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Nazileri
Ýtalya'dan
kovan 'Þeytan'
Ýtalyan partizan Luigi Fiori,
Ýtalya'da faþizme karþý
direniþteki rolünü anlatýyor

sayfa 7

Michael Jackson

Maskenin
ardýnda
sýkýþmýþ adam

Yuri Prasad yazdý

sayfa 10’da

Sosyalizm
çoðunluðun
bilinçli
eylemidir
VOLKAN AKYILDIRIM,
1917 Ekim Devrimi’nin bir
darbe olmadýðýný Temmuz
Günleri’ne bakarak anlatýyor

sayfa 6-77
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SABAH-A
ATV
grevi 6 yere
daha sýçradý

ATV ve SABAH'ýn baðlý
olduðu TÜRKUAZ Yayýn
Grubu'nda baþlayan grev 6
yere daha sýçradý. ATV ile
Sabah ve Yeni Asýr gazete ve
dergi gruplarýna baðlý Ýzmit,
Adana, Antalya, Diyarbakýr,
Bursa ve Trabzon'daki
TÜRKUAZ iþletmelerinde 3
Temmuz günü grev pankartlarý asýldý. Ýstanbul ve
Ankara'daki iþyerlerinde 13
Þubat'tan bu yana süren fiili
greve 6 ildeki iþyerlerinin de
katýlýmýyla Türkiye Gazeteciler
Sendikasý tüm TÜRKUAZ
iþletmelerinde greve çýkmýþ
oldu.

Sendika
deðiþtirmeye
zorlanan iþçiler
belediyeyi bastý!

Kocaeli Büyükþehir
Belediyesi'nde çalýþan
sendikalý iþçiler belediye
tarafýndan sendikalarýný
deðiþtirmeye zorlandýklarý için
eylem yaptý. Türk-Ýþ'e baðlý
Belediye-Ýþ'te örgütlü iþçiler,
Hak-Ýþ'e baðlý Hizmet Ýþ
Sendikasýna geçmeye zorlandýklarýný, ayrýca belediye
tarafýndan iþten atýlmakla
tehdit edildiklerini ve görev
dýþýnda iþlerde çalýþtýklarýný
söylediler.
Diðer illerden gelen BelediyeÝþ'li iþçilerle birlikte yaklaþýk
2000 kiþi belediye binasýna
doðru yürüyüþ yaptý. Belediye
baþkaný ve meclis üyeleriyle
görüþmek isteyen iþçilere izin
verilmedi. Ýþçiler binaya
girmek isteyince polis iþçilere
karþý jop ve biber gazý kullandý, 2 iþçi yaralandý. Yolu
kapatan iþçiler daha sonra
eylemlerini bitirdi.

ODTÜ taþeron
kurbanlarý

ODTÜ'de taþeronluk sistemi
yüzünden sýkýntý yaþayan iþçiler Rektörlük önünde oturma
eylemi yaptý. Ýhalelerden
dolayý her sene yeni sözleþme
imzalayarak tazminat haklarýný alamayan iþçiler, son
dönemde medikolardan yararlanamamaya ve personel
servislerinde ayakta yolculuk
ettirilmeye baþlandý. Bahar
þenlikleri sýrasýnda þenlik
ortamýný bozduklarý gerekçesiyle rektörlük tarafýndan
okuldan erken çýkmalarý istendi. Taþeron þirket de iþçilerin
yaz döneminde ücretsiz izne
gönderileceðini ve yýllýk izinlerin kaldýrýldýðýný söyledi.
Üniversitede örgütlü TezKoop Ýþ, Eðitim-Sen ve ODTÜ
çalýþanlarýndan destek alan
iþçiler, öðrencilerin de
desteðiyle rektörlük önünde
toplanarak eylem yaptý.
"ODTÜ'de Taþeron Zulmüne
Son!" yazýlý pankartýn arkasýnda, "Ýnsanca yaþamak istiyoruz", "Ýþçiyiz haklýyýz
kazanacaðýz" sloganlarý atýldý.
Okunan basýn açýklamasýyla
iþçiler daha eþit, daha adil,
daha insanca çalýþma koþullarý
istediklerini duyurdu.

ÝETT þöförlerinin maaþ isyaný!

Temizlik iþçilerini
taþeron engelledi

Hizmet-Ýþ Sendikasýna baðlý
ÝETT iþçileri 6 yýldan bu yana
maaþlarýný zamanýnda alamadýklarý gerekçesiyle eylem
yaptý. Yaklaþýk 300 ÝETT çalýþaný
Ýstanbul Karaköy'de bulunan
ÝETT Genel Müdürlüðü önünde
toplandý ve sloganlar atýldý.
Ýþçiler adýna açýklama yapan
Hizmet-Ýþ Genel Sekreteri
Devlet Sert "ÝETT iþçileri imzalanmýþ toplu iþ sözleþmelerine
raðmen 6 yýldýr ücretlerini
gününde ve zamanýnda alama-

Ýstanbul Büyükþehir
Belediyesi'ne temizlik hizmeti
veren iþçiler baðlý olduklarý þirket ihaleyi alamayýnca açýkta
kaldýklarý için Fatih
Saraçhane'deki ÝBB binasýna
yürümek istedi. 1200 kiþinin
iþten çýkarýlmasýnýn ardýndan,
300 kiþilik bir grup biraraya gelerek basýn açýklamasý yaptý.
Açýklamanýn ardýndan belediyeye doðru yürüyüþe baþlayan
iþçiler baðlý olduklarý CEYNAK
AÞ'den 3 görevli tarafýndan durduruldu ve yürüyüþü bitirdi.

maktadýr. Hak ettiðimiz ücretlerimizin gününde ve zamanýnda verilmesi için her türlü yasal
eylem ve yöntemi sürdüreceðiz"
dedi.
Maaþý geciktiði için için kredi
çektiðini kaydeden bir þoför,
"Yemeðini, çayýný direksiyon
baþýnda halletmek zorunda
kalan bizler, þimdi de
maaþlarýmýzý zamanýnda
alamýyoruz. Bu kadar kiþiye
hizmet veren bizlerin sorunlarý
da önemsensin, çözülsün, ki biz

de rahat rahat çalýþabilelim"
diye konuþtu. Bir ÝETT þöförü,
"Sýkýntýyý anlatmaya bu
omuzumdaki yazý yetiyor.
Maaþýmý alamadýðýn için kredi
kartý faize girdi. Ev kirasýný
zamanýnda ödeyemedim. Böyle
devam ederse ve sendikamýz da
karar alýrsa, iþ býrakabiliriz"
dedi. Þoförler 1,5 aydýr
maaþlarýný alamadýklarý için
gün boyu kollarýnda "Hâlâ
maaþýmý alamadým" yazýlý bir
bantla çalýþtý.

Kamu iþçisi öfkeli
Y

oksulluk sýnýrý altýndaki
ücretlerini biraz olsun
artýrmak isteyen kamu
iþçilerine baþbakan çattý: "Þimdi
diyorlar ki greve gideceklermiþ.
Kusura bakmasýnlar, eðer greve
gideceklerse buyursunlar gitsinler" dedi. Türk-Ýþ ise AKP
binalarýna yürüyerek 7 Temmuz
günü iþyerleri önünde eylem
yapýp, iþe 1 saat geç girerek yanýt
verdi.
Asgari ücretin açlýk sýnýrýnýn
altýnda, kamuda çalýþan
memurlara ve iþçilerin çoðunluðuna verilen ücretlerin yoksulluk sýnýrýnýn altýnda seyrederken
iþçi sýnýfýnýn en örgütlü kesimi
olan Türk-Ýþ üyesi iþçilerin yüzde
20'lik ücret artýþý isteði son
derece haklý bir talep.
Kriz koþullarý ücret artýþýný ve
baþka bir çok sosyal yardýmý
zaten gerekli kýlýyor. Geçen hafta
ekonominin yüzde 16,3
küçüldüðü açýklandý. Ýþsizlik ise
týrmanýyor. Bu koþullar gösterilerek çalýþanlar üzerinde baský
kuruluyor ve ücretler aþaðýda
tutuluyor. Baþbakan'da bu silahý
kullandý ve krizden dolayý zammýn mümkün olmadýðýný söylüyor. Ýþçilerin sadaka gibi zammý
kabul etmesini istiyor.
Baþbakanýn greve meydan
okuyan çýkýþýna Türk-Ýþ'in yanýtý
yumuþak kaldý. AKP binalarýna
yürümek etkisiz bir protestoydu.
7 Temmuz'da yapýlan 1 saatlik
iþe girmeme eylemi ise kendi
baþýna bir sonuç yaratacak
güçten uzak. Baþbakanýn restine
tek bir etkili yanýt verilebilir:
Grev. Toplu iþ sözleþmeleri 6
aydýr týkanmada. Normal

Ankara:
Ýþçiler Eskiþehir
yolunu kapattý

süreçlerde Türk-Ýþ'e baðlý
sendikalarýn grev kararýný çoktan
iþyerine asmýþ ve greve baþlamýþ
olmalarý gerekiyordu. Toplu iþ
sözleþmelerinde Türk-Ýþ 200
binden fazla iþçiyi temsil ediyor.
Bunlarýn sadece 20 bini grev
kararý almýþ durumda, ancak etkili bir grev olabilmesi için tüm
Türk-Ýþ sendikalarýnýn ayný anda
greve çýkmasý gerekiyor.
Türk-Ýþ yönetimi ise baþýndan
beri bu iþi grevle deðil, masada
çözmek istediklerini söylüyor.
Türk-Ýþ'in grev silahýný kullanmaktan kaçtýðýný gören Baþbakan
ise blöfü yutmuyor ve rest çekiyor. Kriz var, ayný gemideyiz,
"milletin parasý"ný o "milletin"
çoðunluðunu oluþturan iþçilere
ve fakir insanlara veremem.

Rahat, çünkü sendikalýlarla
sendikasýzlarý ve iþsizleri karþý
karþýya getiriyor. Türk-Ýþ tek
baþýna davrandýkça, tüm
sendikalarý ve emekten yana
örgütlerle yan yana gelmeyi
baþarmadýkça kamuda bir grevin
gerçekleþmesi ve kazanmasý için
gereken koþullar oluþmayacak.
Sadece Türk-Ýþ deðil, sendikal
rekabet içinde olan Türk-Ýþ ve
DÝSK ile solculuk adýna TürkÝþ'ten uzak duran KESK'te bu
durumdan sorumlu.
Ýþyerleri ve fabrikalar öfkeli.
Kriz milyonlarca çalýþaný endiþeye ve tartýþmaya sürüklüyor.
Taban inisiyatifine ve iþçilerin
birliðine dayanan aþaðýdan bir
sendikal mücadele dalgasý kitlesel hareketin önünü açabilir.

Ýstanbul:
Ýki yakada iki eylem
SÝ istanbul- 2 Temmuz
günü Cevahir Alýþveriþ
Merkezi’nin önünde
toplanan bine yakýn iþçi,
AKP Þiþli Ýlçe
Baþkanlýðý’na yürüyerek
hükümeti protesto etti.
Eyleme, Türk Harb-iþ,
Tes-iþ, Basýn-Ýþ ve TezKoop-Ýþ sendikalarýnýn
yaný sýra, DSÝP üyeleri
de katýldý. Ýþçiler adýna
basýn açýklamasý yapan
Türk-iþ 1. Bölge
Temsilcisi Faruk
Büyükkucak,
“Hükümetin önerdiði

zam kabul edilemez.
Özel istihdam bürolarý
aracýlýðý ile iþçi köleliði
yasallaþtýrýlmaya
çalýþýlýyor. Sesimizi duymayanlar, bahar eylemlerini, Anavatan
Partisi’nin sonunu unutmasýn” diyerek
hükümeti uyardý.
Türk-Ýþ’e üye iþçiler
ayný saatlerde Ýstanbul’da Anadolu Yakasý’nde
Kartal’da da eylem
yaptý.
Ozan Tekin

SÝ Ankara- 2 Temmuz'da
Çalýþma Bakanlýðý'nýn
önünde toplanan yaklaþýk
beþ bin kiþilik Türk-Ýþ korteji Eskiþehir yolundan AKP
Genel Merkezi'ne yürüyüþ
düzenledi. Ýlk etapta polisin
gösterdiði yolun sadece 2
þeridinde yürüyüþe
baþlayan iþçiler, daha sonra
Eskiþehir yolunu tamamen
trafiðe kapadý. Ýþçiler TÝS
sürecinde önerilen sadaka
zammýna karþý "Þalter
inecek, hükümet gidecek genel grev, genel direniþ"
sloganlarýyla öfkelerini dile
getirdi.
Yürüyüþ öncesi ziyaretine
gittiðimiz Petrol-Ýþ Ankara
Þube Baþkaný Mustafa
Özgen, 90 bin iþçinin grev
kararý aldýðýný, bu zam
önerileri ve baþbakanla
yapýlan görüþmenin sonucunun kabul edilemez
olduðunu ve Türk-Ýþ'in
ölüsünün dahi hükümeti
devirecek güce sahip
olduðunu belirtti.
15 Þubat'ta düzenlenen
gösteriye benzer geliþmeler
de yaþandý. Baþkanlarý
Ergenekon soruþturmasýndan tutuklu olan Türk
Metal-Ýþ yürüyüþ
baþlangýcýnda en önde
yürümeye, arkasýndan AKP
Genel Merkezi önünde
bulunan ses aracýnýn üzerine pankartlarýný çýkartmak
için kürsüyü iþgal etmeye
çalýþtý. Bu da gösteriyor ki,
Türk-Ýþ'li iþçilerin haklý ve
öfkeli mücadelesinde
olduðu gibi, Ergenekon
davasýnýn çeþitli gerilimleri
ileriki mücadelelerde hepimizin karþýsýna çýkabilir.
Serkan Akyýldýrým
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... Dünyada her yýl 11 milyon kiþinin açlýk veya yetersiz beslenme yüzünden ölüyor. 300 milyonu
çocuk olmak üzere 800 milyon insan aç! Dünya nüfusunun yarýsý günde 2 dolarlýk gelirle yaþýyor.
1 milyar insan günde 1 dolar gelirle yaþýyor. Türkiye'de 13 milyon insan yoksulluk sýnýrýnýn altýnda
yaþýyor. Sadece 48 milyar dolar açlýk sorununu çözüyor. Dünyanýn en geliþmiþ 20 ülkesi iflas
eden þirketleri kuratmak için 21 trilyon dolar harcýyor ama onlar açlarý doyurmayý düþünmüyor.
Dünyada 17 milyon insan 1 milyon dolardan fazla paranýn sahibi, onlarýn borusu ötüyor. Dünyada
50 milyon kiþi bu yýl iþsiz kalacak. Ýþsizler ordusu zaten milyonlarla ifade ediliyor. Türkiye'de
çalýþanlarýn yüzde 15'nin bir iþi yok. Bir iþe sahibi olanlar ise uzun çalýþma saatleri, zorunlu izinler,
sýfýr ücret artýþý ile vahþi bir þekilde sömürülüyor.
Kriz çalýþanlar yaratmadý, ama kapitalistler faturayý emekçilere ödetmek istiyor. Dünyada 1 milyar 100 bin insan temiz içme suyuna ulaþamýyor. 2
milyar 600 milyon kiþi ise kanalizasyondan yoksun. Dünyada her yýl 1 trilyon 300 milyar dolar
silahlanmaya harcanýyor. Türkiye'de 2007'de silahlanmaya 11 milyar dolar harcandý. 10 yýl için...

