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Irak Anayasa oylamasý:

ABD DEMOKRASÝ
DEÐÝL ÖLÜM GETÝRDÝ

Amerikan emperyalizmi Irak’ta son
kozlarýný oynuyor. Bir yandan
Anayasa oylamasý yapýldý, diðer yandan Saddam Hüseyin’in mahkemesi
baþladý.
George Bush Irak’a demokrasi ve
huzur getireceklerini, Irak’ta þiddetin
son bulacaðýný söylüyordu.
Ne var ki Anayasa oylamsý

yapýlýrken ABD helikopterleri
Ramadi’yi bombalýyorlardý.
Ramadi’nin yakýnýndaki bir köy olan
Al bu Faraj’da ise 40 sivil havadan
açýlan ateþle öldürüldü.
Anayasa oylamasýna katýlým düþük.
Sunniler yoðun bir biçimde hayýr oyu
verdiler. Kýsacasý herkes bu Anayasa
oylamasýnýn bütünüyle anlamsýz

olduðunu biliyor.
Saddam’ýn yargýlanmasý da
Iraklýlarýn çoðunluðu tarafýndan ayný
þekilde emperyalistlerin bir oyunu
olarak görülüyor.
Açýk ki ABD’nin Irak’taki günleri
çok sayýlý.Artýk bunu ABD yetkilileri
de belirtiyorlar. Sorun þimdi ABD’nin
çekilmek için iyi bir bahane bulmasý...

Avrupa Birliði:

Kim ne bekliyor
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Van Üniversitesi rektörü
tutuklandý. Yolsuzluk yaptýðý iddia ediliyor.
Öncelikle hakkýnda her
dava açýlanýn tutuklanmasýnýn yasal olmadýðýný
vurgulamak gerekiyor. Eðer
sanýðýn bir iþi varsa, delilleri yok etme olasýlýðý
yoksa, kaçacaðpýna dair
kuvvetli iþaretler yoksa

YÖK, AKP ve demokrasi
tutuklanmasýna gerek yoktur. Bu nedenle rektörün
tutuklanmasý siyasi bir
tutumdur.
Öte yandan YÖK ve birçok
üniversite rektörünün ayný

aðýzdan kopardýklarý yaygarayý da anlamak
mümkün deðildir.
CHP ve YÖK Van Üniversitesi rektörünün siyasi bir
saldýrý altýnda olduðunu

iddia ediyorlar. Oysa iddia
tamamen yolsuzluða iliþkin.
Eðer rektörün yolsuzlukla
bir ilgisi yoksa aklanýr. Aksi
takdirde YÖK ve laik
cephenin bir kere daha
çirkin yüzü ortaya çýkar.
Laik cephe bu tür tutumlarý ile kendisini daha da
yýpratmaktadýr.

"Hrant Drink ve
Orhan Pamuk
baþýmýzýn tacýdýr"
sayfa: 9
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Kuþ gribi kimin icadý?
"Kuþ gribi" paniði Asya
ülkelerinin ardýndan
Türkiye'de de ortaya çýktý.
Türkiye' de birkaç yerde
yaþanan tavuk ölümleri ve
Manyas' ta bölgenin tamamen karantinaya alýnmasý
paniði daha da çok týrmandýrýyor. Birde AB nin
Türkiye' de ve Romanya'
da rastlanan vakalarda
"ölümcül" nitelikte olan
H5N1 virüsüne rastlandý
diye açýklamada bulunmasý durumu iyice belirsizleþtiriyor.
Bu konuda ortalýkta
birçok uzmanýn görüþü
dolaþýp gidiyor. Kimileri,
önlemlerin alýnmasýyla ya
da yeteri kadar alýnamamasýyla paralel 2 ila 150
milyon arasýnda ölümün
gerçekleþebileceði belirtiyor. Kimileri ise aslýnda
böyle bir virüsün bile varlýðýndan þüphe duy-

duðunu baþkalarý ise
tehlikenin aþýldýðýndan söz
ediyor. Þimdi farklý açýklamalarda bulunup dikkatleri üzerine çeken Dr.
Leonard Horowitz' in
görüþlerine bakalým.
Amerikalý araþtýrmacý,
son makalesinde þöyle
diyor: "Kuþ gribi, bir salgýn
ihtimalinden fazla bir þey
haline gelirse, bunun sebebi siyasi ve ekonomik
planlar olacaktýr. Bu tez;
medyanýn yanlýþ aktarýmý,
riskli ve deðersiz ilaçlardan elde edilen devasa
kârlar, geçmiþ virüslerin
ortaya çýkardýðý derslerin
gözardý edilmesi, mutant
grip virüslerinin üretildiði
genetik çalýþmalarýn
devamý, Beyaz Saray ve
ilaç tekelleri arasýndaki
kirli iliþki ve skandallar
gibi geliþmelerle destekleniyor." (Global Research,

12 Ekim 2005)
Ayrýca makalesinde
Horowitz bize þu ana
kadar Asya da gerçekleþen
65 ölümü sorunlu saðlýk
hizmetlerine baðlýyor ve
heryýl Amerika da gripten
kaynaklý ölümlerin 40 bin
olduðunu hatýrlatýyor.
Þu an virüs sadece kuþtan
kuþa geçebiliyor insanlarda kuþlara nazaran çok az
rastlandý. Ýlaç tekelleri
baþta Roche olmak üzere
insan proteinleri ile insana
bulaþan virüsün aþýsýný
aramaya baþladýlar bile.
Bu, þu anlama geliyor,
insana rahatça geçen virüs
tipini labaratuarlarda üretmeye baþladýlar. Kendi
ürettikleri virüsü baþta
Roche olmak üzere tekeller
"kazayla" ellerinden her an
kaçýrabilirler.

Yine yoksullar, yine kararan hayatlar
7 Ekim'de Pakistan'ýn
Keþmir bölgesini vuran
7.6'lýk deprem 50 bini
aþkýn insanýn ölmesine,
çok daha fazlasýnýn da
yaralanmasýna neden oldu.
Deprem sonrasý görüntüler
büyük bir trajedinin
yaþandýðýný kanýtladý.
Milyonlarca insan herhangi bir gýdadan, saðlýktan ve
barýnaktan yoksun bir þekilde yaþam mücadelesi
veriyor. Birleþmiþ Milletler
bu kýþýn sonunda bölgede
çok büyük bir tahribat ola-

caðýný söylüyor.
Dünyanýn her yerinde ve
17 Aðustos'ta Türkiye'de
de olduðu gibi bütün
felaketler yoksullarý vuruyor. Yoksullar sadece
deprem anýnýn felaketiyle
deðil, deprem sonrasý
yetersiz beslenme ve saðlýk
koþullarýyla, sert hava þartlarýyla mücadele etmek
zorunda kalýyorlar. Bu
arada salgýn hastalýklarda
kitlesel kýyýmlara yol açýyor. Her büyük depremde
alt ve üst yapý sorunlarýyla

sonuçlarý da felakete
uðrayan bölge halkýnýn
baþýnbdaki bir baþka
sorun. Birçok bölgeye
karadan ulaþmak mümkün
deðil. Uçak ve helikopter
gerekli. Ne var ,ki Pakistan
ve Hindistan arasýndaki
askeri çatýþma bölgeye
Hint helikopterlerinin
yardým taþýmasýna engel
oluyor. Dünyanýn en çok
helikoptere sahip ülkesi,
ABD iþe elindeki araçlarý
New Orleans’da kullanmadýðý gibi Pakistan’da da

yaþadýðýnýz yerde bulamýyorsanýz
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hiç uðraþýlmayan yoksul
mahalleler kaderine terk
ediliyor.
Pakistan'da 17 Aðustos
sonrasý Türkiye görüntülerini izlemeye baþladýk.
Yüksek askeri önlemler,
coplanan insanlar, iç edilen
yardýmlar, korumaya alýnan zengin bölgeler, organ
ticareti yapanlarýn iþtahýný
kabartan yalnýz kalmýþ binlerce çocuk. Ve depremin
rantýný yemeye hazýrlanan
asalaklar.
Öte yandan militarizmin
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Geçen günlerde
ilginç bir yasa hazýrlandý. Özel okullarda
çocuklarýný okutan
ailelere devlet indirimli kredi vermeyi kolaylaþtýrmasýnýn yanýnda
bir çok baþka kolaylýk
da saðlayacak.
Aslýnda basbayaðý
þirket olan özel
okullarýn giderlerinin
bir kýsmýnýn karþýlanmasý ve bazý öðrencilerin devlet bursuyla
özel okullarda okutulmasý da var. Bu, çeþitli
sektörlerde baþlayan
özelleþtirme ataðýnýn
eðitimdeki ayaklarýndan biri.
Neden, insanlar
çocuklarýný býrakýn
özel okulu devlet okuluna gönderemezken
zaten hali vakti
yerinde olan bu insanlara yardým ediyor?
Birde iþe þöyle bir cila
bulmuþlar "özel
okullarda görev yapan
öðretmenlere sendika
hakký’" Bu, zaten sakat
bir sendika yasasýyla
nasýl garanti edilebilir
ki. Öðretmenler hangi
güvenceye sahipler?
Hiçbir güvence verilmeden böyle bir
hakkýn verileceðinin
söylenmesi hiçbir
anlam taþýmýyor.
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Uluslararasý antikapitalist hareketle, savaþ karþýtlarýyla, iliþki kurmak istiyorsanýz sosyalist
iþçi size mutlaka gerekli. Ayda 3 milyona abone olun, 2 haftada bir posta ile kapýnýza gelsin.
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kullanmýyor. ABD helikopterlerini Irak ve Afgan
halkýný öldürmek için kullanmayý tercih ediyor.
Deprem deðil kötü
yapýlar öldürür deniyor.
Doðrudur. Ama kötü
insanlýk dýþý yapýlara ve
yaþam koþullarýna neden
olan vahþi sistemi - kapitalizmi yýkmadan yapýlarýn
düzeleceðini, helikopterlerin yardým amaçlý kullan
ýlacaðýný ummak, her halde
çok iyi niyetli bir yaklaþým
olur.

Belediyeler baþta olmak
üzere bir çok kurumda
gördüðümüz taþeronlaþtýrma vakalarýna bir yenisi
daha eklendi . Ýstanbul
Büyükþehir Belediyesi,
Ýstanbul itfaiyesine 600
taþeron iþçi almak için
ihaleye gitti.
Hepimizin bildiði üzere
taþeron firmanýn yüklü
paralar kazanmasý ve
sosyal haklara sahip
olmayan ve düþük ücretle
çalýþan iþçilerin temini bu
yolla çok kolaylaþacak.
Bir de deneyimsiz insanlarýn itfaiyecilik gibi
tehlikeli bir mesleðe getirilmesi varki nasýl vahim
sonuçlar doðurabileceðini
zaman içinde göreceðiz.

Petkim'de taþeronlaþtýrmaya
karþý eylem
Petrol-Ýþ, Aliaða Þubesi, Petkim'de sendikasýz iþçi
çalýþtýrýlmasýný ve iþçi çýkartýlmasýný protesto etti.
Petkim B kapýsý önünde dün sabah toplanan taþeron
iþçilere hitaben bir konuþma yapan Petrol-Ýþ sendikasý
Aliaða Þube Baþkaný Ýbrahim Doðangül, "Yýllardýr uygulanan taþeron iþçi çalýþtýrma yönteminin yeni trafik
yasasý gereðince bahane edilerek taþeron firma ile birlikte iþçilerin de deðiþtirilmesini" eleþtirdi.
Petkim'de çalýþan sendika üyesi 17 iþçinin iþten
çýkarýldýðýný söyleyen Doðangül, "PETKÝM'de iþçilerin
sendikasýz, ucuz iþgücüyle çalýþtýrýlmasýna göz yummayacaðýz" dedi.
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BAÞYAZI
Çýplak gerçek
Pakistan ve Hindistan’ýn paylaþamadýklarý Keþmir’de þiddetli bir deprem oldu.
Hükümetin verdiði bilgilere göre 80 binin
üzerinde insan öldü. Bu sayýnýn daha da
çok olmasý mümkün.
Pakistan depremi yoksullarý vurdu.
Þimdi bir milyona yakýn insan
Himalayalarýn soðuk kýþý altýnda evsiz,
barksýz. Yiyecek bulamýyor. Birleþmiþ
Milletlere göre köylerin çoðuna
ulaþýlamýyor.
Kýsa süre önce Katrina kasýrgasý
dünyanýn en zengin ve en geliþkin ülkesi
Amerika’nýn New Orleans þehrini vurdu.
Binlerce otobüs kasýrgadan zarar
görmesin diye þehir dýþýna çýkarýlýrken on
binlerce yoksul siyah araç bulamadýðý
için þehir dýþýna kaçamadý ve sonunda
sularýn altýnda kalarak öldü.
Geride kalanlar ellerinde otomatik
silahlarla þehre giren ABD askerleri ile
karþýlaþtýlar. Aynen Irak’ta olduðu gibi.
Irak’ýn Ramadi kenti ise Pakistan ve
New Orleans’da insanlarýn çok fazla
ihtiyacý olan fakat bulunamayan
helikopterlerle sistemli bir biçimde bombalanýyor. Bu kez yoksul Irak’lý siviller
canlarýný kaybediyor.
Bütün bu felaketlerin ardýnda bir
gerçeklik var: Hepsi kapitalizmin eseri.
Pakistan’da ya da Uzak Asya
tsunamisinde, New Orleans’da ya da
Ýzmit depreminde ölenler,acý çekenler,
Afganistan’da ya da Irak’da canlarýný
kaybedenler, Felluce veya Baðdat’ta
bombalananlar hep yoksullar.
Öyleyse bütün bu mücadeleleri birleþtirmek gerekir. Zaten bütün bu
felaketlerin kurbanlarý bunu yapýyor.
New Orleans’da siyah emekçiler
Amerikan ordusunun Irak’da ne iþi
olduðunu soruyorlar. Keþmir’de yaþayanlar Pakistan ve Hindistan helikopterlerinin neden yardýmlarýna gelmediðini
soruyorlar. Afganistan’da halký bombalayan ABD helikopterlerinin kendilerine
yardým taþýyabileceðini biliyorlar.
Ýzmit depreminde evleri yýkýlanlar
karþýlarýnda elleri silahlý askerleri görmüþlerdi. Aynen New Orleans’da olduðu
gibi. Aslýnda bütün dünya bu gerçekleri
çýplak bir biçimde görüyor.
Arjantinde ayaklanarak hükümeti
deviren emekçi “neden size borcumuzu
ödeyelim, Irak’ý bombalamanýz için mi?”
diye haykýrýyordu.
Gerçekten de neden borcumuzun
yüzüncü kez faizini ödeyelim ki? Neden
felaket anýnda karþýmýza ellerinde aðýr
silahlarla çýkan ordularý besleyelim ki?
Neden eðitime, saðlýða deðil de militarizme yatýrým yapýlmasýný kabul edelim
ki?,
Neden zenginlerin dünyamýzý yaþanmaz
bir hale getirmelerine seyirci kalalým ki?
Neden dünyamýzýn bir fýrýn gibi ýsýnmasýna sessiz kalalým ki?
Ayaða kalkýp hepberaber haykýralým:
Yeter!

sosyalist iþçi

Biz sokaktan yanayýz
Doðan TARKAN
Hemen her ülkede hareket içindeki en
önemli tartýþma savaþ karþýtý hareketin
durumu. Bu tartýþma sosyal forumlarda,
hazýrlýk toplantýlarýnda da sürüyor. Son
olarak Ýstanbul’da yapýlan Avrupa Sosyal
Forumu Hazýrlýk Toplantýsý’nda da merkezi
tartýþma gene buydu.
Doðal olarak bu tartýþmayý Türkiye’de de
yoðun bir biçimde yaþýyoruz.

