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Ýþsizliðe,
yoksulluða
karþý sokaða
 1 Ekim: Sendikalar IMF’ye karþý yürüyor
 2 Ekim: IMF’ye karþý emeðin forumu
 3 Ekim: Antikapitalist Blok, TÜSÝAD’ýn önünde
 4 Ekim: Küresel direniþ forumu

.

 5 Ekim: Forum ve Taksim’den Harbiye’ye yürüyüþ
 6 Ekim: IMF zirvesine karþý genel eylem
 7 Ekim: Galatasaray’dan Taksim’e yürüyüþ
7’de
Antikapitalist Blok’un eylem programý 6-7

MARKSIZM 2009
29 EKÝM - 1 KASIM ÝSTANBUL - DEVRÝMCÝ SOSYALÝST ÝÞÇÝ PARTÝSÝ

Kapitalizmi tarihe gömelim!
DSÝP’in ev sahipliðinde
düzenlenen, ancak bir çok
farklý akým, kampanya ve
hareketten gelen konuþmacýlarýn katýlacaðý
Marksizm 2009 toplantýlarýnda dünyanýn ve
Türkiye’nin sorunlarý ile

sosyalizm tartýþýlacak.
11 baþlýkta 28 toplantý
gerçekleþecek.
Marksizm 2009 tüm
sosyalistlerin, antikapitalistlerin katýlýmýna açýktýr.
Destek için davetiye
almanýz yeterlidir.

www.marksizmfestivali.org

 21. yüzyýlda Marksizmin güncelliði
 1 yýl sonra kriz bitti mi?
 Emperyalizm ve küresel ekonomik
politika
 Faþizm nedir? Faþizme karþý mücadele
Devrim ve devrim sonrasý yaþam:
 Sosyalist toplumda yaþam
 Devrim nasýl bir þeydir?
 Kadýnlarýn ezilmesinin temelleri
 Kapitalizmin ahlaký ve LGBTT
hareketi
 Kapitalizm iklim krizini çözebilir mi?
 21. yüzyýlda iþçi sýnýfý
 Yeni bir sendikal anlayýþ
 Kürt sorunu: Çözümün neresindeyiz?
 Demokrasi ve sosyalizm
 Ergenekon ve darbeler

ALMANYA

Sol Parti
80 milletvekili
ile mecliste

Ozan Tekin

sayfa 5

Venezuela:
Yere çakýlan
devrim
MIKE GONZALEZ

sayfa 9

 Kemalizm ve sol
 Küba: Devrimden sonra 50 yýl
 1989 Doðu Bloku:
Stalinizmin çöküþü
 Sinema ve ezilenlerin hikayesi
 Müzik ve isyan
 Aþaðýdan sosyalizm
 Ekim Devrimi darbe miydi?
 Rosa Lüksemburg:
 Marksizm ve anarþizm
 Troçki'den sonra Troçkizm
 Stalinizm Leninizmin devamý mý?
 Politikada medyanýn rolü
 Yeni bir sol
 Çin'den Mao'ya, Tianenman
Meydaný'na
 Atölyeler, standlar, kýsa filmler...
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Kriz, direniþ, grev, mücadele
Fabrikalardan ve iþyerlerinden

Ýþçilerin Ankara
yürüyüþü devam ediyor
Ýzmir Karþýyaka Belediyesi'nin
iþten attýðý DÝSK-Genel Ýþ üyesi
iþçiler Ankara yürüyüþüne devam
ediyorlar. Ýþçiler, iþe geri alýnma ve
çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi
için 16 Eylül günü Ýzmir'den yola
çýkmýþlardý.

ÝZBETON grevi 1
Ekim'de baþlýyor
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ile
ona baðlý ÝZBETON Þirketi'nde
örgütlü Belediye Ýþ Sendikasý 19
Mart tarihinden bu yana sürdürülen
ve 1137 iþçiyi kapsayan toplu iþ
sözleþmesi görüþmelerinde sonuç
alamadý. Bunun üzerine sendika, 1
Ekim'de greve gitme kararý aldý.
Ýzmir Büyükþehir Belediye Sarayý
önünde oturma eylemi yapan iþçiler "Anlaþma olmazsa, 1 Ekim'de
greve gideceðiz" dedi.

Tersaneler IMF’ye
karþý
Limter-Ýþ üyesi iþçiler yaptýklarý
basýn açýklamasýyla, Ýstanbul'a
gelecek olan ÝMF ve Dünya
Bankasý'ný protesto edeceklerini
belirttiler. Yapýlan açýklamada
toplantý salonlarýnýn 330 Milyon
TL'ye mal olduðu ve bu miktarýn
660 bin iþçinin asgari aylýðýna eþit
olduðu vurgusu yapýldý.

Kýzýlay’da sendikaya
saldýrý
Ankara'daki Türkiye Kýzýlay
Derneði'nde sendikalý 3 iþçi,
sendikanýn basýn açýklamasýna
katýldýðý için 24 Eylül günü tazminatsýz olarak iþten atýldý. Dev
Saðlýk-Ýþ Sendikasý yaptýðý yazýlý
açýklamada, iþçilere gözdaðý verildiði ve sendikal haklarýnýn
ellerinden alýndýðýna deðinildi.
Daha önce de Çapa Kýzýlay Kan
Merkezi'nde çalýþan sendika
üyeleri önce kan merkezi olmayan
yerlere sürgüne gönderilmiþ, ardýndan iþten çýkarýlmýþlardý.

Maaþ alamayan iþçiler
Erzurum'da yürüdü
Erzurum'da kapatýlan Dumlu,
Ilýca, Kazým Karabekir, Dadaþkent
ve Dadaþköy belediyelerinde
çalýþan iþçiler maaþlarýný alamadýklarý gerekçesiyle yürüyüþ yaptý.
Ýþçiler, "Sesimizi duyurmak için
buradayýz. Ýki aydýr maaþ alamýyoruz. 900 arkadaþýmýz maðdur
durumda" dediler. Bir iþçi de iki
aydýr bir yerlere daðýtýlacaklarýný,
ancak daðýtýlmadýklarýný söyledi.

Sendikalý olduklarý için
kovuldular
Ýzmir'in Aliaða ilçesindeki belediyeye ait fýrýnda çalýþýrken önceki gün
iþten çýkarýlan iþçiler belediye
önünde eylem yaptý. DÝSK'e baðlý
Türkiye Gýda Sanayii Ýþçileri
Sendikasý (Gýda-Ýþ), örgütlü olan
iþçilere bir basýn açýklamasýyla
destek verdi. Yapýlan açýklamada
"Sendikamýz bu baskýlara raðmen
belediye fýrýnýnda örgütlenmekten
vazgeçmedi. Ýþyerinde toplu
sözleþme süreci baþladý. Ancak
belediye yönetimi TÝS görüþmelerine katýlmadý" denildi.
Tuna Öztürk

Füzeye harcanacak parayla
neler yapýlabilir?
A

BD Savunma Bakanlýðý
Pentagon'a baðlý olan
Savunma Güvenlik ve
Ýþbirliði Dairesi (DSCA)'dan
öðrendik ki Türkiye ABD'den 7.8
milyar dolarlýk Patriot adlý
('yurtsever' anlamýna geliyor)
füze sistemi alýyor. TC. Savunma
Bakanlýðý ve TSK da bu haberi
doðruladý. Bakanlýk bu füzelerin
TSK'nýn talepleri doðrultusunda
alýndýðýný belirtti.
TSK, halkýn iliklerini kurutan
"savunma" harcamalarý için
genelde daðdaki birkaç bin
PKK'li gerillayý bahane olarak
gösterirdi. Oysa þimdi durum
farklý. Alýnacak olan "yurtsever"
füzeler ancak uzun menzilli
füzeleri patlatmaya yarýyor. Yani
PKK ile en ufak bir ilgisi yok. Bu
yüzden þimdi de gerekçe olarak
"Ýran tehdidi"nden söz ediliyor.
Peki Türkiye'ye karþý bir Ýran
tehdidi mi var?
Füze demek, savaþ demek;
savaþ demek de ölüm demektir.
Biz ölüm istemiyoruz. Halkýn
silahlara ihtiyacý yok; halkýn iþe,
öðretmene, doktora ihtiyacý var.
Halkýn insanca yaþayabileceði
konutlara, güvenle seyahat edebileceði nitelikli ulaþým sistemlerine ihtiyacý var. Yetkililere ne
zaman bu talepler iletilse öne
sürülen bahane hep ayný, parasýzlýk! Ancak, hastane deyince bir
türlü "bulunamayan" para, füze
deyince derhal bulunuyor.

Okul istiyoruz!

Milli Eðitim Bakanlýðý'na göre
tam teþekküllü bir ilköðretim
okulunun maliyeti 1 milyon TL
ve bir lisenin de maliyeti 1.5
milyon TL. 7.8 milyar dolarý
TL'ye çevirip gerekli iþlemi yaptýðýmýzda görüyoruz ki bu
parayla 11500 ilköðretim okulu
ya da 7700 lise yapýlabilir.

Öðretmen istiyoruz!

Yine Milli Eðitim Bakanlýðý'na
göre Türkiye'de 150 bin öðretmen açýðý var. Atanmak için
bekleyen iþsiz öðretmen sayýsý
ise 185 bin. Ancak bakanlýk her
yýl emekliliðe ayrýlan öðretmen
sayýsýndan biraz fazla sayýda
atama yapýyor ve dolayýsýyla
öðretmen açýðý kapanmýyor.
Gerekçe de malum: Parasýzlýk!
Bakalým füzelere verilecek olan
parayla bu konuda neler yapýlabilir? 150 bin öðretmen, aylýk
1000 dolar ücret karþýlýðýnda istihdam edilse (normalde öðretmen
ücretleri daha düþük); 7.8 milyar
dolar bu öðretmenlerin 52 aylýk
(4 buçuk yýllýk) maaþýný karþýlar.
Ki, devletimizin 52 aylýk maaþý
peþin verecek kadar bonkör
olmadýðýný hesaba kattýðýmýzda;
sadece bu parayla, atanmasý
gereken öðretmenlerin uzun yýllar maaþlarýnýn rahatlýkla
ödenebileceðini söyleyebiliriz.

Milyonlar konut sorunu yaþýyor, ama füzeye 7.8 milyar dolar yatýrýlýyor
tam teþekküllü bir hastanenin
maliyeti 25 milyon dolar. Demek
ki 7.8 milyar dolara 312 tane
(toplam 62400 yatak kapasiteli)
bu tür hastane yapýlabilir.

Konut istiyoruz!

TOKÝ tarafýndan yapýlan 80
metrekarelik bir evin devlete
maliyeti 24 bin TL. Bu, füzelere
verilecek olan parayla 488 bin
konut yapýlabileceði anlamýna
geliyor. Bu kadar konut ile
ülkedeki yoksullarýn konut ihtiyacý karþýlanabileceði gibi,
yaþanacaðý kesin olan büyük
Marmara depreminde yýkýlmasý

beklenen 50 bin binada yaþayan
yüz binlerce insan da kurtarýlabilir.

Güvenli ve konforlu
ulaþým istiyoruz!

Ýstanbul Büyükþehir Belediye
Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn açýklamasýna göre 30 km'lik metro inþa
etmek 3 milyar dolar gerektiriyor. Öyleyse 7.8 milyar dolara 156
km metro inþa etmek mümkün.
Meþhur Paris metrosunun
toplam uzunluðunun 214 km
olduðunu göz önünde bulundurduðumuzda, bu parayla yapýlabilecek metro hattýnýn deðerini

Saðlýk istiyoruz!

Türkiye'deki pek çok ilde tam
teþekküllü hastane yok.
Olanlarda da kapasite yetersiz.
Peki füze almak yerine hastane
yapsak nasýl olur? Saðlýk
Bakanlýðý'na göre, 200 yataklý

Bir çok ilde tam teþekküllü bir hastane yok, ama onlar füze alýyor!

daha iyi anlayabiliriz.
ABD'den bu "yurtsever"
füzeleri almak için gereken 7.8
milyar dolarý, IMF'den alýnacak
borç ile karþýlayacaklar. IMF'ye
olan borcu da bizim vergilerimizden ödeyecekler. Biz IMF'nin
parasýný da bu parayla alýnacak
füzeleri de istemiyoruz! Eðitim
istiyoruz, saðlýk istiyoruz, konut
istiyoruz! Yani insanca yaþamak
istiyoruz. Bu ülkede bir sürü
"yurtsever" bela var zaten,
Patriot'lar da eksik kalsýn. Tekrar
ediyoruz: Füze demek ölüm
demek. Ýstemiyoruz!
Burak Demir
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Ýlker Baþbuð hakkýnda suç duyurusu: Yetkini aþtýn, suç iþledin
Ufuk Uras, Baskýn Oran,
Ahmet Ýnsel, Mebuse
Tekay, Aydýn Engin,
Cengiz Algan, Sezgin
Tanrýkulu, Oya Baydar ve
Mithat Sancar 28 Eylül
Pazartesi günü
Genelkurmay Baþkaný
Ýlker baþbuð hakkýnda suç
duyurusunda bulundular.
Savcýlýðýn kabul ettiði
suç duyurusunda
Baþbuð’un bayramda
Mardin’de yaptýðý konuþmalarda yetki sýnýrýný aþýp,

Askeri Ceza Kanunu’na
göre suç iþlediði savunuldu.
Genelkurmay Baþkaný
Mardin’de þunlarý
söylemiþti:
 Özellikle bu bölgedeki
insanlarýmýz, vatandaþlarýmýz, Doðu Anadolu
dahil olmak üzere aðalardan çekti. Temel sorunlardan bir tanesi de halkýmýzý
bu siyaset aðalarýndan,
terör aðalarýndan kurtarýlmasýdýr.

 “Bölünecek miyiz?”
diye tedirginlik oluþuyor.
Bana, “Komutaným ne
oluyor?” diye soruluyor.
Ciddiye almayýn, açýk oturumlarý dinlemeyin,
seyretmeyin þu televizyonlarý diyorum.
 Kürtçe eðitim diye bir
sorun var mý? Ben olduðu
kanaatinde deðilim.(...)
Ana dil anneden babadan
öðrenilir. Ana babaya,
‘Kürtçe öðretme!’ diyen
mi var?

Suç dyurusunda,
Baþbuð’un söylemlerinin
Askeri Ceza Kanunu’nun
‘Siyasi Faaliyette
Bulunanlar’ baþlýklý 148.
maddesi ‘...siyasi amaçla
nutuk söyleyen, demeç
veren, yazý yazan veya
telkinde bulunanlar, fiil
daha aðýr bir cezayý gerektirmediði takdirde 1 aydan
5 yýla kadar hapis cezasý
ile cezalandýrýlýrlar” hükmüne girdiði belirtiliyor.

Barýþýn önünü kesmeyin
H

ükümetin baþlatmýþ
olduðu Kürt sorununda
demokratik açýlým
sürecinin, bölge halký baþta
olmak üzere toplumda yarattýðý
barýþ umudu, süren operasyonlar
ve Kürt halkýna yönelik arttýrýlan
baskýlar ile hayal kýrýklýðý ve öfkeye dönüþüyor.
8 Eylül günü Çukurca kýrsalýnda TSK tarafýndan gerçekleþtirilen operasyonlarda kimyasal
silah kullanýldýðý iddiasý halkýn
sokaða dökülmesine sebep oldu.
Çatýþmalarda öldürülen bir gerillanýn cenazesi gösteriye dönüþtü.
Cenaze 50 bin kiþinin katýlýmýyla
gerçekleþtirildi ve kimyasal silah
kullanýmýna tepki gösteren
pankartlar ve dövizler alana
hakimdi.
DTP Hakkari milletvekili Hamit
Geylani, Çukurca'da yaþanan bu
olaylarý meclise taþýyor. DTP
geçtiðimiz Ramazan Bayramý'ný
"kara bayram" ilan etti ve kutlamayacaklarýný açýkladý.

