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Kapitalizmin yeni krizi kapýda

FATURAYI
GENEBÝZMÝ
ÖDEYECEÐÝZ?
Mali kriz nedeniyle kapitalist
devletler önlemler alýyor. Birçok
ülkede emekçilerin ödediði
vergilerden oluþan yüz milyarlarca dolar bankalarýn ve
bankacýlarýn kurtarýlmaasý için
harcanýyor. Þimdiden
bankalarýn ve diðer sermaye
kurumlarýnýn kamulaþtýrýlmasý
için harcanan para Türkiye’nin
7-88 katýna ulaþmýþ durumda.
On yýllar boyunca emekçillere
özelleþtirmenin nimetlerini
anlatanlar þimdi bankalarý, sigorta þirketlerini kamullaþtýrýyor.
Bize sürekli olarak devletin
piyasalara müdahalesi yanlýþtýr
diyenler þimdii yüz milyarlarca
dolarla piyasalara müdahale
ediyor.

Demek ki bize hep yalan
söylediiler.
Krize karþý Türkiye sermayesi
de hazýrlanýyor.
2009 yýlý bütçesi krize karþý
seermayedarlarý, büyük patronlarý korumak için hazýrlandý.
Amaç krizin faturasýný çalýþan,
emekleri ile geçinen sýradan
insanlara yýkmak.
Bütçe önümüzdeki haftalarda
görüþü
ülmeye baþlanýyor. Bu
görüþmeler sürerken emekçilerde sokaklarý, meydanlarý
doldurarak krizin faturasýný
ödemeyeceklerini ilan etmeliler.
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Kamu emekçisine
sefalet zammý

En büyük pay
faizlere ayrýldý

Hükümet, 2009 bütçesini
meclise taþýdý. Bütçenin kriz
karþýsýnda kemer sýkma bütçesi
olduðu anlatýlýyordu. Kemer sýkmasý istenenlerse yine kamu
emekçileri. 2009 ilk altý ayý için
yüzde 4, ikinci altý ay içinse
yüzde 4,5 ücret zammý
öngörülüyor. Bu zam bir kamu
çalýþanýnýn günde 1 simit bir de
çay almasýna yarýyor. Türkiye’de
enflasyon yüzde 10’un üzerinde.
Fiyatlar artýyor. Kamu emekçisine layýk görülen ücret bu
artýþýn çok gerisinde kalýyor.

2009 bütçesi 262 milyar YTL.
Genel bütçe ödeneklerinin
toplamý 257 milyar 634.7 milyon
YTL olarak belirlendi. Bütçe
ödeneklerinden en büyük pay, 58
milyar YTL ile faiz ödemelerine
ayrýldý. Faizler IMF ve Dünya
Bankasý’na ödenecek, alýnan borcun ana parasý ise olduðu gibi
duracak. Bütçede faizlere ayrýlan
pay, bir yýlda eðitime ayrýlan
miktarýn 2 katýndan fazla.
Saðlýða ayrýlan payýn ise yaklaþýk
5 katý. Bütçe gelirlerinin 220.6
milyar YTL’si vergiden geliyor

Susmayýn!
1996 yýlýnda bir suikastla
öldürülen Kýbrýslý gazeteci Kutlu
Adalý'nýn cinayetindeki sýr perdesi 12 yýldýr aralanamadý. Adalý
cinayetinden dönemin Sivil
Savunma Teþkilatý Baþkaný Galip
Mendi’yi sorumlu tutuluyor.
Korgeneral Mendi, Ergenekoncu
generalleri hapishanede ziyaret
etmiþti. Kutlu Adalý’nýn eþi Ýlkay
Adalý, eþleri suikastle öldürülen
Güldal Mumcu ve Þengül
Hablemitoðlu’na seslendi:
"Onlara çaðrým, susmamalarý.
Çünkü, onlar sustukça sýra
baþkalarýna gelecek. Faili meçhul
cinayetler devam edecek"

Özden Dönmez
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Ergenekon ve
kokmaz bulaþmazlar
Ergenekon'un ilk operasyonlarý yapýlýrken kimileri
dalga geçiyordu. Bazýlarý bulunduklarý duruma
tamamen ters bir biçimde Ergenekon'u
Fethullahçýlarýn ve Sorosçularýn derin devleti ele
geçirme operasyonu olarak görüyordu. Bu eðilim
daha sonra Ergenekon'u "AKP'nin psikolojik
harekatý" olarak deðerlendirdi.
Ergenekon davasýnda ard arda yeni bulgulara
ulaþýldý. Bir eski Jandarma Kuvvetleri Komutaný ve
gene bir eski ordu komutaný tutuklandý. Ergenekon
davasý nedeniyle tutuklu olan general sayýsý üçe
çýktý.
Cumhuriyet gazetesinin bombalanmasý ve
Danýþtay cinayeti ile Ergenekon çetesi arasýnda
baðlar ortaya çýkarýldý. Ama bazý çevreler gene
"AKP'nin psikolojik harekatý" nitelemesine devam
ettiler. Operasyon büyüdü, muvazzaf askerler göz
altýna alýndý ama o bazý çevreler için Ergenekon hala
"AKP'nin psikolojik harekatý" olarak kaldý.
Þimdi dava baþladý. Bakalým davanýn hakimleri ve
savcýlar nereye kadar devam edebilecekler. Güçleri
ve soluklarý neye yetecek. Bunlarý göreceðiz. Ama
en baþtan söylediðimiz gibi eðer desteklenmezlerse
bir noktadan itibaren soluklarýnýn yetmeyeceði açýk.
Peki devletin kirli iþlerinin (hepsi deðil elbette
sadece bazýlarý) ortaya dökülmesi en baþta kimi
ilgilendirir. En baþta kim derin devletin hiç deðilse
bazý pisliklerinin ortaya dökülmesini ister. Elbette
sol. Peki Ergenekon'a biryandan "AKP'nin psikolojik harekatý" deyip diðer yandan derin devletin
hesabýný sormak mümkün mü? Hayýr.
Bu bazý "sol", "halkçý" çevreler adeta Ergenekon'un
baþarýsýz olmasýný istiyorlar. Paþalar serbest býrakýlsa sevinecekler. Gerçekler ortaya dökülmese
sevinecekler. Dönüp biz dcemedik mi diyebilmek
için böyle bir çizgiye düþmek yiz kýzartýcý bir
durum. Ama utanmasýný bilenlere...
Bir de Ergenekon'dan çok fazla þey bekleyen ve
göremeyince Ergenekon'u küçümseyenler var.
Aslýnda onlar Ergenekon'u deðil Türkiye'de derin
devleti küçümsüyorlar. Derin devletin on yýllardýr
süren operasyonlarý bir dava da ortaya çýkarýlabilir
deðildir. Ergenekon eðer derin devletin iliþkilerinin
ve yaptýklarýnýn bir kýsmýný ortaya çýkarabilirse
belki baþkalarý da ileride ortaya çýkarýlabilir. Yani
Ergenekon sadece bir baþlangýç olarak kabul
edilmeli.
Bir de darbe ile Ergenekon arasýnda ki iliþki var.
Sayýsýz belge Ergenekoncularýn darbe hazýrladýklarýný iddia ediyor. Bu iddia mahkeme kararý ile
kesinleþtirildiði takdirde son derece önemli bir
geliþme yaþanmýþ olacak. Bu ülkede ilk kez birileri
darbeyi gerçekleþtiremeden darbe yapma suçundan
dolayý cezalandýrýlmýþ olacak.
Darbe giriþimleri bir hayal mi. Bir savcýnýn AKP'yi
kurtarma hevesi mi? Bunu söyleyenler var. Bu
nedenle Ergenekon'a "AKP'nin psikolojik harekatý"
diyorlar. Yani sayýsýz genelkurmay bildirisi, ortaya
çýkan sayýsýz belge, kuvvet komutanlarýnýn günlükleri, Cumhuriyet Mitingleri, Anayasa Mahkemesi
kararlarý. Bütün bunlar ortada dururken darbe giriþimi iddiasýný "AKP'nin psikolojik harekatý" olarak
yorumlamak gerçekten de insana ortada bir
"psikolojik harekat" olduðu kanýsýný uyandýrýyor
ama Ergenekon'a "AKP'nin psikolojik harekatý"
diyen solcular elbette bir "psikolojik harekatýn"
parçasý deðiller. Onlar sadece politik bir hata, politik bir körlük içindeler.
Ýçlerinden kimileri Cumhuriyet Mitingleri'ne
katýldý, kimileri katýlmadý ama katýlmak için içi gitti,
kimleri ise Cumhuriyet Mitingleri'ni kutsadý. Ve
hepsi birden darbeye karþý çýkanlarý AKP'li olmakla
suçladý, suçluyor. Oysa kimse onlarý darbeci olmakla suçlamýyor. Bir darbeyi gizlemek için bu kadar
çok çýrpýnýrsan, saflarýnda darbeyi "tercih edenler"
oluþmaya baþlarsa oturup düþünmek lazým. Nereye
gidiyoruz, kimin kucaðýna düþüyoruz diye düþünmek lazým.
Devrimci sosyalizm bir yandan darbeye karþý
tutum alýyor. Bu nedenle Ergenekon davasýna en
baþtan beri bütün eksikliklerine raðmen olumlu
bakýyor. Diðer taraftan ise sermayenin gözde partisi
AKP'nin yeni liberal politikalarýna karþý tutum alýyor. Bu iki tutumu ayný anda almadan solda durmak artýk çok güç.
Özden Dönmez

Ergenekon’un üzeri örtülmemeli

Darbeciler ilk kez yargýlanýyor
Bombalama, suikast, faili
meçhul cinayetler, iftira ve
itibarsýzlaþtýrma kampanyalarýyla darbe koþullarýný
yaratmak isteyen
Ergenekoncular ilk kez
mahkeme önüne çýktý. Ýlk
duruþma Ergenekoncularý
destekleyenlerin mahkemeyi sabote etme giriþimlerine sahne oldu.
Mahkeme salonunu dolduran sanýk yakýnlarý ve
taraftarlarý izdiham yarattýlar. Dýþarýda ise ulusalcýlar gün boyunca gösteri
yaptý. DSÝP, DTP gibi
birçok Ergenekon karþýtý
parti ve örgütte orada
adalet için bekledi.
Tarihi dava ulusalcýlara
göre "fasa fiso"ydu.
Susurluk çetesi de dönemin baþbakaný Necmettin
Erbakan tarafýndan ayný
þekilde deðerlendirilmiþti.
Ancak davanýn ilk günü
bu tip yorumlar yerine
Ergenekoncularýn iþlediði
suçlar konuþuldu.
Davaya iliþkin öne çýkan
soru Ergenekon'un
Susurluk ve Þemdinli gibi
üzerinin örtülüp
örtülmeyeceði. Bu hem
davanýn seyrine hem de bu
davanýn ileriye gitmesini
isteyenlerin mücadelesine

baðlý. Ancak iki darbeci
komutanýnýn ve
Ergenekoncularýn mahkemeye çýkartýlmasý bile baþlý
baþýna önemli bir adým.
TV ekranlarý “adil
yargýlama” isteyen, sanýklarýn rencide edilmemesini
dileyen yorumcularla
doldu. Birileri þimdiden eli
kanlý katilleri oradan
saygýn ve maðdur devlet
adamlarý olarak çýkartmak
niyetinde. Ancak iþledikleri suçlarý, topluma
verdikleri acýlarý, düne
kadar oturduklarý koltuklarý kimse unutturamaz.
Ýki darbeci komutan
hakkýnda hazýrlanan ek
iddianame bir dizi belgeyle
birlikte bugüne kadar gizli
tutuldu. Ancak Tolon ve
Eruygur mahkeme karþýsýna çýktýðýnda bu ek iddianamede ortaya dökülecek.
Gerçekliði mahkeme
kararýyla kanýtlanan
Oramiral Özden Örnek’in
Darbe Günlükleri komutanlarýn 3 kez baþarýsýz
darbe giriþiminde bulunduklarýný açýkça belgelemiþti.
Davanýn bir diðer ayaðý
ise JÝTEM. Ergenekon
sanýðý Albay Doðan

JÝTEM’in kurucusu
olduðunu ititraf etmiþti.
Veli Küçük’ün yöneticiliðindeki JÝTEM birliklerinin
iþledikleri suçlar bizzat
iþleyenler tarafýndan ifade
edilmiþti.
Dava ilerledikçe ortaya
bir çok itiraf ve yeni bilgi
dökülecek. Bu bilgiler
JÝTEM’e, Kürt illerindeki
savaþýn 24 yýllýk kanlý tarihine ýþýk tutabilir.
Susurluk, Þemdinli, Uður
Mumcu’ya dek uzanan
onlarca tanýnmýþ kiþinin

Susurluk çetesi üyesi özel harekatçý polis Ayhan Çarkýn:

“Terörle mücadelede 1000 kiþi öldürdüm”
Ergenekon’dan önce
Susurluk vardý.
Türkiye’de kontrgerilla
örgütlenmesi ilk kez
Susurluk’ta görünür hale
gelmiþti. Özel harekatçý ve
çete lideri Abdullah
Çatlý’nýn arkadaþý Ayhan
Çarkýn deþifre olan isimlerden biriydi.
Çarkýn ve arkadaþlarý,
1995’te Ýstanbul’da Gazi
Mahallesi’nde bir Alevi
kahvesini taramýþ, ardýn-

dan çýkan olaylarda 17
kiþi yaþamýný yitirimiþti.
Ayhan Çarkýn ve
arkadaþlarýnýn halka ateþ
açarken ki fotoðraflarý
yayýnlandý. Ama ona
hiçbir þey yapýlmadý.
Susurluk’un üstü
örtülmüþtü.
Çarkýn ve özel harekatçý
arkadaþlarý bir çok faili
meçhul cinayeti iþlemekle
suçlandý. Ergenekon
davasýnýn ilk günü TV

ekranlarýna çýkan Ayhan
Çarkýn iþledikleri korkunç
suçlarý açýkça söyledi:
““Terörle mücadele
sýrasýnda 1000 kiþi öldürmüþ olabilirim”, “kullanýldýk.”
Çarkýn arkadaþý olan ve
Bursa’da bir silahlý çatýþmada ölen özel harekatçý
Oðuz Yorulmaz’ýn annesi
de Çarkýn’ýn itiraflarýný
doðrular nitelikte bir açýklamayý 1 ay önce yap-

