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Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik!

ÞÝMDÝ SOKAKTA DA
KAZANABÝLÝRÝZ
22 Temmuz seçimlerinin 2 galibi var.
Hükümet partisi AKP
ve baðýmsýz adaylar
kampanyalarý.
Parlamentoya 30’a
yakýn baðýmsýz aday
girdi. Seçimlere yüzlerce
baðýmsýz aday katýldý.
Bunlarýn birçoðu sosyalist olduklarýný söylediler. Ama bütün toplum
baðýmsýz aday kampanyalarý denince Ýstanbul’da ki iki adayý, Ufuk
Uras ve Baský Oran’ý
anladý ve onlarý izledi.
Ufuk Uras 81 bin oy
alarak parlamentoya
girdi.
Baskýn Oran 31 bin oy
aldý ve parlamentoya
giremedi. Seçimden
hemen sonra yapýlan ve
aqktivistlerin katýldýðý
toplantýda “yetmedi
ama bitmedi” dendi.
Baskýn Oran’ýn kampanyasý binlerce aktivisti
harekete geçirdi. Ayný
toplantýda konuþan
Baskýn Oran’da devam
dedi.
Parlamentoya göndermeyi baþardýðýmýz Ufuk

BAK ve KEG aktivisti

Kerem Kabadayý
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Engin Ardýç’ý
keþfetmenizi öneririm
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Seçimin her aþamasýnda Ufuk Uras ve Baskýn Oran’ý destekleyen Küresel Eylem Grubu aktivistleri Ufuk Uras kampanyasýnýn ilk ve son toplantýlarýný düzenledikleri gibi onu parlamentoya yolcu edenler arasýnda da yer aldýlar.

Uras’da “bir ayaðýmýz
mecliste, bir ayaðýmýz
sokakta olacaktýr” diyor.
Küresel Eylem Grubu,
KEG, Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe DurDe ve
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu, BAK,

Barýþarock sürekli
sokakta olan örgütlenmeler. Somut talepler
etrafýnda örgütleniyor
ve harekete geçiyorlar.
KEG, BAK ve DurDe
bundan sonra Baskýn
Oran ve Ufuk Uras kam-

panyalarýnda birlikte
çalýþtýklarý aktivistlerle
yanyana olmaya çalýþacak. Milletvekili Ufuk
Uras ve Baskýn Oran’ý
kampanyalarýnýn
sesleirini yükselten
insanlarolarak kabul

edeceklerdir.
BAK 1 Eylül’de sokakta. KEG 8 Aralýk’ta
Ankara’da. DurDe 2
Ekim’de Hrant Dink’in
katillerinin mahkemesine gidiyor. Ufuk ve
Baskýn ile beraber!

z Chavez’in yeni partisi
z Almanya grevler
büyüyor
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Sarýyer
Mehmet Akif
Piknik Alaný

Dünya haberleri

KEG, DurDe ve BAK
BARIÞAROCK’DA

Küresel ýsýnmaya
ve Nükleer
santrallere
karþý

Ankara’ya
KEG
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Diyarbakýr’da
20 bin aile
açlýk sýnýrýnýn
altýnda
Türkiye’de kiþi baiýna
düþen GSMH 5 dolar.
Bu rakam Diyarbakýr’ýn
birçok mahallesinde
yýlda 350 dolar. Bu bölgelerde insanlar günde
1 dolarýn altýnda bir
gelirle yaþamaya çalýþýyorlar.
Yapýlan bir araþtýrmayla 20 bin civarýnda
aile açlýk düzeyinin
altýnda yaþadýðý saptandý.
Diyarbakýr’da okul
yaþýna gelip okula gidemeyen çocuklarýn oraný
da yüzde 58.

Enerji
Bakanlýðý
nehirler
özelleþtiriyor
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakaný Hilmi
Güler akarsu ve göletlerin 49 yýllýðýna
özelleþtirileceðini açýkladý.
Enerji Bakaný aralarýnda Kýzýlýrmak, Fýrat,
Sakarya gibi
Türkiye’nin en büyük
nehirlerinin de bulunduðu akarsularýn “yap
iþlet devret” modeli ile
özel kiþilere verileceðini, bu sularýn tarmda
sulama amacýyla kullanýlacaðýný açýkladý.
Nehirlerin ve göletlerin özelleþtirilmesi
daha sonra içmesuyu
havzalarýna da sýçrayacak. Böylece suyun fiyatýgerek içme suyu
olarak gerekse de sulama amaçlýolarak çok
büyük ölçülerde artacak.

SES
10 yaþýnda
1996 yýlýnda Tüm
Saðlýk-Sen, Genel
Saðlýk-Ýþ, Saðlýk-Sen ve
Sosyal Hizmet-Sen
sendikalarýnýn birleþmesiyle kurulan SES 10
yaþýna bastý.
Kamu Emekçileri
Sendikalarý Konfederasyonu (KESK)üyesi
olan SES ayný zamanda
Uluslararasý Kamu
Çalýþanlarý Sendikalarý
Federasyonu'nun da
üyesi.

MHP’lilerle el sýkýþmak
barýþçý çözümün yolu deðil
TBMM’nin yemin
töreninde DTP’li milletvekilleri Sýrrý Sakýk,
Osman Özçelik, Hasip
Kaplan, Ahmet Türk ve
Aysel Tuðluk’un MHP
Genel Baþkaný Devlet
Bahçeli ve yanýndakilerin
ellerini sýkmalarý bir
süredir verilen demeçlerin
son adýmý oldu. Daha önce
de Aysel Tuðluk “MHP ile
uyumlu çalýþacaklarýný”
söylemiþti.
Açýk ki DTP’li milletvekilleri barýþçý, siyasiþ
bir çözüm için adým
atmaya çalýþýyorlar.
Topluma siyasi bir çözümdem yana olduklarýný
kanýtlamaya çalýþýyorlar.
Ne var ki baþvurduklarý

adres yanlýþ. Barýþçý çözümün adresi MHP deðil.

MHP son seçimlerde
birçok yerde DTPlilere

saldýrdý. MHP tüm kampanyasýný Kürt düþmanlýðý
üzerine kurdu.
MHP geçmiþte de gerek
devrimcilere, gerekse de
Kürtlere saldýran baþlýca
güçtü. Bu saldýrýlar sadece
sözlü deðil ayný zamanda
fiiliydi.
Þimdi barýþçý çzöüm için
MHP’lilerle “uyumlu olmak” ya da MHPlilerin
elini sýkmak bütün bu geçmiþe sünger çekmek mi?
Barýþ düþmanla yapýlýr.
Dün savaþtýðýnýz güçle
barýþ yaparsýnýz. Bu nedenle dünkü düþmanýn elini
sýkmak doðal olan tutumdur.
Ama MHP dünkü deðil
bugünkü düþmandýr.

Baþka bir
meclis,
baþka bir
temsilci

Meclise Ufuk geldi
Ýstanbul 1. Bölge’den
baðýmsýz milletvekili
olarak seçilen Ufuk Uras,
Mecliste yapýlacak yemin
töreni öncesi sokakta
yemin etti.
Ufuk Uras'ý Meclis'e
uðurlama etkinliðine ve
sokak yeminine yaklaþýk
800 kiþi katýldý.
Etkinliðe katýlacak kitle
ÖDP'nin Maltepe'de bulunan Genel Merkez binasý
önünde toplandý. Daha
sonra Kýzýlay'a doðru
yürüyüþe geçildi. Bizler
de KEG olarak Ufuk
Uras’ý meclise gönderme
etkinliðine katýldýk.
KEG'in çoþku ve

dinamizmini gören eylem
sorumlularý KEGlileri kortejin ön tarafýna aldýlar.
ÖDP içersinde bazý kadýnlar ve gençler de bize
dahil oldu.
Yol boyunca sýk sýk
"meclise Ufuk geldi.",
"savaþa, ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe, küresel ýsýnmaya, homofobiye karþý
sesimiz Ufuk Uras.",
"Ufuk Uras için ses çýkar.",
"baþka bir meclis
mümkün" türünden sloganlar atýldý.
Kalabalýk Kýzýlay'da
Güven Park giriþinde
durdu. Burada Ufuk Uras,
ses aracý üzerinden bir

Ankara'da 1 Aðustos'tan itibaren
musluklar 2 gün arayla "týsss" sesi
veriyor.
Küresel ýsýnmanýn yüzlerce etkisinden biri olan kuraklýk
nedeniyle barajlardaki su seviyesi
%5-6
6 seviyesinin altýna in.
Ankara Büyükþehir Belediyesi
Baþkaný Melih Gökçek için ise
çözüm suyu 2 gün kesip 2 gün
vermek. Üstelik bu program
baþladý baþlayalý; kesintilerde bile
aksama oldu.
Melih Gökçek'in daha önce su ile
ilgili projeleri "öncelik deðil" diy-

konuþma yaptý.
Uras konuþmasýnda,
"Emek düþmanlarýna,
savaþ kýþkýrtýcýlarýna, kýþla
düzeni özlemcilerine, milliyetçiliðe ve ýrkçýlýða
karþý emeðin, özgürlüðün, barýþýn ve ezilenlerin sesi olacaðým" dedi.
Ýki ay boyunca yürütülen
kampanya sýrasýnda
kendilerine destek olan
her renkten sol oluþumlara da teþekkür eden
Uras, "Sakýn bizleri düzen
politikacýlarýyla karýþtýrmayýn, bir ayaðýmýz
Mecliste, bir ayaðýmýz
sokakta olacaktýr" diye
sözlerini bitirdi.

Yoðun bir kampanyasýnýn ardýndan Ufuk
Uras’ý parlamentoya
uðurladýk.
Uðurlama gösterisinde iki eðilim bir
aradaydý. Bir tarafta
“Mahir-Hüseyin-Ulaþ”
sloganlarý vardý, diðer
tarafta "savaþa,
ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe,
küresel ýsýnmaya,
homofobiye karþý sesimiz Ufuk Uras" sloganý vardý. Bunlardan
ikincisi kampanyaya
hakim olan slogandý.
Kampanya boyunca
“baþka bir meclis
mümkün” dedik. Þimdi
o farký göstereme
zamaný.
Ufuk Uras “ bir ayaðýmýz Mecliste, bir
ayaðýmýz sokakta olacaktýr” derken bu
yeni meclis anlayýþýnýn ilk iþaretini verdi.
ÞÝmdi Ufuk’un her ay
kendisini seçenlere
parlamento raporu
vermesini, sokaðýn
sesini dinlemesini ve
sokaðýn sesi olmasýný
bekliyoruz.

