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vergi
emekçiye
zam
Kriz patronlarý
harekete geçirdi. Yine
vergi indirimi istiyorlar,
hatta hiç vergi ödememenin peþindeler.
Ýþçilerin ücretlerinden
kesilen primlerin biriktiði iþsizlik fonuna göz
diktiler.
Türkiye’de vergilerin
yüzde 80’ini çalýþanlar
ödüyor. Ücret daha
cebimize girmeden
sayýsýz vergi kesiliyor.
Tüketim mallarýna
konan dolaylý vergilerle
çifte vurgun yapýlýyor.

Ýþte yeni
asgari ücret
Hükümet 2009'da ücretli
çalýþanlarýna sefaleti yaþatmakta kararlý gözüküyor.
Kamu emekçileri maaþlarýna
olduðu gibi asgari ücrete de
yüzde 4 zam yapýlacak. Yýlýn
ikinci yarýsý tekrar yüzde 4
artýrýlacak. Halen brüt 638,7
YTL olan asgari ücret sadece
25,55 YTL zamlanýyor. OcakHaziran döneminde asgari
ücretlilere brüt 664,25 TL
ödenecek. Enflasyonun yüzde

10'unun üzerine çýktýðý bugün
yapýlan zamla çalýþanlarla dalga
geçiliyor.
Emekli maaþlarý da ayný kaderi
paylaþýyor. Emekli aylýklarý yýlýn
ilk yarýsýnda 4,89, ikinci yarýsýnda 4,89 oranýnda artacak.
Yüzde 4’lük sefalet zammý politikasý bütün çalýþanlarý etkileyecek. Bir örnek olacak ve ücretleri
düþük tutmak isteyen patronlar
belli ki bu zam oranýnýn arkasýna
sýðýnacak.
Asgari ücret ve ücretler
üzerindeki vergiler kaldýrýlmalýdýr.
Ýnsanca yaþayacak bir ücret
tüm çalýþanlarýn hakkýdýr.

Vergi gelirleri içerisinde
en düþük kalem zenginlerin verdiði vergiler.
Bu yüzde 3 oranýný
geçmiyor. Az vergi
veriyorlar, tüm zenginliðe el koyuyorlar.
Hükümet çalýþanlarýn
deðil, onlarýn istediðini
yapýyor. Ancak bu
böyle gitmez. Vergiyi
zenginler ödemelidir.
Çalýþanlarýn ücretlerine
zam yapýlmalýdýr.
Adaletsizliðe son vermek için mücadelenin
tam zamaný.

Zamlar
yaðmur gibi
BOTAÞ, doðal gaza son yýllarýn en fahiþ zammýný yaptý.
Zam en fazla çalýþanlarý vurdu,
konutlarda doðalgaz yüzde
22,50 oranýnda arttý. Dünyada
petrol fiyatlarý düþerken
Türkiye'de BOTAÞ halký soymanýn peþinde. Doðalgazýn
ardýndan elektrik ve suya yeni
artýþlar kapýda. Gýda fiyatlarý týrmanýyor. Alým gücü düþerken
ücretler geriliyor.

Kapitalist
ekonomi
iflas ediyor
sayfa 8

Krize karþý çalýþanlarýn çözümü:

Reformlar
için devrimci
mücadele
sayfa 9

Katil gidiyor
sayfa 4

Ýþçi sýnýfý
dünya
çapýnda
büyüdü
sayfa 5
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Ýmralý'da Abdullah Öcalan'a
kötü muamele edildiði haberi
kamuoyuna yansýdýðýndan beri
Kürt halký ayakta.
Van'da, Hakkari'de,
Diyarbakýr'da, bölgedeki bir çok
ilde ve en son Ýstanbul'da
Kürtler sokaða çýktý. Bu eylemler devlet tarafýndan en sert
önlemlerle bastýrýldý.
Recep Tayyip Erdoðan, Kürt
halkýnýn eylemlerine inat, bölge
illerde çeþitli toplantýlar
düzenleyerek konuþmalar yaptý.
Tayyip Erdoðan'ýn gittiði her
þehirde protesto gösterileri
gerçekleþti.

DTP üzerindeki
baskýlar arttý,
Kürt halký ayakta

Baþbakanýn tutarsýzlýðý
Tayyip Erdoðan her konuþmasýnda karmaþýk tezler ileri
sürüyor. Bir yandan Kürtlerin
taleplerinin farkýnda olduðunu
söylüyor, diðer taraftan Kürt
halkýný tehdit ediyor. Bir yandan iki sene önce söylediði,
"Kürt sorunu vardýr" sözünün
arkasýnda olduðunu ifade ediyor, diðer yandan faþistlerin "Ya
sev ya terk et" tehdidini tekrarlýyor.
Hükümet bir yandan sýnýr
ötesi tezkereyi iþtahla Meclis'ten
geçiriyor, bir yandan da
isteyenin kimliðini rahat rahat
dile getirebilmesi, "Ben
Kürt'üm" diyebilmesi için
gerekli koþullarýn yaratýlmasý
gerektiðinden söz ediyor.
Sorun basit bir tutarsýzlýktan
ibaret deðil. Tayyip Erdoðan,
tutarsýzlýk gibi görünen açýklamalarý, yerel seçim yatýrýmý yaptýðý için, bölgeye yaptýðý her
ziyarette ayný zamanda yerel
seçim kampanya ilaný olarak
gördüðü için yapýyor. Bir yandan içinden geçeni söylüyor:
Kürtlerin hiçbir talebini
önemsemeyen bir baþbakan
olarak konuþuyor. Milliyetçi
oylara sesleniyor, milliyetçi
havanýn basýncýný ifade ediyor.
Ama ayný zamanda Kürt halkýndan oy almak için Kürt sorununun varlýðýný kabul eden
konuþmalar da yapýyor. Ayný
konuþma içinde hem barýþtan
hem de "Ýsteyen çeker gider"
benzeri laflarla Kürt halkýný
dýþlayan tutumlardan söz ediyor.

Kürt sorunu siyasidir
Kürt halký sayýsýz þehirde,
kimlik hakký için deðil, kültürel
haklarý için deðil, ekonomik
haklarý için deðil, siyasal haklarý
için, siyasal var oluþu için
mücadele ediyor. Ýstanbul'da 2
Kasým'da DTP Ýstanbul Ýl Binasý
polis tarafýndan abluka altýna
alýndý. Ablukayý bile bile giden
Kürt aktivistler, göz altýna alýnacaðýný bile bile il binasýna
koþan Kürt emekçiler, siyasal
haklarý için mücadele ediyor.
Kürt halkýnýn siyasal talepleri-

Bu soruyu
sormayýn!
DTP milletvekilleri seçim barajlarýný baðýmsýz aday taktiðiyle
aþýp Meclise girdikleri günden
beri esas olarak tek bir soruya
muhatap oluyorlar: "PKK'ye
terörist diyor musunuz?"
Bu soruyu soranlar kendilerini
dahi sanýyor olmalýlar. Bu
soruyu soranlar, yoksullarý borç
tuzaðýna sokup her istediklerini

ni görmezden gelenler, ateþ
körükle gidenlerdir. Elbette
"Ben Kürt'üm" demek için,
elbette dilini müziðini, edebiyatýný özgürce ifade edebilmek
için de mücadele ediyor Kürt
halký. Ve elbette tüm çeliþkilerin
en derininde bölgede yaþanan
yoksulluk yatýyor. Ne var ki
bütün bu sorunlar Kürt halkýnýn
siyasal taleplerinin parçalarý
halinde.
Bir halkýn onurunu her gün
sistematik olarak kýrmaya
devam edip, sonra bölgede
meydanlarda ekonomik yatýrým
nutuklarý atmanýn hiçbir ciddiyeti yok.
Bir halkýn milletvekillerinin
dokunulmazlýðýný kaldýrmak
için fezleke hazýrlarken, ayný
anda barýþ ve kardeþlikten söz
etmenin hiçbir anlamý yok.

Mecliste DTP milletvekillerini
köþeye sýkýþtýrmaya çalýþýp, Kürt
sorununda çözümden söz
etmenin hiçbir sahici yaný yok.
Çözüm isteyenler, DTP milletvekillerine göz bebeði gibi
bakmak zorundalar.
Çözüm isteyenler,
demokrasinin alanýný
geliþtirmek zorundalar.
Çözüm isteyenler, "Sayýn"
sözcüðünde teröre yardým ve
yataklýk aramaktan
vazgeçmeliler.
Çözüm isteyenler, aðýzlarýna
"Ya sev ya terk et" benzeri cümleleri almamalýlar.
Kürt halký çözüm istiyor. Kürt
halký siyasi çözüm istiyor. Kürt
halký, onurunun ayaklar altýna
alýnmayacaðý bir çözüm istiyor.
Bu yüzden direniyor. Bu yüzden direnecek.

yaptýracaklarýný sanan þýmarýk
tefeciler gibiler.
Bu soru, çözüm isteyenlerin
sorusu olamaz.
Bu soru, Kürt sorununda
barýþçýl adýmlarýn atýlmasýný
hedefleyen bir soru olamaz. Bu
soru ve utanmadan bu soruya
yanýt bekleyenler, Kürt sorununu terör sorununa indirgeyerek DTP milletvekillerinin
meþruluðunu zedelemeye çalýþmaktan baþka hiçbir iþ yapmýþ
olmuyorlar.
Siyasal demokrasinin sýnýrlarý
geliþkin olan ve her türlü soruya

her türlü yanýtýn tartýþma platformlarýnda rahat rahat verildiði
koþullar olsa, "PKK terörist mi?"
sorusu belki ciddiye alýnabilir.
Ama bu soruyu soranlarýn
niyetini biliyoruz. Onlar zaten
bir yanýt beklemiyorlar.
Amaçlarý seviyeli bir tartýþma
yapmak deðil. Bu soruya
istemedikleri türden bir yanýt
verilse, mahkemeler sýrada bekliyor. Ýstedikleri gibi bir yanýt
verilirse, DTP milletvekilleri
sýkýþmýþ olacak. Soruyu yanýtsýz
býrakan milletvekilleri hakkýnda
ise rahat rahat ýrkçý bir

spekülasyon yapma þanslarý
doðuyor.
DTP milletvekilleri Kürt
halkýnýn vekilleridir. Yasalara
uygun olarak seçimlere katýlmýþ,
oy almýþ ve TBMM'ye girmiþlerdir. Bu soruyu sorarak
vekilleri sýkýþtýramazsýnýz.
Hiçbir Kürt milletvekili bu
soruya yanýt vermek zorunda
deðildir.
Bu soruyu soranlarýn ise Kür
sorununda savaþ politikalarýný
yaygýnlaþtýrmaktan baþka bir
amaçlarý olmadýðýný artýk çok iyi
biliyoruz.

Ahmet Türk'e
dokunmayýn
Diyarbakýr Baþsavcýlýðý, DTP
Genel Baþkaný Ahmet Türk'ün
"Terör örgütünün propagandasýný" yaptýðý gerekçesiyle
dokunulmazlýðýný kaldýrýlmasý için giriþimlere baþladý.
Demokrasinin "d"sinden
anlamayan devlet zihniyeti
bulduðu her fýrsatta Kürt
sorununun çözümsüzlüðe
mahkum edilmesi için hamle
üstüne hamle yapýyor.
Bu zihniyet, politikanýn
gerisinde kaldýðýnýn farkýnda
deðil. Bu devlet bakýþ açýsý
Kürtlerin dokunulmazlýkla,
iþkenceyle, ölümle ve parti
kapatma tehditleriyle susturulabileceðini sanýyor.
Bu devlet zihniyeti, yanýlýyor.
Kürtlerin partileri kapatýldý,
Kürtler pes etmedi.
Aydýnlarý, sendikacýlarý, li
derleri öldürül dü, Kürtler pes
etmedi.
Gazeteleri yasaklandý, televisyonlarý, sendikalarý kapatýldý, Kürtler pes etmedi.
Þimdi Ahmet Türk'e dokunmak isteyenler, bu adýmýn
Kürtleir gerileteceðini sanýyorsa yanýlýyor.
Tersine, Ahmet Türk'e, Kürt
milletvekillerine dokunmak,
sadece Kürt sorununu içinden
daha da çýkýlmaz bir hale
sokar. Barýþ umutlarýný daha
gerilere iter.
Ahmet Türk seçilmiþ milletvekilidir, Ahmet Türk
meþru milletvekilidir, Ahmet
Türk DTP'nin Genel
Baþkaný'dýr, dokunmayýn!
Þemdinli bombacýlarýna,
Ergenekonculara, çetelere,
yolsuzluða bulaþanlara dokunun!
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Kürt sorunda
çözüm var mý?
Bütün Kürt bölgelerinde gösteriler var. Her
yerde polis gösterileri durdurmaya çalýþýyor
ve gün boyu süren çatýþmalar yaþanýyor.
Tayyip Erdoðan bölgede dolaþýyor. Kürtleri
seçimlerde AKP’ye oy vermeye çaðýrýyor ama
onun konuþtuðu yerin az ötesinde polis ateþ
ederek, panzerlerini kalabalýðýn üzerine sürerek göstericileri daðýtmaya çalýþýyor.
Bu arada DTP kapatýlmak isteniyor. Bütün
bu geliþmeler bu sorunun tek ama tek bir
çözümü olduðunu gösteriyor: Barýþ.
Masaya oturmak ve barýþ için görüþmek
gerekir.

Kriz ve Türkiye
Egemenler ve onlarýn hükümeti krizin
Türkiye’yi vurmayacaðýný anlatýyorlar.
“Bankacýlýk sistemimiz güçlü” vs gibi iddialarý
var.
Kimsenin kuþkusu olmasýn küresel sermayenin krizi Türkiye’yi de bütün dünya gibi
vuracak.
Kendilerini solda ifade eden bazýlarý ise
krizin küresel deðil ulusal olduðunu anlatmaya çalýþýyorlar. Belkide böyle yapmakla
AKP’yi daha çok vurduklarýný düþünüyorlar.
Bu garip bir anlayýþ.
Kapitalizm küresel bir sistem. AKP hükümeti
ise bu küresel sistemde küresel sermayenin bir
parçasý olan Türk sermayesinin partisi.
Dolayýsýyla ulusalcý Türk solcularý telaþlanmasýn, küresel sermayenin krizinden AKP’de
sorumlu.
Krize verilecek cevap antikpaitalist bir kampanyadýr. Bu kampanya mutlaka sýký bir
biçimde antiemperyalist mücadeleye de baðlý
olmak zorundadýr.

