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DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE

KÜRESEL
ISINMA
YOKSULLARI
VURUYOR...
Bangladeþ'te binlerce insan
sellerden öldü. Milyonlarcasý
evlerini, iþyerlerini, tarlalarýný kaybetti. Seller
Türkiye'de de aðýr tahribat
yaptý. Birçok bölge sular
altýnda kaldý.
Dünyanýn bir kýsmý sular
altýnda. Diðer kýsmýnda ise
su yok, kuraklýk var.
Konya'da su bitti. Kuraklýk
kýtlýk yaratýyor. Yaz aylarýnda Ankaralýlar susuzluktan
kývrandý.
Avustralya'da, ABD Güney
Doðu eyaletlerinde büyük su
sýkýntýsý var.
Dev kasýrgalar her sene
çoðalýyor, büyük mal ve can
kaybýna neden oluyor.

Büyük yangýnlar çýkýyor,
ormanlar yok oluyor. Her
sene dünyanýn bir bölgesinde önlenmesi imkânsýz
yangýnlar oluþuyor.
Bütün bunlarýn nedeni
küresel ýsýnma.
Kapitalizm ise küresel ýsýnmanýn nedeni. Dev petrol
þirketleri, otomotiv sanayi
küresel ýsýnmanýn baþlýca
sorumlularý.
Oysa küresel ýsýnmanýn
sonuçlarý ile önce yoksullar
karþýlaþýyor.
Küresel ýsýnma ancak
antikapitalist bir mücadele
ile engellenebilir.
8 Aralýk'ta sokaða küresel
ýsýnmaya karþý mücadeleye!
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“Gerçekci ol
imkansýzý iste”
Ernesto Che Guevara, 40 yýl önce
Bolivya ordusuna baðlý özel askeri
birlikler tarafýndan öldürüldü.
Güney Amerika’da yoksulluðu ve
adaletsizlik onu dünya devriminin
gerekliliði fikrine yöneltti.

Sayfa 4-5

Naziler iktidara
nasýl geldi?
Ýktidara geldiði andan
itibaren örgütlü iþçi sýnýfýný
daðýtmaya giriþen Hitler iþverenler için mucize sayýlacak
bir ücret dondurumunu hayata geçirdi. Saat ücretleri
ekonomik bunalým dönemindeki düzeye geriletilip
sabitlendi.

Sayfa: 8

2z sosyalist iþçiz sayý: 304
Malatya
katliamý davasý:

Protestan
cemaati
hedef
gösterildi
18 Nisan’da
Malatya'da Zirve
Yayýnevi’nde çalýþan
Tilman Ekkehart
Geske, Necati Aydýn
ve Uður Yüksel boðazlarý kesilerek
öldürüldü. Geçen hafta
ilk duruþmaya
çýkarýlan katiller altý
buçuk ay sonra hazýr
olmadýklarý gerekçesiyle ifade vermedi.
Dava ertelenirken
savcýnýn iddianamesinde 4 katil ve elebaþlarý Emre
Günaydýn’ýn iliþkilerini
açýklamak yerine
Protestan Cemaati
üyelerinin isim ve
adreslerine yer vermiþ
olmasý cemaat ve
avukatlarý tarafýndan
protesto edildi.
5 katil için ömür
boyu hapis isteniyor.
Eþi katledilen
Susanne Geske adalet
istedi: 'Çocuklarým
burada doðdu. Bu
kenti seviyoruz.
Kocam Tilman iyi iliþkiler kurmuþ sevilen
bir kiþiydi.
Yayýnevinde öldürülen
2 kiþi de çok sevdiðim
insanlardý. Vahþice
öldürülmelerinden
dolayý büyük üzüntü
duyuyorum. Ben bu
kenti seviyorum ve
burada yaþamaya
devam etmek istiyorum. Cinayetin ardýndan bu kentte yaþayan
hiç kimseyle
sorunumuz olmadý.
Cinayetten sonra
mahallede herkes
evimize geldi, acýmýzý
paylaþtý. Cami imamý
dahi baþ saðlýðýna
geldi. Ben bu ülkede
laik sisteme ve adalete
inanýyorum. Adaletin
yerini bulacaðýna inanmak istiyorum.''

sosyalist iþçi’yi
internetten takip
edebilirsiniz
sosyalistisci.org
len
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Barýþ Meclisi’nden
DTP’ye destek ziyareti
Yargýtay baþsavcýsýnýn DTP hakkýnda açtýðý kapatma davasý, Anayasa Mahkemesi tarafýndan uygun
görüldü ve yasal süreç baþladý. HEP’ten bu yana
sürekli kapatýlan Kürt partilerine, milyonlarca
insanýn oyunu alarak meclise gelen DTP de eklenmek isteniyor. Tam da DTP üzerindeki baský
artarken Barýþ Meclisi öncülüðünde sanatçýlar,
aydýnlar ve sosyalistler DTP’yi TBMM’de ziyaret
ederek açýk desteklerini sundular

Tayyip þahin mi, güvercin mi?
Baþbakanýn geçen hafta
sýnýrötesi operasyon ihtimaline karþýlýk “ilk hedefimiz silah býraktýrmak”
sözleri tartýþma yaratmýþtý.
1,5 aydýr ‘asalým, keselim,
imha edelim’ sözleri
ortalýðý kaplarken bu
sözler ‘Kürtler’le devlet
masaya oturuyor mu?’
diye sorgulandý.
Tayyip Erdoðan, AKP
toplantýsýnda açýklamalarýna devam etti. Meclisten
tezkereyi hýzla geçiren
AKP neredeyse bir
güvercin olmuþtu!
“Terör belasýndan kurtulmanýn yolu demokrasinin
kapýsýný açýk tutmaktýr.”
“Terörle mücadelede
nihai sonucu temin etmek
için çoðulcu demokrasiyi

yaþatalým, özgürlük
ortamýný güçlendirelim,
diyorum.”
Erdoðan, demokrasiden
bahsederken DTP hakkýndaki kapatma davasý ilerlemeye baþlamýþtý bile.
Baþbakan MHP, CHP ve
askerlerden oluþan milliyetçi cepheye de yükleniyordu:
“Demokrasi için gerçek

tehlike içindekilerden
deðil, dýþýnda kalanlardan
gelir. Biz onun için kimsenin demokratik zeminin
dýþýna itilmesini istemi*
yoruz. Asýl tehlike dýþlayýcý
milliyetçilik
söylemleridir.”
MHP lideri faþist
Bahçeli’ye “biz eli silahlý
kovboylar deðiliz” diyen
baþbakan eleþtirisini bir

adým öteye taþýdý.
Erdoðan, yeni anayasanýn
eþsiz bir fýrsat olduðunu,
bu sürece demokratik
katýlýmýn tarihsel bir uzlaþma yaratacaðýný da belirtti.
Erdoðan’ýn sözleri çok
ilginç.
Bu sözler DTP’nin kapatýlmamasý, önerilerinin
dinlenmesi, PKK’nin
siyasal sürece katýlýmýnýn

Hürriyet Gazetesi’nde homofobik hakaretler
Barýþ Meclisi’nin DTP
TBMM Grubu’na yaptýðý
destek ziyareti ve çaðrýsý
hakim medya tarafýndan
es geçildi. Hürriyet, barýþ
savunucularýnýn açýklamalarý yerine Murathan

Mungan’ýn cinsel yönelimiyle ilgilendi.
Ayný gün meclise gelen
AB Yeþiller Grubu sözcüsü
Daniel-Cohn Bendit’in
“Paris’ten sonra Ýstanbul’a
da gay belediye baþkaný”

sözleri Hürriyet tarafýndan
manþete çýkarýldý ve alay
edildi.
Milliyetçi nutuklar, savaþ
çýðlýklarý her zaman
olduðu gibi eþcinsellere
nefreti de açýða çýkardý.

önü açýlmasý, yeni
anayasada Kürtlerin
kültürel ve siyasal haklarýnýn tanýnmasý olarak
yorumlanabilir mi?
Bunu zaman gösterecek,
ancak açýk olan son
gerilimle birlikte 23 yýldýr
devam eden Kürt isyanýnýn
artýk yönetenler adýna bir
çözüme kavuþturulma
isteðinin giderek daha net
ifade edildiði.
Erdoðan’ýn sözlerindeki
samimiyet 150 üyesine
siyaset yasaðý getirilmek
ve meclis grubu daðýtýlmak istenen DTP’ye karþý
tutumla açýða çýkacak.
Savaþan iki gücün
masaya oturup anlaþmasýndan baþka bir yol
yok.

DTP Diyarbakýr mitingi: ‘Düþman ABD, katil ABD!’
DTP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Hilmi Aydoðdu:
"Hiç kimse kendi demokratik kazanýmlarýnýn bedellerini bizlere ödetmesin."
DTP Genel Baþkaný Nurettin Demirtaþ:
"Türkiye, AB, ABD, KDP ve KYB bir yol ayrýmýndadýr.
Türkiye ya Kürtlerini kaybedecek, ya da onurlu bir birlikteliði yaþayacaktýr. Bu anlamda mitingden çýkan
mesajlar önemlidir."
DTP Mardin Milletvekili Emine Ayna:
"Biz tek taraflý ateþkes çaðrýsý yaptýk. Yani birilerine 'Siz
ölebirsiniz, ama karþýdakini öldürmeyin' dedik. Buna
cevap olarak Koþuyolu'nda (Diyarbakýr) kadýn ve çocuklarý öldürdüler. Artýk yeter! Bizi kandýramazsýnýz.
'PKK'lýlar gelip siyaset yapsýn' diyorlar. Biz de, 'Onlar
gelsin siyaset yapsýn' istiyoruz. Ama þehirde siyaset
yapanlarý hiç yerine koyan siz deðil misiniz?"

Polis gösteriye saldýrdý

DTP’nin Diyarbakýr’da
düzenlediði ‘Artýk Yeter!’
mitingine binlerce kiþi
katýldý. Uzun sürenin
ardýndan bir DTP
mitinginde ABD karþýtý
sloganlar atýldý.
DTP’lilerin eleþtirisi
ABD’yle sýnýrlý deðildi.
Irak Kürt Özerk Bölgesini
yöneten Barzani ve
Talabani’de kendi
kazanýmlarýný korumak
adýna Kuzey’deki Kürtleri
zor durumda býrakmakla
suçlandý. KYB, KDP, ABD
ve AB’ye seslenen
DTP’liler Kürt halkýnýn

Nükleer yasa ne getiriyor?

Nükleer santrallerin
kurulmasýna iliþkin yasa
Cumhurbaþkaný tarafýnürdan onaylanarak yürü
lüðe girdi. Onbinlerce yýl
radyasyon yayarak
yaþayan herþeye zarar
kleer
veren bu nük
kazalarýn yanýsýra bizi
neler bekliyor?

Güneþ santralleri için
2.000 ila 4.000, rüzgar
türbinleri için 600 ila 1.000
dolardýr. Nükleer
santralin maliyeti ise kW
baþýna 3.500 ila 5.000
dolar arasýndadýr.

z Bir hidroelektrik
santralinin maliyeti kW
baþýna 1.500- 2.000 dolar,
kömürle çalýþan bir termik santralin maliyeti kW
baþýna 700- 1.200 dolar,
doðalgazla çalýþan bir
enerji santralinin maliyeti
kW baþýna 350-500 dolar,

z Nükleer enerji (en
azýndan) binlerce yýl aktif
kalacak radyoaktif atýk
demektir. Üstelik bu atýklar yokedilemez, zararsýz
hale getirilemezler.
Dünyanýn hiçbir yerinde
nükleer atýklarýn
yokedilmesine iliþkin

yönetmelik yoktur.
Nükleer atýklar genellikle
ülkenin ücra bir köþesine
gömülür ve çevresine
kanser saçar ya da
paragöz bir hükümeti
olan yoksul ülkelere
büyük paralar karþýlýðý
gizlice 'satýlýr'. Bu masraflarýn “ulusal radyoaktif
atýk hesabý” adýyla yasaya
konan yeni bir vergi
yoluyla ödenecek olmasý
da cabasý.
z Nükleer santrallerin
ömrü ortalama olarak

sadece 40 yýldýr. Santral
ömrünü tamamladýktan
sonra söküm maaliyetleri
yapým maliyetlerinden
kat kat fazladýr. Yasa bu
büyük maliyetleri
(Ýngiltere'deki santrallerin
söküm maliyetleri yaklaþýk 100 milyar dolar
civarýnda) yine kamunun
yeni vergiler yoluyla
ödemesini öngörüyor.
z Nükleer enerjinin
gerek ekonomik gerekse
de ekolojik sonuçlarýný
konuþmak için hala

taleplerine dayanmayan ve
onun siyasal liderliklerini
hiçe sayan tutumun,
çözümsüzlük olduðunu
söylediler ve bir yol
ayrýmýnda bulunduklarýný,
herkesin kendi tutumunu
netleþtirmesi gerektiðini
vurguladýlar.
Polisin göstericilere
saldýrdýðý miting hakkýnda
savcýlýk soruþturmasý
baþlatýldý. DTP’liler
Erdoðan’ýn bahsettiði
demokratik haklarýný kullandýlar ve barýþ istediler.
AKP’nin demokratlýðý
burada sýnanacak.

önümüzde vakit var.
Ancak nükleer yasasýnýn
içine "geçici madde"
olarak giren Yerli Kömür
Yakýtlý Santrallarýn
Teþviki isimli madde
iklim deðiþikliði açýsýndan
dünyaya tabutunun son
çivisini çakýyor. Bu
maddeyle hükümet 2014
yýlýna kadar kurulacak
kömür yakan termik
santrallere 15 yýl alým
garantisi veriyor. Tüm
dünyada termik santrallerin kapatýlmasý için
bilim insanlarýnca
yürütülen moratoryum
çaðrýlarý Türkiye'den
böyle karþýlýk buluyor.
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Hareketi sýçratabiliriz
2007 yýlý içinde bir dizi gösteri ve toplantý
yaptýk. Ýki önemli baðýmsýz aday kampanyasýna katýldýk.
Desteklediðimiz adaylardan birisi meclise
gitti, diðeri oldukça yüksek oranda oy
almasýna raðmen seçilemedi, ama
çevresinde geniþ bir hareket yarattýk.
Savaþa karþý gösteriler yaptýk.
Saðlýk, eðitim alanlarýnda toplantýlar ve
gösteriler yaptýk.
"Medikomu Vermiyorum" kampanyasýný
GSS'ye karþý kampanyanýn yaný sýra
sürdürdük. Yüzlerce, belki binlerce stant
açtýk, barýþ panayýrý yaptýk.
Darbeye karþý çýktýk. Kürt kardeþlerimizin
yanýnda yer aldýk. Bir an bile onlarý yarý
yolda yalnýz býrakmadýk.
Üniversitelerde ve sokakta yüz binlerce
bildiri daðýttýk.
Onbinlerce gencin büyük bir coþku ile
katýldýðý BarýþaRock'ý gerçekleþtirdik.
Küresel ýsýnmaya karþý Nisan ayýnda
Ýstanbul'da yaptýðýmýz mitingden sonra
þimdi 3 kentte birden miting ve yürüyüþ
yapýyoruz.
Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu,
Küresel Eylem Grubu ve BarýþaRock'a yeni
bir büyük ve önemli kampanya daha
ekledik: Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe
kampanyasý.
Kadýn haklarý için mücadele ettik. Bu
konuda yeni bir kampanyaya hazýrlanýyoruz.
Arada Marksizm 2007'yi gerçekleþtirdik.
Bütün bunlarý çok büyük olmayan bir
aktivist grubunun dinamizmi ile baþardýk.
Ama bu aktivist grubu çok büyük bir
aktivist çevreyle birlikte hareket etti.
Baskýn Oran kampanyasýna 3.600 gönüllü
katýldý. Ufuk Uras kampanyasýnda da bir o
kadar gönüllü yer aldý.
Þimdi hareketi bir adým daha ileri taþýmanýn zamaný.
Önümüzde yerel seçimler var. Geniþ bir
örgütlenme ile katýlacaðýz. 1 milyon oy
hedefleyeceðiz. Belediye baþkanlýklarý
hedefleyeceðiz. Gönüllü aktivist örgütlenmesini yaygýnlaþtýracaðýz ve derinleþtireceðiz.
Yeni bir sol her alanda doðuyor. Bu
önlenemez bir yükseliþ. Kim ki bunun
dýþýnda kalýyor, kim ki onu önlemeye
çalýþýyor, tarihin çöplüðüne düþecek.
Yolumuz açýk olsun!
Kolay gelsin!