Melih Gökçek gitmeli, suyumuz akmalý
erek reddetti.
Tayyip Erdoðan ise "Bizim evde
sular akýyor, basýn abartýyor" dedi.
Melih Gökçek ve Tayyip erdoðan
susuzluðun nedeni olarak küresel
ýsýnmayý gösteriyor. Öyleyse
Tayyip’in Kyoto’yu imzalamasý
gerekmez mi?
Gökçek sularý kesiyor, vatandaþa
kuyu suyunu satýyor, su projelerini
-k
kim bilir rant uðruna mý acaba??iptal ettiriyor. Ankara'yý otobana

çeviriyor, yýllardýr süren metro
inþaatlarý ile birileri ceplerini
dolduruyor. Ankara'da sadece 4-55
yýl içinde su borularý yenilendiði
halde borulardan kaçak oraný
artýyor: Borularý yenileyen
müteahhitler Ankara'nýn suyunun
yarýsýnýn borulardan gitmesine
neden oluyor ve üstüne para alýyorlar. Gökçek'in çözümü zehirli
Kýzýlýrmak suyu.
Erdoðan ise Kyoto'yu imzalamýy-

THY’de
grev kararý
Türk Hava Yollarý’nda
çalýþan 11 bin 500 iþçiyi
temsil eden Hava-Ýþ
sendikasý grev kararý aldý.
Çok kârlý olmakla övünen
Hava-Ýþ sendikasý yüzde
23.9 oranýnda zam isterken
THY yüzde 10 zam veriyor. THY’nin önerdiði ücret
artýþý enflasyonu ancak
karþýlýyor.
Hava Ýþ sadece ücret
artýþý istemiyor. Çalýþma
koþullarýnýn düzeltilmesini
de talep ediyor.
THY çalýþanlarý son üç
ayda altý kaptan pilotun
kalp ameliyatý geçirdiðini
söylüyorlar.
Ýki yýlda üç pilot beyin
kanamasý geçirmiþ; bir
kabin amiri de beyin kanamasýndan yaþamýný yitirmiþ.
THY çalýþanlarý çok zor
ve aðýr koþullarda çalýþtýklarýný söylüyorlar.

Harb iþ üyeleri
eylemde
Milli Savunma
Bakanlýðý'na baðlý iþyerlerinde çalýþan 27 bin
iþçinin toplu sözleþme
görüþmeleri 100 gün-dür
sürüyor ve iþveren esnek
çalýþma koþul-larýný
iþçilere dayatýyor.
T. Harb-Ýþ üyesi iþçi-ler 1
ve 2 Aðustos'ta Ankara
Yüksel Caddesi'nde oturma eylemi yaparak iþvereni protesto ettiler.
Toplu görüþmeler nasýl
sonuçlanýr, anlaþmazlýk
içindeki sendikalar grev
karar alýr mý? Bu sorularýn
yanýtý önümüzdeki günlerde belli olacak, ancak
yeni-liberal saldýrganlýða
karþý büyük iþyerlerinde
çalýþan iþçilerin mücadele
kararlýlýðý önümüzdeki
dönemde daha da açýða
çýkacak.

or. "Sanayi" diyor, "þirket karlarý
önemli" diyor. "Benim evimde su
deposu var" diyor.
Bu adamlarý durdurmanýn vakti
geldi. Küresel Eylem Grubu
(KEG), 2005 yýlýndan bu yana
küresel ýsýnmaya karþý mücadele
eden aktivistlerin örgütü olarak
Ankara'da bir "Su" kampanyasý
düzenliyor. Forumlarla baþlayan
ve devam eden bu kampanya 8
Aralýk "Küresel ýsýnmaya karþý
küresel eylem günü" eyleminin
gerçekleþeceði zamana kadar çok
çeþitli biçimlerde devam edecek.
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Ýþi þimdi daha kolay
Bir hükümetin ikinci defa seçilmesi, oylarýný
arttýrmasý ve oylarýn yaklaþýk yarýsýný kazanmasýnýn en önemli nedeni muhalefetinin
olmamasýdýr.
AKP geçtiðimiz 5 yýlda ve özellikle de son
aylarda ne saðdan, ne de soldan bir muhalefetle karþýlaþmadý.
AKP oylarýnýn fýrlayarak artmasý gösteriyor
ki Türkiye’de milliyetçilik yükselmiyor.
Toplam milliyetçi oylar düþtü. Ancak MHP
milliyetçi tüm çevreler içinde oylarýný ciddi
bir biçimde arttýrdý. Yani milliyetçilik artmadý
ama sað ve sol tüm milliyetçilerin çabasý
sonunda MHP’ye yaradý.
Önümüzdeki dönemde eðer yeni bir sol
muhalefet oluþmazsa AKP bu seçim
baþarýsýný tekrarlar. Ýlk büyük karþý koyuþ
yerel seçimlerdir.

CHP

Sonun baþlangýcý
DSP ile ittifakýna raðmen oy kaybetti.
Baykal ve ekibi sayesinde giderek eriyor.
Baykal yerinde durduðuna ve politiklarýnda
da bir deðiþiklik olmadýðýna göre CHP erimeye baþlayacaktýr.
CHP’nin erimesi karþýsýnda eðer yeni bir sol
alternatif yükselmezse geliþp güçlenecek olan
ne yazýk ki MHP’dir. Geçtiðimiz dönemde
bunu gördük. CHP politikalarý MHP’yi
büyüttü ve parlamentoya taþýdý.

Generaller

Bir süre susarlar
Seçimler öncesi esip gürleyen TSK seçimlerden sonra köþesine çekilmek zorunda.
TSK’nýn bütün çabasýna raðmen AKP’nin
oylarý arttý.
Bu seçim sonuçlarý ile birlikte “ordunun en
güvenilen kurum” olduðu efsanesi de çöpe
gitti.
Seçimlerde büyük subaylarýn oturduðu bölgelerin sandýklarýnda CHP ve MHP’nin
büyük bir farkla diðer partilerin önünde
olmasý askerlerin nasýl bir yenilgi yaþadýklarýný gösteriyor.

Sol

Yenilenme
zorunluluðu açýk
22 Temmuz seçimlerinde diðer siyasi
güçlerle birlikte sosyalist sol da yenildi.
Seçimlere katýlan 4 sol parti (ÝP, TKP, ÖDP ve
EMEP) mümkün olan en küçükoylarý aldýlar.
Dördünün toplamý yüzde 1 bile etmiyor ve
hepsi oy kaybetti.
Solda yer alan ve eskimiþ solla ittifak yapan
DTP’de oy kaybetti. Metropollerde Kürt bölgelerine göre daha fazla oy kaybedildi.
Demekki Sosyalist Ýþçi’nin eskiden beri
söylediði gibi solla iþbirliði Kürt hareketine
yaramýyor.
Kürt hareketinin ihtiyacýkendi ayaklarý
üzerinde durabilen bir yeni Türk soludur.
Solda umut veren tgek geliþme olan Baskýn
Oran ve Ufuk Uras kampanyalarý önümüzdeki dönemde ülke çapýnda yayýlarak yeni bir
solun örgütlenmesinde önemli bir rol
üstlenebilirler.
Baskýn Oran kampanyasýnýn 45 günde elde
ettiði baþarý gelecek için en büyük umut.
Sosyalist Ýþçi’ye ulaþmak için:
sosyalistisci@gmail.com

Þimdi hangi hedef
için çalýþacaðýz?
Ýki baðýmsýz aday, Ufuk
Uras ve Baskýn Oran etrafýnda sürdürdüðümüz kampanya bütün ülke çapýnda bir
etki yarattý. Bütün ülke
çapýnda aktivistler dikkatle
bu iki baðýmsýz adayýmýzýn
kampanyasýný izlediler.
Kimileri uzaktan, kimileri ise
bizzat gelerek destek verdiler. Oysa seçimlere yüzlerce
aday katýldý. Onlarca solcu,
sosyalist aday katýldý. Kürt
bölgelerinin dýþýnda Bin
Umut adaylarý vardý.
Ankara’da, Ýzmir’de. Ama
onlar dikkat çekmedi. Herkes
Ufuk Uras’a ve Baskýn
Oran’a baktý.
Kimileri bunu basýnýn Ufuk
ve baskýn’a verdiði desteðe
baðladýlar. Daha ileri giden
kendini bilmezler de oldu.
Ne var ki Ufuk Uras ve
Baskýn Oran medyanýn
ilgisinden baðýmsýz olarak da
solun ülke çapýnda odaðý
oldular ve zaten bu nedenle
basýnýn da ilgisini çektiler.
Herþeyden önce aralarýnda
kimi farklar olsa da Baskýn
Oran ve Ufuk Uras kampanyalarý yeni bir mücadele
çizgisinin sesi oldular.
Örgütlü sol Baskýn Oran’ý
desteklemedi hatta çoðu açýktan veya üstü örtülü bir
biçimde Baskýn Oran’a
saldýrdý. baskýn Oran kampanyasýný DSÝP’in dýðýnda
örgütlü sol desteklemedi.
Ufuk Uras kampanyasýnda
ise örgütlü solun bir kýsmý
yer aldý ama daha çok ismen.
Fiili olarak kampanyaya
katýlanlar çok azdý.
Bu durum her iki baðýmsýz
aday kampanyasýnýn gerçekten de baðýmsýz aday kampanyasý olmasýný saðladý. kampanyalarda bireyler büyük
bir yer iþgal etti.
Þimdi bu bireyler ve ülke
çapýnda kampanyayý izlemiþ
ve desteklemiþ olanlar
buradan nereye gideceðiz
sorusunu soruyorlar.

