sosyalist isci

www.sosyalistisci.org

DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE

SAYI: 305  8 Aralýk 2007  1 YTL

DÝKKAT!
GELÝYOR!

YENÝ ÇIKTI

Amerika’nýn “teröre
karþý savaþ”ý
Afrikaya yayýlýyor:
Africom
F. Aloðlu
z

Somali: Amerikan
destekli iþgale
direniþ büyüyor
Abdisalam Guled
z

Pakistan çýkmazý
z

Kalpsiz dünyada
Filistin mülteci
kamplarý
Yýldýz Ramazanoðlu
z

Nükleer çýlgýnlýk
Volkan Akyýldýrým
z

Küresel ýsýnma
yoksullarý vuruyor
Çaðla Oflaz
z

Sizi Kyotocular sizi!
Þenol Karakaþ

Peki, biz ne yapacaðýz?

sayfa: 6-77

z
Ulusal sorunun
marksist ABC’si
Roni Margulies
z
Kitap ve film
tanýtýmlarý
Sosyalist Ýþçi
satýcýlarýndan isteyin

2z sosyalist iþçiz sayý: 305
ODTÜ'de
homofobiye
karþý
mücadele
ODTÜ'de eþcinsellere
yönelik ayrýmcýlýðý ve
homofobiyi yok etmeyi
amaçlayan öðrenciler 30
Kasým'da Mimarlýk kantininde toplandýlar.
ODTÜ yönetimi okulda eþcinsel öðrencilerin
topluluk kurmasýna izin
vermiyor.
1996-1997 yýllarý
arasýnda LEGATO'yu
resmi topluluk olarak
kurmak isteyen öðrencilere 'ODTÜ'de eþcinsel
var mý?' sorusu
yöneltilmiþti.
ODTÜ rektörü Ural
Akbulut geçen yýl Ýstanbul Bilgi Üniversitesi'nde kurulan eþcinsel
öðrenci topluluðu
hakkýndaki fikri sorulduðunda "ODTÜ'de
kurulan topluluklarýn
topluma hizmet amacý
taþýdýðýný eþcinsel bir
topluluðun topluma
hizmet edemeyeceðini
ve bu nedenle böyle bir
topluluðun üniversite
kriterlerine uymadýðý"
yanýtýný vermiþti.
LGBT aktivistler bu
homofobik politikaya
karþý ODTÜ yaz þenliklerinde imza kampanyasý düzenlediler. Þimdi
yeniden LGBT topluluðu kurmak için
mücadele baþlattýlar ve
eþcinsel olmayan öðrencileri de birlikte
mücadeleye çaðýrdýlar.

Malatya katliamý davasýnda saklanan deliller, derin iliþkiler

Katiller kimle görüþtü?
18 Nisan'da
Malatya'daki Zirve
Yayýnevi Emre Günaydýn
ve beþ arkadaþý tarafýndan basýlmýþtý. Zirve
Yayýnevi çalýþaný üç kiþi
uzun süre iþkence görmüþ, defalarca býçaklanmýþ, boðazlarý kesilerek
öldürülmüþlerdi. Katiller
subaylar, emniyet mensuplarý, öðretim üyeleri,
savcýlarla defalarca
görüþmüþ, ancak bu
görüþmeler incelenmediði
gibi deliller de yok
edilmiþ.
Emre Günaydýn ve
diðer katillerin üzerlerinde bulunan telefonlarýn geriye dönük altý
aylýk görüþmeleri incelendi. Ancak katliamýn
gerçekleþtiði gün yapýlan
görüþmeler incelenmeye
alýnmadý.
Katliama doðru giden 6
ay boyunca, Emre
Günaydýn 35, Salih
Gürler 38, Hamit Çelen
17, Abuzer Yýldýrým 16
kez telefon deðiþtirmiþ.
Ancak bu telefonlarla
hangi görüþmelerin
yapýldýðý araþtýrýlmadý.
Cuma Özdemir ve Küþat

DurDe aktivistleri katliamdan 3 saat sonra Ankara’da sokakta
Kocadað'ýn üzerinde telefon bulunmadýðý için
inceleme yapýlmadý.
Ancak iki katilin yakýnlarýnýn kullandýklarý telefonlarýn dökümlerine de
bakýlmadý.
Katillerin katliam önce
Ýstanbul Kartal'da görevli
bir baþsavcý, 2. Ordu lojmanlarýnda oturan biri,
Ankara Özel Harekatta
görevli gözüken CB'yle,
MHP Malatya Ýl Genel
Meclisi üyesiyle ve çeþitli
jandarma mensuplarýyla
yaptýðý onlarca görüþme

ve mesajlaþmýþlar incelenmedi.
Katliam sonrasý kendini
camdan atan Emre
Günaydýn'ýn hastanede
geçirdiði 9 günün kamera
kayýtlarý Malatya
Savcýlýðý'nýn emriyle silinmiþ.
Malatya katliamý
hakkýnda ihbarda bulunan A.A. "Emre
Günaydýn'ý M.Ü. adlý alay
komutanýnýn telkiniyle,
öðretim üyesi R.B. azmettirdi" demiþti. R.B. ile ilk
temasa geçen kiþinin,

sosyalist iþçi’yi
internetten takip
edebilirsiniz
sosyalistisci.org
len
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Emre Günaydýn'ý çeken
kamera sistemine bakmakla görevlendirilen
jandarma üsteðmen Ý.
olduðu ortaya çýktý.
'Milliyetçi duygularla'
iþlendiði iddia edilen
Malatya Katliamý, Hrant
Dink cinayetinde olduðu
gibi resmi ya da resmi
olmayan bir güç tarafýndan yönlendirilmiþ.
Malatya'daki
Hýristiyanlarýn katledileceði önceden belliydi,
ancak hiç kimse engellemeye kalkmadý.

IMF ve Dünya
Bankasý bu yasayla
10 milyar dolar
olan saðlýk
harcamalarýný
40 milyyar dolara
çýkarmak istiyor.
Saðlýk ocaklarýný
kapattýrarak!

Emeklilik hayale dönüþüyor
Ekonomiden sorumlu
bakan Ali Þimþek, Sosyal
Güvenlik ve Genel Saðlýk
Sigortasý tasarýsýnýn bu yýl
yasalaþacaðýný açýkladý.
Yasa 35 milyon yoksulu
emeklilik sisteminin dýþýna
itiyor. Aylýk geliri asgari
ücretten düþük olanlar
yeterli prim ödeyemeyip
emekli olamayacaklar.
Yasada gazeteciler, rontgen teknisyenleri,
postacýlar, makinistler,
infaz koruma memurlarýn
fazla prim ödeme karþýlýðý
yýpranma hakký kaldýrýlýyor. TSK, Emniyet ve MÝT
personeli bu haktan yararlandýrýlýyor.
1999-2008 yýllarýnda iþe
girenlerin emeklilik aylýðý
büyük oranda düþüyor.
Sakatlarýn emeklilik hakký
15 yýl çalýþmadan 18 yýla

Samsun’da kurulmasý
planlanan termik santral
toplantýsýný basan halk, þirket temsilcilerini kürsüden
indirdi. Toplantý iptal edildi.
Samsun Tekkeköy’de
kurmak istedikleri santral
hükümetin önünde
bekleyen 23 termik santral
projesinden biri.
Samsunlular en
doðrusunu yapmýþ.
Termik santrallere karþý
karþý yerel direniþler
güçlenip, ulusal çapta bir
mücadeleye dönüþürse
hükümet durdurulabilir.

Yataðan halký
öfkeli

CHP’de grev
olasýlýðý
CHP Genel
Merkezi'nde çalýþan yaklaþýk 80 iþçi adýna, TürkÝþ'e baðlý Tez-Koop-Ýþ
Sendikasý ile yürütülen
toplu iþ sözleþmesi
görüþmelerinde anlaþmaya varýlamadý. CHP
yönetimi iþçilerin ücret
ve sosyal yardým taleplerini reddetti. Toplu
sözleþme tarafsýz bir
kurula gidiyor.
Kendi çalýþanýna bile
istediði ücreti vermeyen
CHP hýzla parçalanmaya
doðru gidiyor.

Samsun termik
santrale karþý

çýkarýlýyor.
Sosyal güvenlik sistemi
çökertiliyor.
Tasarýnýn saðlýk kýsmýysa
insan hayatýný bir kazanç
kapýsý olarak tanýmlýyor.
Ödenilen prim karþýlýðýnda saðlýk hizmeti alýnacak.
Piyasa koþullarýna
býrakýlan tedavi fiyatý
ödediðiniz primi
karþýlamýyorsa o zaman
üstünü hasta ödeyecek.
Hasta her tedavi için katký
payý adý altýnda ödemede
yapacak. Prim ödeyecek
ekonomik güce sahip olamayanlar ise tedavi edilemeyecek. Türkiye’de 10
milyon kiþi bu durumda.
SGGSS yasasýyla
özelleþtirilen saðlýðýmýzý ve
emeklilik hakkýmýzý savunmak için KEG yeniden
kampanyaya baþlýyor.

Emek örgütleri SGGSS’ye
karþý birleþiyor
3 Aralýk’ta Ankara’da
Ýnþaat Mühendisleri
Odasý’nda düzenlenen
“Saðlýðýmýzda ve geleceðimizden vazgeçmeyeceðiz” toplantýsýna
katýlan 14 emek örgütü
sosyal güvenlik ve genel
saðlýk sigortasý yasasýna
karþý taleplerini ortaya
koydu ve yasanýn geri
çekilmesini istedi

Türk-Ýþ, DÝSK, T.
Kamu-Sen, KESK,
Memur-Sen, BASK, TTB,
Türkiye Barolar Birliði,
TMMOB, Türk Eczacýlarý
Birliði, TSMMOB,
Türkiye Diþhekimleri
Birliði, Türkiye Ýþçi
Emeklileri Derneði, Tüm
Ýþçi Emeklileri Derneði
birlikte mücadelenin yollarýný tartýþýyor.

Yataðanlýlar 24 yýldýr
faaliyet gösteren termik
santrale bir ikincisinin
eklenmek istenmesi kararý
öfke yarattý.
Termik santralden çýkan
zehirli gazlar Yataðanlýlara
bir günde dört mevsimi
yaþatýyor. Zeytin aðaçlarý,
bitki örtüsü yok olmuþ.
Hayvanlar yaþayamýyor.
Akciðer kanseri Yataðan'da
en yüksek ölüm nedeni.
Çocuklarýn yüzde 95'inin
kanýn da kurþun oraný normalin üzerinde. 1982'den
bu yana kömür tüketiliyor
ve sonuç bir yýkým.
Santralde elektrik üretmek için yakýlan kömürün
içinde bulunan yüzde 4
oranýndaki kükürtün
yüzde 1.3’ü bacalardan
salýnýyor. Santral bugüne
dek bölgeye 300 bin tonun
üzerine kükürt dioksit
yaydý.
300 bin tondan fazla
kükürt dioksit rüzgarlý
havalarda uzaklara savruluyor, durgun havalarda
ise Yataðan’a çöküp
duruyor.
Hükümet Yataðanlýlarý
gözden çýkarmýþ gibi. Ýkinci bir termik santrali
Yataðanlýlar kaldýramaz.
Sadece onlar deðil,
yakýlan kömür sonucu
küresel ýsýnmaya katkýda
bulunan karbondioksit
hepimizi tehdit ediyor.

Hasankeyf ve
Allianoi
birleþiyor
Ilýsu barajýnýn kurulmasýyla sular altýnda kalacak Hasankeyfli 55 bin kiþi
zor durumda. Baþbakan
‘suyu insan için kullanýyoruz’ diyerek Ilýsu
Barajý’na karþý kampanyalarý suçlamýþtý.
Yine sular altýnda kalma
tehlikesi altýndaki tarihi
kent Allianoi için kampanya yürüten giriþim
Hasankeyfi Yaþatma
Giriþimi’yle birlikte
davranma kararý aldý.
Mimarlar Odasý, Elektrik
Mühendisleri Odasý ve
arkeologlar da bu platformu destekliyor.
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sosyalist isci SGGSS: Yeni liberal saldýrganlýk
Kapitalizm varken
ýsýnmayý
durdurmak zor
Küresel ýsýnmadan söz ederken, "insan etkisi" tanýmlamasý çok sýk kullanýlýyor. Böylece,
küresel ýsýnmanýn doðal bir geliþme
olmadýðý, ekolojik döngünün genel dengesinden kaynaklanmadýðý anlatýlýyor. Küresel
ýsýnmada insan etkisinden söz eden bilim
insanlarý alýnmasý gereken tedbirleri sýraladýklarýnda, sorunun basitçe "insan
etkisi"nden deðil, sistem etkisinden kaynaklandýðýný daha iyi görüyoruz.
Bugün küresel sýcaklýk 100 yýl öncesine göre
1°C daha yüksek. Son 1000 yýlýn en yüksek
dönemini yaþýyoruz. Bu 10.000 yýl önceki Buzul Çaðýndan bu yana en yüksek deðiþiklik!
Bilimsel raporlar dünya 1750-1970 tarihleri
arasýndaki dönemde 0,5°C, ýsýndýðýný, 19702006 arasýnda ise 0,5°C daha ýsýndýðýný gösteriyor. 10 yýl içinde radikal tedbirler alýnmazsa dünya 0,5°C daha ýsýnacak.
Kýsacasý, küresel ýsýnma, kapitalizmin ortaya çýkmasý ve bir dünya sistemi olarak egemenliðini ilan etmesine baðlý olarak artýyor.
Dünya kapitalizminin hegemonik gücü olan
ABD, dünya nüfusunun %5'ini oluþturmasýna
raðmen küresel ýsýnmaya etkisi yaklaþýk %25
oranýnda.
Küresel ýsýnmanýn etkileri, esas olarak yoksullarý vuruyor. Hem yoksul ülkeleri hem de
zengin ülkeler içindeki yoksullarý.
Örneðin, dünyadaki her yoksul insan ABD
ve Kanada'da yaþayanlar gibi enerji tüketseydi, küresel ýsýnmaya neden olan karbon
gazýnýn emilebilmesi için dünya gibi 9 tane
gezegene ihtiyaç duyacaktýk.
New York'ta yaþayan 19 milyon kiþi
dünyanýn en fakir 50 ülkesinde yaþayan 766
milyon insandan daha fazla kirletiyor ve
ýsýtýyor atmosferi.
Ama sorun ABD ve Kanada'da yaþayanlar
deðil. Böyle bir genelleme doðru deðil. New
York'ta yaþayan 19 milyon kiþi de küresel
ýsýnmada eþit sorumluluða sahip deðil.
New Orleans'ta iki sene önce yaþanan
Katrina kasýrgasý 1 milyon kiþinin evinden
olmasýna ve göç yaþamasýna neden oldu.
Zenginler hayatta kalmayý baþarýrken yoksullar öldüler. Göçmek zorunda kalanlardan
250 bin kiþi geri dönemedi.
Durum Türkiye'de de farklý deðil.
Türkiye'nin 1990-2004 arasý karbondioksit
salýnýmý % 73.3, sera gazý toplam salýnýmý
%72.6 arttý! Son 40 yýlda Amik Gölü, Avlan
Gölü, Kestel, Gavur, Yarma, Aynaz, Hotamýþ,
Eþmekaya sazlýklarý yok oldu. Beyþehir Gölü,
Tuz Gölü, Akþehir-Eber Gölleri, Bafa Gölü,
Eðirdir Gölü,Kulu Gölü, Sultansazlýðý
kurudu ve kirlendi.
Bunun nedeni Ayþe teyze mi? Tek tek biz
yoksullarýn savurganlýðý mý?
Kesinlikle hayýr!
Türkiye'de 1990-2004 tarihleri arasýnda
enerji üretmek için kömür tüketim artýþ oraný
%59, petrol %46, doðalgaz ve LPG %359
oranýnda arttý. Kapitalist sanayileþme ve
enerji politikalarý, ulaþým ve çarpýk sulama
yöntemleri küresel ýsýnmanýn nedeni.
Küresel düzeyde de Türkiye'de de petrole,
kömüre, doðalgaza dayalý, vahþi kar
güdüsüyle insan, hayvan ve çevre arasýndaki
uyumu darmadaðýn ederek geliþen sanayileþme engellenemediði sürece, küresel ýsýnma
tüm aðýrlýðýyla büyük bir felaket olacak.
Küresel ýsýnmaya karþý mücadele bu yüzden, çaðýn en önemli krizlerinden birisi
olarak, kapitalizmin bir krizi olarak karþýmýzda. Bu yüzden kapitalizme, dev silah, petrol,
otomotiv þirketlerine, bu þirketlerin sözcüsü
olan hükümetlere karþý radikal bir mücadele
vermeden küresel ýsýnmayý durdurmak
mümkün deðil.
Kapitalizm varken asla!
Bu yüzden biz antikapitalistiz!