Ýþ-ÝÝklim-A
Adalet-B
Barýþ-Ö
Özgürlük için

ANTÝKAPÝTALÝST BLOK
Kapitalizmin krizine karþý yeni bir kampanya geliy or. Bir çok kampanya, hareket ve düþünceden kapi talizm karþýtlarý güçlerini Antikapitalist Blok’ta bir leþtiriyor. Aþaðýda yer alan Antikapitalist Blok çaðrý
metnine katýlýyorsanýz imza atýn, yeni bir dünyayý
birlikte kuralým.

IMF kan emiyor
U

luslararasý döviz
kurlarýný takip etmek ve
teknik destek saðlamak
amacýyla 1944 yýlýnda kurulan
IMF (Uluslararasý Para Fonu),
1970'lerden sonra dýþ borçlarýný
ödeyemeyen, zor durumdaki
ülkelere kredi veren bir kurum
haline geldi. Kýsaca IMF, uyumla çalýþtýðý Dünya Bankasý ve
Dünya Ticaret Örgütü gibi
kapalý kapýlar ardýnda dünya
halklarýnýn adýna kararlar alan
bir kurum.
IMF'ye üye olan ülkeler fona
ne kadar para aktarýyorlarsa o
kadar söz sahibi oluyorlar.
Oylarýn yaklaþýk yüzde 20'sine
sahip olan ABD, IMF'nin temel
karar vericisi konumunda.
Kâr deðil insan!
Borçlu bir ülke IMF'den kredi
almak istiyorsa "serbest piyasa"
ile uyumlu neoliberal politikalar uygulamak zorunda. Bu
politikalarýn baþýnda kredi
isteyen ülkenin çokuluslu þirketlere kapýlarýný açmasý,
devletin saðladýðý kamu
hizmetlerini özelleþtirmesi,
vergilerin artýrýlmasý gibi uygulamalar yer alýyor. IMF'nin
yapýsal uyum politikalarý,
geliþmekte olan ülkelerde gelir
eþitsizliðini artýrdý, dayatýlan
IMF politikalarýna en çok
maruz kalan Latin Amerika ve
Afrika gibi ülkelerde kiþi baþýna
düþen gelirin azalmasýna yol
açtý.
1997 Asya'sýnda þirketler dýþ
borçlarýný ödeyemeyince,
piyasalarda baþlayan panik
Asya mali krizine yol açtý. IMF
yapýsal uyum politikalarýnýn
uygulanmasý þartýyla kredi
düzenlemesi yaptý. Bunun
sonucunda, baþta Güney Kore
ve Endonezya'da olmak üzere
yoksulluk arttý, gýdasýzlýk, kötü
beslenme, iþçi intiharlarý oraný
yükseldi.
Asya halklarý derin yoksulluða sürüklenirken IMF'nin tek
yaptýðý, yanlýþ politika izlediðini kabul etmek oldu. Yaþanan
son finansal krizle beraber
yapýlan milyar dolarlýk kamulaþtýrmalar yýllardýr anlatýlan

serbest piyasa ve özelleþtirme
politikalarýný teþhir etti. Buna
raðmen zengin ülkeler IMF'den
medet ummaya devam etmekte.
Kapitalizm öldürür, kapitalizmi öldürelim
Dünya Bankasý ve IMF yöneticileri yýllýk toplantýlarýný 6-7
Ekim tarihlerinde Ýstanbul'da
gerçekleþtirecek. Ana gündemin küresel kriz olacaðý
toplantýlara, 185 ülkeden
aralarýnda merkez bankasý
baþkanlarý ve maliye bakanlarýnýn da olduðu 13 bin kiþinin
katýlmasý bekleniyor.
Kapitalizmin efendileri yoksullarý bataklýða saplayacak
politikalarýný belirlerken, krizin
faturasýný ödemek istemeyenler
olarak sokaklarda olacaðýz.
Bugüne kadar aralarýnda
Venezüella, Bolivya ve
Ürdün'ün bulunduðu yaklaþýk
20 ülkede 1980'lerin sonundan
itibaren IMF politikalarýna karþý
isyanlar, grevler, direniþler
yaþandý.
Yüzlerce kiþinin polis güçleri
tarafýndan öldürüldüðü isyanlar IMF politikalarýný uygulayan hükümetlerin devrilmesi,
politikacýlarýn, þirket yetkililerinin helikopterle
ülkelerinden kaçmasý gibi
kazanýmlarla dolu.
Dünya Ticaret Örgütü'nün
toplantýlarýný basan Seattle gösterilerinin üzerinden 10 yýl
geçti.
1999 Seattle protestolarý adeta
dünyadaki bir diðer
süpergücün, antikapitalist
hareketin yaratýcýsý oldu. Þimdi
bir kez daha iklim deðiþikliðinin sorumlusu, çalýþanlarýna
karþý homofobik ve ýrkçý yönetim politikalarý izleyen, kötü
çalýþma koþullarý her gün yeni
örneklerle teþhir olan çokuluslu
þirketleri ve dünyayý bu þirketlerin boyunduruðu altýna sokan
IMF'yi protesto etme zamaný.
6-7 Ekim'de dünyanýn patronlarýna ayný gemide
olmadýðýmýzý hatýrlatalým.
Meltem Oral

K

üresel kapitalizmin ve
kapitalist hükümetlerin
krizlerin ve sorunlarýn
yükünü iþçi sýnýfý, emekçiler ve
ezilenlere yüklemesine ve iþten
çýkartmalara, sendikasýzlaþtýrmaya, kamusal alanlarýn sermaye
lehine düzenlenmesine ve yaðmalanmasýna, kamusal hizmetlerin paralý hale getirilmesine
karþý;
G8, G20, Dünya Ticaret Örgütü,
Dünya Bankasý ve IMF gibi
kendilerini evrenin efendileri
olarak gören küresel sermaye
örgütlerinin ve devletler birliðinin hegemonyasýna, fakir
halklarý borç girdabýna sürük-

lemesine, geliþmiþ ülkeler içinde
zenginlerin lehine zengin-fakir
uçurumunu derinleþtirmesine
karþý;
Ýklim deðiþimini, küresel ýsýnmayý hýzlandýran uygulamalara,
fosil yakýta baðlý enerji politikalarýný uygulayan ve planlayan þirketlere ve hükümetlere
karþý,
Irkçýlýða, milliyetçiliðe, ezilen
haklarý baský altýna alan savaþçý
ve militarist politikalara, tüm
ayrýmcýlýklara karþý
Ben de "Ýþ-iklim-adalet-adaletbarýþ-özgürlük" diyen
Antikapitalist Blok'ta yer
antikapitalistblok@gmail.com
alacaðým.

ABD’nin en büyük 500 þirketi açýklandý, G8 toplandý

Petrol ve otomotiv devleri yine ilk onda
Bu hafta toplanan G8 zirvesi
küresel ýsýnmaya bir çözüm
bulabulabilir mi?
G8 dünyanýn açlýk sorununu
çözebilir mi?
ABD’nin beþ büyük þirketine,
yani dünyaya yön veren küresel güçlerin listesine bakarsak
yanýtýmýz kocaman bir ‘hayýr’
olacaktýr.
Ekonomi dergisi Fortune
ABD’nin en büyük yüz þirketini açýkladý. Birincilik petrol
devi Exxon Mobil’in. 3. sýrada
bir baþka petrol devi Chevron
oturuyor. GE, GM ve Ford
eksik deðil. Ýlk 10’a giren þirketlerin /’si petrol ve otomotiv
devleri.
Onlar sadece ABD politikasýný
belirlemiyor. Küresel ortaklýklarý, IMF, DB, WTO, NATO gibi
araçlarý kullanarak 6 milyarýn
hayatýný onlar tayin ediyor.
Petrol ve otomotiv devlerinin
baþýný çektiði küresel kapitalizm insanlýðý yok oluþa sürüklüyor.
Dünyanýn efendilerini durdurmanýn tek yolu antikapitalist ücade. Haklarýmýzý ve taleplerimizi elde etmek için birleþmek, hep birlikte harekete
geçmek.

Þirket
1 Exxon Mobil
2 Wal-M
Mart Stores
3 Chevron
4 ConocoPhillips
5 General Electric
6 General Motors
7 Ford Motor
8 AT&T
9 Hewlett-P
Packard
10 Valero Energy

Ciro
442,851.0
405,607.0
263,159.0
230,764.0
183,207.0
148,979.0
146,277.0
124,028.0
118,364.0
118,298.0

Kâr
45,220.0
13,400.0
23,931.0
-116,998.0
17,410.0
-3
30,860.0
-114,672.0
12,867.0
8,329.0
-11,131.0
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GÖRÜÞ
Mahir, Hüseyin, Ulaþ...
Nazým Hikmet'in doðum günüydü. Ýsviçre'de
Türklerin bir derneðinde yapýlan kutlama toplantýsýna davet edildim. Yýllar geçti, neler dediðimi hiç
hatýrlamýyorum, ama ne demiþsem, konu oraya nasýl
gelmiþse, bir arkadaþ kalktý, "Sen Kaypakkaya
geleneði hakkýnda nasýl böyle konuþursun!" dedi.
Dur, dedim, þu cümleyi biraz düþünelim. "Ýbrahim
Kaypakkaya geleneði" kavramýnýn üzerinde biraz
duralým.
Kaypakkaya'nýn devrimciliðinden, kararlýlýðýndan,
cesaretinden kimsenin kuþkusu olamaz herhalde.
Ama 24 yaþýnda öldürülen bir delikanlýdan söz ediyoruz. Yabancý dil bilmeyen; Marxist klasikler bir
yana dursun, Mao'nun eserlerini bile doðru dürüst
okumasý mümkün olmayan, okuduðu kadarýný da
berbat tercümelerden okuyan bir delikanlý.
Yazdýklarý, bir avuç polemik makalesinden ibaret
olan, daha fazlasýný yazmaya vakit bulamayan bir
delikanlý. Öðrenciliði býrakýp silaha sarýlan,
ömrünün son yýlýný dað baþlarýnda çatýþmakla, kaçmakla geçiren bir delikanlý.
Nasýl bir "gelenek" olabilir bu? Bu delikanlýnýn
dünya iþçi sýnýfý hareketine katkýsý ne olmuþ olabilir?
Dünya emekçilerinin deneyimlerine, bilgisine, teorilerine neler eklemiþ olabilir? "Marx, Engels, Lenin"
dedikten sonra, bunlarýn yanýna bir de
Kaypakkaya'yý eklemek biraz garip olmaz mý?
Ve bugün siyaset yaparken, dünyayý anlamaya ve
deðiþtirmeye çalýþýrken, 35 yýl önce ölmüþ ve kýsacýk
hayatýnda devlete meydan okumak dýþýnda pek
fazla bir þey yapmaya vakit bulamamýþ bir gencin
"geleneði" mi ýþýk tutacak bize?
Yýllar önce Ýsviçre'deki önemsiz bir toplantýda
konuþulanlar nereden mi geldi þimdi aklýma? ÖDP
kongresinin fotoðraflarýna bakarken geldi.
Kongre salonunda duvarlara asýlmýþ afiþ ve flamalar dikkatimi çekti.
Flamalardan birinde, Mahir Çayan'ýn resminin
altýnda "Devrim geleceðe aittir ama onun kadar
geçmiþe ve þimdiki ana baðlýdýr" sözleri vardý.
Vay be! Mustafa Kemal'in "Ýstikbal göklerdedir" ve
"Hayatta en hakiki mürþit ilimdir" vecizelerini
düþünmeden edemedim. Çok önemli ve derin gibi
görünüp de hiçbir þey söylemeyen laflara hayranlýk
duymuþumdur hep.
Bir baþka flamada Çayan, Deniz Gezmiþ ve
Kaypakkaya'nýn resimlerinin altýnda "Geçmiþimizle
geleceðimizle umut saçýyoruz" yazýlýydý.
Bir diðerinde "Sinan'a sözümüz, Halk iktidarý".
En hoþuma gideniyse þöyleydi:
"Söyleyin daðlara, rüzgara
yurdundan sürgün çocuklara
düþmesin kimse yýlgýnlýða
geçit vardýr yarýnlara".
Türkiye kýyasýya bir mücadelenin yaþandýðý, darbe
ihtimalinin hiç gündemden düþmediði, her allahýn
günü yeni bir andýç, Genelkurmay basýn açýklamasý,
yeraltý silah deposu veya muhtýra ile karþýlaþtýðýmýz
bir dönemden geçiyor. Bir yandan bunlar
yaþanýrken, öte yandan ekonomik krizin etkisi her
gün daha aðýr hissediliyor, iþsizlik artýyor, iþyerleri
kapanýyor, irili ufaklý direniþler patlak vermeye
baþladý. Ve tabii Kürt sorununda önemli bir eþikte
durduðumuzun iþaretleri var.
Bütün bunlarýn yaþandýðý bir dönemde, halk iktidarýný amaçlayan, ülke sorunlarýna çözüm üretme
iddiasýnda olan, devrimci bir parti neleri öne çýkarýp
duvarlara asýyor? Sinan, Mahir, Deniz, Ýbrahim! Ve
okuyana gaz vermek dýþýnda hiçbir anlamý olmayan
þiirsel sözler!
Kaypakkaya ile Çayan'ýn bir suçu yok elbet. Ölümlerinden neredeyse 40 yýl sonra Türk solunun geniþ
kesimlerinin hâlâ ayný sloganlarý tekrarlýyor olacaðýný, yepyeni ve çok farklý koþullar ve sorunlar
karþýsýnda tek bir laf etmiyor olacaðýný nasýl bilebilirlerdi ki?

Roni Margulies

Ýlker Baþbuð istifa et!

Paþa paþa
yargýlanacaklar
G

enelkurmay'ýn Taraf
gazetesinin yayýmladýðý
darbe planýný açýkça ört pas
etmek istiyor. Planýn altýnda imzasý
bulunan ve tutuklandýktan sonra
þüpheli bir þekilde serbest býrakýlan
Albay Dursun Çiçek'in Askeri
Savcýlýða ve Emniyet'e farklý
imzalar verdiðini açýklamasý öfkeyi
artýrdý. Çiçek, 3 yýl önce imzasýný
deðiþtirmiþ! Çiçek'e ait olan farklý
belgelerdeki 21 imza örneði ile
darbe planýnýn altýndaki imza
karþýlaþtýrýlmýþ, hepsinin ayný elden
çýktýðý sonucuna varýlmýþtý.
Çiçek'in sýzan ifadesi ve imza
konusunda bulduðu yaratýcý açýklamasý, gözleri onu savunan
Genelkurmay Baþkaný Ýlker
Baþbuð'a ve 'arkasýndayýz' açýklamasý yapan Genelkurmay 2.
Baþkaný Hasan Iðsýz'a çevirdi.
Onlar darbe planý hazýrlayan bir
subaya destek olurken açýkça
Ergenekon soruþturmasýnýn üzerini
örtmek istiyorlar. Bu giriþimleri o
kadar inandýrýcýlýktan uzak bulundu ki bir çok medya kuruluþu ve
hukukçu þüphelerini açýkça dile
getirdi. Buna karþýlýk Genelkurmay
küstü! 30 Aðustos'taki Yüksek
Askeri Þura'ya kadar kamuoyuna
açýklama yapmayacaðýný duyurdu.
Tüm bu telaþýn tek bir nedeni var.
Türkiye'de ilk kez darbeciler
yargýlanýyor.
20 Temmuz'da darbeci generaller
Hurþit Tolon ve Þener Eruygur ilk
kez mahkeme önüne çýkýyor. Öte
yandan ilk kez bir hükümet darbecilerin yargýlanmasýný engelleyen
yasa maddelerini deðiþtirmeye
çalýþýyor.