Aralarýnda kimi farklar olsa
da Baskýn Oran ve Ufuk
Uras kampanyalarý yeni bir
mücadele çizgisinin
sesi oldular

Kimileri seçimlerin solda
birliðin zaferi olduðunu ileri
sürüyorlar. Yukarýda da açýklanmaya çalýþýldýðý gibi bu
doðru deðil. Solda birlik her
zaman olduðu gibi bu seçimlerde de gerçekleþmedi. Belki
de birleþecek bir sol
kalmamýþ olmasýndan bu
niyet gerçekleþmiyor!
Bazý baðýmýsz adaylarýn
aldýklarý oylarýn ancak 10
binde bir ile ifade edilmesi
bunun bir göstergesi deðil
mi? Diðer taraftan Bin Umut
adaylarýnýn olmadýðý heryerde DTP’nin desteðini alan
EMEP’in sadece 26 bin oy
alabilmesi baþka bir gösterge
deðil mi. ÖDP ve TKP
oylarýnýn toplamýnýn zar zor
Ufuk Uras ve Baskýn Oran’ýn
oylarýndan biraz fazla olmasý
da bir gösterge deðil mi?
Seçimlere kazanmak için
girilir. Aynen yasalara karþý
durdurmak için eyleme
çýkýlacaðý gibi. Ne var ki
yasalara karþý sadece protesto
için, kendini göstermek için
eyleme çýkan Türk solu
seçimlere de kazanmak için
deðil, herhangi bir faaliyet
alaný olarak katýlýyor. Bu
tutumu ile aslýnda solun
giderek küçülmesine, etkisizleþmesine de hizmet ediyor.
Baskýn Oran ve Ufuk Uras
kampanyalarý kazanmak için
baþladý. Ufuk kazandý,

Baskýn kaybetti.
Baskýn Oran seçilemedi ama
kampanya öylesine bir etki
yarattý ki kampanyaya
katýlanlarýn çoðu yenilgi
havasýný yaþamýyorlar. 45
günde ancak bu kadarý
yapýlabilirdi.
Þimdi önümüzde bir yandan var olan kampanyalarýmýza devam etme
görevi var. Sosyalist Ýþçi
okurlarý seçimlerde Baskýn
Oran ve Ufuk Uras kampanyalarýný birleþtirmek için
çalýþtýlar. Bütün ülke çaðýnda
ve iki adayýmýzýn seçim bölgelerinde de herkes böyle
yapýlmasý gerektiðini
düþünüyordu. Sosyalist Ýþçi
bu genel isteðin sözcüsü
oldu.
Þimdi iki kampanyaya
katýlan herkes örgütlenmenin
devam etmesini istiyor. Ayný
zamanda da acele bir partileþmeye karþýlar. Hem
örgütlenme istemek hem de
acele bir örgüt kurulmasýna
karþý çýkmak ilk bakýþta kimilerine çeliþik görünüyor ama
öyle deðil. Tam tersine
örgütlenme isteði var olan
siyasi yapýlara büyük bir
kuþkuþle baktýðý için ondan
baðýmsýz olmayý da istiyor.
Bunedenle acele etmek
istemiyor. Eskiyi andýran
herþeyden uzak durma eðilimi bugün güçlü.

Sosyalist Ýþçi bu konuda da
aktivistlerle anlaþýyor. Bir
siyasal oluþum için aceleye
gerek yok ama arada atýlmasý
gereken sayýsýz adým var.
Öncelikle seçim lampanyasý
boyunca inþa edilen
örgütlenmelerin korunmasý
ve hatta geliþtirilmesi
gerekiyor.
Ancak hareket içinde oluþturulan örgütlenmeler durgunluk içinde uzun süre
yaþayamazlar. Bunedenl
seçim örgütlenmelerinin
hýzla harekete çekilmesi de
gerekiyor.
Önümüzde yoðun bir eylem
süreci var. Küresel Eylem
Grubu’nun 8 Aralýk gösterisi,
Aðustos sonunda Barýþarock,
Küresel BAK’ýn önce 1 Eylül
gösterisi, ardýndan Ýncirlik
kampanyasý var. Bütün bu
kampanyalar ve eylemler
seçim örgütlenmesinin
aktivistlerinin zaten çoðunun
içinde olduðu örgütlenmeler.
Þimdi seçim örgütlenmesinden çýakrýlan derslerle bu
kampanyalarýmýzý daha da
yaygýnlaþtýrmak ve
geliþtirmek gerekiyor.
Tabii bir de yerel seçimler
var. Baskýn Oran ve Ufuk
Uras kampanyalarý yerel
seçimler için sayýsýz dersle
dolu. En hýzlý bir biçimde bu
defa önümüzdeki uzun süreci iyi kullanarak aþaðýdan
seçim kampanyalarý
örgütleyebiliriz. Ufuk Uras’ýn
parlamentoda olmasýbir kere
daha büyük bir olanak sunmaktadýr.
yerel seçimlerde hareketin
aktivistlerinin yeniden
örgütlenmesi saðlanarak ve
toplumu hareketegeçirecek,
aktivistlerin büyük desteðini
kazanacak adaylarla girildiði
takdirde baþarý þansý yüksek
olacaktýr.
Kaldý ki Baskýn Oran kampanyasý kazanýlamasa bile
büyükbir oy oranýna eriþemenin önemini gösterdi.
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Dünya ekonomisi uçurumun
kenarýnda mý?
Alex Callinicos
Son on yýldýr dünya ekonomisi ucuz kredi
denizinde seyretmekte. Son dönemde dünya borsalarýndaki keskin düþüþler belki de mali
piyasalarýn artýk bu dönemin sonuna gelindiðini
fark etmelerinin iþaretidir.
Ucuz kredi herþeyden önce belli baþlý büyük kapitalist ülkelerin merkez bankalarýnýn tutumlarýnýn
ürünü. 2000-1 sarsýnýtýsýndan ve ardýndan gelen 11
Eylül saldýrýsýnýn üzerine ABD merkez bankasý faiz
oranlarýný çok büyük çlçüde düþürmüþtü.
Bu, ABD ekonomisinin yeniden hareketlenmesine
yol açtý. Ayný politika diðer taraftan ABD kapitalizmini derin bir mali spekülasyonun içine itti.
Spekülasyon borsalardan konut pazarýna geçti.
Düþük faiz konut fiatlarýný arttýrdý. Konut sahipleri
yükselen konut fiyatlarý nedeni ile daha çok
borçlanmaya ve daha çok harcamaya baþladýlar.
Bu yükselen harcamalarýn çoðu Çin’den ithal
edilen ucuz tüketim mallarýna gitti. Bu senenin
baþýnda Çin’in döviz stoku 1.2 trilyon dolardý. Bu
dolarlarýn çoðu Çin ABD hükümet tahvilleri satýn
aldýðý için tekrar ABD’ye dönüyordu. Çin’in ABD
tahvilleri almasý ABD’de spekülasyonu hýzlandýrýyordu.
Yatýrým bankalarý ve büyük fonlar bu ucuz krediden büyükkarlar elde ettiler. Kötü kredi notu olan
yoksullara kredi vermeye baþladýlar. Ucuz faizle
borçlanarak yeni þirketler almaya baþladýlar. Bu iki
yeni pazar oldukça riskliydi. Bu nedenle
spekülatörler riski yaymak için yeni mali araçlar
yarattýlar. Ne var ki bu yeni araçlar da riskliydi.
Eðer iþler kötü gitmeye baþlarsa bu yeniþ araçlar da
istikrarsýzlýðý yayacaklardý. Merkez bankalarý bunu
sýk sýk öne sürdüler.
Henry Maxey adlý bir yatýrým analisti Financial
Times’a yazdýðý bir yazýda “artýk merkez
bankalarýnýn ve tüm bankacýlýk sisteminin kredi
mekanizmalarýný kontrol etmediðini yazýyordu.”
Krediler devasa boyutlarda yatýrým fonlarý tarafýndan yaratýlýyordu ve bu yatýrým fonlarý ekonomiye
para pompalýyordu. Ama Maxey’in yazdýðý gibi
“bu banka dýþý kurumlarýn oluþturduðu nakit
kurursa büyük ekonomik sonuçlarýolacak olan bir
kredi þoku yaþanýr.”
Ýþte þimdi bu oluyor. Merkez bankalarý faiz
ornalarýný arttýrmaya baþlayýnca “kredi þonu”
yaþanmaya baþladý. Merkez bankalarý enflasyonun
artmasýndan korkuyordu. Yüksek ekonomik
geliþme daha fazla ham madde ve gýda iht,iyacýný
ortaya çýkardý.
Ýngiltere ve ve biraz daha ihtiyatlý bir biçimde
Amerika merkez bankalarý ekonomiyi yavaþlatmak
umuduyla faizleri arttýdýlar.
ABD merkez bankasýnýn ihtiyatýna raðmen geçen
yaz bazý piyasalar çökmeye baþladý. ABD konut
pazarý ve imnþaat sektörü durgunluða girdi. federal
Reserve’in (ABD Merkez bankasý) baþkaný Ben
Bernanke bunun yerel bir olay oldupunu ve bütün
ekonomiyi etkilemeyeceðini söyledi. Son haftalarda
bu söylediklerini yalamak zorunda kaldý. Dönüm
noktasý Wall Street’in önemli yatýrým bankalarýndan
Bear Sterns’in iki fonunun çok kötü durumda
olduðunu açýklamasý oldu.
Þirketler birden bire artýk para bulmanýn çok zor
ve çok pahalý olmaya baþladýðýný farkettiler. Geçen
Cumartesi günü Financial Times “Artýk mali
pazarlara korku hakim” diye yazýyordu.
Bu durumda uzun bir süredir artan hisse senetleri
düþmeye baþladý.
Þimdi spekülasyon makinasýnýn ani duraklamasýnýn gerçek ekonomiyi ne kadar etkileyeceðini
göreceðiz. Eðer etkilerse o vakik kriz kapýda
demektir.

