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Doðalgaz elektirik:

ZAMLAR

GERi ALINSIN
Elektriðe 10 ayda yüzde 52 zam
yaptýlar.
Doðalgazý bir gecede yüzde
22,5 zamlandýrdýlar.
Enflasyon yüzde 10'u aþarken
kamu çalýþanýna, asgari ücretliye,
emekliye sadece yüzde 4 ücret
zam yaptýlar.
Þimdi mecliste 2009 yýlý bütçesini görüþecekler. Bütçede çalýþanlara ve sosyal harcamalara
ayrýlan payý kýstýlar. IMF'ye ve
borç aldýklarý kapitalistlere
ödedikleri faizler için vergilerimizi kullanýyorlar. Ama biz
çalýþanlara hiç ama hiçbir þey
vermiyor.
Her fýrsatta ekonomik
büyümeyle, Türkiye'de kiþi baþýna düþen gelirin artmasýyla övünen baþbakan çalýþanlara karþý
acýmasýz. AKP kendisine oy
veren yüzde 47'yi hiçe sayýyor.
Hükümet sadece TÜSÝAD'ý yani
parasý olanlarý dinliyor. Bize
insanca yaþayacak bir ücreti çok
görenler ard arda yaptýklarý zamlarla bizi açlýða itiyor.

Elektrik ve doðalgaza yapýlan
zamlar hepimizi çileden çýkardý.
Kredi kartý ya da tüketici kredisi
borçlarýný geriye ödemeyenlerin
sayýsý artýyor. Toplam verginin
sadece yüzde 3’ünü ödeyen
zenginlere yeni vergi indirimleri
kapýda.
TÜSÝAD baþbakanýn koluna
girmiþ. IMF’yle anlaþýn diyor.
IMF ile anlaþma onlara prestij ve
güvenilirlik getirecek. Yani
kredileri artacak. Nasýl olsa iç
borç faizlerin verginin yüzde
80’ini ödeyen çalýþanlar verecek
deðil mi?
Hayýr! Çalýþanlar ve yoksullar
zamlara öfkeli. Kamu emekçileri
sendikalarý 29 Kasým’da
Ankara’ya yürüyor. Talep zamlarýn geri alýnmasý. KESK krizin
faturasýný çalýþanlarýn deðil
patronlarýn ödemesini istiyor.
KESK’i destekleyelim. Hep birlikte tepkimizi gösterelim ve
hükümetin zamlarý geri çekmesini isteyelim. Birleþirsek kazanabiliriz

Vecdi Gönül istifa!
Bu topraklarda Ermenilerin,
Rumlarýn, Türk olmayanlarýn baþýna
kötü þeyler geldi. Bunu artýk herkes
söylüyor. Ama bir bakan, bir savunma bakaný çýkýp milli kimlik uðruna
kan dökülmesini, insanlarýn
öldürülüp, yaþadýðý yerlerden
kovulmasýný savunuyor:

“Bugün eðer Ege’de Rumlar devam etseydi
ve Türkiye’nin pek çok yerinde Ermeniler
devam etseydi, bugün acaba ayný milli devlet
olabilir miydi? Bu mübadelenin ne kadar
önemli olduðunu size hangi kelimelerle anlatsam bilmiyorum ama eski dengelere
bakarsanýz, bunun önemi çok açýk ortaya çýkacaktýr. Bugün dahi Güneydoðu’da verilen

mücadelede bu nation building’de kendilerini
maðdur sayanlarýn katkýsýný, özellikle tehcir
sebebiyle maðdur sayanlarýn katkýsýný reddedemeyiz. O halde Türkiye’nin gerçekten
çaðdaþ, medeni ve aydýnlanmýþ insanlarýn
ülkesi olabilmesinde Cumhuriyet’in
baþlangýcýndaki prensipler çok önemliydi.”

Gönül, 85. yýlýnda yurttaþlarýnýn
mutsuz ve yoksul olduðu
cumhuriyet için þimdi sýranýn
Kürtler de olduðunu söylüyor.
Gönül istifa etmeli, hiç beklemeden.
Bunu yapmýyorsa baþbakan onu
görevden almalý. AKP eðer KürtTürk ayrýmý yapmýyorsa Gönül gibileri saflarýndan kovmalý.

Obama
deðiþimin
adresi mi?
z Obama’ya oy verenler
zBush’un ardýndan savaþ
politikalarý
z Muhafazakar Amerika
yok olmadý
zABD’nin ýrkçý yüzü
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Türk solunun
milliyetçiliði
Roni Margulies
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AKP halký
deðil TÜSÝAD’ý
dinliyor
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Bursa Eðitim-S
Sen:

KESK Ankara Þubeleri:

Ýþ güvencesi ve
kadro istiyoruz!
Eðitim-Sen Bursa Þubesi, 5
Kasým'da yapýlacak 13 bin
sözleþmeli öðretmen atamasýna
karþý tüm öðretmenlere iþ
güvencesi ve kadro talebiyle
eylem yaptý. Heykel Orhangazi
Parký'nda bir araya gelen
Eðitim-Sen üyeleri adýna basýn
açýklamasý Eðitim-Sen Þube
Sekreteri Betül Öztürk tarafýndan yapýldý. Son yýllarda benimsenen sözleþmeli istihdamýn
yavaþ yavaþ Milli Eðitim
Bakanlýðý'nýn temel politikasý ve
þov malzemesi haline geldiðini
söyleyen Þahin, "Bugün kamu
hizmetleri alanýný bir bütün
olarak tasfiye etmek, ticarileþtirmek için büyük bir uðraþ
içinde olan AKP hükümeti,
eðitime yeterli bütçe ayýrmayýp
katký payý, kayýt parasý adý
altýnda toplanan yasadýþý paralarla eðitimi piyasalaþtýrýp
halkýn eðitim hakkýný gasp
ederken, eðitim emekçilerini
ücretli, sözleþmeli, iþ güvencesiz
çalýþtýrarak IMF politikalarýný
hayata geçiriyor" dedi. "Eþit iþe
eþit ücret", "Ücretli sözleþmeli
köle olmayacaðýz" gelecek sloganlarý atýldý.

Ýzmir Tepecik Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi:

Hýrsýz Gökçek!

6 Kasým’da KESK Ankara
Þubeler platformu tarafýndan
"doðalgaz zamlarý geri çekilsin" , "Hýrsýz Gökçek" sloganýyla Eðitim-Sen 1 Nolu
Þube’den Büyükþehir
Belediyesi'nin önüne kadar
yürüþ düzenlenip, basýn açýklamasý okundu. Polisin
olaðanüstü ablukasý gösteriyi
izleyenlerin de yürekten
katýldýklarý talepler doðrultusunda harekete geçmesinin
engellendiðinin göstergesiydi.
300 KESK’li insanlardan
büyük alkýþ aldý.

• 11 Kasým: “Krizden çýkýþ için emek ve demokrasi programý” açýklanýyor
• 15 Kasým’da Türkiye’nin her yerinde oturma eylemleri ve basýn açýklamalarý var
• 29 Kasým’da Türkiye’nin dört bir yanýndan çalýþanlar Ankara’da buluþuyor

Krize ve zamlara karþý
eylemler baþladý
Kamu Emekçileri Sendikalarý
Konfederasyonu (KESK) krize
karþý eylemlere baþladý. Ankara,
Ýzmir ve Bursa’da basýn açýklamalarý yapýldý. Ýstanbul
Kadýköy’de bir yürüyüþ gerçekleþti. Kamu emekçileri tüm
çalýþanlarý krize ve zamlara karþý
sesini yükseltilmeye ve birleþik
mücadeleye çaðýrdý.
KESK’in çaðrýsý hemen ses
getirdi. TTB, Çiftçi-Sen, DÝSK
gibi sendika ve meslek örgütleri
KESK’in çaðrýsýna uydu.
Kamu emekçileri gibi Türk-Ýþ’li

iþçiler de harekete geçti. 15
Kasým’da tüm illerde gerçekleþtirilecek oturma eylemleri ve
basýn açýklamalarý hükümet
uyarýlacak.
DSÝP, Küresel BAK ve Küresel
Eylem Grubu 29 Kasým
yürüyüþüne çaðrý yapan sokak
kampanlarýna baþladý.
Sosyalistler, antikapitalistler ve
savaþ karþýtlarý 29 Kasým Ankara
mitinginde Küresel BAK kortejinde hep beraber yürüyor.
Tüm dünyada olduðu gibi
Türkiye’de de iþçiler krizin fatu-

Doðal gaz
zammýna hayýr!

6 Kasým'da SES Ýþyeri
Temsilciliði'nin çaðrýsý ile öðle
arasýnda hastane bahçesinde
toplanan saðlýk çalýþanlarý
hükümetin zam politikasý ,
sosyo-ekonomik programý ve
IMF ile anlaþma giriþimini
protesto etti.
300 dolayýnda saðlýk çalýþanýn
katýldýðý eyleme, SES Ýzmir,
DÝSK, Ýzmir Tabip Odasý ve
Emekli-Senliler de destek verdi
katýlarak destek verdi.
Hükümeti protesto etmek için
balonlar patlatýldý.
SES Ýþyeri Temsilcisi Dr. Ýsmail
Karademirci zamlara ve dayatýlan sefalet ücretine dikkat
çekerek, eylemlerin artarak
süreceðini açýkladý.
SES Ýþyeri temsilciliði adýna
basýn açýklamasýný yapan
Mevlüt ÜLGEN ise "zam politikasý , sosyo-ekonomik programý ve IMF ile anlaþma
çabasýna karþý emekçilerin,
ezilenlerin, halkýn kendi
mücadelesini örgütlemesi
gerekiyor" dedi ve ardýndan
KESK'in eylem programýný açýkladý.
Saðlýk çalýþanlarý eylemlere
aktif olarak katýlacaklarýna ve
hükümet bu uyarýlarý dikkate
almazsa üretimden gelen
gücünü kullanmaya söz verdi.

rasýný ödemeyi reddediyor.
Yýlladýr darbelerin ve yeni-liberal
ekonomik politikalarýn saldýrýsýna uðrayan iþçilerin yeni bir
hareketi baþlatmasýnýn koþullarý
hýzla oluþuyor.

KESK ne istiyor?
KESK ve onu destekleyen bir
çok örgüt hükümeti IMF ve
TÜSÝAD’ý deðil çalýþanlarý dinlemeye çaðýrýyor.
AKP’nin bir an önce “Krizden
çýkýþ için emek ve demokrasi
programý”ný hayata geçmesi
talep ediliyor.
KESK’e göre dünyayý sarsan
kriz kâr hýrsýnýn bir sonucu.
Çalýþanlar deðil kapitalistler
fedakarlýk yapmalý.
KESK’in eylemlerinde þu talepler öne çýktý:
z Doðal gaz ve elektrik zammý
geri alýnsýn.
z 2009 bütçesinden çalýþanlara
ve sosyal harcamalara daha fazla
pay ayrýlsýn.
z Askeri ve güvenlik harcamalarýna ayrýlan kaynaklarýn,
eðitim ve saðlýk bütçelerinden
fazla olmasý kabul edilemez.
z IMF ile yeni bir anlaþma
yapýlmasýn.

Türk-Ýþ 12 Kasým'da ÝGDAÞ'a yürüyor
Türk-Ýþ Ýstanbul Þubeler
Platformu Krize ve doðal gaz
zammýna karþý bir eylem düzenliyor. 12 Kasým'da 12.30'da
Vatan Caddesi Metro Duraðý
önünde toplanacak iþçiler
buradan ÝGDAÞ Bölge
Müdürlüðü'ne yürüyecek.
Burada bir basýn açýklamasý
yapýlacak.
Türk-Ýþ Ýstanbul Þubelerinin
çaðrýsý "Ekonomik krizin faturasý
her alanda iþçi ve emekçilere
çýkarýlmak isteniyor" tespiti ile
baþlýyor. Hükümetin doðal
zammý ile "iþçi ve emekçilerin
yaþamlarýný deðil sermayenin

çýkarlarýný düþündüðünü"
söyleyen Türk-Ýþ "Bir yandan
iþten çýkarmalar, diðer yandan
doðalgaza yapýlan zamlar ile iþçi
ve emekçiler girmekte olduðumuz kýþ mevsiminde zaten
ödeyemeyeceði kabarýk faturalarla ve açlýkla yüz yüze
býrakýlmak isteniyor" dedi.
Doðalgaza yapýlan zamlarýn
geri çekilmesi ve kriz bahanesiyle yapýlan kitlesel iþten çýkarmalarýn derhal durdurulmasý
talepleriyle yürüyecek olan
Türk-Ýþ tüm çalýþanlarý mücadeleye çaðýrdý.

Eðitim-S
Sen Ýzmir
Þubeleri:

Savaþa deðil
eðitime bütçe

Eðitim-Sen Ýzmir Þubeleri 8
Kasým'da Ýzmir'de, eski
Sümerbank önünde sözleþmeli
çalýþtýrmayý protesto etti.
Eðitim-Senlilere soruþturma ve
sürgünlerin durdurulmasý
talep edildi..
"Ücretli, sözleþmeli çalýþtýrmaya son! Sürgünlere hayýr"
pankartýnýn açýldýðý eylemde
"Çelik istifa", "Savaþa deðil
eðitime bütçe", "ücretli köle
olmayacaðýz" dövizleri taþýndý.
Eðitim-Sen Ýzmir Þubeleri
adýna basýn açýklamasýný
Eðitim Sen 4 No'lu Þube
Baþkaný Cevat Düzci okudu.

KESK Ýstanbul Anadolu
Yakasý Þubeleri:

Zamlar geri
alýnsýn!
"Doðal gaz zammýna hayýr!",
"Zamlar geri alýnsýn!", "Savaþa
deðil emekçiye bütçe" sloganlarýyla Ýskele Meydaný'na
yürümek isteyen eylemciler
polis tarafýndan engellendi.
Polis engellemesine, ana yolun
kapatýlmasýný gerekçe gösterdi.
KESK'lilerin ýsrarý sonunda
Bahariye Caddesi, Serasker
Caddesi ve Çarþý üzerinden
Ýskele'ye yürüyüþün önü
açýldý. Kamu emekçileri
böylece öðlen saatlerinde týklým týklým olan Kadýköy
Çarþýsý'nýn içinde yürüme fýrsatý buldu. Kortej orada bulunan bir çok kiþi tarafýndan
alkýþlarla desteklendi. Doðal
gaz zammý geri alýnsýn sloganý
bir çok kiþi tarafýndan sözlü
olarak onaylandý. Yürüyüþ
sýrasýnda KESK aktivistleri
megafonla yaptýklarý konuþmalarda çalýþanlarý zamlara
karþý birlikte mücadele etmeye
çaðýrdý.
Susma sustukça yeni zamlar
gelecek" sloganlarýyla Ýskele
Meydaný'na varýldý. Burada
KESK Ýstanbul Þubeleri adýna
yapýlan basýn açýklamasýný
Eðitim- Sen 2 No'lu Þube
Baþkaný Mustafa Kovanlýk
okudu.
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Metal iþçileri her Cuma servisten erken iniyor, fabrikaya yürüyor

Kâr deðil insan

29 Kasým'da Ankara'da!
Çaðla Oflas
Henüz ne kadar þiddetli olacaðý bilinmeyen bir krizin
baþlangýcýndayýz. Bu krizin 1929 yýlýnda yaþanan büyük
bunalým ya da 1973 yýlýnda yaþanan petrol krizi kadar aðýr
sonuçlara yol açýp açmayacaðý henüz bilinmiyor. Ancak
kesin olan þu ki, bu krizle birlikte piyasanýn her türlü
sorunu çözmeye kadir güç olduðunu, "býrakýnýz
yapsýnlar,býrakýnýz geçsinler" politikalarýn tek alternatif
olduðunu anlatan yeni liberalizmin sonuna gelindi.
Kesin olan bir baþka þey ise; patronlar bu krizden çýkmak
için çalýþanlara saldýracak. Daha þimdiden dünyanýn pek
çok yerinde iþten çýkarmalar baþladý. Bankalarý kurtarmak
için milyarlarca dolarý harcamaktan çekinmeyen
hükümetler dünyada açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþayan bir milyar insaný, ya da Sahra Altý Afrika'da AÝDS'ten ölen insanlarý kurtarmak için kýllarýný kýpýrdatmazken, bankalarý kurtarmak için bir milyar dolarý harcamaktan hiç çekinmediler.

Faturayý biz ödemeyeceðiz

Küresel sermaye þimdiden krizin sorumlusu olmayan milyarlarca insana krizin faturasýný ödetmek için harekete
geçti. Türkiye'de egemen sýnýf panik içinde hükümetin
krize karþý önlemeler almasýný bekliyor. Kamu harcamalarýnýn daha da kýsýtlanmasýný, IMF'yle Stand By anlaþmasýnýn bir an önce imzalanmasýný, iþsizlik fonlarýnýn sermayeye aktarýlmasýný istiyor. Hükümet ise emekçilere
saldýrý programýný 2009 yýlý bütçesiyle açýkladý. Meclis gündemine gelen 2009 yýlý bütçesinde faiz ödemeleri ve savunma harcamalarýna ayrýlan miktar artarken, sosyal harcamalar kýsýtlanýyor. Kamu çalýþanlarý için öngörülen ücret
artýþlarý ise açlýk sýnýrýnýn altýnda. Bu yetmezmiþ gibi doðalgaz ve elektriðe yapýlan zamlarla milyonlarca insan açlýk
tehlikesiyle karþý karþýya býrakýlýyor.

