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DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE

IMF ile
anlaþma
ölümdür
TÜSÝAD hükümeti sýkýþtýrýyor. IMF ile ‘mutlaka anlaþýn’
diyor. Sermaye yanlýsý basýn
çýðlýklar atýyor, ‘IMF’siz biz ne
yaparýz’ diye. Topluma ise
krizi gösteriyorlar ve ‘IMF ile
anlaþmazsak kriz kaçýnýlmaz’
diyorlar. Bu kocaman bir
yalan.
Kriz, IMF’ye mecbur
býrakýlan ülkelerden deðil,
IMF’nin ev sahibi olduðu yerlerde patlak verdi. Kaçýnýlmaz
olarak dünyayý etkiliyor.
Türkiye ekonomisi ister IMF
ile anlaþýlsýn ister anlaþýlmasýn
bu krizin etkilerini hissedecektir. Kriz teðet geçmeyecek
mutlaka dönüp vuracaktýr.
IMF ile anlaþan ülke
ekonomisi krize karþý baðýþýklýk kazanmaz. IMF ile çalýþan
bir çok ülkenin ekonomisi sýrf
bu yüzden battý. IMF programlarý 1999’da Arjantin’de,
1999 ve 2001’de Türkiye’de
iflas etti. IMF ile iþbirliði
yapan ülkelerin ekonomilerinin içi büyük sermaye
lehine hep oyuldu. IMF programlarý çalýþanlarýn maaþlarýný
ve sosyal harcamalarý kýstýkça
halký da fakirleþtirdi. Bir çok
ülke IMF ile anlaþmalarýný fes
etti, borçlarýný kapattý.
Türkiye’de ayný yolu izlemelidir. Hükümet IMF ile yeni
bir anlaþma yapmamalýdýr.
IMF demek açlýk, yoksulluk,
sosyal güvenlik, saðlýk ve
eðitim gibi temel haklardan
yoksunluk, sendikasýzlýk ve
iþsizlik demektir. Hükümet
çalýþanlarýn sesini dinlemeli,
IMF’ye güle güle demelidir.
Sermayenin sosyal harcamalarý kýsma talepleri geri
çevrilmeli, ücretler ve kamu
yatýrýmlarý artýrýlmalýdýr.
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Sendikalar birleþti
iþçiler güç kazandý

ÝÞÇÝLERÝN
BÝRLÝÐÝ
SERMAYEYÝ
YENECEK

Büyük bir saldýrý ile karþý
karþýyayýz. Ýþten çýkarmalar
devam ediyor. Gýda, doðalgaz,
elektrik her þey zamlanýyor.
Ücretlerimize ise zam yapýlmýyor. Patronlar kârlarýndan
vazgeçmiyor, kendi krizlerinin
faturasýný biz çalýþanlara çýkartýyor.
Kriz dünyayý sarsýyor. Her

yerde iþçiler birleþiyor, sokaða
çýkýyor, grev yapýyor, hakkýný
savunuyor. Sermayeye karþý
gücümüz birliðimizden geliyor.
Ýþçiler birleþirse kapitalistlerin
saldýrýsýný püskürtebilir. Kemer
sýkma politikalarýný çöpe atabilir.
Patronlarý en çok korkutan da
bu. O yüzden bizleri yýllardýr
suni ayrýmlarla bölüyorlar.

15 Þubat'ta Türk-Ýþ, KESK ve
DÝSK'in birlikte miting kararý
iþçileri birleþtiren bir karardýr. Bu
karar sadece 15 Þubat'ta Ýstanbul'da deðil, Türkiye'nin her
yerinde tüm iþyerlerinde kalýcý
bir mücadeleye dönüþmelidir.

Sayfa 3, 8, 11

Stalinizmin
yýkýlýþý
DOÐAN TARKAN
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Yeni bir sol
partinin
zamaný
Sayfa 6-77

Kyoto Protokolü
sonunda imzalandý:

Aþaðýdan
mücadele
devam etmeli
Sayfa 4

Mehmet Aðar nihayet yargýlanýyor

“Adam gibi
medya lazým”

Vali, emniyet müdürü, bakan,
milletvekili, parti liderliði.
Aðar’ýn kariyerinde sadece bunlar yok. Mehmet Aðar ismi çetelerle neredeyse özdeþ. 3 Kasým
1996’da Susurluk’ta bir trafik
kazasý sonucu ortaya çýkan ve
Susurluk çetesi olarak anýlan
kontgerilla iliþkilerinde Aðar
merkezi bir rol oynuyordu. Aðar,
Susurluk davasýnýn bir sanýðýydý.
Ama hiç mahkemeye gitmedi.
Hiç ifade vermedi. Milletvekili
dokunulmazlýðýnýn arkasýna
sýðýndý. Ta ki geçen yýl 367 krizi
sýrasýnda askerlerin isteðine
uyarak Cumhurbaþakanlýðý

Turkcell’in, Show TV’nin,
Akþam’ýn patronu, Türkiye’nin en
zengin adamlarýndan biri olan
Mehmet Karamehmet, ETÖ Levent
Ersöz’ün isteðiyle Tuncay Özkan’ý
yeniden iþe almýþ. Ýsteðin asýl
sahibi ETÖ sanýðý Orgeneral
Þener Eruygur imiþ. Show TV ve
akþam 2003-2004 yýllarýnda
darbe ortamý hazýrlamak için
yayýn yapmýþ ve askerlerin
övgüsünü kazanmýþ. Kýdemli
Albay Atilla Uður dinlemeye
yakalanan konuþmasýnda þöyle
demiþ: “Milli duruþa ihtiyaç olan
çok kritik bir dönemdeyiz. Adam
gibi medya lazým.”

sýrasýnda meclise girmemesine
kadar. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde halk Aðar’ý cezalandýrdý.
Meclise giremedi. Ve 12 yýl sonra
ilk kez mahkemeye çýktý.
Aðar ilk ifadesinde Ýbrahim
Þahin’in bir “kahraman”
olduðunu söyledi. Bu kahraman
bir kaç hafta önce elinde bir
suikast ve suikastçýlar listesi,
cephanelik krokilerle yakalanmýþtý. Emrinde infaz timleri
Ermeni ve Alevi cemaatlerinin
önde gelenlerine suikast hazýrlýðý
sýrasýnda yakalanmýþtý. Aðar
ifadesinde devletin emirlerine
yerine getirdðini söyledi.

Þahin’de kendisine devlet
tarafýndan görev verildiðini
söylemiþti. Ýfadesinde bu görev
hakkýnda Genelkurmay Baþkaný
Ýlker Baþbuð’un bilgisi olduðunu
söyleyecek kadar açýk konuþtu.
ETÖ sanýðý Teðmen Taylan
Özgür Kýrmýzý’ya gönderdiði
mesajda "Buð paþamýn haberi var
yüzde yüz güvendiðin adamlar
olmalý" diye yazmýþtý 12 yýl önce
Aðar’ýn yargýlanmasý için ýþýklarýmýzý söndürüp açmýþtýk.
Þimdi gerçek bir temizlik için
ETÖ’ye karþý sokaða çýkalým.
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7 Eylül 1955:
"Ben yaptým"
‘Ermenilerden Özür
Diliyorum’ kampanyasý ile
resmi ideoloji aðýr bir darbe
yedi. ETÖ soruþturmasý
Türkiye'ye onlarca yýl yön
verdiði halde karanlýkta
býrakýlan bir çok olayý aydýnlattý. Türkiye'de yaþayanlardan saklanan gerçekler artýk
açýkça konuþuluyor. Ýtiraflar
ise birer birer geliyor.
Eski CHP milletvekili ve
bakan, þimdi ise Cumhruiyet
Gazetesi'nde köþe yazarlýðý
yapan Orhan Birgit, 6-7 Eylül
1955'te gerçekleþen ve binlerce azýnlýk üyesinin göç
etmesiyle sonuçlanan ýrkçý
kalkýþmadaki rolünü itiraf
etti. Her þey Atatürk'ün
Selanik'teki evine Rumlarýn
bomba attýðý haberiyle
baþlamýþtý. Haberin ardýndan
Kýbrýs Türktür Derneði'nin
(KTD) bildirisinde
"Mukaddesata el uzatanlara
bunu çok pahalýya
ödeteceðiz" deniyor ve Ýstanbul'da yaþayan Rumlar,
Ermeniler, Yahudiler hedef
gösteriliyordu. Halk galeyana
getirildi. 2 gün boyunca azýnlýklara yönelik bir çok saldýrý
gerçekleþmiþ, mallarý yaðmalanmýþ, dükkanlarý ve
evleri yerle bir edilmiþti. 16
Rum ve 1 Ermeni hayatýný
kaybetti. Her þeyi baþlatan
Atatürk'ün evine bomba atýlmasý ve KTD'nin provokasyonuydu. Orhan Birgit, bombayý MÝT'in attýrdýðýný ve
düþmanlýk yayan bildiriyi
kendinin yazdýðýný itiraf etti.

Atatürk'ün evine
bombayý MÝT attýrdý

"Doðru tabii. Ýþin kantarý
kaçtý. Hükümet ses bombasýný
tertip etmiþ ama ellerinden
çýkmýþ olay. Hakim olamamýþlar. Ýþ vahþete dönmüþ.Kimsenin istemediði bir
þey bu."

Kýbrýs Türktür Derneði
bildirisini ben yazdým

"Gazetecisin, sen yaz" dediler. Yazdým. Yazmaz olaydým."

Tan Gazetesi
baskýnýnda vardým

"Tan gazetesinde varým ama
ne olduðunu bilmiyorum
bile. Kalabalýkla gidiyorum.
Masumum ama o olaydan
bana bir miras kaldý. Talebe
birlikleriyle tanýþtým ve içime
virüs girdi kabul ediyorum."

28 Nisan olaylarýný
ben organize ettim

"28 Nisan 1960 olaylarýný ise
itiraf ediyorum ki organize
ettim. Perde arkasýndayým o
iþin. Öðrencilerin gösteri yapmasýný istiyorduk biz. Ne
yapacaklardý "Katiller, diktatörler" diye baðýracaklardý,
nümayiþ yapacaklardý."

Korkuyorum

"Ben korkuyorum. Hiçbir
þey yapmadan da gelip alýyorlar çünkü. Çok gecem
uykusuz geçti. Sabah beþte
sütçü çalýyor kapýyý, polis
sanýyorum. Huzursuz
oldum."

Susurluk, Þemdinli, Ergenekon’un üstü örtülmemeli

“12 ve 14. mahkemeler bizden"
Emekli Orgeneral Hurþit
Tolon'un tutuklandýktan 8 ay
sonra "delil yetersizliði" gerekçe
gösterilerek ETÖ davasýndan
beraat etmesi tartýþma yarattý.
Ergenekon'a karþý olan gazeteciler bu durumu þüpheli olarak
deðerlendirdi. Türkiye tarihinin
en önemli davasý geriye mi
gidiyor, yoksa çetenin üzeri
örtülüyor muydu?
Emekli Orgeneral Hurþit Tolon,
ETÖ davasýnda tutuklu bulunan
en üst rütbeli subaydý. Emekli
Orgeneral Þener Eruygur, hapisten beyin kanamasý geçirdiði ve
komaya girdiði gerekçesiyle
tahliye edilmiþti. Geriye iki
Tuðgeneral Veli Küçük ve
Levent Ersöz kalmýþtý.
Tolon'un serbest kalmasýnýn
nedeni 8 ay sonra MÝT tarafýndan yapýlan bir açýklamaydý.
Tolon'un evinde Ergenekon'un
Yeniden Yapýlanmasý baþlýklý bir
doküman bulunmuþtu. Bu doküman hem Tolon hem de Silivri'de
bulunan ETÖ sanýklarýn bir
bölümünün tutuklanma nedeniydi. Hepsinden bu belge çýkmýþtý.
MÝT bu belgenin internet
ortamýnda uzun süredir bulunduðunu açýkladý. Tolon'un
tahliye talebini soruþturan Ýstanbul 12 . Aðýr Ceza Mahkemesi bu
açýklamayla delillerin ortadan
kalktýðýný söyleyerek Tolon'u
tahliye etmekle kalmadý davadan
beraat ettirdi.
Tolon ise gözaltýna alýndýðýndan bu yana Ergenekon'u savunan, arkasýnda duran açýklamalar yapmýþ, üstü kapalý
tehditlerde bulunmuþtu. Emekli
Oramiral Özden Örnek'in Darbe
Günlükleri'nde Ayýþýðý baþarýsýz
darbe giriþimi içinde o da vardý.
Tolon emekli olduktan sonra
Eruygur gibi Cumhuriyet
Mitingleri'nin örgütleyicisi
olmuþtu.
Hurþit Tolon nasýl beraat ettirildi? Açýklama çok ilginç bir ismin
ses kaydýnýn yayýlmasýyla geldi.
Þener Eruygur'un eþi Mukaddes
Eruygur'un GATA Beyin
Cerrahisi Servis Þefi Kd. Albay
Nusret Demircan'la yaptýðý
konuþmalarýn ses kaydý video

Eruygur'un ayakta GATA içinde
çekilmiþ fotoðraflarý bulunuyordu.

"Bizden"

Þener Eruygur
paylaþým sitelerine düþtü.

Hasta deðilmiþ

Eruygur aðýr hasta olarak
biliniyordu. Ancak durum hiç de
öyle deðilmiþ. Eruygur'un doktoru Albay Demircan'a göre ister
yatýþ raporu verirler, isterse
taburcu edebilirlermiþ. Doktor
kendileri için hiçbir þeyin fark
etmeyeceðini söylüyordu.
Doktor, Eruygur'un saðlýk sorunlarýndan çok ETÖ davasý ile
ilgileniyordu. Eþine tutuklamayý

Hurþit Tolon
kast ederek "buradan taburcu
edilirse tekrar ayný þeyler yaþanýr
endiþesi var" diyordu. Eruygur
GATA'ya tedavi olmak için gitmemiþti. Onunla ilgili askeri hastanede ne bir kan testi ne de bir
röntgen filmi vardý. Albay
Demircan bunun Emekli
Sandýðý'na fatura edilirken bir
sýkýntýya neden olabileceðini
söylüyordü. Beyin kanamasý
nedeniyle hastaneye yatmýþ, ama
hiçbir tedavi görmemiþti. Ýnternette dolaþan video'da

Darbe Günlükleri’nde Hurþit Tolon
1 Temmuz 2008’de gözaltýna
alýnan Tolon’un hâkim karþýsýnda ne demiþti? “Kamuoyunda
Darbe Günlükleri olarak bilinen
günlüklerde benimle ilgili
kýsýmlarda herhangi bir yanlýþlýk görmediðim için bu konuda tekzip yapma ihtiyacý hissetmedim. Çünkü herhangi bir
þekilde kiþilik haklarým zedelenmemiþti.”
Doðruluðu mahkeme kararýyla
tanýnan Günlükler’de ne yazýyordu? Tolon ve bir çok komutan iki yýl önce seçimle iþbaþýna
gelen AKP hükümetini
devirmeyi konuþmuþ ve
Tolon’da bunu açýkça savunmuþtu.