Agos’a elini uzat
Agos gazetesi baský altýnda. Gazetenin
Sahibi Sarkis Serokyan ve Yazý Ýþleri
Müdürü Arat Dink mahkum oldular.
Agos gazetesi ayrýca Þükrü Elekdað
tarafýndan açýlan bir davadan dolayý para
cezasýna mahkum edildi. Agos dostlarý
þimdi bu para cezasýný ödemek için Agos’a
destek oluyorlar. Þükrü Elekdað’a hepsi
madeni 1 YTL’lerden oluþan miktar verilecek.
Agos’a dönük baskýlara karþý en iyi yanýt
Agos okumaktýr.
Eðer bayinizde yoksa Agos’u istetin ve her
hafta alýn. Daðýtým þirketleri Agos’u yeterince iyi daðýtmýyorlar.
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‘Bir elinde gül,
bir elinde balta!’
DTP eski genel baþkaný ve milletvekili Ahmet Türk, baþbakan
Recep Tayyip Erdoðan'ýn Kürt
sorununa yaklaþýmýný, bu
sözlerle deðerlendiriyor: "Bir
elinde gül, bir elinde balta…"
Özetle, bir yandan barýþçýl,
Kürt sorununun çözümü
yönünde açýklamalar yapan
Erdoðan'ýn ayný zamanda
"klasik", savaþçý açýklamalar da
yaptýðýný vurguluyor.

Ahmet Türk haklý
Aydýnlar Giriþimi adýný alan bir
grup, iki yýl önce baþbakanla
görüþmüþ ve barýþ çaðrýsý yapmýþtý. PKK'nin ateþkes ilan
etmesini, hükümetin de
demokratik açýlýmlar yapmasýný
öneren aydýnlarla görüþmeden
sonra, Tayyip Erdoðan
Diyarbakýr'da yaptýðý konuþmada Kürt sorunun varlýðýndan söz
etmiþti.
Barýþ konusunda milyonlarca
insaný umutlandýran bu açýklamadan sonra hükümetten hiçbir
adým gelmedi.
Ayný baþbakan, Þemdinli'de
bir kitapçýnýn bombalanmasýndan sonra, "Ucu nereye giderse
gitsin, sonuna kadar gideceðiz"
diyerek suçlulara gözdaðý vermiþti. Bombacý hakkýnda,
"Tanýrým, iyi çocuktur" diyen
þimdiki Genelkurmay Baþkaný
Büyükanýt'ýn açýklamalarýndan
sonra, geri adým atmýþtý.
AKP hükümeti Kürt sorununda
bir ileri iki geri adým atýyor.

Deðiþiklik
Daðlýca'da 13 askerin öldüðü
olaydan sonra geliþen savaþçý,
milliyetçi atmosfer içinde
hükümet temsilcileri yine Ahmet
Türk'ün tespit ettiði gibi, bir
yandan itidal çaðrýsý yapan, bir
yandan savaþ tezkeresi çýkartan, bir yandan çözümden söz
eden bir yandan PKK tarafýndan
iade edilen askerler hakkýnda
olduðu gibi karanlýk açýklamalar
yapan bir tutum içindeler.
Durum, her þeye raðmen, bir
ay öncekinden farklý. Bir ay
önce, sokakta örgütlü
faþistlerce geliþtirilen linç
havasý, insanlarýn evlerine Türk
bayraðý asýp asmadýðýna göre
"numaralanmasý", DTP binalarýna yönelik saldýrýlar, Kürt
nüfusunun yoðun olduðu bölgelerde ýrkçý saldýrganlýk giriþimleri demokrasiden yana
olan tüm güçlerin moralini
bozuyordu. Hükümet, bu
havanýn etkisinde, MHP ve
CHP'nin açýklamalarýna benzer
açýklamalar yapýyor, tezkereyi
kullanmaktan, sýnýr ötesi
operasyon yapmaktan söz ediyordu. Baþbakan ve ekibinin
ABD'ye kadar gidip Bush'la
görüþmesinden sonra,
hükümetin tutumu bir ölçüde
deðiþti.
Bush, Tayyip Erdoðan'la birlikte bacak bacak üstüne atýp,

Kürt halký net bir biçimde, mitingde
atýlan"Katil ABD, düþman ABD" sloganýnýn
da gösterdiði gibi, ABD emperyalizmine
karþý mücadeleye de kararlý. Türkiye'de
savaþa karþý çok daha güçlü bir hareketin
inþa edilmesi için, Kürt halkýnýn ABD'ci
olduðunu düþünerek Kürtlerle arasýna
mesafe koyanlara inat, Kürt hareketinin
aldýðý net tutum görülmek zorunda.

PKK'nin terörist bir örgüt ve
Türkiye ve ABD'nin ortak düþmaný olduðunu açýkladý. Hep
beraber, elele vererek, Barzani,
Talabani, Bush ve Erdoðan, Kürt
sorununda, bir tür konsensüs
içinde davranmaya baþladý.
Bu konsensüs, bir yandan
hükümetin Kürt sorununun
çözümü yönünde adým atmasýný
ama ayný zamanda da bu adýmý
atarken PKK'nin, en azýndan
silahlý bir güç olarak tasfiye
edilmesini içeriyor.
Hükümetin çeliþkisi de tam
burada baþlýyor. Tayyip Erdoðan
"daðdakilerin" silah býrakmasý,
yasal alanda politika yapmasý
yönünde çaðrý yapýyor ama ayný
zamanda da dünyanýn en abes
sorusunu, "PKK'ye terörist diyor
musunuz" sorusunu DTP'li milletvekillerine soruyor.

Saçma bir soru
Seçimlere katýlan, sandýkta
yüzbinlerce insanýn oyunu
alarak meclise girmiþ olan,
silahla deðil sözle, yazýyla,
konuþmayla politika yapmaya
baþlamýþ olan DTP milletvekillerine "Söyleyin bakalým, PKK
terörist mi" sorusunu sormak,
DTP'li milletvekillerini köþeye

sýkýþtýrmak ve çözümsüzlüðü
derinleþtirmekten baþka hiçbir
anlam taþýmýyor.
Benzer bir ikircikli tutum,
DTP'li milletvekillerinin
dokunulmazlýklarýný kaldýrmaya
yönelik olarak MHP'nin baþlattýðý giriþimde de görülüyor. AKP,
bu konuda da somut kanýt
bulunduðu durumda neden
olmasýn yanýtýný veriyor.
DTP'nin kapatýlmasý konusunda da, AKP'liler, "Bu linç olur"
derken, kapatmaya karþý aktif
bir tutum almýyor.

Barýþ mücadelesi
AKP'nin Kürt sorununun
çözümü yönünde yaþadýðý yalpalama, Türkiye'de sol muhalefetin Kürt halkýyla dayanýþma
gücünün darlýðýndan kaynaklanýyor.
Barýþ, savaþan güçler arasýnda
olur.
Türkiye'de savaþa karþý çýkanlar bu gerçeði görmek zorundalar.
Barýþ mücadelesinde,
Türkiye'de emekçilerin, ezilenlerin en büyük dostu, Kürt
halkýdýr.
Türkiye'de savaþa karþý çýkanlar, bu gerçeði de görmek

Küresel Eylem Grubu’ndan
iki yeni broþür
Küresel Eylem grubu, KEG 1, 2, 8 Aralýk gösterilerine
hazýrlanýrken el altýnda bulundurulmasý gereken
2 yeni broþür çýkardý.

(0532) 396 25 07  (0535) 439 21 93

zorundalar.
AKP hükümetinin bir elinde
gül, bir elinde balta var.
Türkiye'deki savaþ karþýtlarý,
hükümetin elindeki baltayý
düþürmek zorundadýr. O vakit
elde sadece gül kalýr. Kürt
halkýnýn tek baþýna, hükümetin
elindeki baltayý düþürebilmesi
mümkün deðil.
CHP lideri Deniz Baykal,
baþbakanýn aðzýndaki baklanýn
giderek büyüdüðünü söylüyor.
Faþistlerin ve Baykal'ýn korkusu,
AKP'nin kapsamlý bir barýþ süreci planý geliþtirme ihtimali. Bu
yüzden MHP, baþbakana,
"haydi operasyon yap"
baskýsýyla çýkýþýyor.
CHP konuþurken, MHP
konuþurken, asýl konuþmasý
gerekenler, kendi egemen sýnýf
milliyetçiliðine ses çýkartmasý
gerekenler, Türkiye'de
mücadele eden soldur. Anti
kapitalistlerdir.
Kürt halký, geçen Pazar günü
Diyarbakýr'da onbinlerce
insanýn katýldýðý mitingde, iki
talebi tümüyle netleþtirdi.
Birincisi, Kürt halký barýþ istiyor.
Onbinlerce Kürt, DTP
mitinginde, "barýþ" diye
haykýrdý.
Kürt halký net bir biçimde,
mitingde atýlan"Katil ABD, düþman ABD" sloganýnýn da gösterdiði gibi, ABD emperyalizmine
karþý mücadeleye de kararlý.
Türkiye'de savaþa karþý çok
daha güçlü bir hareketin inþa
edilmesi için, Kürt halkýnýn
ABD'ci olduðunu düþünerek
Kürtlerle arasýna mesafe koyanlara inat, Kürt hareketinin aldýðý
net tutum görülmek zorunda.
Öyleyse AKP hükümetinin yalpalamasýna karþý, zaman zaman
açýða çýkan Kürt sorununda
çözüm adýmýnýn geliþmesi için,
birkaç adýmý birden atmak
zorundayýz.
Öncelikle DTP üzerindeki her
türden baský, kapatma davasý,
DTP'li milletvekillerine yönelik
ýrkçý saldýrgan tutum sona
ermelidir.
DTP'lilere, "PKK terörist
midir" sorusu sorulmamalýdýr.
Bu soruyu soranlarýn çözümden
deðil, gerginlikten yana olduðu
teþhir edilmelidir.
Batýda, her alanda mücadele
edilmelidir. AKP'nin saðlýkta
yýkým yasasýna, neo liberal politikalara, ABD'nin Irak iþgaline,
iklim deðiþimine, nükleer
santrallere, polis uygulamalarýna, eðitimde özelleþtirmele
karþý mücadeleyi güçlendirmek
zorundayýz.
Demokratik haklarýn geliþtirildiði bir anayasa için mücadele
etmek zorundayýz. Bütün
mücadelelerde, Küt halkýnýn
kampanyalara katýlmasýný saðlamalýyýz.
Hükümetin yalpalamalarýna
ancak bu adýmlarý atarak engel
olabiliriz.
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Gazeteciye
bilgiyi
saklama suçu
Doðan Haber Ajansý'nda
muhabir olarak çalýþan
Emin Bal, haber yapmak
için bir PKK'linin cenazesine gitti. Ofisine dönüp
cenazenin haberini yaptý.
Emniyet gazeteciyi arayýp,
elindeki belge ve kasetleri
isteyince ajansýna karþý
sorumlu olduðunu bildirip
reddetti.
Savcýlýk hemen harekete
geçerek arama emriyle
kasetlere el koydu.
Savcýlýða çaðrýlan Emin
Bal "Niçin böyle olaylarý
bize haber vermiyorsun?"
diyerek tehdit edildi.
Gazetecinin haber alma
ve kaynaðýný saklama
hakký olduðunu söyleyen
Emin Bal'a savcýnýn yanýtý
Türk Ceza Kanunu'nun
278. maddesi uyarýnca
dava açmak oldu.
Emin Bal hakkýnda bilgiyi sakladýðý gerekçesiyle
1 yýla kadar hapis cezasý
isteniyor. Zor koþullarda
gazetecilik yapan Emin
Bal'ýn bürosu þimdiye
kadar altý kez polis tarafýndan basýlmýþ ve geçen yýl
karakolda yediði dayaktan
dolayý bir hafta iþ göremez
raporu almýþtý. Emin Bal,
üzerinde müthiþ bir baský
olduðunu ve ajanlýða zorlandýðýný da sözlerine
ekliyor.

Saðlýk
sistemi
öldürüyor
Saðlýk olanaklarý bir bir
týrpanlanýrken, iþin içine
karýþýyor. Ýçinde doktorlarýn, ecza depolarýnýn
bulunduðu bir çete, binlerce insana sahte ilaçlar
ya da kullaným süresi dolmuþ ilaçlar vererek hayatlarýyla oynadý. Aralarýnda
çocuk hastalýklarý ve
kanser ilaçlarýnýn da
olduðu ilaçlarý piyasaya
süren çete, bu iþten milyonlarca dolarlýk vurgun
yaptý.
Ama saðlýkta ortaya
çýkan bu skandal buz
daðýnýn sadece görünen
yüzü. Saðlýðýn acýmasýz
þirketlere devredilmeye
çalýþýldýðý bu düzende,
yaþanan aslýnda toplumsal
bir skandal. Milyonlarýn
yararlanamayacaðý bir
saðlýk sistemini getirmeye
çalýþanlar, yozlaþmanýn
asýl sorumlularýdýr.

GÖRÜÞ
Filistin, Bush ve barýþ

Öldüren polis þiddeti
Tekmelenerek öldürüldü
Avcýlar'da parkta oturan Feyzullah Ete ve
arkadaþý, polis tarafýndan
darp edildi. Parktan gitmelerini isteyen polisin
bu isteðine uymayan
gençler þiddete uðradýlar.
Feyzullah Ete polisin
göðsüne attýðý tekmeyle
hayatýný kaybetti. Ayný

polis ekibinin daha önce
de mahallede terör
estirdiði ve çok sayýda
kiþiyi döverek sindirmek
istediði ortaya çýktý.
26 yaþýndaki Feyzullah
Ete, uzun yýllar önce ailesiyle birlikte doðudan
göç eden bir Kürt genci.
Asgari ücrete çalýþarak

Durmadýðý için baþýndan vuruldu
Baran Tursun, 20 yaþýnda bir genç. Ýzmir’de iki
arkadaþýyla birlikte bir
kutlamadan dönerken
polisin tek atýþýyla baþýndan vuruldu.
Polisin yetkilerini

artýran yasanýn bir maddesiyle vur emir verilmiþti.
Polis Baran’ýn dur
ihtarýna uymadýðýný
söyledi.
Ancak araçta bulunan

Festus Okey’in
davasý baþladý
20 Aðustos’ta siyah
olduðu için þüpheli
görülüp Beyoðlu
Emniyet Asayiþ Þube
Müdürlüðü’ne götürülen

iki arkadaþý polis
arabasýnýn tepe lambasýnýn bile yanmadýðýný,
bir çevirme ya da dur
ihtarýyla karþýlaþmadýklarýný söyledi.
Baran Tursun, ileri
derecede komada, yaþam
mücadelesi veriyor.
Ailesi öfkeli.

mak için kaçmak istedi.
Polis sýrtýndan vurdu.
Gerçek, felç oldu.
En önemli delil olan
Gerçek’in tiþörtü kayboldu. Maðdur
arkadaþlarý soruþturma

sýrasýnda þüpheli olarak
dinlendi.
Savcý olay yerini incelemeye bile gerek duymadý. Vuran polis
memurunun ifadesi alýnmadý.
17 yaþýndaki Gerçek,
þimdi yataðýndan kalkamýyor.

Festus Okey burada polis
memuru Cengiz Yýldýz
tarafýndan vurularak
öldürülmüþtü.
Vuran polis ve ekip
arkadaþlarýnýn olay yeri
zabýt tutanaðýný da hazýrladýklarý ortaya çýktý.
Olay, savcýdan 3 saat
gizlenmiþti. Tetiði çeken

elini yýkamýþtý. Okey’in
gömleði kayýptý. Kamera
kayýtlarý yok edilmiþti.
Polis iddiasýnýn aksine
nezaret kullanýlmýþtý.
Festus aramýzda yok.
Vuran polis memuruna
silahý geri teslim edildi
ve kendisi tam maaþ
almaya devam ediyor.