Hareketin birliði saðlanmalý

KESK 2009 yýlý bütçesine karþý eylem hazýrlýðý içinde.
Eylemi bir çok sendika ve meslek örgütü de destekliyor. 29
Kasým 2008 tarihinde Ankara'da 2009 bütçesine karþý
yapýlacak. KESK eylemi þimdiden diðer sendikalarý ve
meslek örgütlerini harekete geçirdi. Ancak mücadeleye
KESK ve DÝSK'in yanýnda TÜRK-ÝÞ ve HAK-ÝÞ'in de katýlmasý önemli. Bunun için iþyerlerinde yaygýn bir kampanyayla iþçi hareketinin birliliði saðlamalýyýz. Tüm çalýþanlar
ortak talepler etrafýnda birleþtiðinde, milyonlarca insan
sokaða çýktýðýnda hükümetin iþi zorlaþacaktýr. Bunun için
de 29 Kasým sadece bir baþlangýç olmalý, 29 Kasým'dan
sonra da iþyerlerinde, okullarda ve sokaklarda kampanyalarla daha büyük kitlesel gösteriler örgütlemeye devam
etmeliyiz.
Bugün egemen sýnýfýn hareketi bölen söylemlerine karþý
çok daha fazla insan sokaða çýkýyor. Binlerce insan darbeye
karþý, Kürt sorunu, ermeni sorunu, baþ örtüsü takma yasaðý
gibi pek çok sorunda özgürlüklerden ve ezilenlerden yana
taraf oluyor. Bütün bu olup bitenler hareketin birliliði
açýsýndan da çok önemli. Demokrasi ve özgürlük mücadelesindeki her türlü kazaným ezilenlerin birleþmesini saðlayacaktýr.

Emekçilerin krize yanýtý var

Geçtiðimiz 30 yýl boyunca anti kapitalist hareket yeni liberal politikalara karþý mücadele etti ve önemli kazanýmlar
elde etti. Bugün artýk yeni liberal politikalara karþý
mücadele etmek çok daha kolay. Bugün hem Türkiye'de
hem de dünyada milyonlarca sayýda insan hükümetlerin
sosyal harcamalara daha fazla bütçe ayýrabileceðini, saðlýk
ve eðitim hizmetlerinin ücretsiz verilebileceðini,
hükümetler bankalarý deðil, insanlarý kurtarmak için
harekete geçse açlýk sorunun ortadan kalkabileceðini biliyor.
Ýtalya'da þimdiden 1 milyon kiþi Berlusconi Hükümeti'nin
eðitim hizmetlerini kýsmasýna karþý sokaða çýktý.
Hareketimiz artýk çok daha büyük. Kazanmak için çok daha
büyük olanaklara sahibiz. Küresel kapitalizm milyonlarca
insan önünde teþhir olmuþ durumda. Milyonlarca insan
sömürüye karþý ve saygý görmek istiyor ve milyonlarca
insan ortak talepler etrafýnda hareket edebiliyor.

100 bin metal iþçisini ilgilendiren
toplu sözleþmeler uyuþmazlýkla
sonuçlanmýþtý. Birleþik Metal-Ýþ
sendikasý iþçilerin taleplerinin kabul
edilmesi için Cuma eylemlerine
devam ediyor. 7 Kasým'da
dördüncüsü gerçekleþen servis
eylemine yaklaþýk 10 bin metal
iþçisinin katýldý.
Ýþçiler "Alýnterime Saygý Ýstiyorum", "Sefalet Zamlarýna Hayýr",
"Fazla Mesai Ücretime
Dokundurtmam" "Kazanýlmýþ
Haklarýma Dokundurtmam", "Krizin

Faturasýný Sorumlularý Ödesin",
"Ýkramiyelerimiz Asla Vermeyiz",
"Kar Rekorlarýndan Payýmý Ýstiyorum", "Ürettik Kazandýrdýk
Hakkýmýzý Ýstiyoruz", sloganlarýnýn
yazýlý olduðu rozetler takýyor.
Cuma sabahlarý fabrikaya 1-2 kilometre mesafede servisten inen metal
iþçileri iþyerlerine doðru sloganlar
eþliðinde yürüyor."MESS (metal iþverenleri sendikasý) dayatmalarýna
hayýr! Hak yoksa barýþ da yok, alýnterimizin hakkýný istiyoruz!" pankartlarý taþýnýyor. Gebze Sarkuysan,

Areva, Akkardan, Makine Takým,
Çayýrova Boru, Yücel Boru, Poly
Metal, Bosal Mimaysan ve Kroman
Çelik fabrikalarýna yürürüyüþler
yapýldý. Kocaeli'de Bekaert ve
Standart Fabrikasý iþçileri, Ege
Serbest Bölgesi'nde Delphi Dizel ve
Lisi-FTB fabrikalarý iþçileri, Ýstanbul'da ABB Kartal/Dudulu, Aksan ve
Paksan iþçileri de yürüdü. Bursa'da
Gramer, Prysmian ve SCM fabrikalarýnda, Çimsataþ'ta iþçiler eylem
yaptý. Eylem konuþmalarýn da krizin
faturasýný ödemeyeceðiz dendi.

AKP halký deðil
TÜSÝAD’ý dinliyor
Hükümet ard arda çalýþanlarý yoksullaþtýracak kararlara imza attý.
Elektriðe 10 ayda yüzde 58 zam,
doðalgaza yüzde 22,5 fahiþ zam
halkýn çoðunluðunun tepkisini
topladý. 2009 bütçesinde sosyal harcamalarý kýsmayý planlayan hükümet
TÜSÝAD'ýn baskýsýyla IMF'yle
masaya oturtuluyor.
IMF ile anlaþma yapan ülkelerin
kredisi artýyor. Ancak son 30 yýldýr
bütçelerden çalýþanlara ve sosyal harcamalara ayrýlan pay kýsýlýrken
IMF'ye ve kapitalistlere ödenen borç
faizleri pastanýn en büyük dilimini
götürüyor. AKP, kendisini 2 kere
hükümete getiren ve kapatýlmasýný
engelleyen yüzde 47'ye sýrtýný dönüyor. Türkiye'de tüm zenginliðe el
koyan yüzde 1'lik azýnlýðý dinliyor.

Kürt sorununda
çözümsüzlük

AKP'nin sadece ekonomik deðil
demokratikleþme yönündeki iddialarý da yerle bir oldu. Aktütün
baskýný hakkýndaki gerçekleri açýklayan Taraf Gazetesi, Genelkurmay
Baþkaný Ýlker Baþbuð tarafýndan
tehdit edilmiþti. Baþbakan Baþbuð'u
savunurken Taraf'ý ayný þekilde
"terör cephesinde" durmakla itham
etmiþti. Bu tutumu DTP'ye yönelik
hükümet ablukasýnýn artýrýlmasý,
Diyarbakýr Belediyesi'ni almak için
bölgede gerilimi artýran politikalar
izledi. Türkiye'de yaþayanlarýn çoðu
bunun tehlikeli bir gidiþ olduðunu
gördü. Þahin politikalar "demokrat"
baþbakana bir anda "ya sev ya terk
et" dedirtti.
Yeni Þafak gazetesi yazarý Fehmi
Koru bu durumu "Obama geldi Bush
oldu" þeklinde deðerlendirince
Erdoðan'ýn hýþmýna uðradý.
"Sevsinler seni" þeklindeki steril
küfür Koru gibi AKP çizgisinde olan

Galatasaray'ýn yeni
stadýnda grev!
Geçtiðimiz hafta Galatasaray Spor
Kulübü'nün Ýstanbul Seyrantepe'de
yapýmý sürmekte olan stadýnda
çalýþan yaklaþýk 700 iþçi maaþlarýný
alamadýklarý ve çalýþma þartlarýnýn
güçlüðü gerekçesiyle iþ býrakma
eylemi yaptý.
Ýþçiler, sigorta primleri yatýrýlmadýðý için hastaneye dahi
gidemediklerini, yemekhane ve

CHP'li Kýlýçdaroðlu tarafýndan yolsuzluk ve uyuþturucu baronluðuyla
suçlanan AKP'nin baþýndaki isim
Dengir Mir Mehmet Fýrat görevden
alýndý.
Yerine ise tüm zamanlarýn adamý
Abdülkadir Aksu geldi. 2003-2004'te
gerçekleþen 3 baþarýsýz darbe giriþimi, 2006'da Danýþtay baskýný, 2007'de
Hrant Dink suikasti ve Malatya
sýrasýnda içiþleri bakanlýðý koltuðunda oturan Aksu AKP'nin devletli
yüzü.
Aksu da 301. madde savunucusu
Cemil Çiçek ve Melih Gökçek gibi
merkez saðdan geliyor. 12 Eylül yýllarýnda vali olan Aksu, bugün hýrsýz
diye anýlmaktan dolayý adýný
deðiþtirmeyi tartýþan ANAP'ta politikaya atýldý. Ýçiþleri Bakanlýðý onun

içindi. 1991'de Zonguldak'tan
Ankara'ya yürüten maden iþçilerinin
lideri sendikacý Þemsi Denizer'e bizzat tokat attýðý yazýlmýþtý.
Aksu, savaþýn ve çatýþmalarýn en
fazla þiddetlendiði 1995-1999 yýllarý
arasýnda Kürt politikalarýnda birinci
derecede rol oynadý. 22 Temmuz
2007 seçimleri öncesinde AKP'de en
fazla eleþtirilen, kimi yazarlarca
AKP'nin içindeki devletin eli olarak
görülen Aksu bir süredir geride
dururken baþbakan tarafýndan partinin baþýna getirildi.
AKP hem Kürtlerle uðraþýyor, hem
de çalýþanlarla. Kendisini darbeyle
devirmek isteyenlerin de koluna
giriyor. Neden? Çünkü TÜSÝAD
uzun zamandýr bu durumu istiyor.
2007’de AKP ile onu devirmek
isteyen ordu arasýndaki gerilim
boyunca TÜSÝAD AB yolundan
sapýlmamasý ancak çatýþmanýn olmamasýný istemiþti. 27 Nisan emuhtýrasýna ve AKP hakkýnda açýlan
kapatma davasýna karþý açýk bir
tutum sergilmeyen TÜSÝAD
üyelerinin yurtdýþýndaki bir çok
toplantýda AKP’nin kapatýlacaðý ve
kapatýlmasý yönünde sözler sarf
ettiði basýna sýzmýþtý. Patronlar gerilimin arttýðý ve Anayasa
Mahkemesi’nin egemenliði paylaþtýðý
anlarda hep krizden, kârlarýnýn
düþmemsinden bahsettiler. Onlarýn
derdi demokrasi deðildi. Türk
halkýnýn çoðunluðu demokrasi ve
refah için AB’yi desteklerken onlar
sadece kendi ayrýcalýklarýný
düþündüler. AKP’nin güçlenmesini
istemeyen büyük sermaye onu bir
merkez partisine çevirmek istedi.
2001 yýlýnda sandýktan süpürülen
ANAP ve DYP gibi devletçi saðcý
klasik bir düzen partisine. Ancak
AKP’ye oy veren ya da vermeyen
çalýþanlar için TÜSÝAD’ýn istekleri
kabul edilemez.

yatakhanelerinin kullanýlamaz
olduklarýný dile getirirken, TOKÝ ve
inþaat yetkilileri basýn mensuplarýnýn
sorularýný yanýtlamaktan kaçýndý.
Taþeron firma Tera Ýnþaat'ýn yöneticisi Osman Gündoðdu yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi:
''Ýnþaatýmýzda mühendisler ve operatörler dýþýnda sahada 600 iþçimiz
çalýþýyor. Ödemelerimizi 10-12 gün
kadar geciktirdik.
Cuma günü ödeyeceðimizi
söylemiþtik ama onu da yapamadýk.
Ýþçilerden böyle sert bir tavýr beklemiyorduk. Bazý iþçilerimiz bu

konuda tepkiliydi, ortak bir kararla
bu sabah çalýþmaya çýkmadýlar.
Derhal geldik ve kendileriyle tekrar
görüþtük. Çalýþmak isteyenler
iþlerinin baþlarýna döndü. Onlardan
çalýþmak istemeyenlerin listesini istedim. Bunu bekliyorum. Çalýþmak
istemeyenlerin ödemelerini yapýp
iþlerine son vereceðiz ve yeni iþçiler
getireceðiz. Bu yalnýzca bir günlük
bir duraksamadan ibarettir.
Kompleks inþaatýmýz devam ediyor.''
Galatasaray'ýn Aslantepe Stadý iþçilerin çalýnan emekleri üzerinde yükseliyor.

bir çok isim tarafýndan eleþtirildi.
Tüm bunlar bir yalpalama deðil,
köklü bir dönüþüme iþaret ediyor.

Zor zamanlarýn adamý
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Alevi mitingi bir açýlým mý?
Ahmet Yýldýrým
9 Kasým'da Ankara'da alevi örgütlerinin gerçekleþtirdiði "Ayrýmcýlýða
karþý eþit yurttaþlýk hakký" mitingi
hem öncesinde hem de sonrasýnda
epeyce ses getirdi. On binlerce
kiþinin katýldýðý mitingde (kimi
gazetelere göre 100 bin)cem evlerine
ibadethane statüsü verilsin, zorunlu
din dersi uygulamasýna son verilsin,
Madýmak Oteli müze yapýlsýn, Alevi
köylerine cami yapýlmasýn, diyanet
iþleri baþkanlýðý laðvedilsin, inanç
ayrýmcýlýðýna son verilsin gibi talepler sýk sýk dile getirildi.
Bu talepler hem inanç özgürlüðünü
temsil ettiði için, hem de diðer
inançlarla eþitlik istediði için koþulsuz desteklenecek talepler.
Türkiye'de resmi ideoloji her türden
farklýlýðý yok saydýðý ve sindirmeye
çalýþtýðý için toplumun farklý kesimlerinin temel haklarý için mücadeleye
atýlmalarý olsa olsa demokrasinin
geliþimine katkýda bulunur.

Resmi dilde saldýrýlar

Miting öncesi bazý gazeteler ve
resmi ideoloji ile yakýn baðlara sahip
kimi alevi vakýflarý mitingi karalama
yoluna gittiler. Örneðin gerçekte
Alevileri temsil ettiðini söyleyen
Cem Vakfý Baþkaný Ýzzettin Doðan
mitingi düzenleyenleri Marksist,
ateist, kýþkýrtýcý olarak niteledi.
Aleviler, inançlarýný siyasi pazarlýk
konusu yapan her dönemin adamý
olan Ýzzettin Doðan'ý iplemediler ki
mitinge kitlesel katýlým saðladýlar.
Zaman gazetesi ise mitingi
düzenleyenleri Sivas'ý hatýrlatarak
provokasyonla suçladý. Ergenekon ve
darbe sürecinde iyi bir rota izleyen
Zaman gazetesi bu tutumu ile hemen
tökezledi. Zaten ideolojileri gereði
Zaman gazetesinden özgürlük ve
demokrasi konusunda tutarlýlýk beklemek gerçekçi deðil. Hükümet
kanadýndan ise Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý'ndan sorumlu devlet
bakaný Said Yazýcýoðlu, Alevilerin
taleplerine "bu tür uç fikirlere itibar
etmiyoruz" diyerek karþýlýk verdi. Bu
da devlet katýnda alevi inancýna nasýl
ayrýmcý bir gözle bakýldýðýnýn
kanýtýydý.

Kemalistler laik deðil

Kemalistler baþta olmak üzere laikliði din ve devlet iþlerinin birbirinden ayrý olmasý olarak tanýmlayýp, sonra da diyanet iþlerini resmi
ideolojinin göz bebeði yapan ayrýmcý
bir anlayýþla karþý karþýyayýz. Alevi
yurttaþlardan alýnan vergiler de
sonuç olarak on binlerce diyanet
çalýþanýna ve cami yapýmýna gidiyor.
Aynen gayrimüslimlerden alýndýðý
gibi. Aynen bu ülkede yaþayan milyonlarca insandan sorgusuz sualsiz

vergi aldýklarý gibi. Mitinge katýlanlardan alevi toplumunun önde gelen
isimlerinden Veliyyiddin Ulusoy'un
söylediði gibi bu ülkede inançlar
arasýndaki eþitsizliði çözecek mesele
"herkes kendi inancýný kendi finanse
etsin." Laiklik ancak böyle
kavrandýðýnda sorunlarýn çözümü
için ciddi bir adým atýlacaktýr.
Mitingin düþündürdükleri
Mitinge iliþkin bütün bu ayrýmcýlýk
kokan eleþtirileri bir kenara býrakacak olursak, mitingin kimi politik
yönlerini de eleþtirmek gerekir. Son
günlerde alýþýla geldiði üzere, talepleri dile getirmek ya da protesto
etmek üzere olsun her hükümet
karþýtý eylem ulusalcý bir çizgide þeriata karþý eylem yapmak isteyenlerin
çekiþmesine sahne oluyor. Yýllardýr
ezilenlerin ortak mücadelesine
inanýlmaz zararlar veren laik- þeriatçý
sahte ikilemine sýkýþan sol bu çekiþmede baþý çekiyor. Tabi ki Kemalist
ideolojinin has partisi CHP'de gücü
ve olanaklarýyla bu çekiþmeden galip
çýkýp gösterilerde karanlýk gibi
çöküyor. Alevi mitinginde DTP milletvekillerinin kürsüden indirilip,
CHP'lilere yer açýlmasý bunun kanýtý.

