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EEmmeekkççiiyyee  ddeeððiill
ççeetteelleerree  bbaarriikkaatt

301  kýlýcý  iniyor
Ýzmir’de polis tarafýndan her-

hangi bir uyarý yapýlmadan
arkasýndan ateþ açýlan ve
kafasýndan vuruluarak yaþamýný
yitiren 21 yaþýndaki Baran
Tursun’un ailesi 301’lik oldu.

Baran’ý vuran polis memuru-
nun kollanmasýný protesto
ederek mahkemeyi terk eden
acýlý babaya “yargý görevini
yapaný etkileme, tehdit, hakaret,
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti-
ni, yargý organlarýný, askeri ve
emniyet teþkilatýný alenen
aþaðýlama” suçundan dava
açýldý. Oðlunu elinden alanlar
babayý da hapse týkmak istiyor.

Cunta  ve  kasýrga  
Myanmar’ý vuran Nargis kar-

gasý 10 binden fazla kiþinin
ölümüne neden oldu. Binlerce
insan kayýp. 50 milyonluk
ülkede yüzbinlerce insan saatte
190 km hýza ulaþan kasýrga
nedeniyle evlerini kaybetti.

Myanmar adý geçen yýl Budist
rahiplerin ayaklanmasý ile
duyulmuþtu. 

50 yýldýr ülkeyi demir yumruk-
la darbeciler ayaklanmayý kanla
bastýrmýþtý. Ancak bugün
felaketi yaþayan Myanmar
sokaklarýnda yardým faaliyetine
katýlan tek bir asker ve polis
yoktu.

AKP’nin  sopasý    
3 Mayýs sabahý Ankara’da

kaldýðý otelden derdest edilen
TTB Baþkaný Gencay Gürsoy
þahsýnda tüm demokrasi güçler-
ine gözdaðý verildi.

Basýn kanuna muhalefeti içeren
teknik bir dava yüzünden 2004
yýlýnda para cezasý almýþ, ancak
ceza 4 yýldýr uygulanmamýþtý.
Uygulama tam da 1 Mayýs’ýn
ertesinde, 1 Mayýs’ý teröre boðan
güçler hakkýnda yapýlan suç
duyurusunun ardýndan geldi.

Gürsoy ve arkadaþlarý anti-
demokratik uygulamayý
protesto etti. AKP bir kez daha
demokrasiyi hiçe saydý.

Ýstihdam paketi mecliste:

Halka  pembe
tablo  AB’ye
gerçek  bilgi

Hükümet ekonomik baþarý-
larýyla sürekli övünüyor.
Baþbakan þimdi sýranýn istihdamý
artýrmak olduðunu söylüyor.
Ýþsizliði azaltacaðý söylenen istih-
dam paketi AKP tarafýndan
meclise taþýnýyor. Ancak
baþbakanlýða  baðlý Devlet
Planlama Teþkilatý tarafýndan
AB’ye sunulan rapor tam tersini
anlattý.

Rapora göre 2007’de yüzde 2.8
olarak gerçekleþen istiham artýþý
2008’de yüzde 2.1’e gerileyecek.
2009’da ayný seviyede kalacak,
2010’da ise yüzde 1.9’a inecek.
DPT tahminlerine göre 166 bin
kiþi daha iþsizler ordusuna
eklenecek.

Avrupa Birliði’ne bunu anlatan
hükümet halka iþsizliði yok
edceðiz müjdeleri veriyor.

Devletin resmi rakamlarýna
göre Türkiye’de 2.5 milyon kiþi
iþsiz. Ýktisatçýlar bu rakamýn az
tutulduðunu iþsiz sayýsýnýn çok
daha fazla olduðunu yazýyor.

AKP’nin ekonomik sihri tam da
burada açýða çýkýyor.

Ekonomik “reformlar” ser-
mayenin önündeki engelleri
kaldýrmak ve küresel piyasalara
uyum saðlamaya hizmet ediyor.

Emekçi sýnýflar açýsýndan ise
ekonomik büyüme iþsizlik, kayýt-
dýþýlýk, düþük ücret, sendikasý-
zlýk.

1 Mayýs’a Ýstanbul’da saldýran
AKP’nin gerekçesi Ergenekoncu
güçlerin 1977’deki gibi bir pro-
vokasyona giriþecekleriydi.

Provokasyon edebiyatý, pro-
vokasyon getirdi. Polis emekçi-
lerin önünü keserken Ergekon
yöntemlerini uyguladý.

Ergenekon operasyonu kap-
samýnda yapýlan tutuklamalar
terörist örgüte darbe vurdu.
Ancak herkes kabul ediyor ki

içeri atýlanlar küçük bir azýnlýk
ve asýl aktörler koltuklarýnda
oturuyor.

AKP gerçekten provokasyonu
önlemek istiyorsa polisi
Sakarya’da Kürtleri linç etmeye
giriþenlerin üzerine sürmeliydi.
Bu açýk bir provokasyondu, polis
ise provokatörlere karþý pek
kibardý.

Taksim’de barýþçýl bir gösteri
yapmak isteyen DÝSK, KESK ve

Türk-Ýþ yöneticileri hakkýnda
soruþturma açýldý. Ancak darbe
günlüklerinin yazarýna karþý hiç
bir soruþturma açýlmadý. Hýzýný
alamayarak ikinci kez tek baþýna
darbeye kalkan Þener Eruygur
ise darbe yanlýsý mitingler örgüt-
le meye devam etti.

Polis 1700 gaz bombasý attý,
tüm Ýstanbul’a kabus yaþattý.
Ancak Hrant Dink’in katilleri,
cinayeti bilen fakat önlemeyenler

hakkýnda hiçbir soruþturma yok.
Hükümet ise Ergenekoncu
teröristlerin arkasýna sýðýndýðý
301. maddeyi inatla korudu.

Provokasyonlarý önlemenin
yolu daha fazla demokrasidir.
Gösteri ve düþünce özgür-
lüðüdür. Darbecilerin panzehiri
geniþ halk kitlelerin onlarýn
karþýsýna dikilmesidir. Hükümet
ise demokrasiyi askýya almayý
seçti.

Ýran’a  saldýrý
iþaretleri  artýyor

Bush’un koltuðunu býrakmadan
Ýran’a saldýrý emri vereceði
Amerika’da tartýþýlýyor.

Yardýmcýsý þahin Dick
Cheney’in Orrtadoðu turu ABD
basýný tarafýndan Ýran saldýrý
hazýrlýðý olarak yorumlanmýþtý.

Ýran’a yönelik saldýrýya karþý
çýkan Oramiral Fallon yerine
Irak’taki iþgalci güçlerin baþý
olan Orgeneral Petraus’un
merkez komutanlýða getirilmesi
ikinci iþaret olarak görüldü.

Geçen hafta Basra Körfezi’nde
ABD ve Ýran donanmalarý arasýn-
da gerginlik yaþanmýþ, ABD böl-
geye ikinci bir uçak gemisi gön-
dermiþti. Baþkanlýk seçimlerinde
yarýþan Hillary Clinton ve John
McCain’de bu konuda Bush’la
hem fikir.

antikapitalist
sosyalist  iþçi’nin ekidir ‘68

SON  BÜYÜK  YANGIN
Tarihin en büyük genel grevi
Dünyayý sarsan bir yýl

‘68 dünya devrimi
Türkiye: DEðiþimin baþladýðý yýl



2 sosyalist iþçi sayý: 323

Ýstanbul Valisi Muammer
Güler 1 Mayýs'a katýlanlarý-
na "orantýlý güçle daðýtýlý-
caðýný" söylemiþti. 

1 Mayýs gösterisini
engellemek için 30 bin
polis Ýstanbul'da görev
yaptý. 21 ilden takviye
polis kuvvetinin katýlýmýy-
la 15 gün boyunca saldýrý
için kampa girdiler. 

Sadece Taksim
Meydaný'nda 3200 çevik
kuvvet polisi yer alýrken,
2000 jandarmada gösteri-
leri bastýrmak içinkenarda
bekledi.

30 Nisan günü þehir dýþý
katýlýmý zaten iptal
edilmiþti. Ýstanbul Anadolu
Yakasý'nda yaþayanlarýn 1
Mayýs'a katýlýmýnýn önü
gerek vapur seferlerinin
iptali gerekse otobüs sahip-
lerinin tehdidi ile engellen-
di. Kuþatma altýndaki
Taksim ve yakýn noktalar-
da bir gece önceden kalmýþ
ya da binbir zorlukla oraya
ulaþan eylemcilerin sayýsý
10 civarýndaydý. Katýlýmcý

sayýsýný ise Ýstanbul'un
dört bir yanýný 30 Nisan
akþamýndan kuþatmýþ olan
emniyet güçleri zaten biliy-
ordu.

Her bir gösterici baþýna
üç polis, her beþ gösterici
baþýna 1 jandarma
görevlendirildi.

Göstercileri daðýtmak için
boyalý tazyikli su ve gaz
bombasý kullanýldý.

Toplam 1700 gaz bombasý
atýldý. Her 5 göstericiye
karþý 1 bombadan fazlasý
kullanýldý.

Polis göstericilere sýk sýk
kaba dayak atarken, onlar-
ca plastik mermi göster-
cilere sýkýldý. 19 yaþýndaki
Burhan Gül Cevahir Ýþ
Merkezi yakýnýnda baþýn-
dan plastik kurþunla vuru-
larak yaralandý.

800 gözaltý, 100'den fazla
yaralý, gaza boðulan bir
þehir, korku atmosferi
Ýstanbul Valisi ve emniyet
müdürü, içiþleri bakanýnýn
ve baþbakanýn emriyle
polisi “orantýsýzca”
emekçilere saldýrttý.

"Türkiye tatiller ülkesi. Bir günün
maliyeti 2 milyar YTL."

1 Mayýs'ýn tatil olmasýna bu sözlerle
karþý çýkýyordu baþbakan.

Ýstanbul'da estirilen terör nedeniyle
zoraki bir tatil yaþandý. Ancak Ýstanbul
Ticaret Odasý'nýn göre 1 Mayýs'ýn
maliyeti 1 milyar dolarý aþtý ki bu
baþbakanýn 1 Mayýs’ý tatil yapmama
gerekçesi olan maliyete ulaþtý.

12 hattaki seferler iptal edildiði için

Ýstanbul Deniz Ototobüslerinin bir gün-
lük kaybý  60 bin YTL oldu. 80 bin yolcu
bu hatlarda her günkü seyahatini yapa-
madý.

76 seferi aksayan ÝETT'nin zararýnýn 30
bin YTL olduðu tahmin edilemiyor.
Binlerce Ýstanbullu otobüs bulamadý.

Ýstanbul Metrosu'nun tahmini zarar ise
150 bin YTL. Öte yandan 30 bin polise
daðýtýlan 90 bin kumanyanýn maliyeti ise
125 bin YTL'yi buldu.

1 Mayýs 2008 tarihe korku
ve baský günü olarak geçti.

“Ergenekoncular pro-
vokasyon yapacak” diyen
AKP hükümeti Ýstanbul’da
büyük bir provokasyona
imza attý.

30 Nisan günü öðleden
sonra binlerce polis Taksim
Meydaný’na kamp kurdu.
Geceyarýsýndan itibaren
Taksim’e yakýn noktalar-
dan baþlayarak þehrin tüm
giriþ ve çýkýþlarý tutuldu.
Sabaha karþý 3’ten itibaren
þehre giren otobüslerde ve
diðer toplu taþýma
araçlarýnda kimlik kon-
trolü yapýlmaya baþlandý. 

Taksim yönüne gidiþi
saðlayan vapur seferleri
iptal edildi. 67 ilkokul tatil
edildi. Bölgeye dönük oto-
büs seferleri yapýlamadý.
Geçen yýl ki 1 Mayýs’ý
hatýrlayan ve ÝÝssttaannbbuull
VVaalliissii  MMuuaammmmeerr  GGüülleerr’in
“orantýlý güç kullanarak
daðýtacaðýz” açýklamasýný
duyan Ýstanbullular evler-
ine kapandý.

Polisin ilk saldýrýsý sabah
6.30’da DDÝÝSSKK  GGeenneell
MMeerrkkeezzii’ne yönelik gerçek-
leþti. Tazyikli su ve gaz
bombasý yaðdýrdýlar.
11.30’a kadar beþ kez daha
benzer bir þekilde DÝSK’e
saldýrdýlar. Binaya ulaþan
DTP, ÖDP, DSP ve CHP
milletvekilleri saldýrýyý
engellemeyi baþaramadý.

Saat 10.00’da Þiþli’de
AAGGOOSS  GGaazzeetteessii’nin
önünde toplanýp buradan
hep beraber Taksim’e

kadar yürüme planý
gerçekleþemedi. 9.30’da bu
noktada toplanan 3 bin
kiþiye polis pervasýzca
saldýrdý. 

Taksim’e çýkan tüm
sokaklar tutulmuþtu.
Eylemciler sabah saat-
lerinden itibaren birleþik
bir gösteri yapma imkanýn-
dan yoksun býrakýldý.

Onarlý yüzerli gruplar
Elmadað, Osmanbey, Ni-
þantaþý, Þiþli, Mecidiyeköy,
Ýstiklal Caddesi, Dolapdere
semtlerininin sokaklarýnda
polis engelini aþmaya ça-
lýþtý. Okmeydaný semtinin
çýkýþ noktalarý ise zaten
panzerlerle kapatýlmýþtý.

DÝSK, KESK ve Türk-Ýþ
yöneticileri milletvekil-
leriyle birlikte Taksim’e
yürümeyi denedi. Ancak
önleri Þiþli CHP binasý
önünde kesildi. Burada bir
basýn açýklamasý yapan
sendikacýlar Taksim anýtý-
na çelenk koymayý redde-
tiklerini açýkladýlar.
1 Mayýs eylemini can
güvenliði kalmadýðýný
söyleyerek bitirdiler.

Ancak polis terörü akþam
saatlerine kadar sürdü.
ÖÖDDPP  ÝÝll  BBaaþþkkaannllýýððýý binasý ve
HHaarriittaa  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaassýý
ÝÝssttaannbbuull  ÞÞuubbeessii baþta
olmak üzere bir çok bina
basýldý, tahrip edildi.

Hükümetin beklediði
provokasyon gerçek-
leþmezken polis eylemci,
yoldan geçen ya da turist
yüzlerce kiþiye ayr4ým
gözetmeksþzþn saldýrdý.

11  eeyylleemmcciiyyee  33  ppoolliiss,,  11770000  ggaazz  bboommbbaassýý,,  110000’’ddeenn  ffaazzllaa  yyaarraallýý,,  880000  ggöözzaallttýý

Polis orantýsýz güç kullandý

Taksim  kuþatmasýnýn  faturasý  1  milyar  dolar

Ýstanbul Valisi Muammer Güler ve Ýstanbul
Emniyet Müdürü Cellalettin Cerrah iki yýldýr 1
Mayýs eylemcilerini gaza boðuyor. 

Ýkili kamuoyu tarafýndan Hrant Dink cinayetiyle
birlikte anýlýyor. Dink, öldürülmeden kýsa bir süre
önce valilik makamýna “davet” etmiþ, burada iki
“devlet görevlisi” tarafýndan tehdit edilmiþti. 1
Mayýs’a karþý ne yapacaðýný bilen vali Hrant’ýn
öldürülmesini engellememiþti. Emniyet Müdürü
Cerrah’sa “bu milliyetçi hislerle iþlenmiþ münferit
bir olaydýr” sözleriyle hatýrlanýyor. Ancak hükümet
iki memurunu ýsrarla korudu. 

1 Mayýs’ta Taksim çevresini gaza boðan vali ve
emniyet müdürü istifa etmelidir. Her ikisinin
yöneticisi olan Ýçiþleri Bakaný’da onlarý izlemelidir.

Ýstanbul  valisi,  emniyet
müdürü,  içiþleri  bakaný  istifa!