“33 Aralýk 2003
Genkur. Baþk.lýðýnda YAÞ
(Yüksek Askeri Þura) Hazýrlýk
Toplantýsý (...) Önce
Genelkurmay bize Pazartesi
günü yaptýklarý takdimin
aynýsýný yaptýlar ve
Genelkurmay Baþkaný sonra en
kýdemsizden baþlamak üzere
tüm katýlanlara söz verdi. Söz
alanlarýn ifade ettikleri konular
sýrasý ile ve özet olarak aþaðýdadýr.
….
Hurþit Tolon: Bu iktidar ne
olduðunu ortaya koydu. Ancak
takiyyeye baþvuruyor.
Arkasýnda ABD, AB var. Bunlar
Ortadoðu'yu 1915'te yaptýklarý

Konuþmanýn sonlarýnda ise
Mukaddes Eruygur, eþinin
tahliyesi için "mahkeme seçimi"
üzerinde duruyor ve açýk
konuþuyordu: "Þimdi bu
Zekeriya Öz 13. Mahkemede. Ýtirazlarýmýzý bunlar kapatýyor. 12.
Ve 14. Mahkemeler bizdenmiþ.
Ankara Barosu, Ýstanbul Barosu,
Ýzmir Barosu hazýrýz biz dediler.
Teþekkür ettik herkese ama bir
ceza profesörü, anayasa profesörü birisi ceza profesörü.
Sinan Aygün nasýl çýktý dedim.
Sinan Aygün'ün yanýnda
Hisarcýklýoðlu vardý dedi. Sizin
arkanýz nerde arkanýz dedi
bana."
Org. Eruygur'un eþi "bizden"
diye bahsettiði 12. Aðýr Ceza
Mahkemesi, Org. Hurþit Tolon'u
tahliye eden mahkemeydi.
Bir kaç dakikalýk bu görüþme
kaydý Türkiye’de iþlerin nasýl
yürüdüðünü ortaya döküyor.
ETÖ davasýyla baþlayan temizlik
çeteler tarafýndan durdurulmak
isteniyor. Emekçiler bu davanýn
arkasýnda durmalý.

gibi þekillendirmek istiyorlar.
Bu hükümetten öncelikli tehdit
bölücülük, sonra irticadýr. Ýrtica
bunlarýn devlet yapýsý içerisindeki kinin ifadesidir. Seçimden
önce ikaz etmezsek önümüze
aþamayacaðýmýz bir engel çýkacaktýr. Halk bize sýrtýný
çevirmez. Bu hükümet ulusal
onurumuz ile oynamaktadýr.
Onur kýrýcý bir durumdayýz.
Üniter yapýmýza zarar verilmektedir. Bu iktidarýn alternatifi var
mý? Þu anda yok gibi görünüyor. Muhalefete bu konu anlatýlmalýdýr. Dünya kamuoyuna
açýklanan konular onurumuzu
kýrmaktadýr. (Pek çok örnek
verebiliriz. Bir örnek dil
konusunda yaþananlardýr.)
Uyum paketi altýnda hazýrlananlar sadece bölünmemizi
kolaylaþtýracaktýr."

Savcý Bülent Ersoy'un peþini býrakmýyor:

Doðurgan olmadýðý için o bir provokatör

Savcý, "Ölüm deðil çözüm istiyorum" diyen ünlü sanatçý Bülent
Ersoy'un peþini býrakmýyor.
Hakkýndaki beraat kararýný temyize
taþýyan Bakýrköy Cumhuriyet
Savcýsý Ali Çakýr'a göre "çocuk
doðurma yeteneði týbben olmayan"
Bülent Ersoy Türk annelerini provoke etmenin peþinde.
2008 Þubat'ýn da bir TV programýnda "Çocuðum olsa askere
göndermem" diyen Bülent Ersoy,
evlatlarý Daðlýca'da, Aktütün'de,
savaþ sonucu ölen Türk annelerin
sözcüsü haline gelmiþti. Ersoy'un
programda söyledikleri Kürt annelerden de büyük destek görmüþtü.
"Eðer çocuk doðurmuþ olsaydým;
birileri masa baþýnda 'Sen bunu
yapacaksýn, o da bunu yapacak'
diyecek, ben de doðurduðum
çocuðu topraða vereceðim. Var mý
böyle bir þey?" Bu sözlerin ardýn-

dan hemen dava geldi. "Yayýn
yoluyla halký askerlikten soðutmak"
suçuyla 2,5 yýl hapis cezasý
istemiyle yargýlanan Ersoy, 18 Aralýk
2008 günü toplanan beraat etmiþti.
Mahkeme Ersoy'un tavrýný 'þahsi
fikrin kiþisel haklar yönünden
özgürce açýklanmasý' olarak görmüþ
ve bu herhangi bir suç kastý taþýmadýðýný tespit etmiþti.
Bu karar Bakýrköy Cumhuriyet
Savcýsý Ali Çakýr'ý tatmin etmedi ve
dava geçen hafta temyize gönderildi. Bir üst mahkeme olan
Yargýtay'ýn Bülent Ersoy hakkýnda
verilen beraat kararýný bozmasýný ve
cezalandýrýlmasýný isteyen savcýnýn
gerekçeleri çok ilginçti: "Çocuk
doðurma yeteneði týbben olmayan
bir kiþinin, Türk annelerini bir
anlamda provoke etmek anlamýnda
kullandýðý sözleri iyi niyet göstergesi ve düþünce özgürlüðünün gereði

olarak deðerlendirmek safdillik olacaktýr."
Evren’de böyle yapmýþtý
Savcý, Ersoy'u cinsel yönelimiyle
vurmak istedi. Ersoy, bir transseksüel olarak 12 Eylül darbesinin de
hedefi olmuþtu. Kenan Evren
tarafýndan yýllarca sahneye çýkmasý
engellenmiþti. Ayný dönemde gay
sanatçý Zeki Müren ise hiçbir
engellemeyle karþýlaþmamýþtý.
Ersoy tehlikeliydi, çünkü bir erkek
bedeni taþýrken kadýn olarak
yaþamýþ ve ameliyatla erkek
bedenini geride býrakýp kadýn
olmuþtu. Ersoy bu yüzden tehlikeliydi. Doðurganlýk özelliði taþýmadýðý halde anneler hakkýnda
konuþmuþtu. Bu açýkça bir provokasyondu. Savcýya göre kadýn
sayýlmayan Ersoy cezalandýrýlmalýydý.Temyiz baþvurusunun kabul

edilip edilmeyeceði henüz bilinmiyor. Bülent Ersoy, on binlerce gencin
ölüme karþý çýktý. Birilerinin verdiði
kararlar yüzünden kararan canlarýn
sesi oldu. Kadýnlýðýna, cinselliðine
dönük saldýrýlar toplum tarafýndan
kabul görmeyecektir. O barýþ yanlýsý
çýkýþýyla tarihe geçti.
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Fransýz iþçileri krize mücadeleyle yanýt verdi

Sarkozy’ye genel grev tokadý
Fransa cumhurbaþkaný Sarkozy,
göreve geldiðinden beri eylemleri, grevleri önemsemeyen bir
tavýr takýnýyordu. Artýk grevlerin
hiçbir iþe yaramadýðýný, sokaktaki gösterilerin de yapmak istediði "reform"larý engelleyemeyeceðini iddia ediyordu. Bu
maðrur duruþu ve iþçi sýnýfýnýn
gücünü küçümseyen tavrý bu
ayýn baþýnda Fransa'da gerçekleþen genel grevle fena halde
bozuldu.
Çalýþma saatleri üzerindeki
kýsýtlamayý kaldýrmak, emekli
maaþlarýný kýsmak, her alanda
büyük bir özelleþtirme kampanyasýna giriþmek Sarkozy'nin
"reform"larýndan bazýlarý. Yani
dünyanýn pek çok yerinde
olduðu gibi Fransa'da da iþçilerin
her türlü kazanýlmýþ hakkýna
saldýrýlýyor. Öte yandan Fransa
16 yýldýr ilk kez resesyona giriyor. Ýnsanlar iþlerini kaybetme
tehlikesiyle karþý karþýya, iþsizlik
son 10 yýlda artmadýðý kadar artmýþ ve %10'a dayanmýþ durumda. Ücretler artýk temel
ihtiyaçlarý gidermekte yetersiz
kalýyor. Sarkozy ise krize çözüm
olarak bankalarý kurtarmak
amacýyla 26 milyar euro ayýrdý.
Bu, bardaðý taþýran son damla
oldu. Zar zor geçinen insanlara
kaynak aktarmak yerine
bankalara servet aktarýlmasý 2.5
milyon insaný sokaklara döktü.
Bu, kriz vurmaya baþladýðýndan
beri geliþmiþ batý ülkelerindeki
en önemli direniþ hareketlerinden biri.

Yunanistan’dan sonra
68 korkusu

Milyonlarca iþçi greve çýktý,
Fransa'da hayat durdu. Öðretmenler ve öðrenciler eðitim
yasasýna karþý sokaða çýktý,
okullar tatil edildi. Havayollarý,
demiryollarý ve otobüs çalýþanlarý, postacýlar, basýn emekçileri,
hemþireler, banka memurlarý ve
öðrenciler birleþerek krizin faturasýný emekçilere ödetmeye
çalýþan sisteme karþý harekete
geçtiler. Özel sektör çalýþanlarýnýn da büyük bölümü
direniþe katýldý. Ülkenin dört bir

yanýnda 200'den fazla gösteri
gerçekleþti. Anketlere göre
Fransa halkýnýn en az %70'i grevleri destekliyor.
Fransa'da hükümet sürekli
emekçilerin haklarýný kýsýtlamaya, temel haklarý özelleþtirmeye, neo-liberal politikalarý en
sert biçimde uygulamaya yönelik
adýmlar atýyor. Ancak þimdiye
dek iþçilerden bu denli büyük bir
tepki gelmemiþti. Fakat Sarkozy

özellikle Yunanistan'daki
direniþin Fransa'yý etkileyerek 68
olaylarýna benzer bir ortam
yaratmasýndan korktuðunu
belirtmiþ ve grevleri engellemeye
çalýþmýþtý. Bir yandan baskýlarý
arttýrýrken bir yandan da hareket
büyümeye baþlar gibi olduðunda
geri adým atarak ortalýðý sakinleþtirmeyi tercih etmiþti. Daha
önceki küçük direniþler karþýsýnda geri adým atmýþ, örneðin

Yunanistan'da direniþ devam ediyor
Aralýk ayýnda grevler ve ayaklanmalarla baþlayan Yunanistan
direniþi artýk büyük medyada
pek gösterilmese de kaldýðý yerden devam ediyor. Düþük fiyatlardan þikayet eden çiftçiler
devlet yardýmý talebiyle gösteriler yapýp ülkenin dört bir
yanýnda barikat kurdular.
Bunun sonucunda hükümetten
500 milyon euro yardým almayý
baþardýlar. Bu, direniþin yalnýzca bir çeþidi.
Krizin etkilerinin sert biçimde
hissedildiði ülkede hükümet,
Avrupa Birliði'nin önerdiði
ücretleri dondurma ve ödeme
kýsýntýlarý içeren ekonomik
pakedi geçirmeye çalýþýyor.
Emeklilik, eðitim ve saðlýk haklarýný hiçe sayan uygulamalarý
gündeme getiriyor. Yýlbaþýnda

hareketin yavaþlamasýndan faydalanarak polis baskýsý ve antidemokratik yasalarla direniþi
kýrmaya çalýþýyor.
Buna karþýlýk her yerden tepki
yaðýyor. Örneðin 9 Ocak'ta
Atina'da on binlerce kiþinin
katýldýðý bir gösteri düzenlendi.
Öðrencilerin ve öðretmenlerin
baþýný çektiði aktivistler þehir
merkezini saatlerce iþgal ederek
eðitime kaynak aktarýlmasýný ve
hükümetin devrilmesini istediler. Aralýk ayýndaki hareket de
genel olarak öðrencilerin
katýldýðý bir hareket olarak
baþlamýþ, daha sonra iþçi
hareketiyle birleþmiþti. 25
Þubat'ta kamu emekçileri greve
gidiyor ve bu iþçi sýnýfýnýn
mücadelesini yeniden
alevlendirebilir. Ayrýca Ýsrail'in

Gazze'ye saldýrýsý üzerine de
dünyanýn pek çok yerinde
olduðu gibi Yunanistan'da da
on binlerce kiþinin katýldýðý
birçok gösteri yapýldý. Bu da
hareketi canlý kýlan önemli bir
faktör oldu.
Hareketin seyrini belirlemek
için iþçiler ve öðrenciler sýk sýk
buluþup neler yapabileceklerini
tartýþýyor.
En büyük sol örgütler olan
MERA (Radikal sol cephe) ile,
Sosyalist Ýþçi Partisi SEK'in de
içinde yer aldýðý antikapitalist
koalisyon ENANTIA ortak bir
buluþma düzenleyerek hareketi
ileri götürecek bir birlik kurmak
üzere tartýþtýlar. Atina'da bir
spor salonunda yapýlan toplantýya yaklaþýk 3000 kiþi katýlarak
salonu týka basa doldurdu.

pazar günleri de çalýþmayý
öngören yasayý rafa kaldýrmýþtý.
Ekim ayýnda öðretmenlerin grevi
sonucu, liselere yönelik
"reform"lar da iptal edilmiþti.
Fransa'daki genel grevle
baþlayan direniþ iþçilerin birliðini
koruyarak devam ederse haklarýna saldýran her türlü
"reform"dan geri adým atýlmasý
ve iþçilerin kazanmasý
mümkündür.