Bütün ezilenlerin sorunlarý
da çözümleri de ortak

Doðru taleplerle yola çýkan bir gösteride ulusalcýlarýn sahne almasý,
doðru olarak CHP'nin seçim yatýrýmý

'Gel Kürt buraya' diye seslenen darbeci
90 yaþýndaki eski darbeci ve
günümüzün sahte ressamý Kenan
Evren, Obama'nýn zaferini yorumlarken Türkiye'deki sýradan
ýrkçýlýðý da itiraf etti:
"Bugüne kadar Kürtlerle aramýzda bir ayrýlýk gayrýlýk olmadý. Biz
de Amerika'daki beyazlarla
siyahlar arasýndaki gibi þeyler
olmadý. 90 yaþýný geçtim, bilirim

hiçbir zaman Türk-Kürt ayrýmý
yoktur. Askeri okullarda okurken,
Kürt arkadaþlarýmýz vardý
þakalaþýrdýk 'Gel Kürt buraya'
derdik. Hiç kýzmazlardý."
Ýnsan arkadaþlarýna isimleriyle
hitap eder. Askerlerin çocuksu
lakaplardan hoþlandýðýný biliyoruz,
böyle bir þeyde diyebilirdi. Ama
bir Kürt subay, komutan, bakan

yaptýðý gibi eleþtirilere konu oluyor.
Pir Sultan Abdal Kültür Derneði
(PSAKD) Genel Baþkaný Fevzi
Gümüþ'ün kürsüden yaptýðý konuþmada bazý söyledikleri de bu kanýyý
güçlendiriyor. Konuþmasýnýn bir
yerinde þöyle diyor Gümüþ; "Bu
iþbirlikçi karanlýk zihniyet yýkýlacak
(AKP'yi kastediyor) yerel seçimler
bunun için baþlangýç olacak." Fevzi
Gümüþ bu konuþmayý yaparken
yanýnda CHP milletvekilleri ayakta
onu alkýþlýyor. Hani seçimlere iliþkin
Alevilerin haklý taleplerini dile
getirmeyen ve programýna almayan
partilere oy yok çaðrýsý yapsa
anlaþýlabilir bir þey. Ama sorgusuz
sualsiz meseleyi þeriata baðlýyor.
Aleviler cumhuriyetin kuruluþundan
beri ayrýmcýlýða tabi tutulup
katledilip, eziliyorlar. Bu nedenle
hesaplaþýlmasý gereken gerçek mesele Kemalist resmi ideolojidir. Ama
mitingde bir alevinin el yazýsýyla
yazýp taþýdýðý döviz alttan gelen
deðiþimi de göstermesi açýsýndan
oldukça iyi. Dövizde þöyle yazýyor;
"aleviler postal peþinde koþamazlar."
Bütün ezilenler birbirlerini hakir
görmeden mücadelelerini birleþtirdiklerinde gerçek kazanýmlar da
peþi sýra gelecektir. Aleviler, Kürtler,
azýnlýklar, eþcinseller, iþçiler, yoksullar ila, sorunlarýnýn iç içebiribirinden ayrýlmaz olduðunu
görmeye baþladýlar.

olsa da bir ismi olamýyor. Ona
‘Kürt’ diye sesleniliyor.

GÖRÜÞ
Direnecek miyiz?
"Avrupa'da bir hayalet dolaþýyor, komünizm
hayaleti". Komünist Manifesto'nun ilk cümlesi
önümüzdeki dönemde çok alýntýlanacak, çok
söylenecek tahminimce. "Komünizm" denmeyecek
de, "iþçi sýnýfý mücadelesi" denecek belki, ama hayaletin gündeme gireceði kesin.
Daha þimdiden, ekonomik krizin yadsýnamayacak
þekilde patlak vermesinin üzerinden sadece birkaç
hafta geçmiþken, Avrupa'nýn çoktandýr unutmuþ
olduðu mücadele biçimleri, genel grevler, devasa
iþçi yürüyüþleri gerçekleþmeye baþladý.
Baþlamasýnýn nedeni bir baþka hayaletin de ortaya
çýkmýþ olmasý. Krizin maliyetini çalýþanlarýn sýrtýna
yüklemeye çalýþan patronlarýn ve hükümetlerin
hayaleti!
Ýtalya'da Berlusconi hükümeti 87 bin öðretmeni ve
44 bin eðitim yöneticisini iþten çýkarmayý planlýyor.
Bu ve benzer planlara karþý Roma'da 2 milyon kiþilik bir iþçi yürüyüþü oldu.
Ýrlanda'da saðlýk bakýmýnda yapýlmasý düþünülen
kesintilere karþý 15 bin iþçi emeklisi yürüdü. Ayrýca,
eðitimin paralý hale getirmesine karþý da 15 bin
üniversiteli.
Yunanistan'da fabrikalarýn kapatýlmasýna ve
demiryollarýnýn birkaç parçaya bölünerek özelleþtirilmesine karþý genel grev yapýldý.
Tüm Batý dünyasýnda, çalýþanlar arasýnda müthiþ
bir öfke birikiyor. Amerikan seçimlerinde örneðin,
McCain ile Obama baþa baþ giderken Ekim ayýnda
krizle birlikte Obama yakalanamaz þekilde öne
geçti. Bush önce iki dev konut kredisi þirketiyle bir
dev sigorta þirketini kurtardý (bir yorumcu bunlarý
"dünya tarihinin en pahalý devletleþtirme operasyonlarý" olarak tanýmladý), sonra bankalara 700 milyar dolarlýk bir kurtarma paketi sundu. Temsilciler
Meclisi'ndeki ilk oylamada bu paket reddedildi.
Tüm temsilciler, seçmen tabanlarýnýn pakete þiddetle tepki gösterdiðini ("Bankalarý niye kurtarýyorsunuz? Bizi kurtarýn!"), bu nedenle mecburen karþý
oy kullandýklarýný belirtti. Kriz koþullarýnda
Demokratlarýn Cumhuriyetçilere kýyasla biraz daha
az acýmasýz davranacaðýný düþünen Amerikan halký
Obama'ya oy verdi. Cumhurbaþkanlýðý için bir siyaha oy vermesi en zor olan kesimin, yani beyaz
erkeklerin bile %45'i Obama'yý tercih etti. Tüm
kamuoyu yoklamalarý seçmenlerin tercihinin
ekonomik nedenlere dayandýðýný gösteriyor.
Ýngiltere'de hükümetin dokuz ay önce
devletleþtirdiði Northern Rock konut kredisi þirketi,
kredi borçlarýný ödeyemeyenlerin evlerine el koymakta tüm diðer þirketlerden daha hýzlý davranýyor. Bunun yarattýðý öfke öyle böyle deðil. "Bizim
ödediðimiz vergilerle batmaktan kurtarýlan bir þirket, þimdi bizim evlerimize el koyuyor!"
Türkiye'de ne olacak, henüz bilemiyoruz. Krizin
etkilerini göstermeye baþladýðý ve giderek daha da
keskinleþeceði çok açýk. Ýþyerleri kapanacak, iþsizlik
çýð gibi büyüyecek, patronlar gemi azýya alacak,
hükümet patronlarýn sorunlarýný hafifletmek için
çalýþanlarýn tüm haklarýna saldýracak.
Direnecek miyiz?
Kamu Emekçileri Sendikasý KESK 29 Kasým günü
eyleme çýkýyor. KESK 1990'larda iþçi sýnýfý mücadelesinin baþýný çekerken, bugün en küçük ve belki de
en zayýf konfederasyon. Önemli deðil ama. Ýþçi
sýnýfýnýn küçük bir kesiminin bile kararlý bir
mücadelesi sýnýfýn tüm diðer kesimlerini seferber
eder, morallendirir, direnmenin ve kazanmanýn
mümkün olduðunu gösterir.
KESK tek baþýna kazanamaz. Gelen saldýrýnýn
boyutlarý karþýsýnda Türk-Ýþ'in katýlmadýðý bir
mücadeleyi kazanmak zordur. Ama KESK'in
mücadeleye atýlmasý, krizden en çok etkilenecek
olan Türk-Ýþ tabanýný etkileyecektir, bu tabanýn
Türk-Ýþ yönetiminin üzerinde basýnç oluþturmasýna
yol açacaktýr. Bugün çok önemli görünmeyebilir.
Ama 29 Kasým, kriz karþýsýnda Türkiye iþçi sýnýfýnýn
ne yapacaðý sorusuna ilk cevap olacak belki de.

Roni Margulies
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9 Kasým 1938

70. yýlýnda Holokost'u anmak
Kristallnacht

F. Levent Þensever
Almanya'da 9 Kasým 1938'de
patlak veren Nazi saldýrýlarý,
tarihe "Kristallnacht" olarak
geçti. Almanca "kristal gece"
anlamýna gelen Kristallnacht, 9
Kasým 1938 gecesi Almanya'da
Nazilerin Yahudi iþyerlerine ve
sinagoglarýna karþý baþlatýlan
organize kanlý saldýrýlarýn
adýdýr. Geceye "kristal" adý,
saldýrýdan sonra sokaklarý
kaplayan cam kýrýklarýnýn
ýþýltýlarýndan esinlenilmesi
nedeniyle verildi.
Nazi Almanya'sýnda soykýrým
baþlamadan önce yaklaþýk
500.000 Yahudi (nüfusun yüzde
0,76'sý) yaþýyordu. Nazi propaganda mekanizmasý, Yahudileri,
Almanya'nýn 1918'deki yenilgisinin ve bunun sonucu ortaya
çýkan yoksulluðun sorumlusu
olarak "iç düþman" ilan ederek,
organize etnik saldýrýlara
baþladý.
Hitler daha iktidarýnýn ilk
yýlýnda, 1933'te Yahudi dükkânlarýna karþý boykot çaðrýsý yaptý.
Naziler o yýl içinde Alman
Yahudilerinin toplumsal
yaþamýný sýnýrlayan toplam 42
yasa çýkardý. Bu yasalarýn en
aðýrý, Yahudilerin kamu alanlarýnda çalýþmalarýný yasaklýyordu. 1934 yýlýnda 19 ve 1935
yýlýnda 29 ayrýmcý yasa daha
çýkarýldý. Yahudilerin 1936 yýlýnda seçimlere katýlmalarý yasaklandý ve ülkenin hemen her
yerinde "Yahudiler giremez"
levhalarý yayýlmaya baþladý.
1938 yýlýnýn ilk yarýsýnda
Yahudilerin ekonomik faaliyetleri ve çalýþmalarýný kýsýtlayan
yeni yasalar çýkarýldý. 1938
yýlýnýn temmuz ayýnda kabul
edilen bir yasa, 1 Ocak 1939'dan
itibaren tüm Yahudilerin
tanýtým kartý taþýnmasýný zorunlu kýldý.

"Nihai çözüm" adýmý

8 Kasým 1938 günü Yahudilere
karþý kolektif cezai yaptýrýmlar
uygulanmaya baþlandý. Buna
göre, tüm Yahudi gazeteleri ve
dergileri derhal yayýna son vermek zorundaydý. Bu yasak,
Yahudi toplumu ile liderleri
arasýndaki baðý koparmayý
hedefliyordu. Böylece,
Yahudilerin ülkeden ayrýlmasý
yönündeki liderlerin yönlendiri-

ci rolü kýsýtlanmýþtý. O sýralar
Alman Yahudilerinin üç gazetesi, dört kültürel dergi, birkaç
spor dergisi ve birkaç düzine de
cemaat bülteni ulusal düzeyde
yayýnlanýyordu. Yine 8 Kasým
günü ilan edilen yaptýrýmlar
arasýnda, Yahudi çocuklarýnýn
"Aryan" okullara katýlmasýnýn
ve tüm kültürel faaliyetlerinin
yasaklanmasý da vardý.
"Alman kaný ve onurunu
korumak" üzere kabul edilen
"Nürnberg Yasalarý", bizzat
Hitler tarafýndan imzalanmýþtý.
Bu yasalar Yahudilerin, Sinti ve
Romanlarýn, siyahlarýn veya bu
gruplarýn çocuklarýnýn
Almanya'da vatandaþlýk haklarýndan yararlanmalarýný sýnýrlamakla kalmýyor, "Alman kaný
taþýyanlarla" evlenmelerini de
yasaklýyordu.
9 Kasým 1938 gecesi baþlayan
pogrom, bazý tarihçiler tarafýndan Holokost'un baþlangýcý
olarak kabul edilmektedir. Bu

ayný zamanda, Hitler'in
Yahudileri bütünüyle yok etmeye yönelik "nihai çözüm" için
atýlan somut adýmlarýn ilkiydi.
9 Kasým'da gerçekleþen pogromu unutmamak sadece bir
insanlýk görevi olmakla sýnýrlý
deðil.
Nitekim son yýllarda
Avrupa'daki neo-Nazi partilerin
yükseliþi, sorunun ne kadar
güncel olduðunu gösteriyor.
Batýda giderek yayýlan ve
Müslüman olsun, olmasýn tüm
farklý etnik gruplar ve ten rengi
farklý insanlara karþý bir silah
olarak kullanýlan Ýslamofobi
giderek yayýlýyor. Antisemitizm
ise yükselemeye devam ediyor.
Öte yandan gerek Nazi
soykýrýmý, gerekse Ermeni olaylarýna karþý inkârcýlýk ise artarak
sürüyor.
Tüm bu olgular karþýsýnda
ýrkçýlýða, faþizme ve her türlü
ayrýmcýlýða karþý mücadele
daha bir anlam kazanýyor.

Yahudilere karþý yaptýrýmlar
Kristallnacht'ýn ardýndan geçen iki üç
ay süre içinde, Naziler Yahudilere karþý
þu yaptýrýmlarý yürürlüðe koydu:
1. Yahudilerin tüm deðerli madenlerden eþyalarýný hükümete vermesi
emredildi.
2. Yahudiler için emeklilik güvencesi
iptal edildi ve kamu görevleri kýsýtlandý.
3. Artýk Yahudilerin sahip olduðu
senetler, hisse senetleri, mücevherler ve
sanat eserleri sadece Alman devletine
devredilebilecekti.
4. Yahudiler fiziki olarak tecrit edilmeye baþlandý.
5. Yahudilerin posta güvercinlerine

sahip olmalarý yasaklandý.
6. Yahudilerin ehliyetleri iptal edildi.
7. Yahudilerin sahip olduðu radyolara
el kondu. Gazeteleri yasaklandý.
8. Yahudilerin akþam 21.00 ile sabah
05.00 (kýþýn 20.00 - 06.00) saatleri arasýnda sokaða çýkmalarý yasaklandý.
9. Kiracýlarý koruyan yasalar, Yahudi
kiracýlar için geçersiz kýlýndý.
10. Ýçiþleri Bakanlýðý, Yahudilerin sahip
olduðu silahlara yönelik bir yönetmelik
yayýnladý. Bu yönetmelik, Yahudilerin
ateþli silahlar ve bunlara ait cephaneleri
almalarý, sahip olmalarý ve taþýmalarýný
yasakladý.

