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Che’den  Chavez’e

LLaattiinn  AAmmeerriikkaa’’ddaa
ddeevvrriimm  aatteeþþlleerrii
Latin Amerika'da kapitalist sistem-
den bütünlüklü bir kopuþtan deðil,
ancak, o da bazý ülkelerde, egemen
sýnýflar ve emperyalizmden kýsmi bir
kopuþtan söz edilebilir.   ssaayyffaa::  1100-1111

3  Aralýk  Küresel  Eylemi

Katil  ABD
gezegeni  kirletme
3 Aralýk günü dünyanýn birçok ken-
tinin yaný sýra Türkiye’de de Ýstanbul
ve Ýzmir’de miting ve Bursa, ve
Eskiþehir’de basýn açýklamalarý ile
sonuçlandý.

ssaayyffaa::  1155

Irak’ta iþgale son, Bush: Artýk yeter, Ýncirlik kapansýn- ABD
evine dön, özelleþtirmelere hayýr, yoksulluða, iþsizliðe son,

grevli, toplu sözleþmeli sendika, parasýz saðlýk, parasýz
eðitim, küresel ýsýnmayý durdurun, bütün halklar kardeþtir,
kamu personel yasasýna hayýr, adalet yoksa barýþ da yok, 

Halk  için
bütçe!

Yalancýnýn
mumu  nereye
kadar  yanacak?
CIA için tüm dünya
cezaevi!

Bush’un desteði
giderek azalýyor!

sayfa:  8-99

Roni Margulies

Morallileþmeli
mi  olmalý,
moralsiz  mi?

sayfa:  9

Nurdan Düvenci

Kadýna  yönelik
þiddet

sayfa:  12

Þenol Karakaþ

Sosyalizm  iþçi
sýnýfýnýn  kendi
eseridir
Aþaðýdan sosyalizm

sayfa:  13

AKP hükümeti iþçileri gözüne kestirmiþ
vaziyette sürekli saldýrýyor.
Özelleþtirmelerden kamu personel yasa
tasarýsýna ve saðlýk alanýnda kazanýlmýþ
haklara kadar bir dizi alanda sürekli hak
kayýplarýna uðruyoruz. Yoksulluða karþý
çýkan, insanca yaþamak için yürüyüþ
yapan öðretmenlere de copla, biber
gazýyla saldýrýyor.
Emek örgütleri 17 Aralýk’ta “Halk için
bütçe” sloganýyla Ankara’ya yürüyor. 

AKP’nin kime hizmet ettðini, emekçilere
deðil sermayeye yaranmaya çalýþtýðýný
2005-2006 yýlý bütçesi bir kez daha
kanýtlayacak.
17 Aralýk eylemi emekten yana tüm tale-
pleri dile getireceðimiz, çetelere karþý
ssesimizi daha gür çýkartabileceðimiz,
AKP ile Bush arasýndaki iliþkileri bir kez
daha teþhir edebileceðimiz önemli gün
olacak.

ççeetteelleerr
ddaaððýýttýýll-

ssýýnn!!
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"Düzeni yeniden kurmak
en önemli önceliktir.". 
((PPaarriiss  vvee  ddiiððeerr
kkeennttlleerrddeekkii  aayyaakkllaann-
mmaallaarrddaann ssoonnrraa  yyaayyýýnn-
llaannaann  FFKKPP  bbiillddiirriissiinnddeenn))

"Ýþin þakasý yok, buzullar
eriyor."
((ÝÝnnggiilltteerree  vveelliiaahhtt  pprreennssii
CChhaarrlleess))

“Türkiye’de ifade özgür-
lüðü yok demek hak-
sýzlýk.”
((AAbbdduullllaahh  GGüüll,,  DDýýþþ  ÝÝþþlleerrii
BBaakkaannýý))

"Türkiye’de ifade özgür-
lüðünün de hallolacaðýný
umuyoruz."
((TToonnyy  BBllaaiirr,,  ÝÝnnggiilltteerree
BBaaþþbbaakkaannýý))

“Yayýnladýðý kitapla
Türklüðe ve orduya
hakaret ettiði için 6 yýl
hapsine...”
((YYaayyýýnnccýý  RRaaggýýpp  ZZaarraakkoolluu
hhaakkkkýýnnddaakkii  ssaavvccýýllýýkk  iiddddii-
aannaammeessii))

“Iþýk yok. Elektrik yok.
Ellerinizi yýkamak için su
yok”
((AAffggaanniissttaann’’ddaa  LLaarrkkhhaabbii
kkeennttiinnddee  bbiirr  ssaaððllýýkk
ooccaaððýýnnddaa  ççaallýýþþaann  bbiirr
ddookkttoorr))

“Irak’ta yenilip ordu-
muzu mahvedebiliriz ya
da saedece kaybedebili-
riz.”
((IIrraakk’’ttaann  yyeennii  ddöönneenn
AABBDD ddeenniizz  kkuuvvvveett-
lleerriinnddeenn  bbiirr  aallbbaayy))

`Bir kaç oportünist
savaþa bir yalan için gön-
derildiklerini söylüyor.”
((DDiicckk  CChheenneeyy,,  AABBDD
BBaaþþkkaann  YYaarrddýýmmccýýssýý))

“Sen de, ben de bu
savaþýn asýl amacýnýn ne
olduðunu biliyoruz.
Petrol.”
((TToonnyy  BBllaaiirr’’iinn  eenniiþþtteessii
TToonnyy  BBooootthh))

Eðer Blair dikkatli
olmazsa Hitler’in son
günlerinde yaptýðý gibi
aslýnda olmayan ordularý
saða sola yollamaya
baþlayabilir.
((PPeetteerr  KKiillffooyyllee,,  ÝÝnnggiilliizz
MMiilllleettvveekkiillii))

“Bu zatýn Türkiye mese-
lelerinde söz sahibi
olmasýný kabullenemiyo-
rum”
((SSüülleeyymmaann  DDeemmiirreell,,
AAbbdduullllaahh  ÖÖccaallaann  üüzzeerriinnee
kkoonnuuþþmmaassýýnnddaann))

”

“
KÝM NE DEDÝ?

BBaarrýýþþ  ÇÇAALLIIÞÞKKAANN

Kasým ayýnda
Þemdinli'de yaþanan devlet
terörü hala önemini koruy-
or. 

Bilindiði gibi, baþta Kara
Kuvvetleri Komutaný YYaaþþaarr
BBüüyyüükkaannýýtt olmak üzere, bir
dizi devlet görevlisi saldýr-
ganlarý savundu.
Saldýrganlar da elbet kendi-
lerini savundu. Örneðin
bombayý attýðý kesinleþen
jandarma astsubay "O gün
tesadüfen oraya loto
kuponu yatýrmaya gitmiþ-
tim" ifadesini verdi. Demek
loto kuponunu yatýrmak
gibi tehlikeli bir eylemi
gerçekleþtirdikten sonra
koþarak loto bayiinden kaç-
mak ve içinde rütbeli iki
asker bekleyen bir jandar-
ma istihbarat otomobiline
atlamak gerekiyormuþ.
Bunu da öðrenmiþ olduk.

CCeezzaallaannddýýrrýýllaannllaarr

Tüm bölgede (ve daha
küçük çaplý da olsa pek çok
kentte) halkýn sokaklara
dökülmesinin ardýndan,
hükümet bazý adýmlar attý.
Hakkari valisinin görev
yeri deðiþti, iki astsubay
hakkýnda da dava açýldý.
Þimdi yargýlanýyorlar. 

Hükümetin olaylara yak-
laþýmýný iki þekilde deðer-
lendirmek mümkün.
Birincisi, artýk Türkiye'nin
egemen büyük sermaye
gruplarý sýrtýnda kambur
gibi gördüðü bazý unsurlar-
dan kurtulmak istiyor ve
bunun için bazý 'temizlik'
harekatlarýna giriþiyor.
Avrupa Birliði'yle ente-
grasyonun güçlendirilmesi
sürecinde böyle davranmak
zorunda kalýyorlar diye de
düþünülebilir. Atýlan adým-
lar küçük de olsa derin
devlet kavramýndan kurtul-
manýn baþlangýcý yönünde
bir çaba olarak da
görülebilir. Sonuçta hiçbir
þey yapýlmamasýna alýþkýn
olduðumuz bu ülkede iyi
bir geliþmedir denilebilir. 

Baþka bir açýdan, atýlan
adýmlar göstermeliktir de
diyebiliriz. Örneðin vali
görevden alýnmadý, yalnýz-
ca yeri deðiþtirildi. Ayrýca
yargýlanmýyor. Ordu men-
suplarýna el uzatýldý ama
yalnýzca düþük rütbeli iki
astsubaya 'dokunuluyor'.
Oysa baþta Büyükanýt
olmak üzere, pek çok
askere ve JÝT denilen kont-
gerilla teþkilatýna hiçbir þey
yapýlmýyor. Ýçiþleri Bakaný
Aksu hiçbir þeyin hesabýný
vermeye zorlanmýyor.
Yakalananlarýn karýþmýþ
olduðu baþka onlarca olay
olduðu anlaþýlýyorken bu
olaylarýn üzeri örtülmeye
çalýþýlýyor. 

''VVaattaann  hhaaiinnlliiððii''

Üstelik iki astsubay vatan
hainliðini düzenleyen
maddeye göre
yargýlanacaklar. Yani
AAbbdduullllaahh  ÖÖccaallaann ile ayný
maddeden. Bu haber bazý
televizyonlardan sanki
büyük bir ilerlemeymiþ gibi
verildi (Bazý kanallar ise
buna þiddetle muhalefet

etti). Bu sayede hükümet
bir taþla iki kuþ vurmuþ
oluyor: "Bakýn sorumlu-
larýn üzerine gidiyor ve en
aðýr cezalarla yargýlýyo-
rum" diyerek hükümete
duyulan güveni tazeliyor
ve eski hükümetlerden
farkýný ortaya koyuyor. Öte
yandan, olaylara karýþan-
larýn devlet içinde yuvalan-
mýþ bir grup vatan haini

olduðunu göstererek aslýn-
da bu iþleri devletin
yürütmediðini anlatmýþ
oluyor. Oysa en azýndan
Susurluk'tan beri biliyoruz
ki, bu tür kirli iþler bizzat
devlet eliyle gerçekleþmek-
tedir. Asýl büyük sorumlu-
lar hiçbir zaman yargý
önüne çýkmaz, çýksalarda
hiçbir þekilde ceza almaz-
lar. 

Üstelik, 9 Kasým saldýrýsý-
na kadar geçen iki ay
içinde 14 ayrý bombalý
saldýrý yapýldýðý tüm basýn-
da yer almasýna raðmen,
bunlarla ilgili hiçbir þey
yapýlmamasý da, yalnýzca
açýða çýkan ve büyük tepki
gören bazý olaylarda,
mecburen adým atýldýðý
izlenimini güçlendiriyor.
Hükümet gerçekten
inandýrýcý olmak istiyorsa
pek çok baþka sorumluyu
da yargý önüne çýkarmalý
ve cezalandýrmalýdýr. 

Kýsacasý, AKP hüküme-
tinin Þemdinli olayýnda
attýðý adýmlar küçük ama
olumlu adýmlardýr, doðru.
Ama öte yandan bunlar
hükümetin biraz da zorun-
da kalarak yaptýðý (bu açý-
dan lokal) 'münferit'
durumlardýr. Susurluk
kazasýný hatýrlarsak, o
zaman devletin derinliðinin
nerelere kadar uzandýðý,
yüksek bürokratlar, mil-
letvekilleri, bakanlar, ordu
ve polisin üst düzey yetk-
ilileri olmaksýzýn, bunlarýn
yardýmýna baþvurmadan,
devlet içinde yuvalanýla-
mayacaðý gerçeði pýrýl pýrýl
ortaya çýkmýþtý. 

Bugün hiçbir Susurlukçu
'içerde' deðil. Susurluk'taki
baðlantýlarý en çok açýða
çýkanlardan ve ifadelerinde
"Devlet için bin gizli
operasyon yaptýk, gerekirse
gene yaparýz" diyen
MMeehhmmeett  AAððaarr bugün DYP
Genel Baþkaný ve Elazýð
milletvekili olarak mecliste
kurulmuþ oturuyor.

Üstelik partisi devletten
dokuz trilyon yardým alýy-
or. 

Susurluk kazasýný ve son-
rasýnda ortaya saçýlan kirli
iliþkileri bir an olsun akýl-
dan çýkarmadan, hazýr
devletin bir kez daha köþ-
eye sýkýþtýrýlma fýrsatý
ortaya çýkmýþken, derin
devletin geriletilmesi ve
demokrasi taleplerinin
yayýlmasý ve kazanýlmasý
için mücadele etmek önem
kazanýyor.

Þemdinli'den sonra mücadele

Ne  olacak?
TÜSÝAD'ýn temsil ettiði büyük sermaye

ve onun sesi olmaya gayret eden AKP
'derin devlet' yükünden kurtulmak istiyor.
Çünkü yýllardýr kendisine kapalý olan
yatýrým alanlarýnýn açýlmasýný istiyor,
yakalanan ekonomik istikrarýn
sürdürülmesi için bunun þart olduðunu
görüyor. 

Burada Roni Margulies'in tespiti yerinde:
"Ancak bu kurtulma süreci düz bir süreç
olmayacak. Birincisi, her egemen sýnýf gibi

buradakinin de açýk ve gizli silahlý güçlere,
açýk ve karanlýk devlet örgütlenmelerine
ihtiyacý var elbet. Bu nedenle, derin
devleti daðýtýrken, devlet güçlerini
tümüyle demoralize etmemeye, zayýflat-
mamaya, devlet mekanizmasýný deþifre
etmemeye çalýþacaktýr." (Sosyalist Ýþçi,
Sayý: 245, sf.9)

Öyleyse akla yatkýn en iyi çözüm, açýlan
çatlaktan içeriye daha fazla ýþýk sýzmasýný
saðlamak için, AKP'nin yapmamaya çalýþa-
caklarýný yaptýrmaya çalýþmak, somut
demokrasi taleplerini geniþletmek ve bun-
lar etrafýnda bir mücadele birliði örgütle-
mektir. 

1993'te dönemin Emniyet
Genel Müdürü MMeehhmmeett
AAððaarr bir general ile birlikte
Siverek'te SSeeddaatt  BBuuccaakk ile
buluþtu, Bucak aþiretini
"devletin yanýnda yer
almaya" ikna etti ve aþire-
te bin 500 silah daðýttý.

Dönemin baþbakaný
TTaannssuu  ÇÇiilllleerr "bundan
sonra durmayacaðýz, biz
de vur kaça vur kaçla
cevap vereceðiz" dedi. 

Dönemin Genelkurmay
Baþkaný DDooððaann  GGüürreeþþ
Çiller'le iliþkilerini "tak
diyor, þak yapýyorum" diye
açýlkladý.

Artýk strateji deðiþikliðine
gittiklerini söyleyen
Güreþ'in bu sözleri
Adapazarý, Sapanca
civarýnda bulunan cesetler-
le, gazete binalarýnda pat-

layan bombalarla doðru-
landý. 

Dönemin Ýstanbul
Emniyet Müdürü NNeeccddeett
MMeennzziirr Çatlý için "Çatlý
1977 midir, 78 midir. 79
yýlýnda iþlenmiþ bir suçtan
aranýyor. O kadar taze
aranan suçlular vardý ki...
Emniyet Müdürü'nün zaten
kimin arandýðýný bilmesi
mümkün deðil" diyordu

Eski ülkücü faþist OOrraall
ÇÇeelliikk "Mesela Fransa'da 18
eylem yaptýk veya yap-
týrdýk. Hollanda'da,
Kanada'da, Amerika'da,
Beyrut'ta, Yugoslavya'da,
Yunanistan'da eylem yap-
týk, yaptýrdýk. Aklýnýza
gelen envai türlü herþeyi
yaptýk bütün ülkelerde...
Ha, bize orada söz ver-
ilirken þunu da dediler:

‘Türkiye'ye geldiðiniz
zaman size hiçbir kanuni
iþlem yapýlmayacak’" diy-
ordu.

Em.Gen.Müd. Ýstihbarat
Daire Baþkan Yardýmcýsý
HHaanneeffii  AAvvccýý "Emniyet
içerisinde, Aðar'a baðlý
Özel Harekat Dairesi'nde
ÝÝbbrraahhiimm  ÞÞaahhiinn baþkanlýðýn-
da bir grup polis, KKoorrkkuutt
EEkkeenn'e baðlý bir grup sivil
insan, yatmýþ çýkmýþ bir
grup ülkücü insan birleþtir-
ilerek bu dediðim yöntem-
lerle çalýþan bir grup oluþ-
turuldu... Ýstanbul'da
bütün zengin iþadamlarýna
müdahale ediyor, bütün
yabancý azýnlýk olan
iþadamlarýný haraca tutuy-
orlar. Basýna intikal
etmeyen 13 kat daha olay
var" diyordu.

Susurluk'ta  kim  ne  yaptý?

Susurluk'tan beri biliyoruz ki, bu tür kirli iþler bizzat devlet eliyle gerçekleþmektedir. Asýl büyük
sorumlular hiçbir zaman yargý önüne çýkmaz, çýksalarda hiçbir þekilde ceza almaz-lar. 
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Öcalan’ýn Hürriyet gazetesinde de
yayýnlanan görüþlerinden sonra yeni bir
hava esmeye baþladý. Aslýnda bir süredir
devam eden bir geliþme belki de yeni bir
aþamaya ulaþýyor.

Türkiye büyük burjuvazisi uzun bir
süredir Kürt sorununda savaþ yerine
siyasal çözümden yana. Çünkü savaþ çok
pahalý ve burjuvazinin kendisine ver-
ilmesini istediði muazzam kaynaklarý
yutup götürüyor. Bu nedenle barýþçý,
siyasal çözüm istiyorlar.

Ne var ki gerek siyasal alandaki kimi
güçler, gerekse de devlet içindeki kimi
güçler savaþtan, þiddetten yanalar. Onlar
için savaþ hem gelir kapýsý hem de ide-
olojilerinin beslenme alaný.

Þimdi anlaþýlan güvercinler daha
güçleniyorlar. Baþbakan’ýn ardýndan
büyük basýnýn önde gelen isimleri, en
baþta da Ertuðrul Özkök açýk tutum
almaya baþladý, yeni kurulan DTP’nin eþ
baþkanlarýndan Ahmet Türk büyük kanal-
lara davet edilmeye baþlandý.

Ahmet Türk en baþta “bana Kürdüm
deme özgürlüðü” diyor. Öcalan’da ayný
çaðýrýyý tekrarlýyor: “Alt kimliklerin önün-
deki engel kalksýn” Yani Anayasa’nýn 66.
maddesi deðiþsin.

MÝT’in önde gelen isimleri, Ertuðrul
Özkök’ün sözcülüðünü yaptýðý büyük
burjuvazinin önde gelem isimleri bu tale-
plere olumlu bakýyorlar. En azýndan onlar
diyalogdan yanalar. Diyalog ise siyasal
çözümdür.

Ahmet Türk, “PKK ile organik bir
baðýmýz yok ancak PKK ile ayný tabaný
paylaþýyoruz. PKK Türkiye’nin bir
gerçeðidir” diyor ve bunlarý söyledikten
sonra kendilerinin diyalog için muhatap
alýnmasýnýn gerekliliðini vurguluyor.

Þimdi sýra siyasi irade de. Baþbakan bir
süre önce alt kimlik sorununu dile getir-
miþti. Daha önce de siyasal çözümden
yana olduðunu belirtmiþti. Þimdi yeni bir
adým daha atmalý ve siyasal çözüm için
diyaloðu baþlatmalýdýr.

Alt kimliðin tanýnmasý için gerekli adým-
lar atýlmalýdýr.

Bütün bu geliþmelere karþý açýk tavýr
alanlar da elbette var. MHP, DYP, CHP,
Ýþçi Partisi vs. Boþ durmayacaklardýr ve
durmuyorlarda zaten.

Devrimci marksistlere düþen bugünkü
en önemli görev ýrkçýlýða ve milliyetçil-
iðin her türüne karþý mücadeleyi yükselt-
mektir.

Kürt hareketi için Ýþçi Partisi ne denli bir
tehdit ise her türlü Türk yurtseveri de
ayný ölçüde tehdittir. Milliyetçiliðin kýrýl-
masý Kürt hareketinin önünü açacaktýr.

Milliyetçiliðe
karþý  tutum

Geçtiðimiz on beþ günde iki eylem
yaþadýk. Birisi Eðitim-Sen'in Ankara
yürüyüþü. Diðeri ise küresel ýsýnmaya
karþý küresel eylem gününün Türkiye
ayaðýnda gerçekleþen eylemler.
Önümüzdeki hafta ise 17 Aralýk
cumartesi günü, yine Ankara'da dört
emek örgütünün eylemi var. KESK-
DÝSK-TTB ve TMMOB "Halk için
bütçe" sloganýyla Ankara'da bir gös-
teri gerçekleþtirecek.

Fakat geçtiðimiz haftalarda baþka bir
mücadeleye daha tanýk olduk.
Þemdinli'de suçüstü yakalanan kon-
trgerillaya karþý Kürt halký binler
halinde yürüdü. Özellikle eylemler
sýrasýnda açýlan ateþ sonucunda ölen-
lerin cenaze töreni sýrasýnda gerçek-
leþen gösterilere onbinlerce insan
katýldý.

Eðitim-Sen, eylemleriyle AKP
hükümetini suçüstü yakaladý. Küresel
ýsýnmaya karþý Türkiye'de sekiz
þehirde eylem yapanlar, ABD ve
Bush'u bir kez daha suçüstü yakaladý.

Kürt halký ise kontrgerillayý suçüstü
yakaladý.

Önümüzdeki günlerde AKP
hükümetinin istikrar balonunun kim
için nasýl bir istikrar anlamýný
taþýdýðýný emek örgütlerinin "Halk için
bütçe" eylemi kanýtlayacak.

ABD emperyalizmine, neo liberal
saldýrganlýkta eþi benzeri görülmemiþ
bir pervasýzlýk sergileyen AKP
hükümetine, binlerce insanýn ölümün-
den sorumlu olan çete iliþkilerine
karþý, bir ay içinde gerçekleþen eylem-
ler, bütün mücadelelerin birbirine ne
kadar sýký baðlarla baðlý olduðunu bir
kez daha gösterdi.

Eðitim-Sen eyleminde "Þemdinli

halký yalnýz deðildir" sloganýný
haykýrdýk.

