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Çatýþmalar sürüyor,
ne yapacaðýz?
"Aklý yenmenin en kolay
yolu güç ve terördür.".
Adolf Hitler

KYOTO'ya
doðru
adým adým
Baþbakan Erdoðan, 2426 Eylül tarihleri arasýnda düzenlenen bir BM
panelinde Türkiye için
"Ek-I ülkelerinden daha
farklý durumda bulunan
bir Ek-I ülkesi olduðu
dikkate alýnmak kaydýyla Kyoto Protokolü'ne
taraf olmaya olumlu
bakmaktadýr" diye
konuþmuþtu.
Geçtiðimiz günlerde
ise Ýngiltere'de yaptýðý
bir konuþmada yine
Kyoto Anlaþmasý'na
deðindi ve Türkiye'nin
Kyoto Protokolü'ne taraf
olmaya olumlu baktýðýný
söyledi: "Küresel ýsýnma
konusuyla yakýndan
ilgileniyoruz. Türkiye,
2008 yýlýnda Kyoto
mekanizmasý içinde yer
alacaktýr. Bunun için
çalýþmalarmýz sürüyor."
Yýllardýr Kyoto
konusunda yuvarlak
söylemler tercih eden
Türk hükümeti, bu sefer
daha somut bir
söylemde bulundu.
Aradan geçen bir ay
boyunca baþbakanýn
düþüncelerini neyin
deðiþtirdiði bilinmez;
ama, bunca zaman
boyunca sokakta gösteril en tepki, dinmeyen
inat muhakkak ki etkili
olmuþtur.
8 Aralýk'ta Türkiye'ye
Kyoto'yu imzalatmak
için Kadýköy'de
buluþalým. Güçlüyüz,
kazanacaðýz!
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2 askerin tabutlar içinde dönmesiyle sokakta
milliyetçi tepkiler yükselmeye
baþladý. Doðan
medyasý da bu tepkilere
hemen ve hýzla bir mecra
açmak için, çeþitli þehirlerde yapýlan milliyetçi saldýrganlýðý "vatandaþýn tepkisi"
olarak sundu, sunuyor.
Ortada gerçekten de bir
milliyetçi tepki var. DTP
binalarýna, Kürt iþyerlerine
yönelik çok sayýda saldýrý
haberi duyuyoruz. Bunlar
gerçekten de "vatandaþýn
tepkisi" mi?
Öncelikle yapýlan gösterilerde toplanan kalabalýklara bakmak gerek. Çoðu
yerde sayýlar birkaç yüzü
bile geçmiyor. Bazý þehirlerde biraz daha kalabalýk,
biraz daha saldýrgan. Birkaç þehirde ise azýmsanmayacak kalabalýklar toplandý gerçekten de. Ama
gösterilerin ortak bir özellikleri var: Her yerde eþ
zamanlý, ayný sloganlarla,
ayný bayraklar ve ayný
malum el iþaretiyle sokaða
çýkýyorlar. Manzara çok
net: Sokaða çýkanlar tek
merkezden emir almýþ,
örgütlü MHP ve BBP.
Yanlarýna bir de onlardan
aþaðý kalmamaya çalýþan
CHP'liler ekleniyor kimi
yerlerde.

Tezkerenin ilk sonucu
Irak'a bir sýnýr ötesi
operasyon yapýlmasýna
iliþkin tezkere meclise
gelmeden önce pek çok
sivil toplum kuruluþu
buna karþý çýktý. Bu karþý
çýkýþýn ne kadar yerinde
olduðu daha tezkerenin
kabul edilmesinin ertesi
günü anlaþýldý. Tezkere
daha uygulamaya geçilmeden 12 askerin ölümüne
yol açtý. Irak'a operasyon
yapýlmasý halinde ise bu
sayýlarýn katlanarak artacaðý kesin gibi.
Bugün sokaða dökülen
ülkücü faþistler ise tezkere
ve çatýþmalardan doðan
duygusal havayý Kürt düþmanlýðýna, yani ýrkçý bir
mecraya çekme gayretindeler. Bu tutumlarýný bir
süre daha sürdüreceðe de
benziyorlar. Ölen askerler
bir yana esir alýnan 8 asker
meselesini devamlý gündemde tutmaya çalýþýp
sorunu kaþýyacaklardýr.

Halk desteði
Henüz faþistlerin yarattýðý
sokak terörü kitleleri yanýna kazanamadý. Ama halký
da sokaða çekmeye çalýþan
ve þiddet, sokak terörü,

yýldýrma gibi tarihsel taktiklerini kullanarak saldýrganlaþan ve kendine propaganda zemini yaratmaya
çalýþan faþist hareket gösterileri bir Kürt düþmanlýðýna dönüþtürmeye
çalýþýyor. Her yerde öncelikle DTP binalarýna ve
Kürtçe konuþan insanlara
saldýrmalarý bu yüzden.
Uzun süredir kitleselleþemeyen ve sokakta sindirme
hareketlerinden uzak kalan
ülkücü faþistler ortaya
çýkan bu durumu kadrolaþmak ve var olan kadrolarýný konsolide etmek için
bir fýrsat olarak görüyor.
1990'larda da Kürt hareketi
en güçlü konumundayken,
faþist hareket gelen asker
cenazelerini kadrolaþmak
ve sokakta terör estirmek
üzere kullanýyordu. Ayný
taktik bugün de geçerli.

Nasýl gerileteceðiz?
MHP ve BBP gibi kitlesel
faþist hareketler ancak yine
kitlesel mücadelelerle geriletilebilir. AKP'den önceki
MHP'li hükümeti hatýrlayalým. Ekonomik kriz ve
karþýsýnda geliþen tepki
öyle "iri" boyutlara yükselmiþti ki % 18,3 gibi tarihinde hiç görmediði bir oy
oranýna eriþerek meclise
giren MHP diðer koalisyon
ortaklarýyla birlikte 3
Kasým seçimlerinde
sandýktan silindi. Dört yýl
boyunca belini doðrultamadý, hala da o oy oranýna
ulaþmýþ deðil. Dünya tarihi
de faþist hareketlerin sokak
terörüyle yükseliþe geçtiði
ve kitlesel mücadeleler
karþýsýnda gerilediði
örneklerle doludur.
Faþizme karþý geniþ yýðýnlarýn eylemi onlarý
püskürtecek tek reçeteyi
sunuyor.

"Her bedeli öderiz!"

Faþistlerin kuyruk acýsý

Cumhurbaþkanlýðý krizi,
muhtýralar, erken seçim,
referandum gibi basýnç
oluþturan konularý henüz
atlatmaktayken terörle
mücadele konusunda
statükocularýn baskýsýyla
köþeye sýkýþmýþ görünen
Baþbakan Erdoðan operasyon konusunda "gereken
her türlü bedeli öderiz"
dedi. Tek baþýna bu ifade
bile yeterince korkutucu.
Bedeli ödeyecek olanlar
kimler? Herkesten önce,
þimdilerde zaten kýrýntý
halindeki özgürlükleri
tekrar ellerinden alýnmaya
baþlanan Kürtler. Bölgede
yeniden olaðanüstü hal
ilaný bile gündeme geldi.
Asker kontrol noktalarý
artýrýldý.
Batýdaki þehirlerde
Kürtlere ve siyasal partileri
DTP'ye yoðun baskýlar var.
MHP ve BBP "Meclisi
basarýz, 20 kiþiyi asarýz"
sloganýyla sokaða
dökülebiliyor. Bunlar
ülkeyi bir iç savaþa bile
götürmekten kaçýnmayacak anlayýþlar.
Bedel ödeyecek olan bir
baþka kesim ise yoksul
ailelerin çocuklarýndan
oluþan sýradan askerler.
Söz konusu olan bir bedel
ödemekse birden herkes
bonkörleþiyor, "gerekirse
ölürler" diyebiliyor. Ne de
olsa "söz konusu olan
vatansa gerisi teferruattýr".
Ölüme yollanan sýradan
askerlerin caný onlara göre
teferruat.
Ve elbette savaþýn yaratacaðý dehþet ortamýnda haklarý kýsýtlanacak, cepleri boþalacak, hayat þartlarý daha
da zorlaþacak olan emek ve
demokrasi güçleri bedel
ödeyecekler arasýnda.

Faþistler çeþitli zamanlarda bu tür saldýrýlar yapar.
1980 öncesi komünizme
karþý mücadele adý altýnda
yüzlerce katliam yaptýlar.
Maraþ, Sivas, Çorum'da ya
da daha eskiye gidersek 67 Eylül olaylarýnda. Bu
saldýrýlar çok canýmýzý
yakar. Kimi zaman bir
ölçüde korku da yayýlýr
topluma.
Ama onlarýn ýrkçý
hezeyaný toplumun büyük
çoðunluðunda hemen
hiçbir zaman karþýlýk bulmamýþtýr. Ülkenin her
yanýnda halktan sýradan
insanlarýn kitleler halinde
faþistlerin iþaret ettiði gruplara saldýrdýðý pek rastlanan bir durum deðildir.
Elbette bu onlarýn yarattýðý
tehlikeyi görmezden gelelim demek deðil. Ama güçlerini ne abartalým ne de
hafifseyelim.
Ancak þunu unutmamak
gerek: Ülkücü faþistlerin
gösterilerinde en çok atýlan
sloganlardan biri "Hepimiz
Mehmetiz, Hepimiz
Türküz" oldu. Bu slogan
bu yýlýn baþýnda öldürülen
Hrant Dink için 200 bin
kiþinin ürettiði ve sahiplendiði "Hepimiz Ermeniyiz" sloganýna hala nasýl
bir öfke beslediklerini gösteriyor.
Hrant'ýn cenazesinde
yürüyen dev kalabalýða ne
devlet destekli cumhuriyet
mitingleri ne de asker
cenazelerini bahane ederek
toplanan kalabalýklar
ulaþabildi. Cenazede
yaratýlan birlik ve dayanýþma havasý hala hepimizin
güven duyarak bakmasý
gereken mücadele hattýný
iþaret ediyor.
Cengiz ALÐAN

Kaz Daðlarý altýn
uðruna yok ediliyor

Kâr deðil,
insan!
Tuna Öztürk
Kaz Daðlarý'nda sondajla altýn arama çalýþmalarý bölgede
yaþayanlarýn direniþiyle
karþýlaþtý. Temiz su kaynaklarýný tüketen,
siyanürle doðal yaþamý
bitiren, insan hayatýný
tehdit eden þirketlere
karþý direniþ her yerden, tüm yerel
mücadelelerden destek
görüyor.
Çanakkale'nin
Bayramiç ilçesine baðlý
Muratlar Köyü'nde
çalýþmayý yapan firmalar taþýtlarýn kullanabilmesi için bir yol yaptý
ve yol üzerindeki
aðaçlarý da kesti. Sondaj
yapýlan bölgenin
yakýnýndaki aðaçlar da
kesiliyor. Aðaç yapraklarý ise çalýþmalardan
dolayý artýk gri, kahverengi tonlarýnda.
Doðal yaþama bu þekil
de balta vurulurken
sondaj çalýþmalarýnýn
tamamlandýðý alanlarda, kaynaðý henüz bilinmeyen bir tür yapýþkan
madde de dikkat çekiyor. Köyün suyunu
artýk kimse içmiyor.

Çevre Bakaný:
Bunlar zenginlik
düþmaný
Çevre örgütleri altýn
arama izinlerinin iptali
için çalýþýrken, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakaný
Hilmi Güler ise, Kaz
Daðlarý'nda altýn arama
izni karþýsýnda sesini
yükseltenleri kibarca
ajanlýkla suçluyor:
"Konu altýn olunca daha
farklý davranýþla
karþýlaþýyoruz. Hiçbir
konuda altýna gösterilen
hassasiyet gösterilmedi.
Ýþ altýn olunca bir baþka
mekanizma iþliyor."
Güler, bahsettiði
mekanizmalarý ise þöyle
açýklýyor: "Türkiye'de
baþka madenler de var
ama konu altýn olunca,
ülkemizin altýn
konusundaki zenginliðine müsaade etmek
istemeyen dýþ kaynaklý
bazý gruplarýn etkinliðinin olduðunu
düþünüyorum. Ama
çevre gibi bir konuda
bölge halkýnýn hassasiyet göstermesi de
bizi mutlu ediyor."
Güler için insan hayatý,
canlýlarýn hayatý önemsiz, önemli olan tek þey
þirketlerin kazancý.
Ufuk Uras ise bir soru
önergesi ile konuyu
Meclis gündemine
getirdi. Sivil toplum
kuruluþlarý ve gönüllüler Çanakkale Çevre
Platformu'nu oluþturdu.
KEG, Kazdaðlarý'ndaki
direniþi diðer
mücadelelerle birleþtirmek için
örgütleniyor.
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Kürt sorununda
çözüm ne?
Savaþ tamtamlarý çalýyor. Küçük ülkücü
faþist gruplar, ulusalcý CHP’liler sokaklarda.
Hýrsla, kinle kan aksýn, savaþ olsun istiyorlar.
MHP’nin lideri sadece PKK’ye deðil,
Barzaniye, yani, Irak’ýn Kürt Özerk
Yönetimi’ne de saldýrýlmasýný istiyor.
Söylenmiyor, ama asýl istenen Kerkük’ün Kürt
petrolleri.
Geçmiþte baþbakan olduðu günlerde
Süleyman Demirel 28 ayaklanmayý bastýrdýk,
29’uncuyu da bastýrýrýz diyordu.
Öncelikle düþünmek gerekiyor. Neden 29
ayaklanma var. Bastýrýyorsun gene baþlýyor.
Bunun bir nedeni yok mu? Askeri zafer
çözüm mü?
Bu ayaklanma da ise 20 yýldýr savaþýlýyor. Ýlk
günlerin gençleri artýk orta yaþlý hatta yaþlý.
Bu çok pahalý bir savaþ. 200 milyar dolar
harcandý. 45 bin insan öldü. Çok daha fazla
yaralý var. Savaþ, nasýl tarif ederseniz edin bitmiyor.
TSK yetkililerinden birisi sivil yönetimler
yeterli tedbirleri almýyor diyordu. Doðru.
Hükümetler bu sorunu (savaþý deðil, sorunu)
çözmek için adým atmýyor. Ama ordu da bu
savaþý bitiremiyor. Neden acaba?
Besbelli ki ortada sadece bir savaþ deðil kapsamlý bir sorun var ve sorunu çözmek için
savaþmak deðil, barýþçý adýmlar atmak
gerekiyor.
Kürt hareketi bir süredir barýþ için önemli
adýmlar attý. Bu adýmlara yeterli yanýt gelmedi. Barýþ için uzanan ele barýþ için bir baþka el
daha uzanmadý. Böyle olunca kan akmaya
devam ediyor.
Þimdi Irak’a, Kürt Özerk Bölgesi’ne girilmek
isteniyor. Niye? Irak’a girince sorun çözülecek
mi yoksa aksine hgerginlik daha da mý artacak. Çözüm hep þiddette mi aranacak?
Bir avuç ülkücü kan istiyor. Irkçý hesaplar
yapýyor. Kürtlere duyduklarý nefretlerini
ortaya seriyorlar. Kürtleri tanýmýyorlar.
Daðda yürüyen Türkler olarak görüyorlar. Bu
bir avuç ýrkçýya teslim mi olunacak yoksa
çözüm için adým mý atýlacak?
Çözüm için adým atýlmalý. Irak’a daha önce
defalarca girildi. Her seferinde çok kan aktý
ama sorun çözülmedi. Üstelik bu defa iþ daha
zor.
Gün barýþa sahip çýkma günüdür. Gün
çözüm arama ve çözüm için adým atma
günüdür. Ýki tarafýn da atabileceði adýmlar
var.