Bankalara para
tamam ya küresel
ýsýnma?
Küresel sermaye bankalara ve batacak diðer
þirketlere milyarlarca dolar buldu. Emekçilerin
parasýyla bankerleri, fabrikatörleri kurtarýyorlar ve sonra emekçileri biraz daha eziyorlar.
Oysa küresel ýsýnma bütün korkunçluðu ile
üzerimize geliyor. Daha þimdiden her yýl 100
ila 200 bin insanýn ölümüne neden oluyor ve
tahribatý her gün büyüyor.
Küresel ýsýnmaya karþý çok hýzla bir dizi
önlem almak gerekiyor. Enerji üretimini baþtan sona deðiþtirmek ve bütün gezegeni güneþ
panelleri ve rüzgar tribünleri ile doldurmak
gerekiyor. Ulaþým sisteminden özel arabalarý
kaldýrýp toplu taþýmacýlýðý öne çýkarmak
gerekiyor.
Bütün bunlarý devletler, öncelikle de zengin
devletler yapmak zorunda. Oysa onlar
ellerindeki muazzam kaynaklarý insanlýk ve
üzerinde yaþadýðýmýz gezegen için deðil bir
avuç sermayedarý kurtarmak için harcýyorlar.

DSiP’e
üye ol
www.dsip.org
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Cumhuriyet Bayramý
kutlamalarý
Roni MARGULÝES
Bu gazetenin yazar ve okurlarý, Ertuðrul
Gazi'yi Anma ve Söðüt Þenlikleri'ne
katýlmadýklarý gibi, birbirlerinin
Cumhuriyet Bayramý'ný da kutlamaz.
Çalýþanlarýn kitlesel eylemiyle devrileceðini umduðumuz düzenin kuruluþ
yýldönümünü kutlamak adetimiz
deðildir.
Türkiye Komünist Partisi Siyasi
Komite'sinin 29 Ekim günü yaptýðý açýklama ise þöyle son buluyor: "TKP bu yol
ayrýmýnda, ülkenin tüm ilerici, yurtsever, devrimci birikimini, tasfiyeci güçlere
karþý koymaya, bu süreci durdurmaya
çaðýrmaktadýr. Bu çaðrýya kulak verenlerin Cumhuriyet Bayramý kutlu olsun!"
Zaten TKP bir zamandýr "Cumhuriyet'in
kazanýmlarýnýn savunulmasýný"
komünistlerin temel görevi olarak saptamýþ bulunuyor.
Önce kendi tavrýmýzý açýklayalým.
"Cumhuriyet", tarihötesi, soyut, her
koþulda savunulmasý gereken mutlak ve
ulvi bir deðer deðildir. Örneðin, birileri
çýkýp Ýlhan Selçuk'u Padiþah, Doðu
Perinçek'i Halife yapsa ve Büyük Millet
Meclisi'ni laðvederek saltanat dönemine
geri döndüðümüzü ilan etse,
Cumhuriyet'i korumak için TKP ile
omuz omuza mücadele ederiz. Keza,
yarýn tüm seçimler kaldýrýlýp sivil
kurumlar kapatýlýp Ýlker Baþbuð Milli
Þef ilan edilse, TKP yine Cumhuriyet'i
korumada bizden iyi müttefik bulamayacaktýr.
Öte yandan, Cumhuriyet'i tehdit eden
güç, örgütlü ve silahlý iþçi sýnýfý ise, bir
genel grev ortamýnda iþçiler kendi iktidar organlarýný kurup Meclis'in kapýsýna
kilit vurmuþ, mevcut Cumhuriyet
devletini yýkýp kendi devletini kurmaya
baþlamýþ ise, Biz Cumhuriyet'i koruyor
olmayacaðýz. Anlaþýlan, TKP koruyor
olacak; müttefikleri ise mevcut devletin
ordusu ve kolluk güçleri olacak.
Kendine "komünist" sýfatýný yakýþtýran
bir partinin bunlardan habersiz olmasý
mümkün deðil, ama bu durum
Türkiye'de artýk kimseyi þaþýrtmýyor.
TKP'nin "Cumhuriyet'in kuruluþunun
85. yýlý nedeniyle yaptýðý açýklama"
þöyle baþlýyor: "Türkiye Cumhuriyeti,
85 yýl önce baðýmsýzlýk, egemenlik, laiklik ve halk iradesine dayanma iddiasýyla yola çýktý. Arkalarýna baðýmsýzlýk
mücadelesinin meþruiyetini alan
Kemalist kadrolar, Türkiye
Cumhuriyeti'ni ilan ederek tarihsel bir
sýçramaya imza atmýþlardýr. Bu sýçramanýn kendisi de, baðýmsýzlýk, egemenlik, laiklik ve halk iradesine dayanma
fikri de komünistler için bugün tarihsel
deðerini fazlasýyla korumaktadýr".
Bir burjuva devletinin kuruluþunu ve
kuran kadrolarýn amaçlarýný böylesine

 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

“Örneðin, birileri çýkýp
Ýlhan Selçuk'u Padiþah,
Doðu Perinçek'i Halife
yapsa ve Büyük Millet
Meclisi'ni laðvederek
saltanat dönemine geri
döndüðümüzü ilan etse,
Cumhuriyet'i korumak için
TKP ile omuz omuza
mücadele ederiz.”
safça ve ahmakça anlatan metinler, TKP
yayýnlarýnýn yaný sýra, olsa olsa Eðitim
Bakanlýðý'nýn liseler için hazýrlattýðý
resmi tarih kitaplarýnda bulunabilir.
Kuruluþunun ilk 27 yýlýnda tek parti
(hatta tek kiþi) yönetimi ile yönetilen,
gülünç ve göstermelik seçimlerden
baþkasýný bilmeyen, "Ebedi Þef", "Milli
Þef" gibi kavramlardan kurtulamayan
Cumhuriyet, "halk iradesine dayanma
iddiasý" taþýyormuþ!
Türkiye'de burjuva devletinin kuruluþ
ideolojisi olan Kemalizm'i kutsayan ve
kutlayan TKP, "baðýmsýzlýk, egemenlik,
laiklik ve halk iradesi" amaçlarýný
Mustafa Kemal'den öðrenmiþ, mal bulmuþ Magribi gibi bu amaçlara sarýlmýþ
kalmýþ. Siyaseti burjuva devrimcilerinden öðrenip bir adým öteye gidemeyenler hangi anlamda "komünist"
oluyor? TKP'nin herhangi bir komünist
amacý var mý? Ýþçi sýnýfýnýn iktidarý gibi,
çalýþanlarýn yönetmesi gibi, sömürünün
ortadan kaldýrýlmasý gibi?
Kaldý ki, "baðýmsýzlýk, egemenlik, laiklik ve halk iradesi" gibi laflar tümüyle

madrabazlýk, tümüyle yalan. Tek derdi
var TKP'nin: Laiklik. "Þeriat geliyor,
laiklik elden gidiyor, gericiler ve örümcek kafalýlar memleketi ele geçiriyor".
Baklayý aðzýndan þu kelimelerle
çýkarýyor TKP açýklamasý: "Türkiye burjuvazisi, 85 yýl önce iç ve dýþ koþullarýn
denk düþtüðü bir sýrada göze aldýðý,
kendi çýkarlarýna uyarladýðý büyük
"Cumhuriyet hamlesi"nden bugün
tamamen kurtulmak için gün saymaktadýr. AKP iktidarýný kimse baþka türlü
anlamlandýramaz… Türkiye hiçbir
zaman gerçek anlamda laik bir ülke
olmamýþ, dinci hareketler zengin
sýnýflarýn imdadýna yetiþen bir siyasal
araç olarak ilerici düþünce ve örgütlenmeye karþý kullanýlmýþtý. Ancak bugün
laiklikten bir bütün olarak kurtulmak
için düðmeye basýlýyor".
Mesele sadece ve basitçe AKP. Zaten
2002 öncesinde TKP "Cumhuriyet'i
korumak"tan söz etmiyordu. Erdoðan'ýn
baþbakan olmasýyla baþladý bu yaygara.
Yine Mustafa Kemal'den öðrenilmiþ,
Genelkurmay'dan alýnan ek derslerle
pekiþtirilmiþ bir yaygara.
AKP'nin neoliberal siyasetleri, saðlýkta
"reform" uygulamasý, Kürt sorununun
barýþçýl çözümü hakkýndaki çekingenliði
ve daha bir dizi benzer konu eleþtiriliyor olsa, bir diyeceðimiz olmaz. Birlikte
mücadele ederiz.
Oysa, "bugün laiklikten bir bütün
olarak kurtulmak için düðmeye basýlýyor" ifadesi, Milli Güvenlik Konseyi'nin
baþlattýðý ve kullandýðý Kemalist paranoyadan baþka bir þey deðil. TKP'nin,
CHP'nin ve diðer ulusalcýlarýn tüm yaklaþýmýný özetleyen bu ifade, iki sonuç
yaratýyor.
Birincisi, Cumhuriyet tarihinde ilk kez
din konusunda yumuþak, esnek ve
hoþgörülü bir yaklaþým sergileyen
hükümetin bu yaklaþýmýndan memnun
olan çok büyük çoðunluk, "laiklik elden
gidiyor" korkusunun anlamsýz
olduðunu bildiði için, bu korkuyu
yayanlarý ciddiye almýyor. Yayanlar
"sol" olarak algýlandýðý için de, solu ciddiye almýyor.
Ýkincisi, parlamentoda CHP, sokaklarda da TKP ve benzerleri hababam laiklik yaygarasý kopardýkça, halk kendini
hükümete daha da yakýn hissediyor,
neoliberalizme karþý yapýlabilecek
muhalefet kaynayýp gidiyor.
Önümüzdeki dönemde, ekonomik
krizin yýkýcý etkileri yoðunlaþtýkça ve
krizin faturasý emekçilere çýkartýlmaya
çalýþýldýkça, hükümetin ekonomik politikalarýna karþý direnmek daha da önem
kazanacak. TKP ise "laiklikten bir bütün
olarak kurtulmak için düðmeye basan"
hayali bir düþmana karþý hayali bir
mücadele sürdürmeye devam edecek.
Etsin. Ýyi olur. Silinir gider.

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.
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Afganistan ve Irak’ýn iþgalini emretti.
Ýdam cezasýný savundu.
Amerikan halkýný soyd
du.
Eþcinsel evliliklerine ve kürtaja karþý çýktý.
Ýran’ý ve düþman ilan ettiði 70’ten fazla ülkeyi tehdit etti.
Tüm dünyaya yalan söyledi.
Küresel ýsýnmayý inkar etti.
Petrol, otomotiv ve silah þirketlerinin sözcüsü oldu.
Attýðý her adýmda karþþýsýnda savaþ karþýtlarýný buldu.

GÖRÜÞ
Kriz, insan trajedileri
ve direniþ

Katil gidiyor
Gazetemiz baskýya
girdiði saatlerde
Amerika'da baþkanlýk
seçimleri baþlamýþtý.
George W. Bush 2000 yýlýndan beri oturduðu baþkanlýk koltuðundan nihayet
kalkýyor.
Bush ABD baþkaný
olduðu 8 yýlda dünyaya
kan, þiddet ve ölüm verdi.
ABD emperyalizmi
saldýrganlaþtý. 11 Eylül'de
ABD'de Ýkiz Kulelere
yapýlan saldýrý Bush
tarafýndan bir bahane
olarak kullanýldý.
Afganistan iþgal edildi.
Irak iþgal edildi. Filistin
bölündü. Ýsrail'in Lübnan'a
saldýrýsýna göz yumuldu.
Uzak Asya'dan
Ortadoðu'ya kadar uzanan
geniþ bir coðrafyada bombalar patladý, yüzlerce
insan öldü.
Bush, diðer emperyalist
haydutlardan farklý olarak
karþýsýnda savaþ karþýtý
hareketi buldu. Savaþ
karþýtlarý 11 Eylül sonrasýnda yaratýlan yurtseverlik dalgasýna inatla
direndi. Afganistan halký
z Iþgalin baþýndan bu yana
þiddet olaylarýnda ölen ýraklý
sayýsý: 1 milyon 200 bin'in
üzerinde.
z Ölen ABD askeri sayýsý 4
bini geçti, ölen "özel güvenlikçi" sayýsý belirsiz.
z Savaþýn günlük maliyeti
ortalama 275 milyon dolar
z 4 milyondan fazla ýraklý
mülteci olmak zorunda
kaldý. Bunlarýn dörtte biri
ülkeyi terketti.
Terkedebilenlerin çoðu mülteci kamplarýnda yaþýyor.
z Ýþgalin þu ana kadar
ekonomik maliyeti 500 milyar dolarý çoktan geçti.