Hareket küçülüyor mu?
Nedir tartýþmanýn taraflarý? Bir kanat savaþ
karþýtý hareketin küçüldüðünü önemini
yitirdiðini ve artýk insanlarýn sosyal haklar
mücadelesine daha çok önem verdiðini
söylüyorlar. Bu argümanlarý destekleyen bir
baþka tartýþma ise savaþ karþýtý hareketi öne
çýkarmanýn hareketi sýnýrladýðý iddiasý.
Doðrusu, Ýstanbul’da yapýlan ASF Hazýrlýk
Toplantýsý, tartýþmanýn bu kanadýnýn
hakimiyeti ile geçti. ASF için öne çýkarýlan
ana konulardan sadece bir tanesi savaþ,
diðerleri ise Avrupa Birliði’ne iliþkin çeþitli
baþlýklar.
Ne var ki Hazýrlýk Toplantýsý salonlarýnda
durum böyleyken Amerika’da,
Washington’da ABD Irak’a saldýrdýðýndan bu
yana ki en büyük savaþ karþýtý gösteri
gerçekleþti, Los Angeles’de 50 bin kiþi ABD
ordusunu Irak’tan geri çaðýrdý.
Londra’da ise 100 bin kiþinin katýldýðý bir
gösteri gerçekleþti. Yani salonda toplanan
aktivistler savaþ karþýtý hareket küçülüyor
derken, hareket ABD’de, yani saldýrgan
emperyalist ülkede en büyük gösterisini
gerçekleþtirdi.
Salonda toplananlar savaþ karþýtý mücadeleyi öne çýkarmanýn hareketi daralttýðýný
söylerken Londra’da ki gösteriye çok önemli
sayýda genç Asyalý katýlarak savaþ ile
yaþadýklarý polis baskýsýný, savaþ ile
ekonomik koþullarýný birleþtirdiler.
Kýsacasý tartýþmanýn bir kanadý kendisini
sokakta, mücadelede daha güçlü oýlarak
ifade ederken diðer kanat sol içi tartýþmalarda, salonlarda daha güçlüydü. Biz sokaktan
yanayýz.
Nitekim, Nisan 2006’da Atina’da yapýlacak
Avrupa Sosyal Forumu’da ister istemez bir
ölçü olacak. Aynen Floransa’da, ya da
Paris’de ya da Londra’da olduðu gibi en
büyük toplantýlar savaþa karþý toplantýlar mý
olacak yoksa AB konularý mý olacak? Ayný
þekilde yapýlacak olan gösteride temel sloganlar savaþa karþý mý olacak yoksa AB
konularý mý olacak? Biz, sokaðýn vereceði
kararý izleyeceðiz!

Hareketi daraltýyor muyuz?
Acaba savaþýn bugün bütün dünyada ve

tek tek her ülkede en belirleyici konu
olduðunu öne sürerken hareketi daraltýyor
muyuz?
Hareketin küçüldüðüne iliþkin iddialar
sokakta yanýtýný alýyor bu nedenle çok uzun
boylu tartýþmaya gerek yok. Ama hareketin
daraltýldýðý iddiasý biraz daha farklý.
Öncelikle, savaþa karþý verilen antiemperyalist mücadele hiç bir zaman tek
konu olarak önerilmemekte. Savaþa karþý
mücadeleyi anti-kapitalist mücadele ile
baðlayabildiðimiz ölçüde baþarýlýyýz.
Savaþ karþýtý hareketin en güçlü olduðu
ülkelerin baþýnda Ýngiltere geliyor ve bu
ülkede hareketin baþýný çekenler savaþ
karþýtý mücadelenin önemini en çok vurgulayanlar ve Respect tam da bu ülkede
doðdu.
Irak’ýn iþgalini yeni liberal politikalara,
iklim deðiþimine vs, baðlayabildiðimiz
ölçüde savaþ karþýtý hareket daha da
güçlenecek. Respect’in Ýngitere’de ortaya
çýkmýþ olmasý tesadüfi olmadýðý gibi Ýklim
Deðiþimi’ne karþý uluslararasý eylem gününü
de ayný eðilimin örgütlemesi de tesadüfi
deðil.
Kýsacasý, savaþýn en belirleyici tartýþma
olduðunu öne sürenler hareketi küçültmüyor, tam aksine geniþletiyorlar. Ama salonlarda, parti konferanslarýnda lafla deðil,
sokakta hareketi inþa ederek bunu yapýyorlar.
Öte yandan savaþýn en kýzýþkýn olduðu gün
daha, Baðdat en aðýr biçimde bombalanýrken, savaþ karþýtlarýnýn milyonlarla sokaklara çýktýðý günlerde dahi, sadece Londra’da
ya da Kopenhag’da deðil, Baðdat’ta dahi
insanlarýn savaþ dýþýnda baþka sorunlarý da
vardý. Baðdatlý emekçiler bombardýman
altýndayken dahi geçim derdine sahipti. 1
Mart gösterisine gelen Türkiyeli savaþ
karþýtlarý ayný günlerde yeni liberal
saldýrýlara karþý da öfke içindeydiler. Zaten
tam da bu nedenle savaþ karþýtý mücadeleyi,
anti kapitalist mücadeleyle birleþtirmek
gerekir.
Ve tam da bu nedenle dünyanýn her
yerinde bu görevi yerine getirecek yeni sol
partiler gerekiyor.

ABD Irak’ta yenilirse
Türkiye’de, Hindistan’da,
Peru’da, bütün dünyada
emekçiler kazanýr.
Emekçilerin bütün
mücadelelerinin önü açýlýr

Mücadeleleri birbirine baðlamak
Uluslararasý ölçekte yaþadýðýmýz sorunlarý
hemen hemen aynýsýyla Türkiye’de de yaþýyoruz. Dünyanýn her yerinde olduðu gibi
Türkiye’de eski sol hareketi inþa etmek yerine kendisini inþa etmeye çalýþýyor. Bunu
yaptýðý ölçüde de daralýyor, etkisini kaybediyor. Ve bu süreç geliþerek devam ediyor,
yani, sol giderek daha da etkisizleþiyor.
Hareketin inþasýnda Küresel BAK’ýn önemli
bir yeri var. Savaþ karþýtý hareket onun
etrafýnda yükseliyor. Ama Küresel BAK çok
yalnýz bir örgütlenme. Savaþla sýnýrlý bir
örgütlenme. Yaný sýra yaþamýn diðer konularýnda da kampanyalar yapan, o konularý
savaþa baðlayan örgütlenmelerden yoksun.
3 Aralýk Küresel Isýnma Eylem Günü iþte bu
nedenle çok önemli. 3 Aralýk günü dünyanýn
birçok baþka ülkesindeki aktivistlerle birlikte
Türkiye’de de Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve
Bursa’da aktivistler bütün dünyayý ciddi bir
biçimde tehdit eden küresel ýsýnmaya karþý
gösteri yapacaklar.
3 Aralýk gösterilerini örgütleyenler ve bu
gösterilere katýlanlar asýl olarak savaþa da
karþý olanlar. Ýþte farklý alanlarda hareketin
örgütlenmesi ve bütün mücadelelerin birbirine baðlanmasý tam da bu baðlamda
anlam kazanýyor.
Biz sokaktan yanayýz! 3 Aralýk’ta sokakta
olacaðýz. Irak’ý iþgal eden Amerikan
emperyalizminin küresel ýsýnma konusunda
da dünyayý tahrip ettiðini anlatacaðýz.
Uluslararasý hareketin bir parçasý olarak
sokakta olacaðýz.

Antiemperyalizm
Bugün dünyanýn baþýndaki tehdit ABD
emperyalizminin saldýrganlýðýdýr. ABD küresel sermayenin silahlý kanadý olarak hareket
etmektedir. Bu nedenle ABD’nin Irak’ta
yenilmesi bütün dünya emekçileri için en
büyük kazaným olacaktýr.
Ýþçi hareketi Türkiye’de veya Hindistan’da
veya Peru’da bir özelleþtirmeyi durdurabilir.
Ýþsizler þu veya bu ülkede önemli bir gösteri
yapabilir. Bunlarýn her biri çok önemli
mücadelelerdir. Ama hiç biri ABD’nin Irak’ta
yenilmesi kadar bütün dünyayý sarsma,
bütün dünya emekçilerini etkileme þansýna
sahip deðildir. Bu nedenle savaþ karþýtý
hareket, Irak’ýn iþgaline karþý mücadele
belirleyici olan mücadeledir. ABD Irak’ta
yenilirse Türkiye’de, Hindistan’da, Peru’da,
bütün dünyada emekçiler kazanýr.
Emekçilerin bütün mücadelelerinin önü
açýlýr.
Bu gerçeði kavrayanlar sokakta mücadele
ediyorlar, hareketi inþa ediyorlar.
Biz sokakta hareketin inþasýný herþeyin
önünde görüyoruz.
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Ýklim deðiþiyor, biz durdurabiliriz
Ýnsanoðlunun vücut
sýcaklýðýnýn 36,7 derece
olduðunu biliyoruz. Bu
sýcaklýk 37 derece olduðunda yani 0.3 derecelik bir
yükselme olduðunda bile
vücudumuzun bitkin,
yorgun ve halsiz olduðunu
hissederiz.
Dünyanýn 20. yüzyýlda
maruz kaldýðý 0.8’lik ýsýnma bu yüzyýl içinde pek
fazla anlam ifade etmeyebilir ama vücudumuzun ýsý
dengesindeki hassasiyetten
nelere yol açabileceðini
anlayabiliriz.
Son 15 yýldýr görünen
sýcaklýk deðerlerine baktýðýmýzda geride býrakýlan
bin yýlýn en sýcak yýllarýný
yaþadýðýmýzý görüyoruz.
Örneðin 1990larda defalarca en sýcak yýl rekoru
kýrýlmýþ ve 2003 yýlý
yirminci yüzyýlýn en sýcak
yýlý olarak geçmiþtir. Bu
yýlda sýcak hava dalgasý
nedeniyle Avrupa`da
35.000 kiþi yaþamýný yitirdi.
Bütün bunlarýn yanýnda
bilim insanlarýnýn yaptýðý
çalýþmalar buzullarýn erime
süresinin gitgide
azaldýðýný, deniz seviyesindeki yükselmenin daha da
hýzlanacaðýný ve küresel
sýcaklýktaki artýþýn yoðun
þekilde yaþanacaðýný gösteriyor. Bazý biyologlara
göre de güneþ enerjisinin
dünyada bugün ürettiði
yada üretmiþ olduðu her
þeyi tanýmlayan Net
Fotosentez Ürünü’nün
%40`ýný insanlar tarafýndan
kullanýldýðýný hesapladýlar.
Net Fotosentez Ürünü
yemek, yakýt, orman
kesme, aþýrý avlanma
türünde dünyadaki tahribatý ölçen bir ölçek. Net
Fotosentez Ürünü’nden alýnan pay 25 senede ikiye
katlanacak. Eðer bu
gerçekleþirse -1986 yýlýnda

Ýklim deðiþikliði önce bütün dünyada yoksullarý vuracak
yayýmlanmýþ- 2015 yýlýnda
bu enerjinin %80ìni
tüketiyor olacaðýz.
2040 yýlýndan önce de
%160 tüketilecek yani
dünyaya elveda diyeceðiz.
Küresel þirketlerin uygulanmasýný saðladýðý
neoliberal politikalar,
dünyada küresel ýsýnmaya
ve iklim deðiþikliðine yol
açan enerji kaynaklarýný
kâr hýrsý için kullanýyor. Bu
enerjilerin kullanýlmasýyla
gerçekleþen Katrina ve Rita
kasýrgalarýný da doðal afet
gibi gösteriliyor.
Katrina ve Rita felaketlerinin doðal afet olmadýðý
su götürmez bir gerçek.
Dünya`nýn sýcaklýðýnýn her
geçen gün daha da artmasý
yaþanýlan hava olaylarýnýn
daha þiddetli yaþanmasýna
yol açýyor. Daha sýcak hava

ABD Kyoto'yu
imzala
Karbonsuz Türkiye
28 Kasým-99 Aralýk 2005 günlerinde Monteal'de
Kyoto Protokolü toplantýsý düzenlenecek. Bu
toplantýlar sýrasýnda dünyanýn bir çok ülkesinde
protesto gösterileri düzenlenecek. Eylemler, ABD
ve Avustralya'nýn Kyoto Protokolü'nü imzalamasýný talep ediyor. Bunun yanýnda, tüm
ülkelerin hýzlý bir þekilde emisyonlarýný azaltmasýný ve büyük bir tehdit haline gelen iklim
deðiþikliðini tetikleyen politikalardan vaz
geçilmesini hedefliyor.
Ýstanbul'da da dört hafta önce Avrupa Sosyal
Forum toplantýlarýna katýlmak için gelen 3 Aralýk
eylemi Ýngiltere Koordinatörü olan Jonathan
Neale'in konuþmacý olduðu, "Katrina: ABD'deki
Irak" toplantýsýyla kampanyayý baþlattýk.
3 Aralýk'ta da Ýstanbul'da küresel iklim deðiþikliðinin körükleyen güçlere karþý bir miting
yapacaðýz. Mitingin sloganý, Çalýþma Grubu
toplantýsýnda, "ABD Kyoto'yu imzala-K
Karbonsuz
Türkiye" olarak belirlendi.

dalgalarý, daha þiddetli
yaðýþlar, daha þiddetli rüzgarlar. Yaþanan felaketler
sonucunda zarar görenler
de her zaman ki gibi yoksullar ve ezilenler.
Katrina yaþanýrken New
Orleans`ta kalanlarýn
hemen hemen hepsi yoksul
ve siyah. Yoksul olduklarý
için o felaketi yaþamak
zorunda kaldýlar. Onlarý
kurtaracak olan helikopterler ise Irak`ta yoksul halký
bombalýyordu.
Ancak biliyoruz ki dünya
küresel ýsýnmaya ve iklim
deðiþikliðine yol açmayacak yeterli sayýda enerji
kaynaklarýna sahip.
Örneðin rüzgar enerjisini
kullandýgýmýzda bize yetecek olan enerjiyi elde eder
ve dünyaya zarar veren
karbon gibi gazlarýn
havadaki oranýný
düzenleyebiliriz.
Gündemde olan Kyoto
protokolü düþürülmesi
gereken karbon miktarýnýn
çok altýnda bir düþürmeyi
hedefliyor. Düþürülmesi
gereken karbon miktarý
%70 iken Kyoto anlaþmasýnýn öngördüðü miktar
sadece %7.
Ancak Türkiye, Amerika,

ve Avustralya gibi ülkeler
bu miktarda bir düþüþe
dahi yanaþmýyorlar.
Nedenleri ise Amerika`nýn
petrol baðýmlýsý olmasý
Avustralya`nýn zengin
kömür yataklarýna sahip
olmasý, Türkiye`nin ise
sanayileþmekte olan bir
ülke olmasý!
Bugün dünyada yoðun
olarak hissedilen küresel
ýsýnma ve iklim deðiþikliðinin hýzlý ve çarpýk
sanayileþmeye, kâr
olgusuna ve bir avuç
insanýn saðlýklý, mutlu ve
huzurlu bir þekilde yaþamak hýrsýndan kaynaklandýðýný biliyoruz. Bu
da beraberinde yaþam
alanlarýnýn daralmasýna
insanýn kendisine ve
doðaya yabancýlaþmasýna,
canlý türlerinin yok olmasýna neden olmaktadýr.
Çevre sorunlarý, egemen
üretim-tüketim sürecinin,
yani insanýn ve yaþam
alanýnýn baðlý kýlýndýðý
ekonomik anlayýþýn, aslýnda kapitalizmin
sonuçlarýndan biridir.
Yaþanýlan tüm bu
geliþmelere raðmen görev,
dünyanýn asýl sahibi
bizlere düþüyor.

Ýstanbul`da gerçekleþen
Avrupa Sosyal Forumu
hazýrlýk toplantýlarýnda
küresel ýsýnma ve insan
eliyle meydana gelen iklim
deðiþikliðine karþý direniþ
çaðrýsý yapýldý.
3 Aralýk 2005 günü
Montreal-Kanada`da
BM`nin yýllýk iklim toplantýsý gerçekleþecek. Buna
karþý Türkiye`de ve dünyada küresel kapitalizmin
yarattýðý tüm bu tehditlere,
bir avuç sermayedarýn kâr
hýrsýyla dünyamýzý imha
etmesine karþý gösteriler
gerçekleþtirilecek.
Bu anlamda Ýstanbul,
Ýzmir, Ankara, Bursa gibi
þehirlerde bir dizi etkinlikler gerçekleþecek.
3 Aralýk 2005 Küresel
Isýnma Eylem Günü geniþ
çaplý bir mücadele için ilk
adým. Bu tarihe kadar
yapýlacak etkinliklerle
birçok kampanyayý, kurumu ve bireyleri yan yana
getirmeliyiz. Atacaðýmýz
küçük adýmlar büyüyerek
dünyamýzý yok olmaktan
kurtarabilir. Küresel kapitalizme ciddi bir darbe
vurabiliriz.
3 Aralýk yürüyüþlerine en
güçlü katýlýmý örgütleyelim

3 Aralýk’ta
eylem var!
Biliminsanlarýnýn
yayýnladýðý sayýsýz
rapor dünyanýn çok
ciddi bir krizle karþý
karþýya olduðunu belirtiyor. Dünyamýz hýzla
ýsýnýyor. Bunun
sonuçlarý gerçekten
tam bir felaket olacak.
Geçenlerde
yaþadýðýmýz Katrina ve
Rita kasýrgalarý ve
yarattýklarý sonuçlar
karþý karþýya olduðumuz felaketle
karþýlaþtýrýldýðýnda
solda sýfýr ama gene de
iyi bir gösterege.
Bu sene Þubat ayýnda
ABD, Avustralya ve
Türkiye hariç bütün
dünya dünyanýn ýsýnmasýna neden olan
gazlarýn salgýlanmasýný
bir ölçüde sýnýrlayan bir
anlaþma imzaladýlar.
Kyoto anlaþmasý
denen bu anlaþma
yetersizde olsa bir
küçük adým.
Þimdi dünyanýn her
yerinde aktvistler
anlaþmayý imzalamayan
ülkelerin anlaþmayý
imzalamalarý için
yürüyüþler yapacaklar.
3 Aralýk, Küresel
Eylem Günü olarak ilan
edildi.
3 Aralýk’ta Kyoto
anlaimasýný imzalamamýþ olan Türkiye’de
de mitingler olacak.
Ýstranbul’da, Ankara,
Ýzmir ve Bursa’da.
Bu mitingler ne kadar
güçlü olursa dünyamýzý
kurtarmak için o denli
güçlü bir adým atmýþ
olacaðýz.
3 Aralýk, Küresel
Isýnmaya karþý bir ilk
adým. Gerisi gelecek
ama Küresel Isýnmaya
karþý mücadele savaþa
karþý mücadeleden,
yeni liberal pollitikalara
karþý mücadeleden ayrý
düþünülemez.
Irak’ý yaðmalayanlar
bunu petrol için yapýyor. Kyoto’yu imzalamayanlar da bunu
petrol için yapýyor.