Sansür

Barýþ ve çözüm için fikirlerin
tartýþýlmasý, insanlarýn
düþündüklerini özgürce
söylemeleri önemli bir þart.
Fikirleri baský altýna alarak, dile
getirilmelerini engelleyerek,
tartýþmalarýn önünü týkayarak bir
yere ulaþabilmek mümkün deðil.
Kürt halkýnýn haberlerini veren
Günlük gazetesi Toronto Üniversitesi Yakýndoðu ve Ortadoðu
Medeniyetleri Bölümü öðretim
üyesi Prof. Dr. Amir
Hassanpour'un 'Geliþen dünya
dilbilim düzeninde dilsel haklar:
Devlet, pazar ve iletiþim teknolojileri' baþlýklý makalesini yayýnladýðý için 22 Aðustos'ta 1 ay
süreyle kapatýlmýþtý.
Bunun üzerine ayný kadro
Demokratik Açýlým isimli bir
gazete çýkarmaya baþlamýþlardý.
Demokratik Açýlým gazetesi ise
29. sayýsýnda yer alan gerilla
Aliye Timur'un cenazesine iliþkin
olarak 'Cenaze törenleri mitinge
döndü' baþlýklý haberde 'yasa dýþý
örgüt propagandasý' yapýldýðý
gerekçesiyle kapatýldý.
Böylece ayný kadronun
çýkardýðý gazete üç yýl içerisinde
31. kez kapatýlmýþ oldu.
Sansürcülük ve ifade özgürlüðünün önündeki engeller
barýþýn önünü týkayan baþka
unsurlar.

Ateþkes

Bölgede 13 Nisan'dan beri tek
taraflý ateþkes sürmekte. PKK,
yerel seçimlerin barýþçýl bir
ortamda geçmesi için eylemsizlik
kararý almýþtý, ancak daha sonra
yerel seçimlerde Kürt halkýnýn
demokrasiden yana iradesini
gösterdiðini ve önümüzdeki
dönemin barýþ ve çözüm için
önemli bir fýrsat yarattýðýný
söyleyerek tek taraflý ateþkesi
devam ettirme kararý aldý ve
defalarca süresini uzattý.
Bu ateþkes süresince Türkiye,
bölgedeki operasyonlarý
sürdürdü. Toplamda 151
operasyon düzenlendi. Bu
operasyonlarda 54 PKK üyesi
öldürüldü.
Sorunun silahla, þiddetle, kanla
çözülemeyeceði artýk herkesin
dile getirdiði bir gerçek. O halde
niçin operasyonlar devam ediyor? Niçin genelkurmay baþkaný
"Teröristler bitene kadar operasyonlar sürecek" diyor?
Ýlker Baþbuð, Mardin'de yaptýðý
konuþmada "Bu kaný kim ve
niçin akýtýyor? Bu soruyu sormak
lazým. Akan kan dursun. Peki, bu
akan kaný kim ve niçin akýtýyor?
Bu sorunun cevabýný aramak
lazým." diyor, sonra devam ediyor, "Bu sorunun cevabý açýk;
bölücü terör örgütü."
Oysa akan kanýn sorumlusu,
yüzyýldýr bu topraklarda asimi-

Yeter

lasyon ve imha politikalarý
izleyenlerdir.

Tezkere

Kuzey Irak'a 1984 yýlýndan beri
toplam 25 sýnýr ötesi operasyon
düzenlendi. Her seferinde bu
operasyonlarýn çözüm getireceði
kamuoyuna anlatýldý, toplum
ikna edildi. Milyarlarca dolar
harcandý, çok sayýda insan
yaþamýný yitirdi. Ancak bu
operasyonlarýn hiç birisinden
beklenen sonuç alýnamadý.
14 Eylül'de bölgede yapýlacak
sýnýr ötesi operasyonlara izin
veren tezkerenin uzatýlmasý TSK
tarafýndan talep edilmiþti.

Baþbakan Erdoðan, ABD gezisi
öncesi yaptýðý açýklamada,
hükümetin de tezkerenin bir
sene daha uzatýlmasý taraftarý
olduðunu açýkladý. Bakanlar
Kurulu ilk toplantýsýnda bu
konuyu görüþecek.
2008 yýlýnýn Mart ayýnda, savaþ
karþýtlarýnýn tüm itirazlarýna raðmen, Kuzey Irak'a sýnýr ötesi
operasyon gerçekleþtirilmiþti.
Operasyon uygunsuz hava þartlarýnda pek çok askerin ölmesine
sebep olmuþ, ordu bölgeyi büyük
bir zararla terk etmiþti. Sadece 8
gün süren operasyon 160 milyon
dolara mal olmuþ, ancak hiçbir
çözüm getirmediði gibi orada

yaþayan insanlara da büyük
zararlar vermiþti.
Sýnýr ötesi operasyonla birlikte
çözümün sýnýrlarýn dýþýnda deðil,
savaþta ve kan akýtmada deðil,
burada, içerde demokratik adýmlarýn atýlmasýyla birlikte geliþeceði bir kez daha görüldü.
Baþbakan Erdoðan'ýn DTP lideri
Ahmet Türk ile görüþmesi dahi
aylar almasýna raðmen önemli
bir adým. Bir yandan demokratik
çözümden, çözümün kanla,
silahla gelmeyeceðinden
bahsederken bir yandan da savaþ
için yolu açmak büyük bir çeliþki.

2006'da Hakkari Çukurca'da
ölen Asteðmen Zeki Burak'ýn
annesi þunlarý söylüyordu:
"Yavrumun öldüðü haberini
tatilde mi öðrenecektim? Ben
oðlumu asker olsun diye okutmadým. Yavrumu en iyi okullarda okuttum. Zorla askere aldýlar.
Oðlum sinek bile öldürmezken,
insan öldürsün diye daða
çýkardýlar. Oðlum þehit deðil, pisi
pisine öldü. Hakkýmý helâl
etmiyorum." Temmuz'da ölen bir
PKK üyesinin annesi de "Tek
isteðim bir an önce akan kanýn
durmasý için barýþýn saðlanmasýdýr. Artýk ölümler yeter.
Zulümler yeter" diyordu.
Artýk ölümlerden, operasyonlardan, savaþtan, evlat acýsýndan
usandý halklar. Yeter, barýþýn
önünü kesmeyin.
Berk Efe Altýnal
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GÖRÜÞ
Çatý partisi, fil ve pireler
Diyarbakýr’da “Emperyalist Küreselleþme Açmazý
ve Alternatif” baþlýklý toplantýda, açmazý anlattýktan
sonra “alternatif” olarak Avrupa’nýn çeþitli
ülkelerinde kurulan yeni sol partilerden söz ettim.
“Kürt illerine karýþmam, ama Türkiye’de yeni bir
kitlesel sol partiye ihtiyacýmýz var” dedim.
Hem sorulan sorular, hem toplantý sonrasýnda sohbetler hep çatý partisi hakkýnda oldu.
Çatý partisi, aslen DTP tarafýndan ortaya atýlan ve
desteklenen bir fikir olduðu için, belli ki buralarda
çok konuþulmuþ, propagandasý yapýlmýþ.
DTP’nin bu fikri artýk fazlaca savunduðundan pek
emin deðilim, ama vazgeçtiðini ilan etmiþ olmadýðý
için, buralarda hâlâ bir beklenti var.
Çatý partisi fikrine özellikle sýcak bakan Türk örgüleri, daha önce DTP ve öncülleriyle seçim ittifaký
yapmýþ olan EMEP ile SDP idi. EMEP, bu iþten çekildiðini geçenlerde ilan etti. SDP ise ciddice iç
sorunlar yaþamýþ galiba. Yani çatý partisi pratik
olarak artýk çok mümkün görünmüyor.
Ama görünseydi bile, yanlýþ bir fikirdi. Ýki nedenle.
Birincisi, Türk solunun mevcut örgütleri ile DTP’yi
bir çatý altýnda biraraya getirmenin kime ne faydasý
olacaðýný anlamak zor. Bu iþe olumlu bakmasý
imkânsýz olmayan örgütlerin (yani TKP, ÖDP ve
Halkevleri dýþýndaki örgütlerin) hepsini toplasak,
toplumsal bir anlamý olan bir rakam çýkmaz ortaya.
Yani çatý partisi bir fil ile sekiz pirenin birlikteliðine
benzer. Sekiz pire filin boyunu büyütmez, file bir
faydalarý olmaz. Filin de pirelere bir faydasý olmaz,
pireler ezilir gider.
Yani Türk halkýnýn radarýnda tek bir ses çýkaramayan, bilincinde hiçbir yeri olmayan sekiz örgütün
DTP’ye bir faydasý olmaz. DTP’nin de bu örgütlere
bir faydasý olmaz, sadece “Kürtlerin katakullisine
gelmiþler” diye düþünülmesine yol açar.
Keþke böyle olmasa, ama böyle. Acý, ama gerçek.
Ýkincisi, somut durum böyle olmasaydý bile, çatý
partisi amaca hizmet etmezdi. Amaç ne? Kemalizm
ve milliyetçilik ile arasýna kalýn çizgiler çeken, Kürt
sorununun barýþçýl çözümünden yana olan ve
dolayýsýyla Kürt Açýlýmý’ný destekleyen (AKP’ye
hizmet mi ediyorum diye kaygýlanmadan
destekleyen), darbelere ve darbecilere karþý olan ve
Ergenekon davasýnýn arkasýnda duran (AKP’ye
hizmet mi ediyorum diye kaygýlanmadan duran),
yeni ve kitlesel bir Türk solu yaratmak.
Bu saydýklarým, yeni solu CHP’den ve mevcut
solun geniþ kesimlerinden ayýran kalýn çizgiler.
Bunlarýn yaný sýra, neoliberalizme ve piyasanýn egemenliðine karþý olmak, parasýz eðitim ve saðlýk
hizmetleri talep etmek gibi bildik ve eski özellikleri
de olacaktýr elbet bu yeni solun.
Yeni bir Türk solunu, Kürt hareketinin þemsiyesi
altýnda yaratmak mümkün deðildir. Olamaz. O
baþka iþtir, bu baþka iþ. Kimse bunu ciddiye almaz.
Yapýlmasý gereken, bu tarafta bir dizi baþka
talebinin yaný sýra Kürt hareketinin taleplerini savunan, Kürt hareketinin doðal müttefiði olan yeni bir
kitlesel sol yaratmaktýr.
Türk solunun Kürt hareketine yapabileceði anlamlý
katký budur. Çatý partisi deðil.

Roni Margulies

Trans olmak kabahat mi?
Ankara'da travesti ve transseksüellere yönelik ciddi bir þiddet
gerçeði söz konusuydu. Özellikle
Ankara emniyeti tarafýndan trans
bireyler için kurulan, gördükleri
yerde þiddet uygulayan bu emniyet
biriminin adý balyozdu.

Ankara’daki terör

Ankara sokaklarýnda travesti ve
transseksüelleri yakaladýklarý yerde
hem fiziksel hem de psikolojik þiddet uyguluyorlardý. Birçok trans
bireyin balyoz tarafýndan arabalarý
darp edildi, Mamak çöplüklerine
veya þehrin dýþýna baþlarýna poþet
geçirilip atýldý. Birçok transseksüel
Ankara'nýn suç oraný yüksek diye
bilinen Çinçin mahallesine savunmasýz olarak, darp edilmesi için
çaresiz ve savunmasýz bir þekilde
býrakýldý. Keyfi olarak saatlerce
gözaltýnda tutularak çoðu zaman
fiziksel ayný zamanda psikolojik
þiddete maruz býrakýldý.

Trans bireyler direniyor

Trans bireyler, Ankara'da Pembe
Hayat LGBTT Derneði’nin kuruluþuyla transeksüellere yönelik
polis þiddetinin görünür olmasýný
saðladý ve trans bireylerin yaþadýklarý ihlalleri dava süreçlerine taþýmalarýný saðladý ve olaylarýn
takipçisi olup þikâyetçi olan
arkadaþlarýn davalarýnda destekçi
oldu. Bütün bunlarý anlatmamýn
nedeni kabahatler kanununun trans
bireylere neden uygulandýðýný çok
açýk gösteriyor.
Artýk yaþadýklarý þiddetin maðdurlarý trans bireyler yaþadýklarý
ayrýmcýlýðýn ve þiddetin takipçisi
olunca, fuhuþla mücadele komisyonu emniyetin zoruyla karar alarak
kabahatler kanununu çýkardý.

Yasada sokakta ayrýmcýlýk

Kabahatler kanunu seyyar
satýcýlara ve iþportacýlara, hizmet
satýmýnda çevreyi rahatsýz ettikleri
gerekçesiyle yazýlan bir cezaydý. Bu
cezanýn karþýlýðý 58 TL idi. Trans
bireyler geceleri veya gündüzleri
görüldükleri yerlerde gözaltýna alýnarak karakollarda keyfi olarak
gözaltýnda tutulup cezalar yazýldý.
Dernek bünyesinde bir araya
gelen trans bireyler basýn açýklamalarý yaparak ve sulh ceza

mahkemelerine itiraz dilekçeleri
yollayarak haklarýný savunmaya
baþladýlar. Ama cezalar yöntem
deðiþtirerek farklý uygulamalarla
kendini gösterdi. Emre aykýrý
hareket göz önüne alýnarak 117
TL'lik cezalar yazýlmaya baþladý. Bu
cezalar da tamamen usulsüz olarak
uygulanýyordu, yine trans bireyler
maðdurlaþtýrýlýyordu.

Fuhuþa zorlayan devlet

Ýþin kötü tarafý yaþadýðýmýz
ülkede fuhuþ yapmanýn suç
olmadýðý, aracýlýk ve yer temin
etmenin suç olduðu ülkemizde,
trans bireylere yazýlan cezalarýn
tekrar trans bireyleri fuhuþ yapmaya zorlanarak ve hatta son
dönemlerde nefret cinayetlerine
maruz kalan trans bireylerin
yaþayabilecekleri bütün alanlarýn
daraltýlmasýna raðmen sokaklarda
fuhuþa zorlanýp yazýlan cezalarý
ödemek zorunda býrakmak suç
deðil miydi?
Ýþ ve iþçi bulma kurumuna gidip iþ
baþvurusunda bulunan trans
bireylere iþ vermeyip, onlarýn
zorunlu seks iþçiliðine mecbur
býrakýlmasý suç deðim miydi?
Cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimliklerinden dolayý nefret kurbanlarý
olmalarý ve çok sýk öldürülüyor
olmalarý hatta öldürülen eþcinsel ve
translarýn katillerinin aðýr tahrik
indirimlerinden cezalarý hafi-

fletilmeleri suç deðil miydi?

Ýnsanlýk suçu

Gittikleri kafe veya barlarda
hizmet almak isteyen yine cinsel
yönelimleri veya cinsiyet kimliklerinden dolayý ayrýmcýlýða maruz
kalýp mekânlara alýnmamasý suç
deðil miydi? Ýstanbul'da yaþadýklarý
evlerin kapatýlmasý, hatta yasal
olmadýðý halde bütün binalarýnýn
kapýlarýna kilit vurup kapatýlmasý
suç deðil miydi? Hatta yaþadýklarý
sokaklara hiçbir vatandaþýn
girmemesine dair Ýzmir Emniyet
Müdürlüðü'nün aldýðý tecrit kararý
suç deðil miydi?
Þimdi ise Ankara'dan sonra Ýzmir,
Ýstanbul ve hatta baþka þehirlerde
travesti ve transseksüel bireylere
yönelik ciddi derecede kabahatler
kanunu iþler hale getirilmekte. En
son Ýstanbul Emniyet Müdürü'nün
açýklamasý da trans bireylere yönelik verilen cezalara bonus uygulamasýný ve trans bireylerin yaþadýðý
ihlali gün yüzüne çýkartmýþtýr.
Kadýn kýlýðýnda dolaþan erkeklere
yönelik ceza uygulamasý bu ülkede
trans bireylerin yaþadýðý insan haklarý ve ayrýmcýlýðýn ne kadar gerçek
olduðunun bir göstergesidir. Þu an
ceza uygulamasý 140 TL olarak
uygulanmaktadýr.