Saðlýðýmýzý ve
geleceðimizi korumak
için mücadeleye
Volkan AKYILDIRIM
AKP hükümeti Sosyal
Güvenlik ve Genel Saðlýk
Sigortasý'ný yýlsonuna kadar
yasalaþtýracaðýný söylüyor.
Sosyal güvenlik ve saðlýðý
özelleþtirilmesi tüm yeniliberal hükümetlerin programýnýn baþlýca maddesi. Bu
oldukça kâr edilebilecek bir
alan, çünkü söz konusu olan
insan saðlýðý. Yeni sistemle
çalýþanlarýn bir çok hakký
alýndýðý gibi aðýr toplumsal
sonuçlar yaratýlabilir.
14 emek örgütünün
çaðrýcýsý olduðu toplantýda
konuþan TTB Baþkaný
Gencay Gürsoy, yasa baþka
ülkede geçseydi 'isyan çýkacaðýný' söyledi.
Doðru. Fransa'da Sarkozy'nin benzer bir yasa giriþimini
karþýsýnda grev hareketini
buldu. Fransýz iþçi sýnýfý
1995'te de ayný paketi karþýsýna koyan Juppe hükümetini
grev hareketiyle yenmiþti.
Peki 35 milyonun emeklilik
hakký elinden alýnýrken
neden Türkiye'de insanlar
sokaða dökülmüyor?

Sendikalar güçsüz
Sendikal örgütlenme bölünmüþ ve zayýf. Türkiye'de 20
milyon'dan fazla iþçi olmasýna raðmen sendikalý iþçi
sayýsý 1 milyonu zar zor
geçiyor. Ýþçi sýnýfý memur,
sözleþmeli, iþçi olarak
bölünüyor. 3 iþçi sendikasý

konfederasyonu ve 4 tane
memur sendikasý konfederasyonu, bu 1 milyonu
örgütleyebiliyor. Bu noktaya
gelinmesi en büyük ve
örgütlü konfederasyon olan
Türk-Ýþ'le DÝSK, KESK,
TMMOB, TTB'nin yollarýný
ayýrmýþ olmasý.
Sendikacýlar korkuyor.
Sendikacýlar 1995'ten bu yana
grev silahýný kullanmaktan
uzak duruyor. 1989
Zonguldak madenciler

grevinin lideri sendikacý
Þemsi Denizer, dönemin Ýçiþleri Bakaný Abdülkadir Aksu
tarafýndan dövülmüþ ve
tehdit edilmiþti. Gazeteler
Denizer'in Jaguar marka
arabasýný manþetlerine
çýkardýlar.
Þemsi Denizer tüm sendika
yöneticilerinin yaptýðýný yapmýþtý, ama greve liderlik
etmiþ ve 10 bin maden iþçisini Ankara'ya yürütmüþtü.
Birkaç yýl sonra faþist bir
tetikçi tarafýndan vurularak
öldürüldü. Türk-Ýþ'in bir
önceki baþkaný þimdiki CHP
milletvekili Bayram Meral,
emeklilik yaþýnýn yükseltilmesine karþý 'neden genel
grev kararý almýyorsun' sorularýna bu iþin sonunda
'adamýn kellesi gider' yanýtýný
vermiþti.

Grev silahý

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

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

Sendikal bürokrasi kellesini
ve koltuðunu kaybetmemek
için grev silahýný kullanmýyor. Oysa iþçi sýnýfýnýn tek
yaptýrým gücü üretimi durdurmaktýr. Þalteri indirerek
ya da bilgisayarý kapatarak
patronlarý dize getirebilir.
Grev silahýný kullanmamak
sendikalarý pazarlýk gücünden yoksun býrakýyor.
Örgütlü kesim bu sorunlarla boðuþurken iþsizlik tehdidi
altýnda yaþayan örgütsüz
milyonlarýn isyan çýkarmasýný bekleyemeyiz.
Toplumun çoðunluðu

yasanýn getirdiklerinden
habersiz. Þimdi insanlarý
baþýna gelecekler hakkýnda
bilgilendirmek ve onlara
mücadele edebilecekleri
araçlar sunabilmek gerekiyor.
Milyonlarca bildiri, binlerce
toplantý, yüzlerce grevle
kitlesel bir direniþi inþa
etmeliyiz.
2006 yýlýndan bu yana KEG,
GSS'ye ve öðrencilere ücretsiz saðlýk hizmeti veren
mediko sosyallerin kapatýlmasýna karþý kampanya
yürütüyor. Saðlýk emekçileri,
hasta ve maðdur örgütleri,
öðrenciler ve her kesimden
saðlýk hakký savunucusuna
birleþebilecekleri bir zemin
sunuyor.
Toplumun bütününe dönük
hak mücadelesi çaðrýsý yapan
bir kampanya hýzla kitleselleþebilir.
Bir hareket inþa edebilirsek
bu sendikalý iþçilere güven
verecektir ve sendikalarý
düþtükleri ataletsiz durumdan çýkaracaktýr. Toplumun
geniþ kesimlerinin desteðini
kazanmýþ bir hareket iþçi
sýnýfýnýn grev silahýný kullanmasýný da kolaylaþtýracaktýr.
Þimdi yeni-liberal saldýrganlýðý durdurmak için
harekete geçmeliyiz.
Saðlýðýmýzý ve geleceðimizi
yok etmek isteyenleri yenmek için, kazanmak için
aþaðýdan bir mücadeleyi inþa
etmeliyiz.
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Ýþ kazasý deðil cinayet
Uçak neden
düþtü?
Ýstanbul-Isparta uçuþu
sýrasýnda Atlas
Havayollarý uçaðýnýn
düþmesi üzüntüyle
karþýlandý. Aylar önce
Hava-Ýþ Sendikasý gazete
ilanlarýyla uçuþ sektöründe aþýrý çalýþtýrma
ve þirketlerin yatýrým
yapmamak için
bakým/tamir iþlemlerini
azaltmasýnýn kazaya
neden olacaðý söylenmiþti. Hava-Ýþ Sendikasý
Baþkaný Atilay Ayçin,
"Uçuþ ve dinlenme
sürelerinin uluslararasý
standartlarý vardýr ve bu
sýnýrlar kesinlikle aþýlmamalýdýr. Biz toplusözleþme sürecinde
konuya dikkat çekerek
sendika üyesi çalýþanlarýmýzýn bu sýnýrlar
çerçevesinde görev
yapacaðýný belirttiðimizde, Türk Hava
Yollarý ve Atlasjet iþverenleri bizim
hakkýmýzda savcýlýða suç
duyurusunda bulundu"
dedi. World Focus
Havayollarý eski yöneticisi Murat Baþman Atlas
Hava Yollarý’nýn
uçkalarýn bakýmýný kaðýt
üstünde yaptýðýný açýklamýþtý.

Bakandan
polise
nasihat
Ýzmir'de polisin dur
ihtarýna uymadýðý için
tek el ateþle kafasýndan
vurulan Tursun
Yýlmaz'ýn cenazesinde
'Katil polis!' sloganý
atýldý. Medya kurban
hakkýnda karþý propaganda yapmaya baþladý.
Kurbanýn arkadaþlarý
farklý ifadeler vermeye
yönlendirildi. Yýlmaz
sarhoþtu, durmamýþtý,
kafadan vurulmak için
bütün koþullar bunlardý.
Festus Okey'i vuran
polisin kasýt sonucu
deðil, ihmal sonucu vurduðu polis müfettiþleri
tarafýndan rapor edildi
ve sanýk için 24 ay kýdem
durdurma cezasý önerdi.
Polis kurþunlarý kadar
sokakta yürütülen geniþ
çaplý ve sýk aramalarda
kimlik kontrolleri de
herkesi kýzdýrýyor.
Ýçiþleri Bakaný ise polisi
"sýfýr hata yapmaya"
davet etmekle yetindi.
Polis yetki ve görevlerini
geniþleten yasa yürürlükte kaldýðý sürece
ölümler, iþkenceler,
adaletsizlikler devam
edecek.

Atölyelerde güvensiz ve
saðlýksýz koþullarda çalýþan
binlerce iþçinin hayatý
tehdit altýnda. Tehdit aslýnda inþaat, tersane, imalat,
enerji ve bir çok sanayi
sektöründen yýllardýr can
alýyor, sakat býrakýyor.
Tehdidin adý iþ kazasý.
Türkiye’de 1994-2003 yýllarý arasýnda 831 bin 248 iþ
kazasý sonucu, 10 bin 84
kiþi öldü. SSK istatistiklerine göre, her 83 iþ kazasýndan biri ölümle sonuçlandý.
Ýþ kazalarý yeni-liberal
saldýrganlýkla birlikte hýzla
artýyor.
2003'te 3 bin 553 olan iþ
kazasý sayýsý 2004'te 3 bin
691'e, 2005'te 4 bin 688'e,
2006'da 4 bin 887'ye yükseldi. 2003'te 680 kiþi iþ
kazalarýnda yaþamýný
yitirirken bu sayý 2004'te
743'e, 2005'te 858'e, 2006'da
916'ya ulaþtý.
Ýþ kazalarý en sýk, kömür
madenciliði, dokuma ve
gýda maddeleri sanayileri,
taþ, toprak, kil, kum vs.
imalatý, metal endüstrisi,
makine imalatý, nakil
araçlarý imalatý, inþaat,

Türkiye kimlerindir?

nakliyat, toptan ve perakende ticarette meydana
geldi.
Dünyada her yýl yaklaþýk
270 milyon iþ kazasý
gerçekleþiyor. Bu kazalar
sonucu her gün 5 bin kiþi
yaþamýný yitiririyor, 160
milyon kiþi meslek
hastalýðý geçiriyor, 22 bin
çocuk iþ kazalarýnda ölüyor.
Adlarý kaza olsa da bu,
patronlarýn kazanma

hýrsýyla gerçekleþen
cinayetler.
Düþük ücretle sendikasýz
olarak çalýþtýrýlan iþçiler
insanlýk dýþý koþlullarda
çalýþtýrýlýyor.
Ecel tezgahlarýnda ölümleri durdurmanýn yolu
örgütlenmek ve üretimden
gelen gücü kullanarak
patronlarý önlem almaya
ve güvenli koþullar saðlamaya zorlamak.

Tuzla Tersaneleri: 8 hayatýn bedeli 190 bin YTL
Ýþ kazasý denince akla Tuzla Tersaneleri
geliyor. Tuzla'da 10 ayda toplam 386 iþ
kazasý oldu. Kazalarda 8 iþçi hayatýný kaybetti. Ekim sonundan bu yana üç kiþi
daha öldü.
Aðustos ayýnda 5 iþçinin yaþamýný
yitirmesi sonucu Çalýþma Bakanlýðý'nýn
Tuzla'daki 43 tersaneye yaptýðý denetimlerde 590 hataya rastlandý. 13 kiþinin hayatýnýn bedeli olarak þirketler 190 bin
YTL ceza ödedi.
Tersanelerde 8 bin 811'i taþeron þirketlere baðlý 14 bin 131 iþçi çalýþýyor.
Bakanlýk raporunda sayýlan iþ yerlerindeki hatalar ürkütücü: Baðlantýsý uygunsuz
haldeki elektrik panolarý ve kablolarý,
siper ve paravansýz torna tezgâhý, koruyu-

cusuz zýmpara taþý, koruyucusu ve toz
emiþi olmayan daire testere tezgâhý, tiner
arýtmasýnýn ve açýk alevle ýsýtmanýn
yapýldýðý uygun olmayan ortam, uygun
olmayan LPG ve oksijen daðýtým noktasý,
uygunsuz seyyar merdiven.
2006 Aralýk - 2007 Eylül tarihleri arasýndaki kazalarýn nedenleri kapitalistlerin
"kusurlu" bulunduðu yani yatýrým yapmadýðý ve iþçilerin yaþamýný hiçe saydýðý
yerlerden:
Elektrik çarpmasý (23), düþme (72),
yanma (24), kesilme (37), cisim çarpmasý
(47), göze çapak kaçma (52), sýkýþma (40).
Tuzla'daki kazalarýn dökümü Türkiye iþçi
sýnýfýnýn kapitalistler tarafýndan hiçe
sayýlan hayatýnýn bir özeti.

Telekom grevi iþçilerin kazanýmýyla sona erdi

Grev silahý
yeniden!
Türk Telekom’da çalýþan
26 bin iþçinin sürdürdüðü
grev 44 gününde bir
anlaþmayla sona erdi.
Ýþ güvenliði ve sendikal
örgütlenmenin korunmasýna dönük bir dizi
madde Telekom yönetimi
tarafýndan kabul edildi.
Haber-Ýþ Sendikasý ilk
yýl yüzde 19,2 ücret artýþý,
ikinci yýl 1. ve 6. aylarda
enflasyon oranýnda
iyileþtirme ve yüzde refah
payý talebiyle greve çýk-

GÖRÜÞ

mýþtý.
Toplu sözleþme ilk yýl
için yüzde 10, ikinci yýl
yüzde 6,5 oranýnda ücret
artýþýyla sonuçlandý.
44 gün Telekom iþçileri
için zorlu geçti. Grevi kýrmaya dönük sayýsýz giriþim oldu, gözaltýna alma
ve baþka yöntemlerle
baský kuruldu.
Grev sýrasýnda iþten
atýlan 50 iþçi iþine geri
döndü.
Telekom grevi sýrasýndan tamir, bakým, onarým
iþlerinde çalýþan ve
operasyonel eleman
olarak tanýmlanan iþçilerin iþ býrakmasý etkili

oldu.
Ýstanbul’da Borsa’nýn
fiber optik kablolarýnýn
bir kaza sonucu kesilmesi
ile Telekom yönetimi
masaya oturtuldu. Sabah
erken saatlerde kopan
internet baðlantýsý
nedeniyle Ýstanbul
Borsasý sabah oturum
yapamadý. Grevci iþçiler
onarmayý kabul etmedi.
Taþeron iþçiler grev
kýrýcýlýðý yaptýklarý için
engellendi.
Telekom grevininin
uzun bir sessizlikten
sonra grev silahýnýn kullanýlabileceði ve kazanabileceðini gösterdi.