Çalýþma Grubu'nda kimler var?
3 Aralýk Küresel Isýnma Eylem
Günü Çalýþma Grubu (Çalýþma
Grubu) üç þehirde birden ilerlemeye
baþladý. Çalýþma Grubu'nu
destekleyen bireyler ve kurumlarýn
bazýlarýnýn isimleri þöyle:
Ýzmir: -Ege Doða Derneði-Prof.
Rafet Kýlýnç (ege üniv. Ziraat fak.
Toprak bölümü bþk.)-Prof. Ümit
Erdem (ege üniv. Peyzaj mimarlýðý
bölümü/ ege üniv. Çevre sorunlarý
araþtýrma ve uygulama merkezi
bþk.)-Kamil Okyay Sýndýr (ZMO
bþk.)-Gültekin Dikilikaya (JMO Yön.
Kur. Üyesi)-Hasan Baykal (JMO
Bþk.)-TÜKODER-Av. Heval Savaþ

Kaya (SHP Ýl skrt.)-Av Ayþen
Erdoðan (Yeþiller)-Öztan Küçük
(ÇMO)-Ertuðrul Barka (Kimya Müh.
Ods. Bþk.)-Faruk Ýþgenç (ÇMO Bþk.)Vezan Karabulut (ZMO Yön. Kur.
Üyesi) -Tuncay Karaçorlu (ÞPO Yön.
Kur. Üyesi)-Ali Bülent Erdem
(tütünsen)-Av. Arif Ali Cangý (alainoi kampanyasý)-Av. Hilal KüeyCoþkun Üsterci (TÝHV) -Elçin Yaðýz
(Birgün Gzt.si Mhb.)-ÇHD
-Gediz Havzasý Kampanyasý-ÖDPTMMOB-ÝKK-Mehmet Güzel
(TMMOB-ÝKK Sekreteri)
Ýstanbul: Abdullah Aysu Çiftçi
Sendikalarý Konfederasyonlaþma

Platform Sözcüsü-TMMOB Ýstanbul
Ýl Koordinasyon Kurulu-Çevre
Mühendisleri Odasý-Türkiye Çevre
Platformu-Ali Eraslan (Yol-ÝÞ Ýstanbul 1 Nolu Þube Yöneticisi)-Açýk
Radyo-Yeþiller-GDO'ya Hayýr
Platformu-Nükleer Karþýtý PlatformÖmer Marda-Ýbrahim Gülen-Özgür
Gürbüz-Ümit Þahin-Özgür ErbaþAyþe Berktay-Tolga Temuge-Rüstem
Batum-Çevre Mühendisleri OdasýTanay Sýtký Uyar-DSÝP.
Ankara'da da çok sayýda kurum ve
birey kampanyada aktif bir biçimde
yer alýyor.
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Bush'un iþi Irak’ta çok zor
24 Eylül'de Ýstanbul'da
düzenlenen savaþ karþýtý
basýn açýklamasý coþkulu

ve moral veren bir eylem
olarak tamamlandý. Ayný
anda Amerika'da ve
Ýngiltere'de yüz binlerce
savaþ karþýtýnýn sokaklara
çýkmýþ olmasý ise çok daha
heyecan vericiydi.
Hem bizim eylemimiz
hem de esas olarak ABD
ve Ýngiltere'deki savaþ
karþýtý eylemler, Avrupa
Sosyal Forumu'nda
yapýlan bir tartýþmanýn
yapaylýðýný bir kez daha
kanýtladý. ABD'deki savaþ
karþýtlarý, 24 Eylül eyleminin Vietnam savaþýndan
beri yapýlan en büyük
savaþ karþýtý gösterilerden
birisi olduðunu söylüyorlar. Savaþ karþýtý hareketi

büyütmenin, ABD'yi
Irak'ta yenmenin merkezi
bir öneme sahip olduðunu
anlatanlarýn ne kadar
doðru bir politika anlattýklarýný 24 Eylül ABD ve
Londra eylemleri bir kez
daha gösterdi.
Bildiðimiz gibi, ABD'deki
saygýn gazeteler, ''Irak
hýzla elden kaçýyor'' demeye baþladý. Irak güçlerinin
komutaný General Casey,
''sürecin yanlýþ bir yönde
ilerlediði'' ... ''genel
algýlarýn, anayasanýn, umulanýn aksine, bir ulusal
mutabakat belgesi olamayacaðý'' doðrultusunda
sözler söylüyor. Los
Angeles Times'ýn yorumu

Irak'ta askeri durumun
giderek kötüleþtiðine iþaret
ediyor. ABD'nin eðittiði
Iraklý askeri birliklerden
savaþa hazýr olanlarýn
sayýsý 3'ten 1'e inmiþ
durumda. Eðitilenlerin
büyük bir kýsmý, eðitim
bitince silahýný alýp kaçarak
direniþe katýlýyor. ABD'de
geçen hafta yayýmlanan
kamuoyu yoklamalarý
sonuçlarý, Bush'un Irak'ta
baþarýsýz olduðunu düþünenlerin oranýnýn yüzde
63'e, ülkenin yanlýþ yolda
olduðunu düþünenlerin
oranýnýn yüzde 66'ya çýktýðýný, Bush'un desteðinin
kendi tabanýný oluþturan
Evanjelikler, muhafazakâr

anneler, Güneyliler arasýnda sýrasýyla yüzde 30'a,
yüzde 28'e ve yüzde 26'ya
düþtüðünü gösterdi.
Gerçekten de savaþ karþýtý
hareket ve Irak direniþi
kazanmaya hiç bu kadar
yakýn olmamýþtý.
ABD Irak'ta gerçek bir
bataklýðýn tam ortasýnda.
Ne anayasa oylamasý ne de
genel seçimler Irak'ta bir
istikrar yaratabilir. Irak'ta
istikrar yaratacak olan,
Irak direniþinin kazanmasýdýr. Irak halkýnýn
kazanmasý için ise küresel
savaþ karþýtý hareketi an be
an örgütlemeye devam
etmeliyiz.

Fransa:

Ýtibarlý bir alternatif için þans var

Stathis KOUVELAKÝS
Geçen hafta bir milyon Fransýz
iþçisi sað hükümetin sosyal sigorta kurumlarýna karþý giriþtiði
saldýrýlara karþý greve çýktý.
Bu son grev 1995’de baþlayan
genel grev dalgasýnýn son aþamasý. Yükselen iþçi hareketi
solun yeni bir seçim alternatifi
oluþturmasý tartýþmasýný da hýzlandýrýyor.
1995 grevleri yeni bir durum
yarattý. Saðcý hükümet seçimlere
gittiðinde Sosyalist, Komünist ve
Yeþil Partilerden oluþan “çoðulcu sol” seçimleri kazanarak
hükümeti kurdu.
Ancak, 2002’de sað yeniden
seçimleri kazandý ve hükümet
oldu. Çoðulcu Sol’un kaybetmesinin temel nedeni yeni liberal politikalara açýkça karþý çýkmayýp daha yumuþak bir
biçimde onlarý uygulamaya çalýþmasý oldu.
Yeni liberalizmin reddedilmesi
Fransýz politik yaþamýnýn en
temel sorunudur. Bu olgu
Fransýz solunun çeþitli partilerini
deðiþik biçimlerde etkilemekte.
Komünist Partisi 2002 seçimlerinden bu yana daha m ücad-

eleci bir çizgide. Sosyalist parti
içinde ise yeni liberalizme karþý
çýkanlarla liderlik arasýnda
giderek gerilen bir mücadele var.
Þimdiki saðcý hükümet son
yerel seçimlerde çok kötü
sonuçlar elde etti. Ardýndan
Avrupa Birliði Anayasasý
referandumu geldi. AB’nin yeni
liberal Anayasa’sýsað hükümet ve
Sosyalist Parti liderliði tarafýndan
savunuldu.
Solcu hayýr kampanyasýnda çok
geniþ bir sol yer aldý. Yeni liberalizme karþý çýkan ATTAC ile birlikte tabandan gelen baskýnýn
sonucunda sendika hareketinin
büyük çoðunluðu bu hareket
içinde yer aldý. Onlara Sosyalist
Parti’nin tabaný, Komünist Partisi
ve Troçkist LCR katýldý.
Hayýr kampanyasý kazandý. Bu
kampanyada sol belirleyici idi.
Yeni bir sol partinin oluþmasý
için büyük bir beklenti vardý.
Kasým ayýnda Sosyalist Parti
kongresi var ve mevcut yönetimin kazanmasý bekleniyor.
Þimdi sorun, hayýr kampanyasýna katýlanlarýn bu durumda ne
yapacaðýna iliþkin. Parti içinde
bir bölün me olab ilir ya da
büyük bir kesim partiyi terk edebilir.
Komünist Partisi karýþýk

sinyaller veriyor. Sosyalist Parti
ile olan iliþkisini koparmak
isteniyor. Ama gene de 2007
Baþkanlýk seçimelrinde birleþik
bir sol adayý destekleyebilir.
Daha solda iki önemli parti var:
Lutte Ouvrier (Ýþçi Mücadelesi LO) ve LCR (Devrimci Komünist
Birlik). LO, Hayýr kampanyasýnda yer almadý.
LCR kampanyada çok aktifti.

Sözcüsü Olivier Besancenot çok
popüler. Mücadeleyi geliþtiriyor
ve Hayýr kampanyasýnýn
komitelerinin örgütlenmesinde
çok rol oýynadýlar ama þimdiye
kadar açýk bir mesajlarý yok..
Hayýr Kampanyasý’nýn politikalarýný temsil eden iyi bir aday
baþkanlýk seçiminin ilk turunda
Sosyalist parti adayýný geçebilir.
Bu da çok büyük bir baþarý olur.

Büyük Koalisyon yeni olanaklar oluþturuyor
örgütlenmelerine yeterince þiddetle saldýrmamasýndan da korkuyor.
Büyük olasýlýkla büyük koalisyon
hükümeti bölünmüþ bir hükümet
olacak ve bu durumundan dolayý
Alman büyük patronlarýnýn çýkarlarýný yeterince koruyamazken iþçi
sýnýfýnýn öfkesini arttýracak.
Bu, son seçimlerden en büyük
kazanýmla çýkan Sol Parti’nin
geliþmesi için çok önemli bir fýrsat.
Ancak bunun için Sol Parti’nin
gerçek bir mücadele sergilemesi

Ýtalyanlar
Bolkestein’a
hayýr dedi
Avrupa Komisyonu’nun
kamu hizmetlerinin
özelleþtirilmesi ve iþçi haklarýnýn kýsýtlanmasý için
ileri sürdüðü Bolkestein
kurallarýný protesto etmek
için geçtiðimiz hafta 50 bin
kiþi Roma’da yürüdü.
Gösteriyi Cobas ve CGIL
sendikalarý, ATTAC ve
aralarýnda Rifondazione
Comunista’nýn da olduðu
çeþitli siaysi örgütler
çaðýrdý.
Sol koalisyonun ön
seçimlerinden sonra
Ýtalya’da siyasi hava
yeniden kýzýþtý.
Avrupa komisyonu eski
baþkaný Romano Prodi
oylarýn %74’ünü alýrken,
Rifondazione
Comunista’nýn genel
sekreteri Fausto Bertinotti
de % 14.7 oran ýnda oy
aldý. Bertinotti’ye 630 bin
kiþi oy verdi.
Bertinotti’nin oyu ,nun
güçlülüðü önümüzdeki
dönemde radikal solun
program tartýþmalarýn a
daha aðýrlýklý bir biçimde
katýlýmýný saðlayacak.

Portekiz’de
Sol Blok’un
kazanýmlarý

Almanya

Almanya’da Sosyal
Demokratlar’la muhafazakâr
Hristiyan Demokratlar arasýndaki
‘büyük koalisyon’ Avrupa egemen
sýnýflarýnýn krizinin bir göstergesi.
Son seçimlerde seçmenlerin
çoðunluðu yeni liberal politikalara
karþý oy vermesine raðmen bu koalisyon hükümeti iþsizlik haklarýnýn ve sosyal devletin budanmasý
politikalarý üzerine kuruluyor.
Öte yandan Alman patronlarý bu
hükümetin iþçi sýnýfýna ve iþyeri

Fausto Bertinotti

gerekiyor.
1960’larda Almanya’da gene
büyük koalisyon vardý ve toplumda da hýzlý bir radikalleþme vardý.
Ne var ki bu dönemden kazançlý
çýkanlar sosyal demokratlarýn
sendikalist kanadý oldu.
1920’lerde ki “büyük kolaisyon”
Komünist Parti’nin b üyümesine
hizmet ederken Hitler’in Nazi
Partisi’nin daha da hýlý büyümesine yol açtý ve Naziler 1933’de
iktidarý aldýlar.

Son seçimlerde Alman yeni
Nazileri marjinalleþirken Sosyal
Demokratlarýn sendikalist kanadý
da güçsüzleþti. Ancak Sol Parti’nin
kazanýmlarýný arttýrmasý ancak
savaþ, yeni liberalizm ve ýrkçýlýk
konularýnda hareketi derinleþtirerek antikapitalist bir pozisyonu
benimseme yeteneðine baðlý.
Aslýnda bu Sol Parti’nin
önümüzdeki dönemde yoðunlaþacaðý belli olan isyan dalgasýnýn liderliðini kazanmak demek.

Jorge Duarte Costa
Sol Blok Sekreteri
Yerel seçimler iktidardaki ortanýn solundaki
Sosyalist Parti ve müttefikleri için bir felaket olurken
radikal Sol Blok oylarýný
arttýrdý.
Sol Blok geçen yerel
seçimlere göre iki kere
daha fazla bölgede seçime
katýldý. Aday gösterilen
120 yerde geçen seçimlere
göre oylar 3 kere arttý.
2001 yýlýnda 80 bin oy
alan Sol Blok bu seçimlerde 212 bin oy aldý.
Böylelikle Sol Blok’un
þimdi 352 yerel temsilcisi
var.2001 yýlýnda bu sayý
78’idi.
Lisbon’da Sol Blok önemli kazanýmlar elde etti.
Binlerce aktivist Sol
Blok’un seçim kampanyasýna katýlýrken
hükümetin yeni liberal
politikalarýna karþý en etkili muhalefet gücü
olduðunu kanýtladý.
Parti þimdi 2006 Ocak
ayýnda yapýlacak olan
Baþkanlýk seçimlerine
katýlmaya hazýrlanýyor.
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Avrupa Birliði:

Kim ne bekliyor?
Funda BAYSAL

Geçtiðimiz günlerde
yapýlan TMMOB
mitinginde AB karþýtý
dövizlere, eyleme katýlamayan ama oralardan
geçenlerin tepkilerini
aktarmýþtý bir arkadaþ.
Nüfusun büyük çoðunluðu
AB'ye tam üyelik müzakerelerinin baþlamasýný
destekliyordu ve sokaklarda AB karþýtý dövizlerle
dolaþan insanlar görünce
de tepkisini dile getiriyordu. "Siz kim oluyorsunuz
da, AB'ye Hayýr diyorsunuz !" Öyle ya; dýþardan
bakýldýðýnda -derdimizi
de doðru dürüst anlatamadýðýmýz için- çoðunluðun daha iyi yaþam
koþulu, daha çok
demokrasi, daha çok
özgürlük diye gördüðü bir
sürece bir takým uzaylý
insanlar hayýr diyor... Üstelik te çok belirgin gerekçeler ileri sürmüyorlar.
Sermaye açýsýndan
durum gayet açýk. Hem
uluslararasý sermaye ile
baðlantýlarýný güçlendirecekler. Hem yeni pazar
alanlarý açýlacak. Hem de
AB ile iliþkilere sahip
olmayanlara oranla daha
avantajlý durumda olacaklar. Onlar kendileri için en
ucuz yönetim biçimin hayata geçmesini ve kârlýlýklarýný ve rekabet güçlerini
en çok artýracak düzenlemelerin yapýlmasýný istiyorlar
AKP hükümeti ise zaten
nüfusun çoðunluðunu
desteklediði bir süreci hýzlandýrarak kendisine verilen sermaye ve halk
desteðini korumuþ oldu.
Hatýrlarsýnýz TÜSÝAD ikide
bir program açýklar. Çeþitli
talepleri vardýr.
Özelleþtirme ister, Kürt
sorununa dair öneriler
getirir vs. AKP hükümeti
þu ana kadar hiçbir partinin yapmadýðýný yapýyor.