Dergi sattýðý için kurþunlandý
Ýstanbul Yeni Bosna’da
yayýný ve daðýtýmý
serbest olan Yürüyüþ
Dergisi’ni daðýtan Ferhat
Gerçek ve arkadaþlarýna
polis müdahale etti.
Gerçek, gözaltýna alýnma-

ailesini geçindirmeye
çalýþan Feyzullah Ete
ayrýmcýlýðýn ve hesap
vermeyen polisin kurbaný oldu.
Polis, Ete’nin sarhoþ
olduðu, naralar atarak
etrafý rahatsýz ettiði ve
saldýrgan tutum içinde
olduðunu iddia etmiþti.
Adli týp raporuna göre
polis kurbaný Ete ne alkol
ne uyuþturucu kullanmýþ.

Komutan ve kaymakam lise öðrencisini aðlattý
24 Kasým Öðretmenler
Günü'nde Adana'nýn
Kozan ilçesinde liseli
öðrenciler arasýnda düzenlenen yarýþmada bir öðrenci kürsüden indirildi.
Kozan Ýmam Hatip Lisesi
11-C sýnýfý öðrencisi
Tevhide Kütük yazdýðý
kompozisyon nedeniyle
kazandýðý birincilik

ödülünü almak için
kürsüye çýktý. Baþý örtülüydü.
Kozan kaymakamý ve garnizon komutaný 'indirin
onu' diyerek müdahale
ettiler. Ýl Milli Eðitim
Müdürü lise öðrencisi
Tevhide Kütük'ü ödülünü
almak için çýktýðý kürsüden
indirdi. Genç öðrenci

'neden hocam' diyerek
tepki gösterdi. Öðretmenler
ve aileler durumu protesto
ederek salonu terk etti.
Ýki devlet görevlisi bir
öðrenciye herkesin ortasýnda hakaret ediyor.
Baþörtülü bir liseli rejim
için bir tehditmiþ!
Baþörtüsü yasaðý utanç
verici bir þekilde sürüyor.

Annapolis'te Filistin sorununa çözüm bulmak
amacýyla George Bush'un düzenlediði
konferanstan, BBC radyosuna göre, kimse pek bir
þey beklemiyor. Bush'un kendisi ise, konferanstan
"çok umutlu" olduðunu belirtiyor. Belli ki, ya BBC
yanýlýyor, ya da Bush.
Hangisinin yanýldýðýný tahmin etmeye çalýþalým.
Geçen hafta, Kudüs'ün hemen doðusunda bulunan El Azhariye kasabasýnýn belediye baþkaný
Ýsam Farum ile tanýþtým. Anlattýklarýndan
bazýlarýný aktarayým. Annapolis konferansýna ýþýk
tutabileceðini sanýyorum çünkü.
El Azhariye'nin batýsýnda, 2 kilometre mesafede
Kudüs var; doðusunda, yine o kadar mesafede
Mahalla Adomim adlý Yahudi yerleþimi. Bir
zamandýr, Batý Þeria'nýn Filistinli bölgelerini
Ýsrail'in geri kalanýndan ayýran duvar El
Azhariye'ye ulaþmýþ durumda, inþaatý halen
sürüyor. Duvar, kasabayý batýdan, kuzeyden ve
doðudan çevreliyor. Bunun iki sonucu var.
Birincisi, kasaba ile kasabalýlarýn topraklarý
ayrýlmýþ oluyor. Topraklara Mahalla Adomim yerleþimcileri el koyuyor. El Azhariye 25 bin nüfuslu
bir kasaba, 2.500 dönüm topraðý kalýyor. Mahalla
Adomim 35 bin kiþiden oluþuyor, 48.000 dönüm
topraðý var. Ýkincisi, El Azhariye hemen hemen
tüm kamu hizmetleri için, baþta eðitim ve saðlýk
olmak üzere, Kudüs'e baðlý. Duvarýn kasabayý
Kudüs'ten kesmesiyle, okullara ve hastanelere
ulaþým imkânsýz hale geliyor. Ýmkânsýz deðilse de,
2 km yerine onlarca km yol gitmek gerekiyor.
Farum bir gün bir grup okul öðrencisinin
belediye binasýna girip su içtiðini görmüþ.
Üzerinde durmamýþ. Ertesi gün ve bir sonraki gün
yine gelmiþler. Sormuþ. Kudüs'e okula yürüyerek
gidip geldikleri için, dönüþte yorgun düþüp
belediyede mola veriyorlarmýþ.
Bir gün, duvarýn gelip henüz tamamlanmadýðý
noktada çocuklarýn oyun oynadýðýný görmüþ.
Sohbete dalmýþ. Çocuklarýn hepsinin kardeþ, teyze
çocuðu filan olduðunu öðrenmiþ. Duvarýn inþaatý
devam ettiðinde, bir kýsmýnýn evi bir tarafta, bir
kýsmýnýnki diðer tarafta kalacak.
Ýsrail devleti, El Azhariye sýnýrlarý içinde kuyular
kazarak su buluyormuþ. Sonra bu suyu kasaba
belediyesine satýyormuþ. "Kendi suyumuzu para
vererek alabiliyoruz ancak" diyor Farum.
Kudüs gibi, El Azhariye de tam anlamýyla "kutsal
topraklar". Her tarafta her dinin ibadet yerleri, kutsal binalarý varmýþ. Duvar, bir Katolik manastýrýnýn bahçesinden geçiyormuþ. Farum þahit
olduðu bir sahneyi anlattý: Buldozerler
Romalýlardan kalma binlerce yýllýk zeytin
aðaçlarýný köklerinden sökerken, rahibeler yamaca
oturmuþ gözyaþý döküyormuþ.
Bir de resim gösterdi. Duvar bir kilisenin
bahçesinden geçmiþ. Kilise bir yanda kalmýþ, kilisenin bahçe duvarý öbür yanda! Beton, 7-8 metre
yüksekliðinde "güvenlik" duvarýnýn bu tarafýnda,
kendi baþýna, anlamsýz, ne yaptýðý belli olmayan
bir bahçe duvarý kalmýþ! Güleyim mi, aðlayayým
mý, bilemedim.
Bunlar ufak tefek anekdotlar. Gündelik olaylar.
Her Filistinlinin her an anlatabileceði binlerce
anekdottan birkaç tanesi.
"Peki," dedim, "Annapolis'ten bir beklentiniz var
mý?" Ne diyebilir ki? "Umutlanmak istiyorum, ama
hala bizden ödün vermemizi istiyorlar. Daha ne
vereceðiz, anlayamýyorum. Verecek neyimiz kaldý
ki?"
Sanýyorum Bush yanýlýyor olsa gerek.
Annapolis'te barýþ marýþ gerçekleþtirilmeyecek.
Adaletin ve eþitliðin olmadýðý yerde barýþ olamaz
çünkü.

Roni Margulies
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Ýran:

öldürür

baþlýyor.
ABD yönetimi Natantz
tesisinin varlýðýný bir savaþ
gerekçesi olarak görüyor.
George W. Bush ekim ayýnda yaptýðý açýklamada "Ýsrail'i
imha etmek istediðini
söyleyen bir Ýranlý liderimiz
var. Bu nedenle dünya liderlerine þunu söyledim: Üçüncü
dünya savaþý patlasýn istemiyorsanýz, Ýran'ý nükleer
bomba yapmak için gereken
bilgileri ele geçirmekten
alýkoymalýsýnýz" demiþti.
Birkaç gün sonra Bush'un
yardýmcýsý Dick Cheney, Ýran'ý
terörü destekleyen bir ülke
olduðunu, ABD ve müttefiklerinin Ýran'ýn emellerine sessiz kalmayacaðýný söylemiþ,
Ortadoðu'da barýþýn önündeki
en büyük engelin bu ülke
olduðunu açýklamýþtý.

Deðiþen gerekçeler
ABD yönetimi 11 Eylül
saldýrýsýndan sonra Irak'ý
"teröre destek vermek"le
itham etmiþti. Laik Saddam
Hüseyin yönetiminin ElKaide'yle hiçbir ortaklýk
saðlamadýðý kýsa sürede açýða
çýktý. Bush'un gerekçesi hýzla

deðiþti, bu kez hedef Irak
halkýný özgürleþtirmekti!
Benzer bir deðiþiklik þimdi
Ýran için geçerli. Bush yönetimi Ýran'ýn nükleer faaliyetinin
ne pahasýna olursa olsun
engelleneceðini söyleyip
dururken yeni saldýrý gerekçesi Irak oldu.
24 Kasým'da Baðdat'ta bir
pazar yerinde gerçekleþen ve
13 Iraklý’nýn ölümüne neden
olan bombalý saldýrýyý Ýran
destekli bir Þii hücresinin
gerçekleþtirdiði açýklandý.
Baðdat'taki BBC muhabiri bu
tip saldýrýlarýn Sünni militanlar tarafýndan yapýldýðýný ve
ABD'nin Ýran'ý suçlamasýnýn
þaþýrtýcý olduðunu belirtse de
Bush yeni gerekçesinde ýsrarlý.

Saldýrý planlarý
ABD gazeteleri Bush yönetiminin saldýrý kararýný çoktan
aldýðýný, Pentagon'un elinde
bir saldýrý planý bulunduðunu
birkaç aydýr yazýyor. 3 dev
savaþ gemisi Basra
Körfezi'nde Ýran'a yönelmiþ
bir þekilde bekliyor.
Bush yönetimin hazýrlattýðý
planda hava saldýrýsý için 2
bin noktanýn tespit edildiði

söyleniyor. Natantz tesisleri
yerin altýnda inþa edildi ve
havadan vurulma olasýlýklarý
yok. Vurulacak yerler askeri
hedeflerin ötesinde Ýran'ýn
büyük yerleþim merkezleri.
Irak saldýrýsýnda da ayný þeyi
yapmýþlardý. 1991'den bu
yana bombardýmana tutulan
Irak, bir zamanlar
Ortadoðu'nun en geliþmiþ
ülkesiyken hýzla orta çað
öncesi koþullara döndürüldü.
Irak'ta yenilen ve çekilmeye
zorlanan Bush yönetimi,
hegemonya savaþýný Ýran'ý
vurarak kazanmak istiyor.
Ýleri sürülen gerekçeler
kadar diplomatik çözüm
yolunda devam edildiði de
yalan. Önce Fransa
Cumhurbaþkaný Sarkozy'le,
ardýndan Almanya Baþbakaný
Angela Merkel'le Ýran
konusunu görüþen George
Bush anlaþmaya varmýþtý.
Ýngiltere Baþbakaný Gordon
Brown'da Ýran konusunda
ABD'yle ayný düþündüklerini
açýklamýþtý.
Ýran'a karþý bir savaþ ittifaký
kurmak isteyen Bush ve çetesi
her an Ýran'ý vurabilir.

AVUSTRALYA SEÇÝMLERÝ

Bush bir ortaðýný daha kaybetti
Avustralya’da 11 yýldýr iktidarda bulunan Muhafakar
Parti seçimlerde yenildi.
Federal, eyalet ve bölge
hükümetlerinin kontrolü Ýþçi
Partisi’nin eline geçti.
John Howard liderliðindeki
Muhafakazar Parti, yeni-liberal siyaseti 11 yýl boyunca acýmasýzca yürütmüþtü.
Howard, Bush’a ve ABD’nin
savaþ politikalarýna verdiði
sonsuz destekle tanýndý. Irak
iþgalinde yalnýzlaþan ABD’yi
hep savundu, ülkesinde
Bush’un fino köpeði olarak

1980'lerin
baþlarýnda
bir yýlda
ortalama
120 felaket
olurken, günümüzde ise bu rakam
500’’e ulaþtý.
Felaketlerden etkilenen insan
sayýsý 1980’lerin ortasýnda yýlda
4 milyon iken 1995ortalama 174
2004 arasýnda yýlda ortalama 254
na
milyona çýktý. Oxfam raporun
göre bu durumun nedeni küresel
ýsýnma sonucu gerçekleþen hava
olaylarý.

Kapitalizm

ABD saldýrýsý kapýda
27 Kasým'da ABD'nin
Annapolis kentinde Ortadoðu
Barýþ Konferansý toplandý.
Konferansý Bush ve
arkadaþlarý örgütlerken, Ýran
boykot çaðrýsý yaptý ve Arap
ülkelerine katýlmama çaðrýsý
yaptý. Barýþ konferansý
toplayan ABD, Ýran konusunda hiç de barýþçýl niyetlere
sahip deðil.
Geçen hafta Atom Enerjisi
Kurumu Ýran hakkýndaki
raporunu açýkladý. Atom
Enerjisi Kurumu Baþkaný
Muhammed Ali Baradey
imzalý raporda Ýran tarafýndan
nükleer faaliyete dair verilen
bilgilerin, kurumun bilgileriyle uyumlu olduðu belirtiliyor. Ýran’ýb ABD iddiasýnýn
aksine gizli bir nükleer
faaliyeti olmadýðý ve iþbirliðine hazýr olduðu kanýtlansa
da Baradey ve ABD yönetimi
3. yaptýrým çaðrýsýnda bulundu.
Gerekçe Ýran'daki Natantz
tesisinde 3 bin santrifüjün
kurulu olmasý. Uzmanlar
Ýran'ýn nükleer silah
üretmesinin yýllar alacaðýný
söyleseler de Bush yönetiminin kýrmýzý çizgisi burada
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anýldý.
Howard da Bush gibi Kyoto
Protokolü’ne imza atmaya
yanaþmýyordu. Avustralya,
kömür tüketimiyle küresel
ýsýnmaya en fazla katkýsý olan
ikinci ülke.
Ýklim deðiþikliði sonucu
baþgösteren kuraklýk, ülkenin
güneyindeki tarýmsal alanlarý
bitirdi. Ýflas eden ve banka
kredilerini ödeyemeyen çiftçiler arasýnda intihar yaygýnlaþtý.
Muhafakarlar ýrkçý uygulamalarýyla da tanýndýlar.

Göçmenler ülkesi olan
Avustralya, fakir göçmenleri
insanlýk dýþý koþullar taþýyan
kamplarda tutmasýyla tanýndý.
Ýþçi Partisi’nin seçim zaferini,
Avustralyalýlar’ýn yeni-liberal
siyasetten býkmýþ olamalarýna
borçlu.
Kevin Rudd liderliðindeki
Ýþçi Partisi, Kyoto Ptokolü’nü
onaylamayý düþündüðünü
açýklamýþtý.
Avustralya’nýn Irak politikasýný da gözden geçireceðini söyleyen Rudd’un zaferi
Bush açýsýndan yeni bir kötü

haber.
Ýþçi Partisi lideri istihdam
alanýnda adil koþullar ile
esneklik arasýnda yeni bir
çözüm bulacaðýný söylüyor.
Rudd, kapitalistlerle iþçileri
ortak bir noktada buluþturmayý vaat eden eski hikayeyi
anlatýyor.
Küresel ýsýnma ve yeniliberalizmin kýskacýndaki
ülkedeki deðiþim isteði uzun
süre sonra ilk kez açýða çýktý.
Howard’ýn iktidarýna son
verenler yeni iktidardan da
sözünü tutmasýný isteyecektir.

VENEZÜLLA:
Yeni anayasa
referanduma gidiyor
Hugo Chavez liderliðindeki
Venezüella hükümeti tarafýndan
hazýrlanan ve 69 deðiþiklik içeren
anayasa paketi 2 Aralýk’ta referanduma gidiyor.
Chavez iktidarýný bir kez daha halk
oyuna sunuyor. Anayasa deðiþikliði
Chavez’in 6 yýl olan görev süresini 1
yýl daha uzatýyor ve 2012 seçimlerinde yeniden aday olmasýna
imkan tanýyor.
Kendisini devirmek isteyen darbecileri iki kez sandýkta yenen Chavez’in
petrolden elde edilen geliri toplumun
alt sýnýflarý yararýna kullanan
ekonomik politikasý güven oyuna
sunuluyor.
Anayasa paketi kabul edilirse iþ
günü 6 saatle sýnýrlandýrýlacak.
Mahkeme kararý olmadan özel
mülkiyet kamulaþtýrýlabilecek.
Merkez Bankasý tamamen hükümet
kontrolüne girecek.
Anayasal deðiþikliklerden biri
kooperatiflerin yeni bir mülkiyet biçimi olarak tanýmlanmasý ve ekonomik
siyasetin merkezine oturmasý.
Hakim medya Chavez’i bir diktatör
olarak göstermeye çalýþsa da bir çok
baðýmsýz gözlemci referandumdan
zaferle çýkacaðýný söylüyor.
Chavez’in önünde kapsamlý bir
kamulaþtýrma programý duruyor.
Petrol ve enerji þirketleriyle, özel
okullarý kamulaþtýracaðýný birkaç ay
önce ilan etmiþti.
Venezüella’da emekçi sýnýflar lehine
deðiþimin yönü, bu referandumla
belirlenirken sýnýfsal kutuplaþma da
artacak.