1 Mayýs’ta AKP provokasyonu

""SSeennddiikkaaccýýllýýkk  kkaabbaaddaayyýýllýýkk  ddeeððiillddiirr..""
AKP  Genel  Baþkan  Yardýmcýsý  Dengir  Mir  Fýrat

""11  MMaayyýýss''ttaa  oolluummssuuzz  bbiirr  dduurruumm  yyaaþþaannmmaaddýý""..
Ýstanbul  Emniyet  Müdürü  Celalettin  Cerrah

""DDeevvlleett  bbuurraaddaa  üüzzeerriinnee  ddüüþþeennii  yyaappmmýýþþttýýrr..""
Baþbakan  Recep  Tayyip  Erdoðan

1 Mayýs’ta polisin terörünün en açýk
adresi Þiþli Etfal Hastanesi oldu. Polis
önce acil servis giriþine gaz bombasý attý,
sonra hastane bahçesine. Hastanede
çalýþan doktorlar saldýrýya tanýklýk etti:  

"Ýki saatte hastanenin içine iki, bahçeye
üç dört kez gaz bombasý attýlar. Alçalan
helikopterden tüfekle de attýlar. O gaz
astýmý olan hastayý krize sokar."

Saldýrý gerekçesi kaçan eylemcilerin has-
taneye sýðýndýydý. Ancak hastane giriþinde
bekleyen lösemili çocuklar, acil serviste

tedavi gören hastalar, saðlýk çalýþanlarý
gaza boðuldu. 

Hastalarý hatýrlatan ve durmalarýný
isteyen bir saðlýk emekçisine polisin
verdiði yanýt "ver lan þu bombayý" oldu. 

Ýstanbul Valisi Muammer Güler, "bomba
yanlýþlýkla yere düþtü" diyerek saldýrýnýn
üstünü örtmeye çalýþsa da baþaramadý.

2 Mayýs günü hastane bahçesinde
toplanan Ýstanbul Tabip Odasý ve SES
üyeleri saldýrýyý protesto etti. Saðlýk
bakaný ise herhangi bir açýklama yapmadý.

Hastaneye  polis  saldýrýsý:  “Ver  lan  þu  bombayý”
- Okmeydaný'nda polisin attýðý gaz bombasý sonucu 7
katlý bir binanýn bodrumunda yangýn çýktý.
- Beyoðlu’nda bir sokkata dört kiþi feci þekilde dövüldük-
ten sonra bir binaya sokuldu. Burada yüzleri yýkandý,
yaralarý sarýldý. Emniyet amiri “yanlýþlýkla” olduðunu
söyledi. Dayaða boðulan bina çalýþanlarýydý.
- Taksim’e yalnýzca yöneticilerin çelenk býrakmasýna izin
verilmesine Türk-Ýþ Genel Sekreteri’nin yanýtý "bu
saldýrýlarý, bu ayýbý þimdi bütün dünya izliyor. Bu saldýrý-
da payý olan herkesi kýnýyorum. Biz Taksim'e çýkýmaya-
caðýz. Gitsin þimdi Baþbakan koysun çelengi anýta" oldu.

Polis  yangýn  çýkartmayý  baþardý
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Çalýþma Bakaný 1 Mayýs'ýn
bu yýldan itibaren tatil ola-
bileceðini söylemiþti. Bu açýk-
lama baþta DÝSK, KESK ve
Türk-Ýþ olmak üzere 1
Mayýs'ý Taksim'de kutlamak
isteyen 75 örgütün 1977'den
sonra ilk kez bu alana çýka-
bileceði kanýsýný uyandýr-
mýþtý. 

Ancak bu hava "ne bayram
ne Taksim" açýklamasýyla bir
anda daðýldý. Hükümet 1
Mayýs'ý "emek ve dayanýþma"
günü olarak tanýdýðýný açýk-
lasa da baþbakanýn
"Ayaklarýn baþ olduðu bir
yerde kýyamet kopar" sözleri
gerilimi týrmandýrdý.

Ardýndan Ýstanbul Valisi
Güler'in Taksim'e yürümek
isteyenlerin "orantýlý güç"
kullanarak daðýtýlacaðýný
açýkladý.

28 Nisan günü sendikacýlar-
la görüþen baþbakan 1
Mayýs'ta Taksim'de bir gös-
terinin büyük bir provokas-
yona sahne olacaðýný söyledi.
AKP'yi kapatma davasýndan
söz etti. Danýþtay saldýrýsý
davasýnýn Ergenekon'la iliþki-
sinin kesilmesini anlattý.
Sendikacýlarýn "35 bin kiþi
eylem yapacaðýz" sözü üzer-
ine bunun mümkün
olmadýðýný anlattý.
Baþbakan'a göre ancak 100-
150 kiþi Taksim'e çelenk
býrakabilirdi o kadar.

1977 1 Mayýs'ýnda
Taksim'de toplanan yüz bin-
lerce iþçinin üzerine ateþ
açýlmýþtý. Kontrgerillanýn
darbe koþullarýný hazýrlamak
için yaptýðý saldýrý büyük bir
provokasyondu. Ardýndan
diðerleri geldi. 

2008 1 Mayýs'ýnda da
AKP'yi devirmek isteyen
Ergenekoncu güçlerin benzer
bir provokasyona imza ata-
caðý, böylece darbe
koþullarýný yaratacaðý
hükümet tarafýndan
iþlendikçe iþlendi.
Baþbakanýn buna fazlasýyla
inandýðý, çevresindekilerin

Taksim'in kontrollü bir þek-
ilde eyleme açýlabileceði söz-
lerine kulak týkadýðý yazýldý.

Ancak ele geçirilen sadece
16 molotof kokteyli oldu! Ne
bomba, ne suikast ne de
baþka bir darbeci provokas-
yon gerçekleþmedi.

Ýstanbul abluka altýna
alýndý. Ergenekoncu yöntem-
lerle emekçilere saldýrýldý. 

Taksim'de binlerce kiþinin
katýldýðý futbol ya da yeni yýl
kutlamalarýna bir þey den-
memiþti. Tacizciler TV ekran-
larýnýn karþýsýnda yýllardýr
kadýnlarý bu meydanda
rahatça taciz edebildi.

Daðlýca baskýnýndan sonra
alan defalarca birkaç bin kiþi-
lik faþist gösterilere sahne
olmuþtu. Kimse darbeci pro-
vokatörlerin önünü kesmedi.
Nitekim 1 Mayýs günü Ýstik-
lal Caddesi'nde Türk bayrak-
larýyla yürüyen 6 kiþilik faþist
gruba polis dokunmadý.

1 Mayýs provokasyonunun
adresi AKP oldu.

Hükümet þu ana dek elin-
deki provokasyon istih-
baratýný kamuoyuyla paylaþ-
madý. Þemdinli'de, Danýþtay
baskýnýnda, Hrant Dink

suikastinde, Malatya
katliamýnda da susmuþlardý. 

1 Mayýs'tan kýsa bir süre
önce Sakarya'da DTP'lileri
kuþatan faþistler daðýtýlmadý.
Defalarca toplanmalarý ve
kalabalýklaþmalarýna izin ve-
rildi. Bu açýkça bir pro-
vokasyondu, ama pro-
vokatörlere dokunulmadý.

Söz konusu olan iþçiler,
emekçiler, sendikalar olunca
durum deðiþti. 

AKP kapatma davasý ile
karþý karþýyayken, tam da
demokrasiye ihtiyaç
duyarken, herkes için
demokrat olduðunu ýsrarla
anlatýrken mazlum gömleðini
kolayca attý.

1 Mayýs'ta Taksim'de
tazyikli suyla, gazla, copla
saldýran zalim bir devlet par-
tisi vardý. 

Hükümeti darbecilere karþý
destekleyen demokrasi yan-
lýlarý AKP'nin 1 Mayýs
terörüyle harakiri yaptýðýný
yazdý. Kendi tabanýndan
koptuðu, devletle uzlaþtýðý
da yazýldý.

AKP muhafazakâr bir bur-
juva partisi. Egemen sýnýfýn
bütün kanatlarýnýn desteðini

almýþ bir parti ve tavizsizce
yeni-liberal programý uygu-
luyor. Tabanýnda yer alan
yoksullara, ezilmiþlere kimi
zaman seslense de o asýl
olarak patronlarý dinliyor.

1 Mayýs'tan sonra AKP'nin
bu çizgide yürümeye devam
edeceðini öngörmek
mümkün. 

Þimdi AKP'nin ne kadar
demokrat olduðunu tartýþ-
mayý bir kenara býrakmak
gerek. 

Darbe koþullarýný önlemek,
demokrasiyi savunmak ve
geniþletmek emekçi sýnýflarýn
iþidir.

AKP'nin kapatýlmasýna
karþý çýkarken hükümetin
emekçi düþmaný politikalarý-
na karþý her yerde birleþmek,
karþý koymak gerek. 

Darbe yanlýlarýnýn durdu-
rulmasý, yargýlanmasý için
mücadele ederken hükümet-
ten daha fazla demokrasi ve
özgürlük talep etmek gerek.

Emekçi sýnýflarýn daha zorlu
bir mücadele dönemine
girdiði açýk. Bu süreçten
kazanýmla çýkmanýn tek yolu
ise sendikalarýn, çalýþanlarýn
birliðidir.

AKP’nin demokratlýðý
buraya kadar

ÝÝssttaannbbuull  VVaalliissii’’nnee  ggöörree  11  MMaayyýýss’’ttaa
““ppoolliissllee  ççaattýýþþaannllaarr””  yyaannii  ppoolliiss  þþiiddddee-

ttiinnee  mmaarruuzz  kkaallaannllaarr  ““iiþþççii  ddeeððiill””ddii..
BBuurraassýý  bbeeþþ  kkeezz  ssaallddýýrrýýyyaa  uuððrraayyaann  DDÝÝSSKK

MMeerrkkeezzii..  FFoottooððrraaff  kkaarreessiinnee  ggiirreennlleerr
BBiirrlleeþþiikk  MMeettaall-ÝÝþþ  vvee  NNaakklliiyyaatt-ÝÝþþ  üüyyeessii

iiþþççiilleerrddii..  ÝÝssttaannbbuull’’ddaa  11  MMaayyýýss’’aa
kkaattýýllaannllaarrýýnn  ççooððuu  sseennddiikkaallýý  yyaa  ddaa

sseennddiikkaassýýzz  iiþþççiilleerrddii..

Ya 2009 1 Mayýs’ý?
Ýki senedir Ýstanbul’da 1 Mayýs günü

olaðanüstü bir polis þiddeti yaþýyoruz. Bu
sene 1.550 biber gazý kullanýlmýþ. Neredeyse
her 10 göstericiye bir biber gazý. Manzarayý
en korkunç hale getiren þeylerden birisi bu
biber gazý. Hastanelere bile biber gazý atýldý
ve Vali bunun normal olduðunu iddia etti.
Ya gözü dönmüþ, ya þuursuz!

Polis terörünün en þiddetli olduðu anda
Emniyet Müdür “Ýstanbul’da olumsuz bir
durum yaþanmadý” diyebidi. O da belli ki ya
gözü dönmüþ ya da þuursuz!

Baþbakan ve Vali Taksim’de gösteri yap-
manýn tehlikeli olduðunu, Taksim’de gösteri
yapýlýrsa Ýstanbul’un felç olacaðýný söylediler.
Oysa, 1977’de 1 milyon kiþiye karþý bir
katliam gerçekleþtirildikten sonra 1978’de
gene Taksim’de 1 Mayýs gösterisi oldu ve hiç
bir olay çýkmadý.

1 Mayýs tatil olursa olacak ekonomik kayýp-
tan bahseden Baþbakan Ýstanbul’da adeta
sýkýyönetim ilan ederken daha büyük bir
ekonomik yýkýma neden oldu.

Kadýköy’de ise 1 M ayýs gösterisinde 3 kiþi
öldü. Ýnsanlarýn sadece miting alanýna giriþte
deðil, toplanma noktasýna giriþte de üstü
arandý ve 3 kiþi gene öldü. Demekki suçlu
meydanlar deðil, müdahale edenler!

Taksim’de yýðýnsal 1 Mayýs gösterisi yap-
mak demokratik bir hak. Herkes istediði
zaman haklý olarak Taksim’e çýkabiliyor,
iþçiler ve emekçiler de çýkabilmeli.

AKP üzerindeki demokratlýk ve maðdurluk
kýlýflarýný bu 1 Mayýs’da attý. En çok
demokrasiye ihtiyacý varken, en maðdur
durumdayken böylþe davranmasýnýn tek bir
açýklamasý var: Onlar oylarýný aldýklarý
emekçilerin deðil egemen sýnýfýn partisi.

Baþbakan bunu çok iyi açýkladý: “Eðer bir
kere onlarýn istediðini yaparsak, gerisi gelir”
dedi. Bu, herþeyi açýklýyor.

Bugünden 2009 1 Mayýs’ýna kadar neler
olur bilinmez ama eðer 1 Mayýs’da Taksim’e
çýkýlacaksa sendikalar ve sol da gerçekci bir
deðerlendirme ve gerçekci açýklamalar
yaparak 1 Mayýs’a hazýrlanmalý ve gerçekten
Taksim’e gidecek adýmlarý atmalýdýr.

Marksizm geliyor
DSÝP’in her sene yaptýðý Marksizm toplan-

týlarý bu sene 16-19 Mayýs arasýnda yapýlýyor.
Bu sene Marksim’de 19 konu var. Hemn

hemen hareketin önündeki bütün konular
tartýþýlacak. Konuþmacýlarýn yaklaþýk yarýsý
DSÝP üyesi deðil

Hrant’ýn öldürüldüðü, Cumhuriyet
Mitinglerinin yapýldýðý ve 22 Temmuz seçim-
lerinde Baskýn Oran ve Ufuk Uras’ýn kampa-
nyalarýnýn yaþandýðý geçen sene Marksizm’e
damgasýný vuran konu ýrkçýlýk ve milliyetçi-
lik olmuþtu. Irkçýlýk ve milliyetçilik toplantýsý
yapýlýrken dýþarýda, Taksim’de sayýsýz ýrkçý,
milliyetçi gösteri vardý. Toplantýya ise 300’e
yakýn insan katýlmýþtý.

Bu sene Kürt sorunu, yerel seçimler, darbe
ve ‘68 toplantýlarý Marksizm’in baþlýca konu-
larý olacak. Milliyetçilik, kemalizm ve stalin-
izm gene öne çýkacak ama en önemli tartýþma
“yeni liberalizmin sonuna mý gelindi” tartýþ-
masýolacak.

Önümüzdeki dönem AKP’nin yeni
saldýrýlarý ile dolacak. Þimdiden baþladý. 301’i
deðiþtiriyoruz diyerek hiçbir deðiþiklik yap-
mamayý baþaran AKP þimdi önümüze istih-
dam paketini, sendikalar yasasýný, paralý
eðitimi getiriyor.

Marksizmin belirleyici son toplantýsý ise
“Özgürlük sokaktadýr” baþlýðýný taþýyor.
Önümüzdeki sene sokakta olacaðýz.
Kazanmak için, hükümetin saldýrýlarýný dur-
durmak için direneceðiz.

Barýþ için Ýstanbul’a
Marksizm’den sonra ilk sokaða çýkýþ 1

Haziran’da. Barýþ Meclisi 1 Haziran’da
sokaða çýkma kararýný açýkladý. Kürt soru-
nunda çözüm için 1 Haziran’da Ýstanbul’a!



TCK 301. maddede
deðiþiklik öngören kanun
teklifi TBMM de kabul
edilerek yasalaþtý.

Türklüðü iafdesi yerine
"Türk milleti",
Cumhuriyeti ifadesi yerine
"Türkiye Cumhuriyeti
Devleti" ibaresi geldi. Ceza
hadleri de 6 aydan 2 yýla
kadar olarak belirlendi.
Eleþtiri amacýyla yapýlan
düþünce açýklamalarý suç
sayýlmayacak.

Yargýlama yapýlabilmesi
için Adalet Bakaný'nýn
onayý gerekecek.

