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ÝÞSÝZLÝÐE
YOKSULLUÐA
ZAMLARA

DURDE

1. Resmi enflasyon rakamýndan daha aþaðý ücret artýþýna
hayýr.
2. Büyük þirketler ve
bankalar vergilendirilsin.
3. Sendikal haklar geniþletilsin.
Tüm çalýþanlara
koþulsuz
sendikalaþma,
grev ve toplu
sözleþme hakký.
3. Tüm
özelleþtirmeler
durdurulsun.
Herkes için
parasýz saðlýk ve
eðitim.
4. Þirketler deðil
gezegen kurtarýlmalý. Gezegenin
sonunu getiren
enerji deðil

güneþ ve rüzgar enerjisi.
5. Kürt sorununun çözümü
için barýþçý adýmlar atýlmalýdýr. Ana dilde eðitim hakký.
6. Irak ve Afganistan'ýn iþgaline son. Türk
ordusu Kýbrýs ve
Lübnan'dan
çekilsin.
7. Irkçýlýða, ýrkçý
yasalara ve milliyetçiliðe hayýr.
8. Asgari ücret
ayda 1.000 YTL
olmalý.
9. Öðrencilere
bütün kamu
hizmetlerinde
indirim.
10. Ýþten çýkarmalara, mecburi
ücretsiz izinlere

Krize
karþý

10

talep

Kapitalist
kriz
heryerde
sayfa: 6-77

Marksizmin
güncelliði
sayfa: 9

son.

Krize tepki
büyüyor
sayfa: 4
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Akbank
1724 çalýþaný
iþten çýkardý
Türkiye'nin dev bankasý,
geçtiðimiz hafta bin 724
çalýþaný iþten çýkardý.
Hem holdingler hem de
KOBÝ'lerde iþten çýkarmalar
baþlarken, "en saðlam sektör"
olarak görülen bankalarda da
hareketlilik baþladý. Ýlk iþten
çýkarma yýllardýr kar rekorlarý
kýran Akbank'tan geldi.
14 Kasým akþamý iþten
çýkarýlan 1724 banka çalýþaný
ve aileleri zor durumda. Çalýþmaya devam edenlerse “bizim
baþýmýza ne zaman gelecek”
diye bekliyor. herhangi bir
açýklama yapmayan banka
yönetiminin önümüzdeki günlerde daha fazla çalýþaný iþten
çýkarabileceði belirtiliyor.
Akbank Türkiye'nin en
büyük 2. bankasý. Akbank
Genel Müdürü Zafer Kurtul
yýl ortasýnda "Akbank`ýn yýlýn
ilk yarýsýndaki net karýnýn 1
milyar 215 milyon YTL olarak
gerçekleþtiðini, 2008 sonunda
personel adedinin 1.400 kiþi
artacaðýný" demiþti.
Akbank Yönetim Kurulu
Baþkaný Suzan Sabancý Dinçer
de, "Türkiye'nin bugün güvenilir ve istikrarlý bir iþ ortamýna sahip olduðunu düþünmekteyim. Biz iþ dünyasý
olarak toplumun geleceði için
en önemli katkýyý yapacak
yeni giriþimlerde bulunmak
ve þirketleri iyi yönetmek gibi
bir gücü elimizde bulunduruyoruz. Bundan sonra
gideceðimiz yolda yapýlmasý
gereken ne varsa, sorumluluðun büyüðünün iþ dünyasýna ait olduðunu düþünüyorum. Çünkü bugün geldiðimiz
noktada dünyayý yaþanacak
kötü bir yere dönüþtürmek de
iyi bir yere dönüþtürmek de
politikacýlar kadar þirketlerin,
yani bizlerin elinde olacaktýr"
diye konuþmuþtu.
Bu sözlere raðmen 1724
banka çalýþaný bir gecede kapý
dýþarý edildi. Ýþten çýkarýlanlar
arasýnda 4 ayýný yeni tamamlamýþlar olduðu gibi emekliliðine yaklaþmýþ çalýþanlar da
var.
Ýþten çýkarýlan bir banka
çalýþaný (Ö.G.) þu açýklamayý
yaptý: “Cuma günü þubeler
mesai bitiminden erken kapatýldý. Þubede bir tek iþten
çýkarýlacak olanlarýn kalmasý
istendi, diðer çalýþanlarýn
gitmesi istendi. Ve kalan personelin iþine son verildiði
bildirildi. Bize yenibir yapýlanmaya gidildiði söylendi."
Akbank'ýn Genel Müdürlük
düzeyinde yüzde 10, þubeler
düzeyinde ise yüzde 13'lük bir
küçülmeye gideceði söyleniyor.
Akbank Genel Müdür
Yardýmcýsý Hayri Çulhacý
ise"Konuyla ilgili olarak size
bilgi veremem. Ýþten çýkarmalarý doðru ya da deðil diye
bir þey söyleyemem" dedi.
Akbank'ýn ilk 9 aylýk karý 1.5
milyar YTL olarak açýklanmýþtý. Bankanýn Eylül sonu
itibari ile 15 bin 789 çalýþaný
vardý.

Hükümet 70 milyona sýrtýný döndü, TÜSÝAD’ý dinliyor

IMF ‘yle anlaþmayýn
Baþbakan TÜSÝAD’a müjdeyi
verdi, IMF ile yapýsal uyum
anlaþmasýna az kaldýðýný ima
etti:
“Þu ana kadar tabi ülkemizdeki
IMF temsilcisi arkadaþlarla
arkadaþlarýmýzýn görüþmeleri
oluyor. Þimdi burada gerek
bakaným, gerekse ben, bildiðiniz
gibi dün Sayýn IMF Baþkaný ile
görüþmelerimiz oldu, bugün
yine görüþmelerimiz oldu.
Dünya Bankasý Baþkaný ile ayný
þekilde görüþmelerimiz oldu.
Burada bütün hedef karþýlýklý
olarak dayanýþma içinde bir
çözüm yolunu bulmaktý, yani
çözüme en çok yaklaþtýðýmýz
noktadayýz diyebilirim. IMF’de
burada bu anlayýþýný bize
gösterecektir.”
Baþbakan TÜSÝAD’la görüþüyor. Diðer iþveren örgütleriyle
görüþüyor. IMF ile de sýk sýk

görüþüyor. Görmediði bir tek yer
var: çalýþanlar, sendikalar.
Baþbakan IMF’den anlayýþ bekliyor, ama emeðini satarak
yaþayanlara hiç de anlayýþ
göstermiyor.
TÜSÝAD, IMF ile anlaþamyý
istiyor. Çünkü IMF anlaþma
yaparsa Türkiye ekonomisi
hakkýnda olumlu sinyaller verilecek. Bu da Türk kapitalistlerinin dýþardan kredi bulmasýný
kolaylaþtýracak.
Türkiye IMF’ye en borçlu 2.
ülke. Birinci sýrada ekonomisi
IMF tarafýndan yerle bir edilen
ve fakirliðiyle tnýnan Meksika
duruyor.
Yapýsal uyum anlaþmalarý sýký
þartlar içeriyor. Tüm ekonomik
kararlarýn, bütçelerin, harcamalarýn IMF’nýn belirlediði þartlarda geliþmesini öngörüyor.
Parayý veriyor. IMF’den alýnan

Hayat pahalýlýðý artýyor,
her þey zamlanýyor
Hükümet kamu çalýþanlarýna ve
asgari ücretliye yüzde 4 zam
yaptý. Ancak zamlarla daha da
artan fiyatlar halký fakirleþtiriyor.
“2007 için yüzde 4 olarak belirlenen tüketici enflasyonu, yýl
sonunda yüzde 8,7 olarak gerçekleþti.
Bu fiyaskodan sonra 2008 için
belirlenen yine yüzde 4’lük
enflasyon hedefi revize edildi ve
iki haneli enflasyon kesinleþti.
Özellikle kurun artýþý, enflasyon-

da artýþ eðilimleri besleyecek
nitelikte.
Ancak resmi enflasyon hedefine
göre ayarlanan ücret ve maaþlar,
bu durumda reel olarak geriledi.
Ücretlilerin alým gücü düþecek,
yoksullaþacaklar.”
Hükümetin çalýþanlara enflasyonun altýnda zam yapmasý
kabul edilemez. Milyonlarca
insanýn açlýða itilmesi kabul
edilemez. Zamlar geri
alýnmalýdýr.

Ýþsizlerin sayýsý artýyor
“Tarým dýþýnda resmen yüzde
12, gerçekte yüzde 20 olan iþsizliðin daha ileri boyutlara çýkýp
hiperleþmesi çok mümkün.
Tarýmdaki çözülme devam edecek. 2009’da tahmin edilen yüzde
3 büyüme gerçekleþse bile yeni
istihdam bir yana, mevcut istihdamda bile düþüþleri gündeme
taþýyabilecek.”
Öye yandan Türkiye Ýstatistik
Kurumu’nun resmi istatistiklerinin gerçek rakamýn çok

üstünde olduðu bir çok iktisatçý
tarafýndan söyleniyor.
Ancak hükümet patronlara
vergi affý için hazýlansa da vergilerimizden oluþan kaynaklarý
yeni iþ imkanlarý yaratmak için
kullanmýyor.
Milyonlarca insaný özel sektörün insafýna býrakýyor.
Kriz koþullarýnda iþten çýkarmalar yasaklanmalýdýr. Hükümet
kamu yatýrýmlarý yapmalý ve
yeni iþyeleri açmalýdýr.

Gelir uçurumu büyüyor
“2000 sonrasý bölüþüm
kötüleþti. Gelire göre GSMH serileri, tarýma giden gelirin 2000’de
yüzde 14,4 iken 2006’da yüzde
9,5’e gerilediðini ortaya koyuyor.
Bu, köylülükteki hýzlý çözülmenin bir baþka göstergesi. Ayný
seri, kamu çalýþanlarýnýn gelir
pastasýndan aldýklarý payýn da 5
yýlda 1 puan kadar azaldýðýný,
özel sektörde artan ücretli sayýsýna raðmen , bu kesimin payýnýn
artmadýðýný ve 2000’deki
düzeyde kaldýðýný ortaya koyuyor. Ayný kaynaða göre, kar-rant-

faiz gelirlerinden oluþan tarým
dýþý kesim sermaye gelirleri
2000’de yüzde 49 iken 2006 yýlýnda yüzde 56’ya ulaþarak
dengeyi iyice kendi lehine çevirmiþ bulunuyor. Krizde, bu
bölüþüm dengelerinin çalýþanlar
aleyhine bozulmasý çok
muhtemel. “
Grafik ve verileri KESK için
hazýrlayan Mustafa Sönmez’in
araþtýrmasý AKP’nin kendisine
oy verenleri, çalýþanlarý, fakirleri
deðil zenginleri dinlediðini gösteriyor.

kredi yine patronlara aktarýlýyor.
Ana parasý olduðu yerde
dururken çalýþanlarýn ödediði
vergilerle IMF’ye borç faizi
ödeniyor.
Dünyada bir çok IMF ile yol-

larýný ayýrdý. Ancak hükümet bu
yoldan bir türlü ayrýlmýyor.
IMF ile yapýlacak anlaþma
çalýþanlarýn aleyhinedir. IMF ve
Dünya Bankasý’yla yeni bir
anlaþma yapýlmamalýdýr.
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YEREL SEÇÝMLER VE SOL

CHP kimi temsil ediyor?
Geçtiðimiz hafta, SHP Genel
Baþkaný Murat Karayalçýn CHP
Genel Baþkaný Deniz Baykal'la
bir görüþme gerçekleþtirdi.
Görüþmeden sonra yapýlan
ortak basýn açýklamasýnda,
Karayalçýn'ýn önümüzdeki yerel
seçimlerde CHP'den Ankara
Büyükþehir Belediye Baþkan
adayý olacaðý ilan edildi.
Bu adaylýk, iþçi sýnýfý ve yoksullarda deðilse bile solda bir
heyecan yarattý. Ankara'da
baþlayan bu eðilimin bir çok
þehirde yaygýnlaþacaðý ve sol
adaylarýn CHP'den belediye
baþkaný olmak için sýraya gireceði çok açýk.

CHP nedir?

AKP'yi devlet partisi olmakla
suçlayanlarýn, CHP'den aday
olmalarý, CHP adaylarýný sol
adýna destekleyeceklerini açýklamalarý tek kelimeyle tutarsýzlýktýr. Bugün Türkiye siyaset sahnesinde en önemli "devlet partisi" CHP'dir.
CHP köhne bir statüko partisidir. 1970'lerin sonundan
1990'larýn sonuna kadar iþçi
sýnýfýnýn azýmsanamayacak
kadar geniþ kesimlerinin
desteðini alan, demokrasi ve
insan haklarýný savunan sosyal
demokrat bir parti olma özelliðini yitireli çok olmuþtur.
CHP, Kürt halkýnýn tüm
demokratik taleplerine arkasýný
dönen bir partidir. Kürt sorununda daha fazla, daha fazla
askeri müdahale savunuyor.
Abdullah Öcalan'ýn Ýmralý'da
maruz kaldýðý baskýlardan sonra
Kürt illerinde geliþen
hareketlere karþý AKP'yi
yumuþak davranmakla
suçlayan, 1 Mayýs'ta Ýstanbul'dakine benzer bir devlet
terörünün uygulanmasý
çaðrýsýný yapan CHP, Kürt düþmanlýðýnda bayraðý kimseye
kaptýrmýyor.
Veli Küçük ve Hurþit Tolon
gibi isimlerin tutuklandýðý
Ergenekon davasý sürecinde
CHP Genel Baþkaný Deniz
Baykal, Ergenekon'un avukatý
olduðunu ilan etti. Bu açýklama,
CHP'nin darbe giriþiminde
bulunan bir çeteyi savunmaya
baþladýðýný kanýtlar. Yerel
seçimlerde bir yandan CHP'nin
adayý olarak oy çaðrýsý
yaparken bir yandan çetelere
karþý mücadele nasýl savunulabilir?
CHP, AKP ile mücadelesinde
siyasal alanda geride kaldýðý her
seferinde zinde güçlerden
medet umdu. Anayasa deðiþikliði önerisine karþý, "Bu iþin
sonunun idam sehpasý" olduðuna kadar varacak türden kanlý
açýklamalar yaptý.
2007'de Cumhurbaþkanlýðý
seçimlerinde yaþanan krize bir
müdahale olarak geliþen 28
Nisan Ordu muhtýrasýný açýkça
destekledi.
Muhtýradan önce örgütlenen
ýrkçý, milliyetçi, azýnlýk düþmaný
ve darbe çaðrýsý yapan ilk

cumhuriyet mitinglerine katýldý.
Bu mitinglerin örgütleyicisi olan
CHP, miting kürsülerinden
yapýlan ve azýnlýklarý hedef
gösteren konuþmalarda da pay
sahibiydi.
Kanaltürk'ün o zamanki sahibi
Tuncay Özkan, bugünlerde
Ergenekon davasýndan tutuklu.
CHP, Kanaltürk'e kendi
kasasýndan büyük miktarlarda
para yardýmýnda bulundu.
Tuncay Özkan, hem cumhuriyet
mitinglerinde hem de tv konuþmalarýnda açýk açýk darbeye
toplumsal bir temel yaratmak
için çalýþtý.
2004 yýlýndan baþlayarak
Kýbrýs sorununda, bayrak yarýþmalarýnda, Kürt sorununda,
301. madde etrafýnda yaþanan
ýrkçýlýk tartýþmalarýnda CHP
daima milliyetçi bir yaklaþým
sergiledi. 301. madde tartýþmalarýnda ise açýk bir biçimde
azýnlýklarý hedef alan politik bir
yaklaþýmla, Hrant Dink'i
öldüren kirli politik atmosferin
geliþmesine katkýda bulundu.
CHP'den aday olacaklarýn ve
CHP'ye oy çaðrýsý yapacaklarýn
düþünmesi gereken sorunlarýn
en baþýnda CHP'nin milliyetçiliði geliyor.

