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20 Haziran’da Ankara’dayýz

KESK’e
dokunma
K

amu emekçilerinin grevli toplu
sözleþmeli sendika hakký için yýllardýr mücadele eden Kamu
Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu
(KESK) bugün aðýr bir saldýrý ile karþý
karþýya.
Jandarma KESK binalarýný basýyor,
sendikacýlarý gözaltýna alýyor, tutukluyor. KESK halklarýn kardeþliðini, barýþý
savunduðu için.
Amaç sendika üyelerine gözdaðý vermek ve KESK'ten ayrýlmaya zorlamak.
Bunu hep denediler.
Hakkýný arayan kamu emekçilerine
soruþturmalar açtýlar, sürgüne gönderdiler, copla gazla saldýrdýlar.
KESK'i yok etmek istiyorlar bugün,

tam kapitalist ekonomi krizle
sarsýlýrken.
Buna izin veremeyiz.
Krize karþý direnmek için kamu
emekçilerinin KESK'e ihtiyacý var.
Ýnsanca yaþayacak bir ücret için devlet
güdümlü deðil, gerçek bir sendikaya
ihtiyaç var.
KESK'e dokunmayýn!
Sendikal örgütlenme üzerindeki baský
ve engellemelere son verilsin!
DSÝP, KESK'in yanýndadýr.
KESK'i savunmak için 20 Haziran'da
Ankara'dayýz!

Sayfa 6, 7 ve 8’de

Darbe hevesleri bitmemiþ
Taraf Gazetesi'nin yayýmladýðý Nisan
2009 tarihli andýç, darbe planlarýnýn
uygulanmaya devam ettiðini gösteriyor.
Provokasyon peþindeler. Türkü Kürde,
Alevi'yi Sünni'ye kýþkýrtarak darbeye
zemin hazýrlamak istiyorlar. Bunun için
bin türlü yalaný kullanmaktan çekinmiyorlar. Ama bu kez fena bir duvara çarptýlar. Türkiye toplumunun geniþ kesimleri demokrasi istiyor, bu yüzden yeni
darbe planý büyük bir tepkiyle karþýlaþtý.
Darbe planý hakkýndaki soruþturma bir
an derinleþtirilmelidir. Ergenekon'un
büyük oranda dýþarýda serbest faaliyet
gösterdiði görülüyor. Çetelere karþý
operasyon devam etmelidir.
Kim darbe planý yapmýþsa, kim darbe
için kargaþa yaratmak istiyorsa mutlaka

yargýlanmalýdýr.
20 Temmuz’da Ergenekon davasýnýn
ikinci iddianamesi doðrultusunda ilk kez
generaller darbe yapmaktan
yargýlanacak. Darbe planý yapmaya
devam edenler bunu engellemek ve
Ergenekon soruþturmasýný durdurmak
istiyor.
Buna izin vermeyeceðiz. Ergenekon
çetesinden davacýyýz. DSÝP ve darbelere
karþý olan güçler 18 Temmuz’da Ýstanbul’da yürümeye hazýrlanýyor. Bu
yürüyüþü þimdiden inþa etmeliyiz ve her
fýrsatta sokaða çýkýp ‘darbeciler yargýlnasýn’ talebini dile getirmeliyiz.
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Çocuklar
için
adalet!
Adana'da üç ayrý aðýr
ceza mahkemesinde geçen
hafta görülen davalarda
çocuklara ceza yaðdý.
Dokuz çocuk "örgüt adýna
suç iþlemek, örgüt propagandasý yapmak ve polise
mukavemette bulunmak"
suçlarýndan toplam 86 yýl
11 ay hapis cezasýna çarptýrýldý. Bu cezalarla birlikte
son bir yýl içinde 82 çocuða
toplam 373 yýl hapis cezasý
verilmiþ oldu.
Yüzlerce çocuk benzer
durumdai terör hükümlüsü
olarak yargýlanýyor.

Tutuklu çocuklar
açlýk grevi baþlattý

Maltepe Çocuk
Cezaevi’nde tutuklu bulunan 6 çocuk gardiyanlar
tarafýndan fiziki þiddete
uðradýklarýný belirterek
açlýk grevi baþlattý. 15
Þubat’ta Ýstanbul’daki gösterilerde tutuklanan çocuklardan birisi de hücreye
konulmuþ. Çocuklarýn
içinde bulunduðu bu
durum aileleriyle yaptýklarý
telefon görüþmesinde
ortaya çýktý. Çocuklar 5
Haziran’da açlýk grevine
baþladýklarýný söylediler.

2z sosyalist iþçiz sayý: 366
Baþbakanlýk
Basýmevi’nde
grev

Açlýk sýnýrý: 738,33 tl
Türkiye genelind
de iþsiz sayýsý geçen yýla göre
TÜRK-iiÞ
Yoksulluk sýnýrý: 2.404,97 tl 1 milyon 244 bin kiþi artttý

Türk-Ýþ’e baðlý Basýn-Ýþ
Sendikasý Resmi Gazete’nin
de içinde bulunduðu
Cumhurbaþkanlýðý,
Baþbakanlýk ve diðer resmi
yayýnlarý da çýkartan
Baþbakanlýk Basýmevi’nde
grev kararý aldý.
Sendika yaptýðý açýklamada,
yýlbaþýndan bu yana süren
toplu iþ sözleþmesi
görüþmelerinde bir sonuca
varýlamadýðý için greve çýktýklarýný açýkladý.

Edirne’de
temizlik iþçileri
iþ býraktý

Edirne’de 2 aydýr maaþ alamayan temizlik iþçileri iþ
býrakma eylemi yaptý. Edirne
Belediye’sine çalýþan özel þirkete baðlý iþçiler maaþlarýný
alana kadar eylemlerine
devam edeceklerini söylediler. Edirne Belediyesi Temizlik
Ýþleri’nin iþçilere gerekli
desteðin saðlanacaðý sözünü
vermesinin ardýndan eylem
sona erdi.

Emekli-S
Sen
kürsü kurdu

26 Mayýs’ta baþlayan
“Ýnsanca yaþayacak bir maaþ
ve sendika hakkýmýzý istiyoruz” kampanyasýný yapan
emekliler son eylemlerini
geçtiðimiz Cumartesi günü
gerçekleþtirdiler. Ýstanbul
Bakýrköy Özgürlük
Meydaný’nda kürsü kuran
emekliler kampanyalarýna
imza topladýlar, üye
kazandýlar ve seslerini
duyurdular.

Ereðli’de
tersane iþçileri
eylem yaptý

Zonguldak Ereðli’de bulunan Tersaneler Bölgesindeki
bir tersanede çalýþan iþçiler
eylem yaptý. Maaþlarýný alamadýklarýný sööyleyen
taþeron firmaya baðlý 80 iþçi
iþ elbiselerini giydikten sonra
iþ alanýna çýkmadýlar.
Toplam 250 kiþi olduklarýný
ve üç aydýr maaþ alamadýklarýný söyleyen iþçilerden
birisi, okula giden çocuðunun
1 Lira’sýný alarak iþe
gelebildiðini söyledi ve
“Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý’nýn niçin tersane
iþçilerinin haklarýný savunmuyor?” diye sordu

SABAH-A
ATV
grevcilerine yine
polis engeli

17. haftadýr grev yapan
basýn emekçileri geçtiðimiz
Cumartesi günü 17. defa
Taksim Tramvay Duraðý’nda
bir araya geldi. Polis ise ayný
geçen hafta olduðu gibi basýn
emekçilerinin yürüyüþüne
izin vermedi.

Toplu sözleþmeler ücret anlaþmazlýðýyla týkandý

Kamu iþçisi öfkeli

K

amu sektöründe çalýþan
300 bin iþçiyle hükümet
arasýndaki toplu iþ
sözleþmesi görüþmeleri anlaþmazlýkla sonuçlandý. Hükümet ücret
artýþý baþta olmak üzere iþçilerin
bir dizi talebini kabul etmedi.
Ýþçileri temsil eden Türk-Ýþ’in
yönetimi hükümet tarafýndan
önerilen zam oranlarýný yetersiz
bularak Baþbakan”la görüþme
kararý aldý. Türk-Ýþ yönetimi
TÜSÝAD, TÝSK, TOBB gibi iþveren örgütleriyle birlikte "Eve
kapanma, pazara çýk" baþlýklý
tüketimi artýrmaya dönük kampnyayada katýlmýþtý. Petrol-Ýþ,
Harb-Ýþ, Tümtis, Tez Koop-Ýþ gibi
sendikalar ise “krizin faturasýný
patronlar ödesin” sloganýný öne
çýkarýyor ve Türk-Ýþ’in sokaða
çýkmasýný istiyor.

Kamu iþçisi
neden öfkeli?

Kamu iþçilerinin sefalet ücreti
aldýðýný söyleyen Türk-Ýþ’e baðlý
sendikalar hükümetten ücretlerin
önümüzdeki bir yýl için enflasyon ve büyüme dikkate alýnarak
yüzde 20 oranýnda artýrýlmasýný,
ikinci yýl ise birinci yýlda gerçekleþen enflasyon üzerine 4 puan
refah payý eklenmesini, sosyal
yardýmlarýn da yüzde 40 oranýnda artýrýlmasýný talep etmiþti.
Buna karþýlýk hükümet, ilk yýlýn
birinci altý ayý ve ikinci altý ayý
için yüzde 3; üçüncü ve
dördüncü altý aylar için yüzde
2,5 zam teklifi yaptý, düþük
ücretler için gündeme getirilen
25 TL iyileþtirmeyi teklif etti.
Ýþçilerin haklý taleplerinin yanýna
bile yanaþmayan bu öneri TürkÝþ yönetimi tarafýndan görüþülmeye deðer bulunmadý. Türk-iþ

yönetimi anlaþmazlýkla týkanan
toplu iþ sözleþmeleri için
Baþbakan’la görüþecek. Ancak
Türk-Ýþ’e baðlý sendikalar tarafýndan ortaklaþa belirlenen taleplere
yanaþmayacaðý verdikleri tekliften açýk.
Hayat pahalýlýðý karþýsýnda
ücretleri eriyen kamu iþçilerinin
sendikalarý son 20 yýldýr düþük
ücret artýþý içeren toplu
sözleþmelere imza atýyor. Toplu
iþ sözleþmeleri altý ay önce
baþlamýþ, ancak hükümet bu süre
boyunca iþçilerin taleplerine
kulaklarýný týkamýþtý. Kamu iþçileri bundan dolayý öfkeli. TürkÝþ’e baðlý bazý sendikalarýn
birçok þubesi Türk-Ýþ’in sokaða
çýkmasý gerektiðini düþünerek
yönetimin tutumunu eleþtiriyor.

Türk-ÝÝþ muhalefeti
ne istiyor?

Geçen hafta Ankara ve Ýstanbul’da bazý Türk-iþ
sendikalarýnýn üyeleri hükümetin
önerdiði kölelik zammýný ve
Türk-Ýþ yönetiminin tutumunu
eleþtirmek için sokaktaydý.
Taksim’den Türk-Ýþ temsilciliðine yürüyüþ yapan Ýstanbul Ýþçi
Sendikalarý Þubeleri Platformu
yaptýðý açýklamada öfkelerinin
gerekçelerini saydý:
“Hükümetin Türk-Ýþ’in teklifine
karþýlýk verdiði ücret teklifi
geçen hafta yetkililerce açýklanmýþtýr. Vergi, sigorta kesintileri,
zamlar ve hayat pahalýlýðý
karþýsýnda gün geçtikçe eriyen
ücretlere raðmen açýklanan bu
zam teklifi iþçilerle alay etmektir.
Bu zam teklifi kabul edilemez.
“Diðer yandan, yýllarca
sendikalý olan ve toplu sözleþme
imzalayan pek çok iþyerinde

baþka sendikalar iþkolu itirazlarýnda bulunmakta, yýllarca
süren mahkemeler nedeniyle
iþçiler maðdur edilmektedir. Bazý
iþyerlerinde ise iþçilere sendika
deðiþtirme baskýlarý yapýlmaktadýr. Bu akýl almaz itiraz ve
baskýlar nedeniyle yaklaþýk
60.000 kamu iþçisi maðdur
edilmiþtir.
“Kýdem tazminatý gaspý her fýrsatta ýsýtýlýp ýsýtýlýp iþçilerin gündemine getirtilmektedir. Tüm
bunlar krizin faturasýnýn iþçilere
ödetilmesi çabasýdýr. ‘Kriz varsa
çare de var, eve kapanma pazara
çýk’ kampanyasýna karþý, bizler
krizin bedelini ödememek için
pazara deðil, sokaða mücadeleye
çýkmak gerektiðine inanýyoruz.”

Son büyük grev

Toplu iþ sözleþmelerinde ücret

“Hayat pahalýlýðý
karþýsýnda ücretleri
eriyen kamu iþçilerinin
sendikalarý son 20 yýldýr
düþük ücret artýþý içeren
toplu sözleþmelere imza
atýyor. Toplu iþ
sözleþmeleri altý ay önce
baþlamýþ, ancak
hükümet bu süre
boyunca iþçilerin
taleplerine kulaklarýný
týkamýþtý. Kamu iþçileri
bundan dolayý öfkeli.”

anlaþmazlýðý çözülmezse grev
süreci baþlayabilir. Kamu iþçilerinin son büyük grev dalgasý
1995 yazýnda gerçekleþmiþti.
Ücretlere sýfýr zam öneren dönemin DYP-CHP hükümetine karþý
Haziran baþýnda 10 bin iþçi greve
çýkmýþ, Aðustos’a gelindiðinde
greve çýkan iþçi sayýsý 200 bini
aþmýþtý. Türk-iþ’li iþçiler taleplerini reddeden CHP’nin kongresini
basmýþ, ardýndan Çiller-Baykal
hükümetini istifaya zorlamýþtý.
Gerçekleþen iki büyük Ankara
yürüyüþünde iþçiler polis ve jandarma barikatlarýný aþmýþ, Tansu
Çiller’in kurmak istediði azýnlýk
hükümetinin bir gecede yýkýlmasýna neden olmuþtu. Bugün
ise kapitalizm krizle sarsýlýyor.
Ýþçi sýnýfýnýn birçok kesimi
hakkýný arýyor, grev yapýyor, iþyerlerini iþgal ediyor. Eðer kamu
iþçileri harekete geçerse küçük
direniþler de kazanýr.
Türkiye’nin en büyük sendikasý
Türk-Ýþ’in tabaný tavrýný
mücadeleden yana koyarsa, bu
güç diðer konfederasyonlarý ve
örgütsüz iþçi ve iþsizleri de
harekete geçirebilir.
Sosyalistler kamu iþçilerinin
haklý taleplerini ve öfkelerini
tüm çalýþanlara anlatmalý. Bütün
yürüyüþlerin kitlesel ve birleþik
geçmesi için çaba sarf etmeli.
Dayanýþma uzun süredir saldýrý
altýndaki iþçilere güven vereceði
gibi, toplumla iþçileri karþý
karþýya getiren hükümeti de köþeye sýkýþtýrabilir.
Türk-Ýþ, DÝSK, Hak-Ýþ ve KESK
krize karþý birlikte direnmeye
karar verirse, bugün kazanýlmasý
hayal olarak görülen ücret artýþý
ve birçok hak kolaylýkla
kazanýlabilir.
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6 Temmuz’da saat 10.00’da Beþiktaþ Ýskele Meydaný’ndayýz

Hrant’ýn katili Ergenekon çetesi!
Ankara’da Hrant için sokak standý açýlýyor
6 Temmuz'da arkadaþýmýz
Hrant Dink’in katledilmesinin
ardýndan önemli duruþmalarýndan biri daha gerçekleþecek.
Ergenekoncularýn yeniden
harekete geçmesi, yeniden
cumhuriyet mitinglerinin
baþlamasý, yeni andýçlamalarýn

ortaya dökülmesine karþý
Hrant için adalet isteyenler,
favori darbesi bulunmayan
darbe karþýtlarý, her tülü ayrýmcýlýða karþý özgürlüðü savunanlar 17 Haziran Çarþamba
gününden itibaren Yüksel
Caddesindeki stantdýmýzda

buluþuyorlar. Son faþist
saldýrýlarý nasýl püskürttüysek
Hrant için adaleti de sokakta
kazanacaðýz.
Hrantýn Katili Ergenekon
Çetesi !
Darbeye Geçit Yok !
Ankara Dur De Giriþimi

Darbecilere suçüstü
T

araf Gazetesi tarafýndan
yayýmlanan “Ýlticayla
Mücadele Eylem Planý"
baþlýklý yeni andýç gündemi
sarstý. Belge yayýmlandýktan bir
gün sonra askeri mahkeme
tarafýndan andýcý haber yasaðý
getirildi. Genelkurmay önce
soruþturma açýldýðýný açýkladý.
Ardýndan hafta baþýnda yapýlan
bir baþka açýklamayla andýçý
Genelkurmay kendilerine baðlý
bir birim tarafýndan yazýlmadýðýný söyledi. Ayný Taraf
Gazetesi’ne açýklamalarda bulunan “Genelkurmay Baþkaný olabilecekken emekliye ayrýlan
komutan” ise Genelkurmay’ý
yalanlayarak, iki kez bu konuda
Genelkurmay Baþkaný’ný
uyardýðýný, Baþbuð’un ise “bunlara izin vermem” dediðini
söyledi. Ordunun komuta
kademesinde görev almýþ bir
subay, aðýr çekim darbenin
devam ettiðini ilk kez ifþa etti.
Seçilmiþ hükümeti devirecek
bir darbeye zemin hazýrlamak
için provokasyonlar yapmak,
Ergenekon sanýklarýyla dayanýþmak ve davanýn üstünü örtmek,
Alevileri Sünnilere karþý kýþkýrtmak, Fetullah Gülen’in cemaatini þeytan ilan etmek ve onun
üzerinden þeriatýn geldiðine dair
“kara propaganda” yapmak.
Yeni andýcý Hurþit Tolon ve
Þener Eruygur gibi iki emekli
general deðil, Nisan ayýnda Özel
Harekât Dairesi’nin bir odasýnda
çalýþan bir albay hazýrlamýþtý.
Darbe planý, Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda üç hafta
önce tutuklanan eski asker
avukat Serdar Öztürk’ün
ofisinde ele geçirilmiþti. Öztürk
seçkin bir subaydý. Ergenekon
davasýný küçümseyenler sanýklara bakarak “bunlar mý darbe
yapacak”, “bu silahlarla mý
darbe yapýlacak” derken
TSK’nýn duvarýna çarptý.

