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Onlar bankalarýný kurtarýyor
biz ücretimizi, iþimizi,
emekliliðimizi savunacaðýz
Emekli Tuðgeneral Veli Küçük

KRÝZE KARÞI
DÝRENÝÞ
Amerikan Kongresi sonunda Bush’un
istediði 700 milyar dolarý verdi, ama
dünya borsalarýndaki düþüþ durmuyor.
Piyasalar kýsa bir tereddüt geçirip durulur gibi oluyor, ama sonra panik hakim
oluyor ve düþüþ baþlýyor.
Lehman Brother adlý Amerikan
bankasýnýn batmasýndan bu yana dünya
borsalarý muazzam kayýplar veriyor.
Türkiye’nin de krizden etkilendiði çok
açýk. Borsa düþüyor. Altýn ve dolar týrmanýyor. Kapitalist sýnýf bütün dünyada
olduðu gibi burada da panik içinde.
Dünyanýn her yerinde halka sakin
olmasý söyleniyor. Halk sakinleþtirilmeye çalýþýlýyor, çünkü panik sýradan
insanlara da sýçrarsa kriz daha da derinleþecek.
Banklarý ve diðer finans kurumlarýný

kurtarmak için harcanacak olan 700
milyar dolar Amerikan emekçilerinin
parasý. Bu para bankerlere deðil
emekçilere harcanmalý. Avrupa’da da
kurtarma operasyonlarý sürüyor. Bir
banka diðer bankayý devlet desteði ile
alýyor ve bunun adý “kurtarma” oluyor.
Oysa asýl kurtarýlmasý gereken bizim,
emekçilerin borçlarý. Ýþlerimiz, emekli
maaþlarýmýz. Saðlýk, eðitim hizmetlerimiz.
Haklarýmýzý korumak için örgütlenmek ve mücadele etmek gerekir. Yoksa
bankacýlarý ve patronlarý kurtarmak için
bize, emekçilere yüklenecekler.

Kapitalizmin krizini niye
emekçiler ödüyor? Sayfa: 8-9

Bunun hesabýný kim verecek?

Aktütün baskýnýný baþarý olarak gören Hasan Iðsýz Paþa
usu na plaket verirken.
Daðlýca’da olanlarýn sorumlu

20 Ekim’de
Silivri’ye!
Ergenekon terör örgütü
davasýnýn ilk duruþmasý 20
Ekim'de Silivri'de görülecek.
Aralarýnda iki emekli
komutanýn da bulunduðu 64'ü
tutuklu 143 sanýk darbe yapmak ve isyan çýkarmak için
terör örgütü kurmak, üye
olmak ve eylemler yapmaktan
yargýlanacak.
2006'dan bu yana süren
Ergenekon operasyonu derinleþmeye devam ediyor. Dava
üzerinde baskýlar sürüyor.
Savcý Öz, ölüm tehditleri alýyor. Ergenekon davasý savcýlarý
arkalarýnda siyasi destek olmamasýndan yakýnýyor. Haklýlar.
Meclisteki partiler ve meclis
dýþý partilerinin çoðunluðu
Ergenekoncularýn üzerine gitmek istemiyor.
Darbelere Karþý 70 Milyon
Adým Koalisyonu tüm darbe
karþýtlarýný 20 Ekim'de
Silivri'de Ergenekon’a karþý ses
çýkarmaya davet etti.
DSÝP, kadýn ve erkek iþçileri,
antikapitalistleri, sosyalistleri,
demokrasiden ve özgürlükten
yana olan herkesi Ergenekon
davasýnýn takipçisi olmaya
çaðýrýyor.

Ergenekon haberleri
Sayfa: 2 ve 4’te

Aktütün baskýný
Aktütün karakolu beþinci kez basýldý.
17 asker, Genelkurmay açýklamasýna
göre 23 PKK’lý öldü. Beþ baskýnda
toplam 50’ye yakýn asker ölmüþ.
Genelkurmay Aktütütn’de baþarýlý
olduklarýný söylüyor. Daha önce de
Daðlýca’da baþarýlýolduklarýný
söylemiþti.
Açýklamayý yapan Hasan Iðsýz
Daðlýca komutanýna baþarý plaketi vermiþti.
Artýk bütün Türkiye barýþ istiyor.

Ergenekoncularýn
yakasýný
býrakmayacaðýz

Ama genelkurmay barýþa karþý. Onlar
savaþ istiyor.
Aktütün’ü taþýmak istemiþler ama
taþýyamamýþlar. Para yokmuþ. Oraya iþ
aleti gidemezmiþ. Bula bula bu
gerekçeyi bulmuþlar.
Bu paþalardan kurutulmak gerekir.
Onlar iþ baþýnda oldukça, birbilerine
plaketler verdikçe bu savaþ bitmez,
darbe tehditleri bitmez.

Kürt sorunu nasýl çözülür? sayfa: 6-7

HRANT ÝÇÝN,
ADALET ÝÇÝN
13 Ekim sabahý,
saat tam 9:30’da,
Beþiktaþ
Ýskelesi’nde
olacaðýz.
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En kurak 10
Avrupa
kentinden
6’sý
Türkiye’de
Ýstanbul ve birçok ilde
bayram boyunca süren
yaðmur barajlardaki su
doluluk oranýný artýrdý.
Bu iyi bir geliþme olsa
da kuraklýk tehlikesi
sürüyor.
AB istatistik kurumu
Eurostat, Avrupa kentlerinin en kurak 10
kentinden 6’sýnýn
Türkiye’de olduðunu
bildirdi. En az yaðmur
alan 10 kent arasýnda
Ýzmir, Manisa, Adana,
Antalya, Konya ve
Gaziantep’i sýraladý.
Portekiz’in Faro kenti
sýralamada en kurak
kent olarak ortaya
çýkarken, ikinci sýrada
Ýzmir yer alýyor.
Barajlarýndaki su
oraný %7‘ye düþen
Ýzmir’de þebeke suyunda yüksek oranda
arsenik tespit
edilmiþ,bunun sorumlusu olan CHP’li
Büyükþehir Belediyesi
temiz su daðýtmak
zorunda kalmýþtý.
Sonbaharý haber
veren yaðmurlar iyi,
biraz daha suyumuz
oldu. Ancak yerküre
ýsýndýkça, buharlaþma
ve kuraklýk son bulamaz.
Baraj yapmak, mevcut
su kaynaklarýný kullanmak gibi mühendistik
projeleri deðil,
þehirlerde otomobil
trafiðinin yasaklanmasý
gibi siyasi kararlarla su
sorunu çözülebilir.

Susuz þehirler:
1) Faro (Portekiz)
2) Ýzmir (Türkiye)
3) Setuba (Portekiz)
4) Atina (Yunanistan)
5) Manisa
6) Adana
7) Antalya
8) Lefkoþa (KKTC)
9) Konya
10) Gaziantep

Mülteci
ölümleri
devam
ediyor
Ýstanbul’da Pakistan
ve Burma uyruklu 43
kaçak göçmeni kamyonetin kapalý kasasýna
bindiren sürücü, polis
aracýný görünce paniðe
kapýlarak geri dönmek
istedi. Kayan kamyonet
dereye yuvarlandý.
Kamyonetten çýkamayan göçmenlerden
18’i havasýzlýktan öldü.
Bazen Festus Okey gibi
kurþun bazen de böyle
bir toplu cinayet...

Türk Ýntikam Tugaylarý
(TÝT), Agos Gazetesi ve
Prof. Dr. Baskýn Oran’ý
ikinci kez tehdit etti. Agos
Gazetesi’ne 30 Mayýs’ta
tehdit mesajý gönderen,
Baskýn Oran’ý ölümle
tehdit eden Türk Ýntikam
Tugayý, beþ ay sonra ayný
rumuz ve e- posta
adresinden bir tehdit
mesajý daha gönderdi:
“Bizi devlete þikâyet
ederek elinize hiçbir þey
geçmez... Bakýn biz hâlâ
dýþarýdayýz.”
ÝHD Baþkaný Akýn
Birdal'a suikast giriþimi,
Diyarbakýr'da 10 kiþinin

TÝT’ten Baskýn Oran’a
2. kez ölüm tehdidi
öldüðü bombalý eylem,
Daðlýca baskýnýndan
sonra bir çok yerde DTP
binalarýna saldýrýyý üstlenen örgüt '70'lerden bu
yana iþbaþýnda. Özel Harp
Dairesi tarafýndan kurdurulduðu yýllardýr
söyleniyor.
TÝT'in ilk tehdit mesajýnda “Hrant’tan sonra yeni
hedef Baskýn Oran olacaktýr. O pislik de ortadan

kaldýrýlacaktýr. Ermeni
p..leri biz olduðumuz
sürece rahat uyuyamýyacaklar” denilmiþti. Oran,
avukatý aracýlýðýyla
Ankara Baþsavcýlýðý’na
suç duyurusunda bulundu. Aradan geçen beþ
ayda savcýlýk soruþturmayý tamamlamadý.
Tehdit mesajýný gönderenler yakalanmadý. Bu TÝT'e
güç vermiþ gibi gözüküy-

or. Yolladýklarý 2. mesajda
alay ederek tehditlerini
sürdürdüler : “Ýt çocuklarý
sizin gibi köpekler bu
ülkeyi terk edecek, yoksa
sonunuz kötü olur s...tirin
gidin ülkemizden..Bizi
devlete þikâyet ederek
elinize hiç bir þey
geçmez.. Bakýn biz hâlâ
dýþarýdayýz.. Baskýn
p..inide ortadan
kaldýracagýz. Zoru baþarýr.
Ýmkânsýz zaman alýr
(T.Ý.T) Ýstanbul sorumlularý.” 301. madde yüzünden Oran'a dava açan
mahkemeler TÝT'e sýra
geldiðinde duruyor.

Ergenekon sanýðý emekli Albay Arif Doðan itiraf etti:

JÝTEM’i devlet kurdu
Yýllarca varlýðý ve
faaliyetleri devlet tarafýndan inkar edilen JÝTEM'in
kurucusu gerçeði ifade etti.
Adý yüzlerce suikast, infaz,
kaçýrma, kaybetme ve
saldýrýyla anýlan Jandarma
Ýstihbarat Teþkilatý ordu
tarafýndan kurdurulmuþ.
Ergenekon davasý sanýðý
emekli Albay Arif, JÝTEM
hakkýnda önemli itiraflarda bulundu. 15 Aðustos
2008'de Ankara 11. Aðýr
Ceza Mahkemesi'ne
verdiði ifadede þunlarý
söyledi: "Ben Jandarma
Ýstihbarat Grup
Komutanlýðý ve JÝTEM
Grup Komutanlýðý görevlerinde bulundum.
Jandarma Ýstihbarat Grup
Komutanlýðý, kadrosu
Genelkurmay'ca tasdikli
olunan bir görevdir. JÝTEM
ise yine üst düzey, daha
doðrusu yetkili komutanlarýn bilgisi ve kararlarý
doðrultusunda denenmek
üzere kurulmuþ bir
yapýlanmadýr. Ben de
bunun kurucusuyum.
Faaliyet alaný OHAL bölgesidir."
Bu itiraf Ergenekon'la
Kürtlere karþý yürütülen
savaþýn baðlantýlý
olduðunu ortaya koydu.
Arif Doðan, Ergenekon'la
Susurluk çetesi arasýndaki
baðý da ortaya koydu:

gözükse de benimle ilgisi
yoktur. Ersever'in mermiye
adeta hobisi vardý. Benim
ve arkadaþlarýn istihkaklarýmýzý da istediði olurdu.
Kendisini sevdiðimiz,
hobisini bildiðimiz için
verirdik."

JÝTEM’in suçlarý

"Üst düzey görevlerim
sýrasýnda pek çok belge
elime geçmiþtir. Belgeleri
sakladým. Görevim
çerçevesinde uyuþturucu
ile de mücadele ettik.
Operasyonlarda 'yem'
olmak için uyuþturucu kullandýk. Depodaki uyuþturucu da bu amaçla kullanýlmýþtýr. Bence bozulmuþ ve niteliði kaybolmuþ-

tur.
Ýstanbul Çavuþbaþý'nda
bulunan depodaki
malzemeler genel olarak
bana aittir. Bir kýsmý yakýn
çalýþma arkadaþlarýmýndý.
Bu depoyu 1 yýldýr kullanýyorum. Cem Ersever
benim yardýmcýmdý.
Benim sandýklarýmý ortak
kullanýrdýk.
Bulunan mermiler çok

Örgüt, kirli savaþ için
kurulmuþtu. Uður Mumcu,
Musa Anter gibi pek çok
ismin suikastle öldürülmsinden sorumlu tutuldu.
JÝTEM tetikçisi itirafçý
Abdulkadir Aygan
cinayetlerin bir
bölümünün nasýl iþlendiðini itiraf etmiþti.
Eski itirafçýlardan ve
görevli subaylardan oluþan
JÝTEM birliklerinin Kürt
illerinde sayýsýz infaz
gerçekleþtirdirði, bunu
PKK’nin üzerine yýkmaya
çalýþtýðý, Hizbullah adlý
kontrgerilla örgütlenmesini de JÝTEM’in kurdurduðu uzun zamandýr
konuþuluyordu.
Kurucusu Arif Doðan’ýn
itiraflarý kuþkularý ortadan
kaldýrýlýyor.
Ergenekon gibi JÝTEM de
açýða çýkarýlmalý.
Faaliyetleri ve örgütlenmesi hakkýnda soruþturma
baþlatýlýrsa savaþ suçlarý
bir bir ortaya dökülecek.

Boðaziçi Üniversitesi’nde özgürlükler yok ediliyor
Boðaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Kadri Özçaldýran ve atadýðý her
biri ulusalcý olan 8 yeni yöneticinin
ilk iþi baþörtülü öðrencilerin okula
giriþini yasaklamak oldu.
Oysa okul Ermeni Konferansý'na ev
sahipliði yapacak kadar özgürlüklere
kapýsýný açmasý ve baþörtülü öðrencilere bir ayrýmcýlýk yapýlmamasý ile
tanýnýyordu.
Boðaziçi'nin eski rektörü Prof. Dr.
Ayþe Soysal özgürlüklerden yana
tutumuyla tanýnýyordu. Rektör
adaylýðý için yapýlan seçimlerde Prof.
Dr. Ayþe Soysal 146 oy alýrken Prof.
Dr. Kadri Özçaldýran 170 oy alarak
birinciliðe oturdu.
Öðretim görevlilerinin çoðunluðu
ulusalcý adayý desteklerken,
Cumhurbaþkaný da Çaldýran'ýn ata-

masýný onayladý.
Kampüs kapýsýnda
öðrenciler durduruldu.
Güvenlik barikatýyla karþýlaþan
baþörtülü öðrencilere
rektörlük tarafýndan
hazýrlanan ve içeriðinde "Baþörtülü
girdiðim takdirde
tüm hukuki sonuçlarý
önceden kabul ediyorum" yazýlý bir kaðýt imzalatýlmak
istendi.
Kaðýdý imzalayan bazý öðrenciler
içeri girdi. Okula giren servis araçlarý
da güvenlik görevlileri tarafýndan
arandý.
Öðrenciler bu ayrýmcý uygulamaya

tepki gösterdi ve Güney Kampüsü
giriþinde eylem yapmaya baþladý.
Ulusalcý yeni yönetim Boðaziçi'nde
özgürlüklere saldýrýyor. Bugün
baþörtüsüne uygulanan baskýnýn
yarýn baþka alanlarda da görüleceði
açýk.

Haydar BaþErgündoðan
davasý 29
Ocak’ta
Gazeteci-yazar Yalçýn
Ergündoðan'ýn 26 Nisan
2005'te Birgün
gazetesinde yayýnlanan
"Müritleri Haydar Baþ'a
baþ kaldýrdý" haberi
nedeniyle Baðýmsýz
Türkiye Partisi (BTP)
Genel Baþkaný ve Kadiri
Tarikati þeyhi Haydar
Baþ'ýn þikâyeti üzerine
hakkýnda 3 yýl hapis
istemiyle açýlan ceza
davasý sürüyor.
Haydar Baþ'ýn
"hakaret" iddiasý ile 4.
Sulh Hukuk
Mahkemesi'nde açtýðý 5
bin YTL'lik tazminat
davasýnda mahkeme
Yalçýn Ergündoðan'ý
1500 YTL tazminat ödemeye mahkum etmiþti.
Yalçýn Ergündoðan'ýn
itirazý üzerine bu karar
Yargýtay tarafýndan
bozulmuþtu. Dava 29
Ocak'a ertelendi.
Ergündoðan, þunlarý
söyledi: "Asla hakaret
kastý yoktur.
Kamuoyunun gözü
önünde bulunan, bir
siyasi partinin baþkanlýðýný sürdüren þahsýn
davranýþlarýna dikkat
etmesi, eleþtiriye de
tahammüllü olmasý
gerekir. Hem bir siyasi
partinin baþý ve bir
tarikatýn þeyhi olacaksýnýz, müritleriniz bile
tutum ve
davranýþlarýnýza tahammül edemeyip
baþkaldýracak. Üstelik
de bu baþkaldýrýlarýný
bir internet sitesi
aracýlýðýyla kamuoyuna
duyuracak. Siz gazeteci
olarak bunu görüp de
haber yapmayacaksýnýz?! Böyle þey olur
mu hiç?.."