CHP'nin tabaný

CHP'nin tabaný kuþkusuz darbecilerden, Ergenekonculardan
ve statükoculardan oluþmuyor.
Hala, önemli bir iþçi ve yoksul
kesim, CHP'yi sosyal adalet ve
eþitlik partisi olarak görüyor. Bu
taban açýsýndan yaþanan olumsuz geliþme, sosyal adaletsizliðe
karþý mücadeleyi, CHP merkezi
politikalarý sonucunda,
Genelkurmay ve milliyetçilik
ekseninde algýlamaya baþlamasý
ve bu politikalar etrafýnda
kümelenmesi oldu.
CHP yeni liberal politikalara
karþý ses çýkarmýyor. Her türlü
geliþmede, toplumun laik/þeri-

"AKP'yi
istemiyoruz"
diyenler

atçý biçiminde bölünmesine
yönelik politik tutumuyla, yoksulluða karþý öfkeyi yapay bir
bölünme etrafýnda yaratýlan
kutuplaþmada eritiyor. CHP'ye
oy veren yoksullar baþörtüsü
takan yoksullarý þeriatçý karþý
devrimciler olarak, "Hepimiz
Ermeniyiz!" sloganýný haykýranlarý ise hain olarak görme eðilimini güçlü bir biçimde sergiliyor.
Sosyalistler bu yüzden CHP
tabanýný düþman ve darbeci ilan
etmemeliler. Ama bunun
karþýlýðý, bu CHP liderliði ile
seçim ittifaký yapmak çeþitli
þehir ve ilçelerde CHP'den
belediye baþkan adayý olmak ve
CHP'nin arkasýna dizilmek

deðildir.
CHP tabanýnda barýþ ve adalet
özlemine sahip olanlara, eþitlik
için mücadele etmek ve yeni liberal politikalara karþý çýkmak
isteyenlere, yeni bir sol seçenek
sunmak zorundayýz. Kemal
Derviþ, mucizevi bir sosyal
demokrat olarak geldi ve bugün
AKP'nin de devam ettirdiði
yeni liberal politikalarýn mimarý
oldu. Ýþte CHP budur.
Statükocu, darbeci, azýnlýk
düþmaný, Kürt hareketine düþman, militarist, yeni liberal politikalarýn savunucusu, askeri
harekat yandaþý ve özgürlüklerin karþýsýnda bir güç.
Þenol Karakaþ

CHP ile yerel seçim ittifakýný savunan sol, tek bir sloganda anlaþýyor:
"AKP'yi istemiyoruz." Sorun AKP'nin
istenmemesi olarak konulunca, esas
hedef bu olunca, CHP ile ittifak
kaçýnýlmaz oluyor.
"AKP'yi istemiyoruz" sloganý,
yetersiz, eksik ve Hrant Dink'in
öldürülmesinden beri sol içinde
yaþanan bölünmenin üstünü örten
bir slogandýr. BU slogan, milliyetçilikle, darbecilerle, Kemalistlerle, yeni
liberal politikalarý savunanlarla,
özgürlük düþmanlarýyla arasýna
hiçbir ayrým koymuyor. Cumhuriyet
mitingini düzenleyenlerle,
Ergenekoncularla bu sloganýn yarattýðý belirsizlik nedeniyle hiçbir ayrým
konulamaz.
"AKP'yi istemiyoruz." Peki ya CHP?
MHP? ANAP, DSP, BBP? Peki ya kapitalizm? "AKP'yi istemiyoruz", laikþeriatçý bölünmesinden türeyen,
kapitalizmi gölgeleyen bir perspektif
sunar.Sosyalistler, bu kadar yanlýþ
ve kýsýtlý bir sloganla hareket edemezler. Ýþçi hareketi bu sloganla birliðini saðlayamaz. Biz kapitalizmi
istemiyoruz. Biz özgürlükler alanýnýn
geniþlemesini istiyoruz. Biz,
özelleþtirmelere, yeni liberal politikalara, sendikasýzlaþtýrmalara,
iþten çýkartmalara, Kürt sorununda
izlenen þahin politikalara, TÜSÝAD'ýn
ekonomik ve siyasi programýna,
darbe giriþimlerine, faþist partilere,
Ergenekon çetesine, laik þeriatçý
bölünmesine karþýyýz. Bu yüzden
anti kapitalist bir mücadele ve kampanya birliðini savunuyoruz. Bu yüzden seçimlerde aþaðýdan geliþen
hareket ve kampanyalarýn birliðini
saðlamak için, seçim kampanyalarýnda yeni bir solun örgütlenmesinin
adýmlarýný biraz daha güçlü atýlmasý
için yerel seçimlerde birleþik, baðýmsýz sol kampanya yapýlmasýndan
yanayýz..

Sosyalistt Ýþçi

Karayalçýn’ýn adaylýðý ve Melih Gökçek'ten kurtulmak
Yerel seçimler yaklaþtýkça, özellikle Ankara'da "Melih Gökçek'ten
kurtulmak" bir deyim haline geldi.
Sorun Gökçek'ten kurtulmak olunca da akan sular duruyor. Türkiye
genelinde ise sorun, "AKP'den kurtulmak" olarak tarif ediliyor.
Bu yaklaþýmýn en önemli örneði,
Ýstanbul baðýmsýz milletvekili Ufuk
Uras'ýn yaptýðý açýklamada görülüyor. Ufuk Uras, yerel seçimlerde
Murat Karayalçýn'ýn Ankara'da
CHP'den aday olmasýný þu sözlerle
deðerlendiriyor:
"Genel olarak solun tek aday ile
yola çýkmasý gerektiðini düþünüyoruz… Bizim arzumuz solun AKP'ye
karþý tek aday ile vatandaþýn önüne
çýkmasýdýr. CHP'nin önseçim ya da
kanaat önderlerinin tavsiyesi ile
adaylarýný belirlemesi durumunda
bu daha da kolay olur. AKP'ye karþý
Türkiye'nin her yerinde birlikte
hareket etmemiz gerekiyor.
Ankara'nýn Melih Gökçek'ten kurtulmasý için tabi ki Murat

Karayalçýn'ý destekleyeceðiz.
Benzer durum Ýstanbul için de
geçerlidir."
Sorun Melih Gökçek ya da
AKP'den kurtulmak diye konulursa,
bu yaklaþým doðru kabul edilebilir.
Bu ittifak o kadar geniþleyebilir ki,
darbeciler, milliyetçiler, yeni liberal
politikalara karþý olanlar,
baþörtüsüne düþman olanlar, laikler, Kemalistler, Kürtler, kirli
savaþa karþý olanlar.
Liste uzatýlabilir. Ergenekon çetesine karþý olanlar da Ergenekon'un
avukatý olanlar da AKP'ye karþý
seçim ittifaký oluþturabilirler. Bu,
görülmemiþ ölçüde yeni türden bir
milli cephe ittifaký olarak tarihe
geçebilir.
Sorun ise tam da yerel seçim
kampanyasýnda hedefi AKP'den
kurtulmak olarak belirleyip belirememekte. Sorun Melih Gökçek'ten
kurtulmak deðil, sorun, seçim kampanyasýnda bir yandan AKP'nin
yeni liberal politikalarýný,

demokratik alanda hayata geçirdiði
anti demokratik uygulamalarý bir
yandan da darbeci, Ergenekoncu
CHP'nin özgürlüklere düþman politikalarýný teþhir edebilmekte, yeni
bir sol seçeneði hayata geçirebilmekte.
Ufuk Uras ne yazýk ki sonucunda
milletvekili olduðu seçim kampanyasýnýn dinamiklerini görmezden
geliyor. Ufuk Uras seçim kampanyasý AKP ve CHP, darbe ve þeriat
sýkýþmýþlýðýnýn tam ortasýnda
geliþti ve baþarý kazandý. Kuþkusuz
milletvekili seçimleriyle yerel
seçimler bir ve ayný þey deðil. Bir
milletvekili seçtirmek için yapýlan
kampanyayla binlerce belediye
yönetimi için yapýlan seçimler de
ayný þey deðil. Yine de her iki
seçimin niteliði arasýndaki fark,
politik olarak, baðýmsýz sol aday
kampanyasýyla CHP adayý kampanyasý arasýndaki gibi bir farka yol
açamaz.
Ufuk Uras seçim kampanyasýnda

ileri sürülen tüm talepler, keskin
bir biçimde atýlan tüm sloganlar,
yeniyi temsil eden tüm kampanya
özellikleri, 2009 yerel seçim kampanyasýnda da aynen
sürdürülebilir.
Tersi, bu toplumda son birkaç
yýldýr yaþanan, solda ise toplumda
yaþandýðýndan daha derin bir
biçimde yaþanan bölünme yokmuþ
gibi, böyle bir bölünme yaþanmamýþ gibi bir politik tutum almak
anlamýna gelir. Bazý bireyler, CHP
ile ittifak yaparak belediye baþkaný
olabilirler? Murat Karayalçýn CHP
adayý olarak Melih Gökçek'i
yerinden edebilir.
Sol adýna, yeni bir sol adýna,
özgürlükler adýna, emekçiler adýna,
darbe karþýtlýðý adýna, Ergenekon
çetesine mücadele için elimize ne
geçecek? Ankara Büyükþehir
Belediye Baþkaný Karayalçýn,
Kýrþehir Belediye Baþkaný Yýldýrým
Kaya.
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Tutuklu Yazarlara
Özgürlük!
Tutuklu Gazetecilerle Dayanýþma
Platformu, 15 Kasým Hapisteki Yazarlar
Günü'nde yaptýðý açýklamasýyla
Türkiye'de 8, Dünyada 190 Yazar
hapiste olduðunu hatýrlattý.
Açýklamada: "15 Kasým Hapisteki
yazarlar Günü"nde Dünyanýn çeþitli
cezaevlerinde 190, Türkiye'de ise 8
yazar tutuklu bulunmaktadýr.
...Abdullah Gül, Frankfurt Kitap
Fuarýnýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada
"Türkiye'de basýlamayan kitap, ifade
edilemeyen düþünce yok" demiþti. Oysa
bu açýklamadan önce Türkiye'deki ceza-

evlerinde 7 yazar tutuklu bulunmaktaydý. Geçtiðimiz hafta ise yayýncý ve yazar
Mehmet Ali Varýþ tutuklandý ve tutuklu
yazarlarýn sayýsý 8'ye yükseldi. Halen
Türkiye cezaevlerinde 20 gazeteci ve
yazar tutuklu bulunuyor. Abdullah
Gül'ün açýklamalarý gerçeði yansýtmamaktadýr.
Tutuklu Gazetecilerle Dayanýþma
Platformu olarak, Dünyada ve
Türkiye'de cezaevlerinde tutuklu bulunan yazarlarýn serbest býrakýlmasýný
istiyor, baþta basýn meslek kuruluþlarý
olmak üzere, insan haklarýna duyarlý
kitle örgütlerini, kiþi ve kurumlarý tutuklu yazarlarla dayanýþmaya çaðýrýyoruz.”
Ýþte hapiste gazeteci ve yazarlar:
1- Ýbrahim Çiçek, Atýlým Gazetesi Genel
Yayýn Yönetmeni ve Gazeteci-Yazar,

Tekirdað 2 Nolu F Tipi Cezaevi
2- Sedat Þenoðlu, Atýlým Gazetesi
Genel Yayýn Koordinatörü ve Gazeteciyazar, Edirne 1 Nolu F Tipi Cezaevi
3- Ziya Ulusoy, Atýlým Gazetesi yazarý,
Tekirdað 1 Nolu F Tipi Cezaevi
4- Bayram Namaz, Atýlým Gazetesi
yazarý, Edirne 1 Nolu F Tipi Cezaevi
5- Erol Zavar, Odak Dergisi Sahibi ve
Müdürü, Þair, Sincan F Tipi Cezaevi,
ANKARA
6- Mehmet Bakýr, Güney Dergisi Eski
Genel Yayýn Yönetmeni, Bolu F Tipi
Cezaevi
7- Murat Coþkun, Acýnýn Dili Kadýn
kitabýnýn yazarý, Adana Kürkçüler F Tipi
Cezaevi
8- Mehmet Ali Varýþ, yayýncý, yazar
Metris Cezaevi

Krize ve zamlara karþý
çalýþanlarýn tepkisi büyüyor
Sermayenin temsilcileri krize karþý
“tek millet, tek vatan, tek bayrak”
sloganýný yükselterek, ortaya çýkan
zararý milyonlarýn sýrtýna yüklemeye
çalýþýyor. Emek cephesinde ise
sendikalar bir süredir krizin olasý
sonuçlarýný tartýþmaya ve bir dizi
adým atmaya baþladý.
KESK bu yýlki genel kurulundan
sonra daha sonuç alýcý ve emek
eksenli politikalar yürütmeye çalýþýyor. KESK, krizin faturasýný emekçilerin ödememesi için, 2009 bütçesinden çalýþanlara daha fazla kaynak
aktarýlmasý için kampanya baþlattý.
Ve bazý þehirlerde sokaða çýktý. 5
Kasým’da eylem planýný DÝSK ile birleþtiren sendika, ortak bir basýn açýklamasý düzenleyerek emekçileri 29
Kasým’da Ankara’da “KRÝZE,
ÝÞÞÝZLÝÐE, YOKSULLUÐA VE
ZAMLARA KARÞI EMEK, BARIÞ
VE DEMOKRASÝ MÝTÝNGÝ”’ne
çaðýrdý.

29 Kasým çok önemli

Bu miting krize karþý, çalýþanlarýn
ilk kitlesel tepkisi olmasý açýsýndan
oldukça önemli. Hükümetin, patronlarýn hepimiz ayný geminin içindeyiz
söylemine karþý, bütün iþçilerin yoksullarýn öfkesini ifade edeceði kitlesel bir tepki, önümüzdeki dönem
hem örgütlenmeye, hem de mücadeleye moral ve esin kaynaðý olacaktýr.
2001 kriz dönemini hatýrladýðýmýzda,
sendikalar o dönem kendi eylem
takvimlerini dahi iptal ederek bir
geri çekilme yaþamýþlardý.
Sendikalar krizden kaynaklanan
öfkeyi örgütlemeyi ve toplumsal
mücadeleye liderlik etmeyi göze alamamýþlardý. Örgütlü bir mücadeleyi
görmeyen patronlar da ellerini kollarýný sallayarak krizin maliyetini
milyonlarýn sýrtýna yüklemiþti. 2001
krizinde sendikalarýn bu tavrý sonraki süreçte kendilerine üye kaybý ve
güven kaybý olarak geri dönmüþtü.
90’lý yýllarýn militan mücadeleci
sendikasý KESK bile (þimdiki adýyla),
iç tartýþmalara yönelmiþ, göz göre
göre yalnýzlaþmýþtý.

Patronlar faturayý ödesin

Ama þimdi sendikalarýn ve KESK’in
önünde bu süreci tersine döndürmek
ve þeytanýn bacaðýný kýrmak açýsýndan iyi bir fýrsat var.
KESK’de zaten bu fýrsatý kullanmaya baþladý. Þimdi iç çekiþmelere
ve tartýþmalara boyun eðmeden,
somut talepler etrafýnda kazanmaya
dönük bir mücadele hattý izleyen
KESK, mücadeleyi daha da büyütür
ve kazanýrsa toplumsal mücadelenin

öncülüðünü üstlenir.

DÝSK’te mücadelede

DÝSK’inde bu mitinge katýlým
kararý almasý umut verici bir
geliþme. Laik-þeriatçý sahte ikilemi
içinde kendine yer edinmeye çalýþan
bir sendika görünümünden gerçek
sorunlara el atan bir sendikaya
dönüþ yapmak için bu süreç iyi bir
fýrsat. Ama þimdilik iki konfederasyonla yürüyen bu mücadele baþlangýç
için iyi olmasýna raðmen yetersiz. Bu
dönemde KESK ve DÝSK’in üzerine
düþen en büyük sorumluluk bütün
konfederasyonlarý ve çalýþanlarý da
kapsayan emek platformunu bu
mücadeleye kazanmaktýr. O zaman
krize karþý emekçilerin gerçek yanýtý
verilmiþ olur.

Ortak basýn açýklamasý

KESK ve DÝSK’in ortak basýn açýklamasýndan bir bölümü buraya
alarak yazýyý sonlandýralým “ Bizler
KESK ve DÝSK olarak toplumsal
sorumluluðumuz gereði, hükümeti
emek ve demokrasiden yana tutum
almaya çaðýrýyoruz. Nüfusun binde
birine bile denk gelmeyen bir avuç
sermayedarýn servetini korumak için,
milyonlarca kiþinin iþiyle, aþýyla ve
geleceðiyle oynanmasýný
istemiyoruz”.

KESK 15 Kasým ‘da
yine sokaktaydý
KESK tarafýndan ekonomik krize ve
anti-demokratik uygulamalara karþý,
15 Kasým 2008 tarihinde Türkiye'nin
tüm illerinde basýn açýklamalarý ve
oturma eylemleri gerçekleþtirildi.
Ýzmir:
KESK Ýzmir Þubeler Platformu
tarafýndan, Basmane Meydaný’ndan
Konak’a kadar yürüyüþ gerçekleþtirildi. Yürüyüþe 3000 çalýþan katýldý.
Yürüyüþ 29 Kasým Ankara mitingine
çaðrýyla bitti.
Ýstanbul:
Bakýrköy Devlet Hastanesi’nin
önünde toplanan 1500 kadar
emekçi, Özgürlük Meydaný’na kadar
krize karþý sloganlar atarak yürüdü.
Ankara
Ankara’da Eðitim-Sen’in önünde
toplanan emekçiler Kýzýlay
Meydaný’na kadar yürüdüler. Basýn
açýklamasýyla birlikte bir süre oturma eylemi de yapýldý.
Bir çok yerde:
Kayseri, Sivas, Samsun, Trabzon,
Ordu, Edirne, Adana’da da kitlesel
basýn açýklamalarý ve 29 Kasým’a
çaðrý yapýldý.