kurban edildiði faili
meçhul cinayetler, Hrant
Dink suikasti ve Malatya
katliamý Ergenekon
davasýyla birleþebilirse
Türkiye’de kontrgerilla
faaliyetleri esaslý bir darbe
yiyebilir.
Ergenekon’u öncekiler
gibi karartmak isteyenlerin
iþi zor. Çünkü toplumun
çoðunluðun bu pisliðin
artýk son bulmasýný istiyor.
Çoðunluk iktidar üzerinde
baský kurarsa Ergenkon’u
örtemezler.
mýþtý. Anne Nurhan
Yorulmaz da oðlunun
devlet tarafýndan kullanýldýðýný itiraf emiþti:
“Devlet tüm faili meçhul
cinayetleri oðlum ve
arkadaþlarýna iþletti.
Ergenekon’da sadece
paþalar deðil siyasetçiler
de var. Ben evladýmý
devlete memur verdim,
çeteci vermedim.
Ortalama 93-94 kiþiyi
öldürmüþler.” Annenin
ardýndan, þimdi de Çarkýn
konuþtu. Yarýnsa bir
baþkasý. Ergenekon davasý
ilerledikçe Susurluk’ta
açýða çýkabilir.
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Sendikal
mücadelenin
günümüzdeki önemi
Yeni liberalizmin çöküntü içinde olduðu
günümüzde açýk ki dünyanýn her yerinde iþçi
hareketinin direniþleri yoðunlaþacak. Bu
direniþler herþeyden önce yeni liberalizmin
çöküþünü daha da hýzlandýracak.
Türkiye’de de benzer bir geliþmeyi beklemeliyiz. Ancak yükeselecek bir iþçi hareketi için
bazý adýmlarýn þimdiden atýlmasý son derece
önemli. Herþeyden önce bir süre önce Türkiye
iþçi sýnýfý mücadelesinin yükselmesinde çok
önemli bir rol oynayan Emek Platformu
daðýlmýþ durumda.
Emek Platformu’nýn yenilenmesi þart. Özellikle Türk-Ýþ’in yeniden mücadeleye kazanýlmasý büyük bir önem taþýyor.
Emek Platformu’nýn daðýlmasýnýn ardýndan
bazý solcular “Dörtlü” diye bir kavram icat
ettiler. Dörtlü, TMMOB, DÝSK, KESK ve Türk
Tabibler Birliði, TTB’den oluþmaktaydý. Fiilen
iþçi sýnýfýnýn bölünmesine hizmet eden bu
“Dörtlü” anlayýþý da üstelik bugün yok.
Bu durumda ilk önemli adým Emek
Platformu’nun yeniden kurulmasý ve harekete
geçmesidir.
Ýkinci önemli nokta acilen harekete geçmenin
gerekliliðidir. Kriz Türkiye’yi de vuýrduðunda
eðer iþçi hareketinin düzeyi o gün düþük olursa o andan itibaren iþçi hareketinin yükselmesi
beklenemez. Krize karþý iþçiler ancak yüksek
düzeyli bir iþçi hareketi içindeyken ciddi bir
bir direniþ gösterebilirler aksi takdirde hareket
geri çekilir, önce mevzilerini korumaya çalýþýr
sonra herkes kendisini korumak için harekete
geçer ve sonunda herkes, her iþçi kapitalist
saldýrý karþýsýnda tek baþýna kalýr. Aðýr bir
saldýrýnýn arkasýndan hareketin toparlanmasý
çok zaman alýr.
Türkiye’de emekçi hareketi için ilk mücadele
alaný önümüzdeki bütçedir. Açýk ki bütçe
krize karþý sermaye sýnýfýný korumak için
hazýrlandý. Ve her zamanki gibi sýradan insanlarýn ihtiyaçlarý yerine kapitalistlerin
ihtiyaçlarý belirleyici. Ek olarak ise gene her
zamanki gibi bütçeninen hatýrý sayýlýr parçasý
askeri harcamalar. Bu harcamalarýn nereye ve
neden yapýldýðý bilinmiyor. Ordu her konuda
olduðu gibi bu konuda da kimseye ama kimseye hesap vermiyor.
Bütçe bir-iki hafta içinde parlamentoya geliyor. KESK þimdiden hazýrlanýyor. Devrimci
sosyalistler KESK’in yanýnda, sosyal bir bütçe
için mücadele edecekler.

Marksizm 2009
Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi’nin her sene
düzenlediði Marksizm toplantýlarý bu sene 6
þehirde birden, Ankara, Ýzmir, Bursa, Akhisar,
Ýzmit ve Ýstanbul’da yapýlacak.
Marksizm 2009 hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi
almak için 0536-335 10 19’u aramak gerekiyor.

DSiP’e
üye ol
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Yeni dönem

Mücadele ve örgütlenme
Kapitalizm hýzla yeni bir krize giriyor.
Eylül ayýnýn sonu ve Ekim ayýnýn baþýnda yaþanan mali kriz henüz durulmadý.
Hala heryerden banka kurtarma
operasyonlarý haberleri geliyor.
Geliþmiþ bütün kapitalist ülkeler
yüzlerce milyarý banka kurtarma
operasyonlarý için ayýrýyor.
Emekçilerin parasýyla bankalar,
bankerler kurtarýlýyor.
Kriz henüz Türkiye’yi vurmadý ama
Türkiye’de de bankacýlýk yapan iki
uluslararasý banka krizden zar zor kurtarýldý. Fortis ve ING Bank. Türkiye
krizden böyle elini kolunu sallayarak
çýkamayacak. Mutlaka ciddi boyutlu
olarak krizden etkilenecek.
Zaten krizin mali piyasalar dýþýndaki
boyutlarý da giderek daha açýkça ortaya
çýkmaya baþladý. Ýngiltere’den sonra
ABD’de de bir ekonomik durgunluða
girildiði artýk kabul ediliyor. Hemen
herkes þimdilik kaydýyla içine girilen
resesyonun 1982’den bu yanaki en ciddi
kriz olduðunda anlaþýyor. Tüketiciler
Amerikan ekonomisinin yüzde 72’si ve
artýk tüketicilerin alým güçleri dibe vurmaya doðru gidiyor. Yani pazar daralýyor. Yani kriz derinleþecek.
Ýþsizlik týrmanýyor ve pazar daha da
daralýyor. Bütün bunlarýn kapitalist
sýnýf için bir tek anlamý var: 1960’larýn
sonundan beri düþen kârlar þimdi daha
da düþüyor.
Ve yeni liberalizm, yani herþeyi pazar
çözer, devlet ekononmiye müdahale
etmemeli anlayýþý artýk battý. Batan
sayýsýz banka ve mali kuruluþla birlikte
Thatcher-Reagan döneminden beri
dünyaya egemen olan bu ideoloji ve
tüm uygulamasý çöpe gidiyor. Devlet
sayýsýz ülkede ekonomiye en yoðun
ölçüde müdahale ediyor.
Aslýnda bütün bu müdahaleler krizin
faturasýnýn emekçilere yüklenmesi
anlamýna geliyor.
Kriz Türkiye’de henüz þiddetli bir
biçimde hissedilmese de ilk sarsýntýlar
geldi ve ilk hazýrlýklar yapýlýyor.
Bugünlerde meclise gelen bütçe aslýnda krize karþý egemen sýnýfýn çýkarlarý
için hazýrlandý. Her zaman ve her yerde
olduðu gibi burada da krizin faturasý
emekçilere kesilmeye çalýþýlacak.
Buna karþý direnmek gerekir. 12 Eylül
darbesinden bu yana hakim olan yeni
liberalizmin çöktüðü bugünlerde krizin
faturasýnýn emekçilere kesilmemesi için
direnmek ve dünyanýn baþka yerlerindeki direniþlerle baðlantýlý olmak
önemli.
Direnmek için güçlü örgütlere ihtiyacýmýz var. Bu nedenle devrimci sosyalistler önümüzdeki dönemde bir yandan sokakta yeni bir antikapitalist sol
partinin inþasý için her zamanki gibi
hayatýn her alanýnda kampanyalar
örgütleyecekler, toplumsal hareketli-

 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

liðin örgütlenmesi için çalýþacaklar,
diðer yandan da devrimci partinin
inþasý için çalýþacaklar.
Önümüzdeki ilk mücadele alaný
sendikalarýn yeni bütçeye karþý
mücadelesinin örgütlenmesine bütün
gücümüz ve olanaklarýmýzla katýlmaktýr.

Darbe ve ergenekon
Krize karþý, yeni liberalizme karþý
mücadele AKP hükümetine karþý
mücadeledir. Devrimci sosyalistler bu
mücadelenin en önünde olacaktýr.
Ancak, bugün Türkiye’nin gündemindeki üç diðer sorunda da kampanyaya devam etmek zorundayýz.
Bunlardan birisi darbe ve Ergenekon’a
karþý mücadele, diðeri ise NATO’ya ve
savaþa karþý mücadele.
Üçüncüsü, Kürt sorunu. Bütün
yakýcýlýðý ile gündemde.
Bir süredir Kürt sorunu gündemin en
önüne fýrlamýþ durumda. Bir taraftan
Daðlýca ve ardýndan Aktütün baskýnlarý. Bu baskýnlarla ilgili iddialar ve
bunlara verilemeyen yanýtlar ve bunlara paralel olarak artýk asker
cenazelerinin havasýnýn deðiþmeye

baþlamasý. Diðer taraftan da PKK lideri
Öcalan’a yapýlan baský ve buna
Kürtlerin yaygýn yýðýnsal cevaplarý.
Bütün bunlara ek olarak ise Altýnova ve
benzeri yerlerde Türk ýrkçýlarýnýn
saldýrýlarý.
Bütün bu koþullarda devrimci sosyalistler daima Kürtlerin yanýnda koþulsuz bir biçimde yer alacaklardýr.

Yerel seçimler
Bütün bu koþullarda yerel seçimler
geliyor. Kamuoyu araþtýrmalarý
AKP’nin bu seçimlerde de son seçimlerdeki desteðinin civarýnda (az aþaðý,
az yukarý) oy alacaðýný gösteriyor.
Bunun tek nedeni karþýsýnda gerçek bir
sol alternatifin olmamasýdýr.
2002 yýlýnda yapýlan hata, geniþ bir
ittifakýn saðlanamamasý, AKP iktidarýna
yol açmýþtý. Bugün de benzer bir koþulla karþý karþýyayýz. Eðer gene AKP’ye
karþý güçlü bir antikapitalist sol ortaya
çýkmazsa AKP zaferi engellenemez.
Oysa güçlü bir antikapitalist sol
olanaðý vardýr.
Devrimci sosyalistler bu olanaðýn
örgütlenmesi için ellerinden geleni
yapacaklardýr.

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 5 YTL.

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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Aktütün:

Savaþýn çözüm olmadýðýnýn kanýtý
PKK'nin Aktütün'de
gerçekleþtirdiði saldýrýnýn
ardýndan keskinleþen
tartýþmalarda
Genelkurmay, Taraf
gazetesini hedef tahtasýna
oturtarak basýna muhtýra
verdi. Taraf'ýn ortaya
çýkarttýðý gerçekler, tüm
savaþ þahinlerini rahatsýz
etti.
Golf oynayan generaller,
önceden bilinen operasyonun sessizce izlenmesi,
Daðlýca'dan sonra
Aktütün'de çok sayýda
askerin ölmesi, üstelik
Aktütün'de birkaç ay
içinde 45 askerin yaþamýný
yitirmesi, toplumun geniþ
kesimlerinde savaþ politikalarýnýn daha önce
görülmemiþ ölçüde sorgulanmasýný getirdi.
Geçen sene yaþanan
Daðlýca olayýndan sonra,
sanatçý Bülent Ersoy,
"Ölüm deðil, çözüm"
demiþti. Aktütün'den sonra
Kürt sorununda çözümsüzlüðe karþý geliþen tepki,
milyonlarca insanýn ölümden deðil çözümden yana
olduðunu gösteriyor.
Sadece Kürt halký deðil,
Batý'da yaþayan emekçilerde savaþ istemiyor.
Halklar, savaþtan yorgun
düþtü.
Halklar, barýþ içinde birlikte yaþamak istiyor.
Aktütün, barýþ içinde birlikte yaþamak iddiasýnýn
soyut bir temenni olmaktan kurtulmasý için Kürt
halkýnýn haklý taleplerinin
acilen karþýlanmasý gerektiðini de gösterdi. Kürt
sorunu, ABD'nin Irak
iþgaliye baþlamadý. Kürt
sorununun nedeni, Kuzey
Irak'ta özerk Kürt devlet
yapýlanmasý da deðil. Kürt
sorunu siyasal bir sorun.
Türkiye Cumhuriyeti'nin
kuruluþundan, Türk devlet
yapýsýnýn oluþumundan
beri var olan siyasal bir
sorun. Kürt halkýnýn tanýnmamasýndan kaynaklanan,
siyasal taleplerinin
karþýlanmamasýndan kaynaklanan bir sorun Kürt
sorunu.
Bu yüzden sorunun

Aktütün’de yakýnlarýný yitirenler ‘vatan saðolsun’ demiyor
çözümünde ne savaþ politikalarý ne Kuzey Irak'ta
gerçekleþtirilecek harekatlar ne de baský politikalarý
adým atýlmasýný saðlayabilir.
Kürt sorunu, ýrkçý ve milliyetçilerin iddia ettiði gibi
"kökü dýþarýda" bir sorun
da deðildir. Kürt sorunu,
esas olarak Türkiye
Cumhuriyeti'nin içinden
kaynaklanmaktadýr.
Kürt halkýnýn örgütlenmeleri, siyasi partileri ve
özgürlükleri ya yok sayýlmakta ya da yasaklanmaktadýr.
Kürt halký dilini özgürce
konuþamamaktadýr.
Kürtler bütün baský
biçimlerini bir de ulusal
baskýya maruz kalarak
yaþýyor.
Bu sorunun tek bir

çözümü var: Demokrasi!
Devlet, sorunun
çözümünde askeri politikalara derhal son vermelidir.
Tezkereden alýnan yetki
kullanýlmamalýdýr. Kara
harekatý kesinlikle yapýlmamalýdýr. Hava operasyonlarýna bir son verilmelidir.
DTP'yi kapatma çabalarý
sona ermeli, Kürtler
özgürce örgütlenme hakkýna sahip olmalýdýr.
Kürt halkýna güven verilmelidir. Demokrasi son
sýnýrlarýna kadar
geniþlemeden Kürt halkýna
güven verilemez. Kürt
halkýna güven verilmesi
için demokrasinin geliþtirilmesi ise, golf oynayan
paþalarýn hayatta sadece
golf oynamaya devam

Abdullah Gül'ün
zaman tüneli
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül Der
Speigel'e verdiði demeçte, Kürt yurttaþlarýn geçmiþte ayrýmcýlýða uðradýðýný ve
Kürtçe konuþamayýp yazamadýðýný söyledi.
Daha birkaç gün önce Abdullah Öcalan'a
yönelik Ýmralý'da yapýlan hakaret ve fiziki
þiddete tepki gösteren genç bir Kürt, polis
kurþunuyla öldürüldü.

DTP'nin, Kürtlerin partisinin kapatýlmasý
için açýlan dava hala devam ediyor.
Kürtçe yayýnlar hala yasaklanýyor.
Abdullah Gül yanýlýyor. Kürtlerin uðradýðý
ayrýmcýlýk utanýlmasý gereken bir geçmiþe
ait deðil. Kürtler bugün ayrýmcýlýða maruz
kalmaya devam ediyor. Siyasi, kültürel,
ekonomik tüm alanlarda Kürtler þiddetli
bir ayrýmcýlýk yaþýyor.
Abdullah Gül tam özür dilemeli, yani
Kürtlerin bugün de maruz kaldýðý ayrýmcýlýðý eleþtirmeli. Kürt halký bu türden açýklamalara itibar etmiyor.