Yeni liberal saldýrýlar baþlayacak, ha

Zorlu bir mücadel
Þeriattý, laiklikti, cumhurbaþkanlýðý
derken yen, liberal politikalarýn en
keskin uygulayýcýsý oylarýn
neredeyse yarýsýný alarak parlamentoya girdi ve hükümeti kuruyor.
AKP karþýsýnda muhalefet eden partiler sürekli olarak gündemi AKP’nin
ekonomik uygulamalarýndan baþka
konulara çekmeye çalýþtýlar. Bunun
iki nedeni vardý.
Birincisi AKP politikalarýnýn büyük
yýðýnlara güven verici görüntüsüydü.
Enflasyonun büyük ölçüde düþmüþ
olmasý, gayrý safi milli hasýlanýn yükselmesi ve dolayýsýyla kiþi baþýna
düþen milli gelirin artmasý, ekonominin sürekli büyümesi, büyük bir
yabancý sermayenin Türkiye’ye
gelmesi. Bütün bunlarý saðcýsý ile
“solcusu” ile muhalefet baþarý olarak
algýladý ve bu konularda hükümete
karþý çýkmadý.
Ekonomik alanda tek karþý koyuþ
bazý özelleþtirmelerde alýcýnýn
yabancý ve hatta (!) Ermeni olmasýydý. Yani gene ekonomik politikanýn
eleþtirilmesi yerine milliyetçilik
kaþýndý.
Muhalefetin AKP politikalarýný
eleþtirmemesinin ikinci nedeni ise
kendilerinin de ayný politikalarý
savunuyor olmalarýydý. CHP parlamentoda AKP’nin bütün “reform”
yasalarýna ýonay verirken, MHP, bir
önceki dönemde ayný politikalarýn
baþarýsýz, beceriksiz uygulayýcýsýydý.
Ve zaten her ikisi de seçim kampanyalarý boyunca IMF’ye, Dünya
Bankasý’ba baðlý olduklarýný,
AKP’nin ekonomik politikalarýný
uygulayacaklarýný söylediler. MHP
zaman zaman “dýi mihraklý” bir
örgütlenme olduðu için IMF’ye karþý
çýkýyor görünmesine raðmen bu
söylemin sahte olduðuher tarafýndan
belliydi.
Öte yandan sosyalist soldan gelen
bütün itirazlara raðmen büyükyýðýnlar AKP’nin bir dizi “reformunu”
baþarýlý bularak benimsemiþti.
Örneðin “saðlýk reformu” bunlardan
birisi.
AKP’nin SSK’lýlar için ilaç alýný
kolaylaþtýrmýþ olmasý, hastalarýn
iþstedikleri hastaneye gidebilmesi,
saðlýk ocaklarýnýn ilk bakýþta parasýz
gibi görünmesi, aile hekimliði ile her
kesin bir “özel” doktorunun olacaðýnýn sanýlmasý vb. büyük yýðýnlarý
kazandý.
Bu önlemlerin hepsi AKP tarafýndan topluma iyi sunuldu ve diðer
taraftan da hepsi birer ilk adým.
Önümüzdeki dönemde þimdiden
uçlarýný görmeye baþladýðýmýz
sonuçlarý ile çok daha ciddi boyutlu
olarak karþýlaþacaðýz.
Muhalefetin yaný sýra sosyalist sol
ve sendika hareketi de geçtiðimiz
dönemde AKP’nin yeni liberal politiklarýna karþý baþarýlý bir muhalefet
sürdüremedi.
Daha çok günü kurtardýðý
düþünülen eylemlerle AKP politikalarýna karþý çýkýldý. Hamasi bir
söylemle zayýf, etkisiz bir propaganda yapýldý. Sendikalarýn, kitle örgütlerinin gerçek gücü hareketegeçirilmedi. Bunun sonucunda AKP

hükümeti istediði yasalarý, önlemleri
hemen hemen hiçbir muhalefetle
karþýlaþmadan gerçekleþtirebildi.
Özelleþtirmelere karþý muhalefet
çalýþanlarýn ve özselleþtirilen kurumlarýn ürünlerini/hizmetlerini kullanacak olanlarýn karþýlaþacaklarý
temelinde deðil de milliyetçilik
temelinde inþa edildi. Sanki bir iþletmenin sahibinin Türk ya da Ermeni
veya Alman olmasý sonucu deðiþtirecekmiþ gibi. Emekçiler bu karþý
koyuþu ciddiye almadýlar. Çünkü
emekçiler kendi yaþam pratiklerinden biliyorlar ki patronun ulusu
yoktur. Türk veya Alman, patron
emekçiyi soyar.
Özelleþtirmelere karþý çýkan bir
kýsým sosyalist bu en basit gerçeði
göremedi. Ve özelleþtirmelere karþý
muhalafet esas olarak milliyetçilere
yaradý. Milliyetçilik sola hiçbir þey
kazandýrmadýðý gibi kaybettirirken
MHP bu süreçten kazanýmla çýktý.
“Saðlýk treformu”na ise ciddi bir
direniþ yapýlmadý. Oysa çok ama çok
büyük bir direniþ potansiyeli vardý.
Ýzmir’de yapýlan referanduma 500
bin kiþinin katýlarak (Ýzmir nüfusunun yüzde 20’si) hayýr oyu vermiþ
olmasý bunun göstergesidir. Ancak
sendikalar ve sol muhalefet bu
büyük potansiyeli deðerlendiremedi.
Oysa sadece saðlýkta yer alan
sendikalar ve odalar bile tüm örgütlerini uzun süreli bir mücadeleye
soksalar çok önemli bir karþý koyuþ

örgütlenebilirdi.
SES ve Tabibler Odasý’nýn yüzlerce
þubesinin bir yýllýk bir kampanya ile
binlerce toplantý yaparak 10 bnilerce
ve 10 binlerce inasýný
hareketegeçirmesi mümkündü. Bu
onbinler milyonlarca ve milyonlarca
bildiri ile saðlýkta dönen oyunu en
ayrýntýlý bir biçimde toplumun geniþ
kesimlerine anlatabilirdi. Ardýndan
tüm sendikal hareket toplantýlar ve
bildirilerle mücadeleye katýlýrdý.
Türkiye’den yaþayan herkese bir-iki
bildiri iletilmiþ olurdu. Her 100 kiþiden biriþ bir saðlýk reformuna hayýr
toplantýsýna katýlmýþ olurdu ve
böylesi bir mücadeleden sonra
gerçekleþecek direniþ, gösteriler ve
olasý bir grev son derece güçlü ve
etkin olurdu.
Ne yazýk ki bütün bunlar yapýlamadý ve AKP hükümeti direniþsiz,
karþý koyuþsuz bir ortamda politikalarýný hayata geçirdi.
Önümüzdeki dönemde AKP’nin
çok daha cesur bir biçimde yeni liberal politikalarý hayata geçireceðini
akýldan çýkarmamak gerekir.
Þimdi yeniden yaygýn, güçlü, yýðýnsal bir karþýkoyuþa hazýrlanmak
gerekir.
Bunun için ilk önce sol sekter
tutumlarýbir yana býrakmak gerekiyor. Propoganda ve protesto için deðil
kazanmak için mücadeleye hazýrlanmak gerekiyor.
Bu, herþeyden önce uzun süreli ve
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hazýr olalým
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le dönemi geliyor
8 Aralýk Ankara

Kazanmanýn
ilk adýmý

çok insaný kapsayan, aþaðýdan yükselen, tabanýn inisiyatifinin çok yðksek
olduðu kamapanyalarýn örgütlenmesi demektir.
Hükümetin her yeni “reform” paketine karþý iyi hazýrlanmýþ malzemelerle çýkamk gerekiyor. Bunu binlerce,
onbinlerce toplantý ile topluma anlatmak gerekiyor. Her yerde direniþ birimlerinin kurulmasý talep edilmeli.
Milyonlarca ve milyonlarca bildiri ile
“reform paketi” teþhir edilmeli.
Emekçiler uyarýlmalý. Ýþte ancak
böylece AKP’nin yeni liberal
saldýrýlarý durdurulabilir ve gerçek
bir muhalefet ortaya çýkabilir.
Þimdi yeniþ avantajlarýmýz var.
TBMM’de DTP grubumuz var. Solun
sesi olarak Ufuk Uras var. Ufuk Uras
ve Baskýn Oran kampanyalarýnýn
deney birikimi var.
Öte yandan meclisin içinde CHP,
MHP ve DSP açýk ki gene bir önceki
dönemin muhalefetini sürdürecekler.
Milliyetçiliði yükseltmeye, AKP’yi
þeriatçý olmakla suçlamaya çalýþacaklar. Yani, gündemi saptýrmaya,
emekçileri bölmeye ve þaþýrtmaya
çalýþacaklar. Açýk ki sosyalist solun
bir ksýmý bugüne kadar onlarla birlikte attýklarý adýmlarý devam ettirecekler. Onlar “sürürden
ayrýlanlar”dýr.
Bu tarafta, ýrkçýlýða, milliyetçiliðe,
yeni liberalizme, savaþa, baský politikalarýna, cinsiyetçiliðe, homofobiye,
küresel ýsýnmaya karþý olanlar, yani

gerçek muhalefet artýk çok daha hýzlý
örgütlenmelidir. 22 Temmuz seçimleri bunun ne kadar gerekli
olduðunu gösterdi.
Baskýn Oran ve Ufuk Uras kampanyalarý sadece bu iki adayýn bölgelerinde deðil bütün ülke çapýnda
bir heyecan yarattý. Herkes bu iki
adayýn kampanyasýna baktý. Baskýn
Oran kampanyasýnýn örgütlü solun
DSÝP hariç hiçbir örgütünün desteðini almamýþ olmasýna raðmen ne
kadar çok insaný harekete geçirmiþ
olduðu ortada. Binlerce kiþi Baksýn
Oran lkampanyasýna az ya da çok
emekleriyle destek verdiler. Ülke
çapýnda benzer bir geliþme olasý.
Ufuk Uras kampanyasý elde edilen
baþarý ile gene bütün ülkede heyecan
yarattý. Bu heyecanýn sönmesine
müsade edilemez.
Ufuk Uras sadece bir parçasý olarak
seçimlere katýldýðý Bin Umut
Kampanyasý’nýn veya üyesi ve genel
baþkaný olduðu ÖDP’nin kazanýmý
deðil. O çok ama çok daha geniþ bir
kesimin desteðini kazandý. Çok daha
geniþ bir kesimi temsil ediyor.
Önümüzdeki dönemde yeni liberalizme karþý mücadelede seçimlerde
yaratýlan havanýn çok büyük bir rolü
olacak. Artýk düne oranla daha
güçlüyüz. Üstelik sað ve solda yeraldýðýný düþünen sað 22
Temmuz’dan yenilerek çýktý. Bu
nedenle bir kere daha güçlüyüz.
Kazanabiliriz ve kazanacaðýz.