GÖRÜÞ
"Þeriatçý" mý, "devlet
partisi" mi?
Þu soruyla karþýlaþmaktan kurtulamýyoruz: "AKP,
AKP dediniz, þimdi ne oldu? 1 Mayýs'ta iþçi sýnýfýna
saldýrdýlar, sýnýrötesi harekât gerçekleþtirdiler, hergün
Kürt illerinde operasyon yapýyorlar, DTP'nin kapatýlmasýna ses çýkarmýyorlar, þimdi de yaptýklarý zamlarla halkýn belini kýrýyorlar".
Bu cümlenin ardýndan, kiþiden kiþiye deðiþen þekilde, ya "Ne oldu o kadar sevdiðiniz AKP'ye?" ya da
"Devam ediyor musunuz sevgili AKP'nizi desteklemeye?" cümlesi geliyor.
Önce siyah beyaz, net ve kalýn harflerle þunu tekrarlayayým: AKP devrimci bir parti deðildir. AKP
sosyalist bir parti deðildir. AKP hatta liberal bir parti
bile deðildir. Enternasyonalist deðildir, savaþ karþýtý
deðildir, devleti yýkmayý amaçlamamaktadýr.
Ne ben, ne de bu gazetenin herhangi bir yazarý (ne
de, bildiðim kadarýyla, bizden bile daha liberal olan
liberaller, örneðin Baskýn Oran, Ahmet Ýnsel veya
Murat Belge) AKP'nin iþçi sýnýfýna saldýrmayacaðýný,
sýnýrötesi harekât gerçekleþtirmeyeceðini, operasyon
yapýlmasýna izin vermeyeceðini, DTP'nin kapatýlmasýna bangýr bangýr itiraz edeceðini, zam yapmayacaðýný hiçbir zaman iddia etmedi.
Kuþkuya mahal kalmamasý için açýkça söyleyeyim:
AKP egemen sýnýfýn, büyük sermayenin, TÜSÝAD'ýn
has partisidir, muhafazakâr bir partidir. Zam da
yapar, operasyon da, saldýrý da. Konu bunlarý yapýp
yapmayacaðý deðil, hiçbir zaman da konu bu deðildi.
Konu þu: AKP iktidara geldiði günden beri bazý
açýlardan adeta bir muhalefet partisi gibi davranmak
zorunda kalýyor. Devletin seçilmemiþ açýk
(Genelkurmay) ve gizli (Ergenekon) kurumlarý
hükümeti anti-demokratik ve gayrýmeþru yöntemlerle
devirmeye çalýþtýðý, hükümetin demokratik ve meþru
olan uygulamalarýný elektronik muhtýra ve Anayasa
Mahkemesi gibi gayrýmeþru yöntemlerle engellemeye
çalýþtýðý için, bu hükümet muhalefet gibi davranmak
zorunda kaldý.
Biz AKP'nin demokratik olarak seçilmiþ olduðu için
hükümet etme hakký olduðunu savunduk.
Dolayýsýyla, tüm darbecilere, Genelkurmay
Baþkanlarýnýn ve Anayasa Mahkemesi'nin her þeye
müdahale etmesine ve demokratik bir hükümeti
devirme giriþimlerine karþý çýktýk; çýkmaya devam
ediyoruz. Birincisi bu. Ýkincisi, 301. maddenin
deðiþmesini veya sivil anayasayý gündeme getirdiðinde, askeri siyasetin dýþýna itmeye çalýþtýðýnda,
"Kürt sorununda devlet hata yapmýþtýr" dediðinde,
AKP'nin doðru yaptýðýný, ama kaçýnýlmaz olarak
eksik yapacaðýný, olumlu bulduðumuz adýmlarýnýn
geniþ, tabandan, sokakta kampanyalarla desteklenmesinin gerekliliðini anlattýk.
AKP'nin hükümet etme hakkýný destekledik; olumlu
bulduðumuz adýmlarýný destekledik. AKP'yi desteklemedik, desteklemiyoruz. Sosyalistlerin muhafazakâr, neoliberal bir partiyi desteklemesi düþünülemez.
Daha düne kadar AKP'yi "takýye yapan þeriatçý bir
parti" olduðu için en büyük tehlike olarak gösterenler, þimdi ayný partinin ayný önderlik ve kadrolarla
"devlet partisi" olduðunu anlatýyor. Ne kolaymýþ
devlet partisi olmak! Bir günden bir güne!
Gerçekte, AKP dün þeriatçý bir parti de deðildi,
bugün devlet partisi de deðil. Dün þeriatçý olduðunu
iddia edenler, halkýn gözünde çoktan anlamsýz duruma düþtü. Bugün devlet partisi olduðunu zannedenler, yarýn devlet bu partiyi yine devirmeye
kalkýþtýðýnda þaþýrýp kalacak.
AKP, Ýslami gelenekten gelen ve bu nedenle
devletin bazý kesimlerince kabul edilmeyen,
muhafazakâr, neoliberal bir partidir. Dün gibi bugün
de, bir yandan hükümet olma hakkýný savunmak, bir
yandan tüm olumsuz uygulamalarýna karþý çýkmak
gerek. Bu kadar basit.

Roni Margulies
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Homofobi, transfobi ve sosyalizm
Ayrýmcýlýðýn, cinsiyetçiliðin,
homofobinin, bifobinin, transfobinin olmadýðý "baþka bir
dünya" deyince akla ilk gelen þey
sosyalizmdir. Çünkü sosyalistler
her türden ezme, baský ve sömürü
iliþkisine karþýdýr. Ýnsanlarýn cinsel yönelimleriyle sýnýflandýrýlmalarýna, aþaðýlanmalarýna, baský
ve ayrýmcýlýða uðramalarýna
karþýdýr.
LGBTT bireylerin taleplerini
kendi talepleri arasýna koymayan,
eþcinsellerin kurtuluþ mücadelesini desteklemeyenler elbette ki
sosyalist olamaz! Bir sosyalist
sömürüye, savaþa, iþgale, milliyetçiliðe karþý nasýl mücadele
ediyorsa ayný þekilde homofobiye
karþý da mücadele etmelidir ve bu
mücadeleyi onlardan ayrý tutmamalýdýr.
Elbette eþcinsellerin kurtuluþu
da diðer tüm ezilenlerin kurtuluþu
gibi kapitalizmin yýkýlýp eþit bir
dünyanýn "baþka bir dünyanýn"
kurulmasýyla olacaktýr. Ama
bugün de geleceðin toplumunu
yaratmak için somut adýmlar
atmak gerekir. Haklar ve reformlar için mücadele etmeyip de her
þeyi devrim sonrasýna ertelemek
(bugün birileri yapsa da) alenen
komiktir. Çünkü travestiler polis
þiddeti görürken, iþ bulamazken,
LGBTT bireylere tam anlamýyla bir
ayrýmcýlýk uygulayan yasalar
dururken reformlarý küçümsemek
bir sosyalistin yapacaðý bir þey
deðildir. Elbette bunlar için verilen mücadele homofobiyi yok
etmez, ancak homofobiyi yok edebilecekleri birleþtirir ve bir takým
haklar kazandýrýr. Bir marksist bu
yüzden de eþcinsellerin mücadelesini destekler ve bu mücadelenin haklýlýðýný dönüp tüm ezilenlere anlatýr.

Peki kapitalizmden önce
homofobi yok muydu?
Bu sorun nasýl
kapitalizm yýkýlýnca
bitecek?
Kapitalizm ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe sahip çýktýðý gibi homofobikliðe de sahip çýktý. Hemcinsine ilgi
duyan, seven, cinsel iliþkiye
girenler iktidarlarýn daima tepkisini çekti. Hep bir garipseme, farklýlaþtýrma oldu, ama en þiddetli
yýkýmlar kapitalizmle geldi.
Modern aile diye bir þey uyduruldu ve insanlar bu saçmalýðýn içine

Stonewall’un sonrasý: 1971, Ýngiltere, Tralfalgar Meydaný Gey Özgürlük
Cephesi eylemde.
bir çok þey yapmýþtýk. Artýk
zamaný gelmiþti. Birinin molotof
kokteyli attýðýný gördüðümde
'Aman Allahým devrim burada,
devrim nihayet burada!' diye
düþündüðümü hatýrlýyorum."
Protestolar devam etti ve
buradan yeni bir hareket baþladý.

1999 Seattle
protestolarýnýn
önemi neydi?

Stonewal, 1969. Eþcinsellerin mekaný polis tarafýndan basýlýr, polis
geylere vahþice saldýrýr. Direnirler ve eþcinsel ayaklanmasý iki gün
sürer. LGBTT kurtuluþ mücadelesi özünde barýndýrdýðý radikalizmiyle
dünya çapýnda öne çýkmýþtý artýk.
oturtuldu.
Eþcinselliðin ahlaksýzlýk, sapkýnlýk olduðu, heteroseksüelliðin ise
olmasý gereken, normal olduðu
anlatýldý. Bunun amacý da çok açýk
ki yeni iþçi kuþaklarýn üretim için
yaratýlmasýdýr.
Eþcinsellik bu durumda kapitalist aileye karþý bir duruþ olarak da
kabul edilebilir. Trans bireylik ise
sisteme açýktan bir meydan okumadýr.
Kapitalizmin zaferinden
bahsedebileceðimiz 19. yüzyýlda
da tam manasýyla eþcinsellere bir
savaþ baþlatýldý. Modern edebiyatta ve sanatýn geri kalan kollarýnda erkeðin kadýnsý olmasýyla alay
edildi. Ama ayrýþtýrma çabasýndan
sonra bile kapitalizme karþý her
mücadelede (Fransýz Devrimi de
dahil) eþcinseller de vardý.
Eþcinsellere karþý baþlatýlan savaþ
kapitalizmin geliþmesiyle

vahþileþti.
Hitler Almanya'da hastalýklý
olarak kabul ettiði eþcinselleri gaz
odalarýna kapattý. Stalin
týmarhaneleri eþcinsellerle
doldurdu. (Buna raðmen Stalin'e
devrimci diyenler var!)

1960'lara geldiðimizde
durum nasýldý?
O dönemde zaten büyük bir
hareketlilik varken eþcinseller için
de bir hareketliliðin baþlamasý
söz konusu oldu. 1969 yýlýndaki
Stonewall isyaný Batýdaki eþcinsel
özgürleþmesi hareketinin
baþlangýç noktasý sayýlabilir.
Olaylarý yaþayanlardan Sylvia
Rivera'nýn söyledikleri
Stonewall’un taþýdýðý radikalizmi
özetliyor. Sylvia þöyle diyordu:
"Bu rezilliði kabullenmemeye
kararlýydýk. Baþka hareketler için

1999 yýlýna geldiðimizde
Seattle'da DTÖ' ne karþý yapýlan
protestolarda pek çok hareketle
birlikte eþcinsel hareketi de yer
aldý. Daha önce hiçbir araya
gelmemiþ kamyon þoförleri,
kaplumbaða severler ve eþcinseller birlikte mücadele ettiler.
Aslýnda Seattle'daki protestolar
bir çok hareket için olduðu gibi
eþcinsel hareket için de çok
önemlidir. Biz de bugün bu
hareketin inþasý için çalýþýyoruz.

Sosyalist partiler bu
konuya nasýl bakýyor?
1917'de SSCB'de dünyada ilk
kez eþcinsellik kabul edildi ve
eþcinseller yasalar üzerinde bir
heteroseksüelle tam manasýyla
eþit sayýldý. Bunu yapanlar, bu
haklarý verenler Sovyetlerdeki
iþçilerden baþkasý deðildi.
Bolþeviklerin bu konudaki tutumu
çok açýktýr; Bolþeviklerin Pravda
gazetesini çýkaran da bir eþcinseldi.

Peki bugün?
Türkiye'de kendini Bolþeviklerin
partisinin devamý olarak tanýmlayan solun büyük kýsmý 'eþcinsellik

Dilek Ýnce transeksüel olduðu için öldürüldü
Dilek Ýnce 10 Kasým günü
Ankara Etlik'te Ýskitler bölgesinde otomobil içindeyken
arkadan açýlan ateþle vuruldu.
Ertesi gün yaþamýný kaybetti.
1996'da Ankara'da Eryaman'da
çeteler tarafýndan travesti ve
transeksüellere dönük saldýrýlar
hakkýnda açýlan davanýn
þikayetçisi ve ilk tanýðýydý.
1996'da faþistlerin Ýstanbul'da
Ülker Sokak'ta yaþayan travesti
ve transeksüellere saldýrýlarý ve
onlarý kovma giriþimi on yýl
sonra bu kez Ankara'da
Eryaman semtinde

sergilenecekti. Faþist çeteler 1
hafta boyunca gece gündüz
travesti ve transeksüellere
vahþice saldýrdý. Evleri basýldý,
sokaða çýkmalarý engellendi.
Aðýr yaralananlar oldu. Polis
ise saldýrganlara göz yumdu,
maðdurlarý tehdit etti, gözaltýna
aldý. Þikayetçi olmamalarýný
istedi.
Ancak onlar susumadýlar.
Dilek Ýnce ve arkadaþlarý saldýrganlar hakkýnda þikayetçi oldu.
Eryaman olaylarýna ölüm
tehditlerine raðmen tanýklýk
yaptýlar. Saldýrýlara onlarca kiþi

katýlmýþ olmasýna raðmen
sadece 4'ü tutuklandý. Bu dört
kiþi Eryaman'dan sonra farklý
tarihlerde Esat ve Kurutuluþ
semtlerindeki transfobik
saldýrýlara katýlmýþlardý.
17 Ekim'de sonuçlanan
mahkeme çete kurmaktan
dolayý suçlu bulduðu 4 sanýðý
bir daha bu saldýrýlara karýþmayacaðý iyi niyetini taþýdýklarý
gerekçesiyle en düþük seviyeden ceza verdi. 4 saldýrgan 3
yýlla 9 ay arasý cezalar aldýlar,
yattýklarý süre sayýlarak serbest
býrakýldýlar. 18 gün sonra tanýk

Dilek Ýnce sadece transeksüel
olduðu için baþýna sýkýlan 7
saçma mermisiyle yaþamýný
yitirdi.
Ankara'da Eryaman davasýnýn
diðer tanýklarý ve Dilek'in
arkadaþlarý korku içinde. Her
öldürülebileceklerini düþünüyorlar. Pembe Hayat LGBTT
Derneði ve KAOS GL
Ankara'da yaptýðý eylemde
cinayeti protesto etti. Dilek'in
arkadaþlarý travesti ve transeksüel cinayetlerinin politik
olduðunu düþünüyor.
Katillerin bir an önce yakalan-

sorununu' devrimden sonra
çözmeyi planlýyor. Hatta kimisi
abartýp devrimden sonra bütün
eþcinselleri tedavi edeceðini
anlatýyor. Kimisi LGBTT kollarý
kurup bu mücadeleyi de ayrý bir
koldan yürütmek gerektiðini
anlatýyor. Bazýsý da 'homofobi ne
ya' deyip 29 Ekim cumhuriyet
bayramýný kutluyor. Bolþeviklerin
anlattýklarýný bugün anlatanlarsa
haklý mücadeleyi veriyorlar.
Bu konudaki en büyük eksiði
doðru politikayý savunan kitlesel
bir sol partinin olmayýþý olarak
tanýmlayabiliriz. 22 Temmuz
seçimleri öncesinde Baskýn Oran
ve Ufuk Uras kampanyalarýnda
çalýþan, oy veren ve sokaða çýkan
insanlarýn hiçbiri 'Hepimiz eþcinseliz! Hepimiz travestiyiz!' sloganýndan çekinmedi. Hepsi
ýrkçýlýða, milliyetçiliðe, savaþa,
iþgale, küresel ýsýnmaya, nükleere
ve homofobiye karþý birlikte slogan attý, birlikte yürüdü, bildiri
daðýttý.
Güçlü ve kitlesel bir sol parti
derken bu insanlarý içine alabilecek bir sol partiden bahsediyorum. Yýllardýr sayýsýz defa denenmiþ, tüm sol ve Kürt partisi bir birleþirsek çok büyürüz anlayýþý her
seferinde hem Kürt partisini hem
de o tüm solu büyütmemiþ,
aksine küçültmüþtür. Kendi ayaklarý üzerinde duran bir sol parti
Kürt partisine de birleþmekten
çok daha fazla faydalý olacaktýr.
Toparlayacak olursak, LGBTT
bireylerin sorunlarý için koþulsuz
mücadele edebilecek ve LGBTT
bireyleri de içine alabilecek bir
sol'a, çok güçlü bir sol'a ihtiyaç
var!
Zeynep Munlafalýoðlu

masýný istiyor. Pembe Hayat
Derneði Baþkaný aktivist Buse
Kýlýçkaya ise cinayettenn sonra
þunlarý söyledi.:
“Ýçimde bir öfke volkan gibi,
biraz sesim de çýksa transeksüeldir denilip ayýplanýlmaktan
korkuyorum. Evet transeksüelim, bir zamanlar ses üretemez,
baþýmýzýn çaresine kendi yöntemlerimizle bakar, son raddeye gelince kriz geçirip
medyanýn teröristi, insanlarýn
da korkulu rüyasý olurduk.
Þimdi örgütlenmeye baþladýk
insanlarý yanýmýza alýp haklýlýklarýmýzý ortaya koyduk. Gün
bugündür, dayanýþmanýn önemini görmek istiyoruz.”
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Krize karþý
11 talep
1. Resmi enflasyon
rakamýndan daha
aþaðý ücret artýþýna
hayýr.
2. Büyük þirketlere
ve bankalara vergi.
3. Sendikal haklar
geniþletilsin. Tüm
çalýþanlara koþulsuz
sendikalaþma, grev
ve toplu sözleþme
hakký.
4. Tüm özelleþtirmeler durdurulsun.
Herkes için parasýz
saðlýk ve eðitim.
5. Þirketler deðil
gezegen kurtarýlmalý.
Gezegenin sonunu
getiren enerji deðil
güneþ ve rüzgar
enerjisi.
6. Kürt sorununun
çözümü için barýþçý
adýmlar atýlmalýdýr.
Ana dilde eðitim
hakký.
7. Irak ve
Afganistan'ýn iþgaline son. Türk ordusu
Kýbrýs ve Lübnan'dan
çekilsin.
8. Irkçýlýða, ýrkçý
yasalara ve
milliyetçiliðe hayýr.
9. Asgari ücret ayda
1.000 YTL olmalý.
10. Öðrencilere
bütün kamu hizmetlerinde indirim.
11. Ýþten çýkarmalara,
mecburi ücretsiz izinlere son.