Küresel ýsýnmaya karþý eylemde
"Bush petrol satýyor, dünya batýyor",
"Ýncirlik kapansýn, ABD evine dön"
sloganlarýný attýk. Eðitim-Sen eylemi-
nin özellikle Ýstanbul ayaðýnýn kitlesel
geçmesinin bir nedeni de Kürt emekçi-
lerin eylemlere kitlesel bir biçimde
katýlmalarýydý.

Önümüzdeki dönemde, akýlda tutul-
masý gereken bir kampanya da,
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nun baþlattýðý, Irak iþgalin-
in üçüncü yýldönümünde sonlanacak
"Ýncirlik üssü kapatýlsýn" kampanyasý.

Bu açýdan bakýldýðýnda, karamsar
olmaya, yýlgýnlýða kapýlmaya hiç gerek
yok.

Bir yandan ABD'nin Irak'ta yenilmesi
için mücadele edeceðiz, bir yandan
AKP hükümetiyle Bush arasýndaki sýký
fýký iliþkileri teþhir edeceðiz, diðer

yandan AKP'nin neo liberal saldýrýlarý-
na karþý emek örgütlerinin daha bir-
leþik, daha kampanyacý bir biçimde
mücadele etmesine yardýmcý olacaðýz.
Ayný zamanda, ýrkçýlýða karþý
mücadele edeceðiz ve Kürt halkýnýn
her daim yanýnda olacaðýz.

Yüksekova'daki kitlesel cenaze gös-
terisi, Türkiye'de iþçi sýnýfýnýn en
önemli dostunun hangi toplumsal güç
olduðunu bir kez daha gösterdi.

Ýþçi sýnýfýnýn eylemleriyle, Kürt
hareketinin taleplerini, anti kapitalist
hareketin kampanyacýlýðýyla, savaþ
karþýtý hareketin kapsayýcýlýðýný bir-
leþtireceðiz.

Tek tek hareketleri birleþtire-
bildiðimiz oranda, Þemdinli'de
yakalanan çetenin arkasýndaki gerçek
devlet güçlerinin peþini býrak-
madýðýmýz ölçüde, özelleþtirmelere,
iþsizliðe karþý mücadeleyle savaþa ve
Tayip Erdoðan'ýn ABD'nin savaþ poli-
tikalarýný destekleyen tutumlarýna
karþý eylemleri birleþtirdiðimiz oran-
da, tüm bu eylemler içinde kadýnlar
ve gençlerin hareketin en öne çýkan
gücü olmasýný saðladýðýmýzda kazan-
ma umuduna sahip yeni bir solun
þekillenmesine de yardýmcý olacaðýz.

Bugün Kürt sorununun çözümü için
de, ABD'nin Irak'ta yenilmesi için de,
AKP'nin neo liberal saldýrýlarýný
püskürtmek için de geçtiðimiz yýllarda
olmadýðý kadar büyük olanaklara
sahibiz.

Yeter ki tüm mücadelelerin içinde
olalým, yeter ki tüm eylemleri bir-
leþtirelim.

Öyleyse ilk adýmý 17 Aralýk "halk için
bütçe" eylemine katýlmak için
örgütlenerek atalým.

Bütün mücadeleler
birbirine baðlý

Kürt hareketi, iþçi hareketi, antikapitalist hareket

Bir  yandan  ABD'nin  Irak'ta

yenilmesi  için  mücadele

edeceðiz,  bir  yandan  AKP

hükümetiyle  Bush

arasýndaki  sýký  fýký

iliþkileri  teþhir  edeceðiz,  



EEððiittiimm-SSeenn tarafýndan 24
Kasým resmi ÖÖððrreettmmeennlleerr
GGüünnüü'nde baþlatýlan ""BBüüyyüükk
EEððiittiimmccii  YYüürrüüyyüüþþüü"",
hükümet olduðundan bu
yana kamu çalýþanlarýndan
ve onun örgütlü gücü
KESK'ten pek hazzetmeyen
ve bunu daima açýk açýk
dile getiren AKP, ve onun
yönlendirmesiyle polis
tarafýndan engellenmeye
çalýþýldý. Öðretmenler tüm
Türkiye'de üç gün boyunca
sokakta idiler. Cuma günü
bulunduklarý yerlerde
eylemelerini yaptýlar. 26
Kasým Cumartesi ve Pazar
günleri Ankara'daydýlar.

Öðretmenler Ankara'ya
ulaþmadan önce Ankara
Valisi, Ankara Emniyet
Müdürü, Ýçiþleri Bakaný,
Baþbakan açýklmalar
yaparak öðretmenlere
müdahale edeceklerinin
sinyalini verdi.

Hükümet KESK'ten
ne ister ?

Son on yýlýn nerdeyse en
kolay eylem yapýlan bir

döneminde, öðretmenlere
müdahale edilmesi kimileri
için þaþkýnlýk nedeni ola-
bilir. Ancak bu sürpriz bir
durum deðil. Bir önceki
genel eylem döneminde
polisin Kadýköy'de Eðitim-
Sen þubesine göz yaþartýcý
bomba attýðý ve bir çok
öðretmeni ve kamu
çalýþanýný sokaklarda sürüy-
erek göz altýna aldýðýný
hatýrlayalým.

KESK'in örgütlü olduðu
alan, aslýnda yýllardýr
olduðu gibi þimdide
hükümet için bir zayýf
nokta. Tasfiye etmek iste-
diði, ücretlerini ve sosyal
haklarýný elinden almak
istediði 1 milyona yakýn
kamu çalýþaný var. Ancak
ücretler ciddi oranda
azalmýþ olsa bile, hükümet
henüz istediði oranda
örgütsüzleþtirme ve sosyal
haklarý týrpanlama iþini yer-
ine getirebilmiþ deðil.

KESK'in en güçlü
sendikasý Eðitim-Sen ve
geçmiþte Eðitim,Sen'in
bütün KESK i ve hatta
bütün Emek Platformu'nu

haraekete geçirdiðine
defalarca þahid olduk.
KESK ve Eðitim-Sen bu
potansiyele hala sahip.

AKP öðretmenleri, Eðitim-
Sen'i, KESK'i bu yüzden
pek sevmiyor...

Yaþananlarýn ardýndan
Eðitim-Sen bir basýn açýkl-
masýyla taleplerini dile
getirdi. Bizlerde bu talebi
destekliyoruz. Eðitim ve
bilim emekçilerine yapýlan
saldýrýlarý kýnýyoruz. 2

4 Kasým'dan bu yana
eðitim emekçilerini tehdit
eden Milli Eðitim Bakaný
derhal istifa etmeli,
saldýrýnýn sorumlusu olan
Ankara Valisi görevden
alýnmalýdýr.

Eðitim-Sen gücünün
farkýnda mý?

Hükümetin Eðitim-Sen'e
uyguladýðý þiddet ve
dikkate almaz tutum kabul
edilecek gibi deðil. Ancak
olaylarýn böyle
geliþmesinde bizlerinde bir-
takým eksiklikleri var.

Öncelikle baþaltýlan kamp-

naya somut talepler içer-
miyordu. Dolayýsýyla bir
þey kazanmak için yola
çýkýlmamýþtý. Bu gücümüzü
zayýflatan en temel eksiklik
oldu.

Eylemin örgütleniþi ise biz
neredeyse 15 senedir KESK
le beraber Ankara!ya gitm-
eye alýþýk, alýþýk olmanýn
ötesinde gönüllü olanlar
için þaþýrtýcýydý.

Ýlk Defa gün oratsý saat
145 de arabalar kaldýrýldý.
Tabi ki eyleme çalýþanlar ve
Eðitim-Sen'li omayanlar, ve
hatta dersleri öðleden sonra
olan Eðitim-Sen'liler katýla-
madý.

26 Kasým'ýn rövanþýný
almak için somut talepler
etrafýnda yaygýn ve kazan-
mayý amaçlayan, bütün
güçlerin de desteðini ala-
mayý amaçlayan bir eylem
hattý örgütlenmeli.
Kazanmak için tabiki asýl
yol hala grev. Yani kamu
çalýþanlarýnýn ve öðretmen-
lerin iþ býrakmalarý.
Yýllardýr en temel eksiðimiz
de bu deðil mi zaten..

4 sosyalist iþçi sayý: 245

Tayip Erdoðan ilginç birisi.
"Ermeni Konferansý"na karþý çýkan
sol milliyetçi-ülkücü faþist ittifakýn-
dan daha demokratik görünüyor.
Konferansýn yapýlmasýnda sakýnca
görmediðini ifade ediyor. Kürt soru-
nuna, Kürt sorunu diyebiliyor. 

Avrupa Birliði standartlarýnda bir
düþünce özgürlüðüne yandaþ
olduðunu söylüyor.

Bu dinamik ve iþlek dimað, bu
demokratik kiþilik ve sanatçý
duyarlýlýðý sýra iþçilere geldiðinde,
yerini þüphe, kafa karýþýklýðý ve
hakaret ve sertlik dolu bir yaklaþý-
ma býrakýyor.

Baþbakan, iþçiler sesini çýkart-

týðýnda, hakkýný aradýðýnda,
görüþünü haykýrdýðýnda, iþin içinde
bir bit yeniði arýyor. Dinamik ve
açýk bir dimaða sahip olduðu için
olsa gerek, biti olmasa bile yeniði
hemen buluyor.

Öðretmenlerin geçtiðimiz hafta
gerçekleþen Ankara yürüyüþüne
tepkisi çok sert oldu: "Bunlar
bindirilmiþ kýtalar." dedi.

Ýþçi kongrelerine giderek, anlaþýl-
maz bir cüretle, iþçileri azarlayan,
miting konuþmalarýnda iþ isteyen
yoksullara, "devlet kapýsýndan
beslenme zamaný geçti" diyerek
kýzan baþbakan, hele de iþin içinde
KESK varsa, ve bir de Eðitim-Sen
varsa, ne yapacaðýný, nasýl öfke-
leneceðini, öðretmenleri nasýl kar-
alayacaðýný þaþýrýyor.

Geçen yýlýn baþýnda Eðitim-Sen'i
"terörist"  ilan etmiþti.

Bu yýlýn sonunda düzenlenen
öðretmen yürüyüþünü ise,
"bindirilmiþ kýtalar" olmakla
suçladý. Bindirilmiþ kýtalar, yani

hazýrda bekleyen, "abi bir yürüyüþ
olsa da yürüsek, gitsek polisle
çatýþsak" diyen, kadrolu, profes-
yonel eylemcilerden söz ediyor.

Baþbakanýn tersini düþünmesine
imkan yok. O deðil mi ki Kürt soru-
nuna Kürt sorunu diyebiliyor. O ve
hükümeti deðil mi, memleketi
Avrupa Birliði'nin nurlu
zirvelerinden nemalandýrmak için
müzakere tarihi alýyor. Demokrasi
gelecekse Türkiye'ye, Tayip getir-
miyor mu, 2001 krizinden sonra,
ekonomik emareler gerçek bir
istikrarý kanýtlamýyor mu?

Bu durumda eylem yapan öðret-
menler ya þuursuzdur ya da
bindirilmiþ kýtalardýr. Zaten eylemle
ilgili bir keþif daha yaptý. Bu bilim-
sel yepyeni bilgiyi hemen medyayla
paylaþtý. "Göz altýndakilerin büyük
çoðunluðu öðretmen deðil."

Peki eyleme katýlanlarýn büyük
çoðunluðu ne?

Göz altýna alýnanlar öðretmen
deðil de ne? Terörist mi?

Geçmiþlerinde sayýsýz cinayet
iþlediði için aranan caniler mi?
Yoksa çeþitli derneklere, partilere
üye olan ve öðretmenlerin mücade-
lesini destekleyen insanlar mý?
Demokratik haklarýný kullanan
vatandaþlar mý?

Öðretmenler 700 milyon civarýnda
maaþ aldýklarý için yürüyor.

Ev kirasý veremediði, insanca bir
yaþam süremediði, ek iþ yapmak
zorunda kalmadan yaþamasý
neredeyse imkansýz olduðu için
yürüyor.

Ankara'da gerçekten de bindiril-
miþ kýtalar vardý. Ayný renk resmi
giysileriyle, ellerinde coplarýyla,
bellerinde gaz bombalarýyla
polisler vardý. Binlerce polis vardý.
Kýtalar halindeydiler ve bindirilmiþ
vaziyette beklemekteydiler.

Öðretmenlere yakýn mesafeden
gaz bombasý sýktýlar. Öðretmenler
açlýk sýnýrýnýn altýnda ücret aldýk-
larýný, "Avrupa Birliði normlarýnda
grevli toplu sözleþmeli sendika

hakký" istediklerini hükümete
duyurmak üzere basýn açýklamasý
yapmak için bir çok þehirden
gelmiþlerdi.

Bindirilmiþ kýtalarýn panzer paleti
insanlarýn üzerinden geçti.

Gaz bombalarý yakýn mesafeden
atýldýðý için iki öðretmen aðýr yara-
landý.

Tayip Erdoðan, polisin müda-
halesini, dengeli bir yaklaþým
olarak deðerlendirdi.

Ne de olsa o Kürt sorununa Kürt
sorunu diyebiliyor.

Ne de olsa sýk sýk þiir okuyor ve
demokrasiyi savunuyor.

Sýra iþçilere gelince iþin içinde bir
komplo arýyor.

Binlerce öðretmeni bindirilmiþ
kýta sanýyor.

Ýþçileri azarlýyor.
Ýþçilerde düþman arýyor.
Ýþçi düþmanlýðý yapýyor. En tutarlý

olduðu konu bu.

MMuussttaaffaa  MMEETTÝÝNN

KKoommpplloo  tteeoorriilleerrii

Komplo  Teorileri:
"Bindirilmiþ  kýtalar"

HABERLER

"Büyük Eðitimci Yürüyüþü...”

Mehmet  Tarhan  için
11  ülkede  eylem...

Savaþ karþýtý olduðu için askere gitmeyi reddettiði
gerekçesiyle Sivas Askeri Cezaevi'nde tutulan vicdani
redci ve eþcinsel MMeehhmmeett  TTaarrhhaann ile dayanýþma
eylemleri uluslararasý boyuta taþýndý. Total redci
Tarhan için 9 Aralýk uluslararasý eylem günü olarak
ilan edildi. 

Dünyanýn farklý ülkelerinde düzenlenecek olan
dayanýþma eylemlerine 19 savaþ karþýtý örgüt katýla-
cak. Gösteriler Türkiye Konsolosluklarý veya
Türkiye'yi temsil eden çeþitli kurumlar önünde
protesto gösterileri düzenlemek üzere toplanýyor...

Eþcinselliðini kanýtlamasý istenmiþti 

2001 yýlýnda yaptýðý
bir basýn açýklamasý ile
vicdani reddini açýk-
layan Tarhan, 8 Nisan
2005'te tutuklanarak
Sivas Askeri
Cezaevi'ne konulmuþ
ve Sivas Askeri
Mahkemesi tarafýndan
"emre itaatsizlikten"
dört yýl hapse
mahkum edilmiþti.
Askeri Mahkeme'nin
bu kararýný Askeri
Yargýtay esastan boz-
muþ ancak Tarhan'ýn
askerlikten muaf tutulmasý ve cezasýnýn ortadan
kaldýrýlmasý için eþcinsel olduðunu kanýtlayarak
'çürük' raporu almasý gerektiðine hükmetmiþti.
Muayene olmayý ve çürük raporu almayý reddeden
Tarhan'ýn Sivas Askeri Cezaevi'ndeki tutukluluðu
halen sürüyor

Uluslararasý kampanyanýn talepleri

8 Nisan'dan itibaren tutuklu vicdani retçi Mehmet
Tarhan'ýn serbest býrakýlmasý.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel bir insan hakký
olan vicdani reddi tanýmasý.

TSK'nýn eþcinselliði bir "hastalýk" olarak tanýmla-
masýndan, "anal muayene" ve "görsel kanýt" (fotoðraf
ve video) uygulamasýndan vazgeçmesi.

Eylem yapýlacak þehirler

Belgrad (Sýrbistan / Karadað), Berlin (Almanya),
Frankfurt (Almanya), Glasgow (Ýskoçya), Helsinki
(Finlandiya), Londra (Ýngiltere), Mainz (Almanya),
Milano (Ýtalya), Münster (Almanya), New York
(A.B.D.), Paris (Fransa), Philadelphia (A.B.D.), Tel-
Aviv (Ýsrail), The Haag (Hollanda), Venedik (Ýtalya),
Varþova (Polonya)

Daha fazla bilgi için:

www.savaskarsitlari.org (Türkçe)
www.mehmettarhan.com (Türkçe ve Ýngilizce)
www.wri-irg.org/co/turkcampaign-en.htm (Ýngilizce)
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3 Aralýk’ta en büyük gös-
teri Londra’da yapýldý. 10
bin kiþinin katýldýðý gösteri
ABD ve Ýngiliz hükümet-
lerinin iklim deðiþikliði
konusunda hiçbir þey yap-
mamalarýný eleþtirdi.

Göstericiler arasýnda
Blair’e ve onun Kyoto
Anlaþmasý’ný imzalamayan
tutumuna karþý derin bir
öfke vardý.

Göstericiler Baþbakan’ýn
evinin önüne geldiklerinde
Blair’e bir mektup verdiler.
Daha sonra ABD kon-
solosluðunun önüne gelin-
di ve gösteri orada devam
etti.

Gösteriden hemen önce
Ýngiltere’nin kýyýlarýndan
geçen ve ülkenin ýlýk bir
iklime sahip olmasýný
saðlayan sýcak su akýn-
týlarýnýn hýzla soðumakta
olduðu açýklanmýþtý ve bu
gösteriyi önemli ölçüde
etkiledi.

Bilimcilere göre ýlýk su
akýntýlarý son 12 yýlda üçte
bir oranýnda

yavaþlamýþtý.Eðer durum
böyle devam ederse bu
Ýngiltere’nin ortalama
ýsýsýnýn 1 derece düþmesi
anlamýna gelecek.

Gösteriye katýlanlar
Blair’in “temiz enerji” diy-
erek nükleer santraller
kurma planýna da karþý
çýkýyorlardý.

Montreal’de
7 bin kiþi

Kanada’nýn Montreal
kentinde de eksi 50 derec-
eye varan soðuða raðmen
binlerce kiþi katýldý.

2 kilometre süren gösteri
son derece renkliydi.

Montreal gösterisine
çeþitli çevre örgütlerinin
yaný sýra sendikalar da
katýldýlar.

Gösteriye Kanada
Dýþiþleri Bakaný ve Quebec
Eyaleti Çevre Bakaný da
katýldýlar.

Haberi hazýrlayanlar Sinan
Mutlu ve Onder Algedik.

Eskiþehir’de  basýn  açýklamasý
Hamamyolu Caddesi'nden Porsuk Bulvarý Adalar

Mevkii’ne kadar ellerinde pankart ve dövizlerle yürüyen
göstericiler Yediler Parký’nda toplandýlar.

Burada grup adýna açýklama yapan BBaarrbbaarrooss  TToossuunnllaarr,
dünyanýn küresel ýsýnma yüzünden geriye dönülmez bir
iklim felaketinin eþiðinde olduðunu belirterek, "Küresel
ýsýnma sebebiyle bozulan denge, bitki ve hayvan türleri
üzerinde yok edici etki yapýyor. Birçok canlý türünün
nesli tükenme tehdidi altýnda. Atmosferdeki sera gazý
emisyonlarýný azaltmak amacýyla bugüne kadar 156
ülkenin imzaladýðý Kyoto Protokolü, henüz tek baþýna
küresel ýsýnmanýn yüzde 25'inden sorumlu olan ABD
tarafýndan imzalanmýþ deðil “ dedi.

Ýzmir’de de sivil
toplum örgütleri miting
düzenledi. KKüürreesseell
IIssýýnnmmaa  ÝÝzzmmiirr  ÇÇaallýýþþmmaa
GGrruubbuu tarafýndan düzen-
lenen ve çok sayýda sivil
toplum örgütünün
desteklediði ''''AABBDD
KKyyoottoo''yyuu  ÝÝmmzzaallaa-  TTeemmiizz
EEnneerrjjii  ÝÝssttiiyyoorruuzz''' mitingi
için Cumhuriyet
Meydaný'nda toplanan
kalabalýk, daha sonra
Gündoðdu Meydaný'na
kadar yürüdü. 

Yürüyüþ yapanlar
arasýnda siyanürle böl-
gelerinde altýn arama
faaliyetlerini protesto
eden Bergama ve Eþmeli
köylülerin kefen giyerek

mitinge katýlmasý dikkati
çekti. KKüürreesseell  IIssýýnnmmaa
ÝÝzzmmiirr  ÇÇaallýýþþmmaa  GGrruubbuu
SSöözzccüüssüü  VVeezzaann
KKaarraabbuulluutt, mitingde
yaptýðý konuþmada,
“dünyanýn giderek
ýsýndýðýný, iklimlerin
hýzla deðiþtiðini, bu
gerçeði herkese duyur-
manýn ve çözüm bul-
manýn zamaný-nýn
geldiðini söyledi.”

Çeþitli sivil toplum
örgütlerinin temsilci-
lerinin de konuþma yap-
týðý miting, küresel ýsýn-
manýn yaratacaðý
tehlikenin anlatýldýðý bir
tiyatro gösterisi ile son
buldu.

Ankara’da çalýþmalar aktivist TToollggaa  TTeemmuuggee'nin Jeoloji
Müh. Odasý toplantý salonunda "iklim deðiþikliði"
fenomeni üzerine yaptýðý sunum ile kampanya startýný
verdik.

TTooppllaannttýýyyaa  JJeeoolloojjii,,  ZZiirraaaatt,,  MMaakkiinnaa  vvee  MMeettaalluurrjjii  MMüühh..
OOddaallaarrýýnnddaann,,    EEkkoolloojjii  KKoolllleekkttiiffii’nden ve YYeeþþiilllleerr'den
temsilciler katýldý. Ayrýca  DTCF, Cebeci Kampüsü ve
ODTÜ'den baðýmsýz öðrenciler ve DDSSÝÝPP'liler ile birlikte
toplam 35 kiþi vardý.

