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Yeniliberal
kapitalist
ekonomi  çöktü
Þimdilik ABD ve Avrupa’da bir

dizi banka ve sigorta þirketinin
batmasý ve bunlardan bazýlarýnýn
devlet yardýmý ile kurtarýlmasý
bu sistemin karþýlaþtýðý en ciddi
krizlerden birisi.

Sistemin kurtarýlmasý için 30
yýldýr uygulanan ve emekçiler
için çok aðýr sonuçlarý olan
yeniliberal ekonomik politikalar
terk edilmiþ durumda.

Bütün dünyada egemen sýnýflar

ve temsilcileri 30 yýldýr herþeyi
piyasalarýn çözeceðini söylerken
ve piyasalara devlet müdahalesi-
ni bütünüyle yanlýþ bulurken
þimdi bütün büyük kapitalist
ülkeler bankalarý ve diðer finans
kuruluþlarýný kurtarmak için
piyasalara sürekli olarak müda-
hale ediyorlar.

Dün orduyu, polisi ve hapis-
haneleri bile özelleþtiren yeni lib-
eral politikalar bugün yerini

kamulaitýrmaya býraktý. Hem d
eöylesi bir kamulaþtýrma ki üç
haftada trilyonlar bu kamulaþtýr-
malar için harcandý.

Mali sermayenin kurtarýlmasý
için harcanan para aslýnda
emekçilerin paralarý. Yaptýklarý
spekülasyonun sonucunda hapse
atýlmalarý gereken bankerler
emekçilerin vergilerinden
toplanan paralarla “kurtarýlýyor”

Sadece Amerika Birleþik

Devletleri 700 milyar dolar har-
cadý. Yani dünyada yaþayan her
insan için 100 dolar. Ýþte ser-
mayedarlarýn, spekülatörlerin
batýrdýðý paranýn karþýlýðý bu.

Emekçiler kendilerine ait olan
paranýn batýk bankerlere daðýtýl-
masýna izin vermeyecekler.

Krize  karþý  antikapitalist
örgütlenme sayfa: 6-7

Alýnan, ilan edilen bütün önlemlere raðmen dünya borsalarýndaki
çalkantý durulmuyor. Bir gün yatýþan borsalar ertesi günü yeniden
panik içinde düþmeye devam ediyor.

Dünya borsalarý son 3 haftada yüzde 10 ila yüzde 30 arasýnda deðer
kaybetti. Daha önceki krizlerden farklýolarak bu defa kriz kapitalizt
sistemin merkez ülkelerini, ABD ve Avrupa Birliði’ni vuruyor.
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Ýþsizlik
fonuna  göz
diktiler

Büyük sermaye kriz
vurgunculuðuna
baþladý. Sanayi ve
Ticaret Bakaný Zafer
Çaðlayan ile toplantý
yapan TOBB, TÜSÝAD,
TÝM, TÝSK, MÜSÝAD,
TUSKON ve YASED
baþkanlarý hükümetten
iþsizlik fonunda biriken
30 milyar YTL'yi istedi.
Bu parayla vergi
indirimine gidilmesi,
sanayinin kullandýðý
elektrik fiyatlarýnýn
yüzde 5 oranýnda
düþürülmesi ve patron-
lara cazip kredi
seçeneklerinin sunul-
masýný istiyorlar. 

Toplantýnýn ardýndan
açýklama yapan bakan
“Reel sektörün içinden
gelen biri olarak Türk
reel sektörünün, ticaret
hayatýnýn sinyallerini
dikkate almak zorun-
dayým” diyerek
patronlarýn taleplerine
yeþil ýþýk yaktý.

Ýþsizlik fonu, çalýþan-
larýn iþsizlik sigortasý
için düzenli olarak
ödediði paralardan
oluþuyor. Ancak bu
fondan yararlanmak
için birçok þartý yerine
getirmek gerekiyor.
Bugüne kadar fondan
çok az sayýda iþçi
yaralanýrken biriken
yüklü miktarda paraya
patronlar el koymak
istiyor.

Ýþ  güvenliði
tasarýsý
çözüm  deðil

DÝSK, KESK, TTB ve
TMMOB hükümetin
yasalaþtýrmaya çalýþtýðý
Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ
Güvenliði (ÝSÝG)
tasarýsýný eleþtirdi.
Tasarýnýn yasalaþmasý
halinde her yýl iþ
kazalarýndan ölen 1.600
kiþinin ve saðlýksýz
çalýþma koþullarý
nedeniyle hastalanan
binlerce iþçinin
sayýsýnýn azalmaya-
caðýný söyledi. ÝSÝG
tasarýsýnýn mevcut hali
Tuzla tersaneleri ve kot
taþlama atölyelerinde
durumu deðiþtirmiyor.

Emek örgütleri
hükümete seslendi:
� "Ulusal Ýþçi Saðlýðý-

Güvenliði ve Çevre
Kurumu" oluþturul-
malý.
� 50'den daha az iþçi

çalýþtýran iþyerlerinde
ÝSÝG hizmetleri
güvenceye alýnmalý. 
� Ýþyerlerindeki ÝSÝG

Kurullarýnýn yaptýrým
gücü olmalý. 
� Ýþyerlerinde “iþ

güvenliði mühendisi”
çalýþtýrmak zorunlu
olmalý.

Mülteciler
isyan  etti

Ýstanbul Emniyeti’ne
baðlý Kumkapý mülteci
barýnaðýnda gözaltýnda
tutulan mülteciler isyan
etti.Mülteciler demir
parmaklýklý pencereler-
den yatak, battaniye,
süpürge ve plastik
yemek tabaklarýný dýþarý
fýrlattý.Baðýrdýlar ve
Türkçe ve Ýngilizce
yazdýklarý mesajlarý olay
yerindeki gazetecilere
ulaþtýrmaya çalýþtýlar.
Kumkapý’da yüzlerce
mülteci insanlýk dýþý
koþullarda tutuluyor.

Bebekler  
duymasa  da
olur

Yenidoðan bebeklerde
iþitme kaybýnýn olup
olmadýðý 6 aydan önce
anlaþýlabilirse iþitme
cihazý ve protezle duy-
malarý saðlanabiliyor.
Bu ise sistematik bir
tarama ve iþitme cihaz-
larýyla mümkün. Ancak
Sosyal Güvenlik
Kurumu, iþitme cihaz-
larý için verdiði 850
YTL'yi, dijital cihazlarda
350 YTL'ye, analog ci-
hazlarda ise 175 YTL'ye
düþürdü. Bu karar
Dokuz Eylül Üniversite-
si Týp Fakültesi'nden
Prof. Dr. Bülent
Þerbetçioðlu'na göre
“Bu durum kurmaya
çalýþtýðýmýz tarama sis-
teminin randýmanlý
yürütülmesini engelli-
yor.”

Antalya'da düzenlenen
30. Ulusal Kulak Burun
Boðaz Baþ Boyun
Cerrahisi Kongresi'nde
konuþan Þerbetçioðlu
sosyal güvenlikte ve
saðlýkta yýkým yasalarýný
eleþtirdi. Bu yýlýn ilk 8
ayýnda 139 doðum evin-
de 216 bin 249
yenidoðan bebek, pro-
gramýn baþlatýldýðý 2004
yýlýndan bu yana ise 630
bin 246 yenidoðan
bebek taramadan geçir-
ildi. SGK'nin son
kararýyla Ulusal
Yenidoðan Ýþitme
Tarama Programý
tehlike altýnda. Prof. Dr.
Þerbetçioðlu son duru-
mun trajik sonuçlarýnýn
altýný çizdi: “Sosyal
Güvenlik Kurumu daha
önce iþitme cihazlarýna
verdiði 850 YTL bedeli,
yapýlan son deðiþiklikle
dijital cihazlarda 350
YTL, analog cihazlarda
175 YTL’ye düþürdü. Bu
bence büyük bir fiyasko.
Ne yazýk ki Sosyal
Güvenlik Kurumu
iþitme engelli doðan
bebeklere karþý cimri
davranýyor. Cimri
davrandýðý için de bizim
kurmaya çalýþtýðýmýz
tarama sistemi randý-
manlý yürütülemeyecek.
Tanýyý koyacaðýz, ama
aileler bu iþitme cihazýný
saðlayamayacaklar.”

Ordu Kürt illerinde
Olaðanüstü Hal uygula-
masýna (OHAL) geri
dönülmesini istiyor.
Aktütün baskýný ve
Diyarbakýr’da polislere
yapýlan saldýrý bahane
edilerek savaþ hukuku
uygulanmasýndan
yanalar.

1987-2002 yýllarý arasýn-
da bölgede OHAL uygu-
landý. Bütün yetki OHAL
Valileri’ne verildi. Onlarýn
iþi bölgedeki savaþý ordu
lehine düzenlemekti.
OHAL her türden
demokratik muhalefeti
þiddetle bastýrdý. Söz
konusu dönemde çoðu
Kürt 50 bin kiþi yaþamýný
yitirdi.

Defalarca gerçekleþen,
ama hiçbir sonuç ver-
meyen sýnýr ötesi operasy-
onlar gibi OHAL de
denenmiþ bir reçete. 15 yýl
süren askeri yönetim
koþullarý baþarýsýz oldu.
Bölgede yaþayanlarýn
tümü bu dönemi lanletle
anýyor ve bir yenisini
istemiyor. Ama þahinler
bunda ýsrar ediyor ve

AKP’yi sýkýþtýrýyor.
OHAL sadece Kürtlere

baský ve ölüm getirmedi.
Fýrat’ýn doðusunda Kürt
isyanýna þiddetle yanýt
verilirken Batý’da
demokrasi ayaklar altýna
alýnýyordu. Ýþçilerin her
grevi, her haklý mücadele

“bölücülük” ya da
“güvenlik” gerekçesiyle
engelleniyordu. OHAL
demek þiddetli savaþ,
baský ve ölümlere devam
demek. Þahinlerin OHAL
hevesine biz de barýþ
mücadelesiyle yanýt ver-
meliyiz.

OHAL’e hayýr! IKDP’yle
görüþ
DTP’yle
görüþme

Cumhurbaþkaný ve
hükümetin Barzani lid-
erlðindeki IKDP’yle
görüþeceði haberi
hakim medya tarafýn-
dan yeni bir “açýlým”
olarak sunuluyor.

Bu “açýlýmla” Barzani
ve Irak Kürdistan’ý
yönetimi PKK’yi silah-
sýzlandýrmaya ikna
edilecek. Ama bu ne
yeni bir potilika ne de
Kürt sorununu çözmek
için bir açýlým olabilir.

Türkiye iþine
geldiðinde Barzani ve
Iraklý Kürtlerle iliþki
kuruyor, yeri
geldiðindeyse onlarý
düþman ilan ediyor.
Oysa sorun içerde ve
bu sorunun tarafý ola-
cak kiþiler mecliste.
DTP’li milletvekil-
leriyle görüþülmüyor,
DTP bir an önce ka-
patýlmak isteniyor.

Hani  iþkence,  kötü  muamele  yoktu?
Yürüyüþ Dergisi satarken

polis tarafýndan vurulan ve
felç olan arkadaþý Ferhat
Gerçek’i vuranlarýn cezasýz
kalmasýný protesto eden
Engin Ceber emniyette ve
Mertis hapishanesinde 1
hafta boyunca uðradýðý
aralýksýz iþkence sonucu
aramýzdan ayrýldý.

Engin Ceber, Ümraniye 1
Mayýs Mahallesi’nde
yüzlerce kiþinin katýldýðý
bir yürüþle topraða veri-
lirken Türkiye’deki iþkence
gerçeðini gözler önüne
serdi. 

Engin, yasal bir dergiyi
satan arkadaþýnýn vurul-
masýný protesto eden bir
basýn açýklamasýna
katýlmýþ, buradan 3
arkadaþýyla birlikte gözaltý-
na alýnmýþtý. Emniyette
dövüldü. Tutuklandý.
Metris’te üç gardiyan
tarafýndan kalaslarla
dövüldü. Gardiyanlar
ülkücü mahkumlarý da
“infazýnýz yanar” diyerek
Engin’i dövmeye teþvik
etti. Engin arkadaþlarýna
“buradan sað çýkamam”
demiþti. Böyle oldu, aldýðý

darbeler sonucu beyin
ölümü gerçekleþti.

AKP’li bakanlar her fýr-
satta gözaltýnda kötü
muamelenin son bulduðu,
iþkencenin ise çok çok
azaldýðýný söylüyor. 

Ergenekon operasyonun-
da gözaltýna alýnanlar
polisin ne kadar insanca
davrandýðýný anlatýyor.

Engin’e Ergenekonculara
gösterilen nezaket göste-
rilmedi. Türkiye’de iþken-
ceye ve iþkenceden ölüm-
lere karþý mücadele gün-
celliðini koruyor.

� Genelkurmay Baþkaný
Ýlker Baþbuð Gülhane
Askeri Týp Akademisi'nde
böbrek taþýný kýrdýrdý.
� Saldýrýdan  sonraki gün

Kara Kuvvetleri Komutaný
Orgenerak Iþýk Koþaner ayný

hastanede diþ tedavisi
gördü.
� Jandarma Genel

Komutaný Orgeneral Atilla
Iþýk göz tedavisi yaptýrdý.
� 1. Ordu Komutaný

Orgeneral Ergun Saygun

Uludað'da tatildeydi.
� Harp Akademileri

Komutaný Orgeneral Hasan
Aksay da Hava Kovvetleri
Komutaný Babaoðlu ile ayný
turnuvada golf oynadý ve 5.
oldu.

Aktütün  saldýrýsý  açýklandýðýnda  ne  yapýyorlardý?

"Türk olarak ödevim ve
hakkým askerlik yapmak
deðildir. Ýnsan olarak öde-
vim ve görevim yaþadýðým
coðrafyaya en az zarar ver-
erek yararlý bir þey olmak-
týr. Dünyamýzýn ihtiyacý
olan budur. Bunun için
asker olmaya gerek yoktur.
Hiç kimse için ölmeye-
ceðim ve öldürmeyeceðim,
askeri herhangi bir eðitimi
veya emri ömrüm boyunca
yerine getirmeyeceðim. Bu
þekilde düþündüðüm için
hor görüleceðimi, dövüle-
ceðimi ve insanlýk dýþý
birçok muameleye maruz
kalacaðýmý biliyorum."