Avrupa Birliði
müzakere süreci,
35 baþlýk altýnda
yürütülecek
Söz konusu baþlýklar
þöyle sýralanýyor:

TÜSÝAD'ýn programýný
hayata geçirmek için
arkasýnda durduðu
süreçler baþlatýyor. Onlar
açýsýndan da durum olumlu.
Milliyetçi bir düzlemde
AB karþýtlýðý yapan sað
kanat ise AB karþýtý olan
kesimin desteðini aldýðý
için halinden memnun
görünüyor. MHP 3 Ekim
öncesi yaptýðý miting ile
pekte küçülmediðini ve
AKP'nin ayaðý sürçerse
ona alternatif bir örgütlenme olarak az da olsa
desteðini artýrdýðýný göstermiþ oldu. Sað açýsýndan
milliyetçi söylemlerle AB
ve AKP karþýtlýðý yapan
bütün çýkýþlar elbette ki
MHP'ye yaradý. Yaramaya
da devam edecek gibi
görünüyor.
CHP de solda durmasýna
raðmen muhalefetini
Kemalizm ve milliyetçilik
zemininde gerçekleþtirdi.

Aslýnda pek bir þey gerçekleþtirdiði de söylenemez.
Her ne yaptýysa kendisine
deðil esas olarak MHP'nin
iþine yaradý.
Daha solda duranlar
açýsýndan durum daha da
vahim. TKP "yurtsever"lik
çaðrýlarý yaptý . AB'ye karþý
duruþu milliyetçi bir cephe
örgütleyerek oluþturmaya
çalýþtý.. geri kalanlardan da
cýlýz sesler yükseldi ama
toplumsal alanda etkili olacak bir ses olmadý bu.

Ne durumdayýz?
Bizler açýsýndan durum
kötüye gitmiyor ama iyiye
de gitmiyor.
Ýyiye gitmiyor çünkü
olanaklarý her
zamankinden daha çok
olmasýna raðmen kimse
var olandan daha iyisini
talep etmek için harekete
geçmiyor. Örgütlenmiyor.
Daha çok demokrasi,

örgütlenme özgürlüðü
daha iyi bir yaþam isteyenlerin oraný bütün toplumda
hiçbir zaman bu kadar
yüksek olmamýþtý.
Muhalif kesimler bütün
olan biteni birazda þaþkýnlýkla seyretmekle yetiniyor
aslýnda.
Ermeni Konferansý tartýþmalarýný hatýrlayalým.
Sonuçta bütün olumsuzluklara raðmen konferans
yapýldý. Ama biz bütün
muhalif kesimleri bir araya
getirip daha fazla düþünce
ve örgütlenme özgürlüðü
talebini dile getiremedik.
Kürt sorununa dair de ayný
tutukluk geçerli.
Ýþçi hareketi için de ayný
sorun mevcut. Bir türlü
birleþik ortak taleplere
sahip bir hareket oluþturulamýyor.
Oysa her türlü tartýþma
ve talep için toplumun
çoðunluðunun desteðini
almak her zamankinden

daha kolay
Bizler her kim tarafýndan
yapýlýrsa yapýlsýn
demokrasi ve özgürlük
talebini geniþletmek ve
genel bir çerçeveye oturtarak daha fazlasýný talep
etmek zorundayýz.
Geçtiðimiz haftalarda,
Fransa ve Belçika'da genel
grevler yaþandý. Belçika
çalýþanlarý emeklilik
yaþýnýn yükseltilmesine
karþý, Fransa çalýþanlarý ise
sosyal haklarda ve
ücretlerde yapýlmaya
çalýþýlan kýsýtlamalar için
greve çýktý.
Türkiye'de sendikalarýn
herhangi bir talep etrafýnda grev havasýnda
olmadýðý ortada. Ama
burada da daha iyi yaþam
koþullarý ve daha çok
özgürlük hala toplumun
çoðunu etkileyebilecek ve
desteðini alabilecek
hareketlerle mümkün olacak.

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü
Yürüyüþ ve mitingler
Ankara, Bursa, Ýstanbul ve Ýzmir
Ayrýntýlý bilgi için: aktivizm@gmail.com

1. Mallarýn serbest
dolaþýmý,
2. Ýþçilerin serbest
dolaþýmý,
3. Yerleþme hakký ve
hizmet sunma
serbestisi,
4. Sermayenin serbest
dolaþýmý,
5. Kamu ihaleleri, 6.
Þirketler hukuku,
7. Fikrî mülkiyet
hukuku,
8. Rekabet politikasý,
9. Malî hizmetler,
10. Bilgi toplumu ve
medya,
11. Tarým ve kýrsal
kalkýnma,
12. Gýda güvenliði, veterinerlik ve bitki saðlýðý
politikasý,
13. Balýkçýlýk,
14. Ulaþtýrma politikasý,
15. Enerji,
16. Vergilendirme,
17. Ekonomik ve
parasal politika,
18. Ýstatistik,
19. Sosyal politika ve
istihdam,
20. Ýþletme ve sanayi
politikasý,
21. Trans-Avrupa
aðlarý,
22. Bölgesel politika
ve yapýsal araçlarýn
koordinasyonu,
3. Adli konular ve
temel haklar,
24. Adalet, özgürlük ve
güvenlik,
25. Bilim ve araþtýrma,
26. Eðitim ve kültür,
27. Çevre,
28. Tüketici ve saðlýðýn
korunmasý,
29. Gümrük birliði,
30. Dýþ iliþkiler,
31. Dýþiþleri, güvenlik
ve savunma politikasý,
32. Mali kontrol,
33. Mali ve bütçesel
hükümler,
34. Kurumlar,
35. Diðer konular.
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Belçika'da genel grev
Belçika hükümetinin emeklilik
yaþýný 58'den 60'a çýkarmak istemesi
üzerine 8 Ekim'de 1 günlük genel
grev yapýldý. Grev nedeniyle
Belçika'da hayat felç oldu.
Belçika'da sosyalist sendika FGTB
tarafýndan düzenlenen bir günlük
genel grev, hayatý felce uðrattý.
Hükümetin erken emeklilik yaþýný
58'den 60'a çýkarmak istemesinden
ve çeþitli sosyal sigorta sorunlarýn dan kaynaklanan uzlaþmazlýða
çözümün gecikmesi üzerine greve
giden FGTB, Hýristiyan demokrat
sendika CSC'den destek alamadý.
Liberal sendika CGSLB ise üyelerini
grev konusunda serbest býraktý.

Kamu taþýmacýlýðý araçlarýnýn
durmasý nedeniyle ülke genelinde
büyük trafik sorunlarý yaþanýrken,
kamu sektörü ve özel sektör
hizmetleri geniþ ölçüde aksadý.
Büyük maðazalarýn çoðunluðu
kapýlarýný açamadý. Uluslararasý
demiryolu seferleri durdu, bazý
havaalanlarý kapatýldý.
Belçika'nýn bazý bölgelerinde
grevcilerle iþverenler ve eyleme
katýlmayan iþçiler arasýnda gergin likler yaþandý.
Belçika Ticaret ve Sanayi Odalarý
Birliði, grev hareketi sýrasýnda
baþkent Brüksel'de kent giriþ ve
çýkýþ hatlarýnýn bloke edilmesine

yönelik iþçi eylemlerini kýnayarak,
bu tür "sorumsuz" eylemlerin
"patronlarý ve emekçileri zayýflat týðýný" belirten bir açýklama yaptý.
Baþbakan Guy Verhofstadt, "Grev
olsa da, olmasa da hükümet reformlarýný sürdürecek" dedi.
Verhofstadt, erken emeklilik yaþýnýn
artýrýlmasýnýn, sosyal sigorta sisteminin saðlýðý açýsýnda gerekli
olduðunu anlattý.
Verhofstadt, "endiþeleri
anladýðýný", "çok derin ancak gerekli
reformlar yapmak durumunda
olduklarýný", "erken emekliliðin
sorunlarý çözecek bir formül
olmadýðýný" söyledi.

Fransa'da genel grev hayatý felç etti
4 Ekim’de Fransa'da grev vardý.
Fransa'da milyonlarca kamu ve
özel sektör çalýþaný, hükümetin
ekonomi ve istihdam politikalarýný
protesto etmek için bir günlük
genel greve gitti.
Grev, baþta baþkent Paris olmak
üzere birçok kentte ulaþým hizmetlerinde ciddi aksamalara yol
açtý.Otobüs ve tren seferlerinin durmasý nedeniyle istasyonlarda uzun

kuyruklar oluþtu. Havayolu çalýþanlarýnýn da greve katýlmasý nedeniyle
bazý uçuþlar iptal edildi, bazýlarýnda
ise gecikmeler yaþandý.
Eðitim çalýþanlarýnýn da katýldýðý
grev nedeniyle tüm okullar tatil
edildi. Ülke genelinde birçok kentte
geniþ katýlýmlý yürüyüþler düzen lendi. Grevden en çok Paris,
Marsilya ve Lyon kentleri etkilendi.
Grev, düþük ücretler, yüksek iþsiz-

lik oraný ve hükümetin iþten çýkarmalarý kolaylaþtýran reformlarýný
protesto etmek amacýyla düzenlen di. Ülkede yaþamý bir hayli zor laþtýran grev, Fransýzlarýn çoðundan da destek aldý.
Fransa'da yapýlan son kamuoyu
yoklamasý, halkýn yüzde 62'sinin
Baþbakan Dominique de Villepin'in
ekonomi politikalarýný onayla madýðýný ortaya koyuyor.

Çalýþanlar içerisinde
AB üyeliðine iliþkin olumlu
ve olumsuz beklentiler
"Transatlantik Eðilimler
Araþtýrmasý'nda toplumda AB'ye destek yüzde 63
olarak belirlenmiþtir.
Hangi toplum kesimleri
üzerinde yapýldýðý açýk
olarak belirtilmediði için
bu araþtýrmalarýn
sonuçlarýný toplumun
genel eðilimi olarak
yorumlayabiliriz. Bu
destek baþka aratýrmalarda da % 70-80 lere varabilmektedir.
Bu noktadan hareketle,
ücretli çalýþan kesimler
üzerinde gerçekleþtirdiðimiz bu araþtýrmanýn sonuçlarý ile diðer
araþtýrmalarýn sonuçlarý
karþýlaþtýrýldýðýnda,
yüzde 44.4 olan ücretli
kesimin AB'ye desteðinin,
diðer toplum kesimlerinden daha düþük
olduðu ortaya çýkmaktadýr.
AB üyeliðinin Türkiye
açýsýndan olumlu
sonuçlar ortaya çýkartacaðýna inananlarýn ve AB
üyeliðini destekleyenlerin
oraný yüzde 44.4'tür.
Buna karþýlýk yüzde 41.1
Türkiye'nin AB üyeliðine

karþýdýr. Yüzde 14.5 ise
bu konuda kararsýzdýr.
Türkiye'nin AB
üyeliðine olumlu bakanlarýn en önemli
gerekçeleri, demokrasi ve
insan haklarý (yüzde 92,5)
ile sosyal haklarýn (yüzde
92) geliþmesine yönelik
beklentilerdir. Bunu
ekonomik geliþme (yüzde
80,3) ve sendikal haklarýn
geliþmesine (yüzde 75,7)
yönelik beklentiler izlemektedir. Türkiye'deki en
temel sorunlardan olan
iþsizlik sorunun çözülmesi (yüzde 63,5) ve yoksulluðun azalmasý (yüzde
59,8) konularýndaki beklentiler daha düþük
düzeyde kalmaktadýr
AB üyeliðine karþý olanlarýn öncelikli gerekçesi,
Türkiye'nin ekonomik ve
siyasi olarak dýþa baðýmlýlýðýnýn artacak olmasýna
yönelik endiþelerdir
(yüzde 88,6). Bunu,
tarýmýn olumsuz olarak
etkileneceðine yönelik
endiþeler izlemektedir
(yüzde 80). Daha sonra
ise yüzde 73,8 ile Kýbrýs'ýn
kaybedilmesi, yüzde 71,6

ile ekonominin daha
kötüye gitmesi, yüzde
61,1 ile sanayinin olumsuz etkilenmesine yönelik
endiþeler ortaya konulmaktadýr. AB üyeliðinin
ülkeyi böleceðine yönelik
bir endiþe ise yüzde 60,3
ile son sýrada yer almaktadýr.
Türkiye'nin AB
üyeliðinin kendilerini
olumlu yönde etkileyeceðini düþünenlerin oraný
yüzde 38,5, AB üyeliðinden olumsuz etkileneceði
düþünenlerin oraný ise
yüzde 24.3'tür. Yüzde
24.6 ise üyeliðin kendilerini olumlu ya da olumsuz etkilemesini beklememektedir.
AB üyeliðinden olumlu
etkileneceðini düþünenlerin en önemli gerekçesi,
sosyal haklarýn iyileþmesi
(yüzde 93,1) ve siyasal
anlamda örgütlenme
hakkýnýn daha rahat kullanýlacaðýna yönelik beklentilerdir (yüzde 81,9).
Bunu, sendikalaþma ve
sendikal faaliyetlere katýlma hakkýnýn daha
özgürce kullanýlabilme-

sine yönelik beklentiler
izlemektedir (yüzde 72).
Çalýþanlarýn, üyelik ile
birlikte ekonomik durumlarýnýn iyileþeceðine yönelik beklentileri, demokrasi
ve sosyal haklara iliþkin
beklentilerin oldukça
gerisinde kalmýþtýr
(yüzde 65,1). Öte yandan
AB ülkelerinin
Türkiye'nin üyeliði
konusundaki temel çekincelerinden olan, serbest
dolaþým hakkýnýn kazanýlmasýyla birlikte
Türkiye'den iþgücünün
yoðun biçimde bu
ülkelere gideceðine yönelik genel yargýnýn aksine,
bu yöndeki beklentiler
yüzde 57,6 ile en alt sýrada yer almýþtýr.
AB üyeliðinin kendisini
olumsuz yönde etkileyeceðini düþünenlerin en
önemli kaygýsý, iþini kaybetmektir (yüzde 80,4).
Bunu ücretin düþmesi
(yüzde 69,4) ve sosyal
haklarýn kaybedilmesi
(yüzde 66,7) izlemektedir"

(DÝSK Gýda-Ýþ Raporundan
Alýnmýþtýr)