Kristallnacht, beþ yýldan fazla
süren ýrkçý ayrýmcýlýk ve zulmün
zirveye çýktýðý, Holokost'un baþlamasýný temsil eden pogromun
yaþandýðý geceye verilen ad.
Kristallnacht, o güne kadar süren
zulmün ekonomik, siyasi ve
toplumsal yapýsýný, fiziki
saldýrýlar, tutuklamalar ve
cinayetler þeklinde deðiþtirdi.
Tarihçi Max Rein'in sözleriyle,
"Kristallnacht" geldikten sonra…
her þey deðiþti."
Naziler, bu pogrom için Paris'te
düzenlenen bir suikastý bahane
etti. Söz konusu suikastýn
arkasýnda ise bir baþka Yahudi
dramý yatýyordu. 18 Ekim 1938
günü Naziler, Hitlerin emri üzerine Almanya'da yaþayan yaklaþýk
12 bin (sayý çeþitli kaynaklara
göre 17.000'e kadar çýkýyor)
Polonyalý Yahudi'yi sýnýr dýþý etti.
Sýnýr dýþý emri tek bir gecede
uygulanmýþ ve sýnýr dýþý edilenlerin yanlarýnda birden fazla valiz
almalarýna izin verilmemiþti.
Geride kalan tüm mallarýna ise
Naziler el koydu.
Bu sýnýr dýþý edilenlerin
4.000'inin Polonya'ya girmesine
izin verildi, ancak yaklaþýk 8.000
kadarýna izin verilmedi.
Polonya'ya sokulmayan
Yahudiler, çaresizlik içinde iki
sýnýr arasýnda sýkýþýp kaldý ve bu
nedenle çocuklar ve yaþlýlar
baþta olmak üzere, çok sayýda
Yahudi hastalýk ve açlýk
nedeniyle yaþamlarýný yitirdi. Bu
trajediyi yaþayanlarýn arasýnda
kendi ailesinin de bulunduðunu
öðrenen, Paris'te yaþamakta olan
17 yaþýndaki Herschel Grynszpan,
Paris'teki Alman büyükelçiliðini
basarak, karþýsýna çýkan ilk kiþi
olan Konsolos Yardýmcýsý Ernst
von Rath'ý vurdu. Bu tekil saldýrý,
Hitler ve sað kolu olan
Goebbels'e, Yahudilere karþý kinlerini kusmalarý için bir fýrsat
yarattý. Goebbels, bu saldýrýnýn
planlanarak düzenlenmiþ olan bir
Yahudi komplosu olduðunu ileri
sürerek, Alman ýrkýnýn bunun
öcünü almasý gerektiðine dair
propaganda yürüttü.
Yahudilere karþý yürütülen
çeþitli saldýrýlarý öven Naziler,
parti olarak Yahudilere karþý
saldýrý gerçekleþmesi halinde
müdahale etmeyeceklerini açýkladý. Nazi ajanlarýnýn da halký
kýþkýrtmasý sonucu, 1938 yýlýnýn 9

Kasým gecesi Almanya'da organize kanlý saldýrýlar baþladý ve 10
Kasým günü ülkenin her yerine
yayýldý. Polis ve itfaiye olaylara
müdahale etmedi. Saldýrýlar yer
yer 13 Kasým'a kadar sürdü.
Olaylar sýrasýnda Alman polisi
seyirci kalýrken, saldýrý ve
cinayetlere Nazi paramiliter gençlik gruplarý ve SS'ler de katýldý.
Kristallnacht ile birlikte Naziler
tasarladýklarý tüm hedeflere
ulaþmýþ oldu: Savaþa hazýrlýk
olarak gerekli askeri hazýrlýklar
için ihtiyaç duyulan paranýn elde
edilmesi için Yahudilerin mallarýna el konulmasý; Yahudilerin bir
birinden ayrýlarak, izole edilmesi;
o güne kadar sürdürülen ayrýmcý
antisemit propaganda ve
yasalarýn, fiziki saldýrýlara
dönüþtürülerek sürdürülmesi.
9 Kasým gecesi baþlayan
pogrom sýrasýnda, SS lideri
Reinhard Heydrich'in raporuna
göre, 91 Yahudi öldürüldü, binlercesi aðýr yaralandý, yaklaþýk
25.000'i tutuklanarak toplama
kamplarýna sürüldü. Yahudilere
ait 7.500 civarýnda iþ yeri yaðmalandý ve saldýrýya uðradý, 267 sinagog yakýldý (bazý kaynaklar
saldýrýya uðrayan sinagog sayýsýný
2.000 olarak veriyor), 177'si
bütünüyle yýkýldý ve çok sayýda
Yahudi mezarý da tahrip edildi.
Saldýrýlar Almanya'nýn yaný sýra
Avusturya ve Nazilerin denetimi
altýndaki diðer bölgelerde de
gerçekleþti.
Kristallnacht, ülkedeki varlýklarý
Roma Ýmparatorluðuna kadar
dayanan Yahudilere karþý
yürütülen sistematik bir
soykýrýmýn ilk adýmlarý oldu.

6 milyon insan...

Naziler, 1945 yýlýna kadar
Avrupa'nýn tümünde 6 milyon
insaný sistematik bir þekilde
iþkence edip öldürdü. Öldürülenlerin büyük bir kýsmý Yahudi'ydi
(yaklaþýk 2,7 milyon), ancak
Naziler sadece Yahudileri
öldürmedi. Aralarýnda Sinti ve
Romanlarýn da bulunduðu 500
bin insaný da sistematik bir þekilde yok etti.
Bunlara daha sonra muhalif
siyasetçiler, eþcinseller, sakatlar
ve komünistler de eklendi.
Almanya, bu tarihi unutulmamasý
ve geçmiþin gençlere aktarýlmasý
amacýyla, 1996 yýlýndan baþlayarak, 27 Ocak gününü "Yahudi
Soykýrýmýný Anma Günü", yani
"Holokost" günü ilan etti.

Nazilerin çýkardýðý dersler
Kristallnacht Nazilerin o tarihten sonra
atacaðý adýmlar için bir dönüm noktasý
olmuþ ve Hitler ve danýþmanlarýna
durum deðerlendirmesi için yeni veriler
ve deneyim saðlamýþtý. Saldýrý Naziler
açýsýndan þu sonuçlarý ortaya çýkarmýþtý:
1. O andan itibaren Hitler ve üst düzey
danýþmanlarý için Yahudilerin zorla göç
ettirilmelerinin uygulanabilir bir seçenek
olmadýðý anlaþýldý.
2. Hitler artýk Polonya'nýn iþgalini gündemine almýþtý.
3. Çok sayýda toplama kampý ve çalýþma
kampý iþletilmeye baþlanmýþtý bile.
4. "Alman kaný taþýmayanlar" için

düzenlenen ayrýmcý Nürnberg yasalarý
kabul edilmiþti.
4. Hitler'in ideolojisine þekil veren
"lebensraum" (yaþam alaný) doktrini
þekillenmiþti.
6. Alman halkýnýn geliþmeler karþýsýndaki tepkisizliði, Nazilerin çok az bir
muhalefetle karþýlaþacaðýný netleþtirmiþti.
Olaylar karþýsýnda Alman kiliseleri bile
tepkisiz kalmýþtý.
Artýk Almanya'nýn
"Aryanlaþtýrýlmasýnýn" önünde herhangi
bir engel kalmamýþtý.
Bu durum bir çok baþka rejime esin kaynaðý oldu ve tarihi deðiþtirdi.
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Obama deðiþimin adresi mi?
Obama'nýn ABD baþkanlýk seçimini kazanarak, tarihte ilk siyah
baþkan olacak olmasý kuþkusuz
tarihi bir öneme sahip. Obama
sadece ABD tarihinin ilk AfroAmerikan siyah baþkaný olmakla
kalmadý, ayný zamanda kampanyasý boyunca en büyük kalabalýklarý meydanlara çekerek,
küskün Amerikan seçmenleri ve
gençleri de peþinden sürükleyerek, toplumsal deðiþim
konusunda yeni umutlar ve beklentiler yarattý.
Bush'un politikalarýndan utanç
duyan, finans sermayenin
krizinin faturasýný ödemek
zorunda kalan, savaþlara hayýr
diyen, gelir eþitsizliði ve yoksulluða isyan eden milyonlar
Obama'yý destekledi. Ancak, bu
destek sadece Bush karþýtlýðý
etrafýnda þekillenmedi. Milyonlar
ayný þekilde Demokrat Parti'nin
eski tarz siyaset anlayýþýna karþý
da Obama'nýn yanýnda yer aldý.
Obama seçim kampanyasý
sýrasýnda toplumsal hareketlerin
tüm araçlarýný kullanýrken, kendi
kampanyasýný da böyle bir
toplumsal hareket olarak tanýmladý. Þimdi ise artýk retoriðin
yerini gerçekler almak zorunda.

Nasýl bir dünyada
baþkanlýk edecek?

Obama, 1932 yýlýnda Baþkan
Franklin Roosevelt'ten bu yana
(Büyük Bunalým'ýn ve uluslararasý finans sisteminin
çöküþünün gerçekleþtiði yýllar)
gerek Amerikan finans dünyasý,
gerekse Amerikan iþçi sýnýfý
açýsýndan, ABD tarihinin en kötü
koþullarýnda baþkanlýðý devralacak.
Sandýk baþýndaki seçmenlerle
yapýlan sayýsýz kamuoyu yoklamasýnda görüldüðü gibi,
ekonomik sorunlar seçmenler
açýsýndan bir numaralý konuydu.
ABD'de geçtiðimiz yýl yaz
aylarýnda konut kredilerinde
sorunlarla baþlayarak, giderek
Wall Street'te finans krizine ve
oradan da küresel bir krize
dönüþen geliþmeler, daha þimdiden onlarca bankanýn batmasýna,
bazý ülkelerin ulusal ekonomilerinin sarsýlmasýna ve milyonlarca kiþinin iþsiz kalarak, yoksullaþmasýna yol açtý. Krizin kýsa
sürede çözümü ise olanaklý
görünmüyor.
Öte yandan, Bush yönetiminin
"teröre karþý savaþ" doktriniyle
ABD'nin dünyadaki zayýflayan
ekonomik nüfuzunun, militarist
araçlarla pekiþtirilmesi politikasý,
ABD'yi iki savaþ bataklýðýna itti.
Irak ve Afganistan savaþlarý,
(petrol ve silah þirketleri baþta
olmak üzere) ABD egemen
sýnýflarýnýn elit bir kesimine yarar
saðlarken, bu savaþlarýn ortaya
çýkardýðý maliyetler, gerek söz
konusu ülkelerin halklarý,
gerekse ABD'deki vergi mükellefi
yoksullara ödetiliyor.
Tüm bu sorunlarýn yaný sýra
baþta küresel ýsýnma olmak
üzere, bir dizi diðer acil sorun da
yine Bush yönetiminin tek taraflý,
sermayeden yana tutumu
nedeniyle çözümsüz kaldý.

Obama çözüm
getirebilir mi?

Obama'nýn seçim kapmayasý
sýrasýndaki konuþmalarý ve vaatlerine yakýndan bakýldýðýnda,
umutlar ve seçmenlerin beklenti-

“Vaatlerin yerine getirilmesi ve kitlelerin beklentilerinin karþýlanmasý, Obama'nýn iyi
niyetine baðlý deðil. Bugünkü düzeni sermaye aleyhine zorlayan her türlü adým
Obama'nýn etrafýný sarmýþ olan lobiler ve muhafazakâr kadrolar tarafýndan engellenmeye çalýþýlacaktýr. Bu durumdan tek çýkýþ yolu, Obama'ya destek veren Amerikan
halký ve iþçi sýnýfýnýn taleplerinin arkasýnda durmasýdýr.”
leriyle, ayaðý yere basan, ýlýmlý
politikasý arasýnda büyük bir
mesafe olduðu görülüyor.
Obama, her ne kadar gençleri
aktivist bir ruhla sokaða dökmeyi
baþarabildiyse de, sonuç olarak
merkezde yer alan bir siyasetçi.
Kampanyasý sýrasýnda muazzam
miktarlarda, yaklaþýk 650 milyon
dolar civarýnda para harcandý.
Sendikalarýn yaptýðý baðýþlarýn
yüzde 93'ü Demokrat Parti'ye
(DP) gidiyor. Ancak bu destek,
DP'nin kampanya gelirlerinin
ancak yüzde 14'ünü saðlýyor.
Gelirin yüzde 67'si ise sermaye
þirketlerinin baðýþlarýndan geliyor. Dolayýsýyla DP politikalarý
üzerinde bu kesimlerin etkisi
büyük.
Nitekim büyük sermaye þirketlerinden baðýþlar geldikçe,
Obama'nýn retoriði ve vaat ettiði
politikalarda da deðiþim gözlendi. Obama, kampanyasý sýrasýnda
"radikal" tutumuna karþý sert
eleþtiriler aldý. Hatta kendisinin
"sosyalist" olduðu bile söylendi.
Oysa Wall Street Journal
gazetesinin de ifade ettiði gibi,
ortaya konan siyasi çerçeve
Amerikan standartlarýnda
"radikal" bir merkez-sol politikaydý.
Obama, ülkedeki refahýn yoksullarý da kapsayacak þekilde
yeniden paylaþýlmasýna yönelik
radikal çözümler önermiyor.
Bush yönetiminin mali sektöre
aktarmak istediði 700 milyar
dolarlýk destek paketi, Amerikan
tarihinin tek kalemde en büyük
refah aktarýmý olacak. Bunun

bedelini ise (sosyal güvenlik ve
eðitim gibi kamu harcamalarýndaki kesintilerle) yoksul vergi
mükellefleri ödeyecek
Öte yandan bugün ABD'de orta
sýnýflar üzerindeki en büyük
tehdit, konut kredilerini ödeyememekten dolayý karþý karþýya
kaldýklarý icralar. Þayet bu durdurulamazsa, milyonlarca orta
sýnýf Amerikalý daha yoksullaþacak. Obama'nýn büyük þirketlerin
desteklenmesi yerine, istihdamý
güvence altýna alan, uzun vadeli
teþvik programlarýný uygulayýp,
uygulanmayacaðý önemli. Oysa
Obama'nýn ekonomi ekibi, Ocak
ayýndan bu yana 2,5 milyon
Amerikalý iþini yitirmesine raðmen, bu tür destek ve programlar yönünde pozitif iþaretler vermediði gibi, yeni yönetimin elindeki olanaklar da son derece
sýnýrlý.
Ayný "reel" politik yaklaþýmlar,
Obama'nýn dýþ politikasýnda da
gözlemleniyor. Kampanyalar
sýrasýnda "deneyimsiz" olmasý
nedeniyle eleþtirilen Obama,
etrafýný kendilerini ABD'nin
emperyalist çýkarlarýna adamýþ
olan bir dizi eski bakan, CIA þefi,
general ve akademisyenle kuþattý. ABD'nin dýþ politikasýndaki
temel faktörlerin deðiþmesini
beklemek fazla hayalperestlik
olur.
Ýklim sorununa iliþkin yaklaþýmda Obama, kampanya
boyunca McCain'den çok daha
parlak bir figür çizmedi. Örneðin
her iki aday da yakýt olarak
"temiz" kömürden bahsediyordu.

ABD'de 600 kadar yakýt olarak
kömür kullanan enerji santralý
olduðu ve ABD'nin enerji ihtiyacýnýn yüzde 50'sinden fazlasýný
karþýladýðý düþünülürse, bu yaklaþýmýn ciddiyeti ortaya çýkar.
Obama aktivistlerin beklediði
oranda radikal adýmlar atmayacak olsa da, seçim kampanyasý
sýrasýnda Kyoto Sözleþmesi'ni
imzalama vaadinde bulunarak,
bu konuda Bush'tan görece daha
ileri bir tutuma sahip olduðunun
iþaretini verdi.

Sola kayýþ ve olanaklar

Obama, 1964 yýlýndan bu yana
en yüksek oyla seçilen baþkan
oldu. Buna raðmen vaatlerin yerine getirilmesi ve kitlelerin beklentilerinin karþýlanmasý,
Obama'nýn iyi niyetine baðlý
deðil. Bugünkü düzeni sermaye
aleyhine zorlayan her türlü adým
Obama'nýn etrafýný sarmýþ olan

lobiler ve muhafazakâr kadrolar
tarafýndan engellenmeye çalýþýlacaktýr. Bu durumdan tek çýkýþ
yolu, Obama'ya destek veren
Amerikan halký ve iþçi sýnýfýnýn
taleplerinin arkasýnda durmasý
olacaktýr.
ABD solu açýsýndan merkezi
soru, Amerikalýlar arasýnda
ortaya çýkan muazzam beklentiyle organik bir iliþki kurup,
kuramayacaklarýdýr. Sol,
Obama'nýn vaatlerini yerine
getirmesi için gerekli olan tabana
dayalý kitle hareketinin bir
parçasý olmanýn yaný sýra, ayný
zamanda küresel sermaye yanlýsý
politikalara karþý da muhalefetin
odaðý olmak durumunda.
Obama'nýn seçimi, sol, iþçi sýnýfý,
savaþ karþýtý hareket ve siyahlar
için kendi gündemlerini ortaya
koyabilecekleri oldukça elveriþli
bir zemin yarattý. Yeni olanaklar
tarihsel bir önem taþýyor.

sayý: 340 z sosyalist iþçi z

Muhafazakâr
Amerika yok olmadý
Obama her ne kadar toplumsal deðiþim
yönünde yeni umutlar yarattýysa da,
Amerikan muhafazakârlýðý güçlü olarak yoluna devam ediyor. Bush'un yürüttüðü iki
savaþýn ortaya çýkardýðý yýkým ve 1930'lardan
bu yana ABD tarihinin en derin krizine raðmen, seçmenlerin yüzde 46'sýnýn bu durumdan doðrudan sorumlu Cumhuriyetçilere oy
vermiþ olmasý, ülkedeki muhafazakâr
damarýn ne kadar güçlü olduðunu gösteriyor.
Bunun en iyi göstergesi, federal seçimlerden

Obama'ya
oy verenler
Seçmenlerin yaklaþýk
yüzde 50'si, McCain
seçildiðinde Bush'un
politikalarýný sürdüreceðine inandýðýný belirtirken, bu þekilde düþünen seçmenlerin yüzde
90'ý Obama'ya oy verdi.
Dolayýsýyla Obama'nýn
seçilmesinde, Bush'un
militarist ve tek taraflý
dýþ politikasý,
ekonomik felaket
getiren politikalarý
büyük rol oynadý
denilebilir.