CHP deðiþikliðin
anayasaya aykýrý olduðunu
iddia ediyor ve 301 in
kaldýrýlmasýna karþý çýkýy-
or.

MHP ise yasanýn þimdiki
halinin Türklüðe hakaret
olduðunu düþünüyor.

301'in devleti bölücülerle
masaya oturtup anlaþtýr-
maya çalýþanlarýn önünde
bir engel oluþturduðunu
iddia ediyor MHP'liler.

MHP yasayý Anayasa
Mahkemesine götürmek
için CHP'den destek
almaya çalýþýyor.

Yapýlan deðiþiklik son-
rasýnda çeþitli AB yetk-
ilileri deðiþiklikten mem-
nuniyet duyduklarýný dile
getirdiler.

301'de yapýlan deðiþiklik
binlerce insanýn
düþüncelerinden dolayý
yargýlanmasý, ceza almasý
veya hedef gösterilmesini
önlemekten çok uzak,
olmasý gereken böyle bir
maddenin tamamen
kaldýrýlmasý. Bunu saðla-
mak içinse belli ki daha
uzun soluklu bir mücadele
gerekecek.
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AKP niye dans ediyor?
AKP hükümeti sýnýrötesi operasyonlarý onay-

ladýðýnda, 301'i kaldýrmadýðýnda, Hrant'ýn asýl katil-
lerini yakalattýrmadýðýnda, baþta Kürt sorunu
olmak üzere çeþitli konularda sert ve uzlaþmaz
laflar ettiðinde, þaþýrmamýz ve heyecanlanmamýz
gerekmiyor.

Kürt sorunu, demokrasi sorunu, Ermeni sorunu
gibi sorunlar, egemen sýnýfýn yumuþatmak ve
mümkünse çözmek ve gündemden kaldýrmak iste-
diði sorunlar. Bu nedenledir ki, tamamen prag-
matik ve reel politikacý bir yaklaþýma sahip olan
AKP, egemen sýnýfýn isteði doðrultusunda bu
sorunlarý çözmeye eðilimli. Tüm diðer partilerden
farklý olarak, AKP kemalist, milliyetçi, devletçi
gelenekten gelmediði için, bu sorunlarý kutsal inek-
ler olarak düþünmüyor, çözülmelerini yanlýþ bul-
muyor.

CHP için, bu sorunlarýn gündeme gelmesi bile
dayanýlmaz, haince bir tehdit. AKP için deðil.

Egemen sýnýf açýsýndan AKP'nin önemi, hem bu
sorunlarýn çözümüne olumlu bakabilen, hem de her
istediðini yapmasýna izin veren bir parlamenter
çoðunluða sahip olan ilk parti olmasý. Dolayýsýyla,
her dönemeçte, her adýmda, AKP hükümeti
TÜSÝAD'ýn desteðini arkasýnda buluyor. Bu
desteðin önemini iyi anlayan hükümet de altý yýldýr
zaten TÜSÝAD'ýn desteklemeyeceði tek bir adým
atmadý.

Peki, bu sorunlarýn gündeme getirilmesine,
çözülmesine karþý çýkanlar kimler? Asker,
bürokrasinin bir kesimi, yargý. Bunlar baðýmsýz
sýnýf güçleri olmadýðýna göre, hangi sýnýfsal çýkar-
larý temsil ediyorlar?

Bu soruya çok zaman verilen cevap, egemen
sýnýfýn bölünmüþ olduðu; bir kanat deðiþim
isterken, bir baþka kanadýn deðiþime karþý
direndiði.

Oysa, egemen sýnýfýn hangi kanadýnýn direndiði,
niye direndiði (yani direnerek hangi kâr mekaniz-
malarýný korumaya çalýþtýðý) sorularýnýn hiçbir
somut cevabý yok.

Egemen sýnýf bölünmüþ deðil. Belki de tarihinde
hiç olmadýðý kadar görüþ birliðine sahip.

O zaman direniþi nasýl açýklamalý? AKP'nin 'bir
adým ileri, bir adým geri' dansýný nasýl açýklamalý?

Egemen sýnýf deðiþim istiyor. Ülke içinde istikrar
saðlamak, ikide bir anlamsýz ve gereksiz yere
maraza çýkmasýný önlemek için, dýþarýda ise Avrupa
Birliði'ne girmek, boyuna ve gücüne uygun bir þek-
ilde ciddiye alýnmak için deðiþim istiyor. Ama bu
deðiþimi belli sýnýrlar içinde, mevcut devlet yapýsýný
fazla sarsmadan, kendini zayýf düþürmeden gerçek-
leþtirmek istiyor elbet.

Bunu örneklemenin kolay yolu, askerin siyasetteki
konumunu düþünmek. Egemen sýnýf, askerin
siyasete bulaþmasýný istemiyor, 'son çare' olduðu
durumlar haricinde darbe yapýlmasýný istemiyor, 27
Nisan e-muhtýrasý gibi piþmiþ aþa su katan müda-
haleleri engellemek istiyor. Ama bunu gerçek-
leþtirirken ordunun ipliðinin tümüyle pazara çýk-
masýný, tümüyle güçsüzleþmesini istemeyeceði de
açýk.

Ayný þey tüm baský güçleri ve tüm baskýcý yasalar
için de geçerli. Bunlarý yumuþatmak, azaltmak istiy-
or, ama kendini tamamen korumasýz býrakmak iste-
meyeceði açýk. Orduya, polise, 301 gibi yasalara ve
gerektiðinde kullanýlacak baský mekanizmalarýna
sahip olmayan bir egemen sýnýf olamaz!

Bu nedenledir ki, Hrant'ýn katillerinin izini bir
yere kadar sürecekler, ama tüm istihbarat, polis,
jandarma ve orduyu teþhir etmeyecekler. Kürt soru-
nunda adým atacaklar, ama devleti zayýf gösterecek
adýmlar atmayacaklar, güçlü göstermek için
operasyon yapacaklar.

Ve bu nedenledir ki, kitlesel bir taban hareketi ve
kitlesel bir sol yaratmadýðýmýz taktirde, deðiþim
sýnýrlý ve güdük kalacak.

RRoonnii  MMaarrgguulliieess

GÖRÜÞ

2288  NNiissaann''ddaa  HHrraanntt  DDiinnkk  cciinnaayyeettii  iillee  iillggiillii  ddaavvaannýýnn  bbeeþþiinnccii
dduurruuþþmmaassýý  ÝÝssttaannbbuull  1144..  AAððýýrr  CCeezzaa  mmaahhkkeemmeessii''nnddee  yyaappýýllddýý..
HHrraanntt''ýýnn  aavvuukkaattllaarrýý  bbuu  ssoonn  dduurruuþþmmaaddaa,,  öözzeelllliikkllee  VVeellii  KKüüççüükk
bbaaððllaannttýýssýý  üüzzeerriinnddee  dduurrdduullaarr..  MMcc  DDoonnaalldd''ss  bboommbbaallaammaassýýnn-
ddaann  ssoonnrraa  ddöönneemmiinn  üüllkküü  ooccaakkllaarrýý  bbaaþþkkaannýý  LLeevveenntt  TTeemmiizz''llee,,
VVeellii  KKüüççüükk''üünn  cceezzaaeevviinnddee  YYaassiinn  HHaayyaall''ii  zziiyyaarreett  eettttiikklleerrii
ssööyylleenniiyyoorr..  BBuunnuu  aaççýýððaa  ççýýkkaarraaccaakk  ggeerrççeekk  cceezzaaeevvii  kkaayyýýttllaarrýýnn-
ddaa  oollmmaassýýnnaa  rraaððmmeenn,,  kkaayyýýttllaarraa  bbiirr  ttüürrllüü  uullaaþþýýllaammýýyyoorr..  HHaattttaa
aavvuukkaattllaarr  kkaayyýýttllaarrýýnn  iimmhhaa  eeddiilleebbiilleecceeððii  kkaayyggýýssýýnnýý  ttaaþþýýyyoorrllaarr..
AAyynneenn  TTrraabbzzoonn  AAllppeerreenn  OOccaakkllaarrýý  EEsskkii  BBaaþþkkaannýý  MMuussttaaffaa

ÖÖzzttüürrkk''üünn  tteelleeffoonn  ggöörrüüþþmmee  kkaayyýýttllaarrýýnnýýnn  iimmhhaa  eeddiillmmeessii  ggiibbii..
BBuu  dduurruumm  ssoorruuþþttuurrmmaannýýnn  bbiirr  ttüürrllüü  ddeerriinnlleeþþttiirriilleemmeemmeessiinnee,,
ssýýkkýýþþýýpp  kkaallmmaassýýnnaa  vvee  88  tteettiikkççiiyyllee  ssýýnnýýrrllýý  kkaallmmaassýýnnaa  nneeddeenn
oolluuyyoorr..  DDuurruuþþmmaa  bbooyyuunnccaa  hheeppssii  bbiirr  ttaakkýýmm  eellbbiisseellii,,  ççeettee
ggöörrüünnüümmllüü  ssaannýýkkllaarr  ssaaððaa  ssoollaa  ssaattaaþþýýrrkkeenn,,  ddýýþþaarrýýddaa  11000000''ee
yyaakkýýnn  HHrraanntt  ddoossttuu  ddaavvaannýýnn  ppeeþþiinnii  bbýýrraakkmmaayyaaccaakkllaarrýýnnýý  iillaann
eeddeerreekk  kkaarraarrllýýllýýkkllaarrýýnnýý  ggöösstteerrddiilleerr..  YYeennii  dduurruuþþmmaa  77
TTeemmmmuuzz''aa  eerrtteelleennddii..  1188  yyaaþþýýnnýý  ddoolldduurrmmaaddýýððýý  iiççiinn
mmaahhkkeemmeelleerriinn  kkaappaallýý  ggeeççmmeessiinnee  nneeddeenn  oollaann  yyaaþþ  ssýýnnýýrrýý
ssoorruunnuu  ddaa  77  TTeemmmmuuzz''ddaa  oorrttaaddaann  kkaallkkýýyyoorr..

Hrant Dink'in katledilmesinin
planlayýcýsý olan büyük abi, emniyet
muhbiri Erhan Tuncel'in yakalan-
masýndan sonra Muhsin
Yazýcýoðlu'yla ayný karede görünen
fotoðrafý basýna yansýmýþtý. 

Muhsin Yazýcýoðlu fotoðrafýn
basýnda çýkmasýndan sonra Tuncel'i
tanýmadýðýný söyleyerek soruþtur-
madan sýyrýlmaya çalýþtý. 

Oysa muhbirin kendisinden
sorumlu olan bir polisle yaptýðý tele-

fon görüþmeleri gerçekleri ortaya
koyuyor. 'Muhsin Baþkan geliyor,
ona eþlik edeceðim' diyen muhbir
gezi programýný da polise aktarýyor-
du. 

Ayrýca baþkanla bire bir
görüþmelerinde Yasin Hayal'in
durumunu ele alacaklarýný da söz-
lerine ekliyor. Bu durum Tuncel'i
tanýmadýðýný söyleyen Yazýcýoðlu'nu
yalanladýðý gibi baþ baþa görüþecek
kadar yakýndan tanýdýðýný da

kanýtlýyor. 
Hrant Dink cinayetinde önemli bir

adres olan Büyük Birlik Partisi'ne
(BBP) þu ana kadar dokunulmadý. 

Son zamanlarda bir çok cinayetin
ve kýþkýrtmanýn arkasýnda BBP
çýkýyor. 

Son Sakarya olaylarý buna bir
örnek. 

Belli ki BBP küçük faþist güç olarak
efendilerinin gözünü doldurmaya
güvenlerini kazanmaya çalýþýyor. 

Baþbakanlýða baðlý,
Ýnsan Haklarý Danýþma
Kurulu 2001 yýlýnda
kuruldu. Kurul, Ýbrahim
Kaboðlu ve Baskýn Oran'a
azýnlýk haklarý raporunu
hazýrlattý. 1 Kasým 2004'te
Ýbrahim Kaboðlu televizy-
onlar karþýsýnda 'Azýnlýk
Haklarý Çalýþma
Grubu'nun raporunu
okurken Kamu-Sen Genel
Sekreteri Fahrettin
Yokuþ'un saldýrýsýna
uðradý. Irkçý sekreter,
Kaboðlu'nun elinden
raporu alarak parçaladý.

Raporu hazýrlayan
Ýbrahim Kaboðlu ve
Baskýn Oran hakkýnda
"halký kin ve düþmanlýða

tahrikten" yani 301.
maddeden dava açýldý.
Dava beraatla sonuçlan-
masýna raðmen Yargýtay,
mahkemenin beraat
kararýný bozmuþtu. Dava,
geçtiðimiz günlerde
Yargýtay Genel Ceza
Kurulu'nun beraatý onay-
lamasýyla sona erdi. 

MHP'liler bir önergeyle
Ýnsan Haklarý Danýþma
Kurulu'nun faaliyetlerini
sordu. Önergeyle ortaya
çýkan gerçek ise kurulun
dokuz yýlda yalnýz dokuz
toplantý yaptýðý, 2004'teki
saldýrýdan sonra ise hiç
toplanmadýðýydý. Kurulu
toplama yetkisi ise  Cemil
Çiçek’teydi.

301 olduðu yerde duruyor

Her  taþýn  altýndan  BBP  ve  Muhsin  Yazýcýoðlu  çýkýyor

Baskýn  Oran  ve  Ýbrahim  Kaboðlu  yýllar  sonra  beraat  etti
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Ergenekon davasýnda
belirgin bir duraklama var.
Baþbakanýn, hükümetin
sonuna kadar gideceðiz
söylemleri havada asýlý
kaldý. Ergenekon bütün
baðlantýlarýyla açýða çýk-
mýþken, bu baðlantýlarýn
üzeri bilerek kapatýlýyor.
Soruþturma sanki daha
derinlere gitmesin diye

özel bir çaba var. Ayný
zamanda gerçekten iki
darbe giriþimi
atlatýlmýþken, ve yeni darb-
eye zemin hazýrlamak için
hala çaba sarf edilirken
Ergenekon'un üzerine
gidilememesi kuþku
uyandýrýyor. Çünkü
Ergenekon toplumda
suikastlara, katliamlara

imza atarak darbe ortamýný
saðlamaya çalýþan bir terör
örgütü.

Katil þeriatçýyým diyor,
mahkeme onaylýyor

Ergenekon'da bu
geliþmeler yaþanýrken bir
davada sonuçlandýrýlarak
sessiz sedasýz unutulmaya
terk edildi. Danýþtay
saldýrýsý davasý olarak

adlandýrýlan dava dört
kiþiye müebbet, iki kiþiye
de onar yýl ceza verilerek
sonuçlandýrýldý. 17 Mayýs
2006 tarihinde Alparslan
Arslan Danýþtay binasýna
girerek bir üyeyi öldür-
müþ, dört üyeyi de
yaralamýþtý. Hýzlý medya
olayý türban için yapýlan
þeriatçý bir saldýrý olarak
manþetlerine taþýmýþtý.
Katil de, gayet planlý bir
þekilde saldýrýyý þeriat iste-
diði için gerçekleþtirdiðini
ýsrarla söylemiþti.

Oysa baðlantýlar ortaya
çýktýkça, saldýrýnýn arkasýn-
da þeriatçýlarýn deðil,
ulusalcýlarýn ayak izleri
olduðu anlaþýldý. Tetikçi
sadece Danýþtay'a saldýr-
mamýþ, ayný zamanda
Cumhuriyet Gazetesi'ne
bir hafta içinde üç bomba
atmýþtý. Ve bombalar
Ümraniye'de bir evde ele
geçirilen bombalarla ayný

seridendi. Bombalarýn
tümü Genel Kurmay'ýn
envanterinde kayýtlýydý.
Tetikçinin bugün
Ergenekon'dan yargýlanan,
önde gelen bütün sanýklar-
la iliþkisi çýktý zamanla
ortaya. Veli Küçük'le kol
kola bir fotoðrafý medyaya
yansýdýðý zaman katilin
Veli Küçük fotomontaj
olduðunu iddia etmiþti.
Daha sonra fotoðrafýn oriji-
nal olduðu kanýtlandý.

