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BUSH ve ÇETESÝ GÝDÝYOR
Irak ve Afganistan’daki direniþerin
giderek geliþmesi, her iki ülkede de
ABd ve Ýngiltere’nin oluþturduðu ittifakýn çok büyük zorluklara takýlmasý
ve kendi askeri yöneticilerinin aðzýndan siyasi olarak yenildiklerini kabul
etmeleri önemli bir geliþmeydi.
Sonra Ýngiltere baþbakaný Blair
aþaðýdan, kendi partisinden gelen
baskýnýn sonucunda çekileceðini
ilan etmesi ve son olarak da
Bush’un ve partisinin seçimlerde
uðradýðý hezimet artýk bu ikilinin
politikalarýnýn aðýr bir yenilgi aldýðý
konusunda hiçbir kuþku býrakmadý.
Bugünlerde Bush ve Blair yenil-

ginin sonucunda atmalarý gereken
yeni adýmlarý tartýþýyorlar.
Ancak kimse hayale kapýlmamalý.
Bush’un yerine gelen Demokratlar
savaþa karþý deðiller. Onlarsadece
Irak yerine Suriye’ye saldýrmanýn
doðru olacaðýný söylüyorlar. Öyleyse
sýrada Ýran ve Suriye var.
Blair’in yerine ise ikiz kardeþi
Gordon Brown gelecek. Brown, Blair
ile ayný politikalara sahip.
Bütün bu koþullarda antiemperyalistlerin görevleri sürüyor. En geniþ
ittifaklarýkurarak bu ikilinin gidiþini
hýzlandýrmalýyýz ama yerlerine geleceklere de aman vermemeliyiz.

BADEM GÖZLÜ
DEVLET ADAMI
Þenol Karakaþ
Sayfa: 3

Bush yeniliyor  Halk savaþa hayýr dedi ama  Amerikan halký yoksullaþýyor  Bu sadece ilk adým  Amerikan halký neye oy verdi?  Bush
kadýnlara ve eþcinsellere düþmandý: Sayfa 6-7

Saðlýðýmýzý koruyalým
Saðlýkta Dönüþüm Yasasý çalýþanlar için çok
aðýr bir saldýrý. Dünya Bankasý ve IMF’nin
isteði ile çýkarýlan bu yeni yasa ile emeklilik
hakký budanýyor, Sigortalý olarak saðlýk
hizmetlerinden yararlanmak hayal hale
geliyor.
Hemen hemen herkes prim ödemek zorunda
ama prim ödeseniz bile gene de sýnýrlý
saðlýk hizmeti alýnacak.
Yeni saðlýk yasasý hastaneleri özelleþtiriyor.
Saðlýk ocaklarýný hepten kaldýrýyor ve yerine
saðlýk ðersoneli arasýnda ticariiliþkileri öne
çýkaracak olan Aile Hekimliði geliyor.
Saðlýk Ocaklarý ve kamu hastaneleri ortadan

kaldýrýldýkça özel hastanelerden alýnan
hizmetler de giderek paralý hale gelecek.
zaten daha þimdiden birçok saðlýkhizmeti
için büyük paralar ödemek gerekiyor. Bu,
ileride daha da artacak.
Öðrencilerin yararlanabilecekleri tek saðlýk
kurumu Medikolar. Yeni yasayla
Medikollar’da ortadan kalkýyor.
Bütün bunlara sessiz kalmak, boyun eðmek
mümkün deðil. Ayaða kalkmak, sesimizi
yükseltmek zorundayýz. Yasayý geri yollamak hala mümkün.
Daha fazla bilgi için: sayfa 4’e bakýn
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“içimde Ecevit ile kucaklaþamamanýn boþluðu
var”
Deniz Baykal,
CHP Genel Baþkaný
"Atatürk'ün ilkeleri
üzerinden siyaset yapmayý
biz çirkin buluyoruz"
Tayyip Erdoðan,
Baþbakan
"Ýlgili ilgisiz, her yerde,
adeta futbol maçý seyreder gibi, maçlarda sloganlar
gibi bunu baðýrýp çaðýranlar var. Bunlar hoþ þeyler
deðil. Bunlarý bir siyaset
terimi olarak kullanma
gibi bir yanlýþýn içine
düþmeyelim. Hele hele
siyasi partiler bunun
üzerinden rant bekliyorsa
aldanýyorlar"
Tayyip Erdoðan,
Baþbakan, Ecevit’,n
cenazesinde atýlan
“Türkiye laiktir, laik kalacak” sloganlarý üzerine

”

Askeri emirle
kesilen çýnar

Ýznik'e baðlý 2 bin 376
nüfuslu Müþküle
Köyü'nde, muhtarýn
çalýþmalarýný protesto
etmek için 5 kiþilik ihtiyar heyeti, geçen yýl
yedek üyelerle birlikte
topluca istifa etti. Yeni
ihtiyar heyetini belirlemek için sandýk baþýna
giden köylüler protesto
amacýyla "köyün delisi"
olarak bilinen akli dengesi yerinde olmayan
köylüleri seçtiler.
Köyün ilginç bir yaný
da, köylülerden birisinin, 60'lý yýllarda cinayetten hapse girip Nazým Hikmet'le tanýþmýþ
olmasý. Hapisten çýktýktan sonra da köye gelip
ondan öðrendiklerini
anlatmýþ. O günden bu
yana köy "solculuðu" ile
biliniyor. Nazým'ýn altýna gömülmeyi vasiyet
ettiði çýnarý da köye dikmiþler. Ancak bu çýnar
da 12 Eylül'den nasibini
almýþ ve askerin emriyle
kesilmiþ.

sosyalist iþçi’ye
internet üzerinden
ulaþmak için:

www.sosyalistisci.org
hertürlü yazýþma için:

sosyalistisci@gmail.com

Tohum yasasý çýktý

Ekmeðimize el konuluyor
TBMM büyük bir hýzla
yeni tohumculuk yasasýný
çýkardý. Yeni çýkan yasa
Irak’ta iþgal altýnda
çýkarýlan yasa ile hemen
hemen ayný.
Yeni yasa bir yandan
çiftçiyi aðýr bir biçimde
vuruyor ardýndan da
diðer tarafta tüketicileri
vuruyor.
Herþeyden önce artýk
çiftçiler özgürce tohumlarýný alamayacaklar.
örneðin 1 kg domates
tohumu artýk 18-20 bin
dolara mal olacak. Bu
durumda tüketiciler üreticinin eline geçen tohumun 6 katý bir fiyat ödemek zorunda kalacaklar.
Bu arada artýk tohumluklarýn kontrolü Tarým
ve Köy Ýþleri
Bakalýðý’ndan alýnarak
Türkiye Tohum Birliði’ne
býrakýlýyor. Böylece gýda
güvenliði tamamen tekellerin kontrolüne býrakýlmakta.

Yasak olan Genetiði
Deðiþtirilmiþ
Organizmalar (GDO) bu
yeni yasayla birlikte
yasallaþýyor.
Türkiye’ye her yýl 2
milyon tona yakýn
genetiði deðiþtirilmiþ
mýsýr, soya, pamuk ve
kolza girmekte. Artýk
büyük tekeller bu alanlarda ki tohumluklarýn gen-

MHP Kongresi

Ne deðiþecek
Kongre öncesi MHP, tam
da kendine uygun bir
hazýrlýk içinde. Genel
Baþkan adaylarýndan Ümit
Özdað gittiði her il ve
ilçede saldýrýya uðruyor.
Malatya'da linç giriþiminden döndü.
Ümit Özdað MHP'nin þu
anki çizgisini pasif buluyor,
teþkilatý sokaða dökeceðini
ilan ediyor. Kendi-sinin
faþitlikle suçlandýðý
söylendiðinde, "o zaman
doðru bir noktadayým"
diyor
DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetine son veren
2001 seçimlerinde MHP,
koalisyonun en az yenilgiyle çýkan partisi oldu
sandýktan. %7-8'lik doðal
oy oranýný konsolide etmeyi
baþardý.
Seçim yenilgisine raðmen
her faþist lider gibi Devlet
Bahçeli de koltuðuna
yapýþtý ve muhaliflerini
temizledi. Bahçeli yöneti-

mindeki MHP ve Ülkü
Ocaklarý seçim sonrasý yeni
bir strateji olarak linç giriþimlerini baþlattý. Bir avuç
Ülkü Ocaklý faþistin linç
giriþimleri medyada ve
devletin üst düzeyinde
halkýn haklý tepkisi olarak
gösterildi. Bundan cesaret
alan faþistler de icraatlarýna
devam ettiler.
Her türlü düþünce özgürlüðüne, demokratik açýlýma
þiddetle karþýlýk veren
MHP, egemen sýnýfýn
güvenini kazanarak koç
baþý olma çabasýnda.
Ertuðrul Özkök, Avni
Özgürel gibi köþe yazarlarýnýn MHP'ye akýl verme ve
onu masum gösterme
çabalarýna raðmen MHP,
demokrasinin ve insanlýðýn
düþmaný olarak önümüzdeki dönem mücadele etmemiz gereken önemli olgulardan biri olacak.
A YILDIRIM

lerine müdahale ederek
bu tohumlarý patent altýna
alacak ve üreticiye yüksek
fiyatlarla satmaya baþlayacaklar.
Oysa birçok ülkede
GDO’lu tarým yasaklanmýþ durumda. Bu tohumlar biyogüvenlik,
bioçeþitlilik ve halk
saðlýðý açýsýndan tehlikeli.
Anadolu’da 13 bin çeþit

deðiþik gen var. Bu
zenginlik bütün
Avrupa’nýn toplamýnda
yok.
Yeni yasa bu zenginliði
bütünüyle imha edecek.
Öte yandan tohumlarýn
patent altýna alýnmasý
küçük çiftçiyi öldürüken
tarým alanýnda çokbüyük
bir tekelleþme oluþturmakta.
Bu alandaki en büyük
tekellerden birisi Cargill.
Dünya hububat üretiminin yüzde 25’ini kontrol eden Cargill tohumlukta ise çok daha büyük
bir paya sahip.
Cargill bir yandan
Ziraat Bankasý’na, diðer
yandan da Ülker’e ortak.
Meclisin çýkardýðý yeni
yasa em baþta Cargill
olmak üzere Novartis,
Monsanto, Dupont, ADN
ve Bayer gibi büyük
tekellere yarayacak. Ýlerde
bu þirketlerin adýný daha
çok duyacaðýz.

Faþistlere geçit yok
Geçtiðimiz hafta Gazi Üniversitesi'nde öðrencilere silahla
saldýrýldý.
Saldýryý yapan Tolunay Bostancý adlý ülkücü bir faþist.
Daha önce de EMEP Genel Merkezi’ne silahlý saldýrýda
bulunmuþtu.
Sorgusunda "Irkçýyým, onlar Kürtçü olduðu için vurdum"
demiþ; üstelik mahkemeden çýkarken "bir dahaki sefere
bomba koyacaðým" demiþti. Bütün bunlara raðmen bu eli
kanlý faþist tahliye edildi. Önce Gazi Üniversitesi’nde
öðrencilere kurþun sýktý. Ardýndan ihbar üzerine bulunduðu kahveye gelen polisi göðsünden vurarak öldürdü.
Bunlar ne bir tesadüf ne de münferit olaylar. Irkçý
faþistler, dünyanýn her yerinde kendilerinden farklý olana
saldýrýyor. Sivas'ta, Maraþ'ta; yüzlerce insaný acýmasýzca
katledenler, ayný eller. Geçmiþte onlarca gencin,
sendikacýnýn, yazarýn, aydýnýn katilleri de bu çeteler.
Üniversitelerde uzun saçlý, küpeli diye erkek öðrencilere
saldýran, sadece Kürt olduðu için öðrencileri katledenler
bunlar. Kadýnlara, savaþ karþýtlarýna, eþcinsellere, farklýlýða ta-hammül edemeyenler bu katiller. Aydýnlarýn açýklamalarýný basýp þiddet kullananlara, iþçilerin grevlerini
basanlara; düþünceye düþman olanlara ne üniversitelerde
ne de yaþamýn baþka bir alanýnda izin veremeyiz.
Biz özgürlükleri savunuyoruz; kadýnlarýn özgürlük
mücadelesi, ezilen halklarýn özgürlük mücadelesi, gündelik hayatýn baskýlarýna karþý mücadeleler, kýlýk kýyafet
yönetmeliðinden maðdur olanlar, türban takan öðrencilerin özgürlük mücadelesi vb… Görünüþümüzün ve fikirlerimizin farklýlýðýný zenginliðimiz olarak görüyoruz. Biz bu bir
avuç faþist çetelerden çok daha fazlayýz.
Ýþte bu nedenle, tam da bu nedenle faþistlere geçit vermeyeceðiz.

Baþka bir
iletiþim
mümkün!
BÝA²'nýn, 3-5 Kasým tarihleri arasýnda Ýstanbul Bilgi
Üniversitesi'nde gerçekleþtirdiði Baðýmsýz Medya
Forumu, dünyanýn dört
bir yanýndan baðýmsýz
iletiþim yollarý arayan
yüzlerce gazeteci ve
Türkiye'nin dört bir yanýndan yerel basýn temsilcisini bir araya getirdi.
"Ýstanbul Uluslararasý
Baðýmsýz Medya Forumu",
1996'dan beri yayýnda olan
"Medya Özgürlüðü ve
Baðýmsýz Gazetecilik
Ýzleme ve Haber Aðý"
Projesi BÝA kapsamýnda
gerçekleþtirildi. IPS Ýletiþim Vakfý (Istanbul) ve
Inter Press Service (Roma,
Berlin, Johannesburg, Bangkok, Montevideo) tarafýndan ortaklaþa düzenlenen
foruma 'deneyim sahibi
BÝA dostlarý', gazeteci,
akademisyen ve medya
aktivistleriyle hak savunucularý davetliydi.
Temelde, demokratik/alternatif/baðýmsýz medyayý destekleme amacýna
uygun olarak, küresel
alanda, edinilmiþ giriþim
ve kazanýmlarýn vardýklarý
sonuç ve deneyimleri yansýtmak, gelecekte ayný
doðrultuda gerçekleþtirilecek faaliyetlere yeni olanaklar saðlamak amaçlarýný taþýyan açýk yapýya
sahip forumda katýlým
herkese açýktý. Baðýmsýz/alternatif medyanýn
önemli karakterlerini bir
araya getiren Ýstanbul
Uluslararasý Baðýmsýz
Medya Forumu'na katýlanlar adýna okunan sonuç
bildirgesinde dünya hükümetleri, yaygýn medya,
baðýmsýz ve yerel medya,
toplumlarýn ifade özgürlüðünü ve bilgiye eriþme
özgürlüðünü kullanmasý
için kendilerine düþen
eylemi gerçekleþtirmeye
çaðýrýldý.
Forum kapsamýnda, paneller, açýk tartýþmalar,
yerel/bölgesel medya
forumu, sergi, performans
ve konserler düzenlendi.
Katýlýmcýlar ve sunumlarý
hakkýnda daha ayrýntýlý
bilgi almak ve toplantýlarýn tam listesini
görmek için forumun
resmî web sitesi
http://forum.bianet.org/
adresine baþvurulabilir.

Küresel Eylem Grubu Ýzmir’e gidiyor
26 Kasým, Pazar, Ýzmir
Genel Saðlýk Sigortasý’na karþý miting
Ayrýntýlý bilgi için: Ýstanbul: 0535-439 21 93, Ankara: 0535-422 39 65,
Bursa: 0542-500 23 22, Edirne: 0505-879 46 12
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BAÞYAZI Badem gözlü devlet adamý
Savaþ

Ateþ kese
yanýt gerekli
Bir süre önce ilan edilen ateþkes çeþitli
tartýþmalar yarattý ama hala resmi bir yanýt
almadý. Bu ilk ateþkes deðil. Daha öncede
çeþitli defalar ateþkes ilan edildi ama her
defasýnda ateþkes savaþ yanlýsý bazý resmi
güçler tarafýndan bozuldu.
Bu kez ayný þey yaþanmamalý.
Savaþýn bilançosunu herkes biliyor. Can kaybýnýn yaný sýra muazzam bir kaynak israfý.
Oysa barýþçý ve politik bir çözüm mümkün.
Yeterki ateþkese cesur bir yanýt gelsin. Bu
takdirde olumlu adýmlar birbirini izleyecektir.
Oysa þu ana kadar böyle bir geliþme yaþanmadý. Ezilenler sabýrlýdýr. Bekleyebilirler ama
ebediyen deðil.
Sosyalistlere bu dönemde düþen temel
görev milliyetçiliðin her görünümüne, ister
saðdan, isterse soldan gelsin en net bir
biçimde karþý koymaktýr. Bugün milliyetçiliðin
her ortaya çýkýþý Kürt sorununun çözümünde
de bir engeldir.