Gençlerin oylarý

Obama'nýn en çarpýcý
yaný, Demokrat
Parti'nin geleneksel
seçim tabanýnýn
ötesinde bir potansiyel
yaratmýþ olmasý. Özellikle de gençler arasýndaki popülaritesi çok
çarpýcý.
Toplumda radikal
deðiþimden yana olan
gençler baþta olmak
üzere, siyahlarýn
neredeyse tümü, azýnlýklar ve yoksul kesimler Obama'yý destekledi.
Obama, siyahlarýn
yüzde 95'inin oylarýný
almayý baþardý. 18-29
yaþ gruplarý arasýndaki
seçmenlerin yüzde 66'sý
ve ilk kez oy verenlerin
yüzde 68'i Obama'yý
destekledi. Latinler de
daha önce geleneksel
olarak
Cumhuriyetçileri
desteklerken, bu kez
yüzde 66 ile Obama'ya
oy verdi.

CEO’lar da
Obama dedi

Þirket yöneticilerinin
Obama'ya oy vermediði ise aþikâr.
Seçimlerden önce,
Ekim ayýnda ABD'de
751 CEO arasýnda
yapýlan bir kamuoyu
araþtýrmasý, þirket
yöneticilerinin yüzde
74'ünün Obama'nýn
politikalarýnýn
sonuçlarýndan korktuðunu, McCain'e
iliþkin endiþelenenlerin
oranýnýn ise sadece
yüzde 19 olduðunu
gösteriyor.
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ziyade, eyaletler düzeyinde yürütülen çeþitli
yasal düzenlemeler. Nitekim Kaliforniya'da
eþcinsel evliliklerinin yasa dýþý kabul edilmesine dair oylama, eþcinsel hareketin büyük
kitlesel mücadelesine raðmen, muhafazakârlarýn zaferiyle sonuçlandý. Oylamada yüzde
48'e karþý yüzde 52'yle eþcinsel evlilikler yasa
dýþý kabul edildi. Benzeri geri adýmlar
Arizona ve Florida'da gerçekleþti. Yalnýz
Kaliforniya'da yaklaþýk 22.000 eþcinsel evlilik
söz konusu ve yeni yasal düzenlemeyle birlikte bu evliliklerin statüsü belirsiz. Güney
Dakota'da kürtajý neredeyse bütünüyle
yasaklamayý hedefleyen seçimde ise,
muhafazakârlar yenilgiye uðradý.
Tüm bu olgular, Obama'nýn ve deðiþimden
yana olan toplumsal güçlerin iþinin ne kadar
zor olduðunu gösteriyor.

Bush’un ardýndan savaþ politikalarý
Obama'nýn dýþ politikasý, savaþ
ve iþgal üzerine kurulu, militarizme dayanan bir politika olacak.
Nitekim Obama seçim kampanyasý sýrasýnda Afganistan'daki
asker sayýsýnýn artýrýlmasý gerektiðinden bahsetti.
Sýký bir Ýsrail yanlýsý olan yardýmcýsý Biden'in yaný sýra, kadrosuna
ilk atadýðý kiþi olan Rahm
Emanuel de ABD'de Siyonist
lobinin önde gelen isimlerinden.
Obama kuþkusuz Bush'tan farklý
olarak çok taraflý dýþ politikaya,
ittifaklara ve uluslararasý anlaþmalara daha yakýn duracak. Ancak
bu yaklaþýmýn, ABD'nin çýkarlarýna ters düþtüðü varsayýlan Ýran ve
Venezuela gibi ülkeler için geçerli
olmasý zor. Dolayýsýyla ABD dýþ
politikasýnda önemli deðiþikliklerden ziyade, nicel deðiþiklikler söz
konusu olacak.
Nitekim Obama, geri çekilme
gerçekleþtikten sonra bile,
Amerikan yanlýsý bir Irak hükümetinin varlýðýný sürdürmesi için on
binlerce ABD askerini Irak'ta
býrakmak istiyor. Bunun
karþýlýðýnda, Irak'tan çekilen askerler ve mühimmatý ise, ABD'nin
Afganistan'daki varlýðýný
güçlendirmek üzere sevk etmeyi
planlýyor. Yani Irak'tan kýsmi geri
çekiliþ, ABD'nin savaþlarýnýn
maliyetini azaltmak yerine, belki
de artýracak bile. Obama,
Afganistan'ý "teröre karþý savaþ"
için "gerçek cephe" olarak görüyor.
Obama dýþ politikada
Venezuela'ya karþý þahin bir tutum
alýrken, Siyonist Ýsrail devletinin
desteklenmesinde Bush'un da
Barack Hüseyin Obama,
Afrikalý siyah bir adamýn ve
beyaz bir kadýnýn çocuðu, yarýsý
Endonezyalý bir kýz kardeþe
sahip, Çin kökenli kayýnbiraderi
ve yeðeni bulunan bir baþkan.
Daha henüz 50 yýl önce ABD'de
siyahlarýn seçimlere katýlmasý ve
oy vermeleri yasak olduðu ve
siyahlarýn apartheid tarzý
yasalara tabi olduðu olgusu göz
önüne alýndýðýnda, ailesinde
böylesine farklý etnik özellikleri
taþýyan Obama'nýn seçilmesinin
ne kadar anlamlý olduðunu gösteriyor.
Son seçim kampanyasý, ABD'de
son yýllarda yürütülen en ýrkçý ve
pis seçim kampanyalarýndan biri
oldu. Obama sýk sýk ýrkçý
saldýrýlarla karþýlaþtý. Kendisi
Hýristiyan olmasýna raðmen,
kasýtlý olarak Müslüman olarak
gösterilmeye çalýþýldý. Obama'nýn
gizli bir Müslüman olduðu ileri

saðýnda yer alan bir tutuma sahip.
Avrupalýlarýn Obama'ya yönelik
büyük beklentileri söz konusu,
ancak bu konuda büyük düþ kýrýklýðý yaþayabilirler.
Zira içinde olduðumuz küresel
kriz, devlet müdahaleleri ve
ekonomik korumacýlýk gibi neolib-

eralizmin anti-tezlerini yeniden
güncelleþtirdi. Bu durumdan
"serbest piyasa" ideolojisi büyük
yara aldý. Dolayýsýyla önümüzdeki
dönemde küresel düzeyde
ekonomik rekabetin çok daha sert
geçmesi olasý ve bu da ABD ile
Avrupa'nýn arasýnda ciddi gergin-

ABD'nin ýrkçý yüzü
sürüldü. Seçim boyunca "Obama"
ve "Müslüman" kelimelerinin
ayný cümle içinde geçmediði tek
bir gün bile olmadý.
Seçimden bir ay kadar önce,
McCain'in önde gelen destekçilerinden biri, "Müslümanlar…
bizi öldürecekler," diye açýklama
yaptý. McCain'in kendisi de
ABD'yi "Hýristiyan bir devlet"
olarak ve ABD'ye karþý yönelen
terörü "Ýslamofaþizm" olarak
tanýmladý.
Müslümanlar arasýnda yapýlan
bir kamuoyu araþtýrmasý,
Müslüman seçmenlerin yüzde
89'unun Obama'ya oy verdiðini
ortaya çýkardý.
ABD'de yaklaþýk 8 milyon
Müslüman bulunuyor ve bu kesimler daha önceki seçimlerde

geleneksel olarak muhafazakârlarý desteklemekteydi. Müslüman
seçmenler arasýnda bu
deðiþimde, 2004 yýlýndan itibaren
Irak'taki savaþ, Müslüman tutsak
lara iþkenceler ve Guantanamo
gibi olgular etkili oldu.

Vahim tablo:

z Afro-Amerikalýlarýn yüzde
42'si iþ yerlerinde ýrkçý ayrýmcýlýða uðruyor,
z Ülkede yüksek okullarda
okuyan siyahlardan çok, hapiste
yatan siyah nüfusa sahip,
z Siyah Amerikalýlarýn yaklaþýk
dörtte biri yoksulluk sýnýrýnýn
altýnda yaþýyor,
z Ülkede 900'den fazla "nefrete
dayalý" faaliyet gösteren aktif
grup bulunuyor.

liklere yol açma potansiyelini
taþýyor.
Avrupa'nýn ABD'ye
Afganistan'da yeteri kadar askeri
destek vermemesi de diðer bir
gerginlik konusu olarak ortada
duruyor.
Levent ÞENSEVER
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Karayalçýn ve CHP ve
yerel seçimler
Artýk her yerde seçim telaþý var. Büyük partiler kampanyaya baþladýlar bile. Sol da ise
yoðun bir kulis, pazarlýk sürüyor. Ama ilkeli,
geleceðe dönük bir çaba yok.
Bir önemli geliþme SHP Genel Baþkaný Murat
Karayalçýn’ýn CHP’den aday olacaðýnýn kendisi ve Deniz Baykal tarafýndan ilan edilmesidir.
Karayalçýn Kürtlere karþý süren savaþta eli,ni
kana bulamýþ bir kiþilik ama yaný zamanda
daha önce DEHAP ile birlikte seçimlere
katýlmýþ bir partiden geliyor. Bu ikili kimliðinde þimdi birincisi, yani devletçi, milliyetçi
ve hatta ýrkçý yaný öne çýkýyor.
CHP liderliði bugün Ergenekon davasýnýn
avukatý olmanýn doðru olduðunu savunuyor.
Baykal’ýn bu tutumuna partisinden bir itiraz
yok. En ufak bir itiraz bile yok. Yani CHP bir
bütün olarak bu konuda Baykal’ýn arkasýnda.
Ergenekon’u “sola karþý operasyon” olarak
niteleyen ve dolayýsýyla Veli Küçük’ü veya
Doðu Perinçek’i solda kabul eden “solcular”
de büyük olasýlýkla Karayalçýn’ý destekleyeceklerdir.
Böyleleri için þimdi ki Ankara belediye
baþkaný bir gerekçe oluþturuyor. Gerçekten de
Ankara Melih Gökçek’ten kurtulmalý. Þehri
soyan, içine otoyollar sokan, kirli nehir
suyunu musluklara veren biri Melih Gökçek.
Ne var ki onun yerine Ergenekon savunan bir
partinin adayýnýn gelmesi çözüm deðil.

DTP kapatýlmamalý
Anayasa Mahkemesi’nin DTP’nin kapatýlmasý davasýný görüþmesine az zaman kaldý.
Devletin ve hükümetin tutumuna bakýlýrsa
DTP kapatýlacak. Böylece Kürt illerinde bu
partinin gücünün kýrýlmasý bekleniyor.
AKP bir süredir aslýnda kendisini Kürt
illerinde zayýflatan bir politika izliyor. Ýzlenen
savaþçý, kan dökülmesinden yana þahin politika AKP’yi zayýflatýyor ama eðer DTP kapatýlýrsa bu DTP’nin seçimlere ancak baðýmsýz adaylarla girmesine yol açacak. Belediye baþkanlýklarý kazanýlabilse bile belediye meclislerinde
sorun oluþacak.
Ne var ki DTP’nin kapatýlmasý devletin de
savaþ tercihi olacak. Barýþý reddeden, savaþtan
yana bir tutum ise çözümsüzlüðü beraberinde
getirecektir. Yani daha çokkan, daha çok tahribat olacaktýr.
Oysa Kürt sorununda bir çözüm var. Barýþýn
tercih edilmesi, Kürtlerin kimliklerinin koþulsuz tanýnmasý savaþý durdurabilecek bir
adýmdýr ve bu adýmý devlet ve onun adýna
hükümet atmak zorundadýr. Toplum savaþtan
býktý. Bu duygu artýk asker cenazelerinde de
ortaya çýkýyor. Özellikle de Taraf gazetesinin
Daðlýca ve Aktütün operasyonlarýndan sonra
yaptýðý yayýna TSK’dan doyurucu cevaplarýn
gelmemesi çocuklarý askerde olanlarýn tutumlarýnýn deðiþmesine yol açýyor. Artýk insanlar
“oðlum feda olsun” demiyor fakat “niye” diye
soruyor.
DTP’nin kapatýlmasý ve savaþýn tercih
edilmesi sadece kaçýnýlmaz sonun uzatýlmasýdýr. Kürtlerin kimliðinin koþulsuz tanýnmasý kaçýnýlmazdýr.

DSiP’e
üye ol!
www.dsip.org

29 Kasým Ankara eylemi
güçlü bir baþlangýç olmalý
Doðan TARKAN
KESK ve DÝSK, 29 Kasým’da Ankara’da eylem yapacak. Daha þimdiden
büyük olacaðý belli olan bu eyleme
DSÝP, Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu, BAK pankartý ile katýlacak.
Küresel Eylem Grubu (KEG) ve
Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe kampanlarý da ayný kararý.
Sendikalar bu mitingi yeni bütçe için
yapýyorlar. Sosya harcamalara aðýrlýk
veren bir bütçe isteniyor. Çok haklý bir
talep. Ancak, 29 Kasým ayný zamanda
yaklaþan krize karþý da güçlü bir
baþlangýç olacak.
Krizin Türkiye’yi vurmayacaðý iddiasý
bütünüyle uydurma. Sermaye ve
hükümeti bu söylemle paniðin þimdiden baþlamasýný engellemeye çalýþýyor.
Oysa krizin ilk belirtileri ortaya çýkmaya baþladý bile. Fabrikalar kapanýyor
(Bursa’da Sönmez kapandý), bir çok
fabrika iþçilerine zorunlu izin veriyor,
birçok fabrika üretimi azaltýyor ve
dolayýsýyla iþçi çýkarýyor.
Dünyada ise mali kriz sürüyor. Son iki
haftada borsalarý sarsacak ölçüde
büyük banka batýþlarý olmadý, ama bir
çok küçük banka hükümetler tarafýndan kamulaþtýrýlarak kurtarýldý.
Hükümetler artýk ABD yönetiminin
Lehman Brothers bankasýnýn batýþýna
izin veren “sorunlarý piyasa çözer”
ankayýþýný bütünüyle terk etti. Þimdi
sermayenin bütün savunucularý devlet
müdahalesinin önemini ve gerekliliðini
anlatýyorlar.
Bu arada bir baþka süreç hýzla iþliyor.
Amerika Birleþik Devletleri ve Ýngiltere’nin yaný sýra bir dizi geliþmiþ kapitalist ülkede ekonomi yavaþlýyor. Bu
ekonomik yavaþlamanýn hýzla daha da
yayýlmasý ve derinleþmesi an meselesi.
Bu arada Batý Avrupa ve Kuzey
Amerika’da þirketlerin kârlarýnýn 2009
yýlýnda yüzde 40’a yakýn düþmesi beklenmekte. Ayný þekilde IMF ve Dünya
Bankasý 2009 yýlýnda küresel geliþmenin
yüzde 30-40 arasýnda düþeceðini iddia
ediyorlar. IMF ve Dünya Bankasý böyle
düþünüyorsa bu düþüþün daha da fazla
olmasý daha büyük bir olasýlýk.
Kýsacasý küresel kriz bütün þiddetiyle
geliyor. Kapitalistler belki krizi çokkýsa
bir süre daha durdurabilirler, yeni bir
balon daha oluþturabilirler ama eninde
sonunda o balon da patlayacak ve
dünya derin bir krize girecek.
Kriz kapýya dayandýðýnda iþçiler ve
emekçiler arasýnda artan enflasyona,
iþçi haklarýna dönük saldýrýlara karþý bir
öfke olacak. Eðer bu öfke þimdiden
sokaða çýkmaya baþlar ve mücadele
bayraðýný yükseltirse, krizin sert
vuruþlarý karþýsýnda daha sert bir karþý
koyuþ örgütlenebilir. Aksi takdirde,

 Darbeye karþýysan,
 Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
 Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan
 Küresel krize karþý
mücadele etmek istiyorsaan
 Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan

eðer kriz kapýya dayanmadan eylemler
baþlamazsa, krizin derinleþmesi ile birlikte emekçiler kollektif mücadele
yetenekllerini kaybederek bireysel
olarak kendilerini kurtarmaya çalýþacaklar ve sermaye sýnýfý karþýsýnda tek
tek yenileceklerdir.
Ýþte bu nedenle 29 Kasým eylemi çok
önemli. Krizin tam anlamý ile kapýda
olduðu bugünlerde emekçilerin
harekete geçmesi, kollektif mücadelenin
ortaya çýkmasý ve emekçilerin uzun bir
aradan sonra yeniden güçlü bir biçimde
sokaða çýkmasý ilerisi için umut verici
olacak.
29 Kasým’da baþlayan süreç 29
Kasým’dan sonra da sürmeli. KESK
Aralýk ayýnýn son günlerinde emekçileri
eyleme çaðýrýyor. Bu, eylemlerin Ocak
ayýnda ve sonrasýnda da devam edeceðini gösteriyor. Yaklaþan yerel seçimler ise herþeyi daha da politize etmekte.
Zaten ekonomik durgunluk, iþçi
hareketini daima politize eder.
Ekonomik durgunluða karþý ücret
mücadelesi deðil haklarýn korunmasý
için mücadele baþlar ve bu giderek
mücadelenin düzeyine baðlý olarak
daha da politikleþir.
Ancak Türkiye solunda iki önemli
yanlýþ eðilim günümüzü etkilemekte.
Bunlardan birincisi krizin otomatik
olarak mücadeleyi beraberinde getire-

ceði ve bu mücadelenin devrimci olacaðý inancý. Bu tamamen yanlýi
Yukarýda da deðinildiði gibi krize karþý
mücadelenin olup olmayacaðý kriz
öncesindeki mücadele ve örgütlenme
düzeyine baðlý.
Örgütlenme sadece devrimci, sosyalist
yapýlarýn olup olmamasý deðil ayný
zamanda emekçilerin temel örgütlenmesi olan sendikal hareketin durumudur. Eðer sendikal hareket geri
duruyorsa, kriz öncesinde harekete
geçmemiþse emekçilerin krize karþý
kollektif bir mücadele dalgasý oluþturmasý kolay deðil ve hatta mümkün
deðildir.
Nitekim 29 Kasým eylemine DÝSK yarý
gönüllü girmektedir, Türk-Ýþ katýlmamaktadýr. Bu bir eksiklik ama ileride
durumun deðiþebileceðini, DÝSK’in
daha yoðun bir biçimde krize karþý
mücadeleye katýlabileceðini, Türk-Ýn
sokaða çýkabileceðini, çýkmak zorunda
kalacaðýný düþünmek gerekir.
Bu noktada önemli olan sol sekter
tutumlarýn önlenmesidir. Dün olduðu
gibi bugün de Emek Platformu’nun
oluþmasý büyük önem taþýmaktadýr.
Ancak gene dün olduðu gibi bugün de
Emek Platformu’nu daðýtacak eðilimler
sol içeridinde var. Bunlara fýrsat vermemek gerekiyor.

