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Dönemin baþbakanýndan
önemli açýklamalar:

Susurluk
çetesinin üzeri
nasýl örtüldü?
28 Þubat darbesi Refahyol
hükümetini devirdi. 1997’de darbenin ardýndan kurulan ANAPDSP-DTP (DTP-H. Cindoruk’un
lidertliðindeki sað parti) koalisyon hükümetinin Baþbakaný
Mesut Yýlmaz bir Susurluk
raporu hazýrlatmýþtý. Raporun
ve Susurluk’u soruþturma giriþimlerinin baþýna ne geldi? Yýllar
sonra ETÖ soruþturmasý ile
Yýlmaz konuþmaya karar verdi:
Baþbakanlýk tarafýndan hazýrlanan raporda Susurluk çetesinin
polis ve JÝTEM’e uzanan iliþkilerinin bir bölümü sergilenmiþti.
Ne MÝT, ne emniyet, ne jandarma hiçbir yapmadý.Tüm aydýnlatma giriþimlerinin önü kesildi.
11 yýl sonra Susurluk davasýnýn
önde gelen ismi Ýbrahim Þahin
ile emri altýndaki infaz timleri
Ermenilere ve Alevilere suikast
hazýrlýðý içindeyken suçüstü
yakalanacaktý. Eðer Susurluk’un
üzerine gidilseydi Hrant Dink
ölmeyecekti.
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DÜNYADA
51 MÝLYON
KÝÞÝ ÝÞÝNÝ
KAYBEDECEK
Uluslararasý Çalýþma Örgütü
(ILO), küresel kriz sonucu bu
yýl 51 milyon kiþinin iþsiz kalabileceðini açýkladý. ILO'nun
yayýmlandýðý rapordaki en
iyimser senaryoya göre, bu yýl
dünyada 18 milyon çalýþan iþsiz
kalacak, küresel iþsizlik oraný
yüzde 6,1'e çýkacak. Daha
gerçekçi bir senaryoya göre ise
30 milyon kiþi iþini kaybedebilecek. Bu da küresel iþsizlik
oranýný yüzde 6,5'e çýkaracak.
En kötü durum senaryosuna
göre, bu yýl 51 milyon insan
iþini kaybedecek. Bu durumda
küresel iþsizlik oraný yüzde

7,1'e yükselecek.
Küresel iþsizlik oraný 2007'de
yüzde 5,7, 2008 yýlýnda ise
yüzde 6 olmuþtu. ILO'nun
Ekim ayýnda yayýmlanan bir
önceki raporunda, mali kriz
nedeniyle 2009'da 20 milyon
kiþinin iþini kaybedebileceði
ifade edilmiþti. ILO, 2008 sonu
itibariyle en yüksek iþsizlik
oranýnýn yüzde 10,3 ile Kuzey
Afrika'da ve yüzde 9,4 ile
Ortadoðu'da olmasýný bekleniyor. Bu saldýrýya karþý koymalýyýz. 15 Þubat’ta Ýstanbul’daki ortak miting kalýcý bir
mücadeleyi baþlatmalýdýr.
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Davos’un
prestiji yerle bir
Davos zirvesi ya da
toplantýlarý olarak
adlandýrýlan organizasyon
ilk kez 1971 yýlýnda kuruldu. General Motors, Nike,
Microsoft'un gibi 1000 dev
küresel þirket birleþerek, o
seneki dünya gündemini
belirlemek ve küresel sermayenin siyasetlerini oluþturmak için bu kurumu
yarattý. Kurum yýllar
boyunca etkili bir hale
geldi. Ancak antidemokratik yapýsý ve
iþleyiþi hiç deðiþmedi.
Türkiye Dünya Ekonomik
Forumu'nu Turgut Özal'la
tanýdý. 12 Eylül darbesinin
hemen ertesinde yeni-liberal ekonomik politikalarýn
ve piyasa ekonomisinin
militan savunucusu T. Özal
Davos'a gitti. Özal'ýn ardýndan Türkiye Davos
zirvelerinin müdavimi
oldu. Orada küresel þirketler tarafýndan alýnan
ancak 6,5 milyar insanýn
hayatýný ilgilendiren
ekonomik kararlar
Türkiye'ye de taþýndý.
Erdoðan "Davos benim
için bitmiþtir" dereken
meþruiyeti çoktandýr
tartýþýlan bu oluþumu da
aðýr bir zarar verdi. Dünya
Ekonomik Forumu'nun
tüm demokratiklik ve
özgür tartýþma iddialarý
yerle bir oldu.
Küreselleþme karþýtlarýysa
çoktandýr Davos'un
balonu- nu söndürmüþtü.
1999'da Seattle'da Dünya
Ticaret Örgütü toplantýsýnýn ardýndan Davos
zirvesi de protesto edilmeye baþlandý. Antikapitalist
hareket 2001 yýlýnda sermayenin zirvesine karþý
ezilenlerin zirvesini oluþturmak için Dünya Sosyal
Forumu'nu (DSF) kurdu.
DSF'nin prestiji artarken
Davos eskisi gibi gözde
deðilken tam da Gazze
üzerinden büyük bir darbe
yedi.

Ýsraille yapýlan ikili anlaþmalar iptal edilmelidir

Sözünün arkasýnda dur
"Öldürmeye gelince, siz
öldürmeyi çok iyi bilirsiniz.
Plajlardaki çocuklarý nasýl
öldürdüðünüzü, nasýl vurduðunuzu çok iyi biliyorum.''
Baþbakan Erdoðan, Gazze'ye
yönelik üç haftalýk saldýrýda üçte
biri çocuk 1300 Filistinlinin ölmesine yol açan Ýsrail'in Baþbakaný
Þimon Peres'e tepkisini bu sözlerle dile getirdi. Ýsrail ve ABD yanlýsý toplantý moderatörü tarafýndan susturulmak istenen
Erdoðan, geleneksel diplomasiyi
ve esas olarak ABD'nin ne diyeceðini hiçe sayarak Davos'ta
adeta eylem yaptý.
Erdoðan, Davos'taki Ýsrail ve
Filistin sorunu konulu toplantýda
Ýsrail politikalarýný sert bir þekilde
eleþtirdi. Eleþtirisi Davos'un
ruhuna aykýrýydý. Çünkü 2006
yýlýnda tüm dünyanýn gözleri
önünde gerçekleþen Filistin
seçimlerinde oylarýn yüzde 60'ýný
alan Hamas'ý tanýmadan adým
atmanýn mümkün olmadýðýný
söyledi. Oysa ABD ve AB'ye göre
Hamas terörist bir örgüttü.
ABD'nin baþýný çektiði emperyalist blok, 2006 yýlýndaki meþru
seçimlerde oylarýn yüzde 60'ýný
alarak Filistin hükümetini kuran
Hamas'ý tanýnmamýþtý. ABD ve
Ýsrail'in Filistin Kurtuluþ Örgütü
lideri Mahmud Abbas'ý baþa
geçirmek istemiþti. Çünkü Hamas
FKÖ'nün aksine Ýsrail devletinin
yýkýlmasýndan yanaydý ve
direniþe devam ediyordu.
Abbas ve arkadaþlarý bir darbe
ile yönetimi ele geçirmek istemiþ,
Filistinlilerin yaþadýðý küçük
toprak parçasý kalýcý olarak
bölünmüþtü. Batý Þeria Abbas
denetimi altýna girerken, meþru
Hamas hükümeti ve tabaný
Gazze'ye sýkýþtýrýlmýþtý. Gazze'ye
yönelik Ýsrail saldýrýsý tam da
bunlarýn üzerine geldi. Dünyanýn
en büyük silah üreticilerinden biri
olan Ýsrail'e ev yapýmý roketler
atan Hamas teröristti! Zaten
Ýslamcýydý, yani düþmandý.
Terörist ilan edilen Hamas'ý
destekleyen Filistin halkýnýn

Baþbakan'ýn Davos'ta Ýsrail'i protesto
etmesi ulusalcýlara aðýr bir darbe indirdi.
Türkiye halkýnýn büyük çoðunluðu
Erdoðan'ý desteklerken, CHP baþta olmak
üzere kendini "AKP karþýtý" olarak
adlandýrýlan darbe yanlýlarý Ýsrail'den
yana tutum aldý.
Ulusalcýlar AKP'yi "Amerikan iþbirlikçisi", Tayyip Erdoðan'ý "Musa'nýn
çocuðu" olarak adlandýrýyordu. Ancak
Davos'ta olanlar maskeyi düþürdü.
Meðer hepsi de ABD tarafýndan ayakta
tutulan ve onun çýkarlarý için davranan
Ýsrail'in savunucusuymuþ!
Onlar Türkiye’de halkýn çoðunluðuna
düþman olduklarý gibi Filistin halkýnýn
da çoðunluðuna karþýlar. Ýslamcýlara
saldýrmak adýna iþgalciden yanalar.
Türkiye'nin eski NATO Daimi Temsilcisi-C
CHP
Milletvekili Onur Öymen:
"Bu kadar haklý bir dava bu kadar kötü
savunulamaz. Siz orada Hamas'ý deðil,
Filistin'i savunacaksýnýz. Siz biliyor musunuz,
Hamas, AB'nin 'terörist örgüt' listesinde PKK
ile ayný sayfada. Þimdi siz Filistin halkýnýn çektiði ýzdýraplarý dile getirirseniz herkes sizi
alkýþlar, ama siz Hamas'ý savunuyor ve bun-

çoðunluðuydu.
Tayyip Erdoðan
Baþbakanlýðý'ndaki hükümet
Hamas'ý ilk tanýyan siyasi güç
oldu. Ankara'da Hamas heyetinin
hükümet tarafýndan kabul
edilmesi hükümeti bir darbeyle
devirmek isteyen ulusalcý odaklar
tarafýndan þeriatçý emellerinin
kanýtý olarak sunuldu. Davos'ta
Ýsrail'i protesto eden baþbakan
bardaðý iyice taþýrmýþtý.
ABD, Davos'taki tartýþmayý "talihsiz bir olay" olarak yorumladý,
yani bir daha olmasýn dedi.
Þimon Peres, Erdoðan'dan özür
dilerken Ýsrail Savunma Bakaný
Livni Türkiye'yi Ýsrail'e "saygýlý
olmaya" çaðýrdý. Erdoðan'ý en çok
protesto eden 'monþerler' anýlan
Türk diplomatlarý oldu. TV
ekranlarýna üþüþen eski diplomatlar ve büyükelçiler bu durumun
Türkiye'nin aleyhine olduðunu
söylediler. Erdoðan'ýn çýkýþý "duygusal", "kavgacý", "huysuz" diye
nitelendi. Çýkarlar önemliydi ne
de olsa, Türkiye, ABD'nin sadýk
partneri dolayýsýyla Ýsrail'in de
biricik dostu olmalýydý.
TSK ise ikili anlaþmalarýn “milli
menfaatler” doðrultusunda
yapýldýðýný açýkladý. Tank ve
Heron almak Kürt sorununu

çözmek istemeyen Türkiye’nin
ihtiyacýydý ve Ýsrail’le iliþkiler
devam etmeliydi.
Ana muhalefet partisi CHP ise
monþerler gibi Erdoðan'ý suçladý.
Davos'taki protesto "talihsiz bir
olay"dý. Erdoðan Türkiye'yi ABD
ve Ýsrail karþýsýnda "zor durumda" býrakmýþtý. CHP'nin kýyýsýndaki küçük Kemalist oluþumlara
göreyse Davos çýkýþý Büyük
Ortadoðu Projesi'nin bir parçasýydý! Ancak Erdoðan ve partisinden
nefret eden ya da kuþku duyan
bir çok kiþi ulusalcýlarýn yanýnda
yer almadý.
Kuþku duyanlara raðmen
Davos'un ertesinde yapýlan
anketlerden Türkiye halkýnýn
yüzde 90'ýndan fazlasýnýn
Erdoðan'ý haklý gördüðü sonucu
çýktý.
Dünyadan gelen tepkilerin çoðu
da ayný yöndeydi. Ýlk tepkiyi
Gazzeliler verdi. Davos protestosunun ertesi günü 20 bin Filistinli
saldýrý tehdidinin ortasýnda
sokaða çýktý ve destek mitingi
yaptý. Hamas ve FKÖ Erdoðan'a
destek ve saygý mesajlarýna girerken Ortadoðu’daki rejimler
büyük bir baský altýna girdi.
Gazze saldýrýsý sýrasýnda
Ortadoðu'nun tümünde yüz bin-

CHP ve ulusalcýlar Ýsrail’den yana
larýn sözcülüðüne savunuyorsunuz. Ýnanýlýr
gibi deðil. Tamamen cihad fikri ile konuþuyor.
Aslýnda modern dünyada Davos deðil,
Erdoðan bitmiþtir. Bütün Arap ülkeleri
Hamas'a tepki gösteriyor. Ýsrail'in insanlýk dýþý
saldýrýlarý ayrý bir iþ. Ama gidip terörist
Hamas'ý savunursanýz, Türkiye'yi dünyada 5
paralýk edersiniz. Peres'e 'Sen' diye hitap
edemezsiniz. Uluslararasý iliþkide böyle bir
üslup yok. Sayýn baþbakan çok yanlýþ yaptý"
dedi."
CHP Sözcüsü ve Genel Sayman
Mustafa Özyürek:
Türkiye þimdi Hamas'tan yana net bir tavýr
alarak yýllardýr izlenen bu politikasýndan sapmaktadýr. Bu doðru deðildir. Ortaya çýkacak
durum Türkiye'nin çýkarlarýna zarar verir.
Öfkeyle kalkan zararla oturur.
Deniz Baykal:
Baþbakan'a Davos'taki panelde haksýzlýk
yapýldýðýný ancak Erdoðan'ýn konuyu seçim
malzemesi yaptýðýný ifade etti. Erdoðan'ýn

olayý iç politika malzemesi yaptýðýný ileri süren
CHP Lideri Baykal, bu durumun Türkiye'de
varolan Yahudi- Ýsrail düþmanlýðýný körükleyeceði uyarýsýnda bulundu.
CHP Konya Milletvekili Atilla Kart:
"Erdoðan günü kurtarmaya çalýþýyor.
Türkiye'nin ulusal güvenliðini, istihbarat ve
milli çýkarlarýný neden Ýsrail'e teslim ettiniz?
Peres'in çýkýþýna karþý elbette tepki verilmeliydi, ama tepkinizde tutarlý olmalýsýnýz, ona göre
ülkenin çýkarlarýný savunmalýsýnýz. O tepkiyi
de Ýsrail'e yönelik politikalarýnýzda tutarlý
olarak ortaya koymalýsýnýz."
CHP TBMM Grup Baþkan Vekili
Hakký Süha Okay:
''Diklenmeden dik duracaðýz diyen anlayýþ,
Ramallah'da '1 saate yakýn süre sýnýr kapýsýnda kaldým' derken neden tepki göstermemiþ.
'Diklenmeden dik duracaðýz' diyen Baþbakan,
Kuzey Irak'ta, Kerkük'te askerlerimizin baþýna
çuval giydirildiðinde neden tavýr göstermemiþ? Çanakkale Savaþý'ndaki gibi hiçkimse

lerce insan iþgale karþý sokaða
çýkmýþ, ancak Arap hükümetleri
sessiz kalmýþtý. Bir tek Yemen
hükümeti Ýsrail'i protesto etmiþti.
Savaþ karþýtý mücadelenin ve iþçi
hareketinin güçlü olduðu
Mýsýr'daki Hüsnü Mübarek rejimi
ise Hamas'ýn Gazze'den çýkarýlmasý planý için taraftar toplamaya
çalýþýyordu. Türkiye’nin Ýsrail’e
karþý olmasý ABD iþbirlikçisi iktidarlarý zor duruma düþürdü.
Nitekim Suudi Arabistan
medyasýnda Davos protestosu yer
almadý.
Türkiye ile Ýsrail iliþkilerinin
geleceði ne olacak? Baþbakan
Ýsrail hükümetini eleþtirdiðini
söylüyor ve iki ülke arasýndaki
iliþkileri “ciddi” olarak nitelendiriyor. Evet, Türkiye Ýsrail’in
en büyük silah müþterisi. AKP
döneminde ise Ýsrail’den silah
alýmlarý 7 kat arttý. Baþbakan
TSK’nýn önüne koyduðu her türlü
askeri projeye imza attý. Ýsrail
1994’te yapýlan anlaþmadan bu
yana Türkiye’nin “stratejik
askeri” partneri olarak kabul
ediliyor. Filistinlilere en büyük
destek bu durumu ortadan
kaldýrmaktýr. Erdoðan’dan sözzünün arkasýnda durmasýný
istemeliyiz

kendisini Mustafa Kemal ile kýyaslamasýn."
DSP Genel Baþkaný Zeki Sezer:
Gazze'deki katliama karþý durmak sokak
kabadayýlýðý üslubuyla deðil, devlet adamý
niteliðiyle olmalý. Filistinli kardeþlerimizle birlikte olduðumuzu ortaya koymalýyýz ama bunu
yaparken devlet adamý kimliðini ortaya koymak gerekir.
Doðu Perinçek, Silivri'den:
"2007 baharýndaki eylemlerde [Cumhuriyet
Mitingleri] 367 formülü tartýþýlýyordu.
Cumhurbaþkanýný istifaya davet ettim. AKP
iktidarýna son verilmesini, hukuka uygun
halka dayalý bir ihtilal yapýlmasýný içeren bir
konuþmaydý. Maksadým, AKP'nin ayak oyunlarýyla indirilmesinin çözüm olmayacaðýný,
halk hareketiyle olacaðýný söyledim. Bizim
önerilerimiz dikkate alýnsaydý Davos'ta
Türkiye'yi utandýracak hallere düþülmeyecek
Emekli Büyükelçi (monþer) Özden Sanberk:
Erdoðan hem kendinin hem de ülkenin kontrolünü kaybetti. Haklý olduðu yerde haksýz
duruma düþürdü kendini. Herkes ondan bu
deneyim ve nüfuza göre hareket etmesini beklerdi.

