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ASGARÝ
ÜCRETTEN
VERGÝ
KALKSIN
� 1 Ocak günü
asgari ücret brüt
796,50 TL idi

� Bunun 119.48
TL’si sosyal
sigorta kesintisi

� 113 TL’si vergi!

� Net ücret
658,95 TL

� Kesintilerin
toplamý 237,79 TL

� AKP hükümeti
2012’de yüzde 3
zam diyor, bu

günlük olarak bir
simit parasýndan
az.

� Asgari ücret
bin lira olsun, 

� Ýnsanca
yaþayalým!

Devrim bir
süreçtir
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S6-7

Açlýk sýnýrý ayda 1004 TL
Asgari ücret 677 TL

Dersim’e
uygarlýk
götürülürken
Ahmet Kýlcý
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ÝÝstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müþavirler Odasý’nýn yaptýðý bir
araþtýrmaya göre iþçilerin sömürüsü
çok büyük bir hýzla artýyor.

Araþtýrmaya göre Türkiye’nin milli
geliri içindeki payý yüzde 52.67 olan
en büyük 1.000 þirket 1998 yýlýnda
çalýþtýrdýðý iþçi baþýna 577 TL kâr
ederken bu 2010 yýlýnda 12 bin 178
TL’ye yükseldi. Yani, 21 kat arttý.

En büyük 1.000 þirket milli gelirin
yüzde 52.67’sini oluþtururken KOBÝ
denen 412 bin þirket ise yüzde
47.33’ünü oluþturmakta. Sanayi üretiminde ise ilk bin þirket

ile 412 bin þirketin paylarý yarýyarýya.
Bu sayýlar açýkça iki þeyi gösteriyor.
Birincisi, Türkiye kapitalizminin iþçi

baþýna kârýnýn 12 yýlda yüzde 21 art-
masý bu en büyük 1.000 þirkette
çalýþan iþçilerin sömürü oranlarýný da
gösteriyor.

Ýkincisi, KOBÝlerin geliþmesi,
Anadolu Kaplanlarý gibi iddialar
sadece boþ birer yalan.

Türkiye’de ekonominin yarýsý ilk
1.000 þirkete dayanýyor. Yani ülkeyi
bu 1.000 þirket ve onlarýn yöneticileri
yönetiyor.

Ýþçi sömürüsü artýyor
%114

Türkiye’de þirketlerin topla kârý
2008 yýlýnda 16 milyar TL iken
2010 yýlInda yüzde 114 artarak

34 milyar TL oldu.

Asgari Ücret Tespit komisyonu,
2012 için geçerli olacak asgari ücreti
belirlemek üzere toplandý. Patronlar
ve hükümetin karþýsýnda iþçileri
Türk-Ýþ'in temsil ettiði komisyondan
yüzde 3 zam kararý çýkmasý bekleniy-
or. Bu, ayda 51 liralýk bir artýþ demek.
Yani, günde bir simit parasýndan
daha az.

2012 için yapýlan enflasyon tahmin-
leri %7 civarýndayken, hükümet tem-
silcileri asgari ücretteki artýþýn her
dönem enflasyonun üzerinde
olduðunu iddia ediyor. Yani, yalan
söylüyor. Üstelik asgari ücrette
enflasyon oranýnda zam yapýlsa bile
bu çalýþanlarýn hayat koþullarýný

düzeltmeye yetmeyecek. Türk-Ýþ’in
hesaplamalarýna göre açlýk sýnýrý ayda
1004 TL, yoksulluk sýnýrý ise 3 bin
TL'den fazla iken, zam sonrasý asgari
ücret 888 TL olacak ve yine açlýk
sýnýrýnýn altýnda kalacak. 

Türkiye'de sigortalý olarak çalýþan-
larýn yaklaþýk yarýsý, yani 4 milyon
insan asgari ücrete tabi. Bu, aileleri de
göz önüne alýndýðýnda 14 milyon
insanýn açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþa-
masý demek. Asgari ücret ayný
zamanda ortalama ücreti de
belirleyen önemli bir faktör olduðun-
dan, yapýlan düþük zamlar yoksul-
luðun çalýþan tüm kesimlere yayýl-
masýna neden oluyor.

Türk-Ýþ dahil tüm iþçi sendikalarý
yüzde 3'lük zammýn yetersiz
olduðunda hemfikir. Öyleyse, asgari
ücretin insanca yaþamaya yetecek
düzeye çekilmesi için birlikte
mücadele etmenin zamanýdýr. Ýþçi-
lerin ürettikleriyle büyüyen ser-
mayenin yoksulluðu dayatma poli-
tikasýna karþý tüm çalýþanlar iþ yer-
lerinde ve sokakta seslerini yükselt-
melidirler. Tüm sendikalar bir araya
gelmeli ve somut talepler için
harekete geçmelidirler. Üreten sýnýfýn
birleþik mücadelesinin karþýsýnda
hiçbir güç duramaz!

Yoksulluðun dayatýlmasýna son!
Ýnsanca yaþamak istiyoruz!

Kürt sorununu sýnýfsallýktan
uzak sadece bir kimlik sorunu
olarak görenler yanýlýyor. 232 bin
kamu emekçisinin üye olduðu
Kamu Emekçileri Sendikalarý
Konfederasyonu'nun baþkaný
Lami Özgen' "terör örgütüne üye
olmaktan" dolayý 6 yýl hapis cezasý
verildi. Özgen, barýþý savunan
Kürt bir sendikacý.

3 Aralýk'ta 40 ilde düzenlenen
gösterilerde KESK Baþkaný
Özgen'e verilen ceza protesto edil-
di. Kamu emekçileri baskýlarý
karþý tutuklu üyelerinin serbest
býrakýlmasý, kamuda iþ güven-
liðinin saðlanmasý ve ücretlerin
insanca yaþayacak bir düzeye
yükseltilmesi için 21 Aralýk'ta
greve çýkýyor.

33 üye ve yöneticisi "KCK
davasýnda" gözaltýna alýnan ve
tutuklanan KESK, grevli toplu
sözleþmeli sendika hakký için
mücadeleyi baþlatan, Kürt ve Türk
emekçilerin birlikte örgütlendiði
bir sendika. 

Kurulduðu günden bu yana
anadilde eðitim hakkýný savunan,
bundan dolayý hem rakip
sendikalar hem de içindeki ulusal-
cýlar ve milliyetçiler tarafýndan
karalanan KESK'in baþkanýna ver-
ilen ceza ile devlet hem iþçileri
bölmek hem de militan bir sendi-
ka olan KESK'i geriletmek istiyor.

27 yýldýr büyük ekonomik kay-
naklar yutan ve milyonlarca
çalýþan için fakirlik kaynaðý olan
savaþ, iþçilerin örgütlenme hak-
larýnýn gasp edilmesine, devletin
sendikal mücadele üzerindeki
baskýsýný artýrmasýna da neden
oluyor. 

Savaþý meþru kýlmaya çalýþan
Türk milliyetçileri ve ulusalcýlar
iþçi sýnýfýný Türk-Kürt diye
bölerken, sendikal hareket
diplerde sürünüyor.

Ýnsanca bir yaþam için KESK'in
21 Aralýk'ta gerçekleþtiði grevi
desteklemeliyiz. 21 Aralýk'ta ne
denli etkili ve yaygýn bir grev
olursa, barýþa o kadar yaklaþýrýz.

Barýþ savunan
KESK baþkanýna
6 yýl hapis: 

21 Aralýk’ta 
grev var!

Ýnsanca yaþayacak 
asgari ücret için mücadeleye

DSÝP KADIN KONFERANSI DSÝP KADIN KONFERANSI 

10 Aralýk 2011 (Cumartesi)
ÝFMC Lokali Ýstiklal Cad. Ayhan Iþýk Sokak

Beyoðlu-Ýstanbul 

10.00-12.00
Kadýnlarýn ezilmesinin toplumsal kökenleri 

12.00-13.00 yemek arasý
13.00-15.00

Kapitalizm ve cinsiyet politikalarý 
15.00-15.30 Mola

15.30-17.30
Kadýnlarýn kurtuluþu; 

mücadele deneyimleri ve perspektifler

Sosyalizm olmadan 
kadýnlar kurtulmaz, 

kadýnlar kurtulmadan 
sosyalizm olmaz!
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sosyalizme güç verin

� Darbelere, ergenekon
çetesine karþýysan,
� Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
� Kürt özgürlük hareke-
tinin yanýndaysan,
� Küresel krize karþý
mücadele etmek
istiyorsan,
� Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallere
karþýysan. 

� devrimci
sosyalizme
güç ver

� baþka bir
dünya mümkün

www.marksist.org
devrimci, antikapitalist haber yorum portalý

Türkiye’den ve dünyadan günlük haberler
Kültür yazýlarý, kitap ve film tanýtýmlarý

devrimci marksist teori
dosyalar

Emek haberleri

abone olun
Parti ve Sýnýf - Chris Harman

broþürü kazanýn

TSK'nýn sýnýr ötesi operasyonlarýna
karþý çýkmak için katýldýðý bir barýþ
eyleminde gözaltýna alýnan
Muhammed Cihad Saatçioðlu'nun 43
ayrý suç iddiasýyla yargýlandýðý
davanýn ilk duruþmasýnda, mahkeme
tutuklu yargýlamanýn devamýna karar
verdi.

Mahkeme tarafýndan talep gönder-
ilmesine raðmen, cezaevinin keyfi
uygulamasý sonucu Muhammed
Cihad Saatçioðlu bugün Çaðlayan
Adalet Sarayý'nda görülen davanýn
ilk duruþmasýna getirilmedi.

Bu arada, bu uygulamaya itiraz
etmek üzere Tekirdað Cezaevi'ne
giden yakýnlarý, kendilerine görüþ
yasaðý getirildiðini öðrendiler. Buna
göre, Muhammed Cihad'ýn eþi
Zeynep Pekiner ve annesi Huda
Kaya'ya birer yýl, kardeþi Mücahid
Saatçioðlu'na ise 6 aylýk yasak getiril-
di.

Muhammed Cihad'ýn avukatý Okan
Kadir Bektaþoðlu 43 suçu tek bir
eylemde iþlemek için "Süpermen"
olmanýn bile yetmeyeceðini söyley-
erek, müvekkiline yöneltilen "terör
örgütü üyeliði" suçlamasýný reddetti.

Mahkeme, Cihad'ýn tutukluluðunun
devamýna karar verdi. Bir sonraki
duruþma 1 Þubat 2012'de görülecek.

Yaklaþýk 5 ay önce futbol kulüpler-
ine dönük baþlatýlan gözaltý ve tutuk-
lama dalgasý çokça tartýþma baþlat-
mýþtý. Yürütülen operasyona iliþkin,
itibarsýzlaþtýrma çabasýna girenler,
bunun Türk futbolunu bitirme amacý
güttüðünü ileri sürmüþlerdi. Onlar
gözaltýna alýnanlarý (baþta Aziz
Yýldýrým olmak üzere) dürüst ve
örnek yaþam tarzýna sahip kiþiler
olarak savunuyordu. Oysa þike soruþ-
turmasý iddianamesinin tamamlan-
masýyla ortaya çýkan tablo, Türk fut-
bolunun da tutuklananlarýn da temiz
olmadýðýný delilleriyle birlikte göz
önüne serdi.

Ýddianamede FB, BJK, Mersin Ýdman
Yurdu, Manisaspor, TS, Sivasspor,

Giresunspor, Ýstanbul Büyükþehir
Belediyespor olmak üzere 7 takým yer
alýyor. 93 sanýðýn yer aldýðý iddi-
anamede Giresunspor yöneticisi
Olgun Peker ve Fenerbahçe yöneticisi
Aziz Yýldýrým suç örgütü kurmak ve
liderliðini yapmakla suçlanýyor.
Yýldýrým için 51 yýldan 138 yýla varan
hapis cezasý isteniyor. 

Soruþturmaya dâhil olan gizli bir
tanýk ayný zamanda Ergenekon
davasýnýn da gizli tanýðý. Bu tanýk,
mafya lideri Ergenekoncu Sedat
Peker ile Fenerbahçe kulübü Aziz
Yýldýrým arasýndaki gizli iliþkileri de
ifþa etti.