Þemdinli

Ýyi çocuða 39 yýl
Þemdinli’de kitapçýya bomba koyanlara 39
yýl hapis ceza verildi.
Bugünkü Genel Kurmayý’nýn Kara Kuvvetleri
olduðu günlerde “tanýrým, iyi çocuktur”
dediði bu bombacýlarýn aldýklarý hapis
cezalarýna raðmen Büyükanýt’ýn suçlularýkoruma tutumu için hiçbir þey yapýlamamasý, yapmak isteyen savcýlarýn görevden alýnmasý bu
ülkede ordunun ne denli doðrudan günlük
politika içinde ve üzerinde olduðunun iyi
göstergesidir.

Savaþ

Bush gidiyor
Amerikan ara seçimleri Bush ve yeni
muhafazakarlar için aðýr bir yenilgi ile bitti.
Ýlk büyük kurban Savunma Bakaný Rumsfeld
oldu. Bush önce onun kafasýný yedi.
Kimilieri “neocon gemisi batarken fareler
gemiyi terk ediyor” diyor. Bu da doðru. Bush
yönetimi giderek yalnýzlaþýyor.
Bush’un seçimleri kaybetmesi bütünüyle
Irak savaþýnýn bir sonucu. Bir yandan dünya
çapýndaki savaþ karþýtý hareket, diðer yandan
da Irak’taki direniþ sonunda Bush yönetiminin yenilgisini getirdi. Bu savaþ karþýtý
hareketin büyük baþarýsý.
Kýsa zaman önce direniþin bittiði, direniþin
ahlaki olarak çöküntü içinde olduðu, savaþ
karþýtýhareketin önemini yitirdiði tartýþýlýyordu. Bütün bu ayaðý yerden kesik tesbitlere
þimdi çöpe gitti. Bush yenildi.
Ne var ki Bush’un yenilmesi savaþýn bitmesi
anlamýna gelmiyor. Tam tersine savaþ daha
da kanlý hale gelebilir, ABD Ýran’a saldýrabilir.
Bu durumda savaþ karþýtý anti emperyalist
hareket için daha yapacak çok þey var. Gün
geri çekilme deðil, tam tersine yüklenme ve
Bush’un yenilgisini hýzlandýrma ve derinleþtirme günüdür.
Görev baþýna.

sosyalist iþçi

"Avrupa'da ýrkçý olmayan tek ülke
Türkiye'dir." Bu sözün sahibi Bülent
Ecevit. ODTÜ'de geçen yýl verdiði bir
konferansta konuþurken söylenmiþ.
Bu sözler, ölenin ardýndan güzellemelere baþlayan medyanýn anlattýklarýnýn
tersine, Ecevit'in düþünce dünyasýný ve
politik kimliðini açýkça gösteriyor.
Ecevit'in en belirgin özelliði devlet
adamlýðýdýr. Devlet adamlarý için her þeyden önce devletin çýkarlarý, devletin
onuru ve devletin ihtiyaçlarý gelir.

Sýkýyönetim baþbakaný
1978 yýlýnýn Ocak ayýnda, Ecevit baþkanlýðýnda CHP hükümeti kuruldu. 1977
yýlýnda yapýlan seçimlerde CHP oylarýn
yüzde 41,4'ünü alarak rekor kýrmýþtý.
Bu dönem, çok kanlý geçti. Ölümünün
ardýndan göklere çýkartýlan Ecevit'in
baþbakanlýðý döneminde faþistler en kitlesel cinayetlerini iþlediler.
17 Nisan 1978'de Malatya katliamý, en
büyük kitlesel faþist saldýrýlardan biridir.
Malatya sokaklarýnda terör estiren faþist
kalabalýklar üç lise öðrencisini kaçýrdýlar
ve öldürdüler.
3 Eylül 1978'de ise faþistler bu kez
Sivas'ta iþbaþýndaydýlar: 9 kiþi öldürüldü,
350 kiþi faþist saldýrýlar sonucunda yaralandý.
22 Aralýk 1978'de faþistler en vahþi
katliamlarýný Maraþ'ta gerçekleþtirdiler.
Faþistlerin provokasyonlarla týrmandýrdýðý katliamlarda, resmi rakamlara
göre 111 kiþi öldürüldü. Yüzlerce insan
yaralandý, evler ve iþyerleri tahrip edildi.
28 Mayýs 1978'de ise faþistler Çorum'da
saldýrdýlar. Saldýrýlar ve çatýþmalar sonucunda yaklaþýk 50 kiþi öldü.
Ecevit'in bu saldýrganlýklara yanýtý sýkýyönetim çaðrýsý yapmak oldu. 12 Eylül
darbesinin politik zemini, 12 Eylül'den
önce 13 ilde süren sýkýyönetim uygulamalarýydý.

Ýþgal baþbakaný
20 Temmuz 1974'te Türkiye Kýbrýs'ý iþgal
etti. Yunanistan'daki askeri cuntanýn
desteklediði darbecilerin Kýbrýs'ta
Makarios'u devirmesinden, "demokrat"
ve "halkçý" Ecevit çýkarta çýkarta Kýbrýs'ýn
iþgali sonucunu çýkarttý.
Kýbrýs iþgali, Türkiye'nin saldýrgan dýþ
politika geliþtirmesinde, bölgesel güç
olarak yayýlmacý hayaller beslemesinde,
faþistlerin odaklanacaðý milliyetçi bir politik atmosferin ve adanýn þekillenmesinde
önemli bir sað adýmdý.
Kýbrýs iþgali, Türkiye'de ekonomide son
30 yýlda görülen büyük krizlerin de birincisini tetiklemiþti.

Grev hakký
Ecevit'in cenazesinde, "Türkiye laiktir,
laik kalacak" ve "halkçý Ecevit" sloganlarý
atýlýyordu. Tüm siyasi yaþamý boyunca
zaman zaman sermayeye karþý yaptýðý
çýkýþlar ve halkýn deðiþim isteklerine
uygun politik açýklamalarý insanlarýn
aklýnda kalýcý izler býrakmýþ durumda.
1963 yýlýnda Çalýþma Bakaný olduðu

dönemde, Grev, Lokavt ve Toplu
Sözleþme Yasasý'nýn çýkarýlmasýný saðladý.
Fakat bu yasanýn çýkmasýný savunurken,
"sosyal uyanýþ, ekonomik geliþmeyi
aþmýþtýr" yaklaþýmýna uygun olarak, "biz
çýkartmazsak onlar alacaklar" diyerek, iþçi
hareketinin kaçýnýlmaz yükseliþinin
zorunlu bir sonucu olarak savunduðunu
da aðzýndan kaçýrmýþtýr.
Bir devlet adamý deðil de, gerçekten
emekçilerin haklarýný sonuna kadar savunan bir siyasetçi olsaydý, Ecevit'in önünde
bu haklarýn geniþlemesine yardýmcý olacak çok sayýda fýrsat geçmiþti. Bu fýrsatlarý
hiçbir zaman kullanmadý. 1977'de
CHP'nin aldýðý oylardaki büyük patlama,
radikal solun güçlenmesiyle, iþçi hareketinin mücadeleciliðiyle, toplumda soldan
yükselen basýnçla ilgiliydi. Bu basýncýn
üzerinde yükselen Ecevit, her fýrsatta bu
toplumsal güce sýrtýný döndü. Oysa, bu
gücü arkasýna alarak emekten yana
gerçek adýmlar atmak mümkündü.
Türkiye'de iþçi sýnýfýnýn kazanýlmýþ haklarýna yönelik en kapsamlý neoliberal
saldýrýlarýn baþýnda Mezarda Emeklilik
Yasasý geliyor. Bu yasayý Ecevit çýkardý.
Kamu emekçileri için sahte sendika
yasasýný da Ecevit çýkardý.

Darbeler karþýsýnda tutarsýzlýk
Ecevit, 27 Mayýs darbesini alkýþladý. Ne
12 Mart ne de 12 Eylül askeri darbeleri
karþýsýnda dirençli bir tutum sergilemedi.
12 Eylül'den sonra siyaset yasaðýnýn kalkmasýnýn ardýndan yeniden yükseliþe
geçtiðinde, 12 Eylül yasalarýyla asla
ilgilenmedi. Belli ki tüm þikâyetlerine raðmen, bir devlet adamý olarak 12 Eylül'le
hesabýný kesmiþti.
Dahasý, Ecevit
baþka bir darbeyi, 28
Þubat’ý da
alkýþlamýþtý.

bakanlarýnýn ýrkçý açýklamalarý, faþist partinin artan cüretkârlýðý hâlâ hafýzalarýmýzda. Devletin çýkarlarý için faþistlerle iþbirliði yapan ve deprem sýrasýnda Yunan
kaný istemediðini açýklayan bakanlarla
sürdürdüðü yoðun mesaiden hemen
birkaç yýl sonra, Türkiye'nin Avrupa'da
ýrkçý olmayan tek ülke olduðunu açýklayan solcu bir halk adamý!
Öcalan'ýn yakalanmasý, Kürtlerin ateþkes
ilan etmesi ama devletin bu ateþkesi
yanýtsýz býrakmasý, yani halklar arasýnda
bir linç havasýný oluþturan politik
geliþmeler Ecevit zamanýnda yoðun bir
biçimde yaþandý.
2001 Þubat krizi, halkçý Ecevit'in
baþbakanlýðý döneminde yaþandý ve halk,
Türkiye kapitalizminin tüm tarihinde en
büyük darbelerden birisini aldý.
Kendisi belki hiç kimseyi dolandýrmadý
ama, hem partisinden hem de son koalisyon ortaklarýndan birçok yetkili, derin
bir yolsuzluk bataðýnda servetlerine
servet kattý. Baþbakanlýk binasý önünde
yazar kasalarýný kýran, on binlercesi
birkaç gün içinde iþini kaybeden, kredi
borçlarý yüzünden sokaklarda kendini
yakmaya çalýþan, iflas eden, haklarý için
sokaklarda yürüyüþ yaparken, Ecevit'in
emriyle karþýsýna çýkan polis ve jandarmayla çatýþan yoksullar açýsýndan, "þair
ruhlu bir liderin" kaybý, büyük bir kayýp
deðildir.
Hala F Tipi cezaevlerinde tecrit edilen,
ölüm kapanýna sýkýþtýrýlan insanlar açýsýndan da, 19 Aralýk cezaevleri operasyonunu yöneten dönemin Adalet Bakaný
Hikmet Sami Türk'ün kimin partisinden
bakan olduðunu çok iyi hatýrlýyoruz.
Gazeteci Ragýp Duran'ýn yazdýðý gibi,
"Türkiye'nin dört temel meselesi yani
Kürt, Ermeni, "Siyasal Ýslam" ve ordu
konularýnda, Bülent Ecevit, resmi ideolojinin bir milim dýþýna çýkýp yeni, orijinal,
gerçekten halkçý, vazgeçtim solculuktan,
hakiki sosyal demokrat bir tez bile
getirmedi ki!"
Ecevit, devlet adamýydý. Ve devletin
çýkarlarý ne gerektiriyorsa onu yapmýþtýr.
Devletin çýkarlarý ise esas olarak sermaye
sýnýfýnýn ihtiyaçlarýna göre þekillenir.
Þenol KARAKAÞ

Kanlý bir dönem
1999 yýlýnda
Türkiye'de iþçi
sýnýfýnýn Mezarda
Emeklilik Yasasý’na
karþý verdiði büyük
mücadele, Gölcük
depremiyle son bulmuþtu. Gölcük
depremi sýrasýnda
Ecevit'in koalisyon
ortaðý olarak iktidara
taþýdýðý MHP'nin

Maraþ: Faþitler 111 kiþiyi öldürdü. Ecevit baþbakandý
ve katliamý seyretti.

“Baþka bir dünya için”
antikapitalist hareket - yeni sol

 savaþý durdurmak için  antikapitalist hareket ve kültür  kapitalistlerin eli eðitimin cebinde
 kapitalizm ve cinsel ayrýmcýlýk  kapitalizm dünyamýzý nasýl mahvediyor?  baþka bir dünya derken...
 küresel dünyada milliyetçi kalmak özgür yazýlým

antikapitalist forum
1-2-3 Aralýk, Ankara

Yer: Taksav: Atatürk Bulvarý, No: 127, Kat: 10, Bakanlýklar - Ankara
ayrýntýlý bilgi için: 0535-884 21 22 . 0505-703 47 43 . 0543-417 36 17
Düzenleyen: DSÝP Ankara Ýl örgütü

4 sosyalist iþçi sayý: 263
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AKP Hükümeti’nin
gerçek yüzünü gösteren
saldýrýlardan birisi de
Genel Saðlýk Sigortasý
(GSS) ve Aile Hekimliði
uygulamasý.
Her fýrsatta AKP
Hükümeti’ne saldýran
büyük basýn GSS ve Aile
Hekimliði konusunda
suskun. Aslýnda bu uygulamalarý destekliyorlar.
Genel Saðlýk Sigortasý
SSK, Emekli Sandýðý ve
Bað Kur’u birleþtiriyor ve
tek bir kurum haline
getiriyor. Ama burada durmuyor. GSS ile birlikte
çalýþna herkes çok daha
fazla prim vermeye
baþlayacak.
127 YTL geliri olan her 4
kiþilik aile 64 YTL prim
ödemeye baþlayacak. Aksi
takdirde hiçbir biçimde
saðlýk hizmetlerinden
yararlanamayacak. Ama
sorun burada bitmiyor.

Prim ödeseniz bile gene de
bazý saðlýk hizmetlerinden
yararlanabilmeniz için
fazladan prim ödemeniz
gerekiyor.
Ayrýca, eðer bazý hastalýk-

lardan tedavi görürseniz
ertesi sene o hastalýklardan
tedavi görebilmek için
daha fazla prim ödemeniz
gerekiyor.
GSS ile birlikte emeklilik

de tam analmý ile mezarda
emeklilik haline geliyor.
Emeklilik için gerekli olan
gün sayýsý arttýrýlýyor ve
9000 oluyor, emekli olma
yaþý yükseltiliyor.

Emekli maaþlarý düþüyor, emekli ikramiyeleri
taksitle ödenecek.
26 Kasým Ýzmir mitingi
önemli. Saðlýk
Ocaklarý’nýn kapataýlmasý
ile oluþacak ve çalýþanlar
için hiçbir olumluluðu
olmayan Aile
Hekimliði’nin ilk büyük
uygulamasý Ýzmir2de
yapýlacak. Bugüne kadar
Aile Hekimliði’ne ve
GSS’ye en çok direnen
kent Ýzmir. Bu kentte
yapýlan bir referandumda
500 bin kiþi bu uygulamalara hayýr dedi.
Þimdi 26 Kasým mitingi
ne denli güçlü olursa hem
GSS’nin hem de Aile
Hekimliði’nin Ýzmir’de
uygulanmasý durdurulabilir. KEG bu nedenle
Ýzmir’e gidiyor!

Parasýzlýktan ölmiycem, medikomu vermiycem!
Belki tek saðlýk
güvencemiz. Belki hiç kullanmadýk. Belki her
hizmetinden memnunuz.
Belki çok yetersiz hizmet
verdiðini düþünüyoruz.
Belki hayati ilaçlarýmýzý
alabileceðimiz tek yer…
Kýsaca, üniversite öðrencilerine saðlýk hizmeti
sunan medikolar kapatýlýyor. Bu, yeni yasalaþan ve 1
Ocak 2007'den itibaren
yürürlüðe girecek olan
Genel Saðlýk Sigortasý
(GSS) uygulamasýnýn
sonuçlarýndan sadece biri.
Belki de onbinlerce
öðrenci, bu uygulamadan
sonra, saðlýk hakkýndan
yoksun yaþayacak. Ufacýk
bir grip, önemsemediðimiz
bir baþ aðrýsý ya da düzenli
ilaç kullanmayý gerektiren
bir kalp rahatsýzlýðý. Unut
unut yok öyle bir þey artýk!
Artýk hasta olmak, yaþamak için ilaç almak zorunda kalmak gibi þeyler yok!
Belki arkadaþlarýmýz bu
çok basit sorun yüzünden
ilaçlarýna ulaþamayacaklar

ama yine de medikolarý
kapatýyorlar.
Üstelik sadece bunlar da
deðil. Yasadan sosyal
güvencesi olanlar da etkileniyor. Artýk öyle
"ailemin SSK'sý var ondan
faydalanýyorum" cümleleri
de yok. GSS ile beraber, bu
hakkýmýz da esasýnda elimizden alýnýyor. Prim gibi
bir öðrencinin hayatýna
yabancý yeni kavramlarla
tanýþýyoruz. Yeni düzenleme ile kabaca ödenen
primlerin daha yüksek
miktarlarda ve daha uzun
süre ödenmesi gerekiyor.
Üstelik edinilen hizmetler
týpký "ADSL kotasý" gibi
paketleniyor. Bu paketler
her hastalýðý kapsamýyor.
Paketin kapsamadýðý bir
hastalýða yakalanýrsanýz
veya hizmet almanýz
gerekirse, "kota aþým
ücreti" yani ekstradan prim
ödüyorsunuz. Öyle
"hastalýk bu kardeþim
senin paketine göre mi
bulacak beni" demek yok!
Parasý neyse veriyorsunuz.