Rusya’da krize
karþý gösteriler
Krize karþý direniþin bir
baþka adresi de Rusyaydý.
Çevik kuvvetin engellemelerine raðmen Moskova,
Vladivostok ve baþka pek çok
þehirde binlerce insan
hükümetin kriz politikalarýný
protesto etmek için sokaklara
döküldü,
Putin'in artýk görevi býrakmasýný isteyen sloganlar attý.
Polis gösterileri zorla daðýtmaya çalýþýrken birçok gösterici de tutuklandý. Anketlere
göre Rusya'da Putin hâlâ
büyük halk desteðine sahip,
ancak krizin etkisiyle, artan
iþsizlik nedeniyle baþlayan bu
tür gösteriler bir muhalefetin
yükseldiðinin de göstergesi.
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Gazze açlýkla
baþ baþa
Ýsrail'in Gazze'de yaklaþýk
2000 kiþinin ölümüne neden
olan saldýrýlarýnýn etkisi hâlâ
sürüyor. Yýkýntýlardan hâlâ
cesetler çýkarýlýyor. Yaralýlarýn
tedavisi için gönderilen ekipmanlar, Ýsrail'in sýnýrý açmamasý nedeniyle Gazzelilere
ulaþmýyor. Ancak saldýrýlardan doðrudan etkilenmeyeler
de yaþam mücadelesi vermek
zorunda, çünkü Gazze açlýkla
baþ baþa. 18 aydan beri süren
abluka yüzünden yiyecek
stoklarý tükenmiþ vaziyette.
Ölen insanlar ve yýkýlan
binalarla beraber tarlalar da
atýlan füzeler sonucu büyük
hasara uðradý. Çiftçiler hasat
mevsimi geçmeden ürünleri
toplamak zorundalar, ancak
yanmýþ ve kimyasal maddeler
bulaþmýþ tarlalarda bunu
yapmak mümkün deðil.
Tarým endüstrisinin yaklaþýk
%60'ý füze saldýrýlarý yüzünden mahvoldu. Savaþýn
maliyetinin 1.9 milyar dolar
olduðu hesaplanýyor. Bu,
Gazze'nin yýllýk gelirinden
daha fazla. Hayvancýlýk da
büyük ölçüde yok olmak
üzere. Saldýrýda hayvanlarýn
da büyük kýsmý öldü, geri
kalanlarýn da toplanabileceði
bir yer yok. Bir zamanlar
Gazze'nin neredeyse tüm
yumurta ihtiyacýný karþýlayan
tavuk çiftliklerinden ayakta
kalan neredeyse hiçbir þey
yok.
Tüm bunlar Gazze'deki
Filistinlileri dýþarýdan gelecek
gýda yardýmlarýna baðýmlý
kýlýyor. Ancak Ýsrail bu
yardýmlarý da engellemek için
elinden geleni yapýyor.
Yardým kuruluþlarý günlerce
sýnýr kapýlarýnda bekletiliyor,
türlü bahanelerle Gazze'ye
geçmelerine izin verilmiyor.
Ayný þey doktorlar ve
psikolojik yardým ekipleri için
de geçerli. 5 Þubat günü Ýsrail
bir açýklama yaparak insani
yardým taþýmak kaydýyla
günde 100 aracýn geçmesine
izin vereceðini duyurdu.
Ancak Gazze'nin yeniden
yapýlandýrýlmasý için günde
600 kamyonluk yardým
malzemesine ihtiyaç olduðu
söyleniyor. Üstelik 100 kamyon, son saldýrýlardan önce
geçmesine izin verilen kamyon sayýsýndan bile daha
düþük!
Elde kalan az miktarda
gýdaya zehirli kimyasal maddelerin veya patlayýcýlarýn
bulaþmýþ olmasý da olasý.
Bunlarýn da uzman ekipler
tarafýndan incelenmesi
gerekiyor, ancak bu ekiplere
de giriþ izni verilmiyor.
Gazze'nin su sistemi de çökmek üzere. Kuyularýn Ýsrail'in
kullandýðý kimyasal silahlardan etkilenmiþ olmasý büyük
bir risk taþýyor. Saldýrýlardan
önce zaten kötü bir halde
olan boru sistemleri saldýrýdan sonra iyice kullanýlmaz
hale gelmiþ bulunuyor.
Kýsacasý, Ýsrail Gazze'yi bile
bile ölüme terk ediyor. Bir an
önce sýnýrlar açýlmalý ve
yardým ekiplerinin bölgeye
ulaþmasý için ne gerekiyorsa
yapýlmalý.
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GÖRÜÞ
Direniþ ve korku
"Þirketler için en önemli öncelik batmadan krizi
atlatmak. Bu da, maliyet düþürmek için iþçi çýkarmak anlamýna geliyor". Amerikalý bir iktisatçý meseleyi tek cümleyle özetlemiþ.
Resmi istatistiklere göre, Amerika'da krizin
baþladýðý 2007 Aralýk ayýndan bu yana (yani 13
ayda) 3,6 milyon kiþi iþini kaybetti. Bu istihdam kaybýnýn yarýsý geçtiðimiz üç ayda gerçekleþti.
Ýmalat sektöründe geçen ay 207 bin iþçi, bir önceki
ay 162 bin iþçi iþten çýkarýldý. Ýnþaat sektöründe
rakamlar 111 bin ve 86 bin. Perakendecilik sektöründe 45 bin ve 83 bin.
Toplam olarak, Amerikalý patronlar Ocak ayýnda
598 bin iþçiyi iþten attý. Bu, 34 yýldýr bir ayda
yaþanan en büyük istihdam kaybý. Geçen yýl %4,9
olan iþsizlik oraný Amerika'da þu anda %7,6'ya çýkmýþ durumda.
Ve kan kaybý devam ediyor. General Motors 5 bin
kadrolu iþçiyi iþten atmayý planladýðýný ilan etti.
Japonya'nýn üçüncü büyük otomotiv imalatçýsý
Nissan bu yýl 20 bin iþçinin iþine son vereceðini açýkladý.
Þimdilik ayný boyutlarda olmasa da, ayný süreci
Türkiye'de yaþýyor olduðumuz ve daha uzun süre
yaþayacaðýmýz kuþkusuz. Krizin Türkiye'yi teðet
geçeceðini zannedenler, ya kendileri uzayda yaþýyor
ya da Türkiye'nin uzayda bulunduðunu zannediyor
herhalde. Ford ve Chrysler otomobil satamayýp fabrikalarýný kapatýrken, Tofaþ ile Oyak-Renault mu
otomobil satacak!
Amerika ve Japonya gibi, burada da iþçi sýnýfý tensikatlara ve genel olarak krizin faturasýný çalýþanlara
yükleme çabalarýna karþý direniyor ve direnecek.
Nasýl direnecek? Baþarýlý olabilecek mi?
Ýrlanda'da Waterford Wedgewood cam ve kristal
fabrikasýnda, þirketin 700 iþçisinden 480'inin iþten
atýlmasý ve fabrikanýn kapatýlmasý planlarýný engellemek için, iþçiler iþyerini iþgal etti. Ýþgal, altý saatlik
mesailer halinde sürdürülüyor, fabrikada her an 100
iþçi duruyor. Waterford kasabasýnda tüm iþyerleri ve
dükkânlar bir saatlik bir dayanýþma grevi yaptý,
iþçilere destek yürüyüþüne 3000 kiþi katýldý.
Kasabada iþçiler için para ve gýda malzemesi
toplanýyor.
Ýngiltere'de ise, þu anda baþka türlü bir grev sürüyor. Kuzey Denizi'ndeki petrol kuyularýnýn ve bunlara baðlý iþyerlerinin iþçileri "Yabancýlara deðil,
Ýngiliz iþçilere istihdam" sloganýyla greve çýktý. Grev,
kýsa sürede inþaat sektörüne de sýçradý. Evet, bu
grev de direniþ isteðinden kaynaklanýyor, ama
patronlarý, iþverenleri deðil, yabancý iþçileri hedef
alýyor. Sýnýfý bölüyor, patronlarýn iþini kolaylaþtýrýyor.
Ýngiltere'de geçtiðimiz aylarda öðretmenler
sendikasý ile kamu çalýþanlarý sendikasý grev oylamasý yaptý, her iki sendikada da çoðunluk grev için
oy kullandý. Sendika yönetimleri grev kararý almadý,
iþverenlerle görüþmeleri sürdürmeyi yeðledi,
tabanýn mücadeleciliðini kýrmýþ oldu. Bu iki grev
gerçekleþmiþ olsaydý, mücadele doðru bir yörüngeye
oturacak, moraller bozulmayacak, ýrkçý grevlerin
önü büyük olasýlýkla kesilmiþ olacaktý.
Kriz karþýsýnda iþçi sýnýfý çeliþkili iki tepki gösterir:
Biri direniþ isteði, diðeri iþini kaybetme korkusu.
Hangi tepkinin baskýn çýkacaðý sýnýfýn moraline,
kendine güvenine, direnirse kazanacaðýna aklýnýn
yatýp yatmamasýna baðlýdýr.
Aklýnýn yatmasý için, sendikalara güvenmesi gerek,
sendikalarýn direnen her iþçi kesiminin arkasýnda
durduðunu görmesi gerek, tüm direnenlerin yaygýn
destek aldýðýný görmesi gerek, sýnýfýn birlikte hareket
etme yeteneðine ve azmine ikna olmasý gerek.
Bugün hem sendikalarýn, hem sosyalistlerin iþi bunu
saðlamak.

Roni Margulies

100 binden fazla kiþi "içerde":

Hapishanelerde insanlýk
dýþý koþullarda yaþýyorlar
Ýnsan Haklarý Derneði'nin yayýmladýðý 2008 Cezaevleri Raporu hapishanelerdeki insanlýk dýþý koþullarý ve
iþkenceyi gözler önüne serdi. 3519
hak ihlali baþvurusunun yapýldýðý
2008'de hapishanelerde 37 kiþi
yaþamýný yitirdi. Saðlýk sorunlarý
nedeniyle ölümlerde kalp krizi ve
kanser öne çýkarken, en fazla ölümler
intihar ya da intihar süsü verilmiþ
cinayetler nedeniyle gerçekleþmiþ.
ÝHD'nin raporunda dikkat çeken bir
diðer baþlýk is hasta mahkumlar.
ETÖ davasý sanýðý Orgeneral Þener
Uygur saðlýk sorunlarý nedeniyle
tahliye edilmiþti. Darbe suçuyla
yargýlanan bu "saygýn insanlarýn"
saðlýk sorunlarýna dikkat çekilmiþti.
ÝHD'ye gelen baþvurular ve basýnda
yer alan haberler 305 kadýn ve erkek
mahpusun ciddi saðlýk sorunlarý
yaþadýðýný gösteriyor. Muhalif görüþlerinden dolayý hapiste tutulan 15
insanýn durumu ise aðýr. Kanser,
beyin tümörü, felç, mide ve böbrek
hastalýklarý yüzünden her an ölebilirler. Ancak onlara yaþama hakký
tanýnmýyor. Tahliye edilmeleri ve
tedavi edilmeleri yönünde henüz bir
karar alýnmadý.
ÝHD hapishanelerde köklü bir
iyileþtirme programýnýn bir an önce
uygulanmasýný savunuyor.

ÝHD'nin çözüm önerileri:

z Tek kiþilik izolasyon yada üç kiþilik küçük grup tecridine iliþkin rejimler mahpuslarýn fiziksel- psikolojiksosyal bütünlüklerini bozmaktadýr.
Bu nedenle tecride dayalý infaz rejimi, uygulayanlarýn inisiyatifine
býrakýlamaz derhal kaldýrýlmalýdýr.
z Cezaevinin fiziki yapýsý, maddi
koþullarý ve uygulanan muameleler
bir bütün olarak insan onuruna
yakýþýr nitelikte olmalýdýr.
z Cezaevindeki yaþam kosullarýnýn,
cezaevi dýþýndaki yaþam koþullarý ile
mümkün olduðunca uyumlu olmasýna özen gösterilmelidir.
z Adalet Bakanlýðý 45/1 sayýlý
Genelgesi'nin özellikle F tipi cezaevlerinde hayata geçirilmesi saðlanmalýdýr. Ayrýca, tecridin insan
üzerindeki olumsuz etkilerinin
azaltýlabilmesi için mevzuatta belirtilen programlarýn dýþýnda da mahpuslarýn bir araya gelmeleri saðlanmalý ve faaliyetler konusunda kendilerine farklý seçenekler sunulmalýdýr.
z Mahpuslarýn, cezaevinden çýktýktan sonra toplumla uyumlu bir
yasam sürdürebilmesi için mesleki
hüner ve yeteneklerini gelistirmesine
yönelik uygun ortamlar oluþturulmalýdýr.
z Uluslararasý standartlar ile yasaklanan zincir, demir gibi kýsýtlama
araçlarýnýn kullanýlmasý önlenmeli,
kýsýtlama araçarý cezalandýrma

ÝHD, hapishanelredki insanlýk dýþý koþullara dikkat çekmek için geçen hafta
Ýstanbul’dan Ankara’ya yürüdfü.
amacýyla kullanýlmamalýdýr. Özellikle iþkence iddialarýnda olmak üzere,
mahpuslarýn muayeneleri Ýstanbul
Protokolü uyarýnca standart adli
muayene formu kullanýlarak kapsamlý biçimde yapýlmalýdýr.
z Mahpuslarýn muayeneleri
mahremiyete uygun sekilde, yalnýz
ya da en azýndan kimsenin duyamayacaðý bir ortamda yapýlmalýdýr.
Bu ortamýn saðlanamadýðý durumlarda, muayene sýrasýnda bulunan kiþilerin kimlik bilgileri rapora mutlaka
yazýlmalýdýr.
z Cezaevi hekimi ve týbbi personelinin Ýstanbul Protokolü eðitimi
almalarý saðlanmalýdýr.
z Cezaevinde saðlanan týbbi bakým
hizmeti, cezaevi dýþýndaki olanaklarla eþit hale getirilmelidir.
z Mahpuslarýn yeterli düzeyde
saðlýklý yasam kosullarýna ve týbbi
bakýma eriþimi saðlanmalý; saðlýk
hizmetleri ve mahpuslarýn hekimle
görüþme talepleri gereksiz gecikme
olmaksýzýn karþýlanmalýdýr.
z Disiplin suç ve cezalarýnda, yasal
düzenlemeler ve pratikten kaynaklanan açýk hukuka aykýrýlýklar
giderilmelidir.
z Baþvuru ve sikayetlerin herhangi
bir kýsýtlama olmaksýzýn ve derhal
gerekli mercilere ulaþtýrýlmasý
saðlanmalýdýr.
z Adli ve idari mekanizmalar,
yapýlan basvuru ve sikayetlerle ilgili
etkin soruþturma yürütmelidirler.
z Avukatlarla görüþmenin ve yazýþmalarýn mahremiyeti saðlanmalýdýr.
z Resmi kurumlar ve avukatlarla
yapýlan yazýsmalarýn denetime tabi
tutulmasý engellenmelidir.
z Aile ve dýþ dünya aile temas
hakký engellenmemeli, mahpusun
yararý gözetilerek dýþarý ile iliþkilerinin güçendirilmesi saðlanmalýdýr.
z Mahpuslarýn anadilde görüþme
ve yazýþma haklarý güvence altýna

alýnmalý, mevzuat ve uygulamasýndan kaynaklanan engellemeler
kaldýrýlmalýdýr.
z Mekan ve üst aramalarý sýrasýnda,
aramaya maruz kalan kisilerin onur
kýrýcý muamelede bulunulmamasýna
özen gösterilmelidir. Arama
prosedürü bizzat kendisi de
aþaðýlayýcý olmamalýdýr.
z Yemekler, yeterli ölçüde besin
deðerine sahip ve makul çeþitlilikte
olmalýdýr. Saðlýk sorunu olan mahpuslara hekim kontrolünde özel
diyet yemeði verilmelidir.
z Kantinde satýlan ürüler yeterli
çeþitlilikte ve fiyatlar cezaevi dýþýndaki ürünlerle eþit düzeyde
olmalýdýr.
z Cezaevi rejimi, fiziki koþullar ve
uygulanan muameleler hakkýnda
etkili bir idari ve yargýsal denetim
saðlanmalýdýr.
z Ýþkence ve Diðer Zalimane, Ýnsanlýk Dýþý ya da Onur Kýrýcý Muamele
ya da Cezanýn Önlenmesi Sözleþmesi
Seçmeli Protokol'ne uygun þekilde,
"baðýmsýz" ulusal denetim mekanizmalarýnýn olusturulmasý saðlanmalýdýr.

Hak ihlallerinin en
fazla yaþandýðý
hapishaneler:
Ankara Sincan kadýn cezaevi,
Sincan 1 ve 2 Nolu F tipi,Bolu F
tipi, Kýrýkkale F tipi, Ýstanbul
Bayrampaþa cezaevi (Rapor hazýrlandýðý dönemde kapatýldý),
Tekirdað 1 ve 2.Nolu F tipi,
Kandýra F tipi, Gebze M tipi,
Adana Kürkçüler F tipi Cezaevi,
Ýzmir Kýrýklar 1 ve 2.Nolu F Tipi
cezaevi, Buca Cezaevi, Bergama M
Tipi, Aydýn E Tipi, Adýyaman E
Tipi, Batman M tipi Bingöl Özel
Tip, Bitlis E tipi, Diyarbakýr E ve D
Tipi, Erzurum H Tipi, Antep H
Tipi, Malatya E Tipi, Hakkari
Kapalý Cezaevi, Þanlýurfa E Tipi,
Siirt E Tipi, Van F Tipi, Bakýrköy
Cezaevi, Metris Cezaevi, Bandýrma
Cezaevi, Midyat M Tipi, Mardin
Cezaevi, Kocaeli F tipi Cezaevi,
Kýrýkkale F Tipi, Elbistan Cezaevi,
Adana Karataþ Cezaevi ve Manisa
Turgutlu Cezaevi.
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Türkiye nihayet Kyoto Protokolü’ne imza attý

Güneþe, rüzgara yatýrým yap!
Türkiye nihayet Kyoto
Protokolü'ne imza attý. Ýmza atan
ülkeleri küresel ýsýnmaya neden
olan sera gazlarýný sýnýrlandýrmaya taraf eden anlaþma
hükümetler tarafýndan yýllarca
reddedilmiþti.
Ýmza atýldý, ama geç atýldý.
Anlaþma sera gazlarýný 1990'daki
seviyesinden yüzde 5 oranýnda

kýsmayý öngörüyordu. Türkiye
Kyoto Protokolü'ne taraf oldu,
ancak yüzde 5'lik indirim için
bugüne kadar hiçbir çalýþma
yürütülmedi. Kyoto Protokolü
ömrünü 2012'de tamamlýyor.
Yeni bir iklim anlaþmasý tartýþýlmaya baþlandý bile. 2009
Aralýk'ýn da Kopenhag'da
toplanacak iklim zirvesi sera gazý

indirimleri için daha yüksek
oranlarýn tartýþýlmasýna taraf olacak.
Türkiye yeni iklim anlaþmasýna
imza atan ülkelerden biri olmalý.
Ancak sadece imza atmamalý, bir
þeyler yapmalý.
Türkiye'nin iklim deðiþikliðine
yüzde 1'lik katkýsý var. Bu
ABD'ye ya da Çin'e göre küçük

bir miktar. Ancak felaket hýzla
yaklaþýrken yüzde 1'lik oran
belirleyici hale geliyor.
Hükümet, elbette küresel ýsýnmaya karþý duyarlý olduðunu
ancak Türkiye'nin sanayileþme
hakkýnýn bulunduðu tezini ileri
sürüyor.
Fosil yakýtlara, kömüre, petrole,
doðal gaza dayalý bir sanayileþmeyi savunmak küresel ýsýnmayý
körüklemek anlamýna geliyor.
Kyoto'dan sonra gerçek çözümler gerekiyor.
Rüzgar ve güneþ enerjisine dönmek, yenilenebilir enerji kaynaklarýna kamusal yatýrýmlar
yapmak hayati bir karar.
Bu kararý onlara verdirtmeliyiz.
Ýmzayý attýrdýðýmýz gibi.

Taleplerimiz:

z Kömürlü termik santrallarýn
yapýmýný durdurun. Var olanlarý
hemen, acilen kapatýn,
z Nükleer santral kurma sevdanýzdan vazgeçin,
z Rüzgar ve güneþ gibi temiz
enerji kaynaklarýný kullanýn,
z Þirketleri deðil gezegeni kurtarmak için para harcayýn,
z Otomobil kullanýmýný sýnýrlandýrýn, toplu taþýmacýlýða
yatýrým yapýn,
z Binalarýn yatýlým sistemleri
için yasal zorunluluk getirin,
yalýtým sistemleri için para harcayýn.