2003
16 Nisan: Bush 75 milyar
dolarlýk askeri iþgal bütçesini onayladý
z 1 Mayýs 2003: Bush,
"görev tamamlandý"
müjdesini vererek, büyük
çatýþmalarýn sona erdiðini
duyurdu.
z 29 Mayýs: Bush, kitle
imha silahlarýnýn bulunduðunu açýladý.
z 14 Temmuz: "Savaþtan
önce yaptýðým konuþmalar
saðlam istihbarata dayanýyordu. Aldýðým bilgilerin harika denebilecek kalitede
olduðunu düþünüyorum."
z 6 Kasým: 87 milyar dolarlýk ek savaþ bütçesini imzaladý.
z

direndi. Irak halký direndi.
Lübnanlýlar direndi. Bush
zafer þarkýlarý söylese de
ABD, askeri olarak baþarýlý
olamadý.
Amerikan halkýnýn tutumu da iþgal devam ettikçe
deðiþti. Ölen askerlerin
tabutlarý geri döndükçe,
bir çok ABD askeri savaþa
karþý mücadele etmeye
baþladýkça, iþgalin faturasý
Amerikan halkýna
çýkarýldýkça Bush'un

balonu hýzla söndü. Bush,
Hitler ve Stalin'den sonra
dünyada en çok nefret
edilen bir figüre dönüþtü.
ABD bugün ne
Afganistan'a ne de Irak'a
egemen olabiliyor. Savaþ
makinesi durmadan iþliyor. Ýnsanlar ölüyor. Fakat
tüm dünya savaþa ve
iþgale karþý, ABD saldýrganlýðýna karþý birleþiyor.
Bush bu yüzden çok
istemesine raðmen Ýran'ý

Bush’un Irak suçlarý
2004
1 Mayýs: Bush, Iraklýlar'ýn
günlük hayatýnýn iyiye gitmeye baþladýðýný açýkladý.
"tüm zorluklara raðmen en
azýndan Iraklýlar artýk politik
hapishanelerde, toplu
mezarlarda, iþkencehanelerde ortadan kaybolmuyor.
Çünkü eski diktatörleri
hapiste."
z 28 Haziran: NATO zirvesi
için istanbul'da olan Bush,
Irak'a egemenliðini geri
verdiðini açýkladý.
z 27 Aðustos: Bush, savaþ
sonrasý dönemle ilgili yanlýþ
hesap yaptýklarýný ilk kez
açýkladý.
z 16 Eylül: CIA'nýn Irak'ta iç
savaþ tehditi büyüyor þeklindeki raporu sýzýnca bush,
cýa'nýn "sadece tahmin
yürüttüðünü" açýkladý.
z 2 Kasým: Bush seçimleri
kazanarak, 2. dönem
görevine baþladý.
z

2006
3 Þubat: Bush Irak'taki
savaþ için 70, afganistan'daki savaþ için 120 milyar
dolar daha ek bütçeye
ihtiyaçlarý olduðunu açýkladý.
z 1 Mayýs: "savaþýn
bitiþinin" 3. yýlýnda George
Bush, ýrak'ýn bir dönüm noktasýný geçtiðini müjdeledi.
z 21 Aðustos: George
Bush, "Ben baþkan olduðum
sürece Irak'tan çýkmayacaðýz" ve “ 11 eylül
saldýrýlarý arasýnda hiçbir
bað yoktu" açýklamalarýný
yaptý.
z 3 Ekim: CNN amerikan
halkýnýn %58’inin Bush
hükümetinin istihbarat
konusunda bilerek yalan
söylediðini, böylece savaþý
baþlattýðýný düþündüðünü
açýkladý.
z

2007
10 Ocak: Bush ýrak'a
20bin asker daha yollanacaðýný açýkladý.
z 11 Ocak: Associated
Press anketine göre ABD
halkýnýn %70’i i asker gönderilmesine karþý çýkýyor.
z 19 Ocak: Irak savaþýnýn
z

2005
Bush, ýrak ve afganistan
iiçn ek 76 milyar dolarlýk
bütçe talep etti.
z 18 Aralýk: bush, savaþ
öncesi istihbaratýn çoðu
yanlýþ çýktý..
z

vuramadý.
Yerine kim gelecek?
Favori Obama neleri
deðiþtirebilir? Mccain nasýl
bir tehlikedir? Bunlarý kýsa
zamanda göreceðiz. Ancak
Bush'un gidiþiyle bir dönemin kapandýðý þimdiden
söylenebilir. Bush ve onu
destekleyen küresel sermaye baþarýsýz oldu.
Bugün ABD emperyalizmine karþý çok daha
güçlüyüz.

bir aylýk maliyeti, 8.4 milyar
dolara çýktý.
z 26 Ocak: Beyaz Saray,
"Irak'ta direniþe yarým
ettiðinden þüphe edilen
Ýranlýlar'ýn öldürülmesi"
emrini verdi.
z 2 Þubat: Bush hükümeti
ýrak savaþý için 100 milyar
dolarlýk bir bütçe daha talep
etti.
z 13 Mart: CNN anketine
göre ABD halkýnýn sadece
%46’sý Irak savaþýnýn
kazanýlabileceðine inanýyor.
(savaþ baþladýðýndan beri en
düþük seviye)
z 1 Nisan: Senatör
MacCain, 100 komando, 3
blackhawk, 2 apache ve
kurþun geçirmez yeleðiyle
Baðdat pazarýna gelerek,
Baðdat'ýn güvenli bir yer
olduðunu kantýladý.
z 25 Nisan: Laura Bush,
"kimse baþkan ve benden
daha fazla acý çekmiyor."
z 1 Mayýs: Bush, kongrenin
Irak'tan çekilme takvimini
reddetti.
z 30 Mayýs: Bush "ýrak'ta
kore'de olduðu gibi uzun
süre kalarak destek olmamýz
gerektiðini düþünüyorum"
açýklamasýný yaptý.
2008
Bush yaptýðý bir çok
konuþmada Irak’ta zafere
yakýn olduklarýný söyledi.

Ekonomik kriz Türkiye'de gazeteler, TV ve
yorumcular tarafýndan hâlâ hem çok uzaklarda,
Türkiye'yi etkileyemeyecek kadar uzak bir yerlerde
olan bir þeymiþ gibi, hem de insanlarýn hayatýný pek
etkilemeyen, salt ekonomik istatistiklerle ilgili bir
þeymiþ gibi anlatýlýyor. Rakamlarýn azalýp arttýðý,
yüzdelerin düþüp kalktýðý, teknik terimlerin
çatýþtýðý bir tiyatro oyunu sanki kriz.
Bir anlamda gerçekten de öyle. Dünya nüfusunun
yüzde yüze yakýný krizin nedenlerini, çözümünü,
teknik anlamýný bilmiyor. Krizi biz çýkarmadýk,
sorumlusu biz deðiliz. Ama biz etkileneceðiz. Bizim
hayatlarýmýz alt üst olacak.
Sadece bugün, bu yazý için haberleri tararken bulduklarýma bir bakalým.
Ýrlandalý havayolu Ryanair yýlýn üçüncü ve
dördüncü çeyreðinde zarar edeceðini açýklamýþ. Bu,
Türkiye'deki Onur ve Atlas gibi ucuz bilet satan bir
havayolu. Batarsa, Batý Avrupalý emekçilerin ucuz
tatil yapma olanaðý tarihe karýþacak. Çevrecilik
açýsýndan olumlu bir geliþme diye düþünülebilir,
ama tatil þansýný kaybedenler sadece emekçiler olacak; zenginler pahalý bilet alýp tatile çýkmaya
devam edecek. Daha da önemlisi, Ryanair ve benzer ucuz havayollarý batarsa, binlerce iþçi iþini
kaybedecek.
Yunanistan'ýn havayolu Olympic de batmanýn
eþiðinde. Devlet, þirketi özel yatýrýmcýlara satmaya
çalýþýyor. Beceremez ve þirket kapanýrsa, sonuç iþsizlik. Becerir de þirket özelleþirse, sonuç iþsizlik.
Bir de Ýtalyan havayolu Alitalia batýyor, özelleþtirilmeye çalýþýlýyor. Bugün Alitalia çalýþanlarý toplantý
halindeydi, havayolunu almak isteyen Cai adlý
yatýrým þirketine karþý eylem planlamak için.
Yine bugün, Ýngiltere'de zor durumda olan
Halifax Bank of Scotland bankasýný satýn almak
üzere olan Lloyds-TSB bankasý, satýnalma sonucunda maliyetleri üç yýl içinde 1,5 milyar sterlin
düþürmeyi planladýðýný açýklamýþ. Bu tasarrufun
önemli bir bölümünün iþten çýkarmalarla gerçekleþtirileceðini herkes biliyor. Ýki bankanýn toplam
140 bin çalýþaný var. Tahminlere göre, 40 bin kiþinin
iþten atýlmasý çok muhtemel.
Bu 40 bin kiþi, 40 bin aile demektir. Eþleri ve
çocuklarýyla birlikte, 100-150 bin insan demektir.
Konut kredilerini ve baþka borçlarýný ödeyemeyen,
evini kaybeden, tatil planlarýný iptal eden, çocuklarý
iyi bir okula gönderme umudunu rafa kaldýran,
güzel bir gelecek hayalini kaybeden 100-150 bin
insan.
Yine bugün, büyüme hýzlarýndaki ciddi yavaþlama
nedeniyle Avrupa Komisyonu yýllardýr düþmekte
olan iþsizliðin ciddi bir sorun olarak ortaya çýkacaðýný belirtmiþ.
Otomotiv sektörünün bundan özellikle etkilenmesi bekleniyor. Örneðin, Fransa'da otomobil
satýþlarý son bir yýl içinde %7,3 oranýnda düþmüþ.
Otomotiv sektörü, yan sanayileriyle birlikte
Fransa'da toplam istihdamýn %10'unu oluþturuyormuþ. Daha þimdiden üretim kýsýlmaya baþlanmýþ,
bir dizi tesis geçici olarak kapanmýþ.
Ayný süreç Almanya'da da yaþanýyor ve otomotiv
iþçileri tepki göstermeye baþlamýþ. Düsseldorf'ta
Mercedes fabrikasýnda 4.800 iþçi kýsa süreli greve
çýkmýþ. Woerth'teki Daimler tesisinde 4.500 iþçi grev
yapmýþ. Kamyon þirketi MAN iþçileri 2 saat iþ durdurma eylemi yapmýþ; Saarlouis'te Ford iþçileri
eylem yaparken, General Motors'un Opel fabrikasýnda ve Bosch'un yedek parça fabrikasýnda
grevler olmuþ.
Benzer insan trajedileri Türkiye'de de yaþanmaya
baþlanýp benzer direniþler patlak verdiðinde,
gazeteler, TV ve yorumcular çok þaþýracak herhalde!

z
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Ýþçi sýnýfý dünya çapýnda büyüdü
G

eçtiðimiz hafta finans
kuruluþlarý yeni bir
küresel çöküþ
yaþandýðýný kabul etti ve borsalar
dibe vurdu. Resesyonun etkileri
hissedilmeye baþlandýðýnda gelirler, kâr oranlarý ve ekonomik
büyüme de dibe vuracak.
Peki bu, o kârlarýn esas
yaratýcýsý olan emekçiler için ne
ifade ediyor? Sýradan yorumcular
iþçi sýnýfýnýn ölmekte olan bir güç
olduðunu, geliþmiþ ülkelerde
yükselen "orta sýnýf" ve üçüncü
dünya ülkelerindeki geçici iþçiler
tarafýndan pabucunun dama
atýldýðýný iddia ediyorlar.
Fakat ILO'nun yeni raporuna
bakarsak çok daha farklý bir
manzarayla karþýlaþýrýz. Rapora
göre iþçiler, yani ücret karþýlýðý
çalýþarak yaþamlarýný kazanan
insanlar, hâlâ oldukça etkin bir
güç.
ILO tüm dünyada yaklaþýk 1
milyar insanýn iþ gücünün bir
parçasý olduðunu söylüyor. Bu
rakam köylerdeki çiftçileri ve
kendi topraðýnda çalýþarak geçimini kazanan diðer insanlarý
içermiyor.
Dünyada iþ gücü bir zamanlar
daha çok batý ülkelerinde toplanmýþ haldeydi, ancak günümüzde
giderek tüm dünyaya yayýlýyor.
En zengin ekonomiler toplam
istihdamýn ancak yüzde 15'ini
karþýlýyor.
Bu oran geçtiðimiz 10 yýl
içerisinde düþmeye baþladý. Buna
karþýlýk Asya, Pasifik, Latin
Amerika ve Karayipler dünyadaki istihdamýn neredeyse üçte ikisine sahip hale geldi. Asya tek
baþýna yarýsýndan fazlasýna tekabül ediyor.
Býrakýn azalmayý, küresel iþçi
sýnýfýnda hýzlý bir büyüme
yaþanýyor. Son 30 yýlda kapitalizm yayýldý ve hem iþçi sýnýfýnýn
boyutunu hem de onlarýn ürettiði
zenginliði arttýrdý.

Egemen sýnýf
Ama ayný zamanda bu zenginlik þok edici bir biçimde egemen
sýnýfa daðýtýldý. Yani patronlara,
politikacýlara ve aþýrý zenginlere.
Yani dünyayý yöneten ve bizim
ürettiðimiz zenginliði emen
küçük bir azýnlýða.
Önümüzdeki resesyon
sürecinde en çok acý çekecek
olanlar, büyüme döneminde en
az kazananlar ve zarar edenler
olacak.
1990'larýn baþýyla 2007 arasýnda
küresel istihdamda yüzde 30'luk
bir artýþ oldu. Fakat zenginle
fakir arasýndaki uçurum daha da
büyüdü. Ve iþçilerin kendi yarattýklarý zenginlikten aldýklarý pay
giderek düþtü.
Ücretlerin GSYÝH (bir ülke
sýnýrlarý içinde üretilen zenginliðin miktarý) içindeki payý bize
zenginliðin ne kadarýnýn onu
üretenlere gittiðini gösteriyor.
Latin Amerika ve Karayipler'de
bu oran geçtiðimiz 30 yýl içinde
yüzde 13 azaldý. Asya-Pasifik
bölgesinde yüzde 10 ve zengin
ülkelerde de yüzde 9 oranýnda
azaldý.
Ayný durumu iþçi ve üretkenlik
iliþkisine bakýnca da görebiliriz.
Ýþçiler daha çok üretiyor (daha
yoðun ve daha uzun çalýþýyorlar)
ancak ücretleri bunu karþýlayacak
oranda artmýyor.

çapýnda kurumsal vergiler, yani
kâr üzerinden alýnan vergiler
1993'te yüzde 38 iken 2007'de
yüzde 27'nin altýna düþtü.
2000'den beri tek bir ülkede bile
kurumsal vergiler arttýrýlmadý.
Þahsi vergilere baktýðýmýzda
yine zenginlerin durumu gayet
iyi. Ayný dönemde zenginlerin
verdiði vergi ortalamada yüzde
37'den 34'e düþtü.
Ayný zamanda devletler gelirlerinin büyük kýsmýný KDV gibi
"dolaylý" vergilerden elde etti.
Ýþçiler paralarýnýn büyük kýsmýný
tüketim mallarýna harcadýklarý
için bu vergiler iþçileri çok daha
fazla vuruyor.
Dünya çapýnda dolaylý vergi
oranlarý yükseldi. Almanya'da
1980'de yüzde 13 olan KDV oraný
2007'de yüzde 19'a yükseldi.
Latin Amerika'da yüzde 10'dan
15'e çýktý.
Bütün dünyada kamu hizmetlerinin yükü iþçilerin sýrtýna yüklenirken zenginler daha az para
ödüyor.