Mutabakçýlar fena
çuvalladý

Sosyalist Emek Hareketi adýna
açýklamalarda bulunan Ertuðrul
Kürkçü gibiler Ergenekon soruþturmasýnýn önemsiz olduðunu,
çünkü TSK-AKP-ABD mutabakatýna dayandýðýný söylüyordu. TSK’nýn bir dairesi mutabakat içinde olduðu söylenen
seçilmiþ hükümeti devirmek yolunda çeþitli kararlar alýyor,
andýçlar yayýmlýyor. Baþbakan
çýkýp “hesap soracaðýz” diyor.

Ergenekon’un üzerine sonuna
kadar gidilsin diyenler “fetocu”
olarak adlandýrýlýyor. Taraf’ýn
yayýmladýðý andýç bu propagandanýn kimler tarafýndan hangi
amaçla üretildiðini ortaya
koydu. Darbeciler, TSK içinde ve
toplumda “düþman” olarak
adlandýrýlanlara Fetullahçý
damgasý vurulmasýný emrediyor, “solcular” uyguluyor.
Türkiye’nin en büyük cemaatlerinde biri olan Fetullah Gülen
ve izleyicilerinin bir tehdit
olduðu 2005’e kadar sadece
Ergenekon zanlýsý Ýþçi Partiler ve
Cumhuriyet yazarlarý tarafýndan
dile getiriliyordu. 2005’ten
itibaren mantar gibi türeyen
ulusalcý web sitlerinden yayýlmaya baþlandý. Ayný dönemde
solda da yaygýnlaþtý. TKP ulusalcý güçlerle uyumlu olarak
Fetullahçýlýðý bir tehdit olarak
gösterdi. ÖDP’de bu çizgiyi benimsedi. Hep birlikte baðýrmaya
baþladýlar: Taraf yazarlarý,
Sosyalist Ýþçi yazarlarý, insan
haklarý savunucularý, darbeye ve
Ergenekon çetesine karþý çýkanlar Fetullahçý!
Bugüne kadar bu suçlamayý
sürdürenler tutumlarýný gözden
geçirmelidir. Andýcýn ardýndan
saða sola Fetullahçý demeye
devam edenlere kuþkuyla bakýlmalýdýr.

18 Temmuz’da sokaða
Gerçekleþmekte olan bir dabeye karþý ilk kez sokaða çýkanlarýn kurduðu
70 Milyon Adým Koalisyonu 2008’de darbecilerin tüm planlarýný bozmayý
baþarmýþtý.
Ortada bir mutabakat yok.
Kendilerini bu devletin ve
yaþayanlarýn sahibi olarak
görenlerin planlarýnda hiçbir
deðiþiklik yok.
Hafta sonu gerçekleþtireceði
kongre öncesi bir siyasi deðerlendirme yayýmlayan ÖDP
davayý bir Amerikan komplosu
olarak deðerlendiriyordu:
“Ergenekon soruþturmasý
etrafýnda oluþan toz bulutunun
gerisine baktýðýmýzda, esasen
ABD’nin Türkiye’de, Kuzey
Afrika’dan Ortadoðu’ya,
Kafkaslardan Güney Asya’ya
uzanan coðrafyada enerji kaynaklarý üzerinde hakimiyet kurmak için yürüttüðü siyaset konseptine uygun bir yapýlanmayý

inþa etme çabasý vardýr.”*
ÖDP’ye göre asýl darbe yapan
seçilmiþ hükümet. TSK’nýn en
tepesindeki isim ise iki hafta
önce Washington’da ABD’ye
yakýn iþbirliði çaðrýsý yapýyor.
TSK’ya baðlý bir birim ise andýç
hazýrlýyor. Ama ÖDP siyasete
aktif olarak müdahale eden
TSK’yý eleþtirmiyor. ÖDP’nin
“toz bulutu” dediði zinde güçlerin Alevileri Sünnilere karþý
kýþkýrtmak da dahil olduðu
onlarca kara giriþim.

‘Fetullahçý’

Türk solunda en popüler olan
kavramlardan biri Fetullahçý.
Kim darbeye karþý çýkýyorsa o
Fettulahçý ilan ediliyor.

Darbe giriþimleri hala devam
ederken darbelere karþý çýkan ve
özgürlük isteyenler buna sessiz
kalamaz. 21 Haziran 2008’de ilk
kez aðýr çekim darbeye karþý
yürümüþtük. Kürt, Türk ve
Ermeniler, baþý örtülü baþý açýk
kadýnlar, eþcinseller, sosyalistler,
fakirler, dindarlar, demokratlar
hep birlikte darbelere dur
demiþtik. Þimdi yeniden kol kola
girme ve sokaða çýkma zamaný.
Darbecilerin yargýlanmasý ve
cezalandýrýlmasýný istemenin
vakti.
DSÝP’in de kurucularýndan biri
olduðu Darbelere Karþý 70
Milyon Adým Koalisyonu 18
Temmuz’da Ýstanbul’da özgürlük için yürüyor. Andýçlarý,
toplumu biçimlendirme planlarýný kitlesel mücadeleyle bozabiliriz.
Volkan Akyýldýrým
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Darbeciler
yargýlanmalý
Dün Taraf gazetesinde yayýnlanan
andýç, darbe giriþimlerinin sona
ermediðini gösteriyor. Darbeciler
ayakta. Darbeciler çalýþmaya devam
ediyor. Andýçlar hazýrlýyor, siyasete
müdahale ediyor, öcü yaratarak,
düþman icat ederek darbe giriþimlerinde yargýlanan subaylarý korumak istiyor.
Son andýç, darbe karþýtlarýnýn
mücadeleye ara vermemesinin ne
kadar önemli olduðunu da gösteriyor.
Taraf’ta yayýnlanan habere göre,
“Gülen cemaatinin, Iþýk Evleri
baskýnlarýnda bulunmasý saðlanacak
silah ve mühimmat sayesinde,
Fethullahçý Silahlý Terör Örgütü
olarak yargýlanmasý”... “AKP mensubu kilit haberleþmecilere kamuoyuna
çeliþkili açýklamalar yaptýrýlarak,
parti-hükümet içerisinde ciddi anlaþmazlýk ve bölünmeler yaþanýyormuþ
þeklinde algýlanmasý”... Ve
Ergenekon sanýðý askerlerin, þeriata
karþý olduklarý için yargýlandýklarý
izlenimini yaratýlmasý.
Genelkurmay Baþkanlýðý andýcý
yalanlamadý, sadece soruþturacaðýný
açýkladý.
Bu askerler bu gücü, bu cüreti
nereden buluyor?
Siyasal alana müdahale etme yetkisini nereden buluyorlar?
Bu sorunun yanýtý, henüz darbe
planlayan, çete kuran, çete faaliyetlerinde yer alan hiçbir askerin cezalandýrýlmamýþ olmasý.
Hurþit Tolon da, Kenan Evren gibi
ressam olarak anýlacaðýndan çok
emindi büyük olasýlýkla. Kenan Evren
yargýlanmadý. Son andýcý hazýrlayanlar da Ergenekon davasýndan
yargýlanan darbecilerin itibarlarýnýn
iade edileceðinden emin görünüyor.
Ama bu kez yanýlýyorlar.
Bu kez darbecilerin yargýlanmasýnda sonuna kadar gidilecek. Ceza alacaklar ve cezalarýný çekecekler.
Türkan Saylan’ýn evi arandýðýnda,
19 Mayýs’ta, son Cumhuriyet
Mitinginde, Türkan Saylan’ýn
cenazesinde yaþanan geliþmeler,
“Ordu göreve” pankartýnýn açýlmasý,
darbecilerin ve darbeye toplumsal,
politik, psikolojik zemin yaratmak
isteyenlerin uyumadýðýný gösterdi.
Ergenekon’un fasa fiso olduðunu,
darbe giriþimlerinin ciddi olmadýðýný,
Özden Örnek günlüklerinin hiçbir
anlam taþýmadýðýný düþünenler, belki
son andýcý da geçiþtirmeye çalýþacaklar.
Ama biz geçiþtirmeyeceðiz.
Biliyoruz ki, darbe giriþimlerine ve
Ergenekon çetesine karþý geri adým
atarsak, üstümüze öncekinden çok
daha kötü bir biçimde gelecekler.
Siyasal demokrasinin hiçbir öðesine tahammül etmeden gelecekler.
Bu yüzden bir kez daha tüm
kamuyonu, tüm muhalefet örgütlerini, önümüzdeki dönemde ya siyasal
demokrasinin ya da darbecilerin
kazanacaðý bir süreç olduðu
konusunda uyarmak istiyoruz.
Siyasal demokrasinin kazanmasý,
artýk Ergenekon davasýnýn sonuna
kadar gidilmesi, tüm darbecilerin
cezalandýrýlmasýndan baðýmsýz bir
süreç deðildir.
Ya darbeciler yargýlanacak,
Ergenekon davasýndan yargýlananlar
cezalandýrýlacak, 20 Temmuz’da
baþlayan ikinci iddianamenin
davasýnda sonuna kadar gidilecek ve
tüm darbeciler cezaya çarptýrýlacak.
Ya da faþistlerin açýk bir çaðrýyla,
“Bir gece ansýzýn gelebiliriz” diyerek
dile getirdiði gibi, Saylan’ýn
cenazesinde “Ordu göreve”
pankartýnýn dile getirdiði gibi,
demokrasi düþmanlarý kazanacak.
Doðan Tarkan
DSÝP- Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi
Genel Baþkaný
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GÖRÜÞ
Çaðlarýn pisliði
“Hem bu komünist bilincin kitlesel ölçekte ortaya
çýkmasý için hem de bizzat mücadelenin baþarýya
ulaþmasý için, insanlarýn kitlesel ölçekte deðiþmesi
gereklidir; bu deðiþim ise ancak pratik bir hareketin,
bir devrimin içinde gerçekleþebilir. Bu devrim,
sadece egemen sýnýf baþka türlü devrilemeyecek
olduðu için deðil, ayný zamanda þu nedenle de
gereklidir: deviren sýnýf ancak bir devrim sürecinde
kendini çaðlarýn pisliðinden temizleyebilir ve
toplumu yeniden yaratabilecek bir sýnýf haline
gelebilir...”
Marks’ýn Alman Ýdeolojisi’nde kullandýðý bu cümlede “çaðlarýn pisliði” lafý oldum olasý hoþuma gitmiþtir.
Üstelik, Almanca aslýný bilemiyorum, ama
Ýngilizcesinde “pislik” kelimesi “muck” diye
çevrilmiþtir. Pislikten öte yani; çamur, laðým, yapýþ
yapýþ bir bulamaç gelir insanýn aklýna.
Bizde pek çok sosyalist, iþçi sýnýfýnýn devrimci bir
sýnýf olduðunu Marks’tan öðrenir, sonra bakar, iþçi
sýnýfýnýn devrim filan yaptýðý yok. Devrim yapmak
bir yana dursun, iþçilerin çook büyük çoðunluðu
sosyalist filan deðil. Sosyalist olmak bir yana dursun, çoðunluðu hem sosyalistleri pek sevmiyor hem
de sosyalistlerin deðer verdiði þeylere önem vermiyor. Dahasý, sosyalistlerin yanlýþ bulduðu bir sürü
þeye inanýyorlar.
Bu bahtsýz durum karþýsýnda bizde de, Latin
Amerika gibi baþka yerlerde de, pek çok sosyalist
iþçi sýnýfýný küçük görmeye baþlamýþ, devrim filan
yapmayacaðýna ikna olmuþ, “Ýþ baþa düþtü, biz
yapacaðýz devrimi” sonucunu çýkarmýþ, silahlanmýþ,
gerillacýlýk yapmýþtýr.
Bugünlerde silahlanmak, gerillacýlýk yapmak, en
azýndan Türkiye’de biraz zor olduðu için, baþka bir
yaklaþým yaygýnlaþtý.
Saf ve tertemiz bir sosyalizmi ha babam anlatmak,
tekrarlamak. Ýþçi sýnýfý devrim yapmaya niyetli gibi
görünmüyor ya, sosyalizmin ve devrimin ne kadar
iyi þeyler olduðunu tekrar tekrar, baðýra baðýra
anlatýrsak, belki iþçiler uyanýr, kendine gelir!
Oysa iþçi sýnýfý saðýr deðil. Duyuyor. Duyuyor, ama
inanmýyor. Çünkü kafasýnýn içi (hepimizin kafalarý
gibi) çaðlarýn pisliðiyle dolu.
Nasýl temizlenecek bu pislik? Marks söylemiþ,
mücadele sürecinin içinde.
Demek ki, sosyalistler için önemli olan iþçi sýnýfýna
sosyalizmin önemini en temiz ve pak þekliyle anlatmak deðil, sýnýfýn mücadeleye girmesini, mücadele
içinde dersler çýkarmasýný, çaðlarýn pisliðinden kurtulmaya baþlamasýný saðlamaya çalýþmak.
Söylemesi kolay. Nasýl yapacaðýz?
Nasýl yapmayacaðýmýz çok açýk. Kadýn olanlarýnýn
önemli bir kýsmý baþörtülü olan, kadýn olmayanlarýnýn önemli bir kýsmýnýn eþleri baþörtülü olan bir
iþçi sýnýfý söz konusuysa, kendilerine baþörtüsünün
gericilik simgesi olduðunu, bu simgeye karþý
Cumhuriyet’i korumak gerektiðini anlatarak baþlamayacaðýz. Baþlarsak, geri kalanýný dinlemeyecekler
zaten. Türk solunun baþýna gelmiþ olan budur.
Ne yapmamýz gerektiði de çok açýk. Mücadele
alanlarý besbelli. Darbe planlayanlara karþý, faili belli
cinayetler iþleyenlere karþý, andýç yazanlara karþý,
toplumu kýþla gibi görenlere karþý mücadele etmek
gerek. Ekonomik krizin faturasýný iþçilere ödetmeye
çalýþanlara karþý, kendi kârlarýný korumak için iþçileri iþten çýkartanlara karþý, patronlarý kollayýp iþçileri takmayan yasalara karþý mücadele etmek gerek.
Çaðlarýn pisliði sosyalizm anlatarak, “Biz liberal
deðil, devrimciyiz” diye tafra satarak temizlenmez.
Saydýðým alanlarda yapýlacak kitlesel mücadelelerin
içinde temizlenir.