Bugün þike soruþturmasýna dâhil
olan isimler ihtimal buz daðýnýn

görünen kýsmý.
Türkiye'de futbol, derin devletin ve

çetelerin cirit attýðý ve iç içe geçmiþ
bir sistem olmuþ. Bu nedenle mecliste
þikeye karýþan iþadamlarýna ve çete
liderlerine neredeyse af niteliðindeki
yasa AKP, CHP, MHP ve BDP'nin
oylarýyla jet hýzýyla çýkarýldý.
Kamuoyunun büyük tepkisi üzerine
þike yasasýný cumhurbaþkaný veto
etmek zorunda kaldý. AKP milletveki-
leri, kirli yasaya sahip çýktý ve hemen
Gül'ün vetosuna itiraz etti. 

Halk temizlik istiyor. Meclisteki dört
parti ise para babalarýnýn isteði
doðrultusunda davranýyor.

Þikeyi aklayan meclis çetelerden yana

Barýþa mesafe 
koymayan 
Muhammed Cihad'a
tahliye yok!

'Kardeþlik-Adalet-Barýþ' yürüyüþü
doðru mücadele hattýný gösterdi

26 Kasým'da Ýstanbul'da Barýþ Ýnsiy-
atifleri'nin eylemine katýlan yüzlerce
kiþi "kardeþlik, adalet, barýþ" diye
haykýrdý. Kitlesel katýlýmý, netliði ve
kararlýlýðýyla öne çýkan bu eylem,
sosyalistleri, demokratlarý ve müslü-
manlarý barýþ için yan yana getir-
erek, önümüzdeki süreçte Kürt soru-
nunda izlenecek doðru mücadele
çizgisini gösteriyor: Barýþ isteyen

herkesi Kürtlerin haklarýný tanýyan
demokratik bir anayasa, PKK ile
devlet arasýnda dolaysýz açýk müzak-
erelerin baþlamasý ve silahlarýn sus-
masý talepleriyle birleþtirmeliyiz. 

26 Kasým eylemi 1,5 aylýk kampa-
nyanýn ürünüydü. Yürüyüþün
örgütlenmesi için birçok üniversit-
ede ve ilçede geniþ katýlýmlý toplan-
týlar yapýldý. Sokaklar binlerce stick-

erla kaplandý. Yürüyüþ boyunca kor-
tej büyüdü ve Beyoðlu'ndan geçen
kalabalýk tarafýndan desteklendi. 

Barýþ Ýnisiyatifleri, Þubat ayýnda
kitlesel barýþ gösterisi için yeni bir
kampanyaya baþlýyor. Barýþ
sürecinin hýzlandýrýlmasý, Batý'da
silahlarý susturmak isteyenlerin ses-
lerini yükseltmesinden geçiyor.

Hrant için adalet için!
26 Aralýk'ta ayný
saatte, ayný yerdeyiz

Tetikçilerle sýnýrlý tutulan Hrant
Dink davasýnda sona gelindi.
Cinayetin iþlendiði bölgedeki tele-
fon kayýtlarý uzun bir hukuk
mücadelesinin sonunda mahkem-
eye teslim edildi. Kayýtlarýn ince-
lenmesinin ardýndan yapacak. 

Dink ailesinin avukatlarý
davanýn, Ergenekon davasýyla bir-
leþtirilmemesini eleþtiriyor. 

Öldür diyenlerin yargýlanmasý
için 26 Aralýk Pazartesi günü saat
10.00'da Beþiktaþ Ýskele
Meydaný'ndayýz.
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Burjuva basýnýnýn yaný sýra solda
da, özellikle ulusalcý solda” orta-
doðu devrimlerinin bittiði ya da
zaten bu bölgede devrimci bir dal-
ganýn hiç olmadýðý iddiasý artarak
sürüyor.

Her siyasi bakýþ kendi durduðu
yerden geliþmelere bakar.

Þimdilerde örneðin Mýsýr, Tunus
ve Fas’ta seçimlere bakarak, seçim-
lerden Müslüman Kardeþler örgüt-
lerinin baþarýyla çýkmasý gösteril-
erek devrimler görmemezlikten
geliniyor.

Türk ulusalcý sosyalistleri de tam
bunu yapýyor.

Oysa geliþmelere farklý bir açýdan
baktýðýnýzda tamamen farklý bir
durum görebilirsiniz.

� Mýsýr:
Bir yandan seçimlerde Müslüman

Kardeþler ve Selefilerin Ýslamcý
Nur Partisi önde gitmesine rað-
men Tahrir Meydaný’nda yýðýnsal
eylemler askeri komitenin çekilme-
si için mücadele ediyorlar.

25 Ocak’ta ortaya çýkan devasa
mücadele isteði devam ediyor.

� Tunus:
Gafsa maden vadisinde yýðýnsal

bir mücadele var. Madenciler
Tunus deviminin ilk talebi olan
“çalýþma hakký” istiyorlar.

� Libya:
Kaddafi’nin devrilmesi için

savaþan devrimci güçler Geçici
Hükümet’i ve yaptýðý antlaþmalarý
tanýmýyorlar. Bu silahlý güçler
karþýsýnda merkezi hükümet
oldukça zayýf durumda.

Sosyal talepler giderek artýyor.

� Suriye
Esad rejiminin gadadrlýðý

karþýsýnda hareket geri çekilmiyor,
aksine büyüyerek devam ediyor.
Ordudan çok sayýda insan gösteri-
cilerin yanýnda yer alýyor.

Emperyalist güçler Libya’da
olduðu gibi Esad rejiminin aþaðý-
dan bir hareketle yýkýlmasý
olasýlýðýna karþý müdahaleden
bahsediyor.

� Yemen:
Son gösterinin ismi “devimimiz

devam ediyor” idi.  Yemen
devrimcileri Saleh rejimi ile uzlaþ-
malara karþý çýkýyorlar.

� Fas:
Seçimleri Müslüman Kardeþler’in

örgütü AKP kazanmasýna raðmen
halkýn çoðunluðu seçimleri boykot
etti.

� Bahreyn:
Bütün aðýr baskýlara raðmen

ayaklanan yýðýnlar mutlaka
kazanacaklarýna inanarak her gün
gösterilere devam ediyorlar.

� Suudi Arabistan Krallýðý:
Bölgenin bu en gerici ülkesinde

Katifler ayaklandý. Suudi
Arabistan’da krallýðýn yýkýlýþý en
büyük geliþme olacak.

1 Bakýnýz S. 8

Ortadoðu

Devrim sürüyor

Britanya'da ekonomik krizin ardýn-
dan milyarlarca poundluk kurtarma
fonlarýný bankalara veren hükümet,
bütçe açýðýný kapatmak için iþçi sýnýfý-
na kemer sýkma politikalarý ile saldýr-
maya devam ediyor. Ancak Thatcher
döneminden beri sessiz ve güvensiz
bir durumda olan iþçi sýnýfý önce
baþlayan yerel direniþler, sonra baþýný
kamu çalýþanlarý sendikalarýnýn çek-
tiði ülke çapýnda grevler, Haziran'da
gerçekleþen ve pek çok sendikanýn
birlikte gerçekleþtiði büyük bir grevin
ardýndan 30 Kasým'da daha da geniþ
çaplý bir grev ile egemen sýnýflara
meydan okudu.

Dipten gelen dalga
Ekonomik krizde an aðýr darbeler-

den birini alan Britanya'da Ekim
2010'da Liberal-Muhafazakâr
hükümet 2. Dünya Savaþý'ndan beri
ülkenin gördüðü en aðýr kemer sýkma
politikalarýný yürürlüðe koymuþtu.
Kemer sýkma politikalarý, beþ yýllýk
bir süre içerisinde kamu harca-
malarýndan 83 milyar Sterlin kýsýntýya
gidilmesi, 490 bin kamu çalýþanýn
iþten çýkarýlmasý, emeklilik yaþýnýn ve
vergilerin artýrýlmasý gibi uygula-
malardan oluþuyor. Ýþçi sýnýfý ise bu
saldýrýya Londra'da, 26 Mart'ta 250
bin kiþinin katýldýðý bir gösteri ile
yanýt vermiþti. Hemen ardýndan da
genel grev tartýþmalarý sendikalarda
yapýlmaya baþlanmýþtý.

26 Mart eyleminin ardýndan gerçek-
leþen 30 Haziran kamu çalýþanlarý
grevine katýlým 750 bin kadar olmuþ-
tu. Bunu bir baþlangýç olarak gören
iþçiler grevin ardýndan sendikalarda
daha geniþ çaplý bir grev tartýþmasý
yapmaya baþlamýþtý. Bu tartýþmalarýn
da bir sonucu olarak hem yerel
direniþler arasýnda koordinasyonu
saðlamak hem de 30 Kasým grevini
örgütlemek için 19 Kasým'da
Londra'da 1200 delegenin katýldýðý
"Direniþi Birleþtir Konvansiyonu"
oluþturuldu. Her bir delege kendi iþy-
eri, okulu, sendika þubesi veya yerel
direniþ biriminin desteðini almak
þartý ile konvansiyona katýldý. 30
Kasým'ýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve
örgütlenmesi bu konvansiyon ile

gerçekleþtirildi ve bundan sonra da
diðer direniþleri koordine etmeye
devam edecek.

Grevin çapý
30 Kasým grevine giden sürecin bir

ayaðý Direniþi Birleþtir Koalisyonu
iken bir diðer ayaðý da Britanya'da
sendikalarýn iþleyiþi. Greve katýlýp
katýlmayacaklarýna karar vermek
üzere pek çok iþyerinde 2-3 hafta
boyunca sandýklar kuruldu.  Grev
oylamasý, 1.3 milyon üyeli Unison
kamu emekçileri sendikasý yüzde 78
evet oyu ile, 600 bin üyeli GMB
sendikasý yüzde 84 evet oyu ile, 1.5
milyon üyeli Unite sendikasý yüzde
75 evet oyu ile sonuçlandý. Üye
sayýlarý toplamda 3 milyon iþçiyi aþan
14 sendika greve destek verdi. 290
bin üyeli PCS sendikasý, 295 bin üyeli
NUT öðretmenler sendikasý, 120 bin
üyeli UCU üniversite çalýþanlarý
sendikalarý da bunlar arasýnda. FBU
(Ýtfaiye Çalýþanlarý Sendikasý) gibi
oylama sonucu greve katýlmama
kararý alan sendikalar da mevcut.

Britanya'nýn en büyük sendikasý

olan Unite'ýn genel sekreteri Len
McCluskey , "30 Kasým'dan sonra
hükümet uygulamalarýna devam
ederse biz de devam etmeliyiz.
Koordineli bir sanayi direniþine ihtiy-
acýmýz var" dedi. PCS Genel Sekreteri
Mark Serwotka ise "son 80 yýlýn en
büyük grevinin eþiðindeyiz" demiþti
30 Kasým'dan önce.  GMB Genel
Sekreteri Pau Kenney grev karýrý alýn-
masýnýn ardýndan yaptýðý konuþmada
"Sanayi eylemi için daha önce gerçek
anlamda hiçbir zaman oylamaya git-
memiþ sendikalar bu kez ülke tari-
hinin modern zamanlarda gördüðü
en büyük grevlerden biri için oyla-
maya gitti" tespitini yaptý. 

Hayat durdu,
yüzlerce yürüyüþ yapýldý

30 Kasým'daki grev Britanya'da
1926'dan beri görülen en büyük kitle
grevi oldu ve 2,5 milyonu aþkýn kamu
çalýþanýnýn katýldýðý tahmin ediliyor.
Grev nedeniyle devlet okullarýnýn
yüzde 60'ý açýlmazken, ulaþým sek-
töründe özellikle hava ulaþýmýnda
grev nedeniyle ciddi zorluklar
yaþandý. Hastanelerde ise acil
olmayan operasyonlarýn yüzde 25'i
gerçekleþtirilmedi.

Grevin yaný sýra bütün büyük
þehirlerde gösteriler gerçekleþti. Ülke
çapýnda toplam 500 bin civarý iþçi ve
öðrencinin katýldýðý gösterilerin en
kalabalýðý 50 bin kiþi ile Londra'da
gerçekleþti.

Muhafazakâr Parti lideri, Baþbakan
Cameron ve egemen medya ise tam
aksi bir propaganda yapýyor.
Rakamlarla kaç iþyerinin ve hasta-
nenin açýk kaldýðýný, uçuþlarýn ne
kadarýnýn etkilenmediðini anlatarak
grevin neredeyse hiçbir etkisinin
olmadýðýný ve düþük yoðunluklu
katýlým olduðunu söylüyor!

Belli ki 1926'dan sonraki en geniþ
katýlýmlý grevin oluþturduðu güven
iþçi sýnýfýnýn mücadele düzeyini
artýracak ve yine belli ki egemen
sýnýflar vakit kaybetmeden bu güveni
yok etmeye çalýþýyor.