Patron maaþlarý

Üretkenlik
ILO raporu, 1990-2006 arasýnda
incelenen 32 ülkenin 24'ünde üretimdeki artýþýn ücretlerdeki artýþtan fazla olduðunu gösteriyor.
Baþka bir deyiþle her iþçinin
ürettiði zenginlik ücretlerinden
daha hýzlý artýyor, ki bu da tüm
dünyada iþçilerin refah
düzeyinin neden giderek
düþtüðünü açýklýyor.
1990-2000 yýllarý arasýnda elimizde verileri bulunan 85 ülkenin
üçte ikisinde eþitsizlikler arttý.
Ayný dönemde ülkelerin yüzde
70'inde nüfusun en zengin ve en
fakir yüzde 10'luk kesimleri
arasýndaki uçurum önemli oranda büyüdü.
Fakat rapordan çýkarabileceðimiz baþka bir sonuç daha
var: Dünyanýn neresinde olursa
olsun sendikalý iþçiler diðerlerine
göre daha iyi durumdalar.
Sendika yoðunluðunun yüksek
olduðu, yani iþçilerin büyük kýsmýnýn sendikalý olduðu ülkelerde
gelir daðýlýmý daha adil.
Sendika yoðunluðu Brezilya,
Çin, Hindistan, Paraguay,
Singapur ve Ýspanya'da artarken
Belçika, Finlandiya ve
Pakistan'da sabit kaldý.
Ortalamada sendikalýlýk oranýnda bir düþüþ olduðu görülüyor,
ancak bunda eski Doðu Bloðu
ülkelerindeki devlet destekli
sözde sendikalarýn gerilemesinin
de payý var.

Yarý-zzamanlý iþçiler
Geçici istihdam iddia edildiði
kadar hýzlý olmasa da tüm
dünyada gittikçe yaygýnlaþýyor.
Yarý zamanlý iþler, ülkeler arasý
farklýlýklar olsa da önem kazanmakta.

1990'larýn ortalarýndan beri
geliþmiþ ülkelerde yarý-zamanlý
iþlerin oraný büyük oranda sabit
kaldý. 2006 itibariyle bu oran
yüzde 16.
Nerede yaþarsanýz yaþayýn, risk
taþýyan iþlere her zaman daha
güvenli iþlere göre daha az ücret
veriliyor. Avrupa ülkelerinde
geçici iþçilik ücretleri, sürekli
iþlere göre yüzde 20 daha az.
Latin Amerika'da kayýt dýþý
iþçiler sigortalý iþçilere göre
yüzde 43 daha az kazanýyor.
Eþitsizlik bu kadarla da kalmýyor. 2004 ve 2005'te Hindistan'da
kayýt dýþý çalýþan iþçilerin ücretleri, toplam iþçi ücretlerinin
yüzde 44'ünü oluþturuyor. Bu
rakam 1983'te yüzde 62'ydi.
Kýsacasý tüm dünyada kayýt dýþý
çalýþmak ücretlerin azalmasý
anlamýna geliyor.

Çalýþan kadýnlar

1990'larýn baþýndan itibaren
bakarsak kadýn iþçilerin rolü
bölgesel farklýlýklar gösteriyor.
Zengin ülkelerde kadýn iþçiler
istihdamdaki artýþýn çoðunluðunu (yüzde 60'ýný) oluþtururken diðer ülkelerde bu oran
üçte birden daha az.
Genellikle kadýn iþçiler kötü
çalýþma koþullarýndan düzenli
ücret alýnan veya maaþlý iþlere
geçmeye baþladýlar. Ancak bu iþ
hayatýndaki cinsiyet farkýný kapatmadý.
Kadýnlarýn yüzde 49'u bir iþte
çalýþýyorken bu oran erkekler için
yüzde 74. Ortadoðu, Kuzey
Afrika ve Asya-Pasifik bölgelerinde iþsizlerin yüzde 80'i
kadýn.

Vergilendirme
Tüm dünyada zenginler artýk
daha az vergi ödüyor. Dünyan

Patronlarýn maaþlarý ortalama
iþçi ücretinin an az 50 katý. Bazý
yerlerde bu oran, primler hariç
180 katýna ulaþýyor.
Geliþmiþ ülkelerde eþitsizlik en
çok ABD'de yaþanýyor. Orada
yöneticilerle sýradan iþçiler
arasýndaki uçurum çok büyük.
Genel müdürler 2007 yýlýnda
ortalama iþçiden 520 kat daha
fazla kazanýyor. 2003'te ise 360
kat daha fazla kazanýyorlardý.
Hong Kong ve Güney Afrika'da
yöneticiler ABD'deki meslektaþlarýna oranla daha az olsa da
yine de iþçilerden sýrasýyla 160 ve
104 kat fazla kazanýyorlar.
Prim ödemelerini de hesaba
kattýðýmýzda 2003'te yýllýk 16
milyon dolar kazanan Amerikan
patronlarýn 2007'de 24 milyon
dolar kazanýr hale geldiðini
görüyoruz. Bu da yüzde 10'luk
bir artýþa tekabül ediyor. Buna
karþýlýk ABD iþçilerinin ücretlerinde sadece yüzde 0.7'lik bir
artýþ yaþandý.
Üstüne üstlük bu devasa fark
mevzubahis þirketin baþarýlý veya
baþarýsýz olmasýndan tamamen
baðýmsýz.

Kriz
Mevcut krizle beraber iyice
anladýk ki kapitalizm küresel bir
sistem, dolayýsýyla ancak iþçilerin
küresel eylemiyle yýkýlabilir. Bu
yüzden zengin ülkelerdeki iþçilerle fakir ülkelerdeki iþçilerin
çýkarlarý ortaktýr. Þirketlerin aç
gözlülüðüne dayalý bir sistemin
yerine insan ihtiyaçlarýna dayalý
bir sistem kurmak için iþçiler birleþmek zorunda.
Ýstatistiklerin gösterdiði þey,
küresel iþçi sýnýfýnýn her zamanki
gücünü koruduðu ve saldýrýlara
direnmek için bir sürü sebebi
olduðu. Göstermediði þey ise
siyasi ve endüstriyel mücadele.
Tam da bu mücadele, iþçilerin,
bütün zenginliðin patronlarca
cebe indirildiði 30 yýllýk bu
düzeni tersine çevirip çeviremeyeceðini gösterecek. Ve yine
bu mücadele, kapitalizmin bu
krizinin sosyalist bir dünya
yaratýlmasýna mý yoksa hep
beraber daha zalim bir dünyaya
gömülmemize mi yol açacaðýný
belirleyecek.

Ýtalya’da 1
milyon kiþi
krize ve
ýrkçýlýða karþý
sokaða çýktý
Ýtalya'da iþçiler ve öðrenciler krize ve ýrkçýlýða karþý
ülkenin pek çok yerinde
eylemler gerçekleþtirdi.
30 Ekim'de bir milyona
yakýn öðrenci, öðretmen,
öðretim görevlisi ve onlarý
destekleyenler Roma'da
Berlusconi hükümetinin
eðitim harcamalarýný kýsmasýna karþý bir gösteri düzenledi. Okullarýn yüzde 90'ýndan
fazlasý kapandý. Ülkenin en
büyük sendika konfederasyonu CGIL de Roma'daki
harekete katýldý ve genel grev
çaðrýlarý yapýldý.
Bir günlük grev olarak
baþlayan süreç okul iþgalleriyle devam ediyor. 87 bin
öðretmenin iþten atýlmasý
planlarýna karþý ülkede
okullarýn yarýsý tekrar öðrenci ve öðretmenlerin boykotu
sonucu kapandý. Turin'de 50
bin kiþi orkestra eþliðinde
yürüdü. Milan'da öðrenciler
borsa binasýnýn önüne
giderek krizin faturalarýnýn
kendilerine yüklenmemesi
gerektiðini haykýrdýlar.
Floransa'da demiryollarýný,
Napoli'de þehir meydanýný ve
Venedik'de adayý anakaraya
baðlayan yolu kapattýlar.
Otobüs ve tren iþçileri
büyük sendikalarýn desteklememesine raðmen ücret arttýrýmý talebiyle greve gittiler
ve ulaþým durma noktasýna
geldi. Tüm bunlar krizin
sonuçlarýna karþý bir
direniþin mümkün olduðunu
gösteriyor. Ama direniþ
bununla da sýnýrlý deðil.
Ayný zamanda on binlerce
lise ve üniversite öðrencisi
ülkede göçmenlere yönelik
saldýrýlarý ve kötü koþullarda
çalýþtýrýlmalarýný kýnamak
amacýyla düzenlenen eyleme
katýldý.
Ýtalya’da krize ve ýrkçýlýða
karþý çýkan hareketlerin ýrkçý
iktidarý sarsmaya devam edeceði görüldü.

dsip.org.tr
güncellendi
yayýnda!
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IMF’ye, TÜSÝAD’a deðil
Eðitime, saðlýða, emekçiye bütçe!

Batýk krediler artýyor, aileler icra ve iflas korkusu yaþýyor
Bankalar kredi kartý
daðýtmaya devam ediyor. TOKÝ yeni konutlar
yapýyor, bunlarý ipotek
karþýlýðýnda satýyor.
Hükümet Batý’daki
krizin Türkiye’de yaþanmayacaðýný söylüyor.
Ancak geri ödenmeyen
kredilerin oraný artýyor.
Batýk kredilerde en
büyük payý tüketici kredisi ya da kredi kartý kullanarak ayakta kalmaya
çalýþanlar oluþturuyor.
Bankalar kurtarýlýyor,
peki ya emekçi sýnýflar?

Faize, askere, polise ayrýlan kaynaklar kýsýlsýn!
z Sosyal harcamalar artýrýlsýn!
z Ücretler üzerindeki vergiler kaldýrýlsýn!
z Servet sahibi olanlar vergi ödesin!
z Çalýþanlarýn kredi borçlarý silinsin!
z Kamu yatýrýmlarý artsýn, yeni iþ imkanlarý yaratýlsýn!
z IMF ile yeni bir anlaþma yapýlmasýn!
z

 2006
 2007
 2008

Konut

Taþýt

Diðer

Toplam

20741
27349
37506

6625
5815
5919

15269
24389
37564

42635
57553
80989

Kredi kartý (KK) Tüketici+KK
19743
24427
31462

62378
81980
112451

DSÝP, KESK’le birlikte 2009 bütçesine ve
kemer sýkma politikalarýna hayýr diyor!

2009 bütçesinde sosyal harcamalar kýsýlýyor

Bir adaletsizlik tablosu
En alttakilere
sadece yüzde 6
z Faizin bütçenin dörtte birini yuttuðu 2008’in ilk 8 ayýnda, tarýma, yoksullara, küçük
esnafa, sahipsiz çocuklara
ayrýlan pay toplamda bütçenin
yüzde 6’sýnýn altýnda kaldý.
z Tarýma , doðrudan gelir
desteði, destekleme
ödemeleri aðýrlýklý verilen
bütçe desteði , bütçenin
yüzde 3,6’sýnda kaldý.
z Sayýlarý 12 milyona ulaþan
yoksullara yeþil kart ile verilen
saðlýk harcamalarý 2,6 milyar
YTL ve diðer eðitim,giyecekyiyecek , konut yardýmlarý ilk
8 ayda 600 milyon YTL’de
kaldý.
z Yoksullara bütçeden
ayrýlan pay 3,2 milyar YTL ile
toplamýn yüzde 2,2’ sini ancak
buldu. Bir baþka deyiþle, yoksullara ayrýlan bütçe payý, faiz
bütçesinin yüzde 8’inden
ibaret kalýrken, ordu-emniyet
bütçesinin de ancak beþte
birine ulaþabildi.
z Çocuk Esirgeme
Kurumu’na ayrýlan ise 228
milyon YTL’de kaldý.

6 aydýr maaþ almayan TOKÝ iþçileri gibi tüm çalýþanlar adaletsizliðe uðruyor.

25,5

Merkezi bütçede
ilk sekiz ay (2008)

Ocak
Aðustos
(bin YTL)

%

Bütçe giderleri

142.263.182

100

222.553.217

100

Faiz giderleri

36.315.961

25,5

56.000.050

25,2

Eðitim harcamalarý

18.853.433

13,3

28.738.832

12,9

Asker-p
polis harcamalarý

15.444.566

10,9

26.738.714

12

Tarýmsal kesime destek

5.138.393

3,6

5.400.000

2,4

Yoksullara yeþil kart vb.