Ergündoðan’a
beddua edin
Ergündoðan'ýn Haydar
Baþ'la ilgili yazýsýnýn 26
Nisan'da BirGün'de
yayýnlanmasýnýn ardýndan 28 Nisan 2005'te
"Yeni Mesaj"
gazetesinde
Ergündoðan için 'seher
vaktinde' ve her fýrsat
buldukça okunmasý istenen bir de 'beddua'
yayýnlanmýþtý...
Yalçýn Ergundoðan
hakkýnda dört ayrý dava
daha devam edi- yor.
BTP hakkýnda ise
Trabzon’daki ýrkçý
cinayetlere destek vermek gibi bir çok iddia
var.
(Kaynak: Sesonline.net)
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Kriz ve yeni görevler
Kimileri istedikleri kadar Türkiye’nin krizden etkilenmeyeceðini ve hatta krizin
Türkiye’nin iþine yarayacaðýný düþünse de
gerçek bu deðil. Zaten Türkiye diye bir
bütünden bahsetmek yerine Türkiye’li sermayedarlar ve emekçiler diye konuþulduðunda krizin Türkiyeli emekçileri de
vuracaðý çok açýk.
Buna karþý tek çare örgütlenmek ve direnmek.
Devrimci sosyalistler bugün yýðýnsal bir
antikapitalist partinin inþasý için daha fazla
çalýþmak zorunda.

Kürt sorununda
çözüm var mý?
Aktütün baskýnýndan sonra milliyetçilik
gene hortladý. Solda da ya suskun kalarak ya
da yeter bu savaþ, yeter etnik milliyetçilik
diyerek tutum belirleyenler çoðalýyor.
Akla kara böylesi günlerde belli olur.
Hrant’ýn cenazesinde de böyle olmuþtu.
Kimi solcular, kimi keskin sol örgütlenmeler
“hepimiz Ermeniyiz” diye yürüyememiþti.
Akla kara orada ortaya çýkmýþtý. Daðlýca’da
da ayný süreci yaþadýk. Þimdi bir kez daha
“silah býrak”, “barýþ” çaðrýlarý ortalýðý
kapladý. Kimseyi kimseden ayýrmak
mümkün deðil.
Oysa sorun ortada duruyor. Kürt kimliði
tanýnmadýðý sürece belki Aktütün, Daðlýca
sona erebilir. Ama Altýnova Adana bitecek
mi? Kürtler özgürce dillerini konuþamadýkça, Kürtçe yazýp, þarký
söyleyemedikçe, Kürt olduklarýný saklama
gereði duymadan yaþamadýkça sorun
çözülecek mi?
Kim ölmek ve öldürmek ister? Kim kendisinden defalarca büyük bir güçle çatýþmak
ister? Sadece çaresiz kalýnca bunlar olur.
Öyleyse çare bulmak gerekir.
Öyleyse ilk çaðrý Kürt kimliðinin tanýnmasý
için yapýlmalýdýr.
Aktütün bir fýrsattýr. Savaþtan kazancý
olanlarýn yaptýklarýnýn veya yapmadýklarýnýn iyi bir göstergesidir. Daha önce 4
defa basýlmýþ 40 kiþinin öldüðü derme çatma
bir karakol Aktütün ve beþinci defa basýldý.
17 asker, 20-30 PKK’li öldü. Karakolu 350
PKK’li çevirdi. Oysa genelkurmay oralarýn
BBG evi olduðunu söylüyordu. Demek ki
doðru deðilmiþ.
Karakolu parasýzlýktan taþýyamamýþlar. Ýþ
aletleri oraya çýkamýyormuþ. Kerpiç ev yapmak için iþ aleti mi lazým? Orada tank var. O
nasýl çýkmýþ? Para. 40-50 kiþinin caný mý
yoksa 3-5 YTL’mi?
Ama iþin içinde tabii ki para var. Savaþtan
kazancý olanlar var.
Artýk herkes biliyor çözümü, ama çözümü
erteleyenler var. Durduramazlar, ama kendi
çýkarlarý için erteliyorlar.
Onlarýn etkisi kýrýlmadan çözüme ulaþýlamaz ve daha çok insan ölür. Ama o paþalar
yanýlýyorlar. Bu hep böyle gitmeyecek. Bir
gün, ama bir gün mutlaka adaletin önünde
yapmadýklarýnýn hesabýný verecekler.
O günler uzak deðil.

www.dsip.org.tr

DSiP’e
üye
olun

0536 - 335 10 19

AFL-C
CIO sendikasýnýn öncülüðündeAmerika’nýn 41 eyaletinde 251 noktada düzenlenen
gösteerilerle Bush yönetiminin planý geri çekmesi istendi.

Emekçilerin parasýyla bankalar kurtarýlýyor

Krize karþý direniþ ve örgütlenme
Doðan TARKAN
Bütün dünya krizi konuþuyor.
Kimse yanlýþ anlamasýn, kriz henüz
dünyayý vurmadý. Yaþamakta olduðumuz mali bir kriz. Þimdilik esas
olarak mali kuruluþlarý vuruyor.
Ancak çeþitli devletler tarafýndan son
bir ayda kurtarýlan mali kuruluþlarýn
toplam deðeri þimdiden 5.5 trilyona
ulaþtý. Bu Türkiye’nin 9 katý kadar bir
büyüklük.
Mali kuruluþlar sadece Amerika’da
deðil, Avrupa’da da sarsýntý yaþýyor.
Panik borsalarý da sarsýyor. Her yerde
borsalar hýzla deðer kaybediyor ve bu
düþüþ önlenemiyor. Kýsa bir süre
ABD’nin 850 milyara yükseltilen kurtarma paketi durumu düzeltir gibi
oldu ama sonra düþüþ yeniden
baþladý. Mali krizin yaný sýra küresel
büyümenin düþeceði ve hatta sýfýr
noktasýna yaklaþabileceði artýk genel
kabul gördü. IMF herkesi uyarýyor.
Bir dizi geliþmiþ kapitalist ülkede ise
resesyon, ekonomik durgunluk artýk
hükümetler tarafýndan da kabul
ediliyor.
Sermaye sýnýfý ve onun hükümetleri
krizin yükünü daha þimdiden
emekçilere yüklemeye baþladý. Devlet
bütçesinden bankalarý kurtarmak için
ayrýlan para emekçilere de ayrýlabilir.
ABD’de kurtarma operasyonu için
ayýrlan 700 milyar dolar her
Amerikalý için 2.000-2.500 dolarlýk bir
fedakarlýk demektir. Ya da dünyada
yaþayan her insan için 100 dolar. Oysa
dünya nüfusunun üçte biri bunun çok
altýnda bir gelirle yaþamaya çalýþýyor.
Mali kriz eninden sonunda “gerçek”
ekonomiyi de vuracak. Yani sanayi

 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

þiddetle etkilenecek. Zaten þimdiden
bir çok ülkede sanayi üretimleri gerilemeye baþladý. Bu iþsizlik demek.
Yaþadýðýmýz krizi 1929 ile
karþýlaþtýranlar var.
1929 sonrasýnda dünya en korkunç,
en kanlý dönemlerini yaþadý. Faþizm,
stalinizm ve savaþ. Yýkým, toplama
kamplarý, ölüm, toplu katliamlar. Ýþsizlik. Milyonlarca aç ve sefil insan.
Krizden savaþla çýkýldý. Dünya
yakýlýp yýkýldý ve sonra yeniden onarmak için geriye kalanlarýn kollarý
sývamasý istendi. Bu arada dünya el
çabukluðu ile muzaffer ülkeler, ABD,
SSCB ve Ýngiltere arasýnda paylaþýldý.
Bugün de dünyanýn her yerinde
savaþ tamtamlarý çalýyor. Irak ve
Afganistan’da ABD, Ýngiltere ve
NATO iþgalleri ve bu iþgallere karþý

Neredeyse bütün
insanlýk
yeni liberalizmin
çatladýðýný,
Amerika’nýn Irak’ta ve
Afganistan’da
yenildiðini ve
boynunu büküp
çekileceðini görüyor

direniþ sürüyor. ABD dünyanýn baþka
yerlerinde de gerginliði týrmandýrýyor.
Ýran, Suriye. Lübnan. Kafkaslar. Batý
Afrika.
1929 krizi bir girdap gibi insanlýðý
içine çekti.
Bugün de dünya eðer benzer derinlikte krize girerse sermaye sýnýflar
dünyayý bir kez daha yangýn yerine
çevirmekte tereddüt etmeyeceklerdir.
Ýlk aþamada fatura olabildiðince
emekçilere yüklenecek. Emekçilerin
sessiz kalmasý için örgütlenmeleri
geriletilecek, daðýtýlacak.
Bu saldýrýya karþý tek çare direnmektir. Her mevziyi korumaktýr.
Ýlk mevziler ücretlerimiz,iþlerimiz,
emekliliðimiz, konutlarýmýzdýr.
Saðlýðýmýz ve geleceðimiz demek olan
eðitimdir.
Yeni-liberal politikalar 30 yýldýr
zaten dünyayý kasýp kavurdu. Her
þey özelleþtirildi. Yoksullar daha yoksul, zenginler daha zengin hale
getirildi. Toplumlar büyük ölçüde
yeni liberal saldýrý karþýsýnda direndi,
ama yenildi.
Onlarýn cephesi bu güçlü konumlarý
ile yeni mücadele dönemine girdiklerini düþünüyor. Ama yanýlýyorlar.
Neredeyse bütün insanlýk yeni liberalizmin çatladýðýný görüyor.
Amerika’nýn Irak’ta ve Afganistan’da
yenildiðini ve boynunu büküp çekileceðini görüyor. Bunlar mücadele azmi
veriyor. Artýk insanlýðýn emperyaliz me ve kapitalizmin yeni-liberal politikalarýna karþý direnmesi, mücadele
etmesi ve kazanmasý daha kolay.
Þimdi en önemli sorun dünyanýn her
yerinde ve Türkiye’de kitlesel sol partilerin eksikliðinin giderilmesidir.

sosyalist isci
Sosyalist Ýþçi her hafta savaþa, darbelere, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe,
yeni liberalizme, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý devrimci,
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
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
mahalledenmeclise.org
hranticinadaleticin.com
tuzladaolumlereson.blogspot.com
70milyonadim.org
dtpkapatilamaz.blogspot.com
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Duyarlý ve vicdanlý olabilmek için...
Yalçýn Ergündoðan
Az önce Ýzmir’den bir dostum
aradý. Kendisine bir arkadaþý haber
vermiþ. O da benimle paylaþmak
istemiþ. Karþýyaka’da bir alýþ-veriþ
merkezi giriþ kapýsýna kocaman
harflerle “Dünya Hayvan Haklarý
Günü nedeniyle, ‘hayvan ürünlerinde’ yüzde 50 indirim!” yazan
bir pankart asmýþ. Pankartý gören
kiþi önce “dana, koyun, kuzu,
hindi, tavuk eti ve yumurta, süt”
gibi ürünlerde indirim yapýldýðýný
sanýp iyice sinirlenmiþ, “Pes! Bu
kadarý da olmaz!” diye iç geçirmiþ
ve hiddetle alýþ-veriþ merkezindeki
ilgili maðazanýn yöneticisine doðru
yönelmiþ. Ama, maðazadan girince
indirimin hangi ürünlerde
olduðunu fark etmiþ. “Kedilerin týrmalamasý için özel kumaþ, tasma
çeþitleri, köpek mamasý, banyo
þampuaný vb.” gibi ürünlerle
karþýlaþmýþ birden. ‘Gülse mi,
aðlasa mý’ gibi bir durum oluþmuþ
yani...
***
‘Ýnsan türü’nün kendini ‘en zeki’,
‘en akýllý tür’ olduðunu sanmasýndan kaynaklý kibri, ‘ben merkezciliði’, baþka türlerin üzerine
tahakküm kurma hegemonyacýlýðý
böylesi cin fikirlilikler yapmaya çok
elveriþli tabii... Ýnsan türü, bir yandan, dünyanýn ‘en vahþi’ ve acýmasýz sömürüsüne tabi kýldýðý hayvanlarý iþkence altýnda üretip,
kesip, (canlýykenki halini hatýrlatmadan) albenili paketlerde “gýda”
olarak insanlara sunar, diðer yandan da ayni piþkinlikle hayvanlar
için akla gelmedik, türlü çeþitli
mama, giysi vb. ürünleri pazarlar.
Bunu da ‘ekonominin gereði’
olarak açýklar. Hiçbir ‘vicdani’
sorumluluk ve ‘ahlâki’ deðer tanýmadan ve taþýmadan böyle
davranýr.
Bunu da tabii o en çok övündüðü
‘en akýllý tür’ oluþu ile izah eder,
mutluluk ve haz duyar. Öte yandan, insan türüne mensup “kadýnlar” ise, zaten doðal halleriyle
yeterince güzel ve çekici olduklarý
halde, baþka türlerden canlýlarýn
derilerinin yüzülmesine, (kimilerinin canlý canlý) kürklerinin
çýkarýlmasý için akla sýðmayacak
acýya uðratýlmalarýna göz yumarlar
ve hatta talepleriyle teþvik ederler.
O kadýnlar ki, hangi sýnýftan
olurlarsa olsunlar, yaþamlarýnda
mutlaka ‘cinsiyetçilikle’ karþýlaþmýþ
ve ezilmiþlerdir, yine de böyle
davranabilirler... Çünkü ‘en zeki’
türün mensubudurlar...
***
Ýnsan türünün kurduðu düzenler
bir bir yine çatýrdýyor bugünlerde...
Kapitalizmin kâbesinde derin
fýrtýnalar esiyor. Koca koca þirketler
çatýrdýyor, yýkýlýyor. Olsun ne
gam!.. Hâlâ ‘en akýllý’, ‘en zeki’
türüz ya...
***
Soðuk savaþ yýllarýnýn
Türkiyesi’nde, Mussolini Ýtalyasý’ndan alýnma Ceza Yasasý’nýn meþhur
141 ve 142. maddelerini anýmsayanýnýz var mý þimdi, bilemem.
Ama; o yasalarýn yaptýrýmýna
maruz kalmýþ, inim inim inlemiþ
olanlar çok iyi anýmsarlar mutlaka
bu yasalarý. Düþünce, ifade ve
örgütlenme özgürlüðünü ayaklar
altýna alan bu ceza maddelerinin
tanýmýnda ifadesini bulan “bir
sýnýfýn, diðer sýnýflar üzerine
tahakküm kurmasý..” fikri, yaþamý

GÖRÜÞ
Mutluluk ve gurur
Kestim ve hâlâ saklýyorum. Geçen yýl þu sýralarda
büyük sýnýrötesi operasyon yapýlýrken Hürriyet
gazetesinin baþ sayfa manþetinin altýndaki spot
þöyleydi:
Yorgun ama mutluydu
Kar kalýnlýðýnýn 1-1
1.5 metreye ulaþtýðý daðlarda, 15 derecey
ye varan soðukta bölücüleri kovalayan
Mehmetçik, dönüþ yolunda yorgun ama mutlu ve
gururluydu
Þimdi buyrun, dünkü Hürriyet gazetesinden
"mutluluk ve gurur" sahneleri:
Þehit Egemen Yýldýz'a hüzünlü veda
Yýldýz'ýn cenazesi, evinin önünden gözyaþlarýyla
uðurlandý. Oðlunun tabutuna sarýlmak isteyen
Fikriye Yýldýz, baygýnlýk geçirdi. Yýldýz'ýn babasý
Mahmut ile kýz kardeþi Ödül'ün son derece üzgün
olduklarý ve aðladýklarý gözlendi.
Þehit Cahit Yýldýrým topraða verildi
Cenaze töreni sýrasýnda Yýldýrým'ýn babasý
Nurettin, eþi Nur ile çocuklarý Senasu, Nazlýcan ve
Furkan gözyaþlarýný tutamadýlar. Yýldýrým'ýn kýzý
Senasu'nun "baba" diyerek aðlamasý cenazeye
katýlanlarý duygulandýrdý.