Paþalar sussun, demokrasi konuþsun
Aktütün olayýndan sonra,
Genelkurmay tüm toplumu
azarlamaya, basýna gözdaðý vermeye devam etti.
Özellikle Taraf gazetesi,
asker tarafýndan doðrudan
muhtýraya maruz kaldý.
Ordu sadece basýna gözdaðý vermekle yetinmedi.
Yeni bir OHAL (Olaðanüstü
Hal Yönetimi) talebinde de
bulundu. Genelkurmay,
açýk bir biçimde, savaþ harcamalarý için bütçeden
daha fazla pay istedi.
Baþbakan Tayyip Erdoðan
da Genelkurmay çizgisinde
ilerleyerek, Kürt sorununda

demokratik açýlýmlara
kapalý olduðunun ve savaþ
politikalarýnda ýsrar edeceðinin iþaretlerini verdi.
Genelkurmay'ýn hemen
ardýndan Tayyip Erdoðan
da basýna saldýrdý.
Genelkurmay Taraf'ýn
yayýnladýðý görüntülerin
gerçeði yansýtmadýðýný
iddia etse de Taraf ayný
yayýnlarý daha da geliþtirerek, Genelkurmay'ýn iddialarýný çürüttü.
Kürt sorununda çözüm
için atýlacak ilk adým
demokrasinin geliþtirilmesiyse, bu konuda öncelik,

etmeleri demektir. Siyasal
demokrasi üzerindeki
askeri vesayet sona ermelidir.
Ergenekon adý verilen
kontrgerilla örgütlenmesi
daðýtýlmalýdýr.
Artýk baþka bir yol yok!
Hükümet, savaþ politikalarýna devam ettiði
sürece, Tayyip Erdoðan'ýn
tabiriyle, askeriyle, siyasisiyle Kürt sorununda
savaþçý politikalarý tercih
ettiði sürece, askeri
çözümün çözüm
olmadýðýný gösteren çok
sayýda Aktütün olayýnýn
yaþanacaðý açýk bir gerçek!
Çözüm siyasal adýmlarýn
atýlmasýnda. Çözüm,
demokratik açýlýmlar saðlanarak Kürt halkýna güven
verilmesinde.

askerlerin muhtýralarýna bir
son verilmesidir.
Muhtýra veren, basýn
özgürlüðüne yönelik açýklamalar yapan, basýný hedef
gösteren, kendi beceriksizliðinin üstünü, savaþ politikalarýnýn çözümsüzlüðünün inkâr edilemez
gerçekliðini topluma,
meclise, milletvekillerine,
basýna, kýsacasý
demokrasiye muhtýra vererek kapatmaya çalýþanlara
artýk görevlerinden el çektirilmelidir.
Ýki sene önce devlet adýna
Kürt halkýndan özrü dileyen

Tayyip Erdoðan ise
Meclisin en çok tezkere
geçirmeye meraklý
baþbakaný olarak tarihe
geçmek üzere. 1 Mart'ta
reddedilen ABD ile birlikte
Irak'a müdahale yetisi
veren tezkere, 2006'da
Lübnan'a Türk askeri göndermek için yetki tezkeresi,
geçen yýl ve geçtiðimiz ay
Kuzey Irak'a müdahale
yetkisi veren tezkere.
Kürt sorununda savaþ
politikalarý kýsa vadede
karlý gibi görünse de orta
ve uzun vadede bu politikalarý uygulayanlarýn
siyasi ömrünü kýsaltýr.
Demirel, Çiller, Ecevit ve
Yýlmaz örneklerinde
görüldüðü gibi.

GÖRÜÞ
Amerika'nýn habis emelleri
Ekonomik kriz, Amerika'dan kaynaklanýyor.
Bir önceki krizde, 2000-2001 yýllarýnda, "nokta
com" þirketlerinin hisselerinden oluþan balon patlamýþtý. Tamam, tamam, açýklayacaðým. Bu þirketler, internet üzerinden iþ yapan, mal satan,
müzayede yapan, çöpçatanlýk ve daha bin türlü
hizmet sunan þirketlerdi. Google, Yahoo, Ebay filan
gibi þirketler. Bunlar 1990'lar boyunca yeni ve ilginç
olduklarý için iþ hacimleri hýzla büyüdü. Bir dizüstü
bilgisayar ve bir fincan kahveyle üniversitede
okurken kurduðu þirketi yüz milyonlarca dolara
satan gençler gazetelere manþet oldu. Teknolojinin
geliþmesiyle birlikte gelecekte büyümeye hep
devam edeceklerine inanýlan bu þirketlerin hisse
senetleri kapýþ kapýþ kapýþýldý ve müthiþ deðerlendi.
Hisselerin deðeri, þirketlerin gerçek deðerinin kat
kat ötesine çýktý.
Kaçýnýlmaz olarak bu balon birgün patladý.
Þirketler battý, hisselerinin deðeri sýfýra düþtü. Balon
patlayýnca, birincisi, borsalar sarsýlýyor; ikincisi,
elindeki deðerli "nokta com" hisselerini teminat
olarak gösterip kredi almýþ olanlar bankalara borç
takýyor; üçüncüsü, hisse sahibi olduðu için kendini
zengin zannederken bol bol harcama yapanlar, hiç
harcama yapmaz oluyor, ekonomi daralmaya
baþlýyor.
Söylemeye herhalde gerek yok, "nokta com" þirketlerinin hemen hepsi Amerikan þirketiydi ve
balon 2000-2001'de patladýðýnda, Amerika'da patladý. Amerikan hükümeti, patlamanýn yayýlmasýný,
tüm ekonomiyi etkilemesini engellemek için
piyasalara oluk oluk para akýttý.
Bu para halkýn cebine deðil, bankalara akýtýldý.
Faizler düþürüldü, kredi almak kolaylaþtýrýldý, tüketim özendirildi. Hükümetin döktüðü paralarý
bankalar tüketim ve konut kredisi olarak vermeye
baþladý. Verecekleri makul kiþiler (yani borcunu
ödeyebilecek kiþiler) tükendiðinde, makul olmayan
kiþilere (yani hiçbir garanti gösteremeyen, borç
ödeme yeteneði olmayan kiþilere) vermeye
baþladýlar. Kredi alan herkes konut aldýkça, ev fiyatlarý yükselmeye baþladý. Ev fiyatlarý yükseldikçe,
ev sahipleri kendilerini zengin hissedip daha çok
kredi aldý, daha çok tüketim yaptý. Ve bir balon
daha þiþmeye baþladý.
Geçen sene bu aralar patlayan ve etkileri dalga
dalga yayýlan balon, bu balon. Konut kredileri
ödenemedi, konut fiyatlarý düþmeye baþladý,
bankalar verdikleri borçlarý geri alamayacaðýna
uyandý, tüketim daralmaya baþladý.
Söylemeye yine gerek yok herhalde, bu balon da
Amerika'da patladý. Konut sektörü en fazla
Amerika'da þiþmiþti, ilk batan bankalar ve konut
kredisi kurumlarý Amerika'da battý.
Ýþçi Partisi'nin ve TKP'nin yayýnlarýný zaman
zaman izleyen bir kiþi olarak, düþünmeden edemiyorum: Acaba Amerika'nýn yeni bir oyunuyla mý
karþý karþýyayýz?
Hepimiz biliyoruz, Amerikan emperyalizmi
Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya ve þey etmeye
çalýþýyor. Irakmýþ, Afganistanmýþ, Kafkaslarmýþ,
Latin Amerikaymýþ; bunlar Washington için ikincil
ve kolay iþler. Önemli olan Türkiye. "Þunu nasýl
böleceðiz, yahu?" diye yýllardýr düþünüyorlar.
Önce Necmettin Erbakan'ý baþbakan yaptýlar.
Olmadý. Kahraman ve vatansever ordumuz herifi
devirip Amerika'nýn oyununu boþa çýkardý. Sonra
AKP'yi hükümet yaptýlar. Yine olmadý. Akýlsýz
halkýmýz AKP'yi ve Tayyip Erdoðan'ý beðeniverdi.
Kahraman ve vatansever ordumuz herifi devirmeye
çalýþtý, maalesef deviremedi. Soros'u gönderdiler,
olmadý. Fethullah'ýn milyonlarca adamýný gönderdiler, olmadý. Taraf gazetesini yayýnladýlar,
olmadý. Cumhuriyet'i koruyanlarýn salak olduðunu
kanýtlamak için Aydemir Güler, Veli Küçük, Yalçýn
daha da Küçük ve Ýlker Baþbuð'u gönderdiler. Yine
olmadý.
Bence bu ekonomik krizi Amerikalýlar Türkiye'yi
bölmek için çýkarttý. Ama çok güveniyorum; Ýþçi
Partisi, TKP, Genelkurmay ve Ergenekon sonuna
kadar direnecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olmasýný saðlayacaklardýr. Korkacak bir
þey yok. Rahat uyuyabiliriz.

Roni Margulies
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Moda sahiline
dev hançer:

Corner Otel
Kadýköy Mühürdar
Caddesi'nde göðü
delen bir binanýn
inþaatý hýzla devam
ediyor. Corner Otel'de
þimdi 13. kat yapýlýyor
ve görüldüðü kadarýyla
inþaat daha da artarak
devam edecek. Corner
Otel, bölge için belirlenen imar þartlarýný
hiçe sayarak ve
çevresindeki tüm
yapýlarý çoktan geride
býrakarak yükselmeye
devam ediyor.
Mimarlar Odasý Ýstanbul Þubesi üyeleri bir
"kent suçu" olarak nitelendirdikleri Corner
Otel inþaatýný bir
eylemle protesto etti.
Otel önünde toplanan
eylemciler dövizler açtý
ve inþaata siyah bir
çelenk konuldu.
Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þube
Baþkaný Eyüp Muhçu
yaptýðý açýklamada,
"otelin mimarlýk ve
kültür cinayeti
olduðunu" söyledi.
Yoksullarýn evleri
yýkýlýrken Corner Otel
belediyelerin gözleri
önünde yükselmeye
devam ediyor.

Ege'de
kuraklýk
artýyor
Ege'deki kuraklýk
tehlikeli boyutlara
ulaþtý. Ege Üniversitesi
(EÜ) Ziraat Fakültesi
Toprak Bölümü öðretim üyesi Prof.Dr.
Yusuf Kurucu'ya göre
durum vahim: "Ürün
çeþitliðinde büyük bir
azalma var. Ýklim
deðiþikliðine baðlý
yaþanan çoraklýk bu
hýzla devam ederse
ülkemizde gýda krizi
yaþanabilir. Bunun
olmamasý için acil
eylem planýnýn yapýlmasý þart."
Kurucu, uyardý:
"Gediz ve Büyük
Menderes Havzasý
Türkiye'nin çok önemli
tarýmsal üretimini
karþýlayan bölgelerdir.
Özellikle pamuk ve
mýsýr üretiminin büyük
bir bölümü bu
havzalardan elde
edilmekte. Ýklim
deðiþikliðinin þimdiye
kadar ürün deseni
deðiþikliðine neden
olduðunu düþünürdük.
Ama bu böyle deðil.
Taban suyunun ve
kötü sulama suyunun
yüzeye býraktýðý tuzluluk buharlaþma ile
iyice etkisini göstermeye baþladý. Bu da
topraðýn üst katmanýnda yoðun bir çoraklaþmayý baþlattý. Çoraklaþma Batý'dan Doðu'ya
doðru geliþen bir yol
izlemekte"

LGBTT Haklarý
Platformu 23 Ekim'de
Anayasa'da eþitlik ile ilgili
düzenlenen 10. Maddeye,
cinsel yönelim ve cinsiyet
kimliði ibarelerinin eklenmesi ile ilgili baþlattýklarý
imza kampanyasýnda
toplanan imzalarý
TBMM'ye sunacak.
Ýzmir Travesti ve
Transeksüel Ýnisiyatifi,
Kaos GL Derneði, Kaos
GL Ýzmir Oluþumu,
Lambdaistanbul LGBTT
Dayanýþma Derneði,
MorEL Eskiþehir LGBTT
Oluþumu, Piramid LGBTT
Diyarbakýr Oluþumu,
Pembe Hayat LGBTT
Dayanýþma Derneði'nden

Eþcinsel örgütleri
23 Ekim’de meclis önünde
oluþan Lezbiyen, Gey,
Biseksüel, Travesti ve
Transseksüel Haklarý
Platformu hükümeti haklarýný tanýmaya çaðýrýyor.
LGBTT Haklarý
Platformu
Lambdaistanbul Derneði
hakkýnda açýlan ve þu an
Yargýtay'da bekleyen kapatma davasýna dikkat
çekiyor. Herkesin dernek
kurma hakký varken bu
hakký kullanan LGBTT
bireylere vatandaþ
sayýlmýyor.

Yakýn geçmiþte ýrkçý 301.
maddenin militan
savunucusu olan AKP'li
bakan Cemil Çiçek "cinsel
yönelim temelli ayrýmcýlýðýn" yasalarca kapsanmasýna gerek olmadýðýný,
cinsiyet kavramýnýn cinsel
yönelim kavramýný kapsadýðýný söylemiþti. Oysa
Lambdaistanbul hakkýnda
kapatma kararý veren
hâkim Anayasa'daki eþitlik maddesinde eþcinsel,
biseksüel, travesti ve
transseksüellerin kapsan-

madýðýný söylemiþ,
kararýný bu gerekçeye
dayandýrmýþtý.
LGBTT örgütleri bu
kararýn ardýndan bir imza
kampanyasý baþlattý.
Toplanan imzalar 23
Ekim'de meclis önünde
yapýlacak bir basýn açýklamasýnýn ardýndan
Cumhurbaþkaný,
Baþbakan, Meclis Baþkaný
ve TBMM Anayasa
Komisyonu Baþkaný
Burhan Kuzu'ya iletilecek.
Siz de Lambdaistanbul
web sitesine uðrayýp bir
imza vererek eþcinsellerin
hak mücadelesine destek
olabilirsiniz.
www.lambdaistanbul.org

Türkiye BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliðine seçildi

Utanç verici bir ortaklýk
Türkiye, Birleþmiþ
Milletler Güvenlik Konseyi
geçici üyeliðine seçildi.
Hükümet ve hâkim medya
tarafýndan büyük bir
baþarý olarak sunulan 2 yýllýk geçici üyelik CHP'nin
hoþuna gitti. Hükümeti
devirmek ya da devirttirmek için elinden geleni
yapan CHP hükümeti
tebrik etti.
BM, 2. Dünya Savaþý'nýn
ardýndan kurulan
emperyalist hiyerarþinin
bir dünya hukuku haline
getirilmesi amacýyla kuruldu. Bugün 192 ülke BM
üyesi. BM birçok organdan
oluþuyor, Güvenlik
Konseyi ise en önemli
organlardan biri, iþlevi
politik bir yürütme organý
olmasý. Yani dünyadaki
anlaþmazlýklar, çatýþmalar,
savaþlar ve silahlanma
konusunda yetkili.
Konseyin 5 daimi üyesi
olan ABD, Çin, Ýngiltere,
Fransa ve Rusya'nýn alýnan
kararlar üzerinde veto

hakký bulunmakta. Yani
asýl sözü dünyanýn efendileri söylüyor ve onlarýn
birinin bile istemediði bir
karar asla uygulanmýyor.

Geri kalan 10 üyelik ise
coðrafi esaslara göre
seçiliyor. Geçici üyeler
olan ülkeler BM politikalarýnda etkin olamýyor.