Askeri operasyon,
Kürtler ve ABD
Doðan TARKAN
Amerika Irak’ta tam bir bataðýn içinde.
Saldýrý baþladýðýnda bu hesaplanmýyordu. Kolay bir zafer bekleniyordu.
Nitekim muazzam Amerikan askeri
makinasý Irak’ý ezdi geçti.
Zavallý Irak ordusu direnemedi. Hava
saldýrýsý Irak’ýn bütün altyapýsýný adeta
yok etti. Ardýndan kara kuvvetleri
Irak’a girdi. Büyük bir hýzla Baðdat’a
girdiler. Tek tük direniþler oldu. Ama
asýl olarak Irak ordusu kendi kendisini
daðýttý. Zafer beklendiði hýzlý kazanýldý.
Ne var ki asýl sorun bundan sonra
baþladý. ABD tanklarý Baðdat’a
girdiðinde kendilerini çoþkuyla
karþýlayanlar sadece bir avuç insandý.
Aradan 5 yýla yakýn bir zaman geçti ve
hala Irak’ta ABD’yi destekleyen hemen
hemen hiç kimse yok.
Tam tersine tüm Irak direniyor. Her
yerde ayaklanmalar var. ABD politik
olarak da askeri olarak da yenildi. ABD
için evdeki hesap çarþýda tutumadý.
ABD’nin Irak’taki en iyi müttefiði
Kürtler. Irak’ýn kuzeyi bu nedenle
istikrarlý. Kürt birlikleri Irak’ýn orta bölgelerinde güvenliði koruyorlar.
ABD’nin bu birliklere þiddetle ihtiyacý
var.
Kürt bölgesinin iki liderinden birisi
olan Celal Talabani Irak Devlet Baþkaný.
Irak’ta merkezi yapýda istikrarý ve
dengeyi koruyor. Irak hükümeti içinde
Kürtleri oldukça önemli bir yeri var. Bu
bakanlar da Talabani ile ayný rolü
oynuyorlar.
Kürt bölgesi özerk. Baþýnda diðer Kürt
lideri Barzani var. Yakýnda Kerkük için
referandum yapýlacak. Bu bölge referandumla birlikte Kürt bölgesine katýlacak.
Bu açýk. Kerkük nüfusunun en büyük
kýsmý Kürt.
Bütün bu koþullarda ABD’nin
Kürtlerden vazgeçmesi hemen hemen
olanaksýz.
Diðer taraftan Irak’ta geniþ olanaklarla

ve halkarla oluþan bir Kürt Özerk
Bölgesi kendi ülkelerinde Kürt nüfuslara sahip Türkiye, Ýran ve Suriye’yi
rahatsýz ediyor. En çok Türkiye rahatsýz,
çünkü PKK’nin Irak Kürt bölgesinde
üsleri var.
Türkiye bu üslerden kurtulmak istiyor.
Askeri çözümü tek yol olarak görenler
bu üsler daðýtýlýrsa sorun çözülür sanýyorlar. Oysa sorun Türkiye’nin içinde.
Kürt gençleri Türkiye’den bu üslere
giderek PKK’ye katýlýyorlar. Oradan
Türkiye’ye geri dönüyorlar. Sorunun
Türkiye’de çözmeden gerçek çözümü
barýþtan, siyasal adýmlar atmaktan
geçiyor.
Üstelik artýk Irak’a askeri bir saldýrý
PKK ve Kürt Özerk Bölgesi güçlerinin
yaný sýra ABD’yi de rahatsýz edecek. Bu
nedenle daha zor.
Ama içerde küçük faþist gruplar
sokaða çýktýkça hükümet sýkýþtýðýný
düþünüyor. Ýstemeden de olsa adým
atmaya doðru itiliyor. Ama hükümet ve
TSK bir sýnýr ötesi harekatýn sorunlarýný
biliyorlar.
Irak’a girip PKK’yi imha etmek
mümkün deðil. Kayýplar verilebilir, ama

yok edilemez.
Irak’a girilirse Peþmergelerle de
çatýþýlabilir. Bu Irak’ýn ortasýndaki
peþmergelerin Kuzey’e çekilmesini
getirir. Bu ise ABD’yi Irak’ta biraz daha
zayýflatýr.
Peþmerge az çok düzenli ordu. Onunla
çatýþma daha sert olur.
Bir de ABD var. ABD bu çatýþmada
Türkiye’den yana tutum alamaz. Yani
askeri destek veremez. Belki de
Kürtlerden yana destek verir. Bu
durumda TSK’nýn iþi daha da zordur.
Ama en önemlisi bir sýnýr ötesi
operasyondan bir süre sonra bir PKK
birliði tekrar 3-5, 10-15 Türk askerini
vurursa ortaya çýkar.
Sýnýr ötesi operasyonun anlamsýzlýðý
ortaya çýkmýþ olur. Bir tane daha yapýlabilir ama gene ayný sonuçla karþýlaþýlýrsa
çözümsüzlük bütün çýplaklýðý ile ortaya
çýkar.
Bütün bunlar göz önüne alýnýrsa
yapýlacak olan büyük olasýlýkla göz boyayýcý bir operasyon olacaktýr ve oda
risklidir.
Yüz kere de olsa tekrarlamak gerekir:
Çözüm politiktir, çözüm barýþtýr.

Türk ordusu Irak’ta sadece PKK’yi deðil, yýllarca Saddam’a karþý mücadele etmiþ
Kürtleri de vuracak
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Her yýl DSÝP tarafýndan evsahipliði yapýlan Marksizm bu sene 26-29 Ekim tarihleri arasýnda istanbul’da yapýlacak.
Bu sene Marksizm’de 15 konu tartýþýlacak.
z
26 Ekim Cuma
17.30
Kýrlangýçlarýn Yuvasý
Hrant Dink belgeseli
Yönetmen: Bülent Arýlý, Yapýmcý: Þehbal
Þenyurt, Nedim Hazar
19.00-20.15
Yeni liberalizme, savaþa küresel direniþ
Markar Esayan, Selim Deringil, Cengiz
Alðan

3

 27 Ekim Cumartesi
z

z
 28 Ekim Pazar

 29 Ekim Pazartesi
z

11.00-12.15
Kadýnlar nasýl özgürleþecek
Funda Baysal, Ayþe Demirbilek
13.00-114.15
Devrim nasýl birþey olacak?
Roni Margulies
15.00-16.15
Küresel ýsýnmayý durdur, dünyayý
deðiþtir
Hilal Atýcý, Doðan Tarkan
17.00-18.15
Kapitalizm neden yeni liberal oldu?
Chris Bambery, Ahmet Ýnsel
19.00-20.15
Amerikan emperyalizmi ve direniþ
Gencay Gürsoy, Mete Çubukçu, Harun
Tekin, Yýldýz Ramazanoðlu

11.00-12.15
Rusya’da sosyalizm nasýl yenildi?
Damla Çimen, Ersin Tek
13.00-14.15
Sosyalistler ve ulusal deðerler
Kerem Kabadayý, Roni Margulies,
15.00-16.15
Kültür: Sadece politika ile yaþanmaz
Mehmet Ali Alabora, Bülent Somay
17.00-18.15
Kürt sorunu: Çözümün neresindeyiz?
Erkin Erdoðan
19.00-20.15
Küreselleþme çaðýnda solun geleceði
Ufuk Uras, Doðan Tarkan, Chris
Bambery

11.00-12.15
Ýktidar olmadan dünya
deðiþtirilebilir mi?
Volkan Akyýldýrým, Avi Haligua
13.00-14.15
Chavez yeni bir sosyalizm mi kuruyor?
Metin Yeðin, Canan Þahin
15.00-16.15
Laikliði nasýl tanýmlamalý?
Nihal Bengisu Karaca, Þenol Karakaþ
17.00
Kapanýþ konuþmasý
Yeni bir dünyayý þekillendirmek
Özden Dönmez

26-2
29 Ekim
2007
Taxim Hill Hotel
Taksim - Ýstanbul
4 günlük tartýþma
toplantýlarý dizisi
0536 335 10 19
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GÖRÜÞ
Þimdi ne oldi!
Eski hesaplarý karýþtýrmak da hoþuma gitmez,
solun geri kalanýyla gereksiz ve sonuçsuz tartýþmalara girmek de. Bazen kaçýnmak mümkün
olmuyor ama. Affýnýza sýðýnarak...
Geçtiðimiz yaz boyunca, Baskýn Oran seçim kampanyasýnda yer alan herkes solun çeþitli kesimleri
tarafýndan 'sol liberal' olarak damgalandý, küçük
görüldü. Niye? Çünkü kampanyanýn ana vurgularý arasýnda, iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunun sosyalizm
olduðu, proletarya diktatörlüðünün gerçek
demokrasi anlamýna geldiði, sendikalaþmanýn ve
iþyerlerinin sorunlarý gibi konular yoktu.
Neoliberalizm, özelleþtirme, iþsizlik konularý vardý
elbet, ama doðrudur, bunlar kampanya propagandasýnda en çok iþlenen, ön plana çýkarýlan baþlýca
konular deðildi.
Neydi Baskýn Oran kampanyasýnýn en çok ses
getiren, ilgi toplayan ve bugün kulaklarda en çok
kalmýþ olan vurgularý? Irkçýlýk, milliyetçilik, Kürt
sorunu, azýnlýk haklarý, yurttaþlýk tanýmý.
Kampanyayý destekleyen kalabalýklarý da, Baskýn'a
oy veren on binleri de heyecanlandýran, harekete
geçiren, bu konularda söylenenlerdi.
Kampanyada çalýþan, ama bu konularýn eksik
olduðunu, daha sýnýf temelli bir kampanya yapýlmasý gerektiðini düþünenler kampanya sýrasýnda
da vardý, bugün de var.
Ben dün de böyle düþünmüyordum, bugün de
düþünmüyorum. Tam da temel ve can alýcý konularý vurgulamýþ olduðumuzu düþünüyorum. Üstelik, geçtiðimiz günlerin olaylarý karþýsýnda, bugün
bundan daha da emin oldum. Niye olduðumu
anlatayým.
Marks, baþka bir ulusu ezen bir iþçi sýnýfýnýn
kendi özgürlüðünü kazanamayacaðýný söyler.
'Baþka bir ulusu ezmek' burada egemen sýnýfýn
ulusal siyasetlerini desteklemek, onay vermek
anlamýna geliyor. Kazanamayacak olmasýnýn
nedeni de þu: Ýngiliz iþçi sýnýfý Ýngiliz egemen
sýnýfýnýn Ýrlandalýlara yaptýklarýný desteklerse,
kendi egemen sýnýfýna karþý zayýf düþmüþ, paçayý
kaptýrmýþ, ayný kaderi paylaþýyor duruma düþmüþ
olur. Dolayýsýyla, kendi egemen sýnýfýna karþý
mücadelede bir eli baðlý hale gelir; 'ortak düþman'a
karþý ülkeyi zayýf düþürmemek için kendi sýnýf
çýkarlarýný ve mücadelesini askýya alýr. Dahasý,
Londra'da çalýþan ve yaþayan iþçi sýnýfýnýn önemlice bir kesimi Ýrlandalý olduðu için, bu sýnýfýn bir
bütün olarak birlikte davranma yeteneði zayýflar;
mücadelesi bir de bu nedenle zayýf kalýr.
Türkiye'de uzun zamandýr devlet mekanizmasýnýn bir kesimi MGK'nýn ifadesiyle "irticaya ve
bölücülüðe" karþý yoðun bir mücadele yürüttüðü
için ve özellikle de bu yaklaþýma "sol" kemalistler,
CHP, Ýþçi Partisi ve TKP "sol" bir cila kattýðýndan
beri, milliyetçilik ve ýrkçýlýk memleket gündeminin
en temel konularý. Daha da önemlisi, milliyetçilik
ve ýrkçýlýk iþçi sýnýfýnýn baþarýlý bir sýnýf mücadele
yürütmesinin önündeki en önemli engeller.
Marks'ýn belirttiði nedenle.
Durum böyleyken, Baskýn Oran kampanyasýnýn
bu konularda yoðunlaþmakla tam da doðru yaptýðýný düþünüyordum ve düþünüyorum. Durumun
böyle olduðu ise, geçtiðimiz günlerde tartýþýlmaz
biçimde ortaya çýktý.
Bize "sol liberal" deyip kendileri "yurtsever" isimli gazeteler çýkaranlar bugün asker cenazelerinin
peþinde sokaklara dökülen kalabalýklarýn ve
yaratýlan havanýn iþçi sýnýfý mücadelesine katkýda
bulunduðunu düþünüyor mu acaba? Ben ise,
bizim "liberalizmimizi" eleþtirenlerin "sol kemalist"
deðil, "has kemalist" olduklarýný düþünüyorum.
Milliyetçiliðe ödün vermenin tehlikelerini yaz
boyunca anlattýk. Þimdi anlamýþlar mýdýr acaba?
Fýkrayý bilenleriniz vardýr. Adamýn hastalýðýný
kimse ciddiye almamýþ; mezar taþýna "Hastayim,
hastayim dedum, inanmadinuz, þimdi ne oldi!"
yazdýrmýþ.

