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Alo Tayyip Bey
yolsuzluğunuzu da
darbecileri de
AK’lattırmayız!
OYLAR HDP ADAYLARINA

> Yolsuzlukların, hırsızlıkların
üzerine gitmeliyiz. Çözüm daha
fazla demokrasi, daha fazla
özgürlükten geçiyor. Yozlaşmış
siyasetçileri denetlemenin yolu
emekçi sınıfların temsilcilerinin
belediye meclislerinden genel
meclise, tüm siyaset alanını
kuşatması ve denetlemesidir.
> Erken genel seçim istiyoruz!
Yolsuzlukla başlayan politik kriz
yerel yönetimlerin değişmesiyle
çözülemez. Meşruiyetini yitirmiş
Erdoğan ve partisi erken genel
seçim sürecini başlatarak koltuklarından uzaklaşmalıdır.
> CHP-MHP koalisyonuna
hayır! Bunlar 2001 ekonomik krizinde bankaları hortumlayanlar,
TC kurulduğundan beri halkı
soyanlardır. Bu koalisyonun
temeli ırkçılıktır ve tek amaçları
Kürt sorununun demokratik
çözümünü engellemek.
> Seçim barajı kaldırılsın!
Gerçek solun ve Kürtlerin önünü
kesmek için konulmuş seçim
barajı bütünüyle kaldırılsın.
Örgütlenme, toplantı ve gösteri
özgürlüğünün önündeki tüm
engeller kaldırılsın.
> Özgürlük istiyoruz! Abdullah
Öcalan ve hapisteki tüm Kürt
siyasetçiler özgür bırakılsın.
Ermeni soykırımı tanınsın, özür
dilensin, gasp edilen haklar ve
mallar iade edilsin. Cemevleri
ibadethane kabul edilsin; hiçbir
inanç üzerinde baskı olmasın.
> Darbecileri aklattırmayız.
Ergenekon ve Balyoz davası
sanıkları içerde tutulsun.
Yolsuzluk yapanlar yanlarına
konsun.
> Neoliberal soyguna son!
Yolsuzluklar ve doğanın yıkımı,
kamu hizmetlerini özel şirketlere
teslim eden hakim ekonomik
politikanın ürünüdür. AKP’nin
pervazsızlığı sistemin mağduru
olan milyonlarca emekçiden,
yani bizlerin örgütsüzlüğünden
kaynaklanıyor. Güçlü sendikalarımız, güçlü kitle örgütlerimiz
olduğunda bunlar karşımızda
duramaz.
> Çözüm hemen şimdi!
Milyonların desteğiyle başlayan
çözüm süreci şimdi AKP yüzünden tıkanmış durumda. Barış
sürecine biz sahip çıkmalıyız.
Devlet ve Kürt hareketi arasında
resmi müzakereler başlasın.
TMK başta olmak üzere çözümün önünde engel olan tüm
kanunlar çöpe atılsın.
Demokratik bir anayasa istiyoruz. KCK tutuklularına özgürlük!
Öcalan’a özgürlük!
> Barajsız erken genel seçim,
hemen şimdi!
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Aklanamazsınız,
aklayamazsınız!
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Yalçın Akdoğan. Başbakan’ın
başdanışmanı. Yolsuzluk operasyonları başladığında, gündemi hızla değiştirdi. Şunları
söyledi: “Kendi ülkesinin milli
ordusuna, milli istihbaratına,
milli bankasına, milletin gönlünde yer edinen sivil iktidarına kumpas kuranların...”
Kumpası kuranlarla, yolsuzluk operasyonunu yapanlar,
Akdoğan’a göre bir ve aynı
güç.
Akdoğan’dan çok önce, 28
Şubat davasıyla ilgili tutuklamalar başladığında da
Başbakan şunları söylemişti:
“Bu dalga dalga tutuklamalarla ... kusura bakmasınlar bu
ülke boğulur.”
Erdoğan’ın ordusuyla bir
derdi olmadığı, en başından
beri çok açıktı. Erdoğan, ordunun kendi iktidarına karşı
darbe yapma ihtimali kadar
demokrat, ordu karşıtıydı. Bu
ihtimal azaldığında, orduyla
bir problemi olamazdı. 17
Aralık’tan sonra ise, dev gibi
bir yolsuzluk dalgasının üzerinin örtülmesi gerekiyordu.
Yolsuzluk yapanların değil,
yolsuzluğu soruşturanların
yıpratılması gerekiyordu. Bu
yüzden, yolsuzluk operasyonlarını soruşturanların,
Ergenekon, Balyoz ve 28 Şubat
davalarını ele alan savcılar
olduğu ve bu savcıların milli
orduya kumpas kurdukları
gibi, şimdi de milli iradeye
kumpas kurduklarının anlatılması gerekiyordu.
Bütün bu aklama kampanyası, bugünler içindi. Erdoğan’ın
bizzat kendisinin bulaştığı yolsuzluk olaylarının açığa çıkmasını engellemek içindi. Eğer
açığa çıkan ses kayıtları doğruysa, başbakan oğlunun
bulaştığı yolsuzluk ilişkilerinin
tam göbeğinde demektir.
Bunun hesabını vermek
zorundalar.
Aklama paklama çabalarından vazgeçmek zorundalar.
Bu yüzden hükümetin gözü
ne 28 Şubat darbesini görüyor
ne de Ergenekon’u.
Hükümet aklamakla meşgul.
Çalınan paraları aklıyor,
ayakkabı kutularını aklıyor,
yolsuzluğu aklamak için,
büyük bir paralel yapı, her
süreci belirleyen bir düşman
ilan ediyor. Sonra bu düşmana
saldırmaya başlıyor.
Ve kendilerini aklamak için
Ergenekon’u, Balyozcuları,
genelkurmay başkanlarını,
hatta on kusür yıl önce gerçekleşen darbenin komutanlarını,
darbeye zemin hazırlayanları
aklıyor.
Ergenekon’u aklamaya çalışabilirler, ama gerçekleşmiş bir
darbenin sorumlularını aklamaları, içinde boğuldukları
yolsuzluk bataklığının ne
kadar derin olduğunu gösterir
sadece.
Darbe karşıtları bu aklama
operasyonlarına izin vermeyecek.
Darbeciler de hesap verecek,
yolsuzluğa bulaşanlar da!