Sonuçta Danýþtay saldýrýsý
davasýna bakan hâkimler,
davanýn Ergenekon'la bir-
leþtirilmesi talebini reddet-
tiler. Verdikleri kararda da
saldýrýyý bir grup þeri-
atçýnýn devlet düzenini
yýkmaya çalýþan eylemine
dayandýrdýlar. Ergenekon-
'la iliþkileri açýða çýkmýþ bir
katilin asli amacýný ve iliþk-
ilerini saklayarak, yargý bir
kez daha Ergenekon çete-
sine hizmet etmiþ oldu.  

Ordu  Soya
Yað  iþçileri
kazandý

Ordu Soya Yað AÞ'de
çalýþan 93 iþçi firmanýn
zarar ettiði gerekçesiyle
1 ay önce iþten atýldýlar.
Ýþçiler bu haksýz olduðu
kanýtlana iþten çýkar-
maya karþý bir ay
boyunca hem imza
toplayarak, hem de her
gün fabrika önünde gös-
teri yaparak durumu
protesto ettiler. Ýþçiler
ayrýca açtýklarý iþe iade
davasýný da kazandýlar.
Türk-Ýþ bölge temsilcil-
iðinin de direniþ boyun-
ca destek verdikleri iþçi-
lerin kazanýmlarý 1
Mayýs mitingine
damgasýný vurdu.

Sulukule  
yýkýlmasýn

Kentsel dönüþüm pro-
jesi adý altýnda evleri
yýkýlan ve sokaða
mahkum edilen
Sulukuleliler, yeniden
doðuþ anlamýna gelen
Hýdrellez'de yýkýntýlarýn
arasýnda sokaða çýktýlar.
Þenliðe dönüþen kutla-
malarda öne çýkan mesaj
'semtimizi vermeye-
ceðiz' mesajýydý. Þenlikte
Sulukule Mahalle
Dernek Baþkaný yaptýðý
konuþmada "20 yýldan
bu yana ancak ikinci
defa bu þenliði kutlaya-
biliyoruz. Mahallemizi
vermek istemiyor,
Hýdrellezi mahallemizde
kutlamak istiyoruz.
Yaklaþýk bin yýllýk
kültürümüzü yok etmek
istiyorlar. Bizi hor
görüyorlar, asimile etm-
eye çalýþýyorlar" diyerek
mahalle halkýnýn tepki-
lerini özetledi.

Demokratik Toplum
Partisi'ne (DTP) kapatýlma
davasý açýldýðýndan beri,
partiye ardý ardýna
saldýrýlar gerçekleþtiriliyor.
Þimdiye kadar yüzlerce
DTP üyesi tutuklandý, 54
belediye baþkanýna hapis
cezasý verildi, partinin
Newroz kutlamalarýna
güvenlik güçleri vahþice
saldýrdý 3 kiþi hayatýný kay-
betti, yüzlercesi yaralandý. 

Yargý da saldýrýyor
Devletin hem fiziki

saldýrýlarýyla hem de yargý
kararlarýyla kýskaca aldýðý
DTP ayný zamanda ýrkçý-
milliyetçilerin de saldýrýsý
altýnda. Sakarya'da
yaþanan son geliþmeler
devletin uygulamalarýnýn
faþistlere ne kadar cesaret
verdiðinin de bir gösterge-
si.

DTP Sakarya Ýl
Örgütü'nün, bir düðün
salonunda düzenlediði
gençlik þölenine, örgütlü
faþistler saldýrý düzenledi.
Þenliðin olacaðýný duyan
Alperen ve Ülkü
Ocaklarý'na üye faþistler
günler öncesinden þenliði
hedef göstererek olasý bir
provokasyonun hazýrlýðýný
yaptýlar. Þenlik günü
sayýlarý birkaç yüzü
geçmeyen faþistler düðün
salonunu basarak taþlý
sopalý saldýrý düzenlediler.
Saldýrý karþýsýnda
DTP'lilerin valiye ve
emniyete yaptýklarý çaðrý
ise karþýlýksýz kaldý. Düðün
salonu etrafýndaki

saldýrýlarýný 6 saat boyunca
hiçbir engellemeyle
karþýlaþmadan sürdüren
faþistler bir kiþinin rahatsý-
zlanmasýna raðmen has-
taneye götürülmesine
engel olarak ölümüne
neden oldular. 

FFaaþþiissttlleerr  ssaallddýýrrýýrr,,
ppoolliiss  iizzlleerr

Polis bu arada olaylarý
sadece izlemekle yetindi.
Þenliðin daðýlmasý esnasýn-
da da polisin tutumundan
cesaret alan faþistler kala-
balýða saldýrarak bir çok

DTP'liyi yaraladýlar.
DTP'liler haklý olarak Sivas
Madýmak Oteli'nde olup
biten katliama benzer bir
denemenin kendileri
üzerinde denendiðini
söylüyorlar. Normal bir
hukuk devletinde olmasý
gereken, saldýrganlarýn
ölüme ve yaralanmaya
sebebiyet verilmesinden ve
katliam denemesinden
yargýlanmalarý gerektiði.
Oysa göstermelik bir þek-
ilde gözaltýna alýnan 10
faþist de hiçbir gerekçe
gösterilmeden serbest

býrakýldý.

FFaaþþiissttlleerr  vvee  lliinnçç  
ggiirriiþþiimmlleerrii

Hiçbir hukuki yaptýrýmla
karþýlaþmayan faþistlerin
Sakarya'da ki son
saldýrýlarý bir ilk deðil.
Geçen sene DTP Sakarya Ýl
binasýna bomba konul-
masýnýn yaný sýra, Ahmet
Kaya tiþörtü giydikleri için
iki genç faþistler tarafýndan
linç giriþimine uðradý.
Batmanlý iki mevsimlik iþçi
de ayný dönem linç
edilmek istendi.

Kürtlerle dayanýþmak
Faþistlerin varlýk nedeni

zaten düþmanlýk ve
katliam üzerine kurulu.
Devlet de bu saldýrganlýðý
ve düþmanlýðý koruyan bir
eðilim içinde olunca
önümüzdeki dönem
Kürtlere dönük saldýrýlarýn
süreceðini ön görmek
mümkün. 

Giderek yalnýzlaþtýrýl-
maya çalýþýlan DTP ve
Kürtlerle dayanýþma içinde
olmak ve bu saldýrýlarý
püskürtmek daha da
önemli hale geldi. Baþbakan

yasadýþý  
açýlýþta

Baþbakan Tuzla'da
'yeni tip karakol botu-
nun' inþa edildiði
Dearsan Tersanesi'nin
açýlýþýna katýldý. Açýlýþ
esnasýnda aralarýnda
Limter-Ýþ yöneticilerinin
de olduðu bir grup iþçi
"insanca çalýþmak istiy-
oruz, tersanelerde
ölmek istemiyoruz" diy-
erek baþbakana sorun-
larýný anlatmak istedi.
Ýþçiler karga tulumba
gözaltýna alýndýlar.
Dearsan Tersanesi ise
sabýkalý bir iþletme.
Daha bir ay önce çalýþ-
ma bakaný tarafýndan,
iþçi güvenliði kurallarý-
na uymadýðý gerekçe-
siyle kapatýlmýþtý.
Baþbakan da hala kapalý
olmasý gereken bir tersa-
nenin açýlýþýný yaparak
sermayeye olan
baðlýlýðýný bir kez daha
kanýtlamýþ oldu. 

Sakarya'da Kürtlere
katliam giriþimi

DDaannýýþþttaayy  ssaallddýýrrýýssýý  iillee  EErrggeenneekkoonn’’uunn  iilliiþþkkiissii  yyookkmmuuþþ!!
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Dünyada  'yeni  açlýk'  dönemi

Birçok insan, bugünkü gýda krizinin
asýl nedeninin giderek artan dünya
nüfusu olduðunu düþünüyor. Bu
düþünce, sýnýrlý kaynaða sahip olduðu-
muz varsayýmýndan kaynaklanýyor ve
insanlarýn elde ettikleri ürün miktarýný
artýrmak için üretim yöntemlerini
deðiþtirme yeteneðine ve kapasitesine
sahip olduðu gerçeðini görmüyor.
Aslýnda gýda üretimi, nüfustan daha hýzlý
artýyor. Bugün tarým sektörü, nüfus

artýþýna raðmen, dünya çapýnda kiþi baþý-
na 30 yýl önce olduðundan yüzde 17
daha fazla kalori üretiyor. Bugün,
dünyadaki her bir kiþi için günde 3,500
kalori saðlayacak kadar buðday, pirinç
ve diðer tahýl ürünleri üretiliyor. Yani
bugün insanlarýn açlýk çekmesinin
nedeni yeterli yiyecek olmamasý deðil,
insanlarýn bu gýdalarý alacak paralarýnýn
olmamasý. 

Medyadaki en yaygýn görüþ, Çin'in
ekonomik olarak büyümesinin tüketim
alýþkanlýklarýný deðiþtirdiði ve bunun da
gýda fiyatlarýnýn artmasýna neden olduðu
yönünde. Fakat, büyük ekonomik
deðiþime raðmen, Çin'de kiþi baþýna
düþen tüketim oraný hala ABD ve
Ýngiltere'de kiþi baþýna düþen tüketim
oranýndan üç kat daha az. Çin'de et ve

süt ürünleri ve mýsýr tüketiminin arttýðý
doðru, fakat Çin hala pirinç, buðday ve
mýsýr gibi ürünleri en çok ihraç eden
ülke. Çin'in giderek daha fazla miktarda
gýda maddesi ithal etmesi, dünyadaki
birçok þirkete yeni pazarlar açýlmasýný ve
bu þirketlerin daha fazla kar etmelerini
saðladý. 

Bir çok gýdanýn fiyatý zaten uluslar arasý
piyasalarda belirleniyor. Ekonomik kriz,
yatýrýmcýlarý gýdaya para aktarmaya
yönelterek fiyatlarýn yükselmesine neden
oluyor. Ayný þekilde, þu anda borsa sim-
sarlarý bile gelecekteki su fiyatlarý üzerine
bahis oynuyorlar. 

Gýda fiyatlarýnýn yükselmesine küresel
kapitalizmin gýda sanayisi üzerindeki etk-
isinden kaynaklanan birkaç uzun vadeli
eðilim katkýda bulundu. Yoksul ülkelerde
geçtiðimiz 30 yýlda topraðýn kullanýmý
konusunda yaþanan büyük deðiþiklikler
daha az yiyeceðin yurt içi tüketim için
ayrýlmasýna neden oldu. ABD
hükümetinden ve IMF ve Dünya Bankasý
gibi kuruluþlardan gelen baskýlar sonu-
cunda yoksul ülkelerin tarým politikalarýn-
da büyük deðiþiklikler yaþandý. Bu
baskýnýn adý yapýsal uyum programý
anlaþmalarýydý ve yoksul ülkeler
borçlarýný ödeyebilmek için bu anlaþ-
malarý imzalamak zorunda kaldýlar. Bu

anlaþmalarýn
anlamý kamu
harca-
malarýnýn
azaltýlmasý,
özelleþtirme
ve ekono-
minin dünya
piyasalarýna
açýlmasýydý.
Bu tür politikalar yoksul ülkelerin kendi-
leri için yiyecek üretme yeteneðini azaltýy-
or ve onlarý küresel gýda endüstrisine
baðýmlý hale getiriyor. Bu da zamanla
gýda fiyatlarýnýn artmasýna neden oluyor.
Fiyatlarýn artmasýna neden olan bir diðer
faktör ise bioyakýtlara yapýlan yatýrým,
çünkü bu mýsýr ve buðday gibi gýdalarýn
yakýt olarak kullanýlmasýna neden oluyor.
Dünyanýn en büyük mýsýr ihracatçýsý olan
ABD'nin, önümüzdeki yýl elindeki mýsýrýn
üçte birini yakýt olarak kullanmasý bek-
leniyor. 

Ýklim deðiþimi, özellikle Küresel
Güney'de tarýmý etkileyen önemli bir
sorundur. Ýklim deðiþimi bazý bölgelerde
hava koþullarýnýn tarýmý etkileyecek
kadar deðiþmesine neden olsa da, tek
baþýna açlýða ya da yoksulluða yol
açmaz. Asýl sorun iklim deðiþikliði ile

nasýl baþ edileceðidir. Bir çok ülkenin
ikilim deðiþikliði ile mücadele edecek alt
yapýsý yok. Gýda fiyatlarýnýn yük-
selmesinin sorumlusu olarak iklim
deðiþikliðini görmek, sýnýflara bölünmüþ
bir dünyada yaþadýðýmýz gerçeðini göz
ardý eder. 

Zaman zaman dünyada açlýða çözüm
olara gýda maddelerinin genetiðinin
deðiþtirilmesi öne sürülüyor. Gýda mad-
delerinin genetikleri hastalýklara, iklim
deðiþimine direnecek þekilde deðiþtiriliy-
or. Fakat bu uygulama açlýða son ver-
mediði gibi, eþitsizliðin artmasýna yol açtý.
Çünkü çokuluslu biyoteknoloji þirket-

lerinin küresel gýda üretimi üzerinde tekel
kurmalarýna ve yoksul ülkelerin zengin
ülkelere daha baðýmlý hale gelmesine yol
açtý. 

Bugün hem gýda üretimi hem de açlýk
ayný anda artabilir, çünkü açlýðýn nedeni
az gýda olmasý deðil, gýda üretiminin nasýl
örgütlendiðidir. 

Gýda fiyatlarýndaki aþýrý yük-
seliþ, dünyada milyonlarca
insanýn açlýk tehlikesiyle karþý
karþýya kalmasýna neden oldu.
Mýsýr, buðday, soya fasulyesi ve
pirinç gibi dünya nüfusunun
büyük çoðunluðu için temel
gýda maddesi olan gýdalarýn fiy-
atlarý son birkaç yýlda iki kat
arttý.

Birleþmiþ Milletler Dünya
Yiyecek Programý Yönetim
Kurulu üyesi Josette Sheeran bu
ayýn baþýnda yaptýðý açýklamada,
"Bu durum dünyanýn 'yeni açlýk'
dediðimiz yeni bir döneme
girmesine neden oluyor. Aslýnda
bu insanlarýn parasý var, fakat
gýda fiyatlarý o kadar yükseldi
ki, paralarý olmasýna raðmen
yiyecek alamýyorlar", dedi. 

Yiyecek krizini açýklamak için,
nüfus artýþý, deðiþen tüketim
alýþkanlýklarý ve iklim deðiþikliði
gibi bir sürü neden ileri sürülüy-
or. Fakat aslýnda bu krizin
nedeni küresel kapitalizmin gýda
üretimi üzerindeki egemenliði
ve bu egemenliðin tarýmý ve
gýda piyasalarýný yeniden þekil-
lendirerek krize yol açmasý. 

Bazý saðcý ekonomistler þu anki
krizin piyasa yoluyla
düzeltilebilecek bir sapma
olduðunu iddia ediyorlar. Fakat
açlýk ve gýda krizi, insan
ihtiyaçlarýna deðil kara dayalý
bir sistem olan kapitalizmin ken-
disinden kaynaklanýyor.

Milyonlarca insan açlýk ve gýda
krizi ile karþý karþýya kalýrken,
küçük bir azýnlýk gýda fiyatlarýy-
la oynayarak büyük paralar
kazanýyor. Bir tarým devi olan
Cargill - dünyadaki ikinci en

büyük özel þirket ve büyük bir
tohum satýcýsý - bu ayýn baþýnda
üç aylýk karýnýn yüzde 86 art-
týðýný duyurdu. 

