pazarýn yaklaþýk
yarýsýna hükmediyorlardý.

%6.1
Amerika’da iþsizliðin
ulaþtýðý boyut. Geçen
sene Amerika’da iþsizlik
yüzde 4.7 idi. Ayný
dönemde sanayi üretimi
de yüzde 1.1 oranýnda
düþtü.

Bir haftada Türkiye GSMH’sýnýn beþ katý kayboldu

KAPÝTALÝZMÝN
SONU MU?
G

eçtiðimiz hafta
insanlýk tarihinin en
büyük kamulaþtýrma operasyonu ile
karþý karþýya
a geldik.
Ýki hafta içinde Çin ekonomisinin
toplamýndan daha büyük bir sermayeyi kontrol eden bir dizi þirket Birleþik Devletler hükümeti
tarafýndan kamulaþtýrýlýýrken
Türkiye ekonomisi ile eþit
büyüklükteki bir yatýrým bankasý
iflas etti.
Önce ABD’deki toplam konut
kredilerinin yarýsýný daðýtmýþ
olan iki þirket, Fannie Mae ve
Freddie Mac’ý Birleþik devletler
hükümeti kamulaþtýrdý. Bu iki
þirketin daðýttýðý kredilerin
toplamý 5.4 trilyon dolar. Yani
Ýngiltere ekonomisinin 2.5 katý.
Çin ekonomisinden daha büyük.
Para piyasalarý Fannie Mae ve
Freddie Mac’ýn kamulaþtýrýlmasýnýn ardýndan rahat nefes
aldýlar, ama 2 hafta sonra daha
büyük bir þok tüm dünyayý
sarstý.
Amerika’nýn ve dünyanýn 5 en
büyük yatýrým bankasýndan ikisi
ayný günlerde sallanmaya
baþladýlar; Merrill Lynch ve
Lehman Brothers.

Daha büyük olan Merrill Lynch
rakibi Bank of America tarafýndan çok ucuza satýn alýnýrken
ABD hükümeti diðerinin,
Lehman Brothers’ýn iflas etmesine göz yumdu. Hem Bank of
America hem de bir Ýngiliz
bankasý olan Barclays Lehman
Brothers’ý satýn almak istediler
ama sonra vaz geçtiler. Bütün
bunlar Cumartesi ve Pazar günleri yaþandý, Pazartesi günü
Lehman Brothers iflas etti.
Lehman Brothers son 18 ayda
14, son bir yýlda ise 6.7 milyar
dolar zarar etmiþti. Daðýttýðý
kredileri toplayamýyor, borçlarýný
ödeyemiyordu.
Oysa Lehman Brothers daha iki
sene önce iþ çevrelerinin önde
gelen dergileri tarafýndan en
baþarýlý 50 mali kuruluþtan biri
olarak sunuluyordu.
Biri batan, diðeri rakibi tarafýndan satýn alýnan bu iki bankanýn
kontrol ettiði sermaye 1.5 trilyon
dolardý.
Tek baþýna 1.2 trilyon dolar
malvarlýðýna sahip olan
American International Group,
AIG adlý sigorta þirketi de
Lehman Brothers’ýn iflas
etmesinin ertesi günü batma

noktasýna geldi.
AIG kapitalist sistem için iki
yatýrým bankasýndan daha önemliydi. Önemliydi, çünkü AIG
dünyanýn dört bir yanýnda
sayýsýz bankanýn kredilerini sigortalamýþtý ve onun batmasý
birçok bankanýn da onu izlemesine neden olabilirdi.
Lehman Brothers’ýn iflas ettiði,
AIG’ýn batacaðýnýn anlaþýldýðý
gün altýsý Amerikalý olan
dünyanýn en büyük 10 bankasý
aralarýnda 70 milyar dolarlýk bir
fon oluþturdular. Fon batma
tehlikesine karþý bankalarýn kullanýmý içindi.
AIG’in batmasýnýn dünya
ekonomisi üzerinde yaratacaðý
yýkýcý tehlikeyi hesaplayan
Amerikan hükümeti sonunda þirketin yüzde 80’ine karþýlýk 85
milyar dolar borç verdi. AIG
þimdilik batmaktan kurtuldu.
Dolayýsýyla sistem çok büyük bir
sarsýntýyý atlattý.
AIG’ýn kurtarýlmasý operasyonu
öncesinde dünya borsalarý da
çöktü. Çeþitli borsalarýn yaklaþýk
500 milyar dolar deðer kaybettiði
hesaplanýyor. Rus borsasý en aðýr
darbeyi yedi ve ve Rus hükümeti
borsayý bütünüyle çökmekten

kurtarmak için kapattý. Sonra da
Sberbank, VTB ve
Gazprombank’a 50 milyar dolara
yakýn destek verdi. Rusya’da
çöküþ böylece önlendi.
Dünyanýn çeþitli merkez
bankalrý ise piyasalara 180 milyar
dolar pompaladýlar.
Toplam 4.3 trilyon dolarý bulan
kamulaþtýrmalara ve piyasalara
merkez bankalarý aracýlýðý ile
yapýlan müdahalelere raðmen
borsalardaki düþüþ durmadý.
Tam tersine panik artarak sürdü.
Yeni dev bankalar batma söylentileri ile sarsýldý. Ýngiletere’de
konut ipoteði veren en büyük
banka olan Halifax Bank of
Scotland’ý (HBOS) iflastan rakibi
LloydsTSB adlý banka satýn
alarak kurtardý.
Sonunda ABD devlet baþkaný
Bush Senato’dan gerektiði zaman
bankalarýn batýk borçlarýna karþý
kullanýlmak üzere 700 milyar
dolar isteyip bu istediðini alýnca
borsalar yatýþtý ve þaha kalktý.
Bu haberin üzerine New
York’daki Wall Street borsasýnda
10 dakikada 650 milyon hisse el
deðiþtirdi ve borsanýn deðeri kriz
öncesinin üzerine çýktý. Benzer
geliþmeler bütün dünya bor-

salarýnda yaþandý.
Sonunda mali, piyasalar sakinleþti ama herkes biliyor ki bu
geçici bir durum.

Yeni liberalizm
can çekiþiyor
1973’e kadar dünyanýn her
yerinde bankalar üzerinde sýký
bir mali denetim vardý. Sonra bu
denetim kalktý. Yeni liberalizmin
önerilerinden birisi de merkez
bankalarýnýn baðýmsýzlýðýydý.
Hemen hemen bütün dünyada
bu gerçekleþti.
Ne var ki bu öneri çok zaman
bozuldu ve son krizde bütünüyle
çöktü. Artýk diyebiliriz ki dünya
bankacýlýðýnda yeni bir dönem
baþladý. Merkez bankalarý ve
hükümetler piyasalara müdahale
ediyorlar hem de çok büyük
boyutlarda.
Bugünkü kriz 9/11’in arkasýndan Amerika’nýn kredi almayý
kolaylaþtýrmasý ve faizleri
düþürmesi ile baþladý. Krediye
hücüm döneminde konut kredileri kolay alýnan ve yaygýnca kullanýlan bir kredi haline geldi.
Sadece Amerika Birleþik
Devletleri’nde 11 trilyon dolarlýk
konut kredisi kullanýldýðý hesaplanýyor.
Ve Amerika’da konutlara verilen ipotekli kredilerden dolayý
iki üç sene içinde 600 milyarýn
üzerinde bir zararýn oluþacaðý
tahmin ediliyor.
Bu dönemde bankalarýn dünya
ekonomisi içindeki payý da çok
büyük ölçülerde arttý.
Mali sitemin ABD’de tüm kârlar
içinde ki payý 1980’lerde yüzde
10 iken geçen on yýlda bu oran
yüzde 40’a kadar ulaþtý ve 1.2 trilyona dayandý.
Ne var ki alým gücünün azalmasý, iþsizliðin Amerika,
Almanya, Japonya, Ýngiltere gibi
en büyük kapitalist ülkelerde
hýzla yükselmeye baþlamasý
(Amerika’da geçen sene 4.7 olan
iþsizlik bu sene 6.1’e ulaþtý) konut
kredilerinin ödenmesi konusunda daha da büyük bir problem
oluþturuyor.
Bu arada ekonomik durgunluða
girildiði artýk belli baþlý kapitalist
ülkelerin bir kýsmýnýn hükümetleri tarafýndan da kabul ediliyor.
Ve zaten ABD baþta olmak üzere
G7 ülkelerinin ekonomileri
küçülmeye, sanayi üretimleri
düþmeye baþladý.
Benzer bir geliþme daha az þiddetli olmak üzere þimdiye kadar
süper bir hýzla ekonomileri
geliþen Hindistan ve Çin’de de
yaþanmaya baþladý.
Ýþte bu durum bugünkü mali
krizin baþlýca nedeni.
Devasa boyutlu bütün devlet
müdahalesine raðmen krizin
önünün saðlam bir biçimde
kesildiði söylenemez. Dolayýsýyla
ekonomileri birer birer durgunluða giren büyük kapitalist ülkeler, daha da þiddetli bir mali
sarsýntý bekliyor ve zaten çeþitli
mali kuruluþlarýn batma tehlikesi
finans çevrelerinin günlük
konuþmalarý, deðerlendirmeleri
arasýnda. Bankalar birbirlerinden
korkuyorlar ve birbirlerine kredi
vermiyorlar. Bu sistemin daha da
sancýlý bir hale gelmesine neden
oluyor.
Öte yandan dev boyutlu devlet
müdahalesi serbest pazar
ekonomisi anlayýþý ile taban
tabana zýt. Sürekli olarak herþeyi
özelleþtirmeyi öneren, piyasalara
müdahaleye þiddetle karþý çýkan
yeni liberalizm yaþamakta
olduðumuz koþullarda mezarýna