“Ýnsan türü, bir yandan, dünyanýn ‘en vahþi’ ve acýmasýz sömürüsüne tabi kýldýðý
hayvanlarý iþkence altýnda üretip, kesip, albenili paketlerde “gýda” olarak insanlara
sunar, diðer yandan da ayni piþkinlikle hayvanlar için akla gelmedik, türlü çeþitli
mama, giysi vb. ürünleri pazarlar. “

savunmaya yönelik duyarlýlýk
geliþtirmiþ bireyler dýþýnda bugün
insan türünün geneline hakim.
Yani, çok rahatlýkla “bir türün,
baþka türler üzerine açýk
tahakkümü...” düþünceden, uygulamaya çoktaaan geçmiþ vaziyette...
***
Bugün 4 Ekim “Dünya Hayvan
Haklarý Günü”. O nedenle þöyle
kýsaca, kendi türümüze bir eleþtirel
bakýþ geliþtirme duyarlýlýðýný
göstermekte büyük yarar var. Hem
kendi türümüz, hem diðer türler,
hem de üzerinde yaþadýðýmýz ortak
evimizin, yani ‘dünyanýn’ geleceði
için.
Doðada bir canlý türünün yok
olmasýnýn, kendi türümüzün ve
‘ortak evimizin yok olmasýna bizi
bir adým daha yaklaþtýrdýðýný bilince çýkarmak için bunu yapmalýyýz
en azýndan. Nasýl ki duyarlý olanlarýmýz; ýrkçýlýða, cinsiyet ayrýmcýlýðýna, savaþa, nükleere,
iþkencelere, baskýlara, sömürüye,
soykýrýma karþý çýkýyorsa, açýk ve
net olarak 'türcülük' ve türevlerine
de, 'bir türün baþka bir tür üzerine
tahakküm kurmasýna' da karþý çýktýðýmýzý bilince çýkarmalý, ifade
etmeli ve ona göre davranmalýyýz.
Buna önce kendimizi zorlamalýyýz,
ardýndan da tüm çevremizi.

Ýnsan türünün davranýþ özellikleri
geliþtirdiði duyarlýlýða göre kýsmen
farklýlýklar gösterse de genelde ayný
elbette. Daha duyarlý davranabilenler, kendilerine daha ahlâklý yaþamlar kurma çabalarýný derinleþtiriyor,
zenginleþtiriyorlar tabii. Bakýn
bugün, adeta dünyanýn dört bir
yanýnda "World Rally for the Stray
Animals of Turkey" baþlýðý altýnda
Türkiye’de hayvanlara özellikle de
sokak hayvanlarýna yapýlan eziyet
ve iþkenceler kýnanýyor. Türkiye ne
zaman kurtulacak dünya toplumlarýnýn gözünde “iþkence” zanlýsý
konumdan ve kýnanmalardan?
Yakýn zamana dek kendi türüne
“iþkence” etmekten sanýk bir ülke
idik, þimdi ondan biraz sýyrýlýr gibi
olduk ama, “iþkencecilikten” yine
kurtulamadýk. Bu kez “sokak hayvanlarýna” yönelik tutumumuz
kýnanýyor dünyadaki duyarlý insanlar ve yaþam savunucularýnca.
Londra, Paris, Brüksel, Lahey,
Toronto, Philadelphia... Hepsinde
eþ zamanlý olarak gösteriler yapýldý,
yapýlýyor tüm dünyada...
***
Tabii, diðer canlý türlerine karþý
gösterdiðimiz ortak duyarsýz*
lýðýmýz ve gecikmiþ özeleþtirimiz,
“özrümüz” için tüm dünya insanlýðý olarak, daha doðru ifade ile
“insan türü” olarak çok gecikmiþiz
ve de sorumlu ve suçluyuz
elbette... Bu nedenle, “Dünya
Hayvan Haklarý Günü”nü vesile
ederek, burada da yinelemek istiyorum bir kez daha. 'Ýnsan merkezci' saplantýlarýmýzý, 'kibrimizi' terk
edebildiðimiz ölçüde diðer türlerle
yaþamý daha eþit paylaþabilmeye
yaklaþabileceðiz. Unutmayalým!
Hayvanlarýn merhamete, acýnmaya,
korunmaya deðil, haklarýnýn tanýnmasýna ve saygý gösterilmesine
ihtiyacý var...
Duyarlý, vicdanlý ve ahlâklý olabildiðimizi göstermek için bunu
yapmamýz þart!.
(sesonline.net)

Þehit Ýlhan Küçüksolak topraða verildi
Þehidin annesi Kadriye, babasý Kemal ile kardeþleri, uzun süre tabuta sarýlarak gözyaþý döktü.
Þehit Ramazan Yeþil topraða verildi
21 yaþýndaki Yeþil'in cenazesi topraða verildi.
Ýlçenin 18'inci þehidi olan Yeþil'i, 10 bini aþkýn kiþi
uðurladý. Yakýnlarýnýn yardýmýyla güçlükle ayakta
duran anne Havana Yeþil, "Gitti Ramazan'ým,
yavrum" diye gözyaþý döktü.
Þehit Halil Ibrahim Arýlýk topraða verildi
Arýlýk'ýn cenaze törenine katýlanlardan bir yakýný
teröristlerin annelerine seslenerek, "Sizin de yavrularýnýz, bizim de yavrularýmýz var. Kardeþlerim,
çocuklarýnýz ölmesin, bizimkiler de ölmesin. Onlarý
çaðýrýn" diye baðýrdý.
Þehit Ozan Onur Ýlgen topraða veriildi
Þehidin annesi Deniz Vilson ile kýz kardeþi Sevcan
ve babasý Ata Ýlgen, uzun süre tabuta sarýlarak
gözyaþý döktü.
Þehit Çaðlar Mengü ve þehit Oktay Karakale
topraða verildi
Mengü (20) ve Karakelle (20) için tören düzenlendi. Mengü'nün teyzesi Derya Zengin de 11 yaþýndaki oðlu Kaan ile birlikte Mengü'nün tabutuna
sarýlarak bir süre aðladý. Kaan Zengin, "Çaðlar
aðabey nereye gittin? Geri gel, bizi býrakma" dedi.
'Oðlum nasýl sýðdýn o tabuta'
Osmaniyeli çavuþ 30 yaþýndaki Selçuk Can
topraða verildi. Cenaze töreninde anne 50 yaþýndaki Ayþe Can, oðlunun tabutuna sarýlýrken, "Oðlum
bu tabuta sýðmaz. Ona özel tabut yaptýrýn. Oðlum
boylu postluydun. Nasýl sýðdýn bu tabuta?" diyerek
aðýt yaktý.
Öz anne ile üvey anne omuz omuza aðýt yaktý
Silifkeli 22 yaþýndaki Rasim Eser son yolculuðuna
uðurlandý. Eltisinin çocuðunu oðlu gibi büyüten
Ümmühan Eser törende þehidin öz annesi Ýslim
Eser ile birlikte aðýt yaktý.
Þehit Davut Ýlbaþ topraða verildi
Ýlbaþ'ýn cenazesi, Siirt'te topraða verildi. Annesi
Dere ve eþi Asime aðýtlar yakarken, yakýnlarý acýlý
kadýnlarý teaskin etmeye çalýþtý. Þehidin rahatsýzlanan bazý yakýnlarý hastaneye kaldýrýldý.
Aydýn Doðan ve Ertuðrul Özkök bu "mutluluk ve
gurur" sahnelerini þahsen yaþamak ister mi acaba?
Kendileri ve tüm erkek akrabalarý bir an önce
Hakkari, Þemdinli veya Þýrnak'ta mutluluk ve
gurur aramaya gitse, onlar adýna çok mutlu olur,
çok gurur duyarým.

Roni Margulies
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Batýda antisemitizm ve Ýslam fobisi yükseliþte
F. Levent Þensever
Batýda ýrkçýlýk ve antisemitizm yükseliþte.
Amerikan Pew Araþtýrma
Merkezi'nin Eylül ayýnda
açýkladýðý Pew Küresel
Tutumlar araþtýrmasýna
göre, Ýspanyollarýn yüzde
46'sý, Ruslarýn üçte
birinden fazlasý (yüzde 34)
ve Polonyalýlarýn yüzde
36'sý Yahudilere karþý
olumsuz tutum içinde.
Almanlar daha az oranda
olsa da, nüfusun kayda
deðer bir kýsmý (yüzde 25)
Yahudilere yönelik olumsuz görüþ sahibi. Olumsuz
yaklaþýmda Fransýzlar da
yüzde 20'lik oranla
Almanya'yý izliyor.
2006'da yapýlan benzer
bir çalýþmayla
karþýlaþtýrýldýðýnda,
Yahudilere yönelik olumsuz yaklaþým, Britanya
hariç tüm ülkelerde arttý.
Britanyalýlarýn yüzde 9'u,
Avustralyalýlarýn yüzde
11'i ve Amerikalýlarýn
yüzde 7'si Yahudilere karþý
olumsuz bakýyor.
Söz konusu ülkelerin
hepsinde Müslümanlara
bakýþ, Yahudilere oranla
çok daha olumsuz. Ýspanyollarýn yüzde 52'si,
Almanlarýn yüzde 50'si,
Polonyalýlarýn yüzde 46'sý,
Fransýzlarýn yüzde 38'i ve
Britanyalýlarýn yüzde 23'ü,
Müslümanlara karþý olumsuz duygular besliyor.
Araþtýrmanýn sonuçlarýna

göre, Yahudiler ve
Müslümanlara karþý olumsuz duygulara sahip olanlar, büyük ölçüde benzeri
gruptan insanlar. Bunlar
daha çok yaþlý ve eðitimsiz
gruplardan oluþuyor.
Fransa, Ýspanya ve
Almanya'da yapýlan
araþtýrma, 50 yaþ ve üzeri
olanlarýn Yahudiler ve
Müslümanlara karþý daha
olumsuz baktýðýný ortaya
çýkardý. Bu gruptan insanlarýn çoðu siyasi yelpazede
kendisini saðda görüyor.
Bu üç ülkede sað partilerden olanlarýn yüzde 56'sý,
Müslümanlara karþý ve
yüzde 34'ü, Yahudilere
karþý olumsuz fikir sahibi.

Aþýrý sað partiler de
yükseliyor
Kamuoyundaki bu olumsuz yaklaþým, sadece bireylerin tutumlarýyla sýnýrlý
deðil. Avrupa Birliði üyesi
ülkelerde düzenlenen
Avrupa Parlamentosu (AP)
seçimlerinde baþarý
kazarak, AP'ye seçilen aþýrý
sað partilerden oluþan,
Avrupa Uluslarý Ýçin
Birlik'in (UEN) toplam 44
milletvekili var. Aþýrý sað
partilerin yerel ve ulusal
seçimlerdeki baþarýlarý ise
çok daha yüksek.
Britanya'da Nazi partisi
BNP'nin oylarý giderek
yükseliyor. Parti, bu yýlýn
Mayýs ayýnda gerçekleþen
yerel seçimlerde katýldýðý
612 seçim bölgesinde orta-

Auscwitz Toplama Kampý’nda gaz odalarýna sokulan Yahudilerden geriye kalan ayakkabýýlar - Dünyada olup bitenleri bir
Yahudi komplosu olarak gören sözler ile gaz odalarý arasýnda küçük bir mesafe var.
lama yüzde 13,9 oy aldý.
Londra'daki belediye
meclisi seçimlerinde yaklaþýk 131.000 oy almayý
baþardý.
Avusturya'da 28 Eylül
2008'de gerçekleþen genel
seçimler, merkez partilerin
tümü için tam bir hezimet
olurken, aþýrý sað iki parti
büyük oy artýþý gerçekleþtirdi. Avusturya'da bu

ilk kez gerçekleþmiyor.
1999 yýlýnda da o zamanlar
Nazi kimliðini gizlemeyen
Jörg Haider'in Özgürlük
Partisi (FPÖ), büyük bir
atýlým yapmýþ ve koalisyon
ortaðý olmuþtu. Jörg
Haider daha sonra bu partiden ayrýlarak,
Avusturya'nýn Geleceði
Ýçin Birlik (BZÖ) partisini
kurdu. FPÖ bu son

seçimde oylarýn yüzde
18,2'sini, Haider'in yeni
partisi yüzde 11,5'ini
alarak, aþýrý sað toplam
yüzde 29,7 oy elde etti.
Haider, seçim propagandasý sýrasýnda, göçmenlerin
hareketlerini izlemek üzere
elektronik kelepçe takýlmasý talebinde
bulunurken, FPÖ, AB
karþýtý propagandayý öne

çýkardý. Ýki parti de göçmenler ve Ýslam karþýtý
propaganda sayesinde
oylarýný artýrdý.
Avrupa'nýn birçok
ülkesinde Avusturya'daki
kadar çarpýcý olmasa da,
benzeri bir durum söz
konusu. Danimarka'da
ýrkçý Danimarka Halk
Partisi, 25 milletvekiliyle
ülkenin 3. büyük partisi.

Türkiye'de antisemitizm zirvede
Amerikan Pew Araþtýrma
Merkezi'nin Eylül ayýnda
açýkladýðý Pew Küresel
Tutumlar araþtýrmasýna
göre, Türkiye'de
Yahudilere karþý olumsuz
tutum son yýllarda kayda
deðer ölçüde arttý.
Türklerin yüzde 49'u 2004
yýlýnda Yahudilere karþý
olumsuz görüþlere sahipken, günümüzde
neredeyse her dört kiþiden
üçü (yüzde 76) olumsuz
duygulara sahip olduðunu
ifade ediyor. Bu olumsuz
hisler son iki yýl içinde
yüzde 65'ten yüzde 76'ya
yükseldi.
Türkler arasýnda
Yahudilere yönelik olumsuz görüþler deðiþik

demografik gruplar arasýnda çok fazla farklýlýk
göstermiyor.
50 yaþýn altýndaki
Türklerin yüzde 77'si
Yahudilere karþý olumsuz
tavýr içindeyken, bu oran,
50 yaþýn üzerindeki yaþ
grubunda yüzde 75
düzeyinde. Yine üniversite
eðitimi görenler arasýnda
oran yüzde 78 iken,
üniversite eðitimi
görmemiþ olanlar arasýnda
da yüzde 76 düzeyinde.

Hýristiyanlar ve
diðer uluslara karþý
da olumsuz
Belki Yahudilere karþý
olumsuz yaklaþýmýn

nedeninin, Ýsrail devletinin
Filistin'deki insanlýk dýþý
tutumlarýna baðlamak
isteyenler olabilir. Ancak
bunun tek geçerli neden
olmadýðý, Türklerin
Hýristiyanlara karþý tutumlarýnda görülüyor.
Türklerin Hýristiyanlara
karþý olumsuz tutumunda
da, týpký Yahudilere
olduðu gibi, hýzlý bir artýþ
söz konusu.
2004 yýlýnda Türklerin
yüzde 52'si Hýristiyanlara
karþý olumsuz görüþ belirtmiþken, günümüzde söz
konusu olumsuz tutum
her dört kiþiden üçünde
(yüzde 74) görülüyor.
Bu arada Türkiye'de
halkýn diðer uluslara

olumsuz bakýþý sadece
Hýristiyanlar ve
Yahudilerle sýnýrlý deðil.
Yine ayný araþtýrmadan
çýkan sonuçlara göre
Türkler, Suudi Arabistan'a
karþý yüzde 36 oranýnda
olumluyken, yüzde 43
oranýnda olumsuz bir
tutum içinde.
Ýlginç bir þekilde, araþtýrma kapsamýndaki sekiz
ülke (Ürdün, Mýsýr,
Lübnan, Pakistan,
Endonezya, Nijerya ve
Tanzanya) arasýnda
Türkler, diðer ülkelere
karþý (Suudi Arabistan,
Çin, Pakistan, Ýran,
Hindistan ve ABD) en
olumsuz tutuma sahip
olan ulus durumunda.