Roni Margulies

KKKA: Kene deðil, kapitalizm öldürüyor

Küresel salgýn alarmý

Ýklim deðiþikliði sonucu ortaya
çýkan hastalýklardan biri olan Kýrým
Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)
hastalýðý vakalarý her geçen gün
artýyor. Türkiye’de ortaya çýktýðý
2002 yýlýndan bu yana 3000’den
fazla hastalýk vakasý görüldü ve
150’den fazla kiþi hayatýný kaybetti.
Saðlýk Bakanlýðý’nýn risk haritasýna
göre orta Anadolu ve Orta karadeniz bölgesinde, en çok da Tokat,
Sivas ve Yozgat’ta görülüyor.
Kiþide ateþ, baþ aðrýsý, kusma, halsizlik, bulantý, karýn aðrýsý, ishal
þeklinde belirtilerini gösterirken
ölüm oraný %13-50 arasýnda. Ýstatistiklere göre hastalýk vakalarý Mart
ayýndan itibaren ortaya çýkýyor ve
Temmuz ayýnda zirve yapýyor. Bu

Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) domuz
gribi hastalýðýna yol açan H1N1
virüsünün dünya genelindeki vaka
sayýsý artýþý sebebiyle 41 yýl aradan
sonra ilk kez küresel salgýn uyarýsý
yaptý. Saðlýk Bakanlýðý Müsteþar
Yardýmcýsý Turan Buzgan, DSÖ’nün
alarm durumunu en yüksek seviye
olan 6. seviyeye geçirmesine iliþkin
olarak bir basýn toplantýsý düzenledi.
Buzgan, henüz yerli bir vakaya rastlanmadýðýný, Türkiye`nin þu an için
6. seviyeye geçmesine gerek
olmadýðýný söyledi. 6. seviye küresel
salgýný ifade ediyor. DSÖ geçen hafta
yaptýðý açýklamada 74 ülkeden yaklaþýk 27 bin 737 domuz gribi vakasý
ve 141 ölüm olayý rapor edildiðini
bildirmiþti. Türkiye’de ise þu ana
kadar 13 vaka görüldü.

yýl daha erken görülmesinin sebebi
ise hava sýcaklýklarýndaki artýþ. Bu
artýþ sebebiyle keneler yumurtadan
daha erken çýkarak aktif hale geliyor.
Ýnsan ve hayvan yaþam alanlarýnýn iç içe geçmesiyle keneler
insanlara daha rahat ulaþýyor.
Hastalýðýn henüz bir aþýsý yok.
Ölümlerin asýl sebebi ise keneler
deðil, kapitalist sistem. KKKA,
özelleþtirilen saðlýk sistemiyle gittikçe daha da büyük bir bela haline
geliyor. Koruyucu saðlýk hizmetlerine aktarýlmasý gereken paralar þirketleri kurtarmak için harcanýyor.
Saðlýðýmýz için direnmezsek yeni
hastalýklar kitlesel ölümlere neden
olacak.

KENT A.Þ. iþçisi taþeronlaþmaya ve iþten çýkarmalara direniyor

Baykal'ýn baþkaný emekçi düþmaný
SÝ Ýzmir - Cumhuriyet “Halk”
Partisi’nin kalesi olarak görülen
Ýzmir’de bir zamandýr emekçi düþmanlýðý rüzgârlarý esmekte. 29 Mart
yerel seçimleri öncesinde CHP’li
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi’nin
kamusal birim olarak gerçekleþtirmekle yükümlü olduðu
belediye hizmet iþlerini peþkeþ çektiði taþeron firmalardaki iþten çýkarma uygulamalarýna seçimlerden
sonra CHP’li Karþýyaka Belediyesi
de eþlik etmekte gecikmedi. CHP’li
Karþýyaka Belediyesi’ne ait Kent
A.Þ’de DÝSK’e baðlý Genel-Ýþ kolunda örgütlü olan 276 iþçi, taþeron sisteminin kurulup örgütlü mücadelenin kýrýlmasý amacýyla iþten
çýkarýldý.
Ýþten çýkarýlan iþçiler, yaklaþýk 50
gündür Karþýyaka ilçesine baðlý
Örnekköy semtindeki þantiye
alanýnda aileleri ile birlikte gece
gündüz direniþ nöbeti tutuyor. 26
Mayýs günü direniþteki iþçiler, iþçilerin aileleri, siyasi parti ve örgütlerin katýlýmýyla belediye binasýnýn
önüne kadar ses getiren bir fiili
yürüyüþ gerçekleþtirildi. Ýþten
çýkarýlan iþçiler, 15-16 Haziran tarihlerinde de belediye önünde bir
oturma eylemi gerçekleþtirdi.
Direniþin kararlý bir þekilde
sürmesi, iktidar koltuðunda oturan
CHP’li belediye baþkaný Cevat
Durak ve taþeron firma sahibi yandaþlarýný giderek sýkýntýya sokuyor.
Bu nedenle, belediye yönetimine
yakýnlýðýyla tanýnan yerel medya
organlarý iþçilerin haklý direniþini
çarpýtmak için büyük çaba sarf
ediyor. Özellikle, Ýzmir Büyükþehir
ve Karþýyaka Belediyesi’ne (aslýnda
CHP diye de okunabilir ve hatta
okunmalýdýr) yakýnlýðýyla bilinen
Yeni Asýr TV, Yeni Asýr gazetesi,
Ege TV gibi medya kuruluþlarý Kent
A.Þ. iþçilerinin mücadelelerine
gölge düþürmek için büyük çaba
harcýyor.
8 Haziran günü polis þantiye
alanýnda bulunan direniþteki iþçileri
ve ailelerini daðýtmak ve gözdaðý
vermek için müdahale giriþiminde
bulundu. Ancak, bu müdahale giriþimi iþçilerin karalý tutumunun
farkýna varan Ýzmir Valisi ve DÝSK
baþkanýnýn aracýlýk etmesi neticesinde baþarýya ulaþamadý.
Þantiye alanýnda görüþtüðümüz
iþçiler, iþten çýkarýlmalarýna gerekçe
olarak “iþçi fazlalýðýnýn” gösterildiðini, fakat bu durumun gerçeði
yansýtmadýðýný söylüyor. Ýþçiler,

önceki dönemde daha az sayýda iþçi
arkadaþlarýyla ayný iþi yaptýklarýný,
fakat belediyenin hizmet iþlerini
taþeron firmalara devretmesiyle birlikte, kendilerinin iþten çýkarýlýp
yerlerine önceki dönemden fazla
sayýda iþçinin iþe alýndýðýný belirtiyor. Bu durumun, “iþçi fazlasýnýn
bahane olduðu ve belediye kaynaklarýnýn taþeron firmalara peþkeþ
çekilmesi þeklinde görülmesi gerektiði” görüþü direniþteki iþçiler
arasýnda yaygýn bir kaný olarak yer-

Kirli bir sicil

Büyükþehir Belediyesi'nin de sicili çok
temiz sayýlmaz. Seçimlerden önce bir grup
iþçiyi kapý önüne koymuþtu, iþçiler 2 aylýk
açlýk grevi direniþiyle iþe iadelerini kazanmýþlardý. Ekincinin yaptýðý konuþmadan
birkaç gün önce Büyükþehir belediye
Baþkaný Aziz Kocaoðlu iþçi ücretlerinde
%30 indirime gidebileceklerini açýklamýþtý.
Ve 1 haziran itibariyle Ýzmir'de otobüs
ücretleri zamlandý, öðrenci kartlý biniþler
0,67 tl'den 0,90 tl'ye, tam kartlý biniþler ise
1,30'dan 1,50 tl'ye yükseltildi, kartsýz
biniþlerde ise zam %50'yi buldu ve 2tl'den
3tl'ye yükseltildi. Aziz Kocaoðlu zam
gerekçelerini sayarken iþçilere yapýlan
zammý gösteriyordu. Emin Þakir

leþmiþ durumda.
Ýþçiler, CHP’li Belediye Baþkaný
Cevat Durak ve taþeron firmalar
arasýnda da organik bir baðýn varlýðýna inandýklarýný ve Durak’ýn
çalýþtýklarý dönemde sürekli olarak
kendileri üzerinde baský yaratmaya
çalýþtýðýný ifade ediyor.
Görüþtüðümüz direniþteki iþçiler
arasýnda bir kiþi de, çalýþýrken
ayaðýný sakatladýðýný, buna baðlý
olarak rahatsýzlýk çektiðini belirtiyor ve ekliyor: “Zorluk ve eziyet
olsun diye beni çay ocaðýna verdiler
ve sürekli olarak ayakta servis
etmem gerekiyor. Ayrýca, uzun
zamandýr mesai ücretlerimiz de
ödenmiyor.”
“Size destek olabilmek için neler
yapmamýzý önerirsiniz?” þeklinde
bir soruyu, iþten çýkarýlan bir iþçi:
“Siyasi partilerin ve örgütlerin
kendi mücadelelerini bizim
mücadelemizin önüne koymadan
hareket etmesi ve yalnýzca bize
destek vermesi gerektiði” þeklinde
yanýtlýyor.
Ufuk Kaya

sayý: 366 z sosyalist iþçi z

5

Ýran’da rejim sarsýlýyor
Ý

ran’da devlet baþkanlýðý
seçimlerinden sürpriz bir
sonuç çýktý. Sürpriz olan,
Mahmut Ahmedinejad’ýn ikinci
kez devlet baþkaný seçilmesi
deðil, açýk ara farkla seçilmesiydi. Karar vericilerin ve ‘aklý
baþýnda’ politika yorumcularýnýn
‘mantýklý’ beklentisi, dünyada
ýlýk rüzgârlar estiren Obama gibi
‘akil’ liderlerle birlikte hareket
edebilecek, yumuþak bir dile
sahip liderliðin seçilmesiydi.
Zaten seçim kampanyalarýnda
Ýran'ýn ABD’yle iliþkilerinin þekli
ana konulardan biriydi. Seçimler,
savaþ sonrasý Irak'taki durum,
nükleer güç olma yolunda atýlan
adýmlar, Afganistan ve
Afganistan'dan da önemli
olmaya baþlayan Pakistan'daki
çatýþma ortamý ve tüm bu
coðrafyanýn ortasýnda duran
Ýran'ýn çevresinde olan bitenlere
nasýl tepki vereceðini görebilmek
için de önemliydi.

liðinde büyük kalabalýklar aldý.
Kilometrelerce uzadýðý söylenen
kalabalýklar seçimin galibi
Ahmedinejad’a oy veren %63’ün
nerede olduðunu sorarak
Tahran’ý sarýyor.

Milli gurur

Protesto gösterileri

Olanlar ve beklentiler bir yana,
öncelikle ne “reformcu aday”
Mir Hüseyin Musevi’nin ne de
Ahmedinejad’ýn, Ýran Devrimi ve
getirdiði sistemle ilgili bir itirazý
olmadýðýný söylemek gerekiyor.
Musevi, haklar ve özgürlüklerle
ilgili açýlýmlar vaat ederek
Ahmedinejad’ýn katý muhafazakâr politikalarýndan kendini
farklýlaþtýrdý. Tabii bu politik
çizgi hafife alýnýr bir farklýlýk
deðil, ama ekonomik sýkýntýlar ve
eþitsizlikle ilgili kampanya
yürütülmemesi ve yoksullarýn ve
merkezlerden uzak yaþayanlarýn
hesaba katýlmamýþ olmasý da
“þaþýrtan sonucun” bir sebebi.
Seçimlere gelecek olursak, Ýçiþleri Bakaný Sadýk Mahsuli, resmi
olmayan kesin sonuçlara göre,
Mahmud Ahmedinejad'ýn dört
yýllýðýna yeniden cumhurbaþkanlýðýna seçildiðini açýklarken,
Ahmedinejad'ýn yüzde 62,63 oy
oranýyla seçimin galibi olduðunu
söylüyordu.

Seçimi kazanacaklarýndan emin
Musevi taraftarlarý için þok olan
bu sonuçlarla ilgili, Musevi hile
yapýldýðýný açýkladý. Bu noktadan
sonra yeþil giyen Musevi
taraftarlarý sokaklarda protesto
gösterilerine, Ahmedinejad
taraftarlarý kutlamalara, Devrim
Muhafýzlarý da Musevi taraftarlarýný pataklamaya baþladý.

“Allah'ýn takdiri”

Bir önceki seçimlerde ikinci
turda seçilen Ahmedinejad
yýpranmak bir yana, oy oranýný
yükseltmiþti. Ýlk seçim kampanyasý döneminde daha çok yoksul kesimleri konu eden,
ekonomik vaatlerle dolu bir
kampanya yürüten
Ahmedinejad’ýn seçilmesinin
ardýndan iþlerin pek de söylediði

gibi gitmemesi ve toplum içinde
sayý ve etkileri gittikçe artan yeni
kuþaðýn sürekli devlet baskýsýndan bunalmasý gibi zorlayýcý
koþullar bu sonuçlarýn çýkmasý
için engel olarak görünse de,
belki sonuçlar devlet televizyonuna verdiði demeçte Ýran'ýn
dini önderi Ayetullah Ali
Hamaney’in dediði gibi “Allah'ýn
takdiri” idi. Ortada bunca
dedikodu dönüyor, Allah’ýn
takdiri oy sandýklarýnda tecelli
ediyor ve seçimlerin de uluslararasý gözlemciler tarafýndan
izlenmesine izin verilmiyorken,
seçimleri yorumlamak da dünya
medyasý için pek kolay olmadý.
Gerçi Musevi’nin seçimlere hile
karýþtýðýný iddia etmek için
elinde en azýndan þimdilik kanýt
yok. Musevi zaten oylar sayýl-

Irak’taki enkaza bir tanýklýk
I

rak’lý savaþ karþýtý aktivist
Sabah Jawad, Irak’a yaptýðý
geziden yeni döndü ve
Sosyalist Ýþçi’ye ülkenin þu an
içinde bulunduðu durumu
yazdý.
Baðdat sokaklarýna çýktýðýnýzda Irak’ta iþlerin hiç de yolunda
gitmediðini fark ediyorsunuz.
Etrafa yayýlan binlerce beton
barikat þehri ufak kýsýmlara ayýrmýþ durumda. Her bir köþede
þehrin iþgal altýnda olduðunu
hatýrlatan ayrýntýlarla karþýlaþýyorsunuz. Bu tarihî kentin
görünümü hiç de iç açýcý deðil.
Iraklý güvenlik güçleri küçük
ya da büyük tüm yerleþim yerlerine kontrol noktalarý olarak
kullanýlan beton bariyerler inþa
etti. Yerel yollarda dahi bunlarla
karþýlaþýyorsunuz. Bunlarý kurmalarýnýn amacý insanlarýn
özgürce hareket etmelerini kýsýt-

lamak ya da tamamen engellemek. Sürekli trafik sýkýþýklýðý var
ve hiçbir yerde trafik lambasý
yok.
Altý yýllýk iþgalin ardýndan
ülkede büyük bir içme suyu
sýkýntýsý mevcut. Günde 12 saatten uzun süren elektrik kesintileri yaþanýyor –havanýn yüksek
derecede sýcak olduðu yaz
aylarýnda çekilmez bir durum
bu.
Baðdat, buraya en son
geldiðim 2003 Ekim’inde
olduðundan çok daha kötü bir
durumda. Þehri kaplayan toz
toprak, devasa bir çevre sorununun bulunduðuna iþaret ediyor. Kirlilik ve Irak’ýn iki büyük
nehrinin su seviyesindeki azalma tarým bölgesinin gittikçe
çölleþmesine yol açýyor. Ülkede
eskiden besin sýkýntýsý bulunmamaktaydý. Ancak þimdilerde