Medikolar, üniversite öðrencilerinin saðlýk hizmetlerine
çok cüzi ya da parasýz ulaþmasýný saðlayan birimleri.
Mevcut durumda kaynaklarý yeterli olmasa da, saðlýk
güvencesi olmayan binlerce öðrencinin saðlýk hizmeti
alabileceði tek yer olma özelliðini koruyor. Medikolarýn,
1 Ocak 2007'de yürürlüðe girecek Genel Saðlýk Sigortasý
ile kapatýlmasý planlanýyor.
20 Kasým’da öðrenciler basýn açýklamalarý yapacak:
Bilgi için
(0535) 514 11 73  (0505) 703 47 43  (0543)417 36 07

YTL usulü binlerce liranýz
yok mu? Eee, "paket" bu!
Ne zaman insaný öldüreceði belli olmaz!
Medikolarý kapatmalarý
durumunda bu sonla karþý
karþýya kalmamýz çok
olasý. Bu arada, medikolarý
kapatýyorlar kapatmasýna
ama, 2547 sayýlý YÖK
kanununa göre; bizden
aldýklarý harçlar ile "öðrencilerin beslenme, saðlýk,
spor ve kültürel ihtiyaçlarý
karþýlanýr". Bu hizmetlerin
ne kadar karþýlandýðýný
þimdiki sistemde bunu
hepimiz görüyoruz da;
medikolar kapanýnca yetersiz olan bu hizmetler de
tamamen elimizden alýnacak. Bizden harcý alacaklar, saðlýk hizmetine
gelince; "mediko yok"
diyecekler.

Çözüm: Kitlesel
bir kampanya!
Medikolarýmýza sahip
çýkmak zorundayýz.

Medikolarýmýzýn kapanmasýný protesto etmeyeceðiz. Medikolarýmýzýn
kapatýlmasýný engellemek
için harekete geçeceðiz.
Kazanmak için her öðrenciye medikolarýn kapatýlmak istendiðini anlatacaðýz. Henüz aktif olarak
kampanya baþlamadýðý
halde, konuyu duyan
hemen her öðrenci, bir
þeyler yapmak için
harekete geçiyor. 4
Kasým'da gerçekleþen
Küresel Ýklim Deðiþikliðine
karþý mitingin ardýndan
Küresel Eylem Grubu
aktivistleri "Medikomu
Vermiyorum" kampanyasýna baþlamak için üniversitelerde basýn açýklamalarý
yapma kararý aldýlar.
Saðlýk emekçilerinin
meslek örgütleri ile
sendikasý SES ile "Saðlýkta
Yýkýmý Durduralým" kampanyasýnda beraber
çalýþarak her öðrencinin
haberdar olduðu çok

büyük bir kampanya inþa
etmek için þansýmýz var.
Þimdiden bir çok üniversitede, "Medikomu
Vermiyorum" kampanyalarý inþa edilmeye baþlandý. 20 Kasým'da Ýstanbul, Ankara, Ýzmir,
Zonguldak, Bursa, Edirne
ve Kütahya'da çeþitli
üniversitelerde kampanyayý ilan eden basýn açýklamalarý gerçekleþtirilecek.
Fransa'da birkaç ay önce
iþ yasasýna karþý milyonlara varan bir öðrenci ve
iþçi hareketi oluþmuþtu. Bu
hareket sayesinde, öðrenciler kazandý. Fransa'dan
birkaç ay sonra, bu sefer
Yunanistan'da kitlesel
mücadele ile eðitimde
özelleþtirme yasasý engellendi. "Medikomu
Vermiyorum" kampanyasýna her yerde kitlesel baþlama þansýna sahibiz, çünkü
saldýrý Fransa'da
püskürtülen yeni iþ
yasasýndan kat be kat aðýr,
GSS tam bir ölüm paketi.
Bunu çevremize anlatmayý
baþarabildiðimiz ölçüde
kampanyanýn yerellerimizde hýzla büyümemesi,
çaktýðýmýz kývýlcýmýn baþka
yerlere yayýlmamasý
mümkün deðil.
20 Kasým'da kimi yerlerde küçük, kimi yerlerde
daha büyük ama ilk adým
atýlacak. Ardýndan 26
Kasým'da Ýzmir'de yapýlacak mitingde bir kez daha
"Medikomu Vermiyorum"
diyeceðiz.

Küresel
Eylem
Grubu
2005 Aralýk ayýnda
yapýlan Küresel Isýnma
grubu sýrasýnda çeþitli
kentlerde kurulan
Küresel Isýnma Çalýþma
Gruplarý daha sonra
yeniden þekillenerek
Küresel Eylem Grubu’nu
(KEG) kurdular.
KEG bir yandan küresel
iklim deðiþimine karþý
kampanya yaparken
diðer yandan da Genel
Saðlýk Sigortasý ve
medikolaron kapatýlmasýna karþýkampanya
yürütmekte.
KEG bir aktivist
örgütlenmesi. Çeþitli
alanlardaki aktivistlerin
birbirleriyle iliþki kurmalarýný kolaylaþtýran
Küresel Eylem Grubu
henüz oluþum aþamasýnda.
Þimdilik Ýstanbul,
Ankara, Ýzmir ve
Bursa’da Küresel Eylem
Gruplarý var. Ama KEG
hem yeni kentlere yayýlmaya çalýþýyor hem de
var olduðu kentlerde
yeni alanlara girmeye
çalýþýyor.
4 Kasým yürüyüþü
öncesinde Ýstanbul,
Ankara, Ýzmir ve
Bursa’da öðrenciler
arasýnda toplantýlar
yapýldý.
GSS’ye karþý kampanyada ise daha çok
saðlýk ocaklarýnýn
olduðu mahallelerde
faaliyet sürdürülüyor.
GSS kampanyasýnda
KEG asýl olarak SES ve
tabibpler Odasý’nýn
çalýþmalarýný destekliyor.
KEG’in ilk eylemlerinden birisi de 2006
yazýnda Ýstanbul
Beyoðlu Caddesi üzerind
egerçekleþtirilen insan
zinciri oldu.
Çernobik felaketinin
yýldönümünde gerçekleþtirilen bu zincire
1000’e yakýn insan nükleer enerji istasyonlarýnýn kurulmasýný
protesto ederek katýldý.
AKP hükümetinin yeni
nükleer santrallar kurma
giriþimlerine karþý
Küresel Eylem Grubu’da
en geniþ koalisyonu
kurarak nükleer enerjinin tehlikelerini ve
zararlarýný anlatan bir
kampanyaya
hazýrlanýyor.
KEG aktivistleri 26
Kasým’da Ýzmir’deki GSS
mitingine katýlýyor.
20 Kasým’da ise bir dizi
üniversitede Medikolarýn
kapatýlmasýný protesto
eden basýn açýklamalarý
ve yürüyüþler yapýlacak.
KEG’e katýlmak için:
0535 439 21 93
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Bütün dünyada
eylem yaptýk
4 Kasým günü küresel
iklim deðiþimine karþý
dünyanýn 41 ülkesinde
yürüyüþler ve mitingler
yapýldý. 10 binlerce insan
kapitalizmin hýzla
dünyamýzý büyük bir
felakete çeviren politikalarýna karþý çýktý.
En büyük gösteriler
Kyoto anlaþmasýný imzalamayan Avustralya’da
gerçekleþti. Bu ülkede
Sydney, Melbourne ve
daha bir çok þehirde
yapýlan gösterilere 90 bin
kiþi katýlýrken Londra gösterisine ise 50 bin kiþi
katýldý.
Türkiye’de Ýstanbul’da
yapýlan gösteriye 1.000 kiþi
katýldý.
Olaðanüstü kötü hava
koþullarý gösteriye katýlanlarýn sayýsýnda büyük bir
düþüþe neden olurken gösteri politik olarak çok can-

"Elbetteki sanayileþmemiz
devam edecektir ve
emisyonda bugünkü miktarýn da üzerine çýkmak
zorundayýz. "
Rýfat Hisarcýklýoðlu, TOBB
Bu sözleri söyleyen TOBB
baþkaný tam anlamýyla
Türkiye'deki patronlarýn neler
düþündüðünü çok net ortaya
koyuyordu. Öte yandan Çevre
Bakaný Osman Pepe ise Kyoto
Protokolünü "2015 yýlýnda imzalayabileceðimizi" söyleyerek
devletin bu konuda ne kadar ilgisiz olduðunu ortaya koyuyordu.
Çünkü Kyoto Protokolü 2012
yýlýna kadar sera gazý salýnýmý ile
ilgili bir karardý.
Ýþte devletin ve patronlarýn bu
kararlýlýðýnýn ne anlama geldiðini
30 Ekim tarihli BM Ýklim
Deðiþikliði Sekreteryasý'nýn hazýrlamýþ olduðu raporla öðrenmiþ
olduk. Bu rapora göre Türkiye,
1990-2004 yýllarý arasýnda sera
gazý salýnýmý artýþýnda % 73'le
dünya birincisi olmuþtu. Bu artýþ
dünyanýn sera gazý salýnýmýnda
%1'lik bir artýþ anlamýna da geliyor. Raporu incelediðimizde çok
ilginç bir tablo daha görüyoruz.
Miktar olarak en fazla artýþý
saðlayan ülkeler arasýnda 4. olan
Türkiye'nin ilk beþteki dostlarýný
incelediðimizde Kyoto
Protokolü'nü imzalamayan diðer
3 ülkeyi de görüyoruz: ABD,
Kanada ve Avusturalya.

Arttýrmak suç mu?
Tabiki suç. En azýndan bizlerin
bunu böyle görmesinde fayda
var. Sonuçta bir canlýyý öldürmek
suç deðil mi? Peki bir canlý
türünü yada bir dizi canlý türünü
öldürmek? Ya da 200 milyon
insanýn göçmesine sebebiyet vermek? 3 milyar insanýn temiz su
kaynaklarý ile olan baðlantýsýný
kesmek? Mesela Bengladeþ'in

lýydý.
“Ne petrol, ne kömür ne
de nükleer, güneþ, rüzgar
bize yeter” diyen KEG
pankartý en öndeydi.
Gösteriye KEG’in yaný
sýra GreenPeace, Yeþiller,
Sinop Bizimdir grubu
katýldý.
Gösterinin sonunda
yapýlan mitingin ilkkonuþmasýný Açýk Radyo’dan
Ömer Madra yaptý. Çeþitli
gruplarýn yaptýðý müziðin

Seragazý patronlarýna
karþý sýra bizde!
yarýsýnýn sular altýnda kalmasýný
saðlamak?
Ýþte insan eliyle yaratýlan bu
iklim deðiþikliði ile atmosfere
salýnan sera gazlarý, ki baþta karbondioksit olmak üzere metan,
diazotmonoksit gibi 6 gazýn
salýnýmýný ile dünyanýn iklim
dengesini bozuyorsunuz. Bu
nedenle bizler için "dünyayý
öldürmeye kalkýþmak" gibi bir
suç anlamýna sahip.
Öte yandan, Kasým ayýnda bu
kadar yoðun sel ve can kaybýyla
karþýlaþmamýz en somut delil olacaktýr. 2005 yýlý itibariyle doðal
afetlerdeki kayýplar 1950'lerin 13
katýndan fazla gerçekleþmektedir.
Nitekim 1990'dan bu yana
gerçeleþen 2,500 doðal afette
650,000'den fazla insan ölerek 730
milyar Amerikan Dolarýndan
fazla hasar oluþtu.

Geliþmek zorunda mýyýz?
Aslýnda iklim deðiþikliðine
sebeb olan sera gazý salýnýmýný
devletin ve patronlarýn desteklediðini söylemek tam olarak
açýklayýcý olmaz. Asýl
destekleyen, daha çok kâra dayalý ve bunu insan emeðini sömürerek ve doðal varlýklarý kullanan
sistemir, yani kapitalizmdir.
Doðal olarak sistem daha çok
üreterek daha çok refaha kavuþacaðýmýz fikrine bizi inandýrmaya
çalýþýyor.. Özellikle yeni neoliberal politikalar ile bu tartýþma çok
ciddi bir yer bulmaya baþladý ve
herkes kalkýnmadan, üretmekten
bahseder oldu.
Zaten bu argümanýn hakim
olduðu dönem ile Türkiye'nin

%73 sera gazýný saldýðý dönem
aynýdýr. Bu dönemde 2 ekonomik
kriz yaþandý, iþsizlik arttý, üretim
artýþýna raðmen istihdam ve
toplumun gelirlerinde artýþ
hemen hem hiç olmadý.

Neler yapabildik?
Bugüne kadar iklim deðiþikliði
bir grup bilim insanýnýn çabasý ve
tartýþmasý ile bu noktaya geldi.
Nerden baksanýz Kyoto
Protokolü gibi adýmlarda öncü
bir rolleri vardý. Ama küçük bir
grubun çabasý kökten çözmeye
yetmeyecektir. Geçen sene çok
önemli bir adým atýldý ve ilk defa
küresel düzeyde bir eylem
yapma þansýný yakaladýk. Yani,
dar bir tartýþmayý artýk küreselleþtirdik diyebiliriz.

Ýklim deðiþikliði
durdurulmalý mý?
Son veriler artýk dünyamýzýn bu

kirlenmeyi kaldýramayacaðý
yönünde. Ýklim deðiþikliðinin
geri dönülmez noktasý konusunda çeþitli varsayayýmlar
sözkonusu. Bu varsayýmlar her
geçen gün daha yakýn tarihleri
öngörüyor. Mesela son zamanlarda çýkan ve yaklaþýk 40 yýl sonra
denizlerde balýklarýn kalmayacaðý haberi bunun bir yansýmasý.
Teknik olarak mümkün mü?
Çok kýsa bir sürede sera gazý
salýnýmýný %80 azaltmamýz
gerekiyor, Türkiye gibi %73 arttýrmamamýz lazým. Yaþamýmýzda
çalýþtýðýmýz fabrikaya, mahallemizden, ulaþým araçlarý kullanarak
gidiyoruz. Bu cümlede bahsi
geçen 3 þey ayný zamanda iklim
deðiþikliðinin üç ana kaynaðýnýný
gösteriyor; Endüstriyel Enerji,
Ulaþtýrma ve Yerel Kullaným.
Türkiye'de bile bunun nasýl olabileceðini ortaya koyabiliriz:
1- Endüstriyel Enerji: Bu konu-

sonunda Mor ve Ötesi
Grubu’ndan Kerem
Kabadayý konuþtu.
4 Kasým Küresel Ýklim
Deðiþikliði gösterisinin
hazýrlýk çalýþmalarý içinde
Ýstanbul’da Galatasaray ve
Ýstanbul Teknik Üniversitesi’nde toplantýlar yapýldý.
Küresel Eylem Grubu
önümüzdeki dönemde de
kampanyaya aktif bir
biçimde devam edileceðini
açýkladý.

da en büyük pay kömür santrallerinden geliyor. Türkiye'nin
elektrik üretiminin %75'i kömürden saðlanýyor. Çok basit bir þekilde bunlarýn yerine rüzgar
santralleri, küçük hidroelektrik
santralleri koyabiliriz.
2- Ulaþtýrma: Dünya'da yýlda 50
milyondan fazla araba üretiliyor.
Bunun karþýlýðýnda bir yýlda üretim kadar kaynakla demiryolu
için gerekli altyapý, lokomotif ve
vagon yapýlsa, aslýnda hem ucuz,
hem zararsýz bir çözüme hemen
kavuþabiliriz.
3- Yerel kullaným: Bugün evlerimizin olmayan altyapýsý, izolasyon, aydýnlatma sistemimizin
saðlýksýzlýðý giderildiðinde bütün
bunlar hýzla düþecektir.
Aslýnda hepsinden önemlisi, bu
kadar enerjiyi üretmek için deliler gibi çalýþmak yerine, insan
ihtiyaçlarýný karþýlayan ve kara
dayanmayan bir tasarruf sistemi
ile yeniden planlamak.