Küresel Eylem Grubu 8 Aralýk’ta
küresel ýsýnmaya ve nükleer santrallar yapýlmasýna karþý gösteri yapmak
için Ankara’ya gidiyor.
KEG, küresel ýsýnmaya karþý
hükümetten Kyoto anlaþmasýný imzalamasýný nükleer santral yapýmýna
iliþkin yasanýn geri çekilmesini istiyor.
KEG daha önce de 3 Aralýk 2005’de
Ýstanbul ve Ýzmir’de, 4 kasým 2006’da
ve 28 Nisan 2007’de Ýstanbul’da
küresel ýsýnmaya ve nükleer santrallara karþý gösteriler yapmýþtý. Her
gösteri bir öncekinden daha büyük
olmuþtu ve 28 Nisan 2007’de yapýlan
gösteriye 15 bin kiþi katýlmýþtý.
8 Aralýk küresel ýsýnmaya karþý
uluslararasý mücadele günü. KEG’in
de bir parçasý olduðu uluslararasý
hareket bütün dünyada gösteriler
yapacak.
Türkiye’de KEG sadece küreselýsýnmayý ve nükleer santraller yapýmýný
protesto etmiyor. Somut amaçlarý var
ve kazanmak için harekete geçti.
Nükleer santraller yasasýný geri çektirmek ve hükümetin Kyoto anlaþmasýný imzalamasý somut hedefler.
8 Aralýk’ta Ankara’da yapýlacak
olan gösteri bu somut hedefleri
kazanmak açýsýndan çok önemli.
28 Nisan öncesinde KEG 100 binlerce bildiri daðýttý. Yüzlerce stant
açtý. Yüze yakýn toplantý gerçekleþtirdi. Bud efa hedefler çokdaha büyük.
Üniversitelerde, liselerde, sendikalarda, iþyerlerinde binlerce toplantý
yapýlacak. Milyonlarca bildiri
daðýtýlacak. Küresel ýsýnmanýn
antikapitalist bir mücadele olduðu
vurgulanacak.
Türkiye’nin heryerinden Ankara’ya
gelinecek. 28 Nisan eylemine karadeniz’den, Tunceli’den, Maraþ’dan
köylüler gelmiþtiç Bu kez çok daha
büyük bir katýlým bekleniyor.
8 Aralýk günü Ankara büyük bir
gösteri ile karþý karþýya gelecek. AKP
hükümeti önümüzdeki 5 yýl içinde
nasýl bir muhalefetle karþý karþýya
olduðunu anlayacak.
Umuyoruz, parlamentodaki seslerimiz taleplerimizi orada da dile
getirecekler. Bütün Türkiye’ye
muhalefetin gücünü göstereceðiz.
Kollarý sývayalým, iþe baþlayalým.

Ne çeliþkisi yahu?
"Bu yardým paketi, bölgedeki ýlýmlý güçlere destek
olacak ve El Kaide, Hizbullah, Suriye ve Ýran'ýn olumsuz etkilerine karþý durma stratejimizi güçlendirecektir" dedi ABD Dýþiþleri Bakaný Condoleezza Rice.
Sözünü ettiði paket, Washington'un Temmuz sonunda açýkladýðý Ortadoðu ülkelerine askeri yardým
paketi. Paket, önümüzdeki 10 yýl içinde, Mýsýr'a 10
milyar dolar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn,
Umman ve Birleþik Arab Emirlikleri'ne 20 milyar
dolar, Ýsrail'e 30 milyar dolar askeri yardým içeriyor.
Toplam 60 milyar dolar!
Yardým paketi, Clinton yönetimiyle 1998'de imzalanan anlaþma uyarýnca Ýsrail'in þu anda almakta
olduðu yýllýk $2,4 milyarlýk yardýmý yýlda $3 milyara
yükseltiyor.
Paket, Rice ile Savunma Bakaný Robert Gates'in
Mýsýr ve Suudi Arabistan'ý ziyaret etmek üzere yola
çýkmalarýndan birkaç saat önce açýklandý. Ziyaretin
resmi amacý, bu ülkelerin "Irak'ta barýþ ve istikrar"
yaratma çabalarýna daha fazla katkýda bulunmalarýný
saðlamak.
Rice'a göre, "Mýsýr ve Suudi Arabistan silahlý
kuvvetlerinin modernizasyonu, ortaklarýmýzýn
radikalizm tehlikesini göðüslemek kararlýlýðýný
güçlendirecek ve Ortadoðu'da barýþ arama sürecinde
oynadýklarý bölgesel lider rolünü pekiþtirecektir".
Amerika'nýn bölgede ne kadar barýþçýl amaçlarý
olduðunu zaten biliyoruz, çünkü 16 Temmuz'da
George W. Bush Eylül ayýnda uluslararasý bir
'Ortadoðu Barýþ Süreci Konferansý' yapýlmasýný önerdi!
Benim en çok dikkatimi çeken ise þu oldu: Devlet
Bakaný Nicholas Burns bir gazetecinin sorusuna cevaben, yaygýn insan haklarý ihlallerinin bizzat ABD
kurumlarýnca belgelenmiþ olduðu Suudi Arabistan ve
Mýsýr'a yapýlan yardým ile Bush yönetiminin bölgede
"demokrasiyi güçlendirme" amacý arasýnda herhangi
bir çeliþki olmadýðýný belirtti.
Gazeteci sormamýþ, ama Kuveyt, Katar, Bahreyn,
Umman ve Birleþik Arab Emirlikleri de zaten
demokrasi cennetleri olduðu için, bu ülkelere verilen
yardýmýn da çeliþkili bir yönü yoktur kuþkusuz.
Dünya petrollerinin yarýsýnýn üzerinde oturan, bu
hammaddeyi kendi ceplerini doldurmak için kullanan
ve zaten dünyanýn en zengin ailesi olan Suudi
Kraliyet ailesine 20 milyar dolar vermek çeliþkili veya
garip bir davranýþ mýdýr? Herhalde deðildir.
Ortadoðunun en donanýmlý ve dünyanýn sayýlý ordularýndan birine sahip olan Ýsrail'e silah almasý için
yýlda $3 milyar dolar vermekte bir gariplik var mýdýr?
Yoktur herhalde.
Mýsýr'a M60A3 ve M1A1 Abrams tanklarý verirken,
ayný paket dahilinde Ýsrail'e bu tanklarý imha edebilen TOW-2A ve Hellfire (Cehennem Ateþi) anti-tank
silahlarýný vermek; Suudi Arabistan'a McDonnell
Douglas F-15 uçaklarý verirken, Ýsrail'e bu uçaklarý
düþürmek için Sidewinder ve Sparrow havadan
havaya roketleri, Hawk ve Stinger yerden havaya
roketleri vermek tuhaf mýdýr? Deðildir.
Amerika'da nüfusun önemli bir kýsmý saðlýk sigortasýndan yoksunken, her bir Amerikalýnýn cebinden
250 dolar alýp bu parayý Ortadoðuda zaten devasa
ordulara sahip devletlere daha da devasa ordulara
sahip olmalarý için vermek çeliþkili ve garip bir
siyaset midir? Yoo.
Dünyada her gün 5.000 çocuk temiz su bulamadýðý
için ölürken, diþinden týrnaðýna silahlý devletlere silah
almalarý için bir 60 milyar dolar daha vermek anlamlý
mýdýr? Anlamlýdýr.
Amerika'nýn Ortadoðu siyaseti baþarýlý mýdýr?
Baþarýdan baþarýya koþmaktadýr.
Kapitalizm akýlcý ve makul bir sistem midir? Elbette.

Roni Margulies
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Dünya yoksa
devrim de yok
Mor ve Ötesi’nden Kerem
Kabadayý Mor ve Ötesi’nin
bataristi. Ama o ayný zamanda
antikapitalist hareketin bir
aktivisti. Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu’nda, küresel Eylem
Grubu’nda çalýþýyor. Son olarak
22 Temmuz 2007 seçimlerinde
Ýstanbul baðýmsýz adaylarý Ufuk
Uras ve Baskýn Oran’ý destekledi.
Kerem Kabadayý Sosyalist
Ýþçi’nin sorularýný yanýtladý.
Aslýnda bu sorulara Kerem’in
yanýtlarýný seçimlerden önce
yayýnlamakistiyorduk ama bir
dizi aksilik yüzeünden ancak
þimdi yayýnlayabiliyoruz.
Kerem’den ve okurlarýmýzdan
özür dileriz.
1. 23 Temmuz sabahý yeni bir
parlamento ile karþýlaþacaðýz.
Toplumsal muhalefet uzun bir
aradan sonra baðýmsýz milletvekilleriyle orada olacak.
Önümüzdeki dönemi nasýl
görüyorsun?
- Þimdiye kadar AKP'nin neoliberal yýkým politikalarýna karþý hiç
ses çýkartmamýþ kesimler, bugün
ulusalcýlýk, laiklik veya milliyetçilik kandýrmalarýyla, MHP-CHP
gibi kan dökmeye yeminli bir
savaþ koalisyonundan medet
umuyor. Saðlýkta, eðitimde,
kültürde, sosyal politikalarda
yýkým kapýda derken, ýrak iþgaline karþý çýkarken, türkiye'nin
ýrak'ta yaþanan katliama karþý
çýkarken ne kadar haklý olduðumuzu ne yazýk ki hep beraber
gördük. Toplumsal muhalefetin
sokaktaki tabanýndan güç alan,
her biri tek baþýna yüzbinlerce
insaný hakkýyla temsil edecek
baðýmsýz adaylarýmýz, meclise
yeni ve özgürlükçü bir ses getirerek, bizleri bir kere daha haklý
çýkaracak bence.
Cumhurbaþkanlýðý seçimi ve emuhtýra ile ortaya çýkan parlemento krizi, bana ýrak iþgali
öncesinde mecliste yaþanan
sarsýntýyý hatýrlatýyor. O zamanlar, 1 Mart tezkeresini meclisten
geçirmesine kesin gözüyle
bakýlan AKP'nin baþarýsýzlýðýnýn
ardýndan, bu sefer 1 Mart'ýn
rövanþýný almak üzere milliyetçiulusalcý, kutsal devletçi bir sað
koalisyon yapýsý topluma dayatýlýyor. Türkiye'deki savaþ karþýtý
hareketin 1 Mart zaferinin bir
benzerini, Kuzey Irak'a yapýlmak
istenen askeri operasyona karþý
duruþumuzda da kazanmak için,
önümüzdeki aylarda, baðýmsýz
adaylar aracýlýðýyla meclis
içersinde, ama asýl her zaman
olduðu gibi sokaklarda, savaþ ve
iþgal karþýtý kampanyalarýmýzý
iyice güçlendirip sesimizi tüm
topluma duyurmak için çok çalýþmamýz gerekecek.