3.269.756

2,3

4.951.438

2,2

KOBÝ’lere destek

362.487

0,3

632.826

0,3

Çocuk Esirgeme’ye kaynak

227.667

0,2

227.791

0,1

2008 Bütçe
Ödeneði

%

13,3
10,9

0,3

0,2

KOBÝ
destek

Çocuk
Esirgeme

2,34

Yeþil
kart

Tarýma
destek

Asker
Polis

Eðitim

3,6

Faiz

2009 Bütçesi meclis gündeminde. Mali bütçe her yýl
hükümetin, toplumsal kaynaklarý
toplamasý ve yaptýðý harcamalar
üzere meclisten aldýðý yetki
anlamýna geliyor. Toplumsal
kaynaklar ise vergiler, kamu
kuruluþlarýnýn elde ettiði gelirler.
Hükümet kimden ne kadar alacaðýný, topladýðý parayý nasýl ve
nereye harcayacaðýný belirten
mali bütçeyi meclisin onayýný
sunuyor.
Bu durum hükümetle halk
arasýnda bir toplumsal sözleþme
gibi gösteriliyor. Milletvekillerini
biz kendi oylarýmýzla seçtiðimize
göre 550 milletvekili tüm halký
temsil ediyor! Bunlarýn çoðunluðunun bütçeye onayý halkýn da
kabulü olarak sunuluyor.
Ancak bu saygýn demokratik
sözler gerçekle hiç uyuþmuyor.
30 yýldýr mali bütçelerde kamu
harcamalarýna yapýlan harcamalar düþüyor. Yani her yýl daha
az okul, hastane, fabrika, demiryolu yapýlýyor.
Sosyal harcamalarla birlikte
kamuda çalýþanlarýn ücretleri de
düþüyor.
Kamu yatýrýmlarý yapýlmadýðý,
her þey özel sektöre satýldýðý için
istihdam gittikçe daralýyor.
Bütçelerde aslan payý ise askerigüvenlik harcamalarýna ve faiz
ödemelerine aktarýlýyor. Devletin
borçlandýðý IMF, Dünya Bankasý
gibi küresel kapitalist örgütler ya
da doðrudan þirketler en büyük
payý alýyor. Meclis ve
hükümetler en fazla vergiyi
ödeyen çalýþanlarý deðil kapitalistleri dinliyor. Hükümet, zaten
az vergi ödeyen patronlarýn için
vergileri durmadan indiriyor.
KESK, 2009 bütçesine itiraz
ediyor. Kamu emekçileri hem
ücretlerinin düþük tutulmasýna
hem de sosyal yatýrýmlarýn
azaltýlmasýna karþý çýkýyor.
KESK'i desteklediðini açýklayan
TTB, DÝSK, TMMOB, Çiftçi-Sen
çalýþanlarýn bu bütçede hiçe
sayýldýðýný söylüyor.
Bütçe 70 milyon insana sýrtýný
dönerken yüzde 1’lik azýnlýða
hizmet ediyor. Bu adaletsizliðe
son verelim. Ýþimize,
ekmeðimize, emekliliðimize
sahip çýkalým. 2009 bütçesine
karþý eylemler bu yolda ilk
büyük mücadele olacak.

sayý: 339 z sosyalist iþçi z

Zenginler daha fazla
vergi ödemelidir
Büyük gelir eþitsizliði
olan Türkiye’de, gelir uçurumunu bütçe üzerinden
daraltmak mümkünken,
tersine vergi ve harcamalarla eþitsizlik
büyütülüyor. Vergilerin
aðýrlýðý, gelir vergisi yoluyla “doðrudan”; tüketim
harcamasý yaparken de
,”dolaylý” olarak çalýþan
sýnýftan alýnýyor,
þirketler,bankalar, varlýklý
sýnýf gücünün çok altýnda
vergi ödüyor.
z 2008’in ilk 9 ayýnda
vergilerin üçte ikisi yine
dolaylý vergi olarak toplandý. Alt ve orta sýnýflar
benzin,doðalgaz, telefon
kullanýrken, tüketim malý
içki, sigara alýrken dolaylý
vergi ödedikleri gibi, ücret
ve maaþlarýyla da en
önemli vergi mükellefleri
oldular.
z Vergide yüzde 22 olan
gelir vergisinin aðýrlýklý
kýsmý 10 milyonu aþkýn
iþçi-memur tarafýndan
ödeniyor.
z Banka ve þirketlerden
alýnan kurumlar vergisinin
payý ise yüzde 10’un altýnda.
z Varlýklý sýnýfýn
mülkiyetinden alýnan
vergiler ise yüzde 3’ün
altýnda.
Vergiyi çalýþanlar veriyor.
Hükümet bütçeyi kapitalistlerin istekleri doðrultusunda, sendikalarý hiçe
sayarak geçiriyor. Ýslam,
Ergenekon, Kürt sorunu
gibi konularda ortalýðý
ayaða kaldýran sahte
muhalafet patronlarý dinlyerek susuyor.
Serveti olanlar zenginlikleri oranýnda vergi vermelidir. Ücretler üzerindeki
vergiler kaldýrýlmalýdýr.
Ücretlere zam yapýlmalýdýr. Ödediðimiz
vergiler faiz ve kurþun için
deðil toplum için kullanýlmalýdýr.
KESK'in eylem kararý doðru
bir zamanda alýndý. 29
Kasým'da Türkiye'nin her
yerinden çalýþanlar, antikapitalistler, savaþ karþýtlarý
ve sosyalistler Ankara'ya
yürüyecek. Ankara mitingi
krize ve patronlarýn saldýrýsýna karþý mücadelede bir
baþlangýç olacak.
KESK’in hareketlenmesi
diðer çalýþan örgütlerini de
harekete geçirdi. Ancak
sadece sol yönelimli
örgütler deðil, Türk-Ýþ ve
Hak-Ýþ'te mücadeleye
kazanýlmalý.
Tüm iþçi örgütleri ve emekten yana örgütlenmeler
ortak talepler etrafýnda birleþtiðinde iþte o zaman
çalýþanlarý aþaðýlayan
hükümetin iþi zorlaþacaktýr.
Eðer sol yönelimli sendikal
örgütler ile diðerleri arasýn-

George Bush çiftliðine
dönüyor

2,90

Vergi yükü Dolaylý
Vergiler ve Gelir
Vergisi ile halkýn
sýrtýnda
2008 - Ýlk 9 ay, %

9,73

21,99


Gelir Vergisi



Dolaylý vergiler



Kurumlar vergisi



Mülkiyet üzerinden
alýnan vergiler

ÝÞKOLLARI

66,5

Brüt
giydirilmiþ
ücret (YTL)

Giydirilmiþ
ücret
(YTL)

Ýþgücü
maliyeti
(YTL)

Ýþçiden
vergi+
SSK

Ýþveren
üstünden
SSK vb.

Vergi ve
SSK
Primi

Ýstihdam
kesintisi
%

ÝLAÇ

3.506

2.285

4.309

1.221

1.064

2.285

100

YEREL ÝDARELER

2.977

1.997

3.823

980

846

1.826

91

CAM

2.686

1.689

3.495

997

80
09

1.806

107

KAMU ÝÞLETMELERÝ

2.745

1.879

3.454

866

709

1.575

84

HÝZMET SEKTÖRÜ

2.703

1.870

3.454

833

751

1.584

85

KÝMYA

2.630

1.857

3.242

773

612

1.385

75

ORTALAMA

2.645

1.704

3.101

761

636

1.397

82

ÞEKER

2.625

1.920

3.099

705

474

1.179

61

ÇÝMENTO

1.950

1.365

2.470

585

520

1.105

81

METAL

1.940

1.364

2.338

576

398

974

71

KAÐIT

1.777

1.291

2.189

486

412

898

70

DERÝ

1.506

1.338

2.178

481

359

840

63

GIDA

1.706

1.213

2.116

493

410

903

74

TURÝZM

1.613

1.250

2.077

363

464

827

66

TOPRAK

1.319

917

2.058

402

739

1.141

12
24

AÐAÇ

1.408

815

1.78
81

593

373

966

119

ÝNÞAAT

1.350
0

968

1.665

382

315

697

72

TEKSTÝL

1.296

916

1.560

380

264

644

70

Kâr deðil insan
da birlik saðlanamazsa
güçler bölünecek,
kapitalistler kazanacaktýr.
Buna izin veremeyiz.
Ýþçi örgütlerini birleþtirmek
için taban hareketini
örgütlemek zorundayýz.
Sosyalistler mücadelenin
her adýmýnda çalýþanlarýn
birliðini saðlamak için kollarý sývamalýdýr.
Bugün Türkiye'de yaþayanlarýn ezici çoðunluðu sistemden hoþnutsuz. Özgürlük
istiyor. Egemen sýnýfýn yarattýðý suni bölünmelere karþý
her geçen gün ezilenlerin
birliði yönünde adýmlar
atýlýyor. Ergenekon, Kürt

sorunu, Ermeni sorunu, darbeler, anayasa gibi bir çok
konuda daha fazla muhalif
sesini çýkarýyor.
Özgürlük ve demokrasi
çalýþanlarýn çýkarýnadýr.
Sosyalistler çalýþanlarýn
ekonomik mücadelesine
yardýmcý olduklarý gibi bu
mücadeleyi politik mücadeleyle birleþtirmek zorundadýr.
DSÝP bütün güçleriyle
KESK’in baþlattýðý mücadeleyi destekliyor. Krize karþý
direnen iþçilerin yanýnda
olacaðýz. Nerede bir grev,
direniþ varsa onunla
dayanýþacaðýz. Tüm

7

mücadeleleri birbirine
baðlayacaðýz.
Kapitalistlerin çýkarlarýný
savunan bir çok parti var,
ancak çalýþanlarýn
çýkarýlarýný savunan, iþçilerin
ve ezilenlerin saflarýnda
örgütlendiði bir kitlesel parti
yok. Bu yeni ve radikal partiyi mücadele eden herkesle
birlikte kurmak zorundayýz.
Hareketin birliði, kitlesel
yeni bir sol partinin yaþamasý ve güçlenmesi için
devrimci partiyi de örgütlemek zorundayýz.
Günümüz dünyasý ve onun
bir parçasý olan Türkiye’de
kazanmak için bir çok
olanaða sahibiz.
Kitleler deðiþim istiyor.
Yoksulluða, sömürüye, hiçe
sayýlmaya isyan ediyor.
Sosyalistler bu isyaný
örgütlemelidir.

11 Eylül'den sonra George Bush liderliðindeki ABD yeni
muhafazakarlarý, "Teröre karþý savaþ" ilan ettiler. Bu
savaþ, pratikte, "Önleyici savaþ doktrini" adý verilen bir
uygulama þeklini aldý.
Afganistan, El Kaide terörünü temizlemek için, Irak kitle
imha silahlarýndan arýndýrýlmak için iþgal edildi. Ýþgallerin
gerekçesi, saldýrý olasýlýðýný ortadan kaldýrmaktý.
Yedi yýlda Afganistan'da en az on bin, Irak'ta ise
neredeyse 2 milyon sivil öldü.
George Bush, yeni emperyalizm döneminin süper
gücünün siyasal sorumlusu olarak emekli oluyor. Görevini
yapmýþ olarak. Milyonlarca yoksulun kaný ellerinde, görevi
býrakýyor.
Yeni emperyalizm, Soðuk Savaþ sonrasýný, SSCB ve Doðu
Blok'unun yýkýlmasýndan sonraki dönemi tarif eden bir
kavram. 1990'larýn baþýnda, ABD, silahlanma harcamalarý
kendisinden hemen sonra gelen on büyük ülkenin
toplamýndan daha fazla olan süper askeri güç olarak bir
dizi çeliþkinin içine gömüldü. 50 sene önceye göre gerilemiþ, AB bloðuyla eþitlenmiþ ekonomik durumu, ABD
açýsýndan acil tedbir alýnmasý gereken ciddi bir zaaf olarak
öne çýktý. Japonya, AB, Çin tehdit eden hegemonik güçler
olarak ekonomik alanda etkilerini artýrmaya baþladýlar.
Chris Harman'ýn deyimiyle, ABD, kendisini, nispi
ekonomik zayýflýðýný telafi etmek için rakipsiz askeri üstünlüðünü kullanmak zorunda olduðu bir durumda buldu.
11 Eylül saldýrýlarýnýn ardýndan baþlatýlan iþgaller,
1990'larýn bir devamý niteliðinde. ABD 1991'de Irak'ý,
1990'larda Yugoslavya'yý bombaladý. 1999'da Kosova,
NATO þemsiyesinde iþgal edildi.
Soðuk Savaþ dönemi, ABD ve Avrupa'nýn merkezlerine
kadar ilerlemiþ Rusya arasýnda çeliþik bir biçimde dengede
bir emperyalizm dönemi oldu. Soðuk Savaþ, Rusya ve
Doðu Bloðu ülkelerinin dünya pazarýndaki yerlerini kaybetmeleri ve siyasi yapýlarýnýn çökmesiyle ABD açýsýndan
zaferle sonuçlandý. Sonuçlandý sonuçlanmasýna ama bu
zaferin bedeli pahalý oldu. ABD devasa askeri harcama ve
yatýrýmlarýyla Batý pazarýnýn büyümesine, silahlanmaya
daha az kaynak aktaran, Japonya ve Almanya gibi ülkelerin
ekonomik olarak güçlenmesine neden oldu. Üstelik, çöken
Doðu Bloðu, "Komünizm"e karþý ABD'nin askeri liderliðini
kabullenen Batý ülkelerinin, artýk bu liderliði sorgulamasýna neden oldu.
Sorgulama, sorgulamayý getirdi. 1990'larýn ortalarýnda ilk
yeni muhafazakar sesler duyulmaya baþlandý ABD'de.
NATO yeniden tarif edildi. ABD için enerji hatlarýný koruyan
bir savaþ ve suç örgütü olarak yeniden tanýmlandý.
Süper askeri gücün ayakta tutulmasý için yeni düþmanlar
uyduruldu. Ýslam fobisi, kitle imha silahlarý, Saddam
Hüseyin, Ýran ve büyüyen ekonomi Çin.
Yeni muhafazakar manyaklýðýn temel derdi, 21. yüzyýlýn
da týpký 20. yüzyýl gibi bir Amerikan yüzyýlý olup olmayacaðýný þansa býrakmak yerine, hýzla harekete geçmekti.
ABD hegemonyasýný tehdit eden güçlere gözdaðý vermenin
yolu, daha zayýf güçleri yok ederken uygulanacak þiddetin
süper bir askeri þova dönüþtürülmesiydi. Kaba bir intikam
savaþý olan Afganistan iþgali de, yalanlar üzerine kurulduðu bizzat Bush'un açýklamalarýnda iyice kesinleþen Irak
iþgali de yeni bir Amerikan yüzyýlý için atýlan yayýlmacý
adýmlar oldu. Kosova iþgaliyle Karadeniz'e kadar ilerleyen
ABD, Afganistan ve Irak iþgalleriyle Asya'ya yerleþmiþ
oldu.
Rus devrimci Buharin savaþ ve kriz baðlantýsýný þöyle
kuruyor: Dünya kapitalizminin anarþik yapýsý iki noktada
kendini gösteriyor. Bir yandan dünyadaki endüstriyel krizler ve diðer yanda savaþlar. Kapitalist toplumda savaþ,
kapitalist rekabetin kullandýðý yöntemlerden sadece bir
tanesidir. Krizler ise dünya ekonomisinin bütününü kapsar.
Tam da ABD ve AB bloðu gibi dünya kapitalizminin en
büyük güçlerinin yaþadýðý devasa mali kriz, sürmekte olan
iþgal politikalarýnýn niteliðini deðiþtirme potansiyeli taþýyor. Kafkaslar, büyük güçlerin birbirlerine askeri meydan
okumalar döneminin bir baþlangýcý olabilir.
Bu George Bush'un mirasý. Irak iþgalinin siyasi sorumlusunun. Emperyalizmin arayýp da bulamadýðý sözcüsünün.
Þimdi çiftliðine çekilecek. Ama biliyoruz ki öldürülmeleri
emrini verdiði 2 milyon Iraklýnýn anýsý, o çiftliðin etrafýndan
bir an bile ayrýlmayacak.
Hesap sorulana kadar…
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Kapitalist
ekonomi
iflas ediyor
Kamu harcamalarý
krize çözüm olabilir mi?
Çok sayýda ekonomist ve politikacý, resesyonun etkisinin azaltmak için büyük kamu harcamalarý projelerinin hayata geçirilmesini öneriyor. Bu, zaman
zaman 'Keynesyen' çözüm olarak
da adlandýrýlýyor.
Solcu ekonomistler, kamu fonlarýnýn, okul, hastane, kamu taþýmacýlýðý, iklim deðiþikliðini önlemek için alýnmasý gereken
önlemler gibi altyapý projelerine
harcanarak toplumsal refahýn
arttýrýlmasý ve yeni iþ alanlarý
yaratýlmasý için kullanýlmasý
gerektiðini söylüyorlar.
Fakat þimdiki hükümetlerin
Keynes anlayýþý bundan çok farklý. Onlar, milyarlarca dolarýn
Trident nükleer sistemine, uçak
gemisine, Olimpiyatlara ve buna
benzer diðer projelere harcanmasý gerektiðini savunuyor.
Sosyalistler, Keynesçi politikalarý, bu politikalar gücü
zenginlerin elinden alýp iþçi
sýnýfýna verdiði sürece kabul edebilirler.
Fakat, eninde sonunda ileriye
gitmek ve kapitalizmin yerine
çoðunluðun çýkarlarý doðrultusunda iþleyecek bir sistemi
geçirmek zorundayýz.
Ayrýca, bu kamu harcamalarýnýn ve bankalarý kurtarma
operasyonlarýnýn maliyetini
kimin ödeyeceði de bir sorun.
Hükümetin parasý yok,
dolayýsýyla bu parayý uluslar
arasý piyasalardan borç olarak
almak zorunda.
Bu ise bütçe açýðýnýn artmasýna
ve hükümetin bu sorunu çözmek
için vergileri artýrýp kamu harcamalarýný kýsmasýna neden olacak.
Bu borç alma süreci, küresel
ekonomi üzerinde zincir etkisi
yaratacaktýr.
Eðer hükümetler eldeki bütün
paraya el koyarlarsa, özel þirketler daha pahalý borç bulacaklardýr.
Bunun sonucunda daha çok
sayýda þirket iflas edecek, daha
çok sayýda insan iþsiz kalacak ve
durgunluk derinleþecektir.