Çoðu ülkede çok sýkýcý olan parlamento tartýþmalarý bizde bazen çok eðlenceli olabiliyor. Çið
köfte partileri yapýlýyor, silahlar çekiliyor, aile
ortamlarýnda aðýza alýnamayacak kadar renkli
laflar ediliyor. Nedendir bilmem. Henüz tam
olarak kentselleþmemiþ, kentselliðin getirdiði kural
ve kurumlara alýþamamýþ bir toplumun meclisi
böyle olur diyesim geliyor, ama meclisin en renkli
simalarýndan biri kentli baþbakanýmýz Erdoðan.
Dün de mecliste, "Hakkýndaki iddialarý gündeme
getirince hoplama, yerinde otur, hoplama" demiþ
CHP'li bir milletvekiline. Aðýrbaþlýlýðýndan olsa
gerek, "Dingilin kýrýlýr" dememeyi tercih etmiþ,
ama yine de gülmeden edemedim.
Öte yandan, parlamentoda bazen ciddi konular
da gündeme gelebiliyor. Bizimkinde bile.
Yine dün, DTP milletvekili Sýrrý Sakýk, "Kürtçe
yayýn yapýldýðý için ne ülke bölündü ne parçalandý. Anadili Kürtçe olan 15-20 milyon, kendini
yarým saatte nasýl ifade edebilir? Kürtçe yayýn
yapýlýrsa kýyamet mi kopar?" dedi.
Ardýndan, "Tek suçumuz, 'Bu ülkede Kürt var'
demiþ olmamýz... Parlamentoda kürsü dokunulmazlýðý hiçe sayýlarak milletvekili arkadaþlarýmýz
hakkýnda yasal iþlem yapýlýyor. Sizler de buna
seyirci kalýyorsunuz" diye konuþtu.
Gazetelere göre, AKP'li milletvekilleri Sakýk'a
"Siz de teröristlere seyircisiniz" diyerek sürekli laf
atmýþ. Merak ettim, CHP'liler hep beraber tuvalette
miymiþ acaba o sýrada? Salonda olsalar çok daha
aðýr laflar edeceklerdi kuþkusuz.
Oysa, Sakýk'ýn sorularý çok makul. Mecliste ve
her türlü yerde "Bu ülkede Kürt var" denildi,
hiçbir þey olmadý. TRT Kürtçe yayýn yapmaya
baþladý. Kýyamet kopmadý. Kürtçe dil kurslarý
açýldý. Yer yarýlýp Türkiye Cumhuriyeti içine
düþmedi.
Bugün yayýncý Ragýp Zarakolu'nun Türk Ceza
Kanunu'nun 301. maddesi uyarýnca altý aydan üç
yýla kadar hapisle cezalandýrýlmasýnýn istendiði
davaya devam edildi.
Ýddia, Zarakolu'nun yayýnladýðý, Ermeni tehcirini
konu alan Gerçek Bizi Özgür Kýlacak adlý kitapta
"Türkiye Cumhuriyeti'nin alenen aþaðýlandýðý".
Kitapta, Ermeni asýllý Ýngiliz George Jerjian, 1915'te
anneannesinin bir Osmanlý askeri sayesinde
soykýrýmdan kurtuluþunu anlatýyor.
Osmanlý devletinin son yýllarýnda yüz binlerce
Ermeni'nin öldürüldüðünü Türkiye devleti resmî
olarak kabul etse, kýyamet mi kopar? Türkiye,
Ermeni vakýflarýnýn mülklerine el koymayý kesse,
konulanlarý geri verse, Ermenistan ile sýnýrý açsa,
Ermenilerle uðraþmaktan vazgeçse, Türkiye
Cumhuriyeti bin bir parçaya mý bölünür?
Sýrrý Sakýk'ýn sorusunun da, Ermenilerle ilgili
sorularýmýn da cevabý "Hayýr". Kýyamet kopmaz.
Hiçbir þey olmaz. Sadece Türkiye devletinin egemen ideolojisi çatýrdar. Bu nedenle direniyorlar
zaten.
Baskýn Oran þöyle anlatýyor:
"Ulus denilen þey iki türlü inþa edilir: Kan esasý,
toprak esasý. Eðer ülkede çok sayýda etnik/dinsel
grup varsa, ki Türkiye böyledir, ikincisinden baþka
çare yoktur. Bu durumda, ülkenin üst-kimliðinin
(devlet tarafýndan vatandaþa biçilen kimliðin) adý,
bütün bu alt-kimlikleri (vatandaþýn kendine biçtiði
kimliði) kucaklayabilmek için, bütün bunlarýn
adlarýndan farklý bir ad olarak seçilir. Yoksa, bunlardan üstün olanýnýn adý üst-kimlik ilan edilip
sonra da 'Bu ad herkesi temsil ediyor' denemez.
Ama Türkiye'de deniyor!"
Abdullah Gül, "Farklýlýklarýmýz zenginliðimizdir"
demiþ. Ne güzel! O zaman, "Türkiye Türklerindir"
diyen gazeteleri ýrkçýlýk suçuyla mahkemeye vermek ve "Türkiye Türkiyelilerindir" denilmesini
saðlamak gerekir.

Roni Margulies
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Dünya Savaþa Karþý konferansý:

15-22 Mart 2008’de sokaða!
Basra’daki Irak Petrol
Ýþçileri Sendikasý’nýn
baþkaný Hasan Cuma, “Bu
mücadelenin Sünnilikle,
Þiilikle hiç alakasý yok. Ben
Þiiyim, eþim Sünni, boþanmamýz mý gerekiyor yani
þimdi! Hayýr, ülkenin
petrol kaynaklarýnýn

Amerikalý þirketlere peþkeþ
çekilmesine karþý, tüm
yabancý askerlerin Irak’tan
çekilmesi için mücadele
ediyoruz” dedi.
Geçen haftasonu
Londra’da “Dünya Savaþa
Karþý” konferansýnda
konuþan Cuma’nýn yaný

Fransa

Sarkozy zor günler yaþýyor
Jim Wolfreys
Paris’ten yazýyor
Sarkozy’nýn emeklilik “reformu” planlarýna karþý dokuz
gündür grev yapan demiryolu ve
metro iþçileri sendika yönetiminin hükümetle görüþmeyi
kabul etmesi üzerine greve son
verdiler.
Geçen hafta 700 bin kiþinin
katýldýðý gösteriden sonra diðer
kamu iþçilerinin greve devam
edeceði kesin.
Öte yandan bu hafta öðretmenler ve öðretim elemanlarý yüksek
öðretimin özelleþtirilmesine karþý
hafta baþýnda eyleme baþlayacaklar.
Demiryolu grev haftada 650
milyar YTL’ye mâl olmaktaydý.
Bu grevin bitmesi diðer iþçiler
için pek de olumlu olmadý.

Muhalefet
Grevciler bir yandan da
sendikalarýn ve Sosyalist
Parti’nin liderliklerine karþý
mücadele etmek zorunda
kaldýlar.
Sarkozy geçen hafta kamu kesimi iþçilerine saldýrmak için sendika liderlerini kullanmak istediðini itiraf etti.
Özel emeklilik fonlarý yasasý
aslýnda bir “aperatif”ti dedi
Sarkozy’nin bir danýþmaný.
“Diðer reformlar için sorumluluk
sahibi sendikacýlara ihtiyacýmýz
var” diye de ekledi bu danýþman.
En büyük sendika olan ve
Komünist Partisi’nin kontrolünde
olan CGT’nin baþkaný Bernard
Thibault açýkça grevlere karþý çýkmaya cesaret edemedi, ama

lerin geri kalan büyük yýðýnýnýn
ve öðrencilerin öfkesini çekiyor.
Öðrenci protestolarýnýn çok
büyük bir hýzla kontrolsuz hale
gelmesi tehlikesinin farkýnda
olan hükümet öðrenci örgütlerini iþbirliðine çaðýrýyor.

Çeliþki

Sarkozy’e karþý da ciddi ve tutarlý
bir karþý çýkýþ yapmadý.
Demiryolu iþçileri liderlikleri
pazarlýk yapmak isterken greve
devam kararý alamadýlar.
Sendika liderlerinin tutumu
tabandaki grevci iþçiler arasýnda
yaygýn bir hoþnutsuzluk ve kargaþa yarattý.
Sosyalist Parti’nin kontrolündeki sendika CFDT’nin lideri
François Chérèque demiryolu
iþçilerine grevi bitirme çaðrýsý
yaptý ama geçen hafta grevci
iþçilerden koþarak kaçmak zorunda kaldý.
Bazýlarý Sarkozy’nin yapmak
istediðini Margaret Thatcher’ýn
Ýngiliz madencilerine saldýrýsýna
benzetiyor. Ancak, demiryolu
iþçileri iþlerini kaybetmediler.
Ayrýca Sarkozy, 1980’lerde
Thatcher’in yaptýðý gibi “popüler
kapitalizme” yeterli destek
bulma yeteneði yok.

Destek
Son 15 yýlda çeþitli iþçi gruplarý
emeklilik konusunda yenilgi

yaþamýþ olmasýna raðmen kamu
sektörü iþçilerinin daha yüksek
ücret almasý talebi daima desteklendi.
Geçen sene toplumun çoðunluðu gençlerin yeni iþçi yasasýna
karþý çýkýþýný destekledi.
Ancak bazý þeyler o günden
bugüne deðiþti. Geçen sene
Fransýz saðý bölünmüþtü.
Sarkozy bu bölünmüþlüðü birleþtirmeyi baþardý. Sarkozy ayrýca kendi baþkanlýðýnýn geçmiþin
yenilgilerinden kopuþ olacaðýný
da vurguluyor.
Bu arada, Sosyalist Parti
muhalefeti zayýf, etkisiz ve saðýn
serbest pazar yanlýsý politiklarýna
sahip.
Bu, hareketin politik alana
girmesine ve inisiyatifi
hükümetin elinden almasýna
engel oluyor. Zaman içinde bu
durum hareketin mücadele etme
yeteneðini olumsuz olarak etkileyecek.
Þimdilik Sarkozy demiryolu
iþçilerini etkisiz hale getirdi. Ama
daha hala kamuda çalýþan iþçi-

Herþeye raðmen Fransa’da politikayý þekillendiren ve belirleyen
sýnýf çeliþkileri hala devam ediyor.
Fransa dýþýndaki ülkelerin
gazeteleri Fransa’daki olaylarý
eksik ve taraflý olarak veriyor.
Hiçbir gazete Fransa’da bu sene
özel emeklilik kurumlarý aracýlýðý
ile zenginlere 15 milyar euro
verildiðinden bahsetmedi.
Geçen hafta Avrupa Merkez
Bankasý Sarkozy’e kamu harcamalarýný daha da kesmesi gerektiðini söyledi.
Fransa, euro bölgesinde en çok
iþsize sahip olan ülke. Neredeyse
her dört gençten birisi iþsiz.
Ama Avrupa Merkez Bankasý
yaþlýlar arasýnda iþsizliðin
“saçma bir biçimde” düþük
olduðunu iddia ediyor ve emek
pazarýnda daha da “fleksibilite”
istiyor.
Sarkozy’nin baþkanlýðýnýn ilk
büyük çatýþmasý öfkeyi etkili bir
eyleme dönüþtürme yeteneðine
sahip büyük güçlerin muhalefeti
ile karþý karþýya.
Ancak kazanmak için hareketin
kendi politik araçlarýný da oluþturmasý gerekiyor.
Bu gerçekleþmedikçe inisiyatif
Sarkozy’nin elinde kalacak ama
önümüzde daha çok sayýda
büyük mücadele var. Sarkozy’nin
iþi zor.

Sarkozy'ye karþý kitle hareketi
Olivier Besancenot *
Sarkozy'nin neoliberal reformlarýna karþý yapýlan grev gösterileri kitlesel oldu. Aþaðýda LCR'ýn
(Devrimci Komünist Birlik) konu
hakkýndaki özet bir raporunu
okuyacaksýnýz.
20 Kasým'da yapýlan toplam 148
ayrý kamu sektörü gösterisine
tüm Fransa'da toplam 700 bin
kiþi katýldý. En kalabalýk gösteri
Paris'te 70 bin kiþiyle yapýldý.
Marsilya'da 60 bin, Lyon'da 15
bin, Rouen'de 18 bin, Ren'de 25
bin, Toulouse'da 35 bin kiþi gösterilerdeydi.
Üç kentte iþçiler, CGT'nin

çaðrýsýyla kitlesel olarak greve
çýktý. CGT'nin talebi 2007 ücret
görüþmelerinin yeniden açýlmasý
ve alým gücünde artýþ saðlayacak
bir anlaþmaydý.
Ana öðrenci birliði UNEF'e
(Fransa Ulusal Öðrenci Birliði)
göre gösterilere 40 bin lise ve
üniversite öðrencisi katýldý.
Yaklaþýk 40 bin öðrenci gösterilere, bir yandan kamu iþçilerini
desteklemek için katýlýrken, öte
yandan Pecresse yasasýnýn
kaldýrýlmasýný da talep ediyorlardý. Özellikle de Lille, Nantes,
Rennes ve Lyon'daki üniversitelerde UNEF önemli bir
hareketlilik saðladý. Francois

Cherèque gösterilerden arkasýna
bakmadan kaçtý.
Göstericiler CFDT lideri
Francois Cherèque'ün ulaþým
grevinin bitirilmesi için defalarca
çaðrý yaptýðýný unutmamýþtý.
Genel sekreteri korkutup
kaçýranlar 20 kadar militandý.
Bunlarýn bir kýsmý CGT'nin grev
gömleðini giymiþ, "Cherèque
patronlarýn adamýdýr", "SarkozyCherèque ayný safta" diye slogan
atýyordu. Bu arada Bay Cherèque
eskortunun korumasýnda gösteriden hýzla kaçýyordu.
Sendikalara göre, grev eðitim
emekçileri alanýndan yoðun
destek gördü.