Çözüm nasýl
mümkün olacak?
Bu kadar basit teknik konular
ancak ve ancak, küçük bir bilim
insaný grubunun zorlu çabasý ile
petrol tüccarlarý, yakýn dostlarý
bürokratlarla ikna etmesi ile
deðil, kitlelelerin ortak mücadelesi ile mümkün olabilir. Yani
küçük bir grubun kar ve rant
çýkarlarý ile deðil, buna karþý
büyük kitlelerin kaynaklarýn
bütün dünya için paylaþým talebi
ve dayanýþmasý ile kazanýlabilir.
Bu mücadelede, bizlere kar ve
büyümeden bahsedenlere karþý
"hayýr çözüm kaynaklarýn bütün
insanlýðýn ve gezegenimizin paylaþýmý ile mümkün" diyen bir
tartýþmayý yükseltmek zorundayýz.
Fakat sonuçta unutmayalým ki,
bütün seragazý patronlarý birlik
ve en büyük zaferlerini
Türkiye'de %73 artýþ ile
kazandýlar. Artýk sýra bizde!
Önder Algedik - KEGa
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BUSH YENiL
"Kuþaklar arasý sürecek
uzun bir savaþa hazýrýz."
"ABD, küresel çýkarlarý
olan tek devlettir."
"Küreselleþmeye karþý
çýkan teröristtir."
Bu sözlerin bir kýsmýný
söyleyen bir kýsmýný ise
esinleyen adam, istifa etti.
ABD Savunma Bakaný
Donald Rumsfeld, 7 Kasým'da gerçekleþen ABD
Kongre seçimlerinden
Cumhuriyetçi Parti'nin yenilerek çýkmasýndan
hemen sonra istifa etmekten baþka çare bulamadý.
Seçimlerden sonrasýnda
yaptýðý basýn açýklamasý
sýrasýnda, Rumsfeld'in ardýndan Baþkan yardýmcýsý
Dick Cheney'nin de istifa
edip etmeyeceði sorusu
Bush'un canýný sýktý.
7 Kasým seçimleri, ABD
egemen sýnýfý içinde süren
krizin derinleþmesi anlamýna geliyor. Þimdi, her þeyden çok, ABD'nin
önümüzdeki dönemde
Irak'ta nasýl bir politika
izleyeceði tartýþýlacak.
Seçimlerin bir yandan
ABD'nin Irak savaþý
konusunda politik yenilgisinin tescil edilmesi
olduðunu görürken, diðer
yandan da bu seçimlerin
hemen ardýndan ABD'nin
Irak'tan çekileceðini
düþünmemek gerek.

Irak Çalýþma Grubu
Rumsfeld'in yerine
göreve atanan þahýs,
Demokrat ve Cumhuriyetçi
Parti'nin temsilcilerinden
oluþan Irak Çalýþma
Grubu'nun da üyesi. Irak
Çalýþma Grubu, ABD'nin
her iki partinin olgun,
soðukkanlý ve gerçekçi
siyasilerinden oluþturulan
ve önümüzdeki dönemde
Bush'un Irak'ta daha aklý
baþýnda adýmlar atmasýný
saðlayacak bir platform
olarak sunuluyor.
Oysa, olanaksýz olan bir
þey varsa, o da ABD'nin
Irak'ta "daha aklý baþýnda
politikalar" izlemesi.
Çünkü 11 Eylül'den sonra
geliþtirilen ABD dýþ politikasý, kýsaca, "Önleyici
savaþ doktrini" adý verilen
ve askeri saldýrganlýða
dayanan politikalar, birkaç
aklý havada neocon'un
belirlediði politikalar deðildi. Bush dönemi ABD politikalarý, soðuk savaþ döneminin sonunda ABD
emperyalizminin, silah,
sanayi ve petrol devlerinin
geliþtirdiði politikalardý.
Bush doktirini adý verilen
bu siyasal yaklaþým, beþ
yýldýr ABD iç ve dýþ politikasýnýn merkezi noktasýný

oluþturuyor.
Bu politika, ABD'nin
küresel çýkarlarý için tek
taraflý ve saldýrgan politikalar uygulamasý,
teröristlerce kullanýlan
zayýf rejimlerin piyasa
ekonomisine açýlan
demokrasiler haline getirilmesi gibi baþlýklarý kapsýyordu.
Bu askeri saldýrganlýða
dayalý politikalarýn geliþtirilmesinin nedeni ise,
ABD'nin týpký 20. yüzyýl
gibi, 21.yüzyýlýn da bir
Amerikan yüzyýlý olmasýný
garanti altýna almak
istemesiydi.
Ne Afganistan ne de Irak
iþgallerinin arkasýnda kitle
imha silahý ya da zorbalardan kurtulmak gibi istekler
var. ABD, batýyý, Çin ve
Rusya'yý kendi hegemonyasýna boyun eðmeye
zorluyor. Irak Çalýþma
Grubu, iþte bu hedefin
hayata geçirilmesinde Irak
iþgalinin yarattýðý sorunlarý
yumuþatmaya çalýþacak.

Muhafazakârlarýn
politik yenilgisi
ABD iþgallerinin mimarlarýndan Rumsfeld'in istifasý, ABD'nin Irak'ta saplandýðý bataðýn sonucu.
Bush, "Irak'ta kitle imha
silahý" olmadýðýný itiraf
ettiðinde, Bush ve ekibinin
yenilgisi baþladý.
Demokrasi adýyla
sunulanýn, Irak'ta her an
patlamaya hazýr bir þiddet
ortamý olduðu açýða çýktýðýnda, Bush'un yenilgisi
hýzlandý.
Bizzat Bush'un kendisi,
Irak'taki durumu Vietnam
savaþýna benzettiði anda
ya da Richard Perle'in
"Irak'ýn iþgali hataydý"
dediði anda, Bush'un
yenilgisi hýzlandý.
Ama Bush'un yenilgisine,
ABD emperyalizminin
dünya hegemonyasý politikalarýnýn yenilgisine
neden olan en önemli iki
etken, Irak halkýnýn
direniþi ve küresel savaþ
karþýtý hareketin ara vermeden kampanyalarýný
sürdürmesi oldu.
Þimdi, Bush'un politik
yenilgisini kesinleþtirmek,
bu politik yenilginin askeri
bir yenilgiye dönüþmesi
için Irak direniþiyle bütünleþmek ve ABD'deki savaþ
karþýtlarýnýn kampanyalarýna güç vermek gerekiyor.
Irak Çalýþma Gücü boþuna çalýþmasýn. ABD ya
Irak'ta kalmaya devam
edecek ya da tasýný taraðýný
toplayýp yenildiðini kabul
etmek zorunda kalarak
Irak'tan defolup gidecek.

Bush ve çetesini bu hareket yeniyor

Halk savaþa hayýr dedi, ama…

A

merika'da yapýlan seçimler, sonuçlarý itibariyle,
bütün dünya tarafýndan,
aslen Irak savaþý
konusunda yapýlan bir referandum
olarak algýlandý. Ancak, Demokratlarýn zaferinin Irak savaþýnýn
sona ermesini, Yeni Amerikan
Yüzyýlý Projesi'nin çöpe atýlmasýný
ve Amerikan askerlerinin
Ortadoðu'dan çekilmesini saðlayacaðýný düþünmek iyimserlik olur.
Seçildiði günden bu yana Bush'un
programýna ve uygulamalarýna
imza atan neocon'lar, 1970'lerde
Reagan'ýn yanýnda yer almak için
Demokratlardan ayrýlan Richard
Perle gibi demokratlardan oluþuyor. Perle, geçtiðimiz günlerde
Vanity Fair dergisine verdiði röportajda Irak savaþýnýn büyük bir hata
olduðunu söylemiþti.
Ayrýca, içindeki savaþ karþýtlarýnýn azýnlýkta kaldýðý Demokrat
Parti'nin aslýnda Irak savaþý
konusunda bir stratejisi yok.
Demokratlar, savaþý deðil, savaþýn
yönetiliþ biçimini eleþtiriyor.
Gönderilen asker sayýsýnýn az
olduðunu söylüyorlar.
Dolayýsýyla Demokratlar, bu
savaþýn baþlangýcýndan tutun da, þu
an ulaþtýðý noktaya kadar geçen
zamanda aslýnda neler olduðunu
araþtýrýp Bush hakkýndaki yalanlarý
ortaya çýkarmayacak. Zaten
Temsilciler Meclisi'nin yeni baþkaný
Nancy Pelosi de Bush için azil
sürecini 'zaman kaybý' olarak nitelendirdi ve böyle bir þeye gerek
olmadýðýný söyledi.
Demokrat Parti, eskiden beri
Ýsrail'deki Siyonist rejimi güçlü bir
þekilde destekliyor. Temsilciler
Meclisi'nin 2003'ten beri üyesi olan

Illinois temsilci Rahm Emanuel, bir
Ýsrail göçmeni ve savaþ karþýtý
Demokrat adaylarý saf dýþý býrakmasýyla biliniyor. Ayrýca, 2008'de
baþkanlýða adaylýðýný koymaya
hazýrlanan Hillary Clinton, Bush'u
Ýran'a karþý yumuþak davranmakla
suçluyor.
Temsilciler Meclisi'nin Dýþ Ýliþkiler Komitesi'nin baþýna geçmesi
beklenen Tom Lantos ise, 'önleyici
savaþ doktrini'ni destekliyor ve
Ýran, Sudan gibi ülkelere müdahale
edilmesi gerektiðini düþünüyor.
Her ne kadar seçim sonuçlarý
Amerikan halkýnýn Demokrat-lar-

dan asýl beklentisinin bu haksýz ve
yalanlara dayalý savaþý bitirmek
olduðunu gösterse de, Demokratlarýn bunu, en azýndan tek baþlarýna yapmayacaklarý çok açýk. Savaþý
asýl durduracak olan, Amerika'da
savaþ karþýtlarýnýn, asker ailelerinin
kampanyalarý, kitlesel gösterileri ve
bunlarýn Irak'taki direniþ ve
dünyadaki savaþ karþýtý hareket ile
birleþmesi. Bu anlamda, hem onlara
hem de onlarýn mücadelesini
güçlendirecek biz Türkiye'deki
savaþ karþýtlarýna büyük görevler
düþüyor.

"Bir seçim yenilgisinin hem seçimlerin yapýldýðý ülkede
hem de dünyanýn geri kalanýnýn her tarafýnda böylesine
coþkuyla karþýlanmasý dünya tarihinde nadir bir olay olsa
gerek. Bush nihayet gezegenin büyük çoðunluðunun birleþmesini saðladý!"
Londra Observer gazetesi, 12 Kasým 2006
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LiYOR
Amerikan halký yoksullaþtý
S

eçime hakim olan
gündem Irak savaþý
olsa da, ekonomik
kaygýlar da Amerikan
halkýnýn Bush'u cezalandýrmasýnda önemli bir
rol oynadý. Yapýlan
araþtýrmalar, halkýn
geçtiðimiz birkaç yýlda
yaþanan ekonomik
büyümeden pay
almadýðýný hissettiðini
gösteriyor.
Amerikan Eyalet
Yasama Meclisi Üyeleri
Ulusal Konseyi tarafýndan
yapýlan bir araþtýrma,
Bush yönetiminin kamu
harcamalarýnda 49 milyarlýk bir kesinti yaptýðýný
gösteriyor. Buna karþýn,
geçtiðimiz beþ yýl içinde
saðlýk harcamalarýnýn
maliyeti yüzde 70 oranýnda, üniversite fiyatlarý
yüzde 40 oranýnda arttý.
Bush yönetimi sýrasýnda
bir ailenin elde ettiði gelir
miktarý, 2001 yýlýndan bu
yana toplam 1.699 dolar
azaldý. Fakat, aile baþýna
düþen borç miktarý yüzde
34 artarak 55.300 dolara
çýktý. Yani her Amerikan
ailesi, gelirlerinin
neredeyse yüzde 15'iyle
borç ödüyor.
Bush yönetimi, 2007 yýlý
bütçesinde çocuklara,

daha önce söz vermiþ
olduðu rakamdan 12 milyar dolar daha az bir
bütçe ayýrdý. Bu, ihtiyacý
olan 3 milyon çocuðun
2007 yýlýnda okul ve
eðitim yardýmý alamayacaðý anlamýna geliyor.
Bush yönetiminin ilk iki
yýlýnda 2,6 milyon kiþi
iþsiz kaldý. Amerika'nýn
en zengin yüzde 1'i, yani

yýllýk geliri 1,2 milyon
dolara ulaþanlar, Bush'un
2001 yýlýndan beri yaptýðý
vergi indirimlerinden 1/3
oranýnda kâr elde etti.
Amerika'nýn en zengin
yüzde 20'lik kesimi, bu
kesintilerden, gelirlerinin
2/3'ü oranýnda kâr etti.
En tepedeki yüzde 1'lik
kesimin sadece bu vergi
kesintilerinden elde ettiði

kâr, Irak savaþýnda harcanan paranýn iki katýna
denk düþüyor ve uzmanlar bu paranýn tüm
Amerikalýlarýn uygun bir
saðlýk hizmeti almasýna
yeteceðini söylüyor.
Diðer yandan,
Amerika'da 4,5 milyon
insan açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþýyor. Amerikan
Sayým Bürosu'nun araþtýrmasýna göre, Amerika'da
18 yaþýn altýnda olanlarýn
yüzde 17,8'i yoksul.
Bunlarýn çoðunu Latin
Amerika ve Afrika
kökenliler oluþturuyor.
Toplam Amerika nüfusunun ise yüzde 13,3'ü yoksul; 16 yaþ ve üzerindekilerin yüzde 27'si iþsiz.
Bu araþtýrmalarýn
sonuçlarýna göre, halkýn
yüzde 36'sý özellikle
Bush'a karþý oy verdiðini
söylüyor. Yüzde 41'i ise,
yolsuzluk ve skandallar
yüzünden Demokratlara
oy verdiðini belirtiyor.
Ankete katýlanlarýn yüzde
56'sý, Amerika'nýn Irak'tan
hemen çekilmesi gerektiðini düþündüðünü açýklýyor. Yani Amerikan
halký Bush ve yönetiminin hem iç politikasýndan hem dýþ politikasýndan býkmýþ durumda.

Bu sadece ilk adým

Amerikan halký neye oy verdi?

Amerika'daki savaþ karþýtý koalisyon olan United
for Peace and Justice'in, seçimlerin ertesi günü
yayýnladýðý mesaj:
Bu, Amerikan Halkýnýn Barýþ Emridir
Sonuçlara bakýlýrsa, dün yapýlan seçimler, gerçekte
savaþ konusunda yapýlmýþ bir referandumdur ve
bu referandumun sonuçlarý çok açýktýr: Oy verenlerin büyük çoðunluðu barýþ istiyor.
Seçim sonuçlarý, savaþ karþýtý hareket açýsýndan
büyük bir zaferdir. Amerikan halký, savaþ yanlýsý
adaylara oy vermeyerek ve Irak meselesini seçimlerin ana konusu haline getirerek, savaþ karþýtlýðýný
politik bir güce dönüþtürmüþ ve savaþ karþýtý
hareketi güvenilecek bir güç haline getirmiþtir.
Amerika'daki savaþ karþýtlarýnýn bu noktaya gelmesine katkýda bulunan herkese teþekkürler.
Fakat bu sadece ilk adým. Þimdi daha önemli bir
aþamaya girdik: Þimdi, yeni temsilcilerimizin,
halkýn barýþ talebini yerine getirmesini ve askerleri
derhal Irak'tan çekmesini saðlamalýyýz. Bunun için,
yeni temsilcilerimiz üzerinde her biçimde baský
kurmaya devam etmeliyiz.

Amerika'da Demokratlar bu seçime giderken altý
önemli konuda kampanya yaptýlar. Demokratlarýn
vaadleri Amerikan halkýnýn neye oy verdiðini
göstermesi açýsýndan anlamlý.
1- Demokratlarýn önemli hedeflerinin baþýnda
"Yurtiçinde ve dýþýnda gerçek güvenliðin saðlanmasý" var. Irak konusunda Bush'un baþarýsýz politikasýnýn düzeltileceði vaat ediliyor.
2- Amerikalýlarýn daha iyi yaþam þartlarýna kavuþmasý için istihdam imkânlarýný geliþtirileceði ve
ücretlerin artmasý garantisi veriliyor.
3- Her isteyenin üniversite eðitimi görebilmesi için
vergi teþviklerine, düþük faizli öðretim kredilerine ve
burslara önem verilecek.
4- Enerjide dýþa baðýmlýlýðý azaltmak için bio-enerjiye, vergi teþviklerine önem verilmesi ve enerji fiyatlarýnýn ucuzlatýlacaðý vaat ediliyor.
5- Saðlýk hizmetlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý, hayat ve
saðlýk sigortasý konularýnda halka yeni imkânlarýn
getirilmesi ve tasarruflarýn teþvik edileceði vaat
ediliyor.
6- Sosyal güvenlik hizmetlerini yaygýnlaþtýrýlacaðý ve
emeklilik haklarýnýn güvence altýna alýnacaðý vaat
ediliyor.