Geçici 15. maddeyi
kaldýrýn!

Darbecilerin yargýlanmasýný
açýkça istemeyen üç güç bu saflaþmada öne çýktý.
Ýlki Türkiye'nin sahibi büyük sermayenin örgütü TÜSÝAD'dý.
TÜSÝAD'a göre darbeciler öyle
hemen deðil, yavaþ yavaþ yargýlanmalý. 27 Mayýs'tan bugüne tüm
darbeleri desteklemiþ olan TÜSÝAD
bu kez darbecilerin engellenmesini
yavaþlatarak engellemek istiyor.
Darbelerle yüzleþmeyi engelleyen
ikinci güç CHP ve onu etrafýndan
birleþen Kemalist cephe. Baykal,
geçen hafta Kenan Evren'i yargýlamaktan bahsederken, bugün
Cumhurbaþkaný Gül'ü darbecileri
yargýlamayý saðlayan yasayý veto
etmeye çaðýrýyor.
Üçüncü güç ise darbelerin asýl
sorumlusu olan TSK. Darbeci mensuplarýnýn yargýlanmasýný
istemediðini Dursun Çiçek'i aklayarak ve darbe planýnýn 'sahte'
olduðunu açýk etti.
Bu üç gücün karþýsýnda ise çok
daha büyük bir güç var. Sünni din-

Foto: Emre Tüngü,
21 Haziran 2008
Darbeye Karþý Ses
Çýkar Yürüyüþü’nden
darlar, Kürtler, demokrasi yanlýsý
olan Türkiye toplumunun büyük
çoðunluðu. TÜSÝAD, CHP ve
Genelkurmay darbecilerin
yargýlanmasýný bugünküler gibi
çeþitli saptýrmalarla geciktirebilir,
ancak engelleyemez.
Darbecilerin yargýlanmasýný
engelleyen geçici 15. madde dahil
tüm yasal düzenlemeler kaldýrýl-

malýdýr.
18 Temmuz’da bu ülkeyi on yýllardýr darbelerin karanlýðýna boðmak isteyenlere, hala darbe planý
yapmaktan vazgeçmeyenlere karþý
sokaktayýz.
Ne kadar kalablýk olabilirsek, sesimiz ne kadar gür çýkarsa
demokrasi o kadar hýzlý
kazanacaðýz.

Ergenekon’un üzerine sonuna kadar gidilsin
Ergenekon davasýnýn 3. Ýddianamesi Savcýlar tarafýndan bu
hafta mahkemeye sunuluyor.
Basýna sýzan bilgilere göre 3.
iddianamede iki önemli konuya
dair bilgi ve belgeler ortaya
konuyor.
Konulardan biri Ergenekon
Fýrat’ýn doðusundaki cinayetleri.
JÝTEM tarafýndan iþlenenen 60

faili meçhul dosyasý açýlýyor.
Diðer konu ise Sivas Katliamý
hakkýndaki yeni belgeler.
Ýddialara göre Ergenekon
savcýlarýnýnýn elinde katliama ait
yeni görüntüler bulunuyor.
Bu görüntülerde JÝTEM uzantýsý
olan Hizbulllah üyeleri provokasyonun baþýný çekiyor.
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Ýtalya’da antikapitalistler G8’e karþý sokakta

D

ünyanýn en geliþmiþ
ekonomisine sahip 8
ülkenin yöneticilerinin bir
araya gelerek milyarlarca insanýn
hayatýný etkileyecek kararlar aldýðý
G8 zirveleri, yýllardýr dünyadaki
antikapitalist hareket tarafýndan
protesto ediliyor. Bu sene de
Ýtalya'da toplanacak zirveye karþý
birçok gösteri planlandý. Ýlk büyük
gösteri cumartesi günü Vicenza
þehrinde yapýldý. Bu þehir ülkedeki en büyük ABD üssüne sahip ve
þimdi bu üs, Dal Molin havalimanýnýn da üsse dahil edilmesiyle
geniþletilmek isteniyor. Vicenza
askeri üssünde halihazýrda 3000

Amerikan askeri bulunuyor ve
üssün geniþlemesiyle birlikte bu
sayý 5000'e çýkacak. Þehirde
yapýlan referandumda üssün
geniþletilmesi reddedilmiþti,
ancak Berlusconi hükümeti buna
raðmen üssü geniþletmeye yönelik planlarý yürürlüðe soktu. Bu
planlara karþýlýk yaklaþýk 10 bin
savaþ karþýtý cumartesi günü barýþ
bayraklarý ve sloganlar eþliðinde
üsse doðru yürümeye çalýþtý,
ancak polisin engellemesiyle
karþýlaþtý. Polisin attýðý gaz bombalarýna karþýlýk verilmesiyle çýkan
çatýþmada bazý göstericiler yaralandý.

Ýtalya'da 2001'de toplanan G8
zirvesi de çok büyük protestolara
neden olmuþ ve polisin saldýrýsý 1
göstericinin ölümüyle sonuçlanmýþtý. Bu kez Berlusconi,
geçtðimiz aylarda L'acquila'da
meydana gelen depremde ölenleri
bahane ederek göstericilerin
"fazla ses etmemesini" istiyor.
Ancak gösteriler devam edecek.
"Geniþ güvenlik önlemleri" alýnmýþ olsa da en büyük eylemlerin,
zirvenin toplanacaðý L'acquila
þehrinde ve baþkent Roma'da
yapýlmasý bekleniyor.

Honduras'ta halk
darbecilerle çatýþýyor
H

Obama’nýn Afganistan’a
sapladýðý hançer
Obama Irak'tan çekilme planlarý yaparken, gücünü
Afganistan ve Pakistan üzerine
yoðunlaþtýrýyor. Bunun þimdilik en büyük adýmý, Temmuz
baþýnda baþlatýlan "hançer"
operasyonu oldu. ABD askerleri, Afgan ordusunun da
yardýmýyla, ülkenin güneyindeki Helmand eyaletine saldýrdý.
Saldýrý 4000 ABD askeri ve
650 Afgan askeri tarafýndan
baþlatýldý. Bu, Obama'nýn
göreve geldiðinden beri baþlattýðý en büyük saldýrý. Ayrýca
Pakistan ordusu da Helmand
sýnýrýna asker yýðarak ABD
operasyonuna destek verdi.
Helmand eyaleti, Taliban'ýn
siyasi ve ekonomik merkezi
olarak biliniyor ve dünyanýn en
çok afyon yetiþtirilen bölgesi.
ABD burayý kontrol ederek
hem Taliban kamplarýný daðýtmak hem de mali kaynaklarýna
hakim olarak üstünlük elde
etmek istiyor. 2006'dan beri
Helmand'da baþta Ýngiltere
olmak üzere NATO güçleri
9000 asker bulunduruyordu,
ancak Taliban direniþini kýrarak
kontrolü saðlayamadýlar.
Þimdiye kadar ABD gerek tek
baþýna, gerekse NATO ordusunun yardýmýyla bölgeye
saldýrýlar düzenlemiþ, ancak
burayý ele geçirememiþti.
ABD'nin bu son saldýrýsýnýn
amacý, "bölgeyi Taliban'dan
tamamen temizlemek" olarak
açýklandý. Saldýrýnýn büyüklüðü
ve yalnýzca Taliban kamplarýný
daðýtmak için deðil, bölgeyi
doðrudan iþgal etmek için
yapýlmýþ olmasý, savaþýn yeni
bir boyut kazanacaðýnýn bir
göstergesi. ABD'nin burada
halihazýrda 10 bin askeri

bulunuyor. Bunlarýn 8500'ü son
2 ay içerisinde oraya yýðýldý.
Ayrýca Pentagon, bu yýlýn
sonuna kadar Afganistan'a 21
bin asker daha göndererek
toplam asker sayýsýný 68 bine
çýkarmayý planlýyor. NATO
üyesi ülkelerden de
Afganistan'daki asker sayýlarýný
artýrmalarýný istiyor. Böylece
Irak'ta yenilen ABD,
Afganistan'daki savaþý kendi
lehine çevirerek gücünü burada
göstermeye çalýþýyor.
ABD burada kontrolü bu kez
saðlayabilir mi, henüz bilmiyoruz, ancak savaþýn
büyümesinin sonuçlarýnýn aðýr
olacaðý kesin. Þimdiye dek
saldýrýlarda 20 Taliban militaný,
biri üst rütbeli bir Ýngiliz askeri
olmak üzere 4 NATO askeri ve
en az 2 Afgan askeri öldü. Bir
ABD askeri de Taliban tarafýndan kaçýrýldý. Ancak savaþýn en
aðýr sonuçlarýyla karþý karþýya
kalanlar yine siviller oldu.
Binlerce sivil ABD'nin son
saldýrýlarýndan kaçmak için
evlerini terk ederek ülkenin
kuzeyine doðru göç etmek
zorunda kaldý. Savaþ
baþladýðýndan beri ölen binlerce ve göç etmek zorunda
kalan milyonlarca sivile yenileri eklenmiþ oldu. Baþta
Helmand bölgesindeki
Peþtunlar olmak üzere
Afganistan halký ABD'nin
getirdiði savaþ ve yýkýma karþý
büyük bir öfkeyle dolu ve tek
direnen güç olan Taliban'a
destek büyüyor. Dünyadaki
savaþ karþýtlarý da ABD ile
NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi ve savaþýn son bulmasý
için tüm güçleriyle sokaða çýkmalý.

onduras'ýn geçen ayýn
sonunda bir askeri darbeyle devrilen seçilmiþ
baþkaný Manuel Zelaya'nýn ülkeye dönme giriþimi askerler
tarafýndan engellendi. Bindiði
uçaðýn Honduras hava sahasýna
girmesine izin verilirken, iniþ
yapmasý bir askeri uçakla ve
havaalanýna kurulan barikatla
engellendi. Bunun üzerine
Zelaya, Latin Amerika
ülkelerinin baþkanlarýyla ve
Amerikan Devletleri Örgütü'yle
görüþmek üzere El Salvador'a
gitti. Amerikan Devletleri
Örgütü, Zelaya'nýn dönüþüne
izin verilmezse Honduras'ýn
üyeliðini askýya alacaðýný açýklamýþtý. Son olaylar üzerine
yapýlan açýklamada, üyeliðin
askýya alýndýðý bildirildi. Ayrýca,
Zelaya ABD'ye giderek oradaki
yetkililerle de durum deðerlendirmesi yapacaðýný bildirdi.
Zelaya'nýn ülkeye döneceði
duyurulduðunda onu
destekleyen binlerce insan
havaalanýna giderek beklemeye
baþladý. Uçaðýn inmesine izin
verilmeyince bekleyiþ protestoya
dönüþtü ve polis göstericilere
saldýrdý. Biri 10 yaþýndaki bir
çocuk olmak üzere iki kiþinin
öldüðü, onlarca kiþinin de yaralandýðý duyruldu. Ayrýca darbeden sonra uygulanmaya
baþlanan sokaða çýkma yasaðý da
erkene alýndý.

Sýnýf çatýþmasý

Honduras'ta darbecilerle darbe
karþýtlarý arasýndaki çatýþmalar
sýnýf çatýþmasýnýn bir tezahürü
olarak yorumlanabilir. Aslýnda
saðcý Liberal Parti'nin baþkaný
olarak göreve gelen Zelaya,
görevinin ilk yýllarýnda neoliberal politikalarý hayata geçirmeyi
ve bölgeyi küresel ekonomiye
entegre etmeyi öngören Orta
Amerika Serbest Ticaret anlaþmasýný desteklemiþti. Ancak bir
süre sonra Venezuela baþkaný
Chavez'in öncülüðünde kurulan
Alba birliðine katýldý. Bu birlik,
ABD'nin neoliberal politikalarýna
bir alternatif oluþturmak amacýyla Latin Amerika ülkelerinin
ekonomik birliðini saðlamayý
hedefliyor.
Zelaya'nýn asgari ücreti artýrmasý, sosyal politikalarý hayata

geçirmeye baþlamasý ve son
olarak Hugo Chavez ve Evo
Morales ile ittifak kurma çabalarý
ülkenin egemen sýnýfýný
kýzdýrýrken yoksullarý da kendisine çekti. Egemen sýnýf açýsýndan
bardaðý taþýran damlaysa, 82
anayasasýný daha demokratik bir
anayasayla deðiþtirmek için
referanduma gitmesi oldu. (Bu
anayasa Nikaragua'daki
Sandinist devrimine karþý
Honduras'ýn bir üs olarak kullanýldýðý yýllardan kalma ve
orduya geniþ yetkiler tanýyor.)
Referandum anayasa mahkemesi
tarafýndan yasadýþý ilan edildi ve
askerler sandýklarý topladý.
Bunun üzerine Zelaya genelkurmay baþkanýný görevden aldý.
Darbe de bunun hemen ardýn-

dan, tekrar referandum için
sandýklar kurulmaya baþlandýðýnda gerçekleþti.
Bu darbe ülkedeki sýnýf çatýþmasýný gözler önüne serdi.
Anayasa mahkemesi ve orduyu
elinde tutan bir avuç zengin,
yoksul emekçilerin desteðini alan
Zelaya'yý devirme cüretini gösterirken, yoksullar da darbeye
karþý ayaklandý. Havaalanýndaki
protestolarda açýlan ateþ ve
yaþanan ölümler "kansýz darbe"
iddiasýný ortadan kaldýrdý. Bunun
üzerine darbe karþýtý protestolarýn artarak devam etmesi bekleniyor. Ancak devam etmese de,
artýk rejimin eskisi gibi
sürdürülmesi çok zor.
Muhip Tezcan
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Sosyalizm çoðunluðun
bilinçli eylemidir
D

evrimci bir parti iþçi
sýnýfýnýn ve halkýn
çoðunluðunun onayý
olmadan iktidarý almalý mý?
Günümüz Türkiye'sinde kendini
bu kategoride göstermeye
çalýþanlara bakarsak bal gibi alýr.
Bir azýnlýðýn iktidarý ele geçirmesi ancak bir darbeyle
mümkündür. Sosyalizmi Marx
gibi iþçi sýnýfýnýn çoðunluðunun
kendi eylemi olarak görmeyenler, sýnýfýn yerine kendini koyan
partinin iktidarýný sosyalizm
olarak gördüler.
Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra
Doðu Avrupa'da Kýzýl Ordu
iþgaliyle, tek bir ayaklanma ve
grev hareketi yaþanmadan
sosyalizm kurulabiliyorsa, iþçilerin, köylülerin, yoksullarýn
çoðunluðunu kazanmak neden
önemli olsun ki?
Zaten 1917 Ekim Devrimi de
bir darbe deðil miydi?
1917 Ekim'inde sosyalist
devrim Bolþevik Partisi'nin
kararý ile baþlamýþ ve iktidar ele
geçirilmiþtir. Yani Ekim Devrimi
bir azýnlýðýn eylemidir, darbedir.
Stalinist ve liberal görüþ bu
tespitte þaþýrtýcý bir þekilde ortaklaþýr. Biri kendi partisini iþçi
sýnýfýnýn ve ezilenlerin devrimci
eyleminin yerine koymaya ve ilk
fýrsatta iktidarý ele geçirmeye
çalýþýrken, diðeri bu çabanýn
yaratacaðý tiranlýðý baþtan göstererek devrimci fikirleri zayýflatýr.
Lenin iki görüþün de karþýsýndaydý. Bundan dolayý Bolþevik
Partisi'nde azýnlýk durumuna
düþtü. Buna raðmen çoðunluða
seslenmeye devam etti. Lenin bir
marksistti, ona göre çoðunluk
Bolþevik Partisi'nin hükümet
olmasýna açýkça onay vermeden
parti asla iktidarý almaya çalýþmamalýydý.
Temmuz Günleri olarak anýlan
1917 Haziran ve Temmuz'unda
yaþananlar günümüzdeki darbe
ve parti tartýþmalarýna ýþýk tutar.