Kamu sektörü çalýþanlarýnýn
gösteriye çýktýðý gün her 10 lise
ve üniversite öðretmeninden 6'sý
greve çýktý. Ana ortaokul öðretmenleri sendikasý SNES sözcülerinden biri þöyle diyor:
"Üniversitelerde greve katýlým
%60 ile 80 arasýndaydý." Öðretmen sendikalarý federasyonu
FSU, greve katýlýmýn ilkokul
öðretmenlerinde %65, lise ve
üniversite öðretmenlerinde %58
olduðunu açýkladý.
(*)
Olivier Besancenot: Fransýz LCR
(Devrimci Komünist Birlik)
örgütünün önderliðinden

sýra, 26 ülkeden 1200
delege, Birleþmiþ Milletler
eski Genel Sekreter
Yardýmcýsý Hans von
Sponeck’i, Lübnanlý
Hizbullah üyesi gazeteci
Ýbrahim Musavi’yi, Lübnan
Komünist Partisi Genel
Sekreteri Halid Haddad’ý,
oðlu Irak’ta ölen Rose
Gentle’ý, Amerika’daki
savaþ karþýtý hareketin bir
dizi temsilcisini, Ýran’da
Savaþa Karþý Anneler
örgütünden Marziye
Langrudi’yi, Mýsýrlý milletvekili Hamdin Sabahi’yi
ve daha pek çoklarýný dinledi.
Konferans sonunda
yayýnlanan bildirgede dört
somut talep yer alýyor:
Irak’ýn yasadýþý iþgaline
derhal son verilsin;
Ýran’a saldýrý hazýrlýklarý
derhal durdurulsun;
Tüm askeri güçler
Afganistan’dan çekilsin;
Filistin halkýnýn haklarý
tanýnsýn.
Konferansýn ikinci
gününde yapýlan somut
planlama toplantýsýnda þu
kararlar alýndý:
Irak iþgalinin beþinci
yýldönümünde, 15 ile 22
Mart arasýnda, her ülkede
ses getiren eylemler
örgütlemek.
Ortak (ve çok dilde) bir
web sitesi yaratmak ve
çeþitli ülkelerde planlanan
15-22 Mart eylemlerini bu
sitede duyurmak.
27-30 Mart tarihlerindeki
Kahire Konferansý'ný her
zamankinden daha büyük
yapmaya çalýþmak.

ABD gizli servisi:

‘Ýran nükleer
silah
üretimini
5 yýl önce
durdurdu’
Amerikan istihbaratýnýn
raporuna göre Bush’un
Ýran’a yönelik saldýrganlýðýnýn temel gerekçesi
ortadan kalktý. iran doðru
söylüyordu, nükleer silah
üretme programýný 5 yýl
önce durdurmuþ.
Bush ise raporun tam da
Ýran’ýn üzerine gitmeyi
vurguladýðýný açýkladý:
“Ýran’ýn hala bir tehlike
olduðunu hissediyorum.
Benim fikrim deðiþmedi.’
ABD Ýran’a karþý tutumunu sertleþtirirken savaþ
karþýtý hareket karþý koymaya hazýrlanmalý.

dsip.org.tr
yenilendi
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ÝZÝN VERECEK MÝYÝZ?
Bir garip nükleer santral yasasý
Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nden geçti.
Yasada bir çok eksik var.
Kimin nasýl yapacaðý, atýklarýn
ne olacaðý, santralin ömrü tükendiðinde nasýl söküleceði belli
deðil. Bütün bunlarýn kimler
tarafýndan nasýl ve hangi mali
kaynaklarla yapýlacaðý da belli
deðil.
Belli olan tek þey AKP
hükümetinin þöyle ya da böyle
nükleer santral yaptýracaðý.
Nükleer santral yapýmýna
olanak veren yasa ayný zamanda
linyit kömürü ile çalýþacak termik santral yapýmýna da izin
veren geçici bir maddeye sahip.
Bu madde ile sayýsýz yeni termik
santral yapýlabilir.
Termik santraller küresel iklim
deðiþiminin en önemli nedenleri
arasýnda.
Nükleer santral yapýmýnda bir
dizi tartýþma var. Hiç beklenmeyen bazý çevreler de nükleer
santral yapýmýna onay veriyorlar. Bu nedenle ikna edici olabilmek için aktivistlerin bu
konuda çok iyi bilgilenmesi
gerekiyor.
Ancak nükleer santrallerin
küresel ýsýnma açýsýndan olumlu
ya da olumsuz yanlarý, ucuz ya
da pahalý olmalarý, istihdam
yaratýyor olmalarý ya da olmamalarý, ulusal çýkarlar açýsýndan
yararlý olup olmamalarý gibi
tartýþmalarýn hepsi bir yana nükleer santral tehlikeli.

Nükleer santral tehlikeli
Üç tür tehlike var.
Birincisi, nükleer santraller
çalýþmaya baþladýklarý andan
itibaren atmosfere çok olmasa
da radyasyon yayýyorlar. Bu
nedenle nükleer santrallerin
yakýnýnda oturanlar arasýnda
radyasyon kaynaklý kanser
hastalýklarý daha fazla oluyor.
Ýkincisi nükleer santrallerin
radyasyonlu atýklarý. Bu atýklar
binlerce ve binlerce yýl çevrelerine radyasyon, yani ölüm yayýyorlar. Bugüne kadar nükleer
santral atýklarýna bir çözüm
bulunmadý.
Çözüm bulunamadýðý gibi ne
yapýlmasý gerektiði için yapýlan
araþtýrmalara milyarlarca dolar
harcandý ama gene de bir çözüm
bulunamadý.

Okyanusun dibine gömmek,
roketlerle uzaya atmak gibi
sayýsýz fikir tartýþýlýyor ama bunlar ya uygulanmasý olanaksýz
fikirler ya çözüm olmayan fikirler ya da kapitalizm için çok
pahalý, dolayýsýyla kullanýlamayacak çözümler.
Üçüncü bir sorun ise kazalar.
Nükleer santral yandaþlarý
bugüne kadar sadece Çernobil’in olduðunu ve artýk Çernobil’de kullanýlan santrallerden
çok daha geliþmiþ teknikler kullanýldýðý için bir daha öyle bir
kaza yaþanmayacaðýný anlatýyorlar.
Oysa bu iki açýdan doðru deðil.
Hem kullanýlan teknikte büyük
bir fark yok ve dolayýsýyla yeni
santraller de kazalara açýk. Ve
zaten yeni santrallerde de
kazalar oluyor.
Bu kazalar belki Çernobil
kadar büyük, etkili ve ölümcül
deðil ama kazalar oluyor ve her
zaman büyük, etkili ve ölümcül
bir yeni kaza yaþama olasýlýðý
var.
Çernobil tek kaza deðil.
Bugüne kadar irili ufaklý 1000
nükleer santral kazasý oldu.
Daha çok yakýn tarihlerde
Japonya’da gerçekleþen bir dizi
deprem bu ülkedeki nükleer
santrallerin radyasyon kaçýrmasýna neden oldu.

Çernobil
Nükleer santral lobileri Çernobil kazasýnýn boyutlarýný
daima küçültüyorlar. Sanki
küçük ve önemsiz bir kaza gibi
sunuyorlar. Kaza sonrasýnýn
tahribatýna ise hiç deðinmiyorlar.
Oysa, nükleer kazalar sadece
patlama ve o anda ortaya çýkan
radyasyon ile ölümcül deðil.
Açýða çýkan radyasyon kalýcý bir
biçimde bölgeye yerleþiyor ve

çok uzun süreler bölgede oturan
herkesi etkiliyor. Radyasyonu
temizlemek ve etkisiz hale
getirmek mümkün deðil. Bu
nedenle radyasyondan etkilenen
bölgeler çok uzun süreler ölüm
ve hastalýk saçmaya devam
ediyorlar.
Çernobil kazasýndan sonra bölgenin çok büyük bir ksýmýnda
topraklar radyasyon etkisi altýnda olduðu için artýk ekim
yapýlamýyor.
Öte yandan gene radyasyonun
etkisi nedeniyle her yýl binlerce
ve binlerce çocuk ölü doðuyor
ya da aþýrý ölçüde deforme
biçimlerde sakat doðuyor.
Çernobil kazasý böyle bir
olayýn nasýl büyük bir insanlýk
felaketi olduðunu gösterdi.
Patlamadan hemen sonra Çernobil’e gönderilen yardým

ekibinden hemen hemen hiç
kimse hayatta kalmadý. Hepsi
radyasyondan etkilenerek kýsa
sürede öldüler.
Çernobil’in etkisi sadece
santrale komþu Ukrayna, Beyaz
Rusya ve Rusya ile sýnýrlý deðil.
Rüzgar radyasyonu çok dahageniþ alanlara yaydý. Örneðin
Almanya’nýn çeþitli bölgelerinde
radyasyon oranlarý kazadan
sonra büyük ölçüde arttý.
Rüzgarlar radyasyonu
Türkiye’nin Karadeniz kýyýlarýna
da getirdi. Karadeniz’de çay
radyasyondan etkilendi.
Çernobil kazasýndan bu yana
Türkiye’nin Karadeniz kýyýlarýnda oturanlar arasýnda kasner çok
yaygýn bir hale geldi. Bazý bölgelerde, örneðin Hopa’da,
kanserden ölüm nerdeyse tüm
ölümler içinde en ön sýraya çýktý.

Yaptýrmayacaðýz
Nükleer santraller üzerine
toplumu uyarmaya devam edeceðiz.
Nükleer santrallerin küresel
ýsýnmaya bir çözim olmadýðýný,
atmosfere sera gazý salýnýmýna
ciddi boyutlarda katkýda bulunduðunu, çok pahalý bir enerji
elde etme yöntemi olduðunu
anlatacaðýz. Ama asýl olarak
radyasyonu ve tehlikelerini
anlatacaðýz.

Küresel Eylem Grubu yayýn.
8 Aralýk ve 26 Nisan eylemleri için öncelikle kullanýlmasý gereken bir broþür.

KEG

Hükümet ve bu yasaya oy
veren, geçmesini saðlayan tüm
parlamenter muhalefet partileri
þunu bilsin ki bu ülkede nükleer
enerji santralleri yaptýrmayacaðýz.
Gerekirse inþaat alanlarýna
gideceðiz, kamp kuracaðýz. Ýþ
makinalarýnýn önüne yatacaðýz.
Santral inþaatlarýný durduracaðýz. Radyoaktif çöplük olmayacaðýz.

Ýlk büyük eylem
26 Nisan’da
26 Nisan Çernobil kazasýnýn yýl
dönümü. Küresel Eylem Grubu
iki senedir çeþitli kentlerde nükleer santrallerin yapýmýna karþý
eylem yapýyor, insan zincirleri
kuruyor
KEG olarak hükümeti uyardýk.
KEG bu sene 26 Nisan’da
merkezi büyük bir eylem
düzenliyor. Bir kere daha nükleer santrallere karþý sesimizi
çýkaracaðýz.
Hükümete nükleer santrallerin
kurulmasýna kesin olarak karþý
olduðumuzu göstereceðiz ve
daha da öteye toplumun büyük
çoðunluðunun nükleer
santrallere, radyasyon çöplüðü
olmaya karþý çýktýðýný göstereceðiz.
Santrallerin kurulmamasý için
ne gerekiyorsa yapacaðýz.
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Kapitalizmin parlayan yýldýzý

Çin
Çin'de
eþitsizliðin
artmasý
direniþleri
çoðaltýyor
Hem sera gazý üretiyor,
hem de çok pahalý
Nükleer lobicileri büyük bir
yalan söylüyorlar. Onlara
göre nükleer santraller
” enerji üretme biçimi
“temiz”
ve bu nedenle insanlýk için
küresel ýsýnmaya, küresel
iklim deðiþlimine karþý birinci
tercihi oluþturuyor.
Herþeyden önce bu iddia
doðru deðil. Nükleer santrallerin çalýþabilmesi için harcanan enerji o denli çok ki
1 gigavat/saat elektrik
üretebilmek için 30 ton
uranyum yakýtý için 650 bin
ton cevher çýkarmak gerekiyor. Yani, 1 gigawatt/saat
elektrik enerjisi üretebilmek
için toplam 1343
gigawatt/saat enerji harcamak gerekiyor. Ayrýca bu
süreçte 427 bin ton CO2
salýnýmý yapýlýyor.

Nükleer santraller bu arada
en pahalý santral biçimi. 1
hidro elektrik santralinin
maliyeti kW baþýna 1.5002.000 dolar, kömürle çalýþan
bir termik santralin maliyeti
kW baþýna 700-1.200 dolar,
doðalgazla çalýþan bir enerji
santralinin maliyeti kW baþýna 350-500 dolar.
Nükleer santralin maliyeti
ise kW baþýna 3.500 ila 5.000
dolar arasýnda. Yani nükleer
santral yapýmý çok pahalý.
Kaldý ki bu maliyete nükleer
santralin sökümü ve atýklarýn
yalýtýlmasý harcamalarý dahil
deðil.
Bunlar da dahil edildiðinde
nükleer santralin maliyeti
diðer enerji üretme biçimlerine göre defalarca daha fazla.
Teþekkür ederiz, kalsýn.

26 nisan
Nükleer
santrallere
karþý miting

ÝSTANBUL

KEG

Dizinin son kýsmýnda Charlie
Hore Çin'de insanlarýn bugün
yaþadýðý ekonomik güvensizliði
anlatýyor
Bu yýl içinde bir vakit Çin
Almanya'yý geçerek dünyanýn
en büyük üçüncü ekonomisi
haline gelecek. Son 17 yýldýr
Çin ekonomisi her yýl yüzde
10'un üzerinde büyüdü.
Ekonomi hakkýnda tahmin
yürütenlerin çoðu bu büyümenin sonsuza kadar süreceðine ve bu yüzyýl içinde
Çin'in dünyanýn en büyük
ekonomik gücü olacaðýna
inanýyor.
Oysa aslýnda Çin'deki
ekonomik büyüme çoðu kiþinin
itiraf ettiðinden çok daha kýrýlgan.
Çin'in ekonomik büyümesi
çok büyük ölçüde ABD'ye ihraç
edilen tüketim mallarýnýn üretimi ve montajýna dayanýyor.
ABD süpermarket zinciri WalMart tek baþýna Ýngiltere'den
daha fazla Çin malý alýyor.
Çin'in dünyanýn geri kalanýyla
ticaret açýðý var . Ýhraç mallarýný
üretmek için Asya, Afrika ve
Latin Amerika'dan hammadde,
ara mal veya enerji satýn alýyor.
Üretimin çoðu güney doðu
kýyý bölgesinde yoðunlaþmýþ
durumda ve giderek artan bir
bölümü yabancýlara ait fabrikalarda yapýlýyor. Çin'in elektronik mallarý ihracatýnýn yaklaþýk yüzde 90'ýný yabancýlara
ait þirketler üretiyor.
Bu dengesizlikler Çin
ekonomisini ABD'deki herhangi bir ekonomik yavaþlama
veya durgunluða karþý savunmasýz býrakýyor - ki borsada
yakýn dönemdeki istikrarsýzlýðýn da gösterdiði gibi böyle
bir olasýlýk artýyor.
ABD'de bir ekonomik gerileme olmasa bile mevcut
büyüme oranlarý sürdürülebilir
deðil.
Ekonomist Will Hutton'ýn yeni
kitabý "The Writing On The
Wall"da anlattýðý gibi "Gelecek
15 yýlda Çin'deki Batýlý çokuluslu þirketler Çin üretim ve ihracatýný kendi yerel ekonomilerindeki büyüme oranýnýn altý
veya yedi katý seviyesinde arttýrmaya devam edecekler."
"Bu hem ekonomik hem de
matematiksel olarak olanaksýz
bir durum."
Ekonomik geniþlemeyi
zayýflatacak içsel faktörler de
var, baþ gösteren iþgücü kýtlýðý

önemli bir tanesi.
Ýhraç sektörlerinde çalýþma
koþullarý berbat. Haftada altý
veya yedi gün, 13 veya 14 saat.
Ýþ deðiþtirme oraný çok yüksek,
bu fabrikalar kýrdan sürekli
yeni iþçi akýnýna bel baðlýyorlar.
Göçmen iþçiler bir süredir bu
þartlarý kabul etmiyorlar ve
böylece ihraç sanayilerinde
iþgücü kýtlýðý yaþanýyor.
Yakýn dönemde yapýlan bir
hükümet araþtýrmasýna göre
köylerin dörtte üçünde kentlere
taþýnacak köylü kalmamýþ.
Bu kýsmen hükümetin gýda
üretimini hýzla arttýrmak için
köydeki ücretleri iyileþtirmesinden kaynaklanýyor ama çoðu
köyde kente gidebilecek herkes
gitmiþ durumda.
Will Hutton ayrýca Çin'de üretim yapabilecek çokuluslu þirketlerin hemen hepsinin hâlihazýrda orada olduðunu da
belirtiyor.
Çin'in ekonomik büyümesi
giysi, ayakkabý ve elektrikli
aletler gibi belirli türde tüketim
mallarýnýn ucuza üretilmesine
dayanýyor.
Ancak her kapitalist Çin'in
ucuzluðundan faydalanamýyor.
Sözgelimi Rupert Murdoch
"Sun" gazetesini Çin'de
bastýramýyor.
Aðýr sanayi açýsýndan "Çin
avantajlarý" söz konusu deðil.
Çin'de aðýr sanayi neredeyse
tamamen yerel tüketime dayalý
olarak büyüyor.
Diðer bir içsel faktör de on yýllardýr süren ekonomik büyümenin yarattýðý çevresel hasar.