Amerika ve Ýngiltere’den sonra Avrupa ve Jap

Kapitalist kriz h

Hafta sonu toplanan G20 liderleri krize k
Anlaþtýklarý tek konu þirketlerin vergileri
Bankalar ve finans þirketleri
battý. Milyarlar bu mali kuruluþlarý kurtarmak için harcanmaya baþlandý. Ekonomiye
devlet müdahalesi olmamalý
diyenler “lütfen devlet yardýmý”
demeye baþladýlar. Sonra
sanayide iþten çýkarma haberleri,
General Motors, Ford gibi dev
þirketlerden battý batacak haberleri geldi.
Ve sonunda Amerikan merkez
bankasý ABD’de ekonomik durgunluðu resmen kabul etti.
ABD’nin en sanayileþmiþ 29
eyaletinde durum derin bir
resesyondu. ABD’yi Ýngiltere
takip etti ve geçen hafta
Almanya, Ýtalya ve Ýspanya’nýn
da dahil olduðu Euro bölgesinde
de ekonomik durgunluk olduðu
resmen kabul edildi.
Þimdi Fransa dýþýnda belli baþlý
bütün büyük ülkelerde
ekonomik durgunluk var.
Çin ise “biz etkilenmeyiz”
derken geliþme hýzýnýn yüzde 2
düþtüðünü açýkladý.
Artýk ekonomik durgunluk resmen heryerde. Þimdi sorun
bunun ne kadar derin olacaðý ve
depresyona ne zaman dönüþeceði.

tercih edilmesi gerektiðini ve
G20’nin eðiliminin bu yönde
olduðunu vurguladý.
Bütün bunlardan sonra G20’nin
alabildiði tek somut karar beklendiði gibi þirketlerin vergi
oranlarýnýn düþürülmesi oldu.
Kârlarýn böylelikle yükselmesini
ve yeni yatýrýmlar yapýlmasýný
umuyorlar.
Ancak dünya ekonomisinin
yüzde 90’ýný kontrol eden G20
liderleri bu toplantýda asýl olarak
ne kadar bölünmüþ olduklarýný
bir kez daha kanýtladýlar.

Kamu harcamalarýnýn
artmasý ekonomik
durgunluðu
durdurabilir mi?

G 20 çözüm
üretebilir mi?

G20 diye adlandýrýlan ülkelerin
liderleri geçtiðimiz hafta
Amerika’nýn baþkenti
Washington’da toplandý.
Amerika adýna Obama’nýn deðil
George Bush’un katýldýðý toplantýda boþ laflardan öteye hiç bir
sonuç elde edilemedi.
Oysa bazýlarý bu zirveye
1944’de toplanan savaþ sonrasý
dünyaya þekil veren, IMF’yi
oluþturan Bretton Woods
konferansý kadar önem
vermekteydi.
G20 toplantýsýna zengin,
emperyalist ülkelerin yaný sýra
geliþmekte olan ülkelerde katýlýyor ve Çin, Hindistan, Brezilya
gibi ülkeler ilk kez dünya politikalarý üzerinde kýsmi bir söz
hakkýna sahip oluyorlar.

DSiPCÝ

DEVRÝM
ÝST
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Fransa’dan devlet baþkaný
Nicolas Sarkozy, Ýngiltere’den ise
baþbakan Brown G20 zirvesinin
toplanmasýnýn kendi eserleri
olduðunu iddia etseler dahi
G20’nin sonuç almasý daha
muhtemel kararlar alacak gelecek toplantýsýna ABD’nin yeni
baþkaný Obama’nýn katýlabilmesi
için ileriye sarkýtýldý.
G20 toplantýsýný yorumlayan
Brezilya devlet baþkaný Lula de
Silva geliþmiþ ülkelere hitaben
“sizden yardým istemiyoruz. Akýl
da istemiyoruz. Ekonomilerinizi
düzeltin yeter. Bizim için yapabileceðiniz en iyi þey yeniden

büyümeye baþlamaktýr” derken
yaþanan krizin Çin, Hindistan ve
kendi ülkesi Brezilyanýn deðil,
geliþmiþ zengin kapitalist
ülkelerin eseri olduðunu vurguladý.
Fransýz devlet baþkaný Sarkozy
ise “Amerika dünyada bir
numaralý güç.” dedi ve ekledi,
“Tek güç o mu? Hayýr deðil.
Yeni bir dünyada yaþýyoruz.”
Sarkozy bu sözleri ile Amerikan
hegemonyasýna kafa tuttu.
Ýngiltere baþbakaný Brown ise
krize karþý Amerika’nýn ileri
sürdüðü faizleri düþürme programýna karþý kendi programýnýn

Dünya liderleri krize nasýl
müdahale edilmesi konusunda
farklý önerilere sahipler. Ama
çoðu kamu harcamalarýnýn arttýrýlmasýnýn ekonomiyi harekete
geçireceðine inanýyorlar.
Çin hükümeti altyapý yatýrýmlarý için 370 milyar dolar
ayýrdýðýný ilan etti. Çin hükümeti
bir yandan ihracatý düþerken
diðer yandan da iþsizliðin artmasýna bu büyük çaplý kamu
yatýrýmýnýn çözüm olabileceðini
düþünüyor.
Güney Kore’de daha önce durgunluða karþý 11 milyar dolarlýk
bir yatýrým programýnýn yaný sýra
vergi indirimi yapacaðýný açýklamýþtý.
ABD zaten bir çok bankayý,
finans kurumunu ve sigorta þirketini kurtarmak için kamulaþtýrdý ve bu amaç için ayrýca
700 milyar dolar daha ayýrdý.
ABD’nin yeni baþkaný Barack
Obama borsadaki þirketlere ve
özelliklede General Motors, Ford
ve Chrysler için kurtarma paketleri hazýrlayacaðýnýn iþaretini
verdi.
Ýngiltere’de de Ýþçi Partili
baþbakan Gordon Brown
bankalarýn kötü borçlarýný kurtarmak için 500 milyar pound
ayýrdý.
Brown þimdi de büyük kamu
yatýrým projeleri hazýrlýyor.
Bu kamu yatýrýmlarý ile yeni iþ

29 Kasým’da Ankara’ya,
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ponya’da da durgunluk

heryerde

karþý hiç bir adým atamadý.
ini azaltmak

Barak Obama

Obama mý, seçmeni mi
deðiþim istiyor?

G20, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Ýngiltere, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, Italya, Japona,
Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, ve Avrupa Birliði’nden oluþuyor. G20 ülkeleri dünya
gayrý safi milli hasýlasýnýn yüzde 90’ýný, dünya ticaretinin yüzde 80’ini kontrol ediyor ve dünya nüfusunun üçte ikisi G20
ülkelerinde yaþýyor.

alanlarý açýlacaðý ve artan iþsizliðe çare bulunacaðý düþünülüyor. Yeni iþ alanlarý açýlýnca
insanlarýn parasý olacak ve tüketim mallarýna yeniden talep olacak ve böylece ekonomik durgunluktan çýkýlacak.
Aslýnda bu önlemler 1930’larda
John Maynard Keynes tarafýndan
önerilmiþ ve Ýkinci dünya
savaþýndan sonra uygulanmýþtý.
Ne var ki 1970’lerde kapitalizm
yeniden krize girdiðinde iþe
yaramamýþ ve süratle terk
edilmiþti.
Öte yandan okul, hastane gibi
kamu yatýrýmlarý dahi aslýnda
özel sektöre yaptýrýlmaya
çalýþýlýyor.
Sosyalistler kamu harcamalarýnýn artmasýný, eðitime,
saðlýða daha fazla yatýrým yapýlmasýný daima olumlu karþýlarlar.
Ne var ki hükümetlerin þu anki
kamu yatýrýmlarý içinde büyük
miktarlar silahlanmaya, söz
konusu ülkeler zengin,
emperyalist ülkeler olunca nükleer silahlara ayrýlmakta.
Ancak içinde yaþadýðýmýz kriz
milyonlarca sýradan insana kapitalizmin kaos ve istikrarsýzlýk
olduðunu çok açýkça gösteriyor.

Herkes asýl sorunun kapitalizmin kendisi olduðunu görüyor.
Krizin sonuçlarýna karþý savaþmak zorundayýz ama bunu bir
bütün olarak küresel kapitalizme
karþý mücadele ve sosyalizm ile
birleþtirmeliyiz.

Faizlerin düþürülmesi
istihdamý korur ve
ekonominin daralmasýný
engeller mi?

G20 toplantýsýndan hemen önce
Ýngiltere Merkez Bankasý faiz
oranlarýný çok büyük ölçüde,
yüzde 4.5’ten yüzde 3’e düþürdü.
Bu rekor orandaki büyük faiz
oraný düþüþü Ýþçi Partisi’nden ve
sendikalardan büyük destek gördü. Ýngiltere’de faizler 1955’den
beri bu denli düþmemiþti.
Hükümet oranlarýn yüzde 2’ye
kadar düþebileceðinin de iþaretlerini veriyor.
Ne var ki faiz oranlarýndaki bu
rekor düþüþ sýradan insanlar için
deðil. Kredi kartý, veya ipotek
ödemeleri için deðil. Onlar için
faiz oranlarý gene yüksek olacak.
Bireylere ipotek karþýlýðý konut
kredisi veren bankalar bu paralarýn ödenmeyeceðini düþünüyor. Ev fiyatlarý sürekli olarak

düþüyor ve bu arada bankalar
tarafýndan ipotek edilen konut
sayýsý da artýyor. Yani bankalar
ipotekli evleri sattýklarýnda daha
az para kazanýyor.
Bu nedenle bankalar faiz
düþüþlerini müþterilerine yani
kredi verdikleri kiþilere yansýtmýyorlar çünkü kâr oranlarýnýn
çok düþtüðünü söylüyorlar.
Ayrýca ipotek anlaþmalarýna
göre faiz oranlarý bir miktarýn
altýna hiçbir zaman inemiyor.
Öte yandan bankalar þirketlere
kredi vermiyorlar. Hatta kýsa
dönemli kredi vermekte bile
tereddüt ediyorlar. Bankalar
kredi vermekten korkuyor, þirketler iflas ediyor ve bankalar
daha da çok korkuyorlar.
Sermaye kâr edeceðinden emin
olduðunda faiz oranlarýna aldýrmadan kredi alabiliyor ve
bankalarda çekinmeden kredi
verebiliyorlar. Ýþte bu nedenle
yatýrýmlar durdu, iþletmeler
kapanýyor ve faiz oranlarýný
düþürtmek bu çöküþü durdurmayacak. Geçen sene baþlayan
kriz bu sene bir kredi çöküþüne,
ardýndan bankalarýn batmasýna
ve þimdi de küresel bir
ekonomik krize dönüþtü.

Obama’nýn baþkan seçilmesinin ardýndan ABD’de ve bütün
dünyada sevinç gösterileri oldu. Sýradan insanlar sokaklara
döküldü. Türk basýný daha çok Van’da kurban edilen 44 koyunu
öne çýkardý, ama asýl önemli olarak Amerikan þehirlerinin yoksul
mahalleleri ayaða kalktý.
Obama’nýn kazanmasýndan sonra sevinç gösterileri yapanlar
yoksullar. “Bunu biz yaptýk” diye haykýrýyorlardý.
Obama sadece siyahlardan (yüzde 95) ve geçtiðimiz senelerde
Bush’un politikalarýna karþý 2 milyon kiþilik gösteriler yapan
Latinolardan (her üç latinodan ikisi Obama’ya oy verdi) gelen
oylarla seçilmedi.
Oylarýn sýnýf karakteri de çok önemli. Amerika’nýn en yoksullarý arasýnda Obama’nýn oyu yüzde 73. Yukarýya doðru çýktýðýnýzda oy oraný azalmaya baþlýyor. Ama en yukarýya çýktýðýnýzda, yani hane halkýnýn yýllýk geliri 200 bin dolarý geçince
Obama’nýn oylarý gene yükseliyor. Bu kesimde Obama oylarýn
yüzde 52’sini almýþ.
Ýþte Obama’nýn çeliþkisi bu. Bir yanda Obama’yý seçtirdiklerine
inanan ve deðiþim isteyeni bunun için Obama’ya oy vermiþ olan
yoksullar var, diðer yanda ise en zenginler, þirket yöneticileri.
Obama’nýn bundan sonraki bütün politikalarýný aþaðýdan yoksullarýn, siyahlarýn ve Latinolarýn basýncý ve yukarýdan þirket
yöneticilerinin, en zenginlerin talepleri belirleyecek.
Ancak Obama’nýn seçilmesini ve deðiþimin adayý olarak
seçilmesine dudak kývýranlar bu seçim zaferinin kimin baþarýsý
olduðunu anlayamýyorlar.
Obama önümüzdeki dönemde ne yaparsa yapsýn, Amerikan
toplumunun çoðunluðu deðiþim için oy verdi. Deðiþim için
seçim kampanyasý yaptý. Ve þimdi de deðiþimi bekliyor.
Dünyada insanlarýn sevinç gösterileri yapmasýnýn nedeni de
ayný. Ýnsanlýðýn çoðunluðu deðiþim istiyor. Reagan-Thatcher ile
baþlayan, Clinton ve Bush ile devam eden yeni liberal politikalar, savaþ, yoksulluk ve yýkým suradan insanlarý o denli sýktý ki
artýk deðiþim isteniyor.
Deðiþim açýk ki Obama’dan gelmeyecek. O asýl olarak zenginlerin, þirketlerin politikalarýný uygulayacak. Ama iþçilere,
emekçilere, sýradan insanlara güvenmek gerekir. Onlar deðiþim
için baský yapmaya devam edecekler.
Dünya üzerindeki insanlarýn çoðunluðu, büyük çoðunluðu iki
önemliþ deney yaþadý. Önce savaþý, Afganistan ve Irak
savaþlarýný gördü. Bush yönetiminin riyakarlýðýný, kan
dökücülüðünü gördü ve ardýndan yenilmekte olduðunu görüyor. Þimdi ise yeni liberal politikalarýn çöküþünü görüyoruz. Bu
iki deney 8 yýllýk Bush iktidarýndan sonra Amerikanýn sýkradan
insanblarýnýn çoðunluðunu harekete geçirdi.
Obama’ya baktýklarýnda deðiþim isteðini göremeyenler sadece
Obama’ya, bir sermaye sýnýfý politikacýsýna bakýyorlar ama onun
ardýndaki büyük yýðýnlarýi, yoksullarý, sýradan insanlarý görmüyor. Obama’ya bakýnca deðiþim isteyen yýðýnlarý görmeyenler
halký, emekçileri küçümseyen ve iþçi sýnýfýnýn çoðunluðunun
deðil kendi örgütlerinin iktidarýný savunanlardýr.
Onlarýn bu dünyada hiçbir þeyi yapmaya ve deðiþtirmeye
yetenekleri yok.