Roni Margulies

Telekom iþçileri grevde

Haydi dayanýþmaya
Türk Telekom'da çalýþan
26 bin iþçiyi ilgilendiren
toplu iþ sözleþmesi
görüþmelerinde anlaþma
saðlanamamasýnýn ardýndan grev kararý uygulamaya konuldu.
Haber-Ýþ Sendikasý ve
Türk Telekom A.Þ.
Yönetimi arasýnda
yürütülen toplu iþ
sözleþmesi görüþmelerinde
anlaþma saðlanamamasý
nedeniyle T. Haber-Ýþ 16
Ekim'de greve gitme kararý
almýþtý. Türk Telekom,
Haber-Ýþ'e ilk ve ikinci yýl
ücretlerde ve sosyal
yardýmlarda yüzde 4 zam
teklif etmiþ, Haber-Ýþ ise ilk
yýl yüzde 19, üçüncü ve
dördüncü altý aylar için de
enflasyon artý yüzde 5
refah payý ödenmesini
istemiþti. Ýþverenin, stratejik öneme sahip olmasý
nedeniyle bazý iþyerlerinin
sendika kapsamý dýþýna
çýkarmak istemesi ve ücret
adaletsizliði nedeniyle
taraflar uzlaþamamýþlardý.
Telekom'da yaklaþýk 13 bin
çalýþan kapsam dýþý
durumda bulunuyor. Türk
Telekom, 15 günlük resmi
arabulucu sürecinin altý
gün uzatýlmasýný istemiþ,
altý günlük süre içinde bir
araya gelen taraflar ücret
ve sendikalý kapsamýnýn
daraltýlmasý maddelerinde
yine anlaþamamýþlardý.
Telekom'da özelleþtirme
sonrasý baþka kamu kuruluþlarýna gidecek olanlara
kanunla beþ yýl kalma

hakký verilenler kapsam
dýþýnda deðerlendiriliyor.
Ýþveren Türk Telekom ise
iþçilere ilk yýl yüzde 4,
ikinci yýlýn birinci ve ikinci
altý için de yüzde 4 zam
öneriyor. Yani iþveren
sendikal örgütlülüðü yok
etmeye çalýþýyor. Aslýnda
tüm bu geliþmeler
Telekom'un 2005 yýlýnda
gerçekleþtirilen özelleþtirilmesinin sonuçlarý.
Türk Telekom'da,
Telekom tarihinin ilk
grevine giden Haber-Ýþ
Sendikasý’nýn Ýstanbul
Avrupa Yakasý Þube personelinden Nurhayat Boða,
iþçiler arasýndaki maaþ
farkýnýn Telekom'un
çalýþanlarýný kapsam içikapsam dýþý olarak ayýrmasýyla oluþturduðunu
anlattý. "Kapsam içi sendika üyesi olabilcek durumda olan iþçilere deniyor.
Kapsam dýþý çalýþanlar
sendika üyesi olamýyorlar
ve toplu iþ sözleþmesi þartlarýndan yararlanamýyorlar. Kapsam dýþý olanlarýn
maaþý daha fazla."
Telekom iþçilerinin
kazanmasýný saðlayacak en
önemli nokta öncelikle bu
sektörde örgütlü HaberSen gibi diðer sendikalarýn
dayanýþmasýdýr. 1. ve 2. tip
sözleþmeyle çalýþan ve
memur statüsünde bulunan Telekom çalýþanlarý da
bu mücadelenin bir
parçasýdýr. Ancak sadece
bu da yeterli deðildir,
diðer sendika konfederas-

Telekom iþçilerinin grevini destekleyelim
yonlarýnýn ve çalýþanlarýn
da bu grevi desteklemesi
Telekom iþçilerini kazanmaya bir adým daha yaklaþtýracaktýr. Dünyada 15
milyondan fazla üyesi
bulunan Uluslararasý
Sendikalar Aðý (Global
Union), Türk Telekom
grevi ile ilgili olarak

Telekom iþçilerini
destekleyen bir mektubu
hükümete göndererek
uluslararasý bir dayanýþma
sergiledi.
1995’ten sonra kazanmak
için yürütülen ilk grev
Telekom. Telekom kazanýrsa tüm çalýþanlara örnek
oluþtutacak.

Nefret cinayetleri raporu yayýnlandý
LGBTT (lezbiyen, gey, biseksüel,
travesti ve transeksüel) Bireylerin
Ýnsan Haklarýný Ýzleme ve Hukuk
Ekim
Komisyonu 2007'nin Ocak-E
aylarý arasýnda medyaya yansýyan
nefret cinayetlerini rapor haline
getirdi.
Raporda anlatýlan cinayetler,
toplumun giderek saðcýlaþmasýnýn,
ýrkçýlýðýn artmasýnýn ilk kurbanlarýnýn eþcinseller olduðunu gösteriyor. Çünkü ýrkçýlýk sadece kendi
ýrkýndan olmayana deðil, kendisi gibi
olmayan herkese düþmanlýk ediyor.
Nefret Suçu'nun, 'Bir suçlu tarafýndan bir þahsa veya bir mülke karþý
iþlenen herhangi bir cezai suçun kaynaðý o kimsenin: Irký, rengi, etnik
kökeni ye da uyruðu; dini; cinsiyeti
veya cinsel yönelimi, cinsiyet kimliði;
yaþý; fiziksel veya zihinsel engelleri
ise bu suç nefret suçunu teþkil eder'
diye tanýmlandýðý raporda yasalarda
ve medyada yayýnlanan haberlerde
LGBTT insanlara yönelik ayrýmcýlýða
ve haksýzlýða dair somut örnekler
veriliyor ve bazý taleplerde
bulunuluyor.
Raporda, LGBTT bireylerin güvenliðini saðlamaya ve haklarýný korumaya yönelik herhangi bir yasal

düzenleme yapýlmadýðý ve bu
kiþilere yönelik iþlenen suçlarda aðýr
tahrik indirimine gidildiði için
yasalar önünde eþitlik ilkesinin çiðnendiði vurgulanýyor ve bu konulardaki yasal düzenlemelerin bir an
önce yapýlmasýný talep ediyor.
Medyadan ise yaptýðý haberlerde
cinsiyet ayrýmcýlýðýný hiçbir þekilde

meþru göstermemesi, maðdurun
kimliðinin gizli tutulmasý,
Cinsiyetleri ve cinsel yönelimleri
nedeniyle, þiddete uðrayanlarla ilgili
haberlerde maðdurlarýn onurunun
korunmasýna özen gösterilmesi,
Taciz ve tecavüz gibi cinsel suçlarýn
haberleþtirilmesinde kullanýlan dile
özen gösterilmesi talep ediliyor.
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Güzellik mi,
çirkinlik mi?
Esra AKBALIK
Gündemimizde; önce tansiyonu yüksek daha sonra
da gittikçe cýlýzlaþan bir
sesle yer alan kentsel
dönüþüm (KD), sadece ele
alýnan kenti deðil, çok
daha geniþ bir alaný etkileyecek, adeta kelebek etkisini oluþturan ilk kanat
çýrpýnýþlarý olarak da
görülebilir. Meslek odalarý,
sivil toplum kuruluþlarý,
yerel örgütlenmeler ve
dönüþüm kapsamýnda yerlerinden taþýnmaya zorlananlarýn karþý çýkýþlarýnýn
tek bir çatý altýnda þekillenememesi sebebiyle, KD
çalýþmalarý, hýzla devam
ediyor.
En genel hatlarýyla ele alýnacak olursa, içinde bulunduðumuz durum þöyle
özetlenebilir:
Birinci görevi kamu
yararý olan yerel yönetimler; kapitalizmin içinde
bulunduðumuz son noktasý itibariyle, adeta kar
yarýþlarý ile her þeyi
pazarlanabilir birer meta
olarak gören þirketlere
benzemekte ve yürüttük-

leri projeleri de küresel
kent kavramý etrafýnda
rasyonelleþtirmektedirler.
Gündeme taþýnan her
konunun içinde artýk
anahtar kelime olarak yer
alan küreselleþme kavramý,
pastadan biraz daha büyük
bir dilim alabilmek adýna
artýk bir pazar olarak
görülen kentler için de sýklýkla kullanýlýyor.

Yýkým ve yatýrým:
Kent kimliðine
müdahale
2005 yýlýnýn yaz aylarýnda
yürürlüðe giren 5366 sayýlý
"Yýpranan Tarihi ve
Kültürel Taþýnmaz
Varlýklarýn Yenilenerek ve
Yaþatýlarak Korunmasý"
yasasý, Ýstanbul içinde ön
görülen vitrin temizleme
çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý önündeki engelleri
büyük ölçüde ortadan
kaldýrýyor. Geçtiðimiz yýl
gündemde uzun süre
kalan, Kýyý Kanunu tasarýsý
ile kamusal iþlevi ortadan
kaldýrýlmaya çalýþýlan
Galataport projesi,
Haydarpaþa projesi, Dubai
Kuleleri, Sevda Tepesi,

Marmaray, Mevlana
Heykeli vs. gibi birbiri ile
iliþkisiz gibi görünen bu
büyük çaplý projelendirmelerin aslýnda birbirileri ile çok yakýndan
iliþkileri var. Bu projelerin
býrakýn hayata geçmesini,
gündeme gelmesi bile kent
yönetimlerinin vizyonunu
görmek açýsýndan oldukça
belirleyici. Yabancý sermaye giriþini hýzlandýrmak
için uygun zemini hazýrlamak ve bunu yaparken de
belli baþlý noktalara simgesel izler býrakarak kent
kimliðine müdahale etmek,
iþlevi ve kamu yararýný
hiçe sayan ve rasyonellikten oldukça uzak projeler
olarak karþýmýza çýkýyor.

Rant odaklý bakýþ
açýsý
Kentsel Dönüþümün
mantýðýný oturtmaya
çalýþan yerel yönetimlerin
baþvurduklarý en önemli
sorunlar; deprem, gecekondulaþma ve konut sorunu
olarak karþýmýza çýkýyor.
Son 40 yýldan bu yana
iþlevlendirilmeye çalýþýlan
Ýstanbul içinde, sanayi-

ekonomi-eðitim ve konut
alanlarýnýn planlanmasý, en
baþýndan beri rant odaklý
bakýþ açýlarýndan kurtulunamamýþ olduðunu gösteriyor. Göçler sonucu
çarpýklaþmýþ ve saðlýksýz
yaþam alanlarý haline
gelmiþ bölgelerin iyileþtirilmesi adý altýnda
baþlatýlan çalýþmalar, þehircilik literatüründe soylulaþtýrma olarak geçen
harekete iþaret ediyor. En
genel tanýmýyla soylulaþtýrma, saðlýksýz ve terk
edilmiþ bir bölgenin çekim
alaný haline getirilerek her
yönüyle deðiþtirilmesi
olarak tanýmlanabilir. Hali
hazýrda orada yaþayanlarýn
taþýnmaya zorlanmasý ve
daha fazla gelir saðlayabilecek gruplarýn bölgeye
çekildiði çok yönlü bir
deðiþim projesidir soylulaþtýrma.
Tarlabaþý ve Süleymaniye
bölgeleri için öngörülen
çalýþmalar bu kapsamda
ele alýnabilir. Suç odaklarýnýn ve marjinallerin
mekâný olarak görülen
Tarlabaþý, Galataport
Projesi ile gündeme gelen

etki alaný geniþ dönüþüm
projesinin havasý ile daha
hayata geçmeden, belli
baþlý sermaye gruplarýnýn
yatýrým yapma yarýþýna
girdikleri bölgelerin baþýn-

da geliyor.
Burada yer alan mevcut
hayatlarýn ne olacaðý ise,
tüm bu dönüþüm tartýþmalarýnýn belki de en
cevapsýz býrakýlan sorusu.

Süleymaniye'den kýsa bir tanýklýk öyküsü...
Mustafa 1,5 yaþýnda.
Süleymaniye Sarý Beyazýt
Camii Sokak'taki evlerine
ilk gittiðimizde henüz
yürüyemiyor, zar zor
ayakta durma çalýþmalarý
yapýyordu. Üç katlý ahþap
yapýda ilk iki katta birer
aile en üst çatý katýnda da
tek baþýna yaþayan bir göçmen ile kiracý olarak yaþýyorlardý. Annesi gibi bir
gözü mavi diðeri kahverengi olan Mustafa, evin
en küçük ama belki de en
küçük gibi görünmeyen
bireyiydi. Buralarda doðmuþ olmanýn aðýrlýðý vardý
belki de üzerinde.
Bakýmsýz ama bina içindeki kadýnlarýn titizliði ile
tertemiz olan evde, fonda
sürekli çalýþan çamaþýr
makinesi sesiyle ileride
hatýrlayýp hatýrlamayacaðý
þüpheli bir bebeklik dönemiydi onunki.
Yaklaþýk yirmi yýl önce
Urfa'dan Ýstanbul'a gelen
babasý, beþ yýl önce de
eþini getirmiþ yanýnda.
Süleymaniye bölgesinde,
birçok göçmen aile ile ayný
kaderi paylaþarak ortak
tuvalet ve mutfaklý ahþap

binalara kimi zaman kiracý
kimi zaman iþgalci olarak
yerleþmiþler. Kimi zaman
mutlu, kimi zaman tehdit
ve tehlikelerden ürkerek
ve vaktin çoðunu kapý
önünde komþularla geçirerek.
Mustafa'nýn babasý, Ýstanbul'a geldiðinden beri,
kâðýt ve plastik
toplayýcýlýðý yapýyor.
Sigortasý ve düzenli bir
geliri yok. Evlerini ilk
ziyaret ettiðimizde heyecanla, çöplerin içinden bulduðu oldukça eski model
bir dijital fotoðraf makinesini gösteriyor bize.
Yerde oturmuþ, ikram
ettikleri yýlýn ilk
karpuzunu yiyoruz.
Mustafa mutlu, eve misafir
gelmiþ. Yaklaþýk bir ay
sonraki ikinci ziyaretimizde, Mustafa artýk
kendince yürümeye
baþlamýþ ve annesiyle yaptýðýmýz çay sohbetinde bize
eþlik ediyor. Yemek
ikramý, evin sakinleri için
çok önemli. Araya zaman
ve yaz giriyor.
Yaz sonunda bir akþam
bölgede 5 evin yandýðý