Dünyanýn en kirletilmiþ 20
kentinden on altýsý Çin'de.
Çin'deki nehirlerin çoðunluðu
kirlilik yüzünden artýk içme
suyu için kullanýlamýyor.
Bu da ekonomik büyümenin
devamýnýn önünde bir engele
dönüþüyor. Kirlilik yaratan fabrikalara karþý son dönemde
büyük protesto hareketleri
ortaya çýktý.
Ekonomi büyürken Çin'deki
protestolar da büyüdü. 1920'lerden bu yana en fazla eylem son
15 yýldýr yaþanýyor.
Grevler, gösteriler ve isyanlar
arttý; çünkü Çin'in ekonomik
büyümesi, hayat standardý yükselenler için bile günlük yaþamý
daha zor ve güvensiz hale
getirdi.
Eski sanayilerdeki on milyonlarca iþçi iþinden oldu, çoðu
bölgede köylülerin geliri
yerinde sayýyor veya düþüþte.
Ekonomik geniþleme 1949'dan
beri en adaletsiz gelir daðýlýmýna yol açtý.
Çin'in büyümesi dünya
ekonomisine de istikrar
getirmedi. Hýzlý büyüme ve
artan dinamizm daha fazla
ekonomik ve politik istikrarsýzlýða neden oldu.
Bu hem Çin için hem de
dünyanýn geri kalaný ile Çin
arasýndaki iliþkiler için geçerli.
Þayet Çin kapitalizmin geleceði
ise, gelecek gergin, güvensiz ve
sevimsiz.
Çin iþçileri ve köylüleri için
Maoizm nasýl çare olmadýysa
piyasa ekonomisi de çare
olmuyor.

7

8z sosyalist iþçiz sayý: 305
Anayasa oylamasýnda yenilgi

Chavez için herþey bitti mi?
Venezüella’dan yazan Mike
Gonzalez Chavez'in neden referandumu kaybettiðini anlatýyor
Karakas Cumartesi günü garip
bir biçimde sessizdi. Baþkan
Chavez’in Anayasa kampanyasý
bir önceki gün muazzam bir
kalabalýðýn üzerinde “evet”
yazýlý kýrmýzý gömlekleri ile
katýldýklarý bir gösteri ile bitmiþti.
Cuma günkü gösteri muhalefetin gösterisinden çok daha
büyüktü.
Chavez taraftarlarý az farkla da
olsa kazanýrýz diyordu.
Önceki haftalardaki bütün
heyecana raðmen Pazar günü
oylama sýrasýnda da her taraf çok
sakindi.
Öðrenci gösterileri ve protestolarý büyük üniveristelerin kapanmasýna neden oldu.
Þeker, un, yumurta ve süt gibi
temel gýdalarýn bulunamamasý
bir istikrarsýzlýk ortamý yaratmýþ.
Sabotaj söylentileri vardý.
Muhalif öðrencilerin üniversitenin sosyal yardým merkezini
yakmalarý da bu tür söylentilere
güç kattý.
Ama daha pazar günü
Chavez’in kaybettiði anlaþýlmýþtý.
Ulusal Seçim Konseyi ‘hayýr’
oylarýnýn yüzde 49.3’e karþýlýk
yüzde 50.7 ile kazandýðýný açýkladý.
Chavez 1998’de Baþkan
seçilmesinden bu yana ilk defa
bir oylamayý kaybetmiþti. Kýsa ve
maðrur bir basýn açýklamasý ile
kaybettiðini hýzla kabul etti.
Ama seçmenlerin yüzde 45’i
oylamaya katýlmadý. (2006 yýlýnda Chavez yeniden baþkan
seçildiðinde oy vermeyenlerin
oraný yüzde 30’du.)
Bu kez muhalefet tüm taraftarlarýna oy verdirdiðine göre bu
sonuca göre Chavez’in desteði
azaldý.
Bunun nedeni ise açýk ki
Anayasa referandumunun içeriðinde aranmalý.
1999’da kabul edilen Bolivarcý
Anayasa’nýn 130 maddesi çeþitli
alanlarý kapsamakta. Ama
Chavez en baþtan beri
Anayasa’nýn bütününün oylanmasýnda ýsrar etti.

Maddelerin birçoðu tabii ki
ilericiydi. Örneðin sosyal sigortanýn iþsizleri de kapsamasý,
çalýþma saatlerinin 8’den 6’ya
düþürülmesi, cinsiyetçiliðe karþý
maddeler gibi.
Reformlar 2006’dan sonra kurulan Belediye Konseyleri’ne ve
2002-3 patron grevinden sonra
kurulan ve saðlýk ve eðitim gibi
sosyal hizmetler veren kurumlara daha fazla yetki veriyordu.
Yeni anayasada “halk iktidarý”

terimi kullanýlýyordu ve “21.
yüzyýl sosyalizmi”nin garantisi
olarak gösteriliyordu.
Ne var ki bir dizi baþka madde
de Baþkan’ýn gücünü artýrýyordu.
Örneðin ordu, polis ve ekonominin devlet kontrolündeki
kýsmý bütünüyle Baþkan’ýn denetimine giriyordu. Yeni anayasa
ayný zamanda Baþkan’a sonsuz
seçilme hakký veriyordu.
Baþkan’ýn yetkilerinin bu denli
artýrýlmasý aslýnda gerçek sosyal

Venezüella'da Chavez'in yeni-liberalizme
karþý anayasasý kabul edilmedi. Bu en anlama geliyor? Venezüella hakkýnda basýnda
çeliþik haberler okuyoruz. Bazen Chavez
taraftarlarý gösteri yapýyor, bazen karþýtlarý.
Zaman zaman çatýþmalar oluyor. Bolivarcý
devrim nereye gidiyor? Yanýt için
Venezülla'da siyasal koþullar, saflaþmalar
ve sýnýf mücadelesine bakmak gerek.
Venezüela Birleþik Sosyalist Partisi
(PSUV) kapý kapý dolaþarak reform
taslaðýný daðýttý. Taslakta Chavez'in 2003'te
ilan ettiði sosyal refah programý var. Buna
göre parasýz saðlýk hizmetinden eðitim programlarýna, küçük dükkânlara mali desteðe
kadar çeþitli alanlarda reformlar var. Ayný
zamanda hükümet son yýllarda dünyadaki
en yüksek büyüme hýzýna ulaþmýþ durumda.
Chavez'in kendi partisinin adý Beþinci
Cumhuriyet Hareketi. Ancak Chavez
baþkanlýðýndaki koalisyon hükümetinde
bulunan partilerin birleþmesiyle PSUV bu
yýl kuruldu. PSUV 5,7 milyon kayýtlý üyeye
sahip ve bunlarý reformlar konusunda nasýl
harekete geçireceðini tam olarak bilemiyor.
Ancak PSUV aktivistleri sokaktalar.
Chavez'in uyguladýðý reformlarýn etkisi
sokaklarda görünür hale gelmiþ. Ýnsanlar
daha iyi besleniyor, daha iyi giyiniyor.

gücün taban örgütlerine verileceði sözü ile çeliþiyordu.
Saðcýlar haksýz bir biçimde ‘diktatörlük’ diye baðýrmaya
baþladýlar. Ama solda da birçoklarý iktidarýn bu denli Chavez’in
elinde toplanmasýna karþý tepki
vardý ve halk iktidarý ve
demokrasinin derinleþtirilmesi
retoriði ile tamamen çeliþiyordu.
Ekonomideki reformlar üç
ekonomik alan oluþturuyordu:
Birincisi kooperatiflerin ve “halk
kuruluþlarýnýn” sosyal
ekonomisi, bu yaklaþýk yüzde 10
olacaktý, ikincisi yüzde 45’i oluþturacak olan özel sektör ve gerisi
giderek Baþkan Chavez’de
merkezileþecek olan devlet sektörü.
Bunu Globovision gibi televizyon kanallarýnýn söylediði gibi
özel sektörün yok edilmesi ve
komünizme ilerlenmesi olarak
görmek mümkün deðil.
Sonuçta, sað basýn üzerindeki
hakimiyeti, temel maddelerde
yarattýðý suni yokluk, özel
üniversitelerden ve daha teknik
üniversitelerden öðrencileri
sokaða dökebilme yeteneði gibi
silahlarýný iyi kullandý.
Ve sað bazý önemli müttefikler
kazandý. Bunlarýn en önemlisi bir
kaç ay öncesine kadar Bolivarcý
Devrimin garantörü olarak gösterilen General Baduel’di.
General Baduel’in çok kritik bir
aþamada Chavez’i eleþtirmesi
uzun süredir kabul edilmeyen
ama var olan ordu içindeki
bölünmeyi ortaya çýkardý.
Reddedilemez geri çekilme
büyük çoðunluðun yararlandýðý
Bolivarcý projenin büyük yýðýnlar
tarafýndan reddedildiði anlamýna
gelmez.
Ama verilen sözlerin ne kadar
sürdürüleceði ve ne kadar
gerçekçi olduðu konusunda
kuþkular yarattý.
Sosyal programlarýn birçoðu

Anayasa
referandumu
hangi koþullarda
gerçekleþti?
Yoksul bölgelerin siyasi yönelimi Baþkent
Caracas'ýn üst orta sýnýflarýn ve en zenginlerin yaþadýðý, Hummer ve Land Rover ciplerin bol olduðu yerlerdekinin tam zýttý.
Chavez reformlarýna muhalefet keskinleþtikçe (önce orta sýnýf üniversite öðrencileri protestolara baþladý, ardýndan eski ordu
mensubu ve Savunma Bakaný Raul Baduel
istifa etti.) Chavez yanlýlarý da sokaklara
dökülmeye baþladý. Bununla birlikte
2002'deki darbe giriþimiyle halkýn gözünde
mimlenen muhalefet, imajýný düzeltmeye
de baþladý.
Öðrenci hareketini tetikleyen olay geçen
yaz hükümetin aldýðý bir karar oldu:
Hükümet muhalefet denetimindeki özel
RCTV adlý kanalýn haber lisansýný yenilemeyi reddetti.

hedeflerine ulaþamadýlar.
Ýnþa edilen evler söz verilenden daha az.
Haklý olarak devrimin kazanýmý
olarak görülen saðlýktaki
geliþmeler onu bekleyen birçok
insana ulaþamýyor.
Eðitim gibi sosyal proramlar
çok zaman beklenen kadar
olmuyor.
Bütün bunlar sadece basit bir
beceriksizlik sonucu deðil,
Venezüella politik yaþamýnda
daima önemli bir konu olan
yozlaþmanýn ve çürümenin sonucu. Bolivarcý Devrim bu konuyu
çözmekte yetersiz kalýyor.
‘Hayýr’ kampanyasý sýrasýnda
oluþan temel ihtiyaç mallarýndaki
kýtlýk yoksullar arasýnda uzun
süredir yaþanmaktaydý.
Bu arka plan üzerinde
Chavez’in uluslararasý iliþkilerde
giderek daha radikal bir duruþa
sahip olmasý birçok normal
Venezüella vatandaþýnýn sýkýntýlarýný ve beklentilerini gidermiyor.
Onlar için gerçek bir 21. yüzyýl
sosyalizmi, demokrasi gerçek bir
halk iktidarý inþa etmeye baþlamalý. Chavez bu olasýlýðý çok iyi
anlatýyor ve sembolize ediyor,
fakat söz verdiði reformlar bunu
gerçekleþtirmekten çok uzak.
Chavez’i hararetle destekleyen
Venezüellalýlarýn eski egemen
sýnýftan hiç bir beklentileri yok.
O egemen sýnýfýn yeniden iktidara gelmesi halinde, 1973’de
Þili’de olduðu gibi korkunç bir
intikam alacaðýný biliyorlar.
Referandum sonucu Venezüella
halkýnýn nasýl bir toplum görmek
istediðinin bir iþareti olarak
kabul edilebilir. Halk bir kiþinini
elinde toplanmýþ bir iktidar
deðil, çalýþan emekçi yýðýnlarýn
haklarýna dayalý kollektif bir iktidar istiyorlar. Baþka bir deyiþle
gerçek, samimi bir sosyalist
toplum istiyorlar.