Britanya'da sýnýf mücadelesi kýzýþý-
yor.

Özdeþ Özbay

Britanya'da son
80 yýlýn en büyük grevi

DÜNYA
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Batuhan Kurtaran
Kuveyt'te iktidar karþýtý binlerce

kiþinin sokaklara çýkýp parlamen-
toyu iþgal etmesinin ardýndan
hükümetin bütün bakanlarý istifa
etti.

Baþbakan Þeyh Nasýr el
Muhammed'in istifasý için eylem
düzenleyen kalabalýk bir gruba
polisin sert müdahalesinin ardýn-
dan göstericiler parlamentoyu iþgal
etmiþti.

Belli baþlý aþiret liderlerinin de

desteklediði muhalifler, meclisin
basýlmasýný "kara bir gün" olarak
niteleyen ve polis ile askeri halkýn
üzerine sürerek hareketi ezmeyi
amaçlayan Kuveyt Þeyhi'nin de çek-
ilmesini istiyor.

Kuveyt'te erken seçime gidilmesi
beklenirken, Tunus'la baþlayan
"Arap Baharý" böylece bir ülkede
daha kazaným elde etmiþ oldu.

Diðer Körfez ülkeleri ile birlikte
Kuveyt’te deðiþim bütün Arap
dünyasýný ciddi þekilde etkiler.

Egemen sýnýflarýn krizin faturasýný
emekçilere ödetmeyi düþünmesine
en sert yanýt Portekiz'den geldi.

Geçtiðimiz Haziran ayýndaki genel
seçimlerle iktidara gelen ve
Baþbakan Pedro Passos Coelho'nun
yönetimindeki saðcý PSD hüküme-
tinin IMF ve AB tarafýndan day-
atýlan mali paketinde emeklilere ve
memurlara ek ödemelerin kaldýrýl-
masý, vergilerin arttýrýlmasý, devlet
yatýrýmlarýnda ve sosyal harca-
malarýn azaltýlmasý ve mesai saa-
tinin arttýrýlmasý gibi kemer sýkma
politikalarý bulunuyor.

Krizin faturasýný çalýþanlara ödet-
mek için hayata geçirilen bu poli-
tikalara Portekiz iþçi sýnýfý 23 Kasým
gecesi baþlayan 24 saatlik genel
grevle karþýlýk verdi.

1974'te Karanfil Devrimi'yle faþist
Salazar'ýn diktatörlüðünün yýkýldýðý
ülkenin tarihinde yapýlan bu
üçüncü genel grev nedeniyle özel-
likle ulaþtýrma sektöründe ciddi
sorunlar yaþandý.

Otobüs ve tren seferlerinde asgari
hizmet verilmesiyle birlikte, 500'den
fazla uçuþ iptal edildi.

Batu Kurtaran

Portekiz'de genel grev Arap Baharý'nda bir kazaným daha:

Kuveyt'te hükümet istifa etti

DÜNYA

Ýran'a karþý Batý emperyalizminin
ablukasý artýyor. Ýngiltere'de hükümet
kendi bankalarýna ve finans kuru-
luþlarýna Ýran bankalarýyla iþ yapma-
malarý konusunda ültimatom verdi.
ABD ve Kanada'da ayný kararý aldý.
Milliyetçilerin elçilik binasýný iþgal
etmesini gerekçe olarak kullanan
Ýngiltere, Avrupa birliði'ni topladý ve
AB'de Ýran'a karþý ekon-mik yaptýrým-
lar cephesine katýldý.

Kendileri birer nükleer güç olan,
Ýsrail'in nükleer gücünü destekleyen
ve silahlarýný pekiþtiren Batý
emperyalizmi, Ýran'ýn nükleer silah
üretmeye yaklaþtýðý yönündeki BM

raporunu kullanarak Ahmedinejat ve
arkadaþlarýndan kurtulmak istiyor.
Ekonomik yaptýrýmlar, her an askeri
müdahaleye dönüþebilir.

Milliyetçi öðrencilerin Ýngiliz kon-
solosluðunu iþgal etmesine göz
yuman Ahmedinejad rejimi ise Ýran
karþýsýndaki savaþ ittifakýna kafa
tutarak kendi iktidarýný saðlamlaþtýr-
mak istiyor. Ahmedinejat rejimi, anti-
emperyalizm kartýný oynayarak hem
demokratik muhalefetin hem de Ýran
egemen sýnýfý içindeki daha tutucu
kanadý maðlup ederek ayakta
kalmaya çalýþýyor. 

Afganistan'da ve Irak'ta yenilen,

Tunus ve Mýsýr devrimiyle
Ortadoðu'daki kendisine sadýk dik-
tatörleri yitirmeye baþlayan Batý
emperyalizminin Ýran'a olasý bir
müdahalesi bölgesel bir savaþý
kýþkýrtabilir. Küresel sermayenin
savaþ ittifaký kurulurken Ýran'da
kaybeden yine demokratik muhalefet
oldu. Ýran'da demokratik muhalefetin
2008'de ve 2011'de gerçekleþtirdiði iki
büyük kalkýþma kanla bastýrýlmýþtý.
Ýran'daki mollalar diktatörlüðü halkýn
kendi mücadelesi ile yýkýlmalý, küre-
sel sermayenin savaþ ittifaký ve yap-
týrýmlarý ise aþaðýdan mücadelenin
önünü kesiyor.

Ýran'a karþý savaþ ittifaký

Füze Kalkaný
silahlanmayý
kýþkýrtýyor

ABD ve Rusya'nýn karþýlýklý
olarak nükleer silah stoklarýný
yüzde 25-30 oranýnda azaltmasýný
öngören anlaþma sevinçle
karþýlanmýþtý. Sevinmek için pek
de bir neden olmadýðý kýsa sürede
görüldü: 

Füze kalkaný yeni bir silahlanma
dalgasýný baþlattý.NATO'nun füze
kalkanýna karþý çýkan Rusya’da
yeni erken uyarý füze sistemini
harekete geçirdi.Füze kalkaný da
bir tür "erken uyarý sistemi".
Sistem bir savunma ihtiyacý olarak
gösterilse de füzelerin karþýlarýna
konulduðu ülkeler için bir tehdit
anlamýna geliyor. 

Nükleer baþlýklý, "hedefi"
saniyeler içinde vurabilen
füzelerin üretiminde baþlayan çýl-
gýnlýk tüm dünyada silahlanma
yarýþýný hýzlandýryor. Silahlanma
ekonomisinin yön verdiði küresel
kapitalizm 3. Dünya Savaþý'nýn
koþullarýný hazýrlýyor. Ýncirlik'te
ABD üssündeki atom bombalarýn-
dan kurtulmak gerektiði gibi
Malatya'da radar üssü kurulan
Füze Kalkaný'ndan da, tüm nük-
leer silahlardan da kurtulmak
gerek. Savaþ karþýtý hareket küre-
sel haydutlarýn karþýsýna dikilmeli.

Esad rejimi bir yandan Batýlý
emperyalist ülkelerin tehditleri ile
karþý karþýya, diðer yandan da
Türkiye ile birlikte Arap Birliði’nin
tehdidi ile karþý karþýya.

Emperyalistler ve Arap Birliði
Suriye’ye karþý bir dizi yaptýrým yap-
maya hazýrlanýyor. Bu satýrlar yazýlýr-
ken Esad rejimi Arap Birliði’nin
koþullarýný kabule deceðini ilan etti.

Arap Birliði’nin ve Türkiye’nin yap-
týrýmlarýbir yandan Suriye halkýnýn
canýný yakacak ama diðer taraftan da
iktidardaki Baas kliðinin üyelerinin
caný yanacak. Bu nedenl rejim Arap
Birliði’nin taleplerini kabul etmeyi
kabul eder gibi görünmekte.

Ne var ki Esad daha önce de çeþitli
defalar reformlar yapacaðýný, þiddet
kullanmayacaðýný, tutuklularý serbest
býrakacaðýný söylemesine raðmen
bunlar daha sonra hiç gerçekleþmedi.

Halkýn mücadelesi
Esad rejiminin karþýsýndaki asýl

tehdit halkýn mücadelesi. Suriye halký
aylardýr sokaklarda, binlerce ölüye
raðmen onlarca kentte gösteriler artýk
her gün gerçekleþiyor.

Esad rejimi göstericilere karþý sadece
polis ve askeri deðil, elindeki en elit
birlikleri ve tanklarýkullanýyor. Buna

raðmen gösteriler durmuyor.
Bu arada Suriye ordusundan her

gün çok sayýda asker ve subay
kaçarak göstericilerin saflarýna
katýlýyorlar.

Muhalefetin burjuva önderliði
batýlýlarýn Libya’da olduðu gibi askeri
müdahalesini istiyor. Bunu açýkça
ifade ediyor. Burjuva liderliðin bu
çaðrýsý bazýlarýnýn Suriye’deki tüm
hareketin emperyalist müdahale istiy-
or yorumu yapmalarýna neden oluy-
or. Bu yorumu yapanlar zaten Esad

rejimini anti emperyalist olarak
tanýmlayanlar.

Esad rejiminin antiemperyalistliði
tam bir uydurma Kaddafi ya da
Saddam ne kadar antiemperyalistse
Esad rejimi de o kadar anti emperyal-
isttir.

Lübnan’da Filistinlileri katleden,
falanjlara yardýmcý olan bir rejim
nasýl tutarlý anti emperyalist olabilir.

Suriye’de geleceði halkýn örgütlen-
me ve mücadele yeteneði belirleye-
cek.

Suriye

Ýsyan silahlanýyor

Ýran’daki bir nükleer santral. Ýran hükümeti
nükleer enerjinin barýþçýl amaçlarla  kul-
lanýlacaðýný savunuyor.
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PKK'nin Silvan eyleminden
sonra, bu eylemi Kürt sorununun
açmaza girmesinin miladý olarak
görme eðilimi arttý. Sanki bir Kürt
sorunu ve 30 yýldýr süren bir
"düþük yoðunluklu" savaþ hiç
yaþanmamýþ gibi, Silvan'ýn öncesi
unutuldu ve savaþýn tüm faturasý
Kürt hareketine mal edildi.

Ulusalcýlar, zaten Kürt sorunun
en vahim ihtimalle Kürtlerin
tümüyle asimilasyona maruz
kalmasýyla, en iyi ihtimalle
PKK'nin beli hepten kýrýlarak
çözümünden yanayken, "Yetmez
ama evet" kampanyasýna katýlan,
bu kampanyada çalýþan gazeteci-
lerin bir kýsmý da benzer bir tutu-
mu sergilemeye baþladý.

Bu köþe yazarlarýndan birisi,
DSÝP'in "Yetmez ama evet"
derken, ayný anda, yaný sýra,
referandum sürecinde, "Kürt
illerinde boykot" taktiðini de
savunmasýný tümüyle yanlýþ bul-
duðunu açýkladý.

AKP'nin Kürt sorununa çözüm
arayýþýnda dev adýmlarla iler-
lerken, sorunu içinden çýkýlmaz
hale getirenin Kürt hareketi
olduðunu iddia etmenin arkasýn-
da, iþte tam da, Kürt sorununun
kö-kenlerine dair bu tartýþma
yatýyor. 

Mesele, Batýlý bazý yazar ve tari-
hçilerin, Diyarbakýr'ý, babalarýnýn
ve annelerinin tapulu arazisi san-
masýndan kaynaklanýyor. Kürt
halký, Kürdistan, baþka bir halk,
ezilen ulus gibi kategoriler ve
ezen ulus, bu ulusun devleti,
sosyalistleri ve demokratlarý gibi
yaklaþýmlar, bu tarihçi ve köþe
yazarlarý açýsýndan geçerliliðini
yitirmiþ vaziyette. 

Ama hiçbir gerçek, bir tarihçi,
bir polis emeklisi köþe yazarý ve
Kürt hareketinden nefret kusan
gazeteci görünümlü siyasetçi gör-
müyor diye gizli kalamaz.

"Yetmez ama evet" kampanyasý,
referandum paketinin hazýrlanýþ
sürecinde, Kürt hareketinin,
BDP'nin, BDP'li milletvekillerinin
görüþü alýnmadýðý için de, "yet-
mez" vurgusunun üstünde yük-
seldi.

Diyarbakýr'da, Mardin'de,
Hakkari'de, insanlarýn hangi par-
tiye oy vereceklerini söylemek,
Ýstanbul'da oturanlara düþmez.
Düþtüðünü düþünenlerin bunu

leninizme dayanarak iddia etmesi
ise, Lenin'in ulusal sorundaki
görüþlerinin þovenizmin
demokratik olanýnýn süzgecinden
geçirilerek yorumlandýðýný kanýt-
lar sadece.