Irak’ýn yerli sebze ve meyvelerini pazarlarda bulmak imkansýz
hale gelmiþ.
Bir zamanlar güzel bir kent
olan Basra da diðer güney kentleri gibi çok kötü durumda.
Kentin ünlü akýntýlarý ve ufak
nehirleri artýk bir kanalizasyon
aðýna dönüþtü. Þehre
girdiðinizde sizi kötü bir koku
karþýlýyor.
ABD’nin anlattýðý ise böyle bir
Irak deðil. Ýþgalcilere göre ülke
yeniden inþa ediliyor; konsensüse ve iktidar paylaþýmýna
dayanan demokratik bir sistem
kuruldu. Gerçekte ise ABD’nin
kurduðu Irak zayýf ve parçalanmýþ bir ülke. ABD, Irak’ýn böyle
kalmasýný istiyor çünkü bu
haldeyken ülkeyi yönetmek
daha kolay.
Ülkenin siyaseti dinî tutuculuk
ve bölünmeler üzerine iþliyor.

maya baþlamadan önce, 'Ýran
genelindeki göstergelerden' yola
çýkarak kendisini galip ilan
etmiþti bile. Öte yandan þu anda
Tahran’da Musevi taraftarlarýnýn
haberleþme yöntemi olarak benimsediði cep telefonunu kullanabilmek imkânsýz. Ýran
Telekomünikasyon
Bakanlýðý'ndan herhangi bir açýklama yok.
BBC’ye göre Ýran’da, 1979 Ýslam
devriminden beri bu çapta bir
toplumsal olay yaþanmadý.
Sokaklarda seçim sonuçlarýnýn
açýklandýðý günün aksine, afallamýþ kalabalýklarýn yerini “eski
reformcu cumhurbaþkaný”
Muhammed Hatemi'nin de
aralarýna katýlacaðýný ve seçimlerin yenilenmesini desteklediðini açýklayan Musevi önderÜlke bölgelerin birbirine düþman olduðu bir mayýn tarlasý
gibi. Bakanlýklar keskin ve tutucu çizgilerle ayrýlmýþ. Torpilcilik
ve kamu parasýnýn suiistimali
çok yaygýnlaþmýþ. Halkýn parasý
iþgalcilerce israf ediliyor.
Ýþgalin tek “baþarýsý” Irak
devletini yiyip bitiren devasa bir
yozlaþmaya sebep olmak oldu.
Þu anki elektrik bakaný Ayham
el-Samarrai elektrik jeneratörlerinin ithalinde yapýlan bir yolsuzlukta 100 milyon dolarý zimmetine geçirmiþ olmakla
suçlanýyor. Bakan Irak
mahkemesi tarafýndan suçlu
bulundu ancak iþgal güçleri
tarafýndan kurtarýlýp yeni bir
hayat kurmak üzere ABD’ye
kaçýrýldý.
Ülkede bunun benzeri pek çok
skandal yaþandý. Savunma
bakaný Hazim Shalan’ýn bozuk
ya da aslýnda hiç varolmayan
silahlarý ithal ediyor olduðu
ortaya çýktý, ticaret bakaný Falah
el-Sudani ise yüz milyonlarca
dolarlýk bir yolsuzluða karýþtýðý

Miting öncesinde Ýçiþleri
Bakanlýðý eylemin sonuçlarýndan
tümüyle Musevi'yi sorumlu tutacaklarýný açýklamýþ, Ýran Devrim
Muhafýzlarý Ordusu'nun bir alt
kolu olarak, gönüllü gençlerden
oluþan Besiçler’e gerçek mühimmat verildiði söylentileri duyulmuþtu.
Ýran’da yýllardýr kapalý bir yapý
içinde yaþamýþ toplum
Ahmedinejad’la birlikte
dünyanýn meselesi haline geldi.
Nükleer projeleri, Latin
Amerika’daki diplomasi ataklarý,
sert ve egemen milliyetçi bir dil
derin toplumsal eþitsizliklerin
üzerini milli gururla doldurdu.
Ýranlý’da hissedilen umutsuzluk
toplumsal deðiþimlerin seçim
sonuçlarýyla deðil halkýn gerçekten ne istediðiyle baðlantýlý
olduðunu bir kez daha kanýtladý.
Musevi ya da Ahmedinejad’dan
çok, kendi hayatlarý için karar
verebilmek ve daha iyi yaþam
koþullarý isteyen kalabalýklar sistemi o ya da bu þekilde sarsýyor.
Özellikle gençlerin, orta
sýnýflarýn, devletin hayatýn nasýl
yaþanacaðýna dair keskin
tahakkümden usanan eðitimli
kesimlerin ve solcularýn konuþtuklarý, en azýndan buralara yansýdýðý kadarýyla, canlarýnýn sýkkýn
olduðunu gösteriyor. Seçimlere
hile karýþmýþ olsa da olmasa da,
ciddi anlamda katýlýmýn yoðun
olduðu seçimlerin sonuçlarý
onlar için hüsran oldu. Bundan
sonra olacaklarý kestirebilmek
güç. Rejimin deðiþmeden uzun
bir süre daha devam edebileceðini gösteren hiçbir emare yok.
Gerçi Allah bilir!
Avi Haligua
için görevinden ayrýlmak zorunda kaldý. Bakanýn iki kardeþinin
de içinde olduðu yolsuzluk
milyonlarca Iraklýnýn yiyecek
temin etmek için kullandýðý
karne sisteminin istismar
edilmesiyle gerçekleþiyordu.
Ýþgal güçleri ve Iraklý siyasî
partiler Saddam Hüseyin’in
saraylarýný kontrol altýna aldýlar
ve halka ait mallarý hýrsýzlarýn
ganimetleri paylaþtýðý gibi kendi
aralarýnda paylaþýyorlar.
Örneðin El Fadhila Partisi
Baðdat’ta inþasý yarým kalan El
Rahman camiini eline geçirmiþ
ve zamanýnda cami inþasý için
satýn alýnmýþ malzemeleri kendi
yararý için satýyor.
Pek çok insana göre bu
yozlaþmýþ ve tutucu kurumlarý
yaratan da ABD; böylece Irak
güçsüz ve bölünmüþ bir ülke
olarak kalacak ve dýþarýdan
kolaylýkla kontrol edilecek.
Berk Efe Altýnal Ýngilizce’den
çevirdi
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KESK ve sosyalistler
K

amu Emekçileri
Sendikalarý
Konfederasyonu (KESK)
bugün aðýr bir saldýrý ile karþý
karþýya. KESK ile Eðitim-Sen'in
üye ve yöneticileri gözaltýna
alýnýyor, tutuklanýyor. Jandarma
KESK Genel Merkezi'ni ve sendika binalarýný basýyor. KESK'teki
Kürt emekçilerini hedef alanlarýn
amacý kamu emekçileri içerinde
üçüncü konfederasyon olmaya
gerilemiþ KESK'i bitirmek.
Tepki eylemleri cýlýz. Geçmiþte
öðretmene el kalktýðýndan
sokaða çýkan on binler yok.
KESK'in toplu görüþmeler
üzerinde uzun süredir hiçbir etkisi yok.
Kimileri þimdiki KESK yönetimini ve KESK Baþkaný Sami
Evren'i sorumlu tutuyor.
Kimileri Kürtleri suçluyor.
Kimileriyse kafalarýnda çoktan
KESK'i öldürmüþ, yeni bir sendika kurma çaðrýlarý yayýmlýyor.
Buraya nasýl geldik? KESK'i bu
aðýr saldýrýdan korumak isteyenler bu soruya gerçek bir yanýt
vermelidir.
KESK'i sosyalistler kurdu. 12
Eylül yönetiminin etkisi zayýflamaya baþlarken 1988'den itibaren
yasalar tarafýndan "memur"
olarak adlandýrýlan kamu
emekçilerini örgütlmeye giriþtiler.
Bu zorlu bir mücadeleydi.
KESK’Ý kuran güçler cefakârca
devletin onca saldýrýsýna, sürgünlere, cezalara, soruþturmalara,
hatta kurþunlanmalara kadar
devletin her türlü baskýsýna
uðradý. Sosyalistler inatla
mücadele ettiler ve 1990'lar
boyunda Türkiye iþçi hareketinin
motor gücü olan KESK'i kurdular.

Memurlarý iþçi
görmeyen anlayýþlar

KESK'i kuran her bir sosyalist
sýnýf mücadelesi tarihinde saygýn
bir yere sahiptir. Ancak KESK'i
bugünkü duruma sürükleyen
yine onlardýr.
KESK hükümetlere karþý militanca mücadele ederken en temel
þeyi atladý, bir sendikaya gerçek
gücü veren iþyeri örgütlenmesini. KESK yönetimlerinde ve
muhalefetinde yer alan gruplarýn
çoðu memurlarýn iþçi deðil,
"küçük burjuva" olduðunu
düþünüyordu. Ýþyeri örgütlenmesi, iþyeri temelli mücadeleler
yerine hep basýn açýklamalarý,
sokak eylemleri kondu. KESK
sendikadan çok bir dernek gibi
örgütlendi.

KESK'i taban deðil
siyasetler belirledi

KESK yönetimlerini çalýþanlar
deðil, birkaç politik grup belirledi. Bazýlarý hep yönetimde kaldý,
bazýlarý kimi zaman muhalefet
düþtü. KESK'e hâkim olan çizgi
ise bu gruplarýn uzlaþmasý
tarafýndan belirlendi. Yöneticiler
ise her bir parti tarafýndan belirlendi. KESK yönetimlerinin iþyerleriyle baðlarý bu yüzden
koptu.
KESK'i kuranlar sendika
bürokratlarýna düþmandý. Ama

1 Mayýs 2009, KESK korteji Taksim’e yürürken...
KESK'in örgütlenmesinde diðer
sendikalardaki ayný bürokratik
modeli devraldýlar. Tüm kamu
çalýþanlarý KESK yönetimini
hiçbir zaman kendileri seçmedi.
Delegeler seçti. Delegeler ise þu
ya da bu siyasetin üyeleriydi.
Ýþyerlerine sandýk koyulsaydý,
tüm KESK üyelerine yönetimleri
belirleme hakký tanýnsaydý grup
ittifaklarý ayakta kalabilir miydi?
Sendika ve siyaset iliþkisi hiçbir
zaman doðru kurulamadý.
KESK'i belirleyen politik gruplarýn çoðu ücret mücadelesini
küçümsedi, önemli olan düzenin
deðiþmesiydi! Her bir politik
grup KESK'i kendine çekti.
Kürtler çoðu zaman kendi ulusal
taleplerini öne çýkartmayý tercih
ettiler. ÖDP, Halkevleri gibi gruplar KESK'in Türk-Ýþ ve Hak-Ýþ'le
iliþkilerini koparmak için
çalýþtýlar. EMEP zaten küçük burjuva olarak gördüðü memurlardan sadece demokratik mücadele
vermelerini bekliyordu. Ýþyer-

lerindeki sorunlar, tüm kamu
çalýþanlarýný birleþtiren somut
deðiþiklik talepleri hep arka
planda kaldý.

Grev yapma,
Ankara'ya yürü

KESK 90'lar boyunca grevlitoplu sözleþmeli sendika hakkýný
için her yýl ortalama iki kez
Ankara'ya yürüdü. Bazýlarý 20
bin bazýlarý 150 bin kamu
emekçisinin katýlýmýna sahne
oldu. KESK'in en büyük
sendikasý Eðitim-Sen her yýl ortalama en az bir kere kendi baþýna
da yürüdü. Bu yürüyüþler
hareketi ayakta tutsa da KESK'in
tabanýný yordu. Baþta
yürüyüþlere istekle katýlan ve
hiçbir siyasi partiye üye olmayan
çoðunluk, hayatlarýnda hiçbir
somut deðiþiklik yaratýlamadýðýný gördükleri için yavaþ
yavaþ geriye çekildi. Yoruldular.
Ama KESK'e yön veren siyasal

anlayýþlar grev yapmak yerine
Ankara'ya yürümekten hiç
vazgeçmedi.
Grevli-toplu sözleþmeli sendika
hakký kazanýlamadý. Yerine son
derece kýsýtlý ve anti-demokratik
bir sendika yasasý ortaya çýktý.
Masaya oturan kýsa sürede
Kamu-Sen oldu.
MHP'nin uzantýsý olarak kurulan ve bürokratlar tarafýndan
desteklenen devlet güdümlü
Kamu-Sen, KESK Ankara'ya
yürürken iþyerlerinde örgütlendi.
Üye kazandý. Kamu-Sen, tüm
uzlaþmacýlýðýna ve saðcýlýðýna
raðmen, bugün yetkiyi elinde
tutuyor. Son beþ yýla kadar hep
KESK'in gerisinde kalmýþ
Memur-Sen ise 2. büyük konfederasyon durumuna geldi.
Bu tabloyu yaratanlar KESK'e
yön veren tüm sol gruplardýr.
Þimdiki KESK yönetimini suçlayarak kimse iþin içinden çýkamaz.
Sosyalistlerin görevi KESK'i

savunmaktýr. Devlet baskýsýna
karþý çýkmaktýr. Kamu emekçileriyle iþçi sýnýfýnýn diðer kesimlerinin dayanýþmasýna yardýmcý
olmaktýr. KESK'in geleceði
konusunda endiþe duyan herkes
öncelikle KESK'e omuz vermelidir.
KESK iþyerlerinde güçlenmedikçe sorun derinleþerek
devam edecektir. Ýþçi sýnýfýnýn
her kesimi gibi kamu çalýþanlarý
da krizden doðrudan etkilenmektedir. Düþük ücretlere
mahkûm edilmektedir. Kamu
çalýþanlarýnýn birçok hakký gasp
edilmektedir. KESK krize karþý
iþyerlerinde örgütlenmelidir.
Tabanýn taleplerini açýða çýkarmalý ve birleþtirmelidir.
KESK'in geleceðine bütün
KESK üyeleri karar vermelidir.
Delegelik sistemi kaldýrýlmalý ve
KESK yönelimi ile örgütlenme
yapýsýný taban belirlemelidir.
KESK'i krize karþý direniþte
yeniden büyütelim.
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Sendikalarýn
birlik zamaný
T

ürk-Ýþ tabaný öfkeli ve ayakta. Kamu çalýþanlarý kýzgýn. Son
on günde defalarca polis barikatýyla karþýlaþtýlar. Defalarca
gaz bombasý yediler.
Krizin emekçiler ve yoksullar üzerindeki etkisini biliyoruz.
Doðrudan ekonomik baskýlarýn yaný sýra, özellikle KESK'e yönelik politik baský, mücadelenin kitleselleþmesi için uygun bir iklim
yaratýyor.
Mücadelenin kitleselleþmesinde, en büyük görev KESK'e düþüyor.
KESK, yeniden birleþtirici rolünü oynamak zorunda.
Birleþtirilecek olanlarýn adresi belli. Türk-Ýþ, Hak-Ýþ, DÝSK. BU
konfederasyonlar hýzla bir araya gelmeli. 1 Mayýs'ta yaþanan
bölünme sona erdirilmeli.
Sendikalarýn mücadele birliði için ilk adýmý atmasý gereken
örgüt KESK'tir. KESK, kazanmak için, iþçi sýnýfýnýn örgütlü ve
dinç güçleriyle birlikte hareket etmeyi baþarmak zorunda.
Türk-Ýþ üyeleri hem hükümete, hem de kriz süresince ve toplu
sözleþme döneminde harekete geçmeyen Türk-Ýþ yönetimine
kýzgýn.
Hak-Ýþ, hükümetin her programýný göklere çýkartýyor. Hak-Ýþ
tabaný, kendi koþullarýyla liderliðinin AKP'ye methiyeler düzmesi
arasýndaki çeliþkiyi görüyordur.
DÝSK, krizin etkisini en derin hisseden konfederasyon.
KESK, eðer bu temel iþçi örgütlerinin liderliklerini kazanabilirse,
bir mücadele programýnda birleþmeye ikna edebilirse, emekçilerin krizin ürünü olarak kaybettiði kazanýmlarýný geri alacak
yaygýn bir mücadelenin örgütlenmesi için en önemli adýmý atmýþ
olur. Bunun için, öncelikle, KESK içinde Türk-Ýþ düþmanlýðý,
Hak-Ýþ düþmanlýðý yapan zihniyetin artýk önemsenmemesi
gerekiyor. Türk-Ýþ'i sarý, Hak-Ýþ'i yeþil, kendisini de biricik kýzýl
ilan edenler, emek örgütleri arasýndaki bölünmenin en önemli
mimarlarý. Kim sarý kim kýzýl ayrýmýna gitmeden, kriz döneminde
tüm emek örgütlerini harekete geçirmek önemli. Kýzýllar sarýlar
eylem içinde netleþir, eylem içinde, mücadelenin taleplerine
sahip çýkanlarla, bürokratik ya da sekter güdülerle mücadelenin
taleplerine yüzünü dönenler ayrýþýr. Ama bugün bu ayrýþma aþamasýndan çok uzaktayýz. Bugün birleþmek zorundayýz.
Birleþtirici güç, eylemleriyle diðer iþçi örgütlerini de birleþik
eyleme çekebilecek olan güç, hala KESK'tir.
KESK, kendinden menkul "dörtlü" önerilerine, DÝSK, TTB,
TMMOB ve KESK'ten oluþan birlik önerilerine prim vermemelidir. TMMOB ve TTB elbette birleþik eylemin vazgeçilmez örgütleridir ama kazanýlacak ilk örgüt, eyleme geçme zorunda
kaldýðýnda yüz binlerce iþçiyi grev hareketine ve sokak eylemlerine çekme gücüne sahip olduðunu kanýtlayan Türk-Ýþ'tir.
KESK, 20 Haziran Ankara eylemi de dâhil tüm eylemleri birleþik iþçi eylemleri olarak örgütleyebilirse, sýnýfý bölen sekter
fikirlere prim vermemeyi baþarabilirse, bundan kazançlý çýkacak
olan hem KESK hem de tüm emekçiler ve yoksullar olacaktýr.