Kararýn alýnmasýnýn asýl nedeni RCTV'nin
darbe destekçliðindeki aktif rolüydü.
Venezüella saðý bu kararý anti-demokratik
ilan ederek kullandý. Anayasa referandumunu erteletmek isteyenlerin gösterilerinde
kullanýldý.
Ulusal çapta bir sosyal hareket olmaya
doðru evrilen öðrenci protestolarýna asýl
olarak orta sýnýf zengin öðrenciler öncülük
ediyor. Chaevist gençliðini 'silahlý' kendilerini 'þiddet karþýtý' olarak tanýtsalar da
gösterileri þiddete dönüþüyor. Üniversitelerde bolivarcý öðrencilere saldýrýyorlar.
Eski general ve Savunma Bakaný Baduel'in
istifasý muhalefete bir koz daha verdi.
2002'de Chavez'e karþý giriþilen darbeyi
durduran anahtar ismi Baudel, Chavez'in
þimdiki anayasa deðiþikliði önerisini 'darbe'
olarak niteliyordu. Ordu, Chavez'in daha
fazla denetim ve milis güçlerini yaygýnlaþtýrmak fikrinden rahatsýz.
Muhalefetin güçlenmesi Bolivarcý aktivistlerin önüne bir zorluk olarak dikiliyor.
Referandum Chavez'in görev süresini uzatmasý ve yetkilerini artýrmasýna kilitlendiyse
de önerdiði yeni-liberalizme karþý anayasa
mevcut Venezüellla anayasasýndan çok
daha demokratik. Venezüella referandumu
yüzde 45'lik düþük bir katýlýmla bu
koþullarda gerçekleþti.
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Irak yok oluyor
Irak’tan baðýmýsýz
haberler veren az sayýda
gazeteciden birisi olan
Dahr Jamail durumun hiç
de ABD’nin iddia ettiði
gibi olmadýðýný anlattý.
Amerikan yetkilileri 30
bin askerin katýldýðý
n
saldýrýdan sonra iþgalin
artýk istikrara kavuþtuðunu söylüyorlar. Bu
doðru mu?
ABD basýný böyle
söylüyor. Galiba kabaca
“Ýnsanlar Baðdat’ta artýk
evlerine dönüyorlar.
Daha az insan ölüyor”
gibi þeyler söylüyorlar.
Doðrusu daha az ABD
askeri ölüyor. Bu doðru.
Bu sene Mayýs ayýnda 131
ABD askeri öldü, bu ay 40
ölüleri var. Ama neden
böyle olduðu söylenmiyor.
Öncelikle sokaklarda
artýk daha az ABD askeri
var. Sonra Batý Irak’taki
Al-Anbar eyaletinde ve
Baðdat’taki Sünni direniþ
satýn alýndý. Þii Muktada
al-Sadr da ateþkes ilan
etti.
Bu arada hava kuvvetlerinin kullanýmýnda çok
büyük bir artýþ var.
Baðdat’a gelince bu
þehirde yaþayan 6 milyon
insanýn 1 milyonu þehri
terk etti.
Baþkentte daha az ölüm
var; çünkü ABD’nin desteklediði ölüm timleri artýk daha az iþ yapýyorlar.
“Sekter cinayetler”
karýþýk nüfuslu bölgelerin
temizlenmesi büyük
ölçüde tamamlandý.
Bir miktar insan
Baðdat’a dönüyor. Ama
insanlarýn geleceðe iliþkin
korkularý bitmedi.
1 Ekim 2007’de
Iraklýlar’a kapýlarýný açmýþ
olan son ülke olan Suriye
aðýr vize koþullarý koydu.
Dolayýsýyla Suriye
hududuna giden birçok
insan Baðdat’a geri
dönüyor.
Ýnsanlar Ürdün ve
Suriye’den de tasarruflarý
tükenmeye baþladýðý için
geri dönüyorlar.
Ancak ABD saldýrýsý
baþladýðýndan beri Irak’ta
göçe zorlanan insan sayýsý
dörde katlandý.
Þimdi 1 milyon ölü, 3
milyon yaralý, 5 milyon
zorla göç ettirilmiþ ve 4
milyon acil yardýma ihtiyacý olan insan var.
Yani nüfusun yarýsý ya
ölmüþ, ya yaralý, ya evinden barkýndan çýkarýlmýþ
ya da yardýma ihtiyaç
duyuyor.
Sünnii direniþ neden
artýk ABD ile iþbirliði
yapýyor?
Özellikle Al Anbar bölgesindeki birçok þeyh

da ilerlediði izlenimini
veriyor. Bütün bunlar son
zamanlarda Türkiye’nin
Kürtlere karþý bir harekata giriþme isteðinin
nedenini oluþturuyor.
Bu planýn bir parçasý
Kerkük’ten diðer etnik
gruplarý sürmek. Þehirden
Araplar’ý, Türkmenler’i ve
diðer azýnlýklarý þehri
daha Kürt yapmak için
çýkarýyorlar.
ABD’nin desteklediði
peþmergeler bu iþi yapýyorlar. Peþmergeler tüm
Arapça iþaretleri söküyorlar ve þehirde sadece Kürt
bayraklarý var. Bu tür
tutumlar kentteki sekter
gerginliði arttýrýyor.

Bush’un ‘artýk daha güvenli’ dediði Irak: 1 milyon ölü,
3 milyon yaralý, 5 milyon zorla göç ettirilmiþ ve
4 milyon acil yardýma ihtiyacý olan insan var.
savaþçýlarýna geri çekil,
demek için ABD’den para
aldý.
Bu, Al-Anbar’da daha az
þiddet olayýnýn yaþanmakta olmasýnýn baþlýca
nedeni. Dolayýsýya bir kaç
ay önce ABD’ye karþý
savaþan direniþ
savaþçýlarý þimdi ABD
tarafýndan giydiriliyor,
silahlandýrýlýyor ve ceplerine para konuyor.
Böl ve yönet politikasýnýn klasik bir örneði.
ABD Baðdat’taki Þii aðýrlýklý hükümeti desteklerken bir yandan da
Sünni direniþ gruplarýný
silahlandýrýyor. Saatli bir
bombayý çalýþtýrýyorlar.
Muktada al Sadr niye
ateþkes ilan etti?
Al Sadr’ýn Mehdi ordusuna çok miktarda adli
suçlu ve “yabancý” girdi.
Milislerini düzene sokmak, içindeki ayrýk
otlarýný temizlemek için 6
aylýk bir ateþkes ilan etti.
Sadr için bardaðý taþýran
damla taraftarlarýnýn
Kerbela ve Baðdat’da
rakip Badr Taburlarý’na
saldýrmasý oldu. Sadr bu
saldýrý emrini vermemiþti
ve taraftarlarýný kontrol
altýna almak için epeyce
uðraþtý.
ABD Baðdat’ta çok
büyük bir elçilik binasý
minþa ediyor. Uzun dönem
li planlarý için bunun
anlamý ne?
Sürekli kalmak istiyorlar.
Ýnþa ettikleri mega
üslere, elçilik binasýna
bakýn. Japonya, Güney
Kore, Almanya gibi diðer
ABD askeri bölgelerindeki binalarýn yapýsýna benziyor.

ABD’nin dýþ politikasýnýn belirleyicisi olan
Ulusal Güvenlik Stratejisi
ABD askeri gücünün
Ortadoðu’da petrol, gaz
ve deniz ulaþýmý hatlarý
gibi ABD çýkarlarýný korumasýný istiyor.
Bu öncelikler
deðiþmedikçe
Ortadoðu’daki ABD politikasý da deðiþmeyecektir
ve ABD Irak’tan çekilmeyecektir.
Seçimleri kazanýrsa
Demokrat Parti’den ne
bekleyebiliriz?
2008 baþkanlýk seçimlerinin önde gelen 3
Demokrat adayý, Hilary
Clinton, Barack Obama ve
John Edwards eðer iktidara gelirlerse ilk dönemlerinde Irak’tan çekilmeyeceklerini ifade
ettiler.
Yeni bir yönetim iþbaþýna gelse bile ABD politikalarýnda bir deðiþklik
bekleyemeyiz.
Kuzey Irak’ýn esas
olarak Kürt olan bölgesi
þimdiye kadar bir baþarý
hikayesi olarak anlatýlýyordu. Ancak etnik
gerginliðin arttýðýna dair
haberler geliyor. Bunun
nedenleri ne?
Bunun asýl nedeni
Kürtler’in Baðdat’tan
baðýmsýzlýk istemeleri.
Kürtlerin bu talebi en
baþtan beri ABD’nin tam
bilgisi içinde yapýlýyor.
Þimdi Kürtler yabancý
petrol þirketleri ile
(çoðunlukla batýlý dev
petrol þirketleri bunlar)
kendi anlaþmalarýný imzalýyorlar ve Baðdat’a aldýrmýyorlar.
Bu Türkiye’ye Kürtler’in
baðýmsýzlýk doðrultusun-

Irak’taki sekter bölünn ve
meler ne kadar derin
ülkeyi bölmek için atýlan
adýmlar ne kadar ciddi?
Sekter bölünmeler
ABD’nin “böl ve yönet”
politikasýnýn ürünü.
Irak’ta ABD elçiliði yaptýðý sýrada ölüm timlerini
kuran John Negropont’un
ve ayný dönemde Irak
Güvenlik Ýþleri Baþkaný
James Steele’in çalýþmalarýný da unutmamak
gerekir.
Negropont ve Steele
ölüm timlerini 2004
Kasým ayýnda kurdular
Irak Ýçiþleri Bakanlýðý
aracýlýðý ile kontrol ettiler.
1980’lerde Orta
Amerika’da olduðu gibi
onlarý silahlandýrdýlar,
para verdiler ve hedeflerini gösterdiler. Bu timler
ABD’nin böl ve yönet
politikasýnýn temel
taþlarýndan birisiydi.
Irak’ta insanlarýn norrmal
günlük yaþamlarý hakkýndaki haberleriniz ne?
Normal yaþam diye
birþey yok.
Her düzeyde Irak’ýn
temel altyapýsý iþgal
öncesinden daha kötü
durumda.
Ýþsizlik yüzde 60-70.
Normalde bir eve günde
5 saat elektrik veriliyor.
Doðal gaz sýkýntýsý var ve
Iraklýlar’ýn yüzde 70’inin
içme suyu yok.
Saðlýk çalýþanlarýnýn
yarýsý ülkeden kaçtý. Ve
þimdilerde hastanelerde
durum 1991 Körfez Savaþý
sonrasý Birleþmiþ
Milletler’in uyguladýðý
ambargo günlerinden bile
daha kötü.
Irak’ýn iþgali bütünüyle
bir felakettir. Bu politikadan bugünkü Bush
yönetimi kadar önceki
Clinton yönetiminin ve
baba Bush yönetiminin de
sorumluluðu vardýr.
Bu savaþ çeþitli ABD
yönetimleri tarafýndan
ard arda uygulanýyor ve
bir ülke yok oluyor.

Enternasyonal Sosyalizm
Akýmý neyi savunuyor?

Savunma yýllarýndan
mücadeleye
1989 Doðu Avrupa Devrimleri stalinizmi tarihin
çöplüðüne gönderdi. Ancak yýllarca batýlý egemen
sýnýflarýn ve stalinist bürokrasinin "iþte sosyalizm
bu" propagandasýyla bu durumu sosyalizmin yenilgisi olarak yorumlandý. Bu sað bir dalga yarattý.
Ancak sýnýf mücadelesi devam ediyordu.
1970'ler boyunca ekonomik durgunluk yaþayan,
iþsizlik oraný giderek artan ve üretkenlikten uzaklaþan SSCB ekonomisi Batý kapitalizmiyle rekabet
edemez duruma gelmiþti. Batýlý kapitalist sýnýflar
yeni-liberalizmi bayraklarýna çoktan yazmýþlardý.
SSCB ve uydularýnýn 1980'lerin sonundaki uluslararasý mali bir kriz sonucu çökmesi, Rusya'da
sosyalizm deðil tam dünya çapýndaki Pazar tarafýndan belirlenen bir kapitalist rejimin var olduðunun
kanýtýydý.
Enternasyonal Sosyalizm Akýmý, 1990'lar boyunca
akýntýya karþý kürek çekti. Geleneksel solun ana
gövdesi olan sosyal demokrat partiler hýzla neo liberalleþtiler. Güney Amerika'da 70'ler boyunca silahlý
mücadele yürüten kitlesel popülist örgütler devrim
fikrinden vazgeçtiler. Geleneksel komünist partileri
Stalin'le birlikte Lenin'i, bürokrasi ile birlikte
devrimci parti fikrini býraktýlar. Farklý kökenlerde
dursalar da stalinizmin þu ya da bu noktasýna ayak
basanlar kapitalizmin devrimle yýkýlmasý fikrinden
uzaklaþtýlar.
1990'lar boyunca enternasyonal sosyalistler sað
fikirlere karþý mücadele etti. Doðu Avrupa'daki
rejimlerin karakteri, SSCB tarihi, karþý-devrim, stalinizm, devrimin güncelliði akýmýmýzýn temel tartýþmalarýydý. Sosyalizmin deðil, zalim bir egemen
sýnýfýn yenildiðini anlamýþ olmamýz mücadeleye
devam etmemizi ve devrimci politikalarý savunmamýzý kolaylaþtýrýyordu. Mücadeleci kesimler
arasýnda yenilgi fikrini mahkum etmek, moral
bozukluðunu engellemek uluslararasý iþçi hareketinin tarihsel derslerini bugüne taþýmakla
mümkündü.
Troçki devrimci partiyi "iþçi sýnýfýnýn tarihsel
hafýzasý" olarak tanýmlarken iþçi sýnýfý hareketinin
her seferinde en baþtan baþlamamasý ve yenilgiye
uðramamasý için önceki mücadelelerin bilgisiyle
silahlanmasýný anlatýr. Enternasyonal Sosyalizm
Akýmý, Troçki'yle birlikte iþçi sýnýfýndan koparýlan
devrimci geleneði sürdürdü ve devrimci partilerin
inþasýnýn gerekliliðini savundu.
Partiyi kurmak ve sýnýfa gitmek deðil, her günkü
mücadele içerisinde inþa etmek. Akým da Lenin ve
Troçki gibi partiyi bir araç olarak gördü. 90'lar
boyunca hem Doðu Avrupa'da hem de dünyanýn
geri kalanýnda yeni-liberalizme karþý hoþnutsuzluk
büyüyordu. Geleneksel siyasal alternatiflerin birer
birer sahneden çekildiði, sendikal bürokrasinin
mücadeleye girmekten çekindiði koþullarda, iþçi
sýnýfýnýn reformlar için mücadelesinin önünü açmak
gerekiyordu.
Enternasyonal Sosyalistler, reformlar için devrimci
yöntemlerle mücadele etmeyi önerdiler. Yenilgi
dönemi geride kalacaktý, yeni mücadeleci döneme
hazýrlanmak gerekiyordu.
Stalinizmin çöküþünün yarattýðý karamsarlýða karþý
mücadelemiz 90'larýn sonunda somut karþýlýðýný
bulacaktý. Fransa'da 1995'te kýzýl sonbahar, 1999'da
Seattle'da DTÖ zirvesinin basýlmasý geri çekiliþin ve
savunma döneminin sona erdiðinin iþaretiydi.
Enternasyonal Sosyalistler, yüzlerini yeni mücadeleci kuþaða çevirdiler. Mücadele yükseldikçe,
mücadeleci kesimlerin öne çýkmasý ve devrimci
geleneðin sürdürücüleriyle buluþmasý mümkün olacaktý.
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Manu Chao