KESK ve DÝSK’in yanýna! BAK kortejine
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sosyalist isci
29 Kasým: Güçlü bir
baþlangýç için
KESK'in giriþimi ve DÝSK'in bu giriþimi
desteklemesiyle 29 kasým'da Ankara'da
gerçekleþecek miting çok büyük bir öneme
sahip. KESK Genel Baþkaný Sami Evren'in
dediði gibi, 29 Kasým mitinginin önemi, bir
baþlangýç olmasýnda.
Bu, çok önemli bir baþlangýç
Devletin açýklamalarýna göre 41 bin iþletme
kapandý. Yýl sonunda iþsizlik rakamlarýnýn
beklenmedik ölçüde artacaðý kesin. ABD,
Japonya ve Alman ekonomilerinin "resmen"
ilan ettikleri ekonomik durgunluðun
Türkiye'yi vurmasý kaçýnýlmaz. Ýþsizlik, zamlar, yoksulluk Türkiye krizin etkisine girdikçe
daha aðýr bir biçimde hissedilmeye
baþlanacak.
29 Kasým baþlangýcý bu yüzden çok önemli.
Ýþçi sýnýfý ve tüm toplumsal muhalefet, krizin
faturasýný ödemeye, fedakarlýk yapmaya
niyetinin olmadýðýný göstermeli.
Ýlk iþaretler çok güçlü. KESK ve DÝSK'in
hafta sonu düzenlediði eylemler hem coþkulu
hem de kitlesel geçti. Bu eylemler 29 Kasým
mitingini örgütlemek için atýlan adýmlar. 29
kasým mitingi ise daha büyük bir direniþ için
atýlacak baþlangýç adýmý.
Ankara mitinginde iki tür sol olacak.
Milliyetçi sol ve anti kapitalist sol. 29
Kasým'da anti kapitalist sol ne kadar güçlü
olursa, iþçi hareketinin krizin yaratacaðý tahribatlara karþý o kadar donanýmlý.
Bizler 29 Kasým'da kazanmak için, iþçi
sýnýfýnýn kazanana kadar sürdüreceði mücadelenin güçlü ve yýðýnsal bir baþlangýç yapmasý
için yürüyeceðiz.

Kâr deðil insan!
DSÝP’in 29 Kasým’a çaðrý yapan bildirisi:
30 yýldýr her þeyi özelleþtiren yeni-liberal ekonomi
çöktü. Finans sektöründe baþlayan kriz gerçek
ekonomiye de vuruyor. Büyük bir krizin baþlangýcýndayýz. Patronlarýn bu krize bir çözümü yok.
...
Patronlar faturayý yine biz çalýþanlara kesiyor.
Dünyada iþten çýkarmalar baþladý. Hükümetler sosyal
harcamalara göz dikti. Ücretlerimizi düþürmek istiyorlar. Bu kriz, onlarýn krizi. Milyonlarca insaný sömüren,
dýþlayan, mutsuz eden kapitalizmin krizi. Faturayý biz
emekçiler deðil, onlar ödemelidir.
...
Krize karþý iþimizi, ekmeðimizi, evimizi, emeklilik
hakkýmýzý savunalým. KESK'le birlikte Ankara'ya
yürüyelim. Patronlara hayatlarýmýzýn satýlýk olmadýðýný
gösterelim. Onlar bolluk içinde yaþarken bizler açlýðý
kabul etmemeliyiz. Toplumsal kaynaklardan yararlanmak her þeyi üreten, vergi veren biz çalýþanlarýn
hakkýdýr. KESK'le birlikte haklarýmýzý savunalým.
Ýnsaný deðil kârý, küçük bir azýnlýðýn zenginleþmesini
merkezine alan bu düzen deðiþmelidir. Açlýðýn,
sefaletin, savaþlarýn, sömürünün, ayrýmcýlýðýn, çevre
felaketlerinin olmadýðý baþka bir dünya mümkün!
Hayatý yaratan milyonlar birleþirse bu gücü kimse durduramaz, susturamaz.
DSÝP, tüm çalýþanlarý, antikapitalistleri, sosyalistleri,
kadýnlarý, gençleri, baský altýnda olan, ezilen ve
sömürülen herkesi krize karþý birlikte mücadele etmeye çaðýrýyor. 29 Kasým'da Ankara'ya, KESK'in yanýna!
Küresel BAK kortejinde birlikte yürüyelim!
Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi

DSiP’e
üye ol!
www.dsip.org

Savunma bakaný Vecdi Gönül istifa etmeli ve yargýlanmalýdýr

3 olay ve AKP’ye karþý mücadele
Vecdi Gönül Türkiye Cumhuriyeti’nin
savunma bakaný. Eðer Tayyip Erdoðan
ýsrar etmeseydi belki de Abdullah
Gül’ün yerine Cumhurbaþkaný olacaktý.
Devlet katýnda itibarý olan bir politikacý.
Devletin bütün önemli görevlerinde
bulunmuþ. Bu bakan 29 Ekim’de yurtdýþýnda yaptýðý bir konuþmada “Bugün
eðer Ege’de Rumlar devam etseydi ve
Türkiye’nin pek çok yerinde Ermeniler
devam etseydi, bugün acaba ayný milli
devlet olabilir miydi?” diyerek etnik
temizlikten ve soykýrýmdan yana
olduðunu ifade etmiþtir.
Vakit gazetesi yazarý Üzülmez ise 14
yaþýnda bir kýz çocuðuna tecavüz
etmekten tutuklanmýþ sonra þaibeli bir
raporla serbest býrakýlmýþtýr. Vakit
gazetesi Üzülmezin serbest býrakýlmasýný sevinçle karþýladý.
Ýstanbul’un Moda semtinde ki tarihi
Moda iskelesinde ki lokantada daha
önce bir iþletmeci vardý. Onun zamanýnda içki satýlmaktaydý. Daha sonra bu
iþletmecinin yerine Ýstanbul Büyük
Þehir Belediyesi iskeledeki lokantayý
iþletmeye baþladý ve içki de satmýyor.
Ama yemekler daha iyi ve çok daha
ucuz.
Moda iskelesinde içki satýlmamasýna
karþý bu uygulama baþladýktan haftalar
sonra önce küçük bir grup gösteri yaptý.
Sonra ADD, CHP gösterilere katýldý.
Ardýndan TKP gösterilere katýldý ve
sonunda her cuma günü 100’e yakýn
insan “içki gösterileri” yapmaya
baþladý. Bugünlerde sýkýlýp býraktýlar.
Bu üç olaya soldan gelen tepkiler
neden AKP’nin rahatlýkla hala yüzde 47
oy alabildiðini gösteriyor.

Etnik temizlikte yana
bir hükümet

Vecdi Gönül açýkça ýrkçýlýk yapmýþtýr.
Daha da vahimi soykýrýmý, etnik temizliði savunmuþtur. Üstü kapalý filan
deðil, çok açýkça. Buna raðmen hala
bakandýr.
Ne hükümetten ne de partisinden bu
konuda hiç bir tepki gelmemiþtir.
Ýþin garibi muhalefetten ve solun bir
kýsmýndan da hiç bir tepki gelmemiþtir.
Moda iskelesinde içki satýlmamasýna
karþý “AKP’yi istemiyoruz” gösterisi
yapanlar Vecdi Gönül’ün soykýrým yanlýsý tututmu karþýsýnda sessiz
kalmýþlardýr.
TKP ancak 4 gün sonra Vecdi
Gönül’ün sözlerine utangaç bir karþý
koyuþu yayýnlarken mesela sendika.org
hiçbir tepki vermemiþ sadece günler
sonra Taraf’da yayýnlanan Arat Dink’in
yazýsýný yayýnlamýþtýr. Kendisi bir
yorum yapmamýþtýr.
AKP karþýtlýðýnda anlaþýlabilir gibi bir
tutum deðildir bu.

Üzülmez olayý

Üzülmez’in serbest býrakýlmasýna karþý
yoðun tepkiler oldu. Çeþitli kadýn gruplarý basýn açýklamalarý yaptý, yürüyüþler
düzenlendi. Bunlarýn hepsi doðru ve
haklý tepkilerdir

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

Bakan Vecdi Gönül insanlýk suçu iþledi
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, bir insanlýk suçu olan
etnik temizliði savunuyor. Vecdi Gönül utanmadan çekinmeden ýrkçýlýk yapýyor. Gönül,
Abdullah Gül'ün adaylýðý engellenmek istenirken az daha cumhurbaþkanlýðý koltuðuna
oturacaktý.
1915'te etnik temizlik yapýldý. 1923'te Rumlar kitlesel olarak yaþadýklarý yerlerden uzaklaþtýrýldý. 6-7 Eylül 1955'te geride kalan az sayýdaki Rum, Ermeni ve Yahudi'ye karþý
Türkler kýþkýrtýldý. Ayný dönemde Kürtlerin isyanlarýný devletin zorla bastýrdýðý, Kürtlerin
yaþadýklarý yerlerden sürülüp Türkiye'nin çeþitli yerlerine daðýtýldýklarý biliniyor.
Bu kanlý olaylarý kimse bir zorunluluk olarak sunamaz. Irkçý bakana göre tehcir,
mübadele, zorunlu iskan ve etnik temizlik bir zorunluluk. Gönül, geçmiþte yaþatýlan acýlarý
anlatýrken Kürtlere de deðiniyor. Bu sözler sadece katledilen ve sürülen azýnlýklar için
deðil bu topraklarda halen yaþayan milyonlarca Kürdü de hedef alýyor.
Irkçý bakan istifa etmelidir. Etmiyorsa her fýrsatta barýþ, hoþgörü ve dostluktan söz eden,
kafatasçý olmadýðýný söyleyen baþbakan, Gönül'ü görevden almalýdýr. Ermenistan'ý ziyaret
eden ve Kürtlere karþý ayrýmcýlýk yapýldýðýný açýklayan Abdullah Gül bu ýrkçýya karþý sessiz
kalmamalýdýr. Aksi takdirde bir insanlýk suçu olan ýrkçýlýða ortak olacaklardýr.
Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi, ýrkçý bakanýn istifa etmesi, ýrkçýlýðýn bir suç olarak kabul
edilmesi ve cezalandýrýlmasý için mücadele etmeye devam edecektir.
Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi

Bir tecavüzcünün serbest býrakýlmasýna tepki göstermek doðru bir tutumdur.
Ancak bazý sol gruplar bunu AKP’ye
karþý bir tutum olarak yaptý. Üzülmezin
serbest býrakýlmasý ile AKP arasýnda
iliþki kurulmasýnýn tek nedeni AKP’nin
þeriatçý bir parti olarak görülmesidir.
Üzülmez ise Vakit gazetesinin yazarý
olduðuna göre ikisi arasýnda iliþki kurmak onlar için çok doðaldýr. Oysa
AKP’li bir bakan, Nimet Çubukçu
adamýn serbest býrakýlmasý karþýsýnda
soruþturma açýlmasýný talep etti.
Sayýsýz yeni liberal uygulamayý gerçekleþtiren AKP’yi Üzülmez’den vurmaya çalýþmak boþ bir çabadýr. Çünkü
AKP’ye oy verenler þeriatçý bir partidir
diye oy vermiyorlar. Kadýnlarýn sorunlarý açýsýndan Üzülmez’in serbest býrakýlmasýna karþý çýkmak ise doðrudur.

Ýçki özgürlüðü

Ýçki özgürlüðü için gösteri ise en abes
AKP karþýtlýðý. Moda’da içkili sayýsýz
yer vardýr. Ýçki içilmeyen de sayýsýz yer
vardýr. Kýyýnýn çok önemli bir kýsmýný
kaplayan çay bahçelerinde örneðin içki
satýlmaz. Oralarda içki içilmesini neden
istemezler anlaþýlýr gibi deðildir.
Ýktidar partisinin yönetiminde olduðu
bir belediye bir iþletmesinde içki sat-

mýyor diye gösteri yapmak akýl almaz
bir gariplik. Burada da sorun AKP’nin
þeriatçý olduðu ve ileride bütün ülkede
içkiyi yasaklayacaðý düþüncesi vardýr.
AKP þeriatçý bir parti deðil, sermayeye
hizmet eden, yeni liberalizmin uygulayýcýsý bir partidir. Onu içki ile,
Üzülmez ile eleþtirmeye çalýþmak
sadece Kemalistleri biraz daha kemikleþtirir ama büyük halk yýðýnlarýný etkilemez ve hatta geri teper.

AKP’ye karþý mücadele

AKP’ye karþý mücadelede öne çýkmasý
gereken onun ekonomik politikalarýdýr.
Sonra Kürt sorununda aldýðý tutumdur.
Ama asýl yapýlmasý gereken özgürlüklerin savunulmsýdýr. AKP’ye oy veren
büyük yýðýnlar deðiþim isteyerek oy
verdi. AKP bu deðiþimi yerine
getiremiyor. Ýþte anlatýlmasý gereken bu.
Asgari ücret, zamlar, kriz. AKP’ye karþý
mücadelenin silahlarý bunlar.
Kürt sorunundaki tutumu, Vecdi
Gönül’ün sözleri. AKP’nin zayýf karný
burasý.
Ancak Vecdi Gönül’ün etnik temizliði,
soykýrýmý aklayan sözleri üzerine tek
söz etmeyenlerin içki gösterisi yapmalarý kendileri hakkýnda da bir
düþünce oluþturuyor.

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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Marksizmin güncelliði
"Marx, sevimli küçük bir doktrin
kaleme almadý. Deðiþmez ilkeler,
zaman ve mekan ötesi mutlak ve
sorgulanmaz standartlar içeren
meseleler yazýp giden bir mesih
deðildi. Tek deðiþmez ilke, tek kýstas 'Bütün dünyanýn iþçileri birleþin!'"
Antonio Gramsci bundan 90 yýl
önce Marx'ýn yüzüncü
doðumgününde böyle yazýyordu.
Gerçekten de Marx bizler için bir
peygamber, bir mesih deðildir.
Marx'ýn köklerini attýðý kapitalizm
analizi bir yönüyle tamamen
özgün bile deðildir. Adam Smith,
David Ricardo, Hegel, Proudhon
gibi bir çok düþünürden ciddi
biçimde etkilenmiþtir.
Peki Marx'ý günümüzde hala bu
kadar önemli, düþüncesini bu
kadar güncel kýlan nedir? Neden
burjuva yayýn organlarý bile "Marx
haklý mý?" çýðlýklarý atýyorlar.
Oysa bundan kýsa bir süre önce
bize baþka bir þey anlatýlýyordu.
Neoconlarýn soytarýsý Fukuyama,
SSCB ve Doðu Bloku ülkelerindeki
devlet kapitalisti rejimlerin
çöküþünü "Ýdeolojilerin Sonu" diye
selamlýyor, kapitalizmin koþulsuz
zaferini ilan ediyordu.
Kapitalizm, marksistlerin yýllarca
söyledikleri gibi bir krize girince
Marx'ýn adý bir daha anýlýr oldu.
Ancak Marx'ýn gücü kapitalizmin
krizlere gebe bir sistem olduðu
uyarýsý yapmasýndan gelmez, sistemin bütünlüklü ve çeliþik
yapýsýný ortaya koyarak, bu
dünyayý deðiþtirmenin anahtarýný
elimize vermesinden gelir. Yani
marksizm bir tür teorik zýrvalama
deðildir, dünyayý deðiþtirmek için
bir eylem kýlavuzudur.

Diyalektik materyalizm

Marksizmin bize mirasý her þeyden önce diyalektik materyalizm
denilen ve dünyayý açýklamamýzý
saðlayan düþünce sistemidir.
Marx'a göre tarih - o güne kadar
yaþanmýþ olan toplum tarihi- sýnýf
mücadeleleri tarihidir. Marx'ýn
diyalektik yönteminin, tarihi
sýnýflar arasýndaki çatýþmalarýn tarihi olarak anlamasýnýn kökeni tam
da onun insanlýðýn ilk tarihsel
faaliyetini ne olarak gördüðünde
yatar. Marx, tarihi insanlarýn
yaþamlarýný sürdürebilmek için
üretim yapmalarýyla, maddi
yaþamýn üretimiyle baþlatýr. Tarih
bu üretimin, bu üretimin ortaya
çýkardýðý iliþkilerin tarihidir.
Üretim süreçlerine, üretim iliþkilerine ve bunlar sonucu ortaya
çýkan iþbölümüne odaklanmak
kaçýnýlmaz olarak sýnýfsal bir analizi gerekli kýlar. Çünkü iþ bölümü
ile birlikte iþ ve ürünleri eþitsiz
olarak daðýlmýþtýr, bu özel

mülkiyetin ortaya çýkmasý
anlamýný taþýr. Özel mülkiyetin
ortaya çýkýþý ile birlikte toplum
sýnýflara bölünmüþtür, üretim
iliþkileri tek tek bireyler arasýnda
kurulan bir iliþki deðildir.
Bireylerin mensup olduðu sýnýflar
arasýndadýr.
Sýnýflar arasýndaki çeliþki Marx'a
göre tarihin temel itici gücüdür.
Marx, kapitalizmin ayrýntýlý bir
analizini yapar. Sistemin bugünkü
kriz de dahil doðasýndaki kriz
dinamiðini ve bunun karþýsýndaki
gücü de gösterir.