Irkçýlýðý,
Milliyetçiliði,
Antisemitizmi,
Ýslam fobisini,
Yabancý düþmanlýðýný
DURDURMAK ÝÇÝN BÝZE KATIL!

www.durde.org
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Daðlýca’dan sonra Aktütün
Aktütün Karakolu,
Þemdinli ilçesinde, Irak ve
Ýran'ýn kesiþtiði noktada
bulunuyor.
Ýran sýnýrýna 40, Irak
sýnýrýna 10 kilometre uzaklýkta. Sarp coðrafyasý
nedeniyle kara ulaþýmý çok
zor olan karakol, ilk kez
1992’de PKK baskýnýna
uðradý ve 22 asker öldü.
1992-2006 yýllarý arasýnda
üçü büyük olmak üzere bir
çok PKK saldýrýsý daha
gerçekleþtirildi, 2 asker
daha öldü. En son altý ay
önce gerçekleþen PKK
saldýrýsý sonucu 6 asker
yine burada ölmüþtü.
Bu kez 17 asker öldü.
20’den fazla yaralý var.
Baskýnýn görüntüleri ise
kalabalýk bir gerilla
grubunun ateþi altýnda
kalan karakolun tahrip
edildiðini gösteriyor.
Genelkurmay ve savaþ
yanlýsý basýn “23 terörist

öldürdük” diyerek
kazançlý tarafýn kendileri
olduðunu söyleseler de
dünyanýn 8. büyük ordusunun 1992’de kurduðu
karakolun 30-40 bin kiþilik
bir gerilla hareketi tarafýndan defalarca vurulmasý
tam tersini gösteriyor.
Askeri baþarýsýzlýk kabul
edildi. Genelkurmay,
Aktütün ve dört benzer
karakolu kapatma kararý
aldý.
Cepheye sürülen emekçi
çocuklarý öldükleriyle
kalsalar da Daðlýca gibi
Aktütün baskýný da orada
neler döndüðünü Türk
kamuoyuna gösterdi.
Þahinlerin politikalarý
burada artýk sorgulanýr
hale geldi. Ýþte bu ölü
rakamlarýyla hesap yapanlarýn yenildiðinin iþaretidir.

Kürt sorunu nasýl çözülür?
Aktütün baskýnýnýn ardýndan
sýnýrötesi operasyonlara imkan
tanýyan tezkerenin 1 yýl daha
uzatýlmasý meclis gündemine
geliyor. Sonbahar'da DTP
hakkýnda açýlan kapatma
davasýnda karara varýlacak.
Þahinler konuþmaya devam
ediyor: "Hiçbir istihbarat
saldýrýyý %100 önlemez", "elimizdeki yasalarla terörle mücadele
edilemez", "olaðanüstü hal uygulamalarýna geri dönmeliyiz."
Ancak Kürt sorununda 1984'ten
beri söylenen bu sözler artýk eski
etkisini göstermiyor. Ölen askerlerin aileleri, bugüne kadar
devletin PKK'ye karþý yürüttüðü
savaþý destekleyenler soruyor,
daha kaç asker ölecek, bu sorun
ne zaman çözülecek?

gerekli yasal düzenlemeler süratle Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne getirilmelidir."
Darbe ve savaþ yanlýsý CHP ile
MHP açýkça þahinlerin arkasýnda
duruyor.
Aktütün'deki çatýþmanýn ardýndan utangaç þahinleri de tanýdýk.
Cumhurbaþkaný Gül, Irak Kürt
yönetimini sorumlu tuttu ve
genelkurmaya koþtu. Baþbakan
ve bir çok hükümet üyesi onu
izledi. Irak Kürt yönetimine
tehditler yaðdýrdý. AKP

Onlar hep savaþ istedi
Kürt sorununda 1984-1999 yýllarý arasýndaki kirli savaþ olarak
anýlan ve 50 binden fazla kiþinin
ölümüne neden olan þiddetli
çatýþma dönemini hala özleyenler var.
Baþta savaþ yanlýsý ve Irak
Kürdistan'ýna müdahaleyi savunan CHP ve MHP var.
Irkçý Baykal'a göre herkes
"terörü" kýnamalý ve savaþ tam
gaz sürmeli:
"Türkiye, terörle mücadele
konusunu yeni bir anlayýþla
deðerlendirmek durumundadýr.
Teröre sahip çýkmayý, terörü
desteklemeyi, terörü bir anlamda
meþrulaþtýrmayý mazur görerek
terörle mücadele götürülemez.
Terörle mücadelenin kaçýnýlmaz
boyutu, terörün bu iþin dýþýnda
kalan herkes tarafýndan kararlýlýkla kýnanmasýný saðlamaktýr."
Faþist Bahçeli ise antidemokratik yasalarla savaþýn
daha rahat sürdürülebileceðini
söylüyor:
"Bu çerçevede güvenlik güçlerimizin terörle mücadele için
ihtiyaç duyduklarý yetkilerle
donatýlmasý, bu konularda
yaþanan sýkýntýlarýn giderilmesi
ve bölücülüðün bütün yönleriyle
ortadan kaldýrýlmasý amacýyla

1923'te cumhuriyeti
kuran Kemalistler Türkler
gibi kurucu unsur olarak
görülen Kürtleri tasfiye
etti. Türkiye'de yaþayan
herkes Türk'tü. Kürt dili
ve kültürü yasaklandý.
Türkleþtirme politikalarý
uygulandý. Kürt kimliðiyle
siyaset yapmak isteyenler imha edildi. Ancak bu
topraklarda Türkler gibi
Kürtler de uzun yýllardýr
yaþamaktaydý. Kürt
sorunu devletin resmi
politikalarýnýn bir sonucu
olarak tamamen siyasi bir
sorundur ve ancak siyasi
yöntemlerle çözülebilir.

hükümeti askerle derhal toplantý
yaptý. Gazetemizin baskýsýný
izleyen günlerde "geniþ katýlýmlý"
bir toplantý daha yapýp, önlemleri açýklayacaklar. Peki ama
nedir bu önlemler?

Askerler OHAL’e geri
dönmekten yana
"Ýç düþman" tanýmlamasýnda ilk
sýraya Kürtleri yerleþtiren
Ankara'nýn yeni þahinlerinin
önlem paketi hazýrdý çoktan. 2.
Ordu Komutaný Orgeneral
Hasan Iþýk hemen brifing verdi.
PKK'nin baþarýsýz ordunun
baþarýlý olduðunu iddia ettikten
sonra isteklerini sýraladý:
- Sorgu sýrasýnda avukat bulundurulmasýn.
- Her operasyon için validen
izin alýnmasý uygulamasý
kaldýrýlsýn.
- Birden çok ili ilgilendiren
operasyonlar için koordinasyonu
saðlayacak bir birim oluþturulsun
- Yollarda üst ve araç aramalarda karþýlaþýlan hukuki sorunlar
giderilsin.
- PKK ile iliþkili olduðu bilinen
siyasi parti, yerel yönetimler,
sendika, vakýf ve dernekler
hakkýnda gerekli iþlemler zaman
geçirilmeden yapýlsýn.
- Örgüt propagandasý yapan
yayýn organlarýnýn giriþi durdurulsun.
- OHAL Yasasý'nda olan bazý
yetkilerin uygulanmasýna izin
verilsin.
- Güvenlik güçlerini de yasalar
karþýsýnda koruyan düzenlemeler yapýlsýn.
- Bazý yörelerde erzak ve
malzemelerin PKK'ya gidiþinin
engellenmesi için belirli kýsýtlamalar getirilsin.
- Terörle mücadele edilirken,
ilgili diðer kuruluþlar da
terörizmle mücadelede etsin.
- Polis özel harekat timleri
yeniden canlandýrýlsýn.
- Sýnýrlarýn fiziki güvenliði için
planlama yapýlsýn.
Ancak Iþýk'ýn brifingi ters tepti.
Hürriyet Gazetesi baþta olmak

üzere savaþýn ve milliyetçiliðin
borazanlýðýný yapan birçok odak
bu geleneksel önerilerin çözüm
olmayacaðýný dile getirmeye
baþladý. 24 yýldýr süren savaþ
boyunca askerler hükümetlerden
hep bunlarý istedi. Hükümetler
askeri dinledi. Sonuç, 24 yýldýr
durulan yer, Kürt sorununda
çözümsüzlük oldu.

Sorunun kaynaðý
1923'te cumhuriyeti kuran
Kemalistler Türkler gibi kurucu
unsur olarak görülen Kürtleri
tasfiye etti. Cumhuriyet
Türklerindi. Türkiye'de yaþayan
herkes Türk'tü. Kürt dili ve
kültürü yasaklandý. Türkleþtirme
politikalarý uygulandý. Kürt kimliðiyle siyaset yapmak isteyenler
imha edildi. Ancak bu topraklarda Türkler gibi Kürtler de uzun
yýllardýr yaþamaktaydý. Kürt
sorunu bu nedenlerden dolayý
bir sorun ola geldi. Kökü dýþarýda deðil, tam içerdeydi. Devletin
resmi politikalarýnýn bir sonucu
olarak tamamen siyasi bir sorundu ve ancak siyasi yöntemlerle
çözülebilirdi.

29. isyan
84 yýldýr devlet tarafýndan bir
siyasi sorundan çok güvenlik
sorunu olarak görülen Kürt sorununun derinleþmesi kaçýnýlmazdý. Kimliði, dili, kültürü
inkar edilen, yaþama hakký tanýnmayan bu halka isyan etmekten
baþka bir yol býrakýlmadý. Kürtler
28 kez devlete karþý silahlý isyan
baþlattýlar. Her biri kanla
bastýrýldý. 1984'te bu kez PKK 29.
isyaný baþlattý. 24 yýldýr sürüyor
bu isyan. Devlet tutum
deðiþtirmedikçe savaþ uzun süre
devam edebilir. Ancak tüm
PKKliler tek tek öldürülse de ne
Kürt sorunu çözülebilir ne de 30.
isyanýn önü kesilebilir.
Kürt sorunu dýþ kaynaklý bir
güvenlik sorunu deðildir. Bir
avuç eþkýyanýn yarattýðý terör
deðildir. Bu ülkede kimliði tanýnmayan, ayrýmcýlýða uðrayan,
vurulan ya da linç edilen 20

milyona yakýn Kürt vardýr.
Onlarýn haklarý tanýnmadan bu
sorun çözülemez. Kürtler nasýl
yaþamak istiyorlarsa öyle yaþamalýdýr.

Peki ya Türkler?
Kürt sorunu konusunda Türk
halkýna hep yalan söylendi.
Türk emekçilerin çocuklarý bu
anlamsýz savaþ uðruna sürekli
ölüme gönderildi.
Ýþçilerin ve emekçilerin ücretleri
artmazken tüm kaynaklar savaþa
aktarýldý. Bugüne kadar savaþ
için harcanan 500 milyar dolar
bizlerin ödediði vergilerden
geldi.
Uçaklar, bombalar, modern
silahlar alýnýrken hastane, okul
ve yeni iþyerleri açýlmadý.
Savaþý destekleyen hükümetler
daðý taþý bombalayan askerlerin
her dediðini yaparken Türk
halkýna hep acý reçeteleri uyguladý.
“Bölücülük” bahanesiyle
toplumsal muhalefet hep aðýr
baský altýnda tutuldu. Kürt sorunundan bahsedenler zindanlarda
çürürken Batý’da askeri vesayet
rejimi ayakta kaldý.
Milliyetçilik devlet katýndan
pompalanýrken evlatlarý cephede
ölen Türk emekçiler hep fakirleþtiler.
Kürt sorununun tek çözüm
yolu devletin Kürtlerle anlaþmasýdýr. Masaya oturmasýdýr. Bu
sorunu nasýl çözeceðini muhataplarýný tanýyarak ele almasýdýr.
Bundan kaçýldýðý sürece Türkler
ve Kürtler ölmeye, savaþa trilyonlar akýtýlmaya devam edecektir.
Þimdi, Kürt sorununda askeri
politikalar ilk kez açýkça sorgulanýrken Kürt sorununu çözme
fýrsatýna sahibiz.
Gerekli olan Kürtlerin uzattýðý
barýþ ve dostluk elini tutacak,
kendi egemenlerine baský yapýp
savaþa son verecek bir Türk barýþ
hareketidir. Kürtler ezildikçe
özgür olamayacak Türklerin
savaþa karþý çýkmasýný saðlamak
sosyalistlerin görevidir.
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Uluslarýn hapishanesinde
17 mi çok 23 mü?

DTP’YÝ
KAPATMAYIN,
VEKÝLLERE
DOKUNMAYIN

Akan kanýn durmasý için Kürtlerin siyaset yapma hakkýnýn tannmasý gerekiyor.
AKP gibi DTP de kapatýlmamalý. Kürt sorununun tartýþýlmasýnýn önündeki
engeller kaldýrýlmalý. Eðer DTP beklendiði gibi kapatýlýrsa bu fýrsat elimizden
kaçacak. DTP’nin yedeði olarak kurulan yeni parti BDP’nin Ýzmir Dikili’deki ilçe
binasýnýn yakýlmasý önümüzdeki dönem için bir iþaret. DSÝP ve barýþtan yana olan
bir çok kiþi ve çevrenin baþlattýðý DTP’yi kapatmayýn kampanyasý Kürt sonunda
çözümün önünü açmayý hedefliyor.
Ýmza için: dtpkapatilamaz@gmail.com - http://dtpkapatilamaz.blogspot.com

MHP iþbaþýnda
Ergenekon iddianamesinde yer almayan
MHP'nin kirli faaliyetleri
Altýnova'da açýða çýktý.
Balýkesir'e baðlý beldede
yaþayan Kürtler faþistler
tarafýndan sistematik
olarak aþaðýlanmýþ,
dövülmüþ ve hakarete
uðramýþtý. Oturduklarý
binanýn önünde yüksek
sesle milli marþlar çalýnan
Kürtler tahrik edildi ve bu
tahrik sonucunda 2 kiþi
öldü. Provokatörlerin
amacý Türkleri Kürtlere
karþý kýþkýrtmaktý.
Hedef Türklerin ayaklanmasý, beldede yaþayan
Kürtlere saldýrmasý, iþyerlerini ve evlerini talan
etmesi, yakaladýklarýný linç
etmesi ve buradan kovmasýydý.
Türkiye'nin tarihi bu tür
planlara sýk sýk tanýklýk
etti. 6-7 Eylül 1955'te Ýstanbul'da azýnlýklara karþý

benzer bir seferberlik tertiplenmiþti. Tertibin arkasýnda Özel Harp Dairesi'nin
bulunduðu bizzat bir
komutan tarafýndan itiraf
edilecekti.
1970'lerde, faþist MHP'nin
darbe koþullarýný yaratmak
için öne çýktýðý yýllarda, bu
kez Alevi-Sunni çatýþmasý
planlandý. Maraþ, Malatya,
Çorum ve Sivas'ta, faþistlerin öncülüðünde katliam
giriþimleri gerçekleþti.
1993'te Sivas'ta Madýmak
Oteli'nin yakýlmasý ayný
planýnýn 12 Eylül'den sonra
da sürdüðünü gösteriyordu. Arkasýndaki aktör ise
MHP'li ve BBP'li faþistlerdi.
2000'lere gelindiðinde bu
kez ulusalcýlar doðrudan
Kürt-Türk çatýþmasýný kaþýmaya baþladýlar. Ulusalcý
yayýnlar Kürt nüfus
artýþýnýn engellenmesinden, Kürtlerin Türkiye'nin

sahillerinden ve diðer yerleþim birimlerinden
sürülmesinden bahsetmeye
baþladý. 2005 yýlýnýn ardýndan bu kez Türklerin
çoðunlukta olduðu illerdeki Kürt azýnlýða karþý sistematik linç ve katliam giriþimleri baþladý.
Hiçbiri sýradan insanlar
tarafýndan giriþilmiþ, milliyetçi duygularla yapýlmýþ
hareketler deðildi. Her
birinin arkasýnda örgütlü
faþist odaklar ve onlarýn
eylemlerine göz yuman
derin devlet vardý.
Altýnova’da düzenlenen
tertip tüm bunlarý görünür
kýldý. Kendisini saygýn bir
parti olarak gösteren
MHP’nin bu pisliðin tam
ortasýnda duruyor ve
MHP’nin üzerine gidilmeden Türkiye’deki katliam
ve provokasyonlar aydýnlatýlamaz.