Kendiliðinden devrim

1917 Þubat'ýnda sanayi merkezi
Petersburg'da grev yapýp sokaða
çýkan kadýn iþçilerin eylemi
kendiliðinden bir devrimi baþlattý. Lenin'in 'otokratik polis
devleti' olarak nitelediði Çarlýk
kýsa bir sürede grev hareketiyle
devrilmiþti.
Petersburg ve bütün sanayi
merkezlerinde iþçiler Sovyet adý
verilen kendi örgütlenmelerini
kurdu. Sovyet ya da Türkçe
karþýlýðýyla konsey, fabrikalardan seçilen temsilcilerden
oluþuyordu. 1917 Þubat
Devrimi'ne Çarlýk ordusunun
erleri de kitlesel olarak
katýlmýþtý. Birçok kýþla ve garnizonda iþçilerinkine benzer Asker
Sovyetleri kurulmuþtu.
Lenin'in partisi Bolþevikler
kelime anlamý olarak “çoðunluk”
adýný taþýsalar da, 1917

"Baþarýlý olunabilmesi için,
ayaklanma bir komploya ve
bir partiye deðil, öncü sýnýfa dayanmalýdýr. Birinci
nokta budur. Ayaklanma,
halkýn devrimci kalkýþmasýna dayanmalýdýr. Bu, ikinci
noktadýr. Ayaklanma,
geliþen devrimci sürecinin
dönüm noktasýný oluþturan
öncü kesimlerin eylemliliðinin doruða çýktýðý
zamana, tereddüt ve duraksamalarýn düþmanýn ve
devrimin zayýf, yarý-g
gönüllü
ve kararsýz yandaþlarýnýn
saflarýnda en güçlü olduðu
zamana dayanmalýdýr. Bu
da üçüncü noktadýr… Bu
koþullar mevcut hale
geldiklerinde, ayaklanmayý
bir sanat olarak kullanmayý
reddetmek, Marksizme ve
devrime ihanet etmektir."
(Lenin, Marksizm ve
Ayaklanma)

Foto: Bolþevik liderler Troçki, Lenin ve Kamanev 1919’da parti kongresi sýrasýnda konuþuyor. 1917 Temmuz
Günleri’nde Lenin’in azýnlýk durumunda kalmasý gibi bir çok tartýþma Bolþevik Partisi’nin monolitik, yani tek
sesli bir parti olmadýðýný kanýtlamaktadýr.
Þubat'ýnda çok küçük bir azýnlýktýlar. Lenin henüz sürgünde
yaþarken, Rusya içerisindeki
parti örgütlerinin kendi aralarýndaki ve merkez komiteyle iliþkileri kopuktu. Ayaklanmaya
hiçbir parti öncülük etmedi ya
da planlamadý. Bolþevikler
hemen ayaklanmaya katýldýlar ve
diðer politik akýmlarýn aksine
Ýþçi Sovyetleri'ne büyük önem
verdiler.
Sovyetlerde çoðunluk ise
Rusya'nýn henüz sosyalist bir
devrim aþamasýnda olmadýðýný
savunan Menþevik Partisi
(Azýnlýk Partisi, günümüzdeki
reformist sol akýmlarýn benzeri)
ile, görüþleri toprak reformuyla
sýnýrlý olan ve üretim araçlarýnýn
kollektifleþtirilmesine hiç de
sýcak bakmayan Sosyalist
Devrimcilerin (köylülüðün
mücadelesini esas alan 3. Dünya
milliyetçisi hareketlerin benzeri)
elindeydi.
Söz ve eylem büyük bir zýtlýk
taþýyordu. Ezilen yýðýnlar bir kez
devrimin havasýný solumuþtu.
Sovyetlerin çoðunluðu,

Bolþeviklerin savunduðu 'ekmek,
barýþ, toprak, özgürlük' taleplerine sempati duymasýna raðmen
buna karþý çýkan partilere destek
vermeyi sürdürdü.

Geçici hükümet

Ýkili iktidar durumu yaþanýyordu. Bir yanda Sovyetler vardý,
diðer taraftan Sosyalist
Devrimcilerle Menþeviklerin
Geçici Hükümeti. Ýþçi sýnýfý Çarlýðý yýkmýþtý, ama kendini egemen sýnýf olarak örgütlemeye ve
bunun yolu olarak Sovyetlerin
iktidarýný ilan etmeye hazýr
deðildi. Burjuvazi, güçsüz
düþmüþ bir azýnlýk olsa da,
Geçici Hükümeti bir kurtuluþ
umudu olarak görüyordu.
Sovyetlerin çoðunluðunu oluþturan iþçilerin, köylülerin, erlerin
desteklediði partiler devrimi bir
an önce bitirmek ve iktidarý burjuvaziye devretmek için çalýþýyordu.
Sosyalist-Devrimci Kerenski
baþkanlýðýndaki Geçici Hükümet
18 Haziran'da Almanya ve
Avusturya'ya savaþ açtý. Amaç

devrimle daðýlmýþ ulusu yeniden
bütünleþtirmek, milliyetçi bir
dalga yaratarak devrimi boðmaktý.
19 Haziran'da saldýrý kararý
devrimin kalbi olan
Petersburg'da açýklandý ve askeri
birliklere saldýrýya katýlmak için
iki gün içinde hazýr olmalarý
emri verildi. Devrime katýlan
askerler bunu þiddetle reddetti.
Makinalý tüfek alayýnýn askerleri
'Alman proletaryasýna karþý
savaþmak üzere Alman cephesine gitmeyip bunun yerine
kendi kapitalist bakanlarýna karþý
savaþma' kararý aldýklarýný açýkladý. 21 Haziran'a gelindiðinde
Bolþevik Askeri Örgütü üyeleri
þehirdeki ve çevredeki askeri birliklerin çoðunluðunu cepheye
gitmemeye ve hükümeti
devirmek için ayaklanmaya ikna
etmiþti. Buna ek olarak,
Kronstad'da 10 bin denizci ve
devrimin üssü olan Putilov
Fabrikasý'nda çalýþan 30 bin iþçi
onlarýn yanýndaydý. Bolþevik
Partisi asker üyeleri ve sýradan
parti üyelerinin çoðunluðu
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Kerenski Hükümetini devirmek
ve iktidarý Sovyetlere vermek
için bir an önce darbe yapýlmasýndan yanaydý.

Lenin'in tutumu

Lenin ise tüm bu geliþmeleri
kaygýyla izliyordu. O, iþçilerin,
köylülerin ve yoksullarýn henüz
ayaklanma ve devrim fikrine
kazanýlmadýðýný düþünüyordu.
Ona göre çoðunluk, inatla ve
sabýrla sosyalist devrim ve
Sovyet iktidarýnýn tek alternatif
olduðu fikrine ikna edilmeliydi.
“Bir provokasyonun içine
sürüklenmemek için özellikle
uyanýk ve dikkatli olmalýyýz.
Atacaðýmýz yanlýþ bir adým her
þeyi bozabilir. Eðer þu an iktidarý
ele geçirmeye yetenekliysek,
iktidarý almýþ olduðumuz için
onu elde tutmaya da yetenekli
olduðumuzu düþünmemiz saflýk
olur.
Fraksiyonumuzun [Bolþevik
Partisi] Sovyet içindeki gerçek
aðýrlýðý nedir? Diðerlerini boþ
verelim, iki büyük þehirdeki
Sovyetlerde bile kayda deðer
olmayan küçük bir azýnlýk durumundayýz. Bu gerçek neyi gösteriyor? Bu gerçeði yok sayýp bir
kenara itemeyiz. Görünen
gerçek þu ki, kitlenin çoðunluðu
kararsýzlýk gösterip duraksamakla birlikte hâlâ Sosyalist
Devrimcilere ve Menþeviklere
inanýyor.”
Lenin'in fikri partisinin
Petersburg Komitesi'nde azýnlýkta kaldý. Bolþevik Partisi'nin
asker liderleri 'hükümeti hemen
devirelim' diyordu. Diðer bir
grup ise biraz bekleyelim diyordu.
Geçici Hükümet, 30 Haziran'da
ikinci bir bildiri yayýnlayarak
birlikleri savaþa katýlmaya
çaðýrdý. Buna karþýlýk Bolþevikler
büyük bir gösteri ve grev çaðrýsý
yaptý.
2 Temmuz 1917 günü
Petersburg'da on binlerce iþçi ve
asker yürüdü.
4 Temmuz'da yarým milyon iþçi
ve asker 'Geçici hükümeti
devirin', 'Kapitalist 10 bakaný
indirin' ve 'Tüm Ýktidar
Sovyetlere' yazýlý pankartlarla
yürüyordu.
Kaldýðý Finlandiya'dan Merkez
Komitesi tarafýndan çaðrýlan
Lenin ayný gün Petersburg'a
geldi. Onu karþýlayan iþçiler
büyük bir hayal kýrýklýðý
içindeydi, onlar hükümeti
hemen devirmek için Lenin'den
silahlý ayaklanma çaðrýsý duymak istiyordu. Lenin ise 'sabýr,
temkinlilik, soðukkanlýlýk'
çaðrýsýnda bulundu.
Bolþevik Parti kolayca Kerenski
iktidarýný devirip yerini alabilecek durumdaydý ve ayaklanmayý Bolþevikler yönetiyordu.
Ancak Sovyetlerin çoðunluðu

onlarý desteklemiyordu. Lenin'e
göre gerçekleþen bir erken ayaklanmaydý, kaçýnýlmaz olarak
baþarýsýzlýða uðrayacak ve devrimi tehlikeye atacaktý.
Ayaklanmanýn ardýndan büyük
bir terör dalgasý gelebilirdi.
5 Temmuz'da Geçici Hükümet,
Lenin'i 'Alman ajaný' ilan etti.
Ateþli ayaklanma taraftarlarý,
temkinli tutumu yüzünden
Bolþevik Partisi liderliðine
soðuktu. Buna raðmen Lenin
çoðunluða seslendi, Bolþevik
Partisi Merkez Komitesi gösteriye son verme çaðrýsýnda
bulundu:
“Yoldaþlar! Mevcut politik
bunalým göz önüne alýndýðýnda
amacýmýza ulaþmýþ bulunuyoruz. Bu yüzden gösteriyi
bitirmeye karar verdik. Býkarýn
herkes greve ve gösteriye
barýþçýl bir biçimde son versin.
Gelin bunalýmýn daha da derinleþmesini bekleyelim. Gelin güçlerimizi hazýrlamayý sürdürelim.
Hayat bizden yana; olaylarýn
gidiþatý sloganlarýmýzýn doðruluðunu gösteriyor.”

Çoðunluðu kazanmak

Bolþevikler iktidarý almadýlar,
geri dönmeyi bildiler. Ýktidarý
Sovyetlerin Yürütme
Komitesi'ne býraktýlar.
Lenin hiçbir zaman partiyi iþçi
sýnýfýnýn kendi eyleminin yerine
koymadý. Sabýrla ve inatla
Sovyet çoðunluðunu kazanmaya
çalýþtý. Ancak 31 Aðustos
1917'de Bolþevikler Petersburg
Sovyet'inde çoðunluk konumuna ulaþtý.
Takvim Ekim ayýný gösterdiðini Rusya çapýndaki Ýþçi, Köylü
ve Asker Sovyetlerinde
Bolþevikler çoðunluktu. Partisi
içerisinde Temmuz günlerinde
ve 1917 yýlý boyunca birçok kez
azýnlýkta kalan Lenin haklý çýkmýþtý. Ona göre ayaklanma bir
sanattý ne erken davranýlmalýydý
ne de geç kalýnmalýydý.
1917 Ekim Devrimi'ni bir azýnlýk eylemi ya da darbe olarak
gören stalinist ve liberal iddialarýn aksine, sosyalist devrim
milyonlarca iþçi ve köylünün
kendi eseri olmuþtur. Lenin ve
Bolþevikler çoðunluðun desteðini kazanmadan iktidarý almayý
reddetmiþtir. Ekim 1917, bu yüzden darbe deðil, devrimdir.
Sosyalistler partinin iktidarýný
deðil, iþçi sýnýfýnýn taban örgütlerinin iktidarýný savunur.
Azýnlýk hareketlerine ve darbelere karþý çýkar. Sosyalist
devrimin çoðunluðun bilinçli
eylemi olduðunu düþünerek
inatla çoðunluðun desteðini
kazanmaya çalýþýr. 1917'de
olduðu gibi, 2009'da da devrimci
olan bu tutumdur.
Volkan Akyýldýrým

Ekim 1917’de iþçiler ve askerler Petersburg’da kansýz bir devrimle ikti dara el koydu.
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Nazileri Ýtalya'dan
kovan 'Þeytan'
Ýtalyan partizan Luigi Fiori, Ýtalya'da faþizme karþý direniþteki rolünü anlatýyor
Birinci Dünya Savaþý'ndan
hemen sonra doðan biri için,
Luigi Fiori þaþýrtýcý ölçüde
yoðun bir insan. Onu aradýðýmda, faþizm karþýtý bir toplantýda
konuþmak için son ayarlamalarý
yapýyordu. Hem Benito
Mussolini'nin faþist rejimine
hem de Alman Nazilerine
direnmiþ eski bir partizan olan
Luigi bu hafta Londra'da
düzenlenen Marksizm festivalinde 'Faþizme karþý
mücadele: Geçmiþ ve Bugün'
adlý oturumunda konuþtu.
Luigi, faþistlerin Avrupa
Birliði seçimlerinde aldýklarý
oylardan ve Ýtalyan
hükümetinde bulunan faþistlerden rahatsýz olan, endiþeli bir
insan.
Silvio Berlusconi'nin saðcý
hükümetinin üyelerinin politik
kökleri faþist döneme kadar
uzanýyor. Luigi'nin dediði gibi,
"Onlar sadece demokratmýþ gibi
davranýyor. Örneðin, meclis
sözcüsü ve Ulusal Birlik partisinin eski baþkaný Gianfranco
Fini Ýsrail'de Aðlama Duvarý'ný
ziyaret edip Ýtalya'nýn ýrkçý
yasalarýnýn kurbanlarýný andý. O
bir faþist ama bir aptal deðil,
kuduz bir köpek deðil. Onun
gibiler sadece doðru aný bekliyor. Berlusconi bir kez güçten
düþünce -ki þimdiden biraz yalpalýyor- Fini ve çetesi iktidarý
ele geçirmeye çalýþacak".
Fiori'nin endiþelenmesinin bir
diðer sebebi ise öðrenciyken
faþizmi yaþamýþ olmasý.
Mussolini'nin Ulusal Faþist
Partisi 1922'de Ýtalya'da yönetimi ele geçirdi ve ülkenin demir
yumrukla yönetildiði bir tek
parti rejimi yarattý. Luigi
"Ýtalya'nýn dýþýnda neler olup
bittiðinden habersizdik, tamamen izole edilmiþtik" diyor.