Buse Kýlýçkaya
Pembe Hayat LGBTT Derneði
www.pembehayat.org
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AFGANÝSTAN

"Daha fazla asker ,
göndermezsek yeniliriz"
Afganistan'daki NATO ve
ABD ordularýnýn komutaný
General Stanley McChrystal,
Obama'ya Afganistan'daki
durumla ilgili bir rapor
sunarak bölgeye 40 bin asker
daha gönderilmesi gerektiðini,
yoksa savaþý kaybedeceklerini
söyledi.
Oysa daha birkaç ay önce
zaten ABD Afganistan'a 21 bin
kiþilik ek kuvvet gönderme
kararý almýþtý. McChrystal'ýn
raporuyla, henüz bu askerlerin
hepsi Afganistan'a ulaþmadan
bir kez daha, üstelik daha fazla
sayýda asker talebi gelmiþ oldu.
Ayrýca Taliban'a yönelik stratejinin iþe yaramadýðý ve
deðiþtirilmesi gerektiði de yine
ayný general tarafýndan sýk sýk
ifade ediliyor.
ABD ve NATO birliklerinin
Afganistan'daki en üst düzey
yetkilisinden gelen bu itiraflar,
bu dev güçlerin savaþý kaybetmek üzere olduðunun çarpýcý
bir göstergesi. Geliþmelere
bakýldýðýnda da, "terörle

mücadele" þiarýyla baþlatýlan
bu savaþta ABD ve NATO'nun
baþarýsýz olduðu açýkça ortaya
çýkýyor. ABD, Afganistan'da bir
kez daha Vietnam'ý yaþýyor.
Taliban güçleri halen özellikle
sýnýr bölgelerini kontrol altýnda
tutuyor. Yenilmek bir yana
dursun, halk desteði de
giderek artýyor. Her geçen gün
gerek ABD gerek diðer NATO
güçlerine baðlý askerlerin ölüm
haberleriyle karþýlaþýlýyor.
Bu askeri yenilgi, þimdiye
kadar 11 Eylül saldýrýsý
nedeniyle ABD'lilerin gözünde
Irak savaþýndan daha meþru
olan bu savaþýn da destek kaybetmesine neden oluyor ve bir
politik yenilgi halini almaya
baþlýyor.
Son yapýlan araþtýrmalara
göre ABD halkýnýn %58'i
Afganistan'daki savaþa karþý ve
hiçbir þekilde yeni asker gönderilmesini istemiyor. Bu
durum Obama yönetimini
daha da zora sokuyor ve yenilgiyi hýzlandýrýyor.

Sol Parti oylarýný artýrdý,
80 milletvekiliyle mecliste

ÝRAN

ABD’den
Ýran’a askeri
müdahale
tehdidi
ABD baþkaný Barack Obama,
Ýran'ýn ikinci bir uranyum
zenginleþtirme tesisi inþa
ettiðinin anlaþýlmasý üzerine,
Ýran'la diplomatik yollardan
anlaþmayý deneyeceklerini
ancak askeri müdahale
seçeneðini de göz ardý etmediklerini söyledi.
Bu açýklama Ýran'ý tehdit
etmek anlamýna geliyor. Ýran
ise bu açýklamanýn hemen
ertesinde yeni füze sistemlerini
denedi. Ýran Devrim
Muhafýzlarý ordusunun hava
kuvvetleri komutaný tatbikatla
ilgili olarak "Bu, herhangi bir
askeri saldýrýya karþý hazýrlýklý
olduðumuzun ve bir iþgal
durumunda sýnýrsýz direniþe
geçeceðimizin bir iþaretidir"
dedi.
Ýran'a yönelik baský ve tehditlerin artmasýna neden olan
uranyum zenginleþtirme tesisi,
Ýran'ýn Kum bölgesinde
bulunuyor. Ýran
Cumhurbaþkaný Mahmud
Ahmedinejad, bu tesisin gizli
olmadýðýný, týbbi amaçlar için
ihtiyaç duyulduðunu ve
Uluslararasý Atom Enerjisi
Kurumu tarafýndan denetlenmeye açýk olduðunu ifade etti.
Ancak ABD yetkilileri tesisi
daha önceden tespit ettiklerini
ve kamuoyuna ifþa edeceklerken, Ahmedinejad'ýn bunu

ALMANYA

A

savuþturmak için tesisin varlýðýný kendisinin duyurduðunu
iddia ediyorlar. Ayrýca Ýran'ý
nükleer faaliyetlerini gizlediði
ve aslýnda nükleer silah yapmak için harekete geçtiði iddiasýyla sýkýþtýrýyorlar.
1 Ekim'de altý ülkenin dýþiþleri
bakaný Cenevre'de toplanarak
Ýran'ýn nükleer faaliyetlerini
tartýþacak ve ne gibi yaptýrýmlar
uygulanacaðýný karara baðlayacak. Obama, Ýran'dan toplantýya kadar faaliyetlerini açýklamasýný istiyor.
Ancak ABD'nin askeri müdahaleden bahsetmesi uluslararasý
alanda destek bulmadý.
Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný David
Miliband, aklý baþýnda hiç kimsenin Ýran'a saldýrmayý düþünmeyeceðini, sorunun mutlaka
diplomatik yollarla çözülmesi
gerektiðini belirtti. Irak
cumhurbaþkaný Celal Talabani
de, Ýran'a yönelik herhangi bir
askeri saldýrýya kesinlikle
destek vermeyeceklerini ve
hava sahalarýný kullandýrmayacaklarýný söyledi. Recep Tayyip
Erdoðan da Ýran'a haksýzlýk
edildiðini, barýþçýl amaçlarla
nükleer faaliyetlerde bulunma
hakkýnýn tanýnmasý gerektiðini
söyleyerek, Ýran'a saldýrmanýn
herkese zarar getireceðini ifade
etti.
Muhip Tezcan

lmanya'da yapýlan federal parlamento seçimlerinde, muhafazakar
parti CDU’nun koalisyon ortaðý
sosyal demokratlar ciddi bir oy
kaybý yaþadý. Angela Merkel’in
partisi CDU, tarihi bir düþüþ
yaþamasýna raðmen oylarýn
%33.8’ini alarak birinci parti
olurken, sosyal demokrat parti
SDP, 2. Dünya Savaþý’ndan beri
aldýðý en düþük oy oranýyla
%23’te kaldý.
2007 yýlýnýn haziran ayýnda
kurulan sol parti Die Linke ise,
bir önceki seçimde aldýðý %8.7’lik
oy oranýný arttýrarak %11.9 oy
aldý. Parti, böylece, parlamentoda
54 olan sandalye sayýsýný 80’e
çýkarttý.
80 bine yakýn üyesi olan Die
Linke, 16 Haziran 2007’de Sol
Parti/PDS ve Doðu Almanya’nýn
bir zamanlar iktidar partisi olan,
sonradan aldýðý isimle Emek ve
Sosyal Adalet- Seçim
Alternatifi’nin (WASG) birleþmesiyle kuruldu.
Kurulduðu dönemde, seçim
kampanyasýnýn içinde inþa edildi.
Die Linke'nin tüm unsurlarýný
birleþtiren ortak mücadele alaný,
yeni-liberalizme karþý direniþ
hattýydý. Sosyal güvenliðin
demokratikleþtirilmesi, savaþ
karþýtlýðý asgari ücretin arttýrýlmasý, çalýþma sürelerinin azaltýlmasý, özelleþtirmeye son verilmesi, yeni nükleer santrallerin
inþasýnýn önüne geçilmesi, cinsel
ayrýmcýlýða karþý mücadele ve
çevresel yýkýmý engelleme politikalarý, Die Linke’nin programýnýn baþlýca unsurlarýný
oluþturuyordu. “Biz, dünyanýn

her tarafýnda "baþka bir dünya
mümkün" diyerek mücadele
eden hareketlerin parçasýyýz”
diyen yeni sol parti, stalinizmi
sosyalizmin kötüye kullanýlmasý
olarak gördüðünü ve reddettiðini; özgürlük ve eþitliðin, sosyalizm ve demokrasinin, insan haklarý ve adaletin ayrýlmaz bir
bütün olduðunu savunuyordu.
Ýþçi haklarý gibi göçmen haklarý
için de kampanya yapan Sol Parti
“kimlik politikasý” ve “emek
polkitikasý” gibi saçma bir ayrýma gitmediði için geniþ destek
gördü.
Ýþçi sýnýfýnýn dünyanýn her
yerinde büyük bir geri çekilme
dönemine girdiði 1980’lerden
itibaren, Avrupa’daki sosyal
demokrat partiler, yeni-liberal
politikalarýn uygulayýcýlarý hâline
geldiler. Almanya’daki Sosyal
Demokrat Parti de bunlardan
biri. Bunun üzerine, kýtanýn her
yerinde siyaset alanýnda büyük
bir boþluk oluþtu.
Kitlesel olarak oy attýklarý
sosyal demokrat partilerin
reformizmi, savaþ yanlýsý tutumu
ve yeni liberal politikalarý,
emekçilerde bu partilere karþý
büyük bir öfkenin birikmesine
sebep oldu. Ancak 1999’da
Seattle’da doðan yeni antikapitalist hareketle birlikte, Avrupa’nýn
dört bir yanýnda bu ihtiyaca
cevap verecek kitlesel sol partiler
kuruldu.
Fransa’da Yeni Antikapitalist
Parti, Portekiz’de Sol Blok,
Danimarka’da Kýzýl-Yeþil Ýttifak,
Ýngiltere’de Respect, küreselleþmeye, yeni-liberalizme ve savaþa
karþý mücadelenin içinden doðan
partiler oldular. Almanya’da da

Die Linke ayný mücadelenin bir
ürünü.
Die Linke, Alman askerlerinin
Afganistan’dan çekilmesini savunan tek parti olarak, bu direniþ
hattýnýn bir parçasý olduðunu
gösteriyordu. Ayný zamanda
emekçilerin haklarýný savunan,
iklim deðiþikliðine, ayrýmcýlýða
ve cinsiyetçiliðe karþý çýkan politikalarý, partiyi geniþ kitlelerin
umudu hâline getirdi. Ýlk girdikleri seçimde %8.7 oy almalarý,
2009’da ise bunu %12 civarýna
taþýmalarý, bunun bir göstergesi.
Almanya’da artýk daha güçlü
bir sol var. Emekçilerin, küreselleþme karþýtlarýnýn, antikapitalistlerin sesi daha gür çýkacak.
Türkiye’nin siyaset sahnesinde
de benzer bir boþluk var. Sosyal
demokrat parti CHP, darbenin,
ýrkçýlýðýn, savaþýn yýlmaz
savunucusu hâline geldi. Hrant
Dink’in arkasýndan “Hepimiz
Ermeniyiz” diye yürüyenlerin,
baþörtüsü yasaðýna karþý çýkanlarýn, darbelere ve Ergenekon
çetesine karþý koþulsuz tutum
alanlarýn, Kürt sorununda
demokratik çözüm isteyenlerin,
“Savaþa hayýr” diyen milyonlarýn
oy atabileceði bir parti yok.
Antikapitalist hareketin
Türkiye’de yarattýðý havanýn
farkýna varmak gerekiyor. Yeniliberalizme karþý direniþ hattýný
örmek için, genç aktivist
kuþaðýyla iþçileri, baþörtüsü
takan kadýnlarla eþcinselleri,
çevrecilerle savaþ karþýtlarýný bir
araya getirebilecek bir partiye
ihtiyacýmýz var.
Ozan Tekin
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Dünyanýnýn kanýný emenler Ýstanbul’da toplanýyor

IMF’yi durdur
H

er iki kuruluþun da
Ýstanbul toplantýlarý için
oldukça dolu bir gündemi var. Dünyanýn içinde olduðu
ekonomik kriz ve krize karþý
tartýþýlan çözüm önerileri, bu
gündemin en önemli maddesini
oluþturuyor.
Yaþanan son ekonomik kriz
finans piyasalarýnýn kontrolsüz
bir geliþim izlemesinden ve
bunun yanýnda uzun yýllardýr
süren neoliberal politikalardan
kaynaklandý.
IMF’nin uluslar arasý piyasalarda ve krizle yüzleþen ülkelerde
uyguladýðý yapýsal uyum programlarý ve bundan sonra nasýl
bir müdahale tarzý izleyeceði
Ýstanbul’da tartýþmaya açýlacak.
IMF’nin katlanarak artan
bütçesinin geleceði de bu kapsamda deðerlendirilecek.
Tartýþýlan çözümlerden birisi de
IMF ve Dünya Bankasý’nda bir
yönetim reformu yapmak. Buna
göre geliþmekte olan ülkelerin ve
yükselen ekonomilerin bu
kurumlardaki temsil oranýnýn
arttýrýlmasý öneriliyor.
Bir baþka önemli konu ise
ekonomik krizin yaný sýra yaþanmakta olan ekolojik kriz. Küresel
iklim deðiþikliðinin yaþandýðý
dünyada geliþen yeþil ekonomil-

er ve yeni sürdürülebilir kalkýnma politikalarý Dünya
Bankasý’nýn (DB) Ýstanbul’daki
en önemli gündem maddelerinden biri. 2010 Dünya
Kalkýnma Raporu’nu “Ýklim
Deðiþikliði ve Kalkýnma”
konusunda hazýrlayan DB, yeþil
ekonominin yarattýðý yeni fýrsatlarý deðerlendirecek.
Yenilenebilir enerji piyasalarýnýn
yaratacaðý canlanma ikinci bir
sanayi devrimini oluþturabilir.
Bu yeni sektörler çok sayýda
küresel þirketin þimdiden iþtahýný
kabartýyor.
Bir baþka konu ise önümüzdeki
dönem uygulanacak politikalar-

da devletin ve kamunun oynayacaðý rol. Ekonomik kriz sonrasý
devletin piyasalara müdahalesi
ve bunun hangi araçlarla, hangi
büyüklükte ve nasýl yapýlacaðý
Ýstanbul’da çeþitli toplantýlarda
ele alýnacak. Bununla birlikte
üçüncü dünya ülkeleri ve
geliþmiþ sanayi ülkeleri arasýndaki ekonomik iliþkiler de masaya
yatýrýlacak.
IMF ve DB’nin düzenleyeceði
NGO Forum için Dünya’nýn
birçok yerinden ünlü konuþmacýlar Ýstanbul’a geliyor.
Bunlarýn arasýnda Jopeph Stiglitz
ve George Soros gibi isimler de
var.