Mevcut iþleyiþ antidemokratik.
BM Güvenlik Konseyi,
dünyada barýþ misyonuyla
iliþkilendiriliyor. Ancak
aldýðý kararlar barýþtan çok
savaþa hizmet ediyor. 1950
yýlýndaki Kore Savaþý ve
1991'deki Körfez Savaþý
(Irak'a yönelik ilk ABD)
saldýrýsý konseyin aldýðý
karar doðrultusunda
gerçekleþmiþti. Konseyin
veto hakkýna sahip 5 üyesi
dünyanýn en büyük silah
üreticileri. Konsey, Irak'ýn
vurulmasýna göz
yumarken bir korsan
devlet olarak kurulan
Ýsrail'e karþý hiçbir þey
yapmadý. Bu yönde
yapýlan her öneri ABD
tarafýndan veto ediliyor.
Silahlanmaya ve savaþa
hevesli Türkiye'nin geçici
üyelik egemen güçler
tarafýndan. Herhangi bir
yaptýrým gücü olmayan bu
üyelik savaþ politikalarýna
ortaklýktan baþka bir anlama gelmiyor.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Ankara’ya yürüyor
Pir Sultan Abdal Kültür
Derneði, Ankara'ya
"Ayrýmcýlýða karþý eþit
yurttaþlýk hakký" için
yürüyor. PSKAD üyeleri,
Alevi inancý ve kimliðine
karþý devlet tarafýndan
uygulanan ayrýmcýlýða
son verilmesini istiyor.
PSKAD, 7 Kasým'da
Ordu, Ýstanbul, Balýkesir,
Ýzmir, Antalya, Adana ve
Diyarbakýr'dan yola çýkacak. 2 gün boyunca yol
üstündeki birçok
merkezde Alevilere karþý
uygulanan ayrýmcý politikalar protesto edilecek. 9
Kasým yürüyüþ kollarý
Ankara'da buluþacak ve
bir miting düzenleyecek.

Ne istiyorlar?
PSKAD, 4 talebi öne
sürüyor:
z 12 Eylül Askeri diktatörlüðü tarafýndan
baþlatýlan zorunlu din
derslerine son verilmesi,

z Alevilerin ibadethaneleri olan Cem Evleri
devlet tarafýndan tanýnsýn,
diðer inançlarýn ibadethaneleriyle ayný statüde
görülsün,
z Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý kaldýrýlsýn,
z Sivas'ta yakýlan
Madýmak Oteli müze
olsun.
PSKAD, AKP hükümetini bu 12 Eylül'ün Alevileri
Sünnileþtirme politikalarýna savunmakla suçluyor.

Ýnanç özgürlüðü
Sayýlarý 10 milyona
yakýn olduðu söylenen
Alevilerin inancý
cumhuriyetin kuruluþ yýllarýndan itibaren baský
altýnda. Milli kimlik dayatmasýnýn bir yüzü
Türkleþtirmeyse diðer
yüzü Sünnileþtirme oldu.
Mustafa Kemal ve CHP
iktidarý tarafýndan kuru-

lan Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý devletin resmi
Sünnilik anlayýþýnýn
bekçisi oldu.
Türkiye'deki laiklik
devletin tüm inançlara
eþit mesafede durmasýndan çok bir inancýn bir
yorumunu dayatmak
oldu. Alevi inancý bu
süreçte baský altýna alýndý.
Aleviler hakkýnda ayrýmcýlýk hem devlet hem de
toplum katýnda uygulandý.

Sünniler de mutsuz
Alevilere karþý utanç
verici bu ayrýmcýlýðýn bulmasýnýn zamaný geldi.
Mevcut laiklik uygulamasýndan ve devletin
dine karþý tutumundan
Aleviler kadar Sünniler de
þikâyetçi. Alevi öðrenciler
Sünniliðin propagandasýný içeren zorunlu din
derslerine girmeye zorlanýr, baþörtülü öðren-

cilere üniversitelere sokulmuyor. Türkiye'deki
Hýristiyanlar üzerindeki
baskýnýn boyutlarýný ise
Malatya'da 3 Hýristiyan
misyonerin vahþice
katledilmesinden,
kiliselere dönük sistematik saldýrýlardan görebiliriz.
Türkiye'de her türlü
inancýn üzerindeki
baskýya son verecek bir
düzenlemeye gidilmeden,
inanç özgürlüðü tanýnmadan sorun çözülmeyecek. Her dinsel cemaat
kendi ibadethanesini açabilmeli, kendi inancýný
kendi imkânlarýyla
yaþatabilmeli. Ankara'ya
yürüyen PSKAD
üyelerinin haklý talepleri,
zorunlu din derslerinin
kaldýrýlmasý ve diyanet
iþlerinin kapatýlmasý bu
yolda atýlacak gerekli ve
somut adýmlarýn baþýnda
geliyor.
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"Metal iþçisi
köle
deðildir"
Metal iþkolunda
çalýþan 100 bin iþçiyi
ilgilendiren toplu
sözleþme süreci 10
Ekim'de uyuþmazlýkla
sonuçlanmýþtý. Metal
iþkolunda örgütlü
DÝSK'e baðlý Birleþik
Metal-Ýþ Sendikasý
üyeleri metal patronlarýný yaptýklarý eylemlerle protesto etti.
Gebze'de bulunan
Sarkuysan, Areva,
Akkardan, Makine
Takým, Çayýrova Boru,
Yücel Boru, Poly Metal,
Bosal Mimaysan ve
Kroman Çelik'te yaklaþýk 3 bin iþçi servislerden iþyerine yaklaþýk bir
iki kilometre mesafede
inip buradan itibaren
yürüyüþe geçti.
Kocaeli'de Bekaert iþçileri, Ege Serbest
Bölgesi'nde Delphi
Dizel ve Lisi-FTB iþçileri, Ýstanbul'da ABB
iþçileri servislerden
inerek iþyerlerine sloganlarla yürüdü.
Metal patronlarý ilk altý
ay için yüzde 4.15'lik
ücret artýþý öneriyor. Bu
ve önerilen bir çok
baþka maddenin iþçilerin ihtiyaçlarýný
karþýlaþmaktan uzak
olduðunu belirten
Birleþik Metal-Ýþ
Sendikasý talepleri kabul
edilene kadar her Cuma
benzer eylemler gerçekleþtireceðini açýkladý.
Ýþkolunda en çok üyeye
sahip olan Türk-Ýþ'e
baðlý T. Metal-Ýþ yaptýðý
eylemlerle deðil,
baþkanýnýn serveti ve
Ergenekon'la iliþkileriyle gündeme geliyor.

Türüt’ün
dostu yine
baro baþkaný
Nevzat Erdemir,
yeniden Ýzmir Barosu
Baþkaný seçildi.
Erdemir, Hrant Dink
cinayetini savunan ve
Ýsmail Türüt tarafýndan
söylenen "plan yapmayýn plan" adlý þarkýyý
savunmuþtu.
301. maddenin ve
Ergenekon sanýklarýnýn
da savunucusu olan
Erdemir, Cumhuriyetçi
Avukatlar Grubu'nun
adayý olarak 1138 oy
aldý. Çaðdaþ Avukatlar
Grubunun adayý olan
Arif Ali Cancý ise 995
oyla ikinci olabildi.
Hukukun merkezi
olmasý gereken Ýzmir
Barosu ýrkçýlarýn elinde.

6z sosyalist iþçiz sayý: 338

Kamu emekçileri kazanýrsa tüm çalýþanlar kazanýrsa tüm çalýþanlar kazanýr

2009 bütçesinde
sosyal harcamalar artýrýlsýn!
Küresel sermaye
özelleþtirmeci kapitalizmin
krizine çözüm bulamýyor.
Piyasalara tonla para
aktarýlýyor, ancak dünya
borsalarý geçici yükseliþlerin ardýndan yeniden
geriliyor. Küresel finans
krizinin reel sektöre, yani
üretime olan etkisinin
yakýnda belireceðini herkes
söylüyor.
Türkiye'deki en zenginlerin örgütü olan Türkiye
Sanayici ve Ýþadamlarý
Derneði'nin Baþkaný
Arzuhan Doðan Yalçýndað
da onlardan biri "Kriz etkileyecek. Hakikaten bir
ekonomik kriz... Bu artýk
bir finansal kriz deðil. Ýþ
dünyasý olarak oldukça
tedirginiz. Dünyadaki bu
sallantýnýn Türkiye'yi etkilemeyeceðini söylemek
olacak þey deðil."
Patronlar, hükümeti
kendilerini dinlemeye
çaðýrdý ve çantalarýndan
çýkarttýklarý acý reçeteyi
önlerine koydu:
z Vergi yükümüzü
azaltýn.
z 2009 bütçesinde kamu
harcamalarýný kýsýn. Kamu
çalýþanlarýnýn ücret artýþýný
sýnýrlayýn.
z Bize ucuz krediler
verin. Mesela her ay
çalýþanlarýn ücretlerinden
kesilen iþsizlik sigortasý
primlerinin biriktiði Ýþsizlik Fonu'nda 30 milyar
dolarý kredi olarak daðýtýn.
z IMF yeniden yapýsal
uyum anlaþmasýna imza
atýn.
TÜSÝAD'ýn bu önerileri
etrafýnda TÝSK, TOBB
(Baþkaný Ergenekon sanýðý
ve eski ATO Baþkaný Sinan
Aygün'e destek vermiþti),
MÜSÝAD (Türkiye'de gizli
bir planý olduðu söylenen
"yeþil sermaye") gibi tüm
patron örgütleri kenetlendi. Aralarýndaki çatýþma ve
siyasal farklýlýklar bir anda
çöpe atýldý. Krizin faturasýný çalýþanlara ödetmekte
birleþmiþlerdi.
Hükümet ise kriz
karþýsýnda patronlarýn
imdadýna çoktan yetiþmeye hazýrdý. TÜSÝAD en
çok güven istiyordu. Ýnsanlarýn bankalar batacak diye
paralarýný çekmesi, harcamalarýný kýsmasý engellenmeliydi. Boynuna darbecilerin ilmiði geçirilmiþ
Baþbakan gittiði her yerde
Türkiye ekonomisinin kriz
karþýsýnda korunaklý
olduðunu "bize bir þey
olmaz" tavrýyla anlatýyordu. Kendisini bu iþe öyle-

2008 yýlýnda faiz hariç kamu harcamalarýnýn oraný ise
yüzde 23 civarýnda oldu. Askeri harcamalar da
düþüldüðünde bu oran yaklaþýk yüzde 21’dir. OECD ortalamasýn
nda ise bu oran 34,8’dir. Türkiye kamu harcamalarýna son derece az kaynak ayýrmaktadýr. Kamu harcamalarýna ayrýlan payýn az olmasý, yetersiz sayýda okul,
ha
astane, doktor, öðretmen, fabrika, yol ve iþ demektir.
Aþaðýdaki tabloda kamu harrcamalarýnda OECD ve
AR)
Türkiye ortalamalarý karþýlaþtýrýlmýþtýr. (KESK-A

Kamu emekçilerinin bütçeden ve GSYÝH’dan aldýðý pay
azaltýlmaktadýr. Bütçeden person
nele ayrýlan pay 1992
yýlýnda yüzde 41,74 düzeyinde iken bu oranýn 2008 yýlý
için yüzde 24,8 olmasý hedeflenmiþti. (KESK-A
AR)

sine kaptýrdý ki TÜSÝAD
tarafýndan azarlandý.
Baþbakanýn açýðýný kapatmak için birçok hükümet
üyesi sýraya girdi.
Ekonomiden Sorumlu
Devlet Bakaný Mehmet
Þimþek tüm dünyanýn
vazgeçtiði, Türkiye'de
milyonlarca insanýn fakirleþmesine neden olan 1999
ve 2001 krizlerinin sorumlusu Uluslararasý Para
Fonu (IMF) ile yeniden
anlaþma yapabileceklerini
açýkladý. Sanayi ve Ticaret
Bakaný Zafer Çaðlayan
patronlarýn önerilerine
"sýcak" baktýklarýný
söylerken, Devlet Bakaný
ve Baþbakan Yardýmcýsý
Nazým Erken özel sektörün
önerilerinin 2009'a dair
ekonomik programda göz
önüne alýnacaðýný açýkladý.
Hiçbirisi iþini kaybetme
tehlikesi ile karþý karþýya
olanlar hakkýnda bir açýk-

lama yapmadý. Kriz tüm
toplumu etkileyecekti,
ancak krize karþý alýnan
önlemler sadece toplumun
azýnlýðý olan zenginler
tarafýndan belirleniyordu.
CHP ve MHP sessizdi.
Tüm düzen partileri
ekonomik politikalarda
birleþmiþ, demokrasi rafa
kaldýrýlmýþtý.
Hükümetin patronlara
sevgi dolu mesajlarýný
kamu emekçilerine yapýlan
yüzde 4'lük zam izledi.
Enflasyon yüzde 10'un
üzerindeyken kamu
emekçisine verilen günde 1
simit 1 çay oldu.
Toplumun ezici çoðunluðunun istemediði IMF
þimdiden "her türlü
yardýmý yapmaya hazýrýz"
dedi. Anlaþmaya imza atýn,
borç verelim, siz de kamu
harcamalarýný kýsýn,
paranýn büyük bölümünü
borcunuzun faizi olarak

bize verin - Yapýsal uyum
anlaþmalarý, on yýllardýr
Türkiye bu döngüye
sokuyor, çalýþanlarý fakirleþtiriyordu. Þimdi daha
fazlasýný istiyorlar: Ücretleri kýsýn, hastane, okul,
fabrika yapmayýn!
Kriz 30 yýldýr dünyada
hâkim olan yeni-liberal
kapitalizmin ürünü. Krizin
sahipleri faturayý da kendileri ödemeli.
Patronlar nasýl
kenetlendiyse çalýþanlar da
birleþmek zorunda.
Faturayý patronlara ödetmeliyiz. Ýlk büyük
mücadele KESK'in eylemleri olacak. KESK, insanca
yaþanacak bir ücret,
saðlýða ve eðitime daha
fazla kaynak ayrýlmasý,
askeri harcamalarýn kýsýlmasý talepleriyle Kasým'da
sokaða çýkýyor. KESK
kazanýrsa tüm çalýþanlar
kazanýr.

AB üyesi 27 ülkede kamu personel giderlerinin GSMH
içindeki oraný (yani ülkede toplam zenginlik içindeki
payý) 2008 yýlý için yüzde 10,7 iken Türkiye"de bu oran
yüzde 6,6.
Orta Vadeli Mali plana göre personel giderlerinin
GSMH’deki payýnýn 2009 ve 2010 yýllarýnda yüzde 6,3
düzeyine çekileceði kaydedildi. (KESK-A
AR)

Uluslarasý Çalýþma Örgütü:

20 milyon kiþi iþsiz kalacak
Uluslararasý Çalýþma
Örgütü (ILO),
Uluslararasý Paru
Fonu’nun (IMF) tahminlerine dayanarak verdiði
rakamlara göre, halen
dünya genelinde 190
milyonu bulan iþsiz
sayýsý 20 milyon kiþinin
eklenmesiyle 210 milyona ulaþacak. Bu krizden muhtemelen en çok
inþaat, emlak, mali

hizmetler ve otomotiv
sektörü etkilenecek.
Temmuz ayýnda
Türkiye’de 100 bin kiþi
iþini kaybetmiþti. Ýzleyen
aylarda bu sayýnýn arttýðý, ancak esas dalganýn
Kasým ve Aralýk’ta geleceði söyleniyor.
KESK, tam zamanýnda
sokaða çýkarak çalýþanlara mücadele yolunu
gösteriyor.

sayý: 338 z sosyalist iþçi z
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1908'den 2008'e Nerede Kalmýþtýk ?
Onur Öztürk
2008 yýlý "2.Meþrutiyet" olarak anýlan Jön Türk Burjuva devriminin
yüzüncü yýlý. Bu yýlýn 29 Ekiminde ise Türkiye Cumhuriyeti kuruluþunun 85.yýlýný kutlayacak. Tarihçiler, Osmanlý siyasal yapýsý ile
Cumhuriyet dönemi kurumlarý arasýnda bir geçiþliliðin olup olmadýðý
veya Türkiye'de bir burjuva demokratik devrimin yaþanýp yaþanmadýðý konusunu defalarca tartýþmýþlardý.