Ezen ulusun demokratlarý bir
þeyde yanýlýyor: "Yetmez ama
evet" kampanyasý, ayný zamanda
Kürt halkýnýn dostu olan ve
deðiþim isteyen yüz binlerce
insanýn sloganýydý. Kürt sorunun-
da çözümsüzlüðün nedeninin,
AKP hükümetinin politikalarý
deðil de Kürt hareketinin izlediði
mücadele yöntemleri olduðunu
düþünenler, PKK-Ergenekon
arasýnda hayali baðlantýlar kuran-
lar, Kürt halkýnýn deðiþimden ve
özgürlükten yana olan kesim-
leriyle, batýda deðiþimden ve
özgürlükten yana olan kesimlerin
yan yana gelmesinde engel teþkil
ediyorlar. Batýda "Yetmez ama
evet" diyenlerin Kürt halkýnýn, bu
ezilen ve anadilini konuþamayan,
on yýllardýr baský altýnda tutulan
halkýn güvenini kazanmasý için,
onun kaderini ve siyasi eðilimleri-
ni, koþulsuz desteklemesi
gerekiyor. AKP'yi barýþ elçisi,
Kürt hareketini savaþ çýlgýný
olarak anlatan çizgi, bu yüzden
"Yetmez ama evet" kampa-
nyasýnýn savunduklarýyla hiçbir
iliþkiye sahip deðildir.

Yetme

12 Eylül referandumunda öne
sürdüðümüz ""Yetmez ama evet" kam-
panyasý, etkisini hala sürdürüyor. Bu
kampanyadan, en çok
Ergenekoncular rahatsýz oldu.
Ergenekoncular ve Ergenekon'un fikri
etkisi altýnda kalanlar. Saðdan say-
maya baþlarsak Ortadoðu gazetesi,
Yýlmaz Özdil, Ertuðrul Özkök, Selcan
Taþçý.

Saðdan saymaya devam edersek, bir
de ulusalcýlar "yetmez ama evet" slo-
ganýndan çok rahatsýz oldu, rahatsý-
zlýklarý hala devam ediyor. TKP'si,
ÖDP'si.

Rahatsýz olanlarýn baþýnda Kenan
Evren, MHP ve CHP'nin geldiðini
ayrýca eklemek gerek. 

Hep birlikte bir þeyi, genel yargý
haline getirmeye çalýþýyorlar: "Yetmez
ama evet" kampanyasý, AKP'yi onay-
lamýþtýr. Bu yüzden de referandum
sonrasýnda, hükümetin sergilediði her
berbat icraat, tutuklamalar, polisin
eylemlerde gaz bombasýný yoðun bir
þekilde kullanmasý, KCK skandalý,
Kürt sorununda açýlýmdan geriye
savaþ politikalarýn kalmasý gibi bir
dizi uygulamanýn sorumlusu,
referandumda "Yetmez ama evet"
diyenlerin marifetidir.

En büyük kampanya,
en büyük yalan!

Neredeyse yaþadýklarý tüm ruhsal
travmalarýn sorumlusunun "Yetmez
ama evet" kampanyasý olduðunu
iddia edecek kadar derin bir acý
yaþayan ve esas olarak referandumda
"Hayýr!" sloganý altýnda birleþmiþ
olanlar "Yetmez ama evet" kampan-
yasýna, daha hala saldýrmayý sürdür-
erek iki adýmý birden atmaya çalýþýy-
or: Birisi, bu kampanyanýn, solda
bugüne kadar yapýlan en yaygýn, en
etkili ve kitlesel kampanya olduðu
gerçeðinin üstünü örtmeye çalýþýyor-
lar. Kampanyanýn etkisi, bugün, hala

her hafta en az bir köþe yazarýnýn
"Yetmez"li espriler yapmasýnda ken-
disini gösteriyor. Ýkinci ise,
"Hayýr!"cýlýðýn statükocu içeriðini
gözlerden saklamaya çalýþýyorlar.

"Hayýr!"cýlarýn el birliði etmiþçesine
daha sonraki bir dizi siyasi geliþmede
ayný ya da benzer politik tutumlara
sahip olduðu çok açýk. El birliðiyle,
"Cumhuriyetin kazanýmlarýnýn elim-
izden alýndýðý" tezini savunmalarý,
çeþitli derecelerde kemalizmi savun-
malarý, hepsinin birden Ergenekon
davasýný önemsiz görmeleri, askeri
vesayetin konumunun gerilemesin-
den ayný þaþkýnlýkla ürkmeleri, "Sivil
vesayet" uydurma "teorisinin" þevkle
savunmalarý, Arap Baharý'na
þüpheyle yaklaþmalarý, AKP eleþtiri-
lerinde tonlama farklýlýðý olsa da
hemen hemen bir ve ayný þeyi
söylemeleri…Liste uzatýlabilir ama þu
apaçýk bir gerçek ki, bugün
hükümetin uygulamalarýný "Yetmez
ama evet" diyenlere saldýrmak için
merakla süzgeçten geçirenlerin en
büyük ortak yalaný, "Yetmez ama
evet" sloganýnýn AKP'yi desteklemek
için üretilmiþ olduðudur. Siyasetlerini
yalan üzerine kuranlar, bir siyasal
reform talebini bu talebin kendisin-
den talep edildiði hükümete prim
vermek olduðu yalanýný söyleyenler,
yalan üzerine kurulu siyasetlerinin
çöktüðünü yakýn zamanda görecek-
ler. Bu çöküþün iþaretleri her geçen
gün kendisini gösteriyor. 

Demokrasi karþýsýnda gericilik!
"Yetmez ama evet!" sloganý, bir

demokrasi sloganýdýr. Deðiþim
isteyen iþçi, emekçi ve yoksullarýn
sloganýdýr. Cuntacýlardan hesap sor-
manýn, darbecilerin yargýlanmasýný
talep etmenin, Kemalist cumhuriyetin
üzerinde yükseldiði katliamlarýn
açýða çýkartýlmasýnýn, siyasal
demokrasinin sýnýrlarýnýn milimetrik

Bir anayasa deðiþiklik paketinin týlsýmlý
bir sorun çözücü olduðunu düþünen ve
referandumdan sonra gezegendeki tüm
sorunlarýn kaynaðý olarak "Yetmez ama
evet" kampanyasýný gösterenler ve bu
kampanyayý öne süren, örgütleyen
sosyalistlere saldýranlar, referandumda
"Hayýr" oyu veren özellikle bazý
ulusalcýlar, derin bir parlamentarizm
hastalýðýndan muzdarip.

Yetmez! Kürt halký
eziliyor çünkü
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ez ama Evet

ölçülerde de olsa geniþlemesi için
mücadele etmenin sloganýdýr. 

Faili meçhuller cumhuriyetinin,
yargýsýz infazlar cumhuriyetinin,
Ermeni soykýrýmýný gizlemenin
cumhuriyetinin, Dersim katliamýný
övünç kaynaðý olarak görmenin
cumhuriyetinin, Sabancýlarýn,
Koçlarýn askeri darbelerinin ezdiði
iþçilerin, öldürdüðü sosyalistlerin,
iþkencelerin, Diyarbakýr cezaevinin
cumhuriyetinin, baþörtülüleri
dýþlayan, Alevileri, Kürtleri reddet-
menin, inkar etmenin cumhuriyetinin
kalbinde minik bir delik açmanýn slo-
ganýdýr "Yetmez ama evet!".

Zira, bu cumhuriyetin sahipleri,
kanlý tarihlerini darbecilerin hazýr-
ladýðý 1980 darbesinin anayasasýyla
güncel olarak meþrulaþtýrmaya
çalýþýyorlar. Bu anayasada açýlacak en
küçük bir gedik bile, sokakta, insan-
lara bu cumhuriyeti anlatma,
eleþtirme, hakikatlerle yüzleþme fýr-
satýdýr "Yetmez ama evet" kampa-
nyasý.

Hükümete eleþtiri!
Ama önemli bir politik vurgusu

daha vardýr "Yetmez ama evet!" kam-
panyasýnýn. Bu kampanyanýn

"Yetmez" bölümü, anlamasýný bilen
açýsýndan, net bir hükümet eleþtiri-
sidir. "Yetmez ama evet" diyenler, çok
geniþ bir koalisyonda bir araya geldil-
er. Bu koalisyonun içinde sosyalistler,
demokratlar, insan haklarý savunucu-
larý, pozitif ayrýmcýlýðý savunanlar,
iþçiler, yoksullar, liberaller, AKP'den
medet umanlar, ama en önemlisi,
deðiþim isteyenler, darbecileri
koruyan Geçici 15. Madde'nin
deðiþtirilmesini isteyenler vardý.

Deðiþim istemeyenler, "Kýbrýs
Türk'tür Türk kalacaktýr!" diyenler,
"Türkiye Türklerindir" gazetesi ve bil-
cümle statükocu, bu kampanyanýn
içinde yoktu. Irkçýlar, ulusalcýlar,
demokrasiden ürkenler bu kampa-
nyanýn içinde yoktu.

Bu yüzden, "yetmez" diyenlerin,
hükümeti eleþtirdiðini, hiçbir
hükümetin gücünün, eðer bu
hükümet bir iþçi demokrasisine
hizmet etmeyecekse, demokrasiyi son
sýnýrlarýna kadar geliþtirmeye yet-
meyeceðini, gücünün yetmemesinin
ötesinde, demokratik bir siyasal ufuk
yerine, kendi otoritesini daim kýl-
manýn dýþýna çýkamayacaðýný vurgu-
luyordu. AKP'nin bir iþçi demokrasi-
sine hizmet etmediði ise tartýþma

götürmez. Bu tartýþmayý ancak, sabah
akþam düþlerinde AKP'yi görenler,
politik ufuklarý AKP ile sýnýrlý olanlar,
býkmadan usanmadan AKP'yi
samimiyet testine sokanlar, bu testte
AKP her çuvalladýðýnda, sanki baþka
bir þey yapabilirmiþ gibi, hayal kýrýk-
lýðýna uðrayýp, "Bakýn biz dememiþ
miydik?" diyenler yapabilir. Týpký
ulusalcý sosyalistlerin yaptýðý gibi.
"Yetmez ama evet" diyen sosyalistler,
AKP ile bir nikah kýymayý düþün-
medikleri için, samimiyetini sorgula-
madýlar. Ýster AKP liderliði kendi
konumunu garanti altýna almak için
olsun, isterse temsil ettiði kitlelerin
taleplerini bir ölçüde karþýlamak için
olsun, bir reform talebini, eksik,
güdük ve yetersiz bir anayasa paketi-
ni gündeme getirmek zorunda kaldý.
Týpký sendika ve toplu sözleþme
hakkýnýn olduðu bir iþyerinde
sözleþme dönemlerinde ücret zam-
mýnýn masaya yatýrýlmasý gibi. Týpký
kadýnlarýn yaþam koþullarýnda çok
küçük de olsa iyileþtirme yaratan bir
yasa maddesi gibi, týpký üniversitel-
erde harç zamlarýna karþý çýkmak
gibi. Harç zammýna karþý çýkmak,
mevcut harçlarý benimsemek deðildir.
Bir reform mücadelesidir. Yeni zam-

larý püskürtmek için verilen
mücadele yýðýnsallaþýr, sürekli bir
karakter kazanýrsa, mevcut harçlarýn
yerine parasýz eðitim talebine bir
adým daha yaklaþýlabilir. 

Bir reform talebi olarak "Yetmez
ama evet" sloganý, bu yüzden bir dizi
öðeyi ayný anda savunmak anlamýna
geliyor. Birincisi, demokrasinin, AKP
hükümeti tarafýndan oturtulabilecek
bir siyasal þekillenme olmadýðý.
Bunun tersini düþünenler,
demokrasinin AKP'nin eðilimlerinin
ürünü olabileceðini sananlar, zaten
referandumda, "Sevdamýz millet,
güçlü bir evet!" sloganýyla kampanya
yaptý. Ýkincisi, Kürtleri muhatap
olarak kabul etmeyen, Kürt
hareketiyle görüþmeden anayasa
paketi hazýrlayan bir hükümetin oluþ-
turduðu paket, içerdiði maddelerden
farklý olarak, yeterli görülemeyecek,
eksik bir siyasi adým olacaktý. Bu yüz-
den, kampanyayý öneren sosyalistler,
Kürt hareketinin en asgari taleplerini
içermediði için, "Yetmez" vurgusunu
öne çýkarttýlar. 