sosyal

Hırsızları, rüşvetçileri,
ırkçıları süpürme zamanı!
Hükümet, 17 Aralık’tan beri
hazırlık yapıyor. MİT yasası,
internet yasası, HSYK’yı kendine bağlama girişimleri, binlerce polisin görev yerinin
değiştirilmesi, bakanlar hakkındaki fezlekelere yönelik
engellemeler, hepsi belli bir
amaç içindi: hırsızlığın ve yolsuzluğun daha da ortaya saçılmasının önüne geçmek.

Gezi’de yendik,
yine yenebiliriz
Erdoğan, yolsuzluk yapıp
rüşvet alanlar milyonlarca
yoksulmuş gibi, bunun “milli
iradeye darbe” olduğunu söylüyor. Kemalistlerin bilindik
komplo teorilerini tekrarlıyor,
“dış güçler” diyor. “Geziciler”i
suçluyor. “Faiz” ve “vaiz” lobilerinden bahsediyor. CIA,
MOSSAD, hepsi işin içinde.
Bir yandan ise sıkıştığı noktadan kurtulmak için kendisine ittifak arıyor, “Milli orduya
kumpas kuruldu”, “Gerekirse
özür dileriz”, “Ergenekon
sanıkları tahliye edilmeli”
diyerek darbecilere elini uzatıyor.
Barış ve demokrasi isteyenleri “Biz gidersek çözüm biter”
diyerek korkutmaya çalışıyor.
Toplumun %70’i ise bakanların ve yakınlarının yolsuzluğa
karıştıkları iddialarının doğru
olduğunu düşünüyor. AKP’ye
oy verenler arasında bu oran
%49. Yolsuzluk soruşturmalarının engellendiğini düşünenler toplumun %58’ini oluşturuyor.
Erdoğan Bayraktar istifa
ederken “Her şey Başbakan'ın