Baský

"Totaliter bir toplumdu ve
düþünmeden bir kelime bile
edemezdiniz." Benim yaþýmdaki insanlar 'Ben zamanýnda
derdim ki…' dediðinde,
genelde þöyle cevap veriyorum;
' Ne demek istiyorsun, o
zamanlar hiçbir þey diyemiyorduk'. Faþizm sýradan hale getirilmiþti. Baský öyle bir
düzeydeydi ki, anti-faþistler -ki
bunlarýn kim olduklarýný
bilmiyorduk- bizimle konuþmaya tenezzül etmiyordu
çünkü biz sadece çocuktuk.
Kimliklerini bize açýklayarak
çok fazla riske girmiþ olurlardý."
Sýnavlar bile beyin yýkamanýn
bir aracý haline getirildi. Eðer
faþistlerin üniformasýný giymiyorsan, sýnav salonundaki yerine
geçmene izin verilmiyordu.
Okuldan ayrýldýktan sonra Fiori
Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda
Ýtalyan Ordusuna çaðrýldý.
1943'te faþist rejim çöktüðünde
Luigi -on binlerce genç gibi Naziler ve ciddi þekilde
zayýflamýþ Mussolini tarafýndan
kurulan kukla orduya katýlmayý

Mussolini, Nisan 1945'de yani savaþýn son günlerinde kaçmaya çalýþýrken Ýtalyan direniþine
mensup partizanlar tarafýndan öldürüldü. Ertesi gün Mussolini'nin, sevgilisinin ve birkaç yandaþýnýn cesedi Milano'da Loreto Meydaný'nda baþaþaðý sallandýrýldý.

reddetti. Luigi ve yoldaþlarý
daðlara giderek silahlý antifaþist mücadele yürüten
direniþçiler olan Partizan'a
katýldý.

Gerilla

Sonraki 18 ay boyunca
faþistlere ve Alman Nazilere
karþý þiddetli bir gerilla savaþý
verdiler - ve kazandýlar.
Geleneksel orduya karþý
olduðundan, direniþ hareketi
içinde bir rütbeler hiyerarþisi
yoktu. Komutanlar seçiliyordu
ve yetkileri derhal geri alýnabiliyordu.
Fiori, Appenin daðlarýndaki
bir gruba önderlik ediyordu.
Güvenlik sebepleri nedeniyle
sadece kod adý ile biliniyordu:
"Komutan þeytan keþiþ". Genç
insanlara kendi kuþaðýnýn
korkunç sorunlarla
karþýlaþtýðýný -ve bunlarýn
üstesinden geldiðini- söylemekten asla yorulmuyor.
"Toplantýlarda konuþtuðumda
insanlara hep þunu söylüyorum; 'Bakýn çocuklar, pes
etmeyin'. Birçok kez Naziler
10.000 ile 12.000 arasýnda

kuvvetler toplayýp bize
saldýrdýlar ve bizi bozguna
uðrattýlar. Ama on gün sonra
yeniden ayaða kalkmýþ ve çoktan yeni bir tugay oluþturmuþtuk".
Fiori, Ýngiltere'deki durum
hakkýnda bilgilenmeyi çok istiyor ve Britanya Ulusal Partisi
(BNP) gibi faþist partilerle
sokakta mücadele edilmesi
gerektiðine katýlýyor. "Ancak
polis doðal olarak onlarýn
yanýnda olduðu için dikkatli
olmalýyýz" diyor. "Yine de
onlarýn yaptýklarýný güçlü bir
þekilde teþhir ediyor, yüksek
sesle ve açýkça yaptýklarýnýn
tehlikeli olduðunu dile getiriyoruz. Gereðinden uzun bir
zaman boyunca gereðinden
fazla hoþgörülüydük -bu insanlarýn gamalý haçlý bayraklarý
dalgalandýrarak etrafta dolaþmasýna izin verilmemeli.
Gücümüz çokluðumuzdan ve
sorumluluðumuzun farkýnda
olmamýzdan geliyor".
Tom Behan’ýn Socialist Worker için
yaptýðý röportajý
Onur Devrim Üçbaþ çevirdi
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sosyalist isci
Hükümet ateþle
oynuyor
Ateþkes süreci sona ermek üzere. PKK ateþkesi
15 Temmuz'a kadar uzatacaðýný daha önceden
ilan etmiþti. Þimdi, ateþkes sürecinin sonuna
galindi. Bir hafta kaldý. Hükümet, hala bir adým
atmýþ deðil. Cafcaflý konuþmalar sadece konuþma olarak kalýyor. Cumhurbaþkaný Abdullah
Gül, "tarihi fýrsattan" söz etmiþti. Kürt sorunun
çözümü için adým atýlmasýna hiç olmadýðý kadar
yakýn olunduðunu söylemiþti.
Ama çözüm yerine yine savaþçý politikalar
hakim. Yine sýnýr ötesi operasyonlar, harekatlar,
çatýþmalar var. Yine, fýrsat tepilmek üzere.
Bu kez fýrsatýn tepilmesine izin vermemek
zorundayýz. Hükümeti adým atmaya zorlamak
zorundayýz. Çok açýk ki Kürt halký barýþ istiyor.
Ama ayný zamanda onurlu bir barýþ istiyor,
Kürt halkýnýn hiçe sayýldýðý deðil, siyasi taleplerinin ciddiye alýndýðýný gösterecek adýmlarýn
atýlmasýný istiyor.
Kürt halký, barýþ sürecine hazýr. 29 Mart seçimlerinde aldýðý yüksek oya raðmen, sorunun
çözümü yönünde iradesini ortaya koymuþ
durumda. Artýk adým atmasý gereken, Kürt
halkýnýn uzattýðý barýþ elini görmesi gereken
hükümet. Hükümet kanadýndan ise uzun bir
süredir ses çýkmýyor. Sanki bir Kürt sorunu yokmuþ gibi davranýlýyor. Tayyip Erdoðan, bir randevu bile vermekten aciz olduðunu gösteriyor.
Haftalar önce DTP Eþ Baþkaný Ahmet Türk
Tayyip Erdoðan'la görüþmek için randevu
talebinde bulunmuþtu. Sanki böyle bir talep
yokmuþ gibi, Tayyip Erdoðan sorunun
üzerinden atlayarak devam edeceðini
düþünerek, meseleyi görmezden geliyor.
Sadece Kürt halký da deðil, batýda da emekçiler, ölüm deðil çözüm istiyor. Çünkü bu kirli
savaþýn sadece Kürtlere vurmadýðýný, batýda da
ekonomik kaynaklarý tüketerek, ýrkçýlýk ve milliyetçiliði besleyerek, yoksul gençlerin ölümüne
neden olarak, baský politikalarýnýn geliþmesine
zemin hazýrlayarak emekçilere de vurduðunu
görüyorlar.
Kürt sorununun çözümünü istemeyenler çok
açýk: sahte bir anti emperyalizm maskesinin
arkasýna sýðýnan milliyetçiler, bir yandan darbe
planlayan bir yandan da kirli savaþýn yarattýðý
zeminden beslenen çeteler, statükoyu savunanlar, cumhuriyet deðerlerini savunduðunu iddia
eden elitler, Kürt sorununun çözümü yönündeki adýmlarýn Kemalizm'in ve Kemalizm'e yaslanarak elde ettikleri ayrýcalýklarýn çözülüþünü
hýzlandýracaðýný görenler.
Sosyalistlerin Kürt halkýyla dayanýþmasý her
zamankinden daha acil bir görev. Barýþ umutlarýnýn sonlandýrýlmasýna izin vermemek için
hükümet üzerinde baský oluþturulmalý. Þimdi,
asýl bugün, barýþa bir þans vermenin tam
zamanýdýr.
Ateþkesin yanýtsýz kalmamasý için adým
atmanýn tam zamanýdýr.
Barýþ süreci hiçbir zaman bu kadar yakýn
olmamýþtý. Bu kez fýrsatýn tepilmesine, görmezden gelinmesine izin vermemeliyiz.
Bu yüzden DTP'ye her zamankinde daha
yoðun, daha doðrudan bir destek vermek
gerekiyor.
Kürt halkýyla dayanýþmak gerekiyor.
Türkiye'de ýrkçýlýða, milliyetçiliðe ve darbecilere karþý verilecek mücadele, ayný zamanda
Kürt halkýna da verilecek en önemli destek
adýmý olacaktýr.

Nükleer kabus sona erdi mi?
M

oskova'ya ilk
ziyaretini gerçekleþtiren ABD
Baþkaný Obama ile Rusya
Federasyonu Baþkaný ve
anayasal olarak tekrar
seçilmesi mümkün olmayan
Putin'in kuklasý olarak
kabul edilen Medvedev
nükleer savaþ baþlýklarýnýn
sayýsýný 7 yýl içinde 1700'ün
altýna indiren bir deklarasyona imza attý.
Buluþma, Kuzey Kore'nin
nükleer denemesinin yarattýðý korkunun hemen
ertesinde, taraflardan
Rusya'nýn sýk sýk "nükleer
silah kullanmaktan çekinmeyeceðini" söylemesinin
ardýndan, geçen yýl
Gürcistan'daki çatýþmayla
ayyuka çýkan ABD'nin
Rusya'yý çevreleyen Füze
Kalkaný Projesi'nin yarattýðý
gerginlikten sonra gerçekleþti. G8 zirvesi bu hafta
toplanýrken, dünyayý nükleer kâbusa mahkûm eden
iki süpergüç Rusya ve ABD,
dünyadaki nükleer
silahlarýn üçte iki oranýnda
azaltýlmasýný öngören, fakat
bunun için herhangi bir
tarih belirlemeyen bir ön
anlaþmayý sunacak.
1991'de, Soðuk Savaþ'ýn
bitiminde imzalanan
Stratejik Silahlarýn
Azaltýlmasý Anlaþmasý
(START1) 5 Aralýk 2009'da
son buluyor.
Nükleer güce sahip
olduðu bilinen ülkeler
ABD: Ocak 2009 itibarýyla ABD'nin 5.200 nükleer
savaþ baþlýðýnýn bulunduðu;
kullanýma hazýr 2.700 (2 bini
stratejik, 500 taktik) savaþ
baþlýðý olduðu tahmin
ediliyor.
Rusya ile ABD arasýndaki
2002 Moskova Anlaþmasýna
(Stratejik Saldýrý Silahlarýnýn
Ýndirimi Anlaþmasý - SORT)
uyarýnca iki ülkenin de kullanýma hazýr savaþ baþlýklarýný 2012'ye kadar 17002200'e indirmesi gerekiyor.
RUSYA: Rusya'nýn 14
bin civarýnda nükleer silahý
olduðu tahmin ediliyor,
ancak toplam silah deposu,
taktik nükleer silahlarýn tam
sayýsý hesaplanmadýðý için
kesin olarak bilinmiyor.
START 1 koþullarý uyarýnca,
Rusya'nýn nükleer savaþ
baþlýklarýný Temmuz 2008'e
kadar 4.138'e indirmesi
gerekiyordu.
FRANSA: Nükleer
Silahlarýn Yayýlmasýnýn

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

ABD tarafýndan Nagazaki ve Hiroshima’ya atýlan iki atom bomasýyla dünya nükleer kabusla
tanýþtý
Önlenmesi Anlaþmasý'na
(NPT) 1992'den bu yana
taraf.
Fransa Cumhurbaþkaný
Nicolas Sarkozy, denizaltý
füzelerini býrakacaðýný ve
havadan fýrlatýlan silahlarý
üçte bir oranýnda azaltarak
290 savaþ baþlýðýna indireceklerini bildirmiþti. Eylül
2008'e kadar savaþ baþlýklarý
yaklaþýk 300'e indirilmiþti.
ÝNGÝLTERE: Nükleer
silah deposunun, stratejik ve
stratejik olmayan savaþ
baþlýklarý þeklinde 200'ü
geçmediði tahmin ediliyor.
ÇÝN: Nükleer silah programýna 1955'te baþlayan
Çin, 1964'teki baþarýlý nükleer denemesinden sonra 45
nükleer deneme daha yaptý.
Yaklaþýk 400 stratejik ve taktik nükleer silahý olduðu,
daha fazlasýný üretmek için
de malzemesi bulunduðu
tahmin ediliyor. NPT'ye
1992'de giren Çin, nükleer
gücü olmayan ülkeye karþý
nükleer silah kullanmayacaðý yönünde resmi taahhütte bulundu.
Nükleer güce sahip olduðu
ilan edilen ülkeler
KUZEY KORE: Ýlk nükleer denemesini Ekim
2006'da, ikincisini Mayýs
2009'da gerçekleþtirdi.
NPT'den 1993'te çekilen
Kuzey Kore, Mayýs 2009'dan
sonra füze denemeleri de
yaptý.
HÝNDÝSTAN: Hindistan,
kendini nükleer silaha sahip
olarak resmen ilan etti. Yeni

Delhi'nin en az 100 savaþ
baþlýðý üretecek kadar
plütonyumu olduðu tahmin
ediliyor. Uluslararasý Füze
Malzemeleri Kurulu'na göre
Hindistan'ýn monte edilmiþ
halde 5.060 savaþ baþlýðý
bulunuyor.
PAKÝSTAN: Pakistan'ýn
30-50 atom bombasý yapýlacak kadar, 580-800 kg
civarýnda zenginleþtirilmiþ
uranyum deposu bulunduðu tahmin ediliyor.
Nükleer Bilimler Bülteni'nin
2007'deki tahminlerine göre,
Pakistan'ýn yaklaþýk 60 savaþ
baþlýðý bulunuyor.
Hindistan da, Pakistan da
NPT'yi imzalamadý.
Nükleer güce sahip olduðu
düþünülen ülkeler
ÝSRAÝL: Ýsrail'in yaygýn
biçimde, büyük çapta nükleer silah gücü olduðuna
inanýlýyor, ancak kendisi bu
konuda net bir açýklama
yapmýyor. Dimona reaktörünün plütonyum üretme
kapasitesine dayanarak
yapýlan tahminlere göre,
Ýsrail'in tahminen 100-200
geliþmiþ nükleer patlayýcý
yakýtlarý bulunuyor.
Ýsrail resmi olarak, Orta
Doðu'da nükleer silah sahibi
olduðunu açýklayan ilk ülke
olmayacaðýný ilan etmiþti.
NPT'yi de imzalamadý.
ÝRAN: Nükleer gücü
olmayan ülkeler arasýnda
1970'ten beri NPT'de bulunan Ýran'ýn, nükleer enerji
elde etmek için olduðunu
bildirdiði uranyum zengin-
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leþtirme programý var. ABD
ve ortaklarý ise Ýran'ý nükleer silah geliþtirmeye çalýþmakla suçluyor. Ýran, nükleer silah üretmeyi amaçlamadýðýný söylese de, baðýmsýz gözlemciler Ýran'ýn nükleer programýnýn henüz
nükleer silah üretecek
düzeyin gerisinde olduðunu
belirtseler de, Ýranyönetimi
Ýsrail'de ve diðer ülkelerdeki
gibi nükleerin hakký
olduðunu düþünüyor.
Tablonun bütününe
bakýldýðýnda ABD ve
Rusya'nýn anlaþmasý nükleer
kâbusa son vermiyor. Ýki
süper gücün 7 yýl içinde
nükleer savaþ baþlýklarýný
1700'in altýna indirmesi
önemli bir adým, ama geride
kalan nükleer varlýk ölümcül tehdidi ayakta tutuyor.
Mýsýr ve Suudi Arabistan
gibi Türkiye de nükleer
santral yapmak istiyor.
Nükleer santral varsa nükleer silahlar da vardýr ve her
biri onlarcasýnýn var olmasýna yol açýyor.
Kriz, küresel kapitalizmin
çok kutuplu yapýsýndan
kaynaklanan askeri rekabet
ve çatýþma eðilimini daha da
güçlendirirken, bir bütün
olarak insanlýða ölümden
baþka bir þey sunmaya nükleer enerji kullanýmýnýn toptan rafa kaldýrýlmasýný, nükleer silahlarýn hepsinin ayný
anda ortadan kaldýrýlmasýný
kimse konuþmuyor.
Selim Iþýk

Kitle Grevi ve
Sendikalar
Rosa Lüksemburg
Sosyalist Ýþçi satýcýlarýndan
isteyebilirsiniz

sayý: 369

sosyalist iþçi
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Doðu Almanya’da
yýkýlan duvar
D

oðu Almanya "sosyalizm"in
en güçlü olduðu yerlerden
birisi olarak görülüyordu.
Stalinizm, SSCB ve Doðu Bloku
ülkelerinde ciddi biçimde sarsýlmaya baþladýðýnda bile Doðu
Almanya'daki rejimin ayakta kalacaðý düþünülüyordu. Berlin Duvarý
yýkýldýðýnda rejimin devlet kapitalisti niteliðini görmeyen solcular
yýkýlan duvarlarýn altýnda kaldýlar
çünkü yýkýlanýn sosyalizm olduðunu
düþünüyorlardý. Oysa Doðu
Almanya'yý yýkýma götüren bir bütün
olarak devlet kapitalizminin krizi ve
iþçi sýnýfýnýn özgürlük talebiydi.