Geçtiðimiz haftalarda Eminönü
Belediye Baþkaný Nevzat Er'in
Milliyet gazetesine yaptýð
ðý açýklama, aslýnda birinci aðýzdan
kamuyu bilgilendirme niteliði
taþýyordu. Böyle büyük çaplý bir
dönüþüm projesinin kendi dönemine gelmesinin sarhoþluðuyla belli
ki hiçbir endiþesi bulunmayan
belediye baþkaný, "her þeyi yýkýp
yeniden yapmak" yönttemiyle
Osmanlý döneminin seçkin mahallelerinin yeniden canlandýrýlacaðý
haberini alýyoruz. Tehlike
ve inþaatlarýn baþlayacak
olmasý bahanesiyle evlerin
boþaltýlmaya baþlandýðýný
duyuyoruz. Yola çýkýyoruz. Sarý Beyazýt Camii
sokaktayýz. Evin karþýsýndaki kaldýrýmda Mustafa,
annesi ve babasýyla birlikte
oturuyor. Pek keyfi yok.
Hastalanmýþ ve öksürüyor.
Anne ve babasý birbirilerinin gözlerinin içine
bakýyor. Mustafa'yý doktora götürememiþ olmanýn
üzüntüsü var yüzlerinde.
Evden çýkarýlmýþlar.
Evlerden tahliye edilenler
için belediyenin ayýrdýðý

müjdesini veriiyordu. Baþta
UNESCO olmak üzere oldukça
tepki çeken bu açýklamanýn içeriði
"biz de biraz mimarýz, en az sizin
kadar korumayý da endiþe duymayý da biliriz" cevabýyla,
Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir
Topbaþ tarafýndan toparlanmaya
çalýþýldý. Yýllar içinde göçten en
fazla etkilenen semtlerden biri olan
Süleymaniye için temizleme çalýþmalarýnýn baþlama vuruþunun
duyurulmasýydý aslýnda tüm bun-

yardým parasýný bir an
önce almazlarsa daha
sonra prosedürün zorlaþacaðý yönündeki söylentilerden dolayý apar topar
boþaltmýþlar yaþadýklarý
evi. Giriþ katta oturan 4
kiþilik aile, memleketleri
Mardin'e geri dönmüþ.
Onlar da belediyenin
onlara verdiði yardým
parasýyla Eminönü tarafýnda bir apartmanýn bodrum
katýna yerleþmiþler.
Önünden arabalar geçen
bu rutubetli bodrum katta
Mustafa ve annesinin caný
çok sýkýlýyor. Hemen her
gün babasý ile birlikte

lar. Gönülden zaten uzak olanlarýn,
gözden de uzak tutularak yok-muþ
gibi yapýlmasý, kentsel dönüþüm
projesinin, kendi içinde pek de iþlemeyen çözümlerle kör topal
ilerleyen bir sosyal boyutu olduðuna iþaret ediyor.
Orada neler oluyor peki? Temas
ettiðim üç kiþilik çekirdek bir
ailenin 3 ay içinde yaþadýðý
deðiþim, dönüþümün küçük ama
çok þey anlatan gerçek bir hikâyesi:

sabahleyin evden çýkýp
eski mahallelerine eski
evlerinin önüne gelip oturuyorlar. Kafalarda binbir
dumanlý düþünce.
Mustafa'nýn üç kiþiden
oluþan ailesi, yeni evlerine
davet ediyor bizi. Her
zamanki güler yüzlülükleri
ve misafirperverlilikleriyle.
Yazmaktan ve fotoðraflarla
belgelemekten baþka
çaremiz olmayýþýnýn öfkesiyle sohbet ediyoruz.
Boþaltýlan ev, savaþtan çýkmýþ gibi bir halde.
Pirelerden ve farelerden
içeri girmek pek mümkün
deðil. Önümüz kýþ ve þim-

diden civar sakinler
tarafýndan yakacak olarak
sökülmeye baþlanmýþ
ahþap kaplamalarý. Ýlk yaðmurda ya da sýçrayan bir
alevde yok olacak.
Dönüþümün mimarlarýnýn bahanesi de bu
zaten. Yok olmaya
mahkum bu sivil mimarlýk
örneklerinin korunmasý ve
yaþatýlmasý. Ýçindeki hayatlara raðmen.
Mevsimin ilk karpuzunu
yediðim bu ev, kentsel
dönüþümün kendi çapýmda þahit olduðum þimdilik
tek örneði. Tek ama çok
þey anlatýyor.
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3 Kasým'da Ankara'ya

Savaþa hayýr!
Arife Köse
Volkan Akyýldýrým
'Bedel ödemeye hazýrýz.'
Hakkari'de çýkan çatýþmanýn arkasýndan cumhurbaþkaný ve genelkurmay
ile toplantýdan çýkan
baþbakan Türk devletinin
resmi politikasýný böyle
ifade etti.
Milliyetçilik histerik
çýðlýklar atarken 'ödenecek
bedel' ABD ve AB iliþkilerin bozulmasý olarak
sunuluyor. Ancak savaþ
tehdidi savrulan yer Irak'ýn
bir parçasý. Irak Kürt bölgesi iþgalci güçlerin yýkýma
uðrattýðý Irak'ýn geri kalaný
karþýsýnda istikrarý temsil
ediyor. Irak Kürt bölgesi
baþta OYAK'a baðlý þirketler olmak üzere hem
Türk kapitalistlerinin hem
de baþka þirketlerin
yatýrým alaný. Dünyada
devlete sahip olmayan en
kalabalýk ulus olan Kürtler,
yýllarca Saddam rejiminin
baskýsý ve fiili savaþtan
sonra kendi kaderini belirliyor.
Tezkere ve sýnýr ötesi
operasyon, "içerideki"
Kürtlerden çok Irak
Kürdistan'ýný hedef alýyor.
Irak petrollerinin önemli
bölümü burada. Türk egemen sýnýfýnýn tarihsel
hedeflerinden biri her
zaman Musul ve
Kerkük'ün ilhaký oldu.

Irak bataklýðý
Ödenecek bedeli burada
tartýþmak gerekiyor.
PKK'yle 23 yýla yayýlan
kanlý bir konvansiyonel
savaþýn her iki halka da
ödettiði bedeller ortada.
Ancak tezkere çok daha
büyük bir bedel istiyor.
Kýtalar arasý iþgalci

ABD'nin 1 milyondan fazla
Iraklýyý katlettiði, 4,5 milyon Iraklýnýn göç ettiði,
ortaçað öncesine
döndürülmüþ Irak'a müdahaleden bahsediliyor. Irak,
küresel sermayenin jandarmasýnýn yürüttüðü
emperyalist hegemonya
mücadelesinin merkezi.
Tüm dünya siyaseti burada þekilleniyor.
Tezkerecilerin ödetmek
istediði bedel çok aðýr.
Türkiye Irak Kürtleri’ne
savaþ çýðlýklarý atarken
ABD Irak'ta yeniliyor.
2009'da gerçekleþecek ABD
baþkanlýk seçimlerine
dönük cumhuriyetçiler ve
demokratlar arasýnda
mücadele sertleþiyor.
Ancak ABD vazgeçecek
deðil. Söz konusu olan 21.
yüzyýlda dünya kapitalizmini ABD hegemonyasý
altýnda yeniden yapýlandýrmak. ABD Irak'ta
yenilgiyi kabullenip çekilmeye karar verirse bu plan
baltalanacak.
Bush, Irak'ta yaktýðý ateþi
iþte bu yüzden Kuzey
Afrika'dan Asya'nýn
tamamýna yaymak istiyor.
Türkiye'de tezkerenin çýktýðý gün, kirli iþlerin adamý
Dick Cheney “Ýran'ý mutlaka durdurmak gerek” açýklamasýný yapýyordu.
Çok kutuplu, çok merkezli günümüz kapitalizmi
keskin bir ekonomik ve
askeri rekabet üzerinde
yükseliyor. Sistemin bekasý
için küresel sermaye
bayraðýna savaþ yazýyor.
Herkes kendi Kürt'ünü
ezmek istiyor.
Tezkereyi ve sýnýr ötesi
operasyonu bu tablo içinde
düþünmek gerek.
Türk egemen sýnýfýnýn bir
askeri maceraya giriþmesi-

Ayný
nakarat
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan,
PKK konusunda 'Artýk sabrýmýz
kalmadý' dedi. Süleyman Demirel
baþta olmak üzere dönemin
baþbakanlarý da 1990'larda
'sabrýmýz tükeniyor' tehdidine
sarýlmýþtý.
Geçmiþteki 'Terörün belini kýrdýk'
açýklamalarýný, bugün 'Teröre karþý
mücadelede kararlýyýz' sözleri izli-

“Terörle mücadele”nin
bilançosu
z 25 yýldan bu yana devam eden savaþta 45 bin kiþi
öldü ve 200 milyar dolar harcandý. Ölenlerin dörtte üçü
“ölü ele geçirilen terörist”lerdi.
z Bu 25 yýl içinde 3500 köy boþaltýldý, 3 milyon insan
köyünden göç ettirildi.
z 1983'tden bu yana 24 kez askeri operasyon düzenlendi ve bu operasyonlarýn hiçbirisinden sonuç alýnmadý.
z Bölgedeki 21 il Türkiye nüfusunun yüzde 15'ini oluþturuyor ve TESEV'in araþtýrmasýna göre bu 21 ilin sosyoekonomik yapýsý Afrika ve Asya'nýn yoksul ülkeleri
seviyesinde.
z Bölge halkýnýn yüzde 60'ý yoksulluk sýnýrýnýn altýnda
yaþýyor.
z 2006 bütçesinde Milli Savunma Bakanlýðý'na 13 milyar YTL ayrýlýrken saðlýða sadece 9.7 milyar dolar
ayrýldý.
z Türkiye'de 3 milyon iþsiz bulunuyor ve 20 milyon
insan günde 1-2 dolar gelirle yaþýyor.

Irak’taki Amerikan
iþgalinin faturasý
ni önlemek 1 Mart'ta
olduðu gibi bugün de güncel.
3 Kasým'da Ankara'da
TMMOB, TTB ve KESK'in
çaðrýsýyla gerçekleþecek
merkezi miting savaþ
borazanlarýný susturmak

yor. Terk edilemeyen 'kökünü kazýma' anlayýþýnýn Türkiye'ye kaybý 30
bin insanýn ölümü ve 200 milyar
dolar.
Dönemin Baþbakaný Süleyman
Demirel (1992): '28 isyanýn akýbeti
ne olduysa 29'uncunun da ayný olacak. Terörü defedeceðiz'.
Tansu Çiller: 'Bu iþ ya bitecek ya
bitecek'.
Mesut Yýlmaz (1998): 'Bölücü
örgütün önünü büyük ölçüde
kestik.'
Bülent Ecevit (1999): 'Öcalan'ýn
yakalanmasýyla birlikte ölümcül
darbe alan örgüt, daðýlma ve yok
olma sürecine girdi' dedi.
Mehmet Aðar: 'DYP iktidarýnda
ininde yok ettiðimiz terörü bugün

için önümüzdeki ilk buluþma adresi.
Savaþ karþýtý hareket
Türkiye'de pek çok þeyi
baþardý.
Þimdi ilk sloganlarýmýzdan birini hatýrlamak: Biz
bu savaþý durdurabiliriz!

yeniden hortlatan AKP iktidarýný
da terörü de maðlup edeceðiz'
diyor.
Deeniz Baykal: 'Örgütün tümüyle
yokedilmesi için Irak'taki
öðelerinin de temizlenmesi gerekmektedir.'

2003 yýlýnýn Mart ayýnda Bush ve müttefikleri Irak'a
girdiklerinde, bu ülkeye barýþ, demokrasi, refah getireceklerini iddia etmiþlerdi. Ýþte getirdikleri demokrasi ve
barýþ ve refahýn bilançosU: Milyonlarca ölü, büyük bir
yoksulluk ve yýkým. Týpký her tür savaþta olduðu gibi…
z Irak'ta iþgal baþladýðýndan beri 1 milyon 200 bin kiþi
doðal olmayan yollardan öldü.
z Irak'ta 1 milyon kiþi kayýp.
z Irak halkýnýn yüzde 43'ü yoksulluk içinde, yarýsý ise
iþsiz.
z Çocuklarýn yüzde 30'u yetersiz besleniyor, yüzde
92'si ise öðrenme güçlüðü çekiyor.
z Irak nüfusunun yüzde 15'i düzenli olarak yiyecek
bulamýyor.
z Irak savaþýnýn günlük maliyeti 720 milyar dolar. Bu
parayla 6500 aile ev sahibi olabilir, 400 binden fazla
çocuðun saðlýk masraflarý karþýlanabilir.
z Irak savaþýnýn 1 saniyedeki maliyeti 4 bin dolar.
Toplam maliyetin birkaç yýl içinde 1 trilyon dolarý
aþmasý bekleniyor.
z 2007 Haziran ayý itibariyle 4.5 yýllýk iþgalde 505 milyar dolar harcandý.
z 8 milyon Iraklý acil yardýma ihtiyaç duyuyor.
z Her gün 2000 Iraklý evlerini terk ediyor.
z Iraklýlarýn yüzde 70'i yeterli suya ulaþamýyor.
z Irak halkýnýn sadece yüzde 20'si etkili hijyen hizmeti
alabiliyor.
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Sýnýr ötesi
operasyon çok,
çözüm yok
Türkiye sýnýr ötesi operasyonlara hiç de yabancý deðil. 1983'den
bu yana toplam 24 sýnýr ötesi operasyon yapýldý. Bu operasyonlarýn hiçbirinden olumlu sonuç alýnamadý.
z Ýlk askeri operasyon Sýcak Takip Operasyonu adý altýnda 25
Mayýs 1983'te düzenlendi. 7 bin dolayýnda asker, Irak'ýn içine 5
kilometre kadar girdi.
z Bunu 1984 Ekim'de yapýlan ikinci operasyon izledi.
z 12 Aðustos 1986'da ise üçüncü operasyon düzenlendi.
z Sýnýr ötesine dördüncü operasyon ise, 4 Mart 1987'de gerçekleþtirildi.
z Nisan 1991'de Türk Komando Birliði beþinci kez sýnýrýn ötesine geçti.
z 5-21 Aðustos 1991 tarihleri arasýnda düzenlenen altýncý
operasyonda Türkiye Irak'ta 24 PKK üsssüne saldýrdý. Türk
Ordusu 1991 sonbaharý boyunca pek çok kez sýnýr ötesine girip
çýktý.
z Aðustos operasyonunu 11 Ekim ve 25 Ekim 1991 tarihlerinde
düzenlenen iki operasyon izledi. Operasyondan sonra Dohuk,
Zaho, Erbil ve Selahaddin'e Türk güvenlik ve istihbarat örgütleri
yerleþtirildi.
z Türk Ordusu 1992 ilkbaharýnda Irak'a sekizinci kez operasyon
düzenledi. PKK'nin kaybý 1551 ölü, TSK'nýn kaybý 28 ölü.
z 6 Mayýs 1992'te TSK bir kez daha Irak'a kara operasyonu
düzenledi. Sýzma Operasyonu ile eþzamanlý olarak da Ýran'daki
PKK kamplarýna baskýn yapýldý.
z 12 Ekim 1992'de Türkiye 15 bin asker, tank, helikopter ve hava
gücü destekli askeri birlikle Irak'a dokuzuncu kez girdi.
Operasyon Batý'dan büyük tepki topladý.
z Türkiye 10 Haziran 1993'de onuncu kez Irak'a girdi.
z 28 Ocak 1994 tarihindeki sýnýr ötesi operasyon tarihe en büyük
çaplý hava akýný olarak geçti. PKK'nin kaybý 555 ölü, TSK'nýn
kaybý 64 ölü.
z 6 Þubat 1994'te yeni bir sýnýr ötesi operasyon düzenlendi.
z 20 Mart 1995'te Türk Ordusu, 13 general tarafýndan komuta
edilmekte olan 35 bin askerle yeniden on dördüncü kez Irak'a
girdi. Operasyon Türkiye'nin düzenlediði en büyük operasyon
olarak tarihe geçti.
z Türkiye Temmuz 1995'te tampon bölge oluþturmak için bir
kez daha Irak'a girdi. Operasyonun maliyeti ise 65 milyon dolar
olarak açýklandý.
z 1996 yýlýnýn ilk sýnýr ötesi operasyonu 6 Mart'ta gerçekleþtirildi. Temmuz ayýndan itibaren savaþ uçaklarý Irak'ý bombaladý.
Barzani bombardýmanda sivillerin yaþamýný yitirdiðini belirterek
bombardýmanýn acilen durdurulmasýný istedi.
z 14 Mayýs 1997'de Türkiye Irak'a on dokuzuncu kez girdi.
Operasyondan sonra TSK yaz boyunca Irak'ta kaldý.
z Eylül 1997'de Türkiye yeni bir operasyon düzenledi. Bin asker
sýnýr boyunca konuþlandýrýldý. PKK'nin kaybý 865 ölü, TSK'nýn
kaybý 31 ölü.
z TSK 4 Aralýk 1997'de yeni bir hücum baþlattý Çekiç ismi verilen operasyon yýl sonuna kadar devam etti. PKK'nin kaybý 2730
ölü, TSK'nýn kaybý 114 ölü.
z TSK 1998 ilkbaharýnda bir kez daha 15 bin askerle Irak'a girdi.
z 1999 yýlýnda Türkiye, Öcalan'ýn Suriye'den çýkarýlmasýný fýrsat
bilerek yirmi dördüncü kez Irak'a girdi.