2. Baðýmsýz adaylar Mehmet
Ufuk Uras ve Baskýn Oran için
kampanyalar bir çok insaný
harekete geçirdi. Yerel inisiyatifler ortaya çýktý, herhangi bir
partiye üye olmayan yüzlerce
insan kampanyalarýn motor gücü
oldu. Yoksa bütün bunlar
Türkiye'de yeni bir solun ayak
sesleri mi?
Türkiye'de sosyalist mücadelenin çatýþmalar ve parçalanmalarla dolu geleneðinin yeni
kuþaklarca da içselleþtirilerek
aktarýlmasý, geçmiþ kavgalarýn da
aþýlmasýna engel oluyor; sonuç
olarak gölgesiyle kavga eden
klasik sol anlayýþ da, geçmiþteki
gücünün bir parodisi olmanýn
ötesine uzun süredir geçemiyor.
Ancak, solun iç mücadelesinin
tarihi deðil, gerici ve silahlý sermayeye karþý mücadelenin
geleneðinden güç alýp, bugünün
koþullarýyla konum alabilenler,
özellikle Irak iþgaliyle beraber
yoðunlaþan mücadelede yeni bir
muhalefetin inþasýnýn mümkün
olduðunu gören kampanyalar,
"sokaða çýkanýn baþýný ezerler"
edebiyatýný yýrtýp atan genç
insanlarla giderek daha kitlesel
biçimde örgütleniyor. Kapýya bir
parti tabelasý asýp, ardýndan içini
doldurmaya çalýþmak yerine,
aktivist kitleleri tarafýndan
yürütülen hareketlerin, solda
gerçekçi, dinamik ve kitlesel bir
toparlanmanýn sinyalleri olabileceðini düþünüyorum.
3. Ezberleri bozmak gerek.
Baskýn Oran'ýn bu çaðrýsý, bir
çok aktivistin mücadelesini
tanýmlar oldu. Sen, bir aktivist
olarak, öncelikle hangi ezberi
bozmak istersin?
Ezber, yanlýþ bilinç üretir. önce-

likle bu tespiti yapmak lazým.
Bence burjuva ideolojisinin en
yaygýn ve kendini en iyi gizleyen
ezberi, doðal olan ile kültürel
olan arasýndaki ayrýmý ortadan
kaldýrmaya çalýþmasý. Bir örnek
vereyim hemen; hiçbir türk asker
doðmaz; ancak, elbet bir gün
asker yapýlýr. asker doðulmaz,
olunur, mesela.
Osmanlý'dan Cumhuriyet'e
geçiþte, ortada ulus olmadan
ulus-devlet kurma projesinin faturasý tüm topluma kesilmiþ,
ancak hesaplar onca yýl sonra
hala kapatýlamamýþ. Tüm
baskýlara ve saldýrýlara raðmen
"Ne mozaiði ulan, mermer!" sözü
gerçek olmaktan -neyse ki- hala
çok uzak. Ucu, örtülü faþizme
kadar varan, devlet ile toplumun
ayný þey olduðu ezberi bence
öncelikle kýrýlmalýdýr. Kapitalist
toplumda devleti doðru yere
oturtmadýkça "ulus-devletin" de
sadece burjuvazi tarafýndan belirlenmiþ bir üretim-tüketim ölçeði
olduðu görülemez. Bugün kendini soldaymýþ gibi gösteren
ulusalcýlar ve kendine "yurtsever" diyen milliyetçi komünistlerimiz, küreselleþen finans sermayesine karþý gerici bir tutum
alýyorlar. Ne yazýk ki, küresel
düþünebilen ve hiyerarþi kurmadan örgütlenebilen her
muhalif sesi "Sorosçu" ilan
edenlerin ifþa ettikleri tek gerçek,
bu milliyetçi, gerici kafalarýn,
Soros'un hayaletine herkesten
çok muhtaç olduklarýdýr.
Kapitalist ulus-devletin temelindeki ezberler, demek ki sað - sol
tanýmayabiliyor, bu yüzden de
zaten bu kadar tehlikeli.
4. Küresel kapitalizm insanlýðý
tam gaz felakete sürüklerken
sosyalizm nerede duruyor? 21
yüzyýlýn sosyalizmi sence

bayraðýna neleri yazmalý?
Çevreyi dönüþtürmek, insaný
doðaya hakim kýlmak, modernitenin olmazsa olmazlarýndan,
faust'u günümüzde bile hayatta
tutan ana olgu. Hugh Stretton,
"Socialism, Capitalism, and the
Environment" adlý kitabýnda reel
sosyalizmin de, kalkýnma ve
doðaya tahakküm hýrsýyla, en az
kapitalist endüstrileþme kadar
doðaya düþman hale gelebildiðini örneklerle gösteriyor. Yapýlý ve
doðal çevrenin kapitalist dünya
düzeni içerisinde nasýl
sömürülüp daha fazla kar
amacýyla nasýl da vahþice yok
edildiði gözler önüne serilmekteyken, sosyalizmin programýnda
çevre düþmanlýðýna karþý net bir
tavýr ortaya koymak gerekiyor.
Sermaye birikimi döngüsünü
daha verimli kýlmak amacýyla
kapitalist modernite, katý olan
herþeyi buharlaþtýrmayý kendine
bir amaç edindiðine göre, belki
de katýyý yeniden tanýmlamanýn
zamaný gelmiþtir. Küresel ýsýnma, katý, sývý, ne varsa buharlaþtýrýrken, Marx'ýn "katýlarýnýn"
modern sahiplenicileri olan
muhafazakarlar, sermaye ile
çiftleþip nükleer santraller kurmak, orman arazilerini satmak,
tarým arazilerine fabrikalar dikmek yoluna giderken, sosyalizmin, alternatif enerjiden, ekolojik dengeden ve sürdürülebilir bir
toplumsal düzenden bahsetmesi
çok önemli. Yeni insanýn devralacaðý yaþanýlabilir bir dünyanýn
kalmadýðý durumda, sosyalist
devrim daha gerçekleþmeden
kaybedilmiþ sayýlmaz mý zaten?
Bu yüzden, belki de yakýnda
bayraða "dünya yoksa, devrim
de yok" yazmak gerekecek.
Röportajý yapan
Volkan AKYILDIRIM

MedyaManyak
Burak COP

Engin Ardýç'ý
keþfetmenizi öneririm
Özellikle 90'larýn baþýnda
fazlasýyla popülerleþen Engin
Ardýç genel olarak sol kesimin
antipatisini çekmiþ bir insandý.
Aþýrý liberal ve Özal yanlýsý bulunan tutumu yüzünden sevilmezdi. Hâlâ muhafaza ettiði ama
günümüzde geçmiþe nazaran
daha bir tatlýlýkla harmanladýðý
sivri üslubu bile baþlý baþýna
tepki görürdü. Hatýrlýyorum da,
bir keresinde televizyonda
SHP'ye Sosyal Hýrsýzlar Partisi
demiþ ve hakkýnda dava
açýlmýþtý.
Neden sonra popülaritesi
azaldý. Aradan epey zaman geçti
ve Akþam gazetesinde Serdar
Turgut tarafýndan kendisine köþe
verildi (sanýrým 2005 baþýnda). O
zamandan beri yazýlarýný
bayýlarak okuduðum Ardýç'ta
ilginç bir solculaþma eðilimi
seziyorum. Olgunluk dönemini
yaþayan ve "kafasýnda herþeyi
yerli yerine oturtmuþ" bir
entellektüelin engin birikimini
özgürce yansýttýðý yazýlar söz
konusu. Özgürce diyorum,
çünkü belli ki Ardýç'ýn "karýþaný"
yok, içinden geldiði gibi yazýyor.
Solculaþma meselesini
açayým… Ardýç yazýlarýný sýnýfsal
analizlere dayandýrýyor, tarih
üzerine yazarken de tarihsel
materyalizm anlayýþýný gözetiyor. Geç Osmanlý döneminden
bugünün Türkiyesi'ne 'deðiþim'i
sýnýflar arasý çeliþki ve
mücadelelere baðlýyor. Hem
bundan ötürü, hem de entellektüel birikimi itibariyle 'sol'un ne
olup olmadýðýný gayet iyi bildiði
için, Türk siyasetindeki ana
damarlardan milliyetçi (ulusalcý)-kemalist-bürokratik fikriyatýn
aslýnda zannedildiði gibi "sol"
falan olmadýðýný netçe ortaya
koyuyor. Örneðin, þu satýrlar 25
Temmuz tarihli yazýsýndan:
"CHP bir memur partisidir.
Devletin partisidir, bürokrasinin
partisidir. Bürokratik oligarþinin
partisidir. Yani, adýnda halk
kelimesi geçen parti, halkýn partisi deðildir".
Engin Ardýç'ýn Türkiye'de olup
bitenlere ýþýk tutan analizlerinden bahsettim, ama bunu da
aþan bir marksistleþme de söz
konusu sanki. Bu durumu ilk
bakýþta görmek mümkün deðil,
ama yazýlarýný sürekli takip
edenler satýr aralarýndan bunu
sezebilir. Hatta bazen satýr
aralarýndan satýrlara atlayan
ifadeler de oluyor. Mesela Star
gazetesi yazarý Ahmet Kekeç
seçimlerde oy vereceði partinin
Ahrar Fýrkasý (2. Meþrutiyet
döneminin Ýttihatçý karþýtý liberal
muhalefet partisi) olduðunu
açýklayýnca Engin Ardýç da
Osmanlý Sosyalist Fýrkasý'na oy
vereceðini yazdý. Dedesinin partisiymiþ, rahmetli (yanlýþ hatýrlamýyorsam) tersanede tornacýymýþ.
Ardýç'ýn her yazdýðýna katýlmayabiliriz, ama tabulara vurmayý iþ edinmiþ bu aydýný
Türkiye gerçeklerini anlamak
için takip etmenizi öneririm.
Basýna ve özellikle de köþe
yazarý oligarþisine verdiði "Nasýl
demokrat olunur?" dersleri de
ziyadesiyle keyifli.
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Chavez’in yeni partisi
Mike GONZALES