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.

www.sosyalistisci.org

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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"Yurtsever" ve "ulusalcý":

Türk solunun milliyetçiliði

Tayyip Erdoðan'ýn "Tek bayrak, tek devlet, tek millet"
çýkýþý ve Kürt sorununda çözümsüzlüðü derinleþtiren
açýklamalarý, AKP'nin devlet partisi olduðu kanýsýný
güçlendirdi! AKP bugünlerde devlet partisine
dönüþtüyse, dün hangi haldeydi? Devlet partisi ne
demektir? AKP'den baþka hangi partiler devlet partisidir?

"Ruhum imamsýz kalan cemaat gibi periþandý. Ne vakit ki, Anadolu yaylalarýnýn ötesinden, O'nun [Mustafa Kemal'in] sesini duydum, nur ile ateþ,
vecd ile humma arasýndaki farký o vakit bildim. Ancak bu millet mürþidinin emri altýndadýr ki, kýsýr bir ateþle beyhude yere yanýp tutuþmaktan
ve yýpratýcý ihtilaçlar içinde beyhude yere kývranýp durmaktan kurtuldum.
Ruhum, hemen ilahî diyebileceðim bir nizam içine girdi. Eyvah, böyle bir
nizamdan mahrum kalmýþ serseri ruhlara!"”
Yakup Kadri Karaosmanoðlu
Türk solunun geniþ kesimlerinde Türk
Silahlý Kuvvetleri'ne duyulan göz
yaþartýcý güven en özlü ifadesini Ýlhan
Selçuk'ta bulur: "Nerede ordu sosyalist
akýmýn yanýnda ise orada sosyalizm
gerçekleþiyor, nerede karþýsýnda ise
orada faþizm galip geliyor. Ordunun milliyetçi güçler safýnda yer alacaðý
konusunda tereddüde düþen sosyalist
akým baþarýya ulaþamaz. Türkiye'de
milli kurtuluþ savaþý geleneðinde bir
ordu var." ("Devrim stratejisi üzerine
açýk oturum", Ant dergisi, sayý 56,
23.01.1968).
Türkiye'de "ulusalcýlýk" diye bir
kavramýn icat edilmesine ihtiyaç duyulmuþ olmasý, zaten tüm diðer verilerden
baðýmsýz olarak bir sorun olduðunun
göstergesi: Solun bir kesimi has milliyetçilerden, has faþistlerden ve has
darbecilerden kendini ayýrdedebilmek
için Arapça kökenli bir kelime yerine
eþanlamlý öztürkçe bir kelime uydurmak
zorunda kaldý. Burada açýklanmasý
gereken, gerçekte has milliyetçilerden
ayýrdedilmesi imkansýz olan bir
hareketin varlýðý deðil, bu hareketin
niye kendini has milliyetçilerden
ayýrdetmek ihtiyacý hissettiði, niye kendini solcu zannettiði.
"Ordunun milliyetçi güçler safýnda yer
alacaðý" makul bir düþüncedir. Ama
"Ordunun milliyetçi güçler safýnda yer
alacaðý konusunda tereddüde düþen
sosyalist akým baþarýya ulaþamaz"
düþüncesini savunan bir kiþi, bu
düþüncesini niye "sosyalizm" baðlamýnda savunabilmektedir, niye görüþlerinin
"sosyalizm" çerçevesinde yer aldýðýný
düþünebilmekte ve baþkalarýnca da
onyýllarca "sosyalist" olarak algýlanabilmektedir?

Kemalizm ve Stalinizm

Kýsa cevabýn iki ayaðý var. Birincisi,
Kemalizm'in iþgalci güçlere karþý bir
Kurtuluþ Savaþý vermek zorunda kaldýðý
için zaman zaman anti-emperyalist bir
söylem kullanmýþ olmasý ve solculuðu
anti-kapitalizm olarak deðil antiemperyalizmden ibaret olarak anlayanlarýn Kemalizm'i (ve dolayýsýyla kendilerini) solcu olarak deðerlendirebilmesi.
Ýkincisi, Sovyetler Birliði'nde Stalin
döneminde Marksizm'in milliyetçiliði
içeren bir þekilde yeniden tanýmlanmasýyla birlikte, dünyaya sýnýfsal deðil
ulusal gözlüklerle bakanlarýn, yani
sosyalizmi anti-kapitalizmden
arýndýrarak sadece anti-emperyalizme
indirgeyenlerin de solcu olarak kabul
edilebilir hale gelmesi.
Anti-emperyalizmi Mustafa Kemal'den,
Marksizm'i de Stalin Rusya'sýndan öðrenen bir solun, Kemalizm ile Marksizm'i
ne denli kolaylýkla bir araya getirdiðini
görmek zor deðil.
Örneðin, Mihri Belli Marksizm'e nasýl
vardýðýný þöyle anlatýr: "Mustafa
Kemal'in Kurtuluþ Savaþý'nýn baþýna
geçmek üzere Samsun'a çýkýþýnýn tarihi
olan 19 Mayýs'ýn Gençlik Bayramý olarak
ilk kutlanýþý 1935 yýlýnda oldu. Okullar
ve spor kulüpleri Ýstanbul'da
Fenerbahçe Stadyumu'nda toplandýlar.
Geçit merasimi orada yapýlacaktý. Kolej
jimnastik takýmý olarak biz de oradaydýk. Kol baþýnda ben vardým ve kocaman
bir Türk bayraðý taþýyordum... Geçit

resminde bizim yerimiz gerilerdeydi.
Geldiler, 'Bayraðýn baþta geçmesi gerek,
bayraðý ver' dediler. 'Bayraðý vermem...
Bayraðý biz taþýrýz' dedim ve direndim...
Sonunda... razý oldular. Evet o ilk gençlik bayramýnda ayyýldýzlý al bayraðý kol
baþýnda taþýyan ben oldum... O dönemin ulusal gururunu körükleyen sloganlar, bizim duygularýmýzý da ifade ediyordu. Okul arkadaþlarým için ayný þeyi
söyleyemem ama o ulusal gurur beni
derin bir anti emperyalist görüþe
vardýrdý. Oradan da Marksizme zaten bir
adým...".
Yine Mihri Belli 1999'da yayýnlanan
anýlarýnda þöyle der: "1968'de SBF'de
verdiðim 'Türkiye'de karþýdevrim' konulu konferansta Kurtuluþ Savaþý ruhuna
baðlýlýk anlamýnda 'Kemalistlik ile
Marksizm arasýnda aþýlmaz duvar yoktur... diye söze baþlamýþ[tým]... Tekrar
ediyorum: tutarlý bir Türk yurtseveri,
bugünkü dünyada ve Türkiye gibi bir
toplumda yurtseverliðine gölge
düþürmeyecekse mutlaka, er geç
çaðýmýzýn devrimci düþüncesini, yani
Marksizmi benimsemek zorundadýr".
Günümüzde de, Marksizm hâlâ "yurtseverlik", "anti-emperyalizm" ve
"baðýmsýzlýk" kavramlarýyla iç içe.
Rastgele seçersek, iþte ÖDP Genel
Baþkan Yardýmcýsý Barýþ Ýnce: "Gerçek
anti-emperyalizm ve yurtseverlik ise
solun tarihsel damarlarýnda mevcuttur...
68 kuþaðýnýn önderleri iddia edildiði
gibi milliyetçi deðil anti emperyalisttir.
Ýçsel bir olgu olan emperyalizme karþý
savaþýmda oligarþi diye nitelendirilen
güçlerle tüm Türkiye halklarýnýn ortak
mücadelesini savunmuþlardýr... Halkýn
kendi kaderini tayin edemediði, ülke
yönetiminde hiçbir þekilde söz sahibi
olamadýðý, siyasetin emperyalist sistem
içerisinde dizayn edildiði bir ortamda
hangi demokrasiden söz edilebilir ki?
Öyleyse bugün demokrat olmanýn
koþullarýndan birisi de baðýmsýzlýkçý
antiemperyalist bir perspektife sahip
olmaktýr".
Ýþte, TKP: "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".

Geçirgen bir çizgi

Yukarýda Yakup Kadri Karaosmanoðlu
ve Ýlhan Selçuk'tan alýntýlar yaptým.
"Sol" hareketten söz ederken, sosyal
demokrasiyi dýþarýda býrakýp onun
hemen solundan en sola kadar geniþ bir
yelpaze ele alýndýðýnda bile, bu iki ismin
dahil olup olmayacaðý tartýþma konusu
edilebilir. Yakup Kadri'nin gençliðinde
"bir ihtilalin baþýna geçmek ve halk
kitlelerini bir rüzgârýn bir ormaný dalgalandýrýþý gibi harekete getirmek" istediðini bilen pek az olsa gerek. Ne var ki,
ikisi de Türk solundaki ilginç ve önemli
bir olguya iþaret eden bir özelliðe sahip.
Yakup Kadri 1930'larýn Kadro dergisinin, Ýlhan Selçuk ise 1960'larýn Yön
dergisinin önemli isimlerinden. Türk sol-

AKP devlet partisi mi oldu?

AKP, 2002 seçimlerinde oy patlamasý yaparak
hükümet partisi olduðundan beri, hakkýndaki söylentilerden geçilmiyor. Bazen demokrasi mücadelesinin
neferi bazen de þahin bir parti.
AKP ikisi de deðil. Bu yüzden þaþýrmaya gerek yok.
2002 seçimleri, 2001 Þubat krizinin yarattýðý politik
krizin ürünü oldu. AKP, yeni kurulan bir parti olarak,
Þubat krizinin sorumlusu olarak görülen DSP-MHPANAP hükümetinin çöküþünün yarattýðý boþluðu
doldurdu. Bu üç parti milyonlarca insaný radikal bir
biçimde yoksullaþtýran kriz kadar, 1999'dan 2002'ye
kadar siyasal ve toplumsal alanda yaþanan istikrarsýzlýðýn, huzursuzluðun da sorumlusu olarak görüldü.
Kriz, toplumda deðiþim isteðini güçlendirirken, bu
deðiþim isteðine yanýt verecek bir sol muhalefetin þekillenmemiþ olmasý, geleneksel partilerden farklý, yoksullarla doðrudan iliþki içinde olan ve krizin sorumlularý arasýnda görülmediði için yeni bir alternatif olarak
öne çýkan AKP'nin seçim sandýðýnda patlama yapmasýna neden oldu.
unun en etkin ve nüfuzlu üç dört
yayýnýndan ikisi olan bu dergiler, kendilerini aslen Kemalist olarak tanýmlayanlarla aslen sosyalist olarak tanýmlayanlarýn ortak bir düþünce platformunda ne
kadar kolay buluþtuklarýnýn, birlikte ne
kadar uyumlu çalýþtýklarýnýn ve iki grup
arasýnda hiçbir düþünsel çalkantý yaþamadan ne kadar sorunsuz geçiþ yapýlabildiðinin eþsiz göstergeleri.
Kadro ekibinin kurucu üyesi ve ruhu
olan Þevket Süreyya Aydemir'in
Moskova'da Doðu Emekçileri Komünist
Üniversitesi'nde okuduktan ve TKP
merkez komitesi üyeliði yaptýktan sonra
Kemalizm'in daha da seçkinci,
merkeziyetçi, tepeden inmeci bir
sürümünün teorisyenliðini yapmasý;
Vedat Nedim Tör'ün TKP Genel
Sekreterliði'ne kadar yükseldikten
sonra Kadro'nun kurucu nüvesine dahil
olmasý ve ardýndan Kemalist devletin
kültür politikalarýnýn önemli bir ismi
olmasý garip de deðil, tutarsýz da.
Yön dergisi ise, Kadro'dan çok daha
kapsamlý bir biçimde Türk solunun en
geniþ yelpazesini hiçbir temel çatýþma
yaþanmadan bir araya getirebilmiþtir.
Derginin kurucusu, yayýn yönetmeni ve
baþyazarý Doðan Avcýoðlu'nun "Türk
ordusu ne Batýdaki örnekler gibi kiralanmýþ askerlerle ne de gene bazý Batý
ülkelerinde olduðu gibi kumanda
kademelerinde sadece ve sadece belli
asalet sýnýflarýndan harp okuluna alýnmýþ, yetiþtirilmiþ insanlardan teþekkül
etmiþtir. Kýsacasý Türk ordusu halkýn
ordusudur, halk ordusudur. Ýlericiliði,
Atatürkçülüðü buradan gelir"
("Sosyalist Gerçekçilik", Yön, Sayý 39,
sf. 20) sözlerine belki derginin tüm
yazarlarý ve Yön Bildirgesi'nin tüm imzacýlarý katýlmýyordu, ama "sosyalizm,
hürriyet düzeni içinde hýzla kalkýnmak
isteyen memleketimiz için tek çýkar
yoldur" görüþüne hepsinin katýldýðý,
sosyalizmi hepsinin bir kalkýnma modeli
olarak düþündüðü tahmin edilebilir.
Kýsacasý, Þevket Süreyya'ya ve Doðan
Avcýoðlu'na itiraz edilmeyecekse, Yakup
Kadri ve Ýlhan Selçuk'a da edilmemesi
gerekir. Bunlar, Türk solunun geniþ kesimlerinde Kemalizm ile sosyalizm
arasýndaki çizginin ne kadar silik ve
geçirgen olduðunu simgeleyen isimlerdir. Günümüz solunun bir çok
örgütünün öncülleridirler.
Roni Margulies

Tek baþýna iktidar olabilen bir partinin özlemiyle
yanýp kavrulan egemen sýnýf açýsýndan AKP çok önemli
bir fýrsat oldu. Bütün bir 1990'lý yýllarý bölünmüþ bir
biçimde geçiren, istikrarsýzlýk içinde debelenen, her
seçimde yeni bir siyasi kriz hükümetiyle yüz yüze
gelen ve bu yüzden küresel sermayeyle eklemlenme
adýmýný atamayan egemen sýnýf açýsýndan AKP, Avrupa
Birliði programýný net bir biçimde savunduðu için de
bulunmaz bir fýrsat oldu.
2001 Þubat krizi, sadece ekonomik bir kriz, sadece
toplumsal kutuplaþmada keskin bir derinleþme olarak
yaþanmadý. Alt ve orta sýnýflarla egemen sýnýf arasýndaki tüm baðlantýlarýn sarsýlmasýna neden oldu.
Büyük sermaye sahipleri, Türkiye'deki adýyla
TÜSÝAD, egemenliðini pekiþtirmek için, ara sýnýflarýn
ve emekçi sýnýflarýn fikirlerine ikna olmasýna muhtaçtýr.
Þubat krizi, yarattýðý aþýrý yoksullaþmayla, sayýsýz iþyerinin arka arkaya kapanmasýyla, egemen sýnýf açýsýndan 12 Eylül 1980'den sonra en derin istikrarszýlýðý
yarattý. Toplumun her kesiminde huzursuzluk ve
deðiþim isteði hakim hale geldi.
AKP egemen sýnýflarla alt sýnýflar arasýndaki baðlantý
kayýþlarýný teker teker onardý. Yeni bir umut olarak
isrikrar saðladý. Bu yönde yaptýðý bütün hamlelerle egemen sýnýfýn gözüne girdi. TÜSÝAD'ýn, yeni liberalizmin
katýksýz egemenliði için ihtiyaç duyduðu sermayevari
demokrasi, Avrupa Birliði uyum paketleri olarak bir
dizi demokratik açýlým saðladý. Kýbrýs sorunundan Kürt
sorununa kadar, sermaye sýnýfýnýn daha fazla istikrar ve
küresel sermayeyle eklemlemlenmek için kurtulmasý
gereken aðýrlýklar AKP'nin çözüm paketinin öne çýkan
parçalarý oldu.
Burada, devreye, silahlý kuvvetlerin baþýný çektiði
devlet bürokrasisi girdi. Egemen sýnýfýn istikrar yönündeki adýmlarý, YÖK atamalarý, bürokrasi atamalarý,
Kýbrýs gibi derin devletin arka bahçesinde yaþanan
geliþmeler, Kürt sorununda savaþ ekonomisinin dev
pazarý ve savaþ ayrýcalýklarýnýn ortadan kalkmasý ihtimali darbe giriþimlerine kadar uzanan hareketi baþlattý.
AKP'yi istikrar ortamýný güçlendirdiði için
destekleyen egemen sýnýf, çok açýk bir biçimde frene
bastý. Dolayýsýyla AKP de frene bastý.
Bugün "Tek millet" diyen Tayyip Erdoðan, yarýn yine,
"Kürt sorunu vardýr" diyerek devlet adýna özür dileyebilir. Çözüm yönünde, burjuva sýnýfýnýn ufku kadar
"geniþ" olan bakýþ açýsýyla giriþimlere baþlayabilir.
Önemli olan aþaðýdan, sürekli olarak, somut
demokratikleþme talepleriyle basýnç yapmayý baþarmaktýr.