Bütün büyük ve baþarýlý devrimlerde olduðu gibi Rus Devrimi’nde de ordu saf deðiþtirdi ve iþçilerden yana
tutum aldý.

90 yýl sonra Ekim devrimi

Ýþçiler ayaklanýyor
1917 Rus Devrimi iki adýmda
gerçekleþti. Birinci adým Þubat
ayýnda yaþandý.
Savaþ sürerken o günlerde
Rusya’nýn ve dünyanýn en
büyük fabrikalarýndan biri olan
Putilov fabrikasýnda grev
baþladý. Greve karþý lokavt ilan
edildi.
Grevci iþçiler 8 Mart
Uluslararasý Emekçi Kadýnlar
günü için grev çaðrýsýnda
bulundular. Çar’ýn askerleri bu
gösteriyi engellemek istedi.
Çatýþma çýktý. Ertesi günü gösteriler sürdü. Çar’ýn askerlerinin büyük bir kýsmý iþçilere
ateþ etmek istemedi. Saf
deðiþtirdi.
3-4 gün içinde Çarlýk rejimi
devrildi. Yerine geçici bir
hükümet geçti.
Bu ilk hükümette Ekim
Devrimi’ne önderlik eden
Bolþevik Partisi yoktu. Ama
Bolþevikler sokaktaki iþçilerin
tüm taleplerini savundular.
Geçici hükümet ise iktidarý
aldýktan sonra iþçilerin grveleri
bitirerek iþe baþlamalarýný istiyordu. Oysa iþçilerin talepleri
henüz kazanýlmamýþtý. Ýþçiler
ekmek ve barýþ istiyordu.
Þubat 1917 ile Ekim 1917
arasýnda Bolþevikler iþçilerin
tüm taleplerini desteklediler.
Ýlk katýldýklarý sovyet seçimlerinde azýnlýk olmalarýna raðmen bu tutumlarý sayesinde
Aðustos-Eylül arasýnda yapýlan
sovyet seçimlerinde çok büyük
bir baþarý elde ettiler.
Bu süre içinde Bolþevikler
“bütün iktidar sovyetlere” diyordu.

Sovyetler aslýnda grev
komiteleri idi. Her iþyeri kendi
sovyetine sahipti. Ýþçiler istedikleri an toplanarak þehir
sovyeti için seçtikleri temsilcilerini geri çaðýrabilirlerdi.
Þubat Devrimi’nden kýsa bir
süre önce sürgünden Rusya’ya
dönen Lenin, Petersburg’a ayak
bastýðý gün yaptýðý ilk konuþmasýnda dünya devriminin
gelmekte olduðunu anlatýyor
ve Rusya’nýn dünya devrimi
olmadan ayakta kalmasýnýn
mümkün olmadýðýný söylüyordu.
Aðustos 1917’de Çarýn generallerinin topladýðý Beyaz Ordu
devrimin baþkenti Petersburg’a
doðru ilerliyordu. Ayný günlerde Geçici Hükümet Bolþevik
Partisi’nin önderleri Lenin ve
Troçki’yi göz altýna almaya
çalýþýyordu. Lenin ve Troçki
saklanýyorlardý.
Bu koþullarda Bolþevikler iþçileri Geçici Hükümeti savunmak
için siperlere çaðýrdý.
Onbinlerce iþçi Bolþeviklerin
çaðrýsýna uyarak Petersburg’u
ve Geçici Hükümeti savunmak
için harekete geçti.
Bolþevik ajitatörler ise Beyaz
Ordu saflarýnda çalýþýyordu.
Sonunda Beyaz Ordu askerleri
iþçilerden yana geçmeye baþlayýnca Çarýn generalleri geri
kaçmak zorunda kaldý. Bolþeviklerin inisiyatifi ile Petersburg v e devrim kurtuldu.
Bu olaydan sonra Bolþevikler
iþçiler arasýnda daha da hýzla
güçlenmeye baþladýlar.
Geçici Hükümet ise sovyet
seçimlerini kaybettiði için

Almanlarla barýþ yapmak yerine Almanlarýn Petersburg’a
doðru ilerlemelerine izin vermeye hazýrlanýyor ve yeni
sovyetin toplanmasýna engel
olmaya çalýþýyordu. Bunun
üzerine iþçiler ayaklandý ve
Geçici Hükümeti devirdi. Bu
devrim sýrasýnda Petersburg’da
hiç kan akmadý. Moskova’da
ise önemsiz denebilecek çatýþmalar yaþandý. Artýk bütün iktidar sovyetlerin elindeydi.
Sovyetin baþýna Bolþeviklerin
liderlerinden Troçki seçildi.
Yeni Sovyet Hükümeti’nin
yaptýðý ilk iþlerden birisi
Almanlarla uzlaþmak ve barýþ
yapmak oldu.
Devrimin bu ilk döneminde
sovyet yöneticileri ortalama bir
iþçi ücreti alýyordu. Bütün
sovyet delegeleri kendilerini
seçenler tarafýndan geri çaðrýlabiliyordu.
Ýþçiler her alanda kurduklarý
örgütlenmelerle yaþamlarýný
örgütlüyorlardý. Gýda, güvenlik, ulaþým, saðlýk, eðitim için
komiteler vardý. Bütün bu
komiteler iþçi yýðýnlarýn yaþamlarýný düenlemenini yaný sýra
yönetime büyük yýðýnlarýn
ortak olmasýna hizmet ediyordu.
Ner var ki 1917 Ekim ayýnda
iktidarýn ele geçirilmesinden
bir süre sonra eski Geçici
Hükümet içinde yer alan
sosyalist partilerde generallerin
Beyaz Ordusu’nun saflarýna
geçtiler ve Ýç Savaþ baþladý.

Gelecek sayý: Ýç Savaþ ve
Sovyetlerin sönümlenmesi
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Stalinist bürokrasi ve küresel kapitalizm:

Kýzýl Çin A.Þ.
F. Levent ÞENSEVER
Ne zaman Çin'den bahsedilse,
bu 1.3 milyarlýk nüfusa sahip
ülke adeta tüm dünyaya ve
Türkiye insanýnýn ortak çýkarlarýna bir tehdit oluþturuyormuþ
gibi ifade ediliyor. Çin, lideri
Mao Zedung'un 1976 yýlýnda
ölümü ve yerine geçen Deng
Xiaoping'in 1978 yýlýnda baþlattýðý sermaye birikimiyle ilgili
reformlarý sayesinde bugünkü
devasa ekonomik geliþmeleri
kaydetti. Çin'in kapitalist sistem
içindeki hýzlý yükseliþi, diðer
sermaye bloklarýný ve bu arada
Türkiye sermaye sýnýfýný rahatsýz ederken, zaman zaman ordu
saflarýnda ve Ýþçi Partisi gibi
kesimlerde, ABD ve Batý
emperyalizmi karþýsýnda
Türkiye'nin ulusal çýkarlarý
açýsýndan bu ülkenin bir müttefik olabileceði gibi fikirler ifade
ediliyor.
Çin'in yükseliþi emperyalizm
için bir tehdit midir? Çin, küresel sermayenin egemenliði ve
denetimi dýþýnda mý büyümektedir? Bu ve benzeri sorularý
yanýtlamak için, bu ülkenin
geliþiminin arkasýnda olgulara
bakmak gerekiyor.

Ekonomi
Çin'in ekonomisi, 30 yýl kadar
önce dünya ekonomisi içinde
yaklaþýk yüzde 1'lik bir paya
sahipken, muhtemelen bu yýl
içinde, dünyanýn en büyük
üçüncü ekonomisi durumuna
yükselecek. Ülke ekonomisi son
17 yýldýr yýlda ortalama yüzde
10 düzeyinde büyüyor.
Oysa Çin ekonomisi dýþarýdan
görüldüðü kadar güçlü ve
istikrarlý deðil. Ekonomi büyük
oranda ABD'ye ihraç edilmek
üzere üretilen ya da montajý
yapýlan ürünler üzerine kurulu.
2003 yýlýnda ABD ile olan ticaret
fazlasý 130 milyar dolarý buluyordu. Dolayýsýyla ABD
ekonomisindeki geliþmeler ülke
için çok önemli.
Ekonomik büyüme ülke içinde
eþit olarak daðýlmýþ deðil.
Sanayileþme daha çok ülkenin
güney doðusunda yoðunlaþmýþ
durumda ve bu ülkenin geri
kalan kýsýmlarý ile büyük bir
ekonomik eþitsizliðe yol açýyor.
Bu yüzden 100 milyondan fazla
Çinli yoksul köylü sanayi bölgelerine göç ederek, olaðanüstü
kötü koþullarda çalýþmak zorunda kalýyor.
Çin ekonomisi büyük oranda
tüketime ve ihracata dayalý. Bu
iki alanda ekonominin büyük
bir kýsmý yabancý sermaye þirketleri tarafýndan kontrol ediliyor. Elektronik sektöründe ihracatýn yüzde 90'ý yabancý ser-

II. Dünya Savaþý
sonrasý Çin

Çin Devrimi
1949 yýlýnda gerçekleþen Çin devrimi, 20. yüzyýlýn
dönüm noktalarýndan biriydi. Mao'nun zaferi
emperyalizm karþýtý bir çok mücadele için esin
kaynaðý oldu.
1930 ve 1940'larda Çin'in Japon emperyalizmine
karþý verdiði mücadelede Çin Komünist Partisi
(ÇKP) özellikle köylü sýnýfý içinde kitlesel bir destek kazandý. Bu kitlesel desteði arkasýna alan ÇKP,
etkin bir direniþ örgütledi.
Çin halkýnýn büyük bir kýsmý devrimi destekledi.
Kýzýl Ordu, toprak aðalarýnýn ve tefecilerin egemenliðini kýrarak, köylülere barýþçýl ve daha iyi
yaþam koþullarý vaadetti. Ancak bu bir sosyalist
devrim deðildi. Kýzýl Ordu kentlere girerken, iþçiler

maye þirketlerinin elinde. Bu
durum Çin ekonomisini küresel
dalgalanmalara ve ABD
ekonomisindeki istikrarsýzlýklara baðýmlý hale getiriyor.

Sýnýf mücadelesi
Çin'in yabancý sermaye için
çekici olmasýnýn ön koþulu,
olaðanüstü kötü çalýþma
koþullarý ve bu koþullara karþý
baþkaldýranlarý baský altýnda tutmak þeklinde özetlenebilir.
Ucuz iþgücü ve bunu saðlamak
için devasa baskýcý, otoriter bir
devlet aygýtý olmadan Çin'in
bugünkü ekonomik geliþmesini
saðlamak olanaklý deðil.
Hýzlý ekonomik büyüme ve
piyasa ekonomisine hýzlý geçiþ,
devasa devlet aygýtýnýn yolsuzluklarýnýn artmasýna da yol açýyor. Yapýlan bir kamuoyu
araþtýrmasý, köylerde yaþayan
halkýn yüzde 80'inin, kentlerde
yaþayanlarýn yüzde75'inin,
bürokrasinin yolsuzluklara
karýþtýðýna inandýðýný gösteriyor.
Hýzlý ekonomik büyüme ayný
zamanda milyonlarca insan için
sosyal güvenlikten mahrum
olma, istikrarsýzlýk ve iþsizlik

yol kenarlarýnda selamlýyordu, ama iþçiler devrimin baþarýsýnda bir rol oynamadý.
ÇKP, eski egemen sýnýftan daha az baskýcý olmasýna karþýn, çok daha demokratik deðildi. Gerçek
seçimler yoktu, iþçiler fabrikalarý, köylüler köyleri
kontrol etmiyordu. Ancak bu gerçeklere raðmen
Çin halkýnýn yaþamýnda gerçek iyileþmeler oldu.
ÇKP yönetimi Çin'i Batý ile rekabet edebilecek
güçte bir sanayi ülkesi haline getirmek istiyordu.
Bu yeni sermaye birikim süreci, fabrika menejerleri
ve ordu komutanlarýndan oluþan ve ÇKP aparatýyla bütünleþen egemen yeni bir sýnýfý ortaya çýkardý.
ÇKP'nin sanayileþme çabalarý, ekonominin temel
amacýnýn sermaye birikimi olmasýna yol açtý. Bu
aþamada insan gereksinimleri sermaye birikim
süreçlerine tabii hale gelerek, kapitalizmin
dinamikleri egemen oldu.

anlamýna geliyor. Bir çok sanayi
dalýnda günde 13-14 saat ve haftada yedi gün çalýþmak olaðan.
Öte yandan, özellikle son yýllarda kötü çalýþma koþullarýna
direniþ de artýyor. Son 15 yýldýr
gerçekleþen iþçi eylemleri,
ülkedeki 1920'lerden bu yana
gerçekleþen en büyük toplumsal
baþkaldýrý dalgasýna yol açtý.
Çin polis kayýtlarýna göre, 2004
yýlýnda ülkede günde ortalama
160, yýl içinde yaklaþýk 4 milyon
iþçinin katýldýðý toplam 60.000
eylem gerçekleþti.

Küresel
rekabetin maliyeti
Çin'in büyüyerek bölgesel bir
güç haline gelmesi ve böylece
rekabet gücünü artýrmasý, bazý
gerilimler yaratýyor. Ancak bunlar emperyalist sistem içinde
dengeleri bozacak nitelikte
deðil. Daha açýk ifade edilmesi
gerekirse, Çin, emperyalist sistem içinde bir yapýtaþý. Çünkü,
bu sistemin istikrarsýzlýðý Çin'in
ekonomik büyümesini de risk
altýna sokacaktýr.
Küresel kapitalizm içinde dengelerin deðiþmesi, ancak yeterli
bir askeri güçle olanaklý olabilir.

Bunun bilincinde olan Çin egemen bürokrasisi, ekonomik
büyüme oranýnda askeri harcamalarýný da artýrýyor. Çin, 2003
yýlý verilerine göre, ABD,
Ýngiltere ve Fransa'dan sonra
32.8 milyar dolarla dünyada
silahlanmaya ayrýlan pay
bakýmýndan dördüncü sýrada
yer alýyordu.
Bu ölçüde ekonomik büyümenin mailiyetleri de yüksek.
Endüstriyel büyüme düzenlemelere tabii deðil. Bu durum
hava ve su kirliliðini yaygýnlaþtýyor. Dünyanýn en kirli 20
kenti içinde 16 Çin kenti
bulunuyor. Çin'in havaya
saldýðý CO2 emisyonu da hýzla
artýyor. Çin, yýlda kiþi baþýna
4800 Kg CO2 salýyor. Bu oran
ABD'de yaklaþýk dört kat daha
fazla, ancak Çin nüfusu göz
önüne alýndýðýnda, ülkenin
toplam emisyon hacmi çok
büyük boyutlara ulaþýyor.