Bu ilk toplantýnýn ardýndan Ankara'da bir çalýþma
grubu oluþturulmasý ve düzenli olarak toplantý yapýl-
masý kararý alýndý. Makine Müh. Odasý Ankara
Þubesinde yapýlan ilk çalýþma grubu toplantýsýnda Kyoto
Protokolü'nün içeriði üzerine bir tartýþma yaþandý. Esas
olarak EEkkoolloojjii  KKoolllleekkttiiffii'ni temsilen toplantýya katýlan
arkadaþlar "Kyoto Protokolünün imzalanmasý talebinin"
son derece gerici olduðunu, böyle bir talep ile yola
çýkýlamýyacaðýný söylediler. Bunlara cevap olarak salo-
nun çoðunluðunca "Kyoto'nun yetersizliðinin açýk
olduðu, ancak en geniþ kesimleri bir araya getirmek için
bu talebin iyi bir baþlangýç teþkil edeceði" söylendi.
Sonraki toplantýlarda hýz kesmeden devam ettirilen bu
tartýþma ile faaliyetin geniþ kesimlere ulaþtýrýlmasýna tam
anlamýyla set çekildi ve pratik iþlerin örgütlenmesi iþinin
üzeri örtüldü. 

"Kyoto'yu imzala" talebini red eden EEkkoolloojjii  KKoolllleekkttiiffii’ni
Meteoroloji ve Çevre Müh.endisleri Odalarý da destekle-
di. Bu tutum iþ yapmak isteyen pek çok kiþi üzerinde
olumsuz etki yarattý.

Her þeye raðmen kampüslerde ve Konur Sokak’ta
açýlan standlar, kafelerde gösterimi yapýlan ""CCeemmrree""
filmi, forumlar ve toplantýlar ile küçük de olsa bir
duyarlýlýk yaratýldý. Küçük ama coþkulu.

Bu coþkuyla DTCF, ODTÜ ve Cebeci kampüslerinden
gelen öðrenciler ve kampanyanýn diðer aktivistleri ile
birlikte 100 kiþiye ulaþan kalabalýðýmýzla tüm dünya ile
ayný gün sokaða çýktýk. "Katil ABD, gezegeni kirletme",
"Ýmzala, imzala, Kyoto'yu imzala", "Bush petrol satýyor,
dünyamýzý yakýyor" "biz anti kapitalistiz" sloganlarý ile
sokakta basýn açýklamasýný yaptýk.

KKeemmaall  BBAAÞÞAAKK

Türkiye’de ilk iklim
deðiþikliði gösterisi

ÝÝzzmmiirr’’ddee  mmiittiinngg

AAnnkkaarraa’’ddaa  ggöösstteerrii

Eylül ayýnda baþlayan
Ýklim deðiþimini protesto
çalýþmalarý sonunda 3
Aralýk günü dünyanýn
birçok kentinin yaný sýra
Türkiye’de de Ýstanbul ve
Ýzmir’de miting ve Bursa,
ve Eskiþehir’de basýn açýk-
lamalarý ile sonuçlandý.

Ýstanbul’da ki miting son
derece canlýydý. Bazý parti-
lerin ve sol gruplarýn da
desteklediði mitinge çeþitli
çevre örgütleri ve
TMMOB’de katýldý. Ancak
en büyük ve etkili korteji
Küresel Isýnma Çalýþma
Grubu oluþturuyordu.

Mitinge katýlanlar esas
olarak ABD ve Türkiye’yi
Kyoto Protokolu’nu imza-
lamaya çaðýrýrken sýk sýk
ABD’nin dünyayý kirleten
baþlýca ülke olduðu da
vurgulandý.

Kadýköy Ýskele meydaný-

na kadar yüründükten
sonra burada önce Ömer
Madra ve Mehmet Ali
Alabora’nýn konuþtuðu bir
miting yapýldý, ardýndan
Nejat Yavaþoðullarý, Grup
Çamjur ve Barýþ
Akarsu’nun konseri
gerçekleþti.

Londra’da 10 bin kiþi
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11 Eylül'ün üzerinden dört yýl-
dan fazla zaman geçti. ABD'nin
savaþý sürüyor. Peki niye? Çünkü
savaþýn gereði geçerliliðini
koruyor. Savaþ, teröre karþý
demokrasi ve insan haklarý için
deðil, petrol ve hegemonya için
sürüyor. Petrolün ve enerji kay-
naklarýnýn denetimi, rakiplerden
önce enerji ulaþým yollarýnýn
denetiminin ele geçirilmesi ve bu
sayede elde edilen üstünlük…
Ýþte savaþýn arkasýnda yatan,
yüksek sesle dile getirilmeyen
asýl gerekçeler.  

21. yüzyýlýn baþý, paradoksal
olarak bir yandan petrol
savaþlarýnýn ve enerji ulaþým
koridorlarýnýn kontrolü için ver-
ilen savaþlarýn sürdüðü, öte yan-
dan petrol ve kömür gibi fosil
yakýtlarýn yol açtýðý iklim
deðiþikliði ve bunun sonucu
olarak gezegeni hýzla bir felakete
sürükleyen sorunlarýnýn yoðun
yaþandýðý bir dönem.

Çevre ve kapitalizm

Kapitalist üretim, doðanýn sýnýr-
larýný dikkate almayan bir tarz ve
anlayýþla gerçekleþiyor.
Yeryüzünde geçtiðimiz yüzyýl
boyunca hava kirliliði 5 kat, su
kullanýmý 9 kat, enerji kullanýmý
16 kat, sülfür gazý emisyonu 13
kat, karbon dioksit emisyonu 17
kat, sanayi üretimi 40 kat arttý.
Bunlar, doðanýn kendini
yenileyebilmesine olanak ver-
meyecek ölçüde büyük
ekonomik 'büyüme' rakamlarý. 

Doðanýn yok edilmesinin baþlý-
ca sorumlusu kapitalist üretim.
Bununla doðrudan iliþkili olarak,
sanayileþmiþ ülkelerdeki yaþam
tarzlarý da buna büyük katký
saðlýyor. Günümüzde dünya
nüfusunun yaklaþýk yüzde 10'u,
dünyadaki tüm etlerin yüzde
45'ini, çoðunun fosil yakýtlardan
elde edildiði elektriðinin yüzde
68'ini, kaðýtlarýn yüzde 84'ünü ve
otomobillerin yüzde 87'sini
tüketiyor. Günümüzde dünyanýn
en zenginleri, en yoksullarýna
oranla kiþi baþýna 25 kat daha
fazla enerji kullanýyor. Dünya
nüfusunun yaklaþýk üçte biri
elektrik ya da diðer enerji
hizmetlerinden yoksunken, orta-
lama bir Amerikalý, dünyadaki
diðer insanlarýn ortalama tüketi-
minin beþ katý, bir Çinlinin 10
katý ve bir Hintlinin yaklaþýk 20
katý daha fazla enerji kullanýyor. 

ABD, dünya nüfusunun ancak
yüzde 5'ini barýndýrmasýna
karþýn, yeryüzündeki tüm sera
gazlarý emisyonunun yüzde
22'sinden fazlasýndan tek baþýna
sorumlu. G8 ülkeleri birlikte,
atmosfere salýnan tüm emisy-
onun yarýsýndan fazlasýný gerçek-
leþtiriyor. Buna karþýn, tüm

Afrika kýtasýnýn saldýðý emisyon,
dünya toplamýnýn ancak yüzde
5'i oranýnda. 

Atmosferin gaz dengeleri içinde
önemli bir rol oynayan karbon
dioksit, küresel ýsýnmada yüzde
64 paya sahip ve bu gazlarýn
emisyonunun yüzde 77'si, petrol,
kömür, doðal gaz gibi fosil yakýt-
larýn yanmasýyla oluþuyor.

Günümüzde karbon dioksitin
atmosferdeki seviyesi, doðanýn
kabul edebileceðinin bin katý
daha hýzlý artýyor. Yeryüzünün
ortalama sýcaklýðý geçtiðimiz yüz
yýl içinde 0.6 C derece arttý ve bu
artýþýn önümüzdeki yüzyýl
boyunca 1.4 ile 5.8 derece daha
olmasý bekleniyor. 

Ýklimle ilgili araþtýrmalar, son
iki milyon yýl boyunca küresel
ýsýnýn bugünkünden 2 ile 4
dereceden fazla deðiþmediðini
gösteriyor. Yani yüzyýlýn sonun-
da ýsý, insan türünün geliþimi
boyunca olduðundan daha fazla
deðiþmiþ olacak. 

Çokuluslu þirketler
sorumlu

Dünyadaki 122 çokuluslu þir-
ket, karbon dioksit emisyon-
larýnýn salýnýmýnda yüzde 80 pay
sahibi. Petrol üreten dört büyük
þirket, Shell, Exxon-Mobil, BP-
Amoco-Arco ve Chevron-Texaco

tüm karbon emisyonlarýnýn
yüzde 10'undan sorumlu.

Petrol þirketi Shell, aralarýnda
Kanada, Brezilya ve Meksika gibi
büyük ülkelerin de olduðu
birçok devletten daha fazla kar-
bon üretiyor. BP-Amoco'nun kar-
bon üretimi, anayurdu olan
Britanya'dan daha fazla. Exxon-
Mobil'in üretimi, tüm Afrika ve
Güney Amerika'daki ülkelerin
toplamýnýn yüzde 80'i
düzeyinde. 

Yeni liberal dünya düzeni fosil
yakýtlarý destekliyor. Hava kirlil-
iðine ve dolayýsýyla küresel ýsýn-
maya en fazla katkýda bulunan
fosil yakýtlarýný üreten sanayiler,
sanayileþmiþ ülkelerin yönetim-
leri tarafýndan yýlda 70 milyar
dolardan fazla sübvanse ediliyor.
1992-2000 yýllarý arasýnda Dünya
Bankasý, 37.5 milyar ton karbon
dioksit üretecek olan fosil yakýt
projelerine, toplam 13.6 milyar
dolar destek verdi. 

Dünyada savaþmaktan baþka
iþe yaramayan ulusal silahlý
güçler dünyanýn en büyük
tüketicileri. Dünyadaki tüm jet
yakýtlarýnýn yüzde 25'inin askeri
amaçlý tüketildiði tahmin ediliy-
or. Dünyada tüm askeri birlik-
lerin tükettiði benzin, geliþmiþ
ülkelerin toplam tüketiminin
yarýsý düzeyinde. Pentagon,
dünyada en büyük benzin tüketi-

cisi konumunda. Pentagon'un 12
aylýk enerji tüketimi, ABD'deki
tüm kent ulaþým siteminin 14 yýl-
lýk tüketimine eþit. Tüm
dünyadaki askeri birliklerin
neden olduðu karbon dioksit
emisyonunun, dünya toplamýnýn
yüzde 10'u kadar olduðu tahmin
ediliyor. 

Ýklim deðiþikliðinin önüne
geçilebilmesi için, fosil yakýtlarýn
kullanýmýndan radikal bir þekilde
vaz geçilmesi gerekiyor. Çözüm,
fosil yakýtlarýn kullanýlmadýðý,
rüzgar, güneþ ve akarsu gibi
'temiz enerji' kaynaklarýnda.
Çözüme ulaþmak için çokuluslu
þirketlerin hakimiyetine son ver-
mek ve militarist yapýlardan kur-
tulmak gerekiyor.

Ne yapmalý?

Petrol ve otomobil þirketleri,
sanayileþmiþ hemen her ülkede
merkezi ekonomik güçleri oluþ-
turuyor. Ancak küresel ýsýnma ve
buna baðlý sorunlara çözüm üret-
menin önündeki en önemli
engellerin baþýnda, tüm kamu
harcamalarýnýn azalmasýný
öngören yeni liberal politikalar
geliyor. Sorun, tüm insanlýða ve
gezegen üzerindeki tüm canlýlara
bir tehdit oluþturan küresel ýsýn-
manýn devlet müdahalesiyle,
insanlarýn çýkarýna bir þekilde

çözümünü engelleyen yeni liber-
al ideolojide. 

Hükümetlerin bu konuda adým
atmamasýnýn iki nedeni var.
Birincisi, kapitalizmin eþitsiz ve
bileþik geliþen bir sistem olmasý.
Ýlk adýmý atacak ulusal kapitalist
sistem ve bu sistem içindeki kap-
italist iþletmeler, dünyanýn geriye
kalan kýsmýndaki rakipleri
karþýsýnda dezavantajlý olacak-
larýný düþünüyor. Yani, rekabeti
dikkate almayarak kârlarýný
düþürmektense, gezegenin yok
oluþunu sürdürmeyi tercih ediy-
orlar. Ýkincisi, þayet devlet müda-
halesiyle bu sorun çözülürse,
insanlar dönüp, "bakýn kamu
yararýna müdahaleyle akýlcý
çözümler üretilebiliyor, öyleyse
yoksulluk gibi diðer sorunlarý da
böyle çözelim" diye düþünmeye
baþlayabilir korkusu. Yani insan-
larýn gözü açýlabilir, piyasa
kurallarýnýn her þey olduðu ide-
olojisi kýrýlabilir. Bu ise yeni lib-
erallerin hiçbir zaman istemeye-
ceði bir þey.

Bu iki gerçek, fosil yakýtlarý ve
ona baðlý sorunlarýn piyasa
ekonomilerinin mantýðý içinde
çözülemeyeceðini gösteriyor.
Küresel ýsýnma sadece bir çevre
sorunu deðil, bir sistem sorunu.
Gerçek ve kalýcý çözüm için,
piyasa sistemi ortadan kalkmalý.
Elbette, bugünden yapacaðýmýz
çok þey var. Çözüme doðru atýla-
cak her adým önemli. Kyoto
Protokolü'nün imzalanmasý
çözümün kendisi deðil, ancak
çözüm yönünde atýlacak önemli
bir adým. Protokol piyasa man-
týðýna göre oluþturulmuþ olmasý-
na karþýn, Bush'un imzalamaktan
çekinmesinin bir realitesi var.
Kyoto ABD'li çokuluslu þirketleri
acýtacak ölçüde kesintiye zorluy-
or. Kyoto'yu savunalým, ancak
bu yetmez, daha radikal adýmlar
atýlmasý zorunlu. 

Öte yandan, bireysel düzeyde
geri dönüþümlü maddelerin
tüketimine dikkat etmek, daha az
enerji üretmek, daha az araba
kullanmak gibi tedbirler olumlu
ve desteklenmesi gerekli olmakla
birlikte, küresel ýsýnmayý ve
doðanýn kirlenmesini durdura-
cak bir iyileþme saðlamaktan
uzak. Bunun temel nedeni, kapi-
talist toplumun örgütlenme biçi-
mi. 

Toplum o kadar atomize olmuþ
ve bölünmüþ ki, yeterli düzeyde
bir iyileþmeyi saðlayacak þekilde
birlikte hareket edilmesi çok zor.
Bunun yaný sýra, medya ve
eðitim kurumlarýndaki kapitalist-
lerin egemenliði de büyük bir
engel oluþturuyor. Tek tek
bireyler olarak insanlar yaþam-
larýnýn her alanýnda sorumsuzca
bir tüketime ve bireyselliðe itiliy-
or. Toplumsal yaþam, insanlarýn
otomobil ve fosil yakýt tüketimini
besleyen bir alt yapýya sahip. Bu
kapitalizm açýsýndan rasyonel,
doða ve insanlýk açýsýndan
sürdürülemez olan durumun
deðiþmesi, toplumsal yaþamýn
altyapýsýnýn bütünüyle deðiþme-
sine baðlý. Bu ise radikal bir
toplumsal deðiþimin önünü aça-
cak olan politik bir örgütlenme
olmadan mümkün deðil.

Bugün atýlan küçük adýmlarýn
daha büyük ve kalýcý çözümlerle
iliþkilenmesi gerekiyor. Bu nok-
tada, ABD'nin Afganistan'da ve
Irak'ta yürüttüðü savaþlar ve
Ortadoðu'ya yönelik planlarý ile
petrol þirketlerinin savaþlardaki
rolü ve yeni liberal politikalar
arasýndaki iliþkiyi kavramak
önemli. Bunun yolu, kitlesel ve
organize uluslararasý bir
hareketin inþasýndan geçiyor.

Petrol  Ýmparatorluðu:  

“Kapitalizmin
en yüksek aþamasý”

Baku  -  Ceyhan  Boru  Hattý
Doðal  felaketlerin  yeni  adresi

2003 yýlýnýn mayýs ayýnda baþlayan Baku-Ceyhan
Boru Hattý (BCBH), geçtiðimiz günlerde petrol
pompalamaya baþladý. Hattan günlük 1 milyon
varil ve yýlda 50 milyon ton petrol taþýnacak. BCBH
yoluyla taþýnacak petrolün dünya talebinin yaklaþýk
yüzde 1'ini karþýlamasý bekleniyor.

Boru hattýnýn 1.070 km'si Türkiye'den geçiyor.
Borular 3.000 kez kara ve tren ulaþým yolu ya da
diðer kullaným hattýyla, 1.500 kez akarsularla
kesiþiyor. 40 yýllýk bir ömür tanýnan borulardan,
geçtiði suyollarý üzerinde ya da toprak altýnda mey-
dana gelecek sýzýntýlar çevreye büyük zarar vere-

bilir. Ýþletilmekte olan birçok boru hattýnda benzeri
çevre felaketleri yaþandý. BCBH'nin geçtiði bölgenin
büyük bir kýsmý deprem kuþaðýnda yer alýyor. Hat,
Azerbaycan'da üç, Gürcistan'da dört ve Türkiye'de
yedi aktif fay üzerinden geçiyor. 

Proje konsorsiyumunun baþýnda bir Anglo-ABD
þirketi olan BP var. Þirket dünyanýn üçüncü büyük
petrol þirketi ve dünyanýn çevreyi en çok kirleten
þirketleri listesinin baþlarýnda yer alýyor. BP son
zamanlarda çevre dostu olduðu imajý vermek için
büyük çaba harcýyor. Ancak þirket dünyanýn belli
baþlý petrol ve doðal gaz üreticisi olma konumunu
güçlendirerek sürdürüyor. 

BCBH tam kapasiteyle çalýþmaya baþladýðýnda,
yýlda 365 milyon varil petrol taþýyacak ve bu
petrolün yanmasý sonucu her yýl  atmosfere 160
milyon ton karbon dioksit yayýlacak.

Ýklim deðiþikliðinin önüne
geçilebilmesi için, fosil
yakýtlarýn kullanýmýndan
radikal bir þekilde vaz
geçilmesi gerekiyor.
Çözüm, fosil yakýtlarýn kul-
lanýlmadýðý, rüzgar, güneþ
ve akarsu gibi 'temiz ener-
ji' kaynaklarýnda. Çözüme
ulaþmak için çokuluslu þir-
ketlerin hakimiyetine son
vermek ve militarist
yapýlardan kurtulmak
gerekiyor.
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eçenlerde
BBC’de yapýlan
bir tartýþmada
George
Galloway’e

Respect’in sadece savaþ
konulu bir parti olduðu ve
bir dahaki genel seçim-
lerde Irak’ta ki savaþýn
artýk insanlarý ilgilendiren
bir konu olmaktan çýkacaðý
söylenmiþti.

BBC spikeri iki açýdan
hatalýydý. Respect sadece
savaþ konulu bir kampa-
nya sürdürmüyor. Irak’ýn
ise politik arenadan çýkýp
gitmesi çok uzak bir ihti-
mal.

Son yayýnlanan bir
kamuoyu araþtýrmasýna
göre Irak ve terörizm
yüzde 41 ile geçen ay
Ýngiltere’de ki en önemli
konuydu.

Bu kamuoyu araþtýr-
masýnýn yayýnlandýðý
gazetedeki baþ haber
ABD’nin Irak’taki ilk kukla
baþbakaný, Ýyad Allawi
ileyapýlan bir görüþmeydi.

Allawi’ye göre bugün
Irak’ta ki insan haklarý
ihlalleri Saddam döne-
minden daha kötüydü.
Allawi “Halkýn koþulalrý
Saddam dönemiyle ayný ve
hatta daha kötü. Ýnsanlar
Saddam dönemini hatýrlýy-
orlar. Biz tam da bunlara
karþý savaþmýþtýk ve þimdi
ayný þeyleri görüyoruz.”

Allawi insan haklarý ihlal-
lerini iy bilir. Ayrýlarak
Amerikan CIA ve Ýngiliz
MI6’nýn gözdesi oluncaya
kadar Baas’ýn gizli ajanýydý
ve Saddam rejiminin
hizmetindeydi.

Yaptýðý yorumlar kendi
politik kampanyasýnýn bir
parçasý. Aralýk ayýndaki
seçimler için bugün ikti-
darda olan Þii dini
örgütlenmesine karþý laik
bir hat içinde kampanya
yapýyor. 

Allawi’nin yorumu
Ýngiltere’de yeni Ýþçi Partili
bakanlarý ve Amerikan
yönetimi için aðýr bir darbe
oldu

Ýþte tam da  bu n edenle
Tony Blair basýný sustur-
maya ve sonu felaket olan
politikasýný yürütmeye
çalýþýyor. Ancak Blair’in
Ýngiltere’deki sorunlarý,
Bush’un Atlantiðin öte
yanýndaki sorunlarla
karþýlaþtýrýnca hiçbir þey
deðil.

Financial Times’da yazan
ve Blair’e yakýn olan  Philip

Stephens geçen hafta
Washington’dan yazdýðý
bir yazýda:

“Nereye giderseniz giden
hep ayný þey konuþuluyor.
Ýktidar, otorite Beyaz
saray’ýn elindne kayýyor.
Capitol Hill’de (ABD parla-
mentosunun toplandýðý
yer) Cumhuriyetçi Parti’nin
efsanevi disiplini daðýlýy-
or.Bush’un kamuoyundaki
desteði yüzde 40’ýn altýna
düþtü. hemen herkes
askerlerin Irak’tan geri
gelmesini konuþuyor.

“henüz o noktaya
gelmedik. Ancak politik
ortamdaki dönüþüm
olaðanüstü. Daha bir kaç
hafta öncesine kadar Irak
üzerine yapýlan tartýþ-
malarda bütün sorunlara
raðmen çok partizancaydý.
Oysa þimdi Baþkan
Bush’dan kenddi partisin-
den dahi ABD askerlerinin
geri çaðýrýlmasý için bir
zamanlama ilan etmesi
isteniyor.”

Bu hava deðiþikliðinin
göstergelerinden birisi
Demokrat senatör John
Murtha’nýn yaptýðý basýn
açýklamasý. Murtha daha
önce savaþtan yanaydý ve
þimdi “askerlerimiz asi-
lerin birinci hedefi dur-
munda. Artýk onlarý eve
geri getirmenin zamaný
geldi” diyor.

Eski Vietnam gazisi ve
Cumhuriyetçi Parti’nin
muhtemel Baþkanlýk aday-
larýndan John McCain Dick
Cheney’nin ABD birlik-
lerinin iþkence yapmasýný
yasaklayan yasa önerisin-
den CIA’yý dýþarda býrak-
mak istemesine karþý çýkýy-
or. 