sayý: 350 z sosyalist iþçi z
“GÝRME” DEDÝM, GÝRMEDÝ!
“Cumhurbaþkaný'nýn halk tarafýndan
seçilmesi için 376'yi bulamazlarsa bu
iþ bitiyor. Mumcu zaten teklifi yapan
p....... kendisi. Ben þeye girmek
dedim Cumhurbaþkanlýðý seçimine.
'Kesinlikle girme' dedim. Girmedi. O
olmadý. O girseydi seçiliyordu.
Abdullah Gül olmadý gaye oydu.
Abdullah Gül olmayýnca seçime gidecekti.
AKP ÜZERÝNE ATLADI
Fakat bu bana þeyi söyledi.
Cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan
seçilmesini istiyorum dedi. Bu dedi
sakýncalý Hüseyin bey dedi. Bu p........
yok efendim dedi ýsrar etti. Bize hava
yapmak için bunu teklif etti AKP'de

Eski Genelkurmay Baþkaný Karadayý’nýn ses kaydý
üzerine atladý. 367'yi bulamazlarsa
katakulliye gidiyor.
CHP’EN GEÇENLERÝ ARADIM
Ben bir iki kiþiye daha telefon ettim.
'Sakýn girmeyin' diye. Ýþte bazý bir iki
milletvekiline, Halk partiden oraya
geçmiþ olanlar. Þimdi adam diyor ki;
'efendim bizim baþkan' diyor tabi bu
teklifi yapan bizim baþkan diyor.
Mumcu için.
ESKÝ BAKANLARA DA SÖYLEDÝM
Bu diyor gireceðine göre 'yani bizim
de kesinlikle girmemiz lazým', iþte
anladýðým kadarýyla girin demiþ ki
onu açýk söylemiyor falan. Eee ‘Gir

kardeþim dedim gir þey ver çekimser
ver. Gir ve çekimser ver.’ Ondan sonra
dedim ki ‘birkaç arkadaþa daha
söyle’, düþünecek onu iþte ben bir iki
eski bakanlardan bir ikisine söyledim
onlar da bir iki milletvekiline söyleyecekler bakalým iþte.
KANADOÐLU’NA TEÞEKKÜR ETTÝM
Teþekkür ettim Sabih Kanadoðlu'na,
gece konuþtuk 45 dakika kadar, ne
olacak dedim. 'Valla kötü istikamete
gidiyorlar' dedi. 'Ancak' dedi 'bazý
þeyler olabilir. Bunlar hatalar yapabilirler' þimdi diyor. Cumhurbaþkaný
bunu veto etmeye hakký yok. Ancak

referanduma gönderme durumu var.
Referanduma gönderiyorum deyince
120 gün sonra referandum. Fakat
þimdi bunlar kanun çýkaracakmýþ.
Bunu söyledim ondan sonra 'biliyorum' dedi bu sýkýntýlar var ama bazý
þeyler de var.
TSK'NIN HALLETMESÝ LAZIM
Genelkurmay'ýn düþünmesi lazým. Bu
iþi bir tek þey Silahlý Kuvvetler temizler artýk. Eðer þu seçimlerden de
baþarýlý olunmazsa Silahlý
Kuvvetler'in bunu halletmesi lazým.
BUNU ASKER TEMÝZLER
Bunlar yani cumhurbaþkanlýðýna
kadar kendi adamlarýndan biri gelir
genel seçimde de böyle ekseriyetle
baþa geçerlerse bunu asker temizler.

Darbe tehdidi bitti mi?
Geçtiðimiz günlerde Ýsmail
Hakký Karadayý'nýn Erkan
Mumcu'yu meclise girmemesi
için uyardýðý ve Sabih Kanadoðlu
ile uyum içerisinde çalýþtýklarýný
belgeleyen ses kayýtlarý çeþitli
basýn yayýn organlarýnda yer aldý.
Ýsmail Hakký Karadayý açýk açýk
AKP hükümetine karþý darbe
anlatýyor bu konuþmalarda.
Ergenekon soruþturmasý
baþlayalý beri sürekli karartýlmaya önemsizleþtirilmeye
çalýþýlýyor.
Oysa hergün arka arkaya ortaya
çýkan belgeler, alýnan tutumlar
soruþturmanýn devam etmesinin
ve derinleþtirilmesinin hayati bir
öneme sahip olduðunu gösteriyor.
Emekli “paþalarýn” tutuklanmasý, toplumun büyük çoðunluðunun nezdinde darbelerin
meþru olmamasý ve sokakta darbeye karþý ilk defa birleþik bir ses
çýkmasý bazý aklý evvellerin ellerini kollarýný sallayarak darbe tezgahlamasýnýn önünü kesti elbette.
Ama bu darbe tehditlerinin
bütünüyle ortadan kalktýðý þeklinde algýlanmamalý. Bu tehditten
tamamen kurtulabilmek için
geçmiþte yapýlmýþ bütün darbe
lerle yüzleþmek ve gelecekte
yapýlmasý ihtimali olan, tehdit
olarak önümüzde duran her türlü
müdahaleye karþý sürekli sokakta
olmak gerekiyor.
Ergenekon soruþturmasý kim ne
derse desin darbecilere karþý bir
soruþturmadýr, toplumun büyük
çoðunluðu tarafýndan da böyle
algýlanmaktadýr. Bu soruþturmanýn sulanmadan, saptýrýlmadan ve engellenmeden devam
etmesi büyük önem taþýyor. Bu
sürecin devam edebilmesi için

367 krizi ve aðýr
çekim darbe
12 Nisan 2007
Genelkurmay Baþkaný Orgeneral
Yaþar Büyükanýt 12 Nisan'da
Cumhurbaþkaný'nýn Türk Silahlý
Kuvvetleri'nin Baþkomutaný olmasý
sýfatý ile bu seçimlerin kendilerini de
yakýndan ilgilendirdiðini söyledi ve
seçilecek Cumhurbaþkaný'nýn
cumhuriyetin temel ilke ve kurallarý
ile Atatürkçülüðün gereklerine özde
baðlý olmasý gerektiðini açýkladý.
14 Nisan 2007
Tandoðan'da ADD, CHP ve
MHP'nin baþýný çektiði ulusalcý gruplar Cumhuriyet Mitingi'ni gerçekleþtirdi. On binlerce kiþinin katýldýðý
mitingde darbe çaðrýlarý yapýldý.
AKP Türkiye'ye þeriatý getirmeyi
planlamakla suçlandý. Ýstanbul,
Ýzmir baþta olmak üzere ard arda
darbe yanlýsý mitingler örgütlenmeye baþladý.
24 Nisan 2007
10. Cumhurbaþkaný ve laik muhalafetin simgesi A. Necdet Sezer'in
görev süresinin bitimine yaklaþýrken Recep Tayyip Erdoðan AKP
grubunda Cumhurbaþkanlýðý'na
adaylýðýný açýkladý. Yargýtay Onursal
Cumhuriyet Baþsavcýcý Sabih
Kanadoðlu, meclisin cumhurbaþkaný seçebilmesi için mecliste
en az 367 milletvekili olmasý gerektiði iddiasýný ortaya attý.
27 Nisan 2007

31 Ocak, Ýstanbul, Foto: Þengül Çifçi
sokakta çýkacak seslerin de son
derece büyük önemi var.
Toplum nezdinde meþruluklarýný kaybetmiþ darbeciler ve
onlarýn etrafýnda kümelenmiþ
çetelerin geçmiþte iþledikleri
cinayetlerin ve suçlarýn, hali
hazýrda sürdürdükleri darbe
zemini oluþturma çabalarýnýn
önlenebilmesi için ara vermeden
teþhir etmeye, bütün bu olaylar
arasýnda baðlantýyý kurmaya
çalýþmaya devam etmek gerekiyor.
Bu süreçte hiçbir þey, bizlerin
daha fazla özgürlük için daha
fazla sesimizi çýkarmamýzýn
önünde engel teþkil etmemeli.

Ergenekon çetesinden davacýyýz!
Darbelere Karþý 70 Milyon Adým Koalisyonu, 31 Ocak Cumartesi günü
Ýstiklal caddesi Tünel Meydaný'ndan baþlayarak Galatasaray
Meydaný'na kadar süren bir yürüyüþ gerçekleþtirdi. Çok farklý kesimlerden 1000 kiþinin katýldýðý eylem insanlarýn Ergenekon Çetesi'ne,
cinayetlere, darbecilere olan kýzgýnlýðýný bir kez daha gösterdi. Eylemde
en çok atýlan sloganlarý “Daðýtýlacak daðýtýlacak Ergenekon daðýtýlacak”, "Hrant'ýn katili Ergenekon Çetesi", "Öz, Öz, Özgürlük" oldu.
Baþý örtülü ve baþý açýk kadýnlar, Kürtler, Ermeniler, gençler, sosyalistler, her yaþtan demokrat ve özgürlük yanlýsý radikal bir eylem
gerçekleþtirdi.
70 Milyon Adým Koalisyonu darbecilere ve çetecilere karþý mücadelesini sürdürecek. Bundan sonraki adým 28 Þubat'ta darbecilerin
yargýlanacaðý Vicdan Mahkemesi olacak. Ardýndan da 12 Mart'ta Vicdan
Mahkemesi düzenlenecek.
Ýletiþim ve katýlým için: 70milyonadimkoalisyonu@gmail.com

Ergenekon bombalarý birleþiniz! 1000 Kiþi öldürdüm diyen özel
harekatçýya soruþturma yok
Ergenekon soruþturmasýnda
Hazýrlanan rapora göre,
yaþanan son dalga operasyon
sonrasýnda Ankara ve Ýstanbul'da sokak ortasýna poþetlerle
bombalar ve mermiler
býrakýlmýþtý. Ergenekoncular
espri yapmayý da ihmal etmemiþ
ve Ýstanbul'da Ergenekon
Apartmaný’nýn önen poþetle
mermi ve bomba býrakmýþlardý.
Ergenokon çetesinin "bomba
kardeþliði" çetesi olarak anýlmasýnda bir sakýnca yok .
Ümraniye ve Eskiþehir'de bulunan bombalarla ayný kafileden
patlayýcý maddelerin kullanýldýðý
çeþitli olaylarýn bir dökümü
Ergenekon davasýný sürdüren
mahkemeye sunuldu.
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Ýbrahim Çiftçi’ye, Cumhuriyet’e
atýlan el bombalarý ve Hizbullah
operasyonunda ele geçen bombalar kardeþmiþ.
Daha baþka bomba kardeþliklerinin ortaya çýkmasýný merak
ve heyecanla bekliyoruz.
Pek çok aydýn, yazar sanatçý,
Gündem gazetesine atýlan bombalar, alýþveriþ merkezlerine
atýlan bombalar, pek çok insanýn
ölümüne yol açan kalabalýk caddelerde patlatýlan bombalar,
buradan bakýldýðýnda ikiz kardeþ
gibi görünüyor gözümüze.
Bombalar ve bombacýlar birleþtirilmeli ve açýða çýkartýlmalýdýr.

Geçtiðimiz günlerde Susurluk
Hükümlüsü ve eski özel hareket
polisi Ayhan Çarkýn Star TV'de
yayýnlanan röportajýnda görevli
olduðu dönemde, operasyonlarda kendisinin içerisinde yer
aldýðý ekibin yaklaþýk 1000 kiþiyi
öldürdüðünü söyledi.
Bu programýn ardýndan soruþturma baþlatýldý ve Bakýrköy
Cumhuriyet Savcýlýðý RTÜK
tarafýndan kendilerine gönderilen bantlarda böyle bir ifade kullanýlmadýðý gerekçesi ile takipsizlik kararý verdi.
Ayhan Çarkýn tabiî ki 1000
kiþiyi öldürdüklerini söyledi, bu

konuþmayý binlerce insan dinledi, üzerine yazýldý çizildi.
Ayhan Çarkýn ve ekibinin o
dönemde yaptýklarýnýn üzerine
gidilmesi gerekir.
Belli ki üzerine gidilmesinden
çekinilen ve ortaya çýkmasý istenmeyen þeyler var.
O dönemin Cumhurbaþkaný,
Baþbakan ve diðer yetkilerine
kadar uzanabilecek bir derinliðe
ulaþabilir aslýnda iliþkiler aðý.
Ya da þöyle düþünebiliriz, 1 kiþi
öldürürsen müebbet hapis cezasý
alýrsýn, 1000 kiþi öldürmek ise
serbest, hakkýnda soruþturma
bile açýlmaz.

Cumhurbaþkanlýðý seçiminin birinci turu TBMM'de yapýldý. Erdoðan
357 oy aldý. Meclis çoðunluðunun
kendisini seçmesine raðmen
mecliste 367 milletvekili hazýr
bulunmadýðý için seçimler ikinci tura
kaldý. Akþam 23.20'da
Genelkurmay e-muhtýrayý yayýnladý.
TSK'nýn web sitesinde Genelkurmay
Baþkaný Yaþar Büyükanýt imzasýný
taþýyan açýklamada "Atatürkçülüðe,
laikliðe ve cumhuriyetin temel
ilkelerine sözde deðil özde baðlý"
bir cumhurbaþkaný adayý istendi. Emuhrýra þu sözlerle tarihe geçti:
"Özetle, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün, "Ne
mutlu Türküm diyene!' anlayýþýna
karþý çýkan herkes Türkiye
Cumhuriyeti'nin düþmanýdýr ve öyle
kalacaktýr"
1 Mayýs 2007
CHP'nin 367 þartýný koþarak
Cumhurbaþkanlýðý seçiminin iptal
edilmesi için baþvurduðu Anayasa
Mahkemesi kararýný açýkladý.
Mahkeme, iptal kararý verdi ve
367'yi þart olarak kabul etti.
Meclise girdikleri takdirde
Cumhurbaþkaný seçiminin yasal
olarak yapýlabileceði iki parti ANAP
ve DYP oturuma katýlmamaya zorlandý.
6 Mayýs 2007
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin
ikinci turunda bu kez Abdullah Gül
aday olarak seçime girdi. 341 oy
aldý, yani yine meclis çoðunluðunun
oyuna sahipti. 367 yeter sayýsý
bulunamadýðý için ikinci turda da
seçilemedi. 11. Cumhurbaþkaný
seçilemediði için 1982
Anayasa'sýnýn 101. maddesi gereði
22 Temmuz 2007'de erken genel
seçim yapýlmasýna karar verildi.
12 Haziran 2007
Ümraniye'de bir gecekonduda 27
el bombasý bulundu. Bombalar,
Cumhuriyet'e atýlan bombalarla
aynýydý. Zekeriya Öz'ün de bulunduðu üç Ýstanbul Cumhuriyet
savcýsýnýn hazýrladýðý iddianamenin
kabulüyle baþlayan Ergenekon
davasý baþladý.

4z sosyalist iþçiz sayý: 350

GÖRÜÞ

30 Ocak 1933
Almanya'da Naziler iktidara
geldi. Ýkinci Dünya Savaþý'yla
sonuçlanacak olan tarihin en karanlýk dönemi baþladý.