IMF-D
Dünya Bankasý nerede, antikapitalistler orada
Antikapitalist hareket, en
önemli patlamalarýný binlerce
kiþiyi kapitalizmin kurumlarýna
karþý sokaða çýkartabildiðinde
gerçekleþtirdi. Bu gösteriler hem
'tarihin sonu' tezinin yanlýþlýðýný
gösteriyor hem de dünya çapýndaki tüm ezilenlere moral vermeye devam ediyor.
Seattle'da dünyanýn gündemine damgasýný vuran hareket,
çeþitlilik içinde birlik anlayýþýyla
yoluna devam ediyor.
Gittiði her ülkeden kovulan,
Amerika'dan Asya'ya kadar her
yerde iþçiler tarafýndan protesto
edilen IMF ve Dünya Bankasý 67 Ekim'de Ýstanbul'a geliyor.
Türkiye iþçi sýnýfý IMF'yi çok iyi
tanýyor. Ne 'kemer sýkma politikalarý'ný ne de sosyal güvenlik
sisteminin talan edilmesini
unutmadý. Bu yüzden IMF
Türkiye'de daha önce gittiði yerlerdeki gibi 'karþýlanacak'

Zirve anlarý

18 Haziran'da ortak eylem:
Onlarca þehirde ayný anda
düzenlenen kapitalizm karþýtý
gösterilerin ilki 24. G8 zirvesiyle
ayný günde,18 Haziran 1999'da
yapýldý. En büyükleri Londra,

Oregon ve Nijerya'da olmak
üzere içinde Tel Aviv, Minsk,
Madrid, Prag, Hamburg, Milan,
Roma, Siena, Floransa,
Amsterdam, Glasgow,
Edinburgh, Zürih, Cenova ve
Toronto'nun da olduðu 40 ayrý
þehirde gösteriler düzenlendi.
'Direniþimiz sermayeniz kadar
küreseldir' sloganýyla yapýlan
eylemlere on binlerce aktivist
katýldý. Eylemin örgütleyicileri
daha sonra "Ýsteseydik Londra
borsasýný iþgal edebilirdik" diyecekti.
Hareket patlarken: 30 Kasým

1999 günü Seattle'da önemi
belki de sadece Berlin
Duvarý'nýn yýkýlmasýyla
karþýlaþtýrýlabilecek tarihi bir
gün yaþandý. Dünya Ticaret
Örgütü (DTÖ)'nün Seattle'da
yapacaðý toplantý protestocular
tarafýndan engellendi. Binlerce
eylemci DTÖ'ye karþý yürüyen
iþçilerin de desteðini alarak yollarý bloke etti. Toplantýlarýn
bütün iþleyiþini engelleyen göstericiler DTÖ'nün herhangi bir
karar alamadan daðýlmasýna
neden oldu. Ortaya çýkan güç o
kadar büyük oldu ki Seattle val-

isi olaðanüstü hal ilan edip,
sokaða çýkma yasaðý koymak
zorunda kaldý.
Prag 2000: 2000 yýlýnýn Eylül
ayýnda Prag'da IMF/Dünya
Bankasý zirvesi yapýldý. 15.000
kiþi toplantýnýn yapýldýðý yere
ulaþmaya çalýþtý. Göstericiler
toplantýnýn son gününün iptal
edilmesini saðlayarak önemli bir
kazanýma imza attýlar.
Cenova ve Floransa: 18-21
Haziran 2001 tarihleri arasýnda
Cenova'da yapýlan G8 toplantýsý
protestolarý polis þiddetiyle
karþýlaþtý. Yüzlerce gösterici

yaralandý, genç bir anarþist olan
Carlo Guilani polis tarafýndan
kafasýndan vurularak
öldürüldü. Floransa'da 2003
yýlýnda yapýlan gösteriler ise
savaþ karþýtý hareketin en büyük
zirvesi oldu. Artýk antikapitalist
hareket, savaþ karþýtý harekete
dönüþmüþtü.
Dünya Sosyal Forumlarý: Ýlk
Dünya Sosyal Forumu, o sýralarda Davos'da yapýlmakta olan
Dünya Ekonomik Forumu'na
karþý oluþturuldu. 25-30 Ocak
tarihleri arasýnda 'Baþka bir
dünya mümkün' sloganýyla
Porto Alegre'de yapýlan forum
büyük bir ilgi uyandýrdý.
Forum'un farký; partiler,
sendikalar gibi kurumlarýn yerine sosyal hareketleri bir araya
toplamasýydý. Dünya Sosyal
Forumlarý sayesinde, sosyal
hareketler bir araya gelip birbirlerinden öðrenme ve daha
önemlisi mücadelelerini ortaklaþtýrma þansý buldular. Bu
forumlara Türkiye'den de
katýlým saðlandý. Mezopotamya
Sosyal Forumu 25-27 Eylül 2009
tarihleri arasýnda Diyarbakýr'da
yapýldý.
Onur Devrim Üçbaþ
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Borç tuzaðý,
sosyal yýkým,
darbelere destek
IMF-Dünya Bankasý

ne iþe yarar?
1

944'te Bretton-Woods
isimli konferansta büyük
kapitalist ülkeler bir araya
gelerek küresel kapitalizmi
yeniden þekillendirmenin yollarýný aradýlar.
Konferansýn sonunda iki
kurum ortaya çýktý:
Uluslararasý Para Fonu (IMF)
ve Dünya Bankasý. Her iki
kurum da ihtiyaç duyan
ülkelere ucuz kredi saðlýyor.
Bunu da serbest ticareti
geliþtirmek, geri kalmýþ ülkeleri
kalkýndýrmak ve yoksulluðu
azaltmak için yaptýklarýný
söylüyorlar. Ancak kredi verilmesi için öne sürülen þartlar
ve kurumlarýn iþleyiþi, yoksullara ve emekçilere deðil
patronlara hizmet ettiðini gösteriyor

IMF

IMF'ye üye 186 ülke bulunuyor, yani neredeyse dünyanýn
tamamý. Her üye ülkenin belirli
bir oy hakký var ve kararlar
mutlak çoðunlukla alýnýyor.
Fakat her ülkenin oy oraný,
fona aktardýklarý paraya göre
belirleniyor. Yani ne kadar zenginsen, o kadar söz hakkýn
oluyor. En yüksek oy oranýna
sahip ülke ABD ve toplam
oyun %16.79'unu belirliyor. Bu
da verilen kararlar üzerinde
ABD'nin fiilen veto yetkisine
sahip olmasý anlamýna geliyor.
IMF kurulduðundan beri bu
hakka sahip tek ülke ABD. Yani
IMF'de ABD'nin borusu ötüyor.
IMF, borç verdiði ülkelerden
"yapýsal uyum programlarý"
denen deðiþiklikler yapmasýný
þart koþuyor. Biz bu deðiþiklikleri "kemer sýkma" ve "acý
reçete" adýyla gayet iyi biliyoruz.
Bu "reform"larý hayata
geçirme sözü verildiðinde IMF
kredi vermeyi kabul ediyor.
Hükümetlere aktarýlan para,
ülke içinde kredi olarak yatýrým
yapmalarý için belirli þirketlere
daðýtýlýyor. Ancak bu daha
fazla yoksulluðu ve savaþlarý
beraberinde getiriyor. Örneðin
Afrika'da insanlar açlýkla baþ
baþayken IMF'den alýnan par-

alar gýda üretimine yatýrýlacak
yerde silah þirketlerine harcandý. Açlýk sorunu çözülmediði
gibi savaþlar daha da kanlý hale
geldi.
IMF'den alýnan kredinin geri
ödemesi ise hazineden, yani
halkýn verdiði vergilerden
karþýlanýyor.
Bu durum yalnýzca kredi alan
ülkelerde deðil, kredi veren
zengin ülkelerde de geçerli.
ABD'nin IMF'ye aktardýðý para,
ABD'li emekçilerden alýnan
vergilerle karþýlanýyor. IMF'nin
ABD'ye para aktardýðý durumlarda ise bu paralar baþta silah
þirketleri olmak üzere büyük
þirketlere kredi vermek için
kullanýlýyor.

Dünya Bankasý

Dünya Bankasý da IMF'ye
benzer þekilde iþliyor ve üyelik
için IMF'ye üye olmak þart
koþuluyor. Aynen IMF'de
olduðu gibi ABD %16 ile en
yüksek oy hakkýna ve fiilen
veto yetkisine sahip.
Banka, kredileri projeler
üzerinden veriyor. Ancak,
kredi verdiði projeler insan
ihtiyacýna deðil, patronlarýn kâr
hýrsýna göre belirlendiði için
çoðu zaman felaketle
sonuçlanýyor.
Örneðin finansmanýný Dünya
Bankasý'nýn verdiði krediyle
saðlanan biyoyakýt projeleri,
geçtiðimiz yýllardaki gýda krizlerine neden oldu.
Kendi yayýnladýðý raporlarda
iklim deðiþikliðiyle mücadelenin acil bir hale geldiðinden
ve fosil yakýtlarý terk ederek
yenilenebilir enerjiye geçmemiz
gerektiðinden bahsederken,
yenilenebilir enerjiyi desteklemek yerine Hindistan ve
Güney Afrika gibi ülkelerdeki
termik santral projelerine kredi
veriyor. Suyun özelleþtirilmesi
de Dünya Bankasý'nýn politikalarýndan bir diðeri.
Özetle, IMF de Dünya Bankasý
da dünyadaki yoksulluðun,
savaþlarýn, iklim felaketlerinin
en büyük sorumlularýndan.
Muhip Tezcan

IMF'ye karþý çýkmalýyýz, çünkü
Ruanda'yý unutmamak zorundayýz. Hutularla Tutsileri unutmamak zorundayýz. Sadece
Tutsi olduklarý için üç ay
içinde bir milyon kiþi yok edildi. Ayný dönemde yaþamýný
yitiren yüzlerce Hutu'yu da
unutmayalým.

Yine ayný IMF oyunu:
Boçlandýrma

Borç vermek için perhize giren
Dünya Bankasý (DB) ve IMF
nedense Ruanda'ya borç verdi.
Kamu giderleri azaltýldý. Ýþten
çýkarmalar oldu. Kahvenin
üreticiden satýn alma fiyatý donduruldu. Bunu IMF istedi.Yüz
binlerce kahve üreticisi iflas
etti. Üretim vergisi arttýrýldý.
Þirketlerden alýnan vergi
indirildi. Köylüler için kredi
kolaylýðý azaltýldý. Kalabalýk
ailelere uygulanan vergiler
artýrýldý ve bunlarý DB ve IMF
istedi.
1990 ve1992 yýllarýnda askeri
harcamalar üç kat arttý. IMFDB'nin dikte ettiði politikalarýn
etkisi ve kahve kurunun dünya
piyasalarýndaki düþüþü Ruanda
bunalýmýnda kilit bir rol
oynadý. Toplumsal hoþnutsuzluk Habyarimana rejimi
tarafýnda soykýrýmýn gerçekleþtirilmesine doðru yönlendirildi. IMF ve DB'nin politikalarý gözlerimizin önünde
büyük bir soykýrýmýn gerçekleþmesine neden oldu.

Cunta, IMF ve
Arjantin'de kriz

Arjantin, 1976-1981 yýllarý
arasýnda askeri diktatörlüðün
en tepesindeki adam olan
Generel Videla'nýn iki
yüzlülüðüyle büyük bir borç
bataðý içine gömüldü. Hükümet
kamu teþebbüslerinden
bankalardan borç almalarýný
istedi. Arjantindeki en önemli
petrol þirketi kendi kalkýnmasýna yetecek kadar kaynaðý
olduðu halde dýþarýya karþý
borçlanmak zorunda kaldý.
Borç olarak alýnan döviz, þirket kasasýna deðil diktatörlüðün kasasýna girdi. Dýþ borç
12.496 milyon dolardan 19 milyar dolara yükseldi. Özel borç
tutarý ise 14 milyar dolara çýktý.
Ýngiliz Barclay Bank L.A þirketi
Arjantin'nin kamu ve özel borcunun alacaklýsýdýr.
Diktatörlüðün düþmesinden
sonra Alfonsin hükümeti
1984'te iktidara geldi. Ama
Barclay Bank L.A þirketinin
vekili yabancý alacaklarýnýn
savunucusu olarak kaldý.
Arjantin merkez bankasý kamu
dýþ borcu ile ilgili kayýt bulunmadýðýný söyledi. Ama Alfonsin
yönetimi diktatörlük zamanýn-

da yapýlan kamu ve özel borcunun tamamýný üstlendiðini açýkladý. Diktatörlük cezalandýrýlmadý. Ýþkenceci askerler cezalandýrýlmadý. 30.000 kiþinin
ölümünden sorumlu askerler
görevinde kaldýlar. Bazýlarý
erken emeklilikten yararlandýlar. Ekonomiden ve
maliyeden sorumlu memurlar
görevlerinde kaldý, bazýlarý terfi
etti.

Bitmeyen borçlar ve
özelleþtirmeler

Arjantinli vergi mükellefleri,
yani emekçiler Renault Fransa,
Mersedes Benz, City Bank,
Chase ManhattanBank, Bank of
America, First National Bank of
Boston, Credit Lyonnais,
Deutsche Bank, Societe
Generale borçlarýný ödemeye
devam ettiler. Borcun küçük bir
miktarýný bile kendi ihtiyaçlarý
için harcamadýklarý halde borç
ödemeye devam ettiler.
Alfonsin hükümeti 1990-1992
yýllarýnda özelleþtirme poli-

Güneysahra Afrikasý
1980 yýlýnda borcunun
iki katýný ödedi ama üç
kat fazla borçlu
görünüyordu.
Güneysahra Afrika'nýn
tamamýnýn saðlýk ve
eðitim bütçeleri
toplamýnýn 4 katýndan
fazla dýþ borç faizi
ödemesi yapmak zorun da kaldý. Bölgede yýkým
derecesindeki açlýk ve
gýda krizi böylece
baþladý.
tikasýný baþlattý. Özelleþtirmeler
IMF'nin anlaþma imzaladýðý
ülkelere en büyük dayatmasýdýr. Alfonsin,
özelleþtirmelere gerekçe olarak
borçlanmayý gösterdi. De La
Rua hükümeti dönemindeki
büyük boyutlu krizin kökenleri
Arjantin'de askeri rejim ve
IMF'nin yapýsal uyum programlarýdýr.

Somali'deki açlýðýn
nedeni

IMF'ye karþýyýz çünkü
Somali'nin yaþadýðý trajedinin
sorumlusu da IMF politikalarý.
Somali'deki kýtlýðýn nedeni yaðmur taþýyan bulutlarýn olmamasý mý? Hayýr!
Somali'nin yüzde 50'si göçebe
çoban. Hayvancýlýk ihracat
gelirinin yüzde 80'ini oluþturuyor. Somali, üst üste gelen
kuraklýða raðmen 1970'lere

kadar gýda açýsýndan kendine
yeterliydi.
1980'de IMF politikalarý
Somali'yi þiddetle sarsmaya
baþladý.
Çobanlarla küçük çiftçiler
arasýndaki parasal iþlemlerin
yaný sýra geleneksel takasla
yapýlan deðiþim de zayýfladý.
IMF borçlarýný ödemesi için
hükümete çok sýký bir tasarruf
programý dayattý. Somali'nin
tahýl ithalatýna baðýmlýlýðý arttý.
Ardýndan IMF'nin dayatmasýyla Somali Þilini'nde devalüasyona gidildi. Gübre, yakýt, tarým
giderlerinde fiyatlar arttý.
Çiftçiler bu geliþmelerin altýnda
ezildi. Kentlerde alým gücü
düþtü. Hükümetin verdiði
kredilerin vadeleri kýsaltýldý.
Hayvan ilaçlarýnýn fiyatlarý
arttý. Dünya Bankasý göçebe
çobanlara verilen veterinerlik
hizmetinden aþýlama da dahil
olmak üzere ücret alýnmasýný
destekledi. Hayvancýlýk
Bakanlýðýnýn iþlemleri aþama
aþama kaldýrýldý. Hizmetler,
maliyeti karþýlama gerekçesiyle
tamamen ücretli hale getirildi.
Hayvanlarý beslemek için oluþturulan acil yardým programý
kaldýrýldý. Su ticarileþtirildi. Su
noktalarý ve kuyular bakýmsýzlýk nedeniyle kurutuldu veya
özelleþtirildi. Otlaklar korunamadý. Sonuçta, Somali nüfusunun yüzde 50'lik kesimini oluþturan çobanlar ve çiftçiler
ekonomik olarak imha edildi.
Somali hükümetinin yerel
kaynaklarý harekete geçirmesini
önleyen kurumun adý: IMF!
Yine DB ve IMF'nin isteðiyle
saðlýk harcamalarý yüzde 78
azaltýldý. Eðitim harcamalarý
azaltýldý. Ücretler yüzde 90
düþürüldü. Ýþten çýkarmalar
baþladý. Somali deneyimi
21.yüzyýlda kýtlýðýn "gýda yokluðu"ndan kaynaklanmadýðýný
göstermiþtir. Kýtlýk kapitalizmden, IMF politikalarýndan kaynaklanýyor.
Somali'nin büyük miktarda
vadesi geçmiþ borcu olmasý
nedeniyle IMF kredileri kesti.
Dünya Bankasý ise krediyi,
Somali'nin kendi kabahati
olmayan "kötü performansý"
nedeniyle dondurdu. Yeni
kredilerin verilmesi için eski
borçlarýn ödenmesini istedi.
Güneysahra Afrikasý 1980
yýlýnda borcunun iki katýný
ödedi ama üç kat fazla borçlu
görünüyordu. Güneysahra
Afrika'nýn tamamýnýn saðlýk ve
eðitim bütçeleri toplamýnýn 4
katýndan fazla dýþ borç faizi
ödemesi yapmak zorunda
kaldý.
Bölgede yýkým derecesindeki
açlýk ve gýda krizi böylece
baþladý.
Aynur Karaþ
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POLÝTÝKANIN ABECESÝ...