Savaþýn bitmesinden itibaren 3 milyon kiþi "sosyalizm cenneti"ni deðil Batý Almanya'yý tercih etmiþ ve ülkeden
kaçmýþtý. Bu göç egemenler açýsýndan nitelikli iþgücünün
kaybedilmesi anlamýna geliyordu. 1959'da 145.000, 1960'ta
200.000, 1961'de ise 300.000 kiþi Doðu Almanya'yý terk etti.
Duvar bu yüzden inþa edildi.

Devlet kapitalizminin
çöküþü

Ýþçilerin eliyle
kurulmayan
"sosyalizm"

Demokratik Almanya Cumhuriyeti,
1949 yýlýnda II. Dünya Savaþý'nýn
sona ermesi ile beraber SSCB kontrolü altýndaki bölgede kuruldu. Ýþçi
sýnýfýnýn "sosyalist" rejimin ilanýnda
en ufak bir katkýsý yoktu. "Ýþçi
Sýnýfýnýn Kurtuluþu", Rus tanklarýnýn
eseri olmuþtu. Doðu Almanya'da
yaþanan aslýnda tam anlamýyla bir
yaðmaydý. SSCB bölgedeki iþgalini
sürdürürken hýzlý bir devletleþtirme
politikasý izledi. Doðu bölgesindeki
fabrikalar, raylar, lokomotifler ve
vagonlar sökülerek savaþ tazminatý
olarak SSCB'ye taþýndý.
1945 yýlýnda faþizme karþý olan
bütün partiler serbest býrakýldý.
Almanya Komünist Partisi ve Sosyal
Demokrat hiziplerin birleþmesi
sonucunda Almanya Sosyalist Birlik
Partisi (SED) kuruldu. Ýktidara gelen
SED ayrý bir yönetim kurulmasý
yönündeki adýmlarý hýzlandýrdý,
1948 yýlýnda yeni bir anayasa hazýrlanmasý için Volkstrat (Halk
Konseyi) isimli bir konsey oluþturdu. Almanya Federal
Cumhuriyeti'nin kurulmasýndan
sonra Halk Konseyi'nin ismi Halk
Meclisi (Volkskammer) olarak
deðiþti. Ancak halk kelimesi sadece
bir isimden ibaretti, Stalinist
geleneðe uygun olarak bütün güç
SED'in genel sekreteri Walter
Ulbricht'in elindeydi.
Doðu Almanya'da devlet kapitalizmi hýzla yürürlüðe konuldu.
Sanayileþmeye aðýrlýk verildi, hýzlý
sanayileþme iþçilerin daha fazla
sömürülmesi anlamýna geliyordu.

Ýþçi sýnýfý devlet
kapitalizmine direniyor

Doðu Almanya'nýn batýdaki düþmanlarý, "totaliter" rejim altýnda
sömürülen Doðu Almanya iþçilerinin
asla baþkaldýramayacaðýný, bu
sebeple batýdan özgürlük beklemesi
gerektiðini anlatmaktaydý. SSCB ve
kuklasý SED ise Doðu Almanya'nýn
iþçi sýnýfýnýn desteði ile sosyalizme
yürüyen bir "Halk Cumhuriyeti"
olduðunu anlatýyordu. 1953'te
yaþanan geliþmeler bu iki masalý da
boþ çýkardý.
Aðýr sanayileþme sonucu yoðun
bir sömürüye maruz kalmak Doðu
Almanya iþçi sýnýfý arasýnda büyük
bir hoþnutsuzluk yaratmýþtý.
Fiyatlarla karþýlaþtýrýldýðýnda

masýnda Doðu Almanya da yer aldý.
Huzursuzluk, Doðu Almanya'ya da
yayýlýyordu.
Bu dönemde Doðu Almanya, Batý
Almanya ile iliþkiler geliþtirmeye
baþladý. Batýda savaþ sonrasý ilk
sosyal demokrat hükümet kuruldu
ve Ostpolitik adý verilen bir politikayý uygulamaya koydu. Batý
Almanya ile Doðu Almanya arasýnda
ticari ve diplomatik iliþkiler baþladý.
1973 yýlýnda Doðu Almanya,
Birleþmiþ Milletler'e kabul edildi.

ücretler, savaþ öncesinde Hitler iktidarý altýnda olduðundan bile daha
düþüktü. 1953 Mart'ýnda Stalin
öldü. Doðu Almanya iþçileri, SSCB
içinde baþlayan politik çekiþmenin
egemen sýnýf açýsýndan bir zayýflýk
olduðunu biliyordu.
15 Haziran 1953 günü bir hastane
inþaatý bölgesinde çalýþan 60 iþçi
greve çýktý. Ýþçilere günlük üretimlerini yüzde 10 oranýnda artýrmamalarý halinde ücretlerinin üçte
birine kadar kesilebileceðini
öngören bir ödeme planý dayatýlýyordu. "Üretkenlik" önce gelmeliydi…
Ertesi gün iþçiler baþka bölgeleri
de ziyaret edip gösteriler düzenledi.
Ýþçiler, büyük yýðýnlar halinde
grevcilere katýlýyordu. Hareket hýzla
politikleþti, seçimlerin serbest
olarak yapýlmasý talebi iþçiler
arasýnda yaygýnlaþmaya baþladý.
"Köle deðil iþçiyiz" sloganý en
popüler slogandý. Ýki gün içinde
hareket genel greve dönüþtü.
Hükümet rakamlarýna göre, genel
greve 300.000 iþçi katýlmýþtý.
Hareket en önemli þehirleri etkisi
altýna almýþtý. Merseburg kentinde
Leuna fabrikasýndan çýkan 10.000
iþçi devrimci marþlar söyleyerek
yürümeye baþladý ve polis karakolunu ele geçirdi. Halle kentinde ise
8000 demiryolu iþçisi konsey bürolarýný ve parti merkezlerini iþgal etti.

Grev, ücretler meselesini çoktan
geride býrakmýþtý. Ýþçiler hapishanelere saldýrýp tutsaklarý serbest
býrakýyor, polis karakollarý saldýrýya
uðruyor, hâkimler dövülüyor,
polisler linç ediliyordu.
Devlet mekanizmasýnda da çatlaklar oluþmuþtu. Bazý bölgelerde
polisler iþçilere ateþ açmayý reddediyor, askerler silah býrakýyordu.
Bu bölgelerde, gizli polis (Stasi)
mensuplarýný iþçilerin öfkesinden
sadece Rus birlikleri koruyordu.
Ayaklanma kanla bastýrýldý. 25.000
kiþilik Rus birlikleri iþçilere göre
fazla güçlüydü. Sayýsý tam bilinmemekle birlikte en az 19 iþçi
öldürüldü (bu rakamýn on katý kadar
olabileceði söyleniyor), 1300 iþçi
idam edildi. Tüm bunlara raðmen
grevler sonbaharda da devam etti,
fabrikalarda toplantýlara giden parti
yöneticileri yuhalanýyordu.
Hükümet geri adým attý.
Ücretlerdeki kesinti iptal edildi,
hatta bazý yerlerde ücretlere zam
yapýldý. O günden sonra Doðu
Almanya egemenleri her zaman
kamuoyunun görüþüne önem vermek zorunda kaldý. Ancak halka
baský uygulamaktan vazgeçmediler.
Doðu Almanya yöneticilerine göre
ayaklanmayý baþlatanlar "faþist provokatörlerdi".
Demokratik Almanya Cumhuriyeti,
1954'te egemen bir devlet olduðunu

ilan etti. Bir yýl sonra kurucu üye
olarak Varþova Paktý'na dahil oldu.

Berlin Duvarý

Doðu Almanya'daki huzursuzluk
son bulmamýþtý. Savaþýn bitmesinden itibaren 3 milyon kiþi "sosyalizm cenneti"ni deðil Batý Almanya'yý
tercih etmiþ ve ülkeden kaçmýþtý.
Bu göç egemenler açýsýndan nitelikli
iþgücünün kaybedilmesi anlamýna
geliyordu. 1959'da 145.000, 1960'ta
200.000, 1961'de ise 300.000 kiþi
Doðu Almanya'yý terk etti.
Bunun üzerine 13 Aðustos 1961
gecesi hükümet "faþizme karþý
koruyucu bir kalkan oluþturmak"
bahanesini öne sürerek, Berlin
Duvarý'ný inþa etti.
Ayný dönemde bazý ekonomik
reformlar yapýldý. 1960'larda dünya
ekonomisindeki geniþlemenin de
etkisiyle Doðu Almanya üretimini
geniþletti. Sanayi üretimi 1950 ile
1974 yýllarý arasýnda yedi kat arttý.
Bu, iþçi sýnýfýna bir takým haklar verilmesini de yanýnda getirdi: sosyal
güvenlik, saðlýk, konut vs. Ancak
rejimin iþçi sýnýfýndan ölümüne
korktuðunun kanýtý 17 milyon nüfuslu ülkede tam 200.000 Stasi ajaný
istihdam etmesiydi.
1960'lý yýllarda patlayan radikal
iþçi ve öðrenci hareketleri Doðu
Bloku ülkelerine de yayýldý.
1968'de Prag Baharý'nýn bastýrýl-