An gelir, Attila Ýlhan ölür
Roni MARGULÝES
Attila Ýlhan kendisini Cumhuriyet döneminin en
iyi þairi, en iyi romancýsý ve en iyi marksisti
olarak görürdü. Biraz daha nesnel bir bakýþ açýsý
ise, dönemin en iyi üç beþ þairinden biri ve
önemli bir romancý olduðunu, marksizm ile
hiçbir iliþkisi olmadýðýný gösterir.
Attila Ýlhan'ýn þiiri bugün de popüler, ama
1950, 60 ve 70'lerde ne kadar çok sevildiðini, ne
kadar yaygýnca okunduðunu, ne kadar büyük
kalabalýklarýn "Ben Sana Mecburum", "Pia",
"Sisler Bulvarý" gibi þiirleri ezbere bildiðini
anlatmak bile zor.
Þiirinin ustalýðý, müziði, insaný hemen sarmalayan sýcak lirizmi gibi unsurlarýn dýþýnda,
Attila Ýlhan'ýn çok sevilmesinin iki ana nedeni
var kanýmca.
Birincisi, þiirlerinde hiç eksik olmayan özgürlük
özlemi. Doðrudan siyasi anlamda, demokrasi ve
eþitlik özlemi anlamýnda deðil, en temel, en
kiþisel anlamda. Özellikle erken dönem þiirlerde,
þiirlerin derbeder, bir baþýna buyruk kahramanlarý basýp gider, bir gemiye miço olup dünyayý
gezer, maceralar yaþar, kalkýp Paris'e gider,
ucuz otellerde kalýp aþýk olur. O günlerin
Türkiye'sinin içe kapalý, boðucu, baskýcý havasý
düþünülürse, Attila Ýlhan çok yaygýn bir özlemi
dile getirmiþtir.
Ýkincisi, Türk þiiri 1960'lardan itibaren Ýkinci
Yeni ile birlikte þiirde anlam aranmamasý gerektiðini savunan bir çizgiye savrulup saçma sapanlaþýrken Attila Ýlhan buna karþý hem þiirleri hem
düzyazýlarýyla mücadele etmiþtir. Ýkinci Dünya
Savaþý'na, faþizme ve Türkiye'deki yansýmalarýna karþý en zor ve baskýcý koþullarda muhalefet
eden, direnen 1940 Kuþaðý'ný (Hasan Ýzzettin
Dinamo, A. Kadir, Rýfat Ilgaz, Cahit Irgat, Ömer
Faruk Toprak, Arif Damar) yüceltmiþ, savunmuþ
ve kendini onlarýn en genç üyesi olarak görmüþtür (bu þairlere "Fedailer Mangasý" adýný
Attila Ýlhan takmýþtýr). Dolayýsýyla, Attila Ýlhan
þiiri, en sade aþk þiiri bile, her zaman dünyayla,
toplumla, insanla ilgili, yaþamla hesaplaþan,
cebelleþen bir þiir olmuþtur. Aþk, Maria
Misakyan ve Paris de vardýr bu þiirde, emperyalizm, savaþ ve hapis yatmak da, üstelik þiirden
hiç ödün vermeden, ayný müzik ve ayný þiirsellikle. Böyle olunca, çok okunuyor olmasý da doðal
elbet.
Ha, bir de makaleleri var Attila Ýlhan'ýn; Hangi
Edebiyat, Hangi Batý, Hangi Sol gibi kitaplarda
toplanmýþ. Hangi Edebiyat kitabýný edebiyatla
ilgilenen ilgilenmeyen herkese öneririm. Ama ya
siyasi makaleleri? Özellikle son yýllarda
Cumhuriyet gazetesinde yayýnladýðý yazýlar? O
zehir zemberek, azgýn Kemalist, aðzýndan köpük
saçan milliyetçi yazýlar?
Attila Ýlhan son yýllarýnda Kemalist olmadý, hep
öyleydi. Kendine özgü olmayan, Türk solunda
alabildiðine yaygýn olan bir inançla, Kemalizmin
bir tür solculuk olduðuna, milliyetçilikle sosyalizm arasýnda bir çeliþki olmadýðýna inandý hep.
"Kemalizmle marksizm arasýnda Çin Seddi yoktur" diyen Mihri Belli'den, bugün sosyalist
olmak için yurtsever olmak gerektiðini savunanlardan bir farký yoktu. Türk solunun geniþ kesimleri anti-emperyalizmi dünya kapitalizmine karþý
bir mücadele olarak deðil, Türkiye'nin baðýmsýzlýðý mücadelesi olarak görür (dolayýsýyla da
Kemalizmle, milliyetçilikle bir sorunu yoktur).
Attila Ýlhan bu görüþün insaný kaçýnýlmaz olarak
nerelere savuracaðýný örnekledi sadece.
N'apalým, büyük þairler ayný zamanda büyük
siyasi düþünür olmak zorunda deðil. Biz de
Attila Ýlhan'ýn siyasi yazýlarýný okumak zorunda
deðiliz. Þiirlerini okumanýn zevki bize yeter.
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Milliyetçilik

Türk solunun çýkmazý

"Komünistler,ayrýca, ülkeleri ve
milliyetleri ortadan kaldýrmak istemekle de suçlanýyorlar. Ýþçilerin
ülkesi yoktur. Onlarda olmayan bir
þeyi alamayýz onlardan."
(Komünist Manifesto)
Cengiz ALÐAN
Kapitalizm ülkelerin sýnýrlarýna
hapsolmuþ, ülke sýnýrlarý içinde
üretim yapýp mallarý yalnýzca ülke
sýnýrlarý içinde satan bir sistem
deðil, dünya çapýnda bir sistemdir.
Ürünleri için durmadan geniþleyen
bir pazara ihtiyaç duymasý, burjuvaziyi yeryüzünün dört yanýna
yöneltir. Dünyanýn her yerine yerleþmek, her yerle baðlantýlar kurmak zorundadýr.
Son 150 yýlda ulusal sanayilerin
yerini, artýk yalnýz yerli hammaddeleri deðil, en uzak yerlerden
getirilen hammaddeleri iþleyen
sanayiler; ürünleri yalnýzca ülke
içinde deðil, ayný zamanda
dünyanýn dört bir yanýnda tüketilen
sanayiler almýþtýr. Ülke içinde
üretilen mallarýn karþýlayabildiði
eski ihtiyaçlarýn yerini, uzak ülke
ve yörelerin ürünlerini zorunlu
kýlan yeni ihtiyaçlar almýþtýr. Eski
yerel ve ulusal içekapanýklýðýn ve
kendi kendine yeterliðin yerini, çok
yönlü iliþkiler ve uluslarýn evrensel
karþýlýklý baðýmlýlýðý almýþtýr. Marks
ve Engels, kapitalizmin geldiði aþamayý Manifesto'da aþaðý yukarý
böyle anlatýr. Ýnternet, cep telefonu gibi modern iletiþim cihazlarýnýn, jet uçaklarýnýn ve geliþmiþ
teknoloji ürünü savaþ araçlarýnýn
bulunduðu günümüzde, anlatýlanlar daha da geçerlilik kazandý.
Nüfusu kentlerde biraraya
toplamýþ, üretim araçlarýný
merkezileþtirmiþ ve mülkiyeti
birkaç elde yoðunlaþtýrmýþ kapitalist sisteme karþý verilecek
mücadele de, týpký düþmanýn yaptýðý gibi, dünya ölçeðinde
olmalýdýr. Sisteme yöneltilen
eleþtirilerin ulusal çerçevede yapýlmasý, hiçbir þeye deðilse, sistemin
küresel karakterini görmemeye
iþarettir.

Egemen sýnýflarýn söylemi
Egemen sýnýflar sýnýf siyasetinin
öne çýkarýlmasýndan hoþlanmaz.
Bunun yerine ulusal sýnýrlar içinde
yaþayan herkesin, (her sýnýftan
insanýn) ortak çýkarlarý olduðunu,
ulusal refahýn artmasýndan her
bireyin eþit ölçüde yararlanacaðýný
anlatýrlar. Oysa Koç Holding her yýl
dünyanýn en zenginleri listesindeki
yerini perçinlerken, Koç Grubu'na
baðlý iþletmelerde çalýþan iþçilerin
kiþi baþýna milli gelirden aldýklarý
pay, hiç de anlatýldýðý gibi yükselmemektedir. Aksine, Koç'un
kasasý dolup taþarken emekçilerin
alým gücü her geçen gün düþmekte, iþ güvenceleri azalmaktadýr.
Ama burjuvazi, ulusal çýkarlar, iç
ve dýþ tehditler, düþmanlar, 'milli
itibarýmýz', Türkiye'nin dünyadaki
saygýnlýðý gibi kavramlar yaratarak
bu gerçeði gizler, sýnýfsal çeliþkilerin üzerini milliyetçilik çuvalýyla
örterek, sýnýf müadelesini engellemenin araçlarýný yaratýr.

gereken emek miktarý ve zamaný
önemlidir. Üstelik ulusal çýkar safsatasýna inanmýþ olsa dahi, bu
çýkarý en ulusalcý grubun, yani
faþistlerin en iyi koruyacaðýna
inanmamasý için ne gibi bir sebep
var?

Enternasyonalizm

Solun söylemi
Egemen sýnýflar, çýkarlarý doðrultusunda elbette böyle yapacaktýr.
Aksi olduðunda þüphelenmek
gerekir. Ama bu ideolojik hegemonyayý kýrmakla yükümlü sol,
neden ayný amaca hizmet eden bu
söylemi kullanýyor?
Türk solunun daima milliyetçi bir
damarý oldu. Erken dönem sol
hareketi bir yana býrakýp daha çok
bilinen 1960-70'lerden bir örnek
verelim. TKP eski genel sekreteri
Reþat Fuat, 1968'de, 19 Mayýs
bayramý dolayýsýyla Türk Solu dergisinin 27. sayýsýna gönderdiði
mesajda þöyle diyor:
"Bu yýl Birinci Milli Kurtuluþ
hareketimizin baþlangýcý olan bu
günü ilerici Türk gençliðinin ve
halkýmýzýn Ýkinci Milli Kurtuluþ
gayretleri ve hamleleri içinde,
NATO'ya hayýr haftasýnda, idrak
ediyoruz. Ýlerici gençliðin
emperyalizme, emperyalizmin yurt
içindeki destekçilerine ve iþbirlikçilerine karþý giriþtikleri bu mücadele
Atatürk'ün istilacýlara ve
yardakçýlarýna karþý sevk ve idare
ettiði anti-emperyalist mücadelenin tamamlayýcý bir parçasýný
teþkil eder."
Kurucularýný kemalist rejimin
Karadeniz'de öldürttüðü bir partinin genel sekreterinin kemalizme
düzdüðü bu methiyenin arkasýnda
ne yatýyor acaba? Türk Solu dergisi, Ýþçi Partisi, CHP ve TKP'nin
yeni (!) icadý Yurtsever Cephe
yukarýdaki alýntýdan çok mu farklý
þeyler söylüyor? Devrimci
mücadeledeki kararlýlýk ve azimleri
bir yana, Deniz Gezmiþ, Mahir
Çayan gibi 68 döneminin efsane
önderleri, ellerinde Türk bayraklarýyla "Tam baðýmsýz Türkiye"
yürüyüþleri yaparken bu çizgiden
ne kadar uzaktýlar?

Sosyal demokrasi
CHP'nin bugünkü milliyetçiliði de
yeni deðil. Mahmut Esat Bozkurt,

CHP'nin milliyetçilik anlayýþýný
Ýsmet Ýnönü'den alýntýlarla, Yeni
Sabah'ta, 10 Temmuz 1943 tarihli
bir yazýsýnda þöyle anlatýyor:
"Milli Þef ise, bu prensibi birçok
beyanlariyle, birçok defalar izah
ettiler:
'En büyük harikamýz, en yüksek
þerefimiz Türk olmaktýr' yolundaki
vecizelerini bu yolda anabiliriz.
Baþvekilimiz Saracoðlu'na
gelince, o da gerek Meclis'te gerek
kurultayda bir yolunu bularak, bu
konuya avdet etmek lüzûmunu
duymuþ ve: 'Türküz. Türkçüyüz ve
hergün biraz daha Türkçü olacaðýz'
gibi güzel sözler söylemiþtir. Bu
kadar da deðil... Türk milliyetrçiliði
prensibi, ana kanunumuzun 2.
Maddesi'nde yer almýþ: 'Türkiye
devleti milliyetçidir'"
Ayný yerde Bozkurt "Türküm ve
yalnýz Türklük için yaþýyorum. O
kadar ki Türk olmasaydým, kendimi
dünyanýn en bahtsýz adamý
sayardým..." da diyor.
Çünkü cumhuriyetin kuruluþ ideolojisi milliyetçiliktir ve bunu en
yetkili aðýz þöyle ifade etmiþtir:
"Biz doðrudan doðruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz;
Cumhuriyetimizin mesnedi Türk
camiasýdýr." (Mustafa Kemal, 29
Nisan 1926, Türk Ocaklarý
delegelerine yaptýðý konuþmadan).
Ve Türk solu kemalisttir...

Dünyadan örnekler
Milliyetçilik, bu topraklarda kendisine saðlam bir zemin bulmuþ
olsa da, yalnýz Türk soluna özgü
deðil. Birinci Dünya Savaþý'nda
Alman sosyal demokratlarý, tüm
büyük devletler sömürgeler
üzerinde egemenlik kurup
geniþletmeye, küçük uluslarý ezmeye çalýþýrken, hangi hýrsýzýn
savaþtan galip çýkmasýnýn dünya
iþçileri açýsýndan daha kârlý olacaðý
üzerinden taktik belirlediler. Ve bu
sayede, dünyanýn en büyük iþçi
sýnýfý partisi savaþ kredileri lehine
oy kullandý. Milyonlarca emekçi

savaþta öldü.
Ayný þekilde, Ýkinci Dünya
Savaþý'nda da, tüm dünya solu
(Troçkistler hariç), Stalin diktatörlüðünün savaþtan muzaffer çýkmasýný, anavatan savunmasý ilkesi
çerçevesinde, dünya proletaryasýnýn kazanýmý olarak gördü.
Ama savaþtan sonra iþgal edilen
ülkelerin emekçi sýnýflarýna uygulanan baský ve zulüm görmezden
gelindi. Üstelik, kendi hükümrânlýklarý altýnda yaþayan emekçi
yýðýnlar, devlet kapitalisti stalinist
rejimleri, 1989'da, yýktýklarý
duvarýn altýna gömdüðü zaman
bile, bu ülkelerin sosyalist rejimler
olduðunu savunmaya devam
edegeldiler. Türkiye'de bu akým
hala yaygýn. Çünkü Türk solu stalinisttir.

AB karþýtlýðý
Türk solu, örneðin Avrupa
Birliði'ne karþý çýkarken, emekçilerin çýkarlarýna aykýrýlýðýný deðil,
ulusal çýkarlara aykýrýlýðýný gerekçe
gösterir. Avrupalý þovenist ve
ýrkçýlarýn yaklaþýmlarýný dayanak
alýp AB'ye karþý çýkan solcular, bir
marksistin þovenizme karþý çýkmasý
gerektiði gibi deðil, bir Türk
þovenistinin bir Fransýz ya da
Avusturyalý þoveniste karþý çýkýþý
biçiminde karþý çýkýyorlar.
Milliyetçilik kazanabilir mi?
Herhangi bir kamu kuruluþunun
özelleþtirilerek yabancý sermayeye
satýlmasýný, diyelim milliyetçi bir
çýkýþla (örneðine rastlanmýyor
ama) engellediniz. Bu neye hizmet
eder? Emekçi yýðýnlarýn kafasýnda
yerli sermayedarlarýn sömürgenliðini gizlemeye deðil mi?
Kuruluþun yabancý sermayeye
satýlmamýþ olmasýndan dolayý
rahatlatacaðýnýz emekçinin cebine
eskisinden bir kuruþ fazla para
girmediðinde, ona hangi masalý
anlatýrsanýz anlatýn, sizi dinlemez.
Eviniz soyulduðunda hangi hýrsýzýn
'malý götürdüðü' deðil, o malý
yeniden almak için harcamanýz

Oysa F.Engels, Londra'daki
Uluslar Bayramý makalesinde:
".....bütün ülkelerdeki proleterlerin çýkarlarý birdir, düþmanlarý
aynýdýr, mücadeleleri aynýdýr.
Proleterler, büyük çoðunluklarý ile
artýk, karakterleri açýsýndan, ulusal
önyargýlardan kurtulmuþlardýr.
Tüm manevi geliþmeleri ve eylemleri bakýmýndan aslýnda hümanizm
ve milliyetçilik düþmanýdýrlar (antinasyonalisttirler)", diyordu.
Çünkü bu büyük devrimci önder
enternasyonalistti. Kapitalizme
karþý mücadelenin ancak dünya
çapýnda baþarýya ulaþabileceðini
(týpký Marks, Lenin ve Troçki gibi)
daha o zamandan öngörebilmiþti.
Enternasyonalizm, yani iþçi
sýnýfýnýn dünya ölçeðindeki hareketinin çýkarlarýný savunmak için
dayanýþma, bir ülke sýnýrlarý içine
gömülerek yapýlamaz. Hele de,
geliþmiþ ülke iþçilerinin, azgeliþmiþ
ülke iþçilerinin sömürüsünden pay
aldýðý tezine sýðýnarak hiç yapýlamaz. Ama Türk solu daima böyle
yapar. Çünkü Türk solu enternasyonalist deðil, milliyetçidir.
Üstelik sadece ekonomik konularda deðil, bu ülkenin en hassas
siyasal/sosyal sorunlarýnda da
öyledir. Ermeni konferansýný ve 6-7
Eylül sergisini MHP'li faþistlerle
birlikte basar, Orhan Pamuk ceza
aldýðýnda alkýþlar, Kürtler gösteri
yaptýðýnda linç giriþimlerine sesini
çýkarmaz, Kýbrýs için "Ya taksim, ya
ölüm" diye sokaða çýkan ilk Türk
solu olur, patronlara deðil yabancý
patronlara karþý çýkan yine Türk
soludur.
Türkiye'de emekçi yýðýnlarýn bir
türlü ayaða kalkmadýðýndan yakýnan eski kafalý Türk solu, aslýnda
bu kalkýþýn önündeki barikatýn yapý
taþlarýndan biridir. Bu konunun
enternasyonalizm, yeni anti kapitalist hareket, milliyetçiliðin
kökenleri ve milliyetçiliðe karþý
mücadele gibi baðlantýlarýný baþka
yazýlarýn konusu olmak üzere
þimdilik bir kenarda bekletirken;
sözü, Süleyman Demirel'in milliyetçilik anlayýþýna býrakalým. Belki
bizim solcularýn kulaðýna küpe
olur:
"Milliyetçi olmak kimsenin inhisarýnda (tekelinde) olmamalýdýr.
Komünistlerin dýþýnda herkesin
milliyetçi olmasý lazýmdýr. Burada
milliyetçiliði, beynelminelci misin
(enternasyonalist misin), yoksa
milliyetçi misin tasnifinin dýþýnda
aramak lazýmdýr. Beynelminelcilik
bu gün sedece komünistliktir. Yani
millet unsurunu tümüyle kaldýracak, sadece idare sisteminin bir
parçasý haline geleceksiniz. Ve millet olmayý bir dava halinden çýkaracaksýnýz" (Süleyman Demirel, 1971
Buhraný ve Aydýnlýða Doðru, 1972,
Ankara)
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Alýntýlar:
"....çaðýmýzda Ýngiltere'de de,
Fransa'da da, Amerika'da da,
Almanya'da da ayný olan sanayi
çalýþmasý, yani çaðýmýzda sermayeye kölelik, proleterde ulusallýðýn
zerresini býrakmamýþtýr."
(Komünist Manifesto)
"Komünistler, proletarya hareketini biçimlendirmek ve kalýba dökmek üzere kendilerine özgü hiçbir
sekter ilke koyamazlar."
Komünistler, öteki iþçi sýnýfý partilerinden yalnýzca þu noktalarda
ayrýlýrlar: 1. Farklý ülkelerin proleterlerinin kendi ülkelerindeki
mücadelelerinde, her türlü ulusallýktan baðýmsýz olarak, bütün proletaryanýn ortak çýkarlarýný vurgular
ve öne çýkarýrlar. 2.Ýþçi sýnýfýnýn
burjuvaziye karþý mücadelesinin
geçmek zorunda olduðu çeþitli
geliþme aþamalarýnda, her zaman
ve her yerde bütün bir hareketin
çýkarlarýný temsil ederler."
(Komünist Manifesto)
"....Þimdiye kadar, bütün
ülkelerin çeþitli emek dallarýnda
çalýþan iþçiler arasýnda yetersiz
dayanýþma bulunmasý ve çeþitli
ülkelerin iþçi sýnýfý arasýnda
kardeþçe birliði olmamasý yüzünden, bu amaca yönelik bütün
çabalar baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþtýr. (K.Marks, Cemiyetin Geçici
Tüzüðü)
"Paris Komünü yenilgiye uðradý.
Çünkü, hiçbir büyük merkezde,
Berlin'de, Madrit'te ve benzeri yerlerde, ayný zamanda ve Paris proletaryasýnýn güçlü hareketine
eþdeðerde, büyük devrim hareketleri patlak vermedi. (K.Marks,
Lahey Kongresi Üzerine)
"Proletaryanýn burjuvaziye karþý
zaferi, ayný zamanda, zamanýmýzda
halklar arasýnda düþmanlýk yaratan
ulusal ve endüstriyel çeliþkilerin
tümünün ortadan kalkmasý demektir. Bu yüzden, proletaryanýn burju-