Nerede bir saldýrý orada ülkücü örgütlenme
Altýnova, Balýkesir’in Ayvalýk ilçesine
baðlý bir belde. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Balýkesir’in 7 milletvelinden birini yüzde 14’lük oyla MHP aldý.
Balýkesir’in bir çok ilçesinde faþist parti
Türkiye ortalamasýný yakalarken, bazý
ilçelerde yüksek oylara ulaþtý. Ayvalýk
bunlardan biri. MHP burada oylarýn
yüzde 24.3’ünü alarak ikinci parti konumunda. Ýlk sýrada ise savaþ yanlýsý CHP
yer alýyor. MHP gibi CHP’nin de
Balýkesir’in ilçelerindeki oylarý Türkiye
ortalamasýnýn üzerine çýkýyor.
Bölgede Kürt aileler eskiden beri
yaþýyor. Ancak ‘90’dan sonra yeni Kürt
aileler de buraya geldi. Balýkesir gibi
Ege ve Akdeniz sahilindeki tüm yer-

leþim birimlerinde MHP gücünü
korurken Kürtlere karþý saldýrýlarýn
olduðu diðer merkezlerde de MHP
örgütlü bir güç.
MHP örgütleri durmadan Türkleri
Kürtlere karþý kýþkýrtmak istiyor. Ýþsizliðin, ekmeðin küçülmesinin sorumlusu olarak “sonradan gelen” Kürtleri
gösteriyorlar. Kýsacasý Kürtlere karþý
yapýlan “sivil” saldýrýlarýn hiçbiri “milliyetçi duygularýn eseri” ya da “vatandaþ tepkisi” deðil. Ergenekoncular
ýrkçýlýðý yaygýnlaþtýrmak isterken, MHP
örgütleri Kürtlere karþý girþilmiþ her
türlü saldýrýnýn arkasýnda duruyor.
Yerel devlet organlarý ise ülkücüleri
destekliyor.

Türkleri
Kürtlere
kýþkýrtma
planý iþliyor
4 Eylül 2005'te
Bozüyük’te, 21 Mayýs
2006'da Mustafa Kemal
Paþa'nýn Baðyurdu
Beldesi'nde, 20
Temmuz 2006'da
Vize'nin Kýyýköy
Beldesi'nde, 20 Ekim
2007'de Malatya otogarýnda, 21 Ekim 2007'de
Bursa þehir
merkezinde, ayný
akþam Mustafa Kemal
Paþa ilçe merkezinde,
ayrýca Orhangazi,
Gemlik ve
Yeniþehir'de, 22 Ekim
2007'de Þanlýurfa þehir
merkezinde, 27 Ekim
2007'de yine Bursa
þehir merkezinde, 6
Ocak 2008'de Tarsus'ta,
24 Þubat 2008'de
Malatya þehir
merkezinde, 28 Nisan
2008'de Adapazarý'nda,
geçen hafta Balýkesir'in
Altýnova Belde'sinde,
bu hafta ise Adana’da
Kürtlere karþý saldýrýlar
gerçekleþti.
Ulusalcý hareketin
öne çýkýþýna,
cumhuriyet mitinglerine, darbe ortamý yaratmak için bir çok giriþimle paralel olarak
derinden derine TürkKürt çatýþmasýnýn
tohumlarý ekildi

Yeni bir karakol saldýrýsýnda 17 asker öldü, 23 gerilla ise
"etkisiz" hale getirildi.
Aritmetik yeniden devreye girdi.
Ve yakýn ve uzak geçmiþ, bir kez daha baðnaz milliyetçiliðin uðultusunda yine geçici olarak unutuldu.
Kirli savaþta ölen 35 bin kiþi. Unutuldu.
Boþaltýlan yüzlerce köy. Unutuldu.
Ýnsan dýþkýsý yedirilen Kürtler. Unutuldu.
12 Eylül sonrasý Diyarbakýr zindanlarý. Unutuldu.
Anadilini konuþmak isteyenlerin sokaklarda linç edildiði
günler. Unutuldu.
Karadan, havadan sýnýr ötesi harekâtlar. Unutuldu.
JÝTEM suikastlarýyla öldürülen Kürt aydýnlar. Unutuldu.
Sendikal mücadelede öldürülen Kürt iþçiler. Unutuldu.
1999'dan 2005'e kadar süren tek taraflý ateþkesin yanýtsýz kalmasý. Unutuldu.
Ayrýcalýklý egemen sýnýflar, bütün bu unutulanlar silsilesinin altýnda en çok, Kürt sorunun siyasi bir sorun
olduðunun unutulmasýndan memnunlar.
Özellikle unutkan sol içinde Kürt sorununda askeri alandaki her geliþmeyi, Kürt halkýna akýl hocalýðý yapmak için
fýrsat görenler, baþka uluslarýn ezilmiþliðini kendi egemenliðini perçinleyen asli politik ve ideolojik mekanizma olarak
devam ettirmek isteyen Türk burjuvazisinin ekmeðine yað
sürüyorlar.
Ulusal sorun, Kürt sorunuyla birlikte baþlamadý. Ulusal
sorun, kapitalizmin tarihi kadar eskidir.
Marksizm, ezilen uluslara akýl hocalýðý yapmaz.
Marksizm, "baþka bir ulusu ezen bir ulus özgür olabilir
mi?", sorusundan yola çýkar. Bunun nedeni, uluslarýn
doðasýnda ezme ve ezilme iliþkisinin var olmasýdýr.
Sermayenin üretimi ve yeniden üretimi için çeþitli
coðrafyalar, tarihsel baðlarýn da katkýsýyla, sýnýrlarla çevrildi. Tüm düzeylerde eski baðlar daðýtýlarak, bu sýnýrlarýn
içinde burjuvalarýn istikrarýný koruyacak iç pazarlarýn kontrolü, modern devletlerin korumasý altýna alýndý. Uluslar
doðal bir kimliði yansýtan olgular deðiller. Uluslar, azýnlýklarýn genellikle þiddet kullanarak bir arada tutulmasý ve
yerel kültür ve dillerin egemen grubun yararýna bastýrýlmasýyla birlikte þekillendi.
Modern toplumlarýn tarihi gibi, modern Türkiye'nin de
tarihi, Türk burjuvazisinin Kürt, Ermeni ve diðer azýnlýk gruplarý þiddet kullanarak bir arada tutmasýnýn, tasfiye
etmesinin ve egemenliðini pekiþtirmesinin tarihidir.
Bu yüzden, baþka bir ulusu ezen bir ulus özgür olabilir mi
sorusu, ulusal sorunda en önemli çýkýþ noktasýdýr. Karl
Marks, Ýngiltere'nin sömürdüðü Ýrlanda özgürlüðüne
kavuþmadan Ýngiliz iþçilerinin kurtuluþunun mümkün olamayacaðýný vurguladý.
Lenin ise ezilen uluslarýn kendi kaderini tayin hakký
ilkesini geliþtirdi. Son zamanlarda ulusalcý sol, Rosa
Luksemburg'un ulusal sorun konusundaki fikirlerine yaslanarak Kürt halkýnýn sorunlarýnýn çözümünün sosyalist
Türkiye'den ve iþçilerin birliðinden geçtiðini savunuyor.
Burada iki yanlýþ birden yapýlýyor. Birincisi, Rosa
Luksemburg, Çarlýk Rusya'sýnýn ezdiði Polonyalý bir sosyalistti. Uluslarýn kendi kaderini tayin hakký ilkesine karþý
çýkarken, ezilen bir ulusun sosyalisti olarak ezen ulusun
iþçilerinden kopmamak için mücadele ediyordu.
Polonya'da milliyetçi solculara karþý enternasyonalizmi
savunuyordu. Ama Rosa Luksemburg görüþlerini ezen
ulusun sosyalistlerinin de savunmasý gereken genel bir
ilke düzeyine çýkarttýðýnda büyük bir hata yaptý. Ezen ulus
milliyetçiliðine karþý mücadele etmeden, bu pespaye, bu
baðnaz, bu saldýrgan egemen sýnýf fikrinden kurtulmadan
ezen ulus iþçi sýnýfýnýn özgürlük mücadelesinde adým
atmasýnýn imkansýz olduðunu göremedi. Lenin'in teorisi bu
yüzden devrimcidir. Ezen ulus sosyalistleri, ezilen haklarýn
mücadelesini koþulsuz bir þekilde desteklerler. Ezilen
halkýn, ayrýlma hakký da dahil, kendi kaderini belirleyebileceði koþullarýn yaratýlmasý için mücadele vermeden, bir iþçi
sýnýfýnýn kendisini egemen sýnýfa baðlayan baðnazlýktan
kurtulmasý mümkün deðildir.
Rosa bugün Türkiye'de yaþasaydý, bu tartýþmada zaten
bir Kürt olarak yer almak zorundaydý. Ve ulusalcý cepheler
kuranlara, Kürt sorununun siyasi bir sorun olduðunu ve
23'ün 17'den büyük olduðunu unutanlara, "Neden, ABD
iþgaline direnen Irak halkýnýn kendi kaderini tayin hakkýna
da karþý çýkmýyorsunuz?" sorusunu sorardý.

Þenol Karakaþ

8z sosyalist iþçiz sayý: 336

Kapitalizmin krizini
niye emekçiler ödüyor?
"Bunu yapmak zorunda olmaktan
nefret ediyorum, ama yapmamaktan daha iyi" ABD Maliye Bakaný
Hank Paulson, ABD'li finans kuruluþlarýnýn "zehirli" borçlarýný devralmak için 700 milyar dolar harcama
kararýný bu sözlerle açýkladý.
Dünya bankerleri, maliye bakanlarý ve þirket baþkanlarý dünyanýn
en büyük dördüncü yatýrým bankasý
Lehman Brothers'ýn çöküþünün
ardýndan panik içindeler.
Lehman'ýn yýkýlmasý dünya
ekonomisini yönetenlerin kâbuslarýný geri getirdi.
Kimileri krizi 1973'le karþýlaþtýrdý,
o zaman fýrlayan petrol fiyatlarý
ekonomik krizi tetiklemiþ ve kapitalizmin tarihindeki en uzun
ekonomik geniþleme dönemi olan
"savaþ sonrasý büyüme dönemi"
sona ermiþti.
Diðerleri daha gerilere, 1929'a
döndü; o zaman Wall Street'in
çökmesi dünya ticaretinin çöküþünü
ve ancak korkunç bir dünya savaþý
ile son bulan 1930'larýn Büyük
Bunalým'ýný ilan etmiþti.
Büyük çaplý devlet müdahalesi
1930'lar türü bir çöküþü ucu ucuna
savabilir.
Ama bu tür müdahaleler ABD
bütçe açýðý 1 trilyonu geçmiþken
büyük kamu borçlarýna yol açacak.
Bu çapta bir bütçe açýðý, yüksek
faiz oranlarý ve düþük yatýrým oranlarýyla beraber uzun bir negatif veya
düþük büyüme dönemine yol açabilir. Japonya 1990'lar boyunca benzer bir durumun pençesindeydi.
Kriz yönetim kurulu odalarý ve
maliye komisyonlarýndan aþaðýlara
günlük konuþmalara yayýlan bir
tartýþmayý baþlattý.
Kriz bitti mi? Krizin nedeni birkaç
dolandýrýcý banker mi? Dünya
ekonomisi "temelde saðlam mý"?
Mali piyasalarda daha fazla
düzenleme bu kaosa engel olabilir
miydi?
Yoksa bu krizin kökleri daha
derinde - serbest piyasa ve bizzat
kapitalizmin baþarýsýzlýðýnda mý?
Bizi yönetenler bu sonuca ulaþmamýzý hiç istemiyorlar. Ama çýkarmamýz gereken sonuç tam da bu.

Bankacýlýk sistemindeki
krizin altýnda yatan nedir?
Çalkantýnýn kaynaðý ABD'deki
"alt-gelir grubu" mortgage denilen
piyasada, bu piyasanýn bir yýl önce
çökmesi "kredi sýkýþmasýna" yol açtý.
Bu piyasa, kredi verenlerin mortgage satmak için yeni hedefler
arayýþý sonucunda ortaya çýktý.
Durumlarý kredi almaya uygun
olmayan, düþük gelirli insanlara
fahiþ faiz oranlarýyla kredi vermeye
baþladýlar. Ýnsanlar ödemeleri
olanaksýz borçlarýn altýna girdiler.
Bu borçlarýn geri ödenemeyeceði
ortaya çýkýnca piyasa çözülmeye
baþladý.
Ancak elde patlayan krediler
sadece mortgage veren kreditörleri
etkilemedi. Mortgage borçlarýndaki
"ikincil piyasa" yüzünden dünya
finansal sistemine yayýldý.
Mortgage borçlarý yeniden ambal-

hakkýnda oldukça endiþelidirler.
Daha da önemlisi ABD hükümeti de
harcayabileceði üst sýnýra neredeyse
ulaþmýþ durumda.
Bu arada finansal kurumlarýn
yeniden kredi vermeye veya yatýrým
yapmaya baþlayacaklarýna dair
hiçbir iþaret yok- nakitte kalmak
istiyorlar. Bu da ekonominin geri
kalanýný tehdit ediyor.
1990’larda Japon hükümeti benzer
bir durumu sýnýrlandýrmak ve tersine çevirmek için büyük miktarlar
harcadý. Sonunda muazzam miktarda borç geri ödemelerinin altýna
girdi, bu da on yýl süren ekonomik
gerileme dönemine yol açtý.
Devasa ABD ekonomisinin kýsa
vadedeki çöküþünü engellemek
uðruna kendini daha uzun süreli bir
bunalýma mahkûm ettiði kaygýlarý
var.
Wall Street'in mali egemenliðinin
yediði bir darbe de ABD'nin
kudretli yatýrým bankalarýnýn
çökmesi.
Ekonomik açýdan yaralý bir ABD
hala dünyanýn en büyük askeri gücü ve bu þartlarda gücünü kullanmaya daha istekli olacaktýr.

Devlet neden bazý
þirketleri kurtarýrken
diðerlerini kurtarmýyor?
ajlanýp diðer kurumlarýn alýp sattýðý
tahvillere dönüþmüþtü. Bunlarýn
ticaretini yapanlar ve bankalar bu
tahvillerin deðeri üzerinde
spekülasyon yapmaktaydýlar.
Geçen yýl insanlar mortgage
ödemelerini yapamaz hale düþünce,
bu tahvillerin sanýldýðýndan çok
daha riskli bir yatýrým aracý olduðu
ortaya çýktý.
Ama borçlar sürekli yeniden
paketlenip birbirine satýldýðýndan
kimse ödenemeyecek borcun en son
kimin elinde patlayacaðý veya miktarýnýn ne olduðundan emin deðildi.
Bankalar geri alamama korkusuyla
birbirlerine borç vermeyi durdurdu.
"Kredi sýkýþmasýna" bu yol açtý eskiden bol olan bankalararasý kredi
ansýzýn kurudu.
Bankalar günlük iþlemleri sýrasýnda birbirlerinden kýsa vadeli
kredi þeklinde borç alýr verirler.
Ýçlerinden bazýlarý, günlük iþlemlerini finanse etmek için geleneksel
yöntem olan müþterilerinin tasarruf
hesaplarýndaki mevduatlarý kullanmak yerine bu tür kýsa vadeli
borçlanmayý yoðun bir þekilde kullanýyordu. Bankalararasý krediler
kuruyunca bunlardan bazýlarý
felakete sürüklendi.
Spekülasyon krizi besledi.
Yatýrýmcýlar ve ticaret yapanlarýn
güveni sarsýlýnca paralarýný baþka
yere taþýdýlar, bunu gören diðerleri
de paniðe kapýlarak onlarý takip etti.

Kriz spekülatörlerin
suçu mu yani?
Bankalar çökerken bazý kiþilerin
bu çöküþlerden milyonlarca sterlin
kazandýðý inanýlmaz durumlara
þahit olduk.