Referandumda "hayýr!" diyenler
oyun sahasýný terk ettiler. "Yetmez
ama evet" diyenler ise, referandum
döneminde AKP'nin hegemonya kur-
masýný engellediler. Referandum
sürecinde hegemonya kuran,
hükümetin tezleri olmadý. Sandýktan
"evet" çýktýðýnda Türkiye'nin güllük
gülistanlýk bir yer olacaðý deðil,
anayasa deðiþiklik paketinin yetersiz
olduðu, darbecileri, statükoyu,
kemalizmi daðýtmak için, AKP'nin
aklýnda bile geçirmek istemediði
aþaðýdan bir mücadelenin gerekli
olduðu fikri hafýzalarda kaldý. "Evet"
oyu AKP'ye deðil, 26 maddelik
deðiþiklik paketine verildi. "Yetmez"
vurgusu ise, deðiþimin ancak sýradan
insanlarýn kendi mücadelesinin
ürünü olabileceðine ve asýl mücade-
lenin referandumdan sonra baþlaya-
caðýna yönelik olarak yapýldý.

Referandumdan sonra, "Hayýr"
diyen ulusalcýlar omuz omuza CHP
için çalýþýp derin bir hayal kýrýklýðý
yaþarken, "Yetmez ama evet" diyen
sosyalistler, baðýmsýz aday kampa-
nyasý için çalýþýp, ezilen Kürt
hareketiyle dayanýþtýlar.

Bir anayasa deðiþiklik paketinin týl-
sýmlý bir sorun çözücü olduðunu
düþünen ve referandumdan sonra
gezegendeki tüm sorunlarýn kaynaðý
olarak "Yetmez ama evet" kampa-
nyasýný gösterenler ve bu kampa-
nyayý öne süren, örgütleyen sosyal-
istlere saldýranlar, referandumda
"Hayýr" oyu veren özellikle bazý
ulusalcýlar, bu yüzden derin bir parla-
mentarizm hastalýðýndan da muz-
daripler.

Þenol Karakaþ

28 Aðustos 2010, referanduma iki hafta kala Ýstanbul’da yapýlan yürüyüþe 30 binden fazla yetmez ama evetçi katýlmýþtý.
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Mýsýr devriminin
geleceði iþçi
hareketine baðlý

Mýsýr devrimi bütün dünyada
milyonlarca insaný uyardý. Þubat
ayýnda on yýllardýr Mýsýr’ý yöneten
diktatörün devrilmesinden sonra
Mýsýr toplumunun bütün kurum-
larýnda devrim devam ediyor.

Ýlk baðýmsýz sendikal konfede-
rasyon kuruldu. Saðlýkçýlar has-
tanelerin yönetimini ele geçirdi.
Ýþçiler eski yöneticileri iþten attýlar.
Öðrenciler ve öðretmenler kendi
öðretim programlarýný hazýrladýlar.

Mahallelerde devrimci komiteler
kuruldu.

Ama milyonlarca insan hala yok-
sulluk içinde yaþýyor. Güvenlik
güçlerinin örgütlenmesi
eldeðmemiþ bir biçimde devam
ediyor. Protesto etmeye çalýþan
insanlar tutuklanýyor, dövülüyor,
iþkence görüyor. Kadýn göstericiler
yakalanýrlarsa “bekaret testi”nden
geçiriliyor.

Mübarek’in düþüþünden sonra
iktidarý ele geçiren generaller
muhalefeti ezmek için eski taktik-
lerin hepsini kullanýyor.

Ancak gelecek hafta yapýlacak
seçimlerden sonrada iktidarda
kalacaklarýný açýklayýnca halk
kitlesel gösterilere baþladý.

Bu gösteriler Mübarek’in
düþmesinmden sonraki en büyük
gösteriler. Askeri rejimi kabul-
lenenler þimdi askeri rejimin
gerçek yüzünü görmeye baþladý.

Bu, devim için kritik bir döne-
meç. Son zamanlarýn mücadeleleri
geleceði belirleyecek ve iþçi
sýnýfýnýn ne yapacaðý çok önemli.

Mübarek’in gitmesine yolu açan
genel grev olmuþtu. 

Eðer örgütlü iþçilerin mücadelesi
yýðýn hareketinin yaný sýra
harekete geçerse generaller gtmek
zorunda kalýrlar. 

Batýlý yöneticiler panik içinde.
ABD seçimlerin bütün taraflarýn
sakinleþmesi ile yapýlmasý gerek-
tiðini vurguluyor. Ýngiltere Dýþ
Ýþleri bakaný taraf olmayacaklarýný
belirtti. Türkiye baþbakaný gener-
allerden çekilmelerini istedi.

Ne var ki sýradan insanlarýn
ellerinde sadece taþ var ve
karþýlarýnda silahlý bir ordu.

On yýllardýr Batýlý ülkeler
Mübarek rejimine destek oldular. 

Tunus ve Mýsýr devrimlerinden
sonra sýradan insanlarý destek-
lediklerini söylüyorlar.

Libya’ya Kaddafi’ye karþý müca-
deleyi desteklemek için girdikleri-
ni bile söylüyorlar. Ama aslýnda
bölgedeki diktatörlükleri, krallýk-
larý destekliyor ve Mýsýr ordusunu
eleþtirmeyi reddediyor.

Libya’da ise sadece kendileri için
iþleri düzene sokacak, kendi çýkar-
larýný savunacak bir rejimin kurul-
masýný istiyorlar. Halk için adaletle
filan ilgilendikleri yok.

Mýsýr’da geleceði yýðýnlarýn en
baþta da iþçi sýnýfýnýn mücadelesi
belirleyecek. Emekçiler öðreniyor
ve hayata geçiriyor.

Mýsýr’da devrimin ikinci perdesi
açýldý.

Onlarýn mücadelesi bizim
mücadelemiz.

MISIR DEVRÝMÝ

Arap Baharý:

Devrim bir süreçtir
Egemen sýnýflar anlaþýlýr bir biçimde

Ortadoðu Devrimleri’nin bittiðini
anlatýyorlar. Onlar dehþet içinde
Ortadoðu’da baþlayan hareketin hýzla
her tarafa yayýldýðýný, dünyanýn her
yerinde iþçi ve emekçileri kazan-
manýn mümkün olduðunu gösteren
bir örnek olarak cesaretlendirdiðini
görüyorlar ve bundan ölesiye korkuy-
orlar.

Tahrir, Wisconsin grevcilerini, Wall
Street iþgalcilerini, Ýspanya’da Öfke-
liler hareketini, Ýngiltere’de önce göç-
men ve azýnlýk gençlerin isyanýný
ardýndan genel grevi, Yunanistan,
Ýspanya, Portekiz ve daha bir çok
ülkede grevleri, genel grevleri
etkiliyor.

Mýsýr’da seçimlerden kýsa bir süre
önce hareket yeniden Tahrir
Meydaný’na çýktý. Yüzbinler askeri
yönetimin çekilmesini talep ediyor.
Seçimlere raðmen yönetimden
çekilmeyeceðini ilan eden Mareþal
Tantavi’nin baþkanlýðýndaki askeri
yönetime karþý Tahrir seçimler
gerçekleþirken de sürüyordu.

Tahrir hareketinin yaný sýra Mýsýr
iþçi sýnýfý ilk kez devletten ve egemen
sýnýflardan baðýmsýz örgütleniyor.

Öte yandan seçimlerde Müslüman
Kardeþler’in Özgürlük ve Adalet ve
Selefilerin Ýslamcý Nur Partisi oylarýn
çoðunluðunu alarak çýkýyorlar.

Ýþte tam bu noktada ulusalcý, laikçi
sol Mýsýr’da devrim olmadýðýný anlat-
maya baþlýyor.

Ulusalcý sol devrimi esas olarak
Stalin’den öðrendiði için devrimi
siyasi partinin eylemi olarak görüyor
ve Mýsýr’da bunu bulamýyor. Öte yan-
dan 60 yýl sonra bu ülkede ilk kez
parlamento seçimlerinin yapýlabilmiþ
olmasýnýn öneminin de görmüyor.

Süreç
Devrimler bir an olduðu kadar bir

süreç. 
Rus Devrimi 1905 ile 1917 Þubat ve

ardeýndan 1917 Ekim Devrimleri’ne
kadar süren bir süreç. Yani 12 yýlda
tamamlandý.

1905 Devrimi Rus iþçi sýnýfýný eðitti,
önünü açtý. 1917 Þubat Devrimi’nde

iþçi sýnýfý 1905’in derslerini hatýrlýyor-
du ve yolunu daha kolay açtý.

9 ay sonra ise 1917 Þubat
Devrimi’nin derslerini kullanarak
Ekim Devrimi’ni gerçekleþtirdi.

Almanya’da devrim 1918’in son
günlerinde baþladý ve 7 yýl sürdü.
Alman iþçi sýnýfý, dünyanýn en
örgütlü, en bilinçli iþçi sýnýfý önder-
liðinin ihaneti ile sürecin sonunda
yenildi. Daha devrimin ilk günlerinde
devrimci önderliðini yitirdi. Rosa
Lüksemburg ve Liebknecht
öldürüldü.

Mýsýr iþçi sýnýfý bütün Ortadoðu iþçi
sýnýfý ve halklarý gibi büyük bir
karanlýðýn içinde ayaklandý.

60 yýllýk baský düzeninin içinde önce
Tunus ardýndan Mýsýr halký ayak-
landý. Halkýn tek ve basit bir isteði
vardý: Diktatörler gitmeli. Nitekim
her iki devrim de baþarýlý oldu ve Bin

Ali ve Mübarek gitti.
Emperyalistler  ve yerli egemen

sýnýflar baþtan diktatörleri tam anlamý
ile desteklerken hareketin gücü
karþýsýnda gerilediler ve aþaðýdan
yükselen bu hareketin taþýdýðý
tehlikeleri görerek diktatörlerin
gitmesini ama yerlerine gene
emperyalizme, egemen sýnýfa baðlý
eski rejimin unsurlarýnýn geçmesini
saðladýlar.

Tunus ve M ýsýr’da hem gösterilerle,
hem de seçimlerle halk eski rejimi

temizliyor.
Ancak, asýl önemlisi halk bu süreçte

öðreniyor. Ýçinden çýktýðý karanlýðý
unutuyor ve öðreniyor, yeni deneyler
biriktiriyor.

Büyük yýðýnlar eylem içinde ve
sadece eylem içinde öðrenir.
Tunus’ta, Mýsýr’da ve diðer Arap
ülkelerinde de bu süreç iþliyor.

Ýþçiler baðýmsýz örgütlenmenin öne-
mini kavradýlar ve baðýmsýz
sendikalar kuruyorlar. Ekonnomik
taleplerin yaný sýra siyasi talepler
yükseltiyorlar.

Tunus’ta, Mýsýr’da, Libya’da iþçiler
ve emekçiler çalýþtýklarý iþyerlerindeki
eski rejime baðlý yöneticileri kovuyor-
lar.

Tunus ve Mýsýr’da öðretmenler ve
öðrenciler müfredatý birlikte yeniden
oluþturuyor

Ýslamcýlar
Ulusalcý sol laikçi bir bakýþla Tunus,

Fas ve Mýsýsr’da seçimleri Ýslamcý
partilerin kazanmasýný bir kanýt
olarak kullanmaya çalýþýyor.

Diktatörlük rejimleri altýnda solun
an örgütleri diktatörlüklerle iþbirliði
yapýnca geliþen Ýslamcý örgütler oldu.
Ayrýca 1989’da Doðu Bloku’nun
çöküþü de dünyanýn her yerinde
olduðu gibi Arap dünyasýnda da
solun çökmesine yol açtý.

Bu durumda Ýslamcýlar seçimleri
kazanýyorlar.

Öte yandan Ýslamcýlar her yerde eski
rejimin kalýntýlarý ile anlaþýyorlar ve
öne çýkmalarýnda bu da bir faktör.

Ancak Ýslamcýlarýn seçim zaferleri
bu ülkelerde ki devrimleri karala-
manýn bir aracý olamaz.

Hiçbir þey eskisi gibi olmayacak
Tunus ve Mýsýr baþta olmak üzere

Arap dünyasý büyük bir deðiþim
yaþýyor. Baskýcý rejimler kaçýnýlmaz
olarak yýkýlýyor. Yýðýnlar güçlerini
farkýna varýyor.