Gezi direnişinin AKP’yi yenmesi ile başlayan sarsıntı, büyük bir politik krize dönüştü.

onayıyla yapıldı” demişti.
Şimdi, hükümetin bu krizine
karşı mücadeleyi yükselteceğimiz bir döneme giriyoruz.
Gezi’de AKP yenildi. “Ne
yaparsanız yapın Toplu Kışlası
yapacağız” dedi, şu an parka
dokunamıyor.
AKP bir kez daha yenilebilir.
“Yetti artık!” diyenlerin kitlesel mücadelesi, hükümete geri
adım attırabilir, AKP’nin rutinine çomak sokarak erken
seçimi zorlayabilir. Şimdi,
kokuşmuş olanı süpürme
zamanı!

Sağcı adaylar ne diyor?
Mustafa Sarıgül,
“Ülkücü gençlik
beni destekliyor”
diyor. Demek ki
CHP, Cemaat oylarından sonra faşistlerin oylarına da talip. Bakalım işçi
sınıfının oylarını almayı ne
zaman düşünecek!
Binali Yıldırım, “İzmir çok
kolay” demiş ve şöyle devam
etmiş, “Ben zoru seven bir
insanım, kolay olanı herkes
yapar… Neyle yapacaksın
bunları, para, kaynak nerede
diye sorulacaktır. Bu soru
bana 2003'te de soruldu. 2013
sonuna geldiğimizde 166
milyar liralık yatırımı yapmış
olarak karşınıza geldik. Şunu
herkes bilsin, İzmirliler rahat
olsun. Ben 35 yıllık mühendisim, hayatımda hiçbir

zaman para problem olmadı." Evet, doğru, AKP’liler
için para hiçbir zaman problem olmadı, paraları nerede
sakladıklarını da hepimiz
gördük!
Mansur Yavaş, katıldığı bir
televizyon programında,
“Seçilirsem rozetimi bırakacağım” dedi. Yani CHP ile
köprüyü geçene kadar birlikteyim mesajını Ankaralılara
verdi.
Melih Gökçek,
“Hizmeti oy oranı
yüksek ilçeden
başlatacağım”
diyerek, bizlere Turgut
Özal’ın “ANAP’lı olmayan il
belediyelerine para yok” gibi
açıklamalarını hatırlatıyor. O
da neo-liberal ağabeyinin
izinden gidiyor.

n Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Halk
Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinde yapılan aramada, ayakkabı kutuları içinde 4.5 milyon dolar bulundu.
n İstifa eden İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlunun
evinden para sayma makinesi çıktı.
n AKP’nin 3 bakanı, soruşturma sebebiyle istifa etmek
zorunda kaldı. Yolsuzluğa karışan bir bakana ise yeni kabinede yer verilmedi.
n Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrasında 10 binin üzerinde polis memurunun görev yeri değiştirildi. Yeni İçişleri
Bakanı, bunun “rutin bir uygulama” olduğunu iddia etti.
n Başbakan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a “Evindeki paraları
güvenli bir yere kaldır” demesinden sonra, para “büyük ölçüde sıfırlandıktan” sonra evde kalan küçük para miktarı: 30
milyon avro.
n DSİP Ankara il
örgütü: Konur Sok.
14/13 Kızılay 0507
654 22 54
n DSİP Kadıköy ilçe
örgütü: Serasker Cad. Nergiz
Apt. No: 88-90 Kat 3 - 0533 447
97 09
n DSİP Şişli İlçe Örgütü:
Rumeli Cad. Nakiye Elgün
sokak. İkbal Apt. No: 32 Kat:1 0555 637 24 50
n Beyoğlu: 0555 423 74 07
n İst/Fatih: 0506 438 63 26
n İzmir: 0507 304 45 67
n Çiğli: 0505 825 29 91
n Foça: 0532 350 49 72
n Tekirdağ: 0533 233 41 50

Beyoğlu’nda oylar
HDP adayları
Seyhan Alma ve
Korhan Gümüş’e!
Her gün saat 15.00’te
İstiklal Caddesi Mis Sokak
girişinde stant açıyoruz. Siz
de gelin, Beyoğlu’nun özgürlüğünü birlikte kazanalım.