Tabii ki "serbest piyasa" hiçbir
zaman tamamen serbest deðildir
- hükümet tarifelerine ve
yardýmlarýna ve ekonomi poli-
tikalarýna baðlýdýr. Toplumsal
huzursuzluktan çekinen bir çok
hükümet temel gýda mad-
delerinin ihracýný yasakladý. Bu
kýsa süreli bir rahatlama
saðlayabilir, fakat ayný zamanda
uluslar arasý piyasalarda gýda
sýkýntýsý ve panik yaratacak ve
bu nedenle gýda fiyatlarý daha
da artacaktýr. 

Dünya çapýnda yükselen gýda
fiyatlarýna karþý giderek
büyüyen bir direniþ var ve

dünya liderleri çok haklý bir þek-
ilde bu direniþten korkuyorlar.
Fiyatlarýn yükselmesi geçtiðimiz
birkaç ay içinde Bangladeþ,
Burkino Faso, Kamerun, Mýsýr,
Haiti, Ivory Sahili, Yemen,
Endonezya, Fas, Senegal,
Moritanya ve Gine gibi ülkel-
erde grevlere, ayaklanmalara ve
protesto gösterilerine neden
oldu. 

Kapitalizme yönelik en büyük
suçlamalardan bir tanesi, kapi-
talizmin aslýnda çok daha fazla
yiyecek üretebileceði, fakat buna
raðmen insanlarý açlýða terk
ettiðidir. 

Biz de bugün yaþanan gýda
krizi ile ilgili olarak iddia edilen
beþ efsanenin ardýndaki gerçek-
leri ortaya çýkardýk.

“Vahþi  borsa  simsarlarý”
Birleþmiþ  Milletler  Gýda  Hakký  Raportörü  Jean  Ziegler,
"Eþitsiz  ve  dehþet  verici  bir  dünya  yaratan  ve  giderek
vahþileþen  bir  borsa  simsarlarý,  spekülatörler  ve  mali  hay-
dutlar  çetesiyle  karþý  karþýyayýz.  Buna  bir  son  vermeliyiz"

135  milyon  Afrikalý  tehdit  altýnda
Afrika  Kalkýnma  Bankasý  Baþkaný  Donald  Kaberuka,  "Gýda
fiyatlarýnda  olaðan  dýþý  artýþlarla  yaþanan  kriz  135  milyon
Afrikalýnýn  hayatýný  tehdit  ediyor.  Afrika  ülkelerinin  mahsul
açýðý  36  milyon  ton  ve  gýda  krizi  öncelikle  köy  ve  kýrsal  yer-
leþim  bölgelerinde  yaþlý,  kadýn  ve  çocuklarý  tehdit  diyor."

AAÇÇLLIIKK  KKAAPPIIDDAA

Çok  fazla  insan  var

Çin  büyüyor  açlýk  artýyor

Sorumlu  iklim  deðiþimidir Çözüm  GDO’lar

Bu  sorunu  piyasa  çözer
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MMýýssýýrr
PPrrootteessttoollaarr  ssookkaaððaa
ttaaþþttýý,,  oorrdduu  ffýýrrýýnnllaarrýý
aaççttýý

Mýsýr'da pirinç ve
ekmeðin fiyatý son bir yýl
içinde iki kat arttý. Son üç
ayda ise yemeklik yaðýn
fiyatý dört kat artarken,
tavuðun fiyatý yüzde 40
yükseldi. Bugün Mýsýr'da
halk ekmek yarýmý almak
için uzun kuyruklarda bek-
lemek sorunda kalýyor. Bu
da Mýsýr'da ABD'nin Orta
Doðu'daki en yakýn mütte-
fiki olan Hüsnü Mübarek'e
karþý büyük bir grev ve
protesto dalgasýnýn baþla-
masýna yol açtý.
Gösterilerde 8 kiþi hayatýný
kaybetti. Mübarek bu
protesto dalgasýnýn üzerine
ordunun fýrýnlarýný halka
açmak ve uluslar arasý
para rezervini buðday
satýn almak için kullanmak
zorunda kaldý.

TTüürrkkiiyyee
GGýýddaa  ffiiyyaattllaarrýýnnddaakkii  
ttýýrrmmaannýýþþ  ddeevvaamm
eeddiiyyoorr

Yapýlan araþtýrmaya
göre, pirinç fiyatlarýnda-
ki hýzlý artýþlarla birlikte
gündeme gelen gýda
krizi, en çok dar gelirli
vatandaþý vuruyor.
Pirinç fiyatlarýnýn son 1
yýlda yüzde 141 oranýn-
da artarken, Tarým
Bakaný Mehdi Eker'in
pirince alternatif olarak
gösterdiði pilavlýk bul-
gurun fiyatý da geçen
yýlýn Nisan ayýndan bu
yana yüzde 100 arttý.
Geçen yýl Nisan ayýnda
kilosu 0,75 YTL olan bul-
gur, halen 1,5 YTL'den
satýlýyor.

Dünya açlýða direniyor
GGýýddaa  ffiiyyaattllaarrýýnnýýnn  aarrttmmaassýý  ççookk  ssaayyýýddaa  üüllkkeeddee

ddiirreenniiþþee,,  ggrreevvlleerree  vvee  bbüüyyüükk  pprrootteessttoollaarraa  nneeddeenn
oolldduu..  DDüünnyyaa  BBaannkkaassýý,,  3333  üüllkkeeddee  ttoopplluummssaall  ggeerriill-

iimm  yyaaþþaannaabbiilleecceeððii,,  110000  mmiillyyoonn  kkiiþþiinniinn  ddaahhaa  yyookk-
ssuulllluukk  ssýýnnýýrrýý  aallttýýnnaa  ddüüþþeebbiilleecceeððii  uuyyaarrýýssýýnnddaa
bbuulluunndduu..

BBaannggllaaddeeþþ
GGýýddaa  ffiiyyaattllaarrýý  %%110000
aarrttttýý  hhaallkk  iissyyaann  eettttii

Bangladeþ'te bütün
gýdalarýn fiyatý son bir yýl
içinde yüzde 50-100
oranýnda arttý. Fakat temel
gýda maddesi olan pirincin
fiyatý yüzde 150, buðday
ve yemeklik yaðýn fiyatý
yüzde 200 arttý. Ýnsanlar
yiyecek almak için uzun
kuyruklarda beklemek
zorunda kalýyorlar.
Bangladeþ halký dünyadaki
en yoksul halklardan bir
tanesi (kiþi baþý aylýk gelir
yaklaþýk 216 YTL.) Gýda
fiyatlarýnýn bu þekilde art-
masý demek Bangladeþ
halkýnýn açlýktan ölmesi
demek. Bu durum
Bangladeþ'te birkaç aydan
beri devam eden bir grev
ve protesto dalgasýna yol
açtý.Direniþ Nisan baþýn-
dan beri devam ediyor. 

HHaaiittii
HHaallkkýýnn  %%8800’’ii  ggüünnddee
22  ddoollaarr  ggeelliirrllee  
yyaaþþýýyyoorr

Geçen hafta Haiti
baþbakaný Jacques
Edouard Alexis yükselen
gýda fiyatlarý nedeniyle
istifa etmek zorunda kaldý.
Bu istifanýn ardýndan bir
hafta boyunca gýda fiyat-
larýndaki artýþý protesto
eden gösteriler düzenlendi.
Gösterilerde 8 kiþi hayatýný
kaybetti. Haiti'nin kendi-
sine yetecek kadar yiyecek
üretemediði iddia ediliyor.
Fakat bu doðru deðil. Haiti
1950 yýlýndan önce kendi
yiyecek ihtiyacýnýn yüzde
80'ini kendisi üretirken ve
ayrýca yiyecek ihraç
ederken bugün yiyeceðinin
yüzde 75'ini ithal ediyor.
Haiti yapýsal uyum pro-
gramýný ithalat tarifelerini
ve kontrolünü azaltmayý
kabul ederek imzaladý. Bu
nedenle yoksul Haiti çiftçi-
lerin ucuz gýda üreten
küresel firmalarla rekabet
edemez duruma geldiler.
Ve halkýn yüzde 80'inin
günde 2 dolardan az gelir-
le yaþadýðý Haiti'de halk
açlýk tehlikesi ile karþý
karþýya.  

Tibet sorunu ya da
Çin'in yeni açmazlarý

OOnnuurr  ÖÖzzttüürrkk

Geçtiðimiz ay içersinde Çin'in Tibet bölgesinde
büyük bir çalkantý yaþanmýþtý. Konu sol çevrel-
erde (birkaç internet sitesi dýþýnda) pek ilgi
görmedi. Kuþkusuz "Komünist Parti" tarafýndan
yönetilen bir ülkede sistem aleyhinde yapýlan her
hareket stalinist sol tarafýndan "karþý devrimci"
olarak nitelenecektir. Ýlgisizliði belki bu baðlamda
yorumlayabiliriz.

Çeþitli uluslar arasý basým- yayým kuruluþlarýnýn
bildirdiði haberlerden anladýðýmýz kadarýyla, 1959
yýlýndaki ayaklanmanýn yýl dönümünde yapýlan
gösteriler, þiddet olaylarýna dönüþmüþ, Çin kolluk
kuvvetleri gösterileri sert bir biçiminde bastýrmýþ,
Çin resmi kaynaklarý 16 kiþinin, Tibet kaynaklarý
ise 100'ün üzerinde insanýn yaþamýný yitirdiðini
açýklamýþtý. Çin, gösterilerin bastýrýlmasýndan
sonra bölgede sýkýyönetim ve sokaða çýkma
yasaðý ilan etmiþti. Bu durum 2008 olimpiyatlarýný
düzenleyecek olan Çin için oldukça sýkýntý verici.

YYeenniilleenn  ÇÇiinn  DDeevvrriimmii  vvee  
MMaaoo’’nnuunn  iikkttiiddaarrýý

Tibet sorununun kökeni Çin Halk
Cumhuriyeti'nin kurulduðu yýllara kadar gitmek-
tedir. Çin’de 1925-27 devriminin yenilgi ile
sonuçlanmasý sonrasýnda Çin Komünist Partisi
köylülüðe dayanmaya çalýþmýþtý. B

ir dizi iniþ çýkýþtan sonra Mao liderliðinde Parti
1949'da yönetimi ele geçirdi. Yeni rejim baþtan
itibaren Mao kültü etrafýnda þekillenen bürokratik
özelliðe sahipti ve stalinist temele dayanýyordu.
Bu nedenle ilk iliþkiler SSCB ile geliþtirildi. 

Bir yýl sonra imzalanan yardým antlaþmasý ile
Sovyetler, Çin'e önemli oranda mali ve teknik
yardýmda bulunacaktýr. Ancak Stalin'in ölümün-
den sonra bu iliþkiler tersine dönmeye baþlaya-
caktýr. 

11995599::  AAyyaakkllaannmmaa  kkaannllaa  bbaassýýttýýrrýýllddýý
Tibet sorunu ise 1950 yýlýndan itibaren baþlar.

Çin Halk Cumhuriyeti Tibet'i kendi topraklarýna
kattý. Bu hareket sýrasýnda Çin yönetimi
Tibetlilere, kültürlerini yaþama ve dinsel
inançlarýný gerçekleþtirme konusunda güvence
verdi. Ancak 1950'li yýllar boyunca gerçek-
leþmeyen vaatler üzerine Tibet'te 1959 yýlýnda
ayaklanma baþladý. Çin bürokrasisi ayaklanmayý
kanla bastýrmýþ ve 100'lerce Tibetli hayatýný kay-
betti. Tibetlilerin dinsel lideri olan Dalay Lama ise
Hindistan'a kaçmak zorunda kaldý. 1966-76 yýllarý
arasýnda uygulanan "Büyük kültür devriminde"
Tibet de etkilendi pek çok tarihi eser ve manastýr
yýkýldý ve zarar gördü.

PPiiyyaassaa  kkaappiittaalliizzmmiinnee  hhýýzzllaa  uuyyuumm
1980'ler sonrasý ise Çin'in hýzla piyasa kapital-

izmine uyum saðlamasý, ülkede sosyal sýnýflar ve
coðrafi bölgeler arasýnda eþitsizliði muazzam
boyutlara ulaþtýrdý.  Parti bürokrasisi ve ordu
büyük ticari iþletmelerin sahibi oldu. Hatta par-
tinin 2002 yýlýnda toplanan 16. Kongresi’nde kapi-
talistlerin de doðrudan partiye kabul edilmesi
kararlaþtýrýldý. Böylece Çin Komünist Partisi, Çin
Kapitalist Partisi olma yönünde bir adým daha
atmýþ oldu.  Bütün bunlara artan siyasi baský
eklenince kitle hoþnutsuzluðu had safhaya çýktý. 

Ýlk kývýlcýmlar 1980'lerde ortaya çýktý.1989 yýlýn-
da iþçilerin ve öðrencilerin aþaðýdan örgütlediði
hareket bunun ifadesiydi. Bu arada rakip
emperyalist ülkeler de boþ durmayýp, gerek Tibet,
gerekse 1989 eylemleri sýrasýnda yaþanan trajedi
konusunda uzun yýllar timsah gözyaþlarý döktü.

1989 Tianenman hareketi sonrasý Çin egemen-
lerini büyük bir kaygý sardý. Kendi denetim-
lerindeki hareketlerin bile uzun sürmesini
istemediler. 

Geçtiðimiz yýllarda Japonya ile tarih ders kita-
plarýnda Çin'le ilgili bölümler nedeniyle yaþanan
gerginlikle  baþlayan ve tamamen milliyetçi bir
nitelik taþýyan gösteriler, Parti emri ile kýsa sürede
bitirilmesi istendi. Son Tibet olaylarý da gösteriyor
ki, Çin egemenleri büyük bir açmaz içindeler ve
Çin yeni toplumsal hareketlere gebe.
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FFuunnddaa  BBaayyssaall

Þimdiki zamandan yak-
laþýk 2 yüz yýl önce, insan-
lýk buharlý makineleri ve
hýzlý kitsel üretimi keþfetti.
Bu üretimi gerçekleþtirmek
içinse daha önceki zaman-
lardan farklý olarak mily-
onlarca insan bu üretim
sürecinde emeðini satarak,
iþçi olarak çalýþmaya
baþladý. Bu geliþim önce-
likle Almanya, Ýngiltere ve
Fransa'da gerçekleþti.
Günde 16-18 saat çalýþýyor-
lardý, ücretlerini alamýyor-
lardý herhangi bir hakka,
tatile, örgütlemeye sahip
deðillerdi.  Sendikalarýn
oluþumuna yol açan ilk
adýmlar bu koþullarda
atýldý. Ýþçiler hastalanan,
iþten atýlan, ücretlerini ala-
mayan iþçilere yardým ede-
bilmek için aralarýnda
dayanýþma fonlarý ve
çeþitli örgütlenmeler oluþ-
turdular. Haklarýný elde
edebilmek için çeþitli yön-
temler denediler, grev
böyle doðdu, iþverene
karþý baský uygulayabil-
menin aracý idi. 
Her þey ihtiyaçtan doðdu,
amaç doðru dürüst
yaþayabilmekti. Önceleri
iþçilerin örgütlenmesi yasal
düzenlemelerle engellenm-
eye çalýþýldý.
1824'de Ýngiltere'de,
1884'de Fransa'da
sendikalar yasallaþtý.
1919 yýlýnda ÝLO uluslar
arasý çalýþma örgütü kurul-
du, ve tüm dünya çapýnda
sendikalarda ortak talepler
oluþturulmak için adýmlar
atýlmaya baþlandý.
1. ve 2. dünya savaþlarý
sendikal örgütlenmeler
açýsýndan bir deðiþim süre-
ci oldu.
Bütün dünyayý etkileyen
toplumsal deðiþimler
sendikalarýnda yeniden
þekillenmesine, giderek
bütün dünyaya yayýlmasý-
na olanak saðladý.