giriyor. Açýk ki önümüzde ki
dönemde devlet müdahaleleri
daha da çoðalacak ve istisnai bir
durum olmaktan çýkarak
süreklilik kazanacak.

Düzenleyici
liberalizm

Ya emekçiler?
Ýflas eden Lehman Brothers þirketine ait televizyon haberlerinde
ve gazetelerde çýkan fotoðraflý
haberlerde eþyalarýný toplayarak
bankayý terk eden çalýþanlarýn
fotoðraflarý kullanýldý.
Binlerce bankacý iþlerini kaybedecek. Lehman Brother’ýn 25 bin
çalýþanýnýn iþlerini kaybedeceði
açýk. Diðer bankalardan ve mali
kuruluþlardan da çok sayýda
bankacýnýn, mali uzmanýn
çýkarýlacaðý da açýk.
Ancak bir de bütün bu
bankalarda ve mali kuruluþlarda
çalýþan bir diðer unsur daha var.
Getir götür iþlerini yapan,
binalarý temizleyen, bankacýlara
hizmet eden, telefon santralýnda,
fotokopi odalarýnda çalýþanlar
var.
Televizyonlar ve gazeteler
onlardan hiç bahsetmiyor. Oysa
asýl büyük darbeyi onlar yiyiyor.
iþsizlik asýl onlarý vuruyor.
Devletler sýradan halkýn
ödediði vergilerle dev boyutlu
þirketleri iflastan kurtarýrken, sistemi onlardan topladýðý paralarla
yaþatmaya çalýþýrken bir kez
daha soyulan bankalarýn bankacý
olamayan çalýþanlarý bir de iþlerini kaybederek derin bir yoksulluða sürükleniyorlar.

1929: Kapitalizmin büyük krizi.
“Yardým istemiyorum. Kim iþ bulmama yardým edecek.”

Bundan sonrasý
Yaþamakta olduklarýmýz sadece
bir baþlangýç. Aklý baþýnda olan
herkes sorunun btimediðini
sadece kýsa süreli ertelendiðini
biliyor. Beklenen ise 1929 krizine
yakýn bir sarsýntý.
1929 krizi emekçi sýnýflarý hallaç
pamuðu gibi attý ve sonunda
dünyanýn belli baþlý güçlerinin
alabildiðine silahlanarak birbirleriyle savaþa tutuþmasý ile
sonuçlandý.
Ýkinci Dünya Savaþý insanlýðýn
gördüðü en kanlý savaþ.
Öncesinde Almanya ve Ýtalya’da
faþizm iktidara gelirken
Rusya’da da stalinizm iktidarýný
pekiþtirdi.
Önümüzdeki dönemde
dünyanýn nasýl siyasal sonuçlarla
karþýlaþacaðýný þimdiden
kestirmek mümkün deðil. Ancak
politik geliþmelerin ipuçlarý elimizde var.
ABD Ýran ve Suriye’yi tehdit
etmeye devam ediyor.
ABD baþkanlýk seçimlerine
katýlan her iki aday da savaþ
olasýlýklarýný red etmiyor.
Irak ve Afganistan’da savaþ
kanlý bir biçimde devam ediyor.
Afganistan’da iþgalcilerin durumu kötü, Irak’ta ise var olan
nisbi istikrarýn çok kýrýlgan
olduðunu ABD’nin Irak’taki en
yetkili generali söylüyor.
Kafkaslarda Rusya ile NATO
kafakafaya geldiler.
NATO bölgede büyümek ve
Rusya’ya karþý mevzi kazanmak
istiyor, Rusya ise direnmeye
çalýþýyor.
Bütün bunlar önümüzde çok gri
bir manzara olduðunu gösteriyor. Þimdi milyonlarca emekçi
kapitalizmi bir kere daha sorgulayacak. Bu yaþananlarýn nedenlerini araþtýracak ve öfkelenecek.
Ýþte bu koþullar bize kapitalizme
karþý güçlü bir sol alternatifin
büyümesi için eþsiz bir fýrsat
veriyor. Kullanabilirsek kapitalizmi devirebiliriz.

Borsa’nýn çöktüðü gün
New York borsasý çöktüðünde kalabalýklar Wall Street’te toplandý

Ekmek kuyruðu
1929 krizi ABD’de büyük bir iþsizlik dalgasý yarattý

Yalçýn Yusufoðlu
“Liberalizm iyi bir þey
olduðuna göre, ultra’sý,
megasý daha da iyi bir þey
olmalý dersek, liberal kapitalistler niçin baþlarý her
sýkýþtýðýnda kamu sektörünün
eteðine yapýþýyorlar, diye sormamýz gerekir. Siyasi iktidardakiler düzenlemeci olsalar
yaptýklarýna þaþýrmayacaðýz,
fakat hepsi hýzlý liberal. Yani
“býrakýnýz yapsýnlar, býrakýnýz
geçsinler” diyorlar, ama
“býrakýnýz batsýnlar” demiyorlar. 1929’de büyük firmalarý
kamu sektörü (yani halkýn
doðrudan ve dolaylý vergilerinden toplanmýþ devalet
hazinesi) kurtarmýþtý, þimdi de
öyle oluyor. Devletin sadece
finans sektörünü kurtardýðýný
zannetmeyin, hazine ‘Detroit’e
yardým’ adý altýnda otomotiv
endüstrisine de 29 milyar
dolar pompalamayý da vaat
ediyor. Hani düzenleyicilik bu
kadar kötüydü?”
...
“20 yýl kadar önce kapitalizmi tarihin sonu ilan eden aklý
evveli aklýmýza getirmekte
yarar var. Bu kriz aþýldýðýnda
geride býrakacaklarýný düþünelim. Küreselleþme, deðiþim,
geliþim, biliþim, bilgi toplumu,
yükselen deðerler gibi kulaða
hoþ gelen sloganlarla
bugünkü bunalýmý anlamak
mümkün deðil, o yuvarlak
laflarýn hiç birisi krizden çýkmaya çare olmuyor. Býrakýnýz
dünyada gitgide açýlan
Kuzey/Güney uçurumunu bir
yana, dünya ekonomisinin
patronluðuna soyunan ABD
bile þu anda o laflarla hangi
peynir gemisini yürütecek? Bu
nedenle, bütün o laflarý bir
yana býrakýyor, çareyi babadan
kalma metotlarda arýyor. Bazý
uzmanlar ya da politikacýlar
(mesela George Walker
Bush’un ardýlý McCain ve
yardýmcýsý Sarah Palin bile)
“bu duruma -Bush
ekonomisinden yararlanan- firmalarýn aþýrý kâr hýrslarý, açgözlülükleri sebep oldu” deseler
de, halkýn vergilerinden oluþmuþ muazzam kamu fonlarý
olmasaydý, ne yapacaklardý,
bilemem. Kapitalist aç gözlü
olmasýn da ne yapsýn?
Büyüme bir iþletmenin tek
yoludur, büyümese batmayý,
yok olmayý, yok olmasa bile
düþe kalka ezilmeyi peþinen
kabullenecektir, büyümek batmamanýn güvencesi deðildir,
ama onun tek batmama þansýdýr: Kazanýr, yatýrýr, büyür,
daha çok yatýrýr, daha büyür,
daha yatýrýr, daha büyür. Batar
veya batmaz, bazen kedinin
kendi kuyruðunu kovalamak
için kendi etrafýndan dönmesine benzese de büyümek
onun mecburi istikametidir. Þu
iþveren çok aç gözlü, ötekisi
deðil diye bir tasnif yapmanýn
bilimsellikle alakasý olabilir
mi? Krizi bir takým kötü
adamlara baðlamak ve onlarýn
yanýnda iyi patronlar aramak
yerine, oturup 1990 sonrasýný
A’sýndan Z’sine kadar gözden
geçirmekte yarar aramalý.”
* Yalçýn Yusufoðlu’nun
makalesinin tamamýný
sesonline.net’ten okuyabilirsiniz.
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“Siz dünyayý yönetemezsiniz, fakat biz yönetebiliriz”

Ýþçi kontrolü nedir?
camalarýný kontrol etmek ve
yönetimsel mali iþleri izlemek
üzere Mali Komite; diðer fabrikalardaki þuralarla haberleþmeyi saðlamak üzere Ýletiþim
Komitesi; sadece kadýnlardan
oluþan ve özellikle kimya ve tekstil endüstrisinde çalýþan kadýnlarýn taleplerini dile getirmek
üzere Kadýn Komitesi oluþturuldu.”