Krize karþý 15 Þubat
"TÜRK-ÝÞ'in iþten çýkarmalar baþta olmak üzere
küresel krizin bedelinin çalýþanlara ödetilmesi yaklaþýmýný protesto etmek amacý ile 15 Þubat 2009 tarihinde Ýstanbul'da yapma kararý aldýðý miting ile
DÝSK, KESK, TMMOB, TTB ile diðer emek ve meslek
örgütlerinin ayný amaçla 22 Þubat'ta Ýstanbul'da yapmayý kararlaþtýrdýðý miting birleþtirilmiþtir."
15 Þubat, 1929'dan bu yana yaþanan en derin
ekonomik krizin etkilerine karþý iþçi sýnýfýnýn direnip
direnemeyeceðini tayin etme potansiyelini taþýyor.
Direnme isteðini geçen Kasým ayýnda KESK'in
Ankara mitinginde gördük. Ama tüm sendikal
örgütlerin birlikte eylem yapmasý bambaþka bir
anlama sahip, dev bir gücün sahneye çýkmasý potansiyelini gündeme getiriyor.
Ýki eylemi birleþtirme kararý, iþçi sýnýfý açýsýndan
son yýllarýn en olumlu, en önemli kararý. Örgütlülük
oraný yýllardýr giderek düþmekte olan sýnýfýn, bir de
en az altý ayrý konfederasyonda örgütlü olmasý
Türkiye iþçi sýnýfýnýn tarihsel bahtsýzlýðý ve en büyük
zaafý. Bunu en azýndan eylem alanýnda aþma doðrultusunda atýlan her adým coþkuyla karþýlanmalý.
Ýþçi sýnýfýný "DÝSK, KESK, TMMOB, TTB ile diðer
emek ve meslek örgütlerinin" temsil ettiði, Türk-Ýþ
ile Hak-Ýþ'in "sarý sendika" olduðu onyýllardýr solda
egemen olan bir görüþ. Ve tümüyle yanlýþ.
Birincilerinin yönetimlerinde sol þu veya bu ölçüde
etkin, ikincilerinde deðil. Doðru. Ne var ki, önemli
olan yönetimler deðil, taban. Ve tabanýn birlikte
davranabilme yeteneði.
"Solcularýn yönetimindeki sendika iyidir, diðerleri
kötü" anlayýþý, her açýdan yanlýþ. Türk-Ýþ, harekete
geçtiði zaman, tüm diðer konfederasyonlarýn
toplamýndan çok daha fazla iþçiyi greve çýkarma ve
meydanlara dökme yeteneðine sahip. Sendikanýn
amacý "solculuk yapmak" olmadýðýna, iþçi sýnýfýnýn
birlikte davranma yeteneðini saðlamak olduðuna
göre, Türk-Ýþ memleketteki en önemli konfederasyondur.
Evet, zor harekete geçer, yavaþ harekete geçer, ama
hiçbir koþulda geçmeyeceðini düþünenler yanýlýr.
Türk-Ýþ bürokratlarý, býçak kemiðe dayandýðý zaman,
kendi tabanlarýný hesaba katmak zorundadýr. On
binlerce üyeleri iþsiz kalýrken hiçbir þey yapmýyor
gibi davranamazlar, bir daha seçilebilmek için bir
þey yapmak zorundadýrlar. Yaptýklarýnda, etkisi
büyük olur. Türk-Ýþ Türkiye'de hükümet devirmiþ
bir sendikadýr: yarým milyon kiþilik Ankara mitingi
1995'te Çiller-Karayalçýn hükümetinin sonunu getirmiþtir.
15 Þubat, iþçi sýnýfýnýn "Krizin faturasýný biz ödemeyeceðiz" dediði, hükümetten somut önlemler
talep ettiði bir miting olmalý. Ergenekoncularla
Ergenekoncularý destekleyenlerin "laik cephe
hükümete karþý direniyor" mitingi olmamalý.
Korkarým, kürsü tam da yanlýþ yapacak. Türk-Ýþ'in
tavrý þöyle:
"Türk-Ýþ Baþkanlar Kurulu, Türkiye'nin gerçek gündeminin küresel kriz ile birlikte daha da vahim hale
gelen iþsizlik ve yoksulluk olduðuna inanmakta,
gerek siyasi gündemdeki gerginlikler, gerekse
Ergenekon adý verilen süreç nedeniyle bu gündemin
gölgelenmesinden rahatsýzlýk duymaktadýr."
DÝSK'in açýklamasýysa þöyle: "Gerek operasyonlarýn
sürdürülüþ biçimi, gerek bir yandan davalar sürerken davaya yeni yapýlan sanýk eklemelerinde beþ
altý ayda ortaya çýkarýlmayan iddianamesiyle
uzadýkça uzayan yargýlama süreci ve gerekse henüz
yargý süreci tamamlanmadan özellikle AKP karþýtý
muhalefet yapan birtakým isimlerin "delilsiz" olarak
peþinen suçlanmalarý, bu davanýn hukuksal sorunlar
yaþayacaðý endiþesi yaratmaktadýr."
Ama önemli olan kürsü deðil, meydandaki on binlerce iþçi. Onlarýn büyük çoðunluðu, tüm kamuoyu
yoklamalarýnýn gösterdiði gibi, Ergenekon vardýr,
Ergenekon davasý AKP'nin oynadýðý bir oyun
deðildir ve bu dava sonuna kadar götürülmelidir
diye düþünüyor olacak. Ergenekon'a ve krize karþý
direnip direnemeyeceðimizi onlar belirleyecek.

Roni Margulies

Tarihte bu hafta:

4 Þubat 1969
Yaser Arafat FKÖ'nün lideri oldu.
Ahmet Þukeyri ve Yahya

Hammuda'nýn ardýndan FKÖ'nün
üçüncü lideriydi.

5 Þubat 1919

Meþrutiyet'in ilaný üzerine 24
Temmuz 1908'de kaldýrýlan sansür
tekrar yürürlüðe kondu. Sansürün
ilk kurbaný Hüseyin Rahmi
Gürpýnar'dan uyarlanan Mürebbiye
filmi oldu.

Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde iþçi kýyýmý
Binlerce iþçinin iþten çýkartýldýðý
Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde
iþçi kýyýmý ve haksýzlýklar sürüyor.
Ücretsiz izin, iþçi çýkarma, ücretleri
ödememe gibi hak gasplarý giderek
rutin hale geliyor.
Ankara Seramik Fabrikasý'nda,
iþçilere "Kriz nedeniyle fabrikanýn
zorda olduðu" söylendi ve fazla
mesai ücretlerini patrona baðýþlamak
isteyip istemedikleri soruldu. Ýþçilerin çoðunun itirazýna raðmen her
iþçinin ücretinden kesinti yapýldý.
Çesan'da da iþçilerin ücretleri 2
aydýr, fazla mesai ücretleri ise 6
aydýr ödenmiyor. Çesan'da ayrýca
geçtiðimiz hafta 8 iþçi ücretsiz izne
gönderildi. Pek çok iþçi, ücretsiz izne
gönderilen arkadaþlarýnýn iþten
çýkartýlmasýndan endiþeli. Kriz
gerekçesi ile maaþlarý yatýrmayan ve
iþçileri ücretsiz izne gönderen patronun bir yandan da iki yeni fabrika
yaptýrýyor olmasý tepkiyle karþýlanýyor.

Erkunt Traktör ve Döküm
Fabrikalarý ise 1-15 Aralýk tarihleri
arasýndaki ücretsiz izinden sonra
geçtiðimiz hafta iþçileri tekrar ücretsiz izne gönderdi.
Alfer Mühendislik'te ise Ýnsan
Kaynaklarý Müdürü ve Hukuk
Danýþmaný iþçileri yemekhanede
toplayarak bir sýkýntý ve þikayetleri
olup olmadýðýný sordu.
Toplantý sýrasýnda bir iþçi yemeklerin çok kötü olduðunu belirterek
"Her gün karalahana yemekten býktýk. Yemekleri düzeltin" dedi.
Toplantýnýn ertesi günü aralarýnda
bu iþçinin de bulunduðu toplam 8
iþçinin iþ akitleri feshedildi. Ýþten
çýkarmalara gerekçe olarak kriz gösterildi.
Öte yandan iþçilerin 6 ayda bir
aldýklarý ve geçtiðimiz ay ödenmesi
gereken ikramiye de ödenmedi. 6
ayda bir otomatik olarak yapýlan
zam ise henüz açýklanmadý.

Mamak’ta temizlik iþçileri
grev yaptý

gece iþe gelen iþçilerin oturacak, ýsýnacak, yemek yiyecek bir yerleri
olmadýðýný, zam alamadýklarýný
kamyonlarýnda meydana gelen
arýzalarýn ücretlerinin kendilerinden
kesildiðinden,emniyetli çalýþma için
gerekli iþ baþý elbise ve
ayakkabýlarýn þirket tarafýndan
karþýlanmadýðýný belirttiler.

Mamak Belediyesi'nde ilçe sýnýrlarý
içinde çöp toplayan ve çevre temizliði yapan taþeron Törem Temizlik
Þirketi'ne baðlý 286 iþçi iki aydýr
ücretlerinin ödenmemesi üzerine 31
ocak akþam çöpleri toplamadý, 1
Þubat'ta iþ býraktý. Her akþam
20.00'de iþbaþý yapan iþçiler 31 Ocak
akþamý da ücretlerini alamayýnca
çöp toplamaya çýkmadý, þantiyede
sabahladýlar. Ýþçiler 1 þubatta da iþ
býrakma eylemini sürdürerek,
Mamak Yeþilbayýr semtindeki þantiyede beklediler.
Þantiyede temizlik yapýlmadýðýný,

Selga iþçileri kazandý

Patronun iþ makinelerini kaçýrmasýna iþgalle yanýt veren Selga
Tekstil iþçileri, adliyedeki ifade
iþlemlerinin ardýndan 31 ocak
akþamüstü saatlerde serbest
býrakýldý. Direnen iþçiler iki aylýk
ücretlerini aldý, patron geri kalan

ücretlerin 03,02,2009 ödeneceði sözü
verdi.

SES baskýlarý protesto etti

Saðlýk Bakanlýðý'nýn Saðlýk
Emekçileri Sendikasý'na yönelik
baskýcý ve anti demokratik politikalarýný teþhir etmek, SES Genel
Baþkaný Bedriye YORGUN ve SES
MYK Üyesi Meryem ÖZSÖÐÜT'ün
görevden alýnmalarýný protesto
etmek için KESK eylem yaptý. 31
Ocak'ta Saðlýk Bakanlýðý önünde bir
basýn açýklamasý yapýldý. KESK
Genel Baþkaný Sami Evren'in yaptýðý
açýklamada, baskýlar karþýsýnda
kamu emekçilerinin yýlmayacaðý,
direneceði vurgulandý.

Direniþteki Sinter Metal iþçileri CHP adayýný protesto etti
28 Ocak Çarþamba günü, grevlerinin 38. gününde olan Sinter ve
Gürsaþ iþçileriyle dayanýþma gecesi
türküler ve sloganlar eþliðinde
coþkulu bir þekilde gerçekleþti.
Binden fazla insanýn katýldýðý geceye aileleriyle birlikte katýlan iþçilerin
yaný sýra KESK Genel Baþkaný Sami
Evren gibi pek çok sendika ve parti
temsilcisi de katýldý.
Etkinlik, Sinter Metal iþçilerinin 38
gündür kararlý bir þekilde
sürdürdükleri direniþi konu alan
sinevizyon gösterimi ile baþladý.
Açýlýþ konuþmasýný yapan birleþik
metal iþ baþkaný Adnan Serdaroðlu,
sinter metal'de yaþanan hukuksuzluklara dikkat çekti. "Ýþçiye maaþýný
caný istediði zaman ödeyen, sigortasýz, 12 saat köle gibi çalýþtýrdýðý
iþçiler haklarýný arayýp sendikalý
olunca, patronlar kendi yasalarýný
bile çiðniyorlar." Kâr uðruna insanlýktan uzaklaþýldýðýný, iþçilerin IMF
politikalarýna kurban edildiklerini
ekledi.
Ardýndan konuþan sinter metal
iþçisi "patron paralarýmýzý ödemedi,
iþten attý, tazminat ödemedi,
direniþimizi kýrmaya çalýþtý" þeklinde uðradýklarý haksýzlýklardan

bahsetti. "Patron kazanacaðýmýzý
biliyor. Mücadelemiz tüm patronlarýn uykusunu kaçýrýyor.
Direniþimiz ilk günkü kararlýlýkla
sürecek. Gurur duyuyoruz." diyerek
kararlýlýklarýný belirtti.
CHP milletvekili kürsüye çýktýðýnda Kadýköy belediyesinin sendikaya
üye olduklarý için iþten attýðý iþçiler
hatýrlatýlarak protesto edildi.
Konuþmasý "Kadýköy iþçisi yalnýz
deðildir", "Ýþçiler kürsüye" sloganlarýyla bölündü.
Gürsaþ iþçileri adýna konuþan

Mahir Güngör direniþ sürecini özetledi. Güsrsaþ ve Sinter direniþlerinin organize sanayi bölgesindeki
diðer direniþleri etkilediðini söyledi.
Coþkulu konuþmasýný "Biz kazancaðýz, biz kazanacaðýz, biz
kazanacaðýz!" diyerek bitirdi.
Gece boyunca aralarda "krizin
bedeli patronlara", "iþgal, grev,
direniþ", "iþten atýlmalar yasaklansýn", "direne direne kazanacaðýz"
sloganlarý atýldý.
Helin Çimen
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Belem’de yeni bir dünya, yeni bir çað doðuyor
Erkin Erdoðan/BELEM

Su Aðý'nýn bir diðer toplantýsý
ise su yönetimi üzerine gerçekleþti. Latin Amerikalý katýlýmcýlar
suyun insan hakký olarak
anayasaya girmesinin yetmeyeceðini, herkese yeterli oranda
suyun ulaþtýrýlmasýnýn garanti
alýnmasý gerektiðini söyledi. Su
hakkýnýn yanýsýra su yönetiminin
de demokratikleþtirilmesi,
örneðin, su yöneticilerinin yerel
seçimlerde seçilmesi gibi çözümler toplantýda ifade edilenler
arasýndaydý.

9. Dünya Sosyal Forumu,
Brezilya'nýn Amazon bölgesinde
yer alan Belem kentinde 27 Ocak
- 1 Þubat tarihlerinde toplandý.
Çevre sorunlarýnýn ve ekonomik
krize karþý yanýtlarýn ön planda
tartýþýldýðý foruma 150 bin kiþi
katýldý. Belem'de dikkat çekici
olan noktalardan birisi de sosyal
hareketlerdeki hýzlý
radikalleþmeydi. Bir çok toplantýda antikapitalist söylem öne
çýktý.
Forumda bu yýl rekor sayýda
katýlým vardý. Belem'de yedi
kýtadan 6 bine yakýn sosyal
hereket, 3 bine yakýn etkinlik
düzenledi. Forumda çok sayýda
konser ve kültürel etkinlik de
gerçekleþtirildi. Düzenlenen
gençlik kampýna ise 15 bin kiþi
katýldý.

Liderler Davos'a meydan
okudu

Forumun önemli toplantýlarýndan biri devlet baþkanlarýyla
gerçekleþtirildi. "Latin Amerika
Halkalarýnýn Entegrasyon
Olasýlýðý" ismiyle, Brezilya Devlet
Baþkaný Lula Da Silva'nýn ev
sahipliðinde gerçekleþtirilen
toplantýya Devlet Baþkanlarý
Hugo Chavez (Venezüella), Evo
Morales (Bolivya), Rafael Correa
(Ekvador) ve Fernando Lugo
(Paraguay) katýldý. Coþkulu bir
kalabalýða seslenen liderler
Davos'ta toplanan Dünya
Ekonomik Forumu'na meydan
okudular. Toplantýda konuþan
Chavez "ömrünü doldurmakta
olan dünya Davos'ta toplanýrken,
Belem'de yeni bir dünya, yeni bir
çað doðuyor" dedi.
Devlet baþkanlarýnýn Davos'a
gitmemeyi tercih edip, Belem'e
gelmesi dikkat çekiciydi.
Baþkanlarýn forum programý ile
uyum içinde ve kendilerini öne
çýkarma isteðinden çok, toplumsal hareketlere hizmet etmek için
foruma katýlmalarý takdir
topladý.
Liderler ekonomik krize karþý
kendi alternatiflerini de ortaya
koydular. Lula, Brezilya
Hükümeti'nin 2010 yýlýna kadar
evsizler ve fakirler için 1 milyon
yeni konut inþa edeceðini ve
2013'e kadar Brazilya'nýn yarý
kamu þirketi olan enerji tekeli
Petrobras'ýn, 170 milyar dolar
yatýrým yapacaðýný söyledi.
Ekvador Devlet Baþkaný Correa
ise sürmekte olan ekonomik
krize ve küresel baský odaklarýna
karþý durmak için ülkeler arasýndaki iþbirliðinin önemine
deðinerek, devletlerin bu
süreçteki rolünün sosyal adaleti
saðlamak için planlamaya
yönelmek olmasý gerektiðini
belirtti. Correa bu anlamda
sosyalist modeli savunmanýn bir
zorunluluk olduðunu ve sosyal
forumlarýn, "içinde yaþadýðýmýz
akýl dýþý sistemin açgözlülüðüne
karþý", çözümün bir parçasýný
oluþturduðunu vurguladý.