Bu sözlerin sahibi Ahmet
Karayay, Ankara’da

Yüksel Caddesi'nde yaptýðý
basýn açýklamasýyla vicdani
ret hakkýný kullanmak
isterken gözaltýna alýndý.
Ayný açýklamayý askerlik
þubesine gidip yapacaðýný
söylemiþti. 1973 doðumlu
Ahmet Karayay’ýn vicdani
ret açýklamasýna ÝHD ,
DTP, DSÝP, KAOS GL ve
bir çok kurum destek
verdi.

Erkeklerin üniversite
mezunu ise 6, deðilse 15 ay
askere gitmesi zorunlu.
Ancak vicdani red hakký

tanýnmýyor. Oysa birçok
insan vicdani nedenlerle
silah tutmaya, üniforma
giymeye, ölmeye öldür-
meye karþý çýkýyor. Ahmet
Karayay da onlardan biri. 

Vicdani reddin dýþýnda
siyasi gerekçelerle askere
gitmeyi reddeden, hayatý-
nýn en deðerli zamanlarýný
orada harcamak istemeyen
ya da çoðunlukla olduðu
gibi savaþtan dolayý uzak
duranlarýn sayýsý 500 bini
buluyor. Bu kabaca her 35
erkekten birinin zorunlu

askerlikten kaçtýðýný, bu
kaçýþýn getirdiði kýsýtlý
yaþamý sürdüðü anlamýna
geliyor.

Bu hiç de azýmsanmaya-
cak bir sayý, potansiyel
güç. Birleþtiði ve talep-
lerinde ýsrarcý olduðu
takdirde vicdani red hakký
tanýnabilir.

Baþbakan  OHAL’e  geri  dönüþ  yok  dese  de  askerlerin  bir  dizi
talebi  hemen  kabul  edildi.  Bölgeye  511  özel  harekat  polisi
gönderildi.  Özel    harekatçýlar  bölgede  bir  çok  faili  meçhul
cinayetle  suçlandýðý  için  bir  süre  önce  geri  çekilmiþti.

“Hiç  kimse  için  ölmeyeceðim  
ve  öldürmeyeceðim”
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DSiP’e
üye  ol

� Darbeye karþýysan,
� Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
� Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan
� Tuzla’da ve baþka
yerlerde iþ cinayetleri-
ne karþýysan
� Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan0536  -  335  10 19

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

i n t e r n e t   
barisarock.org
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kureseleylem.org
durde.org
mahalledenmeclise.org
hranticinadaleticin.com
tuzladaolumlereson.blogspot.com
70milyonadim.org
dtpkapatilamaz.blogspot.com

Özden  Dönmez  

Bugün Hrant Dink'in duruþmasý
vardý. Hrant'ýn arkdaþlarýnýn çaðrý met-
ninde, 1 senedir gündemde olan ve
hatta gündemi epeyce de belirleyen
Ergenekon vurgusu vardý. Doðal
olarak… 

Daha önce Sosyalist Ýþçi'de defalarca
söylendiði gibi Hrant'ýn katillerinin,
azmettiricilerinin, yani ýrkçýlarýn, mil-
liyetçilerin, darbecilerin davasýyla
Ergenekon davasý birbirinden farklý
yerlerde durmuyorlar. Farkýndaysanýz,
"Hepimiz Ermeniyiz"e karþý çýkanlar ve
cenazeye bile gelemeyenler, gelmeyen-
ler, 301 yandaþlarý, Ergenekoncular
hemen hemen ayný þeyleri savunabili-
yorlar. 

Ergenekon davasýna bugün, duruþ-
manýn olduðu gün, sadece Hrant açýsýn-
dan bakmak bile tutum almayý kolay-
laþtýrýyor. Ergenekonla ilgili diðer
bütün iddialarý, darbecilikleri, danýþtay
saldýrýsýný, iddianamedeki pek çok þeyi
atlasak bile taraf olmak için tonlarca
sebep var. Ýsteyene… 

Ama Ergenekon davasýnýn baþlamasý-
na sayýlý günler kaldý. "Herþeyi mi bun-
lar yapmýþ caným?", "Bu kadar da olmaz
ki", "Bu dava AKP'nin oyunu" gibi bir
sürü keyifsiz argümanla karþý karþýya
kalýyoruz. 

Bunlara verilecek cevap çok. Sadece
Hrant'la anýlan ve Ergenekon'da geçen
isimlerden iki kiþiye bakalým.Veli
Küçük'ten baþlayalým.

Veli  Küçük
Kimdir Veli Küçük? 301 davalarýnýn

vazgeçilmez müdavimi.
Susurluk skandalýnda da olan Jitem'in

kurucusu. 
Danýþtay saldýrýsýný gerçekleþtiren

Alparslan Arslan'ý azmettiren eski
yüzbaþý Muzaffer Tekin'in, Cumhuriyet
ve Danýþtay'a yönelik saldýrýlardan önce
telefonla aradýðý general.

Küçük'ün Azarbeycan'da Ermenilere
karþý örgütlenmede de adý geçiyor. Bu
konuda Faþist MHP ile sýký iliþkiler
içinde. Azarbeycan turancýlarýnýn
kahramaný.

Hrant Dink'i, ailesini, çocuðunu tehdit
eden ýrkçý.

Daha devam etmek mümkün. 
Kemal Kerinçsiz'den devam edelim.

301 davalarýnýn vazgeçilmez müdahili. 
Hrant Dink'in öldürüldüðü günün

ertesinde, 20 Ocak'ta televizyona çýkýp
"Hrant bir Ermeni önderiydi… Net
olarak söylüyorum. Orhan Pamuk,
Hrant Dink'in, bütün bu beyanlarý ýsrar-
la sürekli olarak yayýn organlarýnda
iþlemesi doðru mudur?. Amaç Türk
kimliði ile oynamak, amaç milli deðer-
lerin tasfiyesidir. Yoksa basit bir ifade
özgürlüðü meselesi deðil...Adeta bir
savaþa kalkýþýlmýþtýr" diyebilecek kadar
kendine, arkasýna güvenli.

Irkçý MHP'nin belediye baþkaný adayý.
Boðaziçi Ermeni Konferansý'ndaki pro-

vokasyonla adýný duyurmuþ.
Kürtçeye 300 kelimelik paçavra dil

diyen.
Orhan Pamuk'a dava açan. Hrant

Dink'i ülkeyi terketmeye davet eden
ýrkçý.

Unutmadan bir ýrkçýlýk örneðini daha
hatýrlatmakta fayda var Ergenekon'la
ilgili. Belki bir iliþki kurmakta yarar
saðlayabilir.

Hrant Dink öldürüldükten, “Hepimiz
Ermeniyiz” diye yüzbinler yürüdükten
sonra 27 Nisan'da bir muhtýra verildi.
Metnin sonunda muhtýrayý
özetlemiþler, saðolsunlar gerçek düþ-
maný göstermiþler: "Özetle,
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder
Atatürk'ün, 'Ne mutlu Türküm diyene!'
anlayýþýna karþý çýkan herkes Türkiye
Cumhuriyeti'nin düþmanýdýr ve öyle
kalacaktýr."

Muhrýra Türk milliyetçisi olmayanlara
sopa göstermiyor mu? Verilen muhtýra
açýkça ýrkçýdýr. Muhtýrayý verenlerle,
darbeci çete Ergenekon sanýðý sadece iki
kiþinin bile bu kadar uyuþmasý tesadüf
olabilir mi? 

Ergenekon davasý AKP ile Ergenekon
arasýndaki bir sorun mu?

Hrant'ýn katilleri, azmettiricilerinin
üstüne gidilse, “amaan bu katillerle
AKP arasýndaki sorun” mu diyeceðiz?
Yoksa bir þeylerin deðiþmeye baþladýðý-
na mý inanacaðýz? 

Daha generallerin ne iþler
karýþtýrdýðýný bilmiyoruz. Ne iþler
karýþtýrdýklarýný da 28 Þubat'taki gibi, 12
Mart'taki gibi, 27 Mayýs'taki gibi ya da
27 Nisan'daki gibi TSK'nýn internet
sitesinden öðrenmek istemiyorum.

Siz merak etmiyor musunuz hiç
deðilse bu iki ýrkçýnýn ve hadi örgüt
demeyelim, çevrelerinin neler yaptýðýný,
neden yaptýðýný, nelere karýþtýðýný, kim-
leri öldürdüðünü, hangi darbeleri tez-
gahladýðýný? Ben merak ediyorum.

Siz istemiyor musunuz ýrkçýlarýn, dar-
becilerin yargýlanmasýný? 20 Ekim'de
Silivri'de Ergenekon mahkemesi baþlay-
acak. Muhtýranýn e'sini bile görmek
istemiyoruz. Gözümüz üstlerinde ola-
cak.

Hrant için adalet istemiyor muyuz?

“Hrant  Dink  öldürüldükten,  “Hepimiz  Ermeniyiz”

diye  yüzbinler  yürüdükten  sonra  27  NNisan'da  

bir  muhtýra  verildi.  Metnin  sonunda  muhtýrayý

özetlemiþler,  saðolsunlar  gerççek  düþmaný  

göstermiþler:  "Özetle,  Cumhuriyetimizin  kurucusu

Ulu  Önder  Atatürk'ün,  'NNe  mutlu  Türküm  diyene!'

anlayýþýna  karþý  çýkan  herkes  Türkiye

Cumhuriyeti'nin  düþmannýdýr  ve  öyle  kalacaktýr."

Kriz bitmedi
Önce ABD’nin, ardýndan bir dizi Avrupa

ülkesinin büyük çaplý “kurtarma” paralarý
saptamalarý borsalarý yeniden yükseltmeye
baþladý. Basýnda da hemen iyimser bir hava
oluþtu. Sanki kriz bitti.

Oysa mali kriz sürüyor ve daha önemlisi
krizin “gerçek” ekonomiyi vuracaðý kesin.

Geliþmiþ kapitalist ülkelerin büyük sanayi-
leri batma sinyalleri veriyor. Bunlardan birisi
General Motor ve batarsa çok fazla þirketi
peþinden sürükler.

Türkiye’nin de bu krizden muaf olduðunu
düþünenler var. Onlar da yanýlýyor. Kriz kapý-
da ve her an içeri girebilir.

Krizin faturasý heryerde emekçilere yükleni-
yor. Bundan sonra da ayný çizgi devam ede-
cektir. Buna karþý tek çözüm örgütlenmek.

Krize karþý tutarlý bir anti-emperyalist ve
anti-kapitalist parti emekçilerin sermayenin
saldýrýsýna kaþrý direniþlerinde önde gelen bir
rol oynayacaktýr.

Devrimci sosyalistler bir yandan yýðýnsal bir
antikapitalist partinin kuruluþu için, diðer
yandan da devrimci partinin güçlenmesi için
çalýþmak zorundalar.

Ergenekon’un peþini
býrakmayacaðýz

Bir hafta sonra Ergenekoncularýn ilk kesimi
mahkemeye çýkýyor. Darbe yapmaya hazýrlan-
mak, terör eylemleri örgütlemek, saða sola
bombalar koymak, cinayet gibi suçlardan
yargýlanacaklar. Biz orada olacaðýz.

Ergenekoncular bu davanýn AKP’nin ve
ABD’nin oyunu olduðunu söylüyor. Bu iddia-
larýný destekleyen bir basýn desteðine ve þaþý-
lacak bir biçimde bir sol desteðe de sahipler.

Her ne kadar Ergenekon’u “AKP’nin psi-
kolojik harekatý” olarak deðerlendiren “solcu-
lar” artýk yavaþ yavaþ iþin ciddiyetini kav-
radýlarsa da hala Ergenekon’a karþý açýk, net
bir tutum alamýyorlar.

Devrimci sosyalistler en baþtan beri açýk bir
biçimde, “ama”sýz bir biçimde darbelere karþý
Ergenekon davasýnýn arkasýnda durdu. Bu
çizgi devam edecek.

Generalleri de içeren yeni iddianame de
açýklandýðýnda bu ülkede darbecilerin, devlet
içindeki hiç deðilse bir gizli örgütlenmenin
hangi pisliklerin içinde olduðu ortaya çýka-
cak. O vakit göreceðiz Ergenekon Ayþe teyze-
yi ilgilendiriyor mu, ilgilendirmiyor mu?

Generaller ve golf
Daðlýca’dan sonra Aktütün’de de generalle-

rin foyasý ortaya çýktý. Ýki general golf
oynarken yakalandý. Hava üslerine golf sahasý
yaptýrdýklarý anlaþýldý.

Golfçu generalin, Genelkurmay’ýn ve jandar-
ma istihbaratýnýn açýklamalarý farklý. Ama
açýk olan þu, saldýrý önceden biliniyordu, sub-
aylarýn Aktütün’den kaçmalarýndan baþka
hiçbir önlem alýnmadý.

Sonra gelsin þehit edebiyatý. gelsin BBG ede-
biyatý.

Açýk olan þu ki Kürt sorununun çözümü
savaþmaktan geçmiyor.



Ergenekon terör örgütü
davasýnýn ilk duruþmasý 20
Ekim'de Silivri'de gerçek-
leþiyor. 47'si tutuklu 138
sanýðýn yargýlandýðý dava-
da Türkiye'nin darbeler,
suikastlar, bombalamalar
ve provokasyonlarla dolu
karanlýk tarihi de
yargýlanacak. 

Ergenekon davasý baský
altýnda. Operasyonu
yürüten ve iddianameyi
arkadaþlarýyla birlikte
hazýrlayan Savcý Zekeriya
Öz tehdit altýnda. Savcý
çalýþtýðý adliye binasýnda
bulunan baþka bir telefon-
la aranmýþ ve ölümle
tehdit edilmiþti.

Ýtalya'da Gladio'ya karþý
yürütülen Temiz Eller
operasyonu sýrasýnda
savcýlar ayný þekilde tehdit
edilmiþ, gözdaðý vermek
amacýyla bir çok terörist
eylem düzenlenmiþti.
Ýstanbul'da ABD elçiliði
önünde nöbet bekleyen
polislerin vurulmasý ve
Güngören'deki bombalý
saldýrýsý da ayný amaçla
gerçekleþtirilmiþti.

Savcý Öz'ün itibarsý-
zlaþtýrýlmasý kampanyasý
tüm hýzýyla sürerken 2500
sayfalýk iddianamenin
"fasa fiso" olduðu da kimi
çevreler tarafýndan sýk sýk
dile getirilmekte. Ýddi-
aname Oramiral Özden
Örnek'in Darbe
Günlükleri'ni içermese de
hem yakýn tarihin baþarýsýz
darbe giriþimlerine hem de
Kürt illerinde yüzlerce
cinayete imza atan ve var-
lýðý yakýn zamana kadar
inkar edilen JÝTEM gibi
örgütlenmelere uzanýyor.
Ýddianame ayrýca Uður
Mumcu'dan Hrant Dink'e
bir çok cinayeti tertipleyen
iliþkiler aðýný gözler önüne
sürüyor.