Tutumumuz ne olmalý
Çin egemen sýnýfýnýn dünya
kapitalist sistemi içindeki rolü
ve etkinliðini artýrmasý, Çin iþçi
sýnýfýnýn olaðanüstü kötü
koþullarda sömürülmesine

1949: Mao Zedung'un liderliðindeki Çin Komünist
Partisi, bir köylü ordusuyla
birlikte diktatör Çankay Þek'i
ve yüzyýllardýr Çin'e hükmeden Batý güçlerini yenilgiye
uðrattý.
1958: Mao ve müttefikleri,
devasa bir sanayileþmeyi
öngören "Büyük Atýlým" programýný baþlattý. Köylüler,
"Halk Komünleri" olarak bilinen kolektif çiftliklerde çalýþmaya zorlandý. 1960 yýlýnda
programýn etkisi azaldý ve
milyonlarca kiþinin ölümüne
yol açan kýtlýk yaþandý.
1966: Çin'in ekonomik geri
kalmýþlýðýný aþmak ve parti
içinde kendi konumunu
saðlamlaþtýrmak için Mao
"Kültür Devrimi"ni baþlattý.
Hareket, Mao'nun öngörülerinin çok ötesine gitti ve
büyük bir baský dönemiyle
birlikte sona erdi.
1976: Mao öldü ve yerine
Deng Xiaoping geçti. Çin,
dünya ekonomisine açýldý. Bu
sürecin bir parçasý olarak
komünler kaldýrýldý ve devasa
bir özelleþtirme programý
baþlatýldý.
1989: Zengin ve yoksul
arasýndaki uçurumun
büyümesi ve devlet baskýsýna
karþý geliþen muhalefetin oluþturduðu dinamikler, Pekin’de,
Tiananmen Meydaný'nda
demokrasi yanlýsý öðrencileri
bir araya getirdi. Ülkenin her
bir yanýnda iþçiler öðrenci
eylemlerine destek vermeye
baþladý. Bu geliþmelere
hükümet þiddetle yanýt verdi
ve binlerce öðrenciyi
öldürdürdü, tutukladý.

dayanýyor. Küresel sermaye ise
Çin'i, kendi sermaye birikim
süreçleri içinde karlarýný ve
böylece piyasalardaki rekabet
güçlerini artýrabilecekleri bir
platform olarak görüyor. Zaman
zaman dile getirilen Çin, Rusya
ve diðer Asya ülkeleriyle ABD
karþýtý ittifaklar bu anlamda
fazla bir þey ifade etmiyor.
Öte yandan Türkiye egemen
sýnýfýnýn Çin kapitalizmini öcü
göstererek, bu ülke karþýsýnda
patron, iþçi, herkesin ortak bir
çýkarý varmýþ gibi davranmasý
da kabul edilemez. Sosyalistler
açýsýndan doðru tutum, sermaye
sýnýflarý arasýndaki rekabette
taraf olmak yerine, Çin'deki iþçi
sýnýfýnýn mücadelesinin yanýnda
yer almaktýr.

sayý: 248 z sosyalist iþçi z
Doðu Avrupa’nýn yýkýlmasýndan ve Sovyetler Birliði’nin
daðýlmasýndan beri bütün
dünyada ve Türkiye’de sosyalistler arasýnda Küba önemli bir
tartýþma oluþturuyor. Küba’nýn
lideri Castro’nun hastalanmasýndan bu yana ise tartýþma
yoðunlaþtý.
Castro ve arkadaþlarý hem
dünya için hem de özellikle
Küba için çok özel koþullarda
iktidarý ele geçirdiler. 1952’de
ikinci defa iktidarý ele geçiren
Batista’ya karþý gerilla savaþý
baþlatan Castro’nun 26
Temmuz Hareketi yoðun bir
destek kazanarak Batista rejimini devirdi.
Batista’nýn devrilmesini çok
küçük bir kesimi hariç Küba
egemen sýnýfý dahi alkýþladý.
ABD arka bahçesindeki bu en
önemli ülkeye müdahale etmedi.
Castro’nun gerilla ordusu çok
küçüktü. 300 kiþiden oluþan bu
güç 1958’de büyük kentlere
doðru yürümeye baþladýðýnda
en fazla 2-3000 kiþiye ulaþtý.
Ancak 26 Temmuz hareketinin
kentlerde önemli bir etkisi
vardý. 1958’de 26 Temmuz
Hareketi bir yandan Küba burjuvazisi ile diðer yandan ise
Küba iþçi sýnýfý içinde etkin
olan Küba Komünist Partisi ile
pazarlýk edebilecek kadar
güçlüydü.
26 Temmuz gerilla hareketi
Havana’ya girer girmez iktidar
adeta kucaðýna düþtü.
Gerillalar derhal iktidarý ele
geçirirken hýzlý bir reform
hareketi de baþlattýlar.
Herþeyden önce iktidarýn
bütün tepe noktalarýna gerilla
ordusunun sýmsýký örgütlü yapýsý yerleþti. Hareketin þehirlerdeki yapýsý dahi devlerin üst
yönetimini ele geçiren bu gerilla örgütünün içine sýzamadý.
Ancak Castro ve arkadaþlarý
büyük yýðýnlarýn desteðine
sahiptiler. Aksi takdirde 5 gün
bile iktidarda kalamazlardý.
Sorun, 26 Temmuz
Hareketi’nin ne ölçüde desteðe
sahip olup olmadýðý deðil,
yýðýnlarýn devlet yönetiminde
yer alýp almamasýdýr ve bu
sorunun cevabý olumsuzdur.
Aþaðýdan bir hareket Küba
devletinin örgütlenmesinde
seyirci olmaktan öteye hiçbir
role sahip deðildi. Sadece kriz
anlarýnda büyük yýðýnlar
Castro’yu dinlemeye geliyordu.
Ekonomik ve politik tüm
kararlar yukarýda alýnýyor ve
aþaðýya doðru uygulanýyordu.
Che Guevara’nýn anlatýmý ile
“ülkenin liderleri halkla yoðun
bir iliþki içinde halk için en
iyisinin ne olduðunu tesbit
ediyor ve bunu yürürlüðe
sokuyor.”
Ne var ki 26 Temmuz
Hareketi’nin atmaya baþladýðý
adýmlar, özellikle de saðlýk ve
eðitim alanýnda, kýsa zamanda
Küba burjuvazisini ve ABD’yi
rahatsýz etmeye baþladý. ABD
giderek Küba’ya karþý tutum
alýrken esas olarak þeker üretimine dayalý ekonomisi ile
Küba’da ayakta kalabilmek için
yeni arayýþlara girdi ve sonunda Sovyetler Birliði’ne yaklaþmaya baþladý.
ABD Küba’ya karþý ambargo
uygulamaya baþlarken SSCB
Küba þekerinin tümünü alarak
bu ülkeye önemli bir katkýda
bulunuyordu.
Sonunda Küba ekonomisi

Küba’da
yabancý sermaye

KÜBA:
NE OLUYOR?
F. Aloðlu

Küba’da yýðýnlar politik kararlarý hiçbir zaman katýlamadýlar ama Castro’yu dinlediler
bütünüyle SSCB ve Doðu
Bloku’na dayalý hale geldi. 26
Temmuz Hareketi de Küba
Komünist Partisi oldu. Artýk
Kübalý devrimcileriçin örnek
Rusya ve bu ülkede hakim olan
stalinizmdi.

Stalinizmin çöküþü
ve Küba
Küba için zor günler 1989’da
Doðu Bloku’nun, 1991’de de
SSCB’nin yýkýlmasý ile baþladý.
SSCB çökmeden önce Küba
bir ton þeker için 602 dolar
alýrken 1992’de 200 dolar

almaya baþladý. GSMH ise
1991’de %10, 1992’de %11.1,
1993’de ise 14.9 düþtü.
Þeker gelirinin düþmesi ile
birlikte Kübalýlarýn tükettiði
gýda maddelerinde de büyük
bir düþüþ yaþandý. Kýtlýk ve
açlýk yaþanmaya baþlandý.
Gýda tüketimi %36 düþerken
kiþi baþýna alýnan günlük kalori
2.908’den 1.836’ya düþtü.
Bütün bunlara raðmen Küba
Doðu Avrupa ülkeleri gibi
çökmedi. Herþeye raðmen
yönetimin sahip olduðu halk
desteði rejimi ayakta tuttu ve

Eþcinsel yürüyüþüne polis saldýrýsý

yönetim acil tedbirler aldý.
SSCB’ye yaklaþýldýðý dönemde
Küba’da bakallar ve köylülerin
küçük topraklarý dahil bütün
iþletmeler devletleþtirilmiþti.
1992’de dýþ ticaret üzerindeki
devlet tekeli kaldýrýldý. Bu
amaçla anayasa deðiþtirildi.
Yabancýlarýn yatýrýmlarý için
yeni bir yasa çýkarýldý.
Artýk yabancý bir þirket bir
Küba þirketinin %49’una sahip
olabiliyordu. Bu þirketler
yabancý yöneticilere sahip olabiliyor ve vergi ayrýcalýðýna
sahip oluyorlardý.

Devrimin iki önderinden Che Geuvara

2001 yýlýnda 405 yabancý þirket vardý. Bu þirketlerin toplam
yatýrýmý 5.4 milyar dolardý.
(Ayný dönemde Türkiye’ye
gelen yabancý sermaye ise 1.1
milyar dolar.)
Yabancý sermaye Küba’nýn
oldukça önemli nikel madenlerini, telefon þebekesini de
satýn aldýlar. Havana’nýn su
þebekesi Fransýz Suez þirketine
gitti.
Yabancý sermayeli þirketler
serbest bölgelerde çalýþýyor.
Þirketler devlete çalýþtýrdýklarý
iþçiler için belli bir miktar
veriyorlar, devlet bu paranýn
bir kýsmýný kendisine ayýrdýktan sonra gerisini iþçilere veriyor. Yabancý þirketler dolarla
ödeme yaparken devlet iþçilere
yerel para biriminden ödeme
yapýyor. Yabancý þirketler yaklaþýk 100 bin iþçi çalýþtýrýyorlar.
Yabancý sermayenin Küba’ya
girmesi ile birlikte çýkan yeni
yasa ile artýk Kübalýlar yasal
olarak döviz sahibi olabiliyorlar.
Bu arada turizm baþlýca
sanayi haline getirilmeye
çalýþýlýyor. Küba’nýn saðlýk
yatýrýmlarýnýn ürünü olan doktorlar ise ihraç edilerek
büyükçe bir döviz kazanýlýyor.
Yeni dönem açlýðýn yaný sýra
iþsizliði de getirdi. Ýþsizlik özellikle mavi yakalýlar ve siyah
Kübalýlar arasýnda yükseldi.
Çok övünülen saðlýk sistemine raðmen doðum sýrasýndaki
ölümler ve 65 yaþ üzerindekilerin ölümleri arttý.
Bunlarýn yaný sýra toplumun
en zengin % 5 ile en yoksul
%5’i arasýndaki fark 3.5 misli
arttý. Tabii bütün bunlarýn yaný
sýra yoksul kadýnlar arasýnda
seks iþçiliði hýzla arttý.
Turistlerle ve yabancý sermaye ile temas halinde olanlar
dövize ulaþabilir hale geldi ve
elinde dövizi olanlar hýzla
zenginleþmeye baþladý.
Bütün bu yeni liberal tedbirlerin sonucunda Küba’da kiþi
baþýna ulusal gelir yeniden
1977 düzeyine yükseltildi, ama
henüz ancak 1957 düzeyinin
biraz üzerine çýkýlabildi.
Saðlýk ve eðitim alanlarýnda
gözle görülebilir bir iyileþme
olmasýna raðmen konut, ulaþým
gibi bir çok alanda Küba
halkýnýn yaþam koþullarýnda
bir geliþme olmadý.
Bugün Küba’nýn dýþ borcu 11
milyar dolarý buluyor.
Küba devrimden bu yana
emperyalist kuþatma altýnda.
Küba halký buna raðmen
çoðunluðu ile rejimden yana.
Küba’nýn diðer Doðu Avrupa
ülkelerinden farký bu.
Castro ve arkadaþlarý kendileri olmasa Küba’nýn yaþayamayacaðýna ve kendi liderliklerinin Kübalýlar için en iyisi
olduðuna inanýyorlar. Rejim
eskiden daha sertti ama
1991’den bu yana daha gevþek.
Artýk eskisine oaranla eleþtiri
biraz daha fazla mümkün. Ama
hala bütün karar mekanizmalaeý sadece yukarýdan
aþaðýya iþliyor. Aþaðýsý sadece
zaman zaman toplanarak
Castro’yu dinliyor.
Devrimci marksistler hiçbir
yanýlsamaya yol açmadan
Küba’yý emperyalist saldýrganlýða, emperyalist kuþatmaya
karþý savunurlar.
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10. Uluslararasý 1001
Film Festivali ardýndan…
Þengül ÇÝFÇÝ
3-7 Ekim 2007 tarihlerinde
düzenlenen ve bu yýl onuncusu yapýlan, temasýný
"HATIRLAMAK" üzerine
kuran festival geçmiþ ve gelecek arasýnda baðlantý kurarak
Belgesel Sinemanýn asli
görevini bir kez daha hatýrlattý
bizlere.
Teknoloji hayatýmýzýn bu
kadar içine girmiþken belki de
bizlere kazandýrdýðý en kötü
alýþkanlýk unutkanlýk. Farkýna
deðiliz, belki ama uyum
saðladýðýmýz kesin.
Geleceði kurmanýn en iyi
belki de en geçerli yolunun
hatýrlamak olduðunu unutuyoruz. Toplumsal bir alýþkanlýk
haline geldi.
Dertler büyük olunca ayrýntýlara takýlmýyoruz nedense.
Tüm bu karmaþanýn içinde
kaybolmuþken bu festival ilaç
gibi geliyor.
Konuyla ilgili biraz araþtýrma
yapýnca belgesel sinemacýlýðýn
yaþý ülkemizde sinemanýn
doðuþuyla birlikte neredeyse
ayný olduðunu, ilk denemeleri
ise Nazým Hikmet'in yaptýðýný
öðreniyorum.
Bilirsiniz ki sinema her
zaman yorumlar ve farklý
bakýþ açýlarý üzerine oluþur.
Yarattýðýnýz hikaye ve karakterler sizindir. Kendi
yaratýcýlýðýnýzla birlikte yapmak istediðiniz her þeye sahip
olma lüksünüz vardýr. Oysa
belgeseller tam tersi. Öyle bir
anlatýmýnýz olmalý ki gerçekçi
olmalý, yaratýcý olmalý, o

zamaný anlatabilmeli. Ön
önemlisi de "Tarafsýz" olabilmesi.
Fark edilemeyeni görmek
lazým. Zor iþ.
Bu kadar zor bir anlatýmla
yola çýkýnca yapýlan yine
belgesel için yapýlan festivalin
de kolay olmayacaðý
düþündürüyor ister istemez
On yýldýr bu iþi yürüten