Egemen sýnýf krize yanýt
olarak üretilen çözümler
konusunda neden

bölünmüþ durumda?
"Kamu hizmetleri
programý"ndan söz etmek bile
neoliberal saðýn hemen tepki
göstermesine neden oluyor.
Geçen hafta, onaltý ekonomist
saðcý bir Ýngiliz gazetesine
hükümetin planlarýna karþý çýkan
bir mektup yazdý.

Ekonomistler bu mektupta,
"Ekonomik durgunluk, piyasa
ekonomisinin doðal ve gerekli
bir özelliðidir" diyorlar ve
resesyon geçtikten sonra devletin
özel sektörün kendisini yeniden
toparlamasýný saðlamaya çalýþmasý gerektiðini söylüyorlar.
Vergilerin azaltýlmasýný talep
ediyorlar.

Bu ekonomistlerin iddialarý, sistemleri gözlerinin önünde çökerken egemen sýnýf içindeki ideolojik krizi yansýtýyor.
Bazýlarý, devletin doðrudan
müdahalesinin, sýradan insanlarýn ekonomiyi kolektif olarak
kontrol edebileceklerine inanmalarýna yol açmasýndan
korkuyor.

Faiz oranlarýný azaltmak
çözüm olabilir mi?
Bazý solcu ekonomistler, ekonominin durgunlaþmasýný önlemek
için acil durum çözümü olarak
faiz oranlarýnýn azaltýlmasýný
öneriyorlar.
Faiz oranlarýnýn azaltýlmasýnýn,
resesyonun sýradan insanlar
üzerindeki etkisini azaltacaðýný
iddia ediyorlar.
Böylece ev kredisi ödemelerinin
düþeceðini ve ev sahiplerinin
taksitlerini ödeyebilecek düzeye
geleceðini; ayrýca iþ dünyasý
açýsýndan borç alma maliyetlerinin azalacaðýný ve bu yolla
iþten çýkarmalarýn önlenebileceðini söylüyorlar.
Faiz oranlarýný azaltmanýn bu
tür faydalarý olabilir. Fakat
bankalarýn bu azaltma sonucu
ortaya çýkan parayý krediyle ev
alanlara ya da onlara borcu olan
þirketlere aktaracaðýnýn garantisi
yok.
Ayný þekilde, iþverenlerin ucuza
borç bulmanýn avantajlarýndan
yararlanýp çalýþanlarý yine de
kovmayacaðýnýn da garantisi
yok.
Amerikan hükümeti bir süreden beri faiz oranlarýný düþürüyor, fakat iþsizlik hala artýyor.
Japonya, ekonomisinin resesyona girmesini önlemek için faiz
oranlarýný düþük tutma politikasý
izliyor.
Fakat þimdiye kadar bunun çok
küçük bir etkisi oldu, çünkü þirketlerin kârlarý yeterli olmadýðý
için yeni yatýrýmlar yapýlmýyor.
Acil durum önlemi olarak faiz
oranlarýnýn düþürülmesini
önerenler bile, bunun, uzun vadede, küresel mali piyasalarýn
borç balonu sorununu çözmeyeceðini itiraf ediyorlar.
Zaten, banka sektöründeki kriz,
bu balonun patlamasýyla ortaya
çýktý.
Aslýnda bu krizin nedeni çok
daha köklü bir soruna, kapitalist
sistemin kâr etme krizine baðlý.
Ekonominin üretken alanlarýnda kâr oranlarý düþük.
Yatýrýmcýlarýn yüzünü ilk olarak
mali sektöre dönmelerinin
nedeni bu.

Borsalar neden
yeniden batýyor?
Borsalar, tüm dünyada arka
arkaya bankalarýn çökmeye
baþlamasýnýn ardýndan görece
sakindiler. Fakat geçen hafta
yeniden çökmeye baþladýlar.
Bu son çöküþün nedeni, küresel
çapta bir resesyonun kaçýnýlmaz
olduðunun fark edilmesiydi.
Bu çöküþle ayný zamanda,
pound ve euro Amerikan dolarý
karþýsýnda deðer kaybetti.
Bu kriz, özellikle Ýngiltere'yi
çok kötü bir þekilde vurabilir.
Ýngiltere'de, Yeni Ýþçi Partisi'nin
de teþvikiyle, ekonomi mali
hizmetlere dayalý olarak büyüyor.
Fakat, finans sektörü þu anki
ekonomik krizin merkezinde
bulunuyor.
Bazý yorumcular, Uzak Doðu
ekonomilerinin, özellikle Çin'in,
kapitalizmi bu krizden kurtarabileceðini iddia ediyorlar.
Fakat, görünüþe göre, bu kriz
Çin ve diðer Asya ekonomilerini
de içine almaya baþladý. Bu
ekonomilerin çoðu Batý'ya mal
ihraç ederek büyüyen ekonomiler, dolayýsýyla Batý'daki durgunluk bu ülkeleri de vuracaktýr.
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Son günlerde tüm
dünyada kriz tartýþýlýyor.
Egemenlerin büyük bir
bölümü paniðe kapýlmamak gerektiðini, krizi bir
"fýrsata" çevireceklerini
anlatýyorlar ancak onlar
bile artýk krizden kaçmanýn mümkün
olmadýðýný kabul ettiler.
Solda ise felaket senaryolarý yazanlarla, krizi
ellerini ovuþturarak
bekleyen anlayýþlar mevcut. Krize karþý "biz
demiþtik" diyenlerle,
"yaþasýn kriz" diyenlerin
pratikte bir farký yok.
Bunlardan birincisi
1930'lardaki sürecin
aynen yaþanacaðýný ve
krizin faþizme yol açacaðýný düþünüyorlar. Ýkinci anlayýþa sahip olanlar
ise krizle birlikte iþçi
sýnýfýnýn otomatikman
sosyalizme doðru koþacaðýný, ayaklanýp iktidarý
ele geçireceðini düþünmek gibi mekanik bir
mantýða sahipler. Bu
anlayýþlarýn ikisinin de
iþçi sýnýfýna bir þey anlatabilme þansý yok.
Kriz dönemlerinde egemenlerin krizin bütün faturasýný iþçilere ve ezilenlere kesmeye çalýþacaðýný
tahmin etmek çok zor
deðil. Bugün açýklanan
"kurtarma paketleri"nin
geniþ yýðýnlarý deðil de
patronlarý kurtarmak için
hazýrlandýðý ortada.
Patronlarýn kriz dönemlerinde kârlarýný korumak,
koruyamayanlarý yutmak
için tutuþacaklarý acýmasýz
rekabette mevcut haklara
göz dikecekleri, iþçi ücretlerini azaltacaklarý ya da
bir çok iþçiyi iþten çýkaracaklarý kesin.
Ancak ortaya geniþ bir
iþçi muhalefeti çýkmayacaksa egemen sýnýfýn
faþizme baþvurmasý için
ciddi bir sebep yok. Ciddi
bir iþçi muhalefeti sokaða
çýkacaksa da, bunun
devrime varmasý için
"yaþasýn devrim ve
sosyalizm" diye baðýrmak
yeterli olmayacaktýr.
Sosyal haklarýmýzý korumak için mücadele
etmeden, devrim için
mücadele etmek imkansýz. Yani pratikte reformlar için mücadele etmeden
devrimin yanýna yaklaþmak bile mümkün deðil.

Reformlar ve
sosyalistler
"Reformlar için
mücadele etmek" kavramý
bir çok sosyalist açýsýndan
sorunlu bir kavram
olagelmiþtir. Bunu
önerdiðinizde "reformist"
olarak yaftalanmanýz çok
olasýdýr ancak tarih
küçücük reformlar için
mücadelelerin devrimlere
dönüþtüðü bir çok örneði
içinde barýndýrmaktadýr.
Tarihte hiçbir devrim,
iþçilerin hiçbir mücadelesi
olmadan doðrudan
devrime ve sosyalizme
yönelmesi ile gerçekleþmemiþtir.
Marks'ýn söylediði gibi,
kapitalizmin istikrar

Krize karþý çalýþanlarýn çözümü:

Reformlar için
devrimci mücadele

dönemlerinde "Egemen
fikirler, egemen sýnýfýn
fikirleridir". Ýþçilerin gündelik yaþamý ile egemen
fikirler her zaman çeliþki
halindedir ancak burjuvazi kendi çýkarýný genel
çýkar olarak sunabildiði
ve geniþ kitlelerin zihninde kapitalizmi normalleþtirebildiði ölçüde
bu çeliþkiyi gizlemeyi
baþarabilir. Ancak kapitalizm kârýný arttýrabilmek
için sürekli olarak iþçilerin
ücretinden ve diðer bir
takým kazanýmlarýndan
kýsmaya mahkum bir sistemdir. Bu sebeple iþçiler
haklarý için bir araya gelir
ve mücadele ederler.
Egemen sýnýfýn ideolojik
hegemonyasýna baðlý
olarak bu mücadelenin
düzeyi yüksek ya da
düþük olabilir.
Kapitalizm ayný zamanda ekonomik krizlere de

mahkum bir sistemdir.
Ekonomik krizler ayný
zamanda egemen sýnýfýn
anlattýðý masallarýn yani
ideolojik hegemonyasýnýn
daðýlmaya baþladýðý
anlardýr.
Eðer böyle bir dönemde
iþçilerin mücadele düzeyi
düþükse iþçiler moral
bozukluðu içinde sadece
kendi hayatlarýný kurtarmaya odaklanabilirler ve
böylece patronlarýn krizin
faturasýný iþçi sýnýfýna
ödetmesi kolaylaþýr. Ýþçi
sýnýfýnýn mücadele düzeyi
yüksek olduðunda ise
iþçilerin krize yanýt vermeleri, patronlarýn acýmasýz sömürüsüne karþý
kendilerini korumalarý
kolaylaþýr, iþçiler dünyayý
deðiþtirmek için gereken
güvene sahip olurlar.
Ancak unutulmamasý
gerekir bu hala iþçilerin
büyük çoðunluðunun

sosyalizm için mücadele
ettiði anlamýna
gelmemektedir.
Marks'ýn deyimiyle iþçi
sýnýfý mücadele ederken,
sadece üretim içinde nesnel bir gerçeklik olarak
var olan kendinde sýnýftan, geleceðini ellerine
alma þansýna sahip kendi
için sýnýf haline gelir.
Egemen sýnýfýn çaðlar
boyunca iþçi sýnýfýný
bölmek için kullandýðý
milliyetçilik, cinsiyetçilik,
ýrkçýlýk gibi ideolojilerin
etkisini yitirmesi de ancak
mücadele içinde gerçekleþebilir. Sosyalistlere
düþen iþçi sýnýfýnýn
organik bir parçasý olarak
iþçi sýnýfýnýn talepleri için
mücadele ederken bir
yandan da sýnýfa kapitalizmin bir alternatifinin
olduðunu göstermek,
mücadele içinde öne çýkan
unsurlarý kazanmaktýr.