Kitlesel, yeni bir sol
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Raylý taþýmacýlýðýn öldürülmesi

"D

emir aðlarla ördük, anayurdu
dört baþtan" derken acaba ne
kadar samimiydi bu ülkeyi
kuran zihniyet. Ýnsan düþününce çok güzel
geliyor oysa. Keþke her yanýmýz demir
aðlarla örülü olsa, keþke her yana hayalimizdeki o hýzlý, geliþmiþ ve ucuz demir aðlarla ulaþabilsek diyoruz.Ancak bugün demir
aðlarýn yerini asfalt ve asfalt kafalýlar almýþ
durumda. Demir aðlar bugün kan aðlýyor!
Birleþik Taþýmacýlýk Çalýþanlarý
Sendikasý'nýn (BTS) TCDD Ana Hat Yolcu
Trenleri Tehir Raporu"na göre, "Bütün yolcu
trenlerinin gecikmeli olarak çalýþtýðý, incelenen 40 ana hat yolcu treninin sefer baþýna
varýþ yerlerine ortalama gecikme süresinin 1
saat 45 dakika olarak tespit edildiði" iddia
edildi. Baþta Doðu ve Güneydoðu hatlarý
olmak üzere hemen hemen her hatta bu
sýkýntý yaþanmakta.BTS'nin yaptýðý açýklamada, "Gecikmelere genellikle lokomotif ve
vagonlarla ilgili sorunlarýn, uzun yýllardýr
yenilenmeyen hatlarda yapýlan kýsmi
bakýmlarýnýn yetersizliðinin, yol yenileme
çalýþmalarýnýn yapýlamamasýnýn, yol ray ve
malzeme sýkýntýsýnýn
giderilememesinin neden olduðu" ileri
sürüldü. Ýnsan elbette neden diye sormadan
edemiyor ve aslýnda cevabýný Ulaþtýrma
Bakanlýðýnýn yaptýðý açýklamada buluyor.
Ulaþtýrma Bakanlýðý 2023'e kadar -yani
Cumhuriyet'in 100.yýlý- 228km yapým aþamasýnda olan, 2238km'lik otoyol aðýna,
toplam 4773km'lik çevre katili 12 otoyol
daha ekleyeceðini açýkladý. Yani bakanlýk,
100. yýlda anayurdu dört baþtan asfalt aðlarla örmek istiyor. Avrupa'dan Asya'ya köprü
olma kliþesini otoyollarla yapmak istiyor.
Yani küresel ýsýnmaya bir katký, ayný
zamanda petrol devlerinin krizini de
bitirmek için bir katký yapmýþ olacak
(malum, o otoyolu kullanan araçlar su kullanmayacak). Ýþin en fena kýsýmlarýndan biri
ise bu otoyollar iþsizlik fonunda biriken paralarla yapýlacak.

 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

Yýllardýr insani bir ulaþým politikasý diye
baðýrdýðýmýz bu sayfalarda ve sokaklarda
artýk daha çok baðýrmamýz gerekecek
anlaþýlan. Bugün yapýlmasý gereken bu
otoyol projelerinin derhal iptal edilmesidir
ve oraya aktarýlacak paranýn demiryollarýnýn bakýmý/onarýmý ve geliþtirilmesi için
harcanmasý gerekmektedir. Sadece þehirlerarasý deðil, þehiriçi ulaþýmda da raylý sistemler devreye girmelidir ve yapýlan bu
hizmetler insanlara ucuz bir fiyatla sunulmalýdýr. Böylece insanlar arabalarýný gereksiz yere kullanmayacak, þehirlerarasý otobüsler tercih edilmeyecek ve küresel ýsýnmanýn da bir kademe önüne geçilecektir.

Otoyollar ve özelleþtirme süreci

Bilindiði gibi önümüzdeki sene otoyollar
ve köprüler özelleþecek.80 sonrasý kendisini
iyice hissetiren özelliþtirmeler sonunda
Karayollarýný da vuracak. Yýllardýr zaten
personellerini de bezdiren kurum devletin
elinden çýkacak. Taþeron sistemi çýð gibi
büyüyen karayollarýnda en belirgin olan
yöntem ücret adaletsizliði. Örneðin bir giþe
memuru 10 lira alýrken, önceden iþçi ama
sonradan çýkan bir yasa ile memurluða
geçmiþ olanlar giþe memurunun iki katý
maaþ alýyor. Oysa ikisi de ayný iþi yapýyor.
Böylece çalýþanlar kendi aralarýnda
bölünüyor ve sendika bölünmesi yaþanýyor.
Taþeron çalýþanlarýn ise hemen hemen
hiçbir hakký yok. Ne sendika haklarýna, ne
toplu sözleþme haklarýna, ne de memurlarýn
yararlandýklarý haklara sahipler. Yine burada da bir örnek verelim. Mesela memur ile
ayný yerde çalýþan bir taþeron çalýþaný
yemek için memurun iki katý para veriyor.
Hasta olduðunda rapor alma hakký yok.
Mesai paralarý çoðu zaman ödenmiyor ya
da yarým ödeniyor ve bu þekilde de ayný iþ
yerinde farklý bir bölünme ve kamplaþma
yaþanýyor. Tüm bunlarýn sonunda bütün
emekçiler "Özelleþse de kurtulsak" diyor.
Sinan Canbay

DSiP’e üye ol!
devrimci
sosyalistlere
güç ver

www.dsip.org.tr

1999 yýlýnda Seattle'da patlayan antikapitalist
hareket, politik atmosferi dünya çapýnda radikal bir
biçimde deðiþtirdi. Bir yandan solda duran
akademisyenler, aydýnlar seslerini duyurabilecekleri
küresel bir hareketin içinde aktivist olarak yer almaya
baþladýlar. Diðer yandan da "eski" solun deðerleriyle,
bürokrasisiyle, uzlaþmacýlýðýyla, nostaljik ve köhnemiþ fikirleriyle hiçbir yakýnlýk hissetmeyen, doðrudan
eylemden yana, dünyayý hemen þimdi deðiþtirmek
isteyen yepyeni bir aktivist kuþaðý ortaya çýktý.
Sosyalist Ýþçi, bu hareketin patlamasýyla,
Türkiye'nin de kaçýnýlmaz bir biçimde bu hareketten
etkileneceðini anlatmaya baþladý. Kýsa sürede, bu
hareketin, tabiri caizse, borazaný oldu.
Antikapitalist hareket, þirket ve kapitalizm
eleþtirisinde çok büyük hamleler yaptý, 11 Eylül
saldýrýlarý sonrasýnda emperyal politikalarý için uygun
bir iklim bulan Bush ve ekibine karþý, antikapitalist
hareket, savaþ karþýtý harekete dönüþtü.
Türkiye'de savaþ karþýtý hareket çok yaygýn bir
karakter kazandý. 1 Mart tezkeresini Bush'un hayatýndaki en önemli hayal kýrýklýklarýndan birinse çeviren
hareket Türkiye toplumsal muhalefet tarihinde eþine
az rastlanan bir baþarýya imza attý.
Sosyalist Ýþçi, Afganistan iþgalinden günümüze
kadar, savaþ karþýtý hareketin gücünü, önemini vurgulayan politik odaklardan birisi oldu.
Bu hareket içinde birlikte mücadele eden aktivistlerin birlikte yeni bir siyasal arayýþa da girmesi kadar
olaðan bir geliþme olamazdý. Türkiye'de çok sayýda
sol örgüt olsa da bu örgütlerin hiçbirisi, hareketin
ileriye ittiði binlerce aktivistin, "Ýþte, bu benim siyasi
örgütüm olabilir" diyeceði güveni veremedi.
Bir hareket gibi, bir kampanya gibi örgütlenen iki
seçim kampanyasý, 2007 yýlýnda seçim sürecine
damgasýný basan Baskýn Oran ve Ufuk Uras seçim
kampanyalarý, binlerce aktivistin kampanyalarý doðrudan bir siyasal hedef ve çalýþma altýnda birleþtirmesinin yaratacaðý enerji patlamasýnýn politik
dengeleri ne ölçüde sarsabileceðinin kanýtý oldu.
Sosyalist Ýþçi, 2005 yýlýndan beri hem emekçilerin
hem de aktivistlerin, eski soldan bezen, radikal sloganlar etrafýnda, birleþik bir mücadele sürdürmek
isteyenlerin yeni bir sol partide bir araya gelmelerinin
günün en önemli ihtiyacý olduðunu anlatýyor. Bir yandan emeðin bir yandan da aktivistlerin sesi olacak,
ýrkçýlýkla, darbecilikle, yeni liberal politikalarla
mesafesini sayýsýz kampanyada göstermiþ olan ve
ikirciksiz ezen ezilen iliþkisinde ezilenden yana tutum
alan, solun eski ve saðcý bazý kesimlerinin "kimlik
politikasý" olarak aþaðýladýðý her baþlýðýn, emekçilerin
mücadelesini birleþtirmek için üzerine üzerine
gidilmesi gereken politik sorunlar olduðunu bilen
aktivistlerin sesi olabilecek kitlesel ve yeni bir sol
partinin kurulmasý bir zorunluluk.
Bürokratik deðil aþaðýdan örgütlenen, kampanyalarýn üzerinde yükselecek, birlikte parti kurma
iradesini gösterenlerin sokakta birlikte, omuz omuza
mücadele edeceði, milyonlarca bildiri daðýtarak
sokakta örgütlenecek yeni bir sol.
Hareketin her zirve noktasýnda kadýnlar ve gençlerin
en öne fýrladýðý defalarca kanýtlandý. Kadýnlarýn ve
gençlerin sadece sözcüsü deðil, ayný zamanda öznesi,
hareketi politik tartýþmalarýyla belirleyen temel gücü
olduðu bir kitlesel sol. Bize gereken böyle bir sol.
Hrant Dink'in ölümü ve ardýndan 2007 genel seçimlerinden sonra hýz kazanan Ergenekon davasý, solda
ulusalcý olanlar-enternasyonalist olanlar ayrýmýný
derinleþtirdi. Kürt sorununda baþlayan ve "açýlým" adý
verilen süreç, bu ayrýþmayý bir kez daha hýzlandýrdý.
Kürt hareketinin ABD'yle uzlaþtýðýný düþünenler bir
yanda, Kürt halkýný bu dönemde koþulsuz bir biçimde
desteklemek zorunda olduðunu düþünenler, enternasyonalistler diðer yanda.
Bu ayrýþma yokmuþ gibi davranmayacak kitlesel bir
sol. Böyle bir sol, bu netlikte ortaya çýktýðýnda,
hareketin aktivistlerini çok açýk ki heyecanladýracak
ve sokaða çekecektir.
Üstelik, 2008'in Eylül ayýnda baþlayan küresel kriz,
Türkiye'de özellikle dev bir iþten çýkartma saldýrýsý
olarak yaþanmýþken, emekçilerin tek tek direniþini
birleþtirmeyi, emekçilerin ekmek ve adalet, iþ ve
özgürlük taleplerini seslendirmeyi baþaran bir kitlesel
sol, politik ortamý sarsarak, heyecan yaratarak,
kazanma umudu ve gücünü yeniden saðlayarak ilk
adýmlarýný atabilir.
Sosyalist Ýþçi gazetesini çýkartan DSÝP üyeleri, yýllardýr, böyle bir kitlesel sol partinin kurulmasý için,
DSÝP'i kapatmak da dahil ellerinden gelen tüm
olanaklarý seferber edeceklerini vurguluyorlar.
Bu vurguyu, þimdi, yüksek sesle bir kez daha yapýyoruz!

apitalizm cinsiyetçi
bir sistemdir.
Kapitalist toplumun
devamlýlýðýný saðlamak için
dayandýðý ailenin sýnýrlarýný
zorlayabilecek her türlü cinsel kimlik ve davranýþ kalýbý
baskýya maruz býrakýlýr.
Kadýna ev içindeki emeðin
zorunlu uygulayýcýsý gözüyle
bakýlýr. Lezbiyen, gey, travesti ve transeksüel bireyler
sapkýn ilan edilir.
Cinsiyet ayrýmcýlýðýna karþý
çýkan pek çok kiþi, kapitalizm açýsýndan güçlü gösterilen tek kimlik olan heteroseksüel erkeklerin, diðer
cinsiyetlere dönük ayrýmcýlýktan bir çýkarý olduðunu
savunur. Örneðin feminist
teori, kadýnýn ezilmesini
erkeklere baðlayarak, kadýnlarýn bu ezilmiþliði aþmak
için ayrý mücadele etmeleri
gerektiðini savunur. Oysa
erkeklerin kadýnlarýn
ezilmesinden bir çýkarý yoktur. Bugünkü anlamýyla cinsiyetçilik yani kadýnýn
ezilmesinin zeminini oluþturan ideoloji kapitalizmin bir
sonucudur.
Kadýnýn ezilmesi, kapitalizmle birlikte deðilse de
sýnýflý toplumlarýn ortaya
çýkýþý ile birlikte baþlamýþtýr.
Bunun öncesinde anaerkil
toplumlar vardýr. Her sýnýflý
toplum kendi birikim
rejimine uygun cinsiyetçi
ideolojiler ve formlar üretmiþtir. Kapitalist toplumdaki
ailenin daha önceden geniþ
topluluklar hâlinde yaþayan
aileden farklý olmasýnýn
sebebi budur. Sermaye
birikiminin saðlanmasý için
çok fazla emek gücüne
ihtiyaç duymaktadýr, bu yeni
iþçi kuþaklarýnýn üretimini ve
bu kuþaklarýn iþ hayatý dýþýndaki ihtiyaçlarýnýn karþýlanarak iþ gününe hazýr hâle
getirilmesini gerektirir.
Kapitalizm, bu durumu bir
maliyet olmaktan çýkartmak
için kapitalizme içkin bir
yapý olarak aileyi kutsamýþ,
bu yolla ev içindeki emeði
bedavaya getirmiþtir. Bu cinsiyetçi yapý kapitalizmin
ihtiyaçlarýna uygun olarak
dönemler içinde ufak
deðiþiklikler yaþayarak
devam eder. Cinsiyetler
arasýndaki bu bölünme ayný
zamanda iþçi sýnýfýný bölmeyi
ve direniþini zayýflatmayý da
amaçlar.
Sosyalistler, cinsiyetçiliðe
karþý mücadeleyi devrim
sonrasýna ertelemezler, cinsiyetçiliðe ve kapitalizme
karþý kadýn ve erkek iþçilerin
birlikte mücadelesini
savunurlar.
Can Irmak Özinanýr
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Venezuela: yere çakýlan devrim
Venezuela'da Hugo Chavez'in seçilmesi, daha iyi bir dünya isteyen
milyonlara umut vermiþti. Mike Gonzales, ülkede nelerin
baþarýldýðýný ve ülkenin nereye gittiðini inceliyor.
Venezuela Cumhurbaþkaný
Hugo Chavez, her pazar saat
11'de, devlet televizyonunda ve
radyosunda yayýnlanan "Alo
Baþkan" programýnda halký
selamlýyor.
Programý herkes takip ediyor,
bazýlarý eleþtirmek için, bazýlarý
da gelecek hafta hangi politik
kararlarýn alýnacaðýný öðrenmek
için.
Ancak, çoðu insan Chavez'i
sýradan insanlarýn savaþçýsý
olarak görse de, onun Bolivarcý
devrimi dönüm noktasýnda
duruyor. Eski egemen sýnýf,
köklü deðiþiklikleri önlemeye
kararlý. Devrimle ortaya çýkan
yeni bürokrasi kendi çýkarlarýný
geliþtirdi.
Bu sýrada kitleler, Chavez'i
genel olarak desteklerken,
deðiþim hýzýndan ve eski seçkinlerin devam eden gücünden
dolayý mutsuz.
Chavez, 1998'de bir halk
desteði dalgasýyla seçildi. 1992
Þubat'ýnda Venezuela devletine
karþý baþarýsýz bir darbe giriþiminde bulunmuþtu ve
hapsedilmiþti. Fakat baþkent
Caracas'ýn ve diðer þehirlerin
etrafýndaki gecekondu mahallelerindeki yoksullarýn saygýsýný
kazanmýþtý.
Bu yoksul halk 1989'da,
Uluslararasý Para Fonu
(IMF)'nin dayattýðý aðýr ekonomi politikalarýna karþý baþkenti
þiddetli protestolarla iþgal
etmiþti. Caracazo diye
adlandýrýlan bu iþgal, üç gün
içinde zalimce bastýrýldý, ama bu
bazý açýlardan Bolivarcý devrimin ilk hareketiydi.