United for Peace and Justice Coalition
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Bush hâlâ yerinde; Blair hâlâ yerinde. Yakýnda gidecekler, ama devrildikleri için deðil, süreleri dolduðu
için gidecekler.
Peki biz niye dört yýldýr durmadan savaþ karþýtý
hareketi inþa etmeye, büyütmeye çalýþýyoruz; niye
toplantýlar, basýn açýklamalarý, yürüyüþler yapýyoruz?
Niye dünyanýn her yanýnda sosyalistler ve savaþ
karþýtlarý dört yýldýr savaþa karþý propaganda yapýyor,
eylemler örgütlüyor?
Ne oldu bu çabanýn sonucunda? Ýþgal devam ediyor,
Bush ve Blair yerlerinde duruyor. Boþuna mý yaptýk
her þeyi?
Boþuna olmadýðýný geçen hafta gördük.
Amerika'da Demokrat Parti'nin zaferi önemli görünmeyebilir. Yeni seçilen Demokratlar özellikle saðcý
olduklarý için aday gösterilmiþ, Irak konusunda kesin
tavýrlara sahip olmayan kiþiler.
Savunma Bakaný Rumsfeld'in istifa etmek zorunda
kalmýþ olmasý önemli görünmeyebilir. Yerine getirilen
kiþi bir savaþ karþýtý deðil elbet.
Ama dört yýldýr boþa çaba harcadýðýmýzý veya seçim
sonuçlarýnýn önemsiz olduðunu düþünmek, toplumsal
hareketlerin nasýl geliþtiðini anlayamayan bir dar
görüþlülükten kaynaklanabilir ancak.
Toplumsal hareketler yeraltý nehirleri gibidir. Çok
sayýda küçük kaynaktan beslenerek ilerler, engellerle
karþýlaþýr, yön deðiþtirir, yavaþlar, hýzlanýr, beslenerek
ilerlemeye devam ederse, uzun bir sürecin sonunda,
önünde durulamaz bir güce ulaþýr, yeryüzüne çýkar.
Bush ve çevresi her noktada önümüze engeller
çýkardý, yeni iddialar, savaþý meþru kýlmaya çalýþan
savlar öne sürdü. Müthiþ bir propaganda savaþý
sürdürdü. Sadece Iraklýlarý deðil, tüm Ýslam dünyasýný
korkunç bir düþman olarak gösterdi. Biz yutmamýþ
olabiliriz, ama kitlesel bir hareketin etkisini göstermeye baþlamasý için geniþ kalabalýklarýn ikna olmasý
gerekiyordu. Ve Amerikan halký artýk, nihayet, ikna
oldu.
Seçim sonuçlarý elbette önemli. Çünkü yenilgiye
uðrayan Bush'un partisi ve savunma bakaný deðil
sadece. Amerikan egemen sýnýfýnýn Bush tarafýndan
temsil edilen saldýrgan, savaþçý kanadý ve bu kanadýn
21. yüzyýl dünyasý için yaptýðý tüm planlar darbe yedi.
Ýnandýrýcýlýklarýný kaybettiler, fire veriyorlar, planlarýný
uygulama yetenekleri giderek azalýyor. Biz de dört
yýldýr bunu saðlamaya çalýþýyoruz. Yeraltý nehrimiz
yeryüzüne çýktý.

Bush kadýnlara ve
eþcinsellere düþmandý

B

ush, sadece yurtdýþýnda deðil, yurt içinde de
özgürlükleri kýsýtlamak için çaba harcadý. Irkçý
olmasýnýn yaný sýra, ayný zamanda eþcinsellere
de düþman.
Bush, önce 2004 yýlýnda, ardýndan 2006 yýlýnýn Haziran
ayýnda, Amerikan Senatosu'na eþcinsel evliliklerin yasaklanmasý çaðrýsýnda bulunmuþtu.
Bush, kadýn ve erkek arasýndaki evlilik kurumunun
medeniyetin en temel kurumu olduðunu belirterek
"eylemci yargýçlar" olarak ifade ettiði kesimlerin müdahalesinden korunmasý gerektiðini savunmuþtu. Burada
kastedilen yargýçlar, evlilikle ilgili olarak, eþcinsellerin
diðer insanlarla ayný haklara sahip olduklarý yönün-de
hüküm verenlerdi.
Bush sadece eþcinsellere deðil, kürtaj hakkýna da karþýy.
2000 yýlýnda baþkan olduðundan beri, Ameri-ka'da
kadýnlarýn seçme haklarý sürekli tehlike al-týnda oldu.
Bunun son ör-neði, Güney Dakota valisi (Cumhuriyetçi),
kadýnlarýn her ne gerekçe ile olursa olsun (tecavüz, ensest ve kadýnýn saðlýðýnýn tehlike-de olduðu durumlarda
bile) kürtajý yasaklayan bir yasa çýkarmasý oldu. Yasa-nýn
geçtiðimiz Temmuz ayýnda yürürlüðe girmesi bekleniyordu, fakat kürtaj taraftarlarý halk oylamasý yapýlmasýný
istediler. Yasa halk tarafýndan yüzde 56'ya yüzde44 oyla
reddedildi.
Son seçimlerden sonra, Demokratlarýn çoðunluðu
kazanmasý ile, Senato ve Temsilciler meclisine gelen yeni
kanun koyucularýn 29'u kürtaj hakkýný açýkça savunuyor.
Yani þu anda kürtaj hakkýný savunanlar Senato ve
Temsilciler Meclisi'nde çoðunlukta.
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YORUM
Ýran Irak olmasýn
Bush ve çetesinin Irak’taki yenilgisi artýk kesin.
ABD’de ki son seçimler, Blair çekileceðini ilan
etmesi bunun en net göstergeleri. ABD-Ýngiliz ittifaký hem Afganistan’da hem de Irak’ta yenildi.
Bu durumda kýsa zamanda acaba Afganistan’dan
ve Irak’tan çekilmezler mi? Normal olan bu. Ama
büyük olasýlýkla Irak’tan ve Afgansitan’dan çekilmeyecekleri gibi yeni hedeflere de saldýracaklar.
Irak’a saldýrmak sadece Bush ve Blair’e ait politikalarýn sonucu deðil ABD egemen sýnýfýnýn hegemonya isteðinin bir ürünü.
Bush-Blair ikilisinin farký Amerikan egemen
sýnýfýnýn daha önce ittifaklar kuaran anlayýþýnýbir
kenara býrakmalarýydý. Þimdi en büyükolasýlýkla
tekrar eski politikalara dönülecek. zaten daha þimdiden “baba Bush geri geliyor” deniyor. Ýttifak
politikalarý baba Bush tarafýndan uygulanmaktaydý. Ayný þekilde Rumsfeld’in Bakanlýktan alýnmasý
da benzer birpolitik geliþme olarak
yorumlanmakta.
Irak iki açýdan ABD için hayati bir öneme sahip.
Birinci olarak sahip olduðu petrol kaynaklarý ve ile
çok önemli bir yer. Irak’a hakim olmak dünya enerji kaynaklarýna hakim olmanýn büyük bir adýmý.
Ýkinci olarak ise Irak stratejik bir öneme sahip.
Irak’a sahip olmak Ortadoðu’da büyük bir güce
ulaþmak demek ve þu anda Irak’ta 150 bin ABD
askeri ve 30 bin Ýngiliz askeri var. Bu çok büyük bir
güç. Bu iki emperyalist ülke bu askeri güçlerini
kolay kolay Irak’tan çekmez. Çektikleri takdirde
dünya üzerindeki askeri hegemonyalarýný büyük
ölçüde kaybedeceklerdir.
Dolayýsýyla Amerika ve Ýngiltere’nin Bush ve Blair
yeniliyor diye Irak’tan çekileceðini düþünmemek
gerekir. Tam tersine ABD ve Ýngiltere savaþý yayma
eðilimi içinde. Ýran’a saldýrmak hala gündemde.
Böylece Ortadoðu’nun bir baþka çok önemli stratejik noktasýna el konacaktýr.
Þimdi Ýran Irak olmasýn kampanyasý herzamankinden daha önemli.

Nikaragua’da Ortega kazandý
1979’da diktatör Samoza’dan iktidarý alan sandinista
hareketinin eski önderi Daniel Ortega geçen hafta seçimleri kazanarak bir kere daha Nikaragua devlet baþkaný
oldu. Ortega 1990’da seçimleri kaybettiði için iktidarý
býrakmýþtý. Daha sonra 4 defa seçimlere katýldý ve her
defasýnda yenildi.
Bugünkü Ortega’nýn 1980’lerdeki Sandinista lideri olan
Ortega ile ilgisi yok. Ortega þimdi Nikaragua’yý baþka
Orta Amerika ülkeleri ile birlikte yeni liberal politikikalara eklemleyecekolan Orta Amerika Bölgesel
Bloðu fikrini destekliyor. Seçilebilmekiçin de çeþitli
yozlaþmýþ sað politikacýlarla ve iþ adamlarý ile ittifaklar
kurdu.
Kimileri þimdi Ortega’yý Latin Amerika’da solun en
yeni zaferi olarak tanýmlayacaklar ama bu pek gerçekci
olmayacak. Yakýnda Ortega’nýn nasýl politikalar izlediðini hep birlikte göreceðiz.

Lübnan’da Ýsrail hunharlýðý
Ýsrail'in Lübnan'a yaptýðý saldýrý sýrasýnda beyaz fosfor
kullandýðý Birleþmiþ Milletler (BM) tarafýndan da doðrulandý.
Ýsrail Lübnan'a Hizbullah'ý silahsýzlandýrmak amacýyla
girmiþ ve bir aylýk süre boyunca ateþkesi kesin olarak
reddetmiþti. Ancak, Hizbullah baþta olmak üzere
Lübnan halkýnýn direniþini kýramayýnca geri çekilmek
zorunda kalmýþ ve bu görevi BM komutasýndaki içinde
Türkiye'den askerlerinde yer aldýðý birliklere býrakmýþtý.
Beyaz fosfor, ABD tarafýndan Irak'ta Felluce direniþini
kýrmak için de kullanýlmýþ bir kimyasal silah. Kemiðe
kadar iþleyebilen kimyasal tepkime ile oluþan yanýklar
oluþturan beyaz fosfor tam anlamýyla kitle imha silahý.
Ayrýca Ýtalyan televizyonu RAI'nin yaptýðý habere göre,
Ýsrail Lübnan'da, sýðýnak delici ve seyreltilmiþ uranyum
içeren bombalar da kullandý ve bu nedenle hala bölgede
radyasyon bulunuyor.

DÜNYA
Gazze’den Dr Mona el-Farra iþgal altýndaki yaþamý anlatýyor

Ýsrail terörü
Tony Blair ve George
Bush’un Ortadoðu’da barýþ
inisitaifi konuþmalarý
Gazze’de yaþayan 1.4 milyon Filistinli için pekbir
anlam ifade etmiyor.
ABD’nin bölgedekibekçi
köpeði, Ýsrail iþgal altýndaki bölgede yeni bir kanlý
saldýrý daha gerçekleþtirdi.
Geçen hafta Beit Hanoun
kasabasýna 15 tank bombasý isabet etti ve 19 kiþiyi
öldürdü, 40 kiþiyi de yaraladý. Ölenler arasýnda 9
çocuk ve 4 kadýn vardý.
Bu katliam Ýsrail tarafýndan Filistinlilerin direncini
kýrmak için yapýldý.
Gazze Þeridi’nin
Kuzeyinde olan Beit
Hanoun direniþin merkezlerinden birisi.
Militanlar israil iþgal güçlerine karþý burada
savaþýyorlar ve evde
yapýlan bombalarla
saldýrýyorlar.
Ýsrail saldýrýsýnýn bir
baþka anlamý daha var. Bu
yaz yaþanan Lübnan yenilgisinden sonra Ýsrailli politikacýlar ve ordu yöneticileri Ýsrail’in savaþma
yeteneðini yeniden ispatlamak zorunda olduklarýný
düþünüyorlar.
Dr Mona el-Ferra Beit
Hanoun’un kenarýndaki alAwda adlý küçük bir hastanede çalýþýyor. Bu hastanede saðlýk elemanlarý
son Ýsrail saldýrýsýnýn
sonuçlarý ile boðuþuyorlar.
Dr Mona el-Ferra
“Ýsrailliler kasabayý
direndiði için cezalandýrmak istediler. Kasabayý
kuþattýklarýnda elektriði ve
suyu kestiler. Ýnsanlar
evlerine hapsedildiler.
“Bütün altyapýyý yýktýlar.Köprüleri, elektrik
tesislerini, okullarý. Geniþ
bereketli topraklarý
dümdüz ettiler.
“Normal insanlarýn
yaþamlarýný mahvetmek
istiyorlardý. Dolayýsýyla
direniþi býrakacaktýk. Ama
Filistinliler direniþi býrakmayacaklar.”
Dr Mona Beit Hanoun’a
yapýlan saldýrýnýn bütün
yaz süren saldýrlarýn ardýndan geldiðini söylüyor.
Önce daha küçük çaplý
saldýrýlarý Güney’de,
Kuzey’de ve Doðu’da
gerçekleþtirdiler” diyor ve
ekliyor ”her günkü
saldýrýlarda 2-3 kiþi ölüyordu.”
Militan Hamas örgütü
geçen Þubat ayýnda seçimleri kazandýðýndan beri
Gazze þeridi saldýrý altýnda.
Bölgeye gelen bütün
yardýmlar kesilmiþ durumda.
Dr Mona bölgede
ekonomik ve sosyal
koþullarýn nasýl çöktüðünü
anlatýyor.”Þimdilerde

nüfusun yüzde 70’i
yaþayabilmek için insani
yardýma muhtaç.”
Dr Mona’ya göre “Çocuklarýn ve kadýnlarýn en az
yarýsý demir eksikliðinden
kaynaklanan hastalýklara
sahip. Ayrýca her beþ
çocuktan biri yetersiz
beslenmekten dolayý
hasta.”
“Ne var ki uluslararasý
yardým kesilmiþ olduðu
için kadýnlara ve çocuklara
doðru dürüst yardýmcý

olamýyoruz.
“Süt ve taze gýda bulmak
zor ve elektrik yok. Kýrsal
bölgelerin çoðunda ve
birçok kentsel bölgede akar
su yok.
“Her hafta koþullar daha
da kötüleþiyor. Bu kasabada giderek kötüleþen acil
bir saðlýk sorunu var.
“Sürekli olarak elimizdeki saðlýk malzemesinin
bitmesi ve ayný anda yaralý
ve hasta sayýsýnýn artmasý
tehdidi altýndayýz.

Toplu katliam için atýþ
Ýsrail Genelkurmay’ý bir süre önce bombardýman
yapan topçu birliklerinin hedefe göre “güvenlik”
uzaklýðýný deðiþtirdi. eskiden hedeften 300 metre
uzakta duran toplar þimdi hedefe 100 metre yaklaþýyorlar ve bu nedenle toplarýn öldürme oraný çok yükseldi.
Bir süre önce 6 insan haklarý örgütü Ýsrail savunma
bakanlýðý’nýn bu yeni kararýný protesto ettiler.
Beit Hanoun’daki katliamýn nedenlerinden birisi de
Ýsrail Savunma Bakanlýðý’nýn ve Genelkurmay’ýnýn
aldýðý bu yeni karar.