Rosa Lüksemburg
ne demiþti?

yýðýnlarý eyleme çeken,
onlarý devrimcileþtiren ve
örgütleyen en doðal
yoldur."
“Bir sözcükle: ekonomik
mücadele bir siyasi merkezden ötekine iletkendir;
siyasi mücadele topraðýn
ekonomik mücadele için
periyodik gübrelenmesidir."
"Açýk sýnýf mücadelesi döneminde her doðrudan kitle
eylemi ayný zamanda hem

siyasi, hem ekonomik olacaktýr." "Devrimci kitle eyleminde, sendikalarla sosyal
demokrasiyi birbirinden
ayýran yapay sýnýrlar ortadan
kalkar." "Ýþçi sýnýfýnýn
ekonomik ve siyasi olmak
üzere iki ayrý sýnýf mücadelesi yoktur; ayný zamanda hem
kapitalist sömürüyü sýnýrlamayý ve hem de ortadan
kaldýrmayý amaçlayan tek
bir sýnýf mücadelesi vardýr."

"Bugün, iþçi sýnýfýnýn kendisini eðitmesi, örgütlemesi
ve yönetmesi gereken bir
dönemde, bir devrimci
durumda, devrim sadece var
olan devlet iktidarýna karþý
deðil kapitalist sömürüye
karþý olduðu zaman, kitle
grevleri en geniþ proleter

Reform ve devrim
Rosa Lüksemburg, Kitle
Grevi, Parti ve Sendikalar
isimli kitabýnda reformlar
için mücadeleyi dýþlamayan bir devrimci perspektif ortaya koyar.
Rosa'ya göre ekonomik
mücadele ile politik
mücadelenin etkileþimine
dayanan içe mekanizma
devrimin þart koþuludur.
Eylem ekonomik
mücadeleden, politik
mücadeleye dönüþebileceði gibi tam tersi de
mümkündür.
Lüksemburg'a göre politik
mücadelenin her yeni
atýlýmý ve zaferi,
ekonomik mücadele için
de güçlü bir itilim yaratýr.
Rosa, bütün bunlarý
söylerken bir yandan da
reformizme karþý uzlaþmaz bir tutum içindedir.
Kapitalizmin reformlar
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yoluyla insanileþebileceðini söyleyen Bernstein'a
karþý kararlý bir polemik
yürütmüþ ve kapitalizme
karþý tek çözümün devrim
olabileceðini savunmuþtur. Rosa için reformlar
için mücadele, sosyalist
devrim mücadelesi için
bir okuldur. Çünkü
reform mücadelesi içinde
iþçiler, sömürünün asýl
kaynaðýnýn kapitalizm
olduðunu pratikte görme
þansýna sahiptirler.
Lenin de Avrupa'daki
sol komünistlere karþý
yaptýðý polemikte reformlar için mücadele etmenin
altýný çizer. Lenin, reformlar için mücadelede
reformistleri teþhir edebilmek ve iþçileri devrimci
fikirlere kazanabilmek
için iþçilerin birleþik cephesini önerir.
Reformlar için mücadele
etmenin önemini vurgulayan bir baþka devrimci
ise Troçki'dir. Troçki,
reform talepleri ile
devrimci dönüþüm arasýnda bað kurulmasý gerektiðini savunur. Geçiþ
Programý'nda Troçki þöyle
demektedir:
"Günlük mücadele
sürecinde kitlelere þimdiki
taleplerle sosyalist devrim
programý arasýndaki
köprüyü kurmak için
yardým gerekmektedir. Bu
köprü bugünün
koþullarýndan ve geniþ
iþçi katmanlarýnýn
bugünkü bilinçlerinden
kaynaklanan ve deðiþmez
biçimde tek nihai sonuç
olan iktidarýn proletarya
tarafýndan ele geçirilmesine götüren bir geçiþ talepleri sistemini içermelidir."
Sosyalistler, reformlar
için mücadeleyi küçümsemezler ancak kendilerini
asla reformlarla sýnýrlý tutmazlar.
Bir yandan reform talepleri için mücadelenin en
ön saflarýnda yer alýrken,
bir yandan iþçi sýnýfýnýn
bir toplumsal devrim için
mücadele etmesi için
çalýþýrlar.
Kapitalizmin kriz
anlarýnda en ufak bir hak
talebi, devrimci bir içerik
kazanabilir. Çünkü kriz
üretici güçlerin o anki
üretim iliþkilerini kaldýramamaya baþladýðý bir
noktadýr ve kapitalistler
böyle dönemlerde iþçi
sýnýfýna tavizler vererek
ayakta kalamazlar. Sosyal
haklar için mücadelenin
genelleþmesi kapitalizmin
krizini derinleþtirir.
Bugün savaþa deðil,
emekçiye bütçe demek,
paralarý bankalarý kurtarmak için deðil küresel
ýsýnmayý durdurmak için
harcayýn demek, krizin
faturasýný patronlar
ödesin, iþten çýkarmalar
durdurulsun demek
reform talepleridir fakat
radikal taleplerdir.
Patronlarýn krizini derinleþtirmek için, reformlar
için mücadeleye!
Can Irmak Özinanýr

MARKSIZM
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ANTÝKAPÝTALÝST TARTIÞMALAR
ANKARA: 7, 8, 9 Kasým
ÝZMÝR: 15, 16 Kasým
BURSA: 22 Kasým
KOCAELÝ: 23 Kasým
ÝSTANBUL: 26, 27, 28 Aralýk

Ankara’da antikapitalist tartýþmalar:
12.30 - 13.45

16.00 - 17.15

14.30 - 15.45

18.30 - 19.45

Kürt sorunu
nasýl çözülecek?

8 Kasým
Cumartesi

Küresel ýsýnma
ve ekolojik kriz

9 Kasým
Pazar

düzeyi her geçen gün
artýyor. Ancak fakirlik,
eþitsizlik, adaletsizlik bu
zenginlikle bir arada
bulunuyor. Ýnsaný deðil
kârý merkezine koyan sistem bankalarý kurtarýrken
insanlarý fakirliðe ve iþsizliði itiyor.
Ekonomik krizin yaný sýra
bir baþka büyük kriz daha
bugüne damgasýný vuruyor. Küresel ýsýnma artýk
tartýþmasýz bir gerçek
olarak kabul ediliyor.
Dünyanýn önümüzdeki 20
yýl içinde bildik gezegen
olmaktan çýkacaðý bir çok
rapor ve belgeyle ortaya
dökülüyor.
Kapitalizm þirketleri kurtarýp gezegeni tam gaz bir
cehenneme çevirirken
dünya halklarýna
emperyalizmi ve savaþý
dayatýyor. Afganistan ve
Irak hâlâ iþgal altýnda.
Filistin, Lübnan, Suriye,
Ýran ve Pakistan savaþ
politikalarýnýn hedefinde.
Marksizm 2008, insanlýða
acý ve gözyaþýndan baþka
bir þey vermeyen kapitalizme karþý baþka bir
dünyanýn mümkün
olduðunu düþünenlere bir
tartýþma platformu sunuyor. Ýçinden geçtiðimiz bu
kritik dönemi anlamak,
krize ve sosyal yýkým politikalarýna karþý nasýl
direneceðimizi konuþmak,
iþçi sýnýfýnýn ve sosyal
hareketlerin önünü açacak
politikalarý birlikte tartýþmak için Marksizm 2008
iyi bir fýrsat.
Marksizm 2008’in ev
sahibi DSÝP. Ancak her
toplantýda farklý örgüt ve
geleneklerden konuþmacýlarla kürsüyü paylaþýyor. Sunuþlarýn ardýndan her konu tüm katýlýmcýlarýn tartýþmasý açýlýyor.
Tartýþmalarýn her biri
sokaða daha güçlü çýkmamýzý saðlayacak.
Antikapitalist tartýþmalarýn ilk adresi Ankara.
Darbelerin merkez
üssünde dünyayý
deðiþtirmeyi konuþalým.

7 Kasým
Cuma

Devrimci Sosyalist Ýþçi
Partisi tarafýndan 1992'den
bu yana her yýl düzenlenen Marksizm tartýþma
toplantýlarý bu yýl 5 þehirde
birden gerçekleþiyor.
Küresel ekonomik kriz ve
yeni-liberalizmin çöküþü
dikkatleri Karl Marks'ýn
devrimci düþüncesine
çevirdi. Saygýn iþ çevreleri,
CEO'lar, Ýshak Alaton gibi
kapitalistlere göre Marks
haklý çýktý! BBC Marks'ýn
kitaplarýnýn dünya çapýndaki satýþýnýn arttýðý
haberini geçiyor. Ýþ
Bankasý Kapital'i basmaya
hazýrlanýyor, ancak bu ne
Ýþ Bankasý'ný ne de yeniliberal finans sistemini
kurtarabilir. Akýtýlan onca
paraya raðmen bankalar
iflas etmeye devam ediyor.
Dünya ekonomisinin
küçüleceði ise ayný çevreler tarafýndan açýkça
söyleniyor.
Kapitalistler krizin faturasýný çalýþanlara ödetmeye baþladý. Bir çok iþletme
çalýþanlarýný iþten çýkarýyor. Türkiye'de olduðu gibi
dünyanýn her yerinde
kemer sýkma adý altýnda
sosyal harcamalar azaltýlýyor, çalýþanlara düþük ücret
dayatýlýyor.
Karl Marks sadece kâr
oranlarýndaki düþüþün sistemin karakteristik özelliði
olduðu ve kapitalizmin
bunalýmlara gebe
olduðunu söylememiþti.
Özel mülkiyet ve iþçilerin
ödenmemiþ emeðine dayalý olan kapitalist sömürü
düzeninin krizinin yeni bir
topluma geçiþi hem zorunlu hem de mümkün kýldýðý
vurgulamýþtý. Marks'a göre
insanlýðýn bolluk içinde
özgürce yaþayabileceði
yeni bir düzenin önündeki
engel eski toplumun güç
ve iktidar iliþkileriydi. Bu
iliþkiler çalýþanlarýn ve tüm
ezilenlerin aþaðýdan
mücadelesiyle yýkýlmalýydý.
21. yüzyýlda dünya her
zamankinden çok daha
fazla zengin. Verimlilik

Troçki:
Stalinizmin
devrimci elleþtirisi

Marksizmin
güncelliði

Baþka bir dünyada
homofobiye
yer yok

Bayýndýr-2
2 Sokak 30/9 Kýzýlay

E-muhtýradan Ergenekon’a:

Darbelere karþý demokrasi

Kriz ve devrimci
olasýlýklar

Kapanýþ toplantýsý

Küresel direniþ
kazanacak

Ýletiþim: 0543 417 36 17 - 0538 849 84 80

Marksizm’de bugüne kadar kimler konuþtu? Ýþte bazýlarý: Orhan Pamuk, Kerem Kabadayý, Ahmet Ýnsel,
Murathan Mungan, Ufuk Uras, Ayhan Bilgen, Doðan Tarkan, Fethiye Çetin, Ferhat Kentel, Ömer Laçiner, Bülent
Somay, Mehmet Ali Alabora, Sinan Özbek, Alex Callinicos, Yýldýray Oður, Avi Haligua, Chris Harman, Ercan Karakaþ,
Kemal Nebioðlu, Roni Margulies, Küçük Ýskender, Metin Üstündað, Aydýn Cýngý, Talad Ahmet, Bejan Matur,
Orhan Koçak, Ragýp Duran, Rýdvan Akar, Hayri Kozanoðlu, Sevgi Göðçe, Barýþ Pirhasan, Nuray Mert, Tayfun Mater,
Murat Çelikkan, Mete Çubukçu, Metin Yeðin, Doðan Erbaþ, Hakan Tahmaz, Ümit Þahin, Ömer Madra, Sabahat
Tuncel, Akýn Birdal, Stefan Bornost, Murat Coþkun, Seyfi Öngider, Ertuðrul Kürkçü, Eray Özer, Eylem Çaðdaþ, Yelda,
Panos Garganas, Özgür Gürbüz, Talat Ahmet, Metin Çulhaoðlu, Tayfun Görgün.
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sosyalist iþçi
ne savunuyor?

Ýstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi:

Yönetime karþý boykot
Geçtiðimiz Cuma (31 Ekim) yýllardýr süregelen bir sorun hakkýnda bir þeyler yapmaya karar
verdik. sorun okulumuz müdürü
Mehmet Fatih Onur'du.
Defalarca hakkýnda davalar
açýlmýþ, onlarca þeyle suçlanmýþ ve
ne olursa olsun her seferinde
paçayý kurtarmayý baþarmýþ bu
adamdý sorunumuz. Sorunumuz,
onun varlýðýnýn canýmýzý sýkmasý
deðildi, hayýr. Sorunumuz okulu
kendi çýkarlarý için kullanmasý,
bizlerden paralar toplayýp açýklamadýðý yerlere "yatýrým" yapmasý,
öðrencileri ve öðretmenleri tehdit
etmesi ve arasý bozuk olduðu her
öðretmeni sürgüne göndermesiydi.
Ve Cuma günü ayaklandýk.
Ellerimizde müzik aletlerimizle
bahçeye çýkýp zaten (hocalarý
sürdüðü için) olmayan derslerimizi boykot ettik. Talebimiz
müdürün gitmesi, derslerin
yeniden baþlamasýydý.
Boykotumuz sürerken Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü okula geldi. Okul
baþkaný ve temsilcilerle bir toplantý yaptý ve bize "talebiniz alýnmýþtýr, gereði yapýlacaktýr" dedi.
Ýnandýk. Yanýldýk.
Hafta sonu ailelerimiz arandý,
birçok arkadaþýmýz disipline verildi, yatýlý arkadaþlarýmýz yatýlýlýktan atýlmakla tehdit edildi.
Ama yýlmadýk! pazartesi yine
boykottaydýk. Yine alkýþlarla sloganlarla okul bahçesindeydik Bu
sefer arkamýzda velilerimiz de
vardý, öðretmenler yanýmýzdaydý.
Yine bir toplantý yapýldý, bu sefer
velilerle. ve onlara da bir "söz"
verildi, "bu adam bu okuldan
gidecek" dendi.
Þimdi bekliyoruz, beklememiz
yorulduðumuz, durduðumuz
anlamýna gelmiyor. Bekliyoruz
çünkü onlara bir þans tanýyoruz.
Bekliyoruz, çünkü öðretmenlerimiz bizler yüzünden suçlanýyor.
Ama bu bekleyiþ sonsuza kadar
sürmeyecek. Eðer taleplerimiz yer-

ine getirilmezse yine ayaklanacaðýz, derslere girmeyeceðiz,
sokaða çýkacaðýz, gerekirse okulu
iþgal edeceðiz. Haklarýmýzý geri
alana kadar, sesimizi duyurana
kadar.
Antikapitalist bir öðrenci

Antikapitalist liseliler her Pazar 14.00-118.00 saatleri arasýnda toplanýyor,
tartýþýyor, birlikte örgütleniyor.
Sen de katýl, birlikte deðiþtirelim!
ANKARA: Bayýndýr-2 Sokak 30/9,
ÝSTANBUL ANADOLU YAKASI: Kazasker Sokak, 82/2, Kadýköy
(Caferaða Spor Salonu’nun önünden geçen sokak, Þifa Hastanesi karþýsý)
ÝSTANBUL AVRUPA YAKASI: Ýstiklal Caddesi, Bekar Sokak, 16/2, Beyoðlu

Öðrencilerin okulda yaptýðý
basýn açýklamasý:
Okulumuz müdürü Mehmet Fatih Onur bir çok kez
açýlan soruþturmalar sonucu 31 Mart 2008 tarihinde
açýða alýnmýþtý. Ancak geçtiðimiz hafta Perþembe günü
tekrar görevine dönmüþtür. Hiç kimse tarafýndan kabul
görmeyen, sanatla ilgili hiçbir fikri olmayan, öðrencileriyle "boyacý" ve "çalgýcý" diyerek dalga geçen,
birçok yolsuzlukta bulunan, sanat öðretmenlerine sözlü
tacizde bulunan bu kiþiye karþý hemen ertesi gün
(Cuma günü) okulumuzda eylem gerçekleþtirilmiþtir.