Bush’un kongredeki
muhalifleri konusunda
yanýlmamak gerekir.
Gilbert Achcar ve Steve
Shalom’un ZNet’te yazdýk-
larý gibi Murtha ABD asker-
lerinin Irak’tan çekilerek
Kuveyt’e yerleþmelerini
istiyor. “Murtha’ya göre
Irak mecerasý ABD’nin
askeri hegemonyasýný
küçük düþürüypr.”

Murtha ABD egemen
sýnýfýnýn Bush’u emperyal-
ist olmakla deðil beceriksiz
bir emperyalist olmakla
suçlayan kanadýný temsil
ediyor.

Ancak bütün bunlar etki-
leyici geliþmelerin
olmadýðý anlamýna gelmez. 

Irak felaketi yýllar önce
Vietnam’ýn yaptýðý gibi
ABD egemen sýnýfýný
sarsýyor. 

YORUM

M ahmud Ahmedine-
jad’ýn devlet baþkaný
seçilmesi Ýran’da ki bölün-
müþ egemen sýnýfýn krizine
son vermedi. Parlamento
üç defadýr Devlet Baþka-
ný’nýn petrol iþleri bakaný
önerisini veto ediyor.

Mücadele üç kamp
arasýnda sürüyor:
Ahmedinejad etrafýndaki
popülist mjuhafazakarlar,
muhafazakar ve yolsuzluk-
lara batmýþ düzenin eski
yöneticileri v e rejimin
reformist kanadý.

Bu arada iktidardaki
muhafazakar kanat iþçi
hareketini ve radikal
demokrasi hareketini ger-
iletmek istiyor. 

Ýþçi hareketinin önde

gelen aktivistlerine geçen
sene 1 Mayýs gösterisi
düzenlemek istedikleri için
hapis cezasý verildi.

Ýþçi Örgütü Kuruluþ
Komitesi üyelerinden
Mahmud Salehi’ye 5 sene
hapis, 2 sene de sürgün
cezasý verildi. Celal
Huseyni ise 3 yýl hapis
cezasýna çarptýrýldý.

Muhsin Hakim i,
Muhammed Abdipur ve
Borhan Divargar adlý iþçi
aktivistlere de ikiþer yýl
hapis cezasý verildi.

Ýran’a bir askeri müdahal-
eye karþý çýkan uluslararasý
hareketden bu iþçilerin
serbest býrakýlmasý
çaðrýlarý yapýlýyor.

Bu arada Batý Ýran’da,

Kürdistan’da, tekstil iþçi-
lerinin gerçekleþtirdiði
baþarýlý bir grev tüm
radikal muhalefetin
ezilemediðini gösteriyor.

Talepler
Sanandaj kentindeki grev

iki ay önce 36 iþçinin iþten
çýkarýlmasý üzerine baþladý.
Grev komitesi iþten
çýkarýlanlarýn geri alýn-
masýnýn yaný sýra bütün
iþçilerle kalýcý anlaþmalarýn
imzalanmasý ve iþ
koþullarýnýn ciddi bir
biçimde düzeltilmesini
istiyordu.

Ýki ayt süren grevden
sonra fabrika yönetimi iþçi-
lerin tüm taleplerini kabul
etmek zorunda kaldý. Ýþçil-
er ayrýca grevde geçen bir

aylýk ücretlerini ve iki
aylýk sigorta kesintilerini
de aldýlar.

Grev büyük bir yerel
destek aldý. En büyük
destek ayný bölgedeki bir
baþka tekstil fabrikasýndan,
Þaho’dan geldi.

Bu grev Ahmedinejad’ýn
karþý karþýya olduðu temel
bir sorunu gösteriyor.
Ahmedinejad seçimlerde
kendisini yozlaþmýþ yöne-
time karþý çýkan kiþi olarak
göstermesiyle oy kazandý.

Son 15 yýlda yoksullarla
zenginler arasýndaki uçu-
rum iyice büyüdü. 

Ahmedinejad þimdi ken-
disine oy veren yoksullarý
tatmin etmek, verdiði söz-
leri tutmak zorunda.

Grevler yönetimi zorluyor

Yeni  liberalizm
ve  AÝDS

Yeni liberalizm AÝDS
hastalýðýna karþý
mücadeledeki en büyük
engellerden birisini oluþtu-
ruyor.

Birleþmiþ Milletlere baðlý
olarak çalýþan AÝDS kuru-
mu UNAIDS’in yaptýðý
çalýþmaya göre geçtiðimiz
sene 5 milyon insan daha
AÝDS’e yakalandý. Böylece
AÝDS hastalarýnýn sayýsý 40
milyona ulaþtý.

Birleþmiþ Milletler’in
AÝDS’e karþý ucuz ilaçlarý
yoksul ülkelere gönderme
çabasý politikacýlar ve ilaç
þirketleri tarafýndan sürekli
olarak engellenmekte.

Güney Afrika’da AÝDS’e
karþý mücadele eden bir
örgütün yöneticilerinden
Zackie Achmat “Güney
Afrika’da ve birçok baþka
ülkede HIV virüsüne karþý
mücadele ediyoruz” diyor
ve ekliyor:

“Milyonlarca insan ilaç
olmadýðý için öldü ve daha
milyonlarcasý ayný neden-
den ölecek.”

Ýran

Çin’de hemen her gün
bir çevre felaketi yaþanýy-
or. Ülke tam bir çöplük
durumunda. Son olarak
bir maden daha çöktü ve
çok sayýda madenci öldü
ve yaralandý.

Bu arada Þonghua
Nehri üzerindeki bir
kimya fabrikasýnda mey-
dana gelen patlamadan
sonra nehre 70 km. uzun-
luðunda ve 100 ton aðýr-
lýðýnda zehir döküldü.

Çin’in pazaar ekonomi-
cisi “sosyalist” yönetici-
leri önce 13 Kasým’da
meydana gelen patla-
madan dolayý hiçbir
kaçak olmadýðýný iddia
ettiler. 10 gün sonra
Komünist Partisi yöneti-
cileri gerçekleri sýnýrlý da
olsa açýklamak zorunda
kaldýlar.

Açýklama 4 milyon

nüfuslu Harbin kenti
yöneticilerinin sularý
kesmesi nedeniyle yapýl-
mak zorunda kalýndý.

Harbin’de sular
yeniden açýldýðýnda
Baþbakan Wen Jibao
Harbin’e gelerek “sorum-
lularýn cezalandýrýla-
caðýný” açýkladý ve bol
bol fotoðraf çektirdi.

Harbin’de sularýn açýl-
masýndan hemen sonra
bu kez ayný bölgede bir
maden ocaðý patlamasý
oldu ve 143 madenci
öldü, 15’i ise hala kayýp!

Bütün bu “kazalarýn”
nedeni Çin’in nefes
nefese sürdürdüðü
“büyüme” ve pazar
ekonomisine geçme
yarýþý. 

Pazar ekonomisine
geçiþin faturasýný
bütünüyle iþçielr ödüyor-

lar. Ýþ kazalarý ve
hastalýklarý açýsýndan Çin
rakipsiz bir biçimde
dünyada lider.

Bütün bunlara karþý Çin
iþçileri yoðun bir mücade
içindeler. Özellikle son
iki yýldýr mücadele
sayýsýndan önemli bir
artýþ var. Resmi açýkla-
malara göre 2003 yýlýnda
58 bin “kitle olayý”
varken bu sayý 2004’de
74 bine yükseldi.

En üstteki yöneticiler
yozlaþmaya karþý
mücadele diyerek en alt
yöneticiler arasýndaki
yozlaþmaya karþý tedbir-
ler alarak böylelikle
dikkati kendi üzer-
lerinden uzaklaþtýrýyor-
lar. Ama buna raðmen
Çin halký giderek üst
yöneticilere karþý daha
büyük bir öfke duyuyor.

Çin

Pazar ekonomisi zehir saçýyor

Polis
göstericilere
saldýrdý

Polis Dünya Aids Günü
için yürüyüþ yapan
aktivistlere saldýrdý.
Göstericilerden
Uluslararasý Sosyalizm
Örgütü (DSÝP’in kardeþ
örgütü) üyesi Munyaradzi
Gwisai, Ulusal Anayasa
Birliði’nden Mao
Nyikadzino, Aids Karþýtý
Aktivistler örgütü üyesi
Sostain göz altýna alýndý.
Gösteriye polis izin ver-
miþti.

Polis saldýrýsý öncesi gös-
teri çok baþarýlýydý. katýlým
yüksekti. Göstericiler
AIDS hastalarý için çeþitli
talepler ileri sürdüler.

Zimbabwe

Aids

Venezüella’da Baþkan Hugo Chavez’i
destekleyen 5. Cumhuriyet Partisi parla-
mentodaki 167 sandalyenin 114’ünü
kazandý. 5. Cumhuriyet partisi ile ittifak
içinde bulunan diðer partiler ise 62 mil-
letvekilliði kazandýlar.

Seçim lerden önce parlamentoda 79 san-
dalyeleri olan Chavez muhalifleri ise seçim-

leri boykot ettiler.
Muhalefet’teki Demokratik Eylem Partisi

14.4 milyon kayýtlý seçmenin olduðu
Venezüella’da seçimlere katýlýmýn %25
olduðunu iddia ederek bu seçimlerin meþru
sayýlamayacaðýný iddia ederken
Chavezciler seçimlerin meþru olduðunu
söylüyorlar.

Chavez  seçimleri  kazandý

Atlantiðin iki
yakasýnda da
sorun var

G
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Her saniye artýyor

Irak  savaþý  için
harcanan  para  225
milyar  dolar

Bu para ile Amerikan standartlarýnda:
30 milyon çocuða 1 yýl boyunca okul öncesi

eðitim vermek, 
135 milyon çocuðun bir yýl boyunca ihtiyaçlarýný

karþýlamak,
3 milyon 893 bin öðretmenin maaþýný bir yýl

boyunca ödemek,
11 milyon üniversite öðrencisine 1 yýl boyunca

burs vermek,
2 milyon 30 bin sýðýnacak yer inþa etmek,
9 yýl boyunca dünyada açlýk çeken bütün insan-

larýn karnýný doyurmasý,
22 yýl boyunca AÝDS e karþý mücadele etmek,
74 yýl boyunca bütün dünyadaki çocuklarýn temel

aþýlarýnýn karþýlanmasý mümkün..
Sadece Irak savaþýna harcanan para ile bile

"Baþka Bir Dünya" nýn mümkün olduðunu görmek
mümkün!

1964'te ABD'nin baþlat-
týðý ve yaklaþýk 2 milyon
Vietnamlý ve 58 bin ABD
askerinin ölümüne yol
açan Vietnam savaþýnýn
baþlamasýna dayanak
oluþturduðu iddia edilen
istihbaratýn da yalan
olduðu ortaya çýktý.

ABD Irak'a müdahale
ederken kitle imha
silahlarýnýn var olduðunu
iddia etmiþti. Buna
dayanak olarak ta bilim
insaný olduðu iddia
edilen birinin ifadesi kul-
lanýlmýþtý.

Daha sonra bu kiþinin
akýl saðlýðýnýn yerinde
olmadýðý daha öncede
buna benzer ama gerçek
olmayan ifadeler verdiði
Alman istihbaratý tarafýn-
dan açýklanmýþtý. Yýllardýr

süren ve 110 bine yakýn
insanýn ölümüyle
sonuçlana savaþta bir tek
kitle imha silahý bile bu
lunamadý. Aksine
ABD'nin kendisi kitle
imha silahlarý kullanarak
on binlerce sivili katletti
ve bunu da açýk açýk
ifade etti.

ABD bunu ilk defa yap-
mýyor. Bir nevi alýþkanlýk
diyebiliriz

Vietnam savaþýnda da
ABD gemilerine torpido
ile saldýrýldýðý göster-
ilmiþti.

Oysa böyle bir saldýrý
hiç yaþanmadý. Týpký
Irak'ta kitle imha
silahlarýnýn olmamasý gibi
Vietnam'da da torpido
saldýrýsý söz konusu
deðildi.

Son araþtýrmalar Bush'a
ve ABD hükümetinin
terörle mücadelesine

desteðin tarihlerinde hiç
olmadýðý kadar düþtüðünü
gösteriyor. Skandallar bir-
birini takip ediyor. Her
alanda bir yalan dolan ve
gizli kapaklý iþler açýða
çýkýyor. Bush dâhil olduðu
Cumhuriyetçi Parti
içerisinde de giderek
saygýnlýk kaybediyor. Üste-
lik Bush'a destek veren
diðer ülkelerin hükümetleri
açýsýndan da ayný durum
söz konusu. Blair çýkart-
maya çalýþtýðý terörle
mücadele yasasý konusunda
tam bir bozguna uðradý.

Irak'ta bataklýða saplanan
ABD bir taraftan da
Suriye'yi ve Ýran'ý hedef
göstermeye devam ediyor.

Ancak dünyadan destek
bulamýyor. Sadece savaþ
konusunda deðil.
Geçtiðimiz ay içerisinde çýk-
týðý Ortadoðu, Latin
Amerika ve Uzakasya gezi-
lerinde istediði hiçbir ticari
anlaþmayý gerçek-
leþtirmeyen ve katýldýðý

zirvelerden bir sonuç bildir-
gesi bile çýkmayan Bush'un
durumu pek parlak deðil.

Bush gidici. Ancak
Bush'un gidici olmasý her
þeyi güllük gülistanlýk
olduðu anlamýna gelmiyor.
Savaþ karþýtý hareketin gücü
önümüzdeki dönemi
belirleyecek

Irak'ta direniþ
büyüyor!

Irak direniþi tek merkezde
birleþen bir güç deðil.
Ancak giderek büyüyor.

Þu anda iþgale karþý direne
30 bin silahlý gücün var
olduðu söyleniyor. 30 bin
silahlý güce destek veren ve
her an ona katýlmaya hazýr
insan sayýsý ise 2 milyona
yakýn. Üstelik bu rakamlar
direniþçiler tarafýndan
deðil., bizzat oradaki iþgal
güçleri tarafýndan verili-yor.

Bu sayýnýn her gün artma
potansiyeli taþýdýðý da bilin-
mez bir durum deðil.
Günde ortalama 100 kiþinin
öldüðü bir o kadarýnýn
yaralandýðý, üretimin tama-
men durduðu, halkýn sürek-

li ölüm tehdidi ve iþkenceye
maruz kaldýðý bir ortam
var. Yaþam koþullarý ise
korkunç bir durumda.

Yiyecek, içecek sýkýntýsý had
safhada ve sürekli salgýn
hastalýklar mevcut.

31.000’i  sivil
110  bin  ölü
IIrraakk  ssaavvaaþþýý  bbaaþþllaaddýýððýýnnddaann  bbuu  yyaannaa  öölleenn-
lleerriinn  ttooppllaamm  ssaayyýýssýý  111100  bbiinnii  ggeeççttii..  
22..000000''iinn  üüzzeerriinnddee  AABBDD  aasskkeerrii,,  110000''ddeenn
ffaazzllaa  ÝÝnnggiilliizz  aasskkeerrii  ööllddüü..  
111100  bbiinn  IIrraakkllýý  ööllddüü..  ÖÖlleennlleerriinn  3311  bbiinnii
ssiivviilllleerrddii..
IIrraakkttaa  hheerr  ggüünn  ttooppllaammddaa  110000’’ee  yyaakkýýnn  iinnssaann
hhaayyaattýýnnýý  kkaayybbeeddiiyyoorr..
BBuu  ssüürreeççttee  eenn  aazz  4433  bbiinn  kkiiþþii  yyaarraallaannddýý..  BBuu
4433  bbiinn  kkiiþþii  ssaaddeeccee  hhaassttaanneeyyee  mmüürraaccaaaatt
eeddeennlleerr..  BBiirr  ddee  bbuu  oollaannaaððaa  ssaahhiipp  oollmmaayyaann-
llaarr  vvaarr......
HHiiççbbiirr  þþeekkiillddee  kkaayyýýtt  aallttýýnnaa  aallýýnnmmaammýýþþ
oonnbbiinnlleerrccee  yyaarraallýý  oolldduuððuu  ttaahhmmiinn  eeddiilliiyyoorr..
KKaayyýýppllaarrýýnn  ssaayyýýssýý  nneett  oollaarraakk  bbiilliinneemmiiyyoorr..
SSaayyýýllaarrýý  bbiinnlleerrllee  iiffaaddee  eeddiilleenn  iinnssaann  kkaayyýýpp..
ÝÝþþggaallcciilleerr  IIrraakk  kkaayyýýppllaarrýýnnýý  ssaayymmaayyýý  rreedd-
ddeeddiiyyoorr..  ÇÇeeþþiittllii  ggöönnüüllllüü  ggrruuppllaarr  mmoorrggllaarraa
kkaallddýýrrýýllaann  iinnssaann  ssaayyýýssýý  iillee  IIrraakk’’llýý  ssiivviill  kkaayyýý-
ppllaarrýý  hheessaappllaammaayyaa  ççaallýýþþýýyyoorrllaarr..  3311  bbiinn,,
AABBDD  iiþþggaall  ggüüççlleerriinniinn  ddee  kkaabbuull  eettttiiððii  bbiirr
rraakkaamm..

Yalancýnýn  mumu
nereye  kadar  yanacak?

Þu anda iþgale karþý direne 30 bin silahlý gücün var olduðu söyleniyor. 30 bin silahlý güce destek veren ve
her an ona katýlmaya hazýr insan sayýsý ise 2 milyona yakýn.

Vietnamlýlarýn da meðerse
"kitle imha silahý" yokmuþ!
ABD Vietnam’a saldýrdýðýnda da ayný yalaný
söylemiþti: “Ellerinde kitle imha silahý var!”
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Morallileþmeli  mi  olmalý,
moralsiz  mi?

Her zaman olduðu gibi, hem bütün dünyada
hem de ve özellikle Türkiye'de, hepimiz zaman
zaman moral bozukluðu yaþýyoruz. Savaþ karþýtý
hareketin, neoliberalizme karþý hareketin, iklim
deðiþikliðini engelleme hareketinin ve saymakla
bitmeyecek kadar çok muhalefet hareketinin mil-
itanlarý, en keskin devrimci olanlarýmýz dahil,
bazen havanda su dövdüðümüz, boþ yere çabal-
adýðýmýz hissine kapýlmadan edemiyoruz.

Irak savaþýna karþý milyonlarýmýzla yürüdük,
savaþý engelleyemedik. Bush'un yalanlarý ortaya
döküldü, Amerikalýlar adamý yine baþkan seçtil-
er. Blair ömrü boyunca taþýmaktan kurtulamaya-
caðý "Bush'un köpeði" damgasýný yedi, hâlâ
baþbakan. Ýklim deðiþikliði, küresel ýsýnma,
Afrika'da açlýk ve AIDS, Avrupa'da ýrkçýlýk, öyle
devasa, öyle korkunç sorunlar ki, güçlerimiz yet-
miyor, çaresiz kalýyoruz, dünyayý deðiþtiremiy-
oruz. Elde ettiðimiz baþarýlar devede kulak gibi
görünüyor.

Bütün bunlarda bir gerçeklik payý olduðu için,
bazen karamsarlýða kapýlmamýz doðal. Dahasý,
olaylarý uzun bir sürecin küçük küçük parçalarý
olarak görmeyip, her bir olayýn genel geliþmeler
çerçevesindeki yerini deðil de gündelik önemini
ön plana çýkaran bir bakýþ açýsý karamsarlýk eðili-
mini daha da güçlendiriyor. Bu bakýþ açýsý bir de
tek bir ülkenin sýnýrlarý içinde hapsolup kalýnca,
karamsarlýk kaçýnýlmaz oluyor.

Ýþimizin gerçekten zor olduðunu safçasýna
gözardý etmemek kaydýyla, karamsarlýða,
demoralizasyona gerek olmadýðýný düþünüyo-
rum. Ýki nedenle.

Birincisi, dünyanýn bugünkü halinden çýkarý
olanlar olduðuna göre, her mücadelede olduðu
gibi, dünyayý deðiþtirme mücadelesinde de hesa-
ba katýlmasý gereken sadece bizim neler yap-
týðýmýz, ne durumda olduðumuz deðil.
Mücadelede iki taraf olduðuna göre, ne durum-
da olduðumuzu tartarken, baþarý olasýlýðýmýzýn
ne olduðunu hesaplarken (ve moral bozukluðu-
na kapýlmadan önce) karþý tarafýn durumunu da
düþünmek gerekir.

Karþý taraf, yani dünyanýn bugünkü halinden
çýkarý olanlar, baþta Amerika ve Ýngiltere'deki
kesimleri olmak üzere dünya egemen sýnýfý,
bugün 1968-75 döneminden beri olmadýðý kadar
zor durumda. Devrilmesine ramak kaldý demiy-
orum, yýkýlmak üzere demiyorum, ama dünya
çapýnda baktýðýmýz zaman hem ideolojik hem
ekonomik olarak (ve elbet askerî olarak) ciddi
sorunlarla karþý karþýya. Tüm planlarý Irak'ta
kumlara saplandý, Latin Amerika kazan gibi
kaynýyor, neoliberal politikalarýn inandýrýcýlýðý
ve dünya halklarý tarafýndan kabul edilirliði
sýfýra düþtü, vs, vs. Bu genel tabloyu görmeyince,
birkaç düzine CIA uçaðýnýn niye ciddi bir kriz
yarattýðýný anlamak mümkün deðil. Güçlü ve
sorunsuz bir egemen sýnýfýn gülüp geçeceði
sorunlar, bugün, genel durum sorunlu olduðu
için, ciddi krizlere yol açýyor. Yani muhalefetin
iþini kolaylaþtýrýyor, baþarý þansýný yükseltiyor. 

Ýkincisi, dünya egemen sýnýfýnýn yaþadýðý
sorunlar, henüz ciddi, örgütlü, kitlesel bir iþçi
sýnýfý muhalefetiyle karþýlaþmadan yaþýyor
olduðu sorunlar. Ýþçi sýnýfý her yerde direnmeye
çalýþýyor, ama sýnýf mücadelesi hiçbir yerde 1968-
75 yýllarýnýn düzeyinde deðil. Mücadeleler kýsmî,
yerel ve kýsa süreli. Daha bu kadarýyla bile bu
kadar zor duruma düþen egemen sýnýf, iþçi sýnýfý
sahneye çýktýðý zaman ne durumda olacak?