“Birçok yaralý gereksiz bir
biçimde yollarda ölüyor
çünkü Ýsrail yaralýlarýn
hastaneye getirilmesine
izin vermiyor.
“Son 6 ayda Mýsýr ile
baðlantýyý saðlayan sýnýr
kapýsý sadece 6 defa
açýlmýþ. Birçok kanser
hastalarý Mýsýr’daki tedavilerine devam edemedikleri
için ölmüþ.
“Bütün bunlar
Filistinlilere karþý giriþilen
psikolojik savaþýn bir
parçasý.
“Ýsrail, Gazze Þeridi’nde
yaþayan herkesin iþsiz ve
geleceksiz bir biçimde
yardýma muhtaç hale
gelmesini saðlamaya
çalýþýyor. Bu durumda
Filistinlilerin direniþten
vazgeçeceklerini ve
Ýsrail’in barýþ koþullarýný
kabul etmek zorunda kalacaklarýný düþünüyor.
“Ama baþarýlý olamýyorlar. beit hanoun’dan tanlar
çekilir çekilmez militanlar
Ýsrail’e doðru ateþe baþlýyorlar.”
Beit Hanoun katliamýndan sona Katar, Birleþmiþ
Milletler’e Ýsrail’in
saldýrýsýný kýnamak için bir
önerge verdi ama ABD bu
öneriyi veto etti.
ABD’nin bu tutumuna
karþý Arap hükümetleri de
bugüne kadar uyguladýklarý yardým ambargosunu
kaldýrma tehdidinde
bulunuyorlar.
Ancak Dr Mona’nýn Arap
rejimlerinin taedýma
gelmesi kýonusunda çok az
inancý var.
“Arap rejimlerine güvenmiyorum” diyor. “Bu
rejimlere saygý duymuyorum ve yaptýklarýndan
dolayý onlardan etkilenmiyorum. Bu rejimler
gerçekte Ýsrail ve ABD ile
iþbirliði yapýyorlar.”
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Cengiz ALÐAN
27 Mayýs 1942'de, Alman iþgali
altýndaki Prag sokaklarýnda,
hemen önünde SS bayraðý ve
Reich Protektorasý'nýn sancaðý
olmak üzere Mercedes'iyle
ilerleyen, önde gelen Nazi subaylarýndan Reinhard Heydrich'e
bir suikast düzenlenir. Gerçi
suikast için hazýrlanan Sten
marka makineli tüfek tutukluk
yapar ama atýlan bomba hedefini
þaþýrmaz. Nazi kasabý bir hafta
sonra ölür.
Cenaze töreninden sonra Hitler
þöyle der: "Heydrich'in
öldürülmesi oluk oluk kanla
cezasýný bulmalý". Önce yakýnlarda kurulmuþ olan Yahudi gettosu Theresienstadt'tan üç bin
Yahudi fýrýnlara gönderilir.
Ardýndan tutuklamalar ve
kurþuna dizmeler gelir. Ama asýl
tarihe unutulmaz kara bir çentik
olarak düþülen þey Prag'ýn
kuzeybatýsýndaki madencilerin
yaþadýðý Lidice köyünün baþýna
gelenler olur.
Köyde evler basýlýr ve olmayan
kanýtlar yaratýlýr. Führer'in kesin
emirleri þunlardýr:
1.Tüm yetiþkin erkekler kurþuna dizilecek.
2.Tüm kadýnlar toplama kampýna gönderilecek.
3.Çocuklardan
Almanlaþtýrýlmalarý mümkün
olanlar Reich'taki SS ailelerine
verilecek.
4.Yerleþim yeri tamamen
yakýlýp yerle bir edilecek.
199 erkek onarlý gruplar
halinde kurþuna dizilir. 195
kadýn gaz odalarýna yollanýr. 95
çocuktan yalnýzca dokuzunun
'Almanlaþtýrýlabilir' olduðuna
karar verilir. Geri kalaný 'kaybolur'.
Ardýndan köy bombalanýr,
tümüyle yakýlýr ve buldozerlerle
dümdüz edilir. Kalan enkaz
taþýnýp götürülür. Ev hayvanlarý
öldürülür ve mezarlýk dümdüz
edilir. Lidice'den geriye hiçbir
þey kalmaz. (Bu arada Reich
görüntü habercisi hemen tüm
sahneleri kameraya alýr. Bunlar
daha sonra Nürnberg
Mahkemeleri'nde ortaya çýkacaktýr. Filmde kilise kulesinin üç
bombalamada yýkýlmasýna sinirlenen, kameraya gülerek
þakalaþan Nazi subaylarý
görülmektedir).

Faþizm budur
Bir subayýnýn öldürülmesine
karþýlýk bir köyü resmen haritadan ve hatta tarihten silmek
istemek nasýl bir anlayýþýn
ürünüdür? Kalýntýlarý bile taþýtýp
(maden iþçilerine tabii ki), orada
bir zamanlar hayat olduðuna
dair her þeyi silmek kimin aklýna
gelir? Baþka hiçbir baský rejiminde bu kadar sistematik ve
sýradanlaþmasýyla korkunçlaþmasý bu kadar paralel ilerleyen
bir ideoloji egemen deðildir.
Ancak faþizm insanlýk tarihine
bu kadar koyu bir kara leke
býrakabilir.
Üstelik bu sadece Alman faþizmi dönemine ait tekil bir örnektir. Bir de Japonya'da
Yakuzalarýn yaptýklarýný okuyun.
Türkiye'de de örneðin, 24 Aralýk
1978'de, belledikleri evlerin
kapýlarýna önceden iþaret koyup
sonra da basmaya gelen, faþistler
olmuþtur. Hamile kadýnlarýn
karýnlarýndan bebeklerini çýkarýp
kaynar kazanlara atanlar
faþistlerdir. Bu eylemi yapan
ülkücü faþist militanlar biri-

Irkçýlara
düþünce
özgürlüðü

önce þu 'ayrýntýyý' atlamayalým:
Düþünce özgürlüðü mücadelesi
yalnýzca düþünme eylemini
özgür kýlma mücadelesi deðildir.
Aslolarak, düþünülmüþ olanýn,
her türlü araç ve örgütlenme
yoluyla yayýlabilmesinin önündeki tüm engelleri ortadan
kaldýrma mücadelesidir. Peki
faþistlerin tüm dünya tarihinde
ve bugün savunduklarý
düþünceleri uygulamaya koyma
biçimlerinin serbest kalmasýný
istediðinizden, hatta onlarýn bu
özgürlüðünü bizzat siz savunmak istediðinizden emin
misiniz?

Neden yasak?

Reinhard Heydrich, öldürülmesinin arkasýndan “oluk oluk kan akýtýldý”.
lerinin soyunu kurutmak isteseler gerek.

Soykýrým
Birleþmiþ Milletler'in yaptýðý bir
soykýrým tarifi var. Ýsteyen açýp
ayrýntýsýna bakabilir. Ama özetle
þöyle: bir etnik azýnlýðý tamamen
imha etmek. Nazilerin yaptýðý
buydu: Baþta Yahudiler, pek çok
etnik azýnlýðý 'tamamen' imha
etmek. Bu yolda büyük baþarý
elde ettiler.
Benzer bir uygulamayý
Osmanlý Ýmparatorluðu'nun son
yýllarýnda Ýttihat ve Terakki
kadrolarý gerçekleþtirdi. 1915
yýlýnda, tehcir (zorla göç ettirme)
adý altýnda bir milyon Ermeni
öldürüldü. Hayatta kalanlarýn
bir kýsmý Der Zor çöllerinde öldü
(bölgeye dair 'insan yaþayamaz'
raporu verilmiþti). Kalanlar
dünyanýn çeþitli ülkelerine daðýlmak zorunda kaldý. Ve bu uygulamanýn adýna dünyanýn pek çok
yerinde soykýrým dendi.
Türkiye Cumhuriyeti bugün
için bunu kabul etmiyor olabilir.
Türk faþistleri ve onlarla kolkola
yürüyen sað-sol Kemalistler de
öyle. Ama herkesten önce söz
konusu halk yýllardýr avaz avaz
soykýrýma uðradýðýný baðýrýyor.
Herhalde bu halkýn karþýsýna
çýkýp "Sen nereden bileceksin

soykýrýma uðrayýp uðramadýðýný.
Ýþte ben sana söylüyorum: uð-rama-dýýýýn!" diyecek þövalye ruhuna, bizim ülkemizdeki kadar
çok, hiçbir ülkede rastlanmaz.

Irkçýlýk ve
düþünce özgürlüðü
Soykýrýmý ýrkçýlar yapar. Sonra
da yaptýklarýna soykýrým denmesine en çok onlar kýzar. Fransa
parlamentosunun kararý 'Ermeni
soykýrýmý yoktur' demeyi yasaklýyor. Mantýklý. Çünkü vardýr.
Burada ikirciðe gerek yok: ya
baþtan "soykýrým vardýr" diyeceksiniz, ya da "yoktur" deyip
karþý saflara saldýrýya geçeceksiniz. Türk solu, maalesef
beni yine hiç þaþýrtmadan, ikincisini tercih etti.
Fransa'daki yasayla ilgili,
sosyalistler arasýnda da sürmekte
olan, bir tartýþma var. "Madem
düþünce özgürlüðü var herkes
istediði gibi düþünsün.
Fransýzlar da ikiyüzlülük yapmasýn." Burada anahtar kelime
'herkes'. Herkes deyince iþin
içine faþistler de girer. Ne de olsa
canlýlar. Yani faþistler de istediði
fikri savunsun, istediklerini
söylesin.
Bu temenninin altýnda çocuksu
bir saflýk, idealist bir insan
sevgisi yatýyor, anlýyorum. Ama

Almanya'da, örneðin, Yahudi
soykýrýmýný yok saymak yasak.
Çünkü Yahudi soykýrýmýndan
dolayý hala pek de iyi gözle
bakýlmayan Almanlar
utançlarýndan kurtulmak istiyor.
Bir kez inkâr yoluna gidilirse
milyonlarýn imhasýna yol açan
Nazi rejiminin aklanma ihtimali
doðabileceðini de biliyorlar.
Nazi rejimini bir daha yaþamayý
geç, hatýrlamak bile istemiyorlar.
Tüm politik fikirler çeþitli arenalarda tartýþabilir, uzlaþabilir,
uzlaþmayabilir. Bazen iþbirliðine
de gidebilir. Faþizm ile sosyalizm
hariç. Sosyalizm, faþizmi de
doðurmuþ olan kapitalist sistemin kökünden yýkýlmasýný
ister. Faþizm o sistemi ayakta
tutmanýn en gaddar ve kanlý
aracýdýr. Sosyalizm bütün insanlarýn; dil, din, ýrk, cinsiyet, cinsel
tercih, kültür ayrýmý yapmaksýzýn bütün insanlarýn, eþitliðini
savunur. Faþizm tek bir ýrkýn
üstünlüðüne inanýr. Geri kalanlar ya köledir ya imha edilecektir. Sosyalizm insan, hayvan,
bitki vb tüm canlýlar üzerindeki
her türlü baský ve þiddete karþý
savaþýr ve fikir üretir. Faþizm
baský biçimlerini insanlýk tarihinin gördüðü en aðýr ve silinmesi zor izler býrakan irtifalara
taþýr. Ürettiði fikirlerinse toplu
insan imhasýndaki baþarýlarý
kanýtlanmýþtýr.
Son olarak, faþistler soykýrýmý
içten içe savunarak reddeder ve
resmi ideolojinin saðladýðý
zeminde saða sola azgýnca
saldýrýr. Sosyalistler ise, karþýsýnda savaþtýklarý devletin sözlerine
deðil, soykýrýma uðradýðýný ilan
etmiþ olan bütün halklarýn sözlerine kulak verir.
Okuma önerisi: Sosyalist Ýþçi, sayý
249, sf. 8-9'daki "Düþüncenin
karikatürü" baþlýklý yazý, bu yazý ile
birlikte okunduðunda, daha fazla
fikir verici olabilir.

Bunlarý yapanlar Türkiye’de ki Ülkücülerle ayný zemini paylaþan Alman Nazileri. Naziler sadece bu
katliamlarý gerçekleþtirmediler, bunun yapýlmasýný savundular.
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Gerçekten
"saat kaç?"
"Mustafa Kemal, zamaný yalnýzca
ülkesi yararýna kullandý. Saati hep
baðýmsýzlýða ve çaðdaþlýða doðru
iþledi. Sonsuzluða gider-ken de
'Saat kaç' diye sordu. Yaþadýðýmýz
bunalýmlý günlerde soruyoruz:
Þimdi saat kaç?" diyor Cumhuriyet
gazetesi 10 Kasým 2006 tarihli
manþetinde, altýnda ise Ahmet
Necdet Sezer'in, Yaþar Büyükanýt'ýn
ve Deniz Baykal'ýn, Mustafa
Kemal'in ölüm yýldönümü ile ilgili
açýklamalarý, dikkati çektikleri
tehlikeler anlatýlmýþ.
Cumhuriyet gazetesi; egemen
sýnýf içindeki bürokrasinin; statükocu, milliyetçi, þahin, kemalist
kesimin sözcülüðünü yapýyor.
"Yaþadýðýmýz bunalýmlý günler"den
bahsederken genel saðlýk sigortasýndan, özelleþtirmelerden, yoksulluktan deðil bürokrasinin hala
elinde kalan birkaç mevziiyi korumasýný saðlayan laiklik anlayýþýnýn,
milliyetçiliðin ve bir bütün olarak
kemalizmin etkisini yitirmesinden
söz ediyor. Cumhuriyet baþyazarý
Ýlhan Selçuk'un ayný gün yayýnlanan ve yine "Saat Kaç?" baþlýklý
yazýsý tavandan tabana yapýlan
"devrim"i, karþý devrimcilere karþý
korumak gerektiðini anlatýyor.
"Ýmam okulunda þartlanmýþ bir
kiþinin iktidara oturmasý karþý
devrimin baþarýsýný vurgulamaktadýr" diyor ve devam ediyor:
"Karþý devrim tabanýný oluþturdu,
iktidara geçti...". Demek ki karþý
devrime karþý yapýlacak müca-dele
tabana karþý tavandan yapýlacak.
Kim adýna? Halk adýna. Kime raðmen? Halka raðmen. Bunu
savunurken Cumhuriyet gazetesi ve
tüm kemalistler benzer bir paranoyadan besleniyorlar: þeriat tehdidi
ve Sevr korkusu. Ýnsanlarýn
inançlarý doðrultusunda türban takmalarý, þeriat tehdidi, azýnlýk haklarýndan bahsetmek, düþünce
özgürlüðünü, Kürt sorununda
demokratik çözümü savunmak hep
"dýþ mihraklarýn" oyunlarý gibi
geliyor onlara.
Geniþ kitlelerin, yoksullarýn,
emekçilerin böyle bir korkusu yok,
onlar için cumhurbaþkanýnýn eþinin
türbanlý olup olmamasý,
baþbakanýn imam hatipli olmasý hiç
mi hiç sorun deðil, düþünce özgürlüðünün kýsýtlanmasýndan, Kürt
sorununun çözülmemesinden ise
hiçbir çýkarlarý yok. Çünkü onlar
gerçek bir dünyada yaþýyorlar, iþsizlik, saðlýk hizmeti alamama, yakacak bulamama, aç kalma gibi
gerçek sorunlarla karþý karþýya
geliyorlar aynen dünyanýn baþka
yerlerindeki yoksullar gibi. AKP
geniþ kitleleri asýl bu açýdan tehdit
ediyor, iktidara geldiði günden bu
yana IMF direktifleri doðrultusunda
sosyal haklarý kesip biçiyor. Son
marifetleri ise saðlýðý bir hizmet
olmaktan çýkartýp, alýnýp satýlabilen
bir mal haline dönüþtüren "genel
saðlýk sigortasý". Bu saldýrýlara
karþý sokakta tabandan, kitlesel
kampanyalar örgütleyebilmek,
saldýrýlarý püs-kürtmek üzere
hareket etmek lazým.
Kemalizm ise gerçekten "bunalýmlý günler" yaþýyor, egemen sýnýfýn çatlaðý gün geçtikçe kemalistler aleyhinde büyüyor, bunun
yanýnda insanlar artýk deðiþim istiyorlar ve bu konuda kemalistlerin
anlatabileceði hiçbir þey yok.
Saatler kemalizmi geride býrakmaya
baþladý, bu yüzden kemalistler için
gerçekten "saat kaç?" diye sorma
zamaný.
Can Irmak Özinanýr
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EDEBÝYAT Nobel

Nobel neden verilir?
Orhan BULUT
Nobel Edebiyat Ödülü
kuþkusuz edebiyat
alanýnýn en prestijli ödülü.
Nobel ödülü nasýl verilir,
Nobel’i alanlar gerçekten o
yýl için dünyanýn en iyi
edebiyatçýlarý mýdýr? Acab
Nobel çdülü almamýþ
olanlar yeterince iyi deðil
midir: Açýk ki bütün bunlar tartýþýlmaya muhtaç
sorulardýr. Ancak, bu sorularýn cevaplarý ne olursa
olsun Nobel gene de en
prestijli edebiyat ödülüdür.
Bugüne kadar Nobel
Edebiyat Ödülü’nü alanlarýn bazýlarý þunlar: Dario
Fo (1997), Gabriel Garcia
Marquez (1982), Abdre
Gide (1947), Ernest
Hemingway (1954), Lewis
Sinclair (1930), Naguýb
Mahfouz (1988), Toni
Morisson (1993), V.S.
Naipaul (2001), Harold
Pinter (2005), Jose
Saramago (1998), Jean Paul
Sartre (1964) ve John
Steinbeck (1962).
2006 yýlýnda ise Orhan
Pamuk Nobel’i kazandý.
Orhan Pamuk 2005 yýlýnda
da tartýþýldý ama ödülü
kazanamadý. Onun yerine
Nobel’i kazanan Harold
Pinter “aslýnda benim yerime Orhan Pamuk Nobel’i
almalýydý” demiþti. Bir yýl
sonra Pinter’ýn isteði
gerçekleþti.
Orhan Pamuk’un ödülü
kazanmasý Türkiye’de iki
tür tartýþma yarattý. Birinci
grupta yer alanlar edebi
olarak Orhan Pamuk’un bu
ödülü hak etmediðini
söyleyenler. Aralarýnda
Türk edebiyatýnýn önde
gelen isimlerinin yaný sýra
Ýþçi Partisi, TKP gibi sol
miliyetçilerde var.
Sol milliyetçilerin bu
bakýþý edebi olmaktan çok
açýkki siyasi.
TKP aslýnda Nobel

Dario Fo
Edebiyat ödülünü de
küçümsüyor. Sartre’ý
ödülü almadýðýiçin öne
çýkarýyor.
Oysa Sartre önce ödülü
kazandý sonra politik bir
tutum alarak ödülü
almadý. Ama onun tutumu Nobel’e deðil Vietnam
Savaþý’na karþýydý. Yani
Sartre ödülü almayarak bir
haksýzlýða karþý politik bir
mesaj vermeye çalýþtý ve
bunda baþarýlý da oldu.
Oyuncu Marlon
Brando’da benzer bir þey
yapmýþ ve ödülünü almaya
bir Amerikan yerlisini göndermiþ ve Amerika’nýn
yerlilere karþý yaptýðý soy
kýrýmýný protesto etmiþti.
Nobelo ödülünü alan
edebiyatçýlarýn hepsi politik deðil. Ama içlerinde
Orhan Pamuk, Harold
Pinter, Dario Fo gibi politik
olanlar da var ve onlar
Nobel aracýlýðý ile saðlam
politik mesajlar veriyorlar.