Ýki Hrant kitabý

Gene politik

Cengiz ALÐAN
Hrant Dink öldürüldükten sonra
çok sayýda makale, köþe yazýsý,
deðerlendirme yazýlarý, haberleri
yayýnlandý. Þimdi artýk iki tane de
kitap var onun hakkýnda.
Bunlardan biri Hrant'a (ölümünden sonra) yazýlmýþ mektuplardan oluþuyor: Hrant'a… "Ali topu
Agop'a at" (Kýrmýzý Yayýnlarý,
Ýstanbul, 2007, 340 sf.).
Kitap, yayýnevinden ve kitabýn
editörlerinden (diðeri Hrant'ýn
oðlu Arat Dink) Fahri Özdemir'in
dostuna sesleniþiyle açýlýyor.
Sonra, alfabetik sýrayla, Adalet
Aðaoðlu'nun mektubuyla
baþlayýp, Zeynep Altýok'un mektubuyla devam ediyor. Ve son
olarak, Hrant'ýn, eþi Rakel'e
yazdýðý bir þiir, Rakel'in,
"Sevgiliye Mektup" baþlýklý o
dokunaklý konuþmasýyla bitiyor.
Son sayfada da "Ara abisinden
Hrant kardeþine" bir Ara Güler
fotoðrafý var.
Kimler yok ki mektup yazanlar
arasýnda: Ahmet Ýnsel'den Baskýn
Oran'a, Can Dündar'dan Etyen
Mahçupyan'a, Ýshak Alaton'dan
Perihan Maðden'e, Sezen
Aksu'ya, Turgut Tarhanlý'ya,
Yýldýrým Türker'e kadar çok sayýda Hrant Dostu mektuplarýn
yazarlarýndan.
Cinayetin acýsý henüz daha çok
tazeyken yazýldýðý için, kitabý
okumak, duygusal anlamda, biraz
zor. Çeþitli mektuplarda okurla
paylaþýlan Hrant'la yaþanmýþ çok
hoþ anýlar, aslýnda, Hrant Dink'in
kiþiliði hakkýnda da ayrýntý bilgi-

19 Ocak'ta
AGOS'un
önünde…
leri sunuyor bize. Baþka ayrýntýlar
hakkýnda da… Örneðin polis
adaylarý hakkýnda askerlik
þubelerinden soruþturma
istenirken "soyunda dönmelik
olup olmadýðýnýn" sorulduðunu
öðreniyoruz. Ya da Etyen'le
(Mahçupyan) bir olup Baskýn
Oran'ýn Bodrum'daki evinde
saatlerce at yarýþý kuponlarý
doldurduklarýný bu mektuplardan
öðreniyoruz. Ýnsanýn içini acýtan
ama okunduðunda "iyi ki okumuþum" dedirten bir kitap.

Sapan
Ýkinci kitabýn ismi: Sapan, Bir
Güvercinin Katilleri (Güncel
Yayýncýlýk, Eylül 2007, Ýstanbul,
323 sf). Daha çok belgesel nitelikte ve cinayetin ayrýntýlarýyla
tepedeki suçlularýn açýða çýkarýl-

masýna uðraþan bir kitap.
Cinayeti iþleyenlerin daha önceki yaþamlarýndan kesitler de
sunuyor. Faþist BBP ve polis ile
iliþkileri, cinayet yaklaþýrken yaptýklarý ev toplantýlarý, Rahip
Santoro cinayeti, Mc Donalds
bombalamasý gibi, cinayete giden
yolu açýk açýk ayrýntýlandýran bir
hat izliyor.
Þimdiden ikinci baskýsý yapýlan
Sapan'ýn yazarlarý Timur Soykan
ve Demet Bilge Ergün, kitabý
hazýrlarken, binlerce evraký, delilleri, zanlý ve tanýk ifadelerini, telefon konuþma kayýtlarýný
incelemiþ.
Elimize, Türkiye'de öldürülen
62. gazeteci Hrant Dink cinayeti
hakkýnda derli toplu ve olayý
anlamak açýsýndan çok verimli bir
kitap sunmuþlar.

AGOS gazetesi kurucusu ve
yazarý Hrant Dink yaklaþýk
bir yýl önce, 19 Ocak 2006'da,
gazetesinin önünde, ensesinden vurularak katledildi.
Katillerin davasý sürüyor.
Bugüne dek derinlere
inildiðine dair bir iþaret de
çýkmadý. Tersine, cinayetin
meþrulaþtýrýlmaya çalýþýldýðýna dair bir izlenim uyandýrýyor davanýn gidiþi.
Tutuklularý mahkemeye
getiren resmi cezaevi aracýnýn
üzerinde "ya sev, ya terk et"
sloganýnýn yazýlý olmasý gibi
pek çok iþaret bu yönde.
Davanýn 3. duruþmasý 11
Þubat'ta. Ama Hrant'ýn dostlarý duruþmadan önce, 19
Ocak'ta, AGOS gazetesi
önünde, bir gösteri düzenlemeye hazýrlanýyor.

Çetin Erdoðan
Antikapitalist hareketin
müzisyeni diye tanýn an Manu
Chao 6 yýllýk bir aradan sonra
La Radiolina adlý yeni
albümünü yaptý.
Arada geçen süre içinde
Cezayir’li þarkýcý Akli D ve
Malili ikili Amadou & Mariam
ile birlikte albümler yaptý.
Ýlk iki albümü Clandes
tino ve Proxima Estacion:
Esperanza gibi La Radiolina
da çok dilli ve sistem karþýtý.
Manu’nun savaþý, ýrkçýlýðý ve
sömürüyü eleþtirilerini
“Politik Kills”, “Rainin In
Paradise” ve “Panik Panik”
adlý þarkýlarýnda bulmak
mümkün.
"Tristeza Maleza"da ise
Manu Chao George Bush’u
çok müthiþ bir müzikle
uyarýyor.
La Radiolina, Manu’nun
önceki albümlerinden daha
fazla rock müziðe yakýn; ama
her zamanki gibi kendi Mano
Negra punk-pop kökleri La
Radiolina’da da hakim.

Gelecekten
bugüne

Sinema ve devrim
Ýlk isyan
Ebru GÖKÇE
Howard Fast'ýn ayný adlý
romanýndan sinemaya
uyarlanan film, Ýsa'dan önce 73
yýlýnda Trakyalý bir köle olan
Spartaküs'ün bir gladyatör okulunun sahibi tarafýndan satýn
alýnmasýyla baþlýyor. Capua'daki
bu gladyatör okulu, Romalý zengin sýnýfýn arenalarda ölümüne
dövüþlerini izledikleri ve bundan keyif aldýklarý gladyatörleri
yetiþtiren bir okuldur.
Spartaküs ve arkadaþlarý bu
köleci sisteme karþý özgürlüklerini geri almak için isyan
baþlatýrlar. Amaçlarý Kilikyalý
korsanlarla anlaþarak deniz
üzerinden bir zamanlar özgür
olduklarý ülkelerine dönmek
olan kölelerin bu isyan ve özgürlük hareketi çýð gibi büyür. Buna
diðer köleler de katýlýr. Ýlk
baþlarda bu hareketi önemsemeyen ve ummadýklarý bir
yenilgiyle karþýlaþan Roma
Senatosu korsanlarý satýn alýr.

Bunun üzerine ülkelerine dönemeyen köleler Roma lejyonlarý
tarafýndan da sýkýþtýrýlýnca
Roma'ya doðru ilerleyip yarým
býraktýklarý iþi tamamlamaya,
diðer köleleri de örgütlemeye
karar verirler. Burada Roma
ordusuna yenilen Spartaküs ve
yandaþlarý aðýr kayýp verirler.
Spartaküs esir alýnan 6 bin
köleyle birlikte Capua'yla Roma
arasýndaki yol boyunca çarmýha
gerilir.
Spartaküs, çarmýha gerilmesini

engellemek için onu öldürmek
zorunda kaldýðý arkadaþý için
''Milyonlar olarak geri gelecek.''
diyor filmin bir sahnesinde.
Ýnsanlarýn köle olarak alýnýp
satýlmamasý,'topraða bakmadan
dimdik ayakta durmalarý'
Spartaküs'ten ancak 2 bin yýl
sonra gerçekleþebildi. Zengin
sýnýfýn bu ücretsiz emek gücünden vazgeçmesi kolay olmadý,
zorlu mücadeleler vermek
gerekti.
Köleliðe karþý isyanýn ve ta-

rihte ilk sýnýf savaþýmýnýn simgesi olan Spartaküs'ün verdiði
mücadele, sýnýfsýz, sömürüsüz,
ayrýmsýz, özgürlüklerin olduðu
bir dünya isteyenler için esin
kaynaðý olmaya devam edecek.
Spartaküs
Yönetmen: Stanley Kubrick
Senaryo: Howard Fast
Oyuncular: Kirk Douglas, Tony
Curtis, Peter Ustinov, Jean
Simmons, Süre:186 dakika, Yapým
yýlý: 1960

Tuna Öztürk
Kenar mahallede yetiþmiþ,
kimse için deðeri olmayan,
cahil, aptal Gully Foyle`un
kendisini uzayda ölüme terkedenlerden öç alma hýrsý
sayesindeki þaþýrtýcý geliþiminin /deðiþiminin hikayesi
anlatýlýr kitapta. Bireyin ve
onun gücünün anlatýsýný, bu
kiþisel varolma haykýrýþýný
Alfred Bester'den
okuduðunuzda Yýldýz
Savaþlarý'nýn, Uzay Yolu'nun
bilim kurgu olduðunu "zannettiðinizi" farkedebilirsiniz.
Uzay Yolu`ndaki ýþýnlamaya
benzetebileceðimiz, ama
makinelerle deðil de kiþinin
beyin gücüyle kendi kendini
ýþýnladýðý "jauntleme"nin
sýradan bir þey olduðu, otoyollarýn, arabalarýn, uçaklarýn,
asansörlerin iþlevsizlik yüzünden çoðunlukla kaybolduðu,
organize dinlerin yasaklandýðý, biraz da cyberpunk
kokulu bir 24.yy (bilim) kurgusu Kaplan! Kaplan!
Bir kitabý okuduktan yýllar
sonra ilk bölümlerin sýkýcý
olduðunu unutabilirsiniz; ama
çok daha önemlisi, bir bilim
kurgu kitabýnda tutkunun,
aþkýn bu kadar iyi iþlenebilmiþ
olmasýný unutamazsýnýz.
Kaplan! Kaplan! - Alfred
Bester, 6.45 yayýnlarý

sayý: 305 z sosyalist iþçi z

Neden KEG?
Neden
mücadele?
“Küresel Eylem Grubu
KEG’e destek veriyorsunuz. Bu desteðinizi
þarkýlarýnýzla da verecek
misiniz?
Zeynep Casalini: Evet
vereceðim. Küresel ýsýnma
çok önemli. Bir çocuðum
olduðu içinde yarýnlarý
düþünmek zorundayým.
Türkiye?nin bundan sonra
Kyoto protokolünü imzalanmasýna çalýþmak.
Bunun için ciddi adýmlar
atýlmalý. Ben her verdiðim
konserde bunu dile
getiriyorum. Þarký sözlerim içinde bu konudan da
bahsedeceðim.”
23 Kasým Milliyet Gazetesi

Meclisten yükselen ses bu kez farklýydý Genç Saka
4 Aralýk’ta KEG aktivistleri meclisteydi.
Doðan Tarkan (DSÝP),
Zeynep Casalini, Pelin
Batu, Ümit Þahin, Önder
Algedik, Ýremnur Aksu,
Ali Çetin (TÜDEF),
Ramazan Pektaþ (EMO)
Ufuk Uras’la birlikte
‘Türkiye Kyoto’yu imzalasýn’ çaðrýsý yaptý ve
herkesi 8 Aralýk’ta
Kadýköy’e davettiler.
8 Aralýk’ta nükleer enerji

santrali ve yeni termik
santraller kurma kararýna
karþý mücadele çaðrýsý

yapan küresel eylemciler
hükümete kararýndan
vazgeçmesini söylediler.

2 Aralýk'ta gerçekleþmiþ
olan "Kyoto’yu Ýmzala"
mitingine Genç Saka olarak
40 kiþi katýldýk. Muhteþem
bir gündü. Her ne kadar miting alanýna girerken arkasý
gelmeyen kalabalýðýn bir
kýsmý daðýlmýþ olsa da
amaca ulaþýldýðýný düþünüyoruz. Genç Saka Ýzmir'de
yeni oluþmaya baþladý.Bu
miting bize iyi bir baþlangýç
oldu. 8 Aralýk'ta Ýstanbul'da
görüþmek dileðiyle...
Özge SARAÇ

Küresel ýsýnmayý durdur

Ýstanbul:
“Ýklim deðiþiyor durdurabiliz!” haftasý etkinlikleri
30 Kasým’da baþladý.
z ASF, küresel iklim
deðiþikliði aðýnýn 30
Kasým’da düzenlediði
toplantýya 70 kiþi katýldý.
Türkiye’nin çeþitli üniversitelerinden gelen
aktivistler 8 Aralýk’ýn
örgütlenmesini tartýþtýlar.
Toplantýya Almanya,
Yunanistan, Fransa ve
Norveç’ten katýlan
aktivistler kendi kampanya
süreçlerini aktardýlar.
z 30 Kasým akþamý
Kadýköy’de Livane Cafe’de
Grup Marsis konseri
sýrasýnda KEG aktivistleri
izleyicilere küresel ýsýnmayý anlattý ve 8 Aralýk’a
davet etti.
z 1 Aralýk 12.30’da
Galatasaray Meydaný’nda
buluþan aktivistler herkesi
8 Aralýk’ta Kadýköy’de
olmaya davet etti. Zeynep
Casalini’nin okuduðu
basýn açýklamasýna Zeynep
Tanbay, Aydýn Engin,
Pelin Batu, Taner Öngür
katýldý.
z Basýn açýklamasýnýn
ardýndan Karakedi Kültür
Merkezi’nde “Neden buradayým” toplantýsý yapýldý.
Zeynep Casalini ve Ümit
Þahin konuþtu.
z 2 Aralýk sabahý
Kuzguncuk’ta Mülkiyeliler
Birliði’nde gerçekleþen
kahvaltýya 40 kiþi katýldý.
z 3 Aralýk’ta üç toplantý.
Marmara Üniversitesi Týp
Fakültesi’nde “Küresel
ýsýnma ve iklim deðiþikliði” toplantýsý gerçekleþtirildi. Meltem Oral’ýn moderastörlüðündeki toplantýda Ümit Þahin ve týp
öðrencisi sunuþ yaptý.
Kahve Bahane’de gerçekleþen “hani kuþlar, aðaçlar,
binbir renkli çiçekler?”
baþlýklý toplantýda Volkan
Akyýldýrým sunuþ yaptý.
Boðaziçi Üniversitesi’nde
düzenlenen toplantýda
Hilal Atýcý ve Avi haligua
küresel iklim deðiþikliðini
anlattýlar.
z Açýk Radyo, Özgür
Radyo, Yön FM, Yaþam
Radyo, Dem TV’ye 8
Aralýk programlarý yapýldý.
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Ege
Üniversitesi:
Ege Üniversitesi’nde 2 ay
boyunca açýlan standda
120 kiþiden iletiþim bilgisi
ve destek aldýk. Bu
arkadaþlarýmýzla stand
açmaya devam ediyoruz.
28 Kasým’da ilk küresel
ýsýnma eylemi yaptýk. 50
kiþi sloganlarla yürüdük.
Eylem sonrasý okulda
çimlere oturup 45
dakikalýk bir söyleþi yaptýk. Söyleþiye katýlan
herkes bulunduklarý fakültelerde toplantýlar
düzenleyecek, afiþleme
yapacak. Okuldaki stand
sayýmýzý 2’ye çýkaramaya
karar verdik.
Düzenli KEG toplantýlarýna baþlayacaðýz.
10-14 Aralýk tarihleri
arasýnda gerçekleþecek Ege
Barýþ Günleri’nde bizde
stand açýp söyleþiler
düzenlemeyi kararlaþtýrdýk.