KEG 3 yýldýr aralýksýz kampanya yaptý

Aþaðýdan mücadele Ky0to’ya imza attýrdý
2005 Sonbaharý’nda farklý kampanyalarda yer alan aktivistler küresel ýsýnmayý durdurmak için birleþtiðinde
Türkiye’de iklim deðiþikliði inkar ediliyor, hükümet ise Kyoto Protokolü’ne taraf olmayacaðýný söylüyordu.
Küresel ýsýnmayý durdurmak için harekete geçenlerin yarattýðý KEG, 3 yýl boyunca aralýksýz kampanya yaptý, büyük
mitingler, yürüyüþler, eðitim toplantýlarý düzenledi. Tüm etkinliklerini dünyadaki hareketle paralel yürüttü. Bu
kampanya sayesinde küresel ýsýnma toplumun gündemine girdi ve hükümet harekete geçmek zorunda kaldý.
Kyoto Protokülü’nün gecikmiþ de olsa kabulü aþaðýdan mücadelenin bir kazanýmýdýr.
3 Aralýk 2005, Ýstanbul- “ ABD
Kyoto’yu imzala- Temiz enerji istiyoruz” mitingi.
26 Nisan 2006, Ýstanbul- “ Sinop
Çernobil olmayacak!” insan zinciri,
basýn açýklamasýný KEG adýna
Mehmet Ali Alabora
4 Kasým 2006, Ýstanbul- Küresel
ýsýnmaya karþý yürüyüþ.
19 Nisan 2007, Ýstanbul- Küresel
Isýnmaya Karþý Basýn Açýklamasý
28 Nisan 2007, Ýstanbul- “Küresel
ýsýnmayý durdurun!”, “Türkiye
Kyoto’yu imzala!” mitingi.
10 Temmuz 2007, Ýstanbul- Barýþ
Manço Kültür Merkezi’nde Ýklim
Deðiþimine karþý Çözüm Önerileri
baþlýklý panelde Ufuk Uras, Nilüfer
Uður Dalay, Kerem Kabadayý, Bilge
Contepe ve Meltem Oral konuþtu.
26-2
29 Aðustos 2007, ÝstanbulBarýþarock festivali sýrasýnda KEG

etkinlikleri düzenlendi.
9 Kasým 2007, Ýstanbul- MMO
Ýstanbul Þubesi’nde KEG tarafýndan
yapýlan basýn toplantýsý. Basýn açýklamasýný KEG adýna sanatçý Pelin
Batu yaptý. Çok sayýda kurum temsilcisi basýn açýklamasýndan neden 8A
kampanyasýnda yer aldýklarýný anlattýklarý konuþmalar yaptýlar.
11 Kasým 2007, Ýstabul- Üsküdar
Altunizade Kültür Merkezi’nde Ýklim
deðiþikliði toplantýsý.
21 Kasým 2007, Ýstanbul-Ümraniye
iklim deðiþikliði toplantýsý.
1 Aralýk 2007, Ýstanbul-Galatasaray
Lisesi önünde yapýlan basýn açýklamasý Basýn açýklamasýný KEG adýna
sanatçý Zeynep Casalini yaptý. Basýn
açýklamasýna Zeynep Tanbay, Pelin
Batu, Erol Kýzýlelma, Aydýn Engin,
Taner Öngür ve çok sayýda kurum
temsilcisi katýldý. Sanatçý ve aydýnlar

da basýn açýklamasýnda konuþmalar
yaptýlar.
1 Aralýk 2008 , Ankara- Küresel
Ýklim Deðiþikliði mitingi
2 Aralýk 2008 , Ýzmir- Küresel Ýklim
Deðiþikliði mitingi
4 Aralýk Salý, 2007, Ankara- TBMM
önünde yaptýðýmýz basýn açýklamasý
metni yer alýyor. Basýn açýklamasýný
KEG adýna milletvekili Ufuk Uras
yaptý. Basýn açýklamasýna DSÝP
Genel Baþkaný Doðan Tarkan,
Yeþiller’den Ümit Þahin, TÜDEF
baþkaný Ali Çetin, ÖDP PM üyesi Çaðdaþ Küpeli, EMO Ankara Þube
Baþkaný Ramazan Pektaþ, ÇMO
Genel Baþkaný Ertuðrul Ünlütürk,
sanatçý Pelin Batu, sanatçý Zeynep
Casalini, KEG aktivistleri Ýremnur
Aksu ve Önder Algedik katýldýlar.
13 Þubat 2008, Ýstanbul- Baþka Bir
Enerji Mümkün Basýn açýklamasý

26 Þubat 2008, Ýstanbul- Çevre
Mühendisleri Odasýn’da “Nükleer
Santralarla Hayýr” basýn toplantýsý,
basýn açýklamasýný yapan Mahir
Günþýray,
26 Nisan 2008, Cumartesi, Ýstanbul- Baþkan Bir Enerji Mümkün,
Nükleer Santral Ýstemiyoruz mitingi.
17 Eylül 2008, Çarþamba,
Ýstanbul - 24 Eylül Nükleer Ýhaleyi
Durdurun!!! Basýn Toplantýsý
20 Eylül 2008, Cumartesi,
Ýstanbul- 24 Eylül Nükleer Ýhaleyi
Durdurun!!! Basýn açýklamasý
6 Aralýk 2008 , Ýstanbul- Ýklim
zirvesi etkinliklari, Basýn açýklmasý,
forum, film gösterimleri, konser.
17 Ocak 2009, Cumartesi,
Ýstanbul- radyasyondan etkilenen
insanlarýn nasýl bir durumda olacaðýný gösteren makyajlý bildiri
daðýtýmý ve basýn açýklamasý.
Sokakta yapacaðýmýz tartýþmalarda daha iyi yanýtlar üretmek amacýyla Ankara, Ýzmir ve Ýstanbul’da bir
kaç kez Aktivist Okullarý düzenledi.
z Ýzmir’de Eski itfaiye binasýnda
yapýlan toplantýya 60-70 kiþi katýldý.
z Ankara'da BES bürosundaki
toplantýya 50 kiþi katýldý.
z Kadýköy’de KEG aktivistlerinin
bir araya geldiði Aktivist Okulu’na
40'ar kiþiyle 2 defa toplantý yapýldý.
z Üsküdar KEG, Eðitim-Sen 2 No-lu
Þube’de Aktivist Okulu yaptý.
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Hayatýmýzla
pazarlýk edenler
Kyoto Protokolü'nün
mecliste onaylanmasýnýn
ardýndan TÜSÝAD tarafýndan
yapýlan açýklama patronlarýn
önceliðinin ne olduðunu bize
bir kez daha hatýrlattý. Ýklim
deðiþikliðinden kaynaklanan
açlýk, susuzluk, göç, hastalýk
gibi tehlikelere karþý nasýl
önlemler alýnacaðýný tartýþmak
yerine küçük hesaplar peþindeler. Onlar için Kyoto'nun
onaylanmýþ olmasýnýn tek
önemi, 2012 sonrasýnda
gerçekleþecek iklim deðiþikliði
müzakerelerinde Türkiye'nin
elinin artýk daha kuvvetli olacak olmasý.
Birinci olma meraký iklim
deðiþikliði konusunda da kendisini gösteriyor, Türkiye sera
gazý emisyon artýþýnda birinci.
TÜSÝAD ve hükümet sürekli
"Türkiye'nin "özel koþullarý"
var zaten Kyoto'nun da hiçbir
yaptýrýmý yok" diyerek kendilerini rahatlatýyor. Evet,
Türkiye'nin gayet özel
koþullarý var, sera gazý salýný
hýzýnda listenin baþýndan
ayrýlmamak iklim deðiþikliði
konusunda Türkiye'yi özel
kýlýyor. Çevre ve Orman
Bakaný bile iklim deðiþikliðine
karþý alýncak önlemlerle ilgili
açýklama yapmak yerine hala
"biz ABD'den, Çin'den daha
az sera gazý salýyoruz" diyor.
Bütün bu sera gazý pazarlýklarý, hesaplarý bizi
ilgilendirmeyen, soyut istatiksel bilgiler deðil. Aslýnda tüm
canlýlarýn yaþamlarýyla
pazarlýk diyorlar. Orduya ve
silahlanmaya sonsuz kaynaklar ayrýlýrken konu daha
iyi bir dünyada yaþamamýzý
saðlayacak olan adýmlarý
atmaya gelince pazarlýða
baþlýyorlar.

Çözüm nerede?

Küresel ýsýnmayla ilgili
çeþitli önlemler alýnacaðý
söyleniyor ama hepsi gerçek
sorunlarýn uzaðýnda.
Alýnacak önlemlerin arasýnda; kömür santrallarýný yenilemek, çimento fabrikalarýnýn
atýk iþlemlerini revize etmek,
nükleer enerjiye yönelmek,
biyodizel araçlarýn kullanýmýný arttýrmak, kamu taþýmacýlýðýný teþvik etmek gibi
küresel ýsýnmaya karþý gerçekten etkili olabilecek çözümlerin uzaðýnda þeyler var.
Yenilemek yerine kömür
santrallarý kapatýlýrsa, kamu
taþýmacýlýðýna sadece teþvik
deðil otomobil kullanýmý
yasaklanýrsa, çimentonun
atýklarýyla uðraþmak yerine
ne kadar çimento üretileceðini
kontrol edilirse, nükleer ve
biyodizel yerine güneþ ve rüzgar gibi temiz, güvenli enerjilere yönelinirse gerçekten de
küresel ýsýnmaya karþý hayatlarýmýzý kolaylaþtýracak
önlemler alýnmýþ olacaktýr.
Sürdürülebilir ekonomi
çerçevesinde üretilen her bir
çözüm pazar ekonomisi
içinde hala þirketlerin, ulus
ekonomilerinin karlarý ve rekabetleri içinde ele alýnmakta.
Oysa gerçek çözüm merkezine kârý deðil insan ve tüm
canlýlarý koyan çözümdür.
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Krizin
faturasýný
ödemeyi
reddeden
Yeni bir sol!

Ergenekon’un
üzerine sonuna
kadar gidilsin
diyen
Yeni bir sol!

Tüm darbe
ve darbe
giriþimlerine
karþý olan
Yeni bir sol!

Savaþlara,
iþgallere karþý
ses çýkartan
Yeni bir sol!

Ekmek ve demokrasi mücadelesi bir

Emekçilerin kitlesel
bir sol partiye ihtiya
Küresel krizin etkisinin tek tek
bütün ülkeleri içine çekerek
geliþeceði ve 2009 yýlýnda yeni
liberal politikalarýn çöküþünün
sonuçlarýnýn aðrýlýðýnýn hissedileceði çok açýk. 2009 yýlýnda 18 ile
51 milyon kiþinin küresel ölçekte
iþsiz kalacaðý bekleniyor.
Bu krizin teðet geçmesi
mümkün olan hiçbir ülke yok.
Þimdiden bütün dünyada yoksullar ve iþçiler açýsýndan krizin
ilk sonuçlarý kendisini göstermeye baþladý. Türkiye’de yaklaþýk
500 bin kiþi kriz çýðlýklarýnýn
atýldýðý bu dönemde iþten
çýkartýldý. ABD’de iþsizlik
yardýmý için baþvuranlarýn sayýsý
tüm beklentilerin üzerinde.
Yunanistan iþçilerin, çiftçilerin ve
gençlerin hareketiyle çalkalanýyor. Fransa’da büyük bir genel
grev gerçekleþti. Rusya’nýn kredi
notu düþürüldü. Ýngiltere’de
aþaðýdan iþçi sýnýfýndan gelen
grev basýncý, sendika lideleri
tarafýndan þimdilik engellenebiliyor.
Dünya çapýnda daha çalkantýlý
bir dönem 2009 yýlýna damgasýný
basacak.

Direniþi örgütlemek için
yeni bir sol

Hepimiz
Hrant’ýz
Hepimiz
Ermeniyiz diyen
Yeni bir sol!

Eþcinsellerin
özgürlüðünü
kendi özgürlüðü
olarak gören
Yeni bir sol!

Küresel
ýsýnmayý
durdurmak için
mücadele eden
Yeni bir sol!

Bu çalkantýlý döneme daha
yaygýn bir örgütlenme ve iþçi
sýnýfýnýn tüm güçlerinin birleþerek gerçekleþtireceði bir
direniþle yanýt vermek zorundayýz. KESK ve DÝSK’in 29
Kasým’da Ankara’da gerçekleþtirdiði miting, bu yönde
atýlmýþ kitlesel bir adýmdý. 15
Þubat mitingi ikinci adým olacak.
Krizin milyonlarca insanýn
yaþamýnda görülmeye baþlayan
hafif etkileri, iþsiz kalma basýncý,
gelir adaletsizliðinin giderek týrmanmasý, kredi kartlarý
borçlarýnýn ödenemez hale gelmeye baþlamasý, eðitim ve saðlýk
hizmetlerinin her geçen gün
daha da ulaþýlamaz paralý
hizmete dönüþmesi mücadele
için sokaða çýkma basýncý
yaratýyor.
Bu yüzden KESK ve DÝSK’in
yanýna bu kez 15 Þubat’ta TürkÝþ de eklendi.
Tek tek iþyerlerinde, krizin etkisiyle ya da patronlarýn krizi
bahane ederek üretim sürecinde
iþçilere yönelik baskýlarýný
püskürtmek çok zor. Tek bir fabrikada iþten atmalara karþý dirnemek çok zor. Genelleþen bir
hareket, emek örgütlerinin birleþik hareketinin bayraðýnýn en
üstüne yazýlan somut taleplerle
örgütlenen bir mücadele, tek tek
iþyerlerindeki direniþlere kazanma gücü verebilir.

Ýþte bize bu yüzden kitlesel bir
siyasal örgütlenme, kitlesel bir
yeni sol lazým.

Bölünmelere karþý birlik

Tek tek direniþleri birleþtirebilmek için yeni bir sol lazým.
Emek örgütlerinin birliðinin
daha kalýcý, daha geniþ ve kampanyalar yaparak kazanmak için
mücadele eden bir ruh hali ve
yapýya ulaþmasý için yeni bir sol
lazým.
Ýzmit’te bir fabrikada iþçiler
iþten atýldýðýnda, Bursa’da kriz
bahanesiyle bir patron mesaileri

ücretsiz bir þekilde artýrdýðýnda,
bu sorunlarýn hýzla yaygýnlaþmasý, bu sorunlardan tüm
emekçilerin ve toplumsal
muhalefetin haberdar olmasý, tek
bir iþyerindeki saldýrýyý tüm iþçi
sýnýfýna yapýlmýþ olarak gören
güçlü bir hareketin örgütlenmesi
gerekiyor. Bu hareketin örgütlenmesi için, direniþi yaygýnlaþtýracak bir kitlesel siyasal örgütlenmenin inþa edilmesi gerekiyor.
Sendikalar, sadece bürokrasinin
niyetsizliðinden ya da tek
baþlarýna kaldýklarý duygusunun
yarattýðý güçsüzlükten dolayý

yaygýn bir hareket örgütlemekten uzak durmuyorlar. Dünyada
ve Türkiye’de yaþanan siyasi
geliþmeler, politik çatlaklar,
çeþitli siyasi görüþlere sahip olan
liderliklerin birlikte davranmasýný engelliyor.
Her bir politik bölünme ve
büyük yýðýnlarýn gündemine
giren politik sorunlar etrafýnda
politik net vurgular, kazanýlmasý
zor ama mümkün olan net talepler iþçilerin ekonomik haklar
alanýnda maruz kaldýðý saldýrlara
karþý direniþle birleþmek zorunda. Krize karþý direniþin
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rbirinden ayrýlmaz

l ve gerçek
acý var
öncülüðünü, sözcülüðünü yapan
iþçiler, ayný zamanda iþçi sýnýfýný
bölen egemen sýnýf fikirlerine
karþý net bir politik yanýt verebildiðinde, iþçi sýnýfýnýn büyük
çoðunluðunun, milyonlarca yoksulun kazanmak için ve
kazanana kadar sürecek bir
mücadelede desteðini kazanabilir.
Ýþten atmalara karþý mücadele
eden iþçilerin milliyetçi fikirlere
karþý da mücadele etmesi gerektiðini söylemek, sanýldýðý gibi
sýnýf hareketini “kimlik politikalarý1 etrafýnda meþgul etmek
anlamýna gelmez. Çünkü, “kimlik politikalarý” adý takýlarak
küçümsenen her bir politik
baþlýk, iþçi sýnýfýný bölen siyasal
sorunlar olarak karþýsýnda
mücadele edilen egemen sýnýfýn,
hükümetin ve devletin ekmeðine
yað sürer.