1908 Jön Türk Hareketi
Osmanlý Ýmparatorluðu 19.Yüzyýldan itibaren batý kapitalizminin
etkisine girer. Özellikle yeni geliþen ekonomik iliþkilerin etkisi ile
imparatorluðun geleneksel yapýsý giderek aþýnmaya baþlar.
Avrupa'dan yayýlan "burjuva milliyetçi" akýmlarla da çok uluslu
imparatorluk bünyesinde bulunan topluluklar Osmanlý'ya karþý ayaklanmaya baþlar. Bu geliþmeler imparatorluðun daðýlma sürecini hýzlandýrýr. Bürokratik gelenekten gelen ve batý tarzý okullarda okuyup
(Bir kýsmý Avrupa'ya eðitim görmeye gitmiþtir.) burjuva kültürü ile
yetiþen aydýnlar. Ýmparatorluðun çöküþüne son vermek yani "devleti
kurtarmak" için kapitalizmin kimi üst yapý kurumlarýnýn Osmanlý'ya
taþýnmasýný savunuyorlardý. 1800'leride görülen Tanzimat, Islahat ve
Birinci Meþrutiyet türü kimi geliþmeler bu giriþimlerin bir ürünüydü.
19.Yüzyýlda bu giriþimlerin en önemlisi kuþkusuz 1. Meþrutiyet olmuþtur. 1. Meþrutiyet ile birlikte biçimsel ve göstermelik de olsa ilk defa
bir anaysa yürürlüðe girmiþ ve Osmanlý toplumu "parlamento"
kavramý ile tanýþmýþtýr."

1908 Önce Özgürlük, Sonra Diktatörlük

Askeri harcamalara akýtýlan para: (Cari fiyatlarla, Milyon dolar)
1985

2000

2005

2006

2007

2.365

9.994

10.301

11.560

3.446

Savaþa deðil emekçiye bütçe
“Kaynak yok,” tüm yeniliberaller gibi maliye
bakaný Kemal Unakýtan’da
çalýþanlar daha fazla ücret
isteyince bu gerekçeyi ileri
sürüyor.
Kamu emekçilerine alay
eder gibi yüzde 4 zam
yapanlar iþ askeri harcamalara gelince kesenin
aðzýna açýyor.
Türkiye’nin yeni-liberal
politikalarýn acýmasýzca
uygulanmasýyla geçen son
30 yýlýnda emekçilere ve
sosyal harcamalara daha
fazla kaynak ayrýlmasý
talebi hep reddedildi.
Çalýþanlar için küçülen
devlet, milyarlarca dolarý
askeri harcamalara ve
savaþa harcadý. Dað taþ
ödediðimiz vergilerle bombalandý. Kürt sorunu
çözülmedi. 50 binden fazla
insan öldü. Aktütün’de
olduðu gibi ölmeye devam
ediyorlar.
Türkiye ordusuyla övünen bir ülke. Dünyada en
büyük 17. orduya sahip.
800 bin asker besliyor. Her
askerin masraflarý,
kuþandýðý silah, atýlan her
bomba çalýþanlardan alýAvrupalý patronlar krizin
faturasýný çalýþanlara ödetmeye baþladý. “Geçici bir
süre iþten çýkarma” ya da
ücretsiz izin gibi açýklamalar korkunç gerçeði ört
bas etmek için kullanýlýyor. Krizin derinleþeceði ve
etkilerinin artacaðý
düþündüldüðünde iþini
kaybedenlerin geri dönme
þansý yok.
z Ýngiltere'de iþsizlik son
17 yýlýn en yüksek oranýna
ulaþtý. Bugün 1,5 milyon
olan iþsiz sayýsýnýn

nan vergilerle ödeniyor.
Çalýþanlarýn ücretlerinden,
asgari ücretten vergi yükü
kaldýrýlmýyor. Ama patronlar kriz kapýyý çalýnca vergi
indirimi istiyor.
Kriz dünyadaki savaþ ve
silahlanma eðilimini
güçlendirecek. Çalýþanlar
bu geliþmeye karþý çýkmalý.
Ýnsanca bir ücret, daha
fazla hastane ve okul için
kaynak var! Askeri harcamalarý kýsýn, sosyal harcamalarý artýrýn!
KESK her yýl bütçelerden
askeri harcamalara ayrýlan
payýn kýsýlmasýný savunuyor.
z Türkiye, NATO'da
askeri harcamalarda 8.
sýrada yer alýyor. Yani
bütçesinden savunmaya en
çok pay ayýran ülkelerin ön
sýralarýnda yer alýyor.
Askeri harcamalara Ýran
3.8, Rusya 4.3, Pakistan 4.4
oranýnda harcama
yaparken Türkiye'de bu
oran 4.9.
z Türkiye'de kiþi baþýna
savunma harcamalarý 102
dolar. Askeri harcamalar,
alýnan tek bir mermi bile
bizim vergilerimizle

“Savunma masraflarýný finanse eden üç kaynak mevcut:
Bütçe ödenekleri, Savunma Sanayii Destekleme Fonu
(SSDE) ve Türk Silahlý Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfý
(TSKGV). Harcamalar % 86 oranýnda savunma bütçesinden, % 14 oranýnda SSDF'den ve % 05 kadarý da
TSKGV'den karþýlanýyor. Ayrýca, silah, donaným ve yedek
parça gereksiniminin % 79'u ithal yolu ile saðlandýðýndan dýþ krediler de kullanýlmaktadýr. Bu borçlarýn faiz ve
ana para ödemeleri, Savunma Bakanlýðý'nýn deðil, fakat
Maliye Bakanlýðý'nýn bütçesinde yer alýr. Askeri nitelikli
borçlarýn dökümü, diðer bütün ülkelerde olduðu gibi
bizde de açýklanmamaktadýr. “ (TESEV)
karþýlanýyor.
Türkiye buna karþýlýk
saðlýk harcamalarýnda,
dünya ülkeleri arasýnda
son sýralarda yer almakta.
Kiþi baþýna saðlýk harca-

Devler fabrikalarýný kapatýyor
Dünyada iþten çýkarma dalgasý
2010'da 3 milyona çýkmasý
bekleniyor.
z Pepsi 3 bin 300 çalýþaný
iþten çýkartýyor
z Ford þirketinin sahip
olduðu Volvo Cars'tan
yapýlan açýklamada,
talebin düþmesi nedeniyle
Ýsveç'te 2,000 "mavi
yakalý" ile 700 "beyaz
yakalý" çalýþanýn iþten
çýkarýlacaðý belirtildi.

z Dünyanýn en büyük
yük kamyonu üreticisi
Daimler'deki toplam 3,500
fabrika ve büro çalýþaný
iþini kaybetmek üzere.
Daimler'in ABD ve
Kanada'da bulunan iki
fabrikasýný kapatacaðý ve
Sterling marka kamyonlarýn üretimini durduracaðý açýklandý. Ýki fabrikada çalýþan 2,300 iþçinin

masý, ABD'de 5635,
Yunanistan'da 2011,
Kore'de 1074, Yeni
Zelanda'da 1886,
Macaristan'da 1115,
Türkiye'de 452 dolar.
yaný sýra, ABD ve
Kanada'daki 1,200 beyaz
yakalý iþçi iþten çýkarýlacak.
z Otomobil sektöründe
dünya devleri arasýnda
bulunan Opel fabrikasý,
Almanya'daki Bochum ve
Eisenach kentlerinde üretim yapan bölümlerini
kapattý. Bochum kentinde
bulunan Opel'da çalýþan 5
bin iþçi iþsizler ordusuna
katýldý. Opel Eisenach'da
çalýþan bin 800 iþçinin
iþine de son verilecek.

Bu deneyim kýsa sürdü, 2. Abdülhamit Rusya ile yapýlan savaþý
bahane ederek parlamentoyu tatile sokmuþ, Anayasa'yý da rafa
kaldýrmýþtýr, Bir süre sonra bu durum karþýsýnda Jön Türkler
Anayasanýn yeniden yürürlüðe girmesi için Abdülhamit'e baský yapmak için çeþitli faaliyetlerin içersine girerler. Ýþte bu faaliyetlerin en
önemli unsurlarýndan biri Ýttihat ve Terakki Cemiyeti olmuþtur. 1908
yýlýnda Makedonya sorunun derinleþmesi ile birlikte Jön Türklerin
güçlü olduklarý Selanik ve çevresinde ayaklanmýþlardýr. Bunun üzerine Abdülhamit, Anayasa'yý yeniden ilan etmek zorunda kalmýþtýr.
Meþrutiyet'in ilaný halk arasýnda "hürriyetin ilaný" olarak algýlandý
ve Ýstanbul, Anadolu baþta olmak üzere ülkenin pek çok bölgesinde
"yaþasýn hürriyet" sloganlarý ile sevinç gösterileri yapýldý. Aþaðýdan
geliþen dinamikler ivme kazandý. O güne kadar görülmemiþ sayýda
gazete, dergi, yayýn çýktý, onlarca cemiyet ve farklý eðilimlerde siyasi
parti kuruldu. Yine örgütlü kadýn hareketleri bu dönemde ortaya çýktý.
Ýlk sosyalist parti bu dönemde kuruldu (Osmanlý Sosyalist Fýrkasý
yayýn organý iþtirak). Yine meþrutiyet'le birlikte Türkiye tarihinde o
döneme kadar pek sýk rastlanmayan yaygýnlýkta bir grev dalgasý
yaþandý. O dönemin parlamentosunda ise (Her ne kadar sýnýrlý bir oy
hakký olsa da) farklý uluslardan ve dinlerde, çeþitli siyasi eðilimlerden
mebuslar toplanmýþtý.
Ancak bu bahar ortamý uzun sürmeyecekti. Meþrutiyetin ilaný
nedeniyle Ýttihat ve Terakki Cemiyeti önemli bir güç elde etti.
Önceleri doðrudan iktidarý eline almadý. Ve dolaylý olarak hükümetleri
kontrol etti. Diðer yandan Cemiyetin meclis grubu dýþýnda kalan
örgütlenmesinin gizliliði sürdü.. 1909'da toplanan kongresinde
seçilen merkez komite üyeleri gizli tutuldu. Bir yandan da Ýttihat ve
Terakki'ye yönelik eleþtiriler artýnca ÝTC çeteci yöntemleri kullanmaya
baþladý. 6 Nisan 1909'da ÝTC karþýtý -tutumu ile bilinen Serbesti
gazetesi yazarý Hasan Fehmi Galata Köprüsü önünde öldürüldü, bu
olayý sonraki yýllarda baþka gazeteci cinayetleri izledi. Grevleri bastýrmak için Tatil-i Eþgal kanunu çýkartýldý. 1909'daki 31 Mart vakasý
bahane edilerek sýkýyönetim ilan edildi. 1912 sopalý seçimleri ve 1913
Bab-ý Ali baskýný(Türkiye'de ilk darbelerden biri bütün muhalefet
sindirildi ve Ýttihat ve Terakki diktatörlüðü kuruldu. Sonrasý malum
geliþmeler. 1.Dünya felaketi, ýrkçý politikalar, Ermeni kýrýmý vs.

Cumhuriyet Döneminde de Ayný Miras
Birinci Dünya Savaþý sonrasý, jön Türk geleneðinden gelen kadrolar, kalan topraklar üzerinde devletin varlýðýný korumak için "Milli
Mücadele" sürecini baþlatacaklardý. Bu dönemde oluþan Birinci
Meclis, 1908 Meclisi kadar olmasa da, savaþ koþullarýna raðmen,
erken dönem cumhuriyet meclislerinden çok daha demokratik bir
özellik gösteriyordu. Mustafa Kemal'in liderliðinde 1. Gruba karþý,
Liderliðini Liberal kiþiliði ile bilinen Hüseyin Avni Ulaþ'ýn yaptýðý 2.
Grup oluþmuþtu. Ýkinci Grup, Ýslamcýsýndan muhafazakârýna, liberalinden hatta Rusya'daki Ekim Devrimi'ne sempati duyan mebuslara
kadar geniþ bir yelpazeyi kapsýyordu. Oysa resmi tarih bu grubu salt
hilafetçi ve saltanatçý olarak anlatýr. Yine birinci Meclis'in sonunda
muhalefet tasfiye edilecektir. Önce Lozan görüþmelerini eleþtiren
Trabzon Mebusu Ali Þükrü Bey, Mustafa Kemal'i korumakla görevli
muhafýz Alayý komutaný Topal Osman tarafýndan öldürülecektir.
Sonra 1923'ün ilkbaharýnda 1.Meclis feshedilecek yapýlan yeni seçimlerde, adaylarýn sýký kontrolü nedeniyle üyelerinin tamamýnýn birinci
gruptan oluþtuðu yeni bir meclis þekillenecekti. Ýþte cumhuriyet de
bu meclis tarafýndan ilan edilecek, karar muhalefet eden kimi milletvekilinin katýlmasýnýn engellendiði ve çok az katýlýmýn olduðu bir
oturumda olacaktý. Cumhuriyet dönemi ile birlikte özellikle de 1925
yýlýnda patlak veren Þeyh Sait isyaný ile birlikte bütün muhalefet susturulacak, tek yasal muhalefet Partisi TCP kapatýlacak, üyelerinin bir
bölümü idamla yargýlanacak (Çoðu üstelik Mustafa Kemal'in yakýn
silah arkadaþý olmalarýna raðmen.), bütün baskýlara raðmen var
olmaya çalýþan sol yayýnlar, Aydýnlýk, Orak Çekiç'in yayýný durdurulup,
dönemin tek örgütlü yer altý sol faaliyeti olan TKP'ye yönelik geniþ bir
tutuklama kampanyasý baþlatýlacaktýr.
Türkiye'de burjuva dönüþüm otoriter bir görünümde gerçekleþmiþtir. Osmanlý-Türk modernleþmesinin geç bir tarihte yani burjuvazinin tarihsel olarak gerici bir konuma geldiði zaman diliminde
olmuþtur. 20.Yüzyýlda ise emperyalizm çaðý ve ilk sosyalist devrimin
gerçekleþmesi güçsüz burjuvaziyi ve onun siyasi temsilcilerini daha
da hýrçýnlaþtýrmýþtýr. Aþaðýdan geliþebilecek bütün iþçi-, köylü, kadýn
ve emekçi halk hareketlerinin önü kesilmiþtir. Bu yöntemin bahanesi
olarak "halkýn demokrasi deneyimi olmamasý" gösterilmiþtir. Oysa
yukarda da anlatmaya çalýþtýðýmýz gibi, gerek 1908 deneyimi,
gerekse, 1919-1922 arasý savaþ dönemine raðmen yaþananlar bu
argümaný çürütmektedir. Türkiye'de burjuva demokrasisinin neden
kof ve sýð olduðu tarihsel deneyimlerle anlaþýlabilir.
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Can Irmak Özinanýr
Sosyalist Ýþçi gazetesi uzun bir
süredir yeni bir sol alternatifin
inþa edilmesi gerektiðini
savunuyor. DSÝP'li aktivistler yýllardýr savaþa ve kapitalizme
karþý kampanyalar örgütlerken,
bir yandan devrimci fikirleri
savunan DSÝP'i, bir yandansa
daha geniþ bir sol partiyi inþa
etmek için mücadele ediyor Peki,
neden hem bir devrimci parti
için hem de baþka türlü bir parti
için mücadele ediyoruz?