Nijerya Hükümeti British
American Tobacco, Philip
Morris ve International
Tobacco’ya karþý dava açtý
Halk saðlýðý uzmanlarý, Nijerya’nýn
saðlýk hizmetlerinin çökme noktasýnda olduðunu belirtiyorlar.
Ýstenilen tazminatýn, Nijerya’nýn
federal yýllýk bütçesinin üzerinde
olduðu bildiriliyor.
Dünya genelindeki ölümlerin
yüzde 6’sý sigara içmekten kaynaklanýyor.
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‘Gerçekçi ol,
imkansýzý iste’
Ernesto Che Guevara, 40 yýl önce Bolivya ordusuna
baðlý özel askeri birlikler tarafýndan öldürüldü.

Güney Amerika’da yoksulluðu ve adaletsizlik onu
dünya devriminin gerekliliði fikrine yöneltti.

Volkan Akyýldýrým
Ernesto Guevara de la Serna,
kýsaca Che Guevara 1928 yýlýnda
Arjantin’de doðdu.
1948 yýlýndaBuenos Aires
Üniversitesi’ne týp eðitimi almak
için baþvurana kadar okumaya
ve þiir yazmaya meraklý bir
gençti. Devrimci þair Pablo
Neruda’dan etkilenmiþti. Jack
London ve Jules Verne’nin
yazdýðý serüvenleri, Freud’un
cinsellik üzerine yazýlarýný,
Bertrand Russel’ýn felsefe
araþtýrmalarýný okumuþtu.
1951 yýlýnda öðrenimine ara
verdi. Çocukluk arkadaþý
biyokimyager Alberto Granado
ile Peru’da Amazon Nehri
kýyýsýndaki bir cüzzamlý
kolonisinde birkaç hafta gönüllü
çalýþmaya gitti. Ancak 1 yýl
sonra dönebileceklerdi. Güney
Amerika’yý Che’nin “La
Poderosa II” (Güçlü 2) adýný
verdiði hurda motosikletin
üzerinde baþtan aþaðý dolaþtýlar.
Bu gezi, Che’ye halkýn yoksulluðunu, iktidarlarýn baskýsýný,
adaletsizliði gösterdi.
Marksizmden etkilendi.
Döndüðündeyse kendine yeni
bir yol çizmiþti. Che, Güney
Amerika’daki tüm sorunlarýn
tek çözüm yolunun devrim
olduðu sonucuna varmýþtý.
1953 yýlýnda okuldan mezun
oldu. Bolivya, Peru, Ekvator,
Panama, Kosta Rika, Nikaragua,
Honduras, ve El Salvador’dan
geçip Aralýk ayýnýn son günlerinde Guatemala’ya vardý.

Guetemala deneyimi Che’ye
ABD emperyalizmini kavrattý.
Bölgedeki hükümetler sosyoekonomik adaletsizliði düzeltmeye kalktýklarýnda ABD
gecikmeden bu giriþimi bastýrýyordu.

Küba Devrimi

Guetamala:
ABD emperyalizmini
anlamak
Guetamala’da popülist bir
hükümet iþbaþýndaydý, toprak
reformu ve baþka toplumsal
deðiþiklikler yapmaya çalýþýyordu. Che bir mektubunda
"Guatemala’da gerçek bir
devrimci olabilmek için gerekli
ne varsa yapacaðým ve kendimi
mükemmelleþtireceðim" diye
yazmýþtý. Guetamla’da olan bir
devrim deðildi. Ancak Che
burada Güney Amerika’daki bir
çok politikacýyla tanýþtý, aralarýnda Fidel Castro’nun da bulunduðu Kübalý sürgünlerle iliþki
kurdu. Bu sýralarda ‘hey’, ‘dos-

Castro, Che ve 300
arkadaþýyla Havana’ya
girdi. Ýktidara el
koydu. Ýþçiler ve
köylüler onlarý destekleseler de devrime
katýlmamýþlardý.

tum’, ‘kardeþim’ anlamýna gelen
Che takma adýný aldý.
Ancak CIA destekli darbe
gelmekte gecikmedi. Che savaþmak için gönüllü
olsa da Guetamalalý komünistler
direnmek niyetinde olmadýklarý
için bir süre týp hizmetinde
çalþtý. Bir süre sonra
yabancýlarýn ülkeyi terk etmesi
istendi. Che, Arjantin konsolosluðuna saklandý. Buradan
Meksika’ya geçti.

Che Meksika’ya geldikten kýsa
bir süre sonra Raul Castro’yla
tanýþtý.
1955 Temmuz’unda Raul
Che’yi, kardeþi Fidel Castro’yla
tanýþtýrdý. Sabaha kadar süren
ateþli bir tartýþmanýn sonunda
Che, Küba’da ABD destekli
Batista rejimini yýkmak için
kurulan 26 Temmuz Hareketi’ne
katýldý.
Grupta doktor görevinde olsa
da astýmýna aldýrmadan gönüllü
olarak askeri eðitim aldý.
1956 Kasým’ýnda Veracruz’dan
Küba’ya doðru yola çýkan grupta Kübalý olmayan yalnýz oydu.
Karaya çýkar çýkmaz Batista
askerilerinin ateþiyle
karþýlaþtýlar. Grubun yarýsý imha
oldu. Che, geriye kalan 15-20
arkadaþýyla Sierra Maestra
Daðlarý’na çýktý, Batista’ya karþý
gerilla savaþýný baþlattýlar.
Batista rejiminin çürümüþlüðü
geniþ kitlelerin gözünde çoktan
açýða çýkmýþtý.
ABD, gözdesinden þikayetçiydi
ve Batista’dan vazgeçmeye
hazýrdý. Ne Küba egemen sýnýfý
duruma el koyabiliyordu ne de
Küba iþçi sýnýfý baðýmsýz
hareketiyle iktidara yöneliyordu.
Ýþçiler ve köylüler arasýnda
hoþnutsuzluk had safhaya
ulaþmýþtý. Batista rejimin yozlaþmasýyla birleþen tepki sonucu
Küba ordusu içeriden çöktü.
Castro ve arkadaþlarýnýn sýnýrlý
çatýþmalarý süreci hýzlandýrdý.
Küba ordusunun generallerinin
gizlice Fidel Castro’yla ateþkes
için görüþtüðünü öðrenen
Batista, 1 Ocak 1959’da Dominik
Cumhuriyeti’ne kaçtý. Castro,
Che ve 300 arkadaþýyla
Havana’ya girdi ve iktidara el
koydu. Ýþçiler ve köylüler onlarý
destekleseler de devrime katýlmamýþlardý.

Ýktidar ve çeliþkilerin
baþlangýcý

Küba Devrimi’ne katýlýmý
Che’ye gerçek çeliþkileri yaþattý.
Doktordu, hem mesleðini yaptý
hem de savaþtý. Hainleri cezalandýran infaz timinin liderliðini
de yapacaktý. Devrimden sonra
La Cabana Hapishanesi müdürlüðüne atandý. Batista rejimi
yanlýlarýnýn yargýlanma
sürecinin baþýnda bulundu.
Daha sonra Ulusal Toprak
Reformu Enstitüsü’nde önemli
bir göreve getirildi. Ardýndan
Küba Merkez Bankasý’nýn baþýna
getirilecek, bir süre sonra Sanayi
Bakaný olarak Küba ekonomisini
yöneten en etkin kiþi olacaktý.

Stalinizme karþý kuþku
Che’nin ekonomiyle doðrudan
bir ilgisi yoktu. Marks ve
Engels’in ekonomi yazýlarýný
okumuþtu. Küba’yý sanayileþtirmek, þeker kamýþý üretimini
ülkenin ihtiyaçlarýyla sýnýrlandýrmak, tüm sektörleri
devletleþtirmek, toprak reformunu saðlamak Che’nin
ekonomik politikasýnýn temel
baþlýklarýydý.
Che’nin aksine Castro kendisini sosyalist olarak tanýmlamaya
devrimden dört yýl sonra
baþlamýþtý. Devrimin ilk yýllarýnda kurduklarý rejimin özel yatýrýma ve giriþime açýk olduðunu
ýsrarla belirtmiþ, þirketleri
Küba’ya davet etmiþti. Castro
Batý’dan istediði sonucu alamayýnca yüzünü hazýr bekleyen
SSCB’ye döndü.
Rusya ve Doðu Avrupa
ülkeleriyle bir dizi ekonomik
anlaþmayý yapmak Che’ye
düþmüþtü. Bu dönem kaleme
aldýðý ekonomik yazýlarýnda
SSCB modeliyle kendi ekonomik
politikalarý arasýndaki çeliþkiyi
tartýþtý. Che, Küba’da ve tüm
“sosyalist” ülkelerde deðer
yasasýnýn iþlediðini, buna
karþýlýk sosyalizmin merkezi
planlama demek olduðunu
yazýyordu. SSCB modelinde yer
alan ücret, fiyat gibi kategorilerin varlýðýný sorguluyordu.
Ekonomi yazýlarýna paralel
olarak “yeni insan” baþlýðý altýnda yabancýlaþmayla da ilgileniyordu. Stalinist rejimlerin donuk
toplumsal yapýlanmalarýna karþý,
yaratýcý inisiyatifi savunuyordu.
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Kapitalizmin parlayan yýldýzý

Çin
Deng Xiaoping:

Kaosla
biten
ekonomik
dinamizm
Che’nin aksine Castro kendisini sosyalist olarak tanýmlamaya
onra baþlamýþtý. Devrimin ilk yýllarýnda kurduklarý
devrimden dört yýl so
rejimin özel yatýrýma ve giriþiime açýk olduðunu ýsrarla belirtmiþ,
þirketleri Küba’ya davet etmiþti. Castro, Batýý’dan istediði sonucu alamayýnca yüzünü SSCB’ye döndü.
Che’nin en büyük ekonomik
hedefi Kübalý yoksullarýn gelirini iki yýl içinde iki katýna
çýkarabilmekti.
Bu ve tüm hedeflerinde
baþarýsýz oldu. Uluslarasý kapitalizm tarafýndan belirlenen
Küba ekonomisi yeniden þeker
kamýþýna dönmüþtü.
Stalinizme olan kuþkusu ve
Küba’daki çalýþmalarý Che’ye
devrimi tek bir ülkede yapmanýn yetmediðini gösterdi.

Küba’dan çýkýþ
Küba’da çalýþmalar Che’yi
diðer ülkelerdeki devrimci
mücadeleleri desteklemekten alý
koymadý.
Panama ve Dominik
Cumhuriyeti’ndeki denemeler
baþarýsýz oldu.
ABD, Küba’daki iktidarý yenmek için 1961’de Domuzlar
Körfezi’ne çýkarma yaptý. Bu
durum Küba’yý SSCB’ye daha
da itti. Sovyet nükleer balistik
füzeleri ülkeye yerleþtirildi.
Küba, Soðuk Savaþ’ýn ön cephesi haline geldi.
Che, 1964-65 yýllarý arasýnda
Küba heyetinin baþýnda birçok
ülkeyi dolaþtý. 14 Mart 1965’te
Cezayir’den Küba’ya
dönüþünde sade bir törenle
karþýlanan Che iki hafta sonra
ortadan kayboldu.

Enternasyonalizm
Che’nin kayboluþu büyük bir
merak yarattý. ABD’nin ve
Güney Amerika egemenlerinin
bir numaralý düþmaný,
bürokratik görevlerini bir
kenara atmýþ ve dünya devrimi
için Küba’dan ayrýlmýþtý. Onu
ayrýlmaya iten tek, küçük ve
geri bir ülkede kapitalizmden
sýnýfsýz topluma geçiþ
ekonomisini kuramayacaðýný
görmesiydi. SSCB bürokratlarý
bu görüþleri yüzünden Che’ye
hep kuþkuyla baktýlar. Castro,
silah arkadaþýyla SSCB arasýnda
gidip geliyor, Küba’ya
ekonomik destek veren bu
emperyal güçle arasýnýn bozulmasýný istemiyordu.
Che, Kongo’ya Lumumba
yanlýsý Simba hareketini desteklemeye Afrika’ya gitmiþti.
Che ile kýsa bir süre önce

görüþen anti-emperyalist
Cezayir Devlet Baþkaný Ahmet
Bin Bella þöyle demiþti:
"Afrika'da hüküm süren durumun büyük devrim potansiyeline sahip görünmesi, Che'yi
Afrika'nýn emperyalizmin zayýf
halkasý olduðu sonucuna itti. O
da artýk çabalarýný Afrika'ya
yönlendirmeye karar verdi."
Küba’da izlenen yol Kongo’da
baþarýsýz oldu. Che, Kongo’dan
ayrýldý ve yeniden Güney
Amerika’ya döndü.
Bolivya’daydý ve devrimi
baþlatmak istiyordu.
Quebrada del Yuro kanyonunda devriye gezerken Bolivya
askerlerine yakalandý.
Hakkýndaki ölüm kararý 9 Ekim
1947’de infaz edildi.
Che, Bolivya’nýn dað köylerinde devrimi örgütlemeye
çalýþýrken, maden iþçileri
baþkent Lapas’a yürüyordu.
Che’nin çantasýndan
Troçki’nin Rus Devrim Tarihi
kitabý bulundu.
1917 Ekim Devrimi’nin baþlýca
dersi, geri bir ülkede sayýsal
olarak azýnlýkta da olsa iþçilerin
devrimi yapýp, yoksul köylüleri
ve tüm ezilenleri harekete
geçirdiðiydi. Che sosyalist
devrimin ateþli bir savuncusu
olsa da yüzünü iþçi sýnýfýna
dönmedi. Gördüðü fakirlik ve
adaletsizlik onu hýzlý bir
deðiþim isteðine, azýnlýðýn iradi
müdahalesinin tarihi deðiþtirebileceði fikrine yöneltti. Bu yanlýþýn bedelini hayatýyla ödemekten çekinmedi.
Che Guevera’nýn fikirleri ve
mücadelesi, bugün binlerce
antikapitaliste mücadele kararlýlýðý veriyor. Che demek dünya
devrimi demek!

Stalinizme olan
kuþkusu ve
Küba’daki çalýþmalarý Che’ye,
devrimi tek bir
ülkede yapmanýn
yetmediðini
gösterdi.