> Bizi arayın
gazetenizi getirelim:

HDP seçim
kampanyasını takip edin:

0534 080 78 66

www.marksist.org

www.sosyalistisci.org
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Şiddet meşrulaştırılıyor kadınlar ölüyor

Irkçı saldırıları
püskürteceğiz!
> 23 Şubat Pazar günü,
DSİP'in de desteklediği
Halkların Demokratik
Partisi'nin (HDP) İzmir'in
Urla ilçesindeki seçim çalışmasına sabah saatlerinde
ırkçı bir grup saldırdı. Polis
saldırıya müdahale etmezken, gün boyunca provokasyonlar devam etti. BDP'nin
ilçedeki bürosuna taşlarla
saldırılırken, HDP'nin seçim
aracı zarar gördü.
Akşam saatlerinde bir
BDP'li, gittiği kahvede ırkçı
hakaretlere maruz kaldı,
darp edildi. Toplamda 9 kişi
yaralandı. Bir kişi beyin travması geçirdi. İzmir'in başka
yerlerinde de Urla'ya gitmek
için toplanan HDP'liler saldırıya uğradı.
> İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki seçim bürosunu açılışı MHP’liler tarafından
basılırken aynı gün,
İstanbul'da Kadıköy'de
Hocalı için buluşan BBP'li
faşistler, HDP'nin seçim otobüsüne saldırdı.
İstanbul Şişli'de ise
"Alparslan Türkeş'in askerleriyiz" imzalı bir pankart taşıyan ülkücü faşistler, Elektrik
Mühendisleri Odası seçimlerinin yapıldığı Ermeni okulunun önünde provokasyon
yaratmaya çalıştı. Burada
müdahale edilen grup,
Halaskargazi Caddesi'ne
çıkarak "Yaşasın Ogün
Samastlar, kahrolsun Hrant
Dinkler" yazılı pankart ile
Agos'un önünden geçti. Aynı
caddede bir önceki gün HDP
Şişli, renkli ve coşkulu bir
yürüyüş düzenlemiş, ırkçılığa karşı çıkılan eylemde
"Hepimiz Ermeniyiz" sloganları atılmıştı. Şişli'deki faşist
grup, bazı yerlerde HDP'nin
afişlerini indirerek yaktı.

953’e ulaştığını biliyoruz.
Bakanlık 2010, 2011 ve sonraki yıllar için bir rakam açıklamasa da bu sayının binden
fazla olduğu tahmin ediliyor.
Dünya genelinde yapılan
çalışmalara göre evli her üç
kadından biri eşinden fiziksel şiddet görüyor.
Kadın cinayetleri politiktir,
içinde yaşadığımız erkek egemen kapitalist sistemin bir
ürünüdürler. Türkiye devleti
bizzat Başbakan ağzıyla yayı-

lan kadın düşmanı bir söylem üretmekten, koruma için
başvuran kadınları korumayan yargı sistemine, şiddet
mağduru kadınları evine geri
gönderen emniyet teşkilatına
bu cinayetlerden sorumludur. Kadına karşı şiddeti
meşrulaştıran her söylemi
mahkûm etmeden, kadına
karşı şiddetin cinsiyetçilikle
olan bağlantısını kurmadan
bu cinayetleri durdurmak
mümkün değil.