Devletsiz Halklar
Mücadele Ediyor

Forumun önemli temalarýndan
birisi yerel halklar ve kendi

kaderini tayin hakký için verilen
mücadeleydi.
'Halklarýn Kolektif Haklarý'
alanýnda düzenlenen
"Tanýnmayan Halklarda
Kurumsallaþma" isimli toplantýya DTP'li Lice Belediye Baþkaný
Þeyhmus Bayhan, Bolivya'dan
Kýzýlderili halk temsilcileri ile
Uruguay'dan, Katalonya'dan,
Cezayir'den ve Galiçya'dan
konuþmacýlar katýldý.
Bayhan, Kürt halkýnýn yürüttüðü kültür ve anadil mücadelesinin önemini ifade ederek,
özgür, katýlýmcý ve cinsiyet eþitlikçi bir yerel yönetim modeli
oluþturmaya çalýþtýklarýný belirtti.
Uruguay'dan katýlan Perla
Alvarez Britez ise '94 yýlýndan
beri sürdürdükleri dil ve kültür
eksenli mücadeleyi anlatýp,
Uruguay devletinin yerel halklara uyguladýðý yasakçý politikalarý eleþtirken, Bolivyalý
konuþmacýlar kendi yerel yönetim modellerini ve yaþam felsefelerini dile getirdiler.
'Devletsiz toplumlarda sosyal
özgürleþme ve deðiþim faktörü'
baþlýklý panelde konuþan
Mezopotamya Sosyal Forumu
aktivisti Barýþ Dikilitaþ ise, tanýnmayan halklarýn, kendi
mücadelelerinde milliletçiliðe de
karþý durmalarý gerektiðini söyledi. Etnik anlamdaki özgürleþmenin önünde bir tuzak oluþturan milliyetçiliðin yeni sol politikalarla aþýlabileceðini belirten
Dikilitaþ, devletsiz halklarýn
yürüttüðü mücadelenin teorik,
pratik ve söylem olarak hegemonyadan kopmasýnýn, toplumsal özgürleþme açýsýndan bir
zorunluluk olduðunu ifade etti.
"Kürt kadýn hareketi bu açýdan
iyi bir örnek oluþturuyor" diyen
Dikilitaþ konuþmasýný,
Diyarbakýr Büyükþehir
Belediyesi ve Sarmaþýk
Derneðinin yoksulluða karþý
yürüttüðü sosyal politikalarý ve
oluþturulan yiyecek yardýmý,
burs ve meslek edindirme çalýþmalarýný anlatarak bitirdi.
Ayný toplantýda konuþan Bask

ve Katalonya temsilcileri, baský
altýndaki halklarýn yürüttüðü
mücadelenin antikapitalist perspektiften kopmamasý gerektiðinin altýný çizdiler.

Baþka Bir Su Yönetimi
Mümkün!

Dünya Sosyal Forumu uzun bir
süredir çeþitli aðlar üzerinden
örgütleniyor. Benzer konularda
çalýþan toplumsal hareketleri bir
araya getiren bu aðlar, tanýþma,
deneyim paylaþýmý, ortak stratejiler ve eylem planlarý geliþtirme
gibi çok önemli iþlevler görüyor.
Sosyal forumda bu çerçevede
faaliyet gösteren "Su Aðý",
Belem'de dört seminer gerçekleþtirdi.
"Dünya Su Forumu
Çerçevesinde Su Kaynaklarýnýn
Alternatif Yönetimi" isimli
toplantýda, su forumuna karþý
geçekleþtirilecek etkinlikler ele
alýndý. Suyuma Dokunma
Kampanyasý'nýn (www.alternatifsuforumu.org) 20-22 Mart'ta
SantralÝstanbul'da düzenleyeceði
Alternatif Su Forumu'na dönük
katký ve önerilerin alýndýðý
toplantýda, Venezüella'dan
konuþan Santiago Arcanada,
karþý küreselleþme hareketinin ve
su hareketlerinin bugüne kadar
gerçekleþtirdiði etkinlikleri ve
Dünya Su Forumu'na karþý
çýkýlan noktalarý aktardý. Dünya
Su Forumu'nun düzenleyicisi ve
dizayn edicisi olan Dünya Su
Konseyi, ulusötesi su tekelleri
tarafýndan kurulmuþ özel bir
yapý. Konsey bugüne kadar
izlediði politikalarda, suyu
piyasaya açmak için önemli giriþimler yaptý.
"Küresel Düzeyde Su Hakký:
Gýda Krizinin, Ýklim
Deðiþikliðinin ve Su
Mücadelesinin Etkileri" baþlýklý
toplantýda ise, yokedilen ormanlarýn, iklim deðiþikliðinin ve biyoçeþitliliðin uðradýðý zararýn
susuzluk sorununa etkileri ele
alýndý. Ayrýca suya ulaþýmýn bir
insan hakký olarak kabul edilme-

si, anayasalara konmasý gerektiði
ifade edildi.
Toplantýda konuþan Fransa'nýn
eski First Lady'si Danielle
Mitterand, Paris'te iki büyük su
tekeli olan Veolia ve Suez þirketlerine devredilmiþ olan su
hizmetlerinin yeniden kamulaþtýrýldýðýný anlattý. "Bu durum
hareketin önemli bir kazanýmý ve
suyun özelleþtirilemeyeceðini
gösteriyor." diyen Mitterand,
2009'da yerel yönetimlerle
yapýlacak bir toplantýyla 'kamu
yönetimi'nin ilan edileceðini
söyledi. Fransa'nýn birçok bölgesinde su hizmetleri halen özel
þirketlerin elinde bulunuyor.
Topraksýz Köylüler
Hareketi'nden (MST) gelen Jose
Martin ise "Su bir medeniyet
sorunu. Kapitalizm artýk
medeniyeti geliþtirmiyor. Sosyal
ve ekonomik barbarlýðý geliþtiren
sistem, doðadan ve toplumdan
yabancýlaþtý, gezegeni yok olma
noktasýna getirdi." dedi.
Brezilya'daki 300'den fazla
hidroelektrik santrale kaþý
mücadele ettiklerini belirten
Martin, "Endüstriyel ormanlaþmaya karþýyýz. Biyoyakýtlar,
tohumlarýn homojenize edilmesi
ve okaliptus plantasyonlarýnýn
yol açtýðý 'yeþil çöller' çevresel bir
felakete yolaçýyor." diyerek,
toplumun çýkarlarýnýn yok sayýlmamasý gerektiðini ifade etti.
Küresel Adalet Ekoloji Projesi
isimli örgüt adýna konuþan Anne
Petermann, iklim deðiþikliðinin
ve buna karþý uygulanan yanlýþ
politikalarýnýn su krizini nasýl
tetiklediðini anlatýrken, geliþtirilmekte olan ikinci jenerasyon
biyoyakýtlarýn, gýda maddeleri
kullanýlmadýðý için gýda krizine
yol açmayacaðýný, ancak tam bir
çevre felaketine yol açabileceðini
söyledi. Geliþtirilen bu biyoyakýtlar selüloz bazlý ve biyoyakýt
endüstrisinde özellikle okaliptus
aðaçlarý kullanýlýyor. Okaliptus,
çok su tüketen ve yaygýnlaþtýrýldýðýnda biyoçeþitliliði
olumsuz anlamda etkileyebilen
bir bitki.

Kapitalizmi Deðil Gezegeni
Kurtar
Forumun son günü yapýlan
iklim deðiþikliði asamblesinde
ise, 12 Aralýk 2009'da yapýlacak
küresel eylem gününe çaðrý
yapýlarak þöyle denildi:
"Kapitalizm öldürüyor.
Yüzlerce yýldýr kapitalizm
kültürlerimizi yokediyor,
emeðimizi sömürüyor, çevremizi
zehirliyor.
Þimdi, iklim krizi ile birlikte,
Dünya "yeter" diyor, "ya basta".
Sorunu yaratan insanlar bize
çözümleri de olduðunu söylüyor:
Buna karbon ticareti, temiz
kömür ve yeþil kapitalizm gibi
isimler veriyorlar. Fakat bunlar
gerçek çözümler deðil, para
kazanmak için uydurulan ilüzyonlar.
Bu ilüzyonlarýn ötesine geçme
zamanýdýr.
Ýklim krizine gerçek çözümler,
dünyayý hep korumuþ olanlardan, çevreyi ve yaþam
koþullarýný savunmak için
hergün mücadele edenlerden
gelecek. Bizim için, iklim adaleti
ve sosyal adalet için yürütülen
mücadele bir ve aynýdýr. Bu
mücadele, toprak ve tarým reformu, gýda ve enerji egemenliði
için, kadýnlarýn ve iþçilerin haklarý içindir. Bu kavga eþitlik için,
yerli halkalara adalet için, küresel güney halkalarý için ve
zenginliðin yeniden daðýtýlmasý
içindir.
Küresel elitin þekilsizleþen,
piyasa temelli çýkarlarýna karþý,
iklim adaleti hareketi, ortak
deðerlerimizi yeniden talep edecek ve sosyal gerçekleri iklim
deðiþikliðine karþý mücadelenin
merkezine koyacaktýr.
Herkesi - iþçileri, çiftçileri,
öðrencileri, gençleri, kadýnlarý,
yerel halklarý ve güneyde ve
kuzaydeki ilgili tüm insanlarýgezegenimizin, toplumlarýmýzýn
ve kültürlerimizin geleceði için
yürüttüðümüz bu ortak
mücadeleye katýlmaya çaðýrýyoruz."
Küresel iklim deðiþikliðine
karþý, sosyal hareketler, 12 Aralýk
2009'da tüm dünyada ve
Kopengah'da büyük bir buluþma
gerçekleþtirecekler.
Sosyal Forum 1 Þubat'ta, farklý
konularda çalýþan 22 aðýn düzenlediði asamble (meclis) toplantýlarýnýn ve bunlarýn sonuç
bildirgelerinin yayýnlanmasýnýn
ardýndan sona erdi. Forum'daki
konser alanýnda yapýlan ve
asamblelerin asamblesi olarak
adlandýrýlan toplantýya, binlerce
kiþi katýldý.
Yazý www.bianet.org'da çýkan makalelerden derlenmiþtir.
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15 ÞUBATTA TÜRK-ÝÝÞ-K
KESK-D
DÝSK’LE BÝRLÝKTE KADIKÖY’DEYÝZ!

Krize karþý anti kapitalist mücadele
Sendikalar krizin maliyetini
ödemeyeceklerini ilan etmek için
15 Þubat'ta Ýstanbul'da
Kadýköy'de büyük bir miting
yapmaya karar verdi. Türk-Ýþ,
DÝSK ve KESK'in çaðrýsýyla çok
sayýda emek ve meslek örgütü
bir araya geldi.
Bu krize karþý ikinci büyük
adým. Ýlk miting KESK ve
DÝSK'in çaðrýsýyla 29 Kasým'da
gerçekleþti ve on binlerce iþçi
Ankara meydanlarýný doldurdu.
15 Þubat mitingi 29 Kasým
mitinginin üzerinde yükselecek.
Mitingin büyük olmasý kadar
önemli olan bir baþka durum ise,
mitingde somut taleplerin yükseltilmesi.
"Krizin faturasýný ödemeyeceðiz" demek, bir irade
beyanýdýr. Bu irade beyanýný
somut hale getirmek zorundayýz.

Ýþten çýkartmalara son!

Kriz, patronlara yaygara
kopartma þansý veriyor.
Akýllarýna gelen ilk önlem ise
iþten iþçi çýkartmak oluyor. Krize
karþý ilk talebimiz, iþten çýkartmalara son talebi olmalýdýr.
Krizin alarm zilleri çaldýðýndan
beri yüz binlerce iþçi iþten atýldý.
Kriz patronlara bahane oldu.
Ýþten çýkartmalar, örgütlü iþçi
sýnýfýnýn moraline ve birliðine
yönelik en büyük saldýrýdýr. Ýþsiz
iþçilerin çalýþanlar üzerindeki
ücretleri düþürmek üzere yarattýðý basýnç ise iþsizliðin ve iþten
çýkartmalarýn diðer olumsuz
yanýdýr.

Ücretlerimize
dokunmayýn!

Bu krizin sorumlusu biz
deðiliz. Bu yüzden faturayý biz
ödemeyeceðiz. Patronlarýn tutumu ise faturayý ilk elden bizim
ödememiz yönünde baský yapmak oluyor. Ücretleri dondurmak ya da aþaðý çekmek ise
patronlarýn elinde iþten çýkartma
tehdidiyle baþýmýza doðrultulmuþ bir silah iþlevini görüyor.
Ücretlerin dondurulmasý ya da
aþaðý çekilmesi, ücretsiz zorunlu
izinler ve ücretsiz mesailerin
krizi bahane ederek karþýmýza
çýkartýlmasýna izin vermeyeceðiz.

Silah deðil iþ!

Krize karþý gerçekten önlem
alýnmak isteniyorsa silahlanma
yatýrýmlarýna son verilmeli ve
yeni iþ alanlarý açýlmalýdýr. Ýnsansýz uçaklar, tank ihaleleri,
silahlanma anlaþmalarýna derhal
son verilmelidir.
Saðlýk ve eðitim gibi temel
hizmet alanlarýna yatýrýmlar
yapýlmalý, kaynaklar silah þirketlerine, savaþ tüccarlarýna deðil,
yoksul halka aktarýlmalýdýr.

Patronlar
vergilendirilsin!

Kriz çýðlýklarý, yýllardýr dile
getirdiðimiz taleplerden vaz
geçmemize neden olamaz.
Olamaz, çünkü bu bizim sorum-

lusu olduðumuz bir kriz
deðildir. Dünya kapitalizmini biz
yönetmiyoruz. Çöken yeni liberal ekonomi politikalarý bizim
ürünümüz deðildir.
Bu yüzden eðitimin parasýz
olmasý talebimizi þimdi daha
güçlü haykýrmalýyýz.
Bu yüzden saðlýðýn parasýz
olmasý talebimizi þimdi daha
güçlü haykýrmalýyýz. Bunun için
gerekli olan kaynaklar, patronlarý þiþkin banka hesaplarýnda
kolayca bulunabilir. Þirketleri
kurtarma eðilimine hayýr!
Tersine þirketlerden, saðlýk için,
eðitim için, krizden çýkýþ için
kaynaklar çekilip kopartýlmalýdýr. Patronlar
vergilendirilmelidir.

Birleþik anti kapitalist
mücadele

Krize karþý mücadele tüm emek
örgütlerinin, tüm sendikalarýn
somut talepler etrafýnda birleþik
mücadele örgütlemesiyle baþarý
kazanabilir. DÝSK ve KESK'in
yanýna Türk-Ýþ'in eklenmesi çok
önemli bir geliþme.
Ama bu geliþme de yeterli
deðil. Hak-Ýþ'in de kazanýlmasý,
harekete katýlmasý, MemurSen'in de 15 Þubat eylemi için
emek örgütleriyle birlikte
harekete geçmesi gerekir. Meslek
odalarýnýn, Tabipler Birliði'nin
tüm þehirlerde harekete geçmesi
gerekir.

Geçen hafta Sosyalist Ýþçi’de sendikalarýn iki ayrý eylem yapma kararýný eleþtirmiþ ve mitingleri birleþtirme çaðrýsý yapmýþtýk. Bu çaðrý tüm çalýþanlarýn çaðrýsýydý ki Türk-ÝÝþ, DÝSK, KESK ve meslek
örgütleri 15 Þubat’ta Ýstanbul Kadýköy’de birleþik bir miting yapma kararýný aldý. 15 Þubat’ta binlerce iþçinin Kadýköy’e akmasý beklenirken bir çok kampanya ve mücadelede yer alan aktivistler
Antikapitalistler pankartýyla yürüyecek.
“Kriz derinleþiyor. Ýþsizlik artýyor. Her gün binlerce aile daha
açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþamak
zorunda kalýyor.
Krizin faturasýný ya biz yoksullar,
emekçiler ödeyeceðiz ya da
patronlar.
Ýþte 15 Þubat’ta krizin faturasýný
krizin sorumlularý olanlar, patronlar ödesin diyenler
“Antikapitalist” pankartýnýn altýnda buluþacak.
Yýllardýr savaþa, Irak iþgaline,
Lübnan’da, Filistin’de süren Ýsrail
saldýrganlýðýna karþý Küresel
BAK’ýn içinde mücadele eden
savaþ karþýtlarýnýn bir kesimi 15
Þubat’ta “Krizin faturasýný patronlar ödesin” demek için buluþuyor.
Küresel Eylem Grubu’nun çatýsý

altýnda küresel ýsýnmayý durdurmak için, gezegeni kurtarmak için
mücadele eden aktivistler, yoksulluða, iþsizliðe karþý, gezegenin
kurtulmasý için, “Baþka bir enerji
mümkün” sloganýný bir kez daha
haykýrmak için 15 Þubat’ta TürkÝþ, KESK ve DÝSK’le birlikte sokaklarda olacaklar.
“DTP kapatýlamaz” diyen, “Artýk
yeter, Kürt sorununda demokratik
çözüm” talebini yükseltenler 15
Þubat’ta sokaklarda olacak.
Irkçýlýða, milliyetçiliðe dur
diyenler, “Hrant için, Adalet için”
taleplerini yükselten aktivistler,
“Özür diliyoruz” kampanyasýyla
halklarýn kardeþliðinin geliþmesi
için mücadele eden aktivistler de
15 Þubat’ta yan yana yürüyecek.