Kapitalizm çeliþik
bir sistemdir

Kapitalizmde bütün deðeri
yaratan iþçi sýnýfýdýr. Sermaye
birikimi, emeðin büyük bir kýsmýna el konulmasý ile oluþur.
Örneðin günde 9 saat çalýþýyorsanýz, bunun dört saatinde ürettiðiniz deðeri ücret olarak patrondan alýrsýnýz ancak geri kalan beþ
saat ürettiðiniz deðerin kontrolü,
üretim aracýnýn sahibine yani
patronunuza ait olacaktýr. Buraya
kadar çok çeliþik bir þey görünmemektedir. Eðer bütün sistem
baþtan aþaðý bu þekilde iþleyebiliyor olsaydý sadece iþçileri ikna
etmek sömürünün sürmesi için
yeterli olabilirdi.
Ancak kapitalizm kendi içinde de

çeliþik bir sistemdir. Kapitalizmde
kâr etmek isteyen her iþletme planlýdýr. Üretim toplumsaldýr ve bu
toplumsallýk küresel çaptadýr.
Ancak kapitalizmin kendisi planlý
deðildir, irili ufaklý bir çok firma
birbirleriyle rekabet ederler. Bu
rekabet ve dolayýsýyla üretim
tamamen plansýzdýr. Yani bir yandan devasa bir üretici güç varken
bir yandan da sistemin bütün
doðasý anarþi üzerine kuruludur.
Kapitalistler, artýk deðer
üzerinden kazandýklarý kârý ceplerine atmazlar. Tabii ki kapitalistler,
iþçilerden milyonlarca kat iyi yaþamaktadýrlar ancak sistemin asýl
dayandýðý nokta birikimdir.
Sermaye kendisin tamamen
üretilen deðere el koymak ve bir
yandan da bu deðere el koyma
yarýþýnda rakipleriyle yarýþmaya
adadýðý için, biriktirmek ve sürekli
yeni yatýrýmlar yapmak durumundadýr.
Ýþte bu kapitalizmin temel yapýsal
çeliþkilerinden birisini oluþturur.
Kapitalistler rekabet edebilmek
için kârlarýný arttýrmalýdýrlar.
Bunun için ya iþçileri daha çok
sömürmek için ücretleri
düþürmeleri ya da emek gücü yerine makinalaþmayý koyarak ücretlerin bir bölümünden kurtulmalarý
gerekir. Ýki türlü de kâr oranlarý
düþmeye baþlar, iþçiyi daha çok
sömürdüðünde iþçinin alým gücü

azalýr ve pazar daralýr.
Makinalaþmada ise deðerin gerçek
üreticisi olan emek gücünden feragat edildiði için artýk deðer yani
kâr düþmeye baþlar, o zaman sermaye yeni yatýrým yapamaz elindeki muazzam sermaye birikimi
elinde kalýr. Kriz baþlar. Dünya
tarihinde bolluk yüzünden, aþýrý
üretim yüzünden insanlarýn sefalet
çektiði yegane sistem kapitalizmdir.

Ýþçi sýnýfýnýn kendi
eylemi

Marx'ýn, Feuerbach üzerine tezlerindeki ünlü 11. tez þöyle demektedir: "Filozoflar bugüne kadar
dünyayý açýklamaya çalýþtýlar oysa
asýl olan onu deðiþtirmektir"
Marx'ýn kiþisel yaþamý da sadece
masa baþýnda okuyup yazarak
teori geliþtirmekle deðil bizzat proletaryanýn eylemi içinde geçmiþtir.
Bugün marksizmin en önemli belgelerinden biri sayýlan Komünist
Manifesto, I. Enternasyonal'in
öncülü sayýlabilecek Komünist
Birlik'in kuruluþ belgesidir.
Marx, iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunun
kendi eseri olacaðýný söyleyerek
kendisinden önceki ve sonraki
bütün sosyalizm anlayýþlarýndan
açýk biçimde ayrý bir anlayýþ ortaya
koymuþtur. Kapitalizmi yýkmanýn
tek yolu iþçi sýnýfýnýn aþaðýdan
eylemidir.

Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr
Bugün ekonomik krizle birlikte
Marx'ýn adýný yeniden anmaya
baþlayanlar onu basit bir ekonomist gibi göstermeye çalýþýyorlar. Oysa Marx hayatýný proletaryanýn mücadelesine
adamýþtýr. Tüm dünyada iþçi
sýnýfýnýn iktidarý ele geçirmesi
için çalýþmýþtýr. Marksizme göre
ekonomi ve politika arasýnda bir

ayrým yoktur.
Engels, Birinci
Enternasyonal'in 1871'deki
Londra Konferansý'nda "politikadan uzak durmayý
savunan"lara karþý þöyle diyordu: "Biz sýnýflarýn ortadan kalkmasýný istiyoruz. Bunu elde
etmenin tek yolu proletaryanýn
politik hakimiyetidir... Devrim,

en yüksek bir politik harekettir
ve devrim isteyenler onu elde
etmenin yolunu da istemelidirler. Bu yol, devrim için zemini hazýrlayan ve iþçilere
devrimci eðitim veren politik
eylemdir."
Bu yüzden bugün devrimci
sosyalistler, sadece "Marx haklý
çýktý!" diye baðýrmanýn dýþýnda

bir þey yapýyorlar iþçi sýnýfýyla
beraber haklarýmýzý koruma
mücadelesine kalkýþýrken bir
yandan da bütün ezilenleri iþçi
sýnýfý etrafýnda kenetlemeye ve
bütün mücadeleleri birleþtirmeye çalýþýyorlar.
DSÝP bu mücadelede tüm güçleriyle iþçi sýnýfý ve ezilenlerin
yanýnda olacaktýr.

Ýþçi sýnýfý kapitalizmde tüm
deðeri üreten ve bu sistemden
çýkarý olmayan tek sýnýf olduðu
için tek devrimci sýnýftýr.
Kapitalizmde, sýnýf çeliþkileri ilk
defa çözümlenebilir bir noktaya
gelmiþtir. Dünya giderek iþçi sýnýfý
ve burjuvazi arasýnda bölünmektedir. Bu sebeple iþçi sýnýfý kendi
kurtuluþu için harekete geçtiðinde
toplumun büyük çoðunluðu için
de harekete geçer ve iktidarý ele
geçirdiðinde sýnýflarý ortadan
kaldýrabilme potansiyeline sahiptir.

Sosyalizm için mücadele

Bugün neoliberalizmin çöküþü
geniþ kitlelerin gözünde kapitalizmi teþhir etmektedir.
Burjuvazi ve yoksullar arasýndaki
uçurum dünya tarihinin hiçbir
döneminde bu kadar yüksek
olmamýþtýr. Ýþçi sýnýfý bugüne
kadar hiç olmadýðý kadar
geniþlemiþtir. Bugün tek bir
ülkedeki iþçi sýnýfýnýn niceliði bile
Marx'ýn yaþadýðý dönemde tüm
dünyada bulunan iþçi sýnýfýndan
fazladýr. Marksizm bugün belki de
hiç olmadýðý kadar günceldir.
O halde iþçi sýnýfýyla birlikte
mücadele etmek, ezilenlerin taleplerini genelleþtirmek gerekir.
Önümüzde kazanýlacak bir dünya
var!
Can Irmak Özinanýr
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Mama Africa, Afrika’nýn Annesi

Miriam Makeba öldü
Afrika kýtasýnýn çýkardýðý en
önemli sanatçýlardan birisi olan
Miriam Makeba geçen hafta
Ýtalya’da sahnede þarký
söylerken öldü. Sýksýk “hayatýmýn son a nýna kadar þarký
söyleyeceðim” derdi.
76 yaþýnda ve oldukça kötü
saðlýk koþullarýna sahip olmasýna raðmen Ýtalya’ya bu ülkedeki
Afrika göçmenlere katkýda
bulunmak için konser vermeye
gitmiþti.
Miriam Makeba 1932 yýlýnda
Güney Afrika’da doðdu. An nesi
bir Swazi, babasý ise Xhosa idi.
Amatör müzik gruplarý ile
birçok Güney Afrika turlarý
yaptý. Ýlk profesyonel grubu
Cuban Brothers’dan sonra asýl
sýçramasýný 1954’de katýldýðý
Manhattan Brothers ile yaptý.
Daha sonra kendi grubu
Skylarks’ý kurdu. Bu dönemde
Makeba jazz müziði ile geleneksel Güney Afrika müziðini
karýþtýran bir müzik yapmay
abaþladý ve bu çizgi giderek
geliþerek Miriam Makeba’nýn
müziðinin temellerini oluþturdu.
1959’da King Kong adlý
müzikali yaptý. Çok baþarýlý bir
sanatçý olmasýna raðmen yaptýðý
müzikten sadece 3-5 lira kazanabiliyordu.
1959’da baðýmsýz film yapýmcýsý Lionel Rogosin’in yaptýðý
Geri Kal Afrika adlý filmi yaptý.
Bu film Güney Afrika’daki
apartheita (ýrkçý ayrýmcýlýðý)
açýkça karþýydý ve bu nedenle
Güney Afrika’da gösterilmesi
mümkün deðildi.
Makeba filmin ilk gösterimine
Venedik Film Festivali’nde
katýldý.
Güney Afrika’nýn ýrkçý rejimi
Makeba’nýn pasaportunu iptal
etti. Bunun üzerine Makeba
Ýtalya’ya iltica etti. Ardýndan
Ýngiltere’ye gitti. Burada Harry
Belafonte ile tanýþtý ve onun
yardýmý ile Amerika’ya gitti.
Siyasi iltica isteyen ilk siyah
Güney Afrikalý müzisyen oldu.

Daha sonra onu birçok baþkalarý
izledi.
Amerika’da müzik çalýþmalarýna devam etti. En önemli
parçalarýný burada üretti. “Pata
Pata”, "The Clique Song" (Xhosa
dilinde Qongqothwane), ve
"Malaika" ýrk ayrýmcý Güney
Afrika rejimine karþý yapýlmýþ ve
dünya çapýnda ünlenmiþ
þarkýlar oldu.
1963 yýlýnda Birleþmiþ
Milletler’de Güney Afrika’daki
ýrkçý rejime karþý þahitlik yaptý.
Bunun üzerine rejim tarafýndan
vatandaþlýktan çýkarýldý. (Miriam
Makeba daha sonra 10 ülkenin
onursal vatandaþý oldu ve dokuz
pasaportu vard.)
1966’da en iyi folk müziði
dalýnda Grammy Ödülü’nü
kazandý. Makeba’ya ödül
kazandýran þarkýsý gene ýrkçý
rejime karþýydý.
Miriam Makeba Amerika’ya
geldiðinde burada siyahlarýn

Kimdir o AKP'ye demokrat diyen?
Troçki, iþçi sýnýfý iktidarýna hizmet
etmeyen her partinin istese de
istemese de burjuvaziye hizmet
etmek zorunda olduðunu, faþizm
tartýþmalarýnda sosyal demokrasiyi
ele alýrken söylüyordu. Ama burjuvaziye, üye sayýsý burjuvalar kadar
olan bir parti hizmet edemez. Bir
burjuva partisinin burjuvaziye
hizmet etmesinin en iyi yolu, milyonlarca yoksulun desteðini kazanmasýdýr. Bu yüzden parlamenter
demokrasi baþka bir çeliþkili
doðasýyla daha sosyalistler arasýn-

da tartýþma konusu olur. Gerici bir
sýnýf olan burjuvazinin egemenliði
için, aþaðýda, toplumun en derinlerinde deðiþim isteðini biriktiren
milyonlarca emekçinin oyunu
toparlayan burjuva partileri kendilerini egemen sýnýfa kanýtlamaya
çalýþýr.
Sosyal demokrat partilerden farklý olarak, Türkiye'de AKP bu türden
bir partidir. AKP bir yandan egemen sýnýfýn bölünmüþlüðünü giderdi. Anadolu sermayesiyle TÜSÝAD'ý
yan yana getirdi ve bir istikrar

baþlattýðý büyük bir medeni haklar hareketi vardý. Makeba derhal bu harekete destek oldu.
1968’de Siyah Ýktidar hareketinin önderlerinden, aslen
Trinidatlý olan Stokely
Carmichael ile evlendi. Stokely
Carmichael ile beraberliði
Amerika’da sorunlar yaþamasýna neden oldu. Bir yandan yetkililer hayatý Makeba için zorlaþtýrýrken muhafazakar beyaz
dinleyicileri de tepki göstermeye
baþladý. Bu zor günlerinde Nina
Simon ona destek oldu.
Makeba ve eþi Carmichael
bunun üzerine Afrika’da
Gine’ye gitti. Burada devlet
baþkaný Ahmed Sékou Touré ile
iyi iliþkilere sahip oldular.
1973’de eþinden ayrýldý ve
Afrika’da ve dünyanýn birçok
yerinde, Avrupa’da, Güney
Amerika’da konserler verdi.
Berlin ve Montreux gibi Jazz festivallerine katýldý.

Konserlerinin yaný sýra
Birleþmiþ Milletler’de Gine’yi
temsil etti. Bu çalýþmalarý
sýrasýnda BM’nin barýþ ödülünü
kazandý. Kýzýnýn ölümünde
sonra ise Belçika’da yaþamaya
baþladý ve konserlerine devam
etti.
1990’da Güney Afrika’da ýrkçý
rejimin sonunda çökmesi ve
uzun yýllar boyunca hapiste olan
siyah hareketin lideri Nelson
Mandela Güney Afrika devlet
baþkaný oldu.
Miriam Makeba, Mandela’nýn
çaðrýsý ile Güney Afrika’ya
geldi.
Güney Afrika’da bir çok
ýrkçýlýkkarþýtý filmde ve dokümanterde yer aldý.
1976 Soweto Ayaklanmasý’ný
anlatan Sarafina’nýn yanýnda
2002 yýlýnda Güney Afrika’daki
ýrkçýlýðý anlatan Amandla’da yer
aldý.
Miriam Makeba hiç tartýþmasýz
Afrika kýtasýnýn müziðinin en
önemli temsilcisi. Afrika’nýn
yerel müziði ile Jazzý birleþtiren
Makeba büyün yaþamý boyunca
insan haklarý için ve siyah halklarýn karþý karþýya kaldýðý ýrkçý
uygulamalara karþý mücadele
etti. Dünya çapýnda ün kazanan
müziðini hiç tereddüt etmeden
daima Afrika halklarýnýn haklarý
için kullandý.
10 Kasým’da Ýtalya’da ölümünden bir kaç gün önce bir
gazetecinin röportaj isteðini
hastalýðý nedeniyle önce geri
çevirdi ve sonra kabul etti.
9 Kasým günü yapyýðý röportajda Nelson mandela’ya duyduðu
derin sevgiyi anlattý. Barack
Obama’dan çok umutlu
olduðunu, onu baþkan yapan
aþaðýdan hareketi ve direnci çok
takdir ettiðini anlattý. Ölümünden sonra nelsoýn Mandela “son
dakikalarýnda sahnede olmasý,
gene iyi bir amaçla baþkalarýnýn
yüreklerini ve yaþamlarýný
zenginleþtirmeye çalýþmasý onu
çok iyi yansýtýyor” dedi.