Her özgür alan
hükümeti rahatsız eder
Hükümet yolsuzluk soruşturmalarını örtbas etmek için
“internette sansür” yasası ile
otoriterleşme yönünde adımlar atmaya devam ediyor. Bu
yasayla, karanlık ilişkilerini
deşifre eden ses kayıtlarının
internette dolaşmasını engellemek istiyor.
Yasaya göre,
Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı’nın vereceği kararla her türlü “sakıncalı” yayın
hemen engellenecek.
Hükümet 2007’de çıkardığı
İnternet Yasası ile filtre sistemi getirerek pek çok siteye
girişi fiilen engelleyebilmekteydi.
Özellikle internet kafeleri,
okullar, belediyeler gibi
kamusal alanlardaki internet
servis sağlayıcıları, bu filtreleri uygulayarak pek çok muhalif, devrimci siteye ulaşımı
engellemekteydi. Bu yasa ile
ilgili AHİM’e yapılan başvuru
2012’de sonuçlanmış ve yasa
ifade özgürlüğüne aykırı
bulunmuştu.
Hükümet 2011 yılında internet filtreleme sistemini daha
da genişletmek, tüm internet
kullanıcılarının bir filtre seçmesini zorunlu hale getirmek
istemişti. Ama gelen tepkilerle
bu zorunluluğu kaldırarak,
kullanıcı kapsamını sınırlandırmak zorunda kalmıştı.
Şimdi hükümet her türlü
muhalif sesi bastırmak, bilgi
akışını kontrol altına almak
için yeni yasal düzenlemeler
yapıyor.
İnternet yasası değişikliğiyle
HSYK ve MİT yasa değişikliklerinin aynı zamana denk gelmesi tesadüf değil. AKP kendisini zor duruma düşürebile-

cek, kendi yolsuzluklarını
ortaya çıkaracak bilgi ve belgelerin internet ortamında
yayılmasına karşı önlem alıyor.
Türkiye’de internet kullanımı
hızla genişlerken internet
yasaklarının kapsamı da giderek genişliyor. Erişimi engellenen site sayısı 2013 yılı sonu
itibarıyla 35 bini aşmış
durumda.
Arama motoru Google,
Türkiye’den gelen içerik çıkarma taleplerinin 2013 yılında
bir önceki yıla göre 10 kat arttığını açıkladı.
Cep telefonlarının sürekli
dinlendiği ve iletişim bilgilerinin GSM firmaları tarafından 5
yıl süreyle kayıt altında tutulduğu biliniyor. Hatta kişiler
internette girdikleri sitelere,
eriştikleri bilgilere, internette

paylaştıkları siyasi mesajlara
göre gruplandırılarak fişleniyor.
Yeni yasal düzenlemeler
zaten yapılan pek çok dinleme
ve fişlemenin yasal zemini
haline de getirilecek. Ayrıca
internet kullanıcıları üzerinde
psikolojik baskı kurularak,
özgürce hareket etmeleri
engellenecek.
Egemenler bir yandan kendi
yolsuzluklarını örtmeye çalışırken, diğer yandan insanların hangi web sitesini ziyaret
edeceğine, ne yazıp ne konuşacağına müdahale ediyor.
Egemenlerin devlet sırrı dediği şeyler, halktan gizlenmeye
çalışılan gerçeklerdir.
Ne kadar tedbir almaya çalışırlarsa çalışsınlar, yolsuzlukları, karanlık ilişkileri gizlemeye güçleri yetmeyecek.
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> MHP lideri Devlet
Bahçeli, Ocak ayı sonundaki
bir grup toplantısında,
Ermenileri ve Kürtleri hedef
alan ifadeler kullanarak tehditler savurmuştu. Irkçı ve
faşist gruplar seçim öncesi
saldırılarını tırmandırırken,
ana akım burjuva partileri
AKP ve CHP de sık sık milliyetçi ve ırkçı ifadeler kullanarak Ergenekonculara, darbecilere, her tondan ırkçı ve
faşistlere cesaret veriyor.