TTüürrkkiiyyee''ddee
sseennddiikkaallaarr
Türkiye'de ilk sendikayý
1908'de Rum ve Ermeni
iþçiler kurdu Dünyada
bugünkü anlamda ilk
sendika 1820'de
Ýngiltere'de kuruldu.
Osmanlý Ýmparatorluðu'n-
da bilinen ilk iþçi hareketi
ise 1830'lu yýllarda tarým
iþçileri arasýnda baþladý.
Modern anlamda ilk sendi-

ka 1908'de Ýstanbul'da
Rum ve Ermenilerin
çoðunluðunu oluþturduðu
iþçiler tarafýndan kuruldu.
1913'te Mahmut Þevket
Paþa'nýn öldürülmesi üzer-
ine sendikal faaliyetler
durduruldu. 
Türkiye'de ilk sendika
yasasý 1947'de çýkarýldý. 
Bu tarihten sonra kurulan
sendikalar 1952'de Türk-Ýþ
Konfederasyonu'nu oluþ-
turdu. 
1967'de Türk-Ýþ'ten ayrýlan
bazý sendikalar DÝSK'i
kurdu. 
22 Ekim 1976'da ise Hak-Ýþ
kuruldu. 12 Eylül 1980
askerî darbesinde Türk-Ýþ
dýþýndaki konfederasyon-
larýn faaliyetleri durdurul-
du, DÝSK kapatýldý ve
yöneticileri yargýlandý. 
1990'lý yýllarda ise KESK
sendikal hayata dâhil oldu.

KKýýzzýýll  SSeennddiikkaa,,  SSaarrýý
sseennddiikkaa  vvee  ddiiððeerrlleerrii
Sendikal örgütlerin, kýzýl
sarý diye etiketlenmesi ve
ayrýþtýrýlmasý 1930'lara stal-
inizm dönemine denk
düþer. Var olan
sendikalarýn sistemle
uzlaþtýðý ve uzlaþmayacak
devrimci sendikalar kurul-
masý gerektiði fikri bu gün
de varlýðýný sürdürmekte.
Bunun dýþýnda solda duran
sendikacýlarýn kendilerini
diðerlerinden ayýrmak için

kullandýðý baþka kavram-
larda var, kitle
sendikacýlýðý-sýnýf
sendikacýlýðý, toplumsal
hareket sendikacýlýðý gibi.
Sendikalar iþçilerin patron
karþýsýnda birliðini
saðlayan, her türlü hak-
larýný kazanmak ve koru-
mak için oluþturduklarý
birliklerdir.  Bir iþkolunda-
ki bütün iþçileri
bünyesinde toplamaya
çalýþýrlar. Doðru olanda
budur. Bir mücadeleyi
kazanabilmek için gerekli
olan iþverene karþý bütün
iþçilerin birliðini saðlaya-
bilmektir. Sadece "kýzýl"
olanlarý örgütleyen bir
sendika, iþçilerin birliðini
saðlayamaz, etkili bir
sendika olamaz. Bütün
iþçilerin bir gün "kýzýl" ola-
caðýný beklemek ise bir
hayalden ibarettir. Bir
büyük toplumsal deðiþim,
ayaklanma anýnda bile iþçi-
lerin çoðunluðu "kýzýl"
deðildir.
Sendikalar devrimci parti
ya da örgütler deðildir.
Zaman zaman aþaðýdan
hareket genelleþtiðinde
sendikalarýn talepleri siyasi
talepler olabilir. Sendika
veya grev hakkýnýn alýn-
masý, hükümetin istifa
etmesi gibi, bu günlerde
SSGSS'nin geri çekilmesi
gibi.
Sendikalarýn amacý iþçi
sýnýfýnýn devletini ayaklan-

ma yoluyla kurmak deðil,
patronlarla uzlaþarak daha
iyi yaþama koþularý elde
etmek olduðuna göre,
"niye patronlarla uzlaþýy-
orlar" diye kýzmak son
derece anlamsýz, uzlaþ-
mayan kýzýl sendikalar
kurmak da anlamsýz.
Sosyalistlerin tarih boyun-
ca böyle giriþimleri hep
büyük iþçi yýðýnlarýndan
soyutlanmalarýna neden
olmuþtur.
Bu günlerde süren bir
baþka tartýþma ise toplum-
sal hareket sendikacýlýðý.
Bu çizgiye göre var olan
bütün sendikalar yýkýlmalý,
yerine bütün toplumsal
muhalefet kesimlerini kap-
sayan örgütlenmeler
kurulmalý, yani iþçi,iþsiz,
esnaf vs bir ideolojik çizgi
ve politik talepler bütünü
etrafýnda bir araya gelmeli,
Bu önerinin de kýzýl
sendikalar kurma öner-
mesinden pek farký yok.
Sendikalarý bir çeþit
mahalle derneklerine
dönüþtürmek herhangi bir
fayda saðlamayacaktýr.

KKiimmlleerr  iiþþççii,,  kkiimmlleerr
ddeeððiill  ??
Bu günlerde artýk pek
tartýþýlmýyor olsa da bütün
90'lý yýllar kamu çalýþan-
larýnýn, namý diðer
memurlarýn iþçi olup
olmadýðý tartýþmasý ile

geçti. Önceleri sadece kol
gücünü kullanarak çalýþan-
larýn iþçi olduðu diðer-
lerinin yani hizmet sek-
töründe çalýþanlarýn, gözle
görülür bir artý deðer
üretmediði için iþçi ola-
mayacaðý söylendi. Neyse
ki bu tartýþma artýk yaygýn
ve egemen deðil. Emeðini
satarak yaþayan herkes
iþçidir fikri genel kabul
görmüþ durumda. Hizmet
sektöründe çalýþanlar da
iþçi sýnýfýnýn bir parçasý
olarak kabul görüyor.
Sadece kol iþçilerini iþçi

sýnýfý kapsamýnda gören-
lerin ise kavrayamadýðý
sistem ihtiyacýna göre yeni
sektörlere kayýyor, bazý
sektörler küçülürken
bazýlarý büyüyor. Artýk
iþçilerin büyük çoðun-
luðunu maden iþçileri
deðil, hizmet sektörü oluþ-
turuyor.
Hizmet sektörü, kapital-
izmin seksenli ve doksanlý
yýllar boyunca büyüdüðü
alan oldu. Bu büyüme
hizmet sektöründeki iþiç-
lerin çok büyük oranda
artmasýna neden oldu. Bu
alanda daha önce hiç
olmayan sendikalar ortaya
çýktý, bu sendikalarýn
kurulmasý da uzun soluklu
mücadeleler ile mümkün
oldu. KESK bu mücade-
lenin ürünü idi. Ancak 10
yýl  boyunca sokakta
somut talepler etrafýnda

yürütülen ve aþaðýdan bir
hareketin üzerinde þekil-
lenen KESK geldiðimiz
noktada bir tür kýzýl sendi-
ka olarak, kamu çalýþanlarý
alanýnda örgütlenmede
çoðunluðu ve söz hakkýný
kaybetmiþ durumda.

TTeekk  ssýýnnýýff  tteekk  sseennddiikkaa
Þu anda Türk-Ýþ, Hak-Ýþ,
Disk, Kesk, Kamu-sen vs.
Ýþçi sýnýfýnýn sendikal
örgütlüðünü temsil eden
çeþitli konfederasyonlar
var. Eðer tüm iþçiler ayný
konfederasyon altýnda
örgütlü olsa idi, kazaným
elde etmek çok daha kolay
olabilirdi. 
Sendika yönetimlerinin
solcu olmadýðý yerlerde,
ayrýlýp yeni konfederasy-
onlar oluþturmak, ve ya
sendikalarý daðýtmayý
önermek kazandýrýcý deðil.
Türk-Ýþ'i örnek alýr isek,
yönetimi saðcý olduðu için
pek sevilmeyen Türk-Ýþ en
büyük sendika, iþyer-
lerinde örgütlü, greve çýk-
týðýnda hayatý durdura-
bilen, genel bir talep
etrafýnda tüm gücüyle
mücadeleye çýktýðýnda
kazanma yeteneðine sahip
olan bir sendika.  SSGSS
sürecinde Türk-Ýþ in önem-
ini gördük. Onlar olduðun-
da hükümete geri adým
attýrabildik.

Sendikalar iþçilerin
ihtiyacýdýr
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CCaann  IIrrmmaakk  ÖÖzziinnaannýýrr  

Karl Marx ve Friedrich
Engels bundan 160 yýl önce
I.Enternasyonal'in öncülü
sayýlabilecek Komünist
Birlik için ayrýntýlý bir
teorik ve politik program
hazýrlamakla
görevlendirildiler.
Komünist Birlik, uzun süre
yaþamadý fakat hazýrlanan
bu belge, Komünist
Manifesto bugüne ýþýk tut-
maya devam ediyor. 

Marksizmin dünyayý
açýklama biçimi
Manifestoda oldukça yalýn
ve açýklayýcý biçimde
ortaya konulmuþtur.
"Bugüne kadarki tüm
toplum tarihi, sýnýf
mücadeleleri tarihidir"  ve
kapitalizmin ortaya çýkýþý
ile birlikte sýnýflar arasýn-
daki bu çeliþki ilk defa
çözülebilir hale
gelmiþtir.(Marx ve Engels:
29) 

Kapitalizm, sýnýf çatýþ-
masýný basitleþtirmiþtir, ara
sýnýflar giderek erimeye
baþlamýþ, toplum giderek
iki temel sýnýf; burjuvazi ve
proletarya arasýnda saflaþ-
maya baþlamýþtýr. 

AAvvrruuppaa''ddaa  kkooll  ggeezzeenn
hhaayyaalleett  

"Avrupa'da bir hayalet
kol geziyor, komünizm
hayaleti" diye baþlar
Manifesto, bahsettiði hay-
alet uluslararasý iþçi
sýnýfýnýn mücadelesiydi. 

O günden bugüne, 160 yýl
boyunca burjuvazi zaman
zaman iþçi sýnýfýnýn bu
devrimci rolünün artýk bit-
tiðini iddia etti, bu fikirler
bazen sol saflarda da rað-
bet gördü. 

1980'ler ve 1990'lar
boyunca da benzer bir
sürece tanýklýk ettik,
SSCB'deki devlet kapital-
isti rejimlerin çöküþü ile
birlikte bu süreç hýz
kazandý. Yeni-liberal poli-

tikalarýn uygulanmaya
baþlamasý ile birlikte, artýk
kapitalizmin küresel bir
sistem olduðu ve bu
sürecin artýk kapitalizmin
engellenemez zaferini
yarattýðý havasý sol saflar-
da da egemen olmaya
baþladý. Bu sebeple
dünyanýn bir çok yanýnda
sosyalistler, iþçi sýnýfý
dýþýnda özneler aramaya
ya da reformist bir çizgiye
savrulmaya baþladýlar.
Oysa kapitalizm aslýnda
var olduðu günden bu
yana küreseldi. Manifesto
þöyle diyordu: 

"Burjuvazi dünya
pazarýný sömürerek, tüm
ülkelerin üretim ve tüketi-
mini kozmopolitleþtirdi.
Gericileri üzüntü içinde
býrakarak, ulusal zemini
sanayinin ayaðýnýn altýn-
dan çekiverdi. En eski
ulusal sanayiler yok edildi
ve hâlâ yok ediliyor...
Uluslarýn kendi kendine
yeterliliði ve kapalýlýðý da,
yerini her yönde hareketlil-
iðe ve birbirine baðýmlýlýða
býrakýyor."(Marx ve Engels:
35) 

GGeenniiþþlleeyyeenn  iiþþççii  ssýýnnýýffýý  
Küreselleþme iddi-

alarýnýn, proletaryayý bir
kenara itmesinin temel
argümanlarýndan birisi de
artýk temel toplumsal
sýnýflarýn orta sýnýf içinde
erimeye baþladýðý, Marx'ýn
sýnýf çatýþmasý teorisinin
doðru çýkmadýðý argü-
manýydý.

Oysa neoliberal poli-
tikalarla birlikte, sanayinin
geniþlemesine ek olarak,
hizmet sektörü de geniþle-
meye baþlamýþ ve
günümüze kadar biraz
daha ayrýcalýklý görünen
bir çok meslek proleter-
leþmiþ ve mavi yakalýlar
geniþ bir kitle olarak iþçi
sýnýfýna dahil olmuþlardýr. 

Yani küresel kapitalizmin
içinde bulunduðu süreç

tam olarak 160 yýl önce
Marx'ýn söylediði gibi
toplumu giderek iki temel
sýnýfa bölmeye devam
ediyor. Bugün dünyadaki
iþçilerin sayýsý Marx'ýn
yaþadýðý dönemle
karþýlaþtýrýlamayacak
ölçüde büyük. Aynen
Manifestonun söylediði
gibi: 

"Burjuvazi bugüne kadar
çok fazla deðer verilen ve
sofuca bir ürküntüyle
bakýlan tüm eylemlerin
üzerindeki kutsallýk halesi-
ni çekip atmýþtýr. Doktoru
da, hukukçuyu da, rahibi
de, þairi de, iktisatçýyý da,

kendi ücretli emekçisi
haline getirmiþtir."(Marx
ve Engels: 33) 

Ýþçilerin Vataný Yoktur 
Sol içinde milliyetçi, yurt-

sever, ulusalcý fikirleri
savunan ve hâlâ marksist
olduðunu iddia eden
birisiyle karþýlaþýldýðýnda,
hemen Komünist
Manifesto tavsiye edilme-
lidir. Milliyetçiliðin panze-
hiri bu kitaptýr. 

Marx ve Engels, yaþam-
larý boyunca iþçi sýnýfýný
milliyetçi eðilimlerle bölm-
eye çalýþan her tür anlayýþa
sert bir tavýr aldýlar.
Manifesto'da komünist-
lerin diðer proletarya par-
tilerinden ayrý olduklarý iki
nokta tanýmlanmýþtýr: 

"1) Komünistler, pro-
leterlerin çeþitli ulusal
mücadeleleri içinde,
ulusallýktan baðýmsýz
olarak, tüm proletaryanýn
ortak çýkarlarýný öne
çýkarýrlar.

2) Proletarya ile burjuvazi
arasýndaki mücadelede her
zaman hareketin bütünün
çýkarlarýný temsil ederler."
(Marx ve Engels: 47-48) 

Yine Manifesto'da, vataný
ve milleti ortadan kaldýr-
maya çalýþmak suçlamasýný
þu þekilde reddederler: 

" Ýþçilerin vataný yoktur.
Kendilerine ait olmayan
bir þeyin ellerinden alýn-
masý mümkün deðildir." 

BBiizz  aannttiikkaappiittaalliissttiizz  
1999'da Seattle'da Dünya

Ticaret Örgütü toplan-
týlarýný bloke edenler, küre-
sel bir hareketin de
baþladýðýný gösteriyorlardý.
Bugün hareket tüm
dünyaya yayýlmýþ durum-
da ve iþçi sýnýfý hareketi de
bu hareketle birlikte ken-
disini küresel olarak ifade
ediyor. Mýsýr'da, Fransa'da,
Yunanistan'da, Latin
Amerika'da büyük iþçi
mücadeleleri yaþanýyor.
Sýnýf mücadelesi hýz
kazanýyor. 

Eylemlere katýldýðýmýzda
sýkça "Biz Antikapitalistiz"
sloganýnýn yankýlandýðýna
þahit oluyoruz. Bu sloganý
atan birçok aktivist ken-
disini marksist olarak
tanýmlamýyor, fakat
Marx'ýn kapitalizm
eleþtirisini paylaþýyorlar.
"Kâr deðil insan" derken
aslýnda Marx'ýn taným-
ladýðý kapitalizmin teme-

line saldýrýyorlar.
Manifesto bu konuda

þöyle diyordu: 
"Burjuva sýnýfýnýn esas

varlýk ve egemenlik koþu-
lu, servetin özel ellerde
birikmesi, sermayenin
oluþmasý ve artmasýdýr;
sermayenin koþulu ise
ücretli emektir." 

Bu cümle bugün 160 yýl
öncesinden daha güncel,
dünyanýn bütün kay-
naklarý acýmasýzca bir avuç
zenginin serveti için har-
canýyor, kitlesel bir açlýk
dalgasý dünyamýzý kaplýy-
or.  