Kimlik sorunu
siyasi sorundur

Her bir “kimlik sorunu” net bir
politik sorundur. Net bir biçimde
toplumsal yapýnýn derinlerinde
alýcý bulan ezme ezilme iliþkisinin ifadesidir. Ermenileri, çingeleri sahiplenmeyen, Kürt
halkýnýn özgürlük mücadelesini
sahiplenmeyen bir iþçi hareketi,
eninde sonunda bölünmek,
eninde sonunda devletin ev egemen sýnýfýn ideolojik parçalayýcý
politik müdahalesi karþýsýnda
gerilemek zorunda kalýr.
Milliyetçilik, her þeyden önce,
iþçi sýnýfýnýn, farklý uluslardan
emekçilerin çýkarlarýnýn bir ve
ayný olmadýðýný ilan eder. Kürt
olduðu için aþaðýlanarak bir
yaþam geçirmiþ olan bir
emekçinin olmadýðý bir iþyeri, bir
fabrika var mýdýr?
“Dönmek” zorunda býrakýlmýþ,
ýrkçýlýðýn sayýsýz yansýmasýyla
baský altýna alýnmýþ Ermenilerin,
Yahudilerin çalýþtýðý iþyerlerinde
hareketin birliði nasýl saðlanabilir?
Eþcinsel olduðunu gizlemek
zorunda kalan iþçilerin olmayacaðý kadar iþçi sýnýfýndan uzak
bir orta sýnýf hastalýðý mýdýr

eþcinsellik? Ya kýzý baþörtüsü
taktýðý için okul kapýlarýnda
dayak atýlan bdindar bir iþçinin
laik emekçilerle bir araya
gelmesini savunmak, basitleþtirilmiþ bir kimlik meslesi midir
yoksa hareketin birleþmesinin
önünde duran politik bir sorun
mudur?
Bu yüzden bize iþçi sýnýfýnýn
öncülerini kapsayacak, bu
hareketi politik açýdan egemen
sýnýfýn bölücü fikirlerine karþý
sürekli eylem ve sürekli tartýþmayla donatacak yeni bir siyasal
örgütlenme lazým.

Kontrgerilla,
iþçiler ve yeni sol

Darbeye karþý çýkmayan, apaçýk
bir kontrgerilla örgütlenmesi
olan Ergenekon’un daðýtýlmasý
için mücadele etmeyen, siyasal
demokrasiyi babalarýnýn çiftliði
gibi gören, insan öldüren,
iþkence yapan, sendikacýlarý yok
eden, gençleri asit kuyularýnda
imha eden, gazeteci, aydýn ve
yazarlarý suikastlerle imha eden,
sendikalarý kapatmayý ya da
askýya almayý her zaman birinci
vazifesi olarak ilan eden darbeleri planlayanlarý cezalandýrmak için mücadele etmeyen bir
harket, egemen sýnýflarýn,
patronlarýn, yani büyük sermayenin çizdiði sýnýrlarýn dýþýna
çýkamaz.
Ýþçi sýnýfý Fransa genel grevinden, Yunanistan’daki direniþten
ilham almalý, küresel krizin faturasýný ödemekten ancak küresel
direniþin aktif bir parçasý
olduðunda korunabileceðini
bilmeli. Ama yerel, bölgesel ve
ulusal çapta birleþik direniþ
örgütlenmeden, bu birleþmeyi
engelleyen politik bölünmüþlükleri radikal ekonomik ve politik
talepleri savunarak aþmadan,
direniþin kazanmasý ya da
kazanýmlarýn kalýcý hale gelmesi
mümkün deðildir.
Bu yüzden, bize yeni bir siyasal
örgütlenme lazým. Kitlesel, sol ve
mücadeleci.
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Irkçýlýða,
milliyetçiliðe,
yurtseverliðe
karþý
Yeni bir sol!

Ezilenlerin sosyalizmi
Cinsiyet
ayrýmcýlýðýna
karþý kadýnlar en
önde olduðu
Yeni bir sol!

Kürtlere
özgürlük diyen,
barýþçýl çözümü
savunan
Yeni bir sol!

Nükleer
santrallara,
nükleer silahlara
hayýr diyen
Yeni bir sol!

Türcülüðü
reddeden,
canlý yaþamýný
savunan
Yeni bir sol!

Baþörtüsü
özgürlüðünü
her alanda
savunan
Yeni bir sol!

ANTÝKAPÝTALÝSTLERE
KATIL, DÜNYAYI BÝRLÝKTE
DEÐÝÞTÝRELÝM!
GSM: (0536) 335 10 19
antikapitalistler@gmail.com

Burjuva ekonomistler, büyük
devletlerin merkez
bankalarýnýn baþkanlarý, hatta
görevi sona ermeden önce
George Bush bile sistemin çöktüðünü ilan ettiler.
Politikalarýný bizim belirlemediðimiz, bizim
yönetmediðimiz, hatta bize
düþman kurumlar tarafýndan
düzenlenen kapitalist sistem
2008 yýlýnýn sonlarýnda en
parýltýlý merkezlerinde ABD ve
Avrupa'da egemen sýnýflarýn
içinden çýkamadýðý büyük bir
buhrana sürüklendi.
1840'lý yýllardan itibaren, kapitalist sistemin örgütlenmesinin
doðasýnda krizlere sürüklenme
potansiyeli taþýdýðýný anlatan
Karl Marks, bu barbarlýk sisteminin bütün kurumlarýyla
daðýtýlmasýnýn ve yerine,
baþlangýçta bir iþçi demokrasisi
üzerinde yükselecek sýnýfsýz
toplumun kurulmasýnýn zorunlu olduðunu açýkladý.
Marks'ýn sosyalizm anlayýþýnda eþitlik ve özgürlük birbirinden kopartýlamaz, birisi
olmadan diðeri olamayacak iki
vurgu olarak öne çýktý. Eþitlik
için özgürlükten verilen tavizin
üzerinde yükselecek bir
toplumsal örgütlenmenin, kapitalist sisteme alternatif olmasý
mümkün deðil. Eþitlik ve
özgürlüðün, tüm ayrýmcýlýk
biçimlerinin ortadan kaldýrýlmasýnýn yolu, Karl Marks
açýsýndan, sosyalizm için
baþlayan hareketin iþçi sýnýfýnýn
kendi eseri olmasýydý. Bu yüzden Marks, "Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr"
demiþti. Bu kuru bir inanç
beyaný deðil, kapitalist toplum
altýnda iþçi sýnýfýnýn üretim
sürecinin temelini oluþturan
kolektif bir toplumsal güç
olduðu gerçeðinin üzerinde
yükselen bilimsel bir yaklaþýmdýr.
Siyasal mücadeleler tarihi, iþçi
sýnýfýnýn kendi eylemleriyle
kurulmayan rejimlerin, kapitalizmin farklý biçimlerinin egemenliðiyle sonuçlandýðýný
kanýtlýyor. Küba'da, Çin'de,
Doðu Bloku rejimlerinde
yukardan yapýlan rejim
deðiþiklikleri, bürokratik
devlet kapitalisti rejimlerin
oluþmasýna neden oldu.
Sosyalizm, büyük çoðunluðun büyük çoðunluk adýna
bilinçli eylemidir. Küba'da
1959 yýlýnda gerçekleþen rejim
deðiþikliði, bir gerilla
grubunun toplumun büyük
çoðunluðu adýna giriþtiði
silahlý eylemin ürünü oldu.
Küba iþçileri Kastro ve
arkadaþlarýnýn eylemini pasif
bir biçimde izlediler. Tepeden
gerçekleþen dönüþüm, iþçi
sýnýfýnýn günlük yaþamýný da
iþçileri egemenliði altýna alan
egemen sýnýf fikirlerini de
deðiþtiremedi. Ýki yýl sonra
kendisini Küba'nýn yeni efendi-

leri ilan edenler, ayrýcalýklý
yeni bir bürokratik egemen
sýnýf olarak toplumun büyük
çoðunluðunun baský altýna
alýndýðý bir örgütlenmeyi
geliþtirdiler.
Ezilenlerin sosyalizmi, ezilenlerin kapitalizmin tüm
mekanizmalarýnýn örgütlendiði
üretim sürecinde, bu sürecin
kontrolünü kendi ellerinde
toparlamak için baþlayan, iþçi
sýnýfýnýn devrimci eyleminin
üzerinde yükselebilir. Bu
devrimci eylemler, grevler,
genel grevlerin bir aþamasýnda,
kapitalist kontrol mekanizmasýndan baþka esas iþlevi
olmayan kapitalist devlet aygýtý
aþaðýdan basýnca dayanamayarak daðýlmaya baþlar.
Grevler, iþyerlerindeki
mücadeleyi koordine etmek
için kurulan komiteler, kitlesel
mücadelerin bir aþamasýnda,
bir yandan iþçi ayaklanmasýnýn
merkezi organlarýna bir yandan da iþçi demokrasinin
yapýlarýna dönüþürler. 1871
Paris Komünü, 1917 yýlýnda
Rusya'da gerçekleþen Ekim
devrimi gibi sayýsýz devrimci
iþçi ayaklanmasýnda milyonlarca iþçinin kendi eyleminin
üzerinde yükselen, "Þura",
"Sovyet", "Ýþyeri komiteleri"
gibi isimler alan bu aþaðýdan
iþçi demokrasisinin organlarý
kapitalist sistemi daðýtacak
yapýlar oldular.
Bir tartýþmada, "En kötü
sosyalizm bile kapitalizmden
daha iyidir" diyen bir yazara,
"Sosyalizm kötü bir þey olamaz" diye çýkýþmak zorundayýz. 1917 yýlýnda gerçekleþen
iþçi devrimi, tek baþýna kaldýðý,
dünya devrimine
dönüþemediði için yenildi.
Stalinizm, iþçi sýnýfýný yenerek
iktidara geldi. Bir azýnlýk iktidarýný, kapitalizmin bir biçimini yöneten büðrokrasinin egemenliðini sosyalizm olarak
yutturmaya çalýþtý.
Sosyalizm ise tam toplumun
büyük çoðunluðunun, milyonlarca iþçinin kendi eyleminin
ürünü olarak kurulabileceði bir
toplumsal örgütlenme olduðu
için, kadýnlarýn ezildiði, cins
ayrýmcýlýðýnýn, milliyetçiliðin
hakim ideolojik fikirler olduðu,
azýnlýk uluslarýn ezilmeye
devam ettiði bürokratik stalinist rejimle hiçbir ilgisi olamaz.
Silahlanmaya dayalý sanayileþmeyle sosyalizmin hiçbir
ilgisi olamaz.
Sosyalizm, iþçilerin dünya
çapýnda eylem birliðinin ürünü
olarak, tüm ezilenlerin þenliðidir. Ya ezilenlerin aþaðýdan
eylemlerinin ürünüdür ya da
bize sosyalizm diye anlatýlan,
pirü pak bir kapitalizmdir.
Bugün, küresel kapitalizmin
krizine karþý, iþçi sýnýfýnýn
aþaðýdan sosyalizm geleneðini
bir alternatif olarak öne çýkartmanýn zamanýdýr.
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sosyalist isci Yerel seçimler
Sendikalar

Birleþik mücadele
Türk-Ýþ, KESK ve DÝSK’in diðer sendika ve
kitle örgütlerini de yanlarýna alarak krize karþý
harekete geçmeleri son derece önemli bir adým
oldu.
Daha önce Emek Platformu adý altýnda birleþen sendikal örgütlerin bugün yan yana
gelmiþ olmlarý iþçi ve emekçilerin gücünü kat
be kat arttýrmýþtýr.
Ýþçi sýnýfýnýn gücü birliðinden gelir. Ýþçiler ne
kadar çok ve ne kadar güçlü ve etkin bir
biçimde yan yana gelir, birleþirlerse sermayeye
karþý o kadar güçlü olurlar.
Kriz bütün dünyayý vururken emek örgütlerinin eylem için birleþmiþ olmasý önemli.
29 Kasým 2008’de KESK’in çaðrýsý ve DÝSK’in
katýlýmý ile Ankara’da yapýlan ilk gösteri
oldukça baþarýlýydý. 15 Þubat’ýn da çok baþarýlý
olcaðý þimdiden belli. Bu defa Türk Ýþ’de var.
Þimdi en temel görev iþçilerin bu geniþ, kapsamlý birliðini göz ardý etmemek lazým.

Darbeler ve çeteler

Ergenekon daðýtýlsýn
Artýk seçilmiþ bir hükümete karþý bir süredir
bir darbe giriþiminin çalýþmalarýnmýn
sürdüðünü inkar edebilecekler sayýsý giderek
azalýyor.
Darbeciler en açýk þekilde teþhir oluyorlar.
Üzerlerinde sayýsýz belge, silah, mermi ve
bomba bulunuyor.
Þimdiye kadarki gözaltý dalgalarýnda diðerlerinin yaný sýra emekli paþalar, çeþitli kademelerde subaylar, muvazzaf yani görevde olan
subaylar, polisler de tutuklandý.
Artýk bu noktadan sonra geri dönüþ zor ama
darbecilerin gücünü küçümsememek gerekir.
Eðer bu ülkede askeri darbeleri ebediyen durdurmak istiyorsak sokakta bunu ifade etmek
gerekiyor.
Darbelere Karþý 70 Milyon Adým Koalisyonu
bu açýdan çok önemli. Bu koalisyon bu ülkede
ilk kez darbelere karþý büyük, etkili yürüyüþler
yaptý, yenilerini yapmayý planlýyor.
Darbelere karþý mücadele doðrudan iþçi, ve
emekçileri, sosyalistleri ilgilendiriyor. Bütün
darbelerin hedefinde iþçiler ve emekçiler ve
onlarýn örgütleri vardýr. 27 Mayýs, 12 Mart, 12
Eylül, 28 Þubat bunu açýkça gösteriyor.