Darbelere dur diyen, Ergenekon
davasýnda sonuna kadar
gidilmesini savunanlar,
Barýþarock’ta kapitalizme karþý
küresel dayanýþmayý savunanlar,
“Nükleer öldürür” diyen, nükleer santrallara karþý yenilenebilir
enerjiyi savunanlar,
Þimdi hep birlikte, “Krizin faturasý patronlara” demek için
buluþuyor.
Yoksulluk kader deðil,
Ýþsizlik kader deðil,
Sendikasýzlýk kader deðil,
15 Þubat’ta kaderimizi kendi
elerimize alalým.
Krizin faturasýný, krizin sorumlularý ödesin diye
Antikapitalist pankartýnýn altýnda buluþalým”

15 ÞUBAT PAZAR, SAAT 10.00’DA KADIKÖY’DE ANTÝKAPÝTALÝSTLER PANKARTININ ALTINDA BULUÞALIM

sayý: 350 z sosyalist iþçi z

Antikapitalist
hareket ve
antikapitalist
öðrenciler

12 Eylül 2008, Darbeye karþý ses çýkar
yürüyüþü, Ýstanbul, Foto: Emre Tüngü

15 Þubat'ta Ergenekon'a karþý…
15 Þubat mitingi öncesinde çok
sayýda politik tartýþma gündemi
belirliyor. Ergenekon davasý bunlardan birisi. Ergenekon davasý
darbe giriþimlerinden ayrý
düþünülemez. Toplumda, darbe
süreci ve Ergenekon davasý
etrafýnda büyük bir saflaþma
yaþanýyor.
Bu saflaþma yokmuþ gibi
davranýlamaz.
TSK içinde Özden Örnek günlüklerinin kanýtladýðý gibi bir
grup silahlý bürokrat darbe planlarý yaptý, rahatsýzlýk AB süreci
ve AKP iktidarýna yönelikti ama
darbeciler TSK'nýn tümünü ikna
edemediler, ikna için toplumsal
temel yaratmaya baþlamak
gerektiðini düþündüler, bir "dýþ
düþmanlar ve iþbirlikçileri"
zokalarý ortaya saçýlmaya baþlandý. Kemalizmi ilericiliðin kalesi olarak görenler bu zokayý
hýrsla ve zevkle yutmaya baþladý.
Cumhuriyet mitingleri ayný
zamanda darbeye toplumsal bir
15 Þubat mitingi, krize karþý
emekçilerin kazanma ve
baþkaldýrmak için atacaðý ikinci
adým. Bu adýmýn atýlabilmesi
için, emekçilerin tüm sorunlarý
arasýnda baðlantý kuran, siyasal
taleplerle ekonomik somut talepleri birleþtiren bir mücadelede
birleþmesi gerekli.
Ýddia edildiði gibi, iþçiler politik
sorunlara duyarsýz deðiller. Ve
yine iddia edildiði gibi politik
gündemler etrafýnda yapýlan
kampanyalar iþçilerin gündemini
gereksiz yere meþgul etmez, tersine bu kampanyalar, iþçi sýnýfý
içinde yaygýnlaþtýðý ölçüde
sýnýfýn birliðini saðlamaya
yardýmcý olur.
"Ermenilerden özür diliyorum"
kampanyasý, sýnýf hareketini
bölmez. Ermeniler üzerinde
geleneksel milliyetçi önyargýlarý
benimseyen iþçilerin sayýsý ne
kadar çoksa, iþçi hareketi zaten
baþtan o kadar bölünmüþ demektir.
Krize karþý mücadelede son
sözü söyleyecek iþçilerin,
"Hepimiz Hrant'ýz" sloganýný
haykýrabilmesi çok önemli. Çok
önemli, zira, Ermeni sorununda,
milliyetçilik ve ýrkçýlýk sorunlarýnda egemen sýnýfýn fikirlerinden kopan iþçilerin krize
karþý mücadelede egemen
sýnýflarýn hareketi bönle fikirlerinin etkisi çok daha cýlýz olacaktýr.
Kürt sorununda demokratik
çözümü savunan, baþörtüsü
takan kadýnlarýn özgürlüðünü ve
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destek saðlamak için örgütlendi,
kitlesel geçen mitingler ne yazýk
ki çok sayýda solcunun da gözlerinizi kamaþtýrdý, bu mitinglerin kürsüsünden ýrkçýlýk mý
yapýlmýþ, azýnlýklar mý hedef gösterilmiþ, darbeye toplumsal bir
temel yaratmak için mi örgütlenmiþ hiç bakmazsýnýz bu mitinglerin ilerici rolünden söz edilmeye baþlandý. Cumhuriyet mitinglerinin ortasýnda 27 Nisan
muhtýrasý verildi, muhtýra, 24
Ocak'ta gerçekleþen Hrant Dink
cenazesine atýfla, "Ne mutlu
Türk'üm demeyenleri" ebedi düþman ilan etti, bu arada darbe tezgahýnýn parçasý olarak
Cumhuriyet gazetesi ve Danýþtay
saldýrýlarý gerçekleþtirildi. Bu
arada bir gün Ümraniye'de el
bombalarý ele geçirildi, savcýnýn
biri bir gün bu bombalarýn üzerine gitmeye baþladý, izleri takip
etmeye baþladý. Ýzler çok karýþýk
da olsa darbeye fikri zemin
yaratmak için ýrkçý, milliyetçi,

"þeriat düþmaný" yazarlar, aydýnlar, analizciler, köþe yazarlarý, tv
kanallarý, öðretim üyeleri ve
hukukçular ulusun tehlikede
olduðunu ava avaz baðýran bombardýmaný hýzlandýrdý.
Ümraniye'de pek dikkat çekmeyen soruþturma hýzlandýkça
hýzlanmaya baþladý, 11. dalga
operasyonlara kadar ýrkçýlýkla
solculuðu karýþtýrmakla ünlü
bazý "aydýnlar" da göz altýna
alýndý, Ýlhan Selçuk'un göz altýna
alýnmasý ilk büyük çýðlýðýn atýlmasýna neden oldu.
Bir süre Veli Küçük de Ýbrahim
Þahin de göz altýna alýndý, sonra,
her dalgadan sonra Tayyip
Erdoðan'ýn kapalý kapýlar ardýnda yapýlan pazarlýkla uzlaþtýðý,
artýk yeni bir dalganýn olmayacaðý ilan edilmeye baþlandý, ilanlarýn mürekkebi kurumadan,
aralarýnda eski MGK Genel
Sekreteri'nin ve görev baþýnda
askerlerin de olduðu yeni dalga
göz altýlar yaþanmaya devam

Yeni bir sola doðru

eðitim hakkýný savunan, eþcinseller üzerindeki baskýya karþý
çýkan bir iþçi hareketi, tüm
ezilenlerin taleplerini kendi talepleri olarak gören popüler bir
iþçi sýnýfý hareketine dönüþerek
tüm ezilenlerin birliðinin simgesi
haline gelir.

Baþörtüsü özgürlüðünü savunan bir iþçi hareketi, iþçileri
laik/þeriatçý olarak yapay
biçimde bölen fikirlere karþý, laik
ve dindar iþçilerin birliðini eylem
içinde saðlamýþ olur.
"Krizin faturasý patronlara"
derken, bir yandan da küresel

etti.
Bugün son dalga göz altýlarýn
etkileri sürüyor hala.
Türkiye tarihinde ilk kez,
JÝTEM, Özel Harp Dairesi, derin
devlet yapýsý açýða çýkmaya, kullandýklarý silahlar yer altýnda
ortalýða çýkýp teþhir olmaya
baþladý.
Bizim açýmýzdan sorun çok
basit: Hükümette AKP var diye,
Ergenekon davasýný önemsizleþtirenlere teslim mi olacaðýz,
yoksa aþaðýdan baský oluþturarak
hükümetin, savcýnýn davada
sonuna kadar gitmesi için kendi
taleplerimizle sokaða çýkmaya
devam mý edeceðiz?
15 Þubat mitinginde anti kapitalistler, bir yandan krizin faturasýný patronlar ödesin diyecekler bir yandan da demokrasi,
özgürlükler için, çetelerin daðýtýlmasý için haykýracaklar.
Çünkü iþ ve ekmek mücadelesi
demokrasi mücadelesinden
kopartýlamaz.
ýsýnmaya, gezegen yerine þirketleri kurtarmayý tercih eden politikalara karþý çýkan bir iþçi
hareketi, toplumsal meþruluðunu, eylemlerinin
inandýrýcýlýðýný umulmadýk
ölçüde yaygýnlaþtýrýr.
Tüm bu talepleri, çok açýk ki,
siyasal bir hareketin de talepleri
olarak görmek gerekiyor. Politik
saflaþma içinde geliþen doðru
politik talepleri, iþçi sýnýfýnýn
ekonomik talepleriyle birleþtirmek için kitlesel bir yeni
siyasi örgütlenmeye ihtiyacýmýz
var.
Bu yüzden 15 Þubat'ta, anti
kapitalist pankartýnýn arkasýndan
yürüyenler, böyle bir ihtiyacý da
dile getirecekler.
Bir yandan "Her yer Filistin,
hepimiz Filistinliyiz" diyeceðiz,
ayný anda, "Ýþten çýkartmalara
son" diye haykýracaðýz. Bir yandan "Özür diliyoruz", "Susma
haykýr, halklar kardeþtir" diyeceðiz, diðer yandan "Patronlar
vergilendirilsin" diye haykýracaðýz.
15 Þubat'ta bir yandan,
"Þirketleri deðil gezegeni kurtar",
"Savaþa hayýr", "Ergenekon
daðýtýlsýn" diyeceðiz, öbür yandan "Krizin faturasýný patronlar
ödesin", "Kar deðil insan" diye
haykýracaðýz.
15 Þubat'ta anti kapitalist
pankartýnýn arkasýnda yürüyenler, yeni ve kitlesel bir siyasal
örgütlenmenin en acil ihtiyaç
olduðunu bilerek, yürüyüþlerine
devam edecek.

Antikapitalist mücadeleyi
inþa etmenin en önemli
koþullarýndan bir tanesi,
antikapitalist bilinci taþýyan
öðrenci muhalefetini yaratmak. Milliyetçi olmayan, cin siyetçi ve homofobik olmayan,
her dilden ve inançtan kesimlerin kapitalizme karþý ortak
mücadelesini savunan, genç,
dinamik bir öðrenci hareketini
yaratmak.
Öðrencilerin dinamizmi, Ýþçi
ve emekçi yýðýnlarýna oranla
mücadeleye ayýrabilecekleri
zamanlarý ve yenilmemiþ bir
nesil olmanýn güvenini taþýyor
olmalarý, bu öðrencileri
mücadeleyi inþa etmenin
merkezine koyuyor.
Antikapitalist öðrenciler
devrimci fikirleri yaymaya,
katýldýklarý kampanyalarý
geniþletmeye ve daha büyük
bir mücadele alaný yaratmaya
uðraþýyor.
Küresel krize ve iklim
deðiþimine karþý, her türden
ayrýmcýlýða karþý, kapitalizmin
daha nice çatlaklarýna karþý bir
mücadele örmeye, çevresindeki kitleyi büyütmeye çalýþýyor
ve bu hareket kaçýnýlmaz bir
hýzla büyüyor. Bugün bütün
genç aktivistlerin okullarýn da,
üniversitelerin de, dershanelerin de kýsaca bulunduklarý
diðer öðrenci yýðýnlarýnýn
arasýnda antikapitalist öðrenci
hareketini yaymalarý, daha
kitlesel ve daha güçlü bir hale
getirmeleri gerekiyor.
Antikapitalist öðrencilerin
sokaða çýkmasý, eylemler,
basýn açýklamalarý örgütlemesi, büyük paneller ve toplantýlar düzenlemesi için bütün
öðrencilerin kolektif mücadelesi büyük önem taþýyor. Ya
kapitalizmin bunca yýllýk
yüküne yeni yýllarýný eklemesine, emekçiler, öðrenciler ve
ezilen bütün yýðýnlar
üzerindeki tahakkümüne
boyun eðeceðiz ya da
antikapitalist gençlik muhalefetini inþa edeceðiz. Tercih
bizim…
Behrem Baltaþ
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sosyalist isci
Yerel seçimler
Yerel seçimler hýzla yaklaþýyor. Sistemin büyük
partileri adaylarýný açýkladýlar. Solda ise tartýþmalar ve arayýþ sürüyor.
Son genel seçimlerde baðýmsýz aday kampanyalarýný en sert bir biçimde eleþtiren, baðýmsýz
adaylar örgütsüzlüðün taktiðidir diyenler bu
seçimlerde bir belediye meclisi üyeliði için
baðýmsýz aday görüþmeleri sürdürüyorlar.
Temel politikalar bu arada tartýþýlmýyor bile.
Darbe, Ergenekon, Kürt sorunu, Ermeniler? Çýt
yok.
Kimileri ise daha þimdiden CHP’yi destekleyeceðini, yani Ergenekon’un avukatlarýnýn, açýktan savunucularýnýn yanýnda olacaklarýný, onlarý
destekleyeceklerini açýkladýlar ve harekete bile
geçtiler.
Kýsa süre solun diðer parçalarýnýn tutumu da
ortaya çýkar. Bir kýsmý daha CHP’nin yanýna
yuvarlanacak gibi.
Devrimci sosyalistlerin bu seçimlerde tutumu
açýk. Biz darbecilere ve onlarý savunanlara oy
vermeyiz. Biz Ermenilerden özür dileme kampanyasýný gündemi saptýrmak olarak gören,
Kürt sorununa duyarsýz olan sosyal þovenlerle
ayný yerde durmayýz.
Ne yazýk ki bu seçimler için örgütlenemedik.
Birlikte davranabileceðimiz çeþitli çevreler ve
biz bu seçimlerde yetersiz kaldýk. Bir kaç yüz
oy alacak adaylarla da seçimlere girilemez.
29 Mart seçimlerinde anlatacaðýmýz seçimlerden sonra antikapitalist bir sol alternatifin
inþasýnýn acil gerekliliðidir.
Bu alternatifin mutlaka kendisini derhal bir
siyasi parti olarak kurmasý gerekmez. Bir kampanya, bir kampanyalar birliði aslýnda daha
gereklidir.
Sokakta baþlayan ve sokakta geliþen bir
hareket, bir yandan emekçi yýðýnlarýn krize
karþý direniþlerini koordine etmeye çalýþan,
diðer yandan ise özgürlükler ve demokrasi için
mücadele eden, halklarýn kardeþliði için seferber olan, milliyetçi, yurtsever deðil enternasyonalist olan bir sosyalist alternatif için harekete
geçmek gerekir.

Davos kahramaný!
Baþbakan Davos’da doðru bir adým attý. Bunu
herkes kabul ediyor. Düzenin savunucularýndan gelen eleþtiri, attýðý adýmýn diplomatik
olmamasý. Oysa tutumunun doðru yaný zaten
tam da burasý.
Eksik olan ise AKP hükümetinin Ýsrail ile ikili
anlaþmalarý hala bozmamýþ olmasý. “Tayyip
konuþma ikili anlaþmalarý iptal et” sloganý hala
geçerli.
Bir de Filistin’deki ölümlere duyarlý olanlarýn
Kürt çocuklarýna ayný duyarlýlýða sahip olmamasý açýklanamaz.
“Gazze’de insanlýk suçu” diyenlerin
Ermenilere karþý iþlenen insanlýk suçunu inkar
etmeleri de açýklanamaz.