Þenol Karakaþ
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Stensil ve Banksy
Eli Haligua
Sokak sanatýnýn bir kolu olan
graffiti'nin uzantýsý kabul
edilebilecek stensil, bir duvar
resmi yapma yöntemi olarak kullanýlan, ayný zamanda reklamlarýn içeriðini bilinçli olarak
çarpýtan, onlarý bozan, harap
eden (ne kadar vandal deðil
mi?…) bir yöntem olarak da
yaþadýðýmýz mekanlarda
görülmekte.
Estetik deðer taþýyan stensillerin yaný sýra, politik mesajlarý
içeren stensiller de mevcut. Gerçi
sanatý galeriden çýkarýp sokaða
taþýmak da politik bir tavýr
olarak kendini göstermekte.
Stensilin en önemli özelliði bence
hýzlý bir þekilde sonuca ulaþtýrmasý. Yapmak istediðiniz yazýlamayý ya da resmi çok çabuk bir
sürede gerçekleþtirmeniz
mümkün.

Stensil nasýl yapýlýr?

Stensil yaparken herhangi bir
resim, karikatür veya fotoðrafýn
yaný sýra kendi çizimlerinizi de
kullanabilirsiniz. Önemli olan
resmin siyah-beyaz olmasý.
Resmin kaðýt çýkýþýndan(istediðiniz boyut) ya da asetat, metal
ya da þeffaf cilt kabýndan þablon
hazýrlanabilir. Kesici bir aletle
kesilerek þablon hazýrlanýr. Basit
bir stensil yapmanýn maliyetinin

düþük olmasý herkesin yapabilmesine olanak saðlýyor.
Kesilen þablonun üstüne sprey
boyayý sýkýnca þablon aynen
duvarda kendini gösteriyor.
"stensilci" belediyelerin 'çöp
atmayýnýz' vb. þablonlarý bile
teknik olarak size yardýmcý olabilir.

Banksy ve duvarlarý

Stensil deyince akla gelen en
ünlü isim ise Banksy'dir.
Banksy'nin internet sitesindeki
manifesto bölümünde þöyle
yazar:
Çocukken tanrýya hergün yeni
bir bisiklet için dua ederdim.
Sonra tanrýnýn o þekilde çalýþmadýðýný fark ettim; bir bisiklet
çaldým ve baðýþlamasý içiin dua
etmeye baþladým.

Emo Philips

Banksy "gerilla artist" olarak
tanýnan bir sanatçýdýr. Çalýþmalarýnda Mayýs 68 ayaklanmalarýndaki gibi estetik protesto
anlayýþýnda savaþ karþýtý, çevreci,
hayvan haklarýný savunan, kapitalist sistemi ve tüketim çýlgýnlýðý
eleþtiren mesajlar yer
alýr.Kendisi, Ýsrail'de Betlahem'e,
Filistin Duvarý'na, Chiapas'da
Zapatistalar'ýn kontrolündeki
bölgelere ziyarette bulunmuþ,
imzasýný atmýþtýr.
Çeþitli muhalif savaþ karþýtý ve

çevreci gruplara afiþler ve posterler de hazýrlayan Banksy'nin
iþlerinden biri Brookyn
Müzesi'ne astýðý, elinde sprey
boya ile "savaþa hayýr" duvar
yazýsý önünde duran bir asker
portresiydi. Bir diðer sanat
müzesi olan Metropolitan Sanat
Müzesini ise gaz maskesi takmýþ
bir kadýnýn küçük altýn çerçeveli
portresi süsledi. Doðal Tarih
Müzesi'ne duvar içerisinde jet
uçaðý kanatlarý, füzeler ve uydu
anteni ile donatýlmýþ bir böcek
bulunan cam bir muhafaza astý.
Londra'da bir otobanýn altýna
Rodin'in düþünen adam heykelinin kafasýnda trafik konisi bulunan bir taklidini yerleþtirdi. Ayný
þekilde Mona Lisa gibi "dokunulmaz" eser/ikonlarý da deforme
ederek "dokunur" kýldý.
Kamu binalarýna þablonla
çizdiklerinden birinde ise iki
polis öpüþmekte, bir duvarda ise
bir Ýngiliz askeri tüfeðini býrakmýþ duvara iþemekteydi..
Londra'da bir hayvanat
bahçesinde fillerin bulunduðu bi
duvarda yazan ise: "dýþarý çýkmak istiyorum. Burasý çok soðuk.
Bakýcý kokuyor. Sýkýcý, sýkýcý,
sýkýcý."

Yasak ve metalaþtýrmaya
karþý direniþ

Banksy'nin resimleri bir ay önce
gelen haberlere göre Kent Meclisi

Dünya Ticaret Örgütü hala yerinde duruyor mu?

Battle in SEATTLE
Ýsmi Türkçe'mize her ne kadar
'Ýsyan' diye çevrilme ihtiyacý
duyulmuþsa da, "Battle in
Seattle" 1999 yýlýnda Dünya
Ticaret Örgütü'nün Seattle'daki
toplantýsýný kitlesel olarak
protesto eden binlerce insanýn
hikayesi.
Binlerce insan ayrý davalar
uðruna yan yana geldikleri bu
özel bir kaç günde büyük bir
keþif yapmýþlardý, tek bir ortak
düþmana karþý beraber
mücadele baþarý getirebiliyordu.
30 Kasým günü toplantýlarýn
yapýlacaðý mekanlarýn yollarýný
kapatan gruplar, üç gün boyunca eylemlerine devam ederek
þehri felce uðratmýþ ve
görüþmeleri engellemiþ oldular.
Bunu izleyen süreçte, gözaltýna
alýnan protestocularýn serbest
býrakýlmasý için devam eden

mücadele sonunda hepsi özgürlüðüne kavuþmuþtu.
Film bu olaylar sýrasýnda bir
kaç karakteri takip ederek
mümkün olduðu kadar geniþ
bir anlayýþa sahip olmayý hedefliyor. Malum ne gördüðümüz
nereden baktýðýmýzla ilgilidir ve
ne kadar çok insaný dinleyebilirsek yaþananlar o kadar
anlam kazanýr. Dolayýsýyla
aslýnda bu boyutta binlerce
kiþinin katýldýðý, onlarca ayrý
dünya görüþünün olduðu bir
eylemin 99 dakikada kurmaca
bir kopyasýný seyretmekle pek
de yetinilemeyebilir. Örneðin en
kalabalýk gruplar olan iþçi
sendikalarýnýn ihmal edildiðini
pekala söyleyebiliriz. Bir de
içeriði her ne kadar muhalif olsa
da, filmde saldýrýya uðrayan
çokuluslu markalarýn isim-

lerinin hiç aðýza alýnmamasý
var. Halbuki onlarýn isimlerini
de biliyoruz, neden saldýrýya
uðradýklarýný da.
Belki de bir filmin sýnýrlarýný
bilmekte fayda vardýr. Biber
gazýnýn kokusu bir filmde
duyulmaz. Ama baþka bir
duygu ortaya çýkýyorsa, ben de
orada olsaydým dedirtebiliyorsa
film bir iþe yaramýþ olabilir, kim
bilir...
Orhan Göztepe

Baþkaný Robert Davis kararýyla
silinme tehlikesiyle karþý karþýya.
Ama bir tehlike daha var:
Kapitalizm.
Karþý olduðu sistemin metasý ve
markasý olarak eserleri, ismi, tshirtleri, bardaklarý süslüyor.
Markalaþmýþ isminden insanlar
tüketim çýlgýnlýðýna davet ediliyor. Ki dahasý var. Eserleri duvarlardan sökülüp 100 binlerce sterline satýlmak üzere açýk arttýrmalara meze oluyor. Banksy
þimdi karþý olduðu sistemin
metasý olmamak için mücadele
etmekle karþý karþýya.
Ekim sonunda Banksy'den
gelen habere göre bir resmin

Banksy'ye ait olduðunun yetkili
bir organizasyon tarafýndan
onaylanmasý gerekiyor. Banksy
de kimliðini gizli tuttuðu için bu
iþi Pest Control adlý bir þirkete
devretmiþ. Pest Control, yakýnda
müzayedeye konulacak beþ esere
orjinal belgesi vermeyeceklerini
açýkladý. Artýk Banksy, ait
olduðu yerden sökülen hiçbir
sokak çalýþmasýna orijinal onayý
vermeyecek. Müzayede þirketi,
Pest Control 'orijinal raporu vermese de' beþ Banksy'i satmaya
kararlý.
Bu durumda bize Banksy'ye
kolaylýklar dileyip duvarlarý,
reklamlamlarý süslemek düþüyor.

sayý: 340 z sosyalist iþçi z
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Savaþ karþýtlarýnýn
bütçeye itirazý var

Çalýþanlar konuþuyor

29 Kasým’da Küresel BAK kortejine!

DSÝP krize karþý sokakta

Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi
yeni kampanyasý 8 Kasým'da
Ýstanbul Kadýköy'de baþladý.
"Kâr deðil insan" kampanyasýnýn ilk adýmý tüm çalýþanlarý kapitalizmin krizine karþý
29 Kasým'da Ankara'ya çaðýrmak. 29 kasým'da KESK krize,
zamlara ve 2009 bütçesinin sermaye tarafýndan belirlenmesine
karþý Ankara'ya yürüyor. DSÝP,
KESK'i desteliyor. Tüm iþçileri,
antikapitalistleri, darbe karþýtlarýný savaþ karþýtlarýyla birlikte
Küresel BAK kortejinde buluþmaya çaðýrýyor.
8 Kasým'da kampanya açýlýþý
Kadýköy'deki zamlara karþý
KESK yürüyüþünde yapýldý.
DSÝP üyeleri KESK eylemine
katýldý. Burada "Kâr deðil
insan" bildirisi daðýtýldý.
Bildiride 30 yýldýr çalýþanlara
karþý uygulanan yeni-liberal
ekonomik politikalarýn çöktüðü
ve kapitalistlerin bu krize bir

çözümü olmadýðý tespit ediliyor. Hükümetlerin çalýþanlarý
deðil bankalarý kurtarmayý
seçtiðine dikkat çeken DSÝP,
dünyadaki yoksulluðun ve
savaþlarýn sorumlusu olan kapitalistlerin þimdi de krizin faturasýný çalýþanlara ödetmek istediðini söylüyor. 29 Kasým'da
Ankara'da KESK'le birlikte
zamlara, iþten çýkarmalara,
sefalet ücretlerine karþý olacaðýný söyleyen DSÝP artýk bu
düzen deðiþmelidir diyor.
KESK eyleminin ardýndan
DSÝP üyeleri Kadýköy Çarþýsý'ndaydý. Gün boyunca bildiri
daðýtýldý. "Zengine vergi
emekçiye zam" manþetli
Sosyalist Ýþçi Gazetesi satýldý. 9
Kasým günü ise bu kez DSÝP
üyesi liseliler ve üniversiteliler
sokaktaydý. Ýki günde yüzlerce
bildiri daðýtýldý. Marksizm 2008
Antikapitalist tartýþmalarýnýn
tanýtýmý yapýldý. Kampanyanýn

YAÞAM SAVUNUSU
“Agaçlarý, otlarý, kedisi, köpeði faresi, hamamböcegi, balýðý, kuþu,
aslaný, kaplaný, fili ile doða bir bütündür.”

DESA direniþinin düþündürdükleri...
Türkiye’deki azýnlýklarý tasfiye giriþiminin Rumlara ve diðer gayrimüslimlere
karþý büyük bir “linç” ve “yaðma”
hareketinin gerçekleþtiði günün, 6-7 Eylül
1955’in yýldönümüydü...
Karakedi Kültür Merkezi’ndeki toplantýdan çýkmýþtým. Galatasaray Lisesi önündeki protesto gösterisine katýlmak üzere
yürüdüðüm yolda, yýllar öncesi gerçekleþtirilen bu ‘derin operasyonun’ adeta
izlerini sürercesine düþüncelere dalmýþ
ilerliyordum. Birden elime tutuþturulan
bildiri ve yükselen haykýrýþlarla yol
üstünde bir maðaza önüne toplanan
kýzgýn topluluða takýldý gözüm.
Ellerinde dalgalandýrdýklarý, üzerinde
kocaman sarý harflerle ‘DERÝ-ÝÞ’ yazýlý,
kýzýl bayraklarý ile Ýstiklal Caddesi
üzerindeki DESA maðazasýnýn önünde
toplanmýþlardý. “DESA iþçilerinin haklý
mücadelesine destek ver!” çaðrýsýnda
bulunuyorlardý etraflarýnda biriken kalabalýða.
Elime tutuþturulan bildiriye göz attým.
“DESA’da ücretler ‘asgari ücret’
düzeyinde. Çok sýk fazla mesai yapýlmakta. Öyle bildiðiniz gibi 3-4 saat deðil,
sabahlara kadar iþçiler çalýþtýrýlmakta.
Hiçbir sosyal hak yok, yemekler kötü...

Beðenerek satýn aldýðýnýz ‘deri’ çanta,
cüzdan ve montlarý üretenlerin çalýþma
koþullarýný belki bugüne dek hiç merak
etmediniz. Nasýl bir emek verilerek, hangi
koþullarda, o çok beðenerek satýn
aldýðýnýz ürünler ortaya çýkmaktadýr?
DESA, artýk derisinin kalitesi, yüksek fiyatlarý, giydirdiði ünlüleri, reklama harcadýðý paralarýn yanýnda, çalýþanlarýn
sendika üyesi olmak istemesine raðmen,
sendikalaþmalarýný engellemek için yaptýklarýyla da çok konuþulacak...”
***
Evet yirmi birinci yüzyýlda, iþverenlerin
hâlâ iþçilerin en doðal, temel haklarýndan
olan örgütlenme ve sendikalaþma haklarýna karþý yürüttükleri zalimce tutum
açýkça kýnanmayý da, ürünlerini ‘boykot’
etmeyi de çoktan hak ediyor elbette.
Büyük çoðunluðu emekçi olan seçmenlerin oylarýyla iktidara gelen hükümetlerin, altýna imza attýklarý çeþitli uluslararasý sözleþmeleri de (mesela ÝLO)
çiðneyerek bu tür zalimce uygulamalara
seyirci kalmalarý ise her türlü tepkiyi hak
ediyor. Týpký YÖRSAN’da ve diðerlerinde
olduðu gibi, iþçilerin sendikalaþma giriþimlerine engel olunmasý mutlaka hak
ettiði cevabý almalý...

ilk günlerinden birkaç anekdot:
z Orta yaþlý bir yoksulun
Sosyalist Ýþçi manþetine yorumu: "Rengi de güzel yazýsý da
güzel…"
z Bir belediye emekçisinin
eleþtirisi: "Burada bir cümle
eksi: Paralar nereye gidiyor?"
z Babadan oðula demokrasi
dersi: 5-6 yaþlarýnda bir çocuk
babasýna DSÝP üyelerinin ne
yaptýðýný soruyor, yanýt þöyle
"Düþüncelerini savunmak için
onlarý yazýyor, kaðýda basýyor
ve daðýtýyorlar."
Kâr deðil insan kampanyasý
Ýstanbul'un iki yakasý, Ankara,
Ýzmir, Bursa, Akhisar ve bir çok
noktada devam ediyor. Okul
çýkýþlarýnda, dersane önlerinde,
iþyeri çýkýþlarýnda, merkezi noktalarda binlerce bildiri daðýtýlacak. Stantlar açýlacak. 29 Kasým
Ankara mitingine kitlesel
katýlým kampanyanýn ilk hedefi.
Katýlým ve iletiþim için:
Ýstanbul: 0536 335 10 19
Ankara: 0538 849 84 80
Ýzmir: 0535 263 27 87
Kocaeli: 0554 524 73 03
Bursa: 0 537 774 47 86

***
Ama, bu kez benim üzerinde durmak ve
dikkatinizi çekmek istediðim ise; olayýn
bir baþka boyutu. DESA iþçilerinin
mücadelesinden hareketle; baský,
sömürü ve zalimce davranýþa ‘bir baþka
açýdan’ bakmaya çalýþmak... Çünkü,
gerek “sendikacýlar” cephesinden,
gerekse de ‘hak, özgürlük, eþitlik, cinsiyet ayrýmcýlýðý ve ýrkçýlýk karþýtý’
mücadele yürüten “sol” kesimden bu
konuya deðinen olmadý/olmuyor hiç. Bu
da, aslýnda olana ses çýkmamasýnýn
yanýnda, içimin bir kat daha acýmasýna
neden oluyor. Çünkü yazýlarýmda sýkça
dile getirmeye çalýþtýðým gibi; aslýnda
“türcülük” de aynen “ýrkçýlýk” ve “cinsiyet ayrýmcýlýðý” gibi bir þey.
“DESA direniþi ile ne ilgisi var?”
diyeniniz olacak belki de. Ama, birilerinin
önce DESA iþçilerine ve dünyada ayný iþi
yapanlara þunu açýkça söylemesi gerekir:
Ýmalatýnda çalýþtýðýnýz ürünlerin ham
maddesini oluþturan “deri”, kendi
türümüzün sürdürülebilirliðini de saðlamak için, yaþamý eþit ve hakça paylaþmamýz gereken bir baþka canlýya, bir
baþka türe aitti!..
Haklarýný elde etmek, zalim sömürü ve
baskýya karþý direnmek için yola
çýkarken, farkýna varmadan da olsa, bir
baþka türün yaþam hakkýnýn gasp
edilmesine aracý olunmasýna nasýl olur
da kimse ses çýkarmaz?..
Aslýnda, vicdani açýdan bu konuya hem
sendikal hem de politik alanda bir karþý
çýkanýn olmasý, yüksek sesle dile
getirmesi gerekmiyor mu? Haklý olarak,
“yeni bir sol inþa etmenin tam zamaný”
deðerlendirmelerini yaparken; inþa edile-

Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu, KESK'in 29 Kasým
Ankara mitingini destekliyor.
Türkiye'nin her yanýndan savaþ
karþýtlarýný krize karþý sokaða
çýkmaya çaðýrýyor. Küresel BAK
kapitalizmin krizinin dünyada
savaþlarý körükleyeceðini söylüyor.
Savaþ karþýtlarý 2009 bütçesinde
askeri ve güvenlik harcamalarýnýn, eðitim ve saðlýða
ayrýlan bütçelerden daha fazla
olmasýna itiraz ediyor.