DVD :

Belgesel Sinemacýlar Derneði,
þimdiye kadar 877 filme ve
yüzlerce sinemacýya ev
sahipliði yapmýþ. Festival
dünyanýn dört bir yanýndan
farklý kültürleri buluþturma
amacýndan bu yýlda ayrýlmýyor. Yine insanlýðý yine
biraradalýklarý savunuyor.
Geleceðin tasarlanmasýna
geçmiþi hatýrlanmanýn önemi-

ni bir kez daha vurguluyor.
Böylesine ballandýrarak
anlattýðým festivalin birazda
filmlerinden söz etmek gerek
artýk.
Birçok ülkeden misafiri olan
festival filmlerine yakýndan
bakarsak, katýlýmýn ne kadar
çeþitli olduðu sizlerinde dikkatini çekecektir.
"Korku Yolunda
Yolculuk"(Hýrvatistan) ile bir
demiryolu kazasýnýn bir hayatý
nasýl deðiþtireceðini,
"Lilli" (Finlandiya) ile 20
yaþýna gelmiþ Lilli'nin fantezi
ve düþlerini,
"Kaðýt Bebekler" (Ýsrail) ile
bir grup Filistinli travestinin
yaþama arzusunu,
"9 Yýldýzlý Otel" (Ýsrail) ile
Filistinli yasadýþý çalýþan inþaat
iþçilerinin zor yaþamlarýný,
"Belfastlý Kýzlar" (Ýsveç) ile
Belfastlý olan Married ve
Christine'in savaþ sonrasý
yaþama mücadelelerini,
"Olduðu Gibi" (Hollanda) ile
sýradan olaðan bir hayatýn
detaylarýna,
"Devrimin Büyükanneleri"
(Slovenya, Küba, Makedonya,
Hollanda) Slovak Yönetmen
Pedra Seliskar'ýn büyükannesinin yaþamý ve Tito yönetimindeki Yugoslavya'yý, savaþ
dönemini
"Eksik Dilek" (Türkiye)
erkek bedeninde bir kadýn
olan Buse ve kadýn bedenide
bir erkek olan Deryanýn hayata bakýþlarýný anlatan filmler
bunlardan sadece birkaçý.
Eminim bunlardan çok daha
iyileri vardý bu festivalde.

internet :

Küçük Gün Iþýðým Yeni alýþkanlýklar
Senaryosu Michael Arndt,
yönetmenliðini Jonathan
Dayton ve Valerie Paris'in yaptýðý "Little Miss
Sunshine/Küçük Gün Iþýðým"ýn
hikayesi ilk bakýþta bildiðiniz
yol hikayeleri gibi görünse de
filmi izleyince yanýlgýya
düþtüðünüzü anlýyorsunuz.
Hikaye, intihara kalkýþan
dayýnýn hastaneden çýkarýldýðý
gün ailenin küçük kýzý Olive'nin
"Little Miss Sunshine" yarýþmasýna final kaldýðýný öðrenmesiyle hýz kazanýyor.
Aslýnda her biri kendi aleminde olan aile bireyleri biraz
fedakarlýk hissiyatý biraz da
zorunluluk nedeniyle baba
Richard'ýn emektar
Volkswageni ile yolculuða
çýkýyorlar.
Kariyer peþinde olan bir baba,
uyuþturucu baðýmlýsý bir dede,
evin dertleriyle dolup taþan bir
anne, özel hayatýndaki baþarýsýzlýklarýný taþýyamadýðý için
intiharý deneyen ama ondada
baþarýlý olamayan bir dayý,

savaþ pilotu olmak için sessizliðe yemin eden bir aðabey,
þirin tombul ama bir o kadar da
akýllý Olive…
Yola çýkmalarýyla birlikte
baþlarýna gelmeyen kalmýyor…
Sýrada olmanýn dýþýna çýkan
komik bir o kadar da çarpýcý
"Little Miss Sunshine/Küçük
Gün Iþýðým" her haliyle izlenmeye deðer…
Küçük Gün Iþýðým
Senaryo : Michael Arndt
Yönetmen : Jonathan Dayton,
Valerie Paris
Oyuncular : Steve Carell, Toni
Collette, Alan Arkin, Marc
Turtletaub, Greg Kinnear,
Abigail Breslin
Aldýðý ödüllerden Bazýlarý :
2007 Oscar : En iyi Yardýmcý
Erkek Oyuncu (Alan Arkin)
2007 Baðýmsýz Ruh Ödülleri :
En iyi uzun metraj,
En iyi yönetmen
En iyi ilk senaryo
En iyi yardýmcý erkek oyuncu
(Alan Arkin)

Sanal aleme bu kadar
dalmýþken yeni alýþkanlýklar
ediniyoruz ister istemez. Mirc,
msn, myspace, sosyomat derken
þimdilerde yepyeni bir alýþkanlýk kazandýk.
Son günlerde hepimizin diline
dolanan referandum dýþýnda tek
bir kelime var "Facebook".
Yalaný yok büsbütün hayatýmýza girdi. Her mekanda adý
geçmeye baþladý. Ayaküstü sohbetlerde cabasý.
Hazýr dilimize bu kadar
dolanmýþken, biraz anlatmak

gerek.
Politik organizasyonlar, kampanyalar ve daha birçok inisiyatifin, burada, kendini duyurmamasý gibi bir þans yok.
Küresel BAK, BarýþaRock,
DurDe, Bush'a Karþý 1 Milyon
Kiþi, Hepimiz Hrant'ýz Hepimiz
Ermeniyiz, Küresel Eylem
Grubu gibi adýný sayamadýðým
birçok kampanya ve oluþuma
yine burada rastlýyoruz. Hatta
haberdar ediliyoruz.
www.facebook.com

Amerikan
imparatorluðunun büyük
stratejisi

Emperyalizm
Alex Callinicos

Z
yayýnlarý

sosyalist iþçi
satýcýlarýndan
isteyebilirsiniz

Alex Callinicos
Z

yayýnlarý

Zaman daralýyor
Avi HALÝGUA
Doðrudan konuya girmekte fayda var:
Geçtiðimiz hafta yayýmlanan ve saygýn
kabul edilen bir araþtýrmaya göre dünya
petrol üretimi 2030 yýlýna kadar yarýya
düþmüþ olacak. Ayný rapor bu durumun
sonucu olarak sosyal yýkým ve savaþlarýn
kaçýnýlmaz olduðunu da söylüyor.
Almanya merkezli Enerji Gözlem Grubu
Londra'da yaptýðý açýklamada dünyadaki
petrolün 2006 yýlýnda zirveye ulaþtýðýný,
artýk petrol üretiminin her yýl %7 (yedi)
düþeceðini tahmin ettiklerini açýkladý.
Raporun açýklanmasýndan birkaç gün
önce petrol fiyatlarýnýn ilk kez varil baþýna 90 dolarlýk bir fiyata ulaþtýðý haberi,
çok yakýnda bir daha inmemek üzere 100
dolarýn üzerine çýkacaðýný bilgisiyle birlikte gazetelerdeydi. Raporun yazarý
Joerg Schindler, bulgularý arasýnda en
tehlikeli olanýn, petrol zirve yaptýktan
sonra üretimin hýzla düþmesi olduðunu
söylerken, Yenilenebilir enerjilerin
baþarýyla kullanýlmasýnýn yolunu açan
teþvik sisteminin mimarý, Enerji Gözlem
Grubu kurucularýndan, Alman Milletvekili
Hans-Josef Fell "dünya yakýnda ihtiyacý
olan petrolü bulamayacak. Talep hergün
artarken, arz düþmeye baþladý. Bu dünya
ekonomisi için büyük bir problem." dedi.
Dünya çapýnda günde 81 milyon varil
petrol tüketildiðini ve EGG'nun 2030
yýlýnda üretimin günlük 39 milyon varile
düþmesini beklediðini düþünecek olursak durum daha iyi anlaþýlabilir. Rapor,
doðalgaz, kömür ve uranyum kaynaklarýnda da ciddi düþüþler öngörüyor.
Büyük üreticilerden biri konumundaki
Ýngiltere'nin 1999'da eþiði geçtiði ve
bugüne kadar üretiminin yarýya düþtüðü
ise karþýmýzda bir gerçeklik olarak duruyor. Özetle rapor gerçekten radikal bir
çözüm bulunmadýkça epey karanlýk bir
tablo çiziyor. Schindler'e göre, "dünyada, ekonomik yapý kökten deðiþmek
üzere. Bu deðiþim fosil yakýt arzýnýn azalmasýyla tetiklenecek ve gündelik hayatýmýzýn tamamýný deðiþtirecek."
Ýngiliz Hükümeti eski enerji danýþmaný
ve petrol üretimi üzerine kitabý "Yarýsý
Gitti - Half Gone" kitabýnýn yazarý Jeremy
Leggett, Ýngiltere petrol üretim eþiðini
aþtýðýnda hem hükümet hem de sanayi
"bilinçli bir reddiye" içine girmemiþ
olsalardý daha önce harekete geçebilirdik diyor: "hükümet için enerji danýþmanlýðý yaparken Ýngiltere'nin alternatif
enerjileri yaygýnlaþtýrmasý için bir yasa
teklif etmiþtim. Sanayi danýþmanlarý da
bu tasarýya destek verdiler. Petrolün
hýzla tükeneceðini bilen bizler için bu
açýk ve yakýn bir tehlikeydi.
Vurdumduymazlýklarýný anlamak
mümkün deðil..."
Hans-Josef Fell ise Ýngiliz Hükümetini
ikiyüzlü olmakla suçladý: "Tony Blair ve
Gordon Brown bol bol iklim deðiþikliðinden bahsedip, yenilenebilir enerjilerin
kullanýlmasý için gerekli politikalarý uygulamadýlar. Ýþte bu sebeple artýk sadece
nükleer enerji ve karbon saklama
teknolojilerinden bahsediyorlar."
Yukarýdaki haber Guardian Gazetesi
ekonomi sayfasýnda öyle büyük bir yer
tutuyordu ki durumun ciddiyetini anlamamak mümkün deðildi. Önümüzde gittikçe daralan zaman, bir ekolojik felaket
ve bu felaketten kurtulmak için çok az
çaba var. Yaþama hakkýmýzý korumak,
iklim deðiþikliði ve petrol savaþlarýndan
kaçmak için hükümete hemen Kyoto
Anlaþmasý'ný imzalatmak, yenilenebilir
enerjilerin kullanýlmasý için gerekli
çerçeveyi hazýrlamak gerekiyor. 8 Aralýk
Ýstanbul mitingi ilk dönüm noktasý,
keskin dönmek gerekiyor.
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Savaþa hayýr!

sosyalist iþçi
ne savunuyor?

Yýldýz Önen
Irak'a askeri bir müdahale
olduðu gün, 18.00'de, meydanlara çýkýp, savaþa karþý, halklarýn kardeþliðini var gücümüzle haykýracaðýz
Türkiye'de savaþ karþýtý
hareketin kitleselleþmesi Aralýk
2002 tarihinde Amerikan'ýn
Irak'a yönelik saldýrý olasýlýklarýnýn gündeme gelmesiyle
olmuþtur. O zaman haykýrdýðýmýz sloganý bu gün de yükseltmek gerekiyor "savaþa
hayýr!"
Nasýl anlatýlmaya çalýþýlýrsa
çalýþýlsýn meclisten geçen
tezkere savaþ tezkeresidir.
Askerlerin öldürülmesini
engelleyecek olan yeni bir savaþ
deðil Kürt konusunun bir an
önce demokratik yollarla
çözülmesidir.
Amerikan'ýn Irak iþgali sorunu
çözmek yerine içinden çýkýlmaz
bir bataklýk yarattý ise bu gün
de Türkiye'nin Irak'a saldýrýsý
ayný sonuçlarý doðuracaktýr.
Küresel BAK olarak 16
Ekim'de "Sýnýr ötesi müdahaleye ve Tezkereye hayýr!" 18
Ekim'de "Komþu ülkelere
müdahaleye deðil, barýþa ve
kardeþliðe ihtiyaç var" baþlýklý
iki basýn açýklamasý yaptýk.
Ýkisinde de savaþa karþý tutumumuzu sergiledik. Asýl yapýlmasý gerekenin Amerikan'ýn bir
an önce Irak'tan çekilmesi
olduðu, Türkiye'nin Amerika'ya
yardýmý kesmesi gerektiði
olduðunu anlattýk. Son bir iki
haftada tüm Amerikan politik
ve askeri kaynaklarý Türkiye'nin
Irak iþgalindeki vazgeçilmez
rolüne vurgu yapýyor. Irak'taki
Amerikan askerlerinin hava
kargosunun yüzde 74'ü Ýncirlikten gidiyor, gene Ýncirlikten
yaklaþýk 35 milyon galon yakýt
Irak ve Afganistan'a gidiyor.
Türkiye Ortadoðu'da savaþý
durdurmak istiyorsa hemen
Amerika'ya yardýmý kesmeli ve
Ýncirlik Üssü'nü kapatmalýdýr.
Türkiye'de demokrasiyi
geniþletmelidir. Bir ara baþlayan
ama daha sonra kesilen reformlara yeniden hýz vermelidir.
Irak'a saldýrýyý ancak kitlesel
bir güçle engelleyebiliriz. Bu
günden itibaren her yerde tezkereye karþý tartýþmalý, olasý bir
saldýrýya karþý güç biriktirmeliyiz.

Irak'tan Defol,
Ýran'a Dokunma!
Küresel BAK dünya savaþ
karþýtlarý ile birlikte Irak iþgaline karþý mücadele etmeye devam ediyor. Amerika'nýn yeni
dünya düzeninin bir parçasý
olan savaþ ve iþgali yayma projesinde þimdi de hedef Ýran.
Birkaç aydýr Amerikan basýný
Amerikan'ýn Ýran'a saldýrýsýnýn
planlarýyla dolu. Ýki üç günlük
bombalama ile Ýran'ýn nasýl
vurulacaðý anlatýlýyor.
Amerika'nýn Afganistan ve
Irak'tan sonra saldýrýlara devam
etmemesi için dünyada "Irak'tan
defol, Ýran'a dokunma" kampanyasý sürdürülüyor. Biz de bu
kampanya çerçevesinde çeþitli
eylemlilikler örgütleyeceðiz. 26
Ocak'ta küresel eylem gününde
baþlayan eylemliliklerimiz 16
Mart'ta Irak iþgalinin yýldönümüne kadar sürecek. Bütün bu
etkinliklerde savaþý teþhir edip,
savaþ karþýtý hareketi sokaklarda büyüteceðiz.

11

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.