Evet, iþçi sýnýfý sahneye çýkmayabilir, geç çýka-
bilir, çýktýðý zaman yenilebilir. Bütün bunlar ola-
bilir. Ama olmayabilir de. Ýþçi sýnýfý silkinebilir,
beþ yýldýr sürmekte olan uluslararasý muhalefet
hareketiyle güçlerini birleþtirebilir, birlikte
dünyanýn tozunu atmaya baþlayabilirler. O
zaman kimin karamsar ve moralsiz olacaðý çok
açýk.

Roni Margulies

GÖRÜÞ

CIA'in  Ýngiltere,
Almanya da dahil pek çok
ülkede havaalanlarýný iste-
diði gibi kullanýyor. 

Her gün yeni bir haberle
iþin boyutlarý daha da
büyüyor. Tepkilerde
giderek artýyor..

Avrupa Parlamentosu,
CIA uçuþlarý için toplandý.
Ýspanya'da bir yargýç suç
duyurusu yaptý. 

Hayalet esirler'den
26'sýnýn kimliðini açýklayan
Ýnsan Haklarý Ýzleme
(HRW) Örgütü, ABD'nin
11 Eylül 2001 saldýrýlarý,
1998'te Kenya-Tanzanya
elçiliklerinin, 2002 Bali'nin
bombalanmasýna
karýþtýðýndan þüphelendiði
esirlerin, avukat dahil kim-
seyle görüþtürülmeden
süresiz tutulduklarýný
belirtti. Avrupa Konseyi,
CIA'in paravan þirketlerine
baðlý uçaklarýn sayýsýný 40
civarýnda hesaplarken, NY
Times ile Guardian
gazeteleri 26 uçaðýn
faaliyetleriyle ilgili istatis-
tik verdi. Buna göre, CIA
uçaklarý Eylül 2001'den

beri Avrupa havaalanlarý-
na en az 307 iniþ yaparken,
96 iniþle baþý çeken
Almanya'yý, 80'le Britanya
izliyor.

Ýspanya'da, yargýç
Antonio Garcias, CIA'in
yasadýþý tutuklama, alýkoy-
ma ve iþkence yaptýðý iddi-
asýna dair dava açýlmasý
için mahkemeye suç duyu-
rusunda bulundu. Avrupa
Parlamentosu sivil haklar
komisyonu, CIA faaliyet-
lerine derinlemesine soruþ-
turma açýlmasýný tartýþmak
için toplandý. AB Dönem
Baþkaný Britanya'nýn açýk-
lama talep eden mek-
tubuyla ilgili, ABD
Dýþiþleri sözcüsü
"Elimizden geldiðince
zamanýnda ve samimi
cevap vermeye çalýþacaðýz.
Ama Avrupalýlara farklý
bir savaþta olduðumuzu
hatýrlatacaðýz. Avrupa'da
son dönemde terör
saldýrýsý olmamasý, artýk
olmayacaðýný düþünme
eðilimi yaratýyor" dedi. 

NY Times, Avrupa'daki
üslere 100'den fazla esir

taþýyan CIA uçuþlarýndan
çoðunun yerel hükümet-
lerin bilgi ya da rýzasýyla
yapýldýðýný iddia etti. Buna
göre, Ýrlanda'ya 33,
Portekiz'e 16, Ýspanya ve
Çek Cumhuriyeti'ne 15'er,
Yunanistan ve Kýbrýs'a
13'er, Polonya'ya 6,
Ýtalya'ya 5, Romanya ve
Ýzlanda'ya 4'er, Ýsviçre'ye 3,
Fransa ve Türkiye'ye 2'þer,
Malta, Estonya, Ýsveç,
Macaristan, Hollanda,
Hýrvatistan ve
Makedonya'ya birer uçuþ
yapýldý. CIA'in en az 10
uçakla Palma de Mallorca
Havaalaný'ndan esir
aktardýðý iddialarýyla ilgili
olarak da yargýç Garcias,
suç duyurusunda bulun-
du.. 

Küresel BAK: CIA
Türkiye'de ne yaptý?

Küresel BAKise yaptýðý
eylem ile; CIA'nin ölüm ve
iþkence uçuþlarýyla ilgili,
hükümetten, "CIA uçaklarý
Türkiye'de nerelere ve
neden inerek günlerce

kaldý?" sorularýna bir an
önce yanýt vermesini; ABD
Haber alma Teþkilatý
CIA'in ölüm ve iþkence
uçuþlarýna ve bu uçuþlar
için Türkiye'deki hava
sahasýný ve havaalanlarýný
kullanmaya son vermesini
istedi.

Açýklamada, "2005 Mart
ayýnda Ýstanbul'dan kalkan
böyle bir uçaðýn Kanada'ya
gittiði, Kanada
gazetelerinde yer aldý.
Bakü'den kalkan ve CIA'in
paravan þirketi adýna
kayýtlý olan bir uçaðýn 15
Kasým 2005 tarihinde
Ýstanbul Sabiha Gökçen
Havaalanýna inerek 27 saat
kaldýktan sonra
Amsterdam'a uçtuðu biz-
zat Ulaþtýrma Bakaný
tarafýndan doðrulandý.
Bakanýn açýkladýðý gibi,
yakýt ikmali için 27 saat
çok fazla bir süre olduðu-
na göre CIA uçaðýnýn
neden bu kadar süre
kaldýðý ve bu süre içinde
neler yaptýðý sorusu yanýt-
lanmamýþ olarak kalmak-
tadýr" dendi. 

2 Kasým 2004 ABD seçim-
lerinde oylarýn % 51'ini
alarak ikinci kez baþkan
olan Bush'un desteði
düþüyor.

11 eylül sonrasýnda
desteði % 90'lar civarýnda
olan Bush giderek güç
kaybediyor.

ABD genelinde yapýlan
CNN/USA Today/Gallup
anketi de ABD Baþkaný
George W. Bush'a olan
destek oranýnýn yüzde 37
ile baþkanlýk döneminin en
düþük seviyesine ger-
ilediðini ortaya koydu.
Destek her ay ortalama % 2
oranýnda düþüyor.

Buna göre Baþkan
Bush'un izlediði terörizmle
mücadele politikasýna
destekte de radikal bir
düþüþ yaþandý.  

Amerikan halkýnýn
yüzde 49'u Bush'un terörle
mücadele politikasýný
tasvip etmezken, yüzde
48'i bu politikalara destek
veriyor. 

Bu konudaki destek
oranýnýn  ABD tarihinde ilk
kez yüzde 50'nin altýna
düþtüðü belirtiliyor. 2001
Kasýmý'nda Baþkan Bush'a
olan destek oraný yüzde 87
iken, terörizmle mücadele
yöntemini tasvip edenlerin
oranýnýn da yüzde 86 idi..  

Yüzde 60'ý Irak'ta savaþa
deðmediðine inanýrken,

yüzde 38'i bunun tersini
düþünüyor. Bu oranýn iki
ay öncesine göre yüzde
7'lik bir gerileme anlamýna
geliyor.  

Halkýn yüzde 49'u
Bush'un güçlü bir baþkan
olduðuna inanýrken, yine
yüzde 49'u ise Bush'un
zayýf bir baþkan olduðunu
düþünüyor. Halkýn yüzde
50'si Bush'u sevmediðini
söylerken, bunlarýn yüzde
6'sý Bush'tan nefret ettiðini
kaydediyor. Ankette
Baþkan Bush'a mý yoksa
eski Baþkan Bill Clinton'a

mý daha çok güvendikleri
sorulan katýlýmcýlardan
yüzde 48'i Clinton'a daha
fazla güvendiðini ifade
ederken, yüzde 36'sýnýn
tercihi Bush'tan yana oldu.
Yüzde 15'lik kesim ise
Bush ile Clinton'a olan
güvenlerinin eþit olduðunu
söyledi.  

Amerikan halkýnýn ilk
kez yarýsýndan fazlasý
Bush'un dürüst olmadýðýný
(yüzde 52) söylerken,
Bush'u güvenilmez bulan-
larý oraný ise yüzde 46
oldu. Kongre'de
Demokratlarýn çoðunluk
olmasýný isteyenlerin oraný
yüzde 46 iken,
Cumhuriyetçilerin çoðun-
luk olmasýný isteyenlerin
oraný yüzde 34'te kaldý.

CIA için tüm dünya cezaevi!

Bush’un desteði giderek azalýyor!

AAmmeerriikkaann  hhaallkkýýnnýýnn  iillkk  kkeezz  yyaarrýýssýýnnddaann
ffaazzllaassýý  BBuusshh''uunn  ddüürrüüsstt  oollmmaaddýýððýýnnýý

((yyüüzzddee  5522))  ssööyylleerrkkeenn,,  BBuusshh''uu  ggüüvveenniillmmeezz
bbuullaannllaarrýý  oorraannýý  iissee  yyüüzzddee  4466
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Latin Amerika'da
devrim ateþleri

CCeennggiizz  AALLÐÐAANN

Latin Amerika'nýn
neredeyse bütün
ülkelerinde sosyal ve
siyasal yeni dönüþümler
yaþanýyor. Venezüella'da
CChhaavveezz yoksullarýn
desteðiyle ABD'ye kafa
tutuyor ve darbelere
direniyor. Brezilya'da
doðan TToopprraakkssýýzz  ÝÝþþççiilleerr
HHaarreekkeettii (MST) yoksullara
bir tür komünal hayat biçi-
mi sunuyor. Ekvador'da
ayaklanmalarla baþkanlar
devriliyor. Arjantin'de

2001'de baþlayan ayaklan-
manýn eseri olarak, þimdiki
iktidar eski subaylarý
yargýlýyor. Bolivya'da su ve
gazýn özelleþtirilmesine
karþý ayaklanmalar
yaþanýyor. Uruguay'da
seçimleri tüm solun bir-
leþtiði GGeenniiþþ  CCeepphhee
kazanýyor... Ve bunlar her
yerde, aþaðýdan bir kitle
hareketi sayesinde gerçek-
leþiyor. 

Ancak, tüm bu ayaklan-
malara raðmen, hiçbir La-
tin Amerika ülkesinde sos-
yal devrimler yaþanmýyor.

Latin Amerika deneyimleri
bize iki olguyu ayný anda
kanýtlýyor: 

1) Aþaðýdan kitle hareke-
tinin gücü ve önemi.

2) Aþaðýdan kitle
hareketiyle siyasi iktidarýn
alýnmamasý halinde,
yukarýdan reformlarýn
uzun vadeli olamayacaðý.

Bu iki olguyu daha iyi
anlamak için tek tek
ülkelerin deneyimlerini
incelemek faydalý olabilir.
1970'li yýllar Latin Amerika
iþçi sýnýfý ve solu için
oldukça zorlu geçti. 1964'te

Brezilya, '73'te Uruguay ve
Þili, '76'da Arjantin, '80'de
Bolivya'da askeri darbeler
yaþandý. Bu darbeler hem
iþçi sýnýfý hareketine, hem
sola çok aðýr darbeler
vurdu. Toparlanma kolay
olmadý. 1980'lerde yeniden
sivil yönetimlere geçilmeye
baþlandý. '90'larda iþçi
hareketi güçlenmeye, ayný
zamanda Latin Amerika,
IMF'nin yapýsal uyum pro-
gramlarýyla tanýþmaya
baþladý. Son yýllarda ise
eskisinden farklý, yepyeni
geliþmeler var.

Che'den Chavez'e:

Arjantin
22000011  yyýýllýýnnddaa,,  kkeennddiilliiððiinnddeenn  hhaarreekkeettlleerriinn  bbuulluuþþmmaassýýyyllaa

yyaaþþaannaann  bbüüyyüükk  aayyaakkllaannmmaa  ttüümm  ddüünnyyaa  ssoolluunnaa  uummuutt  oollmmuuþþ-
ttuu..  AArrjjaannttiinn  ssýýkk  ssýýkk  TTüürrkkiiyyee  iillee  kkaarrþþýýllaaþþttýýrrýýllmmýýþþ,,  ""TTüürrkkiiyyee  AArrjj-
aannttiinn  oolluurr  mmuu??""  ssoorruussuu,,  eeggeemmeenn  ssýýnnýýffllaarr  ttaarraaffýýnnddaann  kkoorrkkuuyy-
llaa,,  ssoolluunn  bbiirr  kkýýssmmýý  ttaarraaffýýnnddaann  uummuuttllaa  ssoorruulluurr  oollmmuuþþttuu..  

OO  zzaammaannkkii  bbaaþþkkaann  DDee  llaa  RRuuaa  iiþþççii  ssýýnnýýffýý  vvee  kküüççüükk  üürreettiicciilleerriinn
bbaannkkaa  hheessaappllaarrýýnnaa  eell  kkooyymmaakk  iisstteeyyiinnccee,,  eenn  bbüüyyüüððüü
ppiiqquueetteerrooss  ((iiþþssiizzlleerr))  oollaann  kkeennddiilliiððiinnddeenn  hhaarreekkeettlleerr  ssookkaaððaa
ddöökküüllddüü  ((11999966''ddaa  bbiirr  bbeennzzeerrii  AArrnnaavvuuttlluukk''ttaa  oollmmuuþþ  vvee  bbeennzzeerr
ggeelliiþþmmeelleerr  yyaaþþaannmmýýþþttýý))..  ÝÝkkii  ggüünn  ssüürreenn  aayyaakkllaannmmaa  ssoonnuuccuu  DDee
llaa  RRuuaa  hheelliikkoopptteerrllee  üüllkkeeddeenn  kkaaççmmaakk  zzoorruunnddaa  kkaallddýý..  YYeerriinnee
ggeelleenn  bbaaþþkkaannllaarr  ddaa  ffaazzllaa  ddaayyaannaammaaddýýllaarr..  AArrkkaa  aarrkkaayyaa
ddeevvrriilleenn  bbaaþþkkaannllaarr  vvee  iissttiikkrraarrýýnn  ssaaððllaannmmaassýý  ttaamm  1188  aayy  ssüürrddüü..
AAnnccaakk  bbuu  ssüürree  ssoonnuunnddaa  sseeççiimmlleerr  yyaappýýllaabbiillddii..  ÞÞiimmddii  bbaaþþttaa
bbuulluunnaann  ppeerroonniisstt  KKiirrcchhnneerr  hhüükküümmeettii,,  ggöösstteerrmmeelliikk  ddee  oollssaa
bbaazzýý  rreeffoorrmmllaarraa  iimmzzaa  aattmmaakk  vvee  hhaarreekkeettiinn  ttaalleebbiiyyllee  bbaazzýý  ssuubb-
aayyllaarrýý  yyaarrggýýllaammaakk  zzoorruunnddaa  kkaallýýyyoorr..

Haiti'den sonra Latin Amerika'nýn en
yoksul ülkesi olan Bolivya'da neo liber-
alizme karþý mücadelenin düzeyi
oldukça yüksek. 2000 yýlýnda su kay-
naklarýnýn özelleþtirilerek bir ABD þir-
ketine satýlmasýna karþý küçük çiftçiler,
pazarcýlar, yerli halklar ve iþçiler ayak-
landý. Bu satýþ IMF ve DB'nýn Latin
Amerika politikalarýnýn bir parçasýydý. 

Uyuþturucuyla mücadele adý altýnda
koka üreticilerine saldýrýldý (sonradan
buradan ccooccaalleerrooss  hhaarreekkeettii doðdu).
Halbuki koka üretimi yasal. Bu küçük
çiftçiler kalay madenlerinde çalýþmaya
zorlandý. 

Su ve gazýn özelleþtirilmesi poli-
tikalarý baþkan LLoossaaddaa'ya (ABD ile iliþk-
ilerinden dolayý halk ona El Gringo
diyor) karþý çok yaygýn bir muhalefet
doðurdu.

2003'te ayný konularda yeni bir ayak-

lanma oldu. Genel grev ilan edildi, 500
bin kiþi sokaklara döküldü, çatýþmalar-
da dört kiþi öldü. Bu ayaklanma
sýrasýnda yeni halk iktidarý organlarý
oluþmaya baþladý. Bir ay sonraki ayak-
lanmada çatýþmalar büyüdü; bu kez 31
kiþi öldürüldü. Hareketin liderliðini
yerli örgütlerinden gelen QQuuiissppee ve
CCooccaalleerrooss hareketinin önderi EEvvaa
MMoorraalleess (2007'deki seçimlerde baþkan
olacaðýna kesin gözüyle bakýlýyor)
yürütüyor.

Kendisini 'ulusal uzlaþmanýn sesi'
diye tanýtarak baþa geçen MMeessaa'ya
karþý da 2004'te gösteri ve grevler
düzenlendi. MMeessaa petrol yasasýný
referanduma sunmak zorunda kaldý.
MMeessaa halkýn hilafýna BBPP ve Ýspanyol
RREEPPSSOOLL þirketlerine çeþitli sözler veriy-
or. Ama karþýsýndaki kitle hareketi her
geçen gün büyüyor.

Ekvador
SSoonn  oonn  yyýýllddaa,,  ssoossyyaall  aaddaalleett,,  eekkoonnoommiikk  vvee  ppoolliittiikk  ggeelliiþþiimm,,

aarrttaann  iiþþssiizzlliikk  ggiibbii  ssoorruunnllaarraa  ççöözzüümm  ggeettiirreemmeeyyeenn  üüçç  bbaaþþkkaann
ddeevvrriillddii..  SSoonn  oollaarraakk,,  MMaayyýýss  aayyýý  bbaaþþýýnnddaa  KKoonnggrree,,  aayyaakkllaannaarraakk
bbaaþþkkaannllýýkk  ssaarraayyýýnnýý  bbaassaann  hhaallkkýýnn  ttaalleebbii  ddooððrruullttuussuunnddaa,,
eemmeekkllii  aallbbaayy  vvee  eesskkii  bbiirr  ddaarrbbee  lliiddeerrii  oollaann  GGuuiitttteerreezz''ii
ggöörreevvddeenn  aallddýý..  ÝÝkkii  kkiiþþiinniinn  ööllddüüððüü  ggöösstteerriilleerrddeenn  ssoonnrraa  ddiillee
ggeettiirriilleenn  ttaalleepp,,  YYüükksseekk  MMaahhkkeemmee''yyii  llaaððvveeddeenn  GGuuiitttteerreezz''iinn
yyaarrggýýllaannmmaassýý..

ÞÞuu  aannddaa  iikkttiiddaarrddaa  GGuuiitttteerreezz''iinn  bbaaþþkkaann  yyaarrddýýmmccýýssýý  PPaallaacciioo
bbuulluunnuuyyoorr..  PPaallaacciioo,,  eesskkii  bbaaþþkkaannýý  uuzzuunn  zzaammaannddýýrr,,  AABBDD  vvee
IIMMFF''yyee  ffaazzllaa  yyaakkýýnn  dduurrmmaakkllaa,,  ssoossyyaall  aaddaalleett  ssoorruunnuunnaa  ((hhaallkkýýnn
%%6655''ii  yyookkssuulllluukk  ssýýnnýýrrýý  vvee  aallttýýnnddaa  yyaaþþýýyyoorr))  ggöözzlleerriinnii  kkaappaatt-
mmaakkllaa  ssuuççlluuyyoorrdduu..

''EEkkvvaaddoorr''uunn  CChhaavveezz''ii''  ddeenniilleenn  GGuuiitttteerreezz  iikkttiiddaarraa  ggeelliirr
ggeellmmeezz  kkeennddiissiinnii  sseeççeennlleerree  iihhaanneett  eettmmiiþþ  vvee  nneeoo  lliibbeerraall
ssaallddýýrrýýnnýýnn  aarraaccýý  oollmmuuþþttuu..  PPoolliittiikkaallaarrýýnnaa  kkaarrþþýý  aayyaakkllaannaannllaarraa
''hhaayydduuttllaarr''  ddiiyyeenn  bbaaþþkkaannýýnn  bbuu  ssööyylleemmii  ddee  tteerrss  tteeppttii..  HHaallkk  bbuu
ssöözzüü  hhaakkaarreett  oollaarraakk  aallggýýllaammaakk  bbiirr  yyaannaa  ssaahhiipplleennddii  vvee
''HHaayydduuttllaarr  HHaarreekkeettii''nnii  oolluuþþttuurrdduu..  TTüümm  ssooll  rreeffoorrmmiisstt  ggrruuppllaarr
mmuuhhaalleeffeettttee  bbiirrlleeþþttii..  BBuunnllaarrddaann  eenn  bbüüyyüüððüü,,  11999988  sseeççiimm-
lleerriinnddee  %%3355  ooyy  aallmmýýþþ  oollaann  HHaallkk  DDeemmookkrraassiissii..

Bolivya’da kitle hareketi büyüyor



sayý: 245 sosyalist iþçi 11

L
atin Amerika'nýn en
büyük ekonomisi olan
Brezilya'da da, neo liber-

al politikalara halkýn tepkisi,
LLuullaa  ddaa  SSiillvvaa'nýn ÝÝþþççii  PPaarrttiissii
((PPTT))'nin baþýný çektiði bir
hükümeti iþbaþýna getirdi.
Ancak, aradan geçen üç yýl-
dan sonra bugün, Lula IMF
politikalarýna giderek daha
fazla teslim oluyor.

2003 DDüünnyyaa  SSoossyyaall
FFoorruummuu'nda her yer PT
bayraklarý ve amblemleriyle
doluydu. PT'nin sosyal
hareketlerin sesi olduðu
rahatlýkla söylenebilirdi. Ama
Lula stadyumda kitlelere
seslendiði konuþmasýnýn
ardýndan, ayný günlerde
DDaavvooss'ta düzenlenen DDüünnyyaa
EEkkoonnoommiikk  FFoorruummuu'na uçtu ve
orada, BBiillll  CClliinnttoonn, DB
Baþkaný ve GGeeoorrggee  SSoorrooss ile
el sýkýþýrken fotoðraf çektirdi.
Bu durum Lula hükümetinin
bir yol kavþaðýnda olduðu-
nun göstergesi olarak
yorumlandý: neo liberal poli-
tikalarla uzlaþma arayýþýna
girecek, ancak bunu, kendisi-
ni iktidara taþýyan yoksul
kitlelere raðmen yapacaktý.
Bir sonraki sosyal forum
toplantýlarýnda ise yuhalanýy-
ordu Lula.

PPaarrttiinniinn  kkuurruulluuþþuu

Seçimlerde %68 oy alarak
iktidara gelen Lula, iþçi
kökenli. Büyük bir sendikal
hareketin liderliðinden geliy-
or. Zaten kitle tabanýný da bu
sayede kazandý. PT'nin kuru-
luþu büyük grevler ve kitle
gösterilerinin olduðu bir
döneme denk geliyor. 