Bunu "açýða satýþ" ile yaptýlar.
Genellikle "hedge fonlarý" denilen
gizli finansal gruplar adýna çalýþan
tüccarlar, hisse senetlerini önceden
belirli bir süreliðine "krediyle" satýn
alýrlar.
Fiyatlarýn düþeceðini umarak bu
hisseleri hemen satar ve daha sonraki bir tarihte geri satýn alýrlar hisselerin fiyatý düþtüyse aradaki
fark ceplerine kalýr.
Borsanýn oyun odalarýnda bile
hileli iþler hoþ karþýlanmaz.
Dolayýsýyla hükümet belirli hisse
senetleri için kýsa bir süreliðine bu
uygulamayý durdurdu.
Devrimci sosyalist Karl Marks'ýn
dediði gibi finansal sistem "en etkin
kriz ve dolandýrýcýlýk araçlarýndan
biridir."
Örneðin "þirket içinden bilgi satýn
alarak borsada ticaret" yasadýþýdýr.
Ancak bir þirketin bir þey ilan edeceðini, bunun iyi veya kötü
olduðunu önceden bilmek, yani þirketin hisselerini almalý mý yoksa satmalý mýyý önceden bilmek son
derece kârlýdýr.
ABD borsasýndaki 172 þirket birleþmesi üzerinde yapýlan bir araþtýrma hepsinde de önceden içerden
bilgi sýzdýrýldýðýný ortaya koydu.
Ama kriz sadece birkaç dolandýrýcý
tüccar yüzünden çýkmadý. Bütün
mali sistemin kaotik yapýsýndan
kaynaklandý.
Geçen hafta Ýngiltere’nin en büyük
bankalarýndan HBOS bankasýnýn
baþýnýn derde girmesinin sebebi
açýða satýþlar deðil bankanýn büyük
çaplý borçlarýydý. Bankanýn çöktüðü
gün alýnýp satýlan hisselerinin
sadece yüzde 3'ü bu tür iþlem
gördü.

Merkez bankalarý piyasayý
kurtarabilir mi?
ABD hükümeti kötü borçlarý yani
geri ödenemeyen borçlarý devralmayý kabul etti. Bu durumda
ülkenin borç açýðý devasa boyutlara
ulaþacak.
Piyasalar tekrar serbest düþüþe
geçerse ABD'nin ayný çapta tekrar
müdahale etmesi zorlaþmýþ olacak.
Yýlýn baþýnda ABD hükümeti
tahvil sigorta eden dev þirketleri
devralýrken devlet müdahalesinin
iþe yaradýðý söyleniyordu.
Mart'ta Bear Stearns'i kurtardýklarýnda ve bu ayýn baþýnda mortgage devleri Freddie Mac ve Fannie
Mae'yi kamulaþtýrdýklarýnda ayný
þey oldu.
ABD, Ýngiltere ve diðer büyük
devletler bankalar ucuza borç bulabilsin diye devasa miktarda kamu
parasýný sisteme enjekte ettiler.
Ama bu daha ne kadar
sürdürülebilir, bunun da sýnýrlarý
var. Örneðin þu an dolaþýmdaki
borçlarýn miktarý dünya ekonomisinin bir yýlda ürettiði toplam
deðerden çok daha büyük.
Bütün bu müdahalenin hisse senedi fiyatlarýný kýsa bir süreliðine arttýrmak dýþýnda bir iþe yarayacaðýnýn
garantisi yok. Bu yapýlan borsaya
bedava para vermek demek ama
kriz devam ederse bu para asla geri
dönmeyebilir. 1930'larda Wall
Street'in çöküþünden sonra ABD
ayný þeyi denediðinde olan buydu.
Ekonomik kriz þiddetlenmeye
devam etmiþti.
Çin hükümetinin elinde milyarlar
deðerinde ABD hükümet bonosu
var, herhalde bunlarýn deðeri

Son haftalarda Fannie Mae ve
Freddie Mac'in devralýnmasýnda
olduðu gibi finansal kurumlarý kurtarmak için büyük devlet müdahaleleri yaþandý. Bu kurumlar için
"batmak için fazla büyük" denildi.
Ama birkaç gün sonra dev
Lehman Brothers'ý kurtaramadý.
Egemen sýnýfýn krize bir çözümü
yok. En iyi tepkinin ne olacaðý
konusunda kendi aralarýnda bölünmüþ durumdalar. Batan bankalarýn
kapitalizm ve sistemin sýradan
insanlar nezdinde inandýrýcýlýðýný
nasýl etkileyeceðinden endiþeleniyorlar.
Ýngiltere baþbakaný Gordon Brown
Lloyds TSB adlý bankanýn HBOS'u
devralmasýný ayarladý. HBOS'un iþ
yapabilmesi için her gün milyarlarca sterlin borç almasý gerekiyordu,
kredilerin sýkýþmasý -ve artan
maliyeti- bunu zorlaþtýrdý.
Hükümet Ýngiltere'nin en büyük
mevduat bankasýnýn batmasýna göz
yumamazdý. Ýngiltere'deki her beþ
mortgageden biri HBOS'dan alýnmýþ
ve her on kiþiden birinin HBOS'ta
hesabý var.
Devletin bir bankayý kurtarýp kurtarmayacaðý zamanlamaya da baðlý.
Bazen egemen sýnýf sistemin bir
iflasý kaldýrabileceðine ve olayýn
daha ciddi hasara yol açmayacaðýna
inanabilir.
Devletler kendi borç seviyelerini
de düþünmek zorundalar - þirketi
kurtaracak para var mý yok mu
diye. Ayrýca devlet müdahalesi ideolojik sorunlara da yol açar - þirketleri devletleþtirmek 1980'lerden bu
yana dünyaya egemen olan yeni liberalizme aykýrý.
Ancak ekonomik kriz kapitalizme
içkin olduðundan yöneticilerimiz
bu sorunu temelli olarak çöze-

sayý: 336 z sosyalist iþçi z
mezler, kendi aralarýndaki bölünme
yüzünden de müdahaleleri tutarsýz
olur.

Kapitalizm neden büyüme ve
çökme çevrimlerini takip
eder?
Þimdi tanýk olduðumuz kaos
sadece kapitalizmin en sonuncu
krizi. Küresel ekonomi son 35 yýlda
bir dizi kriz yaþadý; 1973, 1990-93,
1998 ve 2001-2 bunlar arasýnda.
Kâr oranlarý 1973 krizi öncesindeki
düzeyine halen dönemedi. Her bir
ekonomik kriz sona erdiðinde
serbest piyasanýn peygamberleri
bize sistemdeki bütün sorunlarýn
giderildiðini söyler. Sonra bir sonraki ekonomik krizle hepsi yeniden
paniðe kapýlýr.
Bu büyüme-çökme çevrimleri
kapitalizmin rekabetçi ve anarþik
doðasýndan kaynaklanýyor.
Ekonominin merkezi bir planý
olmadýðýndan her bir þirket bir ya
da daha fazla mal üreterek pazarýn
en büyük kýsmýný ele geçirmeye
çalýþýr.
Sonunda ihtiyaç duyulandan fazla
mal üretilmiþ olur ve bunlar elde
kalarak stoklarda birikir - kârlar
düþer, þirketler batar ve iþçiler iþten
çýkarýlýr.
Ýþçilerin mal almak için daha az
parasý olunca kriz daha da kötüleþir
ve sistem dibe vurur.
Bazý þirketlerin batmasý sistemin
tekrar canlanmasýna yardýmcý olur
çünkü rakipleri onlarýn teknolojisini
ve piyasa payýný ucuza satýn
almýþtýr.
Bütün bunlarýn altýnda sistemin
temel bir sorunu yatar - kâr oranlarýnýn düþme eðilimi.
Karl Marks bu eðilimi 100 yýlý
aþkýn süre önce saptadý. Bu gerçekleþen karlarýn düþtüðü anlamýna
gelmiyor - þirketler halen milyarlar
kazanýyor çoðu karlarýný arttýrýyor.
Ancak zaman içerisinde yatýrýmlarýnýn getiri oraný azalma eðilimindedir.
Çünkü gerçek deðer, iþçilerin çalýþmasýndan kaynaklanýr. Ýnsanlarýn
çalýþarak ürettiði deðer, ücretler
olarak geri kazandýklarýndan
fazladýr.
Yani kapitalistler iþçilerin çalýþmasýnýn yarattýðý deðerin bir kýsmýný
çalmaktadýrlar. "Artý deðer" denilen
bu fark kârýn temelidir.
Ancak patronlar rekabet baskýsý
nedeniyle iþgücüne yatýrdýklarý miktarý azaltmaya çalýþýrlar.
Bunun yerine iþgücüne daha az
para ödemelerini saðlayacak yeni
teknolojilere yatýrým yaparlar. Yeni
teknoloji ve makineler sayesinde
ayný sayýda veya daha az iþçiyle
ayný miktarda malý üretebilirler.
Ayrýca iþçilerin sömürü oranýný da
arttýrmaya çalýþýrlar - yani daha az
paraya daha çok çalýþtýrýrlar.
Þirketler yeni teknolojiye yatýrým
yaparak rakiplerini geride býraktýklarýndan kýsa vadede kazançlarýný
arttýrabilirler. Ama diðer þirketler de
aynýsýný yaptýðýnda, bu avantaj
ortadan kalkar ve patronlarýn kâr-

larýný arttýrmak için yeni yollar bulmalarý gerekir.
Kâr oranlarýnýn düþme eðilimi
kapitalistleri sürekli yeni para
kazanma yollarý aramaya iter.
Bunu yeni piyasalar yaratarak
veya spekülatif balonlar þiþirerek
yapabilirler.
Bunlar ekonomiyi geçici olarak
yüzdürebilir ve sorunlarý gizleyebilir. Ama kriz kapitalizmin iþleyiþ
biçimin içinde mevcut olduðundan
ayný sorunlarýn gelecekte tekrar
ortaya çýkmasý kaçýnýlmazdýr.

Finansal piyasalar nedir?
En basit haliyle finansal piyasa
büyük bir kumarhanedir ama kapitalizmin iþlemesi için
vazgeçilmezdir.
Kapitalizm karlarýný en yükseðe
çýkarmak için birbirleriyle rekabet
eden þirketlere dayanan bir sistemdir. Þirketler genellikle karlarýnýn bir kýsmýný yeni teknolojiye
yatýrarak rakipleri üzerinde avantaj
yakalamaya çalýþýrlar.
Ancak kapitalistlerin karlarýný derhal deðerlendirebilecekleri bir alan
yoksa veya yatýrým yapmalarý
gerektiði halde yeterli sermayeleri
yoksa bankacýlýk sistemi, borsa ve
benzeri kuruluþlar yatýrýmý finanse
edecek araçlar sunar.
Ayrýca bu kurumlar diðerlerinin
karlarýný deðerlendirebilecekleri
alanlar da saðlar. Örneðin bir kapitalist daha sonra yatýrým yapma
umuduyla banka hesabýnda para
biriktiriyor olabilir. Banka o parayý
þimdi yatýrým yapmak isteyen baþka
bir kapitaliste borç verir.
Ancak finansal sistem ayný zamanda bir istikrarsýzlýk kaynaðýdýr.
Þayet kar oranlarýnda ani bir düþüþ
olursa veya piyasada güven kaybý
yaþanýrsa orta çýkan panik bu kanaldan sisteme yayýlabilir.
Modern kapitalizmde hisse senetleri kendi baþlarýna bir hayat yaþamaya baþlayabilir. Zenginlerin hisse
senetleri ve tahvillerin, döviz
kurlarýnýn veya diðer yatýrým
araçlarýnýn fiyatý üzerine spekülasyon yaptýðý büyük kumarhaneler
ortaya çýkar - New York'taki Wall
Street veya Londra Borsasý gibi.
Düzenleme ve sýnýrlamalarý kaldýrma þeklindeki neoliberal politika
piyasa kumarhanelerinde kumar
oynamanýn birçok yeni türünün
doðmasýna yol açtý.
Sözgelimi vadeli iþ sözleþmeleri
belirli bir malýn fiyatýnýn belirli bir
tarihte ne olacaðý hakkýndaki muazzam bahisleri içerir.
Vadeli iþlemler türev iþlemlerin en
basit örneðidir - türevler, deðeri
daha basit baþka bir iþlemden
"türetilen" finansal araçlardýr. Bu
"türevler" tüccarlarýn hisse veya
borç senetlerinin fiyatlarý hakkýnda
karmaþýk bahislere girebilmesine
izin verir, hem de bu senetlere sahip
olmadýklarý halde.
2007 sonunda bütün türevlerin
teorik deðeri 596 trilyon dolar idi.
Piyasalarýn bu þekilde helezonik
olarak büyümesi finansal sistemi

küresel çapta birbirinin içine geçirir.
Ancak iþler kötü gittiðinde de toptan kaosa yol açar.
Örneðin geçen yýl çöken mortgage
borçlarý piyasasýnýn etkileri.
Þirketler borçlarý ellerinde tutup
faiz ödemelerini toplayacaklarýna,
bunlarý birleþtirerek borç senedi
olarak baþkalarýna sattýlar. Baþka
birileri bu borç senetlerinin fiyatý
üzerine bahse tutuþtu.
Baþka bazý kurumlar da bu borç
senetlerini sigortalayarak, borcun
geri ödenememesi riskini üstlendi
(elbette sigorta primleri karþýlýðýnda)
- (cds, credit default swaps).
ABD'nin en büyük dördüncü
yatýrým bankasý Lehman Brothers'ýn
yakýnlarda batmasý, sigorta þirketlerinin elinde borç senedi olanlara
multi milyar dolarlar tutan ödemeler yapmasýna yol açtý.
Bu sigorta alýþ veriþleri iki þirket
arasýnda yapýldýðýndan kimse kimin
kime ne kadar borcu olduðunu veya geri ödenip ödenmeyeceðini
bilemiyor.
Finansal kriz ekonominin geri
kalanýný etkiler mi?
Ekonominin geri kalaný finansal
piyasalarda olanlardan etkilenir.
"Gerçek" ekonomi iþçiler ve kapitalistler arasýndaki bölünmeye
dayanýr. Kapitalistler iþçileri istihdam ederek onlara ürettikleri
deðerin genellikle çok altýnda bir
ücret öderler.
Finansal piyasalar Karl Marks'ýn
deyiþiyle "hayali seymaye"dir.
Bunlarýn faaliyetleri ne yeni servet
yaratýr ne de üretimi arttýrýr. Ýþçilerin yarattýðý karlarla kumar oynanmasýdýr - ve bunlar nihayetinde
gerçek ekonominin gidiþatýna
baðlýdýrlar.
Hisse senetlerinin iddia edilen
deðeri ne kadar abartýlmýþ olursa
olsun, þirketin ödediði kâr paylarýnýn seviyesiyle iliþkilidirler ki bu
da kâra baðlýdýr. Kârlar düþüyorsa
þirket kar payý ödemesi yapamaz ve
hisse deðerleri düþer.
Piyasalar bir süreliðine gerçek kârlara denk düþen deðerlerin çok
üzerine çýkabilir. Bu durum
spekülatif bir balon yaratýr, sonunda
balonun patlamasý kaçýnýlmazdýr.
Böylesi bir þey olduðunda bunun
gerçek sonuçlarý olur. Örneðin
hedge funds denilen yüksek riskli
yatýrým fonlarýnýn belli baþlý yatýrýmcýlarý emeklilik fonlarýdýr. Kumar
oynadýklarý fiþler sýradan insanlarýn
emeklilikleridir.
Finansal sektördeki kriz gerçek
ekonomiye de geçer. Kredilerin
kurumasý sadece bankerlerin iþinden olmasý deðil gerçek þirketlerin
batmasý da demektir.
Ýngiltere'de okullar ve hastanelerde iþ yapan PFI (özel finansman
inisiyatifi) þirketlerine hükümetin
ödediði milyarlarca sterlin, para
piyasalarýna yatýrýlmýþ durumda.
Piyasayý kurtarmak için yapýlan her
bir kurtarma operasyonu veya
yatýrým, kamu hizmetlerine harcanabilecek kamu parasýnýn patronlara
verilmesi demektir.
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Saldýrýlara direnmek için ne yapabiliriz?
Ekonomik durgunluðun bizi nasýl etkileyeceðini iþçi sýnýfýnýn nasýl
mücadele edeceði belirleyecek.
Yaþanan çalkantý küresel bir krizin parçasý. Sýradan insanlarýn durumunu hafifletmek için hükümetin uygulayabileceði bazý önlemler varbiz de bunlarýn uygulanmasýný talep etmeliyiz.
Ýþçiler acý çekerken birçok çokuluslu þirket milyarlar kazanmaya
devam ediyor. Rekor seviyede kâr ettikleri halde enerji fiyatlarýna zam
yapan enerji þirketleri haliyle dikkatlerin odaðý haline geldi.
Hükümet bu þirketlere "ekstra kâr" vergisi uygulayabilir. Sonra bu
para düþük ücretli iþçilere ve devlet yardýmý alanlara fiyat artýþlarýyla
baþ edebilmeleri için yardým olarak verilebilir.
Hükümet daha ileri giderek enerji fiyat artýþlarýna üst sýnýr getirebilir.
Enerji þirketlerini devletleþtirebilir. Durgunluðun etkileriyle mücadele
etmek için elindeki kaynaklarý arttýrmak için þirket vergilerini arttýrabilir.
Zenginleri ve þirketlerin kârlarýný vergilendirerek elde edilen milyarlar toplu konut inþasýna ve kamu hizmetlerine akýtýlabilir.
Hükümet bu parayla devlet yardýmlarý ve emeklilik aylýklarýný arttýrabilir.
Hükümetin kamu sektöründe ücret sýnýrlandýrmasýný kaldýrmasýný
talep etmeliyiz, çünkü bunun anlamý milyonlarca iþçinin ücretlerinin
artan fiyatlar karþýsýnda erimesi.
Bütün saldýrýlara karþý tabanda direniþ gerekiyor, aynen 1930larda
olduðu gibi.
Bu da insanlarýn evlerine haciz konulmasýný durdurmak için örgütlenmesi, iþyerlerini ve fabrikalarý kapanmasýný önlemek için iþgal etmek,
sendikacýlarýn enflasyonun altýnda ücret anlaþmalarý yapmalarýna karþý
aþaðýdan isyaný yoðunlaþtýrmak demek.
Ekonomik kriz kapitalizmin istikrarsýzlýk ve deliliðini ortaya çýkarýr.
Bu da demektir ki milyonlarca insan sistemin temelini sorgulamaya
baþlayacak.
Kapitalistler ve devletler arasýndaki rekabet þiddetlendikçe daha çok
savaþ olasýlýðý da artacak. Bu yüzden sýradan insanlarýn birlikte mücadele etmesi çok önemli- hem durgunluðun getireceði yýkýmý durdurmak için hem de toplumu saða götürme giriþimlerini durdurmak için.