O zaman bütün antikapi-
talistlerin Manifestoyu
okumasý ve güncelliðini
anlatmasý gerekiyor.

Bu sisteme son verebile-
cek olan güçleri bir araya
getirmek tüm antikapital-
istlerin görevi. 

Kazananýlacak bir dünya
bizi bekliyor: 

Bütün ülkelerin iþçileri
birleþin! 

160 yýl önceden bugüne bakmak 

Komünist Manifesto

MMaanniiffeessttoo’’nnuunn
yyaazzýýllddýýððýý  ddöönneemmddee  iiþþççii
ssýýnnýýffýý  ddüünnyyaaddaa  kküüççüükk
bbiirr  aazzýýnnllýýkkttýý..
AAnnccaakk  MMaarrxx’’aa  ggöörree
pprroolleettaarryyaa  ggeelleecceeððiinn
ssýýnnýýffýýyyddýý..  ÝÝþþççii  ssýýnnýýffýýnnýýnn  
ssaayyýýssýý  bbuuggüünn  mmiillyyaarrllaarr-
llaa  iiffaaddee  eeddiilliiyyoorr..

Manifesto’nun
temel  fikri

Marks ne yapmýþtý? Bir
ideoloji mi yaratmýþtý?
Felsefe mi? Sosyoloji mi? 

Marks, 1840’larýn iþçi
sýnýfý mücadelesine
bakarak günümüz toplum-
larýnýn tarihini anlamaya ve
geleceði kavramaya çalýþtý. 

Manifesto’yu dönemin
sosyalist iþçi örgütlenmesi
Komünist Birlik’in isteði
üzerine kaleme aldý. Bu
kýsacýk metin çok güçlü bir
açýklama ortaya koyarken
deðiþimin yönünü de gös-

teriyordu. 
Marx’ýn eseri 160 yýl

sonra da açýklayýcýlýðýný
koruyor. 

"Manifesto'ya baþtan
sona hakim olan temel
düþünce - yani her çaðýn
ekonomik üretimi ile
zorunlu olarak ortaya
çýkardýðý toplum yapýsýnýn,
o çaðýn siyaset ve düþünce
tarihinin temelini oluþtur-
duðunu; dolayýsýyla (ilkel
komünal toprak
mülkiyetinin sona ermesin-
den bu yana) bütün tarihin
bir sýnýf mücadeleleri tari-
hi, toplumsal geliþmenin
çeþitli aþamalarýnda

sömürülen sýnýflar, ezilen
sýnýflarla egemen sýnýflar
arasýndaki mücadelelerin
tarihi olduðu; ama bu
mücadelenin bugün vardýðý
aþamada sömürülen ve
ezilen sýnýfýn (prole-
taryanýn), artýk, ayný
zamanda bütün toplumu
sömürüden, baskýdan ve
sýnýf mücadelesinden
bütün gelecek için kurtar-
maksýzýn, onu sömüren ve
ezen sýnýfýn (burjuvazinin)
elinden kurtaramayacaðý
düþüncesi - bu temel
düþünce tek baþýna ve yal-
nýzca Marks'a aittir."

Frederich  Engels
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CCeennggiizz  AAllððaann

22 Temmuz 2007 genel
seçimlerinde sandýða giden
insanlarýn yaklaþýk yarýsý
Adalet ve Kalkýnma
Partisi'ne oy vererek onu
iktidara ikinci kez taþýdý.
Gerek 3 Kasým 2002,
gerekse 22 Temmuz 2007
seçimlerinde AKP'ye oy
veren insanlar bu parti
þeriatçý olduðu ve kendi-
lerini 'öteki dünyaya'
hazýrlayacaðý için deðil,
devletin saldýrgan
baskýcýlýðýndan kurtulup
artýk biraz da 'adalet' ve
(2001 krizi hatýrlanacak
olursa) 'kalkýnma' istedik-
leri için oy verdiler. 

22 Temmuz seçimlerine
giden sürece damgasýný
vuran siyasal geliþmeler
demokrasinin askýya alýn-
mak istendiðinin bütün
iþaretlerini taþýyordu.
2004'te (yani ilk AKP
hükümetinin henüz ikinci
yýlýnda) iki askeri darbe
hazýrlýðý yapýldýðý ortaya
çýkmýþtý. 'Vatansever
kuvvetler' bayrak ve silah
üzerine ölme-öldürme
yeminleri ediyordu.
Ülkenin dört bir yanýnda
cumhuriyet mitingleri

düzenleniyor ve ordu
'göreve' davet ediliyordu.
Cumhurbaþkanlýðý seçimi
darbe çýðýrtkanlýðýna
dönüþtürülmüþtü. Ve
nihayet bugün AKP'ye
kapatma davasý da açýldý. 

DDeemmookkrraassii  ttaalleebbii
Ama halk, genel seçim-

lerde % 47 cumhurbaþkan-
lýðý seçimlerinde de % 70
oy vererek, darbeden deðil,
demokrasiden yana
olduðunu açýk biçimde
gösterdi. Özetle insanýmýz
AKP'den demokrasi bek-
liyordu, hâlâ da bekliyor. 

AKP demokratik açýlým-
lar konusunda bir dizi
adým atmaya çalýþmadý da
deðil. Her defasýnda
devletin tepesindeki
bürokratik elite toslasa da,
önceleri, Hrant Dink
cinayetinin üzerine gitti.
Ergenekon terör
örgütünün (en azýndan) bir
kýsmýný ortaya çýkardý.
Sivil bir anayasa
yapacaðýný ilân etti ve
gerçekten de bazý sivil kes-
imlerle görüþmeler yaptý.
Avrupa Birliði uyum
yasalarý çerçevesinde
demokratikleþme hamleleri
yapmaya çalýþtý. 

Fakat Ergenekon soruþ-
turmasýnýn derinleþmeye
baþlama aþamasýnda parti
kurmaylarý bir korkuya
kapýldý. Sivil anayasa
tartýþmasý rafa kalktý, 301.
maddede anlamsýz bir
deðiþiklik yapýldý, bütün
demokratik adýmlar dur-
duruldu. Barýþçýl bir 1
Mayýs talebiyle Taksim'e
çýkmak isteyen iþçilere ve
solculara azgýn bir polis
saldýrýsý düzenlendi ve
gerekçesi olarak da 'pro-
vokasyon olacak' denildi. 

Yasaklarla boðuþan ve
yöneticilerine siyaset
yasaðý getirilmeye çalýþan
AKP'nin kendisi haddin-
den fazla yasakçý olmaya
baþladý. Þimdi her geliþme
karþýsýnda AKP korkuyor
ve tereddütle duraksýyor.
Basit bir anayasa deðiþik-
liðine bile (üstelik mecliste
bunu tek baþýna yapabile-
cek sandalye sayýsýna
sahipken) gidemiyor. Ýþte
bu korkunun adý, bence,
Ergenekon Korkusu'dur. 

AAKKPP  kkeennddiinnee  mmii
ddeemmookkrraatt??

Önceleri Avrupa
Birliði'nin, TÜSÝAD'ýn, orta
ölçekli sermayenin ve lib-

erallerin de desteðini
arkasýna alan AKP
hükümeti artýk bu
çevrelerin hepsinden
olumsuz eleþtiriler almaya
baþladý. Baþbakan'ýn baþ
danýþmaný olan ve AKP'yi
dünya sermayesiyle
tanýþtýrmýþ olan Cüneyt
Zapsu sessiz sedasýz
'gemiyi' terk etti. Liberal
köþe yazarlarý AKP'ye
verdikleri desteði birer
birer çekmeye ve
demokratik adýmlar
konusundaki tereddüdünü
sertçe eleþtirmeye baþladý.
Baþörtüsü dýþýndaki bütün
konularda atmaya hazýr-
landýklarý adýmlarý durdu-
ran AKP konusunda
'kendine demokrat' eleþtiri-
leri, doðal olarak, haklýlýk
ve doðruluk kazanmaya
baþladý. 

Türkiye, Avrupa Ýnsan
Haklarý Mahkemesi'nde
aleyhine açýlan davalar
sýralamasýnda, Rusya'dan
sonra ikinci hâle geldi.
2007 yýlýnda polisin yaptýðý
fiziksel iþkencede ciddi
biçimde artýþ olduðu
raporlandý. Hrant Dink
davasýnda Trabzon ve
Ýstanbul'da süren davalar
birleþtirilmedi. Danýþtay
saldýrýsý davasýnda olayýn
Ergenekon baðlantýsýnýn
üzeri örtüldü. Týpký
Þemdinli davasý gibi
Ergenekon davasýnda da
neredeyse tamamen durul-
du. Ergenekon Korkusu
AKP'nin elini kolunu
baðladý. Hürriyet
gazetesinin bile, Birleþmiþ
Milletler Ýnsan Haklarý
Evrensel Beyannamesi'nin
60. yýlýnda, "Herkesi insan
haklarý konusunda düþün-
meye çaðýrýyoruz" diye
reklâm yaptýðý bugünlerde,
AKP kendi insan haklarý
sicilini iyice bozdu.

HHaakkkkýýmmýýzzýý  iisstteemmee
hhaakkkkýý

Yazýnýn baþlarýnda
söylendiði gibi insanlar
demokrasi istiyor. Halk,
herhangi bir partiyi ikti-

dara getirdiðinde, elbette,
verdiði sözleri yerine
getirmesini bekler. Verilen
sözlerin hiç deðilse bir kýs-
mýnýn tutulduðunu
gördüðünde desteðini
sürdürür. Tutulmadýðýna
kani olursa desteðini çeker.
AKP'ye verilen desteðin
þimdilik sürdüðü görülüy-
or. Partinin kendi yap-
týrdýðý 'bugün seçim olsa'
anketlerinde CHP oy
oranýný muhafaza ederken,
AKP oylarý % 51-53 arasýn-
da deðiþiyor. Bunda, kap-
atma davasýyla yeniden
mazlum rolünü oynama
þansýnýn bir ölçüde etkili
olduðu söylenebilir. Ama
yine de AKP yöneticileri
vazgeçilmez olmadýklarýný
anlamak zorunda. 

Sermaye açýsýndan da
henüz ciddi bir ekonomik
krize sürüklenmemiþ
olmak, ekonomik istikrarý
bir þekilde sürdürüyor
olmak, destek vermeye
devam etmek için yeterli
gerekçeler. Sermaye
demokrasiyi kendisi
demokrat olduðu için deðil
en az maliyetli istikrar
ortamýný bu saðladýðý için
ister. Türkiye sermayesi
demokrasiyi, ayný zaman-
da, yarým yüzyýldýr hede-
flediði Avrupa Birliði'ne
giriþ anahtarý olarak
gördüðü için de istiyor. 

Ekonomik istikrar tek
baþýna yeterli deðildir.
Doðal sonucu olarak siyasi
istikrar da olmalýdýr ki
ekonomi iyi ve ucuza
yönetilebilsin. 22 Temmuz
seçimleri yarýþýnda tek
favori at vardý ve sermaye
ona oynadý. Ama parasý
çok olan, iki favori atýn
olduðu bir yarýþta her iki-
sine de para yatýrýr. Hatta
parasý en çok olan yarýþtaki
bütün atlara, deðiþik mik-
tarlarda da olsa, para
yatýrýr. 

YYoolluunn  ssoonnuu
Ne derece büyük

tehditler aldýklarýný bilmek
pek imkân dâhilinde deðil

ama bir takým tehditler
aldýklarý ortada. Özellikle
ordu bürokrasisinden üst
düzey komutanlarýn
konuþmalarýnda bunlarýn
bir kýsmýný sezebiliyoruz.
Ergenekon Korkusu'yla kil-
itlenen AKP yönetimi
aldýðý açýk ve gizli tehditler
sonucu uzlaþma peþinde
koþuyor. Kapatma süreci
baþladýðýnda yapýlan
istiþare toplantýlarýnda
'siyaseti germeme'
yönünde bir eðilim aðýr
basýyor. Cumhuriyet elit-
leriyle, Ergenekoncularla
uzlaþma arayýþýna giderek
daha fazla yöneliyor.
Ergenekon zihniyeti kaya
gibi saðlam yerinde
dururken, AKP her gün
birden fazla geri adým atýy-
or.

Oysa yapýlmasý gereken
bunun tam tersi. Korkunun
üzerine gidecek bir AKP,
devlet içinde ciddi bir tas-
fiye süreci baþlatýrsa, halk-
tan çok daha büyük bir
destek alacaktýr. Her þey-
den önce Ergenekon soruþ-
turmasýný derinleþtirmeli
ve en tepeye kadar ulaþ-
malýlar. Darbe günlükleri
tuttuðu ortaya çýkan asker-
leri ve daha önce askeri
darbelere bulaþmýþ herkesi
yargý önüne çýkarmalýlar.
Var olan askeri darbe
anayasasýný bütünüyle
çöpe atýp yepyeni ve
özgürlüklere kapýlarý açan
bir anayasa hazýrlamalýlar. 

Ýnsan haklarýyla ilgili
uluslararasý sözleþmelerde
çekince konulmuþ maddel-
erdeki çekinceleri bir an
önce kaldýrmalýlar. Kürt
sorununu, sorunun muhat-
aplarýyla masaya oturarak,
demokratik bir çözüme
kavuþturmalýlar. Ermeni
sorunu konusunda 'hallol-
unmuþtur' mantýðýný
býrakýp adým atmalýlar.
Aksi halde bu yolun sonu
korkak partiler mezarlýðýna
çýkar. Çünkü hiçbir korku-
nun olmadýðý gibi,
Ergenekon Korkusu'nun
da ecele faydasý yok. 

Ergenekon korkusu

TTÜÜSSÝÝAADD  BBaaþþkkaannýý  YYaallççýýnnddaaðð  vvee  ccuummhhuurrbbaaþþkkaannýý..



Nükleer santral karþýtlarý
Çernobil felaketinin 22.
yýldönümünde hükümeti
uyardý. Ýstanbul ve
Mersin’de iki miting
gerçekleþti. Küresel Eylem
Grubu öncülüðünde
Kadýköy’de gerçekleþen
yürüyüþ ve mitingde
hükümete nükleer sev-
dasýndan vazgeçme çaðrýsý
yapýldý.

26 Nisan günü olumsuz
hava koþullarýna raðmen  2
bin eylemci Tepe Naitilus
önünde toplandý. KEG kor-
tejini Yeþiller, Greenpeace,
Munzur’a baraj yapýlmasý-
na direnenler, Fýndýklýlýlar,
ÖDP, EMEP, SGDF kortej-
leri takip etti.

Yürüyüþ boyunca
“Nükleer santral istemiy-
oruz”, “Hilmi Güler Sinop
aðlar”, “Sinop, Akkuyu
Çernobil olmayacak”,
“Kazým’ýn katili nükleer
lobisi”, “BP, Shell terörist-
tir”, “biz antikapitaliztiz”
sloganlarý atýldý. Çoðu lise
öðrencilerinden oluþan
KEG korteji her zamnki

koþtu, durdu, zýpladý ve
haykýrdý.

Kadýköy Ýskele
Meydaný’na yürüyen nük-
leer karþýtlarý burada bir
miting ve konser gerçek-
leþtirdi. Açýlýþý Bab-ý Hayat
müzik grubu yaptý.
Ardýndan Görkem Yeltan
KEG’in açýklamasýný
okudu.

DTP milletvekili Hasip
Kaplan miting kürsüsün-
den nükleer santrallara
karþý mücadele çaðrýsý
yaptý.

Ömer Madra, Ümit Þahin,
Özgür Gürbüz, Munzur
Koruma Kurulu’ndan bir
konuþmacý, Mersin
Akkuyu’dan bir köylü,
Gökþen Þahin ve Þenol
Karakaþ’ta mücadele
çaðrýlarýný kürsüden dile
getirdi.