Kamulaþtýrma

Venezuela dünyanýn en geniþ
petrol kaynaklarýndan birine
sahip. Lakin onlarca yýldýr bu
kaynaklar, nüfusun yüzde
10'undan fazlasýný zenginleþtirmedi. Sözde kamulaþtýrýlmýþ sanayi, milli ekonomiden çok, çok uluslu petrol þirketlerinin iþine yaradý.
1999 Bolivarcý Anayasasý bazý
deðiþiklikler yaptý. Bu anayasa,
seçilmiþ yöneticiler baþarýsýz
olduðunda geri çaðýrýlmalarýna
olanak saðladý. Eðitim
olanaklarýnýn geniþlemesini,
saðlýk ve toprak hakkýnýn tüm
Venezuelalýlara tesis edilmesini
saðladý. Hepsinden önemlisi,
petrolü kamulaþtýrma sözü
verdi.
Eski egemen sýnýf buna çok
öfkelendi ve karþý koydu.
2002'nin Nisan ayýnda, Chavez
saðcý bir darbeyle devrildi.
Ancak 48 saat içinde geri
döndü.
Venezuelalý kitleler Caracas'ýn
merkezine akýn eden ve diðer
þehirlerde de meydanlara
dökülen on binlerce insan
Chavez'in geri dönmesini istedi.
Darbe yenilmiþti, ama "eski
düzen" pes etmedi.

Ayný yýlýn Aralýk ayýnda,
18,000 yönetici ve beyaz yakalý
iþçi PDVSA'da, ulusal petrol þirketinde, greve baþladý. Büyük
bir özgüvenle, bu hareketlerinin
Chavez'i yýkacaðýný iddia ettiler.
Bu grevi yenmek, alt tabakanýn
seferberliðiyle desteklenen iþçilerin sekiz haftasýný aldý.
Devrim þimdi yeni bir evreye
girdi. Devrim; saðlýk, eðitim ve
barýnma için ulusal programlar
ve yerli haklarý için verilen
savaþ gibi "görevler"le sembolize edilmiþti. "Görevler" bazý
açýlardan, halkýn iktidarýna
dayanan yeni bir tür toplumun
mümkün olabileceðini gösterdi.
"Görevler", sýradan insanlarýn
devrimi ileri götürebileceðinin
bir tür paralel ifadesiydi.
Chavez 2005'in Ocak ayýnda,
Venezuela'nýn "21. yüzyýl
sosyalizmi"ni inþa ettiðini
duyurdu.
Saðcýlar hâlâ devletin içinde
(yargýda, üniversitelerde ve
diploma gerektiren mesleklerde)
yaþýyordu ve her fýrsatta deðiþimi sabote ediyorlardý.
Yine de öyle görünüyordu ki
Bolivarcý devrim; geniþleyen
eðitim, saðlýk ve iskan projeleriyle hýz kazanýyordu.
Politikalarýn dili gittikçe daha
ulusalcý ve anti-emperyalist bir
hâl alýyordu ve Chavez George
Bush'a düzenli olarak saldýrarak
pek çok dost kazanmýþtý.
Ve saðcýlarýn Chavez'i
indirmek için devam eden giriþimleri baþarýsýz oluyordu.
2006'da, Chavez artan oy
oranýyla tekrar seçildi. Seçimin
ardýndan derhal, yeni bir partinin -Venezuela Birleþik
Sosyalist Partisi'nin- kuruluþunu
ilan etti.
Ama, bunun neyi temsil ettiði
konusunda bir karýþýklýk vardý.
Bu, alt tabakanýn artan
özgüveninin ve iktidarýn
merkezden tabana kaymasýnýn
bir ifadesi olan kitlesel bir politik örgüt olabilir miydi? Deklare
edilmiþ maksat buydu - ortada,
kitle örgütleriyle halk arasýnda
yapýlmýþ hiçbir fikir alýþveriþi
olmamasýna raðmen.
Chavez, yukarýdan bir parti
yaratmýþtý ve bu partinin önderleri seçilmemiþti, kendisi tarafýndan atanmýþtý. Yine de milyonlar, örgütün, devrimi ileri taþýyacaðý inancýyla bu partiye
katýldý.

Altyapý

Kasým 2007'de Chavez, ekonomide devletin alanýný geniþletecek olan ve kendisinin ikiden
daha fazla kez seçilebilmesini
saðlayacak olan anayasa
deðiþikliklerini referanduma
sundu. Kendisinin tekrar
seçilmesinden tam bir yýl sonra
yapýlan bu referandumu kaybetti. Neden?
Oylama, Chavez haddinden
fazla popülerleþirken, halkýn

çoðunluðunun kaygýlarýnýn arttýðýný gösteriyordu.
"Görevler" baþarýsýz olmaya
baþlamýþtý. Enflasyon, iþçilerin
ücretlerini kemiriyordu.
Sendikalar ücretlerin arttýrýlmasý
için savaþtýðýnda devlet, aslýnda
Chavez'in kendisi, buna karþý
geldi.
Ve öyle görünüyordu ki,
Venezuela'nýn tüm petrol
zenginliðine raðmen, devletin
altyapý sistemi daimi olarak
çöküþün eþiðindeydi - sokaklar
çöple dolu, yollar bakýmsýz bir
halde ve inþa projeleri ya ertelenmiþ ya da yarým kalmýþ
durumdaydý.
Sað partiler, Chavez'e karþý
medyada ve sokaklarda, delicesine -ve vahþice- bir kampanyaya giriþtiler.
Saðcý öðrenciler, aþýrý sert bir
Chavez karþýtý TV kanalýnýn
ruhsatýnýn yenilenmesinin
devlet tarafýndan reddedilmesinin ardýndan sokak
yürüyüþleri ve "ateþ barikatlarý"
düzenledi.
Ayný zamanda, petrol fiyatlarý
artmaktaydý ve Venezuela'nýn
orta sýnýfý, tüm baðýrýþ
çaðýrýþlarýna raðmen, lüks
yaþam tarzlarýný sürdürüyorlardý.
2007'deki oylamada Chavez'in
yenilmesinin arkasýndaki ikinci
neden de yozlaþmaydý. Yeni
devlet bürokrasisi Bolivarcý
devrim laflarý ediyordu ancak
diðer yandan gittikçe zenginleþip güçleniyor ve kendi dar
çýkarlarýna hizmet ediyordu.
Saðcýlar 2008 yerel seçimlerinde, Caracas Belediye
Baþkanlýðý dahil, önemli zaferler
kazandýlar. Açýktý ki Chavez
hâlâ takdir ediliyor ve seviliyordu, ama ayný þey onun atadýklarý için geçerli deðildi. Devrim
fena halde irtifa kaybediyordu.

Kutuplaþma

Bu yýlýn Þubat ayýnda
Venezuelalýlar, Chavez'e iki
kereden daha fazla seçilebilme
imkaný saðlayan yasa deðiþikliði
için tekrar sandýklara gittiler.
Bu sefer tüm kamu yöneticilerinin de yeniden seçilebilme
haklarý dahil edilmiþti. Bu kez
Chavez kazandý, ama kampanya
artan gerilim ve kutuplaþma
atmosferinde yürütülmüþtü.
Halk; intikam isteyen, adaletin
ve eþitliðin olmadýðý bir
topluma dönüþ peþinde koþan
eski düzenin geri dönüþü ile
Bolivarcý devrim arasýnda bir
seçim yapmak zorunda kaldý.
Ancak Bolivarcý devrimin kendisi ikiye bölünmüþ görünüyor.
Bir yanda, durmaksýzýn halkýn
iktidarýndan bahsederken, kendi
çýkarlarýnýn önceliðini kollayan
bürokrasi sýnýfý. Diðer yanda,
devletin içindeki, sosyalist bir
vizyona sahip devrimciler.
Devrim, farklý çýkarlarýn ateþli
rekabetiyle birlikte bir dönüm

noktasýna vardý. Burada çeliþkiler de mevcut.
Yeni Eðitim Kanunu, temel
özgürlük deðerleri çerçevesinde
bedava evrensel eðitimi garanti
ediyor, ancak ayrýca özel eðitimi
de koruyor. Petrol ve gaz üretiminin planlanmýþ geniþlemesei
Venezuela devleti ve Rus, Çin
ve Avrupa sermayeleri ortaklýðýnda yürütülecek.
Tüm protestolarýna ve suçlamalarýna raðmen, Venezuelalý
kapitalistlere dokunulmadý.
Petrol fiyatlarý varil baþýna 140
$'dan yaklaþýk 50 $'a düþtü. Eðer
ekonomik durgunluk
önümüzdeki yýl da devam ederse, ki öyle görünüyor, petrol
endüstrisi süratle artan enflasyonu veya sosyal programlarýn
sürdürülmesini karþýlayamayacak.
Ekonomik tasarrufun bedelini

kim ödeyecek? Eðer bu zenginler olmalýysa; devrim, sýradan
insan kitlelerinin ekonomik kontrolünü ve iktdarýný geliþtirme
sözünü tutmak zorunda kalacak.
Çin ve Rusya'nýn, böyle bir
politikayý desteklemekte
Avrupalý müttefiklerinden daha
fazla çýkarlarý yok. Ve tüm
retoriðe raðmen, ABD,
Venezuela petrolünün anahtar
müþterisi olmaya devam ediyor.
Bolivarcý devrim, Latin
Amerika çapýnda yeni bir nesle,
daha iyi bir dünya için savaþmak için esin kaynaðý oldu.
Venezuela'nýn kendisinde de,
pek çok sýradan insanýn hayatlarýndaki reel bir iyileþmeye raðmen, halkýn iktidarý için verilen
mücadele devam ediyor.
Çeviren: Burak Demir
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SÝNEMA - DVD

Türcülük-ýrkçýlýk sorgulanýyor

Hareketin bilinci

U

zun, çok uzun bir süre, küreselleþme
sürecinin iþçi sýnýfýnýn yapýsýný, varlýðýný ve
gücünü yitirdiðini anlattýlar ki, 2008 yýlýnýn
Eylül ayýnda baþlayan kriz anlatanlarý da öve öve
bitirilemeyen küreselleþme sürecini de yalanlamasýna
ve rezil etmesine raðmen, bazý yalanlarýn tortularý
alýcý bulabiliyor hala.
Alýcý bulabiliyor çünkü tarihin motoru iþçi sýnýfýnýn
patronlar sýnýfýna karþý verdiði mücadeledir tezi, iþçi
sýnýfý her an “dünyayý deðiþtiren” eylemler, devrimci
patlamalar içinde olmalýdýr diye algýlanýyor. Örgütlü
iþçi sýnýfý her gün dünyanýn bir yerini yangýn yerine
çevirmiyorsa, iþte, iþçi sýnýfýnýn eskisi gibi
olmadýðýnýn kanýtý size!
Zaten hiçbir þey eskisi gibi deðil! 21. yüzyýlýn
þafaðýnda, teknolojik sýçramalar en belirleyici güç
haline gelmiþken, her þey deðiþirken, iþçi sýnýfýnýn
deðiþmemesi imkansýz!
“Hani, büyük tarihsel atýlýmlarýn sýnýfýydý iþçi sýnýfý,
nerede” demeye getiriliyor.
Halbuki iþçilerin nerede olduklarý belli! Ýþlerinin
baþýndalar.
Ýþçi sýnýfý mücadeleye, “iþte buradayým” demek için,
varlýðýný kanýtlamak için atýlmaz. Somut, yaþamsal
sorunlarýna kolektif mücadele dýþýnda bir yanýt
verme ihtimali kalmadýðýnda harekete geçer.
Býrakalým, tek tek iþçileri iþçi sýnýfýnýn dünyayý
deðiþtirme gücünü yitirdiðini anlatarak avlamaya
çalýþan “kasýtlý propagandacýlarý”, iþçi hareketi üzerine en çok kafa yoran, iþçi sýnýfýnýn çeþitli örgütlenme
düzeyleri arasýndaki iliþkileri en çok inceleyen, iþçi
sýnýfýnýn devrimci partisinin örgütlenmesi için en çok
mücadele eden ve sonucunda zafer kazanan ilk iþçi
devrimine liderlik yapan Bolþevik Partisi’nin en
önemli simgesi olan Rus devrimci Lenin bile, 1916
yýlýnýn sonlarýnda hareketin geleceði ile ilgili karamsar düþüncelerle doluydu. Kendi kuþaðýnýn yeni bir
devrime tanýklýk edemeyeceðini söylemiþti. Birinci
Dünya Savaþý’nýn tam ortasýnda, milliyetçilik gemi
azýya almýþken, dünyanýn en önemli sosyalist partisi
olan Alman SDP savaþý destekleyerek sosyalizme
ihanet etmiþken, milyonlarca iþçi cephelerde deðiþik
ulusal üniformalar altýnda birbirini öldürürken
Lenin’in karamsarlýða kapýlmasý doðal.
Ama en az bu kadar doðal olan bir baþka geliþme
ise Rus iþçilerinin Lenin’e aldýrýþ etmemeleri ve
birkaç ay sonra Þubat 1917’de beþ günlük bir devrimci patlamayla Çarlýk rejimini devirmeleri.
Sýnýf mücadelesi, hareketin ta kendisidir. Hareket,
çeþitli düzeylerde her daim sürüyor.
1990’larýn ortalarýnda, çöp iþçileri greve çýkmýþtý.
Merkez medyanýn deðeri ölçülemeyen köþe
yazarlarýnýn bir kýsmý çöp kokusundan rahatsýz
olmuþ, çöp toplamayan iþçileri yaþanacak saðlýk
sorunlarýndan ve salgýn hastalýk ihtimallerinden
sorumlu tutmaya baþlamýþtý. Ýþçilerin tepkisi ise
gerçek çöpün bu gazeteler olduðunu çöp yýðýnlarýnýn
üzerinde yakmak olmuþtu. Bugün etrafý çöp kokusunun sarmamýþ olmasý çöp iþçilerinin eski güçlerinde
olmamasýndan deðil, ancak sayýsýz çeliþkinin bir
araya gelmesiyle kendisine patlayacak kanallarý
yaratacak olan sýnýf hareketinin düzeyinden. Önemli
olan, bu çeliþkilerin her birinde, her bir ekonomik ve
politik sorun açýða çýktýðýnda, bu sorunlarý iþçi
sýnýfýnýn bütünün ilgisini çekebilecek biçimde formüle edebilecek, bu ilgiyi çekebilmek için hareketin
öncülerinin güvenini eylem ve her günkü
mücadelede kazanmýþ olan, devrimci bir politik
odaðýn yaratýlabilmesidir.
Ýþçi sýnýfý mücadelesine ara vermiyor. Sýnýf hareketi
sayýsýz olasýlýða sahip, sürekli devam eden bir
hareket. Ýþçi sýnýfý bu hareket içinde, sürekli örgütlenmeye, direnmeye çalýþýyor. Ýþyeri komiteleri, iþyeri
direniþleri, iþçi dernekleri, sendikalar, konfederasyonlar, iþçi basýný sýnýf mücadelesinin düzeyine ve
yaygýnlýðýna baðlý olarak ve sürekli örgütleniyor.
Ýþçi sýnýfýnýn tarihi yaptýðýnýn inkar edilemez anlarý
olan devrimci patlamalar ve bu þiddetli sarsýntýlarý
örgütleyen ve adýna Sovyet, þura, iþçi meclisleri, konsey denilen yapýlarý, bugün süren hareketin ve örgütlerin içinde tohumlar halinde bulunuyor.
Bugün iþçi sýnýfýnýn nerede olduðunu soranlara
aldýrmaya gerek yok, onlar bugün Ýstanbul Sovyetleri
bile kurulsa, iþçi sýnýfýnýn güçsüzlüðünü kanýtlamak
için bin bir dalavere çevirmeye devam edecekler.