Bursa:
1 Aralýk Ankara: Güneþ, rüzgar bize yeter!
KEG Ankara’da gerçekleþtirdiði
mitingle hükümete Kyoto’yu imzalama ve nükleer santrallerden
vazgeçme çaðrýsý yaptý.
Mitingin katýlýmcýlarý saat
12.30’de Sýhhýye Toros Sokak’ta
toplandýlar.
Sonra mitingin yapýlacaðý Abdi
Ýpekçi Parký’na doðru yürüyüþe
geçildi. Yürüyüþ esnasýnda, KEG’in

pankartlarýnýn yaný sýra, “Nükleer
Santral istemiyoruz.”, “Kyoto’yu
imzala” yazýlý dövizler de taþýndý.
Miting alanýnda KEG adýna
Canan Þahin, TÜDEF adýna Ali
Çetin, Tüketici Haklarý Derneði
adýna Turhan Çakar, Genç Saka
adýna ise Kardelen birer konuþma
yaptýlar. Konuþmacýlar küresel
iklim deðiþikliðine karþý bireysel

tasarrufun çözüm olmadýðýný vurguladýlar.
Mitinge; Çaðdaþ Hukukçular
Derneði(ÇHD), Pembe Hayat,
Özgürlük ve Dayanýþma
Partisi(ÖDP), Tüketici Dernekleri
Federasyonu(TÜDEF), Metalurji
Mühendisleri Odasý ve Genç Saka
da destek verdi.

Mitinge bisikletlilerden, Uþak Ýnay’da Altýn madenine karþý direnenlere
op’ta nükleer santral istekadar, Sino
meyenlerden, bir çalýþma için
n aktivistlerTürkiye’de olan 7 ülkenin
ine kadar 30’dan fazla hareket ve
kurum katýldý.

2 Aralýk Ýzmir: Termik santral istemiyoruz!
Zamanýmýz azalýyor. Durduðumuz tarih 2 Aralýk, ama biz durmayarak, baþka bir enerjinin mümkün
olduðunu, nükleere hayýr demek ve
Türkiye'nin Kyoto'yu imzalamasý
için Gündoðdu Meydaný'ndaydýk.
Dünyanýn tüm renklerinden
parçalar taþýyoruz ve sesimiz çoðullaþýyor, bini aþkýn kiþi oluyoruz.

Güneþli günümüzde büyük kalabalýkla yürüyoruz Gündoðdu meydanýna her adýmda sloganlarýmýz
daha güçlü ve eylemin rengarenkliði içimizde ki renklerin, farklýlýklarýn, yan yana durabilmenin yansýmasý.
Duymayan kulaklara
davullarýmýz, marakaslarýmýz,

bisiklet kortejimizin sessizliði ve
çýðlýðýmýzla sesleniyoruz.
Duymayanlar için tekrar ediyoruz
'imzala imzala Kyoto'yu imzala'.
Kirlilikleriyle bedenimizi, ruhumuzu ve dünyamýzý karartanlara
hep beraber baðýrdýk. Eþlikçilerimiz
güneþ, rüzgar, meydan, ses ve
sokaklardý.

KESK'te gerçekleþen 8
Aralýk hazýrlýk toplantýsýna
ÖDP, DSÝP, Yeþiller, DoðaDer, Öðrenci Dayanýþma
Evi ve Nilüfer Yerel
Gündem 21 katýldý.
KEG'in 8 Aralýk eylemine
Bursa'da desteðini açýklayan kurumlar KESK,
ÖDP, DSÝP, Uludað
Üniversitesi Toplum
Gönüllüleri, Zeytin-Sen,
Doða-Der, Nilüfer Yerel
Gündem 21, Öðrenci
Dayanýþma Evi, Yeþiller,
SDP.
29 Kasým'da Öðrenci
Dayanýþma Evi'nde Umut
Ýklimi filmi gösterildi ve
ardýndan söyleþi yapýldý.
3 Aralýk'ta Uludað
Üniversitesi'nde Umut Ýklimi gösterimi ve söyleþi
gerçekleþti. Benzer bir
etkinlik Doða-Der'de de
yapýlacak.
5 Aralýk Çarþamba günü
saat 18.30'a basýn açýklamasý yapýlacak.

Kocaeli:
Kocaeli’ndeki KEG
aktivistleri tarafýndan 2
Aralýk Pazar günü Petrol-Ýþ
Sendikasý Yarýmca
Þubesi’nde “Küresel ýsýnma nedir?” panelinde
konuþan Meltem Oral ve
Tuna Öztürk herkesi 8
Aralýk’a davet etti.
Kocaeli’nde KEG aktivistleri bir çok kesimle iliþki
halinde.
Yerel basýn iklim deðiþikliðine karþý yürütülen kampanyaya ilgi göteriyor.
KEG, bölgede yaþayan binlerce maðdur insaný birleþtirmek istiyor.
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Her üç kadýndan biri
þiddet görüyor
Birleþmiþ Milletler
Kadýnlara Yönelik Þiddetin
Önlenmesi Bildirgesi
kadýnlara yönelik þiddeti;
"ister kamusal isterse özel
yaþamda meydana gelsin,
kadýnlara fiziksel, cinsel
veya psikolojik acý veya
ýstýrap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan
bir eylem veya bu tür
eylemlerle tehdit etme,
zorlama veya keyfi olarak
özgürlükten yoksun býrakma" (1. madde) þeklinde
tanýmlamaktadýr. Bu
tanýmýn son yorumlamalarýna "kurbaný
ekonomik ihtiyaçlardan
yoksun býrakmak" da dahil
edilmiþtir.
Türkiye'de aile üyelerinin
kadýnlara uyguladýðý þiddet, hakaret ve kadýnlarý
ekonomik ihtiyaçlarýndan
yoksun býrakmaktan
dayaða, cinsel þiddetten
cinayete geniþ bir yelpazeden oluþuyor. Türkiye'de
kadýna yönelik þiddetin en
uç noktada yaþandýðý
boyut ise "namus cinayetleri". Türk Ceza
Kanunu'nda yapýlan son
deðiþikliklerle namus
cinayetleri "nitelikli adam
öldürme" kapsamýna alýndý
ve müebbet hapis cezasý
uygulamasý getirildi.

Kadýna yönelik
þiddet yaygýn
Boðaziçi Üniversitesi
öðretim üyesi Prof. Dr.
Yeþim Arat ve Sabancý
Üniversitesi öðretim üyesi
Dr. Ayþe Gül Altýnay, 18
ayda tamamladýklarý
"Türkiye'de Kadýna
Yönelik Þiddet" araþtýrmasý, her üç kadýndan
birinin fiziksel þiddet
gördüðünü ve her 10
kadýndan dokuzunun

"Haklý görülebilecek dayak
yoktur" þeklinde
düþündüðünü ortaya
koydu.
Araþtýrmanýn sonuçlarýna
göre, eþinden dayak yiyen
kadýnlarýn yarýsý bu
durumdan kimseye bahsetmiyor. Yükseköðrenim
görmüþ her altý erkekten
biri eþine fiziksel þiddet
uyguluyor. Aileye
eþlerinden daha çok gelir
getiren her üç kadýndan
ikisi þiddete maruz kalýyor.
Kendileri tanýþýp anlaþarak
ailelerinin onayýyla evlenenlerin yüzde 28'i, görücü
usulüyle evlenenlerin
yüzde 37'si, kendileri
tanýþýp anlaþarak ancak
ailelerinin onayýný
almadan evlenenlerin
yüzde 49'u en az bir kez

þiddete maruz kalmýþ.
Okuma yazma bilmeyen
kadýnlar arasýnda en az bir
kez fiziksel þiddet
gördüðünü söyleyenlerin
oraný yüzde 43'ken, yüksek
öðrenim görmüþ kadýnlar
arasýnda bu oran yüzde 12.
Her 10 kadýndan yalnýzca
biri baþka bir þehre/köye
eþinden izin almadan gidebilmekte, üçü eþinden izin
alma ihtiyacý duymadan
ailesini ziyaret edebilmekte
veya alýþveriþe/çarþýya
gidebilmekte, dördü eþinin
iznine tabi olmadan
komþu/arkadaþ ziyareti
yapabilmekte.
Türkiye'deki kadýnlarýn
yarýya yakýný Medeni
Kanun'da yeniden düzenlenen mal rejiminden,
yüzde 43'ü 4320 sayýlý

dolar...
ABD’de her 90 saniyede
bir kadýn tecavüze uðruyor, her yýl 4 bin kadýn
dövülerek öldürülüyor.
Pakistan’da ev kadýnlarýnýn yüzde 99’u,
çalýþan kadýnlarýn yüzde
77’si dayak yiyor.
Fransa’da kadýnlarýn
yüzde 95’i þiddete maruz

Tecavüz savaþ
taktiðidir
Kadýna yönelik þiddetin
en yoðun yaþandýðý
süreçlerden biri de
savaþlardýr. Savaþlarda,
kadýnlar ve kýz çocuklarý
sýrf cinsiyetlerinden ötürü
sayýsýz fiziksel ve cinsel
þiddet eylemlerine maruz
kalýrlar.
Tecavüz bir savaþ taktiði,
bilinçli bir politika olarak
otoriteler tarafýndan kullanýlýr ve teþvik edilir.
Savaþýn bir sonucu olarak
göç olgusu da en çok
kadýný etkiler. Göç etmek
zorunda kalan kadýnlar,
mülteci kamplarýnda cinsel
ve fiziksel þiddet ile

2006 Türkiye

Dünyada kadýna yönelik þiddet
Cinayete kurban giden
kadýnlarýn yüzde 70’i
kocalarý tarafýndan
öldürülüyor.
Dünyada her yýl 5 ile 15
yaþlarý arasýndaki 2 milyon kýz çocuðu, fuhuþa
zorlanýyor.
Kadýnlarýn fuhuþa zorlanmasýyla ortaya çýkan
ticaretin boyutu 7 milyar

Ailenin Korunmasýna Dair
Kanun'dan habersiz.

kalýyor, 2 bin 500 kadýn
tecavüze uðruyor.
135 milyon kadýn sünnet
ediliyor ve bu sayý her yýl
2 milyon artýyor.
Tecavüze uðrayan
kadýnlarýn büyük bölümü
namus adýna kendi yakýnlarý tarafýndan öldürülüyor. Ya da intihara sürükleniyor.

Türkiye'de 2006 yýlýnda
72 bin 643 kadýnýn þiddete
maruz kaldýðý açýklandý.
Þiddete maruz kalan
kadýn sayýsý, 2005 yýlýna
göre yüzde 76 oranýnda
arttý. Geçen yýl 72 bin 643
kadýn þiddet içerikli
suçlardan maðdur oldu.
22 bin 884 kadýna darp
edildi. Aile içi þiddete

 Baský: Yön Matbaasý

 Yerel süreli yayýn, haftada bir yayýnlanýr

karþýlaþýrlar.

Þiddetin kaynaðý
sistem
Kadýna yönelik þiddet bu
sistemdeki yoksulluktan,
iþsizlikten, savaþlardan
baðýmsýz deðildir.
Kadýna yönelik þiddetin
ortadan kalkmasý ancak bu
sorunlarýn ortadan kalkmasýyla mümkündür.
Ancak tabii ki bu sorunun
çözümü sadece buna
baðlanamaz.
Günlük yaþamda kadýna
yönelik þiddete karþý
mücadele etmek, kadýnlarý
bu konuda koruyan
yasalarýn çýkarýlmasý için
mücadele etmek, bu konuda kadýn örgütlenmelerinin verdiði mücadelenin içinde yeralmalý.
maruz kalan kadýn sayýsý
ise 14 bin 989. 2006’da 113
kadýn tecavüze uðradý,
466 kadýn intihar etti. 2006
yýlý verileri Türkiye'de
þiddete maruz kalan
kadýn sayýsýnýn önceki yýla
göre yüzde 76 oranýnda
arttýðýný gösteriyor.
Ayrýca, 72 bin 643 þiddet
maðduru kadýndan, 11 bin
2 'si 18 yaþ ve altýnda.
2005 yýlýnda bu rakam 7
bin 231'di.

Çöp Sepeti
Ersin TEK
Sekiz dakikalýk bir
haber. Show TV'de, ana
haber bülteninde yayýnlandý. Haberin baþlýðý
"Ýlk türk asker robot".
Baþlýkla baþlýyor þenlik.
Elektronik cihazlarýn da
milliyeti oluyormuþ.
Önce bunu öðretiyor sað
olsun Show haber.
Ardýndan haber baþlýyor. Bu topraklarda
yapýlan ilk insansý robotmuþ yapýlan. Ýnsansý
robot, hani Asimo vardý
merdiven çýkýyordu,
insanlarý tanýyabiliyordu.
Benzer bir proje imiþ bu.
Fakat henüz bir askýda
asýlmýþ, sadece ayaklarýný oynatan kablo ve
metal yýðýný halinde.
Bir diðer ve önemli fark
da bu projenin baþtan
beri askeri amaçla
yapýlýyor olmasý.
Robottan asker yapmak
istiyorlar; týbbi, bilimsel
bir amaç yok. Üstelik bir
üniversitede yürütülen
bu projeyi sunan genç
arkadaþýn da aðzýndan
adeta kan damlýyor.
"Kollarý 300 kilo basýnç
yapabilecek" diyor,
"silah koymasýnýz bile
sadece kollarý ile boyun
kýrabilir". Kimin boynunu
kýracak? Niye boynunu
kýrmak istiyor birinin?
Türk asker robotun
macerasý bununla da
kalmýyor. Bu topraklarda
yapýlan ilk insansý robotun, insan öldürmek
amacýyla yapýlmasýna
çok sevinen Show TV
ekibi "artýk þehitler son
bulacak, þehit aileleri
aðlamayacak" diye fantezilerini aktarýyor. Ya
robotun boynunu kýrmasýný istedikleri insanlar, onlarýn aileleri?
Bir de unutmadan, projeyi sunan genç "tamamen imha edilse bile
sorun yok, ne de olsa
sonuçta yenisi imal
edilecek" diyor. Aklýný
savaþla bozmuþ bu genç,
henüz ayakta duramayan
iki ayaklý metale bile
120.000YTL harcandýðýný
söylüyor.
Teknolojiyi insan
öldürmek için kullanacaklar, bu paralar
bizim cebimizden çýktýðý
gibi, saðlýða ve eðitime
de gitmeyecek.
Hala dünyada kapitalizmin ne kadar akýlcý
olduðunu anlatanlar var
yahu, esas garip olan bu.