Türkiye derin devletin
kanlý tarihiyle ilk kez
Susurluk'ta yüzleþmiþti. 3
Kasým 1996'da Balýkesir
Susurluk ilçesinde bir
kamyona çarpan otomo-
bilden Emniyet Müdürü
Hüseyin Kocadað, DYP
Milletvekili, Bucak aþireti
lideri Sedat Bucak ve kon-

trgerilla tetikçisi ülkücü
Abdullah Çatlý çýkmýþtý.
Kocadað ve Çatlý kazada
ölürken, Bucak ise hiçbir
þeyi hatýrlamadýðýný
söylemiþti. Kazanýn ardýn-
dan 70'lerden bu yana
Türkiye'de kontrgerilla
faliyetlerine dair bir çok
bilgi ve belge ortaya
döküldü. Her akþam 9'da
aydýnlýk için 1 dakika
karanlýk eylemi yapýldý,
binlerce ev bu eyleme

katýldý. Ancak Susurluk'ta
açýða çýkan çete baskýn
çýktý. Eylemler laiklik
çýðýrtkanlýðýna
dönüþtürüldü. Susurluk
davasý sonuçsuz kaldý,
çetenin üzeri örtüldü.

Kontrgerilla 2. kez 10
Kasým 2005'te Hakkari'nin
Þemdinli Ýlçesi'ndeki Umut
Kitabevi'ne üç subay
tarafýndan yapýlan bombalý
saldýrýda açýða çýktý. Halk
bombacýlarý hemen oracýk-

ta kýskývrak yakaladý. Sivil
giyimli subaylarýn oraya
geldiði araçta bir çok silah
ve belge bulundu. Savcý
Ferhat Sarýkaya, eski
Genelkurmay Baþkaný
Yaþar Büyükanýt'ý da
Þemdinli iddianamesine
soktu. Büyükanýt, bom-
bacýlardan biri için
"tanýrým iyi çocuktur"
demiþti. Þemdinli savcýsý
YARSAV tarafýndan
meslekten ihraç edilirken
bombacýlarda serbest
býrakýlacaktý.

Ergenekon ayný akibete
uðramamalý. Darbeci
cinayet þebekesi bu kez
daðýtýlmalý. Ýki darbeci
komutanýn tutuklanmasý
Türkiye tarihinde bir ilkti.
Ergenekon operasyonun
sonuna kadar devam
etmesi ve sorumlularýn
cezalandýrýlmasý aþaðýdan
mücadeleyle mümkün.
Çeteleri daðýtacak olan
kitlesel mücadeledir.
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Kahrolsun anarþi!
"Dünya, krizden önceki haline hiçbir zaman geri

dönmeyecek. Amerika, finans dünyasýndaki
süpergüç konumunu kaybedecek. Dünya finans sis-
temi daha çok-kutuplu bir hale gelecek. Bu sistem,
yeterince düzenlenmediði ve denetlenmediði için,
artýk çöküyor. New York, Washington ve Londra'da
yatýrým bankacýlarý ve politikacýlar dev kârlarýndan
ve gelirlerinden vazgeçmek istemedikleri için oldu
bunlar. Kriz, devletlerin piyasalara kural dayatmak-
ta daha aktif bir rol oynamasý gerektiðini gösteriy-
or. Sorun, aslýnda bir Amerikan sorunu ve
Amerika'nýn finans piyasalarý için sonuçlarý çok
ciddi olacak, ama bunun bulaþýcý etkileri dünyanýn
geri kalanýnda da hissedilecek".

Bu sözleri ben yazabilirdim, ama benden önce
Alman Maliye Bakaný Peer Steinbrueck söylemiþ,
on gün önce. Bir de, "Kýta Avrupasý'ndaki diðer G7
[dünyanýn 7 büyük ekonomisi] maliye bakanlarý da
bu görüþlerimi paylaþýyor" demiþ. Ha, bunu ben
yazamazdým, ne düþündüklerini benimle pay-
laþmýyor çünkü G7 Maliye Bakanlarý. Ama tahmin
edebilirdim.

Edebilirdim, çünkü krizin ilk etkisi, krizden etkile-
nen bütün ülkelerin bu iþten en kârlý (veya en az
zararlý) nasýl çýkabileceklerini düþünmeye baþla-
malarý, kriz sonrasýnda rakip ülkelere karþý daha iyi
bir konumda olabilmek için her þeyi kendilerine
yontmaya baþlamalarý. Satýr aralarýnda ne diyor
Alman Maliye Bakaný, "Amerika'nýn finansal hege-
monyasý kýrýlacak, bundan sonra Avrupa ve
Avrupa'nýn içinde de Almanya ön plana çýkacak.
Bulaþýcý olduðu için hepimiz zarara uðrayacaðýz,
ama iyi olacak, Amerika'nýn üstünlüðü çökecek,
bizim iþimize yarayacak".

Alman Maliye Bakaný, krizin Anglo-Saxon mod-
elden, yani Amerika ve Ýngiltere'den, yani finans
piyasalarýnýn tamamen düzenleme dýþý býrakýl-
masýndan kaynaklandýðýný iddia ediyor. Sanki
Almanya ve Avrupa'nýn geri kalaný neoliberalizmi
ve "Anglo-Saxon modeli"ni yýllardýr uygulamýyor!

Makul bir dünyada ne beklenirdi? Bütün dünyayý
etkilediði aþikâr olan bir kriz karþýsýnda, bütün
ülkeler bir araya gelmeli ve çare aramalýydý. Krizin
etkileri bütün ülkelerde hissedileceðine ve her
yerde iþsizlik ve yoksulluk yaratacaðýna göre,
çözüm ancak ortak olabilir, ancak ortaklaþa uygula-
nabilir.

Ne gezer? Her ülkenin hükümeti ve merkez
bankasý mümkün olduðunca az ve geç ve tek baþý-
na önlem almaya çalýþýyor ki, fýrtýna dindiðinde az
etkilenmiþ olsun, rakiplerine karþý avantajlý bir
durumda olsun.

Ülkeler arasýndaki rekabetten tek tek ekonomilere
geçersek, orada da manzara ayný. Geçen hafta Bush
devletin (yani vergi veren halkýn) 700 milyar
dolarýný bankalarýn hizmetine veren paketi
sunarken, korkacak bir þey olmadýðýný, her þeyin
yola gireceðini anlattý uzun uzun. Amacý, piyasalarý
yatýþtýrmak, normal ticaretin devam etmesini saðla-
maktý. Hiç þansý yok! Çünkü "piyasalar" diye bir
þey yok, "piyasalar" satýcý ve alýcý þirketlerden
oluþuyor. Ve bunlarýn hepsinin bir tek derdi var:
Kâr etmek. Bush ne derse desin, hepsi þu anda "Bu
krizden en avantajlý nasýl çýkarýz" diye düþünüyor,
ona göre davranýyor.

Marks'ýn "kapitalist üretimin anarþisi" dediði bu
iþte. Sorun ortak, çözüm ortak, ama her hükümet ve
her þirket sadece kendi çýkarýnýn peþinde. Herkesin
ortak çýkarlar doðrultusunda davranmasýný saðla-
yacak bir mekanizma yok.

Bunu bildikleri içindir ki, hükümetler bankalarý
devletleþtirmeye baþladý. Ama saðýndan solundan
kurcalayarak olmaz bu iþ. Tek kalýcý çözüm, top-
yekûn devletleþtirme ve merkezi planlamadýr.

Roni  Margulies

GÖRÜÞ
Emekli Tuðgeneral Veli

Küçük , Ýþçi Partisi Genel
Baþkaný Doðu Perinçek ,
Ýstanbul Üniversitesi eski
Rektörü Kemal
Alemdaroðlu, Cumhuriyet
Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi
Ýlhan Selçuk ve Mehmet
Fikri Karadað , örgüt kur-
mak ve yönetmekle
suçlanýyor.
� Veli Küçük , ''Silahlý

terör örgütü kurmak, yönet-
mek, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti 'ne karþý silahlý
isyana tahrik, zorla
hükümeti ýskata (düþürm-
eye) teþebbüs, kasten
öldürmeye azmettirmek,
korku ve panik yaratacak

þekilde patlayýcý madde
atmaya azmettirmek, mala
zarar vermeye ve ruhsatsýz
patlayýcý bulundurmaya
azmettirmek.'
� Doðu Perinçek , ''Silahlý

terör örgütü kurmak, yönet-
mek, zorla hükümeti ýskata
(düþürmeye) teþebbüs,
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti 'ne karþý silahlý
isyana tahrik, açýklanmasý
yasak belgeleri temin
etmek.
� Kemal Alemdaroðlu ,

'Silahlý terör örgütü kur-

mak, yönetmek, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti 'ne
karþý silahlý isyana tahrik,
� Ýlhan Selçuk , 'Silahlý

terör örgütü kurma ve
yönetme, hükümete karþý
silahlý isyana tahrik, zorla
hükümete isyana teþebbüs.
� Mehmet Fikri Karadað ,

'Silahlý örgüt kurmak ve
yönetmek, Türkiye
Cumhuriyeti hükümetine
karþý silahlý isyan, hukuka
aykýrý verileri kaydetmek.'
� Muzaffer Tekin , ''Silahlý

terör örgütü yöneticisi

olmak, zorla hükümeti ýska-
ta (düþürmeye) teþebbüs,
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti 'ne karþý silahlý
isyana tahrik, devletin
güvenliðine iliþkin belgeleri
bulundurmak, tehlikeli
maddeleri izinsiz bulundur-
mak, mala zarar vermek,
kasten öldürmeye azmet-
tirmek, korku ve panik
yaratacak þekilde patlayýcý
madde atma suçlarýna
azmettirmek.''
� Sevgi Erenol, 'Türkiye

Cumhuriyeti hükümetine
karþý silahlý isyan, silahlý
örgüt kurmak.
� Sedat Peker , 'Silahlý

örgüte üye olmak.'

20  Ekim’de  Silivri’ye!

Ergenekon daðýtýlsýn

Foto: Emre Tüngü

NEYLE  SUÇLANIYORLAR?

20 Ekim’de Silivri’ye gidiyoruz. 

Darbelere karþý bir kez daha ses çýkartmak,

Ergenekonculara karþý halkýn gücünü göstermek,

katillerin düzenine son vermek için.

SEN DE KATIL, BU KÖTÜ OYUNA BÝR SON VERELÝM!

70milyonadim@gmail.com
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700
milyar
dolar

38  milyar  dolara
Bu sene Amerika’da iþlerini kaybeden
760 bin kiþinin her birine 50.000 dolar
verilebilir109  milyar  dolara

Amerika’da sigortasý olmayan 46
milyon insana saðlýk hizmeti verilebilir

36  milyar  dolara
Kötü  durumdaki 33 bin okul yenilenebilir

3  milyar  dolara
Ýþyerlerindeki saðlýk ve güvenliði korumak
için bütçede ayrýlan para 10 katýna çýkarýla-
bilir

ABD’nin  finans
kurumlarýný

kurtarmak  için
ayýrdýðý

700  milyar  dolara
baþka  neler

yapýlabilirdi?
138  milyar  dolara
Ýhtiyacý olanlar için 1 milyon adet konut inþa
edilebilir ve 4 milyon insana barýnma olanaðý
oluþturulabilir

64  milyar  dolara
Dünyanýn en yoksul kýtasý Afrika’da yaþayan her insana 20 kilo-
gram pirinç daðýtýlabilir

74  milyar  dolara
3 milyon lise öðrencisine 4 senelik yüksek
eðitim olanaðý saðlanabilir. 

5  milyar  dolara
Amerika’da yoksullara ve yaþlýlara kýþ aylarýnda
verilen ýsýtma yardýmý iki katýna çýkarýlabilir

49  milyar  dolara
Amerika’nýn bütçe açýðý veren 29 eyaletinin bu bütçe açýklarý kapatýlabilir. Bu 29
eyaletten birisi de dünyanýn beþinci büyük ekonomisi olan Kaliforniya.

22  milyar  dolara
Sakat ve ihtiyacý olan çocuklara Amerikan federal
bütçesinden verilen para yardýmý ikikatýna çýkarýlabilir 

162  milyar  dolara
Amerika’da var olan ve çok büyük çoðunluðu
eskimiþ ve kötü durumda olan 77 bin köprünün
yüzde doksaný yeniden inþa edilebilir ve on bin-
lerce insana yeni iþ olanaðý saðlanabilir

EN  ZENGÝN  YÜZDE  1
Amerika’da nüfusun yüzde 1’ini
oluþturan en zengin 3 milyon
insanýn  mal varlýðý

16.3 trilyon
dolar

En zenginlerin mal varlýðýnýn
yarýsýný, 8.25 trilyon dolarý

Amerika’nýn en yoksul yüzde
40’ýna, 117 milyon insana
daðýtýrsanýz bu insanlarýn

gelirlerini 1o yýl boyunca iki
katýna çýkarabilirsiniz 

En  zengin yüzde
1’den  bir  kere-
liðine  alýnacak
yüzde  4.2  vergi
700  milyar  dolar
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1.Geçtiðimiz birkaç hafta
boyunca küresel mali
piyasalarý silip süpüren
sýradýþý panik dalgasý,

sýradan çalýþanlarýn öfke, þaþkýn-
lýk ve korku karýþýmý duygular
hissetmelerine neden oldu. Var
olan kapitalist sistemin
iþlemediði ve tarihsel bir dönüm
noktasý ile karþý karþýya olduðu-
muz artýk herkes tarafýndan
kabul edilen çok açýk bir gerçek.
Açýk olmayan ise bu krizin
sonuçlarý ve bu kriz karþýsýnda
neler yapýlabileceði.  