24 Şubat’ta kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
Yankı Özkan Yıldırır eşiyle
yürüyüş yaparken kayınpederi tarafından sokak ortasında öldürüldü. Sarıyer’de
Yankı Özkan Yıldırır’ı silahla
vurarak öldüren 78 yaşındaki
Kemal Yıldırır tutuklanarak
mahkemeye sevk edildi.
Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı verilerden kadın cinayetlerinin 2002 ile 2009 arasında
%1400 artarak 2009 yılı için
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haftanın
yorumu
Et Lokantalarından
Sorumlu Savcı Yardımcısı
Hükümet görevlilerinin çıkardığı
gazeteler bugün, pazartesi günü,
işbölümü yapmış. Yeni Şafak ve Star
dinleme haberini vermiş (“Derin
Kulak Pensilvanya” ve “Paralel
Örgüt 7 Bin Kişiyi Dinledi”). Sabah
ve Takvim ise, Ankara Emniyet
Müdürü’nü safdışı etmek için “polisyargı çetesi” tarafından hazırlanan
“korkunç tuzak” haberini vermiş
(“İşte Belgeli Kumpas” ve “İşte
Kumpasın Belgesi”).
Bu dört gazetenin sadece baş sayfalarında “kumpas”, “komplo”,
“paralel yapı”, “paralel şantaj”,
“çete” ve “darbe çetesi” ifadelerinin
kaç kez geçtiğini saymaya yeltenecektim, gözümde büyüdü, vazgeçtim.
Cemaat görevlileri tarafından çıkarılan gazeteler arasındaki işbölümü
ise o kadar başarılı değildi bugün.
AK Parti’nin ne kadar yalancı ve iftiracı (“müfteri”) olduğu haberleri
düzensiz bir şekilde paylaşılmış,
gazetelere gelişigüzel bir şekilde
dağıtılmıştı.
Üstelik, dinleme haberinin bugün
çıkacağından belli ki Cemaat gazetelerinin haberi yokmuş. Olsa, ya
yalanlama haberleri hazırlarlar ya
da karşı bir bomba patlatırlardı.
Hiçbir şey yapamamışlar.
Haberden haberi olan hükümet
görevlisi gazeteciler ise hemen
tepki verebilmiş: “Al işte, bak, ‘paralel’ var, ‘çete’ ve ‘kumpas’ var, ben
sana dememiş miydim!”
Cemaat’in tepkisi ise ancak gazetelerin internet sitelerinde günün
ilerleyen saatlerinde verilebildi: “Biz
yapmadık, biz yapmadık, iftira ediyorlar. Yalan, yalan!”
Cemaat’e acımaya başladım vallaha.
Ellerinde kimbilir daha kaç tane
yolsuzluk dosyası var, 17 Aralık’tan
beri hiçbirini ortaya çıkaramıyor,
hiçbir şey yapamıyorlar. Artık yasak.
Hem yasak, hem de Hükümet üyeleri hakkında dosya hazırlamanın
cezası Et Lokantalarından Sorumlu
Savcı Yardımcısı olarak Bolu’ya
atanmak olduğu için savcılar artık
pek hevesli değil.
Ben savcı olsam, merak ederdim
doğrusu, yedi bin kişi dinlenirken
hükümet neredeydi acaba? Tüm
emniyet, tüm polisler, tüm böcekler,
hepsi mi Cemaatçi idi? O yüzden mi
hükümetin hiç haberi olmadı? Hiç
olmadı ha? Hay Allah!
Bu kötü haberlerin yanı sıra, mutlu
bir haber de vardı gazetelerde
bugün.
Kılıçdaroğlu, sağlık nedenleriyle
Silivri Cezaevi’nden tahliye edilen
Ergenekon sanığı Fatih Hilmioğlu’nu
evinde ziyaret etmiş.
Demiş ki Hilmioğlu:
“Bu davada yargılanan insanlar 67 yıldır bir tertip, bir kumpas olduğunu defalarca söylediler. İnanan
olmadı. Nihayet Sayın Başbakan ve
hükümet üyeleri bu davanın kumpas olduğunu, devlet içerisinde
yuvalanmış bir paralel devlet veya
devlet içinde bir çete tarafından
yapıldığını ifade ettiler. Bu ifadelerden sonra bu davalar düşmüştür.
Ortada ne Ergenekon örgütü ne de
darbe teşebbüsü vardır.”
Doğru vallahi! On beş yıldır yaşadığımız her şey yalan, her şey kumpas, her şey Cemaat’in yarattığı bir
hayal! Ne yolsuzluk var, ne
Ergenekon var, ne darbe. Ne Veli
Küçük adlı bir general var, ne Bilal
adlı bir oğlan!
Yalan dünya işte!
Hancı sarhoş, yolcu sarhoş!
Roni Margulies

sosyalist isci
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Sosyalizm
sohbetleri
Ezen ulusun
tutsaklık zinciri