Cuma günü eylem sonucunda gelen Kadýköy Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü bizlere 'talebiniz anlaþýlmýþtýr gereði
yapýlacaktýr' açýklamasýný yapmýþtýr. Fakat hiçbir þey
yapýlmadýðý gibi birçok arkadaþýmýza disiplin cezasý
uygun görülmüþtür, aileleri çaðýrýlmýþtýr.
Þimdi aileler burada. Þimdi disiplin cezasý alan
arkadaþlar burada, almayanlar da burada! Yan yanayýz !
Ama durmuyoruz. Bizi oyalamalarýna izin vermeyeceðiz.
Boykotumuz devam etmektedir, gerekirse okulu iþgal
edeceðiz.
Eðitim almaya geldik, eðitim istiyoruz!
Çözüm istiyoruz!

IBM iþçileri örgütleniyor
Muhip Tezcan
Örgütlenme düzeyi oldukça
düþük olan biliþim sektöründe bir
süredir hareketlenme yaþanýyor.
5 yýldýr zam alamayan IBM
çalýþanlarýnýn Tez-Koop-Ýþ
sendikasýna üye olup toplu
sözleþme hakký talep etmesiyle
baþlayan süreç, örgütlenmeyi tüm
sektöre yayma çabalarýyla devam
ediyor. Bu amaçla sýk sýk EMO
Ýstanbul þubesinde toplantýlar
düzenleniyor, biliþim iþçilerinin
sorunlarý masaya yatýrýlýp en iyi
örgütlenmenin nasýl gerçekleþtirileceði tartýþýlýyor. Bu toplantýlarýn
yedincisi 12 Kasým Çarþamba günü
saat 19.00'da yapýlacak. Tüm sektör
çalýþanlarý, üniversiteler, sendikalar
ve STK'larýn davet edildiði toplantýda örgütlenmeye dönük pratik
çalýþmalar ve hukuki sorunlarýn

konuþulmasý planlanýyor.

IBM'de neler oldu?
IBM, sendikaya yeterli sayýda
çalýþanýn üye olmadýðý ve TezKoop-Ýþ'in iþkolunun IBM'e uygun
olmadýðý gerekçesiyle dava açmýþtý.
Bu gerekçelerin ikisi de gerçek dýþý.
Davanýn açýldýðý tarihte 400 çalýþandan 209'u sendikaya üyeydi ve bu
sayý giderek artýyor. Mahkeme
IBM'in iþkolu itirazýný da reddetti
ancak hukuki süreç devam ediyor.
IBM bir yandan da iþçileri
destekleyen yöneticileri iþten atýp
yerine ABD'den yeni yöneticiler
getirerek mücadelenin önünü týkamaya çalýþýyor. Çalýþanlar ise
IBM'in bu tutumuna karþý yaklaþýk
200 kiþinin katýldýðý bir basýn açýklamasý düzenledi ve haklarý verilinceye kadar eylemlerinin süreceðini belirtti. IBM çalýþanlarýnýn ulus-
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lararasý dayanýþma örgütü IWIS de
Türkiye'deki çalýþanlarýn mücadelesini çeþitli açýklamalar ve sanal
eylemlerle destekliyor. Geliþmeleri
http://www.bilisimsendikasi.org
adresinden takip edebilirsiniz.

söyleþi:
Milliyetçilik
kýskacýnda
Kýbrýs
Konuþmacýlar:

Niyazi Kýzýlyürek
Doðan Tarkan
Tarih: 11 Kasým 2008
Saat: 19.00
Yer: Karakedi Kültür Merkezi
Adres: Ýstiklal Caddesi,
Bekar Sokak, No: 16/2,
Beyoðlu - Ýstanbul
Tel: 0212-249 17 76
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
DurDe! Giriþimi

Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.
Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna karþý
sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak için
oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.
Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþayamaz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapitalistidir.
Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmelidir.
Böylesi bir parti iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

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

sosyalist isci

 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 -Tel:
0212 544 66 34  Yerel süreli yayýn, haftada bir
yayýnlanýr. www.sosyalistisci.org

Çocuklar istismar ediliyor, dövülüyor, tecavüze uðruyor

Devlet görmezden geliyor
Çocuklara dönük istismar,
dünya genelinde çok yaygýn bir
uygulama olarak ortada duruyor. Genellikle emek sömürüsü,
cinsel istismar ve þiddet olarak
çocuklara yansýyan uygulamalar
tarih boyunca görülse de kapitalist toplumda neredeyse sistemli
hale getirilmiþ durumda.
Milyonlarca çocuðu maðdur
eden uygulamalar, zeminini kapitalist sistemdeki sýnýf farklýlýklarýndan, adaletsizlikten, eþitsizlikten alýyor. Adaletsizliðin,
geleneksel dünya görüþlerinin
kaynaklýk ettiði þiddet döngüsü
hemen her yerde ilk çocuklarý
vuruyor.

Emek sömürüsü
Uluslar arasý Çalýþma Örgütü
verilerine göre, dünya genelinde
200 milyondan fazla, çocuk iþçi
bulunuyor. Bu çocuklar en
tehlikeli sektörler olarak tarým,
inþaat ve maden sektöründe istihdam ediliyorlar. Yaþlarý 5 ile 14
arasý olan 132 milyon çocuk ise
tarým sektöründe kölece
koþullarda çalýþmaya zorlanýyor.
Ve bu çocuklarýn tümü her türlü
eðitim ve saðlýk hakkýndan
mahrum bir þekilde hayata
tutunmaya çalýþýyor. Yine
Birleþmiþ Milletler Çocuklara
Yardým Fonu'nca yapýlan bir
çalýþmaya göre 2006 yýlýnda 250
bin çocuk silahlý çatýþmalara
sokuldu. Ve büyük bölümü hayatýný kaybetti. Bütün bunlar kayýt
altýna alýnabilen veriler. Gerçek
rakamlarýn ise çok daha büyük
olduðu düþünülüyor.

Þiddet ve tecavüz
Çocuklara dönük istismarlar
geniþ bir yelpazede gerçekleþiyor. Fiziksel istismar, dövme,
yakma, þiddetli sallama sonucu
beyin travmasý, zehirlenme,
olmayan hastalýk uydurma ve
zorla ilaç verilmesi, duygusal
istismar, ihmal ve cinsel istismar
gibi çocuklarda bedensel ve
zihinsel travmalar yaratan uygulamalara gündelik hayatta çok
sýk rastlanýyor. Yapýlan bir
araþtýrmaya göre bütün kýz
çocuklarýn toplamýnýn %20-25'lik
bölümünün, erkek çocuklarýn ise
%8-10'luk kesiminin cinsel
istismara uðradýðýný gösteriyor.
Araþtýrmanýn sonuçlarýndan biri
de istismarý gerçekleþtiren
kiþinin ezici çoðunlukla aile içinden çýktýðýný gösteriyor.

Türkiye'de yaygýn
Her geliþmekte olan ülkede
olduðu gibi Türkiye'de de
durum içler acýsý durumda.
Çocuk istismarýna dönük gerçek
bir araþtýrma Türkiye'de gerçek-

leþemiyor. Hakim geleneksel ideoloji, bu tür vakalarýn genellikle
üzerinin örtülmesine hizmet
ediyor. Yine de ortaya çýkan veriler buz daðýnýn görünen ucu
olmasýna raðmen istismarýn
yaygýn yanýný gösteriyor. 2007
yýlýnda sadece Ýstanbul'da kayýtlara düþen verilere göre 7130

kadýn ve çocuk þiddete maruz
kaldý. Bunlarýn 5'i öldürme,
1481'i yaralama, 84'ü tecavüz,
1722'si tehdit, 449'u alýkoyma,
28'i fuhuþa zorlama olarak kayýtlara geçti. Toplumsal þiddet
döngüsü öyle yaygýn bir durumdaki aile içinden baþlayýp,
eðitime ve oradan devlete kadar

yansýyan geniþ bir alaný iþgal
ediyor. Bu baðlamda buraya
Türkiye'de çocuklarýn %30'unun
sürekli þiddete uðradýklarý
gerçeðini de eklemek gerekiyor.
Ýlk çocuk haklarý bildirgesi
Çocuklara dönük þiddeti,
istismarý sadece ahlaki bir sorun
olarak ele alýp çözmeye çalýþan

görüþler büyük bir eksiklik taþýyorlar. Eðer bu tür vakalara,
toplumda istisnai bir durum
olarak nadiren rastlansaydý
meseleyi etik bir mesele olarak
tartýþmak daha anlamlý olabilirdi. Ama toplumda çok yaygýn
olarak görüldüðünü düþünürsek
sistemin kökenlerine inmek
gerekir. Çünkü doðasý gereði
kapitalizm, sadece sýnýflar arasý
gelir farklýlýðý yaratmýyor. Ayný
zamanda bireylere kadar varan
uygulama farklýlýðýný yani
adaletsizliði de ortaya seriyor.
Ve egemen sýnýfýn þiddet dolu
dili, hakim bir fikir olarak
toplumda genel kaný görüyor.
Bu nedenle tarihte ilk kez çocuk
haklarý 1917 Ekim Devrimi'nde
Rusya'da ortaya konuldu.
Devrimi izleyen günlerde sistemin yarattýðý eþitsizliðe karþý
"çocuk haklarý bildirgesi" yayýnlandý. Günümüzde geliþtirilmiþ
modern bir çocuk haklarý
sözleþmesi ise Birleþmiþ
Milletler'de 1989 yýlýnda hayata
geçirildi. Ýki ülke dýþýnda (ABD
ve Somali) 193 ülke bu sözleþmeye taraf oldu. Ama sözleþmenin
olmasý beraberinde uygulamalarý
getirmedi. Böyle bir uygulamayý
getirecek irade aynen Ekim
Devrimi'nde olduðu gibi bir
devrimle olanaklý. Bu çocuklara
dönük istismarýn son bulmasý
için devrimi beklemek gerektiði
anlamýna gelmez. Tüm dünyada
olduðu gibi Türkiye'de de bu
sözleþmenin gereklerinin yerine
getirilmesi için mücadele etmek,
kampanyalar örgütlemek
gerekir. Milyonlarca çocuðun
þiddet ve cinsel istismar sarmalýnda kararan hayatlarýný
görmezlikten gelmek suça iþtirak
etmektir.

Çocuk haklarý için mücadeleye
Son günlerde ortaya çýkan iki
konu çocuk istismarýna dönük
emniyetin ve yargýnýn içler acýsý
halini göstermesi açýsýndan
ilginç.
Ýlk olay Ýzmir'den. Bir genç
kýz babasý tarafýndan tacize
uðradýðý ve erkek kardeþleri
tarafýndan da þiddete uðradýðý
için emniyete þikayette bulundu. Fakat þikayet yeterince
dikkate alýnmadý.
Ölüm tehlikesiyle karþý
karþýya olduðunu düþünen
genç kýz sonunda evden kaçtý.
Fakat sýðýnacaðý herhangi bir
merci olmadýðý için evine geri

döndü. Babasý tarafýndan
boðazý kesilerek katledildi. Bu
yargýnýn, devletin ilgisizliðinin
yol açtýðý korkunç bir sondu.
Ýkinci olay Hüseyin Üzmez'in
14 yaþýndaki bir çocuða cinsel
istismarý.
Her konuda en geri fikirleri
savunan, televizyon tartýþma
programlarýnýn faþizan saldýrgan yüzü olan Üzmez, tacizi
ortaya çýkýnca tutuklanmýþtý.
Fakat adli týbbýn verdiði rapor
serbest kalmasýna neden oldu.
Adli týp raporu “cinsel
istismar yok” diyor ve çocuðu
zeka düzeyinin düþüklüðünden

bahsederek cinsel suçu arka
plana itip saklýyor.
Serbest býrakýldýktan sonra da
Üzmez kanal kanal dolaþýp
tehditlerine ve saldýrýlarýna
devam ediyor. Geçmiþte gazeteci vurmuþluðunu hatýrlatarak
cinsel suçunu kapatmaya
çalýþýyor.
Burada da adli týp ve yargý
toplumun gözünün içine baka
baka bir tacizciyi koruyup kolluyor. Ve koskoca kurumlar
suçu çocuklarýn üstüne atýyor.
Uluslararasý sözleþmelerle
tanýnmýþ, Türkiye tarafýndan da
imzalanmýþ çocuk haklarý kaðýt

üzerinde duruyor. Tüm haklarýn ayaklar altýna alýndýðý bir
yerde en çok zarar gören elbette
çocuklar oluyor. Çocuk haklarý
diðer haklar mücadeleyle
kazanýlmadan trajik olaylar
devam edecek