Partinin en önemli vurgusu
açýklýk ve çoðulculuktu.
Ýçinde troçkistler ve
sendikalistler de yer alýyor

ama hristiyan gruplar çok
yaygýn. Kuruluþ manifesto-
sunda parlamenter temsil
çok önemli bir yer tutuyor.
1990 parti kongresi 'çoðulcu
piya-sa sosyalizmi'ni ben-
imsedi. 

Mart 1990'da Brezilya,
IMF'nin 'yapýsal uyum' pro-
gramlarýyla tanýþtý. Sonuç
devasa bir enflasyon (1994'e
gelindiðinde %2.000), mily-
onlarýn bir anda yoksullaþ-
masý ve büyük bir iþsizlik
oldu. Eski bir marksist olan
CCaarrddoossoo'nun maliye bakan-
lýðýna getirilmesiyle, borca
dayalý görece bir iyileþme
yaþandý. Ancak 1997 AAssyyaa
KKrriizzii'yle, yatýrýmcýlar kaçtý,
ücretler donduruldu, iþsizlik
tekrar arttý. 1999'da en zen-
gin %10'luk kesim gelirin
%48'ini alýrken, en yoksul
%10 gelirin yalnýzca %8'ine
ulaþabiliyordu. Borçlanma bu
dönemde arttý. Ýþsizlik %10'a
ulaþtý, asgari ücret 60 dolar-
da kaldý. Büyük þehirlerde
þiddet arttý, satýn alma gücü
düþtü, kamu hizmetleri
özelleþti, topraksýzlara
vaadedilen topraklar verilme-
di.

Böyle bir ortamda kitleler
PT'ye büyük umutlar baðladý. 

Ancak, Lula'nýn, daha ikti-
dara gelmeden önceki
kabine listesine bir göz
atalým: MMeerrkkeezz  BBaannkkaassýý'na
eski DB baþkaný ve milyoner

bir iþadamý olan HHeennrriiqquuee
MMeeiirreelllleess getirildi. Ekonomi
Bakaný ve Geliþme Bakaný da
küresel kapitalizm projesine
baðlý zenginlerden seçildi.
Tarým Bakaný ülkede tarým
ticareti yapan en güçlü
insanlardan biri. 

Lula'nýn asgari ücreti 211
real'den 240 real'e çýkardýðý
doðru. Ama 2002 verileriyle
bu rakamýn 1.500 real olmasý

gerek. Kamu emekçileri sekiz
yýldýr zam alamazken, mil-
letvekili maaþlarý %30
artarak, 6 bin real'den 8 bin
real'e çýktý. Bürokratlarla
emekçi halk arasýnda büyük
bir gelir uçurumu var. 

2002 yýlýnda Amerikalar
SSeerrbbeesstt  TTiiccaarreett  BBööllggeessii'ne
(FFTTAAAA) karþý bir halk oyla-
masý yapýlmasý talebi vardý,
ama Lula hükümeti buna

karþý çýktý. Halbuki FTAA'ya
karþý çýkmak, küresel ser-
mayenin ve neo liberalizmin
politikalarýna karþý çýkmak
demekti. 

Lula iktidara gelirken
verdiði en temel sözü bile
tutmadý. 'Sýfýr açlýk' söylemi-
ni diline dolayan Lula, "Her
Brezilyalý günde üç öðün,
mükellef bir yemek yiyecek"
diyordu. Þu anda 53 milyon
insan yiyemiyor. 

TToopprraakkssýýzz  ÝÝþþççiilleerr
HHaarreekkeettii,,  MMSSTT

Brezilya'da PT'ye destek
veren önemli hareketlerden
biri de MMSSTT. Toprak sahipleri
yýllarca, askeri rejimlere
dayanarak, topraksýzlarý ucuz
iþgücü olarak kullandý. Bu
insanlar daha sonra,
Amazonlar'da iþlemesi güç
topraklarý iþgal etmeye
baþladýlar. 1970'lerin ikinci
yarýsýndan itibaren bu
iþgaller direniþin temel biçi-
mi haline geldi ve bütün ülk-
eye yayýldý. 

23 eyalette örgütlü ulusal
bir hareket MST. 250 binden
fazla aileye ekilebilir toprak
saðladý. Üretim ve ticaret
alanýnda 400'den fazla
derneði var. Tarým, et ve süt
ürünleri alanýnda 49 kooper-
atife, 20 bin kiþinin çalýþtýðý
96 iþletmeye sahip. 450
civarýnda teknisyen ve sosyal

yardým uzmaný var. 1.200
okulunda 150 bin çocuk,
3.800 öðretmen tarafýndan
eðitiliyor. 30 kadar radyo
istasyonu var. PT'yi destek-
liyor ama baðýmsýz durmayý
yeðliyorlar. Ýþsizleri ve
topraksýz iþçileri kap-
samayan sendikalara da
mesafeliler. 

Bunlar elbette hiç de
küçümsenmeyecek direniþ
baþarýlarý. Ama MST'yi
sosyalizmin nüveleri olarak
görenler yanýlýyor. Her þey-
den önce, küresel pazar için
üretim yapan bir yapýnýn
sosyalizmi kurmasý beklene-
mez. Zaten onlarýn da böyle
bir iddiasý yok. 250 bin aile
önemli bir sayý. Ama Brezilya
nüfusu 170 milyon. Yani MST
nüfusun ancak 170'te birine
yetiyor. Ayrýca toprak sahip-
lerinin %1'i hala, ekilebilir
topraklarýn %50'sine sahip. 

Son olarak, Brezilya'nýn
dünya ticareti içindeki payý
%1. Tüm ihracatýnýn %23'ü
de ABD'ye baðýmlý. Bu
durumda önerilen 'alternatif
piyasa' (ulusal sermayelerin
ittifaký), saldýrgan küresel
yayýlmacýlýk karþýsýnda ancak
bir fantezi olarak kalýr. 

Lula zenginliðin kökten bir
yeniden daðýlýmý programýna
sahip deðil. Çünkü sýnýf düþ-
manlarýyla ittifak halinde
sýnýf mücadelesi verilemez.
Ama yine de kitle hareketiyle
aþaðýdan basýnç yaratmayý
sürdürmek gerek. Zaten ver-
ilen sözlerin yerine getir-
ilmediðini gören ve muhale-
fete geçtiði için partiden
atýlan milletvekilleri PT'nin
solunda, 'SSoossyyaalliizzmm  vvee
ÖÖzzggüürrllüükk  PPaarrttiissii'ni kurdular.
Brezilya'da sol bir muhale-
fetin büyüyeceði bir dönem
yaklaþýyor. 

Diðer Latin Amerika
ülkelerinden daha ileri bir
deneyim yaþanýyor bu ülkede.
Ülkenin lideri Hugo  Chavez
Latin Amerika'nýn yeni kahra-
maný olarak görülüyor. 

Venezüella'da 1987'de, ucuz
ulaþým gibi çok sýradan taleple
baþlayan bir öðrenci hareketi
vardý. Hükümet 60 kiþinin
öldüðü çok aðýr bir saldýrýyla
cevap verdi. Hareket geri çekil-
di. Yeni akýmlar ortaya çýktý.
Bunlar reformist partilere uzak,
gerilla geleneðinden de farklý
yeni hareketlerdi. 1989'da
Karakas'taki bir ayaklanmanýn
ardýndan bunlara yeni yerel
örgütlenmeler eklendi. 

1990'larýn ortalarýna kadar
ülkeden 300 milyar dolar
tutarýnda bir sermaye kaçtý.
Büyük sermayedarlar mali
kurumlarý ve bankalarý ele
geçirdi. Ancak yatýrýma deðil,
çeþitli finansal operasyonlara
yöneldiler. Halk yoksullaþtý ve
sonunda binlerce kiþinin
öldüðü isyanlar yaþandý.
Hareket geriye çekilirken ardýn-
da yeni bir akým býraktý:
eleþtirel marksizm, özgürlük
teolojisi, siyah hareketi, yerli
hareketi, sosyal akýmlar ve
Bolivarcý devrimcilerin biraraya
geldiði çok geniþ bir yelpaze. 

Ýktidardaki Chavez'in savun-
duðu Bolivarcý  Devrim 1992'de

Chavez'in baþarýsýz darbe gir-
iþimi sonrasý yeniden ortaya
atýldý. 1994'te cezaevinden
çýkan albay Chavez, ordudaki
yandaþlarýna, sistem karþýtý ve
popüler bir hareket önerdi.

2000 yýlýnda baþkan
seçildiðinde, yukarýda anýlan
taban örgütlenmesi, bir iþçi
bölgesinde, tüm
Venezüella'dan Hristiyan örgüt
liderleri, siyah gruplarý, yerli
hareketleri ve iþçilerin katýldýðý
bir toplantý düzenledi. Hatta,
popüler bir gerilla lideri olan
Douglas  Bravo da katýlanlar
arasýndaydý. Toplantýda Chavez
iktidarýna karþý nasýl tutum alý-
nacaðý tartýþýldý. Alýnan karar,
hükümeti daha ileri hamleler
yapmaya zorlamaktý.

Baþarýlý adýmlar atýldý. Eðitim
Kongresi toplandý ve eðitimin
demokratikleþmesi, öðrencinin

daha aktif rol almasý, öðret-
menin rolünün geri plana çek-
ilmesi saðlandý. Ancak, bakan
deðiþince, bu süreç 'dondurul-
du'. 

Sonrasýnda, "Devrimci
olduðu varsayýlan hükümetin
yasal kurumlarý ve bürokrasisi
çerçevesinde daha ileriye
gidilemez" sonucuna varan 13
Nisan adlý bir hareket doðdu.
Bu grup taban örgütlenmesinin
yayýlýp geniþletilmesini
savunuyor. 

Chavez ileri hamleler yaptý.
Arjantin'e mali yardýmda
bulundu. Küba ile yaptýðý
anlaþmalar sonucu eðitim ve
saðlýðý parasýz hale getirdi.
Bölgesel bir petrol örgütü
kurarak Latin halklarýn
dayanýþmasýný saðlama gayreti
içinde. Bu yaz yayýna baþlayan
bir Latin TV projesi var.
Bolivarcý  Devrim'in yayýlmasý
en önemli hedefi gibi görünüy-
or. Troçki'nin "Sürekli  Devrim"
kitabýný okuduðunu ve
"ülkelerin sorunlarýnýn ulusal
çerçevede çözülemeyeceði"
tespitini doðru bulduðunu
söylüyor. Dünya  Sosyal
Forumu kapanýþ konuþmasýnda
anti kapitalizm ve sosyalizm-
den sözetti. 

Beþ temel slogana sahip:
1) Anti emperyalist bir evreye

giriyoruz.

2) Katýlýmcý demokrasi yoluy-
la halk iktidarýný geliþtireceðiz.

3) Ordu yerine halk ordusu
kuracaðýz.

4) Devrim içinde devrim
yapacaðýz.

5) Son vurgularý ise anti kapi-
talizm ve sosyalizm.

Gecekondu bölgelerini
mafyanýn denetiminden çýkarýp
mahalle komitelerine devret-
mek gibi uygulamalar halkýn
hayatýnda iyileþmeler yaratýyor
ve kitle hareketinin kendine
güvenini artýrýyor. 

Ancak Chavez hükümetinin
içinde aþaðýdan demokrasi
projesine düþman unsurlar da
var. Söylemi kendi iradesinden
deðil, aþaðýndan kitle hareke-
tinin basýncýndan kaynaklanýy-
or. Örneðin halk ordusu fikri
sokakta üretilmiþ bir sloganýn
sonucu. Ayrýca Venezülla,
dünyada petrol rezervleri ve
üretimi açýsýndan beþinci sýra-
da. Yani Chavez, diðer Latin lid-
erlerin aksine, uygulamalarýn-
da kullanabileceði önemli bir
gelire sahip. Sonuçta Chavez
ordu bürokrasisinden gelen,
darbe giriþimcisi, eski bir
subay. Yine de kitle hareketinin
gücünü kanýtlayan iyi bir örnek
Vene-züella. Chavez ABD'nin
düþman ilan ettiði tüm ülkeler-
le (örneðin bazý Ortadoðu ülke-
leri) iyi iliþkiler geliþtiriyor.

Ayaklanma  ve  devrim  
Latin Amerika'da kapitalist sistemden bütünlüklü bir

kopuþtan deðil, ancak, o da bazý ülkelerde, egemen
sýnýflar ve emperyalizmden kýsmi bir kopuþtan söz
edilebilir. Özel mülkiyetin toptan devrilmesi diye bir
durum söz konusu deðil. Tüm Latin Amerika'da kitle
hareketinin ateþi birtakým reformlarla söndürüldükten
sonra, kapitalist sistemin gerekleri yerine getirilmeye
baþlanýyor. 

Üstelik, küçük gruplar varolmakla birlikte, muhalefetin
baþýný çekecek, geniþ yýðýnlarý arkasýndan sürükleyecek,
kitlesel, radikal bir devrimci örgüt de, Latin Amerika'nýn
hiçbir ülkesinde yok. 

Bütün bu etkenler yaþanan ayaklanmalarýn devrime git-
memesinin nedenleri. Ayaklanma devrim deðildir. Ama
devrimlerin hazýrlýðý olabilir. Latin Amerika'da kitle
eylemleri solu iktidara taþýyor, bu sol saðcýlaþmaya
baþladýðýnda onun daha solunu iktidara getiriyor.
Tabanda kendi öz örgütlenmelerini yaratýyor. Çeþitli
reformlarý kazanýyor. Bu reformlar, en alttakilerin hayatýn-
da önemli ilerlemeler saðlýyor. Liderlerini, politik alanda
radikal tercihler yapmaya zorluyor. Örneðin Chavez'i
petrolü devletleþtirmeye ve ABD emperyalizmine kafa tut-
maya zorluyor. Sol ve kitleler yepyeni deneyimler birik-
tiriyor. Baþka bir dünyanýn ipuçlarý yanýnda, o dünyanýn
nasýl kurulacaðýnýn ipuçlarý da keþfediliyor. Latin Amerika
yoksullarýna gereken þey, Türkiye'de bizim ihtiyaç duy-
duðumuz ile ayný þey: baþka bir dünya isteyenlerin sesi
olabilecek, kapsayýcý, kitlesel, radikal bir devrimci örgüt.

Brezilya ve uzlaþma

VVeenneezzüüeellllaa

Chavez’in Bolivarcý devrimi!
AAyyrrýýccaa  VVeenneezzüüllllaa,,

ddüünnyyaaddaa  ppeettrrooll  rreezz-
eerrvvlleerrii  vvee  üürreettiimmii
aaççýýssýýnnddaann  bbeeþþiinnccii

ssýýrraaddaa..  YYaannii  CChhaavveezz,,
ddiiððeerr  LLaattiinn  lliiddeerr-

lleerriinn  aakkssiinnee,,  uuyygguu-
llaammaallaarrýýnnddaa  kkuullllaann-
aabbiilleecceeððii  öönneemmllii  bbiirr

ggeelliirree  ssaahhiipp
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Son yýllarda kadýna yönelik þid-
detin önlenmesi doðrultusunda
baþta Ceza Kanunu’nda olmak
üzere pek çok yasal deðiþiklik
gündeme geldi. En son Meclis'te
Töre ve Namus Cinayetlerini
Araþtýrma Komisyonu’nun oluþ-
turulmasý, Ýçiþleri Bakanlýðý
tarafýndan yayýnlanan ve þiddet
uygulayan aile bireyinin evden
uzaklaþtýrýlmasýna iliþkin
kanunun polis tarafýndan nasýl
uygulanmasý gerektiðine dair
genelgede olduðu gibi,  kadýna
yönelik þiddetin önlenmesi iddi-
asýyla bir dizi adým atýlýyor. Yasal
süreçte yaþanan bu geliþmelerde
AB uyum süreci önemli bir
dinamik olmakla birlikte, þiddete
karþý kadýn hareketinin yýllardýr
verdiði mücadelenin de rolü
bulunmaktadýr. 

Kadýna yönelik þiddetin önlen-
mesi  son yýllarda deyim
yerindeyse bu kadar popüler hale
gelmesine raðmen atýlan adýmlar
sorunun büyüklüðü karþýsýnda
son derece yetersiz. Resmi bir
araþtýrmaya göre evli erkeklerin
%34'ü eþlerine fiziksel þiddet
uyguladýðýný söylemiþlerdir.
Kadýna yönelik þiddet þok edici
boyutlarda varlýðýný devam
ettiriyor. 

Þiddetin önlenmesine iliþkin
yasal deðiþiklerin kaðýt üzerinde
kalmayýp deðiþim yaratabilmesi
ancak yeterli  kaynaðýn    ayrýl-
masýyla mümkün olabilecektir.
Öte yandan  þiddetin olduðu her
yerde her zaman buna iliþkin
tutum alýnmadan ciddi bir
adýmýn atýlmasý mümkün olamaz.
Aksi takdirde yapýlan yasal
deðiþiklikler göz boyamaktan öte
bir anlam taþýmýyor.

Kadýna yönelik  þiddete karþý
tutum almak evde, iþte, okulda,
yolda sadece kaba dayak ya da

laf atýldýðý zaman deðil þiddeti
meþrulaþtýran cinsiyetçi bir espiri
karþýsýnda da þiddeti kanýk-
samadan tutum almayý gerek-
tiriyor.

Kadýna yönelik þiddet hakkýnda
daha fazla konuþmak, karþý çýk-
mak geerkiyor. Ayný zamanda
somut talepler etrafýnda
mücadele ederek örgütlenerek bu
sorunda gerçek deðiþimin yaratýl-
masý mümkün olabilecektir. Ýþ
yerinde tacize uðrayan kadýnýn
þiddete sessiz kalmamasý,  yeter-
siz de olsa yasal mevzuatýn
uygulanmasýný talep etmesi çoðu
zaman o iþyerinde bir örgütlen-
me varsa mümkün olabilmekte-
dir.

Üstelik sadece sendikanýn var-
lýðý yeterli olmuyor. Var olan
örgütlenmenin kadýnlarý kap-
samasý yani, kadýn erkek arasýn-
daki cinsiyetçi iþ bölümüne karþý
çýkmasý, eþit iþe eþit ücret, kreþ
açýlmasý gibi taleplerinin bulun-
masý, kadýnlarýn sendikal
örgütlenme ve yönetiminde yer
alabilmesi için kota, pozitif
ayrýmcýlýk gibi bir dizi yöntem-
lere sahip olmasý gerekir. Kadýna
yönelik ayrýmcýlýða ve þiddet
karþý mücadele eden bir örgütlen-
me olmadýðý takdirde maðdur
kadýn eksik gedik de olsa var
olan yasal haklarýn talep etmekte
çoðu zaman zorlanmaktadýr. 

Örgütlenme elbette þiddete
karþý çýkmak için olduðu kadar
þiddetin önlenmesi için de
olmazsa olmaz bir gereklilik.
Kadýna yönelik þiddete sýfýr toler-
ans ilkesinin hayat bulmasý,
ancak, kadýn erkek birlikte
mücadele etmesi ve mücadelenin
kitleselleþmesi ve yaygýnlaþ-
masýyla mümkün olabilecektir. 

Geceleri sokaklarda rahatça
yürüyebilmek için daha fazla
sokak lambasý, daha fazla sýðýn-
maevi, daha fazla iþ olanaðý,

daha fazla kreþ gibi bir dizi talep
için kampanyalar düzenlemek
mümkün. Tarihsel pek çok
örneðin yaný sýra yakýn zamanda
Endonezya, Tayland, Kore,
Kenya ve diðer bir çok ülkede
cinsel taciz, eþit ücret, doðum ve
emzirme haklarý konusunda ver-
ilen mücadeleyle birlikte bu hak-
lar kazanýlmýþtýr.

Endonezya'da günde 12 saat,
haftada yedi gün çalýþýlan,
genelde ayakta durarak ve günde
sadece iki kez tuvalet hakkýnýn
bulunduðu çalýþma koþullarýnda
regl sorunu sürekli gündeme
getirildi. Patronlarýn bu hakký
tanýmamaktaki ýsrarýna raðmen
regl izni talebi kadýnlar kadar
erkek sendikacýlar tarafýndan da
savunulmuþ ve mücadele
kazanýmla sonuçlanmýþtýr.  

Kökleri uzun yýllara dayalý olan
þiddetin ortadan kalkmasý baþka
bir toplumsal sistemin yaratýl-
masýyla uzun dönemde mümkün
olmakla birlikte kýsa dönemde
mücadeleyle deðiþtirilebilecek
pek çok þey var.

Savaþ karþýtý hareket sahip
olduðu çeþitliliði, dünyanýn
birçok ülkesinde örgütlü olmasý
ve kitleselliði ile birlikte iþgalin
gerçek yüzünü çok iyi teþhir etti.
Bush ve ekibinin köþeye sýkýþ-
masýna neden oldu. Savaþ karþýtý
harekette olduðu gibi kadýna
yönelik þiddetin önlenmesi için
ancak kitlesel mücadeleyle
mümkün olacaktýr.

Kadýn konusunda yararlý bir-iki
kitap:
11.. Kadýnlarýn Özgürlüðü ve Sýnýf
Mücadelesi, Tony Cliff
22.. Kadýn Özgürlüðünün Sorunlarý,
Evelyn Reed
33.. Küreselleþme ve Kadýnlar,
Goretti Horgan,
44.. Kadýnlarýn Kurtuluþu ve
Sosyalizm, Chris Harman

15 - 40 yaþ arasý birçok
kadýnýn kanser, trafik
kazalarý ya da sýtma yerine
toplumsal cinsiyet kökenli
þiddet nedeniyle ölmekte ya
da yaralanmaktadýr

Her 3 kadýndan 1'i
yaþamý boyunca dövülmekte,
cinsel iliþkiye zorlanmakta ya
da taciz edilmektedir

Kadýn cinayet kurban-
larýnýn yüzde 70'i erkek part-
nerleri tarafýndan
öldürülmektedir

Her yýl iki milyon kýzýn
cinsel organlarýnýn sünnet
edilme riski bulunmaktadýr. 

1994'te Kadýnýn Statüsü
ve Sorunlarý Genel
Müdürlüðü'nün, erkeklerin
% 40'ýnýn kadýn ve kýzlarý
þiddetle "disipline etme"nin
kabul edilebilir olduðuna
inandýðýný ortaya koyan bul-
gularý büyük bir tepki yarat-
mýþtýr. 