Yeni sol ve
devrimci parti

Ýngiltere, Ýtalya ve
Almanya
Son yýllarda dünyada bir takým
yeni sol parti deneyimleri
yaþandý. Latin Amerika'daki iktidarlardan, Avrupa'daki yeni
örgütlenmelere bir dizi deneyim
yaþandý. Bunlardan belli baþlý bir
kaçýnýn deneyimlerine bakarak
dersler çýkarabiliriz.
RESPECT, savaþ karþýtý hareket
içinde birlikte hareket eden müslümanlar, devrimci marksistler
ve sol kanat reformistler tarafýndan kuruldu. Bundan önce
Ýngiltere'de, Ýþçi Partisi'nin solunda bir alternatif yoktu.
RESPECT, yapýlan ilk seçimlerde
meclise bir milletvekili soktu. Bu
milletvekili Ýþçi Partisi'nden kýsa
bir süre önce kopan George
Galloway'di. Bu büyük bir zafer
olmasa da bir heyecan yarattý.
Ancak kýsa bir süre önce
Galloway öncülüðündeki
reformistler, parti içindeki
devrimcilere karþý tavýr almaya
baþladýlar. Reformist kanat, müslümanlarýn da büyük
bölümünün desteðiyle daha
popülist bir politika izlemek
istiyordu ve gözünü parlamentoya dikmiþti. Devrimciler ise
soldan yükselen bu alternatifi
popülizme terk etmek istemiyorlardý. Ve RESPECT bölündü.
Yerel seçimlerde Ýþçi Partisi ciddi
oy kayýplarýna uðrarken, iþçi partisinin solundaki iki alternatif de
ciddi bir etki yaratmayý baþaramadý, muhafazakar parti seçimden oylarýný ciddi bir ölçüde arttýrarak çýktý.
Ýtalya'da ise daha farklý bir
deneyim yaþandý. 2006
Nisan'ýnda sol, seçimlere blok
halinde girdi ve Berlusconi'ye
ufak bir fark atarak iktidara
geldi. Hareketin liderliði
reformistti, neoliberal politikalarý
ve savaþ politikalarýný sürdürüyordu. Baþbakan Prodi, merkez
solda yer alan bir politikacýydý.
Koalisyonun içindeki en büyük
devrimci güç Rifandazione
Communista, Avrupa'da
antikapitalist hareketin tam
göbeðinde yer alan bir partiydi,
Berlusconi hükümetinin neoliberal politikalarýna ve Irak savaþýna karþý gösteriler içinde güçlü
bir þekilde yer alýyordu. Sonra
sol koalisyon içinde yer almasýy-

la birlikte parlamentoya temsilcilerini soktu. Ancak parlamentodaki Rifandazione üyeleri koalisyonun bir parçasý olarak,
Afganistan'ýn iþgali yönünde oy
kullandý. Merkez soldaki bir burjuva politikacýsýnýn olan
Prodi'nin peþine takýlarak parlamenter hayaller peþine düþmek
Ýtalya'da sol için intihar oldu.
Rifandazione, Prodi'nin politikalarýný teþhir ederek, devrimci
fikirlerin yaygýnlýk kazanmasýný
saðlayabilirdi ancak bunu yapmadý. Prodi hükümeti sonunda
istifa etmek zorunda kaldý. Bir
sonraki seçimlerde sað büyük bir
yükseliþe geçti, üstelik bu sefer
faþistler de sað koalisyon içinde
ciddi bir güç olarak ortaya çýkmaya baþladýlar.
Almanya'da ise daha umut
verici bir tablo ortaya çýktý. Bir
grup antikapitalist aktivist ve

Devrimci parti: Ýþçi sýnýfýnýn hafýzasý
Kapitalizm bileþik ama eþitsiz
geliþen bir sistemdir. Bu eþitsizlik iþçiler arasýnda da vardýr.
Kapitalizmin istikrar dönemlerinde, hakim olan fikirler egemen sýnýfýn fikirleridir. Ancak
kapitalizm üzerindeki sis perdesi aralandýðýnda, iþçiler ve geniþ
kitleler gerçek çýkarlarýný görmeye baþlarlar ve mücadele etmeye baþlarlar.
Tarih bir çok mücadele, zafer

ve yenilgi ile doludur. Devrimci
parti, bütün bu mücadelelerin
hafýzasýný oluþturur. Geçmiþ
mücadele deneyimlerinden dersler çýkararak, iþçi sýnýfýnýn
geçmiþteki hatalara düþmemesini, zafer kazanmýþ olan yollarý
bulmasýný saðlamaya çalýþýr. Bir
yandan da her dönemde iþçi
sýnýfýný suni olarak bölen her tür
fikre karþý mücadele eder.
Irkçýlýk, milliyetçilik, cinsiyetçi-

sendikacý tarafýndan kurulan ve
neoliberal politkalara karþý
direniþ içinde þekillenen
Wahlalternative ile Almanya'nýn
batýsýnda bir varlýk gösteremeyen Doðu Almanya'nýn eski
komünist partisinin devamý PDS
birleþti. Neoliberal politikalarýn
uygulayýcýsý olan Alman Sosyal
Demokrat Partisi(SPD)'den
kopan sol sosyal demokratlar da
bu harekete katýldýlar. Özellikle
ilkeli bir þekilde SPD'den istifa
eden Oscar Lafontaine'in katýlmasý bu birliði güçlendirdi ve
sonuç olarak Die Linke isimli
parti ortaya çýktý. Bu parti seçimlerde ciddi bir oy oranýna
ulaþarak, burjuva politikacýlarýnýn bütün hesaplarýný
alt üst etmeyi baþardý.
Tabii ki Die Linke içinde de
reformistler ile devrimci marksistler arasýnda bir çeþit tartýþma
lik gibi ideolojilere karþý tavizsiz
bir þekilde mücadele eder.
Ýþçi sýnýfýný ezilen halklarýn
kendi kaderlerini tayin hakký
için mücadeleye çaðýrýr. Bu
yolla ezilen ulusun iþçileri ile
ezen ulusun iþçilerini egemen
sýnýfa karþý bir araya getirmeye
çabalar.
Tarih, sýradan insanlarýn
dünyayý deðiþtirebileceklerini
sayýsýz defalar göstermiþtir.
1917'de Rusya'da iþçi sýnýfýnýn
kurtuluþunun kendi eseri olacaðý pratik olarak kanýtlan-

yürüyor. Baþarýnýn devamýný
devrimcilerin bir yandan birliði
korumasý, bir yandan da devrimci fikirlerin iþçi sýnýfý ve ezilenler
arasýnda yaygýnlaþmasýný saðlamasý getirecek.
Tabii ki amacýmýz, dünyadaki
bütün yeni sol partilerin baþarýsýzlýklarýný sýralamak deðil. Bütün
bu partiler, iþçi sýnýfý ve ezilenler
açýsýndan yeni bir dinamik oluþturmayý baþarabildiler ancak
Ýtalya örneðinde açýk bir þekilde
görüleceði gibi devrimci partilerin hegemonik olamadýðý ya da
yanlýþ adýmlar attýklarý durumlarda baþarý çok büyük bir hýzla
sað politikalarýn yükselmeye
baþlamasýna neden olabilir. Ve
kitle partileri açýsýndan bir süre
sonra Reform Mu, Devrim mi?"
sorusu kaçýnýlmaz bir þekilde
ortaya çýkar. Burada yapýlacak
seçim, hem mevcut politik
mýþtýr. DSÝP,
bu
mücadelelerin
deneylerine,
ezilenlerin
aþaðýdan
sosyalizm
geleneðine
yaslanmaktadýr. Dünyayý
deðiþtirecek
fikirleri savunmak için, krize
marksizmle cevap vermek için
iþçi sýnýfýnýn hafýzasýný iyi tutmak, örgütlenmek gerekir.

duruþu hem de iþçi sýnýfýnýn
geleceðini yakýndan
ilgilendirmektedir. Bu sebeple
hem yeni bir siyasal alternatifin
yaratýlmasý hem de devrimci
partinin inþa edilmesi gerekmektedir.

Yeni bir sola
ihtiyacýmýz var
Kapitalizmin krizi giderek
yayýlýyor. Egemen sýnýf ise bu
krizin faturasýný iþçilere,
emekçilere ödetmeye çalýþacak.
Bütün dünyada iþsizliðin artmaya baþlamasýna, haklarýmýzýn
hýzla tasfiye edilmeye baþlamasýna tanýklýk edeceðiz. Sýnýf
mücadelesi daha net bir þekilde
ortaya çýkacak.
Bu tablo iþçi sýnýfý için büyük
bir yýkým anlamýna geliyor.
Ancak sýnýf mücadelesinin
netleþmeye baþlamasý, kriz sebebiyle kapitalizmin ideolojik
örtüsünün bir anda gözler önünden çekilmesi, iþçi hareketine bir
ivme kazandýrabilir. Ýþçiler haklarýný kaybetmemek için direnmeye baþlayabilir ve çok büyük
ihtimalle baþlayacaklardýr.
Ancak böyle bir direniþin
yaygýnlaþmasý ancak bu direniþin
siyasal alanda bir karþýlýðýnýn
olmasýyla, solda krize karþý
umudu örgütleyebilecek bir
siyasal alternatifin oluþmasý ile
mümkündür.
Açýk ki, daha önce denenmiþ
formüller, tepeden kurulacak ittifaklar, mevcut sol partilerin bu
þekilde bir araya gelmesi vs. bu
alternatifi inþa edemez. Bu alternatif ancak sokakta, iþ yerinde,
sendikada kampanyalar yaparak,
sosyal haklarýmýza dönük
saldýrýlara sokakta yanýt verirken
inþa edilebilir.
Bunu yapabilmek için antikapitalist hareketin örgütlenme
deneyimlerinden faydalanmak,
bugüne kadar kapitalizmin bir
çok farklý tahribatýna karþý
yapýlan kampanyalarýn, verilen
mücadelelerin birikimi
üzerinden gitmek gerekir.
Yeni bir sol alternatif mutlaka
örgütlü iþçi sýnýfýna dayanmalýdýr, iþçi sýnýfýnýn mücadelesi
ile bütün ezilenlerin taleplerini
birleþtirmeyi baþarabilmelidir.
Bu sebeple özgürlük sorununun
üzerinden atlanamaz. Darbelere
karþý çýkmadan, inanç ve inançsýzlýk özgürlüðünü, sýnýrsýz
örgütlenme ve eylem özgürlüðünü savunmadan ezilenlerin
partisini inþa etmek mümkün
deðildir.
DSÝP'li aktivistler var güçleriyle
böyle bir alternatifin inþasý için
çalýþmaktadýr. Yeni bir sola, iþçi
sýnýfýyla birlikte krize yanýt verebilecek bir örgüte ihtiyacýmýz
vardýr. DSÝP hem yeni bir solun
ortaya çýkabilmesi hem de
devrimci fikirlerin yaygýnlaþmasý
için uðraþacaktýr.

Ne okumalý?
Devrimci partinin sýnýf
mücadelesinde ve devrimde
oynadýðý rol üzerine okumak
isteyenler Z Yayýnlarý tarafýndan yayýnlanan iki kaynaklara baþvurabilir:
z Parti ve Sýnýf/
Chris Harman, Broþür, 40 sf.
z Lenin: Partinin Ýnþasý
Tony Cliff, Kitap, 404 sf.
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Ekim Devrimi
bir darbe miydi?
Þimdiki takvine göre 24 Ekim, o dönemki takvime göre 7
Kasým’da Rusya’da tarih
hin ilk baþarýlý sosyalist devrimi
gerçekleþtirdi. Kimsenin Ekim Devrimi’nin insanlýk
k tarihinde
oynadýðý önemli rolden, koca bir yüzyýlý belirlemesinden
kuþkusu yok. Ancak bugün liberal demokrasinin insanlýðýn
Chris Bambery
1917 Ekim Devrimi yeni
bir toplumu iþaret ediyordu: Üretim üzerinde iþçi
denetimi, topraðýn iþleyene
verilmesi, sömürge halklara kendi kaderini belirleme hakký ve toprak ilhaký
olmaksýzýn acil barýþ.
Bunlar iþçilerin, askerlerin
ve denizcilerin Rusya'nýn
baþkenti Petrograd'ýn
(þimdi St. Petersburg) kontrolünü ele geçirdiði 7
Kasým 1917'nin (Rus
takvimine göre) ilk birkaç
saati içinde atýlan adýmlardý. Ve bugünkü haklarýmýza göre bile devasa
adýmlardý.
Yeni Sovyet anayasasý
kadýnlara tam ve eþit oy
hakký saðlýyordu. Bu adýmý
sadece Ýngiltere, o da 1928
yýlýnda atabilmiþti.
Örneðin Ýsviçreli kadýnlar
ayný hak için 1971'e kadar
beklemek zorunda
kalmýþlardý.
Kürtaj gibi eþcinsel iliþki
de yasal hale getirildi.
Boþanmada eþlerden herhangi birinin talebi yeterli
sayýldý. Ýngiltere'de boþanma hakký 1969'da tanýndý.
Kürtaj ve eþcinsellik ise
ancak 1967'de yasallaþtý.
Kilise ve devlet ayrýldý,
yeni devlet hiçbir dine
ayrýcalýk tanýmadý ama her
türlü ibadet özgürlüðü
garanti altýna alýndý. Kendi
kaderini tayin hakký ile birlikte bunun anlamý
Müslüman okullarýnýn
Sovyet Rusya'nýn güneydoðusunda faaliyet
gösterebilmesi olmuþtu.
Bugün siyasi
demokrasimiz çok sýnýrlý.
Her beþ yýlda bir milletvekili seçebiliyoruz ama
hükümetlerin uygulamalarý (örneðin savaþa
girme) üzerinde söz
hakkýmýz yok. Þirketler
binlerce iþçiyi iþten atabiliyor, kâr oranlarý inip
çýkýyor, ev fiyatlarý büyük
çoðunluðun bütçesine hiç
de uymadan aþýrý yükseliyor ve tüm bunlar þirket
yönetimlerindeki bir avuç
insanýn istekleri doðrultusunda gerçekleþiyor. Ýþçilerin ürettikleri ürünler ya
da hizmetler üzerinde söz
hakký olmasý ciddi bir
tartýþma konusu haline bile
gelemiyor.
Sovyet demokrasisi ise
seçilmiþ temsilcilerin oluþturduðu fabrika, köylü ve

ulaþabileceði en ileri biçim olduðu düþü
ünenler Ekim
Devrimi’ni bir darbe olarak nitelendiriyor. Kardeþ gazetemiz
Socialist Worker’ýn yazarý Chris Bambery Ekim Devrimi’nin
kimler tarafýndan nasýl yapýldýðý ve neleri baþardýðýn
ný
anlatarak liberal tezlere yanýt veriyor.