1970'li yýllardan baþlayarak kapitalizm bir bütün olarak krize girdi.
Sürekli silahlanmaya dayanan
soðuk savaþ ekonomisi artýk
büyümeyi saðlayamýyordu.
1980'lere gelindiðinde batý kapitalizmi bu krizlere iþçi sýnýfýna yoðun
bir saldýrý anlamýna gelen neoliberal
politikalarla yanýt verdi. Ancak
devlet kapitalisti rejimler yeniden
yapýlanmaya uyum saðlayamadý.
SSCB ve Doðu Bloku, batý ile olan
rekabetinde geride kaldý. Batý
Almanya'da iþçi sýnýfýnýn durumu
doðudakinden çok daha iyiydi,
özgürlükler ve ekonomik durum
doðudakine kýyas kabul etmezdi.
Doðu Almanya iþçileri bunu görüyordu.
1980'lerin baþýnda Polonya'da
gerçekleþen iþçi hareketi devlet
kapitalisti rejimlere korku saldý.
Hem kitle hareketinden hem de
ekonomik yýkýmdan korkan rejimler
SSCB öncülüðünde reform hareketlerine giriþti. SSCB'de Gorbaçov
önderliðinde Glasnost (açýklýk) ve
Perestroyka (yeniden yapýlanma)
politikalarý ile krize yanýt vermeye,
bürokrasiye en az zararý vererek
batý tipi kapitalizme yumuþak bir
geçiþ yapmaya çalýþtý. Doðu
Almanya, bu politikalara sýcak bakmýyordu, ancak 1989 yýlýnda
yüzlerce tatilci Prag, Budapeþte ve
Varþova'da Batý Almanya elçiliklerini iþgal ederek, batýya geçiþlerine
izin verilmesini talep etti.
Macaristan hükümeti sýnýrý açýnca,
10 binlerce Doðu Almanya vatandaþý
batýya geçti.
Eylül ayýnda eylemler dalga
halinde yayýlmaya baþladý, yüzlerle
baþlayan gösteriler kýsa sürede yüz
binlerce insanýn katýldýðý eylemlere
dönüþtü. 4 Kasým'da bir milyon kiþi
eylem yaptý, eylemlerde iþçi
sýnýfýnýn katýlýmý yüksek boyuttaydý.
Gösteriler yüzünden deðiþmek
zorunda kalan hükümet 9 Kasým'da
Berlin Duvarý'ndan geçiþlere izin
verileceðini açýkladý. Doðu'dan milyonlarca insan Batý Almanya'ya geçti.
Bu, rejimin sonu anlamýna geliyordu, 1990 yýlýnda Doðu Almanya ile
Batý Almanya birleþti, Berlin Duvarý
yýkýldý.
1989 devrimleri Doðu Bloku'ndaki
iþçilerin özgürlük taleplerinin bir
sonucu olarak ortaya çýkarken,
buralardaki rejimlerin iþçi sýnýfýnýn
iktidarý anlamýna gelen sosyalizm
ile hiçbir ilgisi olmadýðýný gösterdi.
Can Irmak Özinanýr
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Michael Jackson
Ce-he-pe
CHP grup baþkanvekili, her nedense baþka bir gazeteciyi
deðil ama Radikal'den Murat Yetkin'i arayarak, CHP'nin ordu
ile yollarýný 12 Mart 1971'de ayýrdýðýný söylemiþ.
Son seçimlerde dürüstlüðün, adaletin ve bomba evraklarýn
simgesi olarak yýldýzý parlatýlan Kýlýçdaroðlu, CHP'nin orduyla bir iliþkisi olamayacaðýný kanýtlamak için, 12 Eylül'ün
CHP'yi kapattýðýný vurguluyor.
12 Eylül maðdurlarýnýn tümü ordudan ve bir darbeden umut
kesmiþ olsalardý, son otuz yýlda darbeden, darbe giriþimlerinden söz edilemezdi zaten. CHP'nin 12 Eylül'de kapatýlmýþ olmasý, Baykal'ýn ordunun müdahalelerinden medet
ummadýðýný kanýtlamýyor bu yüzden.
Baykal, Doðu Perinçek Ergenekon davasýndan göz altýna
alýndýðýnda, "Doðu Perinçek'e de ortaya atýlan iddia ve
ithamlarýn hiç birinin çýkmayacaðýný belirterek geçmiþ olsun
diyorum" demiþti.
Ergenekon çetesiyle ilgili de þunlarý söylemiþti 2008 yýlýnda: "Önce Ümraniye'de bir tablo ortaya çýktý. Bazý kiþilerin
silahla örgütlendiði ortaya çýktý… Türkiye'de daima
çeteleþme olaylarý olmuþtur. Ortaya çýkan bu olayýn birdenbire çok özel bir olay gibi sahiplenildiðini gördük. Ergenekon
soruþturmasý bir bombadýr. Kime yönelecek göreceðiz."
Baykal, hiç vakit kaybetmeden Ýlhan Selçuk'un bir yazýsýna
da övgüler düzmüþtü. Ýlhan Selçuk övülen yazýsýnda, "Bu
dava geniþ çaplý bir dava, ciheti askeriyeye yönelen bir tarafý
da var. Benim kaygým þu: Türkiye'de yargýnýn ve ordunun
içine uzanan bir operasyonun hazýrlýðý yapýlýyor" demiþti.
Ergenekon soruþturmasýný "ciheti askeriyeye" yönelen bir
komplo olarak gören Ýlhan Selçuk en çok övgüyü, bekleneceði gibi, Baykal'dan aldý.
CHP, 2002 yýlýnda gerçekleþen genel seçimlerde AKP'nin
çok gerisinde kaldý. Bu tarih, darbeci güçlerin de düðmeye
bastýðý ve AKP'yi bitirme, devirme planlarýnýn yapýlmaya baþlandýðý, darbeci askerlerin günlükler tutmaya hazýrlandýðý
dönemin baþlangýcý oldu. CHP 2004 yýlýnda, bariz bir biçimde
milliyetçi, statükocu bir parti olarak tabanýný da þekillendirmeye baþladý.
Hangi siyasal konu baþlýðý olursa olsun, CHP özgürlüklere
karþý Cumhuriyetin deðerlerini korumak için hareket etti.
Kýbrýs sorununda da, baþörtüsü sorununda da,
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde de, Kürt sorununda da.
Daðlýca baskýnýndan sonra ordunun kara harekâtýna baþlamasý için avazý çýktýðý kadar baðýran da, ordu kýsa sürede
harekâttan geri dönünce, "Bir kere girdin mi sonuna kadar
gideceksin, bu iþi bitireceksin" diyerek Kürt sorununda
MHP'den bile þahin açýklamalar yapan da CHP ve baþkaný
Deniz Baykal oldu.
Baykal sadece orduculuðuyla, CHP sadece þahinliði ve milliyetçiliðiyle ünlenmedi bu dönemde. Bir de 12 Eylül'ün tüm
kurumlarýna yaslanarak, özgürlük alanýnýn kýsýtlanmasý için
elinden geleni ardýna koymadý. 27 Nisan 2007'de ordu bir
muhtýra yayýnladý. Genelkurmay esas olarak cumhurbaþkanlýðý seçimlerine müdahale etti. Mecliste yapýlan cumhurbaþkanlýðý seçiminin birinci turunda asker zihniyetli yargý
mensuplarýyla CHP el ele vererek, toplantý yeter sayýsýnýn
367 olduðu ve bu sayýya ulaþýlamadýðý gerekçesiyle CHP'nin
Anayasa Mahkemesi'ne yaptýðý baþvuruyla seçim iptal edildi.
CHP'nin sadece orduyla sýký fýkýlýðýný deðil, cellatlýk
mesleðine duyduðu özlemi ise Deniz Baykal'ýn baþörtüsünün
yükseköðretimde serbest býrakýlmasý için meclis içindeki giriþimi deðerlendirdiði ve idam tehditleri savurduðu konuþmasýnda tümüyle belirgin hale geliyor. Meclis'in bu eðiliminin yeni bir anayasa yapmak anlamýna geldiðini söyledikten
sonra, "Anayasa yeniden yapýlamaz mý?" diye soruyor ve
Kemal Kýlýçdaroðlu'nun belli ki duymadýðý þu yanýtý veriyor:
"Elbette yapýlýr. Düþmaný atarsýn, devleti yeniden kurarsýn.
Bayraðý dikersin. Parayý bastýrýrsýn. Yapanlar yapmýþ... Ýhtilali yaparsýn. Ýdamý göze alýrsýn... Anayasa toptan yenilenir."
Ýdamý göze alýrsýn diyor Baykal. Kim idam edecek? Kendisini
12 Eylül Anayasasý'ný savunmakla yükümlü gören, zaten 12
Eylül Anayasasýný yazdýran askerlere havale etmeye niyetliydi bu iþi.
CHP ve baþkaný 301. madde konusunda da sabýkalýdýr,
Hrant Dink suikastinde de. Darbeci, ýrkçý bir iklimin yaratýlmasýnda ana muhalefet partisi olarak deðil, statükocu, milliyetçi, özgürlük düþmaný bir parti olarak iþlev gördü. Baykal,
Ergenekon çetesinin avukatý olduðunu da açýkladý. Zaten
biliyorduk ama bu açýklamayla, ezilenlerin demokrasi,
deðiþim ve özgürlük isteðini parlamenter alana hapseden,
iþçi sýnýfýnýn her günkü hareketinin ortalama siyasi ifadesi
olan reformizmle, Marksist sosyal demokrasi tarifiyle hiçbir
ilgisi yoktur. Kýlýçdaroðlu'nun belgeciliði, CHP'yi kurtaramaz.

Þenol Karakaþ

Maskenin ardýnda
sýkýþmýþ bir adam
Y

üksek popüleritesi bir yana,
Michael Jackson müzik
endüstrisindeki ýrkçýlýðýn
etkilerini en iyi görebileceðimiz
isimlerdendi.
Nina Simone'un "Young, Gifted
and Black" (Genç, Yetenekli ve
Siyah) þarkýsýnýn sözleri Jackson
Five için kaleme alýnmýþtý. Grubun
ilk parçasý olan "I Want You Back"
1969 yýlýnda listelerde hýzla ilk
sýralara yükseldiðinde, grup insan
haklarý hareketiyle ortaya çýkan
siyah mücadelesi için bir ilham kaynaðý haline gelmiþti.
Jacksonlar, Indiana iþçi sýnýfýnýn
getto sokak tarzý ile yüksek bir
saygýnlýðý birleþtirmiþti; uç bir
giyim tarzlarý vardý ama taklit
edilemeyecek kadar uç deðildi ve
tüm grubun saçlarý doðal Afro
tarzýydý.
Dans hareketlerinin düzenleniþi
cinsellik çaðrýþýmlarýndan ziyade
komþunuzun çocuðu imajlarýný
saðlamlaþtýracak þekildeydi. Ve en
baþýndan beri þovun yýldýzý henüz
daha 10 yaþýnda olan Michael idi.
Ýki yýl içerisinde Jacksonlar kendi
çizgi filmlerine sahip oldular,
birçok gençlik dergisinde yer aldýlar
ve kaydettikleri her parça milyonlarca sattý. Bu, siyahlarýn da bir yere
sahip olduðunu, baþarýya ulaþtýðýný
ve para kazandýðýný görmeyi arzulayan milyonlarca insana hitap eden
bir "aile operasyonu" olmuþtu.

dinleyicilerdi ve Gordy bunu çok
iyi biliyordu. Motown'un sloganý
olarak "Genç Amerika'nýn sesi"
cümlesini seçti; bu en iyi þekilde
vurgulanmalý, en fazla parayý
kazanmak için sýnýrý aþýp hem
siyahlarýn hem de beyazlarýn
albümleri satýn almasý saðlanmalýydý. Bu yüzden þirketle iþ yapan her
sanatçý, bir yandan siyahlara saygý
duyulmasý gerektiði mesajýný
taþýrken, bir yandan da en geniþ
kitleye hitap etmeye çalýþmakla
görevliydi.

Önyargýlar

Fenomen

On yýl sonra Micheal kariyerinin
zirvesine ulaþtý. 1982'de yayýnlanan
Thriller tüm zamanlarýn en çok
satan albümü olmuþtur; bu albüm
popüler müziði ve müzik videolarýný deðiþtirmiþtir. Her yerden
gençler onun tarzýný taklit ediyordu. Jackson Five, siyahlarýn dýþýndaki kitlelere hitap etmeyi baþaramamýþtý, ancak Michael Jackson'ýn
popülerliði ýrk sýnýrlarýný aþýyordu.
Öte yandan, Michael Jackson bir
kez daha ortaya çýktýðýnda onu
siyah mücadelesiyle özdeþleþtiren
yaygýn görüþü deðiþtirecek olaylar
yaþanacaktý. Ýnsan haklarý hareketinin fazlasýyla tehdit altýnda
olduðu bir dönemde ve "siyah
güzeldir" sloganýnýn unutulmaya
yüz tuttuðu günlerde Michael'ýn
deri ve estetik operasyonlarý ile bitmek bilmez uðraþý, ona çaresizce
beyaza dönüþmeye çalýþan bir adam
imajý kazandýrdý.
Kimi yorumcular, kendisine yapmýþ olduðu bu kötülüðü bozuk
karakterine yordular. Erken gelen
þöhret onu doyumsuz hale getirmiþ
ve o da ulaþýlamaz olan güzelliðin
peþine düþmüþtü onlara göre. Diðer
yorumcularsa estetik operasyonlarýn sahne þovu için kýyafetleri
deðiþtirmekten farksýz bir imaj
deðiþikliði için yapýldýðýný anlatýyordu.
Bu yüzeysel yorumlar, ýrkçýlýðýn
devam ettiði ve güzelliðin hâlâ açýk
ten rengi ile özdeþleþtirildiði
gerçeðini es geçiyordu. Michael

Jackson'ýn ayný anda hem siyah
hem de beyaz olan bir kiþiye
dönüþmek istiyor olabileceði ihtimalini görmezden geliyorlardý.
Eðer durum buysa, meselenin onu
yaratan plak þirketi Tamla Motown
ile sanýldýðýndan daha fazla iliþkisi
olmalý.
1959 yýlýnda Detroit'te kurulan
Motown, siyah iþçi sýnýfýnýn
yaþadýðý þehrin kuzeyindeki mahallelerde yerleþmiþti ve bu bölgeden
yüzlerce yerel þarkýcýyý birer yýldýza
dönüþtürmüþtü. Smokey Robinson
& the Miracles, Diana Ross & the
Supremes, Marvin Gaye ve Tammi
Terrell, Martha Reeves & the
Vandellas, The Temptations, The
Isley Brothers, ve The Four Tops tüm bu isimler ABD'yi sallayan ve
müzikte beyazlarýn üstünlüðünü
kýran isimler olmuþtu.
Motown'daki her þey siyahtý.
Þirketin patronu Berry Gordy
siyahtý, sanatçýlarýn büyük çoðunluðu da siyahtý. Þarký sözü yazarlarý
siyahtý, müzik orkestrasý siyahtý,
hatta sekreterler ve muhasebeciler
bile siyahtý.
Tamamý siyah olmayan tek þey

Tipik olarak albüm kapaklarýnda
erkek gruplarýn takým elbiselerle,
kadýn sanatçýlarýnsa hoþ giysiler ve
Avrupalý tarzda saçlarla poz
verdikleri fotoðraflar bulunuyordu.
Gordy getto aksaný yerine beyazlarýn izlediði kanallarda daha
kabul edilebilir olan bir telaffuz
kazanmak için konuþma dersleri
dahi ayarlamýþtý.
Kýsacasý, Motown sanatçýlarýnýn
siyah olmasýný istiyordu, ancak
beyazlarý korkutacak kadar siyah
olmamalarý koþuluyla! Gordy'ye
göre, müzik endüstrisinde ýrkçýlýk
kaçýnýlmazdý. Onunla mücadele
etmek yerine etrafýndan dolaþmaya
çalýþmak gerekiyordu.
Gordy, Jackson kardeþlerle anlaþma imzaladýðýnda elinde altýn
deðerinde bir malzeme olduðunun
farkýndaydý ve hýzla onlar için bir
pazarlama stratejisi geliþtirdi.
Kardeþleri keþfeden þirketin en
baþarýlý sanatçýlarýndan biri Diana
Ross idi ve onlarýn baþarýlý olacaklarýný tahmin edebiliyordu.
O esnada filizlenen siyah hareketi
ve Vietnam savaþýna karþý yükselen
hareketin yarattýðý ruh hali Motown
sanatçýlarýný baðlý olduklarý iplerden kurtarýyordu, pek çoðu
hareketten etkilenmiþti ve olduklarý
gibi þarkýlar kaydetmeyi talep ediyorlardý. Marvin Gaye gibi bazýlarý
bunu gerçekleþtirdi de.
Ancak Gordy'nin Jackson Five için
farklý ve çok daha güvenli bir planý
vardý: Bu beþ kardeþ sevimli ancak
saygýdeðer bir imajla pazarlanabilir
ve "sabun köpüðü soul" çalabilirdi.
Zamana uygun olarak, siyah
olmalarýna izin verildi, ancak
sadece sýð sularda… Hikâyenin
içerisindeki baþka bir trajedi ise,
1970'lerin ortasýnda Jackson
Motown'ý terk ettiðinde ve kendi
kariyeri ve imajý üzerinde kontrol
sahibi olmayý baþardýðýnda
siyahlarýn mücadelesinin sönümlenmeye baþlamýþ ve büyük bir güç
kaybetmiþ olmasýdýr.
Irkçýlýk ve ona karþý verilen tepkiler Michael Jackson'ýn bütün gençlik
yýllarýný kaplamýþtý.
Tüm bunlarýn izlerini vücudunda
taþýyor olmasý sizce þaþýrtýcý mý?
Yuri Prasad
Berk Efe Altýnal, Socialist
(B
Worker’dan Çevirdi)
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Cinayetten 2,5 yýl sonra yüzlerce insan Hrant için sokaða çýktý

"Öldür" diyenler yargýlansýn!
SÝ Ýstanbul- Birileri, ýsrarla,
iki buçuk yýl önce aramýzdan
alýnan Hrant Dink'in katillerinin birkaç milliyetçi genç
olduðunu anlatmaya çalýþýyor. Ancak bu cinayetin
organize bir þekilde iþlendiði
çok açýk. Devletin içindeki
çetelerin Hrant'ýn yargýlanma
sürecinde yaptýklarýný, olaydan haberdar olduðu ortaya
çýkan ordu ve emniyet birimlerini, barýþ ve kardeþliðe
vurgu yapan Hrant'a karþý
yaratýlan ýrkçý ve milliyetçi
iklimi henüz unutmuþ
deðiliz.
Bunlarý unutmayanlar ve
unutturmak istemeyenler,
Hrant'ýn arkadaþlarý, 4
Temmuz Cumartesi günü
Taksim'de bir araya geldi.
DSÝP üyelerinin de içinde yer
aldýðý yaklaþýk 3 bin kiþi,
Galatasaray Meydaný'ndan
Tünel'e kadar, Ýstiklal
Caddesi'nde eþi benzeri
görülmemiþ bir vicdan zinciri oluþturdu. Ömrü boyunca halklarýn kardeþliðini
savunan Hrant Dink'e,
cenazesinde ve davasýnýn
devam ettiði mahkemelerin
önünde sahip çýkan binlerce
kiþi, bir televizyon
muhabirinin deyimiyle, Ýstiklal Caddesi'ne tarihi günlerinden birini yaþattý.
Türkiye'deki Ermenilerin yalnýz olmadýðýný göstermek
için, Hrant için, adalet için el
ele verenler, bir kez daha
haykýrdý: "Hepimiz Hrant'ýz,
hepimiz Ermeni'yiz"
Basýn açýklamasýný yapan
Ýstanbul milletvekili Ufuk
Uras, Hrant Dink cinayetinde
parmaðý olan devlet
görevlilerinin terfi ettirildiðini, olmayanlarýn ise terfi fýrsatýný kaçýrdýklarý için adeta
üzüldüklerini vurguladý.