vaziye karþý üstünlüðü, ayný
zamanda, bütün baský altýndaki
uluslarýn kurtuluþ sinyalidir.
(K.Marks, Polonya Ýçin)
"Eski dünyanýn, uluslara baský
dünyasýnýn, ulusal kavganýn ve
ulusal içe kapanýklýðýn karþýsýna,
iþçiler yeni bir dünya koyuyorlar;
bütün uluslarýn tüm çalýþan
sýnýflarýnýn birliði dünyasýný, içinde
insanýn insana en küçük ölçüde
baskýsýna ve hiçbir ayrýcalýða yer
olmayan bir dünyayý koyuyorlar.
(Lenin, Pravda, 10 Mayýs 1913)
"Sýnýf bilinci taþýyan iþçiler...
ulusalcýlýðýn her türüyle en sert
biçimde savaþýrlar." (Lenin, Put
Pravdi, 10 Mayýs 1914)
"Aðýr basan ulusal þovenizme
karþý bir ölüm-kalým savaþý ilan
ediyorum. Bu lanet olasý çürük
diþimden kurtulduðum zaman, o
ulusal þovenizmi, geriye kalan
saðlam diþlerimle yiyeceðim!"
(Lenin, ilk yayýnlanýþý Pravda, 21
Ocak 1937 -yazýlýþ tarihi 6 Ekim
1922, ulusal þovenizmle savaþ
konusunda siyasi büroya not)
"Liberaller arasýnda köklerini derine salan ve yaygýnlaþan karþý
devrimci eðilimin, emperyalizmin,
ulusalcýlýðýn, þovenizmin, kýsacasý
her türlü gericiliðin savunucusu
olarak demokrasiye karþý duran bu
eðilimin ortaya çýkýþ nedeni, para
babalarýnýn bencil sýnýf çýkarlarýdýr." (Lenin, Nisan 1913, Seçme
Eserler)
"Bir liberal, proletaryanýn burjuvaziye karþý savaþýmýnýn temel
sorun olarak görülmesinden
hoþlanmaz. Liberal, demokrasiye
ve sosyalizme ait sorunlardan
dikkatleri uzaklaþtýrmak için ulusal
savaþým ateþini yakmaya ve körüklemeye çalýþýr.
"Gerçekte 'Avrupa yaþamýnýn
sorunlarý'nda sosyalizm ilk sýrayý,
ulusal savaþým ise dokuzuncu
sýrayý alýr."
.......
"Proletaryanýn bir dünya
görüngüsü olan sosyalizm
savaþýmýný, Doðu Avrupa'nýn ezilen
uluslarýndan birinin kendisini ezen
gerici burjuvaziye karþý verdiði
savaþýmla karþýlaþtýrmak bile
gülünçtür." (Lenin, Nisan 1913,
Seçme Eserler)
"Türkçülük, bütün Türklerin tek
devlet halinde birleþerek her
bakýmdan bütün milletlerden ileri
ve üstün olmasý ülküsüdür. Bunun
deðiþmez iki unsuru vardýr: Irkçýlýk,
Turancýlýk" (N.Atsýz, Orkun, 8 Ocak
1952, sayý:68)

Türk milliyetçilerine raðmen bir kez daha:

"Hrant Drink ve Orhan
Pamuk baþýmýzýn tacýdýr"
Milliyetçilik, kan dökmeden
yaygýnlaþamayan bir ideoloji. Bu
yüzden ciddiye alýnmasý
gereken, en küçük bir taviz bile
verilmemesi gereken bir ideoloji.
Türk milliyetçiliði de bütün bu
tehlikeleri içermekle beraber son
derece paranoyak bir özelliðe de
sahip.
Geçtiðimiz günlerde AGOS
Gazetesi'nin Genel Yayýn
Yönetmeni Hrant Drink, Agos
gazetesindeki bir yazýda
''Türklüðün tahkir ve tezyif
edildiði'' gerekçesiyle açýlan
davada 6 ay hapisle cezalandýrýldý.
Sabýkasýz olmasý ve ileride bir
daha suç iþlemeyeceði konusunda oluþan kanaat nedeniyle
mahkeme Dink'in cezasýný
erteledi.
Hrant Drink'in ceza aldýðý günlerde, bu sefer de yazar Orhan
Pamuk bir mülakatta '1 milyon
Ermeni, 30 bin Kürt öldürüldü'
dediði iddia edildiði için hakkýnda dava açýldý.

Orhan Pamuk
geri adým mý attý?
Orhan Pamuk hakkýndaki
davayla ilgili savcýlýða ifade
verdiði gün çýktýðý bir televizyon
programýnda þunlarý söyledi:
"Bu tabunun yýkýlmasý için
konuþulmasý gerektiðine
inandýðým için konuþtum. Bu
konuda cesaret edip birçok kiþi
konuþtu. Benim üzüldüðüm yan
sadece ben söylemiþim gibi
davranýlmasý." Yalçýn Küçük'ün
Sabetaycýlýk "teorisi"yle
baþlayan, Türk Solu çevresinin
"Kürt nüfusu"nu tehdit olarak
gören ýrkçý yaklaþýmla zirveye
çýkan, faþistlerin her farklý
görüþü imha etmeyi hedefleyen
tehditleriyle bir þiddet biçimi
alan linç havasýna raðmen,
Orhan Pamuk sözlerinin
arkasýnda olduðunu söylüyor.
Orhan Pamuk'a, aralarýnda Ayþe
Erzan ve Erol Kýzýlelma gibi
savaþ karþýtý hareket içinde tanýnan aydýn ve aktivistlerin de
olduðu sýnýrlý sayýda insan ve sol
güç destek olabildi.
Bu sýnýrlýlýlýk, Orhan Pamuk'a
verilen desteðin deðil, Türk milliyetçiliðine karþý mücadelenin
sýnýrlýlýðýný göstermektedir.

AKP ne yaptý?
Drink ve Pamuk'la ilgili hukuki
süreci Dýþiþleri Abdullah Gül,
"hala eksikliklerimiz var, bunlarý
düzletmemiz gerek" diyerek
yorumladý. Daha önce Ermeni
Konferansý'nýn mahkeme
kararýyla durdurulmasýný ise
Baþbakan Tayip Erdoðan
kýnamýþtý. Bu geliþmeler, sanki
AKP liderliðinin demokratik
geliþmelerin garantisi olduðu
yönünde bir izlenimin doðmasýna neden oluyor.
Baþbakanýn konuþmalarý,
gerçekten de CHP liderliðinin
yaklaþýmýndan, bir dizi sol

grubun milliyetçi tutumlarýndan
ve faþistlerin politikalarýndan
daha ileride gibi görünüyor.
Fakat bu konuda dikkatli adým
atmalýyýz. Aylar önce yapýlmasý
planlanan Ermeni Konferansý,
Adalet Bakaný Cemil Çiçek'in
mecliste yaptýðý konuþmanýn
ardýndan ertelenmiþti.
Daha da önemlisi,
demokrasinin, "Senin
düþüncelerine katýlmýyorum
ama düþüncelerin yüzünden
baský altýna alýnmaný engellemek
için kellemi veririm" sýnýrlamasýna savrulmadan savunmaktýr.
Bu ülkede devlet yöneticilerinin
resmi yaklaþýmý Ermeni
soykýrýmý gibi bir geliþmenin tarihte hiçbir zaman yaþanmamýþ
olduðudur. Onlar açýsýndan Kürt
sorunu, "Teröristler 30 bin
evladýmýzý öldürmüþtür" vecizesiyle özetlenir.
Bir baþbakanýn bir üniversitede
yapýlacak bir toplantýnýn iptal
edilmesine karþý konuþmasý,
statükocu ve milliyetçi linç
havasýna göre daha olumlu bir
tutum. Bu durum konunun içeriðine iliþkin tartýþmada
baþbakanýn da, dýþiþleri ve adalet
bakanlarýnýn da görüþlerinin,
resmi görüþten, linç havasý
estirenlerin fikirlerinden bir
milim bile farklý olmadýðýný
görmemizi engellememeli. Bu
yüzden AKP ayaklarý titreyerek
demokrasiyi savunuyormuþ gibi
görünürken, siyasal
demokrasinin gerçek sýnýrlarýný
geliþtirmek, demokrasinin
sýnýrsýz düþünce, gösteri ve
örgütlenme özgürlüðünün
toplamý olarak yaygýnlaþmasýný
saðlamak, radikal bir demokrasi
programýný sahiplenmesi
gereken emekçilerin ve sosyalistlerin görevi. Bu görevde altýndan
baþarýyla kalkamadýðýmýz ilk

adým Hrant Drink ve Orhan
Pamuk'la ilgili geliþmelerdir.

"Ya sevi ya terk et!"
Hýrant Dink hakkýnda suç
duyurusunda bulunan vatandaþýn müvekkili Kemal
Kerinçsiz adýnda birisi. Bu
adam, Ermeni Konferansý için
yürütmenin durdurulmasý
talebiyle mahkemeye baþvuran
avukatýn ta kendisi. Bu avukatýn
gözü öylesine dönmüþ durumdaki, Konferans baþka bir
üniversiteye alýnýnca Baþbakan
Erdoðan, Dýþiþleri Bakaný Gül ve
Olli Rehn baþta olmak üzere
birçok kiþi hakkýnda suç duyurusunda bulunmuþtu.
Kemal Kerinçsiz adlý adamýn
temsil ettiði anlayýþ, soldan
faþistlere kadar tüm Türk milliyetçiðidir. "Ermeni Konferansý"
olarak bilinen toplantýlarýn
yapýldýðý Ýstanbul Bilgi Üniversitesi önünde yumurta eylemi
yapan faþistlerden Ýþçi Partililere
kadar, Kýzýlelma koalisyonunun
tüm bileþenleri Hrant Drink ve
Orhan Pamuk'un da üzerine gittiler. Tehditler savurdular. Drink
ile Pamuk'u savunmayanlar, net
bir biçimde onlarýn yanýnda yer
almayanlar, ayný milliyetçi
avukatýn ruh halini paylaþmaktadýrlar. Kemal Kerinçsiz adlý
avukat, hýzýný alamayýp, bir TV
kanalýnda "Hýrant Dink
bölücülük yapmýþtýr. Bu topraklarý derhal terk etsin!" dedi.
Ýþte milliyetçilerin ruh hali bu.
Bu ruh haline taviz verildiðinde,
Türk milliyetçiliðine karþý koþulsuz bir biçimde Ermeniler,
Kürtler ve tüm etnik gruplar
savunulmadýðýnda paranoyak
Türk milliyetçiliði bir mevzi
daha kazanmýþ olur. Bu paranoyanýn ucunun nerelere kadar
gideceðini ise kimse bilemez
ama tarihte egemen sýnýf milliyetçiliðinin gözü kararmýþ
biçimlerinin nasýl faþist siyaset
ve kitle hareketlerinin birleþtirici
politik bayraðý haline geldiðini
biliyoruz. Alman, Ýtalyan faþizmlerini ya da Türkiye'de ülkücü
faþistlerin katliamlarýný bir an
olsun unutmamalýyýz.
Kýzýlelmacýlara, faþistlere,
kendilerini solcu sana Türk milliyetçilerine inat, bu yüzden,
"Hrant Drink ve Orhan Pamuk
baþýmýzýn tacýdýr."

9

10z sosyalist iþçi z sayý: 243
Sokakta da
akademisyen
ler var!
Devrimci Ýþçi Sendiklarý
Konfederasyonu(DÝSK) 14-15
Ekim 2005 tarihlerinde
Bolu'da "Türkiye'nin geleceðini tartýþma ve solda yeni
bir süreci baþlatmak amacýyla" bir toplantý düzenledi.
Görünen o ki eski solun
içinde olduðu kriz ve çýkmazlar DÝSK için de sorun teþkil
ediyor. Halkýn yarýya
yakýnýnýn, geleceðe güvenle
bakmak için yeni bir çýkýþ
aradýðý, ancak mevcut hiçbir
sol siyasal partinin bu umudu
vermediði ve dolayýsýyla
siyasette yeni bir çýkýþ zorunlu hale geldiði doðru bir
tespit. Ancak bu tarz toplantýlar Türkiye'de sol açýsýndan
yeni deðil. Daha önce de
defalarca bu tarz toplantýlar
yapýldý ve deneyimler saðlandý.
Bu deneyimlerden hareketle: Kapalý kapýlar ardýnda,
yukarýdan aþaðýya örgütlenmiþ bir siyasal yapý, toplum
için umut verici bir dinamik
yaratmamýþtýr ve bundan
sonra da yaratmasý zordur.
Bu giriþime DÝSK baþkaný
Süleyman Çelebi'nin çaðrýsýyla 30'a yakýn akademisyen ve
gazeteci davet edilmiþ. Bir
kýsmý liberal, bir kýsmý ulusalcý olan akademisyenler ve
aydýnlarýn katýlýmý oldukça
kýsýr kalmýþ görünüyor.
Solu bu hale getirmiþ eski
solcular ve küskün sosyal
demokratlarýn yanýnda çeþitli
sosyal hareketlerin içinde yer
alan, kampanyalar yapan,
sokaklarda eyleme çýkan yani
mücadelenin içinde yer alan
aktivistler ve akademisyenlerin bu toplantýda bulunmasýna lüzum görülmemiþ.
Çaðýrýlan akademisyenlerin
bir kýsmý elbette sol açýsýndan
bir þey ifade ediyor ama
kurulmak istenen ya da
baþlatýlmak istenen süreç
yeni, dinamik, kazanma þansý
olan bir þey olacaksa biraz
daha sokaða bakýlmalý.
Gün geçtikçe daha da
küçülen eski sol dýþýnda yeni
bir þey yapmak için daha da
daralmýþ, kapanmýþ toplantýlardan ve bakýþ açýlarýndan
kurtulmak gerekiyor.
Çeþitli sosyal mücadelelerin
içinde yer alan, bizzat taban
aktivizmine dahil olmuþ
onlarca akademisyenin
görmezlikten gelinmesi
býrakalým aþaðýdan basit
insanlarla bir þeyler yapmaya
çalýþmayý aydýnlara
bakýþlarýnda bile elitizmi
gözler önüne seriyor.
Tolga ÞÝRÝN

Birleþik bir
þey olmalý

Eðer yeni bir soldan söz
edeceksek bence birleþik bir
þey olmalý. Bu çok mümkün
mü bilemiyorum. Kampanya
yapan aktivistleri bir araya
getirsek bile bu birliktelik çok
uzun ömürlü olur mu; onu da
bilemiyorum.
Barýþarock'ta çok farklý
insanlarýn birlikte çabasýyla,
birlikte kampanya yapmasýyla