Arap dünyasýnda artýk hiçbir þey
eskisi gibi olamaz.

Gelecek iþçilerin mücadele ve
örgütlenme düzeylerine baðlý. Bize
düþen ise onlara destek olmak.

Burjuva basýnýnýn ve ulusacý sosyalistlerin bütün itirazlarýna raðmen Arap Devrimleri sürüyor.
Doðan Tarkan devrimlerin bir süreç olduðunu, büyük emekçi yýðýnlarýn mücadele içöinde
öðrendiðini ve Arap devrimlerinin yeni baþladýðýný anlatýyor.

“Proletar yýðýnlarý sosyalist
bir ruhla eðitmek onlara
anlatmak, bildiriler ve broþür-
ler vermek olduðunu
düþünüyorlar. Ama hayýr!
Sosyalist proleter okulunun
bunlara ihtiyacý yok. Eylemin
kendisi yýðýnlarý eðitir.”

Rosa Lüksemburg’dan
Kautsky’e.
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Mao'nun baþlattýðý Kültür
Devrimi'nin ardýndan
baþlangýçta tasfiye edilen
bürokrasi kanadý duruma
hakim oldu ancak Kültür
Devrimi'nin esas olarak son
döneminde yerel bürokrasi
gücünü arttýrdý. 1980'lerin
baþýnda, Tiannenman
Direniþi'nin ezilmesiyle birlik-
te Çin serbest pazar ekonomi-
sine dönmeye baþladý ve
merkezi bürokrasinin yaný sýra
yerel bürokrasinin ekonomik
gücü de artmaya baþladý.

Kültür Devrimi birçok sosyalist
çevre tarafýndan sosyalizmin Çin'de
derinleþmesi ve iþçi ve emekçi yýðýn-
lara yayýlmasý olarak görülmesine
raðmen sonuçlarý tamamen ters oldu.
Çin'de devlet kapitalizmi yýkýldý ve
yerine küresel ekonomiye daha fazla
entegre olmuþ bir ekonomi geçti.

Çin ekonomisi artýk ABD'nin ardýn-
dan dünyanýn ikinci büyük, Asya'nýn
ise en büyük ekonomisi. Bir süredir
Almanya'yý geçerek dünyanýn en
büyük ihracatçýsý oldu. Dünyanýn en
büyük çelik üreticisi. Dünyadaki bil-
gisayarlarýn, fotokopi makinelerinin,
konfeksiyonun, ayakkabýlarýn büyük
çoðunluðu Çin'de üretiliyor. Çin
dünyanýn en büyük çelik üreticisi.
Örneðin dünyada üretilen çakmak-
larýn yüzde 70'i Çin'de tek bir kentte
üretiliyor.

Çin ekonomisi 1980'de “pazar
ekonomisi”ne doðru yönelmeye
baþlamasýndan bu yana 30 yýldýr orta-
lama yýlda yüzde 10 kadar büyüyor.
2008 krizinden bu yana ise ortalama
yýlda yüzde 8 oranýnda büyüyor. Bu
büyüme hýzýnýn sonucu olarak Çin
ekonomisi 1980'lerin baþýna göre 7
defa büyüdü. Bütün bunlarýn sonucu
olarak Çin yöneticileri kriz karþýsýnda
ABD yöneticilerine akýl verir duruma
geldiler.

Yaklaþýk 1000 yýl önce Çin ve
Hindistan birlikte dünya
ekonomisinin yarýsýný oluþturmaktay-
dý. Bin yýl sonra bu üstünlüklerini
kaybettiler. 2000 yýlýnda ABD dünya
ekonomisinin yüzde 31'ini oluþturuy-
ordu. Yapýlan tahminlere göre 20 yýl
sonra Çin ve Hindistan birlikte dünya
ekonomisinin yüzde 35 oluþturacak-
lar ve ABD ekonomisi yüzde 12'ye
kadar gerileyecek.

Çin, yeni-liberallerce örnek gösteri-
len bir ülke. Bir üçüncü dünya
ülkesinin nasýl geliþebileceðine örnek
olarak gösterilmekte. Oysa burada bir

aldatmaca var. Çin, Pazar ekonomi-
sine geçmeden önce 30 yýl boyunca
devlet kapitalisti bir ülke olarak
saðlam temellere sahip oldu ve pazar
ekonomisine geçiþte devlet kapital-
izminin temelleri yol gösterici oldu.
Çin ekonomisinde hala birçok sektör
devlet kontrolünde.

Çin'de bugün her 8 haneden
birisinin otomobili var. Her 100 hane-
den 70'inde bilgisayar var ve Çin
ekonomisi artýk dýþarýda sadece Uzak
Asya'nýn hýzlý sanayileþmiþ, Güney
Kore, Tayland gibi ülkelerin ürünleri
ile deðil, gene Çin yapýmý ürünlerle
rekabet etmek zorunda. Ýçerde ise
pazar büyüyor. Bugün Çin'de 50
milyonun üzerinde bir güce sahip bir
üst orta sýnýf olduðu söyleniyor.
Bunun bir kanýtý ise dünyada satýlan
lüks tüketim mallarýnýn yüzde
12'sinin Çin'de satýlmasý.

Ne var ki bu tozpembe manzara çok

büyük bir sosyal adaletsizliðin üzer-
ine oturmakta. Çin ekonomisinin itici
gücü kýrdan kente göçler. Kentlerdeki
20-30 milyona ulaþan iþsiz oranýna
her yýl milyonlarca yeni iþsiz katýl-
makta.

Kýrsal alanda devrimin ardýndan bir
refah düzeyi yükselmesi yaþandý
ancak 1980'lerden bu yana kýrsal
yaþam çökmüþ durumda. Gelir
düzeyi düþtüðü gibi köylüler çok
kötü koþullarla ve büyük olasýlýkla
iþsizlikle karþýlaþacaklarýný bilmeler-
ine raðmen gene de kentlere göç
etmekteler.

Çin'de þirketlerin kârlarýnýn artýþý ile
iþçi ücretlerinin artýþý arsýnda büyük
bir açý var. Ücretler yerinde sayarken
ve zaman zaman gerilerken kârlar
sürekli olarak artmakta. Bir iþçi hafta-
da 7 gün, 14 saat çalýþmakta, fab-
rikalarýn sýnýrlarý içindeki yatakhanel-
erde yatmakta, fabrikanýn kendi kan-

tininden alýþ veriþ etmekte ve gece
yatakhaneye belli bir saatten önce
dönmek zorunda.

Çin Ýstatistik Bürosu'nun verilerine
göre Çin nüfusunun altýda biri olan
204 milyon kiþi günde 1 dolarýn altýn-
da bir gelirle yaþamakta.

Ýþçi sýnýfý bu aðýr çalýþma koþullarýna
karþý direnmekte. Özellikle 2010 yýlýn-
da otomobil sanayisinde baþlayan
grev hareketi fabrikadan fabrikaya
sýçradý ve esas olarak kazanýmlarla
sürdü. Otomobil sanayisinin ardýn-
dan daha çok yabancý sermayeli iþy-
erlerinde de yoðun grevler baþladý.
Ýþçi sýnýfý bu mücadelelerde oldukça
örgütlüydü.

2011 yazýnda ise Ortadoðu
Devrimleri'nin de etkisi ile Çin'in
birçok büyük sanayi kentinde göster-
iler, grevler ve direniþler yaþandý.
2008 yýlýnda 230 bin iþ anlaþmazlýðý
yaþandý. 2009'da bu sayý yüzde 30
arttý.

Ýþçi mücadelelerinin sonucunda 20
yýldýr düþen gerçek ücretler 2009-2011
arasýnda bazý sektörlerde artmaya
baþladý.

Çin iþçi sýnýfý kendi yaþam
koþullarýný iyileþtirmek için mücadele
ederken yozlaþmaya ve rüþvete karþý
da mücadele ediyor. 1980'lerin baþýn-
da serbest Pazar ekonomisine geçiþ
sýrasýnda merkezi otoritenin yetkileri
sýnýrlanýrken yerel bürokrasinin gücü
arttýrýldý. Bunun sonucunda ise yerel
düzeylerde, parti ve devlet bürokra-
sisinin alt kesimlerinde çok yoðun bir
çürüme baþladý. Son 15 yýlda her
düzeyde 18.000 Çinli memur yurtdýþý-
na kaçtý ve kaçarken de yanlarýnda
120 milyar dolarlýk bir servet
götürdü.

Çin ekonomisi hala büyümeye
devam ediyor. Buna raðmen hala
ABD ekonomisi ile arasýndaki fark
çok büyük. Bugüne kadar Çin
Avrupalýlar gibi sürekli olarak sanay-
isine yatýrým yapmýþtý ama artýk Çin
küresel bir güç olabilmek için
silahlanmaya da yatýrým yapmaya
baþladý.

Bugün ABD ulusal gelirinin yüzde
4,8'ini (698 milyar dolar) savunmaya
harcamakta, Çin ise henüz ulusal
gelirinin yüzde 2,1'ini (119 milyar
dolar) savunmaya harcamakta. ABD
dünya savunma harcamalarý
toplamýnýn yüzde 42,8'ini gerçek-
leþtirirken Çin yüzde 7,3'ünü gerçek-
leþtirmekte.

Öte yandan Çin batýlý büyük
ekonomilerin battýðý bir alana hýzla
kaymakta. Emek yoðun yatýrýmlar
yerini sermaye yoðun yatýrýmlara terk
etmekte ve bu baþlý baþýna bir sorun
olarak ortaya çýkmakta. Çin’de gelir
adaletsizliðinin giderek büyümesi ise
bu ülkede sosyal bir patlamanýn her
an gündeme oturmasýna neden ola-
bilir. 

Yusuf TOPUZOÐLU

Çin:
Patlamaya hazýr bomba
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""Geçmiþte, birçok durumlarda
Kürdistan'a ve Anadolu'nun diðer iç
bölgelerinde, Cumhuriyet'in iradesine
karþý çýkmak eðilimi gösterdikleri
zaman, onlarý demirden bir elle
ezdim. Örneðin bir defasýnda önder-
lerinin 60'ýný þafakla astýrdým. O
unsur (kürtler) dersini almýþtýr ve bir
daha benimle kýlýç ölçüþtürmeye
kalkýþmayacaktýr." Bu sözler 1926
yýlýnda Mustafa Kemal'in Ýsviçreli
gazeteci Emile Hüderbrand ile yaptýðý
söyleþiden alýnma.

10 Kasým 2011 tarihli Zama
gazetesinde Tunceli Milletvekili
Hüseyin Aygün'le yapýlan bir
söyleþinin ardýndan, Dersim olayý ile
ilgili tartýþmalar yeniden alevlendi ve
neredeyse her mecrada Dersim olayý
ile ilgili sayýsýz tartýþma yaþanmaya
baþladý. Çok geçmeden Baþbakan
Erdoðan, Dersim'de yapýlanlarý bir
katliam olarak tanýmladý ve devlet
adýna özür diledi. O yýllarýn iktidarý
CHP'yi de özür dilemeye çaðýrdý.

Son yýllarda üstüste yenilgiler alan
Kemalist cephe ise, artýk katliamý
inkar edemez halde. Sadece bu katlia-
ma gerekçe olabilecek bir isyanýn
olduðunu kanýtlamaya çalýþýyor. Bu
cepheden gelen "gerçeðin anlaþýlmasý
için arþivler açýlsýn" talebinin altýnda
yatan temel gerekçe bu. Çoluk çocuk
demeden binlerce sivili öldürüp,
Munzur deresine atmanýn ya da toplu
mezarlara gömmenin gerekçesi;
rivayet olunan 2-3 karakol baskýný ve
bir köprünün havaya uçurulmasý…

Oysa Türkiye tarihinde eþi benzeri
bulunmayan 'Tunceli Kanunu'nun
yayýnlanma tarihi 25 Aralýk 1935,
yani katliamlarýn baþladýðý günlerden
epey önce. Bu kanunla "umum müfet-
tiþi" denen, bildiðimiz 'sömürge val-
isi'ne yasama-yürütme-yargý
erklerinin hepsi verilir; umum müfet-
tiþi, icraatlarýndan dolayý hiçbir soruþ-
turmaya uðramaz. Kanunun yayýn-
lanmasýndan hemen sonra bu göreve
general Abdullah Alpdoðan getirilir
ve Dersim bir cehenneme dönmeye
baþlar. 1937 Mart ayýna kadar plan-
lanan harekatý gerçekleþtirebilmek
için kýþla, karakol ve yol inþaatlarý
yapýlýr.