2.Eylül-Ekim 2008'de
yaþanan mali çöküþ,
dünyanýn büyük bir
ekonomik kriz ile karþý

karþýya olduðunu doðruladý. Bu
krizin geliþimi, özellikle,
hükümetlerin mali piyasalar
üzerindeki kontrolü kaldýrmasý
ve bu mali piyasalarýn ülke sýnýr-
larýný aþan geniþ çaplý spekülasy-
on faaliyetlerinde bulunma
gücüne sahip olmasýyla birlikte,
1970'lerin sonunda ve 1980'lerin
baþýnda oluþturulan bütün
ekonomik politik rejime yayýldý.
Fakat kredi sýkýntýsýnýn altýnda
yatan asýl neden, uzun dönemli
karlýlýk krizidir ve kürsel kapital-
izm 1980'lerin sonundan ve
1990'larýn baþýndan beri bu krizle
mücadele etmektedir. 1980'lerin
sonunda ve 1990'larýn baþýnda,
sermayenin yeniden yapýlandýrýl-
masý ve sömürü oranlarýnýn art-
masý sayesinde, kar oranlarýnda
sadece kýsmi bir düþüþ oldu.
1990'larýn sonundan beri, ABD
Milli Bankasý Yönetim Kurulu,
Amerikan ve dünya ekonomisine
ucuz kredi daðýtarak büyük bir
ekonomik krizi önlemeye çalýþýy-
or. Büyük ekonomileri olan
ülkelerde, gerçek ücretleri sabit

kalan ya da azalan iþçiler, mal ve
hizmetlere yönelik talebi koruya-
bilmek için borçlanmaya teþvik
edildiler. 2007 yýlýnýn Aðustos
ayýndaki kredi krizini baþlatan,
bunun sonucunda ortaya çýkan
spekülatif balonun patlamasý
oldu ve bu patlamanýn
merkezinde emlak piyasasý
vardý.

3.Yeni-liberal alanda
ortaya çýkan önceki kri-
zlerden farklý olarak –
Meksika 1994, Doðu ve

Güneydoðu Asya 1997, Rusya
1998, Arjantin 2001 – þimdiki
kriz kapitalizmin merkezinde,
yani ABD'de patlak verdi. Ve bu
kriz giderek yayýlarak tüm
dünyayý etkiledi. Avrupa
bankalarý, karmaþýk finansal

türevler olarak yeniden sunulan
ipotekli konut finansman sistem-
inin (mortgage) en büyük müþ-
terileriydiler ve þimdi bu
bankalarýn hepsi çok zor durum-
da. Almanya, Japonya, Çin gibi
büyük ihracatçý ülkeler, ihraç
yaptýklarý pazarlar küçüldüðü
için krize girdiler. Þu anda
dünyanýn, 1970'lerin ortasýndaki
ve 1980'lerin baþýndaki gibi bir

durgunluða girmesi çok büyük
bir olasýlýk.

4.Bu kriz, özellikle enerji
ve temel tüketim mad-
delerinde enflasyon
oranlarýnýn aniden

büyük ölçüde artmasýyla daha
da derinleþiyor. Bu dünyada,
2000'lerin ortalarýnda kredi
balonu yüzünden þiþen,

Uluslararasý Sosyalizm Akýmý bildirisi

Krize karþý
antikapitalist
örgütlenme
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spekülatif yatýrýmcýlarýn petrol
ve diðer meta piyasalarýndaki
faaliyetleri ile desteklenen
ekonomik patlamanýn sonucu.
Yüksek enflasyon tüm dünyada
yaþam standartlarýnýn düþmesine
ve küresel Güneyde yaþayan
insanlarýn açlýktan ölme tehlike-
siyle karþý karþýya kalmasýna
neden oluyor.

5.Ýleri gelen kapitalist
devletlerin, özellikle
ABD'nin bu krize
yanýtý, geniþ çaplý

devlet müdahalesiyle, yani
kamulaþtýrmalarla ya da büyük
bankalarýn ve diðer finans
kurumlarýnýn devlet tarafýndan
kurtarýlmasý operasyonlarýyla
finansal sistemi desteklemek
oldu. Bu politikalar, yeni-liberal
serbest piyasa ideolojisinde
büyük bir boþluk açtý. Fakat bu
müdahalelerin amacý sýradan
insanlarýn iþlerini, yaþam stan-
dartlarýný ve evlerini korumak
deðil. Bunlarýn amacý, kapitalist
sistemi ve spekülatif kumar-
larýnýn sonucunda ortaya çýkan
birleþme ve yeniden organize
olma sürecinde ayakta kalabilen
büyük bankalarýn þeflerini koru-
mak. Sosyalistler, sendikacýlar ve
küreselleþme karþýtý aktivistler,
çalýþan insanlarýn ve yoksullarýn
ihtiyaçlarýný karþýlayan araçlara
dönüþebilmeleri için, bankalarýn
zararlarý karþýlanmadan kamu-
laþtýrýlmalarýný talep etmeliler.

6.Belli ki, yöneticilerimiz,
krizin yükünü, çalýþan-
larýn ve yoksullarýn
sýrtýna yüklemeye

çalýþýyorlar. Bu, Avrupa Merkez
Bankasý'nýn ve Ýngiltere Merkez
Bankasý'nýn, enflasyonun 'ikincil
etkilerine' karþý yaptýðý uyarýlar-
dan açýkça anlaþýlýyor.
Yöneticiler, sendikacýlara, hayat
pahalýlýðýnýn artmasý karþýlýðýnda
ücret artýþý talep etmeye çalýþma-
malarýný söylüyorlar. Bu, diðer

politikalarla da destekleniyor;
örneðin Ýngiltere'de kamu sek-
törü ödemelerine yüzde iki limiti
getiriliyor. Fakat hiç kimse
enflasyonun nedeninin
ücretlerdeki artýþ olduðunu iddia
edemez – aslýnda birçok ülkede
fiyatlar artmadan çok önce
ücretler artmamaya baþladý.
Kýsmen, ücretlerin düþmesi
yönündeki basýnç sayesinde, þir-
ketler 2000'lerin ortalarýnda kar-
larýný artýrmayý baþardýlar. Bu
karlar þimdi, yaþam standart-
larýný korumak için gerekli olan
ücret artýþlarýný yapmak için kul-
lanýlabilir. Eðer fiyatlarý yüksel-
terek tepki verirlerse, yanýt
ekonominin demokratik bir þek-
ilde kamunun kontrolüne geçme-
si olmalýdýr. Ayrýca iþçi hareke-
tinin, Avrupa'daki Avrupa Tek
Senedi, Avrupa Merkez Bankasý
ve Ýstikrar ve Büyüme Paktý gibi
kurumlara karþý da harekete
geçmesi gerekir. Bu kurumlarýn
iþlevi, Fransa, Hollanda ve güney
Ýrlanda'da yapýlan reformlarda
reddedilen ve insanlarýn
iþlerinin, yaþam standartlarýnýn
ve evlerinin þu anki ekonomik
krizde korunmasýnýn önünde
engel oluþturan yeni-liberal poli-
tikalarýn Avrupa Birliði'nde
uygulanmasýný saðlamaktýr.

7.Ekonomik krizin bir
diðer boyutu,
dünyadaki egemen
sýnýflar arasýndaki

çatýþmanýn daha da büyümesine
neden olmasýdýr. Bu durum,
Washington'daki politik kaosta
ve krizle nasýl baþ edileceði
konusunda Avrupa Birliði içinde
yaþanan fikir ayrýlýklarýnda ve
ayný zamanda dünyanýn çeþitli
yerlerinde açýkça görülüyor. 2008
yýlýnýn Aðustos ayýnda yaþanan
Rusya-Gürcistan çatýþmasý,
ABD'nin, NATO'yu Avrasya'ya
doðru geniþleterek kendi küresel
hegemonyasýný güçlendirme gir-
iþiminin, 20. yüzyýlda dünya
politikasýna yön veren emperyal-
ist rakipler arasýnda bir savaþýn
kývýlcýmý olabileceðini gösterdi.
Amerikan devletinin bankacýlýk
sistemini kurtarma çabalarý
baþarýlý olsa bile, sonuç ABD
hükümetinin borcunun artmasý
olacak. Bu, Amerikan kapital-
izmini, Doðu Asya'nýn ihracatçý
ve Körfez'in petrol zengini
ülkelerinin yöneticilerinin
Amerika'ya borç vermeye devam
etme konusundaki gönüllülük-
lerine þu an olduðundan daha
baðýmlý hale getirecek. 20. yy
deneyimi, büyük ekonomik iç
baðýmlýlýk – þu an Çin ve
Amerika arasýnda – jeopolitik
gerilimleri azaltmýyor, tam ter-
sine, artýrýyor. Büyük olasýlýkla,
baþkanlýk seçimini kim kazanýrsa
kazansýn, bu nedenle, bu savaþ
çýðýrtkanlýðýna karþý küresel bir
hareket inþa etmek zorunlu bir
görev olarak önümüzde duruyor.

8.Ekonomik kriz ve sýnýf
mücadelesi arasýnda
karmaþýk bir iliþki var
ve bu iliþkiyi etkileþim

içinde olduðu politik baðlam
kuruyor. Üstelik iþ kayýplarýnýn
ve yükselen fiyatlarýn kombi-
nasyonu, iþçilerin bu krize
mücadele ederek mi yoksa
demoralize olarak mý yanýt vere-
cekleri konusunda büyük bir
etkiye sahip olacaktýr. Fakat þun-
dan emin olabiliriz ki, bu kriz ve
onun yarattýðý sonuçlar
önümüzdeki dönemde tüm
dünyada büyük toplumsal ve
politik hareketlerin ortaya çýk-
masýna neden olacaktýr.
Devrimci sosyalistlerin görevi,
her zaman olduðu gibi, bu
hareketlerin içine girmek ve
onlarýn birleþmesine, militanlaþ-
masýna ve güçlenmesine yardým-
cý olmaktýr. Fakat durum ne
olursa olsun, sadece bir ideoloji
ve politik rejim olarak yeni-liber-
alizmin kriziyle karþý çýk-
madýðýmýzý, ayný zamanda kapi-
talist üretim biçimine karþý
olduðumuzu ýsrarla vurgula-
malýyýz. Þimdiki krizin ortaya
çýkaracaðý büyük istikrarsýzlýk
ve ýzdýrap aslýnda, kapitalizmin
mantýðýnýn bir sonucudur. Onun
yerine, ekonominin demokratik
ve kolektif kontrolüne ve gerçek
bir planlamaya dayanan ve iþçi-
lerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarýný
karþýlamak için üretimin yöne-
timine doðrudan katýlabildikleri
farklý bir toplumsal mantýðý koy-
malýyýz.

Bu þu anlama geliyor; devrimci
marksistler enerjilerini kendi
örgütlerini ve kapitalizme güve-
nilir bir alternatif olabilecek
radikal solu inþa etmeye ver-
meliler.

Kabul etmek zorundasýnýz!
Yeni liberalizm çöktü

Doðan  Tarkan

Bir çok gazetenin köþe yazarlarý bugünlerde hararetle kapitaliz-
mi savunuyorlar. Gerekçeleri bugünlerde basýnda sýk sýk “Marks
haklýydý” ifadesinin çýkmasýymýþ.

Bu ifadeyi ve Marksý küçümseyen köþe yazarlarýndan birisi de
Radikal gazetesinin genel yayýn müdürü Ýsmet Berkan.

Pazar günkü “kapitalizm çöküyormuþ” baþlýklý yazýsýnda bu
iddiayý ileri sürenlerle hafiften alay ediyor ve kapitaliz-min
çökmediðini anlatýyor.

Doðrusu “kapitalizm çöküyor” baþlýðý aþýrý bir iddia. Henüz
böyle bir noktada deðiliz. Ama ortada çöken de birþey var. Bunu
görmeyenler kapitalizmi savunmak için her zaman olduðu gibi
gerçekleri göz ardý edenler. Ýsmet Berkan’da bunlardan birisi.

Son 30 yýldýr bütün dünyaya ayný þey anlatýlýyordu. Pazar
herþeyi  çözer. Pazar tek çözümdür. Herþeyi ama herþeyi pazarýn
kurallarýna býrakmak gerekir. Bu nedenle devletin tüm düzen-
leyici kurallarýný kaldýrmak gerekir. Devletin tüm müdahalelerini
ortadan kaldýrmak gerekir. Bütün hizmetleri ve devletin sahip
olduðu tüm sanayi iþletmelerini, hizmetlerini özelleþtirmek,
piyasaya devretmek gerekir. Bütün bu sürece kýsaca yeniliberal
ekonomi deniyor/du.

30 yýldýr bu söylenenler yapýlýyor. Çok yerde direniþler oldu.
Kýsmi kazanýmlar da var ama esas olarak sermaye 30 yýldýr
hakim. Dediðini yaptýrýyor. Tüm dünyada emekçilere  saldýrýyor.

Bu söylenenlerin yaný sýra birþeyi daha gerçekleþtirdiler.
Eþitsizliði alabildiðine arttýrdýlar. Ýþçilerin, emekçilerin gerçek
ücretlerini düþürdüler ve zaten de kriz tam da buradan onlarý
vurdu.

Gerçek ücretleri azalan sýradan  insanlarýn alým gücünü onlara
kredi vererek suni bir biçimde arttýrdýlar ve insanlar bu kredileri
geri ödeyemez hale gelince kriz baþladý.

Bugüne kadar, yani son 2-3 haftadýr yaþadýklarýmýz sadece bir
baþlangýç ve baþlangýç verileri bile korkunç. Ortada dönen parayý
sýradan bir insanýn kavramasý, gözünün önüne getirmesi
mümkün deðil. Yüz milyarlarca, tilyonlarca dolar.

2-3 haftadýr dünyanýn bütün büyük ekonomilerinde 30 yýldýr
anlatýlanýn tersine geliþmeler yaþýyoruz. Devletler emekçilerin
vergilerini bankalarý, sigorta ve emlak þirketlerini kurtarmak için
harcýyor. ABD, AB, Ýngiltere, Almanya, Fransa, Ýrlanda ve daha
sayýsýz ülke milyarlarca dolarla piyasalara müdahale ediyor.
Bankalarý, þirketleri satýn alýyorlar. Sadece finans kuruluþlarý
deðil, sanayi kuruluþarý da devletlerin müdahalesini talep ediyor.
Dünyanýn en çok iþçi çalýþtýran  ve en büyük þirketlerinden
General Motors ABD hükümetinden destek bekliyor.

Bütün bunlar henüz kapitalizmin çöküþü deðil. Deðil ama yeni
liberalizmin ve kapitalizmin 30 yýldýr uyguladýðý ekonomik poli-
tikanýn çöküþü. Bunu kabul etmek gerekiyor.

30 yýldýr sermaye sýnýfý ve onun fikirlerini savunan yazarlar,
gazeteciler ve Ýsmet Berkan gibi genel yayýn müdürleri bize
doðru olaný söylemediler. Piyasa herþeyin çözümü deðilmiþ.
Bunu biz, sosyalistler zaten biliyorduk ama artýk onlarýn da
öðrenmesi ya da zaten bildiklerini söylemeleri zamaný geldi.

Yeni liberalizm çöktü. Bitti. Tarih oldu. Kapitalizm þimdi kâr-
larýný arttýrmak için yeni yollar bulmak zorunda. Belki daha
büyük savaþlar. Dünyayý daha hýzla tahrip etme ve sonra yenide
inþa. Kim bilir. Göreceðiz.

Tarih olma deyince Ýsmet Berkan’ýn bir baþka söylediði de gün-
deme geliyor. Diyor ki “piyasa ekonomisi, geçmiþte Sovyetler
Birliði’nin uyguladýðý ve belki adýna ‘leninist ekonomi’ demek
gereken sistem gibi sentetik deðil ki ortadan ansýzýn kaybolsun.”

Öncelikle “leninist” veya “sosyalist” bir ekonomi sistemi yok.
Bu tür iddialar hep kapitalist sýnýftan geldi ya da stalinistlerin
fikirleri. 1989’da çöken ve “tarih olan” sosyalizm deðil, devlet
kapitalizmidir. Yani gene kapitalizmin bir baþka ekonomik mod-
elidir.

Doðu Bloku ve SSCB kapitalist ekonomik krizin sonucunda
çöktüler. Krize dayanamadýlar. Bu ülkelerde iþçi sýnýfý deðil,
devlet kapitalisti bir sýnýf iktidardaydý ve bu nedenle kapita-
lizmin krizinde yýkýldýlar, hiç duraklamadan piyasa kapital-
izmine geçebildiler ve bugün dünya kapitalist sistemi içinde hiç
yadýrganmayan bir yere sahipler. 

Çöküþün hemen ardýndan bu ülkelerde dünyanýn geri kalanýn-
da olduðu gibi özel sermayedarlar hemen ortaya çýktý ve hiç de
þaþýrtýcý olmayan bir biçimde hemen hepsi de eski yönetici sýnýf-
tan geliyor.

Yeni liberalizmin çöküþüne dönersek bu kez emekçilerle ser-
maye sýnýfý arasýndaki çatýþma daha sert olacak. Yeni liberalizm
sadece çökmedi, sistemi, kapitalizmi teþhir ederek çöktü.
Emperyalizm Irak’da ve Afganistan’da çýplak bir biçimde teþhir
oldu ve yeniliyor. Bütün bunlar birleþince 30 yýlýn hesabý
önümüzdeki günlerde sorulmaya baþlanacak. 

Hep birlikte göreceðiz...

“Devrimci  marksistler
enerjilerini  kendi

örgütlerini  ve
kapitalizme  güvenilir

bir  alternattif  olabilecek
radikal  solu  inþa

etmeye  vermeliler.”
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F.  ALOÐLU

Posta gazetesi yazarlarýndan
Hakan Çelik’in Kürtlere karþý
ýrkçýlýk yaptýðý bir yazý yazdýðý
internet sitelerinde dolaþmaya
baþladý. Yazýda Kürtlerin
Türkiye’ye hiçbir þey katmadýk-
larý bu nedenle de haksýz olduk-
larý, Türklerden bir þey istemeye
haklarý olmadýðý anlatýlýyordu.

Daha sonra yazýnýn Hakan
Çelik’e ait olmadýðý ortaya çýktý.
Çelik yazýyý ýrkçýlýkla suçladý ve
kendisine ait olmadýðýný açýk-
ladý.

Ancak yazý internet sitelerinde
dolaþmaya devam ediyor ve
birçok milliyetçi kafanýn
düþüncelerini en aþýrý ifadelerle
ortaya koyuyor. Bu nedenle bu
yazýya cevap vermek gerektiði-
ni düþündük.

Kürtlerin  vergileri
nereye  gidiyor?

Kürtlerin Türkiye’ye
katkýlarýný iki açýdan ele almak
mümkün.

Birincisi Kürtlerin ve Kürtlerin
yaþadýklarý bölgelerin
Türkiye’ye ekonomik katkýlarý,
ikincisi ise bu halkýn Türkiye’ye
sosyal, kültürel katkýlarý.

Birincisinden baþlayalým.
Türkiye’de Kürt nüfusun

yoðun olarak yaþadýðý 20’den
çok il var. Bu sayý tartýþmalý olsa
da kolaylýk olsun diye 20 ili
seçebiliriz.

Öncelikle Kürtlerin çoðunluk
olduðu 20 ilin topladýðý
vergilere bakmak gerekir. Sonra
da bu 20 ilin Türkiye bütçesin-
den aldýklara paya. 20 ile
yapýlan yatýrýmlara.

Açýkça görülecektir ki
Kürtlerin çoðunlukta olduðu 20
ilin verdiði vergilerin toplamý
bu illere yapýlan yatýrýmlardan
daha çok hem de epeyce daha
çoktur.

Demek ki her þeyden önce

Kürtler, Türkiye’nin kendi-
lerinin yaþadýðý alanlarýn dýþýn-
daki bölgelerine parasal bir
katkýda bulunmaktadýrlar.

Denebilir ki Türkiye’nin baþka
birçok ilinde de durum aynýdýr.
Doðrudur ama bu Kürtlerin
verdikleri verginin karþýlýðýný
alamadýklarý gerçeðini
deðiþtirmez.

Doðal  kaynaklar
Gene Kürtlerin  daha çok

olduðu Doðu ve Güney Doðu
Anadolu illeri Türkiye’nin
doðal kaynaklar açýsýndan en
zengin bölgesi. Hatta diyebiliriz
ki  Kürtlerin çoðunlukta olduðu
Doðu ve Güney Doðu bölgesi
madenler açýsýndan Türkiye’nin
en zengin bölgesi.

Petrol, bakýr, çinko, demir,
kalay ve diðerleri. Bütün bu
madenler toplam olarak
Türkiye’nin zenginliði ama bu
madenlerde çalýþmaktan baþka
Kürtlerin doðal zenginliklerden
hiçbir kazançlarý yok.

Yani Kürtlerin çoðunlukta
olduðu illerden Türkiye yarar-
lanýyor ama Kürtler yararlan-

mýyor.
Eðer doðal kaynaklarýn

zenginliði yeniden doðal kay-
naklarýn olduðu bölgelere
yatýrýlsa açýk ki Doðu ve Güney
Doðu bugünkü yoksulluðu
içinde olmazdý.

Madenler açýsýndan hem en
zengin olacaksýn hem de toplam
olarak en yoksul!

Enerji
Türkiye’de üretilen enerjinin

de çoðu Kürtlerin çoðunlukta
olduðu bölgelerde üretilmekte-
dir. Doðu ve Güney Doðu’da
üretilen elektrik enerjisi sonra
kablolarla Türkiye’nin batýsýna
yollanmaktadýr.

Enerjinin katkýsý toplam
Türkiye ekonomisi için son
derece önemli. Buna raðmen
Kürt bölgeleri bu önemli
katkýnýn karþýlýðýný almýyor.

Büyük vaatlerle yapýlan ve
epeyce para yatýrýlan
Güneydoðu Anadolu Projesi,
GAP bölgeye bir yatýrým olarak
düþünülebilir. Ne var ki GAP
için yapýlan yatýrým vaatleri esas
olarak tutulmamýþtýr.

GAP bugün bütün Türkiye’ye
elektrik üreten en büyük
merkezdir ama bölgeye
ekonomik katkýsý son derece
sýnýrlýdýr.

Hatta diyebiliriz ki bütün
büyük baraj  sistemleri gibi
GAP çerçevesinde bölgeye
yapýlan barajlar yarar getirmek-
ten çok bölgeye zarar getir-
miþtir.

Bölgenin ekolojik dengesi
bozulmuþtur. Ulaþým zor-
laþmýþtýr. Doðal ve tarihi eserler
sular altýnda kalmýþtýr ve çok
sayýda köylü yerlerinden yurt-
larýndan edilmiþtir. Bütün bun-
larýn sonucunda bölge hatýrý
sayýlýr bir ekonomik gelir elde
etmemiþtir. 

Su
Giderek petrol kadar kýymetli

hale gelen su bütün Türkiye’de
en çok Doðu ve Güney Doðu
Anadolu’da vardýr. Türkiye’nin
ve hatta bölgenin en büyük iki
nehri bölgeden geçmektedir;
Dicle ve Fýrat.

Ne var ki bu su kaynaklarýn-
dan da gene bölge halký yarar-

lanmamakdýr,ileride yararlan-
abilmesi için de hiç bir proje
yok.

Kültür,  sanat
Denebilir ki Kürtlerin

Türkiye’nin kültür ve sanat
yaþamýna katkýsý azdýr. Bu
doðru. Bir çok ünlü ve deðerli
Kürt edebiyatçýsý ve sanatçýsý
var. Bunlarý sayabiliriz ama
gene de daha az olduklarýný
kabul edebiliriz.

Hele bilimsel alanlarda
Kürtlerin katkýsý daha da azdýr.

Ancak bu denli yoksulluk-
içinde, kendi dillerini kullan-
malarýnýn yasak olduðu
koþullarda Kürtlerden nasýl
daha fazlasýný bekleyebiliriz ki?

Bölgedeki üniversite, lise ve
toplam okul sayýsý daha azdýr.
Bölgedeki saðlýk kurumlarýnýn
sayýsý daha azdýr. Bölgede hiçbir
araþtýrma merkezi yoktur. Bu
koþullarda Kürtler nasýl daha
fazla sanatsal ve bilimsel ürün
çýkarabilsin?

Ya  Türkler?
Bir de Türklerin dünyaya ne

kattýðýna bakmak mümkün.
Türklerin dünyaya kattýklarý bi-
limsel ve sanatsal katkýlar ne-
lerdir?

Açýk ki yok denemez ama
azdýr. 70 milyon insanýn (yani
dünya nüfusunun kabaca yüzde
1’i) dünyanýn kültürüne ve bil-
imine katkýsý sýnýrlýdýr. Bu
durumda acaba Avrupalý ve
Kuzey Amerikalý ýrkçýlarýn “siz
Türklerin dünyaya katkýnýz
nedir ki ?” diye bizi küçümseme
haklarý var mýdýr?

Ya da sonradan geldiðiniz
Anadolu topraklarýna nasýl bir
kültür, bilim getirdiniz, ne
katkýnýz oldu diye sorma hak-
larý var mý? Elbette ki yok. Biz
orta derecede yoksul bir ülke-
yiz ve katkýmýz ancak bu kadar.

Kürtler hakikaten
Türkiye’ye ne kattý?

Türklerin  ve  Kürtlerin
edebiyata  katkýsý

Dünya edebiyatýna Türkiye’den iki
büyük katký var: Orhan Pamuk ve
Yaþar Kemal. Dünyanýn en çok
tanýdýðý, okuduðu iki yazar. Biri Türk,
diðeri Kürt.

Her iki yazarýn da neredeyse bütün
kitaplarý bir çok baþka dile çevrilmiþ.
Kürtçe hariç. Her iki yazarýn diðer
dillerdeki kitaplarýnýn satýþý
Türkiye’deki satýþlarýndan daha fazla.

Türk edebiyatçý Orhan Pamuk Türk
milliyetçilerinin, yurtseverlerinin ve
kemalistlerinin nefret ettiði bir yazar.

Ýþte Türklerin dünya edebiyatýna
katkýsý.

Türkiye’de  çalýþan
Kürtler

Kürtlerin Türkiye’ye bir baþka önemli
katkýsý ise iþ gücüdür. Hem de ucuz
iþgücüdür.

Milyonlarca Kürt Türkiye’de en kötü
iþlerde en ucuza çalýþmakta ve Türkiye
ekonomisini kalkýndýrmaktadýr.
Karþýlýðýnda ise zeytin ekmeðe talim
ederler ve üstelik bir de ýrkçý, þoven
saldýrýlara uðrarlar.

30 yýla yakýn bir zamandýr sürmekte
olan savaþta 1 milyona yakýn Kürt köy-
lerinden çýkarýlarak göçe zorlan-
mýþlardýr. Türkiye ekonomisinin ucuz
iþ gücünü bu yoksul, sürgün Kürtler
oluþturmaktadýr.

Bankalardaki
mevduat  ve  krediler

Kürtlerin daha çok olduðu bölge-
lerdeki banka þubelerinde bölgeden
toplanan mevduata karþýlýk verilen
krediler daha azdýr.

Yani bankalar Kürtlerden para toplar-
lar ve sonra bu paralarý götürüp
Türkiye’deki iþverenlere, þirketlere ve
diðer bankalara kredi olarak verirler. 

Bütün diðer ekonomik göstergeler
gibi bankalarýn Doðu ve Güney Doðu
Anadolu’daki mevduat-kredi iliþkisi de
bir eþitsizliði gösterir ve Kürtlerin
Türkiye’ye ne kattýklarýný açýklar.

Bölgenin toplam yoksulluðu ise en
açýk göstergedir. 
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"Marks  yine  haklý  çýktý"
Gerçekten  mi!!!

Artýk sýkýcý olmadý mý? "Marks yine haklý çýktý" yorum-
larýný duymak, artýk bulantý yaratmaya baþlamadý mý?

Sahtekar bonolarýn sahtekar olduðunun açýða çýkmasýyla
patlayan devasa mali köpük, birden bire "saygýn" yazar ve
yorumcularýn aklýna yine Marks'ýn haklý olduðu parlak fikri-
ni getirdi.

Gzetelerde Marks'ýn haklý olduðu yorumlarýyla kapital-
izmin insan yapýsýna en uygun sistem olduðu tezlerini
iþleyen yazýlar yan yana yer alýyor. Böylece Marks, bir kez
daha, kapitalizmin iþleyiþini en iyi çözümleyen bilim insaný
olarak hakký verilen, saðolsunlar, itibarý iade edilen bir
akademisyen konumuna mahkum ediliyor.

Bir vakitler Alman Baþbakaný Helmut Kohl, Marks'ýn
Kapital adlý eserini okumaya kalkýþtýðýný ama birkaç sayfa
sonra hiçbir þey anlamadýðý için kitabý bir köþeye attýðýný
söylemiþti. Burjuvazinin her düzeyde temsilcisi Marks'ý
bazen anlaþýlmaz, karmaþýk yazýlar yazan bir düþünür
bazen de hakký verilmesi gereken analizlere sahip bir bilim
insaný olarak öne çýkartýp, her iki halde de koflaþtýrmaya
çalýþýyor.

Marks elbette haklýydý.
Günaydýn!
Marks elbette haklýydý, ama bugün yaþanan krizin ipuçlarý

Marks'ýn analizinde yüzyýlý aþkýn bir süre önce ifade
edildiði için deðil sadece.

Marks haklýydý. Çünkü Marks devrimciydi. Marsk'ýn kapi-
talizmden sýnýfsýz topluma geçiþin zorunlu olduðunu anlat-
týðý temel görüþü, kapitalizmin devrimci eleþtirisinden kop-
maz olduðu için haklýydý.

Marksizm ya devrimcidir ya da hiçbir þey. Marks,
ekonomik iliþkilerin analizini yapan bir bilim insaný deðildi.
Marks, kapitalizmin yýkýlmasý zorunlu ve gerekli bir sistem
olduðu sonucuna vardýðý ve kapitalist sistemin hareket
yasalarýný açýk, anlaþýlýr bir dille anlattýðý için devrimcidir.

Marks haklýydý çünkü þunu söylemiþti: "…mülksüzleþme,
baðýmsýz iktisadi varlýðýn son buluþu, bizzat kapitalist üre-
timin özünde yatan kanunlarýn hükmü ile sermayelerin
merkezileþmesi ile gerçekleþtirilir. Her zaman bir kapitalist,
bir çok kapitalistin baþýný yer. Ýþ sürecinin boyutlarý, dur-
madan büyüyen kooperatif þekli, bilimden pratik hayatta
bilinçli olarak yararlanma, topraðýn metotlu bir þekilde
iþlenmesi, iþ araçlarýnýn ancak birarada kulanýlabilir iþ
araçlarýna dönüþtürülmesi, bütün üretim araçlarýnda, bun-
larýn birleþik toplumsal emeðin üretim araçlarý olarak kul-
lanýlmasýyla tasarruf saðlanmasý, bütün uluslarýn dünya
piyasasý aðýna sokulmasý ve bununla birlikte, kapitalist
rejimin uluslararasý bir nitelik kazanmasý, bu merkezileþme
ya da çok sayýdaki kapitalistin az sayýda kapitalist tarafýn-
dan mülksüzleþtirilmesi ile elele gider. Bu dönüþüm
sürecinin avantajlarýndan yararlanan ve bunlarý tekelleri
altýnda tutan büyük sermaye babalarýnýn sayýlarý durmadan
azalýrken, sefalet, baský, kölelik, soysuzlaþma, istismar ala-
bildiðine artar; fakat ayný zamanda da sayýca gittikçe artan
bir sýnýfýn, kapitalist üretim sürecinin bizzat kendi mekaniz-
masý ile eðitilen, birleþen, örgütlenen iþçi sýnýfýnýn emeðine
sahip çýkmak istediði görülür. Sermaye tekeli, kendisiyle
birlikte ve kendisinin hükmü altýnda geliþen üretim
biçimine ayak baðý olur." (Kapital, Karl Marks)

Marks, bugün burjuva köþe yazarlarý kendisini aklaya dur-
sunlar, tüm yaþamýný adadýðý dev eserini, önce bir devrim-
ciye, sürgünde ölen Williem Wolff'a, sonra da bütün bir iþçi
sýnýfýna adamýþtýr. Ve bu eser, artýk çaðýmýzýn, mülksü-
zleþtirenlerin mülksüzleþtirilmesi gerektiði çaðý olduðu
çaðrýsýyla son bulurken, yani, bir sosyal devrimle burjuva
sýnýfýnýn tarih sahnesinden silinmesi gerektiðini vurgu-
larken, Marks'ýn haklý çýktýðýný anlatýrken Marks'ý koflaþtýr-
maya çalýþanlar iktisat eðitimleri fasulyenin birim faydasýy-
la sýnýrlý olan þuursuzlardýr.

Marks, Kapital'in Ýkinci Baskýsý'na Önsöz'de brokerdan
dönüþme bu yazarlara dair minik bir tespitte bulunuyor.
1830'lu yýllardan sonra, artýk sýnýflar mücadelesinin keskin
biçimler almasýyla birlikte, "bilimsel burjuva iktisadýnýn da
ölüm çanlarý çalmýþtýr. Artýk iktisat için sorun, þu ya da bu
kuramýn doðru olup olmamasý deðil, sermayeye yararlý
olup olmamasýdýr…Çýkar beklemeyen araþtýrmacýlarýn yeri-
ni kiralýk kalemþörler almýþtýr; has bilimsel araþtýrmanýn
yerini de mazeretçiliðin suçlu vicdaný ve kötü niyeti."

Kýsacasý, Marks'ýn bilimsel katkýsýnýn hakkýný vermenin
tek yolu vardýr: Kapitalizmin örgütlü iþçi sýnýfý tarafýndan
yýkýlmasý gereken bir üretim biçimi olduðunu savunmak!

Can  Irmak  Özinanýr    

Türk solunda çok yaygýndýr.
Neredeyse her örgüt Leninist parti
modeline göre örgütlendiðini
savunur. Ama bütün bu örgütlerin
leninist parti modelleri birbirinden
farklýdýr.  Kimisi illegal hücre
örgütlenmelerinin leninizmin
olmazsa olmazlarýndan olduðunu
düþünür, kimisi yukarýdan aþaðýya
müthiþ bir bürokratik mekanizmanýn
daha devrimci olduðunu iddia eder.

Bazý örgütlere göre her tür ittifak-
tan kaçýnarak kendi küçük
örgütünün zamandan ve mekandan
baðýmsýz olarak en doðru ilkesel slo-
ganý haykýrmasý leninizmdir. Ýþçiler
bir gün uyandýklarýnda devrim yap-
maya karar verecek, karar verdik-
lerinde de bu örgütü bulacaklardýr. 

Herkes için farklý bir "leninist örgüt
modeli" bulunmasýnýn temelinde
stalinizmin bütün bürokratik parti
mekanizmasýný "leninist" olarak
genelleþtirmesinin yaný sýra Lenin'in
örgüt anlayýþýnýn asla bir þablon
olmamasý, Lenin'in asla bütün
dünyada ve bütün koþullar altýnda
geçerli olacak bir modelden bahset-
memiþ hatta uygulamamýþ olmasýdýr. 

Tabii ki, Lenin'in marksizme en
büyük katkýlarýndan bir tanesi örgüt
teorisidir. Ancak Lenin'in örgüt
teorisinin gücü asla basit bir þablona
indirgenemeyecek olmasýndadýr.

Lenin'in örgüt konusundaki
düþünceleri Rusya'daki koþullardan
ve de bir bütün olarak uluslararasý
iþçi hareketi içindeki tartýþmalardan
ayrý ele alýnamaz. Tony Cliff'in de
belirttiði gibi stalinizmin iddialarýnýn
aksine Lenin'in saçsýz baþýndan bir
anda eksiksiz ve net bir örgüt fikri
fýrlamadý. 

Lenin'in örgüt konusundaki fikir-
lerini ilk olarak ortaya attýðý önemli
çalýþmasý 1902'de yazýlan "Ne
Yapmalý" isimli eseridir.

Bu kitap, Rusya Sosyal Demokrat
Ýþçi Partisi(RSDÝP) içindeki ekono-
mistlere karþý bir polemik olarak
yazýlmýþtýr.

Lenin, bu kitapta marksistlerin
neden kendilerini ekonomik
mücadele ile sýnýrlý tutamayacak-
larýný uzun uzun anlattýktan sonra

RSDÝP'in ne þekilde örgütlenmesi
gerektiði üzerine düþüncelerini de
aktarýr

Ne Yapmalý'nýn Lenin'ine göre iþçi
sýnýfýnýn kendiliðinden bilinci ancak
sendikal bir aþamaya ulaþabilir. Bu
ise burjuva düþüncelerine hizmet
eder. Sýnýf bu bilince kendiliðinden
ulaþamayacaðý için bu bilinç ona
parti aracýlýðýyla dýþarýdan
götürülmelidir. Bu sebeple, "Ne
Yapmalý"da ikili bir parti perspektifi
sunar. Bu perspektife göre öncü parti
sýnýfýn dýþýnda profesyonel devrim-
cilerden oluþan bir gizli örgüt
olmalýydý ve bu partinin çekirdeðine
ancak gizlilik faaliyetini sürdürebile-
cek çelik disipline sahip üyeler kabul
edilmelidir.  Diðer tarafta ise bu parti
çekirdeðine baðlý kýlýnacak bütün
iþçilere açýk bir sendikal örgütlenme
gerekir. Ne Yapmalý'daki parti mod-
eli yukarýdan aþaðý merkeziyetçidir.
Lenin, bu modelin dönemin Rusya'sý
için olduðunu özellikle belirtir.

Lenin ayrýca gizliliðin bütünüyle
Rusya’nýn baský koþullarýna ait
olduðunu vurgular. Çarlýk baskýsý
Rus devrimcilerine gizli örgütlen-
mekten baþka seçenek tanýmamak-
tadýr. 

1904'teki RSDÝP kongresinde
Lenin'in bu fikirlerinin hayata
geçmesi üzerine ciddi tartýþmalar
yaþanmýþtýr. Bu kongrede RSDÝP,
Bolþevikler ve Menþevikler olarak
ikiye bölünmüþtür. Lenin, bütün
kongre boyunca partinin sýnýftan ayrý
olmamasý gerektiðine dikkat çekmiþ,
aydýnlarýn partiye kazanýlmasýnýn
öneminden bahsetmiþtir. 

1905'ten sonra ise Lenin artýk
"dýþarýdan bilinç" götürmekten bah-
setmemektedir. 1905 devrimi açýk bir
þekilde iþçi sýnýfýnýn kendiliðinden
eyleminin, burjuva düþüncesinden
çok daha ilerilere gidebileceðini
kanýtlamýþtýr.

Lenin, artýk partinin kapýlarýný iþçi
sýnýfýna açmaktan, partideki aydýn-
larýn kat be kat fazlasý iþçiyi partiye
kazanmak gerektiðinden bahsetmek-
tedir.

1905 sonrasýnýn Lenin'i için: "Ýþçi
sýnýfý içgüdüsel olarak, kendiliðinden
sosyal demokrattýr". Parti sýnýfýn
dýþýndan bilinç götüren bir örgüt

deðil, sýnýfýn organik bir parçasýdýr. 
Lenin'in parti konusundaki

katkýsýnýn özü ise demokratik
merkeziyetçilik fikrinde yatar.

Kapitalizm merkezi bir sistem
olduðuna göre bunun karþýsýnda
proletarya da merkezi olarak
örgütlenmek zorundadýr. Lenin, par-
tinin tartýþmada özgür, eylemde bir-
lik içinde olmasýný savunur. Böylece
parti aþaðýdan örgütlenebilir ve
devrimde iþçilere önderlik edebilir. 

1917 Þubat ayýnda iþçiler çarlýðý
devirdiklerinde bir ikili iktidar duru-
mu ortaya çýkmýþtý. Bir tarafta iþçi
sýnýfýnýn kendi öz iktidar aygýtý olan
sovyetler (iþçi konseyleri), bir tarafta
ise burjuvazinin kurduðu geçici
hükümet vardý.

Ancak “eski” Bolþevik önderlik
sahip olduðu aþamalý devrim
anlayýþý ile iþçi sýnýfýnýn iktidarý ele
geçirmeye hazýr olmadýðýný
düþünüyordu.

Lenin, tutucu “eski” Bolþevik lider-
ler ile hesaplaþtý. Bunu demokratik
merkeziyetçilik sayesinde gerçek-
leþtirdi. Parti tabanýna, iþçi sýnýfýna
döndü ve Ekim ayýnda Bolþevikler
önderliðinde iþçiler iktidarý ele
geçirdiler. 

Sonuç olarak Lenin'in düþüncesi,
iþçi sýnýfý pratiðiyle birlikte þekillen-
miþ ve olgunlaþmýþtýr.  Eðer Bolþevik
partisi, bugün Leninist olduðu iddia
edilen katý þablonlardan herhangi
birine sýký sýkýya sarýlýp tutuculaþsay-
dý Ekim Devrimi'nde iþçilerin zafer
kazanmasý mümkün olmayacaktý.

Lenin, bunun yerine partiyi iþçi
sýnýfýndan yola çýkarak, somut duru-
mun tahlilini yapan ve buna göre
hýzla yeni koþullara uyum saðlaya-
bilecek kolektif bir araç olarak ortaya
koyduðu için devrim baþarýya ulaþtý.
Devrimci partilerin olmadýðý ya da
yeterince örgütlenemediði ülkelerde,
mesela Almanya’da ise devrimler
yenilgiyle sonuçlandý. 

Devrimci sosyalistler için Lenin'in
örgüt teorisi bir þablonlar öðretisi,
devrimci parti ise amaç deðildir.
Bizim Lenin'den öðrendiðimiz
devrimci parti, hem tarihten hem de
güncel hareketin kendisinden öðre-
nen, dünyayý deðiþtirmek için
vazgeçilmez bir araçtýr.

Leninist parti modeli mi,
ama hangisi?
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Bir baþka açýdan golf
ve 'Golfçü Paþa'... 

Türkiye 'þiddetin' ve 'savaþýn' kurbaný olan gençlerine
üzülürken,  diðer yandan da 'Golfçü Paþa' Türkiye kamuoyunun
gündemini iþgal ediyor. Kanlý Aktütün baskýný sýrasýnda, özel
giysileri, ona uygun pahalý ayakkabýlarý, þapkasý, eldivenleri,
siyah gözlükleri ve elinde golf sopasý ile Hava Kuvvetleri
Komutaný Orgeneral Aydoðan Babaoðlu gazetelerde boy gös-
teriyor. 

Türkiye'de silahlý askeri bürokrasi, ancak, totaliter rejimlere
özgü dokunulmazlýklara sahip.  Bu nedenle, Genelkurmay'ýn,
generallerin eleþtiri yaðmuruna tutulmasý, "istifa"ya çaðrýlmasý
bu karanlýk tablonun umut verici yaný elbette. Eleþtiriye, hele de
"istifa" çaðrýlarýna hiç alýþýk olmayan bu "imtiyazlý" kesim, alýþkýn
olmadýklarý eleþtiriler karþýsýnda adeta þaþkýnlýða düþmüþ
vaziyette. Orgeneral Baboðlu; önce "baskýndan anýnda haberim
olmadý ama sonra müdahale ettim" þeklinde açýklama yapýyor.
Genelkurmay'ýn  "Cumartesi günü akþamýna kadar haberi yoktu"
þeklindeki açýklamasý üzerine ise; "evet cumartesi akþamýna
kadar haberim yoktu" diyerek kendi kendisini düzeltiyor. 

Diðer yandan ise; "Aydoðan Babaoðlu'nun hava üslerine golf
sahasý yaptýrdýðý ortaya çýktý" baþlýklý haberler birden ortalýðý
kaplýyor. Öðreniyoruz ki, meðer "Golfçü Paþa" kanlý çatýþmalar
olur, gencecik insanlar hayatlarýný kaybederken oynamayý býrak-
madýðý golf tutkusunu çok daha geniþ bir alana yaymýþ... Çok
vahim bir tablo aslýnda ortaya çýkan. 

Ben burada, meseleye çok haklý ve yerinde olarak kamuoyunda
tartýþýlan boyutu ile bakmayacaðým. Diðer bir vahim yanýnýn da
bu vesile ile kamuoyunun gündemine girmesine çalýþacaðým.  

Doða  düþmaný  zengin  eðlencesi  golf!
Toplumsal hafýzamýz zayýf ama, hatýrlayacaksýnýz. Akdeniz böl-

gesinde, özel çevre koruma bölgesi ilan edilen alanýn neredeyse
tamamýnýn "golf" ve "konaklama alaný" olarak tahsis edilmesiyle
baþlamýþtý her þey. Golf sahalarý için çok deðerli aðaçlar kesilmiþ,
tüm bitki örtüsü ile ormanlar feda edilmeye çalýþýlmýþtý. Binlerce
bitki ve hayvan türüne ev sahipliði yapan, Türkiye'deki en
önemli kuþ halkalama istasyonlarýndan birinin de içinde bulun-
duðu Sorgun Ormaný da feda edilenler arasýnda yer almýþtý.
Sorgun ve Belek'te "yaþam savunucularý"nýn büyük mücadeleleri
ile bazý giriþimler püskürtülmüþ, bazýlarý ise maalesef durduru-
lamamýþtý. Mücadele halen de sürüyor elbette... 

Bilimsel verilere göre; bir golf sahasý yýlda hektar baþýna ortala-
ma 10 bin ile 15 bin m3 suya ihtiyaç duyuyor. 100 hektarlýk bir
golf sahasýnýn bir yýlda tüketeceði su miktarý yaklaþýk 1 milyon
m3. Bu da 12 bin nüfuslu bir yerleþimin ortalama "yýllýk su tüke-
timine" eþit. Yani, Golf sahalarý, kullanýlan kimyasal kirleticiler-
den, aþýrý su kullanýmýna kadar, vurdumduymaz "zengin tüketi-
cilerin" zevki için pek çok açýdan geri dönüþü olmayan zararlý,
doða düþmaný uygulamalar. (Bu arada, sahi, ülkemiz kurak bir
ülke deðil mi, susuzluktan kýrýlmýyor muyuz?)

Yaþam savunucularý, 'üzerinde yaþadýðýmýz gezegen gün
geçtikçe daha fazla çatýrdýyor' diye seslerini yükseltiyor. Dilimin
döndüðü, kalemimin yazdýðýnca bir yaþam savunucusu olarak
ben de, türümüzü diðer canlý türlerinin yaþam hakkýna saygýlý
olmaya çaðýrarak "Dünya yalnýz bizim deðil" diyorum. Diðer
yandan da sürekli "insan türünün doðadaki ayak izlerini azalta-
cak" giriþimlerin geliþtirilmesi gerektiðinin altýný çiziyorum. 

Þimdi "Aktütün baskýný"yla ortaya çýkan  'gizli' "Golfçü Paþa"
vesilesiyle öðreniyoruz ki, hava üsleri de birer birer milyonlarca
dolar sarf edilerek golf sahasýyla donatýlýyormuþ. Yazýk! Demek,
Türkiye'de doða kaynaklarýný kurutma, yaþam alanlarýný yok
etme giriþimlerine Hava Kuvvetleri de katýlmýþ, belki de bütün
ordu... 

Toplumda, silahlý askeri bürokrasiye, orduya bakýþ yavaþ da
olsa deðiþiyor. "Paþalar" da eleþtirilebilir oluyor. Askeriye ile
ilgili bir yaygýn kanaat vardý toplumda. Bu olayýn tetiklemesi ile
demek ki o kanaat da hýzla deðiþecek. Eskiden "en yeþil alanlar,
bakýmlý aðaçlýklar askeriyede..." denirdi. Ordunun doðayý
koruduðuna inanýlýrdý. 

"Terörist barýnýyor" gerekçesi ile "yakýlan" ve içinde barýnan
binlerce "canlý türüyle" birlikte kül olmasý seyredilen Doðu ve
Güneydoðu'daki ormanlardan sonra ordunun bir de "Golf aþký"
ortaya çýkýnca...

* **

Bu vesile ile þunu da hatýrlatmadan geçmek istemiyorum. 2006
yýlýnda Türkiye Golf Federasyonu, "Golf 'doða dostu' bir
spordur" þeklinde bir tanýtým filmi hazýrlayarak televizyonlarda
gösterime sokmuþtu. Yaþam savunucularý ve "Sorgun Platformu"
da hemen Reklam Özdenetim Kurulu'na baþvurarak, "toplumu
yanýltýcý" reklamýn yayýndan kaldýrýlmasýný saðlamýþtý...

Yalçýn  ERGÜNDOÐAN

Nuran  Yüce

Bugünlerde en çok duyduðu-
muz kelime kriz. Uzun bir
süredir iklim deðiþikliðinin
yaratacaðý insani ve çevresel
felaketlerden bahsederken
bunun üzerine mali krizden ve
yine yaratacaðý felaketlerden
bahsetmeye baþladýk. Ýki krizin
de kaynaðý kapitalist sistem.
Sistemin iki krizine de temelde
ürettiði çözüm fedakarlýk üzer-
ine ve asýl olarak zenginlerin
deðil de emekçilerin fedakarlýðý
üzerine.

2012 sonrasý Kyoto'yu nasýl bir
iklim anlaþmasý takip etmesi
üzerine süren tartýþmanýn
bugüne kadar oluþan üç tarafý
bulunmakta. Birinci taraf daha
etkili ve güçlü bir uluslararasý
anlaþma isteyenler.( çevrecileri,
iklim aktivistleri, anti kapital-
istler) Ýkincisi hükümetlerin ve
politikacýlarýn çoðunluðunun
savunduðu daha büyük karbon
emisyonu kesintileri olan yeni
bir uluslararasý anlaþma olsun
ama çok ileri gitmesin ve þir-
ketlerden çok þey istemeyelim
diyenler. Üçüncü ise hiçbir ulus-
lar arasý anlaþma istemeyen lid-
erliðini George Bush'un ve
ABD'nin yaptýðý Petrol, kömür
ve otomotiv þirketlerinin çýkar-
larýný savunanlar.

Bu taraflar aslýnda iklim
deðiþikliðinin nedenleri, hangi
çözümler mümkün, sorunu kim
çözer, nasýl bir hareket inþa
etmeli ve iklim felaketlerine
nasýl müdahale etmeli gibi konu-
lar üzerinde þekillenmekte.  Bu
sorulara vereceðimiz yanýtlar
bizlerin sürdüreceði mücade-
lenin politik arka planýný da
oluþturmakta.

Ýklim deðiþikliðinin durdurul-
masýna yönelik mücadele yeni
liberal politikalara ve þirketlere
karþý anti kapitalist bir mücadele
olmak zorunda. Son otuz yýldýr
yeni- liberal politikalarýn insan-
lara anlattýðý " kar insan
ihtiyaçlarýndan daha önemlidir",
"pazarý sevmeyebilirsiniz, ama
yapabileceðiniz hiçbir þey yok.
Pazarýn alternatifi yok"idi . Ýklim
deðiþikliðine yönelik getirdikleri
çözümlerde yine bu pazar man-
týðý içinde aslýnda hiçbir þey
yapýlmamasýna, yaþanacak
felaketleri de kara
dönüþtürülmesi mantýðýna daya-
lý. Felaketleri önleyebilmek için
zaman çok önemli ve zamanýmýz
gittikçe azalýyor. Hergün yeni
bulgularla karbon salýným oran-
larýnda yapýlmasý gereken kesin-
ti miktarlarý artmakta, kesinti-
lerin yapýlmasý gereken süreler
ise kýsalmakta. Hemen ve çok
güçlü bir biçimde harekete
geçmezsek þirketlerin ve pazarýn
gücü iklim felaketini insanlýk
felaketine çevirecek.  Ayrýca bu
þirketler ve politikacýlar herkesin
fedakarlýk yapmasý gerektiðini
de söylemekteler. Ýklim deðiþik-

liðinin durdurulmasýna yönelik
alýnacak tedbirler þirketlerin
çýkarlarýný tehdit ettiði ve politik
partilerin ekonomik politikalarý-
na karþý olduðu için bu sorunu
çözemezler.  Bu sorunu çözmek
için sýradan insanlarýn harekete
geçmesi gerekmektedir. Bunu
ise iklimi kurtarmak için daha
fazla neleri kaybetmemiz, daha
fazla nasýl fedakarlýk yapmamýz
gerektiðine odaklanan bir
hareket ile yapmamýz mümkün
deðil. Ayrýca bu sorunu
çözümünde kullanabileceðimiz
para, teknoloji, çalýþmak isteyen
ama iþsiz çok sayýda insan
bulunmakta. Sorun burada poli-
tik olarak bu kaynaklarýn kim-
lerin çýkarlarý için kullanýlacaðý.
Bu politik tercihi yaptýracak
gücün kim olduðu.  Gelecekte
yaþanacak felaketlerle
karþýlaþtýrýrsak belki New
Orleans, Darfur, Bengladeþ
küçük bile sayýlabilecekler ama
canýmýzýn ne kadar çok
yanacaðýný þimdiden göstermek-
teler. 

Zenginler felaketlerin fatura-
sýný yoksullara kesecekler, yok-
sullar ise hayatta kalabilmek için
birbirlerini öldürecekler. Bu
tablo hem zengin ve fakir ülkel-
er arasýnda, hem de ayný ülke
içindeki zengin ve fakirler
arasýnda yaþanacak. Petrol için
verilen savaþlarýn su, tarým alan-
larý, gýda içinde verilemeye baþ-
landýðý , mülteci sorunlarý ile
ýrkçýlýðýn daha da arttýðý, insani
deðerlerin hýzla yitip gittiði bir

dünya ile karþýlaþmamýz bir
senaryo deðil. Bunun önüne
geçebilmek için hareket içinde
sosyal adaleti ve paylaþmayý,
dayanýþmayý milli sýnýrlardan
çýkarýp küresel olarak inþa
etmemiz gerekmekte.

Küresel çözümler için mücade-
leyi somut, hayal edilebilir hale
getirmek insanlarý bunlar
etrafýnda bugünden harekete
geçmeye sevk edecektir.
Yerellerde kurulacak bu kam-
panyalarý genel kampanya hattý
olan temiz ve yenilenebilir enerji
kullanýmý ile birleþtirmek
mümkün. 

Her bir yerel kendi kampanya
içeriðini belirleyebilir. Örneðin
bir üniversitede enerji tasarruflu
lambalar ile aydýnlatmalarýn
yapýlmasý yönetimden talep
edilirken, bu lambalardan tasar-
ruf edilecek miktarýn yemek fi-
yatlarýnýn düþürülmesine ya da
yeni bir basket sahasýnýn açýl-
masýnda kullanýlmasýný talep
edebilir. 

Binalarýn yalýtýlmasýndan, raylý
taþýma sistemine, güneþ panel-
lerinden, rüzgar güllerine ve
daha çok sayýda çözüm önerisi-
nin birlikte hayata geçirilmesi
için çok sayýda kampanyayý çok
farklý kesimlerin katýlýmýyla kur-
mamýz mümkün ayný zamanda
bir zorunluluktur. Politikacýlarý
harekete geçirmek için yýðýnsal
bir harekete ihtiyacýmýz var.
Bunun için ise yeterli sayýmýz
bulunmakta. Biz 6 milyarýz onlar
ise bir avuç.

Biz 6 milyarýz,
onlar bir avuç



sayý: 337 � sosyalist iþçi � 11

Aþaðýdan  sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm

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

Reform  deðil,  devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-

tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.

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

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

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

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

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

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

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin

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

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

-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketleri-
ni desteklerler.

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

Devrimci  parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kes-
imi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmelidir.
Böylesi bir parti iþçi sý-
nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.

-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

sosyalist  iþçi
ne  savunuyor?  

haksýzlýklarý,
mücadalenizi,
yorumlarýnýzý

bize yazýn

sosyalistisci@gmail.com

Ayþe  Demirbilek

Kurulduðu günden bu
yana dünyaya yalnýzca kan
ve ölüm taþýyan, savaþlar-
dan baþka hiçbir þey
getirmeyen NATO 4
Nisan’da 60 yýlýný ve kuru-
luþunu kutluyor.

NATO var olduðundan
bugüne kadar hiçbir yere
barýþ ve düzen getirmediði
gibi savaþ ve ölümün adý
oldu. Son 20 yýl içinde dahi
Balkanlar ve
Ortadoðu’daki rolleri ve
oralarýn bugünkü durumu
dahi gerçeði görmemiz için
yeterli. NATO artýk askeri
gücünü ABD’nin dünya
politikasý çerçevesinde kul-
lanan silahlý bir savaþ
örgütüdür. 11 Eylül son-
rasý ABD’nin ortaya attýðý
Terör ile Mücadele poli-
tikasýna hizmet eden mili-
tarist bir örgüt.

Soðuk savaþ sonrasý
kendine yeni bir yol hari-
tasý çizmeye çalýþan
NATO, 1999 ve 2000’lerin
baþýnda enerji yollarý
güvenliðini de bildirgesine
ekleyerek alanýný iyice
geniþletti ve kuruluþ
amacýndan çýktý. Bugüne
kadar hem Türkiye hem de
dünya’nýn bir çok
ülkesinde kendi yani daha
çok ABD çýkarlarýna
uymayan demokratik
düzenlere müdahale eden
karanlýk bir örgütlenme.
Açýktan darbe yapýyor,
örgütlüyor ya da zemin
hazýrlýyor. Hem dünya
barýþý hem de
demokrasinin ve özgür bir

dünyanýn önünde bir
engel.

Dünya savaþ karþýtý
hareket Nato’yu daðýtmak
üzere harekete geçiyor. 17
– 21 Eylül’de Ýsveç
Malmö’de yapýlan Avrupa
Sosyal Forumu’nda savaþ
karþýtý hareket toplantýsýn-
da alýnan karar ile
dünyanýn her yerindeki
savaþ karþýtlarý olarak
Savaþa Hayýr Nato’ya
Hayýr kampanyasýna
baþlýyor. 4-5 Ekim’de
Stuttgart’da Nato Karþýtý
Eylem hazýrlýk toplantýsýn-
da savaþ karþýtlarý kam-
panyanýn politik vurgusu
ve eylemin örgütlenmesini
tartýþmak üzere buluþtu.

16 farklý ülkeden
katýlýmýn olduðu toplantý-
da Nato’yu teþhir konuþul-
du. 

NATO’ya kaþýyýz çünkü ;
� NATO’nun  ortaya

çýkýþ nedeni tamamen
ortadan kalktý, bizim
savaþlara ihityacýmýz yok 
� NATO bir savaþ

örügütüdür, biz barýþ istiy-
oruz
� NATO ABD’nin

hegomonya savaþýnda
ABD yanýnda yer alarak
açýktan taraftýr
� NATO dünyada savaþ,

ölüm ve yoksulluk
anlamýný taþýr
� NATO nükleeer silah

demektýr. Nükleer silahlar
hayatýmýz için tehlikedir
� NATO varolduðu yer-

lerde olduðu kadar
olmadýðý yerlerde de gizli
militarize örgütler
yaratarak darbe ortamlarý

hazýrlamak ve bizzat dar-
beler örgütleyerek
demokrasinin önünde
büyük bir engeldir
� NATO varlýðý ile ýrkçý

ve milliyetçi bir dünya
yaratmaktadýr
� ABD’nin terör ile savaþ

politikasýnda en büyük
rolü oynamaktadýr
� NATO ülkelerde ciddi

askeri harcamalara neden
olduðundan ekonomik
olarak büyük bir yük ve
buna baðlý olarak sosyal
haklarda kýsýtlanma ve
hizmet görememek
demektir. Sosyal adaletsiz-
lik demektir.
� NATO ve NATO gibi

örgütlenmeler varolduðu
sürece dünyada ve hiçbir
yerde barýþýn saðlanmasý
mümkün deðildir. Barýþ
saðlanmadan dünyada
eþitlik ve adaletten de bah-

setmek mümkün olmaya-
caktýr.

Tüm bunlarýn sonunda 4
Nisan’da Almanya Kehl,
Fransa Strasbourg merke-
zli devasa bir eylem
örgütleme kararý alýndý.
Haftalar öncesinden iki
þehirde de gençlik kampý
yapýlacak. Binlerce kiþi ile
NATO zirvesini bloke
etmeyi ve alternatif zirveyi
örgütlüyoruz.  

Küresel BAK da 4
Nisan’da NATO’ya Hayýr
demek üzere sokakta ola-
cak.

NATO ve ABD ‘nin
Türkiye’de bulunan 6
askeri üssü, 16 hava
harekat ve radar üslerini,
Türkiye’nin NATO’nun 3.
büyük ordusu oluþu ve
bunun bize maliyetleri
teþhir edilecek.

NATO ve ABD 12

Eylül’ün, 12 Mart’ýn
nedenidir. Bugün
Ergenekon’un  arkasýnda
NATO’nun gizli militarize
örgütler yaratmasý vardýr.

Türkiye de Küresel Bak
ile 4 Nisan’da Savaþa
Hayýr NATO’ya Hayýr
NATO Daðýtýlsýn 60 yýl
yeter sloganlarý ile sokakta
olmaya hazýrlanýyor.
Dünya NATO karþýtý kam-
panya ile NATO zirvesi
DTÖ gibi daðýtýlabilir,
Afganistandan Askerler
geri çekilsin kampanyasý
ile yeni bir 68 yaþanabilir,
yeni bir 15 Þubat sürecine
gidebiliriz. Türkiye’de bir
1 Mart daha yaratmak
mümkün olabilir. 4
Nisan’da onlarýn bir avuç
bizlerin milyonlar olduðu-
muzu gösterebilir ve baþka
bir dünya için kocaman bir
adým daha atabiliriz.

Stuttgart’da  NATO  Karþýtý  Eylem  toplantýsý  yapýldý

Savaþa da NATO’ya da hayýr!

Yeni-liberal kentsel
dönüþüm politikalarýna kur-
ban edilen geleneksel
Roman yerleþimi
Sulukule’yi kurtarma
çabalarý sürüyor. Sýnýr
Tanýmayan Otonom
Plancýlar adlý giriþim “baþka
bir Sulukule mümkün”
baþlýklý bir imza kampa-
nyasý baþlattý. Giriþim
Sulukule’de yok edilenlere
karþý dünyadaki bir çok

kurumun duyarlýlýk göster-
diðine dikkat çekti. Fatih
Belediyesi, Ýstanbul
Büyükþehir Belediyesi ve
TOKÝ tercihini yapmaya
çaðýrýldý: 

“1960’lý -70’li yýllarýn
eskimiþ yenileme yak-
laþýmýyla fiziki yapýyý
tümüyle yýkarak yeniden
yapýlar inþa eden ve hiçbir
þeyi korumayan bir örnek
mi? Çaðdaþ planlama ve

koruma anlayýþýnýn hakim
olduðu insaný eksen alan,
katýlýmcý ve bölgenin gerçek
sorunlarýný çözümleyen,
Yerel Geliþim Planý  mý?”

Sýnýr Tanýmayan Otonom
Plancýlar bir imza kampa-
nyasý baþlatarak Sulukule’yi
yýkanlar üzerinde baský
oluþturmaya çalýþýyor. Ýmza
kampanyasýna ulaþmak
için:
www.alternatifsulukule.org

Baþka  bir  Sulukule  mümkün!

Hrant’ýn  arkadaþlarý  
gene  oradaydý

Hrant’ýn  vurulmasýnýn
üzerinden 18 ay geçti ,
ancak davada bir ilerleme
yok. 13 Ekim’de yapýlan 7.
duruþma gerçekleþirken
Hrant’ýn arkadaþlarý gene
Beþiktaþ Barbaros
Meydaný’nda adalet için
buluþtu. 1,5 saatlik bekle-
menin ardýndan Görkem
Yeltan tarafýndan okunan
basýn açýklamasýnda
cinayetin örtbas edilme
çabalarýna dikkat çekildi:

“Bu kaçýncý duruþma? Ne
kadar yol alýndý? Tetiði
çeken ve cinayeti plan-
layanlar bugün yedinci kez
hakim karþýsýna çýkacaklar.
Tetiði çekenin yaþý bu süre
zarfýnda büyüdü; dava
bugün ikinci kez kamuya
açýk gerçekleþecek. Bir
önceki davada tutuklu
sanýklarýn rahatlýðýna, per-
vasýzlýðýna bütün Türkiye
tanýklýk etti. Bu kez de mi
öyle olacak?”
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Küresel kapitalizm krizle
sarsýlýyor. 30 yýldýr "piyasa
ekonomisi her þeyi çözer"
diyerek her þeyi
özelleþtiren, saðlýðý ve
eðitimi paralýlaþtýran,
sosyal haklarý budayan
hükümetler krizle birlikte
yeniden devlet müda-
halesini keþfetti. Devasa
bankalar batýyor, yeni-li-
beral hükümetler çalýþan-
lardan aldýklarý vergilerle
bankalarý kurtarýyor.
Emekçi sýnýflara tek bir hak
bile tanýmayanlar iþlerine
geldiðinde piyasa
ekonomisinin sihirli
deðneðini kolayca fýrlatýp
atýyor.

Krizin  faturasýný
ödemeyeceðiz

Küresel finans krizi,
büyük bir ekonomik krizin
baþlangýcý olarak görülü-
yor. Burjuva iktisatçýlarý
mali krizin sanayi üre-
timine yansýmasý, kapita-
list ekonomilerin durgun-
luða girmesi ve ardýndan
gelecek çöküþ dönemi
hakkýnda karamsar tah-
minlerde bulunuyor.
Kimilerine göre bugünkü
kriz 1929 Büyük
Bunalýmý'na benziyor, kim-
ilerine göreyse onu kat be
kat aþan ve sonuçlarý
öngörülemeyen daha
büyük bir krizin baþýn-
dayýz. Ancak daha yolun
baþýnda fatura çalýþanlara,
toplumun en altýna itilen
emekçi sýnýflara ödetilmek
isteniyor.

Savaþa  hayýr!
Bugün dünyanýn her

yerinde savaþ çýðlýklarý
atýlýyor. Irak'ta, ABD,
Ýngiltere ve NATO tarafýn-
dan iþgal edilen
Afganistan'da savaþ ve
iþgale karþý direniþ bütün
hýzýyla sürüyor. Filistin,
Lübnan, Suriye ve Ýran'da-
ki gerilim Kafkaslara

sýçradý çoktan.
Emperyalizm, küresel þir-
ketlerin hegemonyasý için
kan döküyor ve daha
fazlasýný dökmeye hazýr.

Küresel  ýsýnmayý
durdurmak

Tüm bunlar olup biterken
küresel iklim deðiþikliði ile
gezegen deðiþiyor.
Önümüzdeki on yýl
içerisinde ani bir iklim
geçiþinin gerçekleþeceði
artýk neredeyse kanýksan-
mýþ bir tahmin. 2 derecelik
bir ýsý artýþý ile bildik
dünyadan susuzluðun,
kýtlýðýn, göçün, salgýn
hastalýklarýn ve iklim
felaketlerinin damgasýný
vurduðu yaþanmaz bir
gezegene doðru gidiyoruz.
Küresel þirketler, insan-
larýn ve tüm canlýlarýn ha-
yatýný hiçe sayarak fosil
yakýtlarý tüketmeye ve sera

gazý üretmeye çýlgýnca
devam ediyor.

Kriz, savaþ ve küresel
ýsýnma ile anýlan dünyanýn
bir parçasý olan Türkiye'de
ise ayrýca bir rejim krizi
yaþanýyor. 4 askeri darbe,
sayýsýz müdahale ve
muhtýrayla ayakta duran
askeri vesayet rejimi
sarsýlýyor. 

Ýþçilerin ve sosyalistlerin
mücadelelerin önünü her
seferinde suikast, bombala-
ma, provokasyon ve
katliamla kesenler bu kez
Türkiye'yi dünyadan
koparmak için çaba gös-
teriyor. 

Kürt sorunu, azýnlýk hak-
larý, inanç ve düþünce
özgürlüðü, yurttaþlýk hak-
larý ve demokrasinin
geniþlemesi gibi konularda
geleneksel devlet poli-
tikalarý ilk kez toplumun
çoðunluðu tarafýndan

sorgulanýyor. 80 yýldan
fazladýr küçük bir azýnlýk
dýþýnda bu ülkede
yaþayanlara fakirlik ve
baskýdan baþka bir þey ver-
memiþ olanlar hâlâ aðýr
çekim bir darbe ile kanlý
düzenlerini sürdürmek
istiyor.

Yeni  sol
Ancak nerede emekçi

sýnýflara ve ezilenlere
dönük bir saldýrý varsa
orada direniþ de var. Yeni-
liberal saldýrganlýðýn
karþýsýnda antikapitalist
hareket duruyor.
Emperyalist saldýrganlýða
karþý küresel savaþ karþýtý
hareket direniyor.
Türkiye'de yeni-liberal-
izmin, darbelerin, savaþýn,
küresel ýsýnmanýn, nükleer
santralarýn, ýrkçýlýðýn ve
ayrýmcýlýðýn karþýsýnda her
geçen gün güçlenen sosyal

hareketler duruyor. Yeni
bir mücadeleci kuþak öne
çýkýyor.

DSÝP'in ev sahipliðinde
düzenlenen Marksizm
2008'de direnenler, baþka
bir dünya isteyenler, krize
karþý emekten yana bir
çözüm için mücadele eden-
ler içinde bulunduðumuz
dönemi tartýþýyor. Krize,
savaþa, iklim deðiþikliðine
karþý nasýl yanýtlar ürete-
bileceðimizi birlikte
konuþacaðýz.
Tartýþmalarýmýzý hep bir-
likte mücadele alanlarýna
taþýyacaðýz. 

Acýnýn ve gözyaþýnýn
hakim olduðu bu dünyada
direniþ varsa umut da var.
Yeni mücadeleci kuþak ve
yeni bir sol dünyayý
deðiþtirebilir. Marksizm
2008'de buluþalým.
Dünyayý birlikte deðiþtire-
lim.

ANKARA  
8-99  KASIM    

NELER  
TARTIÞILACAK?
MARKSÝZMÝN
GÜNCELLÝÐÝ

TROÇKÝ:  
STALÝNÝZMÝN  DEVRÝMCÝ
ELEÞTÝRÝSÝ

STALÝNÝZMÝN  ÝFLASI  VE  
AÞAÐIDAAN  SOSYALÝZM

SIRADAN  ÝNSANLAR
DÜNYAYI  
DEÐÝÞTÝREBÝLÝR  MÝ?

ANTÝKAPÝTALÝST
HAREKET  VE  SOLDA
BBÝRLÝK  ARAYIÞLARI

GÜNDELÝK  HAYATTA
DÝRENÝÞ

ÖZGÜRLÜKÇÜ  
YENÝ  SOL  ÖRGÜTLENME

21.  YÜZYILIN  SSOSYALÝZMÝ

KÜRESEL  ISINMA  VE  
EKOLOJÝK  KRÝZ

YAKLAÞAN FELAKET:
KÜRESEL  ÝKLÝM
DEÐÝÞÝKLÝÐÝ

ÞÝRKETLER  VE  
KÜREESEL  ISINMA

KRÝZ  VE  DEVRÝMCÝ  
OLASILIKLAR

KAPÝTALÝZMÝN  KRÝZÝ  VE  
EMEKÇÝ  SINIFLAR

YENÝ-LLÝBERALÝZMÝN
ÝFLASI  
VE  GELECEK

DARBE,  ERGENEKON,  
DEMOKRASÝ

KEMALÝZM  VE  DÝN

KEMALÝZM,  ERGGENEKON  
VE  TÜRK  SOLU

KÜRT  SORUNU  
NASIL  ÇÖZÜLECEK?

ÖLÜM  DEÐÝL  ÇÖZÜM
ÝSTÝYORUZ

CÝNSEL  AYRIMCILIK  VE
KAPÝTALÝZM

HOMOFOBÝYE  KARÞI
NASIL  BÝR  MÜCADELE?
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