Küresel felakete
koşar adım
Hükümetlerarası İklim
Değişikliği’nin (IPCC) geçtiğimiz eylül ayında yayınlanan
raporunda, “1983-2012 arasındaki 30 yıl, son 1400 yılın en
sıcak 30 yılıydı. Dünyanın
ortalama sıcaklığı 1901-2012
arasında 0,9 derece arttı”
deniliyordu.
IPCC’nin raporundan bir
diğer sonuç, “Son 20 yılda
Grönland ve Antartika buzulları büyük kütle kaybetti. 19012010 arasında deniz seviyesi 19
cm yükseldi.”
Yakın zamanda
Antarktika'daki en büyük
buzul olan Pine Island'dan bir

parça daha eriyerek koptu.
Buradaki değişimi izleyen biliminsanları " Buzulun daha
sıcak deniz suyuna maruz kaldığından durdurulamayacak
hızda eridiğini, okyanus sularının ya da havanın sıcaklığı
sabit kalsa dahi erimenin
devam edeceğini, devrilme
noktasına geldiğimizi buzullardaki bu erimenin gösterdiğini” söylüyor.
Bu durum deniz seviyelerinin
neredeyse üç kat daha hızlı
artacağına işaret ediyor.
Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü, deniz seviyesinin yarım metre yüksele-

mücadelenin içinden
Plaza çalışanları işçi sınıfının parçasıdır
Plaza çalışanlarının büyük
bir kesimi maalesef kendisini işçi olarak adlandırmıyor.
Bu büyük bir problem. Yüz
yüze kaldığı sorunlar karşında haklarının ne olduğunu
bilmek ve sorunların çözümü için atılması gereken
adımların neler olduğunu
belirlemek, beyaz yakalı
çalışanların kendilerini işçi
sınıfının bir parçası olarak
görmesine bağlı.
Her sektörün, işçileri sonuna kadar sömürmeye dayalı
farklı yöntemleri mevcut.
Stajyer adı altında yıllarca
birgün maaş almayı bekle-

yen, fazla mesailerle günde
20 saate yakın çalışan,
yemek molası hariç her
molası maaşından kesilen,
özellikle de hergün mobbinge maruz kalan binlerce 'beyaz yakalı' var.
Beyaz yakalıların örgütsüzlük nedeniyle daha şiddetle
yaşadığı sorunlara karşı
mücadele etmek, ilk adım
olarak da örgütlenmeye başlamak çok önemli.
Büyük patronlara karşı
haklarımızı ancak birlikte
hareket ederek koruyabiliriz.
Fulya Oral

ceği (çok iyimser bir tahmin)
verisinden hareketle 2070 yılına kadar dünyanın büyük
liman kentlerinde yaşayan 150
milyon insanın risk altında
olduğunu ve 35 trilyon değerinde maddi kaybın oluşacağını öngörüyor.
İklim değişikliğinin tüm dünyadaki kıyı şehirlerine etkisini
inceleyen bir araştırmanın
sonuçlarına göre, Türkiye
nüfusunun yaklaşık yüzde
20'sini barındıran, ülkenin
sınırları içerisinde yaratılan
toplam gelirin yarısına yakınını üreten İstanbul, su baskınları açısından 2050 yılında
dünyanın en riskli sekizinci
şehri olacak.

Sorumlu 90 şirket
Yine IPCC raporuna göre,
karbondioksit, metan ve azot
oksitlerin atmosferdeki yoğunluğu 800 bin yıldır görülmemiş bir düzeye geldi. Sera gazı
salımlarının üçte ikisinden 90
şirket sorumlu. 1751 ila 2010
yılları arasındaki toplam karbondioksit ve metan salımının
yüzde 63'ü 90 şirket tarafından
üretilmiş. Geçen sene dünyanın en büyük petrol şirketleri
dakikada 175 bin dolar kâr
elde etmiş.
Dünyadaki dolar milyarderleri sıralamasında Türkiye 43
milyarderi ile geçen sene
dünya altıncısı olmuş ve
2003’ten bu yana geçen 10
küsur yıl içinde 3 milyarderden 43’e çıkarak inanılmaz bir
rekora da imza atmış bulunu-