Dizinin ikinci kýsmýnda
Charlie Hore Çin’in 1980’lerdeki
dönüþümünü inceliyor
Çin’in küresel ekonomik bir
güce dönüþmek üzere yükseliþi
1978’de Mao Zedung’un
ölümünden iki yýl sonra
baþladý.
Mao’nun halefi Deng
Xiaoping, Çin’in dünya ekonomisine açýlacaðýný ve ekonomik
büyümeyi ateþlemek için iç
piyasa oluþturacaðýný ilan etti.
Batýlý liderler bunu, Çin’in
“komünizmi terk ettiðinin” ve
refaha ulaþmanýn tek yolunun
özelleþtirme ve “piyasa kuvvetleri” olduðunun kanýtý olarak
kabul ettiler.
Deng bir anda Batýlý liderlerin,
ÝMF ve Dünya Bankasý gibi
kurumlarýn sevgilisi haline
geldi.
Çin liderleri bu retoriðe itiraz
etmediler; ama aslýnda tamamen farklý bir þey yapýyorlardý.
Özelleþtirme, uygulamanýn
önemli bir bileþeniydi, özellikle
de nüfusun yüzde sekseninin
yaþadýðý kýrda. Köylü ailelere
toprak ve ne isterlerse ekme
izni verildi. Ürünlerinin vergiden geriye kalanýný tüketmekte
veya satmakta özgür
býrakýldýlar. Sonuçlar etkileyiciydi. Dört yýlda mahsul yüzde
60 artarken köylülerin geliri iki
katýna çýktý. Dünya Bankasý
yoksulluktaki azalmayý “dünya
tarihinde benzersiz” diye
duyurdu.
Söz konusu artýþ köylülerin
çok daha fazla çalýþmasýyla
ortaya çýkmýþtý, çünkü kendileri
için kazançlýydý. Ayrýca
hükümet köylüye ödediði tahýl
fiyatlarýný önemli ölçüde arttýrmýþtý.
Köy gelirindeki bu hýzlý artýþ
giysi, sanayi mallarý ve inþaat
malzemeleri üreten “köy sanayilerinin” büyümesini saðladý.
Bu fabrikalarýn çoðu Mao
zamanýnda, savaþ çýkarsa üretimi daðýtmak için uygulanan bir
program çerçevesinde kurulmuþtu. Bu hýzda büyümelerini
kimse beklemiyordu.
1985’e gelindiðinde bu fabrikalar 70 milyon kiþiyi istihdam ediyorlardý—kýrdaki
iþgücünün beþte biri.
Batýlý gözlemciler köy fabrikalarýný, özel giriþimciliðin
büyümesinin kanýtý olarak kabul ettiler. Aslýnda fabrikalarýn
çoðu yerel yönetimlere aitti.
Kentlerdeki sanayideki

reformlarý arasýnda özelleþtirme
yoktu.
Yerel yöneticiler ve müdürlere
üretim ve yatýrým miktarlarý
üzerine karar verme yetkisi
tanýnmýþtý. Ücretler arttýrýldý ve
iþçilere erken emeklilik hakký
verilerek iþsizlik azaltýldý.
Hükümet aslýnda köylülere ve
iþçilere daha çok çalýþmalarý
için teþvik saðlayarak mevcut
kapasiteyi daha verimli kullanýyordu.
1980’lerin baþýnda bu strateji
þaþýrtýcý sonuçlar verdi. Ancak
1985’e gelindiðinde zaaflarý da
ortaya çýkmaya baþladý.
Köylüler daha karlý ticari ürünlere yöneldiðinden kýrdaki gýda
üretimi önceleri zirve yaptýktan
sonra düþtü.
Kentlerde devlet sanayi, köy
fabrikalarýnýn rekabeti yüzünden para kaybetmeye baþladý.
Yan etkilerden biri eþitsizliðin
artmasý oldu.
Ekonomik büyüme için
fazladan bir yatýrým yapýlmadýðýndan, Çin’in yoksul iç
bölgeleri güneydeki daha verimli kýyý bölgelerine göre
yavaþ büyüdü.
Ancak genel olarak refahý
artan bölgelerde bile yoksulla
zengin arasýndaki fark açýldý.
Merkezi hükümet alt kademe
yetkililer üzerindeki denetimini
kaybediyordu. Reform stratejisi
devlet mülkiyetinden özel
mülkiyete dönüþü getirmedi,
bunun yerine ekonomik gücün
devlet içinde yer deðiþtirmesine
yol açtý.
Yerel yetkililer ve müdürler
yerel ekonomi üzerinde geniþ
çaplý denetim kazanmýþlardý.
Bu iþe yaradý fakat sonuçta

bunlar, yönetici sýnýfýn tümü
için en yararlý kararlarý deðil
ekonominin kendilerine düþen
küçük parçasý için en iyi kararlarý veriyorlardý.
Bu durum farklý bölgelerin
birbirinin ayný þeyleri üretmesine, israfa ve bölgeler arasýnda
ticaret savaþlarýna yol açtý.
Ayrýca artýk hükümet yerel
yöneticilere söz geçiremiyordu.
Ekonomi büyüdükçe
hükümetin kontrolünden daha
fazla çýktý. Hükümet büyümeyi
dizginlemeye kalkýnca ekonomi
durakladýðýndan üretim düþtü.
Egemen sýnýf kendi içinde
bölünmüþtü, bu da istikrarsýzlýðý arttýrdý.
1987’ye gelindiðinde,
piyasanýn geniþlemesiyle
beraber gýda maddesi satýcýlarý
fiyatlarý istedikleri gibi arttýrabildiklerinden 1949’dan beri ilk
kez yüksek enflasyon hortladý.
1989’da Çin artýk büyük bir
ekonomik krizin ortasýndaydý.
Kýr sanayileri kapandý, milyonlarca insan iþten atýldý, yerel
yönetimlerin köylülere mahsul
için ödeyecek parasý kalmadý.
1989 yaz aylarý 1926 sonrasýnýn en büyük protestolarýna
sahne oldu, on milyonlarca iþçi
Pekin’de açlýk grevi yapan öðrencilere destek için greve çýktý.
Deng’in piyasaya yönelmesi
ekonomiyi daha dinamik hale
getirmeyi baþarmýþtý ama kaosa
da yol açmýþtý. Bu yeni strateji
de Çin’in sorunlarýný çözmekte
Mao’nunkinden daha baþarýlý
olamamýþtý.
Gelecek sayý:
Çin’de eþitsizliðin artmasý
direniþeri de çoðaltýyor
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Naziler iktidara
nasýl geldi?
Cengiz Alðan
1918 Kasým ayýnda,
Almanya'da baþlayan devrim
hem daha bir yýl önce Rusya'da
iktidarý ele geçirmiþ olan ve
Alman Devrimi’ne bel baðlayan
Rus iþçi sýnýfý ve devrimcilerine,
hem de tüm dünya iþçi sýnýfý ve
devrimcilerine bir umut ýþýðý
yakmýþtý. Almanya'da sokaklarý
ele geçiren kýzýl bayraklý iþçi
müfrezelerin sevincinden belki
de daha fazlasýný sosyalist bir
devrim yapmýþ Rus iþçileri yaþýyordu. Çünkü dünya devrimini
baþlatacak kývýlcým çakýlmýþtý
artýk.
Ancak özellikle tarihsel
önemdeki iki aþamada yanlýþ
kararlar alan Alman komünistlerinin büyük hatasýyla devrim
sadece tarih kitaplarýnda bir
dönem olarak kaldý.
Bu iki aþamadan ilkinde, Mart
1921'de, iþçi kitlelerinin büyük
çoðunluðunun desteðini
almadan ayaklanma kararý alýnmýþ ve zafer burjuvazinin olmuþ;
ikincisinde, Nisan-Mayýs 1923'te,
Almanya büyük bir ekonomik
kriz içinde ve milyonlar sokaklara dökülmüþken, gösterilere
son verme kararý alýnmýþ ve
devrimin zaferi bir kez daha
baþka bahara kalmýþtý. Ama asýl
tehlike bundan sonra geldi.

Büyük bunalým yýllarý
O yýllar boyunca devrimin düþmaný Nazi hareketi de geliþti.
Özellikle Bavyera'da örgütlenen
Naziler 1923 Eylül ayýnda yaptýklarý 100 bin kiþilik gösteriden
itibaren büyümeye devam etti.
Alman sermayesi devrimin
yenilgisi ve Amerikan ekonomik
yardýmýyla 1924'te toparlanmayý
baþarmýþtý. 1929 büyük dünya

bunalýmýna kadar geçen yýllar
Weimar Cumhuriyeti'nin en dengeli yýllarý olmuþtu. Stalin önderliðindeki Komünist
Enternasyonal bu arada (1928)
"sosyal faþizm" tezini geliþtirmiþti. Buna göre asýl düþman
sosyal demokratlardý ve iþçi
hareketi içinden sonsuza dek
silinmeliydi. Þöyle diyordu
Stalin: "Faþizm, aktif destek için
sosyal demokrasiye dayanan
burjuvazinin askeri örgütüdür.
Sosyal demokrasi, nesnel olarak,
faþizmin ýlýmlý kanadýdýr"

Kritik seçimler
Dünyayý sarsan büyük bunalým
elbette Almanya'yý da kapsadý.
Ýþsizlik 1930'da 3 milyona,
1931'de 4 milyona fýrladý. Küçük
iþletmeler silindi. Dýþ borçlar
kesildi, büyük bankalar sarsýldý,
politik denge altüst oldu.
Sosyal demokrat hükümetin
istifasýnýn ardýndan göreve
atanan yeni baþbakan Brüning de
parlamentoda çoðunluk saðlayamadýðý için 14 Eylül 1930'da
seçim ilan etti. Ýþte bu seçimler
Naziler’sin geliþiminde tarihsel
bir öneme sahip oldu. Komünist
Parti'nin oylarý %10,6'dan
%13,1'e çýkmýþtý. Ama Naziler’in
partisi NSDAP'in oylarý tam
%700 (yedi yüz!) artarak
%2,6'dan %18, 3'e çýktý. Ülkede 9.
sýrada olan faþistlerin partisi bir
anda 2. parti konumuna yükseldi. Komünist parti ise seçim
sonuçlarýný þöyle deðerlendirdi:
"Seçimler komünistler için bir
zafer, Naziler için sonun
baþlangýcý olmuþtur"
Bunun sonucunda Naziler hem
iþçi örgütlerine terör saldýrýlarýnda rahatladýlar hem de büyük
sermayenin mali desteðini daha
fazla almaya baþladýlar.

KPD, sosyal demokrasiye saldýrýrken Naziler 1933 yýlýnýn sonunda seçimlerden zafeerle çýktýlar ve kýsa bir süre sonra parlamentoyu kapattýlar.
Yenilen devrimin ceezasý faþizm oldu.

Birleþik cephe taktiði
Faþizmin bu tehlikeli yükseliþine karþý Troçki ve sol sosyal
demokrat gençlik örgütleri birleþik cephe çaðrýsý yaptýlar. Hatta
SPD'den ayrýlan sosyalist gençler
Sosyalist Ýþçi Partisi (SAP)
kurdu. Ancak bu parti pek bir
varlýk gösteremedi.
Troçki'nin birleþik cephesinin
ana hatlarý ise özetle þöyleydi:
faþizme karþý komünistlerle
sosyal demokratlar (ve bunlarýn
etkin olduklarý iþçi sendikalarý)
birleþmeli ve ortak hareket
etmeliydi. Sosyal demokrat
önderlik birleþik cephe fikrini
kabul etmezse kendi kitlesi
gözünde teþhir olur ve bundan
devrimciler kazançlý çýkardý.
Yok, eðer kabul eder de taktik
tutarsa, ne ala, faþizm geriletilir,
geniþ yýðýnlarýn gözünde
devrimcilerin önerilerinin ne
kadar haklý olduðu kanýtlanýr ve
yine devrimciler kazançlý çýkardý.
Her þeyden önemlisi en büyük
tehdit faþizm bu sayede yenilmiþ
ve bir devrimin önü açýlmýþ olurdu.

Naziler geliyor
1932'de yapýlan baþkanlýk
seçimlerinde Naziler’in oyu önce
%30,1'e, sonra da %36,8'e çýkmýþtý. Temmuz'da ise Nazi partisi %37,4 oyla artýk ülkenin en
büyük partisiydi. 30 Ocak 1933'te
Hitler (bir anlaþmayla 17 bakanlýktan sadece 3'üne razý olarak)
baþbakan olarak atandý.
Parlamento feshedildi, polis
kuvvetleri Hitler'in kontrolüne
geçti ve SA'larla (Nazi hücum
kýtalarý) dolduruldu, KPD
yöneticileri ülkeden kaçmaya
baþladý. Terör artýk hükümet
tarafýndan uygulanýyordu.
Durum bu iken (ki bu arada
sosyal demokratlarla komünistlerin oy toplamý Naziler’den yaklaþýk 1,5 milyon fazlaydý) SPD
yasalarýn dýþýna çýkmamayý
savunuyor, KPD 'esas düþman'ý
hala sosyal demokratlar olarak
ilân ediyordu. 27 Þubat 1933'te
Naziler Reichstag'da bir yangýn
çýkarýp suçu komünistlerin üzerine attýlar.
Cumhurbaþkaný Hindenburg
bütün anayasal özgürlükleri
askýya alan bir kararname imzaladý. Seçim öncesinde sadece
Naziler’in ve diðer milliyetçilerin
propaganda yapmasýna izin
verdi. Binlerce KPD ve SPD yetkilisi tutuklandý. Yeni seçimlerin
sonuçlarýna göre Naziler artýk
tartýþmasýz bir güçtü. %43,9 oy
ile en yakýn rakibi SPD'ye %26
fark atmýþlardý. 1 Mayýs'ta SPD
kendisine baðlý iþçileri hala

Alman Komünist Partisi’nin gazetesi Rote Fahne (Kýzýl Yýldýz) 1933’te
Yaþasýn komünizm!” sloganýný çýkarýyordu. Seçim listesini
manþetine “Y
yayýnlýyordu. KPD, proleterr devrimin kapýda olduðunu ve sýranýn artýk
kendilsine geldiðini söylüyordu.
Hitler'in "Ulusal Emek Günü"
yürüyüþüne katýlmaya zorluyordu.

Sermaye kazandý
Ýktidara geldiði andan itibaren
örgütlü iþçi sýnýfýný daðýtmaya
giriþen Hitler iþverenler için
mucize sayýlacak bir ücret dondurumunu hayata geçirdi. Saat
ücretleri ekonomik bunalým
dönemindeki düzeye geriletilip
sabitlendi.
Hiç iþsizlik olmadýðý bir zamanda 5 milyon iþsizin olduðu
zamandaki ücreti ödemek büyük
sermayenin bütün tarihi boyunca
baþaramadýðý bir þeydi. Büyük
þirketlerin toplam sermaye içindeki payý 1933'te %52,4'e, sonra
1942'de %63,9'a yükseldi.
Nazizmin iktidarýnýn kime
yaradýðý çok açýktý.

Ya barbarlýk
ya sosyalizm
Böyle demiþti Alman
Devrimi’nin önderlerinden Rosa
Lüksemburg.
Gerçekten de böyle oldu.
Baþlangýçta iþçi sýnýfý içinde

saðlam örgütlenmesi bulunan
devrimci bir partiye sahip
olmadýðý için geri çekilen Alman
Devrimi daha sonra da önemli
dönemeçlerde alýnan yanlýþ
kararlar, liderliðin yetersizliði ve
ideolojik olgunluktan yoksunluðu, sosyal demokratlarýn da
ihanetleriyle birleþince
bütünüyle yenildi ve yerini aþýrý
saða býraktý.
Kaybedilen devrimin yýkýntýlarý
arasýndan 1930'lar boyunca
Avrupa'yý kasýp kavuran Nazi
barbarlýðý doðdu. Auschwitz'e
giden yol, hakkýnda pek az þey
bilinen çatýþmalarla açýldý. Tüm
dünyanýn baþýna bela olan
Naziler’in gamalý haçlý bayraklarý ilk kez bu çatýþmalar sýrasýnda, karþý devrimci askerlerin
giysilerindeki amblem olarak
ortaya çýktý.
Gerisini biliyoruz; yüzlerce
kitaba, filme, belgesele ve binlerce makaleye, araþtýrma yazýsýna konu olan faþizm kâbusu.
Ama artýk sadece bunu bilmiyoruz. Hangi hatalarý yapmamamýz gerektiðini de öðretti bize
tarih.
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Karl Marks’ýn vasiyeti
Duncan Hallas
Þöyle yazýyordu Ýngiliz
devrimci þair Percy Bysshe
Shelley: "Yalanlardan
örülü bir að / kaplamýþ
yüzünün çevresini".
Karl Marks da ayný þeyi
baþka bir ifadeyle dile
getiriyordu: "Bir toplumdaki egemen fikirler egemen sýnýfýn fikirleridir."
Bu yüzden Amerika'da
yaþayan çoðu insanýn Karl
Marks'ý totaliter diktatörlüklerin, kitle
katliamlarýnýn, savaþlarýn
ve istenmeyen ne varsa
onun sorumlusu,
boynuzlu, toynaklý,
kuyruklu þeytani bir ucube
olarak düþünmesi (tabii
düþünüyorlarsa) hiç de
þaþýrtýcý deðil.
Elbette, Amerikan egemen sýnýfý ve onun gazetecileri, TV yorumcularý,
profesörleri ve vaizleri
gerçeði anlatmak zorunda
kalsalardý, Amerikan iþçi
sýnýfý içinden hatýrý sayýlýr
sayýda iþçiyi bu gerçeðe
ikna etmek pek de zor
olmazdý.
Gerçek þu ki Marks baský
ve sömürünün her türlüsüne karþý mücadele
eden uzlaþmaz bir
savaþçýydý. Bütün hayatýný
"iþçi sýnýfýnýn kendi kurtuluþu"na adamýþtý. Ve bu
yüzden onun fikirleri
bugün Amerikan iþçi sýnýfý
için vazgeçilmez bir
öneme sahip.
Ancak, Marks'ý ve marksizmi insan özgürlüðünün
düþmaný olarak göstermede Amerikan egemen
sýnýfýnýn kuvvetli ittifaklarý
bulunuyor. Eski SSCB lideri Yuri Andropov bunlardan biri. KGB'nin patronu
bu eski süper polis ve þimdinin "Tüm Ruslarýn Çar'ý"
Marksist olduðunu iddia
ediyor. Ayný iddiaya
Kamboçya'daki katil Pol
Pot, Kuzey Kore'nin megaloman Kim Ýl Sung'u,
Polonya'nýn askeri diktatörü General Jaruzelski
ve benzerleri de sahip.
Bunlarýn hepsinin de,
Marks ve marksizmi
"sosyalist devletler" olarak
maskelenen baskýcý diktatörlüklerle eþ tutarken,
'Batý'nýn egemen sýnýflarýyla ortak çýkarlarý var.
Bu yalaný pazarlarken
Ronald Reagan ile Yuri
Andropov ayný büyük
çýkarlara sahip. Ve baþka
yerlerde olduðu gibi
Amerika'da da "reel
sosyalizm"den bahsederek
onlara yardýmcý olan
"sosyalist entelektüeller"in
baþý sonu yok.
---------------Gerçekte ise marksizmin
konusu özgürlüktür. Ayný
zamanda, kadýn ve erkek
iþçilerin, yani bütün
zenginliklerin gerçek üreticilerinin kendi yaþam ve
çalýþma koþullarýný kendi
kontrollerine almalarýný