Filistin

Herkes
yerini belirlemeli
Ýsrail’in Gazze’ye saldýrmasý bu ülkede ve
bütün dünyada büyük tepki topladý.
Yüzbinlerce insanýn katýldýðý gösteriler oldu.
Gazze’de olanlarý kýnamayan basýn organý
hemen hemen yok ama “büyük” basýn ve solun
milliyetçi-laik kanadý Filistin mücadelesinde
Hamas’a destek veremiyor.
Milliyetçi solun bu tutumu onlarýn antiemperyalist söylemlerinin ne denli sahte
olduðunu açýkça gösteriyor.
Davos’da yaþananlar bunun açýk göstergesi.
Milliyetçi sol günlük gazetelerin köþe yazarlarý
ile birlikte Davos’da yanlýþ yapýldýðýný anlatýyor. Kimileri ise Davos’da ki tutumun aslýnda
emperyalizmin bölgedeki yeni bir
manevrasýnýn yeni bir adýmý olduðunu anlatacak kadar komik bir duruma düþüyor.

internet

ozurdiliyoruz.com
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
hranticinadaleticin.com
tuzladaolumlereson.blogspot.com
70milyonadim.org
dtpkapatilamaz.blogspot.com

Yeni bir sol partinin acil önemi
29 Mart’ta yapýlacak yerel seçimlerin
sonu þimdiden belli. AKP kazanacak.
CHP ve DSP’nin solunda yer alan
güçler genel seçimlerden daha da kötü
sonuçlar alacak. CHP, DSP ve MHP’nin
ise bu seçimlerde hiç bir þansý yok.
Genel seçimlerde olduðu gibi Türk milliyetçiliðine oynayan sað ve sol güçler
oy kaybedecekler.
Bir baþka olgu ise bu seçimlerin yerel
özelliklerinden çok genel politik konular etrfaýnda dönüyor olmasý.
Kaldýrým yapmak, su sorununu
çözmek vs. hep tali. O kadar ki Hopa
Belediye Baþkaný bile belediyecilikten
deðil politik sorunlarýn sonucu olarak
kaybetti.
Bu seçimlere solun bir kýsým güçleri
geçen seçimlerden çok farklý olarak
hazýrlanýyor.
Hemen her yerde baðýmsýz adaylar
çýkýyor.
22 Temmuz seçimlerinde baðýmsýz
adaylarý “örgütsüzlüðü yayýyorlar”
diye eleþtirenler bugün baðýmsýz adaylar peþinde.
Ancak baðýmsýz aday sorunu mekanik
olarak ele alýnýyor. DTP milletvekilleri
ile Ufuk Uras ve Baskýn Oran kampanyalarýnýn baþarýsý gözleri boyuyor.
Herkesi heyecanlandýrýyor.
DTP bir istisna ile kendi bölgesinde
kazandý. Ufuk Uras ve Baskýn Oran
kampanyalarýnda ise harekete geçen
güçler bu defa hiç bir adayýn çevresinde
yok. Çünkü “baðýmsýz aday” heyecaný
içindeki sol güçler Ufuk Uras’ýn ve
Baskýn Oran’ýn kampanyalarýný farklýlaþtýran, içeriðini belirleyen güçleri
fark etmiyorlar.
Bu nedenle hemen hemen her yerde
baðýmsýz adaylar umut kýrýcý sonuçlar
alacaklardýr. Bunu þimdiden söylemek
çok zor deðil.
Bu seçimlerde umut verici, yani
kazanma þansý olan sol adaylar yok. Bu
büyük bir eksiklik.
Kimi yerlerde desteklenecek adaylar
var ama onlar da yeni sol güçleri
harekete geçirme yeteneðinde deðiller.
Devrimci sosyalistler, bu gerçeði seçim
kampanyasý boyunca anlatmak zorunda. Hem topluma, hem de adaylara ve
çevrelerindeki birikime.
Bizim için bu seçimler kapitalizmin
krizine, darbelere, Ergenekon çetesine,
savaþa, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe,
NATO’ya, küresel ýsýnmaya, nükleer
santrallara, cinsiyetçiliðe ve homofobiye
karþý sokakta mücadelenin bir aracý ola-

cak.
Bu politikalara uyan sol adaylarý
destekleyeceðiz. Kampanya boyunca bir
yandan da önümüzdeki genel seçimlerde iþçi ve emeçilerin mücadelesini
ileriye çekebilecek bir siyasi odaðýn

4 Nisan 25 Nisan
KEG
NATO’ya
mitingi
HAYIR
DSÝP bütün savaþ karþýtlarýný
4 Nisan NATO’ya Hayýr gösterisinde Küresel BAK
pankartýnýn arkasýnda
yürümeye çaðýrýyor

DSÝP küresel ýsýnmaya kariý
herkesi 25 Nisan’da
kadýköy’de Küresel Eylem
Grubu pankartý altýnda
yürümeye çaðýrýyor

gerekliliðini vurgulayacaðýz.
Ýþçi ve emekçilerin güven duyabileceði
bir siyasi odak seçimlerden sonra da
hemen sokakta olmalýdýr. Krize karþý
mücadelede emekçileri birleþtirmek için
çalýþmalýdýr.

 Darbeye karþýysan,
 Kürt sorununda demokratik bir
çözüm istiyorsan,
 Cinsiyetçiliðe ve homofobiye
karþýysan
 Küresel krize karþý mücadele
etmek istiyorsaan
 Küresel ýsýnmaya, nükleer
santrallara karþýysan

DSÝP’e katýl

www.dsip.org
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Stalinizmin yýkýlýþý
halký iktidardaki partiden ne
denli nefret ettiðini göstermiþ
oldu.
Daha sonra bütün parlamento
için yapýlan seçimleri ve devlet
baþkanlýðý seçimlerini gene
Dayanýþma kazandý. Lech
Walesa devlet baþkaný seçildi.
Polonya’da yaþanan bu
geliþmeyi bütün Doðu Bloku
ülklerinin emekçileri izledi.
Bütün iþçiler iktidar partilerinin
Doðu Bloku’nda ne denli kof
olduðunu gördüler.
Ýleri ki aylarda ard arda bütün
Doðu Bloku ülkelerinde ayaklanmlar yaþandý. Ýþçiler her
yerde kitlesel eylemlerle devlet
kapitalisti rejimleri, kanlý diktatörlükleri yýktý. Macaristan,
Çekoslavakya, Doðu Almanya,
Bulgaristan, Romanya,
Arnavutluk birbirini izledi.

Yaygýn bir genel grev hareketinin ardýndan Polonya
hükümeti grevleri sürdüren
Dayanýþma Sendikasý ile
masaya oturdu ve birçok baþka
þeyin yaný sýra kýsmi özgür
seçimleri kabul etti.
Doðan TARKAN
20 yýl önce bugünlerde Polonya
Doðu Bloku denen devlet kapitalisti ülkeler topluluðu içindeydi. Baþta bu sistemin lider ülkesi olan SSCB olmak üzere devlet
kapitalisti ülkeler kendilerini
“sosyalist” olarak tanýmlasalar
dahi bu ülkelerin hepsinde iktidarda kan dökücü diktatörlükler vardý ve diðer kapitalist
ülkelerde olduðu gibi Doðu
Bloku ülkelerinde de emek
sömürüsü, artý deðer, kâr, rekabet ve sermaye birikimi vardý.
1989 yýlý içinde Doðu Bloku
çöktü. Doðu Avrupa
ülkelerinde yaþanan ayaklanmalarda iþçiler ve emekçiler
zalim diktatörlükleri devirdi ve
yaþadýklarý düzenden daha iyi
olduðunu düþündükleri Batý
türü kapitalizmi tercih etti.
Sadece Çin’de rejim,
Tiannenman Meydaný’nda
toplanan milyonlarca iþçiye ateþ
açýp binlercesini öldürerek
yýkýmý engelleyebildi.
Sovyetler Birliði, SSCB’de ise
yýkým 2 yýl sonra, 1991’de geldi.

Emperyalizmin oyunu

Dayanýþma Sendikasý

Diðer Doðu Bloku ülkelerinde
olduðu gibi Polonya’da da
sendikal özgürlükler yoktu.
Devletin sýký kontrolündeki
sendikanýn dýþýnda sendika kurmak yasaktý ve bu tür giriþimlerin cezasý çok aðýrdý. Ýþçi sýnýfý
aðýr bir baský altýndaydý.
Ýþte bu koþullarda Polonya’nýn
en önemli tersanelerinin olduðu
Gdansk kentinde Lech Walesa
adlý bir iþçinin önderliðinde
iþçiler 14 Aðustos 1980 günü
Lenin Tersaneleri’ni iþgal ettiler.
O günlerde Polonya’nýn her
yerinde et fiyatlarýna yapýlan
zamlarý protesto eden iþçi gösterileri yaþanýyordu.
Hükümetin aðýr baskýsýna raðmen iþçi gösterileri yayýlýyor ve
büyüyordu.
Ýki hafta içinde Polonya
hükümeti Gdansk Tersane içileri ile 21 maddelik bir anlaþmayý imzaladý.
Yapýlan anlaþmaya göre
Gdansk iþçileri baðýmsýz bir
sendika kurma hakkýna sahip
oldular.
Polonya hükümeti baðýmsýz
sendikalarýn kuruluþuna izin
verirken bunun gerçekleþmeyeceðini hasaplýyordu. Yanýldý!
24 Ekim günü Solidarnosc
(Dayanýþma Sendikasý) resmen
kuruldu ve 10 milyon üyesi
vardý.
Polonya iþçileri iktidar partisinin ve onun tam anlamý ile
kontrolündeki kukla
sendikalarýn yöneticilerinin
ayrýcalýklarýna karþý
Dayanýþma’ya aktýlar. Adeta
bütün Polonya iþçi sýnýfý

General Jaruzelski
Dayanýþma’da örgütlendi.
Dayanýþma baþta Gdansk
olmak üzere her yerde iþçi haklarýný savunmaya ve hükümetle
toplu sözleþme görüþmelerine
baþladý. Dayanýþma’nýn
görüþmeleri bütün iþçilere açýktý. Görüþmeler anýnda iþçilere
iletiliyordu.

Askeri darbe

13 Aralýk 1981’de Jaruselski
adlý generalin önderliðinde
Polonya’da bir askeri darbe
gerçekleþti. Baþta Walesa olmak
üzere Dayanýþma’nýn bütün
kentlerdeki önderlikleri hapse
atýldý.
Bunun üzerine dayanýþma yer
altýnda faaliyete baþladý. Ýþçiler
rejime karþý Dayanýþma’da
örgütlenmeye devam ettiler.
1982 1 Mayýs’ýnda Polonya’nýn
bütün kentlerinde iþçiler sokaklara çýktýlar ve hükümet karþýtý
gösteriler yaptýlar.
Eylül 1986’da Dayanýþma
önderliði açýða çýkarak sendikal
faaliyette bulunacaklarýný ilan
etti.
1988’de Dayanýþma zamlarý
protesto etmek için iki haftalýk
bir genel grev ilan etti. Grev
boyunca iþçiler Dayanýþma’nýn
yeniden yasallaþmasýný istediler.
1988 Aðustos ayýnda
Dayanýþma grevleri durdurdu

Lech Walesa
ama hükümetle görüþmeler
baþladý.
Dayanýþma grevin kendi kontrolünün de dýþýna çýkabileceðini ve sosyal bir devrime
evrilebileceðini düþünüyordu
ve ayný kuþkuyu paylaþan
hükümette bu nedenle
Dayanýþma ile resmen
görüþmelere baþladý.
18 Ocak 1989’da Polonya
hükümet partisi Dayanýþma’nýn
yasallaþmasýný kabul etti ve 2
hafta sonra da Dayanýþma’nýn
da katýlabileceði genel seçimleri
kabul etti.
Böylece 6 Þubat 1989 günü
Polonya’da ve DoðuBloku’nda
ki ilk özgür seçimlerin yolu
açýlmýþ oldu.
Hükümet ile Dayanýþma
arasýndaki anlaþmaya göre:
- Dayanýþma Sendikasý yasallaþacak,
- Sjem’in (Polonya parlamentosu) yüzde 35’ini oluþturan 161
milletvekilliði için yapýlacak
seçimler açýk olacak,
- 100 üyeli yeni bir senato
oluþturulacak,
- Devlet Baþkaný’nýn yetkileri
arttýrýlacak,
- Ücretler yüzde 80 enflasyon
artýþýna endekslenecek
Bunlarýn yaný sýra iki taraf
“baþarýlý olmayan kamu kurumlarýnýn kapatýlmasý”, “özel giriþimciliðe izin verilmesi” gibi

Joseph Stalin
maddelerde de anlaþtý.

Seçimler

Haziran 1989’da Polonya’da
ve Doðu Bloku’nda bir ilk olan
genel seçimler yapýldý.
Sjem’in yüzde 65’ini oluþturan
milletvekilliklerini iktidar partisi tayin etti. Geri kalan yüzde
35’i oluþturan 161 milletvekilliði
için isteyen aday oldu.
Hükümetteki parti Dayanýþma
adaylarýna karþý yoðun bir kampanya sürdürdü. Dayanýþma
adaylarýnýn desteðinin olmadýðý
iddia edildi. Bir çok Dayanýþma
adayýnýn afiþlerinin yanýna
“Yahudi’dir” yazýldý.
Oylar sayýlmaya baþlandýðýnda gerçek ortaya çýktý.
Dayanýþma 161 milletvekilliðinin 160’ýný kazandý. Birçok
bakan, baþbakan ve iktidar partisinin önde gelen isimleri
seçimleri kaybetti.
Yeni kurulan senatonun ise
100 üyeliðinden 92’sini gene
Dayanýþma adaylarý kazandý.
Dayanýþma ilk turda kazanamadýðý 8 senato üyeliðini ve bir
Sejm üyeliðini ikinci turda
kazandý.
Seçimlerin ardýndan iktidar
partisinin merkez komitesinin
17 üyesi partiden istifa ederek
yeni bir parti kuracaklarýný açýkladýlar.
Böylece Polonya iþçi sýnýfý ve

Doðu Bloku ülkelerinde 1989
öncesinde çeþitli ayaklanmalar,
direniþler yaþanmýþtý. Rus Kýzýl
Ordusu bu ayaklanmalarý kanla
bastýrmýþtý.
Her ayaklanmada stalinistler
bütün dünyada ayaklananlarýn
emperyalistlerin ajaný olduðunu
iddia ettiler.
Ne var ki 1989 ayaklanmalarý
için bunu söylemek mümkün
deðil. Polonya’da seçimlerde
iktidar partisinin uðradýðý yenilgi ayaklananlarýn bir azýnlýk
deðil ezici bir çoðunluk
olduðunu açýkça gösteriyor.
Diðer ülkeler için de ayný þey
geçerli. Sözüm ona iþçi devletlerinde iþçiler ayaklanarak rejimi yýktýlar.
Doðu Bloku ülkelerinde rejimler yýkýlýrken iþçiler ve halk iþçiiktidarýna doðru yürümedi. Ýþçilerin tercihi özgürlüklerin ve
refahýn daha fazla oldupðunu
sandýklarý Batý türü bir kapitalizm oldu.
Yýllar süren baskýcý diktatörlükler, Rusya’da marksisitlerin
1926’dan sonra imha edilmiþ
olmasý, iþçi hareketinin
parçalanmýþlýðý ve çok aðýr
baský rejimi devrimci fikirlerin
serpilmesine izin vermedi.
Ve zaten iktidar partilerinin
fazla direnmeden deðiþime razý
olmalarý hareketin içinde
devrimci bir geliþmenin doðmasý olasýlýðý idi.
Batý tipi, özel mülkiyete dayalý
kapitalizm egemen sýnýfa
aykýrýd eðildi. Nitekim devlet
kapitalisti rejimlerin yýkýlmasýndan sonra eski egemen sýnýf bu
kez Batý kapitalistleri olarak
ortaya çýktýlar ve bankalarýn,
sanayinin ve ticaretin kontrolü
nü özel müþk sahipleri olarak
yapmaya baþladýlar. Bir çok
ilkede ise eski egemenler þapkalarýný deðiþtirerek bir süre
daha iktidar koltuðunun ucuna
oturdular.
Stalinizm 1989’da bitti. Tarihin
çöplüðüne gitti. Artýk iþçilerin
demokrasisi olmadan tek parti
iktidarýný savunarak sosyalizm
savunmak ve iþçi ve emekçilerin
desteðini kazanmak mümkün
deðil.
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KitaplýK
Sarýsýyla kýzýlýyla
sendikalar
Solun tarihi sendikal örgütlenmenin eleþtirisiyle,
iþçi sýnýfýnýn tarihi ise sendikalarý örgütlenmek,
sendikalar altýnda grev örgütlemek için verilen
mücadelelerle doludur. Sendika eleþtirisinin birkaç
baþlýðý var. Eleþtiriler esas olarak sendikalarýn
bürokratik yapýsýna "rengin" yönelik. Genelde bu iki
eleþtiri birleþtirilerek, sarý ve bürokratik sendikalardan söz edilir. Bu sarýþýn ve bürokratik yapýnýn,
uzlaþmacýlýðý da bir diðer eleþtiridir.
Küreselleþme kavramýnýn bir egemen sýnýf ideolojisi olarak yaygýn bir biçimde kullanýlmasýyla birlikte, iþçi sýnýfýnýn tarihsel potansiyelinin artýk tükendiði, yapýsýnýn deðiþtiði, bu yüzden bu bürokratik
sendikalar yerine, yeni türden örgütlenme ve
sendikacýlýðýn hayata geçirilmesi fikri, ne yazýk ki
sol içinde de solun etkisi altýndaki sendika liderliklerinde de hakim fikir oldu.
Ýþçiler açýsýndan bu fikirlerin hiçbir önemi yok.
Ýþçiler tarih sahnesine çýkýp mücadele etmeye
baþladýðýndan beri, tüm iþçi sýnýfýný kapsayan
örgütlenmeler kurmaya çalýþtýlar. Ýngiltere'de
Chartist hareketten, 1830'lardaki Lyon iþçilerinin
mücadelesine, oradan Türkiye'de "kamu çalýþanlarý"
hareketine kadar iþçiler sermaye ve devlete direnmenin, saldýrýlar karþýsýnda haklarýný korumanýn ya
da pekiþtirmenin yolunun, yaygýn örgütlenmelerden
geçtiðini bilerek mücadele ettiler. Bu yüzden,
sendikalarý, iþçi sýnýfýnýn genel mücadelesinin
katkýsýyla ve bu mücadeleyi geliþtirerek örgütlenmeye, meþrulaþmaya ve hareketin bir evresinde yasallaþmaya baþladýðýnda, bütün iþçi sýnýfýný, tek tek
örgütlenilen iþkollarýndaki her bir iþçiyi kapsamaya
çalýþtý. Ýþyerlerinde sendikalý olmanýn getirdiði
avantajlar, iþçileri sendikalara yöneltti.
Sendikalar iþçi sýnýfýnýn devrimci örgütleri deðildir.
Bütün bir iþçi sýnýfýnýn yaþam standartlarýnýn, iþyeri
haklarýný korumaya ve geliþtirmeye çalýþan savunma örgütleridir. Ýþçi sýnýfýnýn savunma örgütlerinin
bürokratlarý, sosyalistlerin düþmaný deðildir, olamaz. Týpký, sosyalistlerin, sendikalarýn rengine
hiçbir önem vermemesi gibi, sendika liderliðinin
siyasal tercihleri, sendikalarýn önemini azaltmaz.
En "sarý", en saðda görünen sendikacýlar bile,
sýnýflardan, sendikalarýn tabanýnda örgütlenen iþçilerle, iþçilerin kendilerine karþý örgütlendiði patronlar arasýndaki mücadele düzeyinden baðýmsýz
davranamaz. Sendika liderlikleri, solcusu da saðýcýsý
da, iþçi hareketini sonsuza kadar bastýramaz,
sönümlendiremez. Bürokrasinin iþçileri masa baþýnda uzlaþmaya ikna etmesinin tek bir sürece, tabandaki iþçi hareketinin mücadele düzeyine baðlýdýr.
Tabanda mücadele düzeyi, sokaða çýkma isteði,
grev kararlýlýðý yüksekse, sendikal bürokrasi,
mücadeleye karar vermek zorundadýr. Çünkü,
sendikal bürokrasi varlýðýný sendikal örgütlenmelerin tabanýnda yer alan iþçilere borçludur. Bu
yüzden sosyalistler, aþaðýda, tabanda, iþçilerin canlý
bir biçimde bürokrasiyi mücadeleye iteleyecek
yaygýn bir basýncý örgütlemek için mücadele etmek
zorundadýr.
Sendika yönetimlerine girmeye çalýþan, bunu
garanti altýna almak için daha saðdaki sendika yönetimlerini "sarý" olmakla suçlayan, kendi sendika
yönetimlerindeki varlýklarýnýn sendikalarý kýzýllaþtýracaðýný, devrimcileþtireceðini düþünen gelenek,
tüm tarihi boyunca sendikal hareketi bölmeye çalýþmakta, sendikalarý güçsüzleþtmektedir. Sarý ya da
mavi, sendikalarýn tabanýndaki iþçiler açýsýndan,
sendikalar, grevler, genel grevler birer mücadele
okuludur.