yor. Milyarderlerin büyük
çoğunluğu da inşaat, madencilik gibi işlerde.
Fosil yakıt , maden, enerji
şirketleri kârlarını arttırmaya
devam ederken, tüm insanlığı
felakete sürüklüyorlar.
İklim değişikliği bir sistem
sorunudur ve bu sorunu çözmek için şirketlere karşı antikapitalist mücadele vermekten
başka çare yok.

El Nino yılı
Sıcaklığın daha artmasına
bu sefer El Nino neden olacak deniliyor. El Nino iklim
değişikliğinden bağımsız
değil, El Nino’nun daha sık
periyotlarda ve daha şiddetli görülmesini sağlayan
da okyanus sularının ısınması. El Nino’nun Türkiye
etkisi ise şöyle: Zaten normal sıcaklıkların 2-3 derece
arttığı bir duruma 2-3 derece daha eklenmesi, özellikle kış ve ilkbahar yağışlarında azalma, kuraklık ve
orman yangınlarında artış
ve yoğun yağışların tetiklediği seller.
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Ulusal sorun, yani farklı uluslar arasındaki ezilme ilişkilerinin tasfiyesi, her zaman sosyalistlerin önünde duran temel
meselelerden biri oldu. Rusya
gibi “halkların hapishanesi”
olarak anılan imparatorluklarda yok sayılan ya da sömürgeciliğin kurbanı olan halkların
mücadelelerinin yanında yer
almak sosyalistler açısından
her zaman temel bir demokratik görev olmuştur. Bu tutum
enternasyonalizmin temel bir
gereğidir.
Karl Marx’ın İrlanda üzerine
yazıları, ulusal sorun açısından
bugün dahi geçerliliğini koruyan formülasyonlar içerir.
Marx’a göre, ezilen bir ulusun
ulusal kurtuluşu, uluslar arasındaki düşmanlıkların ve
dolayısıyla milliyetçiliğin yok
olmasını sağlar. Böylece farklı
uluslardan işçilerin ortak düşmanlarına, kapitalistlere karşı
birleşmelerine imkân verir. Bir
ulusun ezilmesi, onu ezen
ulustaki egemen sınıfın işçiler
üzerinde ideolojik hegemonyasını pekiştirmesine yardım
eder. Marx’ın deyişiyle, “Başka
bir ulusu ezen bir ulus kendi
tutsaklık zincirini kendisi hazırlar”. Bu anlamda ezilen ulusun
özgürlüğüne kavuşması, ezen
ulus içindeki hâkim sınıfın ekonomik, politik ve ideolojik
temellerini zayıflatır. Bu da o
ulusun işçi sınıfının devrimci
mücadelesine yardım eder.
Kürt sorununa, daha doğrusu
Kürtlerin özgürlük mücadelesine nasıl yaklaşmamız gerektiğini Marx’ın bu formülasyonundan çıkarmak mümkün. Kürt
sorunu çözülmediği, yani
Kürtlerin ulusal ve demokratik
talepleri gerçekleşmediği sürece, Türk milliyetçiliği işçi sınıfını parçalayan, bölen bir güç
olarak devreye girmeye devam
edecek. Dahası, milliyetçilik
Türk egemen sınıfının işçilerin
mücadelelerini felç etmek için
her zaman kullanılmaya hazır
bir aracı olmaya devam edecek. Türkiye sermaye sınıfı,
milliyetçi ve ırkçı argümanları
sınıf mücadelesini ve toplumsal direnişleri bastırmak, istediği zaman şovenist bir hava
yaratarak demokratik ve sosyal talepleri boğmak için kullanacak. Kürt halkının mücadelesini koşulsuz desteklemek,
Türk milliyetçiliğine ve dolayısıyla sermaye sınıfına en ağır
darbeyi vurmaktır.
Meltem Oral