Þenol Karakaþ

J. G. Ballard, bilimkurguhazýrlanýr ve hikaye uzaynun teknoloji merkezli
dan gelenler-dünyalýlar
tasavvurlara takýlýp
arasýndaki iliþkiler
kalmasýna itiraz etmiþti.
temelinde geliþir.
Uzay ve zaman yolculukGüney Afrika'nýn
larý yerine "iç uzaylardaki
seçilmiþ olmasý tesadüf
yolculuklar"ýn konulmasýný
deðil. 1994'e kadar burada
öneren (ve bunu nasýl
ýrkçý Apartheid rejimi
yapýlabildiðini gösteren)
ayaktaydý. Bir azýnlýk olan
Ballard "asýl yabancý gezebeyazlar tepeden týrnaða
gen dünyamýzdýr" demiþti.
ýrkçýlýk temelinde
District-9 (9. Bölge)
örgütlenmiþ bir devlette,
Ballard'ýn öneri- sini uzay
siyah çoðunluðu yönetiyyolculuðunu da içine
ordu. Sadece ten rengi
katarak baþarmýþ bir film.
farklý diye insanlarýn
ABD'de iki ay önce gösterayrýmcýlýða uðradýðý ve
ime girdi ve birkaç hafta
acý çektiði bir dünyaya,
en çok izlenen film oldu.
fiziksel olarak insana hiç
6 Kasým'da Türkiye'de gösde benzemeyen "uzaterime girecek District-9'un
ylýlar" gelirse ne olur?
þimdiden korsan DVD'si
District-9, türcülük
çýktý. Ancak sinemada
eleþtirisi. Kendini üstün
izlemesi gereken filmlergören bir türün, homo
den biri.
sapiens’in neler yapabileABD-Güney Afrika-Yeni
ceðini gösteri yor. Kamera
Zelanda ortak yapýmý olan
"asýl yabancý gezegen"
filmi District-9'u Neil
olan dünyaya çevriliyor.
Blomkamp yönetmiþ.
Üzerinde uzun zamandýr
Yüzüklerin Efendisi
sýnýflý toplumlarýn
filminin yönetmeni olan
varolduðu dünya, insanýn
Peter Jackson ise prodükhayvanlar baþta olmak
siyonda. Mükemmel özel
üzere kendini üstün tür
efektler, gerçekçiliði esas
olarak gördüðü bir
alan sahneler ve bir belgedünya. Ayný zamanda
sel gibi örülen, ama
insanýn insaný
izleyeni bir dakika bile
köleleþtirdiði, ýrkçýlýðýn
“Sadece insanlar için - Ýnsan olmayanlar vurulur!”
boþta býrakmayan akýcýlýk
var olduðu bir dünya.
sonucu, ortaya sineDistrict-9'ýn yönetmeni
iþgal ya da saldýrý söz konusu
matografik olarak iyi bir eser çýkmýþ.
herhalde Marksist falan deðildir.
deðildir.
Ama bu filmi önemli kýlan içindeki
Ama filmin taþýdýðý mesaj ve ideoloDevasa uzay gemisi havada öylece
hikaye.
jik arka plan çok net ve doðru. Bu
asýlý durmaktadýr ve aþaðýda ise
Bir uçan daire gelir, Güney
özellik sonucu, bilimkurgu sinebüyük bir muamma/tartýþma yaratýr. masýný takip etmeyenlerin de zevkle
Afrika'nýn baþkenti Cape Town'un
üzerinde asýlý kalýr. "Uzaylýlarý" anla- Ýçindekiler kimler? Neden buradalar? izleyebileceði bir filmi ortaya çýkmýþ.
Ne yapacaðýz? Onlar için bir getto
Volkan Akyýldýrým
tan bir çok filmde olduðu gibi bir

YAÞAM SAVUNUSU

H

akkýnda dokuz kez ‘aðýrlaþtýrýlmýþ
müebbet aðýr hapis’ cezasý
isteniyor. Tanýklar konuþuyor,
‘55 faili meçhul cinayeti’ tek tek anlatýyor.
Tüyler ürpertici sözler dava dosyasýnda
yerini alýyor: “Ýnfaz ettikten sonra kimliklerini mutlaka alýr, komutana verirdik…”
***
Yargýlanmasýnýn baþladýðý gün Ýnsan
Haklarý Derneði Ýstanbul Þubesi
“Gözaltýnda Kayýplara Karþý Komisyonu”
kendisini JÝTEM’n ‘ölüm celladý’ olarak
niteliyor. Kayýp yakýnlarý, 11 Eylül 2009
tarihinde Beþiktaþ Balmumcu’daki
Jandarma Merkezi önünde yaptýðý açýklamada þunlarý ifade ediyor: “Çok acýlýyýz,
yaralýyýz ama “intikam” peþinde deðiliz.
“Kin” duymak deðil, hukukun iþlemesini,
adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Ýþte
bu nedenle adil yargýlamanýn saðlanmasý
için, sadece itirafçýlarýn ve gizli tanýklarýn
ifadelerine deðil, Temizöz’ün iþlediði
insanlýða karþý suçlarýn tanýklarý olarak biz
kayýp yakýnlarýnýn ve tanýklarýn da
ifadelerine de baþvurulmasýný talep ediyoruz..” “Zulmün simge isimlerinin yargý
önüne çýkýyor olmasý olumlu bir adým olsa
da, çok iyi biliyoruz ki, bu süreç iyi
iþlemiyor ve çoðu zaman çeþitli engellerle
karþýlaþýyor…”
***
Önceki gün Taraf gazetesine yansýyan
haber aslýnda olup biteni açýklamaya
yetiyor: “Albay Temizöz’ün ismi Kayseri
protokol listesinde yer almaya devam
ediyor!..”
***
Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý
tarafýndan Güneydoðu’daki faili meçhul

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.

Ýnsanlýða karþý
iþlenen suç ve
devlet protokolü…
cinayetlerden sorumlu tutularak cezaevine gönderilen ve hakkýnda dokuz kez
aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet aðýr hapis cezasý
istenen Kayseri Ýl Jandarma Komutaný
Albay Cemal Temizöz’ün ismi protokol listesinden çýkartýlmamýþ. E, tabii maaþýný da
düzenli olarak almaya devam ediyor.
Kayseri Valiliði tarafýndan hazýrlanan ve
internet sitesinde de yer alan protokol listesinde, “Garnizon Komutanlýðý’ndan aksi
bir bilgi gelmediði için”, tutuklu
yargýlanan Cemal Temizöz’ün ismi listeden çýkartýlmamýþ. Temizöz’ün isminin
Garnizon Komutanlýðý’ndan deðiþtirilmesi
yönünde bir bilgi ve talep de gelmemiþ.
Sadece, Cemal Temizöz’ün yerine
vekaleten atanan Jandarma Albay Yusuf
Kenan Topçu’nun da ismi protokol listesine eklenmiþ.
25 Mart 2009 tarihinden beri tutuklu
bulunan ve dokuz kez ‘aðýrlaþtýrýlmýþ
müebbet aðýr hapis’ cezasý talebiyle
yargýlanan Temizöz hâlâ görevinin baþýnda! Sadece yerine ‘vekil’ tayin edilmiþ.
Üstelik de ‘protokol listesi’nde.
Türkiye’de bu derece aðýr suçlardan
hakkýnda soruþturma baþlatýlan, tutuklu
olarak yargýlanan ve görevinin baþýnda
olan baþka bir kamu görevlisi var mý
acaba?

Davanýn müdahil avukatlarýndan Tahir
Elçi, 14 Eylül 2009 Pazartesi günü bir
dilekçe ile Jandarma Genel
Komutanlýðý'na baþvurarak konuyu soracaklarýný açýkladý. Hakkýnda ceza soruþturmasý baþlatýlan bir þahsýn; üstelik tutuklu
olarak yargýlanýrken hâlâ açýða alýnmamýþ
olmasýnýn izah edilemeyeceðini söylüyor:
"Hakkýnda bu derece aðýr bir iddiada
bulunularak, böylesine kapsamlý bir iddianame hazýrlanarak kamu davasý açýlmýþ
ve hâlâ görevinin baþýnda olan baþka bir
devlet memuru yok. Düþünün ki bu þahýs
hakkýnda onlarca cinayet iddiasý var. 9
kez müebbet hapisle yargýlanýyor. Hâlâ
görevinin baþýnda olmasý soruþturmanýn
selameti açýsýndan son derece sakýncalýdýr. Ayrýca birlikte yargýlandýðý sanýklar
açýsýndan da sakýncalýdýr. Gizli tanýklar
‘Tükenmez Kalem’ ve Sokak Lambasý'nýn
ifadelerini neden geri çektiði þimdi daha
iyi anlaþýlýyor. Genelkurmay'ýn hâlâ bu
personeli görevi baþýnda tutmasý bir
mesaj olarak da algýlanabilir."
***
Önümüzdeki ilk resmi bayramda,
Temizöz’ün Kayseri devlet protokolünde
kendisine ayrýlan yerde ‘özel izin’le yer
almasý bu durumda hiç þaþýrtýcý olmayacak!..
Ýnsanlýða karþý iþlenen suçlarýn faillerinin, devlet protokolünde yer almasý,
Gemelkurmay tarafýndan görevde tutulmasý, ‘Ergenekon’ tipi örgütlenmelerin,
devletten ne denli ‘baðýmsýz örgütlenmeler’ olduðu tartýþmasýna da yeterince açýklýk getirmiyor mu?

Yalçýn Ergündoðan

yalcin.ergundogan@sesonline.net
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Birinci yýlýnda
kriz bitti mi?

Güler Zere'ye
özgürlük!
Haftalardýr ilerleyen
kanser hastalýðýna raðmen
serbest býrakýlmayan ve
kötü koþullarda tedavisi
aðýr aksak devam ettirilen
siyasi tutuklu Güler
Zere'ye özgürlük için her
Cuma Ýstiklal Caddesinde
yürüyüþler yapýlmaya
devam ediyor. Güler Zere
serbest býrakýlsýn diyenler,
Taksim Tramvay
Duraðý'ndan Galatasaray
Lisesi önüne kadar
yürüyüþ yaptýktan sonra,
basýn açýklamasýyla
eyleme son veriyorlar.
Devrimci Sosyalist Ýþçi
Partisi (DSÝP) de her
geçen gün daha da kalabalýk olan yürüyüþlere
destek veriyor. Yine ayný
güzergahta gerçekleþtirilen son yürüyüþe katýlan
DSÝP Güler Zere için ses
çýkardý.
Yürüyüþte "Güler
Zere'ye özgürlük", "Güler
Zere serbest býrakýlsýn",
"katil devlet hesap verecek", "kurtuluþ yok tek
baþýna. Ya hep beraber ya
hiç birimiz" sloganlarý
atýldý. Yürüyüþler her
cuma saat 19.30'da ayný
yerde devam edecek.

Antikapitalist Blok yürüyüþleri devam ediyor!

Ý

lk kez 5 Eylül'de Blok aktivistlerinin
gerçekleþtirdiði IMF karþýtý yürüyüþ,
her hafta devam ediyor. 18 ve 26
Eylül'de "IMF'ye Dur De" pankartý ve
IMF Defol yazýlý bayraklarla iki yürüyüþ
daha gerçekleþtirildi. Taksim Tramvay
duraðýnda baþlayan yürüyüþlerin ilki
Galatasaray Lisesi önünde yapýlan basýn
açýklamasýyla, diðeri ise Bekar Sokak'ta
son buldu. Açýklamalarý Eðitim-Sen 2
nolu þubeden Berna Tezcan ve Ebru
Gökçe Antikapitalist Blok adýna okudu.
Yürüyüþler sýrasýnda aktivistler 1-7 Ekim
arasýnda yapýlacak etkinliklerin duyurusu bulunan bildirileri daðýttý. Eylemde
"IMF defol, bu gezegen bizim", "Biz
antikapitalistiz", "iþ,iklim,adalet, barýþ,
özgürlük", "baþka bir dünya mümkün",
"IMF'ye karþýysan sokaða çýk", "ses
çýkar" sloganlarý atýldý. 6-7 Ekim tarih-

KEG ve Antikapitalist Blok

Sivil Sesler’deydi

25-26 Ekim tarihlerinde Maçka,
Küçükçiftlik Park çeþitli sivil toplum
örgütleri ve kampanyalarýn standlarýyla renklendi. Atölyeler, kýsa film

lerinde Ýstanbul'da zirvesi yapýlacak IMF
ve Dünya bankasý toplantýlarýna karþý
ayný tarihlerde etkinlikler ve yürüyüþler
gerçekleþtirecek olan Blok aktivistleri her
gün Taksim, Kadýköy ve Beþiktaþ'ta
bildiri daðýtacaklar.