1995'te baþkent
Ankara'daki gecekondularda
yaþayan kadýnlar arasýnda
yapýlan bir araþtýrma, kadýn-
larýn yüzde 97'sinin
kocalarýnýn saldýrýsýna
uðradýðýný ortaya koymuþ-
tur.

Mor Çatý'nýn 1990 ile
1996 yýllarý arasýnda 1.259
kadýn arasýnda yürüttüðü bir
araþtýrma, kadýnlarýn yüzde
88,2'sinin bir þiddet ortamýn-
da yaþadýðýný ve yüzde
68'inin kocalarý tarafýndan
dövüldüðünü göstermiþtir. 

Ankara'da yapýlan baþka
bir kadýn araþtýrmasýna göre,
kadýnlarýn yüzde 64'ü
kocalarýndan, yüzde 12'si
ayrýldýklarý kocalarýndan,
yüzde 8'i birlikte yaþadýðý
erkeklerden ve yüzde 2'si de
kocalarýnýn ailesinden þiddet
görmektedir.

Kamer tarafýndan namus
cinayetlerini önleme projesi
kapsamýnda yapýlan bir
ankete katýlanlarýn yüzde
33'ü namusu 'eþi, kardeþi
veya annesi' olarak algýla-
makta. Namussuzluk ise
büyük oranda 'kadýnlarýn
bekâretlerini kaybetmesi'
olarak deðerlendirilmekte.  

Ýnsan Haklarý Örgütü'nün
22003'te yayýnladýðý rapora
göre aile bireyleri tarafýndan
öldürülen 77 kadýndan
40'ýnýn töre cinayetine kur-
ban gittiði tahmin edilmekte-
dir. Gerçek sayýlarýn bunun
çok daha üstünde olduðunu
söylemek mümkün. 

Kadýnýn cinselliðini kontrol
etmeyi saðlayan ve bir tabu

olarak kabul edilen namus
kavramý en ufak þüphe
halinde bile kadýnlarýn
yaþamlarýnýn son bulmasýna
neden olabilmektedir.

Kýz arkadaþýyla sinemaya
gittiði için, radyodan þarký
istediði için, eve geç geldiði
için, evlilik dýþý iliþkisi
olduðu için namusun temi-
zlenmesi gerekçesiyle kadýn-
lar öldürülmektedir. 

Ayrýmcýlýðýn devamýna,
kadýnlarýn ezilmesine ve
baský altýnda tutulmasýna
neden olan þiddet namus
cinayetlerinde olduðu gibi
kadýnlarýn baþta yaþam hakký
olmak üzere kadýnlarýn
insan haklarýnýn  ihlaline
neden olmaktadýr.

Kadýna yönelik þiddet
Ýþ yerinde tacize uðrayan kadýnýn þiddete sessiz kalmamasý,  yetersiz de olsa yasal mevzuatýn uygulanmasýný

talep etmesi çoðu zaman o iþyerinde bir örgütlenme varsa mümkün olabilmektedir.

KKiimmsseenniinn  nnaammuussuu
oollmmaayyaaccaaððýýzz!!

Af Örgütünün
verilerine göre

þiddetin boyutlarý
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ÞÞeennooll  KKAARRAAKKAAÞÞ

Milyonlarca insan, küresel bir
mücadele içinde. Kapitalizm her
gün sorgulanýyor. Gezegen
çapýnda birlikte örgütlenen
eylemler, dev þirketleri, bu þir-
ketlerin sözcüsü olan hükümet-
leri ve savaþ politikalarýný yer-
den yere vuruyor.

3 Aralýk'ta 32 ülkede birden,
küresel ýsýnmaya karþý eylemler
gerçekleþti. Bir çok ülkede bu
eylemler, petrol, enerji, ulaþým
ve silah þirketlerini hedef
aldýlar. Eylemciler, küresel ýsýn-
mayla savaþ arasýndaki baðlan-
týyý kurmakla kalmadýlar.
Gezegenin ve yaþam türlerinin
canýna kasteden bütün
geliþmelerin kapitalizmle
baðlantýsýný da ortaya serdiler.
Ýstanbul'daki eylemde, "Bush
petrol satýyor, dünya batýyor"
sloganý sýk sýk atýldý. 

Milyonlarca insan, sosyalist-
lerin daima savunduklarý poli-
tikalarla ayný politikalara
sahipler. IMF'ye,  savaþa karþý
olmayan yok. Bush'a karþý
olmayan yok.

Fakat bu politik atmosfer,
insanlarýn hýzla sosyalizmin
bayraðý altýna toplanmasýna,
devrimci örgütlerde örgütlen-
melerine neden olmuyor.
Kapitalizm eleþtirisi yoðun olsa
da sosyalizm kapitalizme alter-
natif, onun yerini almasý zorun-
lu ve gerekli bir dünya olarak
algýlanmýyor.

Kapitalizm ve sosyalizm

Aralarýnda gençlerin en büyük
katýlýmla yer aldýðý onbinlerce
savaþ karþýtýnýn yürüdüðü kor-
tejlerde, "Biz anti kapitalistiz"
sloganý büyük bir coþkuyla atýl-
sa da bu, insanlarýn sosyalizmi
hedeflediði anlamýna gelmiyor. 

"Baþka bir dünya mümkün!"
diyenler, bu dünyadan, kapital-
izmin her düzeydeki iliþki-
lerinden nefret ediyorlar ve bu
sosyalist bir hareketin kitle-
selleþmesi için müthiþ bir fýrsat.
Ama tek baþýna yeterli deðil.

"Anti kapitalist bilinç, gelenek-
sel solun 1980'lerdeki yenilgiler
nedeniyle ve Sovyet Bloðu'nun
çökmesinin yarattýðý kafa
karýþýklýðý yüzünden zayýflamýþ
olduðu bir ideolojik iklimde
ortaya çýktý." Ve Seattle'da
Dünya Ticaret Örgütü'nü dur-
durduðu eylemden, Kasým
1999'dan bugüne kadar anti
kapitalist hareket çarpýcý bir dizi
adým attý. Önce savaþ karþýtý
harekete ilham verdi. Ardýndan
kitlesel direniþler içinde þekil-
lenen yeni bir sol odaðýn þekil-
lenmesine ve çok önemli bir dizi
ülkede seçim zaferleri elde
edilmesine yardýmcý oldu.

Ama Sovyet Bloðu'nun
çökmesinin yarattýðý kafa
karýþýklýðý içinde patlayan bir
hareket olarak, sosyalist fikirler-
le arasýnda her zaman bir

güvensizlik duygusu hakim
oldu.

Ne yazýk ki bu durumun
sorumlusu antikapitalist
hareketin aktivistleri deðil,
sosyalistler. Kapitalizmi ceket
diken bir terzi hassasiyetiyle her
yönden eleþtiren ve mantýksýz
bir sistem olduðunu kanýtlayan
geniþ, radikal ve eylem halinde-
ki bir kuþak, sosyalist fikirlere
yönelmiyorsa, sitem edilmesi
gereken bu kuþak deðildir.

Hareket içinde sosyalist bir
anti kapitalizmin özgürlükçü,
eþitlikçi ve demokratik tüm
özellikleri kanýtlanmak zorunda. 

Ýþçi sýnýfýnýn kendi eylemi

Sosyalizm, "öncü ve cesur"
parti liderlerinin kafasýndan
üreyen parlak fikirlerin ürünü
olmayacak. Sosyalizm, lacivert
takým elbiseli kravat takan parti
liderlerinin eylemiyle olmaya-
cak. Sosyalizm, akýllý politbüro-
larýn kararnameleriyle kurul-
mayacak. Sosyalizm, hiyerarþik
bir devlet iktidarý deðildir.
Sosyalizm tek partinin
"komünizm adýna" tüm bir
devlet bürokrasisi üzerinde kur-
duðu tekelci hâkimiyet deðildir.
Sosyalizm, milli çýkarlarýn
dünyanýn tüm ezilenlerinin
çýkarlarýnýn uðrunda feda
edildiði yerel bir yönetim
deðildir. Sosyalizmde halklar
baský altýna alýnamaz.
Kadýnlarýn, cinsel tercihlerin
baský altýna alýndýðý bir sosyal-
izm olamaz. Sosyalizm zekâlarý
kendilerinden menkul bazý
insanlarýn körü körüne izlendiði
bir yönetim biçimi deðildir.

Kýsacasý sosyalizm bir parti
iktidarý deðildir.

Devrimci marksistlerle, diðer
her türden sosyalizm yorumu
arasýndaki temel fark sosyal-
izmin kimin eseri olacaðý tartýþ-
masýnda belirginleþir.
Sosyalizmi kendi partilerinin
eylemi olarak görenlerle mark-
sistler 1800'lü yýllarýn ortalarýn-
da ayrýþtýlar. Sosyalizm, kalbi
demokrasi olan bir gelenektir.
Sadece sosyal bir devrimin
ürünü olarak kurulabilir. Sosyal
bir devrim, milyonlarca ama
milyonlarca insanýn kolektif
eylemi olduðu için, milyonlarca
ama milyonlarca insanýn arzu-
larýnýn, sýkýntýlarýnýn, öfkelerinin
ve düþlerinin harekete
geçmesinin ürünü olduðu için,
önceden planlanamaz.

Polonyalý devrimci Rosa
Lüksemburg'un dediði gibi,
kapitalizm yenilecekse,
üretildiði yerde, iþçilerin
sömürü çarkýna baðlandýklarý
iþyerlerinde yenilmelidir.

Kapitalizmi baþka bir yerde ve
baþka bir sýnýfýn yenmesi
mümkün deðildir. Kapitalizmi
ancak iþçi sýnýfý, ancak iþyer-
lerinde yenebilirse sosyal bir
devrim gerçekleþebilir. 

Kolektif olarak üreten, kolektif
olarak yaþayan, kolektif eylem
yeteneði olan ve kolektif zekasý
olan tek toplumsal güç, iþçi
sýnýfýdýr.

Bir kez mücadeleye baþlayan
iþçiler, talepleri ne kadar basit
olursa olsun, eylem içinde
deneyim kazanarak kapitalizmi
eleþtirmeye baþlar. Ýþçilerin her
eylemi, sadece kapitalist sisteme

darbe vurmakla kalmaz, kapital-
ist sisteme bir bütün olarak karþý
çýkmanýn potansiyellerini
barýndýrýr. Sosyalizm, iþte bu
eylemin, en basit taleplerle
baþlayan her eylemin içinde
potansiyel olarak yer alýr.

Mücadele eden iþçiler,
örgütlenmeye, daha yaygýn ve
daha kesin bir biçimde organize
olmaya baþlar. Mücadele
genelleþtiðinde, iþçilerin kolektif
örgütlenmesi de genelleþir. Ülke
çapýna yayýlýr.

Daha fazla ücret için greve
baþlayan iþçiler, grevin kazan-
masý için grev gruplarý kurar.
Polisin saldýrýsýna karþý barikat-
lar kurar. Grevler yaygýnlaþýp
ülke çapýnda örgütlenme ihtiy-
acý doðduðunda ulusal çapta
komiteler oluþur. Ýþçi sýnýfý
kendiliðinden eyleme geçer ve
eylem içinde, kendisini
demokratik bir biçimde
örgütler.

Marksizm ve iþçi sýnýfý

Ýþçi sýnýfý, sanýldýðýnýn tersine,
bir cahiller topluluðu deðildir.
Sadece birleþik eylemlere kitle-
sel güç katan bir kalabalýk hiç
deðildir. Ýþçi sýnýfý güçlü
gelenekleri olan, tarihi yapan
toplumsal güçtür.

1871 yýlýnda, Avrupa'nýn
siyasal çalkantýlarý içinde
Paris'te patlayan iþçi isyaný, Karl
Marks Komünist Parti
Manifestosu'nu yazdýðý için
deðil, Paris iþçilerinin isyan
etmekten baþka bir þansý
olmadýðý için, kendiliðinden
patlak verdi.

Marks gibi, Engels, Rosa
Lüksemburg, Lenin ve Troçki
gibi devrimciler iþçi sýnýfýnýn
mücadelelerinden dersler çýkart-
týlar. Ýþçilerin eylemlerini
yorumladýlar. Ýþçilerin yaþam
koþullarýný, siyasal
mücadelelerini, bu
mücadelelerin içine girerek
deðerlendirdiler. 1905 yýlýnda
Rusya'da iþçiler kitle grevleriyle
kocaman Çarlýk aygýtýný sarstýk-
larý için, Rosa Lüksemburg ve
Lenin ve Troçki, devrimin ders-
lerini yazabildiler.

Rus iþçileri 1905 yýlýnda da,
1917 yýlýnda da grev komiteleri-
ni kurarken, grev
komitelerinden daha geniþ kap-
samlý siyasi taleplerle hareket
eden iþçi meclislerini kurarken,
hiç kimseye sormadýlar. Çünkü
devrimler yapýlmaz, olur.

Devrimci Marksizm, iþçi
sýnýfýnýn kapitalist sisteme karþý
uluslar arasý arenada verdiði
mücadeleyi, genelleþtirir, bu
mücadelenin en önemli anlarýn-
dan dersler çýkartýr, bir sonraki
dönemin mücadelesinde bu
deneyimlerden yararlanmak için
bir hafýza rolü oynar. 

Çýlgýnca bir yöneticilik arzusu
yoktur. Zira iþçi sýnýfýnýn
mücadele tarihini izleyenler bilir
ki, iþçi sýnýfý yönetilemez.

Sosyalizm iþçi sýnýfýnýn
kendi eseridir

AAþþaaððýýddaann  ssoossyyaalliizzmm
1840'larda sosyalist düþünce akýmý

doðmaya baþladý. Ingiltere ve
Fransa'da sanayi devrimi, toplumda
yaygýn deðiþim için bastýran yeni bir
toplumsal gücü ortaya çýkardý. Bu güç
iþçi sýnýfýydý. Bu sýnýf büyük fabrika ve
iþyerlerinde yoðunlaþmýþ, gittikçe ar-
tan ölçüde kollektif eyleme, grev-lere,
sendikalarda örgütlenmeye yö-nelen
ücretli emekçilerden oluþuyordu. 

1830 ve 1840 arasýnda endüstriyel
iþçi sýnýfý Avrupa'da siyasetin þeklini
deðiþtirdi. Iþçi sýnýfý eylemlerinin bu
militanca yükseliþi bazý radikal
yazarlarý ve örgütçüleri etkiledi. Ýþçi
sýnýfýnýn sosyalist düþüncenin
merkezine oturmasý Alman sosyalist
Karl Marks'ýn yazýlarýnda ve örgütlen-
me çabasýnda gerçekleþti. Marks
aþaðýdan sosyalizm ilkesi üzerine
tamamen yeni bir sosyalist dünya
görüþü geliþtirdi. 

Marks Fransa'da iþçilerin politik
eylemlerini ve Ingiltere'de  sanayi
devriminin geliþimini gördü. Bu
deneyimlerden, sömürücü iþveren ile
sömürülen iþçilere bölünmüþ bir
toplumda tam demokrasinin kurula-
mayacaðý sonucuna vardý.
Kapitalistler ekonomik iktidarý
ellerinde tuttuklarý sürece politik hay-
atý da yürütmeye devam edeceklerdi.
Gerçek demokrasi için toplumdaki
sýnýf ayrýmýný aþmak gerekiyordu.
Ancak bundan sonra her birey toplum-
sal ve politik iliþkilere tamamen ve
eþit olarak katýlabilirdi. 

Ütopiklerin tersine, Marks, sosyal-
izmin demokrasinin daha üst bir
basamaðýný temsil ettiðini savundu.
Demokrasiyi yadsýyan tüm sosyalist
ve komünist görüþlere muhalefet etti.
1847'de þöyle yazdý: " Biz kiþisel
özgürlüðü yoketmek, dünyayý dev bir
kýþlaya veya iþyerine çevirmek isteyen
komünistlerden deðiliz. Bazý
komünistler vicdani bir rahatsýzlýk
duymadan kiþisel özgürlüðü reddediy-
or ve onu eksiksiz bir uyumun önünde
engel olarak gördüklerinden
dünyadan defetmek istiyorlar. Ama
bizim eþitlik kazanmak için özgürlük-
ten vazgeçmeye niyetimiz yok. Baþka
hiçbir toplumda özgürlüðün komünal
mülkiyete dayalý bir toplumdaki kadar
garanti altýnda olacaðýna inanmýy-
oruz". 

Sosyalizm yeni bir özgürlük
toplumunu temsil ettiðine göre, bu
toplum insanlarýn kendilerini özgür-
leþtirdikleri bir süreç içinde kurul-
malýydý. Kitlelerin  koþullarýný
deðiþtirmeleri için Marks kitlelerin
kendilerini kurtarmak-/özgüleþtirmek
zorunda olduklarýný savundu. Özgür-
lük çalýþan insanlar için ele geçirilip
onlara verilemezdi. Sosyalizm ancak
ezilenlerin kitlesel demokratik eylemi
ile gerçekleþebilirdi. 

Kendi öz eylemi ile kurtuluþ ilkesini -
sosyalizmin ancak iþçi sýnýfýnýn kendi
örgütlenmesi ve harekete geçmesi ile
kurulabileceðini- sosyalizmin temeli
haline getiren ilk düþünür Marks'tý.
Birinci. Enternasyonal'in he-defler
bildirisinde yazdýðý gibi “iþçi sýnýfýnýn
kurtuluþu kendi eseri olacaktýr.”

Demokratik ve kollektif bir toplum
mümkün olan en geniþ politik
demokrasi üstünde kurulabilirdi. Ýþçi
sýnýfý mevcut devlet aygýtýna el koyup
onu kendi amaçlarý için kullanamazdý,
iþçi demokrasisi ve iþçi iktidarýný
güvenceye almak için tamamen yeni
bir devlet biçimi yaratmak zorundaydý.
Düzenli ordunun kaldýrýlmasý, parasýz
ve eþit eðitim, oy hakký, temsilcileri
geri çaðýrma hakký ve temsilcilerin
ücretlerinin sýnýrlanmasý demokratik
iþçi devletinin temel unsurlarýydý.

AAþþaaððýýddaann  SSoossyyaalliizzmm broþüründen
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Pablo Picasso’nun 1937’de
yaptýðý Guernica tablosu
savaþýn vahþetini gösteren
en önemli resim. Belki
Goya’nýn “Savaþýn
Felaketleri” tablosu da
ondan sonra savaþý teþhir
eden  ikinci önemdeki
resim olarak kabul
edilebilir.

Guernica neden hala bu
denli önemli bir resim ve
neden savaþa karþý çok etk-
ileyici fotoðraflardan bile
daha etkili.

26 Nisan 1937’de Alman
Condor Birliði’ne baðlý
savaþ uçaklarý Bask þehri
Guernica’yý bombaladýlar.
Ýspanya Cumhuriyeti’ne
karþý ayaklanan ve Ýspanya
Ýç savaþý’ný baþlatan
General Franco’nun
emrindeydiler.

Guernica þehrinin askeri
olarak bir önemi yoktu
ancak Bask ülkesi baðýmsý-
zlýk isteði ile katolik ve
muhafazakar bir Ýspanya
kurmak isteyen faþistler
için bir tehditti.

Bombardýman 3.5 saat
sürdü ve geriye yýkýlmýþ,
tahrip olmuþ bir kent
býraktý. Çok sayýda ölü ve
yaralý vardý.

Ýspanya Hükümeti’nin
isteði ile Picasso bombardý-
mandan bir hafta sonra
resmi yapmaya baþladý.
Resim Ýspanya’nýn
Paris’teki Dünya Fuarý’nda
ki Ýspanya pavyonuna
konulacaktý.

Resmin ismi tarihi Bask
þehrinin imha ediliþini
anlatýyordu ama resimde
zamaný gösteren hiçbir þey
yoktu. Merkezindeki bütün
figürler parçalanmýþ,
kýrýlmýþ objelerdi. Sanki
resmin sesis vardý ya da
daha doðrusu sessiz çýðlýk-
larla doluydu. Çerçevenin
ortasýnda ki at ve kadýn
sessiz çýðlýklar atýyordu.

Resimde birçok vücut
olmasýna raðmen bunlar
bütünlüklerini kaybetmiþti.
Eller, bacaklar ya da aðý-
zlar daðýlmýþ bir biçimde
birbirlerinin üzerindeydi.
Eðilip bükülmüþlerdi v e
iþlevlerini kaybetmiþlerdi.
Geriye kalan sadece bir acý
hissiydi.

Guernica modern sanatýn
amblemi olan bir resim
ama ayný zamanda çok da
klasik. Merkezindeki imaj
mitolojik bir at, bir boða,
kalýn bir kýlýç ve en sol uçta
Madonna ve kucaðýndaki
çocuktur.

Bütün bunlar modern
sanatýn sözcükleri deðil
fakat insan deneyimleri
üzerine evrensel þeyler
söyleyebileceðini bilen bir
sanatýn dilidir.

Bütün bunlar uzun yýllar
Picasso’nun çalýþmalarýnda
kullandýðý dilin temelini
oluþturur. 

Boða defalarca kul-
lanýlýlýr, belki bazýlarý onu
Ýspanya’nýn simgesi olarak
görür ama o aslýnda erkek
cinsinin cinsel gücünün
simgesidir. 

Guernica’da boða  uzaða
doðru bakmaktadýr.
Resimde acýdan ve dehþet-
ten eðilip, bükülmemiþ tek

yüzdür.
Ama o ayný zamanda

savaþýn insanlara neler
yaptýðýný, bir annenin
sevgisini, kahramanlýðý,
herþeyi görmeyen (ya da
görmeyecek olan) tek
gözdür.

Boða baþka türlü bir
ölüme gitmektedir. Moral
olarak içi boþalmakta,
ifadesiz bir hale gelmekte-
dir.

Guernica’nýn  bir baþka
ilginç yaný siyah beyaz
olmasýdýr. Merkezdeki at
öyle bir biçimde iþlenmiþtir
ki sanki gazete haberi
gibidir. Picasso ve Kubisler
kaðýdý tuvale yapýþtýrýrlar.

Bu dar renk seçimi, siyah
beyazlýk, resme sanki
tuvale deðil de mermere
iþlenmiþ gibi bir süreklilik,
ebediyet vermekte.

Galiba bütün bunlar, ses
ya da derin sessizlik,
gürültü, acý bu çalýþmanýn
bu denli bilinir, bu denli
takdir edilir olmasýný
saðlýyor. Belki de bütün
bunlar bu çalýþmayý her
zaman deðer verilecek bir
resim haline getiriyor.