engelleyen þartlarla da
ilgilenir Marksizm.
Ve nihayet, bu koþullarýn
nasýl deðiþtirileceði, erkek
ve kadýn iþçilerin herkesin
yeteneðine göre katkýda
bulunduðu ve herkesin
ihtiyacý kadar aldýðý
bütünüyle özgür bir
toplumu nasýl yaratacaklarý da marksizmin konusu
içindedir. Bu toplum
sömürüden, baskýdan,
ýrkçýlýktan, iþsizlikten, yoksulluk ve eþitsizlikten
tamamen arýnmýþ bir
toplumdur.
Bütün bunlar hayal mi?
Ýlk hristiyanlar buna
inanýrdý. Ama onlar bunu
gökyüzünden gelecek
(hayali) bir dünya olarak
görüyordu. Ve o dünyayý
kendilerine sunacak bir
kurtarýcýyý, Ýsa'yý bekliyorlardý. Marks o dünyanýn
doðaüstü bir kurtarýcý
tarafýndan deðil, iþçi
sýnýfýnýn kendi kolektif
eylemiyle geleceðini gösteriyordu.
Peki nasýl? Ve neden çok
uzun süre önce olmadý bu?
Özgürlüðümüze engel
olan, onu sýnýrlayan veya
inkar eden ya da kötürüm
býrakan sýnýrlarýna bir
bakalým. Marks, "Ýnsan
düþünmeden önce yemek
yer" diye yazýyordu.
Temel fikir bu.
Ýnsanlýk tarihinin büyük
bölümünde insanlarýn
çoðunluðu zamanlarýnýn
büyük kýsmýný kendilerinin ve çocuklarýnýn
asgari yaþam standartlarýný
saðlamak için durmadan
çalýþmak zorunda
kalmýþtýr. Bu koþullarda
yaþayan insan (ve bugün
hala ayný koþullarda
yaþayan yüz milyonlarca
insan) asla özgürleþemez.
Bu insanlar sonu gelmez
çalýþmanýn vahþi zorunluluðunun köleleridir.
Bir yanda gerçek üreticiler bulunur. Diðer yanda

ise bu üreticileri sömürenler. Ve bu ikisi arasýnda
kalanlar, yani orta sýnýflar.
Sýnýflarýn ve sýnýflý toplumlarýn varlýðý sýnýf
mücadelelerini ortaya
çýkarýr. Marks þöyle der:
"Bugüne dek varolan tüm
toplumlarýn tarihi sýnýf
mücadeleleri tarihidir. Bu
mücadele her defasýnda ya
toplumun devrimci bir
yeniden inþasý ya da
çatýþan sýnýflarýn toptan
yýkýmýyla sonuçlanmýþtýr."
Sýnýf mücadelesi toplumsal deðiþimin motorudur.
Ayný zamanda, bu
mücadele, farklý sýnýflý
toplumlarýn doðuþunu
saðlayan teknolojik geliþimi hem etkiler hem de
bundan etkilenir. Çoðu
kez bu deðiþimler uzun
zaman alýr. Avrupa'da sermaye sýnýfýnýn baþlangýcý
Orta Çað’a kadar geriye
gider ve tam kapitalist
topluma doðru gidiþ
gerçekten uzun sürmüþ,
17, 18, 19 ve 20. yüzyýllar
boyunca sürmüþtür.
Kapitalizm çok özgün bir
sýnýflý toplum biçimidir.
Marks bu toplumun ilerlemeyi mümkün kýlmasýný
coþkuyla karþýlamýþtý.
Kapitalist sýnýf, diye yazýyordu Marks, "neredeyse
100 yýllýk egemenliði
sýrasýnda kendisinden
önce gelen tüm kuþaklarýn
toplamýndan daha kitlesel
ve muazzam bir üretici
güç yarattý."
Bu satýrlarýn yazýlmasýndan bu yana üretici güçler
defalarca kez daha katlandý. Artýk dünya
ölçeðinde yoksulluk ve
toplumsal sýnýflarýn bulunmasý için bir sebep
kalmadý. Buradaki "dünya
ölçeðinde" ifadesi önemli.
Kapitalizm bir dünya
pazarý, emeðin uluslararasý
bölüþümü ve bir dünya
ekonomisi yarattý. Ama
bu, verimlilikte þiddetli bir

düþüþ, sosyalizmin maddi
temelini (oldukça geliþkin
üretici güçleri) yok edecek
bir düþüþ olmadan gerçekleþemez. Marks ve Engels
bu yüzden "Dünyanýn
bütün iþçeileri, birleþin!"
derler. Gerçek sosyalistlerin enternasyonalist
olmalarý da bu yüzden
zorunludur.
---------------Olasýlýk ve olanaklar bir
þeydir, bunlarý hayata
geçirme araçlarý baþka bir
þey. Marks, kapitalizmin,
kendisini yýkacak ve sýnýfsýz bir toplumu kuracak
gücü, modern ücretli iþçi
sýnýfýnýn yarattýðýný söyler.
Marks'a göre (ve tabii
Uluslararasý Sosyalizm
Akýmý'na göre) sosyalizm,
iþçi sýnýfýnýn kendi kurtuluþundan baþka bir þey
deðildir. Çalýþan ve
zenginliði üreten insanlarýn kolektif ve
demokratik yönetimi
olmadan sosyalizm olmaz.
Rusya ve Polonya gibi
ülkelerin sosyalist olduðu
yalandýr.
"Kendi kurtuluþu" ifadesine de dikkat etmek
gerekir. Sosyalizm
mücadelesinde hiç kimse
iþçi sýnýfýnýn yerini alamaz.
Bunu yapmaya kalkýþmak
her zaman gerici sonuçlar
doðurur.
Peki ama iþçi sýnýfý egemen sýnýfýn ýrkçý, cinsiyetçi, milliyetçi fikirlerinin etkisiyle bölünmemiþ midir? Doðru,
bölünmüþtür. Bu durum
ancak mücadele içinde
deðiþebilir. Bu uzun, zor
ve karmaþýk bir
mücadeledir. Ama ayný
zamanda uðrunda savaþmaya deðer tek nedendir.
Burada Marks'ýn fikirlerinden bazýlarýnýn çok
kýsa bir özetini vermeye
çalýþtým.
Bunun dýþýndaki fikirleri
savunanlar, kendileri öyle
savunsa da, Marksist
deðildir. Neden? Çünkü,
Marks'ýn daha gençken
yazdýðý gibi; "Filozoflar
yalnýzca dünyayý çeþitli
yollarla yorumladýlar.
Aslolan onu
deðiþtirmektir." Marksist
olmak için hem ulusal hem
uluslararasý ölçekte iþçi
sýnýfý mücadelesinde yer
almanýz gerekir. Týpký
Marks'ýn yaptýðý gibi.
100 yýl önce bu ay
Marks'ýn hayat boyu
arkadaþý ve birlikte
çalýþtýðý insan olan
Frederick Engels yaþlý
adamýn cenazesinde þunlarý söylüyordu:
"Marks her þeyden önce
bir devrimciydi. Gerçek
misyonu kapitalizmin þu
ya da bu þekilde yýkýlmasýna katkýda bulunmaktý…
Mücadele onun hamurunda vardý. Ve pek az kimsenin ulaþabileceði bir
tutku, direnç ve baþarýyla
savaþtý."

Enternasyonal Sosyalizm
Akýmý neyi savunuyor?

Tarih karþýsýnda
sýnanan teori
2. Dünya Savaþý sonrasý kapitalizm büyüme dönemine girdi. Ekonomik büyüme reformist partilere
güç kazandýrýyordu.
Geniþ bir alaný kaplayan stalinistler ise
reformistlere dolaylý destek veriyordu. Batý'daki
egemen sýnýflar Rusya'daki idamlarý, muhaliflerin
akýl hastanelerine ya da Gulag takýmadalarýnda
týkýlmasýný, kýtlýðý kendi iþçilerine göstererek 'bakýn
sosyalizm bu' diyordu. Ýþçilerin önemli bir çoðunluðu kapitalistlerle iþçi sýnýfýný uzlaþtýrmayý
bayraðýný yazan sosyal-demokrat partilerde saf tuttular.

Gerçekçi perspektifler
Devrimciler için dar bir çalýþma alaný vardý.
Gerçekçi deðerlendirmelere dayanan gerçekçi perspektiflere ihtiyaç vardý. Bu stalinizmi incelemek,
gelecekteki çöküþünün köklerini saptamak ve ayný
þeyi reformizm için yapmak anlamýna geliyordu.
Devlet kapitalizmi teorisi, mücadelenin devam
etmesi için taban saðladý.
Hem Batý'daki piyasa kapitalizmine, hem de devlet
kapitalisti rejimlere karþý iþçi sýnýfýnýn ve ezilenlerin
aþaðýdan mücadelesi politikasý Troçki'nin sosyalizm
anlayýþýnýn özüydü.
Ortodoks troçkist gelenek stalinist rejimleri kapitalizmden daha ileri toplumlar olarak gördü, Çin,
Küba, K. Kore, hatta neredeyse Cezayir'i bile listeye
eklediler. Eðer devrimi Kýzýlordu, gerillalar,
geleneksel komünist partiler yapabiliyorsa iþçi sýnýfý
merkezi bir önem taþýmýyordu.
Stalinist partilerse Rusya'da insanlarýn ne kadar
mutlu ve refah içinde yaþadýklarýný anlatmaktaydý.
Bir avuç enternasyonal sosyalist dýþýnda dünya
solunun tümü stalinist rejimlerin kapitalizmden
daha ileri toplumlar olduðu fikrinde anlaþmýþtý.
Popüler bir kavram olan reel sosyalizm böylesine
bir açýklamaydý.

1989: Büyük fýrsatlar
1989 Doðu Avrupa Devrimleri ile stalinizm yýkýldý.
Doðu Avrupa'da madenciler baþta olmak üzere
sanayi iþçileri azýnlýk iktidarlarýný devirdi.
1991'de Rusya'da madencilerin sabun talebiyle
baþlattýklarý grevle birlikte stalinist rejim tarihin
çöplüðüne gitmiþti.
Aya insan gönderen fakat sabun veremeyen bir
rejimin yýkýlmasý sadece zaman sorunuydu. Bu iþi
iþçi sýnýfý yapmýþtý.
Kocaman sol örgütler birer birer çöktü. Stalinizm
saða kayarak ve sekterleþerek eridi.
Reformist partiler ise bayraklarýna 'piyasa her þeyi
çözer' yazdýlar ve iþçi sýnýfýyla kurduklarý tarihsel
iliþkiye son verdiler.
Enternasyonal Sosyalistler stalinizmin yýkýlýþýnda
büyük fýrsatlar gördüler. Ýþçilerle devrimciler
arasýndaki duvar yýkýlmýþtý. Geniþ kitlelerle bað kurmanýn koþullarý doðuyordu.
Ýþçi sýnýfý, kendi ideolojisi sosyalizmi kullanarak
ayakta duran baskýcý rejimi yýkabiliyorsa gelecekteki
mücadeleler de yeniden ayaða kalkabilirdi.
Doðu Avrupalý iþçiler stalinizmin baskýsýna karþý
Batý kapitalizmine yönelseler de kendi haklarý için
bir kez ayaða kalkan sýnýf esaretten kurtulmak yoluna devam edebilirdi.
Bürokratik devlet kapitalizmi Cliff'in deyiþiyle
'sýnavlarýn en büyüðünü' kazandý: 'Zamana karþý,
tarihin önünde' kendini kanýtladý.
Enternasyonal Sosyalistler, dünyayý açýklamayarak
daðýlan geleneksel sol güçlerin aksine her yerde
devrimci partilerin inþasý için mücadele etmeye
devam etti.
Akýmýn fikirlere verdiði önem, Lenin'in 'devrimci
teori olmadan devrimci pratik olmaz' önermesinin
güncel duruma uygulanmasýydý.
Stalinizmin çöküþü geleneksel sol kadar geniþ
kitlelerin de gözünde sosyalizmin yenilgisi olarak
kavrandý. Çernobilli, generalli, gizli polisli,
bürokratik bir rejimin sosyalizm olamayacaðýný
söyleyen Enternasyonal Sosyalizm Akýmý’nýn sahip
olduðu fikirler bizi saða kaymaktan, iþçi sýnýfý
karþýsýnda sekter tutum almaktan alýkoydu.
1990’larýn sonunda yenilgi rüzgarý dinmeye
baþladýðýnda biz yeni mücadelelere hazýrdýk.
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Küresel ýsýnma üzerine 5 kitap bir dergi
F. Aloðlu
Küresel ýsýnma giderek
üzerinde daha çok konuþulan ve
yazýlan bir konu haline geliyor.
Her yeni yayýnla birlikte iklim
deðiþiminin ne denli ciddi bir
sorun olduðunu anlýyoruz.
Son zamanlarda Türkiye’de
küresel ýsýnma/iklim deðiþimi
üzerine arka arkaya 5 kitap çýktý:
Acayip Havalar, Küresel Isýnma
ve Ýklim Krizi, 99 Sayfada Ýklim
Deðiþimi, Küresel Isýnma ve
Ýklim Deðiþikliði, Küresel Isýnma
Atlasý. Birikim dergisi ise 2007
Nisan 216 ve Kasým 223’üncü
sayýlarýnda Ekolojik kriz, küreselleþme ve yeni sol ve Ekolojik
kriz alarm veriyor baþlýklý
dosyalar yayýnladý.
Bu kitaplar içinde en kolay okunaný Acayip Havalar. Açýk
Radyo tarafýndan yayýnlanan
Acayip Havalar Kate Evans
tarafýndan yazýlmýþ ve resimlendirilmiþ.
Acayip Havalar’ýn çizgi roman
gibi olmasýna bakmayýn, aslýnda
bütün bu kitaplar ve dosyalar
içinde en fazla bilgi vereni.
Açýk Radyo deyince akla ilk
gelen isim Ömer Madra. Ümit
Þahin, Ömer Madra ile uzun ama
gerçekten uzun bir söyleþi yapmýþ. Ortaya Agora’nýn yayýnladýðý 360 sayfalýk bir kitap çýkmýþ: Küresel Isýnma ve Ýklim
Krizi.
Ömer Madra ve Ümit Þahin,
ikisi de konuya çok hakim ve bu
nedenle Küresel Isýnma ve Ýklim
Krizi hem çok kolay okunan bir
kitap hem de çok fazla veri
içeriyor. Okudukça sorunun
derinliðine giriyor ve daha fazla
ilgi duyuyorsunuz.
NTV tarafýndan yayýnlanan
Küresel Isýnma Atlasý da iyi bir
kitap. Görsel malzemelerle
zenginleþtirilmiþ bir biçimde
küresel ýsýnmanýn nedenlerini ve
sonuçlarýný anlatýyor.
Prof. Dr. Mikdat Kadýoðlu küresel iklim deðiþimi konusundaki

uzmanlardan birisi. Ýþ Bankasý
Yayýnlarý’ndan 99 Sayfada
Küresel Ýklim Deðiþimi hem
bilimsel veriler veriyor hem de
bunu oldukça özlü bir biçimde
yapýyor.
Sosyalist Ýþçi standlarýnda en
çok bu kitap satýyor. Bunun bir
nedeni de herhalde ucuz olmasý!
Küresel Isýnma ve Ýklim
Deðiþikliði ise Dr Reþat Uzmana
tarafýndan yayýnlamýþ. Beþ kitap
içinde en az popüler olaný. Gene
de bilgisini geliþtirmek isteyenler
için yararlý bir kitap.
Birikim’in Kasým sayýsýnda
çýkan Ekolojik Kriz Alarm