Afganistan, Pakistan ve savaþ karþýtý hareket

“Tüm iþgal güçleri bölgeden çekilsin”

H

aziran ayý Ortadoðu ve AfganistanPakistan (AfPak) bölgesi için oldukça
hareketli geçiyor. Obama’nýn Mýsýr’ýn
baþkenti Kahire’de yaptýðý konuþma dünyada ve
Türkiye’de bir yanký yarattý. Konuþma George W.
Bush’un konuþmalarýyla kýyaslanmayacak kadar
ýlýmlý osla da savaþ karþýtlarý “Ya Pakistan, ya
Afganistan?” sorusunu sormaktan geri durmadý.
Evet, Obama’nýn konuþmasý Amerika yönetimindeki deðiþiklikleri göstermesi açýsýndan önemliydi. Bush döneminin dünyadaki tek güç benim
iddiasýnýn yerini dünyayý beraber yönetelim fikri
hakim kýlýnmaya çalýþýlýyor. Konuþmalardaki 11
Eylül’le birlikte Müslüman dünyaya karþý açýlmýþ
savaþ çaðrýsý, yerini Irak ve Afganistan bozgunlarýyla birlikte dinlerin kardeþçe bir arada yaþama
havasýna býrakmýþ durumda. Obama konuþmasýnda bunun altýný iyice çizdi.
Konuþmaya baþlama cümlesi "Bugün Kahire’de
karþýlýklý çýkar, saygý ve güven temelinde tüm
Müslümanlar ve Batý arasýnda yeni bir baþlangýç
aramak için bulunuyorum" tam da bu tavýr
deðiþikliðini gösteriyor. Ancak konuþma da
örneðin Irak savaþý meþru kýlýnýyor. "Afganistan’ýn
tersine Irak bizim seçtiðimiz bir savaþtý” derken
Amerika dýþ politikasýnýn savaþý dýþlayan bir politika olmadýðýný vurgulamýþ oluyor. AfPak üzerine
konuþurken önümüzdeki süreçte de savaþýn
önemli bir Amerikan politikasý olacaðýnýn
mesajlarýný veriyor. "Afganistan ve Pakistan'daki
sorunlarý sadece askeri güç yoluyla çözemeyeceðimizi biliyoruz" derken bir yandan askeri güç
dýþýnda yollara baþvuracaðýný söylüyor ama askeri
gücü de saf dýþý býrakmýyor.
Konuþmanýn en önemli yaný olarak gösterilen
Ýsrail’e çaðrý ise pratik bir adým atýlmadýðý
takdirde havanda su dövmekle ayný. Ýsrailli
saðcýlarýn Amerikan konsolosluðu önünde yaptýklarý “No, you can’t-Hayýr, yapamazsýn”
(Obama’nýn seçim kampanyasýndaki “Yes, we
can-Evet, yapabiliriz” sloganýna karþý çýkýlýyor)
gösterisi bir açýdan doðru, Amerika Ýsrail ile iliþkilerini toptan deðiþtirecek bir politika izlemediði
sürece Obama’nýn konuþmasýndaki talep havada
kalmaya devam edecektir.
Obama’nýn konuþmasý buna raðmen Müslüman
dünyada umut yarattý. Yýllardýr Amerikan baþkanlarýndan sadece savaþ ve hakaret duymaya alýþmýþ
insanlar Obama’nýn konuþma tonunun deðiþmesiyle geleceðe ait bir umut his etmeye baþladýlar.
Bu umudun þekillenmesinde Afganistan, Irak ve
Filistin savaþlarýnda Amerikan’ýn ve desteklediði
ülke yöneticilerinin baþarýlý olamamasýnýn da
katkýsý var. 1 Mayýs 2003’te Irak’ta zafer ilan eden
Amerika son yýllarda Irak’tan Vietnam’da
yaþadýðý yenilginin benzerini yaþamadan çekilmenin yollarýný arýyor. Ýsrail tüm vahþetiyle
Filistin’e saldýrýrken dünya kamuoyunda artýk
hiçbir desteðe sahip deðil. Hizbullah Lübnan’da
Ýsrail’i yenerken Müslüman dünyaya kazanabilecekleri umudunu verdi.

Obama savaþ ve iþgalin bittiði bir dünya umudu
anlatýrken Pakistan’da 2 milyon insanýn evini terk
etmesine sebep olan bir savaþ sürüyor. Irak sürekli
olarak patlamaya hazýr bir bomba. 13 Haziran’da
Irak parlamentosundaki en büyük Sünni blokun
lideri Haris el Ubeydi, camide düzenlenen suikast
sonucu hayatýný kaybetti. Afganistan ve çevresi
Taliban ve Amerikanlýlarýn savaþý sonucu her gün
onlarca insanýn hayatýný kaybettiði, insan hak ve
özgürlüklerinin artýk telaffuz bile edilmediði bir
bölgeye dönüþtü.
Bütün bunlarýn çözümü öncelikle bölgenin
yabancý askerlerden arýndýrýlmasý ile mümkün.
Bölgede iþgal güçleri olarak baþta Amerika ve
NATO askerleri cirit atarken barýþý konuþmak bile
mümkün deðil. Her ülkede iþgale karþý mücadele
öncelikli gündem olmaya devam etmektedir.
Irak savaþý boyunca duyduðumuz propagandanýn aynýsýný Pakistan -Afganistan bölgesi için
duymaya baþladýk. Her gün basýnda Pakistan
ordusunun Talibanlýlarýn kaç tanesini
öldürdüðünü ve Svat bölgesini nasýl kontrol altýna
aldýklarýný okuyoruz. 15 bin kiþilik Pakistan
ordusunun 5 bin kiþilik Taliban gücünü yok etme
operasyonu olarak anlatýlýyor, 2 milyon kiþinin
Pakistan içlerine kaçýþ trajedisi.
Amerika, Afganistan’ý Taliban’dan kurtarayým
derken 2 milyon Pakistanlý yerlerinden olmuþ,
yüzlerce sivil katledilmiþ ne olacak ki. Ancak Svat
bölgesindeki röportajlarda halk açýkça bu
saldýrýnýn hiçbir iþe yaramayacaðýný anlatýyor.
Amerika destekli Pakistan ordusu, Talibanlara
saldýrýyorum deyip, Pakistan’ý yakýp yýktýkça
onlarca insan Taliban saflarýna katýlýyor. Svat bölgesinden yaþlý bir adam “cesur olan gençler
Taliban’a katýlýyorlar” diyorsa, o bölgede Taliban’ý
silip süpürmek mümkün deðildir.
Irak iþgali net bir þekilde gösterdi ki savaþ ve
iþgal bir ülkeye demokrasi deðil kargaþa getiriyor.
Saddam Hüseyin egemenliði altýnda demokrasi
için aðlaþan insanlar, Amerika iþgali ile
öldürüldüler. Ýþgalin bilânçosu 2 milyon ölü, 4
milyon göç, üçe bölünmüþ bir ülke. Ayný þeyin
Pakistan’da olmamasý için tüm savaþ karþýtlarýnýn
seslerini yükseltmeleri gerekiyor. Amerika ve
Pakistan Svat bölgesindeki saldýrýlarý bir an önce
durdurmalýdýr. 2 milyon Pakistanlýya acilen
destek saðlanmalýdýr, eve dönüþ için tüm hazýrlýklar yapýlmalýdýr.
Küresel BAK olarak bölgedeki tüm iþgal güçlerinin biran önce çekilmesi gerektiði çaðrýsýný
yapmaya devam edeceðiz. Türkiye Dýþiþleri
Bakaný’nýn Pakistan gezisi yeniden TürkiyePakistan iliþkilerinin tartýþýlmasýna neden oldu. Bu
konuda söylenecek þey “Pakistan halkýnýn barýþ
içinde yaþamasý için tüm maddi, manevi yardýmý
yapmaktýr. Ama oraya asker göndermek veya
askeri müdahaleden yana olmak doðru deðildir.
Tüm sorunlar demokrasi çerçevesinde
çözülmedir.”
Yýldýz Önen
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Ýþçi eylemlerine dikkat!

B

irkaç aydýr krizin sonuçlarýna karþý iþyerlerinde baþlayan direniþler, kamudaki
toplu sözleþme dönemiyle birlikte
deðiþik biçimler alarak sürüyor. Harb-Ýþ
Sendikasý krizin iþçiler üzerindeki sonuçlarýna
karþý sessiz kalan Türk-Ýþ Genel Merkezi’ni
protesto eden eylemler gerçekleþtirdi. Hem
Türk-Ýþ’in hem de hükümetin krizin faturasýný
emekçilere yükleyen politikalarýna karþý Ankara
ve Ýstanbul’da caddeleri kapatmaya kadar varan
eylemler, geçtiðimiz hafta Ýstanbul ve
Ankara’da yapýlan yeni eylemlerle geliþti.
Ýstanbul’da, 12 Haziran Cuma günü
Taksim’den baþlayýp Gümüþsuyu’ndaki Türk-Ýþ
Bölge Temsilciliði binasý önünde tamamlanan
yürüyüþ, iþçilerin öfkesini ve kararlýlýðýný net bir
biçimde gösterdi.
Ýþçi kortejleri hem toplu sözleþmelerde
hükümetin zam önerisine hem krizin etkilerine
hem de Türk-Ýþ yönetiminin sessizliðine karþý
öfkeyle sloganlar attý.
Öfke, özellikle temsilcilik binasýnýn önünde
iyice arttý ve bina domates yaðmuruna tutuldu.
Harb-Ýþ, Yol-Ýþ, Basýn-Ýþ, Petrol-Ýþ gibi
sendikalarýn üyeleri, yürüyüþ boyunca,
“Hükümet zammýný al baþýna çal!”, “Türk-Ýþ
uyuma, iþçiye sahip çýk!”, “Yaþasýn halklarýn
kardeþliði” ve “Yaþasýn sýnýf dayanýþmasý” sloganlarý attý.
Ankara’daki eylemde de özellikle KESK’le
dayanýþmaya özel bir vurgu yapýlmasý çok
önemliydi. Ýstanbul’da da yürüyüþe kamu
çalýþanlarý katýldýðýnda sloganlar ve alkýþlar
yükseldi.
Eylemlere katýlým kitlesel olmasa da, her iki
eylemi de Ankara ve Ýstanbul Türk-Ýþ’e baðlý
sendikalar platformunun örgütlemesi ayrý bir
öneme sahip.
Bu eylem ve eylem içinde hem kýzgýnlýk ve
öfke hem de kamu çalýþanlarýyla dayanýþma
duygusunun güçlü bir biçimde ifade edilmesi,
yeni bir durumun baþlangýcý olabilir. Toplu
sözleþme döneminde bu durum daha da
netleþecek.
Þimdi görev sosyalistlerde! Sendikalarýn yardýma ihtiyacý var. Sendikalar arasýnda dayanýþmaya ihtiyaç var. Kamu çalýþanlarý hareketiyle
iþçi sendikalarý arasýndaki birliðin örgütlenmesine ihtiyaç var. Tek baþýna kalmýþ ve bu yüzden kazanma umudu olmayan direniþlerle,
toplu sözleþme dönemiyle harekete geçen iþçilerin eylemi arasýnda köprü kurlulmasýna
ihtiyaç var. Yýllardýr kampanyalarda
geliþtirdiðimiz iliþkilerin ve eylemlerin, iþçilerin
eylemleri için, bu eylemlerin kazanýlmasý için,
toplu görüþmelerden iþçi sýnýfýnýn en büyük
kazanýmla çýkmasý için harekete geçirilmesi
gerekiyor.
Önemli olan sadece eylemlere daha örgütlü,
daha coþkulu katýlmak deðil. Ancak eylemlere
de katýlabildiðimizde yaþama geçirilme þansý
olan eylemler arasýnda köprü olmaya çalýþmak
ve hareketin politik ihtiyaçlarýna yanýt vermek
için yeni baþtan örgütlenmek gerekiyor.
Þimdi her direniþe ulaþmak için örgütlenmek
zamanýdýr!
Þimdi direniþler arasýnda bað kurmak için
harekete geçmek gerekiyor.
Þimdi, politik tartýþmalarý, iþçilerle birlikte,
sendikalarýn tabanýnda yapmak için hazýrlanmak gerekiyor.
Bu yaz, beklediðimizden de sýcak geçebilir.

Bonn’da yeni iklim anlaþmasý için toplantý

Sera gazlarýný kýsmaya
yanaþmýyorlar
1

-12 Haziran tarihlerinde
Bonn'da, bu yýl Aralýk
ayýnda Kopenhag'da
yapýlacak olan BM Ýklim
Görüþmeleri'nin ikinci
büyük hazýrlýk toplantýsý
yapýldý. UNFCCC 'ye
(Birleþmiþ Devletler Ýklim
Deðiþikliði Çerçeve
Sözleþmesi) taraf olan ülke
delegasyonlarý ile çok sayýda
kuruluþ ve STK'nýn katýldýðý
toplantýlar 2012 sonrasýnda
Kyoto Protokolü yerine geçecek olan protokolün
taslaðýnýn oluþturulmasý
açýsýndan önemliydi.
Küresel Ýklim
Deðiþikliði'nin etkilerini
azaltmak ve durdurmak için
karbon emisyonlarýný azaltýcý
önlemlerin hýzla alýnmasý bir
sorunluluk. Bu küresel bir
kriz ve bütün dünya devletlerinin, özellikle de geliþmiþ
ülkelerin ve geliþmekte olan
ülkelerin harekete geçmesi,
ciddi ekonomik ve sosyal
tedbirler almasý gerekli.
Bilim insanlarý çok vaktimizin kalmadýðýný ortaya
koyuyor. 2020-2030'a kadar
büyük önlemler alýnmasý
gerektiðini söyleyenler de
var, hali hazýrda geri dönülemez noktada olduðumuzu
söyleyenler de.
Kyoto sonrasý için oluþturulacak protokole dair süren
tartýþmalar ise devletlerin
önlem almakta ne kadar
isteksiz olduðunu gösteriyor.
Örneðin Bonn'da Suudi
Arabistan gibi ülkeler,
ekonomileri petrol üretimine
dayalý olan ülkelere ayrýcalýklar tanýnmasý gerektiðini
söyledi. Japonya gibi
geliþmiþ bir ülke, karbon
salýnýmýný 1990 seviyesine
göre sadece %8 azaltma
planý olduðunu açýkladý.
ABD halen net bir pozisyon
belirlemedi. Çin ve
Hindistan gibi büyük ve
geliþmekte olan ekonomiler
hedeflerini açýklamadý.
Ülkelerin niçin isteksiz
olduðunu anlamak zor deðil.
Karbon emisyonlarýnýn
azaltýlmasý demek, fosil yakýta dayalý enerji sektörünün
önemli ölçüde ortadan kalkmasý, uçak, araba gibi ulaþým

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

Atmosferdeki sera gazlarýný 350 ppm’den aþaðý çekin talebiyle yapýlan bir eylem
araçlarýnýn yerini toplu taþýma araçlarýna býrakmasý,
enerji verimliliðinin bütün
evler ve kamu binalarýnda
uygulanmasý, ormanlarý yok
eden (özellikle de Yaðmur
Ormanlarý) orman endüstrisine engel olunmasý demek.
Bu büyük bir dönüþüm ve
þüphesiz ki maliyetli bir þey.
Sistemin egemenleri
dünyanýn yok olduðunu
bilse de, kendilerini zorlayýcý
baþka faktörler olmadan
harekete geçmiyor.
Bir baþka zorluk ise
ülkelerin arasýndaki rekabet
ve çeliþkili durum. Yani
ABD, Çin'in kendisine göre
daha çok önlem almasý

(maliyet üstlenmesi) için
pazarlýk yapýyor. Bloklar
arasýnda sonu gelmez bir
müzakere sürüyor da sürüyor.
Bütün bu süreçte
Türkiye'nin rolü ise
kulaðýnýn üzerine yatmak ve
zaman kazanmak olarak
ifade edilebilir.
Türkiye Bonn'da oluþturulan taslak metinlerde,
2012'ye kadar bir hedef açýklamamýþ tek Ek 1 ülkesi
(Türkiye'nin dahil olduðu
OECD ülkeleri kategorisi)
olarak dikkat çekiyordu.
Bundan sonrasýna dair de bir
ülke hedefi açýklamak
konusunda iþaret yok.