Þenol Karakaþ

HER
HAFTA
BÝR
KÝTAP

Felsefeyi yeryüzüne indiren kitap
Alman Ýdeolojisi,
Karl Marx-F
Friedrich Engels,
Sol Yayýnlarý, 128 sayfa
Alman Ýdeolojisi, Marx ve Engels'in
materyalist tarih ve ideoloji
anlayýþlarýný en net þekliyle ortaya
koyan kitaplardan bir tanesidir.
Kitap, eskiden Marx ve Engels'in de
parçasý olduðu, toplum ve din
hakkýnda radikal düþüncelere sahip
olan ancak idealizmden kendilerini
sýyýramamýþ olan Sol Hegelciler'e
karþý bir polemik olarak kitaba alýnmýþtýr.
Kitapta, felsefenin insanýn ve
toplumun maddi dünyadan ayrý ele
alýnmasý eleþtirilir ve dünyanýn
ancak yaþamýn dolaysýz maddi üretiminden yola çýkýlarak açýklanabileceði anlatýlýr. Marx ve Engels tarihi
insanlarýn yaþamlarýný sürdürebilmek için üretim yapmalarýyla yani
maddi yaþamýn üretimiyle baþlatýrlar. Ýnsanlar, bu üretim faaliyeti
temelinde birbirleriyle iliþki kurarlar.
Üretim iliþkilerinin geliþim süreci
içinde, iþin yani emeðin kendisi ve
de ürünleri hem nitelik olarak hem
de nicelik olarak eþitsiz bir bölünmeye uðrar. Bu sürecin baþlangýcý özel
mülkiyetin ortaya çýkýþýdýr. Bu eþitsiz
iþ bölümü sonucunda, özel
mülkiyete sahip olmayan insanlar iþe
baðýmlý hâle gelirler ve sýnýflar
ortaya çýkar. Ýnsanlar üretim iliþkileri
içinde tek tek bireyler olarak deðil
sýnýflarýnýn üyeleri olarak yer alýrlar.
Özel mülkiyet, iþe baðýmlý kýlýnan
sýnýf için yabancýlaþmayý ortaya
çýkarýr. Kitaptaki gibi söyleyecek
olursak: " 'Toplumsal güç', bireylerin
elbirliðinden doðan ve bunun kat be
kat fazlasý olan güç, "bireylere kendi
öz güçleri gibi gözükmez."
Sömürülen sýnýflarýn çýkarlarý aslýn-

da egemen sýnýfýnkine aykýrýdýr bu
noktada bir çatýþma doðar. Bu çatýþmayý önlemek mülk sahibi sýnýfýn
çýkarýnýn genel çýkar olarak gösterilebilmesi ile mümkündür. Devlet bu
sebeple ortaya çýkar.
Egemen sýnýf, üretim araçlarýna
sahip olduðu gibi fikri üretimi de
denetim altýnda tutmaktadýr. Bu
sebeple egemen fikirler egemen
sýnýfýn fikirleridir. Peki, o zaman egemen fikirlere sahip olan mülksüzler
yeni bir toplumu nasýl kurabilirler?
Üretici güçlerin geliþimi tarihsel
süreç içinde kapitalizmin geliþimine
yol açmýþtýr. Kapitalizm, dünya
çapýnda bütünüyle mülksüz bir sýnýf
olan iþçi sýnýfýný yaratmýþtýr. Üretici
güçlerin geliþimi ile dünya çapýnda
mülksüz bir sýnýfýn ortaya çýkýþý,
toplumun büyük bir çoðunluðunun
bu mülksüz sýnýfa katýlmasý çeliþkileri derinleþtirmeye baþlar. Bu ise iþçi
sýnýfýnýn kendi eylemi içinde egemen
fikirleri sorgulamaya baþlamasýna
yol açar. Çeliþkinin çözümü ancak
komünist bir devrimle mümkündür.
Marx ve Engels'in söyledikleri gibi

bir devrim sadece kapitalizmi yýkmanýn tek koþulu bu olduðu için
deðil, ayný zamanda iþçi sýnýfýnýn
kapitalizmin getirdiði egemen fikirlerden arýnmasýnýn tek yolu olduðu
için gereklidir.
Alman Ýdeolojisi, dünyayý açýklama
çabasýný bütünlüklü bir düþünme
tarzý ile birlikte insanýn kendi eylemini merkeze yerleþtirmesi bakýmýndan çok önemli bir eserdir. Maalesef,
Marx ve Engels yaþadýðý yýllarda
basýlamamýþ, 1845 yýlýnda yazýlan
kitap ancak 1932'de basýlabilmiþtir.
Çeviride yazarlara ait olmayan dipnotlarýn ise ciddiye alýnmamasý iyi
olacaktýr. Maalesef kitabýn enternasyonalizme vurgu yapan bazý noktalarý
"tek ülkede sosyalizm" ideolojisine
kurban edilmiþtir
Felsefeyi dünyaya indiren, tarihi
fikirlerin deðil maddi dünya içindeki
insanlarýn eyleminin tarihi olarak
gören diyalektik materyalizmi anlamak için kilit bir kitap.
Can Irmak Özinanýr

SÝNEMA - DVD
Gözyüzünde unutulmaya direnen fiþekler
Ari Folman'ý yönettiði animasyon
belgesel Beþir'le Vals bu hafta vizyona
girdi. 19 yaþýnda, Ýsrail Ordusu'nda
görev aldýðý yýllarda yaþadýklarýný hatýrlayamayan yönetmenin yaptýðý
görüþmelerle geçmiþiyle hesaplaþmasýný ele alan film, Filistin yakýn tarihinin en acýklý olaylarýndan, Sabra ve
Þatila kamplarýnda yaþanan katliamý
Ýsrailli bir grup askerin gözünden ele
alý- yor.
1982 yýlýnda FKÖ'nü temizlemek
amacýyla Beyrut'taki Sabra ve Þatila
kamplarýný çevreleyen Ýsrail, Lübnan
Falanjlarý lideri Beþir Cemayel'in bombalý bir süikast sonucu öldürülmesinden
hemen sonra falanjist faþist milislere
kamplarda temizlik yapmanýn imkanlarýný yaratmýþtý. Giriþ çýkýþlarýn Ýsrailli
askerler tarafýndan tutulduðu kamplara
getirilen falanjistler 2 gün boyunca
kamplarda sayýsý 3000 civarýnda olduðu
tahmin edilen sivili katletmiþ ve yine
Ýsrail'in güvenliði altýnda kamplardan
ayrýlmýþtý. Ýsrailli askerlerin kamp sýnýrlarýndaki temel görevi, gece boyunca
aydýnlatma fiþekleriyle kamplardaki
katliamýn kesintisiz bir þekilde devam
etmesini saðlamak olmuþtu.
Beþir'le Vals, rüyasýnda sürekli fiþek-

lerle aydýnlanan bir gökyüzü gören
yönetmenin 25 yýl önce yaþadýklarýný
hatýrlama hikayesi. Savaþýn ve katliamýn
yarattýðý post-travmatik tepkilerin
askerler üzerindeki etkilerini ele alýyor
görünse de, film katliama seyirci
kalmakla yetinmiþ pek çok insanýn vicdan muhasebesi olarak karþýmýza çýkýy-

or. Paylaþýlan suçluluk duygusu unutulmaya direniyor. Bu açýdan kimseyi
rahatlatan bir film yok karþýmýzda.
Gazze'de bugün yaþananlara seyirci
kalanlarýn 25 yýl sonra bir filmde izleyip
hatýrlamasý da hiçbirini rahatlatmacak
olsa gerek. Tüm dünyaya iyi seyirler.
Orhan Göztepe
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Sosyalist Ýþçi
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.

KARAKEDÝ
KÜLTÜR
MERKEZÝ
Ýstiklal Caddesi, Bekar Sokak,
16/2, Beyoðlu-ÝÝstanbul

haksýzlýklarý,mücadalenizi,
yorumlarýnýzý bize yazýn

sosyalistisci@gmail.com

Ýþçiler mi? "Ölürlerse ölsünler..."
SÝ ÝZMÝR- 5 Ocaktan itibaren
dönüþümlü açlýk grevi yapan
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi
temizlik iþçileri seslerini duyurmaya çalýþýyor.
Baðlý bulunduklarý Kürþat ve
Vira taþeron þirketlerinden
atýlan iþçiler CHP'li belediye
baþkanýn kadroya alma vaadinin tutulmasýný istiyorlar.
Açlýk grevine baþlamadan 2,5
ay baþkanla görüþmeye çalýþan
iþçiler bir komite oluþturarak
baþkanla görüþmeyi baþardýlar.
Baþkan iþçilere kadroya alma
vaadinde bulunarak onlarý
taþerondan kurtarma sözü
verdi. Baþkanýn sözünü tutmamasý üzerine pek çok basýn
açýklamasý yaptýlar. Sonuç alamayan iþçiler açlýk grevine

baþladýlar.
Taþeron iþçilerden Özkan
Kýlýç gazetemize yaptýðý açýklamada "Tüm çabalarýmýz sonuç
vermeyince açlýk grevi yapmaya karar verdik" dedi. Ýþçilerin eþleriyle de görüþen
baþkan, iþçi eþlerinin 'Sizlerin
çocuklarý lüks hayat yaþarken
bizim çocuklarýmýz besin yetersizliðinden ölüyor' sözü üzerine baþkan "ölürlerse ölsünler
bana direnine iþ vermem" diye
karþýlýk verdi.
Mücadelelerinde kararlý
olduklarýný, talepleri kabul edilene kadar direniþlerine devam
edeceklerini belirttiler. Bundan
sonraki çalýþmalarýný seçimlere
yönlendireceklerini belirterek
belediye baþkanýnýn gerçek

Sabah-A
ATV çalýþanlarý grev kararý aldý
SABAH, ATV, TAKVÝM,
FOTOMAÇ ve çok sayýda dergi
vb. yayýn organýný bünyesinde
bulunduran Turkuvaz Medya
Grubu'nda çalýþanlar, kendilerine baþka hiçbir þans býrakýlmadýðý için greve çýkýyor.
Türkiye Gazeteciler Sendikasý
(TGS), ATV ile SABAH gazete ve
dergi gruplarýnýn baðlý olduðu
TURKUVAZ iþletmesinin Ýstanbul Balmumcu ve Sefaköy,
Ankara Balgat iþyerlerinde 13
Þubat 2009 Cuma günü grev
baþlatacak.
TGS ve TURKUVAZ temsilcileri arasýnda 26 Haziran 2008'de
baþlayan Toplu Ýþ Sözleþmesi
görüþmelerinde 59 maddelik
TGS teklifinin 22 maddesinde
anlaþma saðlanmýþtý. Fakat
TURKUVAZ çalýþanlarýnýn ücret,

sosyal yardým, kýdem tazminatý
ve ihbar tazminatý gibi parasal
haklarý ile gazetecilerin mesleki
haklarýný koruyan kalan 37
maddeyle ilgili olarak da iþveren
temsilcilerinin görüþmeleri
sürdürmemesi nedeniyle ortaya
çýkan anlaþmazlýk yaklaþýk 6

YAÞAM SAVUNUSU
Doðanýn da, hayvanlarýn da ne haklarýný savunacak 'avukatlarý',
ne çýkarlarýný koruyacak 'sendikalarý', ne de 'oy haklarý' var.
Görev 'yaþam savunucularý'na düþüyor... Unutmayýn! Türcülük
de, týpký "ýrkçýlýk" ve "cinsiyet ayrýmcýlýðý" gibidir.

14 Þubat:
Kapitalizmin kutsal günü
14 Þubat Sevgililer Günü. Banka, alýþ veriþ
maðazasý gibi yerlerden sýk sýk cep telefonlarýmýza gelen mesajlarla, yaygýn medya
aracýlýðýyla ve her mecradaki reklamlarla “görevimizi”(!) yapmaya zorlandýðýmýz, uyarýldýðýmýz
bu gün ortaya nasýl çýkmýþ ve nasýl bugünkü
“tüketim” simgesi durumuna gelmiþ acaba?
Aslýnda Sevgililer Günü’nün kökeni, kaynaklara
göre Roma Katolik Kilisesi’nin inanýþýna dayanýyor. Valentine adýndaki bir din adamýnýn adýna ilan
edilen bir bayram günü. (St. Valentine's Day)
Kimi tarihçilere göre ‘Sevgililer Günü’ne kaynaklýk eden hikaye sadece bir efsane. Rivayete,
inanýþa göre Valentine adlý Azizin yaþadýðý
karþýlýksýz aþk yüzünden intihar etmesi ve

aydýr giderilemedi.
TGS, yaptýðý açýklamada bu
zamana kadar iþverene yapýlan
görüþme çaðrýlarýna yanýt
gelmediðini, toplu sözleþme
sürecini grev yerine uzlaþmayla
sonlandýrmak istediklerini
iþverene geçen haftaki görüþme
talebiyle gösterdiklerini, ancak
kendilerine kalan tek seçeneðin
grev olduðunu belirtiyor. Ýþverenin herhangi bir adým
atmadýðý grev kararý þirkete 17
Aralýk'ta asýlmýþtý.
Bu grev, medya sektöründe
çeyrek asýrý aþkýn bir sürenin
ardýndan yapýlacak en büyük
grev olmasý açýsýndan tarihi bir
önem taþýyor. Medya sektörüdeki en son grev Eylül 2005'te
Cumhuriyet Gazetesi'nde
baþlamýþtý.