Veriyor dosyasýnda 7 makale var.
En dikkat çekici iki makale beklendiði gibi Ümit Þahin’in ve
Ömer Madra’nýn makaleleri.
Ümit Þahin Türkiye Yeþilleri
üyesi ama yazýsý Anti-kapitalist
bir iklim deðiþikliði mücadelesine doðru baþlýðýný taþýyor.
Þahin konuyu bir Yeþil gibi deðil
bir sosyalist gibi tartýþýyor.
Ekoloji ve Sol baþlýklý makalesi
ile Fevzi Özlüer ise sol adýna
ÖDP, SDP, TKP ve EMEP programlarýný inceliyor. Aslýnda bu
nafile bir çaba. Bu partilerin
ekoloji ile ve özellikle de küresel
ýsýnma ve iklim deðiþikliði ile hiç

bir ilgileri yok. Sokaktaki
mücadelede ÖDP dýþýnda yer
almýyorlar. Hatta TKP küresel
ýsýnma konusunu emperyalizmin
oyunu gibi görüyor.
Sokakta mücadele edenler
içinde Fevzi Özlüer DSÝP’e ise
tek bir cümle ile deðinmiþ: “Ýklim
deðiþikliðine karþý mücadele,
DSÝP ekseninde, Kyoto Protokolü
imzalansýn kampanyasýna
dönüþtürülüyor.”
Doðrusu DSÝP bir ekoloji
mücadelesi vermiyor. Bu nedenle
ekoloji ve sol tartýþmasý içinde
DSÝP’in pek yeri yok. DSÝP küresel ýsýnmaya karþý mücadele
ediyor ve bunu tamamen
antikapitalist bir temelde yapýyor.
Fevzi Özlüer solda yer alan
birçoklarý gibi sokaktan,
mücadeleden kopuk. Küresel
ýsýnmaya karþý nasýl bir mücadele
verildiðini pek bilmiyor. Bu
sokak mücadelesinin onun
deðindiði partilerin programlarýndan defalarca daha kapsamlý
olan edebiyatýný bilmiyor. Diðer
araçlarý ile karþýlaþmamýþ. Bu
nedenle Türkiye’de iklim
deðiþikliðine karþý mücadelenin
Kyoto Protokolu’nu imzalama
kampanyasý olduðunu sanýyor.
Oysa Kyoto Protokolu’nun
imzalanmasý hareketin taleplerinden sadece bir tanesi ve bu
talep sadece bir reform olarak
diðer reform taleplerinin yaný
sýra öne çýkýyor. Türkiye
Kyoto’yu imzaladýðý takdirde bu
hareketin mücadele ile kazandýðý
bir talebi olacak. Bu nedenle
önemli.
Türkiye Kyoto’yu imzaladýðý
takdirde küresel iklim deðiþiminin insana yapýsý, kapitalizmin
ürünü olduðunu kabul edecek.
Sorumluluk üstlenecek.
Ýklim deðiþimi konusunda
sorumluluk üstlenen bir ülkenin
hükümetinden diðer reformlarý
talep etmek ve bu reformlarýn
gerçekleþmesini saðlamak daha
kolay olacak.

Hollywood’dan küresel bir þirket teþhiri
Dev bir tarým þirketi
olan U/North yüzlerce
müþterisini sattýðý ürünlerin zehirli çýkmamasý
nedeniyle ölümüne neden
olur. Arthur Edens ise
yine bir dev avukatlýk þirketinde çalýþan ve suçlu
olduðunu bile bile
U/North'u korumakla
görevli olan ama dava
sýrasýnda aklýný kaybeden
avukat rolünde.
Son dönemlerde
Holywwood'da soldan
sesler çýkartan sanatçýlar
arasýnda yer alan George
Clooney ise avukatlýk þirketinin eksiklerini
gideren, davalar sýrasýnda
þirketin arkasýný toplayan
kendi çeliþkileriyle dolu
baþka bir "kahramaný"
(Michael Clayton) canlandýrýyor.
Eddens elindeki bilgileri
U/North'a karþý kullanmaya karar verdiði için,
avukatlýk þirketinden

birisinin bu iþe bir dur
demesi gerekiyor. Michael
Clayton, müþterilerinin
durumunu toparlamakla
yükümlü ama kendi
durumu hem finansal
hem de de psikolojik açýdan darmadaðýn. Dava
sýrasýnda o da kendisini
Eddens'ýn yaþadýðý çeliþkilere gömülmüþ buluyor.
U/North'un kadýn
yöneticisi ise dava sýrasýnda patlayan skandalý, binbir çeliþt yöntemle onarmaya çalýþýyor ve bir þirket yönetmenin acýmasýz
ve soðukkanlý tüm yöntemlerini sergiliyor.
Film, hukuk, dev özel
þirketler, dev avukatlýk
þirketleri, þirket yolsuzluklarý, kazanýlan karlarýn
yarattýðý büyük yozlaþma
ve ölçeði, sermayenin
parýltýlý dünyasýnda
arkadan arkaya iþleyen
"kendini korumak için her
yol mübahtýr" mantýðýnýn

nasýl geliþtiðini, karakterlerini yargýlamadan, her
karakterin "iyi ve kötü"
yanlarýný geçiþken bir
biçimde vererek anlatan
çok baþarýlý bir yapým.
Ýsteyenler, filmden anti
kapitalist bir dizi öðenin
de iþlendiðini görebilir.
2007'nin baþarýlý filmlerinden birisi.

Avukat: Michael Clayton
Yönetmen : Tony Gilroy,
Senaryo : Tony Gilroy ,
Görüntü Yönetmeni :
Robert Elswit , Müzik :
James Newton Howard ,
Yapým : 2007, ABD
Oyunucular: George
Clooney (Michael
Clayton) , Tom Wilkinson
(Arthur Edens) , Tilda
Swinton (Karen
Crowder), Sydney Pollack
(Marty Bach)

Abidin Dino
sergisi
1913- 1993 yýllarý arasýnda
yaþamýþ, çaðdaþ Türk
resminin öncülerinden olan
Abidin Dino'nun çizimleri,
eserleri, fotoðraflarý ve hayatý
ile ilgili dokümanlar ''Abidin
Dino: Bir Dünya'' baþlýðý
altýnda Sabancý Üniversitesi
Sakýp Sabancý Müzesi'nde 2427 Kasým tarihleri arasýnda
sergilendi. Serginin sponsorluðunu Philips yapmýþ.
Abidin Dino'yu çoðumuz
yaptýðý el resimlerinden
tanýrýz. O ayný zamanda kartikatür, dekorasyon, illüstrasyon, sinema, yazarlýk gibi
dallarda da eserler vermiþ
çok yönlü bir sanatçýdýr.
Pablo Picasso'la ve yönetmen
Eisenstein'la da çalýþan Dino
bir döneme tanýklýk etmiþ bir
sanatçýdýr. 1940'lu yýllarda
baskýlar altýnda çalýþmak
zorunda kalan Anadolu'nun
çeþitli yerlerine sürgüne gönderildi ve bu sayede
Anadolu'yu tanýma fýrsatý da
buldu. 1950'li yýllarda çalýþmalarý sürekli yasaklanýnca
çareyi yurtdýþýna gitmekte
buldu. Avrupa'nýn birçok
yerlerinde sergiler açan ve
çeþitli ödüller alan Dino
Türkiye'de ilk sergisini
1969'da açtý. ''Sen mutluluðun
resmini yapabilir misin
Abidin?'' dizelerini yazan
arkadaþý Nazým Hikmet'in
þiir ve oyun kitaplarýna
kapak resimleri de çizdi.
Resimlerinde iþçi ve köylü
tiplemelerini çizen Abidin
Dino, Türkiye'de toplumcu
gerçekçi akýmýn savunucularýndandýr. Her ne kadar
Sabancý ve Philips aracýlýðýyla
olsa da Abidin Dino'nun
eserlerine ulaþabilmek açýsýndan bu sergi bir fýrsattý.
Sakýp Sabancý Müzesi
Sahil Yolu, Çýnaraltý Otobüs
Duraðý, Emirgan
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Ümraniye'de
küresel
ýsýnma
toplantýsý
24 Kasým Ümraniye
Prenses Düðün
Salonu'nda 50 kiþinin
katýlýmýyla küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliði
toplantýsý düzenlendi.
KEG'den Meltem Oral,
iklim deðiþikliðinin ne
olduðunu anlattý. Nuran
Yüce ise küresel ýsýnmanýn yoksullarý nasýl
etkilediðini anlattý ve
mücadelenin önemini
vurguladý.
Atakent'teki KEG
aktivistleri tarafýndan
düzenlenen toplantý için
sokakta, okul çýkýþlarýnda bildiri daðýtýldý.
KEG'in küresel ýsýnma
toplantýlarý Ümraniye'de
devam edecek, sonraki
buluþma 1 Mayýs
Mahallesi'nde.

Aliaða’da
KEG paneli
Aliaða’da “Küresel
Isýnma ve Aliaða Termik
Santrali” konulu panel
yapýldý. 80 kiþinin
katýldýðý panelde termik
santralin çevreye vereceði zararlar ve santrallerin küresel ýsýnmaya
katkýsý konularý
tartýþýldý. Termik santrallerin yapýmýnýn durdurulmasýnýn çok acil bir
gereklilik olduðu vurgusu ön plandaydý.
Turgutlu’da nikel,
Ýnay'da altýn madenine
karþý direnenler, Aliaða
ve Yeni Foça'dan termik
santrallere karþý olanlar
da paneldeydi.
Ýzmir KEG aktivistleri,
katýlýmcýlarý 2 Aralýk
Saat 13.00’te Cumhuriyet
Meydaný’nda,
Saat:14.00’te Gündoðdu
Meydaný’nda buluþmaya
çaðýrdý.

Kocaeli KEG
toplanýyor
8 Aralýk eylemi için
çeþitli þehirlerde yapýlan
toplantýlardan biri de
Kocaeli'nde gerçekleþti.
Toplantýya 20 kiþi
katýldý.
Bölgede bulunan fabrikalarýn yarattýðý tahribat ve Dilovasý'nda
yaþananlarýn teþhiri için
bir çok fikir paylaþýldý.
Kocaeli KEG aktivistleri 'durdurabiliriz' haftasý kapsamýnda bir
etkinlik düzenlemeye
karar verdi. 2 Aralýk
pazar günü 'küresel
iklim deðiþimi' paneli
var. Toplantý Marsis
grubundan Korhan'ýn
yaptýðý müzik dinletisiyle sona erdi.
Kocaeli KEG her cuma
günü 17.30'da Ihlamur
Cafe'de toplanýyor.
05065190546
05366599998
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sosyalist iþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

30 Kasým - 8 Aralýk

Durdurabiliriz
etkinlik haftasý programý

toplantýsý (Nuran Yüce)
Þenesenevler Lisesi
13.30-115.30 Felaketi durdurabilir miyiz? konuþmacý-Avi Haligua Bilgi
Ünv. Dolapdere Kampüsü
18:30 "Bizi Bu Havalar
Delirtti'' ritm/ slogan atölyesi Karakedi Kültür
Merkezi

6 Aralýk Perþembe
30 Kasým Cuma
13:00-1
13:30 "Climate of
Hope" film gösterimi,
Muhittin Zekioðlu
karikatür dia gösterisi.
Bilgi Ünv. Dolapdere
Kampüsü
13.30-1
15.00 Avrupa Sosyal
Forumu hazýrlýk toplantýlarý '' Ýklim Deðiþikliði
Network" toplantýsý
''Küresel ýsýnmaya karþý
küresel eylem" Bilgi Ünv.
Dolapdere Kampüsü
19.00 Kurumlar toplantýsý
20.00 Küresel Eylem Grubu
dayanýþma gecesi Beyoðlu
SekSek Bar

1 Aralýk Cumartesi
09:00 Avrupa Sosyal
Forumu hazýrlýk toplantýsý
açýlýþý Bilgi Ünv.
Dolapdere Kampüsü
12:30 Basýn açýklamasý
(katýlýmcýlar,Zeynep
Casalini, Savaþ Çekiç,
Evren Ergeç, Taner Öngür,
Mustafa Alabora, Zeynep
Tanbay, Pelin Batu, Kerem
Kabadayý, Harun Tekin,
Aydýn Sayman )
Galatasaray Lisesi önü
14:00 ''Neden Burdayým''
toplantýsý (katýlýmcýlar,
Zeynep Casalini, Zeynep
Tanbay, Pelin Batu, Kerem

Kabadayý, Taner Öngür,
Savaþ Çekiç ) "Stüdyo Live
- Sakýzaða Cad.
Büyükbayram sok: No.21
K:2/3 Beyoðlu "
12:30 Ankara'da Küresel
Ýklim Deðiþikliði mitingi
Toros sokaktan Abdi
Ýpekçi parkýna
16.30 Malzeme Üretme atölyesi (pankart,
döviz,marakas,rüzgar
gülü, ) Karakedi Kültür
Merkezi

2 Aralýk Pazar
11:00 Barýþa Pedal etkinliði
"Üsküdar'daki motor iskelesinden Kuzguncuk
Mülkiyeliler Birliði
Lokali'ne"
11:30 Üsküdar
Kuzguncuk'ta Pazar kahvaltýsý Kuzguncuk
Mülkiyeliler Birliði Lokali
13:00 Ýzmir'de Küresel
Ýklim Deðiþikliði mitingi
Cumhuriyet meydaný
14.00 Açýk Radyo'da 8
Aralýk Özel yayýný ( Açýk
Radyo çalýþanlarý) Açýk
Radyo

Týp fakültesi
16:00-118:00 Küresel Isýnma
üniversite toplantýsý (Þenol
Karakaþ ,Hilal Atýcý)
Boðaziçi Ünv.
17.00-119.00 Panel ve film
etkinliði "Hani kuþlar
aðaçlar, binbir renkli çiçekler" (Volkan Akyýldýrým)
Kahvebahane Cafe
Kadýköy
19:00 2.Cemre Filmi
(Düzenleyen :Türkiye
Yeþiller) Beyoðlu SekSek
Bar
19:00 "Merhaba Acil" Yön
Radyo Mustafa Sütlaþ
20:00 Dem TV'de "Dem
Özel" programýnda
Küresel Eylem Grubu
aktivistleri konuk

4 Aralýk Salý

3 Aralýk Pazartesi

13:00 TBMM'de basýn açýklamasý (Pelin Batu, Ümit
Þahin, Kerem Kabadayý,
Avi Haligua, Ufuk Uras,
Ertuðrul Ünlütürk )
Ankara
21:00 Uygunsuz Gerçek
film gösterimi (En iyi
belgesel dalýnda Oscar
ödüllü) Yeþilçam Sinemasý
Beyoðlu

13:00 Toplantý ve film gösterimi (Ümit Þahin-Kerem
Kabadayý) Haydarpaþa

11:00-112:00 Küresel Isýnma

5 Aralýk Çarþamba

Küresel BAK: “Barýþa bir þans verin”
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu 26 Kasým
Pazartesi günü Ýstanbul
Taksim Square Otel’de
‘Barýþa Bir Þans Verin’
baþlýklý bir toplantý
düzenledi.
Toplantýda ilk olarak
Yasemin Çongar, Oral
Çalýþlar ve Hasan
Cemal’in konuþtu.
Her üç konuþmacý da
Kuzey Irak’a düzenlencek bir operasyona
karþý olduklarýný belirttiler. Yasemin Çongar ABD
açýsýndan Türkiye ve
Kürtler arasýndaki iliþikileri deðerlendirdi.
Hasan Cemal ise silahlý
mücadelenin barýþýn
önünde bir engel teþkil
ettiðini, ayrýca
Peþmergeler arasýnda da

PKK’ye karþý bir tepki
oluþmaya baþladýðýný,
barýþýn saðlanmasý için
Talabani’nin Türkiye’den
uzak bir noktaya çekilmesi gerektiðini belirtti.
Salondan yapýlan
konuþmalarda ise
bugüne kadar 24 tane
askeri operasyon
yapýldýðý ve bunlarýn

hiçbirisinin çözüm
olmadýðý, barýþýn saðlanmasý için öncelikle
Türkiye tarafýnýn barýþýn
saðlanmasý yönünde
adýmlar atmasý gerektiði
belirtildi.
Daha sonra aralarýnda
Ahmet Ümit, Berat
Günçýkan, Ercan
Karakaþ, Erdoðan Aydýn,
Gencay Gürsoy, Hakan
Tahmaz, Julide Kural,
Leyla Ýpekçi, Memet Ali
Alabora, Murat Çelikkan,
Orhan Alkaya, Seydi
Fýrat, Þenol Karakaþ,
Yýldýz Ramazanoðlu,
Zeynep Tanbay’ýn bulunduðu aktivist, aydýn ve
sanatçýlar barýþa nasýl bir
þans verilebileceði
konusundaki görüþlerini
ifade ettiler.