DSiP’e üye ol!
devrimci
sosyalistlere
güç ver

www.dsip.org

sosyalist isci

Ülkelerin iklim deðiþikliði
konusunda önlem almasý
için en önemli aktörün
sosyal hareketler olduðu bu
tablodan açýkça görülüyor.
Bonn'da da görüþmeleri
takip eden STK'lar ülkeler
üzerinde basýnç oluþturmak
için eylemler yaptý. Bu yýl, 24
Ekim ve 12 Aralýk'ta Küresel
Eylem Grubu'nun da parçasý
olduðu küresel gösteriler
düzenlenecek.
Kopenhag'da Aralýk ayýnda
yapýlacak gösteriye ise yüz
binlerce insanýn katýlmasý
bekleniyor.
Erkin Erdoðan

Kitle Grevi ve
Sendikalar
Rosa Lüksemburg
sosyalist iþçi satýcýlarýndan
isteyebilirsiniz
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Anti-emperyalizm ve Anti-kapitalizm
A

nti-emperyalizm Türk
solunun belki en çok
kullandýðý terimdir. Bazý
arkadaþlarýmýz her taþýn altýnda
ABD'yi ve ABD emperyalizmini
arar, bulamayýnca da çeþitli
komplo teorileri üretir. Onlar
için Anti-emperyalizm kapitalizmin bir aþamasý olarak deðil,
ABD'nin baþlarýnda bulunduðu
bir grup geliþmiþ ülkenin
Türkiye'yi sömürgeleþtirmesinden ibarettir. Bu sebeple sol,
birçok dönemeçte deðiþik yerlere savrulabiliyor. Ýþgal altýnda
bir ülkede yaþýyormuþçasýna
"Tam baðýmsýz Türkiye" sloganý
solun temel sloganlarýndan
birisi hâline gelebiliyor.
Kapitalizmin bir aþamasý olan
emperyalizm ve buna karþý verilmesi gereken antiemperyalist
mücadele bu arkadaþlarýn
anladýklarýndan hayli farklý.
Emperyalizm teorisinin solun
bazý kesimleri tarafýndan ulusalcý bir açýdan yorumlanmasý
maalesef madalyonun öbür
yüzünde emperyalizm
teorisinin geçersiz olduðu ya da
milliyetçiliðe zemin hazýrladýðý
türünden düþünceler ortaya çýkmasýna yol açýyor.

Marksist emperyalizm
teorisi günceldir

Marksist emperyalizm teorisi
ilk olarak Avusturyalý Marksist
Rudolf Hilferding tarafýndan
geliþtirilmiþ, sermayenin rekabetçi liberalizmden nasýl tekelci
finans kapitale dönüþtüðü kapitalizmle bütünlük içinde ele
alýnmýþtýr. Bu teori daha sonra
Lenin ve özellikle de Buharin
tarafýndan geliþtirilmiþ ve tekelci sermayenin giderek kendi
devletleriyle bütünleþmesi
sonucunda kapitalist devletler
arasýnda doðacak rekabetin
çözümünün ancak askeri olabileceði gözler önüne serilmiþtir.
Birinci Dünya Savaþý bu teoriyi
hem tarih önünde doðrulamýþ
hem de Marksistlerin, milliyetçi
solcularla en açýk hesaplaþmasýna yol açmýþtýr. Sosyal

demokratlar 1914 yýlýnda iþçi
sýnýfýnýn kendi egemen sýnýfý
yanýnda saf tutmasý anlamýna
gelecek emperyalist savaþa
destek vermiþ, Lenin ve
Luxemburg gibi bir grup enternasyonalist bu tutumu hýzla
mahkûm ederek savaþ karþýtý
propagandaya baþlamýþtýr.
Marksistler, bu savaþta kendi
devletlerinin yenilgisini savunarak, iþçi sýnýfýnýn uluslararasý
birliðine sahip çýkmýþtýr.
Lenin ve Buharin tarafýndan
geliþtirilen emperyalizm teorisi,
daha sonra çeþitli Marksistler
tarafýndan giderilen eksiklikleriyle, bugün hâlen dünyayý
anlamak için gereken temeli
sunar. Marksist emperyalizm
teorisi olmadan bugünkü kapitalizmi anlamak ve ona karþý
mücadele etmek mümkün
deðildir.

BOP mu, Yeni Amerikan
Yüzyýlý mý?

Türkiye'de solcusundan
ulusalcýsýna, faþistinden kemalistine herkes ABD'nin Büyük
Ortadoðu Projesi'nden (BOP)
dem vurmaktadýr. Herkesin
kendine ait bir BOP'u vardýr,
ancak ana hatlarýyla bu projeye
göre ABD, Ortadoðu'daki
petrollere el koymak için
Türkiye'nin de dahil olduðu
Ortadoðu coðrafyasýný
sömürgeleþtirmek istemektedir.
Oysa ABD'nin Afganistan ve
Irak saldýrýlarý altýnda BOP'u
aramak, emperyalizm hakkýndaki gerçekleri görmezden
gelmek anlamýna gelir, savaþa
karþý verilen mücadeleyi de milliyetçi bir yere çekmek anlamýna
gelir.
ABD, en büyük rakibi SSCB'de
devlet kapitalisti rejim çöktükten sonra Batý bloðu içindeki
ekonomik aðýrlýðýný yitirmeye
baþlamýþtýr. Dünya çok kutuplu
bir hâle gelmiþ, Çin, Avrupa
Birliði, Rusya gibi güçler
karþýsýnda ABD hegemonyasý
gerilemiþtir. Ancak ABD askeri
olarak hâlen dünyanýn en
büyük gücüdür ve hege-

monyasýný Afganistan ve Irak
savaþlarý ile pekiþtirmeye
çalýþmýþtýr.
ABD'nin kafasýnda yeni bir
Amerikan Yüzyýlý daha vardýr.
Ancak evdeki hesap çarþýya
uymamýþ, Irak direniþi ve
dünya savaþ karþýtý hareketi
sayesinde ABD Irak'ta tam
anlamýyla bir bataklýða saplanmýþtýr. ABD baþkaný Barack
Obama bu bataklýktan çýkmanýn
yolunu Afganistan ve
Pakistan'da iþgali derinleþtirmekte görmektedir. ABD
emperyalizmi ve onunla iþbirliði yapan ülkeler savaþ karþýtlarý tarafýndan yenilgiye uðratýlmadýkça savaþ emellerinden
vazgeçmeyeceklerdir.
Türkiye de ABD ile birlikte
Afganistan iþgalinde yer alan,
Lübnan'da askerleri bulunan bir
ülkedir. Bunun sebebi
Türkiye'nin ABD'nin sömürgesi
olmasý deðil, egemen sýnýfýnýn
çýkarlarý ABD ile birlikte
davranmayý gerektiren alt
emperyalist bir ülke olmasýdýr.
Türkiye bir sömürge ya da iþgal
altýnda bir ülke deðil, tersine,
ABD'nin Ortadoðu'daki en
sadýk müttefiklerinden biridir.
Bu sebeple emperyalizme karþý
verilen mücadele Türkiye egemen sýnýfýnýn bölgedeki çýkarlarýna karþý da verilmesi
gereken bir mücadeledir. Bu
mücadelenin sloganý "Tam
Baðýmsýzlýk" olamaz.

Ordu antiemperyalist
olabilir mi?

Anti-emperyalizmi kendi
ülkesinin baðýmsýzlýðýný savunmak olarak görenlerin orduya
sahip çýkmasý tesadüf deðil.
Onlar, ABD emperyalizmine
karþý kahraman ordumuzun
bizleri iþgalden, sömürüden
koruyacaðýna inanýyor. Bu sebeple bir askeri darbe bile antiemperyalist bir nitelik taþýyabilir.
Yalçýn Küçük'ün televizyonlarda "Ben orducu sosyalistim"
diye baðýrmasýný yadýrgamamak
gerek. Emperyalizmi anlamazsan, NATO üyesi orduyu

1991’de ABD’nin Irak’a ilk saldýrýsýnda Sosyalist Ýþçi örgütü Saddam
Hüseyin’den ve Irak’ halkýndan yana tutum almýþtý. Bugün aðzýna antiemperyalizm lafýný dolayanlar tarafsýz kalmýþtý
sosyalizmin öncüsü sanmak gibi
bir manyaklýða kapýlabilirsin.
Türkiye solu içinde bu gelenek
çok eskilere dayanmaktadýr.
Doðan Avcýoðlu ve Mihri Belli
öncülüðünde geliþtirilen, stalinizm ve kemalizmin garip bir
bulamacý olan Milli Demokratik
Devrim tezi emperyalizme karþý
öncelikle milli burjuvaziyi
desteklemek gerektiðini, bu
amaç doðrultusunda orduyu ve
"zinde güçleri" harekete
geçirmek gerektiðini savunuyordu. Eylemlerde "Ordu-gençlik
el ele" sloganlarý atýlýyor, ulusal
bayraklar taþýnýyordu. 15-16
Haziran 1970'te iþçi sýnýfýnýn
devrimci bir güç olduðunu
kanýtlayan büyük direniþler
polis ve asker tarafýndan
ezildiði halde bu fikirlerin etkisi
sürmüþ, "sol cunta"cýlarýn 9
Mart'ta yapmayý planladýklarý
askeri darbe yenilgiye uðramýþ,
yerine 12 Mart 1971 darbesi
gelmiþtir.

Türkiye’de savaþ karþýtý hareketi ayakta tutan Küresel BAK oldu. DSÝP’lilerin kurucularýndan olduðu Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu aralýksýz
olarak savaþa karþý çýktý; anti-kkapitalizme dayanan anti-eemperyalist mücadelenin birleþtirici rolünü sokakta gösterdi.

Bugün ayný fikirler trajikomik
bir biçimde sözde antiemperyalistler tarafýndan savunulmaktadýr. "Ordu Göreve" pankartlarý açanlar kendilerini antiemperyalist olarak tanýmlamakta,
ordunun antiemperyalist bir rol
oynayacaðýný düþünmektedir.
Ergenekon davasýnda da ayný
tavýr açýða çýkmaktadýr, ulusalcýlar her yeni dalgada emperyalizmden dem vurmakta, darbecilerin binalarýna "Ergenekon
yalaný, Amerikan planý"
pankartlarý asýlmaktadýr.
Buradaki trajik unsur kendilerine "solcu" adýný verenlerin
bunu sahiplenebilmesi, komik
unsur ise antiemperyalist olarak
tanýmlanan ordunun her darbeden sonra NATO'ya baðlýlýðýný
açýklamasýdýr.
Antikapitalist olmayan bir
Anti-emperyalizm olmaz
Yanlýþ bir Anti-emperyalizm
retoriði sayýsýz iþçi mücadelesinde de karþýmýza çýkmakta,
mücadelenin hattýný muðlaklaþtýrmaktadýr. Örneðin, Tüpraþ
özelleþtirmesine karþý ileri
sürülen slogan "TÜPRAÞ
vatandýr, satýlamaz" þeklindeydi. Özelleþtirmeye karþý verilen
mücadelede önemli olan
özelleþtirme midir, yoksa
özelleþtirilen þirketin hangi sermayeye satýldýðý mý?
Sermayenin vataný yoktur, iþçilerin vataný olmadýðý gibi…
Kapitalizm var olduðu günden
bu yana küresel olarak iþleyen
bir sistemdir, bu sistemi alt üst
etmek ise ancak iþçi sýnýfýnýn
enternasyonal direniþi ile
mümkündür. Yurtseverliðin,
ulusalcýlýðýn, milliyetçiliðin
Anti-emperyalizmle bir ilgisi
yoktur, bu fikirler iþçi sýnýfýný
suni olarak bölmeye hizmet
eder. Anti-emperyalizm ancak
Anti-kapitalizm ile birlikte
anlamlýdýr. Antikapitalist
olmaksa enternasyonalist
olmayý gerektirir.
Can Irmak Özinanýr
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Anarþizmin doðasý
Kapitalizmin aþýlmasý ve yerine sýnýfsýz, devletsiz bir
toplumun kurulmasý, Marksist teorinin en önemli vurgusu. Marksizm, bu vurguyu yapan ne ilk ne de son
teori.
Sýnýfsýz toplumu hedefleyen diðer teorilerden net bir
farklýlýðý var ama marksizmin.
Ütopik sosyalistler, anarþistler, reformist sosyalistler
ya da ikameci sosyalistler sýnýfsýz toplum mücadelesinin belli baþlý akýmlarý olarak marksizmle
tartýþýrken, aradaki farklýlýklar ve marksizmin ayýrt
edici yönü net bir biçimde açýða çýkýyor.
Özellikle anarþizm, Birinci Enternasyonal’in kurulduðu dönemden itibaren þekillenen ve her önemli
dünya tarihsel süreçte marksizmle tartýþan bir akým
olarak, cazip özellikleri nedeniyle, kural tanýmazlýðýyla, hareket içinde aktivistlere sýk sýk musallat oluyor.
Anarþizmin özelliði, bir dizi yanýlgýyý tek bir ana
akýmda toplayan bir hareket olmasý. Mücadele
anlayýþý ikameci, sosyalizm anlayýþý ütopik olan
anarþist gelenek, iþçi sýnýfýna tipik bir reformist gibi
bakar.
Yani tepeden bakar.
Ýþçi sýnýfýný kurtarýlmasý gereken bir katman olarak
görür. Birisi kurtarýlacaksa, birisinin de kurtarýcý
olmasý gerekir. Ýkamecilik, özetle budur, kurtarýcý
olanlarýn, kurtarýlacak olanlarýn yerine kendi eylemlerini geçirmeleri.
Anarþizmin sosyalizm anlayýþlarýndaki ütopyacýlýk
ise, anarþistler istiyor diye, kapitalizm yýkýldýðý anda
sýnýfsýz topluma geçileceðini, eþit ve adil bir dünyanýn
devrimin ürünü olarak bir saniyede yaratýlacaðýný
iddia etmelerinden kaynaklanýr.
Sosyalizmi, gözümüzün önünde akýp giden
mücadelelerin sorunlarýnýn aþýlarak, birleþmesi saðlanarak, sýçrama yapmasý ve sermayenin üzerinde yükseldiði tüm mekanizmalarý daðýtmasý eylemi olarak
kavrayamayanlar, teoriye mistik bir güç atfediyor.
Marksist teori, iþçi sýnýfýnýn dünya tarihsel deneylerinin birikimidir.
Akýllý, zeki ve deha þahsiyetlerin masa baþý buluþlarý
deðildir. Mücadelenin dersleridir. Deneylerin, belli bir
bakýþ açýsýyla, iþçi sýnýfýnýn dünya çapýnda çýkarlarý
açýsýyla kavramlaþtýrýlmasýdýr.
Marks’ýn sosyalizm anlayýþýný bilimsel yapan da
marksist teorinin bu özelliðidir. Bir teorinin bilimsel
olmasý için, gerçek bir konusu olmasý gerekir.
Marksizm, iþçi sýnýfýnýn hareketinin teorisidir. Tüm
siyasal akýmlardan ve anarþizmden farklýlýðý
buradadýr. Anarþizm, fikir üretip eyleme geçerek
sýnýsýz topluma ulaþýlabileceðini sanýr. Marksizm ise
iþçi sýnýfýnýn eylemiyle sýnýfsýz topluma ulaþýlabileceðini savunur. Bu yüzden, “iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi
eseri olacaktýr” Birinci Enternasyonal’in açýlýþ cümlesi
olmanýn ötesinde, marksist sosyalizm anlayýþýnýn
özünü ifade eder.
Ýþçi sýnýfýnýn kendi eseri olmayan hiçbir devrim, iþçi
sýnýfýnýn egemen sýnýfýn fikirleriyle hesaplaþmasýna
yardýmcý olmayan hiçbir hareket sosyalist deðildir ve
sýnýfsýz toplum mücadelesine bir gram katkýsý yoktur.
Kapitalizmden sosyalizme bir çýrpýda geçileceðini
düþünen aydýnlanmýþ kadrolar, sadece kapitalist üretim ve yeniden üretim sürecinde kollektif üretim,
kollektif eylem ve kollektif yaratýcýlýk özelliðini
taþýyan tek sýnýf, tek mülksüz sýnýf olan iþçi sýnýfýnýn
devrimci gücünü görmezden gelmekle kalmýyor. Bir
de, eðer bu sýnýf mücadele içinde egemen sýnýfýn fikirlerinin etkisinden kurtulamazsa, bir devrimin
süreklilik kazanmasýnýn ve kapitalizmin bir daha
ayaða kalkamamak üzere yenilmesinin de mümkün
olamayacaðýný göremiyorlar.