Kriz sýradan insanlarý nasýl etkileyecek?
Kriz hakkýnda yorum yapanlar 1930'larýn Büyük Bunalýmý’nýn tekrarlanmak üzere olduðunu söylüyorlar. O dönemle benzerlikler var sözgelimi spekülasyon ve kredilerin krizde oynadýðý rol.
Ancak doðrusu 1930'lar tarzý dramatik bir krizle mi yoksa daha uzun
bir durgunluk ve daralma dönemiyle mi karþý karþýya olduðumuzu
kimse bilmiyor.
Kesin olan bir þey var - bizi yönetenler aynen 1930'larda yaptýklarý
gibi krizin faturasýný iþçi sýnýfýna ödetmek isteyecekler. Ýþten çýkarmalarda ve iþsizlikte þimdiden önemli artýþ görüyoruz, daha fazla iþ
kaybý tehlikesi de gündemde. Ýngiltere'de ev piyasasý neredeyse durma
noktasýna geldi.
Finansal sektörde kriz bankalarýn insanlara ve iþletmelere borç vermeye çok daha az gönüllü olmasý demek. Bunun çeþitli sonuçlarý var.
Ekonomi bir süredir ucuz kredi bolluðu ile ayakta duruyordu.
Ücretler düþük tutulsa da insanlar kredi sayesinde tüketici mallarýný
alabiliyorlardý.
Artýk ucuz kredi yok - üstüne artan hayat pahalýlýðý, ücret sýnýrlandýrmasý ve iþsizlik korkusu - insanlar daha az harcýyorlar. Bu da ekonominin sorunlarýný büyütüyor.
Hükümetler kapitalizmin tekerlerini yaðlamaya çabalayarak finansal
sektöre milyarlar pompalýyorlar.
Bir þirketin batmasýnýn ekonominin geri kalanýný olumsuz etkileyeceðini düþündüklerinde þirket de kurtarýyorlar.
Bunlar ülkelerin bütçe açýklarýný büyütüyor.

Reformlar yeterli mi?
Kriz kapitalizmin parçasýdýr. Ekonomik durgunluða son vermenin tek
yolu bu anarþik sistemin yerine iþçi denetimine dayalý, demokratik
olarak planlanan bir ekonomiyi yani sosyalizmi geçirmektir.
Bu tabi gökten düþmeyecek. Sýradan insanlarýn bunu bizzat kendilerinin yaratmasý lazým.
Birçok insan sistemin kendilerine bir yararýnýn olmadýðýný görebilir en çok da böyle zamanlarda.
Sorun þu ki, toplumu örgütlemenin tek yolunun kapitalizm olduðu
þeklindeki fikirlerin egemen olduðu bir sistem içinde yetiþtik.
Ama sistem ayný zamanda insanlarý mücadele etmeye de iter - ve bu
mücadeleler içinde iþçi sýnýfýndan insanlar kendilerine güven kazanýrlar. Ýnsanlar birden eskiden olanaksýz olduðunu düþündükleri þeyleri
yapabildiklerini görürler - bir grev örgütlemek, bir toplantýda konuþmak veya saldýrýlara direnmeye ikna etmek için insanlarla tartýþmak.
Reformlar için mücadele etmek ve sistemin önceliklerine meydan okumak egemen ideolojiyi çatlatýr.
Devrimciler iki sebeple reformlar için mücadele ederler. Birincisi
gerçekten de bu reformlarý isteriz - kamu hizmetlerinin özelleþtirilmesini durdurmak, ýrkçýlýða meydan okumak ve iþçilerin haklarýný arttýrmak
isteriz çünkü bunlar sýradan insanlarýn hayat kalitesi açýsýndan önemlidir.
Ancak reformlar için mücadele ayný zamanda insanlarý eyleme geçirir,
kendilerine güvenlerini ve sistemi sorgulamalarýný yol açar.
Kapitalizmin ihtiyacýmýz olan þeyleri saðlayamadýðý gerçeði ortaya
çýktýkça birçok insan radikalleþecek ve dünyayý toptan deðiþtirme ihtiyacý hissedecektir.
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Gramsci ve Modern Prens

Hegemonya mücadelesi ve parti
Can Irmak Özinanýr

Karþý hegemonyanýn oluþturulmasý
sürecini Gramsci "mevzi savaþý" olarak
adlandýrýr. Bu iktidarýn ele geçirilmesi
mücadelesinde devrimci partinin ezilenler
arasýnda sürekli olarak mevzi kazanmasý
gerektiðini ifade etmek için kullanýlan bir
kavramdýr. Bundan sonra iþçi sýnýfý ve
partisi "manevra savaþý" aracýlýðýyla
doðrudan iktidarý hedefleyebilir.

1917'de Rusya'da iþçilerin iktidarý ele
geçirmeleri birçok yerdeki iþçi sýnýfýna
ilham verdi. Özellikle Avrupa'da iþçi sýnýfý
iktidarý almaya yöneldi. Ancak bu deneyimler maalesef baþarýsýzlýkla sonuçlandý
çünkü buralarda Rusya'daki Bolþevikler'e
benzer devrimci partiler yoktu. Avrupa'da
devrimin yayýlamamasý Rusya'da da stalinizmin yükseliþini kolaylaþtýrdý. En
önemli devrim giriþimlerinin yaþandýðý
yerlerden bir tanesi Ýtalya'ydý.
Ýtalyalý marksist Antonio Gramsci, 20.
yüzyýlýn en yaratýcý devrimci teorisyenlerinden birisiydi. Ýtalya'da kuzeyin tersine oldukça fakir kalmýþ olan ve halklarý
Ýtalyan olmayan güneyde, Sardunya
adasýnda dünyaya gelen Gramsci baþlarda
ezilen ulusun bir mensubu olmasýnýn da
etkisiyle bir Sard milliyetçisi olarak politik
hayatýna baþlamýþtý. Ancak üniversite için
sanayinin en geliþmiþ olduðu dolayýsýyla
iþçi sýnýfýnýn yoðun olarak yaþamakta
olduðu Torino'ya giden Gramsci'nin
marksist olmasý ve Ýtalyan Sosyalist Partisi
(PSI)'ne katýlmasý uzun sürmedi. Gramsci,
parti içinde L'ordine Nuovo (Yeni Düzen)
adý verilen küçük bir gazete çevresinin
parçasýydý. Partinin merkezi
Maksimalisstler adý verilen, II.
Enternasyonal'in yurtsever/reformist
fikirleri ile devrimci fikirler arasýnda
kalan bir sosyalist grubun elindeydi, parti
içinde maksimalistlerin yaný sýra
boykotçular adý verilen komünist grup ve
tam tersi uçtaki reformistler de yer alýyordu.

Rýza mekanizmasýný daðýtmak

“Kendiliðindenlik ve partinin
rolü konusunda da
Gramsci'nin parti teorisi
önemli bir noktada
durmaktadýr. Luxemburg ve
Lenin arasýndaki "kendiliðindenlik" tartýþmasý diyalektik
bir çözüme ulaþtýrýlmýþtýr.
Gramsci'ye göre saf kendiliðindenlik yoktur, en kendiliðinden hareket içinde bile
bilinçli bir liderliðin izi
sürülebilir. Gramsci, tamamen kendiliðindenliðe çubuk
büken fikirlere olduðu kadar,
kendiliðinden hareketi
önemsemeyen fikirlere de
karþýdýr. “

L'ordine Nuovo
Küçük bir çevre olan L'ordine Nuovo
Ýtalya'daki iþçi konseyleri deneyiminin
göbeðinde yer aldý. Gramsci hem bu
sürecin en önemli liderlerinden birisi hem
de teorisyeni olarak öne çýktý. Ancak
devrimin yenilgisi ardýndan gelen faþizm
artýk Ýtalyan Komünist Partisi (PCI)'nin
liderlerinden birisi olan Gramsci'yi "Bu
beynin çalýþmasýný 20 yýl süreyle durdurmalýyýz" diyerek hapse mahkum etti.
Gramsci'nin bundan sonraki hayatý,
Avrupa'daki devrimin yenilgisini irdeleyerek ve kazanmanýn yollarýný arayarak
geçti. Bu çalýþmalar Gramsci'nin hapishanede tuttuðu notlardan oluþan
olaðanüstü eseri Hapishane Defterleri'nde
vücut buldu.
Gramsci, incelemesinin merkezine daha
önceden Lenin tarafýndan da kullanýlmýþ
olan hegemonya kavramýný koyarak bu
sözcüðe özgün bir anlam atfetti.
Gramsci'ye göre Rusya'dakinin aksine

Avrupa'da sivil toplum geliþkindi, egemen sýnýf ezilenlere iktidarýný sadece baský
yoluyla deðil ayný zamanda rýza yoluyla
da kabul ettiriyordu, Gramsci þöyle diyordu:
"Rusya'da devlet her þeydi, sivil toplum
baþlangýç halinde ve peltemsiydi; batýda
ise sivil toplum ve devlet arasýnda gerçek
bir iliþki vardý, devlet sallantýya uðradýðý
zaman, saðlam bir sivil toplum yapýsý
ortaya çýkardý."
Egemen sýnýf, sivil toplumda kendisine
baðlý "organik aydýnlar"ý aracýlýðýyla, her
seviyede ezilenlerin rýzasýný kazanýyor,
onlar üzerinde hegemonya kuruyordu,
Gramsci'nin çalýþmasýnda aydýn
kavramý, kitlelerin üzerinde ve onlardan
ayrý bir kavrama iþaret etmiyordu. Aydýn
kavramý mahallenin bakkalýndan,

hükümete kadar büyük bir kitleyi kapsayabilirdi. Organik aydýnlarýn temel özelliði sýnýfa homojenlik kazandýrmalarý ve
örgütlenmelerine yardým etmekti.
Bu sebeple, karþý hegemonya da ancak
iþçi sýnýfýnýn organik aydýnlarý tarafýndan
gerçekleþtirilebilirdi. Bu aydýn kategorisi
ise kolektif bir özne olarak devrimci parti
olmalýydý. Gramsci, devrimci parti sorununa Makyavel'in Prens eserini inceleyerek yaklaþmýþtýr. Ulusal iradenin yaratýlmasýnda, Makyavel'in Prens'e biçtiði rolü,
iþçi devletinin kurulmasý açýsýndan
Gramsci partiye, yani Modern Prens'e
biçmiþtir. Gramsci'ye göre modern prens
bir birey olamaz, kendisini pratikte kanýtlamýþ bir kolektif iradenin içinde biçim
kazanacak olan, toplumun karmaþýk bir
unsuru, bir organizmasý olmalýdýr.

Ýlk bölümü ilgi çeken belgeselin ikinci bölümü 'online' hizmetinizde

Zeitgeist
Çaðýn ruhu anlamýna gelebilecek
Zeitgeist isimli belgesel "ne
bildiðimiz, nereden geldiðimiz, ne
amaçla yaptýðýmýz gibi sorular
üzerine düþünmeye baþladýðýmýzda bize yalan söylediðini görürüz"
diye baþlamýþtý. Komplo teorisinden distopyaya eleþtirilere maruz
kalan belgesel verimli sayýlabilecek pek çok tartýþmayý açmýþtý.
Belgeselin ikinci bölümü internet
sitesinde geçtiðimiz hafta yayýnlanmaya baþladý.
Ýlk bölümü hatýrlayalým, macera
þöyle baþlamýþtý. Ýlk parçasýnda

Musevi-Hýristiyan dinlerinin aslýnda pagan inancý, astroloji ve
kendinden önceki güneþ kültleriyle iliþkisini ortaya koymuþ ve
inanç sistemlerinin mitlerden
yararlanarak kurumlarca politik
olarak üretilmiþ sosyal kontrol sistemleri olduðunu göstermiþti.
Ýkinci parçasýnda üretilmiþ bir
korku miti olarak terörizmi, 11
Eylül vakasý üzerinden ele almýþ
ve kurumsal olarak bunun,
kamuoyunu manipüle etme aracý
haline gelmesini iþlemiþti. Üçüncü
parçada da perde arkasýnda yer

alan finansal kartelin Amerika'da
yaklaþýk yüzyýldýr nasýl çalýþtýðýný
ortaya koymuþ ve bundan sonrasý
için kabus öngörüsünü bize sunmuþtu. Ancak bir sonuç olarak
þunu da söylüyordu: "Korkuyla
sevgi arasýnda bir seçim herþeyi
deðiþtirebilir. Devrim þimdi!"
Biraz sürprizini bozmayý göze
alarak deðineceðimiz belgeselin
ikinci bölümü yine pek çok veriyi
arka arkaya sýralayarak izlemeyi
zorlaþtýrsa da bu sefer düþmanýný
iyi belirliyor: Mali sistem. Önce
Amerika üzerinden para-merkez

Molyneux'a göre Gramsci'de parti, hegemonya mücadelesini kazanmak ve
kitlelerin egemen sýnýfa gösterdiði rýza
mekanizmasýný daðýtmak için üç düzeyde
mücadele etmek zorundadýr:
Ýlk olarak, sýnýf ittifaklarý kurmalý ve bu
ittifaklar içinde sekterlikten kaçýnmalý,
doðal olarak bazý tavizler vermelidir. Sol
komünistlerin yaptýðý gibi "ilke olarak ittifaktan kaçýnmak" Gramsci'ye göre ekonomizmdir. Ýkinci düzeyde parti kendi güçlerini eðitmelidir, bu sebeple ajitasyon ve
propaganda arasýnda -propaganda lehinebir denge kurulmalý, geniþ kitleler parti
programýna kazanýlmalýdýr. Parti sadece
sýnýfýn ifadesi olmamalý ayný zamanda
onu geliþtirmek için onun üzerinde enerjik
bir biçimde etkide bulunmalýdýr. Üçüncü
düzey ise bu iki düzeyin, özellikle de ikincisinin tamamlanmasýna dönüktür:
Aydýnlarýn kazanýlmasý ve iþçi sýnýfýnýn
organik aydýnlarýnýn yaratýlmasý.
Kendiliðindenlik ve partinin rolü
konusunda da Gramsci'nin parti teorisi
önemli bir noktada durmaktadýr.
Luxemburg ve Lenin arasýndaki "kendiliðindenlik" tartýþmasý diyalektik bir
çözüme ulaþtýrýlmýþtýr. Gramsci'ye göre
saf kendiliðindenlik yoktur, en kendiliðinden hareket içinde bile bilinçli bir liderliðin izi sürülebilir. Gramsci, tamamen
kendiliðindenliðe çubuk büken fikirlere
olduðu kadar, kendiliðinden hareketi
önemsemeyen fikirlere de karþýdýr.
Gramsci'nin parti teorisi Ýtalya'daki iþçi
konseyleri deneyiminden, Rusya'daki
Ekim Devrimi'nden ve Lenin'in fikirlerinden etkilenerek oluþmuþtur. Gramsci,
daha sonra reformizme giden bir yol
olarak Gramsci'nin adýný sýkça ananlarýn
iddia ettiði gibi bir tür sivil toplumculuk
önermemiþtir.
Gramsci'ye göre toplumdaki hegemonya
mücadelesi asýl olarak iki temel toplumsal
sýnýf arasýndadýr; burjuvazi ve proletarya.
Devrimci partinin görevi ise bütün ezilenlerin mücadelelerini birleþtirerek, ezilenleri bu sýnýflardan ikincisi etrafýnda
kenetlemek ve bir devrim aracýlýðýyla
ezilenlerin iktidarýný kurma yolunda
yardýmcý olmaktýr.

bankasý iþleyiþini karlýlýk anlayýþý
ile ele alýyor. Sonra bunun küreselleþme adý altýnda ÝMF ve Dünya
Bankasý tarafýndan nasýl dayatýldýðýyla baðlýyor. Bir de etkin
öneri sunuyor, Venüs Projesi.
Sistemin krizlerle çýkmaza giriþinin kaçýnýlmazlýðý karþýsýnda
ütopyalara olan ihtiyacýmýzýn
hergün daha arttýðýný düþünürsek,
izlenecek ideal filmin Zeitgeist
olduðunu söyleyebiliriz. Ayrýca
beklenmeyecek kadar temiz bir
finalde pratik olarak hayatýmýzda
uygulayabileceðimiz öneriler de
sunuyor. Sosyal deðiþim için
eylemler. Devrim þimdi!