yarattý. Emekçiler ve orta sýnýflar
AKP'yi deðiþimin adresi olarak
görüp desteklediler. Egemen sýnýf
ise AB programýný hayata geçirebileceði güç olarak gördüðü için,
Kürt sorununda kendi lehine bir
çözüm, Kýbrýs sorununun sýrtýnda
yarattýðý aðýrlýktan kurtulma þansý
için bir adres olmasý nedeniyle
AKP'yi destekledi. AKP ise tüm
kitlesel desteðini en büyük patronlar, sanayiciler ve bankacýlar
grubunun partisi olduðunu kanýtlamak için deðerlendirmeye çalýþtý.
Egemen sýnýf, AKP'nin dünya
görüþüyle ilgilenmiyor. Ýstikrar
saðlayýp saðlamadýðýyla ilgileniyor.
Ýstikrarsýzlýk unsuru olduðunu
düþündüðü zaman, hýzla sýrtýný
AKP'ye dönebilir. Nitekim, sermayenin AB programýna en büyük
þiddetle direnen silahlý silahsýz
bürokrasi ve onarýn siyasi temsilcisi CHP ile AKP arasýnda gerilim
þiddetlendiðinde, TÜSÝAD taraflarý
uzlaþmaya çaðýrdý. Bir yandan
"AKP'yi yoldan bulmadýðýný" açýkladý bir yandan da AKP'nin "has-

sasiyetleri" dikkate alarak toplumsal konsensüs için adým atmasý
gerektiði uyarýsýný yaptý. AKP
konusundaki yanýlgý, egemen sýnýf
konusundaki yanýlgýdan kaynaklanýyor. AKP'nin, egemen
sýnýfýn partisi olmasýyla tartýþmasý
gerekenler, AKP'nin hayali þeriatçýlýðýyla tartýþýyorlar. Özellikle
soldan gelen bu eleþtiri, AKP'yi
güçlendiriyor.
Bir baþka yanýlgý ise AKP'ye oy
veren milyonlarca yoksula nasýl
yaklaþýlacaðý. Tayyip Erdoðan
sadece TÜSÝAD'ýn bir numaralý
adresi olduðunu kanýtlamaya
çalýþmýyor, ayný zamanda tabanýndaki milyonlarca insanýn deðiþim
isteðinin basýncýný da yiyor. Sorun,
"asýrlar" önce gericiliðini kanýtlamýþ burjuvazinin ilerici olup
olmamasý, onun son altý yýldýr en
iþlevsel partisi olan AKP'nin
demokrat olup olmamasý deðildir.
Marksistlerin böyle bir tartýþmasý
yok.
Burjuvazinin Kürt sorununda
çözüm istemesi, onun demokrasi

"Fotoðraf" filminin
yönetmeni Kazým
Öz’den yeni bir film

BAHOZ (FIRTINA)
sinemalarda...
2001 yýlýnda ilk uzun metrajlý
filmi "Fotoðraf"tan sonra sinemalarda göremediðimiz yönetmen Kazým Öz'ün yeni filmi
Bahoz (Fýrtýna) vizyona girdi.
Filmin konusu kabaca þöyle:
90'lý yýllarýn baþýnda üniversiteyi
kazanan Cemal, hayatý boyunca
yaþadýðý Dersim'den kalkýp
Ýstanbul'a iktisat okumaya gelir.
Cadý kazaný Ýstanbul Üniversitesi'nde politik kimlik kazanmasý
ve örgütlenmesinin hikayesini
anlatan film 'Türk' sinemasý
açýsýndan bir ilke imza atýyor
denebilir. Ýlk defa 'insanlar
üniversitede nasýl örgütlenir'
sorusunu cevabýný görebildiðimiz film sonuna kadar
gerçekçi olmasa da, elimizdekilerin þimdilik en iyisi.
Bu kadar net politik filmlerin
temel sorunu genelde filmde
konu edilenlerin filmin sonunda
en az memnun olanlar haline
gelmesi sanýrým. Filmdeki
örgütlenmelerin hiçbir bu tam
da bizi yansýtýyor diyemeyecektir. Ayrýca bu bir keþif filmi, yani
kahramanýmýz Cemal, saf ve
masum, þehrin göbeðine uzaydan düþmüþçesine gelir ve
kendi kimliðini keþfederken, biz
seyirciler de onunla ayný süreci
iki saat içinde yaþar ve ayný
uyanýþý paylaþýrýz. Politik sinemanýn son kýrk yýllýk serüveni bu
varsayýmýn hatalý olduðunun
ispatý üzerine kurulu oldu, filmden çýkanlardan pek azý koþarak
bir partiye yazýldý.
Ancak 'Fýrtýna' ile ilgili daha
ilginç olabilecek bir durum da
var. Film beklenmeyecek kadar
eðlenceli ve keyifle
seyredilebiliyor. Gizlice bira
koklanan, pek teatral öz eleþtiriler verilen, yaný baþýndaki
insanlar seviþirken 'aman bizim
çocuklar ne der' diye aþýk
olmaya çekinilen ortamlar bütün
seyirciyi bir hayli güldüren sahneler haline geliyor. Belki de
þunu diyebiliyoruz, bir devir
böyle geçti, sonraki daha iyi
olsun...
Orhan Göztepe

düþkünlüðünden deðil, küresel
sermayeye entegre olmasý için
gerekli istikrar ortamýný ve sermaye birikimine engel olmayacak
adýmý atmak istemesinden kaynaklanýr. Partisi AKP'nin ise zaman
zaman demokratik açýlýmlardan
yana olmasý zaman zaman ise en
þahin tutumlarý takýnmasý, takiyeci
olmasýndan ya da demokratlýðýndan deðil, bir yandan milyonlarýn
deðiþim isteðinin basýncýný hissetmesinden ama ayný zamanda
TÜSÝAD'a güven vermek zorunda
olmasýndan kaynaklanýyor.
Demokrasinin yukardan deðil
milyonlarca sýradan insanýn aþaðýdan eyleminin ürünü olarak geliþebileceðini ve egemen sýnýfýn çözüm
yaklaþýmýyla iþçi sýnýfýnýn çözüm
arayýþý arasýnda grevler, genel
grevler, direniþler ve sokaklarýn
demokrasisi kadar fark olduðunu
bilenler açýsýndan AKP'nin yarýn da
çýkýp, "Evet, Kürt sorunu vardýr"
demesi þaþýrtýcý olmayacaktýr.
Þenol Karakaþ
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Irkçý bakana büyük tepki Ýklim deðiþikliði ve kapitalizmin krizi tartýþýldý
Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe DurDe:

“Siz, Vecdi Gönül, ve sizinki
gibi ýrkçý kafalar "devam
etmeseydi", 21. yüzyýlda ýrkçý
nefretle, sokak ortasýnda,
arkasýndan insan kurþunlayanlar bayrak önünde kahramanlýk
pozu veremezlerdi.
Kaygýlýyýz Vecdi Gönül.
Sözleriniz "halký kin ve düþmanlýða tahrik" ediyor. Kendi
yazdýðýnýz yasalara uyun.
Kimseyi kimseye karþý kýþkýrtmayýn. Önce "gerçekten çaðdaþ,
medeni ve aydýnlanmýþ insanlar" olmadýklarýný ima ettiðiniz
tüm yurttaþlarýmýzdan özür
dileyin, sonra da bir asýrdýr
yapýþtýðýnýz koltuðu býrakýp
istifa edin. Çünkü artýk sizin

þahin pençelerinize vereceðimiz
tek bir güvercinimiz bile yok
bizim.

Küresel BAK:

“Milli Savunma Bakani, "halký
kin ve düþmanlýða tahrik etme"
sucunu islemiþtir. Vecdi Gönül,
yakýnlarý, çocuklarý, torunlarý
hâlâ bu topraklarda yasayan ve
Türkiye Cumhuriyeti yurttaþý
olan, vergi veren, oy kullanan
Ermenileri, Rumlarý bu ülkenin
adeta düþmaný olarak göstermiþtir. Ermeniler, Kürtler,
Rumlar, Türkler ve tüm halklar,
barýþ içinde, geçmiþle
yüzleþerek, ezilen halklara
güven vererek bir arada
yasamasýný baþarabiliriz ve
baþarýyoruz. Yeter ki Vecdi
Gönül gibiler, gölge etmesinler."

"YOKLUGUM TÜRK VARLIGINA
ARMAGAN OLSUN"
Milli Savunma Bakani Vecdi Gonul soruyor: "Bugun eger Ege'de Rumlar
devam etseydi ve Turkiye'nin pek cok yerinde Ermeniler devam etseydi,
bugun acaba ayni milli devlet olabilir miydi?" (...)
"Hayir, ayni olmazdi. Super olurdu." (...)
Butun ulke uc noktaya birikmez, kirk kusur merkez olurdu. Yirmi, otuz
yillik fidan hayatlarimiz degil, kadim bir orman gibi kulturumuz olurdu.
Anasinin dogdugu yerde dogabilirdi herkes, iste o zaman ulke, "memleket" olurdu.
Olmamamizin iyi oldugunu savunuyor. Tehcir ve mubadelenin Turkiye
icin cok hayirli oldugunu savunuyor. Bunca yil soyleyip duracaksin 'oyle
bir niyet yoktu, bunlar savas tedbiri' falan filan diye; ondan sonra da, bu
"gonulsuz tedbirler"den nasil fayda sagladigini, onlarin uzerine nasil insa
oldugunu falan, rahat rahat anlatacaksin. (...)
Bu gonulsuz tedbirlerin anlaminin "milyonlarca can" oldugunu ayri bir
cumlede soyleyeyim dedim, yoksa agir olacak... (...)
Cok sIk unutulan ilginc bir sey soyleyecegim: Biz hâlâ variz. Iste su
kadariz bu kadariz. Aziz maziz, azinligiz, ama variz. Bizim de (yani su an
olanlarimizin da) olmamamizi mi istiyor Bakan? (...)
(...) Cok ciddi bir onerim var. Hani goz bebeklerimizi, civcivlerimizi her
pazartesi sabahi, torna-tesviye siralarina oturtmadan once, beton bahcelerde topluyoruz ya, hani onlara suur asilayip, teklestirip, kutsal amaclara
kanalize edip, dar borulardan geciriyoruz ya. Hani hep bir agizdan ant
ictiriyoruz ya: "Varligim Turk varligina armagan olsun" diye... Azinlik
okullarinda soyle dedirtelim cocuklara mesele kapansin: "Yoklugum Turk
varligina armagan olsun." (...)

Arat Dink (14 Kasim 2008, TARAF gazetesindeki yazisindan)

YAÞAM SAVUNUSU

DSÝP'liler Kadýköy'de Ýklim
deðiþikliðini, buna baðlý olarak
yeni liberalizm ve krizi tarýþmak
için buluþtu. Özellikle liseli gençlerin katýldýðý tartýþmada ilim
deðiþikliðinin ne olduðundan ve
bugün söylenen çözümlerin nasýl
da yeni liberal politikalarýn
ürünleri olduðu tartýþýldý. Ýklim
deðiþikliðinin ertelenemez bir
sorun olduðunu vurgulandý.
Ýklim kampanyasýna baðlý olarka KEG'in Þirketleri deðil
Gezegeni kurtarýn kampanyasýndan bahsettik. Krize karþý KEG
bu slogan ile aktivistleri 29
kasým'a çaðýrýyor. Ýklim deðiþikliði bizlerin deðil þirketlerin ve
kar hýrsýna kapýlmýþ kapitalisterin yarattýðý bir sorundur.
Sorun Ayþe Teyze'nin ve þoför
Ahmet'in zaten olmayan imkanlarýndan feragat ederek çözülecek bir sorun deðildir. Dünya'yý

Savaþ Bütçesi ÝS-T
TE-M
MÝ-Y
YO-R
RUZ
Geçtiðimiz Hafta Küresel BAK
aktivistleri Kadýköy'de KESK'in
krize karþý 29 Kasým miting
çaðýrýsýna destek kampanyasýnýn
startýný verdi.
Geçen hafta Kadýköy'de Savaþ
Bütçesi ÝS-TE-MÝ-YO-RUZ
baþlýklý toplantý gerçekleþti.
KESK Baþkaný Sami Evren ve
Ýlkay Akkaya'nýn konuþmacý
olduðu paneldei kriz için
hükümetin ayýracðaý bütçenin
militarist yanlarýndan bahsedildi.

‘Ýnsan türü’nün doðaya, çevreye, diðer
canlý türlerine bu arada tabii kendi türüne
de yaptýklarýný, verdiði zararý anlata anlata bitiremiyoruz. Gerçekten de bitecek
gibi deðil bu kendini ‘en akýllý’, ‘en zeki’
sanan ve kibrinden de yanýna yaklaþýlamayan türün yaptýklarý. Hele dünyaya
zorla ‘armaðan ettiði’, dünyanýn her bir
yanýnda egemen hale getirdiði ‘kapitalizm’ adlý yönetim sistemi! Bu sistemin,
tüm canlý türleri ile birlikte, doðaya,
yaþam bulduðumuz küreye verdiði tahribat artýk onarýlamayacak boyutlara geldi.
Tüketmek, daha fazla tüketmek ve bir
avuç ‘en akýllýlarýn’, ‘en akýllýsý’nýn ‘kâr’,
‘daha fazla kâr’ güdüsünün dinamiði
üzerine kurduðu sistemin hýrsý ve yok
ediciliði bir türlü durdurulamýyor. Dil farký
bilmeyen, din farký tanýmayan, bir anadan
doðmuþçasýna olup bitene direnen bir
avuç ‘yaþam savunucusu’nun direnci de
olmasa, toplu yok oluþ daha hýzlý gerçek-

Bak senin de öykünerek moralimizi
bozduðun ‘nükleerciler’, atýklarýný nereye
koyacaklarýný bilemiyorlar. Dünyaya meydan okuyan pervasýzlýða karþý sesini yükselttiðinde; bize, umut aþýlayan sen ve
sana derli toplu, yeni, ‘alternatif bir program’ hazýrlayýp sunamayan, biz hepimiz
demek daha çok kafa yormalýyýz, çabalamalýyýz!..
DÝRENENLER DE OLMASA...
Ýþte o haber:
“ Fransa'dan Almanya'nýn Gorleben
kentinde bulunan ara depoya yapýlan
nükleer atýk sevkýyatý, Almanya’da hafta
sonu büyük protesto gösterilerine neden
oldu. Sevkiyat, hafta sonu aralarýnda bazý
Yeþiller Partisi üst düzey yöneticilerinin
de bulunduðu 15 bin çevreci tarafýndan
protesto edildi.
Claudia Roth, Cem Özdemir ve Renate
Künast’ýn da katýldýðý eylemde, radyoaktif
madde içeren nükleer atýklarýn vereceði
zararlara dikkat çekildi. Bazý göstericiler
de kendilerini nükleer atýk taþýyan trenin

leþecek her halde...
YAPMA CHAVEZ!
Aaa, o da ne?..
Venezuela Devlet Baþkaný Hugo
Chavez, Rusya ile birlikte çalýþan
ülkesinin ‘barýþçýl amaçlarla’ nükleer güç
olma yönünde ilerlediðini dünya
kamuoyuna bildirmiþ. Yapma Hugo,
etme Chavez!..
Sen de mi nükleere bel baðlamayý çýkýþ
yolu olarak gördün?
***
Bakýn birkaç ay önce kulaðýmýza gelen
haberleri adeta perçinleyen bu haber,
geliþmeleri doðruluyor gibi:
“Venezuela Devlet Baþkaný Hugo
Chavez, Rusya ile birlikte çalýþan
ülkesinin barýþçýl amaçlarla nükleer güç
olma yönünde ilerlediðini bildirdi.
Chavez, Venezuelalý ve Rus teknik ekiplerinin, Rusya Devlet Baþkaný Dimitriy
Medvedev'in bu ay yapacaðý ziyarete

solda ortaya çýkan bölünmenin
hepimiz için iyi olduðunu ve
önümüzdeki süreçte sola bakmadan sokaða yönelik iþ yapmak gerektiðini de belirtti.
Küresel BAK'ta 29 Kasým'a
Savaþ bütçesi ÝS-TE-MÝ-YO-RUZ
sloganý ile gidiyor.
Otobüs listeleri ve çaðýrýlar
yapýlmaya baþlandý.
Çeþitli þehir ve üniveristelerde
kriz- NATO- savaþ toplantýlara
devam ediyor.
29 Kasým'da herkesi krize karþý
Küresel BAK kortejine çaðýrmaya devam etmeliyiz.

Boðaziçi Üniversite'sinin Kilyos kampüsünde Kerem Kabadayý ile gerçekleþtirdiðimiz "Türkiye ve NATO iliþkisi" baþlýklý toplantýya yaklaþýk 80 kiþilikatýldý. Kerem Kabadayý öncelikle NATO-Gladio iliþkisini, Ýncirlik
Üssü’nü, nükleer baþlýklarý ve NATO'nun savaþ suçlarýný anlattý. Ysunumun ardýndan bir buçuk saate yakýn bir
süre salondaki katýlýmcýlarla sohbet sürdü. Obama'nýn baþkanlýðýnýn nasýl algýlanmasý gerektiðinden,
Ortadoðu barýþýna kadar çok farklý konularda sorular geldi.
Toplantý sorasý yapýlan sohbette Boðaziçi'nin Kilyos kampüsünde çok fazla öðrenci kulübü faaliyeti olmadýðý
ve o kampüste bir Barýþ ve Adalet Kulübü kurulmasý fikrini konuþuldu.

Atýk bekçiliði yapmak yerine...