Mýsýrlý posta iþçileri polis
saldýrýsýný bekliyor

Mýsýr’da iþçiler
direnior
Mýsýr posta iþçileri geçen
hafta Kahiredeki büyük
postaneyi iþlgal ettiler.
Postaneyi iþgal eden iþçiler sözleþmelerinin yenilenmesini istiyorlar.
Polis 5 iþçiyi “hýrsýzlýk”
ve “kamu malýna zarar
vermek” suçlarýndan
tutukladý.
Polis diðer iþçileri de eðr
iþgale son vermezlerse tutlamakla tehdit ediyor.
Ýþçiler iþyerini terk
etmeyi reddediyorlardý.
Ancak iþyerinin sularýnýn
kesilmesi üzerine sonund
aiþyerini terk etmeye razý
oldular.
Posta iþçileri eþit ücret
dahil birçok taleplerini
kabul ettirdiler.

DSÝP’in
internet sitesi

dsip.org.tr
ziyaret ediniz

Baþkent Karakas’da
Venezüella’nýn yeni politik
partisinin “sosyalist tugaylarý” açýk hava toplantýlarý
yaptýlar. benzer toplantýlar
venezüella’nýn her yerinde
yapýlacak.
Venezüella Birleþik
Sosyalist Partisi’nin
(PSUV) kurulacaðý bir kaç
ay önce Baþkan Hugo
Chavez tarafýndan ilan
edildi. Chavez halka yeni
partiye katýlmalarý
çaðrýsýný yaptýðýnda yaklaþýk 6 milyon insan bu
çaðrýya uydu.
Hareket içinde ise yeni
partiye katýlmak konusunda tartýþmalar vardý. Sorun
PSUV’ýn ne yapýsýnýn ne
de amaçlarýnýn belirlenmemiþ olmasý.
Bir düzeyde Chavez’in
çaðrýsýna verilen yanýt
Chavez’in Bolivarcý
Devrimi’ne olan güvenin
bir göstergesi.
Ne v ar ki bir çok iþçi için
sendikalarýn baðýmsýzlýðý
çok önemli bir sorun. Bu
sorun bir PSUV
sözcüsünün PSUV dýþýnda
kalan herkesi karþý devrimci ilan etmesinden sonra
daha da önem kazandý.
Yeni partinin liderleri
israrla “halkýn iktidarýndan” bahsediyorlar. Ne var
ki PSUV aþaðýdan inþa
edilmesi, yukarýdan ilan
edildi.
“Tugaylarýn” amacý halký
politik olarak aday üyelik

yerine tam üyelik için
hazýrlamak
Bunun yeni parti içiþnde
tartýþmaya izin verip vermeyeceði ya da bu yöntemin bir eleme mekanizmasý mýolduðu belli deðil.
Eylül ayýnda baþlayacakbir dizi toplantý yeni partinin programýný ve
yapýsýný belirleyecek. Bu
süreç Aralýk’ta bitecek.
Chavez yeni partinin
marksist ve sýnýf temelli
olmayacaðýný ilan etti. Yeni
partinin temel yapýlarý
coðrafi olacak. Bu seçimler
için hazýrlanan bir yapý.
Ancak Hugo Chavez’i
destekleyenler için “halk
iktidarý” oldukça farklý.
Onlar mahallelerde aþaðýdan kontrol ve fabrikalarda da iþçi kontrolü istiyorlar.
Gerçek þu ki, bir çok
olumlu geliþme olmasýna
raðmen Venezüella hala
kapitalist bir ekonomiye
sahip. Özel sermaye hala
hakim ve Bolivarcý
hükümetle iliþkilerinde
bile bu böyle.
Eðer yeni parti, PSUV,
hükümetin partisi olacaksa
yýðýn hareketinin ondan
baðýmsýz örgütlenmesi ve
hareket etmesi biraz zor.
Öte yandan eðer
hareketin politik ifadesi
olacak olursa ve Hugo
Chavez hükümetine karþý
çýkabilir ve sorgulayabilirse o vakit bugün inia
edilmekte olandan çok
farklý bir parti olur.

Yeni liberalizme karþý grevler büyüyor
Almanya’nýn tren sürücülerinin Temmuz baþýnda
gerçekleþtirdikleri 4 saatlik
grev ülkenin tren
ulaþýmýnýbüyük ölçüde
durdurdu. Tren sürücüleri
þimdi tam bir greve hazýrlanýyorlar.
Tren sürücüleri yüzde 30
zam istiyorlar. Bu talep
Almanya’nýn büyük
çoðunluðu tarafýndan
destekleniyor. Almanlar
çok büyük sorumluluklarýolan insanlarýn daha
fazla ücret istemesini
onaylýyorlar.
Alman Demiryollarý borsada hisse satmaya hazýrlanýyor. Ýþçi ücretleri bu
nedenle düþük.
Demiryollarý iþçileri ve
Alman toplumunun
çoðunluðu demiryollarýnýn
özelleþtirimesine karþý
olmasýna raðmen
hükümetin sosyal
demokrat kanadýndan olan
Ulaþtýrma Bakaný
özelleþtrme yönünde
bastýrýyor.
Bu nedenlerle tren
sürücülerinin direniþinin
doðrudan politik sonuçlarý
var. Hükümetin daha kap-

samlý özelleþtirme programýna karþý daha yýðýnsal bir hareketin tetikleyicisi olabilir.
Tren sürücüleri grevi
daha büyük bir grev dalgasýnýn bir parçasý. Son 6
ayda grevde kaybolan iþ
günü sayýsý son on yýlýn
ortalamasýnýn 1.5 katý daha
fazla. Eðer protestoeylemleri bu hýzla devam ederse
bu rakam sene sonunda
çok daha fazla olacak.
Alman iþçilerinin grev
kararlarýný kolayca almasý
artýk iþçilerin son 20 yýlda
olduðu gibi haklarýna
olansaldýrýlara boyun eðmeye niyetli olmadýklarýný
gösteriyor.
Artan k’arlar ve yöneticilerin artan maaþlarýnýn
kanýtladýðý gibi Alman
ekonomisindeki geliþme
iþçilerin dsaha fazla ücret
istemele-rine yol açýyor.
Bu bize üye sayýsýnda
büyük kayýplar yaþayan ve
patronlarla uzlaþma politikalarýna dalan Alman
sendika hareketini
yenileme þansý veriyor.
Alman Telekomu’nda
çalýþan iþçilerin yüzde 96’sý
grev için oy verdi.
Telekom iþçileri halkýn da

Köln’deki bir Die Linke gösterisi: Sokakta ve parlamentoda
direniþ.

desteðini kazanmýþtý.
Ancak kamu emekçileri
sendikasý Verdi grevi kýsa
süreli yerel eylemler olarak
hayata geçirdi. Böylesi bir
grev hareketi þirkete hiçbir
zarar vermedi. Verdi
sonunda þirketin taleplerini olduðu gibi kabul etti.
Anlaþmaya göre iþçi
ücretlerinden yüzde 6.5
kesinti yapýldý ve 50 bin
iþçi haftada 4 saat ücretsiz

sosyalist iþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.
Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna karþý
sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak için
oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mü-cadele
dünya çapýnda bir mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

Almanya
Stefan Bornost
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çalýþtýrýlmaya baþlandý. Bu,
tam bir yenilgiydi.
Politik karýþýklýk grev
hareketini geliþtiriyor. Die
Linke’nin (Sol Parti) doðuþu Almanya’da tam bir
deprem etkisi yaratýyor.
Die Linke haziran ortasýnda kurulduve daha þimdiden Almanya’nýn üçüncü
büyük partisi ve þimdiden
70 bin üyesi var.
Kamuoyu yoklamalarýn-

da yüzde 11 ila 14 arasýnda
destek aldýðý görülüyor.
Hessen, Hamburg ve
Thuringia eyaletlerinde
yapýlacak yer gireceði açýk.
Kuruluþundan sonraki iki
hafta içinde Batý
Almanya’da sendikalý
4.000 kiþi partiye katýldý.
Bunlar eskiden Alman
Sosyal Demokrat
Partisi’nin (SPD)
belkemiðini ouþturan kesimlerdi.
Yeni partinin en öndeki
mücadele konusu 67 olan
emeklilik yaþýný düþürmek,
aðýr iþsizlik yasalarýný
deðiþtirmek ve
Afganistan’daki Alman b
irliklerinin geri çekilmesi.
Bu taleplere Sosyal
Demokrat Parti tabanýndan
da büyük bir destek var.
SPD üyelerinin üçte ikisi
son iki yýl içinde parti üyeliklerini bitirmek istediðini,
onda biri ise Die Linke’ye
geçmekistediðini söylüyor.
Bu 40 bin sendika üyesi
demek.
Stefan Bornost
Almanya’da yeni yayýnlanmaya baþlayan Marx 21
adlý sosyalist derginin
editörü.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþayamaz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapitalistidir.
Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmeli-dir.
Böylesi bir parti iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

iliþki için:
sosyalistisci@gmail.com
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Çöp Sepeti