Filistin direniþi ve
antiemperyalizm
Doðan TARKAN
Ýsrail’in Gazze saldýrýsý aðýr sonuçlar
yarattý. Çoluk çocuk binlerce sivil
Filistinli Ýsrail tarafýndan katledildi.
Camiler, okullar, hastaneler, Birleþmiþ
Milletler binalarý vuruldu.
Ýsrail dünyanýn her yerinde kýnandý.
Türkiye’de Gazze için yapýlan gösteriler oldukça büyüktü. Bir çok kentte
onbinlerce insan sokaklara defalarca
döküldü.
Küçük kentlerde, ilçe merkezlerinde
bile binlerce insanýn katýldýðý gösteriler
oldu.
Gösteriler çok açýk bir biçimde antiemperyalist bir içerikteydi.
Emperyalizme, ABD’ye, ABD’nin Orta
Doðu’daki varlýðýna, Ýsrail’e karþý sloganlar gösterilerin temel sloganlarýydý.
Gazze için yapýlan gösterilerin çoðunluðu politik islamýn kontrolündeydi. Az
sayýda gösteri ise sol tarafýndan gerçekleþtirildi ve bunlarýn en büyüklerini
Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu
gerçekleþtirdi.
Türkiye solunun bir çok kesimi bu
durumdan rahatsýz oldu. Solu rahatsýz
eden bir baþka olgu ise Gazze’de direnenlerin Hamas taraftarlarý olmasýydý.
Laik refleks islamcýlarýn gösterilerinden, direnenlerin Ýslamcý olmasýndan hazzetmedi. Ama öte yandan
Filistin için de birþeyler yapmak da
gerekirdi. Durumu kurtaran iþler yapýlmaya çalýþýldý.
Ýþte tam bu noktada solun sorunlarý
ortaya çýkmaya baþlýyor.
***
Ne zaman “hepimiz Ermeniyiz” diye
yürünse, ne zaman Orhan Pamuk’un
politik açýklamalarýna destek verilse, ne
zaman Hrant için adalet için harekete
geçilse, Kürt sorunu için inisiyatif üstlenilse hep ayný çevrelerin ayný tepkileriile karþýlaþýlýyor.
Ne zaman Ergenekon dense “liberal”,
veya “AKP’nin psikolojik savaþýna
destek vermekle” suçlanýlýyor.
En son, “Ermenilerden Özür Dileme”
kampanyasý ise ayný çevrelerce “gündem saptýrmak”la suçlandý.
Çünkü bu ekonomist ve gerçekte
liberal olan çevrelere göre
Ermeniler’den özür dilemek iþçi sýnýfý
mücadelesini ikincil hale getirmek ve
gündemi saptýrmaktýr.
Ama ayný çevreler diðer taraftan da
sürekli olarak anti-emperyalizm vurgusu yaparlar. Onlarýn anti-emperyal-

izmi “tam baðýmsýz Türkiye” sloganýnda öne çýkan bir anti-emperyalizmdir.
Anti-emperyalisttirler ama Filistin
direniþini destekleyemezler. Filistin
direniþi için göstermelik eylemler
yaparlar ve bunlar gündemi saptýrmaz,
ama Ermenilerden özür dilemek gündemi saptýrýr!
***
Aslýnda bu çevrelerin bu tutumlarýnýn
temelinde yatan Türk milliyetçiliðidir.
Bu nedenle Orhan Pamuk “1 milyon
Ermeni, 30 bin Kürt öldürüldü” deyince
ona düþman kesiliyorlar, Hrant’ýn
cenazesine “hükümete yarýyor”(!) diyerek gelmiyorlar.
Ama elbette sadece milliyetçi deðiller.
Baþka sorunlarý da var.
Darbeye karþý ses çýkarmýyorlar,
Ergenekon davasýný “AKP’nin psikolojik taktiði” olarak görüyor ve daha da
ileri giderek sola karþý bir darbe olarak
tanýmlýyorlar.
Hatta bazýlarý daha da ileri giderek TV
kanallarýnda baðýra çaðýra “orducu,
darbeci sosyalist” olduðunu söyleyen
bir küçük ama mide bulandýrýcý adamý
marksist ya da turnusol kaðýdý olarak

kutsuyorlar.
Bugün Türkiye’de halkýn yüzde 62 ila
72’si Ergenekon davasýnýn darbeci bir
gizli örgütlenmeye karþý açýldýðýný
söylüyor. Ve gene bugün toplumun
hemen hemen tümü Gazze’de yapýlanlarý gündeminin en önüne alýyor.
Toplum kimilerinin sandýðý gibi politikaya duyarsýz Ayþe Teyzelerden oluþmuyor. Tam tersine politikaya aç, politikaya müdahale etmek isteyen Ayþe
Teyzeler var.
Sosyalistlerin ihtiyacý ise deðiþim
isteyen büyük yýðýnlarýn sesi ve
örgütlenme aracý olmaktýr. Bu ihtiyaç
giderilmediði sürece, kitlesel bir sol
alternatif kurulmadýðý sürece mevcut
durumdan yararlanacak olan AKP’dir.
AKP’ye karþý mücadele etmek
Ergenekon’a karþý çýkmaktan, Filistin
için geçiþtirici eylemler yapmaktan
geçmez.
Tam tersine darbelere karþý mücadele
etmekten, Filistin halkýnýn yanýnda
kararlý bir biçimde durmaktan,
Hamas’tan korkmamaktan, Ergenekon
çetesi daðýtýlsýn demekten geçer.
Bunlarý yapmadan iþçi ve emekçi yýðýnlar içinde örgütlenmek mümkün deðil.

Tarihte bu hafta
30 Ocak 1933
Almanya'da Naziler iktidara geldi. Ýkinci Dünya
Savaþý'yla sonuçlanacak olan tarihin en karanlýk
dönemi baþladý.
4 Þubat 1969
Yaser Arafat FKÖ'nün lideri oldu. Ahmet Þukeyri
ve Yahya Hammuda'nýn ardýndan FKÖ'nün
üçüncü lideriydi.
5 Þubat 1919
Meþrutiyet'in ilaný üzerine 24 Temmuz 1908'de
kaldýrýlan sansür tekrar yürürlüðe kondu.
Sansürün ilk kurbaný Hüseyin Rahmi
Gürpýnar'dan uyarlanan Mürebbiye filmi oldu.

DSiP’e
üye ol!
www.dsip.org

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

internet
ozurdiliyoruz.com
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
mahalledenmeclise.org
hranticinadaleticin.com
tuzladaolumlereson.blogspot.com
70milyonadim.org
dtpkapatilamaz.blogspot.com
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Sistemin yapýsal krizi
István Mészáros’la röportaj:
Egemen sýnýflar yeni ekonomik
krizler karþýsýnda daima þaþýrýrlar
ve sanki acayip þeyler gibi
konuþuyorlar. Sizce krizler neden
sistemin bir parçasý.
Kýsa süre önce 2006 Nobel
Ekonomi ödülünü alan Edmund
Phelps’i dinledim. Phelps bir tür
yeni Keynesci. Kapitalizmi övüyor ve þimdiki krizi “bütün yapmamýz gereken Keynezci fikirleri
geri getirmektir” diyerek küçük
bir hýçkýrýk olarak niteliyordu.
John Maynard, Keynes kapitalizmin ideal bir sistem olduðunu
ve sadece bazý düzenlemeler
gerektiðini söylüyordu.
Phelps sistemi bir müzisyene
benzetiyor. Bazý günler üretemeyebilir, ama bir bütün yaþamýna baktýðýnýzda mükemmeldir.
Mozart’ý düþünün. Hiç
üretmediði veya kötü olduðu
günler olmuþtur. Kapitalizmin
kötü günleri iþte Mozart’ýn böylesi günleri gibidir. Kimse
Mozart’ýn kafasýnýn kontrolden
geçirilmesini savundu mu? Tam
tersine kafasýna ödüller verildi.
Eðer rakiplerimizin görüþleri
bunlarsa, ve bunlar sadece ödül
kazanmýþ bir ekonomistin fikirleri
deðil de 50 yýldýr karþýmýza çýkan
düþüncelerse “rakiplerimizin
düþünce zayýflýðýdýr” diyebiliriz.
Ama böylesi anlayýþlarla her gün
yeni bir felaketle karþýlaþabilirsiniz. Astronomik borçlara
girdik ve gerçek borçlar bu
ülkede (Ýngiltere) trilyonlara
ulaþtý.
Ama asýl önemli nokta þu, üretim sisteminin yapýsal krizinde
mali bir savurganlýk içindeler.
Paranýn maceracý bir biçimde
mali sektöre akmasý tesadüfi
deðil. Sermaye birikimi üretim
alanýnda doðru dürüst çalýþmýyor
Þimdi sistemin yapýsal krizinden bahsediyoruz. Heryere
uzanýyor ve doða ile iliþkilerimizi
bile etkiliyor. Mesela zaman
zaman kirliliðe karþý hedefler
belirliyorlar. Hatta bir enerji ve
iklim deðiþimi bakanlýðýmýz varç
Ama aslýnda bu bir sýcak hava
bakanlýðý çünkü hedef saptamaktan baþka birþey yapmýyor.
Býrakýn tamamlamayý hedefe yaklaþýlmýyor bile.
Bu sistemin yapýsal krizinin
ayrýlmaz bir parçasý. Bi,zi bu kötü
durumdan sadece yapýsal
deðiþimler çýkarabilir.
ABD’yi kredi kartý emperyalizmi
olarak tanýmlamýþtýnýz. Bundan
ne kast ediyorsunuz?
Vietnam savaþý yýllarýndaki
senatör George McGovern’den
alýntý yapmýþtým. ABD Vietnam
savaþýný kredi kartý ile gerçekleþtirdi dedi. Bu tür bir ekonomi
ancak dünyanýn geri kalaný borcu
taþýyabildiði sürece devam edebilir.
ABD, Bretton Woods anlaþmasýndan bu yana dünya
ekonomisi içinde egemen durumda olan özgün bir ülke. Yeni bir
Bretton Woods’un ve yeni
Keynesci anlaþmalarýn bugünkü
sorunu çözeceðini düþünmek tam
bir fantazi.
Bretton Woods’un ABD egemenliðini formüle etmesi Ýkinci

Dünya savaþý’nýn hemen sonrasý
ve o sýralarda bu ekonomik
olarak gerçekçiydi. ABD
ekonomisi dünyanýn diðer
ekonomilerinden çok daha
güçlüydü. Bütün önemli
ekonomik kurumlarý ABD’nin
çýkarlarý doðrultusunda kurabilmiþti.
Dolarýn ayrýcalýklarý, IMF,
Dünya Bankasý, ticaret örgütleri
hep ABD’nin kontrolü altýna alýnmýþtý ve hala da öyleler.
Bu durum öyle ucundan
bucaðýndan deðiþemez.
Barak Obama’nýn askeri egemenlikle desteklenen bu egemen
durumdan vaz geçeceðini düþün
mek büyük bir hata.
Karl Marks egemen sýnýflarý
“savaþan kardeþler çetesi” olarak
tanýmlamýþ. Uluslararasý egemen
sýnýfýn birlikte çalýþarak bir çözüm
bulacaðýna mý inanýyorsunuz?
Geçmiþte emperyalizm birçok
egemen güce sahipti ve býunlar
20. yüzyýlda egemenlikleri için iki
korkunç dünya savaþýný çýkarabildiler.
Yerel savaþlar ne kadar korkunç
olursa olsun bir dünya savaþý
kadar etkin bir biçimde yenibir
ekonomik ve siyasal yeniden
düzenleme gerçekleþtiremez.
Ama yeni bir dünya savaþý
düþünmek mümkün deðil. Tabii
askeri alanda bu olasýlýðý dýþtalamayan manyaklar yok deðil. Ama
böylesi bir adým tüm insanlýðýn
yok olmasý anlamýna gelir.
Bunun kapitalist sistem için
anlamýna gelelim. Eðer bir güç
ekonomik olarak egemenlik
kuramýyorsa savaþý tercih eder.
Ýkinci Dünya Savaþý’ndan bu
yana küresel bir egemenliðe
ulaþýlmýþi durumda ve bu bugüne
kadar devam etti.
Ama böyle bir sistem kalýcý mý?
Ýleride bu sistemin içinde çeliþkiler ortaya çýkmayacak mý?

Çin’den gelen mesajlar var.
Böyle bir ekonomik düzenin
evediyyen devam etmeyeceðini
gösteriyorlar.
Deng Xiaoping bir keresinde
fareyi yakaladýðý sürece kedinin
siyah ya da beyaz, sosyalist ya da
kapitalist olmasý önemli deðil
demiþti. Ama ya fare yakalamak
yerine korkunç bir sýçanla
karþýlaþýrsanýz. Korkunç bir iþsizlik kapýya dayanýrsa. Ýþte þimdi
Çin’de bu oluyor.
Böyle þeyler kapitalizmin içsel
sorunlarý. Dolayýsýyla bunlarý
radikalce farklý önlemlerle çözebiliriz ve tek yol toplumun gerçek
bir sosyalist deðiþimidir.
Dünya ekonomisinin her hangi
bir parçasýnýn bundan kaçýþý
mümkün deðil mi?
Ýmkansýz! Ýnsan geliþimi için
küreselleþme gerekli bir koþul.
Kapitalizm ortaya çýktýðýndan
beri bu böyle ve Marks bunu
teorize ediyor.
Financial Times’dan Martin
Wolf sorun yaratan bir çok küçük
devlet olmasýndan þikayet ediyor.
Tam bir emperyal entegrasyon
öneriyor. Bu bir fantezi ma sistemin çözülemez iç çeliþkisine
iþaret ediyor.
Küreselleþme bir gereklilik ama
hayata geçebilmesinin yolu
sosyalizm.
Dünya tarihinden kopuþ
mümkün olmamasýna karþýn
dünyanýn her tarafýnda her aþamada tam bir benzerlik yok.
Býrakýn Çin, derin bir sorunla
karþý karþýya olan Japonya ve
Uzak Doðu’yu, Latin Amerika’da
Avrupa’dan çok farklý þeyler
geliþiyor.
Biraz geriye doðru bakarak
düþünün. Savaþ sonrasý dönemde
kaç mucize yaþadýk? Alman
mucizesi, Japonya mucizesi, beþ
küçük kaplanýn mucizesi? Bütün
bu mucizelerin sýkýcý gerçeklere

dönüþmesi ne kadar ilginç.
Bütün bu “mucizelerin” ortak
yaný korkunç borçlar vesahtekarlýklar.
Bir hedge fund yöneticisi 50 milyar dolarlýk bir sahtekarlýk olayýna karýþtý. General Motors, ABD
hükümetinden sadece 14 milyar
dolar istiyor. Ne kadar makul.
100 milyar verilmeli!
Ahlaki olarak bu denli çökmüþ
bir sistem devam edemez çünkü
kontrolsüzdür. Ýnsanlar artýk
sitemin nasýl çalýþtýðýný bilmediklerini kabul ediyorlar.
Çözüm sosyal sorumluluklar
çerçevesinde bir kontrol getirmek
ve toplumun radikal deðiþimidir.
Kapitalizmin içsel özü iþçilerin
olabildiðince sömürülmesidir ve
hükümetlerin yapmaya çalýþtýklarý da tam da budur.
yapabildikleri tek þey iþçilerin
ücretlerinin kesilmesini savunmak. ABD Senato’sunun üç
büyük otomobil yapýmcýsýna 14
milyar dolar vermemesinin tek
nedeni ne kadar iþçi çýkarýlacaðýnda anlaþamamýþ olmalarýdýr.
Bunun sonuçlarýný bir düþünün.
O iþten çýkarýlacak iþçilerin sorunlarýna bir bakýn. Mesela ipotek
borçlarýna. Ücretlerinizin düþmesine razý olun demek sistemde
baþka sorunlar yaratýr. Bu da sistemin baþka bir iç çeliþkisidir.
Sermaye ve çeliþki ayrýlmaz bir
bütündür. Bu çeliþkilerin temellerine bakmalýyýz. Bularý bir
ölçüde manipüle edebilirsiniz
ama intikam almak için tekrar
geri gelirler.
Çeliþkiler sosuza kadar halýnýn
altýna süpürülemez çünkü artýk
halý dað gibi yükseldi.
Georg Lukacs ile çalýþtýnýz.
1956’da,Macaristan’ý terk
etmeden önce Georg Lukacs ile
yedi yýl çalýþtým. 1971’de ölene
kadar yakýn arkadaþtýk.
Onunla çalýþmaya baþladýðýmda

1999, ABD, Seattle. “Ýnsaný ve doðayý sömürmesi serbest ticaret - halkýn sesini istiyoruz.”