ölümünden önce de ‘kalbinin sevgilisine gönderilmesini’ vasiyet etmesi kaynaklýk etmiþ bu güne.
Bu olay üzerine “bu aþk” hristiyanlýkta bayram
olarak kutlanmýþ ve týpký Noel Bayramý gibi
zamanla tüm dünyaya da yayýlmýþ. 14 Þubat’ýn
Valentine'in onuruna ‘kutlama günü’ olmasý, 496
yýlýnda Papa Gelasius tarafýndan ilan edilmesine
uzanýyor. Bu gün, zamanla dinsel özelliðini yitirmiþ ve 1969 yýlýnda dini takvimden de çýkarýlmýþ.
Günümüzdeki tüketime dönük uygulamanýn
temelleri ise, 14 Þubat, 1800 yýlýnda Amerika'lý
Esther Howland'ýn ilk Sevgililer Günü kartýný yollamasýyla atýlmýþ. O gün bu gündür pek çok
insanýn kutladýðý ‘toplumsal’ bir olay haline
gelmiþ. Her ne kadar Hristiyanlýkta dini özelliði
kalmamýþ ve dini takvimden çýkarýlmýþ ise de, bu
gün, bu kez “kapitalizmin” kutsallarý arasýna girmiþ vaziyette.
‘PARANIN’ VE ‘ERKEÐÝN’ GÜCÜ
Günümüzde, “Sevgililer Günü sizde neyi
çaðrýþtýrýr” denildiðinde hiç kimsenin aklýna
sevdiði kadýn ya da erkek gelmiyor. Sevgililer
Günü dendiðinde de kimse ‘aþký’ ya da ‘sevgiyi’
anýmsayýp, duyumsamýyor. Her iki soruda da ilk
akla gelen ne oluyor? Kocaman, iri harflerle vur-

yüzünü teþhir edeceklerini
açýkladýlar. Ýþçiler bu hafta içi
bir bildiri yayýnlayarak bunu
bir imza kampanyasý ile
beraber Ýzmir'in çeþitli semtlerinde daðýtacaklarýný açýkladýlar. Biz de DSÝP'liler olarak
hafta içi iþçilerle dayanýþma
amacý ile bir basýn açýklamasý
yaparak bu bildirinin yaygýnlaþtýrýlmasý için iþçilerin yanýnda olacaðýz.
22 Þubat günü saat 14.00'da
Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi Anadolu Salon'unda
iþçilerle dayanýþma için bir
organizasyon düzenlenecek
çeþitli sanatçýlarýn da katýlacaðý
bu organizasyona iþçiler herkesi beklediklerini açýkladýlar.
Emin Þakir

Tuzla’da bir
ölüm daha

Ýstanbul Tuzla'daki bir tersanede bir iþçi hayatýný kaybetti.
Taþlama bölümünde çalýþan
Selim Sevgili isimli iþçi, ambar
kapaklarýnýn kaymasý sonucu
kapaklarýn arasýnda sýkýþtý. Olay
yerinde hayatýný kaybeden
iþçinin çalýþtýðý Denktaþ
Tersanesi ise hiçbir açýklamada
bulunmadý. Tuzla'daki 44 iþyerinde 3000'in üzerinde taþeron
var ve burada 18 bin 42 iþçi
çalýþýyor. Kazalar ise daha çok
taþeron firmalarýn faaliyet gösterdiði iþ yerlerinde yaþanýyor.
Tuzla'da adece 2006 yýlýnda
18.500 iþ kazasý yaþandý.
Taþeron firmalar örgütlü iþçi
istemedikleri için de iþçilerin
sadece %10'u örgütlü.

gularsak, ‘Sevgililer Günü’ denince ilk akla gelen
þey “HEDÝYE”.
Kapitalizmin krizlerinden birinin daha yaþandýðý
günümüz dünyasýnda belki “tüketimi artýrmak”
için, “ilaç” gibi bir gün diye de adlandýrýlabilir
ama, bu ve benzeri günler duygu dünyamýzý da,
vücut kimyamýzý da bozuyor aslýnda. Peki,
“Sevgililer Günü” baþka neyi çaðrýþtýrýyor?
Sevgililer Günü, daha ziyade kadýný ve “kadýna
hediye almayý” akla getiriyor. Yani, kadýný
aþaðýlýyor ayný zamanda. Ýçinde yaþadýðýmýz
günümüz dünyasýnda, “parayý”, “gücü” ve “iktidarý” en kaba hatlarýyla “burjuvazi” elinde bulunduruyorsa, erkek egemen toplumun doðasý
gereði “para”, “güç” ve “iktidar”ýn cinsiyeti de
“erkek” tabii ki. O nedenle “Sevgililer Günü”
denince, nesneleþtirilmiþ varlýk da ister istemez
“kadýn” simgesinde cisimleþiyor.
Kapitalizmin bu kutsal gününün, kapitalizmin
meþhur “piramidinin” en tepe ve üst kesimlerindeki zenginliðinin bu “özel günde” ifadesi
ise, “kürk”te simgeleþiyor. Her þeyin, sevginin
bile meta haline dönüþtüðü kapitalizm
koþullarýnda para ile satýn alýnamayacak, tabii
“tüketilemeyecek” hiç bir þey yok. “14 Þubat
Sevgililer Günü” nasýl kapitalizmin kutsalý ve sim-

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 ge-reklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn
yýðýnsal eylemi devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele dünya
çapýnda bir mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin iþçileri
ile daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn tam bir
sosyal, ekonomik ve politik eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn cinsel tercihlerinden dolayý aþaðýlanmalarýna
ve baský altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.
Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin iþçilerinin
diðer ülkelerin iþçileri ile karþý
karþýya gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve emperyalizme karþýdýrlar. Bütün halklarýn
kendi kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý ulusal
kurtuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki,
sosyalizm tek bir ülkede izole
olarak yaþayamaz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist deðil,
devlet kapitalistidir.
Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi
için, iþçi sýnýfýnýn en militan, en
mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir partide örgütlenmelidir.
Böylesi bir parti iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve hareketi içindeki
çalýþma ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde diðer
iþçilere reformizmin iþçi sýnýfýnýn
çýkarlarýna aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan herkesi
devrimci bir sosyalist iþçi partisinin
inþasý çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

gesi haline gelmiþse, “aþk”ýn ve tabii mevsimsel
olarak kýþ ve soðuðun da tetiklemesi ile 14
Þubat’ýn ve gücün simgesi de vitrinlerde sergilenen “kürk” haline dönüþmüþ. Bir kürk manto için
40 Rakun’un ya da 80 Mink’in katledildiði
düþünüldüðünde iþin ahlaki boyutunun da ne
olduðu daha iyi anlaþýlabiliyor aslýnda. Konu hayvanlar ya da insan türü dýþýndaki canlýlar
olduðunda, ‘bir sýnýfýn diðer sýnýflar üzerine
tahakkümü’, bir türün, diðer türler üzerine
tahakkümüne rahatça dönüþebiliyor. Elektrik
þokuyla, boyunlarý kýrýlarak, canlý canlý yerden
yere vurularak derileri yüzülen bu canlýlarýn çektiði acýyý kimse görmek istemiyor. Nasýl ki, bu
egemen tür hayvanlarý “tabakta” ve “piþmiþ”
olarak sevmeyi “yemek kültürü” haline getirmiþse. “En zeki”, “en akýllý” olduðu vehminden
kaynaklý “kibriyle” insan türü aslýnda, diðer türlere takýndýðý yok edici tutumla, (nasýl bir zeka
ise bu) kendi tükeniþini de hazýrlýyor. Tüketimin
doruða çýktýðý 14 Þubat özelinde, Vitrinlerin “kansýz” olmasýný talep etmek aslýnda bu “tükeniþe”
de bir anlamda “dur” demek anlamýna geliyor.
Yalçýn Ergündoðan
yalcin.ergundogan@sesonline.net

sosyalist isci
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Dünyanýn toplam alanýnýn
%30'u ormanlarla kaplý.

Aðaçlar
kesilirken
topraklar çölleþti

z

Ormanlar bütün türlerin
üçte ikisine yaþama þansý
saðlýyor.
1.6 milyar insan için geçim
kaynaðý oluþturuyor.

z

Geliþmekte olan ülkelerde
yaþayan insanlarýn yüzde
80'i besin ve ilaçlarýný
ormanlardan el ediyor.

z

60 milyon yerli ormanlarda yaþýyor.

z

Türkiye'nin yüzde 25'i
ormanlýk alan. Ýklim
koþullarý nedeniyle bu oran
yüzde 85 olabilirdi. Ancak
üç etken Türkiye'yi ormansýz bir yer haline getirdi:
Tarihteki savaþlar ve göçler,
ekonomik faaliyet için aðaç
kesimi ve orman yangýnlarý.

z

Ormanlar yokoluyor
Avustralya'da bir haftadýr
süren orman yangýnlarý Viktorya
ve New South Wales eyaletlerinde 312 bin hektarlýk alan kül
olmasýna yol açtý. 200'e yakýn
insanýn yangýn sonucu öldüðü
tahmin ediliyor. 200 ayrý noktada
süren yangýn gazetemiz baskýya
hazýrlandýðý þu sýralarda devam
ediyordu. Polis kundaklama
þüphesini araþtýrýrken gözler
küresel ýsýnmaya çevrildi.
Avustralya'nýn Güneyi orman
yangýnlarý ile kavrulurken
Kuzey'de ise aþýrý yaðýþ ve sel
baskýnlarý etkili oluyor. Orman
yangýnlarýnýn baþladýðý sýrada
Avustralya'da sýcaklýk 47 derece
idi.
Avustralya'da yangýnlarýn
nedeni yakýnda saptanacak.
Ancak orada bir kundaklama
olsa bile dünyanýn geri kalanýndaki orman yangýnlarý küresel
ýsýnmaya iþaret ediyor.
Avrupa Birliði ülkelerinde
geçen Temmuz'da çýkan orman
yangýnlarýnýn tahrip olan ormanlýk alanlarýn toplamý geçen yýl

AB'de çýkan tüm orman yangýnlarýnda kaybedilen miktara eþitti.
Geçen yaz Antalya Serik'te beþ
gün süren yangýn sonucu 14 bin
hektar orman kül olmuþtu. Çevre
ve Orman Bakanlýðý'nýn verilerine göre, Türkiye'de 2007'nin
Ocak ayý baþýndan Temmuz
ayýnýn 17'sine kadar geçen
sürede çýkan orman yangýný
sayýsý bin 559. Bakanlýk, 2008
verilerinin henüz hazýr
olmadýðýný ancak þimdiden ortada aðýr bir bilanço olduðunu
söylüyor.
Küresel ýsýnma sonucu
dünyanýn artan ýsýsý orman
yangýnlarýný da tetikliyor. Ancak
ormanlarýn üzerindeki tek tehdit
bu deðil.
1990'la 2005 yýllarý arasýnda
dünya, toplam orman alanýnýn
yüzde 3'ünü kaybetti. Her gün
20 bin hektar orman yok oluyor.
BM raporuna göre, aralarýnda
Endonezya, Meksika, Papua Yeni
Gine ve Brezilya'nýn da olduðu
dünyanýn en önemli ormanlarýnýn yüzde 80'ini barýndýran 10

ülke, 2000'le 2005 yýllarý arasýnda
en yüksek oranda orman kaybeden ülkeler oldu. Afrika, Latin
Amerika ve Karayipler de en
büyük kayýplarýn göründüðü
bölgeler olarak tespit edildi.
Dünyadaki toplam ormanlýk
alanýn yüzde 16'sýna sahip olan
Afrika da 15 yýlda ormanlarýnýn
yüzde 9'undan fazlasýný kaybetti.
Dünyanýn yoksulluk ve savaþ
yaþanan 82 ülkesi adým adým
ormansýzlaþýyor.

Kâr için yok edilen
dünyanýn akciðerleri

Ormancýlýk sektörü dev þirketlerin egemenliðinde. Kereste üretimi için aðaçlar kesiliyor.
Yerlerine yapýlan aðaçlandýrmalar ise ormanýn yaþatýlmasýný
deðil yeni hammaddelerin
yaratýlmasýný amaçlýyor. Bu ise
ekolojik dengeyi alt üst ediyor.
Atmosfere salýnan sera
gazlarýnýn yüzde 17'sinden
ormancýlýk sektörü sorumlu.
Dünyanýn akciðerleri kâr için
yok ediliyor.

Daha fazla konut ve iþyeri
açmak için ormanlar yok ediliyor. Ormanlarýn ekonomik olarak
ölçülemeyecek sayýsýz var. Ama
bunlar daha fazla rant için hiçe
sayýlýyor.
Yoksulluk nedeniyle ormanlar
kesiliyor. Fakirler daha fazla
tarým arazisi alaný yaratmak için,
yakacak elde etmek için aðaçlarý
kesiyor. Devletler ise fakirlere
yardým etmek yerine kaçak
kesim yaparken yakalananlarý
cezalandýrarak sorunun
üzerinden atlýyor.
Savaþlar, göçler, iklim felaketleri sonucu ormanlar hýzla yok
oluyor. Bu bir çok tür gibi insan
türünün der yok olmasýna neden
olabilir.
Tarihte bir çok insan
medeniyetinin yok oluþunda
ormanlarýn yok edilmesi etkili
olmuþtu. Kapitalizm insanlýðý
ayný yere sürüklüyor.
Ormansýzlaþtýrmaya karþý aðaç
dikmek yetmez. Bu düzen, bu
sistemin iþleyiþ mantýðý baþtan
aþaðý deðiþmeli. Deðiþtirilmeli.

Küresel ýsýnmanýn en önemli
sonuçlarýndan biri olan
çölleþme 1 milyara yakýn
insanýn hayatýný etkiliyor.
Dünyanýn ýsýsý atmosfere salýnan ser gazlarý nedeniyle
artýyor. Isý artýkça su kaynaklarýnýn buharlaþmasý da
artýyor. Ýklim deðiþikliði sonucu yaðýþlar düzenleþiyor. Gece
ve gündüz arasýndaki ýsý farklýlýklarý artýyor. Verimli
topraklar bu süreçlerle birlikte
daha fazla üretim ve kâr için
uygulanan yanlýþ tarýmcýlýk
uygulamalarý nedeniyle yok
oluyor. Ormanlarýn kâr için
yok edilmesi ise bu süreci tersine çevirebilecek temel bir
mekanizmanýn yok edilmesi
anlamýna geliyor.
Dünya genelinde, insan
müdahalesi sonucunda yaklaþýk 48 milyon kilometrekare
alan çölleþti. 110 ülke,
çölleþme tehlikesiyle karþý
karþýya bulunuyor. Devlet
Planlama Teþkilatý tarafýndan
hazýrlanan "Toprak ve Su
Kaynaklarýnýn Kullanýmý ve
Yönetimi" baþlýklý rapora göre
"insan müdahalesi" sonucu
48,3 milyon kilometrekare
alan çölleþti. Bu 110 ülke
çölleþme tehlikesiyle karþý
karþýya. Çölleþme 900 milyon
insaný, yani dünya nüfusunun
yaklaþýk olarak altýda birini
etkiliyor.
Aþýrý otlatma, ekonomik
gerekçelerle ormansýzlaþtýrma,
yanlýþ tarýmsal faaliyetler ve
yanlýþ arazi kullanýmý sonucu,
dünya arazilerinin yüzde
26'sýna karþýlýk gelen 1,2 milyar hektarlýk alan, bozulma
sorunu yaþýyor.
Karasal alanlarýn yüzde 15'i,
insan aktiviteleri nedeniyle
tahrip oldu. Bozulan bu alanlarýn yüzde 55,7'sinde su
erozyonu, yüzde 27,6'sýnda
rüzgar erozyonu, yüzde
12,5'inde kimyasal deðiþmeler,
yüzde 4,2'sinde de fiziksel
deðiþmeler görüldü.
Rapora göre, dünya
genelinde toplam kara
alanýnýn yüzde 30'u, 5,2 milyar hektar kuru tarým alanlarýnýn yüzde 70'i çölleþme ve
arazi bozulmasýndan etkileniyor, her yýl 60 bin kilometrekare alan çölleþiyor.
Afrika'da kurak alanlarýn
yüzde 73'ünü kapsayan 1
milyon hektarýn üzerinde
arazi, orta derecede veya
ciddi bir çölleþme tehlikesiyle
karþý karþýya. Asya'da 1,4
milyon hektar alan, ayný þekilde etkileniyor. Kuzey
Amerika, yüzde 74 ile en fazla
ciddi veya orta derecede
çölleþmiþ kurak alana sahip
kýta konumunda bulunuyor.