Bitkilerden üretilen yakýt yeni sorunlar yaratacak

Ersin TEK

Bioyakýt çözüm mü?
Bioyakýt ilk bakýþta
çevreyi kurtaracak ve katlanarak artan karbon dioksit salýnýmýný durduracak
gibi görünüyor. Bitkilerden
üretilen bioyakýt geriye
atýk býrakmýyor. Bioyakýt
savunucularýna göre fosil
yakýtlarýna göre daha az
karbondioksit salýyor ve
bitkiler büyürlerken bundan daha fazlasýný emiyorlar.
Ne var ki bioyakýt devasa
çevre sorunlarý ve toplumsal tahribat oluþturuyor.
Bioyakýt en çok dünyanýn
siyasal güneyinde yoksullara zarar veriyor.
Bioyakýtlar niþasta veya
þeker içeren tarým ürünlerinden üretiliyorlar.
Bioyakýt ayný zamanda
büyük þirketler demek.
BM’in yayýnladýðý bir rapora göre bioyakýt üretimi
son beþ yýlda iki katýna
çýktý ve gelecek 4 yýlda bir
kere daha iki katýna çýkacak.
Bioyakýtla ilgili olarak var
olan petrol þirketlerinin
yaný sýra çok sayýda yeni
þirket ortaya çýkýyor. Petrol
þirketleriise hýzla bu alana
kayýyor.
Örneðin BP bir gýda þirketi ile birlikte Ýngiltere’de
Hull kentinde 400 milyon
dolarlýk yeni bir bioyakýt
üretme birimi kurmaya
hazýrlanýyor.
Bioyakýtlarý hiç umulmadýk çevreci aktivistler (!)
destek veriyor. Geçenlerde
McDonalds Ýngiltere’deki
155 kamyonluk taþýma filosunu biodizel kullanýr hale
getireceðini açýkladý!
Ocak ayýnda Bush
önümüzdeki 10 yýl içinde
ABD’nin petrol tüketimini
yüzde 20 azaltacaðýný ve
bunun dörtte üçünün bioyakýt kullanýmý ile
karþýlanacaðýný açýkladý.
Bush’un neden bioyakýtý
sevdiðini anlamak kolay.
Politikacýlar ve büyük þirketler hergün küreselýsýnma konusunda baský altýndalar. Bioyakýt otomobil
kullanýmý sorununa deðinmeden ya da büyük þirket-

lerin çýkarlarýna dokunmadan, yani meselenin
esasýna dokunmadan, yeþil
görünmenini en kolay
yolu.
Bioyakýt ayný zamanda
ABD’nin Ortadoðu ve
Güney Amerika’dan petrol
ithal etme baðýmlýlýðýndan
krtulmanýn da bir yoluolarak görülüyor.
ABD Baþkaný’nýn kardeþi,
Jeb Bush geçen sene bioyakýt kullanýmýný arttýrmak
için kurulan Amerika
Ethanol Komisyonu’nun
baþkaný.
Jeb Bush’a göre bioyakýt
istihdamý ve zenginliði arttýracak ve “ülkemizin düþmanlarý tarafýndan kontrol
edilen kaynaklara baðýmlýlýðý azaltacak.”
George Bush bu sene
baþýnda Brezilya Devlet
Baþkaný Lula ile bioyakýtüzerine iþbirliðini
geliþtirmek için buluþtu.
Brezilya þekerden ethanol
üreten en önemli ülke.
ABD yetkilileri bu nedenle
Brezilya’yý Lagtin
Amerika’da Venezüella’nýn
radikal Baþkaný Hugo
Chavez’e karþý bir alternatif olarak görüyorlar.
Johan Hoffman Güney
Afrika þirketi Ethanol
Afrika’nýn genel müdürü.
Bu þirket Afrika kýtasýnda 8
yeni bioyakýt iþleme
merkezi kurmayý planlýyor.
Hoffman’a göre bioethanol
“istihdamý arttýracak ve
yoksullarýn durumunu

iyileþtirecek.” Ne var ki
bioyakýt bunun tam tersini
gerçekleþtiriyor.
Bir vakýf tarafýndan
yayýnlanan bir rapor
istikrarlý gýda fiyatlarýnýn
bioyakýt elde etmek için
yapýlan tarým nedeniyle
nasýl arttýðýný gösteriyor.
Güney Afrika’da 2005-6
yýllarý içinde mýsýr fiyatlarý
yüzde 28, þeker fiyatý ise
yüzde 13 artmýþ. Ayný
rapora göre çok yakýn gelecekte yoksullar temel gýda
maddeleri için ayný maddeleri otomobillerinde
yakýt olarak kullanan
zenginlerle rekabet etmek
zorunda kalacaklar.
George Monbiot’ya göre
“2006’nýn baþýndan bu
yana mýsýr fiyatý iki katýna
çýktý. Buðdayfiyatlarý da 10
senenin en yüksek noktasýna ulaþtý. her iki ürününde
küresel stoklarý ise 25 yýlýn
en düþük düzeyine ulaþtý.”
Bioyakýt ile ilgili sorunlardan birisi de üretim için
çok büyük topraklara

bioyakýt dünyamýzýn
tüm dengelerini
altüst etmeye
baþladý, üretimi
arttýðý takdirde bu
tahribat daha da
artacak

ihtiyaç duyulmasý. Bu
daha önce gýda üretimi için
kullanýlan topraklara el
konmasý yada ormanlarýn
temizlenerek tarýma açýlmasý demek. Gýda üretilen
topraklara el konmasý gýda
ürünlerini azaltmakta ve
fiyatlarý arttýrmakta.
Bir rapora göre bir milyon hektarlýk bir arazi
Afrika ve Brezilya’da bioyakýt üretimine ayrýlacak.
Bunun sonuçlarý tahmiþn
edilemeyecek kadar
korkunç olabilir.
Bioyakýt hiç de öne
sürüldüðü gibi yeþil bir
yakýt deðil. Tam tersine
doðayý çok büyük ölçüde
tahrip ediyorlar.
Herþeyden önce bioyakýtelede tmek için ürünleri yetiþtirmek çokbüyük
enerji harcanmasýný gerektiriyor. Bunlarý yetiþtgirmek için çok miktarda
karbon içeren çeþitli
gübreleri çok miktarda
kullanmak gerekiyor.
Bioyakýtlar dünyanýn
güneyinde üretiliyor ve
Kuzeyinde kullanýlýyor. Bu
nedenl çok büyük bir
nakliye gerektiriyor ve bu
da büyük bir karbon
salýnýmý demek. Avrupa
ülkelerinin çoðu, Japonya
b ioyakýt için ithalata
dayanmak zorunda.
Örneðin Ýngiltere’deki tüm
ekilebilir topraklar bioyakýt
elde etmek için ekilse
buradan elde edilecek
bioyakýt Ýngiltere’de

ulaþýmda kullanýlacak
biodizelin sadece dörtte
birini karþýlayabiliyor.
Bioyakýtlarýn Güneydeki
etkileri ise tam bir felaket.
Brezilya’da bioyakýt eðilimi dünyanýn akciðeri olan
yaðmur ormanlarýnýn
imhasýný iyice hýzlandýrdý.
Palmiyelerden elde edilen
bioyakýtýn yüzde 84’ünü
üreten Endonezya ve
Malezya’da 2022 yýlýna
kadar yaðmur ormanlarýnýn yüzde 98’i imha
olmuþ olacak.
Endonezya’da imha
edilen ormanlarýn aldýndan
çýkan topraðýn ekime
uygun hale getirilmesi
sýrasýnda toprakta var olan
çok büyük miktarlardaki
karbon dioksit atmosfere
salýnmakta. Ayný þekilde
kesilen aðaçlar ve kökler
yakýlmakta ve atmosfere
gene çok miktarda karbon
dioksit salýnmakta.
Kýsacasý, bioyakýt göz
boyayan yeni bir ürün.
Arkasýnda dev enerji þirketleri ve çok zaman da
petrol þirketleri var.
Bioyakýt bir yandan
atmosfere karbon dioksit
salýnýmýný azaltmadýðý gibi
arttýrýyor ve diðer yandan
da tarým ürünlerinin fiyatlarýný arttýrýyor.
Fakat en önemlisi bioyakýt dünyamýzýn tüm dengelerini altüst etmeye
baþladý. Üretimi arttýðý
takdirde bu tahribat daha
da artacak.

KEG-BAK BARIÞAROCK’da
TARTIÞIYOR
DurDe

Çok deðil, birkaç yýl
önce Ýngiltere'den umut
verici bir haber gelmiþti.
RESPECT adýndaki koalisyon seçimlerde oldukça
iyi oranlarda aldýðý
oylarýn yaný sýra savaþ
karþýtlarýnýn yakýndan
tanýdýðý ve eski Ýþçi
Partili George Galloway'ý
parlamentoya göndermiþti. RESPECT, savaþ
karþýtý hareketin içinden
yeni kuþak aktivistlerin
omzundan yükselen ve
çok temel (savaþa ve liberalizme karþý olmak
gibi) ortak talepleri savunan bir koalisyondu.
RESPECT kurulmadan
önce benzer bir giriþim
daha vardý: Socialist
Alliance-Sosyalist Birlik
(SA). SA için RESPECT'e
"benzer" dedim. Önemli
olan farklardý. SA,
sosyalist örgütlerin yan
yana gelmesi idi.
RESPECT ise hareketin
aktivistlerinin ortak sesi
olmak için yola çýktý ve
bunda da oldukça
baþarýlý bir þekilde yoluna devam ediyor. SA,
sosyalist idi ve sosyalistlerin taleplerini taþýyordu. RESPECT, sosyalist
olmasa da hareketin
içinde yer alan savaþa,
liberalizme ve kapitalist
yaðmacýlýða karþý çýkanlarýn sesi-soluðu oldu.
Bu nedenle kendini dayatmayan sosyalistlerin içinde yer almak ne
kelime- baþýný çektiði bir
koalisyon olarak hýzla
siyasi arenadaki sol
boþluðu doldurmaya
baþladý.
Aradan geçen yýllardan
sonra sadece 2007
seçimlerinde deðil son 23 seçimdir bu ülkede
çýkan havayý hatýrlayalým. Solun birleþerek oy
oranlarýný nasýl
düþürmeyi baþardýðýný
hatýrlayalým. Bir de son
seçimde Ufuk Uras'ýn ve
Baskýn Oran'ýn (daha
doðrusu "Meclise Ufuk
Gerek" ve "Sesimiz
Baskýn Olsun" kampanyalarýnýn) aldýðý oylarý.
Oylarý alýrken inþa edilen
kampanyalara adeta
akan aktivistleri.
Önümüzdeki dönemde
bize bir SA mý lazým
RESPECT mi, öyle karar
verelim.