Yeni sol tartýþmalarý

oluþturduk her þeyi.
Elimizden geldiðince savaþ
karþýtlýðý ve sistem karþýtlýðýný
anlattýk. Sahneden alanda,
kampanya boyunca. Biz
anlattýkta oraya gelenlerin ne
kadarý ikna oldu, bundan sonrasý için birlikte bir þeyler
yapar mýyýz çok emin deðilim.
Ama sonuç olarak yaklaþýk
30 bin kiþiye ulaþan bir kampanya yaptýk. Kendi kabuðumuzdan çýktýk. Her zaman birlikte olmadýðýmýz insanlarla
birlikte bir þeyler yapmýþ
olduk. Bu olumluydu.Ama
sadece savaþ karþýtlýðý yetmiyor bence. Ýnsanlarýn gündelik hayatlarýný etkileyen
sorunlarla da ilgili kampanyalar yapmak gerek. Küresel
ýsýnmaya karþý yapýlan kampanya bu anlamda
olumlu.Ama bence bu da yetmez.
Türkiye gündemiyle ilgili
kampanyalar da yapmak
gerek. Bir sürü sorun var
aslýnda..
Tabiki savaþ karþýtlýðý önemli ve belirleyici. Ama AKP yi
daha iyi teþhir edeceðimiz
kampanyalar yapmalýyýz. Ýþsizliðe dair, sendikal sorunlara
dair vb. o kadar çok konu var
ki. Ýnsanlarýn hayatý hiçte güllük gülistanlýk deðil. Bütün
bu konularda kampanya yapmak ama tüm kampanyalarý
da birbiriyle birlikte hareket
eder hale getirmek gerek.
Eksik kaldýðýmýz yer burasý.
Barýþarock'ta 52 stand
açýldý. Hepsi de ortak dertlere
sahipti aslýnda.
Mesela ben bütün bu kampanyalara destek vermek
istesem nasýl yapacaðým? 52
parçaya bölünemem ki.
Zaten milyonlarca insandan
oluþmuyoruz. Gücümüz az.
Ancak birkaç kampanyada
aktif çalýþabiliyorsun. Bütün
bu kampanyalarý derlemek

toplamak ve ortak hareket
etmelerini saðlamak gerek.
52 standýn 20 þer aktivisti
varsa diyelim, toplamda ortalama 1000 aktivist demek bu.
1000 aktivist birlikte hareket
edebilse sonuç daha iyi olur.
1000 aktivisti olan bir kampnya çok büyük bir þey olurdu
herhalde.
Daha önce de (ÖDP) birlik
saðlamaya çalýþýlan giriþimler
oldu. Ama bunlar solcularýn
sekterliði yüzünden daðýldý.
Üstelik bu pek çok insanýn
moralinin bozulmasýna ve
umudunun kýrýlmasýna yol
açtý. Sola yönelik güven
kýrýldý.
Bence bütün muhalif kesimleri ortaklaþtýrabilecek geniþ
birlikler ve birlikte hareket
edebilme zeminleri oluþturmak gerekiyor. Özellikle
muhalif kesimler diyorum
çünki kastettiðim sadce
küçük sol gruplar deðil. Savaþ
karþýtlýðýnda olduðu gibi kendisine savaþ karþýtý diyen
herkesle birlikte hareket edebilmek gerekli. Ama bunun
içerisinde solcular sekterlik
yaparsa sonuç yine ayný olur,
yürümez fazla.
Birgül ÝZMÝRLÝ
Barýþarock Aktivisti

Sosyalistlerin
yeniden
yapýlanmasý
mý, yeni sol
mu?
Son zamanlarda hem
Sosyalist Ýþçi gazetesinde
hem de bir çok farklý platformda "yeni sol" tartýþmalarýna
þahit oluyoruz. Bu tartýþmayý

yapanlar arasýnda yeni solu,
sosyalistlerin yeniden
yapýlanmasý olarak gören
geniþçe bir kanat var.
Küresel BAK'ýn düzenlediði
"Savaþ Karþýtý Hareket ve
Yeni Sol" toplantýsýnda
Hakan Tahmaz ve Sosyalist
Ýþçi gazetesinin bir önceki
sayýsýnda Foti Benlisoy
tarafýndan da dile getirilen bu
görüþ bence bazý tehlikeler
barýndýrýyor.
Öncelikle; zaten dünyada
anti-kapitalist hareketle
doðup (Seattle,1999) savaþ
karþýtý hareketle ayaða kalkýp
halen de büyümekte olan
yeni sol ile "sosyalistlerin
yeniden yapýlanmasý"
düþüncesinin benzer vurgular
taþýmakla birlikte birbirlerinden farklý olduðunu
düþünüyorum. Geçmiþteki
hareketlerden farklý olarak
çok çeþitli unsurlarý; sosyalistleri, ekolojistleri, otonomcularý, reformistleri, kadýnlarý,
eþcinselleri, sendikalarý vs.
bir araya getiren bir harekete
dayanan bir sol yerine,
sosyalistleri zaten savunmalarý gereken ilkeler (enternasyonalizm, çoðulculuk,
demokrasi, pozitif ayrýmcýlýk,
emek eksenli bir bakýþ)
etrafýnda yeniden yapýlandýrmaya çalýþan bir sol açýkçasý
bana pek de yeni gelmiyor.
Türkiye'de de dünyadaki
hareketin bir parçasý olan ve
yukarýda anlatýlan ilkelerin
hepsini sahiplenen yepyeni
bir genç aktivist kuþak var.
Açýk ki; savaþ karþýtý hareketle birlikte bir çoðu ilk defa
sokaða çýkmýþ, hiyerarþiden,
bürokrasiden nefret ettiði
kadar yaþadýðý sorunlarýn
kaynaðý olan kapitalizmden
de nefret eden bu genç
kuþaðýn çoðunluðu kendisini
sosyalist olarak ifade etmiyor. Bu gençler 1 Mart'ta

teskereyi durduran, Sorgun
Ormanlarý kesilmesin diye
imza toplayan, Barýþarock'ta
Coca-Cola iþçileriyle
dayanýþan, genetiði deðiþtirilmiþ organizmalara ve küresel ýsýnmaya karþý kampanya
örgütleyen gençler. Yeni
solun ve bu solun sosyalist
kanadýnýn görevi bu gençlere
sýrtýný dönerek kendisini
yeniden yapýlandýrmak deðil,
bu kuþaðýn bütün
mücadelelerini ve iþçi sýnýfý
mücadelesini birleþtirecek,
ayaðý sokakta olan, çeþitliliði
içinde taþýyan, Türk solunun
yenilgi havasýndan uzak,
bürokratik ve hiyerarþik
olmayan, dinamik bir sol
alternatif yaratmaktýr. Yeni
sol tartýþmalarýnýn sebebi,
yeni bir solun bir idealden
çok bir ihtiyaç hatta bir zorunluluk haline gelmesidir,
sosyalistlerin yeniden
yapýlanmasý ise defalarca
denenmiþ ve baþarýsýz olmuþ
bir formüldür.
Eðer sokaktaki hareketi
göremezsek biz sosyalistler
bir köþede "yeniden"
yapýlanmaya devam ederiz,
hareketin ne kadar içinde
olursak kapitalizmi durdurmaya, baþka bir dünya kurmaya o kadar yakýn oluruz.
Irmak ÖZÝNANIR

Hayatta
kalmayý
dayanýþarak
saðlamak

Dünyada yaþamýn hýzý
artarken sol bu hýza ayak
uyduramamýþ, daha doðrusu,
hazýr olmadýðý bu hýza ayak
uydurmaya çalýþarak kendisini üretemeyen bir anti-tez

harekete dönüþmüþtür.
Devamlý giden bir otobüsü
yakalamaya çalýþarak hem
kendini tüketmiþ hem de otobüsün gittiði ayný yolu izleyerek farkýný da yitirmiþtir.
Yapýlmasý gereken bu
"hýz"dan, "yol"dan ve
beraberinde getirdiði,
"düþünememe", "muhakeme
edememe", "üretememe"
sürecinden kurtulmaktýr.
Bunun için otobüsü izleyen
otobüse deðil, otobüsten
farklý yere giden, <geçen
demiyorum> bir trene
gereksinim vardýr.
Ýkinci yapýlmasý gereken ise
solun "küçük" düþünmeyi
öðrenmek zorunda
olduðudur. Ýþçi sýnýfýnýn ya da
çiftçilerin hep birlikte devrime
yürüyeceði gün gibi büyük
amaçlar yerine, sýnýflar
arasýnda dayanaþarak ortaya
çýkarýlacak küçük projelerin
hayata geçirilmesiyle
"büyük"lere karþý duruþun
örnekleri verilmelidir. Büyük
marketlere küçük
bakkallarýnýz, büyük televizyonlarýn yayýn alanlarýna hapsolmuþ kitlelere küçük radyo
ve televizyonlarýnýz olmadan
karþý duramaz; sermaye
birikimi saðlanýp onlar kadar
"büyük" rakipler yaratmayý
baþardýðýnýzý varsaysanýz bile,
yarattýðýnýz "büyük"lerin
onlarýn büyüklerine benzemelerinin önüne geçemezsiniz. Tüm dünyadaki
insanlara öðretilmeye çalýþan,
IMF'siz, DTÖ'süz ve ÇOÞ'siz
yaþamanýn mümkün olmadýðý
yalanýný, ancak kendi
"küçük" bakkal ve manavýndan aldýklarýyla karnýný
doyurabilen, "küçük" hastane ve okullarýnda kendine
yetebilen insanlar boþa
çýkarabilir. Çiftçiler, ancak
mallarýný adil bir ticaretle
kendilerinden alan bu bakkal
ve manavlarýn onlarý ayakta
tutabileceklerini gördüklerinde size inanýr ve toplum
kendi çiftçisine, öðretmenine
ve doktoruna sahip olmaya
baþlar. Bir küçük kývýlcým ve
diðer dünyaya ýsrarlý bir sýrtýný
dönmeyle baþlayacak bu giriþimin en baþta aradýðý özellikler ise insanlara unutturulan bireysel özgürlük, adil
paylaþým, eþitlik, tembellik
hakký, özgür aþk, ekolojik
denge, barýþ, sosyal maliyet
ve bu gibi, kapitalizm asla ve
asla öneremiyeceði kavramlarýn, insanlara anýmsatýlmasýdýr.
Kanýmca böyle bir hareketin
doðuþu için, söyledikleriyle
yaþadýklarýný ayný paralelde
tutabilen insanlarýn birlikteliðine ve onlarýn ortaya koyacaðý "küçük" hedeflere
ihtiyaç vardýr. Yeni sol, ne
sözle ne de özlemle oluþacaktýr. Dünyada, kapitalizmin
bozduðu ekolojik ve sosyal
denge, dünyanýn dört bir
yanýndaki çok farklý insaný
"kar" için deðil, "yaþamlarý"
için biraraya getirmektedir.
Kapitalizmin onlara bu noktada önereceði hiçbir þey yoktur ama "yeni sol" onlara en
temel ve en "küçük" gerekliliði, hayatta kalmayý
dayanýþarak saðlayabilir.
Özgür Gürbüz
Nükleer Karþýtý Platform
3 Aralýk Küresel Isýnma
Eylem Günü çalýþma Grubu
aktivisti

KAMPANYALARDAN
Neoliberalizim
için bir yenilgi,
bizim içinse bir
zafer!
2005 Almanya Seçimleri:
Çoðunluk Sosyal kýsýntýlara
karþý- yeni bir sol doðdu
"Seçimlerden çýkan ilk
mesaj, Almanyada ki sosyal
devletin yok edilmesine
büyük bir çoðunluðun karþý
olduðu. Diðer bir mesajsa,
Almanyanýn hýzla bölünmeye
baþlamasý Die Linke, sosyal
kýsýntýlara karþý seçmenler
tarafýndan inandýrýcýlýðýný
kazandýðý için, diðer bütün
partilerden daha fazla oy
oranýný yükseltti. Bu sonuçta
Siyah-Sarý (CDU-CSU,FDP)
birlikteliðe parlementoda
planladýðý çoðunluðu kaybettirdi." Franz Walter 19 eylül
Spiegel Online
Almanyada büyük bir politik
kriz hakim þu anda. Hakim
sýnýf neoliberal kýsýntý politikalarýnýn daha hýzlý bir tempoyla ekonomide ve politikada devam ettirmek derdinde.
Halkýn büyük bir çoðunluðuysa Sosyal kýsýntýlarý ve
neoliberalizmin yarattýðý yeni
sosyal daðýlýmý reddetti. RotGrün(SPD-Grüne) seçilmedi,
Schwarz-Gelb(CDU-FDP) ise
büyük çoðunluðu yakalayamadý. Milyonlar Sol Partiyi
seçti. Neoliberal Bloðun yenilgisi, parlemento dýþý direniþin
bir zaferiydi. Neoliberal politikaya, Agenda 2010 e, Harz
IV ya, öðrenim harçlarýna
karþý sokaklara çýkan insanlardý yeni Sol Partinin temellerini atanlar. Aktivistlerin birleþimiyle oluþturduklarý
WASG nin PDS e yaptýðý birleþme teklifiyle ortaya çýkan
Sol Parti Sosyal kýsýntýlara
karaþý Alternativ oluþturdu.
Sol Partinin seçim zaferi,
Neoliberal politikalarýn temsilcisi partilerinse bu yenilgisi
toplumda antikapitalist bir
havanýn olduðunun bir ifadesi. Yapýlan anket sonuçlarýna
göre doðu almanlarýn % 73 ü,
batý almanlarýn %50 si Marx
ýn kapitale Kritiðinin hala
doðru olduðunu düþünmekte.
Doðu almanlarýn % 66 sý batý
alamanlarýnsa % 56 sý
Sosyalizmin prenzip olarak
teoride iyi fakat uygulanmýþ
olanlarýn uygulamadaki hatalarýndan dolayý yýkýldýðýna
inanmakta.
Yeni seçimler SPD nin
düþüncesine göre AGENDA
2010 e güven oyu niteliðinde
olmalýydý. Ortaya çýkan sonuç
ise bunun karþýtý. Schröder
kendini ancak CDU ya karþý
yürüttüðü daha ýlýmlý bir
seçim propagandasýyla kurtarabildi. Geçen seçimlere
göre 2 milyon oy kaybýyla
seçimlerden ayrýlan SPD tarihinin en düþük oy oranýný
aldý. Fakat CDU da SPD nin
yenilgisinden kazançlý çýkamadý. Geçen seçimlere oranlar % 3( 1.8 milyon oy) oranýnda oyunu kaybetti. CDU nun
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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.

Reform deðil,
devrim

kalesi olarak bilinen
Bayernde de %10 oranýnda oy
kaybetti. Ýlk olarak SPD ve
CDU % 70 in altýnda oy
topladý.
Hangi koalisyon olursa
olsun patronlar saldýrýlarýnda
devam edicekler
"Ýndüstriel ve ekonomik
bakýþ açýdan büyük hayal
kýrýklýðýna uðradýk."
Jürgen Thumann, Präsident
des Bundesverbands der
Deutschen Industrie -.Alman
Sanayiciler Birliði Baþkaný(BDI)
Hangi koalisyon yönetirse
yönetsin hakim sýnýf ekonomide ve politik yaþamda
sosyal kýsýntýlarý sürdürmeye
devam etmeye çalýþýcaktýr.
Seçýmlerden büyük bir hayal
kýrýklýðý ile ayrýlsalar da,
Lissabon Planý'nýn bir parçasý
olan Ajanda 2010 ve Hartz IV
yla birlikte gelen kýsýtlamalara devam etmeye çalýþacaklar. Bizim için bunun
anlamýysa daha fazla kýsýntý,
daha fazla is saati buna karþý
az ücret, öðrenim harçlarý vs
vs. Bu politikanýn arkasýnda
saklý olansa kapitalizmin
içinde bulunduðu küresel
krizdir.
Ferit KIRAN

Ne olacak bu
memleketin
hali?