Her gün sokakta
1 Ekim'den 7 Ekim'e kadar sürecek Blok
etkinliklerinin sokakta duyurusu hýzla
devam ediyor. Ankara, Ýzmir ve Ýstanbul'da
standlar açýldý, bildiri daðýtýmý baþladý. 2 ve
4 Ekim'de Bilgi Üniversitesi'nde iki adet
Antikapitalist Blok toplantýsýnýn da yapýlacaðý IMF ve DB alternatif toplantýlarýnýn
duyurusunun yer aldýðý ve ayrýca Blok imzasý da taþýyan bildirilere sokakta ilgi yüksek.

gösterimleri ve konserlerin yapýldýðý
festivalde Küresel Eylem Grubu ve
Antikapitalist Blok standlarý da yer
aldý. KEG'in gerçekleþtirdiði atölyede
bir araya gelen katýlýmcýlar 'Yýl 2050:
Küresel iklim deðiþikliði ve
dünyadan senaryolar' baþlýðýný
konuþtular. Öneriler, sonuçlar ve
çeþitli senaryolarýn çýkarýldýðý, yak-

SÝ Ýstanbul- Küresel
krizin etkileri tüm dünyada iþçileri ve emekçileri
tehdit ederken patronlar
krizin bittiðini iddia ediyorlar. 24 Eylül 2009 tarihinde Kadýköy'de yapýlan
'1 yýl sonra kriz bitti mi?'
konulu toplantýda Roni
Margulies, krizin yapýsýný
ve nedenlerini açýkladý.
Krizin, kapitalistlerin
iddia ettiði gibi
bankalarýn ya da
bankacýlarýn hatasýndan
kaynaklanmadýðýný,
aksine krizin sebebinin
kapitalizmin kendisi
olduðunu vurgulayan
Margulies, azalan kâr
oranlarý yasasýnýn bu tip
krizleri zorunlu kýldýðýný
açýkladý.
"Bankalar krizden hiç bir
þey öðrenmedi. Mortgage
fonlarýyla yapýlan
spekülasyonlarýn krizi
tetiklediði bilinmesine
raðmen, bugün ayný þey
hayat sigortalarýyla yapýlmaya çalýþýlýyor" dedi.
Krizin 'W' tipi bir yapýda
olabileceðine dikkat çeken
Margulies devrimci marksistlerin buna hazýrlýklý
olmasý gerektiðinin altýný
çizdi.

laþýk iki saat süren atölyeye gelenler
oldukça memnun ayrýldý.
KEG aktivistlerinin 12 Aralýk'da
yapýlacak iklim deðiþikliði eylemine
çaðrý yaptýðý atölyenin ardýndan
stand faaliyeti gün boyu devam etti.
Akþam saatlerinde, Gayda Ýstanbul'un sahne aldýðý konserle festival
sona erdi.

DSÝP Mezopomya Sosyal Forumu’ndaydý

“YA ÖZGÜRLÜK YA HÝÇ”
SÝ Diyarbakýr- Geçtiðimiz hafta Avrupa Sosyal Forumu
hazýrlýk toplantýlarýnýn da yapýldýðý Mezopotamya Sosyal
Forumu Diyarbakýr’da baþladý. Ýlk gününde Avrupa Sosyal
Forumu (ASF) hazýrlýk toplantýlarýnýn yapýldýðý forumun
açýlýþý, cumartesi günü binlerce kiþinin katýlýmý ile yapýlan
yürüyüþ ile baþladý.
Cegerxwîn Kültür Merkezi'nden Mezopotamya Sosyal
Forumu (MSF)'nin yapýlacaðý Diyarbakýr Belediyesi Sümer
Park'a kadar yapýlan yürüyüþe, sosyal forum katýlýmcýlarýnýn
yaný sýra halk da destek verdi. “Ya özgürlük ya hiç”, "Özgür
önderlikle demokratik önderliðe yürüyoruz” gibi pankartlarýn taþýndýðý yaklaþýk 5 kilometrelik yürüyüþ MSF'nin
yapýlacaðý Sümerpark’ta sona erdi.
Sümerpark’ta Osman Baydemir, Hatip Dicle, Barýþ
Annlerinden Fatma Özbek ve Dünya Sosyal Forumu
Konseyi'nden Rafealla Baloni açýlýþ konuþmasý yaptýlar.
Konuþmalarda açýlýma deðinilirken Fatma Özbek daha cesur
adýmlar atýlmasý gerekliliðine vurgu yaptý. Dicle ise
mezopotamya topraklarýna barýþýn mutlaka geleceðini,
bunu tüm ortadoðu halklarý ile birlikte baþaracaklarýný vur-

Ekolojik Alternatifleri
Mezopotamya Sosyal Forumu’da Ekolojik Alternatifler
konulu toplantýda yer aldý. Yeþil Düþünce Derneði, KESK,
NKP Mersin ve Köy ve Kýr Komünlerinin katýldýðý panelde
Yeþil Düþünce Derneði suyun kullanýmý ve konumuna
deðindi.
KESK Mezopotamya coðrafyasýnýn özelliklerinden ve
ekolojik dengeden bahsetti.
Küresel Eylem Grubu olarak bizler bugün ekolojik alter-

guladý. Ardýndan Grup Nena ve Grup Rewþen ile konserlere
geçildi.
3 gün sürecek olan sosyal forumda onlarca toplantý ve
atölye gerçekleþtiriliyor.
Ayrýca Filisitin, Irak, Ýran, Suriye, Ýtalya, Fransa ve
Almanya’dan Meksika’ya gibi birçok avrupa ve doðu
ülkesinden gelen gençlerin oluþturduðu AMED kampýnda
atölye, deneyim aktarýmý ve kendi tartýþmalarýný yürütüyorlar.
Üç gün sürecek olan Mezopotamya Sosyal Forumunda
onlarca toplantý, atlölye ve asamble gerçekleþecek. Daha
çok yerel belediyelerin standlarýnýn bulunduu stand alanlarýnda mezopotmaya ile ilgili bilgi almak mümkün.
Sosyalist Ýþçi, MSF'ye Sosyalist Ýþçi standý ile katýldý. Açýlýþ
gününden itibaren baþlayan Sosyalist Ýþçi ve broþür
satýþlarý büyük ilgi gördü. Halk ile, solun yokluðu ve açýlým
sürecine dair tutumlarýna dair sohbetler gerçekleþti.
Gazeteye ve standa büyük ilgi gösteren katýlýmcýlar ile geniþ
ve uzun tartýþmalar gerçekleþtirildi.
Ayþe Demirbilek
natifleri tartýþmamýza neden olan küresel ýsýnma ve iklim
deðiþikliðinin boyutlarýndan, karþýsýnda örülmesi gereken
mücadeleden ve kampanya hattýmýzý anlattýk.
Önümüzde ilk ses çýkartacaðýmýz alanlar olan IMF – DB
zirvesi sýrasýndaki Ýklim zirvesi ve 24 Ekim Kopenhag
zirverleri sýrasýnda çýkacak güçlü bir ses örmek gerekir
çaðýrýsý yaptýðýmýz toplantý katýlýmcýlarýn soru ve katkýlarý
ile sona ererken.
Toplantý sonrasý standýmýza gelen katýlýmcýlar ile de sohbet etme ve malzemlerimizi verme fýrsatý bulduk.

Ortadoðu'da Halklar,
Bölünmüþlük ve
Dayanýþma
MSF’nin ilk günü
gerçekleþen"Ortadoðu'da Halklar,
Bölünmüþlük ve Dayanýþma"
asamblesinde Dünya Sosyal Forum
Konsey Üyesi Raffaella Bolini,
Demokratik Toplum Kongresi
(DTK) Üyesi Ramazan Ödemiþ, DTP
Yöneticisi Engin Demir, KESK
Genel Sekreteri Emirali Þimþek,
Emek Partisi’nden Mehmet
Türkmen, Filistin Halký ile
Dayanýþma Derneði Temsilcisi
Semiha Þahin, Türkiye Barýþ
Meclisi Sözcüsü Ayhan Bilgen ile
DSÝP üyesi ve Taraf Gazetesi yazarý
Roni Margulies birer sunum yaptý.
Kürt sorununda barýþ süreci
tartýþmalarý öne çýktý. Roni
Margulies, "Kürt sorununun önemini ve silahlarla çözülemeyeceðini
anladýlar ancak bunu bize
söylemiyorlar. Ama devlet çözümsüzlük için direnmeye devam
ettikçe biz de mücadelemizi
sürdürmeye devam edeceðiz"
dedi. Kürt sorununda sosyalistlerin görevinin sürecin Kürtlerin
lehine sonuçlanmasý için üzerine
düþen görevi yapmasý gerektiðinin
belirtildiði toplantýda, Kürtlerin
kazanmasý halinde emekçilerin
mücadelesinin de önünün açýlacaðý belirtildi.
Çaðla Oflas
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Sosyalist Ýþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý
iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif
olarak el koyup üretimi
ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.
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: Ayþe Demirbilek  Sorumlu Yazýiþleri
Müdürü: Volkan Tamusta  Adres: Caferaða
Mahallesi, Nail Bey Sokak, No: 9/15, Kadýköy/Ýstanbul Baský: Yön Matbaacýlýk, Davutpaþa Cad. Güven
Sanayi Sitesi, B Blok, Kat 1, No: 366 Topkapý,
Ýstanbul-0212 544 66 34  Yerel süreli yayýn,
haftada bir yayýnlanýr. www.sosyalistisci.org

Birleþmiþ Milletler küresel ýsýnma için toplandý, çýkan sonuç:

Bugün git yarýn gel
Geçtiðimiz hafta Newyork'ta
BM Genel Merkezi'nde düzenlenen zirveyle, Aralýk ayýnda
gerçekleþecek Kopenhag toplantýlarý öncesi ne yapýlabileceðine
karar vermek üzere pek çok
baþkan, baþbakan ve cumhurbaþkaný bir araya geldi.
Aciliyetin nedeni, bilim insanlarýnýn çok yakýnda, endüstri
öncesi döneme göre, 2 derece
daha sýcak bir dünyada yaþayacaðýmýzý bildirmesiydi. Zaten
2012'de sona ermek üzere tasarlanmýþ olan Kyoto Anlaþmasý'nýn
vadesi dolmadan rafa kaldýrýlýyor olmasýnýn da sebebi buydu.
Maldivler gibi önümüzdeki 50
yýlý çýkarma ihtimali hayli zayýf
ülkeleri temsil eden liderlerinin
neler söylediðine bu yazýda
deðinmeyeceðiz. Ancak aþaðýda,
tuzu kurularýn söyledikleri
üzerinden, neler söylemiþ olabileceklerini tahmin etmek pek
de zor deðil.
Mesela ABD Baþkaný Barack
Obama'nýn yaptýðý harikulade
konuþmadan kesitler verelim:
"Yolumuz zorlu ve bu yolu gitmek üzere de çok az vaktimiz
kaldý... Kuþaðýmýzýn iklim
deðiþikliðine dair verdiði yanýtlarý tarih yargýlayacak...
Hepimizin baþkentlerimize
döndüðümüz zaman karþýsýna
bazý zorluklar çýkacak. Ancak
zorluklar yetersizlikleri anlatmak
için bir sebep olarak kullanýlamazlar... Dünya iklim deðiþikliðiyle
nasýl baþa çýkacaðýna þimdi karar
vermeli. Aksi takdirde geri
döndürülmesi imkansýz bir
felaketle yüzyüze kalacaðýz...
Bugüne kadar pek çok devlet
adýmlar attý. Ancak buraya, ilerlemeyi kutlamak üzere toplanmadýk. Buradayýz çünkü, daha
yapacak çok fazla iþ var."
Birleþmiþ Milletler
Hükümetlerarasý Ýklim
Deðiþikliði Paneli Baþkaný
Rajendra Pachauri de Baþkan
Obama'yla ayný fikirdeydi. "Sýcak
dalgalarý, kuraklýklar, eriyen
buzullar, Grönland'da buz
tabakasýnýn kaybolmasý ve baþka

Liderler iklim deðiþikliðini umursamýyor, ama felaket kapýda. Geçen hafta Avustralya’nýn Sydney kentinde etkili
olan kum fýrtýnasý sonucu þehir kýzýla boyandý. Yüzlerce kiþi solunum yolu rahatsýzlýklarý nedeniyle hastanelere
baþvurdu.
pekçok tehlike hýzla yaklaþýyor...
Bilim, bize eylemsizliðin kabul
edilemeyeceði bir noktada
olduðumuzu gösteriyor."
Birleþmiþ Milletler Genel
Sekreteri Ban Ki-Moon, 100'den
fazla "dünya liderininin"
bulundýuðu toplantýda, "iklim
deðiþikliðiyle mücadele için bu
yýl içinde bir anlaþma saðlayamazsak doðacak sonuçlar, ahlaken affedilemez olur....
Kopenhag'da geniþ içerikli bir
anlaþma imzalayamazsak, ekonomi darboðaza girecek ve politik
sonuçlarý akýlla hesaplanabilir
olmayacak. Bilim bunu açýkça
talep ediyor, üstelik dünya
ekonomisinin buna ihtiyacý var"

diyordu.
Avrupa Komisyonu Baþkaný
Jose Manuel Barroso da
tehlikenin farkýndaydý: "Tehlikeli
bir biçimde çýkmaz sokaða doðru
ilerliyoruz, sert bir çöküþ yakýnda olabilir"
Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný
Recep Tayyip Erdoðan'ýn da
iklim deðiþikliðiyle ilgili önemli
politik deðiþiklikler planladýðýný
konuþmasýndan anlamak
mümkündü. Baþbakan,
"Günümüzde, iklim deðiþikliði
insanlýðýn karþýsýndaki en önemli
tehdit. Biz de iklim deðiþikliði
sebebiyle büyük tehdit altýndayýz" dedi.
Durumun ciddiyetini ve nasýl

bir tehdit olduðunu anlatmak
üzere artýk, Obama ya da
Erdoðan'dan alýntýlar yapmak
gayet keyifli ancak "acý gerçeði"
deðiþtirmek üzere hiçbir adým
atýlmadýðýný, simgelere dayalý,
"öneri ve tartýþma" havasýnýn
devam ettiðini söylemek de
maalesef boynumuzun borcu.
Toplantýlar sýrasýnda, Hindistan,
Çin gibi geliþmekte olan
ülkelerin sorumluluklarý
olduðunu eðer Türkçe dýþýnda
bir dil biliyorsak bolca duyduk.
Lakin Türkiye'de medya, bu
haberleri neredeyse hiç vermedi.
Herhalde iyi gazete okuyucularýnýn aklýnda kalan yegane
haber Obama'nýn korumalarý vs

Erdoðan'ýn korumalarý olayý idi.
Ancak toplantýnýn sonunda
Birleþmiþ Milletler Ýklim
Direktörü Yvo de Boer'in
söylediklerini duymak için
Ýngilizce yeterli deðildi. Boer,
"Çin ve Hindistan iklim deðiþikliðine karþý mücadele için hevesli
ve umut veren önerilerde bulundular. Çin örneðinde
gördüðümüz gibi, sunduklarý
kýsýtlama ve politika deðiþiklikleri hayata geçerse, Çin'in iklim
deðiþikliðiyle ilgili temel aktör
olduðunu görebiliriz. Büyük
sorun ABD ile ilgili" diyordu.
Dünyanýn parasýnýn sahibi G20
ülkeleri (birisi de Türkiye) iklim
deðiþikliðini belli bir seviyede
tutabilmek için tek þansýmýz olan
karbon kýsýtlarýyla ilgili herhangi
bir rakam teleffuz etmedi.
Konuþulanlar sadece niyetler ve
uzlaþýnýn gerekliliði üzerine
kavramlardan ibaretti.
Kopenhag zirvesi dünya tarihinin önemli bir parçasý olacak
gibi görünse de, ciddi bir
deðiþikliðe olan ihtiyacýn bu
zirve sonucunda oluþacaðýný
düþünmek için geriye pek sebep
kalmamýþ gibi görünüyor. Sert,
hýzlý ve kitlesel bir eylemlilik
sürecini dünyanýn dört bir yanýnda baþlatamazsak ne olacaðýný
Obama, Erdoðan ya da
Pachauri'nin aðzýndan duymak
mümkün. Ancak yaþarken bu
isimler sanýrým yanýmýzda
olmayacaklar.
Örneðin, yoksul ülkelerin iklim
deðiþikliðine uyumu ve gerekli
enerji politikasý deðiþiklikleri için
fon saðlanmasýyla ilgili "kamu ve
özel sektör, geliþmekte olan
ülkelerin gerekli deðiþiklikler
için hýzla desteklenmesini saðlamalý" þeklinde ortak bildiri
yayýmlayan G20, bu konuyu
görüþmek üzere Maliye
Bakanlarý'nýn acilen toplanmasýna da karar verdi. Hatta toplantýnýn tarihi bile belli: Önümüzdeki yýl...

Avi Haligua

Küresel ýsýnmaya karþý küresel eylem
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