Þenol Karakaþ

Ne kadar sinema, o kadar politika
S
inema-politika iliþkisi bereketli
konudur çünkü en basit
biçimiyle kimin sinemasýný
seyrettiðimiz, yaptýðýmýz hangi
tarafta oluðumuzla iliþkilidir. Bir
endüstri olarak geliþtiði yýllardan
itibaren sinema bir uluslararasý iliþkiler ve ticaret konusu olmuþ bu
anlamda küresel baskýn bir sinemayla sömürülen ve bazen direnen sinemalardan söz edilmeye baþlanmýþtýr.
Konu bir yanýyla hükümetlerin
neyin, ne þekilde gösterilebildiðini
denetleme mekanizmalarýna dayanýr.
En bilinen örneði Hays kodu olarak
1930'lu yýllarda Amerika'da
karþýmýza çýkar. Filmlede Amerika
bayraðýnýn kullanýmý, dinsel içerik

Korkunç Ývan’dan bir kare

gibi olmazsa olmazlarý belirledikten
sonra bir de olamayacaklarý belirler:
tutkulu aþk, eþcinsellik, vahþet...
1967'de terk edilen bu sistem yerini
þirketlerin bir baþka kontrol sistemine býrakarak MPAA'nýn derecelendirme sistemi doðar. Film içeriðine göre sýnýflandýrýlýr, bütçesi ve
daðýtýmý buna göre yapýlýr. Yani yine
doðru kriterler uygulanmazsa film
görünmez hale gelir.
Öte yandan SSCB, Çin gibi devletin
sinemayý tam olarak kontrol altýnda
tutuðu ve bir propoganda makinesine dönüþtürdüðü sistemlerde bile
aradan sýyrýlmak mümkün olabilir.
Bunun en bilinen hikâyesi Eisenstein
son filminin akýbetiyle görünür hale
gelir. Kendisi de iyi bir sinema
izleyicisi olan Stalin, bazý durumlarda içeriðine sahne sahne karýþtýðý
filmler sipariþ ettiði yýllarda Korkunç
Ývan filmini görmezden gelir. Filmin
ancak ikinci bölümü ortaya çýktýðýnda 40'lý yýlarda Rusya'da Korkunç
Ývan'ýn kendisinden baþkasý olamayacaðýný anlar. Eisenstein montajýn
bitmesinin ardýndan kalp krizinden
ölür (korkudan öldüðü de söylenir).
Film 1958'e kadar sansüre uðrar.
Ama alýnan ders önemlidir. Sistemin
tam ortasýnda bile olunsa kör bir
noktadan direnmek mümkündür.
Bugün iki açýdan sinema politika
iliþkisi iþlemeye devam ediyor.
Birincisi açýkça politik filmler yapmak, propoganda filmleri. Doðal
olarak bu filmler resmi ideolojilere
yaslandýklarý ölçüde önleri açýlýyor
ve gösterim imkânlarý artýyor. Ýkin-

cisi ise sinemanýn gösterdiðinin altýnda sakladýðý neyse onunla çalýþmak.
Reklam filmlerinin ya da çizgi filmlerin ideolojik olarak ne anlattýklarý
konusu yýllardýr tartýþýlan bir konu.
Bunlar barýndýrdýklarý mesajý ne
kadar görünmez kýlarlarsa o kadar
tehlikeli hale geliyorlar. Buna karþýn
yaygýn bir ideolojik aygýtýn bile içine
bir eleþtiri imkânýný sokmanýn yollarý
halen keþfediliyor. Holywood'un
içinden bir film çýkýp, yaþadýðý
ülkenin baskýn politikasýný bir gençlik filmi olarak karþýmýza getirip
gözler önüne serebiliyor.

Orhan Göztepe

Kaptan Amerika, bir propaganda örneði

Doðaya ve canlý yaþamýna yönelik
saldýrýya karþý 'Yaþam Savunusu' çýktý!

G

azeteci-yazar Yalçýn
Ergündoðan'ýn "Yaþam
Savunusu" adlý yeni kitabý çýktý.
32 yýldýr hak ve özgürlük savunuculuðunu yayýn çizgisi olarak benimseyen
Belge yayýnlarý'nýn yeni baþlattýðý 'Doða
ve Hayvan Haklarý' dizisinin ilk kitabý
olma özelliðini de taþýyan kitabý
Türkiye'nin her yanýndaki kitapçýlarda
bulmak mümkün. Kitaba, ayrýca internet
üzerinden www.kitapyurdu.com ve
www.ideefixe.com adresinden de
eriþilebiliyor.
"Çalýþma, kitabýn adýnda da vurgulandýðý gibi, aslýnda bir 'Yaþam
Savunusu'. Ülkemizde ya da dünya
ölçeðinde doðaya ve yaþama karþý giriþilmiþ saldýrýlarý püskürtmeye çalýþan
bir telaþýn ifadesi. Kaleme alýnmýþ her
yazýnýn geri planýný bu çaba oluþturuyor" diyen Yalçýn Ergündoðan; kitabýn
birinci baskýsýna yazdýðý Önsöz'de
"haykýrýþtý, yanký buldu, kitap oldu"
ifadesini kullanýyor.
Yalçýn Ergündoðan'ýn "yazdýklarým,
ifade etmeye çalýþtýklarým, yurdunu
bütün bir ‘cihan’ olarak kabul etmiþ, dil,
din, ýrk, cinsiyet ve tür farký bilmeyen,
bir anadan doðmuþçasýna, ‘önce insan’
yaklaþýmýnýn yerine, ‘tüm canlýlarýn
yaþam hakký’ný koymaya çalýþma çabasý.
Bir arada yaþamý güzel kýlma vurgusu.
Dünyanýn yalnýzca insan türüne ait
olmadýðýnýn bilince çýkarýlma çabasý.
Yaþamýn her anýnda ve alanýnda saldýrý
boyutuna varan ‘tüketim kamçýlamasýna
karþý’, bir direnç oluþturma ve çoðalma
çabasý" diye vurguladýðý çalýþma 374
sayfadan oluþuyor. Türkiye'nin her
yanýndaki kitapçýlarda bulunulabilecek
kitaba, internet üzerinden
www.kitapyurdu.com ve
www.ideefixe.com adresinden de
eriþilebilecek.
Ergündoðan'ýn Yaþam Savunusu adlý
kitabýný, Ýstanbul'da, Divanyolu
Caddesi, (Tramvay yolu) Binbirdirek Ýþ

yapýlýyor. ‘Kibirli’, ‘ben merkezci’
ve ‘en akýllý’ olduðunu iddia eden
‘insan türü’ sýk sýk eleþtiri konusu
ediliyor. Kitabýn her sayfasýnda
türcülüðü reddeden bir noktadan,
aslýnda baský ve sömürüye karþý
çýkýlýyor...
Dil, din, ýrk, milliyet ve tür farký
gözetmeksizin, bir anadan doðmuþçasýna birlikte, bir arada
yaþamýn, varlýðýmýzýn sürmesi için
bir zorunluluk olduðu vurgusunun
dýþýnda, aslýnda çok da güzel
olduðu savunuluyor...
‘Yurdumuz bütün cihandýr bizim’
yaklaþýmý kitapta yer alan tüm
yazýlarda açýkça hissediliyor.

Yüksek sesli ‘savunma’

Haný No:15 Sultanahmet adresindeki
BELGE KÝTAP KULUBÜ'nden (Tel: 0212638 34 58) de temin etmek mümkün.

Kitapta neler var?

Kitabýn arka kapaðýnda yer alan
sunum yazýsýnda kitapla ilgili þu bilgiye
yer veriliyor:
"Yalçýn Ergündoðan, doðaya saygýyý,
yaþam hakkýný, çevre duyarlýlýðýný, hayvan haklarýný, nükleerin bombasýna da,
enerjisine de karþý çýkýþý, savaþ
karþýtlýðýný, barýþý savunmayý, hak
mücadelelerini ortaklaþtýrmayý, bütünleþtirmeyi yazýlarýnýn da yaþamý savunmanýn da ana unsuru olarak görüyor.
Zaten, kitapta da, açýkça ve anlaþýlýr bir
dille doðrudan ‘yaþam savunuculuðu’

Su altýnda kalacak antik kentlerden, mavi yüzgeçli orkinoslara,
nesli tükenmekte olan Kelaynak
kuþlarýndan, golf sahasý yapýlmak
istenen ormanlara, sokak
köpeklerinden, nükleer santral
yapýlmak istenen kentlere,
siyanürle altýn aranmaya
kalkýþýlan yörelere dek, ‘tüketmek’, ‘daha fazla tüketmek’, ‘kâr’,
‘daha fazla kâr’ basýncýna ve saldýrýsýna
karþý yazar kitapta, kaleminin gücü ile
sadece yaþamý savunuyor. Bu haliyle
kitaba yüksek sesli bir ‘savunma’ da
denebilir...Zaten yazar, kitabýn giriþinde
de belirtiyor: "Doðanýn da hayvanlarýn
da ne kendilerini savunacak 'avukatlarý',
ne çýkarlarýný koruyacak 'sendikalarý',
ne de 'oy haklarý' var.
Tam da bu nedenle; tüm canlýlarýn
'yaþam haklarýný' savunan, onlarla birlikte, yaþamý eþit ve adilce paylaþabilmek için, 'türcülüðü' reddeden bir
noktadan baský ve sömürüye karþý çýkan
duyarlý insanlara çok iþ düþüyor...
Unutmayalým, DÜNYA YALNIZ BÝZÝM
DEÐÝL..."
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Toplantýlar
Etkinlikler

DSÝP Beyoðlu
Konferansý
toplandý
SÝ Ýstanbul- 27-28 Haziran
tarihlerinde yapýlacak olan
DSÝP Konferansý’na doðru
yerel hazýrlýklar sürüyor. 14
Haziran günü Beyoðlu
Konferansý yapýldý.
Konferansýn ilk oturumunda
gündemler Kapitalizmin krizi
ve direniþ, Kürt sorununda
çözümün neresindeyiz?,
Ergenekon’a karþý mücadele,
Yeni kitlesel sol parti ve DSÝP
oldu. DSÝP’in politik çizgisini
netçe ortaya koyan bu dört
baþlýkta sunuþlarýn ardýndan
üyeler söz alarak katký yaptý.
Konferansýn ikinci oturumundaki gündemlerse Birim
inþasý ve üye kazanmak,
Sosyalist Ýþçi, Kampanyalar
ve Mali çözümler oldu.
Teorik tartýþmalardan ziyade
önerilerin, fikirlerin ve sorunlarýn paylaþýlýp tartýþýldýðý bu
bölümde Beyoðlu biriminin
iþleyiþi ve daha etkin hale
nasýl getirilebileceði
konuþuldu.
Tuna Öztürk

YAÞAM SAVUNUSU

Baþbakanlýða baðlý bir matbaada grev kararý alan BasýnÝþ üyeleri, ATV-Sabah grevcileri, Harb-Ýþ, Tez Koop-Ýþ,
Yol-Ýþ ve Tümtis üyesi iþçiler
katýldý. Uzun süre AKM
önünde bekleyen iþçiler
buradan Gümüþsuyu'nda
bulunan Türk-iþ Bölge
Temsilciliði'ne yürüdü.
"Hükümet zammýný al baþýna
çal", "iþçiler burada Türk-Ýþ
nerede", "iþçiyi sataný biz de
satarýz", "iþçilerin birliði ser-

mayeyi yenecek" ve "genel
grev genel direniþ" sloganlarýnýn atýldýðý yürüyüþ korteji Türk-iþ binasýna
geldiðinde bazý iþçiler
domates ve yumurta attý.
Bazý iþçiler ise bu tutumu
yanlýþ buldu. Ancak tüm
iþçiler hükümetin önerdiði
zamma karþý Türk-iþ
Konfederasyonu'nun sokaða
çýkmasýndan yanaydý.
Sendikacýlar sokaktan ayrýlmayacaklarýný açýkladý.

HER ÇARÞAMBA
SAATT 19.00’DA
TOPLANIYOR

Sosyalist Ýþçi
ne savunuyor?

yayýnlandý ve okurla buluþtu. Kitaba
yazdýðým notta belirtmiþim; “uzayýn
derinliðine ve sonsuzluða býrakýlmýþ
haykýrýþlardý. Yanký buldu, þimdi de
kitap oldu...” diye. Haykýrýþlarýmý kitaba
dönüþtürmeyi tasarlarken yazdýðým bir
baþka notta ise þöyle demiþim:
“yemeðini vermeden ve akþamki gezintisine çýkarmadan, eve gelir gelmez
doðrudan bilgisayarýn baþýna
geçtiðimde, bana sinirlenen ve baþýmda
homurdanýp, havlayýp, pantolonumun
paçasýndan çekiþtirerek ‘görev baþý’
yaptýran, ama hiç darýlmayýp, hep
baðýþlayýp daima seven Cindy...” Kitap
bu notla çýktý ama... O artýk yok!
Annesinin doðumunda baþýnda idim.
Elime doðmuþtu. O müthiþ ana tanýklýk
etmek istemiþtim. Doðduðu günden
beri de hiç ayrýlmaksýzýn yaþamý paylaþýyorduk. 19 Mayýs akþamý aramýzdan
ayrýldý gitti. Evet, o artýk yok...
***
14-15 yaþlarýnda süt bezlerinde bir ur
oluþtu. Zaman içinde büyüdü. Yaþlýydý,
hiç týbbi müdahale yaptýrmak istemiyor,
yaþamýný doðal þekilde tamamlasýn
istiyordum. Ama oluþan 'ur' artýk patlama noktasýna gelince, ameliyata dayanabileceði seklinde týbbi verileri de aldýktan sonra ameliyat ettirdim. Çok iyi idi.

Küresel
Eylem
Grubu
Her Cuma
19.00’da
toplanýyor.

KARAKEDÝ
KÜLTÜR MERKEZÝ
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DSiP

toplantýlarý

Devir mücadele devridir!