Korku yok umut var!
"301 Kaldýrýlsýn, Irkçýlar
Yargýlansýn" adýyla baþlatýlan kampanya devam ediyor. Kampanya
pek çok imzacýnýn yaný sýra
etrafýnda bir aktivist aðý da oluþturmaya baþladý. Kampanyanýn
basýna duyurusu 15 Eylül'de
Taksim Hill Otel'de yapýlan panelatölye-forum etkinliði ile
yapýlmýþtý. Hemen ardýndan 1
Ekim Hrant Dink mahkemesi ve11
Ekim Agos mahkemesi sýrasýnda
Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'de ayný
gün sokaða çýkýldý. Ankara ve
Ýstanbul'da Agos'a destek kampanyasý da dikkate alýnarak Agos
satýþý yapýldý.
301 Kampanyasý
DurDe'nin 301 kampanyasý
çerçevesinde önümüzdeki dönem
boyunca Ýstanbul'da yapmayý
planladýðý bazý etkinlikler þöyle:
Ekim ayý sonuna kadar
Barýþarock'ta ilk sayýsý yayýnlanan
DurDe bülteninin ikinci sayýsý
çýkarýlacak. Bir 301 broþürü için
çalýþmalar sürüyor. Kasým ayý
içinde çýkmýþ olacak.
Ekim sonunda yapýlacak
Marksizm 2007 etkinliðine DurDe
aktif olarak dört gün boyunca
katýlacak ve masa açacak.
9-110 Kasým
DurDe aktivistleri 9-10 Kasým
uluslararasý "Hoþgörüsüzlüðe
Karþý Harekete Geç" etkinliklerine
Türkiye'de de katýlacaklar. Bu
tarih Almanya'da Nazilerin
soykýrýmý baþlattýðý gün sayýlan
"Kristal Gece"ye denk geliyor. 10
Kasým günü "Renklerimiz
Konuþuyor" baþlýðýyla bir söyleþi
yapýlacak. Söyleþide azýnlýk
cemaatlerinden konuþmacýlar azýnlýk olmaktan kaynaklanan deney-

imlerini bizlerle paylaþacak. Ayný
gün bir fotoðraf sergisi, müzik dinletisi ve sokak performanslarý var.
Bir basýn açýklamasýyla eþ zamanlý
planlanan bu etkinlik için Beyoðlu
Belediyesi ve çeþitli gruplarla
görüþülüyor.
Gece ise panele gelen azýnlýk
mensuplarýnýn da davetli olduðu
bir eðlence düzenleniyor. Canlý
etnik müzikler ve yerel yemekler
yapýlmasý planlanýyor.
Sosyal Forum toplantýlarý
DurDe uluslararasý iliþkiler de
kurmaya baþladý. Daha önceden
iliþkiye geçilen Unite Against
Fascism and Racism örgütünün
yaný sýra 30 Kasým-2 Aralýk tarihleri arasýnda yapýlacak Avrupa
Sosyal Forumu hazýrlýk toplantýlarýnda Irkçýlýk ve Göçmenler
Network'u ile görüþmeler yapýlacak.
8 AK
DurDe aktivistleri 8 Aralýk'ta
Kadýköy'de yapýlacak olan küresel
ýsýnma karþýtý mitinge de katýlacak.
Bu mitingde masa açýlýp etkinlik
takvimi ve bülten daðýtýlacak. 15
Aralýk'ta Ankara'da bir genel
toplantý var. Deðiþik þehirlerden
aktivistlerin buluþacaðý ve gün
boyu sürecek toplantý ve atölyelerde 2008'in kampanyalarý
tartýþýlacak.
Ardýndan 19 Ocak geliyor.
Hrant'ýn ölüm yýldönümü. Bu tarihte diðer sivil toplum kuruluþlarýyla birlikte pek çok etkinlik
ve eylem yapýlacak.
Sosyal Foru
um
26 Ocak Dünya Sosyal Forumu
uluslararasý eylem gününde
DurDe aktivistleri de yer alacak.

Barýþ Panayýrý
7-8-9 Mart Barýþ Panayýrý'nda bir
DurDe masasýnýn yaný sýra bu yýl
farklý etkinlikler de planlanýyor.
21 Mart
21 Mart ise Dünya Irkçýlýða Karþý
Mücadele Günü. Geçen yýl ayný
tarihte olduðu gibi bu yýl da etkinlikler var.
Ýf Ýstanbul ve Film Mor festivalleri
Ýstanbul'da yapýlan Ýf Ýstanbul
Film Festivali ile yapýlan
görüþmeler sonucu bu yýlki festival kapsamýnda DurDe Giriþimi de
ýrkçýlýk karþýtý filmler gösterecek.
Hazýrlanan bir kýsa 301 filmi de
sinemalarda film öncesi gösterime
sokulacak. Bilgi ve Koç Üniversiteleri'nde de toplu film gösterimleri yapýlacak.
Yaz kampý
Bu yaz aylarýnda planlanan bir
de yaz kampý var. Çeþitli þehirlerden DurDe aktivistlerinin katýlacaðý kamp hem kýsa bir yaz tatili
hem de atölye çalýþmalarýnýn
yapýlacaðý bir zemin sunacak.
Tarihi belirlenmemekle birlikte bir
de ýrkçýlýk karþýtý bir festival
düþünülüyor.
Pa
anel ve toplantýlar
Her ay yapýlacak bir panel vb
toplantýnýn yaný sýra 301 için
toplanan imzalarýn 21 Mart
Irkçýlýkla Mücadele Günü'nde
meclise teslim edileceði bir gösteri
planlanýyor. Hran Dink
mahkemelerinin takibine ise
devam edilecek.
DurDe aktivistleri her Salý
19:00'da Karakedi'de toplanýyor.
Ýletiþim için: 0535 885 76 15
www.durde.org

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna karþý
sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak için
oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mü-cadele
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 örgütlenmeli-dir.
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.

DSÝP’in
internet sitesi

dsip.org.tr
yenilendi

 Uluslararasý Tanýtým ve Yayýncýlýk Ltd. Þti.

sosyalist isci
Bu gazete taraflýdýr

 Sahibi: Özden Dönmez  Sorumlu Yazýiþleri

Müdürü: Volkan Akyýldýrým  Adres: Nail Bey Sokak,
9/15, Kadýköy/Ýstanbul  Baský: Yön Matbaasý
 Yerel süreli yayýn, haftada bir yayýnlanýr

www.sosyalistisci.org

Bu sayý Sosyalist
Ýþçi’nin 300. sayýsý.
Þenol Karakaþ
Sosyalist Ýþçi’nin son
sayýlarýnýn kýsa bir
deðerlendirmesini
yapýyor.
Þenol Karakaþ

Sosyalist Ýþçi taraf tutan bir
gazetedir. Her daim ezilenlerin
tarafýný tutar. Son bir yýldaki
manþetlerimiz, Sosyalist Ýþçi'nin
nasýl taraf tuttuðunu kanýtlýyor.

Savaþa ve iþgale karþý
anti-e
emperyalizm
Tam bir yýl önce çýkan 259.
sayýmýzda "Lübnan'ýn iþgaline
ortak olma!" manþetini atmýþtýk.
Türkiye'nin Ýsrail'in bombaladýðý, yakýp yýktýðý Lübnan'a
asker yollamasýna karþý çýktý
Sosyalist Ýþçi.
Ýþgalcilere karþý, her zaman
iþgale karþý direnen halklarýn
sesi oldu.
Daha da önce 2004 yýlýnda,
219. sayýda, "Bush ve çetesini
istemiyoruz!" baþlýðýyla çýkan
Sosyalist Ýþçi, her zaman savaþa
karþý çýktý. Emperyalizmi sürekli
teþhir etti.
Daha da öteye gidersek,
Sosyalist Ýþçi, 2001 yýlýndan
itibaren, sayfalarýnda ve
manþetlerinde, savaþa, ABD'nin
Afganistan'dan sonra Irak'a
saldýracaðýný önceden haber
verdik ve dünyadaki çeþitlilik
içinde birleþik mücadele eden
bir savaþ karþýtý hareketin oluþmasýnda Sosyalist Ýþçi çok temel
bir rol oynadý.
248. sayýda, "Ýran'dan elinizi
çekin/Komþuma dokunma!"
manþetiyle, ABD'nin Irak'tan
sonra Ýran'a da saldýrmak istediðini teþhir etmeye baþladý.
Sadece savaþa, emperyalizme
ve iþgalcilere karþý, anti kapitalist hareketin, savaþ karþýtlarýnýn
ve iþgale direnen halklarýn sesi
olmadý Sosyalist Ýþçi. Ayný
zamanda zenginlere karþý yoksullarýn, devletlere ve patronlara karþý iþçi sýnýfýnýn, mil-

liyetçilere karþý halklarýn
kardeþliðinin sesi de oldu.

Yeni-lliberalizme
karþý direniþ
18 Mayýs 2005 tarihli 237. sayýda, "IMF çek elini cebimden",
242. sayýda "Demokrasi için
mücadeleye! IMF politikalarýna
karþý direeniþe!", 264. sayýda "1
milyon kiþi açlýk sýnýrýnýn altýnüm
da-Y
Yoksulluða karþý çözü
mücadele", 24 Þubat 2007 tarihli
272. sayýda "Saðlýðýmýzý korumak için beyaz eyleme",
manþetleriyle yoksullardan, iþçi
sýnýfýndan, ezilenlerden ve
emekçilerin mücadelesinden
yana olduðunu, kýsacasý net bir
taraf tuttuðunu göstermiþtir.

Hepimiz Ermeniyiz!
Sosyalist Ýþçi'de sýk sýk
ýrkçýlýða karþý, siyasal
demokrasinin sýnýrlarýný daraltan uygulamalara karþý politik
vurgular yer alýr. 27 Ocak 2007
tarihli 269. sayýda, manþete
"Hepimiz Ermeniyiz!" sloganýný
çýkartan Sosyalist Ýþçi, Hrant
Dink'i öldüren politik iklimin
geliþmesine karþý çok önceden
mücadeleye baþlamýþtý. 30 aralýk
2005 tarihli 247. sayýnýn manþeti,
"301-3
305 kaldýrýlsýn"dý. Bu
yasalarýn sadece düþünce özgürlüðü önünde engel yaratmadýðý,
ýrkçýlara güç verdiði gazetenin
sayfalarýnda iþlenmeye
baþlamýþtý.

Kürt halkýnýn yanýnda
Sosyalist Ýþçi Kürt halkýnýn
özgürlüðü için verdiði mücadeleye her zaman titiz bir biçimde
sahip çýktý. 27 Mart 2007 tarihli
276. sayýda "Irak'ta hemen,
Filistin'de þimdi Kürt halkýna
BARIÞ HEMEN ÞÝMDÝ"
barýþ-B
sloganý öne çýkartýlmýþtý. 1 Eylül
207 tarihli 296. sayýda,
"Susturma, dinle - DTP BARIÞ
ÝSTÝYOR" sloganý manþete
çýkartýlmýþtý.

Türkiye'de yeni sol
22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde ise Sosyalist Ýþçi Baskýn
Oran ve Ufuk Uras'ýn seçim
kampanyalarýnýn sesi oldu.
Seçimlerde net bir biçimde taraf
oldu. 288 ile 292. sayýlarda,
"Baskýn Oran-U
Ufuk Uras

meclise", "Ezberleri bozarak
geliyoruz",, "Baþka bir meclis
yeni
mümkün", "Ýlk adýmý attýk-y
bir sol geliyor" manþetleriyle
sokaðýn, eylemin, seçimler
sýrasýnda sesi olmaya çalýþtý.

Ne darbe, ne darbe!
Generallerin 27 Nisan
muhtýrasýndan sonra çýkan
Sosyalist Ýþçi, "Darbeye geçit
yok" manþetiyle siyasal
demokrasi üzerindeki darbeci
zihniyete karþý ikirciksiz bir
tutum aldý.
Küresel politik geliþmelere de
ezilenlerin açýsýndan yanýt veren

Bu gazetenin sayfalarýnda "Türkiye'ye
özgü koþullar…" diye
baþlayan bir yazý yoktur. Her türden yerelciliði, milliyetçiliði, sýnýrlarý reddeden Sosyalist
Ýþçi, dünyanýn gündemini Türkiye'ye aktarmaya devam edecek.

Sosyalist Ýþçi küresel ýsýnmaya,
nükleer enerjiye karþý Küresel
Eylem Grubu'nun düzenlediði
mitingler ve kampanyalarda çok
önemli bir rol oynadý.
17 Þubat 2007 tarihli Sosyalist
Ýþçi'nin manþeti, "Küresel ýsýnmanýn sorumlusu Ayþe Teyze
deðil hükümet - Kyoto'yu imzala" sloganýydý.
Sosyalist Ýþçi yalnýzca taraf
olmakla kalmadý. Tüm yayýn
hayatý boyunca, yeni, kitlesel,
devrimci bir solun geliþmesi
için, anti kapitalist hareketin
güç biriktirmesi ve siyasal
ifadesini mücadelede bulmasý
için bir örgütlenme aracý olarak
görev aldý. Bu görevini
sürdürmekten bir an bile
vazgeçmeyecek.

Dünyaya açýlan pencere
Sosyalist Ýþçi'nin ayýrt edici
özelliði merkezine yerel sorun
ve gündemleri deðil, dünyayý
koymasý.
300 sayý boyunca Endonezya
Devrimi'nden Fransa'daki Genel
greve, tüm kýtalardan
mücadeleleri ve geliþmeleri sayfalarýmýzda yer verdik.
Doðu Avrupa Devrimleri, stalinizmin yýkýlýþý ve yarattýðý
tahribatlarý öðrenmek için
arþivimize bakmak yeterli.

Nükleere karþý
8 Aralýk’ta KEG Kadýköy’de

1999 Kasým'ýnda ABD'nin
Seattle kentindeki Dünya
Ticaret Örgütü toplantýsýnýn
anti-kapitalistler tarafýndan
basýlmasý sadece Sosyalist Ýþçi
tarafýndan yeni bir solun
doðuþu olarak selamlandý. Bu
geliþme tüm enternasyonal
sosyalistleri olduðu gibi
Sosyalist Ýþçi'yi de kökten etkiledi. Seattle sonrasýnda Sosyalist
Ýþçi anti-kapitalist hareketin
Türkiye'deki sesi oldu.
Neden tüm geliþmeleri önce
dünyaya bakarak yorumluyoruz?
Sosyalist Ýþçi enternasyonalist
bir gazete. Dünya devrimini
savunuyoruz. Sadece Türkiye'de
deðil, tüm dünyada devrimci
partilerin inþa edilmesi gerektiðini düþünüyoruz. Sosyalist
Ýþçi, dünyadaki tüm kardeþ
gazeteleri ile birlikte yeni bir
enternasyonalin gerekliliðini
savunuyor ve dünya partisini
yaratacak mücadele dalgasýna
hazýrlanýyor.
Bu gazetenin sayfalarýnda
"Türkiye'ye özgü koþullar…"
diye baþlayan bir yazý yoktur.
Her türden yerelciliði, milliyetçiliði, sýnýrlarý reddeden
Sosyalist Ýþçi, dünyanýn gündemini Türkiye'ye aktarmaya
devam edecek.
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