Jean Paul Sartre

John Steinbeck
Aslýnda Ýþçi Partisi, TKP
gibi sol milliyetçilerde
bunun farkýndalar ve onlar
Ohan Pamuk’un politik
mesajýna karþý olduklarý
için Nobel’e de karþý çýkmaya çalýþýyorla ama çok
zavallý bir duruma düþüyorlar.
Nobel’i kazanmayan
edebiyatçýlar kötü mü? Ya
da baþka bir biçimde
sorarsak, aceba en iyiler
Nobel’i kazananlar mý? Bu
sorularý cevabý açýk ki
hayýr. Örneðin Türkiye’de
elbette ki Orhan Pamuk
dýþýnda da iyi edebiyatçýlar
var.
En çok Yaþar Kemal
tartýþýlýyor. Bana göre
Yaþar Kemal büyük bir
edebiyatçý ama o da politik
mesajlar vermiyor mu?
Eðer o 10-20 sene önce en
üretken olduðu dönemde
Nobel’i kazansaydý bu
ödülü politik olarak
kazandýðý söylenecekti ve

Gabriel Garcia Marquez
bu yanlýþ olmazdý.
Edebiyatçýnýn politik
olmamasý da zaten
mümkün deðil.
Orhan Pamuk’un Nobel’i
kazanmasýna saðdan ve
“soldan” gelen tepkilerin
altýnda ise açýk ki milliyetçi
politik bir tartýþma var. Bu
tartýþmada Orhan Pamuk’a
karþý çýkanlar, Nobel
Edebiyat Ödülü’nin Orhan
Pamuk’a verilmesi
karþýsýnda tutum alanlardan sað milliyetçileri anlamak mümkün ama soldan
gelen açýk ya da utangaç
eleþtiriler aslýnda solun
krizini iyi gösteriyor.
Milli Güvenlik
Kurulu’nun “irtica” ve
“bölücülük” hassasiyetine
onay verenler açýk ki kriz
içindeler ve bu krizden çýkmanýn tek yolu ödünsüz
bir biçimde milliyetçiliðin
her türüne, her yanýsmasýna en açýk ve net bir
biçimde karþý çýkmaktýr.
Sað milliyetçiliði
körükleyen aslýnda sol milliyetçilik. CHP’nin
milliyetçiliði DYP ve
MHP’nin milliyetçiliði ile
yarýþmaya çalýþýyor ve
aslýnda onlara güç veriyor.
Ýþçi Partisi’nin, TKP’nin
ve Yurtsever Cephe’nin
milliyetçiliði ise CHP’ye
güç veriyor ve son tahlilde
ne yazýk ki DYP ve
MHP’ye destek vermiþ

Nobel Türk diline mi,
Orhan Pamuk’a mý verildi?

2005 Nobel ödülünü
Harold Pinter kazanmýþtý

Bu soru da çok tartýþýlýyor. Bir çoklarý Orhan
Pamuk’u savunurken bu
ödülünün Türkçeye verildiðini vurguluyorlar.
Bu yanlýþ. Ödül Türk
diline verilmiyor. Öyle
olsaydý Nobel Türk dilinin en iyi yazarýnýn da
Orhan Pamukolduðunu
iddia etmenin yaný sýra
Türk dilinin diðer dillerOrhan Pamuk
den ve hele de bugüne
kadar hiç bir yazarý
Nobel kazanmamýþ olan dillerden daha üstün
olduðunu iddia etmiþ olurdu. Oysa böyle deðil.
Nobel Orhan Pamuk’a verildi. Onun yazýlarýna, onun
edebiyatçýlýðýna verildi.
Orhan Pamuk’u savunmak için milliyetçilik yapmaya gerek yok.

2005 yýlýnda Nobel
Edebiyat Ödülü’nü
kazanan Ýngiliz yazar
Harold Pinter “ödülün
Pamuk’a verilmesi daha
doðruolurdu” demiþti.
Bugünkü Amerikan
yönetimini “kana
susamýþ vahþi hayvan”
olarak tanýmlayan Pinter
2003 yýlýnda “29 tane
oyun yazdým. Bu benim
Harold Pinter
için yeterli” diyerek
býraktý. Ayný yýl savaþ
karþýtý þiirlerden oluþan bir derlemesini yayýnlayan
Pinter’in bu kitabý da ödül kazandý.
Orhan Pamuk’un Nobel ödülünü kazanmasýný
kýnayan, haksýz bulan sol milliyetçilerin hemen hepsi
Harold Pinter’in ödül kazanmasýkarþýsýnda sessiz
kalmýþlardý.

Bence baþka bir dünyada…
Cengiz ALÐAN
Anýt-kabir diye bir þey olmayacak. Çünkü hiçbir
ceset diðerinden üstün tutulmayacak. Ayrýcalýklý
muamele görmeyecek. Tüm cesetler, kullanýlabilir
organlarýndan yeterince faydalanýldýktan, yani iþ
görür organlar hastalara monte edildikten sonra týp
fakültelerinde deney/gözlem amacýyla kullanýlacak,
sonra da doðaya en az zarar verecek þekilde ortadan
kaldýrýlacak.
Böylece, örneðin bugün sadece Mustafa Kemal ve
Ýsmet Ýnönü ikilisine ayrýlmýþ olan, Rasattepe'de
15.000 m2 alana kurulu Anýtkabir alanýndan iki
ceset yerine çok daha fazla sayýda canlý faydalanabilecek. Üstelik bu tür yapýlar için harcanan
zaman, emek ve hammadde boþa harcanmýþ olmayacak. Çünkü cesetlerin bu gibi yapýlara hiç olmadýðý
gibi, aslýnda mezara bile ihtiyacý yok.
Örneðin Anýtkabir'in yapýmýna 1939'da karar verildi. Açýlan uluslararasý proje yarýþmasý 1942'de
sonuçlandý. Yapým 1944'te baþlayýp 1953'te bitirildi.
Mustafa Kemal'in 14 yýl önce bu dünyadan ayrýlmýþ
olan bedeninden kalanlar ancak o yýlýn sonunda
yeni yerine taþýndý.
Kabrin yapýmýnda Çankýrý'dan gelen sarý traverten,
þeref holündeki lahitte Osmaniye (Adana) mermeri,
hol duvarlarýnda ise Bilecik mermeri kullanýldý.
Zafer alanýnýn tavaný altýn mozaikle bezendi. Önemli bir heykeltýraþlar grubu uzun yýllar heykellerin
yapýmýnda çalýþtý.
Anýt mezarýn hikayesi yapýmýyla bitmedi. 1981'de
çýkarýlan bir yasayla kabirdeki her türlü hizmetin
yürütülmesinden Genelkurmay Baþkanlýðý sorumlu
oldu. Giderlerini ise hala Milli Savunma Bakanlýðý
karþýlýyor.
Dünyanýn pek çok yerinde bu ve benzeri anýt
mezarlar var. Bu mezarlarýn resmi ideolojinin
devamýnda ve halk ile kurucular arasýndaki 'farklarýn' vurgulanmasýnda önemli bir iþlevi var elbette.
Ama sosyalist toplumda her ikisine de gerek
kalmayacaðý için anýt mezar fikri de saçmalaþacak.
Bence devlet mezarlýðý diye bir þey de olmayacak.
Böylece Ecevit'in cesedi için yasa deðiþikliðine
gidilmesine de gerek kalmayacak. Öyle ya, Ecevit'in
cesedi ile geçen hafta ölen bizim mahallenin
balýkçýsýnýn cesedi arasýnda ne fark var? Topraðýn
altýnda yeni ölülerin gelmesini bekleyen solucanlar
birbirine "Lan oðlum saygýlý olun biraz, bu adam
eski baþbakan. Yasa bile çýkardýlar bunun için, iyisi
mi yemeyelim biz bunu. Þu balýkçýya yumulalým"
mý diyorlar?
Daha ileri gidersek, bence mezarlýklar da olmayacak. Böylece çoðu yüksek tepelere kurulmuþ, bol
aðaçlý ve güzel manzaralý mezarlýk alanlarýndan
çocuk parklarý yapýlabilecek.
Gerçi tek geçim kaynaðý mezarlýklara gelen çelenkleri çalýp satmak ve ziyaretçilerin mezarlarýna bidon
bidon su döküp bahþiþ toplamaya çalýþmak olan
binlerce yoksul çocuk iþsiz kalacak. Ama neyse ki
sosyalist toplumda o yaþtaki çocuklar o saatlerde
okullarýnda eðitimlerini ilerletiyor olacaklar.
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ODTÜ'den
barýþ sesleri
geliyor!
Yaklaþýk iki aydýr ODTÜ'de, savaþ karþýtlarýnýn Türkiye'deki tek adresi olan
Küresel BAK, yeni buluþmalara ve birleþmelere
adres oluyor.
Her Pazartesi yaptýðýmýz
düzenli toplantýlarda gün
geçtikçe sayýmýz artarken
önce 12 Ekim'de 'Lübnan'a
asker gönderme' eyleminde
ODTÜ'de trampetimiz, darbukamýz ve varlýðýmýz ile
savaþa karþý ses çýkardýk
ardýndan da 9 Kasým'da bir
etkinlik gerçekleþtirdik.
ODTÜ Mezunlar Derneði'nin de desteði ile Nuray Mert ve Þenol Karakaþ'ýn konuþmacý olarak
katýldýðý 'Ortadoðu'da Ýþgal
ve Beyrut Ýzlenimleri' isimli
bir toplantý yaptýk. Toplantýnýn ardýndan önümüzdeki
17 mart dönemi için kollarý
sývadýk ve genel bazý planlar yaptýk. Bu arada resmi
okul topluluðu olma yönünde de birçok adým attýk
ve çok kýsa bir zaman sonra
topluluk olarak yolumuza
devam edeceðimizi tahmin
ediyoruz.
Önümüzde yoðun bir
dönem bizi bekliyor ve biz
her Pazartesi saat 17.30'da
Beþeri Bilimler'de büyük
amfide toplanýyoruz...

Ýzmir KEG
11 Kasým Cumartesi
günü, Ýzmir KEG (Küresel
Eylem Grubu) aktivistleri,
Konak SES (Saðlýk ve
Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikasý) binasýnda
Genel Saðlýk Sigortasý ve
Aile Hekimliði hakkýnda
görüþüp bilgilerini paylaþmak üzere buluþtu.
Toplantýda Ersin
Damarsardý bir sunum ve
beraberinde gerçekleþtirdiði slayt gösterisiyle,
katýlýmcýlarý küreselleþme,
küreselleþmenin inþa süreci ve sonuçlarý, Genel
Saðlýk Sigortasý, Saðlýkta
Dönüþüm Projesi, bu projenin getirdikleri ve Aile
Hekimliði hakkýnda bilgilendirdi.
Toplantý sonucunda, bu
sunumun bir benzerinin
tekrar gerçekleþtirilmesiyle GSS hakkýnda daha
çok insanýn bilgilenmesini
saðlamak kararý alýndý.
EzgiDeniz ALPAN

Müþteri deðil, öðrenciyiz
Yýldýz Teknik Üniversitesi'nde son dönemde
yapýlan yemekhane zammý
ile öðrencilerin sýrtýna
bindirilen külfet yurt, spor
salonu, kampüsler arasý
servis fiyatlarý birlikte
daha da artmýþtýr. Tüm
bunlara karþý bir refleks
olarak, ismini "Yýldýz
Tepki" olarak belirledikleri
bir oluþum altýnda birleþen
öðrenciler tepkilerini dile
getirmeye karar verdiler.
Her gün bir araya gelerek,
internet forumlarýnda
toplantýlar yaparak okulda
3 gün sürecek uyarý amaçlý
bir yemekhane boykotu
düzenleme kararý aldýlar.

Boykot süreci
01-03 Kasým 2006 günlerinde yapýlan olan
boykot için kýsa zamanda
toplanan yaklaþýk 2500
imza ile hem öðrenciler,
hem öðretim görevlileri,
hem de okul çalýþanlarý
destek olacaklarýný gösterdiler. Öðrenciler, okul

içinde düzenledikleri
toplantýlar ve aralarýnda
para toplayarak bastýrdýklarý afiþ, çýkartma ve el
ilanlarý ile baþlayacak olan
boykotu tüm okula duyurdular. "Soyguna karnýmýz
Tok", "Müþteri Deðil,
Öðrenciyiz",
'Boykot Var' yazýlý
pankartlar asýldý. Öðrenci
kulüplerinin de desteðiyle
düzenlenen etkinliklerle
boykot bir þenlik havasýna
büründü.
Boykotun 2. gününde
okul yönetimi güçlük
çýkartmakta kararlýydý.
Önce giriþlerde sorun
çýkarýldý, daha sonra stantlarýn yanýndaki afiþler
daðýtýldý. Öðrencilerin
alternatif yemek standý
kaldýrýldý. Ýlk günden
toplanan baðýþ paralarý ile
öðrenciler kendi imkânlarý
ile sandviçler hazýrladýlar
ve çay daðýttýlar.
Boykotun son günü için
öðrenciler, yönetim ve
güvenlikten giriþ-çýkýþlar-

da ve okula sokulacak
olan alternatif yemeðin
giriþinde bir sorun çýkartýlmayacaðýnýn güvencesini
önceki günden almýþlardý.
Tüm zorluklara ve aksaklýklara raðmen öðrenciler
tepkilerini 3 gün boyunca
göstermeye çalýþmýþtýlar.
Boykot sürecinde öðrencilerin desteði %95' e ulaþtý.

Son durum
Yemeðe ek bütçe çýkartmayan okul yönetimi, zam
politikasýyla öðrenciyi aðýr
bir külfete mahkûm
etmiþtir. Öðrencinin sýrtýndan geçinme politikasý
bununla da sýnýrlý deðildir.
Öðrencilerin Üniversite'nin diðer kampusüne
gün içinde zorunlu gitmelerini fýrsat bilen okul
yönetimi, iki kampüs
arasýndaki servislere ücret
tarifesi koymuþtur. Okul
yurtlarýndaki çamaþýrhane
ve yemek fiyatlarý artmýþtýr. Öðrencilerin rahatsýzlýk duyduðu özel

Galatasaray Üniversitesi'nde
klim deðiþiimi toplantýsý
4 Kasým mitingine hazýrlanma sürecinde
Galatasaray Üniversitesi’nde iklim deðiþikliðiyle
ilgili bir toplantý yaptýk.
Toplantýnýn hazýrlýk süreci
çok kýsa oldu ama toplantýnýn havasý ve katýlýmcý
sayýsý hayli yüksekti. 200
kiþilik salonda yaklaþýk 130150 kiþi vardý ve Mor ve
Ötesi grubundan Kerem
Kabadayý konuþmacýydý.
Toplantýnýn duyurusunu
sýnýflarda yapmýþtýk. Ýklim
deðiþikliði konusuyla ilgili
olduðunu bildiðimiz öðretim görevlileriyle konuþmuþtuk. Toplantý saati öðretim görevlilerinin ders saatine denk geldiði için katýlamayacaklarýný tahmin ediyorduk ama hocalarýn

toplantýya sýnýflarýný
getirmeleri ve bu toplantýyý
öðrencilerine "esas öðrenmeleri gereken ders" diye
anlatmalarý toplantýnýn
havasýný deðiþtirdi.
Kerem Kabadayý'nýn kapitalizmin yayýlmasýyla, bizim
dünyayý sömürmemizin
sýnýrlarýný zorladýðýmýzý
anlatan konuþmasýndan
sonra salondan bir
arkadaþýmýz "peki 4
Kasým'da bütün dünya niye
ayaða kalkacak, artýk insanlýðýn bu sömürüye dur
demesi için mi, bir de bunu
anlatýr mýsýnýz? "dedi. Bu
konuþmanýn ardýndan
toplantýda 4 Kasým'a katýlmanýn önemi ve bireysel
önlemler almaktansa hep
beraber bu felakete dur

Küresel
Eylem Grubu

SON SÖZ

ÝSTANBUL KEG
Her hafta Cuma günleri
Karakedi’de saat
19.00’da toplanýyor.