4.1 Milyon insan Sol Partiyi
secti!
18 Eylül 2005, saat 18.00,
Almanya ekran baþýnda, hey-

acan dorukta, herkes seçim
sonuçlarýný merak ediyor.
Tüm istatistikler, yapýlan tahminler Birlik Partileri
(CDU/CSU) ile FDP nin iktidara geleceðini idda ediyor
olsada herkes televizyon
karþýsýnda. Mayýs ayýna kadar
CDU/CSU (Birlik Partileri)
neredeyse tek baþýna iktidar
olacaðý tahmin ediliyordu.
Kuzey Ren Vesfalya (NRW)
seçimlerinden sonra sonuç
gene kestiriliyordu. Birlik
Partileri'ne FDP de eklenerek
ve sað koalisyona kesin gözü
ile bakýlýyordu. Fakat, son
haftalarda iþler biraz tahminlerin aksine gibi görünüyor.
Yer Bad Homburg,
Frankfurt'un bir ilçesi, týklým
týklým olmasa da dolu bir
salon. Saat 18.04 ve ilk
sonuçlar açýklanýyor. FDP nin
oylarý tahminlerin üzerinde
olduðu açýklandýðý an salonda
bir neþe, bir sevinç ki görülmeye deðer. Herkes birbirine
sarýlýyor, kutluyor.
Arkasýndan Links Partei'ýn
(Sol Parti) sonuçlarý veriliyor,
ilk sonuçlar ve Linksparteý 7.4
ile kesin parlementoda.
Sevinçin yerini hüzün, nara
atmanýn yerini hakaret, küfür
alýyor bir anda salonda.
'Aman allahým, biz kaybettik'
diyordu, FPD nin Bad
Homburg þefi. Salondakiler
birbirlerine þaþkýn þaþkýn
soruyorlar, ne olacak þimdi?'
yada türkçe deyimiyle ne olacak bu memleketin hali?
Bad Homburg ve sakinleri
diyince biraz düþünmek
lazým. 1980 li yýllarda en fazla
vergi verenler olarak bilinirlerdi. 1990'lý yýllarla birlikte

en az vergi verenler olarak
kendilerinden söz ettirmiþlerdi. 2000'li yýllarda ise,
SPD/Yeþiller hükumetinin
yaptýðý vergi reformu
sayesinde vergi vermedikleri
gibi vergi iadesi adý altýnda
devlet kasalarýndan milyarlarca Euroyu kendi kasalarýna
indirenler olarak basýna yansýmýþtý. Bad Homburg ta,
Avrupa finans merkezi olan
Frankfurtun milyonerleri ile
Almanyanýn en zengin
ailelerininde yaþadýðý bir
semt. Bu þahýslarýn yaþadýðý
semt özel korumalar tarafýndan korunmakta, öyle her
vatandaþýn sorgusuzca girp
çýkabildiði bir semt deðil.
Çocuklarý özel okullarda okur,
hastalarý özel hastahanelerde
tedavi olur yani kýsaca bu
vatandaþlar 'özeldir'. Ve bu
vatandaþlar seçimlerden
sonra çok Ama çok mutsuz
oldular.
Baþka bir mekan. Bu mekan
Frankfurtun ortalama semtlerinden biri, Bockenheým,
Cafe Exil. Links Parti taraftarlarý bu mekanda. Burada
toplanmýþ insanlar birbirlerini
savaþa karþý yürüyüþlerden,
Nazilere karþý aktivitelerden,
Neoliberalizm karþýtý
protestolardan toplantýlardan
tanýmakta. Bu insanlar ne
Frankfurtun ne de
Almanya'nýn en zenginleri,
tam tersine neoliberal politikanýn kaybettirdiði insanlar.
Ýçlerinde iþsizlerden, öðrenciye, sendikacýdan eðitmene,
Alman, Türk, Kürt, Yunan,
Afganlý gibi çeþitli ülkelerden
gelmiþ insanlar bulunmakta.
18.04, SPD kaybedenler
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-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 mücadele
dünya çapýnda bir mücadelenin parçasýdýr. Sosyalistler
baþka ülkelerin iþçileri ile
daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn tam
bir sosyal, ekonomik ve politik eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn cin-
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sel 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
emperya-lizme 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
kapita-listidir.
-Sosyalistler bu ülkelerde
iþçi sýnýfýnýn iktidardaki
bürokratik egemen sýnýfa
karþý mücadelesini destekler.

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kesimi
devrimci sosyalist bir partide
örgütlenmelidir. Böylesi bir
parti iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi içindeki
çalýþma ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin iþçi
sýnýfýnýn çýkarlarýna aykýrý
olduðunu kanýtlamalýdýr.
-Bu fikirlere katýlan herkesi
devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.
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arasýnda. Bu zaten bekleniyordu. Bu kadar sosyal kesinti,
bu kadar zengini daha zengin
yoksulu daha yoksul eden,
neoliberal konsept, Agenda
2010 ve onun devamý Hatz IV
ten sonra % 34 almalarý bile
fazla. CDU/CSU sonuçlarý
açýklanýyor. Yüzde 40 - 42
arasýnda beklenti varken
%35. Bunu kimse beklemiyordu. Exil de narlar, sevinçler,
kutlamalar. Arkasýndan beklenen sonuç. Her türlü kirli
kampanyaya, karalamaya,
sansüre raðmen ilk sonuçlarla aylardýr toplantýdan toplantýya, eylemden eyleme koþuþturan, neoliberalizme karþý
mücadele eden bu aktivist-

lerin sevinçleri, morelleri
Links Partini aldýðý sonuçla
dahada artýyor. Aktivistlerden
Mathias 'yaþasýn, kazandýk'
diye nara atarken etraftakilere sarýlýp dans ediyordu.
Ýþte size iki resim. Kiminle
sevinir kiminle üzülürsünüz?
Son otuz yýldýr Avrupa da
neoliberalizme karþý
kazanýlan ikinci zaferimiz bu
bence. Birincisi 30 yýl aradan
sonra, AB-Anayasa'sýna
Fransa ve Hollanda dan çýkan
hayýr idi, ikincisi Almanya
neoliberal koseptleri red
eden bir partinin bu kadar
destek bulmasý. Ve biz henüz
iþin baþýndayýz.
Mustafa KORKMAZ

sosyalist isci
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Katrina, Bush'un küresel ýsýnma
planlarýnýn bir parçasý mý olacak?
Özgür GÜRBÜZ
Küresel Isýnma Eylem Günü Çalýþma Grubu Üyesi
Michael Moore Bush'a
"helikopterlerimizin nerede
olduðuna dair bir fikrin var mý"
diye sorduðu zaman, New
Orleans kentinde kurtarýlmayý
bekleyen bazýlarý için 5. ýzdýrap
dolu gün baþlamýþtý. New
Orleans'ta yaþayanlarýn üçte biri,
kendilerini afet bölgesinden kurtaracak bir araca sahip deðildi.
Ýþin garibi yine Michael Moore'un
merakla sorduðu "askerlerin
nerede olduðu" sorusu da 5 güne
raðmen yanýtlanamýyordu.
William Thomas, Amerika'nýn iç
savaþtan bu yana gördüðü en
büyük felaket karþýsýnda Bush
yönetiminin ilk iþinin, özel güvenlik ajansýna baðlý birimleri,
gazetecilerin ölülerin resimlerini
çekmelerini engellemek üzere
görevlendirmesi olduðuna dikkat
çekiyor ve ekliyor: "Týpký Irak'taki
gibi". (1)
Birleþmiþ Milletler (BM), bu
yüzyýl için yaptýðý öngörümlemelerde deniz seviyesindeki yükselmenin 88 cm.'yi, küresel ortalama sýcaklýktaki artýþýn ise 5.8
santigratý bulabileceðini belirtiyor. Konu üzerinde çalýþan birçok
bilim insaný, 2050 yýlýna kadar
sera gazý emisyonlarýnda %60'a
varan bir azalmanýn zorunlu
olduðunda hem fikir. Aksi
takdirde, dünya geri dönülemez
bir afetler silsilesiyle karþý karþýya
kalacak. Ayný Katrina, Rita, 2003
yazýnda 35 bin insaný öldüren
sýcak hava dalgasý ve 2004'te
Bangaladeþ'in %60'ýný sular altýnda býrakan su baskýnlarý gibi.
Bunca yýldýr, tehlikenin büyüklüðüne ve yapýlan onca iyi niyetli
çalýþmaya raðmen elimizde
sadece, geliþmiþ ülkelerin 1990
yýlý sera gazý emisyonlarýný 2012
yýlýna kadar %5.2 azaltacak olan
Kyoto Protokolü var. Baþlangýç
noktasý olarak düþünülen
Kyoto'nun, 1997'den bu yana
çeþitli ülkelerin muhalefetiyle 7
yýl gecikmiþ olmasý da cabasý.
Rusya'nýn imzasýyla 16 Þubat'ta
hayata geçen protokolün
kuþkusuz en büyük eksiði, ABD
ve Avustralya gibi iki sanayileþmiþ ülkenin imzasý.
Avustralyanýn emisyon oranýndaki
artýþ 1990 yýlýna göre yüzde 66'yý
bulmuþ durumda. Amerka'da ise
bu oran yüzde 20'lere yaklaþýyor;

azalmýyor artýyor kýsacasý. Bu
yüzden ABD'nin yüzde 5'lik bir
hedefe ulaþmasý ciddi ekonomik
ve politik deðiþiklikleri gerektiriyor. Enerji kaynaklarýnda fosil
yakýtlardan uzaklaþmak ve tüketim toplumu temelli bir
Amerika'dan vazgeçmek gibi. Bu
gereklilik Clinton yönetiminde
bile homurdanmalara yol açmýþ,
Bush'un iktidara geliþiyle ABD
kendine "Kyoto"suz hatta
mümkünse iklim deðiþikliðinden
bahsedilmeyen bir yeni yol çizme
kararý almýþtý. Birkaç ay öncesine
kadar Bush, tüm bilimsel verileri
reddederek küresel ýsýnmanýn
insan etkisiyle gerçekleþmediði
yönünde propaganda yapýyordu.
Birçok büyük petrol ve kömür þirketi de caný gönülden kendisini
destekledi. Gerek son yýllarda
öngörümlendiði gibi artan
felaketler, gerek Rusya'nýn imza
koyarak protokolü hayata
geçirmesi bu asýlsýz politikanýn
bir sonu oldu. Bush ve kurmaylarýnýn yeni bir manevraya
gereksinimleri vardý ve bu udönüþünü Ýskoçya öncesi yazýlý
bir açýklamayla, Ýskoçya'da ise
Bush'un kendisinden dinledik.
Biraz da Londra'daki bombalarýn
etkisinden olacak, çok az kiþinin
dikkatini çekti. Bush'un yeni taktiði, ABD, Avustralya, Çin,
Hindistan, Japonya ve Güney
Kore'nin biraraya gelerek, küresel
ýsýnmaya karþý yeni Asya-Pasifik
paktýný kurduklarý haberinin 27
Temmuz'da basýna sýzmasýyla
ortaya çýktý. Þu ana kadar 152
ülkenin imza attýðý Kyoto'yu
devre dýþý býrakmak için bu yeni
birliktelik kuruldu. BM'nin koordinatörlüðünde biraraya gelen
Kyotocular, ABD'nin tek baþýna

kalmasýna ve bilimsellikten ne
kadar uzaklaþýp, petrol, kömür ve
otomotiv kartellerinin emrinde bir
hükümet olduðunu ispatlama
açýsýndan oldukça çarpýcý bir
örnek oluþturuyordu. Öte yanda
Bush, sektörleri rahatsýz etmeyecek geçici önlemlerle gerçek
çözümlerden uzaklaþmaya
çalýþýyor.
Temmuz 1 2005 tarihli, Beyaz
Saray'dan yapýlan açýklama aslýnda oldukça açýk bir þekilde ABD
yönetiminin yeni iklim planlarýný
gözler önüne seriyor. Toplam
sera gazý emisyonlarýný azaltmak
yerine, "gerçekçi ve büyük"
olarak niteledikleri her bir
ekonomik birimin yol açtýðý seragazý emisyon yoðunluðunu
2012'ye kadar yüzde 18 azaltmayý
tercih ediyorlar.(2) Kyoto protokolünün bitiþ tarihi olan
2012'nin seçilmesi de bir rastlantý
deðil tabi. Amaç Kyoto'nun yerine
baþka bir mekanizma koymak.
Enerji kaynaklarýnda fosil yakýtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarýna geçmek gibi birincil
çözümleri göz ardý edip teknolojik
yenilik ve deðiþikliklerle emisyon
yoðunluðunu düþürmek. Aslýnda
bu açýklamada göze çarpan en
önemli veri, ortalama sýcaklýðýn
artmýþ ve bunun insan etkisiyle
gerçekleþmiþ olduðunun açýkça
söylenmesi oldu. Bu konuda yýllardýr petrol þirketleriyle beraber
lobi yapan bilim insanlarý þimdi
ne diyecekler merak ediyorum
doðrusu. Kritik olan bir baþka
açýklama ise, enerji kullanýmýnda
tüketimin azaltýlmasýyla ilgili
önerilen tedbirlerin en baþta,
elektriksiz yaþayan 2 milyar
insaný etkileyeceði iddiasý.
Halbuki, gelimiþ ülkelerin her yýl

fosil ve nükleere verdiði 350 milyar dolar civarýndaki sübvansiyonlarýn deðil yenilenebilir enerji
kaynaklarýna kaydýrýlmasý, durdurulmasý bile temiz enerjinin
önünü açacak ve en fakir ülkelerde bile bu kaynaklarýn kömürden, petrolden daha ucuza elde
edilmesine olanak saðlayacak.
Yine de Bush yönetiminin fakirleri
düþünmesi beni duygulandýrmadý
deðil!
Beyaz Saray'dan yapýlan bu
açýklamanýn eylemlik kýsmý ise,
tam da yazýnýn baþlýðýný doðrular
nitelikte. Bush iktidarýnýn 2010
yýlýna kadar olan planlarý herkesin
aðzýna bir kaþýk bal çalýyor. Hibrid
arabalardan yeniden lisans verilecek nükleer santrallere, enerji
verimliliðinden rüzgar ve güneþ
için hazýrlanacak yeni vergi sistemlerine kadar bir dizi, altýnýn
nasýl doldurulacaðý önlemleri
içeriyor. Hatta içinde iklim liderleri ve temiz kömür verimliliði gibi
korkutucu maddeler de yer alýyor.
2010 yýlýna kadar olan süre bir
hazýrlýk safhasýna benziyor. Orta
dönem olarak nitelenen 20102020 yýllarý arasýnda ise gerçek
hedefler göze çarpýyor. Hibrid,
temiz dizel araçlarla petrol
endüstrisi; temiz kömür standartlarýyla kömür endüstrisi; jeolojik
depolama yöntemiyle muhtemelen gaz ve petrol endüstrisi ve
geliþmiþ nükleer santrallerle de
nükleer lobi mutlu edilmeye
çalýþýlýyor. Kýsaca sevgili George
W. Bush saflarýný seçmiþ gibi
gözüküyor. Geriye kalan iki hedef
içinde biyokütle yerel kalýrken,
yenilenebilir enerji/verimlilik için
uluslararasý yardým aranýyor(!) Bir
diðer uluslararasi iþbirliðinin
arandýðý konu da jeolojik depola-

ma ya da haczetme. Buradan,
yeni kurulan Asya-Pasifik paktýnýn
hangi konularda çalýþacaðýný
kestirmek çok zor deðil. 80'yýllarýn meþhur vergi sloganýmýz ve
hayal gücümüzün yardýmýyla,
Bush'un Katrina'yý kendi planlarý
için bir araç olarak kullanabileceðini düþünmek zor deðil. Belki
birgün, aþaðýdakine benzer bir
konuþmaya da þahit olabiliriz:
"Dünyanýn en görkemli ulusunun vatandaþlarý. Her ne kadar
kurtarma çabalarý, yanýbaþýmýzdaki þeytan Castro'nun ülkesindeki
çalýþmalar kadar görkemli
olmamýþ ve bazý vatan hainlerinin
bizi bölmek için, bu baþarýsýzlýðýmýzý ýrksal bir nedene baðlama çalýþmalarý mantýklý görülmüþ
olsa da, New Orleans'ýn bir Irak
olmadýðý açýktýr. Irak'ý bizzat
gördüm ve daha kötü bir durumda. Ayrýca umutsuzluða kaðýlmaya hiç gerek yok! Katrina'nýn
sular altýnda býraktýðý her
mahalle, pazar payý daralmýþ olan
nükleer endüstri için bir cep nükleer santrali(3) ya da artýk nasýl
dizel satarým diyen otomotiv
endüstrisi için bir hibrid araba
olarak geri dönecektir. Bu arada,
daha yüksek setlerle korunmuþ
yeni New Orleans'ý (New New
Orleans örneðin) ayný Irak'ý
yeniden inþaa ettiðimiz gibi kýsa
sürede inþaa edeceðiz. Tek
sorunumuz, Katrina'dan daha þiddetli ve bilinen en yüksek þiddette olan Rita'nýn henüz bölgeyi
terk etmemiþ olmasý. Alacaðýmýz
tüm bu önlemler küresel ýsýnmayý
durduramayabilir ama hiç merak
etmeyin. ABD hazinesi, dünyadaki diðer devletlerin yapabileceði
duvarlardan daha yüksek duvarlarý yapabilecek kaynaklara
sahiptir. Yeryüzünde küresel ýsýnma sonucunda ayakta kalacak bir
ülke olacaksa bunun Bangaladeþ
olmayacaðýný garanti ederim.
Çünkü onlarýn hiç parasý, yani
dolarý yok…"
NOTLAR:
(1) America's Two-Front War .
Convergence Weekly, William
Thomas
(2) President Bush Is Addressing
Climate Change. Fact Sheet, 1 July
2005. U.S. Department of United
States.
(3) ABD'nin küçük, nükleer silah
yapýmýna müsade etmeyen S-Star
adlý yeni cep nükleer santral planlarýna atfen…