Bu hazýrlýklarýn peþinden, Mart
ayýnda Seyit Rýza'nýn köyü ve çevresi
bombalanýr. Askeri harekatýn durdu-
rulmasý için hükümetle görüþmeye
gönderilen Seyit Rýza'nýn büyük oðlu
öldürülür ve çatýþmalar yayýlýr. Mayýs
1937'de ordu 'genel taaruz'a geçer.

Dersim halkýnýn bir kýsmý teslim olur,
askeri birliklerin önünden kaçabilen-
ler kuzeydeki daðlara doðru çekilir.
Tujik Daðý'nýn eteðindeki Ýksor
Vadisi'deki maðaralarda çoðu kadýn
ve çocuk binlerce kiþi katledilir.
Aliþer Efendi ve eþi Zarife'nin kesik
baþý General Alpdoðan'a gönderilir.
1937 yazýnýn sonunda katliama karþý
direnen aþiret liderlerinden sadece
Seyit Rýza hayatta kalabilmeyi baþar-
mýþtýr. Erzincan Valisi'nin "daha fazla
kan dökülmesin" çaðrýsý üzerine
valiyle görüþmeye giden Seyit Rýza
yolda yakalanýr. Mustafa Kemal ve
Ýsmet Ýnönü, Seyit Rýza'nýn "yakalan-
masýndan" ötürü General Alpdoðan'a
tebrik mesajlarý gönderir.

Apar topar bir yargýlama ile Seyit
Rýza ile beraber 7 kiþi idama, 37 kiþi

ise aðýr hapis cezalarýna mahkum
edilir. Asýlanlarýn dýþýnda, bu 37 kiþi-
den hiçbiri cezaevinden sað çýkamaz.
Ýdamlarýn peþinden Ýsmet Ýnönü yap-
týðý açýklamada "senelerden beri
adýna Dersim denilen mesele ebed-
diyen ölmüþtür" der. Bu açýklamaya
raðmen katliamlar þiddetini arttýrarak
devam eder. 1938 yýlýnýn sonlarýna
kadar devlet Dersim'de girilmemiþ
tek bir yer býrakmama hedefiyle daðý
taþý bombalar. Ali Boðazý, Laç Deresi,
Kalan Deresi gibi köylerinden kaçan-
larýn sýðýndýðý yerler önce uçaklarla
bombalanýr,  hayatta kalanlar
karadan yapýlan "süpürme harekatý"
ile öldürülür. Son olarak 31
Aðustos'ta sürgün amacýyla Hozat'a
getirilen Karaca Seyitleri ve halký
makineli tüfeklerle kurþuna dizilir.

1937-38'de, Dersim'deki 400 köyün
en az 300'ü yakýlmýþ, boþaltýlmýþ ya
da tahrip edilmiþtir. Genelkurmay
kayýtlarýna göre 13 bin kiþi, canlý
tanýk anlatýmlarýna göre en az 60-70
bin kiþi öldürülmüþtür. 1950 yýlýna
kadar Dersim'in önemli bir bölümü
"yasak bölge" ilan edilir. Katliamdan
canlý kurtulmayý baþaranlar ise
sürgüne gönderilir. Büyük aileler
parçalanarak en fazla 5-6 kiþi olabile-
cekleri þekilde farklý illere gönderilir.
Birbirlerini ziyaret etmeleri bile
yasaklanýr.

Mustafa Kemal, CHP ve TKP
Her zaman olduðu gibi bugün de

Mustafa Kemal'e toz kondurtmama
refleksinde olanlar, yaþanan "vahim
olaylarý" Ýnönü ve Bayar'ýn
despotluðuna, dönemin koþullarýna,
yaklaþan dünya savaþýna baðlama
gayretiyle komik duruma düþüyorlar.
Oysa Celal Bayar 1986 yýlýnda
Tercüman gazetesine verdiði
söyleþide her þeyi itiraf ediyordu:
"Atatürk sorumluluðu üzerime alýyo-
rum, vuracaðýz Dersim'i dedi ve vur-
duk."

CHP'ye gelince; tek parti iktidarýn-
da, parti genel sekreterinin içiþleri
bakaný, il baþkanýnýn vali olduðu bir
partiden bahsediyoruz. 1937-38 yýlýn-
da devletle CHP'yi ayrý yapýlar olarak
düþünmek anlamsýz. Dersim
katliamýnýn en büyük sorumlusu
CHP'nin, 73 yýl sonra bile Dersim'li
bir genel baþkaný olmasýna raðmen
yalpalamasýnýn, özür dileyenleri
"Ermeni diasporasý" gibi olmakla
suçlamasýnýn nedeni ellerindeki
kandýr.

Dönemin "komünist" partisi TKP'nin
halini de, efsane genel sekreterleri Ý.
Bilen'in 1937'de katliam sürerken
yazdýklarýndan anlayabiliriz:"Bugün,
Kemalist hükümetin enerjik reform-
larý yüzünden kendi iktidarlarýný
tehdit altýnda hisseden feodal
unsurlarýn ümitsiz bir direniþiyle
karþý karþýyayýz." Bugünlerde de
izlerini rahatlýkla görebileceðimiz bir
ittifak bu… "Gerici-Kürtçü eþkiyalarýn
olduðu bölgelere uygarlýk götürme"
ittifaký, Türkiye tarihinde izlerini her
olayda bulabileceðiniz stalinizm-
kemalizm ittifaký! Herhangi bir 'me-
deniyet projesi'nin bedelinin binlerce
masum insanýn kaný olmasýný stalin-
izm ne zaman umursadý ki?

Ahmet KILCI

Dersim'e "uygarlýk"
götürülürken...
Son yýllarda üstüste yenilgiler alan Kemalist cephe ise, artýk katliamý inkar edemez
halde. Sadece bu katliama gerekçe olabilecek bir isyanýn olduðunu kanýtlamaya
çalýþýyor. 



AAþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm zenginlik-
lerin yaratýcýsý iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarý-
na kolektif olarak el koyup  üretimi
ve daðýtýmý kontrol etmesiyle
mümkündür.

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlar-
la 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 oluþturul-
muþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi
milislerinin üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet ge-reklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn yýðýn-
sal 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 yöne-
limlerden dolayý aþaðýlanmalarýna ve
baský altýna alýnmalarýna karþý çýkar-
lar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin iþçilerinin
diðer ülkelerin iþçileri ile karþý
karþýya gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve emperyal-
izme karþýdýrlar. Bütün halklarýn
kendi kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý ulusal kur-
tuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyal-
izm tek bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin, Doðu Avrupa
ve Küba sosyalist deðil, devlet kapi-
talistidir.

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için,
iþçi sýnýfýnýn en militan, en mücadele-
ci kesimi devrimci sosyalist bir par-
tide örgütlenmeli-dir. Böylesi bir parti
iþçi sý-nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma ile inþa
edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde diðer
iþçilere reformizmin iþçi sýnýfýnýn
çýkarlarýna aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere katýlan herkesi
devrimci bir sosyalist iþçi partisinin
inþasý çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

sosyalist11

sosyalist iþçi
ne savunuyor?

marksist.org

devrimci antikapitalist

haber yorum

týklayýn...

Ýlk gösterimini baðýmsýz film festi-
vali Sundance'da yapan ve olumlu
eleþtiriler alan Margin Call
(Türkiye'de Oyunun Sonu), J. C.
Chandor'ýn yönetmenliðini ve senar-
istliðini üstlendiði bir ilk film. Kevin
Spacey, Jeremy Irons ve Demi Moore
gibi yýldýz oyuncularý barýndýran
kadrosu sayesinde ekonomiyle
ilgilenmeyen insanlarý da sinema
salonlarýna çekeceðe benzeyen
Margin Call Filmekimi'nin ardýndan
vizyona da girdi. Bir yatýrým
bankasýnýn farkýnda olmadan girdiði
tehlikeli dönemeci 24 saatlik bir
zaman diliminde nasýl atlattýðýný
adým adým anlatan film, etkileri hala
sürmekte olan 2008 finansal krizini
bireysel bir bakýþ açýsýyla ele alýyor. 

Film çalýþanlar tarafýndan gerginlik-
le beklenen rutin iþten çýkarmalarýn
yaþandýðý bir günde baþlýyor. Ayný
günde iþine son verilen bir risk anal-
istinden önemli olduðu söylenilen bir
dosya devralan yeniyetme bir bor-
sacý, bu dosyadaki eksik bilgiyi
keþfeder ve bankanýn batmanýn
eþiðinde olduðunu ortaya çýkarýr.
Anýnda durumdan haberdar edilen
bankanýn üst düzey yöneticileri yüz
yüze geldikleri bu ciddi sorunu kim-
selere farkettirmeden nasýl atlatabile-
ceklerini tartýþtýklarý toplantýnýn
sonucunda yönetim kurulu baþkaný
John Tuld'ýn tek çare olduðunu ileri
sürerek verdiði karar, birkaç tereddüt
anýndan sonra uygulanýr. Aslýnda
hiçbir deðeri olmayan hisse senetleri-
ni durumdan bihaber müþterilere
satarak elden çýkarma anlamýna gelen
bu çözüm bir yandan 2008'de patlak
veren ekonomik krizin arkasýndaki
gerçeðe de iþaret ediyor. 

Aralarýnda Lehman Brothers'ýn da
bulunduðu birçok bankanýn bat-
masýyla görünürlük kazanan borç
kriziyle birlikte kapitalizmin ken-
disinin de bir krize girdiði tartýþmaya
açýlmýþ bulunmakta. Fakat görüldüðü
üzere kapitalizm için krizler onun

geliþmesinin koþullarýndan birini
oluþturuyor yalnýzca. Kevin
Spacey'nin canlandýrdýðý Sam karak-
terinin  "daha iyi olmadan önce daha
da kötüye gideceðini" söylemesi
oldukça önemli bu açýdan. Bununla
birlikte büyük þirketlerin çalýþan-
larýnýn üzerinde nasýl mutlak bir güce
sahip olduðunu, sindirilmesi bir hayli
zor olan kararlarýn uygulanmasýna
çalýþanlarýný hangi motivasyonlarla
dâhil ettiðine dair küçük bir kesit
sunan Margin Call, sistemin neden
hala ayakta olduðunu gözler önüne
seren bir film olarak da kabul
edilebilir. 

Filmde özellikle karþýlýklý
diyaloglarda açýða çýkan baþka tür-
lüsünün olamayacaðýna ikna
olmuþluk hali, acýmasýz kararlarýn þir-
ketin en ahlakçý çalýþaný tarafýndan
bile en nihayetinde onaylanmasýna
yol açýyor. Çalýþanlarýn psikolojisine
dair bir baþka ipucu da filmin daha

en baþýnda veriliyor aslýnda. Ýþten
çýkarýlan risk analisti Eric'in üzerinde
çalýþtýðý dosyayý geride kalan birine
teslim etmesi ve bankayý en azýndan
kýsa vadede batmaktan kurtarmasý
bunu en iyi þekilde gösteriyor.
Kendisini neredeyse yaka paça iþten
atan þirketin çýkarýný son anda bile
düþünüþü çalýþanlarýn aile olduklarý
duygusunu son derece benimsemiþ-
liklerinin bir kanýtý gibi. 

Filmin bir belgesele yaklaþan
gerçekçilik hissini yakalamayý baþar-
masýnda hiç kuþkusuz yönetmenin
babasýnýn eski bir Merill Lynch
çalýþaný olmasýnýn da payý var.
Yönetmen J.C. Chandor da bu fýrsatý
iyi kullanarak ortaya gösteriþsiz, ilk
anda kendini belli etmeyen çok kat-
manlý bir film ortaya çýkarmýþ. 2010
yapýmý Inside Job kadar ayrýntýlý
olmasa da izlenmeye deðer bir film
Margin Call.

Kristal Köksal

Oyunun Sonu (Margin Call) vizyonda

Borç krizine içerden bakýþ
FÝLM
tanýtýmý

Türkiye'nin ilk Ýnsan Haklarý Film
Festivali, üçüncü kez perdelerini açýy-
or. 6-10 Aralýk tarihlerinde Ýstanbul'-
da gerçekleþecek festivalin ana temasý
'çocuklar ve haklarý'. Bu yýl Uður
Kaymaz, Ceylan Önkol ve Þaban
Dayanan'ýn anýsýna adanan festivalde,
40'a yakýn film gösterilecek ve birçok
yan etkinlik düzenlenecek.