kamuoyunda aðýtr bir biçimde
saldýrýya uðradý.
Bunu hazmedemedim ve onu
savundum. Macaristan’ý sistemin
hiçbir zaman çözemeyeceði temel
sorunlara sahip olmasýndan
dolayý terk ettim.
O günden beri bunlarý kitaplarýmda formüle ediyorum.
Lukacs ‘strateji olmadan taktik
olamaz’ derdi. Bu sorunlara
stratejik olarak bakmadan günlük
çözümler bulamazsýnýz.
Bu nedenle ben bu sorunlarý
sürekli olarak tartýþýyorum.
Sadece bir makale ile bugün neler
oluyor sorusuna cevap veremezsiniz oysa bu yönde büyük
bir eðilim var. oysa tarihi bir perspektif gerekli.
Þu anda deðiþimin olasýlýklarý
üzerine ne düþünüyorsunuz?
Sosyalistler deðiþimin zorluklarýný küçümsememeliler.
Kapitalizmin savunucularý, yeni
Keynesci veya ne olurlarsa olsunlar basit çözümler bulabilirler.
Þimdiki krizi geçmiþte yapýldýðý
gibi ele alamayýz.
Bugünkü kriz çok büyük.
Ýngiltere Merkez Bankasý’nýn baþý
bu krizin insanlýk tarihinin en
büyük ekonomik krizi olduðunu
kabul etti. Bence sadece
ekonomik deðil, her anlamda en
büyük krizi. Ekonomik krizler
sitemin geri kalanýndan ayrýlamaz.
Kapitalizmin egemenliði,
sahtekarlýðý, iþçi sýnýfýný
sömürüsü ebediyen devam edemez. Üreticiler sürekli olarak ve
ebediyen kontrol edilemez. Marks
kapitalistlerin sermayenin
kiþiselleþmesi olduðunu söyler.
Kapitalistler sistemin zorunluluklarýný yerine getiriler, özgür
deðillerdir.
Dolayýsýyla insanlýk için çözüm
sadece bir grup sermayedardan
kurtulmak deðildir. Bir grup kapitalistin yerine bir baþka felakete
sürükleyecek olan bir baþka grup
kapitalisti geçirmek deðildir.
Kapitalizmin restorasyonlarý
eniþnde sonunda gene bir felakete
yol açar.
Toplumun karþý karþýya geldiði
sorunlar son yýllarda ortaya çýkmadý. Eninde sonunda bu sorunlar Nobel ödüllü ekonomistlerin
fantezilerindeki gibi sistemin
çerçevesi içinde deðil ama çözülecektir. Mümkün olan tek çözüm
üreticilerin üretimi kontrol ettiði
bir düzendir. Sosyalizm fikri
daima budur.
Sermayenin toplumu kontrol
etmesinin sýnýrlarýn geldik.
Sadece bankalarý ve mali kuruluþlarý kast etmiyorum. Ýþler kötü
gidince kimse sorumluluk üstlenmez.
Tek makul alternatif yaþamýmýzda gerekli olan herþeyi üreten iþçi
sýnýfýdýr. Neden ürettikleri þeyleri
kendileri kontrol etmesinler?
István Mészáros 1971’de
Marks’ýn Yabancýlaþma Teorisi
kitabý ile Deutscher Ödülü’nü
kazandý. Bu konuþmayý Sosyalist
Ýþçi’nin kardeþ yayýnlarýndan
Socialist Review dergisinden
Judith Orr ve Patrick Ward yaptýlar.
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KitaplýK
Devlet reformlarla düzelebilir mi?
Kapitalist sermaye birikimi, apaçýk bir hýrsýzlýktýr.
Devlet, toplumun büyük çoðunluðunun kendi ürettiði zenginliðe minicik bir azýnlýðýn el koymasýný
garanti altýna almanýn aracý ise eðer, bu aygýtýn karmaþýk ve sürekli kendi yasalarýný çiðneyen derin bir
yapýya eðilim göstermesi kaçýnýlmazdýr.
Bu yüzden derin devletin tarihi, kapitalist devletin
tarihiyle örtüþür. Derin devletin en açýk çalýþtýðý
zamanlarýn diktatörlük koþullarý olmasý boþuna
deðildir. Askeri ya da faþist diktatörlükler, devlet
örgütlenmesini sýnýrlayan yasalarýn daraldýðý
toplumsal koþullara tekabül eder. Siyasi cinayetler,
devlet terörünün devletin olaðan iþleyiþi haline
gelmesi gibi uygulamalar, yoksullarýn, iþçilerin ya
da azýnlýklarýn ve muhaliflerin kitleler halinde
öldürülmesinin açýk devlet politikalarý olarak uygulanmasý, kapitalist devletin daha demokratik biçimlerinin doðasýnda gizli olan, devletten bahsettiðimizde hemen ardýndan bahsetmek zorunda
olduðumuz temel bir eðilimdir.
Böyle bir eðilim kapitalist devletin kendi doðasýnda var diye iþçilerin yasalarýn demokratikleþmesi ve
devletin demokratik kurallara uygun bir biçimde
çalýþmasý için mücadele etmemesini düþünmek
büyük bir saflýk olur. Bildiðimiz devletin yasa dýþý
yapýsal parçasý olan derin devleti teþhir etmek,
yýpratmak, daðýlmasý için mücadele etmek ve
sonunda daðýtmak, burjuvaziye, oyunu kurallarýna
göre oynamasý için-ama hiçbir zaman kurallarýna
göre oynamayacaðýný bilerek-meydan okumaktýr.
Burjuva demokrasisi, sanýldýðýnýn aksine, burjuvazi
için, burjuvazinin bayýldýðý bir demokrasi deðildir.
Egemen sýnýf demokrasiyi diðer devlet biçimlerine
göre maliyeti daha düþük olduðu, maceraya daha az
açýk olduðu ve kendi lehine uzlaþmaya dayalý ikna
mekanizmasýna dayalý bir sýnýflar dengesine dayalý
olduðu için tercih eder.
Burjuva demokrasisinin diðer yanýný iþçi sýnýfý
oluþturur. Demokrasi, iþçi sýnýfýnýn her gün verdiði
mücadele içinde kazandýðý haklar toplamýndan
baþka bir þey deðildir. Demokrasinin derecesi,
sýnýflar arasýndaki mücadelenin derecesini gösterir.
Olgunluðu iþçi sýnýfýnýn olgunluk derecesini verir.
Demokrasinin bir yanýnda burjuvazi konumlandýðý
için, çürümüþlük, kuralsýzlýk, yasa dýþýlýk
demokrasinin de kopmaz parçasýdýr.
Her hangi bir grevi grev kýrýcýlarla daðýtarak,
olmadý bölerek, olmadý polis zoruyla iþçileri çalýþtýrmaya zorlayarak ve bunlarýn hiçbirisiyle baþaramýyorsa, nereden geldiði bilinmeyen silahlý adamlarla
sendikacýlarý, öncü iþçileri öldürterek grevi bitirmeyi
hedefleyen zihniyetin devlet katýnda, bürokraside,
polis ve silahlý kuvvetler, siyasiler ve yargý düzeyindeki yansýmasý devletin yasa dýþý olan parçasýdýr.
1917 yýlýnda Ekim devrimini gerçekleþtiren Rus
iþçileri, 1979 yýlýnda Ýran'da ayaklanan iþçiler, öncelikle gizli devlet örgütlenmelerini daðýtmak için
mücadele ettiler.
Ama derin devlete karþý mücadele etmek için,
devrimi bekleyemeyiz.
Derin devlete karþý mücadele, siyasal
demokrasinin sýnýrlarýný geniþletmek için
sürdürülmesi gereken radikal bir reform mücadelesidir. Kapsamlý bir teþhir kampanyasýdýr.
Kazanmasýnýn tek yolu, kitlesel mücadeleler olan,
her derin iliþkiyi kitlesel olarak teþhir eden, taleplerini her seferinde siyasi ve silahlý sorumlularýn
açýða çýkartýlmasýna ve cezalandýrýlmasýna yoðunlaþtýran bir politik seferberliktir.
Açýða çýkan her derin iliþkinin, kapitalizmin
doðasýndan, devletin örgütlenmesinin yapýsal özelliklerinden kaynaklandýðý teþhir edildiðinde, teþhir
edilenin tüm bir burjuva örgütlenmesinin ikiyüzlülüðü olacaðý çok açýk. Bu yüzden, dünün ve
bugünün derin devlet yapýlanmasýna karþý
mücadelede basýnç yapýlmasý gereken iktidarýn yeni
bir derin devlet kurup kurmamasýnýn bir önemi yok.
Reformlarý kalýcýlaþtýrmak için aþaðýdan, yaygýn,
radikal ve kitlesel mücadeleler örgütlemek gerektiði
çok açýk. Týpký kapitalist devlet aygýtýndan kurtulmadan, onun derin olanýndan kurtulmanýn
mümkün olmamasý gibi. Týpký bu kurtulma eylemini, yani bir toplumsal devrimi bekleme lüksümüzün
olmamasý gibi.
Þenol Karakaþ
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Yeni emperyalizm
Günümüzde Emperyalizm ve Marksizm,
Alex Calllinicos,
Sosyalist Ýþçi Yayýnlarý
Alex Callinicos, bu broþürde
emperyalizmi kapitalizmden ayrý bir
kavram olarak gören iktisatçýlarla
tartýþýyor. Marksist emperyalizm
teorisinin güncelliðini kanýtlarken
teorinin eksik yanlarýný göstererek
21. yüzyýl emperyalizminin karakterini inceliyor.
Lenin ve Buharin, emperyalizmi
kapitalizmin tarihsel geliþimi içinde
açýklamayý baþarmýþlardý. Finans ile
sanayi sermayesinin birbirleriyle
bütünleþmesi dünyanýn giderek
büyüyen tekeller arasýnda bölünmesine yol açmýþ ve bu tekellerin rekabetinin kaçýnýlmaz sonucu olarak
ulus-devletler birbirlerinin askeri
güçlerini sýnamak zorunda
kalmýþlardý. Bu sebepler dünyada
bazen küçük çatýþmalara, bazen
sürekli silahlanma ekonomilerine,
bazense dünya savaþlarýna yol açtý.
Bu broþürde Callinicos, bu dönemlerin detaylý bir analizini veriyor.
Callinicos’a göre geliþmiþ kapitalist
ülkelerin sömürgeci olarak yayýlma
için girdiði 1875–1945 dönemidir. Bu
dönemin temel özelliði sermayenin
sömürgeler aracýlýðýyla sürekli uluslararalýlaþmasý ve askerileþen devlet
kapitalizmi aracýlýðýyla emperyalistlerin yýkým gücünün sürekli olarak
artmasýydý. Bu süreç iki büyük
dünya savaþý ile sonuçlandý.
1945’ten sonra ise artýk dünyada iki
süper gücün emperyalizmi vardý.
Dünya ekonomik açýdan çoðulcu
ancak ekonomik olarak tekilci hâle

gelmiþ, devletler SSCB ya da
ABD’nin önderliðinde iki büyük
askeri kampa ayrýlmýþtý. Klasik
sömürgecilik bitmiþ ve ortaya yeni
geliþmekte olan ülkeler çýkmýþtý. Bu
dönemde büyük emperyalist güçler
arasýnda savaþlar yaþanmýyordu, iki
taraf da karþýlýklý olarak sürekli
silahlanýyor, kendi bloklarý içindeki
hegemonyalarýný pekiþtirirken, düþman kampla da rekabet ediyordu.
Sistemin sýnýrlarý içinde çeþitli
savaþlar yaþansa da dünya devletlerinin birçoðunu içine alan büyük
bir savaþ yaþanmýyordu. Bu silahlanma yarýþý uzun bir süre ekonomide
kâr oranlarýnýn düþme eðilimini de
frenleyerek krizleri önledi. Ancak bu
sonsuza kadar devam edemezdi,
1960’larýn sonlarýndan itibaren kâr

oranlarý düþmeye baþladý. Doðu
Avrupa’da devrimler yaþanmasý ve
SSCB öncülüðündeki Doðu
Bloðu’nun çöküþü ile soðuk savaþ
dönemi sona erdi.
Bundan sonraki dönem soðuk savaþ
sonrasý emperyalizm dönemidir. Bu
dönemde hem politik hem de
ekonomik olarak çoðulcu bir
dünyaya geri dönülmüþtür. Artýk
dünya birbirleriyle rekabet eden
birçok güçten oluþan çok kutuplu bir
sisteme sahip olmuþtur. ABD,
ekonomik hegemonyasýný yitirmiþ,
AB ve Çin gibi birçok güçle rekabet
içine girmek zorunda kalmýþtýr. Ayný
zamanda üçüncü dünyada altemperyalist güçler yükselmeye
baþlamýþtýr. Callinicos’a göre: “Alt
emperyalistlerin yapýlarýný anlamak,
zamanýmýzdaki emperyalizmi anlamak için giriþilecek her çabada temel
konu olmaktadýr.” Alt-emperyalistler, büyük emperyalist güçlerin
dünya çapýnda yaptýklarýný, bölgesel
düzeyde yapmak isteyen Ýsrail,
Türkiye, Hindistan gibi ülkelerdir.
Sonuç olarak soðuk savaþ sonrasý
emperyalizm, dünyada yeniden
savaþlara yol açan büyük bir rekabeti
ortaya çýkarmýþtýr. Bugün, ABD
saldýrganlýðýnýn altýnda hegemonyasýný yeniden tesis etme isteði
vardýr. Marksist emperyalizm teorisi,
dünyayý açýklama ve bu zeminde
mücadele edebilmenin en temel
ayaklarýndan bir tanesini oluþturmaktadýr.
Günümüzde Emperyalizm ve
Marksizm broþürünü Sosyalist Ýþçi
satýcýlarýndan temin edebilirsiniz
Can Irmak Özinanýr

SÝNEMA - DVD
Baþarýýsýýz Bir Darbenin Kamera Arkasýý

Devrim Televizyonda Yayýnlanmayacak

2002 yýlýnda Venezüella'nýn karizmatik lideri Hugo Chavez üzerine
belgesel yapmak için bir kaç aydýr
kendisini yakýn takibe alan iki Ýrlandalý sinemacý Kim Bartley ile
Donnacha O'Briain, bir anda kendilerini bir darbenin göbeðinde
bulurlar. Ortaya özellikle darbenin
alevlenip söndüðü üç gün üzerine
yoðunlaþmýþ türünün nadir örneði
sayýlabilecek bir film çýkar: Devrim
Televizyonda Yayýnlanmayacak.
Filmin Türkçe dahil çeþitli dillerdeki (korsan olmayan) kopyalarý internette mevcut.
Filmdeki olaylar kýsaca þöyle
geliþir. Bush'un Afganistan politikasýný (ya da savaþ taktiðini)
açýkça eleþtirdiði için ABD ile iliþkileri gerilen Chavez bir de üstüne
ülkesindeki petrol kazancýnýn
topluma daha adil daðýtýlmasý için
reformlar yapmayý öngörünce bir
anda karþýsýnda ciddi saldýrgan bir
muhalefet bulur. Muhalefetin en
önemli ayaðý sürekli kendisini karalamaya yönelik kampanyalar

yapan özel televizyon kanallarýdýr.
Karalamayý taçlandýran da ordu
generallerinden birinin yine özel
televizyon kanalarýna yaptýðý
ayaðýný denk al içerikli basýn açýklamasý olur. Manipülasyonlarla
sokaða dökülen halk nereden
geldiði anlaþýlmayan Venezüella
bayraklarýyla baþkanlýk sarayýna
doðru ilerlemeye baþlar. Ancak
Chavez'e oy vermiþ baþka bir kesim
de sokakta karþýlarýndadýr.
Gerilimin en çok týrmandýðý noktada nereden geldiði belli olmayan
keskin niþancý atýþlarýyla olaylar
patlar. Televizyon kanallarý bu olayý
Chavez yanlýlarý masum göstericilere ateþ açtý þeklinde verir. Zemin
hazýrlanmýþtýr.Chavez'in tanklarla
çevrili baþkanlýk sarayýný terk
etmesinin sabahýnda televizyon
kanallarý zafer çýðlýklarýyla zaten
hazýrda bekleyen baþkanlarýný
göreve getirse de, iki gün içerisinde
bambaþka bir þey olur. Sokaða
dökülen halk Chavez'i iktidara geri
taþýr. Gerisi baþka hikaye.

Özetle manipülasyon, bayraklý
göstericiler, sadece bir kaç tüfek ve
tüm bunlarýn arkasýndaki ne yaptýðýný bilen bir ekip. Önce trajedi
sonra komedi olarak karþýmýza
çýkan bu darbe hikayesi çok tekrar
edince sadece can sýkýntýsýna yol
açýyor.
Orhan GÖZTEPE
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Sosyalist Ýþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm zenginliklerin yaratýcýsý iþçi sýnýfýdýr. Yeni
bir toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim
araçlarýna kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Küresel Eylem Grubu, 25 Haziran mitingi hazýrlýklarýna baþladý:

"Baþka bir enerji mümkün, gezegeni kurtar"
Zaman daralýyor, ancak iklim
felaketiyle ilgili söylenen pek
mühim sözler hala gündem dýþý.
Küresel ýsýnmayý ve iklim
deðiþikliðini ani kýlan faktör
belli;yoðun karbon salýnýmý!
Isýnmanýn nedenini bilince, ýsýtanlarý da biliyoruz haliyle.Ve
bilirkiþiler de karbon çýkýþýna en
çok katkýda bulunan ülkelerin,
en geç 30 yýla kadar fosil yakýt
kullanýmýný kiþi baþýna %80
azaltmalarý gerektiðini yüksek

KÜRESEL EYLEM
GRUBU
Her Salý 19.00’da Karakedi
Kültür Merkezi’nde toplanýyor.
www.kureseleylem.org
iletisim@kureseleylem.org
"Özür diliyorum" kampanyasýnýn þu ana kadarki imzacýlarý hakkýnda yurtdýþýnda
yapýlan bir istatistik çalýþmasý
var.
Hem mesleki hem coðrafi
olarak oldukça ayrýntýlý bir çalýþma yapýlmýþ. Çalýþmanýn ayrýntýlarýný aþaðýda okuyucularýmýzla paylaþýyoruz.

sesle söylüyorlar. Biz de "ampul
deðiþtirmek" gibi bireysel
önlemleri çözüm olarak sunan
yetkilileri deðil uluslararasý
önlemleri ve sanayinin denetimini savunan bilirkiþileri ciddiye
alýyoruz. Ýklim felaketini tamamen durduramasak da deðiþimi
ani kýlan birikimi,bu çözüm
çerçevesinde engelleyebilmek
için örgütleniyoruz.
Küresel Eylem Grubu'da hazýrlýklara baþladý. Ýklim deðiþik-

liðine, nükleer çýlgýnlýðýna karþý
duyarlýlýk yaratmak, 25 Nisan
mitinginde "yetkililer"e baský
kurabilecek kadar kalabalýk
olmak için yapacaklarýmýz çok.
Öncelikle büyük bir kampanya
örgütleyeceðiz ve bu kampanya
kapsamýnda liselerde, üniversitelerde toplantýlar düzenleyeceðiz.Genel politikalarla yerel
politikalar arasýnda paralellik
saðlayýp uluslararasý hareketin
bir parçasý olmak hedefimiz.