1917, Petrograd Sovyeti toplanýrken

asker konseylerine
dayanýyordu. Ýþini
gereðince yerine
getirmeyen temsilciler
kendilerini seçenler tarafýndan derhal görevden alýnabiliyordu.
1917'nin Haziran ve Ekim
aylarýnda Petrograd'da 15
bin kiþi fabrika komiteleri
ve Sovyet seçimlerine
katýlmýþtý. Rus iþçileri ilk
kez 1905 devrimi sýrasýnda
kitle grevlerini örgütlemek
üzere Sovyetleri kurmuþlardý. Þubat 1917'de
Rusya devrime doðru ilerlerken iþçiler bir kez daha
Sovyetleri kurdular. Þubat
devrimi (ki kadýnlarýn gýda
fiyatlarýný protestosuyla
patlak vermiþti) Rus çarýný
devirdi. Sonraki sekiz ayda
ülkeyi Batý'nýn parlamenter
demokrasisine benzetme
iddiasýnda bulunan liberalmerkez sol ittifaký yönetti.
Baþlangýçta, Sovyetlerde
bu fikirler belirleyiciydi.
Parlamenter demokrasi
büyük bir ilerleme vaat
ediyor gibi görünüyordu.
Ancak bu partiler en
büyük siyasi sorun olan
Rusya'nýn Birinci Dünya
Savaþý'na katýlýmý
çözemediler. Petrograd iþçi
sýnýfý radikal çözümler

istiyordu. 1917 yazý boyunca Bolþevikler hemen her
fabrikada Sovyetlerin
çoðunluðunu kazandý.
Þubat'ta 10 bin olan
Bolþevik parti üye sayýsý
Ekim'de 250 bine fýrladý.
Ekim devrimi konusundaki en büyük yalan Lenin
ve Bolþeviklerin Rus kitlelerden baðýmsýz olarak iktidarý bir gecede ele
geçirdikleridir. Burada
sorulacak soru iki devrimin de merkezinde yer alan,
Avrupa'nýn en radikal ve
yenilikçi iþçi sýnýfýnýn herhangi birinin iktidarý
almasýna izin verip vermeyeceðidir. Gerçekte,
1917 Þubat ve Ekim aylarý
arasýnda radikalleþen iþçiler anayasal demokrasi
sözü veren bütün partilerden barýþ, toprak reformu
ve ekonomik kaosa son
verme gibi konularda
çözüm bekliyorlardý.
Bütün partiler teker teker
bu testten sýnýfta kaldý.
Temmuz 1917'de
Petrograd iþçi sýnýfý ayaklanmýþtý. Bolþevikler buna
karþýydý çünkü iþçi ve
köylüler her yerde ayný
durumda deðillerdi.
Aðustos'ta devrim askeri
bir darbeyle bastýrýlmaya

çalýþýldý. Hükümet tereddütteydi. Bolþeviklerin
öncülüðündeki iþçiler darbeye karþý inisiyatifi ele
geçirdiler. Ekim'de
hükümetin hiç hükmü
kalmamýþtý. Kitleler ekmek,
toprak ve barýþ istiyordu.
Bolþevikler bunun yolunu
gösteriyordu: "Bütün iktidar Sovyetlere!".
Bolþevik parti kitlelerin
basýncý altýnda hareket
ediyor ve ayný zamanda bu
stratejisine destek saðlamaya çalýþýyordu. Ýki yönlü
bir süreçti bu. Bu ise partinin uzun vadeli bazý politikalar uygulamasýný
gerektiriyordu. Örneðin,
topraklarýn köylülere
daðýtýlmasý yerine kamulaþtýrýlmasýna çalýþýyordu.
Ayrýca halka açýk toplantýlarda da bir devrimin
kaçýnýlmazlýðý veya
Almanya ile derhal bir
barýþ anlaþmasý imzalanmasý gibi önemli konularý
da tartýþmak zorundaydý.
Kýsacasý, Ekim Devrimi
yeni toplumun tüm kararlarýna, bugün ancak hayal
edebildiðimiz, kitlesel bir
katýlým üzerine þekilleniyordu ve diktatörlükten çok
ama çok uzaktý.
(Çeviren: Cengiz Alðan)
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Aylardan Ekim, yýllardan 1917
Birinci Dünya Savaþý'nýn yarattýðý yýkýmýn içinde
Rusya'da cephede ölümler cephe gerisinde ise
ekonomik çöküntü ve açlýk büyük bir öfke yarattý. 1916
yýlýnda 1410 greve 1 milyon iþçi katýldý. Bu grevlerden
243'ü politik grevlerdi. 1917 yýlýnýn Þubat ayýnda iþçiler
arka arkaya grevlere ve gösterilere çýkmaya baþladý. 13
Þubat'ta 500 bin iþçi yürüyüþ yaptý. 18 Þubat'ta 50 bin
iþçi greve çýktý. Grevin talebi ekmekti. Ýþçiler ekmek yerine ekmeðin karneye baðlanmasýyla yanýtlandý. Þehir
merkezlerinde ekmek ayaklanmalarý baþladý. 8 Mart'ta
kadýnlar gününde 50 fabrikadan 87 bin kadýn iþçi greve
çýktý. Diðer fabrikalardan 50 bin iþçi kadýnlarýn eylemine destek verdi.
20-25 Þubat günleri ise hareket önlenemez boyutlara
sýçradý. Askerler kýþlalarýný terk ederek iþçilere katýldý.
Önce 25 bin asker silahlarýyla birlikte grevci iþçilerin
safýna geçti. Ardýndan 385 bin iþçiyi bastýrmaya gelen
70 bin asker de iþçilerin safýna katýldý.
Yüzlerce yýllýk baskýcý Çarlýk rejimi, 28 Þubat 1917'de
iþçilerin savaþa ve yoksulluða karþý kendiliðinden patlayan hareketinin sonucunda yýkýldý.
Fakat Þubat devrimi sadece bir ilk adýmdý.
Devrim Çarlýk rejimini yýktý ama iþçiler henüz Çarlýk
rejiminin ve kapitalizmin tüm pisliklerinden sýyrýlamamýþtý. Kurulan Geçici Hükümet, orduyu,
mahkemeleri, geleneksel devlet mekanizmasýný
denetliyordu.
Þubat devrimi, bir baþka iktidar organý daha yaratmýþtý. Sovyet adý verilen bu organlar, iþçilerin fabrikalardaki grev komitelerinin geliþmiþ biçimiydi.
Sovyet, iþçilerin doðrudan demokrasiye dayalý, düzenli
orduyu gereksizleþtiren iktidar organý, Geçici
Hükümet'in yaný sýra fiili iktidar odaðý olarak ezilenlerin gözündeki en meþru yapýydý.
Geçici Hükümet Þubat devrimine neden olan hiçbir
sorunda tek bir adým bile atamadý. Devrimi gerçekleþtiren iþçi sýnýfý içinde bilinç ve mücadele düzeyi
açýsýndan farklýlýk olduðu için devrimin tamamlanmasý,
iktidarýn iþçilerin ellerinde toparlanmasý için, devrimci
partinin sýnýfýn çoðunluðunu kazanmasý gerekiyordu.
Ýþçi hareketinin zaman zaman temposunun düþürülmesi zaman zaman daha birleþik ve keskin bir biçimde
mücadeleye atýlmasý gerekiyordu. Ekim ayýna
gelindiðinde burjuvalarla ittifak kurarak iþçilerin ve
köylülerin aþaðýdan eylemlerinde yükselttikleri taleplere arkasýný dönen sol partiler teþhir olurken
Bolþevikler her geçen gün iþçilere daha fazla güven
verdi. General Kornilov tüm eski pislik adýna devrimin
tüm kazanýmlarýný ezmek için darbe giriþimine
baþladýðýnda Bolþevikler birleþik iþçi cephesini önererek
ve bu öneriyi hayata geçirerek darbenin
püskürtülmesinde temel bir rol oynadý. Bu, iþçilerin
taleplerini burjuvalarla uzlaþmadan savunan tek partinin Bolþevik Partisi olduðuna iþçi sýnýfýnýn büyük
çoðunluðunu ikna etti.
Ekim ayýnda iþçi sýnýfýnýn aþaðýdan ayaklanma basýncýna önderlik eden, titiz bir ayaklanma planýyla Geçici
Hükümeti deviren hareketi birleþtiren Bolþevik Partisi,
tüm iktidarýn Sovyetlere geçmesinde belirleyici güç
oldu. Ekim devrimi baþarý kazanan ilk sosyalist devrim
olarak, bir çýrpýda, kadýnlarýn seçme hakkýný tanýdý, cinsel baskýlara son verdi, "piç" sözcüðünün kullanýlmasýný
yasakladý, üretenler yönetmeye, neyi ne kadar üreteceklerine kendileri karar vermeye baþladý, savaþa hemen
son verildi, topraksýz köylülere toprak daðýtýldý, kadýnlar sadece seçme ve seçilme hakkýný kazanmadý, ev
köleliðinden kurtulmasý için ev iþlerine toplumsal bir
karakter kazandýrýldý, sýnýrsýz örgütlenme ve düþünce
özgürlüðü yaygýnlaþtý, tüm ezilen uluslarýn kendi
kaderlerini tayin etme hakký hemen tanýndý.
Ekim devrimiyle birlikte Rusya, dünyanýn o güne
kadar tanýk olduðu en demokratik toplumsal yapýya
ulaþtý.
Ekim devrimi, kapitalizme karþý bugüne kadarki en
büyük meydan okuma olduðu için, iþçi sýnýfýnýn eyleminin gücünü gösterdiði için, devrimlerin kendiliðinden
patlamasýnýn devrimci bir partiyle birleþtiðinde
gözümüzde büyüyen kapitalist devlet aygýtýný bir çýrpýda devirebileceðini kanýtladýðý için, savaþlara ancak iþçi
devrimlerinin son verebileceðinin açýk bir göstergesi
olduðu için, sýradan bir tarihi gün olmanýn ötesinde,
bugünümüzdür, geleceðimizdir.

Þenol Karakaþ
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ANTÝKAPÝTALÝST TARTIÞMALAR
Küresel kapitalizm krizle
sarsýlýyor. 30 yýldýr
dünyaya hakim olan yeniliberal ekonomik politikalar iflas etti. Küresel
sermaye krizin faturasýný
emekçi sýnýflara ödetmek
istiyor. Tüm dünyada
çalkantýlý ve radikal
deðiþikliklere gebe bir
döneme girdik.
Küresel kapitalizm ekolojik krizi de derinleþtiriyor.
Sera gazlarý üretimi bu
düzeyde giderse 20 yýl için
2 ya da daha fazla derecelik ýsý artýþýnýn dünyayý
cehenneme çevireceði
bilim insanlarý tarafýndan
her gün dile getiriliyor.
Kuraklýk, çölleþme, iklim
felaketleri kýsa bir sürede
dünyanýn tümünü etkileyecek. Su, yiyecek ve
barýnmak için milyonlarca
insanýn katýldýðý büyük
toplumsal hareketler,
isyanlar ve çatýþmalar
kapýda.
Dünyada acý var ama
umut da var.
1999 Kasým’ýnda
Seattle’da küresel
kapitalizmin süslü kurumu
Dünya Ticaret Örgütü’nü
protesto edenler antikapitalist hareketi baþlattýlar.
Yaklaþýk 10 yýl son bugün
antikapitalist hareket dört
kýtada bir çok ülkede
örgütlü ve sisteme karþý
direniyor.
ABD, 11 Eylül saldýrýsýnýn
ardýndan önce Afganistan’ý
sonra Irak’ý iþgal etti.
Karþýsýnda küresel savaþ
karþýtý hareketi buldu.
Savaþ karþýtý hareket yýllardýr sokakta ve yüzbinlerce insan tarafýndan
destekleniyor.
Aþaðýdan küreselleþme
insanlýðý hiç olmadýðý
kadar birleþtirdi. Ýþçi sýnýfý
eðitimli ve örgütlü. Ýþçi
sýnýfýnýn ve ezilenlerin
çýkarýnýn ortak mücadeleden geçtiði paylaþýlan
ortak bir kaný.
Bütün bu etkenler
kapitalizmin karþý özgürlüçkü ve aþaðýdan bir alternatifin, baþka bir dünyanýn
mümkün olduðunu gösteriyor. Marksizm 2008’de
bu kötü dünyayý nasýl
deðiþtireceðimizi birlikte
tartýþalým.

NELER
TARTIÞILACAK?
MARKSÝZMÝN
GÜNCELLÝÐÝ
TROÇKÝ:
STALÝNÝZMÝN DEVRÝMCÝ
ELEÞTÝRÝSÝ
STALÝNÝZMÝN ÝFLASI VE
AÞAÐIDAN SOSYALÝZM
SIRADAN ÝNSANLAR
DÜNYAYI
DEÐÝÞTÝREBÝLÝR MÝ?
ANTÝKAPÝTALÝST
HAREKET VE SOLDA
BÝRLÝK ARAYIÞLARI
GÜNDELÝK HAYATTA
DÝRENÝÞ
ÖZGÜRLÜKÇÜ
YENÝ SOL ÖRGÜTLENME
21. YÜZYILIN
SOSYALÝZMÝ
KÜRESEL ISINMA VE
EKOLOJÝK KRÝZ
YAKLAÞAN FELAKET:
KÜRESEL ÝKLÝM
DEÐÝÞÝKLÝÐÝ

Marksizm tartýþmalarý 1992’den bu yana yapýlýyor. DSÝP ev sahibi, ancak kürsüyü farklý mücadele
ve geleneklerden gelenlerle paylaþýyor.
Her bir toplantý 1 saat 15 dk sürüyor. Sunuþlarýn
ardýndan tüm katýlýmcýlar söz alarak tartýþabiliyor.
Toplantýlara katýlým için davetiye almak yeterli.

Bu yýl ki Marksizm tartýþmalarýnýn ilki baharda
Ýstanbul’da yapýldý. Bine yakýn katýlýmcý üç gün
boyunca dünyayý, Türkiye’yi ve sosyalizmi tartýþtý.
Yýlýn ikinci Marksizmi ise Ýstanbul’un yanýsýra
Ankara, Ýzmir, Kocaeli ve Bursa’da da gerçekleþecek.

MARKSÝZM TOPLANTILARINDA KONUÞTULAR:
Orhan Pamuk, Kerem Kabadayý, Ahmet Ýnsel,
Küçük Ýskender, Metin Üstündað, Ufuk Uras,
Sinan Özbek, Aydýn Cýngý, Ercan Karakaþ, Murat
Coþkun, Kemal Nebioðlu, Metin Çulhaoðlu,
Tayfun Görgün, Bülent Somay, Talad Ahmet,
Murathan Mungan, Bejan Matur, Orhan Koçak,
Ragýp Duran, Roni Margulies, Rýdvan Akar,
Doðan Tarkan, Hayri Kozanoðlu, Ertuðrul
Kürkçü, Ömer Laçiner, Sevgi Göðçe, Barýþ

Pirhasan, Nuray Mert, Tayfun Mater, Murat
Çelikkan, Mete Çubukçu, Metin Yeðin, Doðan
Erbaþ, Seyfi Öngider, Hakan Tahmaz, Ümit
Þahin, Ömer Madra, Mehmet Ali Alabora,
Sabahat Tuncel, Fethiye Çetin, Stefan Bornost,
Avi Haligua, Akýn Birdal, Alex Callinicos, Ferhat
Kentel, Yýldýray Oður, Chris Harman, Eray Özer,
Eylem Çaðdaþ, Yelda, Panos Garganas, Özgür
Gürbüz, Talat Ahmet, Ayhan Bilgen….