"Çocuklar ve Haklarý" bölümünde,
Uganda'daki çocuk askerlerden
Afganistan'da cinsel istismara maruz
býrakýlan çocuklarýn durumuna, polis
ve asker þiddetiyle can veren çocuk-
lardan yoksullukla cebelleþen
gençlere kadar dünyamýzdan çocuk-
luk/gençlik manzaralarý 15 film
eþliðinde sunuluyor. BM Çocuk
Haklarý Sözleþmesi'nin çeþitli mad-
deleri üzerinden birer çocuðun
yaþadýðý hak ihlallerini ele alan "Just
Kids" kýsa film serisi de ilk kez seyirci
önüne çýkýyor.

"Ýnsan Haklarýnda Eylemci
Portreleri" baþlýklý bölümde,
dünyanýn çeþitli ülkelerinde hayatýný
insan haklarý mücadelesine adamýþ
bireylerin konu edildiði 4 film yer
alýyor. Bu filmlerin ana karakter-
lerinin bir kýsmý festivalin konuðu
olarak gösterimlere katýlacak.

Festivalde yer alan bazý diðer belge-
seller arasýnda Tunus'la ilgili olan
"Laiklik.. Ýnþaallah", Bahreyn'deki
olaylarýn perdesini aralayan
"Bahreyn: Karanlýkta Atýlan Çýðlýk",
yönetmenin ve ekibinin katýlýmýyla
"Damýnda Þahan: Güler Zere", Ciwan
Haco'nun sürgündeki yaþamýný ve 23
yýl sonra geldiði Diyarbakýr'daki kon-
serini anlatan "Diyarbekir'e Giden
Yol", Fatih Akýn'ýn kendi ailesinin
Almanya'ya gidiþ macerasýný konu
edinen "Geri Dönmeyi Unuttuk" yer
alýyor.

SALT Beyoðlu, Dutch Chapel ve

Tütün Deposu'nda gerçekleþecek fes-
tivalin tüm gösterim ve etkinlikleri
ücretsiz.

Programa ve diðer bilgilere
http://www.documentarist.org/insa
n2011/home.html adresinden ulaþýla-
bilir.

Elçin POYRAZ

Ýnsan haklarý film festivali

Çocuklar ve haklarý
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Güney Afrika'nýn Durban kentinde
baþlayan iklim zirvesi ilk haftasýný
geride býraktý. 2012 yýlýnda süresi
dolacak Kyoto Protokolü'nün devamý
niteliðinde yeni bir uzlaþýnýn önemi
ve aciliyeti tüm ülkeler tarafýndan
kabul edilmesine raðmen, zirveye bir
umursamazlýk havasý hakim. Küresel
ýsýnmayý yaratan kapitalistler sorum-
luluk almaktan kaçýyor.

1992'de Rio de Janeiro'da ilk konva-
nsiyonun imzalanmasýnýn ardýndan,
1997'de geliþmiþ ülkelerin sera gazý
emisyonlarýný düþürmeyi hedefleyen
Kyoto Protokolü ortaya çýkmýþtý.
Atmosferdeki sera gazý yoðunluðu-
nun, iklime tehlikeli etki yapmayacak
seviyelerde dengede kalmasýný saðla-
mak amacýyla baþlayan ilk somut gir-
iþim olan protokol, yeterli ülke
çoðunluðuna ancak 2005 yýlýnda
ulaþarak yürürlüðe girebilmiþti. 

Bu konuda ortaya konulan hedef ise
taraf ülkelerin atmosfere saldýklarý
karbon miktarýný 1990 yýlý
seviyelerinden yüzde 5 aþaðýya çek-
meleriydi. Protokolün hazýrlandýðý
dönemde bile bu azaltma miktarý
yetersiz bulunmuþtu.

Emisyonlar hâlâ artýyor
Tüm çabalarýn sera gazý emisyon-

larýnýn düþürülmesi yönünde olmasý-
na raðmen Dünya Meteoroloji
Örgütü'nün (WMO) önceki hafta
yayýnladýðý bir bültende atmosfere
salýnan sera gazý miktarýnýn 2010
yýlýnda zirve yaptýðýný ortaya koyuy-
or. WMO genel sekreteri Michel
Jarraud "bugün sera gazý salmayý
durdursak bile, ki bu durumun çok
uzaðýndayýz, þimdiden atmosfere salý-
nan gaz miktarý on yýllarca varlýðýný
sürdürecek ve gezegendeki hayatýn
hasas dengesi için tehdit oluþturmaya
devam edecek" diyordu.

Raporun ilk çýktýsýnda ele aldýðý Batý
Afrika'da gýda krizi, tropikal küçük
adalarýn sular altýnda kalmasý,
Kenya'daki sel felaketi, Avrupa'daki
sýcak hava dalgalarý, Amerika ve
Karaipler'deki kasýrgalar gibi konu-
larda riskin azaltýlmasýna yönelik pek
çok önerisi de bulunuyor. Ancak tüm
önerilerin ayný zamanda birer yatýrým
olmasý kaynak sorununu da gündeme
getiriyor.

Geçtiðimiz hafta, BM Ýklim
Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesi
Yürütme Sekreteri Christiana
Figueres konuyla ilgili olarak Yeþil
Ýklim Fonu'nun yürürlüðe girmesi ve
iklim deðiþikliðine karþý yatýrýmlarda
kullanýlmak üzere 2020 yýlýna kadar
saðlanmasý öngörülen uzun süreli
iklim finansmaný için belirlenen 100
milyar dolarýn hýzla kullanýlabilir hale
gelmesini önerdi. Figueres deðindiði
bir baþka konu ise iklim deðiþikliðine

karþý kullanýlan fonlarýn neredeyse
tamamý emisyonlarýn düþürülmesine
yönelik gerçekleþiyor, oysa en hasas
ülkelerin uyum süreçlerinin aciliyeti
de son derece önemli.

Ýklim zirvesinde
devletlerarasý açmazlar

Ýklim tartýþmalarýnýn ilk haftasýna
damgasýný vuran ülke Kanada oldu.
Kanada katran kumundan petrol elde
etme konusudaki ýsrarýný Kyoto'dan
çekileceði söylentisi ile pekiþtirerek
tüm dünyanýn dikkatini üzerine çekti.
Ýklim zirvelerinde günün etkinliði
olarak gerçekleþen günün fosili
ödülünü de alarak bir yandan iklim
deðiþikliðinin önemini vurgulayan
konuþmalara imza attý, diðer yandan
ise bu konu da hiçbir program açýkla-
mayarak harekete geçme konusunda-
ki isteksizliðini ortaya koydu. 

Kanada bu konuda yalnýz deðil
ABD, Japonya ve Rusya da gaz
salýnýmlarýnda azaltma yapmaktan
kaçýnan ve bu konuda anlaþma çýk-
masýný ertelemeye çalýþan ülkeler
arasýnda. Küresel iklim deðiþikliðinin
etkilerini yaþamaya baþlamalarýna

raðmen Çin, Hindistan ve Brezilya
ise, kalkýnmýþ ülkeler mevcut yüküm-
lülüklerini yerine getirmeden, yeni
bir anlaþmaya iliþkin görüþmelere
geçilmemesi gerektiðini savunuyor.

Günün fosili ödülü layýk görülen bir
diðer ülkeyse Türkiye oldu. Ýklim
Eylem Aðý (CAN) tarafýndan yapýlan
açýklamaya göre "Türkiye seragazý
emisyonlarýný 1990'dan bu yana
yüzde 98 oranýnda arttýrdý ve bugüne
kadar bu eðilimi tersine çevirecek bir
hedef veya taahhüt almamayý da
baþardý.  Türkiye, finansal kay-
naklarýný daha fazla kömür santrali,
iki nükleer santral ve karayolu
yapýmýna harcýyor. 15 bin kilometre
uzunluðunda yeni duble yol ve Ýstan-
bul'a yapýlmasý planlanan 3. köprü
örnekler arasýnda" deniliyor. CAN
Türkiye'yi Avrupa'nýn en iyi rüzgâr,
güneþ ve jeotermal enerji potansiyel-
lerinden birine sahip ülke olarak
yenilenebilir enerjiye yatýrým yap-
maya ve nükleer santral projelerinden
vazgeçmeye çaðýrýyor.

Durban'da binlerce iklim aktivisti de
sokaklarý doldurdu. Hükümetlerin
iklim deðiþikliðine karþý Kyoto'nun
devamý niteliðinde emisyon azalt-
maya yönelik bir anlaþmaya varmasý,
iklim deðiþikliði sebebiyle oluþan
zararlarýn karþýlanmasý ve önlemlerin
alýnmasý için yeni iklim fonlarý oluþ-
turulmasý için Ýklim Adaleti slogan-
larýyla eylemler gerçekleþti.

Ýklim deðiþimine karþý mücadele
etmek istiyorsanýz:

KEG
www.kureseleylem.org

iletisim@kureseleylem.org

Yeni iklim raporu
felaketleri iþaret
ediyor

Hükümetlerarasý Ýklim
Deðiþikliði Paneli (IPCC)'nin uzun
zamandýr beklenen "Ýklim
Deðiþikliðine Uyumun
Geliþtirilmesi için Ekstrem
Olaylarýn ve Afet Risklerinin
Yönetimi" baþlýklý bilimsel
raporun özeti Panel Baþkaný
Rajendra Panchauri tarafýndan
sunuldu. Raporun tamamý Þubat
2012'de açýklanacak, ancak özeti
bile durumun ne denli vahim
olduðunu ortaya koyuyor.
� Ýlk açýklamalara göre rapor,

artýk herkesin bildiðini ortaya
koyuyor. Sera gazý artýþýna baðlý
olarak küresel ölçekte günlük hem
en düþük hem en yüksek sýcaklýk-
larda artýþ olduðu dair güçlü
kanýtlar var. Buna baðlý olarak pek
çok topluluk ve ülke zorlu aþýrý
iklim olaylarý yaþayýp, insan
güvenliðini tehlikeye atacak
durumlarla karþý karþýya kalacak.
� Daha sert ve uzun kuraklýk

dönemleri yaþanmasý mümkün.
Tropikal siklonlar ise uzun vadede
daha seyrek ve düþük yoðunlukta
ortaya çýkabilir. Raporun ortaya
koyduðu en kesin veri ise sýcak
günlerin daha sýcak olacaðý
yönünde. "Yüksek emisyon
senaryosuna göre bu sýcak gün-
lerin sýklýðýnýn dünyanýn pek çok
bölgesinde 10 kat artmasý büyük
ölçüde imkan dahilinde"
� Aðýr yaðýþlarýn daha sýk mey-

dana geleceði ve tropikal siklon-
larýn rüzgar hýzýnýn artacaðý da
raporda yer alýyor.
� Raporun baþka bir özelliði ise

iklim deðiþikliðine þüpheyle yak-
laþanlarýn sýklýkla öne sürdüðü
güneþten kaynaklanan ýsý deðiþimi
etkilerinin küresel ýsýnmaya etkisi
olduðu tezini önemli ölçüde
çürütmesi oldu. Küresel iklim
deðiþikliðinin sera gazý emisy-
onunun artmasýna baðlý insan kay-
naklý bir olgu olduðu konusu
kesinlik kazandý. 
� 1980 yýlýnda bir kaç dolar yýllýk

zarara yol açan aþýrý iklim olaylarý,
2005 yýlýnda Katarina kasýrgasýyla
tavan yaparak, 2010 yýlýnda 200
milyar dolar yýllýk zarara yol açtý.
Buna ek olarak sayýsýz can kaybý,
ekosistem üzerindeki hasarý ve
kültürel mirasta oluþturduðu kayý-
plar ise cabasý.
� Ýkim deðiþikliðinin adaletsi-

zliði bir yandan da kendini coðrafi
olarak gösteriyor. Geliþmekte olan
bölgelerde altyapýnýn daha hasas
olmasý bu bölgelerde daha ciddi
hasarla karþýlaþýlmasýna yol açýyor.
Ayrýca 1970 ile 2008 yýllarý arasýn-
da felaketlere baðlý can kaybýnýn
%95'i yine geliþmekte olan ülkel-
erde görüldü.

Bilim insanlarý diyor ki:
Küresel ýsýnmayý durdurmak
için fosil yakýtlardan yüzde

90 oranýnda vazgeçmek
zorundayýz! Kömür, petrol ve

doðalgaz yerine rüzgâr ve
güneþ gibi yenilenebilir enerji

kaynaklarýný kullanabiliriz.
www.kureseleylem.org

Küresel ýsýnmanýn sorumlularý
felaketi önlemeye yanaþmýyor