ÝSTANBUL
AVRUPA YAKASI

SÝ Ankara- Toplu iþ
sözleþmeleri sürecinden beri
mücadele eden Türk-iþ'li
iþçiler 12 haziran'da yine
sokaktaydý. kýdem tazminatý
gaspýna, krizin yarattýðý iþten
çýkarýlmalar, maaþ ve
ikramiyelerin verilmemesi
gibi etkilere karþý meclisin
Dikmen kapýsýnda toplanan
250 kiþi AKP hükümetini ve
Türk-iþ yönetimini uyardý.
basýn açýklamasýný okuyan
Petrol-iþ Ankara þube
Baþkaný Mustafa Özgen
"Ankara'da 8 sendika
direniþte. Henüz topyekun
bir mücadele
örgütleyemedik. Ama bugün
Ýstanbul'da da arkadaþlarýmýz
sokakta, eylemde. yakýnda

18 Haziran
Perþembe, saat:19.00

Türkiye'nin her yerinde
sokaklarda olacaðýz. Devir
mücadele devridir. Biz iþçiler
haklarýmýzýn gaspýna karþý
mücadeleye hazýrýz; buna
direnen sendika bürokrasisidir, Türk-iþ yönetimidir."
dedi.
Eylemde Türk-iþ yönetiminin de dahil olduðu "evde
oturma, pazara çýk" kampanyasýna da tepki gösterildi.
Türk-iþ'e baðlý sendikalarýn
Ankara'daki eylemleri
aylardýr devam ediyor. DSÝP
iþçilerin taleplerini ve tüm
eylemlerini destekliyor; bu
eylemlerin kitleselleþmesini
ve iþçilerin birliðini önemsiyor.
Damla Çimen

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.

BAÞKA TÜRLÜ YA DA BAÞKA TÜRLE AÞK
Aþk üzerine dünya dillerinde çok þey
yazýldý, söylendi. Tabii, Türkçe’de de...
Hatýrlýyorum da, “ilk aþk unutulmaz!”
diye, “aþk” sloganlaþtýrýlýp siyasi parti
faaliyetinin yapýþtýrýcýsý, çekim merkezi
daveti olarak bile kullanýlmýþtý. Önceleri
belli bir kesimi toplayabilen o partide
þimdi “aþk” mý bitti, yoksa “ilk aþk”
tutkusu mu; henüz belli deðil. Bilinen,
aþkýn ayaklarý yerden kesen, vücut
kimyasýný deðiþtiren, dünyaya baþka
türlü baktýran, insan türünün kendi türleriyle iliþkilerinde de sürdürdüðü
“kibirli” duruþunu kýran bir þey
olduðu...
Baþka “”tür”den bir canlý ile iletiþim
kuranlar, hele de onlarla yaþamý paylaþanlar bilirler elbette. Onlarla kurulan
iletiþim de zamanla, tarif edilemez bir
baþka türden aþka dönüþüverir. Hem
de, bu aþk insana –çok fazla bilmediðikendi türüyle daha derin, daha sahici
aþklar yaþamanýn sihirli, gizemli
anahtarýný verir. Üstelik çaktýrmadan...”
***
Epey bir zamandýr yayýnlanmayý
bekleyen ‘Yaþam savunusu’ adlý
kitabým, 32 yýldýr hak savunuculuðu
çizgisini ödünsüz sürdüren Belge
Yayýnlarý’nýn “Doða ve hayvan haklarý”
dizisinin ilk kitabý olarak sonunda

KADIKÖY

Ada Kafe, Ali Suavi
Sokak, 22/ A Bahariye
caddesi.
Ýletiþim: 0536 5195406

SÝ Ýstanbul-12 Haziran
akþamüstü iþ çýkýþýnda
Taksim AKM önünde biriken
kamu iþçileri kendilerine
düþük ücret veren hükümet
ile suskun kalmakla ve
patron örgütleriyle suçladýklarý Türk-Ýþ yönetimi protesto
etti. DSÝP Ýstanbul Ýl Örgütü
üyeleri de öfkeli kamu iþçileriyle birlikte yürüdü.
Ýstanbul Ýþçi Sendikalarý
Þubeler Platformu'nun
çaðrýsýyla yapýlan eyleme

Göðsündeki urlar alýnmýþ rahatlamýþtý.
Ýyileþti, çabuk toparlandý. Ama gel gör
ki, 20- 25 gün önce ön sað bacaðýnýn
içinden göðsüne doðru çok hýzla
geliþen ve büyüyen "kanser" yaþamýný
sonlandýrdý. (12 Nisan 1994- 19 Mayýs
2009) Yaþlýlýktan ötürü 8 aydýr arka
bacaklarý tutmamaya baþlamýþtý. Her
zamanki yaþam seklinde deðiþiklik
olmasýn diye ben yaþam þeklimi
deðiþtirdim. Her gün sabah/akþam
beline taktýðým 'bel tasmasý' ile çalýþmayan arka bacaklarýnýn yerine, belinden kaldýrarak, ön ayaklarý ile olaðan
gezintilerimizi yapa geldik son 20 güne
dek...
Öyle bir bakýyordu ki... "Ne yemek
isterim, ne su. Yeter ki yanýmda ol.
Kokunu hissedeyim yeter bana" diyordu... Sýcak, sýmcaktý...
Bambaþka bir iliþkiydi, bambaþka bir
sevgi tattým, çok þey öðrendim onlardan. Kendini 'en akýllý', 'en zeki' türün
mensubu olma böbürlenmesini
(palavrasýný), onun verdiði ben merkezci bakýþý ve tabii kibirliliði terk ettirdi
bana. Öðrendiðim en somut þeylerden
biri de; insan türüne mensup bireyler
olarak, diðer türlerden canlýlarla kurulan iliþkinin yerinin hiçbir þeyle doldurulamayacaðý...
Bu iliþkiyi ve onlarla yaþamý paylaþmayý herkese tavsiye etmek isterdim

aslýnda. Þimdiki duygularým ve ruh halimle bir tek nedenden ötürü önermiyorum. Yaþam süreleri bizim türden çok
daha kýsa. Ýliþkinin sonu mutlaka çok
acý bitiyor...
Ama bu iliþkiyi illa yaþamak ve bu
ölçülemez sevgi baðýný mutlaka kurmak
isteyenlere hayvan bakýmevlerinden
(barýnak), bir ya da iki hayvanin sorumluluðunu üstlenerek, onlarýn gýdalarýný
ve sevgi ihtiyaçlarýný karþýlamalarýný
öneriyorum þimdi. Haftada bir iki gün
ya da her gün yanlarýna giderler,
beraber olurlar bir süre, alýp dolaþtýrýrlar
ve yeniden ortamlarýna geri býrakýrlar. [
Bildiðim kadarýyla Adana DOHAYKO'da
ve Ýstanbul Yedikule Hayvan
Bakýmevi'nde böyle bir uygulama var...
(0212) 633 58 57, Meral Olcay-(0535)
712 63 90 )]
**
Yazý boyunca vurguladýðým gibi, ben
çok þey öðrendim O'ndan, onlardan.
“Çaktýrmadan” öðretti, öðretmek için
deðil, kibirsizce, yaþamý paylaþýrken
farkýnda olmadan.
Baþka türle iliþkinin öðrettikleri, ne
"Milli Eðitim"inki gibi kafaya vura vura,
ne de ezberci. Varlýklarý gibi, dostluklarý da çok sahici. Çýkarsýz, karþýlýksýz,
temiz, çok temiz...

Yalçýn Ergündoðan

yalcin.ergundogan@sesonline.net

internet
ozurdiliyoruz.com
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
hranticinadaleticin.com
70milyonadim.org

Küresel
Barýþ ve Adalet
Koalisyonu

“Bizi sataný biz de satarýz”
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Ýran’da seçimler
kitle mücadelesi
rejimin geleceði
Beyoðlu

Ýstiklal Caddesi
Bekar Sokak No: 16/3

ÝSTANBUL
ANADOLU
YAKASI
18 Haziran
Perþembe, saat:19.00

Ýran’da seçimler
kitle mücadelesi
rejimin geleceði
Kadýköy
Sakýz sokak No 18/2
(Þifa Hastanesi karþýsý)

Haksýzlýklarý,
mücadelenizi,
yorumlarýnýzý
bize yazýn

sosyalistisci
@gmail.com

Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý
iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif
olarak el koyup üretimi
ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.
Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet
gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için 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.

sosyalist isci

 Z Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Ltd. Þti.
 Sahibi: Arife Köse  Sorumlu Yazýiþleri Müdürü:
Volkan Tamusta  Adres: Caferaða Mahallesi, Nail
Bey Sokak, No: 9/15, Kadýköy/Ýstanbul
 Baský: Özdemir Matbaasý, Davutpaþa Cad. Güven
Sanayi Sitesi, C Blok, No: 242 Topkapý, Ýstanbul Tel: 0212 577 54 92  Yerel süreli yayýn, haftada bir
yayýnlanýr. www.sosyalistisci.org

Dikkat ! GDO'lu ürünler
kapýmýza dayandý
T

Kâr deðil insan!

arým ve Köy Ýþleri
Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan Biyo Güvenlik Yasa
Tasarýsý Meclis'te bekliyor.
Tasarýyla bugüne kadar yasak
olan ancak denetimsiz bir þekilde
ülkeye giriþi yapýlan GDO’lu
(Genetiði Deðiþtirilmiþ
Organizmalar) tarým ve sanayi
ürünlerine resmen kapý açýlýyor.
Tasarýda GDO'lu ürünlerin
organik tarým alanlarýna yakýn
üretim merkezlerinde, bebek
mamalarý ve küçük çocuk ek
besinlerinde özel amaçla geliþtirilen hariç alanlarda kullanýmý
yasaklanýrken, insana ve çevreye
verilecek zarardan GDO'lu
tohumlarý ya da ürünleri ithal
edenler sorumlu tutuluyor.

Saðlýðýmýz tehlikede

"GMO ya da GDO (Genetically
Modified Organisms-Genetiði
Deðiþtirilmiþ Organizmalar)"
olarak bilinen ürünler, genetik
müdahale yöntemleriyle bitkilerin genetik yapýsýna bakteri,
virüs vb. herhangi bir baþka canlýdan alýnan gen veya genlerin
aktarýlmasýyla elde edilen yeni
organizmalar. Türkiye'de
GDO'lu ürünlerin ekimi, dikimi,
üretimi ve ithalatý kanunen
tamamýyla yasaktý. Ancak, 2003
yýlýnda yurt dýþýndan satýn alýnan
800 bin ton soyanýn %90'nýn ve
1.8 milyon ton mýsýrýn da
%80'inin ABD ve Arjantin kaynaklý olduðu bilinmekte.
GDO'lu ürünler üretiminde baþý
çeken iki ülke ABD ve
Arjantin'den gelen ürünlerin
mýsýr ve soyanýn GDO'lu olmama ihtimali oldukça düþük bir
ihtimal. Türkiye'de gümrüklerde
ve diðer bölgelerde GDO analizi
yapabilecek alt yapýya sahip
akredite bir laboratuar
olmadýðýndan, ithal edilen ürünler kontrolsüz olarak sýnýrlardan
girmekte.
Polenler, arýlar, rüzgar gibi
etkenlerle yayýlabilen GDO'lu
ürünlerin dört-beþ km'lik uzaklýða kadar eþleþme riski var. Bu
ürünler eþleþtikleri zaman kendi
dýþýnda bir türün yaþamýna izin
vermiyor. Biyo çeþitlilik açýsýndan tehlike oluþturan GDO'lar,
insan saðlýðý açsýndan da çok
riskli. GDO'lu bitkilerden ve hayvanlardan elde edilen ürünlerin
meydana getirebileceði risklerin
baþýnda alerji geliyor. Ayrýca
yüksek toksik etkisi var ve
antibiyotik baðýþýklýðýný
zayýflatýyor.
1990'lý yýllarýn baþýndan itibaren

“GDO'lu bitkilerden ve hayvanlar dan elde edilen ürünlerin mey dana getirebileceði risklerin baþýnda alerji geliyor. Ayrýca yüksek
toksik etkisi var ve antibiyotik
baðýþýklýðýný zayýflatýyor.”
piyasaya sürülen GDO'lu ürünleri üreten þirketler dünyadaki
açýklýða çare bulacaklarýný iddia
etseler de, bu "ulvi" çabanýn
arkasýnda ilaç ve tohum þirketlerinin gýda ve tarým alanýndaki
hegemonya mücadelesi yatýyor.
Genetiði deðiþtirilmiþ gýdalar,
`yeþil devrim`le birlikte baþlayan
tarýmýn þirketleþmesi sürecinin
bir parçasý.

Þirketler

Dev tekeller zaten büyük oranda ele geçirmiþ olduklarý tarým
ve gýda piyasasýný tamamen
kendi kontrolleri altýna almak
için çeþitli politikalar üretiyor,
GDO`lar ve patent politikalarý da
bu sürecin bir parçasý. Tohum
üreticisi çok uluslu þirketlerin
baþýnda Monsanto,
Syngenta,Cargill, Bayer, Dupont
geliyor. GDO üreticisi bu tekeller
patentler yoluyla gýdayý kay-

naðýný da, tohum olarak kontrol
altýna almak istiyorlar. O nedenle
kendinden sonraki nesilden ürün
vermeyen tohumluklar üreterek
çiftçiyi sürekli kendisinden
tohum almaya zorluyorlar.
Üstüne üstlük bir de patent
bedeli tahsil ediyorlar.

Gýda-a
açlýk

GDO'lu tarým binlerce çifçi
pahalý tohum almak, üzerine de
patent ücreti ödemek zorunda
kalmasý nedeniyle maðdur oluyor ve büyük kentlere göç etmek
zorunda kalýyor. Üstüne üstlük
GDO'lu tarým topraðýn kirlenmesi sonucunda tarým yapýlan
alanlarýn yok olmasýna neden
oluyor. Türkiye'de de tasarý
yasallaþtýðýnda binlerce küçük
çiftçi maðdur olacak. GDO'lu
tarým býrakýn açlýða çare olmayý
sorunu daha da derinleþtiriyor.
Ayrýca açlýk sorunu yokluktan
deðil, paylaþýmdan kaynaklanýyor. Kar için milyonlarca insaný
açlýðýna neden olan bu þirketler
bu sorunu çözecekleri iddiasý ne
kadar inandýrýcý?
GDO yasa tasarýsý karþýsýnda
kullanýlan argümanlardaki aðýr-

lýklý milliyetçi dil kalabalýklarý
bölmekte. GDO'larý bir
Türkiye'yi iþgal etmek isteyenlerin bir komplosu olarak sunan
milliyetçilik, tasarýya karþý
mücadele ve kazanma isteðinden
de da çok uzak. GDO'lara izin
veren yasa tasarýsýna 'vatan
savusu' gerekçesiyle karþý çýkýyor. Oysa bu yasa 30 yýldýr uygulanmakta olan yeni liberal politikalarýn bir uzantýsý ve baþta
ABD olmak üzere bütün ülkelerde ayný çok uluslu þirketler
faaliyetlerini sürdürüyorlar.

Birleþirsek durdurabiliriz

Ýlaç ve tohum þirketlerin kar
etmesi için düzenlenen yasa
tasarýsýný engellemek, týpký 1
Mart'ta Irak asker gönderilmesini
saðlayan tezkereyi durdurduðumuz gibi mümkün. Bunun için
týpký 1 Mart sürecinde olduðu
gibi büyük kalabalýklarý bir araya
getiren bir kampanya inþa
edilebilir. Ancak milliyetçilikten
uzak, sendikalardan çiftçilere,
pek çok farklý kesimi bir araya
getiren bir kitlesel bir mücadele
bu yasayý durdurabilir.
Çaðla Oflas

Dünya GDO'lara
sessiz deðil
GDO'lar piyasaya
sürüldüðü yýllardan itibaren
pek çok tartýþmaya ve
mücadeleye neden oldu.
Amerika'daki çiftçiler,
Meksika'daki yerliler GDO'lu
tohum satan þirketlere karþý
mücadele ediyorlar.
Avrupa'da tüketiciler ve çiftçi
örgütleri mücadelesi
nedeniyle bazý ülkelerde
GDO'lu ürünleri yasaklanmaya baþladý. Türkiye'de de
2003'den beri GDO'lara karþý
toplantýlar düzenlendi, kampanyalar yapýldý. GDO'ya
hayýr Platformu 2005 yýlýnda
100 bin imza topladý ve
Meclis'e sundu. Bugün milyonlarca insan GDO'nun ne
olduðundan, saðlýða etkilerinden, GDO üreten þirketlerin 'marifetlerinden' haberdar.