Küresel
Eylem
Grubu
Her Cuma
19.00’da
toplanýyor.

KARAKEDÝ
KÜLTÜR MERKEZÝ
Ýstiklal Caddesi
Bekar Sokak No: 16/3

KADIKÖY

Küresel
Barýþ ve Adalet
Koalisyonu
HER ÇARÞAMBA
SAATT 19.00’DA
TOPLANIYOR

Kalabalýk, 6 Temmuz günü
Hrant'ýn mahkemesinin
takipçisi olmak için
Beþiktaþ'ta buluþmak üzere
sözleþerek daðýldý.
Pazartesi günü, bu kez
Beþiktaþ'ta 600 kiþiye yakýn
bir kalabalýk toplandý. Grup
adýna basýn açýklamasýný
okuyan yönetmen Sýrrý
Süreyya Önder, "Katillerin
kim olduðu belli. Çoðu bunu
inkâr bile etmiyor. Öyleyse
bu dava neden hâlâ

sonuçlanmadý?" diyerek,
yargý sürecindeki ihmallere
deðindi. Önder, "Cinayetin
öncesi de sonrasý da bir acýmasýzlýk ve adaletsizlik belgesidir. Fotokopi deðil, orijinal. Altýndaki imzayý
Osmanbey kaldýrýmlarýna
Hrant atmýþtý, hatýrlarsanýz"
dedi ve "Bu imzanýn o
kaldýrýmda ýslak bir utanç
belgesi olarak kalmamasý
için" adalet talep edildiðini
belirtti. Hrant'ýn arkadaþlarý,

Ankara: Adalet istiyoruz!
Hrant Dink cinayetinin sorumlularýnýn açýða çýkarýlmasý
isteyenler 10. duruþmanýn akþamý Ankara'da yine sokaktaydý. Yüksel Caddesi Ýnsan Haklarý Anýtý önünde
buluþan Irkçýlýða Dur De, Gündem Çocuk, STGM, DSÝP,
ÖSP, EHP üye ve temsilcileri adalet talebinde bulundu.
DSÝP üyeleri basýn açýklamasýnýn ardýndan, daha önce
faþist saldýrýlarýn gerçekleþtiði Yüksel caddesi ve Konur
Sokak'ta Agos Gazetesi satýþý yaptý.

"Hrant'ýn katili Ergenekon
çetesi", "Faþizme inat,
kardeþimsin Hrant", "Yaþasýn
halklarýn kardeþliði", "Öldür
diyenler yargýlansýn!", "Kan
akar, devlet bakar" þeklinde
sloganlar attý.
Halklarýn kardeþliðini
savunmadan, ýrkçýlýða, milliyetçiliðe ve bu iklimden
beslenen devlet ideolojisine
karþý çýkmadan, iþçilerin ve
emekçilerin mücadelesini
savunmak mümkün deðildir.
Hrant'ýn katillerinin açýða
çýkarýlmasýnýn, Ermenilere ve
diðer tüm azýnlýklara yapýlan
baskýnýn durdurulmasýnýn,
1915 soykýrýmýyla hesaplaþýlmasýnýn sorumluluðu sosyalistlerin, iþçilerin ve emekçilerin omuzlarýndadýr. DSÝP,
gerçek katiller ortaya
çýkarýlana kadar bu davanýn
takipçisi olmaya devam edecek.
Ozan Tekin

18 Temmuz yürüyüþünden önce sokaktan notlar

D

arbelere Karþý 70
Milyon Adým
Koalisyonu aktivistleri 18 Temmuz
yürüyüþünü örgütlemek
için sokaða çýktý. Geçtiðimiz
Cuma günü Ýstanbul' un en
kalabalýk caddesi olan Ýstiklal' de yaklaþýk bir saat
boyunca beþ bine yakýn
bildiri daðýtýldý. Havanýn
bizden yana olduðunu bir
kez daha sokakta alýnan
tepkilerle görmüþ olduk.
Ertesi gün yine ayný yerde
binlerce bildiri daðýtýmý
yapýldý. Ardýndan ayný gün
içinde Hrant için Vicdan
Zincirindeydik ve "Hrant'ýn
katili Ergenekon çetesi"
diye haykýran binlerce
insan vardý. 18 Temmuz
bildirileri orada da
daðýtýldý.. Hrant için orada
olanlar ayný zamanda
özgürlük istiyordu, darbelere karþýydý.
Toplumun büyük çoðunluðunun darbe istemediðini

Toplantýlar
Etkinlikler

ve darbecilerin artýk
yargýlanmasý gerektiðini
bildiri alan insanlarýn
aðzýndan bire bir duymak
hem kampanya aktivistlerinin ve sokaðýn havasýný
deðiþtirdi. Ard arda sokaða
çýkmak, kesin katýlacaðým
diyen gençler, yaþlýlar ve
toplumun her kesiminden
insanla buluþma oldu
denilebilir.
Sokakta darbe yanlýlarý da

vardý elbet ancak sayýlarý az
ve sesleri cýlýzdý. Aktivistler
bildiri daðýtýmýna ara vermeden bir sonraki gün
Beþiktaþ Ýskelesinde devam
etti. Oradaki tepkiler de
farklý deðildi.
Destekleyenler, kutlayanlar,
doðru olduðunu söyleyenler ve öfkeli insanlarla
karþýlaþtýk. TSK' ya olan
güvenlerinin azaldýðý,
Baþbuð' un artýk orada

olmamasý gerektiðini
söyleyenlerle tartýþtýk.
Anlatýlacak çok fazla diyalog var. Örneðin bildiriyi
alan biri gelip þunlarý söyledi; "Ergenekon davasý
sonuna kadar gidilmezse,
bu darbeciler yargýlanmazsa hiçbir sorun çözülemez, bence daha sert olmak,
daha kalabalýk olmak
gerekiyor. Aferin çok doðru
bir iþ yapýyorsunuz…" ve
daha bunun gibi nice örnek.
Görünen o ki insanlar zaten
darbe konusunda netleþmiþ,
bildiri daðýtan aktivistlerle
ayný þeyleri söylüyor.
gerçekten de daha kalabalýk
olmak lazým. Bu nedenle
her gün daha fazla darbe
karþýtý insanla sokakta
buluþmak gerekiyor. 18
Temmuz yürüyüþünün
büyük olmasý için bildiri
daðýtmaya, tartýþmaya,
konuþmaya devam ediyoruz.
Ýrem Nur Aksu

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

BASIN AÇIKLAMASI

18 Temmuz’da
Ýstanbul’da!
DARBECÝLER
YARGILANSIN!
ÖZGÜRLÜK
ÝSTÝYORUZ!

Devrimci
Sosyalist Ýþçi
Partisi

Haksýzlýklarý,
mücadelenizi,
yorumlarýnýzý
bize yazýn

sosyalistisci
@gmail.com

sosyalist iþçi

11

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

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.
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

Türler yok oluyor
T

eknolojinin geliþmesiyle
birlikte insanlarýn doðaya
verdiði zararýn boyutu
tanýmlanamayacak boyutlara
ulaþtý. Öyle ki, tekerleðin bulunmasýndan otomobilin yapýmýna
kadar geçen yaklaþýk 10 bin yýllýk
süreç boyunca bile bu kadar
zarar görmemiþti doða. Ýlk 500
milyon yýllýk yaþamýnda insan
nüfusu 1 milyara ancak
ulaþmýþken (1850'ler), þu anki
nüfus 6 milyarýn üzerinde.
Hýzla artan dünya nüfusunu
besleyebilmek için tarýma aðýrlýk
verilmesi ve barýnma için yeni
yerleþim alanlarýnýn açýlmasý ile
birlikte dünyadaki diðer türlerin
doðal yaþam alanlarý hýzla iþgal
edildi. Daha fazla tarým alanlarý
açmak için ormanlar talan edildi,
çölleþme arttý. Avcýlýk, hayvanlardan ürün elde edilebilmesi ve
bunlarýn ticareti birçok hayvan
neslinin tükenmesine yol açtý ya
da tükenme noktasýna getirdi.
Sanayi devriminden bu yana
atmosferdeki CO2 oraný hýzla
arttý. Ýklim deðiþikliði dönülemez düzeye ulaþtý. Doðanýn tüm
zenginlikleri insanýn kendisine
ulaþmasýyla tükeniþe geçti. Diðer
sebeplerse insanýn ortaya
çýkardýðý türevler.
Doðal yaþam alanlarýnýn azalmasýyla birçok türün kendi
yaþanabilir ortamýný yitirmesi
doðal dengeyi bozdu. Deðiþiklik
gösteren iklim koþullarý hayvanlarý göçe zorladý, göç edemeyenler uyum saðlayamadýklarý için
nesillerini devam ettiremiyor.
Sýcaklýk artýþýnýn da etkisiyle
yeni hastalýklar türemeye
baþladý. Temiz su kaynaklarý
azaldý. Saðlýksýz sulardan her

"Sokaklarda yüz
binlerce insan,
hükümetlerden
doðaya karþý
iþledikleri suçlarý
durdurmalarýný
istediðimizi ve
mücadeleden
vazgeçmeyeceðimizi
haykýrýrsak
kazanabiliriz."
Jean-C
Christophe Vie
(Uluslararasý Doðayý
Koruma Birliði)

gün 25 bin insan ölüyor.
Nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine sadece 2006 yýlýnda
530 tür eklenmiþ. Canlýlarýn
yaþam alanlarýnýn talan edilmesi
kesilip onlar için yeni yaþam
alanlarý yaratýlamazsa, canlý türlerinin %30'u çok yakýn bir gelecekte yok olacak.
Uluslararasý Doðayý Koruma
Birliði, geçtiðimiz günlerde
yayýmladýðý "Deðiþim Geçiren
Dünyada Yabani Türler" baþlýklý
raporunda, kýrmýzý listesine
aldýðý nesli tükenme tehlikesiyle
karþý karþýya olan 44.838 türe
deðiniyor. Raporda, dünya
genelinde en az 16.928 hayvan ve
bitki türünün yok olma tehlikesiyle karþý olduðu, memelilerin
neredeyse dörtte birinin,
amfibiyenlerin (hem karada, hem
suda yaþayabilen canlýlar) üçte
birinin ve her 8 kuþ türünden
birinin neslinin tükenmekte
olduðu belirtildi ve bu canlýlarýn
iklim deðiþikliðine dayanamayacaðý vurgulandý.
Birlik'ten Jean-Christophe Vie
þunlarý söylüyor: "Bu eðilimi tersine çevirebilmek için mücadeleye devam etmeliyiz. Bu kriz,
ekonomik krizden ya da
bankacýlýk krizinden daha önemli. Bir sanayi dalýný kaybedebilirsiniz, ancak yerine yenisini
kurabilirsiniz. Ancak, doðada bir
þey kaybettiðinizde onun yerine
bir þey koyamazsýnýz."
Bunlarýn hiçbiri þans eseri bu
dönemde yaþanan þeyler deðil.
Dünyanýn sonu geliyor ve
hükümetler hâlâ yeterince kalkýnamadýklarýndan þikayetçi.
Çöken sistemin altýna para týkýyorlar. Buna seyirci kalmak

dünyanýn yok ediliþine seyirci
kalmaktýr. Bunu engellemenin
yolu bizden geçiyor. Sokaklarda
yüz binlerce insan, hükümetlerden doðaya karþý iþledikleri
suçlarý durdurmalarýný istediðimizi ve mücadeleden
vazgeçmeyeceðimizi haykýrýrsak
kazanabiliriz.
Tuna Öztürk

Son 500 yýlda 900'e yakýn hayvan ve bitki türünün nesli tükendi.
2004'te bu sayý 784'tü.
16.928 türün nesli tükenme tehlikesinde.
Ýklim deðiþikliðinden yýlda 315 bin kiþi açlýk, hastalýk ya da doðal
afetler yüzünden ölüyor.
Ýklim deðiþikliði her yýl 325 milyon kiþiyi ciddi biçimde etkiliyor ve
bu sayýnýn gelecek 20 yýlda ikiye katlanarak, þu anda 6 milyar
700 milyon olan dünya nüfusunun yüzde 10'una tekabül edeceði
tahmin ediliyor.

KEG’in davetlisi iklim aktivisti Bill McKibben: 350 ppm için harekete geç!

“B

ilimsel açýdan
bakýltýðýmýzda son
18 ayda elde edilen
veriler doðrultusunda küresel
ýsýnmanýn çok daha hýzlý ve dramatik bir þekilde ilerlediðini
görebiliyoruz. Tüm bu olumsuz
geliþmelerin yanýnda tek iyi
olansa artýk bunun ölçümünü
yapabilecek daha etkin araçlara
sahip olmamýz. Bugün 350
ppm’den bahsedebiliyor
olmamýz bu araçlar sayesinde
oldu.”
350 kampanyasýný dünya
çapýnda yaymak için pek çok
ülkede toplantýlara katýlan Bill
McKibben KEG’nun daveti
üzerine Ýstanbul’a geldi.
Atmosferdeki karbon
seviyesinin milyonda 350
parçacýða (ppm) düþmesinin

ancak küresel ýsýnmayý durdurabileceðini ifade eden McKibben,
elimizdeki en önemli þans
sayýlabilecek Kopenhag zirvesine giderken dünya liderleri
çok yavaþ hareket ediyor
olmasýnýn yarattýðý çözümsüzlükten söz etti.
“Oysa anlamamýz gereken bir
þey var; müzakereler ABD, Çin,
Türkiye gibi ülkeler arasýnda
yapýlmýyor, müzakere insanla
fizik-kimya arasýnda gerçekleþiyor.” diye ekledi.
Peki bu konuda nasýl etkin olabiliriz sorusuna cevap veren
McKibben, “24 Ekim’de
dünyanýn çeþitli yerlerinde
gerçekleþtirilecek olan irili ufaklý 1500 ayrý eylem yapýlmasý
tasarlanýyor. Bunlardan bazýlarý
binalarýn üzerinden 350

pankartý sallandýran daðcýlar,
Avusturalya’da mercan kayalýklarýnda dalýþ yapacak 350 dalgýç
ve dünyanýn Yeni Delhi,
Londra, San Fransisko,
Kopenhag gibi büyük metropollerinde eylemlere katýlacak binlerce insan. 24 ekim günü dev
bir ekrandan BM’de tüm
dünyadaki eylemleri görüntüleri izlettirilecek. Kiþisel alýþkanlýklarýmýzý deðiþtirmek tabii
önemli ama yetersiz olduðunu
kabul etmek gerekiyor. Karbona
sýnýrlamalar koyarak sistemi
köklü bir þekilde deðiþtirmemiz
gerekiyor. Bunun da tek yolu
dünyanýn her yerinde birlikte
mücadele vermemizden geçiyor.” diye konuþtu.
Toplantýda KEG adýna
konuþan Gökþen Þahin,

“Yaþadýðýmýz ekonomik krizi
bahane ederek gerekli tedbirlerin alýnmasýna direnen
hükümetleri temiz enerjide istihdam yaratarak iþsizlikle
mücadele etme konusunda
uyarmak bize düþüyor. Çünkü
farkýndayýz, bankalarý kurtarmak için harcanan paralarla
tüm dünya rüzgâr tribünleriyle
kaplanabilirdi. Bizim ne istediðimiz çok açýk : Güneþ ve
rüzgâr gibi temiz enerji kaynaklarýnýn kullanýlmasý ve fosil
yakýta dayanmayan toplu taþýma sistemlerine yatýrým yapýlmasý.” dedi.
Orhan Göztepe

www.kureseleylem.org