Sonunda bütün ününe
raðmen bu resim Guernica
ya da Ýspanya Ýç Savaþý’ný
anlatan doðrudan politik
bir resim deðil. O acýnýn,
donmuþ havanýn resmi.
Belki de bu nedenle
fotoðraftan daha etkili
çünkü o bize savaþýn nasýl
olduðunu ya da nasýl
baþlayýp bittiðini anlatmýy-
or. Guernica bize bir anda,
bombardýmanýn baþladýðý
anda insani olan herþeyin
nasýl imha olduðunu
anlatýyor.

Dün Ýspanya’da
Guernica’da olanlar
defalarca tekrarlandý. En
son Irak’ta ABD bombardý-
manýnda, ardýndan
Felluce’de yaþandý.

Guernica sadece Guernica
katliamýnýn deðil, savaþýn
yýkýp tahrip ettiði hery-
erdeki acýnýn, dehþetin,
insanlýk dýþý durumun
resmidir.

Mehmet Ali BULUT

RESÝM Picasso sergisi

Guernica

SSaavvaaþþýýnn  vvee  ddeehhþþeettiinn  rreessmmii

Ünlü ressam Picasso’nun
resimleri Ýstanbul’da
sergileniyor. Belki de en
ünle resmi olan
Guernica’yý resim sanatý ile
ilgilenmeyenlerin dahi
bildiði Picasso’nun bu ünlü
eseri de Ýstanbul’a geldi.

Emirgan’daki Sakýp
Sabancý Müzesi’nde
sergilenen Picasso eserleri
135 adet. Yani oldukça çok
resim var sergide. Ne var
ki bu resimlerle
Picasso’nun sanatýnýn
hangi evrimlerden geçtiði-
ni, nasýl þekillendiðini
anlamak pek mümkün
deðil.

Sergide yer alan eserlerin
116’sý Picasso ailesinin
açtýðý müzeden geliyor ve
bir ksýmý daha önce
sergilenmemiþ eserler. Bu
açýdan serginin bir

ilginçliði var ama gene de
“Picasso Türkiye’de”
dendiðinde insan Picasso
resminin bütün evrelerinin
geliþimini görmek istiyor.

Basýn  da sergi çok
övülüyor. Herþeye raðmen
olumlu bir geliþme olduðu
açýk ama Türk basýný
Picasso’nun resmi üzserine
deðil de aþk hayatý üzerine
ve daha çok da Sabancý
Ailesi’nin ne büyük
fedakarlýklarla bu resimleri
Ýstanbul’a getirdiðini yaz-
mayý tercih ediyor.

Resim sanatýna çok ilginiz
olmasa da gidip görmeye
çalýþýn. Gerçek Guernica’yý
görmek önemli. Ancak
para vereceðinizi unut-
mayýn.

Picasso Ýstanbul’da
Sakýp Sabancý Müzesi, Emirgan

Picasso Ýstanbul’da

Kendi  portresi Savaþçý  heykeli

PPiiccaassssoo’’nnuunn  eenn  ççookk  bbiilliinneenn  eesseerrii:: GGuueerrnniiccaa

FFaaþþiissttlleerriinn  bboommbbaarrddýýmmaannýýnnddaann
ssoonnrraa  GGuueerrnniiccaa

kitap kulübü
Sosyalist Ýþçi okurlarý her
ay bir kitabý tartýþýyorlar.

Bu ay tartýþýlacak olan
kitap Sosyalist Ýþçi’nin

geçen sayýsýnda tanýtýlan
DDüünnyyaa  BBeenniimmddiirr adlý
kitap. Ýsteyen herkes

KKiittaapp  KKuullüübbüü toplantýlarý-
na katýlabilir.

1100  AArraallýýkk,,  CCuummaarrtteessii
saat: 17.00-19.00

KARAKEDÝ

KKaarraakkeeddii
Ýstiklal Caddesi, Büyükparmakkapý Sk,
Hayat Apt. 4. Kat

ssoossyyaalliisstt  iissccii

Orhan  Pamuk
Türk
yurtseverlere
raðmen  ünlü

Kimileri ve en baþta da
yurtsever “solcular”
OOrrhhaann  PPaammuukk’un edebi
yönünü tartýþadursunlar
OOrrhhaann  PPaammuukk’un
Türkiye’de bugüne kadar
toplam 800 bin, Türkiye
dýþýnda ise 1.2 milyon
sattýðý açýklandý.

Bu arada Pamuk’un KKaarr
kitabý Amerika’nýn önem-

li gazetelerinden New
York Times’ýn kitap eki
Book Review tarafýndan
2004’ün en iyi 10 kitabýn-
dan birisi olarak seçildi.

Kar 22 dile çevrilirken
yazarýn diðer bir kitabý,
BBeenniimm  AAddýýmm  KKýýrrmmýýzzýý 34
dile çevrildi.

KÝTAP

Silah
ticaretinin
filmi

Hollywood’da açýkça
solcu bir hava var.
AAnnddrreeww  NNiiccccooll’ün SSaavvaaþþ
TTaannrrýýssýý filmi bu yeni
havanýn ürünlerinden
birisi.

NNiiccoollaass  CCaaggee,,  BBrriiddggeett
MMooyynnoohhaann  ve JJaarreedd
LLeettoo’nun baþ rollerini
oynadýðý film uluslararasý
silah kaçakçýlýðýný
anlatýyor. Hem de sanki
bir dokümanter gibi ve
oldukça çarpýcý bir
biçimde.

Silah kaçakçýsý Yuri
Ukrayna’dan Yahudi
olduklarýný söyleyerek
ABD’ye gelmiþ bir ailenin
büyük oðlu. Silah
kaçakçýlýðýna küçük çapla
baþlýyor ve giderek iþleri
büyütüyor. O her zaman
küçük silahlar alýp satýy-
or. Bir yerde

kalaþnikovun en önemþi
kitle imha silahlarýndan
birisi olduðu söyleniyor.

“Benimki namuslu bir
iþ” diyor silah kaçakçýsý.
“Evet insan öldürüyor
ama sigara ve otomo-
biller de insan öldürüyor.
Onlarý niye suçlamýyor-
sunuz?” diye de ekliyor.

Dünya da bugün 550
milyon civarýnda küçük
silah var. Yani her 12
kiþiden birisi silahlý.
Ýnsanlar silahýkendilerini
korumak için aldýklarýný
söylüyorlar ama silahsýz
11 kiþinin silahlý bir kiþi-
den kendisini nasýl kur-
taracaðý belli deðil.

Dünyanýn en büyük
silah satýcýlarý ABD,
Rusya, Çin, Fransa ve
Ýngiltere. Bu beþ ülke
ayný zamanda BM
Güvenlik Konseyi’nin
daimi üyeleri. En büyük
silah satýcýlarýnýn dünya
güvenliðini koruduk-
larýný düþünmek elbette
ki çok çeliþkili.

YYuussuuff  DDEENNÝÝZZ

FÝLM Lord of War
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AAþþaaððýýddaann
ssoossyyaalliizzmm

-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum, iþçi
sýnýfýnýn üretim araçlarýna
kolektif olarak el koyup üreti-
mi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

RReeffoorrmm  ddeeððiill,,
ddeevvrriimm

-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 sahip-
lerini, egemen sýnýfý korumak
için oluþturulmuþtur.

-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen
farklý bir devlet gereklidir.

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

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

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

-Sosyalistler insanlarýn cin-

sel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm

-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin iþçi-
leri ile karþý karþýya gelme-
sine neden olan her þeye
karþý çýkarlar.

-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperya-lizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi kader-
lerini 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.

DDeevvrriimmccii  ppaarrttii

-Sosyalizmin gerçekleþe-
bilmesi 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 par-
tisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.

ssoossyyaalliisstt  iiþþççii
nnee  ssaavvuunnuuyyoorr??  
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Genel-ÝÝþ'ten
eylem

DÝSK Genel-Ýþ
Sendikasý  1 Aralýk'ta
Kadýköy Belediyesi
önünde yaptýðý açýkla-
ma ile toplu iþ
sözleþmelerindeki hak
ihlallerine dikkat çekti. 

"DÝSK Genel-Ýþ
Sendikasý 1 No'lu
Þube", pankartýnýn
açýldýðý eylemde
konuþan DÝSK Genel-
Ýþ Ýstanbul 3 No'lu
Bölge Þube Baþkaný
Veysel Demir, hak gas-
plarýnýn her geçen gün
arttýðýný söyleyerek
buna karþý hep birlikte
mücadele edilmesi
gerektiðini vurguladý. 

DÝSK Genel-Ýþ
Sendikasý 1 No'lu Þube
Baþkaný Yunus Denizci
ise kamu hizmeti ver-
mekle görevli
belediyelerin taþeron-
laþtýrmaya izin ver-
memesini istedi.
Taþeronlaþma uygula-
malarýnda ortaya çýkan
en büyük olumsu-
zluðun taþeron þirket
iþçilerinin sosyal
güvenlik ve sendikal
haklarýnýn çok aðýr bir
biçimde ihlal edilmesi
olduðunu söyleyen
Denizci, sendikalara
üye olan taþeron þirket
iþçilerinin iþveren
tarafýndan derhal iþten
atýldýðýný belirtti. Son
olarak, Kadýköy
Belediyesi temizlik
iþleri müdürlüðü ile
çalýþmakta olan Altaþ
temizlik þirketinde
çalýþan 13 iþçinin
sendikaya üye olduk-
larý için iþten atýldýk-
larýný söyleyen Denizci,
iþçilerin derhal geri
alýnmasýný istedi. 

Yaklaþýk 400 kiþinin
katýldýðý açýklama, "
Taþerona deðil, iþçiye
bütçe", "Sosyal hak-
larýmýz gasp edilemez"
sloganlarý ile sona erdi. 

Enerji-SSen
Kuruldu

Uzunca süredir
devam eden çalýþ-
malarýn üzerinden
kamu çalýþanlarýný, iþçi-
leri ve taþeron iþçilerini
birlikte örgütlemeyi
hedefleyen ENERJÝ-
SEN (Elektrik, Gaz, Su,
Baraj Çalýþanlarý
Sendikasý) 1 Aralýk
2005 tarihinde
Kurucular Kurulu
tarafýndan Valiliðe
yapýlan bildirimle
resmi kiþiliðine ka-
vuþtu. 

Baþvuruya KESK
Ýstanbul Þubeler
Platformu adýna Ali
Ekiz, DÝSK Basýn-Ýþ
Genel Baþkaný Kamil
Kartal ile Sine-Sen ve
Dev Saðlýk-Ýþ üyeleri
de katýlarak destek
oldu.

Malatya'ya 7 bin den fazla
insan ishal salgýný nedeniyle
hastanelere baþvurdu.
Hastanelere baþvurmayan
ancak hasta olanlarýn
sayýsýnýn 30 bine yaklaþtýðý
tahmin ediliyor. Eczacýlar
odasý baþkanýnýn açýkla-
masýna göre son 1 ayda
toplam 30 bine yakýn ishal
ilacý satýlmýþ. Ýçme suyun-
dan kaynaklanan salgýnýn
yaný sýra, yine içme suyun-
dan kaynaklý Tifo ve
Hepatit vakalarý da görülm-
eye baþlandý.

Malatya Ýnönü üniversitesi
rektörüne göre bundan 3 ay
önce suda koli basiline rast-
landýðýný bildirmiþ, ancak
hiç bir önlem alýnmamýþ.

Ýlk Ýshal vakalarý görülm-
eye baþlayýnca bir basýn
açýklamasý ile durumu
duyuran rektöre göre, eðer
basýn açýklamasý yapýlmasa
idi bütün olanlar örtbas
edilmeye çalýþýlacaktý.

Malatya belediye Baþkaný
H. Cemal Akýn ise salgýn
baþladýktan sonra yaptýðý
basýn açýklamasýnda suyun

içilebilir olduðunu söylemiþ
ve kameralar önünde su
içmiþti. Akýn'ýn eþi de þu an
tifo baþlangýcý teþhisiyle
tedavi görüyor.

Belediye Baþkaný olaylar
büyünce belediyede görevli
dört kiþiyi açýða aldý.

Salgýn baþladýktan sonra
þehirde içme suyunun
tüketilmesini engellemek
için gerekli olan çaðrý ancak
9 gün sonra yapýldý. Saðlýk
bakanlýðý sudaki koli basili
yüzünden hastaneye baþvu-
ranlarýn sayýsý 2 bine
ulaþana kadar çaðrýyý yap-
madý. Þu an 7 bin olan
vakanýn daha artmasý bek-
lenir. Çünkü belki de bir
kaç aydýr Malatya halký koli
basilli su tüketiyor.

Þýrnak ta da son 10 günde
100 e yakýn insan ishal
nedeniyle hastanelere
baþvurdu.

Halk önlem olarak þehir
þebeke suyunu tüketmiyor.
Daðlardan gelen kaynak su-
larýný kullanmaya çalýþýyor.

SES (Saðlýk Emekçileri
Sendikasý) Malatya

Belediyesi hakkýnda suç
duyurusunda bulunacaðýný
açýkladý.

Yetkili mercilere de bir
hastalýk afet vb durumlarýn-
da kamera karþýsýna geçip
aslýnda bir þey yok babýnda
hava atmak devlet politikasý
haline gelmiþ durumda.
Çernobil sonrasýnda da ben-
zer bir durum yaþanmýþtý.

Kitlesel ölümlerin yaþan-
masý için ille de deprem
veya savaþ olmasý gerek-
miyor.  

Bu kadar insanýn hastalan-
masýndan Saðlýk Bakanlýðý
ve Belediye sorumlu. Aylar
öncesinden uyarýldýklarý
halde önlem almadýklarý
için þimdi binlerce insan
hasta, bir çoðunun hayatý
tehlikede.

Olayýn sorumlusu olarak
ise birkaç belediye çalýþaný
açýða alýnýyor. Oysa Saðlýk
bakanýnýn ve Belediye
Baþkaný'nýn istifa etmesi
veya görevden el çektir-
ilmesi gerekirdi.

MMeelliihh  TTAANNIILL

Malatya'da  sorumlu  kim  ?

Bugün, Eðitim-Sen'in
büyük eðitimci yürüyüþü
adýný verdiði eyleme gittik.
Þehir dýþýndan gelenlerin
Ankara giriþinde durdurul-
masý üzerine; Güven-park'-
ta bulunan sendikalýlarýn
yanýna gittik. Yaþanan kýsa
bir arbedenin ardýndan,
polis zaten sayýsý 300-400
olan grubun bir bölümünü
çembere aldý. Kýsa süreli
arbedelerde haberlerde
izlediðiniz üzere birkaç
kiþi yaralandý.

Arkadaþlarýmýzdan bir
kýsmý da en önde bulun-
manýn sonucu olarak, arbe-
dede cop ve tekmelere
maruz kaldýlar Ardýndan,
sürekli itiþmelerin olduðu
ve içerideki çemberin
dýþýnda ayrýca bütün bir
park ablukaya alýndý.
Akþam saatlerine doðru,
Ziya Gökalp Caddesine
gidildi ve cadde trafiðe
kesilerek bir oturma eyle-

mi gerçekleþtirildi.
Yaklaþýk 1.000 kiþiyle
gerçekleþtirilen eylem
yarýn saatdevam etmek
üzere bitirildi. 

Haber ajanslarý eylemde
yaklaþýk 4.000 polisin
olduðunu söylüyorlar. Þu
kadarýný söyleyeyim; ilk
kez bir eylemde roboko-
plar, çevik kuvvet, toplum
polisi, trafik polisi ve yelek
giydirilmiþ sivil polisler-
den oluþan bir müdahale
gücü gördüm. 

Belli ki, hükümetin bu
kez paçalarý gerçekten
tutuþtu ve yaptýklarý açýk-
lamalar da gösteriyor ki bu
eylemi yaptýrmamak
konusunda ýsrarcýlar.
Elbette ýsrarlarýnýn altýnda
burjuva devletin muhale-
fete öfkesi yatýyorsa da,
bence asýl neden bu deðil. 

Asýl neden, eylemde sýk
sýk atýlan ""EEmmeekkççiiyyee  ddeeððiill,,
ççeetteelleerree  bbaarriikkaatt"" sloganýnýn

politik içeriði yatýyor.
Ýnanýlmaz derece daðýnýk
örgütlenmiþ, (en azýndan
Ankara'da) bir çok
sendikalýnýn dahi
haberinin olmadýðý bir
eylem, yaklaþýk 1.0.000 kiþi
geçecekti. Üstelik bu
eylemin soyut ""ÝÝnnssaannccaa
yyaaþþaamm"" hattýndan çok
eylem çaðrýsýnda da
""DDiiððeerr  yyaannddaann  üüllkkeemmiizzddee,,
11999966  yyýýllýýnnddaa  SSuussuurrlluukk''ttaa
yyaaþþaannaann  kkaammyyoonn  kkaazzaassýýnn-
ddaa  oorrttaayyaa  ççýýkkaann  kkiirrllii  iilliiþþkkiill-
eerr,,  bbuuggüünn  ddee  ÞÞeemmddiinnllii''ddee
bbiirr  bbaaþþkkaa  bbiiççiimmddee  kkeennddiinnii
eellee  vveerrmmiiþþttiirr"" sözleriyle
deðinilen devletin kirli
iþlerini hedef alan bir hatta
gerçekleþeceði çok açýktý.
Þemdinli olaylarýndan
sonra iþçi sýnýfýnýn sokaða
ilk adýmý olarak Eðitim-
Sen'in eylemi böyle bir
politik zeminde engellen-
meye çalýþýldý. 

EErrssiinn

""EEmmeekkççiiyyee  ddeeððiill,,  ççeetteelleerree  bbaarriikkaatt""

Sekterliðin  verdiði  zararlar
Sekterlik heryerde ve her

harekete zarar veriyor.
Þimdiye kadar sürekli
olarak hareketin deðil
kendi örgütlerinin çýkarýný
herþeyin önüne çýkaran
solörgütlerden  þikayet
ediyorduk. 3 Aralýk
sürecinde bir baþka sekter
tutuma daha þahit olduk.

3 Aralýk eylem kararý
bilindiði gibi uluslararasý
hareketi n kararý ve biz de
Türkiye’de aldýðýmýz
tutumla bu uluslararasý
karara güç vererek
katýldýk.

Amaç, aynen savaþ karþýtý
harekette olduðu gibi
mümkün olan en büyük
kalabalýðý harekete
geçirmek. Öte yandan 3

Aralýk eylemleri iklim
konusundaki ilk kitlesel
eylem olacak.

Eylemin nedeni ise
Kanada’nýn Monreal
kentindeki Kyoto
Anlaþmasý ile baðlantýlý
toplantý. Bu nedenle ortak
talep Kyoto Anlaþmasý’nýn
bütün ülkelerce ama en
baþta ABD tarafýndan
imzalanmasý.

Uluslararasý eylem
kararýný alanlar da,
Türkiye’de bu inisiyatifi
baþlatanlar da Kyoto’nun
yetersizliðini biliyor. Ve
zaten kimse bu eylemle
küresel ýsýnmanýn önüne
geçilebileceðini düþünmy-
or. 

Ama sekterler iþ baþýnda.

Ankara’da Ekoloji
Kollektifi ve Meteoroloji ve
Çevre Müh.endisleri
Odalarý “Kyoto’yu Ýmzala”
talebinin yetersizliðini
tartýþmaya baþladýlar ve
tüm süreci bu sekter tartýþ-
malarý ile doldurdular.
Sonrada çekildiler!

Ayný þeyi savaþ karþýtý
harekette de yaþamýþtýk.
Kimileri “savaþa hayýr”
demeyi yeterli bulmuyor,
ille de “empreyalist savaþa
hayýr” denmesini istiyor-
du.

O zaman onlarýn üstesin-
den geldik ve hareketin
önü açýldý. Bugün de bun-
larýn üstesinden gelecek ve
hareketin önünü açacaðýz.

AAddaa  DDEEMMÝÝRR
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1177  AArraallýýkk’’ttaa  AAnnkkaarraa’’ddaayyýýzz
Dört önemli emek örgütü 17 Aralýk’ta Ankara’ya
yürüyor.
Hedef AKP hükümetinin neo liberal güdülerle
düzenlediði 2005-2006 bütçesini protesto etmek.
Ankara’da onbinlerce emekçi, “halk için bütçe”
sloganlarýný atacak.
Kuþkusuz emek örgütlerinin tek hedefi bu deðil.
Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu
(KESK), Devrimci Ýþçi Sendikalarý
Konfederasyonu (DÝSK), Türk Tabipler Birliði
(TTB) ve Türkiye Mimar ve Mühendis Odalarý
Birliði TMMOB Ankara’ya sadece  emekçilerin
bütçeyle ilgili taleplerini iletmek için deðil, çete
iliþkilerini sorgulamak, demokrasinin sýnýrlarýný
geniþletmek için de gidiyor.
Þemdinli’de bir kez daha yakayý ele veren kon-
trgerilla iliþkileri, sadece Kürt halkýnýn sorunu

deðil. Ýþçilerin, emekçilerin ortak sorunu. Çeteleri
kollayan bir hükümet, ekmek ve demokrasi talep-
lerine de saldýrmaya devam eder.
Emek örgütleri, kamu personel rejim yasa

tasarýsýna karþý da yürüyecek. Milyonlarca kamu
emekçisinin iþ koþullarýný kökten deðiþtirmeyi ve
emekçilerin kazanýlmýþ haklarýný ellerinden
almayý hedefleyen bu tasarýya karþý çýkmak çok
önemli.
Emek örgütleri, ayný zamanda sendikal hak ve
özgürlükler için de yürüyor.
Geçen hafta Ankara’da polisin þiddet dolu
saldýrýsýna maruz kalan Eðitim-Sen eylemi,
sendikal özgürlükler için verilen mücadelenin ne
kadar önemli olduðunu bir kez daha gösterdi.
Þimdi, tüm güçlerin, tüm emek örgütlerinin bir-
leþik mücadelesinin zamanýdýr.
Türk-Ýþ’in de, Hak-Ýþ’in de, öðrencilerin, iþsiz-
lerin, savaþ karþýtlarýnýn, durumdan rahatsýz olan
tüm kesimlerin emek örgütlerinin yanýnda olma
günüdür.

TTaalleepplleerr::
Halk için bütçe

Demokrasi. Çete devletine son!
Kamu personel rejim

yasasýna hayýr!
Özelleþtirmelere hayýr!

KKEESSKK  -  DDÝÝSSKK  -  TTüürrkk  TTaabbiipplleerr  BBiirrlliiððii  -  TTMMMMOOBB  iillee  bbiirrlliikkttee  yyüürrüüyyoorruuzz