Grup Marsis konseriyle
son bulan eylem Ýstanbul’-
da nükleere karþý düzenle-
nen ilk miting oldu. Ýlk
adýmý KEG’in ýsrarlý kam-
panyasý izleyecek.
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AAþþaaððýýddaann  ssoossyyaalliizzmm
-Kapitalist toplumda tüm

zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarý-
na kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

RReeffoorrmm  ddeeððiill,,  ddeevvrriimm
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-

tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.

-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna karþý
sermaye sahiplerini, ege-
men sýnýfý korumak için
oluþturulmuþtur.

-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet ge-
reklidir.

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir mücade-
lenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþ-
ma içindedir.

-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini savunur.

-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm
-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 hareketleri-
ni desteklerler.

-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþaya-
maz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapitalistidir.

DDeevvrriimmccii  ppaarrttii
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kes-
imi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmelidir.
Böylesi bir parti iþçi sý-
nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.

-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

sosyalist  iþçi
ne  savunuyor?  

haksýzlýklarý,
mücadalenizi,
yorumlarýnýzý

bize yazýn

sosyalistisci@gmail.com

Opera önünde buluþan Türk-iþ ve
KESK'e baðlý sendikalarýn yaný sýra siyasi
partiler, platformlar, meslek örgütleri ve
dergi çevreleri kortejlerini oluþturdular.
Mitingin yapýlacaðý  Sýhhýye alanýna
gelindiði zaman polisin tutumu nedeniyle
bir arbede yaþansa da gerginlik kýsa
sürdü.  Polis miting alanýna gaz bombasý
attý. Meydanda yapýlan konuþmalarda,
hükümetin ve Ýstanbul Valiliði'nin Taksim
yasaðý ve Taksim'e çýkmak isteyen iþçilere
yönelik polis saldýrýsý kýnandý. 

2008 Ankara 1 Mayýs'ý na 10 bin kiþi
katýldý. 

DSÝP "Darbeye Hayrý" yazýlý  pankartý ile

yürüdü.  DSÝP korteji "Dur de, dur de,
darbeye dur de.", "Ergenekon halka hesap
verecek.", "Savaþa karþý ses çýkar.",
"Irkýçýlýða, darbeye, savaþa, küresel ýsýn-
maya karþý ses çýkar.", "Ýstanbul Valisi,
Ýçiþleri Bakaný teröristtir.", "Biz anti-kapi-
talistiz.", "Birleþen iþçiler
yenilmez.","Faþizme karþý omuz omuza.",
"Afganistan'da hemen, Irak'ta hemen,
Kürt halký ile hemen, barýþ hemen þimdi.",
"DTP halktýr kapatýlamaz.", "Hepimiz
Kürdüz, hepimiz DTP'liyiz", "Türk, Kürt,
Ermeni; yaþasýn halklarýn kardeþliði", "Hiç
kimse asker doðmaz.", "Baþka bir dünya
mümkün." sloganlarýný haykýrdý.

2  bin  nükleer  santral  karþýtý
Kadýköy’de  yürüdü

Çernobil  felaketinin  22.  yýldönümünde  KEG  sokaktaydý

26 Nisan eylemi 8 Aralýk
2007’de ilan edildi. Ýstan-
bul, Ankara ve Ýzmir’de
gerçekleþen eðitim smein-
erleriyle kampanya
baþladý.

2008 Þubat’ýnda ilk 50 bin
bildiriyle sokak faaliyeti
baþladý. Daha sonra ekle-
nen 30 bin bildiri ile toplm
80 bin eylem çaðrýsý
daðýtýldý.

1 Nisan 2008’de 86
sanatçýnýn desteklediði
miting çaðrýsý Harun

Tekin, Zeynep Casalini,
Taner Öngür, Kerem
Kabadayý tarafýndan
yapýldý.

Ýstanbul’da gerçekleþen
iki nükleer lobisi toplantýsý
KEG aktivistleri tarafýndan
eylem alanýna çevrildi.

19-26 Nisan arasýnda
gerçekleþen “Ya patlarsa?”
haftasý boyunca Boðaziçi
Üniversitesi’nde basýn
açýklamasý, film gösterimi
ve toplantýlar yapýldý.
Yeditepe Ü., Marmara Ü.,

ODTÜ, A.Ü. Cebeci kam-
püsünde toplantýlar düzen-
lendi. 24 Nisan’da Ýstiklal
Caddesi’nde yapýlan
“Nükleere güvenmiþtim”
eylemine makyajlarýyla
katýlan KEG aktivistleri
nükleer gerçeðini teþhir
etti. 

26 Nisan eylemi Ankara,
Ýzmir, Bursa, Muðla,
Çanakkale ve Kocaeli
þehirlerinde toplantý, film
gösterimi ve standlarla
inþa edildi.

Kampanya  notlarý

Dünyada nükleer enerji küresel kapitalizm tarafýn-
dan dayatýlýyor. Nükleer silahlanma yarýþý Bush ve
nükleer lobisinin öncülüðünde yeniden týrmandýrýlý-
yor. Türkiye’de hükümet küresel sermayenin emrinde
nükleer santral kurmaya giriþiyor. Nükleer santrallar
ve nükleer silahlar emekçi sýnýflarýn yaþamýna dönük
bir tehdittir. Mutlaka durdurulmalýyýz.

DSÝP, nükleer santrallara karþý mücadeleyei sosyal-
izm mücadelesinin bir parçasý olarak görüyor.
Herkesi KEG’in nükleer karþýtý kampanyasýna katýl-
maya çaðýrýyor.

Nükleer  santrallar  emekçi
sýnýflara  yönelik  bir  saldýrýdýr

1  Mayýs  2008

Ankara:  Göstercilere  gaz  bombasý  atýldý Ýzmir: 30  bin  kiþi  eylemdeydi
Ýstanbul ve Ankara’nýn

aksine Ýzmir’de sakin fakat
çoþkulu 1 Mayýs yaþandý.
Eyleme katýlan Ýzmir Valisi
göstericilerle halay çekti.

30 bin kiþilik eylemde
çoðunluðu sendikalý iþçiler
oluþturuyordu.

KEG korteji alanýn en
genç ve canlý katýlýmcýsý
oldu. Darbeye, savaþa,
iþgale, ýrkçýlýða, nükleere,
özelleþtiemeye ve küresel
ýsýnmaya karþý yürüyen
KEG aktivistleri diðer kor-

tejleri de sloganlarýyla coþ-
turdu. 

KEG korteji sýk sýk
'Kapatýlamaz,DTP kap-
atýlamaz, kapatýlsýn ülkü
ocagý kapatýlsýn,' 'Hepimiz
Kürdüz, hepimiz
Ermeni’yiz,' 'Hiç kimse
asker doðmaz,' 'Savaþa
hayýr, barýþ hemen þimdi'
sloganlarýný haykýrdý

KEG aktivistleri
Mahalleden Meclise kam-
panyasý metnine yüzlrce
imza topladý.

Ýstanbul  (0536) 335 10 19  Ankara: (0538) 849 84 80 
Ýzmir: (0535) 263 27 87 Bursa: (0542) 500 23 22DSÝP

Nükleer  santrallara  karþý  birlikte
mücadele  edelim!

Ýstanbul  (0535) 439 21 93 Ankara: (0543) 417 36 07 
Ýzmir: (0533) 445 34 68 Bursa: 0546 620 62 60

Nükleer  karþýtý  kampanya
devam  ediyor,  KEG’e  katýl!
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Kürt  sorununda  çözümün  neresindeyiz?
SSaabbaahhaatt  TTuunncceell,,  AAhhmmeett  YYýýllddýýrrýýmm

Seçimler  ve  olasýlýklar:  Mahalleden  meclise
SSaarruuhhaann  OOlluuçç,,  AAyyddýýnn  EEnnggiinn,,  ÞÞeennooll  KKaarraakkaaþþ

Links  Partei  ve  Respect:  Avrupa'da  yeni  sol
SStteeffaann  BBoorrnnoosstt,,  TTaallaatt  AAhhmmeett

Cinsel  ayrýmcýlýk  ve  kapitalizm
EEyylleemm  ÇÇaaððddaaþþ,,  CCaannaann  ÞÞaahhiinn

Gündelik  hayatta  direniþ
FFeerrhhaatt  KKeenntteell,,  BBüülleenntt  SSoommaayy

Küresel  ýsýnmayý  durdur,  dünyayý  deðiþtir
GGüüll  DDöönnmmeezz,,  GGöökkþþeenn  ÞÞaahhiinn

Milliyetçilik  ýrkçýlýða  nasýl  evrilir?
MMuurraatt  PPaakkeerr,,  SSiinnaann  ÖÖzzbbeekk,,  CCeennggiizz  AAllððaann

Darbeye  karþý  acil  demokrasi
EEttyyeenn  MMaahhççuuppyyaann,,  ÖÖmmeerr  LLaaççiinneerr,,  RRoonnii  MMaarrgguulliieess

Ýran  Devrimi'nin  dersleri
VVoollkkaann  AAkkyyýýllddýýrrýýmm,,  ÝÝrreemm  NNuurr  AAkkssuu

Devrimci  partinin  modasý  geçti  mi?
FFuunnddaa  AAttaa,,  MMeelltteemm  OOrraall

Kemalizm,  stalinizm  ve  Türkiye  solu
YYýýllddýýrraayy  OOððuurr,,  AAyyþþee  HHüürr,,  RRoonnii  MMaarrgguulliieess

üü  1968:  Türkiye'de  solun  atýlým  yýllarý
DDooððaann  TTaarrkkaann

1968:  Son  büyük  yangýn
CChhrriiss  HHaarrmmaann

Emperyalizm,  Ortadoðu  ve  savaþ
CCeeyyddaa  KKaarraann,,  TTaayyffuunn  MMaatteerr,,  AArriiffee  KKöössee

Politik  Ýslam  düzen  için  tehdit  mi?
AAyyhhaann  BBiillggeenn,,  TTaallaatt  AAhhmmeett,,  YYýýllddýýzz  ÖÖnneenn

Medya  nasýl  ikna  ediyor?
EErraayy  ÖÖzzeerr,,  ÜÜmmiitt  KKýývvaannçç,,  RRaaggýýpp  DDuurraann

Yeni  liberalizmin  sonuna  mý  gelindi?
CChhrriiss  HHaarrmmaann,,  AAhhmmeett  ÝÝnnsseell

Kapitalizm  sonrasý  yaþam
ÖÖmmeerr  MMaaddrraa,,  DDooððaann  TTaarrkkaann

Özgürlük  sokaktadýr
ÖÖzzddeenn  DDöönnmmeezz

Marksizm 2008 tartýþma
toplantýlarý dizisi dünyanýn
ve Türkiye'nin geleceðinin
milyonlar tarafýndan
kaygýyla izlendiði bir
dönemde gerçekleþiyor.

"Piyasa ekonomisi her
þeyi çözer" þarkýsýný yýl-
lardýr söyleyen burjuva
ekonomistleri bile dünya
ekonomisinin geleceðini
karanlýk görüyor. 

Küresel iklim deðiþikliði
dünyanýn dört bir yanýnda
yoksullarý vuruyor.

ABD'nin Irak iþgali sür-
erken Ýran'a saldýrý olasýlýk-
larý artýyor.

Nükleer enerji ve nükleer
silahlar küresel kapitalizm
tarafýndan yeniden par-
latýlarak öne sürülüyor.

DDeeððiiþþiimm  iisstteeððii
Dünyanýn bütün sokak-

larýna direniþ, tartýþma ve
deðiþtirme isteði hâkim.

Bu tuhaf dünyanýn için-
deki Türkiye hem tüm
insanlýðýn ortak sorunlarýný
derinden yaþýyor hem de
kendine özgü gerilim ve
çatýþmalarý þiddetle yaþý-
yor.

Demokrasi üzerinde
darbe kýlýcý
Ergenekoncular tarafýndan
sallanýyor.

Emekçi sýnýflarýn oyu ve
desteðiyle ikinci kez
hükümet olan AKP yeni-
liberal saldýrýyý artýrýyor. 

Saðlýk, sosyal güvenlik,
eðitim özelleþtiriliyor.

Nükleer lobisi iþbaþýnda.
Kürt sorunu çözümsüz,

ýrkçýlýk sokakta, sömürü ve
ayrýmcýlýk ise her yerde.

Milyonlarca insan
deðiþimin gerekliliðini
derinden hissediyor.

1 Mart 2003'te Irak savaþý
tezkeresinin engellenmesi,
Hrant Dink'in ardýndan
'hepimiz Ermeniyiz' diy-
erek yürüyen yüz binler,
Baskýn Oran ve Ufuk
Uras'a oy veren 100 binden
fazla insan deðiþim
isteðinin sesi oldu.

GGeelleecceeððii  ttaarrttýýþþmmaakk
Dünyanýn ve Türkiye'nin

geleceði bugünkü
mücadeleler tarafýndan
belirleniyor. 

DSÝP'in ev sahipliðinde
gerçekleþecek, farklý görüþ
ve geleneklerden çok sayý-
da konuþmacýnýn katýlacaðý
Marksizm 2008'de tüm
bunlar tartýþýlacak. 

Savaþa, iþgale, ýrkçýlýða,
küresel ýsýnmaya,
özelleþtirmelere, nükleer
santralara karþý birlikte
mücadele edenler
dünyanýn ve Türkiye'nin
sorunlarýný Marksizm
2008'de hep birlikte tartýþa-
bilir. 

Yeni bir solun, 21. yüzyýl
sosyalizminin hatlarýný bir-
likte çizebilirler.

Türkiye’nin enbüyük
anti-kapitalist tartýþma
platformu olan Marksim
2008 herkese açýktýr.

-  TTooppllaannttýýllaarraa  kkaattýýllýýmm  hheerrkkeessee  aaççýýkkttýýrr..  TTooppllaannttýý  mmaass-
rraaffllaarrýýnnýý  kkaarrþþýýllaammaakk  iiççiinn  55  YYTTLL’’lliikk  ddaavveettiiyyeeyyii  aallmmaakk
yyeetteerrllii..
-  MMaarrkkssiizzmm  22000088’’ddee  hheerr  ttooppllaannttýý  11  ssaaaatt  1155  ddaakkiikkaa..  ÖÖnnccee
kkoonnuuþþmmaaccýýllaarr  kkýýssaa  ssuunnuuþþllaarr  yyaappýýyyoorr,,  ssoonnrraa  kkoonnuu  ttüümm
kkaattýýllýýmmccýýllaarrýýnn  ttaarrttýýþþmmaassýýnnaa  aaççýýllýýyyoorr..  BBýýkkttýýrrýýccýý,,  tteekk  ttaarraaffllýý,,
ddiiddaakkttiikk  ddeeððiill  eeyylleemmee  ddöönnüükk  ddeemmookkrraattiikk  bbiirr  ttaarrttýýþþmmaa
ggeerrççeekklleeþþiiyyoorr..
-  HHeerr  ttooppllaannttýý  aarraassýýnnddaa  mmaakkssiimmuumm  yyaarrýýmm  ssaaaatt  aarraa  vveerrii-
lliiyyoorr..  BBuu  ssýýrraaddaa  ççaayy  iiççeebbiilliirr  vvee  ssaalloonnddaa  kkuurruullaaccaakk  bbiirr  ççookk
kkaammppaannyyaa  ssttaannddýýnnaa  uuððrraayyaabbiilliirr,,  KKaarraakkeeddii  KKiittaabbeevvii
ssttaannddýýnnddaann  aallýýþþvveerriiþþ  yyaappaabbiilliirrssiinniizz..
AAþþaaððýýddaakkii  tteelleeffoonnuu  aarraammaannýýzz  yyaa  ddaa  wweebb  ssiitteemmiizzee  uuððrraa-
mmaannýýzz  yyeetteerrlliiddiirr..

ÝLETÝÞÝM  TEL:  0536  335  10  19

w w w . m a r k s i z m 2 0 0 8 . c o m

NNaassýýll  kkaattýýllaabbiilliirriimm??

1 6 - 11 9   M a y ý s   2 0 0 7   Ý s t a n b u l   T a x i m h i l l   O t e l
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