Ian BIRCHALL
Ýþinizi patronunuzdan daha iyi
yapabilir misiniz? Bu soruyu
kendinize ve iþ arkadaþlarýnýza
sorun. Emin olun on kiþiden
dokuzu bu soruya kesinlikle ve
hatta küçümseyici bir ifadeyle
"evet" cevabý verecektir.
Aslýnda bu sorunun özünde,
"sosyalizm" derken ifade etmek
istediðimiz þey yatar. Ýçinde
yaþadýðýmýz toplum bizi iki
temel sýnýfa bölmüþtür. Bir
yanda, hepimizin ihtiyacý olan
mallarý ve hizmetleri üretenler,
diðer yanda ise neyin üretileceðine karar verenler ve bu üretimden büyük karlar elde etmeyi
planlayanlar vardýr.
Sosyalizmi destekleyenler de
ona karþý olanlar da, bu sistemi
devletin her þeye sahip olmasý
olarak tanýmlarlar. Fakat, bugünlerde ABD'de gördüðümüz gibi,
George Bush bile, iki emlak devini - Fannie Mae ve Freddie Mac devralarak, bir tür kamulaþtýrma
modeline baþvurabiliyor.
Daily Telegraph, bunun,
"piyasanýn baþarýsýzlýðýna sosyalist bir yanýt" olduðunu düþünüyor. Tabii ki Telegraph dýþýnda
kimse Bush'un bir sosyalist
olduðunu düþünmüyordur.
Sosyalistler, çalýþanlarýn iþ
güvencesini saðlamak için kullanýldýðý sürece kamulaþtýrmayý
desteklerler. Biz kamu hizmetlerinin özelleþtirilmesine karþý
çýkarýz, çünkü özelleþtirme, bu
hizmetlerin veriliþ sürecinde
halkýn deðil, kâr etme amacýnýn
öncelikli olmasý demektir.
Fakat kamulaþtýrma her derde
deva deðildir. 1947'de
Ýngiltere’de madenciler, maden
ocaklarýnýn kamulaþtýrýlmasýný
sevinçle karþýladýlar, fakat kamulaþtýrmadan bir yýl sonra yeni
patronlarýna karþý grev yaptýlar.
Dolayýsýyla, gerçek sosyalist
gelenekte asýl olan kamulaþtýrma
deðil, kontrolün iþçilerde
olmasýdýr.

Sendikalizm
Birinci Dünya Savaþý'ndan
önce, sendikalist fikirler iþçi sýnýfý
hareketi içinde çok yaygýndý.
Sendikalistler, üretim araçlarýna
devletin sahip olmasýna karþýydýlar. Onlara göre üretim
araçlarý, iþçilerin örgütleri olan
sendikalarýn kontrolünde
olmalýydý.
Fakat 1917 Ekim Devrimi bu
anlayýþa en iyi yanýtý veren
hareket oldu.
Bolþeviklerin, iktidarý alýrken
çýkardýklarý ilk emirlerden bir
tanesi, "mallarýn üretiminin, satýlmasýnýn ve depolanmasýnýn ve
sanayideki tüm mali faaliyetlerin, bankacýlýðýn, tarýmýn ve
diðer iþletmelerin iþçilerin kontrolüne geçmesi" oldu.
1917'de gevþek hareket aþaðýdan örgütlenmiþti. Bir çok yerde
patronlar iþyerlerinde atýldý. Ýþçilerin, iþyerlerini devralmaktan ve
yönetmekten baþka çareleri

Gerçek iþçi kontrolü

Ýspanya 1936: Ýþçiler fabrikalara, köylüler topraklara el koydu. Ýþçi Komiteleri hayatý örgütlemeye baþladý.
kalmadý. Amerikalý bir sosyalist
olan John Reed bu günleri þöyle
betimliyor:
"Bir fabrikada komite toplantýsý
vardý, iþçilerden birisi kalktý ve
þöyle dedi, 'Yoldaþlar, neden
korkuyoruz? Teknik uzmanlar
sorunu önemli bir mesele deðil.
Hatýrlayýn, patronumuz teknik
bir uzman deðildi, patron
mühendislikten, kimyadan ya da
muhasebeden anlamaz. Patronun
yaptýðý tek þey, sahip olmaktýr.
Teknik yardýma ihtiyacý
olduðunda, bu iþleri onun için
yapacak birisini iþe alýr. Þimdi,
patron biziz. O zaman biz de
mühendisleri, muhasebecileri ve
diðerlerini bizim için çalýþmak
üzere iþe alalým.'"

Hayatta kalmak
Ekonomik çöküþ, iþgal gibi zor
durumlarda, iþçi kontrolünün
embriyolarý olan bu örgütlenmeler uzun süre ayakta kalamazlar.
Ýþçi kontrolü, bazen, bir grup
iþçinin, kendi çýkarlarýný, bir
bütün olarak iþçi sýnýfýnýn genel
çýkarlarýnýn önüne koymasý
anlamýna gelebilir. Bolþevikler,
bunu önlemek için, çok sert
önlemler almak zorunda kaldýlar.
Fakat, iþçi kontrolünün bu ilk
örnekleri bugün bize ilham kaynaðý olmaya devam ediyor.
Son 90 yýl içinde iþçi
kontrolünün çeþitli örneklerini
defalarca gördük. 1936'da
Ýspanya'da, 1968'de Fransa'da,
1973'te Þili'de, 1980'de

Polonya'da ve daha yakýn
zamanda Arjantin'de iþçiler
kendi iþyerlerinin kontrolünü ele
geçirdiler ve bu iþyerlerinin eski
sahiplerinin ve yöneticilerinin
aslýnda gereksiz olduðunu tüm
dünyaya gösterdiler.
1956 Macaristan ayaklanmasýnda, iþçiler üretimi yönetmek için
kendi konseylerini kurdular. Bu
konseyler, temel ücret düzeyini,
iþe alma ve iþten çýkarmalarý ve
yönetici atamalarýný kontrol ettiler.
Eski yöneticilerden bazýlarý, iþyerlerine geri döndüler ve burada
iþçi olarak çalýþmaya baþladýlar.
Radyo istasyonunda, radyo
çalýþanlarý, aktörleri, habercileri,
teknisyenleri ve temizlikçileri
ayný haklara sahip olarak çalýþmak üzere bir araya getirdiler.
Portekiz'de, 1974'de, diktatörlüðün devrilmesi sonucunda
iþçiler iþyerlerinin kontrolünü ele
geçirdiler. Socialist Workers

“Matbaa iþçileri tek baþlarýna ne okumamýz gerektiðine
karar veremezler, ya da otobüs þoförleri tek baþlarýna
hangi saatler arasýnda otobüslerin çalýþmasý gere
ektiðine karar veremezler.
Sektörel çýkarlar, toplumun
genel çýkarlarý ile dengeli bir
þekilde belirlenmeli.”