12 Kasým'da (Çarþamba)
Kadýköy'de Moda Kültür
Merkezi'nde Küresel BAK
tarafýndan düzenlenen forumda
KESK Baþkaný Sami Evren, TTB
Baþkaný Gencay Gürsoy, sanatçý
Ýlkay Akkaya konuþacak.
7 Kasým'da KESK Anadolu
Þubeleri tarafýndan düzenlenen
eyleme katýlan BAK aktivistleri
hafta sonu boyunca toplantý
çaðrýsýný Kadýköy sokaklarýnda
daðýttý.
http://kureselbarisveadalet.org

Bankalarý deðil
gezegeni kurtarýn
IMF’yle anlaþma, Kyoto’yu imzala
ABD hükümeti bankalarý kurtarmak için 850 milyar dolar
ayýrdý. Avrupa Birliði üyesi
ülkelerin hükümetleri 1 milyar
dolardan daha fazlasýný onlar için
harcadý. Dünya 1 milyardan fazla
insan açlýk sýnýrýnýn altýnda
yaþarken hükümetler
yeryüzünde canlý yaþamýný tehdit
eden küresel ýsýnmaya karþý
hiçbir þey yapmýyor. 2005'ten bu
yana küresel ýsýnmaya karþý kampanya yürüten Küresel Eylem
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Grubu krize ve ekolojik krize
karþý sokaða çýkma kararý aldý.
KEG, KESK'i destekliyor.
"Bankalarý deðil gezegeni kurtarýn" çaðrýsýný yapan KESK
bugün IMF'yle anlaþma yapmaya
hazýrlanan hükümetin bu iþten
vazgeçip söz verdiði halde imza
atmadýðý Kyoto Protokolü'ne
bakmasýný istiyor. Okullarda
KEG afiþleri asýlacak, sokak stantlarý açýlýp, bildiri daðýtýlacak.

KÜRESEL ISINMAYA
KARÞI
KÜRESEL EYLEM GÜNÜ

www.kureseleylem.org
cek olanýn ýrkçýlýk, milliyetçilik, cinsiyet
ayrýmcýlýðý karþýtlýðýnýn yaný sýra mutlak
ve mutlak “türcülük karþýtý”, yaþam
savunucusu bir hareket de olmasý gerekmiyor mu?
Sadece DESA’yý boykotla yetinmeyin
“Deri” de, “kürk” de, ne bir kumaþtýr,
ne de bir giysi. Her ikisi de aslýnda
öldürülmüþ bir hayvanýn, bir baþka canlý
türünün cesedidir. Unutmamalýyýz ki;
ucuz iþgücü için insanlýk dýþý koþullarda
çalýþtýrýlan insanlar kadar, hayvanlar da
‘vahþi kapitalizmin’ kurbaný olmaktadýr.
Her yaný iþlenip, parlatýlarak ayakkabý,
çanta, ceket olarak satýþa sunulan aslýnda öldürülmüþ bir hayvanýn parçasýdýr.
“Deriler zaten etleri için kesilen hayvanlardan elde edilmiyor mu?” diyenleriniz
de olabilir. (En iyisi ‘vejetaryen’ olmak
tabii...) Ama iyi bilinmelidir ki; bu, deri
hakkýndaki çok yaygýn bir yanlýþ kanýdýr.
Hayvanlara Etik Muamele Ýçin Mücadele
Edenler Birliði PETA’nýn derlediði verilere
göre; deri, hayvan sanayisinden basit bir
yan ürün deðildir. Sektörel bilgiler gösteriyor ki, hayvanlarýn derisi “et sektörünün ekonomik açýdan en önemli yan
ürünü” konumunda. Örneðin, ineklerin
süt üretimi düþtüðünde, hem onlarýn
hem de yavrularýnýn derileri kullanýlýr.
Dolayýsýyla mezbahanýn (ve sýnai çiftliðin)
ekonomik baþarýsý ile derilerin satýþý
arasýnda doðrudan bað var. Deri ve et
talebinin düþmesi, sýnai çiftliklerde acý
çeken ve öldürülen hayvanlarýn sayýsýnýn
da azalmasýný saðlayacaktýr. Burada
DESA iþçileriyle dayanýþan ve “DESA
ürünlerini” boykot etmekle yetinen
kadýnlara da bir hatýrlatma yapmak istiyorum: Deriye karþýlýk o kadar çok alter-

natif varken neden gereksiz bir zulmü
destekleyelim? Ne dersiniz? DESA ürünlerini boykot etmekle yetinmeseniz nasýl
olur?
Ayrýca, deri üreticileri ürünlerini “çevre
dostu” gibi süslü ifadelerle de pazarlamaya çalýþýrlar. Ama deri üretimi çevreye
zarar verir ve tabaklama iþlemi derinin
biyolojik olarak çözünmesini engeller.
Hayvanlarýn derileri mineral tuzlar,
formaldehit, kömür katraný türevleri,
çeþitli yaðlar, boyalar ve siyanür bazlý
cilalar gibi zararlý birtakým maddeler
aracýlýðýyla, kullandýðýmýz deriye
dönüþtürülür. Bu zehirli maddelerin yaný
sýra tabaklama iþleminden kalan atýklarda protein, tüy, tuz, kireç tortusu, sülfür
ve asit gibi çok miktarda çevreye zararlý
madde bulunur. Bu da diðer boyutu tabii.
***
Hak ve özgürlük mücadelelerinin,
kendimiz dýþýnda baþkalarýnýn, baþka
canlýlarýn, türlerin en temel hak ve özgürlüklerini engelleyerek, çiðneyerek, yok
ederek kazanýlmasý hiç mümkün mü?
Hayvan Haklarý Evrensel Bildirgesi’nin
ilan ediliþinin (15 Ekim 1978) otuzuncu
yýldönümünde, bir baþka açýdan DESA
iþçilerinin direniþine, buradan hareketle
de genel olarak hak mücadelelerine bakmaya çalýþtým. Ýnþa edilmeye çalýþýlan
‘yeni bir sol hareketin’ demokratlýðýnýn
da, demokratikliðinin de ölçütü biraz da
buradan geçeceðe benziyor. Kendini “en
akýllý”, “en zeki” sanan “kibirli” türün katý
eleþtirisini yapabilmek de buna dahil!..
Ne dersiniz, haksýz mýyým?..
Yalçýn ERGÜNDOÐAN
yalcin.ergundogan@sesonline.net

.
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ANTÝKAPÝTALÝST TARTIÞMALAR

mücadelenin ilk adýmý olduðunu
ve DSÝP'in þimdiden Küresel
BAK kortejine çaðrý yaparak
eyleme hazýrlandýðýný belirtti.
KESK Baþkaný Sami Evren krize
karþý mücadelenin örgütlü
olmasý gerektiðini belirtti ve "bu
mücadelede Kemalizme bulaþmamýþ, Ergenekon davasýnda net
tutum almýþ çevrelerin emekçilerle birlikte mücadele edebile-

ceðini" vurguladý. Krize karþý
örgütlenecek mücadelenin bir
kampanyaya dönüþmesi gerektiðini dile getiren Evren,
Türkiye'de savaþ karþýtý
hareketin 2002-2003 yýllarýnda
Irak iþgaline karþý örgütlediði
kampanyayý ve 1 Mart zaferini
örnek gösterdi. Sami Evren "29
Kasým'da gerçekleþecek olan
bütçe eylemine çaðrý yaptý ve

tabandan örgütlenen, emekçiden
yana olan, basit ve sade bir programa sahip yeni bir solun
Türkiye'de elzem olduðunu"
belirtti.
Marksizm 2008'in kapanýþ
toplantýsýnda konuþan DSÝP
Genel Sekreteri Damla Çimen
'Kârý deðil insaný savunan yeni
bir solu inþa edelim' çaðrýsý
yaptý.

Antikapitalist tartýþmalar Ýzmir’de devam ediyor
12.30 - 13.45

16 Kasým
Pazar

Orhan Miroðlu: "DTP'de sosyalistler de Ergenekon'a karþý tarafsýz kalamaz."
Berat Özipek: "Ne AKP ne
Ergenekon" sloganýyla "Ne
Refahyol ne hazýr ol" sloganlarý,
farklý tarihlerde söylenmiþ
olmasýna raðmen, ayný politik
çizgidedir"
Þenol Karakaþ: "Ergenekon
davasýnýn toplumda ve solda bir
yarýlmaya yol açtýðýný, herkesi
darbeye karþý tutum alan ve
almayan þeklinde ayrýþtýrdý.
Sosyalistler darbelere karþý
mücadeleye devam edecekler."
z Küresel ýsýnma antikapitalist
tartýþmalarda özel bir yer tuttu.
DSÝP üyesi Ekin Gayretli ve KEG
aktivisti Önder Algedik'in
konuþmacý olduðu 'küresel ýsýnma ve ekolojik kriz' toplantýsýnda
gelmekte olan felaketin boyutlarý
anlatýldý. Gezegeni deðil
bankalarý kurtaran kapitalizme
karþý direniþi insan ve canlý
yaþamý için acil bir görev olduðu
vurgulandý. Konuþmacýlar 6
Aralýk'ta küresel eylem çaðrýsý
yaptý.
z Ankara'da Sincan'da,
Eryaman'da ve þehrin bir çok
yerinde transfobik saldýrýlara
maruz kalan travesti ve transeksüeller de Marksizm 2008'deydi.
'Baþka bir dünyada homofobi ve
transfobiye yer yok' baþlýklý
toplantýda konuþan DSÝP üyesi
Zeynep Munlafaoðlu sosyalistlerin tüm ezilmelere karþý
olduðunu ve LGBTT kurtuluþ
mücadelesine katýlmalarý gerektiðini söyledi. Pembe Hayat
LGBTT Derneði Baþkaný Buse
Kýlýçkaya ise 20 Kasým'da nefrete
cinayetlerine karþý gerçekleþtireceklerini anlattý ve DSÝP'in
LGBTT bireylerle birlikte
mücadele ediyor oluþunun önemini vurguladý.
z Krize karþý ilk eylemler
baþlarken KESK Baþkaný Sami
Evren ve DSÝP Genel Baþkaný
Doðan Tarkan 'kriz ve devrimci
olasýlýklarý' tartýþtý. Doðan
Tarkan, kriz dönemlerinde iþçi
sýnýfýnýn ya paniðe kapýlýp kendini kurtarmaya çalýþacaðýný ya da
kolektif mücadeleye gireceðini
belirtti. Bugün kriz karþýsýnda
savaþ karþýtý hareketin kazanýmlarýnýn ve neo-liberalizmin
çöküþünün emekçilerin avantajý
olduðunu anlatan Tarkan, "Kriz
döneminde örgütlenecek
mücadelede iþçi sýnýfýnýn en önde
yer almasý devrimci sonuçlarý
mümkün kýlar" dedi. 29
Kasým'da Ankara'da gerçekleþecek olan mitingin uzun erimli bir

15 Kasým
Cumartesi

Marksizm 2008 Antikapitalist
tartýþmalar dizisinin ilk duraðý
Ankara'ydý. 6-7-8 Kasým üç gün
boyunca 9 toplantýda kriz, savaþ,
küresel ýsýnma, darbeler ve
Ergenekon, yeni sol, Marksist
gelenek ve transfobi gibi bir çok
baþlýk tartýþýldý. Farklý görüþ ve
örgütlerden gelen konuþmacýlarla DSÝP üyeleri ortak vurgular
yaptý. Ankara'nýn çaðrýsý 'krize
karþý direniþ ve yeni bir sol' oldu.
Ýþte Ankara'daki antikapitalist
tartýþmalarda söylenenler:
z Marksizm 2008'in ilk
gününde Kürt sorunu nasýl
çözülecek sorusu tartýþýldý. Barýþ
Meclisi'nde Ayhan Bilgen ,
"demokratik taleplerle Kürtlerin
taleplerinin yan yana savunulduðu yeni radikal bir dile ihtiyaç
olduðunu" vurguladý. DSÝP'ten
Roni Margulies ise , "sosyalistlerin görevinin ezilen ulusun
bütün taleplerini sahiplenmek
olduðunu" belirtti. Margulies,
çözüme yakýn olduðumuzu
Aktütün sonrasý yaþanan
geliþmelerin, "vatana saðolsun
demiyorum" diyen asker
ailelerinin, 22 Temmuz 2007
seçimlerinde Baskýn Oran ve
Ufuk Uras kampanyalarýnýn
aþaðýdan gelene bir çözümün
iþaretleri olduðunu söyledi.
z Marksizm 2008'de tam da
'Marks haklý çýktý' itiraflarýnýn
ertesinde, Marksist teori ve
gelenek de tartýþýldý. Sosyalist
Ýþçi yazarý Can Irmak Özninar'
'Marksizmin güncelliði' toplantýsýndaki konuþmasýnda iþçi
sýnýfýnýn kapitalist toplumdaki
tuttuðu yere dikkat çekti ve
deðiþimin asýl gücünün burada
olduðunu vurguladý. DSÝP
üyeleri Damla Çimen ve Ersin
Tek 'Troçki: Stalinizmin devrimci
eleþtirisi' toplantýsýnda yaptýklarý
sunuþlarda aþaðýdan sosyalizmi
anlattý.
z 26 Temmuz'da darbelerin
merkez üssü Ankara'da darbe
karþýtlarý yürümüþtü. Marksizm
2008 en uzun tartýþmasý kaçýnýlmaz olarak yine darbe ve
Ergenekon üzerine oldu.
Baðýmsýz aday Prof. Dr. Baskýn
Oran, DTP yöneticisi ve Taraf
Gazetesi yazarý Orhan Miroðlu,
Star Gazetesi yazarý Berat Özipek
ve DSÝP üyesi Þenol Karakaþ'ýn
konuþmacý olduðu 'darbeye karþý
demokrasi' toplantýsý yine
radikal sözlere sahip oldu, iþte
bir kaçý:
Baskýn Oran: "Ergenekon iddianamesinin eksikleri vardýr
ancak bu eksiklikler davanýn
önemini azaltmaz."

14.30 - 15.45

16.00 - 17.15

18.30 - 19.45

Küresel
ýsýnma
ve
ekolojik kriz

Kriz ve
emekçi
sýnýflar

Antikapitalist
hareket ve
sol alternatif

Giray Korkusuz

Recep Aykýn
Ekrem Tükenmez

Kemalizm,
politik Ýslam
ve sol

Kemalizm,
politik Ýslam
ve sol

Av. Hilal Küey
Ayþin Altun

Stalinizmin
iflasý ve
aþaðýdan
sosyalizm

Cinsiyetçilik
ve kapitalizm

Erkan Kara

Nalan Damarsardý

Doç Dr. Nilgün Toker Doç Dr. Melek Görenli
Volkan Akyýldýrým
Roni Margulies
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