YALÇIN ERGÜNDOÐAN

Savaþ karþýtlarý olarak savaþçý
deðil barýþçý bir bütçe talebi vurgulandý, adil ve sosyal harcamalara ayrýlacak bir bütçe için
kampanya yapacaðýmýza
deðinildi.
Sami Evren KESK'in baþlattýðý
hareketin 29 Kasým sonrasýnda
da devam edeceði ve Küresel
BAK’ýn da bu kampanyanýn asýl
itici güçlerinden biri olacaðýný
söyledi. Evren ayrýca kampanyada Ergenekon süreci ile birlikte

anlatmalý ve yien olabildiðince
cok insanla 29 Kasým mitingine
giderek hareketi büyütmeliyiz.
Toplantý sonunda bu Cuma
günü itibari ile Kadýköy KEG
yerli krumak üzere buluþmaya
ve kampanyayý örügtlemeye
karar verdik.

Kerem Kabadayý "Türkiye ve NATO iliþkisi" üzerine konuþtu

hazýrlýk çerçevesinde çalýþmaya baþladýklarýný söyledi. Hugo Chavez, nükleer enerjiyi saðlýk ve elektrik sektöründe kullanacaklarýný belirtti. Venezuela'ya 26
Kasýmda gidecek olan Medvedev, bu
ülkeyi ziyaret eden ilk Rus lider olacak...”
***
Yaþam savunucularýnýn iþleri daha çok
uzun ve çok zorlu gibi, deðil mi? Bu moral
bozucu haberin yanýnda yaþam
savunucularýný umutlandýran bir haber de
var neyse ki. Aþaðýda onu da paylaþýyorum. Sen de duy Chavez!..

Doð
ðanýn da, hayyvanlarýn da ne haklarýný savunacak 'avukatlarý', ne çýkarlarýný koruyyacak 'ssendikalarý', ne de 'oyy haklarý' var. Görev 'yyaþam
savunucularý'na düþüyyor... Unutmayyýn! Türcülük de, týpký "ýrkçýlýk" ve
"cinssiyyet ayyrýmcýlýð
ðý" gibidir.

kirletenler biz deðiliz o nedenle
bu eksende bir kampanya ile
sokaða çýkmalýyýz. Bugün
bahsedilen çözümler yoksullarý
vuran, onlardan ellerinde kalaný
da almaya yönelik politikalardýr.
KEG'de de mümkün olduðunca
çok insana bu politikalarýmýzý

geçeceði tren raylarýna zincirledi.
Protesto gösterilerine raðmen, 14 saat
gecikmeli olarak Gorleben kentine varan
nükleer atýk treninden sevkiyat Pazartesi
sabahý baþladý. Kent merkezinden 20
kilometre uzaklýktaki ara depoya
boþaltýlan atýklar, özel korumalý vagonlarla güvenlik güçlerinin kontrolünde getirildi. Polis sözcüsü, gösterilerine devam
eden çevrecilerin barikatlarýný aþtýklarýný
ve kente girdiklerini söyledi. Protesto
gösterileri ve barikatlar nedeniyle güzergahýný deðiþtiren trenin toplam yolculuðu
ise 56 saat sürdü. Çevreci gruplar,
Gorleben kentinin nükleer atýk deposu
olarak uygun bir yer olmadýðýna dikkat
çekiyor. Bölgede kaynak sularýn çýktýðýna
iþaret eden Greenpeace’in nükleer
uzmaný Thomas Breuer, ‘Gorleben kentinin uygun bir yer olmadýðýnýn bilinmesine raðmen, orada bir nükleer atýk deposunun bulunmasýný sorumsuzluk olarak’
niteledi. Yeþiller Partisi de baþka nükleer
atýk deposu olarak baþka bir yer aranmasýný istiyor. Yeþiller Partisi’nin
Parlamento Grup Baþkaný Baerbel Höhn,
Gorleben kentine iliþkin daha önce siyasi
bir karar alýndýðýný belirterek, yeni bir yer
aranmasýnýn þart olduðunu dile getirdi.
Ancak Baþbakan Angela Merkel ise; bu
konuda geri adým atmaya yanaþmýyor!..”
***
Hiç birimiz unutmayalým ki; bilimsel
raporlarýn istatistiki verilerine göre;
“Nükleer enerji, nükleer silahlarýn yayýlmasýna zemin saðlýyor. Son yýllarda,
atom bombasý geliþtiren ve imal eden
ülkeler, baþlangýçta sivil amaçlar taþýyan

‘atom programý’ yürütüyorlardý...”
Nükleer santral kurma macerasý
dünyada çok deðil, yaklaþýk 50 küsur yýl
önce baþladý. Ama bilim insanlarýnýn açýkladýklarýna göre henüz hiç kimse “nükleer
atýklarýn” ne yapýlacaðý nasýl saklanacaðý
konusunda bir fikre sahip deðil. ( Nükleer
kullanan ülkelerin, yukarýdaki haberde
yaþananýn dýþýnda, bir de ‘illegal’ yollardan yaptýklarý ‘atýk depolama’ iþlemleri
de var tabii.) Ýyi bilmeliyiz. Bu atýklar
kesin olarak canlý yaþamýný sona erdirecek nitelikte yüksek “radyoaktivite"
taþýyor. (Ayrýca þu da bir gerçek: Zararsýz
‘radyasyon’ yok. Her ne kadar bazý çevrelerce ‘kabul edilebilir eþik deðerler’ ileri
sürülse de; bu eþik deðerler her geçen
gün daha da aþaðýlara çekilmektedir...)
Ýþte bakýn Fransa ve Almanya ne
yapacaðýný bilemiyor. Yaþam savunucularýnýn nükleerin her türlüsüne karþý çýkmalarý için bir neden. Yetmez mi? Gelecek
kuþaklara (ki olursa), yok edemeyecekleri
bu atýklarý býrakmaya ne hakkýmýz var?
***
Avustralyalý nükleer karþýtlarýndan
ödünç aldýðým bir sözü sizlerle paylaþayým. Çok anlamlý ve düþündürücü
çünkü:
"Eðer Romalýlar zamanýnda nükleer
enerji olsa ve kullanýlsaydý, biz bugün
halâ onlarýn atýklarýnýn bekçiliðini yapýyor
olacaktýk…” Ýyi mi?
Atýk bekçiliði yapmak yerine, gelin
vazgeçin þu nükleerden!.

YALÇIN ERGÜNDOÐAN

yalcinergundogan@sesonline.net
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Antikapitalist tartýþmalar Ýzmir’de gerçekleþti:

“Krize karþý
antikapitalist
yeni bir sol”
DSÝP tarafýndan düzenlenen
Marksizm 2008 tartýþmalarý bu
kez Ýzmir'de gerçekleþti. Ýki
günde toplam 7 toplantý
gerçekleþti. 200'den fazla
katýlýmcý yer aldýðý Ýzmir'deki
antikapitalist tartýþmalarda yaþ
ortalamasý 20'ydi. Kapitalizmin
krizi ve Ergenekona karþý
mücadele üzerinde en fazla
durulan konulardý. Ýzmir'de
radikal sözlerin edildiði tartýþmalarýn özetleri ve izlenimler:
"Küresel ýsýnma ve ekolojik kriz"'
toplantýsýnda konuþan KEG ve DSÝP
üyesi Ayþin Altun, "Ýklim deðiþiyor.
Gezegenimiz batýyor. Kapitalistler
gezegeni deðil bankalarý kurtarýyor.
Çözüm bizlerin ellerinde,
yenilenebilir enerji kaynaklarýna
yönelmek ve yeryüzünde yaþamý kurtarmak mümkün" dedi. Allianoi
Giriþimi, Irak Dünya Mahkemesi ve
KEG kampanyalarýnda yer alan Hilal
Küey "Küresel ýsýnmanýn sanayi
devrimi ve sanayileþme politikalarýnýn bir sonucu” olduðunu vurguladý ve Ya kapitalizme son vereceðiz ya da dünyanýn sonu gelecek"
dedi.
z "Kapitalizmin krizi ve emekçi
sýnýflar" baþlýklý toplantýda konuþan
DSÝP üyesi Giray Korkusuz, neo-liberalizmin bugün çöktüðünü, dünyada
ve Türkiye'de kapitalistlerin krizin
faturasýný çalýþanlara ödetmek istediðini, küresel çapta iþten çýkarmalarýn, ücretleri düþürme politikalarýnýn, Türkiye'de 2009
bütçesinin bu saldýrýnýn göstergeleri
olduðunu vurguladý. Korkusuz,
Ýzmir’deki antikapitalistleri 29
Kasým’da Ankara’da KESK’in yanýnda
olmaya çaðýrdý.
z DSÝP'ten Recep Aykýn ve ÖDP'den
Ekrem Tükenmez "Antikapitalist
hareket ve sol alternatif" toplantýsýnda konuþtu.
Recep Aykýn, 1999'da Seattle'da
Dünya Ticaret Örgütü'ne karþý
gerçekleþen gösterilerin bir dönüm
noktasý olduðunu, antikapitalist
hareketin doðduðunu ve geçen
sürede dünyada etkin bir güç haline
z

geldiðine dikkat çekti. Recep Aykýn
yeni sol örgütlenmenin kapitalizme,
savaþa, iþgale, ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe, homofobiye ve darbelere karþý
olan en geniþ kesimleri kapsamasý
gerektiðini söyledi. Ekrem Tükenmez
ise antikapitalist hareketin 11 Eylül
sonrasý kendisini savaþ karþýtý
harekete dönüþtürmeyi baþardýðýný,
devletler ve partiler arasýnda deðil,
insanlar ve sýnýrlarý aþan sosyal
hareketler arasýndaki yeni bir enternasyonalizmi yarattýðýný söyledi.
z “Stalinizmin iflasý ve aþaðýdan
sosyalizm" toplantýsýnda konuþan
DSÝP üyesi Erkan Kara "Sosyalizmin
kurulmasý için milyonlarca insan
öldürülebilir mi" diye sordu.
Stalinizmi savunan bir çok hareketin
bugün bile bu soruya "evet" yanýtýný
verebileceðini söyleyen Kara,
Sosyalizmin iþçi sýnýfýnýn kendi eylemi, taban örgütleriyle kurulabileceðini anlatan Erkan Kara stalinizmle
hesaplaþmadan bugün sosyalist bir
mücadele yürütülemeyeceðini vurguladý.
z "Darbe, Ergenekon,
Demokrasinin konuþmacýlarý Ege
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Melek
Göregenli ile DSÝP üyesi Roni
Margulies'ti. Melek Göregenli,
üniversitelerde baþörtüsü yasaðýna
karþý ve özgürlükçü demokratik yeni
bir anayasa için bir çok giriþimde yer
alýyor. Roni Margulies; "Kemalist
devlet, derin ve sýð tüm mekanizmalarýyla seçilmiþ hükümeti
devirmek istiyor" tespitiyle konuþmasýna baþladý. Laik-þeriatçý saflaþmasýný "halký seferber edebilmek,
cumhuriyet mitingleriyle darbenin
toplumsal koþullarýný yaratmak için
devletin pek de derin olmayan kesimleri tarafýndan kullanýlan ideolojik
bir silah olduðunu" söyledi. Melek
Göregenli "Bu olayýn sýnýfsal maddi
arka planý nedir? Çok açýk bir sýnýfsal
arka planý var. Cumhuriyet mitinglerinde yürüyenler orta-üst ve üst
sýnýflarýn üyeleriydi. Sosyalistlerin
burada iþi olamaz" dedi. "Marksizm
'ne o ne bu', hele hele 'yesinler birbirlerini' þeklinde hayatý yorumlayan
bir yöntem asla deðil. Marksizm,
dünyayý deðiþtirme iddiasýdýr" diye
konuþan Göregenli'ye göre militarist,
homofobik, cinsiyetçi ve devlet yan-

lýsý bir tutumun sol olamayacaðýný
söyledi.
z "Kemalizm, politik Ýslam ve sol"
baþlýklý toplantýnýn konuþmacýlarý
Ege Üniversitesi'nden Doç. Dr.
Nilgün Toker ile DSÝP'ten Volkan
Akyýldýrým'dý. Volkan Akyýldýrým;
2008'de hortlayan "irtica" paranoyasýnýn tohumlarýnýn cumhuriyetin
kuruluþ dönemlerinde atýldýðýný,
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile
Türkiye'de din ve inanç özgürlüðünün baský altýna alýndýðýný söyledi. Bugün Alevi ve Sünni dindarlarýn
inançlarýný özgürce yaþayamadýðýna,
diðer din mensuplarýnýn ise vahþice
öldürülebildiðini söyleyen Akyýldýrým,
sosyalistlerin tüm 'ezme / ezilme'
iliþkilerine karþý olmasý gerektiðini
vurguladý ve sosyalistleri Kemalist
rejime karþý "din, inanç ve ifade
özgürlüðü" için mücadele etmeye
çaðýrdý. Konuþmasýna din ve dindarlýðýn iki ayrý olgu olduðunu söyleyerek baþlayan Nilgün Toker; "din
gibi kemalizmin de dogmatik
olduðunu" söyledi. Toker, solun 20
yýldýr maðduriyet durumundan çýkamadýðýný ancak Ýslamcýlarýn bu durumu aþtýðýna dikkat çekti. Nilgün
Toker'e göre sol, hem Kemalizm hem
de din karþýsýndaki net bir tutum
almalýydý.
z Antikapitalist tartýþmalarýn son
toplantýsý "Cinsiyetçilik ve kapitalizm"di. Küresel Eylem Grubu
üyelerinden Nalan Damarsardý kapitalizm ve cinsiyetçilik arasýndaki
iliþkiye dikkat çekti. Kapitalizmin aile
kurumunu yaþatmak için her gün cinsiyetçiliði yeniden ürettiðini söyleyen
Damarsardý devrimi beklemek deðil,
bugünden her türden cinsiyetçi
uygulamaya karþý mücadele etmenin
gerekliliðini savundu. Baðýmsýz
Kadýn Ýnisiyatifi'nden Özge Yolcu ise;
sendikalarda yüzde 40 kadýn
kotasýnýn gerektiðinin altýný çizdi.
Yolcu; sendikalarda kadýn komisyonlarý kurulduðunu, ancak bu komisyonlarýn çoðu zaman ikincil ve önemsiz olarak görüldüðünü söyledi. DSÝP
üyesi Fatma Can ise; medyanýn cinsiyetçiliði kullandýðýný, seçtiði kodlarla yeniden ürettiðini söyledi.
Ýzmir'deki antikapitalist tartýþmalarý
cinsiyetçiliðe ve kapitalizme karþý
mücadele çaðrýsý ile son buldu.

ÂBURSA 22 Kasým (Cumartesi)
4 TOPLANTI:

16.30 – 18.00

Kürt sorunu ve milliyetçilik

13.30 – 14.45

Ortadoðu'da savaþ ve
Ýslam fobisi

Avi Haligua (Açýk Radyo)
Hasan Ünal (Mazlum-D
Der Bursa
Þubesi Baþkaný)
15.00 – 16.15

Yaklaþan felaket:
Küresel ýsýnma

Esra Erener (DSÝP)
Mehmet Kartal (ÖDP)

Ayla Yýldýrým (Barýþ Meclisi)
Kutbettin Üþenç (DTP PM Üyesi)
Özden Dönmez (DSÝP)
18.15-119.30

Yeni liberalizmin çöküþü
ve gelecek

Þenol Karakaþ (DSÝP)

Antikapitalist tartýþmalar, Bursa Barosu
Lokali’nde gerçekleþiyor: Kýbrýs Þehitleri
Caddesi, Adliye Sarayý, G Blok

ÂKOCAELÝ 23 Kasým (Pazar)
3 TOPLANTI :
15.00 - 16.00

Küresel iklim krizi

17.45 -119.00:

Yeni-lliberalizmin çöküþü,
emperyalizm ve savaþ

Nuran Yüce (KEG)
Meltem Oral (DSÝP)

Prof. Dr. Sinan Özbek
(KOÜ. Felsefe)
Volkan Akyýldýrým (DSÝP)

16.15-117.30

Kocaeli’de Marksizm 2008

Darbe, Ergenekon,
demokrasi

Berhem Baltaþ
(70 milyon Adým)
Özden Dönmez (DSÝP)

Dafne Kültür Merkezi’nde
yapýlacak: Kemalpaþa Mahallesi,
Ýnönü Caddesi No: 84, Ýzmit
(Eski Star sinemasý)

ÂAKHÝSAR 11 Aralýk (Pazar)
Kapitalizmin krizi ve
emekçi sýnýflar

Kapitalizm neden krizlere girer?
Bugünkü krizin dinamikleri
z Krize karþý çalýþanlar nasýl
örgütlenmeli?
z
z

Kemalizm, stalinizm,
Türk solu

Türk solunun tarihsel kökleri
Darbeler ve sol
z Susurluk’ta baðýranlar bugün
neden sessiz?
z
z

Neden sosyalist olmak
gerek?

Özgür bir toplum nasýl kurulabilir?
z Bireysel kurtuluþ mümkün mü?
z Yönetilenler yönetebilir mi?
z

ÝLETÝÞÝM:
0542 500 23 22

www.dsip.org.tr