14:00-116:30 Ýstiklal
Caddesinde sokak standý,
sokak müziði
15:00 "Ýklim Deðiþiyor,Biz
Durdurabiliriz, Peki Nasýl "
toplantý (Ümit ÞahinNuran Yüce) Galatasaray
Unv.
15:00 "Ýklim Deðiþikliði
toplantýsý" (Pelin Batu)
Yeditepe Ünv.
16:00-117:00 Ýklim
Deðiþikliði toplu bildiri
daðýtýmý Kadýköy
19:00 "Ýklim Deðiþikliði
toplantýsý" düzenleyen
DSÝP (konuþmacý Avi
Haligua) Karakedi Kültür
Merkezi
19:00 "Ýklim Deðiþikliði
sohbeti" düzenleyen :ÖDP
MÝEM Ýstiklal Cad.
20:00 Ýklim gecesi Karga
Kültür Merkezi Kadýköy

7 Aralýk Cuma
10:00-221:00 Müjdat Gezen
Tiyatrosu’nda son hazýrlýklar için marakas, döviz
hazýrlama ve slogan atölyesi Bahariye / Kadýköy

8 Aralýk Cumartesi
MÝTÝNG
11:00 Tepe Nautilus önü
Kadýköy toplanma
14:00 Kadýköy Ýskele meydaný miting.

Kadýnlar
þiddete karþý
25 Kasým “Dünya Kadýna
Yönelik Þiddete Karþý
Mücadele Günü”nde
Ankara Sakarya
Caddesi’nden baþlayan ve
Yüksel Caddesi’nde basýn
açýklamasý ile biten bir
yürüyüþ yapýldý. Yaklaþýk
100 kadýnýn katýldýðý
yürüyüþte KEG, Pembe
Hayat, Ankaralý feministler ve çeþitli kadýn
platformlarý yer aldý.
Kadýnlar hep bir aðýzdan
kadýna yönelik þiddete,
cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý sloganlar attýlar.
Bu taleplerin yaný sýra en
öne çýkan þey ise “Kürt
halkýyla barýþ, savaþa
hayýr” idi. Kadýnlar savaþ
istemiyor, Barýþ hemen
þimdi diyor!

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

sosyalist isci

 Uluslararasý Tanýtým ve Yayýncýlýk Ltd. Þti.
 Sahibi: Özden Dönmez  Sorumlu Yazýiþleri
Müdürü: Volkan Akyýldýrým
Adres: Ýstiklal Cad.,Büyükparmakkapý Sok., 8/10,
Beyoðlu/Ýstanbul

www.sosyalistisci.org

Türkiye'de kadýn olmak
Neo-liberalizm tüm dünyada
olduðu gibi Türkiye'de de kadýnlarýn durumunu zorlaþtýrýyor. Bir
yandan kadýnlar arasýnda iþsizlik
artarken bir yandan da çalýþan
kadýnlarýn koþullarýnda bir
iyileþme görülmüyor. Kadýnlar
hala þiddete maruz kalmaya,
ezilmeye devam ediyor.

Kadýnlarýn iþsizlik oraný
artýyor
Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun
(TÜÝK) 2007 Temmuz dönemi
(Haziran, Temmuz, Aðustos)
Hane Halký Ýþgücü Araþtýrmasý'na
göre istihdam edilen 23 milyon
747 kiþinin yüzde 26'sý kadýnken,
yüzde 73'ünü erkekler oluþturuyor.
Ayrýca OECD'nin 2007 yýlý istihdam raporu verilerine göre
Türkiye 1994 yýlýnda yüzde 8.3
seviyesi ile kadýn iþsizliði oranýnda
yüzde 8.4 olan OECD ortalamasýnýn altýnda ve OECD ülkeleri
arasýnda 17. sýrada yer alýrken,
2006 yýlýnda yüzde 10.6 ile kadýn
iþsizliðinin en yüksek olduðu 6.
ülke konumuna geldiði belirtildi.

Kadýnlar þiddet maðduru
Türkiye'de her 3 kadýndan biri
þiddet maðduru. Aile içi suçlarýn
yüzde 87'si kadýnlara karþý iþleniyor. Kadýnlarýn yüzde 20'si okuma
yazma bilmiyor. Eðitim gören her
100 kadýndan sadece 2 tanesi yüksek öðrenim görebiliyor.
Meclis'teki kadýn milletvekili oraný
yüzde 4, belediye meclislerindeki
kadýn oraný yüzde 2.5. Bu rakamlar aslýnda fazla söze yer býrakmýyor. Nüfusun yarýsýný oluþturan
kadýnlarýn adlarý þiddet haberleri
ötesinde anýlmýyor. Kadýna yönelik þiddet konusunda doðru
dürüst bir istatistiði bile olmayan
Türkiye'de, Baþbakanlýk Kadýnýn
Statüsü ve Sorunlarý Genel
Müdürlüðü Aralýk ayýndaki
raporunda, varoþlardaki kadýnlarýn yüzde 97'sinin aile içi þiddete
maruz kaldýðýný söylüyor bize.

Yine ayný rapora göre, Türkiye
genelindeki ailelerin yüzde
34'ünde fiziksel þiddet var.

Kadýnlar okula gidemiyor

ölçüde açacaktýr. Erkek iþçiler ve
kadýn iþçilerin birlikte mücadelesi
hem erkek hem de kadýn iþçilerin
koþullarýný düzeltecektir.

Türkiye'nin güneyinde ve
doðusunda, 6-14 yaþ arasýndaki
kýz çocuklarýnýn yüzde 50'sinden
fazlasý okula gidemiyor. Kýrsal
kesimlerde ise 11-14 yaþ arasý
kýzlarýn yüzde 60'ýndan fazlasý
okula kayýtlý deðil.
Bir baþka deyiþle, Türkiye'de
kadýnlarýn yüzde 19'u okur-yazar
olmadýðý, yüzde 21'inin okuryazar olmakla birlikte bir okuldan
mezun olmadýðý, yüzde 37'sinin
ise, yalnýzca ilköðrenim diplomalý
olduðu göz önünde bulundurulduðunda, yüzde 77 gibi bir oranýn
ilkokulun üzerinde öðrenim
görmediði ortaya çýkýyor.

Kadýnlarýn sosyal
güvencesi yok
Her iki çalýþandan birinin sosyal
güvenlikten yoksun olduðu ve 11
milyon 79 kiþinin "kayýtdýþý"
çalýþtýðý Türkiye'de, "tarým sektöründe çalýþan erkekler arasýnda
kayýtdýþý istihdam oraný yüzde
79'ken kadýnlar arasýnda yüzde 99.
Bu, tarým sektöründe çalýþan her
100 kadýndan yalnýzca birinin bir
sosyal güvenlik kurumuna kayýtlý
olduðunu gösteriyor. Türkiye'de
istihdam edilen 5 milyon 931
kadýn toplam istihdamýn yüzde
26'sýný oluþtururken kadýnlarda
kayýtdýþý istihdam oraný yüzde 66.

Peki çözüm ne?
Tüm ezilen kesimler için olduðu
gibi kadýnlar için de nihai kurtuluþun, kara ve rekabete dayanan
bu sistemin, yani kapitalizmin
yýkýlmasý olduðunu söyleyerek
baþlayabiliriz bu soruyu cevaplamaya. Ancak nihai çözümü saðlamakla birlikte bu yeterli deðildir.
Her düzeyde kadýn örgütlenmesi,
kota gibi önerilerin çözüme katkýsý
olmakla birlikte, kadýnlarýn genel
toplumsal reform mücadelesinin

Dünyada kadýn
"Dünyada her 3 kadýndan 1'i
hayatýnýn bir döneminde þiddete maruz kalýyor.
"Her 5 kadýndan 1'i hayatýnýn
bir döneminde tecavüz veya
tecavüz giriþimi kurbaný oluyor.
"ABD'de her 90 saniyede 1
kadýn tecavüze uðrarken, Irak'ta
Nisan 2003'ten bu yana savaþ
sýrasýnda ve sonrasýnda, en az
400 kadýnýn tecavüze uðradýðý
Ýnsan Haklarý Ýzleme
Örgütü'nün raporlarýnda yer
alýyor.
"Dünya genelinde mültecilerin
yüzde 80'i kadýn.
"Geliþmekte olan ülkelerde
okur-yazar olmayan her 3 kiþi-

bir parçasý olmalarý, taleplerini bu
genel mücadele içinde dile
getirmeleri, koþullarýný
iyileþtirmelerinin önünü büyük

den 2'si kadýn.
"Dünyamýzda günde 1 dolarýn
altýnda gelirle geçinmek zorunda kalan 1.2 milyar yoksulun
yüzde 70'ini kadýn ve çocuklar
oluþturuyor.
"Ücretsiz aile iþçilerinin yüzde
61'i, ama dünyadaki yöneticilerin (kamu ve özel sektör) yalnýzca yüzde 21'i kadýn.
"Yeryüzünde 700 milyon
kadýn, beslenme, içme suyu,
saðlýk hizmetleri ve eðitim
olanaklarýndan yoksun.
"Dünyada okuma-yazmasý
olmayanlarýn yüzde 67'sini
kadýnlar oluþturuyor.

Kardelen Ayþe,
kadron nerede?
24 Kasým Öðretmenler günü olarak
kutlanýyor. Bu günün anlamý Mustafa
Kemal'in "Millet Mektepleri
Baþöðretmenliði'ni" kabul ettiði gün
olmasý nedeniyle, 1981 yýlýnda Kenan
Evren tarafýndan belirli gün ve haftalar içerisine sokuldu. Eðitim-Sen bu
günü öðretmenler günü olarak kutlamýyor. Çünkü 1980 darbesinden
sonra binlerce öðretmenin kýyýmý
üzerinden, sahte övgülerle, cefakar,
fedakar ve mesleklerinin kutsallýðý
üzerine kurgulanan bu günün hiç de
öyle olmadýðý gün gibi ortada. EðitimSen'in yaptýðý ankete göre öðretmenlerin yüzde 48'i ek iþ yapýyor, yüzde
82'si bankalara borçlu. Ankete
katýlan öðretmenlere sorulan sorulardan bir tanesi: "Bir takým elbise
almak sizi ekonomik olarak nasýl etkiler?’’ sorusuna yüzde 49 oranýyla
"çok etkiler" yanýtýný veriyor. Öðretmenlerin mesleklerine yönelik en
büyük þikayetleri ise ekonomik.
Yüzde 47 oranýyla mesleklerini icra
ederken maddi imkansýzlarýndan
bunaldýklarýný dile getiriyorlar. Milli
Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik'e göre
ise "Saygýnlýk maaþla ilgili deðil,
öðretmenin kendisiyle ilgilidir."
Bakan Çelik ücretlerimizi iyileþtireceði yerde mesleðin saygýnlýðýyla yetinmemizi öneriyor. Reklamlarda
izliyorsunuzdur. Çaðdaþ Yaþamý
Destekleme Derneði ile Turkcell'in
yürüttüðü on bin genç kýza burs
hedefli "Kardelenler projesi" kap-

 Baský: Yön Matbaasý

 Yerel süreli yayýn, haftada bir yayýnlanýr

samýnda "öðretmen olan Ayþe'nin"
hikayesini. Sezen Aksu'nun müziði
eþliðinde herkesin gözlerinin dolu
dolu olmasýna neden olan reklamý.
Binlerce "Ayþe" bugün öðretmen
olabilmek için ya KPSS sýnavlarýnýn
bilmem kaçýncý aþamasýný geçmek
için didiniyor, ya da ayda 3 yüz, 4
yüz YTL arasý bir ücretle okullarda
kadrosuz çalýþýyor. Sözleþmeli
çalýþan öðretmen sayýsý günden
güne artmakta. 80 bini aþkýn öðretmen sözleþmeli olarak çalýþmakta.
Öðretmenleri güvencesiz, düþük
ücretli çalýþtýran bu zihniyet,
anayasada yer alan sosyal devlet
ilkesiyle bir tezat oluþturmakta.
Bakanlar Kurulu kararýyla yapýlan
bu uygulama, uluslararasý çalýþma
standartlarýna ve sözleþmelere
aykýrý. Devlet eðitimden artýk elini
çekiyor. Ne yazýk ki; her þey
"Kardelenler" reklamýndaki Ayþe'nin
hikayesi gibi onurlu ve kutsal
geliþmiyor.
"24 Kasýmlarda nutuklara karnýmýz
tok, çözüm istiyoruz." diyoruz.

Neler istiyoruz?

*Sözleþmeli ve ücretli çalýþan
öðretmenlerin bir an önce kadroya
geçirilmesini,
*Milli gelirden kamu eðitimine
ayrýlan payýn yüzde 3.33'den en az
yüzde 5'e çýkarýlmasýný,
*Taban maaþýnýn tüm vergilerden
muaf olmasýný,
*Öðretmenleri kariyer basamaklarýna göre ücretlendirmek yerine, kýdem
esasýna göre ücretlendirilmeye
geçilmesini
*Sürgün, soruþturmalar ve kadrolaþmaya son verilmelisini.

Çöp Sepeti
Ersin TEK
Ýnternette nükleer
enerji ile ilgili onlarca
siteden yalnýzca biri
tamamen farklý içeriyle
dikkat çekiyor. Nükleer
Teknoloji Bilgi Platformu
adýyla yayýn yapan
Nükte.org sitesi. Nükleer
silahlarýn önemli
olduðundan, Çernobil'in
öneminin abartýldýðýndan
ve hatta Çernobil'in Türk
Çay endüstrisini çökertmek amacýyla yapýldýðýndan bahsediliyor. Sürekli
savaþ, sürekli strateji,
sürekli atom bombasý
anlatýyor "platform".
Nükleere karþý olmanýn
Amerikan emperyalizminin oyunu olduðu
anlatýlýyor. "Nükleer
karþýtlarý borsasý" adýyla,
nükleer karþýtý dýþ
mihraklarýn oyununa
gelmiþ sivil toplum
örgütleri ve partiler
sýralanýyor.
"Bilim kýlýfýna sokulmuþ bu saçmalýk nasýl
anlatýlabilir? Böyle bir
platform nasýl oluþabilmiþ?" sorularýný
soranlar, "iletiþim"
bölümüne bakýnca
iletiþim bilgisinin
olmadýðýný görüyor. Açýk
ki, dezenformasyon
amacý ile yapýlmýþ fason
bir platform. Sitedeki
"Nükte Makalesi"
bölümünde ise Adil
Buyan adýný görüyoruz.
Kim bu Adil Buyan? Fizik
Mühendisleri Odasý
(FMO) Denetleme Kurulu
üyeliði yapmýþ bir
mühendis. Bu bilgiyi
edindiðimiz FMO resmi
sitesinde ise, Nükte adlý
"çakma" platforma linkle karþýlaþýyoruz.
FMO, bilimi insanlýk
yararýna savunmak yerine; nükleeri çarpýtmalarla savunan, savaþý meþru
gören, nükleer lobilerinin
yalan bulutuna katký
sunan Nükte'yi tavsiye
ediyor.
Gerçekten de Nükte,
insan-kar ikileminde çok
nüktedan!
Ýþin nüktesi ise, Nükte
sitesinin en baþýnda yer
alan fotoðraftaki nükleer
santralin bulunduðu
Güney Kore'de en sonuncusu 1999'da ve 22
kiþinin etkilendiði nükleer santral kazasýnýn
meydana gelmiþ olmasý.