ÝZMÝR KEG
Her hafta Perþembe günleri Yakýn Kitabevi’nde
saat 18.30’da toplanýyor.

demenin acil gerekliliði
üzerine konuþtuk.
Toplantýda esnasýnda
toplantýyý birlikte örgütlediðimiz Greenpeace'den
bir arkadaþ, 4 Kasým'la ilgili
broþürleri daðýttý.
Broþürlerin yaný sýra iklim
deðiþikliði ile ilgili hazýrlanan duvar gazetelerini de
toplantýya katýlan bazý
arkadaþlar etraflarýna daðýtmak veya gittikleri yerlere
asmak için aldýlar.
Sonuçta bu toplantý bize
hem okulda iki kiþi de olsak
güzel bir toplantý örgütleyebildiðimizi gösterdi, hem de
bu tür toplantýlar sayesinde
kampanyayý nasýl büyütebileceðimizi kanýtladý.
Gökþen

4 Kasým küresel iklim yürüyüþü çok kötü
hava koþullarýna raðmen baþarýlýydý. 1000
civarýnda bir katýlým oldu. KEG bir kere
daha baþarýlý bir eylem gerçekleþtirdi.
Þimdi küresel iklim deðiþimine karþý
kampanyaya devam edeceðiz ama bu
arada Genel Saðlýk Sigortasýna, Aile
Hekimliðine ve Mediko’larýn kapatýlmasýna
da karþý kollarý sývamak zorundayýz.
26 Kasým’da Ýzmir mitingine gidiyoruz.
Güçlü olmalýyýz.

güvenlik için her gün milyarlar harcanmaktadýr.
Kampüs içindeki parke
yollarýn taþlarý hiçbir sorun
yokken deðiþtirilmektedir.
Bütün bu hareketlenmelerden rahatsýzlýk duyan
okul yönetiminin maþasý
haline gelmiþ özel güvenlik, duyuru panolarýna
asýlmýþ olan afiþleri her fýrsatta sökerek ve öðrenci
giriþlerinde sorunlar çýkartarak okul yönetiminin
saldýrgan tavrýný hem
boykot sürecinde, hem de
sonrasýnda yansýttýlar.
Tüm bunlar göstermiþtir
ki, aydýnlýða giden yoldaki
en önemli kale olan
üniversiteler henüz kendi
içinde temel hak ve özgürlükler konusunda pek de
bir aþama kaydedememiþtir. Öðrencilerin
kendi iradelerini ortaya
koymasý ve okulun gerçek
sahibinin kendileri olduðunu bilerek hareket etmeleri bu baskýcý anlayýþ tarafýndan engellenmektedir.

KÜRESEL

BAK
KADIKÖY BAK
Her hafta Çarþamba günleri
Kadýköy’de Eðitim Sen 2
nolu Þube’de saat 19.00’da
toplanýyor.
ÜSKÜDAR BAK
Her hafta Salý günleri
Altunizade muhtarlýðýnda
saat 20.00’de toplanýyor.
BEYOÐLU BAK
Her hafta Salý günleri Ýstiklal Cad, Büyükparmakkapý
Sok. Hayat Apt’da
Karakedi’de saat 19.30’da
toplanýyor.

AVCILAR BAK
Her haftaPazartesi günleri
Eðitim Sen 7 nolu Þube’de
saat 19300’da toplanýyor.

20 Kasým’da üniversitelerde basýn açýklamalarý ve yürüyüþler var.
Medikolara karþý kampanya hýzla yaygýnlaþabilir.
Küresel BAK’ýn “Ýran Irak Olmasýn” kampanyasý da her zamankinden daha önemli.
Mart ayýnda uluslararasý eylem kararý var.
O güne kadar yoðun bir kampanya
sürdürmek zorundayýz.
Bir de Nükleer enerjiye Hayýr
kampanyamýz var. AKP yeni nükleer
santrallar kurmak istiyor. Buna izin vermeyeceðiz.
Ýþimiz çok ama geçen 6 ayda olduðu gibi

DSÝP - Kadýköy

DSÝP - Beyoðlu

DSÝP - Ankara

DSÝP - Ýzmir

DSiP

Her hafta Salý günleri
saat 19.00’da toplanýyor

Her hafta Perþembe günleri
saat 19.00’da toplanýyor

Her hafta Salý günleri
saat 19.00’da toplanýyor

Her hafta Pazartesi günleri
saat 19.00’da toplanýyor

Nail Bey Sk. Ýbrahim Aðaoðlu
Ýþhaný, No: 9-11, Kat: 3
Bahariye - Kadýköy
0536 - 637 81 99

Karakedi
Ýstiklal Cd. Büyükparmakkapý Sk.
Hayat Apt. Kat: 4 -Beyoðlu
0536 - 259 73 64

Mithatpaþa Cd.
No: 34/F, Kat: 4, No: 23
Kýzýlay
0535 - 514 11 73

3. Beyler, Yaparsoy Ýþhaný, No: 31,
Kat: 4, No: 403
Konak
0537 - 624 49 08

Akhisar: 0544 - 515 62 59
Bursa: 0542 - 500 23 22
Denizli: 0543 - 476 27 88
Ýzmit: 0537 - 940 58 95
Kütahya: 0544 - 515 62 59
Edirne: 0505 - 879 46 12
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sosyalist iþçi ne
savunuyor?
Aþaðýdan
sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.
Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem
reformlarla köklü bir þekilde
deðiþtirilemez, düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý iþçi
sýnýfý tarafýndan ele geçirilip
kullanýlamaz. Kapitalist
devletin tüm kurumlarý iþçi
sýnýfýna karþý sermaye
sahiplerini, egemen sýnýfý
korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen
farklý bir devlet gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir mücadelenin parçasýdýr. Sosyalistler
baþka ülkelerin iþçileri ile
daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik ve
politik eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.
Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperya-lizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketlerini
desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir
ki, sosyalizm tek bir ülkede
izole olarak yaþayamaz.
Rusya, Çin, Doðu Avrupa ve
Küba sosyalist deðil, devlet
kapita-listidir.
-Sosyalistler bu ülkelerde
iþçi sýnýfýnýn iktidardaki bürokratik egemen sýnýfa karþý mücadelesini destekler.
Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmelidir.
Böylesi bir parti iþçi sýnýfýnýn
yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma ile
inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr.
-Bu fikirlere katýlan herkesi devrimci bir sosyalist iþçi
partisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.
ISSN 1300-4026 
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yoksullaþmanýn anahtarý

asgari ücret
Hükümet Asgari Ücret
Tesbit Komisyonu’na
yüzde 5 zam önerisi
ile geliyor. Bu, ayda
20 YTL demek.
Öte yandan 2006 yýlý
içinde sokakta
gerçekleþen enflas
yon bunun en az 3
katý. Asgari ücret
insani bir düzeye çýkmadan iþçilerin yoksulluklarý kýrýlamaz.
Hükümetle iþbirliði yapan
sendikalar bile yoksulluk
sýnýrýný 4 kiþilik bir aile için
2000 YTL olarak saptýyorlar.
Oysa asgari ücret þu anda
brüt 530 YTL. Vergiler ve
diðer kesintiler çýktýktan
sonra bu 380 YTL’ye düþüyor.
Bugünlerde asgari ücret
komisyonu 2007 ücretlerini
belirlemek için toplanýyor.
Komisyonun yüzde 5 ila 10
arasýnda yani 20 ila 40 YTL
arasýnda zam yapmasý bekleniyor. geçen sene yüzde 8.5
zam yapýlmýþtý.
Asgari ücret bütün iþçi
sýnýfýnýn ücretlerini belirliyor.
Asgari ücrete zam yüzde 5
olunca patronlar da toplu
sözleþmelerde daha fazla vermek istemiyorlar.
Öte yandan Türkiye’de
çalýþan yaklaþýk 16 milyon
kiþinin sadece 12 milyonu
asgari ücretin üzerinde ücret
alýyor. Geri kalan 12 milyon
ise asgari ücret üzerinden
ücret alýyor.
Dolayýsýyla asgari ücretlerin
belirlenmesi aslýnda Türkiye
iþiçi sýnýfýnýn ücretlerinin
belirlenmesi ile eþ anlamlý.
Ne var kiTürkiye emek
hareketi asgari ücretlerin
belirlenmesini böyle ele
almýyor. Aynen kamý çalýþan-

Asgari ücret ancak mücadeleyle artar
larýnýn ücretlerinin belirlendiði “toplu görüþme”
maskaralýðý asgari ücretin
belirlenmesinde de uygulanýyor.
Son 6 yýlda iþgücü maliyetleri Türkiye’de yðzde 12.6
oranýnda düþmüþ. Bu bütün
Avruða’da bir rekor.Son 14
yýl içinde ise iþçi gelirleri
gerçek olarak yüzde 29
azalmýþ durumda. Geçtiðimiz
yýl ise enfalsyýn yüzde 12
artarken asgari ücrets adece
yüzde 8.5 arttý. Yani asgari
ücret aslýnda düþtü.
Ýþçiler ayný rezaleti 2007’de
de yaþayacaklar.
Maliye Bakanlýðý’nýn kendi
verilerine göre son 12 yýlda
KÝT’lerde çalýþan iþçilerin her
100 YTL’sinin 26’sý enflasyona
kurban gitti. Kamuda çalýþan
iþçiler bu 12 yýlda sadece 4
kere enfasyonun üzerinde
ücret zammý aldýlar.
Resmen açýklanan enfalsyon
rakamlarýnýn aslýnda iþçi ve
emekçilerin sokakta hissettikleri enfalsyondan çok daha
düþükolduðu göz önüne
alýnýrsa emekçilerin son 12
yýlda ki kayýplarý daha da
büyük.
Bütün bunlarýn yaný sýra
Türkiye’de iþçiler asgari ücretin yüzde 28’i verilere ve diðer kesintilere gitmektedir. Ýþçi örgütleri bu konuda da ciddi bir mücadele vermiyorlar.
Türkiye’de sendikalarýn
durumu belli. Üye kaybe-

diliyor. Sendikalar küçülüyor.
Bu en mücadeleci KESK için
dahi geçerli. Bunun baþlýca
nedeni iþçilerin sendikalarý iþe
yarar örgütler olarak
görmemeleri.
Ýþçiler sendikalara öncelikle
ücret zammý ve diðer sosyal
haklarýn kazanýlmasý için
giriyorlar. Sendikalar iþçilerin
yaþam koþullarýný düzeltmeyi
baþaramayýnca iþçilerin
sendikalara katýlmasýnýn da
bir anlamý kalmýyor.
Sendikalar geliþmek için
öncelikle ekmek peynir
mücadelesini güçlendirmek
zorundalar. Bunun en baþýnda ise asgariücret için
mücadele geliyor. Her sene
açlýk sýnýrý tesbit eden araþtýrmalar yayýnlamak yetmiyor.
Bu açlýk sýnýrýný aþmak için
kararlý bir mücadele gerekiyor. Asgari ücret için mücadele
edilmeden de iþçi sýnýfýnýn
diðer haklarý için mücadele
etmek mümkün deðil.
1960’larda ve 70 lerde sendika hareketi geliþiyorduysa
bununtemel nedeni
sendikalarýn yoðun bir ekmek
peynir mücadelesi vermesiydi. Bugün sendikalarýn baþýnda iki tür yönetici var.
Birincileri zaten patronlarla
ve hükümetle içiçe olan, iþbirliçiler. Onlarýn mücadele
örgütlemesini beklemekmümkün deðil.
Ýkinci grup ise daha çok
solcu sendikacýlardan oluþuy-

or. Onlar da günlük ekmek
peynir mücadelesi yerine
“demokrasi” mücadelesini,
siyasal mücadeleyi
önemsediklerini anlatýyorlar.
Bunu da doðru dürüst yapmýyorlar.
Bu tür sendikacýlýðýn en iyi
örneði KESK’de. KESK yýllardýr ücret talep etmiyerek
“demokrasi mücadelesi” vermiþ ve sonunda hemen
hemen bütün iþkollarýnda
yetkiyi kaybetmiþtir.
Oysa ücret mücadelesi vermeden demokrasi mücadelesi
verilemez.
KESK’in baþlangýçta yoðun
bir biçimde “demokrasi
mücadelesi” vermesi kaçýnýlmazdý. Çünkü o vakitler
sendika hakký için mücadele
ediliyordu.
Bu sendika hakký doðru bir
biçimde “grevli ve toplu
sözleþmeli” olarak tesbit
ediliyordu.Ne var ki grev ve
toplu sözleþme haklarý
kazanýlamadý. Yasa farklý
çýktý. Ama yasa ile birlikte
KESK’in grev ve toplu
sözleþme hakký için mücadelesi de esas olarak bitti.
Þimdi KESK ve ona baðlý
sendikalar 14 Aralýk’ta “üretimden gelen güçlerini kullanacaklar” yani grev
yapacaklar.
14 Aralýk bunedenle çok
önemli. 14 Aralýk’ýn baþarýsý
bütün iþçi mücadelesi açýsýndan belirleyici olabilir.

SAYI: 263
18 Kasým 2006
1.50 YTL
Bir, iki haber
Bir haber: "Ýstanbul'da 75 yaþýndaki felçli Hatice Arabacý, ölen
eþi Halil Arabacý'nýn cesediyle 4
gün ayný yatakta yatmak zorunda
kaldý".
Bir diðer haber de, Ankara'dan.
Mediha Yýlmaz Hayvan
Barýnaðý'nda 3 bin köpek,
kafeslere týkýþtýrýlmýþ ve çoðu
zaman kuru ekmekle besleniyorlar. Kafesler soðukta ve
köpeklerin sularý bile donuyor,
hayvanlar açlýktan fare ve ölmüþ
yavrularý yiyor.
Bunlar gibi pek çok haberi
hemen her gün okumak
mümkün. Koskocaman bir dünyada, ufacýk parçalar. Parçalarýn
geri kalanýnda daha kitlesel
tehditler var. Savaþ, küresel ýsýnma, medikolarýn kapatýlmasý…
Böyle ufacýk haberleri her
gördüðümde inanýlmaz öfke
duyuyorum. Çoðu insanýn tepkisi
de benzer oluyor elbette;
küfrediyor insan, aðlamak istiyor
belki… Yardým kuruluþlarýna
koþuyor kimi zaman insanlar.
Kimi 3.000 köpeðe 30 kilo mama
götürüyor, kimi Filistin'e bebek
mamasý. Ýyi niyetli ama
nihayetinde çözümü saðlayamayacak yardýmlar.
Þimdi medikolarý kapatmak
istiyorlar. Eðer medikolarý kapatýrlarsa ve bir bütün olarak
saðlýkta özelleþtirme adýmlarýný
uygularlarsa, o zaman iþte okulumuza, mahallemize de girecek.
Karamsar bir tablo mu? Hiç de
deðil! Tablonun kendisi kara,
karanlýk. Umut ise medikolarýn
kapanmasýna izin vermeyecek
olmamýzda. Umut, parçalarý es
geçmeyip bütüne bakabilmemizde. Savaþlara, küresel ýsýnmaya, medikolarýn kapanmasýna
karþý mücadele ederken; bütün
bu pisliklerin ve acýlarýn kaynaðý
olan kapitalizmi gören ve "biz
antikapitalistiz!" diyenler
umudun kendisi. Ýngiltere'de 2
milyonluk savaþ karþýtý gösteride, Fransa'da milyonluk iþçiöðrenci gösterilerinde,
Türkiye'de tezkerenin reddinde.
Kazanmak için hareket eden ve
bu nedenle kazanan, yaptýðýmýz
her kampanyada biraz daha
güçlenen küresel bir antikapitalist hareketin içinde olmamýzda.
Umut, hareketimizin bu vahþi sistemi yeryüzünden silebilecek
güce her gün daha da yaklaþýyor
olmasýnda.
Ersin TEK