Party'nin (Sosyalist Ýþçi PartisiBritanya) kurucusu Tony Cliff,
Portekiz'de yaþanan
mücadelelerin bazýlarýndan þöyle
örnekler veriyor::
“Lizbon'un dýþýnda küçük bir
tekstil fabrikasý olan
Charminha'da, patronlar ücretleri karþýlýksýz çeklerle ödemeye
çalýþtýlar. Fabrikanýn Avusturyalý
yöneticisi ülkeyi terketti, ve asýl
olarak kadýnlardan oluþan iþçiler,
ürettikleri ürünleri satmak için
bir kooperatif kurdular.
"Plastik, elyaf, ip ve çuval bezi
üretilen ve çalýþanlarýnýn yüzde
40'ý günlük iþçilerden oluþan
Eurofil'de, yönetim þirketin iflas
ettiðini açýkladý. Ýþçiler fabrikayý
iþgal etti ve üretime devam etti.
Patronlarý fabrikadan kovdular
ve fabrikanýn iþçilerin kontrolünde olmasý þartýyla kamulaþtýrýlmasýný talep ettiler."
1979'da, Ýran'da, Þah diktatörlüðü devrildiðinde, iþçiler fabrikalarý yönetmek üzere þuralarý
kurdular. Yazar Maryam Poya,
þuralarýn nasýl çalýþtýðýný þöyle
anlatýyor:
"Þuralar, fabrikadaki yaþamý,
üretimi, satýþý, fiyatlarýn belirlenmesini ve hammadde sipariþini,
her düzeyde kontrol etmeye
baþladýlar. Çeþitli iþlerin yürümesi için komiteler kuruldu.
Sendikalarýn, ücretler, çalýþma
koþullarý, iþ güvenliði, saðlýk ve
güvenlik konusundaki taleplerini
karþýlamak üzere Ýþçi Komitesi;
her bir fabrikanýn gelirini ve har-

Fakat kapitalist sistem devam
ettiði sürece iþçilerin birkaç fabrikayý uzun süre kontrol etmeleri
mümkün deðildir. Tek bir ülkede
sosyalizm mümkün olmadýðý
gibi, tek bir iþyerinde de sosyalizm mümkün deðildir. Ýþçiler, bir
fabrikanýn kontrolünü ele geçirmiþ olsalar bile, nihai olarak
piyasayla rekabet etmek ve bu
nedenle kendi sömürü sistemlerini oluþturmak zorunda kalacaklar.
Ýþçilerin gerçek anlamda kontrolü ele geçirmesi, ancak, genel
hedefleri ve öncelikleri olan ve
demokratik bir þekilde karar verilmiþ genel bir plan çerçevesinde
mümkün olabilir.
Matbaa iþçileri tek baþlarýna ne
okumamýz gerektiðine karar
veremezler, ya da otobüs þoförleri tek baþlarýna hangi saatler
arasýnda otobüslerin çalýþmasý
gerektiðine karar veremezler.
Sektörel çýkarlar, toplumun genel
çýkarlarý ile dengeli bir þekilde
belirlenmelidir.
Fakat, iþçi kontrolü, Amerikalý
sosyalist Hal Draper'ýn deyimiyle
"yukarýdan sosyalizmi" "aþaðýdan
sosyalizm"den ayýran en temel
noktadýr.
Bazý durumlarda, reformcu bir
parlamento, kamulaþtýrma yöntemini izleyebilir ya da iþçilerin
yararýna olan reformlarý hayata
geçirebilir. Fakat, üretim
araçlarýnýn kontrolü hiçbir
zaman iþçilerin kontrolüne verilmez; iþçilerin, bu kontrolü
aþaðýdan yaratacaklarý hareketle
kendilerinin almasý gerekir.
Fakat, her bir iþyerinde
kazanýlan her küçük zafer, Tony
Cliff'in deyimiyle iþçi kontrolüne
giden süreçte atýlmýþ küçük bir
adýmdýr.
Ýþyerimizdeki yöneticinin, bir
iþçiyi iþe alma ve iþten çýkarma
hakkýna, haksýzlýða uðramýþ iþ
arkadaþýmýzý savunarak karþý
çýktýðýmýzda, çalýþma
koþullarýmýzýn "esneklik" adýna
kötüleþmesini her
engellediðimizde, iþçi kontrolüne
giden yola bir taþ daha döþemiþ
oluruz.
Bu mücadeleler sayesinde, bizi
yönetenlere karþý çýkma
konusunda kendimize olan
güvenimizi kazanýrýz. Dünyanýn
ekonomik durgunluk, savaþlar
ve çevresel felaketlerle boðuþtuðu bugünlerde, onlara þunu
söylemek zorundayýz: Siz
dünyayý yönetemezsiniz, fakat
biz yönetebiliriz.
(Socialist Worker’dan çeviren: Arife Köse)

sayý: 335 z sosyalist iþçi z

9

Ayþe teyze ayda mý yaþýyor?

Kriz ve iþçi sýnýfýnýn birliði
Volkan Akyýldýrým
Kriz, kapitalizmin kýsýrdöngülerinin bir sonucu olarak kendini
felç etmesine yol açarken, yeni bir
toplumun yaratýlabileceði koþullarý
da açýða çýkarýr. Ancak kriz her
zaman beraberinde güçlü bir iþçi
hareketi, yükselen bir sosyalist
muhalefet ve devrim getirmez.
Bugünkü küresel ekonomik krizi
anlamak isteyenler kaçýnýlmaz
olarak bir önceki büyük krize,
1929'a bakýyor, kýyaslýyor. Ýþçi sýnýfý
Büyük Bunalým karþýsýnda nasýl
tutum almýþtý?

1929
24 Ekim 1929 Perþembe günü New
York Borsasý dibe vurdu. “Kara
Perþembe”yi takiben 4.000 kadar
banka battý. Dünyada 50 milyon kiþi
iþsiz kaldý. Yeryüzündeki toplam
üretim %42 ve dünya ticareti de
%65 oranýnda azaldý. Dünya ticaret
oraný daha önceki krizlerde en fazla
yüzde 7 oranýnda düþmüþtü. Tarihte ilk kez gerçekleþen bu durum
milyonlarýn hayatýný deðiþtirdi.
Piyasada para buharlamýþ, Kuzey
Amerika'da takasla alýþveriþe geri
dönülmüþtü. Bir çok yerde açlýktan
ölümler gerçekleþiyor, yüz binlerce
insan yiyecek patates bile bulmakta
zorlanýyordu. Bu koþullar kitleleri
otomatik olarak isyana ve iktidarý
almaya itmedi.
Yaygýn kanýnýn aksine "çeliþkilerin
keskinleþmesi" otomatik olarak
devrimci sonuçlar doðurmadý. Ýþsizler ordusu milyonlara ulaþýrken
çalýþanlarýn grev yapmasý ve ücretlerini artýrmasý zordu. Açlýk, aþýrý
çalýþma kitleleri fiziken ve ruhen
geriletiyordu. Kýtlýk toplumun alt
sýnýflarýný atomize ediyor ve barbarca davranýþlara itiyordu.
1929 bunalýmýna bölünmüþ,
ihanete uðramýþ, moralsizleþmiþ ve
gücü önceden boþa harcanmýþ
olarak giren uluslararasý iþçi
hareketi faturayý aðýr ödedi.
1930'lar devletin kâr oranlarýný
yükseltmek için yumruðunu iþçi
sýnýfýna indirmesine sahne oldu.
ABD'de New Deal, Almanya'da
Nazizm, Rusya'da Stalinizm iktidara geldi. 11 yýl sonra milyonlarca
insanýn ölümüne yol açan 2. Dünya
Savaþý’nýn koþullarý hazýrlandý.
Kriz karþýsýnda iþçi sýnýfý örgütlenmesi hazýrlýklý deðilse egemen
sýnýfýn uzattýðý faturayý ödemeye
mecbur kalýr.
Krizin sýnýflý toplumlarýn tarihinden bir kopuþu yaratmasý iþçi
sýnýfýnýn örgütlenme düzeyi, hazýrlýðý ve politik partileri gibi öznel

koþullara ihtiyaç duyuyor:
- Güçlü sendikalarýn varlýðý.
- Kitlesel iþçi partilerinin ve
devrimci partinin varlýðý.
- Geniþ iþçi kitleleriyle öncü iþçilerin ve sosyalistlerin ortak talepler
etrafýnda mücadele yürütmesi.
- Taban inisiyatifi ve örgütlerinin
açýða çýkmasý.
Bu öznel koþullar olmadan iþçi
sýnýfýnýn birleþik bir þekilde kapitalist sýnýfýn saldýrýsýna karþý koymasý
zordur.

Türkiye iþçi sýnýfý
Son 20 yýlda Türkiye iþçi sýnýfý birden fazla kez aniden patlak veren
krizler yaþadý.
1994, 1999 ve 2001'de patlak veren
mali krizler beraberinde iþten çýkarma dalgasýný getirdi. Ýþsizlik arttýkça mücadele geriledi. Sendikalar
mevcut örgütlülüklerini koruma
mücadelesine sýkýþýrken ücretler de
geriledi.
Sendikal alanda güçlü bir karþý
koyuþ gerçekleþmedi. Çünkü bölünmüþlük ve rekabet vardý. O gün
Türk-Ýþ, Hak-Ýþ, DÝSK ve KESK
olarak dört konfederasyon mevcutken bugün bunlara T. Kamu-Sen
ve Memur-Sen eklendi.
Türkiye’de ücret karþýlýðýnda
çalýþan 20 milyon iþçiden sadece 2
milyonu sendika üyesiydi.
Sendikasýz, sigortasýz, asgari ücretle
çalýþtýrýlan milyonlarca iþçinin
karþýsýnda yine milyonlarca iþsiz
vardý.
Ýþçi sýnýfýnýn o güne kadar çýkarlarýný temsil etmiþ sosyal demokrasi
saða kayarken, emekçi kitleleri birleþtiren bir politik odak yoktu.
Aksine baþta öncü iþçiler olmak
üzere iþçi sýnýfýný bir çok politik
konuda bölünmüþtü.
Yeni- liberal hükümetler krizin

faturasýný çalýþanlara acýmasýzca
ödetti.

Hazýrlýk
Ne 1929’a ne de Türkiye’deki gibi
geçici mali krizlere benzemeyen
bugünkü küresel ekonomik kriz
yaklaþýrken Türkiye iþçi sýnýfý ve
sosyalistler son 20 yýlýn deneyimine,
uluslararasý iþçi hareketenin genel
derslerine bakmak zorunda.
Yapýlmasý gerekenler aslýnda uzun
süredir kendini açýkça ortaya koymakta:
1. Sendikal bölünmüþlüðün ve
rekabetin son bulmasý için
mücadele etmek. Ýþçi sýnýfýnýn iþçimemur-sözleþmeli olarak bölünmesi karþýsýnda birleþik sendikalarý
kurmak. 6 konfederasyon lüksünden kurtulmak. Mevcut küçük
örgütlenmeleri koruma mücadelesinden örgütlenme mücadelesine
geçmek. DÝSK ve KESK’in kuruluþ
süreçlerindeki gibi binlerce
aktivistin aþaðýdan hareketine ve
iþyeri örgütlenmelerine dayalý bir
sendika aðý örmek. Özel sektöre
sendikayý sokmak.
2. Ýþçi sýfýnýn politik bölünmüþlüðüne karþý mücadele etmek.
Laik-dindar, Türk-Kürt, SünniAlevi, Kadýn-Erkek bölünmüþlüklerine karþý iþçi sýnýfýnýn ve ezilenlerin birleþmesini saðlamak. Ýþçi
sýnýfýnýn ortak talepleri için harekete
geçmesine yardýmcý olacak kitlesel
bir sol partiyi inþa etmek.
3. Bürokratik örgütlenmeler
karþýsýnda taban inisiyatifinin
geliþmesine yardýmcý olmak.
Ortak talepler etrafýnda birleþmiþ,
patronlara karþý koymaya hazýr ve
gerçek mücadele araçlarýna sahip
bir iþçi sýnýfý krizin faturasýný
patronlara ödeterek süreci tersine
çevirebilir.

Troçki ne demiþti?
"Proleter devrimi için ekonomik olarak önceden gerekli olan þey zaten
kapitalizmde genel olarak en yüksek olgunluk noktasýna ulaþmýþtýr. Ýnsanlýðýn üretici güçleri durgunlaþmaktadýr. Zaten yeni buluþlar ve geliþmeler
maddi refahýn düzeyini yükseltmekte baþarýsýz kalmaktadýr.
"Tüm kapitalist sistemin sosyal kriz koþullarýnda konjonktürel krizler
kitleler arasýnda her zamankinden daha aðýr mahrumiyetlere ve acýlara yol
açmaktadýr. Artan iþsizlik, devletin para krizini derinleþtirmekte ve
istikrarsýz para sistemlerini bozmaktadýr.
"Günlük mücadele sürecinde kitlelere þimdiki taleplerle sosyalist devrim
programý arasýndaki köprüyü kurmak için yardým gereklidir. Bu köprü,
bugünün koþullarýndan ve geniþ iþçi katmanlarýnýn bugünkü bilinçlerinden
kaynaklanan ve deðiþmez bir biçimde tek nihai sonuç olan iktidarýn proletarya tarafýndan ele geçirilmesine götüren bir geçiþ talepleri sistemini içermelidir." (Geçiþ Programý, 1938)

Ergenekon soruþturmalarý sýrasýnda, bazý sosyalist
yazarlar, AKP ile derin devlet arasýnda süren güç
tepiþmesinin Ayþe teyzeyi ilgilendirmediðini yazdýlar.
Kontrgerilla üyeleri olduklarý iddiasýyla göz altýna
alýnanlarla ilgili “tepiþmenin” kendisini
ilgilendirmediðini düþünenlere göre Ayþe teyze uzaylý
bir emekçi.
Ýþçilerin çýkarlarýyla Ergenekon çatýþmasýnýn ilgisiz
olduðu iddiasýnýn sahipleri Ayþe teyzeyi saf ekonomik
bir birime indirgeyerek küçümsüyor.
Her politik tartýþmada ve çeliþkide, devrimci tutum
almak ve siyasi gerçekleri teþhir etmek yerine iþçi
sýnýfýnýn çýkarlarýndan söz eden ve her defasýnda
malumu ilan ederek, iþçi sýnýfýnýn iþçi sýnýfý olduðunu
söyleyenlere devrimci gelenekte ekonomist indirgemeci denir.
Ayþe teyzenin iþçi ve yoksul olduðunu ve
sömürülmekte olduðunu bilmediði düþüncesi
hatalýdýr. Ýþçiler, iþçi olduklarýný bilirler. Sadece emeklerinin nasýl ve ne oranda sömürüldüðüyle ilgilenmezler. Ayþe teyze Kürt, Ermeni, baþörtülü, lezbiyen,
AKP’ye ya da CHP’ye oy veren, belki de Baskýn Oran
seçim kampanyasýný desteklemiþ birisi olabilir. Oðlu
daðda gerilla olan, kocasý iþsiz bir iþçi olan, çocuðu
baþörtüsü taktýðý için okul kapýsýndan içeri sokulmayan bir öðrenci olan, etiyle, siniriyle, düþünceleriyle
bir insandýr. Gazete okur, televizyon seyreder, tartýþmalara katýlýr, en azýndan kendi içinde tartýþýr, Irak
iþgalini izler, öfkeelnir, parti kapatma davalarýný izler,
Hrant Dink’in öldürülmesine tanýk olabilir, 12 Eylül
maðduru arkadaþlarý olabilir.
Ýki emekli orgeneral Ergenekon soruþturmasýndan
tutuklandýðýnda her iþçi kesinlikle bir tepki gösterir.
Politikaya çok fazla ilgi duymayan bir iþçiyse,
“Yesinler birbirini, AKP kendi derin devletini kuruyor” der, ortalama ilgili bir iþçiyse, “Tamam, bu derin
devlet can sýktý ama AKP de bir sürü kötüþlðün altýna
imza atýyor” diyebilir, iþyerinde öncü olan, yoðun
politik tartýþmalar içinde yer alan bir iþçiyse, “Ne olursa olsun, bu Ergenekon sürecinin sonuna kadar
gidilmesi, devletin en derinlerine kadar inilmesi için
hükümete baský yapmak gerekir, kontrgerillayý daðýtacak gerçek güç, demokrasiye, eþitliðe, adalete, özgürlüklerin sýnýrsýz ölçüde geniþlemesine en çok ihtiyaç
duyan sýradan insanlar, milyonlarca iþçidir” diyerek,
darbeye karþý kararlý bir mücadele örgütler.
Her durumda mücadele etmeye istekli iþçilerin, iþçi
sýnýfýnýn geri kalan kesimlerini tartýþarak ama en
önemlisi yýðýnsal eylemler örgütleyerek kazanmasý
gerekir. Darbe giriþimlerine karþý en gür ses çýkartýlmadan, iþçi haklarýndan söz etmek, aslýnda hiçbir þey
söylememektir.
Ýþçi sýnýfý Marks’ýn bir buluþu deðildir çünkü. Marks,
yazdýðý bir mektupta, burjuva tarihçilerinin sýnýf
mücadelesinin tarihsel geliþiminin çözümünü, burjuva
ekonomistlerin de sýnýflarýn ekonomik anatomisini çok
önceden yaptýklarýný yazmýþtý.
Peki Marks’ýn hiç mi katkýsý yok?
Var kuþkusuz ve biz bu yüzden marksistiz. Marks,
sýnýf mücadelesinin kaçýnýlmaz olarak iþçi sýnýfý iktidarýna ve bu iktidarýn da sýnýfsýz topluma geçiþ için
tüm sýnýflarýn ortadan kaldýrýlacaðý koþullarýn hazýrlanmasýna yöneleceðini ilk kez anlatan devrimcidir.
Ne yazýk ki iþçi sýnýfý taraf olmadan, her keskin dönemeçte, her zaman ezilenlerden yana tutum almadan,
tüm ezme ezilme iliþkilerine karþý yükselen
baþkaldýrýlarýn birleþtici hareketi olmadan, kendi kurtuluþunu saðlayamaz. Sosyalistlerin rolü, iþçi sýnýfýnýn
bilinç ve örgütlülük düzeyini yükseltmek, kitlelerin
duygu ve düþüncelerine net bir ifade kazandýrmaktýr.
Gerisi, iþçileri politika dýþýna itmeye yarayan tutumlardýr. Darbeye karþý çýkmadan Ayþe teyzenin çýkarlarýný savunabileceðini düþünenler, hiç aramasýnlar
dünya isimli gezegende böyle bir Ayþe teyze bulamayacaklar.

Þenol Karakaþ
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Salvador Dali sergisi 20 Ocak’a kadar gezilebilir
Ýspanyol gerçeküstücü
Ressam Salvador Dali’nin
resimleri Ýstanbul’da
sergilenmeye baþladý. 20
Ocak 2009’a kadar sürecek
sergide 33 resim, 113 çizim,
111 gravür ve 12 litografi
yer alýyor.
Dali’nin iþleri Sabancý
Müzesi’nde sergileniyor,

sponsor ise Sabancý
Holding’in gözde kuruluþu
Akbank. Küresel ölçekte
olduðu gibi Türkiye’de de
genel olarak sanatta ve
özelde resimde büyük sermaye söz hakkýna sahip.
Dali’nin resimleri sergiyi
gezenlere yeni bakýþ açýlarý
sunup yeniden üretilme

imkaný sunsalar da, deðerleri parayla, hem de çok
parayla ölçülüyor. Buna
raðmen Dali sergisine gitmek gerek. Sergiyi gezmek
için 10 milyonluk tam bilet
ya da 3 milyonluk indirimli biletten almak gerekiyor.
Sergi, Pazartesi hariç her
gün 10.00-18.00 saatleri

arasýnda ziyarete açýk.
Sabancý Müzesi, Sakýp
Sabancý Cad. No:42
Emirgan adresinde bulunuyor. Dali, müze sahibi
bir holding ve holdingin
eski patronun adýnýn verildiði bir cadde:
Kapitalizmde parayý veren
düdüðü çalýyor!

"Fikirlerin paranýn emrinde olmasý kabul edilemez"

Sürrealizm nedir?
Sürrealizm nedir? 5 N1K programýnda izleyicilere Dali sergisini tanýtan Sabancý
Nazan Ölçer bu soruya “sanatçý her þeyi reddeder”yanýtýný verdi. Oysa sürrealizm
sanatçýnýn “uçarýlýðýna” gönderme yapan müze müdürünün zannettiðinden farklý
bir þey. Socialist Worker yazarý ve sanat eleþtirmeni Anindya Hattacharyya
1920’lerin avant-garde akýmýný önde gelen temsilcilerinin iþleri ve eylemleriyle birlikte özetliyor. Çeviren, Avi Haligua.
Dünyanýn herhangi bir
þehrinde iþlek bir caddede
yürürken bombardýmaný
altýnda olduðunuz reklamlarýn çoðu 20. yüzyýlda
Avrupa ve Amerika'da
ortaya çýkmýþ bir sanat
hareketinden yoðun bir
þekilde etkilenmiþtir:
Gerçeküstücülük (sürrealizm).
Sürrealizm 1920'lerde
Fransýz þair ve yazar
André Breton tarafýndan
kurulmuþtur. Sergisinin
kataloðunda þöyle yazar:
"Karl Marks'ýn düþüncesiyle Sigmund Freud'un
psikanalizinin çocuðu".
Bréton radikal solda yer
alýyor ve dünyayý, dünyayla ilgili fikrimizi deðiþtirerek dönüþtürmek istiyordu.
Bunu gerçekleþtirmek için
Marks'ýn –egemen sýnýf,
çevremizdeki insanlara ve
eþyalara nasýl baktýðýmýzý
kontrol ederek iktidarýnýn
devamýný saðlar- teorisini
Freud'un yeni bilinçdýþý
akýl teorisiyle birleþtirdi.
Sürrealizm baþlarda
yazarlardan "otomatik"
teknikler kullanarak þiir ve
nesirler oluþturmalarýý
isteyen bir yazý hareketiydi. Bréton, yaratýcýlýðý bilinç ve aklýn kontrolünden
kurtararak, sanatçýnýn
becerisiyle, burjuva
toplumunun baský altýnda
tuttuðu bilinçdýþý isteklerin

özgürleþtirilebileceðine
inanýyordu.
Bréton'un hareketine kýsa
zamanda ressamlar,
heykeltraþlar ve tasarýmcýlar katýldýlar ve her tür
tüketim ürünününden
satranç tahtalarýna çeþitli
ürünleri sürreel tekniklerle
yapmaya baþladýlar.
Sürrealizm süreç içinde, bir
teknik olmaktan öte belirli
imzalar altýnda örgütlenir
bir hale geldi.
Sürrealistler doðal ve
yapay hayal ürünlerini bilinçli olarak uyumsuz bir
þekilde yanyana getirerek,
kuþ bacaklarýna sahip bir
masa ya da Salvador
Dali'nin ahize yerine bir
istakozun durduðu telefon
gibi iþler yarattýlar.
Oscar Domingez'in kadife
çizgili çekçek'i ya da Man
Ray'in çivili bir demir olan
"umursanacak hediye" adlý
iþinde gördüðümüz gibi
diðer sürrealistler þekil ve
iþlev üzerine geleneksel
algýmýzý deðiþtirmek istedi.
Ancak burjuva
toplumunu çözmek bir
yana sürrealizm dünyanýn
büyük tüketicileri arasýnda
çok moda olarak baþarýlý
olduðunu kanýtladý. Parasý
olanlar için günlük nesnelerin erotik yanlarýnýn
öne çýkartýlmasý o nesneleri
daha da arzulanýr kýldý.
1926 gibi erken bir
zamanda Bréton ve yakýn

arkadaþý surrealist Louis
Aragon sürreel kostüm ve
set dekorlarý kullanan bir
dans gösterisinin Paris
prömiyerini "Fikirlerin
paranýn emrinde olmasý
kabul edilemez" yazýlý
bildiriler daðýtarak
protesto etmiþlerdi.
Tabii paranýn hakimiyeti
devam etti. Büyük
maðazalar sürreel vitrin
tasarýmlarý için para ödüyor, Dali Vouge Dergisi
için kapaklar tasarlýyordu.
Belçikalý ressam René
Magritte gibi baþýndan beri
sürralistlerin arasýnda
olanlarý bile iþlerinin Shell
ya da Ford reklamlarýnda
kullanýldýðýný gördü.
Bréton olanlardan memnun deðildi. Ona göre sürrealizmin ihmal edilen bir
politik iþlevi vardý. Dali'nin
paraya ve statüye olan
açlýðýný "Avida Dolarlarý"
adlý iþinde alaya almýþtý.
Bréton özgün radikal
bakýþ açýsýna sadýk kalsa da
1938'de sürgündeki Rus
devrimci Leon Troçki'yle
sanatsal özgürlük üzerine
bir manifesto kaleme
almýþtý.
Sürrealizm'in etkileri
reklam dünyasýnda hala
belirgin. Bu durum sürrealist düþüncenin; kapitalizmin fantaziler tarafýndan
yýkýlabileceði tezinin hayalden az öteye gidebildiðini gösteriyor.

René Magritte, Sahte Ayna - 1928

Man Ray’in Hediye’si -11921

Uygunsuz Gerçek'in yapýmcýsýndan vizyona giremeyen bir film

Pu-2
239 : Ya sýzarsa?
Bu sene vizyonda
göremediðimiz (ama korsan
DVD’si satýlmakta!) ilgi
çekici filmlerden biri olan
Pu-239, nükleer santral
ihaleleri döneminde insanýn
içine kurt düþüren bir
hikayeyle karþýmýza çýkýyor:
Ya sýzarsa.
Kahramanýmýz Timofey
Berezin (Paddy Considine)

Rusya'nýn Moskova'ya
yakýn bölgesinde bir
plütonyum zenginleþtirme
reaktöründe düþük ücret
yüksek risk prensibiyle
çalýþan kýdemli
teknisyendir. Çalýþtýðý tesis,
doðal olarak, bu vahþi kapitalist dünyada maliyetleri
yükseltip piyasada tutunamaz hale gelmektense

birkaç güvenlik ihmalini
göze alabilecek kararlýlýk ve
özveriye sahiptir. Film
Timofey'in maruz kaldýðý
sýzýntýyla baþlar. Senaryo bu
ya, þirket bir çifte yalana
imza atar. Öncelikle tesisin
kapatýlmamasý adýna, kaza
bir kullanýcý hatasý olarak
belirlenir. Ýkinci olarak da
teknisyenin aldýðý öldürücü

miktardaki radyasyon kendisinden saklanýr. El altýndan aldýðý kimlik kartý
sayesinde yaþayacak birkaç
günü kaldýðýný öðrenen
Timofey, hatanýn kendi
üzerine atýlmasý üzerine
herhangi bir tazminattan da
yararlanamadan aramýzdan
ayrýlmak üzeredir.
Arkasýnda býrakacaðý karýsý

André Breton
ve 7 yaþýndaki oðluna son
bir yaþam þansý tanýyabilmek için 100 gram
civarýnda plütonyum çalýp
Moskova mafyasýna satmak
üzere yolculuða çýkar.
Þiþirilmiþ iþ vaatleriyle
kamuoyu yaratýlmaya
çalýþýlan olasý santral bölgelerinde vizyona girmemesi muhtemel olan film macera dozu iyi hesaplanmýþ
güzel bir seyirlik. Ayrýca
önerilen iþin risk miktarý
hakkýnda herhangi bir açýklama olup olmayacaðý
sorusunu da akla getiriyor.

Film tabii sadece bunun
üzerine deðil, genel anlamda mafyaya terk edilmiþ
görünen Rusya'da bir 'insan
insanýn kurdudur' hikayesi.
Ama arifesinde olduðumuz
nükleer çýlgýnlýk ihalesi,
filmde örtbas edilen sýzýntý
konusuna kafa yormamýza
yol açýyor. Yine de biliyoruz
ki, örtbas etme filmdeki
kadar basitleþtirilmiþ,
karikatürize edilmiþ olmuyor. Three Mile Island'da, Çernobil'de olanlarý filmde görsek
abartmýþlar diyebiliriz.
Orhan Göztepe
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KEG nükleere karþý sokakta: “Hilmi Güler, Akkuyu aðlar”
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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.

Ýstanbuk

Ankara

17 Eylül
Enka önünde eylem
Nükleer santral ihalesine
katýlan 12 þirketten biri
olan Enka önüne bisikletleriyle gelen Barýþapedal
aktivistleri ile buluþan
KEG aktivistleri nükleerci
þirketi protesto eden bir
basýn açýklamasý okudu.

20 Eylül
Ankara: Ankara'da
Küresel Eylem Grubu

Ýzmir
Menemen’de
küresel ýsýnma
toplantýsý
20 Eylül’de MenemenAsarlýk Cemevi’nde küresel ýsýnma toplantýsý
yapýldý. KEG aktivisti
Nalan Daramsardý’nýn
konuþmacý olduðu toplantýyý Asarlýk’taki aktivistler

aktivistleri Nükleer
ihalesini durdurun demek
için sokaktaydý. Saðanak
yaðmura raðmen kalabalýk
bir basýn açýklamasý
gerçekleþti.

Ýstanbul: KEG aktivistleri önce Karakedi Kültür
Merkezinde buluþtu.
Burada makyaj yaparak
yüzlerinde radyasyon
yanýklarý oluþturdular ve
üzerilerine astýklarý nük-

leer karþýtý dövizlerle Ýstiklal Caddesi’ni yürüyerek
bildiri daðýttýlar. Saat
17.00’yi gösterdiðinde
Galatasaray Meydaný’nda
300 kiþi toplandý ve
Tünel’e doðru yürüyüþe
geçti.
Yürüyüþ boyunca
“Nükleer santral çatlar
patlar”, “nükleere dur de”,
“Hilmi Güler Akkuyu
aðlar” sloganlarý atýldý.
Nükleere hayýr þarkýsý hep

ev ev el ilan daðýtarak,
kahvelere vb. yerlere afiþ
asarak, Cemevi Derneði
yöneticileri ile beraber
çalýþarak organize etti. 400
adet el ilaný daðýtýldý, çok
sayýda afiþ yapýþtýrýldý.
Toplantý baþlamadan kýsa
bir süre önce baþlayan
yaðýþýn katýlýmý biraz azalttýðýný düþünsek de 20
kadar dinleyici vardý.
Benzer bir toplantýyý
mahalede de örgütlemeye
çalýþacaklar.

Toplantý Menemen'de
uzun bir aradan sonra yaptýðýmýz ilk KEG etkinliði
olmakla beraber, devam
etme olasýðýný da
güçlendirdi. Sadece küresel
ýsýnma konusunda deðil
KEG’in kampanya yaptýðý
diðer konularda da toplantýlar yapýlmasý hefeleniyor.
Sýrada hem Menemen'de
hem de Asarlýk'ta
Mahalleden Meclise kampanyasýnýn toplantýlarý da
var.

birlikte söylendi. KEG
imzalý “nükleer öldürür,
nükleer ihaleyi durdurun”
pankartýnýn arkasýnda
toplananlar arasýnda
müzisyenler Yasemin
Göksu, Birol Topaloðlu,
Vedat Yýldýrým ve Mahþeri
Cümbüþ oyuncularý da
vardý.
Tünel Meydaný’nda basýn
açýklamasýný Kardeþ
Türküler grubu üyesi ve
aktivist Feryal Öney

okudu, Öney hükümete
seslendi:
“Milyonlarca insanýn
oyunu alarak hükümet
olan Adalet ve Kalkýnma
Partisi’ne (AKP) son bir
kez seslenmek istiyoruz.
Milyonlarca insan size,
baþýmýza nükleer santral
belasýný örmeniz ve nükleer lobilerin uzantýsý gibi
çalýþýn diye oy vermedi.
Bu virajý almayýn, nükleer
ihaleyi durdurun.”

Ýzmir Küresel BAK:
Filistin için iki toplantý
Ýzmir Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu, “Filistin’e
Özgürlük Kampanyasý” çerçevesinde aktivist Kerem
Kabadayý’nýn konuþmacý olarak katýldýðý, biri Tepecik
SSK Hastanesi’n de ve diðeri Konak Kültür
Merkezi’nde olmak üzere iki ayrý toplantý düzenledi.
Tepecik Hastanesi’ndeki toplantýya iþyerinden bir
çok saðlýk çalýþaný katýldý.
Toplantýlar kýsa bir BAK tanýtýmýyla baþladý.

Avrupa Sosyal Forumu, Malmö’de toplandý
Gökþen Þahin
Avrupa Sosyal
Forumu'nun beþincisi
Ýsveç'in Malmö kentinde
gerçekleþti. Filistin sorunundan, biyoyakýtlara,
iklim deðiþkliði ve yarattýðý adaletsizliklerin nasýl
ortadan kaldýrýlabileceðinden, NATO'nun yýllardýr
süren savaþ politikalarýna
kadar çok sayýda konu 4
gün boyunca tartýþýldý.
Sosyal Forum'un sonuç
bildirgesinde yer alan
önemli eylem kararlarýndan birr tanesi de Ýklim
Deðiþikliði ile ilgili alýnan
eylem kararlarý idi. Sosyal
Forum'un sonuç bildirgesindeki diðer kararlar;
60'ýncý doðum günü kutlamalarýný önümüzdeki
Nisan ayýnda
Strasbourg'da gerçekleþtirecek olan NATO'ya
karþý olan ve Temmuz'da
Ýtalya'da gerçekleþecek
olan G8 zirvesine karþý alýnan eylem kararlarýydý.

Ýklim deðiþikliði ile ilgili
alýnan eylem kararý ise iki
adýmdan oluþuyor.
Bunlardan ilki bu yýl
Aralýk ayýnda düzenlenecek olan Birleþmiþ
Milletler Ýklim Deðiþikliði
Konferansýnýn tam
ortassýndaki cumartesi yani
6 Aralýk günü, toplantýnýn
düzenlendiði Polonya'nýn
Ponzan kentii baþta olmak
üzere tüm dünyada bir
küresel eylem günü
düzenlemekti. Bu toplantý
Kyoto sonrasýnýn konuþulacaðý 2009 yýlýndaki
görüþmelerden önceki son
Birleþmiþ Milletler toplantýsý olacak. Sosyal
Forum'un iklim asamblesinde de bunun önemi
konuþuldu; eðer sera gazý
salýmlarýnda 2000 yýlýna
göre %80'lik bir kesintiye
gidilmezse gezegenin
tehlike altýnda olduðu ve
bu gidiþi durdurmanýn
yönteminin ancak 6 milyarýn bir grup "devlet
adamý"ný yönlendirerek

gerçekleþeceði konuþuldu.
Ýklim hareketinin ilk
adýmýnýn Ponzan olacaðý
ama büyük ve önemli
adýmýn 20099 Aralýk'ýndaki
Kopenhag görüþmeleri
olduðu konuþuldu.
Kopenhag'daki Birleþmiþ
Milletler görüþmelerinden
gezegeni kurtaracak bir
karar çýkarýlmasý için
onbinlerce kiþinin
Kopenhag sokaklarýnda
olacaðý konuþuldu. Bu
asamblenin belki de en
ilginç yaný, 2009'daki
Kopenhag görüþmeleri
sýrasýnda yapýlacak eylemlerin konuþulduðu kýsmýnda salonda üç yüzden
farklý onlarca ülkeden
gelmiþ kiþinin Kopenhag'a
gidiþi konuþmasý idi. Bir
buçuk yýl öncesinden
birkaç yüz kiþiyle
konuþulmaya baþlanan bu
hareketin önlenemez þekilde büyüyeceði ortada.
ABD'den gelen aktivistler
þimdiden Seattle'ýn onuncu yýlýnda Kopenhag'a kaç

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.

gemiyle gelmeleri gerektiðini konuþmaya
baþlamýþlardý bile.
Bizlerin de öncelikle 6
Aralýk 2008'deki uluslararasý iklim deðiþikliði

eylemini örgütlememiz ve
bunu yaparken de 2009'da
Kopenhag'da bundan sonrasýnda nasýl bir gezegen
istediðimizi tartýþmanýn
zamaný geldi.

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

sosyalist isci
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Piyasa ekonomisi yaþama hakký tanýmýyor

Bebekler ölüyor
Ýzmir’de Tepecik Eðitim
ve Araþtýrma
Hastanesi’nde tedavi
gören 13 bebek bir gün
içinde yaþamýný yitirdi.
Ýzmir Ýl Saðlýk Müdürü
Mehmet Özkan "Bize göre
ihmal yoktur” diyor.
Ancak Baþhekim Prof. Dr.
Gazi Yiðitbaþý ise "Ölümlerin ardýnda enfeksiyon
þüphesi var" diyerek
bunun normal bir durum
olmadýðýný açýkladý:
"Normal koþullarda 3 günlük bir periyotta 5- 6
bebeði kaybedebiliyoruz.
Aylýkta bu sayý 15- 16'yý,
en fazla 20'yi geçmez."

laným sonucu sterilazyon
iþlemlerinin yapýlmamasý Bunlarýn hiçbiri doðal
ölüm nedenleri deðil.
Saðlýðýn sosyal bir hizmetten kâr amaçlý bir sektöre
dönüþtürülmesi, hastanelerin piyasa
ekonomisinin iþleyiþine
tabi birer iþletme haline
getirilmesi sonucu bunlar
oldu ve bebekler öldü.
Ýzmir’deki bebek ölümlerinin araþtýrýlmasý sonucunda ayný nedenler ve
ayný hikaye karþýmýza
çýktý: Yine enfeksiyon! Peki
ama göz göre daha kaç
bebek ölecek?

Enfeksiyonlarýn asýl
nedeni

Piyasa iþleyiþi
ölümleri
týrmandýracak

Temmuz'da Ankara
Zekai Tahir Burak
Hastanesi’nde 49 bebek
ölmüþtü. Saðlýk Bakanlýðý
ölümler ve saðlýk çalýþanlarýnýn tepkileri üzerine bir
heyet oluþturarak inceleme
baþlatmýþtý. Aðustos'ta
araþtýrma sonuçlarý ölümlerin gerçek nedenleri
ortaya koydu.
z Temmuz öncesi son
altý ayda, hastaneye ayda
ortalama 450-500 bebek
kabul edilmiþ. Bunlarýn
ölüm oraný yüzde 6-10.
Temmuz ayýnda ise günde
ortalama 148 bebek kabul
edilmiþ. Yani kapasitenin
üzerinde hasta kabul
edilmiþ,
z Hastanede 89 küvöz,
30 ventilatör ünitesi ve 33
açýk yatak var. Heyete
göre bu donaným yetersiz.
z 8 saatlik mesaide,
yoðun bakým ünitesinde
dört bebeðe bir hemþire,
bebek servisindeyse 8
bebeðe bir hemþire
düþmüþ. Normalde bir
hemþireye en fazla 1-3
bebek düþmesi gerekiyor.
z Ocak ve Temmuz'da
bu nedenlere baðlý olarak
enfeksiyon oraný artmýþ.
Yatýrýmsýzlýk, yetersiz
çalýþanýn aþýrý çalýþtýrýlmasý, kapasite fazlasý kul-

1 Ekim 2007’de yürürlüðe
giren Sosyal Güvenlik ve
Genel Saðlýk Sigortasý
(SSGSS) yasasýnýn zaten
yüksek olan ölüm oranlarýný týrmandýracaðý Türk
Tabipler Birliði (TTB) ve
Saðlýk Emekçileri
Sendikasý (SES) tarafýndan

Dünyanýn en yararlý içeceði süt, insanlarýn doðumlarýndan itibaren
aldýklarý ilk besindir. Ýlk günlerinde annelerinin sütüyle beslenen
bebeklere, daha sonralarý hem anne sütü hem de hayvani sütler verilir.
Süt bebeklerin narin vücutlarýný saðlamlaþtýrýr, güçlendirir.
Ýnsanlar, 5000 yýldan beri süt içiyor.
Her bebeðin, her insanýn saðlýklý ve ücretsiz süt içme hakký vardýr!
dile getirilmiþti. Bu açýklamayý Ankara’da 49 ve
Ýzmir’deki 13 bebeðin
toplu ölümü izledi.
Saðlýk kâr edilebilecek bir
alan olmaktan çýkarýlmadan, devletin yatýrým
yaptýðý ve herkesin ücretsiz yaralandýðý bir hak
olmadan ölümleri durdurmak zor. SSGSS’nin
sonuçlarý hakkýnda
toplumu bilgilendirmek,
bebek ölümlerinin arkasýndaki gerçeði anlatmak,
bankalarý kurtaran
hükümetin bebekleri de
kurtarmasýný istemek
zorundayýz.

Türkiye bebek
ölümlerinde önde

Çin’de süt skandalý
büyüyor
Piyasa ekonomisinin yükselen yýldýzý Çin'de bozuk süt
tozu sonucu, 4 bebek ölmüþ ve 6 bini aþkýn bebek hastalanmýþtý.
Þirketlerin süt tozunun protein deðerlerin
ni yükseltmek
için yasaklanmýþ melamin maddesini kullanýldýðý ortaya
çýktý. Çin’in üç büyük süt üreticisinden alýnan örneklerin
yüzde 10’unda melamine rastlandý. 18 kiþi tutuklandý,
100’e yakýn kiþi ifade verdi.
Çin’de halk her gün daha fazla
a ürünün saðlýksýz olduðunun ortaya çýkmasýndan dolayý öfkeli.

Türkiye'de bebek ölümleri binde 21,7 iken, bu oran
Ýsveç'te binde 3, Ýspanya, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve
a
Yunanistan'da binde 4, Ýngiltere'de binde 5, Polonya'da
binde 7, Bulgaristan'da binde 12, Romanya'da ise binde
ürkiye’nin önünde bir tek iþgal
17. Bebek ölümlerinde Tü
altýndaki Irak var.
5 yaþ altý ölüm hýzlarý Ýta
alya’da binde 4, Yunanistan,
Fransa ve Almanya’da binde 5, Ýrlanda’da binde 9,
Le
etonya’da binde 13, Sýrbistan-K
Karadað’da binde 14,
da binde 20 olurken
Bulgaristan’da binde 15, Romanya’d
Türkiye’de bu oran binde 37 olarak gerçekleþiyor.
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