Ahlaki sorumluluklarýndan
kaçan,iklim felaketini ve nükleer
tehdidini görmezden gelen, Çernobil'i unutan politikacýlarý ve
patronlarý ancak bu þekilde zorlayabiliriz.
Çernobili unutmayan,"nükleer
santrallere hayýr" diyen,"gezegeni kurtar" diye seslenen bizler;
25 Nisan'da "baþka bir enerji
mümkün" sloganýyla sizlerle
sokaktayýz…
Mine Kösem

Her Çarþamba

KARAKEDÝ
KÜLTÜR
MERKEZÝ
Ýstiklal Caddesi, Bekar Sokak,
16/2, Beyoðlu-ÝÝstanbul

19.00’da
Kadýköy’de TAV Pub’da
toplanýyor.
TAV Pub
Bahariye Cad. Nevzemin Sk.

haksýzlýklarý,mücadalenizi,
yorumlarýnýzý bize yazýn

No: 6/A Kadýköy / Ýstanbul

sosyalistisci@gmail.com

Kimler Ermeniler’den özür diledi?
300’den az: Ýþsiz
200’den az: Mimar,
Araþtýrmacý, Bilgisayarcý, Yargýç,
Psikolog
150’den az: Bankacý, Ustabaþý,

En çok temsil edilen
meslekler

130’dan 10’a

6300’den çok: Öðrenci
1700’den çok: Akademisyen
1200’den çok: Mühendis,
Serbest Meslek Sahibi
1000’den çok: Ýþçi, Emekli
700’den az: Avukat, Ev hanýmý
600’den az: Gazeteci
500’den az: Doktor
400’den az: Esnaf, Muhasebeci,
Yazar, Eðitimci

Akademi Müdürleri, Aktörler,
Antropologlar, Arkeologlar,
Barmenler, Biyologlar, Çevirmenler, Çiftçiler, Dekoratörler,
Diþçiler, Editörler, Elektrikçiler,
Finansçýlar, Finansal
Danýþmanlar, Film Yapýmcýlarý,
Fizyoterapistler, Fotografçýlar,
Garsonlar, Grafikerler,
Jeologlar, Jeo-fizikçiler, Ýkti-

satçýlar, Ýlkokul Öðretmenleri,
Ýstatistikçiler, Kahveciler,
Kameramanlar, Karikatüristler,
Kimyagerler, Kuyumcular,
Kütüphaneciler, Lokantacýlar,
Matbaacýlar, Matematikçiler,
Memurlar, Müzisyenler,
Ortaokul Müdürleri,
Pedagoglar, Polisler,
Politikacýlar, Rehberler,
Reklamcýlar, Sekreterler,
Senaristler, Sendikacýlar,
Sigortacýlar, Sinema Sektörü,
Sosyologlar, Taksi Þoförüleri,
Tarihçiler, Tasarýmcýlar,
Teknisyenler, Tekstil Sanayii,
Terziler, Tezgâhtarlar, Turizm
Sektörü, Tüccarlar, Yöneticiler,
vs. ve 3 diplomat...

Ýmzacýlarýn Coðrafyasý
Ýstanbul þehri birinciliði taþýyor, onu Ankara, Ýzmir ve
Diyarbakýr takip ediyor. Daha
sonra gelenler: Mersin(482),
Bursa(415), Adana(394),
Antalya(382), Van(375) ve
Mardin(334).
Diðer türk þehirlerinin rakamlarý 200’den fazla þehir ve köyü
temsil eden 283’den ile 1’e imzacý arasýnda sýralanmýþ.

Yurtdýþý
63 ülkeden 3793 imzacý kayýtlý.
Top 5’in zirvesinde Almanya

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

(1729) var. Onu Amerika
Birleþik Devletleri (343),Ýngiltere
(324), Fransa (310), Ýsviçre (321)
takip ediyor. Daha sonra gelenler: Polonya, Avusturya, Ýsveç,
Kanada, Belçika, Avustralya,
Danimarka ve Hollanda. Güney
Amerika’dan hiç ülke yok.
Ayrýca : 5 imzacý Japonya’dan,
4 (2 politikacý 2
gazeteci)Azerbaycan’dan, 1
Ermenistan’dan, 1 Karabað’dan,
1 Çin’den, 1 Kolombiya’dan, 1
Grönland’den, 1 Kosova’dan, 1
Ekvator’dan, 1 Kenya’dan ve 1
Singapur’dan. 20 kadar þehir
ve/veya ülke tanýmlanamadý.
Kaynak: Jean Eckian’ýn Çalýþmasý
(Bu yazý durde.org’dan
alýnmýþtýr)

www.ozurdiliyoruz.com

sosyalist isci
PANDEMÝ: bir kýta, hatta tüm
dünya yüzeyi gibi çok geniþ bir alanda yayýlan ve etkisini gösteren salgýn hastalýklara verilen genel addýr.
Kara veba, Kolera, Grip ve Tifo adlý
hastalýklar dünya çapýnda etkili

olmuþtur. Orta Çað Avrupasý'nda
kara veba, I. Dünya Savaþý sonunda
ortaya çýkan Büyük grip salgýný
sonucu milyonlarca kiþi yaþamýný
yitirmiþtir.
KOLERA: Vibrio cholerae isimli
bakterinin neden olduðu baðýrsak
enfeksiyonuna baðlý olan, akut ve
þiddetli ishal ile seyreden bir
hastalýktýr.
Kolera, genellikle, dýþký bulaþmýþ
kirli su ya da bu sularla yýkanmýþ
gýdalar aracýlýðý ile yayýlýr. Bu yüzden kanalizasyon veya su arýtým

tesislerindeki her hangi bir hasar
veya yanlýþ uygulama, koleranýn
büyük çapta bir alana kýsa sürede
yayýlmasýna yol açabilir. Basit bir
tedaviye sahiptir ama tedavi
edilmezse de %50 oranýnda ölümle
sonuçlanabilir. Her yýl 100.000'in
üstünde insan kolera hastalýðý
yüzünden ölmektedir.
Ölüm riski bu kadar yüksek olan
ve bugün hâlâ binlerce insanýn
ölümüne yol açan koleranýn tedavisi
aslýnda fazlasýyla basittir. "Oral
rehidrasyon tedavisi" (aðýzdan sývý

 Z Yayýncýlýk ve tanýtým hizmetleri Ltd. Þti.
 Sahibi: Arife Köse  Sorumlu Yazýiþleri Müdürü:
Volkan Tamusta  Adres: Caferaða Mahallesi, Nail
Bey Sokak, No: 9/15, Kadýköy/Ýstanbul
 Baský: Yön Matbaasý, Davutpaþa Cad. Güven
Sanayi Sitesi, B Blok 366 Topkapý, Ýstanbul -Tel:
0212 544 66 34  Yerel süreli yayýn, haftada bir
yayýnlanýr. www.sosyalistisci.org

tedavisi) olarak da adlandýrýlan
tedavi ile kolera hastalarý kýsa
sürede saðlýklarýna kavuþabililer. Bu
tedavide, kaybedilen su ve elektrolit
(sodyum, potasyum, klor, bikarbonat) kaybýný yerine koyabilmek ve
normal beslenemeyen hastaya enerji saðlayabilmek amacýyla, hastaya
vücudun normal sývý-elektrolit dengesine eþdeðer (izotonik) bir tür tuz
ve glikoz karýþýmý içirilir. Herhangi
bir þey içemeyecek durumda olan
daha aðýr hastalara (toplam hastalarýn yaklaþýk %10-20'si) ise karýþým

damardan verilir. Tedavide kullanýlan maddeler ucuzdur ve hastayý
ölümden kurtarýr.
Hindistan'dan Ganj nehri kýyýlarýnda görülürken dünyaya yayýldý. 1817
yýlýnda ilk kez salgýn halini aldý.
Ýstanbul'da 1831'de görülmeye baþlandý, 1832'deyse Osmanlý topraklarýna yayýlmýþtý. Sadece 1030 yýlýnda Ýstanbul'da 6 bin kiþinin koleradan öldüðü biliniyor. 1889'da
Baðdat nüfusunun yüzde beþini yok
etti. 20. yüzyýlda fakirlik neredeyse
kolera orada ortaya çýktý.

Zimbabve’de kolera öldürüyor
Zimbabve'de Aðustos ayýndan
bu yana koleradan ölenlerin
sayýsý 3 bin 229'a ulaþtý. Uluslararasý Kýzýlhaç ve Kýzýlay Dernekleri Federasyonu uzmanlarý,
yaklaþýk 63 bin kiþiye kolera
teþhisinin konulduðunu, ölüm
oranýnýn %5'in üzerinde olduðunu ve salgýnýn hâlâ kontrol
altýnda alýnamadýðýný belirtiyorlar. Ülkedeki 10 vilayetin tamamý, hatta çevre ülkelerin çoðu da
tehdit altýnda.
Güneydeki sýnýr komþusu
Güney Afrika'da 3000 kiþiye
teþhis kondu. Ancak burada
saðlýk hizmetleri, su ve temizlik
sistemleri daha geliþmiþ olduðundan ölüm oraný %1'in altýnda. Kanalizasyon ve saðlýk sistemi çökmüþ olan Zimbabve'de ise
durum çok farklý.
Dünya Saðlýk Örgütü'nün 30
Ocak'ta yayýnladýðý raporda,
insanlarýn büyük çoðunluðunun
saðlýk kuruluþuna veya ulaþýma
ödeyecek para bulamadýðý için
tedavi olamadýðý belirtiliyor. Bu
büyük kitlelere ilaç saðlanmasý,
hastalýðýn engellenmesi yolundaki en acil tedbir olarak göze
çarpýyor. Raporda, alýnmasý
gereken acil önemlerden bir
diðeri ise, Zimbabve'li doktorlarýn, hemþirenlerin ve diðer
saðlýk çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn
ödenmesi için kaynak yaratýlmasý olarak gösteriliyor.
Maaþlarýný alamayan çalýþanlarýn, 'iþe gitmeleri için gereken
otobüs bileti' gibi temel
ihtiyaçlarýný dahi karþýlayamýyor
olmalarýnýn, koleradan ölenlerin
sayýsýnýn artýþýnda doðrudan etkisi olduðu önemle vurgulanmýþ.

Dünya Saðlýk Örgütü, salgýna
acil ve sert olarak müdahele
edilmezse ölü sayýsýnýn artmasýndan endiþe ettiklerini, hastalýðýn
bütün kýta için tehdit hâline
gelebileceðini belirtiyor.

Salgýnýn sorumlusu
yeni-lliberal politikalar!

1980'de gerilla savaþýyla önceki
devleti yýkan Mugabe'nin ulusal
kurtuluþ hareketi, Britanya
Ulusal Saðlýk Hizmetleri'nin
model olarak alan bir saðlýk sistemi kurdu.
Bundan sonraki on yýllýk
süreçte, Zimbabve'de beklenen
yaþam süresi 55'den 60'a çýktý.
Çocuklarda yetersiz beslenme
oraný %22'den %12'ye düþtü.
Yeni doðan bebeklerde ölüm
oraný %10 iken yarý yarýya düþtü.
1987 yýlýnda, Dünya Saðlýk
Örgütü ve UNIFEC, Zimbabve'yi
kamu saðlýk hizmetleri konusunda örnek ülke olarak belirledi.
Ancak IMF ve Dünya Bankasý,
1991 yýlýnda ülkeye yeni bir
yapýsal uyum program dayattý.
Bu program, mevcut sistemin
baþarýsýna raðmen, saðlýkta
özelleþtirmeyi talep ediyordu.
O günden beri, sýradan insanlarýn saðlýk hizmetleri için
ayrýlan bütçe devamlý olarak
azaldý.
Devlet hastaneleri, kolera,
hepatit, tifo gibi hastalýklarýn
üreme yeri hâline geldi. 2004 yýlý
verilerine göre, Zimbabve'de
beklenen yaþam süresi erkekler
için 37, kadýnlar içinse 34.
Zimbabve'ye yardým gerekiyor;
ancak krizi baþlatan politikalarýn
sahiplerinden deðil.

Küresel ýsýnma 39 yeni
salgýn hastalýk yarattý

Kuþ gribi birdenbire en tehlikeli hastalýklardan
biri haline geliverdi. Ölümcül "Kýrým-Kongo
Kanamalý Ateþi" hastalýða da ayný þekilde korkutucu bir þekilde yayýlýyor. Dünya Saðlýk Örgütü
(WHO), 1970'lerden itibaren insanlýðýn 39 yeni
salgýn türüyle karþý karþýya bulunduðunu açýkladý. Bu haftalýklarýn her birinin fosil yakýt tüketimi nedeniyle gerçekleþen iklim deðiþikliðinin
ürünleri olarak kabul ediliyor. HIV/AIDS, Ebola,
Marburg, SARS bu hastalýklar arasýnda en etkili
olanlarý.

Tedavisi var, ama
öldürmeye devam ediyor

Dünyada her yýl 1,2 milyon insan sýtmadan hayatýný kaybediyor. Otuz saniyede bir Afrikalý bir
çocuk sýtma hastalýðýndan dolayý yaþama veda
ediyor. Beþ yaþ altýndaki çocuk ölümlerinin
yüzde 20'si bu hastalýktan kaynaklanýyor.
Hastalýðý yenebilenlerin bir çoðunun bünyesi
zayýflýyor, okula gidemiyor ve geçimlerini
saðlayamayacak noktaya geliyorlar. Dünya Saðlýk
Örgütü geçen yýl Sahra Çölü'nün güneyinde yer
alan Afrika ülkelerinde, 600 milyondan fazla
kiþinin sýtma hastalýðýndan dolayý ölüm riskiyle
karþý karþýya bulunduðunu açýkladý.

Oysa ki bu ölümler önlenebilir. Sýtmayý taþýyan
sineklerden korunmak için cibinlik etkili bir
önlem. Sýtma hastalarý yatarak ve iyi beslenilerek
tedavi edilebilir. Klorokin, primakin ve kinin gibi
ilaçlarýn sýtma tedavisinde etkili olduðu uzun
zamandýr bilinmektedir. Ancak unutulan kýtada
basit bir yatýrýmla durdurulabilecek ölümler
devam ediyor.

AÝDS alarmý

Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan 2008 sonunda
hazýrlanan bir raporda, dünyada AÝDS'e baðlý
ölümlerin 5 yýl içinde doruk noktasýna ulaþacaðý
belirtilmiþti. Rapora göre, AÝDS ölümleri 2012
yýlýnda maksimum düzeye ulaþacak. AÝDS'den
kaynaklanan ölümlerin 2012 yýlýnda maksimum
düzeye ulaþarak 2.4 milyona yükseleceði söylendi. Raporda ayrýca, kalp ve damar, bulaþýcý ve
parazitlerden kaynaklanan hastalýklarýn
dünyadaki baþlýca ölüm nedenleri olduðu
kaydedildi.
Dünya üzerinde her gün 6 bin 800 insan AIDS
hastalýðýna yakalanýyor ve 5 bin 700'den fazla
insan da yine bu hastalýk yüzünden hayatýný
kaybediyor.
Afrika'da her beþ kiþiden biri HIV taþýyor.
AIDS'in birincil ölüm nedeni olduðu Sahra
Altý'nda bazý bölgelerinde ortalama yaþam süresi
ise yarý yarýya azalmýþ durumda.
Dünya genelinde para karþýlýðý seks yapan
kadýnlarýn yüzde 20'si HIV taþýyor.