Orhan Göztepe

www.zeitgeistmovie.com
Bu adresi týklayarak
belgeseli izleyebilirsiniz.

sayý: 336 z sosyalist iþçi z

sosyalist iþçi
ne savunuyor?

Bebek ölümlerini durdurun
Hastanelerdeki bebek
ölümleri üzerine,
Ankara'da 27 Eylül günü
Gündem Çocuk
Derneði'nin çaðrýsý üzerine bir eylem yapýldý.
Slogansýz yürünen, beyaz
balonlar ve "Saðlýk Bakaný
Yargýlansýn", "Bebek
Ölümlerini Durdurun",
"Çocuklarýn Yaþamýný
Koruyamayan Bir Ülkede
Yaþamaktan Utanýyorum"
dövizleri taþýnan eylemde
Yüksel Caddesi'nden,
Saðlýk Bakanlýðý önüne

yüründü.
Saðlýk Bakanlýðý önünde
yapýlan basýn açýklamasýnda son üç yýlda hastanede
bakým altýnda iken ölen
bebek sayýsýnýn 100'ü
aþtýðýna ve son iki ayda
ise 62 bebeðin hastanelerde hayatýný kaybettiðine
dikkat çekildi.
Bebeklerin, ihmal, personel ve altyapý yetersizliði gibi sebeplerle hayatýný kaybettiði belirtilen
açýklamada, Saðlýk Bakaný
Recep Akdað'ýn hem

kiþisel hem de siyasi
olarak ölümlerden sorumlu olduðu, bu sebeple
bebeklerini kaybeden
ailelerden özür dileyerek
istifa etmesi, ardýndan da
dokunulmazlýðýnýn
kaldýrýlarak yargýlanmasý
gerektiði belirtildi. Basýn
açýklamasý sonrasýnda
bakanlýðýn önüne oyuncak
býrakýldý.
Bebek ölümleri engellenene ve sorumlularý
ortaya çýkana kadar
eylemler devam edecek.

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.

Küresel savaþ karþýtý hareket 4 Nisan 2009’da sokakta

60 yýl yeter, NATO daðýtýlsýn!
Afganistan’da iþgal
2001’den bu yana sürüyor.
7 yýldýr orada taþ üstüne
taþ býrakýlmamasýna raðmen ABD öncülüðündeki
NATO güçleri
Afganistan’a hakim
olamýyor. Birçok merkez
direniþçilerin kontrolüne
geçerken ABD yanýna
NATO ülkelerini de alarak
savaþý Pakistan’a da sýçratmak istiyor. Pakistan
geçtiðimiz hafta ABD
savaþ uçaklarý tarafýndan
bombalandý.
ABD’nin Afganistan’da
33 bin askeri bulunuyor.
Bunlardan yaklaþýk 22 bini
NATO askeri. Amerika’yý,
8 bin askerle Ýngiltere
izliyor.
Pentagon Basýn Sözcüsü
Geoff Morrell,
Afganistan’a muharip birlikler göndermek istemeyen ülkelerin Afgan
ordusuna mali yardýmla
katkýda bulunmalarýný istedi. Bu hem ABD’nin ortaklarýna verdiði bir ültimatom hem de
Küresel BAK'ýn 'Filistin'e
özgürlük' kampanyasý, El
Aksa direniþi ve 2.
Ýntifada'nýn
yýldönümünde yapýlan bir
toplantý ve yürüyüþle son
buldu.
25 Eylül'de Ýstanbul'da
gerçekleþtirilen Filistin'e
özgürlük toplantýsýnda
Filistinli tutuklu
milletvekili Ahmad
Saadad'in esi, Abla
Saadad ve Radikal gazetesi Ortadogu yazarý Ayse
Karabat konuþtu. Toplantý
öncesi Ali Turna tarafýndan "Filistin örülü duvar"
adlý bir sinevizyon
gösteri si yapýldý.
Abla Saadad toplantýda
þöyle dedi: "Halen Ýsrail
cezaevlerinde 7000 kadar
Filistinli tutuklu var. Esim
de 7 yýldýr tutukludur.
Kendisi tutukluyken
yapýlmýþ bir eylem
nedeniyle yargýlanýyor,
bugün duruþmasý vardý.

Afganistan’daki acizliðinin
bir ifadesi.
Küresel savaþ karþýtý
hareket NATO’ya karþý
kampanyaya hazýrlanýyor.
NATO’nun 60. kuruluþ
yýldönümü olan 4 Nisan
2009’da bir çok ülkede
kitlesel gösteriler gerçekleþtirilmesi planlanýyor.
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu da ‘60 yýl yeter!
NATO daðýtýlsýn!’ kampanyasý yapmaya hazýrlanýyor.
4 Nisan 2009’da
Türkiye’deki bir çok sendika ve örgüt Ýstanbul’da
merkezi bir mitingle
protesto etmeyi planlýyor.
Küresel BAK 4 Nisan
mitingi ile sonlanacak
uzun bir kampanya
yürütecek.
Kampanyada NATO’nun
suç dosyasý, TürkiyeNATO iliþkileri, Gladio ve
Ergenekon gibi konular
iþlenecek. Küresel BAK
NATO karþýtý bir çok
toplantý ve etkinlik düzenlemeyi planlýyor.

"Biz doðduðumuzda Filistin direniyordu"

Son 8 yýlda halkýmdan 60
bin kiþi tutuklanmýþ.
Filistinlinin suçu direnmektir."
Abla Saadad, Türkiyeli

savaþ karþýtlarýna þu
çaðrýyý yaptý:
“Türkiye'deki barýþ
aktivistleri Ýsrail hükümeti
üzerinde baský oluþtura-
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bilirler. Gazeteciler,
avukatlar, sanatçýlar,
kýsacasý barýþ için
mücadele eden herkes
esim Ahmed Saadat'ýn

yargýlanma surecinin
takipçisi olabilirler. Size
çok küçük gelen bir adým
bile Filistin halký için çok
anlamlý olabilir.
Türk halkýndan isteðimiz
sudur: Bizi sevdiðinizi ve
haklýlýðýmýzý bildiðinizi
biliyoruz. Lütfen hükümetinize baský yapýnýz ve
ABD - Ýsrail politikalarýnýn uygulanmasýna engel
olsunlar."
27 Eylül’de Ýstiklal
Caddesi’nde Tünel’den
Beyoðlu’na yürüyüþ ve
basýn açýklamasýný içeren
1 saatlik bir eylem yapýldý.
Eylemde Abla Sadat’ýn
konuþmasýnýn ardýndan
basýn açýklamasýný okuyan
Kerem Kabadayý
hükümeti uyardý:
“Israil’le her türden askeri
iþbirliðine ve anlaþmaya
derhal son verin! Israil’in
Ortadogu’da iþgalci bir
guç olarak mesrulaþmasýna yardýmcý olmayýn!”

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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1994 ve 2001 mali krizlerinde fatura çalýþanlara çýkartýldý

Asýl yolsuzluk banka kurtarmaktýr
Türkiye geçtiðimiz 15
yýlda iki kez, 1994 ve
2001'de olmak üzere çok
ciddi ekonomik krizden
geçti. Her iki krizin de
toplumsal hayata maliyeti
yüksek oldu. 1994'te patlayan krize çözüm olarak
yönetici sýnýflar döneme
özgü ek vergiler koyarak,
ücretleri düþürerek yanýt
verdiler.
Öyle ki 1994'te reel
ücretler 1992 yýlýnýn
düzeyine çekildi. 2001 krizi
ise daha derin bir kriz
olarak ortaya çýktý. 21
Þubat 2001'de MGK (Milli
Güvenlik Kurumu) toplantýsý esnasýnda dönemin
Cumhurbaþkaný Ahmet
Necdet Sezer'le baþbakan
Bülent Ecevit arasýndaki
kavga, krizi tetiklemiþ ve
ardýndan birkaç gün içinde
binlerce iþyeri iflas etmiþ,
on binlerce insan iþsiz
kalmýþtý.
1994 krizini yoksullara
yükleyerek atlatmaya
çalýþan hükümet ve sermaye sýnýfý yeni krize de
ayný þekilde yanýt verdi.

Bu para
yoksulluðu
bitirir

2001 krizi
zenginlere yaradý
2001 krizinin etkileri çok
kýsa sürede açýða çýktý.
Yoksulluk, Birleþmiþ
Milletler verilerine göre
yüzde 60 arttý. 2002'de
Türkiye'de 13 milyon kiþi
günde 2 dolar, 1.5 milyon
kiþi ise 1 dolarýn altýnda bir
meblaðla yaþam savaþý vermeye baþladý. 1994'te 67
milyar dolar olan dýþ borç,
çok kýsa sürede 2001
kriziyle 120 milyar dolara
çýktý. Dýþ ticaret açýðý ise 6
milyar dolardan 12 milyar
dolara çýktý. Bu dönemde
yüksek devalüasyon
yaþandý ve halkýn alým
gücü yarý yarýya azaldý.

Hepimizin krizi mi?
Bu dönemde kriz "ayný
geminin içindeyiz, ya hep
beraber batacaðýz, ya da
hep beraber çýkacaðýz"
söylemiyle hafifletilmeye
çalýþýldý. Böylece içi
boþaltýlan bankalar, yüksek
faiz giderleri çalýþan kesime mal edildi.
Alým gücü zaten müthiþ
azalan ücretli kesim yeni
vergi yükleriyle kýpýrdayamaz hale getirildi. Bu
dönemde milyarlarca dolar
para, batan geminin malý
hesabý sermaye sýnýfý
tarafýndan gasp edildi.
Dönemin merkez bankasý
baþkaný bile, krizin geldiði-

ni görerek dolara yatýrým
yapmýþ ve küçük çaplý bir
vurguna imza atmýþtý.
Kapitalizmin her krizi,
serbest piyasanýn acýmasýz
kurallarýna terk edilmiþ
kitleleri vuruyor.
Özelleþtirme,
vergilendirme, ücretlerin
aþaðýya çekilmesi,
sendikasýzlaþtýrma gibi
yollarla çalýþanlara yüklenen krizin ekonomik
maliyeti, siyasal alanda da
baskýyý ve anti demokratik
uygulamalarý beraberinde
getiriyor.

Kapitalist
ekonomide krizler
önlenebilir mi?
Kapitalizmin akýl dýþý kar
güdüsü, rutin krizleri
tetikleyen asýl neden.
Sermaye sýnýfý ne zaman
kar oranlarýnýn düþtüðünü
görse ekonomik krizden
bahsediyor.
Olaðanüstü yüksek karlar
elde etmeye alýþmýþ egemen sýnýf, kar oranlarýndaki düþüþteki açýðý topluma
mal ederek kendi krizinden çýkmaya çalýþýyor. Þu
anda geliþen kapitalizmin
küresel krizine de ayný
þekilde yanýt vermeye
uðraþýyorlar. Bir avuç

zenginin kaybý yüz milyonlarca emekçiye
çýkartýlýyor.
Ama, kapitalizmin iþi
artýk daha zor. Yüz milyonlarca emekçi bu sistemde karýn bir avuç insan
tarafýndan özelleþtirildiði-

ni, zararýn ise yine o bir
avuç insan tarafýndan
toplumsallaþtýrýldýðýný
daha açýk bir þekilde
görüyor. Bu nedenle sistemin ekonomik krizi hýzla
siyasal bir krize dönüþebilir.

Egemen sýnýf açýsýndan
krizi aþmanýn yolu savaþlar
açmak ve baskýcý rejimler
kurmak olacaktýr. Kitleler
ise, yeni bir dünyayý kurmak için, özel mülkiyetin
toplumsallaþmasýna giden
yolu açabilir.

Karlarýn özelleþmesinin,
zararlarýn ise kamulaþtýrýlmasýnýn en iyi örneði
yaþadýðýmýz küresel krizde
ortaya çýktý. ABD, Ýngiltere
ve bir dizi ülkede iflas
eden þirketlere devlet el
koydu. Böylece iflas eden
þirketlerin borç yükü
kamuya mal edildi. Ýflas
etme tehlikesi ile karþý
karþýya kalan bazý þirketlere ise milyarlarca
dolar kaynak aktarýldý. Bu
tabii ki ekonomik önlemler
paketini de beraberinde
getiriyor. Yani toplum için
kemer sýkma politikalarý
ve sosyal kaynaklarýn
kýsýtlanmasý.
Yaþanan küresel krize
çözüm olarak ABD temsilciler meclisinden 700 milyar dolarlýk yardým paketi
geçti. Paket yaþanan krize
çözüm olmamakla birlikte
büyük yýðýnlar açýsýndan
yýkýcý günlerin geleceðini
gösteriyor. Bu miktar sistem için geçici bir rahatlama saðlasa da, dünyadaki
6 milyon yoksul çocuðun
sorununu çözecek miktarýn 140 katý kadar bir
miktar. Ya da Afrika, Asya
Ve Latin Amerika'da ki
yoksulluðu sona erdirecek
miktarýn üç katý.

Kriz ve yolsuzluk: Yapýþýk kardeþler
Kapitalizmin krizleri
kadar olmasa da, geniþ
yýðýnlarý ekonomik olarak
köþeye sýkýþtýran faktörlerden biri de yolsuzluklar.
Yolsuzluklar hep bir
ahlaki çöküntü olarak
anlatýlýyor. Yani, sistemin
içinde ahlaki yönden
zayýf insanlarýn baþ vurduðu bir yöntem olarak.
Oysa krizde olduðu gibi,
yolsuzluk da sistemin bir
karakteri.
Kapitalist ekonomi
doðasý gereði krizlere
mahkum olduðu gibi,
iþleyiþi açýsýndan da yolsuzluða mahkum. Çünkü
kapitalist ekonomi
denetlenebilir ve þeffaf bir
iþleyiþe sahip deðil. Bu
nedenle, eþitsizliðin yarat-

týðý zenginlikten yararlanmak isteyen makam ve
mevki sahiplerinin
istismarýna açýk.
Deniz Feneri
Derneði'nin, Çankaya
Belediyesi'nin ya da
Doðan Grubu'nun yolsuzluðu bu sistemde bir

istisna deðil. Siyasal
muarýzlarýn birbirlerine
koz olarak kullandýklarý
bu yolsuzluklar, buz
daðýnýn görünen küçücük
bir kýsmý.
Türkiye en büyük yolsuzluklarý bankalarýn
içinin boþaltýlmasýyla

gördü. Bir düzine
bankanýn içinin boþaltýlmasýnýn maliyetinin 100
milyar dolarý aþkýn bir
meblaðý bulduðu tahmin
ediliyor. 10-15 ailenin ya
da grubun el koyduðu bu
para, bütçenin dörtte
birine denk düþüyordu.
Demirel ailesi, Cavit
Çaðlar, Uzan grubu bunlarýn en bilinenleri.
Ergenekon Terör Örgütü
ile içli dýþlý olan
iþadamlarý da bu vurgunun içinde.
Aslýnda kriz ve yoksulluk kapitalizmin yapýþýk
kardeþleri. Her kriz dönemi yolsuzluðun had
safhaya çýktýðý dönemdir.
Örneðin en büyük banka
yolsuzluklarý 1994 ve
2001 krizinde gerçekleþti.