ÞÝRKETLER VE
KÜRES
SEL ISINMA
KRÝZ VE DEVRÝMCÝ
OLASILIKLAR
KAPÝTALÝZMÝN KRÝZÝ VE
EMEKÇÝ SINIFLAR
YENÝ-LLÝBERALÝZMÝN
ÝFLASI
VE GELECEK
DARBE, ERGENEKON,
DEMOKRASÝ
KEMALÝZM VE DÝN
GENEKON
KEMALÝZM, ERG
VE TÜRK SOLU
KÜRT SORUNU
NASIL ÇÖZÜLECEK?

ANKARA

ÝZMÝR

KOCAELÝ

BURSA

ÝSTANBUL

8-9
9 KASIM

14-115-116 KASIM

19 KASIM

22 KASIM

26-2
27-2
28 ARALIK

Ýletiþim ve kayýt için: marksizm2008@gmail.com - 0536 335 10 19

ÖLÜM DEÐÝL ÇÖZÜM
ÝSTÝYORUZ
CÝNSEL AYRIMCILIK VE
KAPÝTALÝZM
HOMOFOBÝYE KARÞI
NASIL BÝR MÜCADELE?
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Kampanyalar devam ediyor
Baþka bir
enerji mümkün!
FORUM, KONSER, YÜRÜYÜÞ

6 ARALIK
KÜRESEL EYLEM GRUBU
www.kureseleylem.org

60 yýl yeter!
NATO
DAÐITILSIN!

Darbeciler yargýlansýn!

VÝCDAN MAHKEMESÝ
TOPLANIYOR
28 Þubat 2009
12 Mart 2009
27 Mayýs 2009

4 Nisan 2009
MÝTÝNG-ÝSTANBUL

sosyalist iþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

DTP’YÝ
KAPATMAYIN
VEKÝLLERE
DOKUNMAYIN
Ýletiþim için ve imzanýzý vermek
için mail atýnýz:
dtpkapatilamaz@gmail.com
www.dtpkapatilamaz.blogspot.com/

KÜRESEL BARIÞ VE ADALET
KOALÝSYONU

ÝSTANBUL

www.kureselbarisveadalet.org

www.70milyonadim.org

Krizin adý geçmeyen
kurbanlarý
Dünya gündemi haftalardýr Amerika'da patlak
veren (aslýnda baþlangýcý birkaç yýl öncesine giden)
finansal kriz nedeni ile birbiri ardýna batan finans
kurumlarý, bankalar hatta ülkeler (alan oldu mu
bilmiyorum ama Ýzlanda e-bay'da satýlýk) yüzünden
jet hýzý ile deðiþiyor… Dünya medyasýndan ise yine
ayný hýzda dünya devletlerinin sistemi kurtarma
planlarý arka arkaya diziliyor. Yüz milyarlarca
dolarlýk paketler, dünya ölçeðinde toplamda trilyonlar tutanýn elinde kalýyor. El koyulan ya da hisseleri
alýnarak devletlerce ortak olunan kurumlarýn
CEO'larý ise ya kendilerine milyonlarca dolar tazminat ödeyip iþten çýkartýyor ya da Ýngiltere'de tilki avý
partilerinde stres atýyorlar. Hatta buradan usa
baþkanlýk seçimi için birbiri ile yarýþan McCain ile
Obama ya da ekmek çýktý artýk Iraktan "çekilmeli
mi? Çekilmemeli?"yi deðil "Kimin ekonomiyi kurtarma paketi daha iyi"yiyi tartýþýyorlar. Birde iþin
diðer tarafý, finansal krizin Amerika da ki ilk maðdurlarý var mortgage kredileri ile ev alan ama
evlerinden atýlan 400 binden fazla (buna en az bir
bu kadar daha eklenmesi bekleniyor) alt gelir
gurubunda ki Amerikalý insanlar. Bunlar bulunduklarý eyaletin tahsis ettiði yerlerdeki çadýr kentlerde
yaþýyorlar. Tilki avýndaki CEO'larýn þirketleri için
milyarlarca dolar harcayan devlet bu 400 bin insan
için birkaç yüz milyon dolar harcamýyor, yapabildiklerinin en iyisi ise dolan çadýr kentler için yeni
araziler göstermek. Ýnsan biraz düþününce "Ne
tezat" diyor kendi kendine ama ortada tezat deðil
bir gerçek var, devlet tamda görevini yapýyor aslýnda sermaye sýnýfýný kolluyor, kendi yegâne görevini
icra ediyor. Son bir aydýr tanýk olduðumuz gibi kapitalist dünyanýn devletleri kendi ulusal sermayelerinin hizmetçileri sadece. Devlet þimdilik
onlarýn devleti...
Volkan ERKILINÇ / Ýzmir

Vizyonda yer bulamayan Herzog filminin DVD'si piyasada

Þafak Harekatý
Yeni Alman sinemasýnýn önemli
yönetmenlerinden Werner
Herzog'un 2007 yapýmý 'Þafak
Harekatý' isimli filmi vizyonda
yer bulamamýþ olmasýna raðmen
DVD olarak piyasaya sürüldü.
Herzog'un (baþrolünde son
Batman'den hatýrladýðýmýz
Christian Bale ile) Hollywood'a
belki de en yakýn durduðu film
yaþanmýþ özgün bir Vietnam
hikâyesi anlatýyor. Amerikalý
pilot Dieter Dengler 1965 yýlýnda
Laos yakýnýnda gizli bir görevde
vurularak düþmesi üzerine
yaþadýðý kamp hayatý ve kaçýþýný
konu alan film ikircikli bir noktada duruyor.
Bazý eleþtirilerde buruk bir
vatanseverlik temasý üzerinde
durduðu ifade edilen filmde
þaþýrtýcý bir biçimde görmeye
alýþtýðýmýz dalgalanan Amerikan

bayraðý yer almýyor, bir ülke
yüceltmesine gidilmemiþ ancak
izlediðimiz süre boyunca da
savaþ karþýtý olduðunu söyleyebileceðimiz hareketin izine, ipucuna da rastlamýyoruz. Bunun
yerine karþýmýzda kýrýlgan
olduðunu hissettiðimiz insan
yaþamýnýn dayanabilme gücü yer
alýyor.
Basit insanýn en büyük erdemi
hayatta kalma içgüdüsüdür
dercesine, seyrettiðimiz Dieter
karakteri savaþ pilotu olmasýný
nasýl anlamsýzca uçma isteðine
baðlamýþsa ayný anlamsýzlýkla
tüm doðal ve çevresel þartlara
kendini adapte ederek direniyor.
Savaþ sadece bombardýman
uçaklarýndan ve ilerleyen
müfrezelerden ibaret deðil, ayný
zamanda esirler, kamplar,
iþkenceler gibi insanlýktan
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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.

çýkaran bir bütün delilik olarak
karþýmýza dikiliyor. Filmin
sonuna geldiðimizde Dieter tüm
yaþadýklarýndan sonra kendisini
þüpheyle sorgulayan hükümetine
karþýna kin dolmuyor (belki

bunu izleyiciye býrakýyor), kimseye söyleyecek anlamlý bir sözü,
mantýklý bir çýkarsamasý yok.
Yalnýzca herþeyin bitmiþ
olmasýnýn mutluluðu, hepsi bu.
Orhan Göztepe

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

sosyalist isci
“Bugün dünyada 700 milyon otomobil olmak üzere, 1 milyara yakýn
motorlu aracýn olduðu tahmin
ediliyor. Bu rakamýn büyük çoðunluðu elbette geliþmiþ kapitalist
ülkelerde bulunuyor.”

 Z Yayýncýlýk ve tanýtým hizmetleri Ltd. Þti.
 Sahibi: Arife Köse  Sorumlu Yazýiþleri Müdürü:
Volkan Tamusta  Adres: Caferaða Mahallesi,
Nail Bey Sokak, No: 9/15, Kadýköy/Ýstanbul
 Baský: Yön Matbaasý, Davutpaþa Cad. Güven
Sanayi Sitesi, B Blok 366 Topkapý, Ýstanbul
 Yerel süreli yayýn, haftada bir yayýnlanýr

www.sosyalistisci.org

“Otomobillerin neden olduðu
trafik sýkýþýklýðýnda ortaya çýkan
milyarlarca dolarlýk kayýp elbette ki
dünyanýn en büyük 20 þirketinin
15’ini oluþturan petrol ve otomotiv
þirketleri için çok da sorun deðil.”

Otomobil tahrip ediyor
Lüks yaþantýnýn ve
zenginliðin ölçütü olarak
gösterilen otomobil, yaklaþýk 100 yýldýr insan hayatýnda önemli bir yer
tutuyor.
Baþlangýçta üst ve orta
sýnýflarýn ulaþým aracý
olarak tüketime sokulan
otomobil, zamanla emekçilerin ücretlerine ya da
birikimlerine de göz dikerek alanýný geniþletti.
Bugün dünyada 700 milyon otomobil olmak üzere, 1
milyara yakýn motorlu
aracýn olduðu tahmin
ediliyor. Bu rakamýn
büyük çoðunluðu elbette
geliþmiþ kapitalist ülkelerde bulunuyor.
Örneðin ABD’de 1000
kiþiye düþen otomobil
sayýsý 533 ve Avrupa’da
328 iken, Asya’da sadece
88 adet. Buna paralel
olarak da tabi ki benzin
tüketimlerini düþünmek
gerekir. Dünyada her yýl 5
milyon yeni aracýn
piyasaya sürüldüðü
düþünülürse, bu rakamlarýn giderek yükselme
eðiliminde olduðu bir
gerçek.

yapýlan bir araþtýrmaya
göre otomobillerden salýnan kurþuna baðlý olarak
yýlda 140 bin çocuk
zehirleniyor. 46 bin
yetiþkin ise kalp ve ona
baðlý sorunlardan hayatýný
kaybediyor.

Türkiye’de durum
Türkiye’de de durum
dünyadan çok farklý deðil.
Türkiye’nin en büyük þirketleri yine petrol ve otomotiv þirketleri.
Tüpraþ 14.2 milyar dolar
cirosuyla, Ford otomotiv
5.1 milyar dolar ve Toyota
otomotiv 3.4 milyar dolarla
bu klasmanýn içinde.
Tüpraþ’ýn ve Ford
Otomotiv’in sahibi olan
Koç grubu ayný zamanda
ulaþým poitikalarýný da
þekillendiren isim.
Türkiye’de bugünkü verilerle yaklaþýk 5 milyon
otomobil bulunuyor. Buna
baðlý olarak yük ve yolcu
taþýmacýlýðýnýn %92.5’u
karayolu ile, %7’si demiryolu ile, %0.2’si denizyolu
ve %0.2’si de havayolu ile
yapýlýyor. Yani Türkiye,
merkezinde otomobil olan
bir ulaþým politikasýna
sahip.

Sektörde muazzam
karlar
Özel otomobiller özellikle
büyük þehirlerde yaþayan
insanlar için trafikte
sýkýþýklýðýn yarattýðý zaman
kaybý, gürültü kirliliði ve
stres anlamýna geliyor.
Þehirlerin ayrýlmaz bir
parçasý haline gelen otomobiller insanlara artýk
rahatlýk deðil yaþam
kalitesini düþüren bir faktör olarak görülüyor.
Otomobillerin neden
olduðu trafik sýkýþýklýðýnda
ortaya çýkan milyarlarca
dolarlýk kayýp elbette ki
dünyanýn en büyük 20 þirketinin 15’ini oluþturan
petrol ve otomotiv þirketleri için çokta sorun deðil.
Çünkü onlar yýllýk bilançolarýný milyarlarca dolarlýk
karla kapatýyorlar.
Önde gelen 6 petrol þirketinin 2007 cirosu 1.4 trilyon
dolarý aþmýþ durumda.
Bunlardan Exxon Mobil’in
net karý 41 milyar dolar.

Otomotiv devi Toyota’nýn
ise 2007 verilerine göre
cirosu 230 milyar dolar,
karý ise 15 milyar dolar.

Ýnsana ve doðaya
etkisi
Böylesine muazzam karlara sahip olan otomotiv ve
petrol sektörü temsilcileri
elde ettikleri yüksek karlarý
doðada ve insanda yol

açtýklarý tahribatý gidermek
için kullanmýyorlar elbette.
Özel otomobiller dünyada
üretilen kauçuðun %60’ný,
çeliðin %20’sini, alüminyumun da %10’unu tüketiyorlar. Ayný zamanda otomobiller karbondioksitin
%20’sinin, havada bulunan
partiküller ve uçucu
organik bileþiklerin
%34’ünün oluþumuna

Grubu
Küresel Eylem

katkýda bulunuyor. Bunlar
doðrudan solunum yollarý
ve akciðerler için zararlý
maddeler. Otomobillerin
zararý insanlarda yarattýðý
kötü etkiyle sýnýrlý deðil.
Asit yaðmurlarýna neden
olarak sudaki doðal hayata
ve bitkisel yaþama zarar
veriyorlar. Otomobillerden
salýnan karbon monoksit,
ozonun sera etkisini

Otomobillerin egzoslarýndan çýkan
karbondioksit atmosferi doldurdukça
dünyamýz ýsýnýyor. Ýklim hýzla deðiþiyor.
Ýnsan ve canlý yaþamý tehdit altýnda.
OTOMOBÝLLERE HAYIR!
TOPLU ULAÞIMA YATIRIM YAPILSIN!
www.kureseleylem.org

artýrarak iklim deðiþiminde
de yýkýcý sonuçlara katkýda
bulunuyor.
Motorlu araçlarýn eksoz
gazýndan çýkan kurþun da
oldukça zararlý etkilere
sahip. Kurþun çocuklarýn
zihinsel geliþimini etkilerken, yetiþkinlerde önemli
kalp saðlýðý ve kan basýncý
sorunlarýna neden oluyor.
Mexico City þehrinde

Otomobil olmadan
olur mu?
Otomobil giderek hayatý
kuþatýrken, doðadaki ve
insandaki yýkýcý etkileri de
giderek çoðalacaktýr. Ýnsan
deðil, otomobil odaklý politikalar yüzünden kent
merkezlerinde yürümek,
bisiklet ve toplu taþýma
araçlarýný kullanmak için
gerekli koþullar giderek
kýsýtlanýyor.
Oysa, otomobilsiz bir
hayat mümkün. En saðlýklý
ulaþým olan yürüme
olanaklarýný kolaylaþtýran,
toplu taþýmayý merkezine
alan ve petrol tüketimini
deðil, alternatif enerji kaynaklarýný merkezine alan
politikalar hayata geçerse.
Bunlar hayata geçirilmezse, dizginsiz sanayiyle
birlikte, gündelik hayattaki
otomobillerde dizginsiz
zararlarýna kaldýklarý yerden devam